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สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
บูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) มีภารกิจในการจัดท าแผนพัฒนาภาค ทั้ง 6 ภาค โดยค านึงถึงความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2560-2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ในช่วงระยะเวลา 5 ปี รวมถึงนโยบายรัฐบาล และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ควบคู่กับ
ศักยภาพ โอกาส และบริบทการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ เพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทางการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ระดับภาค
ให้กับส่วนราชการ และเป็นกรอบการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดในช่วงเวลาเดียวกัน 

ตามปฏิทินการด าเนินงานภายใต้กลไก ก.บ.ภ. ในกลางปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็น
ช่วงเวลาของก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมถึงหลักเกณฑ์
การจัดท าแผนปฏิบัติการภาคซึ่งเป็นแผนงานโครงการของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2566 
ดังนั้น ส านักงานฯ จึงด าเนินการยกร่าง “ร่างกรอบแผนพัฒนาภาค พ.ศ. 2566 – 2570” ขึ้น เพ่ือให้จังหวัด 
กลุ่มจังหวัด และส่วนราชการ มีกรอบทิศทางการพัฒนาเชิงพ้ืนที่เพ่ือใช้ในการจัดท าแผนฯ โดยเป็นการยกร่าง
เพ่ือใช้งานไปพลางก่อน และเป็นด าเนินการพร้อมกับการจัดท าร่างกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2566 – 2570 ทั้งนี้ การจัดท าแผนพัฒนาภาค พ.ศ. 2566 - 2570 ฉบับ
สมบูรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จะมีการทบทวนสถานการณ์ ปรับปรุงข้อมูล และรับฟังความคิดเห็น
จากภาคีการพัฒนาในพ้ืนที่อีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ คาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ในเดือน
กันยายน 2565 

ร่างกรอบแผนพัฒนาภาค พ.ศ. 2566 – 2570 ยังคงมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายต่อเนื่อง
จากแผนช่วง 5 ปีก่อนหน้านี้ คือ มุ่งเน้นการพัฒนาเชิงพ้ืนที่และกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค โดยการเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน และลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจสังคม บนพ้ืนฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
โดยค านึงถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนให้สามารถปรับตัวและฟ้ืนตัวได้เร็ว เพ่ือเป็น
ฐานรองรับสถานการณ์วิกฤติต่างๆ ได้อย่างมั่นคงต่อไป 
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ร่าง 
กรอบแผนพัฒนาภาคเหนือ (พ.ศ. 2566 - 2570) 

 
๑. สถานการณแ์ละผลการพัฒนาภาค  

๑.๑ สถานการณ์การพัฒนาภาค  

1.1.1 ด้านเศรษฐกิจ 

(๑) ภาพรวม  

 เศรษฐกิจของภาคเหนือมีขนาดเล็ก
และขยายตัวช้า มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคเหนือปี 2562 มีสัดส่วน
ร้อยละ 7.7 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ ลดลงจากปี ๒๕๕๙ 
ที่มีสัดส่วนร้อยละ ๗.๙ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ เนื่องจากกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  รวมทั้ง
โครงการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจขนาดใหญ่ยังกระจายสู่
ภาคเหนือไม่มากนัก โดยในช่วง 3 ปีแรกของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) เศรษฐกิจภาคเหนือ
ขยายตัวร้อยละ 3.1 ต่่ากว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศในช่วงเดียวกันที่ขยายตัวร้อยละ 3.5  

ตารางท่ี 1 :  มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคเหนือ ณ ราคาประจ าป ี 
หน่วย : ล้านบาท 

กลุ่มจังหวัด 2558 2559 2560 2561 2562 
Per capita 

2562 
ภาคเหนือตอนบน 1 354,725 378,593 393,340 412,663 426,349 135,522 

สัดส่วน/ภาค 32.3 33.0 32.9 32.6 32.8  
ภาคเหนือตอนบน 2  183,288 192,384 198,716 202,610 210,307 89,304 

สัดส่วน/ภาค 16.7 16.8 16.6 16.0 16.2  
ภาคเหนือตอนล่าง 1  283,125 296,998 311,461 333,241 346,837 102,936 

สัดส่วน/ภาค 25.8 25.9 26.0 26.4 26.7  
ภาคเหนือตอนล่าง 2  278,329 279,580 293,513 315,395 316,341 126,381 

สัดส่วน/ภาค 25.3 24.4 24.5 25.0 24.3  
ภาคเหนือ 1,099,467 1,147,555 1,197,029 1,263,909 1,299,834 114,287 

สัดส่วน/ประเทศ 8.0 7.9 7.7 7.7 7.7  
ประเทศ 13,743,478 14,590,337 15,488,664 16,368,711 16,898,086 243,787 

ที่มา : ประมวลข้อมูลโดยใช้ฐานข้อมูล GDP ของกองบัญชีประชาชาต ิส่านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ (สศช.) 

 ภาคบริการยังมีบทบาทส าคัญในเศรษฐกิจของภาคเหนืออย่างต่อเนื่อง ในปี ๒๕๖๒ 
ภาคบริการมีสัดส่วนร้อยละ ๕๔.๖ ในโครงสร้างเศรษฐกิจของภาค รองลงมาเป็นภาคเกษตรและ
ภาคอุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนร้อยละ ๒๕.๖ และ ๑๙.๗ สัดส่วนภาคบริการเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ ๕๓.๗  
ในปี ๒๕๕๙ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของภาคการค้าปลีก และการขนส่งสินค้า เนื่องจากการตลาดและ 
การช่าระเงินแบบออนไลน์กระตุ้นให้ผู้บริโภคจับจ่ายใช้สอยและมีการขนส่งสินค้ามากขึ้น 
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 ภาคเกษตรขยายตัวสูงเม่ือเทียบกับสาขาการผลิตอ่ืน โดยช่วง 3 ปีแรกของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ภาคเกษตรขยายตัวเพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.6  ขณะที่ภาคบริการขยายตัวร้อยละ ๓.๑ และ
ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ ๑.๗ นอกจากนั้น พบว่า การขยายตัวของภาคเกษตรสูงกว่าการขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์รวมของภาคเหนือที่ขยายตัวในอัตราร้อยละ ๓.๑ 

ตารางที ่2 : โครงสร้างผลิตภัณฑ์ภาคเหนอื ณ ราคาประจ าปี 

สาขาการผลิต 2558 2559 2560 2561 2562 
ภาคเกษตร 304,621 287,825 303,454 331,115 333,195 

27.7 25.1 25.4 26.2 25.6 
ภาคอุตสาหกรรม 217,994 243,755 242,853 249,028 256,296 

19.8 21.2 20.3 19.7 19.7 
เหมืองแร่เหมืองหิน 45,377 44,976 41,926 44,595 42,652 

4.1 3.9 3.5 3.5 3.3 
อุตสาหกรรม 149,294 172,863 173,170 178,971 186,530 

13.6 15.1 14.5 14.2 14.4 
อื่นๆ 23,323 25,915 27,757 25,463 27,114 

2.1 2.3 2.3 2.0 2.1 
ภาคบริการ 576,852 615,976 650,722 683,766 710,343 

52.5 53.7 54.4 54.1 54.6 
ค้าส่งค้าปลีกฯ 136,474 149,930 160,001 172,086 178,272 

12.4 13.1 13.4 13.6 13.7 
ขนส่งฯ 24,870 27,601 31,999 34,796 38,389 

2.3 2.4 2.7 2.8 3.0 
อื่นๆ 415,509 438,445 458,721 476,884 493,682 

37.8 38.2 38.3 37.7 38.0 
ผลิตภัณฑ์รวม 1,099,467 1,147,555 1,197,029 1,263,909 1,299,834 

100 100 100 100 100 
ที่มา : ประมวลข้อมูลโดยใช้ฐานข้อมูล GPP ของกองบัญชีประชาชาติ สศช. 

ตารางท่ี 3 : อัตราการขยายตัวผลิตภัณฑ์ภาคเหนือ จ าแนกตามภาคการผลิต แบบปริมาณลูกโซ่  
หน่วย: ร้อยละ 

สาขาการผลิต 2558 2559 2560 2561 2562 เฉลี่ย ระยะแผนฯ 11  
(2555 - 2559) 

เฉลี่ย ระยะแผนฯ 12  
(2560 - 2562) 

ภาคเกษตร -10.4 -4.0 10.6 6.0 -2.8 -3.1 4.6 
ภาคอุตสาหกรรม 1.7 6.5 -1.4 3.7 2.7 2.8 1.7 

เหมืองแร่เหมืองหิน -2.5 1.5 -13.7 -3.3 0.4 2.6 -5.5 
อุตสาหกรรม 3.1 7.2 0.9 6.4 3.0 2.6 3.4 
อื่นๆ 2.8 11.5 4.5 -2.7 3.7 5.5 1.8 

ภาคบริการ 4.6 3.8 3.6 3.5 2.1 3.9 3.1 
ค้าส่งค้าปลีกฯ 4.4 4.1 4.3 5.9 1.5 4.6 3.9 
ขนส่งฯ 9.1 5.6 13.9 9.2 9.5 9.0 10.9 
อื่นๆ 4.4 3.7 2.8 2.4 1.8 3.5 2.3 

ผลิตภัณฑ์รวมภาคเหนือ -0.6 2.2 4.3 4.2 0.9 1.5 3.1 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 3.1 3.4 4.2 4.2 2.3 3.5 3.5 

ที่มา : ประมวลข้อมูลโดยใช้ฐานข้อมูล GPP ของกองบัญชีประชาชาต ิสศช. 
  



ร่าง กรอบแผนพัฒนาภาคเหนือ (พ.ศ. 2566 - 2570) 3 

 รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่องแต่ยังต่ ากว่าระดับประเทศ 
ในปี 2562 ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวประชากรของภาคเหนือ (GRP Per capita) เท่ากับ 114,287 บาทต่อคน
ต่อปี เพ่ิมข้ึนจากปี 2559 ที่เท่ากับ 99,852 บาทต่อคนต่อปี แต่ยังต่่ากว่าระดับประเทศที่มีมูลค่าผลิตภัณฑ์
ต่อหัวเท่ากับ ๒๔๓,๗๘๗ บาทต่อคนต่อปี โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัวต่่าที่สุดเท่ากับ 
63,370 บาทต่อคนต่อปี และจังหวัดล่าพูนมีผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัวสูงที่สุดเท่ากับ 204,009 บาท ต่อคน
ต่อปี 

ตารางท่ี 4 : มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวประชากร  
หน่วย : บาท/คน/ป ี

กลุ่มจังหวัด 2558 2559 2560 2561 2562 
ภาคเหนือตอนบน 1 113,035 120,542 124,843 130,859 135,522 
ภาคเหนือตอนบน 2 75,797 80,099 83,236 85,407 89,304 
ภาคเหนือตอนล่าง 1 83,102 87,441 91,939 98,634 102,936 
ภาคเหนือตอนล่าง 2 108,252 109,493 115,808 125,276 126,381 
ภาคเหนือ 95,321 99,852 104,451 110,656 114,287 
ประเทศ 202,152 213,553 225,126 236,860 243,787 

ที่มา : กองบัญชีประชาชาต ิสศช. 

(๒) การเกษตร 

 พื้นที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรส่วนใหญ่อยู่ในภาคเหนือตอนล่าง ในปี 2562 
มีพ้ืนที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรรวม 32.5 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 21.8 ของพ้ืนที่ใช้ประโยชน์ทาง
การเกษตรทั้งประเทศ โดยพ้ืนที่เกษตรของภาคเหนือส่วนใหญ่อยู่ในภาคเหนือตอนล่างซึ่งเป็นพ้ืนที่ราบ ๒๑.๙ 
ล้านไร่ ท่าการผลิตพืชส่าคัญ ได้แก่ ข้าว อ้อยโรงงาน และมันส่าปะหลัง และภาคเหนือตอนบน ๑๐.๖ ล้านไร่ 
เป็นพื้นทีส่่าคัญในผลิตพืชผัก ผลไม้ 

 สัดส่วนพื้นที่ชลประทานต่อพื้นที่ เกษตรของภาคเหนือสูงกว่าสัดส่วนของ
ประเทศ ช่วยลดความเสี่ยงจากภาวะภัยแล้ง ในปี 2562 ภาคเหนือมีพ้ืนที่ชลประทานรวม ๑๐.๒ ล้านไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 29.4 ของพ้ืนที่ชลประทานทั้งประเทศ เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ ๒๗.๘ ในปี ๒๕๕๙ โดยมีสัดส่วน
พ้ืนทีช่ลประทานต่อพ้ืนที่เกษตรร้อยละ 31.3 สูงกว่าระดับประเทศท่ีมีสัดส่วนร้อยละ 23.2 

 ผลิตภาพแรงงานภาคเกษตรต่ า เม่ือเทียบกับผลิตภาพแรงงานในสาขาการผลิตอ่ืน 
โดยผลิตภาพแรงงานภาคเกษตรภาคเหนือในปี  ๒๕๖๒ เท่ากับ 42 ,112.56 บาทต่อคน ขณะที่
ภาคอุตสาหกรรมเท่ากับ 293,852.56 บาทต่อคน และภาคบริการเท่ากับ 160,676 .88 บาทต่อคน 
รวมทั้งมีมูลค่าทางเศรษฐกิจต่่า โดยในปี  2562 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรของภาคเหนือมีมูลค่า 
333,195 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.6 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเหนือ  

 กระบวนการผลิตการเกษตรเริ่มปรับเปลี่ยนสู่การเกษตรสร้างมูลค่า เกษตรกรมี
การปรับกระบวนการผลิตสู่เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์มากขึ้น ตามพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ใส่ใจใน
สุขภาพและสิ่งแวดล้อม และมีการใช้เทคโนโลยีในกระบวนการผลิต อาทิ การใช้โดรน การใช้แอพพลิเคชั่น 
ทดแทนแรงงานเกษตรที่สูงวัย ซึ่งจะเป็นการพัฒนาสู่ระบบเกษตรอัจฉริยะที่มีการบริหารจัดการการผลิตอย่าง
ประสิทธิภาพ 
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ตารางท่ี ๕ :  โครงสร้างและอัตราการขยายตัวภาคเกษตร รายกิจกรรมการผลิต 
 หน่วย : ร้อยละ 

กิจกรรมการผลิต 
โครงสร้างการผลิต อัตราการขยายตัว 

เฉลี่ยระยะแผนฯ ๑๑  
(๒๕๕๕ - ๒๕๕๗) 

เฉลี่ยระยะแผนฯ ๑2  
(๒๕60 - 2562) 

เฉลี่ยระยะแผนฯ ๑๑  
(๒๕๕๕ - ๒๕๕๗) 

เฉลี่ยระยะแผนฯ ๑2  
(๒๕60 - 2562) 

พืช 88.1 87.0 -2.8 4.8 
ปศุสัตว์ 8.1 8.9 3.6 -1.2 
บริการทางการเกษตร และปา่ไม้ 2.3 2.7 0.9 2.8 
ประมง 1.5 1.4 -6.5 -0.8 
เกษตร 100.0 100.0 -3.1 4.6 

ที่มา : ส่านกับัญชีประชาชาติ สศช. 

ตารางท่ี 6 : พื้นที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ขนาดฟารม์ และพื้นที่ชลประทาน ปี 2562 

กลุ่มจังหวัด พื้นที่ใช้ประโยชน์ทาง
การเกษตร (ไร่) ขนาดฟาร์ม (ไร่) พื้นที่ชลประทาน (ไร่) 

สัดส่วนพ้ืนที่
ชลประทาน/พื้นที่
เกษตร (ร้อยละ) 

ภาคเหนือตอนบน 1 3,835,075 8.9 1,834,246 47.83 
ภาคเหนือตอนบน 2 6,733,477 15.5 1,524,031 22.63 
ภาคเหนือตอนล่าง 1 10,818,115 22.4 2,541,950 23.50 
ภาคเหนือตอนล่าง 2 11,118,467 28.5 4,283,749 38.53 
ภาคเหนือ 32,505,134 19.1 10,183,976 31.33 
ประเทศ 149,252,451 19.8 34,588,042 23.17 

ที่มา : ส่านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมชลประทาน 

(๓) อุตสาหกรรม 

 ภาคอุตสาหกรรมมีบทบาทในเศรษฐกิจภาคเหนือน้อย และมีการขยายตัวลดลง 
ปี ๒๕๖๒ ภาคอุตสาหกรรมมีสัดส่วนในโครงสร้างเศรษฐกิจของภาคร้อยละ 19.7 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
4.9 ของมูลค่าภาคอุตสาหกรรมของประเทศ ในช่วง 3 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ภาคอุตสาหกรรม
ของภาคเหนือขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 1.7 ลดลงจากท่ีขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 2.8 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 
นอกจากนั้น พบว่า ผลิตภาพแรงงานภาคอุตสาหกรรมสูงกว่าภาคการผลิตอ่ืน โดยมีผลิตภาพแรงงาน 
293 ,852 .56 บาทต่อคน แต่ยังต่่ากว่าผลิตภาพแรงงานภาคอุตสาหกรรมของประเทศ  ซึ่งเท่ากับ
543,130.94 บาทต่อคน 

 อุตสาหกรรมภาคเหนือส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน พ่ึงพาทรัพยากร 
ในพ้ืนที่ อาทิ วัตถุดิบทางการเกษตร แร่ดินขาว ไม้แปรรูป และอาศัยแรงงานเป็นหลัก อุตสาหกรรมที่ส่าคัญ
ของภาคเหนือประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มมีสัดส่วนสูงที่สุดและขยายตัวต่อเนื่อง  คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 64.9 ส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดก่าแพงเพชร รองลงมาเป็นการผลิตผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
อิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์จากแร่อโลหะ เครื่องแต่งกาย ผลิตภัณฑ์ที่ท่าจากโลหะประดิษฐ์ และการผลิตสิ่งทอ  

 อุตสาหกรรมของภาคเหนือสามารถยกระดับสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ได้  โดย
การใช้อัตลักษณ์ด้านวัฒนธรรม เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อยอดเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่สินค้าและบริการในเชิง
สร้างสรรค ์อาทิ ผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกาย สิ่งทอ และศิลปะ โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ล่าพูน และ
ล่าปาง ซึ่งเป็นพ้ืนที่อารยธรรมล้านนาที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น รวมถึงอุตสาหกรรมบริการ อาทิ บริการสุขภาพ 
แพทย์แผนไทย และสปา ซึ่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของภาคเหนือมีอัตราการขยายตัวเพ่ิมข้ึน โดยช่วง ๓ ปีแรก
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ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒ (ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕.๐ สูงกว่าในช่วงแผนฯ ๑๑ ที่ขยายตัว
เฉลี่ยร้อยละ ๒.4 และในปี 2562 ภาคเหนือมมีูลค่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 51,913.66 ล้านบาท เป็นสัดส่วน
ร้อยละ 7.4 ของมูลค่าเศรษฐกิจของภาค เพ่ิมข้ึนจาก 44,824.49 ล้านบาท ในปี ๒๕๕๙ 

 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือเป็นฐานการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ส าคัญ  
ในปี 2563 มีโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 23 แห่งในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ คิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 31.9 ของโรงงานในนิคมฯ ท่าการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ แผงวงจรไฟฟ้า (Integrated Circuit: 
IC) แผ่นวงจรพิมพ์ (Print Circuit Board: PCB) ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (Hard Disk Drive: HDD) ซึ่งมีความต้องการ
เพ่ิมสูงขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล และอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง หรือ Internet of Things (IoT) 
ปัจจุบันมีการจ้างงานในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 21,571 คน คิดเป็นร้อยละ 48.1 ของการจ้างงานในนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือ อย่างไรก็ตาม การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ มีบทบาท
การผลิตในการเป็นผู้รับจ้างผลิตแบบ OEM อาจมีความเสี่ยงในการย้ายฐานการผลิตไปยังต่างประเทศได้ 

ตารางท่ี 7 :  มูลค่าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ภาคเหนือ จ าแนกตามประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม 
แบบปริมาณลูกโซ่ และอัตราการขยายตัว ปี ๒๕58 - ๒๕62 

หน่วย : ล้านบาท 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 2558 2559 2560 2561 2562 
เฉลี่ยแผนฯ 11 
(2555-2559) 

เฉลี่ยแผนฯ 12 
(2560-2562) 

มูลค่าอตุสาหกรรมสร้างสรรค์ 43,489.37 44,824.49 46,902.52 49,477.92 51,913.66 42,506.32 49,431.37 
อัตราการขยายตัว (ร้อยละ) 1.91 3.1 4.6 5.5 4.9 2.4 5.0 
สัดส่วนผลติภณัฑ์รวมต่อ GRP (ร้อยละ) 6.9 7.0 7.0 7.1 7.4 6.6 7.1 
ภาคผลติอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์  16,430.96   17,189.87   18,065.99   18,771.25   20,313.45   16,262.33   19,050.23  
อัตราการขยายตัว (ร้อยละ) 4.0 4.6 5.1 3.9 8.2 0.5 5.7 

การผลิตสิ่งทอ 780.69 811.11 979.79 1,256.98 1,546.50 670.94 1,261.09 
การผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย 7,730.35 7,555.53 7,520.15 7,936.28 8,046.34 7,345.46 7,834.25 
การผลิตเครื่องหนังฯ 592.85 554.70 607.19 554.65 563.22 622.01 575.02 
การผลิตไม้และผลิตภัณฑ์จากไมฯ้ 637.06 667.17 702.52 686.65 666.49 620.84 685.22 
การผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์จากไมฯ้ 460.25 488.73 532.76 655.24 599.96 560.61 595.99 
การผลิตเฟอร์นิเจอร ์ 405.57 447.31 517.21 488.58 498.82 412.28 501.54 
การผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทอื่น ๆ 1,839.09 1,958.52 2,102.21 1,834.15 2,436.98 1,890.95 2,124.45 
การจัดพิมพ์จ่าหน่ายหรือเผยแพร่ 185.12 229.76 193.25 196.18 187.83 184.60 192.42 
กิจกรรมการผลิตภาพยนตร์ฯ 15.97 50.23 19.27 22.18 24.96 22.26 22.14 
กิจกรรมการจัดผังรายการโทรทัศน์ฯ 317.58 317.28 353.78 339.37 260.56 255.69 317.90 
กิจกรรมการจัดท่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฯ 1,493.69 1,540.59 1,477.41 1,481.61 1,538.09 1,634.49 1,499.04 
กิจกรรมงานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมฯ 106.96 132.31 137.04 117.70 119.86 83.28 124.87 
การโฆษณาและการวิจัยตลาด 54.52 56.72 57.00 61.42 80.63 50.77 66.35 
กิจกรรมทางวิชาชีพฯ 59.16 63.77 58.18 51.55 45.53 83.70 51.75 
ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ 1,752.12 2,316.13 2,808.22 3,088.70 3,697.68 1,824.44 3,198.20 

ภาคบรกิารอตุสาหกรรมสร้างสรรค์  
(กิจกรรมด้านสุขภาพฯ) 27,058.41 27,634.62 28,836.53 30,706.67 31,600.21 26,243.99 30,381.14 

อัตราการขยายตัว (ร้อยละ) 0.7 2.1 4.4 6.5 2.9 4.0 4.6 
ที่มา : ประมวลผลข้อมูลโดยใช้ฐานข้อมลู GRP ของส่านักบญัชีประชาชาติ สศช. 

หมายเหตุ :  จ่าแนกตามกิจกรรมที่เกี่ยวข้องจากมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคเหนือที่ใช้รหัส TSIC 2 หลัก โดยอ้างอิงกับรหัส TSIC 5 หลัก จากการนิยาม
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ตามการศึกษาโครงการการจัดทา่นิยามเศรษฐกิจสร้างสรรค์และกลุ่มรหัสสาขาการสร้างสรรค์ ของศูนย์บริการ
วิชาการเศรษฐศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ปี 2559 
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(๔)  การท่องเที่ยว 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
ในปี ๒๕๖๓ เป็นผลให้การท่องเที่ยวภาคเหนือหดตัว และเกิดรูปแบบการท่องเที่ยวใหม่ โดยในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) จ่านวนนักท่องเที่ยวและรายได้หดตัวเฉลี่ยร้อยละ 7.1 และ 
7.6 ตามล่าดับ และในปี 2563 รายได้จากการท่องเที่ยวลดลงถึงร้อยละ 51.9 แต่หดตัวน้อยกว่ารายได้จาก
การท่องเที่ยวของประเทศที่ลดลงร้อยละ 70.9 ส่วนจ่านวนนักท่องเที่ยวลดลงร้อยละ ๔๓.๖ ซึ่งหาก
เปรียบเทียบในปี 2560 -2562 (เนื่องจากปี 2563 เป็นปีที่มีสถานการณ์ไม่ปกติ) สัดส่วนนักท่องเที่ยวของ
ภาคเหนือส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยมากกว่าร้อยละ 85.2 ส่าหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติร้อยละ 40.9 
มาจากยุโรปและอเมริกา และร้อยละ 30.2 เป็นนักท่องเที่ยวจีน โดยเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวหลัก 
ปัจจุบันพบว่าพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเปลี่ยนไปเป็นการท่องเที่ยวแบบ New Normal ที่ให้ความส่าคัญกับ
สุขอนามัยในสถานบริการและแหล่งท่องเที่ยวมากขึ้น การท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะลดลง ปรับเปลี่ยนเป็นการ
ท่องเที่ยวเป็นกลุ่มขนาดเล็กที่มีความต้องการเฉพาะเจาะจง การเดินทางด้วยตนเอง  และการท่องเที่ยว
ระยะใกล้ที่เน้นการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว 

 การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวยังอยู่ในระดับต่ าเม่ือเทียบกับระดับประเทศ ในปี 
2562 ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวภาคเหนือเท่ากับ 2,727.72 บาทต่อคนต่อวัน ต่่ากว่าค่าใช้จ่ายต่อ
หัวของนักท่องเที่ยวระดับประเทศที่เท่ากับ 3,881.70 บาทต่อคนต่อวัน ส่าหรับระยะเวลาพ่านักมีแนวโน้ม
ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยปี ๒๕๖๒ มีระยะเวลาพ่านักเฉลี่ย 2.38 วัน ลดลงจาก 2.44 วันในปี 2559 สาเหตุ
ส่วนหนึ่งมาจากการลดลงของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีค่าใช้จ่ายต่อทริปสูง ประกอบกับสินค้าและบริการด้าน
การท่องเที่ยวยังไม่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล และรูปแบบความเชื่อมโยงของกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว
ยังมีน้อย ไม่สามารถจูงใจให้นักท่องเที่ยวใช้จ่ายและพักอยู่เป็นระยะเวลานาน 

ตารางท่ี 8 :  จ านวนนักท่องเที่ยว รายได้ และอัตราการขยายตัว ปี ๒๕59 - ๒๕63 

รายการ ๒๕59 ๒๕60 ๒๕61 2562 ๒๕63 เฉลี่ยแผนฯ ๑1  
(๒๕๕5-๒๕๕9) 

เฉลี่ยแผนฯ ๑2 
(๒๕60-๒๕63) 

นักท่องเที่ยว 
    

 
  

จ่านวน (ล้านคน) 31.๐6 33.82 35.35 36.01 20.30 27.16 31.37 

สัดส่วนต่อประเทศ 11.6 11.7 11.7 11.7 14.8 11.7 12.1 

อัตราการขยายตัว 4.3 8.9 4.5 1.9 -43.6 11.0 -7.1 

รายได้        

มูลค่า (ล้านบาท) 158,771.44 175,454.22 190,410.84 195,339.67 93,979,27 130,931.38 163,796.00 

สัดส่วนต่อประเทศ 7.4 7.1 7.1 7.2 11.9 7.8 7.5 

อัตราการขยายตัว 7.4 10.5 8.5 2.6 -52.0 15.1 -7.6 

วันพักเฉลี่ย (วัน) 2.53 2.44 2.43 2.38 n/a 2.59 2.42 

ค่าใช้จ่ายต่อหัว (บาท) 2,429.60 2,535.98 2,652.24 2,727.72 n/a 2,238.21 2,638.65 
อัตราการขยายตัวของ

ค่าใช้จ่ายต่อหัว 4.1 4.4 4.6 2.8 n/a 4.2 3.9 

ที่มา : กรมการท่องเท่ียว 
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ตารางท่ี 9  : จ านวนนักท่องเที่ยว และรายได้จากการท่องเที่ยว จ าแนกตามกลุ่มจังหวัด ปี ๒๕๕9 - ๒๕63 

รายการ ๒๕59 ๒๕60 ๒๕61 2562 ๒๕63 เฉลี่ย แผนฯ ๑1  
(๒๕๕5-๒๕๕9) 

เฉลี่ย แผนฯ ๑2 
(๒๕60-๒๕63) 

ภาคเหนือตอนบน ๑        
จ่านวน (ล้านคน)        12.44  13.70 14.45 14.83 8.13 10.77 12.78 
มูลค่า (ล้านบาท) 98,473.41  108,983.40 118,690.95 122,008.38 55,583.41 78,939.75 101,316.54 
   สัดส่วนตอ่ภาค        62.0  62.1 62.3 62.5 59.1 60.3 61.9 
   อัตราการขยายตัว          8.8  10.7 8.9 2.8 -54.4 16.2 -8.0 

ภาคเหนือตอนบน ๒         
จ่านวน (ล้านคน)          5.34  5.79 6.13 6.21 3.74 4.87 5.47 
มูลค่า (ล้านบาท) 28,464.22  31,376.69 34,408.39 35,179.47 18,323.03 25,328.73 29,821.90 
   สัดส่วนตอ่ภาค        17.9  17.9 18.1 18.0 19.5 19.4 18.2 
   อัตราการขยายตัว          4.2  10.2 9.7 2.2 -47.9 12.3 -6.5 

ภาคเหนือตอนล่าง 1         
จ่านวน (ล้านคน)         9.36  10.09 10.41 10.60 5.99 8.38 9.27 
มูลค่า (ล้านบาท) 24,735.97 27,191.73 28,927.84 29,657.07 15,629.64 21,311.32 25,351.57 
   สัดส่วนตอ่ภาค       15.6  15.5 15.2 15.2 16.6 16.3 15.5 
   อัตราการขยายตัว          6.1  9.9 6.4 2.5 -47.3 13.9 -7.1 

ภาคเหนือตอนล่าง 2         
จ่านวน (ล้านคน)          3.93  4.24 4.35 4.38 2.44 3.13 3.85 
มูลค่า (ล้านบาท)   7,097.84  7,902.40 8,383.66 8,494.75 4,443.19 5,351.58 7,306.00 
   สัดส่วนตอ่ภาค          4.5  4.5 4.0 4.3 4.7 4.1 4.5 
   อัตราการขยายตัว          5.5  11.3 6.1 1.3 -47.7 21.9 -7.2 

ที่มา : กรมการท่องเท่ียว 

(๕) การค้าชายแดน 

 ภาพรวมการค้าชายแดนภาคเหนือหดตัว โดยมูลค่าการค้าผ่านด่านชายแดน
ภาคเหนือในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑2 (ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓) มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยลดลงร้อยละ 0.8  
ต่่ากว่าอัตราการขยายตัวเฉลี่ยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑1 ทีข่ยายตัวร้อยละ 23.1 เป็นผลจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ท่าให้เกิดข้อจ่ากัดในการขนส่งสินค้า 
ผ่านด่านชายแดน รวมทั้งการแข็งค่าของค่าเงินบาท และความล่าช้าในการตรวจอนุมัติหนังสือรับรองที่ยื่น 
ขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษีศุลกากรของเมียนมาร์ 

 มูลค่าการค้าชายแดนส่วนใหญ่มาจากการค้ากับสหภาพเมียนมาร์ ภาคเหนือ
เป็นประตูการค้ากับประเทศคู่ค้า 3 ประเทศ ได้แก่ ส่วนใหญ่เป็นการค้ากับเมียนมาร์ ร้อยละ 59.6 ของมูลค่า
การค้าชายแดนของภาค โดยผ่านด่านแม่สอด จังหวัดตาก เป็นหลัก รองลงมาเป็นการค้ากับ สปป.ลาว  
ในสัดส่วนร้อยละ 22.4 และจีนตอนใต้ ร้อยละ 18.0 ซ่ึงลดลงจากมูลค่าการค้าในปี 2559 

 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนภาคเหนือยังไม่ประสบความส าเร็จ 
ภาคเหนือมีเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 2 พ้ืนที่ ได้แก่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่จังหวัดตาก และ
จังหวัดเชียงราย ในปี 2562 มูลค่าการลงทุนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจชายแดนของภาคเหนือ เท่ากับ 14.8  
ล้านบาท ลดลงจาก 4,607.7 ล้านบาท ในปี 2559 เนื่องจากยังไม่สามารถดึงดูดอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 
ให้มาลงทุนในพ้ืนที่ได้ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนภาคเหนือจึงเป็นเพียงทางผ่านของสินค้าเท่านั้น ถึงแม้จะมี
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ปัจจัยสนับสนุนด้านโครงข่ายโลจิสติกส์ที่มีศักยภาพ อาทิ เส้นทาง R3a เชื่อมต่อไปสู่จีนตอนใต้ และเส้นทาง
ขนส่งผ่านสะพานมิตรภาพไทย - พม่า แห่งที่ 2 เชื่อมกับโครงข่ายโลจิสติกส์ภายในประเทศ  

ตารางที่ 10 : มูลค่าการค้าผ่านด่านศุลกากรชายแดนภาคเหนือ ปี 2553 - 2556 และอัตราการขยายตัว 
หน่วย : ล้านบาท/ร้อยละ 

มูลค่าการค้า 2559 2560 2561 2562 2563 เฉลี่ย ระยะแผนฯ 11  
(2555-2559) 

เฉลี่ย ระยะแผนฯ 12  
(2560-2563) 

ส่งออก 123,284.2 120,710.6 122,890.7 117,799.7  103,710.3   
5.7 -2.1 1.8 -4.1 -12.0 20.5 -4.1 

น าเข้า 28,764.7 33,776.7 38,348.1 40,648.0  42,651.5   
132.6 17.4 13.5 6.0 4.9 48.7 10.5 

ดุลการค้า 94,519.5 86,933.9 84,542.6 77,151.6 61,058.8   
-9.3 -8.0 -2.8 -8.7 -20.9 17.3 -10.1 

มูลค่ารวม 152,048.9 154,487.3  161,238.8 158,447.7  146,361.8   
17.9 1.6 4.4 -1.7  -7.6 23.1 -0.8 

ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ  

ตารางท่ี 11 : มูลค่าและสัดส่วนการค้าผ่านด่านศุลกากรชายแดนภาคเหนือ ปี 2559-2563  
 หน่วย : ล้านบาท/ร้อยละ 

มูลค่าการค้า 2559 2560 2561 2562 2563 
ส่งออก 123,284.2 120,710.6 122,890.7 117,799.7  103,710.3 

81.1 78.1 76.2 74.3 70.9 
น าเข้า 28,764.7 33,776.7 38,348.1 40,648.0  42,651.5 

18.9 29.1 23.8 25.7 29.1 
ดุลการค้า 94,519.5 86,933.9 84,542.6 77,151.6 61,058.8 

     
มูลค่ารวม 152,048.9 154,487.3  161,238.8 158,447.7  146,361.8 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ  

ตารางที่ 12 : มูลค่าการค้าชายแดนภาคเหนือจ าแนกตามประเทศคู่ค้า ปี 2559-2563 โครงสร้าง และอัตราการขยายตัว 
หน่วย : ล้านบาท 

ประเทศคู่ค้า 2559 2560 2561 2562 2563 
เฉลี่ย  

ระยะแผนฯ 11  
(2555-2559) 

เฉลี่ย  
ระยะแผนฯ 12  
(2560-2563) 

เมียนมาร ์

ส่งออก 93,071.3  87,940.4  87,643.3  82,701.7  74,694.4  23.4 -5.3 
น่าเข้า 4,839.0  5,657.3  7,187.9  10,052.3  12,486.0  40.6 27.0 
มูลค่า 97,910.3  93,597.8  94,831.2  92,754.0  87,180.4  23.9 -2.8 
ร้อยละ 12.8 

 

-4.4 1.3 -2.2 -6.0   

สปป.ลาว 

ส่งออก 21,909.6  20,479.8  21,938.9  15,101.1  11,398.9  19.9 -13.8 
น่าเข้า 16,911.3  20,951.5  24,485.3  23,043.3  21,383.5  378.5 6.9 
มูลค่า 38,820.9  41,431.3  46,424.2  38,144.5  32,782.4  31.3 -3.3 
ร้อยละ              40.6  

 

6.7 12.1 -17.8 -14.1   

จีนตอนใต้ 

ส่งออก  8,303.3  12,290.4  13,308.4  19,996.8  17,617.0  3.6 23.7 
น่าเข้า 7,014.4  7,167.9  6,675.0  7,552.4  8,782.0  20.3 6.2 
มูลค่า 15,317.7  19,458.3  19,983.4  27,549.2  26,399.0  8.9 15.9 
ร้อยละ                5.1  

 

27.0 2.7 37.9 -4.2   

รวม  
3 ประเทศ 

ส่งออก 123,284.2  120,710.6 122,890.7  117,799.7 103,710.3 20.5 -4.1 
น าเข้า 28,764.7  33,776.7 38,348.1  40,648.0 42,651.5 48.7 10.5 
มูลค่า 152,048.9  154,487.3 161,238.8  158,447.7 146,361.8 23.1 -0.8 

ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ 
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1.1.2 ด้านสังคม 

(๑) ประชากร 

 ประชากรของภาคเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ในอัตราต่ ากว่าระดับประเทศ ปี  2562  
มีจ่านวนประชากร 12.12 ล้านคน หรือร้อยละ ๑๘.2 ของประเทศ เพ่ิมข้ึนจาก 12.08 ล้านคน ในปี ๒๕๕9 
และมีอัตราการเพ่ิมขึ้นของประชากรในช่วงปี 2559 - 2562 โดยเฉลี่ยร้อยละ ๐.1 ต่่ากว่าประเทศที่มีอัตรา
การเพ่ิมเฉลี่ยร้อยละ ๐.3 โดยจังหวัดเชียงใหม่ มีประชากรมากที่สุด 1.78 ล้านคน รองลงมา คือ จังหวัด
เชียงราย มีประชากร ๑.๒๙ ล้านคน และจังหวัดนครสวรรค์ มีประชากร ๑.๐6 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.7  
๑๐.7  และ ๘.7 ของประชากรภาค ตามล่าดับ 

 ภาคเหนือเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ เร็วกว่าระดับประเทศโครงสร้าง
ประชากรของภาคเหนือเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ปี 2562 มีสัดส่วนประชากรสูงอายุ
ร้อยละ 21.7 ซึ่งสูงกว่าร้อยละ 17.5 ของสัดส่วนผู้สูงอายุระดับประเทศ โดยเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 19.5  
ในปี ๒๕๕9 เป็นผลให้ประชากรวัยแรงงานต้องรับภาระในการดูแลผู้สูงอายุมากขึ้น จากประชากรวัยแรงงาน 
3.3 คน ดูแลผู้สูงอาย ุ๑ คน ในปี 2559 เป็นประชากรวัยแรงงาน 2.6 คน ดูแลผู้สูงอาย ุ๑ คน ในปี 2562 

 ประชากรเมืองเพิ่มขึ้นในอัตราต่ ากว่าระดับประเทศ  ปี 2562 ภาคเหนือ 
มีประชากรเมือง 3.28 ล้านคน เพ่ิมขึ้นในอัตราร้อยละ 0.31 จาก 3.27 ล้านคน ในปี 2559 ซึ่งต่่ากว่า
อัตราเพ่ิมของประชากรเมืองระดับประเทศในช่วงปี 2559 – 2562 ในอัตราร้อยละ 1.65 โดยจังหวัด
ก่าแพงเพชรมีอัตราการเพ่ิมของประชากรเมืองในช่วงปี 2559 – 2562 มากที่สุด ร้อยละ 8.4 รองลงมา 
ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่และตาก มีอัตราการเพ่ิมของประชากรเมืองร้อยละ 2.8 และ 2.4 ตามล่าดับ ซึ่งเป็น
เมืองที่มีการกระจุกตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

ตารางท่ี 13 : ประชากรภาคเหนือ 

รายการ 
ปี 

2557 2558 2559 2560 2561 2562 

จ่านวนประชากร (ลา้นคน) 11.85 12.07 12.08 12.09 12.12 12.12 

โครงสร้างประชากร (ร้อยละ) 
     

 
กลุ่ม 0-14 ปี 17.9 17.5 17.1 16.7 16.2 16.5 
กลุ่ม 15-59 ปี 64.2 63.8 63.4 62.9 62.9 60.7 
กลุ่ม 60+ 17.9 18.7 19.5 20.2 20.9 21.7 

จ่านวนประชากรเมือง (ล้านคน) 3.19 3.28 3.27 3.29 3.29 3.28 

(๒) แรงงาน 
 แรงงานมีการศึกษาสูงข้ึน แต่ผู้จบการศึกษาระดับอุดมศึกษายังมีน้อย ปี ๒๕๖2 

มีผู้มีงานท่า 6.15 ล้านคน มีแรงงานที่มีความรู้ระดับประถมศึกษาร้อยละ 45.9 ลดลงจากร้อยละ 48.4 
ในปี ๒๕๕9 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 14.9  เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 13.9 ในปี 2559 ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 12.2 เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 11.5 ในปี ๒๕๕9  ระดับอุดมศึกษา ร้อยละ 12.5 
เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 11.8 ในปี ๒๕๕9 ซ่ึงร้อยละ 45.2 ของผู้มีงานท่าอยู่ในภาคบริการ  
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 ผลิตภาพแรงงานของภาคมีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่อง โดยในปี 2562 ผลิตภาพ
แรงงานรวมของภาค เท่ากับ 114,841.51 บาทต่อคน เพ่ิมขึ้นจาก 102,084.94 บาทต่อคน ในปี 2559 
เป็นผลจากการด่าเนินการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ตารางที่ 14  : ผู้มีงานท าจ าแนกตามระดับการศึกษา 
 หน่วย : พันคน 

ที่มา : ส่านักงานสถิติแห่งชาติ 
หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บ หมายถึง ร้อยละ 

(๓) การศึกษา 

 ประชาชนสามารถเข้าถึงการศึกษาเพิ่มมากขึ้น ยกเว้นพื้นที่ห่างไกล โดยใน 
ปี ๒๕62 จ่านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรภาคเหนือวัย ๑๕ – ๕๙ ปี  เท่ากับ ๘.99 ปี เพ่ิมขึ้นจาก ๘.
59 ปี ในปี ๒๕๕9 แต่ยังต่่ากว่าระดับประเทศที่ปีการศึกษาเฉลี่ย เท่ากับ 9.65 ปี อย่างไรก็ตาม พบว่าใน
พ้ืนที่ห่างไกลยังมีปัญหาในการเข้าถึงการศึกษา ซึ่งเชื่อมโยงกับความเหลื่อมล้่าเชิงพ้ืนที่ เชิงรายได้ และทาง
ดิจิทัล (Digital Divide) โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอน และตาก มีปีการศึกษาเฉลี่ยที่ต่่าสุดของภาคเหนือ เท่ากับ 
7.20 ปี และ 7.73 ปี ตามล่าดับ 

 การส่งเสริมสะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics 
Education : STEM Education) มีมากขึ้น โดยภาคเหนือมีศูนย์สะเต็มศึกษา 2 แห่ง ในจังหวัดเชียงใหม่ 
และจังหวัดพิษณุโลก และได้มีการขยายโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มไปยังจังหวัดอ่ืนๆ เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็น
การยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนาการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในปัจจุบันไปสู่อุตสาหกรรม
อนาคต ซึ่งเป็นการผลิตที่ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในระดับท่ีสูงขี้น 

(๔) สาธารณสุข 

 การให้บริการสาธารณสุขมีความครอบคลุมมากขึ้น แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้่า
ระหว่างพ้ืนที่ โดยสัดส่วนแพทย์ต่อประชากรมีการกระจุกตัวในจังหวัดที่เป็นเมืองศูนย์กลางและเมืองหลัก 
ภาคเหนือมีสถานบริการสาธารณสุขให้บริการครอบคลุมทั่วถึงทุกพ้ืนที่ มีจ่านวนโรงพยาบาล ๑๙5 แห่ง และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต่าบล (รพ.สต.) ๒,227  แห่ง และมีสัดส่วนแพทย์ต่อประชากรของภาคเหนือมี
แนวโน้มดีขึ้น โดยในปี ๒๕62 มีสัดส่วนแพทย์ต่อประชากร 1 : 1,843 คน เมื่อเปรียบเทียบกับปี ๒๕59 ที่มี
สัดส่วนแพทย์ต่อประชากร 1 : 2,350 คน แต่ยังคงต่่ากว่าระดับประเทศที่มีสัดส่วนแพทย์ต่อประชากร  
1 : 1,674 คน และเกณฑ์มาตรฐานขององค์การอนามัยโลก (WHO) ซึ่งก่าหนดแพทย์ต่อประชากร  

ปี ผู้มีงานท า ไม่มี
การศึกษา 

ประถมศึกษา
และต่ ากว่า มัธยมต้น มัธยมปลาย 

(สายสามัญ) อาชีวศึกษา วิชาชีพชั้นสูง อุดมศึกษา อ่ืนๆ 

2558 
6,396.90 

(100) 
435.10 

(6.8) 
3,194.70 

(49.9) 
873.00 
(13.6) 

721.90 
(11.3) 

171.40 
(2.7) 

265.90 
(4.2) 

711.90 
(11.1) 

22.80 
(0.4) 

2559 
6,310.90 

(100) 
429.30 

(6.8) 
3,052.30 

(48.4) 
877.30 
(13.9) 

728.3 
(11.5) 

181.90 
(2.9) 

278.80 
(4.4) 

746.20 
(11.8) 

16.80 
(0.3) 

2560 
6,220.90 

(100) 
413.80 

(6.7) 
2,953.20 

(47.5) 
877.60 
(14.1) 

726.10 
(11.7) 

177.40 
(2.9) 

289.60 
(4.7) 

757.50 
(12.2) 

25.70 
(0.4) 

2561 6,270.80 
(100) 

434.50 
(6.9) 

2,926.20 
(46.7) 

897.30 
(14.3) 

753.10 
(12.0) 

179.50 
(2.9) 

306.00 
(4.9) 

759.30 
(12.1) 

14.90 
(0.2) 

2562 
6,151.00 

(100) 
391.60 

(6.4) 
2,822.20 

(45.9) 
914.00 
(14.9) 

748.20 
(12.2) 

180.40 
(2.9) 

316.40 
(5.1) 

771.30 
(12.5) 

18.10 
(0.3) 
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1 : ๑,๐๐๐ คน ซึ่งสัดส่วนแพทย์ต่อประชากร ยังคงกระจุกตัวในจังหวัดที่เป็นเมืองศูนย์กลางและเมืองหลัก
ของภาค โดยจังหวัดพิษณุโลกและเชียงใหม่ มีสัดส่วนแพทย์ต่อประชากรต่่าที่สุด เท่ากับ 1 : ๑,063 คน และ 
1 : 1,176 คน ตามล่าดับ 

ตารางท่ี 15 : สัดส่วนแพทย์ต่อประชากร 
หน่วย : คน 

กลุ่มจังหวัด 2558 2559 2560 2561 2562 

ภาคเหนือตอนบน 1 1,711 1,672 1,537 1,440 1,392 

ภาคเหนือตอนบน 2 2,675 2,725 2,410 2,202 2,022 

ภาคเหนือตอนล่าง 1 2,389 2,573 2,156 2,039 1,954 

ภาคเหนือตอนล่าง 2 3,002 2,974 2,622 2,497 2,327 

ภาคเหนือ 2,314 2,350 2,074 1,944 1,843 

ประเทศ 2,035 2,065 1,843 1,771 1,674 
ที่มา : ส่านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 

 การเจ็บป่วยด้วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสูง
กว่าระดับประเทศ การเจ็บป่วยด้วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) (โรคมะเร็ง ความดันโลหิต หัวใจ 
เบาหวาน และหลอดเลือดสมอง) เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี ๒๕62 มีอัตราป่วยด้วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง (NCDs) 7,388.06 ต่อประชากรแสนคน เพ่ิมขึ้นจาก ปี ๒๕59 ที่มีอัตราป่วย 6,475.72 ต่อ
ประชากรแสนคน ซึ่งสูงกว่าระดับประเทศ 7,072.28 ต่อประชากรแสนคน โดยจังหวัดล่าปางมีการเจ็บป่วย
ด้วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) สูงที่สุดของภาคเหนือ คิดเป็น 10,625 ต่อประชากรแสนคนรองลงมา
เป็นจังหวัดอุตรดิตถ์ คิดเป็น 9,600.89 ต่อประชากรแสนคน และจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีอัตราป่วยต่่าที่สุด คิด
เป็น 3,309.05 ต่อประชากรแสนคน 

ตารางที่ 16 : ภาวะการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ 5 โรคหลัก (มะเร็ง ความดันโลหิต หัวใจ เบาหวาน และ
หลอดเลือดสมอง) 

หน่วย : ต่อประชากรแสนคน 

กลุ่มจังหวัด 
โรคไม่ติดต่อ 5 โรคหลัก 

2558 2559 2560 2561 2562 

ภาคเหนือตอนบน 1 6,356.06 6,829.78 6,898.35 7,254.55 7,789.94 

ภาคเหนือตอนบน 2 60,910.60 6,577.24 6,846.04 7,218.62 7,480.84 

ภาคเหนือตอนล่าง 1 6,077.69 6,286.67 6,389.50 6,658.01 6,898.48 

ภาคเหนือตอนล่าง 2 5,880.12 6,401.89 6,495.65 6,913.34 7,478.69 

ภาคเหนือ 6,109.08 6,475.72 6,640.92 6,992.81 7,388.06 

ประเทศ 5,778.14 6,090.13 6,300.48 6,687.95 7,072,.28 
ที่มา : ส่านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สา่นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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 อัตราการฆ่าตัวตายลดลง แต่สูงกว่าระดับประเทศ โดยในปี ๒๕62 อัตราการ 
ฆ่าตัวตาย เท่ากับ 9.8 ต่อประชากรแสนคน ลดลงจาก 10.2 ต่อประชากรแสนคน ในปี ๒๕59 อย่างไรก็ตาม 
อัตราการฆ่าตัวตายของประชากรภาคเหนือยังสูงกว่าระดับประเทศ 6.7 ต่อประชากรแสนคน โดยจังหวัดน่าน
มีอัตราการฆ่าตัวตายสูงสุดของภาคและของประเทศ เท่ากับ 12.5 ต่อประชากรแสนคน 

ตารางท่ี 17 : อัตราการฆ่าตัวตาย 
หน่วย : ต่อประชากรแสนคน 

กลุ่มจังหวัด 2558 2559 2560 2561 2562 

ภาคเหนือตอนบน 1 12.7 13.3 11.1 10.3 12.1 

ภาคเหนือตอนบน 2 12.4 11.6 10.6 11.7 10.7 

ภาคเหนือตอนล่าง 1 8.8 8.2 6.7 7.9 8.8 

ภาคเหนือตอนล่าง 2 6.7 7.8 6.7 7.8 7.5 

ภาคเหนือ 10.2 10.2 8.7 10.5 9.8 

ประเทศ 6.5 6.4 6.0 6.3 6.7 
ที่มา : ศูนย์ป้องกันการฆา่ตัวตายแห่งชาติ กรมสุขภาพจิต 

(๕) คุณภาพชีวิต 

 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนลดลง  โดยปี 2562  
มีคดีที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรับแจ้ง 113.20 คดีต่อประชากรแสนคน เพ่ิมขึ้นจาก 
59.24 คดีต่อประชากรแสนคน ในปี 2559 ส่วนใหญ่เป็นคดีเกี่ยวกับการลักทรัพย์ ฉ้อโกง และท่าร้าย
ร่างกาย สูงกว่าระดับประเทศทีมีจ่านวน 96.48 คดีต่อประชากรแสนคน ในขณะเดียวกัน สถานการณ์  
ยาเสพติดยังคงเป็นปัญหาส่าคัญต่อเนื่อง ในปี 2562 มีคดีจับกุมยาเสพติด 476.56 คดีต่อประชากรแสนคน 
เพ่ิมขึ้นจาก 286.41 คดีต่อประชากรแสนคน ในปี 2559 เนื่องจากภาคเหนือเป็นพ้ืนที่ที่มี พ้ืนที่ติด 
เขตชายแดนประเทศเพ่ือนบ้านและเป็นเส้นทางหลักในการลักลอบน่ายาเสพติดเข้าประเทศ โดยจังหวัดล่าพูน 
เป็นจังหวัดที่มีสัดส่วนคดียาเสพติดต่อประชากรแสนคนสูงสุด เท่ากับ 797.88 คดี จังหวัดแพร่ เท่ากับ 
674.85 คดี และจังหวัดน่าน เท่ากับ 624.39 คดี  

 ความยากจนลดลงแต่ยังความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ โดยในปี 2562 มีสัดส่วน
คนจนร้อยละ 6.67 ลดลงจากร้อยละ 9.83 ในปี 2559 แต่ยังคงมีความเสี่ยงในการเพ่ิมขึ้นของกลุ่ม 
คนยากจนที่มาจากกลุ่มเปราะบาง ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดที่มีสัดส่วนคนจนสูงสุด ถึงร้อยละ 25.26 รองลงมา
เป็นจังหวัดตาก และจังหวัดน่าน ร้อยละ 21.13 และ ร้อยละ 9.48 ตามล่าดับ ส่าหรับความเหลื่อมล้่า 
ด้านรายได้ พบว่า สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ ในปี 2562 มีถึง 0.411  
เพ่ิมขึ้นจาก 0.388 ในปี 2558 และพบว่า มีความเหลื่อมล้่าด้านรายได้ของประชากรในภาคน้อยกว่า
ระดับประเทศ ซึ่งสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคด้านรายได้ มีค่า 0.430 

  



ร่าง กรอบแผนพัฒนาภาคเหนือ (พ.ศ. 2566 - 2570) 13 

ตารางท่ี 18 : สัดส่วนคดีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  หน่วย : คดีต่อประชากรแสนคน 

กลุ่มจังหวัด 2558 2559 2560 2561 2562 

ภาคเหนือตอนบน 1 104.7 82.87 124.62 106.10 132.38 
ภาคเหนือตอนบน 2 51.7 41.95 88.22 59.67 80.95 
ภาคเหนือตอนล่าง 1 67.8 53.56 88.87 78.54 115.30 
ภาคเหนือตอนล่าง 2 79.9 56.22 89.45 81.22 119.89 
ภาคเหนือ 76.6 59.24 98.25 82.21 113.20 
ประเทศ 112.2 90.79 129.32 105.79 96.48 

ที่มา : ส่านักงานต่ารวจแห่งชาติ และกรมการปกครอง 

ตารางท่ี 19 : สัดส่วนคดียาเสพติด 
 หน่วย : คดีต่อประชากรแสนคน 

กลุ่มจังหวัด 2558 2559 2560 2561 2562 

ภาคเหนือตอนบน 1 340.1 318.55 556.44 550.59 580.64 

ภาคเหนือตอนบน 2 370.4 318.45 491.95 494.94 558.64 

ภาคเหนือตอนล่าง 1 251.7 253.99 316.14 396.75 403.84 

ภาคเหนือตอนล่าง 2 269.7 259.12 281.40 397.88 365.57 

ภาคเหนือ 305.1 286.41 410.74 459.38 476.56 

ประเทศ 422.4 438.63 542.49 524.74 543.80 
ที่มา : ส่านักงานต่ารวจแห่งชาติ และกรมการปกครอง 

ตารางท่ี 20 :  จ านวนคนและสัดส่วนคนจน 

กลุ่มจังหวัด 
2558 2559 2560 2561 2562 

จ านวน 
(พันคน) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(พันคน) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(พันคน) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(พันคน) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(พันคน) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

เหนือตอนบน 1 251.40 8.2 307.50 10.06 252.17 8.28 398.51 13.14 198.03 6.29 

เหนือตอนบน 2 374.70 15.4 374.44 15.43 336.70 13.93 312.30 12.97 194.80 8.27 

เหนือตอนล่าง 1 292.20 8.6 316.44 9.38 372.52 11.09 471.37 14.09 280.56 8.33 

เหนือตอนล่าง 2 89.40 3.4 126.04 4.87 158.31 6.14 206.65 8.04 84.79 3.39 

ภาคเหนือ 1,007.70 8.78 1,124.43 9.83 1,119.70 9.82 1,388.84 12.23 758.18 6.67 

ประเทศ 4,847.20 7.21 5,810.08 8.61 5,324.80 7.87 6,682.51 9.85 4,326.15 6.24 

ที่มา : สศช. 
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ตารางท่ี 21 : สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ 

กลุ่มจังหวัด 2554 2556 2558 2560 2562 

ภาคเหนือตอนบน 1 0.355 0.400 0.353 0.421 0.420 

ภาคเหนือตอนบน 2 0.347 0.340 0.317 0.421 0.397 

ภาคเหนือตอนล่าง 1 0.340 0.358 0.331 0.416 0.422 

ภาคเหนือตอนล่าง 2 0.310 0.319 0.281 0.391 0.384 

ภาคเหนือ 0.441 0.433 0.388 0.417 0.411 

ประเทศ 0.484 0.465 0.445 0.453 0.430 
ที่มา : สศช. 

1.1.3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ 

(๑) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 พื้นที่ป่าไม้ภาคเหนือลดลง ขณะที่พื้นที่ป่าไม้ของประเทศเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในปี 
2562 ภาคเหนือมีพ้ืนที่ป่าไม้ 56.39 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 52.5 ของพ้ืนที่ภาค และร้อยละ 55.03 ของ
พ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศ ลดลงร้อยละ 0.2 จากพ้ืนที่ป่าไม้ในปี 2559 การลดลงของพ้ืนที่ป่าไม้มีสาเหตุจาก
การเกิดไฟป่า การบุกรุกพ้ืนที่ป่าเพ่ือท่าการเกษตร การลักลอบตัดไม้ อย่างไรก็ตาม การมีส่วนร่วมของชุมชน 
ในการดูแลปลูกป่าและฟ้ืนฟูรักษาป่า เป็นผลให้พื้นที่ป่าไม้ลดลงไม่มากนัก 

ตารางท่ี 22 :  พื้นที่ป่าไม้ภาคเหนือ ปี 2558 - 2562 
 

 ภาคเหนือมีปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐานต่อเนื่อง   
ปี 2562 มีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมงเกินมาตรฐานสูงสุดเท่ากับ 394 
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร สูงขึ้นกว่าปี 2558 ที่มีปริมาณฝุ่นเกินมาตรฐานสูงสุด 381 ไมโครกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร และมีจ่านวนวันที่มีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมงเกินมาตรฐาน 59 วัน 
เพ่ิมขึ้นจาก 42 วัน ในปี 2558  สาเหตุหลักของปัญหาหมอกควันในภาคเหนือเกิดจากการหาของป่า การล่าสัตว์ 
และการเผาไร่เพ่ือก่าจัดเศษวัสดุทางการเกษตร รวมทั้งผลกระทบที่มาจากประเทศเพ่ือนบ้าน (หมอกควันข้ามแดน) 
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change) ซึ่งมีผลให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น มีความแห้งแล้ง
เพ่ิมข้ึน  

กลุ่มจังหวัด 
เนื้อทีท่ั้งหมด

(ไร่) 
พื้นท่ีป่าไม้ (ล้านไร่) 

การเปลี่ยนแปลง 
พื้นท่ีป่าไม้ 

สัดส่วนพื้นท่ีป่าไม้/ 
พื้นท่ีกลุ่มจังหวัด 

สัดส่วน 
พื้นท่ีป่าไม้ 

กลุ่มจังหวัด./ 
พื้นท่ีป่าไม้ภาค 

(ไร่) % (ร้อยละ) % 

2558 2559 2560 2561 2562 2559-2562 2559 2562 2562 

เหนือตอนบน 1 32,416,727 23.73 23.70 23.65 23.63 23.53 -0.17 -0.8 73.1 72.6 41.7 

เหนือตอนบน 2 22,690,507 12.23 12.19 12.15 12.14 12.13 -0.06 -0.8 53.7 53.5 21.5 

เหนือตอนล่าง 1 34,255,023 16.61 16.61 16.63 16.74 16.75 0.15 0.9 48.5 48.9 29.7 

เหนือตอนล่าง 2 18,127,542 3.93 3.94 3.95 3.97 3.98 0.03 1.0 21.7 21.9 7.0 

ภาคเหนือ 107,489,799 56.50 56.43 56.38 56.48 56.39 -0.04 -0.2 52.5 52.5 100.0 

รวมท้ังประเทศ 323,528,700 102.24 102.17 102.16 102.49 102.48 0.31 0.2   
 ที่มา : ส่านักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ 
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ตารางท่ี 23 : จ านวนวันที่ฝุ่นละออง PM10 สูงเกินมาตรฐานใน 9 จังหวัดภาคเหนือ ปี 2558 – 2562 

ปี 
จ านวนวันสูงสุดที่ฝุ่นละออง 

สูงเกินมาตรฐาน 
ปริมาณฝุ่นละอองสูงสุด

(ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) 
2558 42 381 
2559 61 316 
2560 38 237 
2561 34 233 
2562 59 394 

ค่าเฉลี่ย ปี 2558 – 2559 51.5 - 
ค่าเฉลี่ย  ปี 2560 - 2562 43.6 - 

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ 

 การกักเก็บน้ าในอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ของภาคเหนือมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่มี
ความผันผวนของปริมาณน้ าค่อนข้างมาก ช่วง 3 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (ปี 2560 – 2562) 
ปริมาณน้่ากักเก็บในอ่างเก็บน้่าขนาดใหญ่ของภาคเหนือเฉลี่ยเท่ากับ 17,861 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 
72 ของความจุ  เ พ่ิมขึ้นจากปริมาณกักเก็บเฉลี่ย 15,055 ล้านลูกบาศก์ เมตร หรือร้อยละ 61  
ของความจุในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (ปี 2555 – 2559) ซึ่งในช่วง 10 ปีย้อนหลัง (ปี 2554  
ถึงปัจจุบัน) พบว่า ปริมาณน้่ากักเก็บในแต่ละปีมีความผันผวนค่อนข้างมาก เป็นผลจากความแปรปรวนของ
ปริมาณน้่าฝน ที่มีสาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change) 

ตารางท่ี 2๔ : ปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ของภาคเหนือ (ณ วันที่ 1 ม.ค. ของแต่ละปี) 
หน่วย : ล้าน ลบ.ม. 

ที่มา : กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ 
หมายเหตุ :  อ่างเก็บน้่าแม่มอกได้เพิ่มปริมาณน้่าเก็บกักเป็น 110 ล้าน ลบ.ม. จึงถูกปรับเปน็อ่างเก็บน้่าขนาดใหญ่ของภาคเหนือ  

ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ฉะนั้น ความจุที่ระดับเก็บกัก ในช่วงระหวา่งปี 2555 - 2559 เป็น 24,715 ล้าน ลบ.ม. 

 

อ่างเก็บน้ า 
ความจุที่

ระดับเก็บกัก 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

เฉลี่ย 5 ปี 
(2555- 
2559) 

เฉลี่ย 3 ปี 
(2560-
2562) 

ภูมิพล 13,462 6,129 4,927 7,027 10,556 9,023 7,741 8,869 

สิริกิติ ์ 9,510 5,899 4,741 7,297 7,947 7,382 6,181 7,542 

แม่งัด 265 185 73 181 263 266 194 237 

แม่กวง 263 48 31 112 130 147 115 130 

กิ่วลม 106 79 28 96 99 92 78 96 

กิ่วคอหมา 170 99 27 168 178 182 134 176 

แควน้อย 939 678 385 819 826 650 610 765 

แม่มอก 110  -  - -  96 46 - 47 

รวมทั้งสิ้น 24,825 13,117 10,212 15,700 20,095 17,788 15,055 17,861 

ร้อยละความจ ุ 100 53 41 63 81 72 61 72 
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 คุณภาพแหล่งน้ าผิวดินภาคเหนือมีแนวโน้มดีขึ้น ปี 2562 แหล่งน้่าผิวดิน
ภาคเหนือส่วนใหญ่มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดี และพอใช้ โดยมีคุณภาพดีขึ้นจากปี 2559 จ่านวน 4 แหล่งน้่า 
ได้แก่ แม่น้่ากก แม่น้่าอิง แม่น้่ากวง และกว๊านพะเยา เนื่องจากมีระบบจัดการของเสียและระบบการจัดการ 
น้่าเสียชุมชนก่อนปล่อยน้่าทิ้งลงสู่แหล่งน้่า 

ตารางท่ี 2๕ : คุณภาพแหล่งน้ า 

แหล่งน้ า 2558 2559 2560 2561 2562 
ปิง พอใช้ พอใช้ พอใช้ พอใช้ พอใช้ 
วัง ด ี พอใช้ พอใช้ ด ี พอใช้ 
ยม ด ี พอใช้ พอใช้ พอใช้ พอใช้ 
น่าน ด ี พอใช้ พอใช้ พอใช้ พอใช้ 
กก พอใช้ พอใช้ พอใช้ ด ี ด ี

แม่จาง ด ี พอใช้ พอใช้ ด ี พอใช้ 
ลี ้ ด ี ด ี ด ี ด ี ด ี
อิง ด ี พอใช้ ด ี ด ี ด ี
กวง เสื่อมโทรม เสื่อมโทรม เสื่อมโทรม เสื่อมโทรม พอใช้ 

บึงบอระเพ็ด เสื่อมโทรม เสื่อมโทรม พอใช้ ด ี เสื่อมโทรม 
กว๊านพะเยา พอใช้ เสื่อมโทรม พอใช้ ด ี พอใช้ 

ที่มา  : รายงานสถานการณ์มลพิษประเทศไทย กรมควบคุมมลพิษ 

 ปัญหาขยะของภาคเหนือมีแนวโน้มลดลง มีการน าขยะไปใช้ประโยชน์มากขึ้น 
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นของภาคเหนือมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยช่วง 3 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
(ปี 2560 - 2562) มีปริมาณขยะที่เกิดขึ้นเฉลี่ย 3.89 ล้านตันต่อปี ลดลงจาก 4.32 ล้านตันต่อปี ในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (ปี 2558 – 2559) และพบว่ามีการน่าขยะไปใช้ให้เกิดประโยชน์เพ่ิมขึ้น โดยช่วง 
3 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (ปี 2560 - 2562) มีปริมาณขยะที่ถูกน่าไปใช้ประโยชน์เฉลี่ย  
1.21 ล้านตันต่อปี เพ่ิมขึ้นจาก 1.04 ล้านตันต่อปี ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (ปี 2558 – 2559)  
เป็นผลจากมาตรการภาครัฐในการรณรงค์ท่าความเข้าใจ และขอความร่วมมือกับทุกภาคส่วน 

ตารางท่ี 2๖ :  ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น  ที่ก าจัดอย่างถูกต้อง และท่ีถูกน าไปใช้ประโยชน์ ปี 2558 - 2559 

กลุ่มจังหวัด 

ปี 2558 ปี 2559 ค่าเฉลีย่ ป ี2558 - 2559 

ปริมาณขยะ 
ที่เกดิขึ้น  

(ล้านตัน/ปี) 

ปริมาณขยะที่
ก าจัดถูกต้อง  
(ล้านตัน/ปี) 

ปริมาณขยะ 
ที่ถูกน าไปใช้
ประโยชน ์

(ล้านตัน/ปี) 

ปริมาณขยะ 
ที่เกดิขึ้น  

(ล้านตัน/ปี) 

ปริมาณขยะที่
ก าจัดถูกต้อง  
(ล้านตัน/ปี) 

ปริมาณขยะ 
ที่ถูกน าไปใช้
ประโยชน ์

(ล้านตัน/ปี) 

ปริมาณขยะ 
ที่เกดิขึ้น  

(ล้านตัน/ปี) 

ปริมาณขยะที่
ก าจัดถูกต้อง  
(ล้านตัน/ปี) 

ปริมาณขยะ 
ที่ถูกน าไปใช้
ประโยชน ์

(ล้านตัน/ปี) 

เหนือตอนบน 1 1.15 0.39 0.33 1.11 0.41 0.27 1.13 0.40 0.30 

เหนือตอนบน 2 0.94 0.15 0.22 0.90 0.17 0.22 0.92 0.16 0.22 

เหนือตอนล่าง 1 1.34 0.23 0.26 1.28 0.20 0.36 1.31 0.22 0.31 

เหนือตอนล่าง 2 0.98 0.26 0.20 0.93 0.21 0.21 0.96 0.24 0.21 

รวมภาคเหนือ 4.41 1.03 1.01 4.22 0.99 1.06 4.32 1.01 1.04 

ร้อยละของประเทศ 19.5 21.8 22.8 18.5 16.4 22.5 18.97 19.11 4.57 

ประเทศ 22.65 4.73 4.42 22.84 6.02 4.72 22.75 5.38 4.57 
ที่มา : ข้อมูลการส่ารวจขยะ โดยกรมควบคุมมลพิษ 
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ตารางท่ี 2๗ :  ปริมาณขยะท่ีเกิดขึ้น  ที่ก าจัดอย่างถูกต้อง และท่ีถูกน าไปใช้ประโยชน์ ปี 2560 – 2562 

กลุ่มจังหวัด 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ค่าเฉลีย่ ป ี2560 - 2562 

ปริมาณขยะ 
ที่เกดิขึ้น  

(ล้านตัน/ปี) 

ปริมาณขยะ
ที่ก าจัด
ถูกต้อง  

(ล้านตัน/ปี) 

ปริมาณขยะ 
ที่ถูกน าไปใช้
ประโยชน ์

(ล้านตัน/ปี) 

ปริมาณขยะ 
ที่เกดิขึ้น  

(ล้านตัน/ปี) 

ปริมาณขยะ
ที่ก าจัด
ถูกต้อง  

(ล้านตัน/ปี) 

ปริมาณขยะ 
ที่ถูกน าไปใช้
ประโยชน ์

(ล้านตัน/ปี) 

ปริมาณขยะ 
ที่เกดิขึ้น  

(ล้านตัน/ปี) 

ปริมาณขยะ
ที่ก าจัด
ถูกต้อง  

(ล้านตัน/ปี) 

ปริมาณขยะ 
ที่ถูกน าไปใช้
ประโยชน ์

(ล้านตัน/ปี) 

ปริมาณขยะ 
ที่เกดิขึ้น  

(ล้านตัน/ปี) 

ปริมาณขยะที่
ก าจัดถูกต้อง  
(ล้านตัน/ปี) 

ปริมาณขยะ 
ที่ถูกน าไปใช้
ประโยชน ์

(ล้านตัน/ปี) 

เหนือตอนบน 1 1.10 0.69 0.11 0.98 0.53 0.24 1.03 0.57 0.33 1.04 0.60 0.23 
เหนือตอนบน 2 0.88 0.30 0.23 0.85 0.24 0.30 0.72 0.20 0.37 0.82 0.25 0.30 
เหนือตอนลา่ง 1 1.24 0.30 0.38 1.29 0.28 0.53 1.27 0.32 0.68 1.27 0.30 0.53 
เหนือตอนลา่ง 2 0.78 0.25 0.12 0.83 0.27 0.15 0.71 0.28 0.20 0.77 0.26 0.16 
รวมภาคเหนือ 4.00 1.54 0.84 3.95 1.32 1.22 3.73 1.36 1.58 3.89 1.41 1.21 
ร้อยละของ
ประเทศ 

17.76 17.70 14.19 17.10 19.05 13.80 15.71 22.86 13.84 16.86 19.87 13.94 

ประเทศ 22.52 8.7 5.92 23.1 6.93 8.84 23.75 5.95 11.42 23.12 7.19 8.73 
ที่มา : ข้อมูลการส่ารวจขยะ โดยกรมควบคุมมลพิษ 

(๒) ภัยพิบัติ 

 ภาคเหนือประสบปัญหาอุทกภัยน้อยลง ขณะที่มีสถานการณ์ภัยแล้งเพิ่มขึ้น  
ปี 2561 มีหมู่บ้านที่ประสบปัญหาอุทกภัย 5,050 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 33.4 ของหมู่บ้านที่ประสบ
อุทกภัยทั้งประเทศ ลดลงจากปี 2559 ซึ่งมีจ่านวน ๘,๔๑๓ หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 34.4 ของหมู่บ้าน 
ที่ประสบอุทกภัยทั้งประเทศ และในปี 2562 มีหมู่บ้านที่ประสบปัญหาภัยแล้ง 4,471 หมู่บ้าน หรือร้อยละ 
35.4 ของหมู่บ้านที่ประสบปัญหาภัยแล้งทั้งประเทศ เพ่ิมขึ้นจากปี 2559 ซึ่งมีหมู่บ้านที่ประสบปัญหาภัย
แล้ง 3,507 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 28.2 ของหมู่บ้านที่ประสบปัญหาภัยแล้งทั้งประเทศ  

ตารางท่ี 2๘ : สถานการณ์อุทกภัยภาคเหนือ ปี 2557 - 2561 

กลุ่มจังหวัด 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

หมู่บ้าน             ครัวเรือน ราษฎร (คน) หมู่บ้าน             ครัวเรือน ราษฎร (คน) หมู่บ้าน             ครัวเรือน ราษฎร (คน) หมู่บ้าน             ครัวเรือน ราษฎร (คน) หมู่บ้าน             ครัวเรือน ราษฎร (คน) 

ภาคเหนือตอนบน 1 999 76,680 242,872 489 66,654 214,136 1,370 40,256 103,419 2,279 57,212 189,002 2,362 133,918 241,701 

ร้อยละของภาค 22.0 57.1 59.8 28.2 59.3 65.6 16.3 35.6 36.0 16.1 23.1 28.0 46.8 72.9 62.9 

ภาคเหนือตอนบน 2 2,127 18,430 34,392 285 11,532 26,768 2,576 23,158 48,171 3,020 20,209 58,774 1,811 24,632 59,700 

ร้อยละของภาค 46.8 13.7 8.5 16.4 10.3 8.2 30.6 20.5 16.8 21.4 8.2 8.7 35.9 13.4 15.5 

ภาคเหนือตอนล่าง 1 1,291 37,078 122,398 402 17,688 39,987 2,124 22,895 59,372 4,742 67,369 147,941 777 24,136 79,694 

ร้อยละของภาค 28.4 27.6 30.1 23.2 15.7 12.3 25.2 20.3 20.7 33.6 27.3 21.9 15.4 13.1 20.8 

ภาคเหนือตอนล่าง 2 132 2,164 6,484 558 16,439 45,307 2,343 26,704 76,393 4,071 102,403 279,934 100 1,093 2,981 

ร้อยละของภาค 2.9 1.6 1.6 32.2 14.6 13.9 27.8 23.6 26.6 28.8 41.4 41.4 2.0 0.6 0.8 

ภาคเหนือ 4,549 134,352 406,146 1,734 112,313 326,198 8,413 113,013 287,355 14,112 247,193 675,651 5,050 183,779 384,076 

ร้อยละของประเทศ 30.2 22.3 22.4 29.1 52.8 36.8 34.4 19.6 16.8 28.9 18.5 18.4 33.4 43.9 38.1 

ประเทศ 15,044 601,796 1,810,748 5,962 212,739 887,540 24,473 577,426 1,707,537 48,903 1,333,791 3,678,474 15,130 418,338 1,009,289 

ที่มา : ประมวลข้อมูลตามกลุ่มพื้นที่ จากข้อมูลรายจังหวัดของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 
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ตารางท่ี ๒๙ : ค่าเฉลี่ยสถานการณ์อุทกภัยภาคเหนือระหว่างปี 2555 - 2559 และระหว่างปี 2560 - 
2561 

กลุ่มจังหวัด 
ค่าเฉลี่ย ปี 2555 - 2559 ค่าเฉลี่ย ปี 2560 – 2561 

หมู่บ้าน ครัวเรือน ราษฎร (คน) หมู่บ้าน ครัวเรือน ราษฎร (คน) 
เหนือตอนบน 1 992 69,418 215,013 2,321 95,565 215,352 
ร้อยละของภาค 21.7 41.9 44.3 31.5 48.0 45.5 
เหนือตอนบน 2 1,514 25,297 61,775 2,416 22,421 59,237 
ร้อยละของภาค 27.8 14.7 12.0 28.7 10.8 12.1 
เหนือตอนล่าง 1 1,293 49,732 138,910 2,760 45,753 113,818 
ร้อยละของภาค 25.2 25.1 24.2 24.5 20.2 21.4 
เหนือตอนล่าง 2 1,298 37,561 117,188 2,086 51,748 141,458 
ร้อยละของภาค 25.3 18.3 19.5 15.4 21.0 21.1 

ภาคเหนือ 5,097 182,008 532,887 9,581 215,486 529,864 
ร้อยละของประเทศ 31.9 32.9 28.7 31.2 31.2 28.3 

ประเทศ 17,770 739,027 2,316,131 32,017 876,065 2,343,882 
ที่มา : ประมวลข้อมูลตามกลุ่มพื้นที่ จากข้อมูลรายจังหวัดของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 

ตารางท่ี 3๐ : สถานการณ์ภัยแล้งภาคเหนือ ปี 2558 - 2562 

กลุ่มจังหวัด 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

หมู่บ้าน ครัวเรือน 
ราษฎร  
(คน) 

หมู่บ้าน ครัวเรือน 
ราษฎร  
(คน) 

หมู่บ้าน 
ครัว 
เรือน 

ราษฎร  
(คน) 

หมู่บ้าน 
ครัว 
เรือน 

ราษฎร 
(คน) 

หมู่บ้าน 
ครัว 
เรือน 

ราษฎร 
(คน) 

เหนือตอนบน 1 1,310 192,919 585,282 1,033 143,530 420,138 0 0 0 0 0 0 0 N/A N/A 

ร้อยละของภาค 15.1 25.4 29.6 29.5 48.4 50.4 0 0 0 0 0 0 0 N/A N/A 

เหนือตอนบน 2 2,231 128,321 339,046 400 2,470 3,493 0 0 0 0 0 0 1,015 N/A N/A 

ร้อยละของภาค 25.8 16.9 17.1 11.4 0.8 0.4 0 0 0 0 0 0 22.7 N/A N/A 

เหนือตอนล่าง 1 2,781 294,839 744,714 1,235 122,374 341,935 0 0 0 0 0 0 1,740 N/A N/A 

ร้อยละของภาค 32.1 38.8 37.6 35.2 41.3 41.0 0 0 0 0 0 0 38.9 N/A N/A 

เหนือตอนล่าง 2 2,334 143,165 310,490 839 28,254 67,645 0 0 0 0 0 0 1,716 N/A N/A 

ร้อยละของภาค 27.0 18.9 15.7 23.9 9.5 8.1 0 0 0 0 0 0 38.4 N/A N/A 

ภาคเหนือ 8,656 759,244 1,979,532 3,507 296,628 833,211 0 0 0 0 0 0 4,471 N/A N/A 

ร้อยละของประเทศ 46.4 40.0 42.2 28.2 27.7 27.4 0 0 0 0 0 0 35.4 N/A N/A 

ประเทศ 18,645 1,897,243 4,687,704 12,449 1,071,472 3,046,433 584 35,366 76,719 0 0 0 12,642 N/A N/A 

ที่มา : ประมวลข้อมูลตามกลุ่มพื้นที่ จากข้อมูลรายจังหวัดของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย 

หมายเหตุ : ปี 2560 ปภ. ไม่มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพบิัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) ในพื้นที่ภาคเหนือ  
ปี 2561 ปภ. ไม่มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพบิัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) ในประเทศไทย  
ปี 2562 ปภ. ไม่แสดงข้อมูลระดับครัวเรือนและราษฎร  
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ตารางท่ี 3๑ : ค่าเฉลี่ยสถานการณ์ภัยแล้งภาคเหนือระหว่างปี 2555 - 2559 และระหว่างปี 2560 - 2562 

กลุ่มจังหวัด 
ค่าเฉลี่ย ปี 2555 - 2559 ค่าเฉลี่ย ปี 2560 – 2562 

หมู่บ้าน ครัวเรือน ราษฎร (คน) หมู่บ้าน ครัวเรือน ราษฎร (คน) 

เหนือตอนบน 1 1,803  208,112  667,491  0 N/A N/A 
ร้อยละของภาค 22.5 35.1 36.1 0 N/A N/A 

เหนือตอนบน 2 2,306  140,348  440,994  338 N/A N/A 

ร้อยละของภาค 25.3 16.4 16.4 7.6 N/A N/A 

เหนือตอนล่าง 1 2,717  234,197  709,105  580 N/A N/A 

ร้อยละของภาค 32.8 35.4 35.9 13.0 N/A N/A 

เหนือตอนล่าง 2 1,600  98,849  257,958  572 N/A N/A 

ร้อยละของภาค 19.4 13.1 11.5 12.8 N/A N/A 

ภาคเหนือ 8,426  681,505  2,075,548  1,490 N/A N/A 

ร้อยละของประเทศ 33.3 30.1 29.3 11.8 N/A N/A 

ประเทศ 26,408  2,315,050  7,565,569  4,409 N/A N/A 

ที่มา : ประมวลข้อมูลตามกลุ่มพื้นที่ จากข้อมูลรายจังหวัดของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย 

หมายเหตุ :  ปี 2560 ปภ. ไม่มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพบิัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) ในพื้นทีภ่าคเหนือ  
ปี 2561 ปภ. ไม่มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพบิัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) ในประเทศไทย  
ปี 2562 ปภ. ไม่แสดงข้อมูลระดับครัวเรือนและราษฎร  

 การเกิดไฟไหม้ป่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในปี 256๒ เกิดไฟไหม้ป่าในภาคเหนือ  
5,๕๕๑ ครั้ง มีพ้ืนที่ป่าถูกไฟไหม้ 1๐๒,๔๖๙ ไร่ เพ่ิมขึ้นจากปี 2559 ที่เกิดไฟไหม้ป่า 4,550 ครั้ง พ้ืนที่ป่า
ถูกไฟไหม้ 70,602 ไร่ คิดเป็นอัตราการเกิดไฟไหม้ป่าเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 5.5 เป็นผลให้เกิดปัญหาหมอก
ควันและการลดลงของพ้ืนที่ป่าไม้ของภาคเหนือ 

ตารางท่ี 3๒ : สถิติไฟไหม้ป่าของภาคเหนือ 

กลุ่มจังหวัด 
2558 2559 2560 2561 2562 

จ านวนคร้ัง 
พื้นท่ีถูก 

ไฟไหม้ (ไร่) 
จ านวนคร้ัง 

พื้นท่ีถูก 
ไฟไหม้ (ไร่) 

จ านวนคร้ัง 
พื้นท่ีถูก 

ไฟไหม้ (ไร่) 
จ านวนคร้ัง 

พื้นท่ีถูก 
ไฟไหม้ (ไร่) 

จ านวนคร้ัง 
พื้นท่ีถูก 

ไฟไหม้ (ไร่) 
ภาคเหนือตอนบน 1 2,346 22,961 2,841 37,372 2,358 37,842 2,065 29,083 3,765 64,102 
ภาคเหนือตอนบน 2 ๔๒๗ ๓,๔๙๖ 622 8,573 350 ๔,๖๐๐ ๑๙๖ ๒,๑๙๐ ๙๑๕ ๑๗,๓๐๗ 
ภาคเหนือตอนล่าง 1 ๕๔๐ ๖,๕๓๔ 927 18,414 674 ๑๕,๙๑๗ ๓๖๕ ๑๑,๑๙๕ ๖๗๒ ๑๕,๗๕๙ 
ภาคเหนือตอนล่าง 2 ๑๓๑ ๒,๘๗๑ 160 6,243 110 ๒,๔๑๕ ๕๙ ๙๖๙ ๑๙๙ ๕,๓๐๑ 

รวมท้ังภาค 3,444 35,862 4,550 70,602 3,492 60,774 2,685 43,437 5,551 102,469 
ร้อยละของไฟไหม้ป่า 

ภาค : ประเทศ 
69.13 59.32 66.46 56.08 75.10 80.58 71.31 77.91 75.80 67.51 

ที่มา : สถานีควบคุมไฟปา่ กรมปา่ไม้ (http://www.dnp.go.th/forestfire/web/frame/statistic.html) 

ตารางท่ี 3๓ : สถิติไฟไหม้ป่าของภาคเหนือเฉลี่ยต่อปี 

กลุ่มจังหวัด 
2555 – 2559 2560 - 2562 การเปลี่ยนแปลง 

จ านวน
ครั้ง 

พื้นที่ถูก 
ไฟไหม้  (ไร่) 

จ านวน
ครั้ง 

พื้นที่ถูก 
ไฟไหม้  (ไร่) 

จ านวน
ครั้ง 

พื้นที่ถูก 
ไฟไหม้  (ไร่) 

ภาคเหนือตอนบน 1 2,250 21,744 2,729 43,676 479 21,931 
ภาคเหนือตอนบน 2 445 4,275 487 8,032 42 3,758 
ภาคเหนือตอนล่าง 1 504 7,021 570 14,290 67 7,269 
ภาคเหนือตอนล่าง 2 151 3,992 123 2,895 - 28 - 1,097 

รวมทั้งภาค 3,349 37,033 3,909 68,893 560 31,861 
ร้อยละของไฟไหม้ป่าภาค : ประเทศ 66 53 74 75   

ที่มา : สถานีควบคุมไฟปา่ กรมปา่ไม้ (http://www.dnp.go.th/forestfire/web/frame/statistic.html)  



ร่าง กรอบแผนพัฒนาภาคเหนือ (พ.ศ. 2566 - 2570) 20 

๑.๒ ผลการพัฒนาภาคในช่วงท่ีผ่านมา  

ที่ผ่านมาการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคเหนือเป็นการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  
ทั้งภาครัฐ ระดับกระทรวง กรม และระดับพ้ืนที่ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งมีการจัดท่าแผนพัฒนา
ภาคเหนือเพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคเหนือ โดยได้ก่าหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ให้
ภาคเหนือเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูงเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้่าโขง 
ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ส่าคัญที่ครอบคลุมทุกมิติการพัฒนา มีการก่าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายรวม 
ได้แก่ (1) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคเหนือ และ (2) สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค  
(Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ภาคเหนือ 

ตารางที่ ๓๔ : ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานรวม 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงาน ๒๕๖2 

อัตราการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกจิ 
ของภาคเหนือ 

ค่าเป้าหมาย เพิ่มขึ้นไมต่่่ากว่า ร้อยละ 3.0 

ผลการด่าเนินงาน ร้อยละ 0.9 
สัมประสิทธ์ิความไมเ่สมอภาค  

(Gini Coefficient)  
ในการกระจายรายไดภ้าคเหนือ 

ค่าเป้าหมาย ลดลงต่่ากว่า 0.417 

ผลการด่าเนินงาน 0.411 

ผลการพัฒนาภาคเหนือในช่วง 3 ปีแรกของแผนพัฒนาภาคเหนือ (ปี 2560 - 2562) พบว่า อัตรา
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคยังไม่บรรลุเป้าหมายการพัฒนาของภาค โดยในปี 2562 ภาคเหนือ  
มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  ร้อยละ 0.9 ต่่ากว่าค่าเป้าหมายที่ก่าหนดไว้ ร้อยละ 3 ต่อปี  
ความเหลื่อมล้่าด้านรายได้ของภาคลดลง บรรลุเป้าหมายการพัฒนาโดยสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค  
(Gini coefficient) ในการกระจายรายได้ในปี 2563 เท่ากับ 0.411 ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่ก่าหนดไว้ 
ลดลงต่่ากว่า 0.417 โดยมีผลการพัฒนาภาคตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

๑.๒.๑ ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ สามารถ
สร้างมูลค่าเพิ่มอย่างย่ังยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการ  

 ผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ในช่วง 3 ปีแรกของแผนพัฒนาภาคเหนือ (ปี 2560 -
2562) พบว่า การพัฒนาการท่องเที่ยวของภาคเหนือยังไม่สามารถส่งผลให้รายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นได้
ตามเป้าหมาย โดยในปี 2562 รายได้จากการท่องเที่ยวของภาคเพ่ิมขึ้นเพียง ร้อยละ 2.6 และในปี 2563 
หดตัวร้อยละ 51.9 เป็นผลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
การท่องเที่ยวของภาคเหนือส่วนใหญ่เป็นการท่องเที่ยวที่เน้นจ่านวนนักท่องเที่ยวและมีค่าใช้จ่ายต่อเฉลี่ยต่อ
ครั้งต่่าและระยะเวลาพ่านักสั้นซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการท่องเที่ยวภาคเหนือยังไม่สามารถสร้างมูลค่าจาก
ทรัพยากรที่มีอยู่ ไม่มีความหลากหลายของการให้บริการ ตลอดจนขาดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มีอัตลักษณ์และมี
มาตรฐานในระดับสากลเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพ 
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ตารางที่ ๓๕ : ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานรวม ยุทธศาสตร์ที่ 1 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงาน 2562 ๒๕๖3 

อัตราการขยายตัวรายได ้
การท่องเที่ยวภาคเหนือ 

ค่าเป้าหมาย เพิ่มขึ้นไมต่่่ากว่า 
ร้อยละ 12.0 

เพิ่มขึ้นไมต่่่ากว่า 
ร้อยละ 12.0 

ผลการด่าเนินงาน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6 หดตัวร้อยละ 51.9 

ผลการด าเนินการตามแนวทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 สรุปได้ดังนี้ 

(๑) การพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวที่มีศักยภาพตามแนวทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรม ได้ให้ความส่าคัญกับสร้างมูลค่าเพ่ิมต่อยอดจากทุนทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีอยู่รวมทั้งสร้างกลุ่ม
ท่องเที่ยวใหม่ๆ อาทิ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวและปัจจัยแวดล้อมในโครงการด้านพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติ วัฒนธรรม พร้อมไปกับการรักษาอัตลักษณ์ของเมือง รวมทั้งการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเพ่ือต่อยอดไปสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ การสนับสนุน Community Based Tourism/Local 
Tourism รวมทั้งเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวทั้งระหว่างแหล่งท่องเที่ยวในภาคและประเทศเพ่ือนบ้าน  

(๒) การพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมายที่มีศักยภาพสูง โดยให้จังหวัด
เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางและขยายสู่พ้ืนที่เครือข่ายที่มีศักยภาพ มีการด่าเนินการด้าน Food Valley เพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิมของสินค้าและบริการให้ตอบสนองต่อตลาดเป้าหมายเฉพาะ การพัฒนาธุรกิจบริการทางการแพทย์
และสุขภาพ โดยการบูรณาการของภาครัฐและเอกชนในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และขยายผลการ
ด่าเนินงานไปยังกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ตลอดจนการพัฒนาสินค้าเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมจากวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่นในโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมธุรกิจสร้างสรรค์และการยกระดับการผลิตสินค้า
ชุมชน ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มธุรกิจ ขยายเครือข่ายเพ่ือให้เกิดพลังในการขับเคลื่อน รวมทั้ง
การเพ่ิมศักยภาพผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม
และวิสาหกิจชุมชน ซึ่งได้รับสนับสนุนทั้งงบประมาณจากส่วนกลางและพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง  

๑.๒.๒ ยุทธศาสตร์ที่ 2  ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค 
GMS BIMSTEC และ AEC เพื่อขยายฐานเศรษฐกิจของภาค 

ผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ 2 ในช่วง 3 ปีแรกของแผนพัฒนาภาคเหนือ (ปี 2560-
2562) ยังต่่ากว่าค่าเป้าหมายทั้งในส่วนของมูลค่าการค้าชายแดน และอัตราการขยายตัวของการผลิตสาขา
อุตสาหกรรม โดยในปี 2563 มูลค่าการค้าชายแดนภาคเหนือหดตัวร้อยละ 7.6 และในปี 2562 การผลิต
สาขาอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 3 ซึ่งการหดตัวของมูลค่าการค้าชายแดนส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการแข็งค่า
ของเงินบาท รวมไปถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขณะที่
การขยายตัวต่่ากว่าเป้าหมายของการผลิตสาขาอุตสาหกรรมเป็นผลจากการที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากเขต
เศรษฐกิจพิเศษได้อย่างเต็มที ่
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ตารางที่ ๓๖ : ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานรวม ยุทธศาสตร์ที่ 2 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินการ 2562 2563 

มูลค่าการค้าชายแดนภาคเหนือ 
ค่าเป้าหมาย ขยายตัวไม่ต่่ากว่า 

ร้อยละ 15.0 
ขยายตัวไม่ต่่ากว่า 

ร้อยละ 15.0 

ผลการด่าเนินงาน หดตัวร้อยละ 1.7 หดตัวร้อยละ 7.6 

อัตราการขยายตัวของการผลิต 
สาขาอุตสาหกรรมภาคเหนือ 

ค่าเป้าหมาย เพิ่มขึ้นไมต่่่ากว่า 
ร้อยละ 4.0 

เพิ่มขึ้นไมต่่่ากว่า 
ร้อยละ 4.0 

ผลการด่าเนินงาน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.0 NA 

ผลการด าเนินการตามแนวทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 สรุปได้ดังนี้ 

ในระยะ 3 ปีแรกของแผนพัฒนาภาคเหนือ (ปี 2560 - 2562) ได้มีการด่าเนินการ 
เสริมศักยภาพของโครงสร้างพ้ืนฐาน และวางผังเมืองทั้งเมืองหลักและเมืองชายแดนให้สอดคล้องและสมดุล
ระหว่างการอนุรักษ์กับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ อาทิ โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่  
การพัฒนาเมืองสถานีขนส่งระบบราง โครงการเสริมศักยภาพของโครงสร้างพ้ืนฐานเมืองเป้าหมายและเมือง
ชายแดน โครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย การพัฒนาผู้ประกอบการ
และบุคลากรให้มีความรู้ มีทักษะฝีมือ เข้าถึงข้อมูลกฎระเบียบการด่าเนินธุรกิจ ในธุรกิจระดับภูมิภาค และ
สากล รวมทั้งการพัฒนาสินค้าที่มีศักยภาพสามารถแข่งขันได้ 

๑.๒.๓ ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย เชื่อมโยง
สู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง 

ผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ในช่วง 3 ปีแรกของแผนพัฒนาภาคเหนือ (ปี 2560 - 
2562) พบว่า ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย โดยในปี 2562 การผลิตภาคเกษตรหดตัวร้อยละ 2.9 ต่่ากว่า
เป้าหมายที่ก่าหนดไว้ให้มีการขยายตัวภาคเกษตรร้อยละ 4 ต่อปี เป็นผลมาจากการเกิดปรากฎการณ์เอลณีโญ่
ท่าให้ปริมาณน้่าฝนในประเทศไทยต่่ากว่าปกติ ส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะข้าว พืชยืนต้น 
และผลไม้เมืองร้อน 

ตารางที่ ๓๗ : ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานรวม ยุทธศาสตร์ที่ 3 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินการ 2562 

อัตราการขยายตัวการผลิต 
ภาคเกษตร ภาคเหนือ 

ค่าเป้าหมาย เพิ่มขึ้นไมต่่่ากว่าร้อยละ 4.0 

ผลการด่าเนินงาน หดตัวร้อยละ 2.9 

ผลการด าเนินการตามแนวทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 สรุปได้ดังนี้ 

ในระยะ 3 ปีแรกของแผนพัฒนาภาคเหนือ (ปี 2560 - 2562) ได้มีการด่าเนินการพัฒนา 
การเกษตรสู่การเป็นเกษตรยั่งยืน เกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ โดยพัฒนาปัจจัยการผลิตควบคู่ไปกับ
การพัฒนาเกษตรกร พบว่า ในภาคเหนือมีพ้ืนที่ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพ่ิมขึ้นในหลาย
จังหวัด อาทิ จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่ที่ได้รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จ่านวน 2,898.80 ไร่ การพัฒนา
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อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปตามโครงการ Northern Thailand Food Valley ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน
ขยายผลสู่ภาคเหนือตอนล่าง ตลอดจนการขับเคลื่ อนการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพในพ้ืนที่ภาคเหนือ
ตอนล่างโดยภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้ ได้มีการพัฒนาแหล่งน้่าเพ่ือการเกษตรโดยการขยายพ้ืนที่
ชลประทานให้ทั่วถึง ซึ่งในปี 2562 ภาคเหนือมีพ้ืนที่ชลประทาน 10.18 ล้านไร่ เพ่ิมขึ้นจากปี 2559  
ร้อยละ 12.88 

๑.๒.๔ ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาระบบดูแล
ผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานภาคบริการ 

ผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ 4 ในช่วง 3 ปีแรกของแผนพัฒนาภาคเหนือ (ปี 2560 - 
2562) พบว่า เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ก่าหนดไว้ โดยในปี 2562 สัดส่วนคนจนของภาคเท่ากับ 
ร้อยละ 6.67 และมีสัดส่วนผู้สูงอายุที่เข้าถึงบริการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ร้อยละ 0.52 
หรือเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 15.5 เป็นผลจากมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยของภาครัฐ อาทิ โครงการบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ โครงการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ รวมถึงการ
ด่าเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่ส่าคัญของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาความยากจนระดับ
พ้ืนที่ อาทิ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนยากจนภาคเหนือ โครงการการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
โดยการสนับสนุนกลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน การพัฒนาทักษะด้านอาชีพผู้มีรายได้น้อยให้มีทักษะ และ
โอกาสในการสร้างรายได้ นอกจากนั้น ในปี 2562 มีสัดส่วนผู้สูงอายุที่เข้าถึงบริการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 
(Long Term Care) ร้อยละ 0.52 หรือเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 15.4 ต่อปี 

ตารางที ่๓๘ : ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานรวม ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินการ 2562 

สัดส่วนคนจนภาคเหนือ ค่าเป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ 8.0 
ผลการด่าเนินการ ร้อยละ 6.67 

สัดส่วนผูสู้งอายุที่เข้าถึงบริการ
ดูแลผูสู้งอายุระยะยาว  

(Long Term Care) ภาคเหนือ 

ค่าเป้าหมาย เพิ่มขึ้นไมต่่่ากว่าร้อยละ 5.0 

ผลการด่าเนินการ เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.4 

ผลการด าเนินการตามแนวทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 สรุปได้ดังนี้ 

(๑) การส่งเสริมการสร้างรายได้และการมีงานท าของผู้สูงอายุและผู้มีรายได้น้อย พบว่า 
มีการด่าเนินการของหน่วยงานที่เกีย่วข้องในการส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ซึ่งสมาชิกกลุ่มจะได้รับการพัฒนา
ทักษะความรู้ในการผลิต การแปรรูป และการตลาด ช่วยให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น โดยในปี 2562 ภาคเหนือมีกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนแล้ว 23,140 กลุ่ม นอกจากนั้น ยังได้มีการด่าเนินโครงการขยายโอกาสการมีงาน
ท่าให้ผู้สูงอายุ โดยกระทรวงแรงงาน เป็นการฝึกอบรมด้านอาชีพที่เหมาะสมกับศักยภาพและตรงตามความ
ต้องการของผู้สูงอายุ ส่งผลให้ผู้สูงอายุได้มีอาชีพ มีรายได้เพ่ิมข้ึน 

(๒) การพัฒนายกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนตามแนวทางแม่ฮ่องสอน
โมเดล มีการด่าเนินการ ดังนี้ (1) การปลดล็อคข้อจ่ากัดของพ้ืนที่ ในการขอใช้ประโยชน์พ้ืนที่ป่าเพ่ือจัดท่า
โครงการจัดที่ดินท่ากินของ คทช. ซึ่งได้มีการจัดที่ดินท่ากินแล้วรวม 5 พ้ืนที่ป่า (2) การลงทะเบียนโครงการ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จ่านวน 75,697 คน หรือร้อยละ 26.4 ของประชากรทั้งหมด (3) การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเพื่อเพ่ิมรายได้ โดยการขอเปิดเส้นทางบินตรงกรุงเทพฯ – แม่ฮ่องสอน (4) ปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยง
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จุดผ่อนปรนการค้าชายแดนบ้านห้วยต้นนุ่น (5) พัฒนาการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และ 6) พัฒนา
ผู้ประกอบการและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ตามโครงการปั้นดาว 

(๓) การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  
มีสัดส่วนผู้สูงอายุที่เข้าถึงบริการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเพ่ิมขึ้น มีการด่าเนินโครงการเพ่ือพัฒนาการดูแล
ผู้สูงอายุ ได้แก่ โครงการพัฒนาระบบการดูแลและยกระดับการให้บริการสุขภาพผู้สูงอายุ พร้อมเข้าสู่การ
เปลี่ยนแปลงในสังคมผู้สูงอายุภาคเหนือ ภายใต้งบแผนบูรณาการภาค ปี 2562 งบประมาณ 18,500,000 บาท 
โดยมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด่าเนินการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมองผู้สูงวัยในชุมชนแบบมีส่วนร่วม 

(๔) การพัฒนาแรงงานให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพตรงตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน มีการฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพในทักษะใหม่ (Reskill) ที่จ่าเป็นในการท่างาน  
และตรงตามความต้องการของตลาด ตลอดจนการพัฒนายกระดับทักษะเดิมให้ดีขึ้น (Upskill) 

(๕) การสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวและชุมชน พบว่า มีสัดส่วนครัวเรือน
ที่มีความอบอุ่น (ตามเกณฑ์ จปฐ.) ร้อยละ 99.73 ในปี 2562 และมีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนใน
ภาคเหนือ 1,205 กองทุน โดยภาครัฐและองค์กรปกครองท้องถิ่นสนับสนุนงบประมาณ 65,681,962 บาท 
ในปี 2563 นอกจากนั้น ได้มีการด่าเนินโครงการส่าคัญ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ โครงการการพัฒนา
ขีดความสามารถผู้น่าชุมชนภาคเหนือ ในปีงบประมาณ 2563 งบประมาณ 23,572,600 บาท โดยสถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ส่งผลให้เกิด
ผู้น่าในพ้ืนที่ 17 จังหวัด 1,235 ต่าบล จ่านวน 6,880 คน 

๑.๒.๕ ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ าให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหารจัดการ
น้ าอย่างเหมาะสมและเชื่อมโยงพื้นที่เกษตรให้ทั่วถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างย่ังยืน  

ผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ 5 ในช่วง 3 ปีแรกของแผนพัฒนาภาคเหนือ (ปี 2560-
2562) ยังไม่บรรลุเป้าหมายการพัฒนา โดยในปี 2562 มีสัดส่วนของพ้ืนที่ป่าไม้ต่อพ้ืนที่ภาคเหนือ ร้อยละ 52.5 
ต่่ากว่าเป้าหมายที่ก่าหนดไว้ ร้อยละ 58 เนื่องจากยังมีการบุกรุกพ้ืนที่ป่าเพ่ือใช้เป็นที่อยู่อาศัยและท่า
การเกษตร รยวมถึงปัญหาไฟป่า จ่านวนวันที่มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) เกินมาตรฐานในพ้ืนที่ภาคเหนือ 
ปี 2562 ยังคงสูงถึง 59 วัน เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่ 15 วันต่อปี เนื่องจากการแก้ไขปัญหาหมอกควันที่ไม่มี
ประสิทธิภาพ ขาดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

ตารางที่ ๓๙ : ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานรวม ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงาน ๒๕๖2 

สัดส่วนพ้ืนท่ีป่าไมต้่อพื้นที่ภาคเหนือ 
ค่าเป้าหมาย ไม่ต่่ากว่าร้อยละ 58.0 ของพื้นที่ภาค 

ผลการด่าเนินงาน ร้อยละ 52.5 

จ่านวนวันท่ีมีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
(PM๑๐) เกินมาตรฐานของภาคเหนือ 

ค่าเป้าหมาย ไม่เกิน ๑๕ วัน 

ผลการด่าเนินงาน 59 วัน 
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ผลการด าเนินการตามแนวทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 สรุปได้ดังนี้ 

(๑) อนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศและป่าไม้ในพื้นที่ป่าต้นน้ า มีการด่าเนินการฟ้ืนฟูและ
รักษาพ้ืนที่ป่าไม้ การป้องกันไฟป่าอย่างมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

(๒) พัฒนาการจัดการน้ าเชิงลุ่มน้ าทั้งระบบในลุ่มน้ าหลักของภาค ด่าเนินการพัฒนา
ระบบชลประทาน การสูบน้่าด้วยไฟฟ้า และพัฒนาระบบส่งน้่า รวมถึงพัฒนาแหล่งกักเก็บน้่าธรรมชาติขนาด
ใหญ่ของภาค ได้แก่ บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ บึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร และกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา 
เพ่ือเป็นแหล่งน้่าส่าหรับการอุปโภคบริโภคของประชาชน 

(๓) การแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและจังหวัดตาก มีการบรูณา
การร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนในพ้ืนที่เกี่ยวกับผลกระทบ 
จากปัญหาหมอกควันและไฟป่า รณรงค์เลิกพฤติกรรมการเผาวัสดุทางการเกษตร รวมถึงจัดตั้งเครือข่ายในการ
เฝ้าระวังในพ้ืนที่  

๒. บริบทการเปลี่ยนแปลงส าคัญท่ีส่งผลกระทบต่อภาค 

๒.๑ บริบทการเปลี่ยนแปลง 

2.1.1 วิถีชีวิตดิจิทัล (Digital Lifestyle) ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการแพร่ระบาดของ
โรคอุบัติใหม่ส่งผลให้มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม และการใช้ชีวิตประจ่าวัน  
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิต สร้างมูลค่าเพ่ิมของสินค้า ปรับเปลี่ยนรูปแบบเกษตรดั้งเดิมสู่
เกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) ตลอดจนอ่านวยความสะดวกในด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ และยังส่งผล
ให้วิถีการด่ารงชีวิตเปลี่ยนแปลงไป มีความสะดวกสบายมากขึ้น มีความนิยมในสินค้าที่มีอัตลักษณ์ และช่วยลด
ข้อจ่ากัดเชิงพ้ืนที่ของภาคเหนือในพ้ืนที่ห่างไกลและอยู่บนภูเขาสูงในการเข้าถึงองค์ความรู้ในการพัฒนา
กระบวนผลิต ระบบตลาด รวมทั้งบริการของภาครัฐ อาทิ การศึกษา สาธารณสุข ผ่านระบบออนไลน์ อย่างไร
ก็ตาม การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอาจน่าไปสู่ความเหลื่อมล้่าทางดิจิทัล (Digital Divide) ส่าหรับกลุ่มคนที่ไม่
สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้  

2.1.2 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์เร็วกว่าระดับ 
ประเทศ จ่านวนประชากรสูงอายุของภาคที่เพ่ิมขึ้น ส่งผลให้ประชากรวัยแรงงานลดลง อัตราพ่ึงพิงของ
ผู้สูงอายุต่อวัยแรงงานเพ่ิมขึ้น และอาจส่งผลให้เกิดการขาดแคลนแรงงานในอนาคต มีความต้องการแรงงาน
ข้ามชาติมากขึ้น อย่างไรก็ตามการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจะเป็นโอกาสของการสร้างตลาดสินค้าและบริการ  
ที่ตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุ อาทิ ธุรกิจบริการสุขภาพ ผลิตภัณฑ์อาหารส่าหรับผู้สูงอายุ 

2.1.3 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ที่เกิดจากอุณหภูมิผิวโลกสูงขึ้น ส่งผลให้ภัยธรรมชาติมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น เกิดการแปรปรวนของระยะเวลาที่
ฝนตก การกระจายตัวของฝนและปริมาณน้่าฝน ส่งผลกระทบให้เกิดภาวะภัยแล้ง น้่าท่วมฉับพลัน รวมถึงการ
เกิดไฟป่าที่มีผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ และการลดลงของพ้ืนที่ป่าไม้ นอกจากนั้น  
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่าให้พืชบางชนิดมีระยะเวลาการให้ผลผลิตที่เปลี่ยนไป การแพร่ระบาดของ
แมลงศัตรูพืชเพ่ิมข้ึนและอาจมีความรุนแรงขึ้น ปริมาณผลผลิตเกษตรลดลง ส่งผลต่อรายได้ของเกษตรกรและ
ความมั่นคงทางอาหาร 
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2.1.4 การขยายตัวของความเป็นเมือง (Urbanization) ภาคเหนือมีแนวโน้มในการเปลี่ยน 
แปลงสู่ความเป็นเมืองมากขึ้น มีจ่านวนประชากรเขตเมืองเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเคลื่อนย้าย
ประชากรจากชนบทเข้าสู่เมืองเพ่ือแสวงหาโอกาสในการศึกษา การประกอบอาชีพ การสร้างรายได้และ
คุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะในเมืองหลักของภาคที่มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง ส่งผลให้เกิดการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะที่ตอบสนองต่อการขยายตัวของเมือง ขณะเดียวกันการขยายตัวของเมืองที่
ขาดการวางแผนจัดการพ้ืนที่เมืองอย่างเหมาะสม ได้ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านความแออัดของชุมชนตลอดจน
เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม อาทิ ขยะและของเสีย มลภาวะทางน้่าและอากาศ  

2.1.5 การมุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน (Growing Sustainability) การพัฒนาภาคในปัจจุบันได้
ให้ความส่าคัญกับการผลิตและการบริโภคที่ค่านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เกิดการส่งเสริมอุตสาหกรรมสี
เขียวที่มีการผลิตโดยใช้วัสดุที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ เช่น พลาสติกชีวภาพ รวมถึงการผลิตโดยใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดตามระบบ Zero Waste การส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสะอาด การใช้พลังงาน
ทางเลือกหรือพลังงานสะอาดเพ่ือลดปริมาณขยะและการเผาที่เป็นสาเหตุของปัญหาหมอกควันซึ่งเป็นปัญหา
ส่าคัญของภาค และสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตภาคเกษตรจากเกษตรเชิงเดี่ยวไปสู่เกษตรกรรมยั่งยืน  
ในรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ตามศักยภาพของพ้ืนที่ ขณะที่ผู้บริโภคก็มีการ
เลือกซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้น  

2.1.6 สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางในด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อมของภาค มีการปรับรูปแบบการท่องเที่ยวโดยส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศแบบ  New 
Normal ที่ยกระดับการให้บริการที่ค่านึงถึงสุขอนามัยตามมาตรฐานสากล ประชากรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเข้า
สู่สังคมดิจิทัล โดยน่าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการท่างาน การใช้ชีวิตประจ่าวัน เพ่ือรักษาระยะห่างทางสังคม 
อาทิ การประชุมผ่านระบบออนไลน์ การซื้อขายสินค้าและบริการผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ทรัพยากร  
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการฟ้ืนฟู ระบบนิเวศมีความอุดมสมบูรณ์และเกิดความสมดุลมากขึ้น 
ขณะเดียวกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่าให้แรงงานบางส่วนถูกเลิก
จ้าง ย้ายกลับภูมิล่าเนาเข้าสู่ภาคเกษตร นอกจากนั้น การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตและการบริโภค ได้
ส่งผลให้ปริมาณขยะเพ่ิมสูงขึ้นด้วย 

๒.๒ บทวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมของภาค  

2.2.1  ศักยภาพและโอกาส 

(๑) ภาคเหนือตอนบนเป็นพื้นที่อารยธรรมล้านนาที่ มีทุ นทางวัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอัตลักษณ์ ทั้งด้านประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และงาน
หัตถศิลป์ โดยเฉพาะในพ้ืนที่ 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ล่าพูน และล่าปาง ผู้คนมีทักษะฝีมือในงาน
หัตถศิลป์ มีเครือข่ายขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างสรรค์ที่สามารถขยายสู่ภาคการท่องเที่ยว บริการ และผลิตภัณฑ์
ต่างๆ เป็นโอกาสในการยกระดับรายได้ของภาค  

(๒) ภาคเหนือเป็นฐานทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งการท่องเที่ยว 
เชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม มีเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับสากล ตลอดจนโครงสร้าง
พ้ืนฐานทั้งทางถนน ทางอากาศ และระบบรางที่ มีศักยภาพในการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวทั้งภายในจังหวัด 
ระหว่างจังหวัด และระหว่างภูมิภาค เป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ  
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(๓) เป็นแหล่งทรัพยากรชีวภาพหลากหลายแห่งหนึ่งของโลก ภาคเหนือเป็นพ้ืนที่ที่มี
ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) หรือ ทรัพยากรชีวภาพ (Bioresource) ซึ่งเป็นฐานส่าคัญของ
การวิจัยและพัฒนาต่อยอดด้านการเกษตร การเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ชีวภาพซึ่งเป็นส่วนส่าคัญของเศรษฐกิจ  
สีเขียว และการพัฒนาการท่องเที่ยวเฉพาะทาง (Niche Tourism) อาทิ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยว
เชิงธรรมชาติ  

(๔) พฤติกรรมของผู้บริโภคและกระแสการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลต่อการเลือก
ซื้อสินค้าและบริการที่มุ่งเน้นสินค้าที่มีรูปแบบไม่ซ้่าใคร (Unique Product) มีความแตกต่างอย่างเป็น
เอกลักษณ์ หรือให้ความส่าคัญกับสุขภาพ การบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการบริโภคสินค้า
แนวอนุรักษ์ ส่งผลให้สินค้าและบริการในเชิงวัฒนธรรม สินค้าสร้างสรรค์ เกษตรอินทรีย์ แพทย์ทางเลือก ได้รับ
ความนิยมเพ่ิมข้ึน 

(๕) การพัฒนาโครงข่ายโลจิสติกส์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน มีแผนการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้า (Truck Terminal) ในพ้ืนที่ภาคเหนือร่วมกับแผนการพัฒนา
ท่าเรือทางบกในพ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ
และเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

(๖) พื้นที่ภาคเหนือมีความพร้อมในการเชื่อมโยงด้านการค้าและบริการกับพ้ืนที่
เศรษฐกิจภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตลอดจนเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้่าโขง
และเอเชียใต้ โดยมีความพร้อมของโครงข่ายคมนาคมตามแนวเหนือ-ใต้ (North-South Economic Corridor)
และแนวตะวันออก-ตะวันตก และแนวตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor) รวมถึงมีแผน
ก่อสร้างโครงการพ้ืนฐานขนาดใหญ่ อาทิ รถไฟทางคู่ รถไฟความเร็วสูง การขยายท่าอากาศยาน ส่งผลให้เกิด
โอกาสในการขยายเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน บริการการศึกษานานาชาติ ธุรกิจบริการ
สุขภาพและการแพทย์ 

(๗) ภาคเหนือตอนล่างเป็นแหล่งวัตถุดิบส าคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ 
ได้แก่ ข้าว อ้อย มันส่าปะหลัง ซึ่งสามารถใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าของผลผลิตและวัสดุเหลือ
ใช้ทางการเกษตร โดยการผลิตเอทานอล พลังงานไฟฟ้าชีวมวล พลาสติกชีวภาพ และสามารถเชื่อมโยงกับ
พ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการพัฒนาเป็นเขตพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ 

2.2.2  ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

(๑) ขาดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มีมาตรฐานสากล และการพัฒนารูปแบบ
ความเชื่อมโยงของกิจกรรมการท่องเที่ยว เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพให้ใช้ระยะเวลาในการท่องเที่ยว 
มากขึ้น เป็นการเพ่ิมรายได้ให้พ้ืนที่ 

(๒) ยังไม่สามารถน าฐานวัฒนธรรม ภูมิปัญญาและองค์ความรู้ท้องถิ่นที่มีอัตลักษณ์ 
งานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากสถาบันการศึกษามาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 
ของสินค้าและบริการได้อย่างคุ้มค่า  

(๓) การขยายตัวของเมืองโดยขาดการวางแผนบริหารจัดการพื้นที่อย่างเหมาะสม 
ส่งผลต่อการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน บริการสาธารณะที่ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชากร
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เมืองได้อย่างทั่วถึง ตลอดจนเกิดความแออัดในพ้ืนที่ส่งผลต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง อาทิ การจัดการขยะ 
น้่าเสีย 

(๔) การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ของภาคเหนือ ท่าให้ภาระพ่ึงพิงของ
ประชากรสูงอายุต่อวัยแรงงานเพิ่มสูงขึ้น การจัดสวัสดิการและระบบการดูแลผู้สูงอายุยังไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
ในขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสของการขยายตัวของธุรกิจที่เก่ียวข้องกับผู้สูงอายุ อาทิ ธุรกิจบริการสุขภาพ  

(๕) แรงงานมีปัญหาเชิงปริมาณและคุณภาพ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร 
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ส่งผลกระทบให้เกิดการขาดแคลนแรงงานในภาคการผลิต ทั้งภาคอุตสาหกรรม 
เกษตรกรรม และบริการ แรงงานมีการศึกษาสูงขึ้น แต่สัดส่วนแรงงานที่จบระดับอุดมศึกษายังน้อย อาจไม่
เพียงพอต่อการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาของภาคได้ 

(๖) ภาคเหนือยังเผชิญปัญหาหมอกควันเป็นประจ าทุกปี และมีแนวโน้มทวีความ
รุนแรงยิ่งขึ้น ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และเศรษฐกิจของภาค 

(๗) การค้าชายแดนภาคเหนือยังมีปัจจัยเสี่ยงต่อการขยายตัวในอนาคต  เนื่องจาก
ประเทศคู่ค้าตามแนวชายแดนมีขนาดตลาดค่อนข้างเล็ก ก่าลังการซื้อต่่า น่าเข้าสินค้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค 
ซึ่งมีมูลค่าต่่าเป็นหลัก และความไม่แน่นอนทางการเมืองสูง รวมทั้งการลงทุนจากนักลงทุนชาวต่างชาติ  
ในประเทศคู่ค้า ซึ่งมีความได้เปรียบเรื่องค่าแรงขั้นต่่าและสามารถผลิตสินค้าเพ่ือทดแทนการน่าเข้าได้  

(๘) พื้นทีต่อนบนของภาคมีข้อจ ากัดเชิงกายภาพ มีสภาพเป็นภูเขาสูงและพื้นที่ป่าสงวน 
จึงมีข้อจ่ากัดในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน และการเข้าถึงบริการภาครัฐ เป็นพ้ืนที่ที่ความยากจนสูง พ้ืนที่ป่าต้นน้่า
บางส่วนเสื่อมโทรม มีการบุกรุกใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าผิดประเภท 

๓. กรอบทิศทางการพัฒนาภาค 
๓.๑ บทบาทของภาค ภาคเหนือมีทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มี อัตลักษณ์ มีฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งทรัพยากรชีวภาพที่หลากหลาย เป็นแหล่งวัตถุดิบที่ส่าคัญ รวมทั้งมีท่าเลที่ตั้งที่มี
ศักยภาพเหมาะสมกับการเชื่อมโยงทั้งในประเทศและอนุภูมิภาค รวมทั้งพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ให้
ความส่าคัญกับสุขภาพ และการบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ดังนั้น การพัฒนาภาคเหนือ
จะต้องน่าศักยภาพต่างๆของพ้ืนที่ มาใช้ในการต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการที่มีศักยภาพและโอกาส  
เพ่ือสร้างมูลค่าสูงตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือน
บ้านในการเสริมสร้างขีดความสามารถของธุรกิจท้องถิ่นเพ่ือขยายฐานเศรษฐกิจของภาค 

๓.๒ ทิศทางการพัฒนาภาค มุ่งสู่การพัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ เชื่อมโยงกับ 
อนุภูมิภาค และเติบโตอย่างยั่งยืน ตามแนวคิด “เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ สุขภาวะดี 
วิถีชีวิตยั่งยืน โดยให้ความส่าคัญกับการพัฒนา 4C ได้แก่ Creative พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง โดย
การสร้างระบบนิเวศ เมือง และพ้ืนที่สร้างสรรค์ ตลอดจนสามารถพัฒนาสู่การเป็นสินค้าและบริการสร้างสรรค์ 
Connect สร้างโอกาสในการเชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในประเทศและกับอนุภูมิภาค ทั้งในส่วนของระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เมืองสร้างสรรค์ และกลุ่มผู้คนสร้างสรรค์ Clean พัฒนาตาม 
แนววิถีใหม่ (New Normal) บนฐานการเติบโตอย่างยั่งยืนของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การดูแลความสะอาด 
ของเมือง และการใช้พลังงานสะอาด โดยค่านึงถึง Care ที่ให้ความส่าคัญอย่างต่อเนื่องกับการดูแลผู้สูงอายุ
และผู้ด้อยโอกาสในสังคมและพัฒนาศักยภาพแรงงาน 
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๓.๓ เป้าหมายรวม  

3.3.1 อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคเหนือขยายตัวเพ่ิมขึ้น 

3.3.2 สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ของภาคเหนือลดลง 

๓.๔ แนวทางการพัฒนา  

3.4.1 พัฒนาสู่การเป็นระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ Creative LANNA ในพื้นที่จังหวัด 
เชียงใหม่ เชียงราย ล าพูน ล าปาง 

(1) พัฒนา Creative Ecosystem การปรับภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมของเมือง การ
พัฒนาย่านสร้างสรรค์ การเพ่ิมพ้ืนที่สร้างสรรค์ (Creative Space) การพัฒนาระบบสื่อสารโทรคมนาคม 
โครงสร้างพ้ืนฐานส่าคัญ และสิ่งอ่านวยความสะดวก รวมถึงการสนับสนุนปัจจัยที่เอ้ือต่อการลงทุนของ
ภาคเอกชน  

(2) พัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ระยะแรกมุ่งให้ความส่าคัญกับกลุ่มอุตสาหกรรม 
ที่เป็น Creative Original ซึ่งเป็นกลุ่มศิลปะต้นฉบับเชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ (1) กลุ่มอุตสาหกรรมงานฝีมือและ
หัตถกรรม (2) กลุ่มอุตสาหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรี (3) กลุ่มอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ และ (4) กลุ่ม 
Digital Content โดยการสร้างมูลค่าเพ่ิมและอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญา วัฒนธรรม การน่า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในกระบวนการผลิต ออกแบบ บรรจุภัณฑ์ การพัฒนาผู้ประกอบการ การสร้าง
เครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์  ตลอดจน
ผลักดันให้น่าแนวคิดและองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในกิจกรรมสร้างสรรค์ 

(3) ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ และการสร้างการรับรู้  โดยสนับสนุนการ 
จัดงานเทศกาลสร้างสรรค์ระดับนานาชาติเพ่ือสร้างจุดขายของพ้ืนที่ การส่งเสริมช่องทางการขายสินค้า
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สร้างสรรค์ที่หลากหลาย การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ ให้กับผู้บริโภคและคนในพ้ืนที่ 
รวมทั้งเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวและการบริการที่เกี่ยวข้อง และเข้าร่วมเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ต่างประเทศ 

3.4.2 พัฒนาการผลิตตามระบบเกษตรกรรมยั่งยืน เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมแปรรูปมูลค่าสูง 

(1) ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานเกษตรปลอดภัย ต่อยอดสู่มาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ทั้งระดับชุมชนและมาตรฐานสากล และสนับสนุนการท่าเกษตรอินทรีย์วิถีชาวบ้านที่สามารถ
พัฒนาเป็นเกษตรอินทรีย์เชิงพาณิชย์ 

(2) ส่งเสริมการน าเทคโนโลยี นวัตกรรมและภูมิปัญญามาใช้ในกระบวนการผลิต  
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทางการเกษตรทั้งระบบ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรทั้งเชิง
ปริมาณและคุณภาพ ส่งเสริมแนวคิด Food Valley ตลอดจนพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็นเกษตรอัจฉริยะ 

(3) พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพตลอดห่วงโซ่คุณค่าในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง เชื่อมโยง
กับอุตสาหกรรมฐานชีวภาพของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพ่ือยกระดับการผลิต
สินค้าเกษตรที่เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมชีวภาพ 

3.4.3 พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการบนฐานภูมิปัญญาและวัฒนธรรม เน้นกลุ่มท่องเที่ยวที่มี
ศักยภาพ ได้แก่ (1) กลุ่มท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิต (2) กลุ่มท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ (3) กลุ่ม
ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ (MICE) และ (4) กลุ่มธุรกิจบริการสุขภาพ  

(1) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและรูปแบบบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ และ
สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างยั่งยืน โดยการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวและบริการรูปแบบใหม่ที่มีความเชื่อมโยงกับทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ตลอดจนสนับสนุนการเชื่อมโยงระหว่างการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เพ่ือการพัฒนา 
สู่อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) และยกระดับมาตรฐานการให้บริการด้านการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพให้มีคุณภาพมากข้ึน รวมทั้งสนับสนุนการเชื่อมโยงกับกลุ่มธุรกิจอ่ืนในห่วงโซ่คุณค่าการท่องเที่ยว 

(2) พัฒนาปัจจัยสนับสนุนการบริการด้านการท่องเที่ยว โดยพัฒนารูปแบบการ
ท่องเที่ยวและก่าหนดกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เหมาะสม พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ืออ่านวยความสะดวกในการ
ท่องเที่ยว สนับสนุนการน่านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการยกระดับคุณภาพการให้บริการ พัฒนา
ศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานและมีความเชี่ยวชาญ รวมทั้งส่งเสริมการเชื่อมโยงเครือข่าย
ด้านการท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ 

3.4.4 เสริมศักยภาพของเมืองและพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพื่อรองรับการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ และเอื้อต่อการอยู่อาศัย 

(1) วางผังเมืองทั้งเมืองหลัก เมืองรอง และเมืองชายแดน เพ่ือรองรับการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ ควบคู่กับการเป็นเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเมือง พัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูงเพ่ือรองรับสังคมดิจิทัล พัฒนาระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมี
ประสิทธิภาพเพ่ือการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 

(2) สนับสนุนการขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนของภาค  พัฒนาโครงข่าย
เส้นทางและระบบขนส่งย่อยที่เชื่อมต่อกับระบบหลักของประเทศและอนุภูมิภาคตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ
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เหนือ-ใต้ และแนวตะวันออก-ตะวันตก ซึ่งจะรองรับการเป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจส่าคัญเชื่อมโยงอนุภูมิภาค GMS 
BIMSTEC และ AEC 

3.4.5 พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาผู้สูงอายุสู่การ
เป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ (Active Aging) และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน 

(๑) แก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานราก พัฒนาทักษะด้านอาชีพแก่คนยากจนให้ตรงกลุ่มเป้าหมายเพ่ือสร้างโอกาสในการเพ่ิมรายได้ 
ให้เพียงพอต่อการด่ารงชีวิต โดยใช้ฐานข้อมูลด้านความยากจนที่มีอยู่ และส่งเสริมการเข้าถึงบริการภาครัฐ 
ให้ครอบคลุม อาทิ บริการด้านการศึกษา และสาธารณสุข  

(๒) พัฒนาผู้สูงอายุสู่การเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ (Active Aging) โดยการพัฒนา
ระบบการดูแลผู้สูงอายุ ส่งเสริมอาชีพและการมีงานท่าตามศักยภาพของผู้สู งอายุ รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตและสนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุในการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

(๓) พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน แนวทาง 
การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายในพ้ืนที่ โดยการยกระดับทักษะเดิมให้
สูงขึ้น (Upskill) และการพัฒนาศักยภาพเสริมทักษะใหม่ (Reskill)  

3.4.6 อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ า พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ าที่มีความสมดุล ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาหมอกควัน ปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง 

(๑) อนุรักษ์ ฟื้นฟูระบบนิเวศและป่าไม้ในพื้นที่ป่าต้นน้ า โดยให้ความส่าคัญกับการฟ้ืนฟู
ป่าต้นน้่าที่เสื่อมโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์ ตลอดจนส่งเสริมการปลูกป่าเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ป่าต้นน้่า สร้างฝาย
ชะลอน้่า ปลูกพืชที่ช่วยอนุรักษ์ดินและน้่า ป้องกันแก้ไขปัญหาการบุกรุกท่าลายพ้ืนที่ป่า ส่งเสริมการมี 
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นท่ี/สนับสนุนการสร้างเครือข่ายการดูแลรักษาป่า ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้และ
สร้างจิตส่านึกของประชาชนถึงความส่าคัญของทรัพยากรป่าไม้ 

(2) พัฒนาการบริหารจัดการน้ าในลักษณะนิเวศลุ่มน้ า โดยพัฒนาแหล่งกักเก็บน้่าใน
พ้ืนที่ตามความเหมาะสมทางภูมิสังคม เพ่ือให้เกิดความสมดุลทั้งในด้านการจัดหาและการใช้ เพ่ืออุปโภค 
บริโภค การรักษาระบบนิเวศน์ทางน ้า การเกษตรกรรม และการอุตสาหกรรม เชื่อมโยงแหล่งน้่าระดับต่างๆ ให้
มีประสิทธิภาพในการกระจายน้่าอย่างทั่วถึง เร่งรัดการรักษาพ้ืนที่ชุ่มน้่าอย่างจริงจัง อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและใช้
ประโยชน์แหล่งน้่าอย่างยั่งยืน 

(3) แก้ไขปัญหาหมอกควัน โดยสนับสนุนการประยุกต์ใช้วิธีการด้วยรูปแบบที่เกิด
ผลส่าเร็จมาแล้วในหลายพ้ืนที่ และปรับให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตของชุมชน เน้นการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาจาก
ทุกภาคส่วนในการแสวงหาความรู้/เทคโนโลยีใหม่ที่จะเป็นทางเลือกให้เลิกพฤติกรรมการเผาวัสดุทางการ
เกษตร มีการจัดตั้งเครือข่ายการเฝ้าระวังในพ้ืนที่/การลาดตระเวนเพ่ือป้องปรามผู้ลักลอบฝ่าฝืนกฎหมาย และ
บังคับใช้ข้อกฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้องอย่างเข้มงวด จริงจัง และรวดเร็ว 

(4) ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชน โดยจัดให้มีระบบก่าจัดขยะและน้่าเสียด้วย
เทคโนโลยีที่เหมาะสม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในหลากหลายรูปแบบ 
อาทิ การคัดแยกขยะที่ต้นทาง ลดการเกิดขยะ การน่าขยะกลับมาใช้ซ้่าให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมการสร้าง
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ความเข้าใจและความตระหนักรู้ให้กับประชาชนเพ่ือปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตแบบใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ใช้มาตรการจูงใจในการลดขยะควบคู่กับมาตรการทางกฎหมายให้เกิดผลในทางปฏิบัติ  

(5) เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยสนับสนุนองค์ความรู้ 
การจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบฐานข้อมูลการสื่อสารโทรคมนาคม ส่งเสริมการพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการจัดการภัยพิบัติ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการจัดการภัยพิบัติ และเพ่ิม
ขีดความสามารถในการรองรับ/ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการพัฒนาองค์ความรู้และ
เครื่องมือในการบริหารจัดการเพ่ือรองรับกับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

3.5 ตัวอย่างแผนงานส าคัญ  

3.5.1 แผนงานพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ล้านนา (Creative LANNA) 

(1) สาระส าคัญ พัฒนาพ้ืนที่ใน 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย 
ล่าพูน และล่าปาง ซึ่งพ้ืนที่จังหวัดกลุ่มนี้มีความโดดเด่นของอารยธรรมล้านนาที่มีความเชื่อมโยงกันอย่าง
ชัดเจน และมีการพัฒนาเกี่ยวเนื่องสู่ภาคเศรษฐกิจ ทั้งการท่องเที่ยว บริการและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง โดยน่าทุน
ทางวัฒนธรรมมาใช้ในการสร้างคุณค่าให้แก่สินค้าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ซึ่งจะส่งผลต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของพ้ืนที่และประชาชนในวงกว้าง 

(2) ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของแผนงาน 

ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง 

พัฒนา Creative Ecosystem 
 ปรับภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรม

ของเมือง 
 พัฒนาย่านสร้างสรรค ์
 พัฒนาระบบสื่อสารโทรคมนาคม 

โครงสร้างพื้นฐานส่าคญั และ 
สิ่งอ่านวยความสะดวก 

 สนับสนุนปัจจัยที่เอื้อต่อการลงทุน
ของภาคเอกชน 

พัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์
 สร้างมลูค่าเพิ่มและอตัลักษณ์ของ

ผลิตภณัฑ์  
 พัฒนาผู้ประกอบการ และ

ทรัพยากรบุคลากร รวมทั้งการสรา้ง
เครือข่าย 

 ส่งเสริมงานวิจัยและการพัฒนา
ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง 
การประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ 

สร้าง Brand การส่งเสริมการตลาด
และประชาสัมพันธ์ และการสร้างการ
รับรู ้
 สนับสนุนการจัดงานเทศกาล

สร้างสรรคร์ะดับนานาชาต ิ
 ส่งเสริมช่องทางการขายสินค้า

สร้างสรรค ์
 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และ

สร้างการรับรู้ให้กับผู้บรโิภคและ 
คนในพ้ืนท่ี 

 เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวและ 
การบริการที่เกี่ยวข้อง 

 เข้าร่วมเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์
ต่างประเทศ  

3.5.2 แผนพัฒนาการผลิตตามระบบเกษตรกรรมยั่งยืน เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมแปรรูปมูลค่าสูง 

(1) สาระส าคัญ ภาคเกษตรมีบทบาทส่าคัญต่อการพัฒนาภาคเหนือในด้านการสร้างความ
มั่นคงทางอาหารและการสร้างรายได้แก่ประชากรจ่านวนมากในพ้ืนที่ อีกทั้งภาคเหนือมีความหลากหลายทาง
ชีวภาพ (Biodiversity) โดยมีการปลูกพืชเมืองหนาวในภาคเหนือตอนบน และการปลูกพืชไร่และข้าว 
ในภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งการเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันภาคเกษตรโดยการพัฒนาระบบเกษตรกรรม
ยั่งยืน และเชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมแปรรูปมูลค่าสูง จะช่วยยกระดับผลิตภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
ผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตร ช่วยเพิ่มรายได้แก่เกษตรกรและสร้างการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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(2) ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของแผนงาน 

ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง 

 จัดท่าฐานข้อมูลและปรับปรุง
กฎหมายใหเ้อื้อต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมชีวภาพ 

 บริหารจดัการปจัจัยการผลิต และ
สร้างเครือข่าย 

 เกษตรกรตระหนักถึงความปลอดภัย
ของการผลิตสินค้าเกษตร 

 สามารถควบคุมดูแลคณุภาพ และ 
ตรวจสอบย้อนกลับได ้ 

 ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย 
 สนับสนุนการน่าเทคโนโลยีและ

เครื่องจักรกลมาใช้เพื่อเพ่ิมผลผลติ 
ควบคุมคุณภาพ 

 มีฐานข้อมูลทางกายภาพของพื้นที่ 
ที่ทันสมัย เช่น ศักยภาพแหล่งน้่า 
พยากรณ์อากาศ ชุดดิน สามารถ
เข้าถึงได ้

 วางแผนการผลิตที่เป็นระบบ ไม่ให้
เกิดซัพพลายส่วนเกิน 

 พันธุ์พืช สัตว์ ที่มีคุณภาพ ทน
สภาพแวดล้อม ให้ผลผลิตสูง 
ต้านทานโรค 

 มีสารชีวภณัฑ์ที่เพยีงพอ ไม่ท่าลาย
สิ่งแวดล้อม (Green Production) 

 เพิ่มศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่  
ให้เป็นผู้ประกอบการ 

 ให้ความส่าคญัแหล่งน้่าท่ีใช้ใน 
การผลิต ไม่ปนเปื้อนสารเคม ี

 ส่งเสริมการวิจยั และพัฒนา
เทคโนโลยีการผลติชีวภาพ 

 ฐานข้อมูลผูผ้ลติ ผู้จ่าหน่าย 
ผลผลติ เกษตรอินทรยี์ เกษตร
ปลอดภัย ท่ีเป็นระบบ มีหน่วยงาน
ที่จัดเก็บ สามารถน่ามาใช้
ประโยชนไ์ด้  

 มีการรวมกลุ่ม ตรวจสอบซึ่งกันและ
กัน 

 เข้าถึงแหล่งเงินทุน ระบบ
ประกันภัย ประกันความเสีย่ง 

 ส่งเสริมการตลาดและการสร้าง
ความเชื่อมั่นผู้บริโภค 

 ประชาสมัพันธ์สร้างความมั่นใจ
ให้ผู้บริโภค 

 สร้างช่องทางการตลาด 
 สนับสนุนการจับคู่ธุรกจิ เชื่อมโยง

ผู้ผลิตและตลาด 
 ส่งเสริมการค้าขายสินค้าล่วงหน้า 
 สนับสนุนการแปรรูปเพื่อเพิ่ม

มูลค่า 

3.5.3 แผนงานพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและมรดกโลก 

(1) สาระส าคัญ ภาคเหนือมีจุดเด่นด้านอารยธรรมล้านนา และมรดกโลกซึ่งเป็นปัจจัย
ส่าคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม จากการแพร่ระบาดของโรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ส่งผลให้พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเปลี่ยนไปสู่การท่องเที่ยวแบบ 
New Normal ดังนั้น ภาคเหนือจึงจ่าเป็นต้องพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับบริบทปัจจุบัน
มุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพพร้อมทั้งน่าเสนอและต่อยอดเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของภาคเหนือเพ่ือเพ่ิมมูลค่า
จากการท่องเที่ยว 

 

 

 



ร่าง กรอบแผนพัฒนาภาคเหนือ (พ.ศ. 2566 - 2570) 34 

(2) ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของแผนงาน 

ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง 

 พัฒนาทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และ
แหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานระดับสากล 

 ฟื้นฟูสืบสานวัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่ีเกี่ยวข้อง 
เพื่ออ่านวยความสะดวกแก่
นักท่องเที่ยว 

 พัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวและ
ก่าหนดประเภทกลุ่มนักท่องเที่ยว 

 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและสร้าง
เครือข่าย 

 สร้างมลูค่าเพิ่มโดยพัฒนาบริการ 
ในรูปแบบใหม่ท่ีเชื่อมโยงกับทุน
ทางวัฒนธรรมและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

 ยกระดับคุณภาพการให้บริการ
ด้วยเทคโนโลยีและนวตักรรม 

 พัฒนามาตรฐานการให้บริการ 

 ส่งเสริมการตลาดและ
ประชาสมัพันธ์ 

 สนับสนุนการเช่ือมโยงระหว่าง
การท่องเที่ยวและกลุ่มธุรกิจอื่น
ตลอดห่วงโซคุ่ณคา่การ
ท่องเที่ยว 

 สร้างการรับรู้และดึงดูดกลุ่ม
นักท่องเที่ยวที่มีความสนใจ 
เฉพาะด้าน 

3.5.4 แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิต แก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาผู้สูงอายุ และพัฒนา
ทักษะฝีมือแรงงาน 

(1) สาระส าคัญ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ท่ีเร็วกว่าระดับประเทศ ส่งผลให้การ
จัดระบบดูแลผู้สูงอายุยังไม่ครอบคลุม เกิดการขาดแคลนแรงงาน รวมถึงปัญหาความยากจนที่ภาคเหนือก่าลัง
เผชิญอยู่ จึงมีความจ่าเป็นที่ต้องด่าเนินการยกระดับคุณภาพชีวิต ส่งเสริมรายได้ พัฒนาอาชีพ ของ
กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ โดยเฉพาะคนยากจนและผู้สูงอายุ ตลอดจนการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน เพ่ือรองรับ
การพัฒนาตลาดแรงงานในอนาคตของภาคเหนือต่อไป 

(2) ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของแผนงาน 

ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง 

 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
ทักษะอาชีพแก่คนยากจนในรูปของ
กลุ่มอาชีพ และวสิาหกิจชุมชน 
ตลอดจนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 

 พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ โดย
การพัฒนาองค์ความรู้ และส่งเสรมิ
การดูแลผูสู้งอายุให้กับผูสู้งอายุ  
คนในครอบครัว และชุมชนอย่างมี
ส่วนร่วม 

 ส่งเสริมการสรา้งรายได้และการมี
งานท่าของผู้สูงอาย ุโดยอบรม
พัฒนาอาชีพและส่งเสริมการน่า 
ภูมิปัญญาผูสู้งอายุไปใช้ในการ
พัฒนาวิสาหกิจชุมชน 

 พัฒนาหลักสตูรการฝึกอบรม
แรงงานให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 

 อบรมพัฒนาอาชีพและสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม  

 พัฒนาบุคลากรด้านการดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term 
Care) 

 ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุม่
อาชีพ/กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพิ่ม
โอกาสในการท่างานให้เกดิการจ้าง
งานต่อเนื่อง และเข้าถึงแหล่งเงิน
ของผู้สูงอาย ุ

 พัฒนาความรู้และยกระดับทักษะ
แรงงานยกระดับทักษะเดิมใหสู้งขึน้ 
(Upskill) และการพัฒนาศักยภาพ
เสรมิทักษะใหม่ (Reskill) 

 พัฒนาช่องทางการตลาดส่าหรับ
ผลิตภณัฑ์และบริการทั้งแบบ
ออนไลน์และออฟไลน ์

 พัฒนาสถานบริการสาธารณสุข
ให้มีคุณภาพครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 
พร้อมน่าเทคโนโลยี สารสนเทศ
มาใช้ในการบริหารจัดการ 

 พัฒนาช่องทางการตลาดส่าหรับ
ผลิตภณัฑ์และบริการของ
ผู้สูงอาย ุ

 พัฒนามาตรฐานแรงงาน 
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3.5.5 แผนงานอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ า พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ าที่มีความสมดุล 

(1) สาระส าคัญ ภาคเหนือเป็นแหล่งลุ่มน้่าขนาดใหญ่ถึง 8 ลุ่มน้่า ได้แก่ ลุ่มน้่าปิง ลุ่มน้่าวัง 
ลุ่มน้่ายม ลุ่มน้่าน่าน ลุ่มน้่าสาละวิน ลุ่มน้่ากก ลุ่มน้่าป่าสัก และลุ่มน้่าสะแกกรัง มีล่าน้่าหลักของภาคที่ไหลไป
บรรจบเป็นแม่น้่าเจ้าพระยา อีกทั้งยังมีแหล่งน้่าธรรมชาติขนาดใหญ่ในพ้ืนที่ภาคเหนือ และมีแหล่งน้่าบาดาล
ขนาดใหญ่ที่ส่าคัญในภาคเหนือตอนบน ซึ่งจัดเป็นแหล่งน้่าต้นทุนหลักของประเทศในการอุปโภค บริโภค 
การเกษตรและอุตสาหกรรม นอกจากนั้นแล้ว ภาคเหนือยังมีพ้ืนที่ป่าไม้มากที่สุดของประเทศ และเป็นพ้ืนที่ป่า
ต้นน้่าและมีความหลากหลายทางชีวภาพที่ส่าคัญของประเทศ ซึ่งจะเป็นฐานทรัพยาการส่าคัญในการดูดซับ
น้่าฝนและเพ่ิมปริมาณน้่าต้นทุนในแต่ละลุ่มน้่า 

(2) ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของแผนงาน 

ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง 

 ปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นทีป่่าต้นน้่า โดย
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  

 ฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมให้มีความอุดม
สมบูรณ ์

 ท่าฝายชะลอน่้า 
 ส่งเสริมการปลูกป่าในพื้นที่ว่างของรัฐ

ตามแนวกันชนและการเช่ือมต่อป่า 
 ปลูกและฟื้นฟูป่าตามแนว

พระราชด่าริ “ปลูกป่า ปลูกคน” 

 บริหารจดัการปา่ชุมชนโดยเน้นการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  

 เสรมิสร้างศักยภาพบุคลากรและ
สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน/พัฒนาอาสาสมัคร/
ประชาชนในการบริหารจัดการ เฝา้
ระวังและดูแลทรัพยากรธรรมชาต ิ

 ประชาสมัพันธ์การรับรู้และกระแส
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือสร้างจิตส่านึกของ
ประชาชนถึงความส่าคญัของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 เร่งด่าเนินการแก้ไขปญัหาการทับ
ซ้อนแนวเขตท่ีดินของรัฐ 

 บังคับใช้กฎหมาย หรือกฎของ
ชุมชนอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้มี
การบุกรุกป่า หรือเผาปา่ 

3.5.6 แผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน 

(1) สาระส าคัญ ภาคเหนือมีภูมิประเทศของพ้ืนที่ตอนบนเป็นที่สูง ภูเขา ป่าไม้ และแหล่ง
ต้นน้่าล่าธาร โดยเฉพาะพ้ืนที่ป่าไม้ในภาคเหนือตอนบนมีลักษณะเป็นป่าดงดิบ ป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง 
ผนวกกับพื นท่ีท้าการเกษตร ท้าใหพพื นที่ภาคเหนือกวาารพอยละ ๘๐ ถูกปกคลุมดพวยพืชพรรณและป่าไมพเป็นสาวน
ใหญา ซึ่งเมื่อเขพาสูาฤดูแลพงที่ป่าไมพสลัดใบและสิ นสุดฤดูกาลเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตร จึงมักเกิดไฟป่าขึ น
บาอยครั งจากอากาศที่รพอน แหพงแลพงและนิ่ง และจากที่เกษตรกรด้าเนินการเผาตอซัง เศษวัสดุเพ่ือเตรียมพื นที่
ส้าหรับท้าการเกษตร ท้าใหพเกิดหมอกควันแขวนลอยและสะสมอยูาในบรรยากาศเป็นระยะเวลายาวนาน สรพาง
ความเสียหายใหพแกาเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนระบบนิเวศของพื นที่ภาคเหนืออยาางกวพางขวาง ประกอบกับ
ภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) สางผลใหพปัญหาหมอกควันทวีความรุนแรงยิ่งขึ น 
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(2) ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของแผนงาน   

ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง 

 สนับสนุนการประยุกต์ใช้วิธีการ
แก้ไขปัญหาหมอกควันท่ีประสบ
ความส่าเร็จแล้วในหลายพื้นท่ี โดย
ปรับให้มีความเหมาะสมกับวิถีชีวิต
ของชุมชน 

 ส่งเสริมความรู้/เทคโนโลยีใหม่ เพื่อ
เป็นทางเลือกของชุมชน พร้อม
ส่งเสริมให้เลิกพฤติกรรมการเผา
วัสดุทางการเกษตร 

 พัฒนาองค์ความรู้ด้านเกษตร และ
ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกไม้
เศรษฐกิจท่ีโตเร็ว สนบัสนุนการ
ปลูกพืชทดแทนการปลูกพืช
เชิงเดี่ยว 

 

 พัฒนาระบบโครงสรา้งเครือข่าย
ความร่วมมือการท่างานเชิงบูรณา
การของหน่วยงานและชุมชนที่
เกี่ยวข้องเพื่ออนุรักษ์ฟ้ืนฟูดูแลป่าไม้ 
การท่าเกษตรทีล่ดการเผา และ 
การลาดตระเวนเพ่ือป้องปรามผู้
ลักลอบฝ่าฝืนกฎหมาย  

 จัดท่าแผนการจัดการและควบคุม
การเผาหลังการเก็บเกี่ยว 

 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุก
ป่า ไฟป่า (จัดชุดลาดตระเวน จัดท่า
แนวกันไฟ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์
ป้องกันไฟ) 

 บังคับใช้ข้อกฎหมายต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวด จริงจัง และ
รวดเร็ว 

 ประชาสมัพันธ์ สร้างจิตส่านึก 
และความตระหนักรู้ในทุกภาค
ส่วนเพ่ือลดการเผาและร่วมกัน
เฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาหมอกควันในชุมชน 

 พัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขภาพ 
พัฒนาระบบบริหารทาง
การแพทย์ เพื่อรองรับอุบัติภยั
หมอกควัน พัฒนาความ
เข้มแข็งของชุมชน  
การให้สุขศึกษาและ
ประชาสมัพันธ์แก่ประชาชน 

 สร้างระบบรับแจ้งเหตุและ
ข่าวสาร และแจ้งเตือนการเผา 
ผ่านสื่อออนไลน์และเครือข่าย
ชุมชน 

 สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายจากหมอกควันแก่
ประชาชน 
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๑. สถานการณแ์ละผลการพัฒนาภาค 

1.1 สถานการณ์การพัฒนาภาค 

๑.๑.๑ ด้านเศรษฐกิจ 

(1) ภาพรวม 

 อัตราการ เติบโตและขนาด
เศรษฐกิจของภาคมีแนวโน้มลดลงเม่ือเทียบกับประเทศ  
มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาค ณ ราคาประจ าปี ๒๕๖๒ เท่ากับ 
๑ ,๕๙๖ ,๐๙๔  ล้ านบาท  คิ ด เป็ น เ พีย ง ร้ อยละ  9 .4  
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ ซึ่งมีสัดส่วนเล็กลงอย่าง
ต่อเนื่องเมื่อเทียบกับปี ๒๕๕5 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 10.3 ของประเทศ ส าหรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของภาค 
ในช่วง ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ขยายตัวร้อยละ 2.6 ต่ ากว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ ที่ขยายตัวร้อยละ ๓.๕ และมีการขยายตัวชะลอตัวลงเฉลี่ยต่ ากว่าการขยายตัวในช่วงแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๑๑ ทีข่ยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 2.9 โดยในปี 2562 เศรษฐกิจของภาคชะลอตัวลงร้อยละ 0.1 ซึ่งเป็นใน
ทิศทางเดียวกับระดับประเทศ ที่ขยายตัวชะลอตัวลงร้อยละ 2.3 

ตารางท่ี 1 : โครงสร้างผลิตภัณฑ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ราคาประจ าปี 
หน่วย : ล้านบาท 

สาขาการผลิต ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 
เฉลี่ย  

ระยะแผนฯ ๑๑  
(๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

เฉลี่ย  
ระยะแผนฯ ๑๒  
(๒๕๖๐-๒๕๖๒) 

ภาคเกษตร 298,128 301,284 308,403 319,059 308,575   
๒1.9 ๒0.9 ๒0.4 19.3 19.3 23.0 20.0 

ภาคอุตสาหกรรม 283,983 305,656 321,217 337,359 340,769   
20.8 ๒๑.2 ๒1.4 21.6 21.3 20.7 21.4 

เหมืองแร่เหมืองหิน 15,115 15,200 12,835 13,471 14,336   
1.๑ 1.1 0.8 0.9 0.9 1.0 0.9 

อุตสาหกรรม 243,547 262,207 278,407 291,277 287,602   
๑7.9 ๑8.2 18.6 ๑8.7 ๑8.0 ๑7.9 ๑8.3 

อื่นๆ 25,322 28,248 29,974 32,611 38,830   
1.9 2.0 2.0 2.1 2.4 1.8 ๒.2 

ภาคบริการ 781,452 835,167 881,355 913,585 946,751   
๕7.3 ๕7.9 ๕8.2 ๕8.6 ๕9.3 ๔6.1 ๕8.6 

ค้าส่งค้าปลีกฯ 163,852 184,794 199,820 213,400 221,514   
๑๒.0 ๑2.8 ๑๓.3 ๑๓.7 ๑๓.9 ๑๑.4 ๑๓.๖ 

ขนส่งฯ 30,778 34,673 38,719 39,750 44,020   
๒.๓ ๒.๔ ๒.5 ๒.6 2.8 ๒.2 ๒.6 

อื่นๆ 602,984 633,842 662,209 678,264 700,676   
44.2 44.0 43.8 43.2 43.9 42.5 42.4 

ผลิตภัณฑ์รวม ๑,๓๖๓,๕๖๔ ๑,๔๔๒,๑๐๗ ๑,๕๑๐,๙๗๕ ๑,๕๗๐,๐๐๓ ๑,๕๙๖,๐๙๔   
๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

ที่มา : ประมวลข้อมูลโดยใช้ฐานข้อมูล GPP ของส านักบัญชีประชาชาติ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
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 ภาคบริการและภาคอุตสาหกรรมมีบทบาทเป็นฐานรายได้ใหม่ ในขณะที่ 
ภาคเกษตรที่เป็นฐานรายได้เดิมมีบทบาทลดลง โครงสร้างหลักทางเศรษฐกิจขับเคลื่อนโดยภาคบริการ 
ภาคอุตสาหกรรม และภาคเกษตร ใน ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ภาคบริการ มีสัดส่วนถึงร้อยละ 58.6 
ส่วนใหญ่เป็นการค้าส่งค้าปลีก การศึกษา และบริการการเงิน ภาคเกษตร มีสัดส่วนร้อยละ ๒0.0 ของผลิตภัณฑ์
ภาค ส่วนใหญ่เป็นการผลิตพืช และภาคอุตสาหกรรม มีสัดส่วนร้อยละ 21.4 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรม
อาหารและเครื่องดื่ม เมื่อเทียบกับช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ที่ภาคบริการมีสัดส่วนร้อยละ 46.1 ภาคเกษตร
มีสัดส่วนร้อยละ 23.0 และภาคอุตสาหกรรม มีสัดส่วนร้อยละ ๒๐.7 โดยภาคบริการและภาคอุตสาหกรรมมี
ความส าคัญเพ่ิมมากขึ้น ในขณะที่ภาคเกษตรมีความส าคัญน้อยลง ซึ่งรายได้หลักของภาคมาจากภาคบริการ
และภาคอุตสาหกรรม ที่มีบทบาทเป็นฐานรายได้ใหม่ของภาคจากนโยบายการปรับโครงสร้างการผลิตไปสู่ 
การเป็นฐานเศรษฐกิจชีวภาพและการเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักของประเทศ 

 การลงทุนใหม่ในภาคมีน้อยส่งผลให้การเติบโตทางเศรษฐกิจต่ ากว่าเป้าหมายที่
ก าหนด ในช่วง ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือขยายตัวร้อยละ 2.6 
ชะลอตัวลงจากการขยายตัวในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ที่ขยายตัวร้อยละ 2.9 แต่ยังคงต่ ากว่า 
การขยายตัวของระดับประเทศที่ร้อยละ ๓.๕ โดยขยายตัวได้ดีในภาคอุตสาหกรรม ส่วนภาคเกษตร และ 
ภาคบริการชะลอตัวลง โดยขยายตัวร้อยละ ๔.5 ๑.1 และ 2.4 ตามล าดับ ส าหรับสัดส่วนการขอรับ 
การส่งเสริมการลงทุนในช่วงปี 2558 - 2563 มีจ านวนโครงการขอรับการส่งเสริมการลงทุน สัดส่วนเพียง 
ร้อยละ 5.2 และเงินลงทุนเพียงร้อยละ 2.9 ของประเทศ 

ตารางที่ 2 : อัตราการขยายตัวผลิตภัณฑ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ าแนกตามภาคการผลิต แบบปริมาณลูกโซ่  
หน่วย : ร้อยละ 

สาขาการผลิต ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ เฉลี่ย ระยะแผนฯ ๑๑  
(๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

เฉลี่ย ระยะแผนฯ ๑๒  
(๒๕๖๐-๒๕๖๒) 

ภาคเกษตร 1.5 4.1 2.3 4.5 -3.6 1.8 1.1 

ภาคอุตสาหกรรม 1.8 0.4 5.4 8.6 -0.6 4.1 4.5 

เหมืองแร่เหมืองหิน 2.7 -1.1 -14.3 3.6 1.4 -0.4 -3.1 

อุตสาหกรรม 1.7 -0.8 6.6 8.5 -2.5 4.1 4.2 

อื่นๆ 1.5 13.3 4.8 13.0 15.5 6.4 14.3 

ภาคบริการ 4.2 4.0 3.5 1.9 1.7 2.8 2.4 

ค้าส่งค้าปลีกฯ 9.1 6.9 5.1 4.2 1.8 5.0 ๓.7 

ขนส่งฯ -3.3 6.2 11.3 2.8 8.2 3.1 7.4 

อื่นๆ 3.4 3.2 2.6 1.3 1.3 1.0 1.3 

ผลิตภัณฑ์รวมภาค ตอน. 3.1 3.3 3.6 3.9 0.1 2.9 2.6 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ๓.๑ ๓.๔ ๔.๒ ๔.๒ ๒.๓ 3.5 3.5 
ที่มา : ประมวลข้อมูลโดยใช้ฐานข้อมูล GPP ของส านักบัญชปีระชาชาต ิสศช. 

 รายได้เฉลี่ยต่อประชากรเพิ่มขึ้นในอัตราที่ต่ ากว่าการเพิ่มขึ้นของรายได้เฉลี่ย 
ของคนทั้งประเทศ  ในปี ๒๕๖๒ ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวประชากรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (GRP per capita) 
เท่ากับ 86,171 บาทต่อคนต่อปี ต่ ากว่าระดับประเทศมากกว่า ๒.8 เท่า โดยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือตอนบน 2 มีผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวต่ าที่สุดที่ 70,489 บาทต่อคนต่อปี และกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 มีผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวสูงที่สุดในกลุ่มที่ 94,196 บาทต่อคนต่อปี  
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ตารางท่ี 3 : มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวประชากร  
หน่วย : บาท/คน/ป ี

กลุ่มจังหวัด ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนบน ๑ 72,286 77,640 82,646 83,744 85,658 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนบน ๒ 59,042 64,365 66,680 67,609 70,489 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนกลาง 80,617 84,800 88,648 93,404 94,022 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนล่าง 1 78,325 82,504 86,576 91,958 94,196 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนล่าง 2 60,423 64,518 68,264 70,382 71,935 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 72,566 77,042 80,976 84,434 86,171 
ประเทศ ๒๐๒,๑๕๒ ๒๑๓,๕๕๓ ๒๒๕,๑๒๖ ๒๓๖,๘๖๐ ๒๔๓,๗๘๗ 

ที่มา : ส านกับัญชีประชาชาต ิสศช. 

 เศรษฐกิจกระจุกตัวเฉพาะเมืองหลักที่ เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ เกิด 
ความเหลื่อมล้ าระหว่างเมืองภายในภาค ในปี ๒๕62 จังหวัดนครราชสีมา มีสัดส่วนการผลิตร้อยละ 19.0 
ของภาค และจังหวัดขอนแก่น มีสัดส่วนการผลิตร้อยละ ๑3.4 ของภาค ในขณะที่จังหวัดอ านาจเจริญ บึงกาฬ 
มุกดาหาร หนองบัวล าภู และยโสธร มีขนาดเศรษฐกิจเล็กที่สุดของภาค แต่ละจังหวัดมีสัดส่วนไม่ถึงร้อยละ ๒.๐ 
ของภาคส่งผลต่อการสร้างโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้เกิดขึ้นในพ้ืนที่ 

(2) การเกษตร 

 มีบทบาทเป็นแหล่งผลิตพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศแต่เป็นพืชเชิงเดี่ยว 
พึ่งพาน้ าฝนได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผลิตภาพต่ า ในขณะที่เกษตรอินทรีย์
และเกษตรปลอดภัยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ภาคเกษตรมีบทบาทส าคัญต่อเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งใน
ด้านเป็นฐานรายได้หลักของประชากรส่วนใหญ่ และการจ้างงาน ในปี ๒๕๖๒ ผลิตภัณฑ์ภาคเกษตร มีมูลค่า 
308,575 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.3 ของผลิตภัณฑ์ภาค พืชหลักที่ส าคัญของภาค ได้แก่ ข้าว 
อ้อยโรงงาน และมันส าปะหลัง โดยมีพ้ืนที่ปลูกข้าวมากที่สุดของประเทศ ส่วนใหญ่ปลูกข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ ใน
พ้ืนที่ตอนกลางและตอนล่างของภาค โดยเฉพาะพ้ืนที่ทุ่งกุลาร้องไห้  ครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัดยโสธร ศรีสะเกษ 
สุรินทร์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และทุ่งสัมฤทธิ์ ครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์ แต่ผลผลิตเฉลี่ย
ต่อไร่ในภาพรวมต่ ากว่าระดับประเทศ เนื่องจากท าการเกษตรแบบดั้งเดิมใช้สารเคมีสูง ซึ่งในแต่ละปีมีการ
น าเข้าวัตถุอันตรายทางเกษตร เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๓ พันล้านบาทต่อปี  เป็นภาคที่มี พ้ืนที่ปลูกอ้อยและ 
มันส าปะหลังมากที่สุดของประเทศ โดยอ้อยส่วนใหญ่ปลูกในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ ขอนแก่น 
กาฬสินธุ์ และอุดรธานี และมันส าปะหลัง ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ และอุดรธานี ส าหรับการปลูก
ข้าวอินทรีย์ มีแนวโน้มขยายพ้ืนที่มากขึ้น ปัจจุบันแหล่งปลูกข้าวอินทรีย์ในประเทศไทยร้อยละ ๘๐.๐ อยู่ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะในพ้ืนที่ทุ่งกุลาร้องไห้ (จังหวัดยโสธร สุรินทร์ มหาสารคาม ศรีสะเกษ 
ร้อยเอ็ด) และจังหวัดอุบลราชธานี ส่วนอีกร้อยละ ๒๐.๐ อยู่ในภาคเหนือตอนบน ตลาดข้าวอินทรีย์ ส่วนใหญ่
ส่งออกต่างประเทศ โดยเฉพาะสหภาพยุโรป 
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ตารางท่ี 4 : โครงสร้างและอัตราการขยายตัวภาคเกษตร รายกิจกรรมการผลิต 
             หนว่ย : ร้อยละ 

กิจกรรมการผลิต 
โครงสร้างการผลิต อัตราการขยายตัว 

เฉลี่ยระยะแผนฯ ๑๑  
(๒๕๕๕-๒๕๕9) 

เฉลี่ยระยะแผนฯ ๑๒  
(๒๕๖๐-๒๕๖๒) 

เฉลี่ยระยะแผนฯ ๑๑  
(๒๕๕๕-๒๕๕9) 

เฉลี่ยระยะแผนฯ ๑๒  
(๒๕๖๐-๒๕๖๒) 

พืช ๘2.7 ๘0.0 2.4 2.4 
ปศุสัตว์ 11.5 13.8 4.3 2.2 
บริการทางการเกษตร และปา่ไม้ 4.0 4.5 2.5 0.0 
ประมง ๑.8 ๑.7 -6.5 0.8 
เกษตร ๑๐๐.๐ ๑๐๐.๐ 3.9 0.8 
ที่มา : ส านกับัญชีประชาชาติ สศช. 

 มีพื้นที่ท าการเกษตรมากที่สุดแต่ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย พื้นที่ 
ถือครองท าการเกษตรต่อครัวเรือนมากกว่าค่าเฉลี่ยประเทศ ในปี ๒๕๖๒ มีพ้ืนที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร
รวม 63.86 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 42.๘ ของพ้ืนที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรทั้งประเทศ โดยพ้ืนที่เกษตร
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ซึ่งลักษณะภูมิประเทศ
ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ค่อนข้างราบ เหมาะส าหรับปลูกข้าวและพืชไร่ มีความเหมาะสมในการท าเกษตรแปลงใหญ่ 
ขณะที่จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีพ้ืนที่เกษตรไม่มากเนื่องจากเป็นภูเขาสูงสลับที่ราบเชิงเขา 
และมีขนาดฟาร์มเล็กมากประมาณ ๑๐ ไร่ต่อครัวเรือน จึงเหมาะกับเกษตรแบบประณีตหรือเกษตรอินทรีย์  
จังหวัดที่มีเนื้อที่ถือครองท าการเกษตรต่ าสุดของภาคซึ่งส่วนใหญ่มีปัญหาด้านความยากจน ได้แก่ จังหวัด
ขอนแก่น นครพนม กาฬสินธุ์ และศรีสะเกษ โดยมีเนื้อที่ถือครอง 12.0 12.3 13.1 และ 13.2 ไร่ต่อ
ครัวเรือน ตามล าดับ 

ตารางท่ี 5 : พื้นที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ขนาดฟารม์ และพื้นที่ชลประทาน ปี ๒๕๖๒ 

กลุ่มจังหวัด 
พ้ืนที่ใช้ประโยชน์
ทางการเกษตร 

(ไร่) 
ขนาดฟาร์ม  

(ไร่) 
พ้ืนที่ชลประทาน 

(ไร่) 
สัดส่วนพ้ืนที่ 

ชลประทาน/พ้ืนที่เกษตร  
(ร้อยละ) 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนบน ๑ 11,071,733 19.3๒ 368,078 3.3 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนบน ๒ 6,289,172 14.5๒ 831,746 13.2 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนกลาง ๑3,585,366 14.4๔ ๒,456,510 18.1 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนลา่ง 1 20,307,489 18.๑๘ 2,661,956 13.1 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนลา่ง 2 12,603,247 16.๔๙ 1,536,112 12.2 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 63,857,027 16.๖๕ 7,854,402 12.3 

ประเทศ ๑๔๙,๒๕๒,๔๕๑ ๑๖.๑๓ ๓๔,๕๘๘,๐๔๒ ๒๓.๒ 
ที่มา : ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร 

 การเพิ่มพื้นที่ชลประทานมีข้อจ ากัดด้านกายภาพไม่สามารถพัฒนาโครงการ
ขนาดใหญ่เพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บให้เพียงพอต่อการเพาะปลูกตลอดปี  พ้ืนที่ชลประทานต่อพ้ืนที่เกษตร
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่ ากว่าค่าเฉลี่ยประเทศ โดยในปี ๒๕๖๒ มีพ้ืนที่ชลประทานประมาณ 7.9 ล้าน
ไร่ และมีสัดส่วนพ้ืนที่ชลประทานต่อพ้ืนที่เกษตรร้อยละ 12.3 ซึ่งต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศที่มีสัดส่วน 
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ร้อยละ ๒๓.๒ โดยพ้ืนที่โครงการชลประทานของภาคส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
2 มีสัดส่วนร้อยละ 33.9 31.3  และ 19.6 ของพ้ืนที่ชลประทานทั้งภาค ตามล าดับ แต่ยังมีสัดส่วนพ้ืนที่
ชลประทานต่อพ้ืนที่เกษตรค่อนข้างต่ าเพียงร้อยละ 12.3 จึงเป็นข้อจ ากัดในการบริหารจัดการน้ าเพ่ือ
การเกษตร ทั้งการเก็บกักน้ าในฤดูแล้ง และชะลอน้ าในช่วงฤดูฝนไม่ให้ท่วมพืชผลเสียหาย 

(3) อุตสาหกรรม 

 อุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมดั้งเดิมแปรรูปสินค้าเกษตรขั้นต้นเพื่อ
ส่งออกไปเพิ่มมูลค่าในพื้นที่อ่ืนและมีสัดส่วนลดลงอย่างต่อเนื่องเม่ือเทียบกับประเทศ  ภาคอุตสาหกรรมใน
ปี 2562 มีสัดส่วนในโครงสร้างเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ 21.4 และคิดเป็นสัดส่วนเพียง 
ร้อยละ 6.5 เมื่อเทียบกับมูลค่าภาคอุตสาหกรรมของประเทศ ผลิตภัณฑ์ภาคอุตสาหกรรมภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ ในช่วง ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ขยายตัวเพียงร้อยละ 4.1 ชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับ
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ที่ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 4.5 ต่อปี สาขาอุตสาหกรรมการผลิตที่ส าคัญของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มมีสัดส่วนสูงที่สุด โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
๖1.9 ในช่วง ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ โดยลดลงจากสัดส่วนร้อยละ ๖๕.6 ในช่วงแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๑๑ รองลงมาเป็นการผลิตผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ การผลิตผลิตภัณฑ์และพลาสติก 
การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี การผลิตเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย และการผลิตผลิตภัณฑ์อ่ืนที่ท าจาก
อโลหะ ที่มีสัดส่วนเท่ากับ 8.9 7.2 3.9 3.8 และ 2.4 ตามล าดับ โดยอุตสาหกรรมของภาคส่วนใหญ่กระจุก
ตัวอยู่ตามเมืองหลัก อาทิ จังหวัดขอนแก่น และนครราชสีมา โครงสร้างการผลิตอุตสาหกรรมยังอยู่ในกลุ่ม
อาหารและเครื่องดื่ม ส่วนอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก และสิ่งทอ เริ่มมีบทบาท
มากขึ้น และเป็นฐานสร้างรายได้ใหม่ให้กับภาค ซึ่งอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ กระจุกตัวในจังหวัด
นครราชสีมา ร้อยละ ๙7.9 ของภาค ส่วนอุตสาหกรรมสิ่งทอ ส่วนใหญ่กระจายอยู่ทุกจังหวัด โดยจังหวัดที่มี
สัดส่วนมากที่สุด ๕ อันดับแรกของภาค ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม นครราชสีมา ชัยภูมิ และ
อุดรธานี ส าหรับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก ส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา 
อุดรธานี บึงกาฬ และบุรีรัมย์ ส าหรับอุตสาหกรรมที่เคยเป็นฐานรายเดิมของภาค เริ่มมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น อาทิ 
อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย จากร้อยละ 3.1 เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 3.4 ของสาขาอุตสาหกรรม โดยจังหวัดที่มี
สัดส่วนมากที่สุด ๕ อันดับแรกของภาค ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น สุรินทร์ นครราชสีมา อุบลราชธานี และ
ร้อยเอ็ด ส าหรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (เอทานอล) ปัจจุบันมีผู้ประกอบการเปิดด าเนินการแล้ว 8 ราย 
ปริมาณการผลิต เฉลี่ย 2.3 ล้านลิตรต่อวัน หรือร้อยละ 38.5 ของการผลิตรวมทั้งประเทศ 

(4) การค้าส่งค้าปลีก 

 การค้าส่งค้าปลีกในระดับพื้นที่ก าลังเผชิญกับการแข่งขันจากการค้าปลีก
สมัยใหม่  ในช่วง ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ เมื่อเทียบกับร้อยละ ๑๑.4 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที ่๑๑ โดยในช่วง ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒ ขยายตัวสูงขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 3.7 ชะลอตัวลงเมื่อเทียบ
กับช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ที่ขยายตัวร้อยละ 5.0 โดยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ มี
มูลค่าการค้าสูงที่สุดร้อยละ ๓4.3 โดยเฉพาะจังหวัดนครราชสีมา รองลงมาเป็นกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียง เหนือตอนบน 1 กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ มีสัดส่วนเท่ากับ 24.9 
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16.6 16.1 และ 8.1 ตามล าดับ โดยในพื้นท่ีมีร้านค้าปลีกสมัยใหม่ที่เป็นสาขาของห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่
กระจายทุกพ้ืนที ่ร้านค้าปลีกในชุมชนต้องปรับเปลี่ยนวิธีการขายเพื่อให้ได้ส่วนแบ่งการตลาด 

(5) การค้าชายแดน 

 การค้าชายแดนขยายตัวอย่างก้าวกระโดดแต่ขาดความเชื่อมโยงกับห่วงโซ่ 
การผลิตภายในภาค สินค้าส่วนใหญ่มาจากนอกภาค  มูลค่าการค้าชายแดนและมูลค่าการค้าผ่านแดนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2563 มีมูลค่ารวม 384,222.80 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.1 ของการค้า
ชายแดนทั้งประเทศ เพ่ิมขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 14.6 เกินดุลการค้า 21,914.20 ล้านบาท แบ่งเป็น 
การส่งออก 203,068.50 ล้านบาท และการน าเข้า 181,154.30 ล้านบาท จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ของประเทศเพ่ือนบ้าน และประเทศจีน สินค้าส่งออกท่ีส าคัญ ได้แก่ น้ ามันเชื้อเพลิง รถยนต์และส่วนประกอบ 
ผลไม้สดแช่แข็ง และเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์  สินค้าส่งออกส่วนใหญ่ผลิตจากนอกภาค สินค้าน าเข้าที่
ส าคัญ ได้แก่ ทองแดงและผลิตภัณฑ์ สินค้าอุปโภคและบริโภค และไม้แปรรูป เป็นต้น ด่านการค้าชายแดนที่มี
สัดส่วนการค้าสูงที่สุด ได้แก่ ด่านหนองคาย มีสัดส่วนร้อยละ 38.6 ของมูลค่าการค้าชายแดน รองลงมาได้แก่ 
ด่านมุกดาหาร ร้อยละ 25.7 ด่านพิบูลมังสาหาร ร้อยละ 13.7 ด่านท่าลี่ ร้อยละ 10.6 และด่านนครพนม 
ร้อยละ 9.9 ในช่วงของแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 มูลค่าการค้าชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอัตราการ
ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 9.1 ชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับ ช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ที่ขยายตัวเฉลี่ย ร้อยละ 
19.5 เนื่องจากการค้าชายแดนไทย-ลาว ซึ่งเป็นประเทศคู่ค้าที่มีมูลค่าการค้าชายแดนสูงสุดของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ หดตัวลงเฉลี่ยร้อยละ 1.1 เมื่อเทียบกับช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ที่ขยายตัวร้อยละ 
12.8 ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากสินค้าน าเข้าส าคัญ เช่น ทองแดงและผลิตภัณฑ์ และเครื่องรับส่งสัญญาณและ
อุปกรณ์ติดตั้ง หดตัวเฉลี่ยร้อยละ 7.5 และ 12.4 ตามล าดับ ตามราคาในตลาดโลกที่ปรับลดลง  

ตารางท่ี 6 : มูลค่าการค้าชายแดนและผ่านด่านศุลกากรชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2559 - 2563 
อัตราการขยายตัวและสัดส่วน 

หน่วย : ล้านบาท/ร้อยละ 

มูลค่าการค้า 2559 2560 2561 2562 2563 
เฉลี่ย  

ระยะแผนฯ 11  
(2555-2559) 

เฉลี่ย  
ระยะแผนฯ 12  
(2560-2563) 

ส่งออก 166,933.47 198,760.38 187,245.09 195,240.76 203,068.50 141,057.72 196,078.68 
อัตราการขยายตัว 9.4 19.1 -5.8 4.3 4.0 13.1 5.4 
สัดส่วน 61.1 62.9 56.1 58.2 52.9 69.2 57.5 

น าเข้า 106,419.91 117,114.83 146,651.17 139,951.06 181,154.30 68,543.93 146,217.85 
อัตราการขยายตัว 11.1 10.0 25.2 -4.6 29.4 40.0 15.0 
สัดส่วน 38.9 37.1 43.9 41.8 47.1 30.8 42.5 

ดุลการค้า 60,513.56 81,645.55 40,593.92 55,289.66 21,914.20 72,513.79 49,860.83 
อัตราการขยายตัว 6.6 34.9 -50.3 36.2 -60.4 -0.7 -9.9 
สัดส่วน 22.1 25.8 12.2 16.5 5.7 38.4 15.1 

มูลค่ารวม 273,353.38 315,875.21 333,896.26 335,191.86 384,222.80 209,601.64 342,296.53 
อัตราการขยายตัว 10.0 15.6 5.7 0.4 14.6 19.5 9.1 
สัดส่วน 100 100 100 100 100 100 100 

ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ 

 สินค้าส่งออกส่วนใหญ่เป็นสินค้าเกษตร สินค้าอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์จากนอกภาค  จ าแนกตามประเทศคู่ค้าของภาคพบว่า ในปี ๒๕63 การค้ากับ สปป.ลาว  
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มีมูลค่าการค้า เท่ากับ ๑57,053.68 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40.9 ของมูลค่าการค้าชายแดนทั้งภาค 
ขยายตัวลดลงร้อยละ 1.4 เนื่องจากผู้ประกอบการไทยเผชิญกับข้อจ ากัดด้านการส่งออกจากมาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยผ่านด่านศุลกากรหนองคาย ด่านมุกดาหาร  
ด่านพิบูลมังสาหาร และด่านนครพนม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๓8.6 25.7 13.7 และ 9.9 ตามล าดับ 
ของมูลค่าการค้า โดยสินค้าส่งออกที่ส าคัญ ได้แก่ น้ ามันเชื้อเพลิง สินค้าปศุสัตว์ รถยนต์นั่ง และสินค้า
อุตสาหกรรม สินค้าน าเข้าที่ส าคัญ ได้แก่ พลังงานไฟฟ้า ทองค า ผักและของปรุงแต่งจากผัก และทองแดงและ
ผลิตภัณฑ์ การค้ากับจีนตอนใต้ มีมูลค่าการค้า 153,873.43 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40.0  
ในปี 2563 ขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 49.5 สินค้าส่งออกที่ส าคัญ ได้แก่ ผลไม้แช่แข็ง เครื่องคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์และส่วนประกอบ ยางพารา ผลิตภัณฑ์ยาง และไม้แปรรูป สินค้าน าเข้าที่ส าคัญ ได้แก่ เครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เครื่องรับส่งสัญญาณและอุปกรณ์ การค้ากับเวียดนาม มีมูลค่าการค้า 54,981.10 
ล้านบาท หดตัวลงร้อยละ 13.9 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.3 แนวโน้มมีความส าคัญมากขึ้น มีสินค้า
ส่งออกที่ส าคัญ ได้แก่ ผลไม้สดแช่แข็ง เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ และอุปกรณ์กึ่งตัวน าทรานซิสเตอร์ สินค้า
น าเข้า ได้แก่ เครื่องรับส่งวิทยุและสื่อสาร เคมีภัณฑ์ และไดโอดทรานซิสเตอร์ ส าหรับการค้ากับกัมพูชา มี
สัดส่วนเพียงร้อยละ 4.8 ของมูลค่าชายแดนทั้งภาค ขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 101.0 สินค้าส่งออกที่ส าคัญ 
ได้แก่ เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สินค้าปศุสัตว์อ่ืน ๆ รถยนต์นั่ง รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ สินค้าน าเข้า
ที่ส าคัญ ได้แก่ ผักและของปรุงแต่งจากผัก อะลูมิเนียมและผลิตภัณฑ์ และสายเคเบิ้ล   

ตารางท่ี 7 : มูลค่าการค้าผ่านด่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือจ าแนกตามประเทศคู่ค้า ปี 2559 - 2563 
โครงสร้าง และอัตราการขยายตัว 

หน่วย : ล้านบาท 

ประเทศคู่ค้า 2559 2560 2561 2562 2563 
เฉลี่ย  

ระยะแผนฯ 11  
(2555-2559) 

เฉลี่ย  
ระยะแผนฯ 12  
(2560-2563) 

สปป.ลาว 

ส่งออก 114,498.28 110,782.56 106,848.46 102,790.01 92,223.55 10.4 -5.2 
น าเข้า 49,588.00 54,831.98 60,275.21 56,512.07 64,830.13 21.2 7.2 
มูลค่า 164,086.29 165,614.54 167,123.67 159,302.08 157,053.68 12.8 -1.1 
ร้อยละ 60.0  52.4  50.1  47.5  40.9  66.5 47.7 

กัมพูชา 

ส่งออก 3,300.04 1,346.31 3,962.90 6,363.18 14,331.95 27.7 80.2 
น าเข้า 1,469.75 2,493.22 2,193.44 2,750.44 3,982.64 160.9 32.0 
มูลค่า 4,769.79 3,839.53 6,156.34 9,113.62 18,314.59 35.4 47.5 
ร้อยละ 1.7 1.2 1.8 2.7 4.8 1.5 2.6 

จีนตอนใต้ 

ส่งออก 14,168.05 24,954.64     19,613.66  33,762.53    54,585.92   4.5 47.1 
น าเข้า 36,684.59 42,711.53 63,859.22  69,166.05 99,287.51 85.5 29.5 
มูลค่า 50,852.64 67,666.17 83,472.88  102,928.58 153,873.43 27.9 32.3 
ร้อยละ 18.6  21.4  25.0  30.7  40.0  16.4 29.3 

เวียดนาม 

ส่งออก 34,967.10   61,676.87   56,820.07   52,325.04   41,927.08   39.5 10.2 
น าเข้า 18,677.56 17,078.10  20,323.30 11,522.54 13,054.02 279.7 -4.9 
มูลค่า 53,644.66  78,754.97 77,143.37 63,847.58 54,981.10 61.8 3.4 
ร้อยละ 19.6  24.9  23.1  19.0  14.3  15.6 20.3 

รวม  
 

ส่งออก 166,933.47  198,760.38  187,245.09  195,240.76  203,068.50  13.1 5.4 
น าเข้า 106,419.91  117,114.83  146,651.17  139,951.00  181,154.30  40.0 15.0 
มูลค่า 273,353.38  315,875.21  333,896.26  335,191.86  384,222.80  19.5 9.1 

ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ 
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 ด่านมุกดาหาร นครพนม และหนองคายมีบทบาทเป็นประตูการค้าที่ส าคัญใน
การเชื่อมโยงกับเวียดนามและจีนตอนใต้ เส้นทางการค้าชายแดนและผ่านแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่
ส าคัญ ไปยัง สปป.ลาว จีนตอนใต้ และเวียดนามมี 3 เส้นทาง คือ เส้นทางที่ 1. เส้นทาง R9 ออกจากไทย  
ณ ด่านมุกดาหาร (สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2) ไปยังแขวงสะหวันนะเขต แล้วไปถึงชายแดนลาว-
เวียดนามที่ด่านแดนสะหวัน แล้วเข้าเวียดนามที่ด่านลาวบาว เมืองกวางจิ ซึ่งมีเขตเศรษฐกิจพิเศษลาวบาว ไป
สิ้นสุดที่เมืองดองฮา โดยสามารถเดินทางไปยังทางใต้ของเวียดนาม ได้แก่ เมืองเว้ เมืองดานัง เมืองโฮจิมินห์ หรือ
ขึ้นไปทางเหนือยังกรุงฮานอย ไปยังเมืองลังซาน เมืองผิงเสียง ประเทศจีน และต่อไปถึงนครหนานหนิง มณฑล
กว่างซ ีได้อีกเส้นทางหนึ่ง  เส้นทางท่ี 2. เส้นทาง R 12 จากด่านนครพนม (สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 
3) ไปยังด่านท่าแขก แขวงค าม่วน สปป.ลาว ไปเมืองกวางบิน เมืองลางซอน ของเวียดนาม เข้าสู่จีน โดย ผ่าน
ด่านผิงเสียง มณฑลกว่างซี ซึ่งเมืองผิงเสียงมี “ตลาดผลไม้เมืองผิงเสียง” ในภาคใต้ของจีน ซึ่งเป็นตลาดที่
สามารถใช้เป็นประตูให้กับผลไม้ไทยเข้าสู่ตลาดจีนได้ มีความสะดวกสบาย มีการบริหารจัดระบบโลจิสติ กส์ดี 
เส้นทางที่ 3. เส้นทางรถไฟ ระยะทางประมาณ 414 กิโลเมตร สามารถล าเลียงทั้งสินค้าและผู้โดยสารจาก
ไทย ผ่าน สปป.ลาว ไปยังประเทศจีนตอนใต้ โดยเชื่อมโยงที่จังหวัดหนองคาย ดังนี้ หนองคาย-เวียงจันทน์- 
วังเวียง-หลวงพระบาง-อุดมไซ-หลวงน้ าทา-บ่อเต็น-จีนตอนใต ้

(6) การท่องเที่ยว 

 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบ
ต่อการท่องเที่ยวในภาค ในช่วงปี 2560 - 2563  จ านวนนักท่องเที่ยวและรายได้หดตัวเฉลี่ยร้อยละ  7.5 
และ 6.4 ตามล าดับ หากเปรียบเทียบในปี 2560 - 2562 รายได้จากการท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 10.7 ต่อปี สูงกว่าระดับประเทศที่ขยายตัวร้อยละ 8.2 และมีจ านวนนักท่องเที่ยว 
เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 5.6 สูงกว่าระดับประเทศ ที่ขยายตัวร้อยละ 4.7  นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 96.0 
เป็นชาวไทย ส าหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติร้อยละ 4.0   

 แหล่งท่องเที่ยวมีหลากหลายแต่ส่วนใหญ่อยู่ห่างไกลและมีข้อจ ากัดในการ
พัฒนา  เช่น อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ภูหลวง ภูเรือ และภูกระดึง จังหวัดเลย รวมทั้งการ
ท่องเที่ยวประเพณีวัฒนธรรมที่มีช่วงเวลาท่องเที่ยวตลอดทั้งปี และการท่องเที่ยวบริเวณเมืองชายแดนริมแม่น้ า
โขงเชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบ้าน โดยแหล่งท่องเที่ยงกระจายตัวอยู่ทุกพ้ืนที่ของภาคซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในความ
รับผิดชอบดูแลของหน่วยงานราชการซึ่งมีกฏระเบียบในการน ามาใช้ประโยชน์เชิงธุรกิจ 

 นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นคนในภาคมากกว่านักท่องเที่ยวจากภายนอก 
มีการใช้จ่ายและระยะเวลาพักจ านวนน้อย  โดยในปี 2563 มีนักท่องเที่ยวจ านวน 23.33 ล้านคน  
คิดเป็นร้อยละ 17.0 ของจ านวนนักท่องเที่ยวทั้งประเทศ มีรายได้จากการท่องเที่ยว 47,978.52 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 6.1 ของรายได้ท่องเที่ยวทั้งประเทศ และรายได้จากการท่องเที่ยวของภาคส่วนใหญ่เป็นรายได้
จากนักท่องเที่ยวชาวไทยร้อยละ ๙8.5 ชาวต่างชาติร้อยละ 1.5 ระยะเวลาพ านักเฉลี่ยในปี 2562 ยังคงเดิม
อยู่ที่ 2.31 วัน เมื่อเทียบกับปี ๒๕๕9 และค่าใช้จ่ายต่อหัว เพ่ิมขึ้นจาก 1,134.75 บาทต่อวัน ในปี ๒๕๕9 
เป็น ๑,304.71 บาทต่อวัน ในปี 2562 จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ส่งผลกระทบอย่างมากต่อการท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีจ านวนนักท่องเที่ยวลดลงร้อยละ 
46.8 แบ่งเป็นนักท่องเที่ยวไทย จ านวน 22,979,474 คน ลดลงร้อยละ 45.4 และนักท่องเที่ยวต่างชาติ 
จ านวน  346,515 คน ลดลงถึงร้อยละ 80.4 รายได้จากการท่องเที่ยวลดลงที่ร้อยละ 51.9 อย่างไรก็ดี 
รายได้จากการท่องเที่ยวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังลดลงน้อยกว่าระดับประเทศที่ลดลงร้อยละ 71.0 
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ทั้งนี้  มีผลท าให้สัดส่วนนักท่องเที่ยวไทยต่อนักท่องเที่ยวต่างชาติมากขึ้นในปี 2563 โดยในปี 2562  
ที่มีสัดส่วนนักท่องเที่ยวไทยต่อนักท่องเที่ยวต่างชาติร้อยละ 96.0 และ 4.0 เป็นร้อยละ 98.5 และ 1.5  
ในปี 2563 

ตารางท่ี 8 : จ านวนนักท่องเที่ยว รายได้ และอัตราการขยายตัว ปี ๒๕59 - ๒๕63 

รายการ ๒๕59 ๒๕60 ๒๕61 2562 ๒๕63 
เฉลี่ยแผนฯ ๑1 
(๒๕๕5-๒๕๕9) 

เฉลี่ยแผนฯ ๑2 
(๒๕60-๒๕63) 

นักท่องเที่ยว       
 

     

จ านวน (ล้านคน) 37.28 40.59 42.94 43.86 23.33 32.13 37.68 

สัดส่วนตอ่ประเทศ 13.9 14.0 14.2 14.3 17.0 13.9 14.9 

อัตราการขยายตัว 12.6 8.9 5.8 2.1 -46.8 7.1 -7.5  

รายได ้         

มูลค่า (ล้านบาท) 73,892.70 86,721.62 97,251.65 99,739.90 47,978.52 61,311.74 82,922.92 

สัดส่วนตอ่ประเทศ 3.4 3.5 3.6 3.7 6.1 3.7  4.2 

อัตราการขยายตัว 11.5 17.4 12.1 2.6 -51.9 9.0 -6.4 

วันพกัเฉลี่ย (วัน) 2.3 2.3 2.4 2.3 n/a 2.4 2.3 

ค่าใช้จ่ายต่อหัว/วัน (บาท) 1,134.75 1,213.63 1,275.07 1,304.71 n/a 1,054.59 1,264.47 

อัตราการขยายตัว 3.8 7.0 5.1 2.3 n/a 7.0 4.9 
ที่มา : กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

 อีสานล่างเป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวจากนอกภาค เนื่องจากมีแหล่งท่องเที่ยว
ที่มีชื่อเสียงและไม่ไกลจากกรุงเทพฯ ในปี 2563 มีจ านวนนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวในพ้ืนที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างสูงสุด ประมาณ 11.01 ล้านคนต่อปี สร้างรายได้ประมาณ 21,958.40 ล้านบาท
ต่อปี โดยมีแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ อาทิ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ วังน้ า อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง 
รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีนักท่องเที่ยวประมาณ 7.96 ล้านคนต่อปี สร้างรายได้ 
15,406.56 ล้านบาทต่อปี แหล่งท่องเที่ยวส าคัญ อาทิ ค าชะโนด และพระธาตุพนม ในพ้ืนที่ตอนกลางของภาค 
มีนักท่องเที่ยวประมาณ 4.35 ล้านคนต่อปี สร้างรายได้ 10,613.56 ล้านบาทต่อปี ในส่วนการท่องเที่ยว
ระดับจังหวัด จังหวัดนครราชสีมามีจ านวนนักท่องเที่ยวและรายได้มากที่สุด  ส่วนจังหวัดหนองบัวล าภู 
อ านาจเจริญ และยโสธร มีจ านวนนักท่องเที่ยวและรายได้ต่ าที่สุด ทั้งนี้  การท่องเที่ยวของภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือยังมีปัญหาในหลายด้าน อาทิ ความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวอยู่ห่างไกลกัน 
การท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมมีปฏิทินการท่องเที่ยวในช่วงระยะเวลาสั้นๆ สิ่งอ านวยความสะดวกและ
บุคลากรด้านการท่องเที่ยวขาดมาตรฐาน แหล่งท่องเที่ยวกระจายตัวอยู่ทุกพ้ืนที่ของภาคแต่ส่วนใหญ่อยู่
ห่างไกลและมีข้อจ ากัดในการใช้ประโยชน์ รวมถึงขาดการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวและปฏิทินการท่องเที่ยว 

 การท่องเที่ยวยังขาดกิจกรรมและสินค้าที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวใช้จ่ายและใช้
เวลาท่องเที่ยวให้นานขึ้น โดยในปี 2562 มีค่าใช้จ่ายที่ 1,304.71 บาท/คน/วัน ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของ
ประเทศที่มีค่า 3,881.80 บาท/คน/วัน ส าหรับระยะเวลาพ านัก ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศเช่นเดียวกัน  
โดยมีจ านวน 2.31 วัน ในขณะที่ประเทศมีค่าเฉลี่ย 3.02 วัน ซึ่งทั้งสองรายการมีค่าต่ าสุดของทุกภาค  
โดยมีสาเหตุหนึ่งจากการที่สัดส่วนของนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลงที่มีการใช้จ่ายต่อครั้งสูง ด้านอุปทาน 
การท่องเที่ยว ยังขาดคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล ตลอดจนกิจกรรมและความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีน้อย 
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 การท่องเที่ยวขยายตัวในเมืองหลักที่มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและ 
สิ่งอ านวยความสะดวกมากกว่าเมืองรอง ในปี 2562 (เนื่องจากปี 2563 เป็นปีที่มีสถานการณ์ไม่ปกติ) 
จังหวัดที่มีสัดส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวมากที่สุดส่วนใหญ่เป็นเมืองท่องเที่ยวหลัก คือ จังหวัดนครราชสีมา 
ขอนแก่น อุดรธานี และอุบลราชธานี โดยมีสัดส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวร้อยละ 26.4  18.1 11.9 และ 
7.1 ตามล าดับ อย่างไรก็ตาม พบว่า เมืองท่องเที่ยวรอง เช่น จังหวัดเลย หนองคาย มุกดาหาร บุรีรัมย์ และ
สุรินทร์ มีสัดส่วนการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน มีการขยายตัวของรายได้การท่องเที่ยวในอัตราที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งมา
จากการด าเนินนโยบายการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เช่น โครงการท่องเที่ยวชุมชน ท่องเที่ยววัฒนธรรม 
ด าเนินการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และการพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ าโขง ด าเนินการโดย
คณะกรรมการการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ าโขง ที่ส่งเสริมพ้ืนที่เมือง
รองและชุมชนเพ่ือกระจายรายได้และสร้างสมดุลเชิงพ้ืนที่ในการท่องเที่ยว 

ตารางท่ี 9 : รายได้การท่องเที่ยว จ านวนนักท่องเที่ยว แยกรายกลุ่มจังหวัด ปี ๒๕๕9 - ๒๕63 

รายการ ๒๕59 ๒๕60 ๒๕61 2562 ๒๕63 
เฉลี่ย แผนฯ ๑1  
(๒๕๕5-๒๕๕9) 

เฉลี่ย แผนฯ ๑2 
(๒๕60-๒๕63) 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ตอนบน 1         

จ านวน (ล้านคน) 8.86         9.33 9.70 10.05 5.54 7.34 8.66 

มูลค่า (ล้านบาท) 18,363.44 20,569.92 22,562.59 23,240.23 11,527.62 15,692.09 19,475.09 

   สัดส่วนต่อภาค 24.9 23.7 23.2 23.3 24.0 25.6 23.6 

   อัตราการขยายตัว 7.3 12.0 9.7 3.0 -50.4 6.7 -4.9 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ตอนบน 2         

จ านวน (ล้านคน) 4.09 4.33 4.57 4.64 2.42 3.56 3.99 

มูลค่า (ล้านบาท) 6,421.47 7,218.17 8,041.68 8,242.70 3,878.94 5,234.45 6,845.37 

   สัดส่วนต่อภาค 8.7 8.3 8.3 8.3 8.9 8.5 8.2 

   อัตราการขยายตัว 7.3 12.4 11.4 2.5 -52.9 15.3 -9.2 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ตอนกลาง         

จ านวน (ล้านคน) 6.73 7.40 7.72 8.02 4.35 5.57 6.87 

มูลค่า (ล้านบาท) 16,307.96 19,183.93 21,081.38 22,002.19 10,613.56 12,858.00 18,220.27 

   สัดส่วนต่อภาค 22.1 22.1 21.7 22.1 22.1 21.0 22.0 

   อัตราการขยายตัว 23.2 17.6 9.9 4.4 -51.8 11.1 -4.4 
ภาตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ตอนลา่ง 1         

จ านวน (ล้านคน) 12.59 14.00 15.24 15.45 8.17 10.94 13.22 

มูลค่า (ล้านบาท) 23,853.63 29,208.79 34,181.08 34,819.07 16,926.02 19,478.27 28,783.74 

สัดส่วนตอ่ภาค 32.3 33.7 35.2 34.9 35.3 31.7 34.8 

   อัตราการขยายตัว 10.8 22.5 17.0 1.9 -51.4 10.3 -2.6 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ตอนลา่ง 2         

จ านวน (ล้านคน) 5.02 5.52 5.71 5.69 2.84 4.71 4.94 

มูลค่า (ล้านบาท) 8,946.20 10,540.81 11,384.92 11,435.71 5,032.38 8,048.92 9,598.46 

   สัดส่วนต่อภาค 12.1 12.2 11.7 11.5 10.5 13.2 11.5 

   อัตราการขยายตัว 6.3 17.8 8.0 0.5 -56.0 9.0 -6.7 
ที่มา : กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
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จะเห็นได้ว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ในปี 2563 จังหวัดที่เป็นเมืองท่องเที่ยวหลักและมีรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างประเทศ  
มีจ านวนนักท่องเที่ยวและรายได้ลดลง โดยจังหวัดอุบลราชธานี นครราชสีมา ขอนแก่น และอุดรธานี มีจ านวน
นักท่องเที่ยวลดลง ร้อยละ 50.0 47.1  45.7 และ 44.4 ตามล าดับ รวมทั้งจังหวัดอุบลราชธานี ขอนแก่น 
อุดรธานี และนคราชสีมา มีรายได้จากการท่องเที่ยวลดลงซึ่งคิดเป็นร้อยละ 57.3 52.0 50.2 และ 48.8 
ตามล าดับ และเมืองท่องเที่ยวรองได้รับผลกระทบ เช่นเดียวกันกับเมืองท่องเที่ยวหลัก ได้แก่ จังหวัดมุกดาหาร 
บุรีรัมย์ หนองคาย สุรินทร์ และเลย โดยมีรายได้จากการท่องเที่ยวลดลง ร้อยละ 61.2 61.1 54.9 53.5 
และ 46.2 ตามล าดับ จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ส่งผลให้
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเปลี่ยนไปจากเดิมเป็นการท่องเที่ยวแบบ New Normal การเดินทางเป็นหมู่คณะ
ลดลง และปรับเปลี่ยนรูปแบบไปสู่การท่องเที่ยวเป็นกลุ่มขนาดเล็กที่มีความต้องการเฉพาะเจาะจง ซึ่ง  
การท่องเที่ยวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือจ าเป็นต้องปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องและตอบโจทย์
กับความต้องการของนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนมุ่ งเน้นนักท่องเที่ยวคุณภาพ สร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้กับสินค้าและบริการ รวมทั้งการยกระดับมาตรฐานสถานที่ท่องเที่ยวหรือมาตรฐานความปลอดภัย 
ด้านสุขอนามัย นอกจากนี้ยังต้องเสริมสร้างการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวและระหว่าง
จังหวัดเพ่ือรองรับการเดินทางด้วยตนเองและการท่องเที่ยวในระยะใกล้ที่เน้นการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว  
การสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชนและหาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ เช่น การท่องเที่ยวเพ่ือกระจายแหล่ง
ท่องเที่ยวและลดความแออัดในสถานที่ท่องเที่ยวกระแสหลัก  

(7) เศรษฐกิจระดับครัวเรือน 

 ครัวเรือนส่วนใหญ่พึ่งพิงรายได้หลักจากภาคเกษตรเพียงอย่างเดียวมีความเสี่ยง
ต่อความม่ันคงด้านรายได้ โดยในปี ๒๕62 มีรายได้เฉลี่ย ๒0,600 บาทต่อเดือน ต่ ากว่ารายได้เฉลี่ยต่อ
ครัวเรือนทั้งประเทศท่ี ๒๖,018 บาทต่อเดือน  

 ความไม่แน่นอนของรายได้จากภาคเกษตรมีผลต่อภาระหนี้สินครัวเรือน โดยในปี 
๒๕๖๒ มีจ านวนครัวเรือนที่เป็นหนี้ ๓.41 ล้านครัวเรือน มากกว่าทุกภาค หรือมีสัดส่วนร้อยละ 35.0 ของ
ครัวเรือนที่เป็นหนี้ทั้งประเทศ และหนี้สินครัวเรือนของภาคเฉลี่ยเท่ากับ ๑80,228 บาท เพ่ิมขึ้นจาก  
๑60,675 บาท ในปี ๒๕๕8 และสูงกว่าหนี้สินต่อครัวเรือนเฉลี่ยทั้งประเทศที่ ๑64,055 บาท โดยหนี้สินสูงขึ้น
จากราคาสินค้าเกษตรตกต่ า และต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ท าให้รายได้ไม่พอรายจ่าย เมื่อพิจารณาวัตถุประสงค์
ของการกู้ยืมพบว่า ครัวเรือนส่วนใหญ่กู้ยืมใช้จ่ายเพ่ือการอุปโภคบริโภค เพ่ือท าการเกษตร และน าไปใช้ลงทุน
ในสินทรัพย์ เช่น บ้าน รถยนต์ มากกว่าการกู้ยืมเพ่ือการศึกษา  

๑.๑.๒ ด้านสังคม 

(1) ประชากร 

 ประชากรมีมากเป็น 1 ใน 3 ของประเทศแต่กระจุกตัวในเมืองใหญ่ ในขณะที่
อัตราการเพิ่มประชากรลดลงมากกว่าประเทศแนวโน้มเกิดปัญหาอัตราพึ่งพิงสูง ปี ๒๕62 มีจ านวน
ประชากร 22.01 ล้านคน หรือร้อยละ ๓๓.1 ของประเทศ เพ่ิมขึ้นจาก 21.95 ล้านคน ในปี 2559 และมี
อัตราการเพ่ิมข้ึนของประชากรในช่วงปี 2559-๒๕62 โดยเฉลี่ยร้อยละ 0.1 ต่ ากว่าประเทศที่มีอัตราการเพ่ิม
เฉลี่ยร้อยละ 0.3 โดยจังหวัดนครราชสีมา มีประชากรมากที่สุด 2.65 ล้านคน รองลงมา คือ จังหวัด
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อุบลราชธานี มีประชากร 1.87 ล้านคน และจังหวัดขอนแก่น มีประชากร 1.81 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐ 
๘.5 และ ๘.2 ของประชากรภาค ตามล าดับ 

 การเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุยังเน้นการช่วยเหลือด้านสวัสดิการ
มากกว่าการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้พึ่งตนเอง  โครงสร้างประชากรมีแนวโน้ม 
การเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมสูงวัยมากขึ้น โดยในปี 2562 มีสัดส่วนประชากรสูงอายุร้อยละ 16.2 ต่ ากว่า 
ร้อยละ 16.9 ของสัดส่วนผู้สูงอายุระดับประเทศ เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 13.4 ในปี ๒๕59 จึงท าให้ประชากร 
วัยแรงงานต้องรับภาระในการดูแลผู้สูงอายุมากขึ้น จากประชากรวัยแรงงาน 5.51 คน ดูแลผู้สูงอายุ ๑ คน  
ในปี 2559 เป็นประชากรวัยแรงงาน 4.14 คน ดูแลผู้สูงอายุ ๑ คน ในปี ๒๕62  

 การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชุมชนชนบทสู่ชุมชนเมืองมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภค  
สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพและผลิตสินค้าใหม่ๆ มากขึ้น  ปี ๒๕๕9 มีประชากรเมืองจ านวน ๔.45 ล้านคน 
หรือร้อยละ 20.3 ของประชากรทั้งภาค ในปี ๒๕62 เพ่ิมขึ้นเป็น ๔.๔6 ล้านคน หรือร้อยละ 20.3 ของ
ประชากรทั้งภาค ในช่วงปี 2559 - 2562 จังหวัดชัยภูมิมีอัตราการเพ่ิมของประชากรเมืองมากที่สุดร้อยละ 19.1 
รองลงมา ได้แก่ จังหวัดมุกดาหาร และอุบลราชธานี มีอัตราการเพ่ิมของประชากรเมืองร้อยละ 1.4 และ 1.2 
ตามล าดับ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเมืองที่ก าลังขยายตัวทั้งด้านเศรษฐกิจ และการศึกษา เกิดโอกาสในการประกอบ
อาชีพและการผลิตสินค้าเพ่ือตอบสนองความต้องการของคนเมือง  

ตารางท่ี 10 : ประชากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

รายการ 
ปี 

2558 2559 2560 2561 2562 
จ านวนประชากร (ลา้นคน) 21.92 21.95 21.99 22.02 22.01 
โครงสร้างประชากร (ร้อยละ)            

กลุ่ม ๐-๑๔ ปี 18.1 17.8 17.5 17.2 16.9 
กลุ่ม ๑๕-๕๙ ปี 68.1 68.9 67.6 67.3 66.9 
กลุ่ม ๖๐+ 13.9 13.4 15.0 15. 6 16.2 

จ านวนประชากรเมือง (ล้านคน) 4.45 4.45 4.45 4.47 4.46 
ที่มา : ส านักทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย   

(2) แรงงาน 

 แรงงานภาคเกษตรเปลี่ยนไปสู่ภาคบริการมากขึ้นในขณะที่ มีพื้นฐานความรู้
ระดับประถมศึกษา ส่วนแรงงานฝีมือมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นแต่ยังมีน้อยเสี่ยงต่อการปรับการผลิตภาคไปสู่
สินค้ามูลค่าเพิ่มสูง  ในปี 2562 มีก าลังแรงงาน 9.39 ล้านคน ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตร ร้อยละ 52.2 
ของก าลังแรงงานของภาค จ านวนแรงงานที่มีความรู้ระดับประถมลดลง จากร้อยละ 57.2 ในปี 2559 เป็น
ร้อยละ 54.4 ในปี 2562 มีความรู้ระดับมัธยมต้น เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 14.9 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 16.1 
ในปี 2562 ระดับมัธยมปลาย เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 12.4 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 13.2 ในปี 2562 แรงงาน
ระดับอาชีวศึกษาเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 2.0 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 2.1 ในปี ๒๕๖2 และระดับอุดมศึกษา 
เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 8.7 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 8.9 ในปี ๒๕62 
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(3) การศึกษา 

 มีสถาบันการศึกษาครอบคลุมทุกพื้นที่และมีบทบาทในการขับเคลื่อนการพัฒนา 
เชิงพื้นที่มากขึ้น โดยระดับอุดมศึกษาครอบคลุมเกือบทุกจังหวัด แยกเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ๓๖ แห่ง 
เอกชน ๑๐ แห่ง และสถาบันวิทยาลัยชุมชน ๗ แห่ง ในจ านวนนี้เป็นสถาบันวิจัย ๑๒ แห่ง ซึ่งมากที่สุดใน
ประเทศ 

 คนอยู่ในระบบการศึกษาภาคบังคับนานขึ้น ในขณะที่การศึกษาผ่านระบบ
ออนไลน์เป็นทางเลือกในอนาคต ประชากรมีจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ย เพ่ิมขึ้นจาก 8.52 ปี ในปี 2559  
เป็น ๘.81 ปี ในปี 2562 ซึ่งต่ ากว่าระดับประเทศที่มีปีการศึกษาเฉลี่ย ๙.65 ปี โดยจังหวัดที่มีปีการศึกษา
เฉลี่ยสูงสุด คือ จังหวัดขอนแก่น มีจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยสูงสุด ๙.53 ปี รองลงมา ได้แก่ จังหวัด
นครราชสีมา หนองคาย และมหาสารคาม 9.23 9.15 และ 9.15 ปี ตามล าดับ จังหวัดอุบลราชธานี  
มีจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยต่ าสุดที ่8.24 ปี ส าหรับจ านวนครัวเรือนที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เพ่ิมขึ้นจาก 
2.64 ล้านครัวเรือน ในปี 2559 เป็น 3.67 ล้านครัวเรือน ในปี 2562 โดยจังหวัดที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
มากที่สุดคือ จังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น และอุบลราชธานี 574,557  359,921 และ 331,137 
ครัวเรือน ตามล าดับ จังหวัดอ านาจเจริญ เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตต่ าสุดที ่52,885 ครัวเรือน 

 ผลคะแนน O-NET อยู่ในเกณฑ์ต่ ากว่าประเทศเนื่องจากขาดโอกาสในการ
เข้าถึงแหล่งเรียนรู้เสริมนอกหลักสูตร โดยผลการสอบ O-NET ชั้น ม.๓ (4 วิชาหลัก) ในปีการศึกษา 2559 
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 34.1 เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๓4.7 ในปี ๒๕62 เมื่อพิจารณาในรายวิชา พบว่า วิชา
ภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดที ่ร้อยละ 53.7 วิชาที่มีคะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ค่าเฉลี่ยร้อยละ ๕๐.0 เช่นเดียวกับ
ประเทศ ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ ๒4.7 รองลงมาคือ วิชาวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 29.6 และ
วิชาภาษาอังกฤษ ร้อยละ 30.8 สาเหตุส าคัญมาจากความไม่พร้อมของเด็กวัยเรียน กิจกรรมการเรียนการสอน
หรือเนื้อหาหลักสูตรไม่ครอบคลุมเนื้อหาของข้อสอบ ขาดกระบวนการคิดวิเคราะห์ ขาดโอกาสในการเข้าถึง
แหล่งเรียนรู้เสริมนอกหลักสูตร และมาตรฐานของโรงเรียนทีแ่ตกต่างกัน 

(4) สาธารณสุข 

 สถานบริการสาธารณสุขครอบคลุมทุกพื้นที่แต่ยังมีความเหลื่อมในแต่ละพื้นที่  
ประชาชนในจังหวัดขนาดใหญ่ เข้าถึงบริการสาธารณสุขทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพมากกว่าประชาชน 
ในจังหวัดขนาดเล็ก ในปี 2562 มีจ านวนโรงพยาบาลรัฐบาล 338 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลชุมชน (รพช.)
303 แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) 25 แห่ง และโรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) 10 แห่ง ส่วนโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) มีจ านวน ๓,๔83 แห่ง สัดส่วนแพทย์ต่อประชากรมีแนวโน้มดีขึ้น จากแพทย์ 
๑ คนต่อประชากร 3,338 คน ในปี 2559 เป็น 2,623 คน ในปี 2562 และมีแพทย์เฉพาะทางที่เชี่ยวชาญ 
ด้านการรักษาโรคไต โรคหัวใจ มะเร็งท่อน้ าดี และการผ่าตัดนิ่วในถุงน้ าดี อย่างไรก็ตามบุคลากรทางการแพทย์
ยังกระจุกตัวอยู่ในเมืองหลักของภาค ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น นครราชสีมา อุบลราชธานี และอุดรธานี จ านวน 
1,587 1,221 810 และ 551 คน ตามล าดับ จังหวัดที่มีสัดส่วนแพทย์ต่อประชากรมาก ได้แก่ จังหวัด
หนองบัวล าภู บึงกาฬ นครพนม และกาฬสินธุ์ จ านวน 4,740 4,503 4,146 และ 3,643 คน ตามล าดับ 
โดยแพทย์ต้องมีภาระในการดูแลผู้ป่วยมากขึ้น ซึ่งอาจมีผลต่อความล่าช้ารวมถึงคุณภาพในการให้บริการ  
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ตารางท่ี 11 :  สัดส่วนแพทย์ต่อประชากร 
หน่วย : คน 

กลุ่มจังหวัด ปี 
2558 2559 2560 2561 2562 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนบน 1 4,229 3,763 3,316 3,209 3,143 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนบน 2 4,380 4,692 4,109 3,663 3,574 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนกลาง 3,239 2,292 2,068 2,005 1,961 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนลา่ง 1 3,695 3,647 2,980 2,849 2,681 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนลา่ง 2 4,448 3,982 3,145 2,972 2,866 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3,207 3,338 2,846 2,719 2,623 
ประเทศ 2,035 2,065 1,843 1,771 1,674 

ที่มา : ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 

 โรคพยาธิใบไม้ตับยังเป็นปัญหาส าคัญในพื้นที่เนื่องจากพฤติกรรมการบริโภค
อาหารดิบไม่เปลี่ยนแปลง  ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งท่อน้ าดี อัตราของผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งท่อน้ าดี
ในภาคเพ่ิมขึ้น จาก 102.81 ต่อประชากรแสนคน ในปี 2559 เป็น 104.58 ต่อประชากรแสนคน ในปี 
2562 โดยจังหวัดร้อยเอ็ด มีอัตราของผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งท่อน้ าดีสูงสุด 191.79 ต่อประชากรแสนคน 
รองลงมา ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น อุบลราชธานี และอุดรธานี 190.38 155.13 และ 118.01 ต่อประชากร
แสนคน ตามล าดับ ทั้งนี้มีสาเหตุมาจากค่านิยมความเชื่อและพฤติกรรมการบริโภคอาหารจากปลาน้ าจืดมี
เกล็ดแบบดิบๆ หรือสุกๆ ดิบๆ ที่มีตัวอ่อนพยาธิใบไม้ตับอาศัยอยู่ ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาที่ส าคัญที่สุด เนื่องจาก
ประชาชนไม่มีความรู้ มีความเชื่อในการก าจัดพยาธิแบบผิดๆ และส่งต่อพฤติกรรมการบริโภคปลาดิบสู่เพ่ือน 
ญาติ และครอบครัว 

 ยังมีปัญหาความพร้อมของมารดาในช่วงตั้งครรภ์ที่ส่งผลต่อเชาว์ปัญญาของ
เด็ก โดยค่าเฉลี่ยเชาว์ปัญญา (IQ) ของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ มีแนวโน้มลดลงและต่ ากว่าระดับ
ค่าเฉลี่ยของประเทศ ปี ๒๕๕๙  มีค่าเฉลี่ยเชาว์ปัญญาที่ระดับ ๙๔.79 ลดลงจากระดับ ๙5.98  ในปี ๒๕๕๔ 
และต่ ากว่าประเทศท่ีมีค่าเฉลี่ย ๙๘.๒3 โดยจังหวัดที่มีค่าเฉลี่ยเชาว์ปัญญาต่ าสุด ๓ อันดับแรกของภาค ได้แก่ 
จังหวัดอุบลราชธานี อ านาจเจริญ และมุกดาหาร มีค่าเฉลี่ยเชาว์ปัญญา ๘9.6๗  ๙๐.75 และ ๙๑.26 
ตามล าดับ อันเนื่องมาจากปัญหาโภชนาการของแม่ส่งผลให้เด็กมีน้ าหนักแรกเกิดต่ ากว่า 2,500 กรัม ถึงร้อยละ 
9.6 สูงที่สุดในประเทศ ซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพและพัฒนาการของเด็ก 

(5) สัดส่วนคนจน 

 สัดส่วนคนจนมีแนวโน้มลดลงแต่ยังอยู่ในระดับสูงเม่ือเทียบกับภาพรวมทั้ง
ประเทศ  ปัญหาความยากจนลดลงเกือบทุกจังหวัด ยกเว้นจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดเลย ที่มีสัดส่วน 
คนยากจนเพ่ิมขึ้น สัดส่วนคนจนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลดลงจากร้อยละ 12.96 ในปี 2559 เป็น
ร้อยละ 8.37 ในปี ๒๕๖2 แต่ยังสูงกว่าสัดส่วนคนจนของประเทศท่ีมีอัตราร้อยละ 6.24 โดยจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ติดล าดับ 1 ใน 10 ของจังหวัดที่มีความยากจนสูงที่สุดของประเทศ จังหวัดกาฬสินธุ์ มีสัดส่วนคนจนสูงสุด 
ร้อยละ 20.21 รองลงมา ได้แก่ จังหวัดบุรีรัมย์ นครราชสีมา และหนองบัวล าภู ร้อยละ 14.06 13.57 และ 
13.16 ตามล าดับ ส่วนการกระจายรายได้ของภาคมีแนวโน้มคงที่ โดยค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคด้าน
รายได้ในปี ๒๕๕8 มีค่าเท่ากับ 0.432 และในปี 2562 มีค่าเท่ากับ ๐.๔36 สูงเป็นอันดับที่ 2 รองจาก
ภาคใต้ 
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๑.๑.๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ 

(1) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 นโยบายส่งเสริมการปลูกไม้มีค่ามีผลให้พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น ในช่วงปี 2560 - 
2562 มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ป่าไม้ของภาคเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 0.2 เมื่อเทียบกับช่วงปี 2555 - 
2559 มีอัตราการเปลี่ยนแปลงลดลงเฉลี่ยร้อยละ 0.3 เนื่องจากมีการส่งเสริมการปลูกป่าและอนุรักษ์ป่า  
เพ่ิมมากขึ้น โดยในปี ๒๕62 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่ป่าไม้ จ านวน ๑๕.75 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๙ 
ของพ้ืนที่ภาค หรือร้อยละ ๑๕.4 ของพ้ืนที่ป่าไม้ทั้งประเทศ โดยจังหวัดที่มีพ้ืนที่ป่าไม้ต่อพ้ืนที่จังหวัดมากที่สุด 
ได้แก่ จังหวัดมุกดาหาร รองลงมาคือ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดเลย และจังหวัดอุบลราชธานี ตามล าดับ 

ตารางท่ี 12 : พื้นที่ป่าไม้ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ที่มา : ส านักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ 

 ปริมาณกักเก็บน้ าในเขื่อนขนาดใหญ่ถึงแม้ว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแต่ยังไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการใช้น้ าเพื่อการเกษตรตลอดทั้งปี  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีปริมาณน้ าท่ารายปี ๖๑,๕๑๓ 
ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี มีอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ ๑๒ แห่ง ความจุในการกักเก็บน้ า ๘,๓๖๘ ล้านลูกบาศก์เมตร 
หรือร้อยละ ๑๓.6 ของปริมาณน้ าท่ารายปี และในช่วงปี ๒๕60 - ๒๕64 มีอัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ า
ในอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 22.7 ซึ่งมีอัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณกักเก็บมากกว่าช่วงปี 
2555 - 2559 โดยในปี ๒๕64 อ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ของภาค มีปริมาณการกักเก็บ 5,574 ล้านลูกบาศก์เมตร 
หรือร้อยละ 66.6 ของความจุทั้งหมด เพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๕9 ซึ่งมีปริมาณการกักเก็บ 3,796 ล้านลูกบาศก์เมตร 
หรือคิดเป็นร้อยละ 45.4 ของความจุทั้งหมด โดยอ่างเก็บน้ าตอนกลางและตอนล่างของภาคมีแนวโน้มอัตรา 
การเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ าเพ่ิมขึ้น แต่ในช่วงปี 2560 - 2562 ภาคเกษตรกรรมไม่สามารถท านาปรังได้ 
เนื่องจากมีการบริหารจัดการน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง  

 

 

 

กลุ่มจังหวัด 
เนื้อทีท่ั้งหมด

(ไร่) 
พื้นท่ีป่าไม้ (ล้านไร่) อัตราการเปลี่ยนแปลง 

พื้นท่ีป่าไม้ 

สัดส่วนพื้นท่ีป่าไม้/ 
พื้นท่ีกลุ่มจังหวัด 

สัดส่วนพื้นท่ีป่าไม้ 
กลุ่มจังหวัด./ 
พื้นท่ีป่าไม้ภาค 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) 

2558 2559 2560 2561 2562 55-59 60-62 2559 2562 2562 

อีสานตอนบน 1 21,466,425 3.44 3.45 3.45 4.46 3.44 -0.8 0.2 16.1 16.0 ๒๒.๐ 

อีสานตอนบน 2 12,161,415 2.45 2.42 2.41 2.41 2.40 -2.5 -0.5 19.9 19.8 ๑๕.4 

อีสานตอนกลาง 19,639,917 1.54 1.55 1.55 1.58 1.59 0.9 0.6 7.9 8.1 ๙.๙ 

อีสานตอนล่าง 1 32,323,870 5.33 5.35 5.10 5.48 5.50 0.6 0.9 16.6 17.0 ๓๔.5 

อีสานตอนล่าง 2 19,942,336 2.89 2.88 2.85 2.82 2.82 -0.2 -0.8 14.4 14.1 ๑๘.2 

ภาคอีสาน 105,533,963 15.66 15.65 15.66 15.75 15.75 -0.3 0.2 14.8 14.9 ๑๐๐.๐ 

รวมท้ังประเทศ 323,528,700 102.24 102.17 102.16 102.49 102.48 0.0 0.1   
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ตารางที่ 13 : ปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ณ วันที่ ๑ ม.ค.ของแต่ละปี) 
หน่วย : ล้านลูกบาศก์เมตร 

อ่างเก็บน้ า ความจุ 
กักเก็บ ปี ๒๕๖๐ 

 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง 
(55- 59) 

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง
(60-64) 

ห้วยหลวง ๑๓6 ๑๐๑ 101 59 59 58 -1.9 50.4 
น้ าอูน ๕๒๐ ๒๕๕ 463 399 276 233 1.5 24.5 
น้ าพุง ๑๖5 ๖๒ 131 118 88 88 -7.9 22.7 
จุฬาภรณ์ ๑๖๔ ๑๕๓ 156 122 45 145 -9.9 19.3 
อุบลรัตน์ ๒,๔๓๑ ๒,๑๑๒ 2,124 772 492 1,495 30.5 38.1 
ล าปาว ๑,๙8๐ ๑,๐๘๙ 1,708 1,144 1,408 946 -8.5 22.5 
ล าตะคอง ๓๑๔ ๑๑๘ 191 248 155 345 -4.2 11.6 
ล าพระเพลิง 155 ๗๑ 138 75 22 154 29.2 95.6 
มูลบน ๑๔๑ ๗๐ 108 69 49 141 13.0 22.4 
ล าแซะ ๒๗๕ ๑๒๘ 199 163 85 243 3.6 16.0 
ล านางรอง ๑๒๑ ๖๓ 77 39 23 99 -4.5 -0.3 
สิรินธร ๑,๙๖๖ ๑,๕๘๓ 1565 1206 1710 1626 -1.3 0.5 
รวมทั้งสิ้น ๘,368 ๕,๘๐๕ 6,961 4,414 4,413 5,574 -2.7 22.7 
ร้อยละของความจ ุ ๑๐๐.๐ 69.4 83.2 52.7 52.7 66.6   

ที่มา : กรมชลประทาน 

 คุณภาพน้ าในแหล่งน้ าธรรมชาติได้รับผลกระทบจากการเติบโตของเมืองและ 
การผลิตทางการเกษตร แหล่งน้ าส าคัญ ๑๒ แห่ง ได้แก่ ล าน้ าชี ล าปาว ล าน้ ามูล น้ าอูน น้ าสงคราม ล าชี  
ล าเสียว ล าน้ าเลย น้ าพอง ล าตะคองตอนบน ล าตะคองตอนล่าง และหนองหาร โดยในปี ๒๕6๒ คุณภาพน้ า
เสื่อมโทรมลงกว่าปี 2558 - 25๖1 โดยแหล่งน้ าที่มีคุณภาพน้ าเสื่อมโทรมมากขึ้น ได้แก่ ล าตะคองตอนล่าง
และล าปาว แหล่งน้ าอยู่ในเกณฑ์พอใช้ จ านวน 6 แหล่ง ได้แก่ แม่น้ าพอง ชี ล ามูล ล าตะคองตอนบน ล าเสียว 
และล าชี โดยแหลงก าเนิดน ้าเสียมาจากชุมชนเมือง การท าปศุสัตว์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น ้า การชะหนาดิน และจาก
พ้ืนที่ท าการเกษตร ไดแก นาขาว ไรมันส าปะหลัง และไรออย เป็นตน 

ตารางท่ี 14 : คุณภาพแหล่งน้ าของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

แหล่งน้ า ๒๕๕๘ 2559 2560 2561 2562 
พอง เสื่อมโทรม พอใช้ เสื่อมโทรม พอใช้ พอใช้ 
ชี พอใช้ พอใช้ พอใช้ พอใช้ พอใช้ 
มูล ด ี ด ี พอใช้ พอใช้ พอใช้ 
สงคราม ด ี ด ี ด ี ด ี ด ี
ล าตะคองตอนบน ด ี ด ี พอใช้ พอใช้ พอใช้ 
ล าตะคองตอนล่าง เสื่อมโทรม เสื่อมโทรม เสื่อมโทรม เสื่อมโทรม เสื่อมโทรม 
ล าปาว พอใช้ พอใช้ พอใช้ พอใช้ เสื่อมโทรม 
เสียว พอใช้ ด ี พอใช้ พอใช้ พอใช้ 
เลย พอใช้ ด ี พอใช้ พอใช้ ด ี
อูน ด ี ด ี พอใช้ ด ี ด ี
ล าชี ด ี ด ี ด ี ด ี พอใช้ 
หนองหาร ด ี ด ี ด ี ด ี ด ี

ที่มา : รายงานสถานการณ์มลพิษประเทศไทย กรมควบคุมมลพิษ 
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 แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการจัดการขยะมูลฝอยมีมากขึ้น โดยในช่วง
ปี 2560 - 2562 อัตราการเกิดปริมาณขยะมูลฝอยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 2.7 เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับ
ช่วงปี 2557 - 2559 ซึ่งในช่วงปี 2560 - 2562 มีอัตราการเกิดปริมาณขยะมูลฝอยลดลงเฉลี่ยร้อยละ 
12.7 มีอัตราการก าจัดขยะที่ถูกต้องตามหลักวิชาการเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 35.9 และมีอัตราการน าขยะ
กลับมาใช้ประโยชน์เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 49.5 โดยในปี ๒๕6๒ ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น 7.81 ล้านตัน 
ปริมาณขยะมูลฝอยที่ก าจัดถูกต้อง 0.96 ล้านตัน ปริมาณขยะมูลฝอยถูกน าไปใช้ประโยชน์ 4.84 ล้านตัน คิด
เป็นร้อยละ 61.9 ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งภาค มีปริมาณขยะมูลฝอยเพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕59 จ านวน 
0.51 ล้านตัน จังหวัดที่มีปริมาณขยะมากที่สุดคือ นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี และอุดรธานี 
ตามล าดับ ซึ่งส่วนใหญ่น าไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการผลิตไฟฟ้า 

ตารางที ่15 : ปริมาณขยะ การก าจัดขยะ และการใช้ประโยชน์จากขยะภาค 

รายการ 
ปี อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) 

2558 2559 2560 2561 2562 2557-2559 2560-2562 
ปริมาณการเกดิขยะ (ล้านตันต่อปี) 
อีสานตอนบน 1 ๑.๓๖ ๑.๒๘ 1.31 1.34 1.35 -3.0 1.8 
อีสานตอนบน 2 ๐.๗๒ ๐.๗๒ 0.69 0.78 0.78 -2.8 3.0 
อีสานตอนกลาง ๑.๗ ๑.๗๔ 1.69 1.84 1.84 -9.7 2.8 
อีสานตอนล่าง 1 ๒.๒๘ ๒.๓๕ 2.3 2.34 2.37 -7.0 0.9 
อีสานตอนล่าง 2 ๑.๑๒ ๑.๒๑ 1.32 1.47 1.47 -35.3 9.5 
รวมอีสาน ๗.๑๘ ๗.๓ ๗.๓๑ ๗.๗๗ ๗.๘๑ -12.7 2.7 

รายการ 
ปี อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) 

2558 2559 2560 2561 2562 2557-2559 2560-2562 
การก าจัดขยะที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ (ล้านตันต่อปี) 
อีสานตอนบน 1 ๐.๒๗ ๐.๑๙ 0.5 0.19 0.24 42.9 23.8 
อีสานตอนบน 2 ๐.๐๙ ๐.๐๙ 0.34 0.05 0.05 0.0 64.2 
อีสานตอนกลาง ๐.๐๙ ๐.๑๓ 0.28 0.32 0.25 -31.3 58.0 
อีสานตอนล่าง 1 ๐.๒ ๐.๓๒ 0.88 0.35 0.21 -22.2 58.3 
อีสานตอนล่าง 2 ๐.๒๑ ๐.๓๑ 0.49 0.27 0.21 -24.1 20.3 
รวมอีสาน ๐.๘๖ ๑.๐๔ ๒.๔๙ ๑.๑๘ ๐.๙๖ -8.8 35.9 
การใช้ประโยชน์จากขยะฯ (ล้านตันต่อปี) 
อีสานตอนบน 1 ๐.๔๙ 0.5 0.22 0.68 0.81 4.5 51.7 
อีสานตอนบน 2 ๐.๒๑ 0.24 0.11 0.35 0.62 15.4 59.4 
อีสานตอนกลาง ๐.๔๑ 0.31 0.47 1 1.05 -23.9 46.7 
อีสานตอนล่าง 1 ๐.๒๒ 0.28 0.39 1.01 1.3 -65.4 75.2 
อีสานตอนล่าง 2 ๐.๐๙ 0.11 0.42 0.75 1.06 -60.9 127.5 
รวมอีสาน ๑.๔๒ ๑.๔๔ ๑.๖๑ ๓.๗๙ ๔.๘๔ -30.9 49.5 

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ 

(2) ภัยพิบัติ  

 ปัญหาหมอกควันมีแนวโน้มเกิดขึ้นเป็นประจ าทุกปีมีสาเหตุจากไฟป่าและ
กิจกรรมการผลิตภาคเกษตร ถึงแม้ว่าในช่วงปี ๒๕60 - ๒๕63 จะมีอัตราการเกิดไฟป่าเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 2.4 
เมื่อเทียบกับในช่วงปี 2555 - 2559 ซึ่งมีอัตราการเกิดไฟป่าลดลงเฉลี่ยร้อยละ 1.9 โดยในปี ๒๕63 เกิดไฟ
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ไหม้ป่าจ านวน 1,310 ครั้ง ลดลงจากปี ๒๕๕9 ที่มีจ านวน 250 ครั้ง และพ้ืนที่ถูกไฟไหม้ ลดลง 450 ไร่ โดย
ในระหว่างปี ๒๕60 - ๒๕63 เกิดไฟไหม้ป่าเฉลี่ย 1,029 ครั้งต่อปี คิดเป็นพ้ืนที่ที่ถูกไฟไหม้เฉลี่ย 16,179 
ไร่ต่อป ีแต่ภาคก็ประสบปัญหาหมอกควันทั้งที่มีสาเหตุเกิดจากไฟป่า การเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยและการเตรียม
พ้ืนที่เพ่ือท าการเกษตรทั้งภายในภาคและจากนอกภาค โดยจังหวัดที่มีการเกิดไฟไหม้ป่ามากที่สุดคือ เลย 
ชัยภูมิ และนครราชสีมา ตามล าดับ 

ตารางท่ี 16 : จ านวนครั้งและพื้นที่ป่าถูกไฟไหม้ ปี 2558 - 2563 

จ านวนครั้ง/พื้นที่ป่าถูกไฟไหม้ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
อัตราการ

เปลี่ยนแปลง 
(2555- 2559) 

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง   

(2560-2563) 

จ านวนครั้งการเกิดไฟไหม้ป่า 1,079 1,560 878 883 1,046 1,310 -1.9 2.4 

จ านวนพื้นทีป่่าถกูไฟไหม้ (ไร่)  14,853 26,709 9,687 9,699 23,397 21,934 1.1 23.5 

ที่มา : สถานีควบคุมไฟปา่ กรมปา่ไม้ (http://www.dnp.go.th/forestfire/web/frame/statistic.html) 

 การเปลี่ยนแปลงสภาพภู มิอากาศ มีผลต่อภัยพิบัติภัยแล้งและน้ าท่วม   
โดยในช่วงปี 2560 - 2562 มีอัตราการเพ่ิมข้ึนของจ านวนหมู่บ้านที่ได้รับอุทกภัยเพิ่มขึ้นกว่าในช่วงปี 2557 
- 2559 ซึ่งสอดคล้องกับอัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยร้อยละ 10.5 มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเช่นกัน  
โดยในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน 2562  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับผลกระทบจากพายุ “โพดุล” และ
พายุโซนร้อน “คาจิกิ” ส่งผลให้เกิดน้ าท่วมฉับพลัน ดินสไลด์ วาตภัย จ านวน 16 จังหวัด และมีผู้เสียชีวิต 
จ านวน 29 คน ส่วนปัญหาภัยแล้งเกิดขึ้นเป็นประจ าทุกปี โดยเฉพาะบริเวณตอนกลางและตอนล่างของภาค 
เนื่องจากลักษณะทางกายภาพของดินมีความสามารถในการอุ้มน้ าต่ า ขาดระบบชลประทานที่ครอบคลุมพ้ืนที่
การเกษตร น้ าใต้ดินไม่เพียงพอในฤดูแล้ง บ่อบาดาลขาดการบ ารุงรักษา  

ตารางท่ี 17 : ปัญหาภัยพิบัติของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

รายการ 
ปี อัตราการ

เปลี่ยนแปลง 
๒๕57-๒๕59 

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง 
๒๕60-๒๕62 ๒๕๕8 ๒๕๕9 ๒๕๖๐ ๒๕61 ๒๕62 

ผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภยั        

- จ านวนหมู่บา้น  1,504 ๖,297 22,802 4,699 N/A -32.6 269.5 

- จ านวนครัวเรือน (ล้านครัวเรือน) 0.02 0.๐8 0.59 0.๑๑ N/A 49.9 -44.6 

ผู้ได้รับผลกระทบจากภยัแล้ง        

- จ านวนหมู่บา้น 5,014 ๓๒๘ 418 0 254 -66.4 9.1 

- จ านวนครัวเรือน (ล้านครัวเรือน) 0.58 0.28 0.02 0 N/A -56.5 0.0 
ที่มา : ประมวลข้อมูลตามกลุ่มพื้นที่ จากข้อมูลรายจังหวัดของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั กระทรวงมหาดไทย 

หมายเหตุ :  ปี 2560 ปภ. ไม่มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพบิัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) ในพื้นที่ 
               ปี 2561 ปภ. ไม่มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพบิัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) ในประเทศไทย 
 ปี 2562 ปภ. ไม่แสดงข้อมูลระดับครัวเรือนและราษฎร 
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1.2 ผลการพัฒนาภาคในช่วงที่ผ่านมา 

การขับเคลื่อนการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วง 3 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
โดยใช้แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นกรอบในการจัดท าแผนงานโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ
พัฒนาพื้นที่ระดับภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด รวมถึงการด าเนินงานตามภารกิจปกติของกระทรวง
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือด าเนินการในพ้ืนที่ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับประเด็นการพัฒนาภาค และร่วมกัน
ขับเคลื่อนการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สู่เป้าหมายการพัฒนา ให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็น
ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ โดยมีการก าหนดตัวชี้วัดการ
พัฒนาและค่าเป้าหมายรวม ได้แก่ (1) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ 
(2) สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ 

ตารางท่ี 18 : ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานรวม 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงาน 2562 

อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ค่าเป้าหมาย ขยายตัวไม่ต่ ากว่าร้อยละ 3.5 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 0.12 

สัมประสิทธ์ิความไมเ่สมอภาค (Gini 
Coefficient) ในการกระจายรายได้

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ค่าเป้าหมาย ลดลงต่ ากว่า 0.446 

ผลการด าเนินงาน 0.436 

ผลการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือใน ช่วง 3 ปี แรกของแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ปี 2560 – 2562) พบว่า อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคบรรลุตามเป้าหมายในปี 2560 - 2561 
ภาคมีอัตราเติบโตทางเศรษฐกิจสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดร้อยละ 0.1 และ 0.4 ตามล าดับ เป็นผลมาจาก  
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการเติบโตจากภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตร ส่วนในปี 2562  
การเจริญเติบโตไม่บรรลุตามเป้าหมายเนื่องจากภาคประสบปัญหาภัยแล้งอย่างรุนแรงมีผลต่อการผลิ ตภาค
เกษตรซึ่งเป็นสาขาการผลิตหลักของภาค  ความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ของภาคลดลงบรรลุตามเป้าหมาย 
โดยสัมประสิทธ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ในปี 2562  เท่ากับ 0.436 ซึ่ง
ลดลงต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดที่ 0.446 โดยมีผลการพัฒนาภาคตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

๑.๒.๑ ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต
อย่างย่ังยืน 

ผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ในช่วง 4 ปี ของแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
(ปี 2560 – 2563) พบว่าการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ าและการบริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต โดยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องสามารถเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานได้ทั้งสิ้น 565,327 ไร่ 
หรือเฉลี่ยปีละ 141,332 ไร่ บรรลุค่าเป้าหมายที่ก าหนดให้มีพ้ืนที่ชลประทานเพ่ิมขึ้นปีละ 120,000 ไร่ รวมทั้ง
ยังได้ปริมาณกักเก็บน้ าและพ้ืนที่รับประโยชน์จากการพัฒนาเพ่ิมขึ้น 
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ตารางท่ี 19 : ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานรวม ยุทธศาสตร์ที่ 1 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงาน 2562 2563 

พื้นที่ชลประทาน 
ค่าเป้าหมาย เพิ่มขึ้น 120,000 ไร ่ เพิ่มขึ้น 120,000 ไร ่

ผลการด าเนินงาน 144,325 ไร ่ 96,074 ไร ่

ผลการด าเนินงานตามแนวทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 สรุปได้ดังนี้  

(1) การพัฒนาแหล่งน้ าเดิมและแหล่งน้ าธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ า 
โดยการปรับปรุงอ่างเก็บน้ า หนอง ฝาย และพัฒนาแหล่งน้ าธรรมชาติ ด้วยการสร้างแหล่งกักเก็บ (แก้มลิง) อ่างเก็บน้ า 
ฝาย ซึ่งสามารถเพ่ิมปริมาณการกักเก็บได้ทั้งสิ้น 242.79 ล้านลูกบาศก์เมตร นอกจากนี้ มีการพัฒนาแหล่งน้ า
บาดาลให้สามารถน าข้ึนมาใช้เป็นแหล่งน้ าต้นทุนหรือแหล่งน้ าดิบส าหรับประปาหมู่บ้านเพ่ือแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้ าอุปโภคบริโภค ซึ่งปัจจุบันภาค มีปริมาณน้ าบาดาลที่กักเก็บ รวม 241,312 ล้านลูกบาศก์เมตร และมี
ปริมาณการใช้น้ าบาดาล รวม 4,680 ล้านลูกบาศก์เมตร 

(2) การพัฒนาระบบส่งและกระจายน้ า โดยด าเนินการก่อสร้างระบบสูบน้ า อาคารบังคับน้ า 
คลองส่งน้ า ไปยังพ้ืนที่เกษตรกรรม ท าให้มีพ้ืนที่ชลประทานเพ่ิมขึ้น 565,327 ไร่ ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนดในแผนพัฒนาภาค ที่มีการก าหนดการเพ่ิมข้ึนของพ้ืนที่ชลประทานปีละ 120,000 ไร่  

(3) การบริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการเชิงลุ่มน้ าทั้งระบบ โดยด าเนินการในระดับลุ่มน้ า 
ให้มีความสมดุลระหว่างการใช้น้ าทุกกิจกรรมกับปริมาณน้ าต้นทุน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 
และมีการจัดท าแผนบริหารจัดการน้ าทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาวเพื่อป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยและ
ภัยแล้ง ซึ่งสามารถเพ่ิมพ้ืนที่รับประโยชน์ทั้งสิ้น 2.58 ล้านไร่  

๑.๒.๒ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การแก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อ
ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 

ผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ 2 ในช่วง 3 ปี ของแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
(ปี 2560 – 2562) พบว่า การแก้ปัญหาความยากจนมีความก้าวหน้าอย่างมาก โดยในปี 2562 สัดส่วนคน
จนของภาคลดลงเหลือร้อยละ 8.37 บรรลุค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ ลดลงเหลือร้อยละ 10.00 ในปี 2562 
เช่นเดียวกับสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ ในปี 2562 ที่ลดลง
เหลือ 0.436 บรรลุค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ ลดลงต่ ากว่า 0.446  

ตารางท่ี 20 : ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานรวม ยุทธศาสตร์ที่ 2 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงาน 2562 

สัดส่วนคนจน 
ค่าเป้าหมาย ลดลงเหลือร้อยละ 12.20 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 8.37 

 
  



ร่าง กรอบแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. 2566 - 2570) ๕๗ 

ผลการด าเนินงานตามแนวทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 สรุปได้ดังนี้  

(1) การพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
ประกอบด้วย 

 การพัฒนาอาชีพและรายได้ของคนจน โดยด าเนินการฝึกอบรมอาชีพเพ่ือถ่ายทอด
องค์ความรู้ตลอดจนพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย พัฒนาอาชีพและรายได้ของคนยากจน  
พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และการพัฒนาก าลังคน
อาชีวศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  จัดตั้งกองทุนชุมชนหนุนเสริมอาชีพ  
ผู้มีรายได้น้อยเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) เพ่ือให้หมู่บ้านมีกองทุนชุมชนที่สามารถ 
หนุนเสริมอาชีพผู้มีรายได้น้อย จ านวน 2,678 หมู่บ้าน และผู้มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงแหล่งทุนในการ
ประกอบอาชีพ  

 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
โดยปรับปรุงสถานที่บริการผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสให้เป็นอารยสถาปัตย์ จ านวน 10 แห่ง พัฒนามาตรฐาน
การให้บริการและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุโดยพัฒนาคลีนิกผู้สูงอายุให้มีมาตรฐานผ่านเกณฑ์การประเมินของ
กรมการแพทย์ และต าบลมีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (LTC) ในชุมชน และจัดกิจกรรม
ยุติธรรมเชิงรุกสร้างสุขให้ประชาชนสนับสนุนศูนย์ยุติธรรมชุมชนน ากระบวนการยุติธรรมทางเลือกมาใช้เพ่ือ
ระงับข้อพิพาทในเรื่องหนี้นอกระบบ  

 การพัฒนาศักยภาพคนและเครือข่ายองค์กรชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เพ่ือให้ผู้น าในขบวนองค์กรชุมชนมีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ และขีดความสามารถในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
807 ต าบล  

(2) การพัฒนาระบบป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี ในพ้ืนที่
เสี่ยง โดยด าเนินกิจกรรมการรณรงค์ก าจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี เพ่ือคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ
และมะเร็งท่อน้ าดีในประชาชนกลุ่มเสี่ยง ประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ 40 ปีขึ้นไปได้รับการตรวจคัดกรองด้วย 
อัลต้าซาวด์ พร้อมก าจัดสิ่งปฏิกูลให้ถูกต้องในพ้ืนที่เสี่ยงและจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่เสี่ยง 

(3) การพัฒนาโภชนาการแม่และเด็ก โดยมีการเฝ้าระวัง ติดตาม แก้ไขภาวะโภชนาการ 
และพัฒนาการเด็ก ให้หญิงตั้งครรภ์โลหิตจางไม่เกินร้อยละ 2.0 ทารกแรกเกิดมีภาวะขาดสารไอโอดีนลดลง
ร้อยละ 2.0 และเด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปี ได้รับธาตุเหล็กอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90.0 
ของประชากรเด็กในภาค  

๑.๒.๓ ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเข้มแข็งฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปัญหา 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ในช่วง 3 ปี ของแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
(ปี 2560 – 2562) พบว่า เศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ 2.6 ซึ่งต่ ากว่า 
ค่าเป้าหมาย เป็นผลจากการชะลอตัวของภาคเกษตรและภาคการค้า ส าหรับภาคเกษตร ขยายตัวชะลอลง
เหลือร้อยละ 1.1 ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย เนื่องจากผลผลิตข้าวและอ้อยมีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ต่ า จากการได้รับ
ผลกระทบภัยแล้ง รวมทั้งพ้ืนที่เกษตรส่วนใหญ่อยู่นอกพ้ืนที่ชลประทานอาศัยน้ าฝนเป็นหลัก อย่างไรก็ตามใน
พ้ืนที่มีการน าความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการยกระดับการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมมากข้ึน 
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ส าหรับการอนุรักษ์และส่งเสริมการฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์ยังต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่
ก าหนดไม่สามารถเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้เป็นร้อยละ 15.0 ต่อพ้ืนที่ภาคได้ เนื่องจากมีการบุกรุกพ้ืนที่ป่าเพ่ือท าการเกษตร 
และเกิดไฟไหม้ป่าเป็นประจ าทุกปี โดยในปี 2562 พ้ืนที่ป่าไม้เพ่ิมขึ้นเพียงร้อยละ 14.9 ต่อพ้ืนที่ภาค 

ตารางท่ี 21 : ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานรวม ยุทธศาสตร์ที่ 3 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงาน 2562 

อัตราการเจรญิเติบโตเศรษฐกิจ 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

ค่าเป้าหมาย ขยายตัวไม่ต่ ากว่าร้อยละ 3.5 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 0.12 

อัตราการขยายตัวการผลิต 
ภาคเกษตร 

ค่าเป้าหมาย ขยายตัวไม่ต่ ากว่าร้อยละ 1.5 

ผลการด าเนินงาน หดตัวร้อยละ 3.6 

พื้นที่ป่าไม ้
ค่าเป้าหมาย ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 15.0 ต่อพ้ืนท่ีภาค 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 14.9 

ผลการด าเนินงานตามแนวทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 สรุปได้ดังนี้  

(1) การเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์  
มีการน านวัตกรรมมาใช้ในการแปรรูปข้าวหอมมะลิให้มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น  การผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตร
ปลอดภัย และการยกระดับกลุ่มผู้ผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานสินค้าอย่างครบวงจร  รวมทั้ง 
การเชื่อมโยงตลาดข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้  

(2) การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่สินค้าชนิดใหม่ตามศักยภาพ
พื้นที่ การเพ่ิมศักยภาพการผลิตโคเนื้อและโคนมคุณภาพสูง รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์โคขุน
โพนยางค าด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์ 

(3) การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bioeconomy) ให้เป็นฐานรายได้
ใหม่ที่ส าคัญของภาค โดยสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย ได้สนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ พัฒนา
องค์ความรู้ และนวัตกรรม ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการของภาค รวมทั้งมติคณะกรรมการรัฐมนตรี
ฝ่ายเศรษฐกิจครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 ได้เห็นชอบกรอบแนวคิดการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Northeastern Economic Corridor : NeEC – Bioeconomy) 

(4) โครงสร้างเศรษฐกิจปรับตัวไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการ  โครงสร้างเศรษฐกิจ
ของภาคประกอบด้วย ภาคเกษตรกรรม มีสัดส่วนเฉลี่ยร้อยละ 20.0 มีแนวโน้มที่ลดลง เมื่อเทียบกับ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ที่มีสัดส่วนเฉลี่ยร้อยละ 23.2 โดยภาคเกษตรกรรมยังมีบทบาทส าคัญในการสร้าง
รายได้หลักให้กับภาค แต่ส่วนใหญ่เป็นพืชเชิงเดี่ยว เช่น ข้าว มันส าปะหลัง อ้อย ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการแปรรูป
เพ่ิมมูลค่าและมีความเสี่ยงในการผลิตเนื่องจากมีความผันผวนต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศสูง ส่วน
ภาคอุตสาหกรรมมีบทบาทในการฐานรายใหม่ให้กับภาคในอนาคต สินค้าอุตสาหกรรมที่ส าคัญ ได้แก่ 
ผลิตภัณฑ์อาหาร การผลิตเครื่องดื่ม การผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย  การผลิตสิ่งทอ การผลิตชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ และการผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากกระดาษ เป็นต้น แต่สินค้าที่ผลิตได้ส่วนใหญ่
ส่งต่อเพ่ือไปแปรรูปเพ่ิมมูลค่านอกภาค ส่วนสินค้าที่น าเข้ามาเพ่ือส่งออกส่วนใหญ่เป็นสินค้าผ่านแดนจาก
ต่างประเทศ 
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(5) ภาคเป็นศูนย์กลางในการให้บริการสาธารณะสุขกับประเทศเพื่อนบ้าน   โดยมี
โรงพยาบาลระดับจังหวัดและอ าเภอตามจังหวัดชายแดนให้บริการรักษาสุขภาพกับประชาชนจากประเทศ
เพ่ือนบ้านตามหลักมนุษย์ธรรม ส่วนโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในเมืองหลัก อาทิ จังหวัดอุดรธานี ขอนแก่น และ
อุบลราชธานี  มีการให้บริการกับกลุ่มผู้รับบริการที่มาจากประเทศเพ่ือนบ้าน 

(6) การอนุรักษ์และส่งเสริมการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และรักษา
ความหลากหลายทางชีวภาพของพ้ืนที่ต้นน้ าและป่าธรรมชาติ โดยในช่วงปี 2560 – 2562 หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้ด าเนินการวิจัยและพัฒนาเพ่ือบริหารจัดการพ้ืนที่ป่า ศึกษานวัตกรรมที่เหมาะสมต่อการฟ้ืนฟูป่า
อนุรักษ์เสื่อมสภาพ จัดตั้งศูนยสงเสริมพัฒนาการใชประโยชนไมขนาดเล็กและของปา เพ่ือเปนศูนยขอมูลทาง
วิชาการ และเปนแหลงเผยแพร่การใชประโยชนไมขนาดเล็กและของปา  

๑.๒.๔ ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 

ผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ 4 ในช่วง 4 ปี ของแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
(ปี 2560 – 2563) พบว่า รายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น ซึ่งบรรลุค่าเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ 
นอกจากนั้นสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่ช่วงปลาย 
ปี 2562 - 2563 เป็นต้นมา ได้ส่งผลให้จ านวนนักท่องเที่ยว ลดลงร้อยละ 22.3 และรายได้ลดลงร้อยละ 24.7 
ส่งผลให้ค่าเป้าหมายไม่บรรลุตามที่ก าหนดไว้  

ตารางท่ี 22 : ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานรวม ยุทธศาสตร์ที่ 4 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงาน 2562 2563 

อัตราการขยายตัว
รายได้การท่องเที่ยว 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

ค่าเป้าหมาย ขยายตัวไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 10.0 

ขยายตัวไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 10.0 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 2.6 หดตัวร้อยละ 51.9 

ผลการด าเนินงานตามแนวทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 สรุปได้ดังนี้ 

(1) การส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวใหม่ๆ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่มากขึ้น อาทิ 
พัฒนาและส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์วิถีชีวิตลุ่มแม่น้ าโขง และส่งเสริม 
การท่องเที่ยวชุมชนต้นแบบ (กลุ่มจังหวัดวิถีชีวิตลุ่มแม่น้ าโขง)  

(2) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อเชื่อมโยงเส้นทาง
ระหว่างเมืองท่องเที่ยวหลักและเมืองรองเพิ่มขึ้น อาทิ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ 
การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ าโขง – เชิงกีฬา การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
ประเพณีวัฒนธรรม การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพสถานที่
ท่องเที่ยวตามเส้นทางโรแมนติกรูทและนาคีรูท เป็นต้น แต่ยังไม่สามารถสร้างรายได้หลักให้กับภาค 

๑.๒.๕ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพื้นที่
เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาเมืองและพื้นที่
เศรษฐกิจใหม่ๆ ของภาค 

ผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ 5 ในช่วง 3 ปี ของแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
(ปี 2560 – 2562)  ถึงแม้ว่าการพัฒนาเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในภาพรวม ขยายตัวเฉลี่ย
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เพียงร้อยละ 2.6 ซึ่งต่ ากว่าค่าเป้าหมาย ที่ได้ก าหนดค่าเป้าหมายในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เศรษฐกิจ
ขยายตัวไม่ต่ ากว่าร้อยละ 3.5 เนื่องจากในปี 2562 ภาคประสบปัญหาภัยแล้งอย่างรุนแรงส่งผลต่อ 
การเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวม อย่างไรก็ตาม การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ในภาค อาทิ โครงข่าย
คมนาคมทางอากาศ ระบบถนน และระบบราง  มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 

ตารางท่ี 23 : ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานรวม ยุทธศาสตร์ที่ 5 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงาน 2562 

อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

ค่าเป้าหมาย ขยายตัวไม่ต่ ากว่าร้อยละ 3.5 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 0.12 

ผลการด าเนินงานตามแนวทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 สรุปได้ดังนี้  

(1) การเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการขนส่งทางอากาศ อาทิ การพัฒนาท่าอากาศยาน
ขอนแก่น เพ่ือให้สามารถรองรับปริมาณความต้องการการเดินทางและการขนส่งสินค้าทางอากาศเพ่ิมขึ้น
รวมทั้งส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว เป็นการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ พ้ืนที่รวม 40,000 ตารางเมตร 
สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 2,000 คน ต่อชั่วโมงหรือ 5.0 ล้านคนต่อปี  

(2) การเชื่อมโยงระหว่างเมืองหลักและระหว่างฐานการผลิตหลักของประเทศ   อาทิ 
โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น  โครงการรถไฟทางคู่ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ 
โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (Motorway) สายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา และ
โครงการที่จะด าเนินการในอนาคต อาทิ โครงการรถไฟความเร็วสูง ช่วงกรุงเทพ- นครราชสีมา โครงการรถไฟ
ทางคู่สายใหม่ช่วงบ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด–มุกดาหาร-นครพนม 

(3) การพัฒนาเมืองชายแดนเพื่อรองรับการพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนของ
ประเทศ ที่ผ่านมามีการพัฒนาเมืองชายแดนที่ได้รับการประกาศให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (หนองคาย 
มุกดาหาร และนครพนม) เพ่ือเป็นพ้ืนที่การลงทุนเชื่องโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านโดยพัฒนาระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานส าคัญ ที่ด าเนินการแล้วเสร็จ เช่น ด่านศุลกากร ระบบถนนและรถไฟเชื่อมโยงเพ่ือนบ้าน เป็นต้น แต่ยังมี
ประเด็นที่ต้องให้ความส าคัญ ได้แก่ การพัฒนาเมืองและสิ่งอ านวยความสะดวก การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ ไฟฟ้า ประปา การเตรียมเมืองเข้าสู่เมืองอัจริยะ เพ่ือรองรับการพัฒนาในอนาคต 

๑.๒.๖ ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศเพื่อนบ้าน
ในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ 

ผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ 6 ในช่วง 4 ปี ของแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
(ป ี2560 – 2563) พบว่า มูลค่าการค้าชายแดน มีการขยายตัวต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ได้ก าหนดที่ ร้อยละ 20  
โดยมีการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 9.1 ต่อปี  เนื่องจากความต้องการสินค้าของประเทศเพ่ือนบ้านลดลง 
โดยเฉพาะ สปป.ลาว ในช่วงปี 2560 - 2563 หดตัวลงเฉลี่ยร้อยละ 1.1  และประเทศเวียดนาม ขยายตัว
ชะลอลงเหลือเพียงร้อยละ 3.4 
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ตารางท่ี 24 : ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานรวม ยุทธศาสตร์ที่ 6 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงาน 2562 2563 

มูลค่าการค้าชายแดน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ค่าเป้าหมาย ขยายตัวไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 20.0 

ขยายตัวไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 20.0 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 0.4 ร้อยละ 14.6 

ผลการด าเนินงานตามแนวทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 6 สรุปได้ดังนี้  

(1) การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่หนองคาย มุกดาหาร และนครพนม 
โดยจังหวัดหนองคาย ได้ก่อสร้างเส้นทางหลวงหมายเลข 212 อ.โพนพิสัย-บึงกาฬ ตอน 1 ถนนสาย ก.ผังเมือง
หนองคาย และการก่อสร้างศุลกากรหนองคายและลานตรวจสินค้าแห่งใหม่พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ส าหรับจังหวัด
มุกดาหาร ได้ก่อสร้างเส้นทางหลวงหมายเลข 12 กาฬสินธุ์-บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ้านนาไคร้) ตอน 1 
และตอน 2 และจังหวัดนครพนม ก่อสร้างศูนย์การขนส่งชายแดนและด่านศุลกากรแห่งใหม่ พร้อมทั้ง 
การก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 22 สกลนคร-นครพนม รวมทั้งโครงการก่อสร้างที่ท าการด่านศุลกากรท่าลี่
และส่วนประกอบอ่ืน ส าหรับการลงทุนในการพัฒนาพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน มุกดาหาร 
นครพนม และ หนองคาย ปัจจุบันในพ้ืนที่จังหวัดมุกดาหาร และ หนองคาย ยังไม่มีเอกชนลงทุนเช่าพ้ืนที่
กรมธนารักษ์ ซึ่งอยู่ระหว่างรอเสนอคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษพิจารณาแนวทาง
สนับสนุนให้เกิดการลงทุนในพ้ืนที่ราชพัสดุต่อไป  

(2) การค้าชายแดนมีความส าคัญมากขึ้นต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของภาค  โดย
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ภาคมีสัดส่วนการค้าชายแดน ร้อยละ 34.2 ต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค 
เมื่อเทียบกับในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 มีสัดส่วนการค้าชายแดน ร้อยละ 24.2 ต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภาค มูลค่าการค้าชายแดนและผ่านแดน ด่านการค้าท่ีส าคัญของภาค ได้แก่ ด่านมุกดาหาร ด่านนครพนม ด่าน
หนองคาย และด่านพิบูลย์มังสาหาร (อุบลราชธานี) มีสัดส่วนต่อมูลค่าการค้าชายแดนและผ่านแดน เฉลี่ย  
ร้อยละ 46.9 23.4 17.8 และ 5.4 ตามล าดับ โดยการค้าชายแดนกับ สปป.ลาว สินค้าส่งออกที่ส าคัญ 
ได้แก่ น้ ามันดีเซล สินค้าปศุสัตว์อ่ืนๆ รถยนต์นั่ง เครื่องส าอาง เครื่องหอมและสบู่  และสินค้าน าเข้าที่ส าคัญ 
ได้แก่ พลังงานไฟฟ้า ทองค า ผักและของปรุงแต่งจากผัก ทองแดงและผลิตภัณฑ์ ในส่วนของการค้าผ่านแดน
กับจีนตอนใต้ (กว่างสี) สินค้าส่งออกที่ส าคัญ ได้แก่  ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง เครื่องคอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์และส่วนประกอบ และสินค้าน าเข้าที่ส าคัญ ได้แก่ หมวดคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ และ เครื่องรับ -ส่ง
สัญญาณและอุปกรณ์ติดตั้ง ส าหรับการค้าผ่านแดนกับเวียดนาม สินค้าส่งออกที่ส าคัญ ได้แก่ ผลไม้สดแช่เย็น 
แช่แข็ง และเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ และสินค้าน าเข้าที่ส าคัญ ได้แก่ เครื่องรับวิทยุโทรศัพท์ โทรเลข 
โทรทัศน์ และเคมีภัณฑ์อ่ืนๆ 

(3) การก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-สปป.ลาว แห่งที่ 5 ณ จังหวัดบึงกาฬ เพ่ือเชื่อม
ระหว่างบึงกาฬ-เมืองปากซัน แขวงบอลิค าไซ (สปป.ลาว) คาดว่าจะแล้วเสร็จ ในปี 2565  
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๒. บริบทการเปลี่ยนแปลงส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อภาค  
๒.๑ บริบทการเปลี่ยนแปลง 

๒.๑.๑ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีผลต่อการผลิตและการด ารงชีวิตในอนาคต  ในช่วงที่ผ่านมา 
ได้มีการเร่งพัฒนาและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เพ่ือช่วยภาคเกษตรในการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตให้เกษตรกร และลดความเสี่ยงต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  รวมทั้ง
การต่อยอดและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของภาค อาทิ อุตสาหกรรมชีวภาพ อุตสาหกรรมอาหาร  

๒.๑.๒ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุมีผลต่อรูปแบบการผลิตทาง
การเกษตรที่ต้องพึ่งพิงเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลมากขึ้น  การเข้าสู่สังคมสูงวัยของแรงงานเกษตรกรอย่าง
รวดเร็วประกอบกับแรงงานเกษตรรุ่นใหม่ที่มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากขาดแคลนแรงงานหนุ่มสาวที่จะเข้ามา
ทดแทน ส่งผลต่อผลิตภาพแรงงานในภาคเกษตร ดังนั้นการผลิตภาคเกษตรจึงมีความจ าเป็นต้องใช้
เครื่องจักรกล และพ่ึงพิงปัจจัยภายนอกมากขึ้น ตั้งแตก่ารไถนา การเก็บเกี่ยวและการนวดข้าว  การส่งเสริมให้
เกษตรกรใช้เทคโนโลยีส าหรับการผลิต โดยเฉพาะ Internet of Things (IoT) และเทคโนโลยีชีวภาพ จะเป็น
เรื่องส าคัญส าหรับภาคเกษตรในการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและเพ่ิมมูลค่าการผลิต 

๒.๑.๓ ความเป็นเมืองก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมในหลายมิติ ทั้งความสะดวก
รวดเร็วด้านการคมนาคมขนส่ง การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการสาธารณะ และการเข้ าถึงโอกาสทาง
เศรษฐกิจ การย้ายถิ่นฐานของประชากรเข้ามาอาศัยและด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในเขตเมือง 
และมีการขยายตัวของเมืองที่รวดเร็ว ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของภาค อาทิ วิถีชีวิตและค่านิยม
แบบเมือง ความผูกพันทางสังคมจากฐานทางประเพณีและวัฒนธรรมในอดีตลดลง  ในขณะที่คนในภาคส่วน
ใหญ่มีระดับความรู้และการศึกษาขั้นประถม ทักษะความรู้ในการประกอบอาชีพในเมืองยังไม่เพียงพอต่อการ
หารายได้เพ่ือการด ารงชีพในระดับที่ดี จ าเป็นที่จะต้องการพัฒนาคนให้มีความรอบรู้ สามารถด าเนินชีวิตได้ใน
สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

๒.๑.๔ กระแสการดูแลรักษาสุขภาพด้วยวิถีธรรมชาติท าให้ภาคมีโอกาสในการใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการพัฒนา  ความนิยมของสังคมทั้งในประเทศไทยและของโลกที่ให้ความสนใจการดูแลสุขภาพ 
อาทิ การบริโภคอาหารปลอดภัยต่อสุขภาพ การใช้สมุนไพรในชีวิตประจ าวัน และการรับประทานอาหารที่มี
สมุนไพรเป็นส่วนประกอบได้สร้างโอกาสให้กับการผลิตทางการเกษตรของภาค โดยเฉพาะกลุ่มจังหวัดตอนบน
และตอนล่างของภาคที่มีพ้ืนฐานการผลิตพืชสมุนไพรและมีภูมิปัญญาเกี่ยวกับพืชสมุนไพรอยู่มาก 

๒.๑.๕ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีผลกระทบต่อการผลิตภาคเกษตร การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นและความรุนแรงสูงขึ้น 
ซ่ึงส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทั้งภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วงและน้ าท่วม   การผลิตภาคเกษตรของภาคพ่ึงพิงน้ าฝน  
พ้ืนที่ชลประทานมีเพียง ร้อยละ 12.30 ของพ้ืนที่เกษตร การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติทั้งดิน และป่าไม้ให้
สมดุล เพ่ือเป็นฐานการผลิตการเกษตร และพัฒนาแหล่งน้ าให้เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่เพ่ือให้มีน้ า
เพียงพอต่อการผลิตภาคเกษตร และการอุปโภคบริโภค  

๒.๑.๖ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีชีวภาพมีผลให้ระบบนิเวศและสภาพแวดล้อมดีขึ้น 
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีวัสดุท าให้ภาคมีโอกาสสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตรของภาค การน า
เทคโนโลยีชีวภาพแบบง่ายมาใช้ในการผลิตการเกษตรมากข้ึน อาทิ การใช้สาร EM มาใช้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์และใช้



ร่าง กรอบแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. 2566 - 2570) ๖๓ 

เป็นยาป้องกันโรคแมลง ส่งผลให้เกษตรกรใช้สารเคมีลดลง และผลผลิตมีคุณภาพดีขึ้น ขณะเดียวกันยังช่วย
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วย นอกจากนี้ งานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตวัสดุ
เครื่องใช้และบรรจุภัณฑ์ต่างๆ จากผลผลิตการเกษตร โดยเฉพาะชานอ้อยและมันส าปะหลัง ให้สามารถน ามา
ท าเครื่องเรือน และบรรจุภัณฑ์ต่างๆ แทนพลาสติก เช่น ถ้วยชาม กล่องและถุง เป็นต้น จะเป็นผลดีกับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่มีผลผลิตเกษตรชนิดนี้จ านวนมาก ช่วยแก้ปัญหาราคาผลผลิตและยังช่วยรักษา
สิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วย 

๒.๑.๗ โรคอุบัติใหม่มีผลต่อรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของคนในภาค การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อการผลิตภาคเกษตรและภาคบริการ 
โดยเฉพาะสินค้าเกษตรที่ต้องพ่ึงพาตลาดต่างประเทศเป็นหลัก อาทิ มะม่วง และกล้วยหอม ด้านท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยวไม่สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวในพ้ืนที่ชุมชน รูปแบบการผลิตของภาคมีแนวโน้มเปลี่ยนจาก 
การพ่ึงพาตลาดภายนอกเป็นตลาดภายในมากขึ้นและให้ความส าคัญกับการเพ่ิมคุณภาพสินค้าและบริการเพ่ือ
สร้างความต้องการสินค้าใหม่ๆ 

๒.๒ บทวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมของภาค 

๒.๒.๑ ศักยภาพและโอกาส 

(1) แหล่งที่ตั้งของภาคอยู่ในต าแหน่งศูนย์กลางของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (GMS)  
มีระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน โดยเฉพาะถนนที่เป็นโครงข่ายเชื่อมโยงทั้งภายในภาค เชื่อมโยงระหว่างภาค
และประเทศเพ่ือนบ้าน สามารถขนส่งสินค้าและการโดยสารได้หลายทิศทาง ทั้งในเส้นทางเศรษฐกิจเหนือ -ใต้  
(NSEC) และตะวันออก-ตะวันตก (EWEC) เอ้ือต่อการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
ส่งผลดีต่อการค้า ไทย-ลาว และไทย-กัมพูชา และมีระบบการขนส่งทางอากาศที่สามารถเดินทางเชื่อมโยงใน
ระดับประเทศ และในระดับนานาชาติ  

(2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่ท าการเกษตรจ านวนมาก ถึงร้อยละ ๔2.8 ของพ้ืนที่
การเกษตรของประเทศ และในพ้ืนที่ภาคสามารถปลูกพืชได้หลากหลาย โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ ซึ่งมีคุณภาพ
ดีที่สุดของประเทศ นอกจากนี้ยังมีศักยภาพด้านปศุสัตว์ โดยเฉพาะการเลี้ยงโคเนื้อโพนยางค าที่มีชื่อเสียงและ
คุณภาพที่ดีที่สุดของประเทศ และมีฟาร์มโคนมที่ได้มาตรฐานขั้นสูง รวมทั้งยังเป็นแหล่งฐานการผลิตทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปทางการเกษตรของประเทศ ที่สามารถพัฒนาต่อยอดเพ่ิมมูลค่าการผลิตได้อีก
มาก 

(3) มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์และหลากหลาย ทั้งในด้านแหล่งท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ เช่น แหล่งไดโนเสาร์ โบราณคดีบ้านเชียง โบราณสถานที่เชื่อมโยงอารยธรรมขอม เช่น ปราสาท
หินพิมาย ปราสาทพนมรุ้ง แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และธรรมชาติที่สวยงาม เช่น เขาใหญ่ ภูกระดึง ภูเขียว  
รวมทั้งการรักษาประเพณีและวัฒนธรรม การแห่ปราสาทผึ้ง ผีตาโขน บุญบั้งไฟ การแห่ช้างสุรินทร์ ที่โดดเด่น
สามารถสร้างแรงดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ และท่องเที่ยวเชิงกีฬา ที่สามารถสร้างแรงดึงดูดนักท่องเที่ยวนานาชาติ
และนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มได้ นอกจากนี้ยังมีสินค้าพ้ืนเมืองที่มีคุณภาพและหลากหลาย โดยเฉพาะผ้าไหม  
ผ้าฝ้ายทอมือ ผ้าย้อมคราม ที่สามารถพัฒนาต่อยอดให้สามารถเข้าสู่ตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ  

(4) สถาบันวิจัยตั้งอยู่ในพ้ืนที่ ๑๒ แห่ง ซึ่งมีความสามารถเฉพาะทางที่โดดเด่น อาทิ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้านสาธารณสุขและเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ด้านวิศวกรรมศาสตร์และ
แปรรูปอาหาร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร ด้านเกษตรและประมง เป็นต้น 
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(5) การก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักของประเทศ  
สู่ภาค อาทิ โครงข่ายรถไฟทางคู่ รถไฟความเร็วสูง และทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง รวมทั้งการพัฒนาพ้ืนที่ 
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน จะท าให้เกิดโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ๆ  ในภาค 

(6) กระแสของสังคมโลกให้ความส าคัญต่อการดูแลสุขภาพ ประกอบกับโครงสร้าง
ประชากรสัดส่วนผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้น ท าให้มีความต้องการสินค้าและบริการด้านสุขภาพสูงขึ้น เช่น อาหาร
มาตรฐานอินทรีย์ และพืชสมุนไพร ซึ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความพร้อมในด้านการผลิต 

๒.๒.๒ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

(1) พ้ืนที่ภาคประสบปัญหาความแห้งแล้ง และพ้ืนดินขาดความอุดมสมบูรณ์ สภาพพ้ืนดิน
เป็นดินทรายที่ไม่อุ้มน้ า และมีแนวโน้มความแห้งแล้งรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากพ้ืนที่ป่าลดลงและเสื่อมโทรม
เพราะถูกท าลายเพ่ือการเกษตรและการท าธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และระบบชลประทานยังไม่สามารถครอบคลุม
พ้ืนที่ได้อย่างทั่วถึง มีเพียงร้อยละ 12.3 ของพ้ืนที่เกษตรเท่านั้น เกษตรกรส่วนใหญ่ยังท าการผลิตที่พ่ึงพา
น้ าฝน และท านาปรังได้เพียงส่วนน้อย บางพ้ืนที่มีปัญหาดินเค็มท าให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากที่ดินอย่างเต็มที่ 

(2) จ านวนคนจนมากท่ีสุดของประเทศ คิดเป็นร้อยละ 8.๔ ของประชากรภาค มีรายได้ต่ า
กว่าเกณฑ์ จปฐ. ไม่สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ ขาดโอกาสทางการศึกษาและการประกอบอาชีพ  
ส่งผลต่อคุณภาพแรงงานอยู่ในระดับต่ าส่วนใหญ่เป็นแรงงานไร้ฝีมือ และจ าเป็นต้องเคลื่อนย้ายแรงงานไปยัง
ท้องถิ่นอ่ืน หรือต่างประเทศ เพ่ือหางานท า ก่อให้เกิดปัญหาสังคมตามมา  

(3) คนมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารดิบ มีปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี 
มากที่สุดในประเทศ โดยเฉพาะจังหวัดขอนแก่น เป็นพ้ืนที่ชุ่ม เพราะมีหนองน้ า อ่างเก็บน้ าอยู่จ านวนมาก จึง
ท าให้เชื้อดังกล่าวกระจายแพร่เชื้ออยู่ตามแหล่งน้ าต่างๆ คนขอนแก่น จึงมีโอกาสป่วยเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับ
และมะเร็งท่อน้ าดีสูง 

(4) แม่และเด็กมีปัญหาโภชนาการในสตรีมีครรภ์ เด็กมีน้ าหนักแรกเกิดต่ ากว่า 2,500 กรัม 
สูงที่สุดในประเทศ ซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพและพัฒนาการของเด็ก ส่งผลให้เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มี
ความสามารถทางเชาว์ปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์ต่ าสุดของประเทศ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 94.79 กระทบ
ต่อการพัฒนาประเทศในภาพรวม เนื่องจากจ านวนประชากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีมากที่สุดของประเทศ 

(5) แหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรม สิ่งอ านวยความสะดวกยังไม่เพียงพอและไม่ได้มาตรฐาน  
บางแห่งตั้งอยู่ห่างไกลเข้าถึงได้ยาก กิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยวมีน้อย 

(6) การเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรงมากขึ้น 
โดยเฉพาะอุทกภัยและภัยแล้ง ส่งผลต่อความมั่นคงด้านอาหารและรายได้ของเกษตรกร 

(7) อุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรขั้นต้น มูลค่าเพ่ิมต่ า ประกอบกับ
การลงทุนใหม ่มีน้อย จึงมีแหล่งสร้างงานน้อย 

(8) การค้าชายแดน สินค้าส่งออกส่วนใหญ่ผลิตจากนอกภาค ไม่สร้างมูลค่าเพ่ิมและรายได้
ให้กับภาค 
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๓. กรอบทิศทางการพัฒนาภาค  
๓.๑ บทบาทของภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นฐานการผลิตการเกษตรทั้งข้าว อ้อยโรงงาน  

มันส าปะหลัง และเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิที่ดีที่สุดของประเทศ รวมทั้งมีท าเลที่ตั้งที่มีศักยภาพเหมาะสม
กับการเชื่อมโยงทั้งในประเทศและประเทศเพ่ือนบ้าน มีทรัพยากรท่องเที่ยวที่หลากหลาย และมีสถาบัน 
การศึกษาและสถาบันวิจัย ที่มีความสามารถเฉพาะทางท่ีโดดเด่น แต่มีปัญหาพ้ืนฐานด้านการขาดแคลนน้ า ดิน
คุณภาพต่ า ประสบอุทกภัยและภัยแล้งซ้ าซาก คนมีปัญหาทั้งในด้านความยากจนและคุณภาพชีวิต ดังนั้น การ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือจ าเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานโดยใช้ความรู้ เทคโนโลยี 
นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านในการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในภาคให้มีการเจริญเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ 

๓.๒ ทิศทางการพัฒนาภาค ทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้เป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจ
ของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง” โดยพัฒนาภาคเกษตรไปสู่เกษตรสมัยใหม่ เพ่ือต่อยอดไปสู่เศรษฐกิจ
ชีวภาพ เชื่อมโยงการค้า การลงทุนในภูมิภาค ตามแนวคิดการเป็นฐานการผลิตของประเทศที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม เป็นประตูเชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือสร้างโอกาสในการเพ่ิมขีดความสามารถใน  
การแข่งขันและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน โดยก าหนดทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ (NE Direction) ที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนา 3G ได้แก่ Green พัฒนาเกษตรปลอดภัย 
เกษตรอินทรีย์ พัฒนาโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และ
เศรษฐกิจสีเขียว หรือ Bio Circular Green Economy) และการบริหารจัดการน้ าอย่างยั่งยืน Growth 
โดยใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ ในการพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สนับสนุนการพัฒนาศูนย์กลางบริการทางการแพทย์ พัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานราก ท่องเที่ยวชุมชน และยกระดับคุณภาพชีวิต และ Gate ใช้โอกาสจากการเชื่อมโยงเศรษฐกิจ
ชายแดน ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ พัฒนาการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และโลจิสติกส์ 
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๓.๓ เป้าหมายรวม 

3.3.1 อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือขยายตัวเพ่ิมขึ้น 

3.3.2 สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ของภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือลดลง 

๓.๔ แนวทางการพัฒนา 

การก าหนดแนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้พิจารณาถึงความเชื่อมโยงกับหมุดหมาย
การพัฒนาประเทศตามกรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 พร้อมทั้งพิจารณา โอกาส ศักยภาพ ปัญหาและ
ข้อจ ากัดของภาค เพื่อก าหนดกรอบแนวทางการพัฒนาไปสู่ “ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง” 
โดยใช้ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
ภายในภาคให้มีการเจริญเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ และการแสวงหาโอกาสการน าความรู้ ทุน เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาช่วยขับเคลื่อนการพัฒนา มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

๓.๔.๑ พัฒนาภาคเกษตรไปสู่เกษตรสมัยใหม่เพื่อต่อยอดไปสู่เศรษฐกิจชีวภาพ 

(1) พัฒนาข้าวหอมมะลิ ทุ่งกุลาร้องไห้ ทุ่งสัมฤทธิ์ รวมทั้งพ้ืนที่ที่มีศักยภาพอ่ืนๆ ให้ได้
มาตรฐานเกษตรปลอดภัยและอินทรีย์ โดยพัฒนากระบวนการผลิต แปรรูป และจ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์
และเกษตรชีวภาพทั้งระบบ ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการผลิตและแปรรูปโดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 

(2) ส่งเสริมการปลูกพืชมูลค่าสูง อาทิ พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาว และสมุนไพร 
(เลย อุดรธานี สกลนคร นครพนม) โดยจัดท าฐานข้อมูลพ้ืนที่ปลูกพืชสมุนไพรเพ่ือการบริหารจั ดการ ส่งเสริม
การปลูกและแปรรูปพืชสมุนไพรส าคัญ ในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร มหาสารคาม เลย อ านาจเจริญ และ
อุบลราชธานี อาทิ ขม้ินชันและไพล ให้มีปริมาณมากพอและมีคุณภาพตามระบบมาตรฐานการเกษตรและตาม
ความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพร รวมทั้งการประชาสัมพันธ์
และการจัดตั้งตลาดกลาง  

(3) ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสูงในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร มุกดาหาร นครพนม 
นครราชสีมา สุรินทร์ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และอุบลราชธานี และโคนม ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น โดย
สนับสนุนการปรับปรุงพันธุ์ ส่งเสริมการปลูกแปลงหญ้าและปรับปรุงคุณภาพอาหารสัตว์ พัฒนาเทคโนโลยีการ
เลี้ยงและทักษะเกษตรกร รวมทั้งการจัดระบบมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม (GMP) และ
เพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายและขยายตลาดไปสู่อาเซียน 

(4) ส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงและถ่ายทอดเทคโนโลยีจากภาควิชาการในการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตรกรต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมชีวภาพอย่างเป็นรูปธรรมโดยให้สถาบันการศึกษาและ
สถาบันวิจัยในภาคให้มีบทบาทเป็นฐานทางวิชาการสนับสนุนการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ โดยใช้ประโยชน์จาก
โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่กระจายอยู่ทุกพ้ืนที่ถ่ายทอดความรู้ และน าการวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 

๓.๔.๒ บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอเพื่อรองรับการพัฒนา 

(1) จัดหาแหล่งน้ าและขยายพ้ืนที่ชลประทานในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพอย่างต่อเนื่องเพ่ือรองรับ
การเติบโตของเมืองและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ พร้อมกับน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการบริ หาร
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จัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพ ส าหรับภาคเกษตรในระดับไร่นา ขยายผลโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ และ โคก 
หนอง นา โมเดล เพื่อให้เกษตรกรสามารถท าการเกษตรได้ในฤดูแล้ง  

(2) บริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการเชิงลุ่มน้ าทั้งระบบ โดยด าเนินการในระดับลุ่มน้ าให้มี
ความสมดุลระหว่างการใช้น้ าทุกกิจกรรมกับปริมาณน้ าต้นทุน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุก 
ภาคส่วน และมีการจัดท าแผนบริหารจัดการน้ าทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาวเพ่ือป้องกันความเสียหายจาก
อุทกภัยและภัยแล้ง 

๓.๔.๓ พัฒนาผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นไปสู่มาตรฐานสากลเพื่อสร้างเศรษฐกิจในชุมชน อาทิ ผ้าไหม ผ้า
ฝ้าย ผ้าย้อมคราม ในพ้ืนที่กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา สุรินทร์ สกลนคร อุดรธานี เลย 
หนองบัวล าภู บึงกาฬ และจังหวัดที่มีศักยภาพ เป็นต้น   

(1) ยกระดับมาตรฐานสินค้ากลุ่มผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าย้อมคราม และส่งเสริมพ้ืนที่ที่มี
ศักยภาพให้ก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางแฟชั่นในระดับภูมิภาค โดยการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสร้างนวัตกรรม
เพ่ิมมูลค่าสินค้า สร้างอัตลักษณ์และคุณค่าของผ้าทออีสานโดยสร้างเรื่องราวของลวดลายสีสันเชื่อมโยงกับ
วัฒนธรรม พัฒนาคุณภาพสินค้า ออกแบบ สี ลวดลาย ตราสัญลักษณ์ พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ตลอด
ห่วงโซ่การผลิตให้หลากหลาย  

(2) พัฒนาผู้ประกอบการและนักออกแบบรุ่นใหม่  ในการออกแบบและการจัดการสินค้า
ให้ทันสมัย พัฒนาระบบตลาด สร้างความเชื่อมโยงระหว่างวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมกับภาคอุตสาหกรรม  

(3) ส่งเสริมการจับคู่ธุรกิจเพ่ือสร้างโอกาสทางธุรกิจ พัฒนากระบวนการผลิตตั้งแต่การปลูก
หม่อน ฝ้าย คราม เลี้ยงไหม แปรรูป การสร้างเรื่องราวให้เชื่อมโยงกับเอกลักษณ์ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม  
การด ารงชีวิตแบบพ้ืนถิ่น  

๓.๔.๔ พัฒนาเมือง เขตเศรษฐกิจพิเศษและเมืองชายแดน รวมทั้งพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (NeEC-Bioeconomy) ให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจหลักของภาค   

(1) พัฒนาเมืองขอนแก่นให้เป็นเมืองอัจฉริยะที่มีความน่าอยู่ โดยพัฒนาให้เป็นเมือง
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและศูนย์กลางบริการทางการแพทย์ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจในยุคดิจิทัลให้
มีความสามารถในการแข่งขันในระดับนานาชาติ พัฒนาเมืองนครราชสีมา เมืองมุกดาหาร และเมืองหนองคาย 
ให้เป็นเมืองน่าอยู่ที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ สังคมและการบริการให้กับพ้ืนที่โดยรอบ โดยเน้นการต่อยอด 
จากฐานเศรษฐกิจที่มีในพ้ืนที่เพ่ือให้เกิดการกระจายความเจริญไปสู่พ้ืนที่โดยรอบ ยกระดับระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานในเมืองให้ครอบคลุมและได้มาตรฐานเพ่ือให้เพียงพอต่อความต้องการของคนทุกกลุ่ม  รวมทั้งวางแผน
เพ่ือสงวนและรักษาพ้ืนที่สีเขียวอย่างเป็นระบบเพ่ือป้องกันการรุกล้ าพ้ืนที่สีเขียวจากการขยายตัวของเมืองใน
อนาคต และส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

(2) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงชายแดน โดยเร่งก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย -ลาว 
แห่งที่ ๕ (บึงกาฬ-ปากซัน) พัฒนาเส้นทางใหม่เชื่อมโยงบึงกาฬ-อุดรธานี และรถไฟความเร็วสูง เพ่ือเชื่อมโยง
โครงข่ายเส้นทางคมนาคมระหว่างไทย ลาว เวียดนาม และจีน ให้มีความสะดวก ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย  
ในการเดินทาง 
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(3) พัฒนาพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน มุกดาหาร นครพนม และหนองคาย 
ให้มีความพร้อมส าหรับรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมที่เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน และเป็น
ศูนย์กลางความเจริญในการกระจายความเจริญไปยังพ้ืนที่โดยรอบ เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการลงทุนและ
สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน พร้อมทั้งเร่งรัดการด าเนินงาน
โครงการและมาตรการส าคัญในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ให้มีความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และบริการ CIQ  
ที่ได้มาตรฐานสากล 

(4) พัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NeEC-Bioeconomy) ใน
พ้ืนที่จังหวัดหนองคาย อุดรธานี ขอนแก่น นครราชสีมา ให้เกิดความเชื่อมโยงไปยังพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ อาทิ 
พ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่าง พื้นที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (EWEC) เพ่ือเชื่อมโยงไปยัง สปป.
ลาว เวียดนาม และต่อเนื่องไปยังจีนซึ่งเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของโลก และเชื่อมโยงกับพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC) โดยมีโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงทั้งทางบก ทางรถไฟ ทางอากาศ สู่อุตสาหกรรมต่อเนื่อง
จากการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ของประเทศ อาทิ อุตสาหกรรมระบบราง ท่าเรือบก (Dry Port)  

๓.๔.๕ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวส าคัญและแหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้ได้มาตรฐาน  

(1) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมในทุกพ้ืนที่ โดยส่งเสริมชุมชน
ในการสร้างสรรค์กิจกรรม อาทิ ท่องเที่ยวสุขภาพ เทศกาลประจ าถิ่น โฆษณาประชาสัมพันธ์แก่นักท่องเที่ยวทั้ง
ชาวไทยและต่างประเทศ เพ่ือสร้างการรับรู้สินค้า บริการ แหล่งท่องเที่ยวที่สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชน และเมือง
เก่า ได้แก่ เมืองเก่าบุรีรัมย์ เมืองเก่าพิมาย เมืองเก่าสุรินทร์ เมืองเก่านครราชสีมา และเมืองเก่าสกลนคร พัฒนา
แบรนด์และสื่อสารความแตกต่างของชุมชนต่าง ๆ ในรูปแบบการเล่าเรื่อง (Storytelling)  

(๒) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา 
บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี โดยบูรณาการกิจกรรมแผนท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัดให้เชื่อมโยง
แหล่งท่องเที่ยวในเขตอารยธรรมอีสานใต้ และเชื่อมโยงสู่ประเทศลาว กัมพูชา และเวียดนาม เพ่ือเพ่ิม
ระยะเวลาพ านักและค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวของกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ พัฒนาสินค้าและบริการที่มีจุดเด่น
หรืออัตลักษณ์ที่สร้างจากทุนทางวัฒนธรรม พัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการการท่องเที่ยววิถีใหม่ รักษา
มาตรฐานการให้บริการ จัดท ากิจกรรมการท่องเที่ยวให้ท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี พัฒนาระบบโลจิสติกส์
สนับสนุนนักท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบไปสู่แหล่งท่องเที่ยว ดูแลความปลอดภัยและสุขลักษณะให้นักท่องเที่ยว  

(๓) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ าโขง ในพ้ืนที่จังหวัดเลย หนองคาย  
บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อ านาจเจริญ อุบลราชธานี และสกลนคร และพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยวกับประเทศเพ่ือนบ้าน อาทิ สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง เลย -อุดรธานี-หนองบัวล าภู-หนองคาย- 
สปป.ลาว โดยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการ ให้สอดคล้องกับกระแสความนิยมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของสองฝั่งโขง พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย อาทิ การท่องเที่ยว/พักผ่อน  
ชมทัศนียภาพและวิถีชีวิตลุ่มแม่น้ าโขง (Leisure/Lifestyle) การท่องเที่ยวด้วยจักรยานและการเดินทางแบบ
คาราวาน (Cycling/Caravan Tours) การท่องเที่ยวเชิงมหกรรม (Festivals/Events) เป็นต้น พัฒนาถนน
เชื่อมโยงระหว่างแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาท่าเรือและการท่องเที่ยวทางน้ าให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย  
ส่งเสริมการบริหารจัดการที่เกิดจากชุมชนเพื่อสร้างงานและรายได้  

(๔) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ ในจังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ 
อุดรธานี หนองบัวล าภู และชัยภูมิ โดยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์
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และมีชีวิต ออกแบบการจัดแสดง จัดนิทรรศการ มัลติมีเดีย หรือกิจกรรมต่าง ๆ ให้ผู้ชมมีส่วนร่วม มีความสนุก
รื่นรมย์เสมอ (play and learn) ทั้งภาษาไทยและต่างประเทศเพ่ือขยายฐานนักท่องเที่ยวที่สนใจ ปรับปรุงสิ่ง
อ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน โฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง พัฒนาระบบขนส่ง
สาธารณะเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวเพ่ือให้เข้าถึงได้ง่ายและกลับมาได้บ่อยครั้ง 

(5) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน ดูแลความปลอดภัย
ให้นักท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงในลักษณะเครือข่าย
เพ่ือกระจายนักท่องเที่ยวจากเมืองหลักไปสู่ชุมชนและท้องถิ่น เชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวระหว่าง
ภาคเอกชน กับชุมชนและท้องถิ่น ทั้งในประเทศและกับประเทศเพ่ือนบ้าน ที่สอดคล้องกับความต้องการของ
นักท่องเที่ยว รวมทั้งพัฒนาทักษะฝีมือบุคลากรในภาคบริการและการท่องเที่ยว จัดฝึกอบรมมัคคุเทศก์ด้าน
ภาษาต่างประเทศ นอกจากนั้นพัฒนาสินค้า OTOP สินค้าวิสาหกิจชุมชน ของที่ระลึก ร้านอาหาร ที่พักให้มี
คุณภาพดี โดยเน้นการให้บริการด้านอาหารพ้ืนถิ่นที่สะอาด ปลอดภัย รวมถึงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมใน
แหล่งท่องเที่ยว 

๓.๔.๖ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ได้มาตรฐานและแก้ปัญหาความยากจนให้กับผู้มีรายได้น้อยเพื่อ
ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม  

(1) พัฒนาอาชีพและรายได้ของผู้มีรายได้น้อย โดยสร้างโอกาสให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อย  
มีที่ดินท ากินของตนเอง ส่งเสริมการมีอาชีพ สนับสนุนปัจจัยการผลิตและแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ 
ยกระดับฝีมือและอบรมให้ความรู้ เพ่ือให้มีรายได้เสริมและเกิดความมั่นคงทางรายได้ ตามแนวทางโคก หนอง นา 
โมเดล และเกษตรทฤษฏีใหม่   

(2) พัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมโรคเฉพาะถิ่น แก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ 
ในพ้ืนที่เสี่ยง อาทิ จังหวัดขอนแก่น สกลนคร ร้อยเอ็ด หนองบัวล าภู กาฬสินธุ์ อ านาจเจริญ มหาสารคาม 
อุดรธานี นครพนม และยโสธร โดยส่งเสริมการเรียนรู้ในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับให้แก่ประชาชน  
ทั้งในชุมชนและเยาวชนในสถานศึกษา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและค่านิยมในการบริโภคอาหารปรุงสุกจาก  
ปลาน้ าจืดมีเกล็ด ก าจัดสิ่งปฏิกูลจากชุมชนบริเวณรอบแหล่งน้ าอย่างถูกหลักสุขาภิบาล สร้างเครือข่าย
โรงพยาบาลในการคัดกรอง เฝ้าระวัง วินิจฉัยและรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับและผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ าดี พร้อมทั้ง
พัฒนาระบบคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและระบบฐานข้อมูลเพ่ือติดตามการท างาน 

(3) พัฒนาโภชนาการแม่และเด็ก โดยส่งเสริมการบริโภคไอโอดีนและให้ความรู้แก่ 
พ่อแม่หรือผู้ดูแลเด็กในด้านโภชนาการที่เหมาะสม ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ และวิธีการเลี้ยงดูเด็กที่เหมาะสม  
เพ่ือกระตุ้นการพัฒนาเด็กในช่วง ๐-๓ ปีแรก และยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชนและพ้ืนที่ห่างไกลให้ได้
มาตรฐาน เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพเด็กก่อนวัยเรียน ให้มีพัฒนาการความพร้อมทั้งทักษะสมอง ร่างกาย และสังคม 

๓.๕ ตัวอย่างแผนงานส าคัญ 

๓.๕.๑ แผนงานเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
ทุ่งกุลาร้องไห ้

(1) สาระส าคัญ  ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร ตลอดจนภูมิ
ปัญญาและองค์ความรู้ที่น าไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนากระบวนการผลิตและการแปรรูปที่สามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ได้จริงในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งยกระดับคุณภาพมาตรฐานและการยอมรับของผู้บริโภค ทั้งใน
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ประเทศและต่างประเทศ ซึ่งต้องมีการพัฒนาทั้งตัวมาตรฐาน กระบวนการตรวจรับรอง และการตรวจสอบ
ย้อนกลับ ให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงได้อย่างกว้างขวางและไม่เป็นภาระต้นทุนการผลิต โดยสนับสนุน
กระบวนการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตร ตลอดจนพัฒนาระบบกระบวนการรับรองให้มีความรวดเร็ว และระบบ
การตรวจสอบย้อนกลับ เพ่ือใช้ในการติดตามตรวจสอบที่ต้นทาง 

(2) ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของแผนงาน 

ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง 

 การจัดท าฐานข้อมลูเกษตรอินทรยี์ 
 วิจัยและพัฒนาพันธุ ์
 การบริหารจัดการน้ าในพ้ืนท่ี 
 ตรวจรับรองมาตรฐาน 
 ระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้า

เกษตรที่ได้มาตรฐาน 
 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 
 พัฒนาคุณภาพดิน 

 วิจัยและพัฒนาผลติภณัฑ ์
 ส่งเสริมการแปรรูปโดยใช้นวัตกรรม

พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความ
หลากหลายและได้มาตรฐานท้ังใน
และต่างประเทศ 

 

 ประชาสมัพันธ์ ส่งเสริมการ
บริโภค 

 เพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์ 
และออฟไลน ์

 การส ารวจความต้องการสินคา้
เกษตรอินทรีย์ (ตลาดเฉพาะ) 

 การสร้างตราสินค้า 

๓.๕.๒ แผนงานพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฐานเศรษฐกิจ
ชีวภาพ (NeEC-Bioeconomy)  

(1) สาระส าคัญ  เน้นส่งเสริมการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของกระบวนการผลิตส าหรับอุตสาหกรรมชีวภาพ และพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมชีวภาพเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ 
โดยสร้างมูลค่าเพ่ิมจากวัตถุดิบชีวภาพ รวมถึงการพัฒนาระบบจัดการเทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญาทาง
ชีวภาพ รวมทั้งส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมชีวภาพในการสร้างนวัตกรรม ให้ค าแนะน าและสนับสนุน
การพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการ สถานศึกษา และหน่วยงานวิจัยของภาครัฐ เพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในภาคให้มีการเจริญเติบโต 

(2) ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของแผนงาน 

ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง 

 การส่งเสริมการลงทุนเพื่อสนับสนนุ
และผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชีวภาพ 

 การจัดตั้งศูนย์ทดสอบห้องปฏิบัติการ
หรือเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยและ
ได้มาตรฐานสากล 

 การส่งเสริมการท าเกษตรสมัยใหม่
โดยใช้เทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อเพ่ิมผลติ
ภาพและผลผลติทางการเกษตร 

 การสร้างมูลค่าเพิ่มจากวตัถุดิบ
ชีวภาพ 

 การต่อยอดงานวิจัยเพื่อสรา้ง
ต้นแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม
ชีวภาพ 

 

 การเพิ่มช่องทางการตลาด
ออนไลน์ และออฟไลน ์

 การสร้างความตระหนักของ
ผู้บริโภคถึงความส าคัญของ 
การบริโภคผลิตภัณฑ์ 
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ร่าง 
กรอบแผนพัฒนาภาคกลาง (พ.ศ. 2566 - 2570) 

 
1. สถานการณแ์ละผลการพัฒนาภาค 

๑.1 สถานการณ์การพัฒนาภาค  

๑.1.1 ด้านเศรษฐกิจ 

(๑) ภาพรวม  

 เศรษฐกิจของภาคกลางมีขนาดใหญ่
เป็นอันดับสองของประเทศรองจากกรุงเทพมหานคร โดยภาคกลาง 
(๑๗ จังหวัด) มีมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาค ณ ราคาประจ าปี ๒๕๖๒ 
เท่ากับ ๓,๗๗๕,๖๗๙ ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๒๒.๓ 
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ ลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับ
ปี ๒๕๕๙ ที่มีสัดส่วนร้อยละ ๒๓.๐ ภาคกลางเป็นภาคที่มีการพัฒนา
และใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจกรรมทางเศรษฐกิจสูง ซึ่งเป็นผลมา
จากการเป็นพ้ืนที่รองรับการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
จากกรุงเทพฯ อีกทั้งยังได้รับการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ค่อนข้างเพียบพร้อม ท าให้มีความสะดวกในการคมนาคมขนส่งทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ รวมทั้งมี
แหล่งน้ าและระบบชลประทานค่อนข้างสมบูรณ์เมื่อเทียบกับภาคอ่ืนๆ และมีพ้ืนที่ชายแดนติดกับเมียนมา จึงมี
ศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาทั้งทางด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การค้า การท่องเที่ยวและบริการ  
ท าให้มีสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคสูงรองจากกรุงเทพฯ และเมื่อภาคกลางรวมกับกรุงเทพฯ มีสัดส่วนสูงถึง
ร้อยละ ๕๖.๑ ในขณะที่ภาคอ่ืนส่วนใหญ่มีสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์ต่อประเทศค่อนข้างต่ า เมื่อพิจารณาจาก
สัดส่วนการผลิตที่ผ่านมา พบว่าภาคกลางมีสัดส่วนการผลิตต่อประเทศลดลงอย่างต่อเนื่อง ขณะที่กรุงเทพฯ 
เพ่ิมมากข้ึนจากร้อยละ ๓๒.๘ ในปี ๒๕๕๙ เป็นร้อยละ ๓๓.๘ ในปี ๒๕๖๒ ทั้งๆ ที่ภาคกลางเป็นภาคที่รองรับ
กระจายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจจากกรุงเทพฯ แสดงให้เห็นว่าภาคกลางยังจ าเป็นต้องพัฒนา
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ให้พร้อมรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่จะ
ขยายตัวหรือย้ายฐานการผลิตจากกรุงเทพฯ  

ตารางท่ี 1 : มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคกลาง ณ ราคาประจ าปี  
หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 2558 2559 2560 2561 2562 Per capita 
2562 

มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคกลาง 3,254,027  3,353,298  3,536,271  3,727,406  3,775,679  254,860  

สัดส่วน/ประเทศ 23.7  23.0     22.8  22.8  22.3   

ประเทศ 13,743,478 14,590,337 15,488,664 16,368,711 16,898,086 ๒๔๓,๗๘๗ 

ที่มา : ประมวลข้อมูลโดยใช้ฐานข้อมูล GDP ของกองบัญชีประชาชาติ ส านกังานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ (สศช.) 
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 โครงสร้างหลักทางเศรษฐกิจขับเคลื่อนโดยภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ 
ในช่วง ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ภาคอุตสาหกรรมมีสัดส่วนเฉลี่ยสูงถึง 
ร้อยละ ๔๘.๔ ของผลิตภัณฑ์ภาค อุตสาหกรรมส าคัญที่มีสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์สูงของภาค  ได้แก่ 
อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี และผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ ภาค
บริการมีสัดส่วนเฉลี่ยร้อยละ ๔๕.๗ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการค้า และการขนส่ง ส าหรับภาคเกษตรมีบทบาทน้อย
เฉลี่ยร้อยละ ๕.๙ โดยส่วนใหญ่ เป็นการผลิตพืช และเมื่อ เทียบกับช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  11 ที่
ภาคอุตสาหกรรมมีสัดส่วนร้อยละ ๕๑.๔ ภาคบริการมีสัดส่วนร้อยละ ๔๑.๗ และภาคเกษตรที่ร้อยละ ๖.๘  
จะพบว่าภาคบริการมีความส าคัญเพ่ิมมากข้ึน ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมและเกษตรมีความส าคัญลดลง 

ตารางท่ี 2 : โครงสร้างผลิตภัณฑ์ภาคกลาง ณ ราคาประจ าปี 

สาขาการผลิต 2558 2559 2560 2561 2562 
เฉลี่ย  

ระยะแผนฯ 11  
(2555-2559) 

เฉลี่ย  
ระยะแผนฯ 12  
(2560-2562) 

ภาคเกษตร      200,953       195,906       202,980       223,822  226,754    
6.2 5.8 5.7 6.0 6.0 6.8 5.9 

ภาคอุตสาหกรรม   1,673,311    1,675,382    1,742,222    1,813,663  1,788,662    
          51.4            50.0            49.3            48.7  47.4            51.4           48.4  

เหมืองแร่เหมืองหิน 29,192 37,199 35,778 34,595 36,925   
0.9 1.1 1.0 0.9 1.0 0.9 1.0 

อุตสาหกรรม    1,508,738     1,487,167     1,551,368     1,612,866  1,567,706    
46.4 44.3 43.9 43.3 41.5 46.5 42.9 

อื่นๆ  135,381   151,016   155,077   166,202   184,031    
4.2 4.5 4.4 4.5 4.9 4.1 4.6 

ภาคบริการ   1,379,764    1,482,011    1,591,068    1,689,921  1,760,262    
42.4 44.2 45.0 45.3 46.6 41.7 45.7 

ค้าส่งค้าปลีกฯ      400,400       429,556       476,902       524,580  544,532    
12.3 12.8 13.5 14.1 14.4 12.0 14.0 

ขนส่งฯ 221,539 250,414 266,974 267,240 265,685   
6.8 7.5 7.5 7.2 7.0 6.9 7.3 

อื่นๆ    757,825     802,040     847,192     898,101     950,045    
          23.3            23.9            24.0            24.1    25.2            22.9           24.4  

ผลิตภัณฑ์รวม    3,254,027     3,353,298     3,536,271     3,727,406  3,775,679    
100.๐ 100.๐ 100.๐ 100.๐ 100.๐ 100.๐ 100.๐ 

ที่มา : ประมวลข้อมูลโดยใช้ฐานข้อมูล GPP ของกองบัญชีประชาชาต ิสศช. 

 เศรษฐกิจภาคกลางขยายตัวต่ ากว่าระดับประเทศ ในช่วง ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 12 เศรษฐกิจภาคกลางขยายตัวร้อยละ 3.1 เพ่ิมสูงขึ้นมากกว่าการขยายตัวของช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
11 ที่ขยายตัวร้อยละ ๒.๗ แต่ยังคงต่ ากว่าการขยายตัวของระดับประเทศที่ร้อยละ 3.5 ทั้งที่ภาคกลางเป็น
ภาคที่มีบทบาททางเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศ ซึ่งสาเหตุหลักมาจากเศรษฐกิจของภาคพึ่งพิงการส่งออก ท า
ให้ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกซบเซา และการผลิตสินค้าในพ้ืนที่ภาคกลางมีแนวโน้มต้นทุนสูงขึ้น ซึ่ง
สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากค่าแรงและราคาที่ดินที่สูงขึ้น ท าให้การผลิตสินค้าที่เน้นการใช้แรงงานเข้มข้นและ
เทคโนโลยีขั้นต่ าที่แข่งขันกันด้วยราคานั้นจะถูกแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดจากสินค้าที่ผลิตในประเทศเพ่ือน
บ้านหรือประเทศอ่ืนๆ ที่มีต้นทุนถูกกว่าโดยเฉพาะสินค้าจากโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งอัตราการขยายตัวของ
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ภาคอุตสาหกรรมในช่วง ๓ ปีที่ผ่านมาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ ๑.๒ ส่วนภาค
เกษตร และบริการ ขยายตัวร้อยละ ๓.๙ และ ๔.๙ ตามล าดับ 

ตารางท่ี 3 : อัตราการขยายตัวผลิตภัณฑ์ภาคกลาง จ าแนกตามภาคการผลิต แบบปริมาณลูกโซ่ 
หน่วย: ร้อยละ 

สาขาการผลิต 2558 2559 2560 2561 2562 เฉลี่ย ระยะแผนฯ 11  
(2555-2559) 

เฉลี่ย ระยะแผนฯ 12  
(2560-2562) 

ภาคเกษตร -8.1 -4.8 5.0 10.0 -3.3 -2.3 3.9 
ภาคอุตสาหกรรม 3.1 -0.7 2.3 2.4 -1.1 1.6 1.2 

เหมืองแร่เหมืองหิน 18.9 3.3 -6.0 -3.9 6.6 4.8 -1.1 
อุตสาหกรรม 2.3 -1.3 2.6 2.7 -2.0 1.3 1.1 
อื่นๆ 9.0  6.7  1.0  0.6  4.6  4.9  2.1  

ภาคบริการ 6.0 3.9 6.6 4.5 3.6 5.1 4.9 
ค้าส่งค้าปลีกฯ 4.9 1.9 8.3 7.7 2.0 3.5 6.0 
ขนส่งฯ 8.5 5.4 11.8 0.5 2.2 5.3 4.8 
อื่นๆ 5.5  4.6  4.7  5.1  5.1    6.1  5.0  

ผลิตภัณฑ์รวมภาคกลาง 3.5 1.0 4.5 3.9 1.0 2.7 3.1 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 3.1 3.4 4.2 4.2 2.3 3.5 3.5 

ที่มา : ประมวลข้อมูลโดยใช้ฐานข้อมูล GPP ของกองบัญชีประชาชาต ิสศช. 

 ภาคกลางมีมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคเฉลี่ยต่อหัว (GRP Per capita) สูงกว่าระดับ 
ประเทศ ในปี 2562 ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวประชากรของภาคกลาง (GRP Per capita) เท่ากับ ๒๕๔,๘๖๐ 
บาทต่อคนต่อปี สูงกว่าระดับประเทศที่มีมูลค่าผลิตภัณฑ์เฉลี่ยต่อหัวเท่ากับ ๒๔๓,๗๘๗ บาท โดยจังหวัดที่มี
มูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดเฉลี่ยต่อหัว (GPP Per capita) สูงที่สุดคือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๔๓๙,๑๕๙ บาท 
รองลงมาได้แก่ สมุทรสาคร ๓๘๘,๓๗๒ บาท สมุทรปราการ ๓๔๙,๔๐๖ บาท และสระบุรี ๓๓๖,๓๙๓ บาท 
ส่วนจังหวัดที่มีมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดเฉลี่ยต่อหัวต่ าที่สุดคือ สุพรรณบุรี ๑๐๗,๐๒๓ บาท ต่ ากว่าจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ๔.๑ เท่า  

ตารางท่ี 4 : มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวประชากร 

หน่วย : บาทตอ่คนต่อป ี

ภาค/ประเทศ 2558 2559 2560 2561 2562 

มูลค่าผลิตภัณฑภ์าคต่อหัวภาคกลาง 231,898 235,654 243,327 253,700 254,860 

อัตราการขยายตัว (ร้อยละ) 3.5 1.6 3.3 4.3 0.5 

ประเทศ 202,152 213,553 225,126 236,860 243,787 
ที่มา : กองบัญชีประชาชาต ิสศช. 

 พื้นที่เศรษฐกิจหลักของภาคกลางยังคงกระจุกตัวอยู่ในจังหวัดที่เป็นแหล่ง
อุตสาหกรรมส าคัญของภาค โดยจังหวัดที่มีสัดส่วนการผลิตสูงที่สุดคือ จังหวัดสมุทรปราการ ร้อยละ ๒๐.๕ 
รองลงมาได้แก่ ปทุมธานี ร้อยละ ๑๑.๕ สมุทรสาคร ร้อยละ ๑๐.๘ และพระนครศรีอยุธยา ร้อยละ ๑๐.๖ 
ส่วนจังหวัดที่มีสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อภาคต่ าท่ีสุดคือ จังหวัดสมุทรสงคราม ร้อยละ ๐.๗ ชี้ให้เห็นว่า  
การกระจายการพัฒนาในภาคกลางยังไม่ทั่วถึงทุกพ้ืนที่ โดยจังหวัดในภาคที่มีมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อภาคสูง 
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คือจังหวัดในแถบปริมณฑลที่รองรับการกระจายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจมาจากกรุงเทพฯ โดยตรงและ
จังหวัดที่เป็นแหล่งอุตสาหกรรมส าคัญของภาค ดังนั้น จ าเป็นต้องรักษาพ้ืนที่ฐานการผลิตเดิมของภาคควบคู่
กับการกระจายการพัฒนาไปยังพ้ืนที่จังหวัดอ่ืนๆ โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือให้เกิดการ
กระจายรายได้ไปสู่ประชาชนหรือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มากขึ้น 

(๒) การเกษตร 

 ภาคกลางมีศักยภาพในการพัฒนาด้านการเกษตรตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และ
ปลายน้ า โดยภาคกลางเป็นพ้ืนที่ราบลุ่มแม่น้ าที่อุดมสมบูรณ์เหมาะสมในการท าการเกษตร  จึงมีดินและน้ า
อุดมสมบูรณ์ และมีระบบชลประทานที่ดี มีลักษณะภูมิประเทศที่เอ้ืออ านวย ท าให้เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร
หลากหลายประเภท ทั้งพืชผัก ผลไม้ ปศุสัตว์ และประมง รวมทั้งเป็นแหล่งอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรที่
เชื่อมโยงแหล่งผลิตสินค้าเกษตรทั้งในภาคกลาง และภาคอ่ืนๆ มีสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ตั้งอยู่ที่
จังหวัดสุพรรณบุรี  มีศูนย์วิจัยข้าวตั้งอยู่ในพื้นท่ีหลายจังหวัด ได้แก่ จังหวัดชัยนาท สุพรรณบุรี ลพบุรี ราชบุรี 
ปทุมธานี และพระนครศรีอยุธยา นอกจากนี้ ยังมีตลาดค้าส่งค้าปลีกสินค้าเกษตรที่ส าคัญในพ้ืนที่ เช่น ตลาด
ไท จังหวัดปทุมธานี ตลาดศรีเมือง จังหวัดราชบุรี ตลาดปลาสุวพันธ์ จังหวัดอ่างทอง และตลาดมหาชัย จังหวัด
สมุทรสาคร เป็นต้น มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรภาคกลาง ณ ราคาประจ าปี ๒๕๖๒ ประมาณ ๒๒๖,๗๕๔ 
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ๑๙๕,๙๐๖ ล้านบาท ในปี ๒๕๕๙ ภาคเกษตรของภาคกลางมีสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์
คิดเป็นร้อยละ ๖.๐ ของมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาค และร้อยละ ๑๖.๕ ของมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรของประเทศ 
ผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรภาคกลาง ในช่วง  ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ขยายตัวร้อยละ ๓.๙ สูงกว่า
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ทีห่ดตัวเฉลี่ยร้อยละ ๒.๓ ต่อปี ส าหรับปัญหาส าคัญของการท าเกษตรภาคกลางที่
ยังต้องด าเนินการแก้ไข คือ รูปแบบการผลิตเป็นเกษตรเชิงพาณิชย์ที่ใช้สารเคมีจ านวนมาก มีปัญหาดินเสื่อมโทรม 
และหลายพื้นที่มักประสบปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง ปัญหาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินไปเป็นพื้นที่
อุตสาหกรรม และที่อยู่อาศัยมากข้ึนตามแรงผลักดันทางเศรษฐกิจ ท าให้พ้ืนที่เกษตรกรรมของภาคกลางลดลง 
นอกจากนี้แนวโน้มต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรของภาคกลางมีสูงขึ้นจากค่าจ้างแรงงานและราคาที่ดินที่เพ่ิมสูงขึ้น 
รวมทั้งค่าจ้างในการท าการเกษตรต่างๆ เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่จะเป็นผู้พ้นวัยหนุ่มสาวแล้ว จึงใช้การท า
การเกษตรในรูปแบบการจ้างด าเนินการมากขึ้น เช่น การจ้างเตรียมดิน และการจ้างเก็บเกี่ยว เป็นต้น 

 ภาคกลางถือได้ว่าเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่ส าคัญของประเทศแห่งหนึ่ง  
ทั้งทางด้านการเพาะปลูก การท าปศุสัตว์ และประมง แหล่งการท าเกษตรที่ส าคัญของภาคกลาง คือ จังหวัด
ราชบุรี มีสัดส่วนการผลิตร้อยละ ๑๔.๖ รองลงมาได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี ร้อยละ ๑๑.๗ กาญจนบุรี ร้อยละ 
๑๐.๙ ประจวบคีรีขันธ์ ร้อยละ ๙.๖ และนครปฐม ร้อยละ ๘.๙ สินค้าเกษตรด้านพืชที่ส าคัญของภาคกลาง 
ได้แก่ ข้าว แหล่งปลูกที่ส าคัญ ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี ชัยนาท และพระนครศรีอยุธยา มันส าปะหลัง แหล่ง
ปลูกที่ส าคัญ ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี และลพบุรี อ้อยโรงงาน แหล่งปลูกที่ส าคัญได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี 
ลพบุรี และสุพรรณบุรี สับปะรดโรงงาน แหล่งปลูกที่ส าคัญ คือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
แหล่งปลูกที่ส าคัญได้แก่ จังหวัดลพบุรี และสระบุรี นอกจากนี้ยังมี กล้วยไม้ เป็นพืชส่งออกส าคัญที่ท ารายได้
และสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ โดยแหล่งผลิตกล้วยไม้ที่ส าคัญของประเทศอยู่ในพ้ืนที่ภาคกลาง ซึ่งจังหวัดที่มี
เนื้อที่เก็บเกี่ยวและผลผลิตมากที่สุดของภาคและของประเทศคือ จังหวัดนครปฐม รองลงมาคือ สมุทรสาคร  
ด้านปศุสัตว์ ได้แก่ โคนม เลี้ยงมากที่สุดที่จังหวัดสระบุรี รองลงมา ได้แก่ ลพบุรี ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 
กาญจนบุรีและนครปฐม โคเนื้อ เลี้ยงมากที่สุดที่จังหวัดกาญจนบุรี รองลงมา ได้แก่ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 
ราชบุรี และสุพรรณบุรี สุกร เลี้ยงมากที่สุดที่จังหวัดราชบุรี รองลงมา ได้แก่ นครปฐม สุพรรณบุรี ลพบุรี และ
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สระบุรี เป็ดเนื้อ เลี้ยงมากที่สุดที่จังหวัดสระบุรี รองลงมา ได้แก่ นครปฐม ลพบุรี กาญจนบุรี และราชบุรี  
เป็ดไข่ เลี้ยงมากที่สุดที่จังหวัดสุพรรณบุรี รองลงมา ได้แก่ อ่างทอง นครปฐม ชัยนาท ลพบุรี  และ
พระนครศรีอยุธยา ไก่เนื้อ เลี้ยงมากที่สุดที่จังหวัดลพบุรี  รองลงมา ได้แก่ กาญจนบุรี สระบุรี ราชบุรี 
สุพรรณบุรี และนครปฐม และไก่ไข่ เลี้ยงมากที่สุดที่จังหวัดนครปฐม รองลงมา ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา 
สุพรรณบุรี สระบุรี และกาญจนบุรี ส าหรับด้านประมง ภาคกลางมีศักยภาพในการท าการประมงทั้งน้ าจืด 
และน้ าเค็ม โดยจังหวัดที่มีมูลค่าผลิตภัณฑ์สาขาประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าสูงที่สุดของภาค คือ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ รองลงมาได้แก่ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และสมุทรปราการ 

ตารางท่ี ๕ : โครงสร้างและอัตราการขยายตัวภาคเกษตร รายกิจกรรมการผลิต 
หน่วย : ร้อยละ 

กิจกรรมการผลิต 
โครงสร้างการผลิต อัตราการขยายตัว 

เฉลี่ยระยะแผนฯ ๑๑  
(๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

เฉลี่ยระยะแผนฯ ๑2  
(๒๕60-2562) 

เฉลี่ยระยะแผนฯ ๑๑  
(๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

เฉลี่ยระยะแผนฯ ๑2  
(๒๕60-2562) 

พืช 66.1 63.0 -3.4 6.5 
ปศุสัตว ์ 19.6 23.1 8.9 1.6 
บริการทางการเกษตร และป่าไม ้ 1.6 1.8 -0.8 6.1 
ประมง 12.6 12.1 -8.5 1.5 
เกษตร 100.0 100.0 -2.3 3.9 
ที่มา : กองบัญชีประชาชาติ สศช. 

 พื้นที่ชลประทานต่อพื้นที่เกษตรของภาคกลางสูงกว่าภาพรวมระดับประเทศ  
ปี 2562 ภาคกลางมีพ้ืนที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรรวมประมาณ ๑๘ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๑ ของ
พ้ืนที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรทั้งประเทศ และมีพ้ืนที่ชลประทานครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ ๑๐.๒ ล้านไร่  
คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๕ ของพ้ืนที่ชลประทานทั้งประเทศ ท าให้ภาคกลางมีสัดส่วนพ้ืนที่ชลประทานต่อพ้ืนที่
เกษตรคิดเป็นร้อยละ ๕๖.๕ ซ่ึงสูงกว่าภาพรวมระดับประเทศท่ีมีสัดส่วนร้อยละ ๒๓.๒ 

 เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ยังมีไม่มากนัก จากข้อมูลการตรวจ
รับรองเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ของกรมวิชาการเกษตร ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ พบว่า  
ภาคกลางมีพ้ืนที่ได้รับการรับรองเกษตรปลอดภัยรวมทั้งสิ้น ๑๐๘,๗๔๘.๐๑ ไร่ แบ่งออกเป็นที่ยังไม่หมดอายุ 
๙๘,๓๑๖.๐๙ ไร่ และที่หมดอายุ ๑๐,๔๓๑.๙๒ ไร่ และเกษตรอินทรีย์ ๓๐,๖๕๑.๘๖ ไร่ แบ่งออกเป็นที่ยังไม่
หมดอายุ ๑,๖๖๐.๕๗ ไร่ และที่หมดอายุ ๒๘,๙๙๑.๒๙ ไร่ โดยจังหวัดในภาคกลางที่มีพ้ืนที่ได้รับการรับรอง
แหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยมากที่สุดคือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รองลงมาได้แก่ ราชบุรี ปทุมธานี 
นครปฐม และกาญจนบุรี ส่วนจังหวัดที่มีพ้ืนที่ได้รับการรับรองแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์มากที่สุดคือ 
จังหวัดลพบุรี รองลงมาได้แก่ กาญจนบุรี นครปฐม สระบุรี และสุพรรณบุรี  ในอนาคตความต้องการสินค้า
เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์จะมีมากข้ึนตามพฤติกรรมผู้บริโภค ดังนั้นการสนับสนุนและส่งเสริมการท า
เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ยังมีความส าคัญที่ต้องด าเนินการและขยายผลต่อไป 

(๓) อุตสาหกรรม 

 สาขาอุตสาหกรรมเป็นสาขาการผลิตหลักของภาค ภาคกลางมีมูลค่าผลิตภัณฑ์
ภาคอุตสาหกรรม ณ ราคาประจ าปี ๒๕๖๒ เท่ากับ ๑,๗๘๘,๖๖๒ ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจาก ๑,๖๗๕,๓๘๒ ล้าน
บาท ในปี ๒๕๕๙ โดยเป็นมูลค่าผลิตภัณฑ์สาขาอุตสาหกรรม ๑,๕๖๗,๗๐๖ ล้านบาท สาขาเหมืองแร่ 
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๓๖,๙๒๕ ล้านบาท สาขาการไฟฟ้า ๑๖๗,๖๓๖ ล้านบาท และสาขาการประปา ๑๖,๓๙๕ ล้านบาท สาขา
อุตสาหกรรมจึงเป็นสาขาการผลิตหลักที่ส าคัญของภาคกลาง ปี ๒๕๖๒ สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์สาขา
อุตสาหกรรมต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาค คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๕ และมีสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์สาขาอุตสาหกรรมต่อ
มูลค่าผลิตภัณฑ์สาขาอุตสาหกรรมของประเทศ คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๒ สาขาอุตสาหกรรมในช่วงสามปีแรกของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ขยายตัว ร้อยละ 1.๑ ชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11  
ที่ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๑.๓ ต่อปี  

 แหล่งผลิตที่ส าคัญของภาคกลางยังคงกระจุกตัวในจังหวัดสมุทรปราการ 
สมุทรสาคร พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นครปฐม และสระบุรี จังหวัดที่มีสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์สาขา
อุตสาหกรรมสูงที่สุด คือ จังหวัดสมุทรปราการ ร้อยละ ๑๙.๕ รองลงมาได้แก่ สมุทรสาคร ร้อยละ ๑๗.๖ 
พระนครศรีอยุธยา ร้อยละ ๑๕.๙ ปทุมธานี ร้อยละ ๑๔.๐ และนครปฐม ร้อยละ ๑๑.๗ ส าหรับอุตสาหกรรม
ส าคัญท่ีมีสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์สูงที่สุดของภาคกลางคือ อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร คิดเป็นร้อย
ละ ๑๔.๘ ของมูลค่าผลิตภัณฑ์สาขาอุตสาหกรรมของภาค แหล่งผลิตที่ส าคัญอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาคร 
รองลงมาได้แก่  นครปฐม สมุทรปราการ ปทุมธานี และราชบุรี อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องดื่ม ร้อยละ ๑๑.๑ 
แหล่งผลิตที่ส าคัญอยู่ในพื้นท่ีจังหวัดนครปฐม ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และสมุทรสาคร อุตสาหกรรมการ
ผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี  ร้อยละ ๑๐.๖ แหล่งผลิตที่ส าคัญอยู่ ในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาคร 
สมุทรปราการ นครปฐม และปทุมธานี อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ และ
อุปกรณ์ทางทัศนศาสตร์ ร้อยละ ๙.๖ แหล่งผลิตที่ส าคัญอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และปทุมธานี 
และอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วง ร้อยละ ๗.๗ แหล่งผลิตที่ส าคัญอยู่ในพ้ืนที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และสมุทรปราการ ส าหรับอุตสาหกรรมส าคัญของภาคกลางที่มีสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์สูง
ที่สุดของประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม สิ่งทอ เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย เครื่องหนัง กระดาษ 
เคมีภัณฑ์ เภสัชภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่ท าจากแร่อโลหะ และเฟอร์นิเจอร์ 

 อุตสาหกรรมของภาคกลางส่วนใหญ่ยังใช้เทคโนโลยีขั้นต่ า มีการพึ่งพิงเทคโนโลยี
จากต่างประเทศ ขาดการน านวัตกรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่ม มีการใช้แรงงานอย่างเข้มข้น และส่งผลกระทบ
ด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม ท าให้มีคู่แข่งทางการค้าสูง และยังมีปัญหาการขาดแคลนแรงงาน คุณภาพแรงงานไม่
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เกิดปัญหามลพิษเนื่องจากขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการควบคุม
มลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม ท าให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัญหาเหล่านี้ควรต้องหาแนวทางแก้ไข
โดยเร็ว เพ่ือให้ภาคกลางมีศักยภาพในการแข่งขันและสามารถพัฒนาด้านอุตสาหกรรมต่อไปได้อย่างยั่งยืน 
โดยเฉพาะการพัฒนาจากผู้รับจ้างผลิตที่ต้องพ่ึงพิงเทคโนโลยีจากต่างประเทศมาเป็นการผลิตที่เป็นเจ้าของแบ
รนด์ตัวเองที่มีศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นเอง 

(๔) การค้าส่งค้าปลีก 

 ภาคกลางเป็นแหล่งการค้าที่ส าคัญของประเทศรองมาจากกรุงเทพฯ ภาคกลางมี
มูลค่าผลิตภัณฑ์สาขาการค้า ณ ราคาประจ าปี ๒๕๖๒ เท่ากับ ๕๔๔,๕๓๒ ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจาก ๔๒๙,๕๕๖ 
ล้านบาท ในปี ๒๕๕๙ มูลค่าผลิตภัณฑ์สาขาการค้าคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1๔.๔ ของเศรษฐกิจภาค และคิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ ๑๙.๘ ของมูลค่าผลิตภัณฑ์สาขาการค้าทั้งประเทศ ส าหรับอัตราการขยายตัวมีแนวโน้ม
เติบโตดี โดยในช่วง ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๑๔ ขยายตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบ
กับช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ที่ขยายตัวร้อยละ ๑๒ โดยจังหวัดที่มีมูลค่าการค้าสูงที่สุดของภาคคือ จังหวัด
สมุทรปราการ ร้อยละ ๑๗.๕ รองลงมาได้แก่ นนทบุรี ร้อยละ ๑๕.๗ และปทุมธานี ร้อยละ ๑๓.๗ ในช่วงปี 
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๒๕๖๓ เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้ภาคการค้าได้รับผลกระทบทั้ง
การค้าภายในประเทศและระหว่างประเทศจากการหยุดกิจกรรมต่างๆ  ซ่ึงส่งผลให้อุปสงค์ในสินค้าลดลง 
ยกเว้นสินค้าประเภทสุขอนามัยที่เพ่ิมสูงขึ้นและสินค้าอุปโภคบริโภคประเภทน้ าดื่ม อาหารแห้ง ไข่ไก่ และ  
ของสดที่ประชาชนซื้อกักตุน ภาคการค้าจึงจ าเป็นต้องปรับตัวเพ่ือให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทใหม่ และ
พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป และมีแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจ e-Commerce ควบคู่กับบริการ
ด้านโลจิสติกส์ในการขนส่งและกระจายสินค้ามากขึ้น  

(๕) การค้าชายแดน 

 ภาคกลางเป็นภาคที่มีศักยภาพในการพัฒนาทางด้านการค้าชายแดนกับ
ประเทศเมียนมา โดยภาคกลางมีพ้ืนที่ชายแดนติดกับเมียนมาทางฝั่งตะวันตก ซึ่งจังหวัดที่เป็นแหล่งการค้า
ชายแดนที่ส าคัญ ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ปี ๒๕๖๓ ภาคกลางมีมูลค่าการค้าชายแดน
รวมทั้งสิ้นประมาณ ๖๐,๒๙๗ ล้านบาท ลดลงจาก ๗๐,๔๗๑ ล้านบาท ในปี ๒๕๕๙ โดยเป็นมูลค่าการส่งออก 
๙๖๗ ล้านบาท และน าเข้า ๕๙,๓๒๙ ล้านบาท โดยสินค้าส่งออกไปยังเมียนมาที่ส าคัญ ได้แก่ อาหารเสริมและ
นม เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เครื่องปรุงรส น้ ามันปาล์ม เครื่องจักรการเกษตร สุกรมีชีวิต ปุ๋ย และปูนซีเมนต์ 
เป็นต้น และสินค้าน าเข้าจากเมียนมาที่ส าคัญ ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ โค-กระบือมีชีวิต ไม้ไผ่ล า อาหารทะเล 
และเฟอร์นิเจอร์ไม้ เป็นต้น แม้ว่าการค้าชายแดนของภาคกลางจะเป็นการน าเข้ามากกว่าส่งออก ท าให้ขาด
ดุลการค้ากับประเทศเพ่ือนบ้านมาโดยตลอด เนื่องจากมีการน าเข้าก๊าซธรรมชาติมาจากทางเมียนมาเป็นมูลค่า
สูงและพืชเกษตรที่เป็นวัตถุดิบการผลิตจากประเทศเพ่ือนบ้าน แต่ก็สามารถน ามาใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ให้แก่ประเทศได้มาก การค้าชายแดนของภาคกลางในช่วง ๔ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (ปี ๒๕๖๐ - 
๒๕๖๓) หดตัวเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ ต่อปี จากท่ีเคยหดตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕.๙ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 มูลค่า
การค้าชายแดนตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ มีแนวโน้มลดลงเนื่องจากเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ท าให้ประเทศไทยต้องเข้มงวดในการควบคุมการเข้า - ออกตลอดแนวชายแดน และต่อมาในช่วง
ต้นปี 2564 ยังได้รับผลกระทบจากปัญหาการเมืองในประเทศเมียนมาที่น ามาสู่การก่อรัฐประหาร  เมื่อวันที่  
1 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าว ได้ส่งผลกระทบต่อการค้าชายแดนและธุรกิจท่องเที่ยวชายแดน
เป็นอย่างมาก นอกจากการค้าชายแดนแล้วภาคกลางยังมีการค้าผ่านแดนไปยังประเทศจีน สิงคโปร์ และ
เวียดนาม โดยในปี ๒๕๖๓ ภาคกลางมีมูลค่าการค้าผ่านแดนรวมประมาณ ๓๖๘ ล้านบาท เป็นการส่งออก 
๓๖๒ ล้านบาท และการน าเข้า ๖ ล้านบาท 

(๖) การท่องเที่ยว 

 การท่องเที่ยวของภาคกลางมีความโดดเด่นทางด้านประวัติศาสตร์และศาสนา 
และความหลากหลายทางธรรมชาติ ภาคกลางในอดีตเป็นที่ตั้งของเมืองส าคัญทางประวัติศาสตร์หลายเมือง  
บางเมืองเคยเป็นราชธานีหรือเมืองหลวง บางเมืองผลัดเปลี่ยนกันเป็นเมืองศูนย์กลางของอ านาจการปกครอง
ไปตามสถานการณ์ทีเ่ปลี่ยนไป อาทิ กรุงศรีอยุธยา เมืองลพบุรี หรือละโว้ เมืองนครปฐม หรือนครชัยศรี เมือง
อู่ทอง ที่อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เมืองคูบัว ที่ต าบลคูบัว จังหวัดราชบุรี ท าให้เมืองทั้งหลายเหล่านี้
รวมทั้งเมืองใกล้เคียงมีโบราณสถานและโบราณวัตถุ  รวมทั้งศาสนสถานอยู่มากมาย รวมทั้งยังเป็นพ้ืนที่ที่มี
ความส าคัญทางประวัติศาสตร์ในช่วงสงครามโลก นอกจากนี้ ภาคกลางยังเป็นพ้ืนที่ที่มีความหลากหลายทาง
ธรรมชาติ โดยมีสภาพภูมิประเทศ ทั้งภูเขา ป่าไม้ แม่น้ า และทะเล ท าให้ภาคกลางเป็นภาคที่มีแหล่งท่องเที่ยว
ที่มีชื่อเสียงหลายแหล่ง เช่น อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เมืองโบราณอู่ทอง สะพานข้ามแม่น้ า
แคว วัดพนัญเชิงวรวิหาร วัดไชยวัฒนาราม วัดขุนอินทประมูล วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร ชะอ า หัวหิน 
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น้ าตกไทรโยค และน้ าตกเอราวัณ เป็นต้น ท าให้ที่ผ่านมามีจ านวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวในพ้ืนที่ภาคกลาง
จ านวนมาก โดยในปี ๒๕๖๒ ภาคกลางมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยือน ๖๖.๑๕ ล้านคน ต่อมาในปี ๒๕๖๓ เกิด
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้จ านวนนักท่องเที่ยวลดลงอย่างมากเหลือ 
๓๓.๑๙ ล้านคน (คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๒ ของประเทศ) ลดลงจาก ๕๓.๙๖ ล้านคน ในปี ๒๕๕๙ จังหวัดที่มี
จ านวนนักท่องเที่ยวมากที่สุด คือ จังหวัดกาญจนบุรี รองลงมาได้แก่ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และ
พระนครศรีอยุธยา ส าหรับจ านวนนักท่องเที่ยว ในช่วง ๔ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ (ปี ๒๕๖๐ - 
๒๕๖๓) ภาคกลางมีอัตราการหดตัวเฉลี่ยร้อยละ ๗.๑ ต่อปี จากที่เคยขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๙.๒ ในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ แต่ถ้าเทียบกับประเทศพบว่า หดตัวน้อยกว่า โดยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
ระดับประเทศมีอัตราการหดตัวเฉลี่ยร้อยละ ๑๐.๑ ต่อปี 

 รายได้จากการท่องเที่ยวลดลง ในปี ๒๕๖๓ ภาคกลางมีรายได้จากการท่องเที่ยว 
๗๔,๔๖๔ ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ ๙.๔ ของประเทศ) ลดลงจาก ๑๒๙,๒๖๓ ล้านบาท ในปี ๒๕๕๙ จังหวัดที่
มีรายได้จากการท่องเที่ยวมากที่สุดในภาคกลาง คือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รองลงมาได้แก่ กาญจนบุรี 
เพชรบุรี และพระนครศรีอยุธยา ส าหรับรายได้จากการท่องเที่ยวของภาคกลางในช่วง ๔ ปีแรกของแผนพัฒนา
ฯ ฉบับที่ ๑๒ (ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๓) มีอัตราการหดตัวเฉลี่ยร้อยละ ๖.๓ ต่อปี จากที่เคยขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 
๑๕.๑ ต่อปี ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ แต่ถ้าเทียบกับภาพรวมระดับประเทศ พบว่า ภาคกลางหดตัวน้อย
กว่า โดยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ระดับประเทศมีอัตราการหดตัวเฉลี่ยร้อยละ ๑๑.๕ ต่อปี เมื่อ
พิจารณาข้อมูลจ านวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวจะพบว่า ภาคกลางมีจ านวนนักท่องเที่ยวคิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ ๒๔.๒ ของประเทศ แต่รายได้จากการท่องเที่ยวมีสัดส่วนเพียงร้อยละ ๙.๔ ของประเทศ 
เนื่องจากนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวภาคกลางส่วนใหญ่เป็นชาวไทย และจ านวนวันพักและรายจ่ายของ
นักท่องเที่ยวในพ้ืนที่ค่อนข้างต่ ากว่าภาคอ่ืน ด้วยเหตุที่แหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งยังไม่เป็นที่รู้จัก และอยู่ใกล้
กรุงเทพฯ จึงไม่นิยมพักค้าง นักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมพักค้างในกรุงเทพฯ มากกว่า ส าหรับรายได้การ
ท่องเที่ยวในปี ๒๕๖๓ มีแนวโน้มลดลงเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ส่งผลต่อการเดินทาง และการส่งออก ท าให้จ านวนนักท่องเที่ยวลดลง และพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลง
ไป ความกังวลด้านสุขภาพอนามัยและการเว้นระยะห่างทางสังคมท าให้การเดินทางท่องเที่ยวในรูปแบบหมู่
คณะลดลงเป็นการท่องเที่ยวกลุ่มเล็กที่มีความต้องการเฉพาะเจาะจงมากขึ้น ดังนั้น การท่องเที่ยวต้องปรับตัว
ให้ทันกับบริบทการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ โดยพัฒนาไปสู่การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ มีการดูแลรักษาความ
สะอาด สุขอนามัย และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งใช้จุดเด่นของแต่ละพ้ืนที่และความคิดสร้างสรรค์
เพ่ือให้แหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่งมีอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นบนพ้ืนฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

๑.1.๒ สังคม 

(๑) ประชากร 

 ภาคกลางมีอัตราการเพิ่มขึ้นของจ านวนประชากรสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ 
ข้อมูลจากกรมการปกครอง ในปี ๒๕๖2 ภาคกลางมีจ านวนประชากรทั้งสิ้น ๑๒.16 ล้านคน (ชาย ๕.๘8 ล้าน
คน หญิง ๖.๒8 ล้านคน) หรือร้อยละ ๑๘.3 ของประเทศ เพ่ิมขึ้นจาก ๑๑.93 ล้านคนในปี ๒๕๕9 และมี
อัตราการเพ่ิมของจ านวนประชากรรวมของภาคในช่วงปี ๒๕๕9 - ๒๕๖2 เฉลี่ยร้อยละ ๐.7 ต่อปี สูงกว่า
ประเทศท่ีมีอัตราการเพ่ิมเฉลี่ยร้อยละ ๐.3 โดยจังหวัดสมุทรปราการ มีจ านวนประชากรมากที่สุด 1.34 ล้าน
คน รองลงมาได้แก่ นนทบุรี มีจ านวนประชากร 1.27 ล้านคน และปทุมธานี มีจ านวนประชากร 1.16 ล้าน
คน คิดเป็นร้อยละ 11.1 10.4 และ 9.6 ของประชากรภาค ตามล าดับ การเพ่ิมขึ้นของประชากรของภาค
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กลางส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากประชากรจากภูมิภาคอ่ืนหรือประชากรที่ไม่มีสัญชาติอพยพมาพักอาศัยและ
ประกอบอาชีพ  

 สัดส่วนประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้น ก าลังเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ โครงสร้าง
ประชากรของภาคกลางเปลี่ยนแปลงก าลังเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ในปี ๒๕๖8 โดยมีสัดส่วนผู้สูงอายุ
มากกว่า ร้อยละ ๒๐ โดยปี 2562 ภาคกลางมีสัดส่วนผู้สูงอายุร้อยละ ๑๖.3 ซึ่งต่ ากว่าร้อยละ 17.5 ของ
สัดส่วนผู้สูงอายุระดับประเทศ เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 14.8 ในปี 2559 เนื่องจากคนให้ความส าคัญกับการดูแล
สุขภาพมากขึ้น ประกอบกับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และความก้าวหน้าทางการแพทย์ จึง
ท าให้คนมีอายุยืนยาวมากขึ้น ขณะที่ประชากรวัยเด็กมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 15.0 ในปี 
๒๕๕9เป็นร้อยละ 14.2 ในปี ๒๕๖2 เช่นเดียวกับประชากรวัยแรงงานที่มีสัดส่วนลดลงจากร้อยละ ๗๐.๒ ใน
ปี ๒๕๕9 เป็นร้อยละ ๖๙.5 ในปี ๒๕๖2 ส่งผลให้อัตราการพ่ึงพิงรวมมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท าให้
ประชากรวัยแรงงานต้องรับภาระในการดูแลเด็กและผู้สูงอายุมากขึ้น จากประชากรวัยแรงงาน ๑๐๐ คน ต้อง
รับภาระดูแลเด็กและผู้สูงอายุ ๔๒ คน ในปี ๒๕๕9 เพ่ิมขึ้นเป็น ๔4 คน ในปี ๒๕๖2 และอัตราการพ่ึงพิง
ผู้สูงอายุมีแนวโน้มสูงขึ้นเช่นเดียวกัน ท าให้ประชากรวัยแรงงาน ๑๐๐ คน ต้องรับภาระในการดูแลผู้สูงอายุ
จาก 21 คน ในปี ๒๕๕9 เพ่ิมข้ึนเป็น ๒4 คน ในปี ๒๕๖2 เพราะฉะนั้นจึงต้องด าเนินการอย่างเร่งด่วนในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพและสมรรถนะก าลังแรงงาน เพ่ือให้สามารถรักษาระดับการขยายตัวทางเศรษฐกิ จ และมี
รายได้เพียงพอต่อการครองชีพ เพ่ือให้สามารถดูแลผู้ที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงได้ 

 ประชากรเมืองโดยรวมเพิ่มขึ้น ปี ๒๕๕9 มีประชากรเมืองจ านวน ๔.52 ล้านคน 
หรือร้อยละ 37.9 ของประชากรทั้งภาค เพ่ิมขึ้นเป็น ๔.77 ล้านคน หรือร้อยละ 39.2 ของประชากรทั้งภาค 
ในปี ๒๕๖2 หรือมีอัตราการเพ่ิมของจ านวนประชากรเมืองของภาคในช่วงปี ๒๕๕9 - ๒๕๖2 เฉลี่ยร้อยละ 
1.4 ต่อปี โดยจังหวัดปทุมธานีมีอัตราการเพ่ิมของประชากรเมืองมากที่สุดร้อยละ 5.1 รองลงมาได้แก ่
นนทบุรี และสมุทรสาคร มีอัตราการเพ่ิมของประชากรเมือง ร้อยละ 4.1 และ 1.7 ตามล าดับ 

ตารางท่ี ๖ : ประชากรภาคกลาง 

รายการ 
ปี 

2558 2559 2560 2561 2562 
จ านวนประชากร (ลา้นคน) 11.85 11.93 12.02 12.10 12.16 
โครงสร้างประชากร (%)           
       กลุ่ม 0-14 ปี 15.3 15.0 14.8 14.5 14.2 
       กลุ่ม 15-59 ปี 70.4 70.2 70.0 69.8 69.5 
       กลุ่ม 60+ 14.3 14.8 15.2 15.7 16.3 
จ านวนประชากรเมือง (ล้านคน) 4.51 4.52 4.55 4.65 4.77 
 

 ประชากรแฝงเพิ่มสูงข้ึน ส่วนใหญ่กระจุกตัวในพื้นที่ที่เป็นแหล่งจ้างงานส าคัญ 
ของภาค ข้อมูลจากส านักงานสถิติแห่งชาติ ในปี ๒๕๖2 พบว่า กรุงเทพฯ เป็นจังหวัดที่มีประชากรแฝงมาก
ที่สุด ๒.4๐ ล้านคน หรือ คิดเป็นร้อยละ 30.0 ของประชากรแฝงทั้งประเทศ (๘.๐2 ล้านคน) รองลงมา  
ได้แก่ สมุทรปราการ 7.38 แสนคน นนทบุรี 5.54 แสนคน ปทุมธานี ๕.16 แสนคน และสมุทรสาคร ๔.47 
แสนคน หรือคิดเป็นร้อยละ 9.2 6.9 ๖.4 และ ๕.6 ของประชากรแฝงทั้งประเทศ ตามล าดับ เนื่องจากภาคกลาง
และกรุงเทพฯ เป็นแหล่งอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นศูนย์กลางทางธุรกิจ การค้า และสถาบันการศึกษา ดังนั้น การให้
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โอกาสในการได้รับบริการจากภาครัฐทางด้านสวัสดิการ ด้านสาธารณูปโภค การรักษาพยาบาล และด้านอ่ืนๆ 
จึงมีความจ าเป็นที่ภาครัฐต้องดูแลและให้บริการอย่างเท่าเทียม 

(๒) แรงงาน  

 สัดส่วนก าลังแรงงานของภาคกลางมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง และส่วนใหญ่
อยู่ในภาคบริการ ในปี ๒๕๖2 ภาคกลางมีประชากรอายุตั้งแต่ ๑๕ ปีขึ้นไป 12.15 ล้านคน เป็นผู้ที่อยู่ในก าลัง
แรงงานหรือผู้ที่พร้อมจะท างาน ๘.49 ล้านคน หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 69.9 ลดลงจากปี ๒๕๕9 ที่มี
สัดส่วนร้อยละ 71.6 ของประชากรอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป ก าลังแรงงานเหล่านี้ประกอบด้วย ผู้มีงานท า ๘.39 ล้าน
คน ซึ่งผู้มีงานท าส่วนใหญ่ร้อยละ 54.2 อยู่ในภาคบริการ รองลงมาร้อยละ 29.9 อยู่ในภาคอุตสาหกรรม 
และร้อยละ 15.9 อยู่ในภาคเกษตรกรรม โดยแรงงานในภาคบริการเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 51.6 ในปี ๒๕๕9 เป็น
ร้อยละ 54.2 ในปี ๒๕๖2 แต่แรงงานในภาคอุตสาหกรรมลดลงจากร้อยละ 31.7 ในปี ๒๕๕9 เป็นร้อยละ 
29.9 ในปี ๒๕๖2 เช่นเดียวกันกับแรงงานในภาคเกษตรกรรมที่ลดลงจากร้อยละ 16.7 ในปี ๒๕๕9 เป็น 
ร้อยละ 15.9 ในปี ๒๕๖2 ส าหรับอัตราการว่างงานเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 1.0 ในปี 2559 เป็นร้อยละ ๑.๑ ใน
ปี ๒๕๖2 

 แรงงานส่วนใหญ่มีความรู้ระดับประถมศึกษาและต่ ากว่า และแรงงานระดับ
อาชีวศึกษามีสัดส่วนน้อยมาก ในปี ๒๕๖2 มีผู้มีงานท า ๘.39 ล้านคน แรงงานส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาและต่ ากว่า ร้อยละ 32.5 ลดลงจากร้อยละ 35.4 ในปี ๒๕๕9 ระดับมัธยมต้น ร้อยละ ๑๙.5 
เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 18.8 ในปี ๒๕๕9 ระดับมัธยมปลาย มีค่าใกล้เคียงกันกับปี ๒๕๕9 ร้อยละ 13.3 
ระดับอุดมศึกษา ร้อยละ 16.5 เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 15.2 ในปี ๒๕๕9 ระดับอาชีวะมีสัดส่วนน้อยที่สุด ร้อยละ 
4.8 และมีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ ๔.9 ในปี ๒๕๕9 อย่างไรก็ดี การผลิตแรงงานระดับอาชีวศึกษายังไม่
สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันที่มีความต้องการแรงงานสายวิชาชีพเป็นจ านวนมาก 

 ตารางท่ี ๗ : ผู้มีงานท าจ าแนกตามระดับการศึกษา 

สถานภาพแรงงาน 
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

ล้านคน ร้อยละ ล้านคน ร้อยละ ล้านคน ร้อยละ ล้านคน ร้อยละ ล้านคน ร้อยละ 

ก าลังแรงงาน ๘.๓๖   ๘.๔๑   ๘.๓๖   ๘.๓๔   8.50   
ผู้มีงานท า ๘.๒๘   8.30   ๘.๒๕   ๘.๓๒   ๘.๓๙   
  ที่ไม่มีการศึกษา ๐.๓๖ 4.4 ๐.๓๒ ๓.๘ 0.30 ๓.๖ ๐.๓๑ ๓.๗ 0.30 3.6 
  ที่มีการศึกษาระดับประถมและต่ ากวา่ ๒.๙๖ ๓๕.๗ ๒.๙๔ ๓๕.๔ ๒.๘๓ ๓๔.๓ ๒.๘๓ ๓๔.๐ ๒.๗๓ ๓๒.๕ 
  ที่มีการศึกษาระดับมธัยมต้น ๑.๔๖ ๑๗.๗ ๑.๕๖ ๑๘.๘ ๑.๕๘ ๑๙.๑ ๑.๕๖ ๑๘.๘ ๑.๖๓ ๑๙.๕ 
  ที่มีการศึกษาระดับมธัยมปลาย  ๑.๐๗ ๑๒.๙ 1.10 ๑๓.๓ ๑.๐๙ ๑๓.๒ ๑.๐๙ ๑๓.๑ ๑.๑๑ ๑๓.๓ 
  ที่มีการศึกษาระดับอาชีวะ 0.40 ๔.๘ ๐.๔๑ ๔.๙ 0.40 ๔.๙ ๐.๔๑ ๔.๙ 0.40 ๔.๘ 
  ที่มีการศึกษาระดับวิชาชีพชั้นสูง ๐.๕๗ ๖.๙ ๐.๕๘ 7.0 ๐.๕๖ ๖.๘ ๐.๕๗ ๖.๘ 0.60 ๗.๑ 
  ที่มีการศึกษาระดับอุดมศึกษา ๑.๒๗ ๑๕.๔ ๑.๒๖ ๑๕.๒ ๑.๓๖ ๑๖.๕ ๑.๓๖ ๑๖.๔ ๑.๓๙ ๑๖.๕ 
  อื่นๆ และไม่ทราบ ๐.๑๙ ๒.๒ ๐.๑๓ ๑.๖ ๐.๑๔ ๑.๗ ๐.๑๙ ๒.๓ ๐.๒๓ ๒.๘ 

ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 ก าลังแรงงานของภาคกลางเข้าสู่ระบบประกันสังคมเพิ่มขึ้น โดยสัดส่วน
ผู้ประกันตนต่อก าลังแรงงานเพิ่มขึ้นจาก ร้อยละ 44.9 ในปี ๒๕๕9 เป็นร้อยละ 52.7 ในปี ๒๕๖2 ซึ่งสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยของประเทศที่ร้อยละ 43.4 ในปี ๒๕๖2 ภาคกลางมีแรงงานอยู่ในระบบประกันสังคม จ านวน 4.48 
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ล้านคนหรือร้อยละ 11.7 ของก าลังแรงงานทั้งประเทศ โดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีแรงงานอยู่ในระบบ
ประกันสังคมมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ สมุทรสาคร และสมุทรปราการ ร้อยละ 76.7 และ 70.9 ตามล าดับ ส่วน
จังหวัดที่มีแรงงานอยู่ในระบบประกันสังคมน้อยที่สุด ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี ร้อยละ 21.7  

 ภาคกลางต้องพึ่งพิงแรงงานต่างด้าวเพิ่มขึ้น โดยในปี ๒๕๖2 มีจ านวนแรงงาน 
ต่างด้าว ๓ สัญชาติ (เมียนมา สปป.ลาว กัมพูชา) ที่ได้รับอนุญาตให้ท างานคงเหลือในภาค จ านวน 1,172,611 
คน เพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๕9 จ านวน 634,199 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 39.0 ของแรงงานต่างด้าวที่ได้รับ
อนุญาตให้ท างานคงเหลือทั้งประเทศ โดยจังหวัดสมุทรสาคร มีแรงงานต่างด้าวเข้ามาท างานมากที่สุดในภาค
กลาง จ านวน 239,341 คน รองลงมาได้แก่ นครปฐม จ านวน 212,829 คน และสมุทรปราการ จ านวน 
164,994 คน ทั้งนี้ เป็นผลมาจากโครงสร้างประชากรที่เข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุ ขณะที่อัตราการเกิดลดลง
และอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้นโดยเฉลี่ยทุกปี ประกอบกับแรงงานบางสาขาไม่เป็นที่นิยมของคน
ไทย โดยเฉพาะในกิจการประมงทะเล แปรรูปสัตว์น้ า และแปรรูปด้านการเกษตร ผู้ประกอบการจึงต้องใช้
แรงงานจากประเทศเพ่ือนบ้านโดยเฉพาะแรงงานสัญชาติเมียนมา 

(๓) การศึกษา  

 คนในภาคกลางได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้นและสูงกว่าค่าเฉลี่ยประเทศ 
โดยจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕-๕๙ ปี เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จาก 9.7 ปี ในปี 
๒๕๕9 เป็น 9.9 ใน ปี ๒๕๖2 สูงกว่าภาคอ่ืนๆ ยกเว้นกรุงเทพฯ ที่มีจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ย ๑๑.๗ ปี เและสูง
กว่าค่าเฉลี่ยประเทศ ๙.7 ปี โดยจังหวัดที่มีจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยสูงสุดของภาค ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี 
ปทุมธานี และสมุทรปราการ ซึ่งมีจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ย ๑๑.๕  ๑๐.8 และ ๑๐.4 ปี ตามล าดับ  

 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ต่ า โดยผลการสอบ O-NET ชั้น ม.๓ (๔ วิชา
หลัก) ในปีการศึกษา ๒๕๖2 มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 36.6 เพ่ิมขึ้นจาก ร้อยละ ๓๖.2 ในปี ๒๕๕9 ซึ่งต่ ากว่า
เกณฑ์ค่าเฉลี่ยร้อยละ ๕๐ ในทุกวิชายกเว้นวิชาภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ร้อยละ 55.5 เมื่อพิจารณาใน
รายวิชาปี ๒๕๖2 พบว่า วิชาคณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด ร้อยละ ๒7.2 รองลงมาได้แก่ วิชาวิทยาศาสตร์ 
และภาษาอังกฤษ ร้อยละ 30.0 และ 33.8 ตามล าดับ และจังหวัดชัยนาทมีคะแนนเฉลี่ยต่ าสุดร้อยละ 34.1 
รองลงมา ได้แก่ กาญจนบุรี พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 34.6 34.8 และ 34.8 
ตามล าดับ ซึ่งควรได้รับการปรับปรุงกระบวนการการบริหารวิชาการ การพัฒนาหลักสูตรการเรียน และ
ส่งเสริมการศึกษาทางเพ่ือให้ผลสัมฤทธิ์มีค่าเฉลี่ยดีขึ้น 

 ภาคกลางและกรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางทางการศึกษาและมีสถาบันวิจัยและ
พัฒนาที่พร้อมให้บริการครบวงจร ภาคกลางมีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ๔๔ แห่ง ครอบคลุมเกือบ
ทุกจังหวัด แยกเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ๒3 แห่ง มหาวิทยาลัยเอกชน 20 แห่ง และวิทยาลัยชุมชน ๑ แห่ง 
นอกจากนั้น ภาคกลางยังมีโอกาสดีกว่าภาคอ่ืนๆ ในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ ซึ่งมี
สถาบันการศึกษาที่ส าคัญและมีชื่อเสียงในระดับอุดมศึกษา จ านวน ๖๑ แห่ง แยกเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ  
๓๕ แห่ง และมหาวิทยาลัยเอกชน ๒๖ แห่ง ซึ่งสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของภาคกลางและกรุงเทพฯ 
อยู่ใน ๘๐๐ อันดับแรกของโลก จากการจัดอันดับของ The Times Higher Education World University 
Rankings 2021 คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหิดล ส าหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี ติดอันดับที่ 8๐๑ – 1,0๐๐ นอกจากนี้ ภาคกลางยังเป็นที่ตั้งของบริษัทเอกชน และสถาบันการวิจัย
และพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจ านวนมาก ที่มีความพร้อมที่จะเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงไปสู่ภูมิภาค
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อ่ืน เช่น อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และศูนย์วิจัยแห่งชาติ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทย์ศาสตร์ศิ ริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
ศาลายา สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดสมุทรปราการ สถาบันบ าราศนราดูร เป็น
สถาบันทางการแพทย์ชั้นน าทางวิชาการด้านโรคติดต่อ และโรคติดเชื้อในระดับอาเซียน สถาบันสิรินธรเพ่ือการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ จังหวัดนนทบุรี เป็นต้น 

(๔) สาธารณสุข 

 ประชาชนในภาคกลางมีโอกาสได้รับบริการสาธารณสุขดีที่สุดของประเทศ  
เนื่องจากเป็นที่ตั้งของสถานพยาบาลที่ได้มาตรฐาน บุคลากรมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง มี เทคโนโลยีทาง
การแพทย์ที่ทันสมัย การให้บริการมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล รวมทั้งมีเครือข่ายสถานพยาบาลรองรับการ
ขยายตัวด้านบริการเชื่อมโยงจากกรุงเทพฯ โดยมีจ านวนโรงพยาบาลรัฐบาล จ านวน ๑,๙๓๙ แห่ง แยกเป็น 
โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) ๑๑๘ แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) ๒๒ แห่ง โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) ๘ แห่ง 
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) จ านวน ๑,๗๙๑ แห่ง และสัดส่วนแพทย์ต่อประชากร
ของภาคกลางไม่รวมกรุงเทพฯ มีแนวโน้มดีขึ้น จากแพทย์ ๑ คนต่อประชากร 2,117 คน ในปี 2559  
เป็น 1,789 คน ในปี ๒๕๖2 แต่ยังคงต่ ากว่าระดับประเทศที่มีสัดส่วนแพทย์ต่อประชากร 1 : 1,674 คน 
และเกณฑ์มาตรฐานขององค์การอนามัยโลก (WHO) ซึ่งก าหนดแพทย์ต่อประชากร 1 : ๑,๐๐๐ คน ซึ่งจ านวน
แพทย์ส่วนใหญ่ยังคงกระจุกตัวในกลุ่มจังหวัดปริมณฑลและเมืองหลักของภาค โดยจังหวัดสมุทรสาคร มี
โอกาสได้รับบริการด้านสุขภาพสูงที่สุดของภาคกลาง โดยมีสัดส่วนแพทย์ต่อประชากร 1 : ๑,055 คน 
รองลงมา ได้แก่ ปทุมธานี ซึ่งมีสัดส่วนแพทย์ต่อประชากร1 : ๑,3๒๓ คน และสระบุรี ซึ่งสัดส่วนแพทย์ต่อ
ประชากร 1 : ๑,511 คน ในส่วนของกรุงเทพฯ มีโอกาสได้รับบริการด้านสุขภาพสูงที่สุดของประเทศ โดยมี
สัดส่วนแพทย์ต่อประชากร 1 : 565 คน มีโรงพยาบาลสังกัดโรงเรียนแพทย์ ๙ แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป ๒๖ 
แห่ง โรงพยาบาลเฉพาะโรคและสถาบันเฉพาะโรค ๑๓ แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุขครบทุกเขตรวม ๖๘ ศูนย์/ 
๗๖ สาขา และโรงพยาบาลเอกชน ๑๐๔ แห่ง ซึ่งส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพฯ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๐.๓ ของ
โรงพยาบาลเอกชนทั้งหมด  

 คนในภาคกลางมีแนวโน้มเจ็บป่วยด้วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) มาก
ขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิต อัตราการเจ็บป่วยด้วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังส าคัญใน ๕ โรค ได้แก่ 
โรคมะเร็ง ความดันโลหิต หัวใจ เบาหวาน และหลอดเลือดสมอง เพ่ิมขึ้นจาก 6,๐๙๖ ต่อประชากรแสนคน ในปี 
๒๕๕9 เป็น ๖,825 ต่อประชากรแสนคน ในปี ๒๕๖2 โดยจังหวัดอ่างทอง มีการเจ็บป่วยด้วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง (NCDs) สูงที่สุดของภาคกลาง คิดเป็น 9,922 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาได้แก่ โรคมะเร็งเพ่ิมขึ้น
จาก 677 ต่อประชากรแสนคน ในปี ๒๕๕9 เป็น 795 ต่อประชากรแสนคน สิงห์บุรี คิดเป็น 9,763 ต่อ
ประชากรแสนคน และราชบุรี คิดเป็น 8,543 ต่อประชากรแสนคน และการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งซึ่งเป็น
สาเหตุการเสียชีวิตสูงที่สุดของคนไทย พบว่า ภาคกลางมีอัตราการเจ็บป่วยปี ๒๕๖2 โดยจังหวัดปทุมธานี มีการ
เจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งสูงที่สุดของภาคกลาง คิดเป็น 1,276 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาเป็นราชบุรี คิด
เป็น 1,275 ต่อประชากรแสนคน และลพบุรี คิดเป็น 1,258 ต่อประชากรแสนคน ซึ่งสูงกว่าระดับประเทศ 
1,078 ต่อประชากรแสนคน 
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ตารางท่ี ๘ :  ภาวะการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ 5 โรคหลัก (มะเร็ง ความดันโลหิต หัวใจ เบาหวาน และ
หลอดเลือดสมอง) 

หน่วย : ต่อประชากรแสนคน 
การเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) 2558 2559 2560 2561 2562 
มะเร็ง 634 677 717 756 795 
หัวใจ 1,515 1,542 1,511 1,582 1,644 
โรคหลอดเลือดสมอง 436 465 465 501 526 
เบาหวาน 1,217 1,268 1,282 1,353 1,427 
ความดันโลหิตสูง 2,039 2,143 2,177 2,316 2,433 
ภาคกลาง 5,841 6,096 6,153 6,509 6,825 
ประเทศ   5,814 6,090 6,300 6,688 7,072 

ที่มา : ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 ภาคกลางมีปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ การตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่นอายุ 15 - 19 ปี มีแนวโน้มลดลงจาก 17,134 คนในปี 2559 เป็น 11,184 คน ในปี ๒๕๖2 หรือคิด
เป็นอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ ๑๕ - ๑๙ ปี ลดลงจาก 46.1 ต่อประชากรหญิงอายุ ๑๕ - ๑๙ ปีพันคน 
ในปี ๒๕๕9 เป็น 32.7 ต่อประชากรหญิงอายุ ๑๕ - ๑๙ ปีพันคน ในปี ๒๕๖2 แต่ยังสูงกว่าค่าเฉลี่ยของ
ประเทศที่มีอัตรา 31.3 ต่อประชากรหญิงอายุ ๑๕ - ๑๙ ปีพันคน โดยจังหวัดที่มีอัตราการคลอดในหญิงอายุ ๑๕-
๑๙ ปี สูงสุดของภาคกลาง คือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รองลงมา ได้แก่ สมุทรสาคร และกาญจนบุรี มีอัตราการ
คลอดบุตรต่อพันคน เท่ากับ 44.7 44.2 และ 38.2 ตามล าดับ ทั้งนี้ ปัญหาการตั้งครรภ์ในเด็กวัยรุ่นของภาค
กลาง ยังคงเป็นปัญหาทางสังคมที่ส าคัญ ตามมาด้วยปัญหาด้านการเรียน การท าแท้งที่ผิดกฎหมาย การติดเชื้อจาก
การมีเพศสัมพันธ์ การหย่าร้าง และการขาดประสบการณ์ในการเลี้ยงดูลูก ดังนั้น จึงควรด าเนินการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโดยการให้ความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับเพศศึกษาและการคุมก าเนิดที่ถูกต้องตั้งแต่วัยเด็ก 

(๕) คุณภาพชีวิต 

 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ส ินเพิ ่มขึ ้น ภาคกลางมีคดีเกี่ยวกับชีวิต 
ร่างกายและเพศและคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ลดลงจาก 116.7 คดี ในปี ๒๕๕9 เป็น 109.0 คดีต่อ
ประชากรแสนคน ในปี ๒๕๖2 โดยจังหวัดนครปฐมมีสัดส่วนคดีสูงสุด จ านวน 143.4 คดีต่อประชากร
แสนคน รองลงมา ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ และสมุทรสาคร มีสัดส่วนคดี 131.9 และ 129.6 คดีต่อ
ประชากรแสนคน ตามล าดับ สถานการณ์ยาเสพติดยังคงเป็นปัญหาต่อเนื่องและการจับกุมได้มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น เนื่องจากพ้ืนที่ภาคกลางเป็นพ้ืนที่พักเก็บยาเสพติดหรือแบ่งบรรจุจ าหน่าย และเป็นเส้นทางล าเลียง
ผ่านยาเสพติดเพื่อรอส่งมอบไปยังภาคอ่ืนหรือปลายทางประเทศที่สาม ซึ่งในปี 2562 มีการจับกุมคดียาเสพ
ติด 556.6 คดีต่อประชากรแสนคน เพ่ิมขึ้นจาก 432.3 คดีต่อประชากรแสนคน ในปี 2559 โดยจังหวัด
สมุทรปราการมีการจับกุมคดียาเสพติดที่มีสัดส่วนคดียาเสพติดต่อประชากรแสนคนสูงสุด เท่ากับ 868.7 คดี 
รองลงมา ได้แก่ ราชบุรี และสิงห์บุรี เท่ากับ 677.2 และ 670.7 คดี ตามล าดับ 
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ตารางท่ี ๙ : สัดส่วนคดีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และคดียาเสพติด 

ภาค/ประเทศ 
คดีความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สิน  คดียาเสพติด  

(ต่อประชากรแสนคน) (ต่อประชากรแสนคน ) 
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

ภาคกลาง 142.0 116.7 161.2 128.8 109.0 425.3 432.3 456.3 564.8 556.6 

ประเทศ 112.2 90.8 126.1 105.8 96.5 422.4 438.6 543.3 524.7 543.8 
ที่มา : ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และกรมการปกครอง 

 สถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้ าในการกระจายรายได้ของภาค
กลางมีแนวโน้มลดลง จ านวนคนจนหรือประชากรที่มีรายจ่ายเพ่ือการบริโภคต่ ากว่าเส้นความยากจนลดลงจาก 
713.11 พันคน ในปี ๒๕๕9 เป็น 569.34 พันคน ในปี ๒๕๖2 เช่นเดียวกับสัดส่วนคนจนของภาคที่มี
แนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 5.2 ในปี ๒๕๕9 เป็นร้อยละ 3.8 ในปี ๒๕๖2 โดยจังหวัดชัยนาทมี
สัดส่วนคนจนมากท่ีสุดของภาค ร้อยละ 17.9 รองลงมาได้แก่ อ่างทอง และสุพรรณบุรี มีสัดส่วนคนจนร้อยละ 
17.3 และ ๑๑.7 ตามล าดับ ส่วนสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคในการกระจายรายได้ (Gini Coefficient) 
ภาคกลางมีแนวโน้มลดลงจาก ๐.๓99 ในปี ๒๕๕8 เป็น ๐.385 ในปี ๒๕๖2 โดยจังหวัดที่มีความเหลื่อมล้ า
สูงสุดสามอันดับแรกในภาค ได้แก่ จังหวัดสมุทรสงคราม ชัยนาท และประจวบคีรีขันธ์ มีสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอ
ภาคในการกระจายรายได้ (Gini Coefficient) เท่ากับ 0.517 0.510 และ 0.432 ตามล าดับ  

๑.1.๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ 

(๑) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม พื้นที่ใช้ประโยชน์นอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้น ขณะที่พื้นที่
เกษตรลดลง ทรัพยากรดินมีแนวโน้มเสื่อมโทรมในระดับสูง ซึ่งมีสาเหตุจากการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่เหมาะสม 
เช่น การใช้สารเคมีในภาคการเกษตร การเผาเพ่ือเตรียมพ้ืนที่ท าการเกษตร การทิ้งกากของเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรม เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีปัญหาดินเสื่อมโทรมที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ โดยปัญหาดินเปรี้ยวจัดใน 
ภาคกลางมีเนื้อท่ี ๓.๒๐ ล้านไร่ และปัญหาดินเค็มมีพ้ืนที่ประมาณ ๐.๔๘ ล้านไร่ พบในบริเวณพ้ืนที่ที่มีตะกอน 
น้ าทะเล น้ ากร่อย และกลุ่มจังหวัดที่มีพ้ืนที่ใกล้กับทะเล ได้แก่ จังหวัดนครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี 
อ่างทอง สิงห์บุรี และชัยนาท 

 พื้นที่ป่าไม้และพื้นที่ป่าชายเลนของภาคกลางเพิ่มขึ้นมีผลมาจากการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนในพื้นที่ ช่วงปี ๒๕๕8 – ๒๕๖2 พบว่า พื้นที่ป่าไม้ของภาคกลางเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ ๐.1 ต่อ
ปี โดยในปี ๒๕๖2 ภาคกลางมีพ้ืนที่ป่าไม้ 13.98 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 34 ของพ้ืนที่ภาค หรือร้อยละ 
13.6 ของพ้ืนที่ป่าไม้ทั้งประเทศ โดยจังหวัดกาญจนบุรีมีพ้ืนที่ป่าไม้มากที่สุด รองลงมา ได้แก่ เพชรบุรี และ
ประจวบคีรีขันธ์ โดยจังหวัดที่ไม่มีพ้ืนที่ป่าไม้ ได้แก่ จังหวัดอ่างทอง นนทบุรี และปทุมธานี ส าหรับสถานการณ์
พ้ืนที่ป่าชายเลนของภาคกลาง (สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์) 
ในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา (ปี ๒๕๕7 – ๒๕๖2) พ้ืนที่ป่าชายเลนของภาคกลางเพ่ิมขึ้นร้อยละ 57.6 โดยปี ๒๕๖2 
ภาคกลางมีพ้ืนที่ป่าชายเลน 103,415.63 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.3 ของพ้ืนที่ภาค และคิดเป็นร้อยละ 5.9 
ของพ้ืนที่ป่าชายเลนทั้งประเทศ โดยจังหวัดสมุทรสงครามที่มีสัดส่วนพ้ืนที่ป่าชายเลนมากที่สุด ร้อยละ 1.6 
ของพ้ืนที่ป่าชายเลนทั้งประเทศ การเพ่ิมขึ้นของป่าชายเลนเป็นผลมาจากการรณรงค์และการปลูกจิตส านึกให้
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ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนด าเนิน
โครงการปลูกป่าอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) 

 ปริมาณน้ าเก็บกักลดน้อยลง ปริมาณน้ าท่าของภาคกลาง ในลุ่มน้ าหลัก 5 แห่ง 
ประกอบด้วย ลุ่มน้ าเจ้าพระยา ป่าสัก ท่าจีน แม่กลอง และชายฝั่งอ่าวไทยตะวันตก ช่วงปี 2557 – 2561  
มีปริมาณกักเก็บน้ าเฉลี่ย 29,349 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี โดยปี 2561 มีปริมาณน้ าเพ่ิมขึ้นจากปี 2557 
จ านวน 5,277.94 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 19.7 และเมื่อพิจารณาการปริมาณน้ าใน
อ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ทั้ง 6 แห่งของภาคกลาง ช่วงปี 2560 – 2564 (ณ วันที่ 1 มกราคม) ภาคกลาง
สามารถกักเก็บน้ า ได้เพ่ิมขึ้นจาก ช่วงปี 2555 – 2559 จ านวน 10,806.20 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิด
เป็นร้อยละ 10.7 ถึงแม้ว่าปริมาณน้ าท่าและปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่จะมีปริมาณเพ่ิมขึ้น แต่ยังคง
ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ าที่เพ่ิมสูงขึ้นจากการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ โดยเฉพาะ 
ในเขตพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรม ความถี่ในการเพาะปลูกที่เพ่ิมขึ้น และการขยายตัวของชุมชน ประกอบกับภัย
แล้งและปัญหาด้านประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ าฝนของภาคกลาง 

 คุณภาพแหล่งน้ าผิวดินยังต้องมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ภาคกลางมีแหล่งน้ าผิว
ดินที่ส าคัญและได้รับการตรวจวัดคุณภาพจากกรมควบคุมมลพิษ จ านวน 11 สาย ช่วงปี 2558 – 2562 
ดัชนีคุณภาพน้ าผิวดินอยู่ในเกณฑ์พอใช้ โดยปี 2562 คุณภาพของแม่น้ าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ ยกเว้น  
แม่น้ าเจ้าพระยาตอนล่าง แม่น้ าท่าจีนตอนกลาง แม่น้ าท่าจีนตอนล่าง และแม่น้ าลพบุรี ที่อยู่ในเกณฑ์เสื่อม
โทรม โดยมีสาเหตุจากการขยายตัวเพ่ิมข้ึนของประชากรในเขตเมือง การปล่อยน้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 
การใช้สารเคมีในภาคการเกษตร และการปล่อยของเสียจากฟาร์มสุกรและแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า รวมทั้งขาด
ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมที่มีประสิทธิภาพ 

 ปริมาณขยะมูลฝอยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแต่การก าจัดอย่างถูกต้องลดลง  เมื่อ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างช่วงปี 2557 – 2559 และ ช่วงปี 2560 - 2562 จะพบว่า ภาคกลางมี
ปริมาณขยะเฉลี่ยเพ่ิมสูงขึ้นจาก 5.35 ล้านตัน/ปี เป็น 5.56 ล้านตัน/ปี และในปี 2562 ภาคกลางมีปริมาณ
ขยะที่เกิดขึ้น 5.75 ล้านตันต่อปี หรือคิดเป็นร้อยละ 23.9 ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งประเทศ โดยมีสาเหตุ
เกิดจากการเพ่ิมขึ้นของประชากร การขยายตัวของชุมชนเมือง พฤติกรรมการบริโภคและการท่องเที่ยวของ
ประชาชน โดยจังหวัดสมุทรปราการมีปริมาณขยะเป็นล าดับ 4 ของประเทศ รองจากกรุงเทพฯ ชลบุรี และ
นครราชสีมา ส าหรับการจัดการขยะมูลฝอย ปี ๒๕๖2 ภาคกลางมีปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกน าไปก าจัดอย่าง
ถูกต้อง 1.72 ล้านตัน ซึ่งลดลงจากปี 2561 จ านวน 0.72 ล้านตัน หรือลดลงร้อยละ 29.5  และมีปริมาณ
ขยะมูลฝอยที่ถูกน ากลับมาใช้ประโยชน์ 2.30 ล้านตัน เพ่ิมข้ึนจากปี 2561 จ านวน 0.4 ล้านตัน หรือเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 21.7 และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างช่วงปี 2557 – 2559 และช่วงปี 2560 - 2562 พบว่า ภาค
กลางมีปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกน าไปก าจัดอย่างถูกต้อง และมีปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกน ากลับมาใช้ประโยชน์
เพ่ิมข้ึน 0.58 และ 1.06 ล้านตัน/ปี ตามล าดับ  

 ปริมาณขยะทะเลยังคงพบปัญหาและมีแนวโน้มเพิ ่มขึ ้นอย่างต่อเนื ่อง  ปี 
2562 ภาคกลางมีปริมาณขยะทะเล จ านวน 322,746 ชิ้น คิดเป็นร้อยละ 22.8 ของปริมาณขยะทะเลทั้ง
ประเทศ โดยจังหวัดสมุทรปราการมีปริมาณขยะทะเลสูงที่สุดของภาค จ านวน 197,379 ชิ้น (คิดเป็นร้อยละ 
61.2 ของปริมาณขยะทะเลภาคกลาง) รองลงมาได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ มีปริมาณขยะ
ทะเล จ านวน 70,928 ชิ้น และ 45,006 ชิ้น ตามล าดับ ซึ่งขยะทะเลส่วนใหญ่ ประกอบด้วยขวดพลาสติก 
กล่องโฟม ขวดกระป๋อง และถุงพลาสติก สาเหตุของการเกิดขึ้นของขยะทะเลในภาคกลางส่วนใหญ่เกิดจาก
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การท ากิจกรรมบริเวณท่าเรือและการท าสะพานปลา กิจกรรมการท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด และการทิ้ง
ขยะของพ้ืนที่ชุมชนในบริเวณใกล้เคียง 

 ปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรมของภาคกลางมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ปี 2563 
ภาคกลางมีปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรม 2.58 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 35. 7 ของปริมาณ 
กากอุตสาหกรรมในประเทศ โดยแบ่งเป็นกากของเสียอันตราย จ านวน 0.39 ล้านตัน  และกากของเสียไม่
อันตราย จ านวน 2.18 ล้านตัน ซึ่งมีปริมาณมากกว่า ปี 2562 จ านวน 0.67 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 35.1 
(ปี 2562 มีปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรม 1.91 ล้านตัน) โดยจังหวัดที่มีปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรม
มากที่สุด คือ จังหวัดกาญจนบุรี รองลงมา ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ สระบุรี และปทุมธานี ตามล าดับ 
ถึงแม้ว่าปริมาณการก าจัดกากของเสียอุตสาหกรรมมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น แต่จ านวนกากของเสียอุตสาหกรรม
ยังคงเป็นประเด็นส าคัญหนึ่งของภาคที่ต้องท าการแก้ไข เนื่องจากโรงงานที่รับก าจัดกากอุตสาหกรรมยังคงมี
น้อยและมีต้นทุนที่สูง ท าให้ผู้ประกอบการนิยมลักลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรมในพ้ืนที่สาธารณะเพ่ือลด
ต้นทุนในการด าเนินงาน  

 มลพิษทางอากาศยังคงเป็นปัญหาอย่างต่อเนื่องและมีความรุนแรงขึ้น ทั้งมลพิษ
ทีไ่ด้รับผลกระทบจากสารอินทรีย์ระเหยง่าย ก๊าซโอโซน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก ภาคกลางส่วนใหญ่พบใน
จังหว ัดที ่ม ีเขตประกอบการอุตสาหกรรม ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ นนทบุรี  สระบุรี  ปทุมธานี 
พระนครศรีอยุธยา และสมุทรสาคร ส่วนปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กยังคงมีค่าเกินมาตรฐาน ปี 2563 
ภาคกลาง มีจ านวนครั้งที่เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน ๑๐ ไมครอน ที่เกินค่ามาตรฐาน จ านวน 129 ครั้ง 
และมีปริมาณสูงสุด 306 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และมีจ านวนการเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 
ไมครอน ที่เกินค่ามาตรฐาน จ านวน 60 ครั้ง และมีปริมาณสูงสุด 108 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยค่า
ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน ๑๐ ไมครอน และ 2.5 ไมครอน ที่เกิดขึ้นสูงสุดอยู่ในพ้ืนที่ต าบลหน้าพระลาน 
จังหวัดสระบุรี โดยสาเหตุหลักมาจากกิจกรรมการผลิตของโรงปูนซิเมนต์ โรงปูนขาว โรงโม่ บด ย่อยหิน และ
การจราจรในพ้ืนที่ 

(๒) ภัยพิบัติ 

 สถานการณ์ไฟป่ามีแนวโน้มลดลง แต่พื้นที่ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น  จาก 
การเปรียบเทียบการเกิดไฟป่าระหว่างช่วงปี 2555 – 2559 และช่วงปี 2560 – 2563 พบว่า ภาคกลางมี
อัตราการเกิดไฟไหม้ป่าลดลง 141 ครั้ง หรือลดลงร้อยละ 8.5 แต่ในทางกลับกันมีพ้ืนที่ที่ได้รับความเสียหายเพ่ิม
มากขึ้น 3,853.12 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 18.9 โดยปี 2563 ภาคกลางมีอัตราการเกิดไฟไหม้ป่า จ านวน 
632 ครั้ง มีพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย 14,047 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 8.4 และคิดเป็นร้อยละ 8.0 ของไฟไหม้ป่า
ทั้งประเทศ โดยสาเหตุของการเกิดไฟไหม้ป่าของภาคกลางเกิดจากปัญหาภัยแล้ง อุณหภูมิที่เพ่ิมสูงขึ้น และการ
เผาพ้ืนเพ่ือเตรียมพ้ืนที่เพ่ือใช้ในภาคการเกษตร  

 ภาคกลางมีการบูรณาการการบริหารจัดการน้ าได้อย่างเป็นระบบ ท าให้
สถานการณ์น้ าท่วมและน้ าแล้งมีแนวโน้มความรุนแรงลดลง ปี 2561 ภาคกลางมีจ านวนหมู่บ้านที่ได้รับ
ความเสียหายจากการเกิดอุทกภัยรวม 885 หมู่บ้าน ร้อยละ 5.9 ของทั้งประเทศ 13,757 ครัวเรือน คิดเป็น
ร้อยละ 1.4 ของทั้งประเทศ และมีประชาชนได้รับความเดือดร้อน 39,540 คน คิดเป็น 9.5 ของทั้งประเทศ 
ซึ่งลดลงจากปี 2560 ที่ได้รับความเสียหายจากการเกิดอุทกภัย 3,112 หมู่บ้าน 74,960 ครัวเรือน และมี
ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน 180,678 คน โดยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้รับผลกระทบทางด้านอุทกภัย
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มากที่สุด 300 หมู่บ้าน มีสาเหตุจากฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลานาน ประกอบกับการเกิดขึ้นของพายุใน
พ้ืนที่ ท าให้ไม่สามารถระบายน้ าลงอ่างเก็บน้ าได้ทันที และสถานการณ์ภัยแล้งของภาคกลางมีแนวโน้มลดลง 
เนื่องจากมีการบูรณาการการท างานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบ จึงสามารถ
แก้ไขปัญหาสถานการณน์้ าท่วมและน้ าแล้งของภาคกลางได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ภาคกลางมีจังหวัดที่มีพ้ืนที่ติด
ชายทะเล ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ มีชายฝั่งทะเล
ยาว ๔๖๒.๔๘ กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๗ ของความยาวชายฝั่งทั้งหมด ในช่วงปี 2560 – 2561 พบว่า 
ภาคกลางมีพ้ืนที่การกัดเซาะชายฝั่งและมีการแก้ไขพ้ืนที่การกัดเซาะชายฝั่งเพ่ิมขึ้น โดยปี 2561 ภาคกลางมี
แนวชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะเป็นระยะทาง 220.59 กิโลเมตร แบ่ งเป็นการกัดเซาะชายฝั่งระดับรุนแรง 4.68 
กิโลเมตร ระดับปานกลาง 1.99 กิโลเมตร ระดับน้อย 4.68 กิโลเมตร และมีพ้ืนที่การกัดเซาะที่ได้รับการแก้ไข
แล้ว 209.06 (คิดเป็นร้อยละ 30.4 ของความยาวชายฝั่งทะเลทั้งประเทศ) เพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕60 เป็น
ระยะทาง 11.77 กิโลเมตร โดยจั งหวัดที่ยังคงประสบปัญหามีพ้ืนที่กัดเซาะรุนแรง ได้แก่ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี และสมุทรปราการ สาเหตุของการกัดเซาะส่วนหนึ่งมาจากการเพ่ิมขึ้นของน้ าทะเล 
การขยายตัวของพ้ืนที่อุตสาหกรรมและชุมชนที่ขยายตัวรุกล้ าพื้นที่ชายฝั่ง และการบุกรุกท าลายป่าชายเลน 

ตารางท่ี ๑๐ : สรุปการเปลี่ยนแปลงทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติของภาคกลาง 

รายการ 
ปี 

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 2562 2563 2564 
พื้นที่ป่าไม้ (ล้านไร่) 13.86 13.91 13.91 13.92 13.92 13.98 N/A N/A 
พื้นทีป่าชายเลน (ล้านไร่)  
(เก็บข้อมูลทุก 5 ปี) 

0.07 N/A N/A N/A N/A 0.10 N/A N/A 

ปริมาณน้ าท่า  
(ล้านลูกบาศก์เมตร) 

26,803.44 21,924.88 30,811.00 35,125.93 32,081.38 N/A N/A N/A 

ปริมาณน้ าในอ่างน้ าขนาด
ใหญ่ (ล้านลูกบาศก์เมตร)  
(ข้อมูล ณ วันที ่  
๑ ม.ค. ของทุกปี) 

18,859 17,258 16,460 20,897 24,070 25,048 19,509 22,401.20 

คุณภาพแหล่งน้ าผิวดิน 
(คะแนน) 

N/A 59.38 64.68 63.50 67.25 66.19 N/A N/A 

ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น 
(ล้านตัน) 

5.20 5.25 5.62 5.40 5.53 5.75 N/A N/A 

ปริมาณขยะที่ก าจัด
ถูกต้อง (ล้านตัน) 

1.19 1.35 2.21 2.34 2.44 1.72 N/A N/A 

ปริมาณขยะที่ถกู
น าไปใช้ประโยชน์ 
(ล้านตัน) 

0.85 0.78 1.05 1.66 1.89 2.30 N/A N/A 

ขยะทะเล (ชิ้น) 0 4,197 3,154 15,048 97,772 322,746 N/A N/A 
จ านวนครั้งการเกิดไฟ
ไหม้ป่า (ครั้ง) 

366 325 413 210 142 539 632 N/A 

จ านวนพื้นทีป่่า 
ถูกไฟไหม้ (ไร่) 

3,700 4,515 6,326.13 2,357 1,244 6,556.95 14,047.3๐ N/A 

หมู่บ้านที่รับผลกระทบ
จากอุทกภยั (แห่ง) 

N/A 1770 3,112 885 N/A N/A N/A N/A 

หมู่บ้านที่รับผลกระทบ
จากภัยแล้ง (แห่ง) 

N/A 1479 1,861 29 0 0 N/A N/A 

การกัดเซาะชายฝั่ง 
(กิโลเมตร) 

N/A N/A N/A N/A 208.82 220.59 N/A N/A 
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๑.2 ผลการพัฒนาภาคในช่วงที่ผ่านมา  

ที่ผ่านมาการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคกลางเป็นการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  
ทั้งภาครัฐ ระดับกระทรวง กรม และระดับพ้ืนที่  ภาคเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งมีการจัดท าแผนพัฒนาภาค
กลางและพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร เพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคกลาง โดยได้ก าหนดเป้าหมาย 
เชิงยุทธศาสตร์ให้พัฒนากรุงเทพฯ สู่มหานครทันสมัยและภาคกลางเป็นฐานการผลิตสินค้าและบริการที่มี
มูลค่าสูง ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ส าคัญที่ครอบคลุมทุกมิติการพัฒนา มีการก าหนดตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมายรวม ได้แก่ (1) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคกลาง และ (2) สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอ
ภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ภาคกลาง 

ตารางท่ี ๑๑ : ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานรวม 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงาน ๒๕๖2 

อัตราการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกจิ 
ของภาคกลาง 

ค่าเป้าหมาย เพิ่มขึ้นไมต่่ ากว่าร้อยละ ๓.๕ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ ๑.๐ 
สัมประสิทธ์ิความไมเ่สมอภาค  

(Gini Coefficient)  
ในการกระจายรายไดภ้าคกลาง 

ค่าเป้าหมาย ลดลงต่ ากว่า ๐.๔๐๐ 

ผลการด าเนินงาน 0.385 

ผลการพัฒนาภาคกลางในช่วง 3 ปีแรกของแผนพัฒนาภาคกลาง (ปี 2560 - 2562) พบว่า อัตรา
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคยังไม่บรรลุเป้าหมายการพัฒนาของภาค โดยในปี 2562 ภาคกลางมี
อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ร้อยละ ๑.๐ ต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ร้อยละ 3.๕ ต่อปี ความ
เหลื่อมล้ าด้านรายได้ของภาคลดลง บรรลุเป้าหมายการพัฒนาโดยสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini 
coefficient) ในการกระจายรายได้ในปี 256๒ เท่ากับ 0.๓๘๕ ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ลดลงต่ า
กว่า 0.4๐๐ โดยมีผลการพัฒนาภาคตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

๑.๒.๑ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากรุงเทพฯ เป็นมหานครทันสมัยระดับโลกควบคู่กับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง  

ผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ ในช่วง ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาภาคกลางและพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร (ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) พบว่า ไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ เนื่องจากกรุงเทพฯ มี
จ านวนประชากรแฝงมากที่สุดของประเทศไทย และเพ่ิมขึ้นทุกปี ส่งผลให้มีปริมาณขยะเพ่ิมขึ้นตามไปด้ วยแต่
สัดส่วนปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกก าจัดอย่างถูกต้องลดลง นอกจากนั้น กรุงเทพฯ ยังอยู่ระหว่างด าเนินการ
ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานหลักๆ ด้านระบบขนส่งมวลชนและระบบขนส่งสาธารณะหลายเส้นทาง ท าให้ระบบ
การเชื่อมโยงเครือข่ายคมนาคมขนส่งยังไม่สมบูรณ์ เกิดปัญหาการจราจรติดขัด และปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
PM 2.5 ตามมา ที่ส่งผลให้ล าดับการจัดเป็นเมืองน่าอยู่ที่ประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่
แผนพัฒนาภาคกลางฯ ก าหนดไว้ ดังนั้น การด าเนินงานในระยะต่อไปจึงต้องเร่งแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อมเมือง โดยเร่งด าเนินการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนและขนส่งสาธารณะให้เสร็จสมบูรณ์มีการ
เชื่อมต่ออย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เร่งฟ้ืนฟูและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ อาทิ การใช้หลัก
เศรษฐศาสตร์มาบริหารจัดการปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม การลดปริมาณขยะให้น้อยลงด้วยการลดการใช้ การ
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น ากลับมาใช้ซ้ า และการน าขยะกลับมาใช้ใหม่ (Reduce Reuse and Recycle: 3Rs)  และการใช้พลังงาน
ทดแทนและพลังงานทางเลือกให้มากขึ้น 

ตารางท่ี ๑๒ : ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานรวม ยุทธศาสตร์ที่ 1 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงาน 256๒ 

กรุงเทพฯ ได้รับการจัดล าดับ 
เป็นเมืองน่าอยู ่

ค่าเป้าหมาย ต่ ากว่าอันดับที่ ๙๗ 
ผลการด าเนินงาน อันดับที่ 98 

สัดส่วนปริมาณขยะมลูฝอย 
ที่ถูกก าจัดอย่างถูกต้อง 

ของภาคกลาง 

ค่าเป้าหมาย ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๔๕ 
ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้น 

ผลการด าเนินงาน 29.93 

ประชากรมคีุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
ค่าเป้าหมาย ต่ ากว่า ๑๖๐ คดตี่อประชากรแสนคน 

ผลการด าเนินงาน 109.03 คดตี่อประชากรแสนคน 

ผลการด าเนินงานตามแนวทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สรุปได้ดังนี้ 

(๑) การเร่งพัฒนาระบบขนส่งมวลชนและระบบขนส่งสาธารณะ  เพ่ือบรรเทาปัญหา
จราจร และให้ประชาชนเข้าถึงบริการระบบขนส่งสาธารณะที่สะดวกสบายและปลอดภัยในการเดินทาง ซึ่ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพ้ืนที่ได้ด าเนินการโครงการที่ส าคัญ อาทิ (๑) โครงการให้บริการน าส่งผู้โดยสาร
เข้าสู่ระบบขนส่งทางราง โดยรถเวียน (Shuttle Bus) เส้นทางดินแดง – BTS สนามเป้า ระยะเวลาด าเนินการ 
2 ปี (ปี 25๖4 - 25๖5) (๒) โครงการพัฒนาระบบการเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษม ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปี 2562 - 2565) (๓) โครงการศึกษาและวิเคราะห์โครงการระบบรถไฟฟ้ารางคู่ขนาดเบา (Light Rail 
Transit) สายบางนา - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และ (๔) โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สาย
สีน้ าเงิน ช่วงหัวล าโพง - บางแค) เพ่ือพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าให้สมบูรณ์  

(๒) การก่อสร้างถนนวงแหวน เชื่อมโยงโครงข่ายเส้นทางถนนที่ยังขาดความเชื่อมต่อ
กับเส้นทางหลัก (Missing Link) การก่อสร้างสะพานเพ่ือลดปัญหาความแออัดและคับคั่งของปริมาณ
การจราจรในเขตเมือง ลดปัญหาคอขวด การเชื่อมต่อโครงข่ายการเดินทางเพ่ืออ านวยความสะดวกในการ
เข้าถึงและลดเวลาการเดินทาง รวมทั้งสร้างความเชื่อมโยงระหว่างเมือง ซึ่งมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญ อาทิ 
(๑) โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยก ณ ระนอง (๒) โครงการก่อสร้างทางยกระดับถนนอ่อนนุช – ลาดกระบัง 
(๓) โครงการทางหลวงท้องถิ่นสายเชื่อมระหว่างถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน ช่วงที่ 1 จากถนนวิภาวดี
รังสิตถึงสะพานข้ามคลองลาดพร้าว และ (๔) โครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดขนาด 4 ช่องจราจร แยกรัชดา-
ราชพฤกษ์  

(๓) การจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยใช้มาตรการผังเมืองควบคุมการใช้พ้ืนที่ 
รวมทั้งคุ้มครองแหล่งอนุรักษ์และทัศนียภาพเมือง ตลอดจนการจัดทัศนียภาพของเมืองให้สวยงามมีพ้ืนที่สี
เขียวและสวนสาธารณะ ซึ่งมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญ อาทิ (๑) โครงการวางและจัดท าผังเมืองรวมกรุงเทพฯ 
(ปรับปรุงครั้งที่ 4) เป็นโครงการต่อเนื่อง 3 ปี (ปี 2560 – 2562) และ (๒) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานตามผังเมืองรวมด้วยมาตรการกลไก ที่เหมาะสมกรณีมาตรการการควบคุมเขตพ้ืนที่ซ้อนทับ 
(Overlay Zoning)  
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(๔) การพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้
สอดคล้องต่อความต้องการและเอ้ือต่อการใช้ชีวิต รวมทั้งพัฒนารูปแบบและคุณภาพการบริการสาธารณสุข
ระดับปฐมภูมิและบริการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุ และออกแบบโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการต่างๆ ให้
สามารถรองรับคนทุกกลุ่มในสังคมได้อย่างเท่าเทียมกัน (Universal Design) เพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ และ
ส่งเสริมให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการต่างๆ อย่าง
เสมอภาคและเท่าเทียมกัน ซึ่งมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญ อาทิ (๑) โครงการจัดหารถและบริหารจัดการเดินรถ
ส าหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ระยะเวลาด าเนินการ 3 ปี (ปี 25๖4 - 25๖6) 
และ (๒) โครงการก่อสร้างลิฟท์ส าหรับผู้สูงอายุและคนพิการของระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ตามแนว
เส้นทางสัมปทาน ระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี (ปี 2561 - 2565)  

(๕) การป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ น้ าเสีย น้ าท่วม และมลพิษทางอากาศ ในเขตพ้ืนที่
ที่มีปัญหาความรุนแรงและความเสียหายเป็นมูลค่าสูง โดยเฉพาะในเขตพ้ืนที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งมี 
ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ อาทิ (๑) โครงการจ้างเหมาเอกชนเดินเครื่องจักรโรงงานก าจัดมูลฝอย ขนาด 
1,000 ตันต่อวัน ที่ศูนย์ก าจัดมูลฝอยอ่อนนุช ระยะที่ 3 และ (๒) โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยในพ้ืนที่แบบ
อัดขนาด 5 ตัน ใน 50 เขต ในกรุงเทพฯ  

(๖) การวางระบบป้องกันภัยอาชญากรรมและภัยก่อการร้ายในเขตกรุงเทพฯ และพื้นที่
ต่อเนื่อง รวมทั้งพ้ืนที่ที่มีปัญหาอาชญากรรม ปัญหาการจราจร และปัญหาความรุนแรงในสังคม โดยการใช้
เทคโนโลยี การบังคับใช้กฎหมาย การปลูกจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมือง ตลอดจนสร้างเครือข่าย
เฝ้าระวัง เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญ อาทิ 
(๑) โครงการติดตั้งอุปกรณ์ลดอันตรายในบริเวณจุดเสี่ยงภัยในพ้ืนที่กรุงเทพฯ (๒) โครงการบริหารจัดการศูนย์
อ านวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร และ (๓) โครงการส ารวจและออกแบบศูนย์ควบคุมและ
บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีจราจรและความปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร  

(๗) การพัฒนากรุงเทพฯ เป็นเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ โดยการจัดท าผังภูมินิเวศเพ่ือ 
การจัดการพ้ืนที่และพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองที่มีความน่าอยู่ อัจฉริยะ และสามารถรองรับกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ เป็นที่อยู่อาศัย ลดความเหลื่อมล้ า และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ทุกกลุ่ม โดย
ยังคงรักษาอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ ซึ่งระยะแรกด าเนินการที่บางซื่อเพ่ือเป็นต้นแบบพัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีระบบ
ขนส่งมวลชน และเมืองอัจฉริยะแห่งแรก (Smart City) ในไทย และภูมิภาคอาเซียน ซึ่งมีผลการด าเนินงาน 
ที่ส าคัญ อาทิ (๑) โครงการก่อสร้างสถานีกลางบางซื่อ ก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมที่จะเปิดใช้งานในปี 2564  
(๒) โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) แบบ Stand 
alone พร้อมเชื่อมโยงสถานะของอุปกรณ์เข้าสู่ศูนย์ควบคุมระบบ และ (๓) โครงการน าสายสื่อสารลงดินตาม
โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน  

(๘) การพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง ซึ่งมีผลการด าเนินงาน 
ที่ส าคัญ อาทิ (๑) โครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
มหาวิทยาลัยมหิดล ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และ (๒) โครงการลดพลาสติก ปลอด
โฟม คนปลอดโรค สิ่งแวดล้อมปลอดภัย  
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๑.2.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติและสร้าง
ความเชื่อมโยงเพื่อกระจายการท่องเที่ยวทั่วทั้งภาค  

ผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ ในช่วง ๔ ปีแรกของแผนพัฒนาภาคกลางและพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร (ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓) ได้มีการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการท่องเที่ยว และการ
พัฒนาการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวชุมชนในวงเงินลงทุนที่สูง แต่รายได้จากการท่องเที่ยวภาคกลางยังต่ ากว่าค่า
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ เนื่องจากสภาวะซบเซาของเศรษฐกิจโลก ปัญหาความไม่มั่นคงทางการเมืองภายใน 
ประเทศ และผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เริ่มขึ้น
ในช่วงปลายปี 2562 และส่งผลต่อเนื่องถึงปี 2564 ท าให้นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศไม่เดินทางมา
ท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ ท า
ให้รายได้จากการท่องเที่ยว ในปี 2563 ของภาคกลางต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้มาก แม้รัฐบาลมีมาตรการ
ส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศก็ตาม ซึ่งการพัฒนาในระยะต่อไป ควรเร่งกระตุ้นการ
ท่องเที่ยวโดยให้ความส าคัญกับการน าองค์ความรู้ของท้องถิ่นมาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน สิ นค้า และ
บริการที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น การพัฒนาเครือข่ายผู้มีส่วนร่วมได้ส่วนเสียในแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือสร้าง
เส้นทางท่องเที่ยวใหม่ๆ การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวสร้างสรรค์เพ่ือสร้างกระแสการเดินทางท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้ง การพัฒนามาตรฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกของ
แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญเพ่ือรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพสูง  

ตารางท่ี ๑๓ : ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานรวม ยุทธศาสตร์ที่ 2 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงาน ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

รายได้จากการท่องเที่ยว 
ภาคกลาง 

ค่าเป้าหมาย เพิ่มขึน้ไมต่่ ากว่า 
ร้อยละ ๑๕.๐ 

เพิ่มขึ้นไมต่่ ากว่า 
ร้อยละ ๑๕.๐ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 1.3 หดตัวร้อยละ 57.0 

ผลการด าเนินการตามแนวทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 สรุปได้ดังนี้ 

(๑) การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ เช่น กลุ่มประวัติศาสตร์และศาสนา กาญจนบุรี 
สุพรรณบุรี  พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี  ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี นครปฐม ราชบุรี  และเพชรบุรี  

กลุ่มดูแลสุขภาพด้วยแพทย์แผนไทย อาทิ นนทบุรี สมุทรสาคร นครปฐม และเพชรบุรี และกลุ่มท่องเที่ยวทางน้ า 
อาทิ พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี ปทุมธานี อ่างทอง และสิงห์บุรี โดยปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและ
กิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีคุณค่าและมูลค่าเพ่ิม มีความหลากหลาย และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดอย่าง
ยั่งยืน รวมทั้งบริหารการท่องเที่ยวโดยค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับ ซึ่งมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญ 
อาทิ (๑) โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ศาสนา และวัฒนธรรม และ (๒) โครงการ
พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม  

(๒) การพัฒนาการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวชุมชน แหล่งผลิตสินค้า OTOP และแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพ่ือให้มีเส้นทางหรือเครือข่ายการคมนาคมที่สามารถเดินทางเข้าไปยังแหล่งท่องเที่ยวได้
อย่างสะดวกและปลอดภัย เป็นการขยายเส้นทางการท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ชุมชน ซึ่งมีผลการ
ด าเนินงานที่ส าคัญ อาทิ (๑) โครงการพัฒนาพ้ืนที่เฉพาะบริเวณคลองล าท่าแดง อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัด
อ่างทอง (๒) โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนเชื่อมโยงการท่องเที่ยว (๓) โครงการพัฒนาและส่งเสริมการ
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ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และนิเวศน์ และ (4) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ใน
พ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี และเพชรบุรี เพ่ือยกระดับการจัดการท่องเที่ยวในพ้ืนที่พิเศษสู่เมืองสร้างสรรค์ เพ่ือให้
ชุมชนมีรายได้อย่างยั่งยืน  

๑.2.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมโดยใช้นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  

ผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ ๓ ในช่วง ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาภาคกลางและพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร (ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) พบว่า อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคเกษตร และสาขา
อุตสาหกรรมของภาคกลางก็ยังต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ เนื่องจากเกิดสถานการณ์ภัยแล้ง และมีจ ากัด
จากภาวะเศรษฐกิจโลกและประเทศคู่ค้าส าคัญที่ชะลอตัว มาตรการกีดกันทางการค้าที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น 
ปัญหาความไม่มั่นคงทางการเมืองภายในประเทศ และผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งการพัฒนาในระยะต่อไปควรเร่งสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานราก 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ประกอบหรือนักลงทุนทั้งภาคเอกชนไทยและ
ต่างประเทศให้เข้ามาลงทุนในประเทศเพ่ือช่วยฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ เพ่ิมการลงทุนและการจ้างงาน ส่งเสริมการ
ลงทุนและการวิจัยโดยใช้เทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือช่วยในการลดต้นทุนการผลิต และการตลาด
เพ่ือให้ได้สินค้าท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามความต้องการของตลาดโลก 

ตารางท่ี ๑๔ : ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานรวม ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงาน 2562 

อัตราการขยายตัว  
ของมูลค่าผลิตภณัฑภ์าคเกษตร 

ของภาคกลาง 

ค่าเป้าหมาย เพิ่มขึ้นไมต่่ ากว่าร้อยละ ๑.๙ 

ผลการด าเนินงาน หดตัวร้อยละ 3.3 

อัตราการขยายตัว  
ของมูลค่าผลิตภณัฑ ์

สาขาอุตสาหกรรมของภาคกลาง 

ค่าเป้าหมาย เพิ่มขึ้นไมต่่ ากว่าร้อยละ ๓.๒ 

ผลการด าเนินงาน หดตัวร้อยละ 2 

ผลการด าเนินการตามแนวทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 สรุปได้ดังนี้ 

(๑) การน าผลการวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรมาใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญ อาทิ การแปรรูปและสร้างมูลค่าจากใบ เปลือก และ 
ต้นสับปะรดของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตเส้นใยสับปะรดบ้านคา จังหวัดราชบุรี  

(๒) การพัฒนามาตรฐานฟาร์มเพื่อผลิตอาหารปลอดภัย (Food Safety) จากสินค้า
เกษตรหลักของภาค ได้แก่ ข้าว พืชผัก มะพร้าว โคนม โคเนื้อ สุกร ไก่ เป็ด กุ้ง ปลา โดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่เป็น
แหล่งผลิตส าคัญ ได้แก่ จังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง ลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี ราชบุรี 
นครปฐม และประจวบคีรีขันธ์ เพ่ือการส่งออกสินค้าเกษตรคุณภาพสูง ที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้บริโภคในตลาดเฉพาะและตลาดระดับบน ซึ่งมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญ อาทิ โครงการพัฒนาและส่งเสริม
การเกษตร  

(๓) การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อยกระดับสู่ Smart Farmer และ 
Smart Farming โดยส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและ
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พันธุ์ที่เหมาะสม รวมทั้งปรับปรุงระบบการบริหารจัดการตลาดให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีผลการด าเนินงานที่
ส าคัญ อาทิ (๑) โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเลี้ยงปลาช่อนแบบครบวงจรบ้านห้วยคัน
แหลน จังหวัดอ่างทอง และ (๒) โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงจากของเหลือใช้ทาง
การเกษตรเชิงธุรกิจ จังหวัดสมุทรสงคราม  

(๔) การส่งเสริมให้อุทยานวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัย เมืองนวัตกรรมอาหาร ให้มีบทบาท
ในการขับเคลื่อนให้ภาคกลางเป็นฐานการผลิตสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มสูงผ่านการวิจัย พัฒนา และ
นวัตกรรมที่เข้มข้น อาทิ (๑) โครงการก่อสร้างศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (Futurium) และ (๒) โครงการ
ก่อสร้างศูนย์การศึกษาโลกดิจิตอล (IDC) ขึ้นในภูมิภาค เพ่ือเป็นศูนย์กลางบูรณาการนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี
ความจริงเสมือน (Virtual Reality) และเทคโนโลยีความจริงเสริม (Augmented Reality)  

(๕) การส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ SMEs และ Start Up โดยให้ความส าคัญกับ 
การเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการในการด าเนินธุรกิจ อาทิ การน างานวิจัยนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการใช้กลยุทธ์การตลาด เพ่ือให้สามารถเริ่มต้นธุรกิจและ
เติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ (๑) โครงการส่งเสริมวิสาหกิจรายย่อยเพื่อยกระดับสินค้ามาตรฐานเพ่ือเพ่ิม
โอกาสทางการตลาด ในพื้นที่ภูมิภาค และ (๒) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน โดยใช้วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี  

(๖) การฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ทรัพยากรประมงทะเล โดยเร่งรัดการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และ
การจัดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมให้เป็นระบบเหมาะสม ควบคู่ไปกับการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพ เช่น การส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการและวิธีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิม การส่งเสริมและพัฒนาการประมงพ้ืนบ้าน รวมทั้งการส่งเสริมและ
พัฒนาธุรกิจการประมง เป็นต้น ในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพด้านการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าบริเวณชายฝั่งรอบ
อ่าวไทย ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และสมุทรปราการ อาทิ โครงการ
ป้องกันและปราบปรามรองรับแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย (IUU)  

๑.2.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการน้ าและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมภัย
แล้ง และคงความสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน  

ผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ ๔ ในช่วง ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาภาคกลางและพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร (ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) พบว่า ภาคกลางมีพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ิมขึ้นจาก 13.92 ล้านไร่ ในปี 2561 
เป็น 13.98 ล้านไร่ ในปี 2562 หรือคิดเป็นร้อยละ 34.0 ของพ้ืนที่ภาคกลาง แต่ยังต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่
ก าหนดให้มีพ้ืนที่ป่าไม้ร้อยละ 34.5 ของพ้ืนที่ภาคกลาง และเมื่อพิจารณาถึงคุณภาพน้ ายังคงพบปัญหา
คุณภาพน้ าเสื่อมโทรมทั้งในแม่น้ าเจ้าพระยาตอนล่างและแม่น้ าท่าจีนตอนล่าง โดยในปี 2562 แม่น้ า
เจ้าพระยาตอนล่าง มีค่าดัชนีคุณภาพน้ า (WQI) เท่ากับ 39 คะแนน และแม่น้ าท่าจีนตอนล่างมีค่าดัชนี
คุณภาพน้ า (WQI) เท่ากับ 51  คะแนน ซึ่งต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ที่ค่าดัชนีคุณภาพน้ า (WQI) ระดับดี
มากกว่า 70 คะแนน ดังนั้น การด าเนินงานในระยะต่อไปควรให้ความส าคัญกับการเพ่ิมพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ การ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่อุตสาหกรรมหลัก การ
บริหารจัดการน้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชนโดยการบังคับใช้กฎหมายทางด้านสิ่งแวดล้อมให้
เกิดผลในทางปฏิบัติ 
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ตารางท่ี ๑๕ : ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานรวม ยุทธศาสตร์ที่ 4 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงาน 2562 

คุณภาพน้ าแม่น้ าเจ้าพระยา 
และท่าจีนตอนล่าง 

 

ค่าเป้าหมาย 
ค่าดัชนีคุณภาพน้ า (WQI) ระดับด ี 

มากกว่า ๗๐ คะแนน 

1) น้ าแม่น้ าเจ้าพระยาตอนล่าง 39 คะแนน 
2) แม่น้ าท่าจีนตอนล่าง 51 คะแนน 

สัดส่วนพื้นที่ป่าไม ้
ต่อพื้นที่ภาคกลาง 

ค่าเป้าหมาย สัดส่วนพ้ืนท่ีป่าไม้เพิม่ขึ้น 
เป็นร้อยละ ๓๔.๕ ต่อพื้นที่ภาค 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 34.0 

ผลการด าเนินการตามแนวทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 สรุปได้ดังนี้ 

(๑) การพัฒนาแหล่งน้ า และระบบกระจายน้ า ในพื้นที่แล้งซ้ าซาก อาทิ จังหวัด
กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี และลพบุรี เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการน้ า โดยปรับปรุงและ
บ ารุงรักษาแหล่งน้ าเดิม วางแผนจัดสรรน้ าเพ่ือรองรับความต้องการใช้น้ าที่เพ่ิมขึ้นจากการขยายตัวของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและชุมชนได้อย่างพอเพียงและมีเสถียรภาพ รวมทั้งจัดท าแหล่งเก็บกักน้ าขนาดเล็ก
กระจายในพ้ืนที่การเกษตรเพ่ือบรรเทาและแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ าในช่วงฤดูแล้ง ซึ่ งมีผลการด าเนินงานที่
ส าคัญ อาทิ (๑) โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า (ภาคกลาง) (๒) โครงการบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม (ภาคกลาง) และ (๓) โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู พัฒนาแหล่งน้ าและบริหาร
จัดการน้ า จ านวน 26 แห่ง 

(๒) การฟื้นฟูพื้นที่ชายฝั่งทะเลที่เสื่อมโทรม อาทิ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งทะเลในเขตพ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ โดยการ
จัดท าแนวป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งด้วยวิธีการที่เหมาะสม เช่น ปลูกป่าชายเลน และการท าแนวไม้ไผ่กันคลื่น 
แก้ไขปัญหามลพิษทางทะเล และชายฝั่ง โดยการบริหารจัดการขยะที่ลงสู่ทะเล และคราบน้ ามันในพ้ืนที่  
อ่าวไทยตอนใน ซึ่งมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญ อาทิ โครงการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง คชจ.ป้องกันการกัด
เซาะชายฝั่งโดยวิธีการปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่นในชายฝั่งที่เป็นหาดโคลน  

๑.๒.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 เปิดประตูการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจ
พิเศษทวาย-ภาคกลาง-เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

ผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ ๕ ในช่วง ๔ ปีแรกของแผนพัฒนาภาคกลางและพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร (ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓) มีการลงทุนเพ่ิมขึ้นในพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดนของภาคกลาง ส่งผลให้
ในปี 2562 มีมูลค่าการค้าชายแดนภาคกลางเพ่ิมขึ้นจากปี 2561 ถึงร้อยละ 4.5 ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่
ก าหนดที่ร้อยละ 2.0 กว่าเท่าตัว แต่เนื่องจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ที่เริ่มตั้งแต่ช่วงปลายปี 2562 ท าให้ต้องปิดด่านชายแดนส่งผลให้มูลค้าชายแดนในปี 2563 ลด
ต่ าลงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้โดยลดลงถึงร้อยละ 24.9  ดังนั้น การพัฒนาในระยะต่อไปควรให้ความส าคัญในการ
เตรียมความพร้อมด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ณ จุดผ่านแดน การผ่อนคลายกฎระเบียบและกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง และการส่งเสริมการลงทุนในบริเวณพ้ืนที่ชายแดนให้มากขึ้น 
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ตารางท่ี ๑๖ : ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานรวม ยุทธศาสตร์ที่ 5 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงาน ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

มูลค่าการค้าชายแดน 
ภาคกลาง 

ค่าเป้าหมาย เพิ่มขึ้นไมต่่ ากว่า 
ร้อยละ ๒.๐ 

เพิ่มขึ้นไมต่่ ากว่า 
ร้อยละ ๒.๐ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 4.5 หดตัวร้อยละ 24.9 

ผลการด าเนินการตามแนวทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 สรุปได้ดังนี้ 

(๑) การพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนบ้านพุน้ าร้อน  อ าเภอเมือง
กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ให้เป็นประตูเชื่อม Southern Economic Corridor จากท่าเรือทวาย-ท่าเรือ
แหลมฉบัง-ท่าเรือสีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา-ท่าเรือวังเตา ประเทศเวียดนาม โดยพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ  

สิ่งอ านวยความสะดวกด้านการเดินทางและขนส่งเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน อาทิ (๑) โครงการสนับสนุน 
การขับเคลื่อนการด าเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (สบจ) (๒) โครงการศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One 
Stop Service) ด้านแรงงานต่างด้าวเพ่ือสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ืออ านวยความสะดวกในการขอรับ
ใบอนุญาตท างานให้กับแรงงานต่างด้าวในเขตเศรษฐกิจพิเศษ  

(๒) การพัฒนามาตรฐานด่านชายแดนไทย-เมียนมา บ้านพุน้ าร้อน ด่านเจดีย์สามองค์  
และด่านสิงขร เพ่ือเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว กับเมียนมา โดยจัดระเบียบการใช้ประโยชน์
ที่ดินให้สอดคล้องกับการพัฒนาในอนาคต พร้อมทั้งปรับปรุงและพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ จุดบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกบริเวณจุดผ่านแดน ตลอดจนระเบียบและกฏเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง  อาทิ โครงการพัฒนาด่านสิงขร ระยะที่ 3 อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

๑.๒.๖ ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความเชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคมกับทุกภาคเพื่อเสริมสร้าง
เสถียรภาพและลดความเหลื่อมล้ าภายในประเทศ  

ผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ ๖ ในช่วง ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาภาคกลางและพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร (ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) มีการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ 
และการลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่มีมูลค่าการลงทุนที่สูง แต่เนื่องจากภาวะซบเซาของเศรษฐกิจ
โลกและประเทศคู่ค้าที่ส าคัญของประเทศไทย รวมทั้งมาตรการกีดกันการค้าที่ทวี ความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้น 
ส่งผลให้มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวของภาคกลางไม่เพ่ิมข้ึนตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ซึ่งการพัฒนาในระยะ
ต่อไปควรผลักดันและให้ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางราง โครงข่ายถนน และสิ่งอ านวยความ
สะดวกเพ่ือเชื่อมโยงภูมิภาคและเชื่อมโยงกลุ่มประเทศ CLMV และสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ตารางท่ี ๑๗ : ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานรวม ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงาน ๒๕๖๒ 

มูลค่าผลติภณัฑ์ภาคต่อหัวของภาคกลาง 
 (GRP Per capita) 

ค่าเป้าหมาย เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔  
ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 0.5 
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ผลการด าเนินการตามแนวทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๖ สรุปได้ดังนี้ 

(๑) การเร่งด าเนินการแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยง 
ภาคกลางกับภาคอ่ืนๆ โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบขนส่งทางรางให้เป็นโครงข่ายหลักในการขนส่ง
ของประเทศ และรองรับการเชื่อมโยงกับการขนส่งรูปแบบอ่ืนๆ อาทิ โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงที่
ก าหนดเป็นแผนระยะเร่งด่วน ในช่วงปี 2560 - 2564 ประกอบด้วย (๑) โครงการเชื่อมโยงภาคเหนือ ด้วย
รถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ - พิษณุโลก ระยะทาง 380 กิโลเมตร จ านวน 7 สถานี ปัจจุบันอยู่ระหว่างหา
รูปแบบการลงทุน คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างปี 2567 (2) โครงการเชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยรถไฟ
ความเร็วสูง กรุงเทพฯ – นครราชสีมา ระยะทาง 253 กิโลเมตร จ านวน 6 สถานี ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
ด าเนินการก่อสร้างคาดว่าจะแล้วเสร็จ ภายในปี 2569 และ (3) โครงการเชื่อมโยงภาคตะวันออก ด้วยรถไฟ
ความเร็วสูง เชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง - สุวรรณภูมิ - อู่ตะเภา) ระยะทาง 220 จ านวน 9 สถานี ปัจจุบัน
อยู่ระหว่างเวนคืนที่ดิน คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างปี 2565  

นอกจากนั้น ยังมีการด าเนินงานพัฒนาโครงการข่ายการคมนาคม เพ่ือส่งเสริมให้ภาค
กลางเป็นศูนย์กลางการบริการธุรกิจและการพาณิชย์ ศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกส์ อาทิ (๑) โครงการ
ศึกษาจัดท า Model การพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางและภาคใต้เชื่อมโยงกับ
พ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภายใต้กรอบ GMS เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
กรุงเทพมหานคร (๒) โครงการพัฒนากรุงเทพมหานคร และเมืองปริมณฑล พัฒนาเมืองปริมณฑลให้เป็นเมือง
ศูนย์กลางบริการธุรกิจและการพาณิชย์ ศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกส์ ศูนย์บริการด้านสุขภาพและ
การศึกษาและเมืองที่น่าอยู่ และ (๓) โครงการพัฒนาเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจภาคกลาง เพ่ือให้ภาคกลางเป็น
ศูนย์กลางคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงกับภาคอ่ืนๆ ของประเทศ  

(๒) การพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชนในเมืองที่มีศักยภาพส าคัญ  อาทิ 
กรุงเทพฯ และปริมณฑล พระนครศรีอยุธยา และบริเวณเมืองชายแดนที่มีศักยภาพ รวมทั้งบริเวณใกล้พ้ืนที่
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน การสนับสนุนให้มีการจัดท าโครงการน าร่องที่ใช้แนวทางการจัดรูปที่ดิน 
การผังเมืองควบคู่กับการพัฒนาเมืองแบบประหยัดพลังงาน เป็นต้น อาทิ โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรบริเวณ 
จุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ าร้อน ระยะที่ 1 เพ่ือเปิดพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษใหม่บริเวณชายแดนจุดผ่านแดนถาวร
บ้านพุน้ าร้อน จังหวัดกาญจนบุรี และช่วยอ านวยความสะดวกการเชื่อมโยงการค้าด้านตะวันออกของประเทศ
ในกลุ่มประเทศเวียดนาม กัมพูชา ไทย เมียนมา จากทะเลจีนใต้ไปทะเลอันดามัน และจากฝั่งทะเลอันดามัน
มายงัฝั่งอ่าวไทย 

2. บริบทการเปลี่ยนแปลงส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อภาค 
๒.1 บริบทการเปลี่ยนแปลง 

๒.๑.๑ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและนวัตกรรม การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยี
และนวัตกรรม ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ในรูปแบบการผลิตและการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการ 
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กลายมาเป็นรูปแบบการค้าที่มีบทบาทมากขึ้น มีการ
ยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ ไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่าง Information Technology 
กับ Operational Technology หรือที่เรียกว่า Internet of Things (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์
และเครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ รถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์และอ่ืนๆ เข้าไว้ด้วยกัน) ผนวกเข้ากับ
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ความสามารถในการจัดการกับ Big Data และ Cloud Technology จะเห็นได้ว่าโลกในปัจจุบันก าลังเข้าสู่ยุค 
Digital Economy ท าให้ต้องเร่งพัฒนาความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยี Digital ให้กับทุกภาคส่วน ทั้งภาคธุรกิจ 
การศึกษา ราชการ เกษตรกรรม การท่องเที่ยว การขนส่ง และอุตสาหกรรม ถ้าไม่สามารถก้าวทันหรือปรับตัว
ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จะส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันและต้องเผชิญความ
เสี่ยงต่อความอยู่รอด ดังนั้นภาคกลางซึ่งเป็นฐานการผลิตและการส่งออกที่ส าคัญของประเทศจ าเป็นต้อง
ปรับตัวโดยน าความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ มาช่วยในการยกระดับผลิตภาพและ
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการ  

๒.๑.๒ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร (Aging Society) ภาคกลางก าลังเข้าสู่สังคมสูงวัย 
อย่างสมบูรณ์ ในปี ๒๕๖8 โดยสัดส่วนผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่วัยแรงงานลดลง ซึ่งจะส่งผลให้อัตรา 
การพ่ึงพิงมีแนวโน้มสูงขึ้น ท าให้ประชากรวัยแรงงานต้องรับภาระในการดูแลผู้สูงอายุมากขึ้น  ในปี ๒๕๖2 
ประชากรวัยแรงงาน ๑๐๐ คน ต้องรับภาระในการดูแลผู้สูงอายุจ านวน 24 คน ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องเร่ง
พัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัย ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
การพัฒนาระบบสุขภาพ สร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่ อการด ารงชีพใน
สังคมสูงวัย การเพ่ิมประสิทธิภาพและสมรรถนะก าลังแรงงาน ยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานในสาขาอาชีพ
ต่างๆ เพ่ือให้สามารถรักษาระดับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และมีรายได้เพียงพอต่อการครองชีพ เพ่ือให้
สามารถดูแลผู้ที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงได้ รวมทั้งการพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมรองรับกลุ่มผู้สูงวัยให้สามารถมีงานท า
หลังเกษียณอายุ ซึ่งจะเป็นการสร้างคุณค่าผู้สูงอายุและลดการพ่ึงพิง นอกจากนี้ภาคกลางสามารถใช้การ
เปลี่ยนแปลงนี้มาเป็นโอกาสในการพัฒนาเป็นแหล่งผลิตสินค้าและบริการส าหรับผู้สูงวัย  อาทิ ผลิตภัณฑ์
อาหารเพื่อสุขภาพ และสถานบริการในการดูแลผู้สูงอายุ 

๒.1.๓ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ทวีความรุนแรงและเกิดบ่อยครั้งมากขึ้น 
(Climate Change) เนื่องจากมีการด าเนินการกิจกรรมหลายอย่างที่เป็นตัวเร่ง ทั้งการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล 
อาทิ ถ่านหิน น้ ามัน ก๊าซธรรมชาติ ในภาคพลังงาน การผลิตไฟฟ้า การคมนาคมขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม การ
ท าการเกษตรและการปศุสัตว์ ส่งผลให้เกิดก๊าซเรือนกระจกตามมา อาทิ การท านาข้าวท าให้เกิดการเพ่ิมขึ้น
ของก๊าซมีเทน จากการย่อยสลายซากสิ่งมีชีวิต และจากมูลสัตว์เลี้ยง รวมทั้งการตัดไม้ท าลายป่าท าให้จ านวน
ต้นไม้ที่ท าหน้าที่เปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นก๊าซออกซิเจนลดลง ก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ
จึงมีมากขึ้น ท าให้เกิดพลังงานความร้อนสะสมบนผิวโลกและในบรรยากาศท าให้อุณหภูมิโลกร้อนขึ้น ส่งผล
กระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษย์ ท าให้เกิดกระแสความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ
กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ส าหรับภาคกลางก าลังประสบปัญหา
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส าคัญคือ การที่โลกร้อนจนน้ าแข็งขั้วโลกละลายท าให้ระดับน้ าทะเล
สูงขึ้นคุกคามการด ารงชีวิตของชุมชนชายฝั่งทะเล มีการรุกล้ าของน้ าเค็มส่งผลให้ผลผลิตสินค้าเกษตรลดลงใน
พ้ืนที่อ่าวไทยตอนบนของประเทศไทย ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลในแถบจังหวัดที่ติดทะเลอ่าวไทย 
นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อป่าชายเลน ระบบนิเวศชายฝั่ง และการประมง รวมทั้งส่งผลกระทบต่อการท า
การเกษตร และเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งที่มีความรุนแรงและเกิดถี่ขึ้นหากไม่มีการบริหาร
จัดการที่ดี ดังนั้นแนวทางการพัฒนาต่อไปจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกให้มากขึ้น 
และการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
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๒.๑.๔ การให้ความส าคัญกับดูแลรักษาสุขภาพและการรักษาพยาบาลมีความต้องการและ
ความก้าวหน้ามากขึ้น ปัจจุบันภาวะการท างานท่ามกลางการแข่งขันที่สูงขึ้นและพฤติกรรมการใช้ชีวิต
โดยเฉพาะการบริโภคได้ส่งผลต่อสุขภาพ ประชากรโลกมีแนวโน้มเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพ่ิมมากขึ้น อาทิ 
โรคหัวใจ มะเร็ง และโรคซึมเศร้า ประกอบกับเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) เป็นตัวเร่งให้คนสนใจดูแลรักษาสุขภาพและการรักษาพยาบาลมากขึ้น ท าให้มีแนวโน้มความต้องการใช้
บริการทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพในสถานบริการด้านสาธารณสุขเพ่ิมขึ้น ซึ่งภาคกลางมีความพร้อมใน
เทคโนโลยีการรักษาพยาบาล มีบุคลากร เครื่องมือ และสถานบริการด้านสาธารณสุขทั้งในด้านปริมาณและ
คุณภาพ ในปี ๒๕๖๒ ภาคกลางมีมูลค่าผลิตภัณฑ์จากกิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์มากที่สุด
เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนๆ ภาคกลางจึงมีโอกาสเป็นศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพและ
ทันสมัยที่สามารถช่วยลดความแออัดในการไปใช้บริการสถานพยาบาลในพ้ืนที่กรุงเทพฯ ได้อีกด้วย  

๒.๑.๕ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบทั้งทาง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างรุนแรงในเกือบทั่วโลก โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ เป็นการซ้ าเติมภาวะเศรษฐกิจโลกที่
ซบเซาอยู่แล้วโดยกระทบทั้งด้านการค้า  การลงทุน การส่งออก และการท่องเที่ยว ท าให้ภาคการผลิตและการ
บริการต้องปรับตัว แนวโน้มการเติบโตของธุรกิจ e-Commerce กับบริการด้านโลจิสติกส์ในการขนส่งและ
กระจายสินค้าจะมีเพ่ิมมากขึ้น การเดินทางท่องเที่ยวในรูปแบบหมู่คณะลดลงเป็นการท่องเที่ยวกลุ่มเล็กที่มี
ความต้องการเฉพาะเจาะจงมากข้ึน ดังนั้นในอนาคตควรให้ความส าคัญกับการผลิตและบริการเพ่ือการบริโภค
ภายในประเทศควบคู่กับการกระตุ้นการบริโภคสินค้าที่ผลิตภายในประเทศด้วย เน้นการผลิตตามความ
ต้องการสินค้าประเภทสุขอนามัยมากขึ้น พัฒนาศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า (City Distribution Centre: 
CDC) และศูนย์กระจายสินค้าย่อยในเขตเมือง เพ่ือรองรับการเติบโตของธุรกิจ e-Commerce พัฒนาและ
ฟ้ืนฟูการท่องเที่ยว โดยการสร้างตลาดท่องเที่ยวคุณภาพและใช้จุดเด่นของแต่ละพ้ืนที่เพ่ือสร้างเอกลักษณ์ให้
แหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่ง มีการดูแลรักษาความสะอาด สุขอนามัย และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
ค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของแหล่งท่องเที่ยว 

๒.๑.๖ การขยายตัวของความเป็นเมือง (Urbanization) ปัจจุบันมีการเพ่ิมขึ้นของจ านวน
ประชากรที่อาศัยในเมืองอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าในปี ๒๕๙๓ ประชากรเมืองจะมีสัดส่วนสูงถึง 
ร้อยละ ๗๐ ของประชากรโลก เนื่องจากเมืองเป็นแหล่งรวมของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและแหล่งจ้างงานที่
ส าคัญ รวมทั้งมีความเพียบพร้อมทางสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ ท าให้มีจ านวนประชากรที่อพยพ
เข้ามาอยู่ในเมืองมากขึ้น หลายเมืองขยายตัวออกไปตามแรงผลักดันทางเศรษฐกิจจนยากที่จะควบคุมให้
เป็นไปอย่างมีระเบียบตามแผนที่วางไว้หรือขยายตัวไปอย่างรวดเร็วเกินกว่าจะวางแผนรองรับได้ทัน ท าให้เกิด
ปัญหาตามมามากมาย โดยเฉพาะปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง ในปี ๒๕๖2 ภาคกลางมีจ านวนประชากรเมือง  
๔.77 ล้านคน หรือร้อยละ 39.2 ของประชากรทั้งภาค โดยมีอัตราการเพ่ิมของจ านวนประชากรเมืองของ
ภาคในช่วงปี ๒๕๕9 - ๒๕๖2 เฉลี่ยร้อยละ 1.4 ต่อปี ประชาชนในจังหวัดภาคกลางและภาคอ่ืนๆ ที่อาศัยอยู่
ในชนบทมีการอพยพเข้าสู่ตัวเมืองโดยเฉพาะในเขตเมืองปริมณฑลมากขึ้น เนื่องจากมีความเจริญและสามารถ
ตอบสนองความต้องการได้ในทุกด้าน ทั้งสาธารณูปโภค สถาบันการศึกษา สถานประกอบอาชีพและแหล่งจ้าง
งาน ท าให้เขตเมืองปริมณฑลมีอัตราการขยายตัวของเมืองสูง ท าให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง อาทิ ปริมาณ
ขยะและสิ่งปฏิกูลที่มีเพ่ิมมากขึ้นในเขตเมือง ท าให้มีปัญหาในด้านการจัดการขยะมูลฝอยและน้ าเสีย ปัญหา
จราจร ปัญหามลพิษทางอากาศ และปัญหาชุมชนแออัดส าหรับผู้มีรายได้น้อยเนื่องจากขาดแคลนที่อยู่อาศัยใน
ราคาที่เข้าถึงได้ ดังนั้นการวางแผนเพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองจึงเป็นสิ่งส าคัญ โดยค านึงถึงหลัก
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อารยสถาปัตย์ (Universal Design) เพ่ือให้ประชาชนพึงได้รับการสนับสนุนและเข้าถึงบริการและสวัสดิการ
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ทั้งด้านเทคโนโลยี สาธารณูปโภค สภาพสิ่งแวดล้อม และด้านสุขภาพ  

๒.๒ บทวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมของภาค 

๒.๒.๑ ศักยภาพและโอกาส 

(๑) เป็นฐานอุตสาหกรรมขั้นสูงที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สามารถออกแบบและ
พัฒนาขึ้นเอง ภาคกลางเป็นศูนย์กลางการผลิตของอุตสาหกรรมส่งออกหลายประเภทที่มีห่วงโซ่การผลิต
เชื่อมโยงกับภาคอ่ืนๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น อุตสาหกรรมอาหารและแปรรูปสินค้าเกษตร 
อุตสาหกรรมเครื่องประดับ อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน เป็นต้น นอกจากนี้ภาคกลางเป็นแหล่งที่ตั้งของ
สถาบันการศึกษาและสถาบันการวิจัยที่มีคุณภาพจึงมีความพร้อมและศักยภาพในการพัฒนาและน าเทคโนโลยี
และนวัตกรรมมายกระดับอุตสาหกรรมและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า รวมทั้งพัฒนาจากผู้รับจ้างผลิตที่ต้อง
พ่ึงพิงเทคโนโลยีจากต่างประเทศไปสู่การผลิตที่เป็นเจ้าของแบรนด์ตัวเองที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
สามารถออกแบบและพัฒนาขึ้นเอง 

(๒) เป็นแหล่งเกษตรสมัยใหม่และศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าเกษตรของประเทศ  
ภาคกลางเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่ส าคัญของประเทศ เช่น ข้าว อ้อย พืชผัก ข้าวโพดเลี้ยงสั ตว์ สับปะรด 
มะพร้าว ไม้ผล โคนม-โคเนื้อ สุกร ไก่ และสัตว์น้ า เนื่องจากมีสภาพพ้ืนที่เหมาะสมและระบบชลประทานที่
อุดมสมบูรณ์ มีแม่น้ าหลายสายไหลผ่าน มีพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลที่เหมาะแก่การท าประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ าชายฝั่งทะเล ซึ่งท าให้การผลิตสินค้าเกษตรของภาคมีความโดดเด่นและหลากหลายตามลักษณะพ้ืนที่ที่มี
ความแตกต่างกัน รวมทั้งยังมีสถาบันการศึกษาและวิจัยด้านการเกษตรในพ้ืนที่ ท าให้ภาคกลางมีศักยภาพและ
โอกาสในพัฒนาไปสู่การเกษตรสมัยใหม่โดยการใช้ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงกา ร
สร้างสรรค์นวัตกรรมที่ทันสมัยด้านการเกษตรมาใช้ในการสร้างมูลค่าเพ่ิม พัฒนาผลิตภาพ และสนับสนุนการ
ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย รวมทั้งลดผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้ยัง
มีตลาดค้าส่งค้าปลีกสินค้าเกษตรที่ส าคัญในพ้ืนที่ เช่น ตลาดไท ซึ่งเป็นตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรครบวงจร
ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน และตลาดสี่มุมเมือง จังหวัดปทุมธานี ตลาดศรีเมือง จังหวัดราชบุรี ตลาดปลาสุวพันธ์ 
จังหวัดอ่างทอง และตลาดมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร เป็นต้น ที่สามารถพัฒนาเป็นศูนย์รวบรวมและกระจาย
สินค้าเกษตรของประเทศรองรับการเติบโตของธุรกิจ e-Commerce  

(๓) เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ ภาคกลางมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้ง 
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ และแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่ งแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ ได้แก่  อุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา ชะอ า และหัวหิน เป็นต้น นอกจากนี้ภาคกลางยังมีพ้ืนที่อีกหลายแห่งที่มีสภาพภูมิอากาศ
และธรรมชาติที่เหมาะต่อการพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการเชิงสุขภาพ เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมายที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การบริการที่ พักแบบ Long Stay / Home Stay  
การบริการสปา การดูแลผู้สูงอายุ การบริการสุขภาพ นวดแผนไทย สมุนไพรเพ่ือสุขภาพ และอาหารสุขภาพ  
การท่องเที่ยวแบบผจญภัย ทัวร์ป่า ฯลฯ 

(๔) เป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งของประเทศและภูมิภาคอาเซียน โดยมีการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางคมนาคมขนส่งทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ อย่างเพียบพร้อมและทันสมัย  
อันเป็นผลจากที่ภาคกลางเป็นพ้ืนที่รองรับการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจจากกรุงเทพฯ สามารถ
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อ านวยความสะดวกในการคมนาคมขนส่งที่ครอบคลุมการเชื่อมโยงระหว่างเมือง ภาค และประเทศมากกว่า
ภาคอ่ืนๆ รวมทั้งเอ้ือต่อการพัฒนาธุรกิจบริการโลจิสติกส์ โดยเฉพาะการรวบรวมและกระจายสินค้าที่จะเติบโต
ควบคู่กับธุรกิจ e-Commerce 

(๕) เป็นที่ตั้งของสถาบันการศึกษาชั้นน าทุกระดับ และสถาบันวิจัยและพัฒนาที่มี 
ความพร้อมด้านเครื่องมืออุปกรณ์และบุคลากรการวิจัย ซึ่งมีบทบาทในการพัฒนาก าลังคนคุณภาพและช่วย
สนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาบนฐานนวัตกรรมที่มุ่งเน้นการเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันและสร้างความ
เข้มแข็งให้กับภาคการผลิต การค้า และการบริการ โดยมีมหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยและพัฒนาที่มีชื่อเสียง
จ านวนมาก ท าให้มีศักยภาพและโอกาสในการน าความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาใช้ในการปรับ
กระบวนการผลิตสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลายทั้งในด้านคุณภาพ มาตรฐาน 
และราคา รวมทั้งพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ที่สอดคล้องกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป อาทิ การขยายตัว
ของตลาดอาหารสุขภาพ สมุนไพร การแพทย์แผนไทย และการบริการดูแลผู้สูงอายุ 

(๖) เป็นศูนย์การดูแลและรักษาสุขภาพที่ได้มาตรฐานในระดับสากล โดยมีศูนย์
การแพทย์ชั้นน า และสถาบันการแพทย์เฉพาะทางที่มีชื่อเสียงจ านวนมาก ประกอบกับกระแสการให้
ความส าคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพและการรักษาพยาบาลที่เพ่ิมมากขึ้น ท าให้ภาคกลางมีความได้เปรียบใน
การเป็นศูนย์การดูแลและรักษาสุขภาพที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติเนื่องจากมีโรงพยาบาลที่
มีชื่อเสียง มีบุคลากรทางการแพทย์ และอุปกรณ์เครื่องทางการแพทย์เพียบพร้อมทั้งการแพทย์สมัยใหม่และ
การแพทย์แผนไทย 

๒.๒.๒ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

(๑) อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ยังขาดการน านวัตกรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่ม ใช้แรงงาน
เข้มข้น และส่งผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม ภาคกลางเป็นภาคที่ก าลังเผชิญกับการแย่งส่วนแบ่งทาง
การตลาดจากประเทศที่ต้นทุนในการผลิตต่ ากว่าท าให้ไม่สามารถแข่งขันด้วยราคาได้ เนื่องจากภาคกลางมี
ต้นทุนการผลิตค่อนข้างสูง ซึ่งสาเหตุส าคัญ ได้แก่ ค่าจ้างแรงงาน และค่าที่ดินที่สูงขึ้น และถ้าจะยกระดับไปสู่
ตลาดบนต้องแข่งขันกันด้วยความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เนื่องจากในหลายประเทศที่เป็นคู่แข่งทาง
การค้าได้มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปมาก นอกจากนี้การพัฒนาอุตสาหกรรมก็ยังคงต้องให้
ความส าคัญกับการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย ถ้าอุตสาหกรรมของภาคกลางไม่พัฒนาหรือปรับตัวจะท าให้
สูญเสียโอกาสความสามารถในการแข่งขัน  

(๒) พื้นที่เกษตรที่อุดมสมบูรณ์ลดลงจากการขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม และ
เป็นการท าเกษตรเชิงพาณิชย์ที่ใช้สารเคมีจ านวนมาก ภาคกลางมีที่ดินจ ากัดในการท าการเกษตรและราคา
ที่ดินมีราคาสูงขึ้นส่งผลต่อต้นทุนในการท าการเกษตร ท าให้ได้รับผลกระทบจากสินค้าเกษตรราคาถูกจาก
ประเทศอ่ืนที่ต้นทุนถูกกว่าเข้ามาตีตลาด และการใช้สารเคมีในการท าการเกษตรจ านวนมากท าให้เกิดสารพิษ
ตกค้างและได้รับผลกระทบจากมาตรการกีดกันที่ไม่ใช่ภาษี เช่น มาตรฐานการผลิตสินค้า มาตรฐานด้านความ
สะอาดและสุขอนามัย รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีแนวโน้มเกิดรุนแรงและมีความถี่มากขึ้นจะ
ส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตและคุณภาพของสินค้าเกษตร นอกจากนี้เกษตรกรส่วนใหญ่ของภาคยังเป็นผู้
พ้นวัยหนุ่มสาวและมีแนวโน้มจะขาดผู้สืบทอดการท าการเกษตรเนื่องจากเป็นอาชีพที่ต้องท างานหนักและมี
รายได้ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับภาคอุตสาหกรรมและบริการ ดังนั้นการพัฒนาเกษตรของภาคกลางต้องเร่ง
ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพสินค้าให้เป็นที่ยอมรับของประเทศคู่ค้า โดยยังคงให้
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ความส าคัญกับการพัฒนาและขยายผลการท าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมและสนับสนุน
การน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรมาใช้เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและผลิตภาพ (Productivity)  
การปรับเปลี่ยนการผลิตไปสู่สินค้าเกษตรมูลค่าสูง และการสร้างแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่หันมาสืบทอดอาชีพ
เกษตรกร 

(๓) การท่องเที่ยวกระจุกตัวในบางจังหวัด แหล่งท่องเที่ยวรอบนอกไม่เป็นที่รู้จักและ 
ขาดความพร้อมจึงไม่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้พักค้างในพื้นที่ ท าให้รายได้จากการท่องเที่ยวค่อนข้าง
น้อยเมื่อเทียบกับภาคอ่ืนๆ ประกอบกับการเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ท าให้ภาคการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง การท่องเที่ยวที่เน้นในด้านปริมาณจะได้ผลกระทบ
ค่อนข้างมาก เนื่องจากพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นท่องเที่ยวกลุ่มเล็กๆ แทนการท่องเที่ยวใน
ลักษณะหมู่คณะ และให้ความส าคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยเพ่ิมมากขึ้น ดังนั้นการท่องเที่ยวต้อง
ปรับตัวให้พร้อมรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป พัฒนาไปสู่การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพโดยใช้ประโยชน์จาก
ศักยภาพและจุดเด่นของพ้ืนที่ รวมทั้งให้ความส าคัญกับการดูแลเรื่องความสะอาด สุขอนามัย และความ
ปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นส าคัญ 

(๔) ปัญหาคุณภาพชีวิตของคนในเมือง ได้แก่ ปัญหาจราจร ขยะ น้ าเสีย และมลพิษ 
ทางอากาศ ภาคกลางมีการเติบโตและขยายตัวของเมืองสูง เมืองเติบโตอย่างไร้ระเบียบเป็นไปตามแรงกดดัน  
ทางเศรษฐกิจ และไม่สามารถเตรียมสาธารณูปโภคและสาธารณูปการได้ทัน ท าให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมเมืองที่
ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนที่อาศัยและท างานในเขตเมือง และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ อาทิ ปัญหาจราจรติดขัด ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และปัญหาขยะ ดังนั้นจึงควรเร่ง
ด าเนินการวางแผนพัฒนาและรองรับการขยายตัวของเมือง และพัฒนาเมืองให้เอ้ือต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมในอนาคต รวมทั้งค านึงถึงหลักอารยสถาปัตย์ (Universal Design) เพ่ือคนทุกกลุ่ม 

(๕) ขาดแคลนแรงงานทั้งมีทักษะและไม่มีทักษะฝีมือ ทักษะก าลังแรงงานอยู่ในเกณฑ์
ต่ าไม่สอดรับกับระดับการพัฒนาของภาค และค่าแรงงานสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้าน แรงงานภาคกลางส่วน
ใหญ่มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา และผู้ที่จบการศึกษาในสายอาชีพยังมีน้อยเมื่อเทียบกับสายสามัญ 
รวมทั้งมีค่าแรงงานสูงกว่าประเทศเพ่ือนบ้าน ท าให้อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นย้ายฐานการผลิตไปยัง
ประเทศอ่ืนที่มีค่าแรงงานถูกกว่าแทน รวมทัง้ผู้ประกอบการหลายแห่งจ้างแรงงานต่างด้าวแทนคนไทย อย่างไร
ก็ตาม ปัจจุบันมีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้เป็นอุปสรรคในเรื่องการใช้
แรงงานต่างด้าวที่มีค่าจ้างแรงงานถูก ท าให้กับผู้ประกอบการหลายแห่งได้รับผลกระทบ อย่างไรก็ตามภาค
กลางมีศักยภาพและโอกาสในการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาภาคการผลิตและบริการ ซึ่ง
ในอนาคตยิ่งมีความจ าเป็นต้องใช้แรงงานที่มีทักษะฝีมือ ดังนั้นจึงควรใช้ประโยชน์จากการเป็นที่ตั้งของ
สถาบันการศึกษาและวิจัยชั้นน าที่มีคุณภาพมาพัฒนาผลิตก าลังคนให้มีทักษะรองรับความต้องการในอนาคต 
และสร้างมาตรการจูงใจให้เด็กเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาและสายอาชีพมากข้ึน 

(๖) มีสถาบันการศึกษาและวิจัยช้ันน าทุกระดับแต่ยังขาดการน าผลงานวิจัยไปต่อยอด
ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการที่ชัดเจน ท าให้สินค้าและบริการส่วน
ใหญ่ของภาคกลางยังไม่ได้รับการพัฒนาและมีมูลค่าเพ่ิมต่ า การเข้าถึงการแข่งขันในตลาดบนมีความยากมาก
ขึ้น จึงควรเร่งหาแนวทางแก้ไขให้เกษตรกรและผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่มีเงินทุนไม่
มากหรือไม่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้วยตนเองได้สามารถเข้าถึงผลงานวิจัยต่างๆ และสามารถ
น าไปใช้ในการพัฒนาการผลิตสินค้าและบริการได้จริง โดยให้การสนับสนุนดูแลอย่างครบวงจรตั้งแต่การผลิต
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ไปจนถึงการตลาด ควบคู่กับการพัฒนาองค์ความรู้ให้เกษตรกรและผู้ประกอบการ SMEs สามารถพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อยอดจากภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อให้สามารถพัฒนาและพึงพาตนเองได้ในอนาคต  

(๗) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม ภาคกลางเป็นพ้ืนที่ที่ มีการ
เจริญเติบโตของกิจกรรมทางเศรษฐกิจสูงเมื่อเทียบกับพ้ืนที่ภาคอ่ืนๆ โดยเฉพาะพ้ืนที่จังหวัดปริมณฑลที่ เป็น
พ้ืนที่รองรับการขยายตัวของกรุงเทพฯ โดยเป็นแหล่งอุตสาหกรรมและที่อยู่ อาศัย ท าให้มีการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติในอัตราเร่งเกินกว่าที่ธรรมชาติจะฟ้ืนตัวได้ทัน เป็นเหตุให้เกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมา ดังนั้นภาคกลางควรที่จะเร่งด าเนินการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม ดูแลและฟ้ืนคืนระบบนิเวศ และปรับแนวทางการพัฒนาภาคการผลิตและบริการในอนาคตให้
เติบโตบนคุณภาพชีวิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความ
คุ้มค่ามากท่ีสุด 

3. กรอบทิศทางการพัฒนาภาค 
๓.๑ บทบาทของภาค เป็นภาคที่มีบทบาทการพัฒนาที่ส าคัญในการเป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตร 

แปรรูปและสินค้าอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก โดยอุตสาหกรรมส าคัญของภาคกลางที่มีสัดส่วนมูลค่า
ผลิตภัณฑ์สูงที่สุดของประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม สิ่งทอ เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย เครื่องหนัง 
กระดาษ เคมีภัณฑ์  เภสัชภัณฑ์  ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก ผลิตภัณฑ์ อ่ืนๆ ที่ท าจ ากแร่อโลหะ  
และเฟอร์นิเจอร์ นอกจากนี้ภาคกลางยังเป็นศูนย์กลางการค้าและการขนส่งของประเทศ เป็นฐานการเรียนรู้ 
การวิจัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เนื่องจากเป็นแหล่งที่ตั้งสถาบันทางการศึกษาและสถาบันวิจัยทั้งของ
ภาครัฐและภาคเอกชนที่มีชื่อเสียงและคุณภาพ และเป็นศูนย์การดูแลและรักษาสุขภาพที่ได้มาตรฐาน 
ในระดับสากล โดยมีศูนย์การแพทย์ชั้นน า และสถาบันการแพทย์เฉพาะทางที่มีชื่อเสียงจ านวนมาก  

๓.๒ ทิศทางการพัฒนาภาค ภาคกลางถือว่าเป็นหัวใจหลักส าคัญของการพัฒนาประเทศ เพราะเป็นพ้ืนที่
ที่เชื่อมโยงกับกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศ ส่งผลให้อิทธิพลของความเป็นเมืองและกิจกรรมความ
เจริญทางเศรษฐกิจจากกรุงเทพฯ แผ่กระจายไปยังพ้ืนที่โดยรอบจนเรียกได้ว่าเป็นพ้ืนที่เดียวกันในทุกด้าน  
กรุงเทพฯ และภาคกลางเป็นฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศ เป็นศูนย์กลางการบริหารราชการ โดยเป็นที่ตั้ง
ของกระทรวง กรม เป็นศูนย์กลางการบริการ ทั้งทางด้านการค้า การเงิน การขนส่ง และสุขภาพ รวมทั้งเป็น
ฐานการผลิตเพ่ือการส่งออกที่ส าคัญของประเทศ โดยในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ภาคกลาง มุ่งพัฒนา
เป็น “ฐานการผลิตสินค้าและบริการมูลค่าสูง” ที่เติบโตอย่างยั่งยืน และก าหนดทิศทางการพัฒนาภาคกลาง 
(C Direction) ที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนา HEART โดยใช้ประโยชน์ศักยภาพและความพร้อมทั้งด้านโลจิ
สติกส์ การวิจัยและพัฒนา ที่เอ้ือต่อการพัฒนาเทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรม มาช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิม  ให้กับ
สินค้าและบริการ (H: High Value-added Products and Services) และให้ความส าคัญกับการพัฒนาจาก 
ผู้รับจ้างผลิตไปสู่การผลิตที่เป็นเจ้าของแบรนด์ที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สามารถออกแบบและพัฒนาขึ้น
เอง และสนับสนุนการให้ความรู้เพ่ือพัฒนาคนให้มีทักษะหลากหลายทั้งทางด้าน  “Technical Skill”
โดยเฉพาะการคิดวิเคราะห์และการคิดเชิงนวัตกรรม และความคิดเชิงสร้างสรรค์และความคิดริเริ่ม 
รวมถึง “Human Skill” ที่สามารถเข้าใจจิตใจและอารมณ์ของผู้อ่ืนได้ และพัฒนาศักยภาพแรงงานให้มีทักษะ
ใหม่ที่จ าเป็นในการท างานและพัฒนายกระดับทักษะเดิมให้ดีขึ้น (E: Education and Training) เพ่ือรองรับ
การเติบโตของอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต รวมทั้งน าศักยภาพในด้านศิลปะและความคิด
สร้างสรรค ์(A: Art and Creativity) มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาออกแบบสินค้าและบรรจุภัณฑ์ให้มีอัตลักษณ์
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เฉพาะถิ่น งดงามและมีคุณภาพ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและเพ่ิมความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ และให้
ความส าคัญกับการปรับโครงสร้างการผลิต (R: Restructuring) โดยการน าเทคโนโลยีมาปรับใช้เพ่ือทดแทน
การใช้แรงงานแบบเข้มข้น การปรับเปลี่ยนจากการท าการเกษตรที่ไม่เหมาะสมไปสู่การท าการเกษตรที่ยั่งยืน 
และเน้นการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ควบคู่กับการฟ้ืนฟู อนุรักษ์ และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
(T: Treatment of Environmental Pollution and Restoring Natural Resources)  เพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓.๓ เป้าหมายรวม  

๓.๓.๑ อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคกลางขยายตัวเพ่ิมขึ้น 

๓.๓.๒ สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ของภาคกลางลดลง 

๓.๔ แนวทางการพัฒนา  

๓.๔.๑ พัฒนาและยกระดับภาคกลางไปสู่การเป็นฐานอุตสาหกรรมขั้นสูงที่ใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่สามารถออกแบบและพัฒนาขึ้นเอง โดยมีแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ดังนี้  

(๑) น าความรู้  เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนายกระดับ
กระบวนการผลิตอุตสาหกรรมและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า ตลอดจนพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาด อาทิ อาหารเสริมสุขภาพ และเครื่องส าอาง รวมทั้งประยุกต์ใช้ศิลปะและความคิด
สร้างสรรค์มาพัฒนาออกแบบสินค้าและบรรจุภัณฑ์ให้มีอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น งดงามและมีคุณภาพ เพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิมและเพ่ิมความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ 

(๒) สนับสนุนและส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมทางการแพทย์ ในเขตพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ
ในการรองรับ อาทิ จังหวัดนนทบุรี นครปฐม สมุทรปราการ ปทุมธานี และสมุทรสาคร อุตสาหกรรมอาหาร
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เพ่ือสุขภาพ และอุตสาหกรรมสมุนไพร ในเขตพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการรองรับ อาทิ จังหวัดนครปฐม ปทุมธานี 
สมุทรสาคร พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ ราชบุรี สุพรรณบุรี และสระบุรี และอุตสาหกรรมยานยนต์แห่ง
อนาคต (Next Generation Automotive) ในเขตพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการรองรับ อาทิ จังหวัดพระนคร 
ศรีอยุธยา และสมุทรปราการ  

(๓) สนับสนุนการพัฒนาจากผู้รับจ้างผลิตไปสู่การผลิตที่เป็นเจ้าของแบรนด์ที่ใช้เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมที่สามารถออกแบบและพัฒนาขึ้นเอง  

(๔) สนับสนุนให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สามารถ
เข้าถึงแหล่งทุน เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือใช้ในการด าเนินธุรกิจตลอดกระบวนการ ควบคู่กับการพัฒนา  
องค์ความรู้ให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อยอดจากภูมิปัญญาชาวบ้าน
เพ่ือให้สามารถพัฒนาและพึงพาตนเองได้ในอนาคต  

(๕) ส่งเสริมและพัฒนากลุ่ม Start Up ทีมุ่่งสร้างพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ 

(๖) ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๓.๔.๒ พัฒนาและยกระดับภาคกลางไปสู่การเป็นแหล่งเกษตรสมัยใหม่และศูนย์รวบรวมและ
กระจายสินค้าเกษตรของประเทศ โดยมีแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ดังนี้  

(๑) เพ่ิมผลิตภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สินค้าเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูปรวมทั้ง
วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในพ้ืนที่แหล่งผลิตส าคัญของภาค เพ่ือยกระดับรายได้ให้แก่เกษตรกรจะได้สร้าง
แรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่หันมาสืบทอดอาชีพเกษตรกร และลดการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่จะสร้าง
ปัญหาให้กับสิ่งแวดล้อม อาทิ ข้าว ในเขตพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา ชัยนาท ลพบุรี อ่างทอง 
ปทุมธานี สิงห์บุรี และนครปฐม อ้อย ในเขตพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี ลพบุรี และสุพรรณบุรี พืชผัก ในเขตพ้ืนที่
จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี และนครปฐม โคนม-โคเนื้อ ในเขตพ้ืนที่จังหวัดสระบุรี ลพบุรี 
กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และราชบุรี สุกร ในเขตพ้ืนที่จังหวัดราชบุรี และนครปฐม สัตว์ปีก ในเขตพ้ืนที่
จังหวัดลพบุรี สระบุรี กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี และสัตว์น้ า ในเขตพ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร 
สมุทรสงคราม และสมุทรปราการ ผ่านการวิจัย พัฒนา และการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เข้มข้น  

 (๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการท าการเกษตรรูปแบบใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีต่างๆ ที่มีความ
แม่นย าสูงมาใช้ในการท าการเกษตร เพ่ือพัฒนาไปสู่เกษตรกรอัจฉริยะ (Smart Farm หรือ Intelligent Farm) 
ซึ่งจะช่วยให้เกิดการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด  

(๓) ส่งเสริมการท าการเกษตรที่ยั่งยืน อาทิ การท าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ที่ให้
ความส าคัญกับความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม เพ่ือพัฒนาคุณภาพการท าการเกษตรไปสู่มาตรฐาน
ความปลอดภัย  

(๔) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่คุณค่าด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาฐานข้อมูลด้านการผลิตและการตลาดอย่างเป็นระบบและเป็น
ประโยชน์ต่อการวางแผนการผลิตของเกษตรกร และพัฒนาตลาดค้าส่งค้าปลีกสินค้าเกษตรที่ส าคัญในพ้ืนที่
ไปสู่การเป็นศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าเกษตรของประเทศรองรับการเติบโตของธุรกิจ e-Commerce  
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๓.๔.๓ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวส าคัญและแหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้เข้าสู่ตลาดท่องเที่ยวคุณภาพ 
โดยมีแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ดังนี้  

(๑) สร้างมูลค่าการท่องเที่ยวและปรับทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ โดยส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ในเขตจังหวัดที่มีแหล่งธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะถิ่น และแหล่งวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ อาทิ จังหวัดกาญจนบุรี เพชรบุรี 
ประจวบคีรีขันธ์ สระบุรี สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม เชิงประวัติศาสตร์ อาทิ พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี 
กาญจนบุรี สุพรรณบุรี และนครปฐม เชิงอาหารและวัฒนธรรม อาทิ พระนครศรีอยุธยา ชัยนาท ราชบุรี และ
เพชรบุรี เชิงกีฬา อาทิ จังหวัดสุพรรณบุรี เชิงการแพทย์และการส่งเสริมสุขภาพ อาทิ นครปฐม พระนคร 
ศรีอยุธยา เพชรบุรี กาญจนบุรี และสระบุรี  

(๒) ส่งเสริมการจัดการการท่องเที่ยวสีเขียวเพ่ือลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากการ
ท่องเที่ยว โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนบนพ้ืนฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการดูแลเรื่องความสะอาด สุขอนามัย และความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยว  

(๓) ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒธรรม โดยใช้จุดเด่นและ
ความคิดสร้างสรรค์ ศิลปะ วัฒธรรม และองค์ความรู้ท้องถิ่น มาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการ  
ที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นให้มีคุณค่าตอบสนองความต้องการของตลาดที่มีความหลากหลายมากขึ้น 

(๔) พัฒนาการท่องเที่ยวโดยค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับ โดยเฉพาะในจังหวัดที่
มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติและมีจ านวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวจ านวนมาก อาทิ จังหวัด
กาญจนบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และพระนครศรีอยุธยา 

๓.๔.๔ พัฒนาภาคกลางเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง โดยมีแนวทางการ
พัฒนาที่ส าคัญ ดังนี้  

(๑) ยกระดับบริการการแพทย์แบบครบวงจร (Medical Hub) และเป็นเครือข่ายรองรับ 
การขยายตัวจากกรุงเทพฯ ในเขตพ้ืนที่นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ 

(๒) ส่งเสริมการวิจัยทางการแพทย์และรักษาโรคเฉพาะทาง โดยภาคกลางมีศักยภาพและ
ความเป็นเลิศทางการรักษาเก่ียวกับโรคติดต่อและโรคติดเชื้อ โรคทรวงอก และโรคจิตเวช  

(๓) เพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาพยาบาลและพัฒนาขีดความสามารถ ในการให้บริการ 
ทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพ  

(๔) ส่งเสริมการแพทย์ทางเลือก โดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นเมือง
สมุนไพรและมีภูมิปัญญาต ารายาสมุนไพรและแพทย์แผนไทย อาทิ นครปฐม นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา 
เพชรบุรี กาญจนบุรี สระบุรี และชัยนาท 

๓.๔.๕ พัฒนาการผลิตก าลังคนให้มีทักษะรองรับอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต โดยมีแนว
ทางการพัฒนาที่ส าคัญ ดังนี้  

(๑) ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการเรียนการสอนในทุกพ้ืนที่ให้มีคุณภาพในระดับ
มาตรฐานสากลทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน โดยเฉพาะจังหวัดที่ไม่ได้ตั้ง อยู่ในเขตปริมณฑลของ
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กรุงเทพฯ เพ่ือให้ทุกพ้ืนที่สามารถผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ และลดพฤติกรรมการเลือกเข้าศึกษาใน
สถาบันการศึกษาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลโดยไม่ได้ค านึงถึงเรื่องระยะทางในการเดินทาง ท าให้ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าท่ีพัก รวมทั้งท าให้เกิดความแออัดในเขตพ้ืนที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล 

(๒) พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัยเพ่ือให้สามารถผลิตบุคลากรหรือแรงงาน 
ได้ตรงตามความต้องการของพ้ืนที่ อาทิ ยานยนต์ไฟฟ้า ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

(๓) สนับสนุนเทคโนโลยีทางการศึกษาให้แก่สถานศึกษาที่อยู่ห่างไกลความเจริญและมี
ความขาดแคลน อาท ิจังหวัดชัยนาท และกาญจนบุรี  

(๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างทักษะใหม่ที่จ าเป็นในการท างานให้สอดคล้องกับ 
ความต้องการ (ReSkill) ควบคู่กับการพัฒนาเพ่ือยกระดับทักษะเดิมให้ดีขึ้นรองรับการเติบโตในอนาคต 
(UpSkill) เพ่ือพัฒนาผลิตภาพแรงงานให้สูงขึ้น โดยเฉพาะพ้ืนที่จังหวัดที่มีความต้องการแรงงานที่ ทักษะฝีมือ
สูง อาทิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ และปทุมธานี  

๓.๔.๖ พัฒนาเมือง เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและเมืองชายแดน รวมทั้งพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคกลาง-ตะวันตก ให้เอ้ือต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต โดยมีแนวทางการพัฒนาที่
ส าคัญ ดังนี้  

(๑) เร่งด าเนินการวางแผนพัฒนารูปแบบเมืองเพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต
โดยค านึงถึงหลักอารยสถาปัตย์ (Universal Design) เพ่ือคนทุกกลุ่ม  

(๒) วางแผนบริหารจัดการพ้ืนที่ให้เอ้ือต่อการพัฒนาในอนาคต โดยค านึงถึงความยั่งยืน 
ทางภูมินิเวศ ภูมิสังคม และภูมิวัฒธรรม บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม  

(๓) เร่งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบขนส่งมวลชนและระบบขนส่งสาธารณะทั้งทางบก  
ทางน้ า และทางอากาศ เพ่ืออ านวยความสะดวกในการคมนาคมขนส่งสินค้า โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนา
ระบบขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบเชื่อมต่อ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการ
คมนาคมขนส่ง ให้เอ้ือต่อการพัฒนาธุรกิจบริการโลจิสติกส์ โดยเฉพาะการรวบรวมและกระจายสินค้าที่จะ
เติบโตควบคู่กับธุรกิจ e-Commerce 

(๔) เร่งด าเนินการพัฒนาตามแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคกลาง -ตะวันตก  
(CWEC) ในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา และนครปฐม 

๓.๔.๗ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ 
ดังนี้  

(๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติที่เป็นปัญหาส าคัญของภาค อาทิ การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมในเขตลุ่ม
น้ าเจ้าพระยา การแก้ไขปัญหาการรุกล้ าน้ าเค็มในเขตจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม และสมุทรปราการ 
การแก้ไขปัญหามลพิษในเขตพ้ืนที่เมืองและแหล่งอุตสาหกรรมของจังหวัดสมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี 
สมุทรสาคร พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี และการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลที่มีความรุนแรงใน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี และสมุทรปราการ 
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(๒) บริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบทั้งลุ่มน้ า ในเขตลุ่มน้ าที่ส าคัญของภาคกลาง อาทิ ลุ่ม
น้ าเจ้าพระยา ลุ่มน้ าแม่กลอง ลุ่มน้ าท่าจีน และลุ่มน้ าป่าสัก เพ่ือให้มีน้ าใช้อย่างเพียงพอและเหมาะสมทั้งใน
ด้านการใช้อุปโภคบริโภคในภาคครัวเรือน และใช้ในภาคการผลิตและบริการ  

(๓) ปรับแนวทางการพัฒนาภาคการผลิตและบริการในอนาคตให้เติบโตบนคุณภาพชีวิต
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อาทิ การส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว โดยเฉพาะในเขต
จังหวัดที่ไม่มีพ้ืนที่ป่าไม้ อาทิ อ่างทอง นนทบุรี และปทุมธานี 

(๔) บริหารจัดการการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ  ให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด  
โดยค านึงถึงความสามารถในการฟื้นคืนทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศกลับสู่สภาพเดิม  

๓.๕ ตัวอย่างแผนงานส าคัญ 

๓.๕.๑ แผนงานพัฒนาอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

(1)  สาระส าคัญ ภาคกลางเป็นฐานการผลิตของอุตสาหกรรมการส่งออกสินค้าที่ส าคัญ 
และสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ที่สูงให้แก่ภาค มีความพร้อมของสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยที่สามารถ
สนับสนุนการค้นคว้าวิจัย การพัฒนา ออกแบบและการทดสอบโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือยกระดับ
ศักยภาพของกลุ่มอุตสาหกรรมหรือวิสาหกิจเริ่มต้น (Start-Up) SMEs และอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ (New 
S-curve) เช่น อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) ให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานสากล เพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขันได้ ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพเศรษฐกิจ 
ด้านอุตสาหกรรม ด้วยการส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ดังนั้นการเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของอุตสาหกรรมเป้าหมายในพ้ืนที่เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน  โดยการปรับ
กระบวนการผลิต การพัฒนาคุณภาพและการบริหารจัดการการผลิตด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ และส่งเสริมการ
ใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและพลังงานสะอาด จึงมีความส าคัญและจ าเป็นที่ต้องเร่งด าเนินการ 

(๒) ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของแผนงาน 

ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง 

 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล โครงข่าย
อินเตอร์เนต็ และสิ่งสนับสนุน 

 ยกระดับการผลิต และทักษะฝีมือ
แรงงาน 

 ส่งเสริมการน าผลงานวิจัยสู่การผลิตเชิง
พาณิชย ์

 พัฒนาการผลิตและแปรรูป 
 เสรมิสร้างคุณภาพและ

มาตรฐาน 
 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม 

 พัฒนาแพลตฟอร์มข้อมลู
ภาครัฐท่ีเปดิเผยต่อสาธารณะ
ให้เกิดการต่อยอดน าไปใช้
ประโยชน ์

 ท าตลาดเชิงรุก โดยใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

๓.๕.๒ แผนงานพัฒนาและยกระดับการเกษตรของภาคกลางสู่การเกษตรสมัยใหม่ 

(1)  สาระส าคัญ ภาคกลางเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่ส าคัญ เช่น ข้าว อ้อย พืชผัก  
ปศุสัตว์ และประมง ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพ้ืนที่ทั้งทรัพยากร และสภาพภูมิประเทศจึงท าให้การผลิต
สินค้าเกษตรมีความหลากหลายและโดดเด่น รวมทั้งมีสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยที่สามารถสนับสนุน
การวิจัย และการพัฒนาสินค้าให้มีมูลค่าสูง จึงท าให้ภาคกลางมีศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาไปสู่การ
จัดท าเกษตรสมัยใหม่ มุ่งสู่การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและอินทรีย์ ที่มีต้นทุนการผลิตต่ า ลดการใช้สารเคมี 
โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาสร้างให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ และสร้างมูลค่าเพ่ิมตลอดห่วงโซ่
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คุณค่าและเนื่องจากภาคกลาง เป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งของประเทศและภูมิภาคอาเซียน จึงท าให้มีขีด
ความสามารถในการพฒันาเป็นศูนย์กระจายสินค้าเกษตรของประเทศรองรับการเติบโตด้านเศรษฐกิจได้ ดังนั้น 
การพัฒนาภาคกลางไปสู่เกษตรสมัยใหม่ โดยน าเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้ในการผลิต และการแปรรูปที่มี
คุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน สามารถช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านการเกษตรของประเทศได้อย่าง
ชดัเจน และสนับสนุนให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึน 

(๒) ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของแผนงาน 

ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง 

 พัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านการผลิต เช่น 
คุณภาพดิน แหล่งน้ าและระบบกระจาย
น้ าเพื่อการเกษตร 

 พัฒนาเกษตรกร/แรงงาน 
 ปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อพัฒนา

คุณภาพสินค้ามุ่งสู่สินค้าปลอดภัย 
 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ในการผลติสินคา้เกษตรเพื่อปรับเปลี่ยน
สู่การท าการเกษตรแบบฟาร์มอัจฉริยะ 
(Smart Farming) 

 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวตักรรม
ในแปรรูปผลผลิต เพื่อสร้างมลูค่าเพิ่ม 

 พัฒนาการแปรรูปสินค้าเกษตร
ไปสูผ่ลติภณัฑ์ที่มีคณุภาพและมี
มูลค่าสูง 

 พัฒนาบรรจุภณัฑ์ใหม้ีความ
หลากหลายตามความต้องการ
ของผู้บริโภค 

 พัฒนาและส่งเสรมิการตลาด 
 ส่งเสริมการสรา้งตราสินค้า 

อัตลักษณ ์
 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และศูนย์

กระจายสินค้า 

๓.๕.๓ แผนงานพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวของภาคกลางเข้าสู่ตลาดท่องเที่ยวคุณภาพ 

(1) สาระส าคัญ ภาคกลางมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งแหล่งท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวเชิงอาหาร และ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ ได้แก่ อุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา ชะอ า และหัวหิน เป็นต้น ซึ่งสามารถพัฒนาและต่อยอดในธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ
เชิงสุขภาพได้ เพ่ือตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่เกิดขึ้นใหม่ ดังนั้น การยกระดับมาตรฐาน
คุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและบริการ การสร้างมูลค่าเพ่ิมของการท่องเที่ยวและปรับทิศทางการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความต้องการ ซึ่งยังคงรักษาเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นไว้ รวมทั้ง ให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนบนพ้ืนฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

(๒) ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของแผนงาน 

ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง 

 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอ านวย
ความสะดวกและสนับสนุนการท่องเที่ยว 

 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและสร้าง
เครือข่าย 

 พัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวและก าหนด
ประเภทกลุ่มนักท่องเที่ยว  

 เสรมิสร้างคุณภาพ มาตรฐาน 
และคณุค่า ท่องเที่ยว สินค้า 
และบริการที่เป็นอัตลักษณ์
เฉพาะถิน่ 

 สร้างสรรคม์ูลคา่เพิ่ม/เสริม
นวัตกรรม 

 ประชาสมัพันธ์สร้างการรับรู้ต่อ
นักท่องเที่ยว 

 น าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
พัฒนาตลาดเชิงรุก 

 สนับสนุนการเชื่อมโยงระหว่าง
การท่องเที่ยวและกลุ่มธุรกิจอื่น
ตลอดห่วงโซคุ่ณคา่การ
ท่องเที่ยว 
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๓.๕.๔ แผนงานพัฒนาภาคกลางเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง 

(1) สาระส าคัญ ภาคกลางเป็นศูนย์การดูแลและรักษาสุขภาพท่ีได้มาตรฐานในระดับสากล 
โดยมีศูนย์การแพทย์ชั้นน า และสถาบันการแพทย์เฉพาะทางที่มีชื่อเสียงจ านวนมาก ประกอบกับกระแส  
การให้ความส าคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพและการรักษาพยาบาลที่เพ่ิมมากขึ้น ท าให้ภาคกลางมีความ
ได้เปรียบในการเป็นศูนย์การดูแลและรักษาสุขภาพที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติเนื่องจาก  
มีโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียง มีบุคลากรทางการแพทย์ และอุปกรณ์เครื่องทางการแพทย์เพียบพร้อมทั้งการแพทย์
สมัยใหม่และการแพทย์แผนไทย 

(๒) ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของแผนงาน 

ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง 

 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
สาธารณสุข 

 พัฒนาและส่งเสรมิการศึกษา วิจัยด้าน
สาธารณสุข 

 พัฒนาระบบสาธารณสุขมลูฐาน 
 พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ทุก

ประเภท 

 พัฒนาระบบการบริการ
สาธารณสุข 

 ส่งเสริมการแพทย์ทางเลือก 
 

 พัฒนาภาคีเครือข่ายและ
พันธมิตรด้านสาธารณสุข 

 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
ด้านสุขภาพแก่ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ทุกช่วงวัยในทุกช่องทางการ
สื่อสาร 
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ร่าง 
กรอบแผนพัฒนาภาคตะวันออก (พ.ศ. 2566 – 2570) 

  
1. สถานการณแ์ละผลการพัฒนาภาค 

1.1 สถานการณ์การพัฒนาภาค 

1.1.1 ด้านเศรษฐกิจ 

(1) ภาพรวม  

 ภาคตะวันออกเป็นแหล่งเศรษฐกิจที่
ส าคัญของประเทศ รองลงมาจากกรุงเทพมหานครและภาคกลาง 
โดยภาคตะวันออกมีมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาค ณ ราคาประจ าปี ๒๕๖๒ 
เท่ากับ ๓,๐๔๒,๙๑๖ ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๑๘ ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ เมื่อเทียบขนาดเศรษฐกิจของภาค
ตะวันออก ปี ๒๕59 กับปี ๒๕๖๒ พบว่า ภาคตะวันออกมีสัดส่วน
การผลิตเพ่ิมขึ้น จากร้อยละ ๑7.5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ ในปี ๒๕59 เป็นร้อยละ ๑๘ ในปี ๒๕๖๒  

ตารางท่ี 1 : มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคตะวันออก ณ ราคาประจ าปี  
หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 2558 2559 2560 2561 2562 
Per capita 

2562 

มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคตะวันออก 2,364,855 2,553,815 2,803,330 2,990,334 3,042,916 ๕๐๒,๔๗๑ 

สัดส่วน/ประเทศ 17.2 17.5 18.1 18.3 18  

ประเทศ 13,743,478 14,590,337 15,488,664 16,368,711 16,898,086 ๒๔๓,๗๘๗ 

ที่มา : ประมวลข้อมูลโดยใช้ฐานข้อมูล GDP ของส านักบัญชีประชาชาต ิส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 

 โครงสร้างเศรษฐกิจของภาคตะวันออกพึ่งพิงภาคอุตสาหกรรมมากที่สุ ด 
ช่วง 3 ปีแรกของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 ภาคอุตสาหกรรมมีสัดส่วนถึง 
ร้อยละ ๖๕.๓ ของผลิตภัณฑ์ภาค อุตสาหกรรมส าคัญที่มีสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์สูงของภาค คือ อุตสาหกรรม 
การผลิตถ่านโค้ก และผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียม การผลิตยานยนต์ รถพ่วงและรถกึ่งพ่วง การผลิต
ผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ทางทัศนศาสตร์  การผลิตเคมีภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์เคมี  
ภาคบริการมีสัดส่วนร้อยละ ๒๘.๕ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการค้าและการขนส่ง และภาคการเกษตรมีบทบาทน้อย 
เพียงร้อยละ ๖.๑ โดยส่วนใหญ่เป็นการผลิตพืช เมื่อเทียบกับช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ที่ภาคอุตสาหกรรม 
มีสัดส่วนร้อยละ ๖๖.๙ ภาคบริการมีสัดส่วนร้อยละ ๒๖.๓ และภาคการเกษตรที่ร้อยละ ๖.๘ จะสังเกตได้ว่า 
ภาคบริการมีสัดส่วนเพ่ิมมากข้ึน ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมและการเกษตรมสีัดส่วนลดลง  
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ตารางที ่2 : โครงสร้างผลิตภัณฑ์ภาคตะวันออก ณ ราคาประจ าปี 

สาขาการผลิต หน่วย 2558 2559 2560 2561 2562 

เฉลี่ย  
ระยะแผนฯ 

11  
(2555 -  
2559) 

เฉลี่ย  
ระยะแผนฯ 

12  
(2560 -  
2562) 

ภาคการเกษตร 
ล้านบาท 151,378 151,150 184,216 172,291 184,315 - - 
สัดส่วน 6.4 5.9 6.6 5.8 6.1 6.8 6.1 

ภาคอุตสาหกรรม 
ล้านบาท 1,562,876 1,682,631 1,837,573 1,974,991 1,961,247 - - 
สัดส่วน 66.1 65.9 65.5 66 64.5 66.9 65.3 

เหมืองแร ่
เหมืองหิน 

ล้านบาท 286,315 254,251 260,483 286,494 278,276 - - 
สัดส่วน 12.1 10 9.3 9.6 9.1 13.6 9.3 

อุตสาหกรรม ล้านบาท 1,147,326 1,293,379 1,425,956 1,521,998 1,522,550 - - 
สัดส่วน 48.5 50.6 50.9 50.9 50 48.1 50.6 

อื่นๆ ล้านบาท 129,235 135,001 151,133 166,499 160,420 - - 
สัดส่วน 5.5 5.3 5.4 5.6 5.3 5.2 5.4 

ภาคบริการ 
ล้านบาท 650,601 720,034 781,542 843,052 897,354 - - 
สัดส่วน 27.5 28.2 27.9 28.2 29.5 26.3 28.5 

ค้าส่งค้าปลีก ล้านบาท 223,047 249,706 285,381 308,351 328,337 - - 
สัดส่วน 9.4 9.8 10.2 10.3 10.8 9 10.4 

ขนส่งฯ ล้านบาท 86,311 95,283 99,590 108,137 111,448 - - 
สัดส่วน 3.6 3.7 3.6 3.6 3.7 3.5 3.6 

อื่นๆ ล้านบาท 341,243 375,044 396,571 426,564 457,569 - - 
สัดส่วน 14.4 14.7 14.1 14.3 15 13.8 14.5 

ผลิตภัณฑ์รวม 
ล้านบาท 2,364,855 2,553,815 2,803,330 2,990,334 3,042,916 - - 
สัดส่วน 100 100 100 100 100 100 100 

ที่มา : ประมวลขอ้มูลโดยใช้ฐานขอ้มูล GPP ของส านักบัญชปีระชาชาต ิสศช.    

 เศรษฐกิจภาคตะวันออกขยายตัวต่ ากว่าระดับประเทศเล็กน้อย ช่วง 3 ปีแรกของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เศรษฐกิจภาคตะวันออกขยายตัวร้อยละ 3.๔๕ เพ่ิมสูงขึ้นมากกว่าการขยายตัวของ
ช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ที่ขยายตัวร้อยละ ๓.2 แต่ยังคงต่ ากว่าการขยายตัวของระดับประเทศที่ร้อยละ 3.5๔ 
ทั้งท่ีภาคตะวันออกเป็นภาคที่มีบทบาททางเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศ ซึ่งสาเหตุหลักมาจากเศรษฐกิจของ
ภาคพ่ึงพิงการส่งออกและได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกซบเซาโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม ซึ่งอัตรา
การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมในช่วง ๓ ปีที่ผ่านมาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ ๒.๕ 
ส่วนภาคการเกษตรและบริการ ขยายตัวร้อยละ ๓.๓ และ ๕.๗ ตามล าดับ  

ตารางท่ี 3 : อัตราการขยายตัวผลิตภัณฑ์ภาคตะวันออก จ าแนกตามภาคการผลิต แบบปริมาณลูกโซ่  
                                                                                              หน่วย : ร้อยละ 

สาขาการผลิต 2558 2559 2560 2561 2562 เฉลี่ย ระยะแผนฯ 11  
(2555 - 2559) 

เฉลี่ย ระยะแผนฯ 12  
(2560 - 2562) 

ภาคการเกษตร -6.8 -6.4 15.7 -6.5 0.5 -3.8 3.3 

ภาคอุตสาหกรรม 1.8 5.6 4.7 2.5 0.4 3.3 2.5 

เหมืองแร่เหมืองหิน 1.1 2.1 -0.8 -3.7 0.9 2.3 -1.2 

อุตสาหกรรม 1.4 7.5 5.6 3.8 0.1 3.6 3.2 

อื่นๆ 6.6 -3.4 5.8 0.7 2.1 3.9 2.9 
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สาขาการผลิต 2558 2559 2560 2561 2562 เฉลี่ย ระยะแผนฯ 11  
(2555 - 2559) 

เฉลี่ย ระยะแผนฯ 12  
(2560 - 2562) 

ภาคบริการ 5 6.6 6.2 5.7 5.4 4.8 5.7 

ค้าส่งค้าปลีก 5.3 6.4 10.8 5.7 5.2 2.7 7.2 

ขนส่งฯ 3 3.1 4.6 7.9 4.5 4.7 5.7 

อื่นๆ 5.4 7.6 3.9 5.2 5.7 6.2 4.9 

ผลิตภัณฑ์รวมภาคตะวันออก 2 5.1 5.7 2.8 1.8 3.2 3.45 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 3.1 3.4 4.2 4.2 2.3 3.5 3.5๔ 
ที่มา : ประมวลข้อมูลโดยใช้ฐานข้อมูล GPP ของส านักบัญชปีระชาชาต ิสศช. 

 ภาคตะวันออกมีมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคเฉลี่ยต่อหัว (GRP Per capita) สูงกว่า
ระดับประเทศ ปี 2562 ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวประชากรของภาคตะวันออก (GRP Per capita) เท่ากับ ๕๐๒,๔๗๑ 
บาทต่อคนต่อปี สูงกว่าระดับประเทศที่มีมูลค่าผลิตภัณฑ์เฉลี่ยต่อหัวเท่ากับ ๒๔๓,๗๘๗ บาทต่อคนต่อปี โดยจังหวัด
ที่มีมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดเฉลี่ยต่อหัว (GPP Per capita) สูงที่สุดคือ จังหวัดระยอง ๙๘๘,๗๔๘ บาทต่อคนต่อปี 
รองลงมาคือ จังหวัดชลบุรี ๕๗๑,๒๓๔ บาทต่อคนต่อปี ปราจีนบุรี ๕๕๑,๑๕๐ บาทต่อคนต่อปี และฉะเชิงเทรา 
๔๕๙,๐๐๕ บาทต่อคนต่อปี ส่วนจังหวัดที่มีมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดเฉลี่ยต่อหัวต่ าที่สุดคือ จังหวัดสระแก้ว 
๗๖,๑๙๙ บาทต่อคนต่อปี ซ่ึงต่ ากว่าจังหวัดระยอง ๑๓ เท่า 

ตารางท่ี 4 : มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวประชากร  
                                                                                       หนว่ย : บาทต่อคนต่อป ี

รายการ 2558 2559 2560 2561 2562 

มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวภาคตะวันออก 420,818 447,396 479,960 502,492 502,471 

อัตราการขยายตวั (ร้อยละ) -0.6 6.3 7.3 4.7 -0.004 

ประเทศ 202,152 213,553 225,126 236,860 243,787 

ที่มา : ส านกับัญชีประชาชาต ิสศช. 

 พื้นที่เศรษฐกิจหลักของภาคตะวันออกยังคงกระจุกตัวอยู่ในจังหวัดที่เป็นแหล่ง
อุตสาหกรรมส าคัญของภาค โดยจังหวัดที่มีสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อภาคสูงที่สุด คือ จังหวัดชลบุรี 
ร้อยละ ๓๔.๘ รองลงมาคือ จังหวัดระยอง ร้อยละ ๓๒.๗ และฉะเชิงเทรา ร้อยละ ๑๒.๗ ส่วนจังหวัดที่มีสัดส่วน
มูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อภาคต่ าที่สุดคือ จังหวัดนครนายก ร้อยละ ๑ ซึ่งชี้ให้เห็นว่า การกระจายการพัฒนาใน
ภาคตะวันออกยังไม่ทั่วถึงทุกพ้ืนที่ 

(2) การเกษตร 

 ภาคตะวันออกมีศักยภาพในการพัฒนาด้านการเกษตร ทั้งการผลิตพืช ปศุสัตว์ 
และประมง โดยภาคตะวันออกเป็นแหล่งผลิตข้าว พืชผัก พืชหัว อาทิ มันส าปะหลัง และเป็นแหล่งผลิตผลไม้และ
ผลไม้แปรรูปที่ส าคัญของประเทศ รวมทั้งยังมีศักยภาพในด้านการท าประมง ทั้งประมงชายฝั่งและประมงน้ าลึก 
มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรภาคตะวันออก ณ ราคาประจ าปี ๒๕๖๒ ประมาณ ๑๘๔,๓๑๕ ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจาก 
๑๕๑,๑๕๐ ล้านบาท ปี ๒๕๕๙ การเกษตรของภาคตะวันออก มีสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ ๖.๑ ต่อ
มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคตะวันออก และร้อยละ ๑๓.๔ ของมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรของประเทศ ผลิตภัณฑ์ 
ภาคเกษตรภาคตะวันออก ในช่วง 3 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ขยายตัวร้อยละ ๓.๓ สูงกว่าในช่วง
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แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ที่หดตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๘ ต่อปี การเกษตรของภาคตะวันออกมีปัญหาส าคัญที่ต้องเร่ง
แก้ไขหลายประการ เช่น คุณภาพดินเสื่อมจากการใช้สารเคมี สารเคมีตกค้างในผลผลิต และการขาดแคลนน้ า
เนื่องจากการแย่งใช้น้ าระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ เป็นต้น  

 แหล่งการท าเกษตรที่ส าคัญของภาคตะวันออก คือ จังหวัดจันทบุรี มีสัดส่วน 
การผลิตร้อยละ ๓๙.๙ รองลงมาคือ จังหวัดระยอง ร้อยละ ๑๔.๔ ฉะเชิงเทรา ร้อยละ ๑๐.๗ และตราด  
ร้อยละ ๑๐.๔ ปัจจุบันพ้ืนที่เกษตรกรรมของภาคตะวันออกได้แปรเปลี่ยนไปเป็นพ้ืนที่อุตสาหกรรมและที่อยู่อาศัย
มากขึ้น แต่ภาคตะวันออกก็ยังถือได้ว่าเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่ส าคัญของประเทศแห่งหนึ่ง ทั้งด้าน 
การเพาะปลูก การเลี้ยงปศุสัตว์ และการประมง สินค้าเกษตรที่ส าคัญของภาคตะวันออก ได้แก่ ข้าวและพืชไร่ 
ผลผลิตที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าวและมันส าปะหลัง จังหวัดที่มีพ้ืนที่ปลูกข้าวนาปีมาก คือ จังหวัดสระแก้ว ฉะเชิงเทรา 
ปราจีนบุรี และนครนายก ส่วนจังหวัดที่มีพ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลังมาก คือ จังหวัดสระแก้ว ฉะเชิงเทรา และชลบุรี 
ผลไม้ ผลผลิตที่ส าคัญได้แก่ ทุเรียน จังหวัดที่เป็นแหล่งปลูกทุเรียนที่ส าคัญ คือ จังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด 

มังคุด แหล่งปลูกท่ีส าคัญ คือ จังหวัดจันทบุรี ตราด และระยอง ล าไย แหล่งปลูกที่ส าคัญ คือ จังหวัดจันทบุรี  
เงาะ แหล่งปลูกที่ส าคัญ คือ จังหวัดจันทบุรี และตราด ลองกอง แหล่งปลูกที่ส าคัญ คือ จังหวัดจันทบุรี ด้านปศุสัตว์ 
ได้แก่ ไก่เนื้อ แหล่งเลี้ยงที่ส าคัญ คือ จังหวัดชลบุรี ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา และระยอง ไก่ไข่ แหล่งเลี้ยงที่ส าคัญ 
คือ จังหวัดฉะเชิงเทรา นครนายก และชลบุรี  เป็ดเนื้อ แหล่งเลี้ยงที่ส าคัญ คือ จังหวัดฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี 
นครนายก และระยอง เป็ดไข่ แหล่งเลี้ยงที่ส าคัญ คือ จังหวัดฉะเชิงเทรา และชลบุรี และสุกร แหล่งเลี้ยงที่ส าคัญ 
คือ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ปราจีนบุรี และระยอง ส าหรับด้านประมง ภาคตะวันออกมีศักยภาพในการท า 
ประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า โดยจังหวัดที่มีมูลค่าผลิตภัณฑ์ประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าสูงที่สุด  
คือ จังหวัดตราด รองลงมาคือ จังหวัดชลบุรี ระยอง และจันทบุรี ตามล าดับ 

ตารางท่ี ๕ : โครงสร้างและอัตราการขยายตัวภาคการเกษตร รายกิจกรรมการผลิต 
หน่วย : ร้อยละ 

กิจกรรมการผลิต 
โครงสร้างการผลิต อัตราการขยายตัว 

เฉลี่ยระยะแผนฯ ๑๑  
(๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) 

เฉลี่ยระยะแผนฯ ๑2  
(๒๕60 - 2562) 

เฉลี่ยระยะแผนฯ ๑๑  
(๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) 

เฉลี่ยระยะแผนฯ ๑2  
(๒๕60 - 2562) 

พืช 76.1 75.9 -3.7 3.4 
ปศุสัตว์ 11.9 11.4 0 1.8 
บริการทางการเกษตร และปา่ไม้ 1.7 1.6 1.2 -1.7 
ประมง 10.2 11.1 -9.4 5.2 
เกษตร 100 100 -4.6 3.3 

ที่มา : ส านกับัญชีประชาชาติ สศช.  

 พื้นที่ชลประทานต่อพื้นที่เกษตรของภาคตะวันออกต่ ากว่าประเทศ ปี 2562  
ภาคตะวันออกมีพ้ืนที่ ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรรวมประมาณ ๑๒.๙0 ล้านไร่  คิดเป็นร้อยละ ๘.๖  
ของพ้ืนที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรทั้งประเทศ และมีพ้ืนที่ชลประทาน ประมาณ ๒.๗0 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๗.๗ 
ของพ้ืนที่ชลประทานทั้งประเทศ และคิดเป็นสัดส่วนพ้ืนที่ชลประทานต่อพ้ืนที่เกษตรร้อยละ ๒๐.๘ ซึ่งต่ ากว่า 
ของประเทศที่มีสัดส่วนร้อยละ ๒๓.๒ 

 เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ยังมีไม่มากนัก จากข้อมูลการตรวจ
รับรองเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ของกรมวิชาการเกษตร ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ พบว่า  
ภาคตะวันออกมีพ้ืนที่ได้รับการรับรองแหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยรวมทั้งสิ้น ๘๙๐,๕๘๖.๓๖ ไร่ แบ่งออกเป็นที่
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ยังไม่หมดอายุ ๘๖๓,๒๗๓.๘๔ ไร่ และที่หมดอายุ ๒๗,๓๑๒.๕๒ ไร่ โดยจังหวัดของภาคตะวันออกที่มีพ้ืนที่ได้รับการ
รับรองแหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยมากท่ีสุด คือ จังหวัดจันทบุรี รองลงมาคือ จังหวัดตราด สระแก้ว และ
ระยอง และเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งสิ้น ๔,๖๑๖.๗๙ ไร่ แบ่งออกเป็นที่ยังไม่หมดอายุ ๑,๖๑๑.๘๙ ไร่ และที่หมดอายุ 
๓,๐๐๔.๙๐ ไร่ โดยจังหวัดที่มีพ้ืนที่ได้รับการรับรองแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์มากท่ีสุดคือ จังหวัดจันทบุรี 
รองลงมาคือ จังหวัดตราดและระยอง 

(3) อุตสาหกรรม 

 สาขาอุตสาหกรรมเป็นสาขาการผลิตหลักของภาค ภาคตะวันออกมีมูลค่าผลิตภัณฑ์
ภาคอุตสาหกรรม ณ ราคาประจ าปี ๒๕๖๒ เท่ากับ ๑,๙๖๑,๒๔๗ ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจาก ๑,๖๘๒,๖๓๑ ล้านบาท 
ในปี ๒๕๕๙ โดยเป็นมูลค่าผลิตภัณฑ์สาขาอุตสาหกรรม ๑,๕๒๒,๕๕๐ ล้านบาท สาขาเหมืองแร่ ๒๗๘,๒๗๖ ล้านบาท 
สาขาการไฟฟ้า ๑๔๙,๕๓๑ ล้านบาท และสาขาการประปา ๑๐,๘๘๙ ล้านบาท สาขาอุตสาหกรรมจึงเป็นสาขา 
การผลิตหลักที่ส าคัญของภาคตะวันออก ปี ๒๕๖๒ สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์สาขาอุตสาหกรรมต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์
ภาค คิดเป็นร้อยละ ๕๐ และมีสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์สาขาอุตสาหกรรมต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์สาขาอุตสาหกรรม
ของประเทศ คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๒ สาขาอุตสาหกรรมในช่วง 3 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ขยายตัว 
ร้อยละ ๓.๒ และชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ที่ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๖ ต่อปี อีกทั้ง 
ปี 2563 เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้ประเทศคู่ค้าล๊อกดาวน์
ประเทศ ส่งผลให้การน าเข้าวัตถุดิบเพื่อน ามาใช้ในการผลิตสินค้าต้องหยุดชะงัก ประกอบกับการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมในภาพรวมของภาคตะวันออก รวมทั้งของ
ประเทศ ปรับตัวลดลง อาท ิอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมยาง อุตสาหกรรมน้ ามันปิโตรเลียม 

 แหล่งผลิตที่ส าคัญของภาคตะวันออกยังคงกระจุกตัวในจังหวัดชลบุรี ระยอง 
ปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา จังหวัดที่มีสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์สาขาอุตสาหกรรมสูงที่สุด คือ จังหวัดชลบุรี  
ร้อยละ ๓๔.๔ รองลงมาคือ จังหวัดระยอง ร้อยละ ๒๙.๗ ปราจีนบุรี ร้อยละ ๑๗.๖ และฉะเชิงเทรา ร้อยละ ๑๗ 
ตามล าดับ ส าหรับอุตสาหกรรมส าคัญๆ ที่มีสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์สูงที่สุดของภาคตะวันออก คือ อุตสาหกรรม 
การผลิตถ่านโค้กและผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียม คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๓ ของมูลค่าผลิตภัณฑ์สาขา
อุตสาหกรรมของภาค มีแหล่งผลิตที่ส าคัญอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี และระยอง รองลงมาคือ อุตสาหกรรม 
การผลิตยานยนต์ รถพ่วงและรถกึ่งพ่วง ร้อยละ ๑๕.๔ มีแหล่งผลิตที่ส าคัญอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ปราจีนบุรี ระยอง และชลบุรี  อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ 
ทางทัศนศาสตร์ ร้อยละ ๑๐.๘ มีแหล่งผลิตที่ส าคัญอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดปราจีนบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และระยอง  
และอุตสาหกรรมการผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี ร้อยละ ๘.๔ มีแหล่งผลิตที่ส าคัญอยู่ในพ้ืนที่จังหวัด
ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา 

 การพัฒนาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกต้องเตรียมการรองรับการพัฒนาและ 
การลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและยังต้องค านึงถึงสิ่งแวดล้อม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ภาคอุตสาหกรรมบนฐานของเทคโนโลยีสมัยใหม่และนวัตกรรม ภาคตะวันออกจึงเป็นพ้ืนที่ เป้าหมาย 
ในการพัฒนาเพ่ือรองรับการลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต เช่น อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ หุ่นยนต์  
และอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ภาคตะวันออกยังคงเผชิญอุปสรรคส าคัญ 
ในการพัฒนาอุตสาหกรรม โดยเฉพาะปัญหาสิ่งแวดล้อมจากภาคอุตสาหกรรมที่จ าเป็นต้องด าเนินการแก้ไข  
อาทิ ปัญหาน้ าเสีย มลพิษทางอากาศ ขยะ การแย่งกันใช้น้ า และการจราจรติดขัด  
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(4) การท่องเที่ยว 

 ภาคตะวันออกเป็นพื้นที่ที่มีความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียง
ในระดับนานาชาต ิเช่น พัทยา เกาะช้าง และเกาะเสม็ด เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่ผ่านมา แหล่งท่องเที่ยว
ส าคัญหลายแห่งของภาคตะวันออกประสบปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวคือ แหล่งท่องเที่ยวทางทะเล
เสื่อมโทรม ทรัพยากรธรรมชาติถูกท าลาย โดยเฉพาะชายหาดและแหล่งปะการังธรรมชาติ ปัญหาขยะมูลฝอย 
และการบุกรุกพ้ืนที่เพ่ือประกอบธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว ปี ๒๕๖๒ ภาคตะวันออกมีนักท่องเที่ยวมา
เยี่ยมเยือน ๔๑.๗๖ ล้านคน ขณะที่ปี 2563 เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) ส่งผลให้จ านวนนักท่องเที่ยวลดลงอย่างมากเหลือ 18.52 ล้านคน (คิดเป็นร้อยละ 13.5 ของประเทศ) 
ลดลงจาก 36.35 ล้านคน ในปี 2559 จังหวัดที่มีจ านวนนักท่องเที่ยวมากที่สุด คือ จังหวัดชลบุรี รองลงมา
คือ จังหวัดระยอง และฉะเชิงเทรา ส าหรับจ านวนนักท่องเที่ยวในช่วง 4 ปี ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (ปี 
๒๕๖๐ – ๒๕๖3) มีอัตราการหดตัวเฉลี่ยร้อยละ 10.3 ต่อปี จากที่เคยขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๙.๙ ในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และถ้าเทียบกับประเทศ พบว่า หดตัวเล็กน้อย โดยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
ระดับประเทศมีอัตราการหดตัวเฉลี่ยร้อยละ 10.1 ต่อปี อย่างไรก็ตาม การลดลงอย่างมากของจ านวน
นักท่องเที่ยวในปี 2563 กลายเป็นโอกาสในการฟ้ืนตัวของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติต่างๆ กลับมามีความ
อุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้น 

 รายได้จากการท่องเที่ยวลดลง ปี 2563 ภาคตะวันออกมีรายได้จากการ
ท่องเที่ยว 99,990 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 12.6 ของประเทศ) ลดลงจาก 278,364 ล้านบาท ในปี 
๒๕๕๙ จังหวัดที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวมากที่สุดของภาคตะวันออก คือ จังหวัดชลบุรี รองลงมาคือ จังหวัด
ระยอง และตราด ตามล าดับ ส าหรับรายได้จากการท่องเที่ยวของภาคตะวันออกในช่วง 4 ปี ของแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๑๒ (ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖3) มีอัตราการหดตัวเฉลี่ยร้อยละ 10.9 ต่อปี จากที่เคยขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 
๑๖.๕ ต่อปี ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 แต่ถ้าเทียบกับประเทศ พบว่า หดตัวน้อยกว่า โดยช่วงแผนพัฒนา
ฯ ฉบับที่ 12 ระดับประเทศมีอัตราการหดตัวเฉลี่ยร้อยละ 11.5 ต่อปี ส าหรับรายได้จากการท่องเที่ยวในปี 
๒๕๖4 ยังคงมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากหลายประเทศยังคงเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ส่งผลต่อการเดินทางและพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น การท่องเที่ยวใน
อนาคตจ าเป็นต้องปรับตัวให้ทันกับบริบทการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

(5) การค้าส่งค้าปลีก 

 ภาคตะวันออกเป็นแหล่งการค้าที่ส าคัญของประเทศรองมาจากกรุงเทพฯ และ
ภาคกลาง ภาคตะวันออกมีมูลค่าผลิตภัณฑ์สาขาการค้า ณ ราคาประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เท่ากับ ๓๒๘,๓๓๗ 
ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจาก ๒๔๙,๗๐๖ ล้านบาท ในปี ๒๕๕๙ มูลค่าผลิตภัณฑ์สาขาการค้า คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ  
1๐.๘ ของเศรษฐกิจภาค และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๑๒ ของมูลค่าผลิตภัณฑ์สาขาการค้าทั้งประเทศ ส าหรับ
อัตราการขยายตัวมีแนวโน้มเติบโตดี โดยในช่วง 3 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 
๗.๒ ขยายตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ที่ขยายตัวร้อยละ ๒.๗ โดยจังหวัดที่มีมูลค่า
การค้าสูงที่สุดของภาคตะวันออก คือ จังหวัดชลบุรี ร้อยละ ๓๕.๙ รองลงมาคือ จังหวัดระยอง ร้อยละ ๒๕.๖ 
ฉะเชิงเทรา ร้อยละ ๑๕ และปราจีนบุรี ร้อยละ ๑๑.๗ อย่างไรก็ตาม ปี ๒๕๖๓ เกิดการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้ภาคการค้าได้รับผลกระทบทั้งการค้าภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศ ภาคการค้าจึงจ าเป็นต้องปรับตัวเพ่ือให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทใหม่ และพฤติกรรมผู้บริโภคที่
เปลี่ยนแปลงไป  
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(6) การค้าชายแดน 

 ภาคตะวันออกมีศักยภาพในการพัฒนาด้านการค้าชายแดนกับประเทศกัมพูชา 
โดยภาคตะวันออกมีพ้ืนที่ชายแดนติดกับกัมพูชาทางฝั่งตะวันออก ซึ่งจังหวัดที่เป็นแหล่งการค้าชายแดน 
ที่ส าคัญคือ จังหวัดสระแก้ว ตราด และจันทบุรี ปี ๒๕๖3 ภาคตะวันออกมีมูลค่าการค้าชายแดน รวมทั้งสิ้น
ประมาณ ๑37,813 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจาก ๑๑๖,๒๘๑ ล้านบาท ในปี ๒๕๕๙ โดยเป็นมูลค่าการส่งออก  
1๑๘,790 ล้านบาท และน าเข้า ๑9,023 ล้านบาท อัตราการขยายตัวการค้าชายแดนของภาคตะวันออก
ในช่วง 4 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖3) ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 4.8 ต่อปี ชะลอตัว
ลงจากช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ที่ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๑๓.๗ ต่อปี ส าหรับปี ๒๕๖๓ เกิดการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้ประเทศไทยต้องเข้มงวดในการควบคุมการเข้า - ออก
ตลอดแนวชายแดน ส่งผลให้มูลค่าการค้าชายแดนลดลง นอกจากการค้าชายแดนแล้ว ภาคตะวันออกยังมี
การค้าผ่านแดนไปยังประเทศเวียดนามและจีน โดยปี ๒๕๖3 ภาคตะวันออกมีมูลค่าการค้าผ่านแดน 
รวมประมาณ 3,024 ล้านบาท เป็นการส่งออก 1,240 ล้านบาท และน าเข้า 1,785 ล้านบาท 

 ภาคตะวันออกเป็นภาคที่ได้ดุลการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านมาโดยตลอด โดย
สินค้าส่งออกไปยังประเทศกัมพูชาที่ส าคัญ ได้แก่ เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ 
เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบฯ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ และเครื่องจักรกลและส่วนประกอบ
อ่ืนๆ ส่วนสินค้าน าเข้าจากประเทศกัมพูชาที่ส าคัญ ได้แก่ ผักและของปรุงแต่งจากผัก ลวดและสายเคเบิลที่หุ้ม
ฉนวน อะลูมิเนียมและผลิตภัณฑ์ เสื้อผ้าส าเร็จรูป และเครื่องรับ-ส่งสัญญาณและอุปกรณ์ติดตั้ง  

1.1.๒ ด้านสังคม 

(1) ประชากร 

 อัตราการเพิ่มของจ านวนประชากรสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ  ปี ๒๕๖2  
ภาคตะวันออกมีจ านวนประชากรทั้งสิ้น ๕.1๐ ล้านคน (ชาย ๒.51 ล้านคน และหญิง ๒.๕9 ล้านคน) หรือ
ร้อยละ ๗.7 ของประเทศ เพ่ิมขึ้นจาก ๔.95 ล้านคน ในปี ๒๕๕9 และมีอัตราการเพ่ิมประชากรรวมของภาค
ตะวันออกในช่วงปี ๒๕๕9 - ๒๕๖2 เฉลี่ยร้อยละ ๑ ต่อปี สูงกว่าประเทศที่มีอัตราการเพ่ิมเฉลี่ยร้อยละ ๐.3 
โดยจังหวัดชลบุรีมีจ านวนประชากรมากที่สุด ๑.๕6 ล้านคน รองลงมา คือ จังหวัดระยอง 0.๗4 ล้านคน และ
ฉะเชิงเทรา 0.๗2 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 30.5 14.4 และ 14.1 ของประชากรภาค ตามล าดับ ส่วนหนึ่ง
เป็นผลมาจากการที่ภาคตะวันออกเป็นศูนย์กลางความเจริญทางด้านอุตสาหกรรมของประเทศ เป็นแหล่งรวม
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและแหล่งจ้างงาน ส่งผลให้ประชากรจากภูมิภาคอ่ืนๆ อพยพมาพักอาศัยและประกอบ
อาชีพ 

 สัดส่วนประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นและก าลังเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ 
โครงสร้างประชากรของภาคตะวันออกจะเปลี่ยนสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ในปี 2574 โดยปี 2562 ภาค
ตะวันออกมีสัดส่วนผู้สูงอายุร้อยละ 13.6 ซึ่งต่ ากว่าระดับประเทศที่มีสัดส่วนผู้สูงอายุร้อยละ 17.5 และ
เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 12.7 ในปี 2559 ส่งผลให้ประชากรวัยแรงงานต้องรับภาระในการดูแลผู้สูงอายุมากขึ้น 
จากประชากรวัยแรงงาน ๑๐๐ คน ต้องรับภาระในการดูแลผู้สูงอายุจาก 18 คน ในปี ๒๕๕9 เพ่ิมขึ้นเป็น ๒๐ 
คน ในปี ๒๕๖2 
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 ประชากรเมืองโดยรวมเพิ่มขึ้น ปี ๒๕๕9 ภาคตะวันออกมีประชากรเมืองจ านวน  
๑.99 ล้านคน หรือร้อยละ 40.2 ของประชากรทั้งภาค และปี 2562 มีประชากรเมืองเพ่ิมขึ้น เป็น ๒.๐5 
ล้านคน หรือร้อยละ ๔๐.3 ของประชากรทั้งภาค หรือมีอัตราการเพ่ิมของจ านวนประชากรเมืองของภาค
ตะวันออกในช่วงปี ๒๕๕9 - ๒๕๖2 เฉลี่ยร้อยละ 1.1 ต่อปี โดยจังหวัดชลบุรีมีอัตราการเพ่ิมของประชากร
เมืองมากที่สุดร้อยละ 1.7 รองลงมา คือ จังหวัดระยองและสระแก้ว มีอัตราการเพ่ิมของประชากรเมือง  
ร้อยละ 1.5 และ 0.5 ตามล าดับ 

ตารางท่ี 6 : จ านวนประชากรของภาคตะวันออก 

รายการ 
ปี 

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

จ านวนประชากร (ลา้นคน) 4.90 4.95 5 5.06 5.10 

โครงสร้างประชากร (ร้อยละ)      

       กลุ่ม 0 - 14 ปี 18.1 18 18 17.9 17.8 

       กลุ่ม 15 - 59 ปี 69.5 69.3 69.1 68.8 68.5 

       กลุ่ม 60+ 12.4 12.7 13 13.3 13.6 

จ านวนประชากรเมือง (ล้านคน) 1.97 1.99 2.01 2.03 2.05 

 ประชากรแฝงกระจุกตัวในจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ  ปี ๒๕๖2 
จังหวัดชลบุรีมีประชากรแฝงประมาณ 0.๕4 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ ๖.7 ของประชากรแฝงทั้งประเทศ 
(๘.๐2 ล้านคน) ซึ่งมากเป็นอันดับสามของประเทศ (ไม่รวมกรุงเทพฯ) และมากที่สุดของภาคตะวันออก 
รองลงมา คือ จังหวัดระยอง มีประชากรแฝงประมาณ 0.๒3 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 2.9 ของประชากรแฝง
ทั้งประเทศ ซึ่งทั้ง ๒ จังหวัดเป็นแหล่งจ้างงานส าคัญของภาคตะวันออก โดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมและ
บริการ และเป็นแหล่งที่ตั้งของสถาบันการศึกษา ดังนั้นการสร้างโอกาสในการเข้าถึงการบริการภาครัฐทางด้าน
สวัสดิการ สาธารณูปโภค การรักษาพยาบาล และด้านอ่ืนๆ จึงมีความส าคัญและมีจ าเป็นที่ภาครัฐจะต้องดูแล
และให้บริการอย่างเท่าเทียม 

(๒) แรงงาน 

 สัดส่วนก าลังแรงงานของภาคตะวันออกมีแนวโน้มลดลงและส่วนใหญ่อยู่ใน 
ภาคบริการ ปี ๒๕๖2 ภาคตะวันออกมีประชากรอายุตั้งแต่ ๑๕ ปีขึ้นไป ๔.88 ล้านคน เป็นผู้ที่อยู่ในก าลัง
แรงงานหรือผู้ที่พร้อมจะท างาน ๓.4๔ ล้านคน หรือร้อยละ ๗๐.5 ของประชากรอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป ลดลงจากปี 
๒๕๕9 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 71.1 โดยก าลังแรงงานเหล่านี้ ประกอบด้วย ผู้มีงานท า ๓.4๑ ล้านคน ซึ่งส่วนใหญ่ 
ร้อยละ ๕๑.๕ อยู่ในภาคบริการ รองลงมา ร้อยละ ๒๗.1 อยู่ในภาคอุตสาหกรรม และร้อยละ 21.4 อยู่ในภาค
การเกษตร แรงงานในภาคบริการมีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ 51.8 ในปี ๒๕๕9 เป็นร้อยละ ๕๑.๕ ในปี ๒๕๖
2 เช่นเดียวกับแรงงานในภาคอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มลดลง จากร้อยละ 27.5 ในปี ๒๕๕9 เป็นร้อยละ 
๒๗.1 ในปี ๒๕๖2 ขณะที่แรงงานในภาคเกษตรกรรมมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น จากร้อยละ 20.7 ในปี ๒๕๕9  
เป็นร้อยละ 21.4 ในปี ๒๕๖2 ส าหรับอัตราการว่างงาน มีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ 0.9 ในปี ๒๕๕9 เป็น
ร้อยละ ๐.7 ในปี ๒๕๖2 
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 แรงงานส่วนใหญ่มีความรู้ระดับประถมศึกษา ขณะที่แรงงานระดับอาชีวศึกษามี
สัดส่วนน้อยมาก ปี ๒๕๖2 มีผู้มีงานท า 3.41 ล้านคน โดยแรงงานส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา 
และต่ ากว่า ร้อยละ 34.3 ลดลงจากร้อยละ 37.3 ในปี ๒๕๕9 ระดับมัธยมต้น ร้อยละ 21.6 เพ่ิมขึ้นจาก 
ร้อยละ 20.3 ในปี ๒๕๕9 ระดับมัธยมปลาย ร้อยละ 15 เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 14.2 ในปี ๒๕๕9 ระดับ 
อุดมศึกษา ร้อยละ 11.8 ลดลงจากร้อยละ 12.4 ในปี ๒๕๕9 ระดับอาชีวศึกษามีสัดส่วนน้อยที่สุด คือ  
ร้อยละ 3.9 ลดลงจากร้อยละ ๔.4 ในปี ๒๕๕9 อีกทั้งการผลิตแรงงานระดับอาชีวศึกษายังไม่สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันที่ต้องการแรงงานสายวิชาชีพที่มีคุณภาพจ านวนมาก 

ตารางท่ี 7 : จ านวนผู้มีงานท าจ าแนกตามระดับการศึกษา 

สถานภาพแรงงาน 2558 2559 2560 2561 2562 
ล้านคน ร้อยละ ล้านคน ร้อยละ ล้านคน ร้อยละ ล้านคน ร้อยละ ล้านคน ร้อยละ 

ก าลังแรงงาน 3.33 - 3.33 - 3.34 - 3.35 - 3.44 - 
ผู้มีงานท า 3.29 - 3.28 - 3.31 - 3.38 - 3.41 - 

ท่ีไม่มีการศึกษา 0.10 3 0.10 3 0.11 3.3 0.10 2.8 0.09 2.6 
ท่ีมีการศึกษา

ระดับประถมและต่ ากว่า 
1.25 38.2 1.23 37.3 1.19 36.1 1.20 35.5 1.17 34.3 

ท่ีมีการศึกษา 
ระดับมัธยมต้น 

0.63 19.1 0.67 20.3 0.69 20.8 0.70 20.8 0.74 21.6 

ท่ีมีการศึกษา 
ระดับมัธยมปลาย 

0.45 13.7 0.47 14.2 0.47 14.1 0.49 14.5 0.51 15 

ท่ีมีการศึกษา 
ระดับอาชีวะ 

0.14 4.1 0.14 4.4 0.14 4.2 0.14 4.2 0.13 3.9 

ท่ีมีการศึกษา 
ระดับวิชาชีพขั้นสูง 

0.25 7.7 0.25 7.5 0.26 7.8 0.27 8 0.30 8.7 

ท่ีมีการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 

0.43 13.1 0.41 12.4 0.40 12.2 0.41 12.2 0.40 11.8 

อื่นๆ และไม่ทราบ 0.04 1.1 0.03 0.9 0.05 1.5 0.06 1.9 0.07 2.1 
ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ

 ก าลังแรงงานของภาคตะวันออกเข้าสู่ระบบประกันสังคมเพิ่มขึ้น โดยสัดส่วน
ผู้ประกันตนต่อก าลังแรงงานเพ่ิมข้ึนจาก ร้อยละ 54.7 ในปี ๒๕๕9 เป็นร้อยละ 62.2 ในปี ๒๕๖๐ ซึ่งสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยของประเทศที่ร้อยละ 43.4 โดยปี ๒๕๖2 ภาคตะวันออกมีแรงงานอยู่ในระบบประกันสังคม จ านวน 
2.14 ล้านคน หรือร้อยละ 62.2 ของก าลังแรงงานของภาค โดยจังหวัดระยองมีแรงงานอยู่ในระบบประกันสังคม
มากที่สุดร้อยละ 88.7 รองลงมา คือ จังหวัดชลบุรีและฉะเชิงเทรา ร้อยละ 87.4 และ 66.7 ตามล าดับ ขณะที่
จังหวัดที่มีแรงงานอยู่ในระบบประกันสังคมน้อยที่สุด คือ จังหวัดสระแก้วและจันทบุรี ร้อยละ 20.3 เท่ากัน 

 การพึ่งพิงแรงงานต่างด้าวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ปี ๒๕๖2 ภาคตะวันออกมีแรงงาน 
ต่างด้าว ๓ สัญชาติ (เมียนมา สปป.ลาว และกัมพูชา) ที่ได้รับอนุญาตให้ท างานคงเหลือในภาค จ านวน 434,068 
คน คิดเป็นร้อยละ 14.4 ของแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ท างานคงเหลือทั้งประเทศเพ่ิมข้ึนจากปี ๒๕๕9 
จ านวน 163,108 คน โดยจังหวัดชลบุรีมีแรงงานต่างด้าวเข้ามาท างานมากที่สุดของภาคตะวันออก จ านวน 
163,713 คน รองลงมา คือ จังหวัดระยอง จ านวน 91,490 คน และฉะเชิงเทรา จ านวน 50,193 คน 
ตามล าดับ ทั้งนี้มีสาเหตุจากโครงสร้างประชากรของภาคตะวันออกที่เข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุ ขณะที่ประชากร 
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วัยแรงงานและวัยเด็กมีแนวโน้มลดลง ประกอบกับแรงงานบางสาขาไม่เป็นที่นิยมของคนไทย โดยเฉพาะ
กิจการก่อสร้าง และกิจการประมงทะเล แปรรูปสัตว์น้ าและแปรรูปด้านการเกษตรอ่ืนๆ ผู้ประกอบการจึงต้อง
ใช้แรงงานจากประเทศเพ่ือนบ้าน โดยเฉพาะแรงงานสัญชาติกัมพูชาและเมียนมา ตามล าดับ  

(3) การศึกษา 

 ประชากรในภาคตะวันออกมีโอกาสได้รับการศึกษาสูงขึ้น ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ย
ของประเทศ จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕ - ๕๙ ปี เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จาก ๙.
40 ปี ในปี ๒๕๕9 เป็น ๙.60 ปี ในปี ๒๕๖2 แต่ยังคงต่ ากว่าค่าเฉลี่ยประเทศที่ ๙.70 ปี โดยจังหวัดชลบุรี  
มีจ านวนปีการศึกษาของประชากรเฉลี่ยสูงสุดของภาคตะวันออกที่ 10.40 ปี รองลงมา คือ จังหวัดปราจีนบุรี
และระยองที ่10 และ ๙.50 ปี ตามล าดับ 

(4) สาธารณสุข 

 ประชาชนในภาคตะวันออกมีโอกาสได้รับการบริการด้านสาธารณสุขดีขึ้น 
เนื่องจากมีสถานบริการสาธารณสุขครอบคลุมทุกพ้ืนที่  มีโรงพยาบาลรัฐบาล จ านวน ๘๒๘ แห่ง แบ่งเป็น 
โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) ๕๘ แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) ๗ แห่ง โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) ๕ แห่ง  
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) จ านวน ๗๕๘ แห่ง โดยสัดส่วนแพทย์ต่อประชากรของภาค
ตะวันออก มีการกระจายตัวดีขึ้น จาก ๑ : 1,790 คนในปี ๒๕๕9 เป็น ๑ : ๑,๕34 คนในปี ๒๕๖2 ซึ่งใกล้ 
เคียงกับจ านวนแพทย์ต่อประชากรของมาตรฐานโลกที่ก าหนดไว้ คือ ๑ คนต่อประชากร ๑,๕๐๐ คน โดย
จังหวัดนครนายกมีโอกาสได้รับบริการด้านสุขภาพสูงที่สุดของภาคตะวันออก ปี ๒๕๖2 มีแพทย์ต่อประชากร 
๑ : 1,098 คน รองลงมา คือ จังหวัดชลบุรี มีแพทย์ต่อประชากร ๑ : ๑,129 คน ส่วนจังหวัดสระแก้ว 
ปราจีนบุรี และตราด มีการกระจายตัวของแพทย์ต่ า โดยมีแพทย์ต่อประชากร ๑ : 3,155 คน ๑ : 2,026 คน 
และ ๑ : 1,961 คน ตามล าดับ ส่งผลให้การบริการด้านสาธารณสุขยังคงไม่ทั่วถึงและต้องปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง 

 ประชาชนในภาคตะวันออกมีแนวโน้มเจ็บป่วยด้วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
(NCDs) มากขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิต อัตราการเจ็บป่วยด้วยกลุ่มโรค NCDs ใน ๕ โรคส าคัญ 
ได้แก่ โรคมะเร็ง ความดันโลหิต หัวใจ เบาหวาน และหลอดเลือดสมอง เพ่ิมขึ้นจาก 5,866.60 ต่อประชากร
แสนคน ในปี ๒๕๕9 เป็น ๖,644.10 ต่อประชากรแสนคน ในปี ๒๕๖2 โดยจังหวัดนครนายก มีการเจ็บป่วย
ด้วยกลุ่มโรค NCDs สูงที่สุดของภาคตะวันออก คิดเป็น 12,710.80 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ 
จังหวัดจันทบุรี คิดเป็น 9,613.20 ต่อประชากรแสนคน และตราด คิดเป็น 7,429.30 ต่อประชากรแสนคน 
เมื่อพิจารณาการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็ง ซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตสูงที่สุดของคนไทย พบว่า ภาคตะวันออกมี
อัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งเพ่ิมขึ้นจาก 825.90 ต่อประชากรแสนคน ในปี ๒๕๕9 เป็น 967.30  
ต่อประชากรแสนคน ในปี ๒๕๖2 โดยจังหวัดนครนายกมีการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งสูงที่สุดของภาคตะวันออก 
คิดเป็น 2,241.20 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาเป็นจังหวัดจันทบุรี คิดเป็น 1,651 ต่อประชากรแสนคน 
และชลบุรี คิดเป็น 1,168.70 ต่อประชากรแสนคน ซึ่งสูงกว่าระดับประเทศที่ 1,078.20 ต่อประชากร 
แสนคน 
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ตารางท่ี 8 : การเจ็บป่วยด้วยกลุ่มโรค NCDs 5 โรคหลัก ของภาคตะวันออก (มะเร็ง ความดันโลหิต หัวใจ 
เบาหวาน และหลอดเลือดสมอง) 

หน่วย : ต่อประชากรแสนคน 

การเจ็บป่วยด้วยกลุม่โรค NCDs 2558 2559 2560 2561 2562 
มะเร็ง 768.20 825.90 860.70 891.40 967.30 
หัวใจ 1,263.60 1,351.70 1,367.50 1,326.60 1,489.60 
โรคหลอดเลือดสมอง 477.30 526.70 536.40 550.90 587 
เบาหวาน 1,152.30 1,212.30 1,272.50 2,110.70 1,385.20 
ความดันโลหิตสูง 1,826.90 1,950.10 2,025.30 2,110.70 2,214.90 
รวมการเจ็บป่วย 5 โรค 5,488.40 5,866.60 6,062.40 6,269 6,644.10 

ที่มา : ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 ภาคตะวันออกมีปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นลดลง แต่ยังคงสูงกว่าค่าเฉลี่ยของ
ประเทศ การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอายุ 15 - 19 ปี มีแนวโน้มลดลงจาก 8,973 คนในปี 2559 เป็น 6,319 คน 
ในปี ๒๕๖2 หรือคิดเป็นอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ ๑๕ - ๑๙ ปี ลดลงจาก 56 คนต่อประชากรหญิง 
อายุ ๑๕ - ๑๙ ปี พันคน ในปี ๒๕๕9 เป็น 4๒.10 คนต่อประชากรหญิงอายุ ๑๕ - ๑๙ ปี พันคน ในปี ๒๕๖2  
แต่ยังสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศที่มีอัตรา ๓1.30 คนต่อประชากรหญิงอายุ ๑๕ - ๑๙ ปี พันคน โดยจังหวัด
นครนายก มีอัตราการคลอดบุตรสูงสุด เท่ากับ 47.10 รองลงมา คือ จังหวัดระยองและชลบุรี เท่ากับ 45.90 
และ 43.60 ตามล าดับ 

(5) คุณภาพชีวิต 

 ชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินลดลง ภาคตะวันออกมีคดีเกี่ยวกับ
ชีวิต ร่างกาย และเพศ และคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ เพ่ิมข้ึนจาก 131.1 คดีต่อประชากรแสนคน ในปี ๒๕๕9  
เป็น 157.4 คดีต่อประชากรแสนคน ในปี ๒๕๖2 โดยจังหวัดระยองมีสัดส่วนคดีสูงสุด 328.4 คดีต่อ
ประชากรแสนคน รองลงมา คือ จังหวัดชลบุรีและปราจีนบุรี มีสัดส่วนคดี 154.8 และ 140.9 คดีต่อ
ประชากรแสนคน ตามล าดับ ส าหรับการจับกุมคดียาเสพติดมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น จาก 653.6 คดีต่อประชากร
แสนคน ในปี ๒๕๕9 เป็น 864.7 คดีต่อประชากรแสนคน ในปี ๒๕๖2 ทั้งนี้พบว่า สัดส่วนการจับกุมคดียา
เสพติดสูงสุดอยู่ที่จังหวัดระยอง เท่ากับ ๑,775.3 คดีต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ จังหวัดนครนายก
และชลบุรี เท่ากับ 911.2 และ 837.1 คดีต่อประชากรแสนคน ตามล าดับ 

ตารางท่ี 9 : สัดส่วนคดีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และคดียาเสพติด 
หน่วย : คนต่อประชากรแสนคน 

รายการ 
คดีความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สิน คดียาเสพติด 

2558 2559 2560 2561 2562 2558 2559 2560 2561 2562 

ภาคตะวันออก 166.8 131.1 163.6 148.2 157.4 518.8 653.6 766 801.4 864.7 

ประเทศ 112.2 90.8 126.1 105.8 96.5 422.4 438.6 543.3 524.7 543.8 
ที่มา : ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และกรมการปกครอง 
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 สถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้ าในการกระจายรายได้ของภาค
ตะวันออกมีแนวโน้มลดลง จ านวนคนจนหรือประชากรที่มีรายจ่ายเพ่ือการบริโภคต่ ากว่าเส้นความยากจน
เพ่ิมขึ้นจาก 297.31 พันคน ในปี ๒๕๕9 เป็น 313.68 พันคน ในปี 2562 แต่สัดส่วนคนจนของภาค
ตะวันออกมีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ 5.3 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 5.2 ในปี 2562 โดยจังหวัดสระแก้วมี
สัดส่วนคนจนมากท่ีสุดของภาคตะวันออก ร้อยละ 18.7 รองลงมา คือ จังหวัดตราดและจันทบุรี มีสัดส่วนคน
จนร้อยละ 9.7 และ 8.9 ตามล าดับ โดยค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจาย
รายได้ของภาคตะวันออกมีแนวโน้มลดลงจาก 0.397 ในปี 2560 เป็น 0.392 ในปี 2562 โดยจังหวัดที่มี
ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคลดลง คือ จังหวัดระยอง ฉะเชิงเทรา และจันทบุรี  ขณะที่จังหวัดสระแก้วมี
ความเหลื่อมล้ ามากที่สุด โดยมีสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค เท่ากับ 0.456 รองลงมา คือ จังหวัดจันทบุรี
และนครนายก มีสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค เท่ากับ 0.452 และ 0.414 ตามล าดับ 

1.1.3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ 

(1) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ทรัพยากรดินยังคงมีสภาพเสื่อมโทรม การใช้ที่ดินนอกภาคการเกษตรเพ่ิมขึ้น 
ขณะที่พ้ืนที่เกษตรลดลง ทรัพยากรดินมีแนวโน้มความเสื่อมโทรมในระดับสูง  ซึ่งมีสาเหตุหลักจากกิจกรรม 
การพัฒนาที่ไม่เหมาะสมที่ด าเนินการในพ้ืนที่ เช่น การใช้สารเคมีในภาคการเกษตร การเผาเพ่ือเตรียมพ้ืนที่ 
ท าการเกษตร การทิ้งกากของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น นอกจากนี้  ยังมีปัญหาดินเสื่อมโทรมที่เกิด 
ตามธรรมชาติ ได้แก่ ปัญหาดินเปรี้ยวจัดซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่ ๐.๙๐ ล้านไร่ การรุกล้ าของน้ าเค็ม และปัญหาดิน
พรุ ที่มักเกิดในบริเวณท่ีลุ่มน้ าขังชายฝั่งทะเล  

 พื้นที่ป่าไม้ภาคตะวันออกเพิ่มข้ึนเล็กน้อย ช่วงปี ๒๕๕8 – ๒๕๖2 พ้ืนที่ป่าไม้ของ
ภาคตะวันออกเพ่ิมขึ้น 0.04 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.7 โดยปี ๒๕๖2 ภาคตะวันออกมีพ้ืนที่ป่าไม้  
๕.๑๓ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๒๒.5 ของพ้ืนที่ภาคตะวันออก และร้อยละ ๕ ของพ้ืนที่ป่าไม้ทั้งประเทศ  
โดยจังหวัดที่มีสัดส่วนพ้ืนที่ป่าไม้ต่อพ้ืนที่จังหวัดมากที่สุด คือ จังหวัดจันทบุรี สระแก้ว และปราจีนบุรี 
ตามล าดับ ส่วนจังหวัดที่มีสัดส่วนพ้ืนที่ป่าไม้ต่อพ้ืนที่จังหวัดน้อยที่สุด คือ จังหวัดระยอง คิดเป็นร้อยละ ๘.๑ 
ของพ้ืนที่จังหวัด การเพ่ิมขึ้นของพ้ืนที่ป่าไม้ภาคตะวันออก ส่วนใหญ่เกิดจากนโยบายและมาตรการต่างๆ 
ของภาครัฐ ในการบริหารจัดการ อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ อาทิ การทวงคืนผืนป่าจากนายทุนที่บุกรุก
ป่าไม้ รวมทั้งการด าเนินโครงการป่าชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

 พื้นที่ป่าชายเลนภาคตะวันออก เพิ่มขึ้น (จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด 
และฉะเชิงเทรา) ช่วงปี ๒๕๕2 – ๒๕๖2 พ้ืนที่ป่าชายเลนของภาคตะวันออกเพ่ิมข้ึน 0.04 ล้านไร่ คิดเป็นร้อย
ละ 24.7 โดยปี ๒๕๖2 ภาคตะวันออกมีพ้ืนที่ป่าชายเลน 0.20 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.9 ของพ้ืนที่ 
ภาคตะวันออก และร้อยละ 11.5 ของพ้ืนที่ป่าชายเลนทั้งประเทศ โดยจังหวัดที่มีพ้ืนที่ป่าชายเลนมากที่สุด  
คือ จังหวัดจันทบุรี คิดเป็นร้อยละ 5.9 ของพ้ืนที่ป่าชายเลนทั้งประเทศ ขณะที่จังหวัดที่มีสัดส่วนพ้ืนที่ป่าชาย
เลนน้อยที่สุด คือ จังหวัดชลบุรี คิดเป็นร้อยละ 0.4 ของพ้ืนที่ป่าชายเลนทั้งประเทศ การเพ่ิมขึ้นของป่าชาย
เลนเป็นผลมาจากการรณรงค์และการปลูกจิตส านึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ดูแลรักษา
ทรพัยากรธรรมชาติ รวมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนด าเนินโครงการปลูกป่าชายเลนอย่างต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรม 
เพ่ือสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)  
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 ปริมาณกักเก็บน้ าเพิ่มขึ้น ปริมาณน้ าท่าของภาคตะวันออกในลุ่มน้ าหลัก 3 แห่ง 
ประกอบด้วย ลุ่มน้ าบางปะกง ลุ่มน้ าโตนเลสาบ และลุ่มน้ าชายฝั่งอ่าวไทยตะวันออก ในช่วงปี 2557 – 
2561 มีปริมาณกักเก็บน้ าเฉลี่ย 20,432.9 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี โดยปี 2561 มีปริมาณน้ าเพ่ิมขึ้นจากปี 
2557 จ านวน 4,237 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 23.7 และเมื่อพิจารณาปริมาณน้ าในอ่างเก็บ
น้ าขนาดใหญ่ทั้ง 6 แห่งของภาคตะวันออก ในช่วงปี 2560 – 2564 (ณ วันที่ 1 มกราคม) ภาคตะวันออก
สามารถกักเก็บน้ าได้เพ่ิมขึ้นจาก ช่วงปี 2555 – 2559 จ านวน 1,987 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 
61.6 ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากอ่างเก็บน้ านฤบดินทรจินดาที่สามารถกักเก็บน้ าได้ในปี 2560 ถึงแม้ว่า
ปริมาณน้ าท่าและปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่จะมีปริมาณเพ่ิมขึ้น แต่ยังคงไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ใช้น้ าที่เพ่ิมสูงขึ้น จากการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ โดยเฉพาะในเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก ความถี่ในการเพาะปลูกที่เพ่ิมขึ้น และการขยายตัวของชุมชน ประกอบ กับภัยแล้งและปัญหาด้าน
ประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ าฝนของภาคตะวันออก  

 คุณภาพแหล่งน้ าผิวดินยังต้องมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  ภาคตะวันออก 
มีแหล่งน้ าผิวดินที่ส าคัญและได้รับการตรวจวัดคุณภาพจากกรมควบคุมมลพิษ จ านวน 57 จุด ของแม่น้ า  
9 สาย โดยช่วงปี 2558 – 2562 ดัชนีคุณภาพน้ าผิวดินในภาพรวมของภาคตะวันออกอยู่ในเกณฑ์พอใช้ ซึ่ง
ปี 2562 คุณภาพของแม่น้ าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ ยกเว้นแม่น้ าพังราดตอนบน แม่น้ าระยอง และแม่น้ า
นครนายก ที่อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม โดยมีสาเหตุจากการปล่อยน้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม การใช้สารเคมี
ในภาคการเกษตร และการปล่อยของเสียจากฟาร์มสุกรและแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า รวมทั้งการขาดระบบ
บ าบัดน้ าเสียรวมที่มีประสิทธิภาพ 

ตารางท่ี 10 : คุณภาพแหล่งน้ าผิวดินของภาคตะวันออก  

แหล่งน้ า 2558 2559 2560 2561 2562 เฉลี่ย 5 ปี 
(2558 -2562) 

ระยอง เส่ือมโทรม 
 (54) 

เส่ือมโทรม 
 (56) 

เส่ือมโทรม  
(58) 

พอใช้  
(62) 

เส่ือมโทรม 
 (60) 

เส่ือมโทรม  
(58) 

ประแสร์ พอใช้  
(67) 

พอใช้ 
 (67) 

พอใช้  
(66) 

พอใช้  
(70) 

พอใช้ 
 (67) 

พอใช้  
(67.4) 

จันทบุร ี ดี  
(73) 

พอใช้ 
 (69) 

พอใช้  
(70) 

พอใช้ 
 (69) 

ดี  
(74) 

ดี  
(71) 

พังราดตอนบน 
(จังหวัดจันทบุรี) 

เส่ือมโทรม  
(47) 

เส่ือมโทรม 
 (50) 

เส่ือมโทรม  
(52) 

เส่ือมโทรม  
(53) 

เส่ือมโทรม 
 (51) 

เส่ือมโทรม 
 (50.6) 

พังราดตอนล่าง 
(จังหวัดระยอง) 

พอใช้  
(67) 

ดี  
(80) 

พอใช้  
(64) 

พอใช้  
(66) 

พอใช้  
(69) 

พอใช้  
(69.2) 

เวฬ ุ ดี  
(82) 

ดี  
(75) 

พอใช้  
(68) 

ดี  
(69) 

ดี  
(77) 

ดี  
(74.2) 

ตราด ดี  
(79) 

ดี  
(74) 

พอใช้  
(68) 

พอใช้  
(67) 

ดี  
(81) 

ดี  
(73.8) 

บางปะกง พอใช้  
(64) 

พอใช้  
(65) 

พอใช้  
(64) 

พอใช้  
(61) 

พอใช้  
(64) 

พอใช้  
(63.6) 

ปราจีนบุร ี พอใช้  
(63) 

พอใช้  
(61) 

พอใช้  
(61) 

พอใช้  
(63) 

พอใช้  
(74) 

พอใช้  
(64.4) 

นครนายก พอใช้  
(61) 

เส่ือมโทรม  
(59) 

เส่ือมโทรม  
(59) 

พอใช้  
(65) 

เส่ือมโทรม  
(60) 

พอใช้ 
(60.8) 

รวมค่าเฉลีย่
คุณภาพน้ าผิวดิน 

พอใช้  
(65.7) 

พอใช้  
(65.6) 

พอใช้  
(63) 

พอใช้  
(64.5) 

พอใช้  
(67.7) 

พอใช้  
(65.3) 

ที่มา: กองจัดการคุณภาพน้ า กรมควบคุมมลพิษ 
หมายเหตุ: ดัชนีคุณภาพน้ าทั่วไป (WQI) ประกอบด้วย คุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์ดี 100–71 คะแนน คุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 70–61 คะแนน 

และ คุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์เส่ือมโทรม 60-0 คะแนน 
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 คุณภาพน้ าชายฝั่งทะเลอยู่ในสภาพที่ดี ปี 2562 คุณภาพน้ าชายฝั่งทะเลของ 
ภาคตะวันออกอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ได้แก่ เกาะล้าน จังหวัดชลบุรี และอ่าวพร้าว จังหวัดระยอง อย่างไรก็ตาม  
ยังมีบางพ้ืนที่ประสบปัญหาคุณภาพน้ าเสื่อมโทรม ได้แก่ บริเวณปากแม่น้ าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา  
ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี และหาดพยูน จังหวัดระยอง เนื่องจากเป็นพ้ืนที่รองรับน้ าเสียจากแหล่งชุมชน 
และอุตสาหกรรม รวมทั้งพ้ืนที่เกษตรกรรมและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ประกอบกับการปนเปื้อนของน้ ามัน 
จากการรั่วไหลของน้ ามันเชื้อเพลิงจากเรือท่องเที่ยวและเรือขนส่งสินค้า 

 ปริมาณขยะมูลฝอยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่าง 
ปี 2557 – 2559 และ 2560 - 2562 พบว่า ภาคตะวันออกมีปริมาณขยะเฉลี่ยเพ่ิมสูงขึ้น จากจ านวน  
2.29 ล้านตันต่อปี เป็นจ านวน 2.4 ล้านตันต่อปี ปี 2562 ภาคตะวันออกมีปริมาณขยะ จ านวน 2.5 ล้าน
ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 10.5 ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งประเทศ โดยมีสาเหตุจากการเพ่ิมขึ้นของประชากร  
การขยายตัวของชุมชนเมือง พฤติกรรมการบริโภคและการท่องเที่ยวของประชาชน โดยจังหวัดชลบุรีมีปริมาณ
ขยะมากที่สุดของภาคตะวันออกและเป็นล าดับ ๒ ของประเทศ รองจากกรุงเทพฯ ส าหรับการจัดการขยะมูล
ฝอย ปี ๒๕๖2 ภาคตะวันออกมีปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกน าไปก าจัดอย่างถูกต้อง จ านวน 1 ล้านตัน และมี
ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกน ากลับมาใช้ประโยชน์ จ านวน 0.7 ล้านตัน ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปี 2561 จ านวน 0.1 
และ 0.2 ล้านตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 11.1 และ 27.6 ตามล าดับ และเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่าง ปี 
2557 – 2559 และ 2560 - 2562 พบว่า ภาคตะวันออกมีปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกน าไปก าจัดอย่าง
ถูกต้องและปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกน ากลับมาใช้ประโยชน์ เพ่ิมขึ้น จ านวน 0.3 และ 0.4 ล้านตันต่อปี 
ตามล าดับ  

 ปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น ปี 2563 ภาคตะวันออกมีปริมาณ 
กากของเสียอุตสาหกรรม จ านวน 3 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 41 ของปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรม 
ในประเทศ แบ่งเป็นกากของเสียอันตราย จ านวน 0.8 ล้านตัน และ กากของเสียไม่อันตราย จ านวน 2.2  
ล้านตัน ซึ่งมีปริมาณมากกว่า ปี 2562 จ านวน 0.6 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 27.2 (ปี 2562 มีปริมาณกาก
ของเสียอุตสาหกรรม จ านวน 2.4 ล้านตัน) โดยจังหวัดที่มีปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรมมากที่สุด คือ 
จังหวัดชลบุรี รองลงมาคือ จังหวัดระยอง ปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา ตามล าดับ ถึงแม้ว่าปริมาณการก าจัดกาก
ของเสียอุตสาหกรรมมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น แต่ภาคตะวันออกยังคงประสบปัญหาการลักลอบทิ้งกากของเสีย
อันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  (จังหวัดชลบุรี 
ฉะเชิงเทรา และระยอง) และพ้ืนที่ใกล้เคียง เนื่องจากเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมและโรงงานอุตสาหกรรม
จ านวนมาก และพ้ืนที่ดังกล่าวยังมีบ่อดินเก่า เหมืองร้าง และพ้ืนที่รกร้างว่างเปล่า ซึ่งเสี่ยงต่อการลักลอบทิ้ง
กากของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรมข้างต้น โดยประเภทกากของเสียอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรมที่พบ
จากการลักลอบทิ้งมากที่สุด ได้แก่ กากของเสียรวม กากของเสียสารเคมี น้ าเสียและน้ ามันหล่อลื่นใช้แล้ว 
น้ ามันด า และกากตะกอน และจากการตรวจสอบของกรมควบคุมมลพิษ พบว่า โรงงานหลายแห่งยังไม่มีการ
จัดการกากของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้องและครบถ้วน ท าให้มีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายการ
ปนเปื้อนของสารเคมีจากกากอุตสาหกรรมอันตรายที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนในพื้นท่ีได้ 

 ปริมาณขยะทะเลมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปี 2562 ภาคตะวันออก 
มีปริมาณขยะทะเล จ านวน 297,722 ชิ้น คิดเป็นร้อยละ 16.8 ของปริมาณขยะทะเลทั้งประเทศ โดย
จังหวัดระยอง มีปริมาณขยะทะเล จ านวน 79,947 ชิ้น (คิดเป็นร้อยละ 26.9 ของปริมาณขยะทะเลของภาค
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ตะวันออก) ซึ่งเป็นล าดับหนึ่งของภาคตะวันออก รองลงมา คือ จังหวัดฉะเชิงเทรา และชลบุรี มีปริมาณขยะ
ทะเล จ านวน 66,511 ชิ้น และ 63,277 ชิ้น ตามล าดับ ซึ่งขยะทะเลส่วนใหญ่ ประกอบด้วย ขวดพลาสติก 
กล่องโฟม กระป๋อง และถุงพลาสติก โดยสาเหตุการเกิดขยะทะเลของภาคตะวันออก ส่วนใหญ่เกิดจาก
กิจกรรมการท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด เรือพาณิชย์หรือเรือประมง และการทิ้งขยะของพ้ืนที่ชุมชน
บริเวณชายฝั่งและริมแม่น้ า 

ตารางท่ี 11 : ปริมาณขยะทะเลของภาคตะวันออก ปี 2562 

จังหวัด ชิ้น 
ชลบุร ี 63,277 

ฉะเชิงเทรา 66,511 
ระยอง 79,947 
จันทบุร ี 24,812 
ตราด 63,175 
รวม 297,722 

ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

 มลพิษทางอากาศยังคงเป็นปัญหาอย่างต่อเนื่อง ปี 2563 ภาคตะวันออก  
มีจ านวนครั้งที่เกิดและปริมาณของฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน ๑๐ ไมครอน ที่เกินค่ามาตรฐาน จ านวน 13 
ครั้ง และมีปริมาณสูงสุด 188 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และมีจ านวนการเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 
2.5 ไมครอน ที่เกินค่ามาตรฐาน จ านวน 28 ครั้ง และมีปริมาณสูงสุด 112 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดย
ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน ๑๐ ไมครอน และ 2.5 ไมครอน ที่เกิดขึ้นสูงสุดอยู่ในพ้ืนที่ต าบลท่าตูม จังหวัด
ปราจีนบุรี โดยสาเหตุหลักมาจากการเผาตอซังข้าว การจุดไฟเผาไร่อ้อย และการจราจรในพื้นที่ 

(2) ภัยพิบัติ 

 สถานการณ์ไฟป่ามีแนวโน้มรุนแรงขึ้น จากการเปรียบเทียบการเกิดไฟป่า 
ช่วงปี 2555 – 2559 และ 2560 – 2563 พบว่า ภาคตะวันออกมีอัตราการเกิดไฟไหม้ป่าเพ่ิมสูงขึ้น
จ านวน 49 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 13.5 และมีพ้ืนที่ที่ได้รับความเสียหายเพิ่มมากขึ้น จ านวน 3,746 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 33.9 โดยปี 2563 ภาคตะวันออกมีอัตราการเกิดไฟไหม้ป่า จ านวน 133 ครั้ง มีพ้ืนที่ที่ได้รับความ
เสียหาย 7,254 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 1.8 และ 4.2 ของทั้งประเทศ ตามล าดับ โดยสาเหตุของการเกิดไฟ
ไหม้ป่าของภาคตะวันออกเกิดจากปัญหาภัยแล้ง อุณหภูมิที่เพ่ิมสูงขึ้น และการเผาเพ่ือเตรียมพ้ืนที่ ส าหรับ
การเกษตร 

 สถานการณ์อุทกภัยมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น ปี 2561 ภาคตะวันออกมีจ านวน
หมู่บ้านที่ได้รับความเสียหายรวม 613 หมู่บ้าน 6,989 ครัวเรือน และมีประชาชนได้รับความเสียหาย จ านวน 
15,203 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 4.05 1.67 และ 1.51 ของทั้งประเทศ ตามล าดับ ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปี 2560 
ที่ได้รับความเสียหายจากการเกิดอุทกภัย จ านวน 486 หมู่บ้าน 3,937 ครัวเรือน และมีประชาชนที่ได้รับ
ความเสียหาย จ านวน 12,261 คน โดยจังหวัดปราจีนบุรี เป็นจังหวัดที่ได้รับผลกระทบทางด้านอุทกภัยมาก
ที่สุด ได้รับความเสียหาย จ านวน 300 หมู่บ้าน โดยสาเหตุของการเกิดอุทกภัยที่เพ่ิมสูงขึ้น เนื่องมาจาก
จ านวนวันที่ฝนตกติดต่อกัน ประกอบกับการเกิดข้ึนของพายุ ท าให้ไม่สามารถระบายน้ าลงอ่างเก็บน้ าได้ทัน  
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 ภาคตะวันออกมีจ านวนหมู่บ้านที่ประสบภัยแล้งลดลง เนื่องจากมีการแก้ไข
ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นและมีการบูรณาการจัดการน้ าได้อย่างเป็นระบบ ส่งผลให้สถานการณ์น้ า 
ของภาคตะวันออกดีข้ึน อย่างไรก็ตาม ปี 2562 ยังคงมีบางจังหวัด ได้แก่ จังหวัดตราด (อ าเภอเขาสมิง อ าเภอ 
บ่อไร่ และอ าเภอเมืองตราด) และชลบุรี (อ าเภอเกาะสีชัง) ที่ได้รับการประกาศให้เป็นพ้ืนที่ภัยแล้ง โดยสาเหตุ 
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ และฝนแล้งหรือฝนทิ้งช่วง  

 การกัดเซาะชายฝั่งทะเลมีแนวโน้มลดลง ช่วงปี 2560 – 2561 ภาคตะวันออก
มีระยะทางการกัดเซาะชายฝั่งลดลง ขณะที่การกัดเซาะชายฝั่งที่ได้รับการแก้ไขมีระยะทางเพ่ิมขึ้น โดยปี 
2561 ภาคตะวันออกมีแนวชายฝั่งที่ประสบปัญหาการกัดเซาะ ระยะทาง 173.8 กิโลเมตร หรือร้อยละ 
30.3 ของระยะทางชายฝั่งของภาคตะวันออก แบ่งเป็น การกัดเซาะชายฝั่งที่ได้รับการแก้ไขแล้ว ระยะทาง 
160 กิโลเมตร หรือร้อยละ 92 ของระยะทางชายฝั่งที่ประสบปัญหาการกัดเซาะ และการกัดเซาะชายฝั่งที่ยัง
ไม่ได้รับการแก้ไข ระยะทาง 13.8 กิโลเมตร โดยเป็นการกัดเซาะชายฝั่งระดับรุนแรง ระยะทาง 8.5 กิโลเมตร 
ระดับปานกลาง ระยะทาง 4.1 กิโลเมตร และระดับน้อย ระยะทาง 1.2 กิโลเมตร ปี 2561 ภาพรวมของ
แนวชายฝั่งที่ประสบปัญหาการกัดเซาะลดลงจากปี 2560 ระยะทาง 14.6 กิโลเมตร โดยจังหวัดที่ยังคงมีการ
กัดเซาะชายฝั่งในระดับรุนแรง ได้แก่ จังหวัดตราด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ซึ่งสาเหตุของการกัดเซาะ
ชายฝั่งส่วนหนึ่งมาจากการเพ่ิมขึ้นของระดับน้ าทะเล การขยายตัวของพ้ืนที่อุตสาหกรรมและชุมชนที่ขยายตัว
ลุกล้ าพื้นที่ชายฝั่ง และการบุกรุกป่าชายเลน  

ตารางท่ี 12 : สรุปการเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติของภาคตะวันออก  

รายการ 
ปี 

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 2562 2563 2564 

พื้นที่ป่าไม้ (ล้านไร่) 5.08 5.09 5.11 5.08 5.13 5.13 N/A N/A 
พื้นทีป่าชายเลน (ล้านไร่) 
(เก็บข้อมลูทุก 5 ปี) 0.16 N/A N/A N/A N/A 0.20 N/A N/A 

ปริมาณน้ าทา่  
(ล้านลูกบาศก์เมตร) 17,862 13,245 24,526 24,433 22,098 N/A N/A N/A 

ปริมาณน้ าในอ่างน้ าขนาดใหญ ่
(ล้านลูกบาศก์เมตร) 
(ข้อมูล ณ วันท่ี 1 มกราคม  
ของทุกปี) 

460 429 412 1,056 1,187 1,217 716 1,039 

คุณภาพแหล่งน้ าผิวดิน 
(คะแนน) N/A 65.6 63 64.5 67.7 65.3 N/A N/A 

ปริมาณขยะที่เกดิขึ้น  
(ล้านตัน) 2.2 2.4 2.3 2.3 2.3 2.5 N/A N/A 

ปริมาณขยะที่ก าจดัถูกต้อง  
(ล้านตัน) 0.7 0.7 0.8 1.2 0.9 1 N/A N/A 

ปริมาณขยะที่ถูกน าไปใช้
ประโยชน์ (ล้านตัน) 0.3 0.3 0.2 0.5 0.6 0.7 N/A N/A 

ขยะทะเลของภาค
ตะวันออก (ช้ิน) 17,092 85,300 32,231 17,298 48,146 297,722 N/A N/A 

จ านวนการเกิดไฟไหม้ป่า 
(ครั้ง) 72 67 119 55 25 81 133 N/A 

พื้นที่ป่าไม้ถูกไฟไหม้ (ไร่) 1,507 2,622 4,756 1,011 388 1,416 7,254 N/A 
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รายการ 
ปี 

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 2562 2563 2564 

จ านวนหมู่บ้านที่รับผลกระทบ 
จากอุทกภัย (แห่ง) N/A 793 100 486 613 N/A N/A N/A 

จ านวนหมู่บ้านที่รับ
ผลกระทบจากภัยแล้ง (แห่ง) N/A 1,558 1,530 85 0 154 N/A N/A 

ระยะทางการกัดเซาะ
ชายฝั่ง (กิโลเมตร) N/A N/A N/A N/A 188.4 173.8 N/A N/A 

1.2 ผลการพัฒนาภาคในช่วงท่ีผ่านมา 

การขับเคลื่อนการพัฒนาภาคตะวันออกในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้มุ่งพัฒนาภาคตะวันออก 
ให้เป็นฐานเศรษฐกิจชั้นน าของอาเซียน โดยรักษาฐานเศรษฐกิจเดิมที่มีอยู่ให้เติบโตอย่างยั่งยืนและสร้าง
ฐานเศรษฐกิจใหม่ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและสนับสนุนให้ประเทศเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ
และขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติการพัฒนา ร่วมกับภาคีการพัฒนาต่างๆ อย่างไรก็ตาม ผลการด าเนินการใน
ภาพรวมในช่วง 3 ปีแรกของแผนพัฒนาภาคตะวันออก (ปี 2560 - 2562) ไม่สามารถด าเนินการได้
ครอบคลุมทุกเป้าหมายการพัฒนาที่ก าหนดไว้ ทั้ง 2 ตัวชี้วัด ทั้งอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ 
ภาคตะวันออกและสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ภาคตะวันออก 

ตารางท่ี 13 : ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานรวม 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าเหมายและผลการด าเนินงาน ๒๕๖2 

อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
ของภาคตะวันออก 

ค่าเป้าหมาย ขยายตัวไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๖.๕ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 1.8 
สัมประสิทธ์ิความไมเ่สมอภาค  

(Gini Coefficient) 
 ในการกระจายรายได้ภาคตะวันออก 

ค่าเป้าหมาย ลดลงต่ ากว่า 0.379 

ผลการด าเนินงาน 0.392 

โครงการพัฒนาส่วนใหญ่มุ่งด าเนินการเพื่อใหบ้รรลุวัตถุประสงค์ด้าน “การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่
ให้สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาในพ้ืนที่อย่างยั่งยืน” และมุ่งเน้นพัฒนา 
ในยุทธศาสตร์ที่ 1 “พัฒนาพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีความทันสมัย
ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน” และด าเนินโครงการประเภทการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริหารจัดการน้ า การ
พัฒนาการท่องเที่ยว การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการพัฒนาด้านการเกษตร ขณะที่โครงการเกี่ยวกับ
การพัฒนาเมืองและชุมชนยังมีการด าเนินงานไม่มากเท่าที่ควร รวมทั้งยังมีผลการด าเนินงานต่ ากว่าค่า
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยสรุปผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1.2.1  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มี
ความทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน  

ผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ในช่วง 4 ปีแรกของแผนพัฒนาภาคตะวันออก  
(ปี 2560 - 2563) พบว่า ไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ ทั้งอัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 และมูลค่าการลงทุนภาครัฐและเอกชนในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 
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โดยปี 2562 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 มีมูลค่าผลิตภัณฑ์เท่ากับ 2 ,439,557 ล้านบาท และมีอัตรา 
การขยายตัวร้อยละ 0.7 ซึ่งต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมาก เนื่องจากเศรษฐกิจของภาคตะวันออก
พ่ึงพิงการส่งออกและได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกซบเซา โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็น  
ภาคการผลิตหลักของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 รวมทั้งภาคตะวันออกทั้ง 8 จังหวัด นอกจากนี้มูลค่า 
การลงทุนภาครัฐและเอกชนในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 ในปี 2563 มีมูลค่าที่ต่ ากว่าเป้าหมายที่
ก าหนดไว้อย่างมาก เนื่องจากการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนของต่างชาติลดลงทั้งจ านวนโครงการและเงิน
ลงทุน คิดเป็นร้อยละ 11 และ 66 ตามล าดับ ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ส่งผลให้ไม่สามารถด าเนินกิจกรรมในการชักจูงนักลงทุนต่างประเทศได้ตามแผนที่วางไว้ 
ดังนั้น การพัฒนาในระยะต่อไปยังคงต้องให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการพัฒนาในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
และการเพิ่มศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้งเร่งประชาสัมพันธ์เพ่ือชักจูงและดึงดูดการ
ลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย จากต่างชาติ 

ตารางท่ี 14 : ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานรวม ยุทธศาสตร์ที่ 1 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
และผลการด าเนินงาน ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภณัฑ์
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ 

ค่าเป้าหมาย ขยายตัวไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๖.๓ 

ขยายตัวไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ ๖.๓ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 0.7 N/A 

มูลค่าการลงทุนภาครัฐและเอกชน 
ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

ค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 
 ๓๐๐,๐๐๐ ล้านบาท 

ไม่น้อยกว่า  
๓๐๐,๐๐๐ ล้านบาท 

ผลการด าเนินงาน 254,582 ล้านบาท 203,939 ล้านบาท 

ผลการด าเนินการตามแนวทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 สรุปได้ดังนี้ 

(๑) การพัฒนาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย 3 แนวทาง ได้แก่ 
(1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และต่อยอดโครงสร้างพื้นฐานทุกระบบให้เชื่อมโยง
เข้าสู่พื้นที่เศรษฐกิจ (2) ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ และ (3) พัฒนาบุคลากร 
การศึกษา การวิจัย และเทคโนโลยี โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐในส่วนของกระทรวง กรม หรือใน
ระดับพ้ืนที่ ให้ความส าคัญกับการด าเนินโครงการ ประเภท (1) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน อาทิ โครงการ
พัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบัง โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) 
ที่ท่าเรือแหลมฉบัง โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะท่ี 3 และ (2) การศึกษา วิจัย และนวัตกรรม รวมทั้ง
พัฒนาก าลังคนและแรงงานของภาคอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว อาทิ โครงการผลิตและพัฒนาบุคลากร
ด้านวิศวกรรมย้อนรอยของชิ้นส่วนอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางราง โครงการพัฒนาทักษะผู้เรียนให้มีทักษะ
ด้านภาษา การใช้เทคโนโลยีด้วยการศึกษาเชิงประสบการณ์ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านระบบอัตโนมัติ
และหุ่นยนต์ขั้นสูงให้กับภาคอุตสาหกรรม ภาคเอกชน โครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางการเพ่ิมศักยภาพคน
รองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ผ่านการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง โครงการ
พัฒนาระบบสร้างเสริมขีดความสามารถของอุตสาหกรรม เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาภาคตะวันออกเป็น
ฐานเศรษฐกิจชั้นน าของเอเชีย  
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(๒) การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลนานาชาติในจังหวัดชลบุรี - ระยอง ให้เป็น
ฐานการกระจายรายได้และการสร้างงานให้แก่ชุมชน โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐในส่วนของกระทรวง 
กรม หรือในระดับพื้นที่ ให้ความส าคัญกับการด าเนินโครงการ ประเภท 1) การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว อาทิ 
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลนานาชาติในจังหวัดชลบุรี - ระยอง ด้วยการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
ริมทะเลพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณชายหาดที่ส าคัญ เช่น อ่าวดงตาล จังหวัดชลบุรี หาดหนองแฟบ หาด
สนกระซิบ และหาดดวงตะวัน จังหวัดระยอง โครงการก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือแหลมงู หมู่ที่ 3 ต าบล
ท่าเทววงษ์ เทศบาลต าบลเกาะสีชัง อ าเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองตะไกร  
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะบริเวณชายหาดบางพระ เทศบาลต าบล
บางพระ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชายฝั่งทะเลสัตหีบ เทศบาลเมืองสัตหีบ 
อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และ 2) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน อาทิ โครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวง
สนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลนานาชาติในจังหวัดชลบุรี – ระยอง  

(๓) การพัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองส าคัญของจังหวัดให้เป็นเมืองใหม่อัจฉริยะน่าอยู่  
เอ้ือต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีสมดุล โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐในส่วนของ
กระทรวง กรม หรือในระดับพ้ืนที่ ให้ความส าคัญกับการด าเนินโครงการ 1) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน อาทิ 
โครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงสนับสนุนพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  โครงการศึกษาจัดท า
แผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะกลุ่มจังหวัด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง เพ่ือรองรับการพัฒนาเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โครงการบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้า
อัจฉริยะ (Smart Grid) ในพ้ืนที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี และโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 
1 และ2) การพัฒนาด้านสาธารณสุข อาทิ โครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม เมืองส าคัญและเมืองน่าอยู่ภาค
ตะวันออก ซึ่งเป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี ระยอง และ
ฉะเชิงเทรา  

ภาพรวมยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่วนใหญ่เป็นโครงการประเภทต้นทางและกลางทาง คือ การ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก อาทิ การปรับปรุงท่าเรือ การพัฒนาโครงข่ายทางหลวง 
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาระบบบริการอินเทอร์เน็ต การพัฒนาระบบสาธารณสุข และการพัฒนา
บุคลากรด้านอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว ขณะที่การด าเนินโครงการด้านการประชาสัมพันธ์และพัฒนา
ทางด้านการตลาด ยังมไีม่มากนัก 

1.2.2  ยุทธศาสตร์ที่  2 พัฒนาภาคตะวันออกให้เป็นแหล่งผลิตอาหารที่ มีคุณภาพและ 
ได้มาตรฐานสากล  

ผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ 2 ในช่วง 3 ปีแรกของแผนพัฒนาภาคตะวันออก  
(ปี 2560 - 2562) พบว่า ไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ โดยปี 2562 ภาคตะวันออกมีมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรเท่ากับ 184,315 ล้านบาท และมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 0.5 ซึ่งต่ ากว่าค่าเป้าหมาย 
ที่ก าหนดไว้อย่างมาก เนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งแล้งและฝนทิ้งช่วงที่เกิดขึ้นในภาคตะวันออก ได้ส่งผล
กระทบต่อคุณภาพและปริมาณผลผลิตทางการเกษตรที่ลดลง โดยเฉพาะข้าว พืชยืนต้น และผลไม้ อย่างไรก็
ตาม ปี 2564 ภาพรวมของภาคการเกษตรมีทิศทางที่ดีขึ้น จากแนวโน้มราคาสินค้าเกษตรที่สูงขึ้น ซึ่งเกิดจาก 
ความต้องการสินค้าเกษตรในตลาดโลกและราคาน้ ามันที่สูงขึ้น ดังนั้ นการพัฒนาในระยะต่อไปต้องให้
ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและเสริมสร้างความ
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เข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การพัฒนาและรักษามาตรฐาน
การผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ และการเพ่ิมช่องทางการตลาดต่างประเทศใหม่ๆ  

ตารางท่ี 15 : ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานรวม ยุทธศาสตร์ที่ 2 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงาน ๒๕๖2 

อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภณัฑ์
ภาคเกษตรของภาคตะวันออก 

ค่าเป้าหมาย เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๓.๕ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 0.5 

ผลการด าเนินการตามแนวทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 สรุปได้ดังนี้ 

(๑)  การพัฒนาการผลิตและการค้าผลไม้ภาคตะวันออกให้เป็นศูนย์ผลไม้เมืองร้อน 
แห่งเอเชีย โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐในส่วนของกระทรวง กรม หรือในระดับพ้ืนที่ให้ความส าคัญกับ  
การด าเนินโครงการตลอดห่วงโซ่อุปทาน (1) โครงการต้นทาง อาทิ โครงการพัฒนาการผลิตและการค้าผลไม้ 
ภาคตะวันออกให้เป็นศูนย์ผลไม้เมืองร้อนแห่งเอเชีย โดยการปรับปรุงบ ารุงดินให้เหมาะสมกับการปลูกผลไม ้
เมืองร้อนให้มีคุณภาพ โครงการพัฒนากระบวนการเตรียมวัตถุดิบ ส าหรับอุตสาหกรรมแปรรูปผักและผลไม้ 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีสะอาด (2) โครงการกลางทาง อาทิ โครงการสินค้าเกษตรมีคุณภาพ 
ได้มาตรฐานและพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน โดยการรับรองแปลง GAP และเกษตรอินทรีย์ ให้แก่เกษตรกรใน
พ้ืนที่ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ในพ้ืนที่จังหวัด
จันทบุรี เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการต่อรองด้านการตลาดและลดต้นทุนโดยรวม โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีและเพ่ิม
ศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพสินค้า  OTOP ให้เข้าสู่การรับรองมาตรฐาน 
โครงการจัดท าศูนย์ทดสอบสินค้าเกษตรและอาหารมาตรฐาน ISO/IEC 17025 และ (3) โครงการปลายทาง 
อาทิ โครงการส่งเสริมตลาดผลไม้ เพ่ือประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการบริโภคผลไม้และเชื่อมโยงกับ  
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร โครงการยกระดับตลาดผลไม้ภาคตะวันออกให้เป็นศูนย์ผลไม้เมืองร้อนแห่งเอเชีย   
เพ่ือจัดงานแสดงและจ าหน่ายสินค้า และร่วมงานแสดงและจ าหน่ายสินค้าระดับนานาชาติ THAIFEX  

(๒)  การส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ให้ผลผลิตมีคุณภาพและได้มาตรฐานความปลอดภัย 
สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ  โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ 
ในส่วนของกระทรวง กรม หรือในระดับพ้ืนที่ ให้ความส าคัญกับการพัฒนาตลาด อาทิ โครงการส่งเสริมการ
บริโภคสินค้าปศุสัตว์และสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐานปลอดภัยสอดคล้องกับความต้องการ  
ของผู้บริโภค โดยจัดงานแสดงและจ าหน่ายสินค้า รวมทั้งจับคู่เจรจาธุรกิจการค้า  

ภาพรวมยุทธศาสตร์ที่ 2 มีการด าเนินงานโครงการที่ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
อย่างไรก็ตาม การพัฒนาส่วนใหญ่ยังคงมุ่งเน้นการด าเนินโครงการต้นทางและกลางทาง โดยพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านการเกษตร พัฒนาเกษตรกรเพ่ือลดต้นทุนในการผลิต พัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรให้ได้
มาตรฐานส่งออก ขณะที่โครงการปลายทางที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย และเพ่ิมช่องทาง  
การจัดจ าหน่าย มีไม่มากนัก  
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1.2.3  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว  

ผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ในช่วง 4 ปีแรกของแผนพัฒนาภาคตะวันออก  
(ปี 2560 - 2563) พบว่า ไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ โดยปี 2563 ภาคตะวันออกมีรายได้จาก
การท่องเที่ยวเท่ากับ 99,990.43 ล้านบาท และมีอัตราการหดตัวประมาณร้อยละ 73 ซึ่งต่ ากว่า 
ค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมาก เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ไปทั่วโลก ส่งผลให้ภาวะเศรษฐกิจโลกอยู่ในภาวะชะลอตัว รวมทั้งการจ ากัดการเดินทางระหว่างประเทศ ท าให้
จ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ รวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยลดลง ขณะเดียวกันการจ ากัดการเดินทางดังกล่าว
ยังคงมีผลต่อเนื่องในปี 2564 ดังนั้นการพัฒนาในระยะต่อไปต้องให้ความส าคัญกับการยกระดับการให้บริการ
ด้านการท่องเที่ยวรองรับกับการลดลงของจ านวนนักท่องเที่ยวและพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไป 
รวมทั้งการพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพ 

ตารางท่ี 16 : ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานรวม ยุทธศาสตร์ที่ 3 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงาน ๒๕๖2 ๒๕๖3 

รายได้จากการท่องเที่ยว 
ภาคตะวันออก 

ค่าเป้าหมาย เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 3.7 หดตัวร้อยละ 72.7 

ผลการด าเนินการตามแนวทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการท่องเที่ยวและ
ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ประกอบด้วย 3 แนวทาง คือ (1) พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลในจังหวัดจันทบุรี
และตราด (2) ฟื้นฟูและปรับปรุงการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม เชิงนิเวศและ
อนุรักษ์ เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวโดยชุมชน แหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการ และท่องเที่ยว 
เมืองเก่า และ (3) ฟื้นฟูและอนุรักษ์ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐในส่วนของ
กระทรวง กรม หรือในระดับพ้ืนที่ ได้ให้ความส าคัญกับการด าเนินโครงการตลอดห่วงโซ่อุปทาน (1) โครงการต้น
ทาง ได้แก่ โครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน อาทิ โครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงและสิ่งอ านวยความสะดวก 
โครงการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครนายก โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาค 
โครงการด้านพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อาทิ โครงการพัฒนาและฟ้ืนฟูระบบนิเวศการท่องเที่ยว โครงการพัฒนา
ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่พิเศษ เพ่ือยกระดับแหล่งท่องเที่ยวสู่ระดับมาตรฐานสากล ในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี
และตราด โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์พ้ืนที่ชายฝั่งทะเล หาดคุ้งวิมาน 
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ศาสนา วัฒนธรรมและอารยธรรม เพ่ือพัฒนา ฟ้ืนฟู และปรับปรุงสิ่งอ านวย
ความสะดวกแหล่งท่องเที่ยวอารยธรรมภาคตะวันออก โครงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ภูมิภาคเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ
การท่องเที่ยวภาคตะวันออก ในพ้ืนที่จังหวัดนครนายก โครงการก่อสร้างอาคารคลังยาและเวชภัณฑ์และ
ก่อสร้างอาคารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลพระปกเกล้า เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ (2) โครงการกลางทาง อาทิ โครงการพัฒนานวัตกรรมเชิงสุขภาพในกลุ่ม Active Beach (จังหวัด
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด) เพ่ือสร้างการบริการมูลค่าสูง (High value) และยกระดับให้เป็นศูนย์กลางของ
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของเอเชีย (Wellness hub of Asia) โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมสมุนไพรแบบครบวงจร 
เพ่ือเศรษฐกิจในพ้ืนที่จังหวัดปราจีนบุรีและจันทบุรี โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวของภาคตะวันออก เพ่ือส่งเสริม
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือยกระดับการให้บริการ
ด้านการท่องเที่ยว โครงการพัฒนายกระดับมาตรฐานการให้บริการของบุคลากรการท่องเที่ยวไทยเพ่ือรองรับการ
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ท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) และ (3) โครงการปลายทาง อาทิ โครงการเมืองรองต้องลองเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์พ้ืนที่ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในพ้ืนที่นครนายก ปราจีนบุรี จันทบุรี ตราด สระแก้ว และระยอง  

ภาพรวมยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงการส่วนใหญ่เป็นโครงการต้นทางและกลางทาง ที่มุ่งเน้น 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก อาทิ การพัฒนาโครงข่ายทางหลวง การพัฒนา 
แหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาบุคลากรและกิจกรรมในการบริการด้านท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม การด าเนินโครงการ
ปลายทาง อาทิ การประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความมั่นใจ ความปลอดภัย และการจดจ าที่ดี ในการท่องเที่ยว  
ซึ่งมีส่วนส าคัญในการเพ่ิมจ านวนนักท่องเที่ยวและสร้างความเชื่อมั่นในการท่องเที่ยวยังคงมีน้อย  

1.2.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนให้เป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับ
ประเทศเพื่อนบ้านให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน  

ผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่  4 ในช่วง 4 ปีแรกของแผนพัฒนาภาคตะวันออก  
(ปี 2560 - 2563) พบว่า ไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ โดยปี 2563 ภาคตะวันออกมีมูลค่าการค้า
ชายแดน เท่ากับ 137,813 ล้านบาท และมีอัตราการหดตัวร้อยละ 9.4 ซึ่งต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่าง
มาก เนื่องจากค่าเงินบาทแข็งตัวมากขึ้น เศรษฐกิจโลกชะลอตัว และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้ประเทศไทยต้องปิดจุดผ่านแดนและเพ่ิมความเข้มงวดในตรวจ 
การขนส่งสินค้าข้ามแดนและผ่านแดนระหว่างกัน เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อฯ ส่งผลให้ไม่สามารถ
ค้าขายสินค้าตามด่านชายแดนและขนส่งสินค้าไปยังปลายทางได้ตามปกติ ซึ่งส่งผลกระทบในภาพรวมของมูลค่า
การค้าชายแดนและผ่านแดนที่ลดลง ดังนั้นการพัฒนาในระยะต่อไป ต้องให้ความส าคัญกับการเร่งส่งเสริม 
การลงทุนเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (สระแก้วและตราด) การยกระดับช่องทางธรรมชาติ
หรือจุดผ่อนปรนการค้าที่มีศักยภาพให้เป็นด่านถาวร และการอ านวยความสะดวกและพัฒนาศักยภาพให้กับ
ผู้ประกอบการการค้าชายแดนและผ่านแดน 

ตารางท่ี 17 : ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานรวม ยุทธศาสตร์ที่ 4 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าเหมายและผลการด าเนินงาน ๒๕๖2 ๒๕๖3 

มูลค่าการค้าชายแดน 
ภาคตะวันออก 

ค่าเป้าหมาย เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๕ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๕ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 9.3 หดตัวร้อยละ 9.4 

ผลการด าเนินการตามแนวทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  4 ด้านการพัฒนา 
พ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดน ประกอบด้วย 3 แนวทาง คือ (1) พัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนอรัญ
ประเทศ จังหวัดสระแก้ว (2) พัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนหาดเล็ก อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัด
ตราด และ (3) พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนบ้านแหลมและบ้านผักกาด อ าเภอโป่งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี 
โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐในส่วนของกระทรวง กรม หรือในระดับพื้นที่ ได้ให้ความส าคัญกับการด าเนิน
โครงการตลอดห่วงโซ่อุปทาน 1) โครงการต้นทาง ได้แก่ โครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน อาทิ โครงการพัฒนา
โครงข่ายทางหลวงและสิ่งอ านวยความสะดวกรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสนับสนุนการเป็นประตูเชื่อมโยง
การค้าชายแดน โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพ่ือรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 1 ในพ้ืนที่
จังหวัดตราดและสระแก้ว โครงการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกบริเวณด่านชายแดน อาทิ โครงการก่อสร้างด่าน
ศุลกากรอรัญประเทศพร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ (บ้านป่าไร่) และโครงการก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดนถาวร (บ้าน
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หนองเอ่ียน) (2) โครงการกลางทาง โครงการยกระดับพัฒนาบริการด้านการแพทย์รองรับการพัฒนาพ้ืนที่ 
เขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว เพ่ือยกระดับมาตรฐานการให้บริการของหน่วยบริการสาธารณสุข และ  
(3) โครงการปลายทาง อาทิ โครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมตลาดการค้าชายแดนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 
โครงการส่งเสริมตลาดการค้าชายแดนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก โดยการจัดงานแสดงและจ าหน่ายสินค้า รวมทั้ง
จับคู่เจรจาธุรกิจการค้า ในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี สระแก้ว และตราด การจัดงานเทศกาลนานาชาติ “พลอยและ
เครื่องประดับ จังหวัดจันทบุรี” เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาช่างฝีมือ จัดแสดงและจ าหน่ายสินค้า และเจรจาการค้า 
อัญมณีและเครื่องประดับ และจัดงานมหกรรมการค้าชายแดน ในรูปแบบผสมผสาน Offline & Online  

ภาพรวมยุทธศาสตร์ที่ 4 แม้ว่าจะมีการด าเนินโครงการที่ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
แต่ส่วนใหญ่เป็นโครงการต้นทางที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก และ
โครงการปลายทางที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมตลาดการค้าชายแดน เพ่ือเพ่ิมช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้า ขณะที่
โครงการกลางทาง โดยเฉพาะการพัฒนาผู้ประกอบการการค้าชายแดนและผ่านแดนและการพัฒนาระบบ  
การให้บริการเกี่ยวกับการค้าชายแดนและผ่านแดนยังคงมีไม่มากนัก 

1.2.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและจัดระบบการบริหารจัดการมลพิษ
ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  

ผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่  5 ในช่วง 4 ปีแรกของแผนพัฒนาภาคตะวันออก  
(ปี 2560 - 2563) พบว่า ในภาพรวมไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ โดยมี 2 ตัวชี้วัดที่ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย ได้แก่ 1) สัดส่วนของพ้ืนที่ป่าไม้ต่อพ้ืนที่ภาคตะวันออกในปี 2562 เท่ากับร้อยละ 22.5 ซึ่งต่ ากว่าค่า
เป้าหมายที่ ร้อยละ 25 เนื่องจากปัญหาไฟป่าและการบุกรุกพ้ืนที่ป่าเพ่ือเตรี ยมพ้ืนที่ส าหรับการเกษตร และ  
2) สัดส่วนปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกก าจัดอย่างถูกต้องและน ากลับมาใช้ใหม่ของภาคตะวันออก ในปี 2562  
เท่ากับร้อยละ 68.3 ซึ่งต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ร้อยละ 80 เนื่องจากการเพ่ิมขึ้นของประชากรและการขยายตัวของ 
ชุมชนเมือง ประกอบกับแหล่งก าจัดขยะมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะมีอยู่จ ากัด ขณะที่มี 2 ตัวชี้วัดที่เป็นไป 
ตามเป้าหมาย ได้แก่ 1) คุณภาพอากาศภาคตะวันออก (ปริมาณก๊าซโอโซน) ในปี 2563 เท่ากับ 98.5 ppb  
ซึ่งต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ไม่เกิน 100 ppb เล็กน้อย และ 2) จ านวนแหล่งน้ าของภาคตะวันออกที่มีคุณภาพ 
ในเกณฑ์ด ีในปี 2562 เท่ากับ 3 แหล่ง ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ 2 แหล่ง ดังนั้นการพัฒนาในระยะต่อไปยังคงต้อง
ให้ความส าคัญกับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมด้วย 
การมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น และเอกชน อาทิ การปลูกป่า การบริหารจัดการขยะที่เป็นระบบและ 
ถูกหลักวิชาการ และการส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

ตารางท่ี 18 : ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานรวม ยุทธศาสตร์ที่ 5 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าเหมาย 
และผลการด าเนินงาน ๒๕๖2 ๒๕๖3 

สัดส่วนพ้ืนท่ีป่าไม ้
ภาคตะวันออก 

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๒๕  
ของพื้นที่ภาค 

ร้อยละ ๒๗  
ของพื้นที่ภาค 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 22.5 N/A 

คุณภาพอากาศ 
ภาคตะวันออก 

 (ปริมาณก๊าซโอโซน) 

ค่าเป้าหมาย ไม่เกินค่ามาตรฐานเฉลี่ย  
1 ชม.สูงสดุ 100 ppb 

ไม่เกินค่ามาตรฐานเฉลี่ย 
1 ชม.สูงสดุ 100 ppb 

ผลการด าเนินงาน 109.2 ppb 98.5 ppb 
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าเหมาย 
และผลการด าเนินงาน ๒๕๖2 ๒๕๖3 

จ านวนแหล่งน้ า 
ของภาคตะวันออก 

ที่มีคุณภาพในเกณฑด์ ี

ค่าเป้าหมาย ๒ แหล่ง ๓ แหล่ง 

ผลการด าเนินงาน 3 แหล่ง N/A 

สัดส่วนปริมาณขยะมูลฝอยท่ี
ถูกก าจัดอย่างถูกต้อง 
และน ากลับมาใช้ใหม ่
ของภาคตะวันออก 

ค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  
ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้น 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕  
ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้น 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 68.3 N/A 

ผลการด าเนินการตามแนวทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการแก้ไขปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 6 แนวทาง คือ (1) บริหารจัดการน้ าเพื่อบรรเทาภาวะ 
ภัยแล้งและน้ าท่วมจันทบุรี ตราด และสระแก้ว (2) ฟื้นฟูป่าต้นน้ าให้เกิดความสมดุลต่อระบบนิเวศ  
(3) คุ้มครองและฟื้นฟูป่าชายเลน ปะการัง หญ้าทะเล และป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง (4) ด าเนินการตาม
มาตรการจัดการมลพิษทางอากาศในจังหวัดระยอง ชลบุรีและฉะเชิงเทรา (5) ปรับปรุงและเพิ่ม
ประสิทธิภาพของระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนในจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางการค้า การท่องเที่ยว และพื้ นที่
อุตสาหกรรม และ (6) พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการรวบรวม ขนย้าย และการก าจัดขยะให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐในส่วนของกระทรวง กรม หรือในระดับพ้ืนที่ ได้ให้
ความส าคัญกับการด าเนินโครงการตลอดห่วงโซ่อุปทาน (1) โครงการต้นทาง ได้แก่ โครงการเกี่ยวกับพัฒนา
แหล่งน้ า เช่น พัฒนาระบบกระจายน้ าบาดาลเพ่ือการเกษตรด้วยเครื่องสูบน้ าไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ า/เครื่องสูบน้ า
แบบเทอร์ไบน์/พลังงานแสงอาทิตย์ โครงการจัดหาแหล่งน้ าบาดาลในพ้ืนที่แล้งซ้ าซากและมีปัญหาคุณภาพ
น้ าเค็ม เป็นต้น โครงการก่อสร้างเขื่อนเพ่ือป้องกันพ้ืนที่ชายฝั่ง โครงการป้องกันทรัพยากรทางทะเล เพ่ือแก้ไข
ปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย (IUU) (2) โครงการกลางทาง อาทิ โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า เพ่ือ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในพื้นท่ีเสี่ยงภัยและพ้ืนที่ประสบภัยซ้ าซาก ในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว 
จนัทบุรี และชลบุรี โครงการปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่นบริเวณชายฝั่งที่เป็นหาดโคลน ในพ้ืนที่จังหวัด
จันทบุรี ตราด และฉะเชิงเทรา โครงการฟ้ืนฟูทรัพยากรปะการังและหญ้าทะเลแบบบูรณาการทุกภาคส่วน 
โครงการติดตั้งทุ่นกักขยะและจัดหาเรือเก็บขยะ และ (3) โครงการปลายทาง อาทิ โครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเล จังหวัดระยอง เพ่ือเป็นที่รวบรวมตัวอย่างพืชและสัตว์อ้างอิง (Reference 
Collection) ของฝั่งทะเลอ่าวไทย โครงการการพัฒนาแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด 

ภาพรวมยุทธศาสตร์ที่ 5 มีการด าเนินงานโครงการที่ ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
และครอบคลุมทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ ส่งผลให้ภาพรวมด้านความอุดมสมบูรณ์  
ของทรัพยากรธรรมชาติดีขึ้นเล็กน้อยและปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมลดลงเล็กน้อย แต่ยังคงไม่สามารถบรรลุ
เป้าหมายตัวชี้วัดทุกตัวที่ก าหนดไว้ได้ ดังนั้นยังคงต้องมีการด าเนินโครงการพัฒนาเพ่ือรักษาและยกระดับ
คุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของภาคตะวันออกให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
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2. บริบทการเปลี่ยนแปลงส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อภาค 

2.1 บริบทการเปลี่ยนแปลง 

2.1.1 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่หลากหลาย สามารถผสานร่วมกันให้เกิดผลิตภาพ 
ที่มีประสิทธิภาพสูง และมีการน าไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางในการพัฒนาประเทศ ทั้ง 3 มิติการพัฒนา
หลัก ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในทุกประเทศ โดยเฉพาะประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจะเป็นโอกาสที่
ส าคัญของประเทศไทยในการพัฒนาต่อยอดเพ่ือน ามาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม ในการยกระดับผลิตภาพของ 
ภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม รวมทั้งการให้บริการต่างๆ อาทิ การท่องเที่ยว โลจิสติกส์ให้ก้าวหน้าอย่าง
เป็นรูปธรรม อีกทั้งยังสามารถสนับสนุนการลดการเกิดและผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้
อย่างมีนัยส าคัญ 

ในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยได้ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ เพื่อใช้เป็นกรอบในการพัฒนาประเทศในอนาคต โดยมีการใช้เทคโนโลยีส าหรับการพัฒนาในหลายๆ ด้าน  
อาทิ ด้านอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต เพื่อต่อยอดอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไปสู่อุตสาหกรรม
อนาคต โดยมีกิจกรรมโครงการ อาทิ การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง  ให้เอ้ือต่อการลงทุนใน
อุตสาหกรรมชีวภาพ การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เช่น โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมบลูโอ
ลิโอเทค ซิตี้ ในจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นต้น การผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) 
ที่มุ่งเน้นการเป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพ การพัฒนาด้านมาตรฐานและบริการทางการแพทย์ และการขยาย
ตลาดส่งออกเครื่องมือแพทย์ไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งการก าหนดให้อุตสาหกรรมการแพทย์เป็นหนึ่งใน
อุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ (New S-curve) การส่งเสริมการลงทุนด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ โครงการ
จัดตั้งศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (Sustainable Manufacturing Center: SMC) ในเขตนวัตกรรมระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก การติดตั้งโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านสื่อสัญญาณสายเคเบิลใยแก้วน า
แสง (FTTx) พร้อมจัดให้มีจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย (Wi-Fi) ครอบคลุมหมู่บ้านห่างไกล จ านวน 
24,700 หมู่บ้าน และการส่งเสริมให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ใน
การบริหารจัดการธุรกิจ 

ภาคตะวันออกเป็นพ้ืนที่ที่ เหมาะสมส าหรับการพัฒนาให้เป็นอุตสาหกรรมในอนาคต  
โดยมีการจัดตั้งเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ในพ้ืนที่ 3 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี ระยอง  
และฉะเชิงเทรา รวมทั้งจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมที่ส าคัญ ประกอบกับเป็นพ้ืนที่
เกษตรและแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ โดยภาคตะวันออกมีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมให้มีความ
เหมาะสมทั้งทางบก อากาศ และทางทะเล และครอบคลุมพ้ืนที่มากขึ้น โดยเฉพาะพ้ืนที่เมืองหรือพ้ืนที่
อุตสาหกรรม อาทิ รถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ท่าอากาศยาน
นานาชาติอู่ตะเภา ท่าเรือน้ าลึก รวมทั้งมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆ ในการพัฒนาทั้งภาคอุตสาหกรรม
และบริการ อาทิ ปัญญาประดิษฐ์และระบบอัตโนมัติ เทคโนโลยีดิจิทัล อย่างไรก็ตาม  การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีในการเพิ่มผลิตภาพการผลิต ยังคงอยู่ในระยะเริ่มต้น มีการกระจุกตัวเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 
และยังคงต้องมีการเตรียมความพร้อมรองรับ อาทิ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานเครื่องมือและอุปกรณ์อุตสาหกรรม 
และเครื่องมือทางการแพทย์ ขณะที่การเข้าถึงเทคโนโลยีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กยังคงอยู่ใน
วงจ ากัด ขณะเดียวกันจ านวนแรงงานที่มีทักษะยังคงมีจ านวนไม่เพียงพอ รวมทั้งการเตรียมความพร้อมในการ
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พัฒนา โดยเฉพาะการเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมหลักและการเชื่อมโยงพ้ืนที่เกษตรหรือแหล่งท่องเที่ยวชุมชน 
ยังคงต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

2.1.2 การเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยของหลายประเทศ โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและ 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งปัจจุบันมีจ านวนผู้สูงอายุมากที่สุดในโลก ส่งผลให้สัดส่วนประชากรวัยแรงงาน  
มีแนวโน้มลดลง และค่าใช้จ่ายภาครัฐด้านสุขภาพ การรักษาพยาบาล และสวัสดิการ ให้แก่ผู้สูงอายุเพ่ิมสูงขึ้น 
ประกอบกับความตระหนักในการรักษาสุขภาพของประชากรทั่วโลก ส่ งผลให้ประชาชนมีพฤติกรรมที่มีการ
ดูแลสุขภาพเชิงป้องกันมากขึ้น ซึ่งนอกจากภาครัฐต้องเตรียมการรับมือกับการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยแล้ว ยังเป็น
โอกาสในการสร้างเศรษฐกิจใหม่จากความต้องการสินค้าและบริการต่างๆ ด้านสาธารณสุขและสุขภาพที่
ตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้สูงวัย รวมทั้งประชาชนในช่วงวัยอ่ืนๆ นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ของประชากรของโลกดังกล่าว ประกอบกับทัศนคติของคนรุ่นใหม่ เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ลักษณะการท างานหรือ
ความต้องการแรงงานในอนาคตเปลี่ยนจากลักษณะการท างานที่เป็นการท าซ้ าหรือเป็นแบบแผน ไปสู่ความ
ต้องการแรงงานที่มีทักษะ ความสามารถเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเพ่ิมขึ้น เช่น งานในอุตสาหกรรม
หุ่นยนต์ อุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมการแพทย์ เป็นต้น 

ประเทศไทยได้ให้ความส าคัญกับการเตรียมตัวรับมือกับการเป็นสังคมผู้สูงวัย (Aging 
Society) รวมทั้งการพัฒนาก าลังคนในทุกช่วงวัยตั้งแต่ ช่วงการตั้งครรภ์ ปฐมวัย วัยรุ่น วัยเรียน วัยแรงงาน 
และวัยผู้สูงอาย ุโดยหนึ่งในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ได้แก่ ด้านการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างสภาพแวดล้อม ตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน และประเทศ ให้เอ้ือต่อการพัฒนา
ศักยภาพคนไทยตลอดช่วงชีวิต ให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ สามารถพัฒนาตนเอง และเป็นก าลัง
ส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมและประเทศ ซึ่งหน่วยงานราชการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ด าเนิน
โครงการต่างๆ อาทิ โครงการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงอายุ  โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุสู่ตลาดแรงงาน โครงการจัดระบบเทคโนโลยีและการสื่อสาร เพ่ือการพัฒนางานด้านผู้สูงอายุ 
โครงการเรียนฟรี 15 ปี ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการพัฒนา
ครอบครัวและชุมชนให้มีความเข้มแข็ง โครงการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน 
(Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) โครงการดึงดูดเด็กและเยาวชนเข้าสู่อาชีพนักวิจัย
เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม อย่างไรก็ตาม การ
ด าเนินโครงการดังกล่าวยังคงอยู่ในช่วงของการเริ่มต้น และต้องมีการพัฒนาและด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

ภาคตะวันออกมีโครงสร้างของประชากรที่เปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์ 
ในปี 2571 โดยประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานมีแนวโน้มลดลง ส่งผลให้อัตราพ่ึงพิงรวมสูงขึ้น  ประกอบกับ 
อัตราการป่วยด้วยโรคไม่ติดเชื้อเรื้อรัง (Non-Communicable Diseases: NCDs) มีอัตราสูงขึ้น ดังนั้น การเร่ง
พัฒนาศักยภาพของคนทุกช่วงวัย โดยเฉพาะผู้สูงวัยที่มีสุขภาพดี เพ่ือให้สามารถพ่ึงพาตนเองและช่วยเหลือ
สังคม รวมทั้งสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม และการเพ่ิมขีดความสามารถในการให้บริการทาง
การแพทย์และการดูแลสุขภาพจึงมีความส าคัญ ขณะที่ภาคตะวันออกเป็นแหล่งอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีการ
ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งปัจจุบันยังขาดแรงงานที่มีทักษะ ขณะที่การพัฒนาบัณฑิตในภาพรวมยังไม่สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน โดยขาดความเชื่อมโยงระหว่างการเรียนการสอนและทักษะใน
การท างานจริง  
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2.1.3 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ได้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง และทวีความรุนแรงเพ่ิม
มากขึ้น ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั่วโลก ซึ่งจะมีมูลค่าสูงถึงร้อยละ 1 - 
3.3 ของ GDP โลก โดยที่ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโลกยังคงเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะใน
ประเทศก าลังพัฒนา ส่งผลให้เกิดผลกระทบอย่างต่อเนื่อง อาทิ การเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิ และความแปรปรวน
ของสภาพภูมิอากาศ ก่อให้เกิดภาวะภัยแล้งหรืออุทกภัยที่รุนแรงขึ้น ส่งผลกระทบต่อรายได้และวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ของของประชาชน 

ประเทศไทยได้ตระหนักต่อผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยได้ลงนาม 
ในอนุสัญญากรอบการท างานแห่งสหประชาชาติ (United Nations Framework Convention on Climate 
Change: UNFCCC) ที่ตั้งเป้าหมายในปี 2572 ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโลกไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 25 เมื่อเทียบกับปี 2561 โดยได้ก าหนดเป้าหมายของประเทศส าหรับด าเนินการภายหลังปี  2563 ใน
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างน้อยร้อยละ 20 (ไม่ให้เกิน 444 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) 
ภายในปี 2573 นอกจากนี้ได้มีการก าหนดประเด็นดังกล่าวในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในด้านต่างๆ 
อาทิ ด้านการเติบโตอย่างยั่งยืน เพ่ือรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 
ส่งเสริมการลงทุนและเปลี่ยนแปลงการผลิตและการบริโภคสู่ความยั่งยืน โดยให้ความส าคัญกับประเด็นต่างๆ 
อาทิ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ การบริหารจัดการมลพิษ และมีการด าเนินโครงการที่เกี่ยวข้อง เช่น การ
ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) ด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยให้ความส าคัญ
กับการลดปริมาณของเสียให้น้อยลง การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว การเฝ้าระวัง
และติดตามปัญหามลพิษต่างๆ การส่งเสริมการลดใช้ถุงพลาสติก และด้านการบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ เพ่ือ
สร้างความม่ันคงด้านน้ า เพ่ิมผลิตภาพน้ าทั้งระบบ และรักษาแม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติให้มีระบบที่
ดี โดยการรับมือต่อความต้องการใช้น้ าที่เพ่ิมมากขึ้นทั้งในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และบริการ การ
ฟ้ืนฟูทรัพยากรแหล่งน้ า และการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบ ผ่านกิจกรรมโครงการต่างๆ 
อาทิ การเจาะบ่อบาดาลเพ่ือเป็นแหล่งน้ าส ารองในการผลิตน้ าประปาส าหรับฤดูแล้ง การปรับปรุงและฟ้ืนฟู
แหล่งน้ าต่างๆ การขยายเขตบริการน้ าประปา 

ภาคตะวันออกเป็นแหล่งอุตสาหกรรมหลักของประเทศ และมีการขยายตัวของเมือง 
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม ซึ่งได้ด าเนินกิจกรรมโครงการต่างๆ ในการพัฒนาตามแผนแม่บท
ดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม ภาคตะวันออกยังคงเผชิญกับปัญหามลพิษ อาทิ ขยะมูลฝอยชุมชน กากของเสีย
อุตสาหกรรม น้ าเสีย ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรชายฝั่ง ความขัดแย้งด้านการใช้น้ า ดังนั้น ภาคตะวันออก
ยังคงต้องด าเนินมาตรการหรือกิจกรรมการพัฒนาต่างๆ เพ่ือรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ 
เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน อาทิ การบริหารจัดการคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน แหล่งน้ าใต้ดิน และทะเล  
ให้เหมาะสม การลดการเกิดขยะมูลฝอยชุมชนจากแหล่งก าเนิด การด าเนินอุตสาหกรรมสีเขียว การพัฒนา 
ขีดความสามารถขององค์กรเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการลดก๊าซเรือนกระจกในทุกระดับ ทั้งภาคีภาคประชาชน 
ในพ้ืนที่ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม และการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง  
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2.2 บทวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมของภาค 

2.2.1 ศักยภาพและโอกาส 

(1) โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมของภาคตะวันออกได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง สามารถเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการขนส่งให้สูงขึ้น โดยเฉพาะหลังจากการก่อตั้งเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ในปี 2560 ได้แก่ ท่าเรือน้ าลึก 3 ท่าเรือ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา 
รถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน และการพัฒนาเส้นทางคมนาคมทางถนนที่สามารถเชื่อมโยงภูมิภาค
ต่างๆ ของประเทศ และประเทศเพ่ือนบ้าน ซ่ึงเป็นการเชื่อมโยงการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของประเทศไทยกับประเทศ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียแปซิฟิก  

(2) เป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่ส าคัญของประเทศ  ภาคตะวันออกเป็นแหล่งที่ตั้งของ 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา) ที่ประกอบด้วยนิคม
อุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งอุตสาหกรรมเป้าหมายเดิม (First S-curve) และอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ (New  
S-curve) รวมทั้งนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดปราจีนบุรีที่มีศักยภาพในการพัฒนา (ทั้ง 10 อุตสาหกรรม
เป้าหมาย) ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักและแหล่งจ้างงานที่ส าคัญของภาคตะวันออก รวมทั้งภาพรวม
ประเทศ 

(3) เป็นแหล่งผลิตอัญมณีที่มีคุณภาพและศูนย์กลางค้าขายอัญมณีที่ส าคัญของ
ประเทศ โดยจังหวัดจันทบุรีและตราดเป็นแหล่งพลอยที่ส าคัญ ขณะที่จังหวัดจันทบุรีเป็นแหล่งเจียระไนและ  
แหล่งค้าขายอัญมณีที่ส าคัญ มีช่างผู้ช านาญในการเจียระไนได้ละเอียดประณีตงดงามและเป็นที่ยอมรับ 
จากหลายๆ ประเทศทั่วโลก ซึ่งหลายๆ ประเทศได้ส่งพลอยก้อนมายังจังหวัดจันทบุรี เพ่ือเจียระไนและส่งออก
กลับไปยังประเทศต้นทาง นอกจากนี้สามารถเชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวและการค้าชายแดนของจังหวัดหรือของ 
ภาคตะวันออก  

(4) เป็นแหล่งการค้าชายแดนกับประเทศกัมพูชาที่ส าคัญ โดยครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัด
สระแก้ว จันทบุรี  และตราด ซึ่ งอยู่ ใกล้กรุงเทพฯ และปริมณฑลและพ้ืนที่ชายฝั่ งทะเลที่ ใกล้ที่สุด 
เมื่อเปรียบเทียบกับจุดการค้าชายแดนอ่ืนๆ ของประเทศ อีกทั้งมีระบบโครงข่ายคมนาคมที่รองรับ ทั้งทางถนน 
ทางราง ทางอากาศ และทางเรือ สามารถเชื่อมโยงการค้าภายในประเทศและระหว่างประเทศ ได้อย่างสะดวก  

(5) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่ส าคัญของประเทศ โดยเฉพาะการปลูกผลไม้และ 
การประมง ทั้งการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งและการจับสัตว์น้ า ภาคตะวันออกเป็นแหล่งผลิตผลไม้ที่มีคุณภาพ  
และมีชื่อเสียงระดับโลก อาทิ ทุเรียน ซึ่งส่วนใหญ่ส่งออกไปยังประเทศจีน เป็นแหล่งผลิตพืชสมุนไพรและ 
แหล่งผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ส าคัญของประเทศ นอกจากนี้  เป็นแหล่งเพาะเลี้ยงกุ้งขาวแวนาไมและแหล่ง 
จับสัตว์น้ าที่ส าคัญ อีกท้ังยังมีศักยภาพในการพัฒนาแหล่งผลิตด้านการเกษตรต่อยอดสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตร  
เชิงสุขภาพ และเชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวประเภทอ่ืนๆ ของภาคตะวันออก 

(6) เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ มีความหลากหลาย และมีชื่อเสียงทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ ภาคตะวันออกมีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งแหล่งทรัพยากรอ่ืนๆ ที่สามารถ
พัฒนาใหเ้ป็นแหล่งหรือการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ อาทิ พื้นที่เกษตร โบราณสถาน ศิลปะและวัฒนธรรม ขณะที่ 
แหล่งท่องเที่ยวระดับนานาชาติเดิม อาทิ พัทยา บางแสน เกาะช้าง และเกาะเสม็ด  ยังคงเป็นแม่เหล็กส าคัญ 
ในการดึงดูดนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติ อย่างไรก็ตาม กลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติส่วนใหญ่ 
เป็นกลุ่มระดับล่าง นอกจากนี้ ยังมีแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลแหล่งอ่ืนๆ ที่สามารถเสริมสร้างศักยภาพให้เป็น 
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แหล่งท่องเที่ยวนานาชาติที่ส าคัญ ที่มุ่งเน้นนักท่องเที่ยวต่างชาติระดับกลางถึงสูงได้ อาทิ เกาะหมาก เกาะกูด 
นอกจากแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลแล้ว ภาคตะวันออกมีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติอ่ืนๆ อาทิ อุทยานแห่งชาติ 
น้ าตก ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวและสามารถจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้ง วิ่ง trail ล่องแก่ง 
และมีหลายพ้ืนที่ทีม่ีภูมิอากาศและธรรมชาติที่เหมาะต่อการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์หรือเป็นที่
อยู่อาศัยชั้นดี อีกท้ังเป็นแหล่งเพาะปลูกพืชสมุนไพรและผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร รวมทั้งพ้ืนที่ผลิตผลไม้ที่ส าคัญ  
ซึ่งสามารถพัฒนาและยกระดับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่สามารถ
เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวกระแสหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

(7) การบริการสาธารณสุขที่ค่อนข้างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ภาคตะวันออก 
มีสถานพยาบาลที่ครอบคลุมทั่วถึงทุกพ้ืนที่และมีสัดส่วนแพทย์ต่อประชากรในภาพรวมอยู่ในระดับใกล้เคียงกับ 
ค่ามาตรฐานโลก ส่งผลให้สุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น ประกอบกับคุณภาพในการให้บริการ  
ทางการแพทย์สมัยใหม่ รวมทั้งแพทย์แผนไทยและสมุนไพร ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมทั้ง
โครงข่ายคมนาคมขนส่งที่สะดวก ส่งผลให้ภาคตะวันออกมีศักยภาพในการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง 
การแพทย์ที่ส าคัญของประเทศได้ 

(8) การพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศในปัจจุบัน มีโอกาสในการพัฒนาความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจทั้งประเทศภายในอาเซียน และ ระหว่างอาเซียนกับภูมิภาคอ่ืนๆ ประกอบกับแนวโน้ม
การพ่ึงพาเศรษฐกิจระหว่างกันภายในภูมิภาคมากขึ้น (Regionalization) อีกทั้งประเทศไทย โดยเฉพาะภาค
ตะวันออกอยู่ในภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมและมีโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุม ทั้งการขนส่งทาง
อากาศ ทางราง ทางถนน และทางทะเล ท าให้มีโอกาสที่ประเทศต่างๆ จะใช้ประเทศไทยหรือภาคตะวันออก
เป็นเส้นทางการขนส่งสินค้าผ่านแดนและเป็นจุดกระจายสินค้าไปยังพ้ืนที่ต่างๆ ทั่วโลกมากยิ่งขึ้น 

(9) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างพลิกผัน (Disruptive Technology) อาทิ 
อินเทอร์ เน็ตของสรรพสิ่ ง  ( Internet of Things: IoT) ปัญญาประดิษฐ์และระบบอัตโนมัติ (Artificial 
Intelligence and Automation) เทคโนโลยีชีวภาพ ส่งผลให้ภาคตะวันออกมีโอกาสในการปรับกระบวนการ
พัฒนาการผลิตสินค้าและการให้บริการให้ตรงกับความต้องการและได้มาตรฐานและปลอดภัย รวมทั้งส่งผลให้
เกิดการกระจายทรัพยากรและโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น และสามารถยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน โดยเทคโนโลยีดังกล่าวสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ทั้งด้านคุณภาพสินค้า ต้นทุนการ
ผลิต และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยเพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์หรือวัฒนธรรมท้องถิ่น และช่วยสร้าง
ก าลังคนให้มีประสิทธิภาพ ให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงานและการด ารงชีวิต และก่อให้เกิดการพัฒนาคน
ทุกช่วงวัย อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนการสอนในระบบการศึกษา รวมทั้งการพัฒนาทักษะ
ฝีมือแรงงานนอกระบบ  

(10)  ความต้องการในการดูแลรักษาสุขภาพทั้งสุขภาพกายและใจ ยังคงเป็นกระแส
นิยมและความจ าเป็นในปัจจุบัน จากการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยของประเทศไทยและหลายประเทศทั่วโลกและ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้งการป่วยด้วยโรค NCDs  
ที่มีอัตราเพ่ิมสูงขึ้น ส่งผลให้เกิดความต้องการบริการทางการแพทย์ การบริการด้านการดูแลผู้สูงอายุ และ
บริการด้านอาหารและการท่องเที่ยวปลอดภัย อาทิ การบริการโรงแรมที่มีมาตรฐานสุขอนามัย จะเป็นโอกาส
ส าคัญของภาคตะวันออกในการสร้างรายได้ให้กับประชาชน วิสาหกิจชุมชน และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบ
วงจร อาทิ การด าเนินธุรกิจบริการสุขภาพ บริการทางการแพทย์ และศูนย์พักพิงผู้สูงอายุ เนื่องจากภาค
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ตะวันออกมีศักยภาพสูงในการให้บริการด้านการรักษาพยาบาลทั้งแผนปัจจุบันและแผนไทย รวมทั้งมีแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่หลากหลาย  

2.2.2 ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

(1) ภาวะการขาดแคลนแรงงานของภาคตะวันออกยังคงเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะแรงงาน 
ที่มีทักษะสูง ซึ่งเป็นทิศทางเดียวกับภาพรวมของประเทศ ประชากรวัยแรงงานของภาคตะวันออกมีจ านวน
ลดลง ขณะที่ประชากรในวัยพ่ึงพิงซึ่งมีทักษะฝีมือในระดับต่ ามีจ านวนเพ่ิมขึ้น เนื่องจากการเข้าสู่สังคมสูงวัย
อย่างสมบูรณ์ของประเทศไทย ขณะที่การเตรียมการรองรับยังคงไม่เหมาะสมทั้งด้านการศึกษาและการพัฒนา
ทักษะฝีมือแรงงานที่ยังคงอยู่ในระดับต่ า ประกอบกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่รวดเร็ว ส่งผลให้แรงงาน
จ านวนมากที่มีทักษะต่ าและมีลักษณะการท างานซ้ าเป็นแบบแผน จะมีความเสี่ยงสูงต่อการจะถูกทดแทนด้วย
เทคโนโลยีและถูกเลิกจ้าง นอกจากนี้การท างานของวัยหนุ่มสาวของไทยในปัจจุบันมีแนวโน้มในรูปแบบการจ้าง
งานที่ไม่ใช่มาตรฐาน โดยมีลักษณะการท างานเป็นแบบครั้งคราว (Gig Worker) ซึ่งก าลังแรงงานที่ลดลงจะ
ส่งผลให้เกิดการพ่ึงพาแรงงานข้ามชาติจ านวนมาก น าไปสู่การขยายตัวของการเคลื่อนย้ายแรงงาน ทั้งภายใน
และระหว่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้รูปแบบของสังคมเมืองของภาคตะวันออกปรับเปลี่ยนไปสู่การเป็นสังคมพหุ
วัฒนธรรม ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่ชัดเจนระหว่างประชาชนในสังคมเมืองและสังคม
ชนบท 

(2) การพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทั้งด้านอุตสาหกรรม การเกษตร และการ
ท่องเที่ยว รวมทั้งการขยายตัวของเมืองของภาคตะวันออก ยังคงส่งผลกระทบต่อสภาพสิ่งแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคตะวันออก จากการเป็นแหล่งที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ทั้งใน
พ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก รวมทั้งจังหวัดปราจีนบุรี โดยกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม
ส่วนใหญ่ ประกอบกับการคมนาคมขนส่งจ านวนมาก ได้ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ สารอินทรีย์
ระเหยง่าย ก๊าซเรือนกระจก ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM10 กากของเสียอุตสาหกรรม คุณภาพน้ าของแม่น้ าล า
คลองที่ยังคงอยู่ในระดับพอใช้ ขยะทะเล นอกจากนี้ความเสี่ยงต่อการเกิดความขัดแย้งในความต้องการใช้น้ า
ยังคงมีอยู่ ทั้งด้านการปลูกผลไม้ท่ีต้องการใช้น้ าในปริมาณมาก เช่นเดียวกับภาคอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว 
การท าลายทรัพยากรธรรมชาติจากการท่องเที่ยว นอกจากนี้ การขยายตัวของเมืองส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้าย
ของคนเข้ามาอยู่ในเมืองใหญ่มากขึ้น ส่งผลให้เกิดประชากรแฝงจ านวนมาก โดยเฉพาะในจังหวัดชลบุรีและ
ระยอง ส่งผลให้ความต้องการขั้นพ้ืนฐานด้านน้ าส าหรับอุปโภคและบริโภคเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการ
อยู่รวมตัวกันของแรงงานจ านวนมากในพ้ืนที่แออัด ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรม และการแพร่ระบาดของ
โรคอุบัติใหม่ต่างๆ ที่รุนแรง 

(3) ภาคตะวันออกเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่ส าคัญของประเทศ โดยเฉพาะผลไม้ 
อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพในการเก็บเกี่ยวและการรักษาผลผลิตให้ได้คุณภาพและมาตรฐานยังคงต้อง 
มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สินค้าเกษตร โดยเฉพาะผลไม้เป็นผลิตผลที่ออกตามฤดูกาล ผลผลิตออกมาพร้อมๆ 
กัน เป็นจ านวนมากและเน่าเสียได้ง่าย (Perishable Agriculture Commodities) จึงมีความจ าเป็นในการ
บริหารจัดการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพตลอดห่วงโซ่ อุปทาน การพัฒนาระบบการเก็บรักษาผลผลิต
เพ่ือรักษาคุณภาพผลผลิตให้ยาวนาน รวมทั้งการพัฒนาการแปรรูปสินค้าเกษตรที่หลากหลายและวิสาหกิจ
ชุมชนหรือ SMEs ให้สามารถเข้าถึงและด าเนินการได้อย่างสะดวกและเหมาะสม 
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(4) โครงข่ายคมนาคมที่สามารถเชื่อมโยงจากแหล่งท่องเที่ยวกระแสหลักหรือพื้นที่
เมือง สู่แหล่งท่องเที่ยวชุมชน รวมทั้งพื้นที่เกษตร รวมทั้งระบบการบริการขนส่งสาธารณะที่สามารถ
เชื่อมโยงการขนส่ง ทั้งทางอากาศ ถนน และทางราง ยังคงไม่สะดวกเพียงพอต่อการรองรับนักท่องเที่ยว
จ านวนมากและการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัด โดยการเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวชุมชนยังคงต้อง
พ่ึงพิงยานพาหนะส่วนตัวเป็นหลัก นอกจากนี้การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัล (Hard Infrastructure) 
ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ถึงแม้ได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
และการน ามาประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจยังคงกระจุกตัวอยู่บางกลุ่ม ประชาชนในหลายพ้ืนที่ยังคงไม่
สามารถเข้าถึงโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ขณะที่ค่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็ วสูงยังคงอยู่ในระดับสูง 
เมื่อเทียบกับประเทศเพ่ือนบ้าน อีกท้ังการใช้ระบบดิจิทัลยังคงกระจุกตัวอยู่กับกิจกรรมเพ่ือนันทนาการ (ดูหนัง 
ฟังเพลง และเกมส์ออนไลน์) ขณะที่การใช้ในภาคธุรกิจยังไม่สูงมากนัก โดยเฉพาะธุรกิจ SMEs จึงมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งในการส่งเสริมการใช้  เพ่ือเป็นการกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของภาคตะวันออก 
รวมทั้งประเทศไทย  

(5) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ รวมทั้งประเทศอ่ืนๆ โดยเฉพาะประเทศ
ก าลังพัฒนาทั่วโลก ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นตัวขับเคลื่อนส าคัญต่อการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ  
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของภาคตะวันออก  
แม้ว่าประเทศไทยมีพันธกรณีจากข้อตกลงระหว่างประเทศในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แต่จากการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศรวมทั้งประเทศอ่ืนๆ โดยเฉพาะการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและภาค
เกษตร รวมทั้งจากการเพ่ิมขึ้นของยานพาหนะที่ใช้พลังงาน Fossil ในการขับเคลื่อนส าหรับการขนส่งสินค้า
และประชากร การเพ่ิมขึ้นของประชากรในประเทศ และการขยายตัวของชุมชนเมือง ได้เป็นส่วนส าคัญในการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งอยู่ในระดับสูงและเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง และได้ส่งผลให้เกิดการเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิ
และสภาพภูมิอากาศอ่ืนๆ ของโลกและประเทศไทย อาทิ ความรุนแรงของพายุที่รุนแรงขึ้น ปริมาณน้ าฝนและ 
จ านวนวันที่ฝนตกลดลง การเพ่ิมขึ้นของระดับน้ าทะเล คุณภาพน้ าทะเลที่เปลี่ยนแปลงไป ได้ก่อให้เกิดอุทกภัย
ส่งผลต่อการด ารงชีวิตของประชาชน การเกิดภาวะภัยแล้งซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อภาคอุตสาหกรรม 
การเกษตร และการท่องเที่ยวของภาคตะวันออก การเกิดปะการังฟอกขาว ซึ่งส่งผลให้เกิดการลดลงของ
ทรัพยากรประมง รวมทั้งส่งผลกระทบศักยภาพการผลิตทางการประมง ผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิกาศ ดังกล่าว มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีระดับความรุนแรงที่แตกต่างกัน
ไปในแต่ละพ้ืนที่ตามสภาพภูมิสังคมและเศรษฐกิจ ขณะที่ขีดความสามารถทั้งในด้านงบประมาณและการ
เตรียมความพร้อมในการรับมือยังคงมีอยู่อย่างจ ากัด  

(6) คุณค่าของสังคมไทยมีแนวโน้มเสื่อมถอยลง เนื่องจากประชาชนรุ่นใหม่ขาดแคลน
ทักษะทางพฤติกรรม (Soft Skills) หรือค่านิยม วัฒนธรรมที่สอดคล้องกับการใช้ชีวิตและการท างานรูปแบบ
ใหม่ อาทิ จิตสาธารณะ ความเป็นพลเมือง ทักษะในการสื่อสารและการท างานร่วมกับผู้อ่ืน เพ่ือสร้างสังคมที่
เห็นอกเห็นใจต่อความแตกต่าง การช่วยเหลือเกื้อกูลกันภายในครอบครัวและคนในสังคม ความกตัญญูรู้คุณ 
และความเคารพต่อผู้อาวุโส ซึ่งเป็นผลมาจากกระแสความเป็นปัจเจก (Individualization) การไม่สามารถ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงจากกระแสโลกาภิวัฒน์ การนิยมและซึมซับวัฒนธรรมต่างชาติที่ไม่พึงประสงค์ 
มากขึ้น และให้ความส าคัญกับวัตถุนิยมเกินพอเพียง  
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3. กรอบทิศทางการพัฒนาภาค 
3.1 บทบาทของภาค ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหลายฉบับที่ผ่านมา ภาคตะวันออก

เป็นภูมิภาคหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นที่ตั้งของ
อุตสาหกรรมเป้าหมายที่ส าคัญของประเทศ พร้อมทั้งเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และมี
โครงข่ายคมนาคมขนส่งที่มีประสิทธิภาพและค่อนข้างครบครัน ทั้งทางถนน ทางราง ทางอากาศ และทางทะเล 
และเป็นแหล่งการค้าชายแดนกับประเทศกัมพูชาที่สามารถเชื่อมโยงการค้ากับประเทศในภูมิภาคอาเซียนและ
เอเชียแปซิฟิกได้อย่างสะดวก นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่ส าคัญของประเทศ โดยเฉพาะผลไม้ 
สุกร ไก่ กุ้งทะเล รวมทั้งมีศักยภาพในการต่อยอดการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรต่อไป 
ขณะเดียวกัน ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของประเทศทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ทั้งการท่องเที่ยว
ชายทะเล การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์ การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย และการท่องเที่ยวเชิงอารยธรรม  

ดังนั้น ในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ภาคตะวันออกจะเป็นฟันเฟืองส าคัญในการสนับสนุนให้
เกิดการพลิกโฉมและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน และสามารถรับมือกับ 
การเปลี่ยนแปลงและปรับตัวให้อยู่รอดอย่างมั่นคง ท่ามกลางสภาวะวิกฤติทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 “เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน” ตาม
บทบาทของภาคตะวันออกที่ยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การผลิตอาหารปลอดภัยได้มาตรฐาน 
การท่องเที่ยวคุณภาพ การค้าชายแดน และการเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการค้า การท่องเที่ยว และโลจิสติกส์ 
ภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3.2 ทิศทางการพัฒนาภาค การพัฒนาภาคตะวันออกในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ตามบทบาท
การพัฒนาของภาค มุ่งเน้นให้ภาคตะวันออกเป็น “ฐานเศรษฐกิจสีเขียวชั้นน าของอาเซียน ควบคู่กับ
คุณภาพการด ารงชีวิตของประชาชนที่ดี” โดยก าหนดทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออก (E Direction) ที่ให้
ความส าคัญกับการยกระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิงแวดล้อม เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ครัวเรือน และพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ SHARE ได้แก่ การพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายในพ้ืนที่ EEC 
และปราจีนบุรี ยกระดับศักยภาพของ Start-up และ SMEs ตลอดห่วงโซ่อุปทานที่เข้มแข็ง และเสริมสร้าง
ศักยภาพฝีมือแรงงาน (S: S-curve Industrial Heartland) พัฒนาพ้ืนที่เมืองหลักและชนบทให้เป็นเมืองและ
พ้ืนที่น่าอยู่ส าหรับทุกคนบนพ้ืนฐานความเข้มแข็งของครอบครัว ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและความครบครันโครงสร้างพ้ืนฐาน รวมทั้งตามอัตลักษ์และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่น (H: High-tech Living 
Cities) พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร การผลิตอาหารและผลิตภัณฑ์สมุนไพรปลอดภัย มูลค่าสูง และการ
ผลิตผลไม้คุณภาพมุ่งสู่การเป็นมหานครผลไม้เมืองร้อนแห่งเอเชีย (A: Agro-tourism and Food Safety) 
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ (น้ า ป่า ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง) และสิ่งแวดล้อม (มลพิษทั้งขยะ น้ า
เสีย ฝุ่นละอองขนาดเล็ก) ด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน และเตรียมความพร้อมรับมือกับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (R: Resilience of Natural Resources and Environment) และพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน และเมืองชายแดน เชื่อมโยงเศรษฐกิจและการค้าภายในประเทศและระหว่างประเทศ
ในเอเซียแปซิฟิก (E: Economic Linkage) 
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3.3 เป้าหมายรวม ภาคตะวันออกมีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจให้เกิดการขยายตัว 
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และเกิดการกระจายรายได้อย่างทั่วถึงทุกพ้ืนที่ ควบคู่กับคุณภาพชีวิตของประชาชนที่
ดี โดยมรีายละเอียด ดังนี้ 

3.3.1 อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกขยายตัวเพิ่มข้ึน 

3.3.2 สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ของภาคตะวันออก
ลดลง 

3.4 แนวทางการพัฒนา ประเด็นการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาภาค
ตะวันออกตามทิศทางพัฒนาภาคที่ได้ก าหนดไว้ข้างต้น มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ และกรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ที่มุ่งเน้นการยกระดับเศรษฐกิจ ทั้งภาคการผลิตและ
บริการให้มีมูลค่าสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเกิดการกระจายรายได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย  เพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ าทางสังคม และการรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์และ 
มีคุณภาพที่ดี พร้อมทั้งเป็นมรดกตกทอดส่งต่อสู่คนรุ่นหลัง ตัวอย่างเช่น แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ 4 (อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ) มุ่งเน้นพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมเป้าหมายไปสู่
อุตสาหกรรมแห่งอนาคต และเป็นผู้น าด้านอุตสาหกรรมและบริการในระดับภูมิภาคและระดับโลก และ กรอบ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 อาทิ หมุดหมายที่ 3 (ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของอาเซียน) โดยการปรับ
ระบบนิเวศอุตสาหกรรมไทยสู่ยานยนต์ไฟฟ้า หมุดหมายที่ 4 (ไทยเป็นศูนย์กลางการแพทย์และสุขภาพมูลค่า
สูง) โดยการเสริมสร้างคุณภาพของอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์และสุขภาพครบวงจร  และการ
สนับสนุนการลงทุนในงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้มีคุณภาพสูงและได้มาตรฐานสากล โดย
ประเด็นการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาเพ่ือให้บรรลุผลตามทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออก มีดังนี้ 
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3.4.1 พัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นก าลังหลักในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของภาคตะวันออกอย่างย่ังยืน โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่สีเขียว ผลิตก าลังคน 
ให้มีศักยภาพ และเพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการรายย่อย โดยมีแนวทางการพัฒนา ได้แก่   

(1) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของอุตสาหกรรมเป้าหมาย ในจังหวัดชลบุรี ระยอง 
ฉะเชิงเทรา และปราจีนบุรี โดยการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เฉพาะ และการส่งเสริมการใช้องค์ความรู้ 
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีขั้นสูง และนวัตกรรม เพ่ือให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีด้วยตัวเองและพัฒนาการ
ผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมการใช้ทรัพยากรการผลิตให้คุ้มค่าสูงสุด และพัฒนาพ้ืนที่
อุตสาหกรรมให้เอ้ือต่อการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการผลิตที่มีประสิทธิภาพ อาทิ การ
พัฒนาศูนย์วิจัยและทดสอบกลางส าหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
การพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนสู่  
ยานยนต์ในอนาคต (ยานยนต์ไฟฟ้า) การพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่ผลิตวงจรไฟฟ้าที่มีความซับซ้อน 
มากขึ้น (อาทิ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ)  

(2) พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ด้านอุตสาหกรรม ในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ อาทิ จังหวัด
ปราจีนบุรี โดยการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและอุตสาหกรรมแห่ง
อนาคต รวมทั้งใช้การพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเป็นต้นแบบ 

(3) ยกระดับศักยภาพของวิสาหกิจเริ่มต้น (Start-up) และวิสาหกิจ SMEs ในเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก รวมทั้งจังหวัดปราจีนบุรี ในการผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและปริมาณ
เพียงพอ โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีสมัยใหม่และสนับสนุนการพัฒนาให้กับ Start-up และ SMEs เพ่ือให้เป็น
ส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรม อาทิ การพัฒนาชิ้นส่วนอุปกรณ์ และเป็นส่วนส าคัญในการ
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

(4) พัฒนาก าลังแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริง โดยการส่งเสริมความรู้
ทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา และการวิจัยและพัฒนา อาทิ การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและ  
การยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน (Upskill/Reskill/New skill) เพ่ือยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม 

3.4.2 พัฒนาการเกษตรคุณภาพและผลตอบแทนสูง เชื่อมโยงสู่การผลิตอาหารปลอดภัย  
การผลิตพลังงานทดแทน และพืชสมุนไพรทางการแพทย์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาด้านการตลาด ควบคู่กับ 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น รวมทัง้การพัฒนาพ้ืนที่ที่มีศักยภาพให้เป็นศูนย์กลางการผลิตและการกระจายสินค้าเกษตร โดยมีแนวทาง 
การพัฒนา ได้แก ่

(1) เสริมสร้างผลิตภาพการผลิตผลไม้ของภาคตะวันออกให้มีประสิทธิภาพและเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด น าไปสู่การพัฒนาให้ภาคตะวันออกเป็นมหานคร
ผลไม้เมืองร้อนแห่งเอเชีย ด้วยการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัย ควบคู่กับภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ทั้งการเพาะปลูกและการแปรรูปตามศักยภาพการผลิตของเกษตรกรและ
วิสาหกิจชุมชนของแต่ละพ้ืนที่ สนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกร ส่งเสริมการประกันภัยการเกษตร พัฒนา
ตลาดให้เข้าสู่ระบบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) และตามความต้องการเฉพาะของลูกค้า 
(Customized Marketing) พัฒนาระบบการเก็บรักษาและการขนส่งสินค้า เพ่ือลดต้นทุนและการสูญเสีย และ
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เสริมสร้างศักยภาพของโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการเกษตรและระบบฐานข้อมูลการเกษตรทั้งข้อมูลด้านการผลิต 
(Supply Side) และ ความต้องการผลผลิต (Demand Side) และผลิตภัณฑ์เกษตรทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศให้เหมาะสม รวมทั้งพัฒนาจังหวัดจันทบุรีให้เป็นศูนย์กลางการรวบรวมผลผลิตและการกระจาย
สินค้าผลไม้คุณภาพได้มาตรฐาน 

(2) พัฒนาประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงและแปรรูปสัตว์น้ าเศรษฐกิจที่ส าคัญของ 
ภาคตะวันออก อาทิ กุ้งทะเล ปูทะเล ปลากะพงขาว จระเข้ และกุ้งก้ามกราม เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกร 
และวิสาหกิจชุมชนอย่างทั่วถึง โดยการใช้เทคโนโลยีในการจัดการฟาร์ม การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  
ในการเพาะพันธุ์และการเลี้ยงสัตว์น้ า รวมทั้งการแปรรูปสัตว์น้ าที่มีคุณภาพและลดต้นทุนการผลิต สนับสนุน  
การรวมกลุ่มของเกษตรกร ส่งเสริมการประกันภัยการเกษตร และส่งเสริมการท าประมงชายฝั่งและทะเล  
อย่างรับผิดชอบ บริเวณจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด โดยเสริมสร้างสวั สดิภาพแรงงานประมง 
ส่งเสริมและควบคุมการจับสัตว์น้ าตามศักยภาพการผลิต และอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

(3) ยกระดับพืชสมุนไพรให้เป็นธุรกิจสมุนไพรสู่ตลาดสากล (จังหวัดปราจีนบุรี จันทบุรี 
และสระแก้ว) และพัฒนาพืชพลังงานเพื่อสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนของประเทศ (จังหวัดสระแก้ว 
ชลบุรี ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา จันทบุรี และระยอง) โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ในการผลิตพืช
สมุนไพร เพ่ือการพาณิชย์ให้ได้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ การแปรรูปสมุนไพรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
ตรงตามความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ และเร่งเพ่ิมช่องทางการจัดจ าหน่ายพืชสมุนไพรและ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร รวมทั้งส่งเสริมให้จังหวัดปราจีนบุรี เป็นต้นแบบธุรกิจสมุนไพร ทั้งต้นน้ า กลางน้ า และ
ปลายน้ า นอกจากนี้ ส่งเสริมการผลิตมันส าปะหลังและอ้อยโรงงานที่มีคุณภาพ เสริมสร้างประสิทธิภาพการ
ผลิตไบโอเอทานอล และส่งเสริมให้จังหวัดสระแก้วและชลบุรีเป็นศูนย์กลางการผลิตพืชพลังงานของภาค
ตะวันออก  

(4) เสริมสร้างศักยภาพการผลิตและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ส าคัญ 
ของภาคตะวันออก ได้แก่ สุกร ไก่ และโค ในจังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา และสระแก้ว ให้สอดคล้องกับ 
ความต้องการของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ โดยการส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถใช้เทคโนโลยีการผลิต 
ที่ทันสมัยและมีพันธุ์สัตว์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานปลอดภัย การสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกร การ
ส่งเสริมการประกันภัยการเกษตร และการส่งเสริมให้เกษตรกรท าการเลี้ยงปศุสัตว์ที่มีพันธสัญญากับผู้แปรรูป 
รวมทั้งการพัฒนาระบบบริหารจัดการตลาดให้มีประสิทธิภาพ 

3.4.3 รักษาและยกระดับการท่องเที่ยวคุณภาพในแหล่งท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยว
ทางเลือก รวมทั้งการพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่เน้นคุณค่า อัตลักษณ์ ความยั่งยืน และเหมาะสมกับคนทุก
ช่วงวัย เพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวภาคตะวันออกสู่ระดับโลก และเกิดการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นอย่างทั่วถึง 
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาศักยภาพการบริการและสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 
การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว การเชื่อมโยงการคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยว และการใช้เทคโนโลยีในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพด้านการตลาดให้ได้มาตรฐาน โดยมีแนวทางการพัฒนา ได้แก่ 

(1) พัฒนาการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวหลักของภาคตะวันออก อาทิ พื้นที่สัตหีบ 
พัทยา เกาะเสม็ด เกาะช้าง เกาะหมาก เกาะกูด ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ อาทิ การท่องเที่ยว
ชายทะเลนานาชาติ การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Medical Tourism) การท่องเที่ยวธุรกิจไมซ์ (MICE Business 
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Travel) การท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) ให้ได้มาตรฐานระดับสากล ตามอัตลักษณ์และรูปแบบการ
ท่องเที่ยวของแต่ละพ้ืนที่ สามารถรองรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ โดยเฉพาะนักธุรกิจและครอบครัว และกลุ่ม
ผู้สูงอายุ ด้วยการพัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวให้เหมาะสมได้มาตรฐาน การจัดพ้ืนที่ท่องเที่ยว (Zoning) 
การพัฒนามาตรฐานและความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว การพัฒนาธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยวด้วยการ
สนับสนุนผู้ประกอบการในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการบริการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและเพียงพอต่อความต้องการ และการรักษาและสร้างจิตส านึกใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว รวมทั้งการพัฒนาตลาดด้านการท่องเที่ยวและสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
นักท่องเที่ยวด้วยการน าเทคโนโลยีด้านดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 

(2) พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนของภาคตะวันออกให้เป็นการท่องเที่ยวทางเลือกที่ 
มีคุณภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ มีอัตลักษณ์ และมีความยั่งยืน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและรายได้จากการ
ท่องเที่ยวสู่ชุมชนและผู้ประกอบการให้มากขึ้น ผ่านการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เชิงนิเวศ 
เชิงสุขภาพด้วยแพทย์แผนไทยและสมุนไพร เชิงศาสนา วัฒนธรรมและอารยธรรม และเชิงประวัติศาสตร์ ของ
ภาคตะวันออก เช่น วัดโสธรวรารามวรมหาวิหารและวัดสมานรัตนาราม จังหวัดฉะเชิงเทรา เขาคิชฌกูฏ 
จังหวัดจันทบุรี แหล่งท่องเที่ยวอารยธรรมขอม จังหวัดปราจีนบุรีและสระแก้ว แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรใน
จังหวัดจันทบุรี ตราด และระยอง เป็นต้น โดยการฟ้ืนฟูและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว สิ่ง
อ านวยความสะดวกและความปลอดภัย ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของพ้ืนที่และชุมชน เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว และอยู่บนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
การเชื่อมโยงการท่องเที่ยวหลักและการท่องเที่ยวทางเลือกผ่านเครือข่ายการท่องเที่ยว การพัฒนาเกษตรกร
หรือประชาชนให้เป็นมืออาชีพด้านการให้บริการด้านการท่องเที่ยว การเพ่ิมประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยวเพ่ือให้เกิดความจดจ าที่ดี และการพัฒนาการบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวให้ได้
มาตรฐาน เช่น ที่พัก ระบบขนส่งสาธารณะที่สามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น  

(3) ยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเชื่อมโยงการท่องเที่ยวที่มีมูลค่าสูง แสดงถึงอัตลักษณ์
ของพ้ืนที่ และสอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น อาทิ ผลิตภัณฑ์ 
อัญมณี เสื่อจันทบูร ให้มีความทันสมัยและเกิดการเพ่ิมมูลค่า แต่ยังคงรักษาอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ ด้วยการ
ผสมผสานการใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิต การฝึกอาชีพให้กับวิสาหกิจชุมชนและส่ งเสริม
การท างานร่วมกันในลักษณะเครือข่าย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน วิสาหกิจชุมชน และสถาบันการศึกษา ใน
การร่วมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้มีความแปลกใหม่ตอบสนองการด าเนินชีวิตประจ าวันของ
นักท่องเที่ยว การอ านวยความสะดวกให้กับวิสาหกิจชุมชนในการเข้าถึงบริการภาครัฐส าหรับสินค้าที่ต้องมีการ
ตรวจสอบคุณภาพสินค้าหรือรับรองมาตรฐานสินค้า การบริหารจัดการทรัพยากรท้องถิ่นของชุมชนแบบมีส่วนร่วม
และมีประสิทธิภาพ การสร้างความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า การส่งเสริมการสืบทอดการผลิตผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่น และการพัฒนากิจกรรมหรือช่องทางการตลาดให้มีความหลากหลาย อาทิ การให้นักท่องเที่ยวหรือลูกค้า
ร่วมผลิตผลิตภัณฑ์นั้นๆ  

3.4.4 พัฒนาเมืองและพื้นที่ชนบทให้มีความทันสมัยและน่าอยู่ พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในทุกช่วงวัย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม การเสริมสร้างความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สิน การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชน การเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งอย่างไร้รอยต่อ 
และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมและครบครัน โดยมีแนวทางการพัฒนา ได้แก่ 
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(1) พัฒนาเมืองหลักในจังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา รวมทั้งจังหวัดปราจีนบุรี ให้
เป็นเมืองอัจฉริยะน่าอยู่และเป็นเมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถเชื่อมโยงการขยายตัวของเมืองสู่
พื้นที่ชนบท โดยสนับสนุนการพัฒนาเมืองเชิงนิเวศ ที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมและการรักษา
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล การพัฒนาพ้ืนที่เมืองให้เป็นพ้ืนที่สีเขียวด้วยการปลูกป่าในเมือง การจัดให้มีระบบจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม อาทิ ขยะ น้ าเสีย และฝุ่นละอองขนาดเล็ก ให้ได้มาตรฐานและครอบคลุมประชากรของภาค  
การสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด การพัฒนาให้เมืองพัทยาเป็นเมืองศูนย์กลางทางการแพทย์และสาธารณสุข 
ในระดับนานาชาติและสามารถรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ทั้งภัยแล้งและอุทกภัย  
พร้อมทั้งมีระบบเฝ้าระวังและเตือนภัย เพ่ือลดความเสียหายต่อประชาชน และการจัดท าผังเมืองรวมและผังเมือง
เฉพาะอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพและมีการบังคับใช้อย่างเคร่งครัด 

(2) พัฒนาพื้นที่ชนบทของภาคตะวันออกให้เป็นพื้นที่เมืองตามอัตลักษณ์และวิถีชีวิต 
พื้นถิ่น เพ่ือกระจายความเจริญสู่ชนบทและเป็นเมืองที่มีคุณภาพและยั่งยืน รวมทั้งเป็นพ้ืนที่อยู่อาศัยและพักผ่อน
ชั้นยอดของประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต และประเพณี ควบคู่กับการส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ในพ้ืนที่ชนบทให้ได้มาตรฐาน เพ่ือเป็นฐานการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณค่า 
รวมทั้งเกิดการกระจายรายได้ให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง  

(3) พัฒนาและบ ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานพร้อมทั้งสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ  
ให้ได้มาตรฐานและครอบคลุมทุกพื้นที่ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเมืองและพ้ืนที่ชนบทให้น่าอยู่และยั่งยืนและ
ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจภายในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน โดยการปรับปรุงและต่อยอด
โครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่เดิมทุกระบบ ทั้งด้านการคมนาคมและระบบสาธารณูปโภค รวมทั้งส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลกับทุกภาคส่วนและทุกพ้ืนที่ เพ่ือรองรับการลงทุน การท่องเที่ยว และการเพ่ิมขึ้นของประชาชน 
และลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและเศรษฐกิจ พร้อมทั้งการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดเล็กเพ่ือให้เกิด 
การเชื่อมโยงการพัฒนาสู่พ้ืนที่ชนบทได้อย่างทั่วถึง และการพัฒนาระบบบริหารจัดการจราจรและการขนส่ง
สาธารณะด้วยเทคโนโลยี เพ่ือให้ประชาชนทุกช่วงวัยรวมทั้งคนพิการสามารถเข้าถึงและเดินทางได้อย่างสะดวก  
มีต้นทุนที่เหมาะสม และมีความปลอดภัย รวมทั้งเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถด้านโลจิสติกส์  

(4) พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัยและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ครอบครัว เพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข โดยการพัฒนาศักยภาพคนตั้งแต่เด็กปฐมวัย เด็กวัย
เรียน และวัยรุ่นให้มีพัฒนาการทางสมอง มีความรู้ มีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ และมีทักษะในการด ารงชีวิต
ท่ามกลางการสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันในปัจจุบัน การส่งเสริมการเลี้ยงดูเด็กภายในครอบครัว 
ทั้งด้านวินัย คุณธรรม และจริยธรรม เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและครอบครัวในการลดปัญหาภ ายใน
ครอบครัว เช่น ปัญหาท้องก่อนวัยอันควร ความรุนแรงในครอบครัว เป็นต้น การพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ
และผู้พิการในการสร้างรายได้ผ่านการพัฒนาอาชีพ การส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสสามารถเข้าถึง
การศึกษาที่มีคุณภาพและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน และการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข
ที่มีคุณภาพท่ีประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึง  

3.4.5 รักษาและยกระดับพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนประเทศกัมพูชา ให้มีมูลค่าสูง มีความม่ันคง 
และเป็นประตูเชื่อมโยงการค้า การลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยมุ่งเน้นการเพ่ิมมูลค่าการค้าชายแดน 
และผ่านแดน การเสริมสร้างความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานบริเวณจุดผ่านแดน และการเพ่ิมประสิทธิภาพ  
การเชื่อมโยงการค้าภายในประเทศและประเทศเพ่ือนบ้าน โดยมีแนวทางการพัฒนา ได้แก่ 
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(1) พัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้วและจังหวัดตราด ให้เป็นประตู
และศูนย์กลางการค้า การท่องเที่ยว และการลงทุน เชื่อมโยงกับประเทศกัมพูชาและเวียดนาม โดยการจัด
ระเบียบการใช้ที่ดินให้เหมาะสม การรักษาและยกระดับการให้บริการบริเวณจุดผ่านแดนให้ได้มาตรฐาน  
การพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ อาทิ ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลให้เหมาะสมและครบครัน การปรับปรุง
ด่านตรวจให้มีความเหมาะสมและมีศักยภาพ การส่งเสริมการค้าและการลงทุน และการพัฒนาโครงข่าย
คมนาคมขนส่งที่ครอบคลุมและปลอดภัย 

(๒) ยกระดับพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนบ้านแหลมและบ้านผักกาด อ าเภอโป่งน้ าร้อน 
จังหวัดจันทบุรี ให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว 
ที่ต้องการซื้อสินค้าต่างประเทศในราคาถูก และเป็นศูนย์กลางการค้าชายแดนเชื่อมโยงจังหวัดพระตะบองและ
ไพลินของประเทศกัมพูชา โดยการพัฒนาด่านและตลาดการค้าชายแดนไทย -กัมพูชา ให้ได้มาตรฐาน  
การพัฒนาการให้บริการบริเวณจุดผ่านแดนให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน การส่งเสริมการค้าบริเวณ 
จุดผ่านแดน และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้ง ถนน ไฟฟ้า ประปา และการสื่อสาร ให้มีความเหมาะสม 

(๓) ยกระดับช่องทางธรรมชาติหรือจุดผ่อนปรนการค้าหรือจุดผ่านแดนชั่วคราว ที่มี
ศักยภาพ ให้เป็นจุดผ่านแดนถาวร เพ่ือขยายการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดน อาทิ 
ช่องทางธรรมชาติบ้านท่าเส้น ต าบลแหลมกลัด อ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ผ่านการมีส่วนร่วมจากผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง การเร่งส ารวจพ้ืนที่ในการพัฒนาตลาดการค้าชายแดน การพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
มาตรฐานเชื่อมโยงสู่ด่านชายแดน การประชาสัมพันธ์จุดผ่านแดน และการพัฒนาจุดตรวจด้านความม่ันคง 

3.4.6 เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการ
เพิ่มประสิทธิภาพการรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและยั่งยืน และการสร้างความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัย
พิบัติได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยมีแนวทางการพัฒนา ได้แก่ 

(1) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วย  
3 แนวทางย่อย ได้แก่ 

 ยกระดับการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ และสร้างความ
มั่นคงด้านน้ า เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย ประชาชนสามารถเข้าถึงและมีน้ าใช้อย่างเพียงพอ และลด
ความขัดแย้งในการใช้น้ าระหว่างภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และประชาชน โดยเฉพาะจังหวัดระยอง 
ชลบุรี ปราจีนบุรี จันทบุรี ตราด และสระแก้ว โดยการวางแผนบริหารจัดการน้ าที่เป็นระบบและถูกต้องแม่นย า
ด้วยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ (Big Data) และการมีส่วนร่วมของประชาชน การจัดท าระบบป้องกันน้ าท่วม
ชุมชนเมือง การพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็กพร้อมทั้งระบบการกระจายน้ าในพ้ืนที่เกษตร การจัดหาแหล่งน้ า
ส ารองในพ้ืนที่ทีข่าดแคลนแหล่งน้ าต้นทุน และการขยายพื้นท่ีการผลิตน้ าประปา  

 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าต้นน้ า โดยเฉพาะป่ารอยต่อ 5 จังหวัด เพ่ือรักษาระบบนิเวศ
ป่าไม้ให้สมดุล โดยการปลูกป่า การเฝ้าระวังและติดตามการบุกรุกป่าและจับสัตว์ป่า การส่งเสริมและสนับสนุน
เครือข่ายชุมชนในการรักษาทรัพยากรป่าไม้ รวมทั้งการจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ าในพ้ืนที่เกษตรลาดชัน  

 อนุรักษ์และคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อาทิ ป่าชายเลน และ
ทรัพยากรสัตว์น้ า โดยเฉพาะบริเวณปากแม่น้ าบางปะกง เพ่ือรักษาสมดุลนิเวศชายฝั่ง สร้างความอุดมสมบูรณ์
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ของสัตว์น้ าชายฝั่งและทะเล และเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่มีคุณค่า โดยการก าหนดพ้ืนที่และหลักเกณฑ์
การใช้ประโยชน์ที่ดินชายฝั่ง ผ่านการมีส่วนร่วมของชุมชน การปลูกป่าชายเลนและการเฝ้าระวังการจับสัตว์น้ า
ผิดกฎหมายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน การสร้างความตระหนักให้กับประชาชนและชุมชนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรชายฝั่ง และการป้องกันและแก้ไขปัญหาของพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งให้
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  

(2) ป้องกันการเกิดปัญหามลพิษ ทั้งขยะ น้ าเสีย ฝุ่นละอองขนาดเล็ก อย่างมี
ประสิทธิภาพ บนพื้นฐานความร่วมมือกันของทุกภาคส่วน โดยด าเนินงานเชิงรุก ด้วยการจัดท าฐานข้อมูล
ด้านสิ่งแวดล้อมรายสาขา เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมี
ประสิทธิภาพ การสร้างแรงจูงใจในการลดการปล่อยมลพิษ ณ แหล่งก าเนิด การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดเก็บขยะและระบบการก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน รวมทั้งการเร่งลดขยะตกค้างในพ้ืนที่ การสร้างความเชื่อมั่น
ในความปลอดภัยของพ้ืนที่ที่อยู่ใกล้กับสถานที่ก าจัดขยะท่ีถูกกฎหมาย การจัดหาและพัฒนาระบบบ าบัดน้ าเสีย
ที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และเพ่ิมประสิทธิภาพการรวบรวมน้ าเสียจากทุกพ้ืนที่ทั้งชุมชน ศูนย์กลางการค้า 
แหล่งท่องเที่ยว และพ้ืนที่อุตสาหกรรม ที่จะไหลลงสู่แม่น้ า โดยเฉพาะแม่น้ าพังราดตอนบน แม่น้ านครนายก 
และแม่น้ าระยอง การรักษาคุณภาพน้ าทะเลและชายฝั่งโดยจัดการของเสียและมลพิษบนฝั่งตั้งแต่ต้นทาง การ
รณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ าและทะเลและควบคุมการด าเนินกิจกรรมบริเวณชายฝั่ง อาทิ การขนถ่ายสินค้าทาง
เรือ การขนส่งนักท่องเที่ยว ไม่ให้ทิ้งขยะลงทะเลอย่างเคร่งครัด การพัฒนาระบบจัดการกากอุตสาหกรรมให้มี
ประสิทธิภาพและควบคุมการลักลอบทิ้งของเสียจากอุตสาหกรรมสู่พ้ืนที่สาธารณะอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมในพ้ืนที่จังหวัดระยอง ชลบุรี ปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา รวมทั้งการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก
กากอุตสาหกรรม การด าเนินมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการเกิดมลพิษทางอากาศให้อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานตลอดเวลา อาทิ สารอินทรีย์ระเหยง่ายและปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก ในจังหวัดระยอง ชลบุรี 
ฉะเชิงเทรา และปราจีนบุรี 

(3) ยกระดับขีดความสามารถในการรับมือกับผลกระทบจากการ เปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ โดยมุ่งเน้นการสร้างความตระหนักรู้ถึงความส าคัญของปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศให้กับประชาชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น การท่วมของน้ าทะเลบริเวณชายฝั่ง โดยเฉพาะบริเวณ
อ าเภอแหลมสิงห์และอ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง และ
ประชาชนที่อาศัยในพ้ืนที่ การรุกล้ าของน้ าเค็ม โดยเฉพาะแม่น้ าบางปะกง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการเกษตร
ของจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรี เป็นต้น การศึกษา วิเคราะห์ และคาดการณ์ผลกระทบของสภาพ
ภูมิอากาศต่อการผลิตในภาคการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ การสนับสนุนจังหวัดและท้องถิ่นในการจัดท า
แผนการปรับตัวและรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการพัฒนาระบบการจัดการ
ภัยพิบัติและการเตือนภัยพิบัติในทุกระดับให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น  

3.5 ตัวอย่างแผนงานส าคัญ 

3.5.1  แผนงานพัฒนาอุตสาหกรรม First S-Curve สู่อุตสาหกรรมอนาคต (พ้ืนที่ EEC และ
จังหวัดปราจีนบุรี)  

(1) สาระส าคัญ ภาคตะวันออกมีบทบาททางเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศ โดยเฉพาะ
ภาคอุตสาหกรรมซึ่งเป็นโครงสร้างทางเศรษฐกิจหลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาค ซึ่งส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่
ในพ้ืนที่  EEC รวมทั้งจังหวัดปราจีนบุรี  ประกอบกับนโยบายรัฐบาลในการเพ่ิมศักยภาพเศรษฐกิจ  
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ด้านอุตสาหกรรม ด้วยการส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ดังนั้นการเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของอุตสาหกรรมเป้าหมายในพ้ืนที่เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้เติบโต  อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน โดยการปรับกระบวนการผลิตและจัดการการผลิตด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
จึงมีความส าคัญและจ าเป็นที่ต้องเร่งด าเนินการ 

 (2) ห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain) ของแผนงาน 

ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง 

 พัฒนาการวิจัยด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
และลดต้นทุนการผลิต โดยการมี
ส่วนร่วมของผู้ประกอบการ 

 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท้ังด้าน
คมนาคม การสื่อสาร และ
สาธารณูปโภคให้ครบถ้วน 

 พัฒนาศักยภาพบุคลากรผา่นการ
ส่งเสริมความรู้ทั้งในระบบและ 
นอกระบบการศึกษา 

 พัฒนาระบบการก าหนดและการ
รับรองมาตรฐาน สาหรับ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย (First S-
Curve) ที่มมีาตรฐานในระดบัสากล 

 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสมยัใหม่ใน 
การผลิต ที่เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม 

 ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรการผลติ 
ให้คุ้มค่าสูงสดุ 

 ส่งเสริมการท ากิจกรรมร่วมคา้
ระหว่างผู้ประกอบการเพื่อลดต้นทุน
การผลิต 

 พัฒนาระบบการติดตามผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชน ที่มี
ประสิทธิภาพ 

 ส่งเสริมและสร้างความเชื่อมั่นในการ
ใช้สินค้าอุตสาหกรรมทีผ่ลติ
ภายในประเทศ 

 พัฒนาระบบ Logistics ตลอดห่วงโซ่
อุปทานให้มีประสิทธิภาพ 

 การบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 พัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวในพ้ืนท่ี
อุตสาหกรรม 

 ประชาสมัพันธ์เพื่อดึงดูดการลงทนุ 
ในอุตสาหกรรมเปา้หมาย จาก
ต่างชาติ 

3.5.2  แผนงานเมืองผลไม้ภาคตะวันออก (จังหวัดจันทบุรี ระยอง ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี 
และนครนายก) 

(1) สาระส าคัญ ภาคตะวันออกมีศักยภาพในการพัฒนาการเกษตร ทั้งทางด้านการผลิต
พืช ปศุสัตว์ และประมง โดยเฉพาะผลไม้ และเป็นแหล่งผลิตผลไม้หลักของประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นทุเรียน 
ล าไย และมังคุด โดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด ซึ่งมีตลาดส่งออกหลัก 2 แห่ง คือประเทศจีน 
และเวียดนาม ประกอบกับนโยบายรัฐบาลที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาภาคตะวันออกให้เป็นแหล่งผลิต
อาหารที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ดังนั้น การพัฒนาภาคตะวันออกให้เป็นแหล่งผลิตผลไม้เมืองร้อน 
ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน จะสามารถช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านการเกษตรของประเทศ 
ได้อย่างชัดเจน และสนับสนุนการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง 

 (2) ห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain) ของแผนงาน 

ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง 

 พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และ
งานวิจัย ควบคู่กับภูมิปญัญาท้องถิ่น
ในการเพิ่มประสิทธิภาพและลด
ต้นทุนการผลิต 

 พัฒนาความมั่นคงด้านน้ า ด้วยการ
จัดหาแหล่งน้ าและพัฒนาระบบ 

 ส่งเสริมการแปรรูปและพัฒนาบรรจุ
ภัณฑต์ามศักยภาพการผลติของ
เกษตรกรและวสิาหกิจชุมชนของแต่
ละพื้นท่ี 

 พัฒนาและรักษามาตรฐานคุณภาพ
การผลิตและการแปรรูปผลไม้และ

 พัฒนาระบบฐานข้อมลูการเกษตร ทั้ง 
ข้อมูลด้านการผลิต (Supply Side) 
และความต้องการผลผลิต (Demand 
Side) 

 เสรมิสร้างความเช่ือมั่นให้กับคู่คา้หรือ
ผู้บริโภคในเรื่องมาตรฐานความ
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ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง 
การกระจายน้ าที่มีประสิทธิภาพ 

 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดินและ
ด้านคมนาคม ให้เหมาะสม 

 พัฒนาระบบบริหารจดัการการผลติ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

อาหาร ในระดบัสากล 
 ส่งเสริมการประกันภัยการเกษตร 

ปลอดภัย โดยการใช้เทคโนโลยีการ
สื่อสารสมยัใหม ่

 พัฒนาระบบการเก็บรักษาและการ
ขนส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพ 

 ขยายช่องทางการตลาดสู่ตลาด
นานาชาติใหม่ๆ โดยไม่มุ่งเน้นตลาด
ใดตลาดหนึ่ง 

3.5.3  แผนงานเมืองสมุนไพรภาคตะวันออก (จังหวัดปราจีนบุรี จันทบุรี และสระแก้ว) 

(1) สาระส าคัญ ประเทศไทยมีโครงสร้างของประชากรที่เปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมผู้สูงวัย
อย่างสมบูรณ์ในปี 2571 ประกอบกับกระแสความใส่ใจด้านสุขภาพ ส่งผลให้ธุรกิจด้านสุขภาพเพ่ือป้องกัน
และรักษาโรคภัยต่างๆ มีการเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง อีกทั้งรัฐบาลได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพของเอเชีย (Medical Hub of Asia) ซึ่งสมุนไพรและผลิตภัณฑ์จาก
สมุนไพรเป็นทางเลือกหนึ่งในการตอบสนองความต้องการ และสนับสนุนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว 
ภาคตะวันออก โดยเฉพาะจังหวัดปราจีนบุรี จันทบุรี และสระแก้ว เป็นแหล่งปลูกพืชสมุนไพร และแหล่งแปร
รูปสมุนไพรที่มีชื่อเสียง อีกทั้งมีความพร้อมทางด้านการแพทย์แผนไทยในการน าสมุนไพรมาเสริมสร้าง รักษา 
และฟ้ืนฟูสุขภาพของประชาชน ส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เกิดการขยายตัวด้านเศรษฐกิจ และเกิด
การกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนอย่างทั่วถึง ดังนั้นการเพ่ิมขีดความสามารถในการปลูกพืชสมุนไพรและการ
ให้บริการด้านสุขภาพด้วยสมุนไพรและการแพทย์แผนไทยจึงมีความส าคัญ 

(2) ห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain) ของแผนงาน 

ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง 

 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมสมยัใหม่ ในการผลิตพืช
สมุนไพรเพื่อการพาณิชย์ให้ได้
มาตรฐานเกษตรอินทรยี ์

 ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร เพือ่
ผลิตพืชสมุนไพรที่มีคณุภาพและมี
ปริมาณเพียงพอ 

 ส่งเสริมการท า Zoning การผลิตพืช
สมุนไพร 

 วิจัยและพัฒนาผลติภณัฑ์สมุนไพร
เชื่อมโยงสู่การพัฒนาอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูป อุตสาหกรรมอาหาร 
และอุตสาหกรรมเวชภณัฑ์และเวช
ส าอาง 

 ส่งเสริมการแปรรูปพืชสมุนไพรให ้
ได้มาตรฐานด้วยการใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม ่

 ส่งเสริมการเสริมสร้างสุขภาพและ
รักษาโรค ด้วยสมุนไพรและแพทย์
แผนไทย 

 พัฒนาระบบการตรวจรับรอง
มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพรใหม้ี
ประสิทธิภาพและไดม้าตรฐาน 

 รักษาและยกระดับมาตรฐานการ
ให้บริการสมุนไพรและแพทย์แผน
ไทยของผู้ประกอบการและกลุม่
วิสาหกิจชุมชน 

 ประชาสมัพันธ์และเพิ่มช่องทาง
การตลาด ทั้งตลาดภายในประเทศ
และต่างประเทศ 

 สร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภยั 
ในผลิตภัณฑ์สมุนไพร รวมทั้งการ
รักษาโรคด้วยแพทย์แผนไทย 

 พัฒนาระบบฐานข้อมลูพืชสมุนไพร
ทั้งข้อมูลด้านการผลติ (Supply 
Side) และ ความต้องการผลผลติ 
(Demand Side) ซึ่งสามารถ
ตรวจสอบย้อนกลับได ้

 เชื่อมโยงผลิตภณัฑ์และการ
ให้บริการสมุนไพรและแพทย์แผน
ไทย สู่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

3.5.4  แผนงานการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด 

(1) สาระส าคัญ การท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในกลไกส าคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
และภาคตะวันออกมาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 
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(COVID-19) ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย ส่งผลให้รายได้จากการท่องเที่ยวของภาคตะวันออกลดลงอย่างมาก 
โดยเฉพาะรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ ขณะที่ภาคตะวันออกเป็นพ้ืนที่เกษตรทั้งด้านพืช ประมง และ  
ปศุสัตว์ซึ่งสามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ดังนั้นการท่องเที่ยวทางเลือก โดยเฉพาะ 
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็นทางออกหนึ่งในการรักษารายได้จากการท่องเที่ยวของภาคตะวันออก  
ในสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งสามารถเพ่ิมพูนรายได้จากท่องเที่ยว เมื่อสถานการณ์การณ์การแพร่ระบาดฯ  
ดีขึ้น รวมทั้งสามารถสร้างรายได้ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและเกษตรกร และสนับสนุนการ
กระจายรายได้อย่างทั่วถึง 

(2) ห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain) ของแผนงาน 

ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง 

 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ของพื้นที ่

 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้ง 
สิ่งอ านวยความสะดวกให้เหมาะสม 

 พัฒนาท่ีพักในพื้นที่เกษตร (Home 
Stay) ให้ไดม้าตรฐาน 

 พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ
เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว 

 พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวให้
สอดคล้องกับบริบทของแหล่งท่องเที่ยว 
และความต้องการของนักท่องเที่ยว 
ผ่านความร่วมมือของเครือข่ายการ
ท่องเที่ยว  

 เชื่อมโยงการท่องเที่ยวประเภทอื่นๆ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 สร้างและยกระดับความปลอดภัยใน 
การท่องเที่ยว 

 พัฒนาเกษตรกรหรือประชาชนในชุมชน
ให้เป็นผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวมือ
อาชีพ และเสรมิสร้างความเขม้แขง็
เครือข่ายธุรกจิการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

 พัฒนาสินค้าเกษตร สินค้าเกษตรแปร
รูป และผลติภณัฑ์ท้องถิ่นที่แสดงถึงอัต
ลักษณ์ของพื้นที่ได้มาตรฐานและ
สอดคล้องกับความต้องการของ
นักท่องเที่ยว 

 พัฒนาระบบการให้บริการการ
ท่องเที่ยวท่ีได้มาตรฐานและเข้าถึงได้
สะดวก อาทิ การพัฒนา Platform 
ด้านการท่องเที่ยวท่ีสามารถเช่ือมโยง
การเดินทาง การจองที่พัก การจอง
สินค้า รวมทั้งสามารถตรวจสอบ
ย้อนกลับนักท่องเที่ยวเมื่อเดินทางกลับ 

 พัฒนาช่องทางการตลาดการ
ท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย และ
มุ่งเน้นนักท่องเที่ยวกลุ่มเฉพาะ 

 ประชาสมัพันธ์เพื่อสร้างความมั่นใจ 
ความปลอดภัย และการจดจ าที่ดี  
ในการท่องเที่ยว รวมทั้งสินค้าชุมชน
ต่างๆ ผ่านเทคโนโลยีดิจิทลัที่มี
ประสิทธิภาพ 

 ขยายช่องทางการจัดจ าหน่าย
ผลิตภณัฑ์และบริการด้านการ
ท่องเที่ยว 

3.5.5  แผนงานยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว  
ภาคตะวันออก  

(1) สาระส าคัญ ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยพ้ืนฐานส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศในทุกมิติ อย่างไรก็ตาม ภาคตะวันออกได้เข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ประกอบกับความเสี่ยงในการป่วยด้วย  
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) มีอัตราเพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญหนึ่งที่กระทบต่อศักยภาพการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว นอกจากความท้าทายดังกล่าวข้างต้น ภาคตะวันออกยังคงเผชิญกับปัญหา
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ประชากรในช่วงวัยและกลุ่มต่างๆ อาทิ โภชนาการในเด็กปฐมวัย ความสามารถทางเชาว์ปัญญา และความ
ฉลาดทางอารมณ์ของกลุ่มวัยรุ่น ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของทรัพยากรมนุษย์ใน
ทุกช่วงวัยและทุกกลุ่ม รวมทั้งสถาบันครอบครัว เพ่ือสามารถเป็นพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไป
ข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ 

(2) ห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain) ของแผนงาน 

ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง 

 พัฒนาบุคลากรภาครัฐท่ีเกีย่วข้องให้มี
ความพร้อม รวมทั้งสร้างความร่วมมือ
กับภาคเอกชนและประชาสังคม ใน
การสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ประชาชนและสังคม 

 พัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้มีประสิทธิภาพ 
บนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของทุก 
ภาคส่วน 

 พัฒนาศักยภาพคนตั้งแตเ่ด็กปฐมวัย  
เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นใหม้ีพัฒนาการ
ทางสมอง มีความรู้ มีทักษะการคดิ
อย่างเป็นระบบ และมีทักษะในการ
ด ารงชีวิต สามารถปรับตัวต่อ
สถานการณ์โลกท่ีเปลีย่นแปลงอยา่ง
รวดเร็ว 

 ส่งเสริมการเลีย้งดูเด็กภายใน
ครอบครัวทั้งด้านวินัย คณุธรรม และ
จริยธรรม 

 พัฒนาคุณภาพของที่อยู่อาศัยของ 
กลุ่มเปราะบาง 

 ป้องกันการเพิ่มขึ้นของและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคุณแม่วัยใส 

 เสรมิสร้างความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับ 
กลุ่มเปราะบาง เพื่อสร้างรายได้อย่าง
ต่อเนื่อง 

 ส่งเสริมการเข้าถึงการให้บริการ
สุขภาพของประชาชน 

 พัฒนาระบบตดิตามการช่วยเหลือ 
กลุ่มเปราะบาง โดยการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม ่
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ร่าง 
กรอบแผนพัฒนาภาคใต้ (พ.ศ. 2566 - 2570) 

 
๑. สถานการณแ์ละผลการพัฒนาภาค 

๑.๑ สถานการณ์การพัฒนาภาค  

1.1.1 ด้านเศรษฐกิจ 

(๑) ภาพรวม  

 เศรษฐกิจภาคใต้ มีขนาดเล็กและมี
แนวโน้มลดลง มีมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาค ณ ราคาประจ าปี ๒๕๖2 
เท่ากับ ๑,334,45๐ ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.9 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศซึ่งลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2559 ที่
มีสัดส่วนร้อยละ 8.0 ของประเทศ เศรษฐกิจของภาคใต้ กระจุกตัว
อยู่ในจังหวัดที่เป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ชื่อเสียงของภาค ในปี 2562 จังหวัดที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุด
ของภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต มูลค่า ๒51,๘13 ล้านบาท รองลงมา 
คือ จังหวัดสงขลา มูลค่า ๒45,771 ล้านบาท จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
มูลค่า 210,396 ล้านบาท และจังหวัดนครศรีธรรมราช มูลค่า 180,727 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ  
๑8.9  18.4  15.8 และ 13.5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค ตามล าดับ 

ตารางท่ี 1 :  มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคใต้ ณ ราคาประจ าปี  
หน่วย : ล้านบาท 

กลุ่มจังหวัด 2558 2559 2560 2561 2562 Per capita 
2562 

ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 652,581 706,209 734,576 745,823 790,305 149,302 
สัดส่วน/ภาค 61.1 60.2 59.3 58.7 59.2  

ภาคใต้ฝั่งอันดามัน  415,772 467,717 504,615 524,577 544,145 221,540 
สัดส่วน/ภาค 38.9 39.8 40.7 41.3 40.8  

ภาคใต้ 1,068,353 1,173,925 1,239,191 1,270,399 1,334,450 172,197  
สัดส่วน/ประเทศ 7.8 8.1 8.0 7.8 7.9  

ประเทศ 13,743,478  14,590,337  15,488,664  16,368,711   16,898,086   
ที่มา : ประมวลข้อมูลโดยใช้ฐานข้อมูล GDP ของส านักบัญชีประชาชาต ิส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 

 โครงสร้างเศรษฐกิจภาคใต้พึ่งพาภาคบริการและภาคเกษตร โดยในปี 2562  
ภาคบริการ มีสัดส่วนร้อยละ 63.6 เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 60.7 ในปี 2559 รองลงมาคือ ภาคเกษตรกรรม มี
สัดส่วนร้อยละ 20.9 และภาคอุตสาหกรรม มีสัดส่วนร้อยละ ๑5.5 ลดลงจากปี 2559 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 21.7 
และ ๑7.7 ตามล าดับ และหากพิจารณาในช่วง 3 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ภาคบริการมีสัดส่วนร้อยละ 
63.1 ส่วนใหญ่เป็นบริการที่พักและอาหาร รองลงมาคือการค้าส่งค้าปลีก และการขนส่ง ตามล าดับ ภาค
เกษตรมีสัดส่วนร้อยละ 20.6 ส่วนใหญ่เป็นการผลิตพืช ส าหรับภาคอุตสาหกรรมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 16.3 
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โดยส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เมื่อเทียบกับช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ที่ภาคบริการ 
ภาคเกษตร และภาคอุตสาหกรรม มีสัดส่วนร้อยละ 56.1  25.0 และ 18.9 ตามล าดับ จะเห็นได้ว่าภาค
บริการมีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคเพิ่มขึ้น ส่วนภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมมี
แนวโน้มสัดส่วนโครงสร้างเศรษฐกิจลดลง เนื่องจากภาคเกษตรได้รับผลกระทบจากความผันผวนของสภาพ
ภูมิอากาศและความผันผวนด้านราคาของสินค้าเกษตรหลักของภาค ส่งผลต่อปริมาณผลผลิตและรายได้ของ
เกษตรกร ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ยังเป็นการแปรรูปขั้นต้นที่มีมูลค่าเพ่ิมต่ า 

 ภาคบริการมีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาคใต้และมีแนวโน้ม
ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ในปี 2562 ภาคบริการมีมูลค่า 848,373 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 63.6 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคใต้ ขยายตัวเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2559 ที่มีมูลค่า 712,354 ล้านบาท หรือร้อยละ 
60.7 โดยในช่วง 3 ปีแรกของแผนฯ 12 ภาคบริการมีสัดส่วนร้อยละ 63.1 เมื่อเทียบกับร้อยละ 56.1 
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 โดยกิจกรรมในภาคบริการที่ส าคัญของภาคใต้ ได้แก่ บริการที่พักและอาหาร 
รองลงมา คือ การค้าส่งค้าปลีก และการขนส่ง ที่มีสัดส่วนร้อยละ 16.7  11.1 และ 8.0 ของผลิตภัณฑ์มวล
รวมภาคในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ตามล าดับ เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ที่มี
สัดส่วนร้อยละ 11.1  10.2 และ 7.1 ตามล าดับ โดยจังหวัดภูเก็ตมีมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคบริการสูงสุดของ
ภาคท่ี 236,782 ล้านบาท โดยเฉพาะสาขาบริการที่พักและอาหาร รองลงมาคือจังหวัดสงขลา ที่มีความโดด
เด่นในสาขาการค้าส่งค้าปลีก และจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช ตามล าดับ และหากพิจารณาในด้าน
อัตราการขยายตัวของภาคบริการ ในช่วง 3 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ภาคบริการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 
3.5 ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ที่ขยายตัวร้อยละ 5.2 โดยเป็นการลดลงของสาขาบริการที่พัก
และอาหาร และการขนส่ง 

ตารางท่ี 2 : โครงสร้างผลิตภัณฑ์ภาคใต้ ณ ราคาประจ าปี 
หน่วย : ล้านบาท /สัดส่วน : ร้อยละ 

สาขาการผลิต 2558 2559 2560 2561 2562 
เฉลี่ยระยะ 
แผนฯ 11 

(2555-2559) 

เฉลี่ยระยะ 
แผนฯ 12  

(2560-2562) 
ภาคเกษตร  222,936   254,353   263,990   250,463   279,245    
 20.9 21.7 21.3 19.7 20.9 25.0 20.6 
ภาคอุตสาหกรรม   208,428   207,218   214,597   202,583   206,832    
 19.5 17.7 17.3 15.9 15.5 18.9 16.3 
- เหมืองแร่เหมืองหิน      55,071       47,730      34,727      37,272      40,161   
 5.2 4.1 2.8 2.9 3.0 4.6 2.9 
- อุตสาหกรรม    127,717    129,915    147,920    132,015    129,960    
 12.0 11.1 11.9 10.4 9.7 11.8 10.7 
- อื่นๆ      25,640      29,573      31,950      33,297      36,712    
 2.4 2.5 2.6 2.6 2.8 2.5 2.7 
ภาคบริการ   636,988    712,354    760,603    817,353    848,373    
 59.6 60.7 61.4 64.3 63.6 56.1 63.1 
- การค้าส่งค้าปลีก    108,565    128,571    140,704    139,572    146,363    
 10.2 11.0 11.4 11.0 11.0 10.2 11.1 
- ขนส่ง      85,179      92,231      98,213    104,384    103,729    
   8.0 7.9 7.9 8.2 7.8 7.1 8.0 
- ที่พักและบริการฯ    142,969    171,005    193,226    218,819    232,125    
 13.4 14.6 15.6 17.2 17.4 11.1 16.7 
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สาขาการผลิต 2558 2559 2560 2561 2562 
เฉลี่ยระยะ 
แผนฯ 11 

(2555-2559) 

เฉลี่ยระยะ 
แผนฯ 12  

(2560-2562) 
- อื่นๆ    300,276    320,547    328,460    354,578    366,156    
 28.1 27.3 26.5 27.9 27.4 27.6 27.3 
ผลิตภัณฑ์มวลรวม 1,068,353 1,173,925 1,239,191 1,270,399 1,334,450   
 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
ที่มา : ประมวลข้อมูลโดยใช้ฐานข้อมูล GDP ของส านักบัญชีประชาชาต ิสศช. 

 เศรษฐกิจของภาคใต้ขยายตัวช้ากว่าระดับประเทศ ในช่วง 3 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 12 เศรษฐกิจของภาคใต้ขยายตัวร้อยละ 3.2 ต่ ากว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจระดับประเทศในช่วง
เดียวกัน ที่ขยายตัวร้อยละ 3.5 ซึ่งลดลงจาก ร้อยละ 3.9 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เนื่องจากการหดตัว
ของภาคอุตสาหกรรม  

ตารางท่ี 3 : อัตราการขยายตัวผลิตภัณฑ์ภาคใต้ จ าแนกตามภาคการผลิต แบบปริมาณลูกโซ่  
หน่วย: ร้อยละ 

สาขาการผลิต 2558 2559 2560 2561 2562 
เฉลี่ยระยะแผนฯ 11  
(2555 - 2559) 

เฉลี่ยระยะแผนฯ 12  
(2560 - 2562) 

ภาคเกษตร -7.5 1.5 -1.2 8.7 7.7 1.9  5.1  
ภาคอุตสาหกรรม 2.1 -1.4 0.1 -3.7 2.5 1.8  -0.4  

เหมืองแร่เหมืองหิน 8.4 -5.8 -23.7 1.4 6.0 2.5  -5.5  
อุตสาหกรรม 0.5 -2.1 7.7 -6.1 -0.2  1.2  0.5 
อื่นๆ -2.2 9.5 10.5 -0.9 7.1  3.4 5.6  

ภาคบริการ 9.7 7.5 3.6 4.9 2.2  5.3 3.5  
ที่พักและบรกิารฯ 30.0 11.2 5.6 7.4 3.2 17.0 5.4 
ค้าส่งค้าปลีกฯ 3.8 12.1 6.6 -3.0 2.7  -1.3  2.1 
ขนส่งฯ 9.1 3.2 4.2 6.1 0.0  8.1 3.5  
อื่นๆ 1.9 4.9 1.0 5.6 1.9  1.9 2.8  

ผลิตภัณฑ์รวมภาคใต้ 3.9 4.6 2.0 4.3 3.3  3.9 3.2  
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 3.1 3.4 4.2 4.2 2.3 3.5  3.5  

ที่มา : ประมวลข้อมูลโดยใช้ฐานข้อมูล GPP ของส านักบัญชปีระชาชาต ิสศช. 

 รายได้เฉลี่ยต่อประชากรเพิ่มขึ้น โดยปี ๒๕๖2 ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวประชากร
ภาคใต้ (GRP Per capita) เท่ากับ ๑72,197 บาทต่อคนต่อปี เพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๕9 ที่มีมูลค่า ๑54,272 บาท
ต่อคนต่อปี ซึ่งต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศที่ 243,787 บาทต่อคนต่อปี โดยกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มี
ผลิตภัณฑ์ต่อหัวในระดับสูงที่ 221,540 บาทต่อคนต่อปี โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตมีผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัว
ประชากรสูงสุดของภาค 428,351 บาทต่อคนต่อปี รองลงมา คือ จังหวัดพังงา 333,015 บาทต่อคนต่อปี  
และจังหวัดพัทลุงมีผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัวประชากรต่ าสุดของภาคที ่75,726 บาทต่อคนต่อปี 
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ตารางท่ี 4 : มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวประชากร  
หน่วย : บาท/คน/ป ี

กลุ่มจังหวัด 2558 2559 2560 2561 2562 

ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 126,646 135,633 140,424 141,617 149,302 
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 174,580 164,663 208,398 215,230 221,540 

ภาคใต้ 141,798 154,272 161,932 164,907 172,197 
ประเทศ 202,152 213,553 225,126 236,860 243,787 

ที่มา : ส านกับัญชีประชาชาต ิสศช. 

(๒) การเกษตร 

 ภาคใต้เป็นแหล่งผลิตพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศ มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรของ
ภาคมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในปี ๒๕๖2 ผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรมีมูลค่า ๒79,245 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ ๒
0.9 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาค มีอัตราขยายตัวร้อยละ 7.7 เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2559 ที่มีอัตราการขยายตัวของ
ภาคเกษตรเพียงร้อยละ 1.5 และสูงกว่าระดับประเทศที่ขยายตัวร้อยละ ๐.5 ในช่วง 3 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ 12 กิจกรรมการผลิตภาคเกษตรที่ส าคัญของภาคใต้ คือ ยางพารา ประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ไม้ผล และ
ปาล์มน้ ามัน โดยมีสัดส่วนร้อยละ 34.3 20.0 18.1 และ 11.3 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคเกษตร ตามล าดับ เมื่อ
เปรียบเทียบกับช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 มีสัดส่วนร้อยละ 46.9 15.7 10.3 และ 12.5 จะเห็นได้ว่าการผลิต
ไม้ผลมีสัดส่วนเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะทุเรียนที่มีปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดมากข้ึน ขณะที่ยางพารามีสัดส่วนลดลง 
เนื่องจากราคายางพาราในตลาดโลกที่ลดลงจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน และภาคเกษตรมีอัตราการขยายตัว
เฉลี่ยร้อยละ 5.1 สูงกว่าค่าเฉลี่ยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ที่ขยายตัวเพียงร้อยละ 1.9  

ตารางท่ี ๕ :  โครงสร้างและอัตราการขยายตัวภาคเกษตร รายกิจกรรมการผลิต 
หน่วย : ร้อยละ 

กิจกรรมการผลิต 
โครงสร้างการผลิต อัตราการขยายตัว 

เฉลี่ยระยะแผนฯ ๑๑  
(๒๕๕๕-๒๕๕9) 

เฉลี่ยระยะแผนฯ ๑2  
(๒๕60-2562) 

เฉลี่ยระยะแผนฯ ๑๑  
(๒๕๕๕-๒๕๕9) 

เฉลี่ยระยะแผนฯ ๑2  
(๒๕60-2562) 

พืช 78.1 72.4 2.9  5.0  
   ไม้ผล 10.3 18.1 12.0 17.4 
   ปาล์มน ้ามัน 12.5 11.3 0.5 13.4 
   ยางพารา 46.9 34.3 3.5 -0.9 
ปศุสัตว์ 3.4 4.5 4.6  3.4  
บริการทางการเกษตร และปา่ไม้ 2.9 3.1 -2.0 -2.4  
ประมง 15.7 20.0 -5.6  -3.4  
เกษตร 100.0 100.0 1.9  5.1  

ที่มา : ส านกับัญชีประชาชาติ สศช. 

 ยางพารามีพื้นที่ปลูกลดลงแต่ผลผลิตเฉลี่ยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ยางพาราเป็นพืช
เศรษฐกิจหลักของภาคใต้ ในปี ๒๕๖2 มีพ้ืนที่ปลูกยางพารา ๑๐.90 ล้านไร่ หรือร้อยละ ๔8.4 ของพ้ืนที่ปลูก
ยางพาราทั้งประเทศ ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2559 ที่มีพ้ืนที่ปลูก 11.40 ล้านไร่ จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีพ้ืนที่
ปลูกมากที่สุดของประเทศ ๒.37 ล้านไร่ รองลงมา คือ จังหวัดสงขลา ๑.๙6 ล้านไร่ และจังหวัด
นครศรีธรรมราช ๑.77 ล้านไร่ ส่วนผลผลิตยางพาราและผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของภาคใต้มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ในปี 
๒๕๖2 มีปริมาณผลผลิต ๒.55 ล้านตัน หรือร้อยละ ๕2.7 ของผลผลิตทั้งประเทศ เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับปี ๒๕
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59 ที่มีผลผลิต ๒.49 ล้านตัน และผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเช่นเดียวกัน จาก 256 กิโลกรัมต่อไร่
ในปี 2559 เป็น 262 กิโลกรัมต่อไร่ในปี 2562   

 ปาล์มน้ ามันมีพื้นที่ปลูกมากที่สุดในภาคใต้ ปี ๒๕๖2 ภาคใต้มีพ้ืนที่ปลูกปาล์ม
น้ ามัน 5.14 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๘4.2 ของพ้ืนที่ปลูกปาล์มน้ ามันทั้งประเทศ เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับปี ๒๕๕9 ที่
มีพ้ืนที่ปลูก 4.19 ล้านไร่ จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีพ้ืนที่ปลูกมากท่ีสุดของประเทศ 1.34 ล้านไร่ รองลงมา ได้แก่ 
จังหวัดกระบี่ 1.15 ล้านไร่ และจังหวัดชุมพร 1.02 ล้านไร่ ตามล าดับ และปริมาณผลผลิตปาล์มน้ ามันของ
ภาคใต้มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน โดยในปี 2562 มีปริมาณผลผลิต ๑4.59 ล้านตัน หรือร้อยละ 88.9 ของผลผลิตทั้ง
ประเทศ เพ่ิมข้ึนจาก ๑0.21 ล้านตัน ในปี ๒๕๕9 ส่วนผลผลิตปาล์มน้ ามันเฉลี่ยต่อไร่เพ่ิมขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบ
กับปี 2559 จาก 2,717 กิโลกรัมต่อไร่ เป็น 3,044 กิโลกรัมต่อไร่ ในปี 2562 ซึ่งสูงกว่าระดับประเทศที่ 
2,897 กิโลกรัมต่อไร่ 

 ภาคใต้เป็นแหล่งท าการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งที่ส าคัญ  โดยมีท่า
เทียบเรือประมงในจังหวัดสงขลา ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ระนองและภูเก็ต โดยในปี 2562 มี
ปริมาณสัตว์น้ าที่จับได้ 100,814 ตัน มูลค่า 4,198 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.4 ของปริมาณสัตว์น้ าของ
ประเทศ และร้อยละ 37.8 ของมูลค่าสัตว์น้ าของประเทศ ทั้งนี้ ปริมาณและมูลค่าสัตว์น้ าที่จับได้ลดลงเมื่อ
เทียบกับปี 2559 ที่มีปริมาณ 112,742 ตัน มูลค่า 4,369 ล้านบาท โดยปริมาณสัตว์น้ าจับได้มากในจังหวัด
ภูเก็ต สงขลา ชุมพร และระนอง ในขณะที่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งของภาคใต้ ส่วนใหญ่เป็นการเพาะเลี้ยงกุ้ง 
ในปี 2563 มีพ้ืนที่เพาะเลี้ยง ๘2,๖34 ไร่ ปริมาณผลผลิต ๑72,193 ตัน โดยพ้ืนที่เพาะเลี้ยงกุ้งที่ส าคัญของ
ภาคอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง และสงขลา 

 พื้นที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ปี ๒๕๖
2 ภาคใต้มีพ้ืนที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ๑๘.๓๐ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 12.3 ของพ้ืนที่ใช้ประโยชน์ทาง
การเกษตรทั้งประเทศ มีขนาดฟาร์ม 18.05 ไร่ต่อครัวเรือน ซึ่งต่ ากว่าระดับประเทศที่ 19.76 ไร่ต่อครัวเรือน 
พ้ืนที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรของภาคส่วนใหญอยู่ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย โดยจังหวัด 
สุราษฎร์ธานีมีพ้ืนที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรมากที่สุด ๓.6๗ ล้านไร่ รองลงมา คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
๒.๙๐ ล้านไร่ และจังหวัดภูเก็ตมีเนื้อท่ีถือครองท าการเกษตรน้อยที่สุดของภาค ๐.๑๑ ล้านไร่ 

 พื้นที่ชลประทานต่อพื้นที่ทางการเกษตรของภาคใต้ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยประเทศ ในปี 
2562 มีพ้ืนที่ชลประทาน 2.84 ล้านไร่ หรือร้อยละ 8.2 ของพ้ืนที่ชลประทานประเทศ มีสัดส่วนพ้ืนที่
ชลประทานต่อพ้ืนที่ทางการเกษตรร้อยละ 15.5 ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยประเทศที่มีสัดส่วนร้อยละ 23.2 โดยจังหวัด
พัทลุงมีพ้ืนที่ชลประทานต่อพ้ืนที่เกษตรสูงสุดร้อยละ 43.8 รองลงมา คือ จังหวัดสงขลา ร้อยละ 29.8 และ
จังหวัดกระบี่มมีีพ้ืนที่ชลประทานต่อพ้ืนที่เกษตรต่ าที่สุดของภาค ร้อยละ 2.9 จึงเป็นข้อจ ากัดในการบริหารจัดการ
น้ าเพ่ือการเกษตร ทั้งการเก็บกักน้ าในฤดูแล้ง และชะลอน้ าในช่วงฤดูฝนไม่ให้ท่วมพืชผลเสียหาย 
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ตารางท่ี 6 : พื้นที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ขนาดฟารม์ และพื้นที่ชลประทาน ปี 2562 

กลุ่มจังหวัด พื้นที่ใช้ประโยชน์ทาง
การเกษตร (ไร่) ขนาดฟาร์ม (ไร่) พื้นที่ชลประทาน (ไร่) สัดส่วนพ้ืนที่ชลประทาน/

พื้นที่เกษตร (ร้อยละ) 

ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 12,186,397 17.1 2,397,464 19.7 
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 6,118,079 22.7 443,554 7.2 
ภาคใต้ 18,304,476 18.6 2,841,018 15.5 
ประเทศ 149,252,451 19.8 34,588,042 23.2 

ที่มา :  ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

(๓) อุตสาหกรรม 

 อุตสาหกรรมของภาคใต้อยู่ในภาวะชะลอตัว และการผลิตส่วนใหญ่เป็น
อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรขั้นต้น ในปี ๒๕๖2 ผลิตภัณฑ์ภาคอุตสาหกรรม มีมูลค่า 206,832 ล้านบาท 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค ขยายตัวร้อยละ 2.5 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และสูง
กว่าอัตราการขยายตัวในปี 2559 ที่หดตัวร้อยละ 1.4 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรม เป็นมูลค่า
ผลิตภัณฑ์สาขาการผลิต ๑29,๙60 ล้านบาท และสาขาเหมืองแร่ฯ 40,161 ล้านบาท ในช่วง 3 ปีแรกของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 หดตัวร้อยละ 0.4 เทียบกับในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ที่ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 
1.8 ต่อปี สาขาอุตสาหกรรมการผลิตที่ส าคัญของภาคใต้ ประกอบด้วย อุตสาหกรรมการผลิตในกลุ่มอาหาร
และเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก ผลิตภัณฑ์จากไม้ และผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่ท าจากแร่อโลหะ โดย
ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มมีสัดส่วนสูงที่สุดและขยายตัวต่อเนื่อง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 36.2 ของมูลค่า
ผลิตภัณฑ์สาขาการผลิต และในช่วง 3 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ขยายตัวเพ่ิมขึ้นจากช่วงแผนพัฒนา
ฯ ฉบับที่ 11 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 32.4 รองลงมาเป็นการผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก ผลิตภัณฑ์จากไม้ 
และผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่ท าจากแร่อโลหะ ที่มีสัดส่วนร้อยละ 29.3  13.6  และ 7.7 ตามล าดับ 

 การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ในปี ๒๕62 ภาคใต้มีมูลค่าการลงทุน 
316,912 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 4.4 ของมูลค่าการลงทุนประเทศ ขยายตัวร้อยละ 1.3 เมื่อ
เทียบกับปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาการเติบโตของเงินลงทุนในช่วง 3 ปี แรกของแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 12 พบว่ามีการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 6.1 การจ้างงานขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 2.6 และจ านวนโรงงาน
ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 0.5 เพ่ิมขึ้นช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ที่ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 4.8 0.3 และ 0.5 
ตามล าดับ โดยจังหวัดสงขลามีการลงทุนด้านอุตสาหกรรมมากที่สุด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 27.8 ของมูลค่า
การลงทุนภาค รองลงมาคือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.8 
และ 18.9 ของมูลค่าการลงทุนภาค ตามล าดับ 

(๔) การท่องเที่ยว 

 ทรัพยากรการท่องเที่ยวของภาคใต้มีความหลากหลาย ทั้งการท่องเที่ยวทาง
ทะเลและชายฝั่ง โดยเฉพาะในพ้ืนที่จังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต เกาะสมุย และเกาะพะงัน การท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ เช่น เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เทือกเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช เทือกเขาบรรทัด 
จังหวัดพัทลุง อุทยานธรณีโลกสตูล จังหวัดสตูล และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสปา จังหวัดระนอง กระบี่ 
และพัทลุง รวมทั้ง การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์จังหวัดนครศรีธรรมราช  นอกจากนี้ ภาคใต้ยังมี
ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ เช่น หนังตะลุง มโนราห์ และอาหารที่มีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ผสมผสาน
ระหว่างไทย จีน และมุสลิม นอกจากนี้ ภาคใต้ยังมีสังคมแบบพหุวัฒนธรรมในจังหวัดสงขลาและสตูล 
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 รายได้จากการท่องเที่ยวและจ านวนนักท่องเที่ยวของภาคหดตัว โดยปี ๒๕๖3 
ภาคใต้มีรายได้จากการท่องเที่ยว 218,846 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.๖ ของรายได้จากการท่องเที่ยวทั้ง
ประเทศ หดตัวร้อยละ 73.2 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา จังหวัดที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวมากที่สุด คือ จังหวัด
ภูเก็ต คิดเป็นร้อยละ 49.56 ของรายได้การท่องเที่ยวภาคใต้ รองลงมาคือ จังหวัดกระบี่  และจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี คิดเป็นร้อยละ 13.3 และ 11.1 ตามล าดับ ส าหรับนักท่องเที่ยวในภาคใต้มีจ านวน 17.3 ล้านคน  
หดตัวร้อยละ 66.0 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยในช่วง 4 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 รายได้และจ านวน
นักท่องเที่ยวหดตัวเฉลี่ยร้อยละ 13.6 และ 13.9 ตามล าดับ ลดลงค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับช่วงแผนพัฒนาฯ  
ฉบับที่ 11 ที่มีรายได้และจ านวนนักท่องเที่ยวขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 18.0 และ 11.9 ตามล าดับ เนื่องจาก
เศรษฐกิจโลกอยู่ในภาวะชะลอตัว โดยเฉพาะในแถบยุโรป และผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-๑๙) ในช่วงปลายปี 2562 ต่อเนื่องจนถึงปี 2563 

ตารางท่ี 7 :  จ านวนนักท่องเที่ยว รายได้ และอัตราการขยายตัว ปี ๒๕59 - ๒๕63 

รายการ ๒๕59 ๒๕60 ๒๕61 2562 2563 เฉลี่ยแผนฯ ๑1 
(๒๕๕5-๒๕๕9) 

เฉลี่ยแผนฯ ๑2 
(๒๕60-๒๕63) 

นักท่องเที่ยว       
 

     
จ านวน (ล้านคน) 46,006,329 48,929,662 50,983,889 50,945,230 17,324,474 39,522,763 42,045,814 
สัดส่วนต่อประเทศ 17.3 16.9 16.8 16.6 12.6 17.0 15.7 
อัตราการขยายตัว 3.58 6.35 4.20 -0.08 -65.99 11.9 -13.9 

รายได้        
มูลค่า (ล้านบาท) 685,975 774,049 837,921 817,524 218,846 516,067 662,085 
สัดส่วนต่อประเทศ 31.8 31.3 31.1 30.0 27.6 30.2 30.0 
อัตราการขยายตัว 17.1 12.8 8.3 -2.4 -73.23 18.0 -13.6 

วันพักเฉลี่ย (วัน) 3.22 3.26 3.24 3.19 n/a 3.15 3.18 
ค่าใช้จ่ายต่อหัว/วัน 
(บาท) 3,224 3,418 3,636 3,636 n/a 2,969 3,564 

   อัตราการขยายตัว 1.5 -0.8 -1.4 -2.5 n/a 2.3 4.1 
ที่มา : กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

 ค่าใช้จ่ายและระยะเวลาพ านักของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่กระจุกตัวในแหล่ง
ท่องเที่ยวทางทะเล โดยในปี 2562 มีค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว เฉลี่ยต่อคนต่อวัน 3,636 บาท เท่ากับปีที่ 
ผ่านมา จังหวัดที่มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวันมากสุด คือ จังหวัดภูเก็ต 7 ,717 บาท รองลงมา คือ กระบี่ 
5,344 บาท และจังหวัดพังงา 5,328 บาท มีระยะเวลาพ านักของนักท่องเที่ยวในภาคใต้ 3.19 วัน ลดลง
จากปีที่ผ่านมา ที่ 3.24 วัน จังหวัดที่นักท่องเที่ยวมีระยะเวลาพ านักนานที่สุด คือ จังหวัดพังงา 5.11 วัน 
รองลงมาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 4.47 วัน และจังหวัดกระบี่ 4.31 วัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยว
ทางทะเลที่มีชื่อเสียง ขณะที่แหล่งท่องเที่ยวบนบกมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวันและระยะเวลาพ านักของ
นักท่องเที่ยวน้อย โดยจังหวัดพัทลุงมีค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวเฉลี่ยต่อคนต่อวัน 1 ,482 บาท และมี
ระยะเวลาพ านักเฉลี่ย 1.81 วัน ซึ่งน้อยที่สุดของภาค ในช่วง 3 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ค่าใช้จ่าย
ของนักท่องเที่ยวเฉลี่ย 3,564 บาทต่อคนต่อวัน ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 4.1 ซึ่งมากกว่าช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ 11 ทีม่ีค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวเฉลี่ย 2,969 บาทต่อคนต่อวัน ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 2.3 และในช่วง 3 
ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีระยะเวลาพ านักของนักท่องเที่ยวเฉลี่ย 3.18 วัน ใกล้คียงกับในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ที่ 3.15 วัน 
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ตารางท่ี 8 : รายได้การท่องเที่ยว จ านวนนักท่องเที่ยว แยกรายกลุ่มจังหวัด ปี ๒๕๕9 - ๒๕63 

รายการ ๒๕59 ๒๕60 ๒๕61 2562 2563 เฉลี่ย แผนฯ ๑1  
(๒๕๕5-๒๕๕9) 

เฉลี่ย แผนฯ ๑2 
 (๒๕60-๒๕63) 

ภาคใตฝ้ั่งอ่าวไทย        
จ านวน (ล้านคน) 17,193,700 18,190,558 19,308,598 19,065,348 8,043,359 14,863,804 846,696 
มูลค่า (ล้านบาท) 157,098.49  177,740.62  198,493.69  187,608.06  59,376.16  120,376 155,805 
   สัดส่วนต่อภาค 22.90 22.96 23.69 22.95 27.13 23.3 24.2 
   อัตราการขยายตัว 13.05 13.14 11.68 -5.48 -68.35 18.0 -13.64 

ภาคใต้อันดามัน        
จ านวน (ล้านคน) 27,455,201 29,276,757 30,155,218 30,365,135 8,633,254 22,995,081 16,151,966 
มูลค่า (ล้านบาท) 528,876.19  596,308.08  639,427.61  629,915.63  159,469.80 395,691.30 506,280.28 
   สัดส่วนต่อภาค 77.10 77.04 76.31 77.05 72.87 76.7 75.8 
   อัตราการขยายตัว 18.32 12.75 7.23 -1.49 -74.68 17.25 14.1 

ที่มา : กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

(๕) การค้าชายแดน 

 ภาคใต้มีมูลค่าการค้าชายแดนสูงที่สุดของประเทศ จากการค้าผ่านด่านชายแดน
ไทย - มาเลเซีย จ านวน 5 แห่ง ประกอบด้วย ด่านวังประจัน และด่านต ามะลัง ในจังหวัดสตูล ด่านปาดังเบ
ซาร์ ด่านสะเดา และด่านบ้านประกอบ ในจังหวัดสงขลา และด่านชายแดนไทย-เมียนมา 1 แห่ง บริเวณด่าน
ศุลกากรระนอง โดยในปี 2563 มีมูลค่าการค้าชายแดน 244,103 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34.3 ของมูลค่า
การค้าชายแดนทั้งประเทศ ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 13.7 ในช่วง 4 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มูลค่า
การค้าชายแดนภาคใต้ มีอัตราการหดตัวเฉลี่ยร้อยละ 12.8 หดตัวเพ่ิมขึ้นจากช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ที่หดตัว
ร้อยละ 2.5 โดย 

 การค้าชายแดนไทย-มาเลเซียมีแนวโน้มหดตัว โดยการค้าผ่านด่านชายแดนทั้ง  
5 ด่านมีมูลค่า 244,103 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.9 ของมูลค่าการค้าชายแดนไทย-มาเลเซียทั้งหมด 
ลดลงร้อยละ 8.8 แบ่งเป็นมูลค่าการส่งออก  120,634 ล้านบาท สินค้าส่งออกที่ส าคัญ ประกอบด้วย 
ยางพารา เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ และรถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ และมีมูลค่า
การน าเข้า 123,469 ล้านบาท โดยสินค้าน าเข้า ได้แก่ เทปแม่เหล็ก จานแม่เหล็กส าหรับคอมพิวเตอร์ 
ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ และไดโอด ทรานซิสเตอร์และอุปกรณ์กึ่งตัวน า โดยด่านชายแดนสะเดาและด่าน
ชายแดนปาดังเบซาร์ มีมูลค่าการค้าชายแดนสูงสุด มากเป็นอันดับ 1 และอันดับ 2 ของประเทศ คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 83.6 ของมูลค่าการค้าชายแดนไทย - มาเลเซีย และร้อยละ 27.4 ของการค้าชายแดนทั้ง
ประเทศ ในช่วง 4 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มูลค่าการค้าชายแดนไทย – มาเลียเซีย มีอัตราการหด
ตัวเฉลี่ย ร้อยละ 6.1 เพ่ิมข้ึนจากช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ทีห่ดตัวร้อยละ 2.0 

 การค้าชายแดนไทย-เมียนมา (จังหวัดระนอง) มีสัดส่วนค่อนข้างน้อย มีมูลค่า 
17,002 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.3 ของมูลค่าการค้าชายแดนไทย–เมียนมาทั้งหมด ลดลงจากปีที่ผ่านมา 
ร้อยละ 15.8 แบ่งเป็นมูลค่าการส่งออก 11,128 ล้านบาท สินค้าส่งออก ได้แก่ เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ 
น้ ามันดีเซล และผ้าผืนและด้าย ตามล าดับ และมูลค่าการน าเข้า 4,763 ล้านบาท สินค้าน าเข้า ได้แก่  
ก๊าซธรรมชาติ ธัญพืช และสัตว์น้ า ในช่วง 4 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มูลค่าการค้าชายแดนไทย – เมียน
มา มีอัตราการหดตัวเฉลี่ยร้อยละ 1.6 หดตัวลดลงจากช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ทีห่ดตัวร้อยละ 4.4 
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ตารางท่ี 9 : มูลค่าการค้าผ่านด่านศุลกากรชายแดนภาคใต้ ปี 2559 - 2563 และอัตราการขยายตัว 
หน่วย : ล้านบาท/ร้อยละ 

มูลค่าการค้า 2559 2560 2561 2562 2563 
เฉลีย  

ระยะแผนฯ 11  
(2555-2559) 

เฉลี่ย  
ระยะแผนฯ 12  
(2560-2563) 

ส่งออก 269,386.03 327,380.86 164,271.03 137,932.85 131,762.53 290,439 190,337 
   อัตราการขยายตัว 2.11 21.53 -49.82 -16.03 -9.28 -7.41 -12.00 
น าเข้า 243,855.53 254,176.17 159,677.60 149,892.37 129,342.07 227,730 173,272 
   อัตราการขยายตัว 3.74 4.23 -37.18 -6.13 -4.47 6.22 -13.22 
ดุลการค้า 25,530.50 73,204.69 4,593.43 -11,959.52 2,420.46 62,709 17,065 
มูลค่ารวม 513,241.56 581,557.03 323,948.63 287,825.22 261,104.60 518,169 363,609 
   อัตราการขยายตัว 2.88 13.31 -44.30 -11.15 -13.71 -2.48 -12.76 
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ  

ตารางที่ 10 :  มูลค่าการค้าชายแดนภาคใต้จ าแนกตามประเทศคู่ค้า ปี 2559 - 2563 โครงสร้าง และ 
อัตราการขยายตัว 

หน่วย : ล้านบาท 

ประเทศคู่ค้า 2559 2560 2561 2562 2563 

อัตราการ
ขยายตัวเฉลี่ย  

ระยะแผนฯ 11  
(2555-
2559) 

อัตราการ
ขยายตัวเฉลี่ย  

ระยะแผนฯ 12  
(2560-
2563) 

เมียนมา 

ส่งออก 15,395.48 20,324.85 16,733.16 15,470.72 11,128.40 -7.30 -5.32 
น าเข้า 4,128.43 5,475.16 4,969.52 4,763.04 5,873.37 28.29 10.65 
มูลค่า 19,523.91 25,800.01 21,702.68 20,233.76 17,001.77 -4.43 -1.62 
ร้อยละ 3.8 4.4 6.7 7.0 6.5   

มาเลเซีย 

ส่งออก 253,990.55 307,056.01 147,537.87 122,462.13 120,634.13 -7.02 0.27 
น าเข้า 239,727.10 248,701.01 154,708.08 145,129.33 123,468.70 6.40 -14.25 
มูลค่า 493,717.65 555,757.02 302,245.95 267,591.46 244,102.83 -2.04 -6.12 
ร้อยละ 96.2 95.6 93.3 93.0 93.5   

รวม  
2 

ประเทศ 

ส่งออก 269,386.03 327,380.86 164,271.03 137,932.85 131,762.53 -7.41 -12.00 
น าเข้า 243,855.53 254,176.17 159,677.60 149,892.37 129,342.07 6.22 -13.22 
มูลค่า 513,241.56 581,557.03 323,948.63 287,825.22 261,104.60 -2.48 -13.83 

ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ  

(๖) เศรษฐกิจระดับครัวเรือน  

 รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนภาคใต้มีแนวโน้มลดลง โดยปี ๒๕62 ภาคใต้มีรายได้
ครัวเรือนเฉลี่ย ๒6,726 บาทต่อเดือน ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2558 ที่มีรายได้ 28,565 บาทต่อเดือน สูงกว่า
ระดับประเทศที่มีรายได้เฉลี่ยครัวเรือน ๒6,018 บาทต่อเดือน จังหวัดที่มีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนสูงสุดของภาค 
คือ จังหวัดภูเก็ต 36,599 บาทต่อเดือน รองลงมา คือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 32,014 บาทต่อเดือน ส่วน
จังหวัดที่มีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนต่ าสุด คือ จังหวัดพัทลุง 20,085 บาทต่อเดือน 

  หนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนภาคใต้มีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงสูงกว่าระดับประเทศ  
โดยปี ๒๕62 ภาคใต้มีหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน 160,336 บาท ต่ ากว่าระดับประเทศซึ่งมีหนี้สินเฉลี่ยต่อ
ครัวเรือน 167,9913 บาท ลดลงจากปี 2558 ที่มีหนี้สินเฉลี่ย 181,694 บาท จังหวัดที่มีหนี้สินเฉลี่ยต่อ
ครัวเรือนสูงสุด คือ จังหวัดภูเก็ต 236,635 บาท รองลงมา คือ จังหวัดกระบี่ และจังหวัดตรัง มีหนี้สินเฉลี่ย 
216,586 และ 210,015 บาท ตามล าดับ ส่วนจังหวัดที่มีหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนต่ าสุด คือ จังหวัดพังงา 
73,554 บาท 
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1.1.2  ด้านสังคม 

(๑) ประชากร 

 จ านวนประชากรรวมของภาคใต้เพิ่มขึ้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ โดยปี 
2562 ภาคใต้มีประชากร 9.49  ล้านคน  อัตราการเพ่ิมของประชากรปี 2559 - 2562 เฉลี่ยร้อยละ 0.44 
ในขณะที่อัตราการเพ่ิมของประเทศเฉลี่ยร้อยละ 0.31 จังหวัดนครศรีธรรมราช มีประชากรมากที่สุด 1.56 
ล้านคน รองลงมาเป็นจังหวัดสงขลา 1.44 โดยจังหวัดระนองมีประชากรน้อยทีสุ่ด 0.19 ล้านคน 

 สัดส่วนประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้น โดยเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 13.13 ในปี 2559 เป็น 
ร้อยละ 14.57 ในปี 2562 ส่งผลให้ประชากรแรงงานต้องรับภาระในการดูแลผู้สูงอายุมากขึ้น โดยในปี 
2562ประชากรแรงงาน 5 คน ดูแลผู้สูงอายุ 1 คน ส่วนสัดส่วนประชากรวัยเด็กลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 
20.09 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 19.19 ในปี 2562 ในขณะที่ประชากรวัยแรงงานมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นเพียง
เล็กน้อยจากร้อยละ 65.9 เหลือร้อยละ 66.2 ในปี 2562 

 ประชากรเมืองโดยรวมเพิ่มขึ้น ประชากรเมืองโดยรวมเพิ่มขึ้น ปี 2559 มี
ประชากรเมืองจ านวน 3.27 ล้านคน หรือร้อยละ 27.06 ของประชากรทั้งภาค เพ่ิมขึ้นเป็น 3.28 ล้านคน 
หรือร้อยละ 27.10 ของประชากรทั้งภาค ในปี 2562 โดยจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีอัตราการเพ่ิมของประชากร
เมืองในช่วงปี 2559 – 2562 มากท่ีสุด ร้อยละ 6.88 รองลงมา ได้แก่ จังหวัดพัทลุงและระนอง มีอัตราการ
เพ่ิมของประชากรเมืองร้อยละ 5.28 และ 4.41 ตามล าดับ 

ตารางท่ี 11 : ข้อมูลด้านประชากรและสังคมภาคใต้ 

รายการ 
ปี 

2558 2559 2560 2561 2562 
จ านวนประชากร (ลา้นคน) 7.30 7.33 7.37 7.40 7.42 
โครงสร้างประชากร (%)      

กลุ่ม 0 - 14 ป ี 20.40 19.90 19.82 19.54 19.19 
กลุ่ม 15 - 59 ป ี 65.90 62.60 65.63 66.40 66.23 
กลุ่ม 60 + 17.50 17.50 14.55 14.06 14.57 

จ านวนประชากรเมือง (ล้านคน) 2.20 2.25 2.27 2.30 2.31 
คะแนน O-NET 4 วิชาหลกั 36.14 35.90 43.31 34.70 38.12 
แรงงานต่างด้าว (คน) 292,409 280,787 367,288 242,228 377,880 

(๒) แรงงาน 
 แรงงานส่วนใหญ่มีความรู้ระดับประถมศึกษา มีแนวโน้มจบการศึกษาระดับสูงมากขึ้น  

ปี 2562 มีผู้มีงานท า 4.24 ล้านคน ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตร ร้อยละ 39.87 ของผู้มีงานท าของภาค 
จ านวนแรงงานที่มีความรู้ระดับประถมลดลง จากร้อยละ 42.50 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 41.40 ในปี 
2562 มีความรู้ระดับมัธยมต้น เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 16.58 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 17.12 ในปี 2562 
ระดับมัธยมปลาย เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 12.98 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 13.94 ในปี 2562  แรงงานระดับ
อาชีวะลดลงจากร้อยละ 4.30 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 3.77 ในปี 2562   ระดับอุดมศึกษา เพ่ิมขึ้นจาก
ร้อยละ 11.80 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 12.37 ในปี 2562 เห็นได้ว่าคุณภาพแรงงานมีแนวโน้มดีขึ้น 
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ตารางท่ี 12 :  ผู้มีงานท าจ าแนกตามระดับการศึกษา 
หน่วย : พันคน 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บ หมายถึง ร้อยละ 

 แรงงานต่างด้าวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในปี 2562 ภาคใต้มีแรงงานต่างด้าวที่เป็น
สัญชาติ เมียนมา สปป.ลาว และกัมพูชา (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2562) จ านวน 341,516 คน หรือ ร้อยละ 
90.4 ของแรงงานต่างด้าว ส่วนใหญ่แรงงาน 3 สัญชาติจะท างานเกี่ยวกับกิจกรรมการก่อสร้าง เกษตรและ 
ปศุสัตว์ และผู้รับใช้ในบ้าน 

(๓) การศึกษา 

 สถาบันการศึกษาครอบคลุมทุกระดับ โดยมีระดับอุดมศึกษาสังกัดกระทรวง
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม แบ่งเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งมีที่ตั้งและวิทยาเขต
ครอบคลุม 7 จังหวัด มหาวิทยาลัยของรัฐ 9 แห่ง สถาบันการอาชีวศึกษา จ านวน 4 สถาบัน วิทยาลัยสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ านวน 67 แห่ง สังกัดสถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชุมพร วิทยาเขตกระบี่ และวิทยาตรัง และ
มหาวิทยาลัยเอกชน 2 แห่ง  

 จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรใกล้เคียงค่าเฉลี่ยประเทศ ในปี 2562 
ประชากรมีจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ย 9.48 ปี ในขณะที่จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยระดับประเทศ 9.65 ปี โดย
จังหวัดที่มีจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยสูงสุด 3 จังหวัดแรก ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต สงขลา และตรัง มีจ านวน 
ปีการศึกษาเฉลี่ย 10.3 10.1 และ 9.3 ปี ตามล าดับ 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาอยู่ในระดับต่ ากว่าค่าเฉลี่ย โดยผลการสอบ O-NET  
ชั้น ม.3 (4 วิชาหลัก ได้แก่ ภาษาไทย อังกฤษ  คณิตศาสตร์  และวิทยาศาสตร์ ) ในปีการศึกษา 2562  
มีคะแนนเฉลี่ย 38.12 คะแนนสูงกว่าระดับประเทศที่มีคะแนนเฉลี่ย 36.89 ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์ค่าเฉลี่ย  
50 คะแนนในทุกวิชา โดยวิชาภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 56.58 คะแนน รองลงมา คือ วิชาวิทยาศาสตร์
มีคะแนนเฉลี่ย 30.09 คะแนน และวิชาคณิตศาสตร์ มีคะแนนต่ าสุด 27 คะแนน 

  

ปี ผู้มีงานท า 
ไม่มี

การศึกษา 
ประถมศึกษา
และต่ ากว่า 

มัธยมต้น 
มัธยมปลาย 
(สายสามัญ) 

อาชีวศึกษา วิชาชีพชั้นสูง อุดมศึกษา อ่ืนๆ 

2558 
4,206.84 

(100) 
110.41 
(2.62) 

1,825.92 
(43.40) 

695.97 
(16.54) 

515.67 
(12.26) 

175.85 
(4.18) 

342.49 
(8.14) 

494.88 
(11.76) 

45.64 
(1.08) 

2559 
4,234.28 

(100) 
98.86 
(2.34) 

1,799.76 
(42.50) 

702.06 
(16.58) 

549.40 
(12.98) 

181.96 
(4.30) 

356.69 
(8.42) 

499.59 
(11.80) 

45.86 
(1.08) 

2560 
4,210.45 

(100) 
99.17 
(2.36) 

1,735.31 
(41.21) 

716.21 
(17.01) 

541.21 
(12.85) 

177.04 
(4.20) 

348.34 
(8.27) 

543.59 
(12.91) 

49.57 
(1.18) 

2561 
4,248.49 

(100) 
100.18 
(2.36) 

1,752.29 
(41.24) 

744.25 
(17.52) 

554.29 
(13.05) 

169.43 
(3.99) 

351.72 
(8.28) 

533.66 
(12.56) 

42.68 
(1.00) 

2562 
4,236.18 

(100) 
98.92 
(2.34) 

1753.77 
(41.40) 

725.62 
(17.12) 

590.50 
(13.94) 

159.77 
(3.77) 

350.31 
(8.27) 

523.97 
(12.37) 

33.62 
(0.79) 
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ตารางท่ี 13 : คะแนนเฉลี่ยผลสอบ O-net (4 วิชาหลัก) 
หน่วย : ร้อยละ 

กลุ่มจังหวัด 2558 2559 2560 2561 2562 

กลุ่มจังหวัดฝั่งอ่าวไทย 36.37 36.26 44.54 35.14 38.44 

กลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามัน 35.96 35.61 42.28 34.33 37.85 

ภาคใต้ (11จังหวัด) 36.14 35.90 43.31 34.70 38.12 

ประเทศ 35.82 35.03 41.78 33.75 36.89 
ที่มา : สถาบันการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 

(๔) สาธารณสุข 

 สถานบริการสาธารณสุขครอบคลุมทุกจังหวัด ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ
สาธารณสุขมากขึ้น แต่ยังคงกระจุกตัวอยู่ในเมืองใหญ่ ภาคใต้มีโรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) 5 แห่ง โรงพยาบาล
ทั่วไป (รพท.) 11 แห่ง และโรงพยาบาลชุมชน (รพช.) 109 แห่ง โดยมีสัดส่วนแพทย์ต่อประชากร 1,842 
คน ในปี ๒๕62 สูงกว่าระดับประเทศที่มีสัดส่วนแพทย์ต่อประชากร 1,674 คน จังหวัดภูเก็ตมีสัดส่วนแพทย์
ต่อประชากรน้อยที่สุด คิดเป็น 861 คน รองลงมา คือ จังหวัดสงขลาและสุราษฎร์ธานี คิดเป็น 1 ,190 คน 
และ 1,755 คน ตามล าดับ ในขณะที่บางจังหวัดยังมีสัดส่วนแพทย์ต่อประชากรสูง เช่น จังหวัดกระบี่ สตูล 
และพัทลุง คิดเป็น 3,479 คน 3,158 คน และ 3,141 คน ตามล าดับ 

ตารางท่ี 14 : สัดส่วนแพทย์ต่อประชากร 
หน่วย : คน 

กล่มจังหวัด 2558 2559 2560 2561 2562 

กลุ่มจังหวัดฝั่งอ่าวไทย 2,288 2,181 1,339 1,914 1,827 

กลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามัน 2,332 2,295 2,096 1,983 1,876 

ภาคใต้ (11จังหวัด) 2,302 2,215 1,507 1,935 1,842 

ประเทศ 2,035 2,065 1,843 1,771 1,674 
ที่มา : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข 

 ประชาชนเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อที่ป้องกันได้เพิ่มขึ้น โดยอัตราการเจ็บป่วย
ด้วย ๕ โรคหลัก ได้แก่ โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง และโรคมะเร็ง 
เพ่ิมข้ึนจาก 5,642 ต่อประชากรแสนคน ในปี ๒๕๕9 เป็น 6,752 ต่อประชากรแสนคนในปี 2562 ต่ ากว่า
ระดับประเทศที่มีอัตราการเจ็บป่วยด้วย 5 โรคหลัก 7,094 ต่อประชากรแสนคน จังหวัดสงขลามีอัตราการ
เจ็บป่วยมากสุด คิดเป็น 7,763 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ จังหวัดตรังและจังหวัดสุราษฎร์ธานี คิด
เป็น 7,743 และ 7,698 ต่อประชากรแสนคน ตามล าดับ เมื่อพิจารณาจากโรคที่เจ็บป่วย พบว่า เจ็บป่วยด้วยโรค
ความดันโลหิตสูงมากที่สุด คิดเป็น 2,343 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง 
และโรคหลอดเลือดสมอง คิดเป็น 1,611 1,337 850 และ 570 ต่อประชากรแสนคน ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 15 :  ภาวะการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ 5 โรคหลัก (มะเร็ง ความดันโลหิต หัวใจ เบาหวาน 
และหลอดเลือดสมอง) 

หน่วย : ต่อประชากรแสนคน 

กล่มจังหวัด 
โรคไม่ติดต่อ 5 โรคหลัก 

2558 2559 2560 2561 2562 

กลุ่มจังหวัดฝั่งอ่าวไทย 4,444 5,647 5,978 6,579 7,110 

กลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามัน 5,385 5,630 5,519 5,603 5,959 

ภาคใต้ (11จังหวัด) 4,733 5,642 5,837 6,277 6,753 

ประเทศ 5,814 6,090 6,300 6,711 7,094 
ที่มา : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

(๕) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 สัดส่วนคดีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและคดียาเสพติดมีแนวโน้ม
เพิ่มข้ึน ภาคใต้มีจ านวนคดีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพ่ิมข้ึนเล็กน้อยจาก 114 คดีต่อประชากรแสน
คน ในปี ๒๕๕9 เป็น 115 คดีต่อประชากรแสนคน ในปี 2562 จังหวัดภูเก็ตมีสัดส่วนคดีสูงสุด 238 คดีต่อ
ประชากรแสนคน รองลงมา คือ จังหวัดกระบี่และสงขลามีสัดส่วนเท่ากับ 134 และ 133 คดีต่อประชากรแสน
คน ขณะที่สัดส่วนคดียาเสพติดมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจาก 847 คดีต่อประชากรแสน ในปี ๒๕59 เป็น 944 คดี
ต่อประชากรแสนคนในปี ๒๕62 จังหวัดภูเก็ตมีสัดส่วนคดียาเสพติดสูงสุดเท่ากับ 1,743 คดีต่อประชากร
แสนคน รองลงมาคือ จังหวัดระนองและสตูลมีสัดส่วนเท่ากับ 1,276 และ 1,240 คดีต่อประชากรแสนคน  

นอกจากนี้ พ้ืนที่บางส่วนของภาคใต้ โดยเฉพาะในพ้ืนที่ 4 อ าเภอของจังหวัดสงขลา 
(อ าเภอจะนะ อ าเภอเทพา อ าเภอนาทวี และอ าเภอสะบ้าย้อย) ยังเป็นพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
ความไม่สงบ อย่างไรก็ตาม ภาครัฐได้ด าเนินนโยบายเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง จึงท าให้การเกิด
เหตุการณ์ในพ้ืนที่มีแนวโน้มลดลง 

ตารางท่ี 16 : สัดส่วนคดีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
หน่วย : คดีต่อประชากรแสนคน 

กลุ่มจังหวัด 2558 2559 2560 2561 2562 

กลุ่มจังหวัดฝั่งอ่าวไทย 131 108 132 132 102 

กลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามัน 146 128 171 175 144 

ภาคใต้ (11จังหวัด) 136 114 144 146 115 

ประเทศ 114 91 126 95 97 
ที่มา : ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และกรมการปกครอง 

(๖) สัดส่วนคนจน 

 สัดส่วนคนจนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย สัดส่วนคนจนภาคใต้ เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 7.52 ในปี 
๒๕๕9 เป็นร้อยละ 8.24 ในปี ๒๕62 จังหวัดพัทลุงมีสัดส่วนคนจนสูงสุดร้อยละ 18.67 รองลงมา คือจังหวัด
ระนอง และสตูล มีสัดส่วนคนจนร้อยละ 16.43 และ 14.83 ตามล าดับ และจังหวัดภูเก็ตมีสัดส่วนคนจนต่ าสุด 
ร้อยละ 0.40 ส าหรับความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ พบว่า สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้าน
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รายได้ ในปี 2562 มี 0.429  ลดลงจาก 0.430 ในปี 2558 และมีความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ของ
ประชากรในภาคสูงกว่าระดับประเทศเล็กน้อย ซึ่งสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคด้านรายได้ มีค่า 0.430 

ตารางท่ี 17 :  จ านวนคนและสัดส่วนคนจน 

กลุ่มจังหวัด 
2558 2559 2560 2561 2562 

จ านวน 
(พันคน) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(พันคน) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(พันคน) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(พันคน) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(พันคน) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

กลุ่มจังหวัดฝั่งอ่าวไทย 329.3 6.54 361.5 7.08 411.3 8.00 520.4 10.06 462.0 8.73 
กลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามนั 134.2 5.95 198.5 8.49 174.1 7.41 244.5 10.36 176.6 7.19 

ภาคใต้ (11จังหวัด) 463.5 6.35 560.0 7.52 585.5 7.82 764.9 10.16 638.6 8.24 

ประเทศ 4,847.2 7.21 5,810.1 8.61 5,324.0 7.87 6,682.5 9.85 4,326.2 6.24 
ที่มา : ข้อมูลจากการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส านักงานสถิติแห่งชาติ ประมวลผลโดย สศช. 

ตารางท่ี 18 : สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ 
กลุ่มจังหวัด 2554 2556 2558 2560 2562 

กลุ่มจังหวัดฝั่งอ่าวไทย 0.451 0.401 0.438 0.426 0.423 

กลุ่มจังหวดัฝั่งอันดามัน 0.437 0.471 0.410 0.430 0.440 

ภาคใต้ (11จังหวัด) 0.447 0.424 0.430 0.428 0.429 

ประเทศ 0.484 0.465 0.445 0.453 0.430 
ที่มา : สศช. 

1.1.3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ 

(1) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 พื้นที่ป่าไม้ภาคใต้มีแนวโน้มเพิ่มข้ึน ในปี 2562 มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของ
พ้ืนที่ป่าไม้ของภาคเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.64 เมื่อเทียบกับ 2559 โดยกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย มีอัตรา  
การเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 1.3 โดยในปี 2562 ภาคใต้มีพ้ืนที่ป่าไม้ จ านวน 9.50 ล้านไร่ คิดเป็นร้อย
ละ 24.2 ของพ้ืนที่ภาค หรือร้อยละ 9.3 ของพ้ืนที่ป่าไม้ทั้งประเทศ โดยกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย มี
สัดส่วนพ้ืนที่ป่าไม้ต่อพ้ืนที่ป่าไม้ภาคสูงสุด ร้อยละ 55.2 จังหวัดที่มีพ้ืนที่ป่าไม้ต่อพ้ืนที่จังหวัดมากที่สุด ได้แก่ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี รองลงมาคือ จังหวัดนครศรีธรรมราช พังงา และระนอง ตามล าดับ 

ตารางท่ี 19 : พื้นที่ป่าไม้ของภาคใต้ 

กลุ่มจังหวัด เนื้อที่ทั้งหมด(ไร่) 
พืน้ที่ป่าไม้ (ล้านไร่) 

การ
เปลี่ยนแปลง 
พื้นที่ป่าไม้ 

สัดส่วนพ้ืนที่ป่าไม้/ 
พื้นที่กลุ่มจังหวัด 

สัดส่วนพ้ืนที่ 
ป่าไม้ 

กลุ่มจังหวัด./ 
พื้นที่ป่าไม้ภาค 

(ล้านไร่) % (ร้อยละ) % 
2558 2559 2560 2561 2562 2559-2562 2559 2562 2562 

อ่าวไทย 25,352,647.03 5.16 5.16 5.17 5.20 5.23 0.07 1.32 20.36 20.60 55.20 
อันดามัน 13,962,433.31 4.18 4.19 4.19 4.27 4.27 0.09 2.03 30.00 30.60 44.80 
ภาคใต้ 39,315,080.34 9.35 9.35 9.36 9.47 9.50 0.15 1.64 23.78 24.20 9.15 

รวมทั้งประเทศ 323,528,700 102.24 102.17 102.16 102.49 102.48 0.31 0.30 31.58 31.70 100.00 
ที่มา : ส านักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมปา่ไม้ 
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 พื้นที่ป่าชายเลนของภาคใต้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในปี 2562 ภาคใต้มีพ้ืนที่ 
ป่าชายเลน รวม 1.41 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.8 ของพ้ืนที่ภาคและคิดเป็นร้อยละ 80.9 ของพ้ืนที่ 
ป่าชายเลนทั้งประเทศ เพ่ิมขึ้นจากปี 2557 ที่มีจ านวน 1.28 ล้านไร่  อย่างไรก็ตาม จากการส ารวจพ้ืนที่  
ป่าชายเลนพบว่ายังมีปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ป่าชายเลน เพ่ือใช้ประโยชน์ในการท าการเกษตรและประมง 
(เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง) การสร้างที่อยู่อาศัย และเพ่ือการท่องเที่ยว 

 ปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ลดลง จากสถิติปริมาณการเก็บกักน้ าได้
ของอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ของภาคใต้จ านวน 1 อ่าง คือ อ่างเก็บน้ ารัชชประภา พบว่าปริมาณน้ าเก็บกักเฉลี่ย 
5 ปี ในช่วงระหว่างปี 2560 – 2564 มีปริมาณ 4,023 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 71.0 ของความ
จุระดับเก็บกักน้ าของอ่าง ซึ่งมีปริมาณน้ าเก็บกักเฉลี่ย 5 ปี น้อยกว่าปริมาณน้ าเก็บกักเฉลี่ย 5 ปี ในช่วง
ระหว่างปี 2555 – 2559 ซึ่งมีปริมาณน้ าเก็บกักเฉลี่ย 4,547 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 81.0 
ของความจุระดับเก็บกักน้ าของอ่าง แม้ว่าความสามารถในการกักเก็บจะค่อนข้างต่ าแต่ไม่ส่งผลต่อการอุปโภค
บริโภคและการท าการเกษตรของประชาชนมากนัก เนื่องจากมีแหล่งน้ าตามธรรมชาติที่สามารถกักเก็บน้ าได้
อยู่เป็นจ านวนมาก รวมทั้งมีปริมาณน้ าฝนค่อนข้างมาก 

ตารางท่ี 20 : ปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ของภาคใต้ 
หน่วย : ล้านลูกบาศก์เมตร 

 ที่มา : กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 คุณภาพแหล่งน้ าอยู่ในเกณฑ์ดีเพิ่มขึ้น โดยส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดีและพอใช้ 
จากการประเมินคุณภาพแหล่งน้ าส าคัญของภาคใต้ จ านวน 9 แห่ง โดยในปี 2562 เมื่อเปรียบเทียบกับปี ๒๕
61 พบว่าคุณภาพน้ าของแหล่งน้ าส าคัญอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ดีและพอใช้ โดยมีแม่น้ าที่มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดี
มาก 1 แห่ง ได้แก่ ตาปีตอนบน แหล่งน้ าที่มีคุณภาพในเกณฑ์ดี จ านวน 4 แห่ง และแหล่งน้ าที่มีคุณภาพใน
เกณฑ์พอใช้ จ านวน 4 แห่ง ซึ่งไม่มีแหล่งน้ าที่ส าคัญในภาคใต้มีคุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม อย่างไรก็
ตามลุ่มน้ าปากพนังมีคุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์ดีเมื่อปี 2561 คุณภาพน้ าลดลงจากเกณฑ์ดีเป็นพอใช้ในปี 2562 

ตารางท่ี 21 : คุณภาพแหล่งน้ าที่ส าคัญของภาคใต้ 
แหล่งน้ า 2558 2559 2560 2561 2562 

ชุมพร ดี พอใช้ พอใช้ พอใช้ พอใช้ 
ตาปีตอนบน ดีมาก ดี ดี ดี ดีมาก 
ตาปีตอนล่าง ดี พอใช้ พอใช้ พอใช้ ดี 
พุมดวง ดี ดี พอใช้ ดี ดี 
ปากพนัง ดี พอใช้ พอใช้ ดี พอใช้ 
ทะเลน้อย พอใช้ เส่ือมโทรม ดี พอใช้ พอใช้ 
ทะเลหลวง พอใช้ พอใช้ ดี พอใช้ พอใช้ 
ทะเลสาบสงขลา พอใช้ พอใช้ พอใช้ ดี ดี 
ตรัง ดี ดี พอใช้ พอใช้ ดี 

ที่มา : รายงานสถานการณ์มลพิษประเทศไทย, กรมควบคุมมลพิษ 

อ่างเก็บน้ า 
ความจุระดับ
เก็บกักน้ า 

ของอ่าง(นรก.) 
2560 2561 2562 2563 2564 

เฉลี่ย 5 ปี  
(2555- 2559) 

เฉลี่ย 5 ปี  
(2560-2564) 

รัชชประภา 5,639 4,928 4,419 3,862  3623 3,281  4,547 4,023 

ร้อยละของความจ ุ 100 87 78 68 64 58 81 71 
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 คุณภาพน้ าทะเลชายฝั่งอยู่ในระดับดี จากการตรวจประเมินคุณภาพน้ าทะเล
ชายฝั่งโดยดัชนีคุณภาพน้ าทะเล (Marine Water Quality Index) ของกรมควบคุมมลพิษ พบว่าคุณภาพน้ า
ทะเลชายฝั่งอ่าวไทย ในจังหวัดชุมพร บริเวณหาดทุ่งวัวเล่น คุณภาพน้ าปรับขึ้นจากระดับดีในปี 2560 เป็น
ระดับดีมาก ในปี ๒๕61 ทั้งนี้คุณภาพน้ าทะเลชายฝั่งบริเวณฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันส่วนมากอยู่ในระดับดี 
และในปี 2561 คุณภาพน้ าทะเล บริเวณหาดหาดบางเบน จังหวัดระนอง คุณภาพน้ าทะเลได้เพ่ิมขึ้นจาก
ระดับพอใช้เป็นระดับดี ยกเว้น บริเวณปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ยังคงอยู่ในเกณฑ์พอใช้อย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่ปี 2557 -2561 ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณชายฝั่งปากพนังเป็นพ้ืนที่ชุมชนมีประชาการอาศัยอยู่หนาแน่น 
และเป็นเส้นทางไหลของน้ าที่มีการปนเปื้อนของสารเคมี และชีววัตถุท่ีมาจากการท าเกษตรกรรมออกสู่ทะเล 

ตารางท่ี 22 : คุณภาพน้ าค านวณหาค่าดัชนีคุณภาพน้ าทะเลชายฝั่ง (Marine Water Quality Index) 
แหล่งน้ า 2557 2558 2559 2560 2561 

ชุมพร (หาดทุ่งวัวแล่น) ดี ดี ดี ดี ดีมาก 
สุราษฎร์ธานี (หาดส าเร็จ) ดี ดี ดี ดี ดี 
นครศรีธรรมราช (ปากแม่น้ าขนอม) ดี ดี ดี ดี ดี  
นครศรีธรรมราช (ปากพนัง) พอใช้ พอใช้ พอใช้ พอใช้ พอใช้ 
สงขลา (ทะเลสาปสงขลา)  ดี ดี ดี ดี ดี 
ภูเก็ต (แหลมพันวา) ดี พอใช้ ดี ดี ดี 
กระบ่ี (หาดนพรัตน์ธารา) ดีมาก ดี ดีมาก ดี ดี 
ตรัง (หาดปากแมง) ดี ดี ดี ดี ดี 
ระนอง (หาดบางเบน) พอใช้ ดี ดี พอใช้ ดี 
พังงา (บ้านน้ าเค็ม) พอใช้ ดี ดี ดี ดี 
สตูล (ปากบารา) ดี ดีมาก ดี ดี ดี 

ที่มา : รายงานคุณภาพน้ าทะเลปี 2555 - 2561 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ปริมาณขยะมูลฝอยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในช่วงปี 2560 – 2562 มีอัตรา
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นเพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.0 เมื่อเทียบกับในช่วงปี 2557 – 2559 ซึ่งมีอัตราปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.2 โดยพบว่าจากปี 2557 ที่มีจ านวนขยะเท่ากับ 2.71 ล้านตัน ค่อยๆมีปริมาณเพ่ิมขึ้น โดย
ในปี ๒๕62 มีปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น 3.20 ล้านตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 13.47 ของปริมาณขยะที่
เกิดขึ้นทั้งประเทศ จังหวัดที่มีปริมาณขยะมากที่สุด ได้แก่ จังหวัดที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ได้แก่ 
จังหวัดสงขลา คิดเป็นร้อยละ 18.55 ของภาคใต้ รองลงมาคือจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวั ดสุราษฎร์
ธานี คิดเป็นร้อยละ 18.45 และ 15.82 ของภาคตามล าดับ อย่างไรก็ตาม ภาคใต้มีแนวโน้มปริมาณสัดส่วน
ขยะที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ในช่วงปี 2560 – 2562 มีอัตราปริมาณขยะที่ถูก
น าไปใช้ประโยชน์เพ่ิมขึ้นร้อยละ 36.9 เมื่อเทียบกับในช่วงปี 2557 – 2559 ที่มีอัตราปริมาณขยะที่ถูก
น าไปใช้ประโยชน์เพ่ิมขึ้นร้อยละ 8.6 ซึ่งในปีล่าสุด 2562 มีปริมาณขยะที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์ จ านวน 1.62 
ล้านตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 14.17 ของปริมาณขยะที่ถูกน าไปใช้ทั้งประเทศ ซึ่งอาจเป็นผลมาจากหน่วยงาน
และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตระหนักและให้ความส าคัญในการร่วมกันแก้ไขปัญหาขยะมากขึ้น  
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ตารางท่ี 23 :  ปริมาณขยะท่ีเกิดขึ้น  ที่ก าจัดอย่างถูกต้อง และท่ีถูกน าไปใช้ประโยชน์ ปี 2557 - 2559 

กลุ่ม

จังหวัด 

2557 2558 2559 ค่าเฉลี่ยปี 2557 – 2559 

ปริมาณขยะ 
ที่เกิดขึ้น  

(ล้านตัน/ปี) 

ปริมาณขยะที่
ก าจัดถูกต้อง  
(ล้านตัน/ปี) 

ปริมาณขยะ 
ที่ถูกน าไปใช้
ประโยชน์ 

(ล้านตัน/ปี) 

ปริมาณขยะ 
ที่เกิดขึ้น  

(ล้านตัน/ปี) 

ปริมาณขยะที่ก าจัด
ถูกต้อง  

(ล้านตัน/ปี) 

ปริมาณขยะ 
ที่ถูกน าไปใช้
ประโยชน์ 

(ล้านตัน/ปี) 

ปริมาณขยะ 
ที่เกิดขึ้น  

(ล้านตัน/ปี) 

ปริมาณขยะที่ก าจัด
ถูกต้อง  

(ล้านตัน/ปี) 

ปริมาณขยะ 
ที่ถูกน าไปใช้
ประโยชน์ 

(ล้านตัน/ปี) 

ปริมาณขยะ 
ที่เกิดขึ้น  

(ล้านตัน/ปี) 

ปริมาณขยะที่
ก าจัดถูกต้อง  
(ล้านตัน/ปี) 

ปริมาณขยะ 
ที่ถูกน าไปใช้
ประโยชน์ 

(ล้านตัน/ปี) 

ฝั่งอ่าวไทย 1.69 0.25 0.34 1.71 0.25 0.36 1.66 0.40 0.38 1.69 0.30 0.36 

ฝั่งอันดามัน 1.02 0.34 0.28 1.01 0.35 0.25 1.04 0.44 0.28 1.02 0.38 0.27 

รวมภาคใต้ 2.71 0.59 0.62 2.72 0.60 0.61 2.70 0.85 0.66 2.71 0.68 0.63 
ร้อยละของ
ประเทศ 12.21 12.95 14.70 12.02 12.71 13.82 11.84 14.05 13.94 12.02 13.31 14.14 

ประเทศ 22.22 4.53 4.23 22.65 4.73 4.42 22.84 6.02 4.72 22.57 5.09 4.46 

ที่มา : ข้อมูลการส ารวจขยะ โดยกรมควบคุมมลพิษ 

ตารางท่ี 24 :  ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น  ที่ก าจดัอย่างถูกต้อง และที่ถูกน าไปใช้ประโยชน ์ปี 2560 - 2562 

กลุ่มจังหวัด 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ค่าเฉลี่ยปี 2560 – 2562 

ปริมาณขยะ 
ที่เกิดขึ้น  

(ล้านตัน/ปี) 

ปริมาณขยะที่
ก าจัดถูกต้อง  
(ล้านตัน/ปี) 

ปริมาณขยะ 
ที่ถูกน าไปใช้
ประโยชน์ 

(ล้านตัน/ปี) 

ปริมาณขยะ 
ที่เกิดขึ้น  

(ล้านตัน/ปี) 

ปริมาณขยะที่
ก าจัดถูกต้อง  
(ล้านตัน/ปี) 

ปริมาณขยะ 
ที่ถูกน าไปใช้
ประโยชน์ 

(ล้านตัน/ปี) 

ปริมาณขยะ 
ที่เกิดขึ้น  

(ล้านตัน/ปี) 

ปริมาณขยะที่ก าจัด
ถูกต้อง  

(ล้านตัน/ปี) 

ปริมาณขยะ 
ที่ถูกน าไปใช้
ประโยชน์ 

(ล้านตัน/ปี) 

ปริมาณขยะ 
ที่เกิดขึ้น  

(ล้านตัน/ปี) 

ปริมาณขยะที่
ก าจัดถูกต้อง  
(ล้านตัน/ปี) 

ปริมาณขยะ 
ที่ถูกน าไปใช้
ประโยชน์ 

(ล้านตัน/ปี) 

ฝั่งอ่าวไทย 1.67 0.45 0.66 1.68 0.47 0.68 2.07 0.38 1.22 1.81 0.43 0.85 

ฝั่งอันดามัน 1.08 0.48 0.33 1.11 0.49 0.36 1.13 0.41 0.40 1.11 0.46 0.36 

รวมภาคใต้ 2.75 0.93 0.99 2.79 0.96 1.04 3.20 0.79 1.62 2.91 0.89 1.22 
ร้อยละ 

ของประเทศ 12.20 10.67 16.68 12.06 13.88 11.78 13.47 13.36 14.17 12.59 12.44 13.93 

ประเทศ 22.52 8.70 5.92 23.10 6.93 8.84 23.75 5.95 11.42 23.12 7.19 8.73 

ที่มา : ข้อมูลการส ารวจขยะ โดยกรมควบคุมมลพิษ 

(2) ภัยพิบัติ 

 ไฟไหม้ป่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในช่วงปี 2560 – 2563 มีอัตราการเกิดไฟป่า
เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 40.7 และมีอัตราพ้ืนที่ไฟไหม้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 411 เมื่อเทียบกับในช่วงปี 2555 – 
2559 ที่มีอัตราการเกิดไฟป่าเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 563.6 และมีอัตราพ้ืนที่ไฟไหม้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2 ,808 ที่
อัตราการเปลี่ยนแปลงต่ ากว่า เนื่องจากในปี 2560 และปี 2561 มีอัตราการเกิดไฟป่าลดลงอย่างมาก แต่มา
เพ่ิมขึ้นในสองปีถัดมา โดยปี 2563 เกิดไฟไหม้ป่าจ านวน 86 ครั้ง มีพ้ืนที่ถูกไฟไหม้ป่า 15 ,319.89 ไร่ 
เพ่ิมข้ึนจากปี 2559 ที่มีการเกิดไฟไหม้ป่า 188 ครั้ง มีพ้ืนที่ถูกไฟไหม้ป่า 14 ,188.33 ไร่ โดยในระหว่างปี 
2559 – 2563 เกิดไฟไหม้ป่าเฉลี่ย 86 ครั้งต่อปี คิดเป็นพ้ืนที่ที่ถูกไฟไหม้เฉลี่ย 9 ,809.9 ไร่ต่อปี สาเหตุ
หลักของการเกิดไฟไหม้ป่าในภาคใต้มาจากฝีมือมนุษย์ที่มีการเผาเพ่ือเตรียมพ้ืนที่ท าการเกษตรแล้วไฟได้
ลุกลามไปยังพ้ืนที่ป่าส่วนอื่น รวมถึงในบางพ้ืนที่มีการบุกรุกขยายพ้ืนที่และการเข้าไปหาของป่าในเขตพ้ืนที่ป่า  

ตารางท่ี 25 : สถิติไฟไหม้ป่าของภาคใต้ 

กลุ่ม
จังหวัด 

2559 2560 2561 2562 2563 
จ านวน

ครั้ง 
พื้นที่ถูก 

ไฟไหม้  (ไร่) จ านวนครั้ง พื้นที่ถูก 
ไฟไหม้ (ไร่) 

จ านวน
ครั้ง 

พื้นที่ถูก 
ไฟไหม้ (ไร่) 

จ านวน
ครั้ง 

พื้นที่ถูก 
ไฟไหม้ (ไร่) 

จ านวน
ครั้ง 

พื้นที่ถูก 
ไฟไหม้ (ไร่) 

ฝั่งอ่าวไทย 154 13,373.65 19 627.00 30 929.90 84 16,831.00 69 14,233.00 

ฝั่งอันดามัน 34 814.68 0 0 7 68.30 17 10,85.09 17 1,086.89 

ภาคใต้ 188 14,188.33 19 267.00 37 998.20 101 17,916.09 86 15,319.89 
ร้อยละของ 
ประเทศ 3 11.27 0 0.83 1 1.79 1 11.80 1 10.28 
ที่มา : สถานีควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้  
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ตารางท่ี 26 : สถิติไฟไหม้ป่าของภาคใต้เฉลี่ยต่อปี 

กลุ่มจังหวัด 
2555 – 2559 2560 – 2563 การเปลี่ยนแปลง 

จ านวนครั้ง พื้นที่ถูก 
ไฟไหม้  (ไร่) จ านวนครั้ง พื้นที่ถูก 

ไฟไหม้  (ไร่) จ านวนครั้ง พื้นที่ถูก 
ไฟไหม้  (ไร่) 

ฝั่งอ่าวไทย 103 6,930.30 51 8,155.23 52 1,224.93 
ฝั่งอันดามัน 23 1,098.54 10 560.07 13 538.47 
รวมทั้งภาค 126 8,02.84 61 8,715.30 65 686.46 
ร้อยละของไฟไหม้ป่าภาค : ประเทศ 2 11.69 1 8.07 1 3.62 
ที่มา : สถานีควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้  

 สถานการณ์อุทกภัยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในช่วงปี 2557 – 2561 มีอัตรา 
การผลกระทบจากอุทกภัย (หมู่บ้าน) เพ่ิมขึ้นร้อยละ 29.0 และมีอัตราการผลกระทบจากอุทกภัย (ครัวเรือน) 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 45.8 โดยมีค่าเฉลี่ยสถานการณ์อุทกภัยในช่วงปี 2560 – 2561 มีจ านวนหมู่บ้าน และ
ครัวเรือนที่ประสบภัยเท่ากับ 4,964 หมู่บ้าน 198,379 ครัวเรือน ซึ่งมากกว่าค่าเฉลี่ยสถานการณ์อุทกภัย
ในช่วงปี 2555 – 2559 ที่มีจ านวนหมู่บ้าน และครัวเรือนที่ประสบภัยเท่ากับ 3 ,785 หมู่บ้าน 212,463 
ครัวเรือน ซึ่งสอดคล้องกับปริมาณฝนเฉลี่ย โดยปริมาณฝนเฉลี่ยภาคใต้ในช่วงปี 2560 – 2561 เท่ากับ 
1,844 มิลลิเมตร ซึ่งสูงกว่าปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยในช่วงปี 2555 – 2559 ที่เท่ากับ 1,386.20 มิลลิเมตร 
และจากข้อมูลปริมาณน้ าเฉลี่ยในอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ภาคใต้ในช่วงปี 2560-2561 มีปริมาณน้ าเฉลี่ย
มากกว่าในช่วงปี 2555 - 2559 โดยในช่วงปี 2560 - 2561 มีปริมาณน้ าเก็บกักเฉลี่ย 4,140.50 ล้าน 
ลบ.ม. และในช่วงปี 2555 - 2559 มีปริมาณน้ าเก็บกักเฉลี่ย 4,673.50 ล้าน ลบ.ม. (เก็บข้อมูล ณ วันที่ 
31 ธ.ค. ของแต่ละปี) ส่งผลให้ความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยของภาคใต้มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 

ตารางท่ี 27 : สถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ ปี 2557 - 2561 

กลุ่ม
จังหวดั 

2557 2558 2559 2560 2561 

หมู่บ้าน ครัวเรือน หมู่บ้าน ครัวเรือน หมู่บ้าน ครัวเรือน หมู่บ้าน ครัวเรือน หมู่บ้าน ครัวเรือน 

ฝั่งอ่าวไทย 2,633 141,775 1,219 45,155 4,535 251,614 4,566 255,189 2,538 82,144 

ฝั่งอันดามัน 549 140,089 275 8,344 976 15,208 1,677 36,530 1,147 22,894 

รวมทั้งภาค 3,182 155,864 1,494 53,499 5,511 266,822 6,243 291,719 3,685 105,038 
ร้อยละของ
ประเทศ 21.15 25.90 25.06 25.15 22.52 46.21 12.77 21.87 24.36 25.11 

ประเทศ 15,044 601,796 5,962 212,739 24,473 577,426 48,903 1,333,791 15,130 418,338 
ที่มา : ประมวลข้อมูลตามกลุ่มพื้นที่ จากข้อมูลรายจังหวัดของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 

ตารางที่ 28 : ค่าเฉลี่ยสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ระหว่างปี 2555 - 2559 และระหว่างปี 2560 - 
2561 

กลุ่มจังหวัด 2555 – 2559 2560 – 2563 
หมู่บ้าน ครัวเรือน หมู่บ้าน ครัวเรือน 

ฝั่งอ่าวไทย 3,154 197,287 3,552 168,667 
ฝั่งอันดามัน 631 15,176 1,412 29,172 
รวมท้ังภาค 3,785 212,463 4,964 198,379 
ร้อยละของ ประเทศ 21.30 28.75 25.50 22.64 
ประเทศ 17,770 739,027 32,017 876,065 
ที่มา : ประมวลข้อมูลตามกลุ่มพื้นที่ จากข้อมูลรายจังหวัดของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 
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 พื้นที่การกัดเซาะชายฝั่งทะเลเพิ่มข้ึน ในปี ๒๕61 ชายฝั่งทะเลภาคใต้ถูกกัดเซาะรวม 
268.02 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 36.9 ของชายฝั่งทะเลที่ถูกกัดเซาะทั้งประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 
พ้ืนที่การกัดเซาะชายฝั่งในภาคใต้ เพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 19.7 ในจ านวนนี้ เป็นการกัดเซาะในจังหวัด
นครศรีธรรมราชมากที่สุด มีพ้ืนที่ถูกกัดเซาะ 75.39 กิโลเมตร รองลงมาเป็นจังหวัดสงขลา มีพ้ืนที่ถูกกัดเซาะ 
59.57 กิโลเมตร และภูเก็ตมีพ้ืนที่ถูกกัดเซาะ 33.17 กิโลเมตร ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับปี 2560 จังหวัดที่มีพ้ืนที่การ
กัดเซาะเพ่ิมมากขึ้น 3 ล าดับแรก ได้แก่ จังหวัดภูเก็ตพ้ืนที่ถูกกัดเซาะเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 102.1 จังหวัด
ตรังมีพ้ืนที่ถูกกัดเซาะเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 63.03 จังหวัดพังงามีพ้ืนที่ถูกกัดเซาะเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 
31.5 และ การเกิดปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งส่วนหนึ่งมาจากการขยายตัวของกิจกรรมการใช้ประโยชน์พ้ืนที่
ชายฝั่งทะเล ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ เช่น การปลูกสร้างสิ่งสาธารณูปโภค และการขยายตัว
ของชุมชนรุกล้ าชายฝั่ง การบุกรุกท าลายป่าชายเลนที่เป็นแนวก าบังคลื่นลมตามธรรมชาติ เป็นต้น รวมทั้ง
ภาวะความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทิศทางของกระแสน้ าในทะเลและการเกิด
คลื่นลมที่รุนแรงมากขึ้น 

ตารางท่ี 29 : พื้นที่การกัดเซาะชายฝั่งทะเลของภาคใต้ 
หน่วย : กโิลเมตร 

จังหวัด ความยาวชายฝ่ัง 
พื้นที่ประสบปัญหากัดเซาะ 

2554 2557 2560 2561 
2560 - 2561 

เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 
กลุ่มจังหวัดฝ่ังอ่าวไทย  800.84 250.91 415.37 139.24 161.79 16.20 
ชุมพร 248.33 31.94 54.37 13.57 14.63 7.81 
สุราษฎร์ธาน ี 157.17 37.57 81.67 10.95 12.2 11.42 
นครศรีธรรมราช 236.81 126.87 180.33 61.48 75.39 22.63 
สงขลา 158.53 54.53 99.00 53.24 59.57 11.89 
กลุ่มจังหวัดฝ่ังอันดามัน 1,111.35 100.04 263.89 84.73 106.23 25.37 
ระนอง 172.55 19.79 38.79 10.58 11.54 1.13 
พังงา 235.78 17.16 70.36 8.24 11.57 31.47 
ภูเก็ต 202.83 6.20 14.95 24.76 33.17 102.06 
กระบี ่ 203.79 21.63 60.83 12.2 13.21 4.08 
ตรัง 135.03 18.80 62.50 6.46 14.15 63.03 
สตูล 161.38 16.46 50.86 22.49 22.59 1.55 

ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑.๒ ผลการพัฒนาภาคในช่วงท่ีผ่านมา  

การขับเคลื่อนการพัฒนาภาคใต้ ในช่วง 3 ปีแรกของ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ที่มุ่งสู่เป้าหมาย 
“ภาคใต้เป็นเมืองท่องเที่ยวพักผ่อนตากอากาศระดับโลก เป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ยางพาราและปาล์มน้ ามัน
ของประเทศ และเมืองเศรษฐกิจเชื่อมโยงการค้าการลงทุนกับภูมิภาคอ่ืนของโลก” มีการขับเคลื่อนร่วมกันของ
ภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการ สถาบันการศึกษา เอกชน และประชาสังคม ในทุกมิติการพัฒนา
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
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ตารางท่ี 30 : ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานรวม 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงาน ๒๕๖2 

อัตราการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกจิ 
ของภาคใต ้

ค่าเป้าหมาย เพิ่มขึ้นไมต่่ ากว่าร้อยละ 4.8 

ผลการด าเนินงาน  ร้อยละ 3.3 

สัมประสิทธ์ิความไมเ่สมอภาค  
(Gini Coefficient)  

ในการกระจายรายไดภ้าคใต ้

ค่าเป้าหมาย ลดลงต่ ากว่า 0.4๔๗ 

 ผลการด าเนินงาน 0.42๙ 

ผลการด าเนินงานในภาพรวมยังไม่สามารถบรรลุตามค่าเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ  
ซึ่งในปี 2562 ภาคใต้มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงแค่ร้อยละ 3.3 ต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด 
ส่วนการด าเนินงานเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ มีค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคการกระจายรายได้ 
ในปี 256๒ เท่ากับ 0.42๙ ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  และมีการผลด าเนินงานเพ่ือการพัฒนาภาค 
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1.2.1  ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการท่องเที่ยวของภาคให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นน า 
ของโลก  

ผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ในช่วง ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาภาคใต้ (ปี 2560 - 
2566) พบว่า ยังไม่สามารถสนับสนุนการท่องเที่ยวของภาคให้เป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยว 
โดยเฉพาะการท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงระดับโลก โดยตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา รายได้จากการ
ท่องเที่ยวของภาคยังต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ว่าต้องเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 20.0 โดยอัตราขยายตัวเฉลี่ย
ของรายได้การท่องเที่ยวในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (ปี 2560 - 2563) หดตัวร้อยละ 13.6 และต่ าว่า
ค่าเฉลี่ยแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (ปี 2555 - 2559) ที่อยู่อัตราขยายตัวร้อยละ 15.1 ซึ่งปัจจัยส าคัญที่ท าให้
อัตราการขยายตัวในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 หดตัวในช่วงดังกล่าว ส่วนหนึ่งเกิดจากภาวะเศรษฐกิจโลกอยู่
ในภาวะชะลอตัว โดยเฉพาะในแถบยุโรป และในช่วงปลายปี 2562 และปี 2563 เป็นช่วงที่มีการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ซึ่งน ำมำสู่กำรปิดประเทศส่งผลกระทบต่อกำรท่องเที่ยวของภำค 
ท ำให้จ ำนวนนักท่องเที่ยวและรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวเริ่มลดลง ซึ่งกำรหดตัวดังกล่ำวเป็นกำรหดตัวลงของทั้ง
นักท่องเที่ยวชำวไทยและชำวต่ำงชำติ ซึ่งกำรท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่ำงชำติยัง ไม่สำมำรถฟ้ืนตัวได้
เนื่องจำกยังไม่มีกำรเปิดประเทศ 

ตารางท่ี 31 : ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานรวม ยุทธศาสตร์ที่ 1 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
และผลการด าเนินงาน 2562 ๒๕๖3 

อัตราการขยายตัวรายได ้
การท่องเที่ยวภาคใต ้

ค่าเป้าหมาย เพิ่มขึ้นไมต่่ ากว่า 
ร้อยละ 20.0 

เพิ่มขึ้นไมต่่ ากว่า 
ร้อยละ 20.0 

ผลการด าเนินงาน หดตัวร้อยละ ๒.๔ หดตัวร้อยละ 73.2 
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ผลการด าเนินการตามแนวทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1  สรุปได้ดังนี ้

(1) ยกระดับมาตรฐานบริการและส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง
ของภาค โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ยกระดับการท่องเที่ยวด้วยดิจิทัลยกระดับ
มาตรฐานการให้บริการให้กับนักเรียนและผู้ประกอบการ (อบรมมัคคุเทศก์ในพ้ืนที่ Satun Geppark)  พัฒนา
ระบบป้องกันและรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว (จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์) พัฒนาระบบบริการ  
ทางการแพทย์ (อาคารฟ้ืนฟูผู้ป่วยและอาคารแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก)  ระบบสาธารณสุขและส่ง
ต่อผู้ป่วยเพื่อรองรับการท่องเที่ยว พัฒนาศูนย์กลางบริการส่งเริมสุขภาพ (Wellness Service) 

(2) พัฒนาและสนับสนุนรูปแบบการท่องเที่ยวเรือส าราญและการท่องเที่ยวเชิงอาหาร  
ได้มีการด าเนินโครงการพัฒนาท่าเรือรองรับเรือส าราญ ท่าเรือแวะพัก และท่าเรือมารีน่า จัดตั้งศูนย์ซ่อมบ ารุง
เครื่องยนต์ out board พัฒนาอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมแซมเรือเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยว  

(3) พัฒนากิจกรรมและบริการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ และส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน 
มีการด าเนินการในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรม (พัฒนาหอศิลป์เมืองกระบี่เพ่ือเป็น  
แหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม) และเพ่ิมศักยภาพอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และส่งเสริมการใช้
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรแบบครบวงจร ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ (OTOP Academy) และ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน 

1.2.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2  อุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและปาล์มน้ ามันแห่งใหม่ของประเทศ  

ผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ ในช่วง ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาภาคใต้ (ปี 2560 - 
2566) พบว่า ยังไม่สามรถบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในด้านการเพ่ิมมูลค่าของอุตสาหกรรมยางพาราและ 
ปาล์มน้ ามัน โดยในปี 2562 มูลค่าการผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเพ่ิมขึ้นใกล้เคียงกับเป้าหมายที่ก าหนด 
ที่มีอัตราการขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.5 ส่วนหนึ่งเป็นผลจากค าสั่งซื้อยางแท่งและน้ ายางข้นที่เพ่ิมขึ้นในช่วง
ปลายปี 2562 ท าให้การผลิตและส่งออกยางพาราแปรรูปขยายตัว ขณะเดียวกันการผลิตไม้ยางและ
ผลิตภัณฑ์ขยายตัวจากความต้องการของจีน นอกจากนี้ การผลิตถุงมือยางขยายตัวต่อเนื่องในตลาดจีนและ
สหรัฐฯ 

ตารางท่ี 32 : ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานรวม ยุทธศาสตร์ที่ 2 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงาน 2562 

อัตราการขยายตัวการผลิตสาขาอุตสาหกรรม
ภาคใต ้

ค่าเป้าหมาย เพิ่มขึ้นไมต่่ ากว่าร้อยละ 2.6 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 2.5 

ผลการด าเนินการตามแนวทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ได้ให้ความส าคัญกับ
การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมแปรรูปยางพารา การพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมยางพาราไปสู่
อุตสาหกรรม 4.0 ในพ้ืนที่ภาคใต้ การยกระดับผลิตภัณพ์อุตสาหกรรมยางและไม้ยางพาราด้วยนวัตกรรม และ
พัฒนาโครงข่ายเชื่อมโยงเขตอุตสาหกรรมแปรรูปยาง การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตน้ ามันปาล์ม และการ
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมในการผลิตปาล์มน้ ามัน และการส่งเสริมการพัฒตรอุตสาหกรรม
โอเลโอเคมีในภาคใต้ 
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1.2.3  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรหลักของภาคและสร้างความเข้มแข็ง
สถาบันเกษตรกร  

ผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ ๓ ในช่วง ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาภาคใต้ (ปี 2560 - 
2566) พบว่า บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาการผลิตภาคเกษตรของภาคใต้
จนท าให้มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคเกษตร มีอัตราการขยายตัวเพิ่มข้ึนโดยเฉลี่ยร้อยละ 5.0 สูงกว่าค่าเฉลี่ยที่ก าหนด
ไว้ร้อยละ 1.5  ปัจจัยส าคัญที่ท าให้การผลิตภาคเกษตรขยายตัว เนื่องจากมูลค่าการผลิตปาล์มน้ ามัน ไม้ผล 
ปศุสัตว์ และสินค้าประมงที่ขยายตัวเพ่ิมขึ้น จากปริมาณผลผลิตและราคาที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะ
ยางพารา รวมทั้งความต้องการใช้ยางของตลาดโลกที่เพ่ิมข้ึน โดยราคายางพาราได้รับปัจจัยสนับสนุนจากความ
ต้องการถุงมือยางเพ่ิมขึ้นจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ส่วน
ปาล์มน้ ามันมีราคาเพ่ิมข้ึนจากความต้องการใช้เพื่อการผลิตไบโอดีเซลส าหรับภาคการขนส่ง 

ตารางท่ี ๓๓ : ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานรวม ยุทธศาสตร์ที่ 3 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงาน 2562 

อัตราการขยายตัวการผลิต 
ภาคเกษตรภาคใต ้

ค่าเป้าหมาย เพิ่มขึ้นไมต่่ ากว่าร้อยละ 1.5 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ ๗.๗ 

ผลการด าเนินการตามแนวทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ที่ส าคัญ ได้แก่  
การด าเนินงานเพ่ือการพัฒนาสินค้าเกษตรหลักของภาคและการสร้างความเข้มแข็งสถาบันเกษตรกร มี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ความส าคัญในการขับเคลื่อนโดยมีการด าเนินงานในด้านต่างๆ ตลอดห่วงโซ่การ
พัฒนา ได้แก่ การใช้เทคโนโลยีในการจัดท าฐานข้อมูลเพ่ือการผลิตพืชอัตลักษณ์ พัฒนาคุณภาพดินเพ่ือการ
ปลูกพืช การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ า การส่งเสิรมการท าเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมระบบเกษตรแปลงใหญ่ การท า
เกษตรแบบผสมผสาน การพัฒนาคุณภาพไม้ผลเพ่ือการส่งออก การเพ่ิมมูลค่าสินค้าปศุสัตว์ การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์และเพ่ิมมูลค่าอุตสาหกรรมสมุนไพร การเพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและบัญชีแก่
สถาบันเกษตรกร และการบริหารจัดการสินค้าเกษตร การประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์สินค้า การเชื่อมโยงตลาด
สินค้าเกษตร และการพัฒนานักการตลาด และการยกระดับอุตสาหกรรมประมง -การผลิตสินค้าเกษตรที่
เป็นอัตลักษณ์ของภาค 

1.2.4 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการท่องเที่ยว การพัฒนาเขต
อุตสาหกรรมและการเชื่อมโยงการค้าโลก   

ผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ ๔ ในช่วง ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาภาคใต้ (ปี 2560 - 
2566) พบว่า ยังไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยมูลค่าการค้าชายแดนของภาคใต้มีแนวโน้มลดลงมา
ตลอดตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา และเมื่อเฉลี่ยผลการด าเนินงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา มูลค่าการค้าชายแดน
ภาคใต้ลดลงเฉลี่ยร้อยละ 10.2 ต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้เฉลี่ยร้อยละ 2.5 สาเหตุเนื่องจากสภาพปัญหา
ทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า ส่งผลให้การส่งออกลดลง โดยเฉพาะการค้าด้านมาเลเซียที่มีการส่งออกลดลง
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่ส่งผลให้
การค้าชายแดนลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีการปิดด่านชายแดนหลายแห่ง เพ่ือป้องกันการระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) รวมทั้ง ควำมต้องกำรสินค้ำและก ำลังซื้อที่ลดลงจำกกำรหยุดกิจกำร
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ของธุรกิจในประเทศคู่ค้ำ ทั้งในส่วนของสินค้ำเกษตร สินค้ำอุตสำหกรรมและเทคโนโลยี (ยำงพำรำ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ และแผงวงจรไฟฟ้ำ)  

ตารางท่ี 34 : ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานรวม ยุทธศาสตร์ที่ 4 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงาน 2562 ๒๕๖3 

มูลค่าการค้าชายแดน 
ภาคใต ้

ค่าเป้าหมาย เพิ่มขึ้นไมต่่ ากว่า 
ร้อยละ 20.0 

เพิ่มขึ้นไมต่่ ากว่า 
ร้อยละ 20.0 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 13.3 หดตัวร้อยละ 73.2 

ผลการด าเนินการตามแนวทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ที่ส าคัญ ได้แก่  
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยว และการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมเพ่ือเชื่อมโยงการค้าโลก 
มีการด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ส าคัญๆ ได้แก่ การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งทางหลวงเพ่ือ
เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่กับแหล่งท่องเที่ยวเดิม (พัฒนาถนนเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว ปรับปรุงภูมิทัศน์
แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่ และตรัง) พัฒนาท่าอากาศยานและสิ่งอ านวยความสะดวก พัฒนาและปรับปรุง
ศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้ การพัฒนาระบบจราจรอัจฉริยะเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่ง
อันดามัน 

1.2.5 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ ๕ ในช่วง ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาภาคใต้ (ปี 2560 - 
2566) พบว่า สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ในการเพ่ิมพ้ืนที่ป่าชายเลนของภาคใต้ไม่ต่ ากว่าปีละ 
8,000 ไร่ โดยในระยะ 3 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีการด าเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการ
ฟ้ืนฟูป่าชายเลน ซึ่งเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าวัยอ่อน เป็นแหล่งอาหารและพลังงาน รวมทั้งเป็นแนวกันชน
ป้องกันคลื่นลมและการกัดเซาะชายฝั่ง โดยการด าเนินงานสามารถเพ่ิมพ้ืนที่ป่าชายเลนได้เพ่ิมขึ้นถึง 
125,851 ไร่ มากกว่าที่ก าหนดไว้ 32,000 ไร่ เนื่องจากทุกภาคส่วนเห็นความส าคัญของป่าชายเลน และ
ร่วมกันด าเนินงานในการรณรงค์เพ่ือการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าชายเลนของภาคในลักษณะการมีส่วนร่วม โดยเฉพาะ
ประชาชนและชุมชนในพื้นท่ี 

ตารางท่ี ๓๕ : ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานรวม ยุทธศาสตร์ที่ 5 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงาน 2562 

พื้นที่ป่าชายเลนภาคใต ้
ค่าเป้าหมาย เพิ่มขึ้นไมต่่ ากว่า8,000 ไร ่

ผลการด าเนินงาน 125,851 ไร่ 

ผลการด าเนินการตามแนวทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ที่ส าคัญ ได้แก่  
การด าเนินงานด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ  
ให้ความส าคัญกับการด าเนินงานในด้านการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ป่า  การวางระบบป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบ การเสริมสร้างความสมบูรณ์ของทรัพยากรและระบบนิเวศป่า
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ชายเลน การป้องกัน รักษา และฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ของภาคโดยการมีส่วนร่วม การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าต้น้ า การ
วางระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการก่อสร้าง
เขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง  

1.2.6 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างย่ังยืน  

ผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ ๖ ในช่วง ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาภาคใต้ (ปี 2560 - 
2566) พบว่า ยังไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  โดยมูลค่าการส่งเสริมการลงทุนในเขตพ้ืนที่ระเบียง
เศรษฐกิจภาคใต้ ยังมีมูลค่าไม่มากนักเมื่อเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนด โดยในช่วงปี 2562 – 2563 การ
ลงทุนในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้มีเพียง 12,311 ล้านบาท โดยเป็นการลงทุนใน 3 กิจกรรมหลัก 
ประกอบด้วย กิจการบริการและสาธารณูปโภค การเกษตรกรรมและผลผลิตทางการเกษตร และการลงทุนใน
อุตสาหกรรมเบา 

ตารางท่ี 36 : ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานรวม ยุทธศาสตร์ที่ 6 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงาน 2562 2563 

มูลค่าการส่งเสรมิการลงทุน 
ในเขตพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจ

ภาคใต ้

ค่าเป้าหมาย เพิ่มขึ้นไมต่่ ากว่า 
20,000 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้นไมต่่ ากว่า 
20,000 ล้านบาท 

ผลการด าเนินงาน 5,109 ล้านบาท 7,222 ล้านบาท 

๒. บริบทการเปลี่ยนแปลงส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อภาค 
๒.๑ บริบทการเปลี่ยนแปลง  

๒.๑.๑ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ปัจจุบันเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วส่งผลให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายมิติ โดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัลที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในภาคส่วนต่างๆ เพ่ือ
การด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการด าเนินวิถีชีวิตของประชาชนทุกระดับ จึงจ าเป็นต้องมี
การเตรียมความพร้อมของบุคลากรทั้งในด้านความรู้และทักษะ รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์เพ่ือให้สามารถ
รองรับการเปลี่ยนแปลงและท างานร่วมกับเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง การปรับตัวให้เข้ากับ 
วิถึปกติใหม่ (New Normal) หลังจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ที่เทคโนโลยีดิจิทัลถูกน ามาประยุกต์ใช้ในทุกด้านอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะในรูปแบบออนไลน์  

๒.๑.๒ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จ านวนประชากรสูงอายุของ
ภาคเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้ประชากรวัยแรงงานลดลง และมีอัตราพ่ึงพิงของผู้สูงอายุต่อวัยแรงงานเพ่ิมขึ้น และอาจ
ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนแรงงานในอนาคตและน าไปสู่การพ่ึงพาแรงงานข้ามชาติเพ่ิมขึ้น ดังนั้น จึงควร
ค านึงถึงก าลังแรงงานในอนาคต อย่างไรก็ตาม การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจะเป็นโอกาสของการสร้างตลาดสินค้า
และบริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุ อาทิ ธุรกิจบริการสุขภาพ บริการทางการแพทย์ ผลิตภัณฑ์
อาหารส าหรับผู้สูงอายุ  

๒.๑.๓ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มี
แนวโน้มการเกิดที่รุนแรงขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโลกที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความเสียหาย  
ต่อทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน อาทิ ภาวะภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง หรือน้ าท่วม ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรง 



ร่าง กรอบแผนพัฒนาภาคใต้ (พ.ศ. 2566 - 2570) 177 

ต่อภาคการเกษตรของภาคที่มีการผลิตโดยพึ่งพาสภาพดิน ฟ้า อากาศ และพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลที่มีปัญหากัดเซาะ
เพ่ิมข้ึน ส่วนหนึ่งจากคลื่นลมที่มีความรุนแรงเพ่ิมข้ึน 

๒.๑.๔ การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  พฤติกรรมการบริโภคสินค้าและอาหารของผู้บริโภค
จะมีกระแสให้ความส าคัญกับสินค้าและอาหารที่ดีต่อสุขภาพและต้อง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมี
กระบวนการผลิตที่ไม่ท าลายหรือรบกวนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งอาหารที่มีคุณค่าโภชนาการสูง มี
ความส าคัญต่อร่างกาย เต็มไปด้วยคุณค่าวิตามินต่างๆ อาทิ กลุ่มฟังก์ชั่นนอลฟู้ด และโปรไบโอติกส์ เป็นต้น 
ดังนั้น จึงน าไปสู่การปรับตัวของภาคการผลิตที่ต้องให้ความส าคัญกับการท าเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอด
สารพิษ รวมทั้งการพัฒนานวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มสุขภาพ อาหารทางการแพทย์  เพ่ือให้ตอบโจทย์
ผู้บริโภคยุคใหม่ ซึ่งไม่เพียงจะต้องมีความหลากหลาย แต่ต้องมีมาตรฐานความปลอดภัยและสามารถตรวจสอบ
ย้อนกลับได้ 

๒.๑.๕ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ส่งผลกระทบในทุกๆ 
ด้านของประเทศทั้งเศรษฐกิจ สังคม และการใช้ชีวิตของประชาชน ท าให้มีการด าเนินมาตรการต่างๆ เพ่ือ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ส่งผลให้ภาวะเศรษฐกิจของภาคหดตัว จากการหยุด/ชะลอการด าเนินธุรกิจ
ประเภทต่างๆ โดยเฉพาะภาคบริการด้านการท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งสร้างรายได้ส าคัญให้กับภาคโดยเฉพาะ
รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ และส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว อาทิ โรงแรม 
ร้านอาหาร และธุรกิจน าเที่ยว เป็นต้น ที่มีผลให้มีการลดและเลิกจ้างแรงงานจ านวนมาก ประชาชนมีรายได้
ลดลงและบางส่วนขาดรายได้ การว่างงานเพ่ิมขึ้น และแรงงานบางส่วนเคลื่อนย้ายกลับภูมิล าเนาเดิมโดยเข้าสู่
ภาคการเกษตร อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ดังกล่าว ยังมีผลดีในด้านการฟ้ืนตัวของทรัพยากรธรรมชาติที่เป็น
ฐานการท่องเที่ยว รวมทั้งน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภค เช่น บริการสั่งอาหารแบบ Dilevery 
การสั่งซื้อสินค้าและการช าระเงินด้วยระบบออนไลน์ เป็นต้น 

๒.๒ บทวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมของภาค 

2.2.1  ศักยภาพและโอกาส 

(1) มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพและหลากหลายทั้ง 2 ฝั่งทะเล และทางบกตอนใน
กระจายอยู่ทั่วทั้งภาค โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวหมู่เกาะมีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ อาทิ ภูเก็ต พีพี สมุย  
พะงัน และหลีเป๊ะ รวมทั้งชายหาดและหมู่เกาะ จังหวัดชุมพร สามารถเชื่อมโยงกับเขต The Royal Coast ของ 
ภาคกลาง และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และอารยธรรม ที่สามารถ
พัฒนาเพ่ือเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างกันได้ โดยมีกลุ่มการท่องเที่ยวที่ส าคัญ อาทิ การท่องเที่ยวทางทะเล  
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสปา การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม รวมทั้ง 
การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและการท่องเที่ยวชุมชน 

(2) เป็นแหล่งท าการเกษตร (พืช ประมง ปศุสัตว์) และอุตสาหกรรมเกษตรที่ส าคัญ 
โดยเฉพาะยางพารา และปาล์มน้ ามัน เนื่องจากมีสภาพพ้ืนที่ที่ เหมาะสมในการท าการเกษตรและมี
ประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าเกษตรอ่ืนที่หลากหลายและเป็นอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ รวมทั้งมีงานวิจัยด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรจากสถาบันการศึกษาหลายแห่ง ประกอบกับกระแสการ
บริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ท าให้เป็นโอกาสของภาคเกษตรในการยกระดับการผลิตสินค้าให้มีมาตรฐาน
ความปลอดภัยทั้งต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีความพร้อมในการพัฒนาสร้างมูลค่าเพ่ิม  
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(3) เป็นประตูการค้าชายแดนเชื่อมโยงกับประเทศมาเลเซียผ่านด่านชายแดนทั้ง 5 
แห่ง ซึ่งมีมูลค่าการค้าสูงที่สุดของประเทศ และเป็นที่ตั้งของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ที่มีโครงข่าย
คมนาคมทางบกและทางรางที่สามารถเชื่อมโยงกับภาคกลางและภาคตะวันออก และเชื่อมโยงกับพ้ืนที่
เศรษฐกิจภาคเหนือต่อเนื่องไปยังภาคใต้ของมาเลเซียและสิงคโปร์ รวมทั้งการเชื่อมโยงกับด่านชายแดนเมียน
มาในจังหวัดระนองที่สามารถเชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย และกลุ่มประเทศ BIMSTEC  

(4) กระแสการท่องเที่ยวที่เน้นความปลอดภัยและการดูแลรักษาสุขภาพ จะเป็น
โอกาสในการฟ้ืนฟูและพัฒนาธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยวและบริการด้านสุขภาพ โดยเน้นท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ วัฒนธรรมและอาหาร ส าหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มไฮเอนด์ที่เน้นคุณภาพในการท่องเที่ยว เช่น การ
ท่องเที่ยวแบบลองสเตย์ การท่องเที่ยวที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท (Homestay) การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
และสปา การบริการดูแลผู้สูงอายุ การบริการทางการแพทย์และสุขภาพ รวมทั้งธุรกิจอาหารเสริมและผลิตภัณฑ์
สมุนไพรเพ่ือสุขภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่หลากหลาย รวมทั้งเป็นโอกาสในการ
พัฒนาทักษะ Upskill/Reskill บุคลากรในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยเฉพาะด้าน Health & Wellness   

(5) การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นปัจจัยเอ้ือให้ภาคการผลิตส าคัญ
ของภาคมีขีดความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น โดยเฉพาะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัลและ
นวัตกรรมการสื่อสาร จะมีบทบาทส าคัญในการน ามาใช้พัฒนาภาคผลิตเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ทั้งด้านการเกษตร อุตสาหกรรม การค้าและบริการการท่องเที่ยว ดังนั้น ผู้ประกอบการทุกระดับจ าเป็นต้องมี
การปรับตัวเพ่ือปรับปรุงกระบวนการผลิตและการบริการให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 

(6) นโยบายการเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง โดยเฉพาะการพัฒนารถไฟทาง
คู่และการพัฒนาระบบรางเชื่อมต่อไปยังชายแดนไทย - มาเลเซีย การพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช จะส่งผลให้มีการเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งสินค้าและการเดินทางระหว่างฝั่งทะเล  
อันดามัน - อ่าวไทย รวมทั้งเชื่อมโยงในภูมิภาคและต่างประเทศมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

2.2.2  ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

(1) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
และวิถีปกติใหม่ (New Normal) ส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวของภาคที่พ่ึงพานักท่องเที่ยวต่างชาติ
เป็นหลัก และหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ท าให้มี
แนวโน้มรูปแบบและลักษณะการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไป โดยให้ความส าคัญกับการท่องเที่ยวที่มาตรฐาน
ความปลอดภัยด้านสุขอนามัยมากขึ้น ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องใช้จุดแข็งของทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวเป็นสิ่ง
ดึงดูดการท่องเที่ยว และให้ความส าคัญกับการท่องเที่ยวเชิง คุณภาพเพ่ือการสร้างมูลค่าเพ่ิม พัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) ที่ใส่ใจกับความยั่งยืนของทรัพยากรและชุมชน และต้อง
สร้างมาตรฐานบริการด้านการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับสากล เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นทั้งต่อทรัพย์สินและความ
ปลอดภัย รวมทั้งความปลอดภัยทางด้านสาธารณสุขให้กับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ 

(2) แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญหลายแห่งของภาคยังมีปัญหาด้านคุณภาพและมาตรฐาน  
ทั้งด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและบริการในสถานที่ท่องเที่ยว ระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของนักท่องเที่ยว รวมทั้งปัญหาความไม่สะดวกในการเดินทางและการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในขณะที่ 
แหล่งท่องเที่ยวหมู่เกาะและชายหาดหลักของภาคมีปัญหาการกระจุกตัวของนักท่องเที่ยว ซึ่งเกินขีดความสามารถ 
ในการรองรับ (Carrying Capacity) ส่งผลให้ระบบบริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการไม่เพียงพอต่อการรองรับ
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ปริมาณนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ้น ในขณะที่รูปแบบการท่องเที่ยวหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จะเปลี่ยนแปลงไป โดยให้ความส าคัญกับความสะอาด ปลอดภัย และสะดวก ดังนั้น 
การบริการด้านการท่องเที่ยวจึงต้องมีการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว  

(3) การท าการเกษตรมีลั กษณะปลูกพืชเชิ งเดี่ ยว และเป็นการผลิตแบบดั้ งเดิ ม  
การแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มมีน้อย ท าให้มีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา โดยเฉพาะยางพาราและ
ปาล์มน้ ามัน เนื่องจากเกษตรกรขาดความรู้การบริหารจัดการต้นทุนการผลิต การใช้เทคโนโลยีและนวั ตกรรม 
ในการผลิตและการแปรรูป การพัฒนาการตลาด ตลอดจนการบริหารจัดการตลาดสมัยใหม่ รวมทั้งขาด  
การรวมกลุ่มการเกษตรและวิสาหกิจชุมชน เพ่ือลดต้นทุนการผลิตและสร้างความเข้มแข็งในการด าเนินธุรกิจ 

ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและข้อจ ากัดของทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมลง ทั้ง
คุณภาพน้ าใต้ดิน คุณภาพดินที่เสื่อมสภาพ รวมทั้งภาวะภัยแล้งและน้ าท่วม ส่งผลต่อการผลิตของภาคเกษตร 
ประกอบกับพฤติกรรมการบริโภคสินค้าที่ให้ความส าคัญกับสินค้าที่มีความปลอดภัยและมีกระบวนการผลิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ท าให้ภาคการเกษตรต้องปรับตัวโดยการใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีและนวัตกรรม
มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม และการบริหารจัดการฟาร์ม โดยใช้ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติลดลง และสามารถเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรมและไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม เพ่ือยกระดับ
สู่ SMART Farmer ที่มคีุณภาพชีวิตและรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน 

(4) โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ส่งผลกระทบต่อแรงงานในภาคการผลิตของ
ภาค โดยเฉพาะการเกษตรและประมง รวมทั้งภาคการท่องเที่ยว ที่ประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานเป็นฐานเดิม
อยู่แล้ว เมื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจะท าให้ประชากรวัยแรงงานลดลง ต้องพ่ึงพาแรงงานต่างด้าวหรือแรงงานนอกพ้ืนที่
เพ่ิมขึ้น นอกจากนี้ แรงงานบางส่วนยังขาดทักษะฝีมือที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด อย่างไรก็ตาม 
การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ยังเป็นประเด็นท้าทายส าหรับผู้ประกอบธุรกิจในการพัฒนาสินค้าและบริการ 
รวมทั้งเทคโนโลยีต่างๆ ให้รองรับกับความต้องการของผู้สูงอายุที่มีเพ่ิมข้ึน อาทิ อาหารเพ่ือสุขภาพ และบริการ
ทางการแพทย์ส าหรับผู้สูงอายุ เป็นต้น 

(5) ระบบโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงทั้งภายในและระหว่าง
ประเทศ ยังไม่ครอบคลุมและไม่ได้มาตรฐาน ส่งผลต่อการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจและการค้าการลงทุน
ในภาค จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาความพร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐาน ทั้งระบบราง ถนน และด่านชายแดน 
รวมทั้งการให้บริการและบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ เพ่ือต่อยอดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  เกิดการสร้าง
มูลค่าเพ่ิม ยกระดับผลิตภาพของภาคการผลิตและบริการ  ลดต้นทุนการผลิตและบริการที่สามารถเชื่อมโยง
การค้าได้ทั้งในและระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือเสริมความได้เปรียบจากจุดที่ตั้งของภาคที่มี
ศักยภาพในการเชื่อมโยงทั้งภายในและระหว่างประเทศ 

๓. กรอบทิศทางการพัฒนาภาค  
3.1 บทบาทของภาค ภาคใต้มบีทบาทส าคัญในการสร้างรายได้ให้กับภาคและประเทศจากการท่องเที่ยว

ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียง และแหล่งท่องเที่ยวทางบกที่มีศักยภาพสามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยว
ระหว่างกันได ้และเป็นแหล่งผลิตพืชเศรษฐกิจส าคัญของภาค โดยเฉพาะยางพาราและปาล์มน้ ามันที่มีการผลิต
และการแปรรูปเพ่ือการส่งออก ตลอดจนภาคใต้มีความได้เปรียบด้านสภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่ สามารถ
เชื่อมโยงการพัฒนากับพ้ืนที่ภาคอ่ืนๆ ของประเทศ รวมทั้งภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออก โดยเฉพาะ
ด่านชายแดนที่มีมูลค่าการค้าสูงสุดของประเทศ 
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3.2 ทิศทางการพัฒนาภาค เป็น “แหล่งท่องเที่ยวและบริการที่มีคุณภาพ แหล่งผลิตสินค้าเกษตร
ปลอดภัยและมูลค่าสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจระหว่างภูมิภาค” โดยก าหนดทิศทางการพัฒนาภาคใต้  
(S Direction) ที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนา PEARL โดยมุ่งยกระดับการบริการด้านการท่องเที่ยวที่มี
คุณภาพ มาตรฐาน ปลอดภัย และมีมูลค่าสูง (P: Premium Services & Tourism) การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นฐานการผลิตส าหรับสาขาเศรษฐกิจส าคัญของภาค (E: Environment & 
Natural Resources Reservation) ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและการแปรรูปเพ่ือสร้าง
มูลค่าเ พ่ิม (A: Agro-based Industries and Organic Farmland) ส่งเสริมการน างานวิจัยและพัฒนา 
และนวัตกรรมในการแปรรูปสินค้าเกษตรหลักของภาคเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง (R: Research, Innovation & 
Technology) และพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ เพ่ือเป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ที่สามารถเชื่อมโยงการค้า
การลงทุนกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจทั้งในและนอกภูมิภาค (L: Linked Economic Corridor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 เป้าหมายรวม 

3.3.1  อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคใตข้ยายตัวเพ่ิมขึ้น 

3.3.2  สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ของภาคใตล้ดลง 

3.4 แนวทางการพัฒนา 

3.4.1 พัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวและบริการ และธุรกิจต่อเนื่องด้านการท่องเที่ยวสู่ 
การท่องเที่ยวและบริการที่มีมาตรฐานและมีมูลค่าสูง โดยมีแนวทางการพัฒนา ได้แก่  
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(1) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและระบบบริการพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 
ที่เพียงพอ มีคุณภาพ มาตรฐาน มีความปลอดภัย และสามารถเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวทั้งในภาคและระหว่าง
ภาคได้อย่างสะดวก อาทิ ท่าเรือ ระบบขนส่งสาธารณะ และระบบสื่อสารและสารสนเทศ เป็นต้น 

(2) ยกระดับมาตรฐานบริการการท่องเที่ยวและส่งเสริมธุรกิจบริการต่อเนื่องกับ 
การท่องเที่ยว 

(3) พัฒนากิจกรรมและบริการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลายและสร้างสรรค์ ที่เน้น
มาตรฐานและสนับสนุนการท่องเที่ยวสีเขียว อาทิ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร เชิงนิเวศน์ เชิงสุขภาพและ
การแพทย์ เชิงธุรกิจและการประชุมสัมมนา การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเมือง
เก่า และการท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชน เป็นต้น โดยใช้เรื่องราวที่เป็นเอกลักษณ์ความโดดเด่นของแต่ละพ้ืนที่เป็น
จุดขายเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและดึงดูดนักท่องเที่ยว 

(4) ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและส่งเสริมการตลาดด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ที่ม ี
ความสอดคล้องและเหมาะสมกับนักท่องเที่ยวกลุ่มเฉพาะต่างๆ 

3.4.2 พัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตรด้วยนวัตกรรมเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่ม โดยมีแนวทางการพัฒนา ได้แก่ 

(1) ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอลแบบครบวงจรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
ในพ้ืนที่จังหวัดกระบี่ สุราษฎร์ธานี ชุมพร และนครศรีธรรมราช เพ่ือให้สอดรับกับการพัฒนาภายใต้แนวคิด
เศรษฐกิจชีวภาพ และสามารถสร้างมูลค่าให้กับอุตสาหกรรมปาล์มน้ ามัน 

(2) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพในอุตสาหกรรมยางพาราและปาล์ม
น้ ามัน เพ่ือการแปรรูปขั้นกลางและขั้นปลายให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง อาทิ อุตสาหกรรมล้อยางและถุงมือ
ยาง และอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์มบริสุทธิ์ เป็นต้น 

(3) สนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs และ Start Up ในการใช้ความคิดสร้างสรรค์เพ่ือ
พัฒนาและเพ่ิมมูลค่าสินค้าอุตสาหกรรม 

3.4.3 พัฒนาและส่งเสริมการผลิตและการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรหลักของ
ภาค โดยมีแนวทางการพัฒนา ได้แก่ 

(1) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาคุณภาพผลผลิตโดยการใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางการเกษตร ให้มีการผลิตผลผลิตขั้นต้นที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูป
การเกษตร โดยเฉพาะยางพาราและปาล์มน้ ามัน รวมทั้ง ส่งเสริมการเชื่อมโยงการพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรม
และเทคโนโลยีร่วมกับสถาบันการศึกษาเพ่ือวิจัยพัฒนาการออกแบบ พัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ 

(2) ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ของภาค เช่น ข้าว ไม้ผล กาแฟ พืช
สมุนไพร ปศุสัตว์ และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เพ่ือให้เป็นสินค้ามีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน และเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม โดยใช้ภูมิปัญญา นวัตกรรม และเทคโนโลยีในกระบวนการผลิต และการแปรรูปเพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิมและสร้างความหลากหลายของสินค้า 



ร่าง กรอบแผนพัฒนาภาคใต้ (พ.ศ. 2566 - 2570) 182 

(3) ต่อยอดการพัฒนาการผลิตสู่ระบบเกษตรมาตรฐานต่างๆ อาทิ เกษตรปลอดภัย 
และเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น โดยเฉพาะพ้ืนที่บริเวณโดยรอบลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา โดยใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
ยกระดับสู่ Smart Modern Farm 

(4) ส่งเสริมการท าการเกษตรแบบผสมผสาน เพ่ือสร้างความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง
และความมั่นคงทางด้านอาหารและรายไดใ้ห้กับเกษตรกรรายย่อย 

(5) สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร  ผู้ประกอบการ SMEs และธุรกิจ Start up 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน เป็นอัตลักษณ์และแข่งขันได้   

(6) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เพื่อสนับสนุนภาคการเกษตรให้เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะระบบน้ า ชลประทาน และการขนส่งสินค้าเกษตร 

(7) พัฒนาระบบตลาดที่ทันสมัยและมีความหลากหลาย ให้กับเกษตรกรและกลุ่ม
เกษตรกร 

3.4.4 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ 
เพื่อเป็นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีแนวทางการพัฒนา ได้แก่  

(1) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการฐานทรัพยากรให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพ่ือเป็นปัจจัย
การผลิตที่มีประสิทธิภาพ และป้องกันความเสี่ยงจากภัยพิบัติธรรมชาติ โดยอาศัยความร่วมมือของชุมชนและ
ท้องถิ่น และใช้เทคโนโลยีและรูปแบบที่เหมาะสมกับทรัพยากรแต่ละชนิดและแต่ละสภาพพ้ืนที่  

(2) บริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง 

(3) ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพ่ือสร้างความ
มั่นคงด้านพลังงาน 

(4) บริหารจัดการและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ทั้งขยะ น้ าเสีย และมลพิษทางอากาศ 

3.4.5 พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดนและด่านชายแดนให้เอ้ือต่อการค้าการลงทุน โดยมี 
แนวทางการพัฒนา ได้แก่  

(๑) พัฒนาพื้นที่บริเวณเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนให้มีความพร้อมส าหรับรองรับ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสามารถเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน  

(2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอ านวยความสะดวก และระบบโลจิสติกส์ด้านการ
ขนส่งสินค้าและการผ่านแดนบริเวณด่านชายแดนให้สามารถเชื่อมโยงโครงข่ายทั้งภายในและต่างประเทศได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

(3) สนับสนุนมาตรการจูงใจให้กับผู้ประกอบการเพ่ือให้เกิดการค้าการลงทุนในพ้ืนที่ 

(4) เตรียมความพร้อมก าลังแรงงานที่มีศักยภาพเพ่ือรองรับการประกอบการในพ้ืนที่
เศรษฐกิจพิเศษ 

3.4.6 พัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ เพื่อเป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่และสามารถเชื่อมโยง
การค้าการลงทุนกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และกลุ่มประเทศ BIMSTEC (จังหวัดชุมพร 
ระนอง สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช) โดยมีแนวทางการพัฒนา ได้แก่  
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(1) พัฒนาประตูการค้าฝั่งตะวันตก (Western Gateway) โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพ
โครงสร้างพ้ืนฐานการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ที่มีในปัจจุบันและพัฒนาเพ่ิมเติมเพ่ือเชื่อมโยงฝั่งอ่าวไทย - 
ฝั่งอันดามัน-ประเทศแถบเอเชียใต้  

(2) พัฒนาประตูสู่การท่องเที่ยวอ่าวไทยและอันดามัน (Royal Coast & Andaman 
Route) โดยพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงฝั่งอ่าวไทยและอันดามันตามแนวประจวบคีรีขันธ์ -ชุมพร-ระนอง-
เมียนมา ควบคู่กับการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวและสนับสนุนกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวเชื่อมโยงทั้งสองฝั่ง
ทะเล รวมทั้งการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมทั้งทางบกและทางอากาศ และสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการ
ท่องเที่ยว 

(3)  พัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพและการแปรรูปการเกษตรมูลค่าสูง (Bio-Based & 
Processed Agricultural Products) ในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราช โดยสนับสนุนการ
น าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการผลิต ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าทาง
การเกษตร โดยเน้นการวิจัยและพัฒนาเพ่ือต่อยอดจากการผลิตน้ ามันปาล์มไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่า พัฒนาต่อ
ยอดอุตสาหกรรมยางพาราและการแปรรูปอาหาร และพืชเศรษฐกิจส าคัญอ่ืนๆ 

(4)  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การส่งเสริมวัฒนธรรม และการพัฒนาเมืองน่าอยู่ 
(Green Culture & Livable Cities) โดยเน้นกรอบการเป็นเมืองที่มีความน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่ม และยังคง
รักษาอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ รวมทั้งอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน อนุรักษ์
และส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ิมบทบาทการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการและ
พัฒนาแหล่งการเรียนรู้และการท่องเที่ยววิถีชุมชน 

3.5 ตัวอย่างแผนงานส าคัญ 

3.5.1 แผนงานพัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพและการแปรรูปการเกษตรมูลค่าสูง 

(๑) สาระส าคัญ ภาคใต้เป็นแหล่งผลิตพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศ โดยเฉพาะยางพารา
ปาล์มน้ ามันและสินค้าเกษตรหลักอ่ืนๆ ซึ่งส่วนใหญ่มีการผลิตแบบดั้งเดิม การแปรรูปเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมมีน้อย 
ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องพัฒนาและส่งเสริมการผลิตและการแปรรูป เพ่ือพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่มีมูลค่าสูง โดย
น าองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป และสร้างตราสินค้า
คุณภาพ ตลอดจนพัฒนาระบบโลจิสติกส์และศูนย์กระจายสินค้า  

(๒) ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของแผนงาน 

ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง 
 วิจัยและพัฒนาสินค้าเกษตร 
 พัฒนาและปรับปรุงผลผลิต

ยางพาราและปาลม์น้ ามัน 
 ยกระดับพืชเศรษฐกิจส าคัญ 
 พัฒนาเขตพื้นท่ีสิทธิประโยชน ์

 พัฒนา Phase Change Material (PCM) 
 ยกระดับอตุสาหกรรมยางพาราและ

ปาล์มน้ ามัน (โอเลโอเคมีคอล) 
 พัฒนา Nutrition Foods และ

อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 
 นวัตกรรมผลิตภณัฑ์ชีวภาพ อาทิ 

อาหารเพื่อสุขภาพ 
 พัฒนาและออกแบบสินค้าและบรรจุ

ภัณฑ ์

 ดึงดูดนักลงทุนภาคเอกชน 
 สร้างแบรนด์สินคา้เกษตรคุณภาพสูง 
 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และศูนย์

กระจายสินค้า 
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3.5.๒ แผนงานพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวและบริการสู่มาตรฐานและมีมูลค่าสูง 

(๑) สาระส าคัญ  ภาคใต้มแีหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพและหลากหลาย ทั้งแหล่งท่องเที่ยว 
ทางทะเลและทางบกตอนในที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศที่สามารถสร้างรายได้ให้กับ
ภาคอย่างไรก็ตามการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-๑๙) ส่งผลให้รูปแบบและ
ลักษณะการท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงไปจึงจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการท่องเที่ยวและบริการเชิงคุณภาพ 
เพ่ือการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการท่องเที่ยว โดยเน้นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) ที่ให้
ความส าคัญกับทรัพยากรและชุมชน และต้องยกระดับบริการด้านการท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานเพ่ือสร้างความ
เชื่อมั่นทั้งต่อทรัพย์สินและความปลอดภัยทางด้านสาธารณสุขให้กับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ 

(๒) ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของแผนงาน 

ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง 
 พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว 

สิ่งอ านวยความสะดวก 
 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริม

และเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว 
 พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย

นักท่องเที่ยว 

 ยกระดับมาตรฐานบริการด้านการ
ท่องเที่ยว อาทิ พัฒนาทักษะ
บุคลากรในการให้บริการและธรุกจิ
บริการต่อเนื่อง 

 พัฒนาและออกแบบสินค้าและบรรจุ
ภัณฑ์ของชุมชนท้องถิ่นเพื่อ
สนับสนุนการท่องเที่ยว 

 น าเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
มาใช้ในธุรกิจบริการท่องเที่ยว 
 

 เชื่อมโยงเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว 
 ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพนัธ์

การท่องเที่ยวผ่านสื่อเทคโนโลยีที่
ทันสมัย 
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๑. สถานการณ์การพัฒนาภาค  
1.1 สถานการณ์การพัฒนาภาค  

1.1.1 ด้านเศรษฐกิจ 

(๑) ภาพรวม 

 เศรษฐกิจภาคใต้ชายแดนมีขนาดเล็ก
สุดของประเทศ โดยในปี 2562 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม ณ ราคา
ประจ าปี เท่ากับ 139,173 ล้านบาท สัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 0.8 
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ เนื่องเป็นภาคที่มีขนาดเล็กสุดเมื่อ
เทียบกับทุกภาคของประเทศจาก พ้ืนที่ภาคเพียง 3 จังหวัด (ยะลา 
นราธิวาส และปัตตานี)  โดยในช่วง 3 ปี ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ขนาดเศรษฐกิจของภาคใต้ชายแดนมี
แนวโน้มเล็กลง โดยปี 2562 ขนาดเศรษฐกิจมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 0.8 จากปี 2559 ที่มีสัดส่วนคิดเป็น
ร้อยละ 0.9 ของประเทศ 

ตารางท่ี 1 : มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคใต้ชายแดน ณ ราคาประจ าปี 
หน่วย : ล้านบาท 

กลุ่มจังหวัด 2558 2559 2560 2561 2562 
Per 

capita 
2562 

ภาคใต้ชายแดน 125,434 138,571 130,278 136,961 139,173 75,610 
สัดส่วน/ประเทศ 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8  
ประเทศ 13,743,478  14,590,337  15,488,664  16,368,711  16,898,086   
ที่มา : ประมวลข้อมูลโดยใช้ฐานข้อมูล GDP ของส านักบัญชีประชาชาติ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 

 โครงสร้างเศรษฐกิจของภาคมีแนวโน้มเปลี่ยนจากภาคเกษตรสู่ภาคบริการ 
มากขึ้น โดยสัดส่วนภาคเกษตรปรับตัวลดลงจากร้อยละ 31.8 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 29.0 ในปี 2562 
แต่ภาคการเกษตรยังคงมีความส าคัญต่อเศรษฐกิจภาคใต้ชายแดน เนื่องจากก าลังแรงงานส่วนใหญ่ หรือร้อย
ละ 45.4 อยู่ในภาคเกษตรกรรม โดยในช่วง ๓ ปีแรก ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มูลค่าการผลิตภาค
การเกษตรของภาคใต้ชายแดน มีสัดส่วนร้อยละ 28.9 ลดลงจากช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ที่ร้อยละ 35.9 
เนื่องจากสินค้าเกษตรหลักของภาคได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและความ 
ผันผวนด้านราคา ซึ่งเป็นทิศทางเดียวกับภาคอุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนลดลงอย่างต่อเนื่อง จากร้อยละ 11.6 
ในปี 2559 เป็นร้อยละ 9.0 ในปี 2562 เนื่องจากต้องชะลอก าลังการผลิตจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีภาวะ
ถดถอยและมาตรการกีดกันทางการค้า โดยลดลงและเมื่อพิจารณาในช่วง ๓ ปีแรก ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
12 ภาคอุตสาหกรรมมีสัดส่วนร้อยละ 9.8 ลดลงจากช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ที่ร้อยละ 10.9 เนื่องจาก
ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมแปรรูปขั้นต้นซึ่งสร้างมูลค่าเพ่ิมได้น้อย ประกอบกับสถานการณ์ความไม่สงบส่งผล
ให้นักลงทุนขาดความเชื่อมั่นในการเข้ามาลงทุนในพ้ืนที่ ขณะที่ภาคบริการมีบทบาทส าคัญต่อเศรษฐกิจ



 

ร่าง กรอบแผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน (พ.ศ. 2566 – 2570) ๑๘๖ 

ภาคใต้ชายแดน โดยในปี 2562 มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 62.0 เพ่ิมขึ้นจากปี 2559 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 
56.6 และในช่วง ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ภาคบริการมีสัดส่วนร้อยละ 61.4 เพ่ิมขึ้น จากช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ที่ร้อยละ 53.2 โดยสาขาการศึกษามีสัดส่วนสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 14.8  รองลงมา 
คือ สาขาการบริหารราชการและป้องกันประเทศ คิดเป็นร้อยละ 12.5 และการค้าส่งค้าปลีก คิดเป็นร้อยละ 
11.4  ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่าในช่วงที่ผ่านมาการเติบโตเศรษฐกิจภาคใต้ชายแดนจ าเป็นต้องได้รับการ
สนับสนุนจากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง เพ่ือกระตุ้นการพัฒนาในทุกๆ ด้าน จากผลกระทบของสถานการณ์
เหตุการณ์ความไม่สงบ ที่เป็นข้อจ ากัดของการพัฒนาที่ส าคัญของภาค 

ตารางท่ี 2 : โครงสร้างผลิตภัณฑ์ภาคใต้ชายแดน ณ ราคาประจ าปี 

สาขาการผลิต 2558 2559 2560 2561 2562 
เฉลี่ยระยะ 
แผนฯ 11 

(2555-2559) 

เฉลี่ยระยะ 
แผนฯ 12 

(2560-2562) 
ภาคเกษตร 38,869  44,076  36,712  40,312  40,366    
 31.0  31.8  28.2  29.4  29.0  35.9 28.9 
ภาคอุตสาหกรรม 14,048    16,065   13,972  13,039  12,537    
  11.2   11.6  10.7      9.5  9.0  10.9 9.8 
- เหมืองแร่เหมืองหิน     354       397        404  565  567    
  0.3     0.3       0.3  0.4  0.4  0.3 0.4 
- อุตสาหกรรม 12,039    13,971   11,842  10,842  10,279    
    9.6     10.1  9.1   7.9  7.4  9.4 8.1 
- อื่นๆ  1,654  1,697  1,726    1,631   1,691    
     1.3     1.2    1.3    1.2        1.2  1.2 1.2 
ภาคบริการ 72,517 78,431 79,594 83,610 86,271   
 57.8 56.6 61.1 61.0 62.0 53.2 61.4 
- การค้าส่งค้าปลีก 13,231 16,040 14,679 15,670 16,097   
 10.5 11.6 11.3 11.4 11.6 10.4 11.4 
- การบริหารราชการ 
และป้องกันประเทศ 

15,015 15,534 16,138 17,109 17,657   
12.0 11.2 12.4 12.5 12.7 10.8 12.5 

- การศึกษา 18,909 19,346 19,758 20,126 20,186   
15.1 14.0 15.2 14.7 14.5 13.6 14.8 

- อื่นๆ 25,361 27,512 29,020 30,705 32,331   
 20.2 19.9 22.2 22.4 23.2 18.4 22.6 
ผลิตภัณฑ์มวลรวม 125,434 138,571 130,278 136,961 139,173   
 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

ที่มา : ประมวลข้อมูลโดยใช้ฐานข้อมูล GDP ของส านักบัญชีประชาชาต ิสศช. 

 เศรษฐกิจภาคใต้ชายแดนหดตัวเล็กน้อย โดยปี 2562 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
ภาคใต้ชายแดนหดตัว ร้อยละ 0.5 ในขณะที่ปี 2559 มีการขยายตัวสูงถึงร้อยละ 4.7 ส าหรับในช่วง 3 ปี
แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เศรษฐกิจภาคใต้ชายแดนหดตัวเฉลี่ยร้อยละ 0.4 โดยปรับตัวเพ่ิมขึ้น 
จากช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ที่หดตัวเฉลี่ยร้อยละ 1.3 เนื่องจากอัตราการขยายตัวของภาคบริการ 
โดยเฉพาะสาขาการขนส่งและสาขาที่พักและบริการที่มีการอัตราการขยายตัวเพ่ิมขึ้น อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจ
ของภาคใต้ชายแดนมีอัตราการขยายตัวต่ ามาก เมื่อเทียบกับอัตราการขยายตัวของประเทศในช่วงเดียวกัน 
ที่มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.5   
  



 

ร่าง กรอบแผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน (พ.ศ. 2566 – 2570) ๑๘๗ 

ตารางท่ี 3 : อัตราการขยายตัวผลิตภัณฑ์ภาคใต้ชายแดน จ าแนกตามภาคการผลิต แบบปริมาณลูกโซ่  
หน่วย : ร้อยละ 

สาขาการผลิต 2558 2559 2560 2561 2562 เฉลี่ย ระยะแผนฯ 11  
(2555-2559) 

เฉลี่ย ระยะแผนฯ 12  
(2560-2562) 

ภาคเกษตร -14.2 2.2 -25.3 28.3 -3.8 -3.4 -0.3 

ภาคอุตสาหกรรม -1.2 9.5 -17.3 -3.9 -2.4 2.2 -7.8 

เหมืองแร่เหมืองหิน -2.8 -7.6 0.8 40.6 -4.5 -3.2 12.3 

อุตสาหกรรม -1.2 10.7 -19.9 -6.5 -3.0 2.5 -9.8 

อื่นๆ -1.2 7.1 -8.0 -0.4 0.4 2.0 -2.7 

ภาคบริการ 7.5 5.1 -0.6 3.3 1.5 -0.2 1.4 

ที่พักและบรกิารฯ 11.2 -0.2 0.9 8.8 5.0 3.4 4.9 
การบริหารราชการและ 
ป้องกันประเทศ 

40.5 -0.6 0.6 3.2 0.9 0.5 1.6 

การศึกษา -4.0 -0.4 -0.2 -0.3 -1.6 1.1 -0.7 

อื่นๆ 5.6 7.3 2.5 4.1 3.4 3.2 3.4 

ผลิตภัณฑ์รวมภาคใต้ชายแดน -1.7 4.7 -10.4 9.6 -0.5 -1.3 -0.4  

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 3.1 3.4 4.2 4.2 2.3 3.5 3.5 
ที่มา : ประมวลข้อมูลโดยใช้ฐานข้อมูล GPP ของส านักบัญชปีระชาชาต ิสศช. 

 รายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยปี ๒๕62 ผลิตภัณฑ์ภาคต่อ 
หัวประชากร (GRP Pe capita) เฉลี่ย 75,610 บาทต่อคนต่อปี เพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๕9 ซึ่งเป็นช่วงสิ้น 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ที่มีมูลค่า 76,547 บาทต่อคนต่อปี แต่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศประมาณ 3.2 เท่า 
โดยจังหวัดยะลามีรายได้เฉลี่ยต่อหัวสูงที่สุดเท่ากับ 98 ,501 บาทต่อคนต่อปี และจังหวัดนราธิวาส 
มีค่าต่ าสุด 59,498 บาทต่อคนต่อปี ซ่ึงต่ าที่สุดในภาคใต้ 14 จังหวัด และต่ าท่ีสุดของประเทศ 

ตารางท่ี 4 : มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวประชากร  

หน่วย : บาท/คน/ป ี
กลุ่มจังหวัด 2558 2559 2560 2561 2562 

ภาคใต้ชายแดน 69,686 76,547 71,526 74,792 75,610 
ประเทศ 202,152 213,553 225,126 236,860 243,787 

ที่มา : ส านกับัญชีประชาชาต ิสศช. 

(๒) การเกษตร 

 ภาคการเกษตรมีบทบาทส าคัญต่อเศรษฐกิจของภาค แต่เป็นการผลิตแบบเดิม
และมีการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มน้อย ปี ๒๕62 ผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรมีมูลค่า 40,366 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 29.0 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค หดตัวร้อยละ 3.8 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา  
โดยกิจกรรมการเกษตรที่มีบทบาทส าคัญทางเศรษฐกิจของภาคใต้ชายแดน ประกอบด้วย ยางพารา ปาล์ม
น้ ามัน ประมงทะเลและชายฝั่ง ปศุสัตว์ และไม้ผลอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรเฉลี่ยในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 หดตัวร้อยละ 2.8 ซึ่งขยายตัวเพ่ิมขึ้นจากช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เนื่องจาก  
การขยายตัวในการผลิตไม้ผลและปศุสัตว์ 

 



 

ร่าง กรอบแผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน (พ.ศ. 2566 – 2570) ๑๘๘ 

ตารางท่ี ๕ :  โครงสร้างและอัตราการขยายตัวภาคเกษตร รายกิจกรรมการผลิต 

หน่วย : ร้อยละ 

กิจกรรมการผลิต 
โครงสร้างการผลิต อัตราการขยายตัว 

เฉลี่ยระยะแผนฯ ๑๑  
(๒๕๕๕-๒๕๕๗) 

เฉลี่ยระยะแผนฯ ๑2  
(๒๕60-2562) 

เฉลี่ยระยะแผนฯ ๑๑  
(๒๕๕๕-๒๕๕๗) 

เฉลี่ยระยะแผนฯ ๑2  
(๒๕60-2562) 

พืช 71.5 77.6  -2.1 2.8  
   ไมผ้ล 10.7 19.9 -3.0 85.6 
   ปาล์มน้ ามัน 12.5 11.3 11.7 16.0 
   ยางพารา 54.8 50.2 -1.8 -2.6 
ปศุสัตว์ 1.4 3.4 -4.6  22.1 
บริการทางการเกษตรและป่าไม ้ 1.6 1.8 6.5  -9.9  
ประมง 25.5 17.2 -5.3   -11.3 
เกษตร 100.0 100.0 -3.4   -0.3 

ที่มา : ส านกับัญชีประชาชาติ สศช. 

 ยางพารามีแนวโน้มผลผลิตลดลง ปี 2562 ภาคใต้ชายแดนมีพ้ืนที่ปลูกยางพารา 
2.60 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 11.6 ของพ้ืนที่ปลูกยางพาราทั้งประเทศ ลดลงอย่างต่อเนื่องจากปี 2559  
ที่มีพ้ืนที่ปลูก 2.64 ล้านไร่ ปริมาณผลผลิตและผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่มีแนวโน้มลดลง โดยปี ๒๕62 มีผลผลิต 
0.53 ล้านตัน และผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 226 กิโลกรัมต่อไร่ ลดลงจากปี 2561 ที่มีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่  
247 กิโลกรัมต่อไร่ จังหวัดยะลามีพ้ืนที่ปลูกยางพารามากที่สุด 1.24 ล้านไร่ รองลงมา คือ จังหวัดนราธิวาส 
1.00 ล้านไร่ เนื่องจากราคายางพาราตกต่ าประกอบกับผลของนโยบายลดพ้ืนที่ปลูกยางพารา เกษตรกร 
จึงเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่จากการปลูกยางพาราเป็นการปลูกพืชชนิดอ่ืน เช่น ปาล์มน้ ามัน พืชทางเลือกอ่ืนที่ให้
ผลตอบแทนสูงกว่า เช่น ทุเรียน เป็นต้น  

 ปาล์มน้ ามันมีประสิทธิภาพการผลิตในระดับต่ า ในปี 2562 ภาคใต้ชายแดน 
มีพ้ืนที่ปลูกปาล์มน้ ามัน 0.10 ล้านไร่ หรือร้อยละ 1.6 ของพ้ืนที่ปลูกปาล์มน้ ามันทั้งประเทศ โดยจังหวัด
นราธิวาสมีพื้นท่ีปลูกมากท่ีสุด 0.07 ล้านไร่ รองลงมาคือ จังหวัดปัตตานี 0.02 ล้านไร่ ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่อยู่
ในระดับต่ าที่ 2,172 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งต่ ากว่าระดับประเทศที่ 2,897 กิโลกรัมต่อไร่ เนื่องจากมีการขยาย
พ้ืนที่ปลูกในที่ราบลุ่มและพ้ืนที่นาร้างซึ่งมีปัญหาคุณภาพดิน การใช้สายพันธุ์คุณภาพต่ า รวมทั้งเกษตรกร
บางส่วนยังขาดความรู้ในวิธีการปลูกและการดูแลรักษาสวนปาล์มที่ถูกต้องเหมาะสม 

 การประมงประสบปัญหาปริมาณสัตว์น้ าลดลงจากทรัพยากรทางทะเลเสื่อม
โทรม ภาคใต้ชายแดนเป็นแหล่งประมงที่ส าคัญของภาคใต้ ปี 2562 สามารถจับสัตว์น้ าได้ 108,105 ตัน 
หรือร้อยละ 39.1 ของปริมาณสัตว์น้ าของประเทศ เป็นมูลค่า 4 ,932 ล้านบาท โดยท่าเทียบเรือประมง
ปัตตานีมีปริมาณสัตว์น้ าขึ้นท่าสูงสุดของประเทศ อย่างไรก็ตามการท าประมงในพ้ืนที่ประสบปัญหาปริมาณ
สัตว์น้ าลดลงจากความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรที่ลดลง และปัญหาการท าประมงนอกน่านน้ าจากมาตรการ
ทางกฎหมายของประเทศอินโดนีเซีย รวมทั้งผลจากการใช้มาตรการการแก้ไขปัญหาการประมงผิดกฎหมาย  
(Illegal Unreported and Unregulated fishing หรือ IUU Fishing) ส่วนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง 
ส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมและกุ้งกุลาด า มีพ้ืนที่เพาะเลี้ยงรวม 1,830 ไร่ มีผลผลิต 3,707 ตัน 
โดยมีพ้ืนที่เพาะเลี้ยงมากที่สุดในจังหวัดปัตตานี  
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 ปศุสัตว์ภาคใต้ชายแดนมีการเลี้ยงปศุสัตว์ (แพะ และโค) เพื่อบริโภคในครัวเรือน
และใช้ในพิธีกรรมทางศาสนา โดยภาครัฐได้ด าเนินโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ในพ้ืนที่มาอย่างต่อเนื่อง  
ปี 2562 มีการเลี้ยงแพะ จ านวน 173,049 ตัว เลี้ยงมากที่สุดในจังหวัดยะลา ส่วนโคเนื้อมีจ านวน 37,812 
ตัว โดยเลี้ยงมากที่สุดในจังหวัดนราธิวาส อย่างไรก็ตาม ปริมาณปศุสัตว์ยังไม่เพียงพอต่อการบริโภคในพ้ืนที่  
เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนสายพันธุ์ดีและการขาดความรู้ในการจัดการฟาร์ม นอกจากนี้ ยังมีการเลี้ยงไก่เบ
ตงในพ้ืนที่จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นไก่พ้ืนเมืองที่เป็นเอกลักษณ์และมีชื่อเสียง แต่ยังมีข้อจ ากัดในการขยายพันธุ์และ
ควบคุมคุณภาพพันธุ์เพ่ือเพ่ิมปริมาณผลผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของตลาด 

 พื้นที่ส่วนใหญ่ของภาคใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตร ในปี 2562 ภาคใต้ชายแดน
มีพ้ืนที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 3.44 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๔ ของพ้ืนที่ภาคใต้ชายแดน และคิดเป็น 
ร้อยละ 2.3 ของประเทศ โดยจังหวัดนราธิวาสมีพ้ืนที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรมากที่สุด 1.41 ล้านไร่ 
จังหวัดปัตตานีมีพ้ืนที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรน้อยที่สุด 0.75 ล้านไร่ ส าหรับขนาดฟาร์มที่ถือครองต่อ
ครัวเรือน มีเพียง 15.5 ไร่ต่อครัวเรือน ต่ ากว่าระดับประเทศท่ีมีขนาดฟาร์ม 19.8 ไร่ต่อครัวเรือน โดยจังหวัด
ปัตตานีมีขนาดฟาร์มที่ถือครองต่อครัวเรือนต่ าที่สุด 8.1 ไร่ต่อครัวเรือน 

 พื้นที่ชลประทานต่อพื้นที่เกษตรสูงกว่าค่าเฉลี่ยประเทศ ในปี 2562 ภาคใต้
ชายแดนมีพ้ืนที่ชลประทาน 0.84 ล้านไร่ คิดเป็นสัดส่วนต่อพ้ืนที่การเกษตรร้อยละ 24.5 สูงกว่าค่าเฉลี่ย
ประเทศที่มีสัดส่วนร้อยละ 23.2 โดยจังหวัดยะลามีพ้ืนที่ชลประทานมากที่สุด 0.42 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 
32.4 ของพ้ืนที่เกษตรของจังหวัด และจังหวัดปัตตานี มีพ้ืนที่ชลประทานน้อยที่สุดที่ 0.04 ล้านไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 5.6 

ตารางท่ี 6 : พื้นที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ขนาดฟารม์ และพื้นที่ชลประทาน ปี 2562 

กลุ่มจังหวัด พ้ืนที่ใช้ประโยชน์ทาง
การเกษตร (ไร่) ขนาดฟาร์ม (ไร่) พ้ืนที่ชลประทาน (ไร่) 

สัดส่วนพ้ืนที่
ชลประทาน/พ้ืนที่เกษตร 

(ร้อยละ) 
ปัตตาน ี 751,063 8.31  42,010  5.6 
ยะลา 1,285,360 21.60  416,494  32.4 

นราธิวาส 1,407,829 19.33  385,992  27.4 
ภาคใต้ชายแดน 3,444,252 15.5 844,496 24.5 
ประเทศ 149,252,451                    19.8 34,588,042 23.2 

ที่มา :  ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

(๓) อุตสาหกรรม 

 อุตสาหกรรมของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
ขั้นต้นและอยู่ในภาวะหดตัว ในปี ๒๕62 การผลิตภาคอุตสาหกรรมมีมูลค่า 12 ,537 ล้านบาท คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 9.0 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค หดตัวร้อยละ 2.4 เมื่อเทียบกับปี ๒๕61 โดยอุตสาหกรรม
ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร แปรรูปยางพารา เคมีภัณฑ์ และอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพารา  
ซึ่งกระจายตัวอยู่ทั้ง ๓ จังหวัด โดยจังหวัดปัตตานีมีสัดส่วนของอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารมากที่สุด 
โดยเฉพาะอาหารทะเลแช่แข็งและอาหารทะเลกระป๋อง จังหวัดยะลามีสัดส่วนของอุตสาหกรรมการผลิต
เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมีและอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพาราสูงที่สุด ส าหรับอัตราการขยายตัวเฉลี่ยของ



 

ร่าง กรอบแผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน (พ.ศ. 2566 – 2570) ๑๙๐ 

อุตสาหกรรมอยู่ในภาวะหดตัว โดยในช่วง 3 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 หดตัวเฉลี่ยร้อยละ 7.8 ต่ ากว่า
ระดับประเทศที่มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 1.8 ส่วนใหญ่เป็นการหดตัวของการผลิตผลิตภัณฑ์ยางและ
พลาสติก ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ และผลิตภัณฑ์อาหาร 

 การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมมีจ านวนไม่มาก ปี 2562 เงินลงทุนภาคอุตสาหกรรม
ในพ้ืนที่ 3 จังหวัดภาคใต้ชายแดน มีจ านวน 25,653 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.3 ของประเทศ ขยายตัว 
ร้อยละ 6.2 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาการเติบโตของเงินลงทุนในช่วง 3 ปีแรกของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 พบว่า มีการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 13.0 ต่อปี และการจ้างงานขยายตัวเฉลี่ย 
ร้อยละ 41.8 และจ านวนโรงงานขยายตัว ร้อยละ 0.7 โดยจังหวัดที่มีเงินลงทุนมากที่สุดคือ จังหวัดยะลามีมูลค่า 
11,885 ล้านบาท รองลงมาคือ จังหวัดปัตตานี มูลค่า 9,265 ล้านบาท และจังหวัดนราธิวาส มูลค่า 4,502 ล้านบาท 

(๔) การท่องเที่ยว 

 ทรัพยากรการท่องเที่ยวมีความหลากหลาย ภาคใต้ชายแดนมีทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่ส าคัญ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติเทือกเขาบูโด–สุไหงปาดี อุทยาน
แห่งชาติป่าฮาลา-บาลา ชายหาดนราทัศน์ หาดอ่าวมะนาว จังหวัดนราธิวาส อุทยานแห่งชาติน้ าตกทรายขาว 
หาดแฆแฆ จังหวัดปัตตานี ป่าบาลา-ฮาลา บ่อน้ าร้อน จังหวัดยะลา รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ 
ประเพณีและวัฒนธรรม เช่น เมืองเก่าปัตตานี วัดช้างให้ ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว และการท่องเที่ยวเมือง
ชายแดนเบตงและสุไหงโก-ลก ที่สามารถเชื่อมโยงกับประเทศมาเลเซีย 

 รายได้จากการท่องเที่ยวของภาคมีสัดส่วนน้อยเม่ือเทียบกับรายได้การท่องเที่ยว
ของประเทศ โดยปี ๒๕62 ภาคใต้ชายแดนมีรายได้จากการท่องเที่ยว 1,780 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.6 
ของรายได้การท่องเที่ยวประเทศ โดยจังหวัดยะลามีสัดส่วนรายได้สูงที่สุดในกลุ่ม ร้อยละ 44.2 เนื่องจาก 
มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและเมืองชายแดนเบตง ซึ่งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและ
ประเทศเพ่ือนบ้าน ขณะที่จังหวัดปัตตานีมีสัดส่วนต่ าทีสุ่ด ร้อยละ 23.0 มีนักท่องเที่ยวจ านวน 1.68 ล้านคน 
ขยายตัวร้อยละ 1.3 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลดลงของนักท่องเที่ยวต่างชาติ เนื่องจาก
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จังหวัดนราธิวาสมีสัดส่วนนักท่องเที่ยวสูงที่สุด  
ร้อยละ 42.0 รองลงมา คือ จังหวัดยะลา ร้อยละ ๔1.2 และจังหวัดปัตตานีมีสัดส่วนต่ าที่สุด ร้อยละ 16.8  
โดยในช่วง 3 ปี ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จ านวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวขยายตัวเฉลี่ย 
ร้อยละ 3.1 และ 5.4 ตามล าดับ  

 รายจ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวันของนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น แต่ระยะพ านักเฉลี่ยลดลง 
ในปี ๒๕62 มีค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว เฉลี่ยต่อคนต่อวัน 2,264 บาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.2 เมื่อเทียบกับปี 
ที่ผ่านมา โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นหลัก โดยจังหวัดยะลา มีค่าใช้จ่าย
เฉลี่ยต่อคนต่อวันมากที่สุด 2,613.2 บาท รองลงมาคือจังหวัดนราธิวาส 2,319 บาท และจังหวัดปัตตานี 
1,859.9 บาท อย่างไรกต็าม ระยะพ านักเฉลี่ยลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 มีระยะพ านักเฉลี่ย 2.02 วัน 
เริ่มลดลงจากปี 2559 ที่มีระยะพ านักเฉลี่ย 2.15 วัน โดยจังหวัดปัตตานีมีระยะพ านักเฉลี่ยมากที่สุด 2.11 วัน 
รองลงมาคือจังหวัดนราธิวาส 2.03 วัน และจังหวัดยะลา 1.91 วัน ในช่วง 3 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
ค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวเฉลี่ย 2,197 บาทต่อคนต่อวัน ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 4.2 ซึ่งมากกว่าช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ที่มีค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวเฉลี่ย  1,850 บาทต่อคนต่อวัน ขยายตัวเฉลี่ย 
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ร้อยละ 4.9 และในช่วง 3 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่12 มีระยะเวลาพ านักของนักท่องเที่ยวเฉลี่ย 2.07 วัน 
ใกล้เคียงกับระยะเวลาพ านักของนักท่องเที่ยวเฉลี่ยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ที ่2.24 วัน 

ตารางท่ี 7 : จ านวนนักท่องเที่ยว รายได้ และอัตราการขยายตัว ปี ๒๕59 - ๒๕63 

รายการ ๒๕59 ๒๕60 ๒๕61 2562 ๒๕63 เฉลี่ยแผนฯ ๑1 
(๒๕๕5-๒๕๕9) 

เฉลี่ยแผนฯ ๑2 
(๒๕60-๒๕63) 

นักท่องเที่ยว       
 

     

จ านวน (ล้านคน) 1,528,042 1,595,766  1,654,063   1,675,807   746,113  1,391,660.0 1,641,878.7 

สัดส่วนตอ่ประเทศ 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.6 0.5 

อัตราการขยายตัว 1.2 4.4 3.7 1.3 -55.5 9.2 3.1 

รายได ้        

มูลค่า (ล้านบาท) 2,413.06  2,560.84  2,526.44  1,780.04  2,535.87  5,654.94 7,375.87 

สัดส่วนตอ่ประเทศ 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 

อัตราการขยายตัว 5.7 8.7 7.3 0.2 -66.4 11.8 5.7 

วันพกัเฉลี่ย (วัน) 2.14 2.11 2.09 2.02 n/a 2.24 2.07 

ค่าใช้จ่ายต่อหัว (บาท) 2,003  2,113  2,216  2,264  n/a 1,850 2,197 

ค่าใช้จ่ายต่อหัว/วนั 
(บาท) 

2,003  2,113  2,216  2,264  n/a 1,850 2,197 

   อัตราการขยายตัว 4.5 5.5 4.9 2.2 n/a 4.9 4.2 

ที่มา :  กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา   

(๕) การค้าชายแดน 

 ภาคใต้ชายแดนมีมูลค่าการค้าชายแดนค่อนข้างน้อย โดยปี ๒๕63 การค้า
ชายแดนผ่านด่านชายแดน 4 แห่ง ได้แก่ ด่านชายแดนเบตง จังหวัดยะลา ด่านชายแดนสุไหงโก -ลก  
ด่านชายแดนตากใบ และด่านชายแดนบูเก๊ะตา จังหวัดนราธิวาส มีมูลค่ารวม 5,350 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.1 
ของมูลค่าการค้าชายแดนไทย–มาเลเซีย และร้อยละ 0.7 ของมูลค่าการค้าชายแดนรวมทั้งประเทศ  
เป็นมูลค่าการส่งออก 3,558 ล้านบาท และมูลค่าน าเข้า 1,792 ล้านบาท โดยทุกด่านชายแดนได้ดุลการค้า 
ยกเว้นด่านชายแดนสุไหงโก-ลก ที่มีการน าเข้าไม้และไม้ยางแปรรูปที่ส าคัญจากประเทศมาเลเซีย ในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มูลค่าการค้าชายแดนในภาคใต้ชายแดนหดตัวเฉลี่ยร้อยละ 6.1 หดตัวเพ่ิมขึ้นจาก
ช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ที่หดตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.4 

 การน าเข้าและส่งออกส่วนใหญ่เป็นสินค้าเกษตรในพื้นที่  โดยสินค้าน าเข้า 
ที่ส าคัญ ได้แก่ ขนมปัง แป้งสาลี ยางเอสบีอาร์ 1502 น้ ามันหล่อลื่น ซึ่งเป็นการน าเข้ามาจ าหน่ายทั้งภายใน
และนอกพ้ืนที่ภาค ส่วนสินค้าส่งออกที่ส าคัญ ได้แก่ สินค้าเกษตรในพ้ืนที่ อาทิ ไม้ผล ยางพารา นอกจากนี้ 
ด่านชายแดนทั้ง 3 แห่ง ในจังหวัดนราธิวาสเป็นเส้นทางในการเดินทางผ่านแดนของประชาชนและ
นักท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดนราธิวาสกับรัฐกลันตัน ในขณะที่ด่านเบตง อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา เป็นเส้นทาง
การค้าชายแดนที่ส าคัญของภาค โดยเป็นเส้นทางขนส่งยางพารา ไม้ผล (ทุเรียน) ไปยังท่าเรือปีนัง เส้นทางใน
การเดินทางผ่านแดนของนักท่องเที่ยวชาวไทยและมาเลเซียที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในเมืองเบตง  
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ตารางที่ 8 : มูลค่าการค้าผ่านด่านศุลกากรชายแดนภาคใต้ชายแดน ปี 2559 - 2563 และอัตราการขยายตัว 
หน่วย : ล้านบาท/ร้อยละ 

มูลค่าการค้า 2559 2560 2561 2562 2563 
เฉลีย  

ระยะแผนฯ 11  
(2555-2559) 

เฉลี่ย  
ระยะแผนฯ 12  
(2560-2563) 

ส่งออก 4,118.69 5,202.88 3,400.54 4,319.01 3,557.90 4,789 4,120 
  อัตราการขยายตวั 12.5 26.3 -34.6 27.0 -17.6 -9.6 0.3 

น าเข้า 3,435.96 3,330.43 2,589.16 2,509.34 1,792.34 2,570 2,555 
  อัตราการขยายตวั 54.1 -3.1 -22.3 -3.1 -28.6 9.0 -14.3 

ดุลการค้า 682.73 1,872.45 811.38 1,809.67 1,765.56 2,218 1,565 
  อัตราการขยายตวั        

มูลค่ารวม 7,554.65 8,533.31 5,989.70 6,828.35 5,350.24 7,359 6,675 
   อัตราการขยายตัว 28.2 13.0 -29.8 14.0 -21.7 -3.4 -6.1 
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ  

(๖) เศรษฐกิจระดับครัวเรือน 

 รายได้เฉลี่ยครัวเรือนภาคใต้ชายแดนเพิ่มขึ้นแต่ยังต่ ากว่าระดับประเทศ ปี ๒๕62 
ภาคใต้ชายแดนมีรายได้เฉลี่ย 19,283 บาทต่อเดือน เพ่ิมข้ึนจากปี ๒๕๕8 ที่มีรายได้เฉลี่ย 17,883 บาทต่อ
เดือน แต่ยังต่ ากว่าระดับประเทศที่มีรายได้ 26,018 บาทต่อเดือน ทั้งนี้รายได้เฉลี่ยครัวเรือนที่เพ่ิมขึ้น  
ส่วนหนึ่งจากโครงการสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของหน่วยงานภาครัฐ
อย่างต่อเนื่องเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจในพ้ืนที่ 

 หนี้สินครัวเรือนเฉลี่ยภาคใต้ชายแดนเพิ่มสูงขึ้น ปี ๒๕62 ภาคใต้ชายแดนมี
หนี้สินครัวเรือนเฉลี่ย 95,289 บาท เพ่ิมขึ้นปี ๒๕58 ที่มีหนี้สินครัวเรือน 71,790 บาท ส่วนใหญ่เป็น
หนี้สินเพ่ือใช้จ่ายในครัวเรือน และสาเหตุบางส่วนเกิดจากนโยบายช่วยเหลือสนับสนุนแหล่งเงินทุนให้กับ
ประชาชนและเกษตรกรรายย่อยของรัฐบาล  

1.1.2 ด้านสังคม 

(๑) ประชากร 

 ภาคใต้ชายแดนมีอัตราการเพิ่มของประชากรกว่าสองเท่าของประเทศ ปี 2562 
ภาคใต้ชายแดนมีประชากร 2.07 ล้านคน หรือร้อยละ 3.1 ของประเทศ เพ่ิมขึ้นจากปี 2559 ที่มีจ านวน 
2.01 ล้านคน และมีอัตราการเพ่ิมขึ้นของประชากร ในช่วงปี 2559 – 2562 โดยเฉลี่ยร้อยละ 0.9 สูงกว่า
ระดับประเทศที่มีอัตราการเพ่ิมเฉลี่ยร้อยละ 0.3 โดยจังหวัดนราธิวาสมีประชากรมากที่สุด คือ 0.81 ล้านคน 
รองลงมา คือ จังหวัดปัตตานี มีประชากร 0.73 ล้านคน และจังหวัดยะลามีประชากรน้อยที่สุด คือ 0.54 
ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 39.1 35.0 และ 25.9 ของประชากรภาค ตามล าดับ ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 80 
นับถือศาสนาอิสลาม 

 ประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานมีสัดส่วนค่อนข้างสูง ปี 2562 ภาคใต้ชายแดน
มีโครงสร้างประชากรในวัยเด็กและวัยแรงงานในสัดส่วนที่สูง โดยมีสัดส่วนวัยเด็กร้อยละ 25.6 และ 
วัยแรงงาน ร้อยละ 63.4 ของประชากรทั้งหมด ในขณะที่ประชากรวัยสูงอายุมีสัดส่วนร้อยละ 11.0 จาก
สัดส่วนโครงสร้างประชากรดังกล่าวจะเห็นว่าพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีประชากรวัยเด็กที่มีแนวโน้มเข้าสู่
วัยแรงงานเพ่ิมขึ้น ท าให้เป็นโอกาสในการพัฒนาความรู้และทักษะฝีมือเพ่ือเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยจังหวัด
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ปัตตานีมีสัดส่วนประชากรวัยเด็กสูงที่สุดร้อยละ 26.0 รองลงมา คือ จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส  
ที่ร้อยละ 25.8 และ 25.1 ตามล าดับ 

 ประชากรเมืองโดยรวมเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ปี 2562 ประชากรเมืองในพ้ืนที่ 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต้มีจ านวน 443,788 คน หรือร้อยละ 21.3 ของประชากรทั้งภาค เพ่ิมขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบ
กับปี 2558 ที่มีจ านวน 437,407 คน โดยจังหวัดปัตตานีมีอัตราการเพ่ิมของประชากรเมืองมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 31.8 ขณะทีจ่ังหวัดนราธิวาสมีอัตราการลดลงของประชากรเมือง คิดเป็นร้อยละ 17.4 

ตารางท่ี ๙ : ประชากรภาคใต้ชายแดน 

รายการ 
ปี 

2558 2559 2560 2561 2562 
จ านวนประชากร (ลา้นคน) 2.00 2.01  2.03 2.05 2.07  
โครงสร้างประชากร (%)      

กลุ่ม 0 - 14 ป ี 26.6 26.8 26.1 25.9 25.6 
กลุ่ม 15 - 59 ป ี 62.2 61.8 62.6 63.3 63.4 
กลุ่ม 60+ 11.2 11.4 11.3 10.8 11.0 

จ านวนประชากรเมือง (ล้านคน) 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 
คะแนน O-NET 4 วิชาหลกั 32.07 29.91 34.00 28.62 31.29 
จ านวนแรงงานต่างด้าว (คน) 8,779 7,897 7,113 7,866 16,215 

(๒) แรงงาน 

 แรงงานส่วนใหญ่มีความรู้ระดับประถมศึกษาหรือต่ ากว่า โดยในปี 2562 
แรงงานที่มีความรู้ระดับประถมศึกษาหรือต่ ากว่ามีจ านวน 0.39 ล้านคน ลดลงจาก 0.40 ล้านคน ในปี 
2559  ขณะที่แรงงานที่มีการศึกษาระดับวิชาชีพชั้นสูงและระดับอาชีวศึกษามีจ านวนน้อยและมีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้น ในปี 2562 มีแรงงานที่จบการศึกษาระดับวิชาชีพชั้นสูงจ านวน 72,219 คน เพ่ิมขึ้นจากปี 2558 
ร้อยละ 5.1 และมีสัดส่วนร้อยละ 5.5 ของแรงงานรวม และแรงงานที่จบการศึกษาระดับอาชีวศึกษาจ านวน 
12,748 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 7.2 หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.97 ของแรงงานรวม ส่งผลให้มี
ปัญหาขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะฝีมือแรงงาน 

ตารางท่ี 10 : ผู้มีงานท าจ าแนกตามระดับการศึกษา 
หน่วย : พันคน 

ปี ผู้มีงานท า ไม่มี
การศึกษา 

ประถมศึกษา 
และต่ ากว่า มัธยมต้น มัธยมปลาย 

(สายสามัญ) อาชีวศึกษา วิชาชีพชั้นสูง อุดมศึกษา อ่ืนๆ 

2558 836.25 
(100) 

68.25 
(8.2) 

387.46 
(46.3) 

126.22 
(15.1) 

124.75 
(14.9) 

8.95 
(1.1) 

56.69 
(6.8) 

58.03 
(11.7) 

5.91 
(0.7) 

2559 843.29 
(100) 

55.49 
(6.6) 

402.51 
(47.7) 

122.23 
(14.5) 

132.27 
(15.7) 

10.39 
(1.2) 

52.71 
(6.3) 

64.20 
(7.6) 

3.50 
(0.4) 

2560 836.61 
(100) 

57.60 
(6.9) 

384.72 
(46.0) 

116.94 
(14.0) 

138.17 
(16.5) 

12.45 
(1.5) 

54.57 
(6.5) 

67.14 
(8.0) 

5.01 
(0.6) 

2561 850.28 
(100) 

59.98 
(7.1) 

392.09 
(46.1) 

124.35 
(14.6) 

134.05 
(15.8) 

10.90 
(1.3) 

54.40 
(6.4) 

62.19 
(7.3) 

12.32 
(1.5) 

2562 844.42 
(100) 

64.68 
(7.7) 

386.22 
(45.7) 

115.75 
(13.7) 

146.09 
(17.3) 

8.27 
(1.0) 

58.53 
(7.0) 

56.16 
(6.7) 

8.42 
(1.0) 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาติ   
หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บ หมายถึง รอ้ยละ 
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 แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายมีแนวโน้มลดลง โดยในปี 2560 จ านวนแรงงาน
ต่างด้าวในพ้ืนที่มี จ านวน 16,215 คน ลดลงจากปี 2555 ที่มีจ านวน 8,779 คนเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 
84.7 โดยจังหวัดปัตตานีมีแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายมากท่ีสุด จ านวน 10,591 คน และจังหวัดนราธิวาสมี
แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายน้อยที่สุดจ านวน 2,334 คน โดยแรงงานส่วนใหญ่เป็นชาวเมียนมา ร้อยละ 79.8 
กัมพูชา ร้อยละ 17.7 และลาว ร้อยละ 2.5 ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในอาชีพการเกษตรและต่อเนื่องการเกษตร 
ก่อสร้าง และการผลิต 

(๓) การศึกษา 

 สถาบันการศึกษามีทุกระดับ โดยระดับอุดมศึกษา จ านวน 8 แห่ง ครอบคลุมทั้ง 
3 จังหวัด แยกเป็นสังกัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยรัฐ 5 แห่ง ได้แก่ 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วิทยาลัยชุมชนยะลา วิทยาลัยชุมชนปัตตานี 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส สังกัดสถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ 
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตยะลา และมหาวิทยาลัยเอกชน 1 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยฟาฎอนี วิทยาลัยสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ านวน 19 แห่ง 

 จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรลดลงและยังต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ 
โดยในปี 2562 ประชากรภาคใต้ชายแดนมีจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ย 8.80 ปี ลดลงจากปี 2559 ที่มีจ านวน
ปีการศึกษาเฉลี่ย 8.83 ปี แต่ยังต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศท่ี 9.65 ปี อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณารายจังหวัด 
พบว่าจังหวัดยะลา มีจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยสูงสุด 9.61 ปี และจังหวัดนราธิวาสมีจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ย
ต่ าสุด 8.12 ปี 

ตารางท่ี 11 : จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ย 
หน่วย : ร้อยละ 

จังหวัด 2558 2559 2560 2561 2562 

ปัตตาน ี 9.86 9.00 9.20 8.88 8.68 

ยะลา 9.38 9.40 9.30 9.31 9.61 

นราธิวาส 8.25 8.10 8.20 8.16 8.12 

ภาคใต้ชายแดน 9.16 8.83 8.90 8.78 8.80 

ประเทศ 10.06 9.40 9.62 9.57 9.65 
ที่มา : ศูนย์สารสนเทศทางการศึกษา ส านักงานเลขาธกิารสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาอยู่ในระดับต่ ากว่าค่ากลางประเทศมาอย่างต่อเนื่อง 
โดยผลการสอบ O-NET ชั้น ม.3 (4 วิชาหลัก ได้แก่ ภาษาไทย อังกฤษ  คณิตศาสตร์  และวิทยาศาสตร์) ในปี
การศึกษา 2562 อยู่ที่ร้อยละ 31.29 สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2559 ที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 29.91 แต่ยังต่ า
กว่าค่าเฉลี่ยของประเทศซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 36.89 และมีเกณฑ์ค่าคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ 50 ในทุกวิชา 
เนื่องจากผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบท าให้การเรียนการสอนไม่เต็มที่ และระดับมัธยมศึกษา
โดยเฉพาะในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามมีการเรียนการสอนหลักสูตรทางศาสนาควบคู่กับหลักสูตรสามัญ 
ซึ่งมีการใช้ภาษาถิ่นในการเรียนการสอน ท าให้เป็นข้อจ ากัดในการเรียนรู้ และสร้างความเข้าใจในบทเรียน  
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แม้ช่วงที่ผ่านมาภาครัฐจะให้ความส าคัญในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของเด็กและเยาวชนในภาคโดยการ
จัดให้มีการติวเข้มให้กับเด็กนักเรียน และพัฒนาทักษะการเรียนการสอนให้กับครูผู้สอนท าให้คะแนน O-Net 
เพ่ิมข้ึนเล็กน้อย  

ตารางท่ี 12 : คะแนนเฉลี่ยผลสอบ O-net (4 วิชาหลัก) 
หน่วย : ร้อยละ 

จังหวัด 2558 2559 2560 2561 2562 

ปัตตาน ี 34.08 29.64 32.87 28.46 31.17 

ยะลา 31.51 30.33 34.13 29.18 32.09 

นราธิวาส 30.61 29.78 35.00 28.22 30.61 

ภาคใต้ชายแดน 32.07 29.91 34.00 28.62 31.29 

ประเทศ 35.82 35.03 41.78 33.75 36.89 
ที่มา : สถาบันการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 

(๔) สาธารณสุข 

 มีสถานบริการสาธารณสุขให้บริการครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่ มีโรงพยาบาลของรัฐ 
จ านวน 33 แห่ง แยกเป็น โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) 1 แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) ๔ แห่ง โรงพยาบาลชุมชน 
(รพช.) 28 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) 319 แห่ง แต่การให้บริการยังมีข้อจ ากัดจาก
ผลกระทบของเหตุการณ์ความไม่สงบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และประชาชนในพ้ืนที่ห่างไกลบางส่วน
ยังไม่สามารถเข้าถึงบริการจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ 

 ประชาชนของภาคใต้ชายแดนเข้าถึงบริการสาธารณสุขมากขึ้น โดยในปี 2562 
มีสัดส่วนประชากรต่อแพทย์ 3,029 คน ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงกว่าระดับประเทศที่ 1,674 คน และดีขึ้นเมื่อ
เทียบกับปี ๒๕๕9 ที่มีจ านวนประชากรต่อแพทย์ 3,738 คน โดยเกณฑ์มาตรฐานขององค์การอนามัยโลก 
(WHO) ก าหนดประชาการต่อแพทย์ 1,000 คน จังหวัดปัตตานีมีสัดส่วนประชากรต่อแพทย์สูงสุดที่ 3,364 คน 
รองลงมา คือ จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดยะลาที่ 3,336 คน และ 2,379 คน ตามล าดับ บุคลากรทาง
การแพทย์ยังคงกระจุกตัวอยู่ในเมืองหลักของภาคโดยเฉพาะจังหวัดยะลา เนื่องจากเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลศูนย์ 
(โรงพยาบาลประจ าจังหวัดประจ าภูมิภาคที่มีขีดความสามารถระดับตติยภูมิ มีจ านวนเตียงมากกว่า 500 เตียง) 

ตารางท่ี 13 : สัดส่วนแพทย์ต่อประชากร 
หน่วย : คน 

จังหวัด 2558 2559 2560 2561 2562 

ปัตตาน ี 3,830 4,119 3,591 3,562 3,364 

ยะลา 2,751 2,915 2,504 2,552 2,379 

นราธิวาส 4,012 4,176 3,566 3,396 3,336 

ภาคใต้ชายแดน 3,533 3,738 3,220 3,176 3,029 

ประเทศ 2,035 2,065 1,843 1,771 1,674 
ที่มา : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข 
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 อัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ที่ป้องกันได้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง โดยอัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อที่ป้องกันได้ (NCDs)  ได้แก่ โรคมะเร็ง โรคความดันโลหิต 
โรคหัวใจ โรคเบาหวาน และโรคหลอดเลือดสมอง เพ่ิมขึ้นจาก 3,932 ต่อประชากรแสนคน ในปี 2558 เป็น 
4,735 ต่อประชากรแสนคน ในปี 2562 การเจ็บป่วยของประชาชนในภาคใต้ชายแดน 3 อันดับแรก ได้แก่ 
โรคความดันโลหิตสูง หัวใจ และเบาหวาน ซึ่งมีอัตราผู้ป่วย 1,708 1,383 และ 963 ต่อประชากรแสนคน 
ตามล าดับ โดยจังหวัดที่มีอัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อที่ป้องกันได้สูงสุด คือ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีอัตรา
ผู้ป่วยคิดเป็น 5,482 ต่อประชากรแสนคน 

ตารางท่ี 14 :  ภาวะการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ 5 โรคหลัก (มะเร็ง ความดันโลหิต หัวใจ เบาหวาน   
และหลอดเลือดสมอง) 

หน่วย : ต่อประชากรแสนคน 

จังหวัด 
โรคไม่ติดต่อ 5 โรคหลัก 

2558 2559 2560 2561 2562 
ปัตตาน ี 3,157 3,026 3,186 3,375 3,431 
ยะลา 4,072 4,354 4,973 4,859 5,371 

นราธิวาส 4,526 4,231 4,699 5,390 5,482 
ภาคใต้ชายแดน 3,932 3,844 4,243 4,548 4,735 

ประเทศ 5,814 6,090 6,300 6,711 7,094 
ที่มา : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 อัตราตายมารดาและอัตราตายทารกมีแนวโน้มลดลงและสูงกว่าประเทศกว่า
เท่าตัว โดยการตายของมารดาจากการคลอดบุตรในปี ๒๕62 มีอัตรา 52.2 คนต่อการเกิดมีชีพแสนคน ซึ่งเป็น
อัตราที่สูงกว่าระดับประเทศที่ ๒2.5 เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2559 ที่อัตรา 61.8 คนต่อการเกิดมีชีพแสนคน 
โดยจังหวัดปัตตานีมีอัตราตายมารดาสูงที่สุด ที่ 65.8 คนต่อการเกิดมีชีพแสนคน รองลงมาคือจังหวัดยะลา
และนราธิวาส มีอัตราการตาย 48.4 และ 43.1 คนต่อการเกิดมีชีพแสนคน ตามล าดับ ส่วนสถานการณ์การ
ตายของทารกในปี ๒๕62 มีอัตรา 8.5 คนต่อการเกิดมีชีพพันคน ซึ่งสูงกว่าระดับประเทศที่มีอัตรา 5.7 คน
ต่อการเกิดมีชีพพันคน ซึ่งลดลงจากปี 2559 ที่อัตรา 11.8 คนต่อการเกิดมีชีพพันคน โดยจังหวัดนราธิวาสมี
อัตราตายของทารกสูงสุด คิดเป็นอัตรา 10.6 คนต่อการเกิดมีชีพพันคน รองลงมาคือจังหวัดปัตตานีและยะลา 
คิดเป็นอัตรา 8.6 และ 5.9 คนต่อการเกิดมีชีพพันคน ตามล าดับทั้งนี้สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการดูแลสุขภาพของ
มารดาในช่วงตั้งครรภ์และการดูแลทารกแรกคลอด 

ตารางท่ี 15 : อัตราตายมารดา 
หน่วย : ต่อการเกิดมีชีพแสนคน 

จังหวัด 
อัตราตายมารดา 

2558 2559 2560 2561 2562 
ปัตตาน ี 36.0 88.9 44.2 27.3 65.8 
ยะลา 39.4 28.7 38.2 56.5 48.4 

นราธิวาส 65.5 65.1 48.3 33.0 43.1 
ภาคใต้ชายแดน 47.8 61.8 43.9 38.5 52.2 

ประเทศ 24.6 26.6 21.8 19.9 22.5 
ที่มา : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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ตารางท่ี 16 :  อัตราตายทารก 
หน่วย : ต่อการเกิดมีชีพพันคน 

จังหวัด 
อัตราตายทารก (การตายเด็ก < 1 ปี) 

2558 2559 2560 2561 2562 

ปัตตาน ี 9.6 12.9 10.2 12.0 8.6 

ยะลา 8.8 10.7 8.6 8.1 5.9 

นราธิวาส 12.0 11.6 11.5 11.1 10.6 

ภาคใต้ชายแดน 10.2 11.8 10.2 10.4 8.5 

ประเทศ 6.2 6.4 5.9 6.0 5.7 
ที่มา : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

(๕) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ชายแดนที่มีแนวโน้มการเกิดเหตุและ
ผู้เสียชีวิตลดลง โดยมีสถิติจ านวนเหตุการณ์ความไม่สงบในปี 2563 จ านวน 107 เหตุการณ์ ลดลงจาก 
ปี 2559 ที่มีจ านวน 289 เหตุการณ์ ขณะที่จ านวนผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตลดลง โดยปี 2563 มีจ านวน
ได้รับบาดเจ็บ 96 คน และผู้เสียชีวิต 61 ราย ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2559 ที่มีผู้บาดเจ็บ 365 คน และ
เสียชีวิต 109 ราย ซึ่งมีปัจจัยจากการด าเนินนโยบายและยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง โดยการบูรณาการการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
การพัฒนาควบคู่กับงานด้านความมั่นคง ได้แก่ การเพ่ิมประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน และการให้ความส าคัญกับการบูรณาการงานด้านความมั่นคงกับงานด้านการพัฒนา โดยด าเนิน
โครงการที่มีกลุ่มเป้าหมายเพ่ือแก้ไขปัญหาทั้งในด้านความมั่นคงและการพัฒนา ท าให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบกับภาครัฐมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ตารางท่ี 17 : จ านวนเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน 

จังหวัด 

2559 2560 2561 2562 2563 

เห
ตุก

าร
ณ์ร

ุนแ
รง

 

ผู้เ
สีย

ชีว
ิต 

ผู้ไ
ด้ร

ับบ
าด

เจ
็บ 

เห
ตุก

าร
ณ์ร

ุนแ
รง

 

ผู้เ
สีย

ชีว
ิต 

ผู้ไ
ด้ร

ับบ
าด

เจ
็บ 

เห
ตุก

าร
ณ์ร

ุนแ
รง

 

ผู้เ
สีย

ชีว
ิต 

ผู้ไ
ด้ร

ับบ
าด

เจ
็บ 

เห
ตุก

าร
ณ์ร

ุนแ
รง

 

ผู้เ
สีย

ชีว
ิต 

ผู้ไ
ด้ร

ับบ
าด

เจ
็บ 

เห
ตุก

าร
ณ์ร

ุนแ
รง

 

ผู้เ
สีย

ชีว
ิต 

ผู้ไ
ด้ร

ับบ
าด

เจ
็บ 

ปัตตานี 125 44 203 60 50 101 67 24 35 53 35 58 38 26 21 

ยะลา 54 28 39 40 10 53 30 9 51 34 28 45 22 10 41 

นราธิวาส 110 37 123 59 17 70 42 15 35 41 17 42 47 25 34 
ภาคใต้

ชายแดน 289 109 365 159 77 224 139 48 121 128 80 145 107 61 96 

ที่มา : กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า 

(๖) ความยากจนและการว่างงาน  

 ปัญหาความยากจนโดยมีสัดส่วนคนจนสู่งสุดของประเทศ และการขาดความม่ันคง
ในการประกอบอาชีพท าให้มีอัตราการว่างงานสูง ในปี 2562 มีสัดส่วนคนจนอยู่ในระดับสูงที่ร้อยละ 24.1  
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ซึ่งสูงกว่าสัดส่วนคนจนระดับประเทศที่มีอัตราร้อยละ 6.2 โดยจังหวัดปัตตานีมีจ านวนและสัดส่วนคนจนสูง
ที่สุดที่ร้อยละ 29.7 เป็นล าดับที่ 77 ของประเทศ รองลงมาคือจังหวัดนราธิวาส และจังหวัดยะลาที่มีสัดส่วนคน
จนอยู่ที่ร้อยละ 25.5 และ 14.0 ตามล าดับ เป็นล าดับที่ 76 และ 65 ของประเทศตามล าดับ นอกจากนี้ภาคใต้
ชายแดนยังมีการว่างงานของประชาชนในอัตราที่สูงกว่าระดับประเทศ โดยเฉพาะจังหวัดนราธิวาสที่มีอัตราการ
ว่างงานสูงสุดของภาคที่ร้อยละ 4.11 รองลงมา คือ จังหวัดปัตตานี และยะลา ที่ร้อยละ 2.00 และ 0.65 
ตามล าดับ ทั้งนี้ ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพการเกษตรและประมงพ้ืนบ้านที่มีการว่างงานตามฤดูกาล และ
ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจของภาคที่หดตัวจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีการลงทุน
และการจ้างงานน้อยท าให้แรงงานในพ้ืนที่ต้องอพยพไปท างานในประเทศเพ่ือนบ้านและนอกภาคซึ่งให้ได้ค่าจ้าง
แรงงานสูงกว่า ส าหรับความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ พบว่า สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) 
ด้านรายได้ ในปี 2562 มีถึง 0.451  ลดลงจาก 0.487 ในปี 2558 แสดงให้เห็นว่าความเหลือล้ าระหว่าง
รายได้ของประชาชนลดลง อย่างไรก็ตามประชากรในภาคยังมีความเหลื่อมล้ าของสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอ
ภาคมากกว่าระดับประเทศซึ่งสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคด้านรายได้ มีค่า 0.430 

ตารางท่ี 18 : จ านวนคนและสัดส่วนคนจน 

จังหวัด 
2558 2559 2560 2561 2562 

จ านวน 
(พันคน) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(พันคน) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(พันคน) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(พันคน) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(พันคน) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

ปัตตานี 218.0 34.9 225.7 36.0 215.6 34.2 248.4 39.3 191.3 29.7 
ยะลา 93.4 21.0 94.7 21.2 58.7 13.1 104.6 23.3 66.1 14.0 

นราธิวาส 133.8 19.5 257.0 37.3 236.4 34.2 209.0 30.1 185.2 25.5 
ภาคใต้

ชายแดน 445.2 22.3 577.4 32.8 510.7 28.9 562.0 31.6 442.6 24.1 

ประเทศ 4,847.2 7.2 5,810.1 8.6 5,324.0 7.9 6,682.5 9.9 4,326.2 6.2 
ที่มา : ข้อมูลจากการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส านักงานสถิติแห่งชาติ ประมวลผลโดย สศช. 

ตารางท่ี 19 : สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ 

กลุ่มจังหวัด 2554 2556 2558 2560 2562 
ปัตตาน ี 0.374 0.438 0.392 0.448 0.494 
ยะลา 0.392 0.442 0.350 0.360 0.329 

นราธิวาส 0.532 0.421 0.599 0.478 0.474 
ภาคใต้ชายแดน 0.442 0.456 0.487 0.445 0.451 

ประเทศ 0.484 0.465 0.445 0.453 0.430 
ที่มา : สศช. 

ตารางท่ี 20 : อัตราการว่างงาน 
หน่วย : ร้อยละ 

กลุ่มจังหวัด 2558 2559 2560 2561 2562 
ปัตตาน ี 2.02 1.98 1.76 2.02 2.00 
ยะลา 1.48 1.03 0.66 0.43 0.65 

นราธิวาส 1.64 1.74 5.01 6.00 4.11 
ภาคใต้ชายแดน 1.73 1.63 2.70 3.15 2.46 

ประเทศ 0.88 0.99 1.18 1.05 0.98 
ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ
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 1.1.3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ 

(๑) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 พื้นที่ป่าไม้ลดลงเล็กน้อยจากการบุกรุกเพื่อท าการเกษตรในขณะที่พื้นที่ 
ป่าชายเลนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในปี 2562 ภาคใต้ชายแดนมีพ้ืนที่ป่าไม้ 1.73 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 25.2 
ของพ้ืนที่ภาค และคิดเป็นร้อยละ 1.7 ของพ้ืนที่ป่าไม้ทั้งประเทศ โดยลดลงเล็กน้อย คิดเป็นร้อยละ 0.7 
เนื่องจากการบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือท าการเกษตร โดยในช่วงปี 2559 – 2562 ภาคใต้ชายแดนมีพ้ืนที่ป่าไม้
ลดลงเฉลี่ยร้อยละ 0.2 ต่อปี พ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดยะลา มีสัดส่วนร้อยละ 53.1 รองลงมา คือ จังหวัด
นราธิวาส และปัตตานี มีสัดส่วนร้อยละ 43.1 และ 3.9 ตามล าดับ ทั้งนี้โดยจังหวัดปัตตานี มีอัตราลดลงของ
พ้ืนที่ป่าไม้มากที่สุดคิดเป็น ร้อยละ 3.2 จังหวัดยะลา ร้อยละ 0.8 และจังหวัดนราธิวาส ร้อยละ 0.1 
ตามล าดับ 

ตารางท่ี 21 : พื้นที่ป่าไม้ 

กลุ่มจังหวัด 
เนื้อทีท่ั้งหมด 

(ไร่) 
พื้นท่ีป่าไม้ (ล้านไร่) 

การเปลี่ยนแปลง 
พื้นท่ีป่าไม้ 

สัดส่วนพื้นท่ีป่าไม้/ 
พื้นท่ีกลุ่มจังหวัด 

สัดส่วนพื้นท่ีป่าไม้ 
กลุ่มจังหวัด/ 

พื้นท่ีป่าไม้ภาค 
(ล้านไร่) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

2558 2559 2560 2561 2562 2559-2562 2559 2562 2562 

ปัตตานี 1,235,321.61 0.06 0.07 0.07 0.07 0.07 0.002 2.03 5.4 5.6 3.9 

ยะลา 2,797,417.84 0.92 0.91 0.92 0.92 0.91 -0.007 -0.33 32.8 32.5 53.1 

นราธิวาส 2,807,081.61 0.74 0.74 0.74 0.75 0.75 0.003 0.19 26.5 26.6 43.1 

ภาคใต้ชายแดน 6,839,821.06 9.35 9.35 9.36 9.47 9.50 -0.002 -0.02 25.3 25.2 1.7 

รวมท้ังประเทศ 323,528,700 102.24 102.17 102.16 102.49 102.48 0.31 0.30 31.6 31.7 100.0 

ที่มา : ส านักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมปา่ไม้ 

ในปี 2562 ภาคใต้ชายแดนมีพ้ืนที่ป่าชายเลน 0.2 แสนไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.3  
ของพ้ืนที่ภาค และคิดเป็นร้อยละ 1.3 ของพ้ืนที่ป่าชายเลนทั้งประเทศ ในช่วงปี 2557 - 2562 มีพ้ืนที่ป่า
ชายเลนเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 24.4 เนื่องจากทุกภาคส่วนให้ความส าคัญในการอนุรักษ์พ้ืนป่าชายเลนโดยใช้
กระบวนการส่วนร่วมของภาคประชาสังคมและประชาชนบริเวณชุมชนชายฝั่งในการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ป่าชายเลน 
ซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ าและการประมงท่ีส าคัญของภาค 

 ปริมาณน้ ากักเก็บในแหล่งเก็บน้ ามีแนวโน้มลดลง จากสถิติปริมาณการเก็บกักน้ า
ได้ของอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ คือ อ่างเก็บน้ าบางลาง พบว่าปริมาณน้ าเก็บกักเฉลี่ย 5 ปี ในช่วงระหว่าง 
ปี ๒๕60 - ๒๕64 มีปริมาณน้ าที่เก็บกักได้ปริมาณ 917 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 63.0 ความจุ
ระดับเก็บกักน้ าของอ่าง ซึ่งมีปริมาณน้ าเก็บกักเฉลี่ย 5 ปี น้อยกว่าปริมาณน้ าเก็บกักเฉลี่ย 5 ปี ในช่วงระหว่าง
ปี 2555 – 2559 ซึ่งมีปริมาณน้ าเก็บกักเฉลี่ย 1,035 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 71.2 ความจุ
ระดับเก็บกักน้ าของอ่าง โดยภาคใต้ชายแดนมีแหล่งน้ าตามธรรมชาติที่สามารถกักเก็บน้ าได้ รวมทั้งมีปริมาณ
น้ าฝนค่อนข้างมากถึงแม้ว่าความสามารถในการกักเก็บจะค่อนข้างต่ าแต่ไม่ส่งผลต่อการอุปโภคบริโภคและ 
การท าการเกษตรของประชาชนมากนัก  
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ตารางท่ี 22 : ปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ของภาคใต้ชายแดน 
หน่วย : ล้าน ลบ.ม. 

ที่มา : กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 คุณภาพน้ าในแหล่งน้ าส าคัญมีแนวโน้มลดลง จากการส ารวจคุณภาพน้ าในแหล่ง
น้ าส าคัญของภาคใต้ชายแดน จ านวน 3 แหล่ง ได้แก่ แม่น้ าปัตตานีตอนบน แม่น้ าปัตตานีตอนล่าง และแม่น้ า
สายบุรี พบว่าในปี 2562 คุณภาพน้ าของแม่น้ าปัตตานีตอนบน แม่น้ าปัตตานีตอนล่าง อยู่ในระดับพอใช้  
ซึ่งคุณภาพของแม่น้ าทั้งสองสายลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 ที่คุณภาพน้ าทั้ง 2 สายอยู่ในระดับดี  
ทั้งนี้ตั้งแต่ปี 2558 – 2562 แม่น้ าสายบุรียังคงมีคุณภาพน้ าอยู่ในระดับดี เมื่อเทียบกับแม่น้ าทั้งสองสายที่มี
คุณภาพน้ าลดลง 

ตารางท่ี 23 : คุณภาพแหล่งน้ าของแม่น้ าสายหลักในภาคใต้ชายแดน 

แหล่งน้ า 2558 2559 2560 2561 2562 
ปัตตานีตอนบน ด ี ด ี พอใช้ ด ี พอใช้ 
ปัตตานีตอนล่าง ด ี ด ี พอใช้ ด ี พอใช้ 

สายบุร ี ด ี ด ี ด ี ด ี ด ี
ที่มา  : รายงานสถานการณ์มลพิษประเทศไทย, กรมควบคุมมลพิษ 

 คุณภาพน้ าทะเลชายฝั่งอยู่ในระดับดี จากการตรวจประเมินคุณภาพน้ าทะเล
ชายฝั่งโดยดัชนีคุณภาพน้ าทะเล (Marine Water Quality Index) ของกรมควบคุมมลพิษ พบว่าคุณภาพน้ า
ทะเลในจังหวัดปัตตานี บริเวณอ่าวปัตตานี คุณภาพน้ าปรับขึ้นจากระดับพอใช้ในปี 2560 เป็นระดับดีใน  
ปี ๒๕61 ทั้งนี้คุณภาพน้ าทะเลชายฝั่งบริเวณปากแม่น้ าบางนรา จังหวัดนราธิวาส ยังคงอยู่ในระดับดี 
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 – 2561 

ตารางท่ี 24 : คุณภาพน้ าค านวณหาค่าดัชนีคุณภาพน้ าทะเลชายฝั่ง (Marine Water Quality Index) 

แหล่งน้ า 2557 2558 2559 2560 2561 
ปัตตานี 

(อ่าวปัตตานี) 
ด ี ดี ด ี พอใช้ ด ี

นราธิวาส 
(ปากแม่น้ าบางนรา) 

ด ี ดี ด ี ด ี ด ี

ที่มา  : รายงานคุณภาพน้ าทะเลป ี2555-2561 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ปริมาณขยะมูลฝอยมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยและมีการน าขยะไปใช้ประโยชน์มากขึ้น 
ในช่วงปี 2560 – 2562 มีอัตราปริมาณขยะที่เกิดขึ้นลดลงร้อยละ 0.4 เมื่อเทียบกับในช่วงปี 2557 – 2559 
ซึ่งมีอัตราปริมาณขยะที่เกิดขึ้นเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.4 โดยในปี ๒๕62 มีปริมาณขยะท่ีเกิดขึ้นทั้งสิ้น 0.72 ล้านตัน 
หรือคิดเป็นร้อยละ 3.02 ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งประเทศ นอกจากนี้ภาคใต้ชายแดนมีแนวโน้มปริมาณ

อ่างเก็บน้ า 
ความจุระดับเก็บ
กักน้ าของอ่าง  

(นรก.) 
2560 2561 2562 2563 2564 เฉลี่ย 5 ปี  

(2555- 2559) 
เฉลี่ย 5 ปี  

(2560-2564) 

บางลาง 1,454 623 1,192 862 847 1,059 1,035 917 

ร้อยละของความจ ุ 100 42.8 82.0 59.0 58.3 72.8 71.2 63.0 
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สัดส่วนขยะที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์เพ่ิมขึ้นเช่นกัน ในช่วงปี 2560 – 2562 มีอัตราปริมาณขยะที่ถูกน าไปใช้
ประโยชน์เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5 ซึ่งในปีล่าสุด 2562 มีปริมาณขยะที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์ จ านวน 0.34 ล้านตัน 
คิดเป็นร้อยละ 2.97 ของปริมาณขยะที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์ทั้งประเทศ ซึ่งอาจเป็นผลมาจากมาตรการของ
ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ตระหนักและให้ความส าคัญในการร่วมกันแก้ไขปัญหาขยะมากขึ้น 
และการส่งเสริมการผลิตพลังงานไฟฟ้าชีวมวลส่งผลให้มีการใช้ประโยชน์จากขยะเพ่ิมมากขึ้น 

ตารางท่ี 25 : ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น  ที่ก าจัดอย่างถูกต้อง และท่ีถูกน าไปใช้ประโยชน์ ปี 2557 - 2559 

กลุ่มจังหวัด 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ค่าเฉลี่ยปี 2557 - 2559 

ปริมาณขยะ 
ที่เกดิขึ้น  

(ล้านตัน/ปี) 

ปริมาณขยะที่
ก าจัดถูกต้อง  
(ล้านตัน/ปี) 

ปริมาณขยะ 
ที่ถูกน าไปใช้
ประโยชน ์

(ล้านตัน/ปี) 

ปริมาณขยะ 
ที่เกดิขึ้น  

(ล้านตัน/ปี) 

ปริมาณขยะ
ที่ก าจัด
ถูกต้อง  

(ล้านตัน/ปี) 

ปริมาณขยะ 
ที่ถูกน าไปใช้
ประโยชน ์

(ล้านตัน/ปี) 

ปริมาณขยะ 
ที่เกดิขึ้น  

(ล้านตัน/ปี) 

ปริมาณขยะที่
ก าจัดถูกต้อง  
(ล้านตัน/ปี) 

ปริมาณขยะ 
ที่ถูกน าไปใช้
ประโยชน ์

(ล้านตัน/ปี) 

ปริมาณขยะ 
ที่เกดิขึ้น  

(ล้านตัน/ปี) 

ปริมาณขยะ
ที่ก าจัด
ถูกต้อง  

(ล้านตัน/ปี) 

ปริมาณขยะ 
ที่ถูกน าไปใช้
ประโยชน ์

(ล้านตัน/ปี) 

ปัตตานี 0.20 0.06 0.09 0.20 0.07 0.09 0.24 0.03 0.09 0.21 0.05 0.09 

ยะลา 0.27 0.04 0.09 0.31 0.04 0.14 0.22 0.09 0.09 0.27 0.06 0.11 

นราธิวาส 0.23 0.03 0.08 0.23 0.05 0.08 0.27 0.03 0.11 0.25 0.03 0.09 

รวมภาคใต้
ชายแดน 

0.70 0.13 0.27 0.74 0.16 0.31 0.73 0.15 0.29 0.72 0.15 0.29 

ร้อยละ 3.13 2.85 6.35 3.29 3.36 6.96 3.18 2.55 6.07 3.20 2.89 6.45 

ประเทศ 22.22 4.53 4.23 22.65 4.73 4.42 22.84 6.02 4.72 22.57 5.09 4.46 

ที่มา : ข้อมูลการส ารวจขยะโดยกรมควบคุมมลพิษ 

ตารางที่ 26  :  ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น  ที่ก าจัดอย่างถูกต้อง และที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์ ปี 2560 - 2562 

กลุ่ม
จังหวัด 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ค่าเฉลี่ยปี 2560 - 2562 

ปริมาณขยะ 
ที่เกดิขึ้น  

(ล้านตัน/ปี) 

ปริมาณขยะที่
ก าจัดถูกต้อง  
(ล้านตัน/ปี) 

ปริมาณขยะ 
ที่ถูกน าไปใช้
ประโยชน ์

(ล้านตัน/ปี) 

ปริมาณขยะ 
ที่เกดิขึ้น  

(ล้านตัน/ปี) 

ปริมาณขยะที่
ก าจัดถูกต้อง  
(ล้านตัน/ปี) 

ปริมาณขยะ 
ที่ถูกน าไปใช้
ประโยชน ์

(ล้านตัน/ปี) 

ปริมาณขยะ 
ที่เกดิขึ้น  

(ล้านตัน/ปี) 

ปริมาณขยะที่
ก าจัดถูกต้อง  
(ล้านตัน/ปี) 

ปริมาณขยะ 
ที่ถูกน าไปใช้
ประโยชน ์

(ล้านตัน/ปี) 

ปริมาณขยะ 
ที่เกดิขึ้น  

(ล้านตัน/ปี) 

ปริมาณขยะที่
ก าจัดถูกต้อง  
(ล้านตัน/ปี) 

ปริมาณขยะ 
ที่ถูกน าไปใช้
ประโยชน ์

(ล้านตัน/ปี) 

ปัตตานี 0.24 0.03 0.10 0.24 0.02 0.12 0.25 0.03 0.11 0.25 0.03 0.11 

ยะลา 0.22 0.09 0.09 0.20 0.07 0.11 0.20 0.06 0.1 0.21 0.07 0.10 

นราธิวาส 0.27 0.04 0.10 0.27 0.04 0.10 0.27 0.04 0.12 0.27 0.04 0.11 

รวมภาคใต้
ชายแดน 

0.74 0.16 0.30 0.72 0.13 0.32 0.72 0.12 0.34 0.73 0.14 0.32 

ร้อยละ 3.29 1.83 5.01 3.12 1.88 3.66 3.02 2.07 2.97 3.14 1.91 3.66 

ประเทศ 22.52 8.70 5.92 23.10 6.93 8.84 23.75 5.95 11.42 23.12 7.19 8.73 

ที่มา : ข้อมูลการส ารวจขยะโดยกรมควบคุมมลพิษ 

(๒) ภัยพิบัติ 

 สถานการณ์ไฟไหม้ป่ามีแนวโน้มลดลง ในปี 2563 ภาคใต้ชายแดนเกิดไฟไหม้ป่า
จ านวน 4 ครั้ง มีพ้ืนที่ถูกไฟไหม้ป่า 8.76 ไร่ ทั้งนี้ภาคใต้ชายแดนมีการเกิดไฟไหม้ป่าลดลงจากปี 2559 ที่มี
การเกิดไฟไหม้ป่า 16 ครั้ง ลดลงคิดเป็นร้อยละ 25 และมีพ้ืนที่ถูกไฟไหม้ป่า 3,314 ไร่ ลดลงคิดเป็นร้อยละ 
0.26 โดยในระหว่างปี 2559 – 2563 มีการเกิดไฟไหม้ป่าเฉลี่ย 5 ครั้งต่อปี คิดเป็นพ้ืนที่ที่ถูกไฟไหม้เฉลี่ย 
666.66 ไร่ต่อปี หากเปรียบเฉลี่ยระหว่างแผนพัฒนาฯ ปี 2555 – 2559 เกิดไฟไหม้ป่าเฉลี่ย 11 ครั้งต่อปี 
คิดเป็นพ้ืนที่ถูกไฟไหม้เฉลี่ย 251 ไร่ต่อปี ในขณะที่ปี 2560 – 2563 เกิดไฟไหม้ป่าเฉลี่ย 2 ครั้งต่อปี  
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คิดเป็นพ้ืนที่ถูกไฟไหม้เฉลี่ย 5 ไร่ต่อปี เปลี่ยนแปลงเกิดไฟไหม้ป่าลดลง 9 ครั้งต่อปี พ้ืนที่ไฟไหม้ป่าลดลง 
946 ไร่ต่อปี 

ตารางท่ี 27 : สถิติไฟไหม้ป่าของภาคใต้ชายแดน 

กลุ่มจังหวัด 
2559 2560 2561 2562 2563 

จ านวน
คร้ัง 

พื้นท่ีถูก 
ไฟไหม้  (ไร่) 

จ านวน
คร้ัง 

พื้นท่ีถูก 
ไฟไหม้  (ไร่) 

จ านวน
คร้ัง 

พื้นท่ีถูก 
ไฟไหม้  (ไร่) 

จ านวน
คร้ัง 

พื้นท่ีถูก 
ไฟไหม้  (ไร่) 

จ านวน
คร้ัง 

พื้นท่ีถูก 
ไฟไหม้  (ไร่) 

ปัตตานี 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.30 1 0.34 

ยะลา 1 40.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

นราธิวาส 15 3,273.83 1 2.00 0 0.00 3 8.42 3 8.42 

รวมท้ังภาคใต้ชายแดน 16 3,313.83 1 2.00 0 0 4 8.72 4 8.76 
ร้อยละของไฟไหม้ป่าภาค : 
ประเทศ 

0 2.63 0 0.00 0 0.00 0 0.01 0 0.01 

ที่มา : สถานีควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ (http://www.dnp.go.th/forestfire/web/frame/statistic.html) 

ตารางท่ี 28 : สถิติไฟไหม้ป่าของภาคใต้ชายแดนเฉลี่ยต่อปี 

กลุ่มจังหวัด 
2555 - 2559 2560 – 2563 การเปลี่ยนแปลง 

จ านวนคร้ัง พื้นท่ีถูก 
ไฟไหม้  (ไร่) จ านวนคร้ัง พื้นท่ีถูก 

ไฟไหม้  (ไร่) จ านวนคร้ัง พื้นท่ีถูก 
ไฟไหม้  (ไร่) 

ปัตตานี 0 0.00 1 0.16 1 0.16 

ยะลา 0 8.00 0 0.00 0 -8.00 

นราธิวาส 11 943.07 2 4.71 -9 -938.36 

รวมท้ังภาคใต้ชายแดน 11 951.07 2 4.87 -9 -946.20 

ร้อยละของไฟไหม้ป่าภาค : ประเทศ 0 1.38 0 0.00 0 -1.38 

ที่มา : สถานีควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ (http://www.dnp.go.th/forestfire/web/frame/statistic.html) 

 สถานการณ์อุทกภัยมีแนวโน้มลดลงแต่ยังน้ าท่วมซ้ าซากบริเวณที่ราบลุ่มและ
บริเวณริมฝั่งลุ่มน้ าหลักของภาค ในช่วงปี 2560 - 2561 มีอัตราการเกิดผลกระทบจากอุทกภัย (หมู่บ้าน) 
ลดลงร้อยละ 40 ทั้งนี้ สถานการณ์อุทกภัยในช่วงปี ๒๕๕8 - ๒๕61 ของภาคใต้ชายแดนเป็นสถานการณ์ 
น้ าท่วมที่เกิดขึ้นตามฤดูกาล โดยเฉพาะบริเวณริมฝั่งแม่น้ าสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส และริมแม่น้ าปัตตานี 
จังหวัดปัตตานี โดยในปี 2561 มีจ านวนหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจ านวน 53 หมู่บ้าน ครัวเรือน
ที่ได้รับผลกระทบจ านวน 518 ครัวเรือน ลดลงจากปี 2560 ที่มีจ านวนหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
จ านวน 1,588 หมู่บ้าน ลดลงคิดเป็นร้อยละ 3.34 และมีครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ 117 ,769 ครัวเรือน 
ลดลงคิดเป็นร้อยละ 0.44 สอดคล้องกับปริมาณฝน 2561 เท่ากับ 2 ,412 มิลลิเมตร ซึ่งต่ ากว่าปริมาณ
น้ าฝนปี 2560 ที่เท่ากับ 3,395 มิลลิเมตร  

ตารางท่ี 29 : สถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ชายแดน ปี 2557 - 2561 

กลุ่มจังหวัด 
2557 2558 2559 2560 2561 

หมู่บ้าน ครัวเรือน หมู่บ้าน ครัวเรือน หมู่บ้าน ครัวเรือน หมู่บ้าน ครัวเรือน หมู่บ้าน ครัวเรือน 
ปัตตานี 408 30,960 0 0 249 8,307 392 42,028 7 0 

ยะลา 275 37,023 0 0 466 18,164 644 51,036 0 0 

นราธิวาส 548 63,392 0 0 647 28,073 552 24,705 46 518 

รวมท้ังภาค 1,231 131,375 0 0 1,362 54,544 1,588 117,769 53 518 

ร้อยละของอุทกภัย
ภาค : ประเทศ 8.18 21.83 0 0 5.57 9.45 3.25 8.83 0.35 0.12 

ประเทศ 15,044 601,796 5,962 212,739 24,473 577,426 48,903 1,333,791 15,130 418,338 

ที่มา : ประมวลข้อมูลตามกลุ่มพื้นที่ จากข้อมูลรายจังหวัดของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 
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ตารางท่ี 30 : ค่าเฉลี่ยสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ชายแดน ระหว่างปี 2555 - 2559 และระหว่าง 
ปี 2560 - 2561 

จังหวัด ค่าเฉลี่ยปี 2555 - 2559 ค่าเฉลี่ยปี 2560 - 2563 
หมู่บ้าน ครัวเรือน หมู่บ้าน ครัวเรือน 

ปัตตาน ี 232 12,999 200 21,014 
ยะลา 216 14,800 322 255,18 
นราธิวาส 480 28,394 299 12,612 
รวมท้ังภาค 927 56,192 821 59,144 
ร้อยละของอุทกภัยภาค : ประเทศ 5.22 7.60 2.56 6.75 
ประเทศ 17,770 739,027 32,017 876,065 

ที่มา : ประมวลข้อมูลตามกลุ่มพื้นที่ จากข้อมูลรายจังหวัดของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 

 การกัดเซาะชายฝั่งทะเลลดลง ในปี 2561 ชายฝั่งทะเลภาคใต้ชายแดนถูกกัดเซาะ
รวม 57.23 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 7.87 ของชายฝั่งทะเลของประเทศ ทั้งนี้ภาคใต้ชายแดนมีพ้ืนที่  
การกัดเซาะชายฝั่งลดลงจากปี 2560 ที่มีพ้ืนที่กัดเซาะรวม 76.11 กิโลเมตร ลดลงคิดเป็นร้อยละ 24.81 
โดยจังหวัดปัตตานีมีการกัดเซาะชายฝั่งรวม 30.64 กิโลเมตร ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2560 ซึ่งมีพ้ืนที่ถูกกัด
เซาะรวม 44.23 กิโลเมตร ลดลงคิดเป็นร้อยละ 30.73 จังหวัดนราธิวาส มีพ้ืนที่การกัดเซาะรวม 26.59 
กิโลเมตร ลดลงจากปี 2560 ซึ่งมีพ้ืนที่ถูกกัดเซาะรวม 31.88 กิโลเมตร ลดลงคิดเป็นร้อยละ 16.59 ทั้งนี้
สาเหตุหลักการกัดเซาะชายฝั่งในพ้ืนที่ภาคใต้ชายแดนมาจากลมมรสุมที่รุนแรง ท าให้ชายฝั่งได้ถูกกัดเซาะอย่าง
ต่อเนื่องติดต่อกันมาเป็นระยะเวลานาน รวมถึงการบุกรุกพ้ืนที่ตามแนวชายฝั่งเพ่ือท าการเกษตรและเลี้ยงสัตว์  
ส่งผลให้แนวพ้ืนที่ที่โดนกัดเซาะขยายมาถึงพ้ืนที่ชุมชนและแนวถนนโดยตลอดชายฝั่ง 

ตารางท่ี 31 : พื้นที่การกัดเซาะชายฝั่งทะเลของภาคใต้ชายแดน 
หน่วย : กโิลเมตร 

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
ความยาว
ชายฝ่ัง 

พื้นที่ประสบปัญหากัดเซาะ 

2554 2557 2560 2561 
ค่าเฉลี่ยปี ค่าเฉลี่ยปี 

2560 - 2561 
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 197.05 105.93 182.48 76.11 57.23 -24.81 

ปัตตานี 140.03 61.94 101.29 44.23 30.64 -30.73 

นราธิวาส 57.02 43.99 81.19 31.88 26.59 -16.59 
ที่มา  : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑.๒ ผลการพัฒนาภาคในช่วงท่ีผ่านมา  

 การขับเคลื่อนการพัฒนาภาคใต้ชายแดน ในช่วง 3 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ที่มุ่งสู่
เป้าหมาย  “เป็นแหล่งผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่ส าคัญของประเทศ และเป็นเมือง
ชายแดนเชื่อมโยงการค้าและการท่องเที่ยวกับพื้นที่ภาคใต้และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศมาเลเซียและ
สิงคโปร์ ชุมชนมีความเข้มแข็งอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม” โดยมีมุ่งเน้นการพัฒนาใน 
3 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรเพื่อสร้างความ
มั่นคงให้กับภาคการผลิต (๒) พัฒนาเมืองสุไหงโก-ลก และเมืองเบตง ให้เป็นเมืองการค้าและเมืองท่องเที่ยว
ชายแดน และพัฒนาเมืองยะลาให้เป็นเมืองน่าอยู่และศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาคใต้ชายแดน และ (๓) เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านรายได้ การศึกษา และ
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สาธารณสุข และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  ผ่านกลไกการขับเคลื่อนร่วมกันของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งภาค
ราชการ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยเฉพาะการด าเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติ
การภาคประจ าปี และงบประมาณปกติประจ าปีของส่วนราชการ งบประมาณภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัด และงบประมาณภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพ่ือมุ่งพัฒนาให้ภาคใต้ชายแดนบรรลุเป้าหมาย
และตัวชี้วัด ได้แก่ (๑) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคใต้ชายแดนขยายตัวเพิ่มขึ้น และ  
(๒) สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ภาคใต้ชายแดนลดลง  

ตารางท่ี 32 : ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานรวม  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
และผลการด าเนินงาน 2562 2563 

อัตราการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกจิ
ของภาคใต้ชายแดน 

ค่าเป้าหมาย เพิ่มขึ้นไมต่่ ากว่า 
ร้อยละ 3.02 

เพิ่มขึ้นไมต่่ ากว่า 
ร้อยละ 3.02 

ผลการด าเนินงาน ลดลงร้อยละ 0.46 N/A 
สัมประสิทธ์ิความไมเ่สมอภาค (Gini 
Coefficient) ในการกระจายรายได้

ภาคใต้ชายแดน 

ค่าเป้าหมาย ลดลงต่ ากว่า 
๐.๔๔๕ 

ลดลงต่ ากว่า 
๐.๔๔๕ 

ผลการด าเนินงาน 0.451 N/A 

ผลการพัฒนาของภาคใต้ชายแดนในช่วง 3 ปีแรกของแผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน ปีที่ผ่านมา 
ส่วนใหญ่ไม่สามารถบรรลุตามค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยภาพรวมผลการด าเนินงานที่มุ่งเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ ๑ 
อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคใต้ชายแดนขยายตัวเพิ่มขึ้น ปรากฏว่า ปี 2562 ปรับตัวลดลง
ร้อยละ 0.46 ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดให้เพิ่มขึ้นไม่ต่ ากว่าร้อยละ 3.02 และตัวชี้วัดที่ ๒ สัมประสิทธิ์
ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ภาคใต้ชายแดนลดลง ปรากฏว่าปี 2562 
สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) การกระจายรายได้ของภาคใต้ชายแดน 0.451 ซึ่งสูงกว่า
เป้าหมายให้ลดลงต่ ากว่า 0.445 เนื่องจากเศรษฐกิจภาคพ่ึงภาคเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรขั้นต้น
เพ่ือการส่งออก (ยางพารา ไม้ผล ประมง) ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย และมาตรการกีดกัน
ทางการค้าของประเทศผู้น าเข้าหลักโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ประมง รวมทั้งผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศที่ท าให้เกิดปัญหาน้ าท่วม ภัยแล้งและการเกิดโรคระบาดในพืชและโรคอุบัติใหม่โดยเฉพาะสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจและสังคม ในวงกว้าง
และรุนแรง และสถานการณ์ความไม่สงบยังส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดย
มีผลการพัฒนาภาคใต้ชายแดน ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1.2.1 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร 
เพื่อสร้างความม่ันคงให้กับภาคการผลิต  

ผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ ในช่วง ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน  
(ปี 2560 - 2566) พบว่า การพัฒนาภาคภาคการเกษตรของภาคใต้ชายแดนไม่สามารถท าให้มูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของภาคใต้ชายแดนเพ่ิมขึ้นได้ตามเป้าหมาย โดยในปี 2562 อัตราการขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรหดตัวร้อยละ 3.8  ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดให้เพ่ิมขึ้นไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
1.19 เนื่องจากปัญหาปรากฏการเอลนิญ่าท าให้มีฝนตกชุก การขาดแคลนแรงงานกรีดยางและในอุตสาหกรรม
แปรรูปยางพาราขั้นต้น ปริมาณสัตว์น้ าขึ้นท่าของท่าเรือประมงหลักท่ีมีแนวโน้มลดลง และอุตสาหกรรมภายใน



 

ร่าง กรอบแผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน (พ.ศ. 2566 – 2570) ๒๐๕ 

ภาคซึ่งส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรเพ่ือการส่งออกได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้การส่งออกสินค้าชะลอตัวลง 

ตารางที ่๓3 : ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานรวม ยุทธศาสตร์ที่ 1 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
และผลการด าเนินงาน 2562 2563 

อัตราการขยายตัวการผลิตภาคเกษตร
ภาคใต้ชายแดน 

ค่าเป้าหมาย เพิ่มขึ้นไมต่่ ากว่า 
ร้อยละ ๑.๑๙ 

เพิ่มขึ้นไมต่่ ากว่า 
ร้อยละ ๑.๑๙ 

ผลการด าเนินงาน หดตัวร้อยละ 3.8 N/A 

อัตราการขยายตัวของการผลิตสาขา
อุตสาหกรรมภาคใต้ชายแดน 

ค่าเป้าหมาย เพิ่มขึ้นไมต่่ ากว่า 
ร้อยละ ๒.๖๖ 

เพิ่มขึ้นไมต่่ ากว่า 
ร้อยละ ๒.๖๖ 

ผลการด าเนินงาน หดตัวร้อยละ 2.4 N/A 
หมายเหตุ : ค่าเป้าหมายประเทศ GRP ภาคเกษตร และภาคอุตสาหกรรม ค านวณจากค่าเป้าหมายประเทศ 

ผลการด าเนินงานตามแนวทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สรุปได้ ดังนี้ 

(๑) พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร  โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาประสิทธิภาพ
การผลิตภาคเกษตรในสินค้าเกษตรหลักของภาค ยางพารา ปาล์มน้ ามัน และไม้ผล  และการส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีการเกษตรเพ่ือแก้ไขปัญหาโรคระบาดในพืชจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และ 
การบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ าและขยายพ้ืนที่ชลประทาน โครงการที่ส าคัญ อาทิ โครงการพัฒนา
ศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร(ภาคใต้ชายแดน) โดยการพัฒนาระบบชลประทานและจัดการแหล่งน้ าเพ่ือ
การเกษตรและป้องกันอุทกภัยในพ้ืนที่ 9,357 ไร่ เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตยางพารา ปาล์มน้ ามัน มะพร้าว 
และไม้ผล การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่สู่การเป็น Smart Farmer  
การส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์เพ่ือสร้างความม่ันคงด้านอาชีพ การส่งเสริมการผลิตสินค้าไม้ผล (หมู่บ้านลองกอง
คุณภาพ) สินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ให้เป็นสินค้าปลอดภัยและสินค้าอินทรีย์  อาทิ ไก่เบตง กล้วยหิน  
การส่งเสริมและพัฒนาด้านการตลาดให้กับผู้ประกอบการปศุสัตว์ การปรับปรุงท่าเรือปัตตานีเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
การขนส่งทางน้ า และการพัฒนาแหล่งน้ า ระบบกักเก็บน้ า และเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ าเพ่ือการเกษตร
และป้องกันอุทกภัย เป็นต้น  

(๒) การแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรหลักและสินค้าอัตลักษณ์ของภาค ให้
ความส าคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรเพ่ือสร้างความมั่นคงให้กับ
ภาคการผลิต การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เขตอุตสาหกรรมเกษตรหลักของภาค ยกระดับอุตสาหกรรม
ประมง โดยการปรับปรุงตลาดสัตว์น้ าและพ้ืนโรงคลุมท่าเทียบเรือประมงปัตตานี  และส่งเสริมการแปรรูป
การเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการสนับสนุนการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือยกระดับการแปรรูป
และเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ในพ้ืนที่นวัตกรรม ยกระดับเกษตรกรรายย่อย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไปสู่
ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรมืออาชีพ Smart Entrepreneur Smart SMEs และ Startup การจัดตั้งโรงงานแปร
รูปผลผลิตทางการเกษตรครบวงจร พัฒนาศักยภาพตลาดและจับคู่เจรจาธุรกิจการค้ากับผู้ประกอบตลาดปศุสัตว์ 

1.2.2 ยุทธศาสตร์ที่  2 พัฒนาเมืองสุไหงโก-ลก และเมืองเบตง ให้เป็นเมืองการค้าและ 
เมืองท่องเที่ยวชายแดน และพัฒนาเมืองยะลาให้เป็นเมืองน่าอยู่และศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาคใต้ชายแดน 

ผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ 2 ในช่วง ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน  
(ปี 2560 - 2566) พบว่า การพัฒนาเมืองท่องเที่ยวและเมืองการค้าชายแดนหลักของภาค ต่ ากว่าเป้าหมาย



 

ร่าง กรอบแผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน (พ.ศ. 2566 – 2570) ๒๐๖ 

ตัวชี้วัดที่ก าหนด โดยในปี 2562 รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเพียง ร้อยละ 0.23 และในปี 2563 
ลดลงร้อยละ 66.44 ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดให้เพ่ิมขึ้นปีละไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10 และมูลค่าการค้า
ชายแดนของภาคใต้ชายแดน ทั้ง 4 ด่าน ในปี 2562 ร้อยละ 0.02 เพิ่มเล็กน้อย แต่ในปี 2563 กลับ
ลดลงอย่างรุนแรงมูลค่าการค้าชายแดนลดลงร้อยละ 21.65 ต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดให้เพ่ิมขึ้น ในปี 
2562 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4 และในปี 2563 เพิ่มข้ึนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5 ทั้งนี้สาเหตุส าคัญของการหดตัวอย่าง
รุนแรงของรายได้จากท่องเที่ยวและมูลค่าการค้าชายแดน เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวของ
มาเลเซียและไทยส่งผลให้มีการประกาศปิดด่านชายแดนไม่ให้มีการเดินทางข้ามแดนระหว่างประเทศในบาง
ช่วง และมีการควบคุมการส่งออกสินค้าอย่างเคร่งครัด ท าให้การส่งออก-น าเข้าสินค้าผ่านแดนลดลง 
นักท่องเที่ยวต่างชาติและชาวไทยไม่สามารถเข้ามาท่องเที่ยวได้ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียและ
สิงคโปร์ซึ่งเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวหลักของภาค และภาวะเศรษฐกิจโลกที่ถดถอยส่งผลให้สินค้าส่งออกมีปริมาณ
และมูลค่าลดลง 

ตารางที ่๓4 : ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานรวม ยุทธศาสตร์ที่ 2 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
และผลการด าเนินงาน 2562 2563 

รายได้การท่องเที่ยวภาคใต้ชายแดน ค่าเป้าหมาย เพิ่มขึ้นไมต่่ ากว่า 
ร้อยละ ๑๐ 

เพิ่มขึ้นไมต่่ ากว่า 
ร้อยละ ๑๐ 

ผลการด าเนินงาน  เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.23 ลดลงร้อยละ 66.44 

มูลค่าการค้าชายแดนภาคใต้ชายแดน ค่าเป้าหมาย เพิ่มขึ้นไมต่่ ากว่า 
ร้อยละ ๔ 

เพิ่มขึ้นไมต่่ ากว่า 
ร้อยละ ๕ 

ผลการด าเนินงาน  เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.02 ลดลงร้อยละ 21.65 

ผลการด าเนินงานตามแนวทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 สรุปได้ ดังนี้ 

(๑) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเมืองชายแดน
และเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาคให้เพียงพอและได้มาตรฐาน   โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกให้ได้มาตรฐานเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวและการค้าการลงทุน
ของเมืองชายแดนและเมืองเศรษฐกิจ และเขตเศรษฐกิจพิเศษ การเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมทั้งทางบก ทาง
น้ าและทางอากาศ การพัฒนาด่านชายแดนทั้ง 4 ด่าน (สุไหงโก-ลก ตากใบ และบูเก๊ะตา จ.นราธิวาส และ
ด่านเบตง จังหวัดยะลา) ให้มีมาตรฐาน เพ่ือสร้างการเติบโตให้กับเศรษฐกิจของภาค โดยได้ด าเนินการพัฒนาที่
ส าคัญ อาทิ  การก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง อ าเภอเบตงจังหวัดยะลา โครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร
หลังใหม่ และสิ่งก่อสร้างประกอบอ่ืนๆ พร้อมครุภัณฑ์อ านวยความสะดวกท่าอากาศยาน ท่าอากาศยาน
นราธิวาส ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมืองนราธิวาส การปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 410 เชื่อมสู่อ าเภอเบตง 
และการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 4056  และ 4057 เชื่อมด่านศุลกากรสุไหงโก –ลก – ด่านชายแดนบูเก๊ะตา 
การปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 42 – สี่แยกสะพานปลา ต าบลบานา อ าเภอเมืองปัตตานี เพ่ืออ านวยความ 
สะดวกการขนส่งสินค้าจากเขตอุตสาหกรรมในพ้ืนที่  

(๒) การพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองชายแดนและแหล่งท่องเที่ยวเชิงเวศและวัฒนธรรมใน
พื้นที่ตอนในของภาค ให้ความส าคัญกับการการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวส าคัญให้มีความสะดวกและมาตรฐาน 
โดยมีโครงการส าคัญ อาทิ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง (ก่อสร้างระบบส่งน้ า



 

ร่าง กรอบแผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน (พ.ศ. 2566 – 2570) ๒๐๗ 

เพ่ือการบริโภคและพัฒนาพ้ืนที่ต่อเนื่องเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง)  พัฒนาทางหลวง
หลักที่เชื่อมโยงสู่แหล่งท่องเที่ยวของภาคเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยว  และการปรับปรุงภูมิทัศน์และที่พัก 
ริมทางเบตงสู่ทะเลสาบป่าฮาลาบาลา อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา การจัดงานเทศกาลเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว
ของดีแต่ละจังหวัด จัดงานวันลองกอง การจัดงานตามประเพณีวัฒนธรรมแหล่งท่องเที่ยวหลัก เช่น เทศกาล
ไหว้ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว เป็นต้น  

(๓) การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและส่งเสริมด้านการค้าการลงทุน  โดยสนับสนุน 
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส อาทิ เร่งรัดการจัดหาพ้ืนที่เพ่ือพัฒนาเป็นเขตนิคมอุตสาหกรรม
นราธิวาส ในพ้ืนที่อ าเภอยี่งอ พัฒนาผังเมืองรวมเมืองเบตง ระยะ 2 เพ่ือเป็นเมืองการค้าและเมืองท่องเที่ยว
ชายแดน ปรับปรุงถนนเพ่ือการรองรับเขตอุตสาหกรรมท่าเทียบเรือและการท่องเที่ยว พัฒนาอุตสาหกรรม 
เพ่ือการสร้างงานที่ยั่งยืนในพ้ืนที่ภาคใต้ชายแดน (Hand in Hand) การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพ่ือรองรับ 
การลงทุนในพ้ืนที่อุตสาหกรรมแห่งใหม่ โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนภาคใต้ โดยการเชื่อมโยง
การค้า จับคู่เจรจาธุรกิจการค้า และจัดงานแสดงและจ าหน่ายสินค้าจังหวัดชายแดนใต้ 

1.2.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 

ผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ในช่วง ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน 
(ปี 2560 - 2566) พบว่า ต่ ากว่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่ก าหนด โดยในปี 2562 สัดส่วนคนจนของภาคใต้
ชายแดนคิดเป็นร้อยละ 24.05 ต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดให้ลดลงน้อยกว่าร้อยละ 29 และอัตราการ
ว่างงาน ในปี 2562 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.46  และในปี 2563 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.41 ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมายที่
ก าหนดให้ลดลงปีละไม่ต่ ากว่าร้อยละ 2  ปัญหาความยากจนยังเป็นปัญหาที่ส าคัญและรุนแรงมายาวนานใน
พ้ืนที่ภาคใต้ชายแดน สาเหตุส าคัญเกิดจากปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ส่งผลต่อ 
ส่งผลกระทบต่อการลงทุน การจ้างงาน และการเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคใต้ชายแดน ท าให้เป็นอุปสรรค
ต่อการประกอบอาชีพและการสร้างรายได้ของประชาชนในภาค นอกจากนี้ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรที่มีการผลิตแบบดั้งเดิม และส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย ซึ่งรายได้ครัวเรือนต่ า เป็นสังคม  
พหุวัฒนธรรมที่ยังมีความหลากหลายด้านความเชื่อ ภาษาและศาสนา ท าให้เป็นข้อจ ากัดในการพัฒนาทั้งด้าน
การศึกษา ด้านสาธารณสุข การเข้าถึงบริการภาครัฐอ่ืนๆ รวมทั้งผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) ส่งผลต่อกลุ่มแรงงานที่ไปรับจ้างในประเทศมาเลเซียและแรงงานจากภาค
บริการที่ถูกเลิกจ้างและเดินทางกลับภูมิล าเนาที่กลับมายังภาคเกษตรในพ้ืนที่ ส่งผลให้เกิดภาวะพ่ึงพิงครัวเรือนสูง 

ตารางที ่๓5 : ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานรวม ยุทธศาสตร์ที่ 3 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
และผลการด าเนินงาน 2562 2563 

สัดส่วนคนจนภาคใต้ชายแดน ค่าเป้าหมาย ลดลงน้อยกว่า 
ร้อยละ ๒๙.๐๐ 

ลดลงน้อยกว่า 
ร้อยละ ๒๘.๐๐ 

ผลการด าเนินงาน  ร้อยละ 24.05 NA 

อัตราการว่างงานภาคใต้ชายแดน ค่าเป้าหมาย ลดลงร้อยละ ๒.๐๐ ลดลงร้อยละ ๒.๐๐ 
ผลการด าเนินงาน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.46 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.41 

 

  



 

ร่าง กรอบแผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน (พ.ศ. 2566 – 2570) ๒๐๘ 

ผลการด าเนินงานตามแนวทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 สรุปได้ ดังนี้ 

(๑) พัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ด้านการศึกษาและสาธารณสุข  โดยให้
ความส าคัญกับ การการยกระดับคุณภาพการศึกษา  ทั้ งกระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ  
การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับการสร้างอาชีพในอนาคต การติวเข้มให้กับเด็กนักเรียนได้เข้าถึงติวเตอร์ที่มี
ชื่อเสียงระดับประเทศควบคู่กับมาตรการเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินให้กับครูในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ การพัฒนาศูนย์เรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัยเพ่ือสร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้กับเยาวชน
และประชาชนทั่วไปในพ้ืนที่ เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการประกอบอาชีพ การพัฒนาด้านบริการ
สาธารณสุขและสุขภาวะของประชาชน  โดยเน้นการเข้าถึงบริการสุขภาพ การดูแลด้านสุขภาพให้กับ
ประชาชนทุกช่วงวัย การดูแลกลุ่มคนยากจนผู้เปราะบาง โดยมีโครงการที่ส าคัญ อาทิ โครงการพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา โครงการพัฒนาระบบการบริการการแพทย์ฉุกเฉินเพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะของ
ประชาชนในพ้ืนที่ โครงการส่งเสริมการพัฒนาสุขภาวะของประชาชนทุกช่วงวัย การพัฒนาระบบการแพทย์
ฉุกเฉินและระบบส่งต่อผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพ การพัฒนาบริการทางการแพทย์แผนไทย  โครงการบูรณาการ
เชิงรุกดูแลผู้เปราะบางด้อยโอกาสสู่ชุมชน 3 จงัหวัดชายแดน เป็นต้น  

(2) พัฒนาและสนับสนุนทักษะฝีมือแรงงาน โดยเน้นการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานทั้งใน
ระบบและนอกระบบการศึกษา ให้สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการของตลาด โดยมี
โครงการที่ส าคัญ อาทิ โครงการพัฒนาการอาชีวศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพ่ือพัฒนาก าลังคนตอบสนอง
ความต้องการเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้  โครงการการพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้  

(3) ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ให้ความส าคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนระดับฐานรากให้มีความเข้มแข็ง โดยมีโครงการส าคัญ อาทิ โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชน (แพทย์ฉุกเฉิน-ส่งต่อ/อนามัยแม่เด็ก)  โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชน (พัฒนาศักยภาพคน สานพลังประชารัฐ สร้างงาน อาชีพ ผู้ประสบปัญหาทางสังคม) โครงการพัฒนา
เศรษฐกิจและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน (ส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพ่ือพัฒนาสินค้าและ
บริการการท่องเที่ยว) เป็นต้น  

๒. บริบทการเปลี่ยนแปลงส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อภาค 

๒.๑ บริบทการเปลี่ยนแปลง  
๒.1.1 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID–19) ส่งผลกระทบอย่าง

รุนแรงต่อทุกมิติของประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนจากมาตรการเพ่ือ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ส่งผลให้เศรษฐกิจของภาคหดตัวอย่างรุนแรง จากการหยุดและชะลอตัวของ
ภาคการท่องเที่ยว การค้าและบริการ และภาคเกษตรโดยเฉพาะสินค้าเกษตรเพ่ือการส่งออก (ยางพารา และ
ประมง) ที่ไม่สามารถด าเนินการตามวิถีปกติ แรงงานเคลื่อนย้ายกลับภูมิล าเนาเดิมจากการถูกเลิกจ้างท าให้มี
อัตราการว่างงานและมีแนวโน้มกลับเข้าสู่ภาคเกษตรมากขึ้น ท าให้ภาคการผลิตและภาคบริการจ าเป็นต้องมี
การปรับตัวให้สอดคล้องกับวิถีปกติใหม่ เพ่ือตอบสนองต่อสังคมเทคโนโลยีดิจิทัลในชีวิตประจ าวันในทุกๆ ด้าน
มากขึ้น และแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจ E-Commerce กับบริการด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เพ่ือกระจาย
สินค้าให้ถึงมือผู้บริโภคโดยตรงมากยิ่งขึ้น ในอนาคตจึงมีความจ าเป็นต่อการยกระดับการพัฒนาด้านการขนส่ง



 

ร่าง กรอบแผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน (พ.ศ. 2566 – 2570) ๒๐๙ 

และโลขิสติกส์โดยการด าเนินธุรกิจในรูปแบบ B2C (Business to Consumer) ผ่านช่องทางอิเลคโทรนิกส์ได้
อย่างมืออาชีพ พัฒนาเครือข่ายศูนย์กระจายสินค้าระดับภูมิภาค (Regional Distribution) เพ่ือตอบสนอง 
ต่อความต้องการขนส่งแบบถึงมือผู้รับ (Door-to-Door) และพัฒนาการให้บริการคลังสินค้าพร้อมส่ง 
(Fulfillment) ในขณะทีรู่ปแบบการท่องเที่ยวที่เน้นการท่องเที่ยวกลุ่มเล็กที่มีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้น และ
ผู้บริโภคจะให้ความส าคัญกับสินค้าและบริการที่มีมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขมากยิ่งขึ้นท าให้
ความต้องการสินค้าเพ่ือสุขอนามัยเพ่ิมมากข้ึนด้วย    

๒.1.2 การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
จากผลกระทบของภาวะโลกร้อนท าให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติ น้ าท่วม ฝนทิ้งช่วง ลมพายุ การกัดเซาะ
ชายฝั่ง ที่มีความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้น สามารถสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน และผลกระทบต่อภาค
เกษตรที่พ่ึงพาสภาพอากาศและฤดูกาลตามธรรมชาติที่เหมาะสม เกิดการแพร่ระบาดของโรคตามฤดูกาลและ
โรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ าได้มากขึ้นจากการเพ่ิมข้ึนของพาหะน าโรคติดต่อโดยเฉพาะยุง  

๒.1.3 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคดิจิทัลที่มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัล
มาใช้ประโยชน์ในภาคส่วนต่างๆอย่างกว้างขวาง อาทิ การใช้ระบบเทคโนโลยีอัตโนมัติในกระบวนการผลิตเพ่ือ
เพ่ิมผลิตภาพ การใช้ข้อมูล Big Data เพ่ือก าหนดทิศทางธุรกิจเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค 
การจัดการการเรียนการสอนในภาคการศึกษา เป็นต้น และผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิดได้เป็น
ตัวเร่งในการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในทุกด้านอย่างแพร่หลาย จึงจ าเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมคนใน
ทุกระดับได้มีความรู้ ทักษะ และเครื่องมืออุปกรณ์ ปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงตามวิถีปกติใหม่ 
(New Normal) และพลวัตรการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในอนาคต โดยเฉพาะ
กลุ่มผู้เปราะบางและผู้ด้อยโอกาส 

๒.1.4 การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากร การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประเทศที่เข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ อาจส่งผลให้เกิดการขาดแคลนแรงงานในอนาคตน าไปสู่ความต้องการวัยแรงงานเพ่ิมขึ้น จะเป็น
โอกาสของภาคใต้ชายแดนที่ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยแรงงาน โดยการพัฒนาทักษะความรู้ ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานของประเทศ เพ่ือทดแทนการน าเข้าแรงงานต่างด้าวที่มีความเสี่ยงจาก
ผลกระทบจากโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ า และปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 

๒.1.5 การขยายตัวของความเป็นเมือง ก่อให้เกิดประโยชน์กับเศรษฐกิจและสังคมในหลายมิติ 
ทั้งด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค เพ่ือรองรับความเป็นเมือง เช่น ท่าอากาศยาน 
ถนน เสริมสร้างโอกาสให้แก่ภาคส่วนต่างๆเข้ามีบทบาทและใช้ประโยชน์จากการสร้างเติบโตของเมืองและ
ตอบสนองต่อความต้องการในด ารงชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ส่งผลต่อเมืองในหลายมิติ โดยเฉพาะเมืองการค้าชายแดนและเมือง
ท่องเที่ยวชายแดนของภาคใต้ชายแดน ก่อให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมภายใต้รูปแบบความปกติใหม่ 
ซึ่งเป็นปัจจัยเร่งต้องปรับเปลี่ยนสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เพ่ือประโยชน์ด้านสุขภาวะและการ 
บริหารจัดการเมืองให้มีประสิทธิภาพ 

๒.1.6 การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การให้กับการผลิตสินค้าสีเขียวที่ 
ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เน้นการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต
สมัยใหม่ท าให้เกิดรูปแบบการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันและอนาคตที่ให้
ความส าคัญกับคุณค่าและความเชื่อ การบริโภคจึงพ่ึงพาธุรกิจการสั่งอาหารเดลิเวอรี่ กลุ่มผู้บริโภคที่ให้กับ
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ความส าคัญอาหารและสินค้าเพ่ือสุขภาพ เช่น อาหารกรีนสินค้าท่ีเป็น plant base หรือโปรตีนจากพืช อาหาร 
vegan ธัญพืชต่างๆ ผลิตภัณฑ์ออแกนิค ท าให้การผลิตอาหารและวัตถุดิบจึงเน้นให้ความส าคัญกับความ
ปลอดภัยของผู้บริโภค ซึ่งภาคใต้ชายแดนสินค้าเกษตรส่วนใหญ่ยังมีกระบวนการผลิตแบบออแกนิคอาศัย
ธรรมชาติในการเติบโตของสินค้าเกษตรและด้วยกายภาพที่ตั้งที่มีธรรมชาติที่สมบูรณ์มีความหลากหลายทาง
ชีวภาพสูงจึงสามารถผลิตอาหารปลอดภัยที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค 

๒.๒ บทวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมของภาค 

๒.2.1 ศักยภาพและโอกาส   

(๑) สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศท าให้มีทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศมี
ความหลากหลาย สภาพภูมิประเทศเหมาะสมต่อการผลิตพืชเขตร้อน โดยเฉพาะ ยางพารา ปาล์มน้ ามัน และ
มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งท าการประมงที่ส าคัญของประเทศ  ทั้งทางบก (ป่าฮาลา-บาลา) 
และทางทะเล (หาดตะโละกาโปร์ หาดแฆแฆ จังหวัดปัตตานี และหาดนราทัศน์ จังหวัดนราธิวาส) เป็นแหล่ง
วัตถุดิบในการการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร อาทิ การแปรรูปยาง ไม้ยาง ปาล์มน้ ามัน และอุตสาหกรรม
ประมง และแปรรูปอาหารทะเลเพื่อการส่งออก และมีพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นอุตสาหกกรรมแปรรูป
เกษตรโดยเฉพาะพ้ืนที่อ าเภอหนองจิกและเมืองปัตตานี รวมทั้งเป็นที่ตั้งของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัด
นราธิวาสที่สามารถดึงดูดให้มีการลงทุนเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจในพ้ืนที่ได้มากข้ึน 

(๒) โครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนวัยเด็กและแรงงานสูง สามารถพัฒนาความรู้และ
ทักษะไปสู่แรงงานที่มีฝีมือและทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ
ในพ้ืนที่ และใช้ก าลังคนในวัยแรงงานเพ่ือพัฒนาการเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคและสนับสนุนก าลังแรงงาน
ของประเทศเพ่ือทดแทนการน าเข้าแรงงาน และเตรียมความพร้อมคนวัยเด็กโดยเพ่ิมประสิทธิภาพทาง
การศึกษาโดยการบริหารจัดการทรัพยากรการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือขยายโอกาสโอกาส
ทางการศึกษาและการเรียนรู้ไม่จ ากัดอยู่ในห้องเรียนและสนับสนุนทักษะที่มีแนวโน้มความต้องการในอนาคต
มากขึ้น อาทิ ความรอบรู้ด้านดิจิทัล วิทยาศาสตร์ข้อมูล เพ่ือให้วัยเด็กเป็นวัยแรงงานที่มีคุณภาพในอนาคต ซึ่ง
เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต และเป็นการแก้ขปัญหาคนจนข้ามรุ่น ลดความเหลื่อมล้ า สร้างโอกาสและความ
เสมอทางสังคมได้มากขึ้น 

(๓) การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศส่งผลต่อการพัฒนาโครงข่ายคมนาคม
ขนส่งสามารถเชื่อมโยงทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้กรอบความร่วมมือการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย 
อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย (IMT-GT) โครงการพัฒนาร่วมไทย – มาเลเซีย (JDA) โครงการยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาร่วมส าหรับพื้นท่ีชายแดนไทย – มาเลเซีย (JDS) สร้างโอกาสในการขยายความร่วมมือในการพัฒนา
ด้านต่างๆ โดยเฉพาะการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือสนับสนุนการค้า และการลงทุน เพ่ือเพ่ิมการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจร่วมกัน  เช่น การพัฒนาด่านชายแดนไทย – มาเลเซีย การเชื่อมโยงเส้นทางรถไฟ
ระหว่าง ๒ ประเทศ การพัฒนาท่าเรือ และสนามบิน รวมทั้งมีเมืองชายแดนที่มีศักยภาพ (เบตง สุไหงโก-ลก) 
สามารถเชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจกับภาคใต้ ภาคกลาง และภาคตะวันออก รวมทั้งประเทศเพ่ือนบ้าน 
(รัฐกลันตัน และรัฐเปรัก ประเทศมาเลเซีย)     

(๔) ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม สามารถพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาค ทั้งด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ รวมทั้งส่งผลต่อการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตจากการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกในการด ารงชีวิตประชาชนให้มีความสะดวกยิ่งขึ้น โดยใช้
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สถาบั นการศึ กษาเป็ นแหล่ งองค์ ความรู้  และพัฒนางานวิ จั ยนวั ตกรรมที่ ส าคั ญของภาค อาทิ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี) มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  และมหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา 
ซึ่งเป็นแหล่งความรู้และงานวิจัยด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ส าคัญในพ้ืนที่   

(๕) นโยบายของรัฐบาลให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง เป็นปัจจัยส าคัญที่จะก่อให้เกิดความสงบสุขในพ้ืนที่และเป็น
โอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชน รวมถึงการพัฒนาสังคมเพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน อาทิ โครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 

(๖) สังคมพหุวัฒนธรรมท าให้มีความโดดเด่นของวัฒนธรรมเฉพาะชาติพันธุ์ 
ที่หลากหลาย (Multicultural society) ต่อยอดสู่การท่องเที่ยวและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน  อัตลักษณ์
เฉพาะทั้งวิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรมที่โดดเด่นและหลากหลาย ในรูปแบบบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ศาสนสถาน 
อาหาร เครื่องแต่งกาย สามารถต่อยอดไปสู่การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เช่น การท่องเที่ยวเมืองเก่าปัตตานี  
มัสยิดกรือเซะ ศาลเจ้าแม่ลิ้มก่อเหนี่ยว เป็นต้น การท่องเทีย่วชุมชนประมงชายฝั่ง และการท่องเที่ยวเชิงอาหาร  

๒.2.2 ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

(๑) เศรษฐกิจหลักของภาคมีอัตราการขยายตัวในระดับต่ า เนื่องจากพึ่งพาภาคเกษตร
ที่มีปัญหาประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการ โครงสร้างเศรษฐกิจพ่ึงพาภาคเกษตรเกษตรกรส่วน
ใหญ่เป็นเกษตรรายย่อยท าเกษตรแบบพืชเชิงเดี่ยวมีการผลิตแบบดั้งเดิม รายได้ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับปริมาณ
ผลผลิตและราคาตลาด และทรัพยากรประมงที่เสื่อมโทรมส่งผลต่อการท าประมงทั้งประมงชายฝั่งและการท า
ประมงเชิงพาณิชย์ ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมมีการแปรรูปเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมน้อยและใช้เทคโนโลยีต่ า รวมทั้ง
ขาดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการผลผลิตอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้รายได้ต่อหัวประชากรต่ ากว่าประเทศ
มาก และมีสัดส่วนคนจนสูงกว่าประเทศมาก  

(๒) การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจ สังคม เป็นวงกว้างและรุนแรง โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวและบริการหดตัวรุนแรง ซึ่งเป็น
แหล่งรายได้ที่ส าคัญของประเทศ จากมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดท าให้ธุรกิจบริการด้านการ
ท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวเนื่องต้องปิดบริการชั่วคราวหรือหยุดท าการ แรงงานถูกเลิกจ้างจ านวนมาก เกิด
อัตราการส่งงานสูง กลับภูมิล าเนาเพ่ือประกอบอาชีพการเกษตรและมีอัตราพ่ึงพิงครัวเรือนสูง อย่างไรก็ตาม
การปรับตัวของภาคการท่องเที่ยวสู่การท่องเที่ยวภายใต้วิถีปกติใหม่  (New Normal) ที่เน้นบริการที่ได้
มาตรฐานความปลอดภัย จากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) พฤติกรรมของคนที่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีดิจิทัลในการด ารงชีวิตมากขึ้นเร่งการเข้าสู่สังคม
ดิจิทัลอย่างรวดเร็ว  เพ่ือปรับตัวให้อยู่รอดได้ภายใต้สถานการณ์วิกฤติโรคระบาด อาทิ การท างานรูปแบบ 
WFH ที่ต้องสื่อสารการท างานด้วยระบบออนไลน์ การเรียน การสั่งซื้ออาหาร และจ าหน่ายสินค้าที่นิยม ใช้
แบบออนไลน์มากขึ้น ท าให้ภาคใต้ชายแดนต้องปิดด่านชายแดนกับประเทศมาเลเซียทั้ง ๔ ด่าน ตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาด ท าให้กลุ่มนักท่องเที่ยวไม่สามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวได้ ส่งผลให้ธุรกิจบางส่วน
ต้องปิดกิจการผลกระทบต่อการจ้างงานและสินค้าเกษตรหลัก (ยางพารา ปาล์มน้ ามัน ทุเรียน) ส่งออกได้ลดลง
จากมีค าสั่งซื้อชะลอตัวลงจากจากภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย และปัญหาการขนส่งและโลจิสติกส์จากการปิด
ด่านชายแดน และมาตรการตรวจสอบคุณภาพที่เคร่งครัดมากยิ่งขึ้น แรงงานไทยในต่างประเทศเดินทางกลับ
ภูมิล าเนา และอัตราการว่างงานสูง การพอยพกลับถิ่นของแรงงานที่เดินทางไปท างานนอกภาคและประเทศ
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เพ่ือนบ้านและประเทศแถบตะวันออกกลาง ประชาชนเข้าสู่วิถีปกติใหม่ (New Normal) น าไปสู่พฤติกรรม 
และกิจวัตรทุกมิติ ท าให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจหดตัว 

(๓) โลกถดถอยอย่างรุนแรง ส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าเกษตรหลักของภาคที่
ผลิตและแปรรูปเพื่อการส่งออก  ได้แก่ ยางพาราส่วนใหญ่ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ยางพาราขั้นกลาง (ยางแท่ง ยาง
แผ่นรมควัน) เพื่อเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมยางยนต์ซึ่งผันแปรตามภาวะเศรษฐกิจโลกและอุตสาหกรรมปลาย
น้ าในต่างประเทศ ส่งผลต่อราคายางในประเทศและรายได้ของเกษตรกร และสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์ประมงแปร
รูปเพื่อการส่งออก ถูกชะลอการสั่งซื้อและมีมาตรการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานอย่างเข้มข้น ท าให้เกษตรกร
มีความเสี่ยงต่อรายได้ที่ลดลง 

(๔) สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งผลต่อเศรษฐกิจและ
สังคมของภาค ยังส่งผลต่อภาพลักษณ์ความไม่ปลอดภัยและความเชื่อมั่นด้านการลงทุน ท าให้มีผู้สนใจเข้ามา
ลงทุนในพื้นที่น้อยลง และนักท่องเที่ยวยังไม่เชื่อมั่นต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประชาชนมีรายได้
น้อย เศรษฐกิจภาคเติบโตช้า ก่อให้เกิดปัญหาด้านสังคมสะสมจากประชาชนไม่สามารถด าเนินชีวิตได้ตามปกติ 
ทั้งปัญหาความยากจน คุณภาพการศึกษา และอัตราการว่างงานสูงสุดของประเทศ ก่อให้เกิดปัญหาความไม่
เสมอภาคและเหลื่อมล้ าทางสังคม 

(๕)  ปัญหาความยากจนที่ยังมีความรุนแรงและต่อเนื่องมายาวนาน การศึกษาที่มี
คุณภาพต่ า และปัญหาสุขภาพอนามัยโดยเฉพาะแม่และเด็กที่มีอัตราการตายสูง ก่อให้เกิดปัญหาคุณภาพ
ชีวิตและความเหลื่อมล้ าของประชาชน ปัญหาความยากจนของภาคที่ต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน และมี
แนวโน้มรุนแรงมากขึ้นจากรายได้ที่ลดลงจากการว่างงานที่เพ่ิมมากขึ้น และรายได้จากภาคเกษตรที่ลดลง ท า
ให้โอกาสในการหลุดพ้นจากกับดักความยากยิ่งขึ้น เพราะไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่จ าเป็น ไม่มีทักษะ
ความรู้ในระบบการศึกษา การท างานในรูปแบบเศรษฐกิจ และบริการภาครัฐที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้เพ่ิม
ความเหลื่อมล้ าและความไม่เสมอภาคในสังคมมากยิ่งขึ้น ปัญหาคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาของ
แรงงานส่วนใหญ่ต่ ากว่าระดับประถมศึกษาส่งผลต่อการประกอบอาชีพและความเป็นอยู่ของประชากร และ
ปัญหาการสาธารณสุข โดยเฉพาะแม่และเด็กมีอัตราการตายสูง ประชาชนพ้ืนที่ชนบทห่างไกลไม่สามารถ
เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ การแพร่ระบาดของประจ าถิ่นและการเกิด โรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ าจากการ
เคลื่อนย้ายแรงงาน ท าให้เป็นอุปสรรคในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน   

(๖) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สถานการณ์การแปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่
มีแนวโน้มเกิดขึ้นเร็วและรุนแรง มีโอกาสให้เกิดปัญหาภัยพิบัติน้ าท่วม ฝนทิ้งช่วง และเกิดพายุที่รุนแรง ปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่ง สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ส่งผลกระทบต่อการผลิตภาคเกษตรที่ พ่ึงพา
ฤดูกาลและธรรมชาติส่งผลกระทบต่อรายได้และความเป็นอยู่ของประชาชนส่วนใหญ่ของภาคที่ประกอบอาชีพ
เกษตรและประมง นอกจากนี้ส่งผลท าให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคตามฤดูกาลมากขึ้นโดยเฉพาะในพ้ืนที่เขต
ร้อนชื้น และเป็นปัจจัยส่งเสริมให้เกิดโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ า  

(๗) ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งที่มีการรุกล้ าเพ่ือการท าประมงและเพาะเลี้ยงชายฝั่ง จากการใช้เครื่องมือจับสัตว์น้ าที่ไม่ถูกต้อง แหล่ง
ขยายพันธุ์สัตว์น้ าถูกท าลาย การตื้นเขินของอ่าวปัตตานีและน้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมและบ้านเรือน
ชุมชน การกัดเซาะชายฝั่งจากการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างท าให้เกิดการกัดเซาะบางพ้ืนที่รุนแรงมากขึ้น  และ
ปัญหาอุทกภัยจากการบุกรุกพ้ืนที่ป่าต้นน้ าเพ่ือท าการเกษตรท าให้น้ าป่าไหลหลากและท่วมขังในพ้ืนที่ราบลุ่ม
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น้ าของภาครุนแรงมากขึ้น ทรัพยากรการท่องเที่ยวธรรมชาติและเชิงนิเวศหลายแห่งขาดการพัฒนาให้มี
มาตรฐาน และอยู่ในพื้นท่ีห่างไกลการเข้าถึงพ้ืนที่ไม่สะดวกและปลอดภัย 

(๘) การเข้ามาของแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมืออย่างผิดกฎหมาย เนื่องจากภาคการผลิต
ของภาคยังมีความต้องการแรงงานต่างด้าวสูง โดยเฉพาะสาขาเกษตรและประมง ท าให้ผู้ประกอบการมีภาระ
ต้นทุนการใช้แรงงานถูกกฎหมายสูง ส่งผลให้มีการลักลอบน าเข้าแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมืออย่างผิดกฎหมาย  
ซึ่งน าไปสู่ปัญหาการค้ามนุษย์ รวมทั้งปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด และปัญหาโรคระบาดจากแรงงาน  
ต่างด้าว ซึ่งเป็นภาระค่าใช้จ่ายของงบประมาณภาครัฐและก่อให้เกิดการระบาดไปยังประชากรในพ้ืนที่  

๓. กรอบทิศทางการพัฒนาภาค 
๓.๑ บทบาทของภาค ภาคใต้ชายแดนมีบทบาทส าคัญในการเป็นเมืองชายแดนเชื่อมโยงการค้า การลงทุน 

และการท่องเที่ยวเมืองชายแดน จากความได้เปรียบกายภาพที่ตั้งซึ่งเชื่อมโยงกับภาคใต้และประเทศมาเลเซีย 
มีเมืองชายแดนเป็นเมืองเศรษฐกิจส าคัญ ๒ เมืองหลัก คือ เมืองเบตงและเมืองสุไหงโก-ลก และเมืองยะลาเป็น
เมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาค เป็นแหล่งผลิตพืชเศรษฐกิจส าคัญ ยางพารา ปาล์มน้ ามัน และไม้ผล และ
อุตสาหกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตรขั้นต้นและขั้นกลางเพ่ือการส่งออก เป็นแหล่งท าการประมงและการ
เพาะเลี้ยงชายฝั่ง และอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลที่ส าคัญของประเทศ เนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาติที่
อุดมสมบูรณ์และมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามจึงมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและผลไม้และอาหารพ้ืนถิ่นที่
เป็นอัตลักษณ์  มีสังคมแบบพหุวัฒนธรรม (Multicultural society) ซึ่งสามารถน าความโดดเด่นของวิถีความ
เป็นอยู่มาต่อยอดสู่การท่องเที่ยวเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับชุมชน อย่างไรก็ตามภาพลักษณ์ความไม่ปลอดภัยจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบ และปัญหาความยากจนและคุณภาพชีวิตด้านต่างๆ รุนแรงที่สุดของประเทศ  

๓.๒ ทิศทางการพัฒนาภาค การพัฒนาภาคใต้ชายแดน มุ่งเน้นการพัฒนาสู่  “ฐานเศรษฐกิจชายแดน 
ที่ม่ันคง บนสังคมพหุวัฒนธรรม” โดยเน้นการพัฒนาเมืองเศรษฐกิจชายแดนเชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบ้าน  
การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปมูลค่าสูงเพ่ือการส่งออก บนฐาน
ทรัพยากรที่สมดุล ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมให้มีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน
และสงบสุข โดยก าหนดทิศทางการพัฒนาภาคใต้ชายแดน (SB Direction) ที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนา 
PEACE ได้แก่ การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและแปรรูปสินค้าหลักเป็นสินค้ามูลค่าสูงเพ่ือการส่งออก 
โดยเฉพาะยางพารา และปาล์มน้ ามัน (P: Para Rubber and Palm Product Development) พัฒนาการ
ท่องเที่ยวเมืองชายแดนและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ-วัฒนธรรม (E: Eco-tourism) และพัฒนาสินค้าเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นอัตลักษณ์ให้เป็นสินค้ามูลค่าสูง (A: Agro–based Industries) ให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาคนสู่สังคมสันติสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม (C: Calm) และพัฒนาเมืองเศรษฐกิจชายแดนเพ่ือ
สนับสนุนการค้าการลงทุนเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน (E: Economic Linkage) 
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๓.3 เป้าหมายรวม  

3.3.1 อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคใต้ชายแดนขยายตัวเพ่ิมขึ้น  

3.3.2 สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ของภาคใต้ชายแดนลดลง 

๓.4 แนวทางการพัฒนา 

3.4.๑ พัฒนาคุณภาพการผลิตและการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรหลักของ
ภาค โดยมีแนวทางการพัฒนา ได้แก่  

(๑) พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตรเป็นสินค้ามูลค่าสูง การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตรหลัก ยางพารา ปาล์มน้ ามัน มะพร้าว และไม้ผล โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญา 
ตลอดห่วงโซ่การผลิตเพื่อให้เป็นสินค้าที่มีมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล  

(๒) แปรรูปเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดย
สนับสนุนการวิจัยพัฒนานวัตกรรม การสนับสนุนการแปรรูปเพ่ิมมูลค่าจนถึงผลิตภัณฑ์สินค้าปลายน้ าที่ได้
มาตรฐานสากลและเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม การแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรหลักของภาคให้เป็นสินค้ามูลค่าสูง  
พัฒนาสินค้าไม้ยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางพาราให้มีมาตรฐาน  

(๓) ยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ของภาค โดยขยายการผลิตสินค้า
เกษตรอัตลักษณ์ เป็นสินค้ามีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน โดยใช้ภูมิปัญญา นวัตกรรม และเทคโนโลยีใน
กระบวนการผลิต การเก็บเกี่ยวผลผลิต และการแปรรูปเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและสร้างความหลากหลายของ
สินค้า สร้างแบรนด์สินค้าอัตลักษณ์เรื่องราวหรืออัตลักษณ์แหล่งก าเนิด คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และสินค้าที่มี
ความโดดเด่นเพ่ือเป็นสินค้ามูลค่าสูง สนับสนุนการขึ้นทะเบียนและคุ้มครองสิทธิให้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์ การ
สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรและชุมชนที่มีอัตลักษณ์พ้ืนที่ถิ่น ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการบริโภค
สินค้าอัตลักษณ์ในระดับประเทศและการส่งออก 
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(๔) ยกระดับอุตสาหกรรมประมง การเพาะเลี้ยงกุ้งและสัตว์น้ าชายฝั่งเพื่อการส่งออก
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและบริเวณแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ าที่มี
ความหลากหลายทางชีวภาพสูง ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาการท าประมง
และชาวประมง สนับสนุนการท าประมงทะเลที่เป็นไปตามมาตรฐานและกฎกติกาสากล พัฒนาผลผลิตสัตวน้ า
และผลิตภัณฑ์ประมงให้เป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง    

(๕) ส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์และการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า เพ่ือเพ่ิมความ
มั่นคงดา้นอาหาร สร้างอาชีพและเพ่ิมรายได้ โดยการวิจัยพัฒนาปรับปรุงพันธุ์เพ่ือเพ่ิมปริมาณสัตว์ที่มีพันธุกรรม
ดี และกระจายสัตว์พันธุ์ดีไปยังเกษตรกร การส่งเสริมและขยายการเลี้ยงปศุสัตว์ที่ความเหมาะสมกับสภาพ
ภูมิอากาศและภูมิสังคม มีปริมาณเพียงพอต่อการบริโภค และแปรรูปผลิตภัณฑ์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมที่ได้
มาตรฐานฮาลาลและมาตรฐานสากลเพ่ือบริโภคในท้องถิ่นและส่งออก 

(๖) พัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตร พัฒนาตลาดกลางสินค้าเกษตร  และสร้างมาตรฐาน
คุณภาพสินค้าเป็นมาตรฐานสากล เพ่ือเป็นแหล่งอ้างอิงราคาและศูนย์กลางการซื้อขายในพ้ืนที่  โดยพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถเชื่อมโยงแหล่งซื้อขายทั้งในและต่างประเทศ ส่งเสริมการจ าหน่ายสินค้า
ระบบ Online ให้กับเกษตรกรผู้ผลิตโดยตรง Outlet farm ขยายตลาดใหม่ๆ   

(๗) ส่งเสริมให้เกษตรกรกรรายย่อยปรับระบบการผลิตให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ 
ส่งเสริมการท าเกษตรยั่งยืน อาทิ เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย์ เป็นเกษตรปลอดภัยและ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการปลูกพืชที่สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่และความต้องการบริโภคใน
ครัวเรือนเพื่อพ่ึงพาตนเองและสอดคล้องกับความต้องการตลาด  

(๘) ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและบริหารจัดการฟาร์ม
อย่างเป็นระบบ และสนับสนุนการสร้างและพัฒนาองค์กร สถาบันเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง  พัฒนา 
กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่เป็เกษตรกรมืออาชีพ/เกษตรอัจฉริยะ (Smart Farmer) และการส่งเสริมการท าธุรกิจ
การเกษตรแบบครบวงจร  มีการเชื่อมโยงเครือข่ายในรูปแบบคลัสเตอร์ และบริหารจัดการร่วมกันในรูปเกษตร
แปลงใหญ่เพ่ือลดต้นทุนการผลิต สนับสนุนสร้างและพัฒนาองค์กร สถาบันเกษตรกร และเครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชนหรือสหกรณ์การเกษตรให้มีความเข้มแข็ง สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งความรู้และแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรม
และท่ัวถึง  

3.4.๒ พัฒนาเมืองเศรษฐกิจชายแดนให้เป็นเมืองการค้าเมืองท่องเที่ยว และจุดเชื่อมโยงกับ
พื้นที่เศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านและอาเซียนตอนใต้และพัฒนาเมืองยะลาศูนย์กลางเศรษฐกิจของ
ภาคใต้ชายแดน โดยมีแนวทาง ได้แก่  

(๑) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเมืองชายแดนและ
เมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาค ให้เพียงพอและได้มาตรฐาน โดยพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวย
ความสะดวกบริเวณด่านชายแดน พ้ืนที่เศรษฐกิจบริเวณชายแดน และเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจให้เพียงพอและ
ได้มาตรฐาน  

(๒) ยกระดับการบริหารจัดการโลจิสติกส์ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มความได้เปรียบใน 
การแข่งขัน ส่งเสริมให้มีผู้กอบการและการลงทุนให้เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่การค้าการลงทุนด้านการขนส่งและ 
โลจิสติกส์ของประเทศ ภูมิภาคอาเซียน และระดับโลก สนับสนุนการปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินธุรกิจในรูปแบบ 
B2C (Business to Consumer) ผ่านช่องทางอิเลคโทรนิกส์ได้อย่างมืออาชีพ พัฒนาเครือข่ายศูนย์กระจายสินค้า
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ระดับภูมิภาค (Regional Distribution) เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการขนส่งแบบถึงมือผู้รับ (Door-to-Door) และ
พัฒนาการให้บริการคลังสินค้าพร้อมส่ง (Fulfillment)   

(๓) พัฒนาเมืองยะลาให้เป็นเมืองน่าอยู่และศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาค โดยการจัดท าแผน
แม่บทเชิงพ้ืนที่เพ่ือเป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญของภาค และขับเคลื่อนการพัฒนาตามแผนแม่บทที่ก าหนด 

(๔) พัฒนาการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมและเมืองเก่า โดยพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว ระบบบริการพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกให้เพียงพอ มีคุณภาพและได้มาตรฐานความปลอดภัย 
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เมืองเก่าปัตตานี  ยกระดับ
มาตรฐานการให้บริการเพ่ือรองรับการท่องเที่ยวตามวิถีปกติใหม่ (New Normal) พัฒนากิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
การท่องเที่ยวที่หลากหลาย ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาด 

(๕) พัฒนาเมืองท่องเที่ยวชายแดนและส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องการท่องเที่ยวที่ได้
มาตรฐานความปลอดภัย โดยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชายแดนที่มีศักยภาพให้มีบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกให้เพียงพอและได้มาตรฐาน พัฒนาและสนับสนุนรูปแบบ
การท่องเที่ยวที่หลากหลายสอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีศักยภาพ
มาตรฐานความปลอดภัยภายใต้วิถีปกติใหม่ (New Normal) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่างๆเพ่ือกระตุ้น 
การท่องเที่ยว  

(๖) พัฒนาและส่งเสริมธุรกิจการค้า การลงทุนบริเวณเมืองชายแดน โดยเร่งรัดการพัฒนา
พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาสให้เป็นฐานเศรษฐกิจใหม่ของภาค เพ่ือรองรับการค้าการลงทุนทั้งในและ
ต่างประเทศ  และพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือรองรับการขยายตัวของการค้าการลงทุนบริเวณเมืองชายแดน และการจัดตั้ง
ตลาดกลางสินค้าเกษตรเมืองชายแดน และก าหนดมาตรการพิเศษเพ่ือจูงใจด้านการลงทุน 

3.4.3 ยกระดับคุณภาพชีวิต รายได้ การศึกษา สมรรถนะแรงงาน และสาธารณสุข เพื่อวิถีชีวิต
ที่ยั่งยืนและสันติสุข พัฒนาอาชีพเพ่ือยกระดับรายได้โดยเฉพาะครัวเรือนยากจนและผู้ด้อยโอกาส เด็กและ
เยาวชนมีการศึกษาที่มีคุณภาพ และพัฒนาวัยแรงงานซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของภาคให้เป็นแรงงาน
สมรรถนะสูง พัฒนาการให้บริการด้านสาธารณะสุขที่มีคุณภาพและทั่วถึง และส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้
สังคมพหุวัฒนธรรมด้วยวิถีชีวิตที่พ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืนและสังคมสันติสุข โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้  

(๑) พัฒนาและสนับสนุนยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน โดยการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน
ให้ทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษาให้เป็นแรงงานสมรรถนะสูง และรองรับการท างานรูปแบบใหม่ จัดท า
ระบบข้อมูลด้านก าลังคนแบบบูรณาการเพ่ือพัฒนาก าลังแรงงานแบบมุ่งเป้า เพ่ือให้การผลิตก าลังแรงงาน
สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการของตลาดแรงงาน ส่งเสริมการ Re –Skill/Up Skill 
สาขาอาชีพที่เสี่ยงตกงานให้สอดคล้องกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของตลาดแรงงาน  และสนับสนุน
แรงงานทีมีศักยภาพเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่  

(๒) พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยสนับสนุนให้เด็กยากจนได้รับการศึกษาที่
มีคุณภาพในระดับที่สูงกว่าการศึกษาภาคบังคับ ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพที่สอดคล้องกับวิถี
ปกติใหม่ (New Normal) เพ่ือเด็กมีโอกาสเข้าถึงระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ การเรียนในห้องเรียนที่สามารถดูแลสุขภาพอนามัยนักเรียนได้อย่างเข้มงวด (Socail 
Distancing) สนับสนุนการศึกษาเพ่ือประกอบอาชีพเพ่ือสร้างก าลังคนที่มีสมรรถนะสูง ขยายโอกาสในการ
เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน  
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(๓) ส่งเสริมการพัฒนาสุขภาวะของประชาชนทุกวัย โดยการสนับสนุนสร้างความรู้ความ
เข้าใจในการป้องกันและเฝ้าระวังการเกิดโรค การดูแลสุขภาพของสตรีตั้งครรภ์และทักษะการเลี้ยงดูทารก การ
พัฒนาและสร้างระบบรับมือและปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพบริการ
ของสถานพยาบาลทุกระดับ และพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มีคุณภาพและเชื่อมโยงทุกชุมชนและครัวเรือน 
พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินและระบบส่งต่อผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพ การสนับสนุนกิจกรรมสุขภาวะให้แก่เด็ก
และเยาวชน รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และส่งเสริมการรักษาโรคโดยใช้แพทย์ปัจจุบันควบคู่กับการพัฒนา
การแพทย์ทางเลือกที่ใช้ภูมิปัญญาแพทย์พ้ืนบ้าน และการจัดตั้งศูนย์ผลิตสมุนไพรของภาคเพ่ือพัฒนาพืช
สมุนไพรของท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานผลิต 

(๔) ส่งเสริมให้คนในชุมชนใช้วิถีชีวิตแบบยั่งยืน ส่งเสริมการประกอบอาชีพที่ครัวเรือน
พ่ึงพาตนเองได้ การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติที่สอดคล้องกับขีดความสามารถของระบบนิเวศน์ 
ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงระบบคุ้มครองทางสังคมและบริการสวัสดิการของรัฐในทุกรูปแบบ ส่งเสริมให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนเพ่ือสร้างมั่นคงด้านพลังงาน และลดต้นทุนการผลิต 

(๕) ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพให้มี
การเติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาผู้ประกอบการและ SMEs ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจ Startup 
และส่งเสริมการน าเทคโนโลยีดิจิทัลและประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในกระบวนการผลิตและการตลาด 
เพ่ือสร้างสินค้าชุมชน ส่งเสริมและพัฒนาตลาดสินค้าชุมชน/ตลาดกลางเพ่ือรวบรวมและจ าหน่ายสินค้าท้องถิ่น 
การพัฒนาความร่วมมือกับห้างค้าปลีก ซูเปอร์มาร์เก็ตเพ่ือการกระจายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของสถาบัน
เกษตรกร พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนให้มีการบริการที่ได้มาตรฐาน ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาชุมชน วิถีชีวิตต่อยอด
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นของฝากของที่ระลึก รวมทั้งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยสะดวกเพ่ือ
สนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจชุมชน เป็นต้น 

(๖) สร้างความเข้มแข็งของสังคมพหุวัฒนธรรม โดยสร้างความเข้าใจและการยอมรับใน
การอยู่ร่วมกันของสังคมพหุวัฒนธรรมเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและรักษาอัตลักษณ์
วัฒนธรรมท้องถิ่นที่หลากหลาย สนับสนุนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งของ
สถาบันทางศาสนาเพ่ือเผยแพร่หลักค าสอนที่ดีงามให้แก่ประชาชน สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การดูแลรักษาความปลอดภัยของชุมชนและท้องถิ่น เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในภาค 

3.4.4 อนุรักษ์และฟื้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการผลิตของภาคและ
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ 

(1) อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ า ป่าชายเลน และพื้นที่ชุมน้ าเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพ 
การจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์รองรับการผลิตของภาค โดยเฉพาะทรัพยากรดิน 
น้ า ป่าไม้ ประมง และชายฝั่ง เพ่ือเป็นปัจจัยการผลิตที่มีประสิทธิภาพ และใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย
ทางชีวภาพสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับภาคการผลิตและบริการ ส่งเสริมให้มีระบบติดตามเฝ้าระวังระบบนิเวศของ
พ้ืนที่ชุมน้ า ป่าพรุเพ่ือลดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติโดย
ชุมชนมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดความม่ันคงและยั่งยืน 

(๒) พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ าลุ่มน้ าเพื่อป้องกันความเสียหายพื้นที่เศรษฐกิจและ
สร้างความม่ันคงด้านทรัพยากรน้ า โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการออกแบบระบบน้ าในลุ่มน้ าหลัก(ลุ่มน้ า
ปัตตานี แม่น้ าสายบุรี และลุ่มน้ าบางนรา) และพัฒนาระบบโครงข่ายน้ าของภาค พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพ
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ระบบกักเก็บน้ าและระบบกระจายน้ าเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย รวมทั้งจัดการคุณภาพน้ าในแหล่ง
น้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค อุตสาหกรรม และการเกษตร รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหาร
จัดการน้ า จัดท าระบบเฝ้าระวังการเกิดภัยพิบัติและการเผชิญเหตุ และการฟื้นฟูหลังเกิดภัย  

(๓) ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง โดยส่งเสริมให้มีการบูรณาการเพ่ือลดความเสี่ยงของการ
กัดเซาะชายฝั่งในระยะยาว โดยการวางแผนพัฒนาพ้ืนที่ทุกระดับเพ่ือป้องกันไม่ให้การเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างในอนาคตส่งผลกระทบต่อการเกิดภัยพิบัติเพ่ิมขึ้น และสนับสนุนการ ใช้
เทคโนโลยีและรูปแบบที่เหมาะสมในการจัดระเบียบกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสิ่งปลูกสร้างบริเวณพ้ืนที่ชาย 
ฝั่งทะเล และเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการจัดการภัยเพ่ือลดผลกระทบต่อการกัดเซาะบริเวณชายฝั่ง 

๓.5 ตัวอย่างแผนงานส าคัญ  

3.5.1 แผนงานพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตรเป็น
สินค้ามูลค่าสูง  

(1) สาระส าคัญ ภาคใต้ชายแดนพ่ึงพาการผลิตภาคเกษตรซึ่งส่วนใหญ่มีรูปแบบการผลิต
เป็นแบบดั้งเดิม ท าให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ต่ าและคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน จ าหน่ายเป็นวัตถุดิบหรือแปรรูปขั้นต้น
ที่มีมูลค่าต่ า ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร ขยาย 
การผลิตให้เพียงพอต่อการเป็นวัตถุดิบสู่กระบวนการแปรรูประดับกลางน้ าหรือปลายน้ าเพ่ือเป็นสินค้ามูลค่าสูง 

(2) ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของแผนงาน 

ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง 

 พัฒนาและสนับสนุนปัจจยัพื้นฐาน
การผลิต  

 ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ศึกษาวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยี   

 พัฒนาแหล่งน้ าและระบบ
ชลประทาน 

 เชื่อมโยงระบบคมนาคมและ
ยกระดับโลจิสติกส ์

 พัฒนาศักยภาพเกษตรกร/สถาบัน
เกษตรกร/เกษตรกรรุ่นใหม ่

 สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
อาทิ เงินกู้ดอกเบี้ยต่ า  

 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีฐานชีวภาพ และ
นวัตกรรมเพื่อเพิ่มมลูค่าผลผลติภาค
การเกษตร 

 ก าหนดมาตรฐานคณุภาพสินค้า
เกษตรอย่างเหมาะสมและมาตรฐาน
การตรวจสอบผลผลิตการเกษตร 

 พัฒนาและส่งเสรมิอุตสาหกรรมการ
แปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้ประโยชน์
ต่อเนื่องจากผลพลอยได้ของสินค้า
เกษตร  

 สนับสนุนมาตรการลงทุนในพื้นที่  
 พัฒนาก าลังแรงงาน โดยการพัฒนา

หลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับ
การพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต 

 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการตลาด 
การกระจายสินค้า และการจัด
จ าหน่าย อาทิ การท า Platform 
ออนไลน์ Outlet farm ขยายตลาด
ใหม่ๆ 

 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาตรา
สินค้าเกษตร (Branding) 

 ส่งเสริมการสรา้งภาพลักษณ์ ภาพจ า
การรับรู้ของผูบ้ริโภค  
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3.5.2 แผนงานพัฒนาเมืองชายแดนให้เป็นศูนย์กลางเมืองการค้าเมืองท่องเที่ยวของภาค  

(1) สาระส าคัญ ภาคใต้ชายแดนมีศักยภาพด้านที่ตั้งโดยมีพรมแดนและโครงข่ายคมนาคม
เชื่อมโยงในจังหวัดนราธิวาสกับรัฐกลันตันของประเทศมาเลเซีย และจังหวัดยะลากับรัฐเปรักและรัฐเคดะห์  
และพัฒนาเมืองชายแดนตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการพัฒนา
เมืองเศรษฐกิจชายแดนที่เป็นเมืองการค้าการลงทุนและเมืองท่องเที่ยว และการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดนราธิวาสและเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาค ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องพัฒนาด้านต่างๆเพ่ือให้เมือง
เศรษฐกิจชายแดนมีการเติบโตและเป็นฐานเศรษฐกิจที่ม่ันคงของภาค  

(2) ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของแผนงาน 

ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง 

 พัฒนาระบบโครงสรา้งพื้นฐาน 
โครงข่ายคมนาคม และเช่ือมโยง
ระบบขนส่งสาธารณะให้มคีวาม
สะดวกสบายปลอดภยั 

 เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน 

 ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน (SEZ) 

 พัฒนาศักยภาพบุคคลากรดา้นการ
ท่องเที่ยวรวมทั้งผู้ประกอบการ 
อาทิ ต่อยอดความรู้ในธุรกจิ 
โลจสิติกส์เพื่อยกระดับ 

 ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุน  
อาทิ เงินกู้ดอกเบี้ยต่ าส าหรับ
ผู้ประกอบการ 

 ยกระดับบริการและปลอดภัยสร้าง
ความประทับใจนักท่องเที่ยว 

 พิจารณาระบบบริหารจัดการเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการค้า
ชายแดนโดยเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว 
ที่หลากหลายและสอดคล้องกับ
ศักยภาพของพื้นที่ อาทิ การ
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
สถาปัตยกรรมเมืองเก่า 
การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์  
การท่องเที่ยววิถีชุมชน 

 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการเพื่อพัฒนาการค้าและ 
การท่องเที่ยวชายแดน  

 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการตลาด 
และประชาสัมพันธ์การค้าและ 
การท่องเที่ยวชายแดน   

 ส่งเสริมการจดักิจกรรมกระตุ้น 
การซื้อขาย อาทิ งานมหกรรม
การค้าชายแดน 

 สร้างภาพลักษณ์ การรับรู้ความโดด
เด่นของแหล่งท่องเที่ยวท่ีน่าสนใจ
ส าหรับกลุ่มเป้าหมายแตล่ะช่วงวัย 
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