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แผนพัฒนาภาคเหนือ
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕
ฉบับทบทวน
๑. สภาพทั่วไป
๑.๑ ที่ตั้ง ภาคเหนือ ประกอบด้วย ๑๗ จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่
ลาพูน ลาปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน พิษณุโลก ตาก
อุ ต รดิ ต ถ์ สุ โ ขทั ย เพชรบู ร ณ์ นครสวรรค์ ก าแพงเพชร พิ จิ ต ร และ
อุ ทั ย ธานี เป็ น พื้ น ที่ เ ชื่ อ มโยงเศรษฐกิ จ กลุ่ ม อนุ ภู มิ ภ าคลุ่ ม แม่ น้ าโขง
กลุ่มประเทศเอเชียใต้ และกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยมีอาณาเขต
ติดต่ อกั บสาธารณรั ฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว ด้ านตะวัน ออกและ
ด้ า นเหนื อ มี แม่ น้ าโขงเป็ นเส้ นกั้ นพรมแดน และด้ านตะวั นตก ติ ดต่ อ
สหภาพเมียนมา

เชียงราย
แม่ฮ่องสอน
น่าน
พะเยา

เชียงใหม่
ลาพูน

ลาปาง

แพร่

อุตรดิตถ์
ตาก

สุโขทัย

พิษณุโลก
พิจิตร

เพชรบูรณ์

กาแพงเพชร

๑.๒ พื้นที่และลักษณะภูมิประเทศ มีพื้นทีร่ วม ๑๐๖.๐๓ ล้านไร่
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๓๓ ของพื้ น ที่ ป ระเทศ ลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศของพื้ น ที่
ตอนบนเป็นที่สูง เป็นภูเขา ป่าไม้ และแหล่งต้นน้าลาธาร พื้นที่ตอนล่างเป็นภูเขาสูงทางทิศตะวันตก และ
ทิศตะวันออก ตอนกลางเป็นพื้นที่ราบลุ่มของแม่น้าปิง วัง ยม น่าน สะแกกรัง และป่าสัก
นครสวรรค์

อุทัยธานี

๑.๓ ภูม ิอ ากาศ มีอ ากาศร้อ นชื ้น สลับ ร้อ นแห้ง แล้ง แบ่ง เป็น ๓ ฤดู คือ ฤดู ร้ อ น ช่ ว งเดื อ น
กุมภาพันธ์-พฤษภาคม มีอากาศร้อนและแห้งแล้ง โดยเฉพาะเดือนมีนาคมและเมษายน จังหวัดที่มีอุณหภูมิ
สู งสุ ด คื อ อุ ตรดิ ตถ์ ฤดู ฝน ช่วงเดื อนพฤษภาคม–ตุลาคม ได้รับอิท ธิพลของลมมรสุ ม ตะวันตกเฉียงใต้
มีปริมาณน้าฝนเฉลี่ยปี ๒๕๕๘ เท่ากับ ๑,๐๕๓.๑๐ มิลลิเมตร จังหวัดที่มีฝนตกมากที่สุด คือ เชียงราย ฝนตก
น้อยที่สุด คือ ลาปาง ฤดูหนาว ช่วงเดือน ตุลาคม-กุมภาพันธ์ อากาศหนาวเย็น ได้รับอิทธิพลของลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือจากประเทศจีน จังหวัดที่มีอุณหภูมิต่าสุด คือ จังหวัดเชียงราย
๑.๔ การใช้ประโยชน์ที่ดิ น ในปี ๒๕๕๘ จากพื้นที่ภาครวม ๑๐๖.๐๓ ล้ านไร่ จาแนกเป็นพื้นที่ป่าไม้
๕๖.๔๙ ล้ านไร่ หรื อ ร้ อ ยละ ๕๓.๓ พื้ น ที่ ท าการเกษตร
๓๒.๕๐ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๓๐.๖ และพื้นที่ ใช้ประโยชน์
อื่นๆ ๑๗.๐๓ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๑๖.๑ ของพื้นที่ภาค
๑.๕ ทรัพยากรธรรมชาติ
๑.๕.๑ ดิ น ส ภ า พ ดิ น เ ป็ น ดิ น ร่ ว น ป น
ดิ น เหนี ย วที่ เ กิ ด จากตะกอนล าน้ า มี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์
ค่อนข้างสูง โดยเฉพาะดินบริเวณลุ่มแม่น้าต่างๆ เหมาะสม
สาหรับการทานา ประมาณ ๑๖.๔ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๑๕.๕
ของพื้นที่ภาค และปลูกพืชไร่ประมาณ ๒๐.๐ ล้านไร่ หรือ
ร้อยละ ๑๘.๙ ของพื้นที่ภาค

ปิง

ยม
วัง
น่าน

๒

๑.๕.๒ แหล่งน้้า มีลุ่มน้าขนาดใหญ่ ๘ ลุ่มน้า ได้แก่ ลุ่มน้าปิง ลุ่มน้าวัง ลุ่มน้ายม ลุ่มน้าน่าน ลุ่มน้า
สาละวิน ลุ่มน้ากก ลุ่มน้าป่าสัก และลุ่มน้าสะแกกรัง ลาน้าหลักของภาค ได้แก่ แม่น้าปิง แม่น้าวัง แม่น้ายม
และ แม่น้าน่าน ซึ่งไหลไปบรรจบกันเป็นแม่น้าเจ้าพระยาที่จังหวัดนครสวรรค์ รวมทั้งมีแหล่งน้าธรรมชาติ
ขนาดใหญ่ในพื้นที่ ได้แก่ กว๊านพะเยา (พะเยา) บึงบอระเพ็ด (นครสวรรค์) และ บึงสีไฟ (พิจิตร) นอกจากนี้
ยังมีแหล่งน้าบาดาลสาคัญในภาคเหนือตอนบน ได้แก่ แอ่งเชียงใหม่และแอ่งลาพูน สาหรับภาคเหนือตอนล่าง
มีแหล่งน้าบาดาลขนาดใหญ่อยู่บริเวณที่ราบลุ่มเหนือจังหวัดนครสวรรค์ขึ้นไปถึงจังหวัดอุตรดิตถ์ คุณภาพของ
น้าบาดาลส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ที่บริโภคได้
๑.๕.๓ ป่าไม้ ภาคเหนือมีพื้นที่ป่าไม้มากที่สุดของประเทศ ในปี ๒๕๖๐ ภาคเหนือมีพื้นที่ป่าไม้
๕๖.๓๘ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๕ ของพื้นที่ภาค หรือร้อยละ ๕๕.๒ ของพื้นที่ป่าไม้ประเทศ ลักษณะเป็น
ป่าดงดิบ ป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง โดยเฉพาะจังหวัดในภาคเหนือตอนบน เช่น เชียงใหม่ ตาก และแม่ฮ่องสอน

๒. โครงข่ายคมนาคมขนส่งและการบริการสาธารณูปโภค
๒.๑ โครงข่า ยถนน เชื่อมโยงกับโครงข่า ยหลักของประเทศและเชื่อมโยงสู่ประเทศเพื่อนบ้า น
สปป.ลาว เมียนมา และสามารถเชื่อมโยงไปยังจีนตอนใต้
๒.๑.๑ ทางหลวงแผ่น ดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน ) เริ่มต้นที่กรุงเทพมหานคร สิ้นสุ ด
ที่ด่านพรมแดนแม่สาย อ.แม่สาย จังหวัดเชียงราย เชื่อมโยงกับประเทศเมียนมาที่ท่าขี้เหล็ก เป็นระยะทาง
ทั้งสิ้น ๙๙๔.๗๕ กิโลเมตร และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑ (สายอินทร์บุรี–เชียงใหม่) เป็นทางหลวง
แผ่นดินสายหลักแนวเหนือ–ใต้ เชื่อมการคมนาคมระหว่างจังหวัดในภาคกลางกับจังหวัดในภาคเหนือระยะทาง
๕๔๕.๗๘ กิโลเมตร
๒.๑.๒ เส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (North-South Economic Corridor : NSEC)
หรือเส้นทาง R๓A เชื่อมโยงระหว่างคุนหมิง จีนตอนใต้ มายังเมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว เข้าสู่
ประเทศไทยผ่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ ๔ (เชียงของ-ห้วยทราย) ที่ อ.เชียงของ จ.เชียงราย ผ่าน
ทางหลวงหมายเลข ๑ ลงสู่ภาคกลางและภาคใต้ เชื่อมไปถึงมาเลเซียและสิงคโปร์
๒.๑.๓ เส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor
: EWEC) หรือเส้นทาง R๒ เชื่อมโยง ๔ ประเทศ ได้แก่ เมียนมา ไทย ลาว และเวียดนาม โดยเชื่อมโยงจาก
เมียนมา ผ่านสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ ๑ สู่อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก-พิษณุโลก-เพชรบูรณ์ เข้าสู่
ภาคตะวันออกเฉีย งเหนือ ตามทางหลวงแผ่ นดินหมายเลข ๑๒ (ชัยภูมิ ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์
มุกดาหาร) และเชื่อมสู่ สปป.ลาว ผ่านสะพานมิตรภาพแห่งที่ ๒ (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) เป็นเส้นทาง
เชื่อมโยงการค้าการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง (GMS)
๒.๒ รถไฟ มี เ ส้ น ทางรถไฟกรุ ง เทพฯ - เชี ย งใหม่ สามารถเชื่ อ มโยงสู่ ท างรถไฟสายตะวั น ออก
เฉียงเหนือที่สถานีรถไฟชุมทางบ้านภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒.๓ สนามบิน มี ๑๒ แห่ง เป็นสนามบินนานาชาติ ๒ แห่ง คือ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่
และท่าอากาศยานนานาชาติ แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย และสนามบินในประเทศ ๑๐ แห่ง ได้แก่ ลาปาง
แม่ฮ่องสอน น่าน พิษณุโลก สุโขทัย แพร่ แม่สอด ตาก เพชรบูรณ์ และปาย
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๓

๒.๔ ด่านชายแดน มี ๘ ด่านถาวร ๒๑ จุดผ่อนปรนที่เป็นจุดเชื่อมโยงการค้าชายแดนกับประเทศ
เพื่อนบ้าน
๒.๕ แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างด้าเนินการในภาค ได้แก่ รถไฟทางคู่
ช่วงปากน้าโพ - เด่นชัย ช่วงเด่นชัย - เชียงใหม่ และ ช่วงเด่นชัย – เชียงราย – เชียงของ รวมถึงรถไฟความเร็วสูง
กรุงเทพ – เชียงใหม่ และสนามบินนานาชาติเชียงใหม่แห่งที่ ๒ อยู่ระหว่างเสนอโครงการ
๒.๖ บริการสาธารณูปโภค
๒.๖.๑ ไฟฟ้า มีระบบสายส่งเชื่อมโยงกับระบบสายส่งของประเทศและมีโรงงานและเขื่อนผลิต
กระแสไฟฟ้าที่ส าคัญ ได้แก่ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ (ลาปาง) โรงไฟฟ้าลานกระบือ (กาแพงเพชร) เขื่อนสิริกิติ์
(อุตรดิตถ์) เขื่อนภูมิพล (ตาก) และเขื่อนแมงัดสมบูรณชล (เชียงใหม่)
๒.๖.๒ ประปา มี ร ะบบบริ ก ารประปาครอบคลุ ม พื้ น ที่ เ ขตเมื อ ง ในพื้ น ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
ของสานักงานประปาเขต ๙ (เชียงใหม่) และ สานักงานประปาเขต ๑๐ (นครสวรรค์) นอกจากนี้มีระบบประปา
ของ อปท. และประปาหมู่บ้าน

๓. สภาพเศรษฐกิจและรายได้
๓.๑ ภาพรวมเศรษฐกิจ
๓.๑.๑ เศรษฐกิจของภาคเหนือมีขนาดเล็ก ที่สุดของประเทศ มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาค ณ ราคา
ประจาปี ๒๕60 เท่ากับ ๑,๑82,872 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗.7 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ ซึ่งมี
สัดส่วนเล็กลงอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับปี ๒๕๕6 ที่มีสัดส่วนร้อยละ ๘.7 ของประเทศ
๓.๑.๒ โครงสร้ า งเศรษฐกิ จ ขั บ เคลื่ อ นโดยภาคบริ ก ารและภาคเกษตร ในปี ๒๕60
ภาคบริ ก ารมี สั ด ส่ ว นถึ ง ร้ อ ยละ ๕7.1 ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น การค้ า ส่ ง ค้ า ปลี ก การศึ ก ษา และบริ ก ารภาครั ฐ
สาหรับโรงแรมและภัตตาคารมีแนวโน้มขยายตัวสูงสอดคล้องกับการเติบโตของการท่องเที่ยว ภาคเกษตร
มีสัดส่วนร้อยละ ๒๔.8 ของผลิตภัณฑ์ภาค ซึ่งเป็นการผลิตพืชเกือบทั้งหมด ส่วนภาคอุตสาหกรรมมีบทบาทน้อย
เพียงร้อยละ ๑8.1 ซึ่งส่วนใหญ่กว่าร้อยละ ๖5.5 เป็นอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
๓.๑.๓ เศรษฐกิจภาคเหนือเติบโตต่อเนื่องแต่ยังต่้ากว่าระดับประเทศ ในปี ๒๕60 เศรษฐกิจ
ภาคเหนื อ ขยายตั ว ร้ อ ยละ 3.8 ขณะที่ ป ระเทศขยายตั ว ร้ อ ยละ 4.0 เป็ น ผลจากการหดตั ว ของ
ภาคอุตสาหกรรม สาขาการทาเหมืองแร่และเหมืองหิน ที่ลดลงร้อยละ 21.๐ เนื่องจากยังไม่มีการอนุญาต
ประทานบัตรและอาชญาบัตรใหม่ เพราะขาดความชัดเจนด้านกฎหมายเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ หลังจากที่
พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 มีผ ลใช้บังคับ ขณะที่ภาคเกษตรและภาคบริการขยายตัว ได้ดีทุกสาขา
โดยเฉพาะสาขาเกษตรกรรมฯ สาขาการค้าส่งและค้าปลีก และสาขาการขนส่งฯ ที่ขยายตัวร้อยละ 10.1 6.3
และ 12.7 ตามลาดับ
๓.๑.๔ รายได้เฉลี่ยต่อประชากรต่้ากว่าค่า เฉลี่ยของประเทศ ในปี ๒๕60 ผลิตภัณฑ์ภาค
ต่อหัวประชากรของภาคเหนือ (GRP Per capita) เท่ากับ 103,760 บาทต่อคนต่อปี ยัง ห่างจาก
ระดับประเทศเกือบ ๑ เท่า จังหวัดที่มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวสูงสุด ๓ อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดลาพูน (๑91,568
บาท) กาแพงเพชร (๑42,660 บาท) และเชียงใหม่ (๑๓5,991 บาท) เนื่องจากเป็นแหล่งอุตสาหกรรมและ
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๔

พื้นที่เศรษฐกิจ หลั กของภาค ขณะที่จังหวัด น่าน (71,121 บาท) แพร่ (67,057 บาท) และแม่ฮ่องสอน
(๖5,448 บาท) มีรายได้เฉลี่ยต่อประชากรต่าที่สุดในภาค
๓.๑.๕ พื้นที่เศรษฐกิจค่อนข้างกระจุกตัวในจังหวัดใหญ่ โดยจังหวัดที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่
ที่สุดของภาค คือ จังหวัดเชียงใหม่ สัดส่วนร้อยละ ๑๙.๖ รองลงมา ได้แก่ จังหวัดกาแพงเพชร ร้อยละ ๙.3
นครสวรรค์ ร้อยละ ๙.1 และเชียงรายร้ อยละ ๘.๘ ขณะที่แม่ฮ่องสอนมีขนาดเล็ กที่สุดเพียงร้อยละ ๑.๑
ทั้งนี้ พื้นที่เศรษฐกิจ ไม่มีความเปลี่ยนแปลงจากช่วงที่ผ่านมามากนัก
๓.๒ เศรษฐกิจรายสาขา
๓.๒.๑ ภาคเกษตร
๑) ภาคเกษตรมีบทบาทส้าคัญต่อเศรษฐกิจภาคเหนือ ทั้งในด้านเป็นฐานรายได้หลัก
ของประชากรส่วนใหญ่และการจ้ างงาน ในปี ๒๕60 ผลิตภัณฑ์ภ าคเกษตรมีมูล ค่า 293,158 ล้านบาท
คิ ด เป็ น สั ด ส่ ว นร้ อ ยละ ๒๔.8 ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ภ าค ผลผลิ ตเกษตรของภาคเหนื อ ส่ วนใหญ่ เป็ นผลิ ตภั ณฑ์
จากพืช ที่สาคัญ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และอ้อยโรงงานในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งเป็นการทาเกษตร
แปลงใหญ่ที่ยังมีการใช้สารเคมีสูง สาหรับการผลิตพืชผัก และไม้ผล ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเหนือตอนบน โดยระบบ
การผลิตปรับสู่เกษตรอินทรีย์มากขึ้น ซึ่งยังอยู่ในระดับเกษตรอินทรีย์ตามวิถีพื้นบ้าน แต่มีแนวโน้มขยายสู่
เชิงพาณิชย์ พืชอินทรีย์สาคัญ ได้แก่ กาแฟ และชาอินทรีย์ ในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลาปาง และ
แม่ฮ่องสอน ข้าวอินทรีย์ และข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ในจังหวัดเชียงราย พะเยา และเชียงใหม่ รวมทั้งพืชผักและ
ผลไม้เมืองหนาว
ตารางที่ ๑ ผลิตภัณฑ์ภาค โครงสร้างเศรษฐกิจ และอัตราขยายตัว
รายการ
มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาค
 มูลค่า (ล้านบาท)
 สัดส่วนต่อประเทศ (ร้อยละ)
 อัตราขยายตัวที่แท้จริง (ร้อยละ)
มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัว
 มูลค่า (บาท/คน/ปี)
 อัตราการขยายตัว (ร้อยละ)
โครงสร้างเศรษฐกิจ (ร้อยละ)
 ภาคเกษตร
- เกษตรกรรมฯ
 ภาคอุตสาหกรรม
- เหมืองแร่ฯ
- อุตสาหกรรม
 ภาคบริการ
- การค้าส่งค้าปลีก
- ขนส่ง
- อื่นๆ

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕60

1,123,905 1,112,844 1,099,323 1,137,351 1,182,872
๘.๗
๘.๔
8.0
๗.๘
7.7
-๐.๙
-๒.๐
-๐.๙
๑.3
3.8
๙๗,๒๕๓
๒.๔

๙๖,๕๙๓
-๐.๗

๙5,735
-0.9

๙9,391
3.8

103,760
4.4

๓๓.๐
๓๓.๐
๑๗.๘
๕.๒
๑๒.๖
๔๙.๒
๑๐.๘
๑.๗
๓๖.๗

๓๑.๑
๓๑.๑
๑๘.๓
๕.๒
๑๓.๑
๕๐.๖
๑๑.๖
๑.๙
๓๗.๑

๒๗.7
๒๗.7
๑๗.๗
๔.1
๑๓.6
๕๔.6
๑๒.4
๒.๓
39.9

๒๔.๕
๒๔.๕
๑๙.3
๔.๑
๑๕.2
๕๖.2
๑3.1
๒.3
๔0.8

24.8
24.8
18.1
3.3
14.8
57.1
13.7
2.5
40.9

ที่มา : ประมวลจากข้อมูลของสานักบัญชีประชาชาติ สศช.
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๕

๒) พื้นที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ในปี ๒๕60 มีพื้นที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร
รวม ๓๒.๕ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๘ ของพื้นที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรทั้งประเทศ โดยพื้นที่เกษตรของ
ภาคเหนือส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ค่อนข้างราบ
เหมาะสาหรับปลูกข้าวและพืชไร่ มีความเหมาะสมในการทาเกษตรแปลงใหญ่ ขณะที่จังหวัด ในภาคเหนือ
ตอนบนมีพื้นที่เกษตรไม่มากเนื่องจากเป็นภูเขาสูงสลับที่ราบเชิงเขา และมีขนาดฟาร์มเล็กมากประมาณ ๑๐ ไร่
ต่อครัวเรือน จึงเหมาะกับเกษตรแบบประณีตหรือเกษตรอินทรีย์
๓) พื้ น ที่ ช ลประทานต่ อ พื้ น ที่ เ กษตรของภาคเหนื อ สู ง กว่ า ค่ า เฉลี่ ย ประเทศ
โดยในปี ๒๕59 มีสัดส่วนร้อยละ ๒๗.๘ ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศที่มีสัดส่วนร้อยละ ๒๑.๙ ครอบคลุม
พื้นที่ประมาณ ๙.๐๒ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๖ ของพื้นที่ชลประทานทั้งประเทศ พื้นที่โครงการชลประทาน
ของภาคเกือบร้อยละ ๗๐ อยู่ในจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง แต่ยังมีสัดส่วนพื้นที่ชลประทานต่อพื้นที่เกษตร
ค่อนข้างต่าเพีย งร้ อยละ ๒๗.๓ จึ ง เป็ น ข้อจากัดในการบริห ารจัดการน้าเพื่อการเกษตร ทั้งการเก็บกักน้า
ในฤดูแล้ง และชะลอน้าในช่วงฤดูฝนไม่ให้ท่วมพืชผลเสียหาย
๓.๒.๒ ภาคอุตสาหกรรม
๑) อุ ต สาหกรรมของภาคเหนื อ มี บ ทบาทน้ อ ยเมื่ อ เที ย บกั บ ระดั บ ประเทศ
ในปี ๒๕60 ผลิตภัณฑ์ภาคอุตสาหกรรม (สาขาอุตสาหกรรมและเหมืองแร่) มีมูลค่า ๒๑3,931 ล้านบาท
คิด เป็ น สั ด ส่ ว นร้ อ ยละ ๑8.1 ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ภ าค และมี สั ด ส่ ว นเพี ย งร้ อ ยละ 4.7 ของมู ล ค่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ภาคอุตสาหกรรมของประเทศ โครงสร้างอุตสาหกรรมหลักประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์อาหารมีสัดส่วนสูงที่สุด
ร้อยละ ๔๙.4 ของสาขาอุตสาหกรรม รองลงมาเป็นการผลิตเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ผลิตภัณฑ์จาก
แร่ อโลหะ และเครื่ องแต่งกาย ตามล าดับ โดยส่ ว นใหญ่ยังคงพึ่ งพาฐานทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ เช่น
วัตถุดิบทางการเกษตร แร่ดินขาว และไม้แปรรูป รวมทั้งอาศัยฝีมือแรงงานเป็นหลัก อุตสาหกรรมในภาคเหนือ
ตอนล่าง จังหวัดกาแพงเพชรและนครสวรรค์ เป็นกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มพลังงานชีวภาพ/ชีวมวล
โดยเป็ น โรงงานขนาดใหญ่ และมี นิ ค มอุ ต สาหกรรมที่ จั ง หวั ด พิ จิ ต ร ส าหรั บ ภาคเหนื อ ตอนบน
ในนิคมอุตสาหกรรมลาพูนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของนักลงทุนญี่ปุ่น ซึ่งปัจจุบันเต็มพื้นที่แล้ว
และมีโรงงานอุตสาหกรรมอาหารแปรรู ป และอุตสาหกรรมเบาต่างๆ กระจายในจังหวัดเชียงใหม่ ลาพูน
ลาปาง โดยเป็นผู้ผลิตขนาดกลางและขนาดย่อม
๒) ภาคเหนือเป็นแหล่งผลิตหัตถอุตสาหกรรมที่ส้าคัญของประเทศ เป็นผลิตภัณฑ์
ที่มีอัตตลักษณ์ของศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือและมี ความหลากหลาย อาทิ ผ้าทอ เครื่องเงิน เฟอร์นิเจอร์ไม้
ผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้าน เป็นต้น แหล่งผลิตส่วนใหญ่กระจายในจังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยมีจังหวัดเชียงใหม่
เป็นแหล่งจาหน่ายหลัก และเป็นเมือง UNESCO’s Creative City Network (สาขา Crafts and Folk Art)
ซึ่งปัจจุบันมีการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพสูงขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการศึกษา
และสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (TCDC ภาคเหนือ) นอกจากนี้ ตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐
เป็ น ต้น มา ได้มีการพัฒ นาอุต สาหกรรมสร้ า งสรรค์ ใ นกลุ่มซอฟต์แวร์ และดิจิทัลคอนเทนต์ ซึ่งในช่ว งปี
๒๕๕๕-๒๕๕๘ โครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ และดิจิทัลคอนเทนต์ มีการ
ขยายตัวเฉลี่ยของจานวนผู้ประกอบกิจการสูงถึงร้อยละ ๒๙.๔ ต่อปี โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็น
เมืองสาหรับนักพัฒนางานดิจิทัล (Best City for Digital Nomads) ซึ่งปัจจุบันมีการพัฒนาธุรกิจ Startup
โดยสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตัล (DEPA ภาคเหนือ) และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ให้การสนับสนุน
แผนพัฒนาภาคเหนือ
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๓.๒.๓ การค้าชายแดน
๑) ด่านชายแดนภาคเหนือเป็นประตูการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งเมียนมา และ
สปป.ลาว และสามารถเชื่อมโยงการค้ากับประเทศจีนตอนใต้ การค้าชายแดนเติบโตอย่างต่อเนื่อง ปี ๒๕๖1
การค้าผ่านด่านศุลกากร (การค้าชายแดนและผ่านแดน) มีมูลค่ารวม ๑61,238.80 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็น
การส่งออกจึงได้ดุลการค้าสูงมาโดยตลอด ในช่วงปี ๒๕๕6-๒๕๖1 มูลค่าการค้าชายแดนภาคเหนือขยายตัว
เฉลี่ยร้อยละ ๑3.0 ต่อปี ตามการค้ากับ ประเทศเมียนมาจากการเปิดประเทศทาให้มีความต้องการสินค้า
เพื่ออุปโภคบริโภคสูง และการนาเข้าพลังงานไฟฟ้าทีโ่ รงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา ของ สปป.ลาว ผ่านทาง
ด่านทุ่งช้าง อย่างไรก็ตาม ภาคเหนือเป็นเพียงทางผ่านของสินค้าออกสู่ประเทศเพื่อนบ้านและจีนตอนใต้
เท่านั้น โดยสินค้าส่วนใหญ่มาจากส่วนกลาง ด่านชายแดนหลัก ได้แก่ ด่านแม่สอด จังหวัดตาก สัดส่วนร้อยละ
48.4 และด่านในจังหวัดเชียงรายรวมประมาณร้อยละ ๓2.0 ได้แก่ ด่านเชียงของ เชียงแสน และด่านแม่สาย
สิน ค้าส่ งออกที่สาคัญ อาทิ น้ ามัน เชื้อเพลิ ง วัส ดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง น้าตาลทราย เครื่องโทรสารพร้อม
อุปกรณ์ สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้ านาเข้า อาทิ พลังงานไฟฟ้า โคกระบือมีชีวิต ผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากสัตว์
ผักและผลไม้ พืชน้ามัน และสินค้าเกษตร สาหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนในภาคเหนือ มี ๒ แห่ง ได้แก่
อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก และอาเภอแม่สาย เชียงแสน เชียงของ ในจังหวัดเชียงราย ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน
๒) โครงสร้างการค้าชายแดนจ้าแนกตามประเทศคู่ค้า ในปี ๒๕๖1 มูลค่าการค้า
ส่วนใหญ่ยังคงเป็นเมียนมา ๙4,831.18 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 58.8 รองลงมาเป็น สปป.ลาว ๔6,๔24.1๙
ล้านบาท ร้อยละ ๒8.8 เป็นอันดับสองสูงกว่าการค้าผ่านแดนกับจีนตอนใต้ เป็นผลมาจากการนาเข้าพลังงาน
ไฟฟ้า และการพัฒนาพื้นที่ในแขวงบ่ อแก้ว และหลวงน้าทา ทาให้ ความต้องการสิ นค้าอุปโภคบริโภคและ
วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างมากขึ้น ขณะที่การค้าผ่านแดนกับจีนตอนใต้ชะลอตัว โดยมีมูลค่า ๑๙,983.43 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๑๒.4 ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากเศรษฐกิจประเทศจีนอยู่ในภาวะชะลอตัว สาหรับช่องทางการค้า
กับจีนตอนใต้เปลี่ยนมาผ่านด่านเชียงของมากขึ้นจากเดิมที่ ผ่านทางด่านเชียงแสน โดยในปี ๒๕๖1 การค้ากับ
จี น ผ่ านด่า นเชี ย งของมีสั ดส่ ว นถึง ร้ อยละ 82.8 เนื่อ งจากความสะดวกของการขนส่ ง ตามเส้ นทาง R๓A
ผ่ านสะพานข้า มแม่น้ าโขงแห่ งที่ ๔ ประกอบกับ การขนส่ งทางเรื อ ที่ท่ าเรือเชีย งแสนยั งติ ดปั ญหาร่อ งน้ า
ผู้ประกอบการจึงเปลี่ยนมาเป็นการขนส่งสินค้าทางถนน R๓A หรือขนส่งทางเรือในแม่น้าโขงแต่ถ่ายสินค้าไปยัง
ท่าเรือของประเทศลาวเพื่อหลีกเลี่ยงโขดหินและเกาะแก่ง จากนั้นขนส่งทางบกตามถนน R๓A ผ่านทาง
ด่านเชียงของ
๓.๒.๔ การท่องเที่ยว
๑) การท่องเที่ยวของภาคเหนือโดดเด่นด้านวัฒนธรรมและธรรมชาติ โดยมีจุดแข็ง
อยู่ที่สภาพภูมิสังคมซึ่งเป็นภูเขาสูง ทัศนียภาพสวยงาม อากาศเย็นสบาย มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์
โดยเฉพาะวัฒนธรรมที่งดงามเป็นเอกลักษณ์ ผู้คนมีความเป็นมิตร รวมทั้งเป็นประตูเชื่อมโยงการท่องเที่ยว
สู่ประเทศเพื่อนบ้าน และยังมีแหล่งมรดกโลกทั้งด้านประวัติศาสตร์และเชิงนิเวศน์ จึงดึงดูดให้นักท่องเที่ยว
หลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง และเริ่มขยายตลาดท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มมากขึ้น เช่น MICE การท่องเที่ยว
เพื่อสุ ขภาพ การท่องเที่ย วชุมชน กีฬา/การผจญภั ย พ านักระยะยาว และการท่อ งเที่ย วในกลุ่ มประเทศ
อนุ ภู มิ ภ าคลุ่ ม แม่ น้ าโขง โดยมี เ ชี ย งใหม่ เ ป็ น เมื อ งท่ อ งเที่ ย วหลั ก ที่ มี ชื่ อ เสี ย งระดั บ โลก อย่ า งไรก็ ต าม
สภาพโดยรวมของทรัพยากรธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวหลักมีความเสื่อมโทรม การบริหารจัดการด้าน
แผนพัฒนาภาคเหนือ

๗

การท่ อ งเที่ ย ว และระบบขนส่ ง สาธารณะยั ง ขาดประสิ ท ธิ ภ าพ และปั ญ หาหมอกควั น ที่ ส่ ง ผลกระทบ
ต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยว เป็นประเด็นที่ท้าทายต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวของภาคเหนือ
๒) รายได้จากการท่องเที่ยวภาคเหนือขยายตัวต่อเนื่อง ในปี ๒๕๖1 มีนักท่องเที่ยว
จ านวน ๓5.1๒ ล้ า นคน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๑๑.6 ของจ านวนนั ก ท่ อ งเที่ ย วทั้ ง ประเทศ และมี ร ายได้ จ าก
การท่ อ งเที่ ย ว ๑90,557.96 ล้ านบาท คิด เป็น ร้อ ยละ 6.9 ของรายได้ท่ องเที่ย วทั้ง ประเทศ รองจาก
กรุงเทพฯ ภาคใต้ และภาคตะวันออก โดยปี ๒๕๕๖-๒๕๖1 รายได้จากการท่องเที่ยวภาคเหนือขยายตัวเฉลี่ย
ร้ อยละ ๑0.8 ต่อปี ต่ ากว่าระดับ ประเทศที่ ขยายตั ว ร้อยละ ๑๓.2 แต่ จานวนนัก ท่องเที่ ยวเพิ่ม ขึ้นเฉลี่ ย
ร้อยละ 7.5 เทียบเท่ากับระดับประเทศ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 85.3 เป็นชาวไทย และยังเป็นการ
ท่องเที่ยวกระแสหลัก สาหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติร้อยละ 2๑.9 มาจากยุโรปและอเมริกา และร้อยละ ๒7.5
เป็นนักท่องเที่ยวจากจีนซึ่งขยายตัวสูงมาก
๓) รายได้จ ากการท่องเที่ยวยังคงกระจุกตัวในเมืองท่องเที่ยวหลักแต่มีแนวโน้ม
กระจายสู่เมืองรองมากขึ้น ในปี ๒๕๖1 จังหวัดที่มีสัดส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวมากที่สุดส่วนใหญ่เป็น
เมืองท่อ งเที่ย วหลั ก คือ เชียงใหม่ ร้ อยละ ๕๖.7 เชียงราย ร้อยละ ๑5.0 พิษณุ โ ลก ร้อ ยละ ๔.4 และ
เพชรบูรณ์ ร้อยละ ๔.๐ อย่างไรก็ตาม พบว่า เมืองท่องเที่ยวรอง เช่น น่าน พิจิตร ลาพูน อุทัยธานี อุตรดิตถ์
นครสวรรค์ กาแพงเพชร พะเยา ลาปาง มีการขยายตัวของรายได้การท่องเที่ยวในอัตราที่สูง
๓.๓ เศรษฐกิจระดับครัวเรือน
๓.๓.๑ รายได้เฉลี่ยครัวเรือนของภาคเหนือต่้า กว่าระดับประเทศมาก และขยายตัวในอัตรา
ที่ชะลอลง โดยในปี ๒๕๖0 รายได้เฉลี่ยครัวเรือนภาคเหนือ ๑๙,๐๔๖ บาทต่อเดือน ต่ากว่าระดับประเทศ
ที่ ๒๖,๙๔๖ บาทต่อเดือน จังหวัดที่มีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนสูงที่สุดของภาค คือ จังหวัดลาพูน ๒๔,๔๖๘ บาท
ต่อเดือน ต่าสุด คือ จังหวัดเชียงราย ๑๑,๘๐๙ บาทต่อเดือน และพบว่าอัตราการขยายตัวของรายได้เฉลี่ย
ครัวเรือนชะลอตัวลง เหลือเฉลี่ยร้อยละ ๑.๗ ต่อปี ในช่วง ๒๕๕๔-๒๕๖๐
๓.๓.๒ หนี้ สิ น เฉลี่ ย ครั ว เรื อ นของภาคเหนื อ ต่้ า กว่ า ค่ า เฉลี่ ย ของประเทศ แต่ มี แ นวโน้ ม
ขยายตั ว ในปี ๒๕๖๐ ภาคเหนื อ มี ห นี้ สิ น เฉลี่ ย ต่ อ ครั ว เรื อ น ๑๖๗,๙๕๒ บาท ต่ ากว่ า ของประเทศ
ที่ ๑๗๘,๙๙๔ บาท จังหวัดที่มีหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนสูงที่สุดของภาค คือ จังหวัดพิษณุโลก ๒๗๓,๒๑๒ บาท
รองลงมาคือ จังหวัดอุทัยธานี ๒๖๓,๗๕๕ บาท ต่าสุดในภาคคือ จังหวัดเชียงราย ๓๐,๖๐๘ บาท แม้ว่าหนี้สิน
เฉลี่ยต่อครัวเรือนของภาคยังค่อนข้างต่า แต่มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยเพิ่มขึ้น เฉลี่ยร้อยละ ๕.๖ ต่อปีในช่วง
๒๕๕๔-๒๕๖๐

๔. ประชากรและสังคม
๔.๑ ประชากร
๔.๑.๑ อัตราการเพิ่มประชากรของภาคต่้ากว่าระดับประเทศ ปี ๒๕๖๐ มีจานวนประชากร
๑๒.๑๐ ล้ านคนหรื อร้ อยละ ๑๘.๓ ของประเทศ เพิ่มขึ้ นจาก ๑๑.๘๐ ล้ านคน ในปี ๒๕๕๕ และมีอัตรา
การเพิ่มขึ้นของประชากรในช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๖๐ โดยเฉลี่ยร้อยละ ๐.๔ ต่ากว่าประเทศที่มีอัตราการเพิ่มเฉลี่ย
ร้ อ ยละ ๐.๕ โดยจั ง หวัด เชีย งใหม่ มี ป ระชากรมากที่ สุ ด ๑.๗๕ ล้ า นคน รองลงมา คือ จัง หวั ด เชี ย งราย
มีประชากร ๑.๒๙ ล้านคน และจังหวัดนครสวรรค์ มีประชากร ๑.๐๗ ล้านคน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๔ ๑๐.๖
และ ๘.๘ ของประชากรภาค ตามลาดับ
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๔.๑.๒ สัดส่วนประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้น สูงกว่าระดับประเทศ โครงสร้างประชากรมีแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมสูงวัย มากขึ้น เป็นผลจากความสาเร็จของการวางแผนครอบครัวและการพัฒนา
ด้านสาธารณสุข โดยในปี ๒๕๕๕ มีสั ดส่วนประชากรสูงอายุร้อยละ ๑๖.๘ เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๑๗.๗ ในปี
๒๕๖๐ ซึ่งสูงกว่าร้อยละ ๑๖.๙ ของสัดส่วนผู้สูงอายุระดับประเทศ จึงทาให้ประชากรวัยแรงงานต้องรับภาระ
ในการดูแลผู้สูงอายุมากขึ้น จากประชากรวัยแรงงาน ๓.๘ คน ดูแลผู้สูงอายุ ๑ คน ในปี ๒๕๕๕ เป็นประชากร
วัยแรงงาน ๒.๘ คน ดูแลผู้สูงอายุ ๑ คน ในปี ๒๕๕๙
๔.๑.๓ ประชากรเมืองโดยรวมเพิ่มขึ้น ปี ๒๕๕๕ มีประชากรเมืองจานวน ๓.๑๓ ล้านคน หรือ
ร้อยละ ๒๖.๕ ของประชากรทั้งภาค เพิ่มขึ้นเป็น ๓.๒9 ล้านคน หรือร้อยละ ๒๗.2 ของประชากรทั้งภาค
ในปี ๒๕60 โดยจั งหวัด ตากมีอัตราการเพิ่มของประชากรเมืองมากที่สุ ด ร้อยละ 26.2 รองลงมา ได้แก่
จังหวัด เชียงราย และพิษณุโ ลก มีอัตราการเพิ่มของประชากรเมืองร้อยละ 20.5 และ ๑๔.1 ตามลาดับ
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญของภาคทั้งด้านเศรษฐกิจ การศึกษา และเป็นที่ตั้งของเขตเศรษฐกิจพิเศษ
จึงทาให้ประชากรอพยพเข้าไปทางานและอยู่อาศัยเป็นจานวนมาก
ตารางที่ ๒ ประชากรภาคเหนือ
รายการ
จานวนประชากร (ล้านคน)
โครงสร้างประชากร (ร้อยละ)
กลุ่ม ๐-๑๔ ปี
กลุ่ม ๑๕-๕๙ ปี
กลุ่ม ๖๐+
จานวนประชากรเมือง (ล้านคน)

ปี
๒๕๕๕
๑๑.๘๐

๒๕๕๖
๑๑.๘๓

๒๕๕๗
๑๑.๘๕

๒๕๕๘
๑๒.๐๗

๒๕๕๙
๑๒.๐๘

๒๕๖๐
๑๒.๐๙

๑๘.๖
๖๔.๖
๑๖.๘
๓.๑๓

๑๘.๒
๖๔.๑
๑๗.๗
๓.๑๕

๑๗.๘
๖๓.๖
๑๘.๖
๓.๑๙

๑๗.๔
๖๓.๑
๑๙.๕
๓.๒๘

๑๖.๘
๖๑.๗
๒๑.๕
๓.๒๗

๑๖.๗
๖๑.๘
๒๑.๔
๓.๒๙

๔.๒ แรงงาน
แรงงานส่ ว นใหญ่ มี ค วามรู้ ร ะดั บ ประถมศึ ก ษา มี แ นวโน้ ม จบการศึ ก ษาระดั บ สู ง มากขึ้ น
ปี ๒๕๖๐ มี ผู้มีงานทา ๖.๒๒ ล้ านคน ส่ ว นใหญ่อยู่ในภาคบริการ ร้อยละ ๔๖.๘ ของผู้ มีงานทาของภาค
จ านวนแรงงานที ่ม ีค วามรู ้ร ะดับ ประถมลดลง จากร้อ ยละ ๕๑.๕ ในปี ๒๕๕๕ เป็น ร้อ ยละ ๔๗.๕
ในปี ๒๕๖๐ มีความรู้ระดับมัธยมต้น ลดลงจากร้อยละ ๑๔.๕ ในปี ๒๕๕๕ เป็นร้อยละ ๑๔.๑ ในปี ๒๕๖๐
ระดับมัธยมปลาย เพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๙.๙ ในปี ๒๕๕๕ เป็นร้อยละ ๑๑.๗ ในปี ๒๕๖๐ แรงงานระดับอาชีวะ
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๒.๗ ในปี ๒๕๕๕ เป็นร้อยละ ๒.๙ ในปี ๒๕๖๐ ระดับอุดมศึกษา เพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๘.๗
ในปี ๒๕๕๕ เป็นร้อยละ ๑๒.๒ ในปี ๒๕๖๐ เห็นได้ว่าคุณภาพแรงงานดีขึ้น
๔.๓ การศึกษา
๔.๓.๑ สถาบั น การศึ ก ษามี ทุ ก ระดั บ โดยระดั บ อุ ด มศึ ก ษามี ๒๙ แห่ ง ครอบคลุ ม เกื อ บ
ทุกจังหวัด แยกเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ๑๔ แห่ง เอกชน ๗ แห่ง วิทยาลัยเอกชน ๒ แห่ง และวิทยาลัยชุมชน
๖ แห่ง
แผนพัฒนาภาคเหนือ

๙

๔.๓.๒ จ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรต่้ากว่าค่าเฉลี่ยประเทศ ในปี ๒๕๖๐ ประชากร
มีจานวนปีการศึกษาเฉลี่ย ๘.๗ ปี ซึ่งต่ากว่าระดับประเทศที่มีปีการศึกษาเฉลี่ย ๙.๕ ปี โดยจังหวัดลาปางและ
จังหวัดพิษณุโลกมีจานวนปีการศึกษาเฉลี่ยสูงสุด ๙.๕ ปี รองลงมา ได้แก่ จังหวัด ลาพูน และจังหวัดอุตรดิตถ์
๙.๓ ปี ตามลาดับ ขณะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีจานวนปีการศึกษาเฉลี่ยต่าสุด ๖.๕ ปี
๔.๓.๓ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ต่้า โดยผลการสอบ O-NET ชั้น ม.๓ (๔ วิชาหลัก)
ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๓๖.๖ และลดลงเป็นร้อยละ ๓๔.๔ ในปี ๒๕๖๐ ซึ่งยังต่ากว่า
เกณฑ์ค่าเฉลี่ยร้อยละ ๕๐ ในทุกวิชา โดยปี ๒๕๖๐ วิชาภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ร้อยละ ๔๙.๖
รองลงมาได้แก่ วิชาวิทยาศาสตร์ ร้อยละ ๓๓.๓ และวิชาคณิตศาสตร์มีคะแนนต่าสุดร้อยละ ๒๗.๗
๔.๔ สาธารณสุข
๔.๔.๑ มีสถานบริการสาธารณสุข ให้บริการครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่ มีจานวนโรงพยาบาล
รัฐบาล จานวน ๑๙๑ แห่ง แยกเป็น โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) ๑๖๙ แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) ๑๖ แห่ง
โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) ๖ แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) จานวน ๒,๒๓๘ แห่ง
๔.๔.๒ บริ ก ารสาธารณสุ ข มี ก ารพั ฒ นาดี ขึ้ น เป็ น ล้ า ดั บ โดยสั ด ส่ ว นแพทย์ ต่ อ ประชากร
มีแนวโน้ มดีขึ้น จากแพทย์ ๑ คนต่อประชากร ๒,๙๖๘ คน ในปี ๒๕๕๕ เป็น ๒,๐๗๔ คน ในปี ๒๕๖๐
อย่างไรก็ตาม บุคลากรทางการแพทย์ยังกระจุกตัวอยู่ในจังหวัดที่เป็นเมืองศูนย์กลางและเมืองหลักของภาค
ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลกและเชียงใหม่ โดยจังหวัดพิษณุโลกมีสัดส่วนแพทย์ต่อประชากร ๑,๑๒๘ คน และ
จังหวัดเชียงใหม่ มีสัดส่วนแพทย์ ต่อประชากร ๑,๒๕๒ คน
๔.๔.๓ อัตราการฆ่าตัวตายมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีสัดส่วนสูงที่สุดของประเทศ อัตราการ
ฆ่าตัวตายต่อประชากรแสนคนของภาคลดลง จาก ๑๐.๘ ต่อประชากรแสนคน ในปี ๒๕๕๕ เป็น ๘.๗ ต่อ
ประชากรแสนคน ในปี ๒๕๖๐ โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดที่มีอัตราการฆ่าตัวตายสูงสุดของภาคเหนือ
และประเทศ เท่ากับ ๑๔.๑ ต่อประชากรแสนคน รองลงมา ได้แก่ จังหวัดลาปาง และจังหวัดน่าน
มีอัตราการฆ่าตัว ตาย ๑๑.๓ และ ๑๐.๙ ต่อประชากรแสนคนตามล าดับ ขณะที่จังหวัดพิจิตรมีอัตราการ
ฆ่าตัวตายต่าสุด ๔.๖ ต่อประชากรแสนคน
๔.๕ สัดส่วนคนจน
สัดส่วนจนลดลงมาก แต่ยังคงสูงกว่าระดับประเทศ การกระจายรายได้มีแนวโน้มดีขึ้น สัดส่วน
คนจนของภาคลดลงจากร้อยละ ๑๗.๔ ในปี ๒๕๕๕ เป็นร้อยละ ๙.๘ ในปี ๒๕๖๐ สูงกว่าสัดส่วนคนจนของ
ประเทศที่มีอัตราร้อยละ ๘.๙ โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีสัดส่วนคนจนสูงสุด ร้อยละ ๓๓.๓ รองลงมา ได้แก่
จังหวัดตาก ร้อยละ ๒๗.๒ และจังหวัดน่าน ร้อยละ ๑๗.๙ ส่วนการกระจายรายได้ของภาคมีแนวโน้มดีขึ้น
โดยสัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ปรับจาก ๐.๔๔ ในปี ๒๕๕๔ เป็น ๐.๔๑ ในปี ๒๕๖๐
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๑๐

๕. ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ
๕.๑ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1.1 พื้นที่ป่าไม้ภาคเหนือมีแนวโน้ม เพิ่มขึ้น ปี ๒๕๖๐ ภาคเหนือมีพื้นที่ป่าไม้ จานวน
๕๖.๓๘ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๕ ของพื้นที่ภาค หรือร้อยละ ๕๕.๒ ของพื้นที่ป่าไม้ของประเทศ เพิ่มขึ้น
จาก ๕๖.๒๘ ล้านไร่ ในปี ๒๕๕๖ เป็นผลจากการรณรงค์ของภาครัฐ การบังคับใช้กฎหมาย และการทา CSR
ภาคเอกชน
5.1.2 มีปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐานในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
โดยเฉพาะช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนของทุกปี ซึ่งเป็นผลมาจากการเผาป่า การเผาในที่โล่ง และการเผา
วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน ภาวะเศรษฐกิจและธุรกิจ
การท่ อ งเที่ ย ว ปี ๒๕๖๐ (เดื อ นมกราคมถึ ง พฤษภาคม) ภาคเหนื อ มี ป ริ ม าณฝุ่ น ละอองขนาดเล็ ก เฉลี่ ย
๒๔ ชั่วโมงเกิน มาตรฐานสูงสุดที่ตาบลบ้านดง อาเภอแม่เมาะ จังหวัดลาปาง เท่ากับ ๒๓๗ ไมโครกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร (ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่ควรเกินมาตรฐานที่ ๑๒๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) และมีจานวน
วันที่มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM๑๐) เฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมงเกินมาตรฐาน ๒๕ วัน ลดลงจาก ๔๙ วัน ในปี ๒๕๕๕
5.1.3 ปริ ม าณการกั กเก็ บ น้้ า ในเขื่อนขนาดใหญ่ของภาคเหนือ ลดลง ปี ๒๕๖๑ (ข้ อมู ล
ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑) ภาคเหนือมีปริมาณน้ากักเก็บในอ่างเก็บน้าขนาดใหญ่ ๘ แห่ง ๒๐,๐๙๕ ล้าน
ลบ.ม. หรือร้อยละ ๘๑ ของความจุอ่างเก็บน้าทั้งหมด ลดลงจากปี ๒๕๕๕ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕)
ซึง่ มีปริมาณน้ากักเก็บ ๒๓,๐๒๐ ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ ๙๓ ของความจุอ่างเก็บน้าทั้งหมด
5.1.4 คุณภาพแหล่งน้้าผิวดินภาคเหนือมีแนวโน้ม ดีขึ้น คุณภาพแหล่งน้าหลักในภาคเหนือ
รวม ๑๑ แห่ง ได้แก่ แม่น้าสายหลัก ๙ สาย (แม่น้าปิง วัง ยม น่าน กก แม่จาง ลี้ อิง กวง) และแหล่งน้านิ่ง ๒ แห่ง
(กว๊านพะเยา และบึงบอระเพ็ด ) ปี ๒๕๖1 มีคุณภาพแหล่งน้าเฉลี่ยดีขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปี ๒๕๕๕ โดย
แม่น้ากก และแม่น้าลี้ มีคุณภาพน้าดีขึ้นอยู่ในเกณฑ์ระดับดี ซึ่งจากเดิมปี 2555 มีคุณภาพน้าอยู่ในเกณฑ์
ระดับพอใช้ รวมถึงแหล่งน้านิ่งบึงบอระเพ็ ด มีคุณภาพน้าดีขึ้นอยู่ในเกณฑ์ระดับดี ซึ่งจากเดิมปี 2555 มี
คุณภาพน้าอยู่ในเกณฑ์ระดับเสื่อมโทรม ในภาพรวมคุณภาพแหล่งน้าผิวดินของภาคเหนือปี 2561 ส่วนใหญ่
คุณภาพน้าอยู่ในเกณฑ์ระดับดี (6 แห่ง) และระดับพอใช้ (4 แห่ง) มีเพียงแม่น้ากวงที่มีคุณภาพน้าอยู่ในเกณฑ์
ระดั บ เสื่ อ มโทรม ซึ่ ง สาเหตุ ห ลั ก มาจากน้ าเสี ย ของชุ ม ชนเมื อ ง โรงงานอุ ต สาหกรรม การท่ อ งเที่ ย ว
(รีสอร์ท/โรงแรม/ร้านอาหาร) และการปนเปื้อนของสารเคมีที่ใช้ในพื้นที่เกษตรกรรม
5.1.5 ปัญหาขยะภาคเหนือมีแนวโน้มลดลง ในปี ๒๕๖๐ ภาคเหนือมีปริมาณขยะทั้งสิ้ น
๔.๐๐ ล้านตัน ลดลงจาก ๔.๓๓ ล้านตัน ในปี ๒๕๕๖ หรือลดลงร้อยละ ๗.๖ โดยพบว่าภาคเหนือมีปริมาณ
ขยะที่ถูกกาจัดอย่างถูกต้องมากขึ้นจาก ๐.๘๗ ล้านตัน ในปี ๒๕๕๖ เป็น ๑.๕๔ ล้านตัน ในปี ๒๕๖๐ เนื่องจาก
มี อปท. ให้บริการเก็บรวบรวมและกาจัดขยะมากขึ้น จังหวัดที่มีปริมาณขยะมากที่สุด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่
มีปริมาณขยะ ๖๐๙,๑๑๙.๓๐ ตัน รองลงมา ได้แก่ จังหวัดเชียงราย มีปริมาณขยะ ๓๙๙,๙๓๔.๑๕ ตัน
๕.๒ สถานการณ์ปัญหาภัยพิบัติ
5.2.1 พื้ น ที่ ป ระสบปั ญ หาอุ ท กภั ย มี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น ในปี ๒๕๖๐ มี จ านวนหมู่ บ้ า น
ที่ป ระสบปัญหาอุทกภัย จ านวน ๑๔,๑๑๒ หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๙ ของหมู่บ้านที่ประสบอุทกภัย
ทั้งประเทศ เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๕ ซึ่งมีหมู่บ้านประสบปัญหาอุทกภัยเพียง ๓,๔๒๕ หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ
แผนพัฒนาภาคเหนือ
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๔๕.๐ ของหมู่บ้านที่ประสบอุทกภัยทั้งประเทศ โดยในปี ๒๕๖๐ จังหวัดเชียงรายมีหมู่บ้านที่ประสบอุทกภัย
มากที่สุด จานวน ๑,๖๘๐ หมู่บ้าน รองลงมา ได้แก่ จังหวัดสุโขทัย ๑,๖๐๒ หมู่บ้าน และพิษณุโลก ๑,๔๗๘
หมู่บ้าน
5.2.2 พื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งมีแนวโน้มลดลง ในปี ๒๕๕๙ มีจานวนหมู่บ้านที่ประสบ
ภัยแล้ ง จ านวน ๓,๕๐๗ หมู่บ้ าน คิดเป็ นร้ อยละ ๒๙.๖ ของหมู่บ้านที่ประสบภัยแล้ งทั้งประเทศ ลดลงจาก
ปี ๒๕๕๕ ซึ่งมีหมู่บ้านประสบปัญหาภัยแล้ง จานวน ๑๒,๐๑๘ หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๕ ของหมู่บ้านที่
ประสบภั ย แล้ ง ทั้ ง ประเทศ โดยในปี ๒๕๕๙ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ มี ห มู่ บ้ า นที่ ป ระสบภั ย แล้ ง มากที่ สุ ด
จานวน ๖๖๖ หมู่บ้าน รองลงมาได้แก่ จังหวัดกาแพงเพชร ๔๖๒ หมู่บ้าน และอุตรดิตถ์ ๔๑๙ หมู่บ้าน
5.2.3 การเกิดไฟไหม้ป่า มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในช่วงปี ๒๕๕๖-๒๕๖๐ มีอัตราการเกิด ไฟป่า
เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๓๓ โดยปี ๒๕๕๖ เกิดไฟป่า ๓,๒๗๔ ครั้ง มีพื้นที่ป่าถูกไฟไหม้ ๓๑,๖๔๑ ไร่ และใน
ปี ๒๕๖๐ เกิดไฟป่ า เพิ่ ม ขึ้น เป็ น ๓,๔๙๒ ครั้ง พื้นที่ ป่า ถูกไฟไหม้เ พิ่มเป็น ๖๐,๗๗๔ ไร่ สาเหตุ ส่ ว นใหญ่
เกิดจากการหาของป่า เผาไร่ ล่าสัตว์ และเลี้ยงสัตว์
5.2.4 พื้นที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหว เนื่องจากอยู่บริเวณพื้นที่รอยเลื่อนสาคัญ
๑๑ รอยเลื่อน ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ – ๒๕๖๐ มีการเกิดแผ่นดินไหวที่สามารถรับรู้ได้ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ลาปาง เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน เกิดแผ่นดินไหว จานวน ๒๑ ครั้ง ขนาดความ
รุนแรงตั้งแต่ ๒.๒- ๖.๓ แมกนิจูด (Magnitude) และมีแผ่นดินไหวรุนแรงเพียงครั้งเดียว ในปี ๒๕๕๗ ขนาด
ความรุนแรง ๖.๓ แมกนิจูด (Magnitude) มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ อาเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ซึ่งถือว่าเป็น
เหตุการณ์แผ่นดินไหวทีม่ ีจุดศูนย์กลางในประเทศไทยขนาดรุนแรงที่สุด
ตารางที่ ๓ ปัญหาภัยพิบัติของภาคเหนือ
รายการ

๒๕๕๕

๒๕๕๖

ผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
- จานวนหมู่บ้าน
๓,๔๒๕ ๗,๓๖๓
- จานวนครัวเรือน (ล้านครัวเรือน) ๐.๒๐
๐.๓๕
ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง
- จานวนหมู่บ้าน
๑๒,๐๑๘ ๙,๔๒๗
- จานวนครัวเรือน (ล้านครัวเรือน) ๑.๑๑
๐.๗๖

๒๕๕๗

ปี
๒๕๕๘

๒๕๕๙

๔,๕๔๙
๐.๑๓

๑,๗๓๔
๐.๑๑

๘,๔๑๓ ๑๔,๑๑๒
๐.๑๑
๐.๒๕

๘,๕๒๒
๐.๔๘

๘,๖๕๖
๐.๗๖

๓,๕๐๗
๐.๒๙

๒๕๖๐

-

๖. สภาวะแวดล้อม
6.1 จุดแข็ง
๖.๑.๑ ภาคเหนือมีความพร้อมต่อการพัฒนาเชื่อมโยงด้านการค้าและบริการกับนานาชาติ
และกลุ่ ม ประเทศในอนุ ภู มิ ภ าคลุ่ ม น้้ า โขง โดยมี โ ครงข่ า ยคมนาคมเชื่ อ มโยงพื้ น ที่ เ ศรษฐกิ จ ภาคกลาง
ของประเทศและเส้นทางตามแนว North-South Economic Corridor (จีนตอนใต้ เมียนม่าร์ ลาว ไทย) และ

แผนพัฒนาภาคเหนือ

๑๒

East-West Economic Corridor (เวียตนาม กัมพูชา ลาว ไทย เมียนม่าร์) และมีเมืองสาคัญที่เป็น
ฐานการพัฒนาที่เชื่อมโยงกับนานาชาติ อาทิ เชียงใหม่ เชียงราย และตาก
๖.๑.๒ สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปของภาคเหนือมีความหลากหลาย โดยในพื้นที่ภาคเหนือ
ตอนล่ า งมี ศั ก ยภาพในด้ า นผลิ ต ภั ณฑ์ อ าหาร โดยเฉพาะข้ าวและผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากข้ า ว บรรจุ ภั ณฑ์ ชี ว ภาพ
ตลอดจนอุตสาหกรรมพลังงานชีวภาพ เช่น เอทานอลจากกากน้าตาล พลังงานไฟฟ้าจากแกลบ อุตสาหกรรม
อาหารสัตว์ เนื่องจากเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่สาคัญของประเทศ และสามารถนาเข้าวัตถุดิบเกษตรจาก
ประเทศเพื่ อ นบ้ า น ส่ ว นภาคเหนื อ ตอนบนมี ศั ก ยภาพในการพั ฒ นาด้ า นเกษตรประณี ต เกษตรอิ น ทรี ย์
โดยเฉพาะพืชผักและดอกไม้เมืองหนาวสาหรับตลาดเฉพาะที่มีกาลังซื้อสูง และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่มี
มูลค่าเพิ่มสูง อาทิ อาหารเสริมสุขภาพ Functional Food และผลิตภัณฑ์เวชสาอางต่างๆ เป็นต้น
๖.๑.๓ ภาคเหนื อ เป็ น ฐานการผลิ ต หั ต ถอุ ต สาหกรรมเชิ ง สร้ า งสรรค์ โ ดยใช้ ฐ านความรู้
ด้านเทคโนโลยีศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบร่วมสมัย เพื่อตอบสนองต่อกระแสความต้องการของตลาด
อาทิ ของตกแต่ ง บ้ า น ของที่ ร ะลึ ก และสิ น ค้ า หั ต ถกรรม ที่ มี ศั ก ยภาพในการพั ฒ นาสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม สู่
งานหัตถศิลป์ โดยเฉพาะในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
๖.๑.๔ เป็นฐานทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลาย รายได้จากการท่องเที่ยวเป็นรายได้
ส้าคัญของภาค ภาคเหนือมีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายที่สามารถพัฒนาเชื่อมโยงการท่องเที่ยวภายในภาค
และเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศลุ่มน้าโขง โดยเฉพาะการจัดกลุ่มการท่องเที่ยว (Cluster) อาทิ ท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ เชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชน เชิงนิเวศน์ และเชิงสุขภาพ
๖.๑.๕ สภาพภู มิ เ ศรษฐกิ จ -สั ง คมเอื้ อ ต่ อ การพั ฒ นาภาคธุ ร กิ จ บริ ก าร จากความพร้ อ ม
ด้ า นบริ ก ารพื้ น ฐานของเมื อ ง โครงสร้ า งพื้ น ฐานของธุ ร กิ จ บริ ก าร สภาพแวดล้ อ มทางสั ง คม วั ฒ นธรรม
โดยเฉพาะลักษณะของคนท้องถิ่นภาคเหนือที่เอื้อต่องานบริการ ทาให้ภาคเหนือมีศักยภาพสาหรับภาคธุรกิจ
บริการ อาทิ ศูนย์การประชุมนานาชาติ สานักงานตัวแทนในภูมิภาค งานแสดงสินค้า บริการทางการศึกษา
ธุรกิจบริการสุขภาพและทางการแพทย์ และธุรกิจด้านบริการโลจิสติกส์ เป็นต้น
6.2 จุดอ่อน
6.2.1 ทรัพยากรธรรมชาติเ สื่อมโทรมลง และประสบปัญหาหมอกควัน มีการบุกรุกและ
ตัดไม้ทาลายป่าเพื่อขยายพื้นที่เพาะปลูกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลกระทบกับพื้นที่ป่าต้นน้า ความสมดุลของ
ระบบนิ เวศ การสู ญเสี ยความหลากหลายทางชีวภาพ ก่อให้ เกิดปัญหาการชะล้างหน้าดินในพื้นที่ลาดชัน
อุทกภัย ภัยแล้ง นอกจากนั้น ยังมีปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐาน ซึ่งเป็นผลมาจาก
การเผาป่า การเผาในที่โล่ง และการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดารงชีวิต
ของประชาชน ภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
6.2.2 การขยายตั ว ของพื้ น ที่ เ มื อ ง ชุ ม ชน และอุ ต สาหกรรมที่ ข าดการบริ ห ารจั ด การ
ที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง โดยเฉพาะการกาจัดขยะมูลฝอยและ
น้าเสียจากชุมชนและอุตสาหกรรม การให้บริการขนส่งมวลชนสาธารณะที่ไม่สามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง
การบดบังทัศนียภาพหรือรุกล้าโบราณสถานที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ ทาให้เกิดมลภาวะต่างๆ การสิ้นเปลือง
พลังงาน ปัญหาความปลอดภัย รวมถึงการเติบโตของชุมชนที่รุกล้าพื้นที่เกษตรกรรมอันอุดมสมบูรณ์ และ
ตั ด ทอนระบบโครงข่ า ยชลประทานเพื่ อ การเกษตร น าไปสู่ ก ารสู ญ เสี ย พื้ น ที่ เ กษตรกรรมของภาคและ
สร้างมลภาวะต่อปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
แผนพัฒนาภาคเหนือ
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6.2.3 ภาคเหนือมีข้อจ้ากัดด้านแรงงานทั้งเชิงปริมาณและเชิ งคุณภาพ การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ส่งผลให้สัดส่วนประชากรวัยแรงงานลดลง แรงงานส่วนใหญ่มีความรู้
ระดับประถมศึกษา ขาดความรู้และทักษะที่สนับสนุนการพัฒนาตามศักยภาพและโอกาสของภาค ที่สาคัญคือ
ความรู้และทักษะในด้านภาษาเพื่อการท่องเที่ยวและธุรกิจ บริการต่างๆ เทคโนโลยีทางการแพทย์ เทคโนโลยี
ดิจิตอล เครื่องทุ่นแรงที่ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมตามภูมิสังคม
6.2.4 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ประชากรผู้สูงอายุภาคเหนือมีสัดส่วนสูงขึ้น เป็นผลให้ภาระ
พึ่งพิงสูงขึ้น การเตรียมความพร้อมของรัฐเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุยังมีน้อย แม้ว่าในระดับชุมชน ปัจจุบันจะมี
ความตื่นตัวและเข้ามามีบทบาทในการจัดสวัสดิการและการดูแลผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นในรูปของชมรมผู้สูงอายุ
แต่โดยทั่วไปแล้วยังมีจุดอ่อนด้านความตระหนักถึงปัญหาและการเตรียมตัวในระยะยาว
6.3 โอกาส
6.3.1 การเชื่อมโยงโครงข่ายเส้นทางคมนาคม ส่งผลให้เกิดโอกาสในการขยายตลาดการค้า
การท่องเที่ยว และบริ การการศึกษานานาชาติ ธุ ร กิจบริ การสุขภาพและการแพทย์ จากการเชื่อมโยง
โครงข่ายการคมนาคมตามเส้นทาง R๓A ผ่าน สปป.ลาว สู่จีนตอนใต้ ทาให้ภาคเหนือเป็นประตูเชื่อมโยง
การขนส่งสินค้าและนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะมีปริมาณเพิ่มขึ้น และมีโอกาสในการขยายธุรกิจบริการด้านต่างๆ
อาทิ การบริการทางการแพทย์ การศึกษา การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ และการจัดตั้งสานักงาน
ตัวแทนในภูมิภาค โดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม่
6.3.2 นโยบายภาครัฐในการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ในพื้นที่ภาคเหนือ ๒ แห่ง คือ
จังหวัดตาก และจังหวัดเชียงราย การดาเนินการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษดังกล่าว ช่วยส่งเสริมและ
อ านวยความสะดวกด้ า นการค้ า การลงทุ น สนั บ สนุ น การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน เชื่ อ มโยงกิ จ กรรม
ทางเศรษฐกิจของภาคเหนือกับประเทศเพื่อนบ้าน
6.3.3 ยุทธศาสตร์ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่กาหนดแนวทางการพัฒนาด้าน Digital
Contents และกาหนดให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่นาร่องในแผนปฏิบัติการวาระแห่งชาติ การพัฒนาเมือง
อัจฉริยะ (Smart city) ซึ่งจะส่งผลให้ภาคเหนือเป็นฐานการพัฒนาในด้านเทคโนโลยีดิ จิตอล อุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์ และเป็นแหล่งสร้างสรรค์อุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเป็นองค์ประกอบสาคัญ เช่น
การ์ตูน/ภาพยนตร์ Animation การตัดต่อภาพยนตร์ เกมส์คอมพิวเตอร์ และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ
6.3.4 ภาคเหนื อ ได้ ป ระโยชน์ จ ากการใช้ ข้ อ ตกลงการผลิ ต สิ น ค้ า เกษตร ( Contract
Farming) กั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า น ในการผลิ ต วั ต ถุ ดิ บ การเกษตรบริ เ วณชายแดนและน าเข้ า มาแปรรู ป
ในประเทศ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและลดการใช้ฐานทรัพยากรของภาค
6.3.5 ตลาดการท่องเที่ยวขยายตัว จากการเชื่อมโยงแหล่ งท่องเที่ยวภายในกลุ่ มประเทศ
GMS ซึ่งมีความโดดเด่นด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณีและธรรมชาติที่คล้ายคลึงกัน สามารถพัฒนา
เป็ น เส้ น ทางการท่ อ งเที่ ย วที่ ห ลากหลายร่ ว มกั น และดึ ง ดู ด นั ก ท่ อ งเที่ ย วจากประเทศจี น และนานาชาติ
นอกจากนั้น แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติของภาคที่มีเป็นจานวนมากยังสามารถพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
และการพักผ่อนระยะยาวสาหรับผู้สูงอายุ
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6.4 ภัยคุกคาม
6.4.1 การเปิดเสรีทางการค้าและการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคต่างๆ โดยเฉพาะ
GMS และประชาคมอาเซียน (AEC) ส่งผลต่อโอกาสการขยายการค้าการลงทุนของภาค ขณะเดียวกัน
ก่อให้เกิดความเสี่ยงหลายด้านเนื่องจากจะมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ และบุคคลระหว่างประเทศสมาชิก
ที่สะดวกขึ้น ดังนั้น หากไม่มีการพัฒนาบุคลากรในภาคให้เกิดการตื่นตัว สามารถแข่งขันได้ในตลาดสากลและ
การป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นย่อมส่งผลกระทบทางลบทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม
6.4.2 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลต่อการผลิตภาคเกษตร การเปลี่ ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศก่อให้เกิดปัญหาต่อการเกษตร โดยทาให้ปริมาณผลผลิตทางการเกษตรลดลง ส่งผลให้เกิด
ความไม่มั่นคงด้านอาหาร และรายได้ของเกษตรกร
6.4.3 ภั ย ธรรมชาติ มี แ นวโน้ ม รุ น แรงขึ้ น ภาคเหนื อ ประสบปั ญ หาอุ ท กภั ย ภั ย แล้ ง
การพังทลายของดิน หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก และแผ่นดินไหวเป็นประจา และมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น
สาเหตุมาจากปัจ จัย ภายในที่มีการรุ กพื้นที่ป่าซึ่งเป็นพื้นที่ลาดชันเพื่อขยายพื้นที่เพาะปลู กและการเผาป่า
รวมถึง สภาพอากาศที่มีค วามแปรปรวน ส่ ง ผลกระทบต่อการพัฒ นาทางเศรษฐกิจ และคุ ณภาพชี วิต ของ
ประชาชน

๗. ปัญหาและประเด็นท้าทาย
7.1 เป็นแหล่งท่องเที่ยวเป้าหมายระดับสากล มีทุนทางวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติโดดเด่น
แต่พื้นที่ท่องเที่ยวค่อนข้างกระจุกตัว
7.2 มี ฐ านภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ที่ มี อั ต ตลั ก ษณ์ และมี อ งค์ ค วามรู้ / เทคโนโลยี / นวั ต กรรม ของ
สถาบันการศึกษาจานวนมาก แต่ยังไม่สามารถนามาใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้อย่างคุ้มค่า
7.3 ยั ง ไม่ ส ามารถใช้ ป ระโยชน์ จ ากการเชื่ อ มโยงเศรษฐกิ จ กั บ อนุ ภู มิ ภ าคต่ า งๆ ได้ อ ย่ า งเต็ ม ที่
ผู้ประกอบการในพื้นที่ส่วนใหญ่ยังไม่มีส่ วนร่วมในห่ว งโซ่การผลิต การค้าในอนุภูมิภาค และสินค้าส่ งออก
ชายแดนส่วนใหญ่มาจากนอกภาค จึงไม่สร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้ให้กับภาค
7.4 โครงสร้างพื้นฐานของเมืองศูนย์กลางยังไม่สมบูรณ์ โดยเฉพาะระบบขนส่งสาธารณะและสนามบิน
7.5 พื้นที่เกษตรส่วนใหญ่อยู่นอกเขตชลประทาน การบริหารจัดการน้าในพื้นที่เกษตรยั งไม่ทั่วถึง
การทาการเกษตรส่วนใหญ่ยังเป็นเกษตรเคมี สินค้าเกษตรยังเป็นขั้นปฐมภูมิและแปรรูปขั้นต้น
7.6 ประชาชนส่วนใหญ่ยังยากจน สัดส่วนคนจนของภาคสูงกว่าระดับประเทศ และด้อยโอกาสในการ
เข้าถึงบริการภาครัฐ
7.7 ประชากรสูงอายุมีสัดส่วนสูงที่สุดในประเทศ ขณะที่ขาดแคลนแรงงานทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
7.8 พื้นที่ป่าต้นน้าบางส่วนมีสภาพเสื่อมโทรม มีปัญหาบุกรุกและใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าผิดประเภท
และยังคงเผชิญปัญหามลพิษหมอกควันรุนแรง
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๘. แนวคิดและทิศทางการพัฒนา
ภาคเหนือมีทุนทางสังคมและวัฒนธรรมประเพณีที่มีอัตลักษณ์โดดเด่น ที่มีการฟื้นฟู สืบสานและ
สร้างสรรค์พัฒนาสู่การผลิตสินค้าและบริการ โดยเฉพาะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีบริการสุขภาพและผลิตภัณฑ์
หัตถกรรมที่มีชื่อเสียงระดับสากล พื้นที่เกษตรของภาคเหนือมีขนาดเล็กเหมาะสมต่อการปรับระบบการผลิต
เพื่อสร้างคุณค่าตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ นอกจากนี้ ทาเลที่ตั้งของภาคเหนือมีศักยภาพในการขยายการค้า
การลงทุนและบริการเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง และสามารถ
ขยายไปสู่จีนตอนใต้และกลุ่มประเทศเอเชียใต้ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ -ใต้ และ ตะวันออก-ตะวันตก
รวมถึงเป็น พื้น ที่ป่ าต้น น้าที่ส าคัญของประเทศ ดังนั้น การพัฒนาภาคเหนือสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ”
จาเป็นจะต้องนาศักยภาพทางภูมิสังคมประกอบกับปัจจัยสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน และองค์ความรู้ของ
สถาบันการศึกษาและองค์กรในพื้นที่ มาใช้ในการต่อยอดการผลิตและบริการที่มีศักยภาพและโอกาสเพื่อสร้าง
มูลค่าสูงตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน
ในการเสริมสร้างขีดความสามารถของธุรกิจท้องถิ่นเพื่อขยายฐานเศรษฐกิจของภาค
8.1 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจ
กับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง
8.2 วัตถุประสงค์
8.2.1 เพื่ อ ยกระดั บ การผลิ ต และการสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม แก่ สิ น ค้ า และบริ ก าร โดยใช้ ค วามรู้
เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอัตตลักษณ์
8.2.2 เพื่อเชื่อมโยงห่วงโซ่คุณ ค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบเศรษฐกิจของประเทศ
และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
8.2.3 เพื่ อ ดู แ ลช่ ว ยเหลื อ คนจน และผู้ สู ง อายุ ให้ มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี พึ่ ง พาตนเอง พึ่ ง พา
ครอบครัว และพึ่งพากันในชุมชนได้
8.2.4 เพื่อแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การบริหารจัดการน้า
ป่าต้นน้า และปัญหาหมอกควัน
8.3 เป้าหมาย
8.3.1 อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคเหนือขยายตัวเพิ่มขึ้น
8.3.2 สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ภาคเหนือลดลง
8.4 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ค่าฐาน

อัตราการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของ
ภาคเหนือ

639,691
ล้านบาท
(มูลค่า CVM
ปี 2559)
0.417
(ปี ๒๕๖๐)

สัมประสิทธิ์ความไม่
เสมอภาค (Gini
Coefficient)
ในการกระจายรายได้
ภาคเหนือ

๒๕๖๒
เพิ่มขึ้น
ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 3.0

๒๕๖๓
เพิ่มขึ้น
ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 3.0

ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๔
เพิ่มขึ้น
ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 3.0

๒๕๖๕ 2562-2565
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 3.0 ร้อยละ 3.0

ลดลงต่ากว่า
0.417

ลดลงต่ากว่า
0.417

ลดลงต่ากว่า
0.417

ลดลงต่ากว่า
0.417

ลดลงต่ากว่า
0.417
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8.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
๘.๕.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ สามารถ
สร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการ
ที่มีศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
รายได้การท่องเที่ยว
ภาคเหนือ

ค่าฐาน
ปี ๒๕๕๙
๑๕๘,๗๗๑
ล้านบาท

ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕ 2562-2565
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ ๑๒.๐ ร้อยละ ๑๒.๐ ร้อยละ ๑๒.๐ ร้อยละ ๑๒.๐ ร้อยละ ๑๒.๐

แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนากลุ่มท่องเที่ยวที่มีศักยภาพตามแนวทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และ
วัฒนธรรม ได้แก่ (๑) กลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลาพูน
ลาปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน (๒) กลุ่มท่องเที่ยวมรดกโลก (ทางประวัติศาสตร์) ในพื้นที่
จั งหวัดสุ โ ขทัย และกาแพงเพชร (๓) กลุ่ มท่องเที่ย วเชิงธรรมชาติ ในพื้นที่จั งหวัดเชียงใหม่ เชียงราย
แม่ฮ่องสอน น่าน เพชรบูรณ์ อุทัยธานี (๔) กลุ่มท่องเที่ยวที่มีเป้าหมายเฉพาะ ได้แก่ MICE ในจังหวัดเชียงใหม่
ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง ผจญภั ย /กี ฬ าเพื่ อ การพั ก ผ่ อ น/เชิ ง สุ ข ภาพ และการพ านั ก ระยะยาว ในจั ง หวั ด เชี ย งใหม่
แม่ฮ่องสอน น่าน โดยมีแนวทางดาเนินการดังนี้
(1) พัฒ นาคุณภาพแหล่ งท่องเที่ยว ปรับปรุงโครงสร้ างพื้นฐานและสิ่ งอานวย
ความสะดวกที่มีมาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
(2) พัฒ นาปั จ จั ยแวดล้ อมให้ เอื้อต่อการส่ งเสริมความคิดสร้างสรรค์เพื่อนามา
พัฒ นาต่ อยอดสิ น ค้า และบริ การด้ านการท่องเที่ยว อาทิ การวิจั ย การพัฒ นานวัตกรรม การออกแบบ
การสื่ อ สาร ตลอดจนส่ ง เสริ ม การจดทะเบี ย น การคุ้ ม ครอง การใช้ ท รั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา เพื่ อ สนั บ สนุ น
การพัฒนาต่อยอดไปสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
(3) สนับสนุน Community Based Tourism/Local Tourism เพื่อกระจายประโยชน์
จากการท่องเที่ยวสู่ชุมชน รวมทั้งให้ความสาคัญกับการฟื้นฟูสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
นามาประยุกต์สร้างสรรค์สินค้าและบริการท่องเที่ยวที่มีอัตลักษณ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
(4) สนับสนุนการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวทั้งระหว่างแหล่งท่องเที่ยวในภาค
เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ เส้นทางสายธรรมชาติ เส้นทางสายวัฒนธรรม เส้นทางท่องเที่ยวแหล่ง
มรดกโลก และส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวและบริการรูปแบบใหม่ๆ เพื่อสร้างรายได้ตลอดปี
(5) เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
เพื่อให้มีทักษะและองค์ความรู้ในธุรกิจตลอดห่วงโซ่ การผลิต การท่องเที่ยว ทั้งด้านการออกแบบ การวิจัยและ
พัฒ นา การสร้ า งนวัต กรรมเทคโนโลยี เพื่อ สร้า งความแตกต่า งและความโดดเด่ น ของสิ นค้ า และบริ ก าร
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดท่องเที่ยว รวมทั้งสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจและการตลาด
ทั้งการรักษาฐานเดิมและขยายไปสู่ตลาดกลุ่มใหม่ที่มศี ักยภาพและการสร้างตลาดในรูปแบบ e-tourism
แผนพัฒนาภาคเหนือ

๑๗

(6) รักษาอัตลักษณ์ของเมือง โดยให้ความส่าคัญต่อการอนุรักษ์ สืบสานประเพณี
วัฒนธรรม สถาปัตยกรรมพื้นบ้าน และเมืองเก่า โดยเฉพาะเมืองเก่าเชียงใหม่ เชียงราย แพร่ ตาก พะเยา น่าน
ก่ าแพงเพชร ล่ าปาง ล่ าพู น และแม่ ฮ่ องสอน การส่ งเสริ มการเรี ยนรู้ ของชุ มชน และการสร้ า ง“แบรนด์ ”
หรือเอกลักษณ์ของเมือง รวมทั้งพัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลางของจังหวัด และเมืองท่องเที่ยวให้เป็น
เมืองน่าอยู่เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเมืองให้มีคุณค่าเอื้อต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีสมดุล
2) พัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมายที่มีศักยภาพสูง ได้แก่ กลุ่มอาหาร
และสินค้าเพื่อสุขภาพ กลุ่มบริการทางการแพทย์และสุขภาพ และกลุ่มผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ โดยให้จังหวัด
เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางและขยายสู่พื้นที่เครือข่ายที่มีศักยภาพ โดยมีแนวทางดาเนินการดังนี้
(1) สนับสนุนสถาบันการศึกษาในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม และ
ส่งเสริมการนามาใช้เชิงพาณิชย์ ตามแนวคิดการสร้าง Food Valley เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าและบริการ
ให้ตอบสนองต่อตลาดเป้าหมายเฉพาะ อาทิ กลุ่มสินค้าเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ กลุ่มอาหารเสริมสุขภาพและความงาม
(2) ขยายเครื อ ข่ า ยการพั ฒ นาธุ ร กิ จ บริ ก ารทางการแพทย์ แ ละสุ ข ภาพให้ มี
ความหลากหลายสอดคล้องกับตลาดเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ มุ่งสู่
การเป็น Medical & Wellness Hub ระดับอนุภูมิภาค
(3) สนับสนุนการพัฒนาเชียงใหม่เป็น Creative City พร้อมทั้งสนับสนุนการวิจัย
และพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมผนวกกับความโดดเด่นของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้ สิ น ค้ามีความแตกต่างโดดเด่น สามารถตอบสนองต่อตลาดเป้าหมายเฉพาะ อาทิ สิ นค้า Life Style
สินค้าหัตถกรรม และของที่ระลึกต่างๆ ที่เน้นคุณภาพทั้งการออกแบบและการใช้งาน
(4) เสริ มสร้ างความเข้ มแข็ งของกลุ่ มธุ รกิ จ ขยายเครื อข่ ายเพื่ อให้ เกิ ดพลั ง
ในการขับเคลื่อน และพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจตลอด Value Chain
(5) เพิ่ ม ศั ก ยภาพผู้ ป ระกอบการกลุ่ ม อุ ต สาหกรรมและบริ ก ารเป้ า หมาย
กลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กลุ่ม วิสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน ในการดาเนินธุ รกิจ
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
๘.๕.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค
GMS BIMSTEC และ AEC เพื่อขยายฐานเศรษฐกิจของภาค
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
มูลค่าการค้าชายแดน
ภาคเหนือ

ค่าฐาน
ปี ๒๕๕๙
๑๕๒,๐๔๘
ล้านบาท

อัตราการขยายตัวของ
การผลิตสาขา
อุตสาหกรรม
ภาคเหนือ

๑๑๖,๓๗๓
ล้านบาท
(มูลค่า CVM
ปี ๒๕๕๙)

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕ 2562-2565
ขยายตัว
ขยายตัว
ขยายตัว
ขยายตัว
ขยายตัว
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ ๑๕.๐ ร้อยละ ๑๕.๐ ร้อยละ ๑๕.๐ ร้อยละ ๑๕.๐ ร้อยละ ๑๕.๐
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ ๔.๐ ร้อยละ ๔.๐ ร้อยละ ๔.๐ ร้อยละ ๔.๐ ร้อยละ ๔.๐

แผนพัฒนาภาคเหนือ

๑๘

แนวทางการพัฒนา
1) เสริมศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐาน และวางผังเมืองทั้งเมืองหลักและเมืองชายแดน
ให้สอดคล้องและสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ พัฒนาโครงข่ายเส้นทางและระบบ
ขนส่ งย่ อยที่เชื่ อมต่อกั บ ระบบหลั กของประเทศและอนุภูมิภ าคตามแนวระเบียงเศรษฐกิ จเหนือ -ใต้ และ
แนวตะวันออก-ตะวันตก โดยครอบคลุมพื้นที่ตามแนวเส้นทางทางหลวงหมายเลข 12 พัฒนาเป็นเส้นทางการ
ท่องเที่ ย ว (Tourism Corridor) และเส้ นทางทางหลวงหมายเลข 225 พัฒ นาเป็ น เส้ นทางการขนส่ ง
(Logistic Corridor) รวมทั้งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่งและสิ่งอานวยความสะดวก ซึ่งจะรองรับ
การเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสาคัญเชื่อมโยงอนุภูมิภาค GMS BIMSTEC และ AEC
2) พัฒนาเชียงใหม่เป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจ ให้มีศักยภาพในการดาเนินกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจเทียบเท่าเมืองขนาดใหญ่ในระดับนานาชาติและมีความน่าอยู่ โครงสร้างพื้นฐานและระบบขนส่ง
มวลชนขนาดใหญ่ และส่ งเสริ ม ให้ เ กิ ดการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ดิ จิ ทัล จั ด ท าแผนการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ของ
ศูนย์เศรษฐกิจ แหล่งที่อยู่อาศัยและพื้นที่เฉพาะในเมือง เช่น เขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พื้นที่อนุรักษ์มรดกทาง
วั ฒ นธรรม และพื้ น ที่ เ ปิ ด โล่ ง ตามหลั ก การจั ด ท าแผนผั ง ภู มิ นิ เ วศ โดยเฉพาะเร่ ง รั ด การด าเนิ น งานตาม
ผลการศึ ก ษาเกี่ ย วกับ ระบบขนส่ งสาธารณะของ สนข. โดยพิ จ ารณา ขยายขีด ความสามารถของระบบ
ท่าอากาศยาน พัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อรองรับสังคมดิจิทัล
พัฒนาระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน
3) พัฒ นาเมื อ งสถานี ข นส่ ง ระบบรางที่ นครสวรรค์ แพร่ (อ าเภอเด่ นชั ย) เชี ยงราย
(อ าเภอเชี ยงของ) และเมื อ งในพื้ น ที่ เ ศรษฐกิ จ พิ เ ศษชายแดน ได้ แ ก่ อ าเภอแม่ ส อด อ าเภอแม่ ส าย
อาเภอเชียงแสน อาเภอเชียงของ โดยจัดทาแผนแม่บทพื้นที่และแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินตามความเหมาะสม
ของการใช้พื้นที่ของแต่ละเมือง พัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ให้ทั่วถึงสามารถเชื่อมโยง
กับพื้นที่โดยรอบและประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับพื้นที่
4) พั ฒ นาผู้ ป ระกอบการและบุ ค ลากรให้ มี ค วามรู้ มี ทั ก ษะฝี มื อ เข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล
กฏระเบี ย บการด าเนิ น ธุ ร กิจ ในธุ ร กิ จ ระดั บภู มิ ภ าค และสากล รวมถึง เงื่อ นไขทางด้ านสิ่ งแวดล้ อ มและ
มนุษยธรรมที่ถูกนามาเป็นข้อกีดกันทางการค้า รวมทั้งสนับสนุนให้องค์กรภาคธุรกิจเอกชนที่มีความเข้มแข็ง
ร่วมพัฒนาเครือข่ายกับธุรกิจท้องถิ่นที่มีศักยภาพ เพื่อยกระดับขีดความสามารถให้เข้าสู่ Supply Chain ของ
ธุรกิจใหญ่ได้
5) พั ฒ นาสิ น ค้ า ที่ มี ศั ก ยภาพสามารถแข่ ง ขั น ได้ รวมทั้ ง สิ น ค้ า ที่ ต อบสนองตลาด
ในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน และ AEC โดยให้ความสาคัญกับการใช้ประโยชน์ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ
อย่างการเกื้อกูลกัน บนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนทั้งไทยและเพื่อนบ้าน ซึ่งจะสอดรับกับการเป็น
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของพื้นที่อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก และจังหวัดเชียงราย

แผนพัฒนาภาคเหนือ

๑๙

๘.๕.๓ ยุทธศาสตร์ ที่ ๓

ยกระดั บ เป็น ฐานการผลิ ตเกษตรอิ น ทรี ย์แ ละเกษตรปลอดภั ย
เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ค่าฐาน
ปี ๒๕๕๙
๒๕๖๒
อัตราการขยายตัวการ ๙๙,๗๒๐ ล้านบาท เพิ่มขึ้น
ผลิตภาคเกษตร
(มูลค่า CVM
ไม่ต่ากว่า
ภาคเหนือ
ปี ๒๕๕๙)
ร้อยละ ๔.๐
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕ 2562-2565
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ ๔.๐ ร้อยละ ๔.๐ ร้อยละ ๔.๐ ร้อยละ ๔.๐

แนวทางการพัฒนา
1) พัฒ นาฐานการผลิ ตสิ นค้าเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ภ าคเหนือตอนบน และเกษตร
ปลอดภั ย ในพื้น ที่ภ าคเหนื อตอนล่ า ง โดยสนั บสนุน การทาเกษตรยั่ง ยืน อย่ างครบวงจร เกษตรปลอดภั ย
เกษตรอินทรีย์ สนับสนุนการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายเกษตรกรเพื่อพัฒนาทั้งด้านการผลิตและการตลาด
อย่ างมีป ระสิ ทธิ ภ าพ ให้ ค วามรู้ กั บ เกษตรกรในการใช้ส ารอิน ทรีย์ แทนสารเคมี เฝ้ าระวั งผลกระทบจาก
การใช้สารเคมีที่มีต่อดินและน้า ส่งเสริมช่องทางการกระจายผลผลิต สร้างพฤติกรรมและค่านิยมการบริโภค
อาหารเพื่อสุ ขภาพ สนับ สนุน การตรวจสอบคุณภาพผลผลิต และการตรวจสอบย้อนกลับอย่างเป็นระบบ
เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค
2) สนับสนุนการเชื่อมโยงผลผลิ ตเกษตรสู่ อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่มีศักยภาพ
ได้แก่ (๑) การแปรรูปพืชผัก ผลไม้ สมุนไพร (ไพล คาวตอง ยอ มะขามป้อม คาฝอย) ในจังหวัดเชียงใหม่
เชีย งราย ล าปาง ลาพูน (๒) การแปรรู ปข้าว พืชไร่ พืชพลั งงาน ในจังหวัด พิจิตร กาแพงเพชร นครสวรรค์
โดยสนับสนุนการพัฒนาสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่คุณค่า ส่งเสริมการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดเฉพาะ และสนับสนุนการ
นาผลผลิตและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจากพืชและสัตว์มาผลิตพลังงานทดแทน
3) พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพอย่างบูรณาการตลอดห่วงโซ่คุณ ค่า และเชื่อมโยงกับ
อุตสาหกรรมเกษตรชีว ภาพ อุ ตสาหกรรมแปรรูป อาหาร และแปรรู ปชี ว มวล ในจั งหวั ด นครสวรรค์ และ
กาแพงเพชร โดยสนับสนุนการนาผลผลิตและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจากพืชและสัตว์ พัฒนาเป็นพลังงาน
ทดแทน สนับสนุนการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ในการนาพืช/วัสดุชีวภาพ มาใช้ประโยชน์ตลอดห่วงโซ่
คุณค่า อาทิ ใช้ประโยชน์ในการเป็นอาหารสัตว์ แปรรูปเพื่อเป็นสินค้า นากากมาใช้ในการผลิตพลังงานชีวมวล
เป็นการเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตรที่ได้ประโยชน์สูงสุดและช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนา ตลอดจนพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมชีวภาพในพื้นที่ที่เหมาะสม
4) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทางการเกษตรทั้งระบบ ส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิต
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ การให้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจการผลิต
แก่เกษตรกร เช่นการโซนนิ่งพื้นที่ปลูกพืช การเกษตรแปลงใหญ่ซึ่งเป็นการบริหารจัดการที่ดินให้เกิดประโยชน์
สอดคล้องกับศักยภาพและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต
5) สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นเกษตรกรอัจฉริยะ (Smart Farmer) ที่มี
ขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยยกระดับให้เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการเกษตรบนฐานทรัพยากรชีวภาพ

แผนพัฒนาภาคเหนือ

๒๐

และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการเข้าถึงองค์ความรู้ด้านการผลิตและการตลาด
การใช้ประโยชน์จากข้อมูล แหล่งเงินทุน และเทคโนโลยี
6) พัฒนาช่องทางตลาดออนไลน์และระบบโลจิสติกส์สาหรับสินค้าเกษตรจากชุมชน
พัฒนานวัตกรรมสาหรับการสร้างระบบโลจิสติกส์สินค้าเกษตรจากชุมชน เพื่อส่งเสริมการขายสินค้าเกษตร
ออนไลน์โดยเกษตรกร
7) พั ฒ นาแหล่ ง น้ าเพื่ อ การเกษตรอย่ า งเป็ น ระบบเครื อ ข่ า ยที่ เ ชื่ อ มโยง เพื่ อ ใช้
ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาแหล่งเก็บกักน้านอกเขตพื้นที่ชลประทาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้าไว้ใช้ในพื้นที่เกษตรกรรม แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้าของเกษตรกร
ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน
๘.๕.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาระบบ
ดูแลผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานภาคบริการ
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
สัดส่วนคนจน
ภาคเหนือ
สัดส่วนผูส้ ูงอายุที่
เข้าถึงบริการดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาว
(Long Term Care)
ภาคเหนือ

ค่าฐาน
ปี ๒๕๕๙
ร้อยละ ๙.๘๓
ร้อยละ ๐.๖๗

๒๕๖๒
ไม่เกิน
ร้อยละ ๘.๐
เพิ่มขึ้น
ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ ๕.๐

ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕ 2562-2565
ไม่เกิน
ไม่เกิน
ไม่เกิน
ไม่เกิน
ร้อยละ ๘.๐ ร้อยละ ๘.๐ ร้อยละ ๘.๐ ร้อยละ ๘.๐
เพิ่มขึ้นไม่ต่า
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
กว่าร้อยละ ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
๕.๐
ร้อยละ ๕.๐ ร้อยละ ๕.๐ ร้อยละ ๕.๐

แนวทางการพัฒนา
1) ส่ ง เสริ ม การสร้ า งรายได้ แ ละการมี ง านท าของผู้ สู ง อายุ แ ละผู้ มี ร ายได้ น้ อ ย
โดยดาเนินการในรูปของกลุ่มอาชีพและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมการนาภูมิปัญญาผู้สูงอายุไปใช้ในการ
พัฒนาวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้มีรายได้และได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองอย่างต่อเนื่อง สามารถพึ่งพาตนเองได้
และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
2) พั ฒ นายกระดั บ รายได้ แ ละคุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนในพื้ น ที่ ที่ มี ข้ อ จ ากั ด
ทางกายภาพและมีปัญหาความยากจน ตามแนวทางแม่ฮ่องสอนโมเดล
3) พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่ งพิง โดยการ
มี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนและการบู ร ณาการจากหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ รองรั บ การเพิ่ ม ขึ้ น ของผู้ สู ง อายุ
ที่ไม่สามารถดูแลตนเองได้ รวมทั้งแก้ปัญหาการขาดแคลนผู้ดูแลผู้สูงอายุ ตลอดจนสนับสนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการด้านสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน
4) พัฒนาแรงงานให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพตรงตามความต้องการ
ของตลาดแรงงาน ควบคู่ไปกับการยกระดับทักษะฝีมือให้สูงขึ้น สอดคล้องกับโครงสร้างการผลิตและบริการ
บนฐานความรู้และเศรษฐกิจสร้างสรรค์

แผนพัฒนาภาคเหนือ

๒๑

5) สร้างความเข้มแข็งและสร้างสภาพแวดล้อมในการพัฒนาให้กับสถาบันครอบครัว
และชุมชน เพื่อให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตลอดจนการจัดสวัสดิก ารชุมชนได้
อย่างยั่งยืน และเป็นโครงข่ายการคุ้มครองทางสังคมให้กับผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน
๘.๕.๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้้า ให้ค งความสมบูร ณ์ จัดระบบบริหาร
จัดการน้้าอย่างเหมาะสมและเชื่อมโยงพื้นที่เกษตรให้ทั่วถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควัน
อย่างยั่งยืน
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ต่อ
พื้นที่ภาคเหนือ
จ่านวนวันที่มีค่าฝุ่น
ละอองขนาดเล็ก
(PM๑๐) เกินมาตรฐาน
ของภาคเหนือ

ค่าฐาน
ปี ๒๕๕๙
ร้อยละ ๕๒.๕
๓๘ วัน

ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ ๕๘.๐ ร้อยละ ๕๘.๐ ร้อยละ ๕๘.๐ ร้อยละ ๕๘.๐
ของพื้นที่ภาค ของพื้นทีภ่ าค ของพื้นที่ภาค ของพื้นที่ภาค
ไม่เกิน ๑๕ วัน ไม่เกิน ๑๕ วัน ไม่เกิน ๑๕ วัน ไม่เกิน ๑๕ วัน

2562-2565
ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ ๕๘.๐
ของพื้นที่ภาค
ไม่เกิน ๑๕ วัน

แนวทางการพัฒนา
1) อนุ รั ก ษ์ แ ละฟื้ น ฟู ร ะบบนิ เ วศและป่ า ไม้ ใ นพื้ น ที่ ป่ า ต้ น น้ าในพื้ น ที่ ๘ จั ง หวั ด
ภาคเหนือตอนบน โดยเฉพาะ จังหวัดน่าน โดยให้ความสาคัญกับการฟื้นฟูป่าต้นน้าที่เสื่อมโทรมให้มีความอุดม
สมบูรณ์ เพื่อให้เป็นฐานทรัพยากรที่มั่นคงและเป็น แหล่งดูดซับน้าฝนและเพิ่มปริมาณน้าต้นทุนในแต่ละลุ่มน้า
ควบคู่ไปกับ การป้ องกัน แก้ไขปัญหาการบุ กรุกทาลายพื้นที่ป่า ตลอดจนส่ งเสริมการปลู กป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่
ป่าต้นน้า
2) พัฒนาการจัดการน้าเชิงลุ่มน้าทั้งระบบในลุ่มน้าหลักของภาค ได้แก่ ลุ่มน้าปิง วัง
ยม และน่าน และพัฒนาแหล่งกักเก็บน้าธรรมชาติขนาดใหญ่ที่สาคัญ ได้แก่ บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์
บึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร และกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา เพื่อให้เกิดความสมดุลทั้งในด้านการจัดหา การใช้ และ
การอนุรักษ์
3) แก้ไขปั ญหาหมอกควันในพื้นที่ภ าคเหนือตอนบนและจังหวัดตาก โดยส่ งเสริม
การปรับเปลี่ยนการทาการเกษตรจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวไปสู่การปลูกพืชในระบบวนเกษตร สนับสนุนการ
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและระบบจัดการพื้นที่เกษตรที่เหมาะสม การส่งเสริมให้นาเศษวัสดุทางการเกษตร
ไปใช้ประโยชน์ เพื่อลดการเผาวัสดุทางการเกษตร และส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่ว มของภาครัฐ ภาคเอกชน
ประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควัน

แผนพัฒนาภาคเหนือ

กรอบแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจหลักเชิงพื้นที่ภาคเหนือ
(Northern Economic Cluster : NEC)

ธันวาคม 2562

กรอบแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจหลักเชิงพื้นที่ในภาคเหนือ
(Northern Economic Cluster : NEC)
1. ความเป็นมา
1.1 ปัจจุบันการพัฒนาระดับภาคนอกจากมีการขับเคลื่อนภายใต้ แผนพัฒนาภาคทั้ง 6 ภาค ที่มีความ
เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖5) สาหรับเป็น
แนวทางในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ไปสู่ การปฏิบัติในพื้นที่ แล้ว ยัง มีการกาหนด
แผนพัฒนาเชิงพื้นที่ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถใช้เป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาตาม
ศักยภาพและโอกาส รวมทั้งแก้ไขปัญหาสาคัญของพื้นที่ โดยแผนการพัฒนาเศรษฐกิจหลักเชิงพื้นที่
ซึ่งเริ่มดาเนิ นการแล้ ว ได้แก่ การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic
Corridor : EEC) แผนปฏิบัติการการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน (Sustainable
Southern Economic Corridor : SEC) และในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีโครงการเมือง
ต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
1.2 การพัฒนาเชิงพื้นที่ดังกล่ าวมีความส าคัญ ต่อขับเคลื่ อนเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาหลั กของพื้นที่
รัฐบาลจึงได้ มอบหมายให้ สศช. จัดทากรอบแนวคิด การพัฒนาเศรษฐกิจหลักในระดับพื้นที่ภาคให้
ครบทุกภาค เพื่อพลิกฟื้นและยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของแต่ละภาค ให้เกิดการสร้างงานและ
กระจายรายได้สู่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง ครอบคลุมทั้งการต่อยอดอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและสร้าง
ฐานอุตสาหกรรมใหม่ ให้เกิดการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของภาค
1.3 ส าหรั บ ภาคเหนื อ สศช. ได้ ย กร่ า งกรอบแนวคิ ด การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ หลั ก เชิ ง พื้ น ที่ ภ าคเหนื อ
(Northern Economic Cluster : NEC) และนาเสนอในการประชุมร่วมคณะกรรมการบูรณาการ
นโยบายภาค (ก.บ.ภ.) และคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่ มจังหวัดแบบ
บูรณาการ (ก.น.จ.) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ
กรอบแนวคิดการพัฒ นาเศรษฐกิ จหลั กในพื้นที่ ภ าคเหนือ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการขั บเคลื่ อน
การพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นทีภ่ าคเหนือให้บรรลุผลสาเร็จต่อไป
2. กรอบแนวคิดการกาหนดกลุ่มพื้นที่การพัฒนาเศรษฐกิจหลักในภาคเหนือ
แผนพัฒนาภาคเหนือ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2565)
มีเป้าหมายการพัฒนาให้เป็น “ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มีมูลค่าสูง และเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศใน
กลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง” ด้วยศักยภาพของภูมิสังคมวัฒนธรรมที่มีอัตลักษณ์โดดเด่น และมีการสืบ
สานและสร้างสรรค์สู่การผลิตสินค้าและบริการ โดยพื้นที่ตอนบนเป็นผืนป่าต้นน้าที่สาคัญของประเทศ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งหัตถกรรมที่มีชื่อเสียงระดับสากล ตอนล่างเป็นพื้นที่เกษตรกรรมขนาดใหญ่
พร้อมรองรับการพัฒนาบนฐานเกษตรชีวภาพ นอกจากนี้ ทาเลที่ตั้งอยู่บนแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้
และตะวันออก-ตะวันตก สามารถเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง
รวมทั้งขยายไปสู่จีนตอนใต้และกลุ่มประเทศเอเชียใต้
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อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาในรายจังหวัดของภาคเหนือซึง่ ประกอบด้วย 17 จังหวัด มีสภาพทางกายภาพ
ภูมิสังคมและเศรษฐกิจแตกต่างกันค่อนข้างมาก ดังนั้น การวางกรอบแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงพื้นที่
ของภาคเหนือจึงได้จัดกลุ่มพื้นที่ตามศักยภาพ โอกาสและข้อจากัด สาคัญ เพื่อกาหนดบทบาทและแนว
ทางการพัฒนาให้สอดรับกับบริบทของกลุ่มพื้นที่นั้นๆ อันจะทาให้สามารถพัฒนายกระดับเศรษฐกิจ สร้าง
รายได้ขยายสู่ชุมชน ตลอดจนดารงคุณค่าอัตลักษณ์ของพื้นที่ ได้อย่างชัดเจนและรวดเร็ว โดยจัดเป็น 3
กลุ่มพื้นที่ ได้แก่
2.1 กลุ่มพื้นที่ภาคเหนือตอนบน เป็นจังหวัดซึ่งเศรษฐกิจเติบโตบนฐานวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงสู่การ
ท่องเที่ยว และการผลิตสินค้าและบริการต่อเนื่อง ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลาพูน
และลาปาง
2.2 กลุ่ ม พื้ น ที่ ภ าคเหนื อ ตอนล่ า ง เป็ น พื้ น ที่ ซึ่ ง เศรษฐกิ จ เติ บ โตบนฐานการเกษตรเป็ น หลั ก
ประกอบด้วย จังหวัดนครสวรรค์ กาแพงเพชร พิจิตร พิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์
และอุทัยธานี
2.3 กลุ่มพื้นที่ที่ยังมีข้อจากัดสูง เนื่องจากเป็นพื้นที่ป่าต้นน้า มีข้อจากัดเชิงกายภาพ และการเข้าถึง
บริการภาครัฐ ทาให้มีปัญหาความยากจนสูง ประกอบด้วย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พะเยา แพร่ และน่าน
3. สถานการณ์การพัฒนาภาคเหนือและกลุ่มพื้นที่เศรษฐกิจ
3.1 กายภาพ
ภาคเหนื อ เป็น พื้ น ที่ป่า ต้ น น้าสาคัญ ของประเทศ ทาเลที่ตั้งสามารถเชื่อมโยงเศรษฐกิจ กั บ
ประเทศเพื่อนบ้าน ต่อไปยังจีนตอนใต้ และกลุ่มประเทศเอเชียใต้ โดยมีพื้นที่รวม ๑๐๖.๐๓ ล้านไร่
คิดเป็น ร้ อยละ ๓๓ ของพื้น ที่ป ระเทศ ลักษณะภูมิประเทศของพื้น ที่ตอนบนเป็น ภูเขาสูง และ
ที่ราบเชิงเขา เป็นพื้นที่ป่าไม้ และแหล่งต้นน้า พื้นที่ตอนล่างมีแนวภูเขาสูงทางทิศตะวันตก และ
ทิศตะวันออก ตอนกลางเป็นที่ราบลุ่มน้าของแม่น้าปิง วัง ยม น่าน สะแกกรัง และป่าสัก จึงเป็น
พื้นที่ทาการเกษตรขนาดใหญ่ มีอาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้าน
ตะวันออกและด้านเหนือ โดยมีแม่น้าโขงเป็ นเส้นกั้นพรมแดน และด้านตะวันตกติดต่อกับสหภาพ
เมียนมา มีความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเชื่อมโยงขยายการค้า การลงทุน และการ
ท่องเที่ยว กับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง และเอเซียใต้
3.2 เศรษฐกิจ
1) เศรษฐกิจของภาคเหนือมีขนาดเล็กที่สุดของประเทศและเติบโตค่อนข้างช้า โดยมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ภาค ณ ราคาประจาปี ๒๕60 เท่ากับ ๑,๑82,872 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗.7
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ ซึ่งมีสัดส่วนเล็กลงเมื่อเทียบกับปี ๒๕๕6 ที่มีสัดส่วนร้อยละ
๘.7 ของประเทศ แม้ว่า ในภาพรวมเศรษฐกิจ ภาคเหนือ เติบโตต่อเนื่องโดยในปี ๒๕60
ขยายตัวร้อยละ 3.8 จากปีก่อนหน้า แต่ยังต่ากว่าระดับเฉลี่ยของประเทศ ที่ขยายตัวร้อยละ
4.0 ส่งผลให้ภาคเหนือมีสัดส่วนต่อเศรษฐกิจของประเทศเล็กลง โดยพื้นที่เศรษฐกิจค่อนข้าง
กระจุกตัว จังหวัดที่มีขนาดเศรษฐกิ จใหญ่ที่สุดของภาค คือ จังหวัดเชียงใหม่ กาแพงเพชร
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นครสวรรค์ และเชียงราย ซึ่งมีสัดส่วนรวมกันเกือบร้อยละ 50 ของภาค ขณะที่แม่ฮ่องสอนมี
ขนาดเศรษฐกิจเล็กที่สุดเพียงร้อยละ ๑.๑
2) รายได้เฉลี่ยต่อประชากรต่ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ในปี ๒๕60 ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัว
ประชากรของภาคเหนือ (GRP Per capita) เท่ากับ 103,760 บาทต่อคนต่อปี ยังห่างจาก
ระดับประเทศเกือบ ๑ เท่า จังหวัดที่มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวสูงสุด ๓ อันดับแรก ได้แก่ จังหวัด
ลาพูน (๑91,568 บาท) กาแพงเพชร (๑42,660 บาท) และเชียงใหม่ (๑๓5,991 บาท)
เนื่ อ งจากเป็ น แหล่ ง อุ ต สาหกรรมและพื้ น ที่ เ ศรษฐกิ จ หลั ก ของภาค ขณะที่ จั ง หวั ด น่ า น
(71,121 บาท) แพร่ (67,057 บาท) และแม่ฮ่องสอน (๖5,448 บาท) มีรายได้เฉลี่ยต่อ
ประชากรต่าที่สุดในภาค
ตารางที่ 1 มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคเหนือและอัตราการขยายตัว
มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาค ณ ราคาประจาปี (ล้านบาท)

พื้นที่

ปี 2556

ภาคเหนือ
(17 จังหวัด)

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

อัตราการขยายตัว (ร้อยละ)

ปี 2560 เฉลี่ย ปี 56 -60

1,123,905 1,112,844 1,099,323 1,137,351 1,182,872

ปี 60

0.3

3.8

กลุ่มพื้นที่ภาคเหนือ
ตอนบน (4 จังหวัด)

408,430

433,299

437,639

463,100

482,212

1.7

4.8

กลุ่มพื้นที่ภาคเหนือ
ตอนล่าง (9 จังหวัด)

620,693

584,296

561,416

569,909

591,956

-0.9

2.9

กลุ่มพื้นที่ที่ยังมี
ข้อจากัดเชิงกายภาพ
(4 จังหวัด)

94,782

95,249

100,268

104,342

108,704

1.5

4.0

ที่มา: ประมวลจากข้อมูลของกองบัญชีประชาชาติ สศช.

ตารางที่ 2 รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากร
รายการ

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

หน่วย : บาท/คน/ปี
ปี 2559
ปี 2560

มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัว

97,253

96,593

95,735

99,391

103,760

กลุม่ พื้นที่ภาคเหนือตอนบน

101,120

107,554

108,935

115,652

120,872

กลุม่ พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง

99,764

103,045

97,329

93,854

95,610

กลุม่ พื้นที่ที่ยังมีข้อจากัดเชิงกายภาพ

61,447

63,442

63,968

67,580

70,592

ที่มา: : ประมวลจากข้อมูลของกองบัญชีประชาชาติ สศช.
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3) โครงสร้างเศรษฐกิจขับเคลื่อนโดยภาคบริการและภาคเกษตร ในปี ๒๕60 ภาคบริการมี
สั ด ส่ ว นถึ งร้ อ ยละ ๕7.1 ส่ ว นใหญ่ เ ป็น การค้ าส่ ง ค้า ปลี ก การศึ กษา และบริ การภาครั ฐ
สาหรับโรงแรมและภัตตาคารมีแนวโน้มขยายตัวสูงสอดคล้องกับการเติบโตของการท่องเที่ยว
ภาคเกษตร มีสัดส่ว นร้อยละ ๒๔.8 ของผลิตภัณฑ์ภ าค ซึ่งเป็นการผลิ ตพืชเกือบทั้งหมด
พื้นที่เกษตรร้อยละ 67.5 อยู่ในภาคเหนือตอนล่ าง ส่วนภาคอุตสาหกรรมมีบทบาทน้อย
เพียงร้อยละ ๑8.1 ซึ่งส่วนใหญ่กว่าร้อยละ ๖5.5 เป็นอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
ตารางที่ 3 โครงสร้างเศรษฐกิจภาคเหนือ
รายการ

มูลค่าผลิตภัณฑ์ (ล้านบาท)
2556

2557

2558

2559

สัดส่วนต่อ GRP (ร้อยละ)
2560

ปี 56

ปี 60

ภาคเกษตรกรรม 371,315 346,048 304,621 278,489 293,158

33.04

24.8

ภาคอุตสาหกรรม 199,953 203,481 194,671 219,393 213,931

17.79

18.1

ภาคบริการ

49.17

57.1

552,637 563,316 600,032 639,469 675,782

ที่มา : ประมวลจากข้อมูลของกองบัญชีประชาชาติ สศช.

ตารางที่ 4 สัดส่วนโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตรของภาคเหนือ
หน่วย : ร้อยละ
2560

กลุ่มพื้นที่

2556

2557

2558

2559

ภาคเหนือตอนบน

35.6

38.7

33.4

32.6

32.7

ภาคเหนือตอนล่าง

80.6

68.8

60.2

52.7

57.3

ที่มีข้อจากัดเชิงกายภาพ

10.5

10.6

10.3

9.7

9.9

ที่มา : ประมวลจากข้อมูลของกองบัญชีประชาชาติ สศช.

4) ด่านชายแดนภาคเหนือเป็นประตูการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งเมียนมา และ สปป.ลาว
และสามารถเชื่อมโยงการค้ากับประเทศจีนตอนใต้ การค้าชายแดนเติบโตอย่างต่อเนื่อง ปี
๒๕๖1 การค้าผ่านด่านศุลกากร (การค้าชายแดนและผ่านแดน) มีมูลค่ารวม ๑61,238.80
ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการส่งออกจึงได้ดุลการค้าสูงมาโดยตลอด ในช่วงปี ๒๕๕6-๒๕๖1
มูลค่าการค้าชายแดนภาคเหนือขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๑3.0 ต่อปี ตามการค้ากับประเทศ
เมียนมา อย่างไรก็ตาม ภาคเหนือเป็นเพียงทางผ่านของสินค้าออกสู่ประเทศเพื่อนบ้านและ
จีนตอนใต้เท่านั้น โดยสินค้าส่วนใหญ่มาจากส่วนกลาง ด่านชายแดนหลัก ได้แก่ ด่านแม่สอด
จังหวัดตาก และด่านในจังหวัดเชียงราย สาหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนในภาคเหนือ มี
๒ แห่ง ได้แก่ อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก และอาเภอแม่สาย เชียงแสน เชียงของ ในจังหวัด
เชียงราย ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน
5) การท่อ งเที่ย วของภาคเหนือ โดดเด่น ด้า นวัฒ นธรรมและธรรมชาติ โดยมีจุ ดแข็ง อยู่ ที่
อัตลักษณ์วัฒนธรรมล้านนา สภาพภูมิประเทศซึ่งเป็นภูเขาสูง ทัศนียภาพสวยงาม อากาศ
เย็ น สบาย และมี ค วามหลากหลายของวิ ถี ชี วิ ติ กลุ่ ม ชาติ พั นธุ์ รายได้ จ ากการท่ อ งเที่ ย ว
กรอบแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจหลักเชิงพื้นที่ภาคเหนือ

4

ภาคเหนือขยายตัวต่อเนื่อง ในปี ๒๕๖1 มีนักท่องเที่ยวจานวน ๓5.1๒ ล้านคน คิดเป็น
ร้ อ ยละ ๑๑.6 ของจ านวนนั ก ท่ อ งเที่ ย วทั้ ง ประเทศ และมี ร ายได้ จ ากการท่ อ งเที่ ย ว
๑90,557.96 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.9 ของรายได้ท่องเที่ยวทั้งประเทศ โดยรายได้
จากการท่ อ งเที่ย วยั ง คงกระจุก ตั ว ในเมื อ งท่อ งเที่ ยวหลั ก คื อ เชี ยงใหม่ ร้ อ ยละ ๕๖.7
เชียงราย ร้อยละ ๑5.0 พิษณุโลก ร้อยละ ๔.4 และเพชรบูรณ์ ร้อยละ ๔.๐ อย่างไรก็ตาม
พบว่ า เมื อ งท่ อ งเที่ ย วรอง เช่ น น่ า น พิ จิ ต ร ล าพู น อุ ทั ย ธานี อุ ต รดิ ต ถ์ นครสวรรค์
กาแพงเพชร พะเยา ลาปาง มีการขยายตัวของรายได้การท่องเที่ยวในอัตราที่สูง
ตารางที่ 5 รายได้จากนักท่องเที่ยวในภาคเหนือ
หน่วย : พันล้านบาท
สัดส่วนต่อรายได้จาก
นักท่องเที่ยวทั้งภาค
ปี 2560 (ร้อยละ)

กลุ่มพื้นที่

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ภาคเหนือ

114.22

130.92

147.85

158.77

175.47

100.0

ภาคเหนือตอนบน

82.70

97.84

109.56

118.24

130.37

74.3

ภาคเหนือตอนล่าง

24.49

25.76

30.03

31.83

35.09

20.0

ที่มีข้อจากัดเชิงกายภาพ

7.03

7.32

8.25

8.70

10.00

5.7

ที่มา: ประมวลจากข้อมูลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

3.2 โครงสร้างพื้นฐาน
1) โครงข่ายคมนาคม เชื่อมโยงกับโครงข่ายหลักของประเทศและเชื่อมโยงสู่ประเทศเพื่อน
บ้าน สปป.ลาว เมียนมา และสามารถเชื่อมโยงไปยังจีนตอนใต้
(1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) เริ่มต้นที่กรุงเทพมหานคร สิ้นสุดที่
ด่ า นพรมแดนแม่ ส าย อ.แม่ ส าย จั ง หวั ด เชี ย งราย เชื่ อ มโยงกั บ ประเทศเมี ย นมาที่
ท่าขี้เหล็ก เป็นระยะทางทั้งสิ้น ๙๙๔.๗๕ กิโลเมตร และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
๑๑ (สายอินทร์บุรี–เชียงใหม่) เป็นทางหลวงแผ่นดินสายหลักแนวเหนือ –ใต้ เชื่อมการ
คมนาคมระหว่ า งจั ง หวั ด ในภาคกลางกั บ จั ง หวั ด ในภาคเหนื อ ระยะทาง ๕๔๕.๗๘
กิโลเมตร
(2) เส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิ จเหนือ-ใต้ (North-South Economic Corridor :
NSEC) หรือเส้นทาง R๓A เชื่อมโยงระหว่างคุนหมิง จีนตอนใต้ มายังเมืองห้วยทราย
แขวงบ่ อแก้ ว สปป.ลาว เข้าสู่ ป ระเทศไทยผ่ านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่ งที่ ๔
(เชี ย งของ-ห้ ว ยทราย) ที่ อ.เชียงของ จ.เชียงราย ผ่ านทางหลวงหมายเลข ๑ ลงสู่
ภาคกลางและภาคใต้ เชื่อมไปถึงมาเลเซียและสิงคโปร์
(3) เส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor
: EWEC) หรือเส้นทาง R๒ เชื่อมโยง ๔ ประเทศ ได้แก่ เมียนมา ไทย ลาว และเวียดนาม
โดยเชื่อมโยงจากเมียนมา ผ่านสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ ๑ สู่อาเภอแม่สอด
กรอบแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจหลักเชิงพื้นที่ภาคเหนือ
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จังหวัดตาก-พิษณุโลก-เพชรบูรณ์ เข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวเส้นทางทาง
หลวงหมายเลข 12 ซึ่งจะพัฒนาเป็นเส้นทางการท่องเที่ยว (Tourism Corridor) และ
เส้นทางทางหลวงหมายเลข 225 ซึ่งเป็นเส้นทางการขนส่ง (Logistic Corridor) เชื่อมสู่
สปป.ลาว ผ่านสะพานมิตรภาพแห่งที่ ๒ (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) โดยเป็นเส้นทาง
เชื่อมโยงการค้าการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
(GMS) BIMSTEC และ AEC
2) รถไฟ มีเส้นทางรถไฟกรุงเทพฯ - เชียงใหม่ สามารถเชื่อมโยงสู่ทางรถไฟสายตะวันออก
เฉียงเหนือที่สถานีรถไฟชุมทางบ้านภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และมีโครงการก่อสร้าง
รถไฟทางคู่สายเด่นชัย – เชียงของ
3) สนามบิน มี ๑๒ แห่ง เป็นสนามบินนานาชาติ ๒ แห่ง คือ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่
และท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย และสนามบินในประเทศ ๑๐ แห่ง
ได้แก่ ลาปาง แม่ฮ่องสอน น่าน พิษณุโลก สุโขทัย แพร่ แม่สอด ตาก เพชรบูรณ์ และปาย
4) บริการสาธารณูปโภค
(1) ไฟฟ้า มีระบบสายส่งเชื่อมโยงกับระบบสายส่งของประเทศและมีโรงงานและเขื่อนผลิต
กระแสไฟฟ้ า ที่ ส าคั ญ ได้ แ ก่ โรงไฟฟ้ า แม่ เ มาะ (ล าปาง) โรงไฟฟ้ า ลานกระบื อ
(กาแพงเพชร) เขื่อนสิริกิติ์ (อุตรดิตถ์) เขื่อนภูมิพล (ตาก) และเขื่อนแมงัดสมบูรณชล
(เชียงใหม่)
(2) ประปา มีระบบบริการประปาครอบคลุมพื้นที่เขตเมือง ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ
ส านั ก งานประปาเขต ๙ (เชีย งใหม่ ) และ ส านั กงานประปาเขต ๑๐ (นครสวรรค์ )
นอกจากนี้มีระบบประปาของ อปท. และประปาหมู่บ้าน
6) แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างดาเนินการในภาค ได้แก่ รถไฟ
ทางคู่ ช่วงปากน้ าโพ - เด่นชัย ช่วงเด่นชัย - เชียงใหม่ และ ช่วงเด่นชัย – เชียงราย –
เชียงของ รวมถึงรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพ – เชียงใหม่ และสนามบินนานาชาติเชียงใหม่
แห่งที่ ๒ ซึง่ อยู่ระหว่างเสนอโครงการ
3.4 สังคม
1) อัตราการเพิ่มประชากรของภาคต่ากว่าระดับประเทศ ปี ๒๕๖๐ มีจานวนประชากร ๑๒.๑๐
ล้านคนหรือร้อยละ ๑๘.๓ ของประเทศ เพิ่มขึ้นจาก ๑๑.๘๐ ล้านคน ในปี ๒๕๕๕ และมี
อัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรในช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๖๐ โดยเฉลี่ยร้อยละ ๐.๔ ต่ากว่าประเทศ
ที่มีอัตราการเพิ่มเฉลี่ยร้อยละ ๐.๕ โดยจังหวัดเชียงใหม่ มีประชากรมากที่สุด ๑.๗๕ ล้านคน
รองลงมา คื อ จั ง หวั ด เชี ย งราย มี ป ระชากร ๑.๒๙ ล้ า นคน และจั ง หวั ด นครสวรรค์
มีประชากร ๑.๐๗ ล้านคน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๔ ๑๐.๖ และ ๘.๘ ของประชากรภาค
ตามลาดับ
กรอบแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจหลักเชิงพื้นที่ภาคเหนือ
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2) สั ด ส่ วนประชากรสู งอายุ เ พิ่ มขึ้ น สู งกว่ า ระดั บประเทศ โครงสร้ างประชากรมี แนวโน้ ม
การเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมสูงวัยมากขึ้น เป็นผลจากความสาเร็จของการวางแผนครอบครัวและ
การพัฒนาด้านสาธารณสุข โดยในปี ๒๕๕๕ มีสัดส่วนประชากรสูงอายุร้อยละ ๑๖.๘ เพิ่มขึ้น
เป็นร้ อยละ ๑๗.๗ ในปี ๒๕๖๐ ซึ่งสูงกว่าร้อยละ ๑๖.๙ ของสัดส่วนผู้สูงอายุระดับประเทศ
จึงทาให้ประชากรวัยแรงงานต้องรับภาระในการดูแลผู้สูงอายุมากขึ้น จากประชากรวัยแรงงาน
๓.๘ คน ดูแลผู้ สูงอายุ ๑ คน ในปี ๒๕๕๕ เป็นประชากรวัยแรงงาน ๒.๘ คน ดูแลผู้ สูงอายุ
๑ คน ในปี ๒๕๕๙
3) ประชากรเมืองโดยรวมเพิ่มขึ้น ปี ๒๕๕๕ มีประชากรเมืองจานวน ๓.๑๓ ล้านคน หรือร้อยละ
๒๖.๕ ของประชากรทั้งภาค เพิ่มขึ้นเป็น ๓.๒9 ล้านคน หรือร้อยละ ๒๗.2 ของประชากรทั้ง
ภาค ในปี ๒๕60 โดยจังหวัดตากมีอัตราการเพิ่มของประชากรเมืองมากที่สุด ร้อยละ 26.2
รองลงมา ได้แก่ จังหวัดเชียงราย และพิษณุโลก มีอัตราการเพิ่มของประชากรเมืองร้อยละ
20.5 และ ๑๔.1 ตามล าดั บ ซึ่งส่ วนใหญ่ เป็นเมื องศูนย์กลางความเจริญของภาคทั้งด้าน
เศรษฐกิจ การศึกษา และเป็นที่ตั้งของเขตเศรษฐกิจพิเศษ จึงทาให้ประชากรอพยพเข้าไปทางาน
และอยู่อาศัยเป็นจานวนมาก
4) แรงงานส่วนใหญ่อยู่ในภาคบริการ และมีแนวโน้มจบการศึกษาระดับสูงมากขึ้น ปี ๒๕๖๐
มีผู้มีงานทา ๖.๒๒ ล้านคน ส่วนใหญ่อยู่ในภาคบริการ ร้อยละ ๔๖.๘ ของผู้มีงานทาของภาค
จานวนแรงงานที่มีความรู้ระดับประถมลดลง จากร้อยละ ๕๑.๕ ในปี ๒๕๕๕ เป็นร้อยละ ๔๗.๕
ในปี ๒๕๖๐ มีความรู้ระดับมัธยมต้น ลดลงจากร้อยละ ๑๔.๕ เป็นร้อยละ ๑๔.๑ ขณะที่ระดับ
มัธยมปลาย เพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๙.๙ เป็นร้อยละ ๑๑.๗ ระดับอาชีวะเพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๒.๗
เป็นร้อยละ ๒.๙ และระดับอุดมศึกษา เพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๘.๗ เป็นร้อยละ ๑๒.๒ เห็นได้ว่า
คุณภาพแรงงานดีขึ้น
5) สัดส่วนคนจนลดลงมาก แต่ยังคงสูงกว่าระดับประเทศ การกระจายรายได้มีแนวโน้มดีขึ้น
สัดส่วนคนจนของภาคลดลงจากร้อยละ ๑๗.๔ ในปี ๒๕๕๕ เป็นร้อยละ ๙.๘ ในปี ๒๕๖๐ สูง
กว่าสัดส่วนคนจนของประเทศที่มีอัตราร้อยละ ๘.๙ โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีสัดส่วนคนจน
สูงสุด ร้อยละ ๓๓.๓ รองลงมา ได้แก่ จังหวัดตาก ร้อยละ ๒๗.๒ และจังหวัดน่าน ร้อยละ
๑๗.๙ ส่วนการกระจายรายได้ของภาคมีแนวโน้มดีขึ้น โดยสั มประสิทธิ์การกระจายรายได้
ปรับจาก ๐.๔๔ ในปี ๒๕๕๔ เป็น ๐.๔๑ ในปี ๒๕๖๐
3.5 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1) พื้นที่ป่าไม้ภาคเหนือมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ปี ๒๕๖๐ ภาคเหนือมีพื้นที่ป่าไม้ จานวน ๕๖.๓๘
ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๕ ของพื้นที่ภาค หรือร้อยละ ๕๕.๒ ของพื้นที่ป่าไม้ของประเทศ
เพิ่มขึ้นจาก ๕๖.๒๘ ล้านไร่ ในปี ๒๕๕๖ เป็นผลจากการรณรงค์ของภาครัฐ การบังคับใช้
กฎหมาย และการทา CSR ภาคเอกชน
2) มีปั ญหาหมอกควั น และฝุ่ น ละอองขนาดเล็ก เกิ น มาตรฐานในพื้น ที่ภ าคเหนื อตอนบน
โดยเฉพาะช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนของทุกปี ซึ่งเป็นผลมาจากการเผาป่า การเผา
กรอบแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจหลักเชิงพื้นที่ภาคเหนือ
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ในที่โ ล่ง และการเผาวัส ดุเหลื อใช้ทางการเกษตร ในพื้นที่ภ าคเหนือและพื้นที่ต่อเนื่องใน
ประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน ภาวะเศรษฐกิจ
และธุรกิจการท่องเที่ยว
3) คุณภาพแหล่งน้าผิวดินภาคเหนือมีแนวโน้มดีขึ้น คุณภาพแหล่งน้าหลักในภาคเหนือรวม
๑๑ แห่ง ได้แก่ แม่น้าสายหลัก ๙ สาย (แม่น้าปิง วัง ยม น่าน กก แม่จาง ลี้ อิง กวง) และ
แหล่งน้านิ่ง ๒ แห่ง (กว๊านพะเยา และบึงบอระเพ็ด) ปี ๒๕๖1 มีคุณภาพแหล่งน้าเฉลี่ยดีขึ้น
เมื่อเปรียบเทียบกับปี ๒๕๕๕ ในภาพรวมคุณภาพแหล่งน้าผิวดินของภาคเหนือปี 2561
ส่วนใหญ่คุณภาพน้าอยู่ในเกณฑ์ระดับดี (6 แห่ง) และระดับพอใช้ (4 แห่ง) มีเพียงแม่น้ากวง
ที่มีคุณภาพน้าอยู่ในเกณฑ์ระดับเสื่อมโทรม ซึ่งสาเหตุหลักมาจากน้าเสียของชุมชนเมือง และ
โรงงานอุตสาหกรรม
4) ปัญหาขยะภาคเหนือมีแนวโน้มลดลง ในปี ๒๕๖๐ ภาคเหนือมีปริมาณขยะทั้งสิ้น ๔.๐๐
ล้านตัน ลดลงจาก ๔.๓๓ ล้านตัน ในปี ๒๕๕๖ หรือลดลงร้อยละ ๗.๖ โดยพบว่าภาคเหนือมี
ปริ มาณขยะที่ถูกกาจั ดอย่างถูกต้องมากขึ้นจาก ๐.๘๗ ล้ านตัน ในปี ๒๕๕๖ เป็น ๑.๕๔
ล้านตัน ในปี ๒๕๖๐ เนื่องจาก อปท. ให้บริการเก็บรวบรวมและกาจัดขยะมากขึ้น จังหวัดที่มี
ปริมาณขยะมากที่สุด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ มีปริมาณขยะ ๖๐๙,๑๑๙.๓๐ ตัน รองลงมา
ได้แก่ จังหวัดเชียงราย มีปริมาณขยะ ๓๙๙,๙๓๔.๑๕ ตัน
4. ศักยภาพและโอกาส
4.1 ภาคเหนื อ มี ศั กยภาพจากทุ นทางวั ฒนธรรมที่ มี อั ตลั กษณ์ โ ดดเด่ น มี สภาพภู มิ ประเทศและ
ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์เป็นฐานทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลาย มีเมืองท่องเที่ยวที่มี
ชื่อเสียงระดับสากล มีฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอัตลักษณ์ และมีองค์ความรู้ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ของสถาบันการศึกษาจานวนมากจึง เป็นแหล่งผลิตหัตถอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์
โดยใช้ฐานความรู้ด้านเทคโนโลยีศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบร่วมสมัย และมีสภาพภูมิ
สังคมผู้คนที่เอื้อต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ
4.2 มีพื้นที่ราบลุ่มแม่น้าขนาดใหญ่เป็นแหล่งผลิตทางการเกษตรสาคัญ มีสินค้าเกษตรและเกษตร
แปรรูปที่หลากหลาย มีความพร้อมในการพัฒนายกระดับการผลิตทั้งระบบเพื่อเชื่อมโยงไปสู่
อุตสาหกรรมการเกษตรที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
4.3 ภาคเหนือมีโอกาสเชิงพื้นที่จากความพร้อมในการพัฒนาเชื่อมโยงด้านการค้าและบริการกับ
พื้นที่เศรษฐกิจภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศ สามารถเชื่อมต่อไปยัง
กลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง และเอเชียใต้ โดยมี ความพร้อมของโครงข่ายเส้ นทาง
คมนาคมตามแนวเหนือ-ใต้ (North-South Economic Corridor) และแนวตะวันออกตะวันตก (East-West Economic Corridor) รวมถึงมีแผนก่อสร้างโครงการพื้นฐานขนาดใหญ่
เช่น รถไฟทางคู่ รถไฟความเร็วสูง และการขยายท่าอากาศยาน ส่งผลให้เกิดโอกาสในการ
ขยายเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน บริการการศึกษานานาชาติ ธุรกิจบริการ
สุขภาพและการแพทย์ เป็นต้น
กรอบแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจหลักเชิงพื้นที่ภาคเหนือ
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5. ข้อจากัดและประเด็นท้าทาย
5.1 ภาคเหนือมีพื้นที่ ๑ ใน ๓ ของประเทศ มีจานวนประชากร ๑ ใน ๕ ของประเทศ ขณะที่ขนาด
เศรษฐกิจคิดเป็นร้อยละ ๗.6 ของประเทศเท่านั้น เศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยภาคบริการและภาค
เกษตร ซึ่งมีอัตราการขยายตัวต่า สัดส่วนคนจนของภาคสูงกว่าระดับประเทศ และประชากร
สูงอายุมีสัดส่วนสูงที่สุดในประเทศ ส่งผลต่อการขาดแคลนแรงงานทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
5.2 ภาคเหนือเป็นมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นจุดหมายปลายทางระดับสากล มีทุนทางวัฒนธรรมและ
ทรั พยากรธรรมชาติโดดเด่น แต่ แหล่ งท่องเที่ยวเดิมทรุดโทรมลงและพื้นที่ท่องเที่ยวค่อนข้าง
กระจุกตัว โครงสร้างพื้นฐานของเมืองและการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวยังไม่สมบูรณ์โดยเฉพาะ
ระบบบริ ก ารขนส่ ง สาธารณะ มี ฐ านภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ที่ มี อั ต ลั ก ษณ์ และมี อ งค์ ค วามรู้
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของสถาบันการศึกษาจานวนมาก แต่ยังไม่สามารถนามาใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์ได้อย่างคุ้มค่า
5.3 ยังไม่ส ามารถใช้ป ระโยชน์จ ากการเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับอนุภูมิภาคต่างๆ ได้อย่างสมบูรณ์
ผู้ประกอบการในพื้น ที่ส่ วนใหญ่ยังไม่มีส่ว นร่วมในห่วงโซ่การผลิ ตและการค้าในอนุภูมิภาค
นอกจากนี้ พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนในภาคเหนือ ทั้ง ๒ แห่ง ได้แก่ อาเภอแม่สอด
จังหวัดตาก และอาเภอแม่สาย เชียงแสน เชียงของ ในจังหวัดเชียงราย ปัจจุบันอยู่ระหว่างการ
พัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐานจึงยังไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มที่
5.4 พื้นที่ตอนบนมีสภาพเป็นภูเขาสูงและพื้นที่ป่าสงวน จึงมีข้อจากัดทั้งการเข้าถึงการพัฒนาและ
บริการของรัฐ พื้นที่ป่าต้นน้าบางส่วนมีสภาพเสื่อมโทรม มีปัญหาบุกรุกและใช้ประโยชน์พื้นที่
ป่าผิดประเภท และยังคงเผชิญปัญหามลพิษหมอกควันรุนแรง ขณะที่ตอนล่างของภาคพื้นที่
เกษตรส่วนใหญ่อยู่นอกเขตชลประทาน การบริหารจัดการน้าในพื้นที่เกษตรยังไม่ทั่ วถึง การทา
การเกษตรส่วนใหญ่ยังเป็นเกษตรเคมี
กรอบแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจหลักเชิงพื้นที่ภาคเหนือ

กรอบแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจหลักเชิงพื้นที่ภาคเหนือ

9

6. รูปแบบการพัฒนา
จากศักยภาพและข้อจากัดที่แตกต่างกันของพื้นที่ จึงได้พิจารณากาหนดรูปแบบและแนวทางการพัฒนา
เศรษฐกิจหลักของกลุ่มพื้นที่ 3 กลุ่ม ดังนี้
6.1 พื้นที่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Lanna Cluster) เป็นพื้นที่ในจังหวัดภาคเหนือตอนบน
4 จังหวัด ประกอบด้วย เชียงใหม่ เชียงราย ลาพูน ลาปาง พื้นที่จังหวัดกลุ่มนี้ มีความโดดเด่นของ
อารยธรรมล้านนาที่มีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจน มีการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานมาอย่างต่อเนื่อง
และมีการพัฒนาเชื่อมโยงสู่ภาคเศรษฐกิจ ทั้งการท่องเที่ยว บริการและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง จึงมี
ศักยภาพสูงสามารถที่จะเสริมสร้างทุนทางวัฒนธรรมให้มีความเข้มแข็ง (Asset Building) เพื่อเป็น
กลุ่มพื้นทีข่ องศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณค่าของชาติอย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางพัฒนา ดังนี้
(1) ฟื้นฟู 4 เมืองเก่า ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลาพูน และลาปาง พัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรม
เชื่อมกับบริการท่องเที่ยว สร้างให้เกิด Brand “Lanna Heritage” และมุ่งผลักดันให้เป็น
เมืองท่องเที่ยวที่มีคุณค่าเชิงวัฒนธรรมระดับโลก
(2) เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวกับ Cultural Cities ใน GMS ตอนบน ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย /
เชียงแสน เชียงทอง (หลวงพระบาง) เชียงตุง และเชียงรุ้ง (สิบสองปันนา)
(3) ขับเคลื่อน Chiang Mai Smart City และ MICE City โดยพัฒนาด้าน Mobility และ Digital
Infrastructure
(4) ส่งเสริม Lanna Wellness Cluster (สปา นวด และสมุนไพร)
(5) สร้างสรรค์ต่อยอดหัตถกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น Creative Crafts ในกลุ่มสินค้า Lifestyle
OTOP ชุมชน-ผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์และเซรามิค
(6) ผลั ก ดัน Northern Food Valley ในผลิ ต ภัณ ฑ์ส ารสกั ดจากล าไย (Natural Essence
Longan) ผลิตภัณฑ์และบริการ ชา กาแฟ แบบบูติค (Boutique Coffee & Tea) สมุนไพร
อินทรีย์ (Organic Herbs) ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ (Functional Food) เครื่องสาอางสูตร
ธรรมชาติ (Cosmetic)
(7) สนับสนุนการสร้างธุรกิจ Start Up ธุรกิจ Digital Content ธุรกิจ Digital Platform โดยเน้น
ด้านเกษตร ท่องเที่ยว บริการ และ Art & Design
6.2 พื้นที่เศรษฐกิจฐานชีวภาพหลักของประเทศ (Bio Economy Cluster) ประกอบด้วยจังหวัดใน
ภาคเหนือตอนล่าง 9 จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ กาแพงเพชร พิจิตร พิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ์
สุโขทัย อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี พื้นที่กลุ่มนี้เป็นพื้นที่ราบลุ่มแม่น้าสายหลักของประเทศ มีศักยภาพ
ในการผลิตทางการเกษตร โดยมีแนวทางพัฒนา ดังนี้
(1) พัฒนาแหล่งอุตสาหกรรมฐานชีวภาพของประเทศ โดยมีนครสวรรค์เป็นศูนย์กลาง จากฐาน
วัตถุดิบ ข้าว อ้อย และมันสาปะหลัง
กรอบแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจหลักเชิงพื้นที่ภาคเหนือ
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(2) พัฒนาต่อยอดการผลิตจากวัตถุดิบทางการเกษตรไปสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง เช่น ชีวเภสัชภัณฑ์
อาหาร อาหารสั ตว์ในอนาคต โปรตีนทางเลื อก ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ พลาสติกชีวภาพ (bioplastic) สารสกัดจากพืชมูลค่าสูง เอนไซม์หรืออาหารเสริมสุขภาพจากจุลินทรีย์ เป็นต้น
(3) สนับสนุนการวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรม เพื่อยกระดับการผลิตและการจัดการฟาร์ม
ตลอดห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ า และพั ฒ นาเชื่ อ มโยงสู่ ก ารพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมเกษตรแปรรู ป และ
อุตสาหกรรมอาหาร
(4) สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรชีวมวล และอุตสาหกรรมวัสดุชีวภาพ
(5) ส่งเสริมการสร้างธุรกิจ Start Up ด้านเกษตรและอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ
6.3 พื้น ที่เร่ งรั ดการพัฒนา (Highland Development Cluster) ประกอบด้ว ยจังหวัดที่ยังมี
ข้อจากัดเชิงกายภาพสูง 4 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน พะเยา แพร่ และน่าน สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่
เป็นภูเขาสูงและป่าสงวน จาเป็นต้องเร่งรัดการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมีแนวทางดังนี้
(1) พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งเส้นทางคมนาคมให้ประชาชนสามารถเดินทางสัญจร
ได้ตลอดปี พัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร และน้าเพื่อการอุปโภคบริโภค ให้ครอบคลุมและ
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ รวมทั้งพัฒนาระบบไฟฟ้าและระบบ ICT ให้ทั่วถึงอย่างมีคุณภาพ
และเหมาะสมกั บ สภาพพื้ น ที่ เพื่ อ ลดข้ อ จ ากั ด ในการเข้ า ถึ ง บริ ก ารทางการศึ ก ษาและ
สาธารณสุข
(2) ปลดล๊อคการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ และสร้างความมั่นคงในที่ดินทากินตามโครงการจัดที่ดิน
ทากินให้ชุมชน (คทช.) ให้ทั่วถึง และเร่งรัดการพิจารณาอนุญาตให้เข้าทาประโยชน์ในพื้นที่
ป่าไม้ตามความจาเป็นเร่งด่วนของจังหวัด
(3) พัฒนาและขยายการให้บริการภาครัฐด้านสาธารณสุขและการศึกษา สนับสนุนการบริการ
ผ่านระบบ ICT ให้ทั่วถึงอย่างมีคุณภาพ และเหมาะสมกับ สภาพพื้นที่ เพื่อลดข้อจากัดในการ
เข้าถึงบริการทางการศึกษาและสาธารณสุข
(4) เพิ่ ม ทางเลื อ กในการประกอบอาชี พ และสนั บ สนุ น การปรั บ ระบบเกษตรตามแนวทาง
วนเกษตร และเกษตรผสมผสาน
(5) สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว โดยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ เส้นทาง/กิจกรรมท่องเที่ยว
และชุมชนท่องเที่ยวที่เน้นการจัดการโดยชุมชน (Community-based Tourism : CBT)
(6) สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก เสริมสร้างผู้นาชุมชน/วิสาหกิจชุมชน
(7) ขับเคลื่อนการดาเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยเร่งรัดการขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการตาม “แม่ฮ่องสอนโมเดล”เพื่อสร้างอาชีพ รายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน และพิจารณาขยายผล “น่าน Sand Box” ซึ่งเป็นโครงการของรัฐบาลร่วมกับภาคี
กรอบแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจหลักเชิงพื้นที่ภาคเหนือ
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เอกชนประชาชนเพื่อค้นหาวิธีการทางานหรือแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่แบบใหม่ โดยใช้ประเด็น
ป่าต้นน้าจังหวัดน่านเป็นกรณีศึกษา
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 เกิด Brand “Lanna Heritage” เป็นกลุ่มเมืองอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงระดับโลก ซึ่ งจะ
ช่วยเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สินค้าและ
บริการมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และกระจายรายได้สู่ประชาชนในพื้นที่
7.2 ภาคเกษตรกรรมได้รับการพัฒนายกระดับสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และอุตสาหกรรมฐาน
ชีวภาพที่มีมูลค่าสูง เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น และลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
7.3 ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้าในการเข้าถึงบริการและ
สวัสดิการภาครัฐ

----------------------------------------------------

กรอบแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจหลักเชิงพื้นที่ภาคเหนือ
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แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕
ฉบับทบทวน

ธันวาคม 2562

สารบัญ
หน้า
๑. สภาพทั่วไป
๑.๑
๑.๒
๑.๓
๑.๔
๑.๕

ที่ตั้ง
พื้นที่และลักษณะภูมิประเทศ
ภูมิอากาศ
การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ทรัพยากรธรรมชาติ

๒. โครงข่ายคมนาคมขนส่งและการบริการสาธารณูปโภค
๒.๑
๒.๒
๒.๓
๒.๔
๒.๕
๒.๖

โครงข่ายถนน
รถไฟ
สนามบิน
ด่านชายแดน
แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างดาเนินการในภาค
บริการสาธารณูปโภค

๑
๑
๑
๑
๑
๑

๒
๒
๒
๓
๓
๓
๓

๓. สภาพเศรษฐกิจและรายได้

๓

๓.๑ ภาพรวมเศรษฐกิจ
๓.๒ เศรษฐกิจรายสาขา
๓.๓ เศรษฐกิจระดับครัวเรือน

๓
๔
๗

๔. ประชากรและสังคม
๔.๑
๔.๒
๔.๓
๔.๔
๔.๕

ประชากร
แรงงาน
การศึกษา
สาธารณสุข
สัดส่วนคนจน

๕. ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ
๕.๑ สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕.๒ สถานการณ์ภัยพิบัติ

๗
๗
๘
๘
๙
๑๐

๑๐
๑๐
๑๑

๖. สภาวะแวดล้อม

หน้า
๑๑

๖.๑ จุดแข็ง

๑๑

๖.๒ จุดอ่อน

๑๒

๖.๓ โอกาส

๑๒

๖.๔ ภัยคุกคาม

๑๒

๗. ปัญหาและประเด็นท้าทาย
๘. แนวคิดและทิศทางการพัฒนา

๑๓
๑๓

๘.๑ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์

๑๓

๘.๒ วัตถุประสงค์

๑๓

๘.๓ เป้าหมาย

๑๔

๘.๔ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

๑๔

๘.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนา

๑๔

แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕
ฉบับทบทวน
๑. สภาพทั่วไป
๑.๑ ที่ ตั้ ง ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตั้ ง อยู่
ระหว่างละติจูด ๑๔◦๗' ถึง ๑๘◦๒๗' เหนือ และลองติจูด
๑๐๐◦๕๔' ถึง ๑๐๕◦๓๗' ตะวันออก ตั้งอยู่ในตาแหน่ง
ศูนย์กลางของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง โดยมีอาณาเขตติดต่อ
กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้านตะวันออก
และด้านเหนือ มีแม่น้าโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดน และด้านใต้
ติ ดต่ อราชอาณาจั กรกั ม พู ช า โดยมี เ ทื อ กเขาพนมดงรั ก
กั้นพรมแดน
๑.๒ พื้นที่และลักษณะภูมิประเทศ มีพื้นที่รวม ๑๐๕.๕๓ ล้านไร่ ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง
มีความลาดเอียงไปทางตะวันออก มีลักษณะคล้ายกระทะ แบ่งเป็น ๒ เขตใหญ่ ได้แก่ บริเวณแอ่งที่ราบโคราช
อยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ามูลและชี ลักษณะเป็นที่ราบสูงสลับกับเนินเขา และบริเวณแอ่งสกลนคร อยู่ทางตอนเหนือ
ของภาค ตั้งแต่แนวเขาภูพานไปจนถึงแม่น้ าโขง เทือกเขาที่แบ่งระหว่างแอ่งโคราชและแอ่งสกลนคร ได้แก่
เทือกเขาภูพาน
๑.๓ ภูมิอากาศ มีอากาศร้ อนชื้นสลั บกับแล้ ง แบ่งเป็น ๓ ฤดู คือ ฤดูร้ อน ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม อากาศจะร้ อ นและแห้ ง แล้ ง มาก จั ง หวั ด ที่ มี อุ ณ หภู มิ สู ง สุ ด คื อ อุ ด รธานี ฤดู ฝ น ช่ ว งเดื อ น
พฤษภาคม-ตุ ล าคม ได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลของลมมรสุ ม ตะวั น ตกเฉี ย งใต้ ท าให้ มี ฝ นตกเป็ น บริ เ วณกว้ า ง แต่ มี
แนวเทือกเขาดงพญาเย็นและสันกาแพง กั้นลมฝนจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ส่งผลให้พื้นที่แอ่งโคราชซึ่งเป็น
เขตเงาฝนจึงมีสภาพแห้งแล้งกว่าแอ่งสกลนคร จังหวัดที่มีฝนตกมากที่สุ ด คือ นครพนม ฝนตกน้อยที่สุด คือ
นครราชสีมา ฤดู หนาว ช่วงเดือน พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ อากาศหนาวเย็น ได้รับอิทธิพลของลมมรสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือจากประเทศจีน จังหวัดที่มีอุณหภูมิต่าสุด คือ จังหวัดเลย
๑.๔ การใช้ประโยชน์ที่ดิน ในปี ๒๕๖๐ มีพื้นที่
รวม ๑๐๕.๕๓ ล้านไร่ จาแนกเป็นพื้นที่ปุาไม้ ๑๕.๗๕ ล้านไร่
หรื อร้ อยละ ๑๔.๙ พื้น ที่ทาการเกษตร ๖๓.๘7 ล้ านไร่
หรื อ ร้ อยละ ๖๐.๕ และพื้ น ที่ใ ช้ป ระโยชน์ อื่น ๆ 26.02
ล้านไร่ หรือร้อยละ ๒๔.7 ของพื้นที่ภาค
๑.๕ ทรัพยากรธรรมชาติ
๑.๕.๑ ดิน สภาพดินเป็นดินทรายไม่อุ้มน้า
ทาให้ขาดแคลนน้า และขาดธาตุอาหาร ใต้ดินมีเกลือหิน

๒

ทาให้ดินเค็ม จึงมีข้อจากัดต่อการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร
๑.๕.๒ แหล่งน้้า มีลุ่มน้าขนาดใหญ่ ๓ ลุ่มน้า ได้แก่ ลุ่มน้าโขง ลุ่มน้าชี และลุ่มน้ามูล ลาน้าหลัก
ของภาค ได้ แก่ แม่น้ าชี มีความยาวประมาณ ๗๖๕ กิโ ลเมตร ยาวที่ สุ ดในประเทศไทย มีต้ นน้าที่ทิว เขา
เพชรบูรณ์ และไหลไปรวมกับแม่น้ามูลที่จังหวัดอุบลราชธานี แม่น้ามูล มีความยาวประมาณ ๖๔๑ กิโลเมตร
ต้นน้าอยู่ที่เทือกเขาสันกาแพงแล้วไหลลงสู่แม่น้าโขงที่จังหวัดอุบลราชธานี นอกจากนี้ยังมีลาน้าสาขาย่อย ได้แก่
ลาปาว ลาน้าอูน ลาน้าสงคราม ลาเสียว ลาน้าเลย ลาน้าพอง และลาตะคอง รวมทั้งแหล่งน้าธรรมชาติขนาดใหญ่
ที่กระจายอยู่ ในพื้น ที่ เช่น หนองหาร (สกลนคร) และ บึงละหาน (ชัยภูมิ) นอกจากนี้ยังมีแหล่งน้าบาดาล
มีปริมาณน้าในเกณฑ์เฉลี่ย ๕-๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ที่ความลึกของบ่อประมาณ ๓๐ เมตร คุณภาพของ
น้าบาดาลมีตั้งแต่เค็มจัด กร่อย และจืด เนื่องจากพื้นที่ในแอ่งโคราชและแอ่งสกลนครจะรองรับด้วยหินเกลือ
หากเจาะน้าบาดาลลึกเกินไปอาจจะพบน้าเค็ม
๑.๕.๓ ป่าไม้ ในปี ๒๕6๑ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่ปุาไม้ จานวน ๑๕.๗๕ ล้านไร่ คิดเป็น
ร้อยละ ๑๕.๐๓ ของพื้นที่ภาค หรื อร้อยละ ๑๘.๑๖ ของพื้นที่ปุาไม้ทั้งประเทศ ซึ่งยังต่ากว่าค่าเปูาหมาย
ในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศที่จะต้องมีพื้นที่ปุาไม้ร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นปุาเบญจพรรณ

๒. โครงข่ายคมนาคมขนส่งและการบริการสาธารณูปโภค
๒.๑ โครงข่า ยถนน เชื่อมโยงกับโครงข่า ยหลักของประเทศและเชื่อมโยงสู่ประเทศเพื่อนบ้า น
สปป.ลาว กัมพูชา และสามารถเชื่อมโยงไปยังเวียดนามและจีนตอนใต้
๒.๑.๑ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ) เชื่อมโยงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑
(ถนนพหลโยธิน) และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒ (อุดรธานี สกลนคร นครพนม) เชื่อมสู่ สปป.ลาว ผ่าน
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ ๓ (นครพนม-แขวงคาม่วน) และมีถนนที่เชื่อมโยงอุดรธานี -หนองคาย เชื่อมสู่
สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ ๑ (หนองคาย-เวียงจันทน์)
๒.๑.๒ เส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor:
EWEC) เชื่อมโยงจากชายแดนไทย-เมียนมา จากจังหวัดตาก-พิษณุโลก-เพชรบูรณ์ เข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๑๒ (ชั ย ภูมิ ขอนแก่ น มหาสารคาม กาฬสิ น ธุ์ มุ กดาหาร) และเชื่อ มสู่
สปป.ลาว ผ่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ ๒ (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) เป็นเส้นทางเชื่อมโยงการค้า
การลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง (GMS)
๒.๑.๓ เส้นทางใหม่เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ๒
(East-West Economic Corridor: EWEC ๒) เชื่อมโยงจากภาคกลาง
ของเวียดนามในจังหวัดกว๋างนาม เข้าสู่ สปป.ลาว ทางด่านดากตะอ๋อก
ผ่ านแขวงเซกอง แขวงจ าปาศั กดิ์ สปป.ลาว และเข้ าสู่ ไทยที่ ด่ าน
วังเต่า-ช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี
๒.๒ รถไฟ มี เ ส้ น ทางเชื่ อ มโยงกั บ พื้ น ที่ เ ศรษฐกิ จ หลั ก
ของประเทศบริเวณภาคกลางและพื้นที่โครงการระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก (EEC) ๓ เส้นทาง ได้แก่ ๑) กรุงเทพฯ-หนองคาย เชื่อมสู่
สปป.ลาว ๒) กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี ๓) สายใหม่ เชื่อมโยงบ้านไผ่
มหาสารคาม ร้อยเอ็ด มุกดาหาร นครพนม
แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๓

๒.๓ สนามบิ น มี ๙ แห่ ง เป็ น สนามบิ นนานาชาติ ๒ แห่ ง คื อ อุด รธานี และอุบ ลราชธานี และ
สนามบินภายในประเทศ ๗ แห่ง ได้แก่ ขอนแก่น นครพนม นครราชสีมา สกลนคร บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด และเลย
๒.๔ ด่านชายแดน มี ๑๕ ด่านถาวร ๒๓ จุดผ่อนปรน ที่เป็นจุดเชื่อมโยงการค้าชายแดนกับประเทศ
เพื่อนบ้าน
๒.๕ แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างด้าเนินการในภาค ได้แก่ รถไฟความเร็วสูง
(ช่ว งกรุ งเทพฯ-นครราชสี มา ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย) รถไฟทางคู่ (ช่ว งชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น
ช่ ว งขอนแก่ น -หนองคาย ช่ ว งจิ ร ะ-อุ บ ลราชธานี ) ทางหลวงพิ เ ศษระหว่ า งเมื อ ง และทางพิ เ ศษ
(ช่วงบางปะอิน-นครราชสีมา ช่วงระเบียงเศรษฐกิจ EWEC ด้านตะวันออก)
๒.๖ บริการสาธารณูปโภค
๒.๖.๑ ไฟฟ้า มีระบบสายส่งเชื่อมโยงกับระบบสายส่งของประเทศและมีเขื่อนผลิตกระแสไฟฟูา
ที่สาคัญ ได้แก่ เขื่อนอุบลรัตน์ (ขอนแก่น) เขื่อนจุฬาภรณ์ (ชัยภูมิ) เขื่อนลาตะคอง (นครราชสีมา) และเขื่อนสิรินธร
(อุบลราชธานี)
๒.๖.๒ ประปา มี ร ะบบบริ การประปาครอบคลุ มพื้ นที่ เขตเมื อง ประกอบด้ ว ย การประปา
ส่วนภูมิภาค มีหน่วยงานระดับเขต ๓ แห่ง คือ สานักงานเขตประปาเขต ๖ (ขอนแก่น) สานักงานประปาเขต ๗
(อุดรธานี) และสานักงานประปาเขต ๘ (อุบลราชธานี)

๓. สภาพเศรษฐกิจและรายได้
๓.๑ ภาพรวมเศรษฐกิจ
3.1.1 เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีขนาดเล็ก มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาค ณ ราคาประจาปี
๒๕60 เท่ากับ 1,496,072 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙.7 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ ซึ่งลดลง
เมื่อเทียบกับปี ๒๕56 ที่มีสัดส่วนร้อยละ ๑๐.6 ของประเทศ
3.1.2 โครงสร้างการผลิต ยังคงพึ่งพิงภาคเกษตร และอุตสาหกรรมเป็นหลัก ในปี ๒๕60
ภาคเกษตรและภาคอุ ต สาหกรรมมี สั ด ส่ ว นเท่ า กั น ร้ อ ยละ 19.6 ส าหรั บ ภาคบริ ก าร มี สั ด ส่ ว น
ร้อยละ 60.8 ซึ่งประกอบด้วย สาขาขายส่ง ขายปลีก ฯ สาขาขนส่งฯ และบริการอื่นๆ ร้อยละ 13.4 2.4
และ 45.0 ตามลาดับ ซึ่งรายได้หลักของภาคมาจากภาคบริการและภาคเกษตร ในขณะที่ ภาคอุตสาหกรรม
จะมีแนวโน้มจะเป็นฐานรายได้ใหม่ของภาคจากนโยบายการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ ปี ๒๕๕๙
3.1.3 เศรษฐกิจขยายตัวต่้ากว่าระดับประเทศ เกิดความเหลื่อมล้้าระหว่างภาคมากขึ้น โดย
ปี ๒๕60 มีการขยายตัวร้อยละ ๒.5 ซึ่งต่ากว่าการขยายตัวของประเทศ ที่มีการขยายตัวร้อยละ 4.0 เป็นผล
มาจากการชะลอตัวของภาคเกษตร ได้รับผลกระทบจากฝนทิ้งช่วงและภัยแล้ง รวมทั้งราคาพืชผลเกษตรตกต่า
ต่อเนื่อง ทาให้รายได้ลดลง ส่งผลกระทบต่ออานาจซื้อของครัวเรือน
3.1.4 รายได้ เ ฉลี่ ย ต่ อประชากรเพิ่ มขึ้ น แต่ยั ง ต่้า กว่า ค่ า เฉลี่ ยของประเทศ ในปี ๒๕60
ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวประชากร (GRP Per capita) เฉลี่ย 80,352 บาทต่อคนต่อปี ซึ่งต่ากว่าค่าเฉลี่ยของ
ประเทศ ๒.8 เท่า และต่ากว่า กทม. และปริมณฑลถึง ๕.6 เท่า จังหวัดที่มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวสูงที่สุด ๓ อันดับแรก
ของภาค ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น (117,560 บาท) นครราชสีมา (๑๐0,301 บาท) และเลย (97,903 บาท)
แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๔

ส่วน ๓ อันดับสุดท้าย ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ (61,084 บาท) ยโสธร (54,183 บาท) และหนองบัวลาภู
(53,416 บาท)
ตารางที่ ๑ ผลิตภัณฑ์มวลรวมและโครงสร้างเศรษฐกิจ
รายการ
๒๕๕6
๒๕๕7
๒๕๕8
๒๕๕9
๒๕60
มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาค
 มูลค่า (ล้านบาท)
1,373,003 1,319,175 1,363,568 1,438,846 1,496,072
 สัดส่วนต่อประเทศ (ร้อยละ)
10.6
10.0
9.9
9.9
9.7
 อัตราขยายตัวที่แท้จริง (ร้อยละ)
0.9
-0.4
3.1
3.0
2.5
มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัว
 มูลค่า (บาท/คน/ปี)
72,925
70,247
72,810
77,049
80,352
 อัตราการขยายตัว (ร้อยละ)
7.9
-3.7
3.6
5.8
4.3
โครงสร้างการผลิต (ร้อยละ)
 ภาคเกษตร
26.2
23.1
21.8
20.7
19.6
- เกษตรกรรม
25.7
22.6
21.4
20.3
19.2
- ประมง
0.5
0.5
0.4
0.4
0.4
 ภาคอุตสาหกรรม
18.1
19.4
19.0
19.3
19.6
- เหมืองแร่ฯ
0.9
1.0
1.1
1.1
0.9
- อุตสาหกรรม
17.2
18.4
17.9
18.2
18.7
 ภาคบริการ
55.7
57.5
59.2
60.0
60.8
- การค้า
10.4
11.3
12.0
12.8
13.4
- การขนส่ง
2.0
2.2
2.3
2.3
2.4
- อื่นๆ
43.3
44.0
44.9
44.9
45.0
ที่มา : ประมวลจากข้อมูลของสานักบัญชีประชาชาติ สศช.

3.1.5 เศรษฐกิจ ยังคงกระจุกตัวอยู่ใ นบางจังหวัดที่เ ป็น แหล่งการผลิตที่ส้า คัญของภาค
ในปี ๒๕60 จังหวัดนครราชสีมา มีสัดส่วนการผลิตร้อยละ 18.4 ของภาค และจังหวัดขอนแก่น มีสัดส่วน
การผลิตร้อยละ ๑3.6 ของภาค ในขณะที่ จังหวัดอานาจเจริญ หนองบัวลาภู มุกดาหาร ยโสธร และบึงกาฬ
มีขนาดเศรษฐกิจเล็กที่สุดของภาค แต่ละจังหวัดมีสัดส่วนไม่ถึงร้อยละ ๒.๐ ของภาค
๓.๒ เศรษฐกิจรายสาขา
๓.๒.๑ ภาคเกษตร
1) เป็น แหล่งผลิต พืช เศรษฐกิจ หลัก ของประเทศ แต่รูป แบบการผลิต ยังอาศัย
น้้าฝนเป็นหลักจึงมีผลิตภาพต่้า โดยในปี ๒๕60 ผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรมีมูลค่า 292,688 ล้านบาท พืชหลัก
ของภาคได้แก่ ข้าว อ้อยโรงงาน และ มันสาปะหลัง โดยมีพื้นที่ปลูกข้าวมากที่สุดของประเทศ ส่วนใหญ่ปลูก
ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ ในพื้นที่ตอนกลางและตอนล่างของภาค โดยเฉพาะพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ครอบคลุมพื้นที่
จังหวัดยโสธร ศรีสะเกษ สุรินทร์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และทุ่งสัมฤทธิ์ ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
และบุ รี รั มย์ โดยผลผลิ ตเฉลี่ ย ต่อไร่ ในภาพรวมต่ากว่ าระดับประเทศ เนื่องจากทาการเกษตรแบบดั้งเดิ ม
แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๕

ใช้สารเคมีสูง ซึ่งในแต่ละปีมีการนาเข้าวัตถุอันตรายทางเกษตร เฉลี่ยไม่ต่ากว่า ๓ พันล้านบาทต่อปี เป็นภาค
ที่มีพื้นที่ปลูกอ้อยและมันสาปะหลังมากที่สุดของประเทศ โดยอ้อยส่วนใหญ่ปลูกในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
ชัยภูมิ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ และอุดรธานี และมันสาปะหลัง ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ และอุดรธานี
สาหรับพื้นที่ปลูกข้าวอินทรีย์ มีแนวโน้มขยายพื้นที่มากขึ้น ปัจจุบันแหล่งปลูกข้าว
อิน ทรี ย์ ในประเทศไทยร้ อ ยละ ๘๐.๐ อยู่ ใ นภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อ โดยเฉพาะในพื้ นที่ ทุ่ งกุ ล าร้ องไห้
(จังหวัดยโสธร สุรินทร์ มหาสารคาม ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด) และจังหวัดอุบลราชธานี ส่วนอีกร้อยละ ๒๐.๐ อยู่ใน
ภาคเหนือตอนบน ตลาดข้าวอินทรีย์ ส่วนใหญ่ส่งออกต่างประเทศ โดยเฉพาะสหภาพยุโรป
๒) มี พื้ น ที่ ใ ช้ ป ระโยชน์ ท างการเกษตรมากที่ สุ ด แต่ ข นาดฟาร์ ม ที่ ถื อ ครองต่ อ
ครัวเรือนเกือบต่้าสุดของประเทศ ในปี ๒๕60 มีพื้นที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ๖๓.๘5 ล้านไร่ คิดเป็น
ร้อยละ ๔๒.๘ ของประเทศ โดยพบว่าพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินสูงสุดคือจังหวัดในบริเวณตอนล่างของภาค
มีการพื้นที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรมากที่สุด 32.92 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 5๑.5 ของภาค สาหรับขนาด
ฟาร์มที่ถือครองต่อครัวเรือน มีเพียง 23.4 ไร่ต่อครัวเรือน ต่ากว่าระดับประเทศที่มีขนาดฟาร์มถือครองต่อ
ครัวเรือน 25.2 ไร่ต่อครัวเรือน จังหวัดที่มีเนื้อที่ถือครองทาการเกษตรต่อครัวเรือนมากที่สุด ได้แก่ จังหวัด
นครราชสีมา บึงกาฬ หนองบัวลาภู และเลย มีเนื้อที่ถือครอง 32.14 31.12 30.19 และ 28.83 ไร่ต่อ
ครัวเรือน ตามลาดับ จังหวัดที่มีเนื้อที่ถือครองทาการเกษตรต่าสุดของภาค ได้แก่ จังหวัดสกลนคร นครพนม และ
ร้อยเอ็ด โดยมีเนื้อที่ถือครอง 17.79 18.29 และ 20.10 ไร่ต่อครัวเรือน ตามลาดับ
๓) พื้นที่ชลประทานน้อยกว่าทุกภาค โดยมีเพียง 7.12 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 11.2
ของพื้นที่เกษตร ซึ่งต่ากว่าระดับประเทศที่มีพื้นที่ชลประทานต่อพื้นที่เกษตรร้อยละ 22.0 ผลผลิตการเกษตร
ของภาคขึ้นอยู่กับสภาพดินฟูาอากาศเป็นหลัก ประกอบกับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภู มิอากาศ
ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อความมั่งคงด้านอาหาร ในพื้นที่ตอนกลางของภาคมีสัดส่วนพื้นที่
ชลประทานต่อพื้นที่เกษตรมากที่สุด ร้อยละ 16.7 ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ มีสัดส่วนร้อยละ 21.9 ของพื้นที่
เกษตรของจังหวัด รองลงมาพื้นที่ตอนล่างของภาคมีสัดส่วนพื้นที่ชลประทานต่อพื้นที่เกษตร ร้อยละ 11.4
ได้แก่ ยโสธร และจั งหวัดนครราชสี มา มี สั ดส่ ว นร้อ ยละ ๑7.6 และ ๑2.7 ของพื้ นที่เกษตรของจังหวั ด
ตามลาดับ
๓.๒.๒ ภาคอุตสาหกรรม
๑) อุตสาหกรรมขยายตัวในทิศทางที่เพิ่มขึ้น แต่มีบทบาทน้อยเมื่อเทียบกับประเทศ
การผลิ ต ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น อุ ต สาหกรรมแปรรู ป ขั้ น ต้ น สร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ต่ าโดยมี สั ด ส่ ว นเพี ย งร้ อ ยละ ๖.7
ของประเทศ ในปี ๒๕60 มีมูลค่า ณ ราคาประจาปี 280,337 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ๒36,562 ล้านบาท
ในปี ๒๕๕6 และมี อั ต ราการขยายตั ว ในปี 2560 เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 6.3 ซึ่ ง สู ง กว่ า อั ต ราการขยายตั ว
ระดับประเทศ ที่มีการขยายตัวร้อยละ 3.0 โดยอุตสาหกรรมของภาคส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ตามเมืองหลัก
อาทิ จั ง หวั ด ขอนแก่ น และนครราชสี ม า ส าหรั บ โครงสร้ า งการผลิ ต อุ ต สาหกรรมยั ง อยู่ ใ นกลุ่ ม อาหาร
และเครื่องดื่ม ส่วนอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก และสิ่งทอ เริ่มมีบทบาทมากขึ้น
และเป็ นฐานสร้างรายได้ใหม่ให้ กับ ภาค ซึ่งอุตสาหกรรมอิเล็ กทรอนิกส์ กระจุกตัวในจังหวัดนครราชสี มา
ร้ อยละ ๙6.2 ของภาค ส่ ว นอุ ตสาหกรรมสิ่ ง ทอ ส่ ว นใหญ่กระจายอยู่ทุ กจังหวัด โดยจั งหวั ดที่มีสั ดส่ ว น
มากที่สุ ด ๕ อัน ดับ แรกของภาค ได้แก่ จั งหวัด ขอนแก่น มหาสารคาม นครราชสี มา ชัยภูมิ และอุดรธานี
สาหรับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก ส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา อุดรธานี บึงกาฬ
แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๖

และบุรีรัมย์ สาหรับอุตสาหกรรมที่เคยเป็นฐานรายเดิม ของภาค เริ่มมีแนวโน้ม เพิ่มขึ้น อาทิ อุตสาหกรรม
เครื่องแต่งกาย จากร้อยละ 3.1 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.4 ของสาขาอุตสาหกรรมโดยจังหวัดที่มีสัดส่วนมากที่สุด ๕
อันดับแรกของภาค ได้แก่ ขอนแก่น สุรินทร์ นครราชสีมา อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด ส่วนอุตสาหกรรมพลังงาน
ทดแทน (เอทานอล) ปัจจุบันมีผู้ประกอบการเปิดดาเนินการแล้ว 8 ราย ปริมาณการผลิต เฉลี่ย 2.3 ล้านลิตร
ต่อวัน หรือร้อยละ 38.5 ของการผลิตรวมทั้งประเทศ
๒) การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ที่อยู่ภายใต้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
ปัจจุบันมี 2 แห่ง ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี โดย กนอ. ได้อนุมัติให้บริษัทเมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี
จากัด ดาเนินการ ซึ่งเป็นโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมสีเขียว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดาเนินการ มีพื้นที่
ประมาณ ๒,๒๑9 ไร่ ในท้องที่ตาบลโนนสูง และตาบลหนองไผ่ อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดย
อุตสาหกรรมเปูาหมาย ได้แก่ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ ยางพาราขั้นปลาย และศูนย์โลจิสติกส์
และนิ ค มอุต สาหกรรมหนองคาย ด าเนิ น การโดย บริษัท นาคา คลี นเพาเวอร์ จ ากั ด ปัจจุ บัน อยู่ร ะหว่า ง
การศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) มีเนื้อที่ประมาณ 2,960 ไร่ ในพื้นที่ตาบลโพนสว่าง อาเภอ
เมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย รองรั บ อุตสาหกรรมเปูาหมาย ได้แก่ อุตสาหกรรมแปรรูปผลิตผลทาง
การเกษตร อาหารและเครื่องดื่ม ชิ้นส่วนยานยนต์ และโลจิสติกส์
๓.๒.๓ การค้าชายแดน
๑) การค้าชายแดนและผ่านแดน มีการขยายตัวอย่างก้าวกระโดด และมีบทบาท
ส้าคัญต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจของภาคมากขึ้น โดยในปี ๒๕61 มีมูลค่าการค้าชายแดน 333,960.30
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.0 ของการค้าชายแดนทั้งประเทศ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๑5.4 ในปี ๒๕๕6 โดย
การส่งออกมีมูลค่า 187,323.79 ล้านบาท และการนาเข้ามีมูลค่า ๑46,636.51 ล้านบาท เกินดุลการค้า
40,687.28 ล้านบาท จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน และประเทศจีน สินค้าส่งออก
ที่สาคัญ ได้แก่ น้ามันดีเซลและเบนซิน รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลไม้สดแช่เย็น แช่แข็งและแห้ง
และเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกที่ผลิตจากนอกภาค สินค้านาเข้าที่สาคัญ ได้แก่ ทองแดง
และผลิตภัณฑ์ เครื่องรับ-ส่งสัญญาณและอุปกรณ์ติดตั้ง (โทรศัพท์ วิทยุ โทรทัศน์ อุปกรณ์) ผักและของปรุงแต่ง
จากผัก เป็นต้น
๒) โครงสร้า งของมูลค่าการค้าชายแดน จาแนกตามประเทศคู่ค้าของภาค พบว่า
ในปี ๒๕61 การค้ากับ สปป.ลาว มีมูลค่าการค้า เท่ากับ ๑๖7,194.41 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50.1
ของมู ล ค่า การค้า ชายแดนทั้ งภาค โดยผ่ านด่ านศุล กากรมุกดาหาร หนองคาย และด่านช่องเม็ก จั งหวั ด
อุบลราชธานี คิดเป็นร้อยละ ๓7.3 ๓7.1 และ 10.6 ของมูลค่าการค้ากับ สปป.ลาว ตามลาดับ การค้า กับ
จีนตอนใต้ มีมูลค่าการค้า 83,467.65 ล้านบาท และเวียดนาม มีมูลค่าการค้า 77,142.90 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 25.0 และ 23.1 ตามลาดับ แนวโน้มการค้าชายแดนมีความสาคัญมากขึ้น ส่วนใหญ่ผ่านด่าน
ศุลกากรมุกดาหาร สาหรับมูลค่าการค้ากับกัมพูชา มีเพียงร้อยละ ๑.8 ของมูลค่าชายแดนทั้งภาค
๓.๒.๔ การท่องเที่ยว
๑) ทรั พ ยากรการท่ อ งเที่ ย ว มี ค วามหลากหลายทั้ ง การท่ อ งเที่ ย วยุ ค ก่ อ น
ประวัติศาสตร์และอารยธรรมขอม การท่อ งเที่ย วทางธรรมชาติที่ส าคัญ ได้แก่ อุท ยานแห่ง ชาติเ ขาใหญ่
จังหวัดนครราชสีมา ภูหลวง ภูเรือ และภูกระดึง จังหวัดเลย รวมทั้งการท่องเที่ยวประเพณีวัฒนธรรม และ
การท่องเที่ยวบริเวณเมืองชายแดนริมแม่น้าโขงเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน
แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๗

๒) รายได้จากการท่องเที่ยวของภาคต่้ากว่าร้อยละ ๕ ของรายได้การท่องเที่ยวทั้ง
ประเทศ ในปี ๒๕60 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจานวนนักท่องเที่ยว 40.59 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.0
ของจานวนนักท่องเที่ยวทั้งประเทศ และมีรายได้จากการท่องเที่ยว 86,721.62 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓.5
ของรายได้ท่องเที่ยวทั้งประเทศ และรายได้จากการท่องเที่ยวของภาคส่วนใหญ่เป็นรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทย
ร้อยละ ๙๕.6 ชาวต่างชาติร้อยละ ๔.4 สาหรับระยะเวลาพ้านักเฉลี่ย ลดลงจาก ๒.๔4 วัน ในปี ๒๕๕6 เหลือเพียง
๒.๓3 วัน และค่าใช้จ่ายต่อหัว เพิ่มขึ้นจาก 1,015.3๐ บาทต่อวัน ในปี ๒๕๕6 เป็น ๑,213.63 บาทต่อวัน
ในปี ๒๕60
๓) การกระจายตัวของนักท่องเที่ยว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีจานวน
นักท่องเที่ยวสูงสุด ประมาณ 19.53 ล้านคนต่อปี สร้างรายได้ประมาณ 39,749.60 ล้านบาทต่อปี ในปี ๒๕60
รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีนักท่องเที่ยวประมาณ ๑3.66 ล้านคนต่อปี สร้างรายได้
27,788.09 ล้ านบาทต่อปี และในพื้นที่ตอนกลางของภาค มีนักท่องเที่ยวประมาณ 7.39 ล้านคนต่อปี
สร้างรายได้ 19,183.93 ล้ านบาทต่อปี จังหวัดนครราชสี มา มีจานวนนักท่องเที่ยวและรายได้มากที่สุ ด
ส่วนจังหวัด อานาจเจริญและหนองบัวลาภู มีจานวนนักท่องเที่ยวและรายได้ต่าที่สุด ทั้งนี้ก ารท่องเที่ยวของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังมีปัญหาในหลายด้าน อาทิ ความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวอยู่
ห่างไกลกัน การท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมมีปฏิทินการท่องเที่ยวในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ สิ่งอานวยความสะดวก
และบุ ค ลากรด้ า นการท่ อ งเที่ ย วขาดมาตรฐาน รวมถึ ง ขาดการเชื่ อ มโยงเส้ น ทางท่ อ งเที่ ย วและปฏิ ทิ น
การท่องเที่ยว
๓.๓ เศรษฐกิจระดับครัวเรือน
๓.๓.๑ รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต่้าเป็นอันดับสองของประเทศ
โดยในปี ๒๕60 มีรายได้เฉลี่ย ๒0,750 บาทต่อเดือน ต่ากว่ารายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนทั้งประเทศที่ ๒๖,973
บาทต่อเดือน
๓.๓.๒ หนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนภาคตะวันออกเฉียงเหนือสูงกว่าระดับประเทศ โดยในปี ๒๕60
มีจานวนครัวเรือนที่เป็นหนี้ ๓.61 ล้านครัวเรือน มากกว่าทุกภาค หรือมีสัดส่วนร้อยละ ๓๓.3 ของครัวเรือน
ที่เป็นหนี้ทงั้ ประเทศ และหนี้สินครัวเรือนของภาคเฉลี่ย ๑79,923 บาท เพิ่มขึ้นจาก ๑49,307 บาท ในปี ๒๕๕6
และสูงกว่าหนี้สินต่อครัวเรือนเฉลี่ยทั้งประเทศที่ ๑78,994 บาท โดยหนี้สินสูงขึ้นจากราคาสินค้าเกษตรตกต่า
และต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ทาให้รายได้ไม่พอรายจ่าย เมื่อพิจารณาวัตถุประสงค์ของการกู้ยืมพบว่า ครัวเรือน
ส่ว นใหญ่กู้ยื มใช้จ่ ายเพื่อการอุป โภคบริ โ ภค เพื่อทาการเกษตร และนาไปใช้ล งทุนในสิ นทรัพย์ เช่น บ้าน
รถยนต์ มากกว่าการกู้ยืมเพื่อการศึกษา

๔. ประชากรและสังคม
๔.๑ ประชากร
๔.๑.๑ จ้านวนประชากรของภาคมากที่สุดของประเทศ ปี ๒๕60 มีจานวนประชากร ๒๑.๙9
ล้านคน หรือร้อยละ ๓๓.2 ของประเทศ เพิ่มขึ้นจาก 21.70 ล้านคน ในปี 2555 และมีอัตราการเพิ่มขึ้นของ
ประชากรในช่วงปี 2555-๒๕60 โดยเฉลี่ยร้อยละ 0.22 ต่ากว่าประเทศที่มีอัตราการเพิ่มเฉลี่ยร้อยละ 0.54
โดยจังหวัดนครราชสีมา มีประชากรมากที่สุด 2.64 ล้านคน รองลงมา คือ จังหวัดอุบลราชธานี มีประชากร
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1.87 ล้านคน และจังหวัดขอนแก่น มีประชากร 1.81 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐ ๘.๕ และ ๘.๒ ของ
ประชากรภาค ตามลาดับ
๔.๑.๒ สั ดส่ วนประชากรสู งอายุ เพิ่ มขึ้ น โครงสร้ า งประชากรมี แ นวโน้ ม การเปลี่ ย นแปลง
ไปสู่สังคมสูงวัยมากขึ้น โดยในปี 2555 มีสัดส่วนประชากรสูงอายุร้อยละ 15.8 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 19.4
ในปี ๒๕60 ซึ่ งสู ง กว่ าร้ อ ยละ 17.1 ของสั ด ส่ ว นผู้ สู งอายุ ระดั บ ประเทศ จึ ง ทาให้ ประชากรวั ย แรงงาน
ต้องรับภาระในการดูแลผู้สูงอายุมากขึ้น จากประชากรวัยแรงงาน 3.91 คน ดูแลผู้สูงอายุ ๑ คน ในปี 2555
เป็นประชากรวัยแรงงาน 3.13 คน ดูแลผู้สูงอายุ ๑ คน ในปี ๒๕60
๔.๑.๓ ประชากรเมื องโดยรวมเพิ่ มขึ้น ปี ๒๕๕5 มีประชากรเมื องจ านวน ๔.36 ล้ านคน
หรือร้อยละ 20.1 ของประชากรทั้งภาค เพิ่มขึ้นเป็น ๔.๔๕ ล้านคน หรือร้อยละ 20.2 ของประชากรทั้งภาค
ในปี ๒๕60 โดยจังหวัดมหาสารคามมีอัตราการเพิ่มของประชากรเมืองมากที่สุด ร้อยละ ๑๘.๐ รองลงมา ได้แก่
จังหวัดขอนแก่น ร้อยเอ็ด และอุบลราชธานี มีอัตราการเพิ่มของประชากรเมืองร้อยละ ๑๔.๙ ๘.๒ และ ๖.๖
ตามล าดับ ซึ่ งส่ ว นใหญ่ เป็ นเมืองศูน ย์ กลางความเจริญของภาคทั้ งด้ านเศรษฐกิจ และการศึกษา จึ งท าให้
ประชากรอพยพเข้าไปทางานและอาศัยจานวนมาก
ตารางที่ ๒ ประชากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รายการ
จานวนประชากร (ล้านคน)
โครงสร้างประชากร (ร้อยละ)
กลุ่ม ๐-๑๔ ปี
กลุ่ม ๑๕-๕๙ ปี
กลุ่ม ๖๐+
จานวนประชากรเมือง (ล้านคน)

ปี
๒๕๕๕
๒๑.๗๐

๒๕๕๖
๒๑.๗๘

๒๕๕๗
๒๑.๘๕

๒๕๕๘
๒๑.๙๒

๒๕๕๙
๒๑.๙๕

2560
21.99

๒๒.๔
๖1.8
๑๕.8
๔.๓๖

๒๑.9
๖๑.6
๑๖.5
๔.๔๐

๒๑.3
๖๑.5
๑๗.2
๔.๔๓

๒๐.8
๖๑.3
๑๗.9
๔.๔๕

๒๐.๓
๖๑.0
๑๘.7
๔.๔๕

19.9
60.7
19.4
4.45

๔.๒ แรงงาน
แรงงานส่ ว นใหญ่ มี ค วามรู้ ร ะดั บ ประถมศึ ก ษา แรงงานระดั บ อาชี ว ะมี สั ด ส่ ว นน้ อ ยมาก
ในปี 2560 มีกาลังแรงงาน 9.63 ล้านคน ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตร ร้อยละ 50.77 ของกาลังแรงงาน
ของภาค จานวนแรงงานที่มีความรู้ระดับประถมลดลง จากร้อยละ 56.8 ในปี 2556 เป็นร้อยละ 56.48
ในปี 2560 มีความรู้ระดับมัธยมต้น เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 16.02 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 17.9 ในปี 2560
ระดับมัธยมปลาย เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 11.87 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 11.96 ในปี 2560 แรงงานระดับ
อาชีวะเพิ่มขึ้นจากร้ อยละ 2.07 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 2.09 ในปี ๒๕๖๐ ระดับอุดมศึกษา เพิ่มขึ้นจาก
ร้อยละ 7.05 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 9.56 ในปี ๒๕60
๔.๓ การศึกษา
๔.๓.๑ สถาบันการศึกษามีทุกระดับ โดยระดับอุดมศึกษามี ๕๓ แห่ง ครอบคลุมเกือบทุกจังหวัด
แยกเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ๓๖ แห่ง เอกชน ๑๐ แห่ง และสถาบันวิทยาลัยชุมชน ๗ แห่ง ในจานวนนี้เป็น
สถาบันวิจัย ๑๒ แห่ง ซึ่งมากที่สุดในประเทศ
๔.๓.๒ จ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรต่้ากว่าค่าเฉลี่ยประเทศ ในปี 2560 ประชากร
มีจานวนปีการศึกษาเฉลี่ย ๘.6 ปี ซึ่งต่ากว่าระดับประเทศที่มีปีการศึกษาเฉลี่ย ๙.5 ปี โดยจังหวัดขอนแก่น
แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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มีจานวนปีการศึกษาเฉลี่ยสูงสุด ๙.3 ปี รองลงมา ได้แก่ จังหวัดมหาสารคาม นครราชสีมา และหนองคาย 9.1
9.0 และ ๘.๘ ปี ตามลาดับ ขณะที่จังหวัดบึงกาฬ และสกลนคร มีจานวนปีการศึกษาเฉลี่ยต่าสุด 8.1 ปี
๔.๓.๓ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ต่้า โดยผลการสอบ O-NET ชั้น ม.๓ (4 วิชาหลัก)
ในปีการศึกษา 2555 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 34.9 ลดลงเป็น ร้อยละ ๓2.5 ในปี ๒๕60 ซึ่งต่ากว่าเกณฑ์
ค่าเฉลี่ยร้อยละ ๕๐ ในทุกวิชา เมื่อพิจารณาในรายวิชาปี ๒๕60 พบว่า วิชาคณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยต่าสุด
ร้อยละ ๒3.9 และภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยสู งสุดร้อยละ ๔6.5 รองลงมา ได้แก่ วิช าวิทยาศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ 31.1 และ 28.6 ตามลาดับ สาเหตุสาคัญส่วนหนึ่งมาจากความพร้อมทางเชาว์ปัญญาของ
เด็กวัยเรียนที่เป็นผลกระทบจากปัญหาภาวะโภชนาการของแม่และเด็ก
๔.๔ สาธารณสุข
๔.๔.๑ มีสถานบริการสาธารณสุขให้บริการครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่ ในปี 2560 มีจานวน
โรงพยาบาลรั ฐ บาล 323 แห่ ง ได้แก่ โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) ๒๙1 แห่ ง โรงพยาบาลทั่ว ไป (รพท.)
23 แห่ ง โรงพยาบาลศู น ย์ (รพศ.) 9 แห่ ง และโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต าบล (รพ.สต.)
จานวน ๓,๔๗7 แห่ง
๔.๔.๒ บริการสาธารณสุขมีการพัฒนาดีขึ้นเป็นล้าดับและมีแพทย์เฉพาะทางที่เชี่ยวชาญ
ด้านโรคประจ้าถิ่น โดยสัดส่วนแพทย์ต่อประชากรมีแนวโน้มดีขึ้น จากแพทย์ ๑ คนต่อประชากร 4,176 คน
ในปี 2555 เป็น 2,846 คน ในปี 2560 และมีแพทย์เฉพาะทางที่เชี่ยวชาญด้านการรักษาโรคไต โรคหัวใจ
มะเร็งท่อน้าดี และการผ่าตัดนิ่วในถุงน้าดี อย่างไรก็ตามบุคลากรทางการแพทย์ยังกระจุกตัวอยู่ในเมืองหลั ก
ของภาค ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น นครราชสีมา อุบลราชธานี และอุดรธานี จานวน 1,502 1,126 728 และ
550 คน ตามลาดับ จังหวัดที่มีสัดส่วนแพทย์ต่อประชากรมาก ได้แก่ จังหวัดบึงกาฬ หนองบัวลาภู นครพนม
และอานาจเจริญ จานวน 5,021 4,864 4,804 และ 4,141 คน ตามลาดับ โดยแพทย์ต้องมีภาระ
ในการดูแลผู้ปุวยมากขึ้น ซึ่งอาจมีผลต่อความล่าช้ารวมถึงคุณภาพในการให้บริการ
๔.๔.๓ ยังมีปัญหาความชุกของโรคพยาธิใบไม้ตับมากที่สุดในประเทศและมีแนวโน้มเพิ่ม
สูงขึ้น ซึ่ง มีความสั ม พัน ธ์กับ การเกิดมะเร็ งท่อน้ าดี อัตราของผู้ ปุว ยด้ว ยโรคมะเร็งท่ อน้าดีในภาคเพิ่มขึ้ น
จาก 71.4 ต่อประชากรแสนคน ในปี 2555 เป็น 104.3 ต่อประชากรแสนคน ในปี ๒๕60 โดยจังหวัด
ขอนแก่น มีอัตราของผู้ปุวยด้วยโรคมะเร็งท่อน้าดีสูงสุด 200.6 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา ได้แก่ จังหวัด
ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี และสกลนคร 190.2 164.7 และ 132.0 ต่อประชากรแสนคน ตามลาดับ ทั้ง นี้
มีสาเหตุมาจากค่านิยมความเชื่อและพฤติกรรมการบริโภคอาหารจากปลาน้าจืดมีเกล็ดแบบดิบ ๆ หรือสุก ๆ ดิบ ๆ
ที่มีตัวอ่อนพยาธิใบไม้ตับอาศัยอยู่
๔.๔.๔ มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการที่ส่งผลกระทบต่อความพร้ อมทางเชาว์ปัญญาวัยเด็ก
โดยค่าเฉลี่ยเชาว์ปัญญา (IQ) ของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ มีแนวโน้มลดลงและต่ากว่าระดับค่าเฉลี่ย
ของประเทศ ปี ๒๕๕๙ มีค่าเฉลี่ยเชาว์ปัญญาที่ระดับ ๙๔.๕ ลดลงจากระดับ ๙๖.๐ ในปี ๒๕๕๔ และต่ากว่า
ประเทศที่มีค่าเฉลี่ย ๙๘.๒ โดยจังหวัดที่มีค่าเฉลี่ยเชาว์ปัญญาต่าสุด ๓ อันดับแรกของภาค ได้แ ก่ จังหวัด
อุบ ลราชธานี อานาจเจริ ญ และมุก ดาหาร มีค่า เฉลี่ ยเชาว์ปั ญญา ๘๗.๗ ๙๐.๘ และ ๙๑.๓ ตามล าดั บ
อันเนื่องมาจากปัญหาโภชนาการของแม่และเด็ก
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๔.๕ สัดส่วนคนจน
สัดส่วนคนจนมีแนวโน้มลดลง การกระจายรายได้มีแนวโน้มคงที่ แต่ยังอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบ
กับภาพรวมทั้งประเทศ สัดส่ วนคนจนของภาคลดลงจากร้อยละ 19.8 ในปี 2555 เป็นร้อยละ ๑๑.๔ ในปี
๒๕๖๐ แต่ยังสูงกว่าสัดส่วนคนจนของประเทศที่มีอัตราร้อยละ ๗.๙ โดยมี 3 จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คือ จังหวัดกาฬสินธุ์ นครพนม และบุรีรัมย์ ติดลาดับ 1 ใน 10 จังหวัดที่มีความยากจนสูงที่สุดของประเทศ
โดยกาฬสินธุ์ มีสัดส่วนคนจนสูงสุด ร้อยละ 33.0 รองลงมา ได้แก่ นครพนม ร้อยละ 27.8 และบุรีรัมย์ ร้อยละ
21.0 ส่วนการกระจายรายได้ของภาคมีแนวโน้มคงที่ โดยค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคด้านรายได้ปรับจาก
๐.๔๔ ในปี ๒๕๕๖ เป็น ๐.๔๕ ในปี ๒๕๖๐ มีค่าสูงสุดเมื่อเทียบกับภาคอื่น

๕. ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ
๕.๑ สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕.๑.๑ ทรัพยากรป่าไม้มีแนวโน้มลดลง ในปี ๒๕60 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่ปุาไม้
จานวน ๑๕.๖6 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๔.9 ของพื้นที่ภาค หรือร้อยละ ๑๕.๓ ของพื้นที่ปุาไม้ทั้งประเทศ
ในช่วงปี 2556-2560 มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ปุาไม้ของภาคลดลงเฉลี่ยร้อยละ 0.24 เนื่องจาก
การบุกรุกพื้นที่ปุาไม้เพื่อการเกษตรที่เพิ่มมากขึ้น โดยจังหวัดที่มีพื้นที่ปุาไม้ต่อพื้นที่จังหวัดมากที่สุด ได้แก่
จังหวัดมุกดาหาร รองลงมาคือ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดเลย และจังหวัดอุบลราชธานี
๕.๑.๒ ปริมาณการกักเก็บน้้าในเขื่อนขนาดใหญ่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีปริมาณน้าท่ารายปี ๖๑,๕๑๓ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี มีอ่างเก็บน้าขนาดใหญ่ ๑๒ แห่ง ความจุในการกักเก็บน้า
๘,๓๖๘ ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ ๑๓.6 ของปริมาณน้าท่ารายปี และมีอัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้า
ในอ่างเก็บน้าขนาดใหญ่เพิ่มขึ้น เฉลี่ยร้อยละ ๕.๗ ในช่วงปี ๒๕๕6-๒๕60 โดยในปี ๒๕60 อ่างเก็บน้าขนาดใหญ่
ของภาค มีปริมาณการกักเก็บ 5,805 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ ๖9.4 ของความจุทั้งหมด เพิ่มขึ้นจาก
ปี ๒๕๕6 จานวน 3,630 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 44.๑ ของความจุทั้งภาค
๕.๑.๓ คุ ณ ภาพแหล่ ง น้้ า มี แ นวโน้ ม ดี ขึ้ น แหล่ ง น้ าส าคั ญ ๆ ๑๒ แห่ ง ได้ แ ก่ ล าน้ าชี
ลาปาว ลาน้ามูล น้าอูน น้าสงคราม ลาชี ลาเสียว ลาน้าเลย น้าพอง ลาตะคองตอนบน ลาตะคองตอนล่าง และ
หนองหาร ปี ๒๕60 แหล่งน้าอยู่ในเกณฑ์ดี มีเพียง 3 แห่ง ได้แก่ แม่น้าสงคราม ลาชี และหนองหาร แหล่งน้า
อยู่ ใ นเกณฑ์ พ อใช้ จ านวน 7 แห่ ง แหล่ งน้ าอยู่ ในเกณฑ์ เสื่ อมโทรม มี จ านวน 2 แห่ ง ได้ แก่ น้ าพอง และ
ลาตะคองตอนล่าง ปี ๒๕๖๑ แหล่งน้าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี จานวน ๑๐ แห่ง แหล่งน้าอยู่ในเกณฑ์พอใช้
จานวน ๑ แห่ง คือ ลาตะคองตอนบน และแหล่งน้าอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม 1 แห่ง คือ ลาตะคองตอนล่าง
๕.๑.๔ ปริ มาณขยะมูลฝอยมีแนวโน้ม ลดลงเพียงเล็กน้อย โดยในปี ๒๕60 มีปริมาณทั้งสิ้ น
๗.3๑ ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 28.0 ของปริมาณขยะทั้งประเทศ ลดลงจากปี ๒๕๕6 จานวน 7.76 ล้านตัน
หรือในช่วงปี ๒๕๕๖-๒๕60 ลดลงเฉลี่ยร้อยละ 1.4 จานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้บริการในการเก็บ
รวบรวมและกาจัดขยะมีจานวนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ ๕.๑ แต่ก็ยังค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับประเทศ คิดเป็น
ร้อยละ ๓๒.๘ โดยมีปริมาณขยะที่ถูกกาจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเพียง 1.62 ล้านตัน ในปี ๒๕60
หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๐.๖ ของขยะที่ถูกกาจัดถูกต้องทั้งประเทศ เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕6 จานวน 1.02 ล้านตัน
ขยะที่ถูกนาไปใช้ประโยชน์ ในปี 2560 จานวน 3.20 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ที่มีจานวนขยะที่นาไปใช้
ประโยชน์ จานวน 1.50 ล้านตัน
แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๑๑

๕.๒ สถานการณ์ด้านภัยพิบัติ
๕.๒.๑ การเกิด ไฟป่า มี แนวโน้ม เพิ่มขึ้น ในช่ว งปี ๒๕๕๗-๒๕6๑ มีจานวนการเกิดไฟปุ า
เพิ่มขึ้น เฉลี่ย ร้อยละ 8.๓๔ โดยปี ๒๕6๑ เกิดไฟไหม้ปุาจานวน 87๙ ครั้ง พื้นที่ถูกไฟไหม้ 9,6๙๙.๑ ไร่
เพิ่มขึ้น จากปี ๒๕๕๗ ที่มีจ านวน ๗๗๒ ครั้ง และจานวนพื้นที่ปุาถูกไฟไหม้ 10,984 ไร่ โดยในระหว่างปี
๒๕๕๗-๒๕6๑ เกิดไฟไหม้ปุาเฉลี่ย ๑,032.6 ครั้งต่อปี คิดเป็นพื้นที่ที่ถูกไฟไหม้เฉลี่ย 14,578.54 ไร่ต่อปี
๕.๒.๒ พื้นที่ประสบปัญหาอุทกภัยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ริมแม่น้าและพื้นที่
ที่มีความเสี่ยงจากน้้าป่าไหลหลาก ในปี ๒๕๖๐ มีจานวนหมู่บ้านที่ประสบอุทกภัย จานวน 22,792 หมู่บ้าน
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๔๖.๖ ของหมู่ บ้ า นที่ ป ระสบอุ ท กภั ย ทั้ ง ประเทศ เพิ่ ม ขึ้ น จากปี ๒๕๕๖ ซึ่ ง มี ห มู่ บ้ า น
ประสบปั ญ หาอุท กภั ย ๑๕,๒๓๕ หมู่ บ้ า น หรือ ร้ อ ยละ ๕๒.๖ ของหมู่ บ้ านที่ ป ระสบอุ ท กภั ย ทั้ ง ประเทศ
ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดที่มีแม่น้าสาคัญในภาคไหลผ่านลงสู่แม่น้าโขง โดยจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร
อานาจเจริญ นครพนม และมุกดาหาร เป็นพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยมากที่สุด จานวน ๒,๖๐๓ หมู่บ้าน
๕.๒.๓ ปัญหาภัยแล้งเกิดขึ้นเป็นประจ้าทุกปี ในปี ๒๕๖๐ หมู่บ้านประสบภัยแล้ง จานวน
418 หมู่บ้าน คิดเป็น ร้อยละ ๖๐.๒ ของหมู่บ้านประสบภัยแล้งทั้ง ประเทศ ลดลงจากปี ๒๕๕๖ หมู่บ้าน
ประสบภัย แล้ ง จ านวน ๒๓,๗๙๘ หมู่บ้ าน คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๑ ของหมู่บ้านประสบภัยแล้ งทั้งประเทศ
โดยเฉพาะบริเวณตอนกลางและตอนล่างของภาค เนื่องจากลักษณะทางกายภาพของดินมีความสามารถ
ในการอุ้มน้าต่า ขาดระบบชลประทานที่ครอบคลุมพื้นที่การเกษตร น้าใต้ดินไม่เพียงพอในฤดูแล้ง บ่อบาดาล
ขาดการบารุงรักษา
ตารางที่ ๓ ปัญหาภัยพิบัติของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รายการ
ผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
- จานวนหมู่บ้าน
- จานวนครัวเรือน (ล้านครัวเรือน)
ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง
- จานวนหมู่บ้าน
- จานวนครัวเรือน (ล้านครัวเรือน)

๒๕๕6

๒๕๕7

ปี
๒๕๕8

15,235
0.93

5,127
0.16

1,505
0.01

23,798
1.61

8,704
0.69

5,014
0.58

๒๕๕9

๖,๐๙๕ 22,๗๙๒
0.13
0.59
๓๒๘
0.27

๒๕๖๐

418
0.02

๖. สภาวะแวดล้อม
๖.๑ จุดแข็ง
๖.๑.๑ ที่ ตั้ ง ของภาคอยู่ ใ นต าแหน่ ง ศู น ย์ ก ลางของอนุ ภู มิ ภ าคลุ่ ม แม่ น้ าโขง (GMS) ซึ่ ง
มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว โดยมีแนวชายแดนติดต่อกับ สปป.ลาว กัมพูชา และสามารถ
เชื่อมโยงต่อไปเวียดนามและจีนตอนใต้ได้อย่างสะดวก
๖.๑.๒ พื้นที่ทาการเกษตรมีมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ ๔๒.๘ ของพื้นที่เกษตรประเทศ และมีพื้นที่
ปลูกข้าวมากที่สุดโดยสามารถปลูกข้าวหอมมะลิคุณภาพดีที่สุดของประเทศ
แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๑๒

๖.๑.๓ ทรัพยากรท่องเที่ยวมีความหลากหลาย อาทิ แหล่งท่ องเที่ยวซากดึกดาบรรพ์ไดโนเสาร์
ยุคก่อนประวัติศาสตร์โบราณคดีบ้านเชียง อารยธรรมขอม ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและธรรมชาติ และท่องเที่ยวเชิงกีฬา
ที่สามารถสร้างแรงดึงดูดนักท่องเที่ยวนานาชาติและนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มได้
๖.๑.๔ สถาบั น วิ จั ย ตั้ ง อยู่ ใ นพื้ น ที่ ๑๒ แห่ ง ซึ่ ง มี ค วามสามารถเฉพาะทางที่ โ ดดเด่ น อาทิ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้านสาธารณสุขและเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ด้านวิศวกรรมศาสตร์และ
แปรรูปอาหาร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร ด้านเกษตรและประมง เป็นต้น
๖.๒ จุดอ่อน
๖.๒.๑ ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ สภาพพื้นดินเป็นดินทรายไม่อุ้มน้า บางพื้นที่มีปัญหาดินเค็ม
ทาให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากที่ดินอย่างเต็มที่
๖.๒.๒ ระบบชลประทานครอบคลุ ม พื้ น ที่ เ กษตรเพี ย งร้ อ ยละ 11.9 เกษตรกรส่ ว นใหญ่
ยังทาการผลิตที่พึ่งพาน้าฝน
๖.๒.๓ จานวนคนจนมากที่สุดของประเทศ คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๔ ของประชากรภาค ไม่สามารถ
เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ ขาดโอกาสทางการศึกษาและการประกอบอาชีพ
๖.๒.๔ คนมีพฤติก รรมการบริโ ภคอาหารดิบ มีปั ญหาโรคพยาธิใบไม้ ตับและมะเร็งท่อน้าดี
มากที่สุดในประเทศ
๖.๒.๕ แม่และเด็กมีปัญหาโภชนาการส่งผลให้เด็กในวัยเรียนมีความสามารถทางเชาว์ปัญญา
และความฉลาดทางอารมณ์ต่าสุดของประเทศ
๖.๒.๖ แหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรม สิ่งอานวยความสะดวกยังไม่เพียงพอและไม่ได้มาตรฐาน
บางแห่งตั้งอยู่ห่างไกลเข้าถึงได้ยาก กิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยวมีน้อย
๖.๓ โอกาส
๖.๓.๑ การก่อสร้างโครงสร้ างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจหลักของประเทศ
สู่ภาค อาทิ โครงข่ายรถไฟทางคู่ รถไฟความเร็ว สูง ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง รวมทั้งการพัฒ นาพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน จะทาให้เกิดโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ ๆ ในภาค
๖.๓.๒ ประเทศเพื่อ นบ้ านมี อัตราการขยายตัว ทางเศรษฐกิ จสู ง มีความต้องการสิ น ค้าและ
บริการมากขึ้น
๖.๓.๓ กระแสของสังคมโลกให้ความสาคัญต่อการดูแลสุขภาพ ประกอบกับโครงสร้างประชากร
สัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ทาให้มีความต้องการสินค้าและบริการด้านสุขภาพสูงขึ้น เช่น อาหารมาตรฐานอินทรีย์
พืชสมุนไพร ซึ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความพร้อมในด้านการผลิต
๖.๔ ภัยคุกคาม
๖.๔.๑ การย้ายฐานการผลิตและการขนส่งยาเสพติดบริเวณชายแดน อาชญากรรมข้ามชาติ
ภัยจากโรคติดต่อจากคนและสัตว์ที่เคลื่อนย้ายจากประเทศเพื่อนบ้าน ส่งผลต่อความมั่นคงของชาติ
๖.๔.๒ การเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรงมากขึ้น
โดยเฉพาะอุทกภัยและภัยแล้ง ส่งผลต่อความมั่นคงด้านอาหารและรายได้ของเกษตรกร
แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๑๓

๗. ปัญหาและประเด็นท้าทาย
๗.๑ ขาดแคลนน้าทั่วทั้งภาค ประสบปัญหาภัยแล้งซ้าซาก
๗.๒ มีจานวนคนจนมากที่สุด ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตร จึงไม่สามารถหลุดพ้นความยากจนได้
๗.๓ ปัญหาโภชนาการในแม่และเด็กส่ งผลให้ เด็กในวัยเรียนมีความสามารถทางเชาว์ปัญญาและ
ความฉลาดทางอารมณ์ต่า
๗.๔ มีความรุนแรงของโรคมะเร็งตับและท่อน้าดี อันเนื่องมาจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารดิบ
๗.๕ เศรษฐกิ จ ของภาคมี ข นาดเล็ ก มี อั ต ราการขยายตั ว ต่ ากว่ าระดั บประเทศ จึ ง มี แนวโน้ มเกิ ด
ความเหลื่อมล้าทางรายได้ระหว่างภาคและประเทศมากขึ้น
๗.๖ ภาคการผลิตหลักด้านเกษตรยังเป็นแบบดั้งเดิมพึ่งพาธรรมชาติ ทาให้มีผลิตภาพต่า และมีการใช้
สารเคมีสูง
๗.๗ อุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรขั้นต้น มูลค่าเพิ่มต่า ประกอบกับการลงทุน
ใหม่ ๆ มีน้อย จึงมีแหล่งสร้างงานน้อย
๗.๘ การค้าชายแดน สินค้าส่งออกส่วนใหญ่ผลิตจากนอกภาค ไม่สร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้ให้กับภาค
๗.๙ ทรัพยากรการท่องเที่ยวหลากหลาย แต่ยังไม่ได้รับการพัฒนาให้เป็นที่รู้จัก อยู่ในพื้นที่ห่างไกล
ขาดสิ่งอานวยความสะดวก

๘. แนวคิดและทิศทางการพัฒนา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปัญหาพื้นฐานด้านการขาดแคลนน้า ดินคุณภาพต่า ประสบอุทกภัยและ
ภั ย แล้ ง ซ้ าซาก คนมี ปั ญ หาทั้ ง ในด้ า นความยากจน และมี ปั ญ หาภาวะทุ พ โภชนาการ แต่ มี ค วามพร้ อ ม
ด้านสถาบั น การศึก ษาและสถาบั น วิ จั ย ดั งนั้ น การพัฒ นาเศรษฐกิ จและสั ง คมภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนื อ
ไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่ งยืน ” จาเป็น จะต้องแก้ไขปัญหาพื้นฐานควบคู่ไปกับการพัฒนาการวิจัยเพื่อใช้
ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในภาค
ให้มีการเจริ ญเติบ โตได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมทั้งการแสวงหาโอกาสการนาความรู้ ทุน เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมจากภายนอกมาช่วยขับเคลื่อน โดยการใช้ประโยชน์จากโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
คมนาคมขนส่งขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งและพื้นที่
เศรษฐกิจหลักของประเทศ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงและข้อตกลงกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่ม
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงที่กาลังมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมาเสริมสร้างกิจกรรมการพัฒนาใหม่ ๆ ให้แก่ภาค
เพื่ อ ให้ มี อั ต ราการเติ บ โตที่ สู ง เพี ย งพอต่ อ การลดความเหลื่ อ มล้ ากั บ พื้ น ที่ ส่ ว นอื่ น ๆ ของประเทศได้
ในระยะยาว
๘.๑ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่ให้เป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น้าโขง”
๘.๒ วัตถุประสงค์
๘.๒.๑ เพื่อแก้ปัญหาปัจจัยพื้นฐานด้านน้าและดิน ให้เอื้อต่อการประกอบอาชีพ การดารงชีพ
และการพัฒนาเศรษฐกิจของภาค
แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๑๔

๘.๒.๒ เพื่อดูแลช่วยเหลือคนจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี พึ่งพาตนเอง
พึ่งพาครอบครัว และพึ่งพากันในชุมชนได้
๘.๒.๓ เพื่อยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
สนับสนุนให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไม่ต่ากว่าระดับประเทศ
๘.๒.๔ เพื่อเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบเศรษฐกิจของประเทศ
และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
๘.๒.๕ เพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง
และมีบทบาทสนับสนุนประเทศเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
๘.๓ เป้าหมาย
๘.๓.๑ อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคขยายตัวเพิ่มขึ้น
๘.๓.๒ สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ลดลง
๘.๔ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ค่าฐาน

อัตราการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของภาค

892,676
ล้านบาท
( มูลค่า CVM
ปี 2559)
0.446
(ปี 2560)

สัมประสิทธิ์ความไม่
เสมอภาค (Gini
Coefficient)
ในการกระจายรายได้

๒๕๖๒
ขยายตัว
ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 3.5

ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕ 2562-2565
ขยายตัว
ขยายตัว
ขยายตัว ขยายตัวเฉลี่ย
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า ร้อยละ 3.5
ร้อยละ 3.5 ร้อยละ 3.5 ร้อยละ 3.5
ต่อปี

ลดลงต่ากว่า ลดลงต่ากว่า ลดลงต่ากว่า ลดลงต่ากว่า ลดลงต่ากว่า
0.446
0.446
0.446
0.446
0.446

๘.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
8.5.1 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริหารจัดการน้้าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพ
ชีวิตอย่างยั่งยืน
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
พื้นที่ชลประทาน

ค่าฐาน
ปี ๒๕๕๙
6.91 ล้านไร่

ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕ 2562-2565
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
120,000 ไร่ 120,000 ไร่ 120,000 ไร่ 120,000 ไร่ 480,000 ไร่

แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาแหล่งน้าเดิมและแหล่งน้าธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บ น้า
โดยการปรับปรุงอ่างเก็บน้า หนอง ฝายและพื้นที่ชุ่มน้าที่มีอยู่เดิม และพัฒนาแหล่งน้าธรรมชาติให้สามารถ
เพิ่มปริมาณการกักเก็บ รวมทั้งพัฒนาแหล่งน้าใต้ดินตามความเหมาะสมของพื้นที่โดยไม่ให้เกิดผลกระทบจาก
แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๑๕

ดิน เค็ม สร้างแหล่ งกักเก็บ (แก้มลิ ง) อ่างเก็บน้า ฝาย และแหล่ งน้าขนาดเล็ กในพื้นที่ที่เหมาะสมในพื้นที่
การเกษตร
2) พัฒนาแหล่งน้ าใหม่ในพื้นที่ลุ่มน้าโขง ชี มูล โดยศึกษา ส ารวจ และจัดหาพื้นที่
เพื่อพัฒนาแหล่งน้า ตลอดจนการผันน้าระหว่างลุ่มน้า แม่น้าในภาคและระหว่างภาค
3) พัฒนาระบบส่งและกระจายน้า เช่น ระบบสูบน้า อาคารบังคับน้า คลองส่งน้า เป็นต้น
4) บริหารจัดการน้าแบบบูรณาการเชิงลุ่มน้าทั้งระบบ โดยดาเนินการในระดับลุ่มน้า
ให้มีความสมดุลระหว่างการใช้น้าทุกกิจกรรมกับปริมาณน้าต้นทุน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุก
ภาคส่วน และมี การจัดทาแผนบริหารจัดการน้าทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาวเพื่อปูองกันความเสียหายจาก
อุทกภัยและภัยแล้ง
8.5.2 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อ
ลดความเหลื่อมล้้าทางสังคม
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
สัดส่วนคนจน

ค่าฐาน
ปี ๒๕๕๙
ร้อยละ 13.0

ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕ 2562-2565
ลดลงเหลือ ลดลงเหลือ ลดลงเหลือ ลดลงเหลือ ลดลงเหลือ
ร้อยละ 12.2 ร้อยละ 11.5 ร้อยละ 10.8 ร้อยละ 10.0 ร้อยละ 10.0

แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาอาชีพและรายได้ของผู้มีรายได้น้อย โดยสร้างโอกาสให้กลุ่ม ผู้มีรายได้น้อย
มีที่ดินทากินของตนเอง ส่งเสริมการมีอาชีพ สนับสนุนปัจจัยการผลิตและแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ
ยกระดับฝีมือและอบรมให้ความรู้ เพื่อให้มีรายได้เสริมและเกิดความมั่นคงทางรายได้ ตามแนวทางกาฬสินธุ์โมเดล
และหนองบัวลาภูโมเดล
2) พัฒ นาคุณ ภาพชีวิต และจัดสวัส ดิการให้ แก่ผู้ สู งอายุ ผู้ พิการ และผู้ ด้อ ยโอกาส
โดยเพิ่มสวัสดิการทางด้านสังคมให้กับกลุ่ม ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการดูแลผู้พิการและผู้สูงอายุ และสนับสนุนการออมเพื่อสร้างความมั่นคงทางรายได้ และพึ่งพาตนเอง
ได้ ใ นบั้ น ปลายชี วิต ยกระดั บ สถานพยาบาลชุม ชนในพื้ นที่ห่ างไกลให้ ไ ด้ม าตรฐาน และใช้ประโยชน์ จาก
ระบบสื่อสารทางอินเตอร์เน็ตเชื่อมโยงโรงพยาบาลขนาดใหญ่ให้สามารถดูแลผู้ปุวยและผู้สูงอายุ
3) พัฒนาความรู้ ทักษะอาชีพ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยกระจายการบริการด้าน
การศึกษาที่มีคุณภาพให้มีความเท่าเทียมระหว่างพื้นที่ เพื่อพัฒนาทักษะให้สามารถประกอบอาชีพและมีรายได้
ตามศั ก ยภาพของแต่ ล ะบุ ค คล ปรั บ ปรุ ง แหล่ ง เรี ย นรู้ ใ นชุ ม ชนและส่ ง เสริ ม ให้ มี ร ะบบการจั ด การความรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมให้สถาบันทางสังคมบูรณาการร่วมกันระหว่าง “ครอบครัว ชุมชน ศาสนา การศึกษา
สื่อ และภาคเอกชน” ในการหล่อหลอม ปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรมให้คนไทยดาเนินชีวิตที่ยึดมั่นในคุณธรรม
จริยธรรม มีวินัย มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
4) พัฒนาระบบการปูองกันและควบคุมโรคเฉพาะถิ่น แก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ
ในพื้นที่เสี่ยง อาทิ จังหวัดขอนแก่น สกลนคร ร้อยเอ็ด หนองบัวลาภู กาฬสินธุ์ อานาจเจริญ มหาสารคาม
อุดรธานี นครพนม และยโสธร โดยส่ งเสริ มการเรีย นรู้ใ นการปูองกัน โรคพยาธิ ใบไม้ตั บให้ แ ก่ประชาชน
แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๑๖

ทั้งในชุมชนและเยาวชนในสถานศึกษา ปรับเปลี่ยนพฤติ กรรมและค่านิยมในการบริโภคอาหารปรุงสุกจาก
ปลาน้าจืดมีเกล็ด กาจัดสิ่งปฏิกูลจากชุมชนบริเวณรอบแหล่งน้าอย่างถูกหลักสุขาภิบาล สร้างเครือข่าย
โรงพยาบาลในการคัดกรอง เฝูาระวัง วินิจฉัยและรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับและผู้ปุวยมะเร็งท่อน้าดี พร้อมทั้ง
พัฒนาระบบคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและระบบฐานข้อมูลเพื่อติดตามการทางาน
5) พัฒนาโภชนาการแม่และเด็ก โดยส่งเสริมการบริโ ภคไอโอดีนและให้ ความรู้แก่
พ่อแม่ห รื อผู้ ดูแลเด็กในด้านโภชนาการที่เหมาะสม ตั้ งแต่เริ่มตั้งครรภ์ และวิธีการเลี้ ยงดูเด็กที่เหมาะสม
เพื่อกระตุ้นการพัฒนาเด็กในช่วง ๐-๓ ปีแรก และยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชนและพื้นที่ห่างไกลให้ได้
มาตรฐาน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเด็กก่อนวัยเรียน ให้มีพัฒนาการความพร้อมทั้งทักษะสมอง ร่างกาย และสังคม
6) อานวยความยุ ติ ธ รรม ลดความเหลื่ อมล้ า โดยยกระดั บการให้ ความช่ ว ยเหลื อ
ผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาสด้านกฎหมายและคดีความ บูรณาการการทางานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐและเครือข่ายภาคประชาชนในการแก้ไขข้อพิพาทในชุมชนโดยสันติวิธี และสร้างการรับรู้กฎหมายเพื่อ
สร้างภูมิคุ้มกันในการปกปูองตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ
8.5.3 ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๓ สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของฐานเศรษฐกิ จ ภายในควบคู่ กั บ
การแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ค่าฐาน
ปี ๒๕๕๙
อัตราการเจริญเติบโต
892,676
เศรษฐกิจของภาค
ล้านบาท
( มูลค่า CVM
ปี 2559)
อัตราการขยายตัวการ
145,538
ผลิตภาคเกษตร
ล้านบาท
( มูลค่า CVM
ปี 2559)
สัดส่วนพื้นที่ปุาไม้ต่อ 15.65 ล้านไร่
พื้นที่ภาค
สัดส่วนร้อยละ
14.5 ต่อพื้นที่ภาค
ตัวชี้วัด

๒๕๖๒
ขยายตัว
ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 3.5

ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕ 2562-2565
ขยายตัว
ขยายตัว
ขยายตัว ขยายตัวเฉลี่ย
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า ร้อยละ 3.5
ร้อยละ 3.5 ร้อยละ 3.5 ร้อยละ 3.5
ต่อปี

ขยายตัว
ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 1.5

ขยายตัว
ขยายตัว
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 1.5 ร้อยละ 1.5

ขยายตัว ขยายตัวเฉลี่ย
ไม่ต่ากว่า ร้อยละ 1.5
ร้อยละ 1.5
ต่อปี

ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
สัดส่วน
ร้อยละ 15.0 ร้อยละ 15.0 ร้อยละ 15.0 ร้อยละ 15.0 ไม่ต่ากว่า
ต่อพื้นที่ภาค ต่อพื้นที่ภาค ต่อพื้นที่ภาค ต่อพื้นที่ภาค ร้อยละ 15.0
ต่อพื้นที่ภาค

แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาอาชีพและรายได้ของเกษตรกร โดยสร้างความมั่นคงของเกษตรกรรายย่อย
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรทางเลือก เกษตรกรรมยั่งยืน เกษตรแปลงใหญ่
เกษตรอัตลั กษณ์พื้น ถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป เกษตรอัจฉริยะ และระบบนิเวศ
การพัฒนาการเกษตร สนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกร พัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรและสถาบันเกษตรกร
พัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์การเกษตร พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นมืออาชีพ สนับสนุน
การเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรม

แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๑๗

2) พัฒนาพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ให้เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง ในพื้นที่จังหวัด
ยโสธร สุรินทร์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และศรีสะเกษ รวมทั้งพื้นที่ที่มีศักยภาพอื่น ๆ โดยปรับกระบวนการผลิต
ให้อยู่ภายใต้มาตรฐานเกษตรปลอดภัย พัฒนาห่วงโซ่เกษตรอินทรีย์ให้ครอบคลุมทุกขั้นตอนการผลิต พร้อมทั้ง
ขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์ โดยส่งเสริมการผลิต และแปรรูปโดยใช้นวัตกรรม การยกระดับราคาสินค้าเกษตร
อินทรีย์ให้แตกต่างจากสินค้าเกษตรที่ใช้สารเคมี และการพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
การส่งเสริมกระบวนการตรวจรับรองแบบมีส่วนร่วมในการตรวจสอบกันเองของสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตและชุมชน
รวมทั้งการจัดทาโซนนิ่งระบบเกษตรอินทรีย์อย่างเป็นรูปธรรม โดยนาร่องในพื้นที่ที่มีความพร้อมและเหมาะสม
และเชื่อมโยงไปสู่การท่องเที่ย วเชิงเกษตรหรือการท่องเที่ยววิถีไทยเพื่อขยายฐานรายได้ พร้อมทั้งจัดทา
ฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการผลิตที่เหมาะสม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมใหม่ๆ ให้ตอบสนองตลาดสินค้าเพื่อสุขภาพและการส่งออก จัดตั้งกองทุนเกษตรอินทรีย์ ตลอดจน
มาตรการส่งเสริมตลาดสีเขียวในชุมชนและท้องถิ่น ส่งเสริมเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรจาหน่ายสินค้าผ่าน
ช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
3) ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนไปสู่สินค้าเกษตรชนิดใหม่ตามศักยภาพของพื้นที่ (Zoning)
และความต้องการตลาด โดยส่งเสริมการปลูกพืชผัก ผลไม้ และไม้ดอก ในพื้นที่จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ
นครพนม ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี โดยสนับสนุนการปรับปรุงพัฒนาพันธุ์ การตรวจรับรองมาตรฐานสินค้า
เกษตร การประชาสัมพันธ์และการจัดตั้งตลาดกลาง รวมทั้งส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรสาคัญที่เป็นสารตั้งต้น
ในการแปรรูปผลิตสินค้า ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร มหาสารคาม เลย อานาจเจริญ และอุบลราชธานี ให้มีปริมาณ
มากพอและมีคุณภาพตามระบบมาตรฐานการเกษตรตามความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ และ
จัดทาฐานข้อมูลพื้นที่ปลูกพืชสมุนไพรเพื่อการบริหารจัดการ และส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสูงในพื้นที่
จังหวัดสกลนคร มุกดาหาร นครพนม นครราชสีมา สุรินทร์ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และอุบลราชธานี และโคนม ในพื้นที่
จังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น โดยสนั บ สนุนการปรับปรุงพันธุ์ ส่ งเสริมการปลู กแปลงหญ้าและปรับปรุง
คุณภาพอาหารสัตว์ พัฒนาเทคโนโลยีการเลี้ยงและทักษะเกษตรกร รวมทั้งการจัดระบบมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ให้ได้
มาตรฐานอุตสาหกรรม (GMP) และเพิ่มช่องทางการจาหน่ายและขยายตลาดไปสู่อาเซียน
4) ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio Economy) ให้เป็นฐานรายได้ใหม่
ที่สาคัญของภาค โดยมุ่งลงทุนสร้างเศรษฐกิจบนฐานของการวิจัยและนวัตกรรมระดับสูง ในลักษณะสหวิทยาการ
ที่ใช้ทรัพยากรฐานชีวภาพ (พืช สัตว์ จุลินทรีย์) รวมถึงวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ของเสียและน้าเสียจาก
โรงงานอุตสาหกรรม ฟาร์มปศุสัตว์ และชุมชน พัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูง ก่อให้เกิด
ความก้าวหน้าและนวัตกรรมในมิติใหม่ๆ ที่ส่งผลต่อการปฏิรูปภาคเกษตร อาหาร สาธารณสุขและการแพทย์
พลังงาน อุตสาหกรรมเคมี และภาคสังคม โดยพัฒนาให้นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี และสกลนคร
เป็น ศูน ย์กลางอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแบบครบวงจร ส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรในพื้นที่
จั ง หวัด สกลนคร มหาสารคาม สุ ริ น ทร์ อ านาจเจริ ญ และอุ ดรธานี โดยพั ฒ นาเทคโนโลยีก ารผลิ ตให้ ไ ด้
มาตรฐาน GMP พั ฒ นาระบบรั บ รองผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพรและสร้ า งแบรนด์ เ พื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถใน
การแข่งขันและส่งออก ส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่และธุรกิจแนวใหม่ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 และตอนล่าง 2 ด้วยการพัฒนาต่อยอดจาก
วัตถุดิบและของเหลือทิ้งทางการเกษตร/อุตสาหกรรม และฐานความหลากหลายทางชีวภาพไปสู่ผลิตภัณฑ์
มูลค่าสูง เช่น ชีวเภสัชภัณฑ์ อาหาร อาหารสัตว์ในอนาคต โปรตีนทางเลื อก ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ พลาสติก
ชีวภาพ (bio-plastic) สารสกัดจากพืชมูลค่าสูง เอนไซม์หรืออาหารเสริมสุขภาพจากจุลินทรีย์ เป็นต้น รวมทั้ง
แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๑๘

สร้างความมั่นคงทางพลังงานระดับชุมชน จากการนาวัตถุดิบในชุมชน ของเหลือทิ้งทางการเกษตร ขยะครัวเรือน
มาผลิตเป็นพลังงานเพื่อใช้ภายในครัวเรือนหรือชุมชน และส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนในระดับชุมชน
5) ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ SMEs ธุรกิจ Startup และวิสาหกิจชุมชน ผลิตสินค้า
อุปโภคบริโภค ในพื้นที่เชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น
กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มุกดาหาร เพื่อการส่งออกสู่ประเทศเพื่อนบ้าน โดยเน้นอุตสาหกรรมสีเขียวและการใช้
วัตถุดิบในพื้นที่ พัฒนาผู้ประกอบการ รวมทั้งสนับสนุนความรู้ด้านกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการเข้าถึง
แหล่ ง เงิ น ทุ น ที่ เ ป็ น ธรรม การพั ฒ นาช่ อ งทางการตลาดในต้ น ทุ น ที่ ต่ าโดยใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ เช่ น
E-Commerce, E-Marketing เป็นต้น
6) ยกระดับมาตรฐานสินค้ากลุ่มผ้าไหม ผ้าฝูาย ผ้าย้อมคราม และส่งเสริมพื้นที่ที่มี
ศักยภาพให้ก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางแฟชั่นในระดับภูมิภาค อาทิ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา
สุรินทร์ สกลนคร อุดรธานี หนองบัวลาภู และจังหวัดที่มีศักยภาพ เป็นต้น โดยส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
สินค้า การออกแบบ และตราสัญลักษณ์ พัฒนาเทคโนโลยีและงานศึกษาวิจัยสร้างนวัตกรรมเพิ่มมูลค่า พร้อมทั้ง
พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนอื่นๆ ยกระดับผู้ประกอบการและนักออกแบบรุ่นใหม่ ให้มีทักษะ มีความรู้
ความสามารถทั้งการออกแบบและการจัดการ เพื่อให้สินค้ามีความหลากหลายและทันสมัย สร้างความเชื่อมโยง
ระหว่างวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับภาคอุตสาหกรรม และส่งเสริมการจับคู่ธุรกิจ
เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ
7) พั ฒ นาเมื อ งศู น ย์ ก ลางจั ง หวั ด เป็ น เมื อ งน่ า อยู่ โดยจั ด ระบบสาธารณู ป โภค
สาธารณูป การที่มีคุณภาพและให้ เพีย งพอต่อความต้องการของประชาชนและกิจกรรมเศรษฐกิจในเมือง
จัดระบบบริการสังคมที่ได้มาตรฐาน ที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย ให้ความสาคัญต่อการผังเมือง การเพิ่มพื้นที่
สีเขียว ความสะอาด และดูแลความปลอดภัยของประชาชน และรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ มุ่งเน้น
การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และสนับสนุนพลังงานสะอาด
8) อนุรักษ์และส่งเสริมการฟื้นฟูทรัพยากรปุาไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และรักษา
ความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ต้นน้าและปุาธรรมชาติที่สาคัญ ในพื้นที่จังหวัดเลย อุดรธานี สกลนคร
ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ และศรีสะเกษ โดยกาหนดและทาเครื่องหมายแนวเขตพื้นที่ปุาอนุรักษ์
และพื้นที่ปุานอกเขตอนุรักษ์ให้ชัดเจน ส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการฟื้นฟู ปลูกปุา และปูองกันการบุกรุก
เพื่อรักษาพื้นที่ปุาต้นน้าและปูองกันการชะล้างพังทลายของดินรวมถึงการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้า
9) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและ
ความคิดสร้างสรรค์ ในการพัฒนาภาค โดยใช้ประโยชน์จากสถาบันการศึกษา หน่วยงานด้านการวิจัยพัฒนา
ที่กระจายตัว อยู่ ในพื้น ที่ สร้ างความเชื่อมโยงสถาบันการศึกษา และภาคเอกชนเพื่อพัฒ นาเครือข่ายของ
อุตสาหกรรมในลักษณะคลัสเตอร์ สนับสนุนสถาบันการศึกษาหรือ สถาบันวิจัย ให้มีความพร้อมด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยในขั้นประยุกต์
และทดลองเพิ่มขึ้น ทั้งการจัดทาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การทาวิจัยตลาด การทดสอบผลิตภัณฑ์ และโรงงานนาร่อง
เพื่อให้สามารถแปลงงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น

แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๑๙

8.5.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
รายได้การท่องเที่ยว

ค่าฐาน
ปี ๒๕๕๙
73,893
ล้านบาท

ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕ 2562-2565
ขยายตัว
ขยายตัว
ขยายตัว
ขยายตัว ขยายตัวเฉลี่ย
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า ร้อยละ 10.0
ร้อยละ 10.0 ร้อยละ 10.0 ร้อยละ 10.0 ร้อยละ 10.0
ต่อปี

แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมในทุกพื้นที่ โดยส่งเสริม
ชุมชนในการสร้างสรรค์กิจกรรมหรือเทศกาลประจาถิ่นในแต่ละเดือนในพื้นที่ต่างๆ โฆษณาประชาสัมพันธ์แก่
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เพื่อสร้างการรับรู้สินค้า บริการ แหล่งท่องเที่ยวที่สะท้อนอัตลักษณ์ของ
ชุมชน และเมืองเก่า ได้แก่ เมืองเก่าบุรีรัมย์ เมืองเก่าพิมาย เมืองเก่าสุรินทร์ เมืองเก่านครราชสีมา และเมืองเก่า
สกลนคร พัฒนาแบรนด์และสื่อสารความแตกต่างของชุมชนต่าง ๆ ในรูปแบบการเล่าเรื่อง (Storytelling)
ส่งเสริมการขายแพ็กเกจการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวนอกฤดูกาล ส่งเสริมการตลาดแบบมีเปูาหมาย
เฉพาะกลุ่ม เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มนักเรียนนักศึกษา กลุ่มผู้ปฏิบัติธรรม กลุ่มสุภาพสตรี เป็นต้น
๒) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี โดยบูรณาการจัดการแผนท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัดที่ดึงจุดเด่น
หรืออัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่มาสร้างเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในเขตอารยธรรมอีสานใต้ และ
เชื่อมโยงสู่ประเทศลาว กัมพู ชา และเวียดนาม เพื่อเพิ่มระยะเวลาพานักและค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวของกลุ่ม
นักท่องเที่ยวคุณภาพทั้งชาวไทยและต่างประเทศ พัฒนาสินค้าและบริการที่มีจุดเด่นหรืออัตลักษณ์ที่สร้างจาก
ทุน ทางวัฒ นธรรม เพื่อให้ เกิดความจดจ าและสร้ างความโดดเด่น ลอกเลี ยนได้ ยาก พัฒ นาบุคลากรและ
ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวให้เป็นมืออาชีพ รักษามาตรฐานการให้บริการ จัดทาแผนที่ท่องเที่ยวให้ท่องเที่ยว
ได้ ต ลอดทั้ ง ปี พั ฒ นาระบบโลจิ ส ติ ก ส์ ข นถ่ า ยนั ก ท่ อ งเที่ ย วอย่ า งเป็ น ระบบไปสู่ แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว ดู แ ล
ความปลอดภัยและสุขลักษณะให้นักท่องเที่ยว
๓) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้าโขง ในพื้นที่จังหวัดเลย หนองคาย
บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อานาจเจริญ อุบลราชธานี และสกลนคร และพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง เลย-อุดรธานี-หนองบัวลาภู-หนองคายสปป.ลาว โดยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการ ให้สอดคล้องกับกระแสความนิยมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของสองฝั่งโขง พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย อาทิ การท่องเที่ยว/พักผ่อน
ชมทัศนียภาพและวิถีชีวิตลุ่มแม่น้าโขง (Leisure/Lifestyle) การท่องเที่ยวด้วยจักรยานและการเดิ นทางแบบ
คาราวาน (Cycling/Caravan Tours) การท่องเที่ยวเชิงมหกรรม (Festivals/Events) เป็นต้น พัฒนาถนน
เชื่อ มโยงระหว่ างแหล่ ง ท่องเที่ ย ว พั ฒ นาท่ าเรือ และการท่ องเที่ ยวทางน้ าให้ ได้ มาตรฐานความปลอดภั ย
ส่งเสริมการบริหารจัดการที่เกิดจากชุมชนเพื่อสร้างงานและรายได้ เน้น พัฒนาผู้ประกอบการด้านการจัดการ
และทักษะทางภาษาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้น
๔) พั ฒ นาและส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วยุ ค ก่ อ นประวั ติ ศ าสตร์ ในจั ง หวั ด ขอนแก่ น
กาฬสินธุ์ อุดรธานี หนองบัวลาภู และชัยภูมิ โดยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิง
แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๒๐

สร้างสรรค์และมีชีวิต ออกแบบการจัดแสดง จัดนิทรรศการ มัลติมีเดีย หรือกิจกรรมต่างๆ ให้ผู้ชมมีส่วนร่วม
มีความสนุกรื่นรมย์เสมอ (play and learn) ทั้งภาษาไทยและต่างประเทศเพื่อขยายฐานนักท่องเที่ยวที่สนใจ
ศึกษาวิวัฒนาการของภาคตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน ปลูกฝังให้เด็กเข้าพิพิธภัณฑ์ผ่านกิจกรรม
ทั ศ นศึ ก ษาของโรงเรี ย นและนั น ทนาการของครอบครั ว พั ฒ นาสิ น ค้ า /บริ ก าร/ของที่ ร ะลึ ก ปรั บ ปรุ ง
สิ่งอานวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน โฆษณาประชาสัมพันธ์ อย่างต่อเนื่อง พัฒนาระบบ
ขนส่งสาธารณะเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายและกลับมาได้บ่อยครั้ง
๕) พั ฒ นาและส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง กี ฬ าในพื้ น ที่ จั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์ ศรี ส ะเกษ
นครราชสีมา โดยส่ งเสริ มและสนั บสนุน อุตสาหกรรมกีฬาให้ครอบคลุมทุกมิติ เพื่อสร้างมูล ค่าเพิ่มทั้งจาก
การกีฬาและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง อาทิ ธุรกิจการแข่งขันต่างๆ การผลิตอุปกรณ์/ชุดกีฬา/ของที่ระลึก สนามแข่งขัน
อาหารเสริมและเครื่องดื่ม โรงแรม ร้านอาหาร การเดินทางและขนส่ง ประกันภัย สถาบันพัฒนากีฬาอาชีพ
ทุกระดับ เป็นต้น ส่งเสริมการศึ กษาในด้านเวชศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา และการบริหารจัดการ
ธุรกิจกีฬา เพื่อผลิตบุคลากรรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมกีฬา สนับสนุนการจัดมหกรรมกีฬานานาชาติ
รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยว
๖) พัฒ นาและส่ งเสริ มการท่อ งเที่ยวธรรมชาติ ในจังหวั ดชัยภูมิ เลย นครราชสี ม า
อุบลราชธานี โดยส่งเสริมการท่องเที่ยวที่คานึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศเพื่อให้เกิด
ความสมดุลและยั่งยืน มุ่งเน้นนักท่องเที่ยวคุณภาพเพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นให้เกิด
ความคุ้มค่าต่อประสบการณ์มากกว่าการท่องเที่ยวที่คุ้มค่าเงิน สนับสนุนให้คนไทยเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่
มากขึ้น รวมทั้งให้ความรู้นักท่องเที่ยวในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
๗) พั ฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วและสิ่ ง อ านวยความสะดวกให้ ไ ด้ ม าตรฐาน ดู แ ล
ความปลอดภัย ให้นักท่องเที่ยว ประชาสั มพันธ์การท่องเที่ยว และพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยง
ในลั ก ษณะเครื อ ข่ า ยเพื่ อ กระจายนั ก ท่ อ งเที่ ย วจากเมื อ งหลั ก ไปสู่ ชุ ม ชนและท้ อ งถิ่ น เชื่ อ มโยงกิ จ กรรม
การท่องเที่ยวระหว่างภาคเอกชน กับชุมชนและท้องถิ่น ทั้งในประเทศและกับประเทศเพื่อนบ้าน ที่สอดคล้อง
กั บ ความต้ อ งการของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว รวมทั้ ง พั ฒ นาทั ก ษะฝี มื อ บุ ค ลากรในภาคบริ ก ารและการท่ อ งเที่ ย ว
จัดฝึกอบรมมัคคุเทศก์ด้านภาษาต่างประเทศ นอกจากนั้นพัฒนาสินค้า OTOP สินค้าวิสาหกิจชุมชน ของที่ระลึก
ร้านอาหาร ที่พักให้มีคุณภาพดี ส่งเสริมการท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มตามความสนใจของนักท่องเที่ยว รวมถึงระบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว
8.5.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพื้นที่
เศรษฐกิจ หลั กภาคกลางและพื้น ที่ เ ขตพั ฒนาพิ เ ศษภาคตะวั น ออก (EEC) เพื่ อพั ฒนาเมื อง และพื้น ที่
เศรษฐกิจใหม่ ๆ ของภาค
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
อัตราการเจริญเติบโต
เศรษฐกิจของภาค

ค่าฐาน
ปี ๒๕๕๙
892,676
ล้านบาท
( มูลค่า CVM
ปี 2559)

๒๕๖๒
ขยายตัว
ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 3.5

ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕ 2562-2565
ขยายตัว
ขยายตัว
ขยายตัว ขยายตัวเฉลี่ย
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า ร้อยละ 3.5
ร้อยละ 3.5 ร้อยละ 3.5 ร้อยละ 3.5
ต่อปี

แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๒๑

แนวทางการพัฒนา
1) เร่ ง พัฒ นาโครงสร้ างพื้ น ฐานขนาดใหญ่ ที่เ ชื่ อ มโยงภาคกับ พื้ นที่ เ ศรษฐกิจ หลั ก
ภาคกลางและพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ให้แล้วเสร็จตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
อาทิ แผนการพั ฒ นารถไฟความเร็ ว สู ง ช่ ว งนครราชสี ม า-หนองคาย การพั ฒ นาโครงข่ า ยรถไฟทางคู่
ช่วงขอนแก่น -หนองคาย ช่วงจิร ะ-อุบลราชธานี และโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและทางพิเศษ
ช่วงระเบียงเศรษฐกิจ EWEC ด้านตะวันออก
2) เร่งพัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งภายในภาคให้เป็นระบบที่ส มบูรณ์
อาทิ การพัฒนารถไฟสายใหม่ (บ้านไผ่ -นครพนม) โครงการพัฒนาท่าอากาศยาน ให้สามารถรองรับปริมาณ
ความต้ อ งการเดิ น ทางและขนส่ ง สิ น ค้ า ทางอากาศที่ เ พิ่ ม ขึ้ น (อุ ด รธานี อุ บ ลราชธานี บุ รี รั ม ย์ ร้ อ ยเอ็ ด
นครราชสีมา ขอนแก่น เลย และสกลนคร) และขยายถนน ๔ ช่องจราจรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง
3) พัฒ นาเมือ งขอนแก่น ให้เ ป็น เมือ งศูน ย์ก ลางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน
การบริ ก ารสุ ข ภาพและศู น ย์ ก ลางการศึ ก ษา โดยจั ด ท าแผนแม่ บ ทพื้ น ที่ ศู น ย์ ก ลางความเจริ ญ เช่ น
เขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เขตนวัตกรรม พื้นที่อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม และพื้นที่เปิดโล่ง เป็นต้น พัฒนา
และปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงกับระบบโครงสร้างพื้นฐานหลักที่เชื่อมโยงระหว่างภาค เร่งรัดพัฒนา
ระบบขนส่งรางเบาเมืองขอนแก่น พร้อมทั้งส่งเสริมระบบขนส่งสาธารณะในเมืองให้เชื่อมโยงระหว่างเมือง
และระบบขนส่งอื่น
4) พั ฒ นาพื้ น ที่ ร อบสถานี ข นส่ ง ระบบรางในเมื อ งที่ มี ศั ก ยภาพที่ ส าคั ญ อาทิ
เมืองขอนแก่น เมืองนครราชสีมา และเมืองอุบลราชธานี โดยพัฒนาพื้นที่ในรูปแบบเมืองกระชับ ให้มีการใช้
ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสานทั้งการทางาน การอยู่อาศัย และการนันทนาการล้อมรอบสถานีขนส่ง และ
พัฒ นาพื้น ที่ บ ริ เวณเมืองชายแดนที่มีศักยภาพ รวมทั้งบริเวณใกล้ พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อาทิ
นครพนม หนองคาย มุกดาหาร ให้มีความพร้อมสาหรับรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมที่เชื่อมโยงกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน และเป็นศูนย์กลางความเจริญในการกระจายความเจริญไปยังพื้นที่โดยรอบ
5) พัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม โดยพัฒนาและยกระดับ
ความเชี่ ย วชาญของผู้ ป ระกอบการอุ ต สาหกรรมซ่ อ มบ ารุ ง และผลิ ต ชิ้ น ส่ ว นอากาศยานและระบบราง
ที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล พัฒนากาลังแรงงานและนวัตกรรมเพื่อเตรียมพร้อมรองรับ
การพัฒนาอุตสาหกรรมการบิน ในจังหวัดนครพนม ร้อยเอ็ด และขอนแก่น อุตสาหกรรมระบบรางในจังหวัด
ขอนแก่น นครราชสีมา และพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าในจังหวัดขอนแก่น นครราชสีมา และอุดรธานี
8.5.6 ยุทธศาสตร์ ที่ 6 พั ฒนาความร่ ว มมือ และใช้ประโยชน์ จากข้ อตกลงกับประเทศ
เพื่อนบ้านในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
มูลค่าการค้าชายแดน

ค่าฐาน
ปี ๒๕๕๙
273,510
ล้านบาท

ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕ 2562-2565
ขยายตัว
ขยายตัว
ขยายตัว
ขยายตัว ขยายตัวเฉลี่ย
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า ร้อยละ 20.0
ร้อยละ 20.0 ร้อยละ 20.0 ร้อยละ 20.0 ร้อยละ 20.0
ต่อปี
แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๒๒

แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาด่านชายแดน โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริเวณด่านศุลกากรให้เพียงพอ
สนับสนุนการจัดการด่านพรมแดนแบบเบ็ดเสร็จ CIQ (Customs/Immigration/Quarantine) ให้ได้มาตรฐานสากล
เร่งเชื่อมต่อระบบสารสนเทศภายในและระหว่างหน่วยงานเพื่อสามารถให้บริการ ณ จุดเดียว (National Single
Window) เพิ่มอัตรากาลังเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอ พัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกบริเวณจุดผ่อนปรนการค้าชายแดน
ที่มีศักยภาพ
2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงชายแดน โดยเร่งก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว
แห่งที่ ๕ (บึงกาฬ-ปากซัน) พัฒนาเส้นทางใหม่เชื่อมโยงบึงกาฬ-อุดรธานี และรถไฟความเร็วสูง เพื่อเชื่อมโยง
โครงข่ายเส้นทางคมนาคมระหว่างไทย ลาว เวียดนาม และจีน ให้มีความสะดวก ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
ในการเดินทาง

3) พั ฒ นาพื้ น ที่ เ ขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษชายแดน มุ ก ดาหาร นครพนม และ

หนองคาย เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการลงทุนและสร้างความร่วมมือกับ ประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนา
เศรษฐกิจชายแดน พร้อมทั้งเร่งรัดการดาเนินงานโครงการและมาตรการสาคัญในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ให้มี
ความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน และบริการ CIQ ที่ได้มาตรฐานสากล

แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กรอบแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจหลักเชิงพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(Northeastern Economic Cluster : NeEC)

ธันวาคม 2562

กรอบแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจหลักเชิงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(Northeastern Economic Cluster : NeEC)
1.

ความเป็นมา
1.1 ประเทศไทยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาเศรษฐกิจให้มีการเติบโตเพื่อหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลาง
ลดความเหลื่อมล้้าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง แต่การเติบโตทางเศรษฐกิจ ส่วนใหญ่
ยังกระจุกตัวอยู่ในเมืองหลวงและพื้นที่เศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น เพื่อกระจายความเจริญทาง
เศรษฐกิจออกไปสู่พื้นที่อื่น ๆ จึงมีแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจหลักเชิงพื้นที่
1.2 ภาคตะวันออกเฉีย งเหนือเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพเชิงพื้นที่ สูง เนื่องจากเป็นแหล่งเกษตรกรรม
ส้าคัญของประเทศ อาทิ ข้าวหอมมะลิ ในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ (ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ยโสธร
สุรินทร์ และศรีสะเกษ) ในพื้นที่ทุ่งสัมฤทธิ์ (นครราชสีมา และบุรีรัมย์) อ้อย และมันส้าปะหลัง
กระจายอยู่ทุกพื้นที่ของภาค โคเนื้อโพนยางค้า (สกลนคร) โคเนื้อหนองสูง (มุกดาหาร) โคเนื้อ
แบรงกัส (นครพนม) โคเนื้ อโคราชวากิว (นครราชสี มา) ไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาว (เลย)
สมุนไพร (สกลนคร) เป็นต้น สินค้าและบริการที่ผลิตในภาคเป็นผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นที่มีอัตลักษณ์
เฉพาะคุ ณภาพสู ง อาทิ ผ้ า ไหม ผ้ า ฝ้ าย ผ้ า ย้ อ มคราม เป็ น ต้ น ทรัพ ยากรท่ องเที่ย วมีค วาม
หลากหลาย อาทิ การท่องเที่ยวริมแม่น้าโขง (ในพื้นที่ 7 จังหวัด) ซากดึกด้าบรรพ์ไดโนเสาร์
(ขอนแก่นและกาฬสินธุ์) อารยธรรมขอมและอีสานใต้ (นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ
อุบลราชธานี) นิเวศและธรรมชาติ (เลย ชัยภูมิ นครราชสีมา) ประเพณีและวัฒนธรรม (กระจาย
ทั่วทั้งภาค) และการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (บุรีรัมย์) เป็นต้น
1.3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความได้เปรียบในเชิงที่ตั้ง เป็นพื้นที่ศูนย์กลางของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้า
โขงที่เชื่อมโยง สปป.ลาว เวียดนามตอนเหนือ ต่อเนื่องไปยังจีนซึ่งเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของ
โลก และยังเชื่อมโยงกับพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกของประเทศ จึงมีโอกาสเป็นพื้นที่ใน
การพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของประเทศ เช่น
อุตสาหกรรมระบบรางในจั งหวัดขอนแก่น และนครราชสี มา อุ ตสาหกรรมการบินในจังหวัด
นครพนม ร้อยเอ็ด และขอนแก่น เป็นต้น มีเมืองชายแดนส้าคัญ ได้แก่ เลย หนองคาย บึงกาฬ
นครพนม มุกดาหาร อ้านาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ และบุรีรัมย์ เป็นจุดส่งออก
สินค้าที่ส้าคัญไปยังประเทศเพื่อนบ้าน (สปป.ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีน) นอกจากนี้ยัง มี
สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย เป็นฐานทางวิชาการในการสนับสนุนการพัฒนาภาค เช่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (สาธารณสุข เกษตร และอุตสาหกรรมชีวภาพ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุ ร นารี (วิ ศ วกรรมศาสตร์ และอุ ต สาหกรรมชี ว ภาพ) มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี และ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (อุตสาหกรรมชีวภาพ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอี สาน วิทยา
เขตขอนแก่น (ระบบราง) มหาวิทยาลัยนครพนม (การบิน) และมหาวิทยาลัยราชภัฏ (การพัฒนา
ชุมชน) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงมีศักยภาพในการพัฒนาเชิงพื้นที่เป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจ
ของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง” ที่สามารถกระจายความเจริญไปทั่วทั้งภูมิภาค ลดความเหลื่อมล้้า
ด้านรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

กรอบแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจหลักเชิงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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1.4 มติการประชุมร่วมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายภาค (ก.บ.ภ.) และคณะกรรมการนโยบาย
การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันพุธที่
6 มี นา ค ม 2 56 2 ไ ด้ เห็ น ช อ บ กร อ บแ น ว คิ ด กา ร พั ฒ น าเ ศ รษ ฐ กิ จ ห ลั ก ใ นพื้ น ที่
ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ เพื่ อ ใช้ เ ป็ น แนวทางในการขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาพื้ น ที่ เ ศรษฐกิ จ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2.

สถานการณ์การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2.1 กายภาพ
พื้นที่ตั้งอยู่ในตาแหน่งศูนย์กลางของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง มีแนวชายแดนติดต่อกับ สปป.
ลาว กัมพูชา และสามารถเชื่อมโยงต่อไปเวียดนามและจีนตอนใต้ โดยมีพื้นที่รวม 105.53
ล้านไร่ ลักษณะภูมิป ระเทศเป็นที่ราบสู ง มีความลาดเอียงไปทางตะวันออก มีลั กษณะคล้ าย
กระทะ แบ่งเป็น 2 เขตใหญ่ ได้แก่ บริเวณแอ่งที่ราบโคราช อยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ามูลและชี
ลักษณะเป็นที่ราบสูงสลับกับเนินเขา และบริเวณแอ่งสกลนคร อยู่ทางตอนเหนือของภาค ตั้งแต่
แนวเขาภูพานไปจนถึงแม่น้ า โขง พื้ นที่ด้านตะวั นออกและด้ านเหนือติด ต่อกับ สาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว มีแม่น้าโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดน และด้านใต้ติดต่อกับราชอาณาจักร
กัมพูชา มีเทือกเขาพนมดงรักกั้นพรมแดน สามารถเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวกับ
ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเวียดนาม
ตอนเหนือ และจีน ซึง่ เป็นตลาดขนาดใหญ่ของภูมิภาค
2.2 เศรษฐกิจ
1) เศรษฐกิ จ ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ มี ข นาดเล็ ก โดยในปี 2560 ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ภ าค
มีมูลค่า 1,496,072 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.7 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ขยายตัวร้อยละ 2.5 และมีอัตราขยายตัวในช่วงปี 2556 - 2560 เฉลี่ยร้อยละ 1.8 ต่อปี
โดยเศรษฐกิจยังคงกระจุกตัวอยู่ในจังหวัดที่เป็นแหล่งผลิตส้าคัญของภาค โดยเฉพาะจังหวัด
นครราชสี มาและขอนแก่ น ซึ่ ง ผลิ ตภั ณฑ์จั งหวั ด มี มูล ค่ า 274,898 ล้ านบาท และ
204,122 ล้านบาท ตามล้าดับ คิดเป็นสัดส่วนการผลิตร้อยละ 18.4 และ 13.6 ของภาค
ตามล้ าดับ ในขณะที่ จั งหวัดอ้า นาจเจริญ หนองบั วล้ า ภู มุกดาหาร ยโสธร และบึงกาฬ
มีขนาดเศรษฐกิจเล็กที่สุดของภาค แต่ละจังหวัดมีสัดส่วนไม่ถึงร้อยละ 2.0 ของภาค
2) รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรเพิ่มขึ้น ในปี 2560 ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวประชากร เฉลี่ย
80,352 บาทต่อคนต่อปี (เมื่อเทียบกับประเทศที่ 228,398 บาท) ขยายตัวร้อยละ 4.3
และมีอัตราขยายตัวในช่วงปี 2556 – 2560 เฉลี่ยร้อยละ 3.6 ต่อปี จังหวัดที่มีรายได้
เฉลี่ ย ต่ อหั ว สู ง ที่ สุ ด 3 อั นดั บ แรกของภาค ได้ แ ก่ จั ง หวั ด ขอนแก่ น (117,560 บาท)
นครราชสีมา (110,301 บาท) และเลย (97,903 บาท) ส่วน 3 อันดับสุดท้าย ได้แก่ จังหวัด
กาฬสินธุ์ (61,084 บาท) ยโสธร (54,183 บาท) และหนองบัวล้าภู (53,416 บาท)

กรอบแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจหลักเชิงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ตารางที่ 1 มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคและมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัด
รายการ

ปี 2556

ปี 2557

มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาค 1,373,003 1,319,175
นครราชสีมา
245,447 246,146
ขอนแก่น
185,208 186,183
อ้านาจเจริญ
16,721
15,060
หนองบัวล้าภู
21,420
20,368
มุกดาหาร
22,372
21,898
ยโสธร
27,389
24,945
บึงกาฬ
23,376
19,971

หน่วย : ล้านบาท
อัตราการขยายตัว อัตราการขยายตัว
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560 เฉลี่ย ปี 56-60
ปี 59-60
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
1,363,568 1,438,846 1,496,072
1.8
2.5
251,753 261,973 274,898
1.7
4.0
189,939 195,457 204,122
0.1
4.2
15,810
16,550
17,655
3.8
5.3
21,720
23,618
25,187
3.9
3.8
22,082
23,497
25,799
5.0
7.1
24,898
26,401
26,039
0.3
- 2.7
21,748
24,091
27,167
6.3
5.8

ที่มา: ส้านักบัญชีประชาชาติ สศช.

ตารางที่ 2 รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากร
รายการ

ปี 2556

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

ปี 2560

มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัว 72,925 70,247 72,810 77,049 80,352
ขอนแก่น
106,330 106,896 109,140 112,389 117,560
นครราชสีมา
97,875 98,322 100,715 104,975 110,301
เลย
75,587 78,801 78,791 86,573 97,903
กาฬสินธุ์
55,814 53,989 54,442 58,629 61,084
ยโสธร
56,416 51,498 51,529 54,775 54,183
หนองบัวล้าภู
44,641 42,626 45,666 49,888 53,416

หน่วย : บาท/คน/ปี
อัตราการขยายตัว อัตราการขยายตัว
เฉลี่ย ปี 56-60
ปี 59-60
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
3.6
4.3
1.9
4.6
3.5
5.1
5.9
13.1
3.1
4.2
2.2
1.1
6.5
7.1

ที่มา: ส้านักบัญชีประชาชาติ สศช.

3) โครงสร้างเศรษฐกิจ ภาคเกษตรกรรมเป็นสาขาการผลิตหลัก โดยปี 2560 ผลิตภัณฑ์
ภาคเกษตรมีมูลค่า 292,688 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.6 ของผลิตภัณฑ์ภาค
พืชเศรษฐกิจหลัก ได้แก่ ข้าว อ้อยโรงงาน และมันส้าปะหลัง ภาคอุตสาหกรรมส่วนใหญ่
เป็น อุต สาหกรรมแปรรู ป ผลผลิ ตทางการเกษตรขั้ น ต้ น สร้ า งมูล ค่า เพิ่ม ต่า ผลิ ต ภัณ ฑ์
ภาคอุตสาหกรรม มีมูลค่ารวม 293,412 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 19.6 ของ
ผลิตภัณฑ์ภาค ประกอบด้วยสาขาอุตสาหกรรม (280,337 ล้านบาท) และสาขาเหมืองแร่
(13,075 ล้านบาท) และภาคบริการเป็นรายได้หลักของภาค ผลิตภัณฑ์ภาคบริการมี
มูลค่า 909,972 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60.8 ของผลิตภัณฑ์ภาค ประกอบด้วย
สาขาขายส่ง ขายปลีกฯ สาขาขนส่งฯ และบริการอื่น ๆ
กรอบแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจหลักเชิงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ตารางที่ 3 โครงสร้างเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มูลค่าผลิตภัณฑ์ (ล้านบาท)

รายการ

2556
2557
2558
2559
2560
ภาคเกษตรกรรม 359,351 304,437 298,128 297,143 292,688
ภาคอุตสาหกรรม 249,364 255,973 258,662 278,001 293,412
ภาคบริการ
764,287 758,765 806,778 863,702 909,972

หน่วย : ล้านบาท
สัดส่วนต่อผลิตภัณฑ์ภาค
(ร้อยละ)
ปี 56
ปี 60
26.2
19.6
18.1
19.6
55.7
60.8

ที่มา: ส้านักบัญชีประชาชาติ สศช.

สัดส่วนสาขาเศรษฐกิจต่อผลิตภัณฑ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เกษตร
20%
บริการ
60%

อุตสาหกรรม
20%

4) การค้าชายแดนเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงระหว่างปี 2556-2561 มูลค่าการค้า
ชายแดนมีอัตราขยายตัว เฉลี่ ยร้อยละ 14.7 ต่อปี ในปี 2561 มีมูลค่าการค้าชายแดน
333,960 ล้านบาท โดยการส่งออก มีมูลค่า 187,323 ล้านบาท และการน้าเข้ามีมูลค่า
146,636 ล้านบาท เกินดุลการค้า 40,687 ล้านบาท เมืองการค้าชายแดนที่ส้าคัญ ได้แก่
หนองคาย นครพนม มุกดาหาร และอุบลราชธานี
5) การท่องเที่ยวขยายตัวต่อเนื่อง โดยปี 2556-2560 รายได้จากการท่องเที่ยวขยายตัวร้อยละ
11.7 ต่อปี ในปี 2560 มีรายได้จากการท่องเที่ยว 86,721 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.8
ของผลิตภัณฑ์ภาค รายได้จากการท่องเที่ยวของภาคส่ วนใหญ่เป็นรายได้จากนักท่องเที่ยว
ชาวไทย ร้อยละ 95.6 ชาวต่างชาติร้อยละ 4.4 มีจ้านวนนักท่องเที่ยว 40.6 ล้านคน คิดเป็น
ร้อยละ 14.0 ของจ้านวนนักท่องเที่ยวทั้งประเทศ ในจ้านวนนี้เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยร้อยละ
96.0 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติร้อยละ 4.0 จังหวัดที่มีจ้านวนนักท่องเที่ยวมากที่สุด ได้แก่
นครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี และอุบลราชธานี คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22.9 12.5 8.8
และ 7.7 ของจ้ านวนนักท่องเที่ยวทั้งภาค ตามล้ าดับ การท่องเที่ยวส้ าคัญ ของภาค ได้แก่
การท่องเที่ยวริมแม่น้าโขง การท่องเที่ยวประเพณีและวัฒนธรรม
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ตารางที่ 4 จานวนนักท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รายการ

ปี 2556

นักท่องเที่ยวไทย
นักท่องเที่ยว
ต่างชาติ
รวม
นครราชสีมา
ขอนแก่น
อุดรธานี
อุบลราชธานี

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

หน่วย : คน
สัดส่วนต่อจานวน
นักท่องเที่ยว
ทั้งภาค (ร้อยละ)

ภาพรวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
29,516,183 29,491,133 32,131,143 35,806,087 38,986,660

96.0

1,333,091

847,756

990,230

1,475,492 1,607,155

4.0

30,849,274
6,804,563
3,593,042
3,033,967
2,591,426

30,338,889
7,063,059
3,669,884
3,073,887
2,586,368

33,121,373
7,879,571
3,881,646
3,245,508
2,666,113

37,281,579
8,321,239
4,556,656
3,304,401
2,753,289

40,593,815
9,314,196
5,060,143
3,581,296
3,125,937

100.0
22.9
12.5
8.8
7.7

ที่มา: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประมวลข้อมูล โดย สศช.

2.3 โครงสร้างพื้นฐาน
1) เส้นทางคมนาคมทางบกทั้งทางถนนและรถไฟสามารถเชื่อมโยงกับพื้นที่เศรษฐกิจหลักของ
ประเทศและเชื่อมโยงสู่ประเทศเพื่อนบ้าน
(1) โครงข่ายถนน เชื่อมโยงกับโครงข่ายหลักของประเทศและเชื่อมโยงสู่ประเทศเพื่อนบ้าน
สปป.ลาว กั ม พู ช า และสามารถเชื่ อ มโยงไปยั ง เวี ย ดนามและจี น ตอนใต้ โดย
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) เชื่อมโยงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
1 (ถนนพหลโยธิ น ) และทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข 22 (อุ ด รธานี สกลนคร
นครพนม) เชื่อมสู่ สปป.ลาว ผ่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม-แขวง
ค้าม่วน) และมีถนนที่เชื่อมโยงอุดรธานี -หนองคาย เชื่อมสู่สะพานมิตรภาพไทย-ลาว
แห่งที่ 1 (หนองคาย-เวียงจันทน์) เส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก
เชื่อมโยงจากชายแดนไทย-เมียนมา จากจังหวัดตาก-พิษณุโลก-เพชรบูรณ์ เข้าสู่ภาค
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตามทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข 12 (ชั ย ภู มิ ขอนแก่ น
มหาสารคาม กาฬสินธุ์ มุกดาหาร) และเชื่อมสู่ สปป.ลาว ผ่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว
แห่งที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) และเส้นทางใหม่เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก 2
เชื่อมโยงจากภาคกลางของเวียดนามในจังหวัดกว๋างนาม เข้าสู่ สปป.ลาว ทางด่านดากตะ
อ๋อก ผ่านแขวงเซกอง แขวงจ้าปาศักดิ์ สปป.ลาว และเข้าสู่ไทยที่ด่านวังเต่า -ช่องเม็ก
จังหวัดอุบลราชธานี
(2) รถไฟ มีเส้นทางเชื่อมโยงกับพื้นที่เศรษฐกิจหลักของประเทศบริเวณภาคกลางและ
พื้นที่โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ประกอบด้วย 3 เส้นทาง ได้แก่
1) กรุ ง เทพฯ-หนองคาย เชื่ อ มสู่ สปป.ลาว 2) กรุ ง เทพฯ -อุ บ ลราชธานี
3) สายใหม่ เชื่อมโยงบ้านไผ่ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด มุกดาหาร นครพนม
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(3) แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างดาเนินการในภาค ได้แก่
รถไฟความเร็วสูง (ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย) รถไฟทางคู่
(ช่ ว งชุ มทางถนนจิ ระ-ขอนแก่ น ช่ ว งขอนแก่ น -หนองคาย ช่ ว งจิ ระ-อุ บลราชธานี )
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและทางพิเศษ (ช่วงบางปะอิน-นครราชสีมา ช่วงระเบียง
เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ด้านตะวันออก)
2) การคมนาคมทางน้ามีท่าเรือขนส่งสินค้าตามแนวชายแดนที่เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน
โดยมีท่าเรื อขนส่ งสิ นค้า จากประเทศไทยไปสู่ สปป.ลาว ตามแนวชายแดนของภาคที่ด่าน
หนองคาย ด่านบึงกาฬ ด่านท่าลี่ ด่านเชียงคาน ด่านนครพนม ด่านมุกดาหาร และด่านเขมราฎ
3) การขนส่ ง ทางอากาศมี ส นามบิ น หลายแห่ ง ให้ บ ริ ก าร ซึ่ ง อยู่ ร ะหว่ า งการพั ฒ นา
ความสามารถเพื่อรองรับการเชื่อมต่อเส้นทางขนส่งสินค้าและผู้โดยสารกับประเทศเพื่อน
บ้าน โดยมีสนามบิน ทั้งหมด 9 แห่ง ดังนี้ (1) สนามบินนานาชาติ 2 แห่ง คือ สนามบิน
นานาชาติอุดรธานี รองรับผู้โดยสารได้ 1,200 คนต่อชั่วโมง หรือ 3.46 ล้านคนต่อปี และ
สนามบินนานาชาติอุบลราชธานี รองรับผู้โดยสารทั้งขาเข้าและขาออกได้ จ้านวน 1,000
คนต่อชั่วโมง หรือ 2.88 ล้านคนต่อปี ซึ่งมีแผนการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารเป็น 2,000 คนต่อชั่วโมง หรือ 5.00 ล้าน
คนต่อปี และ (2) สนามบินภายในประเทศ 7 แห่ง ได้แก่ ขอนแก่น นครพนม นครราชสีมา
สกลนคร บุรีรั มย์ ร้ อยเอ็ด และเลย โดยสนามบิน ขอนแก่น อยู่ระหว่างยกระดับเป็น
สนามบินนานาชาติ มีการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การรองรับผู้โดยสารจาก 1,000 คนต่อชั่วโมง หรือ 2.88 ล้านคนต่อปี เป็น 2,000 คน
ต่อชั่วโมง หรือ 5.00 ล้านคนต่อปี
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4) บริการสาธารณูปโภค
(1) ไฟฟ้า มีระบบสายส่งเชื่อมโยงกับระบบสายส่งของประเทศและมีเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้า
ที่ส้ าคัญ ได้ แก่ เขื่อนอุบลรัตน์ (ขอนแก่น) เขื่อนจุฬาภรณ์ (ชัยภูมิ) เขื่อนล้ าตะคอง
(นครราชสีมา) และเขื่อนสิรินธร (อุบลราชธานี)
(2) ประปา มีระบบบริการประปาครอบคลุมพื้นที่เขตเมือง ประกอบด้วย การประปาส่วน
ภูมิ ภาค มี หน่ วยงานระดับเขต 3 แห่ ง คือ ส้ านักงานเขตประปาเขต 6 (ขอนแก่ น)
ส้านักงานประปาเขต 7 (อุดรธานี) และส้านักงานประปาเขต 8 (อุบลราชธานี)
2.4 สังคม
1) จานวนประชากรมากที่สุดของประเทศ โดยปี 2560 มีจ้านวนประชากร 21.9๙ ล้านคน
หรื อร้ อยละ 33.2 ของประเทศ เพิ่ มขึ้ นจาก 21.๗๐ ล้ านคน ในปี 2555 และมี อั ตรา
การเพิ่มขึ้นของประชากรในช่วงปี 2555-2560 โดยเฉลี่ยร้อยละ 0.๒๒ ต่้ากว่าประเทศที่มี
อัตราการเพิ่มเฉลี่ยร้อยละ 0.5๔ โดยจังหวัดนครราชสีมา มีประชากรมากที่สุด 2.๖๔ ล้านคน
รองลงมา คื อ จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี มี ป ระชากร 1.8๗ ล้ า นคน และจั ง หวั ด ขอนแก่ น
มีประชากร 1.๘๑ ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 12.0 8.5 และ 8.2 ของประชากรภาค ตามล้าดับ
2) สัดส่วนประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้น โครงสร้างประชากรมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคม
สูงวัยมากขึ้น โดยในปี 2555 มีสัดส่วนประชากรสูงอายุร้อยละ 15.8 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ
19.4 ในปี 2560 ซึ่งสูงกว่าร้อยละ 17.1 ของสัดส่วนผู้สูงอายุระดับประเทศ จึงท้าให้
ประชากรวัย แรงงานต้องรับภาระในการดูแลผู้ สู งอายุมากขึ้น จากประชากรวัยแรงงาน
3.91 คน ดูแลผู้ สู งอายุ 1 คน ในปี 2555 เป็นประชากรวัยแรงงาน 3.13 คน ดูแ ล
ผู้สูงอายุ 1 คน ในปี 2560
3) สัดส่วนคนจนมีแนวโน้มลดลง และการกระจายรายได้ยังเป็น ปัญหาที่สาคัญของภาค
โดยสัดส่วนคนจนของภาคลดลงจากร้อยละ 19.8 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 11.4 ในปี
2560 แต่ยังสูงกว่าสัดส่วนคนจนของประเทศที่มีอัตราร้อยละ 7.9 ในขณะที่การกระจาย
รายได้ของภาคมีแนวโน้มคงที่ โดยค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคด้านรายได้ปรับจาก
0.44 ในปี 2556 เป็น 0.45 ในปี 2560 มีค่าสูงสุดเมื่อเทียบกับภาคอื่น โดยมี 3 จังหวัด
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ จังหวัดกาฬสินธุ์ นครพนม และบุรีรัมย์ ติดล้าดับ 1 ใน 10
จังหวัดที่มีความยากจนสูงที่สุ ดของประเทศ โดยกาฬสินธุ์ มีสัดส่ วนคนจนสูงสุด ร้อยละ
33.0 รองลงมา ได้แก่ นครพนม ร้อยละ 27.8 และบุรีรัมย์ ร้อยละ 21.0
4) คุณภาพของแรงงานเป็นปัญหาที่สาคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ของภาค โดยในปี
2560 มีก้าลังแรงงาน 9.63 ล้านคน ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตร ร้อยละ 50.77 ของก้าลัง
แรงงานของภาค และแรงงานส่วนใหญ่มีความรู้ระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 56.48
ในขณะที่ แรงงานระดับ อาชีว ะมีสัดส่ว นน้อยมากเพียงร้อยละ 2.09 ส่ งผลให้เกิดปัญหา
การขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะเพื่อรองรับ ความต้อ งการของอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นใหม่
ภายในภาค
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5) สถาบันการศึกษามีทุกระดับ โดยระดับอุดมศึกษามี 53 แห่ง ครอบคลุมเกือบทุกจังหวัด
แยกเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ 36 แห่ง เอกชน 10 แห่ง และสถาบันวิทยาลัยชุมชน 7 แห่ง
ในจ้ า นวนนี้ เป็ น สถาบั น วิจัย 12 แห่ ง ซึ่งมากที่สุ ดในประเทศ และมี ส ถาบันวิจัยที่ มี
ความสามารถเฉพาะทางที่โดดเด่นตั้งอยู่ในพื้นที่หลายแห่ง
2.5 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1) พื้นที่ป่าไม้มีสัดส่วนร้อยละ 15 ของพื้นที่ภาค ในปี 2560 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่
ป่าไม้ จ้านวน 15.66 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 14.9 ของพื้นที่ภาค หรือร้อยละ 15.3 ของ
พื้นที่ป่าไม้ทั้งประเทศ ในช่วงปี 2556-2560 มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้ของ
ภาคลดลงเฉลี่ยร้อยละ 0.24 เนื่องจากการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้เพื่อการเกษตรที่เพิ่มมากขึ้น โดย
พื้นที่ป่าไม้ส่วนใหญ่อยู่ตามแนวชายขอบของภาค ได้แก่ แนวเทือกเขาพนมดงรัก เทือกเขา
ดงพญาเย็น และเทือกเขาเพชรบูรณ์ ส้าหรับจังหวัดที่มีพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นที่จังหวัดมากที่สุด
ได้แก่ จังหวัดมุกดาหาร รองลงมาคือ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดเลย และจังหวัดอุบลราชธานี
2) ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยมีแนวโน้มลดลง ในปี 2560 หมู่บ้านประสบภัยแล้ง จ้านวน 418
หมู่บ้ าน คิดเป็นร้ อยละ 60.2 ของหมู่บ้านประสบภัยแล้งทั้งประเทศ ลดลงจากปี 2556
หมู่บ้านประสบภัยแล้ง จ้านวน 23,798 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 64.1 ของหมู่บ้านประสบ
ภัยแล้งทั้งประเทศ โดยเฉพาะบริเวณตอนกลางและตอนล่างของภาค เนื่องจากลักษณะทาง
กายภาพของดินมี ความสามารถในการอุ้ มน้้าต่้ า ขาดระบบชลประทานที่ครอบคลุ มพื้ นที่
การเกษตร น้้าใต้ดินไม่เพียงพอในฤดูแล้ง บ่อบาดาลขาดการบ้ารุงรักษา ปัจจุบันมีโครงการ
พั ฒนาแหล่ งน้ าส าคั ญ ได้ แก่ โครงการพั ฒ นาล้ าเชี ยงไกรในลุ่ มน้้ ามู ล โครงการพั ฒ นา
ห้วยหลวงในลุ่มน้้าโขง
นอกจากนี้ ปริ ม าณการกั ก เก็ บ น้้ า ในเขื่ อ นขนาดใหญ่ มี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น ซึ่ ง ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนื อ มีปริมาณน้้าท่ารายปี 61,513 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี มีอ่างเก็บน้้ า
ขนาดใหญ่ 12 แห่ง ความจุในการกักเก็บน้้า 8,368 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 13.6
ของปริมาณน้้าท่ารายปี และมีอัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้้าในอ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่เพิ่มขึ้น
เฉลี่ ยร้ อยละ 5.7 ในช่วงปี 2556-2560 โดยในปี 2560 อ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่ของภาค
มีปริมาณการกักเก็บ 5,805 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 69.4 ของความจุทั้งหมด เพิ่มขึ้น
จากปี 2556 จ้านวน 3,630 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 44.1 ของความจุทั้งภาค
3.

ศักยภาพและโอกาส
3.1 พื้ น ที่ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางของอนุ ภู มิ ภ าคลุ่ ม แม่ น้ าโขงที่ เ ชื่ อ มโยงไปยั ง สปป.ลาว เวี ย ดนาม
ตอนเหนือ และต่อเนื่องไปยังจีนซึ่งเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของโลก และยังเชื่อมโยงกับพื้นที่
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกของประเทศ โดยมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่
เชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงข่ายหลักของประเทศและเชื่อมโยงสู่ประเทศเพื่อนบ้าน
ทั้งทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและทางพิเศษ รถไฟทางคู่ รถไฟความเร็วสูง และการพัฒนา
สนามบินในภาค
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3.2 การพัฒนาเมืองหลักของภาคและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
การลงทุนในอนาคต ทั้งการพัฒนาขอนแก่นสมาร์ทซิตี้ การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
หนองคาย นครพนม มุกดาหาร
3.3 การพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของประเทศ เช่น
อุตสาหกรรมระบบราง ในจั งหวัดขอนแก่น และนครราชสี มา อุตสาหกรรมการบิน ในจังหวัด
นครพนม ร้อยเอ็ด และขอนแก่น เป็นต้น
3.4 พื้นที่เป็นแหล่งเกษตรกรรมสาคัญของประเทศ ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ ในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้
(ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ยโสธร สุรินทร์ และศรีสะเกษ) ในพื้นที่ทุ่งสัมฤทธิ์ (นครราชสีมา และ
บุรีรัมย์) อ้อย และมันสาปะหลัง กระจายอยู่ทุกพื้นที่ของภาค โคเนื้อโพนยางคา (สกลนคร)
โคเนื้อหนองสูง (มุกดาหาร) โคเนื้อแบรงกัส (นครพนม) โคเนื้อโคราชวากิว (นครราชสีมา)
ไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาว (เลย) สมุนไพร ขมิ้นชันและไพล (สกลนคร) สินค้าและบริการ
ที่ผลิตในภาคเป็นผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นที่มีอัตลักษณ์เฉพาะคุณภาพสูง อาทิ ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าย้อม
คราม ผ้าขาวม้า เป็นต้น (อุดรธานี หนองบัวล้าภู บึงกาฬ สกลนคร)
3.5 การเชื่อมโยงการค้าการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีเมืองชายแดน เลย หนองคาย บึงกาฬ
นครพนม มุกดาหาร อ้านาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ และบุรีรัมย์ เป็นจุดส่งออก
สินค้าที่ส้าคัญไปยังประเทศเพื่อนบ้าน (สปป.ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีน)
3.6 ทรัพยากรท่องเที่ยวมีความหลากหลาย ทั้งการท่องเที่ยวริมแม่น้าโขง การท่องเที่ยวยุคก่อน
ประวัติศาสตร์ ซากดึกด้าบรรพ์ไดโนเสาร์และแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง การท่องเที่ยวอารยธรรม
ขอมและอีสานใต้ ประเพณีและวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและธรรมชาติ และการท่องเที่ยว
เชิงกีฬา
3.7 สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย เป็น ฐานทางวิชาการในการสนับสนุนการพัฒนาภาค
อาทิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้านสาธารณสุข เกษตร และอุตสาหกรรมชีวภาพ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ และอุตสาหกรรมชีวภาพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตขอนแก่น ด้านระบบราง มหาวิทยาลัยนครพนม ด้านการบิน และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ด้านการพัฒนาชุมชน เป็นต้น
3.8 ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของเครือข่าย
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4.

ข้อจากัดและประเด็นท้าทาย
4.1 การผลิตพืชเศรษฐกิจของภาคเป็นการผลิตตามฤดูกาล เกษตรกรส่วนใหญ่ยังท้าการผลิตที่
พึ่งพาน้้าฝน มีการใช้สารเคมีสูง ดินขาดความอุดมสมบูรณ์และมีปัญหาดินเค็ม พื้นที่ชลประทาน
มีจ้ากัด ครอบคลุมพื้นที่เกษตรเพียงร้อยละ 11.9 โดยพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
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มีสั ดส่ ว นพื้น ที่ช ลประทานต่อพื้นที่เกษตรมากที่สุ ด ร้อยละ 16.5
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ร้อยละ 13.9

รองลงมาคือพื้นที่ภ าค

4.2 อุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมแปรรู ปเกษตรขั้นต้ น ที่มี มู ลค่าเพิ่มต่้า ประกอบกั บ
การลงทุนใหม่ ๆ มีน้อย จึงมีแหล่งสร้างงานน้อย
4.3 ขาดแคลนแรงงานที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ของภาค แรงงานส่วนใหญ่
มีการศึกษาต่้า และขาดแคลนแรงงานในระดับอาชีวะ การผลิตก้าลังคนยังไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม
4.4 แหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญของภาคยังไม่ได้รับการส่งเสริมให้เป็นพื้นที่เป้าหมายการท่องเที่ยวใน
ระดับสากล ทรัพยากรการท่องเที่ยวมีความหลากหลาย แต่ยังไม่ได้รับการพัฒนาให้เป็นที่รู้จัก อยู่
ในพื้นที่ห่างไกล และขาดสิ่งอ้านวยความสะดวก
4.5 โครงสร้ างพื้ นฐานด้ านคมนาคมขนส่งขาดการเชื่ อมโยงกั บแหล่งท่องเที่ยวส าคั ญของภาค
เส้นทางในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเพื่อเชื่อมโยงสู่เส้นทางท่องเที่ยวหลักและเส้นทางแหล่ง
ท่องเที่ยวรองยังไม่มีประสิทธิภาพ
5.

รูปแบบการพัฒนา
จากศักยภาพและข้อจ้ากัดที่แตกต่างกันของพื้นที่ จึงได้พิจารณาก้าหนดรูปแบบและแนวทางการพัฒนา
เศรษฐกิจหลักของกลุ่มพื้นที่ 4 กลุ่ม ดังนี้
5.1 พื้นที่พัฒนาผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นที่มีอัตลักษณ์เฉพาะคุณภาพสูง ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ทีเ่ ติบโตบนฐานการค้าชายแดน มีผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นที่มีอัตลักษณ์เฉพาะคุณภาพสูง อาทิ
ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าย้อมคราม (อุดรธานี หนองบัวล้าภู บึงกาฬ สกลนคร) เป็นฐานการเลี้ยงโคเนื้อ
คุณภาพสูง (สกลนคร มุกดาหาร นครพนม) เป็นฐานการปลูกพืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาว
(เลย) และเป็นฐานการผลิตสมุนไพร อาทิ ไพล ขมิ้นชัน (อุดรธานี สกลนคร นครพนม) โดยมี
แนวทางการพัฒนา ดังนี้
1) พัฒนาศูนย์กลางแฟชั่นผ้า ไหม ผ้า ฝ้าย ผ้าย้อมคราม (อุดรธานี หนองบัวล้าภู บึงกาฬ
สกลนคร) โดยรวบรวมอัตลักษณ์ของผ้าทอ อาทิ ผ้ายกขิด ผ้ายกดอก ผ้าไหม ผ้ามัดหมี่ และ
ต้นไม้พื้น ถิ่นที่สามารถน้ามาสกัดเป็น สีย้อมผ้า หรือทอเป็นผ้า ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
โดยใช้นวัตกรรมในกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่า ส่งเสริมการผลิตผ้าทอในแต่ละพื้นที่ให้
มีอัตลักษณ์หรือเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสินค้า การออกแบบ และตรา
สั ญลั กษณ์ ยกระดับผู้ ประกอบการและนักออกแบบรุ่นใหม่ พร้ อมทั้งพัฒนาและยกระดั บ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน พัฒนาเทคโนโลยีและงานศึกษาวิจัยสร้างนวัตกรรมเพิ่มมูลค่า
2) ส่ ง เสริ ม การเลี้ ย งโคเนื้ อ คุ ณ ภาพสู ง (สกลนคร มุ ก ดาหาร นครพนม) โดยสนั บ สนุ น
การปรั บ ปรุ งพัน ธุ์ ส่ งเสริ มการปลู กแปลงหญ้าและปรับปรุงคุณภาพอาหารสั ตว์ พัฒ นา
เทคโนโลยีการเลี้ยงและทักษะเกษตรกร
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3) ส่ ง เสริ ม การปลู ก พื ช ผั ก ไม้ ด อกไม้ ป ระดั บ เมื อ งหนาว และสมุ น ไพร (เลย อุ ด รธานี
สกลนคร นครพนม) โดยจั ดท้ าฐานข้อ มูล พื้ นที่ ปลู กพื ช สมุน ไพรเพื่ อการบริ ห ารจั ดการ
ส่งเสริมการปลูกและแปรรูปพืชสมุนไพรส้าคัญ อาทิ ขมิ้นชันและไพล ให้มีปริมาณมากพอ
และมีคุณภาพตามระบบมาตรฐานการเกษตรและตามความต้องการของตลาดทั้งในและ
ต่ า งประเทศ ส่ ง เสริ ม การวิ จั ย และพั ฒ นาพื ช สมุ น ไพร รวมทั้ ง การประชาสั ม พั น ธ์ แ ละ
การจัดตั้งตลาดกลาง
5.2 พื้นที่เศรษฐกิจฐานชีวภาพและอุตสาหกรรมเกษตรมูลค่าสูง ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลางและตอนล่าง 1-2 ที่เติบโตบนฐานเกษตรมูลค่าสูงและฐานความหลากหลายทางชีวภาพ
มีศักยภาพเป็นฐานการผลิตข้าวหอมมะลิ (ทุ่งกุลาร้องไห้ ทุ่งสัมฤทธิ์) มาตรฐานเกษตรปลอดภัย
และอินทรีย์ชั้นน้าของประเทศ เป็นฐานอุตสาหกรรมแปรรูปเนื้อสัตว์คุณภาพสูง (นครราชสีมา)
และเป็ นฐานอุตสาหกรรมฐานชี วภาพ (ขอนแก่น นครราชสี มา อุบลราชธานี ) โดยมี แนวทาง
การพัฒนา ดังนี้
1) พัฒนาข้าวหอมมะลิ ทุ่งกุลาร้องไห้ ทุ่งสัมฤทธิ์ ให้ได้มาตรฐานเกษตรปลอดภัยและอินทรีย์
โดยปรับกระบวนการผลิตให้อยู่ภายใต้มาตรฐานเกษตรปลอดภัย พัฒนาห่วงโซ่เกษตรอินทรีย์
ให้ครอบคลุมทุกขั้นตอนการผลิต ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปโดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม
2) พัฒนาอุตสาหกรรมแปรรู ปเนื้อคุณภาพสูง (นครราชสีมา) โดยการจัดระบบมาตรฐาน
โรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม (GMP) และเพิ่มช่องทางการจ้าหน่ายและขยายตลาด
ไปสู่อาเซียน
3) พัฒนาฐานอุตสาหกรรมชีวภาพ (ขอนแก่น นครราชสีมา อุบลราชธานี) โดยพัฒนาต่อยอด
การผลิตจากวัตถุดิบทางการเกษตรไปสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง เช่น ชีวเภสัชภัณฑ์ อาหาร และ
อาหารสัตว์ในอนาคต โปรตีนทางเลือก ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ พลาสติกชีวภาพ สารสกัดจากพืช
มูลค่าสูง เอนไซม์หรืออาหารเสริมสุขภาพจากจุลินทรีย์ เป็นต้น ส่งเสริมการตั้งโรงงาน
อุตสาหกรรมชีวภาพ โดยเน้นอุตสาหกรรมสีเขียวและการใช้วัตถุดิบในพื้นที่
5.3 พื้นที่ที่มีศักยภาพสูงในการดึงดูดนักท่องเที่ยว ในพื้นที่ 7 จังหวัดริมแม่น้าโขง เป็นฐานเชื่อมโยง
การท่ อ งเที่ ย วชุ ม ชนและการท่ อ งเที่ ย วระหว่ า งประเทศตามแนวแม่ น้ า โขง
และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เป็นฐานการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและอีสานใต้ การท่องเที่ยว
ชุมชนช้าง จังหวัดสุรินทร์ การท่องเที่ยวเชิงกีฬา จังหวัดบุรีรัมย์ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและ
ธรรมชาติระดับโลก จังหวัดนครราชสีมา โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
1) พั ฒ นาและส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วริ ม แม่ น้ าโขง (เลย หนองคาย บึ ง กาฬ นครพนม
มุกดาหาร อ้านาจเจริญ และอุบลราชธานี) ที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชนและการท่องเที่ยว
ระหว่างประเทศ โดยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการ ให้ได้มาตรฐานสากลเพื่อ
รองรับนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ดึงจุดเด่นของแต่ละจังหวัดมา
เป็นจุดขายให้มีความหลากหลายและท่องเที่ยวได้ทั้งปี สร้างตลาดกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ
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โดยเสริมกิจกรรมทางด้านศาสนาและสุขภาพ พัฒนาท่าเรือและการท่องเที่ยวทางน้้าให้ได้
มาตรฐานความปลอดภัย ใช้โอกาสจากการพัฒนารถไฟทางคู่และความเร็วสูง ที่เชื่อมโยง
เส้นทางท่องเที่ยวกับ สปป.ลาว เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาเที่ยวใน สปป.ลาว
ให้ข้ามมาเที่ยวและพักแรมในประเทศไทย สนับสนุนให้สถาบันการศึกษาพัฒนานักออกแบบ
รุ่นใหม่ เพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนและยกระดับบริการโฮมสเตย์ในพื้นที่ รวมทั้งพัฒนา
มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
2) พัฒ นาและส่ง เสริ มการท่ องเที่ย วอารยธรรมอี ส านใต้ (นครราชสี มา บุ รี รัม ย์ สุ ริน ทร์
ศรีสะเกษ อุบลราชธานี) ให้เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางการท่องเที่ยวปราสาทนครวัดนครธม
โดยพัฒ นาสิ น ค้าและบริ การบนฐานของทุนทางวัฒ นธรรมและภูมิปัญญาที่มีเอกลั กษณ์
เฉพาะถิ่ น พั ฒ นากิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วตามวิ ถี ชี วิ ต วั ฒ นธรรมอี ส านใต้ ร่ ว มสมั ย อาทิ
การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง เกษตร การท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชน พั ฒ นาบุ ค ลากรและผู้ ป ระกอบการ
การท่องเที่ยวให้เป็นมืออาชีพ รักษามาตรฐานการให้บริการ พัฒนาเส้นทางเข้าถึงแหล่ ง
ท่องเที่ยวและเส้นทางการท่องเที่ยวที่เ ชื่อมโยงระหว่างเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรม
อีสานใต้กับกลุ่มประเทศ CLMV ยกระดับระบบขนส่งสาธารณะเพื่ออ้านวยความสะดวก
ในการเดิ น ทาง และพั ฒ นาศั ก ยภาพของสนามบิ น ในการรองรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว พั ฒ นา
สิ่งอ้านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว อาทิ ปรับปรุงป้ายบอกทางและป้ายสัญลักษณ์ให้
ได้มาตรฐานสากล จัดตั้งศูนย์ข้อมูลและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ปรับปรุงและอ้านวยความ
สะดวกในการเดินทางผ่านแดน จัดท้าแผนที่ท่องเที่ยว เพิ่มจุดบริการอินเตอร์เน็ตในแหล่ง
ท่องเที่ยว พัฒนาระบบการดูแลรักษาความปลอดภัยและสุขอนามัยในแหล่งท่องเที่ยว
3) ส่งเสริมและพัฒนาอุทยานธรณีโคราช สู่การรับรองให้เป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก
4) ใช้ประโยชน์จากการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ของจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชน
5) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนช้างที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ทีจ่ ังหวัดสุรินทร์
5.4 พื้นที่ฐานอุตสาหกรรมอนาคต ในพื้นที่ภ าคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีความได้เปรียบเชิงที่ตั้ง
สามารถพัฒนาเป็นฐานอุตสาหกรรมอนาคต อาทิ นครพนม ร้อยเอ็ด และขอนแก่น ที่มีความ
พร้อมในการพัฒนาเป็นฐานการฝึกบิน มีวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม มี
พื้นที่รองรับการฝึกบิน และเป็นศูนย์ซ่อมอากาศยาน (อุตสาหกรรมการบิน ) ขอนแก่น และ
นครราชสีมา ที่ตั้งอยู่บนแนวการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบราง มีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน (อุตสาหกรรมระบบราง) โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
1) พัฒนาอุตสาหกรรมการบิน (นครพนม ร้อยเอ็ด ขอนแก่น) โดยเพิ่มขีดความสามารถของ
วิทยาลัยการบินนครพนมให้ได้มาตรฐานสากล สนับสนุนการใช้ประโยชน์ในพื้นที่สนามบิน
นครพนมและสนามบินร้อยเอ็ด เพื่อการบินพาณิชย์และการฝึกบิน พัฒนาขอนแก่นเป็นศูนย์
ซ่อมอากาศยาน พัฒนาบุคลากรด้านเทคนิคและซ่อมบ้ารุงให้มีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีที่
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เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบินและการขนส่งทางอากาศ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรม
การบิน
2) พัฒนาอุต สาหกรรมระบบราง (ขอนแก่น นครราชสี มา) โดยพัฒ นาและยกระดับความ
เชี่ยวชาญของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมซ่อมบ้ารุงและผลิตชิ้นส่วนระบบรางที่ได้มาตรฐาน
และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล พัฒนาก้าลังแรงงานและนวัตกรรมเพื่อเตรียมพร้อมรองรับ
การพัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง จัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง
และน้าผลวิจัยมาผลิตและสร้างต้นแบบของจริงพร้อมทั้งท้าหน้าที่เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐาน
ชิ้นส่วนด้านระบบรางเพื่อน้าไปสู่การผลิตจริง พัฒนาห้องทดลองระบบราง และต้นแบบ
รถแทรมขนาดเท่ า ของจริ ง เพื่ อ ทดสอบต้ น แบบก่ อ นน้ า มาเดิ น รถจริ ง จั ด ตั้ ง นิ ค ม
อุตสาหกรรมระบบราง ยกระดับมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพ เป็นมหาวิทยาลัยระบบรางแห่ง
ประเทศไทย ท้าหน้าที่เป็นแกนหลักในการพัฒนานักวิจัย สร้างบุคลากรที่ได้มาตรฐานสู่
อุตสาหกรรมระบบราง
6.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
6.1
6.2
6.3
6.4

ภาคได้รับการพัฒนาให้เป็นพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจที่ส้าคัญของประเทศ
สาขาเกษตรกรรมของภาคได้รับการพัฒนาให้ทันสมัย เป็นแหล่งสร้างรายได้ที่ส้าคัญ
ภาคได้รับการยกระดับให้เป็นแหล่งอุตสาหกรรมในอนาคต
ประชาชนและเกษตรกรมีรายได้และคุณภาพชีวิตดีขึ้น
----------------------------------------------------

กรอบแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจหลักเชิงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

13

แผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕
ฉบับทบทวน

ธันวาคม 2562

สารบัญ
หน้า
๑. สภาพทั่วไป

๑

๑.๑ ที่ตั้ง

๑

๑.๒ พื้นที่และลักษณะภูมิประเทศ

๑

๑.๓ ภูมิอากาศ

๑

๑.๔ การใช้ประโยชน์ที่ดิน

๑

๑.๕ ทรัพยากรธรรมชาติ

๑

๒. โครงข่ายคมนาคมขนส่งและการบริการสาธารณูปโภค

๒

๒.๑ การคมนาคมขนส่งทางบก

๒

๒.๒ การคมนาคมขนส่งทางน้้า

๓

๒.๓ การคมนาคมขนส่งทางอากาศ

๓

๒.๔ ด่านชายแดน

๓

๒.๕ แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างด้าเนินการในภาค

๓

๒.๖ บริการสาธารณูปโภค

๔

๓. สภาพเศรษฐกิจและรายได้

๔

๓.๑ ภาพรวมเศรษฐกิจ

๔

๓.๒ เศรษฐกิจรายสาขา

๖

๓.๓ เศรษฐกิจระดับครัวเรือน

๙

๔. ประชากรและสังคม

๑๐

๔.๑ ประชากร

๑๐

๔.๒ แรงงาน

๑๑

๔.๓ การศึกษา

๑๒

๔.๔ สาธารณสุข

๑๓

๔.๕ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๑๔

๔.๖ ความอบอุ่นในชีวิตครอบครัว

๑๔

๔.๗ สถานการณ์ความยากจน

๑๔

๕. ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ

หน้า
๑๕

๕.๑ สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑๕

๕.๒ สถานการณ์ภัยพิบัติ

๑๗

๖. พื้นที่กรุงเทพมหานคร
๗. สภาวะแวดล้อม

๑๘
๑๘

๗.๑ จุดแข็ง

๑๘

๗.๒ จุดอ่อน

๑๙

๗.๓ โอกาส

๒๐

๗.๔ ภัยคุกคาม

๒๑

๘. ปัญหาและประเด็นท้าทาย
๙. แนวคิดและทิศทางการพัฒนา

๒๑
๒๒

๙.๑ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์

๒๒

๙.๒ วัตถุประสงค์

๒๒

๙.๓ เป้าหมาย

๒๒

๙.๔ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

๒๓

๙.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนา

๒๓

แผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕
ฉบับทบทวน
๑. สภาพทั่วไป
๑.๑ ที่ ตั้ ง ภาคกลางประกอบด้ ว ย ๑๗ จั ง หวั ด ได้ แ ก่
สมุทรปราการ นนทบุ รี ปทุ มธานี พระนครศรี อยุธยา สระบุรี ลพบุ รี
อ่ างทอง สิ งห์ บุ รี ชั ยนาท นครปฐม ราชบุ รี กาญจนบุ รี สุ พรรณบุ รี
สมุ ทรสาคร สมุ ทรสงคราม เพชรบุ รี และประจวบคี รี ขั นธ์ และพื้ นที่
กรุงเทพมหานคร มีอาณาเขตติดต่อกับเมียนมาด้านตะวันตก ด้านเหนือ
ติดกับ จังหวัดอุทัย ธานี นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ ด้านใต้ติดกับจังหวัด
ชุ ม พร ส่ ว นทิ ศ ตะวั น ออกติ ด กั บ จั ง หวั ด นครราชสี ม า นครนายก
ฉะเชิงเทรา และอ่าวไทย

๑.๒ พื้นที่และลักษณะภูมิประเทศ มีพื้นที่รวม ๔๑.๑๕ ล้านไร่
หรือร้อยละ ๑๒.๘ ของประเทศ เมื่อรวมพื้นที่กรุงเทพมหานครมีพื้นที่
๔๒.๑๒ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๑๓.๑ ของประเทศ ภูมิประเทศแบ่งออกเป็น ๓ ลักษณะ คือ ด้านตะวันตกเป็นพื้นที่สูง
บริเวณเทือกเขาถนนธงชัยและตะนาวศรีเป็นแนวยาวไปทางใต้ตามแนวพรมแดน ตอนกลางเป็นที่ราบลุ่มแม่น้า
ที่เกิ ดจากการทับ ถมของดิน ตะกอนที่แ ม่น้ าเจ้ าพระยาและแม่ น้าสาขาต่ างๆ พั ดพามา สภาพดิน มีค วาม
อุดมสมบูรณ์สูง และตอนล่างเป็นพื้นที่ราบและที่ราบชายฝั่งทะเล

๑.๓ ภูมิอากาศ ภาคกลางมีภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน มีฝนตกปานกลาง มีลมมรสุมตะวันตก

เฉียงใต้พัดพาความชุ่มชื้นมาจากทะเลอันดามันมาสู่ภาคกลาง แต่เนื่องจากเทือกเขาถนนธงชัยและตะนาวศรี
ซึ่งทอดตัวในแนวเหนือ-ใต้ทางด้านตะวันตกของภาคจึงเป็นแนวบังลมมรสุม ท้าให้ พื้นที่หลังเขามีฝนตกน้อย
ปริมาณน้้าฝนเฉลี่ย ประมาณ ๑,๕๐๐ มิลลิเมตรต่อปี

๑.๔ การใช้ประโยชน์ที่ดิน ในปี ๒๕๖๐ จากพื้นที่รวม ๔๑.๑๕ ล้านไร่ จ้าแนกเป็นพื้นที่ป่าไม้ ๑๓.๙๒
ล้านไร่ หรือร้อยละ ๓๓.๘ พื้นที่ท้าการเกษตร ๑๘.๐๒ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๔๓.๘ และพื้นที่ใช้ประโยชน์อื่นๆ
๙.๒๑ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๒๒.๔ ของพื้นที่ภาค

๑.๕ ทรัพยากรธรรมชาติ
1.5.1 ดิ น ดิ น ที่ พบส่ ว นใหญ่ใ นบริเ วณที่ ราบภาคกลาง
มีลั กษณะเป็ น ดิน ลุ่ มน้้ าหรื อดิน ตะกอนที่แม่น้าเจ้าพระยา ป่าสั ก และ
แม่กลอง พาตะกอนโคลนตมและทรายจากบริเวณที่สูงโดยรอบมาทับถม
อยู่ในบริเวณแอ่งลุ่มน้้าเป็นเวลานาน และยังพัดพาตะกอนใหม่มาทับถม
อยู่ตลอดเวลา จากบริเวณที่เคยอยู่ใต้ระดับน้้าทะเลจนกลายเป็นที่ราบ
ดินดอนสามเหลี่ ยมปากน้้ าและบริ เวณที่ราบน้้าท่วมถึงมายังเขตทุ่งราบ
เจ้าพระยา สภาพดินในภาคกลางมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันดังนี้ ดินเหนียว

๒

ดากรุงเทพ เป็นดินที่มีเนื้อละเอียดเหมาะที่จะใช้เพาะปลูกข้าวหรือยกร่องปลูกมะพร้าวได้ ดินเหนียวองครักษ์
เป็นดินเปรี้ยวที่ควรใช้เป็นเขตที่อยู่อาศัยหรือพื้นที่เพื่อท้าการอุตสาหกรรม เป็นลักษณะของดินที่ไม่สมบูรณ์
ได้แก่ ดินในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นต้น ดินร่วนกาแพงแสน เป็นดินบริเวณขอบของที่ราบภาคกลางใช้
ปลูกพืชไร่ดี และ ดินเหนียวท่าจีน พบในเขตที่ติดต่อกับทะเล หากยกร่องให้สูงขึ้นสามารถปลูกมะพร้าว
ผัก หรือไม้ผลอื่นๆ หรือใช้พื้นที่เลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลาหรือท้านาเกลือ
1.5.2 แหล่งน้า ภาคกลางมีลุ่มน้้าที่ส้าคัญ ๖ ลุ่มน้้า คือ ลุ่มน้้าเจ้าพระยา ลุ่มน้้าป่าสัก ลุ่มน้้าท่าจีน
ลุ่มน้้าแม่กลอง ลุ่มน้้าเพชรบุรี และลุ่มน้้าชายฝั่งทะเลตะวันตก โดยแม่น้าที่ส้าคัญในภาคกลาง ได้แก่ (๑) แม่น้า
เจ้าพระยา แยกสาขาออกเป็นแม่น้า ๓ สาย คือ แม่น้าท่าจีน แม่น้าน้อย และแม่น้าลพบุรี (๒) แม่น้าป่าสัก
(๓) แม่น้าแม่กลอง และ (๔) แม่น้าเพชรบุรี
1.5.3 ป่า ไม้ ปี ๒๕๖๐ มีพื้นที่ป่าไม้ ๑๓.๙๒ ล้ านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๘ ของพื้นที่ห รือ
ร้อยละ ๑๓.๖ ของพื้นที่ป่าทั้งประเทศ ลักษณะของป่าไม้ในภาคกลางส่วนใหญ่เป็นป่าเบญจพรรณ ลักษณะทั่วไป
เป็นป่าโปร่ง พื้นที่ป่าไม้ไม่รกทึบ โดยมีไม้ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจหลายชนิด ได้แก่ ไม้สัก ไม้มะค่า และยังมีป่าไม้
ประเภทอื่ น ๆ ด้ ว ย เช่ น ป่ า ดงดิ บ ชื้ น ขึ้ นอยู่ ใ นที่ ร าบหรื อ บนภู เ ขาที่ ร ะดั บ ความสู งไม่ เ กิ น ๖๐๐ เมตร
จากระดับน้้าทะเล ป่าชายเลน มักพบขึ้นอยู่บริเวณชายฝั่งทะเล ปากแม่น้าล้าคลอง และบริเวณรอบเกาะ
ที่มีสภาพเป็นดินเลน และป่าชายหาด ซึ่งขึ้นคลุมดินหรือเนินทรายชายฝั่งทะเลที่ยกตัวจนน้้าท่วมไม่ถึง

๒. โครงข่ายคมนาคมขนส่งและการบริการสาธารณูปโภค
2.1 การคมนาคมขนส่งทางบก
๒.๑.๑ โครงข่ายถนน มีเส้นทางถนนสายหลักขนาดไม่ต่้ากว่า ๔ ช่องจราจรเชื่อมโยงทุกจังหวัด
และโครงข่ายหลักของประเทศที่เชื่อมสู่ภาคต่างๆ แต่พื้นที่เมืองยังมีปัญหาการจราจรแออัด
๑) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) จากกรุงเทพมหานครผ่านภาคกลาง
(ปทุมธานี พระนครศรีอยุธ ยา สระบุรี ลพบุรี ชัยนาท) ไปยังภาคเหนือ ถนนเส้ นนี้บางช่ว งอยู่ในโครงข่าย
ทางหลวงเอเชีย คือ AH๑ (หินกอง-บางปะอิน; ชัยนาท-ตาก) AH๒ (ชัยนาท-แม่สาย) AH๑๒ (สระบุรี-หินกอง)
๒) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ) หรือ ทางหลวงสายสระบุรี–สะพาน
มิตรภาพที่หนองคาย เชื่อมโยงกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) โดยสายทางเริ่มต้นที่ จังหวัด
สระบุรี มุ่งเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยสิ้นสุดที่จังหวัดหนองคาย และเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวง
เอเซีย AH๑๒
๓) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) จากกรุงเทพมหานครผ่านจังหวัด
สมุ ท รปราการไปยั ง ภาคตะวั น ออก สิ้ น สุ ดที่ ด่ า นพรมแดนบ้ า นหาดเล็ ก อ้ า เภอคลองใหญ่ จั ง หวัด ตรา ด
(เขตแดนไทย-กัมพูชา) เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงเอเซีย AH๑๒๓
๔) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) จากกรุงเทพมหานครผ่านภาคกลาง
ไปยังภาคใต้ถึงจุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย-มาเลเซีย) เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงเอเซีย AH๒ และ
AH๑๒๓
๕) ถนนกาญจนาภิเษก หรือ ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร เป็นทางเลี่ยงเมือง
ที่เชื่อมทางสายหลั กไปสู่ ทุกภาคของประเทศ เพื่อแก้ปัญหาการจราจรติดขัดในเขตกรุงเทพมหานครและ
แผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร

๓

ปริมณฑล เป็นถนนสายส้าคัญที่มีเส้นทางเชื่อมต่อกันเป็นวงแหวนล้อมรอบตัวเมืองกรุงเทพมหานคร จังหวัด
นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ รวมถึงผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วย
๖) เส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ -ใต้ (North-South Economic Corridor:
NSEC) เชื่อมโยงระหว่างไทย เมียนมา ลาว และจีน โดยมีจุดเริ่มต้นที่จีนเข้าเขตประเทศไทยทางจังหวัด
เชียงราย มีปลายทางทีก่ รุงเทพมหานคร และมีเส้นทางเชื่อมต่อไปยังภาคใต้
๗) เส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ (Southern Economic Corridor: SEC)
เชื่อมโยงระหว่างเมียนมา ไทย กัมพูชา และเวียดนาม ประกอบด้วย เส้นทางทวาย-ทิกิ-กรุงเทพมหานครอรัญประเทศ-ปอยเปต-พนมเปญ-โฮจิมินห์-วังเตา ซึ่งเป็นเส้นทางที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง โดยพาดผ่าน
เมืองส้าคัญหลายเมืองและมีการขนส่งข้ามแดนตามแนวเส้นทางในปริมาณมาก และเส้นทางทวาย-ทิกิบ้านพุน้าร้อน-กรุงเทพมหานคร-เสียมราฐ-สตรึงเตร็ง-ควิวยอน ซึ่งเป็นเส้นทางเศรษฐกิจและท่องเที่ยวส้าคัญ
ระหว่างไทย และกัมพูชา รวมถึงเชื่อมต่อระหว่างไทยไปภาคกลางของเวียดนามผ่านกัมพูชา
๒.๑.๒ รถไฟ มีศูนย์กลางอยู่ที่สถานีกรุงเทพมหานคร หรือสถานี "หัวล้าโพง" โดยเป็นระบบ
ทางสาม ได้แก่ ช่ว งสถานีรังสิต - ชุมทางบ้านภาชี และหัว หมาก - ชุมทางฉะเชิงเทรา และทางคู่ ได้แ ก่
ช่ว งสถานี ชุมทางบางซื่อ - รังสิต ชุมทางบ้านภาชี - ลพบุรี ชุมทางบ้านภาชี - ชุมทางแก่งคอย และตลิ่งชัน นครปฐม ทางรถไฟมี ๕ สาย คือ สายเหนือ สายตะวันออกเฉียงเหนือ สายตะวันออก สายใต้ และสายแม่กลอง
๒.๑.๓ รถไฟฟ้า มีระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเชื่อมกรุงเทพมหานคร ออกสู่พื้นที่ปริมณฑล
ทุกทิศทาง โดยปัจจุบันมีระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเปิดให้บริการแล้ว จ้านวน ๖ เส้นทาง ประกอบด้ว ย
๑) รถไฟฟ้าสายสีเขียวอ่อน ช่วงหมอชิต-ส้าโรง ๒) รถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้ม ช่วงสนามกีฬาแห่งชาติ - บางหว้า
๓) รถไฟฟ้าสายสีน้าเงิน ช่วงเตาปูน - บางซื่อ - หัวล้าโพง ๔) รถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - เตาปูน
๕) รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ ช่วงสุวรรณภูมิ - พญาไท และ ๖) รถโดยสารด่วนพิเศษ BRT ช่วงสาทร ราชพฤกษ์ และที่ อ ยู่ ร ะหว่ า งด้ า เนิ น การ ได้ แ ก่ รถไฟฟ้ า สายสี แ ดงเข้ ม ช่ ว งบางซื่ อ -รั ง สิ ต สายสี เ ขี ย ว
ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต และสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี เป็นต้น
2.2 การคมนาคมขนส่งทางน้า
๒.๒.๑ การขนส่งทางลาน้าภายในภาค ได้แก่ เส้นทางแม่น้าเจ้าพระยา ป่าสัก แม่กลอง และ
ท่าจีน ซึ่งยังใช้ได้ไม่เต็มศักยภาพ เนื่องจากปัญหาล้าน้้าตื้นเขินในบางช่วง
๒.๒.๒ การขนส่งทางชายฝั่ง คือ ท่าเรือกรุงเทพมหานคร เป็น Feeder Port ของท่าเรือ
แหลมฉบัง รวมถึงมีท่าเรือ Ferry หัวหิน - พัทยา
2.3 การคมนาคมขนส่ ง ทางอากาศ มี ท่ า อากาศยานนานาชาติ สุ ว รรณภู มิ และท่ า อากาศยาน
ดอนเมือง และอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าเชื่อมโยง ๓ ท่าอากาศยาน ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา
ให้เป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคอาเซียน
2.4 ด่านชายแดน มีด่านถาวร ๑ ด่าน คือ ด่านถาวรบ้านพุน้าร้อน จุดผ่อนปรน ๒ จุด คือ จุดผ่อนปรน
พิเศษด่านสิงขร และจุดผ่อนปรนด่านพระเจดีย์สามองค์ ที่เป็นจุดเชื่อมโยงการค้าชายแดนกับเมียนมา
2.5 แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างดาเนินการในภาค ได้แก่ รถไฟความเร็วสูง
ช่วงกรุงเทพมหานคร-โคราช รถไฟทางคู่ช่วงนครปฐม-หัวหิน หัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์ ฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้าแก่งคอย ลพบุรี-ปากน้้าโพ ฯลฯ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) ๒ เส้นทาง ได้แก่ ๑) เส้นทาง
แผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร

๔

บางใหญ่-กาญจนบุรี และ ๒) เส้นทางบางปะอิน-นครราชสีมา การพัฒนารถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ได้แก่ รถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต -สะพานใหม่-คูคต สายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี รถไฟฟ้า
สายสีแดงเข้ม ช่วงบางซื่อ-รังสิต สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-ส้าโรง และสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี
2.6 บริการสาธารณูปโภค
๒.๖.๑ ไฟฟ้า การให้บริการไฟฟ้าครอบคลุมร้อยละ ๘๕.๗ ของจ้านวนครัวเรือนในภาคกลาง
โดยมีทั้งการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้บริการ
๒.๖.๒ ประปา การให้บริการน้้าประปายังไม่ครอบคลุมและทั่วถึง และมีปัญหาการขาดแคลน
แหล่งน้้าดิบทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ในปี ๒๕60 การประปาภูมิภาค (กปภ.) ซึ่งให้บริการน้้าประปารวม
๑๕ จังหวัด ยกเว้นพื้นที่ของการประปานครหลวง (กปน.) สามารถให้บริการแก่ผู้ใช้น้า จ้านวน 1,069,๓45 ราย
สั ดส่ วนการให้ บริ การในแต่ล ะจั ง หวั ด อยู่ ร ะหว่ า งร้ อยละ ๑๐ – ๕๔ และ กปน. ซึ่ ง ให้ บ ริ ก ารน้้ า ประปา
ครอบคลุ ม พื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานคร นนทบุ รี และสมุ ท รปราการ สามารถให้ บ ริ ก ารแก่ ผู้ ใ ช้ น้ า จ้ า นวน
๒,๓๒๘,๕๙๘ ราย หรือร้อยละ 55.3 ของจ้านวนครัวเรือนในพื้นที่บริการ (4,210,444 ราย) ทั้งนี้ ในเขต
กรุงเทพมหานคร สามารถให้บริการครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด

๓. สภาพเศรษฐกิจและรายได้
๓.๑ ภาพรวมเศรษฐกิจ
๓.๑.๑ ภาคกลางเป็ น แหล่ ง เศรษฐกิ จ ที่ ส าคั ญ ของประเทศรองจากกรุ ง เทพมหานคร
โดยภาคกลาง (๑๗ จังหวัด) มีมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาค ณ ราคาประจ้าปี ๒๕๖๐ เท่ากับ ๓,๕๒๒,๕๑๕ ล้านบาท
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๒๒.๘ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ เมื่อเทียบขนาดเศรษฐกิจ ปี ๒๕๕๖ กับปี ๒๕๖๐
พบว่า ภาคกลาง (๑๗ จังหวัด) มีสัดส่วนการผลิตลดลง ส้าหรับกรุงเทพมหานคร เพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๓๐.๔
เป็นร้อยละ ๓๒.๕ ภาคกลางเป็นภาคที่มีการพัฒนาและใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจสูง ซึ่งเป็นผล
มาจากการเป็ นพื้ นที่ ร องรั บ การขยายตัว ของกิ จกรรมทางเศรษฐกิจ จากกรุง เทพมหานคร อีก ทั้ง ยัง ได้ รั บ
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานค่อนข้างเพียบพร้อม ท้าให้มีความสะดวกในการคมนาคมขนส่งทั้งทางบก
ทางน้้า และทางอากาศ รวมทั้ง มีแหล่งน้้าและระบบชลประทานค่อนข้างสมบูรณ์เมื่อเทียบกับภาคอื่นๆ และมี
พื้นที่ชายแดนติดกับเมียนมา จึงมีศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาทั้งทางด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การค้า
การท่ องเที่ ยวและบริ การ ท้ าให้ มี สั ดส่ วนการผลิ ต สู ง รองจากกรุ ง เทพมหานคร และเมื่ อภาคกลางรวมกั บ
กรุงเทพมหานคร มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ ๕๕.๓ ในขณะที่ภาคอื่นส่วนใหญ่มีสัดส่วนการผลิตต่อประเทศค่อนข้างต่้า
๓.๑.๒ โครงสร้างเศรษฐกิจของภาคกลางพึ่งพิงภาคบริการมากที่สุด ในปี ๒๕๖๐ ภาคบริการ
มีสัดส่วนการผลิตร้อยละ ๔๘.๘ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๔๔.๔ ในปี ๒๕๕๖ รองลงมาคือ ภาคอุตสาหกรรมมีสัดส่วน
การผลิตร้อยละ ๔๕.๔ (สาขาอุตสาหกรรม ร้อยละ ๔๔.๓ สาขาเหมืองแร่ ร้อยละ ๑.๑) ลดลงจากร้อยละ ๔๘.๑ ใน
ปี ๒๕๕๖ และที่เหลือเป็นภาคเกษตรร้อยละ ๕.๙ ลดลงจากร้อยละ ๗.๕ ในปี ๒๕๕๖ ส้าหรับสาขาการผลิตที่มี
สั ด ส่ ว นการผลิ ต สู ง ที่ สุ ดของภาคในปี ๒๕๖๐ คื อ สาขาอุต สาหกรรม โดยสั ด ส่ ว นมู ล ค่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ส าขา
อุตสาหกรรมคิดเป็นร้อยละ ๔๔.๓ ของมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาค และสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาคกลาง
ต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรวมทั้งประเทศอยู่ที่ร้อยละ ๓๗.๒ นอกจากสาขาอุตสาหกรรมแล้ว สาขาการผลิต
หลักของภาคที่ส้าคัญรองลงมา คือ สาขาการค้า มีสัดส่วนการผลิต ร้อยละ ๑๓.๖ สาขาขนส่ง ร้อยละ ๗.๐ และ
สาขาเกษตรกรรม ป่าไม้ และประมง ร้อยละ ๕.๙
แผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร

๕

ตารางที่ ๑ การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจของภาคกลาง
รายการ
มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาค
 มูลค่า (ล้านบาท)
 สัดส่วนต่อประเทศ (ร้อยละ)
 อัตราขยายตัวที่แท้จริง (ร้อยละ)
มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัว
 มูลค่า (บาท/คน/ปี)
 อัตราการขยายตัว (ร้อยละ)
โครงสร้างการผลิต (ร้อยละ)
 ภาคเกษตร
- เกษตรกรรม ป่าไม้ และประมง
 ภาคอุตสาหกรรม
- เหมืองแร่ฯ
- อุตสาหกรรม
 ภาคบริการ
- การค้าส่งค้าปลีก
- ขนส่ง
- อื่นๆ

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๖๐

3,021,978 3,096,943 3,252,843 3,342,439 3,522,515
23.4
23.4
23.7
23.0
22.8
1.7
0.1
3.5
1.1
4.3
225,437
2.0

228,774
1.5

238,011
4.0

242,311
1.8

253,116
4.5

7.5
7.5
48.1
0.8
47.4
๔๔.๔
11.4
6.7
๒๖.๓

7.0
7.0
47.7
0.7
46.9
๔๕.๓
12.0
6.5
๒๖.๙

6.2
6.2
47.3
0.9
46.4
๔๖.๕
12.3
6.8
๒๗.๔

6.0
6.0
45.6
1.1
44.5
๔๘.๔
12.9
7.0
๒๘.๕

5.9
5.9
45.4
1.1
44.3
48.8
13.6
7.0
๒๘.๑

ที่มา: ประมวลจากข้อมูลของส้านักบัญชีประชาชาติ สศช.
๓.๑.๓ อัต ราการขยายตั วเฉลี่ยทางเศรษฐกิจของภาคกลางต่ากว่าระดับประเทศ เศรษฐกิจ
ภาคกลางมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยในช่วง ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) ร้อยละ ๒.๑ ต่้ากว่าระดับประเทศที่มีอัตรา
การขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๒.๘ และถ้าเทียบรายปีจะพบว่า อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของภาคกลาง
ส่วนใหญ่จะต่้ากว่าประเทศ ทั้งที่ภาคกลางเป็นภาคที่มีบทบาททางเศรษฐกิจที่ส้าคัญของประเทศ ซึ่งสาเหตุหลัก
มาจากเศรษฐกิจของภาคพึ่งพิงการส่งออก ดังนั้นจ้าเป็นต้องเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิต
และบริการเพื่อยกระดับการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง
๓.๑.๔ ภาคกลางมีมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคเฉลี่ยต่อหัว (GRP Per capita) สูงกว่าระดับประเทศ
ปี ๒๕๖๐ ภาคกลางมีมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคเฉลี่ยต่อหัวเท่ากับ ๒๕๓,๑๑๖ บาท เพิ่มขึ้นจาก ๒๒๕,๔๓๗ บาท
ในปี ๒๕๕๖ และสูงกว่า ระดับประเทศที่มีมูลค่าผลิตภัณฑ์เฉลี่ยต่อหัวเท่ากับ ๒๒๘,๓๙๘ บาท แต่มีอัตราการ
ขยายตัวเฉลี่ยในช่วง ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) ร้อยละ ๒.๗ ต่้ากว่าระดับประเทศที่มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย
ร้อยละ ๔.๒ ในช่วงเดียวกัน จังหวัดที่มีมูล ค่า ผลิต ภัณ ฑ์จัง หวัด เฉลี่ย ต่อ หัว (GPP Per capita) สูงที่สุดคือ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๔๖๕,๙๗๒ บาท รองลงมาคือ สมุทรสาคร ๔๑๑,๓๒๖ บาท และสมุทรปราการ
๓๔๓,๒๑๕ บาท ส่วนจังหวัดที่มีมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดเฉลี่ยต่อหัวต่้าที่สุดคือ สุพรรณบุรี ๑๐๐,๕๙๕ บาท
ต่้ากว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๔.๖ เท่า ส้าหรับกรุงเทพมหานคร มีมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดเฉลี่ยต่อหัว
๕๗๓,๙๐๗ บาท
๓.๑.๕ พื้ น ที่ เ ศรษฐกิ จ หลั ก ของภาคกลางยั ง คงกระจุ ก ตั ว อยู่ ใ นจั ง หวั ด ที่ เ ป็ น แหล่ ง
อุตสาหกรรมสาคัญของภาค โดยจังหวัดที่มีสัดส่วนการผลิตสูงที่สุดคือ สมุทรปราการ ร้อยละ ๒๐.๔ รองลงมา
คื อ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ร้ อ ยละ ๑๑.๕ สมุ ท รสาคร ร้ อ ยละ ๑๑.๓ และปทุ ม ธานี ร้ อ ยละ ๑๐.๘
แผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร

๖

ส่วนจังหวัดที่มีสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อภาคต่้าที่สุดคือ จังหวัดสมุทรสงคราม ร้อยละ ๐.๖ ชี้ให้เห็นว่า
การกระจายการพัฒนาในภาคกลางยังไม่ทั่วถึงทุกพื้นที่ โดยจังหวัดในภาคที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจดี
คือจังหวัดในแถบปริมณฑลที่รองรับการกระจายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจมาจากกรุงเทพมหานครโดยตรง
และจังหวัดที่เป็นแหล่งอุตสาหกรรมส้าคัญของภาค ดังนั้นจ้า เป็นต้องรักษาพื้นที่ฐานการผลิตเดิมของภาค
ควบคู่กับการกระจายการพัฒนาไปยังพื้นที่จังหวัดอื่นๆ
๓.๒ เศรษฐกิจรายสาขา
๓.๒.๑ ภาคเกษตร
๑) ภาคกลางมีศักยภาพในการพัฒนาด้านการเกษตรตั้งแต่ต้นน้า กลางน้า และปลายน้า
โดยมีดิน และน้้ าอุ ดมสมบู ร ณ์ และมีร ะบบชลประทานที่ดี มีลั กษณะภู มิประเทศที่เ อื้ออ้ านวย ท้ าให้ เป็ น
แหล่งผลิตสินค้าเกษตรหลากหลายประเภท ทั้งพืชผัก ผลไม้ ปศุสัตว์ และประมง รวมทั้งเป็นแหล่งอุตสาหกรรม
แปรรูปการเกษตรที่เชื่อมโยงแหล่งผลิตสินค้าเกษตรทั้งในภาคกลาง และภาคอื่ นๆ มีสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าว
แห่งชาติ ตั้งอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรี มีศูนย์วิจัยข้าวตั้งอยู่ในพื้นที่หลายจังหวัด ได้แก่ จังหวัดชัยนาท สุพรรณบุรี
ลพบุรี ราชบุรี ปทุมธานี และพระนครศรีอยุธยา นอกจากนี้ ยังมีตลาดค้าส่งค้าปลีกสินค้าเกษตรที่ส้าคัญในพื้นที่
เช่น ตลาดไท จังหวัดปทุมธานี ตลาดศรีเมือง จังหวัดราชบุรี ตลาดปลาสุวพันธ์ จังหวัดอ่างทอง และตลาดมหาชัย
จังหวัดสมุทรสาคร เป็นต้น
๒) ภาคกลางมี มู ล ค่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ภ าคเกษตร ณ ราคาประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐
ประมาณ ๒๐๗,๓๗๙ ล้านบาท ลดลงจาก ๒๒๖,๖๒๑ ล้านบาท ในปี ๒๕๕๖ โดยเป็นมูล ค่าผลิตภัณ ฑ์
สาขาเกษตรกรรม การป่า ไม้ ณ ราคาประจ้าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ประมาณ ๑๗๘,๙๐๖ ล้านบาท และสาขา
ประมง ๒๘,๔๗๓ ล้านบาท ภาคเกษตรของภาคกลางมีสัดส่วนมูลค่า ผลิตภัณฑ์คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๑ ของ
มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรของประเทศ เมื่อพิจารณาอัตราการเติบโตเฉลี่ย ในช่วง ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐)
ของภาคเกษตร พบว่า หดตัวเฉลี่ยร้อยละ ๐.๖ เนื่องจากรูปแบบการผลิตเป็นเกษตรเชิงพาณิชย์ที่ใช้สารเคมี
จ้านวนมาก มีปัญหาดินเสื่อมโทรม และหลายพื้นที่มักประสบปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง มูลค่าผลิตภัณฑ์สาขา
เกษตรกรรม การป่าไม้มีสัดส่วนการผลิตร้อยละ ๕.๑ ต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคกลาง และร้อยละ ๑๕.๓ ของ
มูลค่าผลิตภัณฑ์สาขาเกษตรกรรม การป่าไม้ ของประเทศ ส้าหรับสาขาประมง แม้ว่าจะมีสัดส่วนการผลิตเพียง
ร้อยละ ๐.๘ ต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคกลาง แต่มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ ๒๕.๐ ของมูลค่าผลิตภัณฑ์สาขาประมง
ของประเทศ
๓) ภาคกลางเป็นแหล่งเกษตรกรรมที่สาคัญของประเทศและมีแนวโน้มการพัฒนา
คุณภาพการผลิตมากขึ้น แหล่งการท้าเกษตรฯ (เกษตรและประมง) ที่ส้าคัญของภาคกลาง คือ จังหวัดราชบุรี
มีสัดส่วนการผลิตร้อยละ ๑๒.๓ รองลงมาคือ จังหวัดสุพรรณบุรี ร้อยละ ๑๒.๒ กาญจนบุรี ร้อยละ ๑๐.๑ และ
นครปฐม ร้อยละ ๙.๕ ภาคกลางเป็นพื้นที่ที่มีที่ราบลุ่มแม่น้าที่อุดมสมบูรณ์เหมาะสมในการท้าการเกษตร
แม้ว่าปัจ จุบัน มีแรงผลักดัน ทางเศรษฐกิจ ท้าให้พื้นที่เกษตรกรรมของภาคกลางลดลงไปมาก โดยแปรเปลี่ยน
ไปเป็นพื้นที่อุตสาหกรรม และที่อยู่อาศัยมากขึ้น แต่ภาคกลางยังถือได้ว่าเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่ส้าคัญของ
ประเทศแห่งหนึ่ง ทั้งทางด้านการเพาะปลูก การท้าปศุสัตว์ และประมง สินค้าเกษตรที่ส้าคัญของภาคกลางมีดังนี้
(๑) ข้าวและพืชไร่ ผลผลิตที่ส้าคัญได้แก่ ข้าว จังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกข้าวทั้งนาปี
และนาปรั ง มาก คื อ จั งหวัด สุ พรรณบุ รี พระนครศรีอยุ ธ ยา และชัยนาท มัน สาปะหลัง จัง หวั ดที่มี พื้น ที่
ปลูกมันส้าปะหลังมาก คือ จังหวัดกาญจนบุรี และลพบุรี อ้อยโรงงาน ปลูกมากในจังหวัดกาญจนบุรี ลพบุรี และ
แผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร

๗

สุพรรณบุรี สับปะรดโรงงาน ปลูกมากในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปลูกมากในจังหวัดลพบุรี
และสระบุรี
(๒) กล้ วยไม้ เป็ นพื ชส่ งออกส้ าคั ญที่ ท้ ารายได้ และสร้ างชื่ อเสี ยงให้ กั บประเทศ
โดยแหล่งผลิตกล้วยไม้ที่ส้าคัญของประเทศอยู่ในพื้นที่ภาคกลาง ซึ่งจังหวัดที่มีเนื้อที่เก็บเกี่ยวและผลผลิตมากที่สุด
ของภาคและของประเทศคือ จังหวัดนครปฐม รองลงมาคือ จังหวัดสมุทรสาคร
(๓) ปศุ สั ต ว์ ได้ แ ก่ โคนม เลี้ ย งมากที่ สุ ด ที่ จั ง หวั ด สระบุ รี รองลงมา ได้ แ ก่
จังหวัดลพบุ รี ราชบุรี กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และนครปฐม โคเนื้อ เลี้ ยงมากที่สุดที่จังหวัดกาญจนบุรี
รองลงมา ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ สุกร เลี้ยงมากที่สุดที่จังหวัดราชบุรี
รองลงมา ได้แก่ จั งหวัดนครปฐม ลพบุรี สุ พรรณบุรี และสระบุรี เป็ด เนื้อ เลี้ยงมากที่สุดที่จังหวัดสระบุรี
รองลงมา ได้แก่ จังหวัดนครปฐม ลพบุรี กาญจนบุรี และราชบุรี เป็ดไข่ เลี้ยงมากที่สุดที่จังหวัดสุ พรรณบุรี
รองลงมา ได้แก่ จังหวัดอ่างทอง นครปฐม ลพบุรี และพระนครศรีอยุธยา ไก่เนื้อ เลี้ยงมากที่สุดที่จังหวัดลพบุรี
รองลงมา ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี และนครปฐม และไก่ไข่ เลี้ยงมากที่สุดที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา รองลงมา ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี นครปฐม อ่างทอง และสระบุรี
(๔) ประมง ภาคกลางมี ศั ก ยภาพในการท้ า การประมงทั้ ง น้้ า จื ด และน้้ า เค็ ม
โดยจั งหวัดที่มีมูล ค่าผลิ ตภัณฑ์ส าขาประมงสู งที่สุ ดของภาค คือจังหวัดสมุทรสาคร รองลงมาคือ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ นครปฐม และสมุทรปราการ
๔) พื้ น ที่ ช ลประทานต่ อ พื้ น ที่ เ กษตรของภาคกลางสู ง กว่ า ค่ า เฉลี่ ย ประเทศ
โดยมีสัดส่วนร้อยละ ๕๘.๘ ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศที่มีสัดส่วนร้อยละ ๒๒.๐ พื้นที่ชลประทานของภาคกลาง
ในปี ๒๕๖๐ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ ๑๐.๖ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๓ ของพื้นที่ชลประทานทั้งประเทศ
๕) เกษตรปลอดภั ย /เกษตรอิน ทรี ย์ ใ นพื้ น ที่ ยั งมี ไ ม่ม ากนั ก จากข้ อมู ล การตรวจ
รับรองเกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ของกรมวิชาการเกษตร ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ พบว่า
ภาคกลางมีพื้นที่ได้รับการรับรองเกษตรปลอดภัยรวมทั้งสิ้น ๑๐๑,๘๙๓.๕๘ ไร่ แบ่งออกเป็นที่ยังไม่หมดอายุ
๙๘,๔๘๐.๖๕ ไร่ และที่หมดอายุ ๓,๔๑๒.๙๓ ไร่ และเกษตรอินทรีย์ ๑,๔๖๙.๙๙ ไร่ แบ่งออกเป็นที่ยังไม่
หมดอายุ ๑,๔๔๗.๗๔ ไร่ และที่หมดอายุ ๒๒.๒๕ ไร่ โดยจังหวัดในภาคกลางที่มีพื้นที่ได้รับการรับรองแหล่ง
ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยมากที่สุดคือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รองลงมาคือ จังหวัดปทุมธานี ราชบุรี และ
สุ พรรณบุ รี ส่ วนจั งหวัดที่มีพื้นที่ได้รั บการรั บรองแหล่ งผลิ ตสิ นค้าเกษตรอินทรีย์มากที่สุ ดคือ จังหวัดลพบุ รี
รองลงมาคือ จังหวัดสุพรรณบุรี สระบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และราชบุรี
๓.๒.๒ ภาคอุตสาหกรรม
๑) สาขาอุตสาหกรรมเป็นสาขาการผลิตหลักของภาค ภาคกลางมีมูลค่าผลิตภัณฑ์
ภาคอุตสาหกรรม ณ ราคาประจ้าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เท่ากับ ๑,๕๙๗,๕๖๕ ล้ านบาท เพิ่มขึ้นจาก ๑,๔๕๔,๕๘๐
ล้านบาทในปี ๒๕๕๖ โดยเป็นมูลค่าผลิตภัณฑ์สาขาอุตสาหกรรม ๑,๕๕๙,๑๙๒ ล้านบาท และสาขาเหมืองแร่
๓๘,๓๗๓ ล้านบาท สาขาอุตสาหกรรมจึงเป็นสาขาการผลิตหลักที่ส้าคัญของภาคกลาง ปี ๒๕๖๐ สัดส่วนมูลค่า
ผลิตภัณฑ์สาขาอุตสาหกรรมต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาค คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๓ และมีสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์
สาขาอุตสาหกรรมต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์สาขาอุตสาหกรรมของประเทศ คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๒
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๒) สาขาอุต สาหกรรมของภาคกลางมีอัตราขยายตัวเฉลี่ยต่ากว่าระดับประเทศ
เมื่อพิจารณาการเติบโตของสาขาอุตสาหกรรมของภาคกลางในช่วง ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐) ที่ผ่านมา พบว่า
สาขาอุตสาหกรรมของภาคกลางขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๐.๘ ในขณะที่ระดับประเทศมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย
ร้อยละ ๑.๗
๓) อุตสาหกรรมและแหล่งผลิตที่สาคัญของภาคกลางยังคงกระจุกตัวในจังหวัด
ปริ ม ณฑล พระนครศรี อยุ ธ ยา และสระบุ รี จังหวัดที่ มีสั ด ส่ ว นมูล ค่าผลิ ต ภัณฑ์ อุตสาหกรรมสู ง ที่สุ ด คื อ
จังหวัดสมุทรปราการ รองลงมาคือ จั งหวัดพระนครศรีอยุธยา สมุทรสาคร ปทุมธานี และนครปฐม ส้ าหรับ
อุตสาหกรรมส้าคัญๆ ที่มีสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์สูงที่สุดของภาคกลางคือ อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร
คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๗ ของมูลค่าผลิตภัณฑ์สาขาอุตสาหกรรมของภาค แหล่งผลิตที่ส้าคัญอยู่ในพื้นที่จังหวัด
สมุ ท รสาคร สมุ ทรปราการ และนครปฐม รองลงมาคื อ อุต สาหกรรมการผลิต ผลิต ภัณ ฑ์ค อมพิว เตอร์
อิเ ล็ก ทรอนิก ส์ และอุป กรณ์ท างทัศ นศาสตร์ ร้อ ยละ ๑๐.๖ แหล่ ง ผลิ ต ที่ ส้ า คั ญ อยู่ ใ นพื้ นที่ จั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา และปทุมธานี อุตสาหกรรมการผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี ร้อยละ ๑๐ แหล่งผลิต
ที่ส้าคัญอยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรปราการ และนครปฐม อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องดื่ม ร้อยละ
๙.๕ แหล่งผลิตที่ส้าคัญอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ปทุมธานี และพระนครศรีอยุธยา อุตสาหกรรมการผลิต
ยานยนต์ รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วง ร้อยละ ๗.๒ แหล่งผลิตที่ส้าคัญอยู่ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ
สมุทรปราการ อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก ร้อยละ ๖.๗ แหล่งผลิตที่ส้า คัญ อยู่ใ นพื้น ที่
จังหวัด สมุทรสาคร นครปฐม และสมุทรปราการ อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ท้าจากแร่อโลหะ
ร้อยละ ๖.๕ แหล่งผลิตที่ส้าคัญอยู่ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี
๔) อุตสาหกรรมของภาคกลางส่วนใหญ่ยังขาดการนานวัตกรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่ ม
มีการใช้แรงงานอย่างเข้มข้น และส่งผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม ท้าให้มีคู่แข่งทางการค้าสูง และยังมี
ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน คุณภาพแรงงานไม่สอดคล้ องกับความต้องการของตลาด เกิดปัญหามลพิษ
เนื่องจากขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการควบคุมมลพิษจากโรงงานอุ ตสาหกรรมท้าให้เกิดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่ง ปัญหาเหล่านี้ควรต้องหาแนวทางแก้ไขโดยเร็ว เพื่อให้ภาคกลางมีศักยภาพในการพัฒนา
ด้านอุตสาหกรรมต่อไปได้อย่างยั่งยืน
๕) ภาคกลางเป็ น ที่ ตั้ ง นิ ค มอุ ต สาหกรรมที่ ส าคั ญ ของประเทศ ปั จ จุ บั น มี
นิคมอุตสาหกรรมที่ส้ าคัญในพื้นที่ ๑๕ แห่ ง ใน ๘ จังหวัด คือ สมุทรปราการ ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมบางปู
นิคมอุตสาหกรรมบางพลี ปทุมธานี ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมนวนคร สมุทรสาคร ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรม
มหาราชนคร นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร และนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร พระนครศรีอยุธยา ได้แก่ นิคม
อุตสาหกรรมบางปะอิน นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค (บ้านหว้า) และนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร ราชบุรี ได้แก่
นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี และนิคมอุตสาหกรรมวี อาร์ เอ็ม สระบุรี ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย และ
นิคมอุตสาหกรรมหนองแค เพชรบุรี ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมบริการไทย ไดมอนด์ ซิตี้ และประจวบคีรีขันธ์
ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมเหล็กบางสะพาน
๓.๒.๓ การค้าชายแดน
๑) ภาคกลางเป็นภาคที่มีศักยภาพในการพัฒนาทางด้านการค้าชายแดนกับประเทศ
เมียนมา โดยภาคกลางมีพื้นที่ชายแดนติดกับเมียนมาทางฝั่งตะวันตก ซึ่งจังหวัดที่เป็นแหล่งการค้าชายแดน
ที่ส้าคัญคือ จังหวัดกาญจนบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ปี ๒๕๖๑ ภาคกลางมีมูลค่าการค้าชายแดนรวมทั้งสิ้น
แผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร
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ประมาณ ๗๖,๗๙๑.๖๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๘ ของประเทศ ลดลงจาก ๑๑๔,๘๓๕.๗๖ ล้านบาท
ในปี ๒๕๕๖ โดยเป็นมูลค่าการน้าเข้า ๗๕,๙๕๖.๙๙ ล้านบาท และส่งออก ๘๓๔.๗๐ ล้านบาท ขาดดุลการค้า
กับประเทศเพื่อนบ้านมาโดยตลอด เนื่องจากมีการน้าเข้าก๊าซธรรมชาติมาจากทางเมียนมาเป็นมูลค่าสูง ส้าหรับ
การค้ าชายแดนของภาคกลาง ในช่ ว ง ปี ๒๕๕๖-๒๕๖๑ มี อั ต ราการหดตั ว เฉลี่ ย ร้ อ ยละ ๓.๙ ขณะที่
ระดับประเทศขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๖
๒) สินค้าส่งออกส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภค โดยสินค้าส่งออกไปยังเมี ยนมา
ที่ส้าคัญ ได้แก่ อาหารเสริมและนม เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เครื่องปรุงรส น้้ามันปาล์ม ต้นกล้าสัก เครื่องจักร
การเกษตร สุกรมีชีวิต ปุ๋ยและปูนซีเมนต์ เป็นต้น และสินค้าน้าเข้าจากเมียนมาที่ส้าคัญ ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ
โค-กระบือมีชีวิต ไม้ไผ่ล้า อาหารทะเล ขี้เลื่อย และเฟอร์นิเจอร์ไม้ เป็นต้น แม้ว่าการค้าชายแดนของภาคกลาง
จะเป็นการน้าเข้ามากกว่าส่งออก เนื่องจากต้องพึ่งพาพลังงานและพืชเกษตรที่เป็นวัตถุดิบการผลิตจากประเทศ
เพื่อนบ้าน แต่ก็สามารถน้ามาใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศได้
๓.๒.๔ การท่องเที่ยว
๑) จ านวนนักท่องเที่ยวของภาคกลางมีแนวโน้มขยายตัวสูงกว่า ระดับประเทศ
ภาคกลางเป็น พื้นที่ที่มีส ภาพภูมิประเทศทั้งภูเขา ป่ าไม้ น้้าตก และทะเล รวมทั้งเป็นแหล่งประวัติศาสตร์
ที่ส้าคัญของประเทศ จึงมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายหลากหลายประเภท แหล่งท่องเที่ยวส้าคัญและมีชื่อเสียง
ของภาคกลาง ได้แก่ ชะอ้า หัวหิน และอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เป็นต้น ท้าให้มีนักท่องเที่ยว
เดินทางมาเที่ยวจ้านวนมาก ในปี ๒๕๖๐ ภาคกลางมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยือน ๖๒.๒๕ ล้านคน เพิ่มขึ้นจาก
๔๓.๘๙ ล้านคน ในปี ๒๕๕๖ จังหวัดในภาคกลางที่มีจ้านวนนักท่องเที่ยวมากที่สุด คือ จังหวัดกาญจนบุรี รองลงมา
คือ จังหวัดเพชรบุรี พระนครศรีอยุธยา และประจวบคีรีขันธ์ ส้าหรับอัตราการขยายตัวของจ้านวนนักท่องเที่ยวของ
ภาคกลาง ในช่วงปี ๒๕๕๖-๒๕๖๐ มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๑๔.๓ สูงกว่าระดับประเทศที่มีอัตราการ
ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๘.๑
๒) รายได้จากการท่องเที่ยวมีแนวโน้มขยายตัวต่ากว่าระดับ ประเทศ ในปี ๒๕๖๐
ภาคกลางมีรายได้จากการท่องเที่ยว ๑๕๘,๒๒๕.๑๗ ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ ๖.๔ ของประเทศ) เพิ่มขึ้นจาก
๙๗,๑๑๖.๓๖ ล้านบาท ในปี ๒๕๕๖ จังหวัดที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวมากที่สุดในภาคกลาง คือ จังหวัด
ประจวบคี รี ขั น ธ์ รองลงมาคื อ จั ง หวั ด เพชรบุ รี กาญจนบุ รี และพระนครศรี อ ยุ ธ ยา ส้ า หรั บ อั ต รา
การขยายตัวเฉลี่ยของรายได้จากการท่องเที่ยวของภาคกลางในช่วงปี ๒๕๕๖-๒๕๖๐ มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย
ร้อยละ ๑๓.๑ ต่้ากว่าระดับประเทศที่มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๑๓.๖
๓) นั ก ท่ อ งเที่ ย วส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ชาวไทย และจ านวนวั น พั ก และรายจ่ า ยของ
นักท่องเที่ยวในพื้นที่ค่อนข้างต่ากว่าภาคอื่น เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งไม่มีสิ่งอ้านวยความสะดวก
ยังไม่เป็นที่รู้จัก และมีที่ตั้งอยู่ใกล้ กรุงเทพมหานคร จึงไม่นิยมพักค้าง กรุงเทพมหานครมีแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ชื่อเสี ยงในระดับ นานาชาติ ได้แก่ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และปี ๒๕๖๐ กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองที่มี
นักท่องเที่ยวต่างชาติมาท่องเที่ย วมากที่สุ ดของโลก ส้ าหรับรายได้ท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร มีสูงถึง
๙๔๗,๒๘๔.๓๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๓ ของประเทศ
๓.๓ เศรษฐกิจระดับครัวเรือน
จากข้อมูลล่ าสุ ดปี ๒๕๖๐ พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนของประชากรในภาคกลางสูงกว่า
ประเทศ แต่หนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนของประชากรในภาคกลางต่้ากว่าประเทศ และเมื่อพิจารณาแนวโน้มอัตรา
แผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร

๑๐

การขยายตัวเฉลี่ย (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) ของรายได้พบว่าสูงกว่าระดับประเทศ ส่วนอัตราการขยายตัวเฉลี่ย
ของหนี้ สิ น ต่้ากว่ าระดั บ ประเทศ และเมื่อเปรี ยบเทีย บอัตราการขยายตัวระหว่างรายได้กั บหนี้สิ นเฉลี่ ยต่ อ
ครัวเรือนแล้ว พบว่า อัตราการขยายตัวของรายได้เฉลี่ยครัวเรือนสูงกว่าหนี้สินเฉลี่ย ดังนั้นประชากรของภาค
มีแนวโน้มที่จะมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๓.๓.๑ รายได้เฉลี่ยครัวเรือนของภาคกลางสูงกว่าระดับประเทศ โดยในปี ๒๕๖๐ ภาคกลาง
มีรายได้เฉลี่ยครัวเรือน ๓๐,๖๖๐ บาทต่อเดือน สูงกว่าระดับประเทศ (๒๖,๙๔๖ บาทต่อเดือน) เพิ่มขึ้นจาก
๒๖,๘๓๐ บาทต่อเดือน ในปี ๒๕๕๖ โดยมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) ร้อยละ ๑๒.๓ สูงกว่า
ระดับประเทศที่ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕.๑ จังหวัดที่มีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนสูงที่สุด ของภาค คือ จังหวัดปทุมธานี
๔๑,๔๘๔ บาทต่อเดือน รองลงมาคือ นนทบุรี ๔๐,๘๖๑ บาทต่อเดือน สระบุรี ๓๕,๓๗๘ บาทต่อเดือน ราชบุรี
๓๓,๖๒๒ บาทต่อเดือน นครปฐม ๓๒,๗๖๑ บาทต่อเดือน และสมุทรสงคราม ๓๐,๑๘๓ บาทต่อเดือน ส่วนจังหวัด
ที่มีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนต่้าสุดในภาค คือ จังหวัดลพบุรี ๑๙,๗๙๖ บาทต่อเดือน
๓.๓.๒ หนี้สินเฉลี่ยครัวเรือนของภาคกลางต่ากว่าระดับประเทศ โดยในปี ๒๕๖๐ ภาคกลาง
มีหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน ๖๒,๘๕๗ บาท ต่้ากว่าระดับประเทศ (๑๗๘,๙๙๔ บาท) ลดลงจาก ๖๕,๙๓๒ บาท
ในปี ๒๕๕๖ โดยมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) ร้อยละ ๖.๒ ต่้ากว่าระดับประเทศที่ขยายตัว
เฉลี่ยร้อยละ ๑๐.๔ จังหวัดที่มีหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนสูงที่สุ ดของภาค คือ จังหวัดปทุมธานี ๒๙๔,๙๐๑ บาท
รองลงมา คือ นนทบุรี ๒๘๘,๙๔๐ บาท ชัยนาท ๒๘๖,๘๘๘ บาท และสระบุรี ๒๘๖,๔๖๐ บาท ส่วนจังหวัดที่มี
หนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนต่้าสุดในภาค คือ จังหวัดสุพรรณบุรี ๔๕,๘๖๑ บาท

๔. ประชากรและสังคม
๔.๑ ประชากร
๔.๑.๑ ภาคกลางมี อั ต ราการเพิ่ ม ขึ้ น ของจ านวนประชากรสู ง กว่ า ค่ า เฉลี่ ย ของประเทศ
ข้อมูลจากกรมการปกครอง ในปี ๒๕๖๐ ภาคกลางมีจ้านวนประชากรทั้งสิ้น ๑๒.๐๒ ล้านคน (ชาย ๕.๘๑
ล้านคน หญิง ๖.๒๐ ล้านคน) หรือร้อยละ ๑๘.๒ ของประเทศ เพิ่มขึ้นจาก ๑๑.๕๐ ล้านคนในปี ๒๕๕๕ และ
มีอัตราการเพิ่มของจ้านวนประชากรรวมของภาคในช่วงปี ๒๕๕๕ - ๒๕๖๐ เฉลี่ยร้อยละ ๐.๙ ต่อปี สูงกว่า
ประเทศที่มีอัตราการเพิ่มเฉลี่ยร้อยละ ๐.๕ โดยจังหวัดที่มีจ้านวนประชากรมากที่สุดในสามล้าดับแรก ได้แก่
จังหวัดสมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี มีจ้านวนประชากร ๑.๓๑ ๑.๒๓ และ ๑.๑๓ ล้านคน ตามล้าดับ
การเพิ่มขึ้นของประชากรของภาคกลางส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากประชากรจากภูมิภาคอื่นหรือประชากรที่ไม่มี
สัญชาติอพยพมาพักอาศัยและประกอบอาชีพ
๔.๑.๒ โครงสร้างประชากรของภาคกลางเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ในปี
๒๕๖๖ โดยปี ๒๕๕๕ ภาคกลางมีสัดส่วนผู้สูงอายุร้อยละ ๑๓.๕ เพิ่มเป็นร้อยละ ๑๖.๐ ในปี ๒๕๖๐ และในปี
๒๕๖๖ ภาคกลางจะเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์โดยมีสัดส่วนผู้สูงอายุมากกว่า ร้อยละ ๒๐ เนื่องจากคน
มีความสนใจด้านการดูแ ลสุ ข ภาพมากขึ้น ประกอบกับ การพัฒ นาด้ านวิ ทยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี และ
ความก้ าวหน้ าทางการแพทย์ จึ งท้ าให้ คนมี อายุ ยื นยาวมากขึ้ น ขณะที่ ป ระชากรวั ย เด็ ก มี แ นวโน้ ม ลดลง
อย่างต่อเนื่องจากร้อยละ ๑๖.๓ ในปี ๒๕๕๕ เป็นร้อยละ ๑๕.๐ ในปี ๒๕๖๐ เช่นเดียวกับประชากรวัยแรงงาน
ที่มีสัดส่วนลดลงจากร้อยละ ๗๐.๒ ในปี ๒๕๕๕ เป็นร้อยละ ๖๙.๑ ในปี ๒๕๖๐ ส่งผลให้อัตราการพึ่งพิงรวม
มีแนวโน้ มสู งขึ้นอย่ างต่ อเนื่ อง ท้ าให้ ประชากรวัยแรงงานต้ องรั บภาระในการดู แลเด็กและผู้ สู งอายุมากขึ้ น
จากประชากรวัยแรงงาน ๑๐๐ คน ดูแลเด็กและผู้สูงอายุ ๔๒ คน ในปี ๒๕๕๕ เป็นประชากรวัยแรงงาน
แผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร

๑๑

๑๐๐ คน ดูแลเด็กและผู้สูงอายุ ๔๕ คน ในปี ๒๕๖๐ และอัตราการพึ่งพิงผู้สูงอายุมีแนวโน้มสูงขึ้นเช่นเดียวกัน
ท้าให้ประชากรวัยแรงงาน ๑๐๐ คน ต้องรับภาระในการดูแลผู้สูงอายุจาก ๑๙ คน ในปี ๒๕๕๕ เป็น ๒๓ คน
ในปี ๒๕๖๐ เพราะฉะนั้นจึงต้องด้าเนินการอย่างเร่งด่วนในการเพิ่มประสิทธิภาพและสมรรถนะก้าลังแรงงาน
เพื่อให้สามารถรักษาระดับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และมีรายได้เพียงพอต่อการครองชีพ เพื่อให้สามารถดูแล
ผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงได้
๔.๑.๓ ประชากรเมืองโดยรวมเพิ่มขึ้น ปี ๒๕๕๕ มีประชากรเมืองจ้านวน ๔.๓๗ ล้านคน หรือ
ร้อยละ ๓๘ ของประชากรทั้งภาค เพิ่มขึ้นเป็น ๔.๕๕ ล้านคน หรือร้อยละ ๓๗.๘ ของประชากรทั้งภาค
ในปี ๒๕๖๐ หรือเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ ๐.๗๙ ต่อปี โดยจังหวัดปทุมธานีมีอัตราการเพิ่มของประชากรเมือง
มากที่สุดร้อยละ 3.2 รองลงมา คือ จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนนทบุรี มีอัตราการเพิ่มของประชากรเมือง
ร้อยละ 2.5 และ 0.8 ตามล้าดับ
ตารางที่ ๒ ประชากรภาคกลาง
รายการ
จ้านวนประชากร (ล้านคน)
โครงสร้างประชากร (%)
กลุ่ม ๐-๑๔ ปี
กลุ่ม ๑๕-๕๙ ปี
กลุ่ม ๖๐+
จ้านวนประชากรเมือง (ล้านคน)

ปี
๒๕๕๕
๑๑.๕

๒๕๕๖
๑๑.๕๙

๒๕๕๗
๑๑.๗

๒๕๕๘
๑๑.๘๕

๒๕๕๙
๑๑.๙๓

๒๕๖๐
๑๒.๐๒

๑๖.๓
๗๐.๒
๑๓.๕
๔.๓๗

๑๖.๐
๗๐.๑
๑๓.๙
๔.๔๓

๑๕.๘
๖๙.๘
๑๔.๔
๔.๔๖

๑๕.๕
๖๙.๖
๑๔.๙
๔.๕๑

๑๕.๒
๖๙.๔
๑๕.๔
๔.๕๒

๑๕.๐
๖๙.๑
๑๖.๐
๔.๕๕

ที่มา: ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๔.๑.๔ ประชากรแฝงกระจุกตัวในพื้นที่ที่เป็นแหล่งจ้างงานสาคัญของภาค จากข้อมูลในปี
๒๕๖๐ พบว่า กรุงเทพมหานคร เป็นจังหวัดที่มีประชากรแฝงมากที่สุด ๒.๒๐ ล้านคน หรือ คิดเป็นร้อยละ
๒๒.๓ ของประชากรแฝงทั้งประเทศ (๘.๐๗ ล้านคน) รองลงมา ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ ๘.๓๑ แสนคน
นนทบุรี ๖.๐๖ แสนคน ปทุมธานี ๕.๓๘ แสนคน และสมุทรสาคร ๔.๗๕ แสนคน หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๐.๓
๗.๕ ๖.๗ และ ๕.๙ ของประชากรแฝงทั้งประเทศ ตามล้าดับ เนื่องจากภาคกลางและกรุงเทพมหานครเป็นแหล่ง
อุตสาหกรรมต่างๆ เป็นศูนย์กลางทางธุรกิจ การค้า และสถาบันการศึกษา ดังนั้นการให้โอกาสในการได้รับ
บริการจากภาครัฐทางด้านสวัสดิการ ด้านสาธารณูปโภค การรักษาพยาบาล และด้านอื่นๆ จึงมีความจ้าเป็น
ที่ภาครัฐต้องดูแลและให้บริการอย่างเท่าเทียม
๔.๒ แรงงาน
๔.๒.๑ สัด ส่ ว นก าลั ง แรงงานของภาคกลางมี แ นวโน้ ม ลดลงอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ในปี ๒๕๖๐
ภาคกลางมี ป ระชากรอายุ ตั้ งแต่ ๑๕ ปี ขึ้น ไป ๑๑.๘๙ ล้ านคน เป็นผู้ ที่อ ยู่ในก้า ลั ง แรงงานหรือผู้ ที่พ ร้อ ม
จะท้างาน ๘.๓๖ ล้านคน หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๗๐.๓ ลดลงจากปี ๒๕๕๕ ที่มีสัดส่วนร้อยละ ๗๒.๙
ของประชากรอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป ก้าลังแรงงานเหล่านี้ประกอบด้วย ผู้มีงานท้า ๘.๒๕ ล้านคน ซึ่งผู้มีงานท้า
ส่วนใหญ่ร้อยละ ๕๓ อยู่ในภาคบริการ รองลงมาร้อยละ ๓๐.๑ อยู่ในภาคอุตสาหกรรม และร้อยละ ๑๖.๙
อยู่ในภาคเกษตรกรรม โดยแรงงานในภาคบริการมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๔๙.๖ ในปี ๒๕๕๕ เป็นร้อยละ
๕๓ ในปี ๒๕๖๐ เช่นเดียวกับแรงงานในภาคอุตสาหกรรมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๒๖.๘ ในปี ๒๕๕๕
แผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร
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เป็นร้อยละ ๓๐.๑ ในปี ๒๕๖๐ แต่แรงงานในภาคเกษตรกรรมมีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ ๒๓.๖ ในปี ๒๕๕๕
เป็นร้อยละ ๑๖.๙ ในปี ๒๕๖๐ ส้าหรับอัตราการว่างงาน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๐.๗ ในปี ๒๕๕๕
เป็นร้อยละ ๑.๑ ในปี ๒๕๖๐
๔.๒.๒ แรงงานส่วนใหญ่มีความรู้ระดับประถมศึกษาและต่ากว่าประถมศึกษา แรงงานระดับ
อาชี ว ศึ ก ษามี น้ อ ยมาก ในปี ๒๕๖๐ มี ผู้ มี งานท้ า ๘.๒๕ ล้ านคน แรงงานส่ ว นใหญ่ จบการศึ กษาระดั บ
ประถมศึกษาและต่้ากว่าซึ่งมีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ ๔๒.๒ ในปี ๒๕๕๕ เป็นร้อยละ ๓๔.๓ ในปี ๒๕๖๐
แรงงานที่จบการศึกษาระดับมัธยมต้น เพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๑๗.๔ ในปี ๒๕๕๕ เป็นร้อยละ ๑๙.๑ ในปี ๒๕๖๐
ระดับ มัธ ยมปลาย เพิ่มขึ้น จากร้ อยละ ๑๑.๑ ในปี ๒๕๕๕ เป็นร้อ ยละ ๑๓.๒ ในปี ๒๕๖๐ แรงงานที่จบ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาเพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๒๐.๓ ในปี ๒๕๕๕ เป็นร้อยละ ๒๓.๒ ในปี ๒๕๖๐ ส้าหรับ
แรงงานระดับอาชีวะมีสัดส่วนน้อยที่สุดแต่ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๔.๖ ในปี ๒๕๕๕ เป็นร้อยละ ๔.๙
ในปี ๒๕๖๐ อย่างไรก็ดี การผลิตแรงงานระดับอาชีวศึกษายังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน
ในปัจจุบันที่ต้องการแรงงานสายวิชาชีพจ้านวนมาก
๔.๒.๓ กาลังแรงงานของภาคกลางเข้าสู่ระบบประกันสังคมลดลง โดยสัดส่วนผู้ประกันตน
ต่อก้าลังแรงงานลดลงจาก ร้อยละ ๕๕ ในปี ๒๕๕๕ เป็นร้อยละ ๔๗.๕ ในปี ๒๕๖๐ แต่ยังสูงกว่าค่าเฉลี่ยของ
ประเทศ (ร้ อ ยละ ๓๘.๔) โดยปี ๒๕๖๐ ภาคกลางมี แ รงงานอยู่ ใ นระบบประกั น สั ง คม จ้ า นวน ๓.๙๗
ล้ า นคนหรื อ ร้ อ ยละ ๔๗.๕ จั ง หวั ด ที่ มี แ รงงานอยู่ ใ นระบบประกั นสั งคมมากที่ สุ ดสามจั งหวั ดแรก ได้ แก่
จั งหวั ดพระนครศรี อ ยุ ธ ยา สมุทรสาคร และสมุ ทรปราการ ที่ ร้ อยละ ๗๙.๗ ๖๘.๗ และ ๖๕.๑ ตามล้ า ดั บ
ส่วนจังหวัดที่มีแรงงานอยู่ในระบบประกันสังคมน้อยที่สุด ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี ร้อยละ ๑๗.๗
๔.๒.๔ ภาคกลางต้องพึ่งพิงแรงงานต่างด้าวเพิ่มขึ้น โดยในปี ๒๕๖๐ มีจ้านวนแรงงานต่างด้าว
๓ สัญชาติ (เมียนมา สปป.ลาว กัมพูชา) ที่ได้รับอนุญาตให้ท้างานในภาค จ้านวน ๕๙๗,๐๗๑ คน เพิ่มขึ้นจาก
ปี ๒๕๕๕ จ้านวน ๒๔๒,๐๘๔ คน หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๗.๘ ของแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ท้างาน
ทั้งประเทศ โดยจังหวัดปทุมธานี มีแรงงานต่างด้าวเข้ามาท้างานมากที่สุดในภาคกลาง จ้านวน ๑๖๐,๓๙๘ คน
รองลงมาได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร จ้านวน ๑๔๙,๖๖๙ คน ทั้งนี้ เป็นผลมาจากโครงสร้างประชากรที่เข้าสู่
ภาวะสังคมผู้สู งอายุ ขณะที่อัต ราการเกิดลดลงและอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ ยทุกปี
ประกอบกับแรงงานบางสาขาไม่เป็นที่นิยมของคนไทย โดยเฉพาะในกิจการประมงทะเล และแปรรูปสัตว์น้า
ผู้ประกอบการจึงต้องใช้แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะแรงงานสัญชาติเมียนมา
๔.๓ การศึกษา
๔.๓.๑ คนในภาคกลางได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้นและสูงกว่าค่าเฉลี่ยประเทศ โดย
จ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕-๕๙ ปี เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จาก ๘.๗ ปี ในปี ๒๕๕๕
เป็น ๙.๘ ใน ปี ๒๕๖๐ สูงกว่าภาคอื่นๆ ซึ่งระดับประเทศมีปีการศึกษาเฉลี่ย ๙.๕ ปี โดยจังหวัดที่มีจ้านวนปี
การศึกษาเฉลี่ยสูงสุดของภาค ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ซึ่งมีจ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ย
๑๑.๕ ๑๐.๙ และ ๑๐.๕ ปี ตามล้าดับ ส้าหรับกรุงเทพมหานคร มีจ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ย ๑๑.๗ ปี
๔.๓.๒ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ต่า โดยผลการสอบ O - NET ชั้น ม.๓ (๔ วิชา
หลัก) ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ ๓๔.๘ ลดลงจาก ร้อยละ ๓๖.๖ ในปี ๒๕๕๕ ซึ่งต่้ากว่า
เกณฑ์ค่าเฉลี่ยร้อยละ ๕๐ ในทุกวิชา เมื่อพิจารณาในรายวิชาปี ๒๕๖๐ พบว่า วิชาคณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ย
ต่้าสุด ร้อยละ ๒๖.๙ และวิชาภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ร้อยละ ๔๙.๑ รองลงมาได้แก่ วิชาวิทยาศาสตร์
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และภาษาอังกฤษ ร้อยละ ๓๒.๕ และ ๓๐.๗ ตามล้าดับ ซึ่งควรได้รับการปรับปรุงกระบวนการการบริหาร
วิชาการ เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์มีค่าเฉลี่ยดีขึ้น
๔.๓.๓ สถาบันการศึกษามีทุกระดับ ภาคกลางมีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ๔๔ แห่ง
ครอบคลุมเกือบทุกจังหวัด แยกเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ๒๔ แห่ง มหาวิทยาลัยเอกชน ๑๙ แห่ง และวิทยาลัย
ชุมชน ๑ แห่ง และในส่วนของกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีสถาบันการศึกษาที่ส้าคัญและมีชื่อเสียงในระดับอุดมศึกษา
จ้ า นวน ๖๑ แห่ ง แยกเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ของรั ฐ ๓๕ แห่ ง และมหาวิ ท ยาลั ย เอกชน ๒๖ แห่ ง ซึ่ ง
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของภาคกลางและกรุงเทพมหานครอยู่ใน ๘๐๐ อันดับแรกของโลก จาก
การจัดอันดับของ Times Higher Education (THE) ประจ้าปี ๒๐๑๙ คือ มหาวิทยาลัยมหิดล และติดอันดับ
ที่ ๘๐๑-๑,๐๐๐ ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ส้าหรับ
ระดับมัธยมศึกษามีโรงเรียนที่ มีชื่อเสียงหลายแห่ง เช่น โรงเรียนเตรี ยมอุดมศึกษา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เป็นต้น
๔.๔ สาธารณสุข
๔.๔.๑ ประชาชนในภาคกลางมี โ อกาสได้ รั บ บริ ก ารสาธารณสุ ข ดี ที่ สุ ด ของประเทศ
เนื่องจากเป็นที่ตั้งของสถานพยาบาลที่ดีที่สุดและมากที่สุดของประเทศ โดยมีจ้านวนโรงพยาบาลรัฐบาล จ้านวน
๑,๙๓๙ แห่ง แยกเป็น โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) ๑๑๘ แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) ๒๒ แห่ง โรงพยาบาลศูนย์
(รพศ.) ๘ แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล (รพ.สต.) จ้านวน ๑,๗๙๑ แห่ง และสัดส่ว นแพทย์
ต่อ ประชากรของภาคกลางไม่รวมกรุงเทพมหานคร มีแนวโน้มดีขึ้น จากแพทย์ ๑ คนต่อประชากร ๒,๔๔๓ คน
ในปี ๒๕๕๕ เป็น ๒,๐๔๖ คน ในปี ๒๕๖๐ ซึ่งจังหวัดสมุทรสาคร มีโอกาสได้รับบริการด้านสุขภาพสูงที่ สุด
โดยมีแพทย์ ๑ คน ต่อประชากร ๑,๒๕๒ คน รองลงมาคือ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีแพทย์ ๑ คน ต่อประชากร
๑,๔๒๓ คน และจังหวัดสระบุรี ซึ่งมีแพทย์ ๑ คน ต่อประชากร ๑,๖๔๕ คน ในส่วนของกรุงเทพมหานคร
มี โ อกาสได้ รั บ บริ ก ารด้ า นสุ ข ภาพสู ง ที่ สุ ด ของประเทศ โดยมี แ พทย์ ๑ คน ต่ อ ประชากร ๖๓๐ คน
มีโรงพยาบาลสังกัดโรงเรียนแพทย์ ๙ แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป ๒๖ แห่ง โรงพยาบาลเฉพาะโรคและสถาบัน
เฉพาะโรค ๑๓ แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุขครบทุกเขตรวม ๖๘ ศูนย์/ ๗๖ สาขา และโรงพยาบาลเอกชน
๑๐๔ แห่ง ซึ่งส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพมหานคร หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๐.๓ ของโรงพยาบาลเอกชนทั้งหมด
๔.๔.๒ คนในภาคกลางมีแนวโน้มเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) มากขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุหลัก
ของการเสียชีวิต อัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังส้าคัญใน ๕ โรค ได้แก่ โรคมะเร็ง ความดันโลหิต
หัวใจ เบาหวาน และหลอดเลือดสมอง เพิ่มขึ้นจาก ๕,๐๙๗ คนต่อประชากรแสนคน ในปี ๒๕๕๕ เป็น ๖,153
คนต่อประชากรแสนคน ในปี ๒๕60 โดยเฉพาะการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งซึ่งเป็นสาเหตุการตายสูงที่สุดของคนไทย
พบว่า ภาคกลางมีอัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งเพิ่มขึ้น จาก ๕๘๐ คนต่อประชากรแสนคนในปี ๒๕๕๕ เป็น
717 คนต่อประชากรแสนคน ในปี ๒๕60 แต่ส้าหรับอัตราผู้ป่วยเอดส์สะสมภาคกลางมีแนวโน้มลดลงจาก
๑๒๑ คนต่อประชากรแสนคน ในปี ๒๕๕๕ เป็น ๑๐2 คนต่อประชากรแสนคน ในปี ๒๕60
๔.๔.๓ ภาคกลางมีปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ปัญหาการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่นของภาคกลางลดลงจาก ๕๘.๗ คนต่อประชากรหญิงอายุ ๑๕ - ๑๙ ปีพันคน ในปี ๒๕๕๕ เป็น ๔๒.๘
คนต่อประชากรหญิงอายุ ๑๕ - ๑๙ ปีพันคน ในปี ๒๕๖๐ แต่ก็ยังเป็นอัตราที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศที่มี
อัตรา ๓๙.๖ คนต่อประชากรหญิงอายุ ๑๕ - ๑๙ ปีพันคน โดยจังหวัดที่มีอัตราการคลอดในหญิงอายุ ๑๕-๑๙ ปี
สูงสุดของภาคกลาง คือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รองลงมา ได้แก่ จังหวัด สมุทรสาคร และสระบุรี ที่มีอัตรา
แผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร

๑๔

การคลอด ๕๙.๒ ๕๖.๓ และ ๔๙.๒ คนต่อประชากรหญิงอายุ ๑๕ – ๑๙ ปีพันคน ตามล้าดับ ทั้งนี้ ปัญหา
การตั้งครรภ์ในเด็กวัยรุ่นของภาคกลาง ยังคงเป็นปัญหาส้าคัญที่จะต้องด้าเนินการป้องกันและแก้ไขอย่างต่อเนื่อง
๔.๔.๔ อัต ราการตายของมารดามี แนวโน้ม เพิ่ ม ขึ้น ในขณะที่อั ตราการตายของทารกมี
แนวโน้มลดลง โดยอัตราการตายของมารดาจากการคลอดบุตรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก ๑๗.๕ คนต่อการเกิด
มีชีพแสนคนในปี ๒๕๕๕ เป็น ๒๘.๔ คนต่อการเกิดมีชีพแสนคน ในปี ๒๕๖๐ สูงกว่าระดับประเทศที่มีอัตรา
การตายของมารดา ๒๑.๘ คนต่อการเกิดมีชีพแสนคน โดยจังหวัดที่มีอัตราการตายของมารดาสูงสุดในภาค
ได้แ ก่ จั ง หวั ดสมุท รปราการ ปทุม ธานี และประจวบคีรี ขัน ธ์ ที่มี อัต ราการตายของมารดา ๗๐.๕ ๕๕.๘
และ ๕๐.๘ คนต่อประชากรแสนคน ตามล้าดับ ส่วนอัตราการตายของทารกมีแนวโน้มลดลง จาก ๖ คนต่อเกิด
มี ชีพพันคน ในปี ๒๕๕๕ เป็ น ๕.๘ คนต่ อเกิ ดมี ชีพพั นคนในปี ๒๕๖๐ ซึ่ง ต่้า กว่า อัตราการตายของทารก
ระดับประเทศที่มีอัตรา ๕.๙ คนต่อการเกิดมีชีพพันคน โดยจังหวัดลพบุรีมี อัตราการตายของทารกสูงสุดของ
ภาค ๘.๗ คนต่ อ เกิ ดมี ชีพ พั น คน รองลงมา ได้ แก่ จัง หวั ดพระนครศรีอ ยุธ ยา และจั ง หวั ดราชบุ รีเ ท่า กั น
กับจังหวัดอ่างทอง มีอัตราการตายของทารก ๘.๒ และ ๗.๐ คนต่อเกิดมีชีพพันคน ตามล้าดับ ในส่วนของ
กรุงเทพมหานคร อัตราการตายของมารดามีแนวโน้มลดลงจาก ๑๔.๕ คนต่อการเกิดมีชีพแสนคนในปี ๒๕๕๕
เป็ น ๑๒.๑ คนต่อการเกิดมีชีพแสนคน ในปี ๒๕๖๐ ส่ วนอัตราการตายของทารกมีแนวโน้มลดลงเช่นกัน
จาก ๖.๓ คนต่อเกิดมีชีพพันคน ในปี ๒๕๕๕ เป็น ๖.๑ คนต่อเกิดมีชีพพันคนในปี ๒๕๖๐
๔.๕ ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ชุมชนมีค วามปลอดภัยในชีวิต และทรัพ ย์สิน ลดลง
ภาคกลางมีคดีเกี่ยวกับชีวิต ร่างกายและเพศและคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์เพิ่มขึ้นจาก ๑๕๕.๕ คดี ในปี ๒๕๕๕
เป็น ๑๖๑.๒ คดีต่อประชากรแสนคน ในปี ๒๕๖๐ โดยจังหวัดอ่างทองมีสัดส่วนคดีสูงสุด จ้านวน ๔๐๑.๙
คดีต่อประชากรแสนคน รองลงมา ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี และสระบุรี มีสัดส่วนคดี ๑๙๘.๒ และ ๑๙๗.๕
คดีต่อประชากรแสนคน ตามล้าดับ สาหรับคดียาเสพติดก็มีแนวโน้มลดลงจาก ๘๐๑.๗ คดีต่อประชากร
แสนคน ในปี ๒๕๕๕ เป็น ๔๕๙.๓ คดีต่อ ประชากรแสนคนในปี ๒๕๖๐ ทั้ง นี้พ บคดีย าเสพติด สูง สุด ที่
จังหวัดกาญจนบุรี ๖๓๕.๘ คดีต่อประชากรแสนคน รองลงมาได้แก่ จังหวัดราชบุรี และสิงห์บุรีที่มีสัดส่วน
คดียาเสพติดเท่ากับ ๕๙๖.๕ และ ๕๑๘.๘ คดีต่อประชากรแสนคน ตามล้าดับ
๔.๖ ความอบอุ่ น ในชี วิ ต ครอบครั ว มี แ นวโน้ ม ดี ขึ้ น ในขณะที่ อั ตราการสมรสมี แนวโน้ มลดลง
โดยในช่วงปี ๒๕๕๕ – ๒๕๖๐ อัตราการหย่าร้างในภาคกลางมีแนวโน้มลดลง จาก ๖.๖ คู่ต่อพันครัวเรือน
ในปี ๒๕๕๕ เป็น ๕.๗ คูต่ ่อพันครัวเรือนในปี ๒๕๖๐ โดยภาพรวมใกล้เคียงกับอัตราการหย่าร้างของทั้งประเทศ
(๕.๗ คู่ต่อพันครัวเรือน) ในปี ๒๕๖๐ จังหวัดสระบุรีมีอัตราการหย่าร้างสูงสุดในภาค คือ ๙ คู่ต่อพันครัวเรือน
ขณะที่จังหวัดสมุทรสาครมีอัตราการหย่าร้างน้อยที่สุด ๓.๕ คู่ต่อพันครัวเรือน ส่วนอัตราการสมรสภาคกลาง
มีแนวโน้มลดลงจาก ๑๖ คู่ต่อพันครัวเรือน ในปี ๒๕๕๕ เป็น ๑๒.๖ คู่ต่อพันครัวเรือน ในปี ๒๕๖๐ แต่โดยภาพรวม
ยังต่้ากว่าอัตราการสมรสของทั้งประเทศ (๑๓.๙ คู่ต่อพันครัวเรือน) โดยจังหวัดสระบุรีมีอัตราการสมรสสูงสุด
ในภาคคือ ๑๘.๑ คู่ต่อพันครัวเรือน ขณะที่จังหวัดสมุทรสาครมีอัตราการสมรสน้อยที่สุด ๘.๓ คู่ต่อพันครัวเรือน
๔.๗ สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ความเหลื่อมล้าในการกระจายรายได้สูงขึ้น
จ้านวนคนจนหรือประชากรที่มีรายจ่ายเพื่อการบริโ ภคต่้ากว่าเส้นความยากจนลดลงจาก ๙๖๓.๕ พันคน
ในปี ๒๕๕๕ เป็น ๕๙๙.๒ พันคน ในปี ๒๕๖๐ เช่นเดียวกับสัดส่วนคนจนของภาคที่ มีแนวโน้มลดลงอย่าง
ต่อเนื่องจากร้อยละ ๗.๓ ในปี ๒๕๕๕ เป็นร้อยละ ๔.๓ ในปี ๒๕๖๐ โดยจังหวัดชัยนาทมีสัดส่วนคนจนมากที่สุด
ของภาค ร้อยละ ๒๖.๒ รองลงมาได้แก่ จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดกาญจนบุรี มีสัดส่วนคนจนร้อยละ ๑๖.๕
และ ๑๑.๔ ตามล้าดับ ส่วนสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคในการกระจายรายได้ (Gini Coefficient) ภาคกลาง
แผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร

๑๕

มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก ๐.๓๙๔ ในปี ๒๕๕๔ เป็น ๐.๔๐๖ ในปี ๒๕๖๐ โดยจังหวัดที่มีความเหลื่อมล้้าสูงสุด
สามอันดับแรกในภาค ได้แก่ จังหวัดชัยนาท นครปฐม และสิงห์บุรี มีสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคในการ
กระจายรายได้ (Gini Coefficient) เท่ากับ ๐.๕๙๒ ๐.๕๐๕ และ ๐.๔๖๙ ตามล้าดับ ซึ่งเกือบทุกจังหวัดใน
ภาคกลางมีความเหลื่อมล้้าเพิ่มขึ้น ยกเว้นจังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร ปทุมธานี และลพบุรี ที่มีความ
เหลื่อมล้้าลดลง

๕. ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ
๕.๑ สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1.1 ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม พื้นที่ใช้ประโยชน์นอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้น ขณะที่พื้นที่เกษตร
ลดลง ทรัพยากรดินมีแนวโน้มเสื่อมโทรมในระดับสูง ซึ่งมีสาเหตุจากการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่เหมาะสม เช่น
การใช้สารเคมี การแผ้วถางป่าไม้ เป็นต้น และยังมีปัญหาดินเสื่อมโทรมที่เกิด ขึ้นตามธรรมชาติ โดยปัญหา
ดินเปรี้ยวจัดในภาคกลางมีปริมาณเนื้อที่ ๓.๒๐ ล้านไร่ ปัญหาดินเค็มมีพื้นที่ประมาณ ๐.๔๘ ล้านไร่ พบใน
บริ เ วณพื้ น ที่ที่ มีตะกอนน้้ าทะเล น้้ า กร่ อ ย และกลุ่ ม จังหวัดที่ มีพื้น ที่ใกล้ กับ ทะเล ได้แก่ จัง หวัด นครปฐม
สุพรรณบุรี กาญจนบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี และชัยนาท
5.1.2 ปริ มาณน้าในอ่า งเก็บน้าขนาดใหญ่มีแนวโน้มลดลง ปริมาณน้้าท่า ของภาคกลาง
มาจากลุ่ มน้้ า หลั ก ๗ แห่ ง (ลุ่ ม น้้ า เจ้ า พระยา ลุ่ ม น้้ าสะแกกรัง ลุ่ ม น้้า ป่า สั ก ลุ่ ม น้้า ท่า จีน ลุ่ ม น้้า แม่ กลอง
ลุ่ มน้้ าเพชรบุ รี ลุ่ ม น้้ าชายฝั่ งตะวัน ตก) มีค่ าเฉลี่ ย ๒๔,๙๗๖ ล้ านลู กบาศก์เมตร/ปี จากสถิ ติปริม าณการ
เก็บ กั กน้้ า ได้ข องอ่า งเก็ บ น้้ า ขนาดใหญ่ ของภาคกลางจ้านวน ๕ อ่ าง พบว่า ปริ มาณน้้าที่กั กเก็ บได้ ตั้งแต่
ปี ๒๕๕๖ – ๒๕๖1 มีปริมาณลดลงเฉลี่ย ร้อยละ 0.1 ต่อปี โดยปี ๒๕๖1 มีปริมาณน้้ากักเก็บได้จ้านวน
๒3,๕๔๒ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 7๕ ของความจุอ่าง เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.5 จากปี ๒๕60 และ
คิดเป็นร้อยละ 94.๒ ของปริมาณน้้าท่ารายปี ขณะที่ความต้องการใช้น้าเพิ่มขึ้น จากการเพิ่มขึ้นของรอบการผลิต
ภาคเกษตร การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และการเพิ่มขึ้นของชุมชนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้
การขาดแคลนน้้าในหน้าแล้งยังคงเป็นปัญหาต่อเนื่อง
5.1.3 พื้ น ที่ ป่ า ไม้ ภ าคกลางเพิ่ ม ขึ้ น เล็ ก น้ อ ย ตั้ ง แต่ ปี ๒๕๕๖–๒๕๖1 พบว่ า พื้ น ที่ ป่ า ไม้
ของภาคกลางเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ ๐.๐3 ต่อปี โดยในปี ๒๕๖1 มีพื้นที่ป่าไม้ ๑๓.๙๒ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ
๓๓.๘ ของพื้นที่ภาค ซึ่งต่้ากว่าค่ามาตรฐานความสมดุลของระบบนิเวศ หากเปรียบเทียบกับป่าไม้ทั้งประเทศ
ภาคกลางมีสัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ร้อยละ ๑๓.๖ ของพื้นที่ป่าทั้งประเทศ โดยจังหวัดที่มีสัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ตาม
มาตรฐานความสมดุลของระบบนิเวศ คือ จังหวัดกาญจนบุรี และเพชรบุรี ส่วนจังหวัดที่ไม่มี พื้นที่ป่าไม้ ได้แก่
จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และอ่างทอง การเพิ่มขึ้นของผืนป่าเป็นผลจากประชาชนมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแลรักษา รวมทั้งมีโครงการปลูกป่าไม้อย่างต่อเนื่อง ส้าหรับสถานการณ์ป่าชายเลนภาคกลาง
(จังหวัดสมุทรปราการ สมทุร สาคร สมุ ทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์) ในช่ว ง ๕ ปีที่ผ่านมา
(พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๗) ลดลงร้ อ ยละ ๙.๓ โดยปี ๒๕๕๗ ภาคกลางมี พื้ น ที่ ป่ า ชายเลนทั้ ง หมดประมาณ
๖๕,๖๒๑.๙๘ ไร่ ซึ่ ง จั ง หวั ด ที่ มี พื้ น ที่ ป่ า ชายเลนมากที่ สุ ด คื อ จั งหวั ดสมุ ทรสาคร น้ อยที่ สุ ด คื อ จั งหวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ ส่วนกรุงเทพมหานคร ในช่วงปี ๒๕๕๖ -๒๕๖๐ มีพื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น ๒,๔๕๓ ไร่ โดยปี ๒๕๖๐
มีพื้นที่ป่าไม้ ๓,๒๕๙ ไร่ คิดเป็ นร้อยละ ๐.๓ ของพื้นที่จังหวัด และพื้นที่ป่าชายเลนมีแนวโน้มลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉลี่ยลดลงร้อยละ ๒๑.๘ ต่อปี
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๑๖

5.1.4 ปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้น ภาคกลางมีปริมาณขยะมากเป็นล้าดับ ๒ ของประเทศ
รองจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยในช่วงปี ๒๕๕๗–๒๕๖๐ ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นของภาคกลางเฉลี่ย
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒.๒ ต่อปี ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การอุปโภคบริโภคของประชาชน โดยในปี ๒๕๖๐ มีปริมาณขยะที่เกิดขึ้น ๕.๔๐ ล้านตันต่อปี หรือ ๑๔,๗๙๘
ตันต่อวัน หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๔ ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งประเทศ จังหวัดที่มีปริมาณการเกิดขยะมากที่สุด
ตามล้าดับ คือ จังหวัดสมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม และพระนครศรีอยุธยา ส้าหรับปริมาณขยะ
ที่มีการก้าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและที่ถูกน้าไปใช้ประโยชน์เมื่อเทียบกับปริมาณขยะที่เกิดขึ้นมีสัดส่วน
เพิ่มขึ้นทุกปี เนื่องจาก รัฐบาลให้ความส้าคัญกับปัญหาขยะ ส่งผลให้มีการด้าเนินงานเกี่ยวกับปัญหาขยะ
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ภาคกลางก็ยังคงประสบปัญหาปริมาณขยะของเสีย
อันตรายที่มีแนวโน้มมากขึ้น โดยเฉพาะของเสียอันตรายจากชุมชน และมูลฝอยติดเชื้อ นอกจากนี้ ยังมีขยะ
ในทะเลที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
5.1.5 คุณภาพน้าของภาคกลางยังคงอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมากกว่าภาคอื่นๆ ภาคกลาง
มีจ้านวนแหล่งน้้าที่ส้าคัญอยู่ ๑๗ แห่ง ในช่วงปี ๒๕๕๖-๒๕๖1 คุณภาพแหล่งน้้าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์พอใช้
โดยไม่มีแหล่งน้้าใดอยู่ในเกณฑ์ดีมากและเสื่อมโทรมมาก ปี ๒๕๖1 มีแหล่งน้้าคุณภาพดีเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕60
ขณะที่แหล่งน้้าที่มีคุณภาพพอใช้ลดลง แม่น้าที่อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ แม่น้าเจ้าพระยา
ตอนล่ าง แม่ น้ าท่าจี น ตอนล่ า ง แม่ น้ าลพบุ รี และแม่ น้า สะแกกรัง สาเหตุส้ าคั ญมาจากชุ มชนเมื อง พื้ น ที่
เกษตรกรรม การเพาะเลี้ย งสัต ว์น้ า และการปศุสัต ว์ที่ไ ม่มีร ะบบการจัด การของเสีย โดยเฉพาะบริเ วณ
อ้า เภอพระประแดง จัง หวัด สมุท รปราการ อ้า เภอเมือ ง อ้า เภอท่า วุ้ง จัง หวัด ลพบุรี อ้า เภอบ้า นแหลม
จังหวัดเพชรบุรี อ้าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร อ้าเภอสามพราน อ้าเภอนครชัยศรี อ้าเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม และอ้าเภอสองพี่น้อ ง จังหวัดสุพรรณบุรี สาเหตุห ลักเกิดจากการปล่อยของเสีย สิ่งปฏิกูล และ
สิ่งโสโครกของชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม
คุณภาพน้้าชายฝั่งทะเล จากสถานีตรวจวัด ๓๘ แห่ง ช่วงระหว่างปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐
โดยรวม ภาคกลางมีคุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์พอใช้และมีแนวโน้มดีขึ้น โดยปี ๒๕๖๐ คุณภาพน้้าที่อยู่ในเกณฑ์
พอใช้ เสื่อมโทรม และเสื่อมโทรมมากปรับตัวในทิศทางดีขึ้นจากปี ๒๕๕๙ ในขณะที่คุณภาพน้้าที่อยู่ในเกณฑ์ดี
ปรับตัวลดลง ซึ่งบริเวณที่ควรเฝ้าระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นบริเวณเสื่อมโทรมถึงเสื่อมโทรมมาก ได้แก่
บริเวณปากคลอง ๑๒ ธันวา หน้าโรงงานฟอกย้อม และปากแม่น้าเจ้าพระยา จังหวัดสมุทรปราการ บริเวณ
ปากน้้ าแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม บ้ านบ่อนอก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปากแม่น้าแม่กลอง จังหวัด
สมุทรสงคราม และปากแม่น้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการปล่อยน้้าเสียของโรงงาน
ฟอกย้อม แหล่งชุมชนทิ้งเศษขยะและเศษอาหาร รวมถึงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งและการเลี้ยงปศุสัตว์
5.1.6 มลพิ ษทางอากาศยัง คงเป็น ปัญหาอย่ า งต่อเนื่องของภาคกลาง ทั้ง มลพิ ษที่ไ ด้รั บ
ผลกระทบจากสารอินทรีย์ระเหยง่าย ก๊าซโอโซน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก ภาคกลางส่วนใหญ่พบในจังหวัดที่มี
เขตประกอบการอุตสาหกรรม ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ นนทบุรี สระบุรี ปทุมธานี อยุธยา และสมุทรสาคร
ส่วนปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน ๑๐ ไมคอน บริเวณต้าบลหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี ตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ ๒๕๕๙ มีแนวโน้มดีขึ้น แต่ในปี ๒๕๖๐ มีจ้านวนวันที่ฝุ่นละอองสูงเกินมาตรฐานเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๙ และ
ยังคงเป็นพื้นที่ที่มีปัญหามากที่สุดของประเทศ สาเหตุหลักมาจากโรงปูนซิเมนต์ โรงปูนขาว โรงโม่ บด ย่อยหิน
ถนนและการบรรทุกขนส่ งในพื้น ที่ ส่ ว นพื้นที่บ ริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (นนทบุ รี ปทุมธานี
สมุทรปราการ และนครปฐม) ยังคงพบปัญหาฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเกิดจากการจราจรที่
หนาแน่น ในขณะที่สารอินทรีย์ระเหยง่ายมีแนวโน้มลดลง
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๑๗

๕.๒ สถานการณ์ภัยพิบัติ
๕.๒.๑ ไฟป่ามีแนวโน้มลดลง จากสถิติตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ – ๒๕๖1 พบว่า จ้านวนพื้นที่ป่าที่ถูก
ไฟไหม้ลดลงเฉลี่ยร้อยละ 4.6 ต่อปี โดยปี ๒๕๖1 พบว่า มีพื้นที่ป่าถูกไฟไหม้ 1,244 ไร่ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
๐.๐1 ของพื้นที่ป่าภาคกลาง ลดลงจากปี ๒๕60 ร้อยละ 47.2 ซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรี มีสัดส่วนไฟไหม้ป่า
เมื่อเทียบกับพื้นที่ป่าไม้มากที่สุดเพีย งแค่ร้อยละ 0.04 เท่านั้น โดยสาเหตุส่วนใหญ่คาดว่าน่าจะเกิดจาก
การเผาไร่เพื่อก้าจัดวัชพืชหรือเศษซากพืชที่เหลืออยู่ภายหลังการเก็บเกี่ยว
๕.๒.๒ สถานการณ์อุทกภัยเพิ่มขึ้น ช่วงปี ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ ภาคกลางมีจ้านวนหมู่บ้านและ
ครั ว เรื อน ที่ได้รั บ ผลกระทบจากอุทกภัย เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะปี ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐ มีห มู่บ้านได้รับความ
เสียหายจาก ๓๐ หมู่บ้านในปี ๒๕๕๘ เป็น ๒,๗๘๓ หมู่บ้านในปี ๒๕๕๙ และ ๓,๕๖๙ หมู่บ้านในปี ๒๕๖๐
ซึ่งปี ๒๕๖๐ จังหวัดที่ได้รับความเสียหายมากที่สุด คือ จังหวัดเพชรบุรี กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และ
สุพรรณบุรี ตามล้าดับ สาเหตุหลักเกิดจากฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลานานและน้้าป่าไหลบาก ประกอบกับ
การขยายตัวของเมืองส่งผลให้ความต้องการใช้ที่ดินส้าหรับปลูกสร้างเพิ่มมากขึ้น
๕.๒.๓ พื้นที่ประสบภัยแล้งลดลง ภาพรวมในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา (๒๕๕๖-๒๕๖๐) แนวโน้ม
หมู่บ้านที่ประสบภัยแล้งของภาคกลางมีจ้านวนลดลง โดยปี ๒๕๖๐ มีเพียงจังหวัดกาญจนบุรีเท่านั้นที่ประสบ
กับภัยแล้ง จ้านวน ๒๙ หมู่บ้าน ๘๐๒ ครัวเรือน ซึ่งตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ จังหวัดที่ประสบภัยแล้งต่อเนื่อง
ยังคงเป็นจังหวั ดกาญจนบุรี สระบุรี ชัยนาท สุพรรณบุรี และเพชรบุรี สาเหตุหลักเกิดจากภาวะฝนทิ้งช่วง
ส่งผลให้ปริมาณน้้าฝนที่ตกน้อยและไม่ตกในพื้นที่อ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่
๕.๒.๔ การกัดเซาะชายฝั่งทะเลมีแนวโน้มดีขึ้น ภาคกลางมีจังหวัดที่มีพื้นที่ติดชายทะเล ได้แก่
สมุ ทรปราการ สมุท รสงคราม สมุ ทรสาคร เพชรบุ รี และประจวบคี รีขั นธ์ มี ช ายฝั่ ง ทะเลยาว ๔๖๒.๔๘
กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๗ ของความยาวชายฝั่งทั้งหมด โดยปี 2560 ถูกกัดเซาะเป็นระยะทางรวม
17.6 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 3.8 ของชายฝั่งทะเลภาคกลาง ลดลงจากปี 2554 ที่ถูกกัดเซาะเป็นระยะทาง
171.23 กิโลเมตร โดยเป็นการกัดเซาะรุนแรง 11.66 กิโลเมตร ปานกลาง 0.8 กิโลเมตร และน้อย 5.14
กิโลเมตร โดยจังหวัดที่มีอัตราการกัดเซาะรุนแรง ได้แก่ สมุทรปราการ เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ตามล้าดับ
โดยเฉพาะสมุทรปราการที่พื้นที่ชายฝั่งทะเลถูกกัดเซาะรุนแรงมากที่สุด สาเหตุของการกัดเซาะส่วนหนึ่งมาจาก
การขยายตัวของพื้นที่อุตสาหกรรมและชุมชนที่ขยายตัวรุกล้้าพื้นที่ชายฝั่ง และการบุกรุกท้าลายป่าชายเลน ซึ่งเป็น
ผลต่อระบบนิเวศชายฝั่ง ส้าหรับกรุงเทพมหานคร ปี 2560 พื้นที่การกัดเซาะได้รับการแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้ว
ตารางที่ ๓ การเปลี่ยนแปลงทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของภาคกลางไม่รวมกทม.
รายการ
ปริมาณน้้าในอ่างน้้าขนาดใหญ่ ๕ อ่าง
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม) ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่ป่าไม้ (ล้านไร่)
จ้านวนครั้งการเกิดไฟไหม้ป่า
จ้านวนพื้นที่ป่าถูกไฟไหม้ (ไร่)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น (ล้านตัน/ปี)
ปริมาณขยะที่กา้ จัดถูกต้องตามหลักวิชาการ (ล้านตัน/ปี)
หมู่บ้านที่รับผลกระทบจากอุทกภัย (แห่ง)
หมู่บ้านที่รับผลกระทบจากภัยแล้ง (แห่ง)

ปี
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๖๐

2561

๒๓,๕๕๘ ๒๓,๖๒๓ ๑๙,๑๑๔ ๑๘,๖๕๖ ๒๐,๕๔๒ 23,526
๑๓.๘๓
๓๐๑
๒,๙๗๐
๔.๙๘
๐.๘๙
๑,๒๗๑
๑,๒๘๒

๑๓.๘๖
๓๖๖
๓,๗๐๐
๕.๒๐
๑.๑๙
๕๙๙
๑,๑๓๑

๑๓.๙๑
๓๒๕
๔,๕๑๕
๕.๒๕
๑.๓๕
๓๐
๑,๔๗๙

๑๓.๙๑
๔๑๓
๖,๓๒๖
๕.๖๒
๒.๒๑
๒,๗๘๓
๑,๘๖๑

๑๓.๙๒
๒๑๐
๒,๓๕๗
๕.๔๐
๒.๓๔
๓,๕๖๙
๒๙

13.92
142
1,244
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๑๘

๖. พื้นที่กรุงเทพมหานคร
๖.๑ กรุ ง เทพมหานคร เป็ น เมื อ งที่ มี ป ระชากรมากที่ สุ ด ของประเทศไทย โดยมี ป ระชากร
ตามทะเบียนราษฎรประมาณ ๕.๗ ล้านคน คิดเป็นร้อยละ ๘.๖ ของประเทศ ตั้งอยู่บนสามเหลี่ยมปากแม่น้า
เจ้ า พระยา มี แ ม่ น้ า เจ้ า พระยาไหลผ่ า นและแบ่ ง เมื อ งออกเป็ น ๒ ฝั่ ง คื อ ฝั่ ง พระนครและฝั่ ง ธนบุ รี
โดยกรุงเทพมหานครมีพื้น ที่ทั้งหมด ๑ ,๕๖๘.๗๓๗ ตารางกิโ ลเมตร กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษของประเทศไทย
๖.๒ กรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์กลางการปกครอง การศึกษา การคมนาคมขนส่ง การเงินการธนาคาร
การพาณิชย์ การสื่อสาร และความเจริญของประเทศ เนื่องจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ส้าคัญยังคงกระจุก
ตัวอยู่ในกรุงเทพมหานคร โดยมีสัดส่วนการผลิตสูงที่สุด มีมูลค่าผลิตภัณฑ์ ๕,๐๒๒,๐๑๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
๓๒.๕ ของประเทศ เศรษฐกิจพึ่งพิงภาคบริการสูงถึงร้อยละ ๘๘.๑ จึงเป็นศูนย์รวมธุรกิจบริการที่ ส้าคัญของ
ประเทศ มีสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคบริการคิดเป็นร้อยละ ๔๖.๒ ของประเทศ ซึ่งมีสัดส่วนการผลิตสาขาการค้า
ร้อยละ ๔๖.๑ ของประเทศ สาขาการเงิน ร้อยละ ๕๙.๖ และสาขาการขนส่ง ร้อยละ ๔๒.๔
๖.๓ ปัญหาที่สาคัญของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ปัญหาการจราจรแออัด ปัญหาสิ่งแวดล้อม (น้้าเสีย
ขยะ) ปั ญ หาความปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น และปั ญ หาน้้ า ท่ ว ม เนื่ อ งจากพื้ น ที่ ส่ ว นมาก
ในกรุงเทพมหานครเป็นที่ราบลุ่ม ตั้งอยู่บนพื้นที่บริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้า มีระดับความสูงจาก
ระดับ น้้ าทะเลปานกลางประมาณ ๑.๕๐-๒ เมตร โดยมีความลาดเอียงจากทิศเหนือสู่ อ่าวไทยทางทิศใต้
และเฉพาะลุ่มแม่น้าเจ้าพระยาตอนล่างจะอยู่สูงกว่าระดับน้้าทะเลไม่เกิน ๑.๕๐ เมตร ท้าให้เกิดปัญหาน้้าท่วม
บ่อยครั้งในช่วงฤดูมรสุม

๗. สภาวะแวดล้อม
ภาคกลางและพื้นที่ กรุงเทพมหานคร มีที่ตั้ง ลักษณะภูมิสังคม โครงสร้างเศรษฐกิจ ระบบโครงสร้าง
พื้น ฐาน ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้ อม ที่ เป็ น จุ ดแข็ ง จุ ด อ่ อน โอกาส และภั ยคุ ก คาม ซึ่ งมี ผ ลต่ อ
การพัฒนาเชิงพื้นที่ ดังนี้คือ
๗.๑ จุดแข็ง
๗.๑.๑ เป็นที่ตั้งของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีผู้เดินทางมาเยือนมากที่สุด
ในโลก (Global Destinations Cities Index) เนื่องจากมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ
ได้แก่ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร พระบรมมหาราชวัง และถนนข้าวสาร
เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีสิ่งอ้านวยความสะดวกเพียบพร้อม ท้าให้รายได้ท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครสูงถึง
ร้อยละ ๓๘.๓ ของประเทศ และในปี ๒๕๖๐ กรุงเทพมหานคร ติดอันดับเมืองท่องเที่ยวที่มีผู้เดินทางมา
เยี่ยมเยือนมากที่สุดในโลก
๗.๑.๒ เป็นศูนย์กลางการบริหารราชการ ศูนย์กลางเศรษฐกิจและธุรกิจสาคัญของประเทศ
เนื่องจากเป็นที่ตั้งของกระทรวง กรม ตลาดหลักทรัพย์ สถาบันการเงิน ธุรกิจ และการค้าชั้นน้าของประเทศ
๗.๑.๓ เป็ นที่ตั้ งของสถาบันการศึกษาชั้นนาทุกระดับ และสถาบันวิจัยและพัฒนาที่ มีความ
พร้อมด้านเครื่องมืออุปกรณ์และบุคลากรการวิจัย โดยมีมหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยและพัฒนาที่มีชื่อเสียง
จ้านวนมาก
๗.๑.๔ เป็นที่ตั้งของสถานพยาบาลที่ดีที่สุดและมากที่สุดของประเทศ โดยมีศูนย์การแพทย์
ชั้นน้า และสถาบันการแพทย์เฉพาะทางที่มีชื่อเสียงจ้านวนมาก
แผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร
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๗.๑.๕ เป็ น ฐานเศรษฐกิ จ อุ ต สาหกรรมส่ ง ออกและแหล่ ง จ้ า งงานหลั ก ของประเทศ
ซึ่งอุตสาหกรรมที่ส้าคัญของภาค ได้แก่ วัสดุก่อสร้าง ยานยนต์ อิเล็ก ทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า ในจังหวัด
สระบุ รี พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ปทุ ม ธานี สมุ ท รปราการ รวมถึ ง อุ ต สาหกรรมแปรรู ป การเกษตร ได้ แ ก่
อุตสาหกรรมอาหารทะเล จังหวัดสมุทรสาคร อุตสาหกรรมไก่เนื้อ จังหวัดลพบุรี และอุตสาหกรรมสับปะรด
กระป๋อง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๗.๑.๖ เป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งของประเทศและภูมิภาคอาเซียน โดยมีการพัฒนา
โครงสร้ า งพื้น ฐานทางคมนาคมขนส่ งอย่ างเพียบพร้อมและทันสมัย สามารถอ้านวยความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งที่ครอบคลุมการเชื่อมโยงระหว่างเมือง ระหว่างภาค และระหว่างประเทศมากกว่าภาคอื่นๆ
ทั้งทางบก ทางราง ทางน้้า และทางอากาศ
๗.๑.๗ เป็น แหล่งรวมของแม่น้าสายสาคัญและมีพื้น ที่ลุ่มแม่น้าขนาดใหญ่ที่มีค วามอุดม
สมบูรณ์ มีพื้นที่ชลประทานมากที่สุดเป็น “อู่ข้าว อู่น้า” ของประเทศ โดยมีสัดส่วนพื้นที่ชลประทานคิดเป็น
ร้อยละ ๓๐.๕ ของพื้นที่ชลประทานทั้งประเทศ
๗.๑.๘ เป็นศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าเกษตรของประเทศ เนื่องจากมีตลาดค้าส่งค้าปลีก
สินค้าเกษตรที่ส้าคัญในพื้นที่ เช่น ตลาดไท จังหวัดปทุมธานี ตลาดศรีเมือง จังหวัดราชบุรี ตลาดปลาสุวพันธ์
จังหวัดอ่างทอง และตลาดมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร เป็นต้น
๗.๑.๙ เป็นแหล่งเกษตรกรรมที่อุดมสมบู รณ์ของประเทศ เนื่องจากมีสภาพพื้นที่และระบบ
ชลประทานที่อุดมสมบูรณ์ โดยมีลักษณะการผลิตที่ โดดเด่นและแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ ได้แก่ ภาคกลาง
ตอนบน เป็นแหล่งผลิตข้าวและพืชไร่ เช่น อ้อยโรงงาน และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ภาคตะวันตกเป็นแหล่งผลิต
สับปะรด มะพร้าว และไม้ผ ล นอกจากนี้ ภาคกลางยังเป็นแหล่งผลิต โคนม-โคเนื้อ สุกร และไก่ รวมทั้งยังมี
พื้นที่ชายฝั่งทะเลที่เหมาะแก่การท้าประมงน้้าลึก และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งทะเลที่ส้าคัญของประเทศ
๗.๑.๑๐ มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลาย โดยมีทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์
ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ ได้แก่
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ชะอ้า และหัวหิน เป็นต้น นอกจากนี้
ภาคกลางยังมีพื้นที่อีกหลายแห่งที่มีสภาพภูมิอากาศและธรรมชาติที่เหมาะต่อการพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยว
และบริการเชิงสุขภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
การบริการที่พักแบบ Long Stay / Home Stay การบริการสปา การดูแลผู้สูงอายุ การบริการสุขภาพ นวดแผน
ไทย สมุนไพรเพื่อสุขภาพ และอาหารสุขภาพ การท่องเที่ยวแบบผจญภัย ทัวร์ป่า ฯลฯ
๗.๑.๑๑ เป็นพื้นที่ในแนวเส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ (Southern Economic
Corridor: SEC) เชื่อมโยงระหว่างเมียนมา ไทย กัมพูชา และเวียดนาม ซึ่งเป็นเส้นทางที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง
โดยพาดผ่านเมืองส้าคัญหลายเมืองและมีการขนส่งข้ามแดนตามแนวเส้นทางในปริมาณมาก จึงเป็นเส้นทาง
เศรษฐกิจและท่องเที่ยวส้าคัญที่เชื่อมโยงระหว่างไทย เมียนมา และกัมพูชา รวมถึงเชื่อมต่อไปยังเวียดนามได้
๗.๒ จุดอ่อน
๗.๒.๑ พื้น ที่ กรุ งเทพมหานคร และจังหวัดที่มีการเจริ ญเติบโตและขยายตัวของเมืองสูง
ประสบปั ญ หาที่ ก ระทบต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ได้ แ ก่ ปั ญ หาจราจรแออั ด ปั ญ หาฝุ่ น ละอองจากการจราจร
ที่หนาแน่น ปัญหาน้้าเสีย ปัญหาขยะ ปัญหาน้้าท่วม ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งปัญหา
ความเสี่ยงภัยการก่อการร้าย เป็นต้น
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๗.๒.๒ ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ต้าบลหน้าพระลาน อ้าเภอเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็น เขตอุตสาหกรรมก่อสร้าง จึงเป็น พื้นที่ที่มีปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน
๑๐ ไมคอน มากที่สุดของประเทศ
๗.๒.๓ พื้นที่เกษตรที่อุดมสมบูรณ์ลดลง จากการขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรมรุกล้้ า
พื้นที่เกษตร และเป็นการท้าการเกษตรเชิงพาณิชย์ที่ยังมีการใช้สารเคมีจ้านวนมาก
๗.๒.๔ ปัญ หาการเชื่อ มต่ อระหว่า งโครงข่ า ยถนนกับ ระบบการขนส่ งอื่ น ๆ มี น้อ ย ท้า ให้
ไม่ประหยัดและมีต้นทุนสูง เนื่องจากภาคกลางมีการพัฒนาโครงข่ายถนนเป็นจ้านวนมาก ขณะที่การพัฒนา
โครงข่ายรถไฟและท่าเรือเพื่อใช้ขนส่งสินค้ายังมีน้อย
๗.๒.๕ ทักษะกาลังแรงงานอยู่ในเกณฑ์ต่าไม่สอดรับกับระดับการพัฒนาของภาค ซึ่งจะส่ง
ผลกระทบทางลบต่อการพัฒนา ท้าให้ขาดแคลนแรงงานที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานและสถานการณ์ การเปลี่ ย นแปลงของโลกได้ โดยเฉพาะในภาคการผลิ ตที่มี การใช้ทุ น
และเทคโนโลยีอย่างเข้มข้น
๗.๒.๖ ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อมเสื่ อ มโทรมลง และมีแ นวโน้ม ที่จ ะทวี ค วาม
รุนแรงยิ่งขึ้น เนื่องจากการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และชุมชนเมือง โดยไม่มีการด้าเนินมาตรการ
ควบคุม และบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม ได้แก่ คุณภาพแม่น้าเจ้าพระยาและท่าจีนตอนล่าง
เสื่อมโทรมลง คุณภาพดินเสื่อมโทรมลง ป่าไม้และป่าชายเลนถูกบุกรุกท้าลาย และความสมบูรณ์ของทรัพยากร
ชายฝั่งลดลง เป็นต้น
๗.๒.๗ การพัฒนาอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ยังใช้เทคโนโลยีเดิม และมีการใช้แรงงานเข้มข้น
จึงสร้างมูลค่าเพิ่มได้ต่้า
๗.๒.๘ การท่องเที่ยวกระจุกตัวในกรุงเทพมหานคร และบางจังหวัด เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยว
รอบนอกไม่เป็นที่รู้จักและขาดความพร้อมจึงไม่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้พักค้างในพื้นที่ได้
๗.๒.๙ ผู้ สู ง อายุ มี แ นวโน้ ม เพิ่ ม จ านวนขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งส่ ง ผลให้ มี อั ต ราภาระพึ่ ง พิ ง
เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ขณะที่ประชากรวัยเด็ก และวัยแรงงาน มีแนวโน้มลดลง
๗.๓ โอกาส
๗.๓.๑ การเปิดเสรีการค้าและการลงทุนกับประเทศกลุ่ม CLMV จะเป็นโอกาสในการขยาย
ตลาดส่งออกสินค้าอาหารและอุตสาหกรรมมากขึ้น รวมทั้งชักจูงนักลงทุนเข้ามาลงทุนในพื้นที่ภาคกลางเพิ่มขึ้น
เนื่องจากมีความพร้อมทั้งในด้านท้าเลที่ตั้ง ระบบโครงสร้างพื้นฐานและบริการสังคม
๗.๓.๒ การพั ฒ นาความเชื่ อ มโยงเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษทวาย -ภาคกลาง-เขตพั ฒ นา
พิเศษภาคตะวันออกตามแนวเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ (Southern Economic Corridor) จะเป็น
โอกาสในการเพิ่มการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน
๗.๓.๓ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยี วั ส ดุ และนาโนเทคโนโลยี จะเป็ นโอกาสในการปรับ กระบวนการผลิ ต สิ น ค้า ให้ ส อดคล้ องกั บ
ความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลายทั้งในด้านคุณภาพ มาตรฐาน และราคา
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๗.๓.๔ โครงสร้างประชากรที่กาลังเปลี่ยนแปลงเป็นสังคมผู้สูงอายุ เปิดโอกาสให้กับสินค้า
และบริการใหม่ ที่สอดคล้องกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป อาทิ การขยายตัวของตลาดอาหารสุขภาพ
สมุนไพร และการแพทย์พื้นบ้าน สถานที่ท่องเที่ยวและการพักผ่อนระยะยาวของผู้สูงอายุ
๗.๓.๕ กระแสการรั กษาสุขภาพและความนิยมธรรมชาติที่ขยายตัวไปทั่วโลก ช่ว ยสร้าง
กระแสความนิยมบริโภคสินค้าเชิงอนุรักษ์และสินค้าสุขภาพ ขณะเดียวกันช่วยให้เกิดความตระหนักในการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
๗.๓.๖ แผนงานโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระหว่างภาค จะเป็นโอกาสในการเชื่อมโยง
ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ระหว่างภาค
๗.๔ ภัยคุกคาม
๗.๔.๑ สินค้าราคาถูกของประเทศอื่นที่ต้นทุนถูกกว่าเข้ามาตีตลาด ส่งผลให้สูญเสียส่วนแบ่ง
ทางการตลาด และนักลงทุนต่างชาติย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศเหล่านั้น เนื่องจากมีต้นทุนการผลิตที่ต่้ากว่า
ซึ่งสินค้าของภาคกลางที่ได้รับผลกระทบ เช่น ข้าว เสื้อผ้า ผลไม้ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
๗.๔.๒ ภัยก่อการร้ายข้ามชาติที่มีแนวโน้มการก่ออาชญากรรมในเขตเมือง ซึ่งเป็นอาชญากรรม
รูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคอาเซียน จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
รวมทั้งกระทบต่อเศรษฐกิจ ท้าให้นักธุรกิจหรือผู้ประกอบการที่สนใจจะเข้ามาลงทุนขาดความเชื่อมั่น
๗.๔.๓ มาตรการกีดกันที่ไม่ใช่ภาษี เช่น มาตรฐานการผลิตสินค้า มาตรฐานด้านความสะอาด
และสุ ขอนามั ย โดยได้มีก ารตั้งกฎเกณฑ์ในการรับซื้ อสิ นค้า ของผู้ ผ ลิ ตค่อนข้างมาก และมีก ารตรวจสอบ
คุณภาพอย่างเข้มงวด ส่งผลให้ผู้ประกอบการในภาคกลางต้องเร่งปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐาน
และคุณภาพสินค้าให้เป็นที่ยอมรับระหว่างประเทศ
๗.๔.๔ การเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ มีความผันผวนและรุนแรง
มากขึ้น โดยเฉพาะอุทกภัยและภัยแล้ง

๘. ปัญหาและประเด็นท้าทาย
๘.๑ ปัญหาคุณภาพชีวิตของคนในเมือง ได้แก่ ปัญหาจราจร ขยะ น้้าเสีย น้้าท่วม มลพิษทางอากาศ ฯลฯ
๘.๒ ปัญหาการดูแลผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มเพิ่มจ้านวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง
๘.๓ ทักษะก้าลังแรงงานอยู่ในเกณฑ์ต่้าไม่สอดรับกับระดับการพัฒนาของภาค
๘.๔ พื้นที่เกษตรที่อุดมสมบูรณ์ลดลงจากการขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม และเป็นการท้า
เกษตรเชิงพาณิชย์ที่ใช้สารเคมีจ้านวนมาก
๘.๕ อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ยังขาดการน้านวัตกรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่ม ใช้แรงงานเข้มข้น และส่งผล
กระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม
๘.๖ การท่องเที่ยวกระจุกตัวในกรุงเทพมหานคร และบางจังหวัด แหล่งท่องเที่ยวรอบนอกไม่เป็นที่
รู้จักและขาดความพร้อมจึงไม่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้พักค้างในพื้นที่
๘.๗ มีสถาบันการศึกษาและวิจัยชั้นน้าทุกระดับแต่ยังขาดการน้าผลงานวิจัยที่สามารถใช้ประโยชน์
ในเชิงพาณิชย์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการที่ชัดเจน
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๙. แนวคิดและทิศทางการพัฒนา
ภาคกลางและพื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานคร เป็ น ภู มิ ภ าคที่ มี บ ทบาทส้ า คั ญ ในการเชื่ อ มโยงกั บ ทุ ก ภาค
ภายในประเทศ เนื่องจากเป็นที่ตั้งของเมืองหลวงกรุงเทพมหานคร และเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการระดับ
กระทรวง หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยชั้นน้าทุกระดับ สถาบันการรั กษาพยาบาล
ที่ดีที่สุด รวมทั้งสถาบันธุรกิจ และสถาบันการเงินชั้นน้าของประเทศ ขณะเดียวกันภาคกลางตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่ม
แม่น้ าขนาดใหญ่ ที่มีค วามอุด มสมบูร ณ์เ ป็น “อู่ข้า ว อู่น้า ” ของประเทศ และเป็น พื้น ที่ใ นแนวระเบีย ง
เศรษฐกิจ ตอนใต้ข องอนุ ภู มิ ภ าคลุ่ ม น้้ า โขง (Southern Economic Corridor) ที่ เ ชื่ อ มโยงเมี ย นมา-ไทยกัมพูชา-เวียดนาม ซึ่งเป็นเส้นทางโลจิสติกส์ (Landbridge) เชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียนกับโลกตะวันตกและ
โลกตะวันออก
ดั ง นั้ น การพั ฒ นาภาคกลางสู่ ค วาม “มั่ น คง มั่ ง คั่ ง ยั่ ง ยื น ” จ้ า เป็ น ต้ อ งรั ก ษาความมี ชื่ อ เสี ย งของ
กรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองชั้นน้ าระดับ โลกตลอดไป ควบคู่ไปกับการใช้ศักยภาพพื้นฐานด้านความอุดม
สมบูรณ์ของดินและน้้า และความพร้อมของสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยในการยกระดับภาคการเกษตรสู่
เกษตรอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง รวมทั้งการพัฒนา
เส้นทางโลจิสติกส์เชื่อมโยงทวาย (เมียนมา) กับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor)
เพื่อให้ภาคกลางเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ในการเชื่อมโยงเส้นทางการค้า การขนส่งระหว่างทะเลตะวันตกและทะเล
ตะวันออกในระยะยาว
๙.๑ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
จากแนวคิดและทิศทางการพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร จึงก้าหนดเป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ คือ “พัฒนากรุงเทพฯ สู่มหานครทันสมัยและภาคกลางเป็นฐานการผลิตสินค้าและบริการที่มี
มูลค่าสูง”
๙.๒ วัตถุประสงค์
๙.๒.๑ เพื่อรักษาภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร ให้เป็นเมืองที่มีความทันสมัย และเป็นเมือง
น่าอยูน่ ่าเที่ยวในล้าดับต้นๆ ของโลกตลอดไป
๙.๒.๒ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุขทั้งสุขภาพกาย จิตใจ มีความมั่นคง
ด้านอาชีพและรายได้ และมีสภาพแวดล้อมที่ดี
๙.๒.๓ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและยกระดับการผลิ ตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ กับสินค้าและ
บริการด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว อย่างต่อเนื่อง
๙.๒.๔ เพื่ อ ฟื้ น ฟู แ ละรั ก ษาฐานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มให้ เ อื้ อ ต่ อ การพั ฒ นา
เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
๙.๓ เป้าหมาย
9.3.1 อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคกลางขยายตัวเพิ่มขึ้น
9.3.2 สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ของภาคกลางลดลง
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๙.๔ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕ 2562-2565
อัตราการขยายตัวของ 2,๓99,091 ลบ. เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้นเฉลีย่
มูลค่าผลิตภัณฑ์
(มูลค่า CVM
ไม่ต่้ากว่า
ไม่ต่้ากว่า
ไม่ต่้ากว่า
ไม่ต่้ากว่า
ไม่ต่้ากว่า
ภาคกลาง
ปี 2559)
ร้อยละ ๓.๕ ร้อยละ ๓.๕ ร้อยละ ๓.๕ ร้อยละ ๓.๕ ร้อยละ ๓.๕ ต่อปี
สัมประสิทธิ์ความไม่
๐.๔๐๖
ลดลงต่้ากว่า ลดลงต่้ากว่า ลดลงต่้ากว่า ลดลงต่า้ กว่า ลดลงต่้ากว่า
เสมอภาค (Gini
(ปี ๒๕๖๐)
0.400
0.400
0.400
0.400
0.400
Coefficient)
ในการกระจายรายได้
ภาคกลาง
ตัวชี้วัด

ค่าฐาน

หมายเหตุ: ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายภาคกลาง ไม่รวมกรุงเทพมหานคร

๙.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
9.5.1 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนากรุงเทพฯ เป็นมหานครทันสมัยระดับโลกควบคู่กับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ค่าฐาน

กรุงเทพฯ ได้รับการ
จัดล้าดับเป็นเมือง
น่าอยู่ที่ประชากรมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
สัดส่วนปริมาณขยะมูล
ฝอยที่ถูกก้าจัดอย่าง
ถูกต้องของภาคกลาง

อันดับที่ 98 *
(ปี ๒๕๖๐)

๒๕๖๒
๒๕๖๓
ต่้ากว่า
ต่้ากว่า
อันดับที่ 97 อันดับที่ 97

ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๔
๒๕๖๕ 2562-2565
ต่้ากว่า
ต่้ากว่า
ต่้ากว่า
อันดับที่ 97 อันดับที่ 97 อันดับที่ 97

ร้อยละ 43.25
(ปี ๒๕๖๐)

ไม่ต่้ากว่า
ไม่ต่้ากว่า
ไม่ต่้ากว่า
ไม่ต่้ากว่า
ไม่ต่้ากว่า
ร้อยละ ๔๕ ร้อยละ ๔๕ ร้อยละ ๔๕ ร้อยละ ๔๕ ร้อยละ ๔๕
ของปริมาณ ของปริมาณ ของปริมาณ ของปริมาณ ของปริมาณ
ขยะที่เกิดขึ้น ขยะที่เกิดขึ้น ขยะที่เกิดขึ้น ขยะที่เกิดขึ้น ขยะที่เกิดขึ้น
สัดส่วนคดีชีวิตและ
161.2 คดีต่อ ต่้ากว่า ๑๖๐ ต่้ากว่า ๑๖๐ ต่้ากว่า ๑๖๐ ต่้ากว่า ๑๖๐ ต่้ากว่า ๑๖๐
ทรัพย์สินภาคกลาง
ประชากรแสนคน
คดีต่อ
คดีต่อ
คดีต่อ
คดีต่อ
คดีต่อ
(ปี 2560)
ประชากร
ประชากร
ประชากร
ประชากร
ประชากร
แสนคน
แสนคน
แสนคน
แสนคน
แสนคน
หมายเหตุ: *การจัดอันดับเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลก World’s Most Liveable City 2017 ของ The Economist
Intelligence Unit (EIU)

แนวทางการพัฒนา
๑) เร่งพัฒนาระบบขนส่งมวลชนและระบบขนส่งสาธารณะ อาทิ รถไฟฟ้า รถเมล์ ฯลฯ
เพื่อบรรเทาปัญหาจราจร และให้ประชาชนเข้าถึงบริการระบบขนส่งสาธารณะที่สะดวกสบายและปลอดภัยใน
การเดินทาง
๒) ก่อ สร้ างถนนวงแหวน เชื่ อมโยงโครงข่ ายเส้ นทางถนนที่ ยั งขาดความเชื่ อมต่ อกั บ
เส้นทางหลัก (Missing Link) และก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้าเจ้าพระยาเพิ่มขึ้น ฯลฯ เพื่อลดปัญหาความแออัด
แผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร

๒๔

และคับคั่งของปริมาณการจราจรในเขตเมือง ลดปัญหาคอขวด เป็นการเชื่อมต่อโครงข่ายการเดินทางเพื่ออ้านวย
ความสะดวกในการเข้าถึงและลดเวลาการเดินทาง รวมทั้งสร้างความเชื่อมโยงระหว่างเมือง
๓) จั ดระเบี ย บการใช้ป ระโยชน์ที่ ดิน โดยใช้มาตรการผั ง เมือ งควบคุมการใช้พื้น ที่
รวมทั้งคุ้มครองแหล่งอนุรั กษ์และทัศนียภาพเมือง ตลอดจนการจัดทัศนียภาพของเมืองให้สวยงามมีพื้นที่
สีเขียวและสวนสาธารณะ
๔) พั ฒ นาระบบดู แ ลผู้ สู ง อายุ โดยส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม
ให้สอดคล้องต่อความต้องการและเอื้อต่อการใช้ชีวิต รวมทั้งพัฒนารูปแบบและคุณภาพการบริการสาธารณสุข
ระดับ ปฐมภูมิและบริ การดูแลระยะยาวส้ าหรับผู้สูงอายุ และออกแบบโครงสร้างพื้นฐานและบริการต่างๆ
ให้สามารถรองรับคนทุกกลุ่มในสังคมได้อย่างเท่าเทียมกัน (Universal Design) เพื่อรองรับสังคมผู้สู งอายุ
และส่งเสริมให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ จากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการต่างๆ
อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
๕) ป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ น้้าเสีย น้้าท่วม และมลพิษทางอากาศ ในเขตพื้นที่ที่มี
ปัญหาความรุนแรงและความเสียหายเป็นมูลค่าสูง โดยเฉพาะในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
๖) วางระบบป้องกันภัยอาชญากรรมและภัยก่อการร้ายในเขตกรุงเทพมหานคร และพื้นที่
ต่อเนื่ อง รวมทั้ งพื้นที่ ที่ มีปั ญหาอาชญากรรม ปั ญหาการจราจร และปั ญหาความรุ นแรงในสั งคม โดยการใช้
เทคโนโลยี การบังคับใช้กฏหมาย การปลูกจิตส้านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมือง ตลอดจนสร้างเครือข่า ย
เฝ้าระวัง เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
๗) พัฒนากรุงเทพมหานครเป็นเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ โดยการจัดท้าผังภูมินิเวศเพื่อการ
จัดการพื้นที่และพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองที่มีความน่าอยู่ อัจฉริยะ และสามารถรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
เป็น ที่อ ยู่อ าศัย ลดความเหลื ่อ มล้้า และยกระดับ คุณ ภาพชีวิต ของประชาชนในพื้น ที่ทุก กลุ่ม โดยยัง คง
รักษาอัตลักษณ์ของพื้นที่ ซึ่งระยะแรกด้าเนินการที่บางซื่อเพื่อเป็น ต้นแบบพัฒนาพื้นที่รอบสถานีระบบขนส่ง
มวลชน และเมืองอัจฉริยะแห่งแรก (Smart City) ในไทย และภูมิภาคอาเซียน
9.5.2 ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ พัฒ นาคุณ ภาพแหล่งท่อ งเที่ยวที่มี ชื่อเสียงระดับนานาชาติและ
สร้างความเชื่อมโยงเพื่อกระจายการท่องเที่ยวทั่วทั้งภาค
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ค่าฐาน

รายได้จากการ
ท่องเที่ยวภาคกลาง

158,225
ล้านบาท
(ปี ๒๕๖๐)

ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
2562-2565
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้นเฉลีย่
ไม่ต่้ากว่า
ไม่ต่้ากว่า
ไม่ต่้ากว่า
ไม่ต่้ากว่า
ไม่ต่้ากว่า
ร้อยละ 15.0 ร้อยละ 15.0 ร้อยละ 15.0 ร้อยละ 15.0 ร้อยละ 15.0 ต่อปี

แนวทางการพัฒนา
๑) พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวระดับนานาชาติ อาทิ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
ชายหาดชะอ้า-หัวหิน สนามกอล์ฟระดับโลกที่เพชรบุรี กาญจนบุรี และพระนครศรีอยุธยา ให้เป็นฐานการ
กระจายรายได้และการสร้างงาน โดยยกระดับคุณภาพของธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานระดับ
นานาชาติและเป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยว รวมทั้งพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวชายฝั่ง
ทะเลตะวันตกของภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ เชื่อมกับจังหวัดชุมพร และระนอง
ของภาคใต้
แผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร

๒๕

๒) พั ฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วมรดกโลกพระนครศรี อ ยุ ธ ยาอย่ า งยั่ ง ยื น โดยฟื้ น ฟู
บู ร ณะโบราณสถาน และเตรี ย มความพร้ อ มของเมื อ งให้ ส ามารถรองรั บ ภั ย พิ บั ติ โดยเฉพาะอุ ท กภั ย ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
๓) อนุ รั ก ษ์ แ ละพั ฒ นากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า เพื่อรักษาอัตลักษณ์ของเมืองให้
เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดความเจริญรุ่งเรืองด้านศิลปวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ของชาติตลอดไป อาทิ พื้นที่
เกาะรั ตนโกสิ นทร์ ในเขตกรุ งเทพมหานคร เมืองเก่าเพชรบุรี เมืองเก่ากาญจนบุรี เมืองเก่าราชบุรี เมืองเก่า
สุพรรณบุรี และเมืองเก่าลพบุรี
๔) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ เช่น กลุ่มประวัติศาสตร์และศาสนา กาญจนบุรี
สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี นครปฐม ราชบุรี และเพชรบุรี กลุ่มดูแล
สุขภาพด้วยแพทย์แผนไทย อาทิ นนทบุรี สมุทรสาคร นครปฐม และเพชรบุรี และกลุ่มท่องเที่ยวทางน้้า อาทิ
พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี ปทุมธานี อ่างทอง และสิงห์บุรี โดยปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรม
การท่องเที่ยวให้มีคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม มีความหลากหลาย และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดอย่างยั่งยืน
รวมทั้งบริหารการท่องเที่ยวโดยค้านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับ
๕) เพิ่มมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่นและแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน เช่น ตลาด
สามชุก ตลาดน้้าอัมพวา ตลาดน้้าด้าเนิน สะดวก เกาะเกร็ด ท่องเที่ยวธรรมชาติส วนผึ้ง อุทยานแห่งชาติ
แก่งกระจาน ฯลฯ โดยปรับปรุงสิ่งอ้านวยความสะดวก กิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการ
ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสากล
๖) พั ฒ นาการเข้ า ถึ ง แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วชุ ม ชน แหล่ ง ผลิ ต สิ น ค้ า OTOP และแหล่ ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อให้มีเส้นทางหรือเครือข่ายการคมนาคมที่สามารถเดินทางเข้าไปยังแหล่งท่องเที่ยวได้
อย่างสะดวกและปลอดภัย เป็นการขยายเส้นทางการท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ชุมชน
9.5.3 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมโดยใช้นวัตกรรม
เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ค่าฐาน

๒๕๖๒
อัตราการขยายตัว ของ 107,392 ลบ.
เพิ่มขึ้น
มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาค
(มูลค่า CVM
ไม่ต่้ากว่า
เกษตรของภาคกลาง
ปี 2559)
ร้อยละ ๑.๙
อัตราการขยายตัว ของ 1,126,479 ลบ. เพิ่มขึ้น
มูลค่าผลิตภัณฑ์สาขา
(มูลค่า CVM
ไม่ต่้ากว่า
อุตสาหกรรมของ
ปี 2559)
ร้อยละ ๓.๒
ภาคกลาง

๒๕๖๓
เพิ่มขึ้น
ไม่ต่้ากว่า
ร้อยละ ๑.๙
เพิ่มขึ้น
ไม่ต่้ากว่า
ร้อยละ ๓.๒

ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๔
๒๕๖๕
2562-2565
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้นเฉลีย่
ไม่ต่้ากว่า ไม่ต่้ากว่า
ไม่ต่้ากว่า
ร้อยละ ๑.๙ ร้อยละ ๑.๙ ร้อยละ ๑.๙ ต่อปี
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้นเฉลีย่
ไม่ต่้ากว่า ไม่ต่้ากว่า
ไม่ต่้ากว่า
ร้อยละ ๓.๒ ร้อยละ ๓.๒ ร้อยละ ๓.๒ ต่อปี

แผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร

๒๖

แนวทางการพัฒนา
๑) น้ า ผลการวิ จั ย และพั ฒ นาด้ า นการเกษตรและอุ ต สาหกรรมการเกษตรมาใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิช ย์ เช่น น้าผลการวิจั ยและพัฒนาของสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติมาใช้ในการ
พัฒนาการผลิตข้าวในพื้นที่ เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ เพิ่มศักยภาพและยกระดับคุณภาพข้าวซึ่งเป็น สินค้าส่งออกที่
ส้าคัญของประเทศให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด เป็นต้น
๒) พัฒนามาตรฐานฟาร์มเพื่อผลิตอาหารปลอดภัย (Food Safety) จากสินค้าเกษตร
หลักของภาค ได้แก่ ข้าว พืชผัก มะพร้าว โคนม โคเนื้อ สุกร ไก่ เป็ด กุ้ง ปลา โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นแหล่ง
ผลิตส้าคัญ ได้แก่ จังหวัด ชัยนาท สิ งห์บุรี อ่างทอง ลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา สุ พรรณบุรี ราชบุรี
นครปฐม และประจวบคีรีขัน ธ์ เพื่อ การส่ง ออกสิน ค้า เกษตรคุณ ภาพสูง ที่ส อดคล้อ งกับ ความต้อ งการ
ของผู้บริโภคในตลาดเฉพาะและตลาดระดับบน
๓) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อยกระดับสู่ Smart Farmer และ Smart
Farming โดยส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและพันธุ์
ที่เหมาะสม รวมทั้งปรับปรุงระบบการบริหารจัดการตลาดให้มีประสิทธิภาพ
๔) ฟื้น ฟูค วามอุด มสมบูร ณ์ท รัพ ยากรประมงทะเล โดยเร่ง รัด การอนุรัก ษ์ ฟื้น ฟู
และการจัดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมให้เป็นระบบเหมาะสม ควบคู่ไปกับการส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพ เช่น การส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการและวิธีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่ม การส่งเสริมและพัฒนาการประมงพื้นบ้าน รวมทั้งการส่งเสริม
และพัฒนาธุรกิจการประมง เป็นต้น ในพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้าบริเวณชายฝั่ง
รอบอ่าวไทย ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และสมุทรปราการ
๕) เพิ่มความสามารถการแข่งขันอุตสาหกรรมประมง (สมุทรสาคร) อุตสาหกรรม
ก่อสร้าง (สระบุรี) อุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ (พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี สมุทรปราการ)
สู่การใช้เทคโนโลยีที่สูงขึ้นและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๖) พัฒนาทักษะแรงงานให้มีความรู้ขั้นสูง เพื่อยกระดับและปรับเปลี่ยนทักษะแรงงาน
ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถรองรับอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
๗) พั ฒ นากาญจนบุ รี -ราชบุ รี -เพชรบุ รี ต อนบนให้ เ ป็ น แหล่ ง อุ ต สาหกรรมแปรรู ป
ผลผลิ ตทางการเกษตรและปศุสั ตว์ และกลุ่ มอุต สาหกรรมสิ่ งทอและเครื่องนุ่งห่ มเชื่อ มโยงกับ แหล่ งผลิ ต
ในเมียนมา โดยเพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์เพื่อลดต้นทุนในการขนส่งสินค้า รวมทั้งยกระดับคุณภาพ
สินค้าอุตสาหกรรมในพื้นที่ให้มีความทันสมัยและได้มาตรฐานสากลสู่ตลาดอาเซียนและตลาดต่างประเทศ
๘) ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ธุ ร กิ จ SMEs และ Start Up โดยให้ ค วามส้ า คั ญ กั บ
การเสริ ม สร้ า งองค์ ค วามรู้ ใ ห้ แ ก่ ผู้ ป ระกอบการในการด้ า เนิ น ธุ ร กิ จ อาทิ การน้ า งานวิ จั ย นวั ต กรรมและ
เทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการใช้กลยุทธ์การตลาด ฯลฯ เพื่อให้สามารถเริ่มต้น
ธุรกิจและเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๙) ส่งเสริมให้อุทยานวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัย เมืองนวัตกรรมอาหาร ฯลฯ มีบทบาท
ในการขั บ เคลื่ อนให้ ภ าคกลางเป็ น ฐานการผลิ ต สิ น ค้า และบริก ารมูล ค่ าเพิ่ม สู ง ผ่ า นการวิจั ย พัฒ นา และ
นวัตกรรมที่เข้มข้น
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9.5.4 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ บริหารจัดการน้าและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วม
ภัยแล้ง และคงความสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ค่าฐาน

คุณภาพน้้าแม่น้า
เจ้าพระยาและท่าจีน
ตอนล่าง

ค่าดัชนีคุณภาพน้้า
(WQI) เท่ากับ
31 – 60 คะแนน
(ปี 2560)

สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ต่อ
พื้นที่ภาคกลาง

สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้
ร้อยละ 33.8
ต่อพื้นที่ภาคกลาง
(ปี 2560)

๒๕๖๒
ค่าดัชนี
คุณภาพน้้า
(WQI) ระดับดี
มากกว่า 70
คะแนน
สัดส่วนพื้นที่
ป่าไม้เพิม่ ขึ้น
เป็นร้อยละ
34.5
ต่อพื้นที่ภาค

๒๕๖๓
ค่าดัชนี
คุณภาพน้้า
(WQI) ระดับดี
มากกว่า 70
คะแนน
สัดส่วนพื้นที่
ป่าไม้เพิม่ ขึ้น
เป็นร้อยละ
35.0
ต่อพื้นที่ภาค

ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๔
ค่าดัชนี
คุณภาพน้้า
(WQI) ระดับดี
มากกว่า 70
คะแนน
สัดส่วนพื้นที่
ป่าไม้เพิม่ ขึ้น
เป็นร้อยละ
35.5
ต่อพื้นที่ภาค

๒๕๖๕
ค่าดัชนี
คุณภาพน้้า
(WQI) ระดับดี
มากกว่า 70
คะแนน
สัดส่วนพื้นที่
ป่าไม้เพิม่ ขึ้น
เป็นร้อยละ
36.0
ต่อพื้นที่ภาค

2562-2565
ค่าดัชนี
คุณภาพน้้า
(WQI) ระดับดี
มากกว่า 70
คะแนน
สัดส่วนพื้นที่
ป่าไม้เพิม่ ขึ้น
เป็นร้อยละ
36.0
ต่อพื้นที่ภาค

แนวทางการพัฒนา
๑) พัฒนาแหล่งน้้า และระบบกระจายน้้า ในพื้นที่แล้งซ้้าซาก อาทิ จังหวัดกาญจนบุรี
ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี และลพบุรี เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการน้้า โดยปรับปรุงและบ้ารุงรักษา
แหล่ ง น้้ า เดิ ม วางแผนจั ด สรรน้้ า เพื่ อ รองรั บ ความต้ อ งการใช้ น้ า ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น จากการขยายตั ว ของกิ จ กรรม
ทางเศรษฐกิจและชุมชนได้อย่างพอเพียงและมีเสถียรภาพ รวมทั้งจัดท้าแหล่งเก็บกักน้้าขนาดเล็กกระจาย
ในพื้นที่การเกษตรเพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้้าในช่วงฤดูแล้ง
๒) ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาน้้ า ท่ ว มพื้ น ที่ เ ศรษฐกิ จ ชุ ม ชน แหล่ ง ประวั ติ ศ าสตร์
โบราณสถาน และพื้นที่น้าท่วมซ้้าซาก อาทิ จังหวัดชัยนาท อ่างทอง สิงห์บุรี พระนครศรีอยุธยา สมุทรสาคร
นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ โดยเพิ่มแหล่งเก็บกักน้้าที่เป็นแก้มลิง ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน
ในพื้นที่เสี่ยงจัดตั้งกลุ่มเฝ้าระวังภัยน้้าท่วม
๓) ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทรุดตัวของแผ่นดิน รวมทั้งปัญหาการรุกล้้าของน้้าเค็ม
โดยเฉพาะในเขตพื้นทีก่ รุงเทพมหานครและปริมณฑล
๔) หยุดยั้งการบุกรุกท้าลายพื้นที่ป่าและส่งเสริมการฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม โดยเฉพาะใน
พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เพชรบุรี และราชบุรี โดยการปลูกป่าเพิ่มเติม และเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังและป้องกัน
การบุกรุกป่า สนับสนุนสิทธิและบทบาทของชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพื้นที่ป่ าชุมชนไม่ให้
เสื่อมโทรมลง
๕) ขุ ด ลอกล้ า น้้ า เพื่ อ เพิ่ ม ปริ ม าณการกั ก เก็ บ น้้ า และใช้ ใ นการขนส่ ง อาทิ แม่ น้ า
เจ้าพระยา แม่น้าท่าจีน ฯลฯ และเพิ่มประสิทธิภาพการเดินเรือ และปรับปรุงท่าเรือโดยสารสาธารณะในแม่น้า
และล้าคลองสาขาที่ส้าคัญ อาทิ แม่น้าเจ้าพระยา แม่น้าป่าสัก และล้าคลองสาขาในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล รวมทั้งฟื้นฟูคุณภาพน้้าแม่น้าเจ้ าพระยาและท่าจีนตอนล่างในพื้นที่ พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี
นนทบุรี สมุทรปราการ นครปฐม และสมุทรสาคร
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๖) ฟื้น ฟูพื้น ที่ช ายฝั่ งทะเลที่เสื่ อมโทรม อาทิ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งทะเลในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ โดยการ
จัดท้าแนวป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งด้วยวิธีการที่เหมาะสม เช่น ปลูกป่าชายเลน และการท้าแนวไม้ไผ่กันคลื่น
แก้ไขปัญหามลพิษทางทะเล และชายฝั่ง โดยการบริหารจัดการขยะที่ลงสู่ทะเล และคราบน้้ามันในพื้นที่
อ่าวไทยตอนใน
9.5.5 ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๕ เปิ ด ประตู ก ารค้ า การลงทุ น และการท่ อ งเที่ ย ว เชื่ อ มโยง
เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย-ภาคกลาง-เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
2562-2565
มูลค่าการค้าชายแดน 64,933 เพิ่มขึ้นไม่ต่้ากว่า เพิ่มขึ้นไม่ต่้ากว่า เพิ่มขึ้นไม่ต่้ากว่า เพิ่มขึ้นไม่ต่้ากว่า เพิ่มขึ้นเฉลีย่
ภาคกลาง
ล้านบาท ร้อยละ 2.0
ร้อยละ 2.0
ร้อยละ 2.0 ร้อยละ 2.0
ไม่ต่้ากว่า
(ปี 2560)
ร้อยละ 2.0 ต่อปี
ตัวชี้วัด

ค่าฐาน

แนวทางการพัฒนา
๑) พัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง และรถไฟ เชื่อมกรุงเทพ – กาญจนบุรี เพื่อเชื่อมโยง
พื้นที่เศรษฐกิจชายแดนของภาคกับพื้นที่เศรษฐกิจหลักของประเทศ ให้สามารถเกื้อหนุนและติดต่อทางการ
พัฒนาระหว่างพื้นที่ได้โดยสะดวกและรวดเร็ว
๒) เร่ งพั ฒ นาพื้น ที่เ ขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จพิ เ ศษชายแดนบ้ านพุน้ า ร้อ น อ้า เภอเมื อ ง
กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ให้เป็นประตูเชื่อม Southern Economic Corridor จากท่าเรือทวาย-ท่าเรือ
แหลมฉบัง-ท่าเรือสีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา-ท่าเรือวังเตา ประเทศเวียดนาม โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
สิ่งอ้านวยความสะดวกด้านการเดินทางและขนส่งเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน
๓) พัฒนามาตรฐานด่านชายแดนไทย-เมียนมา บ้านพุน้าร้อน ด่านเจดีย์สามองค์ และ
ด่านสิงขร เพื่อเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว กับเมียนมา โดยจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ให้สอดคล้องกับการพัฒนาในอนาคต พร้อมทั้งปรับปรุงและพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ จุดบริการและสิ่งอ้านวยความสะดวกบริเวณจุดผ่านแดน ตลอดจนระเบียบและกฏเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
๔) พัฒ นาเมื องและพื้ น ที่เ ศรษฐกิ จของภาคกลางตามแนวแกนหลั ก การเชื่ อมโยง
เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายกับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) โดยจัดเตรียม
ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการรองรับการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาการค้า
การลงทุน และการท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างไทยกับเมียนมา
9.5.6 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาความเชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคมกับทุกภาคเพื่อเสริมสร้าง
เสถียรภาพและลดความเหลื่อมล้าภายในประเทศ
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
2562-2565
มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาค 241,536 บาท เพิ่มขึ้นไม่น้อย เพิ่มขึ้นไม่น้อย เพิ่มขึ้นไม่น้อย เพิ่มขึ้นไม่น้อย
เพิ่มขึ้นเฉลี่ย
ต่อหัวของภาคกลาง
(ปี 2559) กว่าร้อยละ 4 กว่าร้อยละ 4 กว่าร้อยละ 4 กว่าร้อยละ 4 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ต่อปี
(GRP Per capita)
ตัวชี้วัด

ค่าฐาน

แผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร

๒๙

แนวทางการพัฒนา
๑) เร่งด้าเนินการแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงภาคกลาง
กับภาคอื่นๆ โดยให้ความส้าคัญกับการพัฒนาระบบขนส่งทางรางให้เป็นโครงข่ายหลักในการขนส่งของประเทศ
และรองรับการเชื่อมโยงกับการขนส่งรูปแบบอื่นๆ เพื่อกระจายประโยชน์และโอกาสจากจุดความเจริญหลัก
ของประเทศให้เชื่อมโยงไปยั งพื้นที่ภาคอื่นๆ ซึ่งจะท้าให้เกิดการกระตุ้นการพัฒนาและลดความเหลื่อมล้้ า
ระหว่างภาค อาทิ
(๑) เชื่อมโยงภาคเหนือ ด้วยรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ-พิษณุโลก และรถไฟทางคู่
ลพบุรี-ปากน้้าโพ
(๒) เชื่ อ มโยงภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ด้ ว ยรถไฟความเร็ ว สู ง กรุ ง เทพฯนครราชสีมา และทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองบางปะอิน-นครราชสีมา
(๓) เชื่อมโยงภาคตะวันออก ด้วยรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-ระยอง ทางหลวง
พิเศษพัทยา-มาบตาพุด และรถไฟทางคู่ฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย
(๔) เชื่อมโยงภาคใต้และภาคใต้ชายแดน ด้วยรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ–หัวหิน
และรถไฟทางคู่ประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร
๒) พั ฒ นาพื้ น ที่ โ ดยรอบสถานี ข นส่ ง มวลชนในเมื อ งที่ มี ศั ก ยภาพส้ า คั ญ อาทิ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พระนครศรีอยุธยา และบริเวณเมืองชายแดนที่มีศักยภาพ รวมทั้งบริเวณใกล้
พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อาทิ เมืองชายแดนบ้านพุน้าร้อน จังหวัดกาญจนบุรี โดยสนับสนุนให้มี
การจัดท้าโครงการน้าร่องที่ใช้แนวทางการจัดรูปที่ดิน การผังเมืองควบคู่กับการพัฒนาเมืองแบบประหยัด
พลังงาน

แผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร

แผนพัฒนาภาคตะวันออก
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕
ฉบับทบทวน

ธันวาคม 2562

สารบัญ
หน้า
๑. สภาพทั่วไป

๑

๑.๑ ที่ตั้ง

๑

๑.๒ พื้นที่และลักษณะภูมิประเทศ

๑

๑.๓ ภูมิอากาศ

๑

๑.๔ การใช้ประโยชน์ที่ดิน

๑

๑.๕ ทรัพยากรธรรมชาติ

๑

๒. โครงข่ายคมนาคมขนส่งและการบริการสาธารณูปโภค

๒

๒.๑ การคมนาคมขนส่งทางบก

๒

๒.๒ การคมนาคมขนส่งชายฝั่ง

๓

๒.๓ การคมนาคมขนส่งทางอากาศ

๓

๒.๔ ด่านชายแดน

๓

๒.๕ แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างดาเนินการในภาค

๔

๒.๖ บริการสาธารณูปโภค

๔

๓. สภาพเศรษฐกิจและรายได้

๔

๓.๑ ภาพรวมเศรษฐกิจ

๔

๓.๒ เศรษฐกิจรายสาขา

๕

๓.๓ เศรษฐกิจระดับครัวเรือน

๘

๔. ประชากรและสังคม

๙

๔.๑ ประชากร

๙

๔.๒ แรงงาน

๑๐

๔.๓ การศึกษา

๑๑

๔.๔ สาธารณสุข

๑๑

๔.๕ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๑๒

๔.๖ ความอบอุ่นในชีวิตครอบครัว

๑๓

๔.๗ ความยากจน

๑๓

๕. ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ

หน้า
๑๓

๕.๑ สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑๓

๕.๒ สถานการณ์ภัยพิบัติ

๑๕

๖. สภาวะแวดล้อมของภาคตะวันออก

๑๖

๖.๑ จุดแข็ง

๑๖

๖.๒ จุดอ่อน

๑๗

๖.๓ โอกาส

๑๘

๖.๔ ภัยคุกคาม

๑๙

๗. ปัญหาและประเด็นท้าทาย
๘. แนวคิดและทิศทางการพัฒนาภาค

๒๐
๒๐

๘.๑ เปูาหมายเชิงยุทธศาสตร์

๒๑

๘.๒ วัตถุประสงค์

๒๑

๘.๓ เปูาหมาย

๒๑

๘.๔ ตัวชี้วัดและค่าเปูาหมาย

๒๑

๘.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนา

๒1

๙. แผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาภาคตะวันออกที่สอดคล้องกับแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

๒6

แผนพัฒนาภาคตะวันออก
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕
ฉบับทบทวน
๑. สภาพทั่วไป
๑.๑ ที่ตั้ง ขนาดพื้นที่ ภาคตะวันออก ประกอบด้วย ๘ จังหวัด ได้แก่
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว
มีอาณาเขต ทิศเหนือ ติดกับ จังหวัดสระบุรี นครราชสีมา บุรีรัมย์ ทิศใต้ ติดกับ
อ่าวไทย ทิศตะวันออก ติดกับ กัมพูชา ทิศตะวันตก ติดกับ กรุงเทพฯ ปทุมธานี
สมุทรปราการ อ่าวไทย
๑.๒ พื้นที่และลักษณะภูมิประเทศ มีพื้นที่รวม ๒๒.๘๑ ล้ านไร่ หรือ
ร้ อ ยละ ๗.๑ ของประเทศ ภู มิ ป ระเทศเป็ น พื้ น ที่ ภู เ ขาสู ง และปุ า ไม้ โดย
ตอนกลางเป็นที่ราบสลับภูเขา ตอนล่างเป็นที่ราบลุ่มน้าและที่ราบชายฝั่งทะเล
๑.๓ ภูมิอ ากาศ ลั กษณะภูมิอากาศของภาคตะวันออกคล้ายคลึ งกับ
ภาคใต้ คื อ -ทางตอนบนของภาคจากปราจี น บุ รี สระแก้ ว ชลบุ รี ระยอง
ฉะเชิงเทราจะมีลักษณะอากาศแบบสะวันนา (Aw) ส่วนทางตอนล่าง คือจันทบุรีและตราด จะมีลักษณะอากาศ
แบบร้อนชื้นแบบมรสุม (Am) คือ มีฝนตกชุก อากาศร้อนชื้น จังหวัดที่มีปริมาณฝนมากที่สุดคือ ตราด และจังหวัด
ที่มีฝนตกน้อยที่สุดคือ ชลบุรี ปริมาณน้าฝนเฉลี่ย ประมาณ ๑,๕๑๘.๖ มิลลิเมตรต่อปี
๑.๔ การใช้ประโยชน์จากที่ดิน ปี ๒๕๖๐ ภาคตะวันออก มีพื้นที่ทาการเกษตรทั้งหมด ๑๒.๘๘ ล้านไร่
คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๕ ของพื้นที่ทั้งหมด โดยเป็นพื้ นที่ไม้ยืนต้นและไม้ผล ๕.๒๐ ล้านไร่ พืชไร่ ๓.๒๒ ล้านไร่
และทานาข้าว ๒.๗๘ ล้านไร่ และพื้นที่นอกการเกษตร ๔.๘๐ ล้านไร่
๑.๕ ทรัพยากรธรรมชาติ
๑.๕.๑ ดิน ส่วนใหญ่เป็นดินปนทราย ระบายน้าได้ดี ไม่อุดมสมบูรณ์ บริเวณที่มีน้าทะเลท่วมถึง
จะเป็นดินโคลนหรือดินเหนียว ส่วนบริเวณที่สูงเป็นดินที่เกิดจากการสลายตัวของหินบะซอลต์ หินปูนเหมาะ
แก่การปลูกพืชสวน เช่น เงาะ ทุเรียน มังคุด เป็นต้น ส่วนบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ามีดินอัลลูเวียนที่เหมาะใช้ทานา
๑.๕.๒ แหล่งน้้า ภาคตะวันออกมีลุ่มน้าที่สาคัญ คือ ลุ่มน้าปราจีนบุรี ลุ่มน้าบางประกง ลุ่ มน้า
โตนเลสาบ และลุ่มน้าชายฝั่งทะเลตะวันออก มีแม่น้าสายสาคัญ ได้แก่ แม่น้าระยอง แม่น้าจันทบุรี แม่น้าประแสร์
แม่น้าตราด และแม่น้าบางปะกง
๑.๕.๓ ป่าไม้ ส่วนใหญ่เป็นปุาดงดิบ ปุาดิบเขา ปุาสนเขา ปุาชายเลน และปุาเบญจพรรณ ในปี
๒๕๖๑ มีพื้นที่ปุาไม้ ๕.๑๓ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๔ ของพื้นที่ภาค ซึ่งต่ากว่าค่ามาตรฐานความสมดุล
ของระบบนิเวศที่กาหนดให้มีพื้นที่ปุาไม้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ทั้งหมด หรือร้อยละ ๕ ของพื้นที่ปุา
ทั้ ง ประเทศ โดยจั ง หวั ด ที่ มี พื้ น ที่ ปุ า มากที่ สุ ด คื อ จั น ทบุ รี สระแก้ ว และปราจี น บุ รี ตามล าดั บ ส าหรั บ
ปุาชายเลนภาคตะวันออก (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา) ปี ๒๕๕๗ ภาคตะวันออกมีพื้นที่ปุาชายเลน

๒

ทั้งหมดประมาณ ๑๖๔,๖๔๙.๗๑ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๗ ของพื้นที่ปุาชายเลนทั้งประเทศ ซึ่งจังหวัดที่มีพื้นที่ปุา
ชายเลนมากที่สุด คือ จังหวัดจันทบุรี น้อยที่สุด คือ จังหวัดชลบุรี

๒. โครงข่ายคมนาคมขนส่งและการบริการสาธารณูปโภค
๒.๑ การคมนาคมขนส่งทางบก
๒.๑.๑ โครงข่ายถนน มีเส้นทางถนนสายหลักขนาดไม่ต่ากว่า ๔ ช่องจราจรเชื่อมโยงทุกจังหวัด
และโครงข่ายหลักของประเทศที่เชื่อมสู่ภาคต่างๆ แต่พื้นที่เมืองยังมีปัญหาการจราจรแออัด
๑) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) สายบางนา–หาดเล็ ก เป็นหนึ่งใน
ทางหลวงแผ่นดินสายประธานทั้งสี่ของประเทศไทย จุดเริ่มต้นเชื่อมต่อจากถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ไปตามชายทะเลภาคตะวันออกและสิ้นสุดที่อาเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ติดต่อกับชายแดนจังหวัดเกาะกง
ประเทศกัมพูชา รวมระยะทางยาวทั้งสิ้นประมาณ ๔๘๘ กิโลเมตร โดยผ่านจังหวัดสมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด
๒) ทางหลวงแผ่นดิ นหมายเลข ๓๓ สายสุ พรรณบุรี –อรัญประเทศ (เขตแดนไทย/
กัมพูชา) เป็นทางหลวงแผ่นดินที่เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดในภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไทย สายทาง
เริ่มต้นในจังหวัดสุพรรณบุรี และสิ้นสุดที่ชายแดนประเทศกัมพูชา อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว มีระยะทาง
ตลอดทั้งสายรวม ๒๙๙.๕๔๙ กิโลเมตร ในปัจจุบัน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓ เฉพาะช่วงหินกองถึง
อรัญประเทศได้รับการกาหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงข่ายทางหลวงเอเชียสาย ๑ โดยถนนตลอดสายมีขนาด
ระหว่าง ๒-๖ ช่องจราจร
๓) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔ (ถนนเทพรัตน) สายบางนา–หนองไม้แดง ทางหลวง
สายนี้ได้รับการกาหนดให้เป็นทางหลวงเอเชียสาย ๑๙ ขนาด ๘-๑๔ ช่องจราจร มีจุดเริ่มต้นที่แยกบางนา
กรุงเทพมหานคร ผ่านจังหวัดสมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา และไปบรรจบกับถนนสุขุมวิทที่ทางแยกต่างระดับ
หนองไม้แดง จังหวัดชลบุรี
๔) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๖ (ถนนบายพาสพัทยา–ระยอง) สายกะทิงลาย–
ปลวกเกตุ เป็นถนนแอสฟัลต์คอนกรีตขนาด ๔ ช่องจราจร ถนนสายนี้ได้รับการกาหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของ
ทางหลวงเอเชียสาย ๑๒๓ เริ่มต้นแยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) บริเวณทางแยกกะทิงลาย
อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี สิ้นสุดที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ บริเวณบ้านปลวกเกตุ ตาบลเชิงเนิน
อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ระยะทางรวม ๕๗ กิโลเมตร
๕) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ สายปากเกร็ด–สะพานต่างระดับนครราชสีมา
เป็นทางหลวงแผ่นดินสายรองที่เชื่อมระหว่างจังหวัดนนทบุรี กรุงเทพมหานคร จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปราจีนบุรี
และจังหวัดนครราชสีมา
๖) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๕ (ถนนรังสิต–นครนายก) เป็นถนนเชื่อมต่อ
ระหว่างจังหวัดปทุมธานีกับจังหวัดนครนายก
๗) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๗ สายจันทบุรี-สระแก้ว เป็นเส้นทางเชื่อมโยง
ระหว่างภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้

แผนพัฒนาภาคตะวันออก

๓

๘) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๘ (ถนนตราด-บ้านหาดเล็ก) ทางไปสู่ ตลาด
ชายแดนไทย-กัมพูชา บ้านหาดเล็ก อาเภอคลองใหญ่
๙) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑ สายสัตหีบ–เขาหินซ้อน มีชื่อเรียกว่า ถนนสาย
ยุทธศาสตร์ เส้นทางเริ่มจากถนนสุขุมวิท ที่ตาบลพลูตาหลวง อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี สิ้นสุดที่ ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ (ฉะเชิงเทรา-กบินทร์บุรี) ที่ตาบลเขาหินซ้อน อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
๑๐) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๔ สายชลบุรี–แกลง เป็นถนนที่ก่อสร้างขึ้น
เพื่อย่นระยะทางจากจังหวัดชลบุรีไปสู่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด โดยไม่ผ่านตัวเมืองระยอง เป็นถนนผิว
จราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาด ๔ ช่องจราจรตลอดสาย เริ่มต้นจากถนนสุขุมวิท อาเภอเมืองชลบุรี ผ่านถนน
เลี่ยงเมืองชลบุรี ถนนกรุงเทพฯ-ชลบุรี ทางแยกบ้านบึงพัฒนา (แยกเอ็ม ๑๖) อาเภอบ้านบึง ทางแยก
หนองปรือ และอาเภอหนองใหญ่ เข้าเขตจังหวัดระยอง ผ่านอาเภอวังจันทร์ สิ้นสุดที่ถนนสุขุมวิทบริเวณทางแยก
ภิบาลพัฒนา (แยกแกลง) อาเภอแกลง จังหวัดระยอง
๑๑) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๘ (ถนนธนะวิถี) สายอรัญประเทศ – นางรอง
หรือ เป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อระหว่างภาคตะวันออกกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ มีจุดเริ่มต้น ที่อาเภอ
อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว สิ้นสุดที่อาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
๑๒) ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ สายกรุงเทพมหานคร−บ้านฉาง เป็นทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมืองสายแรกของประเทศไทย ทางสายนี้เป็นโครงข่ายทางหลวงที่ มีความสาคัญในการพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมขนส่งกับพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก เป็นทางเชื่อมเข้าสู่ท่าอากาศยานสากลแห่งใหม่ คือ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ถนนสายนี้ได้รับการกาหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงเอเชียสาย ๑๙ และทาง
หลวงเอเชียสาย ๑๒๓
๒.๑.๒ รถไฟ มีเส้นทางรถไฟเชื่อมโยงจาก กทม.–อ.อรัญประเทศ (กทม. ฉะเชิงเทรา นครนายก
ปราจีนบุรี สระแก้ว อาเภออรัญประเทศ) และกทม.–ระยอง (กทม. ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง)
๒.๒ การคมนาคมขนส่งชายฝั่ง มีท่าเรือที่ดาเนินการให้ บริการขนส่ งทางทะเลระหว่างประเทศ
โดยภาครัฐและเอกชนที่สาคัญ คือ ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นท่าเรือน้าลึกในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
ตั้งอยู่บ ริ เวณอาเภอศรี ร าชา และบางละมุง จังหวัดชลบุรี ท่า เรือมาบตาพุด เป็นท่าเรืออุตสาหกรรมที่มี
ศักยภาพสูง ตั้งอยู่บริเวณตาบลมาบตาพุด อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง และท่าเรือศรีราชา เป็นท่าเรือ
น้าลึกเอกชนแห่งแรกที่ใหญ่ที่สุด ตั้งอยู่บริเวณอาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ให้บริการประเภทสินค้าเทกอง
สินค้าทั่วไป และคอนเทนเนอร์ รวมถึงมีท่าเรือ Ferry หัวหิน - พัทยา
๒.๓ การคมนาคมขนส่ ง ทางอากาศ มี ส นามบิ น ที่ ส ามารถเชื่ อ มโยงไปสู่ น านาชาติ ที่ ส าคั ญ คื อ
ท่าอากาศยานอู่ตะเภา หรื อสนามบิ นนานาชาติอู่ตะเภา ตั้งอยู่ตาบลพลา อาเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
ห่ า งจากจั ง หวั ด ประมาณ ๓๐ กิ โ ลเมตร และอยู่ ห่ า งจาก กทม. ประมาณ ๑๙๐ กิโ ลเมตร ซึ่ งจะพัฒ นา
เป็นสนามบินพาณิชย์ระหว่างประเทศอีกแห่งหนึ่ง
๒.๔ ด่านชายแดน ที่เป็นจุดเชื่อมโยงการค้าชายแดนไทย กัมพูชา มีด่านถาวร ๔ แห่ง คือ ด่านบ้านคลองลึก
จังหวัดสระแก้ว ด่านบ้านหาดเล็ก จังหวัดตราด ด่านบ้านผักกาดและด่านบ้านแหลม จังหวัดจันทบุรี จุดผ่อนปรน
๘ จุด ได้แก่ จุดผ่อนปรนจังหวัดสระแก้ว ๓ จุด คือ บ้านตาพระยา อาเภอตาพระยา บ้านหนองปรือ อาเภอ
อรัญประเทศ บ้านเขาดิน อาเภอคลองหาด จังหวัดจันทบุรี ๓ จุด คือ บ้านซับตารี อาเภอสอยดาว บ้านชนังล่าง
แผนพัฒนาภาคตะวันออก

๔

อาเภอโปุ งน้ าร้ อน บ้านสวนส้ม อาเภอสอยดาว และจังหวัดตราด ๒ จุด คือ บ้านมะม่ วง และบ้านหมื่นด่าน
อาเภอบ่อไร่
๒.๕ แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างด้าเนินการ ได้แก่ โครงการก่อสร้าง
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายพัทยา - มาบตาพุด โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่ที่ส าคัญ ได้แก่ สาย
มาบตาพุ ด–ระยอง ระยะทาง ๒๔ กิ โ ลเมตร และโครงการก่ อสร้ างรถไฟทางคู่ ช่ วงศรี ราชา–ฉะเชิ งเทรา–
คลองสิบเก้า–แก่งคอย
๒.๖ บริการสาธารณูปโภค
๒.๖.๑ ไฟฟ้า ปี ๒๕๖๐ การให้มีบริการไฟฟูาครอบคลุมร้อยละ ๘๑.๒ ของจานวนครัวเรือน
ภาคตะวันออก โดยจังหวัดชลบุรีมีสัดส่วนการให้บริการน้อยที่สุด ร้อยละ ๗๒ ของจานวนครัวเรือนจังหวัด
๒.๖.๒ ประปา การให้บริการน้าประปายังไม่ครอบคลุมและทั่วถึง และมีปัญหาการขาดแคลน
แหล่ งน้ าดิบ ทั้งในเชิงปริ มาณและคุณภาพ ในปี ๒๕๖๐ การประปาภูมิภ าค (กปภ.) ให้ บริการน้าประปา
ในภาคตะวันออก จานวน ๗๗๘,๙๓๒ ครัว เรือน หรือร้อยละ ๓๐.๓ ของจานวนครัวเรือนภาคตะวันออก
ซึ่ ง สั ด ส่ ว นการให้ บ ริ ก ารในแต่ ล ะจั ง หวั ด อยู่ ร ะหว่ า งร้ อ ยละ ๑๓ – ๓๗ โดยจั ง หวั ด สระแก้ ว มี สั ด ส่ ว น
การให้บริการน้อยที่สุด และจังหวัดชลบุรีมีสัดส่วนของการให้บริการมากที่สุด

๓. สภาพเศรษฐกิจและรายได้
๓.๑ ภาพรวมเศรษฐกิจ
๓.๑.๑ ภาคตะวันออกเป็นแหล่งเศรษฐกิจที่ส้าคัญของประเทศรองลงมาจากกรุงเทพฯ และ
ภาคกลาง โดยภาคตะวั น ออก (๘ จั ง หวั ด ) มี มู ล ค่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ภ าค ณ ราคาประจ าปี ๒๕๖๐ เท่ า กั บ
๒,๘๕๗,๓๐๐ ล้ านบาท คิ ด เป็ น สั ด ส่ ว นร้ อ ยละ ๑๘.๕ ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ มวลรวมประเทศ เมื่ อ เที ยบขนาด
เศรษฐกิจของภาคตะวันออก ปี ๒๕๕๖ กับปี ๒๕๖๐ พบว่า ภาคตะวันออก มีสัดส่วนการผลิตเพิ่มขึ้นจากร้อยละ
๑๗.๘ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ ในปี ๒๕๕๖ เป็นร้อยละ ๑๘.๕ ในปี ๒๕๖๐
๓.๑.๒ โครงสร้างเศรษฐกิจของภาคตะวันออกพึ่งพิงภาคอุตสาหกรรมมากที่สุด ในปี ๒๕๖๐
ภาคอุตสาหกรรมมีสัดส่วนการผลิตร้อยละ ๕๙.๑ ของมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาค (สาขาอุตสาหกรรม ร้อยละ ๔๙.๙ สาขา
เหมืองแร่ฯ ร้อยละ ๙.๒) ลดลงจากร้อยละ ๖๑.๖ ในปี ๒๕๕๖ รองลงมาคือ ภาคบริการ มีสัดส่วนการผลิตร้อยละ
๓๔.๔ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๓๑.๓ ในปี ๒๕๕๖ และที่เหลือเป็นภาคเกษตรร้อยละ ๖.๕ ลดลงจากร้อยละ ๗.๑ ในปี
๒๕๕๖ ส าหรั บ สาขาการผลิ ต ที่ มี สั ด ส่ ว นการผลิ ต สู ง ที่ สุ ด ของภาคในปี ๒๕๖๐ คื อ สาขาอุ ต สาหกรรม
โดยสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์สาขาอุตสาหกรรมคิดเป็นร้อยละ ๔๙.๙ ของมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาค และสัดส่วน
มูลค่าผลิตภัณฑ์สาขาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์สาขาอุตสาหกรรมรวมทั้งประเทศอยู่ที่
ร้อยละ ๓๔.๐ นอกจากสาขาอุตสาหกรรมแล้วสาขาการผลิตหลักของภาคที่สาคัญรองลงมา คือ สาขาการค้าฯ
มีสัดส่วนการผลิต ร้อยละ ๑๐.๑ สาขาเหมืองแร่ฯ ร้อยละ ๙.๒ สาขาเกษตรกรรม ป่าไม้ และประมง ร้อยละ ๖.๕
สาขาไฟฟูาฯ ร้อยละ ๕.๖ และสาขาขนส่ง ร้อยละ ๓.๔
๓.๑.๓ อัตราการขยายตัวเฉลี่ยทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกสูงกว่าระดับประเทศ เศรษฐกิจ
ภาคตะวันออกมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยในช่วง ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) ร้อยละ ๒.๙ สูงกว่าระดับประเทศที่มี
อัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๒.๘
แผนพัฒนาภาคตะวันออก

๕

ตารางที่ ๑ การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจของภาคตะวันออก
รายการ
มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาค
 มูลค่า (ล้านบาท)
 สัดส่วนต่อประเทศ (ร้อยละ)
 อัตราขยายตัวที่แท้จริง (ร้อยละ)
มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัว
 มูลค่า (บาท/คน/ปี)
 อัตราการขยายตัว (ร้อยละ)
โครงสร้างการผลิต (ร้อยละ)
 ภาคเกษตร
- เกษตรกรรม ป่าไม้ และประมง
 ภาคอุตสาหกรรม
- เหมืองแร่ฯ
- อุตสาหกรรม
 ภาคบริการ
- การค้าส่งค้าปลีก
- ขนส่ง
- อื่นๆ

๒๕๕๖
๒,๒๙๕,๙๐๔
๑๗.๘
๐.๐

๒๕๕๗

๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒,๓๗๐,๙๙๕ ๒,๓๙๒,๙๕๑ ๒,๕๘๙,๘๒๔ ๒,๘๕๗,๓๐๐
๑๗.๙
๑๗.๔
๑๗.๘
๑๘.๕
๐.๓
๒.๐
๕.๗
๖.๓

๔๒๔,๖๖๕
๐.๕

๔๓๒,๔๒๐
๑.๘

๔๓๐,๔๙๖
-๐.๔

๔๕๙,๗๒๘
๖.๘

๕๐๐,๖๗๖
๘.๙

๗.๑
๗.๑
๖๑.๖
๑๕.๓
๔๖.๓
๓๑.๓
๘.๓
๓.๓
๑๙.๗

๖.๗
๖.๗
๖๑.๔
๑๔.๗
๔๖.๖
๓๑.๙
๘.๗
๓.๓
๒๐.๐

๖.๓
๖.๓
๕๙.๙
๑๒.๐
๔๗.๙
๓๓.๘
๙.๓
๓.๖
๒๐.๘

๖.๐
๖.๐
๕๙.๗
๙.๘
๔๙.๙
๓๔.๓
๙.๗
๓.๕
๒๑.๑

๖.๕
๖.๕
๕๙.๑
๙.๒
๔๙.๙
๓๔.๔
๑๐.๑
๓.๔
๒๐.๙

ที่มา : ประมวลจากข้อมูลของสานักบัญชีประชาชาติ สศช.

๓.๑.๔ ภาคตะวัน ออกมีมูล ค่า ผลิต ภัณ ฑ์ภ าคเฉลี่ย ต่อ หัว (GRP Per capita) สูง กว่า
ระดับประเทศ ปี ๒๕๖๐ ภาคตะวันออกมีมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคเฉลี่ยต่อหัวเท่ากับ ๕๐๐,๖๗๖ บาท เพิ่มขึ้น
จาก ๔๒๔,๖๖๕ บาท ในปี ๒๕๕๖ และสูงกว่าระดับประเทศที่มีมูลค่าผลิตภัณฑ์เฉลี่ยต่อหัวเท่ากับ ๒๒๘,๓๙๘ บาท
แต่มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยในช่วง ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) ร้อยละ ๓.๕ ต่ากว่าระดับประเทศที่มีอัตราการ
ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔.๒ ในช่วงเดียวกัน
๓.๑.๕ พื้ น ที่ เ ศรษฐกิ จ หลั ก ของภาคตะวั น ออกยั งคงกระจุ ก ตั วอยู่ ใ นจั งหวั ดที่ เ ป็ น แหล่ ง
อุตสาหกรรมส้าคัญของภาค โดยจังหวัดที่มีสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อภาคสูงที่สุดคือ ระยอง ร้อยละ
๓๔.๕ รองลงมาคือ ชลบุรี ร้อยละ ๓๔.๒ และฉะเชิงเทรา ร้อยละ ๑๑.๙ ส่วนจังหวัดที่มีสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์
จังหวัดต่อภาคต่าที่สุดคือ จังหวัดนครนายก ร้อยละ ๐.๙ ชี้ให้เห็นว่าการกระจายการพัฒนาในภาคตะวันออก
ยังไม่ทั่วถึงทุกพื้นที่
๓.๒ เศรษฐกิจรายสาขา
๓.๒.๑ ภาคเกษตร
๑) ภาคตะวันออกมีมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคเกษตร ณ ราคาประจ้าปี พ.ศ. ๒๕๖๐
ประมาณ ๑๘๖,๘๕๑ ล้านบาท (มูลค่าผลิตภัณฑ์เกษตรกรรม และการปุาไม้ ๑๖๘,๓๖๒ ล้านบาท และการ
ประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า ๑๘,๔๘๘ ล้านบาท) ลดลงจาก ๑๖๓,๗๕๔ ล้านบาท ในปี ๒๕๕๖ ในช่วง
๕ ปี (๒๕๕๖-๒๕๖๐) ที่ผ่านมา ภาคเกษตรฯ ของภาคตะวันออกมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๐.๕ ในขณะที่
ภาคเกษตรฯ ของประเทศมีอัตราการหดตัวเฉลี่ยร้อยละ ๐.๗ สาขาเกษตร การปุาไม้ของภาคตะวันออกมี
แผนพัฒนาภาคตะวันออก

๖

ปัญหาสาคัญที่ต้องเร่งแก้ไขหลายประการ เช่น ปัญหาคุณภาพดินเสื่อมจากการใช้สารเคมี และสารเคมีตกค้าง
ในผลผลิต เป็นต้น สาขาเกษตร การปุาไม้ มีสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์คิดเป็นร้อยละ ๕.๙ ต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์
ภาคตะวันออก และร้อยละ ๑๔.๔ ของมูลค่าผลิตภัณฑ์สาขาเกษตร การปุาไม้ของประเทศ สาหรับการประมง
และการเพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ า มี สั ด ส่ ว นการผลิ ต เพี ย งแค่ ร้ อ ยละ ๐.๖ ต่ อ มู ล ค่ าผลิ ตภั ณฑ์ ภ าคตะวั น ออก
แต่มีสัดส่วนร้อยละ ๑๖.๒ ของมูลค่าผลิตภัณฑ์การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าของประเทศ
๒) แหล่งการท้าเกษตรฯ ที่ส้าคัญของภาคตะวันออก คือ จังหวัดจันทบุรี มีสัดส่วน
การผลิตร้อยละ ๔๓.๐ รองลงมาคือ ระยอง ร้อยละ ๑๒.๕ และตราด ร้อยละ ๑๒.๓ ปัจจุบันพื้นที่เกษตรกรรม
ของภาคตะวันออกได้แปรเปลี่ยนไปเป็นพื้นที่อุตสาหกรรม และที่อยู่อาศัยมากขึ้น แต่ภาคตะวันออกก็ยังถือได้
ว่ า เป็ น แหล่ ง ผลิ ต สิ น ค้ า เกษตรที่ ส าคั ญ ของประเทศแห่ ง หนึ่ ง ทั้ ง ทางด้ า นการเพาะปลู ก การท าปศุ สั ต ว์
และประมง สินค้าเกษตรที่สาคัญของภาคตะวันออก มีดังนี้
(1) ข้าวและพืชไร่ ผลผลิตที่สาคัญได้แก่ ข้าว และมันสาปะหลัง จังหวัดที่มีพื้นที่
ปลูกข้าวนาปีมากของภาค คือ จังหวัดสระแก้ว ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และนครนายก ส่วนจังหวัดที่มีพื้นที่
ปลูกมันสาปะหลังมาก คือ จังหวัดสระแก้ว ฉะเชิงเทรา และชลบุรี
(2) ผลไม้ ที่สาคัญได้แก่ ทุเรียน จังหวัดที่เป็นแหล่งปลูกทุเรียนในภาคที่สาคัญ
คือ จังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด มังคุด แหล่งปลูกที่สาคัญ คือ จังหวัดจันทบุรี ตราด และระยอง ล้าไย
แหล่งปลูกลาไยที่สาคัญ คือ จังหวัดจันทบุรี เงาะ แหล่งปลูกที่สาคัญ คือ จังหวัดจันทบุรี และตราด ลองกอง
แหล่งปลูกลองกองที่สาคัญ คือ จังหวัดจันทบุรี
(3) ปศุ สั ต ว์ ได้ แ ก่ ไก่ เ นื้ อ แหล่ ง เลี้ ย งที่ ส าคั ญ คื อ จั ง หวั ด ชลบุ รี ปราจี น บุ รี
ฉะเชิงเทรา และระยอง ไก่ไข่ แหล่งเลี้ยงที่สาคัญ คือ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และนครนายก เป็ดเนื้อ
แหล่งเลี้ยงที่สาคัญ คือ จังหวัดฉะเชิงเทรา ระยอง และปราจีนบุรี เป็ดไข่ แหล่งเลี้ยงที่สาคัญ คือ จังหวัด
ฉะเชิงเทราและชลบุรี และสุกร แหล่งเลี้ยงที่สาคัญ คือ จังหวัดฉะเชิงเทรา และชลบุรี
(4) ประมง ภาคตะวันออกมีศักยภาพในการทาการประมง โดยจังหวัดที่มีมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ประมงสูงที่สุดของภาค คือ จังหวัดตราด รองลงมาคือ ระยอง และจันทบุรี
๓) พื้นที่ชลประทานต่อพื้นที่เกษตรของภาคตะวันออกต่้ากว่าของประเทศ โดยมีสัดส่วน
ร้อยละ ๒๑.๓ ซึ่งต่ากว่าของประเทศที่มีสัดส่วนร้อยละ ๒๒.๐ พื้นที่ชลประทานของภาคตะวันออกในปี ๒๕๖๐
ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ ๒.๗๕ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๘.๔ ของพื้นที่ชลประทานทั้งประเทศ
๔) เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ยังมีไม่มากนัก จากข้อมูลการตรวจ
รับรองเกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ของกรมวิชาการเกษตร ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ พบว่า
ภาคตะวั น ออกมี พื้ น ที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองแหล่ ง ผลิ ต สิ น ค้ า เกษตรปลอดภั ย รวมทั้ ง สิ้ น ๒๔๒,๖๘๘.๔๔ ไร่
โดยจังหวัดในภาคตะวันออกที่มีพื้นที่ได้รับการรับรองแหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยมากที่สุด คือ จังหวัด
จันทบุรี รองลงมาคือ จังหวัดตราด และระยอง และเกษตรอินทรีย์ ๑,๑๓๙.๐๔ ไร่ โดยจังหวัดที่มีพื้นที่ได้รับ
การรับรองแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์มากที่สุดคือ จังหวัดระยอง รองลงมาคือ จังหวัดจันทบุรี และตราด
๓.๒.๒ ภาคอุตสาหกรรม
๑) ภาคอุต สาหกรรมเป็น ภาคการผลิตหลักของภาคตะวัน ออก มูล ค่าผลิ ตภัณฑ์
ภาคอุตสาหกรรม ณ ราคาประจาปี ปี ๒๕๖๐ เท่ากับ ๑,๖๘๘,๖๗๗ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ๑,๔๑๔,๐๗๘ ล้าน
แผนพัฒนาภาคตะวันออก

๗

บาทในปี ๒๕๕๖ โดยเป็นมูลค่าผลิตภัณฑ์สาขาอุตสาหกรรม ๑,๔๒๖,๖๗๐ ล้านบาท และสาขาเหมืองแร่ฯ
๒๖๒,๐๐๘ ล้านบาท สาขาอุตสาหกรรมจึงเป็นสาขาการผลิตหลักที่สาคัญของภาคตะวันออก ปี ๒๕๖๐
สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์สาขาอุตสาหกรรมต่อมูลค่าผลิต ภัณฑ์ภาคคิดเป็นร้อยละ ๔๙.๙ และมีสัดส่วนมูลค่า
ผลิตภัณฑ์สาขาอุตสาหกรรมต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์สาขาอุตสาหกรรมของประเทศคิดเป็นร้อยละ ๓๔.๐
๒) อัตราการขยายตัวเฉลี่ยของสาขาอุตสาหกรรมของภาคตะวันออกสูงกว่าประเทศ
โดยสาขาอุตสาหกรรมของภาคตะวันออกมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยในช่วง ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) ร้อยละ ๒.๖
สูงกว่าระดับประเทศที่มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๑.๗
๓) อุ ต สาหกรรมและแหล่ ง ผลิ ต ที่ ส้ า คั ญ ของภาคตะวั น ออกยั ง คงกระจุ ก ตั ว ใน
จังหวัดชลบุรี และระยอง ปี ๒๕๖๐ จังหวัดที่มีสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์สาขาอุตสาหกรรมสูงที่สุดของภาค คือ
ชลบุรี ร้อยละ ๓๔.๐ รองลงมาคือ ระยอง ร้อยละ ๓๒.๖ ปราจีนบุรี ร้อยละ ๑๖.๒ และฉะเชิงเทรา ร้อยละ ๑๕.๙
สาหรับอุตสาหกรรมสาคัญๆ ที่ มีสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์สูงที่สุดของภาคตะวันออก คือ อุตสาหกรรมการผลิต
ถ่านโค้ก และผลิตภัณฑ์จากการกลั่นน้ามันปิโตรเลียม คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๘ ของมูลค่าผลิตภัณฑ์สาขา
อุตสาหกรรมของภาค แหล่งผลิตที่สาคัญอยู่ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และระยอง รองลงมาคือ อุตสาหกรรมการผลิต
ยานยนต์ รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วง ร้อยละ ๑๕.๒ แหล่งผลิตที่สาคัญอยู่ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และ
ระยอง อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ทางทัศนศาสตร์ ร้อยละ ๑๐.๖
แหล่งผลิตที่สาคัญอยู่ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี และชลบุรี อุตสาหกรรมการผลิตเคมีภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์เคมี
ร้อยละ ๘.๖ แหล่งผลิตที่สาคัญอยู่ในพื้นที่จังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา
๔) การพัฒนาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกยังต้องค้านึงถึงสิ่งแวดล้อม ภาคตะวันออก
ยังมีปัญหาสิ่งแวดล้อมจากภาคอุตสาหกรรม ทั้งปัญหาน้าเสีย มลพิษทางอากาศ และขยะ นอกจากนี้ยังมีปัญหา
ที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สาคัญคือ ปัญหาการแย่งกันใช้น้า และปัญหาการจราจร
๕) ภาคตะวันออกเป็นที่ตั้งนิคมอุตสาหกรรมที่ส้าคัญของประเทศ ปัจจุบันพื้นที่ที่เป็น
แหล่งที่ตั้งนิคมอุตสาหกรรมที่สาคัญอยู่ใน ๔ จังหวัด คือ ชลบุรี อาทิ นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง นิคมอุตสาหกรรม
อมตะนคร ระยอง อาทิ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ฉะเชิงเทรา อาทิ
นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ นิ คมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ และปราจีนบุรี อาทิ นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี
นิคมอุตสาหกรรม ๓๐๔ ปราจีนบุรี
๓.๒.๓ การค้าชายแดน
๑) ภาคตะวันออกเป็ นภาคที่ มี ศั กยภาพในการพั ฒนาทางด้ านการค้ าชายแดนกั บ
ประเทศกัมพูชา โดยภาคตะวันออกมีพื้นที่ชายแดนติดกับกัมพูชาทางฝั่งตะวันออก ซึ่งจังหวัดที่เป็นแหล่งการค้า
ชายแดนที่สาคัญคือ จังหวัดสระแก้ว ตราด และจันทบุรี ปี ๒๕๖๑ ภาคตะวันออกมีมูลค่าการค้าชายแดน
รวมทั้งสิ้นประมาณ ๑๓๙,๖๔๔.๔๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๔ ของประเทศ เพิ่มขึ้นจาก ๙๑,๔๑๒.๗๘
ล้านบาท ในปี ๒๕๕๖ โดยเป็นมูลค่าการนาเข้า ๒๐,๕๘๕.๑๑ ล้านบาท และส่งออก ๑๑๙,๐๕๙.๓๘ ล้านบาท
อัตราการขยายตัวการค้าชายแดนระหว่างปี ๒๕๕๖ – ๒๕๖๑ ขยายตัวเฉลี่ย ร้อยละ ๑๐.๑ สูงกว่าประเทศ
ที่ ข ยายตั ว เฉลี่ ย ร้ อ ยละ ๓.๖ นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารค้ า ผ่ า นแดนไปยั ง ประเทศเวี ย ดนาม โดยในปี ๒๕๖๑
ภาคตะวันออกมีมูลค่าการค้าผ่านแดน ๑,๑๖๗.๔๑ ล้านบาท
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๘

๒) ภาคตะวั น ออกเป็ น ภาคที่ ไ ด้ ดุ ล การค้ า กั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า นมาโดยตลอด
โดยสินค้าส่งออกไปยังกัมพูชาที่สาคัญ ได้แก่ เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ รถจักรยานยนต์ และส่วนประกอบ
เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบฯ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่นๆ
ส่ ว นสิ น ค้ าน าเข้า จากกัมพู ช าที่ส าคัญ ได้แ ก่ ผั กและของปรุงแต่งจากผั ก ลวดและสายเคเบิล ที่ หุ้ มฉนวน
อะลูมิเนียมและผลิตภัณฑ์ เสื้อผ้าสาเร็จรูป เครื่องรับ-ส่งสัญญาณและอุปกรณ์ติดตั้ง
๓.๒.๔ การท่องเที่ยว
๑) จ้ า นวนนั ก ท่ อ งเที่ ย วของภาคตะวั น ออกมี อั ต ราการขยายตั ว เฉลี่ ย เท่ า กั บ
ระดับประเทศ ภาคตะวันออกเป็นพื้นที่ที่มีแหล่งท่องเที่ยวสาคัญและมีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ เช่น พัทยา
เกาะช้าง และเกาะเสม็ด เป็นต้น ทาให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวจานวนมาก ในปี ๒๕๖๐ ภาคตะวันออก
มีนั กท่องเที่ยวมาเยี่ ยมเยื อน ๓๙.๐๕ ล้ านคน เพิ่ มขึ้ นจาก ๒๘.๗๔ ล้ านคน ในปี ๒๕๕๖ จั งหวัดที่ มี จานวน
นักท่องเที่ยวมากที่สุด คือ จังหวัดชลบุรี รองลงมาคือ จังหวัดระยอง และฉะเชิงเทรา สาหรับอัตราการขยายตัวของ
จานวนนักท่องเที่ยว ในช่วงปี ๒๕๕๖-๒๕๖๐ มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๘.๑ เท่ากับระดับประเทศที่มีอัตรา
การขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๘.๑ เช่นกัน
๒) รายได้จากการท่องเที่ยวมีแนวโน้มขยายตัวสูงกว่าระดับประเทศ ในปี ๒๕๖๐
ภาคตะวันออกมีร ายได้จ ากการท่องเที่ยว ๓๒๑,๙๕๙.๗๕ ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๐ ของประเทศ)
เพิ่มขึ้น จาก ๑๖๗,๖๘๘.๖๔ ล้ านบาท ในปี ๒๕๕๖ จังหวัดที่มีรายได้จากการท่องเที่ ยวมากที่ สุ ดในภาค
ตะวันออก คือ จังหวัดชลบุรี รองลงมาคือ จังหวัดระยอง และตราด สาหรับอัตราการขยายตัวเฉลี่ยของรายได้
จากการท่องเที่ยวของภาคตะวันออกในช่วงปี ๒๕๕๖-๒๕๖๐ มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๑๖.๙ สูงกว่า
ระดับประเทศที่มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๑๓.๖
๓) ภาคตะวันออกมีปัญหาแหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรม ภาคตะวันออกเป็นภาคที่มี
แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติหลายแห่ง แต่ปัจจุบันแหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้กาลังประสบปัญหา
สาคัญที่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว คือ ปัญหาแหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรมจากน้าเสีย ขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล
หมักหมม ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติถูกทาลาย และถูกบุกรุกเพิ่มขึ้นจากการประกอบธุรกิจบริการด้านการ
ท่องเที่ยว
๓.๓ เศรษฐกิจระดับครัวเรือน
จากข้อ มูล ล่ าสุ ดปี ๒๕๖๐ พบว่า รายได้แ ละหนี้สิ นเฉลี่ ย ต่อครั ว เรือนของประชากรในภาค
ตะวันออกต่ากว่าประเทศ และเมื่อพิจารณาแนวโน้มอัตราการขยายตัวเฉลี่ย (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) ของรายได้
พบว่า สูงกว่าระดับประเทศ ส่วนอัตราการขยายตัวเฉลี่ยของหนี้สินต่ากว่าระดับประเทศ และเมื่อเปรียบเทียบ
อัตราการขยายตัวระหว่างรายได้กับหนี้สิ นเฉลี่ ยต่อครัวเรือนแล้ ว พบว่า อัตราการขยายตัวของรายได้เฉลี่ ย
ครัวเรือนสูงกว่าหนี้สินเฉลี่ย ดังนั้นประชากรของภาคมีแนวโน้มที่จะมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๓.๓.๑ รายได้ เ ฉลี่ ย ครั ว เรื อ นของภาคตะวั น ออกต่ ากว่ า ระดั บ ประเทศ โดยในปี ๒๕๖๐
ภาคตะวันออกมีรายได้เฉลี่ยครัวเรือน ๒๖,๗๖๗ บาทต่อเดือน ต่ากว่าระดับประเทศ (๒๖,๙๔๖ บาทต่อเดือน)
และลดลงจาก ๒๗,๖๓๖ บาทต่อเดือน ในปี ๒๕๕๖ โดยมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) ร้อยละ
๖.๕ สูงกว่าระดับประเทศที่ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕.๑ จังหวัดที่มีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนสูงที่สุด ของภาค คือ
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๙

จังหวัดจันทบุรี ๓๒,๘๙๔ บาทต่อเดือน รองลงมาคือ ระยอง ๒๗,๗๙๘ บาทต่อเดือน และตราด ๒๗,๗๙๗
บาทต่อเดือน ส่วนจังหวัดที่มีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนต่าสุดในภาค คือ จังหวัดสระแก้ว ๒๒,๑๑๕ บาทต่อเดือน
๓.๓.๒ หนี้ สิ น เฉลี่ ย ครั ว เรื อ นของภาคตะวั น ออกต่ ากว่ า ระดั บ ประเทศ โดยในปี ๒๕๖๐
ภาคตะวันออกมีหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน ๑๔๗,๓๖๙ บาท ต่ากว่าระดับประเทศ (๑๗๘,๙๙๔ บาทต่อเดือน)
และลดลงจาก ๑๕๗,๘๒๗ บาท ในปี ๒๕๕๖ โดยมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) ร้อยละ ๕.๓
ต่ากว่าระดับ ประเทศที่ข ยายตัว เฉลี่ ย ร้ อ ยละ ๑๐.๔ จัง หวั ดที่มี ห นี้สิ นเฉลี่ ย ต่อครัว เรือนสู ง ที่สุ ด ของภาค
คือ จังหวัดตราด ๑๙๓,๖๗๕ บาท รองลงมาคือ จันทบุรี ๑๘๖,๐๗๒ บาท และชลบุรี ๑๗๐,๐๒๓ บาท
ส่วนจังหวัดที่มีหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนต่าสุดในภาค คือ จังหวัดฉะเชิงเทรา ๘๐,๐๖๒ บาท

๔. ประชากรและสังคม
๔.๑ ประชากร
๔.๑.๑ ภาคตะวัน ออกมีอัต ราการเพิ่มของจ้า นวนประชากรสูงกว่า ค่า เฉลี่ยของประเทศ
ข้อมูลจากกรมการปกครอง ในปี ๒๕๖๐ ภาคตะวันออกมีจานวนประชากรทั้งสิ้น ๕.๐๐ ล้านคน (ชาย ๒.๔๖ ล้านคน
หญิง ๒.๕๔ ล้านคน) หรื อร้อยละ ๗.๖ ของประเทศ เพิ่มขึ้นจาก ๔.๗๒ ล้ านคนในปี ๒๕๕๕ และมีอัตรา
การเพิ่มประชากรรวมของภาคในช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๖๐ โดยเฉลี่ยร้อยละ ๑.๒ ต่อปี สูงกว่าประเทศที่มีอัตรา
การเพิ่มเฉลี่ยร้อยละ ๐.๕ โดยจังหวัดชลบุรีมีจานวนประชากรมากที่สุด ๑.๕๑ ล้านคน รองลงมา คือ จังหวัด
ระยอง ๗.๑๑ แสนคน และจังหวัดฉะเชิงเทรา ๗.๑๐ แสนคน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการที่ภาคตะวันออกเป็น
ศูนย์กลางความเจริญทางด้านอุตสาหกรรมของประเทศ จึงเป็นแหล่งรวมกิจกรรมทางเศรษฐกิจและแหล่งจ้างงาน
ส่งผลให้มีประชากรจากภูมิภาคอื่นอพยพมาพักอาศัยและประกอบอาชีพ
๔.๑.๒ โครงสร้างประชากรของภาคตะวันออกเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ในปี
๒๕๗๑ โดยสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๑๒.๑ ในปี ๒๕๕๕ เป็นร้อยละ ๑๓.๙ ในปี ๒๕๖๐ และคาดการณ์
ว่าในปี ๒๕๗๑ ภาคตะวันออกจะเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์ โดยมีสัดส่วนผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ ๒๐
เนื่ อ งจากคนมี ก ารดู แ ลสุ ข ภาพมากขึ้ น ประกอบกั บ การพั ฒ นาด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี และ
ความก้าวหน้าทางการแพทย์ จึงทาให้คนมีอายุยืนยาวมากขึ้น ขณะที่ประชากรวัยเด็กมีแนวโน้มลดลงอย่าง
ต่อเนื่องจากร้อยละ ๑๘.๒ ในปี ๒๕๕๕ เป็นร้อยละ ๑๗.๔ ในปี ๒๕๖๐ เช่นเดียวกับประชากรวัยแรงงานที่มี
สัดส่วนลดลงจากร้อยละ ๖๙.๗ ในปี ๒๕๕๕ เป็นร้อยละ ๖๘.๗ ในปี ๒๕๖๐ ส่งผลให้อัตราการพึ่งพิงรวม
มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทาให้ประชากรวัยแรงงานต้องรับภาระในการดูแลเด็กและผู้สูงอายุมากขึ้น จาก
ประชากรวัยแรงงาน ๑๐๐ คน ดูแลเด็กและผู้สูงอายุ ๔๔ คน ในปี ๒๕๕๕ เป็นประชากรวัยแรงงาน ๑๐๐ คน
ดูแลเด็กและผู้สูงอายุ ๔๖ คน ในปี ๒๕๖๐ และอัตราการพึ่งพิงผู้สูงอายุมีแนวโน้มสูงขึ้นเช่นเดียวกัน ทาให้
ประชากรวัยแรงงาน ๑๐๐ คน ต้องรับภาระในการดูแลผู้สูงอายุจาก ๑๗ คน ในปี ๒๕๕๕ เป็น ๒๐ คน ในปี ๒๕๖๐
เพราะฉะนั้ น จึงต้องดาเนิ นการอย่ างเร่งด่วนในการเพิ่มประสิทธิภาพและสมรรถนะกาลังแรงงาน เพื่อให้
สามารถรักษาระดับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และมีรายได้เพียงพอต่อการครองชีพ เพื่อให้สามารถดูแลผู้ที่อยู่
ในภาวะพึ่งพิงได้
๔.๑.๓ ประชากรเมืองโดยรวมเพิ่มขึ้น ปี ๒๕๕๕ มีประชากรเมืองจานวน ๑.๗๘ ล้านคน หรือร้อย
ละ ๓๗.๖ ของประชากรทั้งภาค เพิ่มขึ้นเป็น ๒.๐๑ ล้านคน หรือร้อยละ ๔๐.๒ ของประชากรทั้งภาค ในปี ๒๕๖๐
หรือเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ ต่อปี จังหวัดชลบุรีมีอัตราการเพิ่มของประชากรเมืองมากที่สุดร้อยละ ๒๓.๕
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๑๐

รองลงมา คือ จังหวัดระยองและจังหวัดตราด มีอัตราการเพิ่มของประชากรเมือง ร้อยละ ๑๐.๒ และ ๒.๗
ตามลาดับ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเมืองศูนย์กลางของแหล่งจ้างงานที่สาคัญของประเทศ และเป็นที่ตั้งของโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่หลายแห่ง ส่งผลให้อัตราการเพิ่มของประชากรเมืองสูง
ตารางที่ ๒ ประชากรภาคตะวันออก
รายการ
จานวนประชากร (ล้านคน)
โครงสร้างประชากร (%)
กลุ่ม ๐-๑๔ ปี
กลุ่ม ๑๕-๕๙ ปี
กลุ่ม ๖๐+
จานวนประชากรเมือง (ล้านคน)

ปี
๒๕๕๕
๔.๗๒

๒๕๕๖
๔.๗๗

๒๕๕๗
๔.๘๓

๒๕๕๘
๔.๙๐

๒๕๕๙
๔.๙๕

๒๕๖๐
๕.๐๐

๑๘.๒
๖๙.๗
๑๒.๑
๑.๗๘

๑๘.๐
๖๙.๖
๑๒.๕
๑.๘๙

๑๗.๘
๖๙.๔
๑๒.๘
๑.๙๒

๑๗.๗
๖๙.๒
๑๓.๒
๑.๙๗

๑๗.๕
๖๙.๐
๑๓.๕
๑.๙๙

๑๗.๔
๖๘.๗
๑๓.๙
๒.๐๑

ที่มา: สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๔.๑.๔ ประชากรแฝงกระจุกตัวในจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภาค ข้อมูลจาก
ส านั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ ในปี ๒๕๖๐ จั ง หวั ด ชลบุ รี มี ป ระชากรแฝงมากเป็ น อั น ดั บ สี่ ข องประเทศ
(ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) และมากที่สุดของภาคตะวันออก ๕.๐๗ แสนคน คิดเป็นร้อยละ ๖.๓ ของประชากรแฝง
ทั้งประเทศ (๘.๐๗ ล้านคน) รองลงมาคือ จังหวัดระยอง มีประชากรแฝง ๒.๔๑ แสนคน คิดเป็นร้อยละ ๓.๐
ของประชากรแฝงทั้ งประเทศ ซึ่ ง ทั้ ง ๒ พื้น ที่เ ป็น แหล่ งจ้ างงานส าคั ญของภาค โดยเฉพาะด้ านการผลิ ต
อุตสาหกรรมและบริ การ สถาบั น การศึก ษา ดังนั้น การให้ โ อกาสในการได้ รับบริการจากภาครั ฐ ทางด้า น
สวัส ดิการ ด้านสาธารณูป โภค การรักษาพยาบาล และด้านอื่นๆ จึงมีความจาเป็นที่ภ าครัฐ ต้องดูแลและ
ให้บริการอย่างเท่าเทียม
๔.๒ แรงงาน
๔.๒.๑ สัดส่วนก้าลังแรงงานของภาคตะวันออกมีแนวโน้มลดลง และส่วนใหญ่อยู่ในภาคบริการ
ในปี ๒๕๖๐ ภาคตะวันออกมีประชากรอายุตั้งแต่ ๑๕ ปีขี้นไป ๔.๗๕ ล้านคน เป็นผู้ที่อยู่ในกาลังแรงงานหรือผู้ที่
พร้อมจะทางาน ๓.๓๔ ล้านคน หรือร้อยละ ๗๐.๔ ของประชากรอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป ลดลงจากปี ๒๕๕๕ ที่มี
สัดส่วนร้อยละ ๗๔.๑ โดยกาลังแรงงานเหล่านี้ประกอบด้วย ผู้มีงานทา ๓.๓๑ ล้านคน ซึ่งผู้มีงานทาส่วนใหญ่
ร้อยละ ๕๑.๕ อยู่ในภาคบริการ รองลงมาร้อยละ ๒๗.๙ อยู่ในภาคอุตสาหกรรม และร้อยละ ๒๐.๖ อยู่ใน
ภาคเกษตรกรรม โดยแรงงานในภาคบริการมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๔๖.๘ ในปี ๒๕๕๕ เป็นร้อยละ
๕๑.๕ ในปี ๒๕๖๐ เช่นเดียวกับแรงงานในภาคอุตสาหกรรมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๒๖.๗ ในปี ๒๕๕๕ เป็น
ร้อยละ ๒๗.๙ ในปี ๒๕๖๐ แต่แรงงานในภาคเกษตรกรรมมีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ ๒๖.๕ ในปี ๒๕๕๕ เป็น
ร้อยละ ๒๐.๖ ในปี ๒๕๖๐ สาหรับอัตราการว่างงาน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๐.๗ ในปี ๒๕๕๕ เป็นร้อยละ
๐.๘ ในปี ๒๕๖๐

แผนพัฒนาภาคตะวันออก

๑๑

๔.๒.๒ แรงงานส่วนใหญ่มีค วามรู้ ร ะดับ ประถมศึกษา และแรงงานระดั บอาชีว ะศึกษามี
สัดส่วนน้อยมาก ในปี ๒๕๖๐ มีผู้งานทา ๓.๓๑ ล้านคน แรงงานส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาและ
ต่ากว่าซึ่งมีแนวโน้มลดลงจาก ร้อยละ ๔๒.๗ ในปี ๒๕๕๕ เป็นร้อยละ ๓๖.๑ ในปี ๒๕๖๐ แรงงานที่จบการศึกษา
ระดับมัธยมต้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๑๘.๗ ในปี ๒๕๕๕ เป็นร้อยละ ๒๐.๘ ในปี ๒๕๖๐ ระดับมัธ ยมปลาย
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๑๒.๓ ในปี ๒๕๕๕ เป็นร้อยละ ๑๔.๑ ในปี ๒๕๖๐ แรงงานที่จบการศึกษาระดับอุดมศึกษา
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๑๘.๑ ในปี ๒๕๕๕ เป็นร้อยละ ๒๐.๐ ในปี ๒๕๖๐ สาหรับแรงงานระดับอาชีวะมีสัดส่วน
น้อยที่สุดและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๔.๐ ในปี ๒๕๕๕ เป็นร้อยละ ๔.๒ ในปี ๒๕๖๐ แต่ยังไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันที่ต้องการแรงงานสายวิชาชีพจานวนมาก
๔.๒.๓ ก้ า ลั ง แรงงานของภาคตะวั น ออกเข้ า สู่ ร ะบบประกั น สั ง คมลดลง โดยสั ด ส่ ว น
ผู้ประกันตนต่อกาลังแรงงานลดลงจาก ร้อยละ ๖๓.๒ ในปี ๒๕๕๕ เป็นร้อยละ ๕๖.๕ ในปี ๒๕๖๐ แต่ยังสูง
กว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ (ร้อยละ ๓๘.๔) โดยปี ๒๕๖๐ ภาคตะวันออกมีแรงงานอยู่ในระบบประกันสังคม
จานวน ๑.๘๙ ล้านคนหรือร้อยละ ๕๖.๕ จังหวัดระยองมีแรงงานอยู่ในระบบประกันสังคมมากที่สุดร้อยละ
๘๒.๓ รองลงมา ได้แก่ จังหวัดชลบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทรา ร้อยละ ๗๗.๗ และ ๖๐.๑ ตามลาดับ ส่วนจังหวัด
ที่มีแรงงานอยู่ในระบบประกันสังคมน้อยที่สุด ได้แก่ จังหวัดสระแก้ว ร้อยละ ๑๖.๖
๔.๒.๔ การพึ่งพิงแรงงานต่างด้าวของภาคตะวันออกมีแนวโน้มลดลง โดยในปี ๒๕๖๐ มีจานวน
แรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ (เมียนมา สปป.ลาว กัมพูชา) ที่ได้รับอนุญาตให้ทางานในภาค จานวน ๘๒,๙๙๔ คน
คิดเป็นร้ อยละ ๖.๖ ของแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ทางานทั้งประเทศลดลงจากปี ๒๕๕๕ จานวน
๑๑๔,๙๕๐ คน โดยจังหวัดชลบุรี มีแรงงานต่างด้าวเข้ามาทางานมากที่สุดในภาคตะวันออก จานวน ๓๕,๖๒๔ คน
รองลงมาได้แก่ จังหวัดระยอง จานวน ๒๔,๒๓๖ คน ทั้งนี้ เป็นผลมาจากโครงสร้างประชากรที่เข้าสู่ภาวะสังคม
ผู้สูงอายุ ในขณะทีป่ ระชากรวัยแรงงานและวัยเด็กมีแนวโน้มลดลง ประกอบกับแรงงานบางสาขาไม่เป็นที่นิยม
ของคนไทย โดยเฉพาะในกิจการก่อสร้าง ผู้ประกอบการจึงต้องใช้แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะ
แรงงานสัญชาติกัมพูชา และกิจการประมงทะเล แปรรูปสัตว์น้าและแปรรูปด้านการเกษตร จากแรงงาน
สัญชาติเมียนมา
๔.๓ การศึกษา
4.๓.1 ประชากรในภาคตะวันออกมีโอกาสได้รับการศึกษาสูงขึ้นใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของ
ประเทศ โดยจานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕ - ๕๙ ปี เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จาก ๙.๑ ปี
ในปี ๒๕๕๕ เป็น ๙.๔๗ ปี ใน ปี ๒๕๖๐ ซึ่งใกล้เคียงกับระดับประเทศที่มีปีการศึกษาเฉลี่ย ๙.๕๒ ปี โดยจังหวัด
ปราจีนบุรี มีจานวนปีการศึกษาเฉลี่ยสูงสุดของภาค ๙.๙๐ ปี รองลงมา ได้แก่ จังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรี
มีจานวนปีการศึกษาเฉลี่ย ๙.๘๒ และ ๙.๗๘ ปีตามลาดับ
4.๓.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ต่้า โดยผลการสอบ O-NET ชั้น ม.๓ (๔ วิชาหลัก)
ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๓๔.๙ ลดลงจากร้อยละ ๓๖.๘ ในปี ๒๕๕๕ แต่ก็ยังต่ากว่าเกณฑ์
ค่าเฉลี่ยร้อยละ ๕๐ ในทุกวิชา เมื่อพิจารณาในรายวิชาปี ๒๕๖๐ พบว่าวิชาคณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยต่าสุด
ร้อยละ ๒๗.๐ และวิชาภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดร้อยละ ๔๙.๓ รองลงมาได้แก่ วิชาวิทยาศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ ร้อยละ ๓๒.๖ และ ๓๐.๘ ตามลาดับ
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๑๒

๔.๔ สาธารณสุข
4.๔.1 ประชาชนในภาคตะวันออกมีโอกาสได้รับบริการสาธารณสุขดีขึ้น เนื่องจากมีสถาน
บริ การสาธารณสุ ขให้ บ ริ การครอบคลุ ม ทั่ว ถึ งทุ กพื้ น ที่ มีจ านวนโรงพยาบาลรัฐ บาล จ านวน ๘๒๘ แห่ ง
แยกเป็น โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) ๕๘ แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) ๗ แห่ง โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) ๕ แห่ง
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) จานวน ๗๕๘ แห่ง และโดยสัดส่วนแพทย์ต่อประชากรลดลง
จาก ๑:๒,๑๑๒ คนในปี ๒๕๕๕ เหลือ ๑:๑,๕๔๘ คนในปี ๒๕๖๐ ซึ่งใกล้เคียงกับจานวนแพทย์ต่อประชากร
ของมาตรฐานโลกที่กาหนดไว้ คือ ๑ คนต่อประชากร ๑,๕๐๐ คน โดยจังหวัดนครนายกมีโอกาสได้รับบริการ
ด้านสุขภาพสูงที่สุดของภาค โดยในปี ๒๕๖๐ มีแพทย์ต่อประชากร ๑:๗๙๖ คน รองลงมาคือ จังหวัดชลบุรี
ซึ่งมีแพทย์ต่อประชากร ๑:๑,๐๓๗ คน ส่วนจังหวัดสระแก้ว ปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา มีการกระจายตัวของ
แพทย์ต่า โดยแพทย์ต่อประชากร ๑:๔,๑๙๑ คน ๑:๒,๓๔๕ คน และ ๑:๒,๒๗๑ คนตามลาดับ ส่งผลให้การ
บริการด้านสาธารณสุขไม่ทั่วถึง
4.๔.2 คนในภาคตะวั น ออกมี แ นวโน้ ม เป็ น โรคไม่ ติ ด ต่ อ มากขึ้ น ซึ่ ง เป็ น สาเหตุ ห ลั ก ของ
การเสียชีวิต อัตราการเจ็บปุวยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังสาคัญใน ๕ โรค ได้แก่ โรคมะเร็ง ความดันโลหิต หัวใจ
เบาหวาน และหลอดเลือดสมอง เพิ่มขึ้นจาก ๔,๙๘๗ คนต่อประชากรแสนคน ในปี ๒๕๕๕ เป็น ๖,๑๒๑ คน
ต่อประชากรแสนคน ในปี ๒๕๖๐ โดยเฉพาะการปุวยด้วยโรคมะเร็ง ซึ่งเป็นสาเหตุการตายสูงที่ สุดของคนไทย
พบว่า ภาคตะวันออกมีอัตราการปุวยต่อประชากรแสนคนเพิ่มขึ้น จาก ๖๖๗ คนในปี ๒๕๕๕ เป็น ๘๖๙ คน
ในปี ๒๕๖๐ นอกจากนี้อัตราผู้ปุวยเอดส์ภาคตะวันออกมีแนวโน้มลดลงจาก ๑๖๙ คนต่อประชากรแสนคน
ในปี ๒๕๕๕ เป็น ๑๔๕ คนต่อประชากรแสนคน ในปี ๒๕๖๐
4.๔.3 ภาคตะวันออกมีปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของภาคตะวันออกมีแนวโน้มลดลง จาก ๗๑.๘ คนต่อประชากรหญิงอายุ ๑๕-๑๙ ปีพันคน
ในปี ๒๕๕๕ เป็น ๕๒.๖ คนต่อประชากรหญิงอายุ ๑๕-๑๙ ปีพันคน ในปี ๒๕๖๐ แต่ยังสูงกว่าค่าเฉลี่ยของ
ประเทศที่มีอัตรา ๓๙.๖ คนต่อประชากรหญิงอายุ ๑๕-๑๙ ปีพันคน โดยจังหวัดนครนายก มีอัตราคลอดบุตร
สูงสุด รองลงมาได้แก่ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง มีอัตราคลอดบุตรต่อพันคน เท่ากับ ๖๓.๙ ๕๗.๖ และ
๕๖.๕ ตามลาดับ
4.๔.4 อัต ราการตายของมารดามีแ นวโน้ มเพิ่ มขึ้ น ในขณะที่ อัต ราการตายของทารกมี
แนวโน้มลดลง โดยมีอัตราการตายของมารดาจากการคลอดบุตรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก ๑๒.๑ คนต่อการเกิดมี
ชีพแสนคนในปี ๒๕๕๕ เป็น ๑๖.๖ คนต่อการเกิดมีชีพแสนคน ในปี ๒๕๖๐ แต่ยังต่ากว่าระดับประเทศที่มี
อัตราการตายของมารดา ๒๑.๘ คนต่อการเกิดมีชีพแสนคน จังหวัดระยองมีอัตราการตายของมารดาสูงสุดใน
ภาค รองลงมาได้แก่ จังหวัดสระแก้ว และชลบุรี โดยมีอัตราการตายของมารดา ๓๕.๓ ๑๙.๐ และ ๑๗.๓ คน
ต่อประชากรแสนคน ตามลาดับ ส่วนอัตราการตายของทารกมีแนวโน้มลดลง จาก ๖.๘ คนต่อเกิดมีชีพพันคน
ในปี ๒๕๕๕ เป็น ๕.๓ คนต่อเกิดมีชีพพันคนในปี ๒๕๖๐ แต่ยังต่ากว่าระดับประเทศที่มีอัตรา ๕.๙ คนต่อ
การเกิดมีชีพพันคน โดยจังหวัดฉะเชิงเทรามีอัตราการตายของทารกสูงสุด รองลงมา คือ จังหวัดจันทบุรี และ
สระแก้ว โดยมีอัตราการตายของทารก ๖.๙ ๖.๗ และ ๖.๓ คนต่อเกิดมีชีพพันคน ตามลาดับ ถึงแม้สถานการณ์
โดยภาพรวมของภาคตะวันออกจะต่ากว่าระดับประเทศ แต่ยังคงเป็นประเด็นที่ต้องหาแนวทางแก้ไขต่อไป
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๔.๕ ชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น ภาคตะวันออกมีคดีเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย
และเพศและคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ลดลงจาก ๑๘๗.๑ คดี ในปี ๒๕๕๕ เป็น ๑๖๓.๖ คดีต่อประชากรแสนคน
ในปี ๒๕๖๐ โดยจังหวัดระยองมีสัดส่วนคดีสูงสุด จานวน ๒๐๕.๖ คดีต่อประชากรแสนคน รองลงมา ได้แก่
จังหวัดชลบุรี และตราด มีสัดส่วนคดี ๑๘๒.๔ และ ๑๗๙.๘ คดีต่อประชากรแสนคน ตามลาดับ สาหรับ
คดียาเสพติดก็มีแนวโน้มลดลง จาก ๑,๑๐๗.๙ คดีต่อประชากรแสนคน ใน ปี ๒๕๕๕ เป็น ๗๖๖.๐ คดีต่อ
ประชากรแสนคนในปี ๒๕๖๐ ทั้งนี้พบอัตราการเกิดคดียาเสพติดสูงสูดที่จังหวัดนครนายก ๑,๑๔๔.๘ คดีต่อ
ประชากรแสนคน รองลงมาได้แก่ จังหวัดระยองและปราจีนบุรี ที่มีสัดส่วนคดียาเสพติดเท่ากับ ๑,๑๑๑.๖ และ
๗๘๐.๔ คดีต่อประชากรแสนคน ตามลาดับ
๔.๖ ความอบอุ่นในชีวิตครอบครัวมีแนวโน้มดีขึ้น ในขณะที่อัตราการสมรสมีแนวโน้มลดลง โดยในช่วง
ปี ๒๕๕๕ – ๒๕๖๐ อัตราการหย่าร้างในภาคตะวันออกมีแนวโน้มลดลง จาก ๘.๗ คู่ต่อพันครัวเรือนในปี ๒๕๕๕
เป็น ๖.๐ คู่ต่อพันครัวเรือน ในปี ๒๕๖๐ แต่โดยภาพรวมยังสูงกว่าอัตราการหย่าร้างของทั้งประเทศ (๕.๗ คู่ต่อ
พันครัวเรือน) ในปี ๒๕๖๐ จังหวัดระยองมีอัตราการหย่าร้างสูงสุดในภาค คือ ๑๐.๘ คู่ต่อพันครัวเรือน ในขณะที่
จังหวัดตราดมีอัตราการหย่าร้างน้อยที่สุด ๔.๒ คู่ต่อพันครัวเรือน ส่วนอัตราการสมรสภาคตะวันออกมีแนวโน้ม
ลดลงจาก ๒๒.๕ คู่ต่อพันครัวเรือน ในปี ๒๕๕๕ เป็น ๑๘.๘ คู่ต่อพันครัวเรือน ในปี ๒๕๖๐ แต่โดยภาพรวมยัง
สูงกว่าอัตราการสมรสของทั้งประเทศ ( ๑๓.๙ คู่ต่อพันครัวเรือน) โดยจังหวัดชลบุรีมีอัตราการสมรสสูงสุดใน
ภาค คือ ๒๖.๐ คู่ต่อพันครัวเรือน ในขณะที่จังหวัดตราดมีอัตราการสมรสน้อยที่สุด ๘.๖ คู่ต่อพันครัวเรือน
๔.๗ สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง และความเหลื่อมล้าในการกระจายรายได้ของภาคคงที่
จ่านวนคนจนหรือประชากรที่มีรายจ่ายเพื่อการบริโภคต่่ากว่าเส้นความยากจนลดลงจาก ๓๒๘.๐๐ พันคน ใน
ปี ๒๕๕๕ เป็น ๒๘๔.๘๕ พันคน ในปี ๒๕๖๐ เช่นเดียวกับสัดส่วนคนจนของภาคที่มีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ
๖.๒ ในปี ๒๕๕๕ เป็นร้อยละ ๕.๐ ในปี ๒๕๖๐ โดยจังหวัดสระแก้วมีสัดส่วนคนจนมากที่สุดของภาค ร้อยละ
๑๙.๐ รองลงมาได้แก่ จังหวัดตราดและจังหวัด จันทบุรี มีสัดส่วนคนจนร้อยละ ๘.๑ และ ๖.๑ ตามล่าดับ แต่
สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ของภาคตะวันออกมีแนวโน้มคงที่
จาก ๐.๓๙๗ ในปี ๒๕๕๔ เป็น ๐.๓๙๗ ในปี ๒๕๖๐ และหลายจังหวัดในภาคมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น (ยกเว้น
จังหวัดระยอง ฉะเชิงเทรา และนครนายกที่มีแนวโน้มลดลง) โดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรีมีความเหลื่อมล้่ามากสุด
รองลงมา ได้แก่ จั งหวัดสระแก้ว และตราด มีสั มประสิ ทธิ์ความไม่เสมอภาคในการกระจายรายได้ (Gini
Coefficient) เท่ากับ ๐.๕๒๖ ๐.๔๖๗ และ ๐.๔๔๙ ตามล่าดับ

๕. ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ
๕.๑ สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕.๑.๑ ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ทรัพยากรดินมีแนวโน้มเสื่อมโทรมในระดับสูง ซึ่งมีสาเหตุจาก
การใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่เหมาะสม เช่น การใช้สารเคมี การแผ้วถางปุาไม้ การทิ้งกากของเสียจากโรงงาน เป็นต้น
และยังมีปัญหาดินเสื่อมโทรมที่เกิดตามธรรมชาติ โดยปัญหาดินเปรี้ยวจัดในภาคตะวันออกมีปริมาณเนื้อที่
๐.๙๐ ล้านไร่ ปัญหาดินอินทรีย์มักเกิดในบริเวณที่ลุ่มน้าขังชายฝั่งทะเล และปัญหาดินเค็มพบในบริเวณพื้นที่ที่
มีตะกอนน้าทะเล น้ากร่อย และบริเวณจังหวัดที่มีพื้นที่ใกล้กับทะเล
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๕.๑.๒ พื้นที่ป่าไม้ภาคตะวันออกเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ตั้งแต่ปี ๒๕๕๖–๒๕๖๑ พบว่า พื้นที่ปุาไม้
ของภาคตะวันออกเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ ๐.๔ ต่อปี โดยในปี ๒๕๖๑ มีพื้นที่ปุาไม้ ๕.๑๓ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ
๒๒.๔ ของพื้นที่ภาค ซึ่งต่ากว่าค่ามาตรฐานความสมดุลของระบบนิเวศ หากเปรียบเทียบกับปุาไม้ทั้งประเทศภาค
ตะวันออกมีสัดส่วนพื้นที่ปุาไม้ร้อยละ ๕ ของพื้นที่ปุาไม้ทั้งประเทศ โดยจังหวัดที่มีสัดส่วนพื้นที่ปุาไม้ต่อพื้นที่
จังหวัดมากที่สุด ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี ตราด และนครนายก ตามลาดับ ส่วนจังหวัดที่มีสัดส่วนน้อยที่สุด คือ
จังหวัดระยอง เพียงร้อยละ ๘.๑ ของพื้นที่จังหวัด การเพิ่มขึ้นของผืนปุาเป็นผลจากประชาชนมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแลรักษา รวมทั้งมีโครงการปลูกปุาไม้อย่างต่อเนื่อง สาหรับสถานการณ์ปุาชายเลนภาคตะวันออก
(ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา) ในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๗) พบว่า มีพื้นที่เพิ่มขึ้น
๓,๐๙๙.๒๙ ไร่ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑.๙ เป็นผลจากการรณรงค์ปลูกปุาชายเลนอย่างต่อเนื่อง โดยปี ๒๕๕๗ มี
พื้นที่ปุาชายเลนทั้งหมดประมาณ ๑๖๔,๖๔๙.๗๑ ไร่ ซึ่งจังหวัดที่มีพื้นที่ปุาชายเลนมากที่สุด คือ จังหวัดจันทบุรี
ร้อยละ ๕๐.๒ ของปุาชายเลนภาคตะวันออก หรือ ร้อยละ ๕.๔ ของปุาชายเลนทั้งประเทศ น้อยที่สุด คือ จังหวัด
ชลบุรี ร้อยละ ๒.๘ ของปุาชายเลนภาคตะวันออก
๕.๑.๓ ปริมาณน้้าไม่เพียงพอต่อความต้องการ ปริมาณน้าท่าของภาคตะวันออกมาจากลุ่มน้า
หลั ก ๔ แห่ ง คือ ลุ่มน้ าปราจี น บุรี ลุ่ มน้าบางประกง ลุ่ มน้าโตนเลสาบ และลุ่มน้าชายฝั่ งทะเลตะวันออก
มีค่ารายปีเฉลี่ ย ๒๓,๘๘๒ ล้านลูกบาศก์เมตร จากสถิติปริมาณการเก็บกักน้าได้ของอ่างเก็บน้าขนาดใหญ่
ของภาคตะวันออกจานวน ๖ แห่ง พบว่า ปริมาณน้าที่กักเก็บได้ตั้งแต่ปี ๒๕๕๖–๒๕๖๑ มีปริมาณเพิ่มขึ้นเฉลี่ย
ร้ อ ยละ ๔.๕๒ ต่ อ ปี โดยปริ ม าณน้ าที่ เ ก็ บ กั ก ได้ เ มื่ อเที ย บกั บ ความจุ ข องอ่ า งเก็ บ น้ าสู ง สุ ด ร้ อ ยละ ๗๓.๖
ในปี ๒๕๖๑ และต่าสุดที่ ร้อยละ ๕๐.๒ ปี ๒๕๕๙ สาหรับปี ๒๕๖๑ ปริมาณน้ากักเก็บได้ของภาคตะวันออก
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๒.๔ จากปี ๒๕๖๐ โดยมีปริมาณเก็บกักได้ ๑,๑๘๗ ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ ๗๓.๖
ของความจุอ่าง หรือร้อยละ ๕.๐ ของปริมาณน้าท่า ถึงกระนั้น ปริมาณน้าที่เก็บกักได้ก็ยังคงไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการใช้น้าที่เพิ่มขึ้น จากการเพิ่มขึ้นของการผลิตภาคเกษตรที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นมากตามราคาที่สูงขึ้น
การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และการเพิ่มขึ้นของชุมชนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ ปัญหา
การขาดแคลนน้าในหน้าแล้งยังคงอยู่
๕.๑.๔ คุณภาพแหล่งน้้าของภาคตะวันออกดีขึ้นเล็กน้อย ภาคตะวันออกมีจานวนแหล่งน้า
ที่สาคัญที่ได้รับการตรวจวัด ๑๑ แห่ง ในภาพรวมตั้งแต่ปี ๒๕๕๖–๒๕๖๑ แหล่งน้าส่วนใหญ่มีคุณภาพอยู่ใน
เกณฑ์พอใช้ และไม่มีแหล่งน้าที่มีคุณภาพดีมากและเสื่อมโทรมมาก โดยปี ๒๕๖๑ มีแหล่งน้าที่อยู่ในเกณฑ์ดี
และพอใช้เพิ่มขึ้น ในขณะทีแ่ หล่งน้าที่อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมลดลง ซึ่งแหล่งน้าที่มีความเสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่อง
มาตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ คือ แม่น้าพังราดตอนบน สาเหตุสาคัญของการเสื่อมโทรมเกิดจากการทิ้งของเสียของชุมชน
เมือง การใช้สารเคมีของเกษตรกร รวมทั้งการระบายน้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรมที่
ตั้งอยู่อย่างหนาแน่น ซึง่ บริเวณที่มีค่าความสกปรกไม่เป็นไปตามมาตรฐานมากที่สุด คือ อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา
จังหวัดฉะเชิงเทรา อาเภอองครักษ์ อาเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ส าหรั บคุณภาพน้ าชายฝั่ งทะเล ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘–๒๕๖๐ มีแนวโน้มดีขึ้น โดยปี ๒๕๖๐
คุณภาพน้าชายฝั่งในเกณฑ์ดี ร้อยละ ๕๖.๗ เกณฑ์พอใช้ ร้อยละ ๔๑.๗ เป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๙
ในขณะที่คุณภาพที่เสื่อมโทรม ร้อยละ ๑.๖ ลดลงจากปี ๒๕๕๙ อย่างไรก็ตาม ยังมีบริเวณที่พบปัญหามาอย่าง
ต่อเนื่องได้แก่ บริเวณปากแม่น้าบางปะกง เนื่องจากเป็นพื้นที่รองรับน้าเสียจากชุมชน อุตสาหกรรม เกษตรกรรม
การเพิ่มขึ้นของพื้นที่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า และแหล่งท่องเที่ยวที่ใช้ประโยชน์ริมชายฝั่งทะเลและการปนเปื้อน
จากน้ามันเชื้อเพลิงจากเรือท่องเที่ยว
แผนพัฒนาภาคตะวันออก

๑๕

๕.๑.๕ ปริมาณขยะมูลฝอยที่ก้าจัดอย่า งถูกต้องและถูกน้า ไปใช้ประโยชน์ มีแนวโน้มดีขึ้น
ในช่วงปี ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ มีปริมาณขยะที่เกิดขึ้นเฉลี่ยปีละ ๒.๓๐ ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ย ร้อยละ ๐.๓ ต่อปี
ในขณะที่ปริมาณการกาจัดอย่างถูกต้องเฉลี่ยปีละ ๘๒๔,๕๕๕ ตัน และปริมาณขยะที่ถูกนาไปใช้ประโยชน์เฉลี่ย
ปีละ ๓๔๖,๘๕๕ ตัน หรือรวมกันมีสัดส่วนร้อยละ ๕๑ ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้น แสดงว่ามีขยะที่ถูกกาจัดไม่
ถูกต้องและขยะที่ตกค้างอีก ร้อยละ ๔๙ โดยปี ๒๕๖๐ ภาคตะวันออกมีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นประมาณ
๒.๓๒ ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑.๙ จากปี ๒๕๕๙ เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประชากร การขยายตัวของชุมชนเมือง
พฤติกรรมการบริโภคของประชาชน ตลอดจนการท่องเที่ยว โดยขยะมูลฝอยภาคตะวันออกเกิดขึ้นจากจังหวัด
ชลบุรีถึง ร้อยละ ๔๐.๑ จัดเป็นลาดับ ๒ (ร้อยละ ๐.๙) ของปริมาณขยะทั้งประเทศ รองจากกรุงเทพมหานคร
สาหรับการจัดการขยะมูลฝอยใน ๒๕๖๐ ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกนาไปกาจัดอย่างถูกต้อง และปริมาณที่ถูกนา
กลับมาใช้ประโยชน์มีปริมาณเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๕๗.๘ และ ร้อยละ ๒๒.๔ จากปี ๒๕๕๙ ตามลาดับ ส่วนปริมาณ
ของเสียอันตรายภาคตะวันออกจัดอยู่ในลาดับที่ ๑ ซึ่งปัญหามีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น และส่วนใหญ่เป็นของเสีย
อันตรายจากชุมชน รวมทั้งการลักลอบทิ้งกากของเสีย โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดระยอง และชลบุรี นอกจากนี้
ยังมีขยะในทะเลที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
๕.๑.๖ มลพิษทางอากาศมีแนวโน้มดีขึ้น จากสารอินทรีย์ระเหยง่าย ก๊าซโอโซน และฝุุนละออง
ขนาดเล็ก ส่วนใหญ่พบในจังหวัดที่มีเขตประกอบการอุตสาหกรรม ได้แก่ จังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา
สาหรับปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่ายที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ปี ๒๕๖๐ ปริมาณเฉลี่ยสารเบนซีน และ ๑,๒ไดคลอโรอีเทนเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๙ ขณะที่ปริมาณเฉลี่ยสาร ๑,๓–บิวทาไดอีน ลดลง สาเหตุเกิดจากการเผา
ในที่โล่ง การจราจรและยานพาหนะ และการประกอบการของโรงงานอุตสาหกรรม
๕.๒ สถานการณ์ปัญหาภัยพิบัติ
๕.๒.๑ ไฟป่าแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากสถิติตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ – ๒๕๖๑ พบว่า มีจานวนครั้งของการเกิด
ไฟปุาลดลงเฉลี่ยร้อยละ ๐.๑ ต่อปี และจานวนพื้นที่ปุาที่ถูกไฟไหม้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ ๘.๘ ต่อปี โดยปี ๒๕๖๑
พบว่า มีพื้นที่ปุาถูกไฟไหม้ ๓๘๘ ไร่ ลดลงจากปี ๒๕๖๐ ถึงร้อยละ ๖๑.๖ ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่คาดว่าน่าจะเกิด
จากการความแห้งแล้ง และการเผาไร่เพื่อกาจัดวัชพืชหรือเศษซากพืชที่เหลืออยู่ภายหลั งการเก็บเกี่ยว โดย
จังหวัดชลบุรีมีสัดส่วนไฟไหม้ปุาเทียบกับพื้นที่ปุาไม้ของจังหวัดมากที่สุด เพียงแค่ร้อยละ ๐.๐๔
๕.๒.๒ สถานการณ์ อุ ทกภั ย เบาบางลง ช่ ว งปี ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ ภาคตะวัน ออกมีจ านวน
หมู่บ้านและครัวเรือน ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยลดลง โดยเฉพาะปี ๒๕๕๙ มีหมู่บ้านได้รับความเสียหาย
๑๐๗ หมู่บ้านจาก ๗๑๗ ในปี ๒๕๕๘ และครัวเรือนได้รับความเสียหายลดลงจาก ๔,๙๘๑ ครัวเรือนในปี
๒๕๕๘ เป็น ๒ ครัวเรือน ซึ่งไม่มีรายงานมูลค่าความเสียหายที่เกิดจากอุทกภัย ปี ๒๕๖๐ มีจานวนหมู่บ้านและ
ครัวเรือนได้รับผลกระทบเพิ่มขึ้น จากปี ๒๕๕๙ ซึ่งจังหวัดที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด คือ จังหวัดชลบุรี และ
จันทบุรี สาเหตุหลักเกิดจากฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลานานและน้าปุาไหลบาก ประกอบกับการขยายตัวของ
เมืองส่งผลให้มีการก่อสร้างที่อยู่อาศัยและโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่รับน้ามากขึ้น
๕.๒.๓ พื้น ที่ ประสบภัยแล้งลดลง ภาพรวมในช่ว ง ๕ ปี (๒๕๕๖-๒๕๖๐) ภาคตะวันออกมี
จานวนหมู่บ้ านที่ป ระสบภัย แล้ งลดลง โดยจังหวัดที่ประสบภัยแล้ ง มาตลอด ได้แก่ ชลบุรี จันทบุรี ตราด
ปราจีนบุรี และสระแก้ว สาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกและภาวะฝนทิ้งช่วง ส่งผลให้ ความต้องการ
ใช้ น้ าเพื่ อการเกษตรมากขึ้ น ประกอบกั บ ปริ มาณน้ าฝนที่ ตกน้ อยและไม่ ตกในพื้ นที่ อ่ างเก็ บน้ าขนาดใหญ่
นอกจากนี้ยังมีสาเหตุจากการขยายตัวของเศรษฐกิจและเมือง ส่งผลให้มีความต้องการใช้น้าเพิ่มขึ้น
แผนพัฒนาภาคตะวันออก

๑๖

๕.๒.๔ การกัดเซาะชายฝั่งทะเลมีแนวโน้มดีขึ้น จากรายงานการกัดเซาะชายฝั่ง ของกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง พบว่า ปี ๒๕๖๐ ภาคตะวันออกมีแนวชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะเป็นระยะทาง ๖๑.๑๙ กิโลเมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙.๓ ของความยาวชายฝั่งทะเลภาค ลดลงจากปี ๒๕๕๔ ที่กัดเซาะถึง ๑๖๘.๕๓ กิโลเมตร โดย
เป็นกัดเซาะรุนแรง ๒.๑๕ กิโลเมตร ปานกลาง ๓.๕๓ กิโลเมตร และกัดเซาะน้อย ๔๘ กิโลเมตร และจังหวัดที่
มีพื้นที่กัดเซาะรุนแรง ได้แก่ ตราด ระยอง และฉะเชิงเทรา สาเหตุของการกัดเซาะส่วนหนึ่งมาจากการขยายตัว
ของพื้นที่อุตสาหกรรมและชุมชนที่ขยายตัวลุกล้าพื้นที่ชายฝั่ง และการบุกรุกทาลายปุาชายเลน
ตารางที่ ๓ การเปลี่ยนแปลงทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของภาคตะวันออก
รายการ

ปี
๒๕๕๖

ปริมาณน้าในอ่างน้าขนาดใหญ่ ๕ อ่าง
๙๕๘
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม) ล้านลบ.ม.
พื้นที่ปุาไม้ (ล้านไร่)
๕.๑๔
จานวนครั้งการเกิดไฟไหม้ปุา
๕๔
จานวนพื้นที่ปุาถูกไฟไหม้ (ไร่)
๑,๑๐๘
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น (ล้านตัน/ปี)
๒.๒๙
ปริ ม าณขยะที่ ก าจั ด ถู ก ต้ อ งตามหลั ก วิ ช าการ
๐.๖๖
(ล้านตัน/ปี)
ปริมาณขยะที่นาไปใช้ประโยชน์ (ล้านตัน/ปี)
๐.๔๔
หมู่บ้านที่รับผลกระทบจากอุทกภัย (แห่ง)
๖๒๕
หมู่บ้านที่รับผลกระทบจากภัยแล้ง (แห่ง)
๑,๕๓๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๙๘๙

๘๔๗

๘๐๙

๑,๐๕๖

๑,๑๘๗

๕.๐๗
๗๒
๑,๕๐๖
๒.๒๔

๕.๐๙
๖๗
๒,๖๒๒
๒.๓๕

๕.๑๑
๑๑๙
๔,๗๕๖
๒.๒๗

๕.๑๑
๕๕
๑,๐๑๑
๒.๓๒

๕.๑๓
๒๕
๓๘๘

๐.๗๑

๐.๗๓

๐.๗๙

๑.๒๔

๐.๒๖
๓๕๖
๒,๒๙๑

๐.๒๙
๗๑๗
๑,๕๖๕

๐.๒๒
๑๐๗
๑,๕๓๗

๐.๕๒
๓๙๕
-

๖. สภาวะแวดล้อม
๖.๑ จุดแข็ง
๖.๑.๑ เป็นศูนย์รวมที่ตั้งของอุตสาหกรรมที่ส้าคัญของประเทศ และมีแนวโน้มที่จะเติบโต
เป็ น ศู น ย์ ก ลางอุ ต สาหกรรมสมั ย ใหม่ ข องภู มิ ภ าคเอเซี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ เนื่ อ งจากได้ มี ก ารลงทุ น
อุ ต สาหกรรมขนาดใหญ่ และเป็ น อุ ต สาหกรรมหลั ก ที่ ส าคั ญ ของประเทศและภู มิ ภ าคอาเซี ย น ได้ แ ก่
อุตสาหกรรมปิ โตรเคมี อุตสาหกรรมกลั่น น้ามัน อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็ คโทรนิกส์ และ
เครื่องใช้ไฟฟูา รวมถึงอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในพื้นที่สืบเนื่องตอนในของจังหวัดระยอง
๖.๑.๒ มีท่าเรือน้้าลึก และระบบโครงข่ายการขนส่งทางถนน และรถไฟที่สนับสนุนการเปิด
ประตูการขนส่งของประเทศเข้าสู่ ระบบโครงข่ายการเดินเรือนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากมีการ
เพิ่มประสิทธิภาพท่าเรือน้าลึกที่มีอยู่ พร้อมทั้งประสานโครงข่ายการขนส่งหลักของพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเล
ตะวันออกให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับระบบโครงข่ายการขนส่งหลักของกรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาคกลาง
ตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และต่างประเทศ จะช่วยยกระดับการพัฒนาจากการเป็นแค่ฐานการผลิต
และประตูส่งออกทางทะเลผ่านท่าเรือน้าลึกแหลมฉบังและมาบตาพุดในปัจจุบัน เข้าสู่การเป็นประตูเศรษฐกิจ

แผนพัฒนาภาคตะวันออก

๑๗

นานาชาติ รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม และเปิดตลาดการค้าไปสู่ภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก เช่น สหรัฐอเมริกา
และยุโรป โดยอาศัยการขนส่งเชื่อมโยงกันในรูปแบบของการขนส่งต่อเนื่องระหว่าง ถนน รถไฟ และท่าเรือน้าลึก
๖.๑.๓ เป็น แหล่งท่องเที่ยวที่ส้าคัญและเป็นที่รู้จักแพร่หลายในระดับชาติแ ละนานาชาติ
โดยเฉพาะพัทยา-บางแสน ชึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่รู้จักกันในระดับนานาชาติอยู่แล้ว นอกจากนี้ ยังมีเกาะช้าง
และเกาะเสม็ด ที่กาลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น รวมถึงมีการพัฒนาภาพลักษณ์ สภาพแวดล้อม และการตลาด
ของเมืองเพิ่มขึ้น ทาให้กระแสการเดินทางท่องเที่ยวจากทั่วโลกเดินทางมายังเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง และมีอัตราการเติบ โตสูง นอกจากนี้ภาคตะวันออกยังมีทรัพยากรธรรมชาติประเภทปุาเขา
น้าตก อุทยานแห่งชาติ และทะเล ที่จะดึงดูดและให้บริการนักท่องเที่ยวได้ โดยมีพื้นที่หลายแห่งที่มีสภาพ
ภูมิอากาศและธรรมชาติที่เหมาะต่อการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่สามารถจัดกิจกรรมได้หลายอย่าง
ทั้งการท่องเที่ยวแบบผจญภัย ทัวร์ปุา ล่องแก่ง เช่น การท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ การล่องแก่ง
ที่อาเภอโปุงน้าร้อน จันทบุรี ตลอดจนในช่วงฤดูผลไม้จะเป็นช่วงที่จูงใจให้นักท่องเที่ยวได้เข้าเที่ยวชมสวน และ
บริโภคผลไม้
๖.๑.๔ เป็นแหล่งเพาะปลูกผลไม้หลักของประเทศ โดยเฉพาะทุเรียน มังคุด และเงาะ ซึ่งมี
ปริมาณการผลิตมากพอสาหรับใช้บริโภคภายในประเทศ และส่งออกไปยังต่างประเทศ สามารถสร้างรายได้ให้แก่
ท้องถิ่นจานวนมาก นอกจากนี้ พื้นที่นี้ยังมีพื้นที่ชายฝั่งทะเลที่เหมาะแก่การทาประมงน้าลึก และการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้าชายฝั่ง
๖.๑.๕ เป็นแหล่งเจียระไนอัญมณีที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียง โดยได้มีการฝึกฝนฝีมือด้านการ
เจียระไนจนเกิดความชานาญ และมีการใช้วิทยาการต่างๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าของอัญมณี ส่งผลให้ภาคตะวันออก
โดยเฉพาะจันทบุรีเป็นแหล่งเจียระไน และย่านธุรกิจอัญมณีที่สาคัญของประเทศ ที่สามารถสนับสนุนเชื่อมโยง
ไปสู่การพัฒนาทางด้านการท่องเที่ยว ซึ่งนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวของพื้นที่ สามารถซื้อกลับไป
เป็นของที่ระลึกได้
๖.๑.๖ มีพรมแดนติดกับชายแดนกัมพูชา ซึ่งเป็นจุดการค้าชายแดนที่อยู่ใกล้กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล และพื้นที่บริเวณชายฝั่ งทะเลตะวันออกมากที่สุด เมื่อเปรี ยบเทียบกับจุดการค้าชายแดนอื่นๆ ของ
ประเทศ ประกอบกับตั้งอยู่ในเส้นทางสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทาให้สามารถเข้าถึงตลาดทั้งในกรุงเทพฯ
และปริมณฑล พื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก ตลอดจนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกัมพูชา-เวียดนามได้
๖.๒ จุดอ่อน
6.2.1 การพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆ ของภาครัฐและเอกชนบางแห่งเริ่มมีปัญหาเรื่องการ
บริหารจัดการด้านมลพิษที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต ได้แก่ ปัญหามลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรม
ในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ปัญหาการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม และปัญหาการบาบัด
น้ าเสี ย และสารโลหะหนั กที่ ล งไปในแหล่ ง น้าต่า งๆ โดยเฉพาะอ่ า งเก็บ น้ าดอกกราย นอกจากนี้ เริ่ มเกิ ด
ความขัดแย้ง เนื่องจากได้มีการปล่อยมลพิษลงสู่แหล่งน้าเพื่อการอุปโภคบริโภคและเกษตรกรรมของประชาชน
อย่างกว้างขวาง
6.2.2 การขยายตัวของเมือง แหล่งอุตสาหกรรม และแหล่งท่องเที่ยวอย่างรวดเร็ว ได้ส่งผล
ให้ เ กิ ด ความต้ องการใช้น้ า เพื่อ น้ า มาใช้ใ นกระบวนการผลิ ต บริ ก าร และอุป โภคบริ โ ภคปริ มาณมาก
ก่อให้เกิดความขัดแย้งเรื่องการใช้น้า เดิมแหล่งน้าจะถูกใช้เพื่อกิจกรรมการเกษตรและชุมชนเกษตรขนาดเล็ก
แผนพัฒนาภาคตะวันออก
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เท่านั้น ปัจจุบันต้องแย่งกันใช้น้าระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม เมือง และบริการแก่นักท่องเที่ยว แม้ว่าจะ
มีก ารพั ฒ นาแหล่ งน้ ารองรั บ ไว้ แ ล้ ว บางส่ ว น แต่ ด้ ว ยข้ อ จ ากั ด ของภู มิ ประเทศ ท าให้ ไ ม่ส ามารถก่ อสร้ า ง
อ่างเก็บน้าขนาดใหญ่ได้ จึงต้องมีการวางท่อส่งน้าเชื่อมโยงระหว่างอ่างเก็บน้าที่มีอยู่เพื่อนาน้ามาทดแทน
ในบางพื้นที่ยามขาดแคลน
6.2.3 การพัฒนาเศรษฐกิจของภาคตะวันออกที่ผ่านมา ได้ก่อให้เกิดปัญหาความเสื่อมโทรม
ของทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตมากขึ้นตามล้าดับ อาทิ การทาลายทรัพยากรปุาไม้
ได้ส่งผลกระทบไปถึงปัญหาความแปรปรวนของลมฟูาอากาศ ก่อให้เกิดภาวะฝนแล้งและน้าท่วมอยู่เสมอ
โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี และตราด นอกจากนี้ยังมีการจับสัตว์น้าโดยไม่ถูกวิธี ทาให้สัตว์น้าตาม
ธรรมชาติลดลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งพื้นที่ปุาชายเลนในแต่ละจังหวัดลดลงไปจากเดิมมาก เนื่องจากการบุกรุก
เพื่อทานากุ้ง
6.2.4 แม้ว่า ภาคตะวัน ออกจะเป็น แหล่งเพาะปลูกผลไม้หลักของประเทศ แต่ผลไม้เ ป็น
ผลิตผลที่มีช่วงระยะเวลาในการเก็บเกี่ยว ดูแล รักษาจ้ากัด เมื่อพ้นก้าหนดจะเสียหาย และเป็นผลผลิตที่มี
ช่ว งฤดู กาล ไม่ส ามารถผลิ ต ออกได้ตลอดปี และหากเมื่ อใดขาดน้าก็ จะทาความเสี ยหายให้ แก่ส วนผลไม้
อย่างรุนแรง ทาให้ปริมาณผลผลิตไม่แน่นอน ไม่มีเสถียรภาพด้านราคา รวมทั้งยังขาดการบริหารจัดการในช่วง
ที่ผลไม้ออกมามากและกระจุกตัวอย่างเหมาะสมและทันเวลา ทาให้ผลไม้เน่าเสียง่าย นอกจากนี้ยังขาดการวิจัย
และพัฒนาทั้งในด้านการผลิตให้ออกผลผลิตนอกฤดู การเก็บรักษา การลาเลียงถึงที่หมายก่อนการเน่าเสีย
และมีปัญหาเรื่องคุณภาพมาตรฐานไม่สม่าเสมอ เช่น การคัดขนาด บรรจุหีบห่อ แปรรูป และเก็บรักษา
6.2.5 การขยายตัวอย่างรวดเร็วของภาคอุตสาหกรรมที่ผ่านมา ท้าให้เกิดภาวะขาดแคลน
แรงงาน ประกอบด้วย แรงงานที่เคลื่อนย้ายเข้าไม่ได้ตอบสนองความต้องการที่แท้จริง เนื่องจากส่วนใหญ่เป็น
แรงงานระดับล่าง ทาให้ เกิดปัญหาขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะฝี มือสาหรับการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่มี
การปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีสูงขึ้น นอกจากนี้ แรงงานที่มีฝีมือจะพยายามเข้าสู่อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ได้
มาตรฐานและมีความมั่นคงต่ออนาคตในการทางานมากกว่า จึงเกิดปัญหาการโยกย้ายการทางานอยู่ในอัตรา
ที่สูง ตลอดจนแรงงานในท้องถิ่นไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้เพียงพอ
๖.๓ โอกาส
6.3.1 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยี วัสดุ และนาโนเทคโนโลยี จะทาให้ภ าคตะวันออกมีโอกาสในการปรับกระบวนการผลิ ตสิ นค้า
ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลาย ทั้งในด้านคุณภาพ มาตรฐาน และราคา ดังนี้คือ
๑) การพัฒนาเทคโนโลยีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ส่งเสริมกระบวนการ
การผลิตที่สะอาด มีส่วนช่วยประหยัดการใช้ทรัพยากร และลดปริมาณของเสียและมลพิษได้มากขึ้น
๒) เชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
สินค้า สนับสนุนการสร้างนวัตกรรม และผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
๓) การใช้ประโยชน์จากการเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ จะสร้างโอกาสการเรียนรู้ใน
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความรู้ได้อย่างกว้างขวาง สามารถปรับตัวรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
6.3.2 โครงสร้างประชากรที่ก้าลังเปลี่ยนแปลงเป็นสังคมผู้สูงอายุ จะทาให้ภาคตะวันออก
ได้มีโอกาสในการผลิต พัฒนา และปรับปรุงสินค้าและบริการที่สอดคล้องกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป
แผนพัฒนาภาคตะวันออก
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อาทิ การขยายตัวของตลาดอาหารสุขภาพ สมุนไพร และการแพทย์พื้นบ้าน สถานที่ท่องเที่ยวและการพักผ่อน
ของผู้สูงอายุ
6.3.3 กระแสการรักษาสุขภาพและความนิยมธรรมชาติ จะช่วยให้เกิดความตระหนักในการ
ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันจะสร้างกระแสความนิยมบริโภคสินค้าเชิง
อนุรักษ์และสินค้าสุขภาพซึ่งส่วนใหญ่ม าจากพืช เช่น สมุนไพร จึงเป็นโอกาสในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในเรื่องพืชสมุนไพรและการดูแลสุขภาพซึ่งจะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้โดยมีความ
หลากหลายทางชีวภาพเป็นแหล่งวัตถุดิบที่สาคัญ
๖.๔ ภัยคุกคาม
6.4.1 การขยายตัวทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการส่งออก
ซึ่งก้าลังได้รับแรงกดดันจากมาตรการกีดกันที่ไม่ใช้ภาษีเพิ่มขึ้น เช่น มาตรฐานการผลิตสินค้า มาตรฐานการ
ด้านความสะอาดและสุขอนามัย มาตรฐานแรงงาน มาตรฐานสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานด้านทรัพย์สินทาง
ปัญญา เป็นต้น ซึ่งได้มีการตั้งกฎเกณฑ์ในการรับซื้อสินค้าจากผู้ผลิตค่อนข้างมาก และมีการตรวจสอบคุณภาพ
อย่างเข้มงวด ดังนั้นเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกที่พึ่งพาการส่งออกอย่างมาก จึงมีแนวโน้มว่า
การส่งออกจะมีอุปสรรคมากขึ้นในอนาคต หากผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับมาตรฐาน
เหล่ า นี้ จ ะสู ญ เสี ย โอกาสทางการตลาดไป ส่ ง ผลให้ ผู้ ป ระกอบการในกลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคตะวั น ออกต้ อ งเร่ ง
ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานและคุณภาพสินค้าให้เป็นที่ยอมรับระหว่างประเทศ
6.4.2 ระบบคุณค่าที่ดีของสังคมไทยเสื่อมถอยลง เนื่องจากคนในสังคมไม่ส ามารถปรับตัว
และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ทาให้พฤติกรรมของคนในสังคมเปลี่ยนไป หันไปนิยมและ
ซึม ซั บ วั ฒ นธรรมต่ างชาติ ที่ ไม่ พึ งประสงค์ม ากขึ้ น โดยหั น มาให้ ความส าคัญ กั บวั ต ถุนิ ย ม เงิน ตรา จนเกิ น
ความพอเพียงซึ่งมีสัญญาณชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มการล่มสลายในครอบครัว วัฒนธรรม และสังคม ดังนี้
๑) เด็กและเยาวชนบางส่วนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ขาดการเคารพเชื่อฟังผู้อาวุโส
ขาดความกตัญญูรู้คุณ ในขณะเดียวกันยังขาดความรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง ไม่สามารถปรับตัวและแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตได้ นิยมใช้อารมณ์และความรุนแรงมากกว่าเหตุผล พฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม
และการจับกลุ่มมั่วสุมกระทาความผิดต่างๆ ในขณะเดียวกันสถาบันครอบครัวอ่อนแอลง เนื่องจากวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ในสังคมเปลี่ยนแปลงไปที่ต้องมุ่งทางานเพื่อเลี้ยงชีพ สามีภรรยาต้องออกไปทางานนอกบ้าน ทาให้
การแบ่งเวลาให้ครอบครัวมีน้อย ความสัมพันธ์และความช่วยเหลือเกื้อกูลกันภายในครอบครัวลดลง ซึ่งเห็นได้
จากการอัตราการหย่าร้างที่เพิ่มขึ้น
๒) คนวัยแรงงานต้องรั บภาระเพิ่มขึ้น ในการดูแ ลผู้สูงอายุ โดยเฉพาะค่าใช้จ่า ย
ด้านสาธารณสุข ทาให้กาลังการผลิตลดลง อาจส่งผลให้การเติบโตทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงได้
๓) คุณ ภาพทางการศึ กษาลดต่้า ลงอย่า งต่อเนื่อง ไม่ส ามารถสร้างคนที่มี ความรู้
ความสามารถ ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก
6.4.3 การเปลี่ย นแปลงของสภาพภู มิอ ากาศส่ง ผลกระทบต่อ ทรั พ ยากรธรรมชาติแ ละ
สิ่งแวดล้อมของภาคตะวันออก ดังนี้
1) การเพิ่มสูงขึ้นของระดับน้้า ทะเล และลมมรสุมที่รุนแรงมากขึ้นอาจส่งผลให้
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ทาให้เกิดการสูญเสียพื้นดินชายหาดและแหล่งท่องเที่ยวทาง
แผนพัฒนาภาคตะวันออก

๒๐

ทะเล และส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งโดยเฉพาะปุาชายเลนซึ่งเป็นแหล่งผลิตสัตว์น้า
เป็นที่วางไข่และที่อยู่อาศัยของตัวอ่อนสัตว์น้า และเป็นพื้นที่กันชนปูองกันแนวชายฝั่งจากการพังทลายจากแรง
คลื่นลม เนื่องจากระบบนิเวศปุาชายเลนมีความอ่อนไหวต่อระดับน้าทะเลที่เพิ่มขึ้น โดยความหนาแน่นของ
พรรณไม้จ ะลดลง เนื่ องจากระดับ น้ าทะเลที่สู งขึ้น จะทาให้ พืช ตายและถูกแทนที่ด้ว ยหาดเลน ในขณะที่
ปากแม่น้าจะจมลงใต้น้า ทาให้เกิดการชะล้างพังทลายของพื้นที่ลุ่มน้า
2) อุณหภูมิน้าทะเลและค่าความเป็นกรด-ด่างของน้้าทะเลที่เปลี่ยนแปลงไป อาจ
ส่งผลให้พืชและสัตว์ทะเลบางชนิดสูญพันธุ์ เกิดปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาว และแหล่งปะการังถูกทาลาย
ส่งผลกระทบต่อผลผลิตสัตว์น้าโดยรวม ปัจจุบันทรัพยากรประมงชายฝั่งและประมงทะเลอยู่ในสภาพเสื่อมโทรม
โดยสัตว์น้ากร่อยบริเวณชายฝั่งและสัตว์น้าในทะเลมีปริมาณ ชนิด และขนาดลดลงโดยตลอดนอกจากนี้การรุกล้า
ของน้าเค็มเข้าสู่ลาน้าจะทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อการดารงชีวิตของพืชสัตว์และพื้นที่เกษตรกรรมโดยรอบ
3) อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะท้าให้ปัญหาการขาดแคลนน้้า
ในบางพื้นที่จะรุนแรงขึ้น เนื่องจากต้องประสบกับภาวะภัยแล้งเป็นเวลานาน และทาให้ปัญหาการแย่งชิง
ทรัพยากรน้าระหว่างภาคเกษตร และอุตสาหกรรมจะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเคยเกิดขึ้นใน
ปี พ.ศ.๒๕๔๘ ส่งผลให้ภาคตะวันออกโดยเฉพาะจังหวัดระยองมีปริมาณฝนที่ลดลงและขาดช่วง ทาให้แหล่งน้า
ที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมทั้งหมดในพื้นที่ขาดแคลนไปด้วย และนาไปสู่วิกฤตน้าและการแย่งชิงทรัพยากรน้า
ระหว่ า งอุ ต สาหกรรม และภาคเกษตรกรรม นอกจากนี้ ก ารขาดแคลนน้ าจะส่ ง ผลให้ ต้ น ทุ น การผลิ ต
ภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทาให้ภัยพิบัติและภาวะน้าท่วมฉับพลัน
เกิดบ่อยครั้งและรุนแรงขึ้น เนื่องจากกาลังแรงของลมมรสุมลักษณะฝนที่ตกหนักในเวลาอันสั้น ทาให้ปริมาณ
น้ามีมากเกินความสามารถในการกักเก็บ ประกอบกับประสิทธิภาพและศักยภาพในการระบายน้าลงสู่ทะเล
ของพื้นที่โดยรวมลดลง ทาให้มีแนวโน้มในการเกิดภัยพิบัติรุนแรงขึ้น

๗. ปัญหาและประเด็นท้าทาย
๗.๑ ปัญหาสิ่งแวดล้อมในเมืองอุตสาหกรรม เช่น มลพิษทางอากาศ ขยะ น้าเสีย ฯลฯ
๗.๒ ปัญหาปริมาณน้าไม่เพียงพอต่อความต้องการ
๗.๓ ภาวะขาดแคลนแรงงานภาคเกษตรและทักษะแรงงานภาคอุตสาหกรรมอยู่ในเกณฑ์ต่าไม่สอดรับ
กับการพัฒนาของภาค
๗.๔ ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานไม่เพียงพอต่อการขยายตัวของเมืองที่เกิดขึ้น
๗.๕ การผลิตด้านเกษตรและอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่ยังขาดการนานวัตกรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่ม และ
ยังใช้แรงงานเข้มข้น
๗.๖ การท่องเที่ยวกระจุกตัวในบางจังหวัด แหล่งท่องเที่ยวรอบนอกไม่เป็นที่รู้จักและขาดความพร้อม
จึงไม่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้พักค้างในพื้นที่

๘. แนวคิดและทิศทางการพัฒนา
ภาคตะวันออกมีบทบาทสาคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ เนื่องจากเป็นพื้ นที่ฐานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมหลัก (Industrial Heartland) และเป็นที่ตั้งของท่าเรือน้าลึกและท่าอากาศยานนานาชาติ
แผนพัฒนาภาคตะวันออก

๒๑

เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลก นอกจากนี้ ยังเป็นพื้นที่ในแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ของอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
(Southern Economic Corridor และ Southern Coastal Economic Corridor) ที่เชื่อมโยงเมียนมาไทย-กัมพูชา-เวียดนาม ซึ่งเป็นเส้นทางลัดโลจิสติกส์ (Land bridge) เชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียนกับโลกตะวันตก
และโลกตะวันออก นอกจากนี้ ภาคตะวันออกยังเป็นแหล่งผลิตอาหารสาคัญของประเทศ ได้แก่ สุกร กุ้ง ไก่
ข้าว และผลไม้ รวมถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดั บนานาชาติ เนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์
ดังนั้น การพัฒนาภาคตะวันออกระยะต่อไป จะต้องพัฒนาต่อยอดฐานเศรษฐกิจที่มีอยู่ของพื้นที่ เขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์และการค้าบริการ ควบคู่
ไปกับการใช้ศักยภาพความอุดมสมบูรณ์ของดินและน้าและความพร้อมของสถาบันการศึกษาวิจัย ยกระดับ
สินค้าการเกษตรและบริการให้มีมูลค่าสูง เพื่อให้ภาคตะวันออกเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศให้หลุดพ้นกับดัก “ประเทศรายได้ปานกลาง”
๘.๑ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
เปูาหมายการพัฒนาภาคตะวันออกจะมุ่งพัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจชั้นนาของอาเซียน โดยรักษา
ฐานเศรษฐกิจเดิมที่มีอยู่ให้เติบโตอย่างยั่งยืน และสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันและสนับสนุนให้ประเทศเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ โดยเน้นการพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพสูง ได้แก่ พื้นที่
ฐานการผลิตและบริการ เมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาค และพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน
๘.๒ วัตถุประสงค์
๘.๒.๑ เพื่อกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงมากขึ้น
๘.๒.๒ เพื่อพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ให้สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและ
การพัฒนาในพื้นที่อย่างยั่งยืน
๘.๒.๓ เพื่อพัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่สาหรับคนทุกกลุ่มในสังคม โดยมี
ความปลอดภั ย การจั ดการสิ่ ง แวดล้ อมเมือ งมีม าตรฐาน บริก ารสาธารณะมี คุ ณภาพ แ ละมี ระบบขนส่ ง
สาธารณะในเขตเมืองอย่างทั่วถึง
๘.๒.๔ เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสร้างความสมดุลของระบบนิเวศ
๘.๓ เป้าหมาย
๘.๓.๑ อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกขยายตัวเพิ่มขึ้น
๘.๓.๒ สัมประสิทธิ์ ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ ของภาค
ตะวันออกลดลง

แผนพัฒนาภาคตะวันออก

๒๒

๘.๔ ตัวชีวัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชีวัด

ค่าฐาน

๒๕๖๒
๒๕๖๓
อัตราการขยายตัวของ 1,647,422 ลบ. อัตราการ
อัตราการ
มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาค
(มูลค่า CVM ปี
ขยายตัว
ขยายตัว
ตะวันออก
2559)
ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖.๕ ร้อยละ ๖.๕
สัมประสิทธิ์ความไม่
๐.๓๙๗
สัมประสิทธิ์ สัมประสิทธิ์
เสมอภาค (Gini
(ปี ๒๕๖๐) ความไม่เสมอ ความไม่เสมอ
Coefficient) ในการ
ภาคน้อยกว่า ภาคน้อยกว่า
กระจายรายได้ภาค
๐.๓๙๗
๐.๓๙๗
ตะวันออก

ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๔
อัตราการ
ขยายตัว
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖.๕
สัมประสิทธิ์
ความไม่เสมอ
ภาคน้อยกว่า
๐.๓๙๗

๒๕๖๕
อัตราการ
ขยายตัว
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖.๕
สัมประสิทธิ์
ความไม่เสมอ
ภาคน้อยกว่า
๐.๓๙๗

๒๕๖๒-๒๕๖๕
อัตราการ
ขยายตัวเฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖.๕
สัมประสิทธิ์
ความไม่เสมอ
ภาคน้อยกว่า
๐.๓๙๗

๘.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
๘.๕.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาพื้น ที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้เป็น เขตเศรษฐกิจ
พิเศษที่มีความทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชีวัด

ค่าฐาน

๒๕๖๒
อัตราการขยายตัวของ 1,335,353 ลบ. อัตราการ
มูลค่าผลิตภัณฑ์
(CVM ปี 2559) ขยายตัว
กลุ่มจังหวัดภาค
ไม่น้อยกว่า
ตะวันออก ๑
ร้อยละ ๖.๓
มูลค่าการลงทุน
ไม่น้อยกว่า
ภาครัฐและเอกชนใน
๓๐๐,๐๐๐
พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ
ล้านบาท
ภาคตะวันออก

ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
อัตราการ
อัตราการ
อัตราการ
ขยายตัว
ขยายตัว
ขยายตัว
ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖.๓ ร้อยละ ๖.๓ ร้อยละ ๖.๓
ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า
๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

๒๕๖๒-๒๕๖๕
อัตราการ
ขยายตัวเฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖.๓
มูลค่าการลงทุน
ไม่ต่ากว่า ๑.๒
ล้านล้านบาท

แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง และต่อยอดโครงสร้างพื้นฐานทุกระบบ
ให้เชื่อมโยงเข้าสู่พื้นที่เศรษฐกิจ เพื่อ ให้เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและเมืองในอนาคต ได้แก่
สนามบินอู่ตะเภา รถไฟความเร็วสูงเชื่อม ๓ สนามบิน ท่าเรือแหลมฉบังระยะ ๓ ท่าเรือมาบตาพุต ระยะ ๓
ท่าเรือสัตหีบ รถไฟทางคู่เชื่อม ๓ ท่าเรือ และทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ช่วงพัทยา-มาบตาพุด รวมทั้ง
พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ ระบบไฟฟูา ระบบประปา ภายในพื้นที่ และพื้นที่โดยรอบ เพื่อรองรับความ
ต้องการลงทุน กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออกได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
2) ส่ ง เสริ ม การลงทุ น ในอุ ต สาหกรรมเปู า หมายพิ เ ศษ เพื่ อ ให้ เ กิ ด การลงทุ น ของ
ภาคเอกชนในอุตสาหกรรมเปูาหมายที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ

แผนพัฒนาภาคตะวันออก

๒๓

ภาคตะวันออก เช่น จั ดตั้งศูน ย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ ประชาสัมพันธ์ และชักจูงนักลงทุนที่มีศักยภาพและ
เหมาะสม เป็นต้น
3) พัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย และเทคโนโลยี เพื่อผลิตกาลังคนให้ตรงกับความ
ต้องการของอุตสาหกรรมเปูาหมาย และก่อให้เกิดการวิจัย สร้างนวัตกรรม และการพัฒนาเทคโนโลยีในการต่อยอด
และขับเคลื่อนการพัฒนาในพื้นที่อย่างยั่งยืน อาทิ EEC of Digital Park (EECd) และ EEC of Innovation (EECi)
4) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลนานาชาติในจังหวัดชลบุรี -ระยอง ให้เป็นฐานการ
กระจายรายได้และการสร้างงานให้แก่ชุมชน
5) พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองสาคัญของจังหวัดให้เป็นเมืองใหม่อัจฉริยะน่าอยู่ เอื้อต่อ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีสมดุล
ฉะเชิงเทรา : พัฒนาเป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดีที่ทันสมัย รองรับการขยายตัวของ
กรุงเทพฯ และการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
พัทยา : พัฒนาเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ สุขภาพ และนันทนาการ ศูนย์ประชุม
และศูน ย์ แสดงสิ น ค้านานาชาติชั้น น าของอาเซียน และศูนย์การให้ บริการด้านการแพทย์ระดับนานาชาติ
(Medical Tourism)
อู่ตะเภา : พัฒนาเป็นศูนย์ธุรกิจการบินและโลจิสติกส์อาเซียน
ระยอง : พัฒนาเป็นเมืองแห่งการศึกษาและวิทยาศาสตร์ เมืองนานาชาติที่มีธุรกิจทันสมัย
๘.๕.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาภาคตะวันออกให้เป็นแหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพและได้
มาตรฐานสากล
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชีวัด

ค่าฐาน

๒๕๖๒
อัตราการขยายตัวของ 80,562 ลบ.
เพิ่มขึ้น
มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาค (CVM ปี 2559) ไม่น้อยกว่า
เกษตรของภาค
ร้อยละ ๓.๕
ตะวันออก

ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕ ๒๕๖๒-๒๕๖๕
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้นเฉลีย่
ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๓.๕ ร้อยละ ๓.๕ ร้อยละ ๓.๕ ร้อยละ ๓.๕

แนวทางการพัฒนา
1) พั ฒ นาการผลิ ต และการค้ า ผลไม้ ภ าคตะวั น ออก ให้ เ ป็ น ศู น ย์ ผ ลไม้ เ มื อ งร้ อ น
แห่งเอเชียโดยปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตควบคู่ไปกับการรักษาคุณภาพสินค้า ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิ ต
การบรรจุหีบห่อ การแปรรูป และการจัดจาหน่าย
2) ส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ ได้แก่ สุกร ไก่ และโค ในจังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา และ
สระแก้ว ให้ผลผลิตมีคุณภาพและได้มาตรฐานความปลอดภัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ โดยส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย
และพันธุ์ที่เหมาะสม รวมทั้งปรับปรุงระบบการบริหารจัดการตลาดให้มีประสิทธิภาพ
3) พัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้าบริเวณชายฝั่งอ่าวไทย
ได้แก่ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ให้คงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรชายฝั่งอย่างยั่งยืนต่อไป โดย
แผนพัฒนาภาคตะวันออก

๒๔

เร่งรัดการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการจัดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมให้เป็นระบบเหมาะสม
ควบคู่ไปกับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เช่น การส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการและ
วิธีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าเพี่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่ม การส่งเสริมและพัฒนาการประมง
พื้นบ้าน รวมทั้งการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการประมง เป็นต้น
๘.๕.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชีวัด
รายได้จากการ
ท่องเที่ยวภาค
ตะวันออก

ค่าฐาน

๒๕๖๒
321,959.76 ลบ. เพิ่มขึ้น
(ปี 2560)
ร้อยละ ๒๐

๒๕๖๓
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๒๐

ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๔
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๒๐

๒๕๖๕ ๒๕๖๒-๒๕๖๕
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้นเฉลีย่
ร้อยละ ๒๐ ร้อยละ ๒๐

แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลในจังหวัดจันทบุรี และตราด โดยคานึงถึง
ความยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยวและการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค และสิ่งอานวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน และเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่และชุมชนในพื้นที่
2) ฟื้ น ฟู แ ละปรั บ ปรุ ง การพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วในจั ง หวั ด นครนายก ฉะเชิ ง เทรา
ปราจีนบุรี จันทบุรี ระยองและตราด ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม เชิงนิเวศ
และอนุรักษ์ เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวโดยชุมชน แหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการ และท่องเที่ยว
เมืองเก่า โดยฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาเส้นทาง สิ่งอานวยความสะดวก กิจกรรม
การท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสากล
3) ฟื้น ฟูและอนุ รักษ์การท่องเที่ยวในจังหวัดปราจีนบุรีและสระแก้ว ให้ เป็นแหล่ ง
ท่องเที่ ยวอารยธรรมขอม โดยฟื้นฟูบูร ณะโบราณสถานและสิ นทรัพย์ทางวัฒ นธรรม รวมทั้งปรับปรุงและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและควบคุมการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป
๘.๕.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนให้เป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับ
ประเทศเพือ่ นบ้านให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชีวัด

ค่าฐาน

มูลค่าการค้าชายแดน
ภาคตะวันออก

121,523 ลบ.
(ปี 2560)

๒๕๖๒
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๑๕

๒๕๖๓
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๑๕

ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๔
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๑๕

๒๕๖๕ ๒๕๖๒-๒๕๖๕
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้นเฉลีย่
ร้อยละ ๑๕ ร้อยละ ๑๕

แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ให้เป็น
ประตูและศูนย์ กลางทางการค้า การท่องเที่ยว และการลงทุน เชื่อมโยงกับประเทศกัมพูชาและเวียดนาม
โดยจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสม พัฒนาเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่ง และระบบโลจิสติกส์
ให้มีประสิทธิภาพ และอานวยความสะดวกบริเวณจุดผ่านแดน
แผนพัฒนาภาคตะวันออก

๒๕

2) พัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนหาดเล็ก อาเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
ให้เป็นศูนย์กลางธุรกิจการค้าชายแดนและการท่องเที่ยว เชื่อมโยงกับจังหวัดเกาะกง กัมพูชา โดยจัดระเบียบ
การใช้ประโยชน์ที่ดิน ปรับปรุงเส้น ทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิส ติกส์ รวมถึงยกระดับมาตรฐานการ
ให้บริการและอานวยความสะดวกบริเวณจุดผ่านแดน
3) พัฒ นาพื้ น ที่เ ศรษฐกิ จชายแดนบ้า นแหลมและบ้า นผั กกาด อ าเภอโปุ ง น้าร้ อ น
จังหวัดจันทบุรี ให้เป็นศูนย์กลางการค้าชายแดนเชื่ อมโยงกับจังหวัดพระตะบองและไพลินของกัมพูชา โดย
ปรั บ ปรุ งและพัฒ นาระบบบริ การพื้น ฐานเพื่ออานวยความสะดวกในการลงทุน ตลอดจนพัฒ นาจุดตรวจ
ชายแดนเพื่อให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล
๘.๕.๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและจัดระบบการบริหารจัดการ
มลพิษให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชีวัด
สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ภาค
ตะวันออก
คุณภาพอากาศภาค
ตะวันออก (ปริมาณ
ก๊าซโอโซน)
จ่านวนแหล่งน้่าของ
ภาคตะวันออกที่มี
คุณภาพในเกณฑ์ดี
สัดส่วนปริมาณขยะมูล
ฝอยที่ถูกก่าจัดอย่าง
ถูกต้องและน่ากลับมา
ใช้ใหม่ของภาค
ตะวันออก

ค่าฐาน

ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕ ๒๕๖๒-๒๕๖๕
ร้อยละ ๒๕ ร้อยละ ๒๗ ร้อยละ ๒๙ ร้อยละ ๓๑ ร้อยละ ๓๑
ของพื้นที่ภาค ของพื้นที่ภาค ของพื้นที่ภาค ของพืน้ ที่ภาค ของพื้นที่ภาค

ร้อยละ 22.3
ของพื้นที่ภาค
(ปี 2560)
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย
ไม่เกิน
ไม่เกิน
ไม่เกิน
ไม่เกิน
ไม่เกิน
1 ชม.สูงสุด 100 ค่ามาตรฐาน ค่ามาตรฐาน ค่ามาตรฐาน ค่ามาตรฐาน ค่ามาตรฐาน
ppb
0 แหล่ง
๒ แหล่ง
๓ แหล่ง
๔ แหล่ง
๕ แหล่ง
๕ แหล่ง
(ปี 2560)
ร้อยละ 76
(ปี 2560)

ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๕ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๙๕ ร้อยละ ๙๕
ของปริมาณ ของปริมาณ ของปริมาณ ของปริมาณ ของปริมาณ
ขยะที่เกิดขึ้น ขยะที่เกิดขึ้น ขยะที่เกิดขึ้น ขยะที่เกิดขึ้น ขยะที่เกิดขึ้น

แนวทางการพัฒนา
1) บริหารจัดการน้าเพื่อบรรเทาภาวะภัยแล้งและน้าท่วมจันทบุรี ตราด และสระแก้ว
โดยปรับปรุงและบารุงรักษาแหล่งน้าเดิม จัดสรรน้า และพัฒนาแหล่งน้าเพิ่มเติม รองรับความต้องการใช้น้าที่
เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและชุมชนได้อย่างพอเพียงและมีเสถียรภาพ รวมทั้งส่งเสริม
การทาแหล่งเก็บกักน้าขนาดเล็กกระจายในพื้นที่การเกษตรเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
2) ฟื้น ฟูปุ า ต้น น้ าให้ เกิด ความสมดุล ต่ อระบบนิเวศ โดยปลู กปุ าเพิ่มเติม และเพิ่ ม
มาตรการเฝูาระวังติดตามการบุกรุกปุา โดยสนับสนุนสิทธิและบทบาทของชุมชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการพื้นที่ปุาของชุมชนไม่ให้เสื่อมโทรม
3) คุ้มครองและฟื้นฟูปุาชายเลน ปะการัง หญ้าทะเล และปูองกันการกัดเซาะชายฝั่ง
โดยเฉพาะจังหวัดที่มีพื้นที่กัดเซาะรุนแรง ได้แก่ จันทบุรีและฉะเชิงเทรา โดยการกาหนดพื้นที่ และหลักเกณฑ์
แผนพัฒนาภาคตะวันออก

๒๖

การใช้ประโยชน์ ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น หรือข้อตกลงร่วมกันของภาคีพัฒนา ในการ
จัดการฟื้นฟูปุาชายเลน การเฝูาระวังการลักลอบจับสัตว์น้า การคุ้มครองปะการัง หญ้าทะเล พื้นที่จับสัตว์น้า
พื้นที่เพาะเลี้ยง และการทาประมงชายฝั่ง เพื่อปูองกันการกัดเซาะชายฝั่ง ไม่ให้ทรัพยากรชายฝั่งเสื่อมโทรมลงไปอีก
4) ดาเนินการตามมาตรการจัดการมลพิษทางอากาศ ได้แก่ สารอินทรีย์ระเหยง่าย
และฝุุนละอองขนาดเล็กในจังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา โดยกาหนดมาตรการควบคุม และมาตรการ
จูงใจในการปูองกัน และควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศในเขตชุมชน และเขตอุตสาหกรรมให้อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน เพื่อให้ชุมชน และอุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเกื้อกูลกันและสันติสุข
5) ปรั บ ปรุ งและเพิ่ม ประสิ ท ธิภ าพของระบบบ าบั ดน้าเสี ยชุ มชน ในจั งหวั ดที่ เป็ น
ศูนย์กลางการค้า การท่องเที่ยว และพื้นที่อุตสาหกรรม รวมทั้งการจัดการน้าทิ้งจากครัวเรือนและโรงงาน
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อควบคุมและบรรเทาปัญหาน้าเสีย โดยเฉพาะ ในบริเวณแม่น้าสายหลักที่อยู่
ในเกณฑ์เสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ แม่น้าระยองตอนบน ตอนล่าง และแม่น้าพังราดตอนบน
6) พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการรวบรวม ขนย้า ย และการกาจัดขยะจังหวัดชลบุรี
ระยอง และฉะเชิงเทรา ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยใช้มาตรการคัดแยกขยะและบริหารการจัดเก็บตาม
ประเภทการคัด แยกขยะให้ เป็ น ระบบ ส่ ว นของเสี ยอันตรายที่มี แนวโน้ม เพิ่มมากขึ้นเรื่อ ยๆ บริ เวณพื้น ที่
อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี และระยอง สนับสนุนให้ภาคเอกชนที่มีศักยภาพเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา
และการลงทุนกาจัดให้เป็นระบบและถูกต้องตามหลักวิชาการ

แผนพัฒนาภาคตะวันออก
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ร่ าง แผนพัฒนาภาคใต้

แผนพัฒนาภาคใต้
พ.ศ. 2560 - 2565
ฉบับทบทวน
1. สภาพทั่วไป
1.1 ที่ตั้ง ภาคใต้ตั้งอยู่บนคาบสมุทรมลายู ขนาบด้วยทะเลอ่าวไทย
ทางฝั่งตะวันออกมีความยาวชายฝั่งทะเล 877 กิโลเมตร และทะเลอันดามัน
ทางฝั่งตะวันตกความยาวชายฝั่ง 1,093 กิโลเมตร ประกอบด้วย 11 จังหวัด
คือ จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ระนอง พังงา
ภู เ ก็ ต กระบี่ ตรั ง และสตู ล ตอนบนมี พ รมแดนติ ด กั บ ประเทศเมี ย นมา
เป็นระยะทางสั้นๆ และตอนล่างของภาคมีพรมแดนติดกับประเทศมาเลเซีย
เป็นระยะทางประมาณ 180 กิโลเมตร
1.2 พื้ น ที่ แ ละลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศ ภาคใต้ มี พื้ น ที่ ร วม 37.36
ล้ า นไร่ สภาพภู มิป ระเทศมี 2 ลั กษณะ คือ ด้ า นตะวั น ตกมีแ นวเทือ กเขา
ตะนาวศรี และเทือกเขาภูเก็ต ซึ่งเป็นต้นกาเนิดแม่น้าสายต่างๆ อาทิ แม่น้ากระบุรี และแม่น้าตาปี ส่วนพื้นที่
ตอนกลางของภาคมีเทือกเขานครศรีธรรมราชทอดเป็นแนวเหนือ-ใต้ สาหรับด้านตะวันออกมีลักษณะเป็นพื้นที่
ราบขนาดใหญ่เหมาะสาหรับการเพาะปลูกพืชที่สาคัญของภาค รวมทั้งมีพื้นที่ชุ่ มน้าที่สาคัญ ได้แก่ ทะเลน้อย
และทะเลสาบสงขลา ตลอดจนมีพื้นที่เกาะกระจายอยู่ในทะเลทั้งสองฝั่งซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญของภาค
เช่น เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะสิมิลัน เกาะสุรินทร์ เกาะพีพี และเกาะหลีเป๊ะ เป็นต้น
1.3 ภู มิ อ ากาศ สภาพภู มิ อ ากาศของภาคใต้ เ ป็ น แบบมรสุ ม เขตร้ อ นและมี ฝ นตกชุ ก เนื่ อ งจาก
อยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
มีฤดูกาลเพียง 2 ฤดู อุณหภูมิเฉลี่ย 32 องศาเซลเซียส ปริมาณน้าฝนเฉลี่ยประมาณ 2,634 มิลลิเมตรต่อปี
สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ (1,356 มิลลิเมตร/ปี) เหมาะสาหรับการปลูกพืชเขตร้อน และมีน้าเพียงพอกับ
การทาเกษตร
1.4 การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น จากพื้ นที่ ทั้ งหมด ๓๗.๓๖ ล้ านไร่ มี การจ าแนกการใช้ ประโยชน์ พื้ นที่
แบ่งเป็น พื้นที่ป่าไม้ ๙.๓๖ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๒๕.๐ ของพื้นที่ภาค พื้นที่ป่าชายเลน ๑.3 ล้านไร่ พื้นที่ถือครอง
เพื่อการเกษตร ๑๘.๓ ล้านไร่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปลูกยางพาราและปาล์มน้ามัน ประมาณ ๑๕.9 ล้านไร่
หรือ ร้อยละ ๘๖.9 ของพื้นที่การเกษตร รองลงมาเป็นพื้นที่นา และพื้นที่ปลูกไม้ผล คิดเป็นร้อยละ ๔.2 และ
4.3 ของพื้นที่การเกษตรตามลาดับ
1.5 ทรัพยากรธรรมชาติ
1.5.1 ดิน ภาคใต้มีดินที่มีปัญหาทางการเกษตร จานวน 18.41 ล้านไร่ หรือร้อยละ 49.3
ของพื้ น ที่ ภ าค ซึ่ ง ในจ านวนนี้ เ ป็ น พื้ น ที่ ล าดเชิ ง ซ้ อ น 12.13 ล้ า นไร่ รวมทั้ ง พื้ น ที่ ดิ น เค็ ม 1.46 ล้ า นไร่
ดินทราย 1.01 ล้านไร่ ดินเปรี้ยวจัด 0.72 ล้านไร่ และอื่นๆ อีก 3.81 ล้านไร่ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่บริเวณ
ชายทะเลและพื้นที่ป่าพรุ

๒

1.5.2 แหล่ ง น้้ า ภาคใต้ มี ลุ่ ม น้ าที่ ส าคั ญ คื อ ลุ่ ม น้ าภาคใต้ ฝั่ ง ตะวั น ออก ลุ่ ม น้ าภาคใต้
ฝั่ ง ตะวั น ตก ลุ่ ม น้ าตาปี และลุ่ ม น้ าทะเลสาบสงขลา คุ ณ ภาพน้ าอยู่ ใ นเกณฑ์ พ อใช้ ถึ ง ดี มี ป ริ ม าณน้ าท่ า
61,816 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี กักเก็บน้าได้ 4,770 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี หรือร้อยละ 7.7 ของปริมาณ
น้าท่ารายปี
1.5.3 ป่ า ไม้ ในปี 2561 มี พื้ นที่ ป่ าไม้ 9.50 ล้ านไร่ ส่ ว นใหญ่ มี ลั กษณะเป็ นป่ าดิ บชื้ น
และมีพื้นทีป่ ่าชายเลน ๑.28 ล้านไร่ บริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทย จานวน ๐.18 ล้านไร่ และชายฝั่งทะเลอันดามัน
จานวน 1.10 ล้านไร่ ซึ่งพื้นที่ป่าชายเลนมีความสาคัญในการเป็นแนวกันคลื่นและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้า
บริเวณชายฝั่งที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ โดยทรัพยากรป่าไม้ของภาค เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม
เช่น ถ้า น้าตก และแหล่งธรรมชาติประเภทภูเขา ป่าไม้ อุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ฯลฯ ซึ่งตั้งอยู่
กระจายทั่วทั้งภาค

2. โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณูปโภค
2.1 โครงข่ายถนน มีเส้นทาง 4 ช่องจราจรด้านฝั่งอ่าวไทยที่เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมกับภาคกลาง
และภาคใต้ ช ายแดนต่อ เนื่ องไปยั ง มาเลเซีย ส่ ว นเส้ นทางคมนาคมฝั่ งอัน ดามัน บางช่ ว ง (ระนอง) ยั งเป็ น
2 ช่องจราจร
2.1.1 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (สายเพชรเกษม) สายกรุงเทพฯ-จุดผ่านชายแดนถาวร
สะเดา เชื่ อ มโยงจั ง หวั ด ชุ ม พร–ระนอง–พั ง งา–ภู เ ก็ ต –กระบี่ –ตรั ง –พั ท ลุ ง –สงขลาจนถึ ง ชายแดนไทย
(อ าเภอสะเดา จั งหวัด สงขลา) ระยะทางประมาณ 805 กิ โ ลเมตร และเชื่อ มต่อ กับ ทางพิ เศษเหนือ -ใต้
สายเหนือ เมืองบูกิตกายูฮิตัม ประเทศมาเลเซีย โดยมีบางช่วงที่เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงเอเชียสาย 2 (AH2)
2.1.2 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑ (สายสี่แยกปฐมพร-พัทลุง) เชื่อมโยงจังหวัดชุมพร–
สุราษฎร์ธานี–นครศรีธรรมราช–พัทลุง ระยะทางประมาณ 382.61 กิโลเมตร ปัจจุบันถนนเป็น 4 ช่องจราจร
และเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงเอเชียสาย 2 (AH2) ตลอดสาย
2.1.3 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42 (สายคลองแงะ-สุไหงโก-ลก) เชื่อมโยงจากอาเภอ
สะเดา จังหวัดสงขลาผ่านจังหวัดปัตตานีไปยังชายแดนอาเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส โดยเส้นทางจาก
จังหวัดปั ตตานี เข้าสู่จั งหวัดนราธิวาสเป็ น 4 ช่องจราจร และเส้ นทางนี้ เป็นส่ ว นหนึ่งของทางหลวงเอเชีย
สาย 18 (AH18) เชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข 3 ที่เมืองรันเตาปันจัง รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย และ
ทางหลวงหมายเลข 43 (สายหาดใหญ่-มะพร้าวต้นเดียว) เชื่อมต่อจากอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ไปยัง
จังหวัดปัตตานี เป็นทางหลวงขนาด 4 ช่องจราจรตลอดสาย รวมระยะทาง 94.95 กิโลเมตร
2.1.4 ทางหลวงหมายเลข ๔๔ (สายอ่าวลึก-หินโงก หรือ สายเซาท์เทิร์น ) เป็นส่วนหนึ่งใน
โครงการสะพานเศรษฐกิจ (Land Bridge) เชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ฝั่ งทะเลอันดามันกับฝั่ งทะเลอ่าวไทย
โดยเชื่อมโยงจังหวัดกระบี่-สุราษฎร์ธานี เป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจร ระยะทางประมาณ 133.17 กิโลเมตร
2.2 รถไฟ มีแนวเส้นทางหลักจากกรุงเทพฯ–ชุมพร–สุราษฎร์ธานี–นครศรีธรรมราช–พัทลุง–หาดใหญ่ปาดังเบซาร์ และเชื่อมต่อไปยังมาเลเซียและสิงคโปร์ และเส้นทางแยกจากชุมทางทุ่งสง (นครศรีธรรมราช) –
ตรั ง เพื่ อ เชื่ อ มโยงการขนส่ ง สิ น ค้ า และประชาชนจากรถไฟสายหลั ก ที่ ชุ ม ทางรถไฟทุ่ ง สง จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราชไปยังฝั่งทะเลอันดามันที่สถานีกันตัง จังหวัดตรัง
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2.3 สนามบิน ภาคใต้มีสนามบินนานาชาติ 5 แห่ง ประกอบด้วย สนามบินหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
สนามบินภูเก็ต สนามบินสมุย และสนามบินสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี และสนามบินกระบี่ สาหรับ
สนามบิ น ภายในประเทศ มี 4 แห่ ง ในจังหวัดชุมพร ระนอง ตรัง และนครศรีธรรมราช ปัจจุบันมีการใช้
ประโยชน์ เ พิ่ ม มากขึ้ น จากการเพิ่ ม เที่ ย วบิ น ของสายการบิ น ต้ น ทุ น ต่ า และประชาชนให้ ค วามสนใจใน
การเดินทางโดยเครื่องบินมากขึ้น
2.4 ท่าเรือ ภาคใต้มีท่าเรื อสาหรับการขนส่งสิ นค้าเชื่อมโยงกับท่าเรือแหลมฉบัง ในบริเวณพื้นที่
ชายฝั่งทะเลด้านตะวันออก และสามารถเชื่ อมโยงกับท่าเรือของประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย
ได้แก่ ท่าเรือน้าลึกสงขลา ซึ่งเป็นท่าเรือหลักของภาค และท่าเรือขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นท่าเรือ
เอกชนที่ใช้สาหรับขนถ่ายแร่ยิปซั่มและแร่โดโลไมต์ไปประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และญี่ปุ่น ส่วนท่าเรือด้ าน
ฝั่งทะเลอันดามัน ได้แก่ ท่าเรือน้าลึกภูเก็ต เป็นท่าเรือขนส่งสินค้าและท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ท่าเรือกันตัง
จั งหวัดตรั ง เป็ น ท่า เรื อหลั ก ในการขนถ่ายถ่านหิ นลิ กไนต์ จากประเทศอินโดนี เซียเพื่อ ส่ งต่อไปยั งโรงงาน
ปูน ซีเมนต์ในอาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธ รรมราช และท่าเรื อระนอง ซึ่งมีการใช้ประโยชน์ค่อนข้างน้อย
โดยปัจจุบันให้บริการขนถ่ายวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ของแท่นขุดเจาะปิโตรเลียม
2.5 ด่านชายแดน ภาคใต้มีพรมแดนด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือติดกับประเทศเมียนมาบริเวณจังหวัด
ชุมพรและจังหวัดระนอง โดยในจังหวัดระนอง เป็นพรมแดนทางน้าเชื่อมโยงที่มีการขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคและ
เดินทางสัญจรทางเรือไปยังเมืองตะนาวศรี พื้นที่ตอนล่างของภาคติดกับประเทศมาเลเซีย มีด่านชายแดนที่สาคัญ
คือ ด่านชายแดนสะเดา ปาดังเบซาร์ และบ้านประกอบ จังหวัดสงขลา รวมทั้งด่านชายแดนวังประจัน ซึ่งเป็น
การเชื่อมโยงการค้าการเดินทางผ่ านแดนระหว่างจังหวัดสตูลและรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย ในขณะที่
ด่านชายแดนตามะลังเป็นด่านทางน้าที่เชื่อมต่อจังหวัดสตูลกับท่าเรือลังกาวี ประเทศมาเลเซีย และสามารถ
เชื่อมต่อกับแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลของฝั่งอันดามัน
2.6 แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างการด้าเนินการในภาค ที่สาคัญ ได้แก่
2.6.1 โครงการก่อสร้างทางหลวง บริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบน (ชุมพร – ระนอง ก่อสร้างแล้วเสร็จ
142 กิโลเมตร จากระยะทางทั้งสิ้น 260 กิโลเมตร) และบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนกลาง เชื่อมโยงภาคใต้
ฝั่งอ่าวไทย – อันดามัน (สุราษฎร์ธานี พังงา ภูเก็ต กระบี่ นครศรีธรรมราช ก่อสร้างแล้วเสร็จ 377 กิโลเมตร
จากระยะทางทั้งสิ้น 648 กิโลเมตร)
2.6.2 โครงการรถไฟทางคู่ ช่วงประจวบคีรีขันธ์–ชุมพร และชุมพร–สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี–
หาดใหญ่–สงขลา
2.6.3 โครงการระบบรถไฟทางคู่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า ช่วงหาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์
2.6.4 โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายหาดใหญ่ – ชายแดนไทย – มาเลเซีย ออกแบบ
แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไขรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) รวมทั้งการศึกษารูปแบบ
การให้เอกชนร่วมลงทุน
2.6.5 โครงการพั ฒนาท่ าอากาศยานภู เก็ ต มี การปรั บปรุ งอาคารผู้ โดยสารเดิ มเป็ นอาคาร
ผู้โดยสารภายในประเทศแล้วเสร็จและเปิดดาเนินการเมื่อเดือนมิถุนายน 2561 และอยู่ระหว่างดาเนินการตาม
แผนพัฒนาระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561-2565)
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2.7 บริการสาธารณูปโภค
2.7.1 ไฟฟ้า ภาคใต้มีโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ 2 แห่ง ได้แก่ โรงไฟฟ้าจะนะ
จังหวัดสงขลา (กาลังการผลิต 1,476 เมกกะวัตต์) โรงไฟฟ้าขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช (กาลังการผลิต
824 เมกกะวั ต ต์ ) รวมทั้ ง โรงไฟฟ้ า ขนาดกลางทั้ ง ฝั่ ง ตะวั น ตกและตะวั น ออก ได้ แ ก่ โรงไฟฟ้ า กระบี่
(กาลังการผลิต 315 เมกะวัตต์) โรงไฟฟ้าพลังน้าสุราษฎร์ธานี (กาลังการผลิต 244 เมกะวัตต์) เขื่อนรัชชประภา
จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี (ก าลั ง การผลิ ต 240 เมกกะวั ต ต์ ) นอกจากนี้ มี โ รงไฟฟ้ า พลั ง งานหมุ น เวี ย นจาก
ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (SPP และ VSPP) กระจายอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช
ภูเก็ต พังงา และตรัง โดยภาคใต้มีระบบสายส่งรับพลังงานไฟฟ้าจากภาคกลางทาให้ระบบมีความมั่นคงมากขึ้น
2.7.2 การประปา ภาคใต้ มี ก ารประปาส่ ว นภู มิ ภ าค ซึ่ ง ให้ บ ริ ก ารครอบคลุ ม ในเขตเมื อ ง
อย่างไรก็ตาม ภาคใต้ยังประสบปัญหาขาดแคลนน้าดิบในช่วงฤดูแล้ง โดยเฉพาะในเมืองใหญ่และเมืองท่องเที่ยวหลัก

3. สภาพเศรษฐกิจและรายได้
3.1 ภาพรวมเศรษฐกิจ
3.1.1 เศรษฐกิจภาคใต้มีขนาดเล็ก มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาค ณ ราคาประจาปี ๒๕๖๐ เท่ากับ
๑,๒๒๙,๓๔๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๐ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ ซึ่งลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี
2556 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 8.1 ของประเทศ
3.1.2 โครงสร้ า งเศรษฐกิ จ ภาคใต้ ยัง คงพึ่ ง พาภาคเกษตร โดยในปี 2560 ภาคเกษตร
มีสัดส่วนร้อยละ 21.1 รองลงมา คือ ภาคอุตสาหกรรม ร้อยละ 14.7 สาหรับภาคบริการ มีสัดส่วนร้อยละ
64.2 ซึ่งประกอบด้วย สาขาที่พักและบริการอาหาร การค้า ขนส่ง และบริการอื่นๆ ร้อยละ 15.7 11.7
7.7 และ 29.1 ตามลาดับ โดยการผลิตภาคเกษตรที่สาคัญของภาค ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ามัน ประมง
และไม้ผล
อย่างไรก็ตาม โครงสร้างเศรษฐกิจ ภาคเกษตรมีแนวโน้มลดลง ในขณะที่ภาคบริการ
เริ่มมีบทบาทต่อเศรษฐกิจของภาคใต้และมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี ๒๕๖๐ ภาคเกษตรกรรมมี
สัดส่วนการผลิตร้อยละ ๒๑.๖ ลดลงจากร้อยละ ๒๗.๖ ในปี ๒๕๕๖ เนื่องจากความผันผวนด้านราคาของ
สินค้าเกษตรหลักในพื้นที่โดยเฉพาะยางพารา ที่ปรับตัวลดลง ขณะที่ในปี ๒๕๖๐ ภาคบริการมีสัดส่วนการผลิต
ร้อยละ ๖๔.๒ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 55.5 ในปี 2556 ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากสาขาที่พักและบริการอาหาร และ
สาขาการขนส่ง ส่วนภาคอุตสาหกรรมมีสัดส่วนการผลิต ร้อยละ ๑๔.๗ ลดลงจากปี 2556 ที่มีสัดส่วนร้อยละ
๑๖.๙
3.1.3 การขยายตัวทางเศรษฐกิจของภาคใต้ อยู่ในระดับต่้า โดยในปี ๒๕๖๐ เศรษฐกิจมีการ
ขยายตัวร้อยละ ๑.๓ ซึ่งต่ากว่าการขยายตัวของประเทศที่มีการขยายตัวร้อยละ 4.0 ซึ่งเป็นผลมาจากการชะลอตัว
ของภาคเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากราคาผลผลิตตกต่า และมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยในช่วง ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖๒๕๖๐) ร้อยละ ๒.๙
3.1.4 รายได้เฉลี่ยต่อประชากรอยู่ในระดับสูง โดยปี ๒๕๖๐ ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวประชากร
(GRP Per capita) เท่ากับ ๑๖๔,๑๑๕ บาทต่อคนต่อปี เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๙ ที่มีมูลค่า ๑๕๖,๗๓๙ บาทต่อคน
ต่อปี โดยจังหวัดภูเก็ตมีผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัวประชากรสูงสุด ๓๘๘,๕๕๙ บาทต่อคนต่อปี รองลงมา คือ จังหวัด
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พังงา ๒๖๕,๗๖๘ บาทต่อคนต่อปี และจังหวัดพัทลุงมีผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัวประชากรต่าสุด 7๑,298 บาทต่อ
คนต่อปี
ตารางที่ 1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมและโครงสร้างเศรษฐกิจของภาคใต้
รายการ
มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาค
 มูลค่า (ล้านบาท)
 สัดส่วนต่อประเทศ (ร้อยละ)
 อัตราขยายตัวที่แท้จริง (ร้อยละ)
มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัว
 มูลค่า (บาท/คน/ปี)
 อัตราการขยายตัว (ร้อยละ)
โครงสร้างการผลิต (ร้อยละ)
 ภาคเกษตร
 ภาคอุตสาหกรรม
- เหมืองแร่ฯ
- อุตสาหกรรม
 ภาคบริการ
- การค้าส่งค้าปลีก
- ขนส่ง
- ที่พักและบริการอาหาร
- อื่นๆ

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๑,๐๔๒,๓๑๒
๘.๑
๕.๐

๑,๐๒๕,๗๐๔
๗.๘
๐.๒

๑,๐๖๘,๓๙๕
๗.๘
๓.๙

๑,๑๖๗,๓๖๓
๘.๐
๔.๓

๑,๒๒๙,๓๔๐
๘.๐
๑.๓

๑๔๒,๖๔๙
๑.๓

๑๓๙,๔๖๘
-๒.๒

๑๔๔,๓๓๖
๓.๕

๑๕๖,๗๓๙
๘.๖

๑๖๔,๑๑๕
๔.๗

๒๗.๖
๑๖.๙
๔.๘
๑๒.๑
55.5
๙.๗
๖.๑
๙.๖
๓๐.๑

๒๕.๐
๑๖.๘
๕.๐
๑๑.๘
58.1
๑๐.๑
๗.๕
๑๐.๓
๓๐.๒

๒๐.๙
๑๗.๑
๕.๒
๑๒.๐
62.0
๑๐.๒
๘.๐
๑๓.๔
๓๐.๕

๒๑.๖
๑๕.๑
๓.๙
๑๑.๑
63.4
๑๑.๐
๗.๖
๑๔.๖
๓๐.๑

๒๑.๑
๑๔.๗
๒.๘
๑๑.๙
64.2
๑๑.๗
๗.๗
๑๕.๗
๒๙.๑

ที่มา : ประมวลจากข้อมูลของสานักบัญชีประชาชาติ สศช.

3.1.5 เศรษฐกิจของภาคใต้ กระจุกตัวอยู่ใ นจังหวัดที่เป็นเมืองศูน ย์กลางเศรษฐกิจและ
แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของภาค ในปี 2560 จังหวัดที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุ ดของภาคใต้ ได้แก่
จังหวัดสงขลา มีมูลค่า ๒๔๑,๘๓๘ ล้านบาท รองลงมา คือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มูลค่า ๒๑๑,0๔๘ ล้านบาท
ภูเก็ต มูลค่า 209,011 ล้านบาท และจังหวัดนครศรีธรรมราช มูลค่า 153,575 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ ๑๙.๗ 17.2 17.0 และ 12.5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค ตามลาดับ
3.2 เศรษฐกิจรายสาขา
3.2.1 ภาคเกษตร
1) เป็นแหล่งผลิตพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศ แต่ มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคเกษตร
ของภาคมีแนวโน้มลดลง ปี ๒๕๖๐ ผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรมีมูลค่า ๒๕๙,๖๑๔ ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
๒๑.๑ ของมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาค ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2556 ที่มีมูลค่า ๒๘๗,๙๖๒ ล้านบาท การขยายตัวของ
ภาคเกษตรหดตัวร้อยละ 2.9 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยในช่วง ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖๒๕๖๐) ของภาคเกษตรฯ หดตัวร้อยละ ๐.๒ ต่ากว่าระดับประเทศที่หดตัวเฉลี่ยร้อยละ ๐.๗ กิจกรรมการผลิต
ภาคเกษตรที่สาคัญของภาคใต้ คือ ยางพารา ประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า ปาล์มน้ามัน และไม้ผล โดยมี
สัดส่วนร้อยละ 41.2 17.0 14.7 และ 11.6 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคเกษตร ตามลาดับ
2) ยางพารา เป็น พืชเศรษฐกิจหลั กของภาคใต้ ในปี ๒๕๖0 มีพื้นที่ปลูกยางพารา
๑๐.0๙ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๔9.๑ ของพื้นที่ปลูกยางพาราทั้งประเทศ ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2556 ที่มีพื้นที่ปลูก
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12.05 ล้านไร่ จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีพื้นที่ปลูกมากที่สุดของประเทศ ๒.45 ล้านไร่ รองลงมา ได้แก่ จังหวัด
สงขลา ๑.๙7 ล้านไร่ และจังหวัดนครศรีธรรมราช ๑.80 ล้านไร่ ส่วนผลผลิตยางพาราของภาคใต้มีแนวโน้ม
ลดลงตามพื้นที่ปลูกและผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ที่ลดลง ในปี ๒๕๖๐ มีปริมาณผลผลิต ๒.45 ล้านตัน หรือร้อยละ ๕
4.๔ ของผลผลิตทั้งประเทศ ลดลงเมื่อเทียบกับปี ๒๕5๖ ที่มีผลผลิต ๒.86 ล้านตัน และผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่มี
แนวโน้มลดลงเช่นเดียวกัน จาก 281 กิโลกรัมต่อไร่ในปี 2556 ลดลงเหลือ 255 กิโลกรัมต่อไร่ในปี 2560
3) ปาล์ม น้้า มัน ปี ๒๕๖0 ภาคใต้ มีพื้นที่ป ลู กปาล์ ม น้ามัน ๔.71 ล้ านไร่ คิดเป็ น
ร้อยละ ๘5.5 ของพื้นที่ปลูกปาล์มน้ามันทั้งประเทศ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๖ ที่มีพื้นที่ปลูก ๓.71 ล้านไร่
จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีพื้นที่ปลูกมากที่สุดของประเทศ 1.23 ล้านไร่ รองลงมา ได้แก่ จังหวัดกระบี่ 1.12 ล้านไร่
และจังหวัดชุมพร 1.01 ล้านไร่ ตามลาดับ และมี ปริมาณผลผลิต ๑2.60 ล้านตัน ส่วนผลผลิตปาล์มน้ามัน
ของภาคใต้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยในปี 2560 มีปริมาณผลผลิต 13.75 ล้านตัน หรือร้อยละ ๘๙.๓ ของ
ผลผลิตทั้งประเทศ เพิ่มขึ้นจาก ๑๑.๓๖ ล้านตัน ในปี ๒๕๕๖ ส่วนผลผลิตปาล์มน้ามันเฉลี่ยต่อไร่ลดลงเล็กน้อย
เมื่อเทียบกับปี 2556 จาก 3,399 กิโลกรัมต่อไร่ เหลือ ๓,๑๘๓ กิโลกรัมต่อไร่ ในปี 2560 แต่ยังซึ่งสูงกว่า
ระดับประเทศที่ ๓,๐๒๔ กิโลกรัม
4) ภาคใต้ เ ป็ น แหล่ ง ประมงและเพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ า ชายฝั่ ง ที่ ส้ า คั ญ ภาคใต้ มี
ท่าเทียบเรือประมงในจังหวัดสงขลา ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ระนองและภูเก็ต โดยในปี 2560
มีปริมาณสัตว์น้าที่จับได้ 98,748 ตัน มูลค่า 3,833 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39.3 ของปริมาณสัตว์น้าของ
ประเทศ และร้อยละ 25.6 ของมูลค่าสัตว์น้าของประเทศ ทั้งนี้ ปริมาณและมูลค่าสัตว์น้าที่จับได้ลดลงเมื่อ
เทียบกับปี 2556 ที่มีปริมาณ 172,619 ตัน มูลค่า 5,946 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 42.8 โดยปริมาณ
สัตว์น้าจับได้มากในจังหวัดภูเก็ต สงขลา ระนอง และชุมพร ในขณะที่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าของภาคใต้ ในปี
๒๕๖๑ ส่วนใหญ่เป็นการเพาะเลี้ยงกุ้ง มีพื้นที่เพาะเลี้ยง ๘๐,๖๖๖ ไร่ ปริมาณผลผลิต ๑๕๘,๖๕๕ ตัน มีพื้นที่
เพาะเลี้ยงกุ้งที่สาคัญในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตรัง สงขลา และนครศรีธรรมราช
5) พื้ น ที่ ใ ช้ ป ระโยชน์ ท างการเกษตร ปี ๒๕๖๐ ภาคใต้ มี พื้ น ที่ ใ ช้ ป ระโยชน์
ทางการเกษตร ๑๘.๓๐ ล้านไร่ ขนาดฟาร์ม ๒๐.๕๑ ไร่ต่อครัวเรือน ซึ่งต่ากว่าระดับประเทศที่ ๒๑.๒๙ ไร่ต่อ
ครัวเรือน จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีเนื้อที่ถือครองทาการเกษตรมากที่สุด ๓.๗๓ ล้านไร่ รองลงมา คือ จังหวัด
นครศรีธรรมราช ๒.๙๐ ล้านไร่ และจังหวัดภูเก็ตมีเนื้อที่ถือครองทาการเกษตรน้อยที่สุดของภาค ๐.๑๑ ล้านไร่
6) พื้นที่ชลประทานต่อพื้นที่ทางการเกษตรของภาคใต้ต่้ากว่าค่าเฉลี่ยประเทศ ในปี
2560 มีสัดส่วนร้อยละ 14.21 ต่ากว่าค่าเฉลี่ยประเทศที่มีสัดส่วนร้อยละ 21.97 โดยพื้นที่ชลประทาน
ภาคใต้ 2.71 ล้ านไร่ หรื อ ร้ อยละ 8.26 ของพื้น ที่ ช ลประทานประเทศ จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราชมีพื้ น ที่
ชลประทานต่อพื้นที่เกษตรสูงสุดร้อยละ 30.59 รองลงมา คือ จังหวัดสงขลา ร้อยละ 24.63
3.2.2 ภาคอุตสาหกรรม
1) อุ ต สาหกรรมของภาคใต้ อ ยู่ ใ นภาวะชะลอตั ว และการผลิ ต ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น
อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรขั้นต้น โดยในปี ๒๕๖๐ การผลิตภาคอุตสาหกรรม มีมูลค่า ๑๘๐,๔๑๘ ล้าน
บาท หดตัวร้อยละ ๒.4 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และลดลงเมื่อเทียบกับปี ๒๕๕6 ที่ขยายตัวร้อยละ 7.2 โดย
เป็นมูลค่าผลิตภัณฑ์สาขาการผลิต ๑๔๕,๙๘๔ ล้านบาท และสาขาเหมืองแร่ฯ ๓๔,๔๓๔ ล้านบาท โดยสาขา
อุตสาหกรรมของภาคใต้มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยในช่วง ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) อยู่ในระดับต่าร้อยละ ๐.๗
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และโครงสร้างอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นการอุตสาหกรรมการผลิตในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์จาก
ไม้ ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ทาจากแร่อโลหะ
2) การลงทุ น ในภาคอุ ต สาหกรรมมี มู ล ค่ า เพิ่ ม ขึ้ น ในปี ๒๕60 ภาคใต้ มี มู ล ค่ า
การลงทุน 289,644 ล้ านบาท คิดเป็ นสั ดส่ ว น ร้อยละ 3.9 ของมูล ค่าการลงทุนประเทศ ขยายตัวจาก
ปี 2555 ร้อยละ 30.4 โดยจังหวัดสงขลามีการลงทุนด้านอุตสาหกรรมมากที่สุด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26.1
ของมูลค่าการลงทุนภาค รองลงมาคือ จังหวัดนครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานี
3) การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม มีนิคมอุตสาหกรรม 1 แห่ง ที่จังหวัดสงขลา คือ นิคม
อุตสาหกรรมภาคใต้ (ฉลุ ง) พื้น ที่ร วม 2,381 ไร่ โดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย (กนอ.) ได้
ดาเนินการพัฒนาและบริหารจัดการและพัฒนาเป็นพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมแล้ว 1,162 ไร่ ผู้ประกอบการ 25
ราย ประกอบกิจกรรม อุตสาหกรรมการผลิตยาง พลาสติกและหนังเทียม อุตสาหกรรมปุ๋ยและเคมีภัณฑ์ และ
อุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์โลหะ และ กนอ. ได้พัฒนาพื้นที่อีกประมาณ 1,248 ไร่ เป็นโครงการเมืองยาง
(Rubber City) ซึ่งดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2560 และปัจจุบันมีผู้ประกอบการเข้ามาลงทุนแปรรูป
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากยางพารา รวม 6 ราย ประกอบด้ ว ย ระยะที่ 1 จ านวน 3 ราย ประกอบกิ จ การผลิ ต
ยางรองส้นเท้า กรวยยางจราจร จอกนาโน ที่รองแก้วน้า ถุงมื อ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ส่วนระยะที่ 2 จานวน 3
ราย ประกอบกิจการ หมอนยางพารา (ระบบฉีด) พรมรองละหมาด ยางคอมปาวด์ และผลิตภัณฑ์ยางอื่นๆ
นอกจากนี้ ยังมีผู้ประกอบการสนใจเข้ามาจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ และ
กิจการผลิตหมอนยางพาราเสริมเจล
3.2.3 การค้าชายแดน
1) ภาคใต้มีมูลค่าการค้าผ่านด่านชายแดนสูงที่สุดของประเทศ จากการค้าผ่านด่าน
ชายแดนไทย - มาเลเซีย จ านวน 5 แห่ ง ประกอบด้วย ด่านวังประจัน และด่านตามะลัง ในจังหวัดสตูล
ด่านปาดังเบซาร์ ด่านสะเดา และด่านบ้านประกอบ ในจังหวัดสงขลา โดยในปี 2561 มีมูลค่าการค้าชายแดน
564,522.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.7 ของมูลค่าการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย และคิดเป็นร้อยละ
40.5 ของมู ล ค่า การค้ าชายแดนรวมประเทศ เพิ่ม ขึ้ น จากปีที่ ผ่ านมาร้ อ ยละ 1.6 เป็น มู ล ค่ า การส่ ง ออก
289,177.3 ล้ านบาท สิ น ค้าส่ งออกที่ส าคัญ ประกอบด้วย ยางพารา เครื่องคอมพิว เตอร์ อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ และผลิตภัณฑ์ยาง และมูลค่าการนาเข้า 275,345.3 ล้านบาท โดยมีสินค้านาเข้า ได้แก่
เครื่ องคอมพิว เตอร์ และอุป กรณ์ เทปแม่เหล็ ก จานแม่เหล็ กส าหรับคอมพิว เตอร์ และเครื่องจักรที่ ใช้ใ น
อุตสาหกรรมและส่วนประกอบ โดยด่านชายแดนสะเดาและด่านชายแดนปาดังเบซาร์ มีมูลค่าการค้าชายแดน
สูงสุด มากเป็นอันดับ 1 และอันดับ 2 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 98.3 ของมูลค่าการค้าชายแดนไทยมาเลเซีย
และร้อยละ 42.6 ของการค้าชายแดนของประเทศ
2) สาหรับมูล ค่าการค้าชายแดนไทย-เมียนมา ในจังหวัดระนอง ปี 2561 มีมูลค่า
การค้าชายแดนและการค้า ชายแดนรวม จานวน 21,703.7 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 15.9
คิดเป็นร้อยละ 8.8 ของมูลค่าการค้าชายแดนไทย – เมียนมาร์ เป็นมูลค่าการส่งออก 16,734.2 ล้านบาท
ส่วนใหญ่เป็นการส่งออกน้ามันเชื้อเพลิงหล่อลื่น ปูนซีเมนต์ และของทาด้วยเหล็ก ตามลาดับ และการนาเข้า
มีมูลค่า 4,969.5 ล้านบาท สินค้านาเข้าส่วนใหญ่เป็น สัตว์น้าแช่เย็น ปลาป่น และปลาหมึกแช่เย็น แช่เย็น
จนแข็ง และหอยแครงมีชีวิต
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3.2.4 การท่องเที่ยว
1) ทรั พ ยากรการท่ อ งเที่ ย ว ภาคใต้ มี ท รั พ ยากรการท่ อ งเที่ ย วที่ ห ลากหลาย
ทั้งการท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่ง เช่น ภูเก็ต สมุย การท่องเที่ยวทางบกตอนใน เช่น เขื่อนรัชชประภา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เทือกเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช เทือกเขาบรรทัด จังหวัดพัทลุง การท่องเที่ยวสปา
เชิงสุขภาพจังหวัดระนอง กระบี่ และพัทลุง การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์จังหวัดนครศรีธรรมราช และ
ภาคใต้ยังมีศิลปะวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ เช่น หนังตะลุง มโนราห์ และอาหารที่มีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์
ผสมผสานระหว่างไทย จีน และมุสลิม นอกจากนี้ภาคใต้ยังมีสังคมแบบพหุวัฒนธรรมในจังหวัดสงขลาและสตูล
2) รายได้จากการท่องเที่ยวของภาคใต้อยู่ในระดับสูง โดยปี ๒๕๖0 ภาคใต้มีรายได้
จากการท่องเที่ยว 774,048 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ ๑๒.84 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และขยายตัวร้อยละ
67.14 เมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๖ คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖1 ของรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งประเทศ จังหวัดที่มี
รายได้จากการท่องเที่ยวมากที่สุด คือ จังหวัดภูเก็ต 423,012.85 ล้านบาท รองลงมาคือ จังหวัดกระบี่และ
สุราษฎร์ธานี สาหรับการขยายตัวเฉลี่ยของรายได้จากการท่องเที่ยวในช่วง ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) ร้อยละ
๑๗.83 สูงกว่าระดับประเทศที่มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๑4.31
3) รายจ่ายของนักท่องเที่ยวและระยะเวลาพ้านักส่วนใหญ่จะกระจุกตัวในแหล่ง
ท่องเที่ยวทางทะเล ในปี 2560 จังหวัดที่มีรายจ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวันมากสุด คือ จังหวัดภูเก็ต 7,256.7
บาท รองลงมา คือ จังหวัดพังงา 5,090.7 บาท จังหวัดกระบี่ 5,034.2 บาท และจังหวัดที่นักท่องเที่ยวมี
ระยะเวลาพานักมากสุด คือ จังหวัดพังงา 5.3 วัน รองลงมาจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี 4.6 วัน และจังหวัดกระบี่
4.5 วัน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่งทะเลเป็นหลัก ขณะที่แหล่งท่องเที่ยวบน
บกยังไม่เป็นที่รู้จัก และมีรายจ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวันและวันพานักน้อย โดยจังหวัดพัทลุงนักท่องเที่ยวมีรายจ่าย
เฉลี่ยต่อคนต่อวัน 1,389.9 บาท ระยะพานัก 1.9 วัน น้อยที่สุดของภาค
4) จ้านวนนักท่องเที่ยวของภาคใต้ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง แต่ยังกระจุกอยู่ในแหล่ง
ท่องเที่ยวหลักของแต่ละพื้นที่ โดยแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลใน
จังหวัดภูเก็ต กระบี่ เกาะสมุย และเกาะพงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี และแหล่งท่องเที่ยวนันทนาการในจังหวัด
สงขลา ซึ่งในปี ๒๕๖0 ภาคใต้มีนักท่องเที่ยวจานวน 48.93 ล้านคน ขยายตัวร้อยละ 6.35 เมื่อเทียบกับปีที่
ผ่านมา และขยายตัวร้อยละ 34.94 จากปี ๒๕๕๖ และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๑๗.43 ของนักท่องเที่ยวทั้ง
ประเทศ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นชาวจีน มาเลเซีย และเยอรมัน จังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุด คือ จังหวัด
ภูเก็ตมีนั กท่องเที่ยว ๑๔.01 ล้ านคน คิดเป็ นร้อยละ ๒๘.64 ของนักท่องเที่ยวรวมของภาค รองลงมาคือ
จังหวัดสงขลา กระบี่ สุราษฎร์ธานี และพังงา สาหรับการขยายตัวเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวในช่วง ๕ ปี (พ.ศ.
๒๕๕๖-๒๕๖๐) ร้อยละ 9.9 สูงกว่าระดับประเทศที่มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๗.๘
3.3 เศรษฐกิจระดับครัวเรือน
3.3.1 รายได้ เ ฉลี่ ยครั ว เรื อ นภาคใต้ มี แ นวโน้ ม ลดลงแต่ยั ง อยู่ใ นระดั บ สู ง โดยปี ๒๕60
ภาคใต้มีรายได้ครัวเรือนเฉลี่ย ๒8,526 บาทต่อเดือน สูงกว่าประเทศซึ่งมีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนที่ ๒6,946
บาทต่อเดือน ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2556 ที่มีรายได้ 29,280 บาทต่อเดือน จังหวัดที่มีรายได้เฉลี่ยครัวเรือน
สูงสุดของภาค คือ จังหวัดภูเก็ต 39,594 บาทต่อเดือน รองลงมา คือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 38,026 บาทต่อ
เดือน ส่วนจังหวัดที่มีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนต่าสุด คือ จังหวัดพัทลุง 20,509 บาทต่อเดือน
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3.3.2 หนี้สิน ครัวเรือนภาคใต้ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและสูงกว่าระดับ ประเทศ โดยปี ๒๕60
ครัวเรือนในภาคใต้มีหนี้สินเฉลี่ย 187,279 บาท สูงกว่าระดับประเทศซึ่งมีหนี้สินเฉลี่ยครั วเรือน 178,994
บาทต่อเดือน เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ที่มีหนี้สินเฉลี่ย 156,468 บาท จังหวัดที่มีหนี้สินเฉลี่ยครัวเรือนสูงสุด คือ
จังหวัดกระบี่ 289,237 บาท รองลงมา คือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และภูเก็ต ที่มีหนี้สินเฉลี่ย 240,462 และ
239,552 บาท ตามลาดับ ส่วนจังหวัดที่มีหนี้สินเฉลี่ยครัวเรือนต่าสุด คือ จังหวัดพังงา 131,646 บาท

4. ประชากรและสังคม
4.1 ประชากร
4.1.1 จ้านวนประชากรรวมของภาคใต้ เพิ่มขึ้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ โดยปี 2560
ภาคใต้มีประชากร 7.37 ล้านคน อัตราการเพิ่มของประชากรปี ๒๕๕5 – ๒๕60 เฉลี่ยร้อยละ 0.65 ในขณะที่
ประเทศมีอัตราการเพิ่มเฉลี่ ย ร้ อยละ 0.53 จังหวัดนครศรีธ รรมราช มีประชากรมากสุ ด ๑.๕6 ล้ านคน
รองลงมาเป็นจังหวัดสงขลา ๑.๔2 โดยจังหวัดระนองมีประชากรน้อยสุด 0.19 ล้านคน
4.1.2 สัดส่วนประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้น โดยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๑2.27 ในปี ๒๕๕5 เป็นร้อยละ
๑4.55 ในปี ๒๕60 ส่ งผลให้ประชากรแรงงานต้องรับภาระในการดูแลผู้สูงอายุมากขึ้น โดยในปี 2560
ประชากรแรงงาน 4 คน ดู แ ลผู้ สู ง อายุ ๑ คน ในขณะที่ สั ดส่ วนประชากรวั ยเด็ กลดลงอย่ างต่ อเนื่ องจาก
ร้อยละ 21.15 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 19.82 ในปี 2560 เช่นเดียวกับประชากรวัยแรงงานที่มีสัดส่วนลดลง
จากร้อยละ 66.58 เหลือร้อยละ 65.63 ในปี 2560
4.1.3 ประชากรเมืองโดยรวมเพิ่มขึ้น จาก 2.13 ล้านคน ในปี ๒๕๕5 เป็น 2.27 ล้านคน
ในปี ๒๕60 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.88 (สูงกว่าระดับประเทศที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.83) โดยจังหวัดภูเก็ต มีอัตรา
การขยายตัวของประชากรเมืองเฉลี่ยในช่วง 6 ปี (พ.ศ.2555-2560) ร้อยละ 42.72 รองลงมา คือ จังหวัด
กระบี่ และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร้อยละ 6.98 และ 3.96 ตามลาดับ จะเห็นได้ว่าจังหวัดที่มีอัตราการเพิ่มของ
ประชากรเมืองในอัตราสูงส่วนใหญ่เป็นจังหวัดที่เป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
ของภาค
4.2 แรงงาน
4.2.1 ส่วนใหญ่มีความรู้ระดับประถมศึกษาหรือต่้ากว่า โดยในปี ๒๕60 มีกาลังแรงงาน
6.03 ล้านคน ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตร ร้อยละ ๔1.09 ของกาลังแรงงานของภาค แรงงานที่มีความรู้ระดับ
ประถมศึก ษาหรื อต่ ากว่า มีจ านวน 2.86 ล้ านคน ขณะที่แ รงงานที่ มีก ารศึกษาระดั บวิ ช าชีพ ชั้น สู ง และ
อาชีวศึกษามีน้อยมากมีสัดส่วนร้อยละ 11.11 ของแรงงานทั้งหมด ซึ่งอาจจะส่งผลให้ขาดแรงงานที่มีทักษะ
ด้านวิชาชีพในอนาคต
4.2.2 แรงงานต่างด้าว ในปี 2560 ภาคใต้มีแรงงานต่างด้าวที่เป็นสัญชาติ เมียนมา ลาว
และกัมพูชา (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2560) จานวน 301,694 คน หรือ ร้อยละ 82 ของแรงงานต่างด้าว
ส่วนใหญ่แรงงาน 3 สัญชาติจะทางานเกี่ยวกับกิจกรรมการก่อสร้าง เกษตรและปศุสัตว์ และผู้รับใช้ในบ้าน
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ตารางที่ ๒ ข้อมูลด้านประชากรและสังคมภาคใต้
รายการ

จานวนประชากร (ล้านคน)
โครงสร้างประชากร (%)
กลุ่ม ๐ - ๑๔ ปี
กลุ่ม ๑๕ - ๕๙ ปี
กลุ่ม ๖๐+
จานวนประชากรเมือง (ล้านคน)
คะแนน O-NET 4 วิชาหลัก
แรงงานต่างด้าว (คน)

ปี
2555

๒๕๕6

๒๕๕7

๒๕58

2559

2560

7.13

7.18

7.24

7.30

7.33

7.37

21.2
66.6
12.3
2.13
36.54
282,330

20.9
66.1
13.0
1.94
34.67
840,980

20.7
66.0
13.3
2.17
32.89
313,933

20.4
65.9
17.5
2.20
36.14
292,409

19.9
62.6
17.5
2.25
35.90
280,787

19.82
65.63
14.55
2.27
43.31
367,288

4.3 การศึกษา
4.3.1 สถาบั น การศึ ก ษามี ทุ ก ระดั บ โดยมี ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาสั ง กั ด กระทรวงอุ ด มศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม แบ่งเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ จานวน 3 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัย
ทั ก ษิ ณ มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ และมหาวิ ท ยาลั ย วลั ย ลั ก ษณ์ ซึ่ ง มี ที่ ตั้ ง และวิ ท ยาเขตครอบคลุ ม
7 จังหวัด มหาวิทยาลัยของรัฐ 9 แห่ง สถาบันการอาชีวศึกษา จานวน 4 สถาบัน วิทยาลัยสังกัดสานัก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จานวน 67 แห่ง สังกัดสถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
จานวน 3 แห่ง ได้แก่ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชุมพร วิทยาเขตกระบี่ และวิทยาตรัง และมหาวิทยาลัย
เอกชน 2 แห่ง
4.3.2 จ้ า นวนปี ก ารศึ ก ษาเฉลี่ ย ของประชากรใกล้ เ คี ย งค่ า เฉลี่ ย ประเทศ ในปี 2560
ประชากรมีจานวนปีการศึกษาเฉลี่ย 9.36 ในขณะที่ระดับประเทศมีปีการศึกษาเฉลี่ย 9.62 โดยจังหวัด
ที่มีจานวนปีการศึกษาเฉลี่ยสูงสุดสามจังหวัดแรก ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต สงขลา และตรัง มีปีการศึกษาเฉลี่ย
10.4 10.2 และ 9.5 ปี ตามลาดับ
4.3.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาอยู่ในระดับต่้ากว่าค่าเฉลี่ย โดยผลการสอบ O-NET ชั้น ม.๓
(4 วิชาหลัก) ในปีการศึกษา ๒๕60 มีคะแนนเฉลี่ย 43.31 คะแนนสูงกว่าระดับประเทศที่มีคะแนนเฉลี่ย
41.78 ซึ่งต่ากว่าเกณฑ์ค่าเฉลี่ ย ๕๐ คะแนนในทุกวิช า โดยวิช าภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ ยสู งสุด 49.48
คะแนน รองลงมา คือ วิชาวิทยาศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ย 32.70 คะแนน และวิชาคณิตศาสตร์ มีคะแนนต่าสุด
26.59 คะแนน
4.4 สาธารณสุข
4.4.1 สถานบริการสาธารณสุข ภาคใต้มีโรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) 5 แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป
(รพท.) 11 แห่ง และโรงพยาบาลชุมชน (รพช.) 109 แห่ง
4.4.2 ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขมากขึ้น แต่ยังคงกระจุกตัวอยู่ในเมือง
ใหญ่ โดยมีสัดส่วนแพทย์ต่อประชากร 2,032 คน ในปี ๒๕60 สูงกว่าระดับประเทศที่มีสัดส่วนแพทย์ต่อ
ประชากร 1,870 คน จังหวัดภูเก็ตมีสัดส่วนแพทย์ต่อประชากรน้อยที่สุด คิดเป็น 1,023 คน รองลงมา คือ
จังหวัดสงขลาและสุราษฎร์ธานี คิดเป็น 1,240 คน และ 1,902 คน ตามลาดับ ในขณะที่บางจังหวัดยังมี
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สัดส่ ว นแพทย์ ต่อประชากรสู ง เช่น จั งหวัดพัทลุ ง สตูล และกระบี่ คิดเป็น 3,696 คน 3,592 คน และ
3,380 คน ตามลาดับ
4.4.3 ประชาชนเจ็ บ ป่ ว ยด้ ว ยโรคไม่ ติ ด ต่ อ ที่ ป้ อ งกั น ได้ เ พิ่ ม ขึ้ น โดยอั ต ราการเจ็ บ ป่ ว ย
ด้วย ๕ โรคหลัก ได้แก่ โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง และโรคมะเร็ง
เพิ่มขึ้นจาก 4,225 คนต่อประชากรแสนคน ในปี ๒๕๕6 เป็น 5,837 คนต่อประชากรแสนคนในปี 2560
ต่ากว่าระดับประเทศที่มีอัตราการเจ็บป่วยด้วย 5 โรคหลัก 6,300 คนต่อประชากรแสนคน จังหวัดพังงามี
อัตราการเจ็บป่วยมากสุด คิดเป็น 6,996 คนต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ จังหวัดตรังและจังหวัดสงขลา
คิดเป็น 6,669 และ 6,525 คนต่อประชากรแสนคน ตามลาดับ เมื่อพิจารณาจากโรคที่เจ็บป่วย พบว่า เจ็บป่วย
ด้วยโรคความดันโลหิตสูงมากที่สุด คิดเป็น ๑,977 คนต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ โรคหัวใจ โรคเบาหวาน
โรคมะเร็ง และโรคหลอดเลือดสมอง คิดเป็น 1,475 1,133 777 และ 476 คนต่อประชากรแสนคน
ตามลาดับ
4.5 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
สัด ส่วนคดี ค วามปลอดภัยในชี วิตและทรั พย์สิน ลดลง แต่ค ดียาเสพติดมีแนวโน้มเพิ่ม ขึ้ น
ภาคใต้มีจานวนคดีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพิ่มขึ้นจาก 142 คดีต่อประชากรแสนคน ในปี ๒๕๕6
เป็น 144 คดีต่อประชากรแสนคน ในปี 2560 จังหวัดภูเก็ตมีสั ดส่วนคดีสูงสุด 261 คดีต่อประชากรแสนคน
รองลงมา คือ จั งหวัด พังงาและกระบี่ มีสั ดส่ วนคดีต่อประชากรแสนคนเท่ากับ 180 และ 178 คดี ขณะที่
สัดส่วนคดียาเสพติดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก 802 คดีต่อประชากรแสน ในปี ๒๕56 เป็น 958 คดีต่อประชากร
แสนคนในปี ๒๕60 จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต มี สั ด ส่ ว นคดี ย าเสพติ ด สู ง สุ ด เท่ า กั บ 1,642 คดี ต่ อ ประชากรแสนคน
รองลงมาจั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี 1,245 คดี ต่ อ ประชากรแสนคน นอกจากนี้ พื้ น ที่ บ างส่ ว นของภาคใต้
โดยเฉพาะในพื้นที่ 4 อาเภอของจังหวัดสงขลา (อาเภอจะนะ อาเภอเทพา อาเภอนาทวี และอาเภอสะบ้าย้อย)
ยังเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ อย่างไรก็ตาม ภาครัฐได้ดาเนินนโยบายเพื่อแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง จึงทาให้การเกิดเหตุการณ์ในพื้นที่มีแนวโน้มลดลง
นอกจากนี้ พื้นที่บางส่วนของภาคใต้ โดยเฉพาะในพื้นที่ 4 อาเภอของจังหวัดสงขลา (อาเภอจะนะ
อาเภอเทพา อาเภอนาทวี และอาเภอสะบ้าย้อย) ยังเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
อย่างไรก็ตาม ภาครัฐได้ดาเนินนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง จึงทาให้การเกิดเหตุการณ์ใน
พื้นที่มีแนวโน้มลดลง
4.6 สัดส่วนคนจน
สัดส่วนคนจนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย สัดส่วนคนจนภาคใต้ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 5.87 ในปี ๒๕๕6 เป็น
ร้อยละ 7.95 ในปี ๒๕60 จังหวัดพัทลุงมีสัดส่วนคนจนสูงสุดร้อยละ 18.67 รองลงมา คือจังหวัดระนอง
และนครศรีธรรมราช มีสัดส่วนคนจนร้อยละ 16.9 และ 14.19 ตามลาดับ และจังหวัดภูเก็ตมีสัดส่วนคนจน
ต่าสุด ร้อยละ 0.07
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5. ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ
5.1 สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1.1 พื้ นที่ ป่ าไม้ เพิ่ มขึ้ นเพี ยงเล็ กน้ อย โดยในปี ๒๕61 ภาคใต้ มี พื้ นที่ ป่ าไม้ จ านวน 9.5
ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๒4.1 ของพื้นที่ภาค และคิดเป็นร้อยละ 9.2 ของพื้นที่ป่าไม้ทั้งประเทศเพิ่มขึ้นจากที่
ผ่านมา ร้อยละ 1.2 เนื่องจากการส่งเสริมการปลูกป่าและการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้อย่างต่อเนื่อง จากในช่วงที่
ผ่านมาที่พื้น ที่ป่ าไม้ล ดลงจากการบุ กรุกพื้นที่เพื่อปลู กยางพาราและปาล์ มน้ามัน และราคายางพาราและ
ปาล์มน้ามันมีแนวโน้มปรับตัวลดลงทาให้การบุกรุกน้อยลง โดยในช่วงปี ๒๕๕๖ – ๒๕๖๑ พื้นที่ป่าไม้ของ
ภาคใต้ เพิ่ม ขึ้น เฉลี่ ย ร้ อยละ 1.3 ต่อป ี พื้ น ที่ ส่ ว นใหญ่อ ยู่ในจัง หวั ดสุ ร าษฎร์ธ านี มี สั ดส่ ว นร้อ ยละ 24.8
รองลงมา คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช ร้อยละ 11.9 และจังหวัดพังงา ร้อยละ 11.7 ทั้งนี้จังหวัดกระบี่ มีอัตรา
เพิ่มของพื้นที่ป่าไม้มากที่สุดร้อยละ 3.5 ขณะที่จังหวัดระนองมีอัตราเพิ่มของพื้นที่ป่าน้อยที่สุด ร้อยละ 0.4
ในปี 2561 ภาคใต้มีพื้นที่ป่าชายเลน 1.28 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.2 ของพื้นที่ภาค และ
คิดเป็นร้อยละ 44.8 ของพื้นที่ป่าชายเลนทั้งประเทศ โดยในช่วง 2547-2561 มีอัตราการลดลงเฉลี่ย ร้อย
ละ 1.1 เนื่องจากการบุกรุกพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ในการเพาะเลี้ยงชายฝั่ง
5.1.2 ปริมาณน้้าในอ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่ ลดลง ปริมาณน้าท่าของภาคใต้มาจากลุ่มน้าหลัก
4 แห่ ง คือ ลุ่ มน้ าภาคใต้ ฝั่ งตะวัน ออก ลุ่ ม น้าตาปี ลุ่ มน้าทะเลสาบสงขลา และลุ่ มน้าภาคใต้ฝั่ งตะวันตก
มีค่ารายปีเฉลี่ย 61,816 ล้านลูกบาศก์เมตร จากสถิติปริมาณการเก็บกักน้าได้ของอ่างเก็บน้าขนาดใหญ่ของ
ภาคใต้จานวน 1 อ่าง คือ อ่างเก็บน้ารัชชประภา ซึ่งในช่วงปี ๒๕๕67-๒๕61 มีปริมาณน้าที่เก็บกักได้เพิ่มขึ้น
เฉลี่ยร้อยละ 2.0 โดยในปี ๒๕61 กักเก็บน้าได้ปริมาณ 4,419 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 66.8
ลดลงร้ อ ยละ 10.3 จากปี 2560 หรื อ เก็ บ ได้ เ พี ย งร้ อ ยละ 7.1 ของปริ ม าณน้ าท่ า รายปี ถึ ง แม้ ว่ า
ความสามารถในการกั ก เก็ บ จะค่ อนข้ า งต่ าแต่ ไ ม่ ส่ งผลต่ อ การอุ ป โภคบริ โ ภคและการทาการเกษตรของ
ประชาชนมากนัก เนื่องจากมีแหล่งน้าตามธรรมชาติที่สามารถกักเก็บน้าได้อยู่เป็นจานวนมากรวมทั้งมีปริมาณ
น้าฝนค่อนข้างมาก
5.1.3 คุณภาพแหล่งน้้าลดลง โดยส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ จากการประเมินคุณภาพแหล่ง
น้าสาคัญของภาคใต้ จานวน 9 แห่ง ในช่วงปี 2556-2561 จานวนแหล่งน้าที่อยู่ในเกณฑ์ดีและในเกณฑ์
เสื่อมโทรมลดลง โดยในปี 2561 เมื่อเปรียบเทียบกับปี ๒๕60 พบว่าคุณภาพน้าของแหล่งน้าสาคัญส่วนใหญ่
อยู่ในเกณฑ์พอใช้ โดยมีแม่น้าที่มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดี 4 แห่ง และไม่มีแม่น้าอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม โดยทะเลน้อย
และทะเลหลวง มีคุณภาพน้าอยู่ในเกณฑ์พอใช้จากที่เคยอยู่ในเกณฑ์ดี
5.1.4 คุณภาพน้้าทะเลชายฝั่งดีขึ้น จากการตรวจประเมินคุณภาพน้าทะเลชายฝั่งโดยดัชนี
คุณภาพน้าทะเล (Marine Water Quality Index) ของกรมควบคุมมลพิษ ในปี ๒๕60 พบว่าคุณภาพน้า
ทะเลมี แ นวโน้ ม ดี ขึ้ น โดยคุ ณ ภาพน้ าทะเลชายฝั่ ง ที่ อ ยู่ ใ นเกณฑ์ พ อใช้ ถึ ง ดี มี ร้ อ ยละ 96 เพิ่ ม ขึ้ น จาก
พ.ศ. 2559 ที่เท่ากับร้อยละ 91 และเกณฑ์เสื่อมโทรมถึงเสื่อมโทรมมาก ร้อยละ 4 ลดลงจาก พ.ศ. 2559
ที่เท่ากับ ร้อยละ 9 โดยพบว่าคุณภาพน้ าอ่าวไทยฝั่ งตะวันออก อ่าวไทยฝั่งตะวันตก และชายฝั่งอันดามัน
อยู่ในเกณฑ์ดี ยกเว้นคุณภาพน้าทะเลบริเวณอ่าวไทยตอนในที่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ บริเวณที่มีคุณภาพน้าทะเล
ดีที่สุดอยู่ใน 5 อันดับแรกของประเทศ คือ อ่าวสะพลี และอ่าวทุ่งวัวแล่น จังหวัดชุมพร ทะเลแหวก หาดต้น
ไทรเกาะพีพี จั ง หวั ดกระบี่ ขณะที่ บ ริ เวณที่ มี คุณ ภาพน้าทะเลเสื่ อ มโทรมที่สุ ด ที่อ ยู่ใ น 5 อั นดั บ แรก คื อ
ปากคลองท่าเคย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และเมื่อพิจารณาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2551-2561) พบว่า
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คุณภาพน้าทะเลชายฝั่งมีแนวโน้มดีขึ้น โดยส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ และใน พ.ศ. 2560 มีคุณภาพน้าทะเล
ชายฝั่งอยู่ในเกณฑ์ดีมากที่สุด
5.1.5 ปริมาณขยะมูลฝอยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในช่วงปี ๒๕๕6 – ๒๕60 ภาคใต้
มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 1.3 ต่อปี โดยในปี ๒๕60 มีปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น 2.75
ล้ า นตั น /ปี คิ ด เป็ น 7,526 ตั น /วั น หรื อ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 10.0 ของปริ ม าณขยะที่ เ กิ ด ขึ้ น ทั้ ง ประเทศ
จั ง หวั ด ที่ มี ป ริ ม าณขยะมากที่ สุ ด เป็ น จั ง หวั ด ที่ มี ข นาดใหญ่ มี ป ระช ากรอาศั ย อยู่ ม ากและจั ง หวั ด
ที่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่สาคัญของภาค คือ จังหวัดสงขลา คิดเป็นร้อยละ 21.7 ของภาคใต้ รองลงมาคือจังหวัด
สุราษฎร์ธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช คิดเป็นร้อยละ 13.9 และ 13.0 ของภาค ตามลาดับ อย่างไรก็ตาม
สัดส่วนขยะที่กาจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการในภาคยังคงมีน้อย โดยในปี 2560 มีสัดส่วนขยะที่กาจัด
ถูกต้องตามหลักวิชา จานวน 0.93 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 33.8 และสัดส่วนขยะที่ถูกนาไปใช้ประโยชน์
จานวน 0.9 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 35.9 ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมดของภาค ส่วนหนึ่งมาจากการที่
รัฐบาลกาหนดให้ปัญหาขยะเป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งทาให้หน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตระหนักและให้
ความสาคัญในการร่วมกันแก้ไขปัญหาขยะมากขึ้น
5.2 สถานการณ์ด้านภัยพิบัติ
5.2.1 ไฟไหม้ป่ามีแนวโน้มลดลงอย่างมาก จากสถิติในช่วงปี 2556 – 2561 มีอัตราการ
เกิดไฟป่ าลดลงเฉลี่ ย ร้ อยละ 84.6 ต่อปี โดยปี 2561 มีพื้นที่ป่าที่ถูกไฟไหม้จานวน 998 ไร่ ซึ่งมีพื้นที่
อยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชสัดส่วนมากที่สุด ร้อยละ 80.1 รองลงมาอยู่ในจังหวัดสงขลา ร้อยละ 8.5 และ
จังหวัดตรัง ร้อยละ 6.6 สาเหตุคาดว่ามาจากชาวบ้านบุกรุก พื้นที่โดยการแผ้วถางป่าเพื่อใช้ทาการเกษตรและ
หาของป่า
5.2.2 สถานการณ์อุทกภัยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จานวนครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
เพิ่มขึ้นค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับปี ๒๕๕7 ที่มีผลกระทบจานวน 155,864 ครัวเรือน ขณะที่ในปี 2559
และ ๒๕60 ได้รับผลกระทบ 266,822 และ 291,719 ครัวเรือน ตามลาดับ โดยสถานการณ์น้าท่วมที่
เกิดขึ้นในช่วงปี ๒๕๕7 – ๒๕60 เป็นสถานการณ์น้าท่วมที่เกิดขึ้นตามฤดูกาล อย่างไรก็ตามพบว่าในปี 2560
มีปริมาณน้าฝนสะสมสูงส่งผลให้เกิดความเสียหายค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมา
5.2.3 สถานการณ์ภัยแล้งมีแนวโน้มลดลง จานวนครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งลดลง
เมื่อเทียบกับปี 2557 ที่มีผลกระทบจานวน 2,369 หมู่บ้าน ๑75,463 ครัวเรือน ขณะที่ในปี 2560 ได้รับ
ผลกระทบจานวน 52 หมู่บ้าน 4,600 ครัวเรือน จังหวัดที่ประสบภัยแล้ง ได้แก่ จังหวัดสราษฎร์ธานี ซึ่งอยู่ใน
พื้นที่เกาะสมุยและเกาะพะงัน
5.2.4 การกัด เซาะชายฝั่งทะเลยังคงเป็น ปัญหาส้า คัญ ในปี ๒๕60 ชายฝั่งทะเลภาคใต้
ถูกกัดเซาะรวม 223.97 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 31.8 ของชายฝั่งทะเลที่ถูกกัดเซาะทั้งประเทศ ในจานวนนี้
เป็นการกัดเซาะในจังหวัดนครศรีธรรมราชมากที่สุด รองลงมาเป็นจังหวัดสงขลาและภูเก็ต ทั้งนี้ การเกิดปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่งส่วนหนึ่งมาจากการขยายตัวของกิจกรรมการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายฝั่งทะเล ที่มีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ เช่น การปลูกสร้างสิ่งสาธารณูปโภค และการขยายตัวของชุมชนรุกล้าชายฝั่ง
การบุกรุกทาลายป่าชายเลนที่เป็นแนวกาบังคลื่นลมตามธรรมชาติ เป็นต้น รวมทั้งภาวะความแปรปรวนของ
สภาพภูมิอากาศที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทิศทางของกระแสน้าในทะเล และการเกิดคลื่นลมที่รุนแรงมากขึ้น
แผนพัฒนาภาคใต้
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ตารางที่ 3 สถานการณ์สิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติของภาคใต้
รายการ
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น (ล้านตัน/ปี)
ปริมาณขยะที่ถกู กาจัดอย่างถูกวิธี (ล้านตัน/ปี)
จานวนพื้นทีป่ ่าถูกไฟไหม้ (ไร่)
จานวนหมูบ่ ้านได้รับผลกระทบจากอุทกภัย (หมู่บ้าน)
จานวนครัวเรือนได้รับผลกระทบจากอุทกภัย (ครัวเรือน)
จานวนหมูบ่ ้านได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง (หมู่บ้าน)
จานวนครัวเรือนได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง (ครัวเรือน)

๒๕๕6
๒๕๕7
2.61
2.71
0.33
0.59
3,044
๘,397
468
3,182
33,162 155,864
927
2,369
๑10,067 ๑75,463

ปี
๒๕๕8
2.72
0.60
1,768
1,494
53,499
976
๑๔5,918

๒๕๕9
๒๕60
2.70
2.75
0.85
0.93
14,188
627
6,243
5,511
266,822 291,719
52
1,650
4,600๑๔2,832

2561
998.2
-

6. สภาวะแวดล้อมของภาคใต้
6.1 จุดแข็ง
6.1.1 มี แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางทะเลที่ ส วยงามหลายแห่ ง ทั้ ง ทะเลอ่ า วไทยและอั น ดามั น
โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวหมู่เกาะมีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ อาทิ ภูเก็ต พีพี สมุย พะงัน และหลีเป๊ะ รวมทั้ง
ชายหาดและหมู่เกาะ จังหวัดชุมพร สามารถเชื่อมโยงกับเขต The Royal Coast ของภาคกลาง
6.1.2 แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางบกตอนในมี ศั ก ยภาพและหลากหลายกระจายอยู่ ทั่ ว ภาค
ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และสวยงาม (เช่น อุทยานแห่งชาติเขาหลวง เขื่อนรัช ชประภา
น้าแร่และน้าพุร้อนเค็ม เป็นต้น) รวมทั้งแหล่ งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และอารยธรรม (วัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร และพระบรมธาตุไชยา) สามารถพัฒ นาการเชื่อมโยงเส้ นทางการท่ องเที่ ยว โดยการจัดกลุ่ ม
การท่องเที่ยว อาทิ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสปา การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรม รวมทั้งการท่องเที่ยวชุมชน
6.1.3 เป็นแหล่งเพาะปลูกยางพารา ปาล์มน้้ามัน และไม้ผลเมืองร้อน เช่น เงาะ มะพร้าว
ทุเรียน มังคุด และกล้วยหอมทอง เป็นต้น รวมทั้งมีพื้นที่ราบลุ่มน้าปากพนังและทะเลสาบสงขลาเป็นแหล่งปลูกข้าว
ของภาค มีความพร้อมที่จะพัฒนาเพื่อยกระดับการผลิตให้เป็นสินค้ามูลค่าสูงและได้มาตรฐานการส่งออก
6.1.4 มีแหล่งอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออกที่ส้าคัญ อาทิ ยางแปรรูปขั้นต้น
ไม้ยางพารา และอาหารทะเลแช่แข็ง และเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ (Rubber City) รวมทั้งอาเภอสะเดา
ยังเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราและเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
6.1.5 แหล่งการเพาะเลี้ยงกุ้ง สัตว์น้าชายฝั่ง และโคเนื้อของภาคที่มีศักยภาพ เอื้อต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมการผลิตอาหารทะเลและโคเนื้อคุณภาพสูงให้ได้มาตรฐานสากลที่สามารถตอบสนองความต้องการ
ของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ
6.1.6 แหล่งทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่งที่อุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะป่าชายเลน
ทั้งฝั่งอันดามันและอ่าวไทยซึ่งมีคุณค่าต่อระบบนิเวศวิทยา เป็นแหล่งห่ วงโซ่อาหารของสัตว์น้า เป็นแนวป้องกัน
ชายฝั่งและซับน้าเสีย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นฐานการสร้างรายได้ให้กับภาคทั้งในสาขา
การผลิตด้านเกษตร ประมง และบริการการท่องเที่ยว
6.1.7 เป็นประตูการค้าชายแดนเชื่อมโยงกับประเทศมาเลเซียผ่านด่านชายแดนทั้ง ๙ แห่ง
ซึ่งมีมูลค่าการค้าสูงที่สุดของประเทศ โดยมีโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงกับภาคกลางและภาคตะวันออก รวมทั้ง
แผนพัฒนาภาคใต้
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พื้นที่เศรษฐกิจภาคเหนือต่อเนื่องไปยังภาคใต้ของมาเลเซียและสิงคโปร์ รวมทั้งเชื่ อมโยงด่านชายแดนเมียนมา
ในจังหวัดระนองที่สามารถเชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย และกลุ่มประเทศ BIMSTEC
6.1.8 มีสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในพื้นที่ อาทิ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นศูนย์กลางวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สามารถนามาต่อยอดในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เช่น
นวัตกรรมการแปรรูปยางพาราและปาล์มน้ามัน รวมทั้งมีสถาบันการพัฒนาอาชีพ เช่น แพทย์ทางเลือก เป็นต้น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นแหล่งองค์ความรู้งานวิจัยด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สาคัญ
ในพื้นที่ โดยเฉพาะนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมและด้านการเกษตร
6.2 จุดอ่อน
6.2.1 แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ ส้ า คั ญ หลายแห่ ง ของภาคยั ง มี ปั ญ หาคุ ณ ภาพบริ ก าร ทั้ ง ด้ า น
สิ่งอานวยความสะดวกในสถานที่ท่องเที่ยว ระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว
ที่ยังไม่ได้มาตรฐาน รวมทั้งปัญหาความไม่สะดวกรวดเร็วในการเดินทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในขณะที่
แหล่งท่องเที่ยวหมู่เกาะและชาดหาดหลักของภาคมีปัญหาการกระจุกตัวของนักท่องเที่ยว ซึ่งเกินขีดความสามารถ
ในการรองรับ (Carrying Capacity) ส่งผลให้ระบบบริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการไม่เพียงพอต่อการรองรับ
ปริมาณนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น
6.2.2 การปลู กพื ช เชิ ง เดี่ ย ว และเป็น การผลิต แบบทั่ว ไป รวมทั้ งการแปรรู ป เพื่ อ สร้ า ง
มูลค่า เพิ่มยังมีน้อย ท าให้ มีความเสี่ ย งจากความผั นผวนของราคา โดยเฉพาะยางพาราและปาล์ มน้ามั น
เนื่ อ งจากเกษตรกรขาดการน าเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมมาใช้ ใ นการบริ ห ารจั ด การต้ น ทุ น การผลิ ต
การเพาะปลูกและการแปรรูป การพัฒนาการตลาด ตลอดจนการบริหารจัดการตลาดสมัยใหม่ รวมทั้งขาดการ
รวมกลุ่มการเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิตและวิสาหกิจชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
6.2.3 ขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตรและประมง รวมทั้งภาคการท่องเที่ยว ต้องพึ่งพา
แรงงานจากต่างด้าว นอกจากนี้ แรงงานบางส่วนยังขาดทักษะฝีมือที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
ตลอดจนวิสาหกิจชุมชนยังขาดความรู้การจัดการตลาดสมัยใหม่
6.2.4 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกท้าลาย รวมทั้งปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
การบุกรุกป่าต้นน้าและป่าชายเลน การใช้ประโยชน์ฐานทรัพยากรธรรมชาติเพื่อขยายพื้นที่ทางการเกษตรและ
เพื่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ที่ไม่เหมาะสม การใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีในการเพาะปลูก การก่อสร้างบ้านเรือน
และสิ่งก่อสร้างรุกล้าลาน้า ตลอดจนการขยายตัวของเมืองและการเพิ่มขึ้นของจานวนนักท่องเที่ยว ก่อให้เกิด
ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากขยะและน้าเสีย ที่เกิดจากแหล่งชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม และแหล่งท่องเที่ยวตาม
เกาะต่างๆ ปัญหาการบริหารจัดการน้าและคุณภาพน้า และปัญหาการบุกรุกป่าชายเลน ซึ่งเป็นสาเหตุที่เร่งให้
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งรุนแรงเพิ่มขึ้น รวมทั้งส่งผลกระทบต่อทรัพยากรประมงเสื่อมโทรม
6.2.5 โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ส่งผลกระทบต่อแรงงานในภาคการผลิตของภาค
โดยเฉพาะภาคการเกษตรที่ประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานเป็นฐานเดิมอยู่แล้ว เมื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจะทาให้
ประชากรวัยแรงงานลดลง ต้องพึ่งพาแรงงานต่างด้าวหรือแรงงานนอกพื้นที่เพิ่มขึ้น
6.2.6 ขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ โดยสถานพยาบาลขนาดใหญ่และแพทย์ยังกระจุกตัว
อยู่ในเมืองสาคัญ ทาให้ประชาชนในพื้นที่ชนบทไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างทั่วถึง
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6.3 โอกาส
6.3.1 กระแสความนิยมในการดูแลรักษาสุขภาพ จะเป็นโอกาสในการพัฒนาธุรกิจบริการ
ด้านสุ ขภาพและด้านการท่องเที่ยวในภาคใต้ เช่น การท่องเที่ยวแบบลองสเตย์ การท่องเที่ยวที่พักสัมผั ส
วัฒนธรรมชนบท (Homestay) การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสปา การบริการดูแลผู้สูงอายุ การบริการสุขภาพ
รวมทั้งธุรกิจอาหารเสริมและผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มนักท่องเที่ยว
ที่หลากหลาย
6.3.2 การพัฒนาเมืองภูเก็ตเป็นเมืองอัจฉริยะต้นแบบ (Smart City) ที่มีการนาระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่ทันสมัยมาใช้ในการให้บริการด้านต่างๆ เพื่ออานวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยว รวมทั้งระบบรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชนและนักท่องเที่ยว การพัฒนาคลัสเตอร์ท่องเที่ยวอันดามัน
(ภูเก็ต กระบี่ พังงา ตรัง และสตูล) ที่มุ่งเน้นการท่องเที่ ยวทางทะเลระดับโลก บนฐานวัฒนธรรมอันดามัน
พัฒนาให้จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดกระบี่เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงและกระจายนักท่องเที่ยว
6.3.3 นโยบายการพั ฒนาอุ ตสาหกรรมอาหารของรั ฐ บาลที่ จะยกระดับ การผลิต ให้ ไ ด้
มาตรฐานระดับโลกเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอาหาร โดยใช้
วิ ท ยาการอาหาร สนั บ สนุ น การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อาหารที่ ใ ช้ วั ต ถุ ดิ บ และภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
ความต้องการของตลาด โดยสร้างความร่วมในรูปแบบประชารัฐ
6.3.4 นโยบายการเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง โดยเฉพาะการพัฒนารถไฟทางคู่
และการพัฒนาระบบรางเชื่อมต่อไปยังชายแดนไทย - มาเลเซีย การพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราชจะส่งผลให้มีการเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งสินค้าและการเดินทางระหว่างฝั่งทะเลอันดามัน อ่าวไทย รวมทั้งเชื่อมโยงในภูมิภาคและต่างประเทศมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
6.3.5 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โครงการความร่วมมือเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซียมาเลเซีย-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle: IMT GT) โดยเฉพาะการพัฒนาเชื่อมโยง
แนวพื้นที่ระเบียบเศรษฐกิจ (แนวพื้นที่เศรษฐกิจคาบสมุทรมะละกา แนวพื้นที่เศรษฐกิจดูไม-มะละกา และ
แนวพื้นที่เศรษฐกิจบันดาอาเจะห์-เมดาน-ดูไม-ปาเล็มบัง และแนวพื้นที่เศรษฐกิจระนอง-ภูเก็ต-อาเจะห์) จะทาให้
มีการเชื่อมโยงทางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว และส่งผลกระทบต่อเนื่องต่อการขยายตลาดและ
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภาคใต้รวดเร็วขึ้น
6.3.6 ข้อตกลงระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อมจะมีความเข้มข้นมากขึ้น ประเทศไทยได้ร่วม
ลงมติรับรองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (Sustainable Development Goals : SDGs) ในการประชุม
ผู้ น าประเทศสมาชิ ก องค์ ก ารสหประชาชาติ เมื่ อ วั น ที่ 25 กั น ยายน 2558 ประกอบกั บ การประกาศ
เจตนารมณ์และกาหนดเป้าหมายของประเทศในการลดการปล่ อยก๊าซเรือนกระจกให้ต่ากว่าระดับ การปล่อย
ตามปกติ ร้อยละ 7 - 20 ในปี 2563 และความตกลงปารีส (The Paris Agreement) เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม
2558 ด้วยนั้น จะส่งผลต่อทิศทางการพัฒนาประเทศที่ต้องคานึงถึงการพัฒ นาที่ส มดุลระหว่างเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งต้องเร่งปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และ
การท่องเที่ยวให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์
ยางพารา ปาล์มน้ามัน และประมง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาการท่องเที่ยว
โดยคานึงถึงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ดังนั้น จึงจาเป็นต้องมีการให้ข้อมูลข่าวสารแก่
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ประชาชนเพื่อ สร้ างความรู้ ความเข้า ใจ และสนับ สนุน การพั ฒ นาเกษตรกรและผู้ ประกอบการให้ สามารถ
พัฒนาการผลิตตามเงื่อนไข เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับประเทศคู่ค้าอื่นได้
6.3.7 การเปิ ดเสรี ทางการค้ า ระดับ ทวิภ าคี แ ละพหุภ าคีเ ปิด โอกาสให้ ภ าคการผลิ ตและ
ภาคบริการขยายสู่ตลาดโลกเพิ่มขึ้น
1) การผลิตยางพารา ผลไม้ และอาหารทะเล จะได้รับโอกาสจากการที่ประเทศจีน
และอินเดียเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ของโลก ในการพัฒนาความร่วมมือและขยายตลาดการส่งออก
สินค้ายางพารา ซึ่งในปัจจุบันประเทศจีนเป็นผู้นาเข้ารายใหญ่ที่สุดของโลกจากการขยายตัวของอุตสาหกรรม
ยานยนต์ นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสในการขยายตลาดการส่งออกผลไม้ที่สาคัญของภาค ได้แก่ ทุเรียน เงาะ
มังคุด ลองกอง รวมทั้ง ผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารทะเล และตลาดการท่องเที่ยว
2) การท่องเที่ยวและบริการจะมีโ อกาสขยายตัวจากจ้านวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่ม
สูงขึ้นและมีรูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลายขึ้น โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ๆ จากประเทศจีนและ
อินเดีย รวมทั้งนักท่องเที่ยวจากประเทศในกลุ่มอาเซียน ที่สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกมากขึ้น
ซึ่งในช่วง ๒-๓ ปีที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงอย่างต่อเนื่อง
6.3.8 การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ภาคการผลิ ต ที่ ส้ า คั ญ ของภาคมี ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น มากขึ้ น
โดยเฉพาะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการสื่อสารจะมีบทบาทสาคัญในการพัฒนา
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งด้านการเกษตร อุตสาหกรรม การค้าและบริการการท่องเที่ยว
ดั ง นั้ น ผู้ ป ระกอบการทุ ก ระดั บ จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารปรั บ ตั ว เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง กระบวนการผลิ ต และการบริ ก าร
ให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
2) การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตประชารัฐทาให้
การติดต่อสื่อสารมีความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น สามารถเข้าถึงข้อมูล ข่ าวสารได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้ง
ยั ง สามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ เครื่ อ งอ านวยความสะดวกภายในครั ว เรื อ น ตลอดจนการประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นด้ า น
การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน เปิดโอกาสการเรียนรู้ได้มากขึ้น
6.4 ภัยคุกคาม
๖.๔.๑ การเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอ ากาศและภั ยธรรมชาติ ที่มีค วามผัน ผวนและรุ น แรง
มากขึ้น ส่งผลกระทบต่อทั้งภาคการผลิต และปัญหาคลื่นลมแรงที่ส่งผลต่อการกัดเซาะชายฝั่ง ซึ่งนับวันจะมี
ความรุนแรงเพิ่มขึ้น ซึ่งการดาเนินงานแก้ไขปัญหาที่ผ่านมายังขาดการบูรณาการเพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างเป็น
ระบบ
๖.๔.๒ มาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน (Forest Stewardship Council - FSC)
เป็นมาตรฐานในการจัดการป่าไม้เพื่อการค้าระหว่างประเทศ กาหนดโดยองค์การพิทักษ์ป่าไม้ซึ่งทาหน้าที่
ให้การรับรองทางป่าไม้ (Forest Certification) การผลิตไม้และผลิตภัณฑ์ไม้จากป่าธรรมชาติ และป่าปลูก
ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตและแปรรูปไม้ผลิตภัณฑ์จากไม้ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมไม้ยางพาราในพื้นที่ภาคใต้
๖.๔.๓ การเข้ามาของแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมืออย่างผิดกฎหมาย เนื่องจากภาคการผลิตของ
ภาคยังมีความต้องการแรงงานต่างด้าวสูง โดยเฉพาะสาขาเกษตรและประมง ทาให้ผู้ประกอบการมีภาร ะ
ต้ น ทุ น การใช้ แ รงงานถู ก กฎหมายสู ง ส่ ง ผลให้ มี ก ารลั ก ลอบน าเข้ า แรงต่า งด้ า วไร้ฝี มื อ อย่ า งผิ ด กฎหมาย
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ซึ่งนาไปสู่ปัญหาการค้ามนุษย์ รวมทั้งปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด และปัญหาโรคระบาดจากแรงงาน
ต่างด้าว ซึ่งเป็นภาระค่าใช้จ่ายของงบประมาณภาครัฐและก่อให้เกิดการระบาดไปยังประชากรในพื้นที่

7. ปัญหาและประเด็นท้าทาย
๗.๑ นักท่องเที่ยวกระจุกตัวอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวหมู่เกาะและชายหาดหลัก เกินขีดความสามารถใน
การรองรับ (Carrying Capacity) เช่น ภูเก็ต กระบี่ เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า เกาะพีพี และเกาะหลีเป๊ะ เป็นต้น
๗.๒ แหล่งท่องเที่ยวชายทะเลหลายแห่งยังไม่เป็นที่รู้จักของตลาดการท่องเที่ยวระดับโลก และยังขาด
การพัฒนาเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวพื้นที่ตอนในของภาค รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน
๗.๓ พืชเศรษฐกิจ (ยางพารา ปาล์มน้ามัน และไม้ผล) ผลิตแบบดั้งเดิม การแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มน้อย
แต่มีงานศึกษาวิจัยที่สามารถนามาขยายผลในเชิงพาณิชย์
๗.๔ จุดที่ตั้งของภาคมีความได้เปรียบ สามารถพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงการค้าภายใน
และภายนอกภูมิภาค
๗.๕ ทรัพยากรประมงเสื่อมโทรม ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งและอุทกภัยรุนแรงขึ้น

8. แนวคิดและทิศทางการพัฒนาภาคใต้
ภาคใต้มี แหล่ งท่อ งเที่ย วทางทะเลที่มีชื่อ เสี ยงระดับโลก และแหล่ งท่องเที่ยวที่มี ศักยภาพสามารถ
สร้ า งรายได้ ใ ห้ กั บ ภาคทั้ ง พื้ น ที่ ต อนในและชายฝั่ ง ทะเลทั้ ง สองด้ า น รวมทั้ ง มี ร ะบบนิ เ วศชายฝั่ ง ที่ เ ป็ น
แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้าตามธรรมชาติและเหมาะกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ ง ในขณะที่การผลิตภาคเกษตร
ได้แก่ ยางพาราและปาล์มน้ามันซึ่งเป็นแหล่งผลิตและแปรรูปที่สาคัญของประเทศยังเป็นแบบทั่วไป นอกจากนี้
ภาคใต้มีความได้เปรียบด้านสภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่อยู่ใกล้เส้นทางการค้าโลก สามารถเชื่อมโยงการพัฒนา
กับพื้นที่ภาคอื่นๆ ของประเทศ รวมทั้งภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออก
ดังนั้ น การพัฒนาภาคใต้ควรพัฒ นาการท่องเที่ยวให้ เป็นมาตรฐานสากลเพื่อรักษาความมีชื่อเสี ยง
ของแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก พร้อมกับพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ
ใช้เทคโนโลยี และนวั ตกรรมในการผลิ ตและแปรรูปภาคเกษตรควบคู่กับการอนุรัก ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาการเชื่อมโยงการค้า การลงทุน กับภูมิภาคต่างๆ ของโลก
8.1 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ “ภาคใต้เป็นเมืองท่องเที่ยวพักผ่อนตากอากาศระดับโลก เป็นศูนย์กลาง
ผลิตภัณฑ์ยางพาราและปาล์มน้ามันของประเทศ และเมืองเศรษฐกิจเชื่อมโยงการค้าการลงทุนกับภูมิภาคอื่น
ของโลก”
8.2 วัตถุประสงค์
๘.๒.๑ เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวของภาคให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนาของโลก
๘.๒.๒ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและปาล์ มน้ามันแห่งใหม่ของภาคและ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๘.๒.๓ เพื่อพัฒนาสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตลอดห่วงโซ่คุณค่าและเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
แผนพัฒนาภาคใต้

๑๙

๘.๒.๔ เพื่ อ พั ฒ นาโครงสร้ างพื้ น ฐานสนั บ สนุ นการท่ อ งเที่ ย ว การพั ฒ นาเขตอุ ต สาหกรรม
และการเชื่อมโยงการค้าโลก
๘.๒.๕ เพื่ อ พั ฒ นาพื้ น ที่ เ ศรษฐกิ จ ใหม่ ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด การกระจายกิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ และ
สร้างโอกาสในการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน
8.3 เป้าหมาย
๘.๓.๑ อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคใต้ขยายตัวเพิ่มขึ้น
๘.๓.๒ สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ภาคใต้ลดลง
8.4 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ค่าฐาน

๒๕๖๒
ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 4.8

ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕ 2562-2565
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 4.8 ร้อยละ 4.8 ร้อยละ 4.8 ร้อยละ 4.8

อัตราการเจริญเติบโต
746,879
ทางเศรษฐกิจของ
ล้านบาท
ภาคใต้
(CVM ปี 2559)
สัมประสิทธิ์ความไม่
0.42
ลดลงต่ากว่า ลดลงต่ากว่า ลดลงต่ากว่า ลดลงต่ากว่า ลดลงต่ากว่า
0.4๒
0.4๒
0.4๒
เสมอภาค (Gini
(ปี 2560)
0.42
0.42
Coefficient) ในการ
กระจายรายได้ภาคใต้
หมายเหตุ: ค่าเป้าหมาย GRP ภาค คานวณจากค่าเป้าหมายประเทศ

8.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
8.5.1 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการท่องเที่ยวของภาคให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นน้า
ของโลก
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
รายได้การท่องเที่ยว
ภาคใต้

ค่าฐาน
685,975
ล้านบาท
(ปี 2559)

๒๕๖๒
เพิ่มขึ้น
ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 20

ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๓
๒๕๖๔
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 20 ร้อยละ 20

๒๕๖๕ 2562-2565
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 20 ร้อยละ 20

แนวทางการพัฒนา
๑) ยกระดั บ มาตรฐานบริ ก าร และส่ ง เสริ ม ธุ ร กิ จ ต่ อ เนื่ อ งในแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
ที่มีชื่อเสียงของภาค เช่น ภูเก็ต สมุย พะงัน และหลีเป๊ะ เป็นต้น เพื่อเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยว
โดยคานึงถึงความสามารถในการรองรับของพื้นที่ (Carrying Capacity) อย่างยั่งยืน ด้วยการพัฒนาระบบบริการ
พื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวก (ระบบขนส่งและระบบสื่อสาร) ที่ทันสมัย เพียงพอโดยคานึงถึงมาตรฐาน
ความสะอาดและปลอดภั ยของสถานที่ท่องเที่ยว ยกระดับ มาตรฐานบริการการท่องเที่ยว ระบบการป้องกัน
และรั กษาความปลอดภัย นั กท่องเที่ย ว ควบคู่กับการส่ งเสริมธุรกิจบริการต่อเนื่องกับการท่องเที่ยว อาทิ
แผนพัฒนาภาคใต้

๒๐

ศูนย์ประชุมและนิทรรศการ ธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร การผลิตและจาหน่ายสินค้าที่ระลึก และธุรกิจบริการ
ด้านการแพทย์ โดยการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้เพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพกับระบบ
บริการสุขภาพและระบบสาธารณสุขทางไกล เช่น ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน การแพทย์เฉพาะทาง เป็นต้น
รวมทั้ง พัฒนาบุคลากรด้านทักษะภาษา และบริการท่องเที่ยว พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเผยแพร่ข้อมูล
และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและส่งเสริมการตลาดสาหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติระดับบน (High End)
๒) พั ฒ นาและสนั บ สนุ น รู ป แบบการท่ อ งเที่ ย วเรื อ ส้ า ราญ และการท่ อ งเที่ ย ว
เชิงอาหาร เพื่อการท่องเที่ยวของภาคไปสู่แหล่งท่องเที่ยวชั้นนาระดับโลก โดยการปรับปรุงท่าเรือ ปรับปรุงพิธี
ตรวจคนเข้ าเมือ งของผู้ โ ดยสารเรื อส าราญ การบริห ารจัด การท่า เรื อให้ มี มาตรฐานและมี ความปลอดภั ย
เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับเหตุฉุกเฉิน และการพัฒนาบุคลากรรองรับธุรกิจเรือสาราญ สนับสนุนอุตสาหกรรม
บริการต่อเนื่องและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเรือสาราญและการท่องเที่ยวเชิงอาหาร พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว
ให้เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอื่นที่มีศักยภาพ อาทิ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นต้น สร้างความพร้อม
ของชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวในพื้นที่ตามแนวชายฝั่งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งจัดทาฐานข้อมูลท่องเที่ยว
การประชาสัมพันธ์ และการตลาดการท่องเที่ยววัฒนธรรมและอาหาร อาทิ Food Route และการประชุมสัมมนา
ด้านอาหาร เป็นต้น
๓) พัฒนาเมืองท่องเที่ยวหลัก (ภูเก็ต) ให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และมีระบบ
ขนส่งมวลชน (Monorail) เพื่ออานวยความสะดวกในการให้บริการนักท่องเที่ยว โดยเร่งรัดพัฒนาระบบขนส่ง
มวลชน (Monorail) ในจังหวัดภูเก็ต พัฒนาระบบเทคโนโลยีต่างๆ ให้ทันสมัย การรักษาสภาพแวดล้อมและการใช้
พลังงานทดแทน การพัฒนาระบบข้อมูลการแจ้งเตือนแบบ real time อาทิ การจราจร ปริมาณน้า การเตือนภัย
ภัยพิบัติ การใช้ระบบการจราจรอัจฉริยะ การพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมให้เชื่อมโยงทุกรูปแบบ และ
การบูรณาการเชื่อมโยง CCTV การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการกาจัดขยะและน้าเสีย รวมทั้งการสร้าง
จิตสานึกของประชาชนในการมีส่วนร่วมและทาประโยชน์เพื่อส่วนรวมในด้านสิ่งแวดล้อม
๔) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบนบกบริเวณตอนในของภาคเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยว
ทางทะเลที่มีชื่อเสียง อาทิ เขื่อนรั ชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี และอุทยานแห่ งชาติเขาหลวง จังหวัด
นครศรีธรรมราช และแหล่งท่องเที่ยวชายหาดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ และมีการเชื่อมโยงโครงข่าย
ท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทยกับชายฝั่งทะเลอันดามัน รวมทั้งเชื่อมโยงสู่เขตการพัฒนาการท่องเที่ยว ฝั่ง
ทะเลตะวันตก (The Royal Coast หรือ Thailand Riviera) โดยการฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาและปรับปรุง
ระบบสาธารณูปโภคให้มีมาตรฐานและเพียงพอ พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน
เพื่ออานวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว รวมทั้งจุดแวะพักรถที่สามารถเชื่อมโยงกับแหล่ง
ท่องเที่ยวอื่นๆ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแล และป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมใน
แหล่งท่องเที่ยว สร้าง route เชื่อมโยงการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และการประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยวของภาค
๕) พัฒนากิจกรรมและบริการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ให้มีความหลากหลายเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับการท่องเที่ยวทีส่ ้าคัญของภาค อาทิ ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสปา พร้อมทั้งส่งเสริมความคิด
สร้ า งสรรค์ เ พื่ อ พั ฒ นาต่ อ ยอดผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก ารท่ อ งเที่ ย ว อาทิ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพร (อาทิ ขมิ้ น ชั น
เถาวั ล ย์ เ ปรี ย ง หั ว ร้ อ ยรู ) และสุ ข ภาพ (ระนอง กระบี่ สตู ล สุ ร าษฎร์ ธ านี และพั ท ลุ ง ) ท่ อ งเที่ ย ว
เชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม (วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช) เมืองเก่า (จังหวัด
แผนพัฒนาภาคใต้

๒๑

สงขลา พังงา สตูล นครศรีธรรมราช และระนอง) และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (อนุรักษ์ รักษา และพัฒนา Satun
Geo Park ให้เป็นอุทยานธรณีโลก Global Geo Park ต่อไป) การท่องเที่ยวผจญภัย (พัทลุง นครศรีธรรมราช และ
สุ ร าษฎร์ ธ านี ) การท่ อ งเที่ย วเชิ ง เกษตร การท่ อ งเที่ย วเชิ ง ธุ ร กิ จ และบริ ก าร และการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง กี ฬ า
โดยการพัฒนา ปรับปรุง บูรณะ แหล่งท่องเที่ยว ให้มีเรื่องราวที่เป็นเอกลั กษณ์ของแต่ละพื้นที่ และระบบ
สาธารณูปโภคที่มีมาตรฐานเหมาะสมตามชนิดของแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกให้รองรับ
การท่ อ งเที่ ย วรู ป แบบต่ า งๆ และระบบขนส่ ง สาธารณะที่ มี ค วามปลอดภั ย เข้ า สู่ แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว พั ฒ นา
ผู้ประกอบการในท้องถิ่นและสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น ในการเป็นเครือข่ายอาสาสมัครท่องเที่ยว
และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาระบบป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสิ่ งแวดล้ อมในแหล่งท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์และการเข้าถึงข้อมูล ด้านการท่องเที่ยวผ่านระบบ
การสื่อสารสาธารณะทั้งในและนอกประเทศ รวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยว
๖) ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนให้ มีความเข้มแข็งและสอดคล้องกับศักยภาพของ
พื้นที่ โดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่มีศักยภาพให้มีมาตรฐาน สนับสนุนด้านวิชาการ สร้างนวัตกรรมและ
สนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อให้องค์กรเครือข่ายชุมชนมีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพา
ตนเอง รวมทั้งเป็นผู้ประกอบการที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของชุมชน ใช้อัตลักษณ์ความโดดเด่น
บนฐานของทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชุมชนเป็นจุดขาย ยกระดับการให้บริการด้านการท่องเที่ยวที่มี
มาตรฐานของชุมชน สร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนให้เชื่อมโยงกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวรายใหญ่ ตลอดจน
สนับสนุนการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP และสินค้าที่ระลึกเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชน และ
เพื่ อเป็ น แหล่ งสร้ างงานและกระจายรายได้ สู่ ท้ องถิ่ น และชุ ม ชน มี ก ารทดสอบ ออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละ
บรรจุภัณฑ์ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชนผ่านช่องทางที่หลากหลาย โดยเฉพาะสื่อออนไลน์
(เว็บไซด์และแอพลิเคชั่นต่างๆ)
8.5.2 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและปาล์มน้้ามันแห่งใหม่
ของประเทศ
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
อัตราการขยายตัว
การผลิตสาขา
อุตสาหกรรมภาคใต้

ค่าฐาน

๒๕๖๒
76,221
เพิ่มขึ้น
ล้านบาท
ไม่ต่ากว่า
(CVM ปี 2559) ร้อยละ 2.6

ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕ 2562-2565
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 2.6 ร้อยละ 2.6 ร้อยละ 2.6 ร้อยละ 2.6

หมายเหตุ: ค่าเป้าหมาย GRP ภาคอุตสาหกรรม คานวณจากค่าเป้าหมายประเทศ

แนวทางการพัฒนา
๑) พัฒนาเขตอุต สาหกรรมแปรรู ปยางพาราหาดใหญ่ –สะเดา ที่ ค รบวงจรและ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเชื่อมโยงกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและนิคมอุตสาหกรรมยาง
(Rubber City) โดยการส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมยางพารา การขยายผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมสู่การผลิตผลิตภัณฑ์ยางพาราปลายน้าที่มีมูลค่าสูง เช่น การใช้ยางพาราเป็นวัตถุดิบสาหรับผลิตภัณฑ์
ที่ใช้ในงานวิศวกรรมหรือใช้ในอุตสาหกรรม (แผ่นยางปูพื้น แผ่นปูคอกสัตว์ ยางรองหมอนรางรถไฟ ยางรองคอสะพาน
และผสมยางมะตอยสาหรับราดถนนใหม่) และวัสดุเครื่องมือทางการแพทย์ (วัสดุจัดฟัน อุปกรณ์เพื่อการเรียน
แผนพัฒนาภาคใต้

๒๒

การสอนทางการแพทย์ และสายน้าเกลือ) ตลอดจนส่งเสริม การผลิตเฟอร์นิเจอร์จากไม้ยางที่มีการออกแบบ
ที่ทันสมัย เพื่อสร้างมูล ค่าเพิ่มให้ กับอุตสาหกรรมของภาคและเป็นฐานเศรษฐกิจที่ส ร้างรายได้อย่างยั่งยืน
พัฒนาระบบตลาดยางพารา (ตลาดท้องถิ่น ตลาดกลางยางพารา และตลาดซื้อขายล่วงหน้า) ให้มีความเข้มแข็ง
และมีระบบการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสามารถใช้เป็นตลาดอ้างอิงที่น่าเชื่อถือของผู้ซื้อ -ขาย
ยางของประเทศและตลาดโลก
๒) พัฒนาเขตอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอลแบบครบวงจรในจังหวัดกระบี่ สุราษฎร์ธานี
และชุมพร เพื่อให้ เป็ น อุต สาหกรรมใหม่ของภาค และสร้างมูล ค่ าเพิ่ม ให้ กับ น้ ามันปาล์ ม รวมทั้งส่ งเสริ ม
การผลิ ต และจั ด จ าหน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากอุ ต สาหกรรมโอเลโอเคมี ค อลในตลาดต่ า งประเทศ และพั ฒ นา
ความร่วมมือในการกาหนดมาตรฐานกลาง คุณภาพผลผลิตปาล์มน้ามันของอาเซียน และกลไกความร่วมมือ
ระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน (มาเลเซีย อินโดนี เซีย ไทย) ในฐานะผู้ผลิ ตน้ามันปาล์มรายใหญ่ของโลกในการกาหนด
มาตรฐานราคาน้ ามั นปาล์ ม เพื่ อ เพิ่ ม อ านาจการต่ อ รองในตลาดโลกและสร้ า งเสถี ย รภาพด้ า นราคา
รวมทั้งสนับ สนุ นการวิจั ย และพัฒ นาเทคโนโลยีชีว ภาพด้านปาล์ มน้ามันและพัฒ นาผลิ ตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสู ง
และการพัฒนาสู่โรงงานต้นแบบ
๓) พั ฒ นาและสนั บ สนุ น การใช้ เ ทคโนโลยี ชี ว ภาพและนวั ต กรรมในการผลิ ต
ภาคเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้กับยางพาราและปาล์มน้ามัน รองรับ
การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมแปรรู ป การเกษตรในอนาคต รวมทั้ง ส่ ง เสริ ม การเชื่ อ มโยงการพั ฒ นาเครื อ ข่ า ย
นวัตกรรมและเทคโนโลยีร่วมกับสถาบันการศึกษาเพื่อวิจัยพัฒนาการออกแบบ พัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆ อาทิ เครื่องสาอาง และผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นต้น การประชาสัมพันธ์และทาการตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่
เพื่อเพิ่มช่องทางในการจาหน่ายยางพาราได้มากขึ้น
8.5.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการผลิตสินค้ าเกษตรหลักของภาคและสร้างความเข้มแข็ง
สถาบันเกษตรกร
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
อัตราการขยายตัว
การผลิตภาคเกษตร
ภาคใต้

ค่าฐาน

๒๕๖๒
143,455
เพิ่มขึ้น
ล้านบาท
ไม่ต่ากว่า
(CVM ปี 2559) ร้อยละ 1.5

ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕ 2562-2565
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 1.5 ร้อยละ 1.5 ร้อยละ 1.5 ร้อยละ 1.5

หมายเหตุ: ค่าเป้าหมาย GRP ภาคเกษตร คานวณจากค่าเป้าหมายประเทศ

แนวทางการพัฒนา
1) ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ของภาค
เช่น ข้าว (ข้าวสังหยด ข้าวหอมกระดังงา ข้าวเล็บนก) ไม้ผล (กล้ วยหอมทอง มะพร้าว ทุเรียน มังคุด ส้มโอ)
กาแฟ (กาแฟโรบัสตา) พืชสุมนไพร และปศุสัตว์ (โคขุนศรีวิชัย) เพื่อให้เป็นสินค้ามูลค่าสูง มีคุณภาพ ปลอดภัย
และได้มาตรฐานส่งออก อาทิ เวชสาอาง ยาสมุนไพร เป็นต้น โดยการส่งเสริมความรู้ด้านกระบวนการผลิตที่
ปลอดภัย และสนั บ สนุ น การใช้ภูมิปั ญญา นวัตกรรม และเทคโนโลยีเข้ามาช่ว ยในการปรับ ปรุง การปลู ก
การบารุงรักษา การเก็บเกี่ยว และการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างความหลากหลายของสินค้าและ
บรรจุภัณฑ์ การพัฒนาระบบตรวจรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าที่มีประสิทธิภาพสามารถตรวจสอบย้อนกลับ
แผนพัฒนาภาคใต้

๒๓

ได้ พัฒนาระบบขนถ่ายสินค้าและห้องเย็นเพื่อรักษาคุณภาพผลผลิต การต่อ ยอดการพัฒนาการผลิตสู่ระบบ
เกษตรมาตรฐานต่างๆ อาทิ เกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น ส่งเสริมการสร้างตราสินค้าอัตลักษณ์
เชื่อมโยงไปสู่ภ าคการผลิ ตอื่น อาทิ การท่องเที่ยว การทาเกษตรแปลงใหญ่ในพื้นที่ที่เหมาะสม (Zoning)
ส่ ง เสริ ม การรวมกลุ่ ม ในรู ป แบบสถาบั น เกษตรกร/สหกรณ์ เพื่ อ ยกระดั บ ความสามารถในการผลิ ต
การดาเนินการรวบรวมผลผลิต คัดแยก บรรจุ และประกอบธุรกิจออนไลน์ผ่านเครือข่ายการสื่อสารสาธารณะ
และเพิ่มช่องทางตลาดในกลุ่มตลาดเฉพาะ (Niche Market)
๒) ยกระดั บ อุ ต สาหกรรมการเพาะเลี้ ย งกุ้ ง และสั ต ว์ น้ า ชายฝั่ ง และการท้ า
อุต สาหกรรมประมงทะเลที่ไ ด้ มาตรฐานสากล โดยส่ งเสริม ให้มีการเพาะเลี้ ยงที่ เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้ อม
การพัฒนากระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพและมีการบริหารจัดการที่ ได้มาตรฐานสุขอนามัยและเป็นไปตาม
กฎกติกาสากล การส่งเสริมการจัดระเบียบเรือประมงเข้าสู่ระบบการควบคุมได้อย่างถูกต้องมีมาตรการควบคุม
และเฝ้าระวังการประมง IUU ที่มีประสิทธิภาพขึ้นไปจนถึงการพัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability)
ของสินค้าประมง รวมทั้งส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่หลากหลาย ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นครศรีธรรมราช สงขลา และชุมพร
๓) ส่งเสริมการท้า การเกษตรแบบผสมผสาน เพื่อสร้างความสามารถในการพึ่งพา
ตนเองและความมั่น คงทางด้านรายได้ ให้ กั บ เกษตรกรรายย่ อย สามารถใช้ท รัพยากรและปัจจั ยการผลิ ต
อย่างคุ้มค่า โดยเฉพาะการทาเกษตรและเลี้ยงสัตว์ผสมผสานร่วมกับการปลูกยางพารา ปาล์มน้ามัน และไม้ผล
หรือในพื้นที่ปลูกยางพาราและปาล์มน้ามันที่ไม่เหมาะสม ส่งเสริมการปลูกพืชพันธุ์ดี (ไม้ผล และพืชผัก รวมทั้ง
พื ช เศรษฐกิ จ อื่ น ) ที่ ค านึ ง ถึ ง ความสอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของตลาด โดยการสนั บ สนุ น ความรู้
ด้านเทคโนโลยีและนวั ตกรรมใหม่ๆ เพื่อสนับสนุนการทาเกษตรอินทรีย์วิถีชาวบ้าน และยกระดับ คุณภาพ
การผลิต ให้ ได้มาตรฐาน โดยเฉพาะมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ การเพิ่มช่องทางการตลาดโดยการเชื่อมโยง
เครือข่าย รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพดินและแหล่งน้าเพื่อสนับสนุนการทาการเกษตร
๔) ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและบริหารจัดการฟาร์ม
อย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะในกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นเกษตรกรมืออาชีพ /เกษตรอัจฉริยะ
(Smart Farmer) โดยสนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกร การสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กร/สถาบัน
เกษตรกร และพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์การเกษตร เพื่อร่วมกันจัดหาปัจจัยการผลิต เครื่องมือ
และอุ ปกรณ์ การเกษตรสมั ยใหม่ รวมทั้ ง ส่ งเสริ ม การวิ จั ยและพั ฒ นาเทคโนโลยี และนวั ตกรรมการเกษตร
เทคโนโลยีดิจิทัล ควบคู่กับส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ประโยชน์ ในการวางแผนการผลิต และบริหารจัดการฟาร์ม
อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพตามความต้องการของตลาด และมีการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตลอดจนสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรมและทั่วถึง พัฒนาผู้ประกอบการและ SMEs รวมทั้งสนับสนุน
การพัฒนาธุรกิจ Start up และการพัฒนาการเชื่อมโยงธุรกิจตามแนวทางประชารัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ยกระดับสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานสากล สามารถสร้างแบรนด์ที่เป็นอัตลักษณ์และแข่งขันในตลาดโลกได้
๕) สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรและชุมชน โดยสนับสนุนการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารและช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ สร้างโอกาสในการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ส่งเสริมให้ชุมชนได้มีโอกาสเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษาที่ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับ
ความต้ อ งการแรงงานในภาค เพื่ อ เสริ ม สร้ า งรายได้ แ ละเตรี ย มความพร้ อ มส าหรั บ การประกอบอาชี พ
ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในอนาคต รวมทั้งสนับสนุนชุมชนให้สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้ทุกที่
ทุกเวลา โดยใช้ประโยชน์ จากการพั ฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยี ดิจิทัลและดิจิทัลแพลตฟอร์ ม สื่ อดิจิทั ล
แผนพัฒนาภาคใต้

๒๔

เพื่อการศึกษาในทุกระดับทุกประเภทอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้างโอกาสในการเข้าถึงระบบบริการ
สาธารณสุข ตลอดจนพัฒนาความสามารถในการพึ่งพาตนเองและการจัดการตนเอง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันด้านสังคม
8.5.4 ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานสนั บ สนุ น การท่ อ งเที่ ย ว การพั ฒ นา
เขตอุตสาหกรรม และการเชื่อมโยงการค้าโลก
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
มูลค่าการค้า
ชายแดนภาคใต้

ค่าฐาน
513,242
ล้านบาท
(ปี ๒๕๕๙)

๒๕๖๒
เพิ่มขึ้น
ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 2.0

ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕ 2562-2565
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้นเฉลีย่
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 4.0 ร้อยละ 6.0 ร้อยละ 8.0 ร้อยละ 5.0

แนวทางการพัฒนา
๑) พั ฒ นาโครงข่ า ยคมนาคมขนส่ ง เชื่ อ มโยงการพั ฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วชั้ น น้ า
แห่งใหม่กับแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง โดยพัฒนาถนนเลียบชายฝั่งทะเลอ่าวไทยสายชุมพร–สุราษฎร์ธานี–
นครศรีธรรมราช–สงขลา เชื่อมโยงกับสาย The Royal Coast ของภาคกลาง พัฒนาเส้นทางรถไฟเพื่อสนับสนุน
การท่องเที่ยวเชื่อมโยงฝั่งอันดามันและอ่าวไทย อาทิ สายท่านุ่น –พังงา–พุนพิน–ดอนสัก สายระนอง–ชุมพร
และพัฒ นาเส้ นทางรถไฟเชื่อมโยงพื้น ที่ตอนเหนือ -ใต้ของฝั่ งอันดามัน และสายระนอง–พังงา–กระบี่ –ตรัง
ควบคู่กับการพัฒนาเมืองภูเก็ต เมืองหาดใหญ่ ให้เป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาค และเตรียมความพร้อม
จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี และกระบี่ ให้เป็ นเมืองน่าอยู่ รวมทั้งเมืองชุมพร ระนอง เป็นเมืองในพื้นที่พิเศษ ที่มี
การพัฒ นาให้ ส ามารถรองรับ การขยายตัว ทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว โดยการจัดระบบผังเมืองที่มี
ประสิทธิภาพ มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะของประชาชน การเตรียม
โครงสร้างพื้นฐาน (ด้านคมนาคมขนส่ง การสื่อสาร และพลังงานที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและระบบดิจิทัล)
รวมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีสมัย ใหม่เพื่อใช้ในการบริหารจัดการเมือง พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะและพื้นที่
สาธารณะที่มีการออกแบบสาหรับคนทุกกลุ่ม รวมทั้งพัฒนาพื้นที่บริเวณเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนให้ มี
ความพร้อมสาหรับรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน
๒) พัฒนาและสนับสนุนท่าเรือส้าราญในจังหวัดภูเก็ต ให้เป็นท่าเรือหลัก (Homeport)
ของโลก รวมทั้งพัฒนาท่าเรือแวะพัก (Port of Call) และท่าเรือมารีน่าให้มีสิ่งอานวยความสะดวกที่มีมาตรฐาน
ความสะอาดและความปลอดภัย ในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีศักยภาพของภาค (กระบี่ พังงา และสมุย)
รวมทั้งการบารุงรักษาร่องน้า
๓) พัฒนาระบบโครงสร้า งพื้น ฐานสนับสนุนการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมแปรรู ป
ยางพาราหาดใหญ่–สะเดา โดยเร่งรัดการพัฒนาโครงข่ายรถไฟ อาทิ รถไฟฟ้าหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์ รถไฟทางคู่
ชุมพร-สุราษฎร์ธานี-หาดใหญ่–สงขลา พัฒนาทางหลวงพิเศษ (Motorway) หาดใหญ่-ด่านพรมแดนสะเดา
พัฒนาศูนย์กระจายสินค้าทุ่งสงเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงการขนส่งระบบราง รวมทั้งพัฒนาเมืองรอบสถานี
ขนส่งระบบรางในเมืองทุ่งสงและเมืองสะเดา (ปาดังเบซาร์) ตลอดจนพัฒนาท่าเรือสงขลาแห่งที่ 2 เพื่อรองรับ
การขนส่งสินค้าเชื่อมโยงกับท่าเรือชายฝั่งและท่าเรือหลักทั้งภายในและต่างประเทศ
๔) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงภาคใต้กับเส้นทางการค้าโลก โดยการพัฒนา
และปรับปรุงท่าเรือที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพ
แผนพัฒนาภาคใต้

๒๕

รวมทั้งการพั ฒ นาและบริ ห ารจั ดการพื้น ที่ห ลั งท่า พัฒ นาและปรับปรุงสนามบินนานาชาติ และสนามบิ น
ภายในประเทศให้สามารถรองรับการเดินทางและการขนส่งสินค้า พัฒนาโครงข่ายรถไฟเชื่อมโยงท่าเรือสงขลา 2
–หาดใหญ่–ปาดังเบซาร์–บัตเตอร์เวอร์ธ (รัฐปีนัง มาเลเซีย) รวมทั้งพัฒนาโครงข่ายถนนสายหลักเป็น 4 ช่องจราจร
และการพัฒนาโครงข่ายถนนสายรองให้เชื่อมโยงกับถนนสายหลักเพื่อ สนับสนุนการขนส่งและกระจายสินค้า
จากพื้นที่ตอนในสู่พื้นที่หลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกและศูนย์บริการ
โลจิสติกส์รูปแบบต่างๆ เพือ่ รองรับการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบและการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ
รวมทั้งการพัฒ นาและปรั บปรุ งโครงข่ายคมนาคมและสิ่ งอานวยความสะดวกบริเวณด่านชายแดนโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริการ และอานวยความสะดวกในการข้ามแดนทั้งของประชาชน สินค้า และ
ยานพาหนะให้มีประสิทธิภาพ
8.5.5 ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 5 อนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู และบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
พื้นที่ป่าชายเลน
ภาคใต้

ค่าฐาน

๒๕๖๒
พื้นที่ 1.๒๘ ล้านไร่ เพิ่มขึ้น
(ปี 2561)
ไม่ต่ากว่า
8,๐๐๐ ไร่

๒๕๖๓
เพิ่มขึ้น
ไม่ต่ากว่า
8,๐๐๐ ไร่

ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๔
เพิ่มขึ้น
ไม่ต่ากว่า
8,๐๐๐ ไร่

๒๕๖๕ 2562-2565
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
8,๐๐๐ ไร่ 32,๐๐๐ ไร่

หมายเหตุ: ข้อมูลพื้นที่ป่าชายเลน สานักอนุรักษ์ป่าชายเลน กระทรวงทรัพยากรธรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่ได้จัดทาทุกปีเนื่องจากการแปลงข้อมูล
ดาวเทียมต้องใช้เวลา 2-3 ปี

แนวทางการพัฒนา
๑) เพิ่มประสิทธิ ภาพการจัดการฐานทรัพยากรให้มีความอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะ
ทรัพยากรดิน น้า ป่าไม้ ประมง และชายฝั่ง เพื่อเป็นปัจจัยการผลิตที่มีประสิทธิภาพ โดยการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรั พยากรโดยอาศัย ความร่ว มมือของชุมชน ส่ งเสริมการปลู กป่าชุมชน ป่าชายเลน การปลูกไม้เศรษฐกิจ
การรักษาระบบนิเวศทางทะเล อนุรักษ์ฟื้นฟูสัตว์น้าบริเวณป่าชายเลน และการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง
โดยใช้ เทคโนโลยี และรู ป แบบที่เ หมาะสมกั บแต่ ล ะสภาพพื้ นที่ และการจั ดระเบี ยบและกาหนดกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและสิ่งปลูกสร้างบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลเพื่อลดผลกระทบต่อการกัดเซาะบริเวณชายฝั่ง รวมทั้ง
จัดการฐานข้อมูลเพื่อการวางแผนทางการเกษตรที่เหมาะสม และระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อเฝ้ าระวังและ
ติดตามสถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒) วางระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้้าอย่างเป็นระบบ โดยนา
เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดทาระบบการจัดการน้าเชิงลุ่มน้าที่ทันสมัย จัดทาข้อมูลสารสนเทศด้านน้า เพื่อแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในพื้นที่ที่ เกิดน้าท่วมซ้าซาก อาทิ พัทลุง และนครศรีธรรมราช รวมทั้งจัดหาน้า
เพื่อชุมชนชนบทและน้าเพื่อการบริโภคอุปโภคและการเกษตรที่เพียงพอ ตลอดจนการพัฒนาระบบสารองและ
กั ก เก็ บ น้ า และระบบส่ ง น้ าดิ บ โดยการพั ฒ นาระบบโครงข่ า ยท่ อ ส่ ง น้ า ระบบจ าหน่ า ยน้ าและ
การเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน้าให้เพียงพอเพื่อสนับสนุนปริมาณความต้องการใช้น้าที่เพิ่มขึ้น ในเขตเมือง
เพื่อการอยู่อาศัย พาณิชย์ และบริการ และลดผลกระทบจากปัญหาขาดแคลนน้าในช่วงฤดูแล้ง

แผนพัฒนาภาคใต้
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๓) ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพื่อสร้าง
ความมั่นคงด้านพลังงาน โดยส่งเสริมการใช้พลังงานจากธรรมชาติ อาทิ ลม แสงแดด ชีวมวล (จากวัส ดุ
เหลือใช้ทางการเกษตร) และส่งเสริมให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนในสาขาพลังงาน โดยใช้รูปแบบการร่วมลงทุน
ระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public Private Partnership: PPP) รวมทั้งส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการดาเนินงาน และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ประหยัดพลังงานให้กับผู้ประกอบการ การให้
ความรู้กับประชาชนในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
๔) บริ ห ารจั ด การและแก้ ไ ขปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งเป็ น ระบบ โดยการลงทุ น
ในโครงสร้างพื้นฐานด้านการจัดการมลพิษ อาทิ ระบบรวบรวมและบาบัดน้าเสีย และระบบกาจัดขยะมูลฝอยที่
เหมาะสม การให้ ค วามรู้ การจั ดการขยะตั้งแต่ ต้นทางจนถึงปลายทาง ควบคู่กับการสร้างจิตส านึกให้ กั บ
ประชาชนทุกวัยทั้งในและนอกระบบการศึกษา รณรงค์การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อลดปริมาณการ
เกิดของเสีย ส่งเสริมและเข้มงวดการดาเนินมาตรการ 3 R (Reduce Reuse Recycle) ทั้งในระดับท้องถิ่นและ
ชุมชน ส่ งเสริมระบบบริ หารจั ดการสิ่งแวดล้ อมที่ปลายทางอย่างเหมาะสม เช่น การใช้ ระบบฝังกลบที่ถูกหลั ก
วิชาการ การแปลงขยะเป็ นพลั งงาน เป็ นต้น สนับสนุนการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการควบคุมและแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม และสนับสนุนท้องถิ่นและชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยมาตรการจูงใจ ทั้งมาตรการทางภาษี
และมาตรการสนับสนุนงบประมาณ
8.5.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
มูลค่าการส่งเสริม
การลงทุนใน
เขตพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจภาคใต้

ค่าฐาน
19,722
ล้านบาท
(ปี 2559)

๒๕๖๒
เพิ่มขึ้น
ไม่ต่ากว่า
20,000
ล้านบาท

๒๕๖๓
เพิ่มขึ้น
ไม่ต่ากว่า
20,000
ล้านบาท

ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๔
เพิ่มขึ้น
ไม่ต่ากว่า
20,000
ล้านบาท

๒๕๖๕ 2562-2565
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
20,000
80,000
ล้านบาท
ล้านบาท

แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาประตูการค้าฝั่งตะวันตก (Western Gateway) โดยการเพิ่มประสิทธิภาพ
โครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ที่มีในปัจจุบันและพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อเชื่อมโยงฝั่งอ่าวไทยฝั่ ง อั น ดามั น -ประเทศแถบเอเชี ย ใต้ ให้ ส ามารถเดิ น ทางและขนส่ ง สิ น ค้ า ผ่ า นเส้ น ทางประตู เ ศรษฐกิ จ
ด้ า นตะวั น ตกของประเทศไทยได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ไร้ ร อยต่ อ ส่ ง เสริ ม ระบบการขนส่ ง และโลจิ ส ติ ก ส์ ใ ห้ ไ ด้
มาตรฐานสากล และศึกษาความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจทั้งด้านการผลิต การค้า การลงทุน โดยให้ความสาคัญ
กับการพัฒนาท่าเรือจังหวัดระนอง และการเชื่อมโยงเส้นทางรถไฟระหว่างชุมพร–ระนอง ที่จะสนับสนุนให้เกิด
การใช้ประโยชน์จากท่าเรือระนองให้เป็น Western Gateway
2) พัฒนาประตูสู่การท่องเที่ยวอ่าวไทยและอันดามัน (Royal Coast & Andaman
Route) โดยพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงฝั่งอ่าวไทยและอันดามันตามแนวประจวบคีรีขันธ์ -ชุมพร-ระนองเมี ย นมา ควบคู่ กั บ การพั ฒ นาเส้ น ทางท่ อ งเที่ ย วและสนั บ สนุ น กิ จ กรรมกระตุ้ น การท่ อ งเที่ ย วเชื่ อ มโยง
ทั้งสองฝั่งทะเล รวมทั้งการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมทั้งทางบกและทางอากาศ และสิ่งอานวยคว ามสะดวก
ด้านการท่องเที่ยว มุ่งเน้นรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีคุณภาพและมาตรฐานเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว
แผนพัฒนาภาคใต้

๒๗

ชายฝั่งทะเลของจังหวัดชุมพรกับ Royal Coast และเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวสู่แหล่งน้าแร่และเกาะต่าง ๆ
ของจังหวัดระนองและประเทศเมียนมา
3) พัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพและการแปรรูปการเกษตรมูลค่าสูง (Bio-Based
& Processed Agricultural Products) โดยสนับสนุนการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการผลิต ส่งเสริม
การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าทางการเกษตร โดยเน้นการวิจัยและพัฒนาเพื่อต่อยอดจาก
การผลิตน้ามันปาล์ม ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และจังหวัดใกล้เคียง (กระบี่ และชุมพร) ไปสู่
ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้น อาทิ Phase Change Material (PCM) และ Nutritional Foods พัฒนาต่อยอด
อุตสาหกรรมยางพาราและการแปรรูปอาหาร และพืชเศรษฐกิจสาคัญอื่นๆ ผ่านการสร้างความร่วมมือระหว่าง
ภาคเอกชนและสถาบั น การศึ ก ษา ก าหนดเขตพื้ น ที่ แ ละสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ส าหรั บ การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรม
ฐานชีวภาพที่ชัดเจน เพื่อดึงดูดการลงทุนของภาคเอกชน ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
4) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การส่งเสริมวัฒนธรรม และการพัฒนาเมืองน่าอยู่
(Green Culture & Livable Cities) ในพื้นที่จังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช โดยเน้น
กรอบการเป็นเมืองที่มีความน่าอยู่สาหรับคนทุกกลุ่ม และยังคงรักษาอัตลักษณ์ของพื้นที่ รวมทั้ง อนุรักษ์และ
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ป่าไม้ และป่าชายเลน เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน อนุรักษ์และส่งเสริม
วัฒ นธรรมและภูมิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น เพิ่ มบทบาทการมี ส่ ว นร่ว มของชุม ชนในการบริห ารจัด การและพัฒ นา
แหล่งการเรียนรู้และการท่องเที่ยววิถีชุมชน และพัฒนาเมืองน่าอยู่สาหรับคนทุกกลุ่มในสังคม และเอื้อต่อ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม โดยกาหนดการพัฒนาเมืองระนองให้เป็น Smart Living City ที่มี
การวางผังเมืองและระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่ทันสมัย

แผนพัฒนาภาคใต้
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๘.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา

๑๘

แผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน
พ.ศ. 2560 - 2565
ฉบับทบทวน
๑.

สภาพทั่วไป

1.1 ที่ตั้ง ภาคใต๎ชายแดน ประกอบด๎วย 3 จังหวัด
ได๎ แ กํ จั ง หวั ด ปั ต ตานี ยะลา และนราธิ ว าส ตั้ ง อยูํ ใต๎ สุ ด
ของประเทศและติดกับประเทศมาเลเซีย มีอาณาเขตติดตํอ
ด๎านใต๎และด๎านตะวันตกกับประเทศมาเลเซีย รวมระยะทาง
พรมแดนไทย–มาเลเซี ย ๒๕๘ กิ โ ลเมตร โดยมี เ ทื อ กเขา
สั น กาลาคี รี เ ป็ น แนวกั้ น ด๎ า นเหนื อ และด๎ า นตะวั น ออก
ติดทะเลอําวไทย ระยะทาง 172.31 กิโลเมตร
1.2 พื้นที่และลักษณะภูมิประเทศ ภาคใตชายแดน
มีพื้นทีร่ วม 6.84 ล๎านไรํ ลักษณะภูมิประเทศทางตอนกลาง
และตอนใต๎ของภาคมีเทือกเขาสันกาลาคีรี (ยะลาและ
นราธิวาส) วางตัวในแนวตะวันออก–ตะวันตก และเป็นพรมแดนกั้นระหวํางไทยและมาเลเซีย ด๎านตะวันออก
เป็นที่ราบลุํมแมํน้าจดชายทะเลฝั่งอําวไทยในจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส
1.3 ภูมิอากาศ ภาคใต๎ชายแดนตั้งอยูํใกล๎เส๎นศูนย์สูตร มีลักษณะอากาศร๎อนชื้นแบบมรสุม อุณหภูมิ
เฉลี่ ย 28 องศาเซลเซี ย ส ได๎ รั บ อิท ธิ พ ลของลมมรสุม ตะวั น ตกเฉี ย งใต้ ในชํ ว งกลางเดื อ นพฤษภาคม กลางเดื อ นตุ ล าคม ท าให๎ มี ฝ นตกมากบริ เ วณฝั่ ง ตะวั น ตกของภาค และได๎ รั บ อิ ท ธิ พ ลจากลมมรสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมในชํวงกลางเดือนตุลาคม – กลางเดือนกุมภาพันธ์ ทาให๎มีฝนตกมากบริเวณ
ฝั่ งตะวัน ออกของภาค โดยมีจ านวนวัน ฝนตกเฉลี่ ย 148.7 วันตํอปี และปริมาณน้าฝนเฉลี่ ย 1,781. 7
มิลลิเมตรตํอปี
1.4 การใช้ประโยชน์ที่ดิน ในปี ๒๕60 มีพื้นที่ทั้งหมด 6.8 ล๎านไรํ มีการใช๎ประโยชน์ที่ดินจาแนก
เป็นพื้นที่ปุาไม๎ 1.7 ล๎านไรํ หรือร๎อยละ 25.0 ของพื้นที่ทั้งหมด พื้นที่ปุาชายเลน 0.22 แสนไรํ หรือร๎อยละ
0.33 พื้นทีก่ ารเกษตร 3.4 ล๎านไรํ (ยางพารา ปาล์มน้ามัน ไม๎ผล และที่นา) หรือร๎อยละ 50.0 ของพื้นที่ทั้งหมด
และพื้นที่ใช๎ประโยชน์อื่นๆ 1.66 ล๎านไรํ หรือร๎อยละ 24.5 ของพื้นที่ภาค
1.5 ทรัพยากรธรรมชาติ
1.5.1 ดิน สภาพดินสํวนใหญํเป็นที่ลาดเชิงซ๎อน และปัญหาสภาพดินที่สาคัญ ได๎แกํ ดินทราย
ดินเปรี้ยวจัด และดินเค็ม กระจายอยูํในบริเวณที่ราบลุํมชายฝั่งทะเลและปุาพรุในจังหวัดปัตตานีและจังหวัด
นราธิวาส นอกจากนี้ยังมีปัญหาดินตื้น และที่ลาดชันสํวนใหญํในพื้นที่จังหวัดยะลา ซึ่งปัญหาของทรัพยากรดิน
สํงผลตํอการใช๎ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตร
1.5.2 แหล่งน้้า มีลุํมน้าขนาดใหญํ ประกอบด๎วย ลุ่มน้้าปัตตานี มีพื้นที่ ๔,๙๗๓ ตารางกิโลเมตร
ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดยะลา และจังหวัดปัตตานี เป็นแหลํงต๎นน้าของแมํน้าปัตตานี ลุ่มน้้าบางนรา มีพื้นที่

๒

๑,๔๙๘ ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่อาเภอเมือง อาเภอยี่งอ อาเภอระแงะ อาเภอตากใบ จนถึงพรุโต๏ะแดง
และจดอํา วไทยที่อ าเภอตากใบ จั ง หวั ดนราธิว าส ที่มี ต๎น น้าจากปุ าฮาลา-บาลาและเทื อกเขาบู โ ด ได๎รั บ
การพัฒนาเป็นพื้นที่โครงการชลประทานตามแนวพระราชดาริ เพื่อให๎มีน้าใช๎ทางการเกษตร ปูองกันน้าเค็มรุกล้า
พื้นที่ และปูองกันน้าเปรี้ยวจากพรุโต๏ะแดง รวมทั้งแก๎ไขปัญหาอุทกภัยให๎กับประชาชนในพื้นที่ ลุ่มน้้าสายบุรี
มีพื้นที่ ๔,๖๐๐ ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา มีแมํน้า
สายบุรีเป็นแมํน้าสายหลักที่มีต๎นน้าจากเทือกเขาสันกาลาคีรีไหลลงทางทิศ เหนือใต๎สูํทะเลอําวไทย ปัจจุบัน
แมํน้าสายบุรีมีความสาคัญตํอการประกอบอาชีพประมงของผู๎ที่อยูํอาศัยในบริเวณใกล๎ๆ ลาน้า เชํน การเลี้ยงปลา
กะพงและปลาทับทิมในกระชัง ทั้งนี้โดยปกติทั้ง 3 ลุํมน้า จะมีปริมาณน้าเพียงพอตลอดทั้งปี และมีพื้นที่ราบ
ลุํมบริเวณลุํมน้าที่เสี่ยงตํอการเกิดน้าทํวมซ้าซาก
1.5.3 ป่ า ไม้ 2561 มี พื้ น ที่ ปุ า ไม๎ 1.73 ล๎ า นไรํ สํ ว นใหญํ มี ลั ก ษณะเป็ น ปุ า ดิ บ ชื้ น
ขึ้นปกคลุมบริเวณเทือกเขา เชํน ปุาดิบชื้นในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาฮาลาบาลา จังหวัดยะลาและนราธิวาส
พื้นที่ปุาไม๎มีแนวโน๎มลดลงสํวนหนึ่งมาจากการบุกรุกพื้นที่เพื่อทาการเกษตร โดยเฉพาะการทาสวนยางพารา
และปาล์ ม น้ ามั น และมี พื้ น ที่ ป่ า ชายเลน ซึ่ ง เป็ น แหลํ ง อาหารและอนุ บ าลสั ต ว์ น้ าที่ ส าคั ญ โดยมี พื้ น ที่
ปุ า ชายเลน 0.02 ล๎ า นไรํ ซึ่ ง มี เ ฉพาะในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ปั ต ตานี แ ละนราธิ ว าส นอกจากนี้ ยั ง มี พื้ น ที่ ป่ า พรุ
ที่ยังมีสภาพสมบูรณ์แหลํงเดียวในประเทศไทย คือ ปุาพรุโต๏ะแดง จังหวัดนราธิวาส
๒.

โครงข่ายคมนาคมขนส่งและการบริการสาธารณูปโภค

2.1 โครงข่ายถนน เชื่อมโยงกับโครงขํายหลักทั้งภายในภาคและระหวํางภาค รวมทั้งเชื่อมโยงกับ
ประเทศมาเลเซีย และยังสามารถเชื่อมโยงตํอเนื่องไปยังประเทศสิงคโปร์
2.1.1 ทางหลวงหมายเลข ๔๓ เชื่อมตํอ
จากอาเภอหาดใหญํ จั งหวัดสงขลา และไปยังจังหวั ด
ปัตตานี เป็นถนน ๔ ชํองจราจร รวมระยะทางประมาณ
95 กิโลเมตร
2.1.2 ทางหลวงหมายเลข ๔๒ (ถนน
เพชรเกษมสายปั ต ตานี – นราธิ ว าส) เป็ น ถนน ๔
ชํ อ งจราจรเชื่ อ มตํ อ อ าเภอสะเดา จั ง หวั ด สงขลา –
จังหวัดปัตตานี – จังหวัดนราธิวาส โดยชํวงอาเภอสะเดา ปัตตานี เป็นถนน ๒ ชํองจราจร และชํวงปัตตานี – นราธิวาส เป็น 4 ชํองจราจร และมีเส๎นทางหลักจาก
นราธิวาส – อาเภอสุไหงโก-ลก ๒ เส๎นทาง คือ ทางหลวงหมายเลข ๔๒ ตอนสะกอม – ปาเสมัส – ตากใบ –
สุไหงโก-ลก เป็นถนน ๔ ชํองจราจร และทางหลวงหมายเลข ๔๐๕๖ นราธิวาส – สุไหงปาดี – สุไหงโก-ลก
เป็นถนน ๒ ชํองจราจร ซึง่ สิ้นสุดเขตแดนประเทศไทยที่ดํานชายแดนสุไหงโก-ลก และเชื่อมตํอไปยังรัฐกลันตัน
ประเทศมาเลเซีย
2.1.3 ทางหลวงหมายเลข ๔๐๙ (สายนาเกตุ – ท่าปาบ) เชื่อมตํอจากจังหวัดปัตตานีไปยัง
อาเภอเมืองจังหวัดยะลา และหมายเลข ๔๑๐ (สายปัตตานี – อ้า เภอเบตง จังหวัดยะลา) ซึ่งเป็นถนน
๒ ชํองจราจรและลักษณะคดเคี้ยวตามแนวเขา สิ้นสุดเขตแดนประเทศไทยที่ดํานพรมแดนเบตง และเชื่อมตํอไปยัง
รัฐเปรัก ประเทศมาเลเซีย
แผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน

๓

2.2 รถไฟ โดยมีเส๎นทางรถไฟเชื่อมโยงจากอาเภอหาดใหญํ จังหวัดสงขลา ไปยังอาเภอโคกโพธิ์และ
อาเภอแมํ ล าน จั ง หวัด ปั ต ตานี และจั ง หวัด ยะลา รวมทั้ ง อ าเภอสุ ไ หงโก-ลก จั ง หวัด นราธิ ว าส สามารถ
เชื่อมตํอไปยังสถานีปาเสมัส เมืองตุมปัต รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย อยํางไรก็ตาม ปัจจุบันไมํมีการเดินรถไฟ
ระหวํางประเทศจากอาเภอสุไหงโก-ลก ไปยังประเทศมาเลเซีย
2.3 ท่า อากาศยาน มีทําอากาศยานในประเทศ 3 แหํง ในจังหวัดปัตตานี (ใช๎ในราชการทหาร)
1 แหํง จังหวัดนราธิวาส 1 แหํง ซึ่งหากเป็นชํวงประกอบพิธีฮัจญ์ จะเปิดให๎บริการเที่ยวบินระหวํางประเทศ
จากนราธิวาส–เมืองเจดดาห์ ประเทศซาอุดิอารเบีย และสนามบินเบตง จังหวัดยะลา ซึ่งกาหนดแล๎วเสร็จและ
จะเปิดให๎บริการในปี ๒๕๖3
2.4 ท่าเรื อ มีทําเทีย บเรือใน 2 จังหวัด ประกอบด๎ว ย จังหวัดปัตตานี มีทําเทียบเรือประมงของ
องค์การสะพานปลา ทําเทียบเรือชายฝั่งปัตตานีของกรมเจ๎าทํา (ทําเทียบเรือน้าลึก) และที่จอดพักเรือของ
กรมธนารักษ์ ปัจจุบันมีปัญหาการตื้นเขินของรํองน้าทาให๎เรือบรรทุกสินค๎าขนาด 180 ตันกรอส ไมํสามารถ
เข๎าเทียบทําได๎อยํางสะดวก ส่วนจังหวัดนราธิวาส มีทําเทียบเรือประมงนราธิวาส ปัจจุบันเป็นทําเทียบเรือ
เชิ ง พาณิ ช ย์ ส าหรั บ การขนสํ ง สิ น ค๎ า ภายในประเทศ โดยการขนสํ ง ไม๎ แ ปรรู ป และยางพาราไปจ าหนํ า ย
ทั่วประเทศ และรับซื้อสินค๎าจาพวกข๎าวสารและน้าตาลมาเพื่อจาหนํายในจังหวัดหรือสํงตํอไปยังประเทศ
เพื่อนบ๎าน ปัญหาที่สาคัญคือรํองน้าตื้น (แมํน้าบางนรา) ทาให๎ไมํสามารถรองรับเรือที่มีขนาดใหญํกวํา 500
ตันกรอสได๎
2.5 สะพาน มีส ะพานเชื่อมตํอกับประเทศมาเลเซียในจังหวัดนราธิวาส 2 แหํง คือ สะพานข้า ม
แม่น้าโก-ลก เชื่อมตํอสุไหงโก-ลกกับเมืองรันเตาปันยัง รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นเส๎ นทางคมนาคม
ขนสํงสินค๎าและการเดินทางของประชาชน ปัจจุบันมีปัญหาความแออัด ทาให๎การเดินทางและการขนสํงชํวง
บริเวณสะพานใช๎เวลาคํอนข๎างมาก และสะพานบูเก๊ะตา (สะพานข๎ามแมํน้าโก-ลก แหํงที่ 2) เชื่อมระหวําง
บ๎านบูเก๏ะตา อาเภอแว๎ง กับบ๎านบูกิตบุหงา รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย เป็นสะพานคอนกรีต 2 ชํองจราจร
ยาว 120 เมตร
2.6 ด่านพรมแดน มีดํานพรมแดนไทย–มาเลเซีย 4 แหํง ในจังหวัดยะลา (ดํานพรมแดนเบตง) และ
จังหวัดนราธิวาส (ดํานพรมแดนตากใบ ดํานพรมแดนสุไหงโก-ลก และดํานพรมแดนบูเก๏ะตา) เป็นเส๎นทาง
การค๎าและการเดินทางผํานแดนระหวํางจังหวัดนราธิวาสกับรัฐกลันตัน และอาเภอเบตง จังหวัดยะลากับรัฐ
เปรัก ประเทศมาเลเซีย
2.7 แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ส้าคัญ ได๎แกํ โครงการกํอสร๎างสะพานข๎ามแมํน้าสุไหงโก - ลก
(แหํงที่ 2) และโครงการกํอสร๎างสะพานข๎ามแมํน้าสุไหงโก-ลก (ตากใบ) ซึ่งเป็นโครงการภายใต๎กรอบความ
รํวมมือไทย – มาเลเซีย ซึ่งขณะนี้ รัฐบาลไทยได๎สํงรายละเอียดแบบแปลนการกํอสร๎างให๎กับ รัฐบาลมาเลเซีย
ซึ่งเป็นผู๎รับผิดชอบในการกํอสร๎างแล๎ว โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานี รถไฟสุไหงโก-ลก โครงการพัฒนา
ทําอากาศยานนราธิวาส โครงการทางเลี่ยงเมืองยะลา (ด๎านตะวันออกและตะวันตก) และโครงการปรับปรุง
ทําเทียบเรือปัตตานี
2.8 บริการสาธารณูปโภค
2.8.1 ไฟฟ้า ภาคใต๎ชายแดนมีกาลังการผลิตไฟฟูา 116.4 เมกกะวัตต์ โดยผลิตจากพลังงานน้า
(เขื่อนบางลาง และบ๎านสันติ จังหวัดยะลา) ได๎มากที่สุดร๎อยละ 73.3 ของกาลังการผลิตทั้งหมด และพลังงาน
หมุนเวียนจากเศษไม๎ย างและทะลายปาล์มน้ามัน (โรงไฟฟูา กัลฟ์ยะลากรีน) ร๎อยละ 17.4 สํวนที่เหลือเป็น
แผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน

๔

พลังงานหมุนเวียนจากผู๎ผลิตไฟฟูาเอกชนรายเล็กและเล็กมากในภาคใต๎ (SPP และ VSPP) กระจายอยูํใน
2 จังหวัดภาคใต๎ชายแดน (ยะลา และปัตตานี) กาลังการผลิตรวม 10.2 เมกกะวัตต์ คิดเป็นร๎อยละ 9.3
ตามลาดับ นอกจากนี้ มีระบบไฟฟูาสารองฉุกเฉินจากเครื่องกาเนิดไฟฟูาดีเซลคํายกองพลทหารราบที่ ๑๕
จังหวัดปัตตานี และคํายจุฬาภรณ์ จังหวัดนราธิวาส กาลังการผลิตรวม ๑.๖ เมกกะวัตต์ อยํางไรก็ตาม ภาคใต๎
ชายแดนยังมีปัญหาไฟตกไฟดับบํอยครั้ง โดยเฉพาะในพื้นที่หํางไกล เชํน อาเภอเบตง จังหวัดยะลา เป็นต๎น
2.8.2 การประปา การให๎บริการประปาในเขตเมืองสํวนใหญํให๎บริการโดยการประปาสํวน
ภูมิภาคและเทศบาล สาหรับนอกเขตเมืองเป็นระบบประปาขนาดเล็ก ซึ่งดาเนินการโดยท๎องถิ่น
๓.

สภาพเศรษฐกิจและรายได้
3.1 ภาพรวมเศรษฐกิจ

3.1.1 เศรษฐกิจภาคใต้ชายแดนมีขนาดเล็ก มูลคําผลิตภัณฑ์ภาค ณ ราคาประจาปี 25๖๐
เทํากับ ๑๔๑,๘๔๔ ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ 0.9 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ ซึ่งลดลงเล็กน๎อยเมื่อเทียบ
กับปี 255๖ ที่มีสัดสํวนร๎อยละ 1.๐ ของประเทศ
3.1.2 โครงสร้างเศรษฐกิจยังคงพึ่งพาภาคเกษตร ปี 25๖๐ ภาคเกษตรมีสั ดสํวนร๎อยละ
๓๑.๑ ของผลิตภัณฑ์ภาค ซึ่งกิจกรรมทางเศรษฐกิจภาคเกษตรมีความสาคัญเนื่องจากประชาชนสํวนใหญํ
ประกอบอาชีพด๎ านการเกษตร อยํ า งไรก็ตาม สั ดสํ ว นภาคเกษตรมีแนวโน๎มลดลงเมื่อเทียบกับปี 2556
ที่ ร๎ อ ยละ 38.1 เนื่ อ งจากราคาสิ น ค๎ า เกษตรหลั ก โดยเฉพาะยางพาราปรั บ ตั ว ลดลง อยํ า งตํ อ เนื่ อ ง
สํวนภาคอุตสาหกรรมคํอนข๎างคงที่ โดยมีสัดสํวนการผลิตที่ร๎อยละ ๑๐.๑ ในขณะที่ภาคบริการมีแนวโน๎ม
เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสาขาบริการทางการศึกษาและบริการภาครัฐมีแนวโน๎มเพิ่มขึ้นจากการจัดสรรงบประมาณ
ของรัฐเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแก๎ไขปัญหาความไมํสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต๎
3.1.3 การขยายตัวทางเศรษฐกิจของภาคมีภาวะแดนหดตัว โดยในปี 25๖๐ หดตัวร๎อยละ
1.9 เมื่อเทียบกับปีที่ผํานมา แตํหดตัวน๎อยลงเมื่อเทียบกับปี 2556 ที่หดตัวร๎อยละ 4.1 และหากพิจารณา
ในชํวง5 ปี (พ.ศ. 255๖ –๒๕๖๐) เศรษฐกิจภาคใต๎ชายแดนหดตัวเฉลี่ยร๎อยละ ๐.๓ โดยสาเหตุสํวนหนึ่งจาก
ราคายางพาราที่มีแนวโน๎มลดลงตั้งแตํชํวงปี 2554 – 2558 สํงผลกระทบตํอมูลคําผลผลิตภาคการเกษตร
3.1.4 รายได้เฉลี่ยต่อประชากรมีแนวโน้มลดลง โดยปี 25๖๐ ผลิตภัณฑ์ภาคตํอประชากร
(GRP Per capita) เทํากับ ๘๐,๑๔๔ บาทตํอคนตํอปี ซึ่งต่ากวําคําเฉลี่ยของประเทศประมาณ ๒.๘ เทํา
เพิ่มขึ้น จากปี ๒๕๕๖ ที่ 75,814 บาทตํอคนตํอปี โดยจังหวัด ยะลามีรายได๎เฉลี่ ยตํอหัว สูงที่สุดเทํากับ
96,867 บาทตํอคนตํอปี และจังหวัดนราธิวาสมีคําต่าสุด 61,765 บาทตํอคนตํอปี และต่าที่สุดในภาคใต๎
และเป็นลาดับที่ 74 ของประเทศ

แผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน

๕

ตารางที่ ๑ ผลิตภัณฑ์มวลรวมและโครงสร้างเศรษฐกิจ
รายการ
มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาค
 มูลคํา (ล๎านบาท)
 สัดสํวนตํอประเทศ (ร๎อยละ)
 อัตราขยายตัวที่แท๎จริง (ร๎อยละ)
มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัว
 มูลคํา (บาท/คน/ปี)
 อัตราการขยายตัว (ร๎อยละ)
โครงสร้างการผลิต (ร้อยละ)
 ภาคเกษตร
 ภาคอุตสาหกรรม
- เหมืองแรํฯ
- อุตสาหกรรม
 ภาคบริการ
- การค๎าสํงค๎าปลีก
- ขนสํง
- ที่พักและบริการอาหาร
- อื่นๆ

๒๕๕๖

๒๕๕๗
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ที่มา : ประมวลจากข๎อมูลของสานักบัญชีประชาชาติ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ

3.2 เศรษฐกิจรายสาขา
3.2.1 ภาคเกษตร
1) การผลิตภาคเกษตรของภาคใต้ชายแดนยังเป็นแบบเดิมที่มีการแปรรูปเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มน้อย ปี ๒๕๖๐ ผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรมีมูลคํา ๔๔,๐๔๘ ล๎านบาท คิดเป็นสัดสํวนร๎อยละ ๓๑.๑ ของ
มูลคําผลิตภัณฑ์ภาค ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2556 ที่มีมูลคํา 50,192 ล๎านบาท การขยายตัวของภาคเกษตร
หดตัวร๎อยละ 7.9 เมื่อเทียบกับปีที่ผํานมา อัตราการขยายตัวของภาคเกษตรเฉลี่ยในชํวง 5 ปี (พ.ศ. 255๖25๖๐) หดตัวร๎อยละ ๒.๓ เนื่องจากสถานการณ์ ราคายางพาราและความต๎องการยางพาราของตลาดโลก
มีแนวโน๎มลดลงจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว รวมทั้งมีการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคําน๎อย และขาดแคลนแรงงาน
ภาคเกษตร กิจกรรมการผลิตภาคเกษตรที่สาคัญของภาค ประกอบด๎วย ยางพารา ปาล์มน้ามัน ประมงทะเล
และชายฝั่ง ปศุสัตว์ และไม๎ผล ดังนี้
(๑) ยางพารามีแ นวโน้ม ผลผลิ ตลดลง ภาคใต๎ช ายแดนมีพื้นที่ป ลู กยางพารา
๒.๖๒ ล๎านไรํ คิดเป็นร๎อยละ 11.๕ ของพื้นที่ปลูกยางพาราทั้งประเทศ ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2556 ที่มีพื้นที่
ปลูก 2.70 ล๎านไรํ โดยจังหวัดยะลามีพื้นที่ปลูกมากที่สุด 1.25 ล๎านไรํ และจังหวัดปัตตานีน๎อยสุด 0.37 ล๎านไรํ
ปริมาณผลผลิตและผลผลิตเฉลี่ยตํอไรํมีแนวโน๎มลดลง โดยปี ๒๕60 มีผลผลิต 0.53 ล๎านตัน และมีผลผลิต
แผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน

๖

เฉลี่ยตํอไรํ 235 กิโลกรัม ลดลงเล็กน๎อยเมื่อเทียบกับปี 2556 ที่มีจานวน 0.56 ล๎านตัน และการทาสวน
ยางพารายังมีปัญหาประสิทธิภาพการผลิต เนื่องจากการปลูกในพื้นที่ที่ไมํเหมาะสม เชํน พื้นที่นา การใช๎สาย
พันธุ์ดั้งเดิม และเทคโนโลยีการผลิต (การกรีดยาง) ที่ไมํเหมาะสม และบางสํวนขาดการบารุงรักษาสวนยาง
(๒) ปาล์ ม น้้ า มั น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต ในระดั บ ต่้ า ในปี 2560 ภาคใต๎
ชายแดนมีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ามัน 0.08 ล๎านไรํ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2556 ที่ 0.07 ล๎านไรํ หรือ ร๎อยละ
1.5 ของพื้นที่ปลูกปาล์มน้ามันทั้งประเทศ โดยจังหวัดนราธิวาสมีพื้นที่ปลูกมากที่สุด 0.05 ล๎านไรํ รองลงมา
คือ จังหวัดปัตตานี 0.02 ล๎านไรํ ผลผลิตเฉลี่ยตํอไรํอยูํในระดับต่าที่ 2,232 กิโลกรัมตํอไรํ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบ
กับปี 2556 ที่มีผลผลิตเฉลี่ย 2,114 กิโลกรัมตํอไรํ ซึ่งต่ากวําระดับประเทศที่ 2,918 กิโลกรัมตํอไรํ
(๓) ประมง ภาคใต๎ ช ายแดนเป็ น แหลํ ง ประมงที่ ส าคั ญ ของภาคใต๎ ปี 256๐
สามารถจับสัตว์น้าได๎ 80,979 ตัน หรือร๎อยละ 32.3 ของปริมาณสัตว์น้าของประเทศ เป็นมูลคํา 8,595
ล๎านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2556 ที่มีปริมาณ 145,989 ตัน โดยทําเทียบเรือประมงปัตตานีมีปริมาณ
สัตว์น้าขึ้นทําสูงสุดของประเทศ อยํางไรก็ตาม การทาประมงในพื้นที่ประสบปัญหาปริมาณสัตว์น้าลดลงจาก
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรที่ลดลง และปัญหาการทาประมงนอกนํานน้าจากมาตรการทางกฎหมายของ
ประเทศอิน โดนี เซี ย รวมทั้ง ผลจากการใช๎ม าตรการการแก๎ ไ ขปั ญหาการประมงผิ ด กฎหมาย (Illegal
Unreported and Unregulated fishing หรือ IUU Fishing) สํวนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง ซึ่งสํวนใหญํ
เป็นการเลี้ยงกุ๎งขาวแวนนาไมและกุ๎งกุลาดา มีพื้นที่เพาะเลี้ยงรวม 1,897 ไรํ มีผลผลิต 3,593 ตัน เพิ่มขึ้น
เมื่อเทียบกับปี 2556 ที่มีพื้นที่ 1,408 ไรํ ผลผลิต 2,133 ตัน จังหวัดปัตตานี มีพื้นที่เพาะเลี้ยงมากที่สุด
ทั้งนี้ การเพาะเลี้ยงยังคงประสบปัญหาการระบาดของโรคตายดํวน (Shrimp Early Mortality Syndrome :
EMS) และความแปรปรวนของสภาพอากาศ สํงผลกระทบตํอปริมาณผลผลิตกุ๎งในพื้นที่
(๔) ปศุ สั ต ว์ ภาคใต๎ ช ายแดนมี ก ารเลี้ ย งปศุ สั ต ว์ (แพะ และโค) เพื่ อ บริ โ ภค
ในครัว เรือนและใช๎ในพิธีกรรมทางศาสนา โดยภาครัฐ ได๎ดาเนินโครงการสํ งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ในพื้นที่
มาอยํางตํอเนื่อง ปี 2560 มีการเลี้ยงแพะ จานวน 141,292 ตัว เลี้ยงมากที่สุดในจังหวัดยะลา สํวนโคเนื้อ
มี จ านวน 2๕,๔๘๒ ตั ว โดยเลี้ ย งมากที่ สุ ด ในจั ง หวั ด นราธิ ว าส อยํ า งไรก็ ต าม ปริ ม าณปศุ สั ต ว์ ยั ง
ไมํเพียงพอตํอการบริโภคในพื้นที่เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนสายพันธุ์ดี ปัญหาโรคติดตํอ อาทิ ปากเท๎าเปื่อย
และการขาดความรู๎ ใ นการจั ด การฟาร์ ม นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารเลี้ ย งไกํ เ บตงในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ยะลา ซึ่ ง เป็ น
ไกํพื้นเมืองที่เป็นเอกลักษณ์และมีชื่อเสียง แตํยังมีข๎อจากัดในการขยายพันธุ์และควบคุมพันธุ์คุณภาพเพื่อเพิ่ม
ปริมาณผลผลิตให๎เพียงพอกับความต๎องการของตลาด
(๕) พื้ น ที่ ใ ช้ ป ระโยชน์ ท างการเกษตร ในปี 25๖๐ ภาคใต๎ ช ายแดนมี พื้ น ที่
ใช๎ประโยชน์ทางการเกษตร 3.45 ล๎านไรํ คิดเป็นร๎อยละ 2.31 ของประเทศ โดยจังหวัดนราธิวาส มีพื้นที่
ใช๎ประโยชน์ทางการเกษตรมากที่สุด 1.41 ล๎านไรํ สาหรับขนาดฟาร์มที่ถือครองตํอครัวเรือน มีเพียง 1๕.๕๘
ไรํ ตํอครั วเรื อน ต่ากวําระดับ ประเทศที่มีขนาดฟาร์ม 21.๒๙ ไรํตํอครัวเรือน และจังหวัดปัตตานี มีพื้นที่
ใช๎ประโยชน์ทางการเกษตรน๎อยที่สุด 0.75 ล๎านไรํ และมีขนาดฟาร์ม 8.2๐ ไรํตํอครัวเรือน
(๖) พื้นที่ชลประทานต่อพื้นที่ทางการเกษตร ในปี 2560 ภาคใต๎ชายแดนมี
พื้น ที่ช ลประทาน 0.73 ล๎ านไรํ คิดเป็ นสั ดสํ ว นตํอพื้นที่การเกษตรร๎อยละ 21.04 โดยพื้นที่ช ลประทาน
สํ ว นใหญํ อยูํ ในบริ เวณลุํ ม น้ าปั ต ตานี ซึ่ง เป็น แหลํ ง เพาะปลู กข๎ า วที่ ส าคัญ ของภาค จัง หวั ดปั ตตานี มีพื้ น ที่
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ชลประทานมากที่สุด 0.44 ล๎านไรํ คิดเป็นร๎อยละ 58.54 ของพื้นที่เกษตรของจังหวัด และจังหวั ดยะลา
มีพื้นที่ชลประทานน๎อยที่สุดที่ 0.04 ล๎านไรํ
3.2.2 ภาคอุตสาหกรรม
๑) ภาคอุตสาหกรรมของภาคใต้ชายแดนส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร
ขั้นต้นและอยู่ในภาวะชะลอตัว ในปี ๒๕๖๐ การผลิตภาคอุตสาหกรรมมีมูลคํา 1๔,๓๒๔ล๎านบาท คิดเป็น
สัดสํวนร๎อยละ ๑๐.๑ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค หดตัวร๎อยละ 5.9 ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2556 ที่หดตัว
ร๎อยละ 6.4 โดยอุตสาหกรรมสํวนใหญํเป็นอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร แปรรูปยางพารา และอุตสาหกรรม
แปรรูปไม๎ยางพารา ซึ่งกระจายตัวอยูํทั้ง ๓ จังหวัด โดยจังหวัดปัตตานีมีสัดสํวนของอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
มากที่สุด จังหวัดยะลามีสัดสํวนของอุตสาหกรรมการผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมีและอุตสาหกรรมแปรรูป
ไม๎ยางพาราสูงที่สุด ส้าหรับอัตราการขยายตัวเฉลี่ยของอุตสาหกรรมอยู่ในระดับต่้า โดยมีอัตราการขยายตัว
เฉลี่ยในชํวง ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕5๖ – ๒๕๖๐) ร๎อยละ -๐.๒ ต่ากวําระดับประเทศที่มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร๎อยละ ๑.๖
๒) การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมมีจ้านวนไม่มาก ปี 2560 เงินลงทุนภาคอุตสาหกรรม
ในพื้นที่ภาคใต๎ชายแดน มีจานวน 21,433 ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ 0.3 ของประเทศ ขยายตัวร๎อยละ 20.1
เมื่อเทียบกับปีที่ผํานมา อยํางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาการเติบโตของเงินลงทุนในชํวงปี 2555 – 2559 พบวํา
ขยายตัวเฉลี่ยร๎อยละ 8 ตํอปี อยํางไรก็ตาม จานวนโรงงานและการจ๎างงานหดตัวเฉลี่ยร๎อยละ 0.6 และ 0.5
โดยจังหวั ดที่มีเงิน ลงทุน มากที่สุดคือ จั งหวัดยะลา มูล คํา 9 ,920.3 ล๎ านบาท สํ ว นใหญํเป็นโรงงานผลิ ต
กระแสไฟฟูา รองลงมาคือ จังหวัดปัตตานี มูลคํา 7,963.9 ล๎านบาท สํวนใหญํเป็นโรงงานอุตสาหกรรมอื่นๆ
เชํน การผลิตพลังงานไฟฟูาจากก๏าซชีวภาพและชีวมวล ห๎องเย็น ขุดตักหน๎าดิน เป็นต๎น และจังหวัดนราธิวาส
มูลคํา 3,548.4 ล๎านบาท สํวนใหญํเป็นโรงงานอุตสาหกรรมวัสดุกํอสร๎าง
3.2.3 การค้าชายแดน
1) ภาคใต้ ช ายแดนมี มูล ค่า การค้า ชายแดนค่อ นข้ า งน้ อย โดยปี ๒๕61 การค๎ า
ชายแดนผํานดํานพรมแดน 4 แหํง ได๎แกํ ดํานพรมแดนเบตง จังหวัดยะลาและ ดํานพรมแดนสุไหงโก-ลก
ดํานพรมแดนตากใบ และดํานพรมแดนบูเก๏ะตา จังหวัดนราธิวาส มีมูลคํารวม 7,275.6 ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ
1.3 ของมูลคําการค๎าชายแดนไทย–มาเลเซีย และร๎อยละ 0.5 ของมูลคําการค๎าชายแดนรวมทั้งประเทศ
สํวนใหญํเป็นมูลคําการสํงออก 4,529.5 ล๎านบาท และมูลคํานาเข๎า 2,746.1 ล๎านบาท ในชํวง 5 ปีที่ผํานมา
(ปี 2557 - 2561) มูล คําการค๎าชายแดนในภาคใต๎มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ ยร๎อยละ 0.40 โดยทุกดําน
พรมแดนได๎ดุลการค๎า ยกเว๎นดํานพรมแดนสุไหงโก-ลก
2) การน้ า เข้ า และส่ ง ออกส่ ว นใหญ่ เ ป็ น สิ น ค้ า เกษตรในพื้ น ที่ โดยสิ น ค๎ า น าเข๎ า
ที่สาคัญ ได๎แกํ ไม๎แปรรูป หนังโคหมัก และมะพร๎าวผล ซึ่งเป็นการนาเข๎ามาจาหนํายทั้งภายในและนอกพื้นที่ภาค
สํวนสินค๎าสํงออกที่สาคัญ ได๎แกํ สินค๎าเกษตรในพื้นที่ อาทิ ไม๎ผล ยางพารา นอกจากนี้ ดํานพรมแดนทั้ง 3 แหํง
ในจั ง หวัดนราธิ ว าสเป็ น เส๎ น ทางในการเดินทางผํ า นแดนของประชาชนและนั กทํองเที่ยวระหวํางจั งหวั ด
นราธิวาสกับรัฐกลันตัน ในขณะที่ดํานพรมแดนเบตง อาเภอเบตง จังหวัดยะลา เป็นเส๎นทางการค๎าชายแดน
ที่สาคัญของภาค โดยเป็นเส๎นทางขนสํงยางพารา ไม๎ผล (ทุเรียน) ไปยังทําเรือปีนัง เส๎นทางในการเดินทาง
ผํานแดนของนักทํองเที่ยวชาวไทยและมาเลเซียที่เดินทางเข๎ามาทํองเที่ยวในเมืองเบตง
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3.2.4 การท่องเที่ยว
1) ทรัพยาการการท่องเที่ยว ภาคใต๎ชายแดนมีทรัพยากรการทํองเที่ยวที่หลากหลาย
ทั้งแหลํงทํองเที่ยวธรรมชาติที่สาคัญ ได๎แกํ อุทยานแหํงชาติเทือกเขาบูโด–สุไหงปาดี อุทยานแหํงชาติปุาฮาลา-บาลา
ชายหาดนราทัศน์ หาดอําวมะนาว จังหวัดนราธิว าส อุทยานแหํงชาติน้าตกทรายขาว หาดแฆแฆ จังหวัด
ปัตตานี ปุ าบาลา-ฮาลา บํอน้ าร๎อน จังหวัดยะลา รวมทั้งแหลํงทํองเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ประเพณีและ
วัฒนธรรม และการทํองเที่ยวเมืองชายแดนเบตงและสุไหงโก-ลก ที่สามารถเชื่อมโยงกับประเทศมาเลเซีย
2) รายได้จากการท่องเที่ยวของภาคมีสัดส่วนน้อยเมื่อเทียบกับรายได้การท่องเที่ยว
ของประเทศ โดยปี ๒๕60 ภาคใต๎ ช ายแดนมี ร ายได๎ จ ากการทํ อ งเที่ ย ว ๗,030.3 ล๎ า นบาท คิ ด เป็ น
ร๎อยละ 0.๓ ของรายได๎การทํองเที่ยวประเทศ โดยจังหวัดยะลามีสัดสํวนรายได๎สูงสุดในกลุํมร๎อยละ 44.7 และ
ปัตตานี ต่าสุดร๎ อยละ ๑4.2 และมีนั กทํองเที่ยวจานวน 1.6 ล๎านคน ขยายตัว ร๎อยละ 4.4 เมื่อเทียบกับ
ปีที่ผํานมา นักทํองเที่ยวสํวนใหญํเป็นชาวมาเลเซียและสิงคโปร์ ซึ่งมีปริมาณเพิ่มขึ้นอยํางตํอเนื่อง จังหวัด
นราธิวาสมีสัดสํวนนักทํองเที่ยวสูงที่สุด ร๎อยละ 41.7 รองลงมาคือจังหวัดยะลาร๎อยละ ๔1.2 และจังหวัด
ปัตตานีมีสัดสํวนต่าสุดร๎อยละ 17.1
3) รายจ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวั นของนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น แต่ระยะพ้านักเฉลี่ยลดลง
ในปี ๒๕60 คําใช๎จํายเฉลี่ยตํอคนตํอวันของนักทํองเที่ยวเฉลี่ย มีจานวน 2,113 บาท เพิ่มขึ้นร๎อยละ 5.5
เมื่อเทียบกับปีที่ผํานมา โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของคําใช๎จํายของนักทํองเที่ยวชาวตํางชาติเป็นหลัก โดยจังหวัด
ยะลามีคําใช๎จํายเฉลี่ยตํอคนตํอวันมากที่สุด 2,430.1 บาท รองลงมาคือจังหวัดนราธิวาส 2,163.9 บาทและ
จังหวัดปัตตานี 1,743.3 บาท อยํางไรก็ตาม ระยะพานักเฉลี่ยลดลงตํอเนื่อง โดยในปี 2560 มีระยะพานัก
เฉลี่ย 2.1 วัน เริ่มลดลงจากปี 2556 ที่มีระยะพานักเฉลี่ย 2.2 วัน โดยจังหวั ดปัตตานีมีระยะพานักเฉลี่ย
มากที่สุด 2.2 วัน รองลงมาคือจังหวัดนราธิวาส 2.1 วัน และจังหวัดยะลา 2 วัน
3.3 เศรษฐกิจระดับครัวเรือน
3.3.1 รายได้เฉลี่ยครัวเรือนภาคใต้ ชายแดนลดลง ปี ๒๕60 ภาคใต๎ชายแดนมีรายได๎เฉลี่ย
18,224 บาทตํอเดือน เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕6 ที่มีรายได๎เฉลี่ย 19,452 บาทตํอเดือน จังหวัดปัตตานี มีรายได๎
เฉลี่ยครัวเรือนสูงสุด รองลงมา คือ จังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาส ที่มีรายได๎เฉลี่ย 19,496 บาท และ
17,180 บาท ตามลาดับ
3.3.2 หนี้ สิ น ครั ว เรื อ นเฉลี่ ย ภาคใต้ ช ายแดนเพิ่ ม สู ง ขึ้ น ปี ๒๕60 ภาคใต๎ ช ายแดนมี
หนี้สินครัวเรือนเฉลี่ย 78,060 บาทตํอเดือน เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕6 ที่มีหนี้สินครัวเรือนเฉลี่ย 64,932 บาท
เดือน สาเหตุสํวนหนึ่งเกิดจากสถานการณ์ราคายางพาราที่ปรับตัวลดลงตั้งแตํปี ๒๕๕๔ เป็นต๎นมา รวมทั้ง
ต๎นทุนการผลิตทางการเกษตรที่สูงขึ้น ประกอบกับในชํวงปี 2557 สภาพอากาศแห๎งแล๎งทาให๎ผลผลิตทาง
การเกษตรอยูํในระดับต่า สํงผลตํอเนื่องกับรายได๎และหนี้สินของเกษตรกรด๎วยเชํนกัน
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ประชากรและสังคม
4.1 ประชากร

4.1.1 ภาคใต้ชายแดนมีอัตราการเพิ่มของประชากรในระดับสูง ปี 2560 ภาคใต๎ชายแดน
มีประชากร 2.03 ล๎านคน หรือร๎อยละ 3.07 ของประเทศ เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ที่มีจานวน 1.93 ล๎านคน
และมีอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากร ในชํวงปี ๒๕๕5 – ๒๕60 โดยเฉลี่ยร๎อยละ 1.05 สูงกวําระดับประเทศ
ที่มีอัตราการเพิ่มเฉลี่ยร๎อยละ 0.53 โดยจังหวัดนราธิวาสมีประชากรมากสุด 0.80 ล๎านคน รองลงมา คือ
จังหวัดปัตตานี มีประชากร 0.71 ล๎านคน และจังหวัดยะลามีประชากรน๎อยสุด 0.53 ล๎านคน คิดเป็นร๎อยละ
39.16 34.91 และ 25.93 ของประชากรภาค ตามลาดับ ประชากรสํวนใหญํร๎อยละ 80 นับถือศาสนา
อิสลาม
4.1.2 ประชากรวั ยเด็ กและวัยแรงงานมีสัด ส่วนค่ อนข้ า งสูง ปี 2560 ภาคใต๎ช ายแดน
มีโ ครงสร๎ า งประชากรในวั ย เด็ กและวัย แรงงานในสั ดสํ ว นที่สู ง โดยมีสั ดสํ ว นวั ยเด็ก ร๎อยละ 26.11 และ
วัยแรงงาน ร๎อยละ 62.56 ของประชากรทั้งหมด ในขณะที่ประชากรวัยสูงอายุมีสัดสํวนร๎อยละ 11.33
จากสัดสํวนโครงสร๎างประชากรดังกลําวจะเห็นวําพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต๎ มีประชากรวัยเด็กที่มีแนวโน๎ม
เข๎าสูํวัยแรงงานเพิ่มขึน้ ทาให๎เป็นโอกาสในการพัฒนาความรู๎และทักษะฝีมือเพื่อเข๎าสูํตลาดแรงงาน โดยจังหวัด
ปัตตานีมีสัดสํวนประชากรวัยเด็กสูงที่สุดร๎อยละ ๒๖.47 รองลงมา คือ จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส ที่
ร๎อยละ ๒๖.21 และ 25.71 ตามลาดับ
4.1.3 ประชากรเมืองโดยรวมเพิ่มขึ้ น เล็กน้ อย ปี 2560 ประชากรเมือ งในพื้น ที่ภ าคใต๎
ชายแดนมี จ านวน 0.44 ล๎ านคน หรื อร๎ อยละ ๒1.67 ของประชากรทั้ งภาค เพิ่ มขึ้ นเล็ กน๎ อยเมื่ อเที ยบกั บ
ปี 2555 ที่มีจานวน ๐.๔3 ล๎านคน โดยจังหวัดปัตตานีมีอัตราการเพิ่มของประชากรเมืองมากที่สุด คิดเป็นร๎อยละ
0.84 และจังหวัดนราธิวาสมีการเพิ่มของประชากรเมืองต่าที่สุด คิดเป็นร๎อยละ 0.28
ตารางที่ ๒ ประชากรภาคใต้ชายแดน
รายการ
จานวนประชากร (ล๎านคน)
โครงสร้างประชากร (%)
กลุํม ๐ - ๑๔ ปี
กลุํม ๑๕ - ๕๙ ปี
กลุํม ๖๐+
จานวนประชากรเมือง (ล๎านคน)
คะแนน O-NET 4 วิชาหลัก
จานวนแรงงานตํางด๎าว (คน)

ปี
2555 ๒๕๕6 ๒๕๕7 ๒๕๕8 2559 2560
1.93
1.95
1.97
2.00
2.01
2.03
27.43
62.32
10.26
0.43
33.06
8,011

27.16
61.49
10.90
0.43
31.71
8,368

26.91
62.01
11.09
0.43
30.08
9,838

26.62
62.17
๑1.22
0.44
32.07
8,779

26.77
61.83
๑1.40
0.44
29.91
7,897

26.11
62.56
11.33
0.44
34.00
7,113

4.2 แรงงาน
4.2.1 แรงงานส่วนใหญ่มีความรู้ระดับประถมศึกษาหรือต่้ากว่า โดยในปี 2560 แรงงานที่มี
ความรู๎ระดับประถมศึกษาหรือต่ากวํามีจานวน 0.69 ล๎านคน ลดลงจากปี ๒๕๕5 ร๎อยละ 20.29 ขณะที่
แรงงานที่มีการศึกษาระดับวิชาชีพชั้นสูง และระดับอาชีวศึกษามีจานวนน๎อยและมีแนวโน๎มลดลง ในปี ๒๕60
แผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน
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มีแรงงานที่จบการศึกษาระดับวิชาชีพชั้นสูง จานวน 67,894 คน ลดลงจากปี ๒๕๕5 ร๎อยละ 7.15 และ
มีสัดสํวนร๎อยละ 5.22 ของแรงงานรวม และแรงงานที่จบการศึกษาระดับอาชีวศึกษา จานวน 17,712 คน
ลดลงจากปี ๒๕๕5 ร๎อยละ 16.78 หรือคิดเป็นสัดสํวนร๎อยละ 1.36 ของแรงงานรวม สํงผลให๎มีปัญหา
ขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะฝีมือแรงงาน
4.2.2 แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายมีแนวโน้มลดลง ปี ๒๕60 จานวนแรงงานตํางด๎าวในพื้นที่มี
จานวน 7,113 คน ลดลงจากปี ๒๕๕5 ที่มีจานวน 8,011 คน ลดลงคิดเป็นร๎อยละ 11.21 โดยจังหวัด
ปัตตานีมีแรงงานตํางด๎าวถูกกฎหมายมากที่สุด จานวน 3,632 คน และจังหวัดนราธิวาสมีแรงงานตํางด๎าวถูก
กฎหมายน๎อยที่สุด จานวน 1,418 คน โดยแรงงานสํวนใหญํเป็นชาวเมียนมา ร๎อยละ 65.94 ชาวกัมพูชา
ร๎ อยละ 26.18 และชาวลาว ร๎ อยละ 2.46 ซึ่งสํ ว นใหญํอยูํในอาชีพการเกษตรและตํอเนื่ องการเกษตร
กํอสร๎าง และการผลิต
4.3 การศึกษา
4.3.1 สถาบันการศึกษามีทุกระดับ ระดับอุดมศึกษา จานวน ๘ แหํง ครอบคลุมทั้ง 3 จังหวัด
แยกเป็นสังกัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ จานวน
1 แหํง ได๎แกํ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยรัฐ 5 แหํง ได๎แกํ มหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วิทยาลัยชุมชนยะลา วิทยาลัยชุมชนปัตตานี วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
สังกัดกระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬา จานวน 1 แหํง ได๎แกํ มหาวิทยาลัยการกีฬาแหํงชาติ วิทยาเขตยะลา และ
มหาวิทยาลัยเอกชน 1 แหํง คือ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี วิทยาลัยสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
จานวน 19 แหํง
4.3.2 จ้า นวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรเพิ่มขึ้น แต่ยังต่้า กว่า ค่า เฉลี่ยของประเทศ
โดยในปี 2560 ประชากรภาคใต๎ ช ายแดนมี จ านวนปี ก ารศึ ก ษาเฉลี่ ย 8.90ปี เพิ่ ม ขึ้ น จากปี ๒๕๕6
ที่มีจานวนปีการศึกษาเฉลี่ย 8.63 ปี แตํยังต่ากวําคําเฉลี่ยของประเทศที่ 9.62 ปี อยํางไรก็ตาม เมื่อพิจารณา
รายจั งหวัด พบวํา จั งหวัดยะลา มีจานวนปีการศึกษาเฉลี่ ยสูงสุด 9.30 ปี และจังหวัดนราธิวาสมีจานวน
ปีการศึกษาเฉลี่ยต่าสุด 8.20 ปี
4.3.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาอยู่ในระดับต่้า ผลการสอบ O-NET ชั้น ม.๓ (4 วิชาหลัก)
ในปีการศึกษา ๒๕60 อยูํที่ร๎อยละ 34.00 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี ๒๕๕6 ที่มีคะแนนเฉลี่ยร๎อยละ 31.71
อยํางไรก็ตาม คําคะแนนยังต่ากวํา คําเฉลี่ยของประเทศที่ 41.78 และมีเกณฑ์คําเฉลี่ย ต่ากวําร๎อยละ ๕๐
ในทุ ก วิ ช า เนื่ อ งจากผลกระทบจากเหตุ ก ารณ์ ค วามไมํ ส งบท าให๎ ก ารเรี ย นการสอนไมํ เ ต็ ม ที่ และระดั บ
มัธยมศึกษาโดยเฉพาะในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามมี การเรียนการสอนหลักสูตรทางศาสนาควบคูํกับ
หลักสูตรสามัญ ซึ่งมีการใช๎ภาษาถิ่นในการเรียนการสอน ทาให๎เป็นข๎อจากัดในการเรียนรู๎และสร๎างความเข๎าใจ
ในบทเรียน
4.4 สาธารณสุข
4.4.1 มีสถานบริการสาธารณสุขให้บริการครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่ มีโรงพยาบาลของรัฐ
จานวน 33 แหํง แยกเป็น โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) 1 แหํง โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) ๔ แหํง โรงพยาบาลชุมชน
(รพช.) 28 แหํง และโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) 319 แหํง
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4.4.2 ประชาชนของภาคใต้ชายแดนเข้าถึงบริการสาธารณสุขมากขึ้น ปี 2560มีสัดสํวน
ประชากรตํอแพทย์ 3,243 คน ซึ่งเป็นสัดสํวนที่สูงกวําระดับประเทศที่ 1,870 คน และดีขึ้นเมื่อเทียบกับ ปี
๒๕๕6 ที่มีจานวนประชากรตํอแพทย์ 3,835 คน จังหวัดปัตตานีมีสัดสํวนประชากรตํอแพทย์สูงสุดที่ 3,621
คน รองลงมาคือจั งหวัด นราธิว าสและจั งหวัดยะลาที่ 3,587 คน และ 2,523 คน ตามล าดับ บุคลากร
ทางการแพทย์ ยั ง คงกระจุ ก ตั ว อยูํ ใ นเมื อ งหลั ก ของภาคโดยเฉพาะจั ง หวั ด ยะลา เนื่ อ งจากเป็ น ที่ ตั้ ง ของ
โรงพยาบาลศูนย์ (โรงพยาบาลประจาจังหวัดประจาภูมิ ภาคที่มีขีดความสามารถระดับตติยภูมิ มีจานวนเตียง
มากกวํา 500 เตียง)
4.4.3 อั ต ราการเจ็ บ ป่ ว ยด้ ว ยโรคไม่ ติ ด ต่ อ ที่ ป้ อ งกั น ได้ มี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น โดยอั ต รา
การเจ็บปุวยด๎วยโรคไมํติดตํอที่ปูองกันได๎ ได๎แกํ โรคมะเร็ง โรคความดันโลหิต สูง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน และ
โรคหลอดเลือดสมอง ลดลงจาก 10,658 คนตํอประชากรแสนคน ในปี 2556 เป็น 4,243 คนตํอประชากร
แสนคนในปี 2560 การเจ็บปุวยของประชาชนในภาคใต๎ชายแดน 3 อันดับแรก ได๎แกํ โรคความดันโลหิตสูง
หัวใจ และเบาหวาน ซึ่งมีอัตราผู๎ปุวย 1,530 1,300 และ 794 คนตํอประชากรแสนคน ตามลาดับ จังหวัด
ที่มีอัตราการเจ็บปุวยด๎วยโรคไมํติดตํอที่ปูองกันได๎สูงสุดอันดับแรก ได๎แกํ จังหวัดยะลา ซึ่งมีอัตราผู๎ปุวยคิดเป็น
4,973 คนตํอประชากรแสนคน
4.4.4 อัตราตายมารดาลดลงและอัตราตายทารกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยการตายของมารดาจาก
การคลอดบุตรในปี ๒๕60 มีอัตรา 43.6 คนตํอการเกิดมีชีพแสนคน ซึ่งเป็นอัตราที่ สูงกวําระดับประเทศที่
๒1.8 ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2556 ที่อัตรา 48.0 คนตํอการเกิดมีชีพแสนคน โดยจังหวัดนราธิวาสมีอัตราตาย
มารดาสูงที่สุด ที่ 48.3 คนตํอการเกิดมีชีพแสนคน รองลงมาคือจังหวัดปัตตานีและยะลาที่ 44.2 และ 38.2
ตามลาดับ สํวนสถานการณ์การตายของทารกในปี ๒๕60 มีอัตรา 10.1 คน ซึ่งสูงกวําระดับประเทศที่มีอัตรา
5.9 คนตํอการเกิดมีชีพพันคน และเพิ่มขึ้นจากปี 2556 ที่อัตรา 9.8 คนตํอการเกิดมีชีพพันคน โดยจังหวัด
นราธิวาสมีอัตราตายของทารกสูงสุด คิดเป็น 11.5 คนรองลงมาคือจังหวัด ปัตตานีและยะลา คิดเป็น อัตรา
10.2 และ 8.6 ตามลาดับทั้งนี้สาเหตุสํวนหนึ่งมาจากการดูแลสุขภาพของมารดาในชํวงตั้งครรภ์และการดูแล
ทารกแรกคลอด
4.5 ความยากจนและการว่างงาน
ประชาชนในพื้นที่ภาคใต๎ชายแดนยังมีปัญหาความยากจนและขาดความมั่นคงในการประกอบ
อาชีพ ในปี 2560 มีสัดสํวนคนจนอยูํในระดับสูงที่ร๎อยละ 28.85 ซึ่งสูงกวําสัดสํวนคนจนระดับประเทศที่มี
อัตราร๎อยละ ๗.87 โดยจังหวัดปัตตานีมีจานวนและสัดสํวนคนจนสูงที่สุดที่ร๎อยละ 34.20 เป็นลาดับที่ 77
ของประเทศ รองลงมาคือจังหวัดนราธิวาส และจังหวัดยะลาที่มีสัดสํวนคนจนอยูํที่ร๎อยละ 34.17 และ 13.11
ตามลาดับ เป็นลาดับที่ 76 และ 68 ของประเทศตามลาดับ นอกจากนี้ ภาคใต๎ชายแดนยังมีการวํางงานของ
ประชาชนในอัตราที่สูง โดยเฉพาะจังหวัดนราธิวาสที่มีอัตราการวํางงานสูงสุดของภาคที่ร๎อยละ 5.01 รองลงมา
คือ จั งหวั ดปั ตตานี และจั งหวั ดยะลาที่ ร๎ อยละ 1.76 และ 0.66 ตามล าดั บ ทั้ งนี้ คนจนสํ วนใหญํ มี อาชี พ
การเกษตรและประมงพื้นบ๎าน
4.6 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ชายแดนที่มีแนวโน้มการเกิดเหตุและผู้เสียชีวิตลดลง
โดยมีสถิติจานวนเหตุการณ์ความไมํสงบในปี 2560 จานวน 168 เหตุการณ์ ลดลงจากปี 2556 ที่มีจานวน
621 เหตุการณ์ ขณะที่จานวนผู๎ได๎รับบาดเจ็บและเสียชีวิตลดลง โดยปี 2560 มีจานวนผู๎ได๎รับบาดเจ็บ 227 คน
แผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน
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และผู๎ เสี ยชีวิต 82 ราย ลดลงเมื่อเทีย บกับปี 2556 ที่มีผู๎ บาดเจ็บ ๘84 คน และเสี ยชีวิต 510 ราย
ซึ่งมี ปั จจั ยจากการดาเนิ นนโยบายและยุ ทธศาสตร์การแก๎ไขปัญหาจังหวัดชายแดนอยํางจริงจังและตํอเนื่อง
โดยการบูรณาการการดาเนินงานของหนํวยงานภาครัฐและการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวนในการพัฒนาควบคูํกับ
งานด๎านความมั่นคง ได๎แกํ การเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิ น และการให๎
ความสาคัญกับการบูรณาการงานด๎านความมั่นคงกับงานด๎านการพัฒนา โดยดาเนินโครงการที่มีกลุํมเปูาหมาย
เพื่อแก๎ไขปัญหาทั้งในด๎านความมั่นคงและการพัฒนา ทาให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการแก๎ไขปัญหาความ
ไมํสงบกับภาครัฐมากขึ้นอยํางตํอเนื่อง

5. ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ
5.1 สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1.1 พื้น ที่ ป่า ไม้ เ พิ่มขึ้ น เพี ยงเล็ก น้อย ในปี 2561 ภาคใต๎ ช ายแดนมีพื้ นที่ปุ าไม๎ 1.74
ล๎านไรํ คิดเป็นร๎อยละ 25.4 ของพื้นที่ภาค และคิดเป็นร๎อยละ 1.7 ของพื้นที่ปุาไม๎ทั้งประเทศ โดยเพิ่มขึ้นจาก
ที่ผํานมา ร๎อยละ 0.3 เนื่องจากการสํงเสริมการปลูกปุาและการฟื้นฟูทรัพยากรปุาไม๎อยํางตํอเนื่อง โดยในชํวง
ปี 2556 – 2561 ภาคใต๎ชายแดนมีพื้นที่ปุาไม๎เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร๎อยละ 0.4 ตํอปี พื้นที่สํวนใหญํอยูํในจังหวัด
ยะลา มีสัดสํวนร๎อยละ 32.8 รองลงมาคือ จังหวัดนราธิวาส และปัตตานี มีสัดสํวนร๎อยละ 26.6 และ 5.7
ตามลาดับ ทั้งนี้จังหวัดปัตตานี มีอัตราเพิ่มของพื้นที่ปุาไม๎มากที่สุดร๎อยละ 4.9 ขณะที่จังหวัดยะลามีอัตราลดลง
ของพื้นที่ปุามากที่สุด ร๎อยละ 0.3
ในปี 2561 ภาคใต๎ชายแดนมีพื้นที่ป่าชายเลน 0.2 ล๎านไรํ คิดเป็นร๎อยละ 0.3 ของ
พื้นที่ภาค และคิดเป็นร๎อยละ 0.7 ของพื้นที่ปุาชายเลนทั้งประเทศ ในชํวงปี 2547 - 2561 มีพื้นที่ปุา
ชายเลนลดลงเฉลี่ยร๎อยละ 0.07 เนื่องจากการบุกรุกพื้นที่เพื่อใช๎ประโยชน์ในการเพาะเลี้ยงชายฝั่ง
5.1.2 ปริมาณน้้ากักเก็บในแหล่งเก็บน้้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ปริมาณน้าทําของภาคใต๎ชายแดน
มาจากลุํมน้าหลัก คือ ลุํมน้าปัตตานีและลุํมน้าบางนรา มีคํารายปีเฉลี่ย 2,670 ล๎านลูกบาศก์เมตร จากสถิติ
ปริมาณการเก็บกักน้าได๎ของอํางเก็บน้าขนาดใหญํของภาคใต๎ ชายแดนจานวน 1 อําง คือ อํางเก็บน้าบางลาง
ซึ่งในชํวงปี ๒๕๕7-๒๕61 มีปริมาณน้าที่เก็บกักเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร๎อยละ 18.9 โดยในปี ๒๕61 กักเก็บน้าได๎
ปริมาณ 1,192 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นสัดสํวนร๎อยละ 71.2 เพิ่มขึ้นร๎อยละ 91.3 จากปี 2560 หรือเก็บได๎
ร๎อยละ 44.6 ของปริมาณน้าทํารายปี โดยภาคใต๎ชายแดนมีแหลํงน้าตามธรรมชาติที่สามารถกักเก็บน้าได๎
รวมทั้งมีปริ มาณน้ าฝนคํอนข๎างมากถึงแม๎วําความสามารถในการกักเก็บจะคํอนข๎างต่าแตํไมํสํงผลตํอการ
อุปโภคบริโภคและการทาการเกษตรของประชาชนมากนัก
5.1.3 คุณภาพน้้าในแหล่งน้้าส้าคัญมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากการสารวจคุณภาพน้าในแหลํงน้า
ส าคัญ ของภาค ได๎ แกํ แมํน้ าปั ต ตานี ตอนบน แมํน้ าปัต ตานี ตอนลํ าง และแมํ น้าสายบุ รี โดยในปี 2561
คุณภาพน้าอยูํในระดับดีทั้ง ๓ แหํง เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 คุณภาพน้าของแมํน้าปัตตานีตอนบนและ
แมํน้าปัตตานีตอนลํางอยูํในระดับพอใช๎และคุณภาพน้าของแมํน้าสายบุรีอยูํในเกณฑ์ดี
5.1.4 การกัดเซาะชายฝั่ง ทะเล ในปี 2560 ชายฝั่ งทะเลภาคใต๎ชายแดนถูกกัดเซาะรวม
76.11 กิโลเมตร คิดเป็นร๎อยละ 10.80 ของชายฝั่งทะเลของประเทศ ชายฝั่งจังหวัดปัตตานีมีการกัดเซาะ
ในอาเภอยะหริ่ ง อาเภอสายบุรี และอาเภอปานาเระ จังหวัดปัตตานี โดยมีพื้นที่ที่มีการกัดเซาะ 44.23
กิโลเมตร และจังหวัดนราธิวาส มีพื้นที่ชายฝั่งถูกกัดเซาะในอาเภอเมืองและอาเภอตากใบ โดยเป็นพื้นที่ที่มี
แผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน
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การกัดเซาะ 31.88 กิโ ลเมตร สาเหตุ การกัดเซาะชายฝั่ งสํ วนหนึ่งมาจากการขยายตัวของกิจกรรมการใช๎
ประโยชน์พื้นที่ชายฝั่งทะเล เชํน การปลู กสร๎างสิ่ งสาธารณูปโภค และการขยายตัว ของชุมชนรุกล้ าชายฝั่ ง
การบุ ก รุ ก ท าลายปุ า ชายเลน เป็ น ต๎ น รวมทั้ ง ภาวะความแปรปรวนของสภาพภู มิ อ ากาศที่ มี ผ ลตํ อ การ
เปลี่ยนแปลงทิศทางของกระแสน้าในทะเล และการเกิดคลื่นลมที่รุนแรงมากขึ้น
5.1.5 ปริ มาณขยะมูลฝอยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เล็กน้อย ในชํว งปี 2556 - 2560 ภาคใต๎
ชายแดนอัตราการเกิดขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร๎อยละ 2.20 ตํอปี โดยในปี ๒๕60 มีปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
0.74 ล๎านตัน คิดเป็น 2,030 ตัน ตํอวัน หรือคิดเป็นร๎อยละ ๒.70 ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งประเทศ
เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕9 จานวน 13,518 ตัน หรือเพิ่มขึ้นร๎อยละ 0.1 ในจานวนนี้เป็นขยะที่สามารถกาจัด
ได๎อยํางถูกต๎องตามหลักวิชาการจ านวน ๐.๑6 ล๎านตัน คิดเป็นร๎อยละ ๒1.44 ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
ของภาค และมีขยะที่ถูกนาไปใช๎ประโยชน์จานวน 0.30 ล๎านตัน คิดเป็นร๎อยละ 40.01 ของปริมาณขยะ
ที่เกิดขึ้นของภาค
5.2 สถานการณ์ปัญหาภัยพิบัติ
5.2.1 สถานการณ์ ไ ฟไหม้ป่า มีแนวโน้ม ลดลง จากสถิติ ในชํว งปี 2556 - 2560 พบวํ า
มีอัตราการเกิดไฟปุาลดลงเฉลี่ยร๎อยละ 47.5 ตํอปี โดยในปี ๒๕61 ภาคใต๎ชายแดนไมํพบการเกิดไฟปุา ซึ่ง
ใกล๎เคียงกับปี 2560 ที่เกิดไฟปุาจานวน 1 ครั้ง มีพื้นที่เสียหายจากไฟไหม๎ 2 ไรํ
5.2.2 สถานการณ์ อุ ท กภั ย มี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้น โดยเฉพาะบริ เ วณริ ม ฝั่ ง แมํ น้ าสุ ไ หงโก-ลก
จังหวัดนราธิวาส และริมแมํน้าปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยในปี ๒๕60 มีจานวนหมูํบ๎านที่ได๎รับผลกระทบจาก
อุทกภัยจานวน 1,588 หมูํบ๎าน ครัวเรือนที่ได๎รับผลกระทบ 117,769 ครัวเรือน เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕7
ที่ได๎รับผลกระทบจานวน 1,231 หมูํบ๎าน 131,375 ครัวเรือน โดยสถานการณ์น้าทํวมที่เกิด ขึ้นในชํวงปี
๒๕๕7 - ๒๕60 เป็นสถานการณ์น้าทํวมที่เกิดขึ้นตามฤดูกาล
ตารางที่ ๓ สถานการณ์สิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติของภาคใต้ชายแดน
รายการ
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น (ล๎านตัน/ปี)
ปริมาณขยะที่ถูกกาจัดอยํางถูกวิธี (ล๎านตัน/ปี)
จานวนพื้นที่ปุาที่ถูกไฟไหม๎ (ไรํ)
จานวนหมูํบ๎านได๎รับผลกระทบจากอุทกภัย
(หมูํบ๎าน)
จานวนครัวเรือนได๎รับผลกระทบจากอุทกภัย
(ครัวเรือน)

ปี
2556
0.68
0.03
133
-

2557 2558
0.70 0.74
0.13 0.16
475 834
1,231
-

- 131,375

2559
0.73
0.15
3,314
1,362

2560
2
1,588

2561
0
-

- 54,544 117,769

-

แผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน
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๖. สภาวะแวดล้อม
6.1 จุดแข็ง
6.1.1 สภาพภู มิ ป ระเทศและภู มิ อ ากาศ เหมาะสมตํ อ การผลิ ต พื ช เขตร๎ อ น โดยเฉพาะ
ยางพารา ปาล์มน้ามัน และเป็นแหลํงทาการประมงที่สาคัญของประเทศ
6.1.2 ประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานมีสัดส่วนสูง สามารถพัฒ นาความรู๎และทักษะไปสูํ
แรงงานที่มีฝีมือและทักษะที่สอดคล๎องกับความต๎องการของตลาด และรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่
6.1.3 มีพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร อาทิ การแปรรูปยาง ไม้ยาง
ปาล์มน้้า มัน และอุต สาหกรรมประมง และแปรรูปอาหารทะเลเพื่อการส่งออก โดยเฉพาะพื้นที่อาเภอ
หนองจิกและเมืองปัตตานี รวมทั้งเป็นที่ตั้งของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนราธิวาสที่สามารถดึงดูดให๎มี
การลงทุนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ได๎มากขึ้น
6.1.4 ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศมีความหลากหลาย ทั้งทางบก (ปุาฮาลา-บาลา)
และทางทะเล (หาดตะโละกาโปร์ หาดแฆแฆ จังหวัดปัตตานี และหาดนราทัศน์ จังหวัดนราธิวาส) รวมทั้งมี
ประเพณี วัฒ นธรรมโดดเดํ น และเป็ น อั ตลั ก ษณ์ข องพื้น ที่ สามารถพั ฒ นาไปสูํ ก ารทํ อ งเที่ ย วทั้ง เชิ งนิ เ วศ
เชิงประวัติศาสตร์และเชิงวัฒนธรรม
6.1.5 โครงข่ายคมนาคมขนส่งสามารถเชื่อมโยงทั้งในและต่างประเทศ เชํน ดํานชายแดน
ทํา เรื อ รถไฟ และสนามบิ น รวมทั้ ง มีเ มือ งชายแดนที่ มี ศัก ยภาพ (เบตง สุ ไ หงโก-ลก) สามารถเชื่อ มโยง
การพัฒนาเศรษฐกิจกับภาคใต๎ ภาคกลาง และภาคตะวันออก รวมทั้งประเทศเพื่อนบ๎าน (รัฐกลันตัน และ
รัฐเปรัก ประเทศมาเลเซีย)
6.1.6 มีสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงและเป็นแหล่งองค์ความรู้ และงานวิจัยพัฒนานวัตกรรม
ที่ส้าคัญของภาค อาทิ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งเป็นแหลํงความรู๎และงานวิจัยด๎านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สาคัญในพื้นที่
6.1.7 มีเ มืองศูน ย์กลางที่มีศักยภาพในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ที่ส ามารถขยายผลจาก
โครงการเมืองต๎นแบบ เพื่อรองรับการขยายตัวทางการค๎าและการทํองเที่ยวชายแดน เชํน เมืองยะลา เมือง
ปัตตานี และเมืองนราธิวาส
6.2 จุดอ่อน
6.2.1 เศรษฐกิจหลักของภาคมีอัตราการขยายตัวในระดับต่้า เนื่องจากพึ่งพาภาคเกษตรที่มี
ปัญหาประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการ เกษตรกรสํวนใหญํเป็นเกษตรรายยํอยและมีการผลิต
แบบดั้งเดิม มีการใช๎เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคําผลผลิตทางการเกษตรคํอนข๎างน๎อย
รวมทั้งขาดองค์ความรู๎ด๎านการบริหารจัดการผลผลิตอยํางเป็นระบบ
6.2.2 มีปัญหาการว่างงานโดยมีอัตราการว่างงานสูงสุดของประเทศ ในขณะที่ประชากร
ส่วนใหญ่อยู่ ในก้าลั งแรงงาน แตํ ไมํสามารถใช๎ก าลั งแรงงานได๎ เต็ มศักยภาพ เนื่องจากปัญหาสถานการณ์
ความไมํสงบในพื้นที่สํงผลให๎มีการลงทุนและการจ๎างงานในพื้นที่น๎อย และแรงงานสํวนใหญํมีปัญหาด๎านทักษะ
ฝีมือแรงงานไมํสอดคล๎องกับความต๎องการของตลาดแรงงาน และขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมประมง
โดยจาเป็นต๎องใช๎แรงงานตํางด๎าว
แผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน
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6.2.3 ภาคอุต สาหกรรมเป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากภาคเกษตร ที่ใช๎เทคโนโลยีขั้นต๎น
เป็นผลิตภัณฑ์เดิมที่มีมูลคําเพิ่มต่า ขาดการตํอยอดสูํอุตสาหกรรมใหมํๆ ที่หลากหลาย
6.2.4 ปั ญ หาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาสํ ง ผลตํ อ การประกอบอาชี พ ของประชากร และปั ญ หา
การสาธารณสุข โดยเฉพาะสุขภาพอนามัยแมํและเด็ก รวมทั้งโรคประจาถิ่น ทาให๎เป็นอุปสรรคในการพัฒนา
ขีดความสามารถในการแขํงขันของภาค และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
6.2.5 สถานการณ์ ค วามไม่สงบในพื้น ที่จั งหวัด ชายแดนภาคใต้ ยังสํ งผลตํ อภาพลั กษณ์
ความไมํปลอดภัยและความเชื่อมั่นด๎านการลงทุนในพื้นที่
6.2.6 ทรั พยากรธรรมชาติ เ สื่อมโทรม สํ งผลกระทบตํอความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร
ทางทะเล การกัดเซาะชายฝั่ง และปัญหาอุทกภัยทีม่ ีแนวโน๎มรุนแรงมากขึ้น
6.3 โอกาส
6.3.1 การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ เชํน กรอบการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝุาย
อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย (IMT-GT) โครงการพัฒนารํวมไทย – มาเลเซีย (JDA) โครงการยุทธศาสตร์
การพัฒนารํวมสาหรับพื้นที่ชายแดนไทย – มาเลเซีย (JDS) สร๎างโอกาสในการขยายความรํวมมือในการพัฒนา
เศรษฐกิจ โครงสร๎างพื้นฐาน การค๎า และการลงทุนรํวมกัน
6.3.2 การเปิดเสรีทางการค้าและการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภายหลังปี ๒๕๕๘
เป็นโอกาสของภาคการผลิตในการขยายตลาดสินค๎าและบริการของพื้นที่ รวมทั้งมีโอกาสในการพัฒนาระบบ
คมนาคมขนสํงและโลจิสติกส์เพื่อเชื่อมโยงภายในภูมิภาคเพื่อรองรับการขนสํงสินค๎าและการทํองเที่ยวระหวํา ง
ประเทศที่มีแนวโน๎มเพิ่มสูงขึ้น
6.3.3 ความก้าวหน้ าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม มีบทบาทส าคัญในการพัฒนา
เศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันของภาค ทั้งด๎านการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ รวมทั้งสํงผล
ตํอการยกระดับคุณภาพชีวิตจากการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกในการดารงชีวิตประชาชนให๎มีความสะดวกยิ่งขึ้น
6.3.4 นโยบายของรัฐบาลให้ความส้าคัญกับการแก้ ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง เป็นปัจจัยสาคัญที่จะกํอให๎เกิดความสงบสุขในพื้นที่และเป็นโอกาส
ในการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อสร๎างงานสร๎างรายได๎ให๎กับประชาชน รวมถึงการพัฒนาสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน ภายใต๎โครงการเมืองต๎นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
6.4 ภัยคุกคาม
6.4.1 ความผันผวนของราคาน้้ามันและภาวะเศรษฐกิจโลก รวมทั้งการแข่งขันในตลาดโลก
มีความรุนแรงเพิ่มขึ้น สํงผลกระทบตํอ การสํงออกสินค๎าเกษตรที่สาคัญ ได๎แกํ ยางพารา และปาล์มน้ามัน
ซึง่ เป็นพืชเศรษฐกิจหลักของภาค ทาให๎เกษตรกรมีความเสี่ยงตํอรายได๎สูง
6.4.2 การเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศ มี ผ ลตํอ ความผั นผวนของฤดู กาล และการเกิ ด
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เชํน น้าทํวม ฝนแล๎ง คลื่นลมแรง เป็นต๎น สํงผลกระทบตํอการผลิตในภาคการเกษตร
ของภาค ทั้งพืช ปศุสัตว์และประมง ซึ่งเป็นรายได๎หลักของเกษตรกร รวมทั้งปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ที่มี
แนวโน๎มความรุนแรงมากขึ้น สร๎างความเสียหายตํอทรัพย์สินของประชาชน สํงผลกระทบตํอเศรษฐกิจ และ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมของภาค
แผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน
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6.4.3 การเข้ามาของแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมืออย่างผิดกฎหมาย เนื่องจากภาคการผลิตของ
ภาคยังมีความต๎องการแรงงานตํางด๎าวสูง โดยเฉพาะสาขาเกษตรและประมง ทาให๎ผู๎ประกอบการมีภาระ
ต๎นทุนการใช๎แรงงานถูก กฎหมายสูง สํงผลให๎มีการลักลอบนาเข๎าแรงงานตํางด๎าวไร๎ฝีมือ อยํางผิดกฎหมาย
ซึง่ นาไปสูํปัญหาการค๎ามนุษย์ รวมทั้งปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด และปัญหาโรคระบาดจากแรงงาน
ตํางด๎าว ซึ่งเป็นภาระคําใช๎จํายของงบประมาณภาครัฐและกํอให๎เกิดการระบาดไปยังประชากรในพื้นที่

๗. ปัญหาและประเด็นท้าทาย
7.1 การขยายตัวทางเศรษฐกิจและรายได้ต่อหัวประชากรต่้า โครงสร๎างเศรษฐกิจพึ่งพาภาคเกษตร
ซึ่งมีการผลิตแบบดั้งเดิม และสํวนใหญํเป็นเกษตรกรรายยํอยซึ่งรายได๎ครัวเรือนต่า
7.2 อุตสาหกรรมของภาคยังเป็นการแปรรูปขั้นต้น และเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบเดิมเพื่อการส่งออก
เชํน ยางแผํน ยางแผํนรมควัน และน้ามันปาล์มดิบ ไม๎ยางพารา สัตว์น้าแชํเย็น แชํแข็ง เป็นต๎น
7.3 สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมกระทบต่อปริมาณทรัพยากรประมง จากการใช๎เครื่องมือจับสัตว์น้าที่
ไมํถูกต๎อง แหลํงขยายพันธุ์สัตว์น้าถูกทาลาย การตื้นเขินของอําวปัตตานีและน้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
และบ๎านเรือนชุมชน
7.4 ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความเข้าใจในการดูแลอนามัยของแม่และเด็กอย่างถูกต้อง รวมทั้ง
ระดับการศึกษาของแรงงานส่วนใหญ่ต่้ากว่าระดับประถมศึกษา ทาให๎แมํและเด็กมีอัตราการตายสูง รวมทั้ง
บ๎านเรือนประชาชนอยูํในพื้นที่ชนบทหํางไกลทาให๎ไมํสามารถเข๎าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ
7.5 ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่มีแนวโน้มลดลง แตํผู๎ประกอบการยังขาดความเชื่อมั่นในการลงทุน
และการทํองเที่ยวยังกระจุกตัวในบริเวณชายแดน จากความกังวลความไมํปลอดภัยทาให๎พื้นที่บริเวณตอนใน
ที่มีศักยภาพไมํสามารถใช๎ประโยชน์ในการพัฒนาได๎อยํางเต็มที่
7.6 ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตเสื่อมโทรม ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเล
ลดลง และการกั ด เซาะชายฝั่ ง ที่ มี แ นวโน๎ ม เพิ่ ม ขึ้ น และรุ น แรงมากขึ้ น รวมทั้ ง การพั ฒ นาทรั พ ยากร
การทํองเที่ยวหลายแหํงขาดการพัฒนาให๎มีมาตรฐาน และอยูํในพื้นที่หํางไกลการเข๎าถึงพื้นที่ไมํสะดวกและ
ปลอดภัย
7.7 สนับสนุนการลงทุนอุตสาหกรรมเกษตรและธุรกิจบริการมูลค่าสูง ได๎แกํ ธุรกิจบริการที่สร๎าง
มูลคําเพิ่ม (ธุรกิจ บริการทางการแพทย์ สถานบริบาลผู๎ปุวย ธุรกิจนันทนาการ และบริการทางการศึกษา)
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) เพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจทั้งในและระหวํางภูมิภาค รวมทั้งการนางานวิจัย
ของสถาบันการศึกษามาใช๎ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เพื่อตํอยอดและสร๎างมูลคําเพิ่มสินค๎าเกษตรในพื้นที่
7.8 พัฒนาเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ให้บรรลุเป้าหมายเพื่อให๎มีฐานเศรษฐกิจ
ที่มั่นคง และกระจายความมั่งคั่ง ให๎กับประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งการขยายผลไปยังพื้นที่ที่มีศักยภาพโดยรอบ

๘. แนวคิดและทิศทางการพัฒนา
ภาคใต๎ชายแดนพึ่งพิงภาคการเกษตร โดยมีพืชเศรษฐกิจหลัก ยางพารา ปาล์มน้ามัน และไม๎ผล ซึ่งยังใช๎
รูปแบบการผลิตแบบดั้งเดิม และมีการแปรรูปขั้นต๎นเพื่อการสํงออก ทาให๎ได๎รับผลกระทบจากความผันผวน
ของราคา นอกจากนี้ ภาพลักษณ์ความไมํปลอดภัยจากเหตุการณ์ความไมํสงบ สํงผลตํอภาวะการค๎าและ
แผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน
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การลงทุน อยํางไรก็ดี ภาคใต๎ชายแดนเป็นแหลํงทาการประมงที่สาคัญของประเทศ เนื่องจากมีทรัพยากร
ที่อุดมสมบูรณ์และมีแหลํงทํองเที่ยวที่สวยงาม รวมทั้ งมีพื้นที่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และเมืองชายแดน
มีจุดที่ตั้งที่ได๎เปรียบในการเชื่อมโยงการพัฒนาระหวํางพื้นที่ภาคใต๎และมาเลเซียรวมทั้งสิงคโปร์ ประกอบกับ
ปั จ จุ บั น รั ฐ บาลอยูํ ร ะหวํ า งด าเนิ น โครงการเมื อ งต๎ น แบบ “สามเหลี่ ย มมั่ น คง มั่ ง คั่ ง ยั่ ง ยื น ” เพื่ อ พั ฒ นา
อุตสาหกรรมเกษตร อาเภอหนองจิก การพัฒนาการค๎าและการทํองเที่ยว อาเภอสุไหงโก-ลก และอาเภอเบตง
เพื่อสร๎างงาน และรายได๎ให๎ กับประชาชน ควบคูํไปกับการพัฒนาเพื่อสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับชุมชนและ
อยูํรํวมกันอยํางสันติสุขภายใต๎สังคมพหุวัฒนธรรม
8.1 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
“เป็ นแหล่ งผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สาคัญของประเทศ และเป็นเมือง
ชายแดนเชื่อมโยงการค้าและการท่องเที่ยวกับพื้นที่ภาคใต้และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศมาเลเซียและ
สิงคโปร์ ชุมชนมีความเข้มแข็งอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม”
8.2 วัตถุประสงค์
8.2.1 เพื่อพัฒนายกระดับการผลิตและการแปรรูปเพื่อสร๎างมูลคําเพิ่ มให๎กับสินค๎าเกษตรหลัก
ของภาค
8.2.2 เพื่อพัฒนาเมืองชายแดน (สุไหงโก-ลก และเบตง) ให๎เป็นศูนย์กลางการค๎า การทํองเที่ยว
ของภาค
8.2.3 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด๎านรายได๎ การศึกษา และสาธารณสุข และ
อยูํรํวมกันอยํางสันติสุข
8.3 เป้าหมาย
8.3.1 อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคใต๎ชายแดนขยายตัวเพิ่มขึ้น
8.3.2 สั มประสิ ทธิ์ ความไมํ เสมอภาค (Gini
ชายแดนลดลง

Coefficient) ในการกระจายรายได๎ ภ าคใต๎

๘.๔ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
อัตราการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของ
ภาคใต๎ชายแดน
สัมประสิทธิ์ความไมํ
เสมอภาค (Gini
Coefficient) ในการ
กระจายรายได๎ภาคใต๎
ชายแดนลดลง

ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕ 2562-2565
81,242
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
ล๎านบาท
ไมํต่ากวํา
ไมํต่ากวํา
ไมํต่ากวํา
ไมํต่ากวํา
ไมํต่ากวํา
(CVM ปี 2559) ร๎อยละ ๓.๐๒ ร๎อยละ ๓.๐๒ ร๎อยละ ๓.๐๒ ร๎อยละ ๓.๐๒ ร๎อยละ ๓.๐๒
๐.๔๔๕
ลดลงต่ากวํา ลดลงต่ากวํา ลดลงต่ากวํา ลดลงต่ากวํา ลดลงต่ากวํา
(ปี ๒๕๖๐)
๐.๔๔๕
๐.๔๔๕
๐.๔๔๕
๐.๔๔๕
๐.๔๔๕
ค่าฐาน

หมายเหตุ คําเปูาหมายมูลคําผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค (GRP) ภาค คานวณจากคําเปูาหมายประเทศ

แผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน

๑๘

๘.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
๘.๕.๑ ยุท ธศาสตร์ ที่ ๑ พัฒ นาอุต สาหกรรมเกษตรและอุต สาหกรรมแปรรู ป การเกษตร
เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับภาคการผลิต
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕ 2562-2565
อัตราการขยายตัวการ
๒๕,๘๕๘
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
ผลิตภาคเกษตรภาคใต้
ล้านบาท
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ชายแดน
(CVM ปี 2559) ร้อยละ ๑.๑๙ ร้อยละ๑.๑๙ ร้อยละ ๑.๑๙ ร้อยละ ๑.๑๙ ร้อยละ ๑.๑๙
อัตราการขยายตัวการ
๖,๗๒๕
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
ผลิตภาคอุตสาหกรรม
ล้านบาท
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ภาคใต้ชายแดน
(CVM ปี 25๕๙) ร้อยละ ๒.๖๖ ร้อยละ ๒.๖๖ ร้อยละ ๒.๖๖ ร้อยละ ๒.๖๖ ร้อยละ ๒.๖๖
หมายเหตุ คําเปูาหมายประเทศ GRP ภาคเกษตร และภาคอุตสาหกรรม คานวณจากคําเปูาหมายประเทศ
ตัวชี้วัด

ค่าฐาน

แนวทางการพัฒนา
๑) พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
1.1) เพิ่มประสิทธิภ าพการผลิตยางพารา ปาล์มน้้ามัน มะพร้ าว และไม้ผล
โดยการสนับสนุนการใช๎นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการปลูก การบารุงรักษา พัฒนายางสายพันธุ์ที่เหมาะสม
กับพื้นที่ เพื่อเพิ่มผลผลิตเฉลี่ยตํอไรํและลดต๎นทุนการผลิต และการเก็บเกี่ยวผลผลิต รวมทั้งการแปรรูปและ
เพิ่มมูลค่าผลผลิต ประกอบด้วย
(๑) ยางพารา ผลิตภัณฑ์ยางขั้นต๎น ขั้นกลาง อาทิ ยางแทํง ยางเครฟ และ
ยางคอมปาวด์ เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานที่ สอดคล๎องกับความต๎องการของตลาด ตลอดจนอุตสาหกรรม
ปลายน้า เชํน อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช๎ในงานวิศวกรรม (แผํนยางปูพื้น ยางรองหมอนรางรถไฟ
และยางรองคอสะพาน) และวัสดุทางการแพทย์ (วัสดุจัดฟัน ถุงมือยาง ถุงยางอนามัย และสายน้าเกลือ)
ตลอดจนสํงเสริมการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม๎ยางที่มีดีไซน์ที่ทันสมัยและมีมูลคําสูง
(๒) ปาล์มน้้ามัน สํงเสริมการดาเนินธุรกิจปาล์มน้ามันของกลุํม สหกรณ์
และกลุํมเกษตรกร สํงเสริมการจัดตั้งอุตสาหกรรมโอเลโอเคมี คอลขั้นต๎นและขั้นปลายแปรรูปปาล์มน้ามันครบ
วงจรเพื่อรองรับผลผลิตที่มีแนวโน๎มเพิ่มขึ้นในอนาคต
(๓) มะพร้าว การพัฒนาและสนับสนุนการปลูก มะพร๎าวพันธุ์ดี โดยขยาย
พื้นที่ปลูกมะพร๎าวพันธุ์ดี ทั้งมะพร๎าวน้าหอม และมะพร๎าวผลแกํ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมการแปรรูปมะพร๎าว
อาทิ มะพร๎าวน้าหอมกระป๋อง น้ากะทิสด และกะทิกระป๋อง จาหนํายเพื่อการบริโภคในประเทศและสํงออก
รวมทั้งสํงเสริมการทาน้ามันมะพร๎าวสกัดเย็น เพื่อใช๎ในธุรกิจสปา และเครื่องสาอาง
(๔) ไม้ ผ ล (ทุ เ รี ย น ลองกอง) สํ ง เสริ ม การผลิ ต ทุ เ รี ย นพั น ธุ์ ดี ใ นพื้ น ที่
จังหวัดยะลา โดยเฉพาะพันธุ์หมอนทอง ชะนี และก๎านยาว และสํ งเสริมการปลูกทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองที่มี
รสชาติโดดเดํนและเป็นที่ต๎องการของตลาด และลองกองพันธุ์ดีในจังหวัดนราธิวาส ให๎ผลผลิตมีคุณภาพได๎มาตรฐาน
การสํงออก โดยใช๎เทคโนโลยีการผลิตตั้งแตํระบบการปลูก การบารุงรักษา การเก็บเกี่ยว ระบบการคัดแยก
คุณภาพ (Food Processing Technology) พัฒ นาบรรจุภัณฑ์ที่ได๎ มาตรฐาน มีระบบโลจิส ติกส์ ทั้ ง
แผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน

๑๙

Cool Chain และ Cold Chain ในการเก็บรักษาผลผลิต และการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคํา รวมทั้งการพัฒนา
Young Farmer ให๎เป็น Smart Farmer ที่มีความสามารถในการบริห ารจัดการฟาร์มและมีศักยภาพด๎าน
การตลาดที่เป็นทั้งผู๎ผลิตและผู๎จาหนํายโดยตรง และการรวมกลุํมเป็นวิสาหกิจและ SMEs จาหนํายผํานระบบ
การตลาดออนไลน์ (E-Commerce) และสํงออกไปยังประเทศเพื่อนบ๎าน
1.2) พัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตร พัฒนาตลาดกลางสินค๎าเกษตร โดยเฉพาะ
ยางพารา ปาล์มน้ามัน เพื่อเป็นแหลํงอ๎างอิงราคาและศูนย์กลางการซื้อขายในพื้นที่ โดยพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให๎ ส ามารถเชื่อมโยงแหลํ งซื้อขายทั้งในและตํางประเทศ สํ งเสริมการจาหนํายสิ นค๎าทั้งระบบ
Online และ Offline
1.3) ส่ ง เสริ ม ให้ เ กษตรกรกรรายย่ อยปรั บระบบการผลิ ต ให้ สามารถพึ่ งพา
ตนเองได้ สํงเสริมการทาเกษตรยั่งยืน อาทิ เกษตรทฤษฎีใหมํ เกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย์ เป็นเกษตร
ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม โดยการปลูกพืชที่สอดคล๎องกับศักยภาพของพื้นที่และความต๎องการของ
ตลาด รํวมกับการปลูกพืชเศรษฐกิจหลั กของภาค (ยางพาราและปาล์มน้ามัน) และการทาปศุสัตว์ การสร๎าง
เครื อ ขํ า ยความรํ ว มมื อ ด๎ า นการผลิ ต การแปรรู ป และการตลาด เพื่ อ เพิ่ ม รายได๎ แ ละลดความเสี่ ย งจาก
ความผันผวนด๎านราคา รวมทั้งเสริมสร๎างความรู๎ในการวางแผนการผลิตและบริหารจัดการฟาร์มอยํางเป็น
ระบบเพื่อพัฒนาไปสูํการเป็นเกษตรกรมืออาชีพ (Smart Farmer) และยกระดับเกษตรกรรายยํอยไปสูํ
ผู๎ประกอบการธุรกิจเกษตรมืออาชีพ (Smart Entrepreneur)
๒) ยกระดั บ อุ ต สาหกรรมประมง การเพาะเลี้ ย งกุ้ ง และสั ต ว์ น้ า ชายฝั่ ง เพื่ อ
การส่งออกและเป็น มิต รต่ อสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่จัง หวัดปัตตานี และนราธิว าส โดยพัฒ นาเพื่อยกระดั บ
ศูน ย์วิจัย และเพาะเลี้ ย งสั ตว์น้าให๎ เป็น ศูน ย์กระจายพันธุ์สั ตว์น้าที่มีคุณภาพ สํงเสริมให๎มีการพัฒ นาระบบ
มาตรฐานการจัดการฟาร์ม (Good Agriculture Practice : GAP และ Code of Conduct : CoC) รวมทั้ง
กระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ มีสุขอนามัยที่ได๎มาตรฐานและเป็นไปตามกฎและกติกาสากล ตลอดจน
การพัฒนาระบบตลาด รวมทั้งสํงเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่หลากหลายและได๎มาตรฐานสามารถ
สร๎างมูลคําเพิ่มทางการตลาดและเป็นแหลํงรายได๎ที่ส าคัญให๎กับภาคใต๎ ชายแดนได๎อยํางยั่งยืน สํงเสริม
ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองตํอตลาดเฉพาะ (Niche Market)
๓) ส่งเสริมการเลี้ยงปศุ สัตว์ เพื่อเพิ่มความมั่นคงด๎านอาหาร สร๎างอาชีพและเพิ่ม
รายได๎ในจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส โดยการวิจัยพัฒนาปรับปรุงพันธุ์เพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์ที่มีพันธุกรรมดี
และกระจายสัตว์พันธุ์ดีไปยังเกษตรกร การสํงเสริมและขยายการเลี้ยงไกํเบตง โคเนื้อ และแพะ ให๎ เพียงพอตํอ
การบริโภคในพื้นที่ สนับสนุนโรงชาแหละที่ได๎มาตรฐาน ถูกหลักสุขอนามัย และสํงเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์
เพื่อสร๎างมูลคําเพิ่ม อาทิ นมแพะพาสเจอร์ไรส์ ไอศกรีม และเครื่องสาอาง รวมทั้งสนับสนุนการเลี้ยงปศุสัตว์
ที่สอดคล๎องกับวิถีชีวิตมุสลิมให๎เป็นวัตถุดิบสาหรับแปรรูปที่ได๎มาตรฐานฮาลาลและมาตรฐานสากลเพื่อบริโภค
ในท๎องถิ่นและสํงออก
๔) ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและบริหารจัดการฟาร์ม
อย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะในกลุํมเกษตรกรรุํนใหมํเพื่อพัฒนาไปสูํการเป็นเกษตรกรมืออาชีพ /เกษตรอัจฉริยะ
(Smart Farmer) และการสํ งเสริ มการทาธุร กิจการเกษตรแบบครบวงจร มี การเชื่ อมโยงเครือ ขํายใน
รูปแบบคลัสเตอร์ และบริหารจัดการรํวมกันในรูปเกษตรแปลงใหญํเพื่อลดต๎นทุนการผลิต และรํวมกันจัดหา
ปัจจัยการผลิต เครื่องจักรและอุปกรณ์การเกษตรสมัยใหมํ สนับสนุนสร๎างและพัฒนาองค์กร สถาบันเกษตรกร
และเครือขํายวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์การเกษตรให๎มีความเข๎มแข็ง สํงเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
แผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน

๒๐

และนวัตกรรมการเกษตรแหํงอนาคต และเทคโนโลยีดิจิทัล อาทิ เกษตรแมํนยา เพื่อลดความเสียหายจาก
ภัยพิบัติ และความเสียหายกรณีเกิดโรคระบาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ในการวางแผนการผลิต และ
บริหารจัดการฟาร์มอยํางเป็นระบบเพื่อให๎ได๎ผลผลิตที่มีคุณภาพตามความต๎องการของตลาด และมีการผลิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม ควบคูํกับสนับสนุนการเข๎าถึงแหลํง ความรู๎และแหลํงเงินทุนที่เป็นธรรมและทั่วถึง
เพื่อให๎มีเงินทุนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานราก รวมทั้งพัฒนาผู๎ประกอบการและ SMEs ตลอดจนสํงเสริม
การพัฒนาธุรกิจ Startup และการพัฒนาความเชื่อมโยงธุรกิจตามแนวประชารัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ยกระดับสินค๎าเกษตรให๎ได๎มาตรฐานสากล และสามารถแขํงขันในตลาดโลกได๎
๕) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีฐานชีวภาพ และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่า
ผลผลิตภาคการเกษตร โดยการสํงเสริมการนาผลการวิจัยด๎านเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
การแปรรู ป และการเก็ บรั กษา อาทิ การใช๎เทคโนโลยี ฐานชี วภาพในการผลิ ตภาคเกษตร การใช๎เทคโนโลยี
ฐานชี วภาพในอุ ตสาหกรรมแปรรู ป อาหาร และสํ ง เสริ ม การเชื่ อ มโยงการพั ฒ นาเครื อ ขํ า ยนวั ต กรรมและ
เทคโนโลยีรํวมกับสถาบันการศึกษาเพื่อวิจัยพัฒนาการออกแบบ พัฒนาและแปรรูปสินค๎าเกษตรโดยการใช๎
เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อรักษาคุณภาพสินค๎า รวมทั้งการสร๎างผลิตภัณฑ์รูปแบบใหมํที่หลากหลาย
๖) ส่งเสริมการสร้างตราสินค้า (Brand) ผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะสินค๎า
ที่ใช๎วัตถุดิบทางการเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ประจาถิ่น และประยุกต์ใช๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่น นวัตกรรม ในการผลิต
บรรจุภัณฑ์ การขึ้นทะเบียนและคุ๎มครองสิทธิให๎กับสินค๎า เพื่อจาหนํายสินค๎าเกษตรที่มีมูลคําเพิ่มสูง รวมทั้ง
นาเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแหลํงกาเนิดให๎กับสินค๎า สร๎างตราสินค๎าอัตลักษณ์พื้นถิ่น ตลอดจนใช๎ประโยชน์จาก
เอกลักษณ์แตํละพื้นที่ในการเชื่อมโยงไปสูํภาคการผลิตอื่น เชํน การทํองเที่ยวและบริการ อาทิ ไกํเบตง และ
ปลากุเลา รองรับการทํองเที่ยวเชิงอาหาร เป็นต๎น และสํงเสริมการบริโภคสินค๎าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นใน
ระดับประเทศ และสํงออกไปยังตลาดโลก
๗) พัฒนาพื้นที่อ้าเภอหนองจิกต่อเนื่องอ้าเภอเมืองปัตตานี ให๎เป็นเขตอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูปปาล์มน้ามัน ยางพารา มะพร๎าว และการเพาะเลี้ยงชายฝั่งและอุตสาหกรรมแปรรูปประมงที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล๎อมโดยการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม
หนองจิกและนิ คมอุตสาหกรรมบานา สํงเสริมการทาประมงและการแปรรูปที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎ อม รวมทั้ง
สนับสนุนผู๎ประกอบการให๎มาลงทุนในพื้นที่โดยการให๎สิทธิพิเศษ มาตรการทางการเงินและการคลัง
๘) พัฒนาระบบบริหารจัดการน้้า ลุ่มน้้าเพื่อป้องกันความเสียหายพื้นที่เศรษฐกิจ
และสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้้า โดยใช๎เทคโนโลยีสมัยใหมํในการออกแบบระบบน้าในลุํมน้าหลัก และ
พั ฒ นาระบบโครงขํ า ยน้ าของภาค (ลุํ ม น้ าปั ต ตานี แมํ น้ าสายบุ รี และลุํ ม น้ าบางนรา) พั ฒ นาปรั บ ปรุ ง
ประสิ ทธิภ าพระบบกักเก็บ น้ าและระบบกระจายน้า เพื่อปู องกันและแก๎ไ ขปัญหาอุทกภัย รวมทั้ง จัดการ
คุ ณ ภาพน้ าในแหลํ ง น้ าตามธรรมชาติ ใ ห๎ มี ค วามสะอาดและเหมาะส าหรั บ การน าน้ ากลั บ มาใช๎ ใ หมํ เ พื่ อ
การอุปโภค บริโภค อุตสาหกรรม และการเกษตร รวมทั้งสํงเสริมการมีสํวนรํวมของชุมชนในการบริหาร
จัดการน้าเพื่อกระจายประโยชน์ที่เป็นธรรมกับทุกภาคสํวน
๙) สนั บ สนุ น การปรั บ ปรุ ง ท่ า เที ย บเรื อ ปั ต ตานี ใ ห้ มี ม าตรฐาน สามารถรองรั บ
การขนสํงสินค๎า Feeder ไปยังทําเรือของมาเลเซียและอินโดนีเซียได๎ ปรับปรุงรํองน้าเพื่อรองรับเรือขนาดใหญํ
สาหรับทําเรือปัตตานีและทําเรือจังหวัดนราธิวาส การกํอสร๎างคันกันคลื่น พัฒนาระบบการให๎บริการด๎าน
การขนสํ ง ทางเรื อ และระบบโลจิ ส ติ ก ส์ ที่ ไ ด๎ ม าตรฐาน และสํ ง เสริ ม การใช๎ ทํ า เรื อ ในเชิ ง พาณิ ช ย์ รวมทั้ ง
แผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน

๒๑

การบริหารจัดการทําเรือแบบมีสํวนรํวมจากชุมชนโดยรอบในพื้นที่ เพื่อให๎การพัฒนาการเดินเรือสินค๎าตาม
แนวชายฝั่งมีการเติบโตอยํางยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
๑๐) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
ภาคการผลิตและบริการในพื้นที่ และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดม
สมบูรณ์ โดยสํงเสริมและสนับสนุนการผลิต การแปรรูป และพัฒนาสินค๎าเกษตร ผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากร
การเกษตร และทรัพยากรชีวภาพ รวมทั้งการจัดการทรัพยากรให๎มีความอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะทรัพยากรดิน
น้ า ปุ า ไม๎ ประมง และชายฝั่ ง เพื่ อ เป็ น ปั จ จั ย การผลิ ต ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยการอนุ รั ก ษ์ แ ละฟื้ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชนมีสํวนรํวมเพื่อให๎เกิดความมั่นคงและยั่งยืน และการปูองกันการกัดเซาะชายฝั่ง
โดยใช๎เทคโนโลยีและรูปแบบที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และการจัดระเบียบกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสิ่งปลูกสร๎าง
บริ เ วณพื้ น ที่ ช ายฝั่ ง ทะเลเพื่ อ ลดผลกระทบตํ อ การกั ด เซาะบริ เ วณชายฝั่ ง รวมทั้ ง จั ด การฐานข๎ อ มู ล เพื่ อ
การวางแผนทางการเกษตรที่เหมาะสม และระบบข๎อมูลสารสนเทศเพื่อเฝูาระวังและติดตามสถานการณ์
ด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
๘.๕.๒ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเมืองสุไหงโก-ลก และเมืองเบตง ให้เป็นเมืองการค้าและเมือง
ท่องเที่ยวชายแดน และพัฒนาเมืองยะลาให้เป็นเมืองน่าอยู่และศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาคใต้ชายแดน
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
รายได้การท่องเที่ยว
ภาคใต้ชายแดน
มูลค่าการค้าชายแดน
ภาคใต้ชายแดน

ค่าฐาน
๖,๔๖๙
ล้านบาท
(ปี ๒๕๕๙)
๗,๕๕๕
ล้านบาท
(ปี ๒๕๕๙)

๒๕๖๒
เพิ่มขึ้น
ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ ๑๐
เพิ่มขึ้น
ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ ๒

ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๓
๒๕๖๔
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ ๑๐ ร้อยละ ๑๐
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ ๓
ร้อยละ ๔

๒๕๖๕ 2562-2565
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้นเฉลีย่
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ ๑๐ ร้อยละ ๑๐
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้นเฉลีย่
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ ๕ ร้อยละ ๓.๕๐

แนวทางการพัฒนา
๑) พัฒนาสิ่งอ้านวยความสะดวกบริเวณด่านชายแดนให้เพียงพอและได้มาตรฐาน
รวมทั้งพื้นที่เศรษฐกิจบริเวณชายแดน โดยพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานเชื่อมโยงเข๎าสูํดํานให๎มีมาตรฐาน การใช๎
เทคโนโลยีสมัยใหมํในการอานวยความสะดวกด๎านการค๎าและการขนสํงระหวํางประเทศ จัดระเบียบการใช๎
พื้นที่บริเวณดํานชายแดน ชุมชนและพื้นที่หลังดํานให๎เหมาะสม อาทิ โครงการกํอสร๎างสะพานข๎ามแมํน้าโก-ลก
บริ เวณดํานชายแดนสุ ไหงโก-ลก และดํานชายแดนตากใบ และเรํงรัดการกํอสร๎างดํานชายแดนบูเก๏ะตา
รวมทั้งการจัดหาที่ดินเพื่อรองรับการขยายดํานในอนาคต
๒) พัฒนาโครงข่ายคมนาคมให้มีความเชื่อมโยงและมีมาตรฐานทั้งทางบก และ
ทางอากาศ อาทิ
2.1) ทางบก พัฒนาโครงข่ายถนนสายหลัก สายรอง และการขนส่งทางรางให้
มีมาตรฐาน และมีความปลอดภัย สามารถเชื่อมโยงและอานวยความสะดวกในการเดินทางและการขนสํง
สินค๎าได๎ทุกระบบ อาทิ สายนราธิวาส-สุไหงโก-ลก สายเมืองยะลา-เบตง รวมทั้งพัฒนาและสร๎างความรํวมมือ
ในการเชื่อมโยงการเดินทาง การขนสํงสิ นค๎าและการทํองเที่ยวจากสถานีรถไฟสุไหงโก-ลก เชื่อมตํอไปยัง
แผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน

๒๒

ประเทศมาเลเซีย และวางระบบการกากับดูแลการขนสํงให๎มีมาตรฐานความปลอดภัย
2.2) ทางอากาศ ปรับปรุงทําอากาศยานนราธิวาส และการกํอสร๎างทําอากาศยาน
เบตงให๎แล๎วเสร็จตามเปูาหมาย รองรับปริมาณความต้องการเดินทางและขนส่งสินค้า ทางอากาศและสนับสนุน
การพัฒนาเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่ง ชายแดน และการเดินทางท่องเที่ยวเมืองเบตงกับแหล่งเที่ยวธรรมชาติ
และวัฒนธรรมของพื้นที่ตอนในของภาค เมืองเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน (ปีนัง โกตาบารู รัฐกลันตัน)
และแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงของประเทศ
๓) พัฒนาเมืองยะลาให้เป็นเมืองน่าอยู่และศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาค โดยการจัดทา
แผนแมํบทเชิงพื้นที่เพื่อเป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญของภาค พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานระบบบริการสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการให๎ครอบคลุมและทั่วถึง เพียงพอกับความต๎องการของประชาชน สนับสนุนการใช๎ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาเมืองให๎เป็นเมืองอัจฉริยะ เพื่อสนับสนุนการตํอยอดการพัฒนาฐานเศรษฐกิจ
เดิม ได๎แกํ การสํงเสริมการทํองเที่ยวเชิงนิเวศและอุตสาหกรรมการเกษตรครบวงจรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
รวมทั้งวางแผนการสงวนและเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อ ให๎เป็นเมืองนําอยูํ เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ สัง คมและ
การบริการให๎กับพื้นที่โดยรอบ สามารถลดความเหลื่อมล้าและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ทุกกลุํม
เพื่อเตรียมพร๎อมจังหวัดยะลาให๎เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภาค ในชํวงปีที่ ๑๖ – ๒๐
๔) พั ฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางธรรมชาติ แ ละวั ฒ นธรรม โดยปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น์
สิ่งอานวยความสะดวก และบริการที่ เพียงพอและได๎มาตรฐาน มีความปลอดภัย ควบคูํกับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
และจัดเก็บข๎อมูลความหลากหลายทางชีวภาพโดยเฉพาะชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่นอยํางเป็นระบบ เพื่อลดอัตราการถูก
คุกคามของสัตว์ปุาและพันธุ์พืชที่ใกล๎จะสูญพันธุ์ รวมทั้งสํงเสริมกิจกรรมและรูปแบบการทํองเที่ยวที่หลากหลาย
และสอดคล๎องกับศักยภาพของพื้นที่ โดยเน๎นการสํงเสริมกระบวนการบริหารจัดการทํองเที่ยวโดยชุมชนแบบมี
สํวนรํวม และการทํองเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ใช๎ความโดดเดํนของสังคมพหุวัฒนธรรม อาทิ การทํองเที่ยวเมืองเกํา
จังหวัดปัตตานี เมืองเกําจังหวัดยะลา และเมืองเกําจังหวัดนราธิวาส การทํองเที่ยวเชิงนิเวศสูํศูนย์ศึกษาและ
เรียนรู๎ธรรมชาติระดับประเทศ (ปุาฮาลา-บาลา) การทํองเที่ยวเชิงอาหาร เชิงเกษตร และการทํองเที่ยวชุมชน
สนับสนุนการมีสํวนรํวมของประชาชนในการบริการ เชํน ที่พัก มัคคุเทศก์ เป็นต๎น การนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช๎เพื่อสนับสนุนการทํองเที่ยว และการสร๎างเครือขํายบริหารจัดการและเชื่อมโยงเส๎นทางการทํองเที่ยวทั้งภายใน
และภายนอกภาค และประเทศเพื่อนบ๎าน (เบตง-ปีนัง) (สุไหงโก-ลก – โกตาบารู รัฐกลันตัน)
๕) พัฒนาเมืองท่องเที่ยวชายแดนและส่งเสริมธุ รกิจต่อเนื่องการท่องเที่ยว อาทิ
การบาบัดรักษาทางการแพทย์ด๎วยสมุนไพรและน้าพุร๎อน (อาเภอเบตง) โดยพัฒนาและยกระดับ มาตรฐาน
การให๎บริการสูํสากลที่คานึงถึงความสะอาด สวยงาม และมาตรฐานสุขอนามัย บริการด๎านการศึกษา และ
ศูนย์ดูแลผู๎ปุวยและผู๎สูงอายุ (Nursing Home Care) รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวชายแดน (เบตง)
เมืองการค้าชายแดน (สุไหงโก-ลก) โดยพัฒนาระบบคมนาคมขนสํงเชื่อมโยงเข๎าสูํแหลํงทํองเที่ยว ปรับปรุง
โครงสร๎างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกให๎เพียงพอและได๎มาตรฐาน อาทิ ไฟฟูาที่เพียงพอ และโครงขําย
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อเพิ่มชํองทางการตลาด สนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์สนับสนุนความปลอดภัย
นักทํองเที่ยว สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจบริการทํองเที่ยวตลอดหํวงโซํคุณคํา รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรด๎าน
การทํองเที่ยวและผู๎ประกอบการธุรกิจบริการทํองเที่ยว
๖) พัฒนาและส่งเสริ มธุ รกิจการค้าชายแดน โดยการจั ดหาที่ ดินรองรับการพัฒนา
การค๎าชายแดน และการจัดตั้งตลาดกลางสินค๎าเกษตรเมืองชายแดน และกาหนดมาตรการสํงเสริมการลงทุน
แผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน

๒๓

ที่เหมาะสมให๎กับผู๎ประกอบการ
๗) เร่งรัดการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาสให้เป็นฐานเศรษฐกิจใหม่
ของภาค เพื่อรองรับการค้าการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ รวมทั้งโครงขํายคมนาคมขนสํงและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงทั้งระบบถนน ระบบราง รวมทั้ง
ทางน้าและทางอากาศ กับพื้นที่โดยรอบและประเทศเพื่อนบ๎าน และระบบจัดการสิ่งแวดล๎อมเพื่อสนับสนุน
การลงทุน การให๎สิทธิประโยชน์ทั้งด๎านภาษีและมิใชํภาษีในระดับเหมาะสมเพื่อจูงใจให๎กับนักลงทุน การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการให๎บริการของศูนย์บริหารแบบเบ็ดเสร็จ กาหนดการใช๎ประโยชน์พื้นที่เพื่อรองรับกิจกรรม
เปูาหมายและกิจกรรมที่เกี่ยวข๎อง รวมทั้งสนับสนุนและยกระดับการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรตํอ
สิ่งแวดล๎อมและสอดคล๎องกับศักยภาพของพื้นที่
๘.๕.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
สัดสํวนคนจนภาคใต๎
ชายแดน
อัตราการวํางงาน
ภาคใต๎ชายแดน

ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕ 2562-2565
รัอยละ 32.77 ลดลงน๎อยกวํา ลดลงน๎อยกวํา ลดลงน๎อยกวํา ลดลงน๎อยกวํา ลดลงน๎อยกวํา
(ปี ๒๕๕๙) ร๎อยละ ๓๐.๙๐ ร๎อยละ ๓๐.๐๐ ร๎อยละ ๒๙.๐๐ ร๎อยละ ๒๘.๐๐ ร๎อยละ ๒๘.๐๐
ร๎อยละ 1.63 ลดลงร๎อยละ ลดลงร๎อยละ ลดลงร๎อยละ ลดลงร๎อยละ ลดลงร๎อยละ
(ปี ๒๕๕๙)
๒.๐๐
๒.๐๐
๒.๐๐
๒.๐๐
๒.๐๐
ค่าฐาน

แนวทางการพัฒนา
๑) พัฒนาและสนับสนุน ทักษะฝีมือแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา
ให๎สอดคล๎องกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความต๎องการของตลาดทั้งในพื้นที่และตํางประเทศ ทั้งทักษะ
ฝี มื อ ทั ก ษะด๎ า นเทคโนโลยี และทั ก ษะด๎ า นภาษาเพื่ อ รองรับ การพั ฒ นาเขตอุ ต สาหกรรมเกษตรแปรรู ป
เมืองการค๎าและเมืองทํองเที่ยวชายแดน และพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนในพื้นที่เพื่อทดแทนการนาเข๎า
แรงงานจากประเทศเพื่อนบ๎าน อาทิ การจัดตั้งศูนย์ฝึกแรงงานประมง สนับสนุนผู๎ประกอบการจ๎างงานสาหรับ
ผู๎ที่ได๎รับการพัฒนาทักษะแรงงานในพื้นที่ และสนับสนุนแรงงานที่มีทักษะเป็นผู๎ประกอบการรุํนใหมํ
๒) พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยสนับสนุนการศึกษาเพื่อการประกอบ
อาชีพ โดยสร๎างโอกาสในการเรียนระดับอาชีวศึกษาที่มีการพัฒนาทักษะการทางานพร๎อมการประกอบอาชีพ
เพื่อสร๎างกาลังคนที่มีสมรรถนะสูง สาหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine เพื่อรองรับอุตสาหกรรมไทย
แลนด์ ๔.๐ และสนับสนุนการเข๎าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ รวมทั้ง สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาที่สามารถนามาใช๎ในการประกอบอาชีพ และพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยใช๎สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษาที่ทันสมัย อาทิ สื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน (Computer Assisted Instruction : CAI)
บทเรียนออนไลน์ E-learning หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Electronic Book : E- Book ห๎องเรียนเสมือนจริง
(Visual Classroom) และสื่อหลายมิติ เป็นต๎น เพื่อยกระดับการศึกษา ขยายโอกาสในการเข๎าถึงแหลํงเรียนรู๎
ทั้งในและนอกห๎องเรียน ในชุมชน รวมทั้งการพัฒนาศูนย์เรียนรู๎นอกระบบและตามอัธยาศัยด๎านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี ให๎ครอบคลุมและทั่วถึง เพื่อสร๎างโอกาสในการเรียนรู๎ให๎กับ เยาวชนและประชาชนทั่วไปในพื้นที่
ให๎สามารถพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพของชุมชน และเตรียมความพร๎อมสาหรับการประกอบอาชีพที่
สอดคล๎องกับความต๎องการของตลาดในอนาคต
แผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน

๒๔

๓) ส่งเสริมการพัฒนาสุขภาวะของประชาชนทุกวัย โดยการสร๎างความรู๎ความเข๎าใจ
ในการปูองกันและเฝูาระวังการเกิดโรค การให๎ความรู๎ในการดูแลสุขภาพของสตรีตั้งครรภ์และทักษะการเลี้ยงดู
ทารก เพื่อปูองกันและลดอัตราการตายของมารดาและทารกหลังการคลอดในพื้นที่ การพัฒนาและสร๎างระบบ
รับมือและปรับตัวตํอโรคอุบัติใหมํและโรคอุบั ติซ้าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการให๎บริการของสถานพยาบาลในชุมชน พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให๎มีคุณภาพและเชื่อมโยง
ถึ ง ชุ ม ชนและครั ว เรื อ น พั ฒ นาระบบการแพทย์ ฉุ ก เฉิ น และระบบสํ ง ตํ อ ผู๎ ปุ ว ยที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และ
นาเทคโนโลยีดิจิทัลมาชํวยในการขยายการให๎บริการ การสนับสนุนกิจกรรมสุขภาวะให๎กับเด็กและเยาวชนใน
สถานศึกษา ด๎านการออกกาลั งกาย และกีฬาขั้นพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนให๎ กีฬากลายเป็นวิถีชีวิต รวมถึง
การเตรียมความพร๎อมด๎านสุขภาพรํางกายและจิตใจของผู๎สูงอายุเพื่อ รองรับสังคมสูงวัย และสร๎างเครือขําย
ภาคประชาชนในการเฝูาระวัง ปูองกัน และควบคุมโรค ตลอดจนถํายทอดองค์ความรู๎และสํงเสริมการรักษาโรค
โดยใช๎แพทย์ปัจจุบัน ควบคูํกับการพัฒนาการแพทย์ทางเลือกที่ใช๎ภูมิปัญญาแพทย์พื้นบ๎าน และการจัดตั้งศูนย์
ผลิตสมุนไพรของภาคเพื่อพัฒนาพืชสมุนไพรของท๎องถิ่นให๎ได๎มาตรฐานผลิต อาทิ ขมิ้นชัน มะขามแขก ชุมเห็ด
เทศ เถาวัลย์เปรียง และเพชรสังฆาต เป็นต๎น
๔) ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง สํงเสริมการรวมกลุํมวิสาหกิจชุมชน
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน อาทิ เครื่องแตํงกายมุสลิม สินค๎า OTOP โดยใช๎ภูมิปัญญาและกลไกประชารัฐ
ในการสนับสนุนความรู๎ในออกแบบผลิตภัณฑ์ การผลิต และการจัดการตลาด รวมทั้งสร๎างเอกลักษณ์ของสินค๎า
สํ ง เสริ ม การใช๎ เ ทคโนโลยี ใ นการเพิ่ ม ชํ อ งทางการตลาด และสนั บ สนุ น การตลาดโดยผํ า นระบบพาณิ ช ย์
อิเล็ กทรอนิ กส์ (E-commerce) การพัฒ นาการทํองเที่ยวนวัตวิถี โดยดึงภูมิปัญญาชุมชน วิถีชีวิตตํอยอด
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นของฝากของที่ระลึก เชื่อมโยงการทํองเที่ยววิถีชุมชนของแตํละท๎องถิ่น เพื่อสร๎างงาน
เพิ่ ม รายได๎ รวมทั้ ง สํ ง เสริ ม ให๎ ชุ ม ชนมี สํ ว นรํ ว มในการผลิ ต และการใช๎ พ ลั ง งานทดแทนเพื่ อ สร๎ า งมั่ น คง
ด๎านพลังงาน และลดต๎นทุนการผลิต
๕) สร้างความเข้มแข็งของสังคมพหุวัฒนธรรม โดยสร๎างความเข๎าใจและการยอมรับ
ในการอยูํรํวมกันของสังคมพหุวัฒนธรรมเพื่อการอยูํรํวมกันอยํางสันติสุข อนุรักษ์ ฟื้นฟูและรักษาอัตลักษณ์
วัฒนธรรมท๎องถิ่นที่หลากหลาย สนับสนุนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รวมทั้งสร๎างความเข๎มแข็งของ
สถาบันทางศาสนาเพื่อเผยแพรํหลักคาสอนที่ดีงามให๎แกํประชาชน สร๎างเครือขํายการมีสํวนรํวมของชุมชนใน
การดูแลรักษาความปลอดภัยของชุมชนและท๎องถิ่น เพื่อปูองกันและแก๎ไขปัญหาความไมํสงบในภาค

แผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน

