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ค ำน ำ 
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ.  2565 ซึ่งประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2565 ได้ก าหนดในมาตรา 37 ให้ส านักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดท าเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาคซึ่งมีระยะเวลาห้าปี ทั้งนี้ 
ตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ (ก.น.บ.)
ก าหนด แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติต่อไป 

ในคราวการประชุม ก.น.บ. ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565 มีมติเห็นชอบเป้าหมายและ 
แนวทางการพัฒนาภาค พ.ศ. 2566 - 2570 ที่ส านักงานฯ ได้จัดท าขึ้นเพ่ือถ่ายทอดแผนระดับชาติ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) แผนรายสาขาและนโยบายของ
รัฐบาล ลงสู่การปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ เพ่ือเป็นทิศทางในการจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนา
จังหวัด รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการบูรณาการแผนของส่วนราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ท้องถิ่น และ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาภาคให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมอบหมายให้
ส านักงานฯ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ก.น.บ. รับประเด็นข้อสังเกตจากที่ประชุมไปพิจารณาปรับปรุงโดยเฉพาะ
ประเด็นการสนับสนุน SMEs อย่างครบวงจร และให้ความส าคัญกับการท าการตลาดทั้งภายในและ
ต่างประเทศ ซ่ึง ส านักงานฯ ได้ด าเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว  

สาระส าคัญของเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค พ.ศ. 2566 – 2570 ฉบับนี้ ครอบคลุมเป้าหมาย
และแนวทางการพัฒนาภาคทั้ง 6 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก 
ภาคใต้ และภาคใต้ชายแดน โดยแต่ละภาคจะมีองค์ประกอบของเนื้อหา 4 ส่วน ได้แก่ (1) สภาพทั่วไปที่
น าเสนอข้อมูลด้านกายภาพทั่วไปของพ้ืนที่โดยสังเขป (2) สถานการณ์การพัฒนาภาค ด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมวิเคราะห์เปรียบเทียบเพ่ือสะท้อนศักยภาพและปัญหาของภาค 
(3) บริบทการเปลี่ยนแปลงส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อภาคและการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมการพัฒนาของภาค 
และ (4) เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค ที่ระบุถึงทิศทางที่จะพัฒนาตามศักยภาพและโอกาส เป้าหมาย
ที่ต้องการบรรลุในระยะ 5 ปี ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา รวมทั้งตัวอย่างแผนงานโครงการ
ส าคัญที่สามารถตอบสนองการบรรลุต่อเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค 

 

ส านักงานเลขานุการ ก.น.บ. 
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

พฤศจิกายน 2565 



 

ภาคเหนือ 
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เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาคเหนือ (พ.ศ. 2566 - 2570) 
๑. สภาพทั่วไป 

๑.๑ ที่ตั้ง ภาคเหนือ ประกอบด้วย ๑๗ จังหวัด ได้แก่ 
จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา 
แพร่ น่าน พิษณุโลก ตาก สุโขทัย เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ 
นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร และอุทัยธานี เป็นพื ้นที่
เชื ่อมโยงเศรษฐกิจกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง กลุ่มประเทศ
เอเชียใต้ และกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีอาณาเขต
ต ิ ดต ่ อก ั บสาธารณร ั ฐประชาธ ิ ป ไตยป ร ะช า ช น ล า ว  
ด้านตะวันออกและด้านเหนือ มีแม่น้ำโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดน 
และด้านตะวันตก ติดต่อกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

๑.๒ พื ้นที ่และลักษณะภูม ิประเทศ มีพื ้นที่รวม 
๑๐๖.๐๓ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๓๓ ของพื ้นที ่ประเทศ 
ลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่ตอนบนเป็นที่สูง ภูเขา ป่าไม้ 
และแหล่งต ้นน้ำลำธาร พื ้นที ่ตอนล่างเป ็นภูเขาส ูงทาง 
ทิศตะวันตก และทิศตะวันออก ตอนกลางเป็นพื้นที่ราบลุ่มของ
แม่น้ำปิง วัง ยม น่าน สะแกกรัง และป่าสัก 

๒. สถานการณ์การพัฒนาภาค  

๒.๑ ด้านเศรษฐกิจ 

๒.๑.๑ ภาพรวม  

๑) เศรษฐกิจของภาคเหนือมีขนาดเล็กและขยายตัวช้า มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคเหนือ 
ปี 2563 มีสัดส่วนร้อยละ 7.9 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ เทียบเท่ากับปี ๒๕๕๙ เนื่องจากกิจกรรม  
ทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู ่ในพื ้นที่กรุงเทพมหานคร รวมทั้งโครงการลงทุนโครงสร้างพื ้นฐาน  
ทางเศรษฐกิจขนาดใหญ่ยังกระจายสู่ภาคเหนือไม่มากนัก โดยในช่วง 4 ปีแรกของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ 12 เศรษฐกิจภาคเหนือขยายตัว เฉลี ่ยร้อยละ 1.1 ต่อปี เท่ากับการขยายตัว 
ทางเศรษฐกิจของประเทศในช่วงเดียวกัน  
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ตารางท่ี 1 :  มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคเหนือ ณ ราคาประจำปี  
                       หนว่ย : ล้านบาท 

กลุ่มจังหวัด 2559 2560 2561 2562 2563 per capita 
2563 

ภาคเหนือตอนบน 1 378,593 393,343 418,102 429,783 406,232 129,466 

สัดส่วน/ภาค 33.0 32.9 32.9 33.1 33.1  

ภาคเหนือตอนบน 2  192,384 198,717 204,951 209,267 202,352 86,561 

สัดส่วน/ภาค 16.8 16.6 16.1 16.1 16.5  

ภาคเหนือตอนล่าง 1  296,998 311,462 333,373 345,193 327,951 97,610 

สัดส่วน/ภาค 25.9 26.0 26.2 26.6 26.7  

ภาคเหนือตอนล่าง 2  279,580 293,513 316,167 314,889 291,771 117,247 

สัดส่วน/ภาค 24.4 24.5 24.8 24.2 23.8  

ภาคเหนือ 1,147,555 1,197,035 1,272,593 1,299,131 1,228,307 108,472 

สัดส่วน/ประเทศ 7.9 7.7 7.8 7.7 7.9  

ประเทศ 14,590,337 15,488,664 16,373,340 16,892,410 15,636,891 224,962 

ที่มา : ประมวลข้อมูลโดยใช้ฐานข้อมูล GRP ของกองบัญชีประชาชาติ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ 

๒) ภาคบริการยังมีบทบาทสำคัญในเศรษฐกิจของภาคเหนืออย่างต่อเนื่อง ในปี ๒๕๖3 
ภาคบริการมีส ัดส ่วนร ้อยละ ๕5.9 ในโครงสร ้างเศรษฐกิจของภาค รองลงมาเป็นภาคเกษตรและ
ภาคอุตสาหกรรมทีม่ีสัดส่วนร้อยละ ๒4.5 และ ๑๙.6 ตามลำดับ สัดส่วนภาคบริการเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ ๕๓.๗ 
ในปี ๒๕๕๙ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการเพ่ิมข้ึนของภาคการค้าปลีก และการขนส่งสินค้า เนื่องจากการตลาดและ
การชำระเงินแบบออนไลน์กระตุ้นให้ผู้บริโภคจับจ่ายใช้สอยและมีการขนส่งสินค้ามากขึ้น 

๓) ภาคเกษตรขยายตัวสูงเมื ่อเทียบกับสาขาการผลิตอื ่น โดยช่วง 4 ปีแรกของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ภาคเกษตรขยายตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 1.6 ต่อปี และภาคบริการขยายตัวเฉลี่ย 
ร้อยละ 1.5 ต่อปี ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมหดตัวเฉลี่ยร้อยละ 0.4 ต่อปี นอกจากนั้น พบว่า การขยายตัว
ของภาคเกษตรสูงกว่าการขยายตัวของผลิตภัณฑ์รวมของภาคเหนือที่ขยายตัวในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 1.1 ต่อปี 
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ตารางที ่2 : มูลค่าและโครงสร้างผลิตภัณฑ์ภาคเหนือ ณ ราคาประจำปี 

สาขาการผลิต 2559 2560 2561 2562 2563 
เฉลี่ยระยะ 
แผนฯ 11  

(2555-2559) 

เฉลี่ยระยะ 
แผนฯ 12 

(2560-2563) 

ภาคเกษตร 287,825 303,454 337,719 332,164 301,041   

25.1 25.4 26.5 25.6 24.5 30.0 25.5 

ภาคอุตสาหกรรม 243,755 242,859 250,235 257,665 240,541   

21.2 20.3 19.7 19.8 19.6 20.1 19.8 

เหมืองแร่เหมือง
หิน 

44,976 41,926 44,628 42,626 33,941   

3.9 3.5 3.5 3.3 2.8 4.7 3.3 

อุตสาหกรรม 172,863 173,175 179,302 187,071 177,872   

15.1 14.5 14.1 14.4 14.5 13.4 14.4 

ไฟฟ้าฯ 21,341 22,606 21,071 22,938 23,048   

1.9 1.9 1.7 1.8 1.9 1.7 1.8 

การจัดการน้ำฯ 4,574 5,151 5,235 5,031 5,680   

0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.3 0.4 

ภาคบริการ 615,976 650,722 684,639 709,302 686,726   

53.7 54.4 53.8 54.6 55.9 49.9 54.7 

ค้าส่งค้าปลีกฯ 149,930 160,001 173,329 177,797 170,450   

13.1 13.4 13.6 13.7 13.9 11.8 13.6 

ขนส่งฯ 27,601 31,999 34,317 38,245 29,971   

2.4 2.7 2.7 2.9 2.4 2.0 2.7 

ที่พักและบรกิาร
ด้านอาหาร 

25,196 27,853 31,470 34,959 23,816   

2.2 2.3 2.5 2.7 1.9 1.9 2.4 

อื่นๆ 413,249 430,868 445,523 458,300 462,489   

36.0 36.0 35.0 35.3 37.7 34.3 36.0 

ผลิตภัณฑ์ภาคเหนือ 1,147,555 1,197,035 1,272,593 1,299,131 1,228,307   

100 100 100 100 100   

ที่มา : ประมวลข้อมูลโดยใช้ฐานข้อมูล GRP ของกองบัญชีประชาชาติ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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ตารางท่ี 3 : อัตราการขยายตัวผลิตภัณฑ์ภาคเหนือ จำแนกตามภาคการผลิต แบบปริมาณลูกโซ่  
หน่วย: ร้อยละ 

สาขาการผลิต 2559 2560 2561 2562 2563 
เฉลี่ยระยะแผนฯ 11  
(2555 - 2559) 

เฉลี่ยระยะแผนฯ 12  
(2560 - 2563) 

ภาคเกษตร -4.0 10.6 7.9 -4.4 -7.9 -3.1 1.6 

ภาคอุตสาหกรรม 6.5 -1.4 4.2 2.7 -7.0 2.8 -0.4 

เหมืองแร่เหมืองหิน 1.5 -13.7 -3.2 0.5 -5.7 2.6 -5.5 

อุตสาหกรรม 7.2 0.9 6.6 3.1 -8.4 2.6 0.5 

ไฟฟ้าฯ 10.8 3.2 -0.6 5.3 -2.8 4.9 1.3 

การจัดหานำ้ฯ 16.9 14.3 2.8 -2.1 19.3 10.6 8.6 

ภาคบริการ 3.8 3.6 3.6 1.7 -3.0 3.9 1.5 

ค้าส่งค้าปลีกฯ 4.1 4.3 6.7 0.0 -4.8 4.6 1.5 

ขนส่งฯ 5.6 13.9 7.7 10.3 -20.6 9.0 2.8 

ที่พักและบรกิารด้าน
อาหาร 1.8 4.2 7.9 7.3 -20.7 7.8 -0.4 

อื่นๆ 3.7 2.8 2.4 1.6 -1.1 3.5 1.4 

ผลิตภัณฑ์ภาคเหนือ 2.2 4.3 4.8 0.3 -5.1 1.5 1.1 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 3.4 4.2 4.2 2.2 -6.2 3.5 1.1 

ที่มา : ประมวลข้อมูลโดยใช้ฐานข้อมูล GRP ของกองบัญชีประชาชาติ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ 

๔) รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ยังต่ำกว่าระดับประเทศ 
ในปี 2563 ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวประชากรของภาคเหนือ (GRP per capita) เท่ากับ 108,472 บาทต่อคนต่อปี 
เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ที่เท่ากับ 99,852 บาทต่อคนต่อปี แต่ยังต่ำกว่าระดับประเทศที่มีมูลค่าผลิตภัณฑ์ต่อหัว
เท่ากับ ๒24,962 บาทต่อคนต่อปี โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัวต่ำที่สุดเท่ากับ 63,419 
บาทต่อคนต่อปี และจังหวัดลำพูน มีผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัวสูงที่สุดเท่ากับ 209,668 บาทต่อคนต่อปี 

ตารางท่ี 4 : มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวประชากร  
  หนว่ย : บาทต่อคนต่อป ี

กลุ่มจังหวัด 2559 2560 2561 2562 2563 

ภาคเหนือตอนบน 1 120,542 124,844 132,583 136,613 129,466 

ภาคเหนือตอนบน 2 80,099 83,236 86,393 88,862 86,561 

ภาคเหนือตอนล่าง 1 87,441 91,939 98,673 102,448 97,610 

ภาคเหนือตอนล่าง 2 109,493 115,808 125,583 125,800 117,247 

ภาคเหนือ 99,852 104,451 111,416 114,225 108,472 

ประเทศ 213,553 225,126 236,927 243,705 224,962 
ที่มา : กองบัญชีประชาชาติ สำนกังานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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๒.๑.๒ เศรษฐกิจรายสาขา 

๑) เกษตรกรรม 

• พื้นที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรส่วนใหญ่อยู่ในภาคเหนือตอนล่าง ในปี 
2563 ภาคเหนือมีพื ้นที ่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 32.52 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 21.8 ของพื ้นที่  
ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรทั้งประเทศ โดยพื้นที่เกษตรของภาคเหนือส่วนใหญ่อยู่ในภาคเหนือตอนล่างซึ่งเป็น
พื้นที่ราบ ๒๑.83 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 67.1 ของพื้นที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรภาคเหนือ ทำการผลิต 
พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว อ้อยโรงงาน และมันสำปะหลัง ส่วนพ้ืนที่เกษตรของภาคเหนือตอนบน ๑๐.๖8 
ล้านไร่ หรือร้อยละ 32.9 ของพ้ืนที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรภาคเหนือ ทำการผลิตพืชผัก และผลไม้ เป็นหลัก 

• ภาคเหนือมีการขยายพื้นที่ชลประทานต่อเนื่อง ลดความเสี่ยงจากภาวะภัยแล้ง  
โดยในปี 2563 ภาคเหนือมีพื้นที่ชลประทานครอบคลุมพื้นที่ 10.13 ล้านไร่ เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 
1.10 ล้านไร่ คิดเป็นสัดส่วนพื้นที่ชลประทานต่อพื้นที่เกษตรของภาคเหนือร้อยละ 31.1 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ย
ของประเทศที่มีสัดส่วนร้อยละ 23.4 โดยพื้นที่ชลประทานของภาคส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 65.7 ของพ้ืนที่ชลประทานทั้งภาค 

• ผลิตภาพแรงงานภาคเกษตรต่ำ เมื่อเทียบกับผลิตภาพแรงงานในสาขาการผลิตอ่ืน 
โดยผล ิตภาพแรงงานภาคเกษตรภาคเหน ือในปี ๒๕๖3 เท ่าก ับ 35 ,126.05 บาทต ่อคน ขณะที่
ภาคอุตสาหกรรมเท่ากับ 260,334.20 บาทต่อคน และภาคบริการเท่ากับ 158,330 .41 บาทต่อคน 
รวมทั้งมีมูลค่าทางเศรษฐกิจต่ำ โดยในปี 2563 ผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรของภาคเหนือมีมูลค่า 301,041  
ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเหนือ  

• กระบวนการผลิตการเกษตรเริ ่มปรับเปลี ่ยนสู ่การเกษตรสร้างมูลค่ า 
เกษตรกรมีการปรับกระบวนการผลิตสู่เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ มากขึ้น ตามพฤติกรรมของผู้บริโภค 
ที่ใส่ใจในสุขภาพและสิ่งแวดล้อม และมีการใช้เทคโนโลยีในกระบวนการผลิต อาทิ การใช้โดรน (Drone)  
การใช้แอพพลิเคชั่น (Application) ทดแทนแรงงานเกษตรที่สูงวัย ซึ่งจะเป็นการพัฒนาสู่ระบบเกษตรอัจฉริยะ
ที่มีการบริหารจัดการการผลิตอย่างประสิทธิภาพ โดยในปี 2565 มีพื้นที่เกษตรอินทรีย์ 48,106.90 ไร่ 
เพ่ิมข้ึนจากปี 2564 ร้อยละ 8.4  

ตารางท่ี ๕ :  โครงสร้างและอัตราการขยายตัวภาคเกษตร รายกิจกรรมการผลิต 
             หนว่ย : ร้อยละ 

กิจกรรมการผลิต 
โครงสร้างการผลิต อัตราการขยายตัว 

เฉลี่ยระยะแผนฯ ๑๑  
(๒๕๕๕ – ๒๕๕9) 

เฉลี่ยระยะแผนฯ ๑2  
(๒๕60 - 2563) 

เฉลี่ยระยะแผนฯ ๑๑  
(๒๕๕๕ – ๒๕๕9) 

เฉลี่ยระยะแผนฯ ๑2  
(๒๕60 - 2563) 

พืช 87.8 86.7 -2.8 1.1 

ปศุสัตว์ 8.3 9.3 3.6 0.5 

บริการทางการเกษตร และปา่ไม้ 2.4 2.7 0.9 0.1 

ประมง 1.5 1.3 -6.5 -6.6 

เกษตร 100.0 100.0 -3.1 1.6 

ที่มา : กองบัญชีประชาชาติ สำนกังานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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ตารางท่ี 6 : พื้นที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร และขนาดฟาร์ม  

ภาค/กลุ่มจังหวัด 
เนื้อท่ีใช้ประโยชน์ทางการเกษตร (ล้านไร่)* ขนาดฟาร์ม (ไร่/ครัวเรือน)** 

2559 2560 2561 2562 2563 2559 2560 2561 2562 2563 

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 3.83 3.83 3.83 3.84 3.91 9.54 9.37 9.20 9.03 9.75 

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 6.74 6.73 6.73 6.73 6.78 17.55 16.87 16.40 15.96 16.65 

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 10.82 10.82 10.82 10.82 10.76 25.84 24.90 24.05 23.10 23.83 

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 11.12 11.12 11.12 11.12 11.07 32.97 31.50 30.34 28.92 29.83 

ภาคเหนือ 32.50 32.51 32.50 32.51 32.52 21.09 20.37 19.78 19.13 19.94 

ประเทศ 149.26 149.25 149.24 149.25 149.25 21.90 21.29 20.52 19.76 20.21 

ที่มา :   * สำนกังานเศรษฐกิจการเกษตร 
         ** คำนวณจากเนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร/จำนวนครัวเรือนที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร 

 

ตารางท่ี 7 : พื้นที่ชลประทานและสัดส่วนพื้นที่ชลประทานต่อพื้นที่เกษตร  

ภาค/กลุ่มจังหวัด 

 พื้นที่ชลประทานที่สร้างเสร็จแล้วถึงสิ้นปี  
(โครงการขนาดใหญ่ กลาง เล็ก สูบน้ำด้วยไฟฟ้า แก้มลิง)  

(ล้านไร่) 
สัดส่วนพื้นที่ชลประทานต่อพื้นที่เกษตร 

(ร้อยละ) 

2559 2560 2561 2562 2563 2559 2560 2561 2562 2563 

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 1.66 1.50 1.98 1.83 1.98 43.4 39.3 51.7 47.8 50.6 

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 1.36 1.23 1.52 1.52 1.50 20.2 18.3 22.6 22.6 22.1 

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 2.19 2.23 2.44 2.54 2.37 20.3 20.7 22.5 23.5 22.1 

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 3.80 3.93 3.77 4.28 4.28 34.2 35.3 34.0 38.5 38.7 

ภาคเหนือ 9.02 8.89 9.72 10.18 10.13 27.8 27.4 29.9 31.3 31.1 

รวมท้ังประเทศ  32.66 32.80 33.53 34.59 34.94 21.9 22.0 22.5 23.2 23.4 

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมชลประทาน 

๒) อุตสาหกรรม 

• ภาคอุตสาหกรรมมีบทบาทในเศรษฐกิจภาคเหนือน้อย และมีการขยายตัว
ลดลง ปี ๒๕๖3 ภาคอุตสาหกรรมมีสัดส่วนในโครงสร้างเศรษฐกิจของภาคร้อยละ 23.8 และคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 4.9 ของมูลค่าภาคอุตสาหกรรมของประเทศ ในช่วง  4 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่ 12 
ภาคอุตสาหกรรมของภาคเหนือหดตัวเฉลี่ยร้อยละ 0.4 ต่อปี ลดลงจากที่ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 2.8 ต่อปี 
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 นอกจากนั้น พบว่า ผลิตภาพแรงงานภาคอุตสาหกรรมสูงกว่าภาคการผลิตอ่ืน 
โดยมีผลิตภาพแรงงาน 260 ,334.20 บาทต่อคน แต่ยังต่ำกว่าผลิตภาพแรงงานภาคอุตสาหกรรมของ
ประเทศ ซึ่งเท่ากับ 575,883.97 บาทต่อคน 

• อุตสาหกรรมภาคเหนือส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมขั ้นพื ้นฐาน พึ ่งพา
ทรัพยากรในพ้ืนที่ อาท ิวัตถุดิบทางการเกษตร แร่ดินขาว ไม้แปรรูป และอาศัยแรงงานเป็นหลัก อุตสาหกรรม
ที่สำคัญของภาคเหนือ ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม มีสัดส่วนสูงที่สุดและขยายตัวต่อเนื่อง  
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64.9 ส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดกำแพงเพชร รองลงมาเป็นการผลิตผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
อิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์จากแร่อโลหะ เครื่องแต่งกาย ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากโลหะประดิษฐ์ และการผลิตสิ่งทอ  
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• นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือเป็นฐานการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญ  
ในปี 2563 มีโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 23 แห่งในนิคมอุตสาหกรรมภาค เหนือ คิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 31.9 ของโรงงานในนิคมฯ ทำการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ แผงวงจรไฟฟ้า (Integrated 
Circuit: IC) แผ่นวงจรพิมพ์ (Print Circuit Board: PCB) ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (Hard Disk Drive: HDD) ซึ่งมีความต้องการ
เพิ่มสูงขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล และอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง หรือ Internet of Things (IoT) 
ปัจจุบันมีการจ้างงานในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 21,571 คน คิดเป็นร้อยละ 48.1 ของการจ้างงานใน 
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ อย่างไรก็ตาม การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ  
มีบทบาทการผลิตในการเป็นผู ้ร ับจ้างผลิตแบบ OEM อาจมีความเสี ่ยงในการย้ายฐานการผลิตไปยัง
ต่างประเทศได ้

๓) เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

• จากการจัดกลุ ่มและสาขาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของสำนักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ในรูปภาพที่ 1 สามารถแบ่งประเภทเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของ
ภาคเหนือ ได้เป็น 2 กลุ ่มใหญ่ ได้แก่ (1) อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดยแบ่งเป็น 4 กลุ ่ม 12 สาขา  
ได้แก่ กลุ ่มรากฐานทางวัฒนธรรมสร้างสรรค์ (Creative Originals) กลุ ่มคอนเทนต์และสื ่อสร้างสรรค์  
(Creative Content/Media) กล ุ ่มบร ิการสร ้างสรรค์ (Creative Service) และกลุ ่มส ินค้าสร ้างสรรค์ 
(Creative Good/Product) และ (2) กลุ่มบริการสร้างสรรค์ โดยเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง (Related 
Industries) ที่อยู่ในสาขาบริการ ได้แก่ สาขาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สาขาอาหารไทยซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการ
ท่องเที ่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy) และสาขาการแพทย์แผนไทยที่เชื ่อมโยงกับการบริการเชิงสุขภาพ  
ความงาม และการแพทย ์(Medical and Wellness) 

รูปภาพที่ 1 : การจัดกลุ่มและสาขาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศไทย 

 
ที่มา : สำนกังานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 
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๓.๑) อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 

• อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ภาคเหนือมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
โดยช่วง 4 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 4.1 ต่อปี ยกเว้นในปี 2563
ที่หดตัวเล็กน้อยร้อยละ 0.7 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่ส่งผลกระทบ
ต่อการขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างสรรค์ อาทิ การแสดงดนตรี ศิลปะ งานฝีมือและหัตถกรรม  โดยในปี 2563 
มีมูลค่า 30,129.31 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.5 ของมูลค่าเศรษฐกิจของภาคเหนือ และจากการ
แบ่งกลุ่มดังกล่าวพบว่ากลุ่มรากฐานทางวัฒนธรรมสร้างสรรค์ มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์มากที่สุด 
มีมูลค่า 18 ,222.13 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 60.5 ของมูลค่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ภาคเหนือ 
ส่วนใหญ่อยู่ในสาขางานฝีมือและหัตถกรรม ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่ เหลืออีก 3 กลุ่ม มีสัดส่วน
ร้อยละ 39.5 คิดเป็นมูลค่า 11,907.18 ล้านบาท ส่วนใหญ่อยู่ในสาขาแฟชั่น และสาขาซอฟต์แวร์ 

ตารางท่ี 8 :  มูลค่าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ภาคเหนือ ณ ราคาประจำปี  
หน่วย : ล้านบาท 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 2559 2560 2561 2562 2563 เฉลี่ยแผนฯ 11 
(2555-2559) 

เฉลี่ยแผนฯ 12 
(2560-2563) 

กลุ่ม 1 รากฐานทางวฒันธรรม
สร้างสรรค์ (Creative Originals) 

 10,096.91   11,510.44   11,864.74   14,224.09   18,222.13   9,257.53   13,955.35  

กลุ่ม 2 คอนเทนต์และสื่อสร้างสรรค์  
(Creative Content/Media) 

 2,818.66   2,762.01   2,773.19   2,761.93   2,499.86   2,793.13   2,699.25  

กลุ่ม 3 บริการสร้างสรรค์  
(Creative Service) 

 376.11   335.53   317.25   355.64   324.58   271.63   333.25  

กลุ่ม 4 สนิค้าสร้างสรรค์  
(Creative Good/Product) 

 8,614.57   9,792.27   10,597.40   11,135.45   9,082.74   7,517.03   10,151.97  

ภาคอุตสาหกรรมสร้างสรรค์1  21,906.26   24,400.25   25,552.59   28,477.12   30,129.31   19,839.31   27,139.82  

ที่มา : ประมวลผลข้อมูลของภาคเหนือ โดยใช้ฐานข้อมูล GRP จากกองบัญชีประชาชาติ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
หมายเหตุ : จำแนกกลุ่มหลัก 4 กลุ่ม 12 สาขาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดยใช้ข้อมูลอ้างอิงจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 

ตารางท่ี 9 : อัตราการขยายตัวผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ภาคเหนือ แบบปริมาณลูกโซ่  
หน่วย : ร้อยละ 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 2559 2560 2561 2562 2563 เฉลี่ยแผนฯ 11 
(2555-2559) 

เฉลี่ยแผนฯ 12 
(2560-2563) 

กลุ่ม 1 รากฐานทางวฒันธรรม
สร้างสรรค์ (Creative Originals) 

 13.9   14.3   4.8   17.9   16.9   0.0   13.5  

กลุ่ม 2 คอนเทนต์และสื่อสร้างสรรค์  
(Creative Content/Media) 

 4.6  -3.0  -0.4  -1.5  -8.5   3.7  -3.4  

กลุ่ม 3 บริการสร้างสรรค์  
(Creative Service) 

 28.1  -10.4  -6.9   7.2  -6.0   7.5  -4.0  

กลุ่ม 4 สนิค้าสร้างสรรค์  
(Creative Good/Product) 

-2.6   0.2   4.5   1.4  -17.9   0.4  -3.0  

ภาคอุตสาหกรรมสร้างสรรค์1  4.6   5.1   3.9   8.2  -0.7   0.5   4.1  

ที่มา : ประมวลผลข้อมูลของภาคเหนือ โดยใช้ฐานข้อมูล GRP จากกองบัญชีประชาชาติ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
หมายเหตุ : จำแนกกลุ่มหลัก 4 กลุ่ม 12 สาขาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดยใช้ข้อมูลอ้างอิงจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 
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• พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (Northern Economic Corridor: 
NEC - Creative Lanna) ใน 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และเชียงราย มีสัดส่วนมูลค่า
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ร้อยละ 51.3 ของมูลค่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของภาค และหากพิจารณา 
รายจังหวัดในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ พบว่าจังหวัดลำพูน มีสัดส่วนมูลค่ามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
61.4 ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มรากฐานทางวัฒนธรรมสร้างสรรค์และกลุ่มสินค้าสร้างสรรค์โดยเชื่อมโยงในด้านการผลิต
เสื้อผ้า แฟชั่น และสิ่งทอ ซึ่งเป็นฐานการผลิตในพื้นที่ จังหวัดที่ มีสัดส่วนมูลค่ารองลงมาคือเชียงใหม่ คิดเป็น
ร้อยละ 29.6 ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มรากฐานทางวัฒนธรรมสร้างสรรค์และเป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายของ
กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในพื้นที่ สำหรับจังหวัดเชียงรายและลำปาง มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 4.7 และ 4.3 
ตามลำดับ   

ตารางท่ี 10 :  ค่าเฉลี ่ยรายปีมูลค่าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในพื ้นที ่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคเหนือ (Northern Economic Corridor: NEC - Creative Lanna) ณ ราคาประจำปี  
พ.ศ. 2563 

    หนว่ย : ล้านบาท 

มูลค่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง เชียงราย ผลรวม 
สัดส่วน  
(ร้อยละ) 

กลุ่ม 1 รากฐานทางวฒันธรรมสร้างสรรค ์ 
(Creative Originals) 

 2,562.15   8,053.18   620.04   444.50  11,679.86  75.6  

กลุ่ม 2 คอนเทนต์และสื่อสร้างสรรค์  
(Creative Content/Media) 

 1,585.44   48.97   35.85   160.75   1,831.01   11.8  

กลุ่ม 3 บริการสร้างสรรค์  
(Creative Service) 

 180.75   3.33   11.18   64.47   259.73   1.7  

กลุ่ม 4 สนิค้าสร้างสรรค์  
(Creative Good/Product) 

 248.23   1,385.07   0.03   56.55   1,689.87   10.9  

ผลรวมมูลค่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์  4,576.57   9,490.54   667.10   726.27   15,460.47  100.00 

สัดส่วนในพ้ืนที่ NEC-Creative Lanna 
(ร้อยละ) 

 29.6   61.4   4.3   4.7   100.00   

ที่มา : ประมวลผลข้อมูลของภาคเหนือ โดยใช้ฐานข้อมูล GRP จากกองบัญชีประชาชาติ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
หมายเหตุ : จำแนกกลุ ่มหลัก 4 กลุ ่ม 12 สาขาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดยใช้ข้อมูลอ้างอิงจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
               (องค์การมหาชน) 

• กลุ ่มรากฐานทางวัฒนธรรมสร้างสรรค์ (Creative Originals) มีส ัดส ่วน
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์สูงที่สุดในพื้นที่ NEC - Creative Lanna คิดเป็นร้อยละ 75.6 ส่วนใหญ่อยู่ในสาขา 
งานฝีมือและหัตถกรรม (ผลิตภัณฑ์ไม้ เฟอร์นิเจอร์ สิ่งทอ และอื่น ๆ) และสาขาศิลปะการแสดง ซึ่งมีบทบาท
สำคัญในการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพ่ิมจากวัฒนธรรมและภูมิปัญญาล้านนาในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น
และชุมชน รองลงมาเป็นกลุ่มคอนเทนต์และสื่อสร้างสรรค์ (Creative Content/Media) คิดเป็นร้อยละ 11.8  
ซึ่งสอดรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภค และห่วงโซ่คุณค่าที่หลากหลายของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดยการใช้
เทคโนโลยี สื่อ คอนเทนต์ และบริการสร้างสรรค์ในการสร้างมูลค่าและตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค
มากขึ้น และร้อยละ 10.9 เป็นกลุ่มสินค้าสร้างสรรค์ (Creative Goods) ในสาขาแฟชั่น อีกร้อยละ 1.7 เป็น
กลุ่มบริการสร้างสรรค์ (Creative Services) อาทิ โฆษณา ออกแบบ และสถาปัตยกรรม 
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๓.๒) บริการสร้างสรรค์ 

• ภาคเหนือมีศักยภาพในการพัฒนาสาขาการแพทย์แผนไทย ที่เชื ่อมโยง 
ไปสู่การบริการเชิงสุขภาพ ความงาม และการแพทย์ (Medical and Wellness) และสามารถต่อเนื่องไป
ยังอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการอื่นของภาคได้ โดยภาคเหนือเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางของการ
ท่องเที ่ยวเชิงสุขภาพ มีจังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางและขยายไปยังพื ้นที ่โดยรอบ มีความพร้อม 
ในด้านภูมิปัญญา องค์ความรู ้ การวิจัยและนวัตกรรมในการพัฒนาในเชิงการแพทย์ อาทิ การทำทันตกรรม  
เสริมความงาม การตรวจร่างกาย และการส่งเสริมสุขภาพ อาทิ การนวด สปา อาบน้ำแร่หรือน้ำพุร้อน การใช้
สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติบำบัด ด้วยศักยภาพของพื้นที่ที่มีความสามารถในการ
แข่งขัน มีสถานพยาบาล สถานบริการทางการแพทย์ และสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องได้มาตรฐานระดับ
สากล พร้อมทั้งเป็นที่ยอมรับแก่ผู้รับบริการทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ และบุคลิกของคนภาคเหนือที่มี
จิตใจอ่อนโยนซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนที่เอื้อต่อการให้บริการ  

• ปี 2563 สาขาบริการสุขภาพในภาคเอกชนของภาคเหนือ มีมูลค่า 
15,807 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 จากปีก่อน โดยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 
5.8 ต่อปี จะเห็นได้ว่าสาขาบริการสุขภาพในภาคเอกชน มีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เมื่อเทียบกับ 
ภาคบริการอื่น และภาคบริการในภาพรวมในปี 2563 หดตัวที่ร้อยละ 3.0 

• สาขาอาหารไทยเป็นสาขาหนึ่งที่สำคัญของการสร้างสรรค์เชื่อมโยงกับ 
การท่องเที่ยว กลุ่มสาขาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และภาคการผลิตอื่นตลอดห่วงโซ่อุปทาน อาทิ อาหารกับ
งานหัตถกรรมหรือการใช้ศิลปะการออกแบบอาหาร ภาชนะบรรจุอาหาร เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตและเป็นส่วนหนึ่ง
ของวัฒนธรรมในการบริโภค รวมทั้งอาหารเป็นปัจจัยสี่จึงสามารถสร้างการรับรู้ ความเข้าใจได้ง่าย และกระตุ้น
ให้ผู้ประกอบการเห็นถึงความต้องการใหม่ของผู้บริโภคซึ่งจะนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ตลอดจน
ภาคเหนือมีวัฒนธรรมการกินที่เป็นเอกลักษณ์ และมีวัตถุดิบที่หลากหลาย ทั้งพืชพรรณ ปศุสัตว์ และสมุนไพร  
ในการสร้างมูลค่าและสามารถเชื่อมโยงไปยังภาคการผลิตอื่นที่เกี ่ยวข้อง โดยเฉพาะภาคการเกษตรที่เป็น
เศรษฐกิจหลักของท้องถิ่นและชุมชน 

• สาขาการท่องเที ่ยววัฒนธรรมในพื้นที ่ภาคเหนือมีศักยภาพอย่างมาก
เนื ่องจากเป็นแหล่งรวมอารยธรรมและมรดกโลกของประเทศ  เช่น พื ้นที ่อารยธรรมล้านนา อุทยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร รวมทั ้งเป็นพื ้นที ่ที ่ม ีความหลากหลายของ  
กลุ่มชาติพันธุ์ มีแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับวัตถุสิ่งของ ภูมิปัญญา จิตวิญญาน และประวัติศาสตร์ ทั้งที่ 
จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ ซึ่งสามารถพัฒนาโดยใช้แนวทางการสร้างสรรค์ และเชื่อมโยงไปยังกลุ่มท่องเที่ยว 
ที่มีศักยภาพของภาคเหนือได้ 

๔) การค้าชายแดนและผ่านแดน 

• ภาพรวมการค้าชายแดนและผ่านแดนภาคเหนือชะลอตัว โดยมูลค่าการค้า 
ผ่านด่านชายแดนภาคเหนือในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑2 มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.0 ต่อปี  
ต่ำกว่าอัตราการขยายตัวเฉลี่ยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑1 ที่ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 23.1 ต่อปี เป็นผลจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ทำให้เกิดข้อจำกัดในการขนส่งสินค้าผ่านด่าน
ชายแดน รวมทั้งการแข็งค่าของค่าเงินบาท และความล่าช้าในการตรวจอนุมัติหนังสือรับรองที่ยื่นขอใช้สิทธิ
ลดหย่อนภาษีศุลกากรของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 
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• มูลค่าการค้าชายแดนและผ่านแดนส่วนใหญ่มาจากการค้ากับสาธารณรัฐ 
แห่งสหภาพเมียนมา ภาคเหนือเป็นประตูการค้ากับประเทศคู่ค้า 3 ประเทศ ในปี 2564 ส่วนใหญ่เป็นการค้า
กับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร้อยละ 61.9 ของมูลค่าการค้าชายแดนของภาค โดยผ่านด่านแม่สอด 
จังหวัดตากเป็นหลัก รองลงมาเป็นมูลค่าการค้ากับสาธารณรัฐประชาชนจีนตอนใต้ โดยมีสัดส่วนร้อยละ 20.5 
ในขณะที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีสัดส่วนการค้ากับเพียงร้อยละ 17.5 ลดลงมากเมื่อ 
เทียบกับปี 2559 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 25.5  

• การขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนภาคเหนือยังไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย ภาคเหนือมีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 2 พ้ืนที่ ได้แก่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่
จังหวัดตาก และจังหวัดเชียงราย ในปี 2562 มูลค่าการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนของ
ภาคเหนือ เท่ากับ 14.80 ล้านบาท ลดลงจาก 4,607.70 ล้านบาท ในปี 2559 เนื่องจากยังไม่สามารถ
ดึงดูดอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ให้มาลงทุนในพื้นที่ได้ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนภาคเหนือจึงเป็นเพียง
ทางผ่านของสินค้าเท่านั้น ถึงแม้จะมีปัจจัยสนับสนุนด้านโครงข่ายโลจิสติกส์ที่มีศักยภาพ อาทิ เส้นทาง R3a  
ที่เชื ่อมไปสู่สาธารณรัฐประชาชนจีนตอนใต้ และเส้นทางขนส่งผ่านสะพานมิตรภาพไทย - พม่า แห่งที่ 2  
ที่สามารถเชื่อมกับโครงข่ายโลจิสติกส์ภายในประเทศไปยังอนุภูมิภาคได้ 

ตารางที่ 11 : มูลค่าการค้าผ่านด่านศุลกากรชายแดนภาคเหนือ และอัตราการขยายตัว 
  หนว่ย : ล้านบาท/ร้อยละ 

มูลค่าการค้า 2560 2561 2562 2563 2564 เฉลี่ยระยะแผนฯ 11  
(2555-2559) 

เฉลีย่ระยะแผนฯ 12  
(2560-2563) 

ส่งออก 120,710.61 122,890.68 117,793.46 104,000.31 137,623.15   

-2.1 1.8 -4.1 -11.7 32.3 20.5 3.2 

นำเข้า 33,776.73 38,348.12 40,654.20 42,651.47 57,525.62   

17.4 13.5 6.0 4.9 34.9 48.7 15.3 

ดุลการค้า 86,933.88 84,542.56 77,139.27 61,348.84 80,097.53   

-8.0 -2.8 -8.8 -20.5 30.6 17.3 -1.9 

มูลค่ารวม 154,487.34  161,238.80 158,447.66 146,651.78 195,148.76   

1.6 4.4 -1.7 -7.4 33.1 23.1 6.0 

ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ  

ตารางท่ี 12 : มูลค่าและสัดส่วนการค้าผ่านด่านศุลกากรชายแดนภาคเหนือ  
 หน่วย : ลา้นบาท/ร้อยละ 

มูลค่าการค้า 2560 2561 2562 2563 2564 

ส่งออก 120,710.61 122,890.68 117,793.46 104,000.31 137,623.15 

78.1 76.2 74.3 70.9 70.5 

นำเข้า 33,776.73 38,348.12 40,654.20 42,651.47 57,525.62 

29.1 23.8 25.7 29.1 29.5 

ดุลการค้า 86,933.88 84,542.56 77,139.27 61,348.84 80,097.53 

มูลค่ารวม 154,487.34  161,238.80 158,447.66 146,651.78 195,148.76 

ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ  
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ตารางที่ 13 :  มูลค่าการค้าชายแดนภาคเหนือจำแนกตามประเทศคู่ค้า โครงสร้าง และอัตราการขยายตัว 
  หนว่ย : ล้านบาท/ร้อยละ 

ประเทศคู่ค้า 2560 2561 2562 2563 2564 
อัตราการ

ขยายตวัเฉลี่ย 
ระยะแผนฯ 11  
(2555-2559) 

อัตราการ
ขยายตวัเฉลี่ย  

ระยะแผนฯ 12  
(2560-2564) 

สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพ

เมียนมา 

ส่งออก 87,940.44  87,643.30  82,701.72 74,984.41 96,619.51 23.4 1.6 

นำเข้า 5,657.32  7,187.88  10,052.26 12,485.99 24,211.20 40.6 40.4 

มูลค่า 93,597.76  94,831.18  92,753.99 87,470.40 120,830.71 23.9 5.4 

สัดส่วน 60.6 58.8 58.5 59.6 61.9   

สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

ส่งออก 20,479.77  21,938.94  15,101.13 11,398.87 10,465.52 19.9 -12.7 

นำเข้า 20,951.53  24,485.25  23,043.31 21,383.54 23,773.00 378.5 7.8 

มูลค่า 41,431.30  46,424.19  38,144.45 32,782.41 34,238.52 31.3 -1.7 

สัดส่วน 26.8 28.8 24.1 22.4 17.5   

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

ตอนใต ้

ส่งออก 12,290.40  13,308.44  19,990.61 17,617.03 30,538.12 3.6 33.6 

นำเข้า 7,167.88  6,674.99  7,558.62 8,781.94 9,541.41 20.3 6.7 

มูลค่า 19,458.28  19,983.43  27,549.23 26,398.97 40,079.53 8.9 23.0 

สัดส่วน 12.6 12.4 17.4 18.0 20.5   

รวม  
3 ประเทศ 

ส่งออก 120,710.61 122,890.68  117,793.46 104,000.31 137,623.15 20.5 3.2 

นำเข้า 33,776.73 38,348.12  40,654.20 42,651.47 57,525.62 48.7 15.4 

มูลค่า 154,487.34 161,238.80  158,447.66 146,651.78 195,148.76 23.1 6.0 

ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ 

๕) การท่องเที่ยว 

• สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ต่อเนื่องจาก
ปี 2563 ส่งให้ผลการท่องเที่ยวภาคเหนือหดตัวต่อเนื่อง โดยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (ปี ๒๕๖๐ – 
๒๕๖4) จำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้หดตัวเฉลี่ยร้อยละ 13.4 และ 16.2 ต่อปี ตามลำดับ สำหรับปี 
2564 รายได้จากการท่องเที่ยวลดลงถึงร้อยละ 50.8 แต่หดตัวน้อยกว่ารายได้จากการท่องเที่ยวของประเทศ 
ที่ลดลงร้อยละ 69.6 ส่วนจำนวนนักท่องเที่ยวลดลงร้อยละ 38.๖  โดยสัดส่วนนักท่องเที่ยวของภาคเหนือ 
ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยมากกว่าร้อยละ 99.0 และเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติเพียงร้อยละ 1.0 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อย่างต่อเนื่อง และการเดินทาง
ระหว่างประเทศอยู่ภายใต้มาตรการผ่อนคลายสำหรับผู้เดินทางบางกลุ่ม อีกทั้งผู้เดินทางทุกคนต้องเข้ารับ 
การกักกันโรคตามระยะเวลาและพื้นที่ที่กำหนด จึงทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติต่ำกว่าระดับปกติมาก  
ซ่ึงหากเปรียบเทียบในปี 2560 - 2562 (เนื่องจากปี 2563 - 2564 เป็นปีที่มีสถานการณ์ไม่ปกติ) สัดส่วน
นักท่องเที่ยวของภาคเหนือส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยมากกว่าร้อยละ 85.2 สำหรับนักท่องเที่ยว
ต่างชาติร้อยละ 40.9 มาจากยุโรปและสหรัฐอเมริกา และร้อยละ 30.2 เป็นนักท่องเที่ยวจีน ปัจจุบันพบว่า
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเปลี่ยนไปเป็นการท่องเที่ยวแบบ New Normal ที่ให้ความสำคัญกับสุขอนามัย 
ในสถานบริการและแหล่งท่องเที่ยวมากขึ้น การท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะลดลง ปรับเปลี่ยนเป็นการท่องเที่ยว 
เป็นกลุ่มขนาดเล็กที่มีความต้องการเฉพาะเจาะจง การเดินทางด้วยตนเอง และการท่องเที่ยวระยะใกล้ที่เน้น
การเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว 
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• การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวยังอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับระดับประเทศ  
ในปี 2562 ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวภาคเหนือเท่ากับ 2,727.72 บาทต่อคนต่อวัน ต่ำกว่าค่าใช้จ่าย
ต่อหัวของนักท่องเที ่ยวระดับประเทศที่เท่ากับ 3,881.70 บาทต่อคนต่อวัน สำหรับระยะเวลาพำนัก 
มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยปี ๒๕๖๒ มีระยะเวลาพำนักเฉลี่ย 2.38 วัน ลดลงจาก 2.44 วัน ในปี 
2559 สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการลดลงของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีค่าใช้จ่ายต่อทริปสูง ประกอบกับสินค้า
และบริการด้านการท่องเที่ยวยังไม่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล และรูปแบบความเชื่อมโยงของกิจกรรม 
ด้านการท่องเที่ยวยังมีน้อย ไม่สามารถจูงใจให้นักท่องเที่ยวใช้จ่ายและพักอยู่ในพ้ืนที่เป็นระยะเวลานาน 

ตารางท่ี 14 :  จำนวนนักท่องเที่ยว รายได้ และอัตราการขยายตัว  

รายการ ๒๕60 ๒๕61 2562 ๒๕63 2564 เฉลี่ยแผนฯ ๑1  
(๒๕๕5 - ๒๕๕9) 

เฉลี่ยแผนฯ ๑2 
(๒๕60 - ๒๕64) 

นักท่องเที่ยว        

จำนวน (ล้านคน) 33.82 35.35 36.01 20.30 12.47 27.16 27.60 

สัดส่วนต่อประเทศ 11.7 11.7 11.7 14.8 17.1 11.7 11.7 

อัตราการขยายตัว 8.9 4.5 1.9 -43.6 -38.6 11.0 -13.4 

รายได ้        

มูลค่า (ล้านบาท) 175,454.22 190,410.84 195,339.67 93,979.27 46,221.00 130,931.38 140,281.00 

สัดส่วนต่อประเทศ 7.1 7.1 7.2 11.9 19.2 7.8 7.1 

อัตราการขยายตัว 10.5 8.5 2.6 -52.0 -50.8 15.1 -16.2 

วันพักเฉลี่ย (วัน) 2.44 2.43 2.38 N/A N/A 2.59 2.42 

ค่าใช้จ่ายต่อหัว 
(บาท) 

2,535.98 2,652.24 2,727.72 N/A N/A 2,238.21 2,638.65 

อัตราการขยายตัว
ของค่าใช้จ่ายต่อหัว 

4.4 4.6 2.8 N/A N/A 4.2 3.9 

ที่มา : กองเศรษฐกิจการท่องเท่ียวและกีฬา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
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ตารางท่ี 15 : จำนวนนักท่องเที่ยว และรายได้จากการท่องเที่ยว จำแนกตามกลุ่มจังหวัด  

รายการ ๒๕60 ๒๕61 2562 ๒๕63 2564 เฉลี่ย แผนฯ ๑1  
(๒๕๕5-๒๕๕9) 

เฉลี่ย แผนฯ ๑2 
(๒๕60-๒๕64) 

ภาคเหนือตอนบน ๑        

จำนวน (ล้านคน) 13.70 14.45 14.83 8.13 5.21 10.77 11.26 

มูลค่า (ล้านบาท) 
108,983.4

0 
118,690.95 122,008.38 

55,583.41 
26,730.00 78,939.75 

86,399.23 

   สัดส่วนตอ่ภาค 62.1 62.3 62.5 59.1 57.8 60.3 61.6 

   อัตราการขยายตัว 10.7 8.9 2.8 -54.4 -51.91 16.2 -16.8 

ภาคเหนือตอนบน ๒        

จำนวน (ล้านคน) 5.79 6.13 6.21 3.74 2.62 4.87 4.90 

มูลค่า (ล้านบาท) 31,376.69 34,408.39 35,179.47 18,323.03 10,185.00 25,328.73 25,894.52 

   สัดส่วนตอ่ภาค 17.9 18.1 18.0 19.5 22.0 19.4 18.5 

   อัตราการขยายตัว 10.2 9.7 2.2 -47.9 -44.4 12.3 -14.0 

ภาคเหนือตอนล่าง 1        

จำนวน (ล้านคน) 10.09 10.41 10.60 5.99 3.10 8.38 8.04 

มูลค่า (ล้านบาท) 27,191.73 28,927.84 29,657.07 15,629.64 6,767.00 21,311.32 21,634.66 

   สัดส่วนตอ่ภาค 15.5 15.2 15.2 16.6 14.64 16.3 15.4 

   อัตราการขยายตัว 9.9 6.4 2.5 -47.3 -56.7 13.9 -17.0 

ภาคเหนือตอนล่าง 2        

จำนวน (ล้านคน) 4.24 4.35 4.38 2.44 1.53 3.13 3.39 

มูลค่า (ล้านบาท) 7,902.40 8,383.66 8,494.75 4,443.19 2,539.00 5,351.58 6,352.60 

   สัดส่วนตอ่ภาค 4.5 4.0 4.3 4.7 5.5 4.1 4.5 

   อัตราการขยายตัว 11.3 6.1 1.3 -47.7 -42.9 21.9 -14.4 

ที่มา : กองเศรษฐกิจการท่องเท่ียวและกีฬา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

๒.๑.๓ เศรษฐกิจระดับครัวเรือน 

๑) รายได้เฉลี่ยครัวเรือนของภาคเหนือต่ำกว่าระดับประเทศมาก โดยในปี ๒๕๖4 
ภาคเหนือมีรายได้เฉลี่ยครัวเรือน 20,995 บาทต่อเดือน ต่ำกว่าระดับประเทศที่ ๒7,352 บาทต่อเดือน 
จังหวัดที่มีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนสูงที่สุดของภาค คือ จังหวัดเพชรบูรณ์ ๒6,151 บาทต่อเดือน และจังหวัดที่มี
รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่ำที่สุด คือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๑5,496 บาทต่อเดือน  

๒) หนี้สินเฉลี่ยครัวเรือนของภาคเหนือสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ในปี ๒๕๖4 
ภาคเหนือมีหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน 206,544 บาท ต่ำกว่าระดับของประเทศที่ 202,947 บาท จังหวัดที่มี
หนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนสูงที่สุดของภาค คือ จังหวัดพิจิตร 316,859 บาท รองลงมาคือ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
309,180 บาท และจังหวัดที่มีหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนต่ำทีสุ่ดในภาคคือ จังหวัดเชียงราย 103,165 บาท  
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๒.๒ ด้านสังคม 

๒.๒.๑ ประชากร 

๑) ประชากรของภาคลดลง ปี 2563 มีจำนวนประชากร 12.03 ล้านคน หรือ 
ร้อยละ ๑๘.2 ของประเทศ ลดลงจาก 12.08 ล้านคน ในปี ๒๕๕9 และมีอัตราการลดลงของประชากรใน 
ช่วงปี 2559 - 2563 เฉลี่ยร้อยละ ๐.1 โดยจังหวัดเชียงใหม่ มีประชากรมากที่สุด 1.78 ล้านคน รองลงมา 
คือ จังหวัดเชียงราย มีประชากร ๑.๒๙ ล้านคน และจังหวัดนครสวรรค์ มีประชากร ๑.๐4 ล้านคน คิดเป็น  
ร้อยละ ๑๔.8  ๑๐.8  และ ๘.6 ของประชากรภาค ตามลำดับ 

๒) ภาคเหนือเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์เร็วกว่าระดับประเทศ โครงสร้าง
ประชากรของภาคเหนือเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ โดยในปี 2563 มีสัดส่วนประชากร
สูงอายุร้อยละ 23.7 ซึ่งสูงกว่าร้อยละ 18.1 ของสัดส่วนผู้สูงอายุระดับประเทศ โดยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 19.5  
ในปี ๒๕๕9 เป็นผลให้ประชากรวัยแรงงานต้องรับภาระในการดูแลผู้สูงอายุมากขึ้น จากประชากรวัยแรงงาน  
3.3 คน ดูแลผู้สูงอายุ ๑ คน ในปี 2559 เป็นประชากรวัยแรงงาน 2.5 คน ดูแลผู้สูงอายุ ๑ คน ในปี 2563 
ทั้งนี้ ผู้สูงอายุในภาคมีแนวโน้มทำงานเพิ่มมากขึ้น ในปี 2563 มีผู้สูงอายุที่ทำงานจำนวน 1.13 ล้านคน 
เพ่ิมข้ึนจาก 0.93 ล้านคน ในปี 2559 

๓) ประชากรเมืองลดลง ปี 2563 ภาคเหนือมีประชากรเมือง 3.25 ล้านคน ลดลง
ในอัตราร้อยละ 0.68 จาก 3.27 ล้านคน ในปี 2559 โดยจังหวัดกำแพงเพชรมีอัตราการเพิ่มของประชากร
เมืองในช่วงปี 2559 – 2563 มากที่สุด ร้อยละ 6.7 รองลงมา ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่และตาก มีอัตรา  
การเพ่ิมของประชากรเมืองร้อยละ 2.7 และ 2.2 ตามลำดับ เนื่องจากเป็นเมืองที่มีการกระจุกตัวของกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจสูง 

ตารางท่ี 16 : ประชากรภาคเหนือ 

รายการ 
ปี 

2559 2560 2561 2562 2563 

จำนวนประชากร (ลา้นคน)1 12.08 12.09 12.12 12.12 12.03 

โครงสร้างประชากร (ร้อยละ)2 

กลุ่ม 0 - 14 ป ี

กลุ่ม 15 - 59 ป ี

กลุ่ม 60+ 

 

17.1 
63.4 
19.5 

 

16.7 
62.9 
20.2 

 

16.2 
62.9 
20.9 

 

16.5 
60.7 
21.7 

 

16.2 
60.1 
23.7 

จำนวนประชากรเมือง (ล้านคน)1 3.27 3.29 3.29 3.28 3.25 
ที่มา : 1 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
      2 การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553 – 2583 (ฉบับปรับปรุง) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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๒.๒.๒ แรงงาน 

๑) แรงงานมีการศึกษาสูงข้ึน แต่ผู้จบการศึกษาระดับอุดมศึกษายังมีน้อย ปี 2563 
มีผู้มีงานทำ 6.07 ล้านคน มีแรงงานที่มีความรู้ระดับประถมศึกษาร้อยละ 44.9 ลดลงจากร้อยละ 48.4 
ในปี ๒๕๕9 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 14.8  เพิ ่มขึ ้นจากร้อยละ 13.9 ในปี 2559 ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 12.5 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 11.5 ในปี ๒๕๕9 และระดับอุดมศึกษา ร้อยละ 
13.3 เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 11.8 ในปี ๒๕๕9 ซ่ึงร้อยละ 46.5 ของผู้มีงานทำอยู่ในภาคบริการ 

๒) ผลิตภาพแรงงานของภาคมีแนวโน้มสูงข้ึน โดยในปี 2563 ผลิตภาพแรงงานรวม
ของภาค เท่ากับ 105,355.21 บาทต่อคน เพ่ิมข้ึนจาก 102,084.94 บาทต่อคน ในปี 2559 เป็นผลจาก
การดำเนินการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ตารางท่ี 17 : ผู้มีงานทำจำแนกตามระดับการศึกษา 
หน่วย : พันคน 

ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บ หมายถึง ร้อยละ 

๒.๒.๓ การศึกษา 

๑) ประชาชนสามารถเข้าถึงการศึกษาเพิ ่มมากขึ้น ยกเว้นพื้นที ่ห่างไกล โดย 
ในปี ๒๕63 จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรภาคเหนือวัย ๑๕ – ๕๙ ปี  เท่ากับ 9.18 ปี เพิ่มขึ้นจาก 
๘.59 ปี ในปี ๒๕๕9 แต่ยังต่ำกว่าระดับประเทศที่ปีการศึกษาเฉลี่ย เท่ากับ 9.86 ปี อย่างไรก็ตาม พบว่า  
ในพ้ืนที่ห่างไกลยังมีปัญหาในการเข้าถึงการศึกษา ซึ่งเชื่อมโยงกับความเหลื่อมล้ำเชิงพ้ืนที่ เชิงรายได้ และทางดิจิทัล 
(Digital Divide) โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอน และตาก มีปีการศึกษาเฉลี่ยที่ต่ำสุดของภาคเหนือ เท่ากับ 7.20 ปี 
และ 7.99 ปี ตามลำดับ 

๒) การส่งเสริมสะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics 
Education : STEM Education) มีมากขึ้น โดยภาคเหนือมีศูนย์สะเต็มศึกษา 2 แห่ง ในจังหวัดเชียงใหม่ 
และจังหวัดพิษณุโลก และได้มีการขยายโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มไปยังจังหวัดอื่นๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็น
การยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนาการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในปัจจุบันไปสู่ อุตสาหกรรม
อนาคต ซึ่งเป็นการผลิตที่ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในระดับท่ีสูงขี้น 

ป ี ผู้มีงานทำ ไม่มี
การศึกษา 

ประถมศึกษา
และต่ำกวา่ มัธยมต้น มัธยมปลาย 

(สายสามญั) อาชีวศึกษา วิชาชีพชั้นสูง อุดมศึกษา อ่ืนๆ 

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) 

2563 6,068.70 
(100) 

325.90 
(5.4) 

2,723.90 
(44.9) 

896.80 
(14.8) 

757.70 
(12.5) 

189.50 
(3.1) 

351.40 
(5.8) 

806.50 
(13.3) 

16.60 
(0.3) 
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๒.๒.๔ สาธารณสุข 

๑) การให้บริการสาธารณสุขมีความครอบคลุมมากขึ้น แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้ำ
ระหว่างพื้นที่ โดยสัดส่วนแพทย์ต่อประชากรมีการกระจุกตัวในจังหวัดที่เป็นเมืองศูนย์กลางและเมืองหลัก 
ภาคเหนือมีสถานบริการสาธารณสุขให้บริการครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่ มีจำนวนโรงพยาบาล ๑๙5 แห่ง และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ๒ ,228 แห่ง และมีสัดส่วนแพทย์ต่อประชากรของภาคเหนือ 
มีแนวโน้มดีขึ้น โดยในปี ๒๕63 มีสัดส่วนแพทย์ต่อประชากร 1 : 2,094 คน เมื่อเปรียบเทียบกับปี ๒๕59  
ที่มีสัดส่วนแพทย์ต่อประชากร 1 : 2,417 คน แต่ยังคงต่ำกว่าระดับประเทศที่มีสัดส่วนแพทย์ต่อประชากร  
1 : 1,794 คน และเกณฑ์มาตรฐานขององค์การอนามัยโลก (WHO) ซึ ่งกำหนดแพทย์ต่อประชากร  
1 : ๑,๐๐๐ คน ซึ่งสัดส่วนแพทย์ต่อประชากร ยังคงกระจุกตัวในจังหวัดที่เป็นเมืองศูนย์กลางและเมืองหลัก
ของภาค โดยจังหวัดพิษณุโลกและเชียงใหม่ มีสัดส่วนแพทย์ต่อประชากรต่ำที่สุด เท่ากับ 1 : ๑,123 คน และ 
1 : 1,291 คน ตามลำดับ 

ตารางท่ี 18 : สัดส่วนแพทย์ต่อประชากร 
หน่วย : คน 

กลุ่มจังหวัด 2559 2560 2561 2562 2563 

ภาคเหนือตอนบน 1 1,672 1,537 1,440 1,392 1,547 

ภาคเหนือตอนบน 2 2,725 2,410 2,202 2,022 2,356 

ภาคเหนือตอนล่าง 1 2,573 2,156 2,039 1,954 2,176 

ภาคเหนือตอนล่าง 2 2,974 2,622 2,497 2,327 2,780 

ภาคเหนือ 2,417 2,074 1,944 1,843 2,094 

ประเทศ 2,065 1,843 1,771 1,674 1,794 
ที่มา : สำนกังานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 

๒) การเจ็บป่วยด้วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และ 
สูงกว่าระดับประเทศ ได้แก่ โรคมะเร็ง ความดันโลหิต หัวใจ เบาหวาน และหลอดเลือดสมอง เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยในปี ๒๕63 มีอัตราป่วยด้วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื ้อรัง (NCDs) 7,544 ต่อประชากรแสนคน 
เพิ ่มขึ ้นจาก ปี ๒๕59 ที ่มีอัตราป่วย 6,476 ต่อประชากรแสนคน ซึ ่งสูงกว่าระดับประเทศ 7 ,227  
ต่อประชากรแสนคน โดยจังหวัดลำปางมีการเจ็บป่วยด้วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื ้อรัง (NCDs) สูงที ่สุดของ
ภาคเหนือ คิดเป็น 10,633 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาเป็นจังหวัดอุตรดิตถ์ คิดเป็น 9,237 ต่อประชากร
แสนคน และจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีอัตราป่วยต่ำที่สุด คิดเป็น 3,529 ต่อประชากรแสนคน 
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ตารางที่ 19 : ภาวะการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 5 โรคหลัก (มะเร็ง ความดันโลหิต หัวใจ เบาหวาน 
และหลอดเลือดสมอง) 

หน่วย : ต่อประชากรแสนคน 

กลุ่มจังหวัด 
โรคไม่ติดต่อเร้ือรัง 5 โรคหลัก 

2559 2560 2561 2562 2563 

ภาคเหนือตอนบน 1 6,830 6,898 7,255 7,790 8,003 

ภาคเหนือตอนบน 2 6,577 6,846 7,219 7,481 7,879 

ภาคเหนือตอนล่าง 1 6,287 6,390 6,658 6,898 6,863 

ภาคเหนือตอนล่าง 2 6,402 6,496 6,913 7,479 7,583 

ภาคเหนือ 6,476 6,641 6,993 7,388 7,544 

ประเทศ 6,090 6,300 6,711 7,094 7,227 

ที่มา : ประมวลข้อมูลโดยใช้ฐานข้อมูลจาก สำนกังานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 

๓) อัตราการฆ่าตัวตายลดลง แต่สูงกว่าระดับประเทศ โดยในปี ๒๕63 อัตราการ 
ฆ่าตัวตาย เท่ากับ 10.1 ต่อประชากรแสนคน ลดลงจาก 10.2 ต่อประชากรแสนคน ในปี ๒๕59 อย่างไรก็ตาม 
อัตราการฆ่าตัวตายของประชากรภาคเหนือยังสูงกว่าระดับประเทศ 7.4 ต่อประชากรแสนคน โดยจังหวัด
แม่ฮ่องสอนมีอัตราการฆ่าตัวตายสูงสุดของภาคและของประเทศ เท่ากับ 17.4 ต่อประชากรแสนคน 

ตารางที่ 20 : อัตราการฆ่าตัวตาย 
หน่วย : ต่อประชากรแสนคน 

กลุ่มจังหวัด 2559 2560 2561 2562 2563 

ภาคเหนือตอนบน 1 13.3 11.1 10.3 12.1 12.7 

ภาคเหนือตอนบน 2 11.6 10.6 11.7 10.7 10.5 

ภาคเหนือตอนล่าง 1 8.2 6.7 7.9 8.8 9.9 

ภาคเหนือตอนล่าง 2 7.8 6.7 7.8 7.5 6.9 

ภาคเหนือ 10.2 8.7 10.5 9.8 10.1 

ประเทศ 6.4 6.0 6.3 6.6 7.4 
ที่มา : กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 

๒.๒.๕ ความยากจนและความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ 

๑) ความยากจนลดลงแต่มีความเหลื ่อมล้ำด้านรายได้ เพิ่มขึ้น โดยในปี 2563  
มีสัดส่วนคนจนร้อยละ 6.8 ลดลงจากร้อยละ 9.8 ในปี 2559 แต่ยังคงมีความเสี่ยงในการเพิ่มขึ้นของ 
กลุ่มคนยากจนที่มาจากกลุ่มเปราะบาง กลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ภัยแล้ง และอุทกภัย โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดที่มีสัดส่วนคนจนสูงสุด ถึงร้อยละ 29.3 
รองลงมาเป็นจังหวัดตาก และจังหวัดพะเยา ร้อยละ 17.9 และ ร้อยละ 16.5 ตามลำดับ สำหรับความ 
เหลื ่อมล้ำด้านรายได้ พบว่า สัมประสิทธิ ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ ในปี 2562  
มีถึง 0.411  เพิ่มขึ้นจาก 0.388 ในปี 2558 และพบว่า มีความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ของประชากรในภาค
น้อยกว่าระดับประเทศ ซึ่งสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคด้านรายได้ มีค่า 0.430 
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ตารางท่ี 21 :  จำนวนคนและสัดส่วนคนจน 

กลุ่มจังหวัด 
2559 2560 2561 2562 2563 

จำนวน 
(พันคน) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

จำนวน 
(พันคน) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

จำนวน 
(พันคน) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

จำนวน 
(พันคน) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

จำนวน 
(พันคน) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

เหนือตอนบน 1 307.50 10.1 252.17 8.3 398.51 13.1 198.03 6.3 170.17 5.3 

เหนือตอนบน 2 374.44 15.4 336.70 13.9 312.30 13.0 194.80 8.3 243.06 9.1 

เหนือตอนล่าง 1 316.44 9.4 372.52 11.1 471.37 14.1 280.56 8.3 259.49 7.3 

เหนือตอนล่าง 2 126.04 4.9 158.31 6.1 206.65 8.0 84.79 3.4 101.22 3.9 

ภาคเหนือ 1,124.43 9.8 1,119.70 9.8 1,388.84 12.2 758.18 6.7 773.94 6.8 

ประเทศ 5,810.08 8.6 5,324.80 7.9 6,682.51 9.9 4,326.15 6.2 4,753.02 6.8 

ที่มา : สำนกังานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ตารางท่ี 22 : 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 : สำนกังานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

๒.๒.๖ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

๑) ความปลอดภัยในชีว ิตและทรัพย์ส ินของประชาชนลดลง  โดยปี 2563  
มีคดีที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรับแจ้ง 71 คดีต่อประชากรแสนคน เพิ่มขึ้นจาก 59 คดี  
ต่อประชากรแสนคน ในปี 2559 ส่วนใหญ่เป็นคดีเกี่ยวกับการลักทรัพย์ ฉ้อโกง และทำร้ายร่างกาย ต่ำกว่า
ระดับประเทศที่มีจำนวน 86 คดีต่อประชากรแสนคน ในขณะเดียวกัน สถานการณ์ยาเสพติดยังคงเป็นปัญหา
สำคัญต่อเนื ่อง ในปี 2563 มีคดีจับกุมยาเสพติด 409 คดีต่อประชากรแสนคน เพิ ่มขึ ้นจาก 286 คดี 
ต่อประชากรแสนคน ในปี 2559 เนื่องจากภาคเหนือมีพื้นที่ติดเขตชายแดนประเทศเพื่อนบ้านและเป็น
เส้นทางหลักในการลักลอบนำยาเสพติดเข้ามาในประเทศ โดยจังหวัดลำพูนเป็นจังหวัดที่มีสัดส่วนคดียาเสพติด 
ต่อประชากรแสนคนสูงสุด เท่ากับ 723 คดี จังหวัดแพร่ เท่ากับ 657 คด ีและจังหวัดน่าน เท่ากับ 621 คดี 
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ตารางท่ี 23 : สัดส่วนคดีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
           หนว่ย : คดีต่อประชากรแสนคน 

กลุ่มจังหวัด 2559 2560 2561 2562 2563 

ภาคเหนือตอนบน 1 83 125 106 132 95 

ภาคเหนือตอนบน 2 42 88 60 81 49 

ภาคเหนือตอนล่าง 1 54 89 79 115 72 

ภาคเหนือตอนล่าง 2 56 90 81 120 66 

ภาคเหนือ 59 98 82 113 71 

ประเทศ 91 126 106 97 86 
ที่มา : ประมวลข้อมูลโดยใช้ฐานข้อมูลจาก สำนกังานตำรวจแห่งชาต ิและกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

ตารางท่ี 24 : สัดส่วนคดียาเสพติด 
   หนว่ย : คดีต่อประชากรแสนคน 

กลุ่มจังหวัด 2559 2560 2561 2562 2563 

ภาคเหนือตอนบน 1 319 556 551 581 538 

ภาคเหนือตอนบน 2 319 492 495 559 557 

ภาคเหนือตอนล่าง 1 254 316 397 404 286 

ภาคเหนือตอนล่าง 2 259 281 398 366 267 

ภาคเหนือ 286 411 459 477 409 

ประเทศ 439 543 525 544 480 
ที่มา : ประมวลข้อมูลโดยใช้ฐานข้อมูลจาก สำนกังานตำรวจแห่งชาต ิและกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

๒.๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ 

๒.๓.๑ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑) พื้นที่ป่าไม้ภาคเหนือลดลง ในปี 2564 ภาคเหนือมีพื้นที่ป่าไม้ 56.19 ล้านไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 52.3 ของพื้นที ่ภาค และร้อยละ 55.0 ของพื้นที ่ป่าไม้ของประเทศ ลดลงร้อยละ 0.4  
จากพื ้นที ่ป่าไม้ในปี 2559 การลดลงของพื ้นที่ ป่าไม้มีสาเหตุจากการเกิดไฟป่า การบุกรุกพื ้นที ่ป่า 
เพื่อทำการเกษตร การลักลอบตัดไม้ อย่างไรก็ตาม การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลปลูกป่าและฟื้นฟู 
รักษาป่า เป็นผลให้พื้นที่ป่าไม้ลดลงไม่มากนัก 
  



เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาคเหนือ (พ.ศ. 2566 - 2570) 21 

ตารางท่ี 25 :  พื้นที่ป่าไม้ภาคเหนือ  
 

๒) ภาคเหนือมีปัญหาหมอกควันและฝุ ่นละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐานต่อเนื่อง   
ในช่วงปี 2560 - 2564 และ 2555 – 2559 มีจำนวนวันที่มีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) เฉลี่ย 
24 ชั่วโมงเกินมาตรฐาน เฉลี่ย 52 วัน เท่ากัน แต่ในปี 2564 มีปริมาณฝุ่นเกินมาตรฐานสูงสุดเท่ากับ 512 
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร สูงขึ ้นกว่าปี 2559 ที ่มีปริมาณฝุ่นเกินมาตรฐานสูงสุด 317 ไมโครกรัม 
ต่อลูกบาศก์เมตร โดยมีสาเหตุมาจากการเผาเพื ่อหาของป่าและล่าสัตว์ การเผาไร่เพื ่อกำจัดเศษวัสดุ  
ทางการเกษตร รวมทั้งผลกระทบที่มาจากประเทศเพื่อนบ้าน (หมอกควันข้ามแดน) และการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ซ่ึงมีผลทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นและมีความแห้งแล้งเพิ่มขึ้น 

ตารางท่ี 26 : จำนวนวันที่มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) เกินมาตรฐานของภาคเหนือ 

ปี 
จำนวนวันสูงสุดที่ฝุ่นละออง 

สูงเกินมาตรฐาน 
ปริมาณฝุ่นละอองสูงสุด

(ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) 
2555 62 471 
2556 46 428 
2557 48 324 
2558 42 381 
2559 61 317 
2560 38 237 
2561 34 233 
2562 59 394 
2563 72 412 
2564 59 512 

ค่าเฉลี่ย ปี 2555 – 2559 52 - 
ค่าเฉลี่ย  ปี 2560 - 2564 52 - 

ที่มา : ประมวลข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

กลุ่มจังหวัด 
เนื้อท่ีท้ังหมด

(ไร่) 

พื้นท่ีป่าไม้ (ล้านไร่) 

การเปลี่ยนแปลง 
พื้นท่ีป่าไม้ 

สัดส่วนพื้นท่ีป่าไม้กลุ่ม
จังหวัด/พื้นท่ีกลุ่ม

จังหวัด 

สัดส่วน 
พื้นท่ีป่าไม้ 

กลุ่มจังหวัด/ 
พื้นท่ีป่าไม้ภาค 

ล้านไร่ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 2559 และ 2564 2559 2564 2564 

เหนือตอนบน 1 32,416,727 23.70 23.65 23.63 23.53 23.46 23.38 -0.32 -1.4 73.1 72.1 41.6 

เหนือตอนบน 2 22,690,507 12.19 12.15 12.14 12.13 12.11 12.09 -0.09 -0.8 53.7 53.3 21.5 

เหนือตอนล่าง 1 34,255,023 16.61 16.63 16.74 16.75 16.75 16.74 0.14 0.8 48.5 48.9 29.8 

เหนือตอนล่าง 2 18,127,542 3.94 3.95 3.97 3.98 3.98 3.98 0.03 0.9 21.7 21.9 7.1 

ภาคเหนือ 107,489,799 56.43 56.38 56.48 56.39 56.30 56.19 -0.24 -0.4 52.5 52.3 100.0 

รวมท้ังประเทศ 323,528,700 102.17 102.16 102.49 102.48 102.35 102.21 0.04 0.0    
 ที่มา : ประมวลข้อมูลตามกลุ่มพื้นที่จากข้อมูลรายจังหวัดของกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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๓) การกักเก็บน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ของภาคเหนือมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และ 
มีความผันผวนของปริมาณน้ำค่อนข้างมาก ในช่วงปี 2560 - 2564 ปริมาณน้ำกักเก็บในอ่างเก็บน้ำ 
ขนาดใหญ่ของภาคเหนือเฉลี่ยเท่ากับ 15,285 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 62.0 ของความจุ เพ่ิมข้ึนจาก
ในช่วงปี 2555 - 2559 ซึ่งมีปริมาณน้ำกักเก็บเฉลี่ย 15 ,055 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 61.0  
ของความจุ ซึ่งในช่วง 10 ปีย้อนหลัง (ปี 2554 ถึงปัจจุบัน) พบว่า ปริมาณน้ำกักเก็บในแต่ละปีมีความผันผวน
ค่อนข้างมาก ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change) 

ตารางท่ี 27 : ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ของภาคเหนือ 
หน่วย : ล้าน ลบ.ม. 

ที่มา : กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ 
หมายเหตุ : อ่างเก็บนำ้แม่มอกได้เพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักเป็น 110 ลา้น ลบ.ม. จึงถูกปรับเป็นอ่างเก็บนำ้ขนาดใหญ่ของภาคเหนือ  
              ณ วันที ่7 พฤศจิกายน 2560 ฉะนั้น ความจุที่ระดับเก็บกกั ในช่วงระหว่างปี 2555 - 2559 เป็น 24,715 ล้าน ลบ.ม. 

๔) คุณภาพแหล่งน้ำผิวดินภาคเหนือมีแนวโน้มดีขึ ้น ปี 2564 แหล่งน้ำผิวดิน
ภาคเหนือส่วนใหญ่มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์พอใช้ โดยมีคุณภาพดีขึ้นจากปี 2559 จำนวน ๓ แหล่งน้ำ ได้แก่ 
แม่น้ำอิง บึงบอระเพ็ด และกว๊านพะเยา เนื่องจากมีระบบจัดการของเสียและระบบการจัดการน้ำเสียชุมชน 
ก่อนปล่อยน้ำทิ้งลงสู่แหล่งน้ำ 

 

 

 

 

 

  

อ่างเก็บน้ำ 
ความจุที่

ระดบัเก็บกัก 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

เฉลี่ย 5 ปี 
(2555- 
2559) 

เฉลี่ย 5 ปี 
(2560-
2564) 

ภูมิพล 13,462 4,927 7,027 10,556 9,023 5,535 5,469 7,741 7,522 

สิริกิติ์ 9,510 4,741 7,297 7,947 7,382 4,812 5,320 6,181 6,552 

แม่งัด 265 73 181 263 266 152 142 194 201 

แม่กวง 263 31 112 130 147 75 110 115 115 

กิ่วลม 106 28 96 99 92 56 68 78 82 

กิ่วคอหมา 170 27 168 178 182 107 76 134 142 

แควน้อย 939 385 819 826 650 436 407 610 628 

แม่มอก 110 - - 96 46 34 43 - 44 

รวมทั้งสิ้น 24,825 10,212 15,700 20,095 17,788 11,207 11,635 15,055 15,285 

ร้อยละความจ ุ 100 41 63 81 72 45 47 61 62 



เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาคเหนือ (พ.ศ. 2566 - 2570) 23 

ตารางท่ี 28 : คุณภาพแหล่งน้ำ 

แหล่งน้ำ 2559 2560 2561 2562 256๓ 2564 

ปิง พอใช้ พอใช้ พอใช้ พอใช้ พอใช้ พอใช้ 

วัง พอใช้ พอใช้ ด ี พอใช้ พอใช้ พอใช้ 

ยม พอใช้ พอใช้ พอใช้ พอใช้ พอใช้ พอใช้ 

น่าน พอใช้ พอใช้ พอใช้ พอใช้ พอใช้ พอใช้ 

กก พอใช้ พอใช้ ด ี ด ี ด ี พอใช้ 

แม่จาง พอใช้ พอใช้ ด ี พอใช้ พอใช้ พอใช้ 

ลี ้ ดี ด ี ด ี ด ี พอใช้ พอใช้ 

อิง พอใช้ ด ี ด ี ด ี พอใช้ ด ี

กวง เสื่อมโทรม เสื่อมโทรม เสื่อมโทรม พอใช้ เสื่อมโทรม เสื่อมโทรม 

บึงบอระเพ็ด เสื่อมโทรม พอใช้ ด ี เสื่อมโทรม พอใช้ พอใช้ 

กว๊านพะเยา เสื่อมโทรม พอใช้ ด ี พอใช้ พอใช้ พอใช้ 
ที่มา  : กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๕) ปัญหาขยะของภาคเหนือมีแนวโน้มลดลง มีการนำขยะไปใช้ประโยชน์มากขึ้น 
ในช่วงปี 2560 - 2564 มีปริมาณขยะที่เกิดขึ้นเฉลี่ย 3.64 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 13.6 ของปริมาณขยะ 
ที่เกิดขึ้นทั้งประเทศ โดยลดลงจากในช่วงปี 2556 - 2559 ซึ่งมีจำนวนขยะที่เกิดขึ้นเฉลี่ย 4.32 ล้านตัน  
คิดเป็นร้อยละ 16.2 ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งประเทศ และในช่วงปี 2560 - 2564 มีปริมาณที่ถูกนำไปใช้
ประโยชน์เฉลี่ย 1.27 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 13.5 ของปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ทั้งประเทศ เพิ่มขึ้น
จากในช่วงปี 2556 - 2559 ที่มีปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ 1.03 ล้านตัน คิดเป็น 16.8 ของปริมาณ
ขยะที ่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ทั ้งประเทศ เป็นผลจากมาตรการภาครัฐในการรณรงค์ทำความเข้าใจ และ  
สร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน 
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ตารางท่ี 29 : ปริมาณขยะท่ีเกิดขึ้น ที่กำจัดอย่างถูกต้อง และท่ีถูกนำไปใช้ประโยชน์ 

กลุ่มจังหวัด 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ปริมาณขยะ 
ที่เกิดขึ้น  

(ล้านตัน/ปี) 

ปริมาณขยะ 
ที่กำจัด
ถูกต้อง  

(ล้านตัน/ปี) 

ปริมาณขยะ 
ที่ถูกนำไปใช้
ประโยชน์ 
(ล้านตัน/ปี) 

ปริมาณขยะ 
ที่เกิดขึ้น  

(ล้านตัน/ปี) 

ปริมาณขยะ 
ที่กำจัดถูกต้อง  

(ล้านตัน/ปี) 

ปริมาณขยะ 
ที่ถูกนำไปใช้
ประโยชน์ 
(ล้านตัน/ปี) 

ปริมาณ
ขยะ 

ที่เกิดขึ้น  
(ล้านตัน/ปี) 

ปริมาณ
ขยะ 

ที่กำจัด 
ถูกต้อง  

(ล้านตัน/ปี) 

ปริมาณขยะ 
ที่ถูกนำไปใช้
ประโยชน์ 
(ล้านตัน/ปี) 

ปริมาณขยะ 
ที่เกิดขึ้น  

(ล้านตัน/ปี) 

ปริมาณขยะ 
ที่กำจัด 
ถูกต้อง  

(ล้านตัน/ปี) 

ปริมาณขยะ 
ที่ถูกนำไปใช้
ประโยชน์ 
(ล้านตัน/ปี) 

ภาคเหนือตอนบน 1 1.11 0.27 0.41 1.09 0.69 0.12 0.98 0.53 0.24 1.03 0.33 0.57 

ภาคเหนือตอนบน 2 0.90 0.22 0.17 0.88 0.31 0.23 0.85 0.24 0.30 0.72 0.37 0.20 

ภาคเหนือตอนล่าง 1 1.28 0.36 0.20 1.24 0.30 0.38 1.28 0.28 0.53 1.27 0.68 0.32 

ภาคเหนือตอนล่าง 2 0.93 0.21 0.21 0.78 0.25 0.12 0.83 0.27 0.15 0.71 0.20 0.28 

รวมภาคเหนือ 4.22 1.06 0.99 4.00 1.54 0.84 3.95 1.32 1.22 3.73 1.58 1.36 

ร้อยละของประเทศ 15.61 18.26 10.18 14.59 20.55 9.58 14.74 17.76 23.67 13.00 12.59 13.85 

ประเทศ 27.06 5.81 9.75 27.39 7.51 8.82 26.77 7.42 5.13 28.71 12.52 9.81 
ที่มา : ประมวลขอ้มูลตามกลุม่พื้นที่จากข้อมูลรายจังหวัดของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม 

ตารางท่ี 30 : ปริมาณขยะท่ีเกิดขึ้น ที่กำจัดอย่างถูกต้อง และท่ีถูกนำไปใช้ประโยชน์ (ต่อ) 

กลุ่มจังหวัด 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2556 - 2559 ปี 2560 - 2564 

ปริมาณ
ขยะ 

ที่เกิดขึ้น  
(ล้านตัน/ปี) 

ปริมาณขยะ 
ที่กำจัด
ถูกต้อง  

(ล้านตัน/ปี) 

ปริมาณขยะ 
ที่ถูกนำไปใช้
ประโยชน์ 
(ล้านตัน/ปี) 

ปริมาณ
ขยะ 

ที่เกิดขึ้น  
(ล้านตัน/ปี) 

ปริมาณขยะ 
ที่กำจัดถูกต้อง  

(ล้านตัน/ปี) 

ปริมาณขยะ 
ที่ถูกนำไปใช้
ประโยชน์ 
(ล้านตัน/ปี) 

ปริมาณขยะ 
ที่เกิดขึ้น  

(ล้านตัน/ปี) 

ปริมาณ
ขยะ 

ที่กำจัด 
ถูกต้อง  

(ล้านตัน/ปี) 

ปริมาณขยะ 
ที่ถูกนำไปใช้
ประโยชน์ 
(ล้านตัน/ปี) 

ปริมาณขยะ 
ที่เกิดขึ้น  

(ล้านตัน/ปี) 

ปริมาณขยะ 
ที่กำจัด 
ถูกต้อง  

(ล้านตัน/ปี) 

ปริมาณขยะ 
ที่ถูกนำไปใช้
ประโยชน์ 
(ล้านตัน/ปี) 

ภาคเหนือตอนบน 1 0.86 0.34 0.23 0.90 0.38 0.22 1.14 0.35 0.36 0.97 0.50 0.23 

ภาคเหนือตอนบน 2 0.60 0.18 0.28 0.66 0.10 0.29 0.93 0.17 0.21 0.74 0.20 0.29 

ภาคเหนือตอนล่าง 1 1.08 0.29 0.54 1.06 0.23 0.50 1.29 0.24 0.25 1.19 0.28 0.53 

ภาคเหนือตอนล่าง 2 0.68 0.24 0.33 0.69 0.22 0.31 0.96 0.22 0.21 0.74 0.25 0.22 

รวมภาคเหนือ 3.21 1.05 1.38 3.32 0.93 1.33 4.32 0.98 1.03 3.64 1.24 1.27 

ร้อยละของประเทศ 12.69 11.56 16.58 13.28 10.04 16.81 16.19 13.29 16.80 13.56 12.23 13.50 

ประเทศ 25.30 9.11 8.33 24.98 9.28 7.89 26.71 7.39 6.15 26.86 10.15 9.40 
ที่มา : ประมวลขอ้มูลตามกลุม่พื้นที่จากข้อมูลรายจังหวัดของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม 

๒.๓.๒ ภัยพิบัติ 

๑) ภาคเหนือประสบปัญหาอุทกภัยเพิ่มขึ้น ขณะที่ประสบภัยแล้งลดลง ในช่วง 
ปี 2560 - 2563 มีหมู่บ้านที่ประสบปัญหาอุทกภัยเฉลี่ย 6,831 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 28.3 ของหมู่บ้าน 
ที่ประสบอุทกภัยทั้งประเทศ เพ่ิมข้ึนจากในช่วงปี 2555 - 2559 ซึ่งมีจำนวนหมู่บ้านที่ประสบปัญหาอุทกภัย
เฉลี ่ย 5,097 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 28.7 ของหมู่บ้านที ่ประสบอุทกภัยทั ้งประเทศ ส่วนในช่วงปี  
2560 - 2563 มีหมู่บ้านที่ประสบปัญหาภัยแล้งเฉลี่ย 1 ,981 หมู่บ้าน หรือร้อยละ 36.4 ของหมู่บ้านที่
ประสบปัญหาภัยแล้งทั้งประเทศ ลดลงจากในช่วงปี 2555 - 2559 ซึ่งมีหมู่บ้านที่ประสบปัญหาภัยแล้งเฉลี่ย 
8,426 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 31.9 ของหมู่บ้านที่ประสบปัญหาภัยแล้งทั้งประเทศ 
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ตารางท่ี 31 : สถานการณ์อุทกภัยภาคเหนือ  

กลุ่มจังหวัด 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

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

ภาคเหนือตอนบน 1 1,370 40,256 103,419 2,279 57,212 189,002 2,362 133,918 241,701 1,183 194,602 552,454 1,503 277,242 769,752 

ร้อยละของภาค 16.3 35.6 36.0 16.1 23.1 28.0 46.8 72.9 62.9 31.8 63.8 67.4 33.8 76.1 76.4 

ภาคเหนือตอนบน 2 2,576 23,158 48,171 3,020 20,209 58,774 1,811 24,632 59,700 766 9,241 22,931 1,449 44,007 113,778 

ร้อยละของภาค 30.6 20.5 16.8 21.4 8.2 8.7 35.9 13.4 15.5 20.6 3.0 2.8 32.6 12.1 11.3 

ภาคเหนือตอนล่าง 1 2,124 22,895 59,372 4,742 67,369 147,941 777 24,136 79,694 1,320 90,119 234,819 1,137 34,406 105,105 

ร้อยละของภาค 25.2 20.3 20.7 33.6 27.3 21.9 15.4 13.1 20.7 35.5 29.5 28.7 25.6 9.4 10.4 

ภาคเหนือตอนล่าง 2 2,343 26,704 76,393 4,071 102,403 279,934 100 1,093 2,981 449 11,195 9,183 353 8,434 18,750 

ร้อยละของภาค 27.8 23.6 26.6 28.8 41.4 41.4 2.0 0.6 0.8 12.1 3.7 1.1 7.9 2.3 1.9 

ภาคเหนือ 8,413 113,013 287,355 14,112 247,193 675,651 5,050 183,779 384,076 3,718 305,157 819,387 4,442 364,089 1,007,385 

ร้อยละของประเทศ 34.4 19.6 16.8 28.9 18.5 18.4 33.4 43.9 38.1 25.7 49.6 51.4 24.8 26.5 28.2 

ประเทศ 24,473 577,426 1,707,537 48,903 1,333,791 3,678,474 15,130 418,338 1,009,289 14,448 614,665 1,593,430 17,897 1,375,995 3,576,314 

ที่มา : ประมวลข้อมูลตามกลุ่มพื้นที่จากข้อมูลรายจังหวัดของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 
 

ตารางท่ี 32 : สถานการณ์อุทกภัยภาคเหนือ (ต่อ) 

กลุ่มจังหวัด 
ค่าเฉลีย่ ปี 2555 - 2559 ค่าเฉลีย่ ปี 2560 – 2563 

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

เหนือตอนบน 1 992 69,418 215,013 1,832 165,744 438,227 

ร้อยละของภาค 19.5 38.1 40.3 26.8 60.3 60.7 

เหนือตอนบน 2 1,514 25,297 61,775 1,762 24,522 63,796 

ร้อยละของภาค 29.7 13.9 11.6 25.8 8.9 8.8 

เหนือตอนล่าง 1 1,293 49,732 138,910 1,994 54,008 141,890 

ร้อยละของภาค 25.4 27.3 26.1 29.2 19.6 19.7 

เหนือตอนล่าง 2 1,298 37,561 117,188 1,243 30,781 777,712 

ร้อยละของภาค 25.5 20.6 22.0 18.2 11.2 10.8 

ภาคเหนือ 5,097 182,008 532,887 6,831 275,055 721,625 

ร้อยละของประเทศ 28.7 24.6 23.0 28.3 29.4 29.3 

ประเทศ 17,770 739,027 2,316,131 24,095 935,697 2,464,377 

ที่มา : ประมวลข้อมูลตามกลุ่มพื้นที่จากข้อมูลรายจังหวัดของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 
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ตารางท่ี 33 : สถานการณ์ภัยแล้งภาคเหนือ  

กลุ่มจังหวัด 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

หมู่บ้าน ครัวเรือน 
ราษฎร  
(คน) 

หมู่บ้าน ครัวเรือน 
ราษฎร  
(คน) 

หมู่บ้าน ครัวเรือน 
ราษฎร  
(คน) 

หมู่บ้าน ครัวเรือน 
ราษฎร 
(คน) 

หมู่บ้าน ครัวเรือน 
ราษฎร 
(คน) 

เหนือตอนบน 1 1,033 143,530 420,138 0 0 0 0 0 0 0 N/A N/A 117 N/A N/A 

ร้อยละของภาค 29.5 48.4 50.4 0 0 0 0 0 0 0 N/A N/A 3.4 N/A N/A 

เหนือตอนบน 2 400 2,470 3,493 0 0 0 0 0 0 1,015 N/A N/A 1,252 N/A N/A 

ร้อยละของภาค 11.4 0.8 0.4 0 0 0 0 0 0 22.7 N/A N/A 36.3 N/A N/A 

เหนือตอนล่าง 1 1,235 122,374 341,935 0 0 0 0 0 0 1,740 N/A N/A 746 N/A N/A 

ร้อยละของภาค 35.2 41.3 41.0 0 0 0 0 0 0 38.9 N/A N/A 21.6 N/A N/A 

เหนือตอนล่าง 2 839 28,254 67,645 0 0 0 0 0 0 1,716 N/A N/A 1,338 N/A N/A 

ร้อยละของภาค 23.9 9.5 8.1 0 0 0 0 0 0 38.4 N/A N/A 38.7 N/A N/A 

ภาคเหนือ 3,507 296,628 833,211 0 0 0 0 0 0 4,471 N/A N/A 3,453 N/A N/A 

ร้อยละของประเทศ 28.2 27.7 27.4 0 0 0 0 0 0 35.4 N/A N/A 40.3 N/A N/A 

ประเทศ 12,449 1,071,472 3,046,433 584 35,366 76,719 0 0 0 12,642 N/A N/A 8,573 N/A N/A 

ที่มา : ประมวลข้อมูลตามกลุ่มพื้นที่จากข้อมูลรายจังหวัดของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 
 

ตารางท่ี 34 : สถานการณ์ภัยแล้งภาคเหนือ (ต่อ) 

กลุ่มจังหวัด 
ค่าเฉลี่ย ปี 2555 - 2559 ค่าเฉลี่ย ปี 2560 – 2563 

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

เหนือตอนบน 1 1,803 208,112 667,491 29 N/A N/A 

ร้อยละของภาค 21.4 30.5 32.2 1.5 N/A N/A 

เหนือตอนบน 2 2,306 140,348 440,994 567 N/A N/A 

ร้อยละของภาค 27.4 20.6 21.2 28.6 N/A N/A 

เหนือตอนล่าง 1 2,717 234,197 709,105 622 N/A N/A 

ร้อยละของภาค 32.2 34.4 34.2 31.4 N/A N/A 

เหนือตอนล่าง 2 1,600 98,849 257,958 764 N/A N/A 

ร้อยละของภาค 19.0 14.5 12.4 38.5 N/A N/A 

ภาคเหนือ 8,426 681,505 2,075,548 1,981 N/A N/A 

ร้อยละของประเทศ 31.9 29.4 27.4 36.4 N/A N/A 

ประเทศ 26,408 2,315,050 7,565,569 5,450 N/A N/A 

ที่มา : ประมวลข้อมูลตามกลุ่มพื้นที่จากข้อมูลรายจังหวัดของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 
หมายเหตุ : ปี 2560 ปภ. ไม่มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพบิัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) ในพื้นทีภ่าคเหนือ  

ปี 2561 ปภ. ไม่มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพบิัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) ในประเทศไทย  
ปี 2562 - 2563 ปภ. ไม่แสดงข้อมูลระดับครัวเรือนและราษฎร  
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๒) การเกิดไฟไหม้ป่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในช่วงปี 2560 - 2564 เกิดไฟไหม้ป่า 
ในภาคเหนือเฉลี่ย 4,067 ครั้ง มีพื้นที่ป่าถูกไฟไหม้เฉลี่ย 84,342 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 77.0 ของพื้นที่ที ่ถูก 
ไฟไหม้ทั้งประเทศ เพ่ิมข้ึนจากในช่วงปี 2555 - 2559 ที่เกิดไฟไหมป้่าเฉลี่ย 3,349 ครั้ง พ้ืนที่ป่าถูกไฟไหม้
เฉลี่ย 37,033 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 53.0 ของพ้ืนที่ที่ถูกไฟไหม้ทั้งประเทศ เป็นผลให้เกิดปัญหาหมอกควันและ 
การลดลงของพ้ืนที่ป่าไม้ของภาคเหนือ 

ตารางท่ี 35 : สถิติไฟไหม้ป่าของภาคเหนือ 

กลุ่มจังหวัด 

255๙ 25๖๐ 256๑ 256๒ 256๓ 

จำนวนคร้ัง 
พื้นท่ีถูก 

ไฟไหม้ (ไร่) 
จำนวนคร้ัง 

พื้นท่ีถูก 
ไฟไหม้ (ไร่) 

จำนวนคร้ัง 
พื้นท่ีถูก 

ไฟไหม้ (ไร่) 
จำนวนคร้ัง 

พื้นท่ีถูก 
ไฟไหม้ (ไร่) 

จำนวนคร้ัง 
พื้นท่ีถูก 

ไฟไหม้ (ไร่) 

ภาคเหนือตอนบน 1 2,841 37,372 2,358 37,842 2,065 29,083 3,765 64,102 3,539 81,377 

ภาคเหนือตอนบน 2 622 8,573 350 ๔,๖๐๐ ๑๙๖ ๒,๑๙๐ ๙๑๕ ๑๗,๓๐๗ 840 21,744 

ภาคเหนือตอนล่าง 1 927 18,414 674 ๑๕,๙๑๗ ๓๖๕ ๑๑,๑๙๕ ๖๗๒ ๑๕,๗๕๙ 837 21,๗20 

ภาคเหนือตอนล่าง 2 160 6,243 110 ๒,๔๑๕ ๕๙ ๙๖๙ ๑๙๙ ๕,๓๐๑ 21๙ ๕,769 

รวมท้ังภาค 4,550 70,602 3,492 60,774 2,685 43,437 5,551 102,469 5,435 130,611 

ร้อยละของไฟไหม้ป่า 
ภาค : ประเทศ 66.46 56.08 75.10 80.58 71.26 77.89 75.80 67.51 71.99 74.71 

ที่มา : ประมวลข้อมูลตามกลุม่พื้นทีจ่ากข้อมูลรายจังหวดัของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพนัธุ์พชื กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 

ตารางท่ี 36 : สถิติไฟไหม้ป่าของภาคเหนือ (ต่อ) 

กลุ่มจังหวัด 

2564 2555 – 2559 2560 - 2564 การเปลี่ยนแปลง 

จำนวนคร้ัง 
พื้นท่ีถูก 

ไฟไหม้ (ไร่) 
จำนวนคร้ัง 

พื้นท่ีถูก 
ไฟไหม้ (ไร่) 

จำนวนคร้ัง 
พื้นท่ีถูก 

ไฟไหม้ (ไร่) 
จำนวนคร้ัง 

พื้นท่ีถูก 
ไฟไหม้ (ไร่) 

ภาคเหนือตอนบน 1 2,181 54,215 2,250 21,744 2,782 53,324 532 31,580 

ภาคเหนือตอนบน 2 337 8,840 445 4,275 528 10,936 83 6,661 

ภาคเหนือตอนล่าง 1 540 18,414 504 7,021 618 16,601 114 9,580 

ภาคเหนือตอนล่าง 2 114 2,949 151 3,992 140 3,481 - 10 - 512 

รวมท้ังภาค 3,172 84,418 3,349 37,033 4,067 84,342 718 47,309 

ร้อยละของไฟไหม้ป่า 
ภาค : ประเทศ 73.58 83.83 66.00 53.00 74.00 77.00   

ที่มา : ประมวลข้อมูลตามกลุม่พื้นทีจ่ากข้อมูลรายจังหวดัของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพนัธุ์พชื กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 

๒.๔ ผลการพัฒนาภาคในช่วงท่ีผ่านมา  

ที่ผ่านมาการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคเหนือเป็นการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  
ทั้งภาครัฐ ระดับกระทรวง กรม และระดับพื้นที่ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งมีการจัดทำแผนพัฒนา
ภาคเหนือเพื ่อเป็นกลไกในการขับเคลื ่อนการพัฒนาภาคเหนือ โดยได้กำหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  
ให้ภาคเหนือเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูงเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 
ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์สำคัญที่ครอบคลุมทุกมิติการพัฒนา มีการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายรวม 
ได้แก่ (1) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคเหนือ และ (2) สั มประสิทธิ ์ความไม่เสมอภาค  
(Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ภาคเหนือ 
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ตารางที่ ๓7 : ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานรวม 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและผลการดำเนินงาน ๒๕๖2 2563 

อัตราการเจริญเติบโต 
ทางเศรษฐกิจ 
ของภาคเหนือ 

ค่าเป้าหมาย 
เพิ่มขึ้นไมต่่ำกว่า  

ร้อยละ 3.0 
เพิ่มขึ้นไมต่่ำกว่า  

ร้อยละ 3.0 

ผลการดำเนินงาน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 ลดลงร้อยละ 5.1 

สัมประสิทธ์ิความไมเ่สมอภาค  
(Gini Coefficient)  

ในการกระจายรายได้
ภาคเหนือ 

ค่าเป้าหมาย ลดลงต่ำกว่า 0.417 ลดลงต่ำกว่า 0.417 

ผลการดำเนินงาน 0.411 N/A 

ผลการพัฒนาภาคเหนือในช่วง 4 ปีแรกของแผนพัฒนาภาคเหนือ (ปี 2560 - 2563) พบว่า 
อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคยังไม่บรรลุเป้าหมายการพัฒนาของภาค โดยในปี 256 3 
ภาคเหนือมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจลดลง ร้อยละ 5.1 ต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ร้อยละ 3 
ต่อปี ความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ของภาคลดลง บรรลุเป้าหมายการพัฒนาโดยสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค   
(Gini coefficient) ในการกระจายรายได้ในปี 2562 เท่ากับ 0.411 ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
ลดลงต่ำกว่า 0.417 โดยมีผลการพัฒนาภาคตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

๒.๔.๑ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ สามารถ
สร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างท่ัวถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการ  

 ผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร ์ท ี ่  1 ช ่วงปี 2560 - 2564 พบว่าการพัฒนา 
การท่องเที่ยวของภาคเหนือยังไม่สามารถส่งผลให้รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นได้ตามเป้าหมาย โดยในปี 
2564 รายได้จากการท่องเที่ยวของภาคหดตัวร้อยละ 50.8 ต่อเนื่องจากการหดตัวในปี 2563 ที่ร้อยละ 52.0 
เป็นผลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างไรก็ตาม ในช่วงสถานการณ์
ปกติ (ปี 2560 - 2562) อัตราการขยายตัวรายได้จากการท่องเที่ยวภาคเหนือก็ยังไม่บรรลุเป้าหมายตามที่
วางไว้ โดยมีอัตราการขยายตัวในช่วงเวลาดังกล่าวที่ร้อยละ 7.2 เนื่องจากการท่องเที่ยวของภาคเหนือส่วนใหญ่
เป็นการท่องเที่ยวที่เน้นจำนวนนักท่องเที่ยวและมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้งต่ำและระยะเวลาพำนักสั้น ซึ่งสะท้อนให้  
เห็นว่าการท่องเที่ยวภาคเหนือยังไม่สามารถสร้างมูลค่าจากทรัพยากรที่มีอยู่ ไม่มีความหลากหลายของการให้บริการ 
ตลอดจนขาดแหล่งท่องเที่ยวที่มีอัตลักษณ์และมีมาตรฐานในระดับสากลเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพ 

ตารางที่ ๓8 : ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานรวม ยุทธศาสตร์ที่ 1 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและผลการดำเนินงาน 2563 ๒๕๖4 

อัตราการขยายตัวรายได ้
การท่องเที่ยวภาคเหนือ 

ค่าเป้าหมาย 
เพิ่มขึ้นไมต่่ำกว่า 
ร้อยละ 12.0 

เพิ่มขึ้นไมต่่ำกว่า 
ร้อยละ 12.0 

ผลการดำเนินงาน หดตัวร้อยละ 52.0 หดตัวร้อยละ 50.8 
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ผลการดำเนินการตามแนวทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 สรุปได้ดังนี้ 

๑) การพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวที่มีศักยภาพตามแนวทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
และวัฒนธรรม ได้ให้ความสำคัญกับสร้างมูลค่าเพิ่มต่อยอดจากทุนทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีอยู่รวมทั้งสร้าง
กลุ่มท่องเที่ยวใหม่ๆ อาทิ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวและปัจจัยแวดล้อมในโครงการด้านพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติ วัฒนธรรม พร้อมไปกับการรักษาอัตลักษณ์ของเมือง รวมทั้งการพัฒนา 
การท่องเที่ยวเพื่อต่อยอดไปสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ การสนับสนุน Community Based Tourism/Local 
Tourism รวมทั้งเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวทั้งระหว่างแหล่งท่องเที่ยวในภาคและประเทศเพ่ือนบ้าน  

๒) การพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมายที่มีศักยภาพสูง  โดยให้
จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางและขยายสู่พื้นที่เครือข่ายที่มีศักยภาพ  มีการดำเนินการด้าน Food Valley  
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าและบริการให้ตอบสนองต่อตลาดเป้าหมายเฉพาะ การพัฒนาธุรกิจบริการทาง
การแพทย์และสุขภาพ โดยการบูรณาการของภาครัฐและเอกชนในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และ 
ขยายผลการดำเนินงานไปยังกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ตลอดจนการพัฒนาสินค้าเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม
จากวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมธุรกิจสร้างสรรค์และการยกระดับการ
ผลิตสินค้าชุมชน ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งของกลุ ่มธุรกิจ ขยายเครือข่ายเพื ่อให้เกิดพลังในการ
ขับเคลื่อน รวมทั้งการเพ่ิมศักยภาพผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลาง
ขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชน ซึ่งได้รับสนับสนุนทั้งงบประมาณจากส่วนกลางและพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง  

๒.๔.๒ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค 
GMS BIMSTEC และ AEC เพื่อขยายฐานเศรษฐกิจของภาค 

 ผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ 2 ช่วงปี 2560 - 2564 พบว่าบรรลุค่าเป้าหมาย 
ในส่วนของมูลค่าการค้าชายแดน โดยในปี 2564 มูลค่าการค้าชายแดนภาคเหนือขยายตัวร้อยละ 29.0  
ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากมูลค่าฐานการส่งออกที่ต่ำ และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 เพียงเล็กน้อยเท่านั ้น ในขณะที่อัตราการขยายตัวของการผลิตสาขา
อุตสาหกรรมยังคงไม่เป็นไปตามเป้าหมาย โดยในปี 2563 การผลิตสาขาอุตสาหกรรมหดตัวลงร้อยละ 7.0 
จากการที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากเขตเศรษฐกิจพิเศษได้อย่างเต็มที่  รวมไปถึงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

ตารางที่ ๓9 : ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานรวม ยุทธศาสตร์ที่ 2 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและผลการดำเนินการ 2563 2564 

มูลค่าการค้าชายแดนภาคเหนือ 
ค่าเป้าหมาย 

ขยายตัวไม่ต่ำกว่า 
ร้อยละ 15.0 

ขยายตัวไม่ต่ำกว่า 
ร้อยละ 15.0 

ผลการดำเนินงาน หดตัวร้อยละ 8.1 ขยายตัวร้อยละ 29.0 

อัตราการขยายตัวของการผลิต 
สาขาอุตสาหกรรมภาคเหนือ 

ค่าเป้าหมาย 
เพิ่มขึ้นไมต่่ำกว่า 

ร้อยละ 4.0 
เพิ่มขึ้นไมต่่ำกว่า 

ร้อยละ 4.0 

ผลการดำเนินงาน หดตัวร้อยละ 7.0 N/A 
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ผลการดำเนินการตามแนวทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 สรุปได้ดังนี้ 

ในระยะ 4 ปีแรกของแผนพัฒนาภาคเหนือ (ปี 2560 - 256) ได้มีการดำเนินการ 
เสริมศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐาน และวางผังเมืองทั้งเมืองหลักและเมืองชายแดนให้สอดคล้องและสมดุล
ระหว่างการอนุรักษ์กับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  อาทิ โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่  
การพัฒนาเมืองสถานีขนส่งระบบราง โครงการเสริมศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐานเมืองเป้าหมายและ  
เมืองชายแดน โครงการศูนย์เปลี ่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย  การพัฒนา
ผู้ประกอบการและบุคลากรให้มีความรู้ มีทักษะฝีมือ เข้าถึงข้อมูลกฎระเบียบการดำเนินธุรกิจ ในธุรกิจ  
ระดับภูมิภาค และสากล รวมทั้งการพัฒนาสินค้าที่มีศักยภาพสามารถแข่งขันได้ 

๒.๔.๓ ยุทธศาสตร์ที ่ 3  ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย 
เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง 

 ผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ช่วงปี 2560 - 2563 พบว่า ยังไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย โดยในปี 2563 การผลิตภาคเกษตรหดตัวร้อยละ 7.9 ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ให้มีการ
ขยายตัวภาคเกษตรร้อยละ 4 ต่อปี เป็นผลมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 รวมไปถึงการเกิดปรากฎการณ์เอลณีโญ่ทำให้ปริมาณน้ำฝนในประเทศไทยต่ำกว่าปกติ ส่งผลกระทบต่อ
ราคาสินค้า และผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะข้าว พืชยืนต้น และผลไม้เมืองร้อน 

ตารางที่ 40 : ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานรวม ยุทธศาสตร์ที่ 3 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและผลการดำเนินการ 2562 2563 

อัตราการขยายตัวการผลิต 
ภาคเกษตร ภาคเหนือ 

ค่าเป้าหมาย 
เพิ่มขึ้นไมต่่ำกว่า 

ร้อยละ 4.0 
เพิ่มขึ้นไมต่่ำกว่า 

ร้อยละ 4.0 

ผลการดำเนินงาน หดตัวร้อยละ 4.4 หดตัวร้อยละ 7.9 

ผลการดำเนินการตามแนวทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 สรุปได้ดังนี้ 

ในระยะ 4 ปีแรกของแผนพัฒนาภาคเหนือ (ปี 2560 - 2563) ได้มีการดำเนินการ
พัฒนาการเกษตรสู่การเป็นเกษตรยั่งยืน เกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ โดยพัฒนาปัจจัยการผลิตควบคู่
ไปกับการพัฒนาเกษตรกร พบว่า ในภาคเหนือมีพื้นที่ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้นใน
หลายจังหวัด อาทิ จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ที ่ได้รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จำนวน 2,898.80 ไร่  
การพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปตามโครงการ Northern Thailand Food Valley ในพ้ืนที่ภาคเหนือ
ตอนบนขยายผลสู่ภาคเหนือตอนล่าง ตลอดจนการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพในพ้ืนที่ภาคเหนือ
ตอนล่างโดยภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้ ได้มีการพัฒนาแหล่งน้ำเพื ่อการเกษตรโดยการขยายพื ้นที่
ชลประทานให้ทั่วถึง ซึ่งในปี 2562 ภาคเหนือมีพื้นที่ชลประทาน 10.18 ล้านไร่ เพิ่มขึ้นจากปี 2559  
ร้อยละ 12.88 
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๒.๔.๔ ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาระบบดูแล
ผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานภาคบริการ 

 ผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ 4 ช่วงปี 2560 – 2563 พบว่า เป็นไปตามเป้าหมาย
การพัฒนาที่กำหนดไว้ โดยในปี 2562 และ 2563 สัดส่วนคนจนของภาคเท่ากับร้อยละ 6.7 และ 6.8 
ตามลำดับ นอกจากนั้น ในปี 2562 มีสัดส่วนผู้สูงอายุที่เข้าถึงบริการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care)  
ร้อยละ 0.5 หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 15.4 เป็นผลจากมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยของภาครัฐ  
อาทิ โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ 
รวมถึงการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่สำคัญของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาความยากจน
ระดับพื้นที่ อาทิ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนยากจนภาคเหนือ โครงการการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนโดยการสนับสนุนกลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน การพัฒนาทักษะด้านอาชีพผู้มีรายได้น้อยให้มีทักษะ 
และโอกาสในการสร้างรายได้ 

ตารางที่ 41 : ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานรวม ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและผลการดำเนินการ 2562 2563 

สัดส่วนคนจนภาคเหนือ 
ค่าเป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ 8.0 ไม่เกินร้อยละ 8.0 

ผลการดำเนินการ ร้อยละ 6.7 ร้อยละ 6.8 

สัดส่วนผู้สูงอายุท่ีเข้าถึงบริการ
ดูแลผูสู้งอายุระยะยาว  

(Long Term Care) ภาคเหนือ 

ค่าเป้าหมาย 
เพิ่มขึ้นไมต่่ำกว่า 

ร้อยละ 5.0 
เพิ่มขึ้นไมต่่ำกว่า 

ร้อยละ 5.0 

ผลการดำเนินการ เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.4 N/A 

ผลการดำเนินการตามแนวทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 สรุปได้ดังนี้ 

๑) การส่งเสริมการสร้างรายได้และการมีงานทำของผู้สูงอายุและผู้มีรายได้น้อย  
พบว่า มีการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ซึ่งสมาชิกกลุ่มจะได้รับการ
พัฒนาทักษะความรู้ในการผลิต การแปรรูป และการตลาด ช่วยให้มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยในปี 2562 ภาคเหนือ
มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนแล้ว 23,140 กลุ่ม นอกจากนั้น ยังได้มีการดำเนินโครงการขยายโอกาส
การมีงานทำให้ผู ้สูงอายุ โดยกระทรวงแรงงาน เป็นการฝึกอบรมด้านอาชีพที่เหมาะสมกับศักยภาพและ  
ตรงตามความต้องการของผู้สูงอายุ ส่งผลให้ผู้สูงอายุได้มีอาชีพ มีรายได้เพ่ิมข้ึน 

๒) การพัฒนายกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนตามแนวทาง
แม่ฮ่องสอนโมเดล มีการดำเนินการ ดังนี้ (1) การปลดล็อคข้อจำกัดของพื้นที่ ในการขอใช้ประโยชน์พื้นที่ป่า
เพื่อจัดทำโครงการจัดที่ดินทำกินของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ซึ ่งได้มีการจัดที่ดินทำกินแล้ว 
รวมทั้งสิ้น 5 พื้นที่ป่า (2) การลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 75 ,697 คน หรือร้อยละ 
26.4 ของประชากรทั้งหมด (3) การส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มรายได้ โดยการขอเปิดเส้นทางบินตรง
กรุงเทพฯ – แม่ฮ่องสอน (4) ปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนบ้านห้วยต้นนุ่น (5) พัฒนา
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และ 6) พัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ตามโครงการปั้นดาว 
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๓) การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที ่มีภาวะพึ่งพิง   
มีสัดส่วนผู้สูงอายุที่เข้าถึงบริการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเพิ่มขึ้น มีการดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาการดูแล
ผู้สูงอายุ ได้แก่ โครงการพัฒนาระบบการดูแลและยกระดับการให้บริการสุขภาพผู้สูงอายุ พร้อมเข้าสู่การ
เปลี่ยนแปลงในสังคมผู้สูงอายุภาคเหนือ ภายใต้งบแผนบูรณาการภาค ปี 2562 งบประมาณ 18,500,000 บาท 
โดยมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมของผู้สูงวัยในชุมชนแบบมีส่วนร่วม 

๔) การพัฒนาแรงงานให้มีความรู ้และทักษะในการประกอบอาชีพตรงตาม 
ความต้องการของตลาดแรงงาน มีการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพในทักษะใหม่ (Reskill) ที่จำเป็นในการทำงาน  
และตรงตามความต้องการของตลาด ตลอดจนการพัฒนายกระดับทักษะเดิมให้ดีขึ้น (Upskill) 

๕) การสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวและชุมชน  พบว่า มีสัดส่วน
ครัวเรือนที่มีความอบอุ่น (ตามเกณฑ์ จปฐ.) ร้อยละ 99.73 ในปี 2562 และมีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนในภาคเหนือ 1 ,205 กองทุน โดยภาครัฐและองค์กรปกครองท้องถิ ่นสนับสนุนงบประมาณ 
65,681,962 บาท ในปี 2563 นอกจากนั้น ได้มีการดำเนินโครงการสำคัญ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ 
โครงการการพัฒนาข ีดความสามารถผู ้นำช ุมชนภาคเหนือ ในปีงบประมาณ 2563  งบประมาณ 
23,572,600 บาท โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ ส่งผลให้เกิดผู้นำในพ้ืนที่ 17 จังหวัด 1,235 ตำบล จำนวน 6,880 คน 

๒.๔.๕ ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหารจัดการ
น้ำอย่างเหมาะสมและเชื่อมโยงพื้นที่เกษตรให้ทั่วถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน  

 ผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ 5 ช่วง ปี 2560-2564 พบว่ายังไม่บรรลุเป้าหมาย
การพัฒนา โดยในปี 2564 มีสัดส่วนของพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นที่ภาคเหนือ ร้อยละ 52.3 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
ที่กำหนดไว้ ร้อยละ 58.0 เนื่องจากยังมีการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยและทำการเกษตร รวมถึง
ปัญหาไฟป่า จำนวนวันที ่มีค่าฝุ ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) เกินมาตรฐานในพื ้นที ่ภาคเหนือ ปี 2564  
ยังคงสูงถึง 59 วัน เมื ่อเทียบกับเป้าหมายที่ 15 วันต่อปี เนื ่องจากการแก้ไขปัญหาหมอกควันที ่ไม่มี
ประสิทธิภาพ ขาดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

ตารางที่ 42 : ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานรวม ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและผลการดำเนินงาน ๒๕๖4 

สัดส่วนพ้ืนท่ีป่าไมต้่อพื้นที่ภาคเหนือ 
ค่าเป้าหมาย ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 58.0 ของพื้นที่ภาค 

ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 52.3 

จำนวนวันท่ีมีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
(PM10) เกินมาตรฐานของภาคเหนือ 

ค่าเป้าหมาย ไม่เกิน ๑๕ วัน 

ผลการดำเนินงาน 59 วัน 
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ผลการดำเนินการตามแนวทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 สรุปได้ดังนี้ 

๑) อนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศและป่าไม้ในพื้นที่ป่าต้นน้ำ มีการดำเนินการฟื้นฟู
และรักษาพ้ืนที่ป่าไม้ การป้องกันไฟป่าอย่างมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

๒) พัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบในลุ่มน้ำหลักของภาค ดำเนินการพัฒนา
ระบบชลประทาน การสูบน้ำด้วยไฟฟ้า และพัฒนาระบบส่งน้ำ รวมถึงพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำธรรมชาติ  
ขนาดใหญ่ของภาค ได้แก่ บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ บึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร และกว๊านพะเยา จังหวัด
พะเยา เพ่ือเป็นแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคของประชาชน 

๓) การแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ มีการบรูณาการร่วมกันของหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง ในการสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับผลกระทบจากปัญหาหมอกควันและไฟป่า 
รณรงค์เลิกพฤติกรรมการเผาวัสดุทางการเกษตร รวมถึงการจัดตั้งเครือข่ายในการเฝ้าระวังในพ้ืนที่   

๓. บริบทการเปลี่ยนแปลงสำคัญท่ีส่งผลกระทบต่อภาค 

๓.๑ บริบทการเปลี่ยนแปลง 

๓.๑.๑ วิถีชีวิตดิจิทัล (Digital Lifestyle) ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการแพร่ระบาด
ของโรคอุบัติใหม่ส่งผลให้มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม และการใช้ชีวิตประจำวัน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้า ปรับเปลี่ยนรูปแบบเกษตรดั้งเดิม 
สู ่เกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) ตลอดจนอำนวยความสะดวกในด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ และ 
ยังส่งผลให้วิถีการดำรงชีวิตเปลี่ยนแปลงไป มีความสะดวกสบายมากขึ้น มีความนิยมในสินค้าที่มีอัตลักษณ์ 
และช่วยลดข้อจำกัดเชิงพ้ืนที่ของภาคเหนือในพ้ืนที่ห่างไกลและอยู่บนภูเขาสูงในการเข้าถึงองค์ความรู้ในการพัฒนา
กระบวนผลิต ระบบตลาด รวมทั้งบริการของภาครัฐ อาทิ การศึกษา สาธารณสุข ผ่านระบบออนไลน์ อย่างไรก็ตาม 
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอาจนำไปสู่ความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล (Digital Divide) สำหรับกลุ่มคนที่ไม่สามารถ
เข้าถึงเทคโนโลยีได้  

๓.๑.๒ การเปลี ่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู ่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์เร็วกว่า
ระดับประเทศ จำนวนประชากรสูงอายุของภาคที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ประชากรวัยแรงงานลดลง อัตราพึ่งพิง  
ของผู้สูงอายุต่อวัยแรงงานเพิ่มขึ้น และอาจส่งผลให้เกิดการขาดแคลนแรงงานในอนาคต มีความต้องการ
แรงงานข้ามชาติมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจะเป็นโอกาสของการสร้างตลาดสินค้าและ
บริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุ อาทิ ธุรกิจบริการสุขภาพ ผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับผู้สูงอายุ 

๓.๑.๓ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ที่เกิดจากอุณหภูมิผิวโลกสูงขึ้น ส่งผลให้ภัยธรรมชาติมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น เกิดการแปรปรวนของระยะเวลา  
ที่ฝนตก การกระจายตัวของฝนและปริมาณน้ำฝน ส่งผลกระทบให้เกิดภาวะภัยแล้ง น้ำท่วมฉับพลัน รวมถึง
การเกิดไฟป่าที ่มีผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ และการลดลงของพื้นที ่ป่าไม้ นอกจากนั้น  
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้พืชบางชนิดมีระยะเวลาการให้ผลผลิตที่เปลี่ยนไป การแพร่ระบาดของ
แมลงศัตรูพืชเพิ่มขึ้นและอาจมีความรุนแรงขึ้น ปริมาณผลผลิตเกษตรลดลง ส่งผลต่อรายได้ของเกษตรกรและ
ความมั่นคงทางอาหาร 
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๓.๑.๔ การขยายตัวของความเป็นเมือง (Urbanization) ภาคเหนือมีแนวโน้มในการเปลี่ยนแปลง
สู่ความเป็นเมืองมากข้ึน มีจำนวนประชากรเขตเมืองเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเคลื่อนย้ายประชากรจาก
ชนบทเข้าสู่เมืองเพื่อแสวงหาโอกาสในการศึกษา การประกอบอาชีพ การสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตที ่ดี 
โดยเฉพาะในเมืองหลักของภาคที่มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง ส่งผลให้เกิดการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
บริการสาธารณะที่ตอบสนองต่อการขยายตัวของเมือง ขณะเดียวกันการขยายตัวของเมืองที่ขาดการวางแผน
จัดการพื้นที่เมืองอย่างเหมาะสม ได้ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านความแออัดของชุมชนตลอดจนเกิดผลกระทบต่อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม อาทิ ขยะและของเสีย มลภาวะทางน้ำและอากาศ  

๓.๑.๕ การมุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน (Growing Sustainability) การพัฒนาภาคในปัจจุบัน
ได้ให้ความสำคัญกับการผลิตและการบริโภคที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เกิดการส่งเสริมอุตสาหกรรม 
สีเขียวที่มีการผลิตโดยใช้วัสดุที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ เช่น พลาสติกชีวภาพ รวมถึงการผลิตโดยใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดตามระบบ Zero Waste การส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสะอาดการใช้พลังงาน
ทางเลือกหรือพลังงานสะอาดเพื่อลดปริมาณขยะและการเผาที่เป็นสาเหตุของปัญหาหมอกควันซึ่งเป็นปัญหา
สำคัญของภาค และสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตภาคเกษตรจากเกษตรเชิงเดี่ยวไปสู่เกษตรกรรมยั่งยืน  
ในรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ตามศักยภาพของพื้นที่ ขณะที่ผู้บริโภคก็มีการเลือก
ซ้ือสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้น  

๓.๑.๖ สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของภาค  
มีการปรับรูปแบบการท่องเที่ยวโดยส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศแบบวิถีใหม่ (New Normal) ที่ยกระดับ 
การให้บริการที่คำนึงถึงสุขอนามัยตามมาตรฐานสากล ประชากรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเข้าสู่สังคมดิจิทัล  
โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการทำงาน การใช้ชีวิตประจำวัน เพื ่อรักษาระยะห่างทางสังคม อาทิ  
การประชุมผ่านระบบออนไลน์ การซื้อขายสินค้าและบริการผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ ่งแวดล้อมได้รับการฟื ้นฟู ระบบนิเวศมีความอุดมสมบูรณ์และเกิดความสมดุลมากขึ ้น ขณะเดียวกัน  
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้แรงงานบางส่วนถูกเลิกจ้าง ย้ายกลับภูมิลำเนา 
เข้าสู่ภาคเกษตร นอกจากนั้น การเปลี ่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตและการบริโภค ได้ส่งผลให้ปริมาณขยะ 
เพ่ิมสูงขึ้นด้วย 

๓.๒ บทวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมของภาค  

๓.๒.๑ ศักยภาพและโอกาส 

๑) ภาคเหนือตอนบนเป็นพื ้นที ่อารยธรรมล้านนาที ่มีทุนทางวัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ ่นที ่มีอัตลักษณ์ ทั้งด้านประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และ 
งานหัตถศิลป์ โดยเฉพาะในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน และลำปาง ผู้คนมีทักษะฝีมือ  
ในงานหัตถศิลป์ มีเครือข่ายขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างสรรค์ที่สามารถขยายสู่ภาคการท่องเที่ยว บริการ และ
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เป็นโอกาสในการยกระดับรายได้ของภาค  

๒) ภาคเหนือเป็นฐานทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งการท่องเที่ยว 
เชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม มีเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับสากล ตลอดจนโครงสร้าง
พื้นฐานทั้งทางถนน ทางอากาศ และระบบรางที่มีศักยภาพในการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวทั้งภายในจังหวัด 
ระหว่างจังหวัด และระหว่างภูมิภาค เป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ  
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๓) เป็นแหล่งทรัพยากรชีวภาพหลากหลายแห่งหนึ่งของโลก ภาคเหนือเป็นพ้ืนที่ที่มี
ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) หรือ ทรัพยากรชีวภาพ (Bioresource) ซึ่งเป็นฐานสำคัญของ
การวิจัยและพัฒนาต่อยอดด้านการเกษตร การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชีวภาพซึ่งเป็นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจ 
สีเขียว และการพัฒนาการท่องเที่ยวเฉพาะทาง (Niche Tourism) อาทิ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยว
เชิงธรรมชาติ  

๔) พฤติกรรมของผู ้บริโภคและกระแสการบริโภคที ่เปลี ่ยนแปลงไป  ส่งผลต่อ 
การเลือกซื้อสินค้าและบริการที่มุ่งเน้นสินค้าที่มีรูปแบบไม่ซ้ำใคร (Unique Product) มีความแตกต่างอย่าง
เป็นเอกลักษณ์ หรือให้ความสำคัญกับสุขภาพ การบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการบริโภค
สินค้าแนวอนุรักษ์ ส่งผลให้สินค้าและบริการในเชิงวัฒนธรรม สินค้าสร้างสรรค์ เกษตรอินทรีย์ แพทย์ทางเลือก  
ได้รับความนิยมเพ่ิมข้ึน 

๕) พื้นที่ภาคเหนือมีความพร้อมในการเชื่อมโยงด้านการค้าและบริการ กับพื้นที่
เศรษฐกิจภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตลอดจนเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
และเอเชียใต้ โดยมีความพร้อมของโครงข่ายคมนาคมตามแนวเหนือ  - ใต้ (North - South Economic 
Corridor)และแนวตะวันออก - ตะวันตก (East - West Economic Corridor) มีแผนก่อสร้างโครงการพ้ืนฐาน
ขนาดใหญ่ อาทิ รถไฟทางคู่ รถไฟความเร็วสูง การขยายท่าอากาศยาน ส่งผลให้เกิดโอกาสในการขยาย
เศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน บริการ การศึกษานานาชาติ ธุรกิจบริการสุขภาพและการแพทย์ 
รวมถึงแผนการพัฒนาระบบโครงข่ายโลจิสติกส์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
อาทิ แผนการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้า (Truck Terminal) ในพ้ืนที่ภาคเหนือร่วมกับแผนการพัฒนาท่าเรือทาง
บกในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือและเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

๖) ภาคเหนือตอนล่างเป็นแหล่งวัตถุดิบสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ 
ได้แก่ ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ซึ่ งสามารถใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื ่อเพิ ่มมูลค่าของผลผลิตและ 
วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร โดยการผลิตเอทานอล พลังงานไฟฟ้าชีวมวล พลาสติกชีวภาพ และสามารถ
เชื่อมโยงกับพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการพัฒนาเป็นเขตพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ 

๓.๒.๒ ข้อจำกัดและประเด็นท้าทาย 

๑) พื้นที ่ตอนบนของภาคมีข้อจำกัดเชิงกายภาพ มีสภาพเป็นภูเขาสูงและพื ้นที่  
ป่าสงวน จึงมีข้อจำกัดในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน และการเข้าถึงบริการภาครัฐ เป็นพื้นที่ที่ความยากจนสูง  
พ้ืนที่ป่าต้นน้ำบางส่วนเสื่อมโทรม มีการบุกรุกใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าผิดประเภท 

๒) ยังไม่สามารถนำฐานวัฒนธรรม ภูมิปัญญาและองค์ความรู้ท้องถิ่นที่มีอัตลักษณ์ 
งานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากสถาบันการศึกษามาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม 
ของสินค้าและบริการได้อย่างคุ้มค่า  

๓) แหล่งท่องเที ่ยวและรูปแบบกิจกรรมท่องเที ่ยวยังไม่ได้พัฒนาและยกระดับ 
อย่างเต็มศักยภาพและมีมาตรฐานสากล 
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๔) การค้าชายแดนภาคเหนือยังมีปัจจัยเสี่ยงต่อการขยายตัวในอนาคต  เนื่องจาก
ประเทศคู่ค้าตามแนวชายแดนมีขนาดตลาดค่อนข้างเล็ก กำลังการซื้อต่ำ นำเข้าสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภค  
ซึ่งมีมูลค่าต่ำเป็นหลัก และความไม่แน่นอนทางการเมืองสูง รวมทั้งการลงทุนจากนักลงทุนชาวต่างชาติ  
ในประเทศคู่ค้า ซึ่งมีความได้เปรียบเรื่องค่าแรงขั้นต่ำและสามารถผลิตสินค้าเพ่ือทดแทนการนำเข้าได้  

๕) การขยายตัวของเมืองโดยขาดการวางแผนบริหารจัดการพื้นที่อย่างเหมาะสม 
ส่งผลต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะที่ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชากร
เมืองได้อย่างทั่วถึง ตลอดจนเกิดความแออัดในพ้ืนที่ ส่งผลต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง อาทิ การจัดการขยะ 
และน้ำเสีย 

๖) การเข้าสู ่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ของภาคเหนือ ทำให้ภาระพึ่งพิงของ
ประชากรสูงอายุต่อวัยแรงงานเพ่ิมสูงขึ้น การจัดสวัสดิการและระบบการดูแลผู้สูงอายุยังไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
ในขณะเดียวกันจึงเป็นโอกาสของการขยายตัวของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ อาทิ ธุรกิจบริการสุขภาพ  

๗) แรงงานมีข้อจำกัดเชิงปริมาณและคุณภาพไม่เพียงพอต่อการขับเคลื่อนการ
พัฒนาของภาค การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ส่งผลกระทบให้เกิดการขาดแคลน
แรงงานในภาคการผลิต ทั้งภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และบริการ แรงงานมีการศึกษาสูงขึ้น แต่สัดส่วน
แรงงานที่จบระดับอุดมศึกษายังมีจำนวนน้อย 

๘) ภาคเหนือยังเผชิญปัญหาหมอกควันเป็นประจำทุกปีทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นท่ีและเศรษฐกิจของภาค 

๔. เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค 

๔.๑ บทบาทของภาค ภาคเหนือมีท ุนทางว ัฒนธรรมและภูม ิป ัญญาท้องถิ ่นที ่ม ีอ ัตล ักษณ์  
มีฐานทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งทรัพยากรชีวภาพที่หลากหลาย เป็นแหล่งวัตถุดิบที่สำคัญ รวมทั้งมีทำเล
ที่ตั้งที่มีศักยภาพเหมาะสมกับการเชื่อมโยงทั้งในประเทศและอนุภูมิภาค รวมทั้งพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ให้
ความสำคัญกับสุขภาพ และการบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ดังนั้น การพัฒนาภาคเหนือ
จะต้องนำศักยภาพต่างๆของพื้นที่ มาใช้ในการต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการที่มีศักยภาพและโอกาส  
เพื่อสร้างมูลค่าสูงตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงกับประเทศ 
เพ่ือนบ้านในการเสริมสร้างขีดความสามารถของธุรกิจท้องถิ่นเพ่ือขยายฐานเศรษฐกิจของภาค 

๔.๒ ทิศทางการพัฒนาภาค เป็นการพัฒนาตามแนวคิด “เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ระหว่าง
พื้นที ่ สุขภาวะดี วิถีชีวิตยั ่งยืน” และโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (Bio – Circular – Green Economy : BCG 
Model) โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนา 4 ด้านสำคัญ (4C) ได้แก่ Creative พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
มูลค่าสูง โดยการสร้างระบบนิเวศ เมือง และพื้นที่สร้างสรรค์ ตลอดจนสามารถพัฒนาสู่การเป็นสินค้าและ
บริการสร้างสรรค์ Connect สร้างโอกาสในการเชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในประเทศและกับอนุภูมิภาค ทั้งในส่วน
ของระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เมืองสร้างสรรค์ และกลุ่มผู้คนสร้างสรรค์ 
Clean พัฒนาตามแนววิถีใหม่ (New Normal) และการพัฒนาบนฐานการเติบโตอย่างยั่งยืนของการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม การดูแลความสะอาดของเมือง และการใช้พลังงานสะอาด โดยคำนึงถึง  Care ที่ให้ความสำคัญ
อย่างต่อเนื่องกับการดูแลผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในสังคมและพัฒนาศักยภาพแรงงาน 
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๔.๓ เป้าหมายการพัฒนา 
มุ่งสู่การพัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ เชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค และเติบโต

อย่างยั่งยืน 

๔.๔ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ค่าฐาน ค่าเป้าหมาย 
2566 - 2570 

1. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของภาคเหนือ (ร้อยละ) 

มูลค่าผลติภณัฑ์มวลรวมภาคแบบปริมาณ
ลูกโซ่เฉลีย่ ปี 2560 – 2563 

688,180.52 ลา้นบาท 

อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิเฉลี่ย 
ปี 2560 – 2563 ร้อยละ 1.1 ต่อปี 

อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิ 
เฉลี่ยร้อยละ 5.3 ต่อป ี

2. สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค  
(Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้
ของภาคเหนือลดลง 

ปี 2562  
เท่ากับ 0.411 

ลดลงต่ำกว่า 0.411 
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๔.๕ แนวทางการพัฒนา  

การกำหนดแนวทางการพัฒนาภาคเหนือ ได้พิจารณถึงความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 
(พ.ศ. 2566 – 2570) พร้อมทั้งพิจารณา โอกาส ศักยภาพ ปัญหา และข้อจำกัดของภาค เพื่อพัฒนาไปสู่  
การเป็น “ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ” เชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค และเติบโตอย่างยั่งยืน โดยใช้ทุนทาง
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอัตลักษณ์ นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของเศรษฐกิจภายในภาค ให้มีการเจริญเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

๔.๕.๑ ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (NEC-Creative LANNA) 
ในจังหวัด เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง ให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจหลักของภาคและฐานเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ของประเทศ 

ตัวชี้วัด ค่าฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

2566 - 2570 

อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ของภาค 
(4 กลุ่ม 12 สาขาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ได้แก่ 
กลุ่มที่ 1 รากฐานทางวัฒนธรรมสร้างสรรค์ 
(Creative Originals) กลุ่มที่ 2 คอนเทนต์และ
สื่อสร้างสรรค์ (Creative Content/Media) 
กลุ่มที่ 3  บริการสร้างสรรค์ (Creative 
Services) กลุ่มที่ 4 สินค้าสร้างสรรค์  
(Creative Goods/Products)) 

มูลค่าผลติภณัฑ์สาขาอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ แบบปริมาณลูกโซ่  

เฉลี่ย ปี 2560 - 2563  
19,353.42 ล้านบาท 

อัตราการขยายตัวของผลิตภณัฑส์าขา
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์เฉลีย่ ปี 2560-

2563 ร้อยละ 4.1 ต่อปี 

อัตราการขยายตัวของผลิตภณัฑ ์
สาขาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  

เฉลี่ยร้อยละ 8.0 ต่อป ี

๑) สนับสนุนการพัฒนา Creative Ecosystem เพื่อดึงดูดการค้าการลงทุน และ
สร้างบรรยากาศ สภาพแวดล้อมต่อการใช้ความคิดสร้างสรรค์ โดยการปรับภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมของ
เมือง การพัฒนาย่านสร้างสรรค์ การเพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์ (Creative Space) ผลักดันการพัฒนาระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม สารสนเทศ คลังข้อมูล (Big Data) การวางและจัดทำผังเมือง โครงสร้างพื ้นฐานสำคัญ  
และสิ่งอำนวยความสะดวก รวมถึงการสนับสนุนปัจจัยที่เอ้ือต่อการลงทุนของภาคเอกชน 

๒) ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เพื ่อสร้างมูลค่าเพิ ่มให้แก่สินค้า  
โดยมุ่งให้ความสำคัญกับกลุ่มฐานรากทางวัฒนธรรมสร้างสรรค์ (Creative Original) ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้
ความคิดสร้างสรรค์บนฐานทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา ได้แก่ (1) สาขาอุตสาหกรรมงานฝีมือ
และหัตถกรรม (2) สาขาดนตรี (3) สาขาศิลปะการแสดง และ (4) สาขาทัศนศิลป์ ในขณะที่กลุ่มอื่นๆ ได้แก่ 
กลุ่มคอนเทนต์และสื่อสร้างสรรค์ กลุ่มบริการสร้างสรรค์ กลุ่มสินค้าสร้างสรรค์ จะเป็นกลุ่มสนับสนุนการ
พัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่เชื ่อมโยงกัน ผ่านการสร้างมูลค่าเพิ ่มและอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์จาก  
ภูมิปัญญา วัฒนธรรม การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในกระบวนการผลิต ออกแบบ บรรจุภัณฑ์  
การสร้างเครือข่ายในการแลกเปลี ่ยนเรียนรู้  พัฒนาบุคลากรและกระตุ ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์เพ่ือ 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์  
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๓) สร้างแบรนด์ ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ และการสร้างการรับรู้   
โดยสนับสนุนการจัดงานเทศกาลสร้างสรรค์ระดับนานาชาติเพื่อสร้างจุดขายของพื้นที่ การส่งเสริมช่องทาง 
การขายสินค้าสร้างสรรค์ที่หลากหลาย การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ให้กับผู้บริโภคและ 
คนในพื้นที่ รวมทั้งเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวและการบริการที่เกี่ยวข้อง และเข้าร่วมเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์
กับต่างประเทศ 

๔.๕.๒ ยกระดับการท่องเที ่ยวและบริการที ่มีศักยภาพของภาคให้มีคุณภาพ สนับสนุน
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และกระจายประโยชน์สู่ชุมชน โดยเน้นกลุ่มท่องเที่ยวและบริการที่มีศักยภาพของภาค 
ได้แก่ บริการเชิงสุขภาพ ความงาม และการแพทย์ (Medical and Wellness) ท่องเที่ยวสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรม (Creative Tourism) การท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy)  ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ท่องเที่ยว
เชิงธุรกิจ (MICE) และกลุ่มท่องเที่ยวเชิงกีฬาและเทศกาล (Sport and Festival Tourism ) 

ตัวชี้วัด ค่าฐาน ค่าเป้าหมาย 
2566 - 2570 

อัตราการขยายตัวของรายได้จากการ
ท่องเที่ยวภาคเหนือ (ร้อยละ) 

รายได้จากการท่องเที่ยว 
เฉลี่ย ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
140,280.99 ลา้นบาท 

อัตราการขยายตัวของรายได้จากการ
ท่องเที่ยวเฉลี่ย ปี 2560 – 2564  

หดตัวร้อยละ 16.2 ต่อปี 

อัตราการขยายตัวรายได้จากการ
ท่องเที่ยวเฉลี่ยร้อยละ 11.5 ต่อปี 

อัตราการขยายตัวของมูลค่าสาขาบริการ
สุขภาพเอกชนภาคเหนือ (ร้อยละ) 

มูลค่าผลติภณัฑ์สาขาบริการสุขภาพ
เอกชน แบบปริมาณลูกโซ่  
เฉลี่ย ปี 2560 – 2563  
 12,770.78 ล้านบาท 

อัตราการขยายตัวของผลิตภณัฑส์าขา
บริการสุขภาพเอกชนเฉลี่ย ปี 2560 – 

2563 ร้อยละ 5.8 ต่อปี 

อัตราการขยายตัวของผลิตภณัฑ ์
สาขาบริการสุขภาพเอกชน 

เพิ่มขึ้นเฉลีย่ร้อยละ 8.0 ต่อป ี

๑) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริการให้มีคุณภาพ และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้
อย่างยั่งยืน โดยการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวและบริการให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล รวมทั้งคำนึงถึง
ความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว การบริหารจัดการ และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการท่องเที่ยว  
พัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวและกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวและบริการให้มี
ความหลากหลายผ่านการเสริมสร้างประสบการณ์ โดยประยุกต์ใช้อัตลักษณ์ ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น สนับสนุนการเชื่อมโยงการบริการเชิงสุขภาพ ความงาม และการแพทย์ (Medical and Wellness)  
และกลุ่มท่องเที่ยวที่มีศักยภาพของภาค ตลอดจนกลุ่มธุรกิจอ่ืนในห่วงโซ่คุณค่าด้านการท่องเที่ยว 
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๒) ส่งเสริมการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการบริการและการท่องเที่ยว โดยส่งเสริมการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงและอำนวยความสะดวกในการเดินทางท่องเที่ยว 
โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล การสื่อสาร และข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนด้านการให้บริการและการบริหาร
จัดการ ส่งเสริมการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการยกระดับคุณภาพการให้บริการ พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้มีมาตรฐานและมีความเชี ่ยวชาญ ตลอดจนส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะ 
กลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพสูง 

๓) พัฒนาชุมชนท่องเที ่ยวให้มีคุณภาพและมีความเข้มแข็งในการขับเคลื ่อน
เศรษฐกิจฐานรากของภาคเหนืออย่างยั่งยืน โดยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริการในชุมชนให้มีคุณภาพตาม
การท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) และให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวทั้งระบบ รวมทั้ง
พัฒนาศักยภาพการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวของทุกภาคส่วนในชุมชน เช่น วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ 
เครือข่ายที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 

๔.๕.๓ พัฒนาการผลิตตามระบบเกษตรกรรมยั่งยืน เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมแปรรูปมูลค่าสูง 

ตัวชี้วัด ค่าฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

2566 - 2570 

อัตราการขยายตัวของผลิตภณัฑ ์
ภาคเกษตร ภาคเหนือ (ร้อยละ) 

มูลค่าผลติภณัฑ์ภาคเกษตร แบบปริมาณ
ลูกโซ่เฉลีย่ ปี 2560 – 2563 

115,210.73 ลา้นบาท 

อัตราการขยายตัวของผลิตภณัฑภ์าค
เกษตรเฉลี่ย ปี 2560 – 2563  

ร้อยละ 1.6 ต่อป ี

อัตราการขยายตัวของผลิตภณัฑ ์
ภาคเกษตรเฉลี่ยร้อยละ 5.5 ต่อปี 

๑) ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานเกษตรปลอดภัย ต่อยอดสู่มาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ทั้งระดับชุมชนและมาตรฐานสากล สนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย์วิถีชาวบ้านที่สามารถพัฒนา
เป็นเกษตรอินทรีย์เชิงพาณิชย์ รวมถึงสนับสนุนการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายเกษตรกรในการพัฒนาการผลิต
และการตลาด 

๒) ส่งเสริมการนำเทคโนโลยี นวัตกรรมและภูมิปัญญามาปรับใช้ในกระบวน 
การผลิต การแปรรูป และการตลาด สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทางการเกษตรทั้งระบบ เพื ่อนำไป
ประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนการแปรรูป
ผลผลิต ส่งเสริมแนวคิด Food Valley โดยพัฒนาองค์ความรู้เกษตรกรและผู้ประกอบการ SMEs เพื่อต่อยอด
การผลิตสู่การแปรรูปและการตลาด ตลอดจนพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรอัจฉริยะ 

๓) ส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง เชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่
อุปทานกับอุตสาหกรรมฐานชีวภาพของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับ
การผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมชีวภาพ ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและ 
วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้เป็นผลิตภัณฑ์หรือวัสดุชีวภาพที่มีมูลค่าเพิ่มสูง รวมถึงสร้ างการรับรู้เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ชีวภาพเพ่ือส่งเสริมการตลาด 
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๔.๕.๔ เสริมศักยภาพของเมือง พื ้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐานโลจิสติกส์สำคัญของภาคเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ และเอื้อต่อการอยู่อาศัย 

ตัวชี้วัด ค่าฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

2566 - 2570 

อัตราการขยายตัวของมูลค่าการค้า
ชายแดนภาคเหนือ  
(ร้อยละ) 

มูลค่าการค้าชายแดน 
เฉลี่ย ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
๑34,632.04 ลา้นบาท 

อัตราการขยายตัวมลูค่าการค้าชายแดน
เฉลี่ย ปี 2560 – 2564   

ร้อยละ 3.8 ต่อปี 

อัตราการขยายตัวมลูค่าการค้าชายแดน 
เฉลี่ยร้อยละ 5.5 ต่อปี 

อัตราการขยายตัวของผลิตภณัฑ์
ภาคอุตสาหกรรม ภาคเหนือ (ร้อยละ) 

มูลค่าผลติภณัฑ์ภาคอุตสาหกรรม  
แบบปรมิาณลูกโซ่ เฉลีย่ ปี 2560 - 2563 

164,709.19 ลา้นบาท 

อัตราการขยายตัวของผลิตภณัฑ์
ภาคอุตสาหกรรม หดตัวเฉลีย่  

ปี 2560 - 2563 ร้อยละ 0.4 ต่อปี 

อัตราการขยายตัวของผลิตภณัฑ ์
ภาคอุตสาหกรรม 

เฉลี่ยร้อยละ 5.5 ต่อปี 

 

๑) พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ของภาคเหนือ โดยสนับสนุน 
การก่อสร้างโครงข่ายคมนาคมขนาดใหญ่  เพื ่อเช ื ่อมโยงการเดินทางทั ้งภายในและระหว่างประเทศ  
อำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน ลดต้นทุนการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ และยกระดับผลิตภาพ  
การผลิตสินค้าและบริการ  

๒) พัฒนาศ ักยภาพของเม ือง และเม ืองชายแดน  เพื ่อรองร ับการขยายตัว 
ทางเศรษฐกิจ ควบคู่กับการเป็นเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมือง และการวางและจัดทำผังเมือง 
ที่เหมาะสม พัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อรองรับสังคมดิจิทัล 
พัฒนาระบบบริหารจัดการเมืองอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน  

๓) สนับสนุนการขับเคลื่อนพื้นทีเ่ขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนในพื้นที่จังหวัด
ตากและเชียงราย เพ่ือให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กำหนด โดยพัฒนาโครงข่ายเส้นทางและระบบขนส่ง
ย่อยที ่เช ื ่อมต่อกับระบบหลักของประเทศและอนุภูมิภาคตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ  - ใต้ และ 
แนวตะวันออก - ตะวันตก ซึ่งจะรองรับการเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญเชื่อมโยงอนุภูมิภาค GMS BIMSTEC  
และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
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๔.๕.๕ พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาผู้สูงอายุ  
สู่การเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ (Active Aging) และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน เพื่อรองรับการพัฒนา
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

ตัวชี้วัด ค่าฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

2566 - 2570 

สัดส่วนคนจนภาคเหนือ 
(ร้อยละ) 

สัดส่วนคนจน ปี 2563 
ร้อยละ 6.8 

สัดส่วนคนจนลดลงเหลือ 
ร้อยละ 5.0 

สัดส่วนผูสู้งอายุที่ทำงานของภาคเหนือ 
(ร้อยละ) 

สัดส่วนผูสู้งอายุที่ทำงานเฉลี่ย  
ปี 2560 - 2564 

ร้อยละ 41.0 

สัดส่วนผูสู้งอายุที่ทำงานไม่ต่ำกว่า 
ร้อยละ 41.0 

๑) แก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิต  โดยส่งเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก พัฒนาทักษะด้านอาชีพแก่คนยากจนให้ตรงกลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้ 
ให้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต โดยใช้ฐานข้อมูลด้านความยากจนที่มีอยู่ และส่งเสริมการเข้าถึงบริการภาครัฐ  
ให้ครอบคลุม อาทิ บริการด้านการศึกษา และสาธารณสุข  

๒) พัฒนาผู้สูงอายุสู่การเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ (Active Aging) โดยการพัฒนา
ระบบการดูแลผู้สูงอายุ ส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำตามศักยภาพของผู้สูงอายุ รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตและสนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุในการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน  

๓) พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
ตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อาทิ งานฝีมือและหัตถกรรม บริการสุขภาพ โดยการยกระดับ
ทักษะเดิมให้สูงขึ้น (Upskill/Reskill) และการพัฒนาศักยภาพเสริมทักษะใหม่ (New Skill) เพื่อเพิ่มผลิตภาพ
แรงงานให้สูงขึ้น 

๔.๕.๖ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิด
ความยั่งยืน 

ตัวชี้วัด ค่าฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

2566 - 2570 

สัดส่วนพ้ืนท่ีป่าไมต้่อพื้นทีข่อง
ภาคเหนือ 

พื้นที่ป่าไม้ภาคเหนือเฉลี่ย  
ปี 2560-2564 
56,349,305 ไร่  

(ร้อยละ 52.4 ของพื้นที่ภาค) 

ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 53.0 ของพื้นที่ภาค 

จำนวนวันท่ีมีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
(PM10) เกินมาตรฐานของภาคเหนือ 

จำนวนวันท่ีมีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก  
(PM10) เกินมาตรฐานเฉลี่ย  

ปี 2560-2564  
52 วัน 

ไม่เกิน 52 วัน 
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๑) บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และระบบนิเวศอย่างสมดุล โดยให้ความสำคัญ 
กับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าอย่างเหมาะสมตามบริบทของพื้นที ่ ป้องกันแก้ไขปัญหา 
การบุกรุกทำลายป่า ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการเฝ้าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่า ส่งเสริม  
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่ ในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ สนับสนุนการสร้างเครือข่าย 
การดูแลรักษาป่า ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกของประชาชนถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ 

๒) บริหารจัดการน้ำให้มีความสมดุลทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ โดยพัฒนาแหล่ง
กักเก็บน้ำตามความเหมาะสมและศักยภาพของพื้นที ่ เพื ่อให้เพียงพอในการใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ  
ทั้งอุปโภค บริโภค รักษาระบบนิเวศทางน้ำ เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม และจัดการฟื้นฟูคุณภาพน้ำ 
ให้เป็นไปตามประเภทการใช้ประโยชน์ เชื่อมโยงแหล่งน้ำระดับต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพในการกระจายน้ำ  
อย่างทั่วถึง ประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัยและ  
ภัยแล้ง 

๓) ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน โดยสนับสนุนการประยุกต์ใช้วิธีการ รูปแบบ 
ที่เกิดผลสำเร็จมาแล้วในหลายพ้ืนที่ และปรับให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตของชุมชน เน้นการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหา
ในการแสวงหาความรู ้ เทคโนโลยีใหม่ที ่จะเป็นทางเลือกในการกำจัดเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร  
สนับสนุนการสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวัง การลาดตระเวนในพื้นที่ เพื่อป้องปรามผู้ลักลอบฝ่าฝืนกฎหมาย 
ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกเพื่อลดการเผา รวมทั้งประสานความร่วมมือในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

๔) พัฒนาระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชนตามรูปแบบเศรษฐกิจ
หมุนเวียน (Circular Economy) โดยมีระบบกำจัดขยะและน้ำเสียด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม สนับสนุนให้
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม อาทิ ลดการเกิดขยะ การคัดแยกขยะ การนำขยะกลับมา
ใช้ซ้ำให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนการเก็บรวบรวมและขนส่งขยะไปกำจัดอย่างถูกต้อง สร้างความเข้าใจและ
ความตระหนักรู้ให้กับประชาชนเพื่อปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตแบบใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

๕) เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยสนับสนุนองค์ความรู้ 
การจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและการเตือนภัย ส่งเสริมการพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการภัยพิบัติ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการ 
ภัยพิบัติ และเพิ ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการพัฒนา 
องค์ความรู้และเครื่องมือในการบริหารจัดการเพ่ือรองรับกับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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๔.๖ ตัวอย่างแผนงานสำคัญ  

๔.๖.๑ ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (NEC-Creative LANNA)  
ในจังหวัด เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง ให้เป็นพื้นที ่เศรษฐกิจหลักของภาคและฐานเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ของประเทศ 

1) สาระสำคัญ พัฒนาพื้นที ่ใน 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้แก่ เชียงใหม่ 
เชียงราย ลำพูน และลำปาง ซึ่งพื้นที่จังหวัดกลุ่มนี้มีความโดดเด่นของอารยธรรมล้านนาที่มีความเชื่อมโยงกันอย่าง
ชัดเจน และมีการพัฒนาเกี่ยวเนื่องสู่ภาคเศรษฐกิจ ทั้งการท่องเที่ยว บริการและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องโดยนำทุนทาง
วัฒนธรรมมาใช้ในการสร้างคุณค่าให้แก่สินค้าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ซึ่งจะส่งผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ของพ้ืนที่และประชาชนในวงกว้าง 

2) ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของแผนงาน 

ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง 

พัฒนา Creative Ecosystem 

• ปรับภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรม
ของเมือง 

• พัฒนาย่านสร้างสรรค ์

• พัฒนาระบบสื่อสารโทรคมนาคม 
โครงสร้างพื้นฐานสำคญั และ 
สิ่งอำนวยความสะดวก 

• พัฒนาสารสนเทศ คลังข้อมลู  
(Big data) 

• สนับสนุนปัจจัยที่เอื้อต่อการลงทุน
ของภาคเอกชน 

พัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 

• สร้างมลูค่าเพิ่มและอตัลักษณ ์
ของผลิตภณัฑ์  

• พัฒนาและสร้างเครือข่าย
ผู้ประกอบการ 

• ส่งเสริมงานวิจัยและการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ รวมทั้งการประยุกต ์
ใช้ให้เกิดประโยชน ์

• การสร้างเครือข่ายในการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ พัฒนาบุคลากร 

สร้างแบรนด์ ส่งเสริมการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์ และการสร้างการรับรู้ 

• สนับสนุนการจัดงานเทศกาล
สร้างสรรคร์ะดับนานาชาต ิ

• ส่งเสริมช่องทางการขายสินค้า
สร้างสรรค ์

• ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และ
สร้างการรับรู้ให้กับผู้บรโิภคและ 
คนในพ้ืนท่ี 

• เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวและ 
การบริการที่เกี่ยวข้อง 

• เข้าร่วมเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์
ต่างประเทศ  

๔.๖.๒ แผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน 

1) สาระสำคัญ ภาคเหนือมีภูมิประเทศของพื้นที่ตอนบนเป็นที่สูง ภูเขา ป่าไม้ และ 
แหล่งต้นน้ำลำธาร โดยเฉพาะพื้นที่ป่าไม้ในภาคเหนือตอนบนมีลักษณะเป็นป่าดงดิบ ป่าเบญจพรรณ และ 
ป่าเต็งรัง ผนวกกับพื้นที่ทำการเกษตร ทำให้พื้นที่ภาคเหนือกว่าร้อยละ ๘๐ ถูกปกคลุมด้วยพืชพรรณและป่าไม้ 
เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเมื่อเข้าสู่ฤดูแล้งที่ป่าไม้สลัดใบและสิ้นสุดฤดูกาลเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตร จึงมักเกิดไฟป่า
ขึ้นบ่อยครั้งจากอากาศที่ร้อน แห้งแล้งและนิ่ง และจากที่เกษตรกรดำเนินการเผาตอซัง เศษวัสดุเพื่อเตรียม
พื้นที่สำหรับทำการเกษตร ทำให้เกิดหมอกควันแขวนลอยและสะสมอยู่ในบรรยากาศเป็นระยะเวลายาวนาน 
สร้างความเสียหายให้แก่เศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนระบบนิเวศของพ้ืนที่ภาคเหนืออย่างกว้างขวาง ประกอบกับ
ภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ส่งผลให้ปัญหาหมอกควันทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น 
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2) ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของแผนงาน   

ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง 

• สนับสนุนการประยุกต์ใช้วิธีการ
แก้ไขปัญหาหมอกควันท่ีประสบ
ความสำเร็จแล้วในหลายพื้นท่ี โดย
ปรับให้มีความเหมาะสมกับวิถีชีวิต
ของชุมชน 

• ส่งเสริมความรู้ เทคโนโลยีใหม่ ที่จะ
เป็นทางเลือกในการกำจดัเศษวัสดุ
เหลือใช้ทางการเกษตร 

• พัฒนาองค์ความรู้ด้านเกษตร และ
ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกไม้
เศรษฐกิจท่ีโตเร็ว และพืชอื่น
ทดแทนพืชเชิงเดี่ยว 

 

• ป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุก
ป่า ไฟป่า อาทิ การจัดชุด
ลาดตระเวน การจัดทำแนวกันไฟ 
และสนับสนุนวสัดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 

• สนับสนุนการสร้างเครือข่ายการเฝา้
ระวังการลาดตระเวนในพื้นทีเ่พื่อ
ป้องปรามผูล้ักลอบฝ่าฝืนกฎหมาย  

• จัดทำแผนการจัดการและควบคุม
การเผาหลังการเก็บเกี่ยว 

• ประสานความร่วมมือในการป้องกนั
และแก้ไขปญัหาหมอกควันข้าม
แดนกับประเทศเพื่อนบ้าน 

 

• ประชาสมัพันธ์ สร้างจิตสำนึก 
ความตระหนักรูเ้พื่อลดการเผา 
รวมทั้งเฝ้าระวัง ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาหมอกควันในชุมชน 

• ส่งเสริมการสรา้งระบบรับแจ้ง
เหตุและแจ้งเตือนการเผา ผ่าน
สื่อออนไลน์และเครือข่ายชุมชน 

• สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายจากหมอกควันแก่
ประชาชน 

 



 

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

  



 

เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. 2566 - 2570)  ๑ 

เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
๑. สภาพทั่วไป 

๑.๑ ที่ ตั้ ง  ภ าคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ 
ประกอบด้วย 20 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี 
หนองบัวล าภู หนองคาย เลย บึงกาฬ มุกดาหาร 
สกลนคร นครพนม ขอนแก่น  มหาสารคาม 
ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ 
สุรินทร์ อุบลราชธานี อ านาจเจริญ ศรีสะเกษ และ
ยโสธร ตั้งอยู่ในต าแหน่งศูนย์กลางของอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น้ าโขง โดยมีอาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้านตะวันออกและ
ด้านเหนือ มีแม่น้ าโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดน และ
ด้านใต้ ติดต่อราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีเทือกเขา
พนมดงรักก้ันพรมแดน 

๑.๒ พื้นที่และลักษณะภูมิประเทศ มีพ้ืนที่รวม ๑๐๕.๕๓ ล้านไร่ ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง  
มีความลาดเอียงไปทางตะวันออก มีลักษณะคล้ายกระทะ แบ่งเป็น ๒ เขตใหญ่ ได้แก่ บริเวณแอ่งที่ราบโคราช 
อยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ ามูลและชี ลักษณะเป็นที่ราบสูงสลับกับเนินเขา และบริเวณแอ่งสกลนคร อยู่ทางตอน
เหนือของภาค ตั้งแต่แนวเขาภูพานไปจนถึงแม่น้ าโขง เทือกเขาที่แบ่งระหว่างแอ่งโคราชและแอ่งสกลนคร  
คือเทือกเขาภูพาน  

๒. สถานการณก์ารพัฒนาภาค 
2.1 ด้านเศรษฐกิจ 

2.1.1 ภาพรวม 

1) อัตราการเติบโตและขนาดเศรษฐกิจของภาคมีแนวโน้มลดลงเม่ือเทียบกับ
ประเทศ มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาค ณ ราคาประจ าปี ๒๕๖3 เท่ากับ 1,590,894 ล้านบาท คิดเป็นเพียงร้อยละ 
10.2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ ซึ่งมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2557 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 10.0 
ของประเทศ ส าหรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของภาค ในช่วง 4 ปีแรกของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (2560 - 2563) ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 1.5 ต่อปี สูงกว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ ที่ขยายตัวร้อยละ 1.1 ต่อปี แต่ชะลอตัวลงต่ ากว่า ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ที่ขยายตัวเฉลี่ย
ร้อยละ 2.9 ต่อปี  โดยในปี 2563 เศรษฐกิจของภาคหดตัวลงร้อยละ 1.4 เป็นในทิศทางเดียวกับ
ระดับประเทศ ที่หดตัวลงร้อยละ 6.2 

  



 

เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. 2566 - 2570)  ๒ 

2) ภาคบริการมีบทบาทเป็นฐานรายได้ใหม่ ในขณะที่ภาคเกษตรที่เป็นฐานรายได้
เดิมมีบทบาทลดลง โครงสร้างหลักทางเศรษฐกิจขับเคลื่อนโดยภาคบริการ ภาคอุตสาหกรรม และภาคเกษตร 
ใน 4 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  ๑๒ ภาคบริการ มีสัดส่วนถึงร้อยละ 59.0 ส่วนใหญ่เป็นการค้าส่ง 
ค้าปลีก การศึกษา และบริการการเงิน ภาคเกษตร มีสัดส่วนร้อยละ ๒0.0 ของผลิตภัณฑ์ภาค ส่วนใหญ่เป็น 
การผลิตพืช และภาคอุตสาหกรรม มีสัดส่วนร้อยละ 21.0 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม  
เมื่อเทียบกับช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ที่ภาคบริการมีสัดส่วนร้อยละ 56.1 ภาคเกษตรมีสัดส่วนร้อยละ 23.2 
และภาคอุตสาหกรรม มีสัดส่วนร้อยละ ๒๐.7 โดยภาคบริการและภาคอุตสาหกรรมมีความส าคัญเพ่ิมมากขึ้น 
ในขณะที่ภาคเกษตรมีความส าคัญน้อยลง ซึ่งรายได้หลักของภาคมาจากภาคบริการและภาคอุตสาหกรรม  
ที่มีบทบาทเป็นฐานรายได้ใหม่ของภาคจากนโยบายการปรับโครงสร้างการผลิตไปสู่การเป็นฐานเศรษฐกิจชีวภาพ
และการเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักของประเทศ 

ตารางท่ี 1 : มูลค่าและโครงสร้างผลิตภัณฑ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ราคาประจ าปี 
หน่วย : ล้านบาท/ร้อยละ 

สาขาการผลิต ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖3 
เฉลี่ย  

ระยะแผนฯ ๑๑  
(๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

เฉลี่ย  
ระยะแผนฯ ๑๒  
(๒๕๖๐-๒๕๖3) 

ภาคเกษตร 301,284 308,403 320,866 312,585 311,615   
๒๐.๙ 20.4 20.5 19.6 19.6 23.2 20.0 

ภาคอุตสาหกรรม 305,656 321,229 335,451 337,547 321,743   
๒๑.๒ 21.3 21.4 21.2 20.2 20.7 21.0 

เหมืองแร่เหมืองหิน 15,200 12,835 13,354 14,105 14,536   
1.1 0.9 0.8 0.9 0.9 1.0 0.9 

อุตสาหกรรม 262,207 278,419 291,327 286,689 268,960   
๑๘.๒ 18.4 18.6 18.0 16.9 ๑7.9 ๑8.0 

ไฟฟ้าฯ 23,679 24,974 25,507 31,111 32,411   
1.6 1.7 1.6 2.0 2.0 1.5 1.8 

การจัดหาน้ าฯ 4,569 5,000 5,263 5,642 5,836   
0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.3 0.4 

ภาคบริการ 835,167 881,355 912,302 944,754 957,536   
๕๗.๙ 58.3 58.1 59.2 60.2 56.1 ๕9.0 

ค้าส่งค้าปลีกฯ 184,794 199,820 213,827 221,943 226,927   
๑๒.๘ 13.2 13.6 13.9 14.3 ๑๑.4 ๑๓.8 

ขนส่งฯ 34,673 38,719 38,908 42,296 39,721   
๒.๔ 2.6 2.5 2.6 2.5 ๒.2 ๒.5 

ที่พักและบรกิาร 
ด้านอาหาร 

16,531 19,326 21,835 24,499 19,307   
1.1 1.3 1.4 1.5 1.2 1.0 1.4 

อื่นๆ 599,169 623,490 637,733 656,015 671,581   
41.5 41.3 40.7 41.1 42.2 41.5 41.3 

ผลิตภัณฑ์ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

๑,๔๔๒,๑๐๗ 1,510,987 1,568,619 1,594,886 1,590,894   
๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

ที่มา : ประมวลข้อมูลโดยใช้ฐานข้อมูล GRP ของกองบัญชีประชาชาติ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

  



 

เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. 2566 - 2570)  ๓ 

3) การลงทุนใหม่ในภาคมีน้อยส่งผลให้การเติบโตทางเศรษฐกิจต่ ากว่าเป้าหมายที่
ก าหนด โครงการที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนในช่วงปี 2560 - 2564 มีจ านวน 397 โครงการ  
คิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 5.4 ของประเทศ และหดตัวเฉลี่ยร้อยละ 5.2 ต่อปี มีจ านวนเงินลงทุน  
70,087.๐๐ ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 2.8 ของประเทศ และหดตัวเฉลี่ยร้อยละ ๑๗.๓ ต่อปี  
มีการจ้างงานในพื้นที่จ านวน 17,316 คน คิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 3.4 ของประเทศ 

ตารางที่ 2 : อัตราการขยายตวัผลิตภัณฑ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ าแนกตามภาคการผลิต แบบปริมาณลูกโซ่  
หน่วย : ร้อยละ 

สาขาการผลิต ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖3 เฉลี่ย ระยะแผนฯ ๑๑  
(๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

เฉลี่ย ระยะแผนฯ ๑๒  
(๒๕๖๐-๒๕๖3) 

ภาคเกษตร 4.1 2.3 5.2 -2.8 -1.1 1.8 0.9 
ภาคอุตสาหกรรม 0.4 5.4 8.2 -0.9 -8.7 4.1 1.0 

เหมืองแร่เหมืองหิน -1.1 -14.3 2.7 1.9 2.8 -0.4 -1.7 
อุตสาหกรรม -0.8 6.6 8.5 -2.8 -10.7 4.1 0.4 
ไฟฟ้าฯ 14.4 4.1 8.0 17.8 1.7 7.4 7.9 
การจัดหาน้ าฯ 4.7 11.3 5.7 9.6 10.4 4.0 9.2 

ภาคบริการ 4.0 3.5 1.8 1.5 1.0 2.8 2.0 
ค้าส่งค้าปลีกฯ 6.9 5.1 4.4 1.4 1.6 5.0 3.1 
ขนส่งฯ 6.2 11.3 0.6 6.1 -6.4 3.1 2.9 
ที่พักและบรกิารด้านอาหาร 6.1 10.1 7.8 8.3 -9.8 2.2 4.1 
อื่นๆ 3.1 2.4 0.9 1.0 1.8 2.3 1.5 

ผลิตภัณฑ์ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

3.3 3.6 3.8 0.1 -1.4 2.9 1.5 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 3.4 4.2 4.2 2.2 -6.2 3.5 1.1 
ที่มา : ประมวลข้อมูลโดยใช้ฐานข้อมูล GRP ของกองบัญชีประชาชาติ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ  

4) รายได้เฉลี่ยต่อประชากรเพิ่มขึ้นในอัตราที่ต่ ากว่าการเพิ่มขึ้นของรายได้เฉลี่ย 
ของคนทั้งประเทศ ในปี ๒๕๖3 ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวประชากรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (GRP per capita) 
เท่ากับ 86,233 บาทต่อคนต่อปี ต่ ากว่าระดับประเทศประมาณ ๒.6 เท่า โดยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือตอนบน 2 มีผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวต่ าที่สุดที่  71,331 บาทต่อคนต่อปี  และกลุ่มจังหวัด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง มีผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวสูงที่สุดในกลุ่มที่ 94,416 บาทต่อคนต่อปี 

ตารางท่ี 3 : มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวประชากร 
หน่วย : บาทตอ่คนต่อป ี

กลุ่มจังหวัด ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖3 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนบน ๑ 77,640 82,646 83,744 85,658 82,604 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนบน ๒ 64,365 66,681 67,401 70,350 71,331 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนกลาง 84,800 88,648 93,632 94,823 94,416 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนล่าง 1 82,504 86,577 91,831 93,668 93,756 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนล่าง 2 64,518 68,264 70,652 72,439 74,809 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 77,042 80,976 84,359 86,105 86,233 
ประเทศ 213,553 225,126 236,927 243,705 224,962 

ที่มา : กองบัญชีประชาชาติ ส านกังานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  



 

เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. 2566 - 2570)  ๔ 

5) เศรษฐกิจกระจุกตัวเฉพาะเมืองหลักที่ เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ เกิด 
ความเหลื่อมล้ าระหว่างเมืองภายในภาค ในปี ๒๕63 จังหวัดนครราชสีมา และขอนแก่น มีสัดส่วนขนาด
เศรษฐกิจ ร้อยละ 18.5 และ ๑3.1 ของภาค ในขณะที่จังหวัดอ านาจเจริญ บึงกาฬ มุกดาหาร หนองบัวล าภู 
และยโสธร มีขนาดเศรษฐกิจเล็กที่สุดของภาค แต่ละจังหวัดมีสัดส่วนไม่ถึงร้อยละ ๒.๐ ของภาค ส่งผลต่อ 
การสร้างโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้เกิดข้ึนในพ้ืนที่ 

2.1.2 เศรษฐกิจรายสาขา 

1) เกษตรกรรม 

• มีบทบาทเป็นแหล่งผลิตพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศแต่เป็นพืชเชิงเดี่ยว 
พึ่งพาน้ าฝนได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ผลิตภาพต่ า ในขณะที่เกษตรอินทรีย์
และเกษตรปลอดภัยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ภาคเกษตรมีบทบาทส าคัญต่อเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งใน
ด้านเป็นฐานรายได้หลักของประชากรส่วนใหญ่และการจ้างงาน ในปี ๒๕๖3 ผลิตภัณฑ์ภาคเกษตร มีมูลค่า 
311,615.00 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.6 ของผลิตภัณฑ์ภาค พืชหลักที่ส าคัญของภาค ได้แก่ 
ข้าว อ้อยโรงงาน และมันส าปะหลัง โดยมีพ้ืนที่ปลูกข้าวมากที่สุดของประเทศ ส่วนใหญ่ปลูกข้าวหอมมะลิ 
๑๐๕ ในพ้ืนที่ตอนกลางและตอนล่างของภาค โดยเฉพาะพ้ืนที่ทุ่งกุลาร้องไห้  ครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัดยโสธร  
ศรีสะเกษ สุรินทร์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และทุ่งสัมฤทธิ์  ครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์  
แต่ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ในภาพรวมต่ ากว่าระดับประเทศ เนื่องจากท าการเกษตรแบบดั้งเดิมใช้สารเคมีสูง ซึ่งใน
แต่ละปีมีการน าเข้าวัตถุอันตรายทางเกษตร เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๓,000 ล้านบาทต่อปี เป็นภาคที่มีพ้ืนที่ปลูกอ้อย
และมันส 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 นอกจากนี้ แผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ได้
ก าหนดจังหวัดน าร่องพัฒนาเมืองสมุนไพร (Herbal City) ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัด
สกลนคร มหาสารคาม สุรินทร์ อ านาจเจริญ และอุดรธานี ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาสมุนไพรไทย 

ตารางท่ี 4 : โครงสร้างและอัตราการขยายตัวภาคเกษตร รายกิจกรรมการผลิต 
หน่วย : ร้อยละ 

กิจกรรมการผลิต 
โครงสร้างการผลิต อัตราการขยายตัว 

เฉลี่ยระยะแผนฯ ๑๑  
(๒๕๕๕-๒๕๕9) 

เฉลี่ยระยะแผนฯ ๑๒  
(๒๕๖๐-๒๕๖3) 

เฉลี่ยระยะแผนฯ ๑๑  
(๒๕๕๕-๒๕๕9) 

เฉลี่ยระยะแผนฯ ๑๒  
(๒๕๖๐-๒๕๖3) 

พืช ๘2.7 ๘0.0 2.4 0.8 
ปศุสัตว์ 11.5 13.8 4.3 5.7 
บริการทางการเกษตร และปา่ไม้ 4.0 4.5 2.5 -1.1 
ประมง ๑.8 ๑.7 -6.5 -2.8 
เกษตร ๑๐๐.๐ ๑๐๐.๐ 1.8 0.9 

ที่มา : ประมวลข้อมูลโดยใช้ฐานข้อมูล GRP ของกองบัญชีประชาชาติ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ  
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• มีพื้นที่ท าการเกษตรมากที่สุดแต่ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย พื้นที่ 
ถือครองท าการเกษตรต่อครัวเรือนมากกว่าค่าเฉลี่ยประเทศ ในปี ๒๕๖3 มีพ้ืนที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร
รวม 63.48 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 42.5 ของพ้ืนที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรทั้งประเทศ โดยพ้ืนที่เกษตร
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ซึ่งลักษณะภูมิประเทศ
ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ค่อนข้างราบ 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 

• การปศุสัตว์มีความส าคัญมากขึ้นโดยเฉพาะโคเนื้อ ในปี ๒๕๖4 มีจ านวน 
โคเนื้อในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3,966,980 ตัว โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 52.3 ของประเทศ โดยมี
อัตราการขยายตัวของจ านวนโคเนื้อ ช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ขยายตัวร้อยละ 13.7 มีแหล่งการเลี้ยงโคเนื้อ
กระจายอยู่ในทุกพ้ืนที่ของภาค โดยจังหวัดที่มีการเลี้ยงโคเนื้อมากที่สุด 3 ล าดับแรก คือ จังหวัดสุรินทร์ 
นครราชสีมา และอุบลราชานี และมีโคเนื้อคุณภาพสูงที่มีชื่อเสียง คือ โคเนื้อโพนยางค า สกลนคร โคเนื้อหนองสูง 
มุกดาหาร และโคเนื้อโคราชวากิว นครราชสีมา  

ตารางท่ี 5 : พื้นที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ขนาดฟาร์ม และพื้นที่ชลประทาน ปี ๒๕๖๓ 

กลุ่มจังหวัด 
พ้ืนที่ใช้ประโยชน์
ทางการเกษตร 

(ไร่) 

ขนาดฟาร์ม  
(ไร่) 

พ้ืนที่ชลประทาน 
(ไร่) 

สัดส่วนพ้ืนที่ 
ชลประทานต่อพ้ืนที่

เกษตร (ร้อยละ) 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนบน ๑ 10,988,945 19.3๒ 391,174 3.6 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนบน ๒ 6,239,103 14.5๒ 1,054,243 16.9 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนกลาง ๑3,488,502 14.4๔ ๒,416,839 17.9 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนลา่ง 1 20,230,660 18.๑๘ 2,647,496 13.1 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนลา่ง 2 12,530,030 16.๔๙ 1,643,669 13.1 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 63,477,240 16.๖๕ 8,153,421 12.8 

ประเทศ ๑๔๙,๒๕1,942 ๑๖.๑๓ ๓๔,935,๐๔1 ๒๓.4 
ที่มา : ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

• การเพิ่มพื้นที่ชลประทานมีข้อจ ากัดด้านกายภาพไม่สามารถพัฒนาโครงการ
ขนาดใหญ่เพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ าให้เพียงพอต่อการเพาะปลูกตลอดปี พ้ืนที่ชลประทานต่อพ้ืนที่
เกษตรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่ ากว่าค่าเฉลี่ยประเทศ โดยในปี ๒๕๖๓ มีพ้ืนที่ชลประทานประมาณ ๘.๑๕ 
ล้านไร่ และมีสัดส่วนพ้ืนที่ชลประทานต่อพ้ืนที่เกษตรร้อยละ 12.๘ ซึ่งต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศที่มีสัดส่วน 
ร้อยละ ๒๓.๔ โดยพ้ืนที่โครงการชลประทานของภาคส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
มีสัดส่วนร้อยละ 32.5 29.6 และ 20.2 ของพ้ืนที่ชลประทานทั้งภาค ตามล าดับ จึงเป็นข้อจ ากัดในการบริหาร
จัดการน้ าเพื่อการเกษตร ทั้งการเก็บกักน้ าในฤดูแล้ง และชะลอน้ าในช่วงฤดูฝนไม่ให้ท่วมพืชผลเสียหาย 
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2) อุตสาหกรรม 

• อุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมดั้งเดิมแปรรูปสินค้าเกษตรขั้นต้น
เพื่อส่งออกไปเพิ่มมูลค่าในพื้นที่อ่ืนและมีสัดส่วนลดลงอย่างต่อเนื่องเม่ือเทียบกับประเทศ ภาคอุตสาหกรรม
ในปี 2563 มีสัดส่วนโครงสร้างเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ 20.2 และคิดเป็นสัดส่วนเพียง 
ร้อยละ 6.7 เมื่อเทียบกับมูลค่าภาคอุตสาหกรรมของประเทศ ผลิตภัณฑ์ภาคอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ในช่วง 4 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 1.0 ต่อปี เมื่อเทียบกับช่วงแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๑๑ ที่ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 4.1 ต่อปี สาขาอุตสาหกรรมการผลิตที่ส าคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มมีสัดส่วนสูงที่สุด โดยคิดเป็นสัดส่วน เฉลี่ยร้อยละ ๖2.2 ต่อปี 
ในช่วง 4 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  ๑๒ โดยลดลงจากสัดส่วนเฉลี่ยร้อยละ ๖๕.6 ต่อปี  ในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ รองลงมาเป็นการผลิตผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ การผลิตผลิตภัณฑ์
และพลาสติก การผลิตเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี และการผลิตผลิตภัณฑ์
อ่ืนที่ท าจากอโลหะ ที่มีสัดส่วนเฉลี่ยร้อยละ 8.8 6.9 3.7 3.7 และ 2.9 ต่อปี ตามล าดับ โดยอุตสาหกรรม
ของภาคส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ตามเมืองหลัก อาทิ จังหวัดขอนแก่น และนครราชสีมา  โครงสร้างการผลิต
อุตสาหกรรมยังอยู่ในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม ประกอบด้วย การแปรรูปอาหาร ผลิตภัณฑ์อาหารและอาหาร
ส าเร็จรูป และเครื่องดื่ม ส่วนอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก และสิ่งทอ เริ่มมีบทบาท
มากขึ้น และเป็นฐานสร้างรายได้ใหม่ให้กับภาค ซึ่งอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ กระจุกตัวในจังหวั ด
นครราชสีมา ร้อยละ ๙7.9 ของภาค ส่วนอุตสาหกรรมสิ่งทอ ส่วนใหญ่กระจายอยู่ทุกจังหวัด โดยจังหวัดที่มี
สัดส่วนมากที่สุด ๕ อันดับแรกของภาค ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม นครราชสีมา ชัยภูมิ และ
อุดรธานี อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก ส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา อุดรธานี บึงกาฬ 
และบุรีรัมย์ ส าหรับอุตสาหกรรมที่เคยเป็นฐานรายเดิมของภาค เริ่มมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน อาทิ อุตสาหกรรมเครื่อง
แต่งกาย จากร้อยละ 3.1 เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 3.7 ของสาขาอุตสาหกรรม โดยจังหวัดที่มีสัดส่วนมากที่สุด  
๕ อันดับแรกของภาค ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น สุรินทร์ นครราชสีมา อุบลราชธานี และร้อยเอ็ด ส าหรับ
อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (เอทานอล) ปัจจุบันมีผู้ประกอบการเปิดด าเนินการแล้ว 8 ราย ปริมาณการผลิต  
เฉลี่ย 2.3๐ ล้านลิตรต่อวัน หรือร้อยละ 38.5 ของการผลิตรวมทั้งประเทศ ในขณะที่ก าลังการผลิตเฉลี่ย 3.๐๐ 
ล้านลิตรต่อวัน หรือร้อยละ 41.9 ของการผลิตรวมทั้งประเทศ 

• สินค้า หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ในปี 2564 สามารถสร้างรายได้
ให้กับภาค 81,883.66 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 29.6 ของประเทศ โดยหมวดสินค้าส าคัญที่สร้าง
รายได้หลัก ได้แก่ หมวดอาหาร ผ้าและเครื่องแต่งกาย และเครื่องใช้และเครื่องประดับตกแต่ง คิดเป็นร้อยละ  
40.1 30.4 และ 23.0 ของยอดจ าหน่ายตามล าดับ กลุ่มจังหวัดที่สร้างรายได้จากการจ าหน่ายสินค้า OTOP 
มากที่สุดของภาค คือ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง คิดเป็นร้อยละ 31.4 โดยเฉพาะจังหวัด
ขอนแก่น และกาฬสินธุ์ รองลงมาได้แก่ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และกลุ่มจังหวัด  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 มีสัดส่วนใกล้เคียงกัน คิดเป็นร้อยละ 21.7 และ 21.0 ตามล าดับ  
ซ่ึงส่วนใหญร่ายได้กระจุกตัวในจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ และนครราชสีมา 

  



 

เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. 2566 - 2570)  ๗ 

3) การค้าส่งค้าปลีก 

• การค้าส่งค้าปลีกในระดับพื้นที่ก าลังเผชิญกับการแข่งขันจากการค้าปลีก
สมัยใหม่ ในช่วง 4 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑2 มีสัดส่วนเฉลี่ยร้อยละ 13.8 ต่อปี เมื่อเทียบกับร้อยละ 
๑๑.4 ต่อปี ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ขณะที่อัตราการขยายชะลอตัวลงเฉลี่ยร้อยละ 3.1 ต่อปีเมื่อเทียบกับ
ช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ที่ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5.0 ต่อปี โดยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ๑ มีมูลค่าการค้าสูงที่สุดร้อยละ ๓4.1 โดยเฉพาะจังหวัดนครราชสีมา รองลงมาเป็นกลุ่มจังหวัด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 กลุ่มจังหวัด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ มีสัดส่วนเท่ากับ 
25.0 16.6 16.4 และ 8.2 ตามล าดับ โดยในพ้ืนที่มีร้านค้าปลีกสมัยใหม่ที่เป็นสาขาของห้างสรรพสินค้า
ขนาดใหญ่กระจายทุกพ้ืนที่ ร้านค้าปลีกในชุมชนต้องปรับเปลี่ยนวิธีการขายเพื่อให้ได้ส่วนแบ่งการตลาด 

4) การค้าชายแดนและผ่านแดน 

• การค้าชายแดนและผ่านแดนขยายตัวอย่างก้าวกระโดดแต่ขาดความเชื่อมโยง 
กับห่วงโซ่การผลิตภายในภาค สินค้าส่วนใหญ่มาจากนอกภาค  มูลค่าการค้าชายแดนและมูลค่าการค้า 
ผ่านแดนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2564 มีมูลค่ารวม 518,074.9๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.2 
ของการค้าชายแดนทั้งประเทศ เพ่ิมขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 37.8 เกินดุลการค้า 25,976.6๓ ล้านบาท 
แบ่งเป็น การส่งออก 272,025.7๔ ล้านบาท และการน าเข้า 245,049.๑๙ ล้านบาท จากการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบ้าน และประเทศจีน สินค้าส่งออกที่ส าคัญ ได้แก่ น้ ามัน เชื้อเพลิง รถยนต์และ
ส่วนประกอบ ผลไม้สดแช่แข็ง และเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ สินค้าส่งออกส่วนใหญ่ผลิตจากนอกภาค สินค้า
น าเข้าที่ส าคัญ ได้แก่ สินค้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สินค้าอุปโภคและบริโภค และไม้แปรรูป เป็นต้น ด่าน
การค้าชายแดนที่มีสัดส่วนการค้าสูงที่สุด ได้แก่ ด่านมุกดาหาร มีสัดส่วนร้อยละ 50.2 ของมูลค่าการค้าชายแดน 
รองลงมาได้แก่ ด่านนครพนม ร้อยละ 23.1 ด่านหนองคาย ร้อยละ 14.6 ด่านพิบูลมังสาหาร ร้อยละ 4.9 และ
ด่านท่าลี่  ร้อยละ 3.9 ในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  12 มูลค่าการค้าชายแดนและผ่านแดนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๙.๑ ต่อปี ชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับ ช่วงแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที ่11 ที่ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 19.5 ต่อปี เนื่องจากการค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว ซึ่งเป็นประเทศคู่ค้าที่มี
มูลค่าการค้าชายแดนสูงสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอัตราการขยายตัวที่ชะลอตัวลงเฉลี่ยร้อยละ 2.1 
ต่อปี เมื่อเทียบกับช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ที่ขยายตัวร้อยละ 12.8 ต่อปี ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากสินค้า
น าเข้าส าคัญ เช่น ทองแดงและผลิตภัณฑ์ และเครื่องรับส่งสัญญาณและอุปกรณ์ติดตั้ง หดตัวเฉลี่ยร้อยละ 18.3 
และ 14.8 ต่อปี ตามล าดับ  

  



 

เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. 2566 - 2570)  ๘ 

ตารางท่ี 6 : มูลค่าการค้าชายแดนและผ่านด่านศุลกากรชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อัตราการขยายตัว
และสัดส่วน 

หน่วย : ล้านบาท/ร้อยละ 

มูลค่าการค้า 2559 2560 2561 2562 2563 
 

2564 
เฉลี่ย  

ระยะแผนฯ 11  
(2555-2559) 

เฉลี่ย  
ระยะแผนฯ 12  
(2560-2564) 

ส่งออก 166,933.47 198,760.38 187,245.09 195,240.76 203,068.50 272,025.74 141,057.72 196,078.68 
อัตราการขยายตัว 9.4 19.1 -5.8 4.3 4.0 33.9 13.1 5.4 
สัดส่วน 61.1 62.9 56.1 58.2 52.9 52.5 69.2 57.5 

น าเข้า 106,419.91 117,114.83 146,651.17 139,951.06 181,154.30 246,049.19 68,543.93 146,217.85 

อัตราการขยายตัว 11.1 10.0 25.2 -4.6 29.4 35.7 40.0 15.0 
สัดส่วน 38.9 37.1 43.9 41.8 47.1 47.5 30.8 42.5 

ดุลการค้า 60,513.56 81,645.55 40,593.92 55,289.66 21,914.20 25,976.63 72,513.79 49,860.83 
อัตราการขยายตัว 6.6 34.9 -50.3 36.2 -60.4 19.0 -0.7 -9.9 
สัดส่วน 22.1 25.8 12.2 16.5 5.7 9.5 38.4 15.1 

มูลค่ารวม 273,353.38 315,875.21 333,896.26 335,191.86 384,222.80 518,074.93 209,601.64 342,296.53 
อัตราการขยายตัว 10.0 15.6 5.7 0.4 14.6 34.8 19.5 9.1 
สัดส่วน 100 100 100 100 100 100 100 100 

ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 

• สินค้าส่งออกส่วนใหญ่เป็นสินค้าเกษตร สินค้าอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์จากนอกภาค จ าแนกตามประเทศคู่ค้าของภาคพบว่า ในปี ๒๕64 การค้ากับ สปป.ลาว  
มีมูลค่าการค้า เท่ากับ ๑80,576.99 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 34.๙ ของมูลค่าการค้าชายแดนและ 
ผ่านแดนทั้งภาค ขยายตัวร้อยละ 15.0 เพ่ิมขึ้นตามการเปิดใช้จากการใช้รถไฟลาว-จีน โดยส่งออกและน าเข้า
สินค้าจากจีนตอนใต้ที่เพ่ิมขึ้น และผลจากการผ่อนคลายมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ทั้ง สปป.ลาว และของไทย โดยผ่านด่านศุลกากรหนองคาย ด่านมุกดาหาร ด่านพิบูลมังสาหาร 
และด่านท่าลี่ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 41.5 22.5 13.9 และ 11.2 ตามล าดับของมูลค่าการค้า โดยสินค้า
ส่งออกที่ส าคัญ ได้แก่ น้ ามันดีเซล ทองค าไม่ได้ขึ้นรูป น้ ามันส าเร็จรูปอ่ืน ๆ และรถยนต์นั่งส่วนบุคคล สินค้า
น าเข้าที่ส าคัญ ได้แก่ พลังงานไฟฟ้า ผักและของปรุงแต่งจากผัก เครื่องรับส่งสัญญาณและอุปกรณ์ และ
เครื่องรับวิทยุ การค้ากับจีนตอนใต้ มีมูลค่าการค้า 254,462.03 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49.1  
ในปี 2564 ขยายตัวเพ่ิมข้ึนร้อยละ 65.4 สินค้าส่งออกที่ส าคัญ ได้แก่ ผลไม้ เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ ยางพารา ผลิตภัณฑ์ยาง และไม้แปรรูป สินค้าน าเข้าที่ส าคัญ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์  เครื่องรับส่งสัญญาณและอุปกรณ์  และเครื่องรับวิทยุ  การค้ากับเวียดนาม มีมูลค่าการค้า 
69,922.73 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 26.5 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.5 ของมูลค่าชายแดนและผ่าน
แดนทั้งภาค มีสินค้าส่งออกท่ีส าคัญ ได้แก่ อุปกรณ์ก่ึงตัวน าทรานซิสเตอร์ เครื่องดื่มท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ ผลไม้สด
แช่แข็ง และสินค้าปศุสัตว์อ่ืน ๆ สินค้าน าเข้า ได้แก่ เครื่องรับส่งวิทยุและสื่อสาร สื่อบันทึกข้อมูล เคมีภัณฑ์ 
และเครื่องแปรรูปไม้ ส าหรับการค้ากับกัมพูชา มีมูลค่าการค้า 13,113.18 ล้านบาท มีสัดส่วนเพียงร้อยละ 
2.5 ของมูลค่าชายแดนและผ่านแดนทั้งภาค หดตัวร้อยละ 28.4 สินค้าส่งออกที่ส าคัญ ได้แก่ เครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์ รถยนต์นั่ง รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ และเครื่องยนต์สันดาปภายใน สินค้าน าเข้าที่ส าคัญ 
ได้แก่ ผักและของปรุงแต่งจากผัก อะลูมิเนียมและผลิตภัณฑ์ และสายเคเบิ้ล  

  



 

เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. 2566 - 2570)  ๙ 

ตารางท่ี 7 : มูลค่าการค้าผ่านด่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือจ าแนกตามประเทศคู่ค้า โครงสร้าง และอัตรา
การขยายตัว 

หน่วย : ล้านบาท/ร้อยละ 

ประเทศคู่ค้า 2559 2560 2561 2562 2563 2564 
เฉลี่ย  

ระยะแผนฯ 11  
(2555-2559) 

เฉลี่ย  
ระยะแผนฯ 12  
(2560-2564) 

สปป.ลาว 

ส่งออก 114,498.28 110,782.56 106,848.46 102,790.01 92,209.41 114,305.10 10.4 0.6 

น าเข้า 49,588.00 54,831.98 60,275.21 56,512.07 64,830.75 66,271.89 21.2 6.2 

มูลค่า 164,086.29 165,614.54 167,123.67 159,302.08 157,040.16 180,576.99 12.8 2.1 

ร้อยละ 60.0  52.4  50.1  47.5  40.8 34.9 66.5 45.1 

กัมพูชา 

ส่งออก 3,300.04 1,346.31 3,962.90 6,363.18 14,345.07 10,935.46 27.7 59.5 

น าเข้า 1,469.75 2,493.22 2,193.44 2,750.44 3,976.68 2,177.72 160.9 16.5 

มูลค่า 4,769.79 3,839.53 6,156.34 9,113.62 18,321.75 13,113.18 35.4 32.3 

ร้อยละ 1.7 1.2 1.8 2.7 4.8 2.5 1.5 2.6 

จีนตอนใต้ 

ส่งออก 14,168.05 24,954.64     19,613.66  33,762.53    54,585.76 102,701.30 4.5 55.3 

น าเข้า 36,684.59 42,711.53 63,859.22  69,166.05 99,223.89 151,760.73 85.5 34.1 

มูลค่า 50,852.64 67,666.17 83,472.88  102,928.58 153,809.65 254,462.03 27.9 38.9 

ร้อยละ 18.6  21.4  25.0  30.7  40.0 49.1 16.4 33.3 

เวียดนาม 

ส่งออก 34,967.10   61,676.87   56,820.07   52,325.04   41,992.58 44,083.88 39.5 9.2 

น าเข้า 18,677.56 17,078.10  20,323.30 11,522.54 13,273.63 25,838.85 279.7 15.4 

มูลค่า 53,644.66  78,754.97 77,143.37 63,847.58 55,266.21 69,922.73 61.8 8.1 

ร้อยละ 19.6  24.9  23.1  19.0  14.4 13.5 15.6 19.๐ 

รวม  
 

ส่งออก 166,933.47  198,760.38  187,245.09  195,240.76  203,132.82 272,025.74 13.1 11.1 

น าเข้า 106,419.91  117,114.83  146,651.17  139,951.00  181,304.95 246,049.19 40.๐ 19.2 
มูลค่า 273,353.38  315,875.21  333,896.26  335,191.86  384,437.77 518,074.93 19.5 14.2 

ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 

• ด่านมุกดาหาร นครพนม และหนองคาย มีบทบาทเป็นประตูการค้าที่ส าคัญ
ในการเชื่อมโยงกับเวียดนามและจีนตอนใต้ เส้นทางการค้าชายแดนและผ่านแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่
ส าคัญ ไปยัง สปป.ลาว จีนตอนใต้ และเวียดนามมี 3 เส้นทาง คือ (1) เส้นทาง R9 ออกจากไทย ณ ด่าน
มุกดาหาร (สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2) ไปยังแขวงสะหวันนะเขต แล้วไปถึงชายแดนลาว-เวียดนามที่
ด่านแดนสะหวัน แล้วเข้าเวียดนามที่ด่านลาวบาว เมืองกวางจิ ซึ่งมีเขตเศรษฐกิจพิเศษลาวบาว ไปสิ้นสุดที่
เมืองดองฮา โดยสามารถเดินทางไปยังทางใต้ของเวียดนาม ได้แก่ เมืองเว้ เมืองดานัง เมืองโฮจิมินห์ หรือขึ้นไป
ทางเหนือยังกรุงฮานอย ไปยังเมืองลังซาน เมืองผิงเสียง ประเทศจีน และต่อไปถึงนครหนานหนิง มณฑลกว่างซ ี
ได้อีกเส้นทางหนึ่ง (2) เส้นทาง R 12 จากด่านนครพนม (สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3) ไปยังด่านท่าแขก 
แขวงค าม่วน สปป.ลาว ไปเมืองกวางบิน เมืองลางซอน ของเวียดนาม เข้าสู่จีนตอนใต้ โดย ผ่านด่านผิงเสียง 
มณฑลกว่างซี ซึ่งเมืองผิงเสียงมี “ตลาดผลไม้เมืองผิงเสียง” ในภาคใต้ของจีน ซึ่งเป็นตลาดที่สามารถใช้เป็น
ประตูให้กับผลไม้ไทยเข้าสู่ตลาดจีนได้ มีความสะดวกสบาย มีการบริหารจัดระบบโลจิสติกส์ดี  (3) เส้นทาง
รถไฟ ระยะทางประมาณ 414 กิโลเมตร สามารถล าเลียงทั้งสินค้าและผู้โดยสารจากไทย ผ่าน สปป.ลาว  
ไปยังประเทศจีนตอนใต้ โดยเชื่อมโยงที่จังหวัดหนองคาย ดังนี้  หนองคาย – เวียงจันทน์ – วังเวียง –  
หลวงพระบาง – อุดมไซ – หลวงน้ าทา – บ่อเต็น – จีนตอนใต ้
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5) การท่องเที่ยว 

• การแพร่ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อ 
การท่องเที่ยวในภาค ในช่วงปี 2560 - 2564 จ านวนนักท่องเที่ยวและรายได้หดตัวเฉลี่ยร้อยละ 14.9 และ 
15.2 ต่อปี ตามล าดับ หากเปรียบเทียบในปี 2560 - 2562 รายได้จากการท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 10.7 ต่อปี สูงกว่าระดับประเทศที่ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 8.2 ต่อปีและมีจ านวน
นักท่องเที่ยว เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 5.6 ต่อปี สูงกว่าระดับประเทศ ที่ขยายตัวร้อยละ 4.7 นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่
กว่าร้อยละ 96.0 เป็นชาวไทย ส าหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติร้อยละ 4.0   

• แหล่งท่องเที่ยวมีหลากหลายแต่ส่วนใหญ่อยู่ห่างไกลและมีข้อจ ากัดใน 
การพัฒนา เช่น อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ภูหลวง ภูเรือ และภูกระดึง จังหวัดเลย รวมทั้ง
การท่องเที่ยวประเพณีวัฒนธรรมที่มีช่วงเวลาท่องเที่ยวตลอดทั้งปี และการท่องเที่ยวบริเวณเมืองชายแดน 
ริมแม่น้ าโขงเชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบ้าน โดยแหล่งท่องเที่ยวกระจายตัวอยู่ทุกพ้ืนที่ของภาคซึ่งส่วนใหญ่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของหน่วยงานราชการซึ่งมีกฏระเบียบในการน ามาใช้ประโยชน์เชิงธุรกิจ 

• นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นคนในภาคมากกว่านักท่องเที่ยวจากภายนอก 
มีการใช้จ่ายและระยะเวลาพักจ านวนน้อย โดยในปี 2564 มีนักท่องเที่ยวจ านวน 12.96 ล้านคน  
คิดเป็นร้อยละ 17.7 ของจ านวนนักท่องเที่ยวทั้งประเทศ มีรายได้จากการท่องเที่ยว 21,016.40 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 8.7 ของรายได้ท่องเที่ยวทั้งประเทศ และรายได้จากการท่องเที่ยวของภาคส่วนใหญ่เป็นรายได้
จากนักท่องเที่ยวชาวไทยร้อยละ ๙9.6 ชาวต่างชาติร้อยละ ๐.4 ระยะเวลาพ านักเฉลี่ยในปี 2562 ยังคงเดิม
อยู่ที่  2.3 วัน เท่ากับปี ๒๕๕9 และค่าใช้จ่ายต่อหัว เพ่ิมขึ้นจาก 1,134.8 บาทต่อวัน ในปี ๒๕๕9  
เป็น ๑,304.7 บาทต่อวัน ในปี 2562 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
ส่งผลกระทบอย่างมากต่อการท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2564 จ านวนนักท่องเที่ยวลดลง 
ร้อยละ 44.5 แบ่งเป็นนักท่องเที่ยวไทย จ านวน 12,927,886 คน ลดลงร้อยละ 43.7 และนักท่องเที่ยว
ต่างชาติ จ านวน27,414 คน ลดลงถึงร้อยละ 92.1 รายได้จากการท่องเที่ยวลดลงที่ร้อยละ 56.2 อย่างไรก็ดี 
รายได้จากการท่องเที่ยวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังลดลงน้อยกว่าระดับประเทศที่ลดลงร้อยละ 69.6  
ทั้งนี้ สัดส่วนนักท่องเที่ยวไทยต่อนักท่องเที่ยวต่างชาติน้อยลงในปี 2564 โดยในปี 2563 ที่มีสัดส่วน
นักท่องเที่ยวไทยต่อนักท่องเที่ยวต่างชาติร้อยละ 98.5 และ 1.5 เป็นร้อยละ 99.8 และ 0.2 ในปี 2564 
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ตารางท่ี 8 : จ านวนนักท่องเที่ยว รายได้ และอัตราการขยายตัว 

รายการ ๒๕59 ๒๕60 ๒๕61 2562 ๒๕63 ๒๕64 
เฉลี่ยแผน ฯ ๑1 
(๒๕๕5-๒๕๕9) 

เฉลี่ยแผน ฯ ๑2 
(๒๕60-๒๕64) 

นักท่องเที่ยว              

จ านวน (ล้านคน) 37.28 40.59 42.94 43.86 23.33 12.96 32.13 32.73 

สัดส่วนตอ่ประเทศ  
   (ร้อยละ) 

13.9 14.0 14.2 14.3 17.0 17.7 13.9 15.4 

อัตราการขยายตัว  
   (ร้อยละ) 

12.6 8.9 5.8 2.1 -46.8 -44.5 7.1 -14.9  

รายได ้          

มูลค่า (ล้านบาท) 73,892.70 86,721.62 97,251.65 99,739.90 47,978.52 21,016.40 61,311.74 82,922.92 

สัดส่วนตอ่ประเทศ  
   (ร้อยละ) 

3.4 3.5 3.6 3.7 6.1 8.7 3.7  5.1 

อัตราการขยายตัว    
   (ร้อยละ) 

11.5 17.4 12.1 2.6 -51.9 -56.2 9.0 -15.2 

วันพกัเฉลี่ย (วัน) 2.3 2.3 2.4 2.3 N/A N/A 2.4 2.3 

ค่าใช้จ่ายต่อหัว 
   ต่อวัน (บาท) 

1,134.75 1,213.63 1,275.07 1,304.71 N/A N/A 1,054.59 1,264.47 

อัตราการขยายตัว  
   (ร้อยละ) 

3.8 7.0 5.1 2.3 N/A N/A 7.0 4.9 

ที่มา : กองเศรษฐกิจการท่องเท่ียวและกีฬา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวจากนอกภาค 
เนื่องจากมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและไม่ไกลจากกรุงเทพ ฯ ในปี 2564 มีจ านวนนักท่องเที่ยว 
มาท่องเที่ยวในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างสูงสุด ประมาณ 6.79 ล้านคน สร้างรายได้ประมาณ 
10,728.23 ล้านบาท โดยมีแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ อาทิ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ วังน้ าเขียว อุทยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีนักท่องเที่ยวประมาณ 4.03 ล้านคน 
สร้างรายได้ 6,236.72 ล้านบาท แหล่งท่องเที่ยวส าคัญ อาทิ ค าชะโนด และพระธาตุพนม ในพ้ืนที่ตอนกลาง
ของภาค มีนักท่องเที่ยวประมาณ 2.14 ล้านคน สร้างรายได้ 4,051.45 ล้านบาท ในส่วนการท่องเที่ยวระดับ
จังหวัด จังหวัดนครราชสีมามีจ านวนนักท่องเที่ยวและรายได้มากที่สุด ส่วนจังหวัดหนองบัวล าภู ยโสธรและ 
อ านาจเจริญ มีจ านวนนักท่องเที่ยวและรายได้ต่ าที่สุด ทั้งนี้  การท่องเที่ยวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ยังมีปัญหาในหลายด้าน อาทิ ความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวอยู่ห่างไกลกัน การท่องเที่ยว 
เชิงศิลปวัฒนธรรมมีปฏิทินการท่องเที่ยวในช่วงระยะเวลาสั้น  ๆ สิ่งอ านวยความสะดวกและบุคลากรด้าน 
การท่องเที่ยวขาดมาตรฐาน แหล่งท่องเที่ยวกระจายตัวอยู่ทุกพ้ืนที่ของภาคแต่ส่วนใหญ่อยู่ห่างไกลและ 
มีข้อจ ากัดในการใช้ประโยชน์ รวมถึงขาดการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวและปฏิทินการท่องเที่ยว 
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• การท่องเที่ยวยังขาดกิจกรรมและสินค้าที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมีการใช้จ่าย
และระยะเวลาพ านักให้นานขึ้น โดยในปี 2562 มีค่าใช้จ่ายที่ 1,304.7 บาทต่อคนต่อวัน ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย
ของประเทศที่มีค่า 3,881.8 บาทต่อคนต่อวัน ส าหรับระยะเวลาพ านัก ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ
เช่นเดียวกัน โดยมีจ านวน 2.3 วัน ในขณะที่ประเทศมีค่าเฉลี่ย 3.0 วัน ซึ่งทั้งสองรายการมีค่าต่ ากว่าทุกภาค 
โดยมีสาเหตุหนึ่งจากการที่สัดส่วนของนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลงที่มีการใช้จ่ายต่อครั้งสูง ด้านอุปทาน 
การท่องเที่ยว ยังขาดคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล ตลอดจนกิจกรรมและความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีน้อย 

• การท่องเที่ยวขยายตัวในเมืองหลักที่มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสิ่งอ านวยความสะดวกมากกว่าเมืองรอง ในปี 2562 (เนื่องจากปี 2563 และ 2564 เป็นปีที่เกิด
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) จังหวัดที่มีสัดส่วนรายได้จากการท่องเที่ยว
มากที่สุดส่วนใหญ่เป็นเมืองท่องเที่ยวหลัก คือ จังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี และอุบลราชธานี โดยมี
สัดส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวร้อยละ 26.4 18.1 11.9 และ 7.1 ตามล าดับ อย่างไรก็ตาม พบว่า  
เมืองท่องเที่ยวรอง อาทิ จังหวัดเลย หนองคาย มุกดาหาร บุรีรัมย์ และสุรินทร์ มีสัดส่วนนักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น  
มีการขยายตัวของรายได้การท่องเที่ยวในอัตราที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการด าเนินนโยบายการท่องเที่ยว  
เชิงวัฒนธรรม เช่น โครงการท่องเที่ยวชุมชน ท่องเที่ยววัฒนธรรม ด าเนินการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย และการพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ าโขง ด าเนินการโดยคณะกรรมการการพัฒนาการท่องเที่ยว
ภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ าโขง ที่ส่งเสริมพ้ืนที่เมืองรองและชุมชนเพ่ือกระจายรายได้และ
สร้างสมดุลเชิงพ้ืนที่ในการท่องเที่ยว เป็นต้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ในปี 2564 ส่งผลกระทบต่อจังหวัดที่เป็นเมืองท่องเที่ยวหลักท าให้จ านวนนักท่องเที่ยว
และรายได้ลดลง โดยจังหวัดอุดรธานี ขอนแก่น อุบลราชธานี และนครราชสีมา มีจ านวนนักท่องเที่ยวลดลง 
ร้อยละ 57.5 50.9 40.1 และ 37.7 ตามล าดับ รวมทั้งจังหวัดอุดรธานี ขอนแก่น อุบลราชธานี และ
นครราชสีมา มีรายได้จากการท่องเที่ยวลดลงซึ่งคิดเป็นร้อยละ 62.8 63.7 56.1 และ 44.2 ตามล าดับ 
และเมืองท่องเที่ยวรองได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันกับเมืองท่องเที่ยวหลัก ได้แก่ จังหวัดหนองคาย บึงกาฬ 
เลย และศรีสะเกษ มีรายได้จากการท่องเที่ยวลดลง ร้อยละ 65.5 62.9 61.4 และ 60.9 ตามล าดับ  
จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ส่งผลให้พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเปลี่ยนไป
จากเดิมเป็นการท่องเที่ยวในวิถีใหม่ (New Normal) การเดินทางเป็นหมู่คณะลดลง และปรับเปลี่ยนรูปแบบ
ไปสู่การท่องเที่ยวเป็นกลุ่มขนาดเล็กที่มีความต้องการเฉพาะเจาะจง ซึ่งการท่องเที่ยวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จ าเป็นต้องปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องและตอบโจทย์กับความต้องการของนักท่องเที่ยวที่
เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนมุ่งเน้นนักท่องเที่ยวคุณภาพ สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการ รวมทั้งการ
ยกระดับมาตรฐานสถานที่ท่องเที่ยวหรือมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย นอกจากนี้ยังต้องเสริมสร้าง
การเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวและระหว่างจังหวัดเพ่ือรองรับการเดินทางด้วยตนเองและ
การท่องเที่ยวในระยะใกล้ที่เน้นการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว การสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชนและหาแหล่ง
ท่องเที่ยวแห่งใหม่  
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ตารางท่ี 9 : รายได้การท่องเที่ยว จ านวนนักท่องเที่ยว แยกรายกลุ่มจังหวัด 

รายการ ๒๕59 ๒๕60 ๒๕61 2562 ๒๕63 ๒๕64 
เฉลี่ย แผนฯ ๑1  
(๒๕๕5-๒๕๕9) 

เฉลี่ย แผนฯ ๑2 
(๒๕60-๒๕64) 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนบน 1     

   
  

จ านวน (ล้านคน) 8.86         9.33 9.70 10.05 5.54 2.55 7.34 7.44 
มูลค่า (ล้านบาท) 18,363.44 20,569.92 22,562.59 23,240.23 11,527.62 4,247.38 15,692.09 16,429.55 
สัดส่วนต่อภาค  

    (ร้อยละ) 
24.9 23.7 23.2 23.3 24.0 20.2 25.6 22.9 

 อัตราการขยายตัว  
    (ร้อยละ) 

7.3 12.0 9.7 3.0 -50.4 -63.2 6.7 -17.8 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนบน 2   

   
 

  
 

จ านวน (ล้านคน) 4.09 4.33 4.57 4.64 2.42 1.47 3.56 3.49 
มูลค่า (ล้านบาท) 6,421.47 7,218.17 8,041.68 8,242.70 3,878.94 1,989.34 5,234.45 6,845.37 
สัดส่วนต่อภาค  

   (ร้อยละ) 
8.7 8.3 8.3 8.3 8.9 9.5 8.5 8.5 

อัตราการขยายตัว    
   (ร้อยละ) 

7.3 12.4 11.4 2.5 -52.9 -48.7 15.3 -18.4 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนกลาง   

   
 

  
 

จ านวน (ล้านคน) 6.73 7.40 7.72 8.02 4.35 2.14 5.57 5.93 
มูลค่า (ล้านบาท) 16,307.96 19,183.93 21,081.38 22,002.19 10,613.56 4,051.45 12,858.00 15,386.50 
สัดส่วนต่อภาค  

   (ร้อยละ) 
22.1 22.1 21.7 22.1 22.1 19.3 21.0 21.5 

อัตราการขยายตัว  
   (ร้อยละ) 

23.2 17.6 9.9 4.4 -51.8 -61.8 11.1 -16.3 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนล่าง 1   

   
 

  
 

จ านวน (ล้านคน) 12.59 14.00 15.24 15.45 8.17 8.17 10.94 11.59 
มูลค่า (ล้านบาท) 23,853.63 29,208.79 34,181.08 34,819.07 16,926.02 8,485.05 19,478.27 28,783.74 
สัดส่วนต่อภาค  

  (ร้อยละ) 
32.3 33.7 35.2 34.9 35.3 40.4 31.7 34.8 

อัตราการขยายตัว  
  (ร้อยละ) 

10.8 22.5 17.0 1.9 -51.4 -49.9 10.3 12.4 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนล่าง 2   

   
 

  
 

จ านวน (ล้านคน) 5.02 5.52 5.71 5.69 2.84 1.70 4.71 4.29 
มูลค่า (ล้านบาท) 8,946.20 10,540.81 11,384.92 11,435.71 5,032.38 2,243.16 8,048.92 8,127.40 
สัดส่วนต่อภาค  

   (ร้อยละ) 
12.1 12.2 11.7 11.5 10.5 10.7 13.2 11.3 

อัตราการขยายตัว  
   (ร้อยละ) 

6.3 17.8 8.0 0.5 -56.0 -55.4 9.0 -17.0 

ที่มา : กองเศรษฐกิจการท่องเท่ียวและกีฬา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
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6) โครงสร้างพ้ืนฐาน 

• ความเชื่อมโยงของโครงข่ายคมนาคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับ
โครงข่ายหลักของประเทศมีความก้าวหน้ามาก ทางบก ได้แก่ มอเตอร์เวย์บางปะอิน - นครราชสีมา อยู่ระหว่าง
ก่อสร้าง มอเตอร์เวย์นครราชสีมา - ขอนแก่น จะเริ่มด าเนินการก่อสร้างในปี 2568 สะพานมิตรภาพไทย - ลาว 
แห่งที่ 5 บึงกาฬ - บอลิค าไซ ด าเนินก่อสร้างคืบหน้าร้อยละ 47.6 (ข้อมูล ณ 25 พฤษภาคม ๒๕65) คาดว่า
จะเชื่ อมต่อ พ้ืนที่ สะพานได้ประมาณกลางปี  2566 และเปิ ดให้บริการได้ประมาณต้นปี  2567  
สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 6 อุบลราชธานี - สาละวัน อยู่ระหว่างเจรจาจุดเชื่อมต่อระหว่างประเทศ  
การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนเมืองหลัก ได้แก่ พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะรถไฟฟ้า (EV-bus) จังหวัดอุดรธานี 
กรมการขนส่งทางบกรับผลการศึกษาไปด าเนินการ ระบบรถไฟฟ้ารางเบาจังหวัดขอนแก่น อยู่ระหว่างขั้นตอน 
การเจรจาขอใช้พ้ืนที่ก่อสร้าง และระบบรถไฟฟ้ารางเบาจังหวัดนครราชสีมา การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง
ประเทศไทยจัดท าแผนเพ่ือด าเนินการก่อสร้าง ส าหรับความเชื่อมโยงโครงข่ายการบูรณาการทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมืองร่วมกับระบบราง (MR-Map) จะด าเนินการก่อสร้าง 4 เส้นทาง คือ ด่านแม่สอด จังหวัดตาก - 
ด่านนครพนม จังหวัดนครพนม ด่านเจดีย์สามองค์ จังหวัดกาญจนบุรี  - สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 6 
จังหวัดอุบลราชธานี ด่านหนองคาย จังหวัดหนองคาย – แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี และด่านบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 
- ด่านช่องจอม จังหวัดสุรินทร์ ทางราง ประกอบด้วย ทางคู่ระยะที่ 1 ช่วงชุมทางถนนจิระ - ขอนแก่น ก่อสร้าง
แล้วเสร็จ ช่วงมาบกะเบา - ชุมทางถนนจิระ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ทางคู่ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2565 -2569)  
คือ ช่วงขอนแก่น - หนองคาย และช่วงชุมทางถนนจิระ - อุบลราชธานี อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการและ
พิจารณา EIA ส่วนทางรถไฟสายใหม่ คือ ช่วงบ้านไผ่  – มุกดาหาร - นครพนม ครม.อนุมัติโครงการแล้ว  
อยู่ระหว่างประกวดราคา และรถไฟความเร็วสูง 2 เส้นทาง คือ กรุงเทพฯ - นครราชสีมา อยู่ระหว่างก่อสร้าง 
และนครราชสีมา - หนองคาย ออกแบบรายละเอียดแล้วเสร็จ ทางอากาศ อยู่ระหว่างพัฒนา 4 สนามบิน 
ได้แก่ ท่าอากาศยานอุบลราชธานีและท่าอากาศยานร้อยเอ็ด แล้วเสร็จปี 2565 ท่าอากาศยานขอนแก่น และ
ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ แล้วเสร็จปี 2566  

• ศักยภาพด้านพลังงานของภาคพร้อมสนับสนุนการขับเคลื่อนพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปัจจุบันขนาดก าลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาของภาคเท่ากับ 
4,497 เมกะวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 10.0 ของก าลังการผลิตไฟฟ้าทั้งประเทศ มีก าลังการผลิตก๊าซชีวภาพ 101 
เมกะวัตต์ และก๊าซชีวมวล 1,210 เมกะวัตต์ คิดเป็น 1 ใน 3 ของประเทศ จากแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้า
ระยะยาวของประเทศ (พ.ศ. 2561 - 2580) พบว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีศักยภาพในการจัดตั้ง
โรงไฟฟ้าขนาดเล็กหรือโรงไฟฟ้าชุมชนโดยใช้วัตถุดิบทางการเกษตรหรือวัสดุเหลือใช้ โดยสามารถผลิตพลังงาน
หมุนเวียนรวม 4,563 เมกะวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 25.๐ ของพลังงานหมุนเวียนที่จะรับซื้อใหม่ทั้งประเทศ 
18,696 เมกะวัตต์ นอกจากนี้ยังมีแผนพัฒนาโรงไฟฟ้าเพ่ิมเติมเพ่ือเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าในช่วงปี 
2568 - 2580 ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าน้ าพองทดแทน ขนาดก าลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 650 เมกะวัตต์ 
โครงการโรงไฟฟ้าใหม่ ขนาด 1,400 เมกะวัตต์ และการรับซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศ 3,500 เมกะวัตต์ ส่งผลให้  
ณ สิ้นปี 2580 ภาคจะมีก าลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวมทั้งสิ้น 16,302 เมกะวัตต์ เพียงพอส าหรับ
ตอบสนองความต้องการไฟฟ้าสูงสุดที่ 8,335 เมกะวัตต์ได้ 
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• โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและทักษะด้านดิจิทัลและความเข้าใจในการเข้าถึง
เทคโนโลยี (Digital Literacy) ยังต้องเร่งพัฒนา ในปี 2563 จ านวนครัวเรือนที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 
4,588,800 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 80.2 ของครัวเรือนทั้งหมด ต่ ากว่าทุกภาค เพ่ิมขึ้นจากปี 2558 ที่มี
ครัวเรือนที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 2,238,379 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 41.1 จังหวัดที่มีสัดส่วนครัวเรือนที่
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมากที่สุด ได้แก่ จังหวัดหนองบัวล าภู อุดรธานี หนองคายและขอนแก่น ที่ร้อยละ 87.6 
87.5 86.1 และ 84.8 ตามล าดับ จังหวัดที่มีสัดส่วนครัวเรือนที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตน้อยที่สุด ได้แก่ จังหวัด
ชัยภูมิ ศรีสะเกษ กาฬสินธุ์ และยโสธร ที่ร้อยละ 66.8 72.5 75.0 และ 75.7 ตามล าดับ โดยประชาชน
นอกเขตเทศบาลเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตได้น้อยกว่าในเขตเทศบาล เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายอุปกรณ์และอัตรา 
ค่าใช้บริการอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับค่าครองชีพ ประชาชนส่วนใหญ่ใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือกิจกรรมส่วนบุคคล
ผ่านแอปพลิเคชั่น Social Network มากกว่าการน ามาใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ เช่น การซื้อขายสินค้า
ออนไลน์ เป็นต้น ส าหรับการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงภายใต้โครงการอินเทอร์เน็ตประชารัฐ 
ด าเนินการแล้วในภาคจ านวน 13,468 หมู่บ้าน จากจ านวนเป้าหมายทั้งสิ้น 24,700 หมู่บ้านทั่วประเทศ  
คิดเป็นร้อยละ 54.5 ของโครงการ และคิดเป็นร้อยละ 40.6 ของหมู่บ้านทั้งหมดในภาค 

7) การพัฒนาพื้นที่และเมือง 

• การพัฒนาในระดับพื้นที่และระดับเมืองมีความส าคัญ เป็นการกระจายความ
เจริญ ยกระดับรายได้ของประชาชน และลดการกระจุกตัวของการพัฒนาในกรุงเทพฯ ภาคกลาง และ 
ภาคตะวันออกไปสู่ภาคอ่ืน ๆ ของประเทศ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ก าหนดพ้ืนที่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (Special Economic Zone: SEZ) ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดหนองคาย นครพนม และมุกดาหาร รวมทั้งพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภ าคตะวัน ออก เฉี ย ง เหนื อ  (Northeastern Economic Corridor: NeEC-Bioeconomy) ค รอบ คลุ ม  
๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี และหนองคาย ซึ่งมีศักยภาพเป็นพ้ืนที่หลักในการ
ขับเคลื่อนการสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมในส่วนภูมิภาค รวมถึงแผนแม่บทประเด็นการพัฒนา
พ้ืนที่และเมืองอัจฉริยะ ก าหนดการพัฒนาเมืองขอนแก่นและเมืองนครราชสีมาให้เป็นเมืองอัจฉริยะที่มีความ
น่าอยู่ และพัฒนาเมืองในจังหวัดมุกดาหาร หนองคาย อุดรธานี อุบลราชธานี บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด สกลนคร และ
นครพนม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ สังคมและการบริการให้กับพ้ืนที่โดยรอบ การพัฒนา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
จึงให้ความส าคัญกับการพัฒนาเมือง เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและเมืองชายแดน รวมทั้งพ้ืนที่ระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NeEC-Bioeconomy) ให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจหลักของภาค 

2.1.3 เศรษฐกิจระดับครัวเรือน 

1) ครัวเรือนส่วนใหญ่พึ่งพิงรายได้หลักจากภาคเกษตรเพียงอย่างเดียวมีความเสี่ยง
ต่อความม่ันคงด้านรายได้ โดยในปี ๒๕64 มีรายได้เฉลี่ย ๒1,587 บาทต่อเดือน ต่ ากว่ารายได้เฉลี่ยต่อ
ครัวเรือนทั้งประเทศท่ี ๒7,352 บาทต่อเดือน 
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2) ความไม่แน่นอนของรายได้จากภาคเกษตรมีผลต่อภาระหนี้สินครัวเรือน โดยใน 
ปี ๒๕๖4 มีจ านวนครัวเรือนที่เป็นหนี้ ๓.73 ล้านครัวเรือน หรือร้อยละ 63.9 ของครัวทั้งหมดในภาค  
มีสัดส่วนที่มากกว่าทุกภาค โดยมีสัดส่วนร้อยละ 32.1 ของครัวเรือนที่เป็นหนี้ทั้งประเทศ และหนี้สินเฉลี่ยต่อ
ครัวเรือนของภาคเฉลี่ยเท่ากับ 215,853 บาท เพ่ิมขึ้นจาก ๑60,675 บาท ในปี ๒๕๕8 และสูงกว่าหนี้สิน
เฉลี่ยต่อครัวเรือนทั้งประเทศที่ 205,679 บาท โดยหนี้สินสูงขึ้นจากราคาสินค้าเกษตรตกต่ า และต้นทุน 
การผลิตสูงขึ้น ท าให้รายได้ไม่พอรายจ่าย เมื่อพิจารณาวัตถุประสงค์ของการกู้ยืมพบว่า ครัวเรือนส่วนใหญ่กู้ยืม
ใช้จ่ายเพ่ือการอุปโภคบริโภค เพ่ือท าการเกษตร และน าไปใช้ลงทุนในสินทรัพย์ เช่น บ้าน รถยนต์ มากกว่า  
การกู้ยืมเพ่ือการศึกษา เป็นต้น  

2.2 ด้านสังคม 
2.2.1 ประชากร 

1) ประชากรมีมากเป็น 1 ใน 3 ของประเทศแต่กระจุกตัวในเมืองใหญ่  และ 
มีแนวโน้มลดลง เกิดปัญหาอัตราพึ่งพิงสูง ในปี ๒๕63 มีจ านวนประชากร 21.85 ล้านคน หรือร้อยละ 
33.0 ของประเทศ ลดลงจาก 21.95 ล้านคน ในปี 2559 โดยจังหวัดนครราชสีมา มีประชากรมากที่สุด 
2.63 ล้านคน รองลงมา คือ จังหวัดอุบลราชธานี มีประชากร 1.87 ล้านคน และจังหวัดขอนแก่น มีประชากร 
1.79 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๑ ๘.5 และ ๘.2 ของประชากรภาค ตามล าดับ ในช่วงปี 2559 - ๒๕63  
มีอัตราการลดลงของประชากรร้อยละ 0.04 ต่อปี โดยจังหวัดมหาสารคามมีอัตราการลดลงของประชากร
สูงสุด ร้อยละ 1.0 รองลงมา ได้แก่ จังหวัดอ านาจเจริญ และสุรินทร์ มีอัตราการลดลงของประชากรใกล้เคียง
กันที่ร้อยละ ๐.๗ 

2) การเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุยังเน้นการช่วยเหลือด้านสวัสดิการ
มากกว่าการเพิ่ มศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชี วิตให้พึ่ งตนเอง  โครงสร้างประชากรมีแนวโน้ม 
การเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมสูงวัยมากขึ้น โดยในปี 256๓ มีสัดส่วนประชากรสูงอายุร้อยละ 17.0 ต่ ากว่า 
ร้อยละ 17.8 ของสัดส่วนผู้สูงอายุระดับประเทศ เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 13.4 ในปี ๒๕59 ในขณะที่ประชากร
วัยแรงงานมีสัดส่วนลดลง จากร้อยละ 68.๙ ในปี 2559 เป็นร้อยละ 66.6 ในปี 2563 ท าให้วัยแรงงานต้อง
รับภาระในการดูแลผู้สูงอายุมากขึ้น ประชากรวัยแรงงาน 100 คน ในปี 2559 ต้องรับภาระดูแลผู้สูงอายุ 
19 คน เพ่ิมขึ้นเป็น 27 คน ในปี 2563 ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายครัวเรือน และสวัสดิการผู้สูงอายุที่ เพ่ิมข้ึน ทั้งนี้
ผู้สูงอายุในภาคมีแนวโน้มท างานเพ่ิมมากข้ึน ในปี 2563 มีผู้สูงอายุที่ท างานจ านวน 1.61 ล้านคน เพ่ิมขึ้นจาก 
1.39 ล้านคน ในปี 2559 

ตารางท่ี 10 : ประชากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

รายการ 
ปี 

2559 2560 2561 2562 2563 
จ านวนประชากร (ลา้นคน)* 21.95 21.99 22.02 22.01 21.85 
โครงสร้างประชากร (ร้อยละ)**           

กลุ่ม ๐-๑๔ ปี 17.8 17.5 17.1 16.9 16.4 
กลุ่ม ๑๕-๕๙ ปี 68.9 67.6 67.3 66.9 66.6 
กลุ่ม ๖๐+ 13.4 15.0 15. 6 16.2 17.0 

จ านวนประชากรเมือง (ล้านคน)* 4.45 4.45 4.47 4.46 4.4๔ 
ที่มา : * กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

** คาดประมาณประชากรของประเทศไทย ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 



 

เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. 2566 - 2570)  ๑๗ 

3) การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชุมชนชนบทสู่ชุมชนเมืองมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภค 
สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพและผลิตสินค้าใหม่ ๆ มากขึ้น ปี ๒๕๕9 มีประชากรเมืองจ านวน ๔.45 ล้านคน 
หรือร้อยละ 20.๓ ของประชากรทั้งภาค ในปี ๒๕63 ลดลงเป็น ๔.๔4 ล้านคน หรือร้อยละ 20.๓ ของ
ประชากรทั้งภาค ในช่วงปี 2559 - 2563 จังหวัดบึงกาฬ มีอัตราการเพ่ิมของประชากรเมืองมากที่สุดร้อยละ ๘.๓ 
รองลงมา ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี และขอนแก่น มีอัตราการเพ่ิมของประชากรเมืองร้อยละ ๔.๑ และ 0.๙ 
ตามล าดับ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นจังหวัดที่ก าลังขยายตัวทั้งด้านเศรษฐกิจ และการศึกษา เกิดโอกาสในการประกอบ
อาชีพและการผลิตสินค้าเพ่ือตอบสนองความต้องการของคนเมือง  

2.2.2 แรงงาน 

แรงงานส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตร มีพื้นฐานความรู้ระดับประถมศึกษา ส่วนแรงงาน
ฝีมือมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นแต่ยังมีน้อยเสี่ยงต่อการปรับการผลิตภาคไปสู่สินค้ามูลค่าเพิ่มสูง  ในปี 2563  
มีก าลังแรงงาน 9.35 ล้านคน ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตร ร้อยละ 53.1 ของก าลังแรงงานของภาค จ านวน
แรงงานที ่มีความรู้ระดับประถมลดลง จากร้อยละ 57.2 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 52.6 ในปี 2563  
มีความรู้ระดับมัธยมต้น เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 14.9 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 16.1 ในปี 2563 ระดับมัธยม
ปลาย เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 12.4 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 14.4 ในปี 2563 แรงงานระดับอาชีวศึกษาเพ่ิมขึ้น
จากร้อยละ 2.0 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 2.2 ในปี ๒๕๖3 และระดับอุดมศึกษา เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 8.7  
ในปี 2559 เป็นร้อยละ 14.0 ในปี ๒๕63 

2.2.3 การศึกษา 

1) มีสถาบันการศึกษาครอบคลุมทุกพื้นที่และมีบทบาทในการขับเคลื่อนการพัฒนา
เชิงพื้นที่มากขึ้น โดยระดับอุดมศึกษาครอบคลุมเกือบทุกจังหวัด แยกเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ๓๖ แห่ง 
เอกชน ๑๐ แห่ง และสถาบันวิทยาลัยชุมชน ๗ แห่ง ในจ านวนนี้เป็นสถาบันวิจัย ๑๒ แห่ง ซึ่งมากที่สุดในประเทศ 

2) คนอยู่ในระบบการศึกษาภาคบังคับนานขึ้น ในขณะที่การศึกษาผ่านระบบ
ออนไลน์เป็นทางเลือกในอนาคต ประชากรมีจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ย เพ่ิมข้ึน จาก 8.52 ปี ในปี 2559 เป็น 
9.02 ป ีในปี 2563 ซึ่งต่ ากว่าระดับประเทศที่มีปีการศึกษาเฉลี่ย ๙.86 ปี โดยจังหวัดที่มีปีการศึกษาเฉลี่ยสูงสุด 
คือ จังหวัดขอนแก่น มีจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ย ๙.73 ปี รองลงมา ได้แก่ จังหวัดมหาสารคาม นครพนม และ
นครราชสีมา 9.66 9.35 และ 9.35 ปี ตามล าดับ จังหวัดศรีสะเกษ มีจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยต่ าสุดที ่8.32 ปี 

ส าหรับจ านวนครัวเรือนที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เพ่ิมขึ้นจาก 2.64 ล้านครัวเรือน  
ในปี 2559 เป็น 3.67 ล้านครัวเรือน ในปี 2562 ในช่วงปี 2559 - ๒๕62 มีอัตราการเพ่ิมขึ้นของ
ครัวเรือนที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตร้อยละ ๑๓.๓ ต่อปี โดยจังหวัดที่ครัวเรือนเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตมากที่สุด คือ 
จังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น และอุบลราชธานี จ านวน 574,557 359,921 และ 331,137 ครัวเรือน 
คิดเป็นร้อยละ 15.๗ 9.8 และ 9.0 ของภาคตามล าดับ จังหวัดอ านาจเจริญ ครัวเรือนเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
ต่ าสุด 52,885 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 1.4 ของภาค  

3) ผลคะแนน O-NET อยู่ในเกณฑ์ต่ ากว่าประเทศเนื่องจากขาดโอกาสในการ
เข้าถึงแหล่งเรียนรู้เสริมนอกหลักสูตร โดยผลการสอบ O-NET ชั้น ม.๓ (4 วิชาหลัก คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
ในปีการศึกษา 2559 มีคะแนนเฉลี่ย 34.1 คะแนน เพ่ิมขึ้นเป็น ๓4.๔ คะแนนในปี ๒๕63 เมื่อพิจารณาใน
รายวิชา พบว่า วิชาภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดที่ 52.7 คะแนน วิชาที่มีคะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ค่าเฉลี่ย  
๕๐.0 คะแนนเช่นเดียวกับประเทศ ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ย 23.8 คะแนน รองลงมาคือ  
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วิชาวิทยาศาสตร์ 2๙.๐ คะแนน และวิชาภาษาอังกฤษ 31.9 คะแนน สาเหตุส าคัญมาจากความไม่พร้อมของเด็ก 
วัยเรียน กิจกรรมการเรียนการสอนหรือเนื้อหาหลักสูตรไม่ครอบคลุมเนื้อหาของข้อสอบ ขาดกระบวนการคิด
วิเคราะห์ ขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้เสริมนอกหลักสูตร และมาตรฐานของโรงเรียนทีแ่ตกต่างกัน 

4) ปัญหาความยากจนหลายมิติในมิติการศึกษาอยู่ในระดับสูง จากการวิเคราะห์
ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform: TPMAP)  
ปี 2560 - 2562 และ 2565 พบว่า ดัชนีความยากจนหลายมิติ (Multidimension Poverty Index: MPI) 
ในมิติการศึกษาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือสูงกว่าค่ากลางของประเทศ และมีค่าสูงสุดเมื่อเทียบกับความ
ยากจนในมิติอ่ืน ๆ ในปี 2561 และ 2562 เท่ากับ 0.0039 และ 0.0026 ตามล าดับ ส่วนในปี 2560 และ 
2565 มีค่า 0.0032 และ 0.0016 ตามล าดับ เป็นล าดับที่ 2 รองจากมิติรายได้ โดยในปี 2565 พบเด็กไม่
ผ่านเกณฑ์ เด็กอายุ 6 - 14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี จ านวน 64,174 คน สูงสุดในประเทศ และ
ประชากรไม่ผ่านเกณฑ์ คนอายุ 15 - 59 ปี อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้ จ านวน 26,332 คน 
เป็นอันดับที่ 2 รองจากภาคเหนือ จังหวัดที่มีปัญหาความยากจนในมิติการศึกษาสูงสุด ประกอบด้วย บึงกาฬ 
ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ หนองบัวล าภู อุดรธานี และกาฬสินธุ์ (ข้อมูล TPMAP ณ ปี 2565)     

ตารางท่ี 11 : ดัชนีความยากจนหลายมิติ ปี 2560 - 2562 และ 2565 

ดัชนีความยากจน 
หลายมิต ิ

ประเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
2560 2561 2562 2565 2560 2561 2562 2565 

มิติภาพรวม 0.0036 0.0026 0.0018 0.0021 0.0029 0.0020 0.0014 0.0018 
มิติสุขภาพ 0.0033 0.0021 0.0015 0.0016 0.0027 0.0015 0.0014 0.0014 
มิติความเป็นยู ่ 0.0041 0.0025 0.0014 0.0017 0.0029 0.0014 0.0008 0.0013 
มิติการศึกษา 0.0032 0.0034 0.0024 0.0019 0.0032 0.0039 0.0026 0.0016 
มิติรายได ้ 0.0073 0.0048 0.0036 0.0052 0.0056 0.0030 0.0022 0.0043 
มิติการเข้าถึงบริการรัฐ 0.0001 0.0001 0.0000 0.0000 0.0001 0.0002 0.0000 0.0001 

ที่มา:  ประมวลข้อมูลโดยใช้ฐานข้อมูลจากระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

หมายเหตุ: ดัชนีความยากจนหลายมิติ (MPI) ที่มีค่าอยู่ระหว่าง 0 – 1 โดยมีระดับความรุนแรงของปัญหามากขึ้นเมื่อตัวเลขมีค่าสูงเข้าใกล้ 1 

2.2.4 สาธารณสุข 

1) สถานบริการสาธารณสุขครอบคลุมทุกพื้นที่แต่ยังมีความเหลื่อมในแต่ละพื้นที่ 
ประชาชนในจังหวัดขนาดใหญ่ เข้าถึงบริการสาธารณสุขทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพมากกว่าประชาชน 
ในจังหวัดขนาดเล็ก ในปี 2563 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 2,951 คน ในปี 2563 และมีแพทย์เฉพาะทางท่ีเชี่ยวชาญ 
ด้านการรักษาโรคไต โรคหัวใจ มะเร็งท่อน้ าดี และการผ่าตัดนิ่วในถุงน้ าดี อย่างไรก็ตามบุคลากรทางการแพทย์
ยังกระจุกตัวอยู่ในเมืองหลักของภาค ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น นครราชสีมา อุบลราชธานี และอุดรธานี จ านวน 
1,491 1,023 740 และ 556 คน ตามล าดับ จังหวัดที่มีสัดส่วนแพทย์ต่อประชากรมาก ได้แก่ จังหวัด 
บึงกาฬ หนองบัวล าภู กาฬสินธุ์ และนครพนม จ านวน 6,303 5,673 4,513 และ 4,265 คน ตามล าดับ 
โดยแพทย์ต้องมีภาระในการดูแลผู้ป่วยมากขึ้น ซึ่งอาจมีผลต่อความล่าช้ารวมถึงคุณภาพในการให้บริการ  
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ตารางท่ี 1๒ : สัดส่วนแพทย์ต่อประชากร 
หน่วย : คน 

กลุ่มจังหวัด ปี 
2559 2560 2561 2562 2563 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนบน 1 3,763 3,316 3,209 3,143 3,484 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนบน 2 4,692 4,109 3,663 3,574 3,998 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนกลาง 2,292 2,068 2,005 1,961 2,122 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนลา่ง 1 3,647 2,980 2,849 2,681 3,174 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนลา่ง 2 3,982 3,145 2,972 2,866 3,220 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3,338 2,846 2,719 2,623 2,951 
ประเทศ 2,065 1,843 1,771 1,674 1,794 

ที่มา : ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 

2) โรคพยาธิใบไม้ตับยังเป็นปัญหาส าคัญในพื้นที่เนื่องจากพฤติกรรมการบริโภค
อาหารดิบไม่เปลี่ยนแปลง แต่ มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็ง 
ท่อน้ าดี อัตราของผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งท่อน้ าดีในภาคลดลง จาก 10๓ ต่อประชากรแสนคน ในปี 2559 เป็น 
82 ต่อประชากรแสนคน ในปี 2563 โดยจังหวัดร้อยเอ็ด มีอัตราของผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งท่อน้ าดีสูงสุด 18๙ 
ต่อประชากรแสนคน รองลงมา ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น อุบลราชธานี และอุดรธานี  146 1๔๐ และ 90  
ต่อประชากรแสนคน ตามล าดับ ทั้งนี้มีสาเหตุมาจากค่านิยมความเชื่อและพฤติกรรมการบริโภคอาหารจาก 
ปลาน้ าจืดมีเกล็ดแบบดิบ ๆ หรือสุก ๆ ดิบ ๆ ที่มีตัวอ่อนพยาธิใบไม้ตับอาศัยอยู่ ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาที่ส าคัญ
ที่สุด เนื่องจากประชาชนไม่มีความรู้ มีความเชื่อในการก าจัดพยาธิแบบผิด ๆ และส่งต่อพฤติกรรมการบริโภค 
ปลาดิบสู่เพ่ือน ญาติ และครอบครัว 

3) ปัญหาความพร้อมของมารดาในช่วงตั้งครรภ์ที่ส่งผลต่อเชาว์ปัญญาของเด็ก โดย
ค่าเฉลี่ยเชาว์ปัญญา (IQ) ของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ มีแนวโน้มลดลงและต่ ากว่าระดับค่าเฉลี่ยของ
ประเทศ ปี ๒๕๕๙ มีค่าเฉลี่ยเชาว์ปัญญาที่ระดับ ๙๔.79 ลดลงจากระดับ ๙5.98 ในปี ๒๕๕๔ และต่ ากว่า
ประเทศที่มีค่าเฉลี่ย ๙๘.๒3 โดยจังหวัดที่มีค่าเฉลี่ยเชาว์ปัญญาต่ าสุด ๓ อันดับแรกของภาค ได้แก่ จังหวัด
อุบลราชธานี อ านาจเจริญ และมุกดาหาร มีค่าเฉลี่ยเชาว์ปัญญา ๘9.6๗ ๙๐.75 และ ๙๑.26 ตามล าดับ  
อันเนื่องมาจากปัญหาโภชนาการของแม่ส่งผลให้เด็กมีน้ าหนักแรกเกิดต่ ากว่า 2,500 กรัม ถึงร้อยละ 9.6  
สูงที่สุดในประเทศ ซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพและพัฒนาการของเด็ก 

2.2.5 ความยากจนและความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ 

สัดส่วนคนจนมีแนวโน้มลดลงแต่ยังอยู่ในระดับสูงเม่ือเทียบกับภาพรวมทั้งประเทศ 
ปัญหาความยากจนลดลงเกือบทุกจังหวัด สัดส่วนคนจนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลดลงจากร้อยละ  
1๓.๐ ในปี 2559 เป็นร้อยละ 11.5 ในปี ๒๕๖3 แต่ยังสูงกว่าสัดส่วนคนจนของประเทศที่มีอัตราร้อยละ 
6.8 โดยจังหวัดกาฬสินธุ์ นครราชสีมา นครพนม ศรีสะเกษ ติดล าดับ 1 ใน 10 ของจังหวัดที่มีความยากจน
สูงที่สุดของประเทศ มีล าดับความยากจนที่ 4 6 7 และ 10 คิดเป็นร้อยละ 23.๘  21.2 20.3 และ 16.7 
ของประเทศตามล าดับ ส่วนการกระจายรายได้ของภาคมีแนวโน้มคงที่ โดยค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคใน
การกระจายรายได้ ในปี ๒๕๕8 มีค่าเท่ากับ 0.432 และในปี 2562 มีค่าเท่ากับ ๐.๔36 สูงเป็นอันดับที่ 2 
รองจากภาคใต ้
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2.3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ 
2.3.1 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1) นโยบายส่งเสริมการปลูกไม้มีค่ามีผลให้พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น ในช่วงปี 2560 - 256๔ 
มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ป่าไม้ของภาคเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 0.1 เมื่อเทียบกับช่วงปี 2555 - 2559 
มีอัตราการเปลี่ยนแปลงลดลงเฉลี่ยร้อยละ 0.3 เนื่องจากมีการส่งเสริมการปลูกป่าและอนุรักษ์ป่าเพ่ิมมากขึ้น 
โดยในปี ๒๕6๔ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่ป่าไม้ จ านวน ๑๕.7๐ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 1๔.๙ ของพ้ืนที่ภาค 
หรือร้อยละ ๑๕.4 ของพ้ืนที่ป่าไม้ทั้งประเทศ ซึ่งมากกว่าปี 2559 จ านวน 50,000 ไร่ โดยจังหวัดที่มีพ้ืนที่
ป่าไม้ต่อพ้ืนที่จังหวัดมากที่สุด ได้แก่ จังหวัดมุกดาหาร รองลงมาคือ จังหวัดเลย และจังหวัดชัยภูมิ ตามล าดับ 

ตารางท่ี ๑๓ : พื้นที่ป่าไม้ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ที่มา : ส านักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ 

2) 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 
คิดเป็นร้อยละ 45.4 ของความจุทั้งหมด โดยอ่างเก็บน้ าตอนกลางและตอนล่างของภาคมีอัตราการ
เปลี่ยนแปลงปริมาณน้ าเพ่ิมข้ึน ส่งผลให้ไม่สามารถท านาปรังได้ เนื่องจากมีการบริหารจัดการน้ าเพ่ือการอุปโภค
บริโภคในฤดูแล้ง  
  

 
 

กลุ่มจังหวัด เนื้อทีท่ั้งหมด 
(ล้านไร่) 

พื้นทีป่่าไม้ (ลา้นไร่) 
อัตราการเปลี่ยนแปลง 

พื้นทีป่่าไม้ 

สัดส่วน 
พื้นทีป่า่ไม้ 

กลุ่มจังหวัดต่อ 
พื้นทีป่่าไม้ภาค 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 2555-59 2560-64 (ร้อยละ) 
อีสานตอนบน 1 21.47 3.45 3.45 4.46 3.44 3.44 3.43 -0.7 -0.1 21.9 
อีสานตอนบน 2 12.16 2.42 2.41 2.41 2.40 2.39 2.38 -2.0 -0.3 ๑๕.2 
อีสานตอนกลาง 19.64 1.55 1.55 1.58 1.59 1.59 1.59 0.7 0.6 10.1 
อีสานตอนล่าง 1 32.32 5.35 5.10 5.48 5.50 5.50 5.51 0.7 0.5 35.0 
อีสานตอนล่าง 2 19.94 2.88 2.85 2.82 2.82 2.81 2.80 -0.4 -0.5 17.9 

ภาคอีสาน 105.53 15.65 15.66 15.75 15.75 15.72 15.70 -0.3 0.1 ๑๐๐.๐ 
รวมทั้งประเทศ 323.53 102.17 102.16 102.49 102.48 102.35 102.21    
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ตารางที่ ๑๔ : ปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
หน่วย : ล้านลูกบาศก์เมตร 

อ่างเก็บน้ า ความจุ 
กักเก็บ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ 

 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง
(55- 59) 

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง
(60-64) 

ห้วยหลวง ๑๓6 35 ๑๐2 101 59 59 58 -1.9 50.4 

น้ าอูน 780 191 ๒๕๕ 463 399 276 233 1.5 24.5 

น้ าพุง 200 67 ๖๒ 131 118 88 88 -7.9 22.7 

จุฬาภรณ์ ๑81 84 ๑๕๓ 156 122 45 145 -9.9 19.3 

อุบลรัตน์ 4,640 730 ๒,๑๑๒ 2,124 772 492 1,495 30.5 38.1 

ล าปาว 2,450 908 ๑,๐91 1,708 1,144 1,408 946 -8.5 22.5 

ล าตะคอง 445 123 ๑๑๘ 191 248 155 345 -4.2 11.6 

ล าพระเพลิง 242 87 ๗๑ 138 75 22 154 29.2 95.6 

มูลบน 350 48 ๗๐ 108 69 49 141 13.0 22.4 

ล าแซะ 325 98 ๑๒๘ 199 163 85 243 3.6 16.0 

ล านางรอง 197 66 ๖๓ 77 39 23 99 -4.5 -0.3 

สิรินธร ๑,๙๖๖ 1,337 ๑,๕๘๓ 1565 1206 1710 1626 -1.3 0.5 

รวมทั้งสิ้น 11,911 3,775 ๕,๘๐7 6,961 4,414 4,413 5,574 -2.7 22.7 
ร้อยละของ
ความจุ 

๑๐๐.๐ 31.7 48.8 58.4 37.1 37.0 46.8 
  

ที่มา : กรมชลประทาน 
หมายเหตุ  ณ วันที ่๑ มกราคม ของแต่ละปี 

3) 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 ๒๕64 คุณภาพน้ าดี
จ านวน 7 แห่ง ได้แก่ ล าน้ าพอง น้ าสงคราม ล าตะคองตอนบน เสียว เลย อูน และหนองหาร ซึ่งแหล่งน้ าที่มี
คุณภาพน้ าดีใกล้เคียงกับปี 2559 โดยล าน้ าพอง มีคุณภาพดีขึ้น ส่วนล าน้ ามูล และล าชี มีคุณภาพเพียงพอใช้ 
และมีแหล่งน้ าอยู่ในเกณฑ์พอใช้ จ านวน 4 แห่ง ได้แก่ ล าน้ าชี น้ ามูล ล าปาว และล าชี โดยมีแหล่งน้ า 
ล าตะคอง ตอนล่าง ยังเป็นแหล่งน้ าที่มีคุณภาพน้ าเสื่อมโทรมมาโดยตลอด ทั้งนี้แหล่งก าเนิดน้ าเสียส่วนใหญ่มา
จากชุมชนเมือง การท าปศุสัตว์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า การชะล้างหน้าดิน และจากพ้ืนที่ท าการเกษตร อาทิ นา
ข้าว ไร่มันส าปะหลัง และไร่อ้อย 
  



 

เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. 2566 - 2570)  ๒๒ 

ตารางท่ี ๑๕ : คุณภาพแหล่งน้ าของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

แหล่งน้ า 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

พอง พอใช้ เสื่อมโทรม พอใช้ พอใช้ พอใช้ ด ี

ชี พอใช้ พอใช้ พอใช้ พอใช้ ด ี พอใช้ 

มูล ด ี พอใช้ พอใช้ พอใช้ ด ี พอใช้ 

สงคราม ด ี ด ี ด ี ด ี ด ี ด ี

ล าตะคองตอนบน ด ี พอใช้ พอใช้ พอใช้ ด ี ด ี

ล าตะคองตอนล่าง เสื่อมโทรม เสื่อมโทรม เสื่อมโทรม เสื่อมโทรม เสื่อมโทรม เสื่อมโทรม 

ล าปาว พอใช้ พอใช้ พอใช้ เสื่อมโทรม ด ี พอใช้ 

เสียว ด ี พอใช้ พอใช้ พอใช้ ด ี ด ี

เลย ด ี พอใช้ พอใช้ ด ี ด ี ด ี

อูน ด ี พอใช้ ด ี ด ี ด ี ด ี

ล าชี ด ี ด ี ด ี พอใช้ ด ี พอใช้ 

หนองหาร ด ี ด ี ด ี ด ี ด ี ด ี
ที่มา : รายงานสถานการณ์มลพิษประเทศไทย กรมควบคุมมลพิษ 

4) แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการจัดการขยะมูลฝอยมีมากขึ้น โดยในช่วง
ปี 2560 - 2564 อัตราการเกิดปริมาณขยะมูลฝอยมีแนวโน้มลดลงเฉลี่ยร้อยละ 2.7 ลดลงเมื่อเทียบกับช่วง
ปี 2557 - 2559 เท่ากับ 0.9 และมีอัตราการก าจัดขยะที่ถูกต้องตามหลักวิชาการเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยจากร้อยละ 
1.1 เป็นร้อยละ 24.6 และมีอัตราการน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยจากร้อยละ 4.4 เป็นร้อยละ 
20.6 โดยในปี ๒๕64 ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น 6.17 ล้านตัน ปริมาณขยะมูลฝอยที่ก าจัดถูกต้อง 1.11 
ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 18.0 ของปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นของภาค และปริมาณขยะมูลฝอยถูกน าไปใช้
ประโยชน์ 2.78 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 45.0 ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งภาค มีปริมาณขยะมูลฝอย
ลดลงจากปี ๒๕59 จ านวน 1.13 ล้านตัน จังหวัดที่มีปริมาณขยะมากที่สุดคือ จังหวัดนครราชสีมา 
อุบลราชธานี บุรีรัมย์ และขอนแก่น ตามล าดับ สาเหตุส่วนหนึ่งที่ท าให้ปริมาณขยะมูลฝอยลดลง เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 201๙ มีการควบคุมปริมาณนักท่องเที่ยวจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย รวมถึงมาตรการให้ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) การสั่งอาหารผ่าน
ระบบบริการส่งอาหาร (Food Delivery) นอกจากนี้ มีโครงการเปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญที่ก าหนดให้น า
พลาสติกเป้าหมายกลับมาใช้ประโยชน์อย่างน้อยร้อยละ 50.๐ รวมถึงมีการน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใน
กระบวนการผลิตไฟฟ้า 
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ตารางที ่๑๖ : ปริมาณขยะ การก าจัดขยะ และการใช้ประโยชน์จากขยะภาค 

รายการ 
ปี อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 2557-2559 2560-256๔ 
ปริมาณการเกดิขยะ (ล้านตันต่อปี) 
อีสานตอนบน 1 ๑.๒๘ 1.31 1.34 1.35 1.12 1.09 0.5 -2.9 
อีสานตอนบน 2 ๐.๗๒ 0.69 0.78 0.78 0.65 0.58 -2.0 -3.7 
อีสานตอนกลาง ๑.๗๔ 1.69 1.84 1.84 1.31 1.30 -1.0 -4.2 
อีสานตอนล่าง 1 ๒.๓๕ 2.3 2.34 2.37 2.22 2.08 -9.1 -2.0 
อีสานตอนล่าง 2 ๑.๒๑ 1.32 1.47 1.47 1.17 1.12 -3.0 0.8 
รวมอีสาน ๗.๓ ๗.๓๑ ๗.๗๗ ๗.๘๑ 6.47 6.17 -0.9 -2.7 
การก าจัดขยะที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ (ล้านตันต่อปี) 
อีสานตอนบน 1 ๐.๑๙ 0.5 0.19 0.24 0.23 0.23 0.0 13.5 
อีสานตอนบน 2 ๐.๐๙ 0.34 0.05 0.05 0.07 0.07 -1.7 46.5 
อีสานตอนกลาง ๐.๑๓ 0.28 0.32 0.25 0.30 0.29 11.0 38.2 
อีสานตอนล่าง 1 ๐.๓๒ 0.88 0.35 0.21 0.24 0.29 6.3 42.0 
อีสานตอนล่าง 2 ๐.๓๑ 0.49 0.27 0.21 0.23 0.23 1.5 14.1 
รวมอีสาน ๑.๐๔ ๒.๔๙ ๑.๑๘ ๐.๙๖ 1.07 1.11 1.1 24.6 
การใช้ประโยชน์จากขยะฯ (ล้านตันต่อปี) 
อีสานตอนบน 1 0.5 0.22 0.68 0.81 0.45 0.37 23.2 18.6 
อีสานตอนบน 2 0.24 0.11 0.35 0.62 0.31 0.31 -10.4 25.7 
อีสานตอนกลาง 0.31 0.47 1 1.05 0.56 0.52 -5.3 17.2 
อีสานตอนล่าง 1 0.28 0.39 1.01 1.3 1.13 1.02 12.9 40.5 
อีสานตอนล่าง 2 0.11 0.42 0.75 1.06 0.56 0.56 -4.7 67.1 
รวมอีสาน ๑.๔๔ ๑.๖๑ ๓.๗๙ ๔.๘๔ 3.01 2.78 4.4 20.6 

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ 

2.3.2 ภัยพิบัติ  

1) ปัญหาหมอกควันมีแนวโน้มเกิดขึ้นเป็นประจ าทุกปีมีสาเหตุจากไฟป่าและ
กิจกรรมการผลิตภาคเกษตร ถึงแม้ว่าในช่วงปี ๒๕60 - ๒๕64 จะมีอัตราการเกิดไฟป่าลดลงเฉลี่ยร้อยละ 8.6 
เมื่อเทียบกับในช่วงปี 2555 - 2559 ซึ่งมีอัตราการเกิดไฟป่าเฉลี่ยร้อยละ 24.8 โดยในปี ๒๕64 เกิดไฟไหม้ป่า
จ านวน 743 ครั้ง ลดลงจากปี ๒๕๕9 ที่มีจ านวน 817 ครั้ง และพ้ืนที่ถูกไฟไหม้ ลดลง 16,213 ไร่ โดยระหว่าง
ปี ๒๕60 - ๒๕64 เกิดไฟไหม้ป่าเฉลี่ย 972 ครั้งต่อปี คิดเป็นพ้ืนที่ที่ถูกไฟไหม้เฉลี่ย 15,047 ไร่ต่อปี  
ส่วนปัญหาหมอกควันของภาค นอกจากเกิดจากไฟป่า ยังมีผลจากการเผาหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยและ 
การเตรียมพ้ืนที่เพ่ือท าการเกษตรทั้งภายในภาคและจากนอกภาค โดยในปี 2564 จังหวัดที่มีการเกิดไฟไหม้ป่า
และพ้ืนที่ถูกไฟไหม้มากที่สุดคือ ชัยภูมิ เลย หนองบัวล าภู และขอนแก่น ตามล าดับ 

  



 

เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. 2566 - 2570)  ๒๔ 

ตารางท่ี ๑๗ : จ านวนครั้งและพื้นที่ป่าถูกไฟไหม้  

จ านวนครั้ง/พื้นที่ป่าถูกไฟไหม้ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
อัตราการ

เปลี่ยนแปลง 
(2555- 2559) 

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง   

(2560-2564) 
จ านวนครั้งการเกิดไฟไหม้ป่า 1,560 878 883 1,046 1,310 743 24.8 -8.6 
จ านวนพื้นทีป่่าถกูไฟไหม้ (ไร่)  26,709 9,687 9,699 23,397 21,934 10,516 33.1 3.8 

ที่มา : สถานีควบคุมไฟปา่ กรมปา่ไม้ 

2) ภัยพิบัติอุทกภัยและภัยแล้งยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงปี 2560 - 2563 
มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของจ านวนหมู่บ้านที่ประสบอุทกภัย เท่ากับ ๒๙๒.0 เพ่ิมขึ้นจากช่วงปี 2557 - 2559 
ซึ่งมีค่าเท่ากับ 237.1 มักเกิดข้ึนในบริเวณตอนล่างของภาคและพ้ืนที่ลุ่มต่ าริมล าน้ าชีและล าน้ ามูล ซึ่งเป็นพ้ืนที่
เกษตรกรรมส าคัญของภาค ส่วนปัญหาการขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภคและเพ่ือการเกษตรเกิดขึ้นเป็นประจ า 
ทุกปี โดยเฉพาะบริเวณตอนกลางและตอนล่างของภาค เนื่องจากระบบส่งน้ าและกระจายน้ ายังขาดประสิทธิภาพ 
ทั้งนี้อัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณฝนเฉลี่ยของภาคมีค่าเฉลี่ยลดลง เท่ากับ 2.2 ในช่วงปี 2560 - 2563 
ในช่วงปี 2555 - 2559 ซึ่งมีอัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณฝนเฉลี่ย เท่ากับ 2.63   

ตารางท่ี ๑๘ : ปัญหาภัยพิบัติของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

รายการ 
ปี อัตราการ

เปลี่ยนแปลง 
๒๕55-๒๕59 

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง 
๒๕60-๒๕63 ๒๕๕9 ๒๕๖๐ ๒๕61 ๒๕62 2563 

ผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภยั        

- จ านวนหมู่บา้น  ๖,297 22,802 4,699 N/A 4,164 237.1 292.0 

- จ านวนครัวเรือน (ล้านครัวเรือน) 0.๐8 0.59 0.๑๑ N/A 0.27 303.7 5.3 

ผู้ได้รับผลกระทบจากภยัแล้ง        

- จ านวนหมู่บา้น 2,610 418 0 7,583 4,222 -32.5 -9.7 

- จ านวนครัวเรือน (ล้านครัวเรือน) 0.76 0.02 0 N/A N/A -18.8 -14.1 

ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย 1,299 1,581 1,222 1,105 1,126 2.6 -2.2 
ที่มา : ประมวลข้อมูลตามกลุ่มพื้นที่ จากข้อมูลรายจังหวัดของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั กระทรวงมหาดไทย 
หมายเหตุ :  ปี 2561 ไม่มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภยัแล้ง) ในพื้นที่ 
 ปี 2562 ไม่มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ในประเทศไทย 
 และไม่แสดงข้อมูลภัยแล้งระดับครัวเรือนและราษฎร 
 ปี 2563 ไม่แสดงข้อมูลภัยแล้งระดับครัวเรือนและราษฎร  

2.4 ผลการพัฒนาภาคในช่วงที่ผ่านมา 

การขับเคลื่อนการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วง 3 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
โดยใช้แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นกรอบในการจัดท าแผนงานโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ
พัฒนาพื้นที่ระดับภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด รวมถึงการด าเนินงานตามภารกิจปกติของกระทรวง
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือด าเนินการในพื้นที่ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับประเด็นการพัฒนาภาค และร่วมกัน
ขับเคลื่อนการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือสู่เป้าหมายการพัฒนา ให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็น
ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ โดยมีการก าหนดตัวชี้วัด 
การพัฒนาและค่าเป้าหมายรวม ได้แก่ 1) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และ 2) สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ 
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ตารางท่ี ๑๙ : ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานรวม 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและ 
ผลการด าเนินงาน 2562 ๒๕๖๓ 

อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ค่าเป้าหมาย ขยายตัวไม่ต่ ากว่าร้อยละ 3.5 ขยายตัวไม่ต่ ากว่าร้อยละ 3.5 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 0.12 หดตัวร้อยละ 1.4 

สัมประสิทธ์ิความไมเ่สมอภาค (Gini 
Coefficient) ในการกระจายรายได้

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ค่าเป้าหมาย ลดลงต่ ากว่า 0.446 ลดลงต่ ากว่า 0.446 

ผลการด าเนินงาน 0.436 N/A 

ผลการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือใน ช่วง ๔ ปี แรกของแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
(2560 – 256๓) พบว่า อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคบรรลุตามเป้าหมายในปี 2560 - 2561 
ภาคมีอัตราเติบโตทางเศรษฐกิจสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดร้อยละ 0.1 และ 0.4 ตามล าดับ เป็นผลมาจาก  
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการเติบโตจากภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตร ส่วนในปี 2562 และ ๒๕๖๓ 
การเจริญเติบโตไม่บรรลุตามเป้าหมายเนื่องจากภาคประสบปัญหาภัยแล้งอย่างรุนแรงมีผลต่อการผลิต  
ภาคเกษตรซึ่งเป็นสาขาการผลิตหลักของภาค และผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ส่งผลกระทบต่อภาคบริการ ส าหรับความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ของภาคลดลงบรรลุตามเป้าหมาย 
โดยสัมประสิทธ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ในปี 2562 เท่ากับ 0.436  
ซึ่งลดลงต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดที่ 0.446 โดยมีผลการพัฒนาภาคตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

2.๔.๑ ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพ
ชีวิตอย่างยั่งยืน 

ผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ในช่วง 4 ปีของแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(2560 – 2563) พบว่าการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ าและการบริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต โดยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องสามารถเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานได้ทั้งสิ้น 565,327 ไร่ 
หรือเฉลี่ยปีละ 141,332 ไร่ บรรลุค่าเป้าหมายที่ก าหนดให้มีพ้ืนที่ชลประทานเพ่ิมขึ้นปีละ 120,000 ไร่ 
รวมทั้งยังได้ปริมาณกักเก็บน้ าและพ้ืนที่รับประโยชน์จากการพัฒนาเพ่ิมข้ึน 

ตารางท่ี ๒๐ : ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานรวม ยุทธศาสตร์ที่ 1 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงาน 2562 2563 

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

ผลการด าเนินงาน 131,121 ไร ่ 138,433 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 าขึ้นมาใช้เป็นแหล่งน้ าต้นทุนหรือแหล่งน้ าดิบส าหรับประปาหมู่บ้านเพ่ือแก้ไขปัญหาการ 
ขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภค ซึ่งปัจจุบันภาคมีปริมาณน้ าบาดาลที่กักเก็บรวม 241,312 ล้านลูกบาศก์เมตร และมี
ปริมาณการใช้น้ าบาดาล รวม 4,680 ล้านลูกบาศก์เมตร 



 

เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. 2566 - 2570)  ๒๖ 

2) การพัฒนาระบบส่งและกระจายน้ า โดยด าเนินการก่อสร้างระบบสูบน้ า อาคาร
บังคับน้ า คลองส่งน้ า ไปยังพ้ืนที่เกษตรกรรม ท าให้มีพ้ืนที่ชลประทานของภาคเพ่ิมขึ้น 274,554 ไร่ ซึ่งเป็น 
ไปตามเป้าหมายที่ก าหนดในแผนพัฒนาภาค ที่มีการก าหนดการเพ่ิมข้ึนของพ้ืนที่ชลประทานปีละ 120,000 ไร่  

3) การบริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการเชิงลุ่มน้ าทั้งระบบ โดยด าเนินการในระดับ 
ลุ่มน้ าให้มีความสมดุลระหว่างการใช้น้ าทุกกิจกรรมกับปริมาณน้ าต้นทุน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง 
ทุกภาคส่วน และมีการจัดท าแผนบริหารจัดการน้ าทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาวเพ่ือป้องกันความเสียหายจาก
อุทกภัยและภัยแล้ง ซึ่งสามารถเพ่ิมพ้ืนที่รับประโยชน์ทั้งสิ้น 2.58 ล้านไร่  

2.๔.๒ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การแก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย
เพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 

ผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ 2 ในช่วง ๔ ปี ของแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(2560 – 256๓) พบว่า การแก้ปัญหาความยากจนมีความก้าวหน้าอย่างมาก โดยในปี 2562 สัดส่วนคนจนของ
ภาคลดลงเหลือร้อยละ 8.๔ บรรลุค่าเป้าหมายที่ตั้ งไว้คือ ลดลงเหลือร้อยละ 1๒.๒ ส าหรับปี  256๓  
ผลการด าเนินงานมีค่าใกล้เคียงกับค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ คือลดลงเหลือร้อยละ 11.5  

ตารางท่ี ๒๑ : ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานรวม ยุทธศาสตร์ที่ 2 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงาน 2562 ๒๕๖๓ 

สัดส่วนคนจน 
ค่าเป้าหมาย ลดลงเหลือ 

ร้อยละ 12.2 
ลดลงเหลือ 

ร้อยละ 11.5 
ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 8.๔ ร้อยละ 11.5 

ผลการด าเนินงานตามแนวทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 สรุปได้ดังนี้  

1) การพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
ประกอบด้วย 

• การพัฒนาอาชีพและรายได้ของคนจน โดยด าเนินการฝึกอบรมอาชีพเพ่ือ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ตลอดจนพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย พัฒนาอาชีพและรายได้ของ  
คนยากจน พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และการพัฒนา
ก าลังคนอาชีวศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จัดตั้งกองทุนชุมชนหนุนเสริมอาชีพ 
ผู้มีรายได้น้อยเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) เพ่ือให้หมู่บ้านมีกองทุนชุมชนที่สามารถ 
หนุนเสริมอาชีพผู้มีรายได้น้อย จ านวน 2,678 หมู่บ้าน และผู้มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงแหล่งทุนใน  
การประกอบอาชีพ  

• การพัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการให้แก่ผู้ สู งอายุ  ผู้ พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส โดยปรับปรุงสถานที่บริการผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสให้เป็นอารยสถาปัตย์ จ านวน 10 แห่ง 
พัฒนามาตรฐานการให้บริการและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุโดยพัฒนาคลีนิกผู้สูงอายุให้มีมาตรฐานผ่านเกณฑ์การ
ประเมินของกรมการแพทย์ และต าบลมีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (LTC) ในชุมชน และ
จัดกิจกรรมยุติธรรมเชิงรุกสร้างสุขให้ประชาชนสนับสนุนศูนย์ยุติธรรมชุมชนน ากระบวนการยุติธรรมทางเลือก
มาใช้เพ่ือระงับข้อพิพาทในเรื่องหนี้นอกระบบ  



 

เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. 2566 - 2570)  ๒๗ 

• การพัฒนาศักยภาพคนและเครือข่ายองค์กรชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เพ่ือให้ผู้น าในขบวนองค์กรชุมชนมีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ และขีดความสามารถในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
807 ต าบล  

2) การพัฒนาระบบป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี  
ในพ้ืนที่เสี่ยง โดยด าเนินกิจกรรมการรณรงค์ก าจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี เพ่ือคัดกรองพยาธิ
ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดีในประชาชนกลุ่มเสี่ยง ประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ 40 ปีขึ้นไปได้รับการตรวจคัดกรองด้วย 
อัลตราซาวด ์พร้อมก าจัดสิ่งปฏิกูลให้ถูกต้องในพ้ืนที่เสี่ยงและจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่เสี่ยง 

3) การพัฒนาโภชนาการแม่และเด็ก  โดยมีการเฝ้าระวัง ติดตาม แก้ไขภาวะ
โภชนาการ และพัฒนาการเด็ก ให้หญิงตั้งครรภ์โลหิตจางไม่เกินร้อยละ 2 .0 ทารกแรกเกิดมีภาวะขาดสาร
ไอโอดีนลดลงร้อยละ 2.0 และเด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปี ได้รับธาตุเหล็กอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90.0 ของประชากรเด็กในภาค  

2.๔.๓ ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเข้มแข็งฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปัญหา 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ในช่วง ๔ ปี ของแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(2560 – 256๓) พบว่า เศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ ๑.๕ ซึ่งต่ ากว่า 
ค่าเป้าหมาย เป็นผลจากการชะลอตัวของภาคเกษตรและภาคการค้า ส าหรับภาคเกษตร ขยายตัวชะลอลง
เหลือร้อยละ 1.1 ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย เนื่องจากผลผลิตข้าวและอ้อยมีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ต่ า จากการได้รับ
ผลกระทบภัยแล้ง รวมทั้งพ้ืนที่เกษตรส่วนใหญ่อยู่นอกพ้ืนที่ชลประทานอาศัยน้ าฝนเป็นหลัก ภาคอุตสาหกรรม 
และภาคบริการ ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างไรก็ตามในพ้ืนที่
มีการน าความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ในการยกระดับการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมมากขึ้น ส าหรับ
การอนุรักษ์และส่งเสริมการฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์ยังต่ ากว่าค่า เป้าหมายที่ก าหนด 
ไม่สามารถเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้เป็นร้อยละ 15.0 ต่อพ้ืนที่ภาคได้ เนื่องจากมีการบุกรุกพ้ืนที่ป่าเพ่ือท าการเกษตร และ 
เกิดไฟไหม้ป่าเป็นประจ าทุกปี โดยในปี 2562-๒๕๖๔ มีพ้ืนทีป่่าไม้เพียงร้อยละ 14.9 ต่อพ้ืนที่ภาค 

ตารางท่ี ๒๒ : ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานรวม ยุทธศาสตร์ที่ 3 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายและ 
ผลการด าเนินงาน 

2562 256๓ 256๔ 

อัตราการเจรญิเติบโต
เศรษฐกิจ 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

ค่าเป้าหมาย ขยายตัวไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 3.5 

ขยายตัวไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 3.5 

ขยายตัวไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 3.5 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 0.12 หดตัวร้อยละ 1.4 N/A 

อัตราการขยายตัวการผลิต 
ภาคเกษตร 

ค่าเป้าหมาย ขยายตัวไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 1.5 

ขยายตัวไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 1.5 

ขยายตัวไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 1.5 

ผลการด าเนินงาน หดตัวร้อยละ 3.6 หดตัวร้อยละ 1.1 N/A 

พื้นที่ป่าไม ้
ค่าเป้าหมาย ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 

15.0 ต่อพ้ืนท่ีภาค 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 

15.0 ต่อพ้ืนท่ีภาค 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 

15.0 ต่อพ้ืนท่ีภาค 
ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 14.9 ร้อยละ ๑๔.๙ ร้อยละ ๑๔.๙ 

 



 

เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. 2566 - 2570)  ๒๘ 

ผลการด าเนินงานตามแนวทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 สรุปได้ดังนี้  

1) การเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มี
การน านวัตกรรมมาใช้ในการแปรรูปข้าวหอมมะลิให้มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น  การผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตร
ปลอดภัย และการยกระดับกลุ่มผู้ผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานสินค้าอย่างครบวงจร รวมทั้งการ
เชื่อมโยงตลาดข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้  

2) การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่สินค้าชนิดใหม่ตาม
ศักยภาพพื้นที่ การเพ่ิมศักยภาพการผลิตโคเนื้อและโคนมคุณภาพสูง รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
โคขุนโพนยางค าด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์ 

3) การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bioeconomy) ให้เป็นฐาน
รายได้ใหม่ที่ส าคัญของภาค โดยสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย ได้สนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ 
พัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรม ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการของภาค รวมทั้งมติคณะกรรมการ
รัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 ได้เห็นชอบกรอบแนวคิดการพัฒนา 
เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Northeastern Economic Corridor : NeEC – Bioeconomy) 

4) โครงสร้างเศรษฐกิจปรับตัวไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการ  โครงสร้าง
เศรษฐกิจของภาคประกอบด้วย ภาคเกษตรกรรม มีสัดส่วนเฉลี่ยร้อยละ 20.0 มีแนวโน้มที่ลดลง เมื่อเทียบกับ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ที่มีสัดส่วนเฉลี่ยร้อยละ 23.2 โดยภาคเกษตรกรรมยังมีบทบาทส าคัญในการสร้าง
รายได้หลักให้กับภาค แต่ส่วนใหญ่เป็นพืชเชิงเดี่ยว เช่น ข้าว มันส าปะหลัง และอ้อย ซึ่งเป็นวัตถุดิบใน 
การแปรรูปเพ่ิมมูลค่าและมีความเสี่ยงในการผลิตเนื่องจากมีความผันผวนต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศสูง 
ส่วนภาคอุตสาหกรรมมีบทบาทในการฐานรายใหม่ให้กับภาคในอนาคต สินค้าอุตสาหกรรมที่ส าคัญ ได้แก่ 
ผลิตภัณฑ์อาหาร การผลิตเครื่องดื่ม การผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย  การผลิตสิ่งทอ การผลิตชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ และการผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากกระดาษ เป็นต้น แต่สินค้าที่ผลิตได้ส่วนใหญ่
ส่งต่อเพ่ือไปแปรรูปเพ่ิมมูลค่านอกภาค ส่วนสินค้าที่น าเข้ามาเพ่ือส่งออกส่วนใหญ่เป็นสินค้าผ่านแดนจาก
ต่างประเทศ 

5) ภาคเป็นศูนย์กลางในการให้บริการสาธารณะสุขกับประเทศเพื่อนบ้าน  โดยมี
โรงพยาบาลระดับจังหวัดและอ าเภอตามจังหวัดชายแดนให้บริการรักษาสุขภาพกับประชาชนจากประเทศ
เพ่ือนบ้านตามหลักมนุษย์ธรรม ส่วนโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในเมืองหลัก อาทิ จังหวัดอุดรธานี ขอนแก่น และ
อุบลราชธานี มีการให้บริการกับกลุ่มผู้รับบริการที่มาจากประเทศเพ่ือนบ้าน 

6) การอนุรักษ์และส่งเสริมการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ให้คงความอุดมสมบูรณ์และ
รักษาความหลากหลายทางชีวภาพของพ้ืนที่ต้นน้ าและป่าธรรมชาติ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ด าเนินการวิจัย
และพัฒนาเพ่ือบริหารจัดการพ้ืนที่ป่า ศึกษานวัตกรรมที่เหมาะสมต่อการฟ้ืนฟูป่าอนุรักษ์เสื่อมสภาพ จัดตั้ง
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของป่า เพ่ือเป็นศูนย์ข้อมูลทางวิชาการ และเป็นแหล่ง
เผยแพร่การใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของป่า  



 

เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. 2566 - 2570)  ๒๙ 

2.๔.๔ ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 

ผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ 4 ในช่วง ๕ ปี ของแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(2560 – 256๔) พบว่า รายได้จากการท่องเที่ยวลดลง ซึ่งไม่บรรลุค่าเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้นอกจากนั้น
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2562 – 256๔ เป็นต้นมา 
ได้ส่งผลให้จ านวนนักท่องเที่ยวขยายตัวเพียงร้อยละ 2.1 และหดตัวร้อยละ 46.8 และ 44.5 ตามล าดับ 
รายไดจ้ากการท่องเที่ยวขยายตัวเพียงร้อยละ 2.6 และหดตัวร้อยละ 51.9 และ 56.2 ตามล าดับ 

ตารางท่ี ๒๓ : ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานรวม ยุทธศาสตร์ที่ 4 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายและ 
ผลการด าเนินงาน 

2562 2563 ๒๕๖๔ 

อัตราการขยายตัวรายได้
การท่องเที่ยว 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

ค่าเป้าหมาย 
ขยายตัวไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ 10.0 
ขยายตัวไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ 10.0 
ขยายตัวไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ 10.0 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 2.6 หดตัวร้อยละ 51.9 หดตัวร้อยละ 56.2 

ผลการด าเนินงานตามแนวทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 สรุปได้ดังนี้ 

1) การส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวใหม่ ๆ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่ 
มากขึ้น อาทิ พัฒนาและส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์วิถีชีวิตลุ่มแม่น้ าโขง และ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนต้นแบบ (กลุ่มจังหวัดวิถีชีวิตลุ่มแม่น้ าโขง)  

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

2.๔.๕ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพื้นที่
เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาเมืองและพื้นที่
เศรษฐกิจใหม ่ๆ ของภาค 

ผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ 5 ในช่วง ๔ ปี ของแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(พ.ศ. 2560 – 256๓) ถึงแม้ว่าการพัฒนาเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในภาพรวม ขยายตัวเฉลี่ย
เพียงร้อยละ 2.6 ซึ่งต่ ากว่าค่าเป้าหมาย ที่ได้ก าหนดค่าเป้าหมายในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เศรษฐกิจ
ขยายตัวไม่ต่ ากว่าร้อยละ 3.5 เนื่องจากในปี 2562 และ ๒๕๖๓ ภาคประสบปัญหาภัยแล้งอย่างรุนแรง และ
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวม อย่างไรก็ตาม 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ในภาค อาทิ โครงข่ายคมนาคมทางอากาศ ระบบถนน และระบบราง  
มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง  



 

เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. 2566 - 2570)  ๓๐ 

ตารางท่ี ๒๔ : ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานรวม ยุทธศาสตร์ที่ 5 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงาน 2562 ๒๕๖๓ 

อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ค่าเป้าหมาย ขยายตัวไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 3.5 

ขยายตัวไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 3.5 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 0.12 หดตัวร้อยละ 1.4 

ผลการด าเนินงานตามแนวทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 สรุปได้ดังนี้  

1) การเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการขนส่งทางอากาศ  อาทิ การพัฒนา 
ท่าอากาศยานขอนแก่น เพื่อให้สามารถรองรับปริมาณความต้องการการเดินทางและการขนส่งสินค้าทางอากาศ
เพ่ิมขึ้นรวมทั้งส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว เป็นการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ พื้นที่รวม 40,000 
ตารางเมตร สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 2,000 คน ต่อชั่วโมงหรือ 5.0 ล้านคนต่อปี  

2) การเชื่อมโยงระหว่างเมืองหลักและระหว่างฐานการผลิตหลักของประเทศ  อาทิ 
โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงชุมทางถนนจิระ -ขอนแก่น โครงการรถไฟทางคู่ช่วงมาบกะเบา-ชุมทาง 
ถนนจิระ โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (Motorway) สายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา 
และโครงการที่จะด าเนินการในอนาคต อาทิ โครงการรถไฟความเร็วสูง ช่วงกรุงเทพ- นครราชสีมา โครงการ
รถไฟทางคู่สายใหม่ช่วงบ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด–มุกดาหาร-นครพนม 

3) การพัฒนาเมืองชายแดนเพื่อรองรับการพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
ของประเทศ ที่ผ่านมามีการพัฒนาเมืองชายแดนที่ได้รับการประกาศให้เป็น เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
(หนองคาย มุกดาหาร และนครพนม) เพ่ือเป็นพ้ืนที่การลงทุนเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านโดยพัฒนาระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญ ที่ด าเนินการแล้วเสร็จ เช่น ด่านศุลกากร โครงข่ายถนน และรถไฟเชื่อมโยงเพ่ือนบ้าน 
เป็นต้น แต่ยังมีประเด็นที่ต้องให้ความส าคัญ ได้แก่ การพัฒนาเมืองและสิ่งอ านวยความสะดวก การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ไฟฟ้า ประปา และการเตรียมเมืองเข้าสู่เมืองอัจริยะ เพ่ือรองรับการพัฒนาในอนาคต 

2.๔.๖ ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศ 
เพื่อนบ้านในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ 

ผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ 6 ในช่วง ๕ ปี ของแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(พ.ศ. 2560 – 256๔) พบว่า มูลค่าการค้าชายแดน มีการขยายตัวต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ได้ก าหนดที่ ร้อยละ 
20 โดยมีการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 2.1 ต่อปี โดยเฉพาะปี 256๒-256๓ มูลค่าการค้าชายแดนหดตัวร้อยละ 
4.7 และหดตัวร้อยละ 1.4 ตามล าดับ เนื่องจากความต้องการสินค้าของประเทศเพ่ือนบ้านลดลง ส าหรับในปี 
2564 มูลค่าการค้าชายแดนมีการขยายตัวร้อยละ 15.0 

ตารางท่ี ๒๕ : ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานรวม ยุทธศาสตร์ที่ 6 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายและ 
ผลการด าเนินงาน 

2562 2563 ๒๕๖๔ 

มูลค่าการค้าชายแดน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ค่าเป้าหมาย 
ขยายตัวไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ 20.0 
ขยายตัวไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ 20.0 
ขยายตัวไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ 20.0 

ผลการด าเนินงาน หดตัวร้อยละ 4.7 หดตัวร้อยละ 1.4 ขยายตัวร้อยละ 15.0 
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ผลการด าเนินงานตามแนวทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 6 สรุปได้ดังนี้  

1) การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนในพื้นที่หนองคาย มุกดาหาร 
และนครพนม โดยจังหวัดหนองคาย ได้ก่อสร้างเส้นทางหลวงหมายเลข 212 อ.โพนพิสัย - บึงกาฬ ตอน 1 ถนน
สาย ก.ผั งเมืองหนองคาย และการก่อสร้างศุลกากรหนองคายและลานตรวจสินค้าแห่ งใหม่พร้อม 
สิ่งปลูกสร้าง ส าหรับจังหวัดมุกดาหาร ได้ก่อสร้างเส้นทางหลวงหมายเลข 12 กาฬสินธุ์-บรรจบทางหลวง
หมายเลข 12 (บ้านนาไคร้) ตอน 1 และตอน 2 และจังหวัดนครพนม ก่อสร้างศูนย์การขนส่งชายแดนและ 
ด่านศุลกากรแห่งใหม่ พร้อมทั้งการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 22 สกลนคร -นครพนม รวมทั้งโครงการ
ก่อสร้างที่ท าการด่านศุลกากรท่าลี่และส่วนประกอบอ่ืน ส าหรับการลงทุนในการพัฒนาพ้ืนที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน มุกดาหาร นครพนม และ หนองคาย ปัจจุบันในพ้ืนที่จังหวัดมุกดาหาร และ 
หนองคาย ยังไม่มีเอกชนลงทุนเช่าพ้ืนที่กรมธนารักษ์ ซึ่งอยู่ระหว่างรอเสนอคณะกรรมการนโยบายการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษพิจารณาแนวทางสนับสนุนให้เกิดการลงทุนในพ้ืนที่ราชพัสดุต่อไป  

2) การค้าชายแดนมีความส าคัญมากขึ้นต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของภาค  โดย
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ภาคมีสัดส่วนการค้าชายแดน ร้อยละ 34.2 ต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาค เมื่อเทียบ
กับในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 มีสัดส่วนการค้าชายแดน ร้อยละ 24.2 ต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาค มูลค่าการค้า
ชายแดนและผ่านแดน ด่านการค้าที่ส าคัญของภาค ได้แก่ ด่านมุกดาหาร ด่านนครพนม ด่านหนองคาย และ
ด่านพิบูลย์มังสาหาร (อุบลราชธานี) มีสัดส่วนต่อมูลค่าการค้าชายแดนและผ่านแดน เฉลี่ยร้อยละ 46.9 23.4 
17.8 และ 5.4 ตามล าดับ โดยการค้าชายแดนกับ สปป.ลาว สินค้าส่งออกที่ส าคัญ ได้แก่ น้ ามันดีเซล สินค้า
ปศุสัตว์อ่ืนๆ รถยนต์นั่ง เครื่องส าอาง เครื่องหอมและสบู่  และสินค้าน าเข้าที่ส าคัญ ได้แก่ พลังงานไฟฟ้า 
ทองค า ผักและของปรุงแต่งจากผัก ทองแดงและผลิตภัณฑ์ ในส่วนของการค้าผ่านแดนกับจีนตอนใต้ (กว่างสี) 
สินค้าส่งออกที่ส าคัญ ได้แก่ ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 
และสินค้าน าเข้าที่ส าคัญ ได้แก่ หมวดคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ และ เครื่องรับ-ส่งสัญญาณและอุปกรณ์ติดตั้ง 
ส าหรับการค้าผ่านแดนกับเวียดนาม สินค้าส่งออกที่ส าคัญ ได้แก่ ผลไม้สดแช่เย็น แช่แข็ง และเครื่องดื่มที่ไม่มี
แอลกอฮอล์ และสินค้าน าเข้าท่ีส าคัญ ได้แก่ เครื่องรับวิทยุโทรศัพท์ โทรเลข โทรทัศน์ และเคมีภัณฑ์อ่ืน ๆ 

3) การก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย -สปป.ลาว แห่งที่  5 ณ จังหวัดบึงกาฬ  
เพ่ือเชื่อมระหว่างบึงกาฬ-เมืองปากซัน แขวงบอลิค าไซ (สปป.ลาว) คาดว่าจะแล้วเสร็จ ในปี 256๖ 

๓. บริบทการเปลี่ยนแปลงส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อภาค  
3.1 บริบทการเปลี่ยนแปลง 

๓.๑.๑ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี มีผลต่อการผลิตและการด ารงชี วิตในอนาคต  
ในช่วงที่ผ่านมา ได้มีการเร่งพัฒนาและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เพ่ือช่วยภาค
เกษตรในการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตให้เกษตรกร และลดความเสี่ยงต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ  รวมทั้งการต่อยอดและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ของภาค อาทิ อุตสาหกรรมชีวภาพ 
อุตสาหกรรมอาหาร 
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๓.๑.๒ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมสูงวัยมีผลต่อรูปแบบการผลิตทาง
การเกษตรที่ต้องพึ่งพิงเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลมากขึ้น การเข้าสู่สังคมสูงวัยของแรงงานเกษตรกรอย่าง
รวดเร็วประกอบกับแรงงานเกษตรรุ่นใหม่ที่มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากขาดแคลนแรงงานหนุ่มสาวที่จะเข้ามา
ทดแทน ส่งผลต่อผลิตภาพแรงงานในภาคเกษตรลดลง ดังนั้นการผลิตภาคเกษตรจึงมีความจ าเป็นต้องใช้
เครื่องจักรกลและพ่ึงพิงเทคโนโลยีทางการเกษตรมากขึ้น ตั้งแต่การไถนา การเก็บเกี่ยว และการนวดข้าว 
นอกจากนี้การส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับการผลิต โดยเฉพาะ Internet of Things (IoT) 
และเทคโนโลยีชีวภาพ จะเป็นเรื่องส าคัญส าหรับภาคเกษตรในการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและเพ่ิมมูลค่าการผลิต 

๓.๑.๓ ความเป็นเมืองก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมในหลายมิติ  ทั้งความ
สะดวกรวดเร็วด้านการคมนาคมขนส่ง การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการสาธารณะ และการเข้ าถึงโอกาส
ทางเศรษฐกิจ การย้ายถิ่นฐานของประชากรเข้ามาอาศัยและด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมใน  
เขตเมือง และมีการขยายตัวของเมืองที่รวดเร็ว ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของภาค อาทิ วิถีชีวิตและ
ค่านิยมแบบเมือง ความผูกพันทางสังคมจากฐานทางประเพณีและวัฒนธรรมในอดีตลดลง ในขณะที่คนในภาค
ส่วนใหญ่มีความรู้และการศึกษาระดับประถมศึกษา ทักษะความรู้ในการประกอบอาชีพในเมืองยังไม่เพียงพอ
ต่อการหารายได้เพ่ือการด ารงชีพในระดับที่ดี จ าเป็นที่จะต้องการพัฒนาคนให้มีความรอบรู้ สามารถด าเนิน
ชีวิตได้ในสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

๓.๑.๔ กระแสการดูแลรักษาสุขภาพด้วยวิถีธรรมชาติท าให้ภาคมีโอกาสในการใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการพัฒนา ความนิยมของสังคมทั้งในประเทศไทยและของโลกที่ ให้ความสนใจการดูแลสุขภาพ  
อาทิ การบริโภคอาหารปลอดภัยต่อสุขภาพ การใช้สมุนไพรในชีวิตประจ าวัน และการรับประทานอาหารที่มี
สมุนไพรเป็นส่วนประกอบได้สร้างโอกาสให้กับการผลิตทางการเกษตรของภาค โดยเฉพาะกลุ่มจังหวัดตอนบน
และตอนล่างของภาคที่มีพ้ืนฐานการผลิตพืชสมุนไพรและมีภูมิปัญญาเกี่ยวกับพืชสมุนไพรอยู่มาก 

๓.๑.๕ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีผลกระทบต่อการผลิตภาคเกษตร การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนและความรุนแรงสูงขึ้น 
ซ่ึงส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทั้งภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วง และอุทกภัย การผลิตภาคเกษตรของภาคพ่ึงพิงน้ าฝน 
พ้ืนที่ชลประทานมีเพียง ร้อยละ 12.8 ของพ้ืนที่เกษตร การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติทั้งดิน และป่าไม้ให้
สมดุล เพ่ือเป็นฐานการผลิตการเกษตร และพัฒนาแหล่งน้ าให้เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่เพ่ือให้มีน้ า
เพียงพอต่อการผลิตภาคเกษตร และการอุปโภคบริโภค  

๓.๑.๖ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีชีวภาพมีผลให้ระบบนิเวศและสภาพแวดล้อมดีขึ้น 
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีวัสดุท าให้ภาคมีโอกาสสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตรของภาค การน า
เทคโนโลยีชีวภาพแบบง่ายมาใช้ในการผลิตการเกษตรมากขึ้น อาทิ การใช้สาร EM มาใช้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์และใช้
เป็นยาป้องกันโรคแมลง ส่งผลให้เกษตรกรใช้สารเคมีลดลง และผลผลิตมีคุณภาพดีขึ้น ขณะเดียวกันยังช่วย
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วย นอกจากนี้ งานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตวัสดุ
เครื่องใช้และบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ จากผลผลิตการเกษตร โดยเฉพาะชานอ้อยและมันส าปะหลัง ให้สามารถน ามา
ท าเครื่องเรือน และบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ แทนพลาสติก เช่น ถ้วยชาม กล่องและถุง เป็นต้น จะเป็นผลดีกับ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีผลผลิตเกษตรชนิดนี้จ านวนมาก ช่วยแก้ปัญหาราคาผลผลิตและยังช่วยรักษา
สิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วย 
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๓.๑.๗ โรคอุบัติใหม่มีผลต่อรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจและวิถีชี วิตของคนในภาค  
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส่งผลกระทบต่อการผลิตภาคเกษตรและภาคบริการ 
โดยเฉพาะสินค้าเกษตรที่ต้องพ่ึงพาตลาดต่างประเทศเป็นหลัก อาทิ มะม่วง และกล้วยหอม ด้านท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยวไม่สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวในพ้ืนที่ชุมชน รูปแบบการผลิตของภาคมีแนวโน้มเปลี่ยนจากการ
พ่ึงพาตลาดภายนอกเป็นตลาดภายในมากข้ึนและให้ความส าคัญกับการเพิ่มคุณภาพสินค้าและบริการเพ่ือสร้าง 
ความต้องการสินค้าใหม ่ 

3.2 บทวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมของภาค 

๓.๒.๑ ศักยภาพและโอกาส 

1) แหล่งที่ตั้งของภาคอยู่ในต าแหน่งศูนย์กลางของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (GMS)  
มีระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน โดยเฉพาะถนนที่เป็นโครงข่ายเชื่อมโยงทั้งภายในภาค เชื่อมโยงระหว่างภาค
และประเทศเพ่ือนบ้าน สามารถขนส่งสินค้าและการโดยสารได้หลายทิศทาง ทั้งในเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ
เหนือ-ใต้ (NSEC) และตะวันออก-ตะวันตก (EWEC) เอ้ือต่อการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน ส่งผลดีต่อการค้าไทย-ลาว และไทย-กัมพูชา และมีระบบการขนส่งทางอากาศที่สามารถเดินทาง
เชื่อมโยงในระดับประเทศ และในระดับนานาชาติ  

2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่ท าการเกษตรจ านวนมาก ถึงร้อยละ ๔2.8 ของ
พ้ืนที่การเกษตรของประเทศ และในพ้ืนที่ภาคสามารถปลูกพืชได้หลากหลาย โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ ซึ่งมี
คุณภาพดีที่สุดของประเทศ นอกจากนี้ยังมีศักยภาพด้านปศุสัตว์ โดยเฉพาะการเลี้ยงโคเนื้อโพนยางค า  และ 
โคเนื้อโคราชวากิวที่มีชื่อเสียงและคุณภาพที่ดีที่สุดของประเทศ รวมทั้งยังเป็นฐานการผลิตทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมแปรรูปทางการเกษตรของประเทศ ที่สามารถพัฒนาต่อยอดเพ่ิมมูลค่าการผลิตได้อีกมาก 

3) มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์และหลากหลาย ทั้งในด้านแหล่งท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ อาทิ แหล่งไดโนเสาร์ โบราณคดีบ้านเชียง โบราณสถานที่เชื่อมโยงอารยธรรมขอม อาทิ 
ปราสาทหินพิมาย ปราสาทพนมรุ้ง แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและธรรมชาติที่สวยงาม อาทิ เขาใหญ่ ภูกระดึง  
ภูเขียว รวมทั้งการรักษาประเพณีและวัฒนธรรม การแห่ปราสาทผึ้ง ผีตาโขน บุญบั้งไฟ งานช้างสุรินทร์ ที่โดด
เด่นสามารถสร้างแรงดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ และการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ที่สามารถสร้างแรงดึงดูดนักท่องเที่ยว
นานาชาติและนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มได้ นอกจากนี้ยังมีสินค้าพ้ืนเมืองที่มีคุณภาพและหลากหลาย โดยเฉพาะ
ผ้าไหม ผ้าฝ้ายทอมือ ผ้าย้อมคราม และอาหารท้องถิ่นที่สามารถพัฒนาต่อยอดให้สามารถเข้าสู่ตลาดใน
ประเทศและตลาดต่างประเทศ  

4) สถาบันวิจัยตั้งอยู่ในพ้ืนที่ ๑๒ แห่ง ซึ่งมีความสามารถเฉพาะทางที่โดดเด่น อาทิ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้านสาธารณสุขและเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ด้านวิศวกรรมศาสตร์
และแปรรูปอาหาร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร ด้านเกษตรและประมง 

5) การก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ที่ เชื่อมโยงพ้ืนที่ เศรษฐกิจหลักของ
ประเทศสู่ภาค อาทิ โครงข่ายรถไฟทางคู่ รถไฟความเร็วสูง ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง และสนามบิน รวมทั้ง 
การพัฒนาพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จะท าให้เกิดโอกาสทางเศรษฐกิจใหม ่ๆ ในภาค 



 

เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. 2566 - 2570)  ๓๔ 

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

๓.๒.๒ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

1) พ้ืนที่ภาคประสบปัญหาความแห้งแล้งและมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากพ้ืนที่
ป่าไม้ลดลงและเสื่อมโทรมจากการบุกรุกท าการเกษตรและการท าธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ระบบชลประทานยังไม่
สามารถครอบคลุมพ้ืนที่ได้อย่างทั่วถึง มีเพียงร้อยละ 12.8 ของพ้ืนที่เกษตรเท่านั้น เกษตรกรส่วนใหญ่ยังท า
การผลิตที่พ่ึงพาน้ าฝน และท านาปรังได้เพียงส่วนน้อย คุณภาพน้ าในแหล่งน้ าธรรมชาติได้รับผลกระทบจากการ
เติบโตของเมืองและการผลิตทางการเกษตร นอกจากนี้พ้ืนดินยังขาดความอุดมสมบูรณ์ สภาพพ้ืนดินเป็นดินร่วน
ปนทรายที่ไม่อุ้มน้ า บางพ้ืนที่มีปัญหาดินเค็มท าให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากที่ดินอย่างเต็มที่  

2) จ านวนคนจนมากที่สุดของประเทศ คิดเป็นร้อยละ 11.5 ของประชากรภาค  
มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ จปฐ. ไม่สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ ขาดโอกาสทางการศึกษาและการ
ประกอบอาชีพ ส่งผลต่อคุณภาพแรงงานอยู่ในระดับต่ าส่วนใหญ่เป็นแรงงานไร้ฝีมือ และจ าเป็นต้องเคลื่อนย้าย
แรงงานไปยังท้องถิ่นอ่ืน หรือต่างประเทศ เพ่ือหางานท า ก่อให้เกิดปัญหาสังคมตามมา  

3) คนมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารดิบ มีปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี
มากที่สุดในประเทศ โดยเฉพาะจังหวัดร้อยเอ็ด เพราะแหล่งน้ าธรรมชาติจ านวนมาก จึงท าให้พยาธิดังกล่าว
กระจายอยู่ตามแหล่งน้ าต่าง ๆ ประชากรจึงมีโอกาสป่วยเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดีสูง 

4) แม่และเด็กมีปัญหาโภชนาการ เด็กแรกเกิดมีน้ าหนักต่ ากว่า 2,500 กรัม สูงที่สุด 
ในประเทศ ซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพและพัฒนาการของเด็ก ส่งผลให้ เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  
มีความสามารถทางเชาว์ปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์ต่ าสุดของประเทศ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 94.79 คะแนน 
กระทบต่อการพัฒนาประเทศในภาพรวม เนื่องจากจ านวนประชากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีมากท่ีสุดของ
ประเทศ 

5) แหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรม สิ่งอ านวยความสะดวกยังไม่เพียงพอและไม่ได้มาตรฐาน 
บางแห่งตั้งอยู่ห่างไกลเข้าถึงได้ยาก กิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยวมีน้อย 

6) การเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรง
มากขึ้น โดยเฉพาะอุทกภัยและภัยแล้ง ส่งผลต่อความม่ันคงด้านอาหารและรายได้ของเกษตรกร 

7) อุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรขั้นต้น มูลค่าเพ่ิมต่ า ประกอบ
กับการลงทุนใหมม่ีน้อย จึงมีแหล่งงานน้อย 

8) การค้าชายแดน สินค้าส่งออกส่วนใหญ่ผลิตจากนอกภาค ไม่สร้างมูลค่าเพ่ิมและ
รายได้ให้กับภาค 

  



 

เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. 2566 - 2570)  ๓๕ 

๔. เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค  
๔.๑ บทบาทของภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นฐานการผลิตการเกษตรทั้งข้าว อ้อยโรงงาน  

มันส าปะหลัง และเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิที่ดีที่สุดของประเทศ รวมทั้งมีท าเลที่ตั้งที่มีศักยภาพเหมาะสม
กับการเชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักทั้งในประเทศและประเทศเพ่ือนบ้าน มีทรัพยากรท่องเที่ยวที่หลากหลาย 
และมีสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยที่มีความสามารถเฉพาะทางที่โดดเด่น แต่มีปัญหาพ้ืนฐานคือ  
คนมีปัญหาทั้งในด้านความยากจนและคุณภาพชีวิต ประสบอุทกภัยและภัยแล้งซ้ าซาก และดินคุณภาพต่ า 
ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือจ าเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานโดยใช้ความรู้ 
เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน
ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในภาคให้มีการเจริญเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ 

๔.๒ ทิศทางการพัฒนาภาค การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือก าหนดทิศทางการพัฒนาตาม
แนวคิดการเป็นฐานการผลิตของประเทศที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นประตูเชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือ
สร้างโอกาสในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน โดยก าหนด 
ทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Northeast Direction) ที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนา ๓G ได้แก่ 
(1) การเป็นฐานการผลิตของประเทศที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green) เน้นส่งเสริมเกษตรปลอดภัย เกษตร
อินทรีย์ ขับเคลื่อนการพัฒนาด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG (เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจ
สีเขียว หรือ Bio Circular Green Economy) และการบริหารจัดการน้ าอย่างยั่งยืน (2) การเป็นประตู
เชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบ้าน (Gate) ใช้โอกาสจากการเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 
พัฒนาการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และโลจิสติกส์ และ (3) การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน (Growth) ใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการ
พัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สนับสนุนการพัฒนาศูนย์กลางบริการทาง
การแพทย์ พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ท่องเที่ยวชุมชน และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนทุกช่วงวัย 
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๔.๓ เป้าหมายการพัฒนาภาค พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้เป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจของ 
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง” 

๔.๔ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ค่าฐาน ค่าเป้าหมาย  
๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 

๑. อัตราการขยายตัวผลติภณัฑ ์
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ  
(ร้อยละ) 

มูลค่าผลติภณัฑ์ภาค  
แบบปริมาณลูกโซ่  

เฉลี่ยปี ๒๕๖๐-๒๕๖๓ 
958,492.80 ล้านบาท 

อัตราการขยายตัวผลติภณัฑ์ภาค 
เฉลี่ยปี ๒๕๖๐-๒๕๖๓  

ร้อยละ ๑.๕ ต่อป ี

อัตราการขยายตัวผลติภณัฑ์ภาคเฉลี่ย
ร้อยละ ๕.๐ ต่อป ี

๒. สัมประสิทธ์ิความไมเ่สมอภาค  
(Gini Coefficient) ในการกระจาย
รายได้ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ปี ๒๕๖๒ เท่ากับ 
๐.๔36 

ลดลงต่ ากว่า 
๐.๔36 

๔.๕ แนวทางการพัฒนา 

การก าหนดแนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้พิจารณาถึงความเชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) พร้อมทั้งพิจารณา โอกาส ศักยภาพ ปัญหา และข้อจ ากัด
ของภาค เพ่ือพัฒนาไปสู่การเป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง” โดยใช้ความรู้ เทคโนโลยี 
นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในภาคให้มีการ
เจริญเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ และการแสวงหาโอกาสการน าความรู้ ทุน เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยขับเคลื่อน
การพัฒนา โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

๔.๕.๑ พัฒนาภาคเกษตรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่มุ่งสู่ฐานเศรษฐกิจชีวภาพที่มีมูลค่าสูง 

ตัวชี้วัด ค่าฐาน ค่าเป้าหมาย  
๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 

อัตราการขยายตัวผลติภณัฑ์ภาคเกษตร  
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ (ร้อยละ) 

มูลค่าเฉลี่ยผลติภณัฑ ์
ภาคเกษตร แบบปริมาณลูกโซ ่

เฉลี่ย ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๓ 
159,603.18 ล้านบาท 

อัตราการขยายตัวของ 
ผลิตภณัฑ์ ภาคเกษตร  
เฉลี่ย ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๓ 

ร้อยละ ๐.๙ ต่อป ี

อัตราการขยายตัว 
ผลิตภณัฑ์ภาคเกษตร 
เฉลี่ยร้อยละ ๕.๕ ต่อป ี

 

  



 

เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. 2566 - 2570)  ๓๗ 

1) พัฒนาข้าวหอมมะลิ ทุ่งกุลาร้องไห้ ทุ่งสัมฤทธิ์ รวมทั้งพ้ืนที่ที่มีศักยภาพอ่ืนๆ ให้ได้
มาตรฐานเกษตรปลอดภัยและอินทรีย์ โดยพัฒนากระบวนการผลิต แปรรูป และจ าหน่ายข้าวหอมมะลิอินทรีย์
ทั้งระบบ ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการผลิตและแปรรูปโดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ชีวภาพ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 

2) ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนสู่การปลูกพืชที่มีมูลค่าสูงในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ อาทิ พืชผัก 
ไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวในพ้ืนที่จังหวัดเลย และสมุนไพร ในพ้ืนที่เมืองสมุนไพร ได้แก่ จังหวัดสกลนคร 
สุรินทร์ มหาสารคาม อ านาจเจริญ และอุดรธานี โดยจัดท าระบบข้อมูล และส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการแปรรูป
ให้มีปริมาณมากพอและมีคุณภาพตามระบบมาตรฐานการเกษตรและตามความต้องการของตลาดทั้งในและ
ต่างประเทศ 

3) ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสูงให้ได้มาตรฐานเพ่ือการส่งออก ในพ้ืนที่จังหวัด
สกลนคร มุกดาหาร นครพนม นครราชสีมา และจังหวัดที่มีศักยภาพ โดยสนับสนุนการปรับปรุงพันธุ์ ส่งเสริม
การปลูกแปลงหญ้าและปรับปรุงคุณภาพอาหารสัตว์ พัฒนาเทคโนโลยีการเลี้ยงและทักษะเกษตรกร  รวมทั้ง
การจัดระบบมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐานเพ่ือการส่งออก และเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายและขยายตลาด
ไปสู่อาเซียน 

4) พัฒนาสินค้าเกษตรโดยยึดหลักการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG (เศรษฐกิจ
ชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว หรือ Bio Circular Green Economy) รวมถึงส่งเสริมให้
เกิดการเชื่อมโยงและถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรมสมัยใหม่จากภาควิชาการในการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้า
เกษตรต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมชีวภาพ โดยให้สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยในภาคมีบทบาทเป็นฐานทาง
วิชาการสนับสนุนการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ ใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลที่กระจายอยู่ทุกพ้ืนที่ถ่ายทอด
ความรู้ และน าการวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 

5) พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นเกษตรกรอัจฉริยะในยุคดิจิทัลเพ่ือปรับเปลี่ยนสู่การ
ผลิตเกษตรสมัยใหม่ โดยการถ่ายทอดและสนับสนุนเทคโนโลยีทางการเกษตรให้แก่เกษตรกร ควบคู่กับการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการวางแผนการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตสินค้าที่
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

๔.๕.๒ บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอเพื่อรองรับการพัฒนาเมืองและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

ตัวชี้วัด ค่าฐาน ค่าเป้าหมาย  
๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 

ประชากรที่ประสบภัยพิบัติ  
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ (ร้อยละ) 

ประชากรที่ประสบภัยพิบัติ  
เฉลี่ยปี 2560-256๒ 

ร้อยละ ๒.๘ ต่อป ี
(รายงาน HAI) 

ประชากรที่ประสบภัยพิบัต ิ
ไม่เกินร้อยละ ๒.๘ ต่อป ี

1) จัดหาแหล่งน้ าและขยายพ้ืนที่ชลประทานในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพอย่างต่อเนื่องเพ่ือ
รองรับการเติบโตของเมืองและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ พร้อมกับน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการ
บริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพ และพัฒนาระบบส่งและกระจายน้ า ให้มีประสิทธิภาพและทั่วถึง ขยายผล
โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ และโคกหนองนา โมเดล เพื่อให้เกษตรกรรายย่อยสามารถท าการเกษตรได้ตลอดปี 



 

เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. 2566 - 2570)  ๓๘ 

2) บริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการเชิงลุ่มน้ าทั้งระบบเพ่ือแก้ไขปัญหาอุทกภัยและ 
ภัยแล้ง โดยด าเนินการในระดับลุ่มน้ าให้มีความสมดุลระหว่างการใช้น้ าทุกกิจกรรมกับปริมาณน้ าต้นทุน 
รวมทั้งพัฒนาแหล่งน้ าเดิมและแหล่งน้ าธรรมชาติที่เสื่อมโทรมหรือตื้นเขิน เพ่ือเพ่ิมปริมาณการเก็บกักน้ า  
บูรณาการการท างานของหน่วยงานต่าง ๆ และให้ประชาชนมีส่วนร่วมที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้  
เพ่ือให้การใช้น้ ามีประสิทธิภาพ และมีการจัดท าแผนบริหารจัดการน้ าทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาวเพ่ือป้องกัน
ความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้ง 

3) การจัดการคุณภาพน้ าในล าน้ าสาธารณะให้สามารถใช้ประโยชน์ในการผลิตและ
การพัฒนาเมือง โดยส่งเสริมให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียรวมชุมชนในพ้ืนที่เมืองตามแนวล าน้ าสาธารณะ อาทิ  
ล าตะคองตอนล่าง ส่งเสริมให้ภาคประชาสังคมและประชาชนมีบทบาทและส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและรักษา
คุณภาพน้ า   

๔.๕.๓ พัฒนาผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นไปสู่มาตรฐานสากลเพื่อสร้างเศรษฐกิจในชุมชน     

ตัวชี้วัด ค่าฐาน ค่าเป้าหมาย  
๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 

อัตราการขยายตัวรายได้จากการ
จ าหน่ายสินค้าหนึ่งต าบล หน่ึง
ผลิตภณัฑ์  
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ (ร้อยละ) 

รายได้จากการจ าหน่ายสินค้าหนึ่งต าบล 
หนึ่งผลิตภัณฑ ์

เฉลี่ยปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
๗๑,๔๘๙.๘๓ ล้านบาท 

อัตราการขยายตัวรายได ้
จากการจ าหน่ายสินค้า 

หนึ่งต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์  
เฉลี่ยปี ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 

ร้อยละ ๖.๗ ต่อป ี

อัตราการขยายตัวรายได ้
จากการจ าหน่ายสินค้า 

หนึ่งต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์  
เฉลี่ยร้อยละ ๑๐.๐ ต่อป ี

1) ยกระดับมาตรฐานสินค้ากลุ่มอาหารท้องถิ่นให้ได้มาตรฐาน เพ่ือสร้างรายได้ให้กับ
ชุมชนในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ อาทิ นครราชสีมา อุบลราชธานี อุดรธานี และขอนแก่น โดยส่งเสริมการผลิต
วัตถุดิบท้องถิ่นให้ได้มาตรฐาน ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่เชื่อมโยงกับอัตลักษณ์และวัฒนธรรม
ความเป็นอยู่ของชุมชน สร้างความพร้อมให้แก่ผู้ประกอบการและร้านอาหาร พัฒนาบรรจุภัณฑ์ ตลอดจนการ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลส่งเสริมการขาย 

2) ยกระดับมาตรฐานสินค้ากลุ่มผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าย้อมครามไปสู่การเป็นศูนย์กลาง
แฟชั่นในระดับภูมิภาค โดยพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ตลอดห่วงโซ่การผลิต สร้างคุณค่าของผ้าทออีสาน
ด้วยเรื่องราวที่เชื่อมโยงกับอัตลักษณ์ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมการด ารงชีวิตแบบพ้ืนถิ่น  สนับสนุนการวิจัย 
พัฒนาเทคโนโลยีสะอาดและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้า ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย
ครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้าและทุกวัย ตลอดจนให้ความส าคัญด้านทรัพย์สินทางปัญญา 

  



 

เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. 2566 - 2570)  ๓๙ 

๔.๕.๔ พัฒนาเมือง เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและเมืองชายแดน รวมทั้งพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NeEC-Bioeconomy) ให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจหลักของภาค   

ตัวชี้วัด ค่าฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 
๑. มูลค่าการลงทุนรวมในเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษชายแดนและพื้นท่ี
ระเบียงเศษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ล้านบาท) 

มูลค่าการลงทุน ๖ จังหวัด  
(หนองคาย นครพนม มุกดาหาร 
ขอนแก่น นครราชสีมา อุดรธานี) 

เฉลี่ยปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔ 
๕,๒๐๙.๑๐ ล้านบาท 

มูลค่าการลงทุนรวมในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนและพื้นท่ี

ระเบียงเศษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ปีละ ๖,๐๐๐ ล้านบาท 
๒. อัตราการขยายตัวมลูค่า 

การค้าชายแดน  
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ (ร้อยละ) 

มูลค่าการค้าชายแดน 
เฉลี่ยปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

๑๗๖,๐๔๐.๓๗ ลา้นบาท 

อัตราการขยายตัว 
มูลค่าการค้าชายแดน 
เฉลี่ยปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

ร้อยละ ๒.๙ ต่อป ี

อัตราการขยายตัว 
มูลค่าการค้าชายแดน 
เฉลี่ยร้อยละ ๕.๐ ต่อป ี

1) พัฒนาเมืองขอนแก่นและเมืองนครราชสีมาให้เป็นเมืองอัจฉริยะที่มีความน่าอยู่ 
โดยพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและศูนย์กลางบริการทางการแพทย์และสุขภาพ เพ่ือขับเคลื่อน
การพัฒนาเศรษฐกิจในยุคดิจิทัลให้มีความสามารถในการแข่งขันในระดับนานาชาติ พัฒนา เมืองในจังหวัด
มุกดาหาร หนองคาย อุดรธานี อุบลราชธานี บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด สกลนคร และนครพนม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ที่เป็น
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ สังคมและการบริการให้กับพ้ืนที่โดยรอบ โดยเน้นการพัฒนาการค้าและกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจใหม่ การเกษตรมูลค่าสูง ต่อยอดจากฐานเศรษฐกิจและศิลปวัฒนธรรมที่มีในพ้ืนที่  เพ่ือให้เกิด 
การกระจายความเจริญไปสู่พ้ืนที่โดยรอบ พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานในเมืองให้ครอบคลุมและได้มาตรฐาน
เพ่ือให้เพียงพอต่อความต้องการของคนทุกกลุ่ม ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแก้ ไขปัญหาของ 
กลุ่มเปราะบางในเมือง รวมทั้งวางแผนเพ่ือสงวนและรักษาพ้ืนที่สีเขียวอย่างเป็นระบบเพ่ือป้องกันการรุกล้ า
พ้ืนที่สีเขียวจากการขยายตัวของเมืองในอนาคต และส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

2) ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและผลักดันการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเพ่ือ
เชื่อมโยงชายแดน โดยเร่งก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ ๕ (บึงกาฬ-บอลิค าไซ) และแห่งที่ ๖ 
(อุบลราชธานี-สาละวัน) พัฒนาเส้นทางใหม่เชื่อมโยงบึงกาฬ-อุดรธานี ทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ หนองคาย-
อุบลราชธานี ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและระบบราง ตาก-นครพนม กาญจนบุรี-อุบลราชธานี หนองคาย-
แหลมฉบัง บึงกาฬ-สุรินทร์ รถไฟทางคู่ ช่วงขอนแก่น-หนองคาย ช่วงชุมทางถนนจิระ-อุบลราชธานี ทางรถไฟ
สายใหม่ ช่วงบ้านไผ่-มุกดาหาร-นครพนม ช่วงนครสวรรค์-บ้านไผ่ ช่วงศรีสะเกษ-ยโสธร-ร้อยเอ็ด ช่วง
อุบลราชธานี-ช่องเม็ก รถไฟความเร็วสูง และระบบขนส่งรางเบาเมืองขอนแก่นและเมืองนครราชสีมา รวมทั้ง
พัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีขนส่งขนาดใหญ่ เพ่ือเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมระหว่างไทย สปป.ลาว เวียดนาม 
กัมพูชา เมียนมา และจีน ให้มีความสะดวก ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
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3) ส่งเสริมพัฒนาพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนมุกดาหาร นครพนม และ
หนองคาย  รวมทั้งเมืองชายแดนให้มีความพร้อมส าหรับรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมที่เชื่อมโยงกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน โดยส่งเสริมและอ านวยความสะดวกในการลงทุนในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย 
พัฒนาด่านและบริการ CIQ ที่ได้มาตรฐานสากล พัฒนาเมืองในพ้ืนที่ให้เป็นเมืองน่าอยู่ท่ีมีการรักษาสิ่งแวดล้อม
และพ้ืนที่สีเขียวในเมือง สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการพัฒนาเศรษฐกิจและความมั่นคงใน
พ้ืนที่ชายแดน พัฒนาระบบบริหารจัดการแรงงานที่มีประสิทธิภาพที่เชื่อมโยงกับระบบการจ้างงานแรงงาน  
ต่างด้าว พร้อมทั้งเร่งรัดการด าเนินงานโครงการและมาตรการส าคัญในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  
เพ่ือเสริมสร้างความสามารถของวิสาหกิจชุมชนและภาคเอกชนในพ้ืนที่ผลักดันให้เกิดการเพ่ิมขึ้นของ  
ขีดความสามารถในการผลิต และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ 

4) ส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนที่ ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
(NeEC-Bioeconomy) ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี และหนองคาย ให้เกิดความเชื่อมโยง
ไปยังพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ อาทิ พ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง และเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง โดยพัฒนาการเกษตรและการผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง 
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรและการผลิตผลิตภัณฑ์
ชีวภาพ พัฒนาการตลาด การท่องเที่ยว และการประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมความร่วมมือของทั้ง ๔ จังหวัด 
รวมถึงความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสถาบันการศึกษา เพ่ือให้เกิดพลังใน 
การขับเคลื่อนการพัฒนาพ้ืนที่ รวมทั้งพัฒนาพ้ืนที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (EWEC) ที่
พาดผ่านจุดตัดกับแนวระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NeEC-Bioeconomy) ซึ่งเป็นผลดีใน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมร่วมกันในทั้งสองแนวพ้ืนที่พัฒนาเศรษฐกิจ โดยส่งเสริมภาคเอกชน วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจชุมชนเข้ากับห่วงโซ่คุณค่าและห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรม
เป้าหมายที่สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง พัฒนาผู้ประกอบการให้
เป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล เสริมสร้างความรู้ด้านดิจิทัล การเงิน การตลาดยุคใหม่ การเข้าถึงตลาดส่งออก 
แนวคิดโมเดลเศรษฐกิจ BCG และการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพและทุนทางวัฒนธรรม 
รวมถึงการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนที่ค านึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เพ่ือให้สามารถแข่งขันได้ใน
ระดับสากล  

5) เร่งรัดพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัลให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ พร้อมทั้งสนับสนุน
การใช้ประโยชน์เทคโนโลยีดิจิทัลในการผลิตและการท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทั้งในภาคเกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม ภาคบริการ และการบริการสาธารณะด้านสังคม เช่น การศึกษา และการสาธารณสุข 
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๔.๕.๕ พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้ได้มาตรฐาน  
เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน  

ตัวชี้วัด ค่าฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 
อัตราการขยายตัวรายได้จาก 
การท่องเที่ยว ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ  
(ร้อยละ) 

รายได้จากการท่องเที่ยว 
เฉลี่ยปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
๗๐,๕๔๑.๖๒ ล้านบาท 

อัตราการขยายตัวรายได ้
จากการท่องเที่ยว 

เฉลี่ยปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
หดตัวร้อยละ ๑๕.๒ ต่อป ี

อัตราการขยายตัวรายได ้
จากการท่องเที่ยว 

เฉลี่ยร้อยละ ๕.๐ ต่อป ี

1) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ธรรมะและศรัทธาความเชื่อ  
การท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) 
โดยใช้จุดเด่นหรืออัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเป็นจุดขาย และส่งเสริมชุมชนในการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่มี
ความหลากหลาย อาทิ ประเพณีท้องถิ่น อาหารท้องถิ่น โฆษณาประชาสัมพันธ์แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ต่างประเทศ เพ่ือสร้างการรับรู้สินค้า บริการ แหล่งท่องเที่ยวที่ สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชน และเมืองเก่า  
ได้แก่ เมืองเก่าบุรีรัมย์ เมืองเก่าพิมาย เมืองเก่าสุรินทร์ เมืองเก่านครราชสีมา เมืองเก่าสกลนคร และแหล่ง
ท่องเที่ยวชุมชนต่าง ๆ พัฒนาแบรนด์และสื่อสารความโดดเด่นของชุมชนในรูปแบบการเล่าเรื่อง (Storytelling)  

2) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา 
บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี โดยบูรณาการกิจกรรมแผนท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัดให้เชื่อมโยง
แหล่งท่องเที่ยวในเขตอารยธรรมอีสานใต้ และเชื่อมโยงสู่สปป.ลาว กัมพูชา และเวียดนาม เพ่ือเพ่ิมระยะเวลา
พ านักและค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวของกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ พัฒนาสินค้าและบริการที่มีจุดเด่นหรืออัตลักษณ์
ที่สร้างจากทุนทางวัฒนธรรม พัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการการท่องเที่ยววิถีใหม่ รักษามาตรฐานการ
ให้บริการ จัดท ากิจกรรมการท่องเที่ยวให้ท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี พัฒนาระบบโลจิสติกส์สนับสนุนนักท่องเที่ยว
อย่างเป็นระบบไปสู่แหล่งท่องเที่ยว ดูแลความปลอดภัยและสุขลักษณะให้นักท่องเที่ยว 

3) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวริมแม่น้ าโขงเชื่อมโยงกับอนุภาคลุ่มแม่น้ าโขง ใน
พ้ืนที่จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อ านาจเจริญ อุบลราชธานี และสกลนคร และพัฒนา
เส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวกับประเทศเพ่ือนบ้าน อาทิ สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง  เลย-อุดรธานี-
หนองบัวล าภู-หนองคาย-สปป.ลาว โดยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการให้สอดคล้องกับกระแสความ
นิยมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของสองฝั่งโขง พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย อาทิ การ
ท่องเที่ยวพักผ่อน ชมทัศนียภาพและวิถีชีวิตลุ่มแม่น้ าโขง (Leisure / Lifestyle) การท่องเที่ยวด้วยจักรยาน
และการเดินทางแบบคาราวาน (Cycling / Caravan Tours) การท่องเที่ยวเชิงมหกรรม (Festival / Events) 
พัฒนาถนนเชื่อมโยงระหว่างแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาท่าเรือและการท่องเที่ยวทางน้ าให้ได้มาตรฐานความ
ปลอดภัย ส่งเสริมการบริหารจัดการที่เกิดจากชุมชนเพ่ือสร้างงานและสร้างรายได้ 
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4) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ และอุทยานธรณี 
(Geopark) ในจังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ อุดรธานี หนองบัวล าภู ชัยภูมิ และนครราชสีมา โดยพัฒนา 
แหล่งท่องเที่ยว พิพิธภัณฑ์ และอุทยานธรณี (Geopark) ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต ออกแบบ
การจัดแสดง จัดนิทรรศการ มัลติมีเดีย หรือกิจกรรมต่าง ๆ ให้ผู้ชมมีส่วนร่วม มีความสนุกรื่นรมย์เสมอ  
(Play and Learn) ทั้งภาษาไทยและต่างประเทศเพ่ือขยายฐานนักท่องเที่ยวที่สนใจ รวมทั้งเน้นการสร้าง
คุณค่าของการท่องเที่ยวผ่านความหมายจากเรื่องราวความเป็นมาทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน
ของท้องถิ่น เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ ปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน
โฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวเพ่ือให้เข้าถึงได้ง่ายและ
กลับมาได้บ่อยครั้ง  

5) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ ศรีสะเกษ และ
นครราชสีมา โดยส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมกีฬาให้ครอบคลุมทุกมิติ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทั้งจาก  
การกีฬาและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง อาทิ ธุรกิจการแข่งขันต่าง ๆ การผลิตอุปกรณ์ ชุดกีฬา ของที่ระลึก สนามแข่งขัน 
อาหารเสริมและเครื่องดื่ม โรงแรม ร้านอาหาร การเดินทางและขนส่ง ประกันภัย สถาบันพัฒนากีฬาอาชีพ  
ทุกระดับ ส่งเสริมการศึกษาในด้านเวชศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา และการบริหารจัดการธุรกิจกีฬา 
เพ่ือผลิตบุคลากรรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมกีฬา สนับสนุนการจัดมหกรรมกีฬานานาชาติ รวมทั้ง
ส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างการรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยว 

6) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism) ของชุมชน
ท้องถิ่น ในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพทางด้านสาธารณสุขและบริการสุขภาพ ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม 
นครราชสีมา อุดรธานี นครพนม มุกดาหาร และหนองคาย โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และ
ความคิดสร้างสรรค์ ต่อยอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ การตลาด และส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านสื่อ
ออนไลน์อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้แหล่งท่องเที่ยวเป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น อาทิ แพทย์แผนไทยครบวงจร และ
การดูแลผู้สูงอายุ 

7) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน ดูแลความ
ปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว รวมทั้งการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ให้เป็นลักษณะ
เส้นทางท่องเที่ยว (Tourism Routes) ที่ส าคัญของพ้ืนที่และกระจายเส้นทางท่องเที่ยวให้หลากหลายโดยให้มี
การเชื่อมโยงในลักษณะเครือข่ายเพ่ือกระจายนักท่องเที่ยวจากเมืองหลักไปสู่ เมืองรอง ชุมชนและท้องถิ่น โดย
ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา เชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวระหว่างภาคเอกชนกับชุมชนและท้องถิ่น และ
เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านที่สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว รวมทั้งพัฒนาทักษะฝีมือ
บุคลากรในภาคบริการและการท่องเที่ยว จัดฝึกอบรมมัคคุเทศก์ด้านภาษาต่างประเทศ นอกจากนั้นพัฒนา
สินค้าหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) สินค้าวิสาหกิจชุมชน ของที่ระลึก ร้านอาหาร ที่พักให้มีคุณภาพดี โดย
ออกแบบตามแนวคิด อารยสถาปัตย์ (Universal Design) และเน้นการให้บริการด้านอาหารท้องถิ่นที่สะอาด 
ปลอดภัย รวมถึงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว 
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๔.๕.๖ ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนทุกช่วงวัยให้ได้มาตรฐานและแก้ปัญหาความยากจน
ให้กับผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม  

ตัวชี้วัด ค่าฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 

๑. สัดส่วนคนจนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ) 

สัดส่วนคนจน ปี ๒๕๖๓ 
ร้อยละ ๑๑.๕ 

สัดส่วนคนจนลดลงเหลือ 
ร้อยละ ๑๐.๐ 

๒. อัตราของผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งท่อ
น้ าดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
(ต่อประชากรแสนคน) 

อัตราของผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งท่อน้ าดี
เฉลี่ยปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

๙๙ ต่อประชากรแสนคน 

อัตราของผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งท่อน้ าดี
ลดลงเหลือ 

๘๕ ต่อประชากรแสนคน 

1) พัฒนาอาชีพและรายได้ของผู้มีรายได้น้อยในพ้ืนที่ที่มีสัดส่วนคนจนสูง เมื่อวัดด้าน
รายจ่ายเพ่ือการอุปโภคบริโภค อาทิ กาฬสินธุ์ นครราชสีมา นครพนม และศรีสะเกษ (ข้อมูลสัดส่วนคนจน  
ณ ปี ๒๕๖๓) โดยสร้างโอกาสให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อย มีที่ดินท ากินของตนเอง ส่งเสริมการมีอาชีพ สนับสนุน
ปัจจัยการผลิตและแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ ยกระดับฝีมือและอบรมให้ความรู้ เพ่ือให้มีรายได้เสริม
และเกิดความมั่นคงทางรายได้   

2) พัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมโรคเฉพาะถิ่น แก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ 
ในพ้ืนที่เสี่ยง อาทิ จังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น อุบลราชธานี และอุดรธานี (ข้อมูลอัตราของผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็ง
ท่อน้ าดี ณ ปี ๒๕๖๓) โดยส่งเสริมการเรียนรู้ในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับให้แก่ประชาชนทั้งในชุมชนและ
เยาวชนในสถานศึกษา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและค่านิยมในการบริโภคอาหารปรุงสุกจากปลาน้ าจืดมีเกล็ด  
ก าจัดสิ่งปฏิกูลจากชุมชนบริเวณรอบแหล่งน้ าอย่างถูกหลักสุขาภิบาล สร้างเครือข่ายโรงพยาบาลในการ 
คัดกรอง เฝ้าระวัง วินิจฉัยและรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับและผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ าดี พร้อมทั้งพัฒนาระบบคัดกรอง
กลุ่มเสี่ยงและระบบฐานข้อมูลเพื่อติดตามการท างาน 

3) พัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย ได้แก่ เด็กในครรภ์ถึงปฐมวัย โดยพัฒนา
โภชนาการแม่และเด็ก ส่งเสริมการบริโภคไอโอดีนและให้ความรู้แก่พ่อแม่หรือผู้ดูแลเด็กในด้านโภชนาการที่
เหมาะสมตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ และวิธีการเลี้ยงดูเด็กที่เหมาะสมเพ่ือกระตุ้นการพัฒนาเด็กในช่วง ๐-๖ ปีแรก 
และยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชนและพ้ืนที่ห่างไกลให้ได้มาตรฐาน เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพเด็กก่อน 
วัยเรียน ให้มีพัฒนาการความพร้อมทั้งทักษะสมอง ร่างกาย และสังคม พัฒนาผู้อยู่ในช่วงวัยศึกษา โดยพัฒนา
หลักสูตร ครูผู้สอน และการจัดการเรียนรู้ร่วมกับกลุ่มอาชีพ ผู้ประกอบการ และสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนมี
สมรรถนะตามความต้องการของตลาดรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ สร้างโอกาสที่เสมอภาคแก่เด็กจาก
ครัวเรือนยากจนให้มีโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะในพ้ืนที่จังหวัดที่มีปัญหาความยากจนในมิติ
การศึกษาสูงสุด ตามข้อมูลจากระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and 
Analytics Platform: TPMAP) อาทิ จังหวัดบึงกาฬ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ หนองบัวล าภู อุดรธานี และ
กาฬสินธุ์ (ข้อมูล TPMAP ณ ปี ๒๕๖๕) พัฒนาวัยแรงงาน โดยส่งเสริมการพัฒนาทักษะความรู้ใหม่เพ่ือให้ตรง
กับงานและอาชีพที่เปลี่ยนแปลงไปรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ และการพัฒนาทักษะเดิมเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการท างาน พัฒนาระบบสวัสดิการและความคุ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุมแรงงานทั้งในระบบ
และนอกระบบ เสริมสร้างความรู้และทักษะทางการเงินเพ่ือให้แรงงานมีความมั่นคงด้านรายได้และมีเงินออม
เพียงพอส าหรับด ารงชีพตลอดชีวิต พร้อมทั้งพัฒนาผู้สูงอายุให้เป็นพลังของสังคม โดยพัฒนาให้ผู้สูงอายุเป็น 
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ผู้ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ภูมิปัญญาที่สั่งสมมาสู่คนรุ่นหลัง ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้ท างานตาม
ศักยภาพ ส่งเสริมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ และพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการด าเนินชีวิตของ
ผู้สูงอายุ รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกช่วงวัยและพัฒนาทางเลือกในการเข้าถึงการเรียนรู้
ส าหรับผู้ที่ไม่สามารถเรียนในระบบการศึกษาปกติ 

๔.๖ ตัวอย่างแผนงานส าคัญ 

๔.๖.๑ แผนงานเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้และทุ่งสัมฤทธิ์ให้ได้
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 

1) สาระส าคัญ ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร ตลอดจน
ภูมิปัญญาและองค์ความรู้ที่น าไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนากระบวนการผลิตและการแปรรูปข้าวหอมมะลิ
คุณภาพสูงที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริงในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งยกระดับคุณภาพมาตรฐานและการยอมรับ
ของผู้บริโภค ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งต้องมีการพัฒนาทั้งมาตรฐานข้าวหอมมะลิและผลิตภัณฑ์ 
กระบวนการตรวจรับรองที่มีความรวดเร็ว และการตรวจสอบย้อนกลับที่เกษตรกรรายย่อยสามารถเข้าถึงได้
อย่างกว้างขวางและไม่เป็นภาระต้นทุนการผลิต 

2) ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของแผนงาน 

ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง 

• การจัดท าฐานข้อมลูเกษตรอินทรยี์ 

• วิจัยและพัฒนา 

• การบริหารจัดการน้ าในพ้ืนท่ี 

• ตรวจรับรองมาตรฐาน 

• การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 

• พัฒนาคุณภาพดิน 

• ส่งเสริมการแปรรูปโดยใช้
นวัตกรรมพัฒนาผลติภณัฑ์ให้มี
ความหลากหลายและไดม้าตรฐาน
ทั้งในและต่างประเทศ 

• ระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้า
เกษตรที่ได้มาตรฐาน 

 

• ประชาสมัพันธ์ ส่งเสริม 
การบริโภค 

• เพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์ 
และออฟไลน ์

• การส ารวจความต้องการสินคา้
เกษตรอินทรีย์ (ตลาดเฉพาะ) 

• การสร้างตราสินค้า 

๔.๖.๒ แผนงานพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฐานเศรษฐกิจ
ชีวภาพ (NeEC-Bioeconomy)  

1) สาระส าคัญ เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้
เป็นฐานอุตสาหกรรมชีวภาพแห่งใหม่ของประเทศ เชื่อมโยงการเกษตรและอุตสาหกรรมชีวภาพด้วยเทคโนโลยี
สมัยใหม่ตลอดห่วงโซ่การผลิต เน้นพัฒนาการเกษตรและการผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง พัฒนาผลิตภัณฑ์
ชีวภาพ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรและการผลิตผลิตภัณฑ์ชีวภาพ พัฒนา 
การตลาด การท่องเที่ยว และการประชาสัมพันธ์ 

  



 

เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. 2566 - 2570)  ๔๕ 

2) ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของแผนงาน 

ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง 

• การส่งเสริมการท าเกษตรสมัยใหม่
โดยใช้เทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อเพ่ิม
ผลิตภาพและผลผลิตทางการ
เกษตร 

• การส่งเสริมการลงทุนเพื่อ
สนับสนุนและผลักดันการพัฒนา
เศรษฐกิจชีวภาพ 

• พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุน
การพัฒนาการเกษตรและการผลิต
ผลิตภณัฑ์ชีวภาพ อาทิ การจัดตั้ง
ศูนย์ทดสอบห้องปฏิบัติการ หรือ
เครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยและได้
มาตรฐานสากล 

• พัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพ • การเพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์ 
และออฟไลน ์

• การสร้างความตระหนักของ
ผู้บริโภคถึงความส าคัญของ 
การบริโภคผลิตภัณฑ์ชีวภาพ 

• ส่งเสริมการท่องเที่ยวท่ีเชื่อมโยง
กับการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ 

 

 

 

 



 

 

ภาคกลาง 
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เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาคกลาง (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
๑. สภาพทั่วไป 

๑.๑ ที่ตั้ง ภาคกลางประกอบด้วย ๑๗ จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี อ่างทอง 
สิงห์บุรี ชัยนาท นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี สมุทรสาคร 
สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ มีอาณาเขตติดต่อกับสาธารณรฐั
แห่งสหภาพเมียนมาด้านตะวันตก ด้านเหนือติดกับจังหวัดอุทัยธานี  
นครสวรรค์ และเพชรบูรณ์ ด้านใต้ติดกับจังหวัดชุมพร ส่วนทิศตะวันออก
ติดกับจังหวัดนครราชสีมา นครนายก ฉะเชิงเทรา และอ่าวไทย  

๑.๒ พื้นที่และลักษณะภูมิประเทศ มีพ้ืนที่รวม ๔๑.๑๕ ล้านไร่ 
หรือร้อยละ ๑๒.๘ ของประเทศ ภูมิประเทศแบ่งออกเป็น ๓ ลักษณะ  
คือ ด้านตะวันตกเป็นพ้ืนที่สูงบริเวณเทือกเขาถนนธงชัยและตะนาวศรี 
เป็นแนวยาวไปทางใต้ตามแนวพรมแดน ตอนกลางเป็นที่ราบลุ่มแม่น้้าที่
เกิดจากการทับถมของดินตะกอนที่แม่น้้าเจ้าพระยาและแม่น้้าสาขาต่าง ๆ  
พัดพามา สภาพดินมีความอุดมสมบูรณ์สูง และตอนล่างเป็นพ้ืนที่ราบและ 
ที่ราบชายฝั่งทะเล 

๒. สถานการณ์การพัฒนาภาค  

2.๑ ด้านเศรษฐกิจ 

2.๑.๑ ภาพรวม  

๑) เศรษฐกิจภาคกลางมีขนาดใหญ่ เป็นอันดับสองของประเทศ รองจาก
กรุงเทพมหานคร โดยภาคกลางมีมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาค ณ ราคาประจ้าปี ๒๕๖๓ เท่ากับ ๓,๕๗๘,๘๑๓ ล้านบาท 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๒๒.๙ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ เมื่อเปรียบเทียบขนาดเศรษฐกิจของภาคกลาง  
ในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ กับในช่วง ๔ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓) พบว่า ภาคกลางมีสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย จากร้อยละ ๒๒.๕  
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ เป็นร้อยละ ๒๒.๙ ทั้งนี้เมื่อพิจารณาอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในช่วง
ระยะเวลาเดียวกันพบว่า เศรษฐกิจภาคกลางขยายตัวเฉลี่ยลดลงจากร้อยละ ๒.๗ ต่อปี ในระยะแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๑๑ เหลือร้อยละ ๑.๑๒ ต่อปี ในช่วง ๔ ปีที่ผ่านมาของแผนพัฒนาฯ ฉบบัที่ ๑๒ ซ่ึงสูงกว่าการขยายตัว
เฉลี่ยของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศท่ีร้อยละ ๑.๐๙ ต่อปี เล็กน้อย  

๒) โครงสร้างทางเศรษฐกิจของภาคกลางขับเคลื่อนโดยภาคอุตสาหกรรมและ
บริการ ซึ่งมีสัดส่วนในมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคคิดเป็นร้อยละ ๙๔.๑ ขณะที่ภาคเกษตรมีสัดส่วนที่ร้อยละ ๕.๙ 
ทั้งนี้เมื่อพิจารณาบทบาทความส้าคัญของภาคกลางในระดับประเทศ พบว่ามูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคอุตสาหกรรม
ของภาคกลางมีสัดส่วนสูงเป็นอันดับ ๑ ของประเทศ ที่ร้อยละ ๓๖.๐ ของมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคอุตสาหกรรม
ของประเทศ ขณะที่มีสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคบริการและภาคการเกษตรของภาคกลางอยู่ที่ร้อยละ ๑๗.๓ 
และร้อยละ ๑๕.๙ ของมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคบริการและภาคการเกษตรของประเทศ สะท้อนให้เห็นว่าบทบาทของ
ภาคกลางในมิติภาพรวมของโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศมีน้้าหนักอยู่ที่ ภาคอุตสาหกรรม ขณะที่ 
ภาคบริการยังเป็นรองกรุงเทพมหานครที่มีสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคบริการสูงถึงร้อยละ ๔๙.๑ ของมูลค่า
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ผลิตภัณฑ์ภาคบริการของประเทศ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากอัตราการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมในภาคกลาง 
พบว่ามีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยลดลงจากร้อยละ ๑.๖ ต่อปี ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เหลือร้อยละ ๐.๐๓ 
ต่อปี ในช่วง ๔ ปี ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ เช่นเดียวกันกับภาคบริการมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยลดลงจาก
ร้อยละ ๕.๑ ต่อปี เหลือเฉลี่ยร้อยละ ๒.๑ ต่อปี ในช่วงเวลาเดียวกัน ขณะที่ภาคการเกษตรขยายตัวเฉลี่ย
เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑.๖ ต่อปี จากที่หดตัวเฉลี่ยร้อยละ ๒.๓ ต่อปี ข้อเท็จจริงดังกล่าวสะท้อนให้ เห็นได้ว่า
ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการซึ่งเป็นภาคการผลิตหลักของภาคกลางมีความอ่อนไหวต่อสถานการณ์จาก
ภายนอกประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการหดตัวของห่วงโซ่อุปทานโลกจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ขณะที่ภาคการเกษตรกลับเป็นแหล่งรองรับก้าลังแรงงานที่ถูกเลิกจ้างและเป็นภาคการผลิต 
ที่สร้างรายได้ในท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้น แสดงให้เห็นได้ว่าภาคการเกษตรของภาคกลาง นอกจาก
จะสามารถตอบสนองต่อความต้องการภายในพ้ืนที่ได้อย่างเพียงพอแล้ว ยังสามารถกระจายผลผลิตไปยัง
ภายนอกพ้ืนที่เพ่ือเสริมสร้างรายได้ให้กับประเทศ 
ตารางท่ี ๑ : มูลค่าและโครงสร้างผลิตภัณฑ์ภาคกลาง ณ ราคาประจ าปี  

หน่วย : ล้านบาท 

สาขาการผลิต ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
เฉลี่ย  

ระยะแผนฯ ๑๑ 
(๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

เฉลี่ย  
ระยะแผนฯ ๑๒ 
(๒๕๖๐-๒๕๖๓) 

ภาคเกษตร 
สัดส่วน/GRP (ร้อยละ) 

๑๙๕,๙๐๖  ๒๐๒,๙๘๐  ๒๒๔,๖๔๐  ๒๒๖,๔๒๓  ๒๑๖,๑๔๗  ๒๑๒,๕๔๐  ๒๑๒,๕๔๐  
๕.๘              ๕.๗              ๖.๐              ๖.๐  ๖.๐  ๖.๘  ๕.๙  

ภาคอุตสาหกรรม 
สัดส่วน/GRP (ร้อยละ) 

๑,๖๗๕,๓๘๒  ๑,๗๔๑,๘๒๐  ๑,๘๒๓,๗๖๘  ๑,๘๐๑,๓๖๓  ๑,๗๒๐,๒๕๑  ๑,๖๑๐,๓๖๕  ๑,๗๗๑,๘๐๑  
๕๐.๐            ๔๙.๓            ๔๘.๗            ๔๗.๔  ๔๘.๑  ๕๑.๔  ๔๘.๔  

เหมืองแร่เหมืองหิน 
สัดส่วน/GRP (ร้อยละ) 

๓๗,๑๙๙ ๓๕,๗๗๘  ๓๔,๖๒๑  ๓๖,๑๗๑  ๓๒,๙๘๕  ๒๗,๐๓๗  ๓๔,๘๘๙  
๑.๑              ๑.๐              ๐.๙              ๑.๐              ๐.๙  ๐.๙  ๑.๐  

อุตสาหกรรม 
สัดส่วน/GRP (ร้อยละ) 

๑,๔๘๗,๑๖๗  ๑,๕๕๐,๙๖๕  ๑,๖๑๓,๒๙๔  ๑,๕๗๑,๙๐๑  ๑,๕๑๔,๐๓๔  ๑,๔๕๕,๔๕๘  ๑,๕๖๒,๕๔๙  
๔๔.๓            ๔๓.๙            ๔๓.๑            ๔๑.๔            ๔๒.๓  ๔๖.๕  ๔๒.๗  

ไฟฟ้าฯ  
สัดส่วน/GRP (ร้อยละ) 

๑๓๕,๘๕๖  ๑๓๙,๑๗๙  ๑๖๐,๓๗๓  ๑๗๖,๒๓๖  ๑๕๕,๖๗๕  ๑๑๔,๙๙๓  ๑๕๗,๘๖๖  
๔.๑              ๓.๙              ๔.๓              ๔.๖              ๔.๓  ๓.๗  ๔.๓  

การจัดหาน้า้ฯ 
สัดส่วน/GRP (ร้อยละ) 

๑๕,๑๖๑  ๑๕,๘๙๘  ๑๕,๔๘๐  ๑๗,๐๕๖  ๑๗,๕๕๗  ๑๒,๘๗๖  ๑๖,๔๙๘  
๐.๕              ๐.๔              ๐.๔              ๐.๔              ๐.๕  ๐.๔  ๐.๕  

ภาคบริการ 
สัดส่วน/GRP (ร้อยละ) 

๑,๔๘๒,๐๑๑  ๑,๕๙๑,๐๖๘  ๑,๖๙๕,๑๑๓  ๑,๗๖๙,๘๙๑  ๑,๖๔๒,๔๑๔  ๑,๓๑๐,๐๙๓  ๑,๖๗๔,๖๒๒  
๔๔.๒            ๔๕.๐            ๔๕.๓            ๔๖.๖            ๔๕.๙  ๔๑.๗  ๔๕.๗  

ค้าส่งค้าปลีกฯ 
สัดส่วน/GRP (ร้อยละ) 

๔๒๙,๕๕๖  ๔๗๖,๙๐๒  ๕๒๕,๑๒๑  ๕๔๗,๔๐๗  ๕๓๖,๐๔๔  ๓๗๕,๖๓๔  ๕๒๑,๓๖๙  
๑๒.๘            ๑๓.๕            ๑๔.๐            ๑๔.๔            ๑๕.๐  ๑๒.๐  ๑๔.๒  

ขนส่งฯ 
สัดส่วน/GRP (ร้อยละ) 

๒๕๐,๔๑๔  ๒๖๖,๙๗๔  ๒๖๙,๐๕๐  ๒๖๕,๕๓๕  ๑๖๑,๓๕๔  ๒๑๖,๒๒๒  ๒๔๐,๗๒๘  
๗.๕              ๗.๖              ๗.๒              ๗.๐              ๔.๕  ๖.๙  ๖.๖  

ที่พักและบรกิารด้าน
อาหาร 
สัดส่วน/GRP (ร้อยละ) 

๓๙,๕๘๘  ๔๘,๖๔๘  ๕๔,๙๔๘  ๖๒,๙๒๕  ๔๕,๑๕๒  ๓๓,๓๗๖  ๕๒,๙๑๘  

๑.๒              ๑.๔              ๑.๕              ๑.๗              ๑.๓  ๑.๑  ๑.๔  
อื่น ๆ 
สัดส่วน/GRP (ร้อยละ) 

๗๖๒,๔๕๑  ๗๙๘,๕๔๔  ๘๔๕,๙๙๔  ๘๙๔,๐๒๓  ๘๙๙,๘๖๕  ๖๘๔,๘๖๐.๔  ๘๕๙,๖๐๖.๔  
๒๒.๗  ๒๒.๖  ๒๒.๖  ๒๓.๕  ๒๕.๑  ๒๑.๘  ๒๓.๕  

มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคกลาง
สัดส่วน/GDP (ร้อยละ) 

๓,๓๕๓,๒๙๘  ๓,๕๓๕,๘๖๘  ๓,๗๔๓,๕๒๑  ๓,๗๙๗,๖๗๗  ๓,๕๗๘,๘๑๓  ๓,๑๓๒,๙๙๘  ๓,๖๖๓,๙๗๐  
          ๒๓.๐            ๒๒.๘            ๒๒.๙            ๒๒.๕            ๒๒.๙  ๒๓.๔  ๒๒.๘  

ผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ ๑๔,๕๙๐,๓๓๗ ๑๕,๔๘๘,๖๖๔ ๑๖,๓๗๓,๓๔๐ ๑๖,๘๙๒,๔๑๐ ๑๕,๖๓๖,๘๙๑ ๑๓,๓๖๗,๓๒๕ ๑๖,๐๙๗,๘๒๖ 
ที่มา : ประมวลข้อมูลโดยใช้ฐานข้อมูล GPP ของกองบัญชีประชาชาติ สา้นักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ 
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ตารางท่ี ๒ : อัตราการขยายตัวผลิตภัณฑ์ภาคกลาง จ าแนกตามภาคการผลิต แบบปริมาณลูกโซ่  
หน่วย : ร้อยละ 

สาขาการผลิต ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
เฉลี่ย  

ระยะแผนฯ ๑๑ 
(๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

เฉลี่ย  
ระยะแผนฯ ๑๒ 
(๒๕๖๐-๒๕๖๓) 

ภาคเกษตร - ๔.๘ ๕.๐ ๑๐.๔ - ๓.๕            - ๕.๔ - ๒.๓ ๑.๖ 
ภาคอุตสาหกรรม - ๐.๗ ๒.๓           ๓.๐           - ๑.๑           - ๔.๑ ๑.๖ ๐.๐ 

เหมืองแร่เหมืองหิน ๓.๓ - ๖.๐ - ๓.๘ ๕.๘ - ๖.๔ ๔.๘ - ๒.๖ 
อุตสาหกรรม - ๑.๓ ๒.๕ ๒.๘ - ๑.๘  - ๓.๕ ๑.๓ ๐.๐ 
ไฟฟ้าฯ  ๕.๙ ๐.๖ ๗.๔ ๓.๔ - ๑๐.๒ ๔.๘ ๐.๓ 
การจัดหาน้า้ฯ ๑๔.๒ ๕.๓ - ๔.๙ ๑๒.๘ ๘.๐ ๕.๖ ๕.๓ 

ภาคบริการ ๓.๙ ๖.๖ ๔.๘ ๓.๘ -๖.๙ ๕.๑ ๒.๑ 
ค้าส่งค้าปลีกฯ ๑.๙ ๘.๓ ๗.๘ ๒.๔ - ๑.๗ ๓.๕ ๔.๒ 
ขนส่งฯ ๕.๔ ๑๑.๘ ๑.๑ ๑.๕ - ๓๘.๔ ๕.๓ - ๖.๐ 
ที่พักและบรกิารด้านอาหาร ๑.๓ ๑๖.๑ ๗.๙ ๑๐.๔ - ๑๙.๙ ๑.๙ ๓.๖ 
อื่น ๆ ๔.๘ ๔.๐ ๕.๒ ๕.๔ ๐.๗ ๖.๔ ๓.๘ 

ผลิตภัณฑ์ภาคกลาง ๑.๐ ๔.๕ ๔.๓ ๑.๑ -๕.๔  ๒.๗ ๑.๑ 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ ๓.๔ ๔.๒ ๔.๒ ๒.๒ -๖.๒ ๓.๕ ๑.๑ 

ที่มา : ประมวลข้อมูลโดยใช้ฐานข้อมูล GPP ของกองบัญชีประชาชาติ สา้นักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ 

๓) เศรษฐกิจภาคกลางกระจุกตัวอยู่ในจังหวัดที่เป็นแหล่งอุตสาหกรรมและบริการ
ส าคัญของภาคและปริมณฑล โดยจังหวัดที่มีสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดสูงที่สุด ในปี ๒๕๖๓ คือ  
จังหวัดสมุทรปราการ ร้อยละ ๑๗.๙ ของผลิตภัณฑ์ภาค รองลงมาได้แก่ จังหวัดปทุมธานี ร้อยละ ๑๒.๐ 
สมุทรสาคร ร้อยละ ๑๑.๔ พระนครศรีอยุธยา ร้อยละ ๑๑.๑ นครปฐม ร้อยละ ๙.๘ และนนทบุรี ร้อยละ ๙.๖ 
โดยจังหวัดที่มีสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อภาคต่้าที่สุดคือ จังหวัดสิงห์บุรี ร้อยละ ๐.๗ สะท้อนให้เห็นว่า 
ภาคกลางยังมีการกระจายตัวของผลประโยชน์การพัฒนาไม่ทั่วถึงทุกพื้นที่ โดยจังหวัดที่มีมูลค่าผลิตภัณฑ์
จังหวัดต่อภาคสูง คือจังหวัดที่เป็นแหล่งอุตสาหกรรมและบริการส้าคัญของภาค ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นจังหวัด  
ที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ โดยเฉพาะจังหวัดในเขตปริมณฑลที่มีความได้เปรียบในเชิงระยะทางและความ
พร้อมของโครงข่ายคมนาคม ท้าให้สามารถรองรับการกระจายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เติบโตออกจาก
กรุงเทพฯ ไปยังพ้ืนที่ใกล้เคียงโดยรอบ หรือเป็นแหล่งสนับสนุนในการป้อนปัจจัยการผลิต ทั้งที่เป็นสินค้าขั้นปฐม
และสินค้าขั้นกลาง ตลอดจนก้าลังแรงงานเข้าสู่ศูนย์กลางการเติบโตในกรุงเทพฯ โดยจังหวัดที่เป็ นแหล่ง
อุตสาหกรรมส้าคัญของภาค ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นครปฐม 
และสระบุรี ขณะที่บริการส้าคัญของภาคตั้งอยู่ในจังหวัดปริมณฑล ได้แก่ สมุทรปราการ ซึ่งบริการส้าคัญของ
จังหวัดคือ บริการด้านการค้า และการขนส่ง ขณะที่จังหวัดนนทบุรี มีบริการที่ส้าคัญของจังหวัดคือ บริการด้าน
การค้า ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์  ปทุมธานี มีบริการ 
ที่ส้าคัญของจังหวัดคือ บริการด้านการค้า กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ และนครปฐม  มีบริการที่ส้าคัญ
ของจังหวัดคือ บริการด้านการค้า และการศึกษา ส้าหรับสาขาเกษตรกรรมยังคงกระจุกตัวอยู่ที่จังหวัดราชบุรี 
สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ กาญจนบุรี และนครปฐม ดังนั้น การรักษาพ้ืนที่ฐานการผลิตเดิมของภาคควบคู่กับ
การกระจายการพัฒนา เพ่ือเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าความเจริญทางเศรษฐกิจไปยังพ้ืนที่จังหวัดอ่ืน ๆ ให้ได้รับ
ประโยชน์จากการพัฒนาร่วมกันโดยยึดโยงลงถึงผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) รวมถึง
วิสาหกิจชุมชนและเศรษฐกิจระดับฐานรากท่ีชุมชนและประชาชนในพื้นที่ให้สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเอง 
ในการที่จะก้าวขึ้นสู่การต่อยอดการพัฒนาเพ่ือเติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืน จึงเป็นจุดมุ่งเน้นที่ควรให้ความส้าคัญ 
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๔) ภาคกลางมีมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคเฉลี่ ยต่อหัว (GRP per capita) สูงกว่า
ระดับประเทศ โดยในปี ๒๕๖๓ ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวประชากรของภาคกลางเท่ากับ ๒๓๙,๖๓๒ บาทต่อคนต่อปี 
สูงกว่าระดับประเทศที่มีมูลค่าผลิตภัณฑ์เฉลี่ยต่อหัวเท่ากับ ๒๒๔,๙๖๒ บาท ซึ่งจังหวัดที่มีมูลค่าผลิตภัณฑ์
จังหวัดเฉลี่ยต่อหัวสูงที่สุดคือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๔๓๖,๓๖๓ บาท รองลงมาได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร 
๓๘๒,๓๗๒ บาท สระบุรี ๓๒๑,๖๒๕ บาท นครปฐม ๒๘๘,๒๓๒ บาท และสมุทรปราการ ๒๘๕,๑๗๓ บาท 
ส่วนจังหวัดที่มีมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดเฉลี่ยต่อหัวต่้าที่สุดคือ จังหวัดสุพรรณบุรี ๑๐๕,๒๓๘ บาท ต่้ากว่าจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ๓๓๑,๑๒๕ บาท ข้อมูลดังกล่าวชี้ให้เห็นได้ว่าจังหวัดในภาคกลางยังมีความแตกต่างหรือ
ความเหลื่อมล้้าด้านการกระจายรายได้ 

ตารางท่ี ๓ : มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวประชากร 

หน่วย : บาทตอ่คนต่อป ี
กลุ่มจังหวัด/ภาค/ประเทศ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๒๕๘,๑๕๕ ๒๖๔,๑๘๖ ๒๗๕,๐๔๙ ๒๗๓,๕๑๗ ๒๖๕,๖๖๓ 
กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ๒๕๗,๗๑๙ ๒๖๔,๐๗๔ ๒๗๖,๑๓๒ ๒๗๗,๗๑๗ ๒๕๐,๙๘๗ 
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ ๑๔๒,๒๑๗ ๑๔๔,๙๓๒ ๑๕๕,๙๘๕ ๑๕๗,๑๐๑ ๑๔๙,๔๖๗ 
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒  ๒๔๔,๔๒๓ ๒๖๑,๔๘๔ ๒๗๑,๕๕๑ ๒๗๖,๗๑๖ ๒๖๗,๖๓๒ 
ภาคกลาง ๒๓๕,๖๕๔  ๒๔๓,๒๙๙  ๒๕๔,๗๙๗  ๒๕๖,๓๔๕  ๒๓๙,๖๓๒  
ประเทศ ๒๑๓,๕๕๓ ๒๒๕,๑๒๖ ๒๓๖,๙๒๗ ๒๔๓,๗๐๕ ๒๒๔,๙๖๒ 

ที่มา : กองบัญชีประชาชาติ ส้านกังานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

2.๑.๒ เศรษฐกิจรายสาขา  

๑) เกษตรกรรม 

• มูลค่าผลิตภัณฑ์สาขาเกษตรกรรมของภาคกลาง ณ ราคาประจ าปี ๒๕๖๓ 
เท่ากับ ๒๑๖,๑๔๗ ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๖.๐ ของมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาค และร้อยละ ๑๕.๙  
ของมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรของประเทศ โดยร้อยละ ๕๘.๔ ของมูลค่าผลิตภัณฑ์สาขาเกษตรกรรมมาจาก
การเพาะปลูกพืช โดยเฉพาะ พืชผัก ข้าว ไม้ผล และอ้อยโรงงาน ร้อยละ ๒๗.๐ มาจากการท้าปศุสัตว์ เลี้ยงสุกร 
สัตว์ปีก โคนม และโคเนื้อ ขณะที่ร้อยละ ๑๓.๐ มาจากการท้าประมงน้้าจืด และน้้าเค็ม และร้อยละ ๑.๖ มา
จากบริการทางการเกษตร และป่าไม้ ตามล้าดับ  

ตารางท่ี ๔ : โครงสร้างและอัตราการขยายตัวภาคเกษตร รายกิจกรรมการผลิต 
หน่วย : ร้อยละ 

กิจกรรมการผลิต 
โครงสร้างการผลิต อัตราการขยายตัว 

เฉลี่ยระยะแผนฯ ๑๑  
(๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

เฉลี่ยระยะแผนฯ ๑๒  
(๒๕๖๐-๒๕๖๓) 

เฉลี่ยระยะแผนฯ ๑๑  
(๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

เฉลี่ยระยะแผนฯ ๑๒  
(๒๕๖๐-๒๕๖๓) 

พืช ๖๖.๑ ๖๑.๗ - ๓.๔ ๒.๐ 
ปศุสัตว์ ๑๙.๖ ๒๔.๒ ๘.๙ ๒.๗ 
บริการทางการเกษตร และปา่ไม้ ๑.๖ ๑.๘ - ๐.๘ ๐.๑ 
ประมง ๑๒.๖ ๑๒.๓ - ๘.๕ ๐.๙ 
เกษตร ๑๐๐.๐ ๑๐๐.๐ - ๒.๓ ๑.๖ 

ที่มา : กองบัญชีประชาชาติ ส้านกังานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
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• ภาคกลางมีศักยภาพด้านการเกษตรที่หลากหลาย และเป็นสาขาที่รองรับ
ก้าลังแรงงานกว่าร้อยละ ๑๕.0 ของก้าลังแรงงานทั้งหมดของภาค (๘.๔๓ ล้านคน) ปี ๒๕๖๓ ภาคกลางมี
พ้ืนที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรรวมประมาณ ๑๗.๘๑ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๙ ของพ้ืนที่ใช้ประโยชน์ 
ทางการเกษตรทั้งประเทศ และมีระบบชลประทานครอบคลุมพ้ืนที่ ๑๐.๒๘ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๔  
ของพ้ืนที่ชลประทานทั้งประเทศ และเมื่อเทียบสัดส่วนพ้ืนที่ชลประทานกับพ้ืนที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร
พบว่า ภาคกลางมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ ๕๗.๗ ซึ่งสูงกว่าภาพรวมระดับประเทศที่มีสัดส่วนร้อยละ ๒๓.๔ 
ความครอบคลุมของพ้ืนที่ชลประทานโดยเปรียบเทียบที่อยู่ในระดับสูงดังกล่าว เป็นผลเนื่องมาจากภาคกลาง 
มีเขื่อนขนาดใหญ่ถึง ๖ เขื่อน ซึ่งมีความจุในการกักเก็บน้้าเพ่ือการอุปโภคและบริโภครวม ๒๘,๙๖๕  
ล้านลูกบาศก์เมตร ท้าให้พ้ืนที่การเกษตรของภาคกลาง โดยเฉพาะพ้ืนที่ใต้เขื่อนได้รับการจัดสรรน้้าเพ่ือท้า
การเกษตรผ่านระบบชลประทานอย่างครอบคลุมทั่วถึง นอกจากนี้ ภาคกลางยังมีลักษณะภูมิประเทศและ
ภูมิอากาศที่เอ้ืออ้านวยต่อการท้าการเกษตร ท้าให้เป็นแหล่งผลิตพืชผัก ผลไม้ ปศุสัตว์ และประมงหลากหลายชนิด 
รวมทั้ง ยังเป็นแหล่งอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรที่เชื่อมโยงกับแหล่งผลิตสินค้าเกษตรทั้งในพ้ืนที ่
ภาคกลางและภาคอ่ืน ๆ ด้วยโครงข่ายของระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีการพัฒนารองรับอย่างครอบคลุมทั่วถึง 
มีสถาบันและศูนย์วิจัยการเกษตรกระจายตัวอยู่ในพื้นที่ อาทิ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ที่จังหวัด
สุพรรณบุรี  มีศูนย์วิจัยข้าวตั้งอยู่ในพ้ืนที่หลายจังหวัด ได้แก่ จังหวัดชัยนาท สุพรรณบุรี ปทุมธานี และ
พระนครศรีอยุธยา นอกจากนี้ ยังมีตลาดค้าส่งค้าปลีกสินค้าเกษตรที่ส้าคัญในพ้ืนที่ เช่น ตลาดไท จังหวัดปทุมธานี 
ตลาดศรีเมือง จังหวัดราชบุรี ตลาดปลาสุวพันธ์ จังหวัดอ่างทอง และตลาดมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร เป็นต้น  

ตารางที ่๕ : พื้นที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร และพื้นที่ชลประทาน ปี ๒๕๖๓ 

กลุ่มจังหวัด 
พ้ืนที่ใช้ประโยชน์

ทางการเกษตร (ไร)่ 
พ้ืนที่ชลประทาน (ไร่) 

สัดส่วน 
พ้ืนที่ชลประทาน/พ้ืนที่เกษตร (ร้อยละ) 

ภาคกลางตอนบน ๖,๖๐๓,๖๓๙ ๔,๓๑๒,๕๕๕  ๖๕.๓ 
ภาคกลางปริมณฑล ๑,๘๑๐,๓๑๒ ๑,๘๔๘,๑๒๒  ๑๐๒.๑ 
ภาคกลางตอนล่าง ๑ ๖,๑๘๗,๘๐๒ ๓,๒๗๒,๒๒๓  ๕๒.๙ 
ภาคกลางตอนล่าง ๒ ๓,๒๐๖,๗๖๓ ๘๔๖,๘๐๗  ๒๖.๔ 
ภาคกลาง ๑๗,๘๐๘,๕๑๖ ๑๐,๒๗๙,๗๐๗  ๕๗.๗ 
ประเทศ ๑๔๙,๒๕๑,๙๔๑ ๓๔,๙๓๕,๐๔๑ ๒๓.๔ 

ที่มา : ส้านกังานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

• แหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่ส าคัญของภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดราชบุรี  
สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ กาญจนบุรี และนครปฐม โดยมีสัดส่วนมูลค่าการผลิตคิดเป็นร้อยละ ๑๕.๕  
ร้อยละ ๑๑.๒ ร้อยละ ๑๐.๘ ร้อยละ ๑๐.๕ และร้อยละ ๙.๔ ตามล้าดับ ทั้งนี้ การเพาะปลูกพืชที่ส าคัญของ
ภาค ได้แก่ ข้าว ซึ่งเพาะปลูกมากในจังหวัดสุพรรณบุรี ชัยนาท และพระนครศรีอยุธยา คิดเป็นสัดส่วนพ้ืนที่
เพาะปลูกข้าวนาปีร้อยละ ๓๓.๘ ของพ้ืนที่เกษตรภาคกลาง อ้อยโรงงาน แหล่งปลูกที่ส้าคัญ ได้แก่ จังหวัด
กาญจนบุรี ลพบุรี และสุพรรณบุรี คิดเป็นสัดส่วนเนื้อที่เก็บเกี่ยวอ้อยโรงงานร้อยละ ๑๕.๓ ของพ้ืนที่เกษตร
ภาคกลาง สับปะรดโรงงาน แหล่งปลูกที่ส้าคัญคือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คิดเป็นสัดส่วนพ้ืนที่เพาะปลูก
สับปะรดโรงงานร้อยละ ๑.๔ ของพ้ืนที่เกษตรภาคกลาง นอกจากนี้ยังมีแหล่งผลิตกล้วยไม้เพ่ือการส่งออกที่ท้า
รายได้และสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ ซึ ่งจังหวัดที ่มีเนื ้อที่เก็บเกี่ยวและผลผลิตมากที่สุดของภาคและ 
ของประเทศคือ จังหวัดนครปฐม รองลงมาคือ จังหวัดสมุทรสาคร คิดเป็นสัดส่วนเนื้อที่เก็บเกี่ยวกล้วยไม้ร้อยละ ๐.๑ 
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ของพ้ืนที่เกษตรภาคกลาง ด้านปศุสัตว์ ได้แก่ สุกร เลี้ยงมากที่สุดที่จังหวัดราชบุรี รองลงมาได้แก่ จังหวัดลพบุรี 
สุพรรณบุรี นครปฐม และสระบุรี เป็ดเนื้อ เลี้ยงมากที่สุดที่จังหวัดนครปฐม รองลงมาได้แก่ จังหวัดสระบุรี ลพบุรี 
กาญจนบุรี และราชบุรี เป็ดไข่ เลี้ยงมากที่สุดที่จังหวัดสุพรรณบุรี รองลงมาได้แก่ จังหวัดอ่างทอง นครปฐม 
ลพบุรี ชัยนาท และพระนครศรีอยุธยา ไก่เนื้อ เลี้ยงมากที่สุดที่จังหวัดลพบุรี รองลงมาได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี 
สระบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี และนครปฐม และไก่ไข ่เลี้ยงมากที่สุดที่จังหวัดนครปฐม รองลงมาได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี 
พระนครศรีอยุธยา สระบุรี และกาญจนบุรี โคนม เลี้ยงมากที่สุดที่จังหวัดสระบุรี รองลงมาได้แก่ จังหวัดลพบุรี 
ราชบุรี กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และนครปฐม โคเนื้อ เลี้ยงมากที่สุดที่จังหวัดกาญจนบุรี รองลงมาได้แก่ 
จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุพรรณบุรี และราชบุรี ส้าหรับด้านประมง ภาคกลางมีศักยภาพในการท้าการ
ประมงทั้งน้้าจืดและน้้าเค็ม โดยจังหวัดที่มีมูลค่าผลิตภัณฑ์สาขาประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าสูงที่สุดของภาค
คือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รองลงมาได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม และสมุทรปราการ 

• แม้ว่าภาคกลางมีศักยภาพและระบบโครงสร้างพื้นฐานที่มีการพัฒนารองรับ
การท าการเกษตร แต่พื้นที่ท าการเกษตรของภาคกลับมีแนวโน้มลดลงตามแรงผลักดันทางเศรษฐกิจ   
เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนพ้ืนที่ท้าการเกษตรของภาคกลางต่อพ้ืนที่การเกษตรทั้งประเทศ ในระยะแผนพัฒนาฯ  
ฉบับที่ ๑๑ กับในช่วง ๔ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ พบว่า ภาคกลางมีสัดส่วนพ้ืนที่เกษตรเฉลี่ยลดลง
เล็กน้อย จากร้อยละ ๑๒.๑ ต่อปี เหลือร้อยละ ๑๒.๐ ต่อปี โดยมีอัตราการขยายตัวของพ้ืนที่ท้าการเกษตรลดลง
จากที่เคยขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๐.๐๑ ต่อปี ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เป็นลดลงเฉลี่ยร้อยละ ๐.๐๓ ต่อปี 
ในช่วง ๔ ปีที่ผ่านมาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ซึ ่งจังหวัดที่มี พ้ืนที่เกษตรลดลงมากที่สุดคือ จังหวัด
สมุทรปราการ รองลงมาคือ จังหวัดสมุทรสาคร โดยเฉพาะในปี ๒๕๖๓ พ้ืนที่เกษตรของจังหวัดสมุทรปราการ
ลดลงถึงร้อยละ ๗.4 ทั้งท่ีเป็นจังหวัดที่มีสัดส่วนพื้นที่ชลประทานต่อพ้ืนที่เกษตรสูงถึงร้อยละ ๑๖๙.๓ โดยพื้นที่
ดังกล่าวถูกทดแทนด้วยการด้าเนินกิจกรรมในภาคอุตสาหกรรม การค้า และบริการ รวมทั้งที่อยู่อาศัย แนวโน้ม
ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าแรงกดดันทางเศรษฐกิจและประชากรที่ขยายตัวเพ่ิมขึ้น เป็นปัจจัยที่ส่งผลโดยตรงต่อ
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินภาคการเกษตรที่ผลิตภาพการผลิตโดยเปรียบเทียบยังไม่สามารถแข่งขัน
กับภาคการผลิตในสาขาอ่ืน ๆ ได้ 

• เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ยังมีสัดส่วนน้อย จากข้อมูล 
การตรวจรับรองเกษตรปลอดภัยของกรมวิชาการเกษตร ณ วันที่ 5 ตุลาคม ๒๕๖5 พบว่า ภาคกลางมีพ้ืนที่
ได้รับการรับรองเกษตรปลอดภัยรวมทั้งสิ้น ๑๐๘,๗๔๘.01 ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๐.๖ ของพ้ืนที่ท้าการเกษตรใน
ภาคกลางทั้งหมด โดยในจ้านวนดังกล่าว แบ่งออกเป็นพื้นที่ที่การรับรองยังไม่หมดอายุ ๙๘,๓๑๖.09 ไร่ และ 
ที่หมดอายุแล้ว ๑๐,๔๓1.92 ไร่ ขณะที่พ้ืนที่ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์มีจ้านวน 63,852.25 ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ ๐.๔ ของพ้ืนที่ท้าการเกษตรภาคกลาง โดยจังหวัดที่มีพ้ืนที่ได้รับการรับรองแหล่งผลิตสินค้า
เกษตรปลอดภัยมากที่สุดในภาคกลางคือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รองลงมาได้แก่ จังหวัดราชบุรี ปทุมธานี 
นครปฐม และกาญจนบุรี ส่วนจังหวัดที่มีพ้ืนที่ได้รับการรับรองแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์มากที่สุดคือ 
จังหวัดลพบรุ ีรองลงมาได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม และประจวบคีรีขันธ์ ทั้งนี้ ด้วยกระแสความต้องการ
สินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ที่จะมีมากขึ้นในอนาคต อันเป็นผลเนื่องมาจากพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคที่ค้านึงถึงและให้ความส้าคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพเชิงป้องกัน จะส่งผลให้การสนับสนุนและ
ส่งเสริมการท้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ยิ่งทวีความส้าคัญและต้องด้าเนินการขยายผลให้เท่าทันต่อ
ตามความต้องการที่เพ่ิมสูงขึ้นต่อไป 
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• ค่าจ้างแรงงานภาคการเกษตรปรับตัวสูงขึ้น โดยข้อมูลเปรียบเทียบในระยะ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ กับในระยะ ๔ ปี ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ พบว่าค่าจ้างแรงงานเฉลี่ยภาคการเกษตร
ของภาคกลางปรับตัวสูงขึ้นจาก ๖,๕๙๔ บาทต่อเดือน เป็น ๗,๐๙๖ บาทต่อเดือน ในขณะที่เทคนิครูปแบบการท้า
การเกษตรของภาคกลางยังเน้นการใช้แรงงานเข้มข้น จึงส่งผลให้ผลิตภาพการผลิตภาคการเกษตรโดย
เปรียบเทียบต่้ากว่าสาขาการผลิตอ่ืน และส่งผลให้เกษตรกรมีการใช้ปุ๋ยและสารเคมีเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือต้องการ
เพ่ิมผลผลิต ท้าให้มีสารพิษตกค้างในผลผลิตและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  

สรุป การท้าเกษตรภาคกลางยังเผชิญกับปัญหาส้าคัญที่ต้องเร่งด้าเนินการ
แก้ไข กล่าวคือ การใช้สารเคมีในกระบวนการผลิตเชิงพาณิชย์ที่ส่งผลให้คุณภาพดินและแหล่งน้้าธรรมชาติเสื่อม
โทรมลง รวมทั้งท้าให้เกิดสารพิษตกค้างในผลผลิต การประสบปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งซ้้าซากในหลายพ้ืนที่
เพาะปลูกของภาค การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเพาะปลูกพืชที่ไม่เหมาะสมและการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่เพาะปลูกไป
เป็นพ้ืนที่กิจกรรมในภาคอุตสาหกรรม การค้า การบริการ และที่อยู่อาศัยมากขึ้นตามแรงผลักดันทางเศรษฐกิจ 
นอกจากนี้ ต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรของภาคกลางยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจากการขยับตัวของค่าจ้าง
แรงงาน รวมถึงค่าจ้างเหมาด้าเนินการ อาทิ การจ้างเตรียมดิน บ้ารุงดูแลผลผลิต และการจ้างเก็บเกี่ยว ซึ่งเป็น
ผลเนื่องมาจากการขาดแคลนแรงงานจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของประชากรในพ้ืนที่ภาคกลาง ดังนั้น ในอนาคต
การท้าการเกษตรในพ้ืนที่ภาคกลางจ้าเป็นต้องปรับตัว โดยเฉพาะการปรับตัวให้สอดคล้องกับยุควิถีใหม่  
(New Normal) หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อาทิ การปรับจากการ
ผลิตแบบดั้งเดิมสู่การผลิตแบบใหม่ที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่มากขึ้น ตลอดจน
ต้องให้ความส้าคัญกับการผลิตที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยและมาตรฐานอินทรีย์ เพ่ือให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและ
สอดคล้องกับความต้องการของกระแสการบริโภคท่ีค้านึงถึงสุขภาพและการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ
การน้าเทคโนโลยีดิจิทัลทางการเกษตรมาใช้ในการบริหารจัดการฟาร์มและควบคุมต้นทุน ลดความเสี่ยงจาก 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ วางแผนการผลิตและการตลาด รวมทั้งการให้ความส้าคัญกับการเพิ่ม
มูลค่าสินค้าเกษตร โดยเน้นการผลิตสินค้าเกษตรตามเอกลักษณ์และความโดดเด่นแต่ละพ้ืนที่   

๒) อุตสาหกรรม 

• อุตสาหกรรมเป็นภาคการผลิตหลักของภาคกลาง มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคอุตสาหกรรม 
ณ ราคาประจ้าปี ๒๕๖๓ ของภาคกลาง มีค่าเท่ากับ ๑,๗๒๐,๒๕๑ ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๔๘.๑ ของ
มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาค โดยร้อยละ ๘๘.๐ เป็นมูลค่าผลิตภัณฑ์จากสาขาอุตสาหกรรม ๑,๕๑๔,๐๓๔ ล้านบาท 
ขณะที่ร้อยละ ๙.๐ มาจากสาขาการไฟฟ้าด้วยมูลค่า ๑๕๕,๖๗๕ ล้านบาท ร้อยละ ๑.๙ มาจากสาขาเหมืองแร่  
ซึ่งมีมูลค่า ๓๒,๙๘๕ ล้านบาท และร้อยละ ๑.๐ มาจากสาขาการจัดหาน้้าฯ มีมูลค่า ๑๗,๕๕๗ ล้านบาท 
อุตสาหกรรมจึงเป็นสาขาการผลิตที่มีบทบาทส้าคัญของภาคกลาง อย่างไรก็ดี เนื่องจากอุตสาหกรรมในพ้ืนที่
ภาคกลางส่วนใหญ่เป็นการรับจ้างผลิตหรืออยู่ในภาคการผลิตเดิมที่สร้างมูลค่าเพ่ิมได้ไม่มากนัก มีข้อจ้ากัดของ
ผลิตภาพแรงงานและความเข้มข้นของการใช้เทคโนโลยี ระดับการลงทุนในทรัพย์สินทางปัญญาและการสะสม
ทุนยังไม่เพียงพอต่อการส่งเสริมความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีด้วยตนเอง ท้าให้การผลิตส่วนใหญ่เน้น
การใช้แรงงานเข้มข้นและเทคโนโลยีขั้นต่้าที่แข่งขันกันด้วยราคา รวมทั้งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มีการพ่ึงพา
ต่างประเทศในสัดส่วนสูง ทั้งเงินลงทุน เทคโนโลยี ปัจจัยการผลิต และตลาดส้าหรับการส่งออก ดังนั้นเมื่อต้อง
เผชิญกับสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ซบเซาและสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
จึงส่งผลให้อุตสาหกรรมของภาคกลางในปี ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓ เกิดการหดตัวลงร้อยละ ๑.๘ และ ร้อยละ ๓.๕ 
ตามล้าดับ โดยอุตสาหกรรมยานยนต์ รถพ่วงและรถกึ่งพ่วง หดตัวสูงถึงร้อยละ ๒๓.๙ ในปี ๒๕๖๓ ท้าให้ในช่วง ๔ ปี 
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ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ อุตสาหกรรมของภาคกลางมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ ๐.๐๒ ต่อปี 
ลดลงจากที่เคยขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๑.๓ ต่อปี ในปีช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ สะท้อนให้เห็นถึงนัยส้าคัญที่
ภาคอุตสาหกรรมไทยไม่สามารถปรับเปลี่ยนให้เท่าทันต่อกระแสความต้องการของตลาดโลกที่มีแนวโน้ม
เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างรวดเร็ว 

• ภาคกลางเป็นที่ตั้งของอุตสาหกรรมหลักที่สร้างรายได้ให้กับประเทศ  
ภาคกลางมีสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์สาขาอุตสาหกรรมคิดเป็นร้อยละ ๓๘.๐ ของมูลค่าผลิตภัณฑ์สาขา
อุตสาหกรรมของประเทศ โดยอุตสาหกรรมส้าคัญที่มีสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์สูงสุดของสาขาอุตสาหกรรมภาคกลาง 
ได้แก่ (๑) อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๑๖.๒ แหล่งผลิตที่ส้าคัญ ได้แก่ 
จังหวัดสมุทรสาคร รองลงมา คือ จังหวัดปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ และราชบุรี (๒) อุตสาหกรรม 
การผลิตเครื่องดื่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๑๐.๖ แหล่งผลิตที่ส้าคัญ ได้แก่ จังหวัดนครปฐม รองลงมาคือ 
จังหวัดปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และสมุทรสาคร (๓) อุตสาหกรรมการผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๑๐.๒ แหล่งผลิตที่ส้าคัญ ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร รองลงมา คือ จังหวัดสมุทรปราการ 
นครปฐม และปทุมธานี (๔) อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ทาง
ทัศนศาสตร์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๙.๖ แหล่งผลิตที่ส้าคัญ ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รองลงมาคือ 
จังหวัดปทุมธานี (๕) อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๗.๒ แหล่งผลิต 
ที่ส้าคัญ ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร รองลงมาคือ จังหวัดนครปฐม และสมุทรปราการ (๖) อุตสาหกรรมการ
ผลิตผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่ท าจากแร่อโลหะ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๖.๕ แหล่งผลิตที่ส้าคัญได้แก่ จังหวัดสระบุรี 
และ (๗) อุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ รถพ่วงและรถกึ่งพ่วง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๖.๐ แหล่งผลิตที่ส้าคัญ 
ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ และพระนครศรีอยุธยา ส้าหรับอุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์สูงที่สุด
ของสาขาอุตสาหกรรมของประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารร้อยละ ๑๕.๓ รองลงมาคือ 
อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ทางทัศนศาสตร์ ร้อยละ ๙.๗ 
อุตสาหกรรมการผลิตถ่านโค้กและผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียม ร้อยละ ๙.๒ อุตสาหกรรมการผลิตเคมีภัณฑ์
และผลิตภัณฑ์เคมี ร้อยละ ๘.๕ อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องดื่ม ร้อยละ ๗.๔ อุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ 
รถพ่วงและรถกึ่งพ่วง ร้อยละ ๖.๙ และอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก ร้อยละ ๖.๗  

 เมื่อพิจารณาสัดส่วนโครงสร้างของประเภทอุตสาหกรรมหลักที่สร้างมูลค่า
ผลิตภัณฑ์สูงให้กับภาคกลางและประเทศรวมทั้งแหล่งผลิตส้าคัญแล้ว พบว่า อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของ
ประเทศส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ภาคกลาง ได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร อุตสาหกรรมการผลิต
เครื่องดื่ม อุตสาหกรรมการผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ทางทัศนศาสตร์ อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก และ
อุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ รถพ่วงและรถกึ่งพ่วง สะท้อนให้เห็นว่าภาคกลางเป็นพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการ
เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลักที่สร้างรายได้ให้แก่ประเทศ  

• อุตสาหกรรมของภาคกลางยังพึ่งพิงเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ขาดการถ่ายทอด
และพัฒนานวัตกรรมเป็นของตนเอง เป็นผลให้มูลค่าเพ่ิมของสาขาอุตสาหกรรมในผลิตภัณฑ์รายได้ของภาคกลาง
ลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับข้อเท็จจริงในระดับพ้ืนที่ที่พบว่าผู้ประกอบการในสาขาอุตสาหกรรมของ
พ้ืนที่ภาคกลางหลายโรงงาน เป็นโรงงานที่มีเครื่องจักรและรับผลิตสินค้าเพ่ือน้าไปติดตราสินค้า (Brand) ที่มี
อยู่แล้วของลูกค้า (Original Equipment Manufacturer: OEM) หรืออยู่ในภาคการผลิตเดิมที่สร้างมูลค่าเพ่ิมได้
ไม่มากนัก โดยอาจกล่าวได้ว่าภาคอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ภาคกลางยังถูกขับเคลื่อนด้วยกลุ่มอุตสาหกรรมดั้งเดิมที่
ต้องพ่ึงพิงการน้าเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศในสัดส่วนที่สูง ท้าให้สร้างมูลค่าเพ่ิมในประเทศได้น้อย ซึ่งสอดคล้อง
กับทิศทางของอุตสาหกรรมในระดับประเทศที่ข้อมูลจากตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต (Input - Output Table) 
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ชี้ให้เห็นว่า ภาคอุตสาหกรรมยังต้องพ่ึงพิงการน้าเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศประมาณร้อยละ ๓๐.๐ ในขณะที่
ใช้วัตถุดิบในประเทศประมาณร้อยละ ๔๐.๐ โดยสาขาการผลิตที่ยังต้องพ่ึงพิงการน้าเข้าปัจจัยการผลิตใน
สัดส่วนที่สูง อาทิ ยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นกลุ่มสินค้าส่งออกส้าคัญ
ของประเทศท่ีมฐีานการผลิตตั้งอยู่ในพ้ืนที่ภาคกลาง ขณะที่กลุ่มสินค้าที่เน้นวัตถุดิบภายในประเทศ ส่วนใหญ่เป็น
อุตสาหกรรมเบา เช่น การผลิตเครื่องแต่งกาย และการผลิตรองเท้า เป็นต้น นอกจากนี้ ยังพบว่าอุตสาหกรรมของ
ภาคกลางประสบกับข้อจ้ากัดของผลิตภาพแรงงานที่การพัฒนาทักษะและคุณภาพแรงงานเป็นไปอย่างล่าช้าและ
มีแนวโน้มที่จะต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากกระแสความท้าทายต่าง ๆ อาทิ พัฒนาการที่รวดเร็วของเทคโนโลยี 
โครงสร้างประชากรและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้อุตสาหกรรมไม่สามารถสร้างรายได้และ
สะสมทุนได้อย่างเพียงพอต่อการส่งเสริมความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีด้วยตนเอง ยิ่งไปกว่านั้น 
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการพัฒนาสู่อุตสาหกรรมเป้าหมายซึ่งต้องอาศัยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมหรือ
ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงยังมีขนาดเล็กและมีสัดส่วนมูลค่าเพ่ิมที่สร้างภายในประเทศและการใช้วัตถุดิบในประเทศไม่สูง 
เนื่องจากไม่ได้เป็นเจ้าของเทคโนโลยีหรือวัตถุดิบหลักโดยตรงและมีข้อจ้ากัดในการรับถ่ายทอดเทคโนโลยี 

สรุป ด้วยลักษณะของอุตสาหกรรมของประเทศและภาคกลางที่เน้นแข่งขัน 
ด้านต้นทุนและราคามากกว่าการลงทุนพัฒนาเชิงคุณภาพหรือการสร้างคุณค่าดังกล่าว จึงท้าให้สาขา
อุตสาหกรรมไม่สามารถตอบสนองต่อโอกาสที่มาจากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกได้อย่างเต็มที่  
เมื่อผนวกเข้ากบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่หลายประเทศท่ัวโลกด้าเนิน
นโยบายยกระดับการปกป้องทางการค้าและลดการพ่ึงพาการน้าเข้า จึงยิ่งส่งผลกดดันต่อการเติบโตทาง
เศรษฐกิจจากการส่งออกของประเทศและถ่ายระดับลงมาสู่อุตสาหกรรมของพ้ืนที่ภาคกลางซึ่งมีสัดส่วนกว่า  
๑ ใน ๓ ของผลิตภัณฑ์สาขาอุตสาหกรรมของประเทศ ดังนั้น การพัฒนาอุตสาหกรรมของพ้ืนที่ภาคกลาง 
ในระยะต่อไป จึงจ้าเป็นต้องเร่งรัดผลักดันการปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมที่เป็นศักยภาพเดิมของพื้นที่ไปสู่
การพัฒนาต่อยอดให้เป็นอุตสาหกรรมที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้สูงขึ้นโดยไม่ส่งผลกระทบด้านลบต่อ
สิ่งแวดล้อม ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของการผลิต เร่งยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและการเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่
มูลค่าโลก และยกระดับจากผู้รับจ้างผลิตที่ต้องพ่ึงพิงเทคโนโลยีจากต่างประเทศมาเป็นการผลิตที่เป็นเจ้าของ
ตราสินค้าตัวเองที่มีศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นเอง 

๓) การค้าส่งค้าปลีก 

• ภาคกลางเป็นแหล่งการค้าส่งค้าปลีกที่ส าคัญของประเทศรองมาจาก
กรุงเทพฯ ด้วยมูลค่าผลิตภัณฑ์สาขาการค้า ณ ราคาประจ้าปี ๒๕๖๓ เท่ากับ ๕๓๖,๐๔๔ ล้านบาท คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ ๑๕.๐ ของมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาค และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๒๐.๒ ของมูลค่าผลิตภัณฑ์สาขา
การค้าทั้งประเทศ รองจากกรุงเทพฯ โดยจังหวัดสมุทรปราการมีมูลค่าการค้าสูงสุดของภาคที่ร้อยละ ๒๐.๙ 
รองลงมา ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี ร้อยละ ๑๓.๖ สมุทรสาคร ร้อยละ ๑๒.๘ และนนทบุรี ร้อยละ ๑๑.๔ 
ตามล้าดับ เมื่อเปรียบเทียบขนาดมูลค่าผลิตภัณฑ์การค้าฯ ของภาคกลาง ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ 
กับในช่วง ๔ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ พบว่า มีสัดส่วนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ ๑๒.๐ ต่อปี เป็นร้อยละ 
๑๔.๒ ต่อปี ด้วยอัตราการขยายตัวเฉลี่ยเพิ่มข้ึนในทิศทางเดียวกันจากร้อยละ ๓.๕ ต่อปี ในระยะแผนพัฒนาฯ  
ฉบับที่ ๑๑ เป็นร้อยละ ๔.๒ ต่อปี ในช่วง ๔ ปีที่ผ่านมาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราการ
ขยายตัวเฉลี่ยของประเทศท่ีร้อยละ ๔.๗ ต่อปี โดยอัตราการขยายตัวรายปีของสาขาการค้าใน ๑๗ จังหวัดของ 
ภาคกลางนับแต่เริ่มแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ในปี ๒๕๕๕ จนถึงปี ๒๕๖๓ พบว่า มีอัตราการขยายตัวเพ่ิมขึ้นมา
โดยตลอด ยกเว้นปี ๒๕๖๓ ที่หดตัวลงร้อยละ ๑.๗ ซึ่งเป็นผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ท้าให้ภาคการค้าได้รับผลกระทบทั้งจากการค้าภายในประเทศและระหว่างประเทศจาก 
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การหยุดกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งส่งผลให้อุปสงค์ในสินค้าลดลง ยกเว้นสินค้าประเภทสุขอนามัยที่เพ่ิมสูงขึ้นและสินค้า
อุปโภคบริโภคประเภทน้้าดื่ม อาหารแห้ง ไข่ไก่  และของสดที่ประชาชนกักตุนเพ่ือเตรียมพร้อมส้าหรับ
สถานการณท์ี่ไม่แน่นอน  

แม้ว่าภาพรวมของเศรษฐกิจของภาครวมถึงประเทศจะได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ แต่เหตุการณ์ดังกล่าวได้สร้างโอกาสให้กับ
สาขาการค้า โดยเฉพาะธุรกิจ e-Commerce ที่แพลตฟอร์มต่าง ๆ ได้เติบโตและครองส่วนแบ่งการตลาดไป
จากธุรกิจการค้าแบบ Offline อย่างมีนัยส้าคัญ อันเนื่องมาจากพฤติกรรมการบริโภคและรูปแบบการใช้ชีวิต
ของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้ศูนย์กระจายและคลังสินค้าของบริษัท e-Commerce ขนาดใหญ่ 
อาทิ Lazada และ Shopee ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการรวมถึงศูนย์กระจายสินค้าอุปโภคบริโภคอ่ืน ๆ 
ที่ตั้งอยู่ในเขตปริมณฑลเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทิศทางของธุรกิจการค้าของภาคกลางในระยะต่อไป 
นอกจากจะต้องให้ความส้าคัญกับการปรับตัวเพ่ือให้เท่าทันต่อรูปแบบการบริโภคที่มีความเป็นปัจเจกบุคคล 
(Customize Demand) การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านบริการโลจิสติกส์ในการขนส่งและกระจายสินค้าที่
รวดเร็วถูกต้องตามเวลา (Just in Time) ยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ต้องบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๔) การค้าชายแดน 

• เสถียรภาพทางการเมืองของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาส่งผลโดยตรงต่อ
ศักยภาพด้านการค้าชายแดนของภาคกลาง ภาคกลางมีพ้ืนที่เชื่อมต่อกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาทางฝั่ง
ตะวันตก โดยเฉพาะบริเวณพ้ืนที่ชายแดนในเขตจังหวัดกาญจนบุรีและประจวบคีรีขันธ์ จึงส่งผลให้มีการพัฒนา
พ้ืนที่ของทั้งสองจังหวัดเป็นจุดผ่านแดนถาวรและจุดผ่อนปรนทางการค้าระหว่างชายแดนไทยและสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาที่ส้าคัญ ได้แก่ จุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้้าร้อน จุดผ่อนปรนทางการค้าด่านพระเจดีย์สามองค์  
(จุดผ่านแดนชั่วคราวเพ่ือการท่องเที่ยว) จังหวัดกาญจนบุรี และจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร ต้าบลคลองวาฬ 
อ้าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การค้าชายแดนของภาคกลาง ปี ๒๕๖๔ มีมูลค่าเท่ากับ 
๕๖,๓๓๕.๗๘ ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๕.๙ ของมูลค่าการค้าชายแดนประเทศ โดยเป็นมูลค่าการส่งออก 
๗๗๙.๕๕ ล้านบาท และน้าเข้า ๕๕,๕๕๖.๒๓ ล้านบาท สินค้าส่งออกจากไทยไปยังสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียน
มาที่ส้าคัญ ได้แก่ กุ้ง ปลา เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สินค้าแร่และเชื้อเพลิงอ่ืน ๆ ผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้า 
และสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรอ่ืน ๆ ขณะที่สินค้าน้าเข้าส้าคัญจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ได้แก่  
ก๊าซธรรมชาติ ปลาหมึกสด แช่เย็น แช่แข็ง สัตว์น้้า ผักและของปรุงแต่งจากผัก ทั้งนี้ภาคกลางขาดดุลการค้ากับ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมามาโดยตลอด อันเนื่องมาจากการน้าเข้าก๊าซธรรมชาติจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา เมื่อพิจารณาอัตราการขยายตัวของมูลค่าการค้าชายแดนพบว่า หดตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕.๙ ต่อปี  
ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และยังคงหดตัวลงอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓ ต่อปี ในช่วง ๔ ปีที่ผ่านมา
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
ที่ท้าให้ประเทศไทยต้องควบคุมการเข้า - ออกตลอดแนวชายแดนที่เป็นจุดเชื่อมต่อทางการค้าที่ส้าคัญอย่าง
เข้มงวด ประกอบกับปัญหาการเมืองในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาที่น้าไปสู่การก่อรัฐประหาร เมื่อวันที่  
๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ยังได้ส่งผลกระทบต่อการค้าและธุรกิจท่องเที่ยวชายแดนเป็นอย่างมาก ข้อเท็จจริงดังกล่าว
สะท้อนให้เห็นได้ว่าปัจจัยส้าคัญที่มีผลกระทบต่อการค้าชายแดนของภาคกลางมาโดยตลอดคือเสถียรภาพและ
ความมั่นคงทางการเมือง รวมทั้งกฎระเบียบการค้าชายแดนของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาที่ปรับเปลี่ยน
บ่อยครั้ง โดยเฉพาะการปิด - เปิดด่านชายแดนในฝั่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ซึ่งท้าให้ไทยสูญเสียโอกาส
ทางเศรษฐกิจจากระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้ลงทุนไว้เป็นมูลค่ามหาศาล  
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ตารางท่ี ๖ : มูลค่าการค้าชายแดนภาคกลาง อัตราการขยายตัวและสัดส่วน 
หน่วย : ล้านบาท/ร้อยละ 

มูลค่าการค้า ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
เฉลีย่ระยะแผนฯ ๑๑  
(๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

เฉลีย่ระยะแผนฯ ๑๒  
(๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

ส่งออก ๘๐๐.๔๐ ๗๐๐.๖๘ ๘๓๒.๒๕ ๑,๒๑๙.๙๙ ๙๖๗.๔๐ ๗๗๙.๕๕ ๑,๓๙๘.๙๒ ๘๙๙.๙๗  
อัตราการขยายตัว - ๓๔.๓ - ๑๒.๕ ๑๘.๘ ๔๖.๖       - ๒๐.๗    - ๑๙.๔ - ๒๓.๓ ๒.๖ 
สัดส่วน     ๑.๑  ๑.๑ ๑.๑  ๑.๕  ๑.๖  ๑.๔  ๑.๓ ๑.๓ 

น้าเข้า ๖๙,๖๗๐.๖๗ ๖๔,๒๓๒.๓๓ ๗๕๙๕๗.๐๔ ๗๗๙,๐๕๕.๒๑ ๕๙,๓๒๙.๒๕ ๕๕,๕๕๖.๒๓ ๑๐๓,๒๘๘.๗๘ ๖๖,๘๒๖.๐๑  
อัตราการขยายตัว - ๓๗.๕ - ๗.๘ ๑๘.๓  ๔.๑       - ๒๕.๐         - ๖.๔ - ๕.๔ - ๓.๔ 
สัดส่วน     ๙๘.๙  ๙๘.๙  ๙๘.๙ ๙๘.๕  ๙๘.๔  ๙๘.๖  ๙๘.๗  ๙๘.๗  

มูลค่ารวม ๗๐,๔๗๑.๐๗ ๖๔,๙๓๓.๐๑ ๗๖,๗๘๙.๒๙ ๘๐,๒๗๕.๒๐ ๖๐,๒๙๖.๖๕ ๕๖,๓๓๕.๗๘ ๑๐๔,๖๘๗.๗๐ ๖๗,๗๒๕.๙๙  
อัตราการขยายตัว  - ๓๗.๔ - ๗.๙ ๑๘.๓  ๔.๕   - ๒๔.๙         - ๖.๖ - ๕.๙ - ๓.๓ 
สัดส่วน ๑๐๐.๐ ๑๐๐.๐ ๑๐๐.๐ ๑๐๐.๐ ๑๐๐.๐ ๑๐๐.๐ ๑๐๐.๐ ๑๐๐.๐ 

ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 

๕) การท่องเที่ยว 

• ภาคกลางมีความโดดเด่นด้านประวัติศาสตร์ ศาสนาและความหลากหลาย
ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ โดยเป็นพ้ืนที่ชัยภูมิที่ตั้งของเมืองส้าคัญทางประวัติศาสตร์หลายเมือง เคยเป็น
ที่ตั้งของราชธานีที่เป็นศูนย์กลางทางการปกครอง อาทิ กรุงศรีอยุธยา เมืองลพบุรีหรือละโว้ เมืองนครปฐมหรือ
นครชัยศรี ขณะที่บางพ้ืนที่มีความส้าคัญทางประวัติศาสตร์ในช่วงสงครามโลก ท้าให้หลายพ้ืนที่ของภาคกลาง 
มีศักยภาพในการพัฒนาสู่การเป็นจุดหมายด้านการท่องเที่ยว ทั้งในมิติทางกายภาพที่มีโบราณสถานและ
โบราณวัตถุ รวมถึงศาสนสถานที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของเมืองในครั้งอดีตอยู่เป็นจ้านวนมาก 
อาทิ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เมืองโบราณอู่ทอง วัดพนัญเชิงวรวิหาร วัดไชยวัฒนาราม 
ปราสาทเมืองสิงห์ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร หรือในมิติของศิลปะ ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี 
วัฒนธรรมที่มีความงดงาม ประณีต ซึ่งสะท้อนเรื่องราวผ่านงานสถาปัตยกรรมในแต่ละยุคสมัย และได้ส่งต่อ
ผ่านการวิวัฒน์เป็นพ้ืนฐานทางวัฒนธรรมและธรรมเนียมปฏิบัติของคนในประเทศถึงปัจจุบัน  อาทิ มวยไทย 
การแพทย์และต้ารับยาไทย การนวดแผนไทย การท้าบุญ บวชนาค เครื่องรางของขลัง นอกจากนี้ ภาคกลาง 
ยังเป็นพ้ืนที่ที่มีความหลากหลายทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยสภาพภูมิประเทศที่มีทั้งภูเขา ป่าไม้ แม่น้้า 
และทะเล จึงท้าให้ภาคกลางมีจุดดึงดูดด้านการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในหลายพ้ืนที่ เช่น ชะอ้า หัวหิน  
น้้าตกเอราวัณ ทุ่งใหญ่นเรศวร เป็นต้น ส่งผลให้มผีู้เดินทางเข้ามาเยี่ยมเยือนในพ้ืนทีอ่ย่างต่อเนื่อง 

• การท่องเที่ยวของภาคกลางพึ่งพิงนักท่องเที่ยวในประเทศ เมื่อเปรียบเทียบ
จ้านวนนักท่องเที่ยวในช่วงก่อนเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พบว่า มีจ้านวน
นักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นจาก ๕๓.๙๖ ล้านคน สร้างรายได้ ๑๒๙,๒๖๒.๕๖ ล้านบาท ในปี ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นปีสุดท้าย
ของระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เป็นจ้านวน ๖๖.๑๕ ล้านคน สร้างรายได้ ๑๗๓,๒๘๗.๓๗ ล้านบาท  
ในปี ๒๕๖๒ โดยจังหวัดที่มีจ้านวนนักท่องเที่ยวมากที่สุด คือ จังหวัดกาญจนบุรี รองลงมา ได้แก่ จังหวัด
เพชรบุรี พระนครศรีอยุธยา และประจวบคีรีขันธ์ ส่วนจังหวัดที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวมากที่สุดคือ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ รองลงมา ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี กาญจนบุรี และพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้ กลุ่มนักท่องเที่ยว
หลักของภาคกลางเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยร้อยละ ๘๙.๕ และชาวต่างชาติร้อยละ ๑๐.๕ ขณะที่สัดส่วนที่มา
ของรายได้จากการท่องเที่ยวของพ้ืนที่มาจากชาวไทย ร้อยละ ๘๐.๙ และนักท่องเที่ยวต่างชาติ ร้อยละ ๑๙.๑ 
ตามล้าดับ สะท้อนให้เห็นว่าการท่องเที่ยวของภาคกลางพ่ึงพิงนักท่องเที่ยวชาวไทยเป็นหลัก   



เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาคกลาง (พ.ศ. 2566 - 2570) 12 

ตารางท่ี ๗ : จ านวน รายได้ และอัตราการขยายตัวของการท่องเที่ยวภาคกลาง ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔ 

รายการ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
เฉลี่ยแผนฯ ๑๑ 
(๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

เฉลี่ยแผนฯ ๑๒ 
(๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

ภาคกลาง         
นักท่องเท่ียว              

จ้านวน (ล้านคน) ๕๓.๙๖  ๖๒.๒๕  ๖๕.๕๘  ๖๖.๑๕  ๓๓.๑๙  ๒๐.๘๐  ๔๗.๔๘  ๔๙.๖๐  
สัดส่วนต่อประเทศ ๒๐.๓  ๒๑.๕  ๒๑.๖  ๒๑.๕  ๒๔.๒  ๒๘.๕  ๒๐.๕ ๒๓.๕ 
อัตราการขยายตัว ๕.๖  ๑๕.๔  ๕.๓  ๐.๙  - ๔๙.๘  - ๓๗.๓  ๙.๒ - ๑๓.๑ 

รายได้          
มูลค่า (ล้านบาท) ๑๒๙,๒๖๒.๕๖  ๑๕๘,๒๒๕.๑๘  ๑๗๑,๐๙๙.๑๙  ๑๗๓,๒๘๗.๓๗  ๗๔,๔๖๔.๐๐  ๔๒,๐๒๒.๐๓  ๑๐๘,๕๒๘.๓๓  ๑๒๓,๘๑๙.๕๕  
สัดส่วนต่อประเทศ ๖.๐                ๖.๔  ๖.๔  ๖.๓             ๙.๔            ๑๗.๔  ๖.๔ ๙.๒ 
อัตราการขยายตัว ๗.๕              ๒๒.๔  ๘.๑  ๑.๓  - ๕๗.๐  - ๔๓.๖  ๑๕.๑ - ๑๓.๘ 

ประเทศ         
นักท่องเท่ียว         

จ้านวน (ล้านคน)   ๒๖๕.๓๙   ๒๘๙.๘๒   ๓๐๓.๐๑   ๓๐๗.๑๔  ๑๓๗.๐๓   ๗๓.๐๔   ๒๓๑.๕๖   ๒๒๒.๐๑  
อัตราการขยายตัว  ๖.๕              ๙.๒              ๔.๕              ๑.๔  - ๕๕.๔  - ๔๖.๗  ๘.๘ - ๑๗.๔ 

รายได้         
มูลค่า (ล้านบาท) ๒,๑๕๕,๑๘๘.๙๘ ๒,๔๗๐,๗๒๔.๐๔ ๒,๖๙๔,๔๖๙.๙๕  ๒,๗๒๗,๙๐๓.๘๔  ๗๙๒,๕๓๔.๒๑  ๒๔๑,๓๕๐.๒๓  ๑,๖๙๙,๑๔๕.๖๕  ๑,๗๘๕,๓๙๖.๔๕  
อัตราการขยายตัว ๑๖.๑ ๑๔.๖ ๙.๑ ๑.๒ - ๗๐.๙ - ๖๙.๕ ๑๔.๓ - ๒๓.๑ 

ที่มา : กองเศรษฐกิจการท่องเท่ียวและกีฬา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

• การท่องเที่ยวของภาคกลางมีความอ่อนไหวต่อสถานการณ์ไม่ปกติ  
เหตุการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส่งผลท้าให้การท่องเที่ยวทั้งในประเทศและระหว่าง
ประเทศในปี ๒๕๖๓ และปี ๒๕๖๔ ชะลอตัวลงอย่างมีนัยส้าคัญ โดยรายได้จากการท่องเที่ยวของประเทศหดตัว
ลงอย่างต่อเนื่องถึงร้อยละ ๗๑.๐ และ ๖๙.๕ ตามล้าดับ เป็นผลให้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจ้านวนมาก
ต้องปิดกิจการลง เช่นเดียวกันกับสถานการณ์การท่องเที่ยวในพ้ืนที่ภาคกลางที่จ้านวนนักท่องเที่ยวลดลงอย่างมาก
จาก ๖๖.๑๕ ล้านคน (นักท่องเที่ยวชาวไทยร้อยละ ๘๙.๕ และชาวต่างชาติร้อยละ ๑๐.๕) ในปี ๒๕๖๒ เหลือ 
๓๓.๑๙ ล้านคน (นักท่องเที่ยวชาวไทยร้อยละ ๙๖.๕ และชาวต่างชาติร้อยละ ๓.๕) ในปี ๒๕๖๓ คิดเป็นมูลค่า
การท่องเที่ยวที่ภาคกลางต้องสูญเสียไปเป็นจ้านวนถึง ๙๘,๘๒๓ ล้านบาท หรือหดตัวลงร้อยละ ๕๗.๐ โดย
จังหวัดที่มีการหดตัวของมูลค่าการท่องเที่ยวสูงสุดคือ จังหวัดสมุทรสาคร รองมาได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ 
และปทุมธานี ตามล้าดับ ส่งผลกระทบต่อธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการท่องเที่ยว โดยมูลค่าผลิตภัณฑ์สาขาที่พัก
และบริการด้านอาหารของภาคกลาง ในปี ๒๕๖๔ ลดลงถึงร้อยละ ๑๙.๙ จากปี ๒๕๖๓ จ้านวนนักท่องเที่ยว
ลดลงเหลือ ๒๐.๘๐ ล้านคน (นักท่องเที่ยวชาวไทยร้อยละ ๙๙.๗ และชาวต่างชาติร้อยละ ๐.๓) สร้างมูลค่า
ให้แก่ภาคกลางได้เพียง ๔๒,๐๒๒.๐๓ ล้านบาท (รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยร้อยละ ๙๙.๗ และนักท่องเที่ยว
ต่างชาติร้อยละ ๐.๔) ข้อเท็จจริงดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าธุรกิจการท่องเที่ยวของภาคกลางมีการตอบสนองต่อ
เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบเชิงลบอย่างรวดเร็วและเป็นไปในทิศทางเดียวกับแนวโน้มประเทศ  

• ภาคกลางมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวของนักท่องเที่ยวต่ า เนื่องจากนักท่องเที่ยว
หลักของภาคกลางส่วนใหญ่เป็นชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวในพ้ืนที่ด้วยพาหนะส่วนตัวเพ่ือเยี่ยมชมสถานที่
และเดินทางต่อไปยังพื้นที่ท่องเที่ยวในจังหวัดอื่นและเดินทางกลับบ้านพัก รวมทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติ
จะเดินทางกลับไปพ้านักค้างคืนที่กรุงเทพมหานคร ภายหลังจากท่องเที่ยวในพ้ืนที่ภาคกลาง เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยว
ของภาคกลางอยู่ใกล้กรุงเทพฯ จึงส่งผลให้ภาคกลางยังไม่สามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวพ้านักค้างคืนในพ้ืนที่
ได้มาก นอกจากนี้ยังพบว่า แหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งยังไม่เป็นที่รู้จักในระดับสากล รวมถึงการท่องเที่ยวของภาคกลางยัง
เป็นการน้าเสนอแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นสถานที่ทางกายภาพโดยขาดเรื่องราวและกิจกรรม ท้าให้ไม่สามารถสร้าง
ประสบการณ์หรือความประทับใจได้ในระดับที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางกลับมาเที่ยวซ้้าได้ ตลอดจน
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กิจกรรมเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวยังไม่สามารถเชื่อมโยงเข้ามาอยู่ในห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยวได้อย่างเต็ม
รูปแบบในลักษณะที่จะท้าให้นักท่องเที่ยวยินดีที่จะใช้จ่ายเพ่ิมเติมหรือตรึงนักท่องเที่ยวให้ยินดีที่จะใช้ เวลาใน
สถานที่ท่องเที่ยวของภาคกลางจนตัดสินใจพ้านักค้างคืนในพื้นที่ได้ ดังนั้นการพัฒนากิจกรรมการ
ท่องเที่ยวที่เป็นศักยภาพของพ้ืนที่ให้สอดคล้องกับความต้องการที่มีความหลากหลายมากขึ้นเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวให้
พักค้างคืนและใช้จ่ายในพ้ืนที่ จึงเป็นประเด็นส้าคัญที่ต้องเร่งพัฒนา นอกจากนี้ภาคีทุกภาคส่วนต้องมีการปรับตัว
ด้านการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่ค้านึงถึงความปลอดภัยด้านสุขภาพอนามัยและการ
เว้นระยะห่างทางสังคมทีส่่งผลให้การเดินทางท่องเที่ยวในรูปแบบหมู่คณะมีแนวโน้มลดลงเป็นการท่องเที่ยวกลุ่ม
เล็กที่มีความต้องการเฉพาะเจาะจงและให้ความส้าคัญกับคุณภาพการให้บริการที่ได้มาตรฐานมากขึ้น โดยการ
ท่องเที่ยวต้องปรับตัวให้เท่าทันกับบริบทการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ด้วยการยกระดับพัฒนาไปสู่การท่องเที่ยวเชิง
คุณภาพ มีการดูแลรักษาความสะอาด สุขอนามัย บนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
น้าจุดเด่นและความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละพ้ืนที่มาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นเพ่ือดึงดูด
การท่องเที่ยว  

2.๑.๓ เศรษฐกิจระดับครัวเรือน  

ประชากรของภาคกลางมีแนวโน้มมีรายได้และหนี้สินครัวเรือนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น จากข้อมูล
ล่าสุดปี ๒๕๖๒ พบว่า ภาคกลางมีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนที่ ๒๙,๒๖๒ บาทต่อเดือน สูงกว่าระดับประเทศ  
(๒๖ ,๐๑๘ บาทต่อเดือน) เพ่ิมขึ้นจาก ๒๘,๖๘๕ บาทต่อเดือน ในปี ๒๕๕๘ โดยมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย  
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒) ร้อยละ 2.1 ต่อปี สูงกว่าระดับประเทศท่ีขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๑.๒ ต่อปี ซึ่งจังหวัดที่มี
รายได้เฉลี ่ยครัวเรือนสูงที ่ส ุดของภาค คือ จังหวัดปทุมธานี ๔๖,๙๗๘ บาทต่อเดือน รองลงมาคือ จังหวัด
สมุทรสงคราม ๓๘,๓๙๕ บาทต่อเดือน นนทบุรี ๓๗,๕๐๒ บาทต่อเดือน และนครปฐม ๓๔,๔๓๖ บาทต่อเดือน 
ส่วนจังหวัดที่มีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนต่้าสุดในภาค คือจังหวัดสุพรรณบุรี ๑๖,๕๐๔ บาทต่อเดือน อย่างไรก็ตาม 
หนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนของภาคกลางยังคงสูงกว่าระดับประเทศ ในปี ๒๕๖๒ ภาคกลางมีหนี้สินเฉลี่ยต่อ
ครัวเรือน ๑๗๓,๓๘๕ บาท สูงกว่าระดับประเทศ (๑๖๔,๐๕๕ บาท) และเพ่ิมขึ้นจาก ๑๕๕,๕๗๑ บาท ในปี ๒๕๕๘ 
โดยมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒) ร้อยละ ๐.๑ ต่อปี ต่้ากว่าระดับประเทศที่ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 
๒.๓ ต่อปี จังหวัดที่มีหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนสูงที่สุดของภาค คือ จังหวัดปทุมธานี ๒๘๘,๑๑๐ บาท รองลงมา 
คือ จังหวัดนนทบุรี ๒๔๘,๐๑๐ บาท สระบุรี ๒๔๕,๑๗๖ บาท และพระนครศรีอยุธยา ๒๓๕,๘๐๖ บาท ส่วนจังหวัด
ที่มีหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนต่้าสุดในภาค คือ จังหวัดสุพรรณบุรี ๖๐,๑๕๓ บาท ซึ่งหนี้สินส่วนใหญ่เกิดจากการ
กู้ยืมเพ่ือใช้จ่ายในครัวเรือนและใช้ซื้อหรือเช่าซื้อบ้านและที่ดิน 

2.๑.๔ โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์  ครอบคลุมภาคกลาง 
มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่ค่อนข้างสะดวกทั้งทางบก ทางน้้า และทางอากาศ โดยทางบกภาคกลางมีเส้นทาง
ถนนสายหลักขนาดไม่ต่้ากว่า ๔ ช่องจราจรเชื่อมโยงทุกจังหวัดและโครงข่ายหลักของประเทศที่เชื่อมสู่ภาคต่าง ๆ  
มีระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเชื่อมกรุงเทพฯ ออกสู่พ้ืนที่ปริมณฑลทุกทิศทาง และมีถนนกาญจนาภิเษก หรือ ถนน
วงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ เป็นทางเลี่ยงเมืองที่เชื่อมทางสายหลักไปสู่ทุกภาคของประเทศ เพ่ือแก้ปัญหา
การจราจรติดขัดในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล นอกจากนี้ ยังมีเส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ 
(North-South Economic Corridor: NSEC) และเส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ (Southern Economic 
Corridor: SEC) ที่สามารถเชื่อมโยงไปยังประเทศต่าง ๆ ได้โดยรอบ อาทิ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐประชาชนจีน ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม รวมทั้งยังมีศักยภาพในการขนส่งทางราง โดยมีทางรถไฟ ๕ สาย คือ สายเหนือ  
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สายตะวันออกเฉียงเหนือ สายตะวันออก สายใต้ และสายแม่กลอง นอกจากนี้ ยังมีศักยภาพในการขนส่งทาง
ล้าน้้าภายในภาค ได้แก่ เส้นทางแม่น้้าเจ้าพระยา ป่าสัก แม่กลอง และท่าจีน แต่ยังใช้ได้ไม่เต็มศักยภาพ เนื่องจาก
ปัญหาล้าน้้าตื้นเขินในบางช่วง ส้าหรับการคมนาคมขนส่งทางอากาศ มีท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ และท่า
อากาศยานดอนเมือง และอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าเชื่อมโยง ๓ ท่าอากาศยาน ดอนเมือง - สุวรรณภูม ิ- 
อู่ตะเภา ให้เป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคอาเซียน และยังมีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ที่อยู่
ระหว่างด้าเนินการในภาค ได้แก่ รถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพมหานคร - โคราช รถไฟทางคู่ช่วงนครปฐม - หัวหิน 
หัวหิน - ประจวบคีรีขันธ์ ฉะเชิงเทรา - คลองสิบเก้า - แก่งคอย ลพบุรี - ปากน้้าโพ ฯลฯ ทางหลวงพิเศษระหว่าง
เมือง (มอเตอร์เวย์) ๒ เส้นทาง ได้แก่ ๑) เส้นทางบางใหญ ่- กาญจนบุรี และ ๒) เส้นทางบางปะอิน - นครราชสีมา  

จากศักยภาพดังกล่าวท้าให้ภาคกลางมีมูลค่าผลิตภัณฑ์สาขาการขนส่งฯ ณ ราคา
ประจ้าปี ๒๕๖๓ เท่ากับ ๑๖๑,๓๕๔ ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๔.๕ ของมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาค และคิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ ๒๑.๖ ของมูลค่าผลิตภัณฑ์สาขาการค้าทั้งประเทศ รองจากกรุงเทพฯ โดยจังหวัด
สมุทรปราการมีมูลค่าการขนส่งสูงสุดของภาคที่ร้อยละ ๔๕.๖ รองลงมา ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ร้อยละ ๑๐.๕ และนนทบุรี ร้อยละ ๗.๒ ตามล้าดับ ส้าหรับอัตราการขยายตัวเปรียบช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ 
และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ พบว่า ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนร้อยละ 
๕.๓ ขณะที่ในช่วง ๔ ปีที่ผ่านมาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ หดตัวเฉลี่ยร้อยละ ๖.0 เนื่องจากปี ๒๕๖๓  
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ท้าให้เกิดการหดตัวสูงถึง
ร้อยละ ๓๘.๔ นอกจากนี้ ภาคกลางยังขาดการพัฒนาความเชื่อมโยงที่มีประสิทธิภาพระหว่างการขนส่ง 
ต่างรูปแบบ ซึ่งในอนาคตการเติบโตของธุรกิจ e-Commerce การลดระยะเวลาและต้นทุนในการคมนาคม
ขนส่งจะทวีความส้าคัญมากยิ่งขึ้น ประกอบกับการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงโครงข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการขนส่งและโลจิสติกส์ ที่จะเข้ามามีบทบาทส้าคัญในการพัฒนาการขนส่ง  
จะส่งผลกดดันให้ภาคกลางต้องเร่งพัฒนาและใช้ประโยชน์จากโครงข่ายในการเพ่ิมขีดความสามารถของพ้ืนที่ 
โดยยังพบว่ามีหลายจังหวัดในภาคกลางที่มีสัดส่วนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตค่อนข้างน้อย อยู่ที่ร้อยละ 61 - 66  
ของจ้านวนประชากรจังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง และชัยนาท ดังนั้นในอนาคตภาคกลาง
ต้องเร่งพัฒนาระบบขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบเชื่อมต่อ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ลดต้นทุนการคมนาคมขนส่ง รวมทั้งการเชื่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เชื่อมโยงแหล่งผลิต ศูนย์กระจายสินค้า และตลาด อันจะน้าไปสู่การลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมความรวดเร็ว และ
ลดความเสียหายจากการขนส่ง รวมทั้งต้องด้าเนินการผลักดันการพัฒนาตามแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคกลาง - ตะวันตก (CWEC) ในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา และนครปฐม 
ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือให้เกิดการกระจายการพัฒนาและความเจริญไปยังพ้ืนที่ทางฝั่งตะวันตกของภาค
และสามารถท้าให้เกิดการพัฒนาที่เชื่อมโยงระหว่างฝั่งตะวันตกและตะวันออกและลดความแออัดของกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลได้อีกด้วย  
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2.๒ ด้านสังคม 

2.๒.๑ ประชากร 

1) ภาคกลางมีอัตราการเพิ่มขึ้นของจ านวนประชากรสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ 
ข้อมูลจากกรมการปกครอง ในปี ๒๕๖๓ ภาคกลางมีจ้านวนประชากรทั้งสิ้น ๑๒.๑๕ ล้านคน (ชาย ๕.๘๖ ล้านคน 
หญิง ๖.๒๙ ล้านคน) หรือร้อยละ ๑๘.๔ ของประเทศ เพ่ิมขึ้นจาก ๑๑.๙๓ ล้านคน ในปี ๒๕๕๙ โดยอัตรา 
การเพ่ิมของจ้านวนประชากรรวมของภาคเฉลี่ยในช่วงปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ อยู่ที่ร้อยละ ๐.๕ ต่อปี สูงกว่าอัตรา
การเพ่ิมเฉลี่ยของประเทศที่มีร้อยละ ๐.๑ ต่อปี โดยจังหวัดสมุทรปราการ มีจ้านวนประชากรมากที่สุด ๑.๓๕ ล้านคน 
รองลงมาได้แก่ นนทบุรี มีจ้านวนประชากร ๑.๒๘ ล้านคน และปทุมธานี มีจ้านวนประชากร ๑.๑๘ ล้านคน 
คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๑ ร้อยละ ๑๐.๕ และร้อยละ ๙.๗ ของประชากรภาค ตามล้าดับ ทั้งนี้  การเพ่ิมขึ้นของ
จ้านวนประชากรภาคกลางส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการอพยพโยกย้ายของประชากรจากภูมิภาคอ่ืนเข้ามา  
พักอาศัย ประกอบอาชีพ และเป็นแรงงานในภาคส่วนต่าง ๆ ของพ้ืนที่ภาคกลาง 

2) ภาคกลางมีสัดส่วนประชากรเมืองสูงกว่าระดับประเทศ โดยในช่วงปี ๒๕๕๙- 
๒๕๖๓ ประชากรที่อาศัยอยู่ในเมืองหลักของจังหวัดในพ้ืนที่ภาคกลางมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๐ ต่อปี 
และในปี ๒๕๖๓ พบว่าสัดส่วนประชากรเมืองของภาคกลางอยู่ที่ร้อยละ ๓๙.๑ ซึ่งสูงกว่าระดับประเทศที่มี
สัดส่วนประชากรเมืองร้อยละ ๓๔.๕ สะท้อนให้เห็นว่าภาคกลางมีการขยายตัวของความเป็นเมืองรวดเร็วกว่า
เมืองหลักอ่ืน ๆ ของประเทศ โดยภาคกลางมีความหนาแน่นของประชากรอยู่ในระดับต้น ๆ ของประเทศ  
รองจากกรุงเทพฯ ที่มีความเป็นเมืองโตเดี่ยวสูงติดอันดับโลก ทั้งนี้เป็นที่น่าสังเกตว่าประชากรเมืองของ 
ภาคกลางประมาณร้อยละ ๗๐.0 เป็นกลุ่มประชากรวัยแรงงานที่มีอายุระหว่าง ๑๕ - ๕๙ ปี แสดงให้เห็นว่า 
การกระจุกตัวของประชากรเมืองในพ้ืนที่ภาคกลางนั้น เป็นการเคลื่อนย้ายของประชากรเพ่ือการประกอบ
อาชีพสร้างรายได้ และยังชี้ให้เห็นว่าแหล่งจ้างงานของพ้ืนที่ภาคกลางอยู่ในเขตเมืองหลักและพ้ืนที่โดยรอบ  
ซึ่งปทุมธานีเป็นจังหวัดที่มีอัตราการเพ่ิมของประชากรเมืองมากสุดที่ร้อยละ ๔.๒ ต่อปี รองลงมาได้แก่ จังหวัด 
นนทบุรี และสมุทรสาคร มีอัตราการเพ่ิมของประชากรเมือง ร้อยละ ๓.๔ และร้อยละ ๑.๓ ต่อปี ตามล้าดับ 
อย่างไรก็ตาม ความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างรวดเร็วและมีความหนาแน่นของประชากรสูงในเมืองหลักของ  
ภาคกลางก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ อาทิ ปัญหาการจัดบริการด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ ไม่เพียงพอ
ต่อการเติบโตของเมือง ปัญหาด้านการคมนาคมและการจราจรหนาแน่น ปัญหาชุมชนแออัดจากผู้มีรายได้น้อย
หรือคนยากจนเมืองที่เพ่ิมสูงขึ้น ส่งผลให้เกิดปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเมือง
ตามมา 

ตารางท่ี 8 : ประชากรภาคกลาง 

รายการ 
ปี 

2559 2560 2561 2562 2563 

จ้านวนประชากร (ลา้นคน) 11.93 12.02 12.10 12.16 12.15 

จ้านวนประชากรเมือง (ล้านคน) ๔.52   4.55   4.65     4.77     4.75   

สัดส่วนประชากรเมืองภาคกลาง (ร้อยละ) 37.9 37.8 38.4 39.2  39.1 

สัดส่วนประชากรเมืองประเทศ (ร้อยละ) 34.3 34.3 34.4 34.5 34.5 

ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
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3) ภาคกลางก าลังเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ จากการคาดประมาณประชากร
ของประเทศไทย พ.ศ. 2553 - 2583 ของส้านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
พบว่า โครงสร้างประชากรของภาคกลางจะเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ภายในปี ๒๕๖8 (ผู้ที่มีอายุ 
60 ปีขึ้นไปคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ ๒๐ ของประชากรทั้งหมดของภาคกลาง) ซึ่งช้ากว่าระดับประเทศที่
จะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ในปี 2566 และเมื่อพิจารณาจากโครงสร้างประชากรรายช่วงอายุ พบว่า ภาคกลาง
มีสัดส่วนผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 14.8 ในปี 2559 เป็นร้อยละ ๑6.9 ในปี 2563 การเพ่ิมสูงขึ้นของ
สัดส่วนผู้สูงอายุส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากการที่ประชากรส่วนใหญ่ ให้ความส้าคัญกับการดูแลสุขภาพมากขึ้น 
และการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งความก้าวหน้าทางการแพทย์ ท้าให้คนมีอายุยืนยาวมากขึ้น 
ดังนั้นเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับประชากรวัยเด็กที่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 15.0  
ในปี ๒๕๕9 เป็นร้อยละ 13.9 ในปี ๒๕๖3 เช่นเดียวกับประชากรวัยแรงงานมีสัดส่วนลดลงจากร้อยละ 70.2 
ในปี ๒๕๕9 เป็นร้อยละ 69.2 ในปี 2563 จึงส่งผลให้อัตราการพ่ึงพิงโดยภาพรวมของภาคกลางมีแนวโน้ม
สูงขึ้น จากประชากรวัยแรงงาน ๑๐๐ คน ต้องรับภาระดูแลเด็กและผู้สูงอายุ ๔2 คน ในปี ๒๕๕9 เพ่ิมขึ้นเป็น 
45 คน ในปี ๒๕๖3 ภาระพ่ึงพิงและความรับผิดชอบของแรงงานที่มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นดังกล่าวจะส่งผลท้าให้
ภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือนเพ่ิมสูงขึ้นในขณะที่อัตราการออมลดลง การเพ่ิมประสิทธิภาพและสมรรถนะของ
ก้าลังแรงงานเป็นปัจจัยส้าคัญในการยกระดับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของภาคกลางให้สามารถเป็น
แหล่งในการสร้างรายได้ที่เพ่ิมสูงขึ้นแก่ครัวเรือนร่วมกับการจัดสวัสดิการดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างทั่วถึง และ
เพียงพอ จะเป็นแนวทางในการช่วยลดภาระพ่ึงพิงที่มีแนวโน้มขยายตัวเพ่ิมสูงขึ้นของภาคกลางได้อย่างเป็น
รูปธรรม 

ตารางท่ี 9 : โครงสร้างประชากรภาคกลาง 

รายการ 
ปี 

2559 2560 2561 2562 2563 

โครงสร้างประชากร (ร้อยละ)           

กลุ่ม 0-14 ป ี 15.0 14.8 14.5 14.2 13.9 

กลุ่ม 15-59 ป ี 70.2 70.0 69.8 69.5 69.2 

กลุ่ม 60+ 14.8 15.2 15.7 16.3 16.9 

ที่มา : การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553 - 2583 ส้านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

4) ภาคกลางมีประชากรแฝงมากที่สุด และกระจุกตัวในพื้นที่ที่เป็นแหล่งจ้างงาน
ส าคัญของภาคกลาง ข้อมูลจากส้านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าประชากรแฝงของประเทศมีจ้านวนเพ่ิมขึ้นจาก 
๘.๒๒ ล้านคน ในปี ๒๕๕๙ เป็น ๘.๒๔ ล้านคน ในปี ๒๕๖๓ ส่วนใหญ่อยู่ในภาคกลางคิดเป็นร้อยละ ๓๕.๕ 
ของประชากรแฝงทั้งประเทศ โดยกระจุกตัวอยู่ในเขตจังหวัดปริมณฑล โดยเฉพาะจังหวัดสมุทรปราการเป็น
จังหวัดที่มีประชากรแฝงมากที่สุดจ้านวน ๐.๖๙ ล้านคน รองลงมาได้แก่ จังหวัดปทุมธานี ๐.๔๗ ล้านคน 
สมุทรสาคร ๐.๔๑ ล้านคน และนนทบุรี ๐.๔๐๗ ล้านคน คิดเป็นร้อยละ ๘.๔ ร้อยละ ๕.๗ ร้อยละ ๕.๐ และ
ร้อยละ ๔.๙ ของประชากรแฝงทั้งประเทศ ตามล้าดับ สาเหตุหลักที่ประชากรแฝงกระจุกตัวอยู่ในเมือง
ปริมณฑลในภาคกลางเนื่องมาจากพ้ืนที่เมืองหลักดังกล่าวเป็นศูนย์รวมความเจริญทางอุตสาหกรรมและการค้า
ส้าคัญของภาค รวมทั้งเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของประเทศหลาย
สถาบัน ซึ่งจ้านวนประชากรแฝงที่เพ่ิมขึ้นได้ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการเข้าถึงบริการและสวัสดิการ
ต่าง ๆ  อาทิ บริการด้านสาธารณสุข ประปา และไฟฟ้า ตลอดจนด้านการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน รวมทั้งยังส่งผลต่อสัดส่วนการใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่สาธารณะและที่อยู่อาศัย และสภาพแวดล้อม
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ของเมือง โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการขยะและน้้าเสีย ดังนั้นการสร้างสมดุลการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เมืองหลักที่มีประชากรแฝงขยายตัวในอัตราที่เพ่ิมสูงขึ้น จะเป็นความท้าทาย
ส้าคัญด้านการบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่ในหลายมิต ิ

2.๒.๒ แรงงาน  

1) สัดส่วนแรงงานในภาคบริการมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น ขณะที่ภาคอุตสาหกรรม
และเกษตรกรรมมีแนวโน้มลดลง โดยจ้านวนแรงงานในภาคบริการมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ ๕๐.๙ ในปี ๒๕๕๙ 
เป็นร้อยละ ๕๔.๙ ในปี ๒๕๖๓ ขณะทีส่ัดส่วนของแรงงานในภาคอุตสาหกรรมลดลงจากร้อยละ ๓๒.๔ ในปี ๒๕๕๙ 
เป็นร้อยละ ๓๐.๑ ในปี ๒๕๖๓ เช่นเดียวกันกับสัดส่วนของแรงงานในภาคเกษตรที่ลดลงจากร้อยละ ๑๖.๗  
ในปี ๒๕๕๙ เป็นร้อยละ ๑๕.๐ ในปี ๒๕๖๓ สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของภาคกลางที่
โครงสร้างเศรษฐกิจภาคกลางพ่ึงพิงภาคบริการมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ภาคอุตสาหกรรมยังคงเป็นภาคที่
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเป็นแหล่งจ้างงานส้าคัญของภาค ซึ่งในอนาคตทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ 
มีแนวโน้มในการน้าเทคโนโลยีขั้นสูงและนวัตกรรมมาใช้ในการผลิตและพัฒนาการให้บริการมากข้ึนเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันด้านการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผลิตภัณฑ์และบริการ ดังนั้นแรงงานที่อยู่ในสาขาการผลิต
ส้าคัญของภาคกลางจึงมีความจ้าเป็นต้องเตรียมความพร้อมให้สามารถปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
ด้านต่าง ๆ ได้อย่างเท่าทัน ด้วยการพัฒนาความรู้และทักษะฝีมือให้ได้มาตรฐาน สามารถท้างานร่วมกับ
เทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีความคิดสร้างสรรค์และสามารถแก้ปัญหา
ด้วยตนเองได้เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคตและสร้างโอกาสในการยกระดับ
เป็นผู้ประกอบการ 

2) ผลิตภาพแรงงานของภาคกลางมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี ๒๕๖๓ 
ผลิตภาพแรงงานรวมของภาค เท่ากับ ๒๙๔,๙๙๓.๗๓ บาทต่อคน เพ่ิมขึ้นจาก ๒๘๘,๒๑๐.๖๙ บาทต่อคน  
ในปี ๒๕๕๙ หรือมีอัตราการเพ่ิมของผลิตภาพแรงงานในช่วงปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ เฉลี่ยร้อยละ ๐.๗ ต่อปี อย่างไรก็ตาม 
เมื่อพิจารณาระดับการศึกษาของแรงงานพบว่า แรงงานภาคกลางส่วนใหญ่ยังมีระดับการศึกษาน้อยโดยในปี ๒๕๖๓ 
มีแรงงานที่ส้าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพียงร้อยละ ๑๗.๗ ส้าเร็จการศึกษาระดับวิชาชีพชั้นสูงร้อยละ 
๗.๔ ส้าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาร้อยละ ๕.๐ และส้าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา และระดับประถม
ศึกษาและต่้ากว่า คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๓ และร้อยละ ๓๑.๓ ไม่มีการศึกษาร้อยละ ๓.๘ อ่ืน ๆ และไม่ทราบ ร้อยละ ๒.๕ 
ตามล้าดับ โดยพบว่าแรงงานที่มีระดับการศึกษาสูงมีแนวโน้มที่จะสามารถเรียนรู้ พัฒนา และประยุกต์ใช้ 
เทคโลยีสมัยใหม่ ตลอดจนปรับตัวเข้ากับกระแสการเปลี่ยนแปลงได้ดี ดังนั้น ภาคกลางจึงจ้าเป็นต้องให้
ความส้าคัญกับการเสริมสร้างทักษะฝีมือให้แก่แรงงานที่มีอยู่ในภาคการผลิตและบริการเป้าหมายที่เป็น
ศักยภาพของพ้ืนที่ โดยประสานการด้าเนินงานร่วมกับสถาบันการศึกษาและผู้ประกอบการในพ้ืนที่ที่เข้าใจ
บริบทของภาคกลาง รวมถึงสามารถเชื่อมโยงกับภาคีทุกภาคส่วนในพื้นที่เพ่ือพัฒนาก้าลังคนให้สอดคล้องกับ 
ความต้องการได้อย่างเหมาะสม   
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ตารางท่ี 10 : ผู้มีงานท าจ าแนกตามระดับการศึกษา 

สถานภาพแรงงาน 
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

ล้านคน ร้อยละ ล้านคน ร้อยละ ล้านคน ร้อยละ ล้านคน ร้อยละ ล้านคน ร้อยละ 
ก้าลังแรงงาน ๘.๔๑   ๘.๓๖   ๘.๓๔   ๘.๕๐   ๘.๖๓  

ผู้มีงานท้า ๘.๓๐   ๘.๒๕   ๘.๓๒   ๘.๓๙   ๘.๔๙  

 ที่ไม่มีการศึกษา ๐.๓๒ ๓.๘ ๐.๓๐ ๓.๖ ๐.๓๑ ๓.๗ ๐.๓๐ ๓.๖ ๐.๓๒ ๓.๘ 

 ที่มีการศึกษาระดบัประถมและต่้ากวา่ ๒.๙๔ ๓๕.๔ ๒.๘๓ ๓๔.๓ ๒.๘๓ ๓๔.๐ ๒.๗๓ ๓๒.๕ ๒.๖๔ ๓๑.๓ 

 ที่มีการศึกษาระดับมัธยมต้น ๑.๕๖ ๑๘.๘ ๑.๕๘ ๑๙.๑ ๑.๕๖ ๑๘.๘ ๑.๖๓ ๑๙.๕ ๑.๕๗ ๑๘.๖ 

 ที่มีการศึกษาระดับมัธยมปลาย  ๑.๑๐ ๑๓.๓ ๑.๐๙ ๑๓.๒ ๑.๐๙ ๑๓.๑ ๑.๑๑ ๑๓.๓ ๑.๑๖ ๑๓.๗ 

 ที่มีการศึกษาระดับอาชีวะ ๐.๔๑ ๔.๙ ๐.๔๐ ๔.๙ ๐.๔๑ ๔.๙ ๐.๔๐ ๔.๘ ๐.๔๒ ๕.๐ 

 ที่มีการศึกษาระดับวิชาชีพชั้นสูง ๐.๕๘ ๗.๐ ๐.๕๖ ๖.๘ ๐.๕๗ ๖.๘ ๐.๖๐ ๗.๑ ๐.๖๓ ๗.๔ 

 ที่มีการศึกษาระดับอุดมศึกษา ๑.๒๖ ๑๕.๒ ๑.๓๖ ๑๖.๕ ๑.๓๖ ๑๖.๔ ๑.๓๙ ๑๖.๕ ๑.๔๙ ๑๗.๗ 

 อื่นๆ และไม่ทราบ ๐.๑๓ ๑.๖ ๐.๑๔ ๑.๗ ๐.๑๙ ๒.๓๖ ๐.๒๓ ๒.๘ ๐.๒๑ ๒.๕ 

ที่มา: ส้านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

2.๒.๓ การศึกษา 

ประชากรในภาคกลางได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้นและสูงกว่าค่าเฉลี่ยประเทศ 
โดยจ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕ - ๕๙ ปี เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จาก ๙.๗4 ปี  
ในปี ๒๕๕๙ เป็น ๑๐.๒1 ปี ในปี ๒๕๖๓ สูงกว่าภาคอ่ืน ๆ ยกเว้นกรุงเทพฯ ที่มีจ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ย  
๑๑.76 ปี เและสูงกว่าค่าเฉลี่ยประเทศที่ ๙.86 ปี โดยจังหวัดที่มีจ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ยสูงสุดของภาค ได้แก่ 
จังหวัดนนทบุรี สมุทรปราการ และปทุมธานี ซึ่งมีจ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ย ๑๑.๘๐ ปี ๑๐.๙๖ ปี และ ๑๐.๙๕ ปี 
ตามล้าดับ ทั้งนี้เนื่องมาจากภาคกลางเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาและมีสถาบันวิจัยและพัฒนาที่พร้อม
ให้บริการครบวงจร โดยภาคกลางมีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ๔๔ แห่ง ครอบคลุมเกือบทุกจังหวัด 
แยกเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ๒๓ แห่ง มหาวิทยาลัยเอกชน ๒๐ แห่ง และวิทยาลัยชุมชน ๑ แห่ง นอกจากนี้  
ภาคกลางยังได้เปรียบพ้ืนที่ภาคอ่ืน ๆ ในมิติของระยะทางที่ใกล้กับกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นศูนย์กลางความเจริญของ
ประเทศที่มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาตั้งอยู่จ้านวน ๖๑ แห่ง แยกเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ๓๕ แห่ง และ
มหาวิทยาลัยเอกชน ๒๖ แห่ง จึงท้าให้ประชากรวัยเรียนของพ้ืนที่ภาคกลางมีโอกาสและทางเลือกในการเข้าถึง
สถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงมากกว่าประชากรจากพ้ืนที่อ่ืน ส่งผลให้ภาคกลางมีก้าลังแรงงาน 
จบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาสูงกว่าภาคอื่น ๆ (ยกเว้นกรุงเทพฯ) โดยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๑๕.๒ ในปี 
๒๕๕๙ เป็นร้อยละ ๑๗.๗ ในปี ๒๕๖๓ จึงเป็นโอกาสส้าหรับการพัฒนาภาคกลางที่จะยกระดับการพัฒนาด้าน
เกษตร อุตสาหกรรม และบริการ เนื่องจากมีความพร้อมของก้าลังแรงงานที่มีระดับการศึกษาสูงกว่า  
ภาคอ่ืน ๆ ของประเทศ นอกจากนี้ ภาคกลางยังเป็นที่ตั้งของบริษัทชั้นน้าของภาคเอกชน และสถาบันการวิจัย
และพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มีความพร้อมที่จะเป็นเครือข่ายในการผลิตก้าลังคนให้มี
ความสามารถรองรับความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคตเป็นจ้านวนมาก เช่น อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 
จังหวัดปทุมธานี ส้านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ศูนย์วิจัยแห่งชาติ และสถาบันยานยนต์ 
จังหวัดสมุทรปราการ เป็นต้น 
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2.๒.๔ สาธารณสุข 

1) ประชาชนภาคกลางมีแนวโน้มได้รับบริการสาธารณสุขที่ครอบคลุมทั่วถึงมากขึ้น 
เนื่องจากเป็นที่ตั้งของสถานพยาบาลที่ ได้มาตรฐาน บุคลากรมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง มี เทคโนโลยี 
ทางการแพทย์ที่ทันสมัย การให้บริการมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล รวมทั้งมีเครือข่ายสถานพยาบาลรองรับ 
การขยายตัวด้านบริการเชื่อมโยงจากกรุงเทพฯ โดยภาคกลางมีโรงพยาบาลรัฐบาล จ้านวน ๑,๙๓๙ แห่ง  
จ้าแนกเป็น โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) ๑๑๘ แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) ๒๒ แห่ง โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.)  
๘ แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล (รพ.สต.) จ้านวน ๑,๗๙๑ แห่ง และเป็นภาคที่มีสัดส่วน
แพทย์ต่อประชากรมีแนวโน้มดีขึ้น จากแพทย์ ๑ คนต่อประชากร  ๒,๑๑๗ คน ในปี ๒๕๕๙ เป็น ๑,๙๑๑ คน 
ในปี ๒๕๖๓ แต่ยังคงต่้ากว่าระดับประเทศที่มีสัดส่วนแพทย์ต่อประชากร ๑ : ๑,๗๙๔ คน และเกณฑ์มาตรฐาน
ขององค์การอนามัยโลก (WHO) ซึ่งก้าหนดแพทย์ต่อประชากร ๑ : ๑,๐๐๐ คน โดยจ้านวนแพทย์ส่วนใหญ่
มีการกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มจังหวัดปริมณฑลและเมืองหลักของภาค อาทิ จังหวัดสมุทรสาคร มีสัดส่วนแพทย์ต่อ
ประชากร ๑ : ๑,๐๗๓ คน รองลงมา ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีสัดส่วนแพทย์ต่อประชากร ๑ : ๑,๓๐๐ คน และ
สระบุรี ซึ่งมีสัดส่วนแพทย์ต่อประชากร ๑ : ๑,๖๑๖ คน ด้วยแนวโน้มการเข้าถึงบริการทางการแพทย์และ 
มีสถานพยาบาลที่ดีของภาคกลาง อาทิ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ สถาบันบ้าราศนราดูร สถาบันสิรินธร
เพ่ือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ และโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน 
ประกอบกับกระแสการให้ความส้าคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพเชิงป้องกันเพ่ิมสูงขึ้น โดยเฉพาะในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จึงส่งผลให้ประชากรของพ้ืนที่ภาคกลางมีอายุขัยเฉลี่ยที่ยืนยาว
มากขึ้น ซึ่งแนวโน้มดังกล่าวเป็นได้ทั้งโอกาสและข้อจ้ากัดของการพัฒนาพ้ืนที่ภาคกลางขึ้นอยู่กับศักยภาพของ
องคาพยพในพ้ืนที่ภาคกลางที่จะมีขีดความสามารถเพียงพอที่จะสร้างสรรค์โอกาสให้เกิดขึ้นในพื้นที่ด้วยการใช้
ศักยภาพที่มีอยู่ของพ้ืนที่ด้านสถานพยาบาลที่มีความก้าวหน้าทันสมัยอยู่ใกล้ศูนย์กลางความเจริญ คือ 
กรุงเทพฯ และก้าลังคนที่พร้อมและสามารถพัฒนาทักษะไปสู่การให้บริการดูแลรักษาสุขภาพที่เป็นธุรกิจของ
กระแสการรักสุขภาพได้มากน้อยเพียงใด ทั้งนี้ หากภาคกลางไม่สามารถปรับทิศทางการพัฒนาทุนด้านต่าง ๆ 
ในพ้ืนที่ ให้รองรับการเปลี่ยนแปลงของประชากรที่มีอายุขัยเฉลี่ยมากขึ้นได้  สถานการณ์ดังกล่าว 
จะกลับกลายเป็นข้อจ้ากัดของพ้ืนที่ด้านภาระทางการคลังที่ประเทศและหน่วยงานในพ้ืนที่จะต้องจัดสรร
งบประมาณเพ่ิมเติมเพ่ือจัดสวัสดิการดูแลผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

2) มีศูนย์การดูแลและรักษาสุขภาพที่ได้มาตรฐานในระดับสากล โดยภาคกลาง 
มีศูนย์การแพทย์ชั้นน้า และสถาบันการแพทย์เฉพาะทางที่มีชื่อเสียงจ้านวนมากท้าให้ภาคกลางมีความ
ได้เปรียบในการเป็นศูนย์การดูแลและรักษาสุขภาพที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ในปี ๒๕๖5  
ภาคกลาง มีสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานนานาชาติ (Joint Commission 
International: JCI) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติด้านความปลอดภัยในด้านการ
รักษาพยาบาล การจัดบริการด้านสุขภาพ มีแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ค่ารักษาพยาบาลเหมาะสม จ้านวน 9 แห่ง 
จากทั้งหมดทั่วประเทศ 5๙ แห่ง อาทิ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดสมุทรปราการ 
โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โรงพยาบาลเอเซียคอสเมติก จังหวัดนนทบุรี โรงพยาบาล
เกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี และโรงพยาบาลมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร  
จึงเป็นที่ยอมรับและเชื่อใจของชาวต่างชาติในการเข้ามารับการรักษาพยาบาล รวมทั้งต่อยอดไปยังธุรกิจ
การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และเชิงสุขภาพ  



เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาคกลาง (พ.ศ. 2566 - 2570) 20 

อย่างไรก็ดี ด้วยการแข่งขันทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ มี
ความก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดจะยิ่งส่งผลให้การปรับตัวด้านธุรกิจบริการรักษาพยาบาลให้ทันกับสถานการณ์
จึงเป็นสิ่งจ้าเป็น การเป็นพันธมิตรกับโรงพยาบาลอ่ืนทั้งในและต่างประเทศเพ่ือให้ธุรกิจห่วงโซ่อุปทานให้
สามารถรองรับความต้องการใช้บริการที่หลากหลาย  การปรับตัวของโรงพยาบาลภาครัฐที่มีชื่อเสียง 

โดยให้บริการในมาตรฐานเดียวกับโรงพยาบาลเอกชน การผลิตบุคลากรทางการแพทย์ที่มีฝีมือและ 
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมากขึ้น และการส่งเสริมงานวิจัยเพ่ือให้ไทยสามารถสร้างผลิตภัณฑ์การแพทย์
แผนไทยที่มีความโดดเด่นแตกต่าง ผสมผสานเทคโนโลยี และสามารถผลิตในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมได้ 
และการปรับรูปแบบการให้บริการ โดยการน้าเทคโนโลยีมาพัฒนาการให้บริการ เพ่ือสามารถตอบสนองให้
ตรงกับความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคได้อย่างครอบคลุมจึงเป็นความท้าทายและโอกาสที่ส้าคัญ 

นอกจากนี้ การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกยังเป็นโอกาสที่จะสามารถ
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับอุตสาหกรรมการแพทย์ของภาคกลางและประเทศได้ ซึ่งการเชื่อมโยงการแพทย์แผนใหม่
และการแพทย์ทางเลือกเข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่า จ้าเป็นต้องให้ความส้าคัญกับการจัดการฐานความรู้ทั้งที่เป็นต้ารับยา
ให้ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล ตลอดจนพัฒนาการผลิตและการแปรรูปสมุนไพร
ตั้งแต่ต้นน้้าไปจนถึงปลายน้้าให้ได้คุณภาพมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

2.๒.๕ ความยากจนและความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ 

สถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้ าในการกระจายรายได้ของภาคกลาง 
มีแนวโน้มลดลง จ้านวนคนจนหรือประชากรที่มีรายจ่ายเพ่ือการบริโภคต่้ากว่าเส้นความยากจนลดลงจาก 
๗๑๓.๑๑ พันคน ในปี ๒๕๕๙ เป็น ๕๐๘.๓๓ พันคน ในปี ๒๕๖๓ เช่นเดียวกับสัดส่วนคนจนของภาคที่มี
แนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ ๕.๒ ในปี ๒๕๕๙ เป็นร้อยละ ๔.๒ ในปี ๒๕๖๓ ส่วนสัมประสิทธิ์ความ
ไม่เสมอภาคในการกระจายรายได้ (Gini Coefficient) ภาคกลางมีแนวโน้มลดลงจาก ๐.๓๙๙ ในปี ๒๕๕๘ 
เป็น ๐.๓๘๕ ในปี ๒๕๖๒ อย่างไรก็ตาม ภาคกลางยังคงมีคนจนกระจายอยู่ทั่วทั้งภาค และปัจจุบันมีความเสี่ยง
ในการเพ่ิมขึ้นของกลุ่มคนยากจนที่มาจากกลุ่มเปราะบางและแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ดังนั้น การสร้างโอกาสให้กับกลุ่มเปราะบางในการมีช่องทาง
สร้างรายได้และมีงานท้าด้วยการพัฒนาทักษะใหม่ (New skill) ที่จ้าเป็นในการท้างานและยกระดับทักษะเดิม 
เสริมทักษะเพ่ิม (Upskill, Reskill) ให้กับกลุ่มคนจนและกลุ่มเปราะบางที่กระจายตัวอยู่ในหลายพ้ืนที่ของ
จังหวัดในภาคกลางที่จะสามารถเข้าร่วมเป็นเครือข่ายของผู้ประกอบการ SMEs ในพ้ืนที่ที่เป็นพันธมิตรกับ
ผู้ประกอบการรายใหญ่ในห่วงโซ่มูลค่าได้อย่างเหมาะสมตามบริบทของแต่ละพ้ืนที่อย่างเป็นรูปธรรมจึงควรเริ่ม
ด้าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

2.๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ 

2.3.๑ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑) ทรัพยากรดินภาคกลางมีสภาพเสื่อมโทรม โดยที่ดินมีความอุดมสมบูรณ์ลดลง 
ส่งผลให้ความสามารถในการผลิตของดินลดลง และกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตร อาทิ ดินเปรี้ยว 
ครอบคลุมพ้ืนที่ภาคกลาง 2.89 ล้านไร่ โดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี สุพรรณบุรี ราชบุรี 
และสระบุรี ดินเค็ม ครอบคลุมพ้ืนที่ 0.48 ล้านไร่ ในจังหวัดชายฝั่งทะเล และจังหวัดที่เคยมีน้้าทะเลท่วมถึง 
มาก่อน อาทิ จังหวัดนครปฐม ปทุมธานี อ่างทอง ชัยนาท และนนทบุรี ทั้งนี้ปัญหาดินเสื่อมโทรมในพ้ืนที่ภาคกลาง 
นอกจากจะมีสาหตุมาจากสภาพทางกายภาพทางธรรมชาติแล้ว ยังมีสาเหตุมาจากการด้าเนินกิจกรรมของ
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มนุษย์ เช่น การใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่เหมาะสม การใช้สารเคมีในภาคการเกษตร การเผาเพ่ือเตรียมพ้ืนที่
ส้าหรับท้าการเกษตร การสูบน้้าบาดาล การตัดไม้ท้าลายป่า เป็นต้น นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
ซึ่งเป็นสาเหตุของฝนทิ้งช่วง ระดับน้้าทะเลที่เพ่ิมสูงขึ้น ยังเป็นปัจจัยส่งเสริมให้คุณภาพของทรัพยากรดิน 
เสื่อมโทรมลงในอัตราที่รวดเร็วขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลิตภาพทางการเกษตร รวมทั้งการด้ารงชีวิตของ
ประชาชนในพ้ืนที่ ดังนั้นการท้าการอนุรักษ์ดินและน้้า พร้อมกับการปรับกระบวนการผลิตโดยใช้เทคโนโลยี
เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงมีความจ้าเป็นที่จะต้องเร่งด้าเนินการ โดยหากพ้ืนที่ภาคกลาง
ยังคงด้าเนินกิจกรรมทางการเกษตรด้วยวิธีการที่ใช้สารเคมีเข้มข้นอย่างต่อเนื่องร่วมกับการไม่มีการก้ากับ
ติดตามการใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างจริงจัง จะส่งผลให้ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม และการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ผิด
ประเภทและไม่เหมาะสม จะเป็นปัจจัยขัดขวางการเจริญเติบโตของพ้ืนที่ภาคกลางในอนาคตอันใกล้ 

๒) พื้นที่ป่าไม้และป่าชายเลนของภาคกลางเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการมีส่วนร่วม 
ของทุกภาคส่วนในพื้นที่ ช่วงปี 2560 – 2564 พบว่า พ้ืนที่ป่าไม้ของภาคกลาง (ครอบคลุม 14 จังหวัด 
ขณะที่จังหวัดอ่างทอง นนทบุรี และปทุมธานี ไม่มีพ้ืนที่ป่าไม้) เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 0.1 ต่อปี โดยปี 2564 
ภาคกลางมีพ้ืนที่ป่าไม้ 13.98 ล้านไร่ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 34.0 ของพ้ืนที่ภาค (หรือร้อยละ 13.6 ของ
พ้ืนที่ป่าไม้ทั้งประเทศ) โดยจังหวัดกาญจนบุรีมีพ้ืนที่ป่าไม้มากที่สุด รองลงมา ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี และ
ประจวบคีรีขันธ์ ตามล้าดับ อย่างไรก็ตาม สัดส่วนพ้ืนที่ป่าไม้ของภาคกลาง ยังคงต่้ากว่าค่าเป้าหมายของ
สัดส่วนป่าไม้ของประเทศ ที่มีสัดส่วนร้อยละ 40.0 ของพ้ืนที่ประเทศ ซึ่งแบ่งเป็นพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ สัดส่วนร้อยละ 
25.0 และพ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจและป่าชุมชน สัดส่วนร้อยละ 15 ส้าหรับพ้ืนที่ป่าชายเลนของภาคกลางในช่วงปี 
2557 - 2562 ภาคกลางมีพ้ืนที่ป่าชายเลนเพ่ิมขึ้นจาก 65,621.98 ไร่ (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.2 ของ
พื้นที่ภาค และสัดส่วนร้อยละ 4.3 ของพื้นที่ป่าชายเลนทั้งประเทศ)  ในปี 2557 เป็น 103,415.63 ไร่ 
(คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.3 ของพื้นที่ภาค และสัดส่วนร้อยละ 5.9 ของพื้นที่ป่าชายเลนทั้งประเทศ)  
ในปี 2562 ซึ่งการเพิ่มขึ้นของป่าชายเลนในภาคกลางเป็นผลมาจากการรณรงค์และการปลูกจิตส้านึกให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนด้าเนิน
โครงการปลูกป่าชายเลนอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) 

ตารางท่ี 11 : พื้นที่ป่าไม้ของภาคกลาง 
หน่วย : ล้านไร ่

กลุ่มจังหวัด 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

อัตราการเปลี่ยนแปลงพื้นทีป่่าไม้ สัดส่วน 
พื้นทีป่่าไม้ 

กลุ่มจังหวัด/ 
พื้นทีป่่าไม้ภาค 

ระยะแผนฯ 11 
(2557 - 2559) 

ระยะแผนฯ 12 
(2560 - 2564) 

ภาคกลางตอนบน 1.14 1.16 1.16 1.17 1.18 1.18 2.1 0.6 8.4 

ภาคกลางปริมณฑล 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 22.8 9.6 0.2 

ภาคกลางตอนล่าง 1 9.00 8.99 8.97 8.97 8.96 8.95 - 0.3 - 0.1 64.1 

ภาคกลางตอนล่าง 2 3.74 3.75 3.78 3.82 3.82 3.82 0.7 0.4 27.3 

ภาคกลาง 13.91 13.92 13.92 13.98 13.98 13.98 0.2 0.1 100.0 

ประเทศ 102.17 102.10 102.49 102.48 102.35 102.21 
   

ที่มา : กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
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ตารางท่ี 12 : พื้นที่ป่าชายเลนของภาคกลาง 

กลุ่มจังหวัด 
พื้นที่ป่าชายเลน (ไร)่ 

สัดส่วนพ้ืนที่ป่าชายเลน 
ต่อพื้นที่ภาค (ร้อยละ) 

สัดส่วนพ้ืนที่ป่าชายเลนจังหวัด 
ต่อพื้นที่ป่าชายเลนภาค (ร้อยละ) 

2557 2562 2557 2562 2557 2562 

ภาคกลางปริมณฑล 10,643.31 21,087.06 0.03 0.1 16.2 20.4 

ภาคกลางตอนล่าง 2 54,978.67 82,328.57 0.1 0.2 83.8 79.6 

ภาคกลาง 65,621.98 103,415.63 0.2 0.3 100.0 100.0 

ประเทศ 1,534,584.74 1,737,019.74 
    

ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๓) ปริมาณน้ าท่าและการกักเก็บน้ าของภาคกลางเพิ่มขึ้น แต่ยังคงมีความเสี่ยง 
ที ่ปริมาณน้้าไม่เพียงพอกับความต้องการปริมาณน้้าท่าเฉลี ่ยต่อปีของภาคกลางใน 5  ลุ ่มน้้าส้าคัญ  
ซึ่งประกอบด้วย ลุ่มน้้าเจ้าพระยา ป่าสัก ท่าจีน แม่กลอง และเพชรบุรี - ประจวบคีรีขันธ์ มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
ในช่วงปี 2557 – 2561 มีปริมาณกักเก็บน้้าเฉลี่ย 29,349.33 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี โดยปี 2561 มีปริมาณ
น้้าเพ่ิมข้ึนจากปี 2557 จ้านวน 5,277.94 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 6.9 ต่อปี นอกจากนี้
ภาคกลางยังมีอ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่เพ่ือกักเก็บน้้าจ้านวน 6 แห่ง โดยปริมาตรน้้าเพ่ิมขึ้นในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 
0.4 ต่อปี อย่างไรก็ตาม ภาคกลางยังมีความเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้้า ดังจะเห็นได้จากพ้ืนที่บริเวณลุ่มน้้า
เจ้าพระยายังคงเผชิญกับภัยแล้งรุนแรงในช่วงปลายปี 2562 ต่อเนื่องปี 2563 และจากข้อมูลการคาดการณ์โดย
กรมทรัพยากรน้้า พบว่าปริมาณความต้องการใช้น้้าของภาคกลางจะเพ่ิมขึ้นจาก 48,559 ล้านลูกบาศก์เมตร ใน
ปี 2565 เป็น 49,964 ล้านลูกบาศก์เมตร ในปี 2570 ซึ่งจะส่งผลให้ภาคกลางเผชิญความเสี่ยงต่อการ 
ขาดแคลนน้้ามากยิ่งขึ้นในอนาคต ดังนั้นเพ่ือสร้างสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานน้้าในพ้ืนที่ภาคกลางให้
สามารถสนับสนุนการด้าเนินกิจกรรมในพื้นที่ที่ขยายตัวเพ่ิมขึ้นได้อย่างเหมาะสม จึงจ้าเป็นต้องให้ความส้าคัญ
กับการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าอย่างเป็นระบบ ร่วมกับการส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรน้้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ตารางท่ี 13 : ปริมาณน้ าท่าของภาคกลาง 
   หน่วย : ล้านลูกบาศก์เมตร 

ลุ่มน้ า 2559 2560 2561 
แม่น้้าเจ้าพระยา  4,577.55 5,119.30 3,698.80 
แม่น้้าท่าจีน  1,491.25 2,461.43 989.71 
แม่น้้าแม่กลอง  16,934.09 19,946.83 19,310.08 
แม่น้้าป่าสัก  2,418.69 2,935.18 2,404.96 
เพชรบุรี - ประจวบครีีขันธ ์ 5,389.43 4,663.19 5,677.83 
ภาคกลาง  30,811.00 35,125.93 32,081.38 
ประเทศ 215,417.17 230,041.78 197,320.91 

ที่มา : กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
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ตารางท่ี 14 : ปริมาณเก็บกักของภาคกลาง 
         หน่วย : ล้านลูกบาศก์เมตร 

อ่างเก็บน้ า
ขนาดใหญ ่

ความจุ
ระดับเก็บ

กักน้ า 
ของอ่าง
(นรก.) 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 
เฉลี่ยระยะ 
แผนฯ 11 

(2556-2559) 

เฉลี่ยระยะ 
แผนฯ 12 

(2560-2564) 

ป่าสักชลสิทธิ ์ 960 509 848 773 555 228 657 694 612 

กระเสียว 299 73 240 289 72 61 199 161 172 

ศรีนครินทร์ 17,745 12,861 13,585 15,558 16,199 14,993 13,192 14,455 14,705 

วชิราลงกรณ์ 8,860 5,164 5,708 6,777 7,257 6,972 4,675 6,362 6,278 

แก่งกระจาน 710 318 365 449 612 445 193 496 413 

ปราณบุร ี 391 125 151 284 353 269 162 213 244 

รวม 28,965 19,050 20,897 24,130 25,048 22,968 19,078 22,381 22,424 

ร้อยละความจ ุ 100 65.8 71.8 83.3 86.5 79.3 65.9 77.3 77.4 

ที่มา : กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

๔) คุณภาพแหล่งน้ าผิวดินต้องได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ภาคกลางมีแหล่งน้้า
ผิวดินที่ส้าคัญและได้รับการตรวจวัดคุณภาพจากกรมควบคุมมลพิษ จ้านวน 11 สาย ช่วงปี 2560 – 2564 
ดัชนีคุณภาพน้้าผิวดินเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์พอใช้ ยกเว้นแม่น้้าเจ้าพระยาตอนล่าง แม่น้้าท่าจีนตอนกลาง แม่น้้าท่าจีน
ตอนล่าง และแม่น้้าลพบุรี ซึ่งอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม โดยมีสาเหตุเกิดจากการขยายตัวเพ่ิมขึ้นของประชากรใน
เขตเมือง การปล่อยน้้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม การใช้สารเคมีในภาคการเกษตร และการปล่อยของเสีย
จากฟาร์มสุกรและแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า รวมทั้งไม่มีระบบบ้าบัดน้้าเสียรวมที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นทิศทาง 
การรับมือกับแรงกดดันด้านคุณภาพน้้าของภาคกลางในระยะต่อไป เพ่ือป้องกันมิให้เป็นประเด็นฉุดรั้ง 
การเจริญเติบโตของพ้ืนที่จึงต้องให้ความส้าคัญกับการเพ่ิมศักยภาพของท้องถิ่นในการเฝ้าระวัง ควบคุม ก้ากับ
ดูแล เพื่อให้การบริหารจัดการน้้าเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมกับการยกระดับกระบวนการผลิตด้วย
การประยุกต์ใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนในภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตร เพ่ือช่วยฟ้ืนฟูและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ 
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ตารางท่ี 15 : คุณภาพแหล่งน้ าผิวดินของภาคกลาง 
หน่วย : คะแนน 

แหล่งน้ า 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

เจ้าพระยาตอนบน 
ค่อนข้างดี ค่อนข้างดี ดี ค่อนข้างดี พอใช้ ค่อนข้างดี 

67 66 71 68 65 68 

เจ้าพระยาตอนกลาง 
ค่อนข้างดี พอใช้ ค่อนข้างดี พอใช้ พอใช้ พอใช้ 

67 63 66 65 61 62 

เจ้าพระยาตอนล่าง 
เส่ือมโทรมมาก เส่ือมโทรมมาก เส่ือมโทรมมาก เส่ือมโทรมมาก เส่ือมโทรมมาก เส่ือมโทรมมาก 

41 46 41 39 42 39 

ท่าจีนตอนบน 
ดี ค่อนข้างดี ค่อนข้างดี พอใช้ พอใช้ พอใช้ 

74 66 66 64 65 64 

ท่าจีนตอนกลาง 
พอใช้ ค่อนข้างเส่ือมโทรม ค่อนข้างเส่ือมโทรม ค่อนข้างเส่ือมโทรม พอใช้ ค่อนข้างเส่ือมโทรม 

65 55 57 59 61 58 

ท่าจีนตอนล่าง 
เส่ือมโทรมมาก เส่ือมโทรมมาก เส่ือมโทรมมาก ค่อนข้างเส่ือมโทรม ค่อนข้างเส่ือมโทรม เส่ือมโทรมมาก 

47 48 49 51 54 47 

ป่าสัก 
พอใช้ พอใช้ ค่อนข้างดี พอใช้ ค่อนข้างเส่ือมโทรม พอใช้ 

61 63 66 63 60 62 

ลพบุรี 
ค่อนข้างเส่ือมโทรม ค่อนข้างเส่ือมโทรม พอใช้ ค่อนข้างเส่ือมโทรม ค่อนข้างเส่ือมโทรม ค่อนข้างเส่ือมโทรม 

51 55 61 55 58 55 

แควน้อย 
ดี ดี ดี ดี ดี ดี 

83 76 84 85 83 79 

แควใหญ ่
ดี ดี ดี ดี ดี ดี 

80 74 78 82 80 78 

เพชรบุรีตอนบน 
ดี ดี ดี ดี ดี ดี 

71 71 77 84 85 86 

เพชรบุรีตอนล่าง 
พอใช้ พอใช้ ค่อนข้างดี ค่อนข้างดี พอใช้ ค่อนข้างดี 

61 65 67 66 65 66 

แม่กลอง 
ค่อนข้างดี ค่อนข้างดี ค่อนข้างดี ดี ค่อนข้างดี ดี 

70 68 70 72 70 72 

กุยบุร ี
พอใช้ ค่อนข้างดี ดี พอใช้ ค่อนข้างดี ดี 

63 69 79 61 69 80 

น้อย 
พอใช้ พอใช้ ค่อนข้างดี ค่อนข้างดี ค่อนข้างเส่ือมโทรม พอใช้ 

64 64 70 68 60 64 

ปราณบุรี 
ค่อนข้างดี ค่อนข้างดี ดี ดี ดี ดี 

70 67 74 77 75 80 

รวมค่าเฉลี่ยคุณภาพ
น้้าผิวดิน 

พอใช้ พอใช้ ค่อนข้างดี ค่อนข้างดี พอใช้ ค่อนข้างดี 

64.68 63.5 67.25 66.19 65.81 66.25 
ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
หมายเหตุ : ดัชนีคุณภาพน้้าทั่วไป (WQI) ประกอบด้วย คุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 91-100 คะแนน เกณฑดี์ 71-90 คะแนน เกณฑค่์อนข้างดี

66-70 คะแนน  เกณฑ์พอใช้  61-65 คะแนน เกณฑ์ค่อนข้างเสื่อมโทรม 51-60 เกณฑ์เสื่อมโทรม 31-50 คะแนน  
และเกณฑเ์ส่ือมโทรมมาก 0-30 คะแนน  



เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาคกลาง (พ.ศ. 2566 - 2570) 25 

๕) ขยะ และกากของเสียอุตสาหกรรม มีแนวโน้มเพิ่มข้ึน ดังนี้ 

ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน รวมทั้งกากของเสียอุตสาหกรรมของภาคกลาง 
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดย (1) ภาคกลางมีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนเพิ่มขึ้น จาก 5.40 ล้านตัน ในปี 2560 
เป็น 5.60 ล้ านตัน ในปี  2564 หรือเพ่ิมขึ้นในอัตราเฉลี่ ยร้อยละ 10.0 ต่อปี  ซึ่ งเป็นผลสืบเนื่ อง 
มาจากการเพ่ิมขึ้นของประชากร การขยายตัวของชุมชนเมือง โดยพบว่าอัตราการเกิดขยะ การก้าจัดขยะ 
ไม่ถูกต้อง และขยะตกค้างของพ้ืนที่ภาคกลางดีกว่าระดับประเทศ โดยเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 1.2 ร้อยละ 5.8 และ
ร้อยละ 5.5 ตามล้าดับ (ระดับประเทศการก้าจัดขยะหดตัวร้อยละ 2.1 และการก้าจัดขยะไม่ถูกวิธีขยายตัว 
ร้อยละ 2.9 และขยะตกค้างขยายตัวร้อยละ 13.6 ตามล้าดับ) และ (2) ภาคกลางมีปริมาณกากของเสีย
อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นจาก 1,908,032 ตันต่อปี ในปี 2562 เป็น 2,832,098 ตันต่อปี ในปี 2564 หรือ
เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 22.5 ต่อปี โดยจังหวัดที่มีปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรมมากที่สุด คือ จังหวัด
กาญจนบุรี รองลงมา ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ สระบุรี และปทุมธานี ตามล้าดับ และเมื่อพิจารณาเฉพาะ
กากของเสียอันตราย พบว่า ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในจังหวัดที่มีโรงงานอุตสาหกรรมจ้านวนมาก โดย 5 จังหวัดที่มี 
กากของเสียอันตรายมากที่สุดของภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ พระนครศรีอยุธยา สระบุรี 
สมุทรสาคร และปทุมธานี โดยสาเหตุของการเพ่ิมขึ้นของกากอุตสาหกรรมเนื่องจากโรงงานที่รับก้าจัดกาก
อุตสาหกรรมยังคงมีน้อยและมีต้นทุนที่สูง ท้าให้ผู้ประกอบการนิยมลักลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรมในพ้ืนที่
สาธารณะเพื่อลดต้นทุนในการด้าเนินงาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ ไม่ว่าจะเป็นแหล่งน้้า
ผิวดินและใต้ดิน รวมทั้งคุณภาพดินและอากาศ ตลอดจนคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนในพื้นท่ี 

ดังนั้นการควบคุมปริมาณและเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและ
ก าจัดกากของเสียของภาคกลาง จึงควรให้ความส้าคัญกับการสร้างความร่วมมือกับประชาชนในการลดขยะ
ตั้งแต่ต้นทาง การเพ่ิมประสิทธิภาพในการก้าจัดขยะและใช้ประโยชน์จากขยะ รวมทั้งการน้าแนวคิดเศรษฐกิจ
หมุนเวียน (Circular Economy) มาปรับใช้ในภาคการผลิตและบริการ โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม รวมทั้ง
การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้า ระวัง
การลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย เพ่ือสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคกลางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อระบบนิเวศ รวมทั้งลดการเกิดปัญหามลภาวะและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
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ตารางท่ี 16 : ปริมาณขยะ การน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ การก าจัดขยะ และขยะตกค้าง 
หน่วย : ล้านตัน 

รายการ 2559 2560 2561 2562 2563 2564 
เฉลี่ยระยะแผนฯ 11 

(2557-2559) 
เฉลี่ยระยะแผนฯ 12 

(2560-2564) 
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น 
ภาคกลางตอนบน 1.35 1.21 1.30 1.39 1.31 1.26 1.0 1.3 
ภาคกลางปริมณฑล 2.51 2.52 2.59 2.59 2.66 2.72 1.8 2.6 
ภาคกลางตอนล่าง 1 0.92 0.89 0.85 0.94 0.82 0.84 0.7 0.9 
ภาคกลางตอนล่าง 2 0.83 0.78 0.79 0.82 0.76 0.78 0.6 0.8 
รวมภาคกลาง 5.62 5.40 5.53 5.75 5.56 5.60 4.0 5.6 
ร้อยละของประเทศ 20.8 19.7 19.8 20.0 22.0 22.4 

  

ประเทศ 27.06 27.37 27.93 28.71 25.30 24.98  
 

ขยะมูลฝอยที่ถูกน ากลับมาใช้ประโยชน์ 
ภาคกลางตอนบน 0.31 0.38 0.57 0.57 0.40 0.27 0.2 0.4 
ภาคกลางปริมณฑล 0.41 0.54 0.62 0.74 0.36 0.35 0.4 0.5 
ภาคกลางตอนล่าง 1 0.20 0.39 0.38 0.56 0.31 0.30 0.2 0.4 
ภาคกลางตอนล่าง 2 0.12 0.34 0.31 0.43 0.16 0.16 0.1 0.3 
รวมภาคกลาง 1.05 1.66 1.89 2.30 1.22 1.08 0.9 1.6 
ร้อยละของประเทศ 18.0 19.5 19.3 18.4 14.7 13.6   
ประเทศ 5.81 8.51 9.77 12.52 8.33 7.89   
ขยะมูลฝอยที่ถูกก าจัดถูกต้อง 
ภาคกลางตอนบน 0.28 0.49 0.38 0.38 0.34 0.44 0.2 0.4 
ภาคกลางปริมณฑล 1.45 1.44 1.54 0.93 1.03 0.97 1.0 1.2 
ภาคกลางตอนล่าง 1 0.31 0.19 0.29 0.20 0.45 0.44 0.3 0.3 
ภาคกลางตอนล่าง 2 0.16 0.21 0.22 0.19 0.24 0.20 0.1 0.2 
รวมภาคกลาง 2.20 2.34 2.44 1.70 2.06 2.04 1.6 2.1 
ร้อยละของประเทศ 23.0 20.0 22.4 17.3 22.7 22.0   
ประเทศ 10.86 9.79 9.11 9.28 9.57 11.69   
ขยะมูลฝอยที่ถูกก าจัดไม่ถูกต้อง 
ภาคกลางตอนบน 0.75 0.34 0.36 0.44 0.57 0.55 0.9 0.5 
ภาคกลางปริมณฑล 0.65 0.54 0.42 0.93 1.28 1.40 1.0 0.9 
ภาคกลางตอนล่าง 2 0.56 0.28 0.24 0.16 0.27 0.34 0.7 0.3 
ภาคกลางตอนล่าง 1 0.40 0.24 0.18 0.19 0.15 0.19 0.3 0.2 
รวมภาคกลาง 2.37 1.40 1.20 1.72 2.27 2.48 2.9 1.9 
ร้อยละของประเทศ 20.3 19.6 16.4 27.0 28.9 31.7   
ประเทศ 11.68 7.17 7.33 6.38 7.86 7.81.   
ขยะมูลฝอยตกค้าง 
ภาคกลางตอนบน 0.91 0.60 0.92 0.85 1.15 1.01 1.2 0.9 
ภาคกลางปริมณฑล 0.84 0.18 0.13 0.12 0.32 1.47 1.6 0.4 
ภาคกลางตอนล่าง 1 0.46 0.30 0.13 0.13 0.09 0.15 1.0 0.2 
ภาคกลางตอนล่าง 2 0.92 0.42 0.16 0.26 0.31 0.20 0.9 0.3 
รวมภาคกลาง 3.13 1.51 1.34 1.35 1.87 2.83 4.7 1.0 
ร้อยละของประเทศ 31.5 28.1 29.5 33.6 44.0 37.7   
ประเทศ 9.96 5.36 4.53 4.02 4.25 7.5   

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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ตารางท่ี 17 : กากของเสียอุตสาหกรรม  
หน่วย : ล้านตัน 

กลุ่มจังหวัด 

2562 2563 2564 
ปริมาณ
ของเสีย 
อันตราย 

ปริมาณ 
ของเสีย 

ไม่อันตราย 

ปริมาณ 
ของเสีย 
ทั้งหมด 

ปริมาณ 
ของเสีย 
อันตราย 

ปริมาณ 
ของเสีย 

ไม่อันตราย 

ปริมาณ 
ของเสีย 
ทั้งหมด 

ปริมาณ
ของเสีย 
อันตราย 

ปริมาณ 
ของเสีย 

ไม่อันตราย 

ปริมาณ 
ของเสีย 
ทั้งหมด 

ภาคกลางตอนบน 0.10 0.49 0.59 0.15 0.59 0.74 0.16 0.63 0.79 

ภาคกลางปริมณฑล 0.12 0.67 0.79 0.18 0.74 0.92 0.17 0.71 0.88 

ภาคกลางตอนล่าง 1 0.00 0.35 0.35 0.01 0.64 0.64 0.01 0.95 0.96 

ภาคกลางตอนล่าง 2 0.03 0.14 0.17 0.06 0.22 0.28 0.05 0.15 0.21 

รวมภาคกลาง 0.26 1.65 1.91 0.39 2.18 2.58 0.39 2.44 2.83 

ร้อยละของประเทศ 31.1 30.8 30.8 31.4 36.6 35.6 32.3 40.0 38.7 

ประเทศ 0.83 5.36 6.19 1.25 5.97 7.23 1.2 6.11 7.31 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

๖) มลพิษทางอากาศของภาคกลางทั้งสารอินทรีย์ระเหยง่าย ก๊าซโอโซน และ 
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ยังคงเป็นปัญหาอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น  ซึ่งพบมากในจังหวัดที่มี 
เขตประกอบอุตสาหกรรมและมีการจราจรหนาแน่น ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ นนทบุรี สระบุรี ปทุมธานี 
พระนครศรีอยุธยา สมุทรสาคร และเมื่อพิจารณาเฉพาะฝุ่นละอองขนาดเล็ก ทั้งฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 
ไมครอน (Particulate Matter 10 microns : PM10) และ 2.5 ไมครอน (PM2.5) ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
ในระบบทางเดินหายใจ พบว่าภาคกลางยังคงเผชิญกับปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เกินค่ามาตรฐานอย่าง
ต่อเนื่อง โดยปี 2564 ภาคกลางมีปริมาณ PM10 สูงสุดที่ 230 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (บริเวณต้าบล
หน้าพระลาน อ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสระบุรี) และมีปริมาณ PM2.5 สูงสุดที่ 116 ไมโครกรัม 
ต่อลูกบาศก์เมตร (บริเวณต้าบลมหาชัย อ้าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร) และเม่ือพิจารณาค่าเฉลี่ย
รายปีของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 พบว่า มีหลายพื้นที่ในจังหวัดปริมณฑล รวมทั้งพ้ืนที่อ่ืน ๆ ของภาคกลาง  
มีค่าเกินมาตรฐาน อาทิ ต้าบลปากน้้า ต้าบลบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ต้าบลอ้อมน้อย ต้าบลมหาชัย 
จังหวัดสมุทรสาคร ต้าบลหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี และ ต้าบลดอนก้ายาน จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งสาเหตุ
หลักเกิดจากการจราจรที่หนาแน่น จากยานพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน โรงงานอุตสาหกรรม และ
การเผาวัสดุการเกษตร รวมถึงการเกิดไฟป่า (321 ครั้ง ในปี 2564) ทั้งนี้การบริหารจัดการสถานการณ์
ฝุ ่นละอองที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ภาคกลางที่เกิดตามฤดูกาล โดยเฉพาะฤดูกาลผลิตและเก็บเกี่ยวพืชผลทาง
การเกษตรจะเป็นประเด็นส้าคัญท่ีต้องเร่งด้าเนินการ 

2.3.๒ ภัยพิบัติ 

๑) อุทกภัยและพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง ยังคงเป็นปัญหาส าคัญของภาคกลาง ในปี 2560 
พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งของภาคกลางมีจ้านวน 4,594,286ไร่ คิดเป็นร้อยละ 25.5 ของพ้ืนที่เกษตรของภาค  
รวมทั้งหลายพื้นท่ีใน 17 จังหวัด ยังคงเผชิญกับปัญหาน้้าท่วมซ้้าซากเพ่ิมข้ึน โดยในปี 2562 ภาคกลางมีพ้ืนที่
ประสบอุทกภัย จ้านวน 5,313,721 ไร่ (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.3 ของพ้ืนที่เกษตรของภาค) เพ่ิมข้ึนจาก 
3,744,931 ไร่ (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.8 ของพ้ืนที่เกษตรของภาค) ในปี 2559 ทั้งนี้ความรุนแรงของ
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ประเด็นปัญหาดังกล่าวจะมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น และส่งผลต่อการท้าการเกษตรของภาคกลางในอนาคต  
อันเนื่องมาจาก ความถี่ของการเกิดความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งจะท้าให้ปริมาณน้้าฝนในพ้ืนที่ภาคกลาง
มีความผันผวนมากยิ่งขึ้น   

ตารางท่ี 18 : พื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งซ้ าซาก 

จังหวัด 
ระดับความรุนแรงต่อการเกิดภัยแล้งซ้ าซาก 

เนื้อที่ (ไร่) ต้ังแต่ 6 ครั้งขึ้นไป 
ในรอบ 10 ปี 

4-5 ครั้งขึ้นไป 
ในรอบ 10 ปี 

ไม่เกิน 3 ครั้ง 
ในรอบ 10 ปี 

ภาคกลางตอนบน - 334,204 1,881,389 2,215,593 

ภาคกลางปริมณฑล - 23,361 403,031 426,392 

ภาคกลางตอนล่าง 1 20,642 393,718 1,137,399 1,551,759 

ภาคกลางตอนล่าง 2 26,551 101,336 272,655 400,542 

ภาคกลาง 47,193 852,619 3,694,474 4,594,286 

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ตารางท่ี 19 : พื้นที่ประสบปัญหาน้ าท่วมซ้ าซาก 

จังหวัด 

ระดับความรุนแรงต่อการเกิดน้ าท่วมซ้ าซาก 

เนื้อที่ (ไร่) 
พื้นที่น้ าท่วมซ้ าซากเป็นประจ า 

โดยประสบน้ าท่วมขัง  
8 - 10 ครั้ง  
ในรอบ 10 ปี 

พื้นที่น้ าท่วมซ้ าซาก
บ่อยครัง้ โดยประสบ 
น้ าท่วมขัง 4 - 7 ครั้ง 

ในรอบ  10 ปี 

พื้นที่น้ าท่วมซ้ าซากเป็น 
ครั้งคราว โดยประสบ 

น้ าท่วมขัง ไม่เกิน 3 ครั้ง  
ในรอบ 10 ปี 

ภาคกลางตอนบน 206,909 1,505,407 1,303,047 3,015,363 

ภาคกลางปริมณฑล - 519,405 500,744 1,020,149 

ภาคกลางล่าง 1 108,214 426,756 687,761 1,222,731 

ภาคกลางล่าง 2 - 8,688 46,790 55,478 

ภาคกลาง 315,123 2,460,256 2,538,342 5,313,721 

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

๒) การกัดเซาะชายฝั่งของภาคกลางได้รับการดูแลบริหารจัดการดีขึ้นในหลายพื้นที่ 
ส่งผลให้พ้ืนที่ที่ยังมีปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งของภาคกลางเหลือเพียง 11.53 กิโลเมตร  อย่างไรก็ดียังคงมี
พ้ืนที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวส้าคัญของภาคกลางที่ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรงที่ส่งผลกระทบ
ต่อการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ ได้แก่ หาดปึกเตียน จังหวัดเพชรบุรี หาดปราณคีรี อ่าวน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ทั้งนี้แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งจะส่งผลท้าให้ระดับน้้าทะเลเพ่ิมสูงขึ้น จะเป็นแรงกดดัน
ให้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งของพ้ืนที่ภาคกลางที่ยังไม่ได้รับการดูแล บริหารจัดการ จะทวีความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้น 
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ตารางท่ี 20 : พื้นที่ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง (ยังไม่ได้ด าเนินการแก้ไข) 
หน่วย : กโิลเมตร 

กลุ่มจังหวัด 
ความยาว
ชายฝ่ัง 

2560 2561 
รุนแรง ปานกลาง น้อย รวม รุนแรง ปานกลาง น้อย รวม 

ภาคกลางปริมณฑล 57.39 7.30 - 0.21 7.51 0.41 - - 0.41 

ภาคกลางตอนล่าง 2 402.82 4.36 0.80 4.93 10.09 4.45 1.99 4.68 11.12 

ภาคกลาง 460.21 11.66 0.80 5.14 17.60 4.86 1.99 4.68 11.53 

ร้อยละของประเทศ 14.6 27.7 10.5 5.4 12.1 21.6 6.8 12.5 12.9 

ประเทศ 3,151.10 42.17 7.64 95.92 145.73 22.51 29.37 37.40 89.28 

ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2.๔ ผลการพัฒนาภาคในช่วงท่ีผ่านมา  

การขับเคลื่อนการพัฒนาภาคกลางในระยะที่ผ่านมาภายใต้แผนพัฒนาภาคกลางและพ้ืนที่
กรุงเทพฯ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้ก้าหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ให้ภาคกลางเป็นฐานการผลิตสินค้าและ
บริการที่มีมูลค่าสูง โดยมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคกลาง และสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค 
(Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ภาคกลางเป็นเป้าหมาย ซึ่งผลการพัฒนาภาคกลางที่ผ่านมา พบว่า 
อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคยังไม่บรรลุเป้าหมายการพัฒนาของภาคที่ก้าหนดไว้ร้อยละ ๓.๕ 
ต่อปี โดยในปี ๒๕๖๒ และ ปี ๒๕๖๓ ภาคกลางมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ร้อยละ ๑.๑ และหดตัว
ร้อยละ ๕.๔ ตามล้าดับ ต่้ากว่าค่าเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ ร้อยละ ๓.๕ ต่อปี อย่างไรก็ตาม ภาคกลางสามารถ 
บรรลุเป้าหมายการกระจายรายได้ให้เกิดความเป็นธรรมมากขึ้น โดยสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค  
(Gini coefficient) ในการกระจายรายได้ ปี ๒๕๖๒ เท่ากับ ๐.๓๘๕ เป็นไปตามเป้าหมายที่ก้าหนดไว้  
(ลดลงต่้ากว่า ๐.๔๐๐) โดยมีผลการพัฒนาภาคตามประเด็นยุทธศาสตร์โดยสังเขป ดังนี้ 

ตารางท่ี 21 : ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานรวม 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายและ 
ผลการด าเนินงาน 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

อัตราการเจรญิเติบโต 
ทางเศรษฐกิจ 
ของภาคกลาง 

ค่าเป้าหมาย 
เพิ่มขึ้นไมต่่้ากว่า 

ร้อยละ ๓.๕ 
เพิ่มขึ้นไมต่่้ากว่า 

ร้อยละ ๓.๕ 
ผลการด้าเนินงาน ร้อยละ ๑.๑ หดตัวร้อยละ ๕.๔ 

สัมประสิทธ์ิความไมเ่สมอภาค  
(Gini Coefficient)  

ในการกระจายรายไดภ้าคกลาง 

ค่าเป้าหมาย ลดลงต่้ากว่า ๐.๔๐๐ ลดลงต่้ากว่า ๐.๔๐๐ 

ผลการด้าเนินงาน ๐.๓๘๕ NA 

2.4.1 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนากรุงเทพฯ เป็นมหานครทันสมัยระดับโลกควบคู่กับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง พบว่า ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเป็นไปตามตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมายที่ก้าหนดไว้คือ สัดส่วนคดีชีวิตและทรัพย์สินต่้ากว่า ๑๖๐ คดีต่อประชากรแสนคน ในขณะที่ขีด
ความสามารถของระบบในการก้าจัดขยะอย่างถูกต้องไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก้าหนดท้าให้สัดส่วนปริมาณขยะมูล
ฝอยถูกก้าจัดอย่างถูกต้องต่้ากว่าร้อยละ ๔๕.0 ของปริมาณขยะท่ีเกิดขึ้น เนื่องจากภาคกลางมีการขยายตัวของ
ชุมชนเมืองมากขึ้นและมีจ้านวนประชากรแฝงมากที่สุด ประกอบกับพฤติกรรมการผลิตและบริโภคที่ปรับเปลี่ยนไป
อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส่งผลให้มีปริมาณขยะเพ่ิมขึ้นตาม
รูปแบบการใช้ชีวิตที่ปรับเปลี่ยนไปด้วย ดังนั้น การด้าเนินงานในระยะต่อไปจึงต้องเร่งแก้ไขปัญหาขยะด้วยการลด
การใช้ การน้ากลับมาใช้ซ้้า และการน้าขยะกลับมาใช้ใหม่ (Reduce Reuse and Recycle: ๓Rs) ให้มากขึ้น  
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ตารางท่ี 22 : ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานรวม ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายและ 
ผลการด าเนินงาน 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

สัดส่วนปริมาณขยะมลูฝอยท่ีถูก
ก้าจัดอย่างถูกต้อง 

ของภาคกลาง 

ค่าเป้าหมาย 
ไม่ต่้ากว่าร้อยละ ๔๕ 

ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้น 
ไม่ต่้ากว่าร้อยละ ๔๕ 

ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้น 

ผลการด้าเนินงาน ๒๙.๖๑ ๓๗.๑๔ 

ประชากรมคีุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ค่าเป้าหมาย 
ต่้ากว่า ๑๖๐ คดตี่อ
ประชากรแสนคน 

ต่้ากว่า ๑๖๐ คดตี่อ
ประชากรแสนคน 

ผลการด้าเนินงาน 
๑๐๙ คดตี่อประชากร

แสนคน 
๑๐๐ คดตี่อประชากร

แสนคน 

2.4.2 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติและ 
สร้างความเชื่อมโยงเพื่อกระจายการท่องเที่ยวทั่วทั้งภาค พบว่า การพัฒนาการท่องเที่ยวยังไม่ประสบผลส้าเร็จ
ตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ โดยปี ๒๕๖๒ รายได้จากการท่องเที่ยวมีอัตราการขยายตัวเพียงร้อยละ 
๑.๓ และปี ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๔ หดตัวร้อยละ ๕๗.0 และ ๔๓.๖ ตามล้าดับ จากค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ขยายตัวไม่ต่้า
กว่า ร้อยละ ๑๕.0 ทั้งที่ได้มีการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการท่องเที่ยว และการพัฒนาการเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวชุมชนในวงเงินลงทุนที่สูง เนื่องจากนักท่องเที่ยวภาคกลางส่วนใหญ่เป็นชาวไทย และอยู่ใกล้กรุงเทพฯ 
ที่เป็นเมืองจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลก ท้าให้นักท่องเที่ยวไม่นิยมพักค้าง ค่าใช้จ่ายของ
นักท่องเที่ยวในพ้ืนที่ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับภาคอ่ืน ๆ ประกอบกับช่วงที่ผ่านมาสภาวะซบเซาของเศรษฐกิจโลก 
และเกิดสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่เริ่มขึ้นในช่วงปลายปี ๒๕๖๒ และส่งผล
ต่อเนื่องถึงปี ๒๕๖๔ ส่งผลต่อการเดินทางของนักท่องเที่ยว ดังนั้น การพัฒนาในระยะต่อไปจึงต้องพัฒนา
กิจกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นศักยภาพของพ้ืนที่ให้สอดคล้องกับความต้องการที่มีความหลากหลายมากขึ้นเพื่อ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้พักค้างในพ้ืนที่ นอกจากนี้ การท่องเที่ยวต้องปรับตัวให้ทันกับบริบทการปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
โดยพัฒนาไปสู่การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ มีการดูแลรักษาความสะอาด สุขอนามัย และไม่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งใช้จุดเด่นของแต่ละพ้ืนที่และความคิดสร้างสรรค์เพ่ือให้แหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่งมีอัตลักษณ์
เฉพาะถิ่นบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ตารางท่ี 23 : ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานรวม ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายและ 
ผลการด าเนินงาน 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

รายได้จากการ
ท่องเที่ยวภาคกลาง 

ค่าเป้าหมาย 
เพิ่มขึ้นไมต่่้ากว่า 
ร้อยละ ๑๕.๐ 

เพิ่มขึ้นไมต่่้ากว่า 
ร้อยละ ๑๕.๐ 

เพิ่มขึ้นไมต่่้ากว่า 
ร้อยละ ๑๕.๐ 

ผลการด้าเนินงาน ร้อยละ ๑.๓ หดตัวร้อยละ ๕๗ หดตัวร้อยละ ๔๓.๖ 
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2.4.3 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมโดยใช้นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน พบว่า การพัฒนาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมยังไม่ประสบผลส้าเร็จตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ก้าหนดไว้  โดยปี ๒๕๖๒ มูลค่าผลิตภัณฑ์ 
ภาคเกษตร หดตัวร้อยละ ๓.๕ และปี ๒๕๖๓ หดตัวร้อยละ ๕.๔ จากค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ขยายตัวเพ่ิมขึ้น 
ไม่ต่้ากว่าร้อยละ ๑.๙ ต่อปี และมูลค่าผลิตภัณฑ์สาขาอุตสาหกรรม หดตัวร้อยละ ๑.๘ และร้อยละ ๓.๕ 
ตามล้าดับ จากค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ขยายตัวเพ่ิมขึ้นไม่ต่้ากว่าร้อยละ ๓.๒ ต่อปี เนื่องจากการท้าการเกษตรและ
อุตสาหกรรมของภาคกลางยังเน้นแข่งขันด้านต้นทุนและราคามากกว่าการลงทุนพัฒนาเชิงคุณภาพหรือ 
การสร้างคุณค่า ประกอบกับการได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาวะเศรษฐกิจโลกและ
ประเทศคู่ค้าส้าคัญที่ชะลอตัว มาตรการกีดกันทางการค้าที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น และผลกระทบจาก
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ดังนั้น การพัฒนาในระยะต่อไปการท้าการเกษตร
และอุตสาหกรรมควรให้ความส้าคัญกับการผลิตที่ได้มาตรฐานสากล ร่วมกับการน้าเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิต 
และการตลาด และอุตสาหกรรมควรปรับเปลี่ยนจากอุตสาหกรรมที่ เป็นศักยภาพเดิมของพ้ืนที่ ไปสู่ 
การพัฒนาต่อยอดให้เป็นอุตสาหกรรมที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สูงขึ้นโดยไม่ ส่งผลกระทบด้านลบ 
ต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการยกระดับจากผู้รับจ้างผลิตเป็นเจ้าของตราสินค้าที่มีศักยภาพในการออกแบบและ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ตารางท่ี 24 : ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานรวม ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและ 
ผลการด าเนินงาน ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

อัตราการขยายตัว  
ของมูลค่าผลิตภณัฑภ์าคเกษตร 

ของภาคกลาง 

ค่าเป้าหมาย เพิ่มขึ้นไมต่่้ากว่า 
ร้อยละ ๑.๙ 

เพิ่มขึ้นไมต่่้ากว่า 
ร้อยละ ๑.๙ 

ผลการด้าเนินงาน หดตัวร้อยละ ๓.๕ หดตัวร้อยละ ๕.๔ 

อัตราการขยายตัว  
ของมูลค่าผลิตภณัฑ ์

สาขาอุตสาหกรรมของ 
ภาคกลาง 

ค่าเป้าหมาย เพิ่มขึ้นไมต่่้ากว่า 
ร้อยละ ๓.๒ 

เพิ่มขึ้นไมต่่้ากว่า 
ร้อยละ ๓.๒ 

ผลการด้าเนินงาน หดตัวร้อยละ ๑.๘ หดตัวร้อยละ ๓.๕ 

2.4.4 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ บริหารจัดการน้ าและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วม
ภัยแล้ง และคงความสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน พบว่า การบริหารจัดการน้้าและทรัพยากรธรรมชาติ 
ยังไม่ประสบผลส้าเร็จตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ทั้งในด้านคุณภาพน้้าและสัดส่วนพ้ืนที่ป่าไม้  
โดยคุณภาพแม่น้้าเจ้าพระยาและท่าจีนตอนล่าง ในปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ มีค่าดัชนีคุณภาพน้้า (WQI) น้อยกว่า ๗๐ 
อยู่โดยอยูใ่นเกณฑ์เสื่อมโทรม ซ่ึงต้่ากวา่ค่าเป้าหมายท่ีก้าหนดไว้ท่ีค่าดัชนีคุณภาพน้้า (WQI) ระดับด ี(มากกว่า 
๗๐ คะแนน) และสัดส่วนพ้ืนที่ป่าไม้ต่อพ้ืนที่ภาคกลาง ปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ อยู่ที่ร้อยละ ๓๔.๐ ซึ่งต่้ากว่า 
ค่าเป้าหมายที่ก้าหนดให้มีสัดส่วนพ้ืนที่ป่าไม้ร้อยละ ๓๔.๕ ของพ้ืนที่ภาคกลางในปี ๒๕๖๒ ร้อยละ ๓๕.0  
ในปี ๒๕๖๓ และร้อยละ ๓๕.๕ ในปี ๒๕๖๔ เนื่องจากภาคกลางมีการขยายตัวของประชากรเมือง และ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ท้าให้มีความต้องการใช้ทรัพยากรและพ้ืนที่ รวมทั้งท้าให้มีปริมาณขยะและของเสียจาก
ชุมชนและการด้าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากขึ้น ดังนั้น การด้าเนินงานในระยะต่อไปควรให้ความส้าคัญกับ
การเพ่ิมศักยภาพของท้องถิ่นในการบริหารจัดการดูแล การส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ 
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความคุ้มค่ามากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 25 : ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานรวม ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและ 
ผลการด าเนินงาน 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

คุณภาพน้้า 
แม่น้้าเจ้าพระยา 

และท่าจีนตอนล่าง 

 

ค่าเป้าหมาย 
ค่าดัชนีคุณภาพน้้า (WQI) 

ระดับดี  
มากกว่า ๗๐ คะแนน 

ค่าดัชนีคุณภาพน้้า (WQI) 
ระดับดี  

มากกว่า ๗๐ คะแนน 

ค่าดัชนีคุณภาพน้้า (WQI) 
ระดับดี  

มากกว่า ๗๐ คะแนน 

๑) น้้าแม่น้้า
เจ้าพระยาตอนลา่ง 

๓๙ คะแนน ๔๒ คะแนน ๓๙ คะแนน 

๒) แม่น้้าท่าจีน
ตอนล่าง 

๕๑ คะแนน ๕๔ คะแนน ๔๗ คะแนน 

สัดส่วนพื้นที่ป่าไม ้
ต่อพื้นที่ภาคกลาง 

ค่าเป้าหมาย 
สัดส่วนพ้ืนท่ีป่าไม้เพิม่ขึ้น 

เป็นร้อยละ ๓๔.๕  
ต่อพื้นที่ภาค 

สัดส่วนพ้ืนท่ีป่าไม้เพิม่ขึ้น 

เป็นร้อยละ ๓๕.๐ 
 ต่อพื้นที่ภาค 

สัดส่วนพ้ืนท่ีป่าไม้เพิม่ขึ้น 

เป็นร้อยละ ๓๕.๕ 
 ต่อพื้นที่ภาค 

ผลการด้าเนินงาน ร้อยละ ๓๔ ร้อยละ ๓๔ ร้อยละ ๓๔ 

2.4.5 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เปิดประตูการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจ
พิเศษทวาย - ภาคกลาง - เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พบว่า การพัฒนาเมือง พ้ืนที่ชายแดน และพ้ืนที่
เศรษฐกิจของภาคกลางตามแนวแกนหลักการเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายกับเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออกเพ่ือให้เกิดการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งทางด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
เชื่อมโยงระหว่างไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมายังไม่ประสบผลส้าเร็จตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่
ก้าหนดไว้ โดยมูลค่าการค้าชายแดนมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นต่้ากว่าค่าเป้าหมายที่ก้าหนด แม้ว่าปี ๒๕๖๒ มูลค่า
การค้าชายแดนเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๔.๕ สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้เพ่ิมขึ้นไม่ต่้ากว่าร้อยละ ๒.๐ ต่อปี อย่างไรก็ตาม 
ในปี ๒๕๖๓ การค้าชายแดนกลับหดตัวสูงถึงร้อยละ ๒๔.๙ และปี ๒๕๖๔ หดตัวร้อยละ ๖.๖ เนื่องจาก
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่ท้าให้ประเทศไทยต้องควบคุมการเข้า - ออก
ตลอดแนวชายแดนที่เป็นจุดเชื่อมต่อทางการค้าที่ส้าคัญอย่างเข้มงวด ประกอบกับปัญหาการเมืองใน
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาที่น้าไปสู่การก่อรัฐประหาร เมื่อวันที่  ๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ ยังได้ 
ส่งผลกระทบต่อการค้าและธุรกิจท่องเที่ยวชายแดนเป็นอย่างมาก ดังนั้น การพัฒนาในระยะต่อไปควรให้
ความส้าคัญการปรับตัวของผู้ประกอบการค้าชายแดนให้สอดคล้องกับยุค New Normal รวมทั้งส่งเสริม 
การลงทุนในบริเวณพ้ืนที่ชายแดนให้มากขึ้นโดยค้านึงการพัฒนาตามศักยภาพของพ้ืนที่ที่เป็นแหล่งการค้า
ชายแดนส้าคัญของภาคและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาด้วย เนื่องจากปัจจัยส้าคัญที่มีผลกระทบต่อการค้า
ชายแดนของภาคกลางมาโดยตลอดคือ ปัญหาความมั่นคงทางการเมืองและกฎระเบียบการค้าชายแดน 
ที่ปรับเปลี่ยนบ่อยครั้งของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 
ตารางท่ี 26 : ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานรวม ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและ 
ผลการด าเนินงาน 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

มูลค่าการค้า
ชายแดน 
ภาคกลาง 

ค่าเป้าหมาย เพิ่มขึ้นไมต่่้ากว่า 
ร้อยละ ๒.๐ 

เพิ่มขึ้นไมต่่้ากว่า 
ร้อยละ ๒.๐ 

เพิ่มขึ้นไมต่่้ากว่า 
ร้อยละ ๒.๐ 

ผลการด้าเนินงาน ร้อยละ ๔.๕ หดตัวร้อยละ ๒๔.๙ หดตัวร้อยละ ๖.๖ 
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2.4.6 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาความเชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคมกับทุกภาคเพื่อเสริมสร้าง
เสถียรภาพและลดความเหลื่อมล้ าภายในประเทศ พบว่า การพัฒนาความเชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคมกับทุกภาค
เพ่ือให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจยังไม่ประสบผลส้าเร็จตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ก้าหนดไว้  
โดยปี ๒๕๖๒ มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวของภาคกลาง (GRP per capita) เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๐.๖ ขณะที่ปี ๒๕๖๓ 
หดตัวร้อยละ ๖.๕ จากค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔.0 ต่อปี ทั้งท่ีมีการลงทุนด้านโครงสร้าง
พื้นฐานการคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ และการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่มีมูลค่า
การลงทุนที่สูง แต่เนื ่องจากภาวะซบเซาของเศรษฐกิจโลกและประเทศคู่ค้าที่ส้าคัญของประเทศไทย 
รวมทั้งมาตรการกีดกันการค้าที่ทวีความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้น และการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
ส่งผลให้มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวของภาคกลางไม่เพ่ิมข้ึนตามค่าเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ ซึ่งการพัฒนาในระยะ
ต่อไปควรผลักดันและให้ความส้าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางราง โครงข่ายถนน และสิ่งอ้านวย
ความสะดวกเพ่ือเชื่อมโยงภูมิภาคและเชื่อมโยงกลุ่มประเทศ CLMV และสาธารณรัฐประชาชนจีน และเร่งพัฒนา
ระบบขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบเชื่อมต่อ รวมทั้งการเชื่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อ
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเชื่อมโยงแหล่งผลิต ศูนย์กระจายสินค้า และตลาด อันจะน้าไปสู่การลด
ต้นทุนการผลิต เพ่ิมความรวดเร็ว และลดความเสียหายจากการขนส่ง รวมทั้งต้องด้าเนินการผลักดัน การพัฒนา
ตามแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคกลาง - ตะวันตก (CWEC) ในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี 
พระนครศรีอยุธยา และนครปฐม ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 
ตารางท่ี 27 : ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานรวม ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายและ 
ผลการด าเนินงาน 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

มูลค่าผลติภณัฑ์ภาคต่อหัว 
ของภาคกลาง 

 (GRP per capita) 

ค่าเป้าหมาย 
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ ๔  
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ ๔  

ผลการด้าเนินงาน ร้อยละ ๐.๖ หดตัวร้อยละ ๖.๕ 

๓. บริบทการเปลี่ยนแปลงส าคัญท่ีส่งผลกระทบต่อภาค 

3.1 บริบทการเปลี่ยนแปลง 

3.1.1 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและนวัตกรรม การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยี
และนวัตกรรม ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ในรูปแบบการผลิตและการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กลายมาเป็นรูปแบบการค้าที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับ
กระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ  ไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่าง Information Technology กับ 
Operational Technology หรือที่เรียกว่า Internet of Things (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และ
เครื่องมือต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ รถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์และอ่ืน ๆ เข้าไว้ด้วยกัน) ผนวกเข้ากับความสามารถ 
ในการจัดการกับ Big Data และ Cloud Technology จะเห็นได้ว่าโลกในปัจจุบันก้าลังเข้าสู่ยุค Digital Economy 
ท้าให้ต้องเร่งพัฒนาความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้กับทุกภาคส่วน ทั้งภาคธุรกิจ การศึกษา ราชการ 
เกษตรกรรม การท่องเที่ยว การขนส่ง และอุตสาหกรรม ถ้าไม่สามารถก้าวทันหรือปรับตัวให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จะส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันและต้องเผชิญความเสี่ยงต่อความอยู่รอด 
ดังนั้น ภาคกลางซึ่งเป็นฐานการผลิตและการส่งออกที่ส้าคัญของประเทศจ้าเป็นต้องปรับตัว โดยน้าความรู้ 
เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ มาช่วยในการยกระดับผลิตภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า
และบริการ  
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3.1.2 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร (Aging Society) ภาคกลางก้าลังเข้าสู่สังคมสูงวัย
อย่างสมบูรณ์ ในปี ๒๕๖๘ โดยสัดส่วนผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่วัยแรงงานลดลง ซึ่งจะส่งผลให้อัตรา
การพ่ึงพิงมีแนวโน้มสูงขึ้น ท้าให้ประชากรวัยแรงงานต้องรับภาระในการดูแลผู้สูงอายุมากขึ้น  ในปี ๒๕๖๓ 
ประชากรวัยแรงงาน ๑๐๐ คน ต้องรับภาระในการดูแลผู้สูงอายุจ้านวน ๒๔ คน ดังนั้น จึงจ้าเป็นต้องเร่งพัฒนา
ศักยภาพคนในทุกช่วงวัย ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
การพัฒนาระบบสุขภาพ สร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อการด้ารงชีพใน
สังคมสูงวัย การเพ่ิมประสิทธิภาพและสมรรถนะก้าลังแรงงาน ยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานในสาขาอาชีพต่าง ๆ 
เพ่ือให้สามารถรักษาระดับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และมีรายได้เพียงพอต่อการครองชีพ เพ่ือให้สามารถดูแล
ผู้ที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงได้ รวมทั้ง การพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมรองรับกลุ่มผู้สูงวัยให้สามารถมีงานท้าหลัง
เกษียณอายุ ซึ่งจะเป็นการสร้างคุณค่าผู้สูงอายุและลดการพ่ึงพิง  นอกจากนี้ ภาคกลางสามารถใช้การ
เปลี่ยนแปลงนี้มาเป็นโอกาสในการพัฒนาเป็นแหล่งผลิตสินค้าและบริการส้าหรับผู้สูงวัย อาทิ ผลิตภัณฑ์อาหาร
เพ่ือสุขภาพ และสถานบริการในการดูแลผู้สูงอายุ 

3.1.3 การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ทวีความรุนแรงและเกิดบ่อยครั้งมากขึ้น 
(Climate Change) เนื่องจากมีการด้าเนินการกิจกรรมหลายอย่างที่เป็นตัวเร่ง ทั้งการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล 
อาทิ ถ่านหิน น้้ามัน ก๊าซธรรมชาติ ในภาคพลังงาน การผลิตไฟฟ้า การคมนาคมขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม  
การท้าการเกษตรและการปศุสัตว์  ส่งผลให้เกิดก๊าซเรือนกระจกตามมา อาทิ การท้านาข้าวท้าให้เกิด 
การเพ่ิมขึ้นของก๊าซมีเทน จากการย่อยสลายซากสิ่งมีชีวิต และจากมูลสัตว์เลี้ยง รวมทั้งการตัดไม้ท้าลายป่า 
ท้าให้จ้านวนต้นไม้ที่ท้าหน้าที่เปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นก๊าซออกซิเจนลดลง ก๊าซเรือนกระจก 
ในชั้นบรรยากาศจึงมีมากขึ้น ท้าให้เกิดพลังงานความร้อนสะสมบนผิวโลกและในบรรยากาศท้าให้อุณหภูมิโลก
ร้อนขึ้น ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษย์  ท้าให้เกิดกระแสความตระหนักในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม และกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ส้าหรับภาคกลาง
ก้าลังประสบปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส้าคัญคือ การที่โลกร้อนจนน้้าแข็งขั้วโลกละลาย 
ท้าให้ระดับน้้าทะเลสูงขึ้นคุกคามการด้ารงชีวิตของชุมชนชายฝั่งทะเล มีการรุกล้้าของน้้าเค็มส่งผลให้ผลผลิต
สินค้าเกษตรลดลงในพ้ืนที่อ่าวไทยตอนบนของประเทศไทย ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลในแถบจังหวัด 
ที่ติดทะเลอ่าวไทย นอกจากนี้ ยังส่งผลกระทบต่อป่าชายเลน ระบบนิเวศชายฝั่ง และการประมง รวมทั้งส่งผลกระทบ
ต่อการท้าการเกษตร และเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งที่มีความรุนแรงและเกิดถี่ขึ้น หากไม่มี
การบริหารจัดการที่ดี ดังนั้นแนวทางการพัฒนาต่อไปจ้าเป็นต้องให้ความส้าคัญกับการพัฒนาและประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกให้
มากขึ้น และการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

3.1.4 การให้ความส าคัญกับดูแลรักษาสุขภาพและการรักษาพยาบาลมีความต้องการและ
ความก้าวหน้ามากขึ้น ปัจจุบันภาวะการท้างานท่ามกลางการแข่งขันที่สูงขึ้นและพฤติกรรมการใช้ชีวิต
โดยเฉพาะการบริโภคได้ส่งผลต่อสุขภาพ ประชากรโลกมีแนวโน้มเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพ่ิมมากขึ้น อาทิ 
โรคหัวใจ และมะเร็ง ประกอบกับเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เป็นตัวเร่งให้คนสนใจดูแล
รักษาสุขภาพและการรักษาพยาบาลมากขึ้น ท้าให้มีแนวโน้มความต้องการใช้บริการทางการแพทย์และ
การดูแลสุขภาพในสถานบริการด้านสาธารณสุขเพ่ิมขึ้น ซึ่งภาคกลางมีความพร้อมในเทคโนโลยีการรักษาพยาบาล  
มีบุคลากร เครื่องมือ และสถานบริการด้านสาธารณสุขท้ังในด้านปริมาณและคุณภาพ ในปี ๒๕๖๓ ภาคกลาง 
มีมูลค่าผลิตภัณฑ์จากกิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์มากที่สุดเมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืน ๆ ภาคกลาง
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จึงมีโอกาสเป็นศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพและทันสมัยที่สามารถช่วยลดความแออัด
ในการไปใช้บริการสถานพยาบาลในพ้ืนที่กรุงเทพฯ ได้อีกด้วย  

3.1.5 การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส่งผลกระทบทั้งทางเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างรุนแรงทั่วโลก โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ เป็นการซ้้าเติมภาวะเศรษฐกิจโลกที่ซบเซาอยู่แล้วโดย
กระทบทั้งด้านการค้า การลงทุน การส่งออก และการท่องเที่ยว ท้าให้ภาคการผลิตและการบริการต้องปรับตัว 
แนวโน้มการเติบโตของธุรกิจ e-Commerce กับบริการด้านโลจิสติกส์ในการขนส่งและกระจายสินค้าจะมีเพ่ิมมากขึ้น 
การเดินทางท่องเที่ยวในรูปแบบหมู่คณะลดลงเป็นการท่องเที่ยวกลุ่มเล็กที่มีความต้องการ เฉพาะเจาะจง 
มากขึ้น ดังนั้นในอนาคตควรให้ความส้าคัญกับการผลิตและบริการเพ่ือการบริโภคภายในประเทศควบคู่กับการ
กระตุ้นการบริโภคสินค้าที่ผลิตภายในประเทศด้วย เน้นการผลิตตามความต้องการสินค้าประเภทสุขอนามัย
มากขึ้น พัฒนาศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า (City Distribution Centre: CDC) และศูนย์กระจายสินค้าย่อย 
ในเขตเมือง เพ่ือรองรับการเติบโตของธุรกิจ e-Commerce พัฒนาและฟ้ืนฟูการท่องเที่ยว โดยการสร้างตลาด
ท่องเที่ยวคุณภาพและใช้จุดเด่นของแต่ละพ้ืนที่เพ่ือสร้างเอกลักษณ์ให้แหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่ง  มีการดูแล
รักษาความสะอาด สุขอนามัย และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ค้านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของ
แหล่งท่องเที่ยว 

3.1.6 การขยายตัวของความเป็นเมือง (Urbanization) ปัจจุบันมีการเพ่ิมขึ้นของจ้านวน
ประชากรที่อาศัยในเมืองอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าในปี ๒๕๙๓ ประชากรเมืองจะมีสัดส่วนสูงถึง 
ร้อยละ ๗๐.0 ของประชากรโลก เนื่องจากเมืองเป็นแหล่งรวมของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและแหล่งจ้างงาน 
ที่ส้าคัญ รวมทั้งมีความเพียบพร้อมทางสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่าง ๆ ท้าให้มีจ้านวนประชากรที่
อพยพเข้ามาอยู่ในเมืองมากขึ้น หลายเมืองขยายตัวตามแรงผลักดันทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วจนยากที่จะ
ควบคุมให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้หรือขยายตัวไปอย่างรวดเร็วเกินกว่าจะวางแผนรองรับได้ทัน 
ท้าให้เกิดปัญหาตามมามากมาย โดยเฉพาะปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง ในปี ๒๕๖๓ ภาคกลางมีจ้านวนประชากรเมือง 
๔.๗๕ ล้านคน หรือร้อยละ ๓๙.๑ ของประชากรทั้งภาค โดยมีอัตราการเพ่ิมของจ้านวนประชากรเมืองของภาค
ในช่วงปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ เฉลี่ยร้อยละ ๑.๐ ต่อปี ประชาชนในจังหวัดภาคกลางและภาคอ่ืน ๆ ที่อาศัยอยู่ใน
ชนบทมีการอพยพเข้าสู่ตัวเมืองโดยเฉพาะในเขตเมืองปริมณฑลมากขึ้น เนื่องจากมีความเจริญและสามารถ
ตอบสนองความต้องการได้ในทุกด้าน ทั้งสาธารณูปโภค สถาบันการศึกษา สถานประกอบอาชีพและแหล่งจ้างงาน 
ท้าให้เขตปริมณฑลมีอัตราการขยายตัวของความเป็นเมืองสูง เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง ทั้งปริมาณขยะและ
สิ่งปฏิกูล น้้าเสีย การจราจร และปัญหามลพิษทางอากาศ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหา
ชุมชนแออัดส้าหรับผู้มีรายได้น้อยเนื่องจากขาดแคลนที่อยู่อาศัยในราคาที่เข้าถึงได้ ดังนั้นการวางแผนเพ่ือรองรับ 
การขยายตัวของเมืองจึงเป็นสิ่งส้าคัญ โดยค้านึงถึงหลักอารยสถาปัตย์ (Universal Design) เพ่ือให้ประชาชน
พึงได้รับการสนับสนุนและเข้าถึงบริการและสวัสดิการอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ทั้งด้านเทคโนโลยี 
สาธารณูปโภค สภาพสิ่งแวดล้อม และด้านสุขภาพ 

3.2 บทวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมของภาค 

การก้าหนดทิศทางการพัฒนาภาคกลางในระยะ ๕ ปีที่สองของยุทธศาสตร์ชาติ ให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายและทิศทางการพัฒนาประเทศในภาพใหญ่ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
เพ่ือให้แผนพัฒนาภาคกลางท้าหน้าที่เป็นแผนที่ช่วยก้ากับทิศทางการพัฒนาในระดับพ้ืนที่ไปสู่การเป็นกลไก 
ที่เป็นก้าลังส้าคัญต่อการมีส่วนร่วมของพ้ืนที่ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศในภาพใหญ่พร้อมไปกับ
การตอบโจทย์ความต้องการของพ้ืนที่ได้อย่างสัมฤทธิ์ผล จ้าเป็นต้องให้ความส้าคัญกับการสังเคราะห์โอกาส
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และข้อจ้ากัดของภาคกลางอย่างรอบด้าน ด้วยการน้าข้อค้นพบทั้งในเชิงประเด็นโครงสร้างหรือกิจกรรม  
การพัฒนาที่ได้วิเคราะห์ไว้ในบทก่อนหน้ามาพิจารณาร่วมกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงส้าคัญที่จะส่งผลกระทบ
เป็นความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของพ้ืนที่ภาคกลางในกรณีที่ 
ไม่สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลง หรือเป็นโอกาสในกรณีที่ศักยภาพของภาคกลางสามารถสร้างสรรค์
ประโยชน์/มูลค่าเพ่ิมจากแนวโน้มดังกล่าวและท้าให้ภาคกลางโดยรวมมีความก้าวหน้า พัฒนาขึ้นได้อย่างยั่งยืน 
ทั้งนีส้ามารถสรุปประเด็นความเสี่ยง ข้อจ้ากัด ศักยภาพ และโอกาสของภาคกลางโดยสังเขปได้ ดังนี้ 

3.2.1 ศักยภาพและโอกาส 

๑) ความพร้อมของปัจจัยทางการเกษตร เม่ือผนวกเข้ากับกระแสการผลิตและ
บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปสู่การตอบสนองสังคมสูงวัยและการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จะสร้างโอกาส
ให้ภาคกลางสามารถเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง โดยภาคกลางมีลักษณะ 
ภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เอ้ืออ้านวยต่อการท้าการเกษตร ท้าให้เป็นแหล่งผลิตพืชผัก ผลไม้ ปศุสัตว์ และประมง
หลากหลายชนิด รวมทั้ง ยังเป็นแหล่งอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรที่เชื่อมโยงกับแหล่งผลิตสินค้าเกษตร 
ทั้งในพ้ืนที่ภาคกลางและภาคอ่ืน ๆ ด้วยโครงข่ายของระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีการพัฒนารองรับอย่าง
ครอบคลุมทั่วถึง มีสถาบันและศูนย์วิจัยการเกษตรกระจายตัวอยู่ในพื้นท่ี มีระบบชลประทานครอบคลุมพ้ืนที่ใช้
ประโยชน์ทางการเกษตรของภาคกลางคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๕๗.๗ ซึ่งสูงกว่าภาพรวมระดับประเทศกว่า
เท่าตัว เมื่อผนวกเข้ากับกระแสการดูแลรักษาสุขภาพและความตระหนักของผู้ผลิตและผู้บริโภคเกี่ยวกับ  
การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่เป็นแนวโน้มของโลกและของประเทศ จึงช่วยส่งเสริมให้ความต้องการ
บริโภคสินค้าทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยได้คุณภาพด้วยกระบวนการผลิตที่ไม่ส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมเป็นที่ต้องการของตลาดเพ่ิมขึ้น นอกจากนี้ การเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ของประเทศไทย
และหลายประเทศทั่วโลก ยังเป็นโอกาสของประเทศโดยเฉพาะพ้ืนที่ภาคกลางในการที่จะต่อยอดการพัฒนา
เกษตรกรรมของภาคให้เป็นแหล่งผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพ ตลอดจนอาหารเสริมและ
สมุนไพรที่ได้คุณภาพมาตรฐานสากลเพ่ือป้อนตลาดในกลุ่มเศรษฐกิจสีเงิน (Silver Economy) ที่เป็นกลุ่มผู้บริโภค
ซึ่งมีก้าลังซื้อสูง และท้ายที่สุดอุปสงค์ของตลาดในรูปแบบดังกล่าวและแนวโน้มกระแสการบริโภคที่ให้
ความส้าคัญกับคุณภาพสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานความปลอดภัย จะเป็นแรงผลักดันให้การท้าการเกษตร
ต้องปรับเปลี่ยนไปสู่การผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ท่ีต้องค้านึงถึงคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากล  

ทั้งนี้โอกาสและความเป็นไปได้ที่เกษตรกรรมของพ้ืนที่ภาคกลางจะปรับเปลี่ยนไปสู่การ
เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลได้นั้น ขึ้นอยู่กับขีดความสามารถและ
ศักยภาพขององคาพยพในพื้นที่ที่จะน้าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการเป็นคานงัด 
(Game Changer) ที่ส้าคัญของสาขาเกษตรกรรมในพ้ืนที่ เพ่ือใช้ประโยชน์ในการวางแผนการผลิต และ
การตลาด รวมทั้ง การให้ความส้าคัญกับการเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรจากการพัฒนาคุณภาพด้วยเทคโนโลยี และ 
การผสานเทคโนโลยีเข้ากับการผลิตสินค้าเกษตรเพ่ือดึงเอกลักษณ์และความโดดเด่นของแต่ละพ้ืนที่มาใช้
ประโยชน์ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมที่สามารถเชื่อมโยงภาคการเกษตรเข้ากับสาขาการผลิตอ่ืน ๆ ทั้งสาขา 
การท่องเที่ยวและกีฬา ตลอดจนบริการทางการแพทย์และสุขภาพ เพ่ือให้ภาคกลางเป็นเมืองนวัตกรรมอาหาร 
(Food Innopolis) ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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ด้วยศักยภาพและโอกาสดังกล่าว ภาคกลางจึงควรต่อยอดขีดความสามารถที่มีอยู่เดิม  
ซึ่งเป็นต้นทุนด้านการเกษตรที่แข็งแรงของพ้ืนที่ให้สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้สูงขึ้น โดยควรมุ่งเน้นการผลิต
สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง ที่ให้ความส้าคัญกับการน้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีความ
หลากหลายมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของภาคการเกษตรในพ้ืนที่รวมถึงศักยภาพของภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องเพ่ือผลักดันให้ภาคกลางเป็นแหล่งผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูงที่มี
คุณภาพมาตรฐานได้รับการยอมรับและมีชื่อเสียงในระดับสากล เพ่ือมุ่งหวังให้ผลลัพธ์ของการพัฒนาระดับ
พ้ืนที่จะน้าไปสู่การพัฒนารูปแบบการผลิตของภาคเกษตรในภาคกลางให้เกิดความยั่งยืนและทุกภาคส่วนตลอด
ห่วงโซ่อุปทานได้รับประโยชน์และผลตอบแทนจากความเจริญก้าวหน้าอย่างเหมาะสม เป็นธรรม และเกษตรกร
ภาคกลางมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างภาคภูมิ 

๒) ความหลากหลายและอัตลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวชุมชนจะเป็นโอกาสในการ
เสริมศักยภาพให้ภาคกลางเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวส าหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ให้ความส าคัญ
กับการดูแลรักษาสุขภาพทางกายภาพและการเติมเต็มประสบการณ์ทางจิตใจผ่านการท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้
ประสบการณ์ใหม่ ๆ โดยภาคกลางมีความโดดเด่นด้านประวัติศาสตร์ ศาสนา และความหลากหลายทาง
ธรรมชาติ ท้าให้แต่ละพ้ืนที่แต่ละชุมชนมี อัตลักษณ์เฉพาะตัว อาทิ ศิลปวัฒนธรรม ลักษณะภูมิประเทศ 
ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ การแพทย์และต้ารับยาไทย และการนวดแผนไทย ที่สามารถน้ามาต่อยอด
เพ่ือสร้างคุณค่าเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งผลให้ชุมชนของภาคกลางที่มี
ความหลากหลายของวัฒนธรรม อัตลักษณ์ท้องถิ่นสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและรับผลประโยชน์จากการ
ท่องเที่ยวร่วมกัน ทั้งที่เป็นมิติการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ผจญภัย ทัวร์ป่า การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness 
Tourism) การท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) โดยชุมชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในห่วงโซ่
คุณค่าการท่องเที่ยวได้ในหลากหลายมิติตามศักยภาพของชุมชนในแต่ละพ้ืนที่และท้องถิ่น อาทิ การให้บริการ 
ที่พักแบบ Long Stay HomeStay บริการสปา ดูแลให้บริการสุขภาพ นวดแผนไทย สมุนไพรเพื่อสุขภาพ และ
อาหารเพ่ือสุขภาพ ตามกระแสการรักษ์ธรรมชาติและการดูแลรักษาสุขภาพ และการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของ
ทุกประเทศทั่วโลกที่ให้ความส้าคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพทางกายและการเติมเต็มประสบการณ์ทางจิตใจ
ผ่านการพักผ่อนท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้ประสบการณใ์หม่ ๆ  

ทั้งนี้  โอกาสและความเป็นไปได้ที่จะท้าให้ภาคกลางเป็นจุดหมายปลายทาง 
การท่องเที่ยวคุณภาพส้าหรับคนทุกกลุ่มด้วยการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะชุมชนได้อย่างเป็น
รูปธรรมได้นั้น ขึ้นอยู่กับการเสริมศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่มีความหลากหลายและกระจายอยู่ทั่วทั้งภาค 
ให้สามารถดึงดูดความสนใจและเป็นที่รู้จักของกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมาย โดยการเสริมสร้างความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และท้องถิ่น ในการพัฒนาดึงความโดดเด่นของอัตลักษณ์ชุมชนในแต่ละพ้ืนที่ 
มาต่อยอดพัฒนาเป็นสินค้าและบริการ รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นที่สามารถสร้างรายได้เพ่ือ
การท่องเที่ยวให้กระจายลงสู่ชุมชน พร้อมกับการพัฒนาชุมชนให้มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการ 
การท่องเที่ยวบนพ้ืนฐานของศักยภาพทางการท่องเที่ยวและการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน โดยมี
เป้าหมายที่จะพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านการท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

ด้วยศักยภาพและโอกาสดังกล่าว ภาคกลางจึงควรสร้างสรรค์มูลค่าเพ่ิมให้กับ 
การท่องเที่ยวด้วยการดึงศักยภาพและอัตลักษณ์ของชุมชนที่เป็นจุดเด่นในแต่ละพ้ืนที่มาพัฒนากิจกรรม  
สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว เพ่ือตอบสนองความต้องการที่มีความหลากหลายเพ่ิมขึ้นและดึงดูดการใช้จ่าย
ของนักท่องเที่ยว ร่วมกับการยกระดับความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในเชิงธุรกิจ 
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ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในพ้ืนที่เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการ
แหล่งท่องเที่ยวและการดูแลมาตรฐานด้านความสะอาดและปลอดภัยเพ่ือสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยว 
ซ่ึงจะท้าให้ภาคกลางเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มนักท่องเที่ยว
ที่ให้ความส้าคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพทางกายภาพและการเติมเต็มประสบการณ์ทางจิตใจผ่านการท่องเที่ยว
เพ่ือเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ ๆ และกระจายผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวลงสู่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม 

๓) สถานบริการทางการแพทย์ของภาคกลางมีชื่อเสียงได้มาตรฐานนานาชาติ 
สามารถรองรับแนวโน้มของโลกที่ผู้คนให้ความส าคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพและพร้อมที่จะยกระดับเป็น
ศูนย์บริการทางการแพทย์ครบวงจรที่ครอบคลุมทั้งการแพทย์สมัยใหม่และการแพทย์แผนไทย ภาคกลางเป็น
ที่ตั้งของสถานพยาบาลทีไ่ด้มาตรฐาน ศูนย์การแพทย์ชั้นน้าและสถาบันการแพทย์เฉพาะทางที่มีชื่อเสียง บุคลากรมี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง มีเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย การให้บริการมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล 
รวมทั้งมีเครือข่ายสถานพยาบาลรองรับการขยายตัวด้านบริการเชื่อมโยงจากกรุงเทพฯ ตลอดจนมีสถานพยาบาล
ให้บริการดูแลรักษาและมีโรงพยาบาลซึ่งเป็นที่ยอมรับและได้มาตรฐานด้านการแพทย์แผนไทย และมีศูนย์การดูแล
และรักษาสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชนที่ได้มาตรฐานนานาชาติ (Joint Commission International: JCI) 
ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ   

ด้วยศักยภาพและโอกาสทางด้านการแพทย์ในการให้บริการและการรักษาพยาบาล
ของพ้ืนที่ภาคกลางซึ่งมีความได้เปรียบในการเป็นแหล่งที่ตั้งของสถานพยาบาลที่มีคุณภาพได้มาตรฐานทั้งใน
ระดับประเทศและระดับสากล มีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง มี เทคโนโลยีทาง
การแพทย์ที่ทันสมัย มีค่ารักษาพยาบาลที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับคุณภาพและการบริการที่ดี มีเครือข่าย
สถานพยาบาลรองรับการขยายตัวด้านบริการเชื่อมโยงจากกรุงเทพฯ รวมทั้งมีหน่วยงานภาคเอกชน 
สถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัยที่พร้อมในการรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์  
ที่จะสามารถพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง เช่น ธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และเชิงสุขภาพ 
การบริการดูแลผู้สูงอายุ รวมทั้งผลิตภัณฑ์สุขภาพและผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ เพ่ือให้สอดรับกับแนวโน้มของ
โลกและประเทศที่ผู้คนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การให้ความส้าคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพและรักสุขภาพ 
ภาคกลางจึงควรให้ความส้าคัญในการพัฒนา วิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง
สร้างเครือข่ายธุรกิจบริการรักษาพยาบาล ด้วยการสร้างพันธมิตรกับโรงพยาบาลทั้งในและต่างประเทศ 
เพ่ือขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพในระดับต่าง ๆ ร่วมกับการผลิตบุคลากรทางการแพทย์
ที่มฝีีมือและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมากขึ้น และส่งเสริมงานวิจัยเพ่ือให้ประเทศไทยสามารถสร้างผลิตภัณฑ์
ทางการแพทย์แผนไทยที่มีความโดดเด่นแตกต่าง ผสมผสานเทคโนโลยี และสามารถผลิตในเชิงพาณิชย์และ
อุตสาหกรรมได้อย่างมีคุณภาพ และการปรับรูปแบบการให้บริการโดยการน้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนา 
การให้บริการ การวิจัยยา ผลิตเวชภัณฑ์ และผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมร่วมกับพัฒนาการรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Medicine) แบบองค์รวม ที่มีการวิเคราะห์เชิงลึก
ถึงระดับพันธุกรรมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ รวมถึงวางแผนการดูแลรักษาแบบเฉพาะบุคคล 
(Personalized Medicine)  

นอกจากนี้การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกยังเป็นโอกาสที่จะสร้างมูลค่า 
ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจและการให้บริการทางการแพทย์ในพ้ืนที่ภาคกลาง ซึ่งสามารถเป็นทางเลือกที่ส้าคัญในการดูแล
รักษาสุขภาพของทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ดังนั้นการให้ความส้าคัญและยกระดับการให้บริการด้าน
การแพทย์แผนไทยรวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสากล จึงเป็นปัจจัย
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แห่งความส้าเร็จที่ส้าคัญ โดยควรมุ่งเน้นส่งเสริมให้มีการใช้สมุนไพรตามธรรมชาติที่มีกระบวนการผลิตและ  
แปรรูปที่ได้มาตรฐานเพ่ือเป็นทางเลือกในกระบวนการรักษาร่วมกับแพทย์แผนปัจจุบัน เพ่ือสนับสนุนจุดแข็ง
ของประเทศที่มีความหลากหลายทางด้านชนิดพันธุ์สมุนไพร และภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทย ร่วมกับ
ด้าเนินการสนับสนุนด้านวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร ให้ได้คุณภาพและ
มาตรฐานในระดับสากล ซึ่งจะท้าให้การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกพร้อมผลิตภัณฑ์และกิจกรรม
ต่อเนื่องสามารถเชื่อมโยงเป็นส่วนหนึ่งในห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ ซึ่งจะช่วย
กระจายประโยชน์ลงสู่ทุกภาคส่วนในระดับพ้ืนที่ที่เก่ียวเนื่องได้อย่างทั่วถึง  

๔) โครงข่ายคมนาคมขนส่งและความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเชื่อมโยงเมืองหลักเข้ากับ
เมืองรองและพื้นที่เศรษฐกิจที่ส าคัญท้ังภายในและภายนอกภาคกลาง โดยระบบคมนาคมขนส่งที่เพียบพร้อม
ทั้งทางบก ทางน้้า ทางราง และทางอากาศ ในพ้ืนที่สามารถเชื่อมโยงอ้านวยความสะดวกในการขนถ่ายคนและ
สินค้าได้โดยสะดวกประหยัดต้นทุนค่าขนส่งเอ้ือต่อการพัฒนาธุรกิจบริการโลจิสติกส์ ซึ่งสามารถเสริมสร้างต่อ
ยอดศักยภาพในการเป็นศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าที่เติบโตควบคู่กับธุรกิจ e-Commerce ให้มีความเข้มแข็ง
ยิ่งขึ้น และเม่ือผนวกเข้ากับการขับเคลื่อนนโยบายตามแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคกลาง - ตะวันตก 
(CWEC) จะเน้นการเพ่ิมโอกาสให้ภาคกลางสามารถสร้างประโยชน์ในการขยายผลทางเศรษฐกิจออกไปสู่พ้ืนที่
เมืองหลักเมืองรองโดยรอบได้อย่างทั่วถึง เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเชื่อมโยงเป็นโครงข่ายระหว่าง
กรุงเทพฯ กับเมืองหลักและพ้ืนที่ เศรษฐกิจส้าคัญทั้งภายในและภายนอกภาคกลาง ซึ่งนอกจากจะท้าให้ 
การเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ และก้าลังแรงงาน ระหว่างภาคหรือพ้ืนที่เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วแล้ว โครงข่าย
ความเชื่อมโยงดังกล่าว ยังช่วยเสริมสร้างศักยภาพของพ้ืนที่ในมิติของการเป็นด่านการค้าที่เชื่อมโยงกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน และสนับสนุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจที่รัฐบาลได้ส่งเสริมและมีการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่ส้าคัญ ๆ 
เช่น ด่านศุลกากรบ้านพุน้้าร้อน จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งจะเป็นโอกาสทางการค้าชายแดนกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาและประเทศคู่ค้าอ่ืน ๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

นอกจากนี้ เมื่อน้าศักยภาพที่มีอยู่ของภาคกลางมาพิจารณาร่วมกับโอกาส 
อันเนื่องมาจากความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารจัดการข้อมูล ขนาดใหญ่ 
ที่องคาพยพในภาคส่วนต่าง ๆ ของภาคกลางมีศักยภาพในการที่จะน้ามาสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่พ้ืนที่ได้แล้ว 
จะยิ่งช่วยส่งเสริมให้ขีดความสามารถของภาคกลางในการที่จะเป็นศูนย์กลางของการกระจายสินค้าที่มี  
ความทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงสามารถบรรลุผลได้ ตลอดจนช่วยส่งเสริมให้เมืองหลัก เมืองรองของ 
ภาคกลางเร่งพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการสาธารณะให้เท่าทันต่อความต้องการของหน่วยธุรกิจและ
สังคมที่ปรับเปลี่ยนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งแนวโน้มดังกล่าวภาคกลางจ้าเป็นที่จะต้องให้ความส้าคัญกับ
การยกระดับสมรรถนะในการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะในเมืองหลัก เมืองรอง 
รวมถึงพ้ืนที่ที่เป็นจุดเชื่อมต่อส้าคัญของการขนส่งสินค้า การค้าชายแดนและผ่านแดน ให้มีขีดความสามารถที่
พร้อมรองรับการเป็นประตูการค้า การลงทุน และการเป็นเมืองหลักของภูมิภาคท่ีมีความยั่งยืนในมิติของสังคม
และสิ่งแวดล้อม พร้อมไปกับความเจริญทางเศรษฐกิจ 
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๕) การเป็นที่ตั้งของสถาบันการศึกษาและวิจัยที่มีคุณภาพช่วยส่งเสริมภาคกลางให้
มีศักยภาพและโอกาสในการน าเทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหม่มาพัฒนาต่อยอดจากฐานอุตสาหกรรม
เดิมไปสู่การเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมแห่งอนาคต  โดยภาคกลางสามารถรองรับการขยายตัวของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เติบโตขยายตัวออกจากกรุงเทพฯ ไปยังพ้ืนที่ใกล้เคียงโดยรอบ ตลอดจนยังเป็นแหล่ง
สนับสนุนในการป้อนปัจจัยการผลิตทั้งที่เป็นวัตถุดิบทางการเกษตร ชิ้นส่วนอุตสาหกรรม รวมทั้งก้าลังแรงงาน
ที่ผลิตได้จากสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่เป็นจ้านวนมาก จึงส่งผลให้มูลค่าผลิตภัณฑ์สาขาอุตสาหกรรม
ของประเทศกว่า ๑ ใน ๓ มาจากอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ภาคกลาง โดยอุตสาหกรรมที่ มีศักยภาพของ
ประเทศในพ้ืนที่ภาคกลาง ได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องดื่ม 
อุตสาหกรรมการผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ 
และอุปกรณ์ทางทัศนศาสตร์ อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก และอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ 
รถพ่วงและรถกึ่งพ่วง โดยแนวโน้มและทิศทางการพัฒนาของโลกและประเทศที่มุ่งสู่การเน้นย้้าความส้าคัญของ
การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการส่งเสริมการผลิตและใช้พลังงานทดแทนร่วมกับการลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก การส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ รวมถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
ดิจิทัลในปัจจุบันยังเป็นโอกาสในการที่จะต่อยอดสร้างมูลค่าเพ่ิมในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้าของ
พ้ืนที่ให้เป็นอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะที่สามารถตอบสนองต่อพฤติกรรมและรูปแบบการด้าเนินธุรกิจสมัยใหม่
ได้อย่างกว้างขวางขึ้น 

ทั้งนี้  การพัฒนาต่อยอดจากฐานอุตสาหกรรมเดิมไปสู่การเป็นฐานการผลิต
อุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่เป็นก้าลังขับเคลื่อนการเจริญเติบโต (Growth Engine) ที่ส้าคัญของพ้ืนที่ภาคกลางและ
ประเทศ ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการที่จะดึงศักยภาพที่เป็นความเข้มแข็งดั้งเดิม และความได้เปรียบของ
พื้นที่ภาคกลางมาต่อยอดขยายผลเพ่ือสร้างสรรค์โอกาสจากแนวโน้มและกระแสการผลิตและบริโภคที่ปรับเปลี่ยน
ไปได้อย่างสัมฤทธิผลหรือไม่ อาทิ ความสามารถในการใช้ประโยชน์จากการเป็นศูนย์กลางการผลิตของ
อุตสาหกรรมส่งออกหลายประเภทที่มีห่วงโซ่การผลิตเชื่อมโยงกับภาคอ่ืน ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
ในกรณีของอุตสาหกรรมอาหารและแปรรูปสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน และการใช้
ประโยชน์จากการเป็นแหล่งที่ตั้งของสถาบันการศึกษาและสถาบันการวิจัยที่มีคุณภาพในการช่วยพัฒนาและ
ยกระดับอุตสาหกรรมเดิมไปสู่การเป็นแหล่งอุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารส้าหรับ
อนาคต (Food for the Future) และอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า รวมถึงอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

ด้วยศักยภาพและโอกาสดังกล่าว การรักษาขีดความสามารถของการเป็นที่ตั้ง
อุตสาหกรรมที่สร้างรายได้หลักให้แก่ประเทศได้อย่างมั่นคง ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เพ่ิมโอกาสใน
การยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมเดิมให้ก้าวหน้าในระดับสากล ภาคกลางจึงควรเร่งรัดผลักดันการปรับเปลี่ยน
อุตสาหกรรมที่เป็นศักยภาพเดิมของพ้ืนที่ไปสู่การพัฒนาต่อยอดให้เป็นอุตสาหกรรมที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้สูงขึ้นโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการเพ่ิมศักยภาพการผลิต เร่งยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้า
อุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและการเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่มูลค่าโลก โดยสนับสนุน
ผู้ประกอบการและแรงงานในอุตสาหกรรมเป้าหมายให้สามารถปรับตัวได้อย่างต่อเนื่องสามารถเปลี่ยนผ่านไปสู่
การเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นรูปธรรม 
ตลอดจนให้การสนับสนุนการลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องร่วมกับพัฒนาก้าลังคนที่
สามารถตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ที่จะปรับเปลี่ยนไปได้อย่างเท่าทัน พอเพียง และ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และปัจจัยแวดล้อมในพ้ืนที่ให้เหมาะสมต่อการส่งเสริมการปรับตัวของอุตสาหกรรม
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ของภาคกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังต้องให้ความส้าคัญกับการเร่งพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ
ของผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นก้าลังส้าคัญในการสนับสนุนอุตสาหกรรมของพ้ืนที่ให้ขับเคลื่อนไปได้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในมิติด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม การพัฒนาคุณภาพสินค้า เงินทุน การเข้าถึงตลาด และการเชื่อมโยงกับ 
ห่วงโซ่คุณค่าโลก 

3.2.2 ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

๑) ผลผลิตการเกษตรส่วนใหญ่เป็นสินค้าขั้นปฐมที่มีมูลค่าเพิ่มต่ า เมื่อต้องเผชิญกับ
การแข่งขันกับประเทศที่มีต้นทุนการผลิตต่ ากว่า รวมทั้งกระแสการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
กระแสการบริโภคสินค้าเกษตรปลอดภัยจะท าให้ภาคการเกษตรของภาคกลางสูญเสียความสามารถในการ
แข่งขัน การท้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ของภาคกลางมีน้อยเนื่องจากไม่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม 
ให้แตกต่างจากพืชผลและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเชิงพาณิชย์ได้ การท้าการเกษตรของภาคกลางส่วนใหญ่  
จึงยังมีการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิตเชิงพาณิชย์เพ่ือให้ได้ผลผลิตปริมาณมากและเพ่ือการแข่งขันด้านราคา 
ซึ่งการใช้สารเคมีปริมาณมากและต่อเนื่องส่งผลให้คุณภาพดินและแหล่งน้้าธรรมชาติเสื่อมโทรมลง ปัจจุบัน
คุณภาพแหล่งน้้าส้าคัญของภาคกลางอยู่ในเกณฑ์พอใช้และเสื่อมโทรม รวมทั้งมีสารพิษตกค้างในผลผลิต 
ขณะเดียวกันต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรของภาคกลางยังมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นจากการขยับตัวของค่าจ้างแรงงาน และ
ค่าจ้างเหมาด้าเนินการต่าง ๆ อาทิ ค่าจ้างรถไถ ค่าจ้างรถเก็บเกี่ยวผลผลิต รวมทั้งภาคกลางยังมีลักษณะภูมิประเทศ
เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดน้้าท่วมและภัยแล้ง ซึ่งแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีมีความรุนแรงขึ้น  
ท้าให้พ้ืนที่ท้าการเกษตรของภาคกลางยิ่งเสี่ยงต่อการสูญเสียผลผลิตจากการเกิดน้้าท่วมและภัยแล้งที่มีโอกาสเกิดถี่
และรุนแรงขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นการแข่งขันทางการค้าจากประเทศที่มีต้นทุนการผลิตที่ถูกกว่า อาทิ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีนและประเทศเพ่ือนบ้าน ตลอดจนมาตรการกีดกันทางการค้า และกระแสการให้ความส้าคัญกับการดูแล
รักษาสุขภาพ ที่ท้าให้ประเทศผู้น้าเข้ามีการตรวจสอบคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรอย่างเข้มงวด จะยิ่งส่งผลให้
ภาคการเกษตรของภาคกลางมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขันได้หากยังคงด้าเนิน
กระบวนการผลิตด้วยรูปแบบเดิมที่เน้นปริมาณและราคา 

ดังนั้น เพ่ือเป็นการหลีกเลี่ยงการสูญเสียความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร 
การเกษตรของภาคกลางจะต้องเปลี่ยนเป้าหมายการตลาดที่เน้นการแข่งขันด้านราคาไปสู่การสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้แก่สินค้าเกษตรที่เน้นคุณภาพ ซึ่งการจะเปลี่ยนเป้าหมายทางการตลาดได้ สินค้าต้องมีคุณภาพ เกษตรกร
ผู้ผลิตต้องได้รับการสนับสนุนอย่างเหมาะสมทั้งในมิติของการพัฒนาองค์ความรู้และปัจจัยสนับสนุน 
การปรับเปลี่ยนทางเทคโนโลยี ควบคู่กับการรณรงค์ให้ผู้บริโภคภายในประเทศตระหนักถึงความส้าคัญ 
การบริโภคสินค้าปลอดภัย  

ด้วยจุดอ่อนและภัยคุกคามของภาคการเกษตรที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ภาคกลางดังกล่าว  
จึงจ้าเป็นที่เกษตรกรต้องปรับกระบวนการผลิตไปสู่การมุ่งเน้นคุณภาพมาตรฐานเกษตรปลอดภัย รวมถึงเกษตรอินทรีย์ 
โดยการน้าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการผลิต เพ่ือปิดจุดอ่อนที่ส้าคัญของภาคการเกษตรในภาคกลาง อาทิ 
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การขาดแคลนแรงงาน การควบคุมปริมาณสารเคมี ตลอดจน
การบริหารจัดการฟาร์มอย่างมีประสิทธิภาพและควบคุมต้นทุนให้สามารถแข่งขันได้ ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยี
ในการรณรงค์ให้ผู้บริโภคภายในประเทศมีความตระหนัก เลือกใช้ และบริโภคสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป 
ที่ปลอดภัย มคีุณภาพสูง และได้มาตรฐาน เพ่ือให้เกษตรกรที่ผลิตตามกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย
และเกษตรอินทรีย์สามารถขายผลผลิตได้ในราคาที่เหมาะสมและสามารถแข่งขันได้ ซึ่งจะจูงใจให้เกษตรกร
ปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตไปสู่การให้ความส้าคัญกับคุณภาพมากขึ้น  
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๒) การท่องเที่ยวขาดการพัฒนากิจกรรมที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มที่จะกระตุ้นให้
เกิดการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวที่มีก าลังซื้อสูง ตลอดจนยังขาดการบริหารจัดการที่อยู่บนพื้นฐานของ 
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ท าให้มีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบสูงจากการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มให้ความส าคัญกับมาตรฐานการให้บริการที่ค านึงถึงคุณภาพ 
สุขอนามัย และความปลอดภัย การท่องเที่ยวของภาคกลางเติบโตเชิงปริมาณมากกว่าคุณภาพ จึงท้าให้เมื่อเกิด
สถานการณ์ไม่ปกติ การปรับตัวของภาคการท่องเที่ยวภาคกลางเพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงจึง 
ขาดความยืดหยุ่น ส่งผลให้ธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวโดยเฉพาะที่พักและอาหารได้รับ
ผลกระทบอย่างมาก สะท้อนให้เห็นว่าการพัฒนาภาคการท่องเที่ยวที่เน้นน้าเสนอแหล่งท่องเที่ยวทางกายภาพ
โดยขาดการเชื่อมโยงกับการพัฒนาก้าลังคนและศักยภาพของธุรกิจให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ตลอดจน  
การเชื่อมโยงเมืองหลักด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี กาญจนบุรี พระนครศรีอยุธยา 
สระบุรี นครปฐม นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี และสมุทรสาคร และเมืองรองด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ 
จังหวัดลพบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม ชัยนาท อ่างทอง และสิงห์บุรี เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถ
และกระจายประโยชน์และลดความเสี่ยง ยังเป็นมิติที่ต้องเสริมสร้างให้เกิดขึ้นในพ้ืนที่เพ่ือขับเคลื่อนภาคการ
ท่องเที่ยวให้เติบโตได้อย่างแข็งแรง นอกจากนี้ยังพบว่า แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงหลายแห่งของพ้ืนที่มีความ
เสื่อมโทรม และยังไม่เป็นที่รู้จักในระดับสากล ประกอบกับกิจกรรมเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวในพื้นที่มีน้อย  
ไม่เชื่อมโยง และไม่มีความดึงดูดเพียงพอที่จะท้าให้นักท่องเที่ยวใช้เวลาอยู่ในพ้ืนที่ภายหลังจากการเที่ยวชมสภาพ
ทางกายภาพของสถานที่ยังเป็นปัจจัยส้าคัญที่ท้าให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติตัดสินใจเดินทาง
ออกจากพ้ืนที่เพ่ือกลับไปพ้านักค้างคืนที่กรุงเทพฯ ซึ่งมีระยะทางไม่ไกลหรือจังหวัดอ่ืน ๆ ที่มีแรงดึงดูดที่น่าสนใจ
มากกว่า นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังส่งผลกระทบต่อแหล่งท่องเที่ยว โดยเฉพาะ
แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีแนวโน้มความเสี่ยงในการประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่รุนแรงมากขึ้น ท้าให้
สูญเสียทัศนียภาพที่สวยงามซึ่งเป็นต้นทุนด้านการท่องเที่ยวที่ส้าคัญ 

ด้วยข้อจ้ากัดและแนวโน้มที่ส่งผลเป็นภัยคุกคามต่อภาคการท่องเที่ยวดังกล่าว  
การที่จะเสริมสร้างให้ธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการต่อเนื่องสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างเท่าทันและท้าให้การพัฒนาการท่องเที่ยวของภาคกลางเกิดความยั่งยืน สมดุล และ
สามารถพัฒนาต่อยอดเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างสัมฤทธิผล จึงจ้าเป็นที่ภาคกลางจะต้อง
ปรับเปลี่ยนไปสู่การท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพ มีการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ทั้งในมิติของ
มาตรฐานและความปลอดภัย ตลอดจนการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ  
ความเข้มแข็งทางสังคมวัฒนธรรม โดยความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง โดยเฉพาะชุมชนที่เป็นผู้ใกล้ชิดและ
ได้รับผลกระทบโดยตรงให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยค้านึงถึงขีดความสามารถ 
ในการรองรับของแหล่งท่องเที่ยวให้อยู่ในระดับที่สามารถฟ้ืนฟูกลับมาสมบูรณ์ เพ่ือให้บริการแก่นักท่องเที่ยว 
ไดอ้ย่างยั่งยืน 

ด้วยจุดอ่อนและภัยคุกคามดังกล่าว การท่องเที่ยวของภาคกลางต้องปรับเปลี่ยน
เป้าหมายในการรับนักท่องเที่ยวโดยค้านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับ เพ่ือไม่ให้แหล่งท่องเที่ยว 
เสื่อมโทรมและสามารถบริหารจัดการดูแลรักษาความสะอาดและสุขอนามัยของนักท่องเที่ยว ควบคู่กับ 
การสร้างความเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวระหว่างเมืองหลักและเมืองรองเพ่ือให้เกิดการกระจายตัวของ
นักท่องเที่ยวอย่างเหมาะสมและส่งเสริมให้แหล่งท่องเที่ยวเมืองรองเป็นที่รู้จักมากข้ึน 



เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาคกลาง (พ.ศ. 2566 - 2570) 43 

๓) การขยายตัวของเมืองตามแรงผลักดันทางเศรษฐกิจโดยขาดความค านึงถึง 
ความสมดุลของมิติทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม จะส่งผลให้เม่ือต้องเผชิญกับแรงกดดันจากภายนอกที่มี
อิทธิพลต่อการบริหารจัดการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จะท าให้เมือง 
ไม่สามารถเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ และส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนที่อาศัยและท างานในเขตเมือง 
โดยภาคกลางมีการเติบโตขยายตัวของเมืองที่ไร้ระเบียบ ส่งผลให้เกิดปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและส่งผลกระทบต่อสังคมและคุณภาพชีวิตของคนที่อาศัยและท้างานในเขตเมือง อาทิ 
ปัญหาจราจรติดขัด ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ปัญหาขยะ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
อาชญากรรม ยาเสพติด ชุมชนแออัดและคนจนเมือง ทั้งนี้  ยิ่งเมืองมีการขยายตัวของเศรษฐกิจ จะยิ่งดึงดูดให้
แรงงานเคลื่อนย้ายเข้าสู่เมืองหลัก และเมืองรองที่เป็นเป้าหมายมากยิ่งขึ้น โดยหากเมืองขาดการวางแผน
รองรับที่ครอบคลุมทั้งในมิติของโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ อาทิ การคมนาคมขนส่ง พลังงาน 
สาธารณูปการ ดิจิทัล และการเรียนรู้ที่ทันสมัยเข้าถึงได้เพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของเมืองแล้ว จะส่งผลให้
เป็นข้อจ้ากัดที่ท้าให้เมืองไม่สามารถบรรลุเป้าหมายในการเป็นเมืองหลักของภาคเพ่ือรองรับความเจริญ 
ทางเศรษฐกิจได้  

นอกจากนี้ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องตามอัตรา
การขยายตัวทางเศรษฐกิจและประชากรที่ยังไม่นับรวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การใช้ประโยชน์
ที่ดินผิดประเภทและปัญหาทางด้านการเมืองที่ส่งผลกระทบต่อการค้าชายแดน ยังเป็นประเด็นท้าทายต่อสมรรถนะ
ในการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งต้องเร่งเสริมสร้างให้มีศักยภาพและขีดความสามารถ 
ในการแก้ไขรับมือกับประเด็นปัญหาที่มีแนวโน้มทวีความซับซ้อนยิ่งขึ้นตามความเจริญเติบโตของเมือง โดยการเปิด
โอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ ในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแบ่งเบาภาระหรือช่วยพัฒนาเมืองทั้งใน
มิติของการวางแผนรองรับการขยายตัวของเมืองหรือการพัฒนาเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งกับประเทศเพ่ือนบ้าน  

๔) อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในพื้นที่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาด
ภายนอกและสถานการณ์ไม่ปกติ ท าให้เม่ือต้องเผชิญกับความเสี่ยงจึงเกิดการหดตัวและส่งผลกระทบต่อ
การจ้างงาน รวมถึงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน  อุตสาหกรรมเป็นภาคการผลิตหลักที่ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของภาคกลาง โดยส่วนใหญ่เป็นการรับจ้างผลิตที่พ่ึงพาทั้งเงินลงทุน เทคโนโลยี วัตถุดิบ และตลาด
ส้าหรับการส่งออก จึงมีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดภายนอกและสถานการณ์ไม่ปกติที่ส่งผล
กระทบต่อห่วงโซ่มูลค่าของประเทศต้นทางและปลายทางที่อุตสาหกรรมในภาคกลางรับจ้างผลิตสินค้า/ชิ้นส่วนให้ 
ซึ่งเหตุการณ์ท่ีสะท้อนความอ่อนไหวของอุตสาหกรรมภาคกลางได้อย่างชัดเจนคือ สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซึ่งส่งผลให้มูลค่าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของภาคกลางในปี ๒๕๖๓ หดตัว
ลงถึงร้อยละ ๓.๕ ขณะที่อุตสาหกรรมขั้นต้นที่สร้างมูลค่าเพ่ิมได้มีจ้านวนไม่มากนัก และอุตสาหกรรมที่
ผู้ประกอบการในพ้ืนที่เป็นเจ้าของส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น แข่งขันกันด้วยราคา การใช้
เทคโนโลยีและระดับการลงทุนในทรัพย์สินทางปัญญาและการสะสมทุนยังไม่เพียงพอต่อการส่งเสริม
ความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีด้วยตนเอง นอกจากนี้การประกอบการอุตสาหกรรมยังสร้างผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ ขยะอุตสาหกรรม และน้้าเสีย  
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จุดอ่อนและภัยคุกคามดังกล่าว ส่งผลให้การพัฒนาอุตสาหกรรมของภาคกลาง 
ยังต้องเผชิญกับความเสี่ยง เมื่อผนวกเข้ากับการแข่งขันด้านต้นทุนค่าจ้างแรงงานที่ปรับตัวสูงขึ้น และปัญหา  
ขาดแคลนแรงงานทักษะที่มีขีดความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของ
ภาคอุตสาหกรรม จึงท้าให้เกิดการย้ายฐานการผลิต และมีการปิดกิจการลงได้ง่ายเมื่อได้รับผลกระทบจาก
ปัจจัยภายนอก การพัฒนาอุตสาหกรรมของภาคกลางให้เกิดความยั่งยืนสามารถเติบโตและกระจาย
ผลประโยชน์สู่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ได้อย่างทั่วถึงต้องให้ความส้าคัญกับการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับอุตสาหกรรมที่เป็นศักยภาพเดิมของพ้ืนที่ในการที่จะปรับตัวให้สามารถซ่อมเสริมจุดอ่อนที่เผชิญอยู่  
ให้ลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องเร่งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม 
ที่เป็นองค์ประกอบส้าคัญในการสนับสนุนอุตสาหกรรมหลักของภาคกลางให้มีทักษะและองค์ความรู้สามารถ
สร้างเครือข่ายและเป็นส่วนหนึ่ งของห่วงโซ่ อุปทานของกลุ่มผู้ผลิตอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และ  
มีขีดความสามารถที่จะพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปสู่การพ่ึงพาตนเองได้ในอนาคตเพ่ือก้าวไปสู่
การเป็นเจ้าของตราสินค้าที่สามารถออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมได้ด้วยตัวเอง ซึ่งการที่จะ
บรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้จ้าเป็นที่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะต้องเร่งสนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบการในหลายมิติ 
ได้แก่ การสร้างความร่วมมือระดับประเทศด้านองค์ความรู้และเทคโนโลยี เพ่ือยกระดับขีดความสามารถให้
ผู้ประกอบการไทย การพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบการในการน้าความรู้มาต่อยอดพัฒนาและขยายผล 
รวมถึงการส่งเสริมพัฒนาทักษะฝีมือให้กับก้าลังแรงงานในแต่ละอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมหลัก
ของพ้ืนที่เพ่ือเป็นก้าลังแรงงานที่มีคุณภาพเหมาะสมกับอุตสาหกรรมและโลกยุคใหม่ 

๕) การเจริญเติบโตของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การเพิ่มขึ้นของจ านวนประชากร
และการขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม รวมทั้งความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ส่งผลให้ความ
ต้องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นในอัตราเร่งเกินกว่าที่ธรรมชาติจะฟื้นตัวได้ทัน ปัญหาความเสื่อมโทรม
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและประชากรสัตว์ป่า
ที่ลดลงจากการตัดไม้ท้าลายป่า และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่ท้าให้เกิดปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง
ซ้้าซากในหลายพ้ืนที่ของภาคกลางนับเป็นปัจจัยที่ส่งผลลดทอนขีดความสามารถในการเติบโตของพ้ืนที่และ
ส่งผลกระทบต่อเนื่องไปถึงคุณภาพชีวิต และวิถีการประกอบอาชีพของประชาชนในภาคกลาง อาทิ การขยายตัวของ
ประชากรเมือง ส่งผลโดยตรงต่อการลดลงของพ้ืนที่เกษตรและพ้ืนที่ป่าไม้ ตลอดจนคุณภาพน้้าและสิ่งแวดล้อมเมือง 
จากความหนาแน่นของประชากรและการบริโภคที่ก่อให้เกิดขยะและมลพิษในอัตราที่เกินกว่าระบบบ้าบัดและ
ระบบก้าจัดจะบริหารจัดการได้ 

ทั้งนี้หากพ้ืนที่ภาคกลางยังคงด้าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจด้วยวิธีการที่ขาด 
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ ท้าการเกษตรด้วยการใช้สารเคมีเข้มข้นอย่างต่อเนื่องและไม่มีการก้ากับ
ติดตามการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ผิดประเภทอย่างจริงจัง จะส่งผลท้าให้ทรัพยากรดินของภาคกลางเสื่อมโทรมลง
มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การเติบโตทางเศรษฐกิจและการขยายตัวของความเป็นเมือง ส่งผลให้เกิดปัญหามลพิษ 
และฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เกินค่ามาตรฐานที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพ้ืนที่ และการลักลอบ  
ทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรมในพ้ืนที่สาธารณะยังคงเป็นปัญหาซึ่งส่งผลให้สภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ ไม่ว่าจะเป็น
แหล่งน้้าผิวดินและใต้ดิน รวมทั้งคุณภาพดินและอากาศเสื่อมโทรม โดยหากไม่เร่งด้าเนินการแก้ไข ป้องกัน 
จะท้าให้ศักยภาพของภาคกลางลดทอนลงในอนาคตอันใกล้ 
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ดังนั้น ภาคกลางจึงต้องเร่งด้าเนินการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ดูแลและฟ้ืนคืน  
ระบบนิเวศ และปรับแนวทางการผลิตและบริโภคให้เป็นไปในทิศทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการ  
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการฟ้ืนฟูและใช้ประโยชน์ทรัพยากร และบริหารจัดการขยะมลพิษทั้งระบบ
โดยประยุกต์ใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ทั้งภาคการผลิต ภาคเกษตร และ 
ภาคบริการ ควบคุมก้ากับและสร้างแรงจูงใจในการลดมลพิษจากแหล่งก้าเนิด ร่วมกับรณรงค์และสนับสนุนให้
ภาคประชาสังคมและภาคเอกชนในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วมเป็นกลไกโดยด้าเนินการผ่านกิจกรรมเพ่ือสังคม 
(Corporate Social Responsibility: CSR) เพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ 
คงความสมดุลและเป็นปัจจัยสนับสนุนการเติบโตของสังคมและเศรษฐกิจในพ้ืนที่ได้อย่างยั่งยืน 

๔. เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค 

4.๑ บทบาทของภาค ภาคกลางมีบทบาทส้าคัญในการเป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตร 
แปรรูปมูลค่าสูง รวมถึงสินค้าอุตสาหกรรมเพ่ือการส่งออกที่เป็นศักยภาพของภาค อาทิ อุตสาหกรรมอาหาร 
เครื่องดื่ม สิ่งทอ เภสัชภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ยาง พลาสติก ผลิตภัณฑ์จากแร่อโลหะ และอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้
ภาคกลางยังเป็นประตูการค้า การลงทุนและการขนส่งของประเทศ จากความพร้อมของระบบโครงส ร้าง
พ้ืนฐานและศักยภาพด้านการค้าชายแดน อีกทั้งภาคกลางยังมีศูนย์การแพทย์ชั้นน้าและสถาบันการแพทย์
เฉพาะทางที่มีชื่อเสียงทั้งของภาครัฐและเอกชน ที่มีศักยภาพและขีดความสามารถในการพัฒนาสู่การเป็นศูนย์
การดูแลและรักษาสุขภาพท่ีได้มาตรฐานในระดับสากลเป็นจ้านวนมาก และด้วยความพร้อมของจ้านวนสถาบัน
ทางการศึกษาและสถาบันวิจัยทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนที่มีชื่อเสียงและคุณภาพ จะช่วยหนุนเสริมให้การพัฒนา
ภาคกลางที่ต้องการมุ่งเน้นในระยะต่อไปได้รับการสนับสนุนด้วยการวิจัยและพัฒนา รวมถึงการผลิตก้าลังคน  
ที่เหมาะสม ตอบโจทย์และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภาคกลางในอนาคตตามที่
ก้าหนดไว้ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

4.๒ ทิศทางการพัฒนาภาค ภาคกลางเป็นพ้ืนที่โครงข่ายที่เชื่อมโยงกับกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นเมืองหลวง
ของประเทศ ส่งผลให้อิทธิพลของความเป็นเมืองและกิจกรรมความเจริญทางเศรษฐกิจจากกรุงเทพฯ  
แผ่กระจายไปยังพื้นที่ปริมลฑลและพื้นที่บริเวณใกล้เคียง ภาคกลางจึงเป็นฐานเศรษฐกิจหลักด่านแรกที่
รองรับและกระจายความเจริญเติบโตของประเทศออกจากเมืองหลวงที่เป็นทั้งศูนย์กลางการบริหารราชการ
แผ่นดิน และศูนย์กลางการค้า การเงิน และการลงทุนของประเทศ โดยในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ภาคกลาง
วางทิศทางการพัฒนาภาค (C Direction) โดยให้ความส้าคัญกับประเด็นหรือปัจจัยที่เป็นหัวใจส้าคัญของการ
พัฒนาใน ๕ มิติ หรือ HEART ได้แก่ 

การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ (High Value-added Products and Services: H) 
ด้วยการใช้ประโยชน์จากแนวระเบียงเศรษฐกิจระดับภูมิภาค การมีเส้นทางคมนาคมขนส่งที่ได้มาตรฐานและ
โครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพเชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักทั้งในประเทศและแนวชายแดนรอบด้าน รวมทั้ง  
ขีดความสามารถของสถาบันด้านการวิจัยและพัฒนาที่จะประยุกต์ต่อยอดงานวิจั ยสู่การสร้างเทคโนโลยีและ
สร้างนวัตกรรมเพ่ือเป็นแรงผลักดันผลิตภาพการผลิตในภาพรวมและรายสาขาให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง
กับโครงสร้างการผลิตของประเทศที่ต้องการจะปรับเปลี่ยนไปสู่การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการ 
พร้อมไปกับการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ประกอบการเร่งพัฒนาปรับเปลี่ยนไปสู่การเป็นเจ้าของตราสินค้าที่ใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สามารถออกแบบและพัฒนาขึ้นได้เอง 
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การพัฒนาศักยภาพแรงงานให้มีทักษะใหม่ที่จ าเป็นในการท างานและพัฒนายกระดับทักษะ
เดิมให้ดีขึ้น (Education and Training: E) เพ่ือปรับปรุงผลิตภาพของแรงงานและขจัดปัญหาความไม่สอดคล้อง
ระหว่างความต้องการและคุณภาพของแรงงาน ซึ่งความต้องการด้านทักษะเฉพาะของแรงงานจะมีแนวโน้ม
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะทักษะที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม อาทิ 
ความรอบรู้ด้านดิจิทัล วิทยาศาสตร์ข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์ โค้ดดิ้ง รวมไปถึงทักษะที่เทคโนโลยีไม่สามารถ
ทดแทนได้ โดยเฉพาะทักษะทางพฤติกรรม (Non - Cognitive/Soft Skills) หรือทักษะมนุษย์ อาทิ การคิด 
เชิงวิพากษ์ การท้างานเป็นทีม หรือความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส้าคัญและส่งผลต่อการบรรลุสู่การเป็น
ฐานการผลิตสินค้าและบริการมูลค่าสูงของภาคกลาง 

การน าศักยภาพในด้านศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ (Art and Creativity: A) มาประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมายให้สร้างมูลค่าเพ่ิมได้สูงขึ้น ทั้งที่เป็นสินค้าบริการหรือ
อุตสาหกรรมที่ภาคกลางมีศักยภาพอยู่เดิม อาทิ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม ตลอดจน
การเกษตรและอาหาร และอุตสาหกรรมและบริการใหม่ที่จะเป็นโอกาสในการสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมของภาค 
อาทิ ธุรกิจบริการสุขภาพและการแพทย์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ดิจิทัลคอนเทนต์  และเป็น 
ผู้ให้บริการด้านดิจิทัล  

การเสริมสร้างความยืดหยุ่นภายในสาขาการผลิตหลักของพื้นที่ภาคกลาง (Resilience: R)  
ให้มีความพร้อมรับผลกระทบจากภายนอกและสามารถปรับตัวได้อย่างเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือสร้าง
โอกาสในการเจริญเติบโตและสร้างรายได้ให้แก่พ้ืนที่และประเทศ โดยน้าองค์ความรู้ ศักยภาพ และโอกาสของพ้ืนที่ 
มาผนวกและประยุกต์เข้ากับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างผลิตภาพและความเข้มแข็งให้แก่
ภาคการผลิตที่เป็นอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตของพ้ืนที่ให้สามารถเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  

การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Treatment of Environmental 
Pollution and Restoring Natural Resources : T)  เพ่ือให้ภาคกลางสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นฐาน
การผลิตสินค้าและบริการมูลค่าสูงได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยที่ความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมยังคงสามารถส่งต่อไปยังคนรุ่นต่อไปให้ได้ใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน   
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4.๓ เป้าหมายการพัฒนาภาค 

 มุง่สู่การเป็น “ฐานการผลิตสินค้าและบริการมูลค่าสูง” ที่เติบโตอย่างยั่งยืนบนศักยภาพของพ้ืนที่  

4.๔ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ค่าฐาน ค่าเป้าหมาย 
๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 

๑. อัตราการขยายตัวผลติภณัฑ ์
ภาคกลาง (ร้อยละ) 

มูลค่าผลติภณัฑ์ภาค  
แบบปริมาณลูกโซ่  

เฉลี่ยปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ 
๒,๕๗๐,๓๑๘.๗๕ ล้านบาท 

อัตราการขยายตัวผลติภณัฑ์ภาค 
เฉลี่ยปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓  

ร้อยละ ๑.๑ ต่อป ี

อัตราการขยายตัวผลติภณัฑ์ภาค  
เฉลี่ยร้อยละ ๕.๐ ต่อป ี

๒. สัมประสิทธ์ิความไมเ่สมอภาค  
(Gini Coefficient) ในการกระจาย
รายได้ของภาคกลาง 

ปี ๒๕๖๒ 
๐.๓8๕ 

ลดลงต่้ากว่า 
๐.๓๘๕ 

4.๕ แนวทางการพัฒนา  
การก้าหนดแนวทางการพัฒนาภาคกลางได้พิจารณาถึงความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 

(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) พร้อมทั้งพิจารณา โอกาส ศักยภาพ ปัญหา และข้อจ้ากัดของภาค เพ่ือพัฒนาไปสู่  
การเป็น “ฐานการผลิตสินค้าและบริการมูลค่าสูง” โดยใช้ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ 
ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในภาคให้มีการเจริญเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ และการแสวงหา
โอกาสการน้าความรู้ ทุน เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยขับเคลื่อนการพัฒนา โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

4.5.1 ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าเพิ่มสูงได้
มาตรฐานระดับสากล โดยมีแนวทางการพัฒนาที่ส้าคัญ ดังนี้  

๑) ส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมและคลังข้อมูลการเกษตร ในการ
วางแผน พัฒนาผลผลิตและประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปที่สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่
และความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาด อาทิ อุตสาหกรรมอาหารเพ่ือสุขภาพ และอุตสาหกรรมสมุนไพร และเพ่ือประกอบการวางแผน 
การด้าเนินกิจกรรมทางการเกษตรในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม ไปสู่การผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง  

ตัวชี้วัด ค่าฐาน ค่าเป้าหมาย 
๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 

อัตราการขยายตัวผลิตภัณฑ์ภาคเกษตร 
ภาคกลาง (ร้อยละ) 

มูลค่าผลติภณัฑ ์
ภาคเกษตร แบบปริมาณลูกโซ ่

เฉลี่ยปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ 
114,610.25 ลา้นบาท 

อัตราการขยายตัวผลติภณัฑ ์
ภาคเกษตร เฉลี่ย ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓

ร้อยละ 1.6 ต่อป ี

อัตราการขยายตัว 
ผลิตภณัฑ์ภาคเกษตร 
เฉลี่ยร้อยละ ๕.0 ต่อป ี
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๒) ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยจากหน่วยงานวิจัย มหาวิทยาลัยและสถาบัน
อาชีวศึกษา ภาคเอกชน และภาคีต่าง ๆ เพ่ือให้ผลผลิตทางการเกษตรของภาคได้รับการยอมรับและมีชื่อเสียง
ทั้งด้านคุณภาพและมาตรฐานทัดเทียมมาตรฐานสากล ตลอดจนมีการใช้ทรัพยากรในการผลิตเพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ความส้าคัญกับการน้าแนวปฏิบัติด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนมาประยุกต์ใช้ 
ตลอดกระบวนการผลิต แปรรูป และพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 

๓) ส่งเสริมการบริโภคสินค้าเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูปที่ได้คุณภาพ ด้วยการรณรงค์ 
และส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีความตระหนัก เลือกใช้และบริโภคสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปที่ปลอดภัย  
มีคุณภาพสูงและได้มาตรฐานเพ่ือกระตุ้นให้เกิดตลาดสินค้าคุณภาพในวงกว้างอย่างทั่วถึง ซึ่งจะเป็นแรงผลักดัน
ส้าคัญที่จะน้าไปสู่การปรับเปลี่ยนรูปแบบ วิธีการผลิตสินค้าเกษตรที่ค้านึงถึงความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและ
สิ่งแวดล้อมซึ่งท้ายที่สุดจะส่งผลให้เกิดการขยายผลเพื่อพัฒนาคุณภาพการท้าการเกษตรไปสู่มาตรฐาน
ความปลอดภัยในระดับสากลต่อไป 

๔) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่คุณค่าด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล โดยการสร้างปัจจัยแวดล้อมที่จะเอ้ือและจูงใจให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมลงทุนพัฒนาตลาดกลาง
ภูมิภาค/ตลาดในชุมชน รวมถึงการพัฒนาช่องทางตลาดออนไลน์สินค้าเกษตร และพัฒนาตลาดค้าส่งค้าปลีก
สินค้าเกษตรที่ส้าคัญในพื้นที่เพ่ือน้าไปสู่การเป็นศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าเกษตรของประเทศและรองรับ
การเติบโตของธุรกิจ e-Commerce  

๕) บริหารจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง น้ าท่วมซ้ าซากทางการเกษตร เพ่ือลดความเสี่ยง
จากการสูญเสียผลผลิตทางการเกษตร โดยพัฒนาแพลตฟอร์มและแอพพลิเคชั่นส้าหรับการเข้าถึงคลังข้อมูล
ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบเพ่ือรายงานสถานการณ์ประจ้าปี รายเดือน และรายสัปดาห์ให้เกษตรกรและชุมชนใน
พ้ืนที่ใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนในการรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างเท่าทัน  

4.5.2 ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวส าคัญและแหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้เป็นจุดหมายของ 
การท่องเที่ยวคุณภาพ โดยมีแนวทางการพัฒนาที่ส้าคัญ ดังนี้  

ตัวชี้วัด ค่าฐาน ค่าเป้าหมาย 
๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 

๑.อัตราการขยายตัวของรายได้จาก 
การท่องเที่ยว (ร้อยละ) 

รายไดจ้ากการท่องเที่ยว 
เฉลี่ยปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
123,819.55 ลา้นบาท 

อัตราการขยายตัวของรายได ้
จากการท่องเที่ยว 

เฉลี่ยปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
หดตัวร้อยละ ๑3.7 ต่อป ี

อัตราการขยายตัวของรายได ้
จากการท่องเที่ยว  

เฉลี่ยร้อยละ 13.0 ต่อป ี

๒.อัตราการขยายตัวของรายได้จากการ
ท่องเที่ยวเมืองรอง (ร้อยละ) 

รายไดจ้ากการท่องเที่ยวเมืองรอง 
เฉลี่ยปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
15,929.59 ล้านบาท 

อัตราการขยายตัวของรายได ้
จากการท่องเที่ยวเมอืงรอง 
เฉลี่ยปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
หดตัวร้อยละ ๑4.4 ต่อป ี

อัตราการขยายตัวของรายได ้
จากการท่องเที่ยวเมืองรอง 

เฉลี่ยร้อยละ 6.0 ต่อป ี 
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๑) ส่งเสริมการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวคุณภาพที่ เป็นศักยภาพของพื้นที่   
เพ่ือรองรับกระแสการท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายมากขึ้นตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของประชากรแต่ละ
ช่วงวัย และรูปแบบการใช้ชีวิตและการท้างานที่เน้นความสมดุล (Work life balance) รวมถึงความต้องการ
เฉพาะของกลุ่มนักท่องเที่ยวเพื่อท้างาน (Workation) กลุ่มผู ้สูงอายุ กลุ่มผู ้เกษียณอายุ กลุ่มผู ้ดูแลรักษา
สุขภาพ และกลุ ่มพ้านักระยะยาว ที่มีแนวโน้มการเติบโตสูง โดยปรับการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวให้
สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเฉพาะที่เป็นเป้าหมายดังกล่าว อาทิ ส่งเสริมการท่องเที่ยวไมซ์ (MICE) และ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศในเขตจังหวัดที่มีแหล่งธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวเชิงอาหารและวิถีการใช้ชีวิต ตลอดจนการท่องเที่ยวเพ่ือฟ้ืนฟูดูแลรักษาสุขภาพและ
การท่องเที่ยวเชิงกีฬา 

๒) ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม โดยใช้จุดเด่นและ
ความคิดสร้างสรรค์ ศิลปะ วัฒนธรรม และองค์ความรู้ที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นมาต่อยอดเพ่ือสร้างคุณค่า 
ให้แก่แหล่งท่องเที่ยว รวมถึงธุรกิจบริการและสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ ซึ่งคุณค่าที่เป็น
ลักษณะเฉพาะของท้องถิ่น พ้ืนที่ที่มีการบริหารจัดการและน้าเสนอให้เหมาะสมกับกระแสการท่องเที่ยวที่
เปลี่ยนแปลงไปสู่การแสวงหาประสบการณ์ตรงแบบปัจเจกและกลุ่มเฉพาะจะช่วยคัดกรองนักท่องเที่ยวคุณภาพจาก
ทั่วโลกให้เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวชุมชน และยังช่วยสนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวให้หลากหลายอย่าง
ทั่วถึงไปยังพื้นท่ีเมืองรองที่มีศักยภาพ  

๓) บริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของ
แหล่งท่องเที่ยว (Carrying Capacity) ให้อยู่ในระดับที่แหล่งท่องเที่ยวสามารถฟ้ืนฟูกลับมาสมบูรณ์เพ่ือให้
บริการแก่นักท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน ทั้งในมิติของแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ และวัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ 
บนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของชุมชน ภาคเอกชนและหน่วยงานในระดับพ้ืนที่ ในการก้าหนดทิศทาง 
การพัฒนาการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ การดูแลความปลอดภัยและรักษาสภาพแหล่งท่องเที่ยวให้สมบูรณ์
โดยเฉพาะในจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติและมีจ้านวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเป็น
จ้านวนมาก อาทิ จังหวัดกาญจนบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และพระนครศรีอยุธยา และส่งเสริมกิจกรรม 
การท่องเที่ยวที่ให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการดูแลพ้ืนที่ เช่น การปลูกป่าชายเลนเพ่ือป้องกัน 
การกัดเซาะชายฝั่ง 

๔) ยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และสถานประกอบการ
ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน โดยเฉพาะด้านการดูแลบริหารจัดการเรื่องมาตรฐานการให้บริการด้านการท่องเที่ยว
ที่ค้านึงถึงสุขอนามัย ความเป็นธรรม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว และการจัดการ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

๕) ส่งเสริมบทบาทของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวสีเขียว เพ่ือลดผลกระทบ 
ทางสิ่งแวดล้อมจากการท่องเที่ยว โดยให้ความส้าคัญกับการเสริมสร้างบทบาทของชุมชนในการบริหารจัดการ
การท่องเที่ยวในพื้นที่บนพ้ืนฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  
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4.5.3 พัฒนาระบบบริการส่งเสริมสุขภาพและการให้บริการทางการแพทย์ที่มีศักยภาพ
ในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ได้มาตรฐานในระดับสากล โดยมีแนวทางการพัฒนาที่ส้าคัญ ดังนี้  

๑) ส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมทางการแพทย์ และยกระดับการให้บริการทาง
การแพทย์แบบครบวงจร ในเขตพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี สมุทรสาคร และสมุทรปราการ  
เพ่ือเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายรองรับการขยายตัวของสถานบริการทางการแพทย์จากกรุงเทพฯ  

๒) ส่งเสริมศักยภาพและความเป็นเลิศทางการรักษาของสถานพยาบาล เกี่ยวกับ
โรคติดต่อและโรคติดเชื้อไม่รุนแรง โรคทรวงอก โรคกระดูกและข้อ และการดูแลรักษาผู้ป่วยพักฟ้ืน การวิจัย
ทางการแพทย์และรักษาโรคเฉพาะทาง ที่เป็นจุดแข็งของสถานพยาบาลในภาคกลางให้สามารถเชื่อมโยงกับ 
คู่ค้าทางธุรกิจในการจัดหาผู้ป่วยต่างชาติให้มาเข้ารับบริการ  

๓) ส่งเสริมบริการสุขภาพบนฐานภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ของพื้นที่ โดยน้าการ
ดูแลรักษาสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของชุมชนท้องถิ่น 
ที่เป็นจุดเด่นของภาคกลางมาพัฒนาต่อยอดบริการและผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพ เพ่ือสร้างโอกาสให้
ผู้ประกอบการในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพสามารถเชื่อมโยงเข้าสู่ห่วงโซ่ของอุตสาหกรรมบริการทางการแพทย์และการดูแล
รักษาสุขภาพระดับประเทศและแข่งขันได้ในระดับสากลในที่สุด 

๔) พัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและเป็นที่ต้องการ 
ในตลาด ควบคู่กับการอ้านวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการให้สามารถขึ้นทะเบียนและน้าผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มี
ความหลากหลายเข้าสู่ตลาด และสนับสนุนการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม
ที่จะเอ้ือให้เกิดการพัฒนาฐานการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพในพ้ืนที่  

๕) ส่งเสริมให้สถาบันการศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาการวิจัยและพัฒนา
บุคลากร รวมทั้งดึงดูดผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศให้เข้ามาท้างานและถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
บริการทางการแพทย์และสุขภาพท่ีเหมาะสมและสามารถน้ามาประยุกต์ใช้เพ่ือสร้างมูลค่าในพ้ืนที่มากยิ่งขึ้น  

  

ตัวชี้วัด ค่าฐาน ค่าเป้าหมาย 
๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 

อัตราการขยายตัวของมูลค่าบริการ
สุขภาพเอกชน ภาคกลาง 

มูลค่าผลติภณัฑ์มวลรวมสาขาบริการ
สุขภาพเอกชน แบบปริมาณลูกโซ ่ 

เฉลี่ยปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ 
4,262.91 ล้านบาท 

อัตราการขยายตัวของ 
มูลค่าบริการสุขภาพเอกชน  
เฉลี่ยปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓  

ร้อยละ 2.5 ต่อป ี

อัตราการขยายตัวของมูลค่าบริการ
สุขภาพเอกชน  

เฉลี่ยร้อยละ 3.0 ต่อปี 
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4.5.4 พัฒนาเมือง เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและเมืองชายแดน รวมทั้งพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคกลาง - ตะวันตกให้เป็นศูนย์กลางการกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจของภาคกลาง  
โดยมีแนวทางการพัฒนาที่ส้าคัญ ดังนี้  

 

 

๑) เร่งด าเนินการวางแผนพัฒนารูปแบบและบริหารจัดการพื้นที่ เมืองเพื่อรองรับ
การขยายตัวในอนาคต โดยค้านึงถึงหลักอารยสถาปัตย์ (Universal Design) เพ่ือให้คนทุกกลุ่มและทุกช่วงวัย
สามารถใช้ชีวิตและด้าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมร่วมกันในพ้ืนที่เมืองได้อย่าง
สอดคล้องลงตัวและสามารถสนองตอบความต้องการที่หลากหลายของประชากรเมืองได้อย่างรอบด้าน และ
บริหารจัดการพ้ืนที่ให้เอ้ือต่อทิศทางการพัฒนาในอนาคต โดยค้านึงถึงความยั่งยืนและความกลมกลืนทางภูมินิเวศ 
ภูมิสังคม และภูมิวัฒธรรมของแต่ละพ้ืนที่บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม  

๒) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออ านวยความสะดวกในการคมนาคมและการขนส่งสินค้า 
ทั้งโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพและโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการบริหารจัดการ โดยให้ความส้าคัญกับการพัฒนา
ระบบขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบทั้งทางบก ทางน้้า  ทางรางและทางอากาศในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพและ 
เขตพัฒนาพิเศษ รวมถึงชายแดน มุ่งเน้นการพัฒนาระบบเชื่อมต่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการ
คมนาคมขนส่งให้เอ้ือต่อการพัฒนาธุรกิจบริการโลจิสติกส์ โดยเฉพาะการรวบรวมและกระจายสินค้าที่จะ
เติบโตควบคู่กับธุรกิจ e-Commerce รวมทั้งพัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีรถไฟฟ้าหรือระบบขนส่งมวลชน (Transit-
Oriented Development) เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์พ้ืนที่สูงสุดและลดภาวะการเติบโตของเมืองอย่างไร้ทิศทาง  

๓) ด าเนินการพัฒนาตามแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคกลาง-ตะวันตก 
(CWEC) ในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา และนครปฐม รวมทั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดนในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี ให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่ก้าหนด 

4.5.5 พัฒนาและยกระดับความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ในอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตของภาคกลาง โดยมีแนวทางการพัฒนาที่ส้าคัญ ดังนี้  

ตัวชี้วัด ค่าฐาน ค่าเป้าหมาย 
 ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 

อัตราการขยายตัวผลติภณัฑ์สาขาขนส่ง 
ภาคกลาง (ร้อยละ) 

มูลค่าผลติภณัฑ ์
สาขาขนส่ง แบบปรมิาณลูกโซ ่

เฉลี่ย ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ 
206,304.71 ลา้นบาท 

อัตราการขยายตัวผลติภณัฑ์สาขาขนส่ง 
เฉลี่ย ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓ 
หดตัวร้อยละ ๖.0 ต่อป ี

อัตราการขยายตัว 
ผลิตภณัฑ์สาขาขนส่ง 

เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓.๔ ต่อป ี

ตัวชี้วัด ค่าฐาน ค่าเป้าหมาย 
๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 

สัดส่วนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs) ที่จดทะเบียนนิติบุคคล 
(ร้อยละ) 

สัดส่วนวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อม (SMEs)  
ที่จดทะเบียนนติิบุคคล 

ค่าเฉลี่ยปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ 
ร้อยละ ๓๑ ต่อป ี

สัดส่วนวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อม (SMEs)  
ที่จดทะเบียนนติิบุคคล 
เฉลี่ยร้อยละ 38 ต่อปี 
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๑) เตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการรายย่อยในอุตสาหกรรมยานยนต์สันดาป
ภายในให้สามารถปรับตัวสู่การเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมยานยนต์อนาคตในประเทศ 
ที่เชื่อมโยงกับห่วงโซ่การผลิตระดับโลก โดยเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะที่จ้าเป็นให้แก่ผู้ประกอบการและ
ก้าลังแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ของพ้ืนที่ ซึ่งจะต้องปรับเปลี่ยนไปตามเทคโนโลยีการผลิตยานยนต์สมัยใหม่ 
เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพการผลิตและการให้บริการของผู้ประกอบการให้สามารถปรับเปลี่ยนไปสู่สายการผลิต
ของยานยนต์อนาคตได้อย่างเท่าทันต่อทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม รวมถึงส่งเสริมการร่วมวิจัยและ
พัฒนาระหว่างผู้ประกอบการในพ้ืนที่กับภาคีสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา และสถาบันยานยนต์ เพ่ือพัฒนา
คุณภาพผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนต่าง ๆ ของยานยนต์อนาคตให้มีคุณภาพสูงเทียบเท่าระดับสากล  

๒) ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายและพันธมิตรธุรกิจ ระหว่างผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มี
ศักยภาพในอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตของภาคกลาง กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในห่วงโซ่
มูลค่าทางการค้า เพ่ือเชื่อมโยงผู้ประกอบการรายย่อยที่มีศักยภาพในพ้ืนที่ อาทิ ยานยนต์และชิ้นส่วน ท่องเที่ยว 
บริการทางการแพทย์และการดูแลรักษาสุขภาพ อุตสาหกรรมอาหารและการแปรรูป ตลอดจนสมุนไพรเข้ากับ 
ห่วงโซ่มูลค่าโลกผ่านผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีขีดความสามารถ เพ่ือช่วยสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนา
ไปสู่การผลิตที่เป็นเจ้าของตราสินค้าที่ใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่สามารถออกแบบและพัฒนาขึ้นได้ด้วยตัวเอง  

๓) สนับสนุนให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  
ที่มีศักยภาพของพื้นที่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากแหล่งทุน เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือใช้ในการด้าเนิน
ธุรกิจตลอดกระบวนการตั้งแต่การผลิต การแปรรูป และการตลาด ควบคู่กับการพัฒนาองค์ความรู้ให้ผู้ประกอบการ 
SMEs สามารถพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อยอดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นจุดแข็งของพ้ืนที่ให้สามารถ
พัฒนาและพ่ึงพาตนเองได้ในอนาคต 

๔) ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพให้เกิดขึ้นในพื้นที่ ด้วยการสร้าง
ระบบนิเวศน์ให้เอ้ือต่อการจัดตั้งกลุ่มหรือสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพที่เชื่อมโยงกับการใช้ปัจจัยการผลิตและ 
การสร้างงานใหม่ในพ้ืนที่ เพ่ือสร้างสินค้า บริการและผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่สร้างรายได้ให้แก่พ้ืนที่ 

4.5.6 ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ให้สามารถสนับสนุนคุณภาพชีวิตที่ดี
ของประชาชนในพ้ืนที่และเสริมสร้างขีดความสามารถในการด้าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจสู่ความสมดุลและยั่งยืน  
โดยมีแนวทางการพัฒนาที่ส้าคัญ ดังนี้  

ตัวชี้วัด ค่าฐาน ค่าเป้าหมาย 
๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 

๑. สัดส่วนขยะที่ได้รับการก้าจัดอย่าง
ถูกต้องต่อขยะที่เกิดขึ้น (ร้อยละ) 

สัดส่วนขยะที่ได้รับการก้าจัดอยา่ง
ถูกต้องต่อขยะที่เกิดขึ้น 

เฉลี่ย ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔  
ร้อยละ ๓๘  

สัดส่วนขยะที่ได้รับการก้าจัด 
อย่างถูกต้องต่อขยะที่เกิดขึ้น 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๘ 

๒. ค่าเฉลี่ยคณุภาพน้้าผิวดินส้าคญัของ 
ภาคกลาง (ดัชนีคุณภาพน้้าแหลงน้้า 
ผิวดิน (Water Quality Index)) 

ดัชนีคุณภาพน้้าทั่วไป (WQI) 
เฉลี่ย ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔  

อยูใ่นเกณฑ์พอใช้ (๖6 คะแนน) 

ดัชนีคุณภาพน้้าทั่วไป (WQI) 
ไม่ต่้ากว่า ๖6 คะแนน 

๓. ประชากรที่ประสบภัยพิบัติ (ร้อยละ) ประชากรที่ประสบภัยพิบัติ  
เฉลี่ยปี 2560 - 256๒ 

ร้อยละ ๐.๔ ต่อป ี

ประชากรที่ประสบภัยพิบัต ิ
ไม่เกินร้อยละ ๐.๔ ต่อป ี
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๑) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีศักยภาพโดย
ท้องถิ่นและชุมชน ด้วยการให้ความส้าคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การลดการสร้างของเสีย
และมลพิษทุกรูปแบบ รวมทั้งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การจัดการขยะมูลฝอยและน้้าเสียอย่างเบ็ดเสร็จ
ครบวงจรด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม และการเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติทุกรูปแบบ อาทิ การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้้าท่วม การแก้ไขปัญหาการรุกล้้าน้้าเค็ม การแก้ไขปัญหามลพิษในเขตพ้ืนที่เมืองและแหล่งอุตสาหกรรม 
และการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะตลิ่งริมแม่น้้าและชายฝั่งทะเลในพ้ืนทีท่ี่มกีารกัดเซาะรุนแรง 

๒) บริหารจัดการน้ าในเขตลุ่มน้ าที่ส าคัญของภาคกลาง  อาทิ ลุ่มน้้าเจ้าพระยา  
ลุ่มน้้าแม่กลอง ลุ่มน้้าท่าจีน และลุ่มน้้าป่าสัก เพ่ือให้มีน้้าใช้อย่างเพียงพอและเหมาะสมทั้งในด้านการใช้อุปโภค
บริโภคในภาคครัวเรือน และใช้ในภาคการผลิตและบริการ อาทิ การขุดลอกขยายคูคลองและการพัฒนาแหล่ง
กักเก็บน้้าในไร่นา 

๓) ปรับแนวทางการผลิตและบริโภคสู่ความยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
โดยพัฒนากลไก เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และไม่ใช่เศรษฐศาสตร์เพ่ือจูงใจ กระตุ้นและก้ากับให้ผู้ผลิตและ
บริโภคในพื้นที่เป้าหมายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่วิถชีีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

๔) บริหารจัดการการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และจัดการของเหลือ
จากการผลิตและการบริโภคในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยค้านึงถึงความสามารถในการฟ้ืนคืนทรัพยากร 
ธรรมชาติและระบบนิเวศกลับสู่สภาพเดิม ร่วมกับก้าหนดเขตพ้ืนที่เพ่ือการใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมกับศักยภาพ 
ของทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือให้การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
แก้ปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพ้ืนที่ทับซ้อน และช่วยสนับสนุนการใช้
ประโยชน์พื้นที่อย่างเหมาะสม สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

4.๖ ตัวอย่างแผนงานส าคัญ 

4.6.1 แผนงานพัฒนามาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปให้ได้มาตรฐาน
ระดับสากล 

๑) สาระส าคัญ ภาคกลางมีความความอุดมสมบูรณ์ของพ้ืนที่ทั้งทรัพยากร และสภาพ
ภูมิประเทศ จึงท้าให้เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่มีความหลากหลายและโดดเด่น ซึ่งสินค้าเกษตรที่ส้าคัญของ
ภาค เช่น ข้าว อ้อย พืชผัก ไก่ สุกร โค และประมงทั้งน้้าจืดและน้้าเค็ม นอกจากนี้ยังมีสถาบันการศึกษาและ
สถาบันวิจัยที่สามารถสนับสนุนการวิจัยและการพัฒนาสินค้าให้มีมูลค่าสูง จึงท้าให้ภาคกลางมีศักยภาพและ
โอกาสในการพัฒนาไปสู่การจัดท้าเกษตรสมัยใหม่ อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพการผลิตของภาคเกษตรของ 
ภาคกลางยังอยู่ในระดับต่้า เนื่องจากยังเผชิญปัญหาการใช้สารเคมีที่ส่งผลให้ดินและน้้าเสื่อมโทรมลง เกิดสารพิษ
ตกค้างในผลผลิต ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งซ้้าซาก การเพาะปลูกพืชที่ไม่เหมาะสม การลดลงของพ้ืนที่เกษตร 
ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น และการขาดแคลนแรงงาน ดังนั้น การพัฒนาภาคกลางไปสู่เกษตรสมัยใหม่ โดยน้า
เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้ในการผลิต และการแปรรูป ที่มคีุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน ควบคู่กับการ
ส่งเสริมการบริโภคสินค้าเกษตรที่ได้คุณภาพจะช่วยสนับสนุนให้ภาคกลางเป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตรและ
เกษตรแปรรูปมูลค่าสูง และท้าให้เกษตรกรมีรายไดแ้ละมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
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๒) ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของแผนงาน 

ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง 

• พัฒนากระบวนการผลติสินค้า
เกษตรสู่การเป็นเกษตรปลอดภัย
ด้วยการท้าการเกษตรแบบฟาร์ม
อัจฉริยะ (Smart Farming) โดยใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรม  

• แปรรูปผลผลติทางการเกษตรเพื่อ
สร้างมลูค่าเพิ่ม ด้วยการวิจยัและ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่  

• พัฒนาการแปรรูปสินค้าเกษตรไปสู่
ผลิตภณัฑ์ทีไ่ดม้าตรฐานสากล 

• พัฒนาบรรจุภณัฑ์ใหม้ีความ
หลากหลายสอดคล้องกับ 
ความต้องการของตลาด 
 

• พัฒนาและส่งเสรมิการตลาดให้กับ
สินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตร
อินทรีย์ 

• ส่งเสริมการสรา้งตราสินค้าที่
เป็นอัตลักษณ์ของพื้นที ่

• พัฒนาศูนย์กระจายสินค้าและ
ระบบโลจสิติกส ์

• รณรงค์ และส่งเสริมให้ผู้บริโภค 
มกีารตระหนัก เลือกใช้ และ
บริโภคสินค้าเกษตรและเกษตร
แปรรูปท่ีปลอดภัย มคีุณภาพสูง 
และได้มาตรฐานสากล 

4.6.2 แผนงานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้เป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวคุณภาพ 

๑) สาระส าคัญ ภาคกลางมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งแหล่งท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวเชิงอาหาร และ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่งมีอัตลักษณ์
เฉพาะถิ่น ซึ่งสามารถพัฒนาและต่อยอดไปสู่การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ อย่างไรก็ตาม การท่องเที่ยวของภาค
ในปัจจุบันยังมีความอ่อนไหวต่อสถานการณ์ที่ไม่ปกติ และมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวของนักท่องเที่ยวต่้า ขณะที่
กระแสการท่องเที่ยวมีความหลากหลายมากขึ้นตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของประชากรแต่ละช่วงวัย และ
รูปแบบการใช้ชีวิตและการท้างานที่เน้นความสมดุล (Work Life Balance) รวมถึงความต้องการเฉพาะของ
กลุ่มนักท่องเที่ยวเพ่ือท้างาน (Workation) กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้เกษียณอายุ กลุ่มผู้ดูแลรักษาสุขภาพ และกลุ่ม
พ้านักระยะยาว ที่มีแนวโน้มการเติบโตสูง ดังนั้น การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวคุณภาพที่เป็นศักยภาพของ
พ้ืนที่ การยกระดับมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและบริการ การสร้างมูลค่าเพ่ิมของการท่องเที่ยวและปรับ 
ทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความต้องการ รวมทั้งการใช้จุดเด่นของแต่ละพ้ืนที่และความคิด
สร้างสรรค์มาพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมจะท้าให้แหล่ง
ท่องเที่ยวชุมชนของภาคกลางสามารถเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวคุณภาพ 
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๒) ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของแผนงาน 

ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง 

• พัฒนารูปแบบและกจิกรรมการ
ท่องเที่ยวบนฐานความหลากหลาย
ของวัฒนธรรมและอตัลักษณ์ของ
พื้นที่ให้สอดคล้องตามความต้อง
ของกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมาย  

• ยกระดับมาตรฐานคณุภาพแหล่ง
ท่องเที่ยวและบริการ โดยการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
สิ่งอ้านวยความสะดวกดา้นการ
ท่องเที่ยวเพื่อรองรับรูปแบบและ
กิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที ่

• พัฒนาชุมชนให้มีขีดความสามารถ
ในการบริหารจัดการและการ
ท่องเที่ยวในพ้ืนท่ีน้าอัตลักษณ์
เฉพาะถิ่นมาพัฒนาเป็นสินค้าและ
บริการทีเ่กี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว 
 

• ยกระดับคุณภาพ มาตรฐานสินคา้
และบริการทีเ่กี่ยวเนื่องกับ 
การท่องเที่ยวท่ีเป็นอัตลักษณ์
เฉพาะถิ่น 

• สร้างสรรคม์ูลค่าเพิ่มการท่องเที่ยว
ผ่านเรื่องราวและเรื่องเล่า 

• สร้างความร่วมมือและการพัฒนา
เครือข่ายผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
ในแหล่งท่องเที่ยว 

• พัฒนาสินค้าและบริการด้วย 
วิธีการสมัยใหม่  

• ประชาสมัพันธ์สร้างการรับรู้ต่อ
นักท่องเที่ยว 

• ปรับใช้เทคโนโลยีในการพัฒนา
ตลาดเชิงรุก 

• สนับสนุนการเชื่อมโยงระหว่าง 
การท่องเที่ยวและกลุ่มธุรกิจอื่น
ตลอดห่วงโซ่คณุค่าการท่องเที่ยว 

 



 

 

ภาคตะวันออก 
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เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาคตะวันออก (พ.ศ. 2566 – 2570) 
1. สภาพทั่วไป  

1.1 ที่ตั้ง 

ภาคตะวันออก ประกอบด้วย ๘ จังหวัด ได้แก่ 
จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง ปราจีนบุรี จันทบุรี ตราด 
นครนายก และสระแก้ว โดยมีอาณาเขต ประกอบด้วย ทิศเหนือ
ติดต่อกับจังหวัดสระบุรี นครราชสีมา และบุรีรัมย์ ทิศใต้ติดต่อกับ 
อ่าวไทย ทิศตะวันออกติดต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชา และ 
ทิศตะวันตกติดต่อกับ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี สมุทรปราการ 
และอ่าวไทย ทั้งนี้มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 
เห็นชอบให้จัดตั้งกลุ่มจังหวัด จ านวน 18 กลุ่มจังหวัด โดย 
ภาคตะวันออก ประกอบด้วย 2 กลุ่มจังหวัด ได้แก่ กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออก 1 (จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา และระยอง) และ
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 (จังหวัดปราจีนบุรี จันทบุรี ตราด 
นครนายก และสระแก้ว)  

1.2 พื้นที่และลักษณะภูมิประเทศ 

ภาคตะวันออก มีพ้ืนที่รวม ๒๒.๘๑ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๗.๑ ของพ้ืนที่ประเทศ มีลักษณะ 
ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง ตอนกลางของภาคเป็นที่ราบสลับภูเขา ขณะที่ตอนล่างเป็นที่ราบลุ่มน้ าและ 
ที่ราบชายฝั่งทะเล และมีสภาพดินส่วนใหญ่เป็นดินปนทราย ที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ ขณะที่บริเวณพ้ืนที่ 
น้ าทะเลท่วมถึงเป็นดินโคลนหรือดินเหนียว บริเวณพ้ืนที่ราบลุ่มแม่น้ าเป็นดินอัลลูเวียนซึ่งเหมาะสมส าหรับ  
การท านา และบริเวณพ้ืนที่สูงเป็นดินที่เกิดจากการสลายตัวของหินบะซอลต์ หินปูน ซึ่ง เหมาะสมส าหรับ 
การปลูกพืชสวน เช่น เงาะ ทุเรียน และมังคุด เป็นต้น  

2. สถานการณ์การพัฒนาภาค 

2.1 ด้านเศรษฐกิจ 

2.1.1 ภาพรวม  

1) ภาคตะวันออกเป็นแหล่งเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศ  รองลงมาจาก
กรุงเทพมหานครและภาคกลาง โดยภาคตะวันออกมีมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาค (Gross Regional Product: GRP) 
ณ ราคาประจ าปี ๒๕๖3 เท่ากับ 2,687,221 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๑7.2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนผลิตภัณฑ์ภาคตะวันออกต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศในช่วง 4 ปีของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12  
(2560 - 2563) พบว่าขยายตัว เ พ่ิมขึ้นจากเฉลี่ยร้อยละ 17.6 ต่อปี  ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  11  
(2555 - 2559) เป็นเฉลี่ยร้อยละ 17.9 ต่อปี 

  



เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาคตะวันออก (พ.ศ. 2566 - 2570) 2 

2) เศรษฐกิจของภาคตะวันออกพึ่งพิงภาคอุตสาหกรรมเป็นหลัก ขณะที่ภาคบริการ 
มีความส าคัญเพิ่มข้ึน โดยช่วง 4 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคอุตสาหกรรมมีสัดส่วน
ต่อผลิตภัณฑ์ภาค เฉลี่ยสูงถึงร้อยละ 64.6 ต่อปี โดยอุตสาหกรรมส าคัญที่มีสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์สูง ประกอบด้วย
อุตสาหกรรมการผลิตถ่านโค้กและผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียม การผลิตยานยนต์ รถพ่วง และรถกึ่งพ่วง การผลิต
ผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ทางทัศนศาสตร์ การผลิตเคมีภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์เคมี ส าหรับ
ภาคบริการมีสัดส่วนต่อผลิตภัณฑ์ภาคเฉลี่ยร้อยละ 29.0 ต่อปี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการค้าและการขนส่ง ขณะที่ภาค
การเกษตรมีสัดส่วนต่อผลิตภัณฑ์ภาคน้อยเพียงร้อยละ ๖.4 ต่อปี โดยส่วนใหญ่เป็นการผลิตพืช และเมื่อ
เปรียบเทียบกับช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ที่ภาคอุตสาหกรรมมีสัดส่วนต่อผลิตภัณฑ์ภาคเฉลี่ยร้อยละ  
๖๖.๙ ต่อปี ภาคบริการมีสัดส่วนเฉลี่ยร้อยละ ๒๖.๓ ต่อปี และภาคการเกษตรมีสัดส่วนเฉลี่ยร้อยละ ๖.๘ ต่อปี 
แสดงให้เห็นว่าภาคบริการเข้ามามีบทบาทและทวีความส าคัญในโครงสร้างเศรษฐกิจของภาคเพ่ิมขึ้น และเมื่อพิจารณา
พ้ืนที่เศรษฐกิจหลักของภาคตะวันออก พบว่า ยังคงกระจุกตัวอยู่ในจังหวัดที่เป็นแหล่งอุตสาหกรรมส าคัญ  
โดยจังหวัดที่มีสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อของผลิตภัณฑ์ภาค สูงที่สุด คือ จังหวัดชลบุรี ร้อยละ 33.2 
รองลงมา คือ จังหวัดระยอง ร้อยละ 31.9 และฉะเชิงเทรา ร้อยละ ๑๒.9 ส่วนจังหวัดที่มีสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์
จังหวัดต่อของผลิตภัณฑ์ภาค ต่ าที่สุดคือ จังหวัดนครนายก ร้อยละ 1.2  

ตารางท่ี 1 : มูลค่าและโครงสร้างผลิตภัณฑ์ภาคตะวันออก ณ ราคาประจ าปี 

สาขาการผลติ 255๙ 25๖๐ 256๑ 256๒ 256๓ 
เฉลี่ยระยะ 
แผนฯ ๑๑ 

(255๕-๒๕๕๙) 

เฉลี่ยระยะ 
แผนฯ ๑๒ 

(25๖๐-๒๕๖๓) 
ภาคเกษตร (ล้านบาท) 
สัดส่วน/GRP (รอ้ยละ) 

151,150 184,216 169,116 182,262 193,914 159,044  182,377 

5.9 6.6 5.7 6.0 7.2 6.8 6.4 

ภาคอตุสาหกรรม (ล้านบาท) 
สัดส่วน/GRP (รอ้ยละ) 

1,682,631 1,837,789 1,968,460 1,955,841 1,680,937 1,571,877 1,860,756 
65.9 65.6 66.0 64.4 62.6 66.9 64.6 

  เหมอืงแรเ่หมอืงหิน (ล้านบาท) 
  สัดส่วน/GRP (ร้อยละ) 

254,251 260,483 286,523 277,569 201,373 317,939 256,487 
10.0 9.3 9.6 9.1 7.5 13.6 8.9 

  อุตสาหกรรม (ล้านบาท) 
  สัดส่วน/GRP (ร้อยละ) 

1,293,379 1,426,172 1,521,681 1,518,803 1,342,597 1,132,336 1,452,313 
50.6 50.9 51.0 50.0 50.0 48.1 50.5 

  ไฟฟ้าฯ (ล้านบาท) 
  สัดส่วน/GRP (ร้อยละ) 

125,138 141,044 149,033 144,870 120,798 112,705 138,936 
4.9 5.0 5.0 4.8 4.5 4.8 4.8 

  การจัดหาน้ าฯ (ล้านบาท) 
  สัดส่วน/GRP (ร้อยละ) 

9,863 10,089 11,223 14,599 16,170 8,896 13,020 
0.4 0.4 0.4 0.5 0.6 0.4 0.5 

ภาคบรกิาร (ล้านบาท) 
สัดส่วน/GRP (รอ้ยละ) 

720,034 781,542 847,037 898,499 812,370 618,817 834,862 
28.2 27.9 28.4 29.6 30.2 26.3 29.0 

  ค้าส่งค้าปลีกฯ (ล้านบาท) 
  สัดส่วน/GRP (ร้อยละ) 

249,706 285,381 309,330 326,680 314,647 211,531 309,009 
9.8 10.2 10.4 10.8 11.7 9.0 10.8 

  ขนส่งฯ (ล้านบาท) 
  สัดส่วน/GRP (ร้อยละ) 

95,283 99,590 110,715 113,287 103,481 81,660 106,768 
3.7 3.6 3.7 3.7 3.9 3.5 3.7 

  ที่พักและบริการด้านอาหาร (ล้านบาท) 
  สัดส่วน/GRP (ร้อยละ) 

67,669 79,103 89,376 102,322 46,736 42,363 79,384 
2.6 2.8 3.0 3.4 1.7 1.8 2.7 

  อื่น ๆ (ล้านบาท) 
  สัดส่วน/GRP (ร้อยละ) 

307,375 317,468 337,617 356,210 347,506 283,264 339,700 
12.0 11.3 11.3 11.7 12.9 12.1 11.8 

มูลค่าผลติภณัฑภ์าคตะวันออก 2,553,815 2,803,546 2,984,613 3,036,602 2,687,221 2,349,738 2,877,995 
สัดส่วน/GDP (รอ้ยละ) 17.5 18.1 18.2 18.0 17.2 17.6 17.9 
ประเทศ (ล้านบาท) 14,590,337 15,488,664 16,373,340 16,892,410 15,636,891 13,367,325 16,097,826 

ที่มา : ประมวลข้อมูลโดยใช้ฐานข้อมูล GPP ของกองบัญชีประชาชาติ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ 
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3) เศรษฐกิจภาคตะวันออกขยายตัวต่ ากว่าระดับประเทศเล็กน้อย ช่วง 4 ปีแรกของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เศรษฐกิจภาคตะวันออกขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 1.0 ต่อปี ซึ่งต่ ากว่าการขยายตัวในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ที่ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.2 ต่อปี และยังคงต่ ากว่าการขยายตัวของระดับประเทศ 
ที่เฉลี่ยร้อยละ 1.1 ต่อปี ทั้งที่ภาคตะวันออกเป็นภาคที่มีบทบาททางเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศ โดยที่
ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ 0.3 ต่อปี ขณะทีภ่าคการเกษตรและบริการ ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๒.๗ 
และ 2.4 ต่อปี ตามล าดับ  

ตารางท่ี 2 : อัตราการขยายตัวผลิตภัณฑ์ภาคตะวันออก จ าแนกตามภาคการผลิต แบบปริมาณลูกโซ่ 
    หน่วย : ร้อยละ 

สาขาการผลิต 255๙ 25๖๐ 256๑ 256๒ 256๓ 
เฉลี่ยระยะแผนฯ ๑๑ 
(255๕ - 25๕๙) 

เฉลี่ยระยะแผนฯ ๑๒ 
(25๖๐ - 25๖๓) 

ภาคเกษตร - 6.4 15.7 - 8.0 1.0 2.1 - 3.8 2.7 
ภาคอุตสาหกรรม 5.6 4.7 2.2 0.4 - 6.1 3.3 0.3 

เหมืองแร่เหมืองหิน 2.1 - 0.8 - 3.7 0.7 - 13.1 2.3 - 4.3 
อุตสาหกรรม 7.5 5.6 3.8 - 0.1 - 4.9 3.6 1.1 
ไฟฟ้าฯ - 4.2 6.1 - 3.7 3.3 - 7.9 3.6 - 0.6 
การจัดหาน้ าฯ 9.6 1.7 15.2 31.5 10.6 8.8 14.7 

ภาคบริการ 6.6 6.2 6.2 4.9 - 7.6 4.8 2.4 
ค้าส่งค้าปลีกฯ 6.4 10.8 6.0 4.3 - 3.3 2.7 4.5 
ขนส่งฯ 3.1 4.6 10.5 3.2 0.4 4.7 4.7 
ที่พักและบรกิารด้านอาหาร 38.5 10.1 7.8 10.5 - 48.5 16.9 - 5.0 
อื่น ๆ 2.7 2.2 5.4 5.2 - 2.6 4.9 2.5 

ผลิตภัณฑ์ภาคตะวันออก 5.1 5.7 2.7 1.7 - 6.1 3.2 1.0 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ 3.4 4.2 4.2 2.2 - 6.2 3.5 1.1 

ที่มา : ประมวลข้อมูลโดยใช้ฐานข้อมูล GPP ของกองบัญชีประชาชาติ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ 

4) ภาคตะวันออกมีมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคเฉลี่ยต่อหัว (GRP per capita) สูงกว่า
ระดับประเทศ ปี 2563 มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวของประชากรภาคตะวันออก เท่ากับ 436,255 บาทต่อคน
ต่อปี สูงกว่าระดับประเทศที่มีมูลค่าผลิตภัณฑ์เฉลี่ยต่อหัวเท่ากับ 224,962 บาทต่อคนต่อปี โดยจังหวัดที่มีมูลค่า
ผลิตภัณฑ์จังหวัดเฉลี่ยต่อหัวสูงที่สุด คือ จังหวัดระยอง ๘๓๑,๗๓๔ บาทต่อคนต่อปี รองลงมา คือ จังหวัดปราจีนบุรี 
๕๑๐,๘๘๗ บาทต่อคนต่อปี ชลบุรี ๔๗๑,๗๒๓ บาทต่อคนต่อปี และฉะเชิงเทรา ๔๐๓,๕๗๔ บาทต่อคนต่อปี 
ขณะที่จังหวัดที่มีมูลค่าผลิตภัณฑ์เฉลี่ยต่อหัวต่ าที่สุดคือ จังหวัดสระแก้ว ๗๑,๙๒๔ บาทต่อคนต่อปี ซึ่งมีมูลค่า
ผลิตภัณฑ์เฉลี่ยต่อหัวน้อยกว่าจังหวัดระยองถึง 759,810 บาทต่อคนต่อปี  

ตารางท่ี ๓ : มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวประชากร 

หน่วย : บาทตอ่คนต่อป ี

กลุ่มจังหวัด/ภาค/ประเทศ 255๙ 25๖๐ 256๑ 256๒ 256๓ 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ 613,167 638,086 669,469 656,811 554,433 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๒  194,430 236,434 240,381 257,221 248,633 
ภาคตะวันออก 447,396 479,997 501,530 501,429 436,255 
ประเทศ 213,553 225,126 236,927 243,705 224,962 

ที่มา : ประมวลข้อมูลโดยใช้ฐานข้อมูล GPP ของกองบัญชีประชาชาติ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ 
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เศรษฐกิจภาคตะวันออกสร้างรายได้เป็นอันดับสามของประเทศ รองลงมาจาก
กรุงเทพมหานครและภาคกลาง แต่มีอัตราการขยายตัวต่ ากว่าระดับประเทศ ซึ่งสาเหตุหลักมาจากเศรษฐกิจ
ของภาคพึ่งพิงการส่งออกทีไ่ด้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกซบเซา และสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อีกทั้งสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อผลิตภัณฑ์ภาค และมูลค่าผลิตภัณฑ์เฉลี่ย
ต่อหัวของภาคตะวันออกมีความแตกต่างกันสูงระหว่างจังหวัดและประชาชน ตามล าดับ สะท้อนถึงระดับ 
การพัฒนาในภาคตะวันออกยังมีความแตกต่างระหว่างพ้ืนที่สูง การกระจายผลประโยชน์จากการพัฒนายัง 
ไม่สม่ าเสมอครอบคลุมทุกพ้ืนที่ รวมทั้งมีความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ของประชากรของภาค ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญที่
ภาคตะวันออกจะต้องด าเนินการแก้ไข ดังนั้น จึงต้องเร่งพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ที่มีศักยภาพและเศรษฐกิจชุมชน 
เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจในภาพรวมของภาคตะวันออก 

2.1.2 เศรษฐกิจรายสาขา 

1) เกษตรกรรม 

• ภาคตะวันออกมีศักยภาพในการพัฒนาด้านการเกษตร ทั้งการผลิตพืช ปศุสัตว์ 
และประมง โดยภาคตะวันออกเป็นแหล่งผลิตข้าว พืชผัก พืชหัว อาทิ มันส าปะหลัง และเป็นแหล่งผลิตผลไม้และ
ผลไม้แปรรูปที่ส าคัญของประเทศ รวมทั้งยังมีศักยภาพในด้านการท าประมง ทั้งประมงชายฝั่งและประมงน้ าลึก  
ในปี ๒๕๖๓ ผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรของภาคตะวันออกมีมูลค่า ๑๙๓,๙๑๔ ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๗.๒ 
ของผลิตภัณฑ์ภาค และร้อยละ ๑๔.๓ ของมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรของประเทศ โดยร้อยละ ๗๕.๘ ของมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มาจากการเพาะปลูกพืช โดยเฉพาะ ไม้ผล พืชผัก และข้าว ร้อยละ ๑๒.๑ มาจากการท าปศุสัตว์  
เลี้ยงสัตว์ปีก สุกร และโค ขณะที่ร้อยละ ๑๐.๘ มาจากการท าประมงน้ าจืด น้ าเค็ม และร้อยละ ๑.๔ มาจาก 
การบริการทางการเกษตร และป่าไม้ ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรของภาคตะวันออก ในช่วง ๔ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 12 ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๒.๗ ต่อปี ซ่ึงสูงกว่าในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ที่หดตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๘ ต่อปี  

ตารางท่ี ๔ : โครงสร้างและอัตราการขยายตัวภาคเกษตร รายกิจกรรมการผลิต 
หน่วย : ร้อยละ 

กิจกรรมการผลิต 
โครงสร้างการผลิต อัตราการขยายตัว 

เฉลี่ยระยะแผนฯ ๑๑  
(๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) 

เฉลี่ยระยะแผนฯ ๑2  
(๒๕60 - 256๓) 

เฉลี่ยระยะแผนฯ ๑๑  
(๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) 

เฉลี่ยระยะแผนฯ ๑2  
(๒๕60 - 256๓) 

พืช 75.9 75.9 - 3.7 2.6 
ปศุสัตว ์ 11.9 11.8 0.0๕ 2.8 
บริการทางการเกษตร และป่าไม้ 1.7 1.5 1.2 - 2.0 
ประมง 10.5 10.8 - 9.4 2.4 
เกษตร 100.0 100.0 - 3.8 2.7 

ที่มา : ประมวลข้อมูลโดยใช้ฐานข้อมูล GPP ของกองบัญชีประชาชาติ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ 

• แหล่งท าการเกษตรส าคัญของภาคตะวันออก คือ จังหวัดจันทบุรี ซึ่งมีสัดส่วน
มูลค่าผลิตภัณฑ์คิดเป็นร้อยละ 41.3 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคการเกษตรของภาค รองลงมา คือ จังหวัดระยอง 
ร้อยละ ๑๔.5 และฉะเชิงเทรา ร้อยละ 10.3 แม้ว่าปัจจุบันพื้นที่ที่เหมาะกับเกษตรกรรมของภาคตะวันออก 
ได้ถูกสับเปลี่ยนไปเป็นพ้ืนที่อุตสาหกรรมและที่อยู่อาศัยมากขึ้น แต่ภาคตะวันออกยังคงเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร 
ที่ส าคัญของประเทศ ทั้งด้านการเพาะปลูกพืช การเพาะเลี้ยงและจับสัตว์น้ า และการท าปศุสัตว์ โดยสินค้าเกษตร 
ที่ส าคัญของภาคตะวันออก ได้แก่ ข้าว และพืชไร่ อาทิ มันส าปะหลัง โดยจังหวัดที่มีพ้ืนที่ปลูกข้าวนาปีมาก  
คือ จังหวัดสระแก้ว ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และนครนายก ส่วนจังหวัดที่มีพ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลังมาก คือ 
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จังหวัดสระแก้ว ฉะเชิงเทรา และชลบุรี ผลไม้ อาทิ ทุเรียน มังคุด เงาะ ล าไย และลองกอง ทั้งนี้จังหวัดที่เป็น
แหล่งปลูกทุเรียนที่ส าคัญ คือ จังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด แหล่งปลูกมังคุดที่ส าคัญ คือ จังหวัดจันทบุรี 
ตราด และระยอง แหล่งปลูกล าไยที่ส าคัญ คือ จังหวัดจันทบุรี แหล่งปลูกเงาะที่ส าคัญ คือ จังหวัดจันทบุรี และ
ตราด แหล่งปลูกลองกองที่ส าคัญ คือ จังหวัดจันทบุรี ปศุสัตว์ ได้แก่ ไก่เนื้อ เป็ดเนื้อ เป็ดไข่ และสุกร จังหวัดที่
เป็นแหล่งเลี้ยงไก่เนื้อที่ส าคัญ คือ จังหวัดชลบุรี ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา และระยอง แหล่งเลี้ยงไก่ไข่ที่ส าคัญ คือ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา นครนายก และชลบุรี แหล่งเลี้ยงเป็ดเนื้อที่ส าคัญ คือ จังหวัดฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ระยอง และ
นครนายก แหล่งเลี้ยงเป็ดไข่ที่ส าคัญ คือ จังหวัดฉะเชิงเทรา และชลบุรี และแหล่งเลี้ยงสุกรที่ส าคัญ คือ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ปราจีนบุรี และระยอง และประมง ทั้งการเพาะเลี้ยงและจับสัตว์น้ า โดยจังหวัดที่มีมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าสูงที่สุด คือ จังหวัดตราด รองลงมาคือ จังหวัดชลบุรี ระยอง และ
จันทบุรี ตามล าดับ 

• สัดส่วนพื้นที่ชลประทานต่อพื้นที่เกษตรของภาคตะวันออกต่ ากว่าของประเทศ  
ปี 256๓ ภาคตะวันออกมีพ้ืนที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ๑๒.๗3 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๘.๕ ของพ้ืนที่ใช้
ประโยชน์ทางการเกษตรทั้งประเทศ และมีพ้ืนที่ชลประทาน ๒.๘๙ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๘.๓ ของพ้ืนที่ชลประทาน
ทั้งประเทศ และร้อยละ ๒๒.๗ ของพ้ืนที่เกษตรภาคตะวันออก ซ่ึงยังคงต่ ากว่าของประเทศที่มีสัดส่วนร้อยละ ๒๓.๔ 
นอกจากนี้เมื่อพิจารณาพ้ืนที่เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์จากข้อมูลการตรวจรับรองเกษตรปลอดภัยและ
เกษตรอินทรีย์ของกรมวิชาการเกษตร ณ วันที่ 5 ตุลาคม ๒๕๖5 พบว่า ภาคตะวันออกมีพื้นที่เกษตรปลอดภัย
และเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ภาคตะวันออกยังมีจ านวนน้อย โดยมีพ้ืนที่ได้รับการรับรองแหล่งผลิตสินค้าเกษตร
ปลอดภัยรวมทั้งสิ้น ๘๙๐,๕๘๖.๓๖ ไร่ คิดเป็นร้อยละ 7.0 ของพ้ืนที่เกษตรของภาค แบ่งออกเป็นพ้ืนที่ที่มี
สถานะการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ๘๖๓,๒๗๓.๘๔ ไร่ และที่หมดอายุ ๒๗,๓๑๒.๕๒ ไร่ โดยจังหวัดที่มีพ้ืนที่ได้รับ
การรับรองแหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยมากที่สุด คือ จังหวัดจันทบุรี รองลงมา คือ จังหวัดตราด สระแก้ว และ
ระยอง ตามล าดับ ส าหรับพ้ืนที่ที่ ได้รับการรับรองแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ มีจ านวนรวมทั้งสิ้น 
12,463.37 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.1 ของพ้ืนที่เกษตรภาคตะวันออก โดยจังหวัดที่มีพ้ืนที่ได้รับการรับรองแหล่ง
ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์มากที่สุด คือ จังหวัดจันทบุรี รองลงมา คือ จังหวัดตราด ปราจีนบุรี และนครนายก 

ตารางท่ี 5 : พื้นที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร และพื้นที่ชลประทาน ปี ๒๕๖๓ 

กลุ่มจังหวัด พ้ืนที่ชลประทาน (ไร่) 
พ้ืนที่ใช้ประโยชน์ทาง

การเกษตร (ไร่) 
สัดส่วนพ้ืนที่ชลประทาน/ 
พ้ืนที่เกษตร (ร้อยละ) 

ภาคตะวันออก ๑ 1,220,214 5,442,428 22.4 
ภาคตะวันออก 2 1,671,930 7,291,302 22.9 
ภาคตะวันออก 2,892,144 12,733,730 22.7 
ประเทศ 34,935,041 149,251,941 23.๔ 

ที่มา : ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

ภาคตะวันออกมีศักยภาพในการพัฒนาด้านการเกษตร ทั้งการผลิตพืช ปศุสัตว์ และ
ประมง รวมทั้งการเกษตรแปรรูปที่ส าคัญของประเทศ อย่างไรก็ตาม การเกษตรของภาคตะวันออกยังคงเผชิญ
ปัญหาส าคัญที่ต้องเร่งแก้ไขหลายประการ เช่น คุณภาพดินเสื่อมจากการใช้สารเคมี สารเคมีตกค้างในผลผลิต  
แรงงานหนุ่มสาวในภาคการเกษตรเพ่ือทดแทนแรงงานเกษตรสูงวัยที่มีจ านวนน้อย และการขาดแคลนน้ า
เนื่องจากการแย่งใช้น้ าระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ เป็นต้น อีกทั้งพ้ืนที่เกษตรปลอดภัยและ
เกษตรอินทรีย์ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกยังมีจ านวนน้อย ดังนั้นจึงควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาการผลิตสินค้า
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เกษตรและเกษตรแปรรูปให้มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง 
ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม ผลงานวิจัย และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการผลิตและบริหารจัดการ 
การผลิตและการตลาด รวมทั้งระบบโลจิสติกส์ 

2) อุตสาหกรรม 

• อุตสาหกรรมเป็นสาขาการผลิตหลักของภาคอุตสาหกรรมของภาคตะวันออก 
มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคอุตสาหกรรม ณ ราคาประจ าปี ๒๕๖3 เท่ากับ 1,680,937 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 62.6 และร้อยละ 35.2 ของผลิตภัณฑ์ภาคและผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ ตามล าดับ โดยแบ่งเป็น
มูลค่าผลิตภัณฑ์สาขาอุตสาหกรรม ๑,๓๔๒,๕๙๗ ล้านบาท สาขาเหมืองแร่ ๒๐๑,๓๗๓ ล้านบาท สาขาการไฟฟ้า 
๑๒๐,๗๙๘ ล้านบาท และสาขาการจัดหาน้ า ๑๖,๑๗๐ ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.0 ร้อยละ 7.5 
ร้อยละ 4.5 และ ร้อยละ 0.6 ของผลิตภัณฑ์ภาค ตามล าดับ ทั้งนี้ในช่วง 4 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
มูลค่าผลิตภัณฑ์สาขาอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 1.1 ต่อปี ซ่ึงชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับช่วงแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 11 ทีม่ีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๖ ต่อปี  

• อุตสาหกรรมยังคงกระจุกตัวอยู่ในจังหวัดชลบุรี ระยอง ปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา 
จังหวัดที่มีสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์สาขาอุตสาหกรรมต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคสูงที่สุดคือ จังหวัดชลบุรี ร้อยละ 
๓๔.5 รองลงมาคือ จังหวัดระยอง ร้อยละ ๒๙.4 ปราจีนบุรี ร้อยละ ๑8.2 และฉะเชิงเทรา ร้อยละ 16.5 
ตามล าดับ ส าหรับอุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์สูงที่สุดของภาคตะวันออก คือ อุตสาหกรรม  
การผลิตถ่านโค้กและผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23.๓ ของมูลค่าผลิตภัณฑ์
สาขาอุตสาหกรรมของภาค ซึ่งมีแหล่งผลิตที่ส าคัญอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี และระยอง รองลงมาคือ 
อุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ รถพ่วง และรถกึ่งพ่วง ร้อยละ 13.1 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์สาขาอุตสาหกรรม
ของภาค ซึ่งมีแหล่งผลิตที่ส าคัญอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี และระยอง อุตสาหกรรม 
การผลิตผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ทางทัศนศาสตร์ ร้อยละ 12.7 ของมูลค่า
ผลิตภัณฑ์สาขาอุตสาหกรรมของภาค ซึ่งมีแหล่งผลิตที่ส าคัญอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดปราจีนบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา 
และระยอง และอุตสาหกรรมการผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี ร้อยละ ๘.8 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์สาขา
อุตสาหกรรมของภาค ซ่ึงมีแหล่งผลิตส าคัญอยู่ในพื้นท่ีจังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา  

เศรษฐกิจภาคตะวันออกพ่ึงพิงอุตสาหกรรมเป็นหลัก และมีการขยายตัวที่ลดลง 
เนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้ห่วงโซ่อุปทานการผลิตสินค้าและบริการของ
โลกเกิดการชะงักงัน ประกอบกับการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าท าให้มูลค่าการส่งออกสินค้า
อุตสาหกรรมในภาพรวมของภาคตะวันออก รวมทั้งของประเทศปรับตัวลดลง ขณะเดียวกันการพัฒนาอุตสาหกรรม
ของภาคตะวันออกยังคงเผชิญอุปสรรคส าคัญ โดยเฉพาะปัญหาสิ่งแวดล้อมจากภาคอุตสาหกรรม ที่ต้อง 
เร่งด าเนินการแก้ไข ทั้งปัญหาน้ าเสีย มลพิษทางอากาศ กากของเสียอุตสาหกรรม ภาวะการแย่งใช้น้ า และ
การจราจรที่ติดขัด ดังนั้นการพัฒนาอุตสาหกรรมของภาคตะวันออกในระยะต่อไป ควรรักษาศักยภาพการแข่งขัน
ของอุตสาหกรรม โดยส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และนวัตกรรม น าแนวคิด BCG เทคโนโลยีนวัตกรรมที่เกิด
ขึ้นมาต่อยอดศักยภาพและยกระดับผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานที่เป็ นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม พัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของผู้ประกอบการ ก าลังแรงงานทั้งต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า  
ให้มีความรู้และปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ และสนับสนุนการเข้าสู่แหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises: SMEs) และ ธุรกิจ Startup ในพ้ืนที่  
เพ่ือให้ภาคตะวันออกยังคงเป็นเป้าหมายการพัฒนาเพ่ือรองรับการลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต 
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3) การค้าส่งค้าปลีก 

• ภาคตะวันออกเป็นแหล่งการค้าที่ส าคัญของประเทศรองมาจากกรุงเทพฯ 
และภาคกลาง โดยผลิตภัณฑ์สาขาการค้าของภาคตะวันออก ณ ราคาประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ มีมูลค่า 
๓๑๔,๖๔๗ ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1๑.๗ ของ ผลิตภัณฑ์ภาค และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๑๑.๙  
ของมูลค่าผลิตภัณฑ์สาขาการค้าทั้งประเทศ และมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยช่วง ๔ ปีแรกของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มูลค่าการค้าของภาคตะวันออกขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔.๕ ต่อปี ซึ่งสูงกว่าช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ที่ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๒.๗ ต่อปี โดยจังหวัดที่มีสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์สาขาการค้า
ของภาคตะวันออกสูงที่สุดของภาคตะวันออก คือ จังหวัดชลบุรี ร้อยละ ๓๕.๕ รองลงมาคือ จังหวัดระยอง 
ร้อยละ ๒๕.๓ ฉะเชิงเทรา ร้อยละ ๑๓.๙ และปราจีนบุรี ร้อยละ ๑๒.๑ ตามล าดับ 

4) การค้าชายแดน 

• จังหวัดสระแก้ว ตราด และจันทบุรี มีศักยภาพในการพัฒนาด้านการค้าชายแดน 
กับราชอาณาจักรกัมพูชา ในช่วง 5 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 การค้าชายแดนของภาคตะวันออก
ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 6.4 ต่อปี ซึ่งต่ ากว่าอัตราการขยายตัวเฉลี่ยของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ที่มีอัตรา  
การขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 13.7 ต่อปี เป็นผลสืบเนื่องมาจากการปิดด่านในช่วงปี 2563 จาก พ.ร.ก. ฉุกเฉิน
เพ่ือควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2019 ท าให้ปี 2563 อัตราการขยายตัว
ของการค้าชายแดนหดตัวลงถึงร้อยละ 9.4 นอกจากการค้าชายแดนแล้ว ภาคตะวันออกยังมีการค้าผ่านแดน
ไปยังสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยปี ๒๕๖๔ ภาคตะวันออกมีมูลค่าการค้า
ผ่านแดนรวมประมาณ ๔,0๔๘ ล้านบาท เป็นการส่งออก 1,๕๓๗ ล้านบาท และน าเข้า ๒,๕๑๑ ล้านบาท 

ภาคตะวันออกมีศักยภาพในการพัฒนาการค้าชายแดนที่สามารถเชื่อมโยง 
การผลิตและการค้าระหว่างภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน และเมื่อประสานกับกระแสการ
พ่ึงพาเศรษฐกิจในภูมิภาค (Regionalization) จะเป็นแรงขับเคลื่อนในการผลักดันให้มูลค่าการค้าในชายแดน
ตะวันออกเพ่ิมขึ้น ดังนั้น จึงควรให้ความส าคัญกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการด้านศุลกากรและ
ตรวจสอบสินค้าที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นย า การยกระดับพ้ืนที่จุดผ่อนปรนทางการค้าให้สามารถสร้าง
มูลค่าการค้าที่สูงขึ้นการพัฒนาเส้นทางคมนาคมที่เชื่อมโยงกับเส้นทางหลักและรองสู่ด่านการค้าชายแดน 
รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ บริเวณด่านการค้าชายแดน  
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ตารางที่ 6 : มูลค่า อัตราการขยายตัว และสัดส่วนการค้าชายแดนของภาคตะวันออก  

มูลค่าการค้า 2559 2560 2561 2562 2563 
 

2564 
เฉลี่ย  

ระยะแผนฯ 11  
(2555-2559) 

เฉลี่ย  
ระยะแผนฯ 12  
(2560-2564) 

ส่งออก (ล้านบาท) 98,034.41 100,367.56  118,617.94 133,670.64  118,701.35  132,179.28  89,774.43  120,706.62 
อัตราการขยายตวั  
(ร้อยละ) 

- 4.2 2.4 18.2 12.7 - 11.2 11.4 11.5 6.7 

สัดส่วน (รอ้ยละ) 84.3 82.7 85.2 87.9 86.2 84.7 86.1 85.4 
น าเขา้ (ล้านบาท) 18,238.49  21,047.49   20,586.21  18,427.23  19,024.65  23,811.26  14,545.57 20,584.82 
อัตราการขยายตวั 
(ร้อยละ) 

- 6.5 15.4 - 2.2 - 10.5 3.2 25.2 33.6 6.3 

สัดส่วน (รอ้ยละ) 15.7 17.3 14.8 12.1 13.8 15.3 13.9 14.6 
มูลค่ารวม  
(ล้านบาท) 

116,272.90 121,415.04  139,204.15 152,097.88 137,726.00  155,990.54 104,319.99 141,291.44 

อัตราการขยายตวั 
(ร้อยละ) 

- 4.6 4.4 14.7 9.3 - 9.4 13.3 13.7 6.4 

สัดส่วน (รอ้ยละ) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 

5) การท่องเที่ยว 

• ภาคตะวันออกเป็นพื้นที่ที่ มีความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวทางทะเล 
ที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ แต่จ านวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวได้ลดลงอย่างมาก 
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปี 256๔ ภาคตะวันออกมีจ านวน
นักท่องเที่ยว ๘.๒๔ ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1๑.๓ ของจ านวนนักท่องเที่ยวทั้งประเทศ โดยในช่วง ๕ ปี 
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 พบว่าจ านวนนักท่องเที่ยวมีอัตราการหดตัวเฉลี่ยร้อยละ 19.4 ต่อปี จากที่เคยขยายตัว
เฉลี่ยร้อยละ ๙.๙ ต่อปี ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยประเทศ พบว่า จ านวน
นักท่องเที่ยวของภาคตะวันออกมีอัตราการหดตัวใน ช่วง 5 ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มากกว่าระดับประเทศ
ที่มีอัตราการหดตัวเฉลี่ยร้อยละ 1๗.๔ ต่อปี และเมื่อพิจารณารายได้จากการท่องเที่ยวรายปีของภาคตะวันออก 
พบว่า มีรายได้จากลดลง โดยปี 256๔ ภาคตะวันออกมีรายได้จากการท่องเที่ยว ๒๖,072.7 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 1๐.๘ ของประเทศ ลดลงจากร้อยละ 74.0 ในปี ๒๕๖๓ ในท านองเดียวกัน เมื่อเปรียบเทียบรายได้จาก 
การท่องเที่ยวในระยะ 5 ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 พบว่า รายได้การท่องเที่ยวของภาคตะวันออกหดตัวเฉลี่ย
ร้อยละ 23.5 ต่อปี เนื่องจากหลายประเทศยังคงระงับการเดินทางออกนอกประเทศของประชาชน รวมทั้ง 
การด าเนินมาตรการจ ากัดการเดินทางระหว่างจังหวัดและประเทศภายใต้ พ.ร.ก. ฉุกเฉินเพ่ือควบคุมสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2019 ส่งผลให้การเดินทางเข้ามาของนักท่องเที่ยวในพ้ืนที่ 
หดตัวลงอย่างมีนัยส าคัญ 

ภาคตะวันออกเป็นพื้นที่ที่มีความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียง 
ในระดับนานาชาติ และมีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีศักยภาพที่สามารถยกระดับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ 
ที่มุ่งเน้นนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพหรือระดับบน นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งผลิตผลไม้ที่ส าคัญ พืชสมุนไพร และ 
เป็นแหล่งที่มีความโดดเด่นด้านวัฒนธรรม ประเพณี และศาสนาที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งสามารถพัฒนาให้เชื่อมโยงกับ
การท่องเที่ยวอ่ืน ๆ อย่างไรก็ตาม การพัฒนาการท่องเที่ยวของภาคตะวันออกยังคงเผชิญปัญหาและความท้าทาย
หลายประการ อาทิ การมุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงปริมาณมากกว่าคุณภาพ การให้บริการของธุรกิจหลักและธุรกิจ 
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ที่เกี่ยวเนื่องด้านการท่องเที่ยวยังคงประสบปัญหาด้านความเชื่อมั่นด้านคุณภาพการให้บริการที่ยังไม่ได้มาตรฐานสากล 
รวมทั้งการขาดการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของเมืองหลักด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ระยอง 
ฉะเชิงเทรา กับเมืองรองด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ จังหวัดตราด จันทบุรี นครนายก สระแก้ว และปราจีนบุรี  
ดังนั้นการพัฒนาการท่องเที่ยวของภาคตะวันออกในระยะต่อไป จึงต้องมุ่งเน้นยกระดับแหล่งท่องเที่ยวหลักและ
แหล่งท่องเที่ยวทางเลือก สู่การเป็นจุดหมายการท่องเที่ยวระดับโลกที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน และแสดงถึง
ความเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละพ้ืนที่และชุมชน รวมทั้งพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการให้บริการด้านการท่องเที่ยว
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 

ตารางท่ี 7 : จ านวนนักท่องเที่ยว รายได้ และอัตราการขยายตัว  

รายการ ๒๕59 ๒๕60 ๒๕61 2562 ๒๕63 ๒๕64 
เฉลี่ยแผนฯ ๑1 
(๒๕55-๒๕๕9) 

เฉลี่ยแผนฯ ๑2 
(๒๕60-๒๕64) 

นักท่องเที่ยว 
    

  
  

จ านวน  
(ล้านคน) 

๓๖.๓๕ ๓๙.๐๕ ๔๐.๙๘ ๔๑.๗๖ ๑๘.๕๒ ๘.๒๔ ๓๐.๓๖ ๒๙.๗๑ 

สัดส่วนต่อ
ประเทศ (ร้อยละ) 

13.7 13.5 13.5 13.6 13.5 11.3 13.1 13.1 

อัตราการ
ขยายตวั (ร้อยละ) 

18.0 7.4 5.0 1.9 - 55.6 - 55.5 9.9 -19.4 

รายได้         

มูลค่า (ลา้นบาท) 
278,364.05 

 
321,959.76 353,577.15 366,642.24 99,990.43 26,032.69 193,321.35 233,640.45 

สัดส่วนต่อ
ประเทศ (รอ้ยละ) 

12.9 13.0 13.1 13.4 12.6 10.8 11.3 12.6 

อัตราการ
ขยายตวั (ร้อยละ) 

39.0 15.7 9.8 3.7 - 72.7 - 74.0 16.5 -23.5 

ที่มา : กองเศรฐกิจการท่องเท่ียวและกฬีา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

2.1.3 เศรษฐกิจระดับครัวเรือน  

ประชากรของภาคตะวันออกมีแนวโน้มมีรายได้และหนี้สินลดลง ปี 2562 ครัวเรือน
ของภาคตะวันออกมีรายได้เฉลี่ย 25,060 บาทต่อเดือน ซึ่งต่ ากว่าระดับประเทศที่มีรายได้ ๒6,018 บาทต่อเดือน 
และลดลงจาก 27,645 บาทต่อเดือน ในปี ๒๕๕8 เมื่อพิจารณาอัตราการขยายตัวเฉลี่ยช่วงปีพ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕๖2 
พบว่า หดตัวเฉลี่ยร้อยละ 1.7 ต่อปี ซึ่งต่ ากว่าระดับประเทศที่ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 1.2ต่อปี โดยจังหวัดที่มี
รายได้เฉลี่ยครัวเรือนสูงที่สุดของภาค คือ จังหวัดชลบุรี 28,706 บาทต่อเดือน รองลงมาคือ จันทบุรี 28,114 
บาทต่อเดือน ปราจีนบุรี 25,843 บาทต่อเดือน และนครนายก 25,785 บาทต่อเดือน ส่วนจังหวัดที่มีรายได้เฉลี่ย
ครัวเรือนต่ าสุดของภาค คือจังหวัดสระแก้ว 20,685 บาทต่อเดือน อย่างไรก็ตาม หนี้สินเฉลี่ยครัวเรือนของ 
ภาคตะวันออกต่ ากว่าระดับประเทศ ปี ๒๕๖2 ภาคตะวันออกมีหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน 122,559 บาท  
ซึ่งต่ ากว่าระดับประเทศที่ ๑64,055 บาท และลดลงจาก 150,344 บาท ในปี ๒๕๕8 และมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย
ช่วงปี พ.ศ.๒๕๕8 – ๒๕๖2 หดตัวเฉลี่ยร้อยละ 6.7 ต่อปี ซึ่งต่ ากว่าระดับประเทศที่ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 2.3 ต่อปี 
โดยจังหวัดที่มีหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนสูงที่สุดของภาค คือ จังหวัดสระแก้ว 188,177 บาท รองลงมา คือ ตราด 
158,440 บาท จันทบุรี 144,098 บาท และนครนายก 140,247 บาท ตามล าดับ ส่วนจังหวัดที่มีหนี้สินเฉลี่ย
ต่อครัวเรือนต่ าสุดของภาค คือ จังหวัดระยอง 42,507 บาท ซึ่งหนี้สินส่วนใหญ่เกิดจากการกู้ยืมเพ่ือใช้จ่าย 
ในครัวเรือนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและเช่าบ้านและท่ีดิน 
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2.1.4 โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งหลักที่หลากหลาย รวมทั้งด้านดิจิทัลเทคโนโลยี 
(Digital Infrastructure)  

ภาคตะวันออกมีโครงข่ายขนส่งทางบก ทางน้ า และทางอากาศที่ครอบคลุม มีถนนที่เป็น
เส้นทางสายหลักขนาดไม่น้อยกว่า 4 ช่องจราจร เช่น ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 ทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 304 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 เป็นต้น และมีรถไฟ ท่าเรือน้ าลึก ท่าเรือท่องเที่ยว และ ท่า
อากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา รวมทั้งรถไฟฟ้าความเร็วสูงที่อยู่ระหว่างด าเนินการ สามารถเชื่อมโยงพ้ืนที่ภาค
ตะวันออกเข้ากับกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นศูนย์กลางความเจริญของประเทศ และจังหวัดต่าง ๆ ทั่วทุกภาค 
รวมถึงพ้ืนที่แนวชายแดนที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ด้านการค้าและการลงทุน ประกอบกับการมีโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านดิจิทัลเทคโนโลยีที่จะครอบคลุมพ้ืนที่เศรษฐกิจของภาคตะวันออกในอนาคต ภาคตะวันออกจึงควรให้
ความส าคัญกับการเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมหลักสู่พ้ืนที่ ทั้งโครงข่ายคมนาคมทางถนน ทางราง ทางทะเล 
และทางอากาศ ที่มีอยู่เดิมและที่จะพัฒนาขึ้นในอนาคต โดยพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบการจัดการจราจร
และขนส่งอัจฉริยะ และการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการเมืองและพ้ืนที่ชนบทอย่างเป็นระบบ
ตามบริบทของแต่ละพ้ืนที่ รวมทั้งระบบโลจิสติกส์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง 
และการให้บริการภาครัฐที่มีความทันสมัย สามารถตอบสนองและให้บริการประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างทั่วถึง 
เท่าเทียม และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาค  

2.2 ด้านสังคม 

2.2.1 ประชากร 

1) ภาคตะวันออกมีอัตราการเพิ่มขึ้นของจ านวนประชากรสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ 
ปี ๒๕๖3 ภาคตะวันออกมีจ านวนประชากรทั้งสิ้น ๕.11 ล้านคน (ชาย ๒.51 ล้านคน และหญิง ๒.60 ล้านคน) 
คิดเป็นร้อยละ ๗.7 ของประชากรทั้งประเทศ โดยอัตราการเพ่ิมของจ านวนประชากรรวมของภาคเฉลี่ยในช่วง
ปี ๒๕๕9 - ๒๕๖3 อยู่ที่ร้อยละ ๐.8 ต่อปี สูงกว่าอัตราการเพ่ิมเฉลี่ยของประเทศที่มีร้อยละ ๐.1 ต่อปี  
ทั้งนี้ จังหวัดชลบุรีมีจ านวนประชากรมากที่สุด ๑.๕7 ล้านคน รองลงมาคือ จังหวัดระยอง 0.๗4 ล้านคน และ
ฉะเชิงเทรา 0.๗2 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 30.7 ร้อยละ 14.5 และร้อยละ 14.1 ของประชากร 
ภาคตะวันออก ตามล าดับ นอกจากนี้ ภาคตะวันออกมีสัดส่วนประชากรเมืองสูงกว่าระดับประเทศ และ 
สูงเป็นอันดับสองรองจากกรุงเทพมหานคร ช่วงปี 2559 - 2563 ประชากรที่อาศัยอยู่ในเมืองหลักของ
จังหวัดในพ้ืนที่ภาคตะวันออกมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 0.9 ต่อปี และในปี 2563 พบว่าสัดส่วน
ประชากรเมืองของภาคตะวันออกอยู่ที่ร้อยละ 40.2 ซึ่งสูงกว่าระดับประเทศมีสัดส่วนประชากรเมืองร้อยละ 
34.5 สะท้อนให้เห็นว่าภาคตะวันออกมีการขยายตัวของความเป็นเมืองอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะจังหวัดชลบุรี 
ระยอง และจันทบุรี ทั้งนี้เป็นที่น่าสังเกตว่าประชากรเมืองประมาณร้อยละ 68.2  เป็นกลุ่มประชากรวัย
แรงงานที่มีอายุระหว่าง 15 - 59 ปี แสดงให้เห็นว่าการกระจุกตัวของประชากรเมืองในพ้ืนที่ภาคตะวันออก
นั้น เป็นการเคลื่อนย้ายของประชากรวัยแรงงานเพ่ือการประกอบอาชีพสร้างรายได้ รวมทั้งพักอาศัย และ 
ยังชี้ให้เห็นว่าแหล่งจ้างงานของพ้ืนที่ภาคตะวันออกอยู่ในเขตเมือง โดยจังหวัดชลบุรีมีอัตราการเพ่ิมของ
ประชากรเมืองมากสุดที่ร้อยละ 1.4 รองลงมา คือ จังหวัดระยองและสระแก้ว มีอัตราการเพ่ิมขึ้นของ
ประชากรเมือง ร้อยละ 1.3 และ 0.03 ตามล าดับ อย่างไรก็ตาม ความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างรวดเร็วและ 
มีความหนาแน่นของประชากรที่กระจุกตัวสูงได้ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ อาทิ ปัญหาการจัดบริการด้าน
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ไม่เพียงพอต่อการเติบโตของเมือง ปัญหาด้านการคมนาคมและการจราจร
หนาแน่นและปัญหาชุมชนแออัด ได้ส่งผลให้เกิดปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด และปัญหาด้าน
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สิ่งแวดล้อมเมืองตามมา ดังนั้นจึงต้องให้ความส าคัญกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐในระดับ
พ้ืนที่ให้มีขีดความสามารถและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างโปร่งใส ทั่วถึง และเท่าเทียม 

ตารางท่ี 8 : ประชากรภาคตะวันออก 

รายการ 
ปี 

2559 2560 2561 2562 2563 
จ านวนประชากร (ลา้นคน) 4.95 5.00 5.06 5.10 5.11 
จ านวนประชากรเมือง (ล้านคน)    1.99 2.01 2.03 2.05 2.05 
สัดส่วนประชากรเมืองภาคตะวันออก (ร้อยละ) 40.2 40.2 40.2 40.3 40.2 
สัดส่วนประชากรเมืองประเทศ (รอ้ยละ) 34.3 34.3 34.4 34.5 34.5 

ที่มา :  กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

2) ภาคตะวันออกก าลังเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ จากการคาดประมาณประชากร
ของประเทศไทย พ.ศ. 2553 - 2583 ของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พบว่า โครงสร้าง
ประชากรของภาคตะวันออกจะเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ภายในปี 2574 ซึ่งช้ากว่าระดับประเทศ
ที่จะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ในปี  2566 และเมื่อพิจารณาโครงสร้างประชากรรายช่วงอายุพบว่า  
ภาคตะวันออกมีสัดส่วนผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 12.7 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 14.1 ในปี 2563 ซึ่งส่วนหนึ่ง
มีสาเหตุมาจากการให้ความส าคัญกับการดูแลสุขภาพมากขึ้น และการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รวมทั้งความก้าวหน้าทางการแพทย์ ท าให้คนมีอายุยืนยาวมากขึ้น และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับประชากรวัยเด็ก
ของภาคตะวันออกที่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 18.0 ในปี ๒๕๕9 เป็นร้อยละ 17.7 ในปี ๒๕๖3 
เช่นเดียวกับประชากรวัยแรงงานมีสัดส่วนลดลงจากร้อยละ 69.3 ในปี ๒๕๕9 เป็นร้อยละ 68.2 ในปี 2563 
จึงส่งผลให้อัตราการพ่ึงพิงโดยภาพรวมของภาคตะวันออกมีแนวโน้มสูงขึ้น จากประชากรวัยแรงงาน ๑๐๐ คน 
ต้องรับภาระดูแลเด็กและผู้สูงอายุ  44 คน ในปี ๒๕๕9 เพ่ิมขึ้นเป็น 47 คน ในปี ๒๕๖3 ภาระพ่ึงพิงและ 
ความรับผิดชอบของแรงงานที่มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นดังกล่าว จะส่งผลท าให้ภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือนเพ่ิมสูงขึ้น
ในขณะที่อัตราการออมลดลง ดังนั้นการเพ่ิมประสิทธิภาพและสมรรถนะของก าลังแรงงานร่วมกับการจัดสวัสดิการ 
ที่ทั่วถึงและเพียงพอ จะเป็นปัจจัยส าคัญในการยกระดับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกให้สามารถ
เป็นแหล่งในการสร้างรายได้ที่เพ่ิมสูงขึ้นแก่ครัวเรือน และเป็นแนวทางในการช่วยลดภาระพ่ึงพิงที่มีแนวโน้มขยายตัว
เพ่ิมสูงขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม 

ตารางท่ี 9 : โครงสร้างประชากรภาคตะวันออก 

รายการ 
ปี 

2559 2560 2561 2562 2563 
โครงสร้างประชากร (ร้อยละ)      

    กลุ่ม 0 - 14 ปี 18.0 18.0 17.9 17.8 17.7 
    กลุ่ม 15 - 59 ปี 69.3 69.1 68.8 68.5 68.2 
    กลุ่ม 60+ 12.7 13.0 13.3 13.6 14.1 

  ที่มา :  การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553 - 2583 ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
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3) ภาคตะวันออกมีจ านวนประชากรแฝงกระจุกตัวในจังหวัดที่เป็นศูนย์กลาง 
ทางเศรษฐกิจและแหล่งจ้างงานส าคัญ ข้อมูลจากส านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าภาคตะวันออกมีจ านวน
ประชากรแฝงในปี 2563 จ านวน 0.99 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.0 ของจ านวนประชากรแฝง 
ทั้งประเทศ ซึ่งมากเป็นอันดับสามรองจากภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร โดยส่วนใหญ่กระจุกตัวในจังหวัด  
ที่เป็นแหล่งจ้างงานส าคัญของภาค ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีประชากรแฝง จ านวน 0.43 ล้านคน รองลงมา
ได้แก่ จังหวัดระยอง 0.26 ล้านคน และฉะเชิงเทรา 0.08 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 27.5. ร้อยละ 
35.0 และร้อยละ 11.5 ของจ านวนประชากรจังหวัด ตามล าดับ โดยประชากรแฝงส่วนใหญ่เข้ามารับจ้าง
ท างานในแหล่งอุตสาหกรรม และบริการส าคัญของภาคตะวันออก ร่วมกับเข้ามาศึกษาในสถาบันการศึกษา  
ที่มีชื่อเสียงของพ้ืนที่ อาทิ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งจ านวนประชากรแฝงที่เพ่ิมขึ้นได้ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการเข้าถึงบริการและ
สวัสดิการต่าง ๆ อาทิ บริการด้านสาธารณสุข ประปา และไฟฟ้า ตลอดจนด้านการดูแลรักษาความปลอดภัย  
ในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งยังส่งผลต่อสัดส่วนการใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่สาธารณะและที่ อยู่อาศัย และ
สภาพแวดล้อมของเมือง โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการขยะและน้ าเสีย ดังนั้นการสร้างสมดุล 
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เมืองหลักท่ีมีประชากรแฝงขยายตัวในอัตราที่เพ่ิมสูงขึ้น 
โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก สวัสดิการทางสังคม รวมทั้งระบบบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมเมืองจะเป็นความท้าทายส าคัญในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ในระยะต่อไป  

2.2.2 แรงงาน 

1) สัดส่วนแรงงานในภาคบริการและภาคอุตสาหกรรมมีแนวโน้มขยายตัวลดลง 
ขณะที่ภาคเกษตรกรรมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ปี ๒๕๖3 ภาคตะวันออกมีจ านวนแรงงานที่มีงานท า ๓.41 ล้านคน 
หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 69.1 ของประชากรในภาคตะวันออกท่ีมีอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป ลดลงจาก 3.28 ล้านคน  
ในปี ๒๕๕9 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 70.2 แรงงานส่วนใหญ่ท างานอยู่ในภาคบริการมากที่สุด 1.73 ล้านคน 
รองลงมา ได้แก่ ภาคอุตสาหกรรม 0.93 ล้านคน และภาคเกษตรกรรม 0.75 ล้านคน ตามล าดับ ทั้งนี้พบว่า
สัดส่วนของแรงงานในภาคบริการต่อแรงงานที่มีงานท าทั้งหมดของภาคตะวันออกมีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ 
51.2 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 50.8 ในปี 2563 เช่นเดียวกันกับแรงงานในภาคอุตสาหกรรมที่สัดส่วน 
มีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ 28.1 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 27.1 ในปี 2563 ขณะที่สัดส่วนแรงงานใน 
ภาคเกษตรเพ่ิมข้ึน จากร้อยละ 20.7 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 22.1 ในปี 2563 ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลสืบเนื่อง
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ส่งผลให้ภาคการผลิตและบริการของ 
ภาคตะวันออกมีการหยุดชะงัก และมีการเลิกจ้างแรงงานในพ้ืนที่ของหลายสถานประกอบการ อย่างไรก็ตาม 
ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการยังคงเป็นภาคการผลิตหลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาคตะวั นออก 
เนื่องจากเป็นแหล่งจ้างงานที่ส าคัญของภาค ซึ่งในอนาคตทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการมีแนวโน้ม  
ในการน าเทคโนโลยีขั้นสูงและนวัตกรรมมาใช้ในการผลิตและบริการเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผลิตภัณฑ์และบริการมากขึ้น ดังนั้นควรเตรียมความพร้อมให้กับแรงงาน 
ให้สามารถปรับตัวและรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ด้วยการพัฒนาความรู้และทักษะฝีมือให้ได้มาตรฐาน
ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต และสามารถท างานร่วมกับเทคโนโลยีและวิทยาการ
สมัยใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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2) ผลิตภาพแรงงานของภาคตะวันออกมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2563 
ผลิตภาพแรงงานรวมของภาค เท่ากับ 501 ,632.09 บาทต่อคน เพ่ิมขึ้นจาก 497,603.25 บาทต่อคน  
ในปี 2559 หรือมี อัตราการเพ่ิมของผลิตภาพแรงงานในช่วงปี  ๒๕๕9 - ๒๕๖3 เฉลี่ยร้อยละ 1.4 ต่อปี   
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาระดับการศึกษาของแรงงาน พบว่า ในปี 2563 ภาคตะวันออกมีแรงงานที่ส าเร็จการศึกษา
ในระดับอุดมศึกษาร้อยละ 13.1 ระดับวิชาชีพชั้นสูงร้อยละ 8.7 และระดับอาชีวศึกษาร้อยละ 4.3 ในขณะที่
แรงงานที่ส าเร็จการศึกษาส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา และระดับประถมศึกษาและต่ ากว่า คิดเป็นร้อย
ละ 35.45 และ 34.1 ตามล าดับ รวมทั้งไม่มีการศึกษาร้อยละ 2.6 ทั้งนี้ผลการศึกษาจากกรมการจัดหางาน 
ในปี 2561 ระบุว่า อุตสาหกรรมในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกมีความต้องการแรงงานในระดับอาชีวศึกษา 
ร้อยละ 43.7 ของความต้องการแรงงานจ าแนกตามระดับการศึกษา ขณะที่แรงงานที่ท างานในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออกในปัจจุบันมีการศึกษาระดับอาชีวศึกษาร้อยละ 4.6 สะท้อนให้เห็นว่าแนวโน้มความต้องการ 
ของตลาดแรงงานในอนาคตของภาคตะวันออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอุตสาหกรรมมีความต้องการแรงงาน
ที่มีระดับการศึกษาเฉลี่ยสูงขึ้น สามารถเรียนรู้ พัฒนา และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ตลอดจนปรับตัว 
เข้ากับกระแสการเปลี่ยนแปลงในบริบทต่าง ๆ ของพ้ืนที่ได้อย่างรอบด้าน ดังนั้นควรเสริมสร้างทักษะฝีมือให้แก่
แรงงานที่มีอยู่ในภาคการผลิตและบริการเป้าหมายที่เป็นศักยภาพของพ้ืนที่ โดยประสานการด าเนินงานร่วมกับ
สถาบันการศึกษาและผู้ประกอบการในพ้ืนที่ที่เข้าใจบริบทของภาคตะวันออก รวมถึงสามารถเชื่อมโยงกับภาคี 
ทุกภาคส่วนในพ้ืนที่เพ่ือพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการอย่างเหมาะสม 

ตารางท่ี 10 : ผู้มีงานท าจ าแนกตามระดับการศึกษา 

สถานภาพแรงงาน 
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

ล้านคน ร้อยละ ล้านคน ร้อยละ ล้านคน ร้อยละ ล้านคน ร้อยละ ล้านคน ร้อยละ 
ก าลังแรงงาน ๓.๓๓  ๓.๓๔  ๓.๓๕  ๓.๔๔  ๓.๔๖  

ผู้มีงานท า ๓.๒๘  ๓.๓๑  ๓.๓๘  ๓.๔๑  ๓.๔๑  

  ที่ไม่มีการศึกษา 0.10 3.0 ๐.๑๑ ๓.๓ 0.10 ๒.๘ ๐.๐๙ ๒.๖ ๐.๐๙ ๒.๖ 
  ที่มีการศึกษาระดับประถมและต่ ากว่า ๑.๒๓ ๓๗.๓ ๑.๑๙ ๓๖.๑ 1.20 ๓๕.๕ ๑.๑๗ ๓๔.๓ ๑.๑๖ ๓๔.๑ 
  ที่มีการศึกษาระดับมธัยมต้น ๐.๖๗ ๒๐.๓ ๐.๖๙ ๒๐.๘ 0.70 ๒๐.๘ ๐.๗๔ ๒๑.๖ 0.70 20.5 
  ที่มีการศึกษาระดับมธัยมปลาย  ๐.๔๗ ๑๔.๒ ๐.๔๗ ๑๔.๑ ๐.๔๙ ๑๔.๕ ๐.๕๑ 15.0 0.51 14.9 
  ที่มีการศึกษาระดับอาชีวะ ๐.๑๔ ๔.๔ ๐.๑๔ ๔.๒ ๐.๑๔ ๔.๒ ๐.๑๓ ๓.๙ 0.15 ๔.๓ 
  ที่มีการศึกษาระดับวิชาชีพชั้นสูง ๐.๒๕ ๗.๕ ๐.๒๖ ๗.๘ ๐.๒๗ 8.0 0.30 ๘.๗ 0.30 ๘.๗ 
  ที่มีการศึกษาระดับอุดมศึกษา ๐.๔๑ ๑๒.๔ 0.40 ๑๒.๒ ๐.๔๑ ๑๒.๒ 0.40 ๑๑.๘ 0.45 ๑๓.๑ 
  อื่น ๆ และไม่ทราบ ๐.๐๓ ๐.๙ ๐.๐๕ ๑.๕ ๐.๐๖ ๑.๙ ๐.๐๗ ๒.๑ ๐.๐๖ ๑.๘ 

ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

3) ก าลังแรงงานของภาคตะวันออกเข้าสู่ระบบประกันสังคมเพิ่มขึ้น ปี 2563  
ภาคตะวันออกมีแรงงานอยู่ในระบบประกันสังคม จ านวน 2.10 ล้านคน ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 54.7  
ในปี 2559 รวมทั้งยังสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศที่อยู่ในระดับร้อยละ 52.6 โดยจังหวัดระยองมีแรงงานอยู่
ในระบบประกันสังคมมากที่สุดร้อยละ 86.7 ของก าลังแรงงานทั้งหมด รองลงมา คือ จังหวัดชลบุรีและ
ฉะเชิงเทรา ร้อยละ 85.3 และร้อยละ 64.1 ตามล าดับ ขณะที่จังหวัดจันทบุรีมีแรงงานอยู่ในระบบ
ประกันสังคมน้อยที่สุด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.2 ของก าลังแรงงานทั้งจังหวัด  
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4) การพึ่งพิงแรงงานต่างด้าวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ปี 2563 ภาคตะวันออกมีแรงงาน
ต่างด้าว 3 สัญชาติ (สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ
ราชอาณาจักรกัมพูชา) ที่ได้รับอนุญาตให้ท างานคงเหลือในภาคจ านวน 362,571 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
14.4 ของแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ท างานคงเหลือทั้งประเทศ ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปี 2559 ที่มีจ านวน 
136,108 คน หรือมีอัตราการเพ่ิมของแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ท างานคงเหลือของภาค ในช่วงปี 
๒๕๕9 - ๒๕๖3 เฉลี่ยร้อยละ 23.6 ต่อปี โดยจังหวัดชลบุรีมีแรงงานต่างด้าวเข้ามาท างานมากที่สุด จ านวน 
156,773 คน รองลงมาคือ จังหวัดระยอง จ านวน 76 ,384 คน และฉะเชิงเทรา จ านวน 44 ,494 คน  
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 43.2 ร้อยละ 21.1 ร้อยละ 12.3 ของแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ท างาน
คงเหลือของภาค ตามล าดับ ทั้งนี้ มีสาเหตุการเพ่ิมขึ้นของแรงงานต่างด้าวในพ้ืนที่ภาคตะวันออกมีปัจจัยอัน
เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรที่มีแนวโน้มเข้าสู่สังคมสูงวัย ที่ส่งผลให้ภาคตะวันออก
ขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและบริการเพ่ิมขึ้น ขณะที่ประชากรวัยแรงงานมีแนวโน้มลดลง 
ประกอบกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในสาขาบริการไม่เป็นที่นิยมของแรงงานไทย อาทิ การก่อสร้าง 
และธุรกิจบริการที่พักและร้านอาหาร จึงท าให้ผู้ประกอบการในพ้ืนที่ภาคตะวันออกต้องใช้แรงงานจากประเทศ
เพ่ือนบ้าน โดยเฉพาะแรงงานสัญชาติกัมพูชาและเมียนมา ดังนั้น ควรสร้างความสมดุลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการจัดสวัสดิการและสาธารณูปโภค เพ่ือรองรับแรงงานต่างด้าวที่จะเพ่ิมขึ้น 

2.2.3 การศึกษา 

ประชากรในภาคตะวันออกมีระดับการศึกษาสูงขึ้น แต่ยังต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ 
โดยจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ 15 - 59 ปี เพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจาก 9.35 ปี  
ในปี 2559 เป็น 9.78 ปี ในปี 2563 แต่ยังต่ ากว่าค่าเฉลี่ยประเทศที่ 9.86 ปี โดยจังหวัดชลบุรี มีจ านวน 
ปีการศึกษาของประชากรเฉลี่ยสูงสุดของภาคตะวันออกที่ 10.55 ปี รองลงมาคือ จังหวัดปราจีนบุรี และ
นครนายกที่ 10.06 และ 9.97 ปี ตามล าดับ ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากการเตรียมความพร้อมด้านการศึกษา
เพ่ือรองรับการเติบโตของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยภาคตะวันออกมีสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 13 แห่ง ครอบคลุมทุกจังหวัด ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยของรัฐ 8 แห่ง มหาวิทยาลัยเอกชน 
3 แห่ง และวิทยาลัยชุมชน 2 แห่ง ซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่ ในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี  และระยอง นอกจากนี้ 
ยังมีสถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษาที่มีศักยภาพสามารถผลิตบุคลากรเพ่ือรองรับภาคการผลิตและ
อุตสาหกรรมในอนาคตของภาคตะวันออกได้อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน  

2.2.4 สาธารณสุข  

ประชาชนในภาคตะวันออกได้รับบริการด้านสาธารณสุขดีขึ้น ข้อมูลปี 2562  
ภาคตะวันออก มโีรงพยาบาลรัฐบาล จ านวน ๘๒๘ แห่ง และโรงพยาบาลเอกชนจ านวน 21 แห่ง โดยมีสัดส่วน
แพทย์ ต่ อประชากร  จากแพทย์  1 คนต่อประชากร 1,790 คน ในป ี 2559 เ ป ็น  ๑ ,685 คน  
ในปี 2563 และดีกว่าระดับประเทศที่มีสัดส่วนแพทย์ต่อประชากร 1 : 1 ,794 คน แต่ยังคงต่ ากว่าเกณฑ์
มาตรฐานขององค์การอนามัยโลก (WHO) ซึ่งก าหนดแพทย์ต่อประชากร 1 : 1,000 คน อย่างไรก็ดี จ านวนแพทย์
ส่วนใหญ่ยังมีการกระจุกตัวอยู่ในเมืองหลักของภาค อาทิ จังหวัดนครนายก มีสัดส่วนแพทย์ต่อประชากร  
๑ : 1,121 คน รองลงมาได้แก่ จังหวัดชลบุรี มีสัดส่วนแพทย์ต่อประชากร ๑ : ๑,226 คน และจันทบุรี  
มีสัดส่วนแพทย์ต่อประชากร ๑ : ๑,541 คน ในขณะที่จังหวัดสระแก้ว มีสัดส่วนแพทย์ต่อประชากร  
๑ : 3,542 คน ปราจีนบุรี มีสัดส่วนแพทย์ต่อประชากร ๑ : 2,284 คน และฉะเชิงเทรา มีสัดส่วนแพทย์ 
ต่อประชากร ๑ : 2,205 คน สะท้อนให้เห็นว่าภาคตะวันออกยังมีการกระจายตัวของแพทย์ต่อประชากร 
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ไม่ทั่วถึง ยิ่งไปกว่านั้น ด้วยแนวโน้มที่ภาคตะวันออกมีการเคลื่อนย้ายของประชากรแฝงเป็นจ านวนกว่า 0.99 
ล้านคน และมีแรงงานต่างด้าวเป็นจ านวน 0.36 ล้านคน ในปี 2563 จะส่งผลให้ขีดความสามารถ 
ในการให้บริการด้านสาธารณสุขของภาคตะวันออก ได้รับแรงกดดันจากประชากรในพ้ืนที่และประชากรแฝงมาก
ยิ่งขึ้น ดังนั้นการพัฒนาการบริการด้านสาธารณสุขให้ทั่วถึง เท่าเทียม และประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงบริการ
ทางการแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกพ้ืนที่ จึงเป็นประเด็นที่ภาคีในระดับนโยบายต้องให้ความส าคัญ  

2.2.5 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนดีขึ้น ภาคตะวันออกมีคดีเกี่ยวกับชีวิต 
ร่างกาย และเพศ และทรัพย์ ลดลงจาก 131 คดีต่อประชากรแสนคน ในปี ๒๕๕9 เป็น 100 คดีต่อประชากร
แสนคน ในปี ๒๕๖3 เช่นเดียวกับคดียาเสพติดที่มีแนวโน้มลดลงจาก 654 คดีต่อประชากรแสนคน  
ในปี ๒๕๕9 เป็น 628 คดีต่อประชากรแสนคน ในปี ๒๕๖3 ทั้งนี้พบว่า สัดส่วนการจับกุมคดียาเสพติดสูงสุด
อยู่ที่จังหวัดระยอง เท่ากับ 928 คดีต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ จังหวัดนครนายกและชลบุรี เท่ากับ 
726 และ 666 คดีต่อประชากรแสนคน ตามล าดับ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการประกาศใช้ พ.ร.ก. 
ฉุกเฉินเพ่ือควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2019 ทีส่่งผลให้ผู้กระท าความผิด
ด้านอาชญากรรมและยาเสพติดกระท าการที่ผิดกฏหมายได้ยากขึ้น รวมถึงประชาชนในพ้ืนที่ให้ความร่วมมือในการ
ดูและปกป้องรักษาทรัพย์สินของตนเองตามข้อแนะน าของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี ตลอดจนหลาย
พ้ืนที่ของภาคตะวันออกได้มีการพัฒนาปรับปรุงให้มีลักษณะทางกายภาพที่ปลอดภัยมากขึ้น ซึ่งช่วยลดพ้ืนที่เสี่ยง
ต่อการเกิดเหตุลงได้ 

ตารางท่ี 11 : สัดส่วนคดีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และคดียาเสพติด 
หน่วย : คนต่อประชากรแสนคน 

ภาค/ประเทศ 
คดีความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สิน คดียาเสพติด 

2559 2560 2561 2562 2563 2559 2560 2561 2562 2563 
ภาคตะวันออก 131 164 148 157 100 654 766 801 865 628 
ประเทศ 91 126 106 97 86 439 543 525 544 480 

 ที่มา : ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

2.2.6 ความยากจนและความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ 

สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มดีขึ้น แต่ยังมีความเหลื่อมล้ าในการกระจายรายได้สูง 
จ านวนคนจนหรือประชากรที่มีรายจ่ายเพ่ือการบริโภคต่ ากว่าเส้นความยากจนลดลงจาก 297.31 พันคน  
ในปี ๒๕๕9 เป็น 177.43 พันคน ในปี 2563 เช่นเดียวกับสัดส่วนคนจนของภาคตะวันออกมีแนวโน้มลดลง
อย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 5.3 ของประชากรทั้งภาค ในปี 2559 เป็นร้อยละ 3.5 ของประชากรทั้งภาค ในปี 2563 
ขณะที่ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคในการกระจายรายได้ (Gini Coefficient) ของภาคตะวันออกเพ่ิมขึ้น
จาก 0.390 ในปี 2558 เป็น 0.392 ในปี 2562 โดยจังหวัดที่มีค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคปรับตัวดีขึ้น 
คือ จังหวัดระยอง จาก 0.378 ในปี 2558 เป็น 0.337 ในปี 2562 ฉะเชิงเทรา จาก 0.358 ในปี 2558 เป็น 
0.346 ในปี 2562 และจันทบุรี จาก 0.517 ในปี 2558 เป็น 0.452 ในปี 2562 ขณะที่จังหวัดสระแก้วยังคงเป็น
จังหวัดที่มีค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคเพ่ิมขึ้น จาก 0.454 ในปี 2558 เป็น 0.456 ในปี 2562 
รองลงมา คือ จังหวัดนครนายก จาก 0.407 ในปี 2558 เป็น 0.414 ในปี 2562 และจังหวัดตราด มีค่า
สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคจาก 0.400 ในปี 2558 เป็น 0.413 ในปี 2562 ส่งผลให้ภาคตะวันออก
ยังคงมีคนจนกระจายตัวอยู่ในหลายจังหวัดทั่วทั้งภาค อีกท้ังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
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โคโรนา 2019 ยังเป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดความเสี่ยงของการเพ่ิมขึ้นของกลุ่มคนยากจนที่มาจากกลุ่มเปราะบาง
มากยิ่งขึ้น ดังนั้นเพ่ือสนับสนุนให้ประชาชนในภาคตะวันออกสามารถก้าวย่างอย่างเข้มแข็ง พ่ึงพาตนเองได้สู่
การมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ในระดับต่ า จึงควรเร่ง เสริมสร้างโอกาสในการศึกษาและ
พัฒนาทักษะอาชีพให้กับประชาชนของภาคตะวันออก โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง   

2.3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ 

2.3.1 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1) ทรัพยากรดินยังคงมีสภาพเสื่อมโทรมในระดับสูง ซึ่งมีสาเหตุหลักจากกิจกรรม
การพัฒนาที่ไม่เหมาะสมที่ด าเนินการในพ้ืนที่ เช่น การใช้สารเคมีในภาคการเกษตร การเผาเศษวัสดุเพ่ือเตรียม
พ้ืนที่ท าการเกษตร การทิ้งกากของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีปัญหาดินเสื่อมโทรม  
ที่เกิดตามธรรมชาติ ได้แก่ ปัญหาดินเปรี้ยวจัดซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่ ๐.๙๐ ล้านไร่ การรุกล้ าของน้ าเค็ม และปัญหาดินพรุ  
ที่มักเกิดในบริเวณท่ีลุ่มน้ าขังชายฝั่งทะเล  

2) พื้นที่ป่าไม้ภาคตะวันออกเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ช่วงปี ๒๕60 – ๒๕๖4 พ้ืนที่ป่าไม้ 
ของภาคตะวันออกเพ่ิมขึ้น 0.04 ล้านไร่ เฉลี่ยร้อยละ 0.1 ต่อปี โดยปี ๒๕๖4 ภาคตะวันออกมีพ้ืนที่ป่าไม้ ๕.๑2 
ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 22.5 ของพ้ืนที่ภาคตะวันออก และร้อยละ 5.0 ของพ้ืนที่ป่าไม้ทั้งประเทศ ซึ่งจังหวัด 
ที่มีสัดส่วนพ้ืนที่ป่าไม้ต่อพ้ืนที่จังหวัดมากที่สุด คือ จังหวัดจันทบุรี ร้อยละ 32.8 ส่วนจังหวัดที่มีสัดส่วนพ้ืนที่
ป่าไม้ต่อพ้ืนที่จังหวัดน้อยที่สุด คือ จังหวัดระยอง คิดเป็นร้อยละ ๘.2 ของพ้ืนที่จังหวัด การเพ่ิมขึ้นของพ้ืนที่ 
ป่าไม้ภาคตะวันออก ส่วนใหญ่เกิดจากนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐ ในการบริหารจัดการ อนุรักษ์ 
และฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ อาทิ การทวงคืนผืนป่าจากนายทุนที่บุกรุกป่าไม้ รวมทั้งการด าเนินโครงการป่าชุมชน
โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน นอกจากนี้ภาคตะวันออกยังคงเผชิญปัญหาการบุกรุกของสัตว์ป่า  
ท าให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของชุมชน ดังนั้น จึงยังคงต้องมีการรณรงค์และปลูกจิตส านึก
ให้แก่ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติ และการจัดท าแนวกันชน
ระหว่างพื้นที่ป่าและพ้ืนที่ชุมชน (Buffer Zone) 

ตารางท่ี 12 : พื้นที่ป่าไม้ 
หน่วย : ล้านไร ่

 
 

กลุ่มจังหวัด 

 
 

2559 

 
 

2560 

 
 

2561 

 
 

2562 

 
 

2563 

 
 

2564 

อัตราการเปลี่ยนแปลง
พื้นทีป่่าไม้ 

สัดส่วนพื้นทีป่่าไม้  
กลุ่มจังหวัดต่อ 
พื้นทีป่่าไม้ภาค  

ปี 2564 
2557 -
2559 

2560 -
2564 

ภาคตะวันออก 1 1.03 1.02 1.03 1.03 1.03 1.03 - 1.0 - 0.02 20.0 

ภาคตะวันออก 2 4.08 4.06 4.10 4.10 4.10 4.10 0.01 0.1 80.0 

ภาคตะวนัออก 5.11 5.08 5.13 5.13 5.13 5.12 - 0.2 0.1 100.0 

ประเทศ 102.17 102.10 102.49 102.48 102.35 102.21    

ที่มา : กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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3) พื้นที่ป่าชายเลนภาคตะวันออกเพิ่มขึ้น (จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด และ
ฉะเชิงเทรา) ช่วงปี ๒๕๕7 – ๒๕๖2 พ้ืนที่ป่าชายเลนของภาคตะวันออกเพ่ิมขึ้น 0.04 ล้านไร่ เฉลี่ยร้อยละ 4.5 ต่อปี 
โดยปี ๒๕๖2 ภาคตะวันออกมีพ้ืนที่ป่าชายเลน 0.20 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.9 ของพ้ืนที่ภาคตะวันออก 
และร้อยละ 11.6 ของพ้ืนที่ป่าชายเลนทั้งประเทศ โดยจังหวัดที่มีพ้ืนที่ป่าชายเลนมากที่สุด คือ จังหวัดจันทบุรี 
0.10 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.6 ของพ้ืนที่จังหวัด ขณะที่จังหวัดที่มีพ้ืนที่ป่าชายเลนน้อยที่สุด คือ จังหวัดชลบุรี 
0.01 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.2 ของพ้ืนที่จังหวัด ซ่ึงการเพ่ิมข้ึนของป่าชายเลนเป็นผลมาจากการรณรงค์และ
การปลูกจิตส านึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนด าเนินโครงการปลูกป่าชายเลนอย่างต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรมเพ่ือสังคม (Corporate Social 
Responsibility: CSR)  

ตารางท่ี 13 : พื้นที่ป่าชายเลน 

กลุ่มจังหวัด 
พ้ืนที่ป่าชายเลน  

(ล้านไร่) 

สัดส่วนพ้ืนที ่
ป่าชายเลนต่อ 

พ้ืนทีภ่าค (ร้อยละ) 

สัดส่วนพ้ืนที ่
ป่าชายเลนจังหวัดต่อพ้ืนที ่
ป่าชายเลนภาค (ร้อยละ) 

2557 2562 2557 2562 2557 2562 

ภาคตะวันออก 1 0.02 0.03 0.1 0.1 13.6 15.8 
ภาคตะวันออก 2 0.14 0.17 0.6 0.7 86.4 84.2 
ภาคตะวันออก 0.16 0.20 0.7 0.9 100.0 100.0 
ร้อยละของประเทศ 10.7 11.6     

ประเทศ 1.53 1.74     

ที่มา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4) ปริมาณกักเก็บน้ าเพิ่มขึ้นแต่ยังไม่เพียงพอต่อคามต้องการใช้น้ าของภาค 
ปริมาณน้ าท่าของภาคตะวันออกใน 3 ลุ่มน้ าหลักประกอบด้วย ลุ่มน้ าบางปะกง ลุ่มน้ าโตนเลสาบ และลุ่มน้ า
ชายฝั่งอ่าวไทยตะวันออก ในช่วงปี 2557 – 2561 มีปริมาณน้ าท่าเฉลี่ย 20,433 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี  
โดยเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 12.35 ต่อปี และเมื่อพิจารณาปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ทั้ง 6 แห่งของ 
ภาคตะวันออก ในช่วงปี 2560 – 2564 (ณ วันที่ 1 มกราคม) พบว่าภาคตะวันออกมีปริมาณน้ ากักเก็บเฉลี่ย 
1,046 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 4.7 ต่อปี ซึ่งเป็นผลมาจากการก่อสร้างอ่างเก็บน้ า 
นฤบดินทรจินดาที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและกักเก็บน้ าได้ในปี 2560 อย่างไรก็ดี แม้ว่าปริมาณน้ าท่าและการกักเก็บน้ า
ในอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่จะมีปริมาณเพ่ิมขึ้น แต่ยังคงไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ าของภาคตะวันออกที่เพ่ิมสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ โดยเฉพาะในเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก เมื่อผนวกกับความถี่และจ านวนรอบในการเพาะปลูกพืชต่อฤดูกาลที่เพ่ิมขึ้น การขยายตัวของชุมชน 
และปัญหาภัยแล้งและการกักเก็บน้ าฝนในพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน ที่ยังขาดประสิทธิภาพ ท าให้ภาคตะวันออก 
มีแนวโน้มต้องประสบกับปัญหาน้ าไม่เพียงพอในอนาคต ดังนั้น ต้องให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการน้ า 
อย่างเป็นระบบ เพ่ือรองรับความต้องการของการใช้น้ าที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาทิ พัฒนาแหล่งกักเก็บน้ าขนาดใหญ่ 
รวมทั้งการสร้างความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานน้ าในพ้ืนที่ภาคตะวันออก ให้สามารถสนับสนุน  
การด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่ได้อย่างเหมาะสม  
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ตารางท่ี 14 : ปริมาตรน้ าในลุ่มน้ า 
                                                                                            หนว่ย : ล้านลกูบาศก์เมตร 

ลุ่มน้ า 2559 2560 2561 
บางปะกง 7,976 8,234 7,762 
ชายฝั่งอ่าวไทยตะวันออก 14,601 14,130 12,263 
โตนทะเลสาป 1,950 2,070 2,072 

ภาคตะวันออก 24,526 24,433 22,098 

ร้อยละของประเทศ 11.4 10.6 11.2 

ประเทศ 215,417.17 230,041.78 197,320.91 
ที่มา : กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ตารางท่ี 15 : ปริมาตรน้ าในอ่างเก็บน้ า 
                       หนว่ย : ล้านลกูบาศก์เมตร 

อ่างเก็บน้ า 
ความจุระดับ
เก็บกักน้ า 

ของอ่าง (นรก.) 
2559 2560 2561 2562 2563 2564 

เฉลี่ย 5 ปี 
(2555-2559) 

เฉลี่ย 5 ปี 
(2560-2564) 

ขุนด่านปราการชล 224 166 208 197 177 159 193 171.4 186.8 

คลองสียัด 420 191 210 274 310 109 162 281.6 213 

บางพระ 117 45 93 102 84 53 75 71.4 81.4 

หนองปลาไหล 164 160 107 144 150 57 168 154 125.2 

ประแสร ์ 295 247 200 260 233 122 228 231.8 208.6 

นฤบดินทรจนิดา 295 0 238 216 263 216 223 0 231.2 

รวม 1,515 809 1,056 1,193 1,217 716 1,049 910 1,046 

ร้อยละของ
ความจุ 

100.00 53.4 69.7 78.6 80.3 47.3 69.2 60.1 69.1 

ที่มา : กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

5) คุณภาพแหล่งน้ าผิวดินยังต้องมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  ภาคตะวันออก 
มีแม่น้ า 9 สาย และได้รับการตรวจวัดคุณภาพจากกรมควบคุมมลพิษ จ านวน 57 จุด โดยช่วงปี 2559 – 2564 
ดัชนีคุณภาพน้ าผิวดินในภาพรวมของภาคตะวันออกอยู่ในเกณฑ์พอใช้ ยกเว้นแม่น้ าพังราดตอนบน ที่อยู่ใน
เกณฑ์เสื่อมโทรม โดยมีสาเหตุจากการปล่อยน้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม การใช้สารเคมีในภาคการเกษตร 
และการปล่อยของเสียจากฟาร์มสุกรและแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า รวมทั้งการขาดระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของ
ชุมชนที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงต้องให้ความส าคัญกับการเพ่ิมศักยภาพของท้องถิ่นและชุมชนในการเฝ้าระวัง 
ควบคุม ก ากับดูแล เพ่ือลดการปล่อยน้ าเสียรวมทั้งขยะชุมชนลงสู่แหล่งน้ า ร่วมกับการยกระดับกระบวน 
การผลิตด้วยการประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียนในภาคอุตสาหกรรม และภาคการเกษตร 
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ตารางท่ี 16 : คุณภาพแหล่งน้ าผิวดินของภาคตะวันออก 

แหล่งน้ า 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

ระยอง ค่อนข้างเสื่อมโทรม 
(56) 

ค่อนข้างเสื่อมโทรม
(58) 

พอใช้  
(62) 

ค่อนข้างเสื่อมโทรม 
(60) 

ค่อนข้างเสื่อมโทรม 
(58) 

ค่อนข้างเสื่อมโทรม 
(58) 

ประแสร์ ค่อนข้างด ี 
(67) 

ค่อนข้างด ี
(66) 

ค่อนข้างด ี
(70) 

ค่อนข้างด ี 
(67) 

ค่อนข้างเสื่อมโทรม 
(60) 

ดี 
(73) 

จันทบุร ี ค่อนข้างด ี 
(69) 

ค่อนข้างด ี
(70) 

ค่อนข้างด ี
(69) 

ดี  
(74) 

ค่อนข้างดี  
(67) 

ดี 
(75) 

พังราดตอนบน 
(จังหวัดจันทบุรี) 

เสื่อมโทรม  
(50) 

ค่อนข้างเสื่อมโทรม
(52) 

ค่อนข้างเสื่อมโทรม
(53) 

ค่อนข้างเสื่อมโทรม 
(51) 

ค่อนข้างเสื่อมโทรม 
(55) 

ค่อนข้างเสื่อมโทรม 
(59) 

พังราดตอนล่าง 
(จังหวัดระยอง) 

ดี 
(80) 

พอใช ้
(64) 

ค่อนข้างด ี
(66) 

ค่อนข้างด ี
(69) 

ค่อนข้างด ี
(66) 

ดี 
(75) 

เวฬ ุ ดี  
(75) 

ค่อนข้างด ี
(68) 

ค่อนข้างด ี
(69) 

ดี  
(77) 

ค่อนข้างด ี
(66) 

ดี 
(76) 

ตราด ดี 
 (74) 

ค่อนข้างด ี
(68) 

ค่อนข้างด ี
(67) 

ดี 
(81) 

ค่อนข้างด ี
(70) 

ดี 
(71) 

บางปะกง พอใช ้
(65) 

พอใช ้
 (64) 

พอใช ้
(61) 

พอใช ้ 
(64) 

พอใช ้
(63) 

พอใช ้
(63) 

ปราจีนบุร ี พอใช ้
(61) 

พอใช ้
(61) 

พอใช ้
(63) 

ดี 
(74) 

พอใช ้
(63) 

พอใช ้
(64) 

นครนายก ค่อนข้างเสื่อมโทรม 
(59) 

ค่อนข้างเสื่อมโทรม
(59) 

พอใช ้ 
(65) 

ค่อนข้างเสื่อมโทรม 
(60) 

ค่อนข้างด ี
(66) 

พอใช ้
(63) 

รวมค่าเฉลีย่
คุณภาพน้ าผิวดิน 

ค่อนข้างดี 
(65.6) 

พอใช้ 
(63) 

พอใช้ 
(64.5) 

ค่อนข้างดี 
(67.7) 

พอใช้ 
(63.6) 

ค่อนข้างดี 
(67.7) 

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
หมายเหตุ : ดัชนีคุณภาพน้ าทั่วไป (WQI) ประกอบด้วย คุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 91-100 คะแนน เกณฑดี์ 71-90 คะแนน เกณฑค่์อนข้างดี 

66-70 คะแนน  เกณฑพ์อใช้ 61-65 คะแนน เกณฑค่์อนข้างเส่ือมโทรม 51-60 เกณฑ์เสื่อมโทรม 31-50 คะแนน และเกณฑเ์ส่ือม
โทรมมาก 0-30 คะแนน  

6) ปริมาณขยะมูลฝอยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  เมื่อเปรียบเทียบปริมาณขยะมูลฝอย 
ในช่วงปี 2557 - 2559 และ 2560 - 2564 พบว่า ภาคตะวันออกมีปริมาณขยะเฉลี่ยเพ่ิมสูงขึ้น จาก  
2.3 ล้านตันต่อปี ในช่วงปี 2557 - 2559 เป็นจ านวน 2.4 ล้านตันต่อปี ในช่วงปี 2560 - 2564  
โดยมีสาเหตุมาจากการเพ่ิมขึ้นของประชากรและจ านวนนักท่องเที่ยว ที่เดินทางเข้าสู่พ้ืนที่ภาคตะวันออก 
ตลอดจนการขยายตัวของชุมชนเมือง และพฤติกรรมการบริโภคที่มีแนวโน้มก่อให้เกิดขยะมู ลฝอยมากขึ้น 
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากประสิทธิภาพการก าจัดขยะของภาคตะวันออก พบว่า ขีดความสามารถของ
พ้ืนที่ในการจัดการขยะมีแนวโน้มดีขึ้น กล่าวคือ ภาคตะวันออกมีการก าจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้อง เพ่ิมขึ้น เฉลี่ย
ร้อยละ 0.7 ในปี 2557 - 2560 เป็นร้อยละ 1.1 ในปี 2560 - 2564 เช่นเดียวกับปริมาณขยะที่ถูก 
น ากลับมาใช้ประโยชน์ ที่มีแนวโน้มสูงขึ้นเช่นกันจากเฉลี่ยร้อยละ 0.4 เป็นร้อยละ 0.5 ของช่วงเวลาเดียวกัน 
จากข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในภาคตะวันออก ให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหา
ขยะมูลฝอยอย่างต่อเนื่อง  
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ตารางท่ี 17 : ปริมาณขยะ 
  หน่วย : ล้านตัน 

รายการ 2559 2560 2561 2562 2563 2564 
เฉลี่ยระยะแผนฯ 11 
(2557 - 2559) 

เฉลี่ยระยะแผนฯ 12 
(2560 - 2564) 

ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น 
ภาคตะวันออก 1 1.56 1.57 1.56 1.68 1.59 1.68 1.6 1.6 
ภาคตะวันออก 2 0.71 0.74 0.78 0.8 0.68 0.69 0.7 0.7 
ภาคตะวันออก 2.27 2.31 2.34 2.48 2.27 2.37 2.3 2.4 

ร้อยละของประเทศ 8.3 8.4 8.4 8.6 9.0 9.5   
ประเทศ 27.06 27.37 27.93 28.71 25.30 24.98   
ขยะที่ถูกก ำจดัถูกต้อง 
ภาคตะวันออก 1 0.53 1.03 0.69 0.86 0.8 1.18 0.6 0.9 
ภาคตะวันออก 2 0.17 0.21 0.21 0.14 0.07 0.06 0.2 0.1 
ภาคตะวันออก 0.7 1.24 0.9 1.0 0.87 1.24 0.7 1.1 
ร้อยละของประเทศ 7.3 10.6 8.3 10.2 9.6 13.7   

ประเทศ 10.86 9.79 9.11 9.28 9.57 11.69   
ขยะน ามาใช้ประโยชน์ 
ภาคตะวันออก 1 0.14 0.32 0.24 0.36 0.17 0.20 0.3 0.3 
ภาคตะวันออก 2 0.09 0.20 0.34 0.38 0.21 0.21 0.1 0.3 
ภาคตะวันออก 0.23 0.52 0.58 0.74 0.38 0.41 0.4 0.5 
ร้อยละของประเทศ 4.0 6.1 6.0 6.0 4.7 5.2   
ประเทศ 5.81 8.51 9.77 12.52 8.33 7.89   

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

7) ปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรมลดลง แต่การลักลอบทิ้งกากของเสีย
อุตสาหกรรมยังคงเกิดขึ้นในพื้นที่ภาค ปี 2564 ภาคตะวันออกมีปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรม จ านวน 
2.83 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 38.7 ของปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรมในประเทศ แบ่งเป็นกากของเสีย
อันตราย จ านวน 0.72 ล้านตัน และ กากของเสียไม่อันตราย จ านวน 2.11 ล้านตัน ซึ่งลดลงจาก ปี 2563  
ที่มจี านวน 2.99 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 40.8 ของปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรมในประเทศ โดยจังหวัดระยอง 
มีปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรมมากที่สุดของภาคตะวันออก ร้อยละ 44.0 รองลงมาคือ จังหวัดชลบุรี  
ร้อยละ 28.4 ปราจีนบุรี ร้อยละ 16.4 และฉะเชิงเทรา 10.6 ตามล าดับ ถึงแม้ว่าปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรม 
ที่ถูกก าจัดอย่างถูกต้องมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น แต่ยังพบปัญหาการลักลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรมอันตรายเกิดขึ้น 
อยู่บ่อยครั้ง ซึ่งส่วนใหญ่พบในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา) เนื่องจาก 
เป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมและโรงงานอุตสาหกรรมจ านวนมากและพ้ืนที่ใกล้เคียงที่ยังมีบ่อดินเก่า เหมืองร้าง 
และพ้ืนที่รกร้างว่างเปล่า ซึ่งมักพบการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรม โดยประเภทกากของเสีย
อันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการลักลอบทิ้งมากที่สุด ได้แก่ กากของเสียรวม กากของเสียสารเคมี น้ ามันหล่อลื่น
ใช้แล้ว น้ ามันด า และกากตะกอน ทั้งนี้จากการตรวจสอบของกรมควบคุมมลพิษ พบว่า โรงงานหลายแห่งยังไม่มี 
การจัดการกากของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้องและครบถ้วน ท าให้มีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจาย  
การปนเปื้อนของสารเคมีจากกากอุตสาหกรรมอันตรายที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัย
ของประชาชนในพ้ืนที่ได้ ดังนั้น ควรให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการขยะ และก าจัดกากของเสียอุตสาหกรรม 
โดยการบังคับใช้กฎหมายให้เกิดผลในทางปฏิบัติ รวมทั้งประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในกระบวนการ
การผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม  



เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาคตะวันออก (พ.ศ. 2566 - 2570) 21 

ตารางท่ี 18 : กากของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 
หน่วย : ล้านตัน 

กลุ่มจังหวัด 

2562 2563 2564 

ปริมาณ
ของเสีย 
อันตราย 

ปริมาณ
ของเสีย 

ไม่อันตราย 

ปริมาณ
ของเสีย 
ทั้งหมด 

ปริมาณ
ของเสีย 
อันตราย 

ปริมาณ
ของเสีย 

ไม่อันตราย 

ปริมาณ
ของเสีย 
ทั้งหมด 

ปริมาณ
ของเสีย 
อันตราย 

ปริมาณ
ของเสีย 

ไม่อันตราย 

ปริมาณ 
ของเสีย 
ทั้งหมด 

ภาคตะวันออก 1 0.48 1.47 1.95 0.72 1.69 2.42 0.69 1.66 2.35 

ภาคตะวันออก 2 0.02 0.38 0.40 0.03 0.54 0.57 0.03 0.45 0.48 

ภาคตะวันออก 0.00 0.01 0.01 0.75 2.23 2.99 0.72 2.11 2.83 

ร้อยละของ
ประเทศ 

0.1 0.2 0.2 0.1 37.4 41.4 60.0 34.5 38.7 

ประเทศ 0.83 5.36 6.19 1.25 5.97 7.23 1.20 6.11 7.31 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

8) มลพิษทางอากาศของภาคตะวันออกยังคงเป็นปัญหาอย่างต่อเนื่องและ 
มีความรุนแรงขึ้น ปี 2563 ภาคตะวันออก มีจ านวนครั้งที่เกิดและปริมาณของฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน ๑๐ 
ไมครอน ที่เกินค่ามาตรฐาน จ านวน 13 ครั้ง และมีปริมาณสูงสุด 188 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และ 
มีจ านวนครั้งของการเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน ที่เกินค่ามาตรฐาน จ านวน 28 ครั้ง และ 
มีปริมาณสูงสุด 112 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน ๑๐ ไมครอน และ 2.5 ไมครอน 
ที่เกิดขึ้นสูงสุดอยู่ในพื้นท่ีต าบลท่าตูม อ าเภอศรีหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี  

2.3.2 ภัยพิบัติ 

1) สถานการณ์ไฟป่ามีแนวโน้มลดลง เมื่อเปรียบเทียบการเกิดไฟป่าระหว่างปี 2555 – 
2559 และช่วงปี 2560 – 2564 พบว่า ภาคตะวันออกมีจ านวนครั้งรวมของการเกิดไฟป่าเพ่ิมขึ้น 13 ครั้ง  
โดยมีพ้ืนที่ได้รับความเสียหายเพ่ิมขึ้น จ านวน 62 ไร่ต่อปี ทั้งนี้ในปี 2564 ภาคตะวันออกมีจ านวนครั้งของ
การเกิดไฟป่า 61 ครั้ง พ้ืนที่ได้รับความเสียหายจ านวน 792 ไร่ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.02 ของพ้ืนที่ป่าไม้ 
ในภาคตะวันออก โดยมีสาเหตุหลักมาจากความแห้งแล้ง  
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ตารางท่ี 19 : สถานการณ์ไฟป่า 

กลุ่มจังหวัด 
 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 
อัตราการ

เปลี่ยนแปลง 
2555 - 2559 

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง 

2560 - 2564 

ดับไฟ
ป่า 

พื้นท่ีถูก
ไฟไหม้ 

ดับไฟ
ป่า 

พื้นท่ีถูก
ไฟไหม้ 

ดับไฟ
ป่า 

พื้นท่ีถูก
ไฟไหม้ 

ดับไฟ
ป่า 

พื้นท่ีถูก 
ไฟไหม้ 

ดับไฟป่า 
พื้นท่ีถูก 
ไฟไหม้ 

ดับไฟป่า 
พื้นท่ีถูก
ไฟไหม้ 

ดับไฟ
ป่า 

พื้นท่ี
ถูกไฟ
ไหม้ 

ดับไฟ
ป่า 

พื้นท่ี
ถูกไฟ
ไหม้ 

(คร้ัง) (ไร่) (คร้ัง) (ไร่) (คร้ัง) (ไร่) (คร้ัง) (ไร่) (คร้ัง) (ไร่) (คร้ัง) (ไร่) (คร้ัง) (ไร่) (คร้ัง) (ไร่) 

ภาคตะวันออก 1 50 2,596 41 656 15 130 56 733 72 695 55 621 3 45 39 59 

ภาคตะวันออก 2 69 2,160 14 355 10 258 25 683 61 6559 6 171 48 57 19 63 

ภาคตะวันออก  119 4,756 55 1,011 25 388 81 1,416 133 7,254 61 792 12 28 25 90 

ประเทศ 6,846 125,896 4,650 75,419 3,768 55,766 7,323 151,772 7,550 174,813 4,311 100,704     

ที่มา : กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2) ภาคตะวันออกยังคงมีพื้นที่ประสบภัยแล้งซ้ าซาก  จากข้อมูลการส ารวจของ 
กรมพัฒนาที่ดินใน ปี 2561 พบว่า ในรอบ 10 ปี ภาคตะวันออกมีพ้ืนที่ประสบภัยแล้งซ้ าซาก จ านวน 
4,379,686 ไร่ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 34 ของพ้ืนที่เกษตรในภาคตะวันออก โดยเป็นพ้ืนที่ประสบภัยแล้ง 
ต่ ากว่า 3 ครั้งต่อปี จ านวน 4,215,673 ไร่ พ้ืนที่ประสบภัยแล้ง 4 - 5 ครั้งต่อปี จ านวน 161,648 ไร่ และ
พ้ืนที่ประสบภัยแล้ง 6 ครั้งต่อปี จ านวน 2,365 ไร่ โดยอ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว มีพ้ืนที่ประสบภัย
แล้งสูงสุดของภาคตะวันออก จ านวน 412 ,389 ไร่ ดังนั้นควรให้ความส าคัญกับการเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการบริหารจัดการน้ าและภัยพิบัติในทุกระดับให้มีประสิทธิภาพ 

ตารางท่ี 20 : พื้นที่ประสบภัยแล้งซ้ าซาก 
                                                                                                                                หน่วย : ไร ่

กลุ่มจังหวัด 
ระดับความรุนแรงต่อการเกิดภัยแล้งซ้ าซาก 

เน้ือที่ ต้ังแต่ 6 ครั้งขึ้นไป 
ในรอบ 10 ปี 

4-5 ครั้งขึ้นไป 
ในรอบ 10 ปี 

ไม่เกิน 3 ครั้ง 
ในรอบ 10  ปี 

ภาคตะวันออก 1 142 8825 1076545 1,085,512 

ภาคตะวันออก 2  2,223 152,823 3,139,128 3,294,174 

ภาคตะวันออก  2,365 161,648 4,215,673 4,379,686 

ที่มา : กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

2.4 ผลการพัฒนาภาคในช่วงท่ีผ่านมา  

การขับเคลื่อนการพัฒนาภาคตะวันออกในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้มุ่งพัฒนาภาคตะวันออก
ให้เป็นฐานเศรษฐกิจชั้นน าของอาเซียน โดยรักษาฐานเศรษฐกิจเดิมที่มีอยู่ให้เติบโตอย่างยั่งยืน และสร้างฐาน 
เศรษฐกิจใหมเ่พ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและสนับสนุนให้ประเทศเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ โดยเน้น
การพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพสูง ได้แก่ พ้ืนที่ฐานการผลิตและบริการ เมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาค และ
พ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดน รวมทั้งขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติการพัฒนาครอบคลุม 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ร่วมกับภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน อย่างไรก็ตาม ผลการด าเนินงานในภาพรวมของแผนพัฒนาภาคตะวันออก 
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ยังไม่สามารถด าเนินการได้ครอบคลุมเป้าหมายการพัฒนาที่ก าหนดไว้ เนื่องจากเศรษฐกิจของภาคตะวันออก
พ่ึงพิงการส่งออกเป็นหลักและได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกซบเซา และสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส่งผลให้เศรษฐกิจของภาคตะวันออก โดยเฉพาะปี 2563 ถดถอยในสัดส่วนที่สูง 
อีกทั้งมูลค่าผลิตภัณฑ์เฉลี่ยต่อหัวของภาคตะวันออกยังคงมีความแตกต่างกันสูง สะท้อนถึงความเหลื่อมล้ าที่ยังคง
เกิดขึ้นภายในภาคตะวันออก ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญที่ภาคตะวันออกจะต้องเร่งด าเนินการแก้ไข ดังนั้นการพัฒนา 
ในระยะต่อไปควรเร่งพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ที่มีศักยภาพและเศรษฐกิจชุมชน พร้อมทั้งรักษาความสมดุลของ
ระบบนิเวศ เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจในภาพรวม และลดความเหลื่อมล้ าด้านรายได้
ของภาคตะวันออก 

ตารางท่ี 21 : ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานรวม 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและ 
ผลการด าเนินงาน ๒๕๖2 2563 

อัตราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของภาคตะวันออก 

ค่าเป้าหมาย ขยายตัวไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ ๖.๕ 

ขยายตัวไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ ๖.๕ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 1.7 หดตัว 6.1 

สัมประสิทธ์ิความไมเ่สมอภาค  
(Gini Coefficient) 
ในการกระจายรายไดภ้าค
ตะวันออก 

ค่าเป้าหมาย ลดลงต่ ากว่า 0.397 ลดลงต่ ากว่า 0.397 

ผลการด าเนินงาน 0.392 - 

ทั้งนี้ การด าเนินการพัฒนาในช่วงที่ผ่านมา มุ่งด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการพัฒนา
พ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ให้สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาในพ้ืนที่อย่างยั่งยืน  
ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีความทันสมัย
ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน และให้ความส าคัญกับการด าเนินโครงการประเภทการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริหาร
จัดการน้ า การพัฒนาการท่องเที่ยว การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการพัฒนาด้านการเกษตร ขณะที่
โครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาเมืองและชุมชนยังมีการด าเนินงานไม่มากเท่าที่ควร โดยมีรายละเอียดสรุปผล
การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ดังนี้ 

2.4.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic 
Corridor: EEC) ให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีความทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน  

ผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ในช่วง 4 ปีแรก (ปี 2560 - 2563) ของแผนพัฒนา
ภาคตะวันออกในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 พบว่า ยังไม่สามารถบรรลุตามค่าเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้  
ทั้งอัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 (จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา) 
และมูลค่าการลงทุนภาครัฐและเอกชนในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 โดยปี 2563 กลุ่มจังหวัด 
ภาคตะวันออก 1 มีมูลค่าผลิตภัณฑ์เท่ากับ 2,095,357 ล้านบาท โดยหดตัวอจากปี 2562 มีร้อยละ 7.2  
ซ่ึงต่ ากวา่ค่าเป้าหมายท่ีก าหนดไว้อย่างมาก เน่ืองจากเศรษฐกิจของภาคตะวนัออกพ่ึงพิงการส่งออก และได้รับ
ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกซบเซาและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเฉพาะภาคบริการ
และภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นภาคการผลิตหลักของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 อีกทั้งมูลค่าการลงทุนภาครัฐ
และเอกชนในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 ในปี 2563 มีมูลค่าต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมาก  
เนื่องจากการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนของต่างชาติลดลงทั้งจ านวนโครงการและเงินลงทุน คิดเป็นร้อยละ 11 
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และ 66 ตามล าดับ ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้ 
ไม่สามารถด าเนินกิจกรรมในการชักจูงนักลงทุนต่างประเทศให้มาลงทุนในพ้ืนที่ ได้ตามแผนที่วางไว้ ดังนั้น  
การพัฒนาในระยะต่อไปยังคงต้องให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการพัฒนาในอุตสาหกรรมเป้าหมายและ 
การเพ่ิมศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้งเร่งประชาสัมพันธ์เพ่ือชักจูงและดึงดูดการลงทุน 
ในอุตสาหกรรมเป้าหมายจากนักลงทุนต่างชาติให้เพ่ิมข้ึน 

ตารางท่ี 22 : ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานรวม ยุทธศาสตร์ที่ 1 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและ 
ผลการด าเนินงาน ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภณัฑ์
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ ค่าเป้าหมาย 

ขยายตัวไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๖.๓ 

ขยายตัวไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ ๖.๓ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 0.7 หดตัวร้อยละ 7.2 
มูลค่าการลงทุนภาครัฐและเอกชน 
ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก 

ค่าเป้าหมาย 
ไม่น้อยกว่า 

 ๓๐๐,๐๐๐ ล้านบาท 
ไม่น้อยกว่า  

๓๐๐,๐๐๐ ล้านบาท 

ผลการด าเนินงาน 254,582 ล้านบาท 203,939 ล้านบาท 

การด าเนินการตามแนวทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ทั้ง 5 แนวทาง 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐในส่วนของกระทรวง กรม และหน่วยงานในระดับพ้ืนที่ ให้ความส าคัญกับ 
การด าเนินโครงการที่ส าคัญ ดังนี้ 

1) แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และต่อยอด  
โครงสร้างพื้นฐานทุกระบบให้เชื่อมโยงเข้าสู่พื้นที่เศรษฐกิจเพื่อรองรับการลงทุน กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และ
กิจกรรมอื่น ๆ เช่น โครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบัง  โครงการพัฒนา
ท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) ที่ท่าเรือแหลมฉบัง และโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 เป็นต้น 

2) แนวทางการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ เพื่อให้เกิดการลงทุน
ของภาคเอกชนในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตในพื้นที่ 
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เช่น โครงการชักจูงการลงทุนจากต่างประเทศส าหรับเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก เป็นต้น 

3) แนวทางการพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย และเทคโนโลยี เพื่อผลิตก าลังคน
ให้ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมทั้งขับเคลื่อนการพัฒนาในพื้นที่อย่างยั่งยืน  
เช่น โครงการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมย้อนรอยของชิ้นส่วนอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางราง  
โครงการพัฒนาทักษะผู้ เรียนให้มีทักษะด้านภาษา การใช้เทคโนโลยีด้วยการศึกษาเชิงประ สบการณ์  
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ขั้นสูงให้กับภาคอุตสาหกรรม ภาคเอกชน  
โครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางการเพ่ิมศักยภาพคนรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก  
ผ่านการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง และโครงการพัฒนาระบบสร้างเสริมขีดความสามารถ 
ของอุตสาหกรรม เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาภาคตะวันออกเป็นฐานเศรษฐกิจชั้นน าของเอเชีย เป็นต้น  
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4) แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลนานาชาติในจังหวัดชลบุรี - ระยอง 
ให้เป็นฐานการกระจายรายได้และการสร้างงานให้แก่ชุมชน  อาทิ (1) ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว เช่น 
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลนานาชาติในจังหวัดชลบุรี - ระยอง ด้วยการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่ง
ริมทะเลพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณชายหาดที่ส าคัญ อาทิ อ่าวดงตาล จังหวัดชลบุรี หาดหนองแฟบ  
หาดสนกระซิบ และหาดดวงตะวัน จังหวัดระยอง โครงการก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือแหลมงู หมู่ที่ 3  
ต าบลท่าเทววงษ์ เทศบาลต าบลเกาะสีชัง อ าเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองตะไกร  
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะบริเวณชายหาดบางพระ เทศบาลต าบลบางพระ 
อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชายฝั่งทะเลสัตหีบ เทศบาลเมืองสัตหีบ อ าเภอสัตหีบ 
จังหวัดชลบุรี เป็นต้น (2) ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น โครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงสนับสนุน
แหล่งท่องเที่ยวชายทะเลนานาชาติในจังหวัดชลบุรี – ระยอง เป็นต้น 

5) แนวทางการพัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองส าคัญของจังหวัดให้เป็นเมืองใหม่ 
อัจฉริยะน่าอยู่ เอ้ือต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีสมดุล อาทิ (1) ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน เช่น โครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงสนับสนุนพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โครงการ
ศึกษาจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะกลุ่มจังหวัด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง เพ่ือรองรับ  
การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โครงการบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน โครงการพัฒนา
โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพ้ืนที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี และโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ 
ระยะที่ 1 เป็นต้น (2) ด้านการพัฒนาสาธารณสุข เช่น โครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม เมืองส าคัญและเมืองน่าอยู่
ภาคตะวันออก ซึ่งเป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี ระยอง และ
ฉะเชิงเทรา เป็นต้น  

กล่าวโดยสรุป การด าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่วนใหญ่เป็นโครงการประเภทต้นทาง
และกลางทาง คือ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวก อาทิ การปรับปรุงท่าเรือ การพัฒนา
โครงข่ายทางหลวง การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาระบบบริการอินเทอร์เน็ต การพัฒนาระบบสาธารณสุข 
และการพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว ขณะที่การด าเนินโครงการด้านการประชาสัมพันธ์ 
และพัฒนาทางด้านการตลาด ยังมีไม่มากนัก 

2.4.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาภาคตะวันออกให้เป็นแหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพและ 
ได้มาตรฐานสากล  

ผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ 2 ในช่วง 4 ปีแรก (ปี 2560 - 2563) ของผนพัฒนา 
ภาคตะวันออก พบว่า ยังไม่สามารถบรรลุตามค่าเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ โดยปี 2563 ภาคตะวันออกมีมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรเท่ากับ 193,914 ล้านบาท และมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 2.1 ซ่ึงต่ ากวา่ค่าเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้ เนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งแล้งและฝนทิ้งช่วงที่เกิดขึ้นในภาคตะวันออก ได้ส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพและปริมาณผลผลิตทางการเกษตรที่ลดลง โดยเฉพาะข้าว พืชยืนต้น และผลไม้ อย่างไรก็ตาม ภาพรวมของ
ภาคการเกษตรมีทิศทางที่ดีขึ้น จากราคาสินค้าเกษตรที่สูงขึ้น ซึ่งเกิดจากความต้องการสินค้าเกษตรในตลาดโลก
และราคาน้ ามันที่สูงขึ้น ดังนั้น การพัฒนาในระยะต่อไปต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ทางการเกษตร อาทิ การพัฒนาการบริหารจัดการน้ าอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้มีน้ าใช้อย่างเพียงพอส าหรับ
การเกษตร การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร  
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต การพัฒนาและรักษามาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์ การเพ่ิมช่องทางการตลาดต่างประเทศใหม่ ๆ และการส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย 
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ตารางท่ี 23 : ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานรวม ยุทธศาสตร์ที่ 2 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายและ 
ผลการด าเนินงาน 

๒๕๖2 ๒๕๖3 

อัตราการขยายตัวของมูลค่า
ผลิตภณัฑ์ภาคเกษตรของ 
ภาคตะวันออก 

ค่าเป้าหมาย 
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า  

ร้อยละ ๓.๕ 
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า  

ร้อยละ ๓.๕ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 0.5 ร้อยละ 2.1 

การด าเนินการตามแนวทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ทั้ง 3 แนวทาง 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐในส่วนของกระทรวง กรม และหน่วยงานในระดับพ้ืนที่ให้ความส าคัญกับการด าเนิน
โครงการที่ส าคัญ ดังนี้ 

1) แนวทางการพัฒนาการผลิตและการค้าผลไม้ภาคตะวันออกให้เป็นศูนย์ผลไม้ 
เมืองร้อนแห่งเอเชีย (1) โครงการต้นทาง เช่น โครงการพัฒนาการผลิตและการค้าผลไม้ภาคตะวันออก  
ให้เป็นศูนย์ผลไม้เมืองร้อนแห่งเอเชีย โดยการปรับปรุงบ ารุงดินให้เหมาะสมกับการปลูกผลไม้เมืองร้อน  
ให้มีคุณภาพ โครงการพัฒนากระบวนการเตรียมวัตถุดิบส าหรับอุตสาหกรรมแปรรูปผักและผลไม้ที่เป็นมิตร  
กับสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีสะอาด (2) โครงการกลางทาง เช่น โครงการสินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน
และพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน โดยการรับรองแปลง GAP และเกษตรอินทรีย์ ให้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่ โครงการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี  
เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการต่อรองด้านการตลาดและลดต้นทุนโดยรวม โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีและเพ่ิมศักยภาพ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนเพ่ือพัฒนาคุณภาพสินค้า OTOP ให้เข้าสู่การรับรองมาตรฐาน โครงการจัดท า
ศูนย์ทดสอบสินค้าเกษตรและอาหารมาตรฐาน ISO/IEC 17025 และ (3) โครงการปลายทาง เช่น โครงการ
ส่งเสริมตลาดผลไม้เพ่ือประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการบริโภคผลไม้ และเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
โครงการยกระดับตลาดผลไม้ภาคตะวันออกให้เป็นศูนย์ผลไม้เมืองร้อนแห่งเอเชีย เพ่ือจัดงานแสดงและ
จ าหน่ายสินค้า และร่วมงานแสดงและจ าหน่ายสินค้าระดับนานาชาติ THAIFEX เป็นต้น 

2) แนวทางการส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ให้ผลผลิตมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
ความปลอดภัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น โครงการส่งเสริม
การบริโภคสินค้าปศุสัตว์และสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐานปลอดภัยสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้บริโภค โดยจัดงานแสดงและจ าหน่ายสินค้า รวมทั้งจับคู่เจรจาธุรกิจการค้า เป็นต้น  

3) แนวทางการพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าบริเวณ
ชายฝั่งอ่าวไทย (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด) ให้คงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรชายฝั่ง 
อย่างย่ังยืน เช่น โครงการยกระดับแปลงใหญ่ผู้ประกอบการสัตว์น้ าด้วยระบบติดตามแจ้งเตือนสภาพบ่อเพาะเลี้ยง
ทั้งทางกายภาพ เคมี และชีวภาพด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) พ้ืนที่ภาคตะวันออก และโครงการ
เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านอาหารทะเลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมโอโซน เป็นต้น 

กล่าวโดยสรุป การด าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 แม้ว่าจะมีการด าเนินงานโครงการ 
ที่ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่อุปทาน อย่างไรก็ตาม การพัฒนาส่วนใหญ่ยังคงมุ่งเน้นการด าเนินโครงการต้นทาง
และกลางทาง โดยพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการเกษตร พัฒนาเกษตรกรเพ่ือลดต้นทุนในการผลิต  
พัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรให้ได้มาตรฐานส่งออก ขณะที่โครงการปลายทางที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ 
ส่งเสริมการขาย และเพ่ิมช่องทางการจัดจ าหน่าย มีไม่มากนัก  
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2.4.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว  

ผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ในช่วง 5 ปีแรก (ปี 2560 - 2564) ของแผนพัฒนา
ภาคตะวันออก พบว่า ยังไม่สามารถบรรลุตามค่าเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ ปี 2564 ภาคตะวันออกมีรายได้
จากการท่องเที่ยว 26,033 ล้านบาท และมีอัตราการหดตัวร้อยละ 74 ซึ่งต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้
อย่างมาก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไปทั่วโลก ส่งผลให้
สถานการณ์เศรษฐกิจโลกอยู่ในภาวะชะลอตัว รวมทั้งการจ ากัดการเดินทางระหว่างประเทศ ท าให้จ านวน
นักท่องเที่ยวต่างชาติ รวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยลดลง ดังนั้นการพัฒนาในระยะต่อไปต้องให้ความส าคัญกับ
การยกระดับการให้บริการด้านการท่องเที่ยวรองรับกับการลดลงของจ านวนนักท่องเที่ยวและพฤติกรรม  
การท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ 

ตารางท่ี 24 : ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานรวม ยุทธศาสตร์ที่ 3 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายและ 
ผลการด าเนินงาน 

๒๕๖2 ๒๕๖3 ๒๕64 

รายได้จากการ
ท่องเที่ยว 
ภาคตะวันออก 

ค่าเป้าหมาย เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 3.7 หดตัวร้อยละ 72.7 หดตัวร้อยละ 74.0 

การด าเนินการตามแนวทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  3 ทั้ง 3 แนวทาง 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐในส่วนของกระทรวง กรม และหน่วยงานในระดับพ้ืนที่ ให้ความส าคัญกับ 
การด าเนินโครงการที่ส าคัญ ดังนี้  

1) แนวทางการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลในจังหวัดจันทบุรีและ
ตราด เป็นโครงการเพ่ือพัฒนาเส้นทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและ  
ความปลอดภัย อาทิ โครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงและสิ่งอ านวยความสะดวก โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกัน 
ตลิ่งริมทะเลพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ชายฝั่งทะเล หาดคุ้งวิมาน 

2) แนวทางฟื้นฟูและปรับปรุงการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม  
เชิงนิเวศและอนุรักษ์ เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวโดยชุมชน แหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการ และ
ท่องเที่ยวเมืองเก่า (1) โครงการต้นทาง อาทิ โครงการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครนายก 
โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาค โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ศาสนา 
วัฒนธรรมและอารยธรรม เพ่ือพัฒนา ฟ้ืนฟู และปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกแหล่งท่องเที่ยวอารยธรรม
ภาคตะวันออก โครงการก่อสร้างอาคารคลังยาและเวชภัณฑ์และก่อสร้างอาคารการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลพระปกเกล้า เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โครงการพัฒนายกระดับ
มาตรฐานการให้บริการของบุคลากรการท่องเที่ยวไทยเพ่ือรองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่  (2) โครงการกลางทาง 
อาทิ โครงการพัฒนานวัตกรรมเชิงสุขภาพในกลุ่ม Active Beach (จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด)  
เพ่ือสร้างการบริการมูลค่าสูงและยกระดับให้เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของเอเชีย (Wellness 
Hub of Asia) โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมสมุนไพรแบบครบวงจร เพ่ือเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและ
จันทบุรี โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมสมุนไพรแบบครบวงจร เพ่ือเศรษฐกิจในพ้ืนที่จังหวัดปราจีนบุรีและจันทบุรี 
และ (3) โครงการปลายทาง อาทิ โครงการเมืองรองต้องลองเพ่ือประชาสัมพันธ์พ้ืนที่ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ  
ในพ้ืนทีน่ครนายก ปราจีนบุรี จันทบุรี ตราด สระแก้ว และระยอง  
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3) แนวทางฟื้นฟูและอนุรักษ์ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม เป็นการด าเนินโครงการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและความปลอดภัย เช่น โครงการส่งเสริมและพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว 
อารยธรรมทวารวดี - ขอม (จังหวัดปราจีนบุรีและสระแก้ว) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ศาสนา 
วัฒนธรรม และอารยธรรมภาคตะวันออก เป็นต้น 

กล่าวโดยสรุป การด าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 แม้ว่าจะมีการด าเนินโครงการ
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน แต่ส่วนใหญ่ยังเป็นโครงการต้นทางและกลางทาง ที่มุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ 
สิ่งอ านวยความสะดวก อาทิ การพัฒนาโครงข่ายทางหลวง การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาบุคลากรและ
กิจกรรมในการบริการด้านท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม การด าเนินโครงการปลายทาง อาทิ การประชาสัมพันธ์  
เพ่ือสร้างความมั่นใจ ความปลอดภัย และการจดจ าที่ดี ในการท่องเที่ยว ซึ่งมีส่วนส าคัญในการกระตุ้นการเดินทาง
ท่องเที่ยวและสร้างความเชื่อม่ันในการท่องเที่ยว รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพยังคงมีไม่มากนัก  

2.4.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนให้เป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับ
ประเทศเพือ่นบ้านให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน  

ผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ 4 ในช่วง 5 ปีแรก (ปี 2560 - 2564) ของแผนพัฒนา 
ภาคตะวันออก พบว่า ยังไม่สามารถบรรลุตามค่าเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ โดยปี 2564 ภาคตะวันออกมีมูลค่า
การค้าชายแดน เท่ากับ 156,014 ล้านบาท โดยขยายตัวร้อยละ 13.3 ซึ่งต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
เนื่องจากในช่วงดังกล่าว เศรษฐกิจโลกชะลอตัว และเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้
ประเทศไทยต้องปิดจุดผ่านแดน และเพ่ิมความเข้มงวดในการตรวจการขนส่งสินค้าข้ามแดนและผ่านแดนระหว่างกัน 
เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อฯ ส่งผลให้ไม่สามารถค้าขายสินค้าตามด่านชายแดนและขนส่งสินค้า 
ไปยังปลายทางได้ตามปกติ ส่งผลให้มูลค่าการค้าชายแดนลดลง อย่างไรก็ตาม ภาคตะวันออกยังคงมีจุดผ่านแดน 
ที่มีศักยภาพในการพัฒนา ซึ่งจะช่วยเพ่ิมโอกาสทางการค้าและการลงทุน และการท่องเที่ยวระหว่างไทย - 
ราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งจะส่งผลให้มูลค่าการค้าชายแดนเพ่ิมมากขึ้น ดังนั้น การพัฒนาในระยะต่อไป  
ต้องให้ความส าคัญกับการเร่งส่งเสริมการลงทุนเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (จังหวัดสระแก้ว
และตราด) การยกระดับช่องทางธรรมชาติหรือจุดผ่อนปรนการค้าที่มีศักยภาพให้เป็นด่านถาวร และการอ านวย
ความสะดวกและพัฒนาศักยภาพให้กับผู้ประกอบการการค้าชายแดนและผ่านแดน 

ตารางท่ี 25 : ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานรวม ยุทธศาสตร์ที่ 4 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและ 
ผลการด าเนินงาน ๒๕๖2 ๒๕๖3 ๒๕๖4 

มูลค่าการค้าชายแดน 
ภาคตะวันออก 

ค่าเป้าหมาย เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๕ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๕ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๕ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 9.3 หดตัวร้อยละ 9.4 เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.3 

การด าเนินการตามแนวทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 ทั้ง 3 แนวทาง หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐในส่วนของกระทรวง กรม และหน่วยงานในระดับพ้ืนที่ ให้ความส าคัญกับการด าเนินโครงการ 
ที่ส าคัญ ดังนี้  
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1) แนวทางการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
เป็นโครงการเพ่ือเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่ง และอ านวยความสะดวกบริเวณจุดผ่านแดน เช่น โครงการ
พัฒนาโครงข่ายทางหลวงและสิ่งอ านวยความสะดวกรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และสนับสนุนการเป็นประตู
เชื่อมโยงการค้าชายแดน โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรอรัญประเทศพร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ (บ้านป่าไร่) 
โครงการก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดนถาวร (บ้านหนองเอ่ียน) และโครงการยกระดับพัฒนาบริการด้านการแพทย์
รองรับการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว เพ่ือยกระดับมาตรฐานการให้บริการของหน่วยบริการ
สาธารณสุข เป็นต้น 

2) แนวทางการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนหาดเล็ก อ าเภอคลองใหญ่ 
จังหวัดตราด เช่น โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพ่ือรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 1 ในพ้ืนที่
จังหวัดตราด และโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมตลาดการค้าชายแดนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก เป็นต้น 

3) แนวทางพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนบ้านแหลมและบ้านผักกาด อ าเภอโป่งน้ าร้อน 
จังหวัดจันทบุรี เช่น โครงการส่งเสริมตลาดการค้าชายแดนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก โดยการจัดงานแสดงและ
จ าหน่ายสินค้า รวมทัง้จับคู่เจรจาธุรกิจการค้า ในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี และการจัดงานเทศกาลนานาชาติ “พลอยและ
เครื่องประดับ จังหวัดจันทบุรี” เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาช่างฝีมือ จัดแสดงและจ าหน่ายสินค้า และเจรจาการค้า 
อัญมณีและเครื่องประดับ เป็นต้น   

กล่าวโดยสรุป การด าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 แม้ว่าจะมีการด าเนินโครงการ 
ที่ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่อุปทาน แต่ส่วนใหญ่เป็นโครงการต้นทางที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
สิ่งอ านวยความสะดวก และโครงการปลายทางที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมตลาดการค้าชายแดน เพ่ือเพ่ิมช่องทาง 
การจัดจ าหน่ายสินค้า ขณะที่โครงการกลางทาง โดยเฉพาะการพัฒนาผู้ประกอบการการค้าชายแดนและผ่านแดน 
และการพัฒนาระบบการให้บริการเก่ียวกับการค้าชายแดนและผ่านแดนยังคงมีไม่มากนัก 

2.4.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและจัดระบบการบริหารจัดการ
มลพิษให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  

ผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ 5 ในช่วง 5 ปีแรก (ปี 2560 - 2564) ของแผนพัฒนา 
ภาคตะวันออก พบว่า ในภาพรวมยังไม่สามารถบรรลุตามค่าเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ โดยมี 3 ตัวชี้วัดที่ไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย ได้แก่ (1) สัดส่วนของพ้ืนที่ป่าไม้ต่อพ้ืนที่ภาคตะวันออกในปี 2564 เท่ากับร้อยละ 22.4 ซึ่งต่ ากว่า
ค่าเป้าหมายที่ร้อยละ 29 เนื่องจากการบุกรุกพ้ืนที่ป่า (2) ปริมาณก๊าซโอโซนเฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด ในปี 2564 
เท่ากับ 104.5 ppb ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ 100 ppb เนื่องจากการปล่อยก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) 
กับสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ของภาคการขนส่งและโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่  และ  
(3) สัดส่วนปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกก าจัดอย่างถูกต้องและน ากลับมาใช้ใหม่ของภาคตะวันออก ในปี 2564 
เท่ากับร้อยละ 66.7 ซึ่งต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ร้อยละ 85 เนื่องจากการเพ่ิมขึ้นของประชากรและการขยายตัวของ
ชุมชนเมือง ประกอบกับแหล่งก าจัดขยะมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะมีอยู่จ ากัด ขณะที่มี 1 ตัวชี้วัดที่เป็นไป 
ตามเป้าหมาย ได้แก่ จ านวนแหล่งน้ าของภาคตะวันออกที่มีคุณภาพในเกณฑ์ด ีในปี 2564 เท่ากับ 5 แหล่ง ซึ่งสูงกว่า
ค่าเป้าหมายที่ 4 แหล่ง ดังนั้น การพัฒนาในระยะต่อไปยังคงต้องให้ความส าคัญกับการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากร
ป่าไม้ และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น และ
เอกชน อาทิ การปลูกป่า การบริหารจัดการขยะท่ีเป็นระบบและถูกหลักวิชาการ และการส่งเสริมอุตสาหกรรม 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
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ตารางท่ี 26 : ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานรวม ยุทธศาสตร์ที่ 5 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและ 
ผลการด าเนินงาน ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 

สัดส่วนพ้ืนท่ีป่าไม ้
ภาคตะวันออก ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๒๕  

ของพื้นที่ภาค 
ร้อยละ ๒๗  

ของพื้นที่ภาค 
ร้อยละ ๒9  

ของพื้นที่ภาค 
ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 22.5 ร้อยละ 22.5 ร้อยละ 22.4 

คุณภาพอากาศ 
ภาคตะวันออก 
(ปริมาณกา๊ซโอโซน) 

ค่าเป้าหมาย ไม่เกินค่ามาตรฐานเฉลี่ย  
1 ชม.สูงสดุ 100 ppb 

ไม่เกินค่ามาตรฐานเฉลี่ย 
1 ชม.สูงสดุ 100 ppb 

ไม่เกินค่ามาตรฐานเฉลี่ย 
1 ชม.สูงสดุ 100 ppb 

ผลการด าเนินงาน 109.2 ppb 98.5 ppb 104.5 ppb 
จ านวนแหล่งน้ า 
ของภาคตะวันออก 
ที่มีคุณภาพใน
เกณฑ์ด ี

ค่าเป้าหมาย ๒ แหล่ง ๓ แหล่ง 4 แหล่ง 

ผลการด าเนินงาน 3 แหล่ง 0 แหล่ง 5 แหล่ง 

สัดส่วนปริมาณ
ขยะมูลฝอยที่ถูก
ก าจัดอย่างถูกต้อง
และน ากลับมาใช้
ใหม่ของภาค
ตะวันออก 

ค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  
ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้น 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕  
ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้น 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  
ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้น 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 68.0 56.52 66.67 

การด าเนินการตามแนวทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 ทั้ง 6 แนวทาง 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐในส่วนของกระทรวง กรม และหน่วยงานในระดับพ้ืนที่ ให้ความส าคัญกับ 
การด าเนินโครงการที่ส าคัญ ดังนี้ 

1) แนวทางการบริหารจัดการน้ าเพื่อบรรเทาภาวะภัยแล้งและน้ าท่วมจันทบุรี 
ตราด และสระแก้ว ได้แก่ โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ าบาดาลเพ่ือการเกษตรด้วยเครื่องสูบน้ าไฟฟ้าแบบ 
จุ่มใต้น้ าและเครื่องสูบน้ าแบบเทอร์ไบน์/พลังงานแสงอาทิตย์ โครงการจัดหาแหล่งน้ าบาดาลในพ้ืนที่  
แล้งซ้ าซากและมีปัญหาคุณภาพน้ าเค็ม และโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา
ภัยแล้งและอุทกภัยในพ้ืนที่เสี่ยงภัยและพ้ืนที่ประสบภัยซ้ าซากในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว จันทบุรี และชลบุรี เป็นต้น 

2) แนวทางการฟื้นฟูป่าต้นน้ าให้เกิดความสมดุลต่อระบบนิเวศ เช่น โครงการบริหาร
จัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (ภาคตะวันออก) และโครงการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เป็นต้น 

3) แนวทางการคุ้มครองและฟื้นฟูป่าชายเลน ปะการัง หญ้าทะเล และป้องกัน 
การกัดเซาะชายฝั่ง เช่น โครงการปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่นบริเวณชายฝั่งที่เป็นหาดโคลนในพ้ืนที่
จังหวัดจันทบุรี ตราด และฉะเชิงเทรา โครงการก่อสร้างเขื่อนเพ่ือป้องกันพ้ืนที่ชายฝั่ง โครงการฟื้นฟูทรัพยากร
ปะการังและหญ้าทะเลแบบบูรณาการทุกภาคส่วน และโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาพืชและ 
สัตว์ทะเล จังหวัดระยอง เพ่ือเป็นที่รวบรวมตัวอย่างพืชและสัตว์อ้างอิง (Reference Collection) ของฝั่งทะเล 
อ่าวไทย เป็นต้น  
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4) แนวทางการด าเนินการตามมาตรการจัดการมลพิษทางอากาศในจังหวัดระยอง 
ชลบุรี และฉะเชิงเทรา เช่น โครงการก าจัดก๊าซมลพิษไนโตรเจนออกไซด์ที่ผลิตจากกระบวนการเผาไหม้ 
จากภาคอุตสาหกรรมการผลิตในเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกด้วยเทคโนโลยีสะอาด และโครงการ 
การพัฒนาแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด เป็นต้น 

5) แนวทางการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชน 
ในจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางการค้า การท่องเที่ยว และพื้นที่อุตสาหกรรม เช่น โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง
และแจ้งเตือนคุณภาพน้ าอัจฉริยะแบบต่อเนื่องอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีการเชื่อมต่อของสรรพสิ่งส าหรับ
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ของชุมชน และโครงการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เศรษฐกิจ
พิเศษและพ้ืนที่การค้าชายแดน เป็นต้น 

6) แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการรวบรวม ขนย้าย และการก าจัด
ขยะให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เช่น โครงการติดตั้งทุ่นกักขยะและจัดหาเรือเก็บขยะ โครงการปรับปรุงโรงคัดแยก
ขยะและก าจัดขยะมูลฝอย เทศบาลต าบลเกาะช้าง อ าเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด และโครงการแปรรูปขยะ
พลาสติกและวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีแบบผสมผสาน เป็นต้น  

กล่าวโดยสรุป การด าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 มีการด าเนินงานโครงการ 
ที่ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่อุปทานและครอบคลุมทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ ส่งผลให้
ภาพรวมด้านความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้นเล็กน้อย แต่ยังคงไม่สามารถ
บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดทุกตัวที่ก าหนดไว้ได้ ดังนั้น ยังคงต้องมีการด าเนินโครงการพัฒนาเพ่ือรักษาและ
ยกระดับคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของภาคตะวันออกให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

3. บริบทการเปลี่ยนแปลงส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อภาค 
3.1 บริบทการเปลี่ยนแปลง 

3.1.1 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่หลากหลาย สามารถผสานร่วมกันให้เกิด 
ผลิตภาพที่มีประสิทธิภาพสูง และน าไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางในการพัฒนาประเทศ ทั้ง 3 มิติการพัฒนาหลัก 
ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในทุกประเทศ โดยเฉพาะประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งเป็นโอกาสส าคัญของ
ประเทศไทยในการพัฒนาและต่อยอดเพ่ือน ามาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมในการยกระดับผลิตภาพของ 
ภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม รวมทั้งการให้บริการต่าง ๆ อาทิ การท่องเที่ยว โลจิสติกส์ ให้ก้าวหน้าอย่างเป็น
รูปธรรม อีกทั้งยังสามารถสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศได้อย่างมีนัยส าคัญ ทั้งนี้ประเทศไทยได้ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
เพ่ือใช้เป็นกรอบในการพัฒนาประเทศในอนาคต โดยได้น าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในหลาย ๆ ด้าน อาทิ  
ด้านอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต เพ่ือต่อยอดอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไปสู่อุตสาหกรรมอนาคต  
ซึ่งมีกิจกรรมโครงการ เช่น การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เอ้ือต่อการลงทุนในอุตสาหกรรมชีวภาพ  
เป็นต้น การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เช่น โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมบลูโอลิโอเทคซิตี้ 
ในจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นต้น การผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) ที่มุ่งเน้นการเป็น
ศูนย์กลางบริการสุขภาพ การพัฒนาด้านมาตรฐานและบริการทางการแพทย์ และการขยายตลาดส่งออกเครื่องมือแพทย์
ไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน การส่งเสริมการลงทุนด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ โครงการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรม
การผลิตยั่งยืน (Sustainable Manufacturing Center: SMC) ในเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
การติดตั้งโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านสื่อสัญญาณสายเคเบิลใยแก้วน าแสง (FTTx) พร้อมจัดให้มี 
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จุดให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย (Wi-Fi) ครอบคลุมหมู่บ้านห่างไกล จ านวน 24,700 หมู่บ้าน  
การส่งเสริมให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจ 

ภาคตะวันออกเป็นพ้ืนที่เหมาะสมส าหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นอุตสาหกรรมอนาคต 
โดยมีการจัดตั้งเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ในพ้ืนที่ 3 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี ระยอง และ
ฉะเชิงเทรา (กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1) รวมทั้งจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรม 
ที่ส าคัญ ประกอบกับเป็นพ้ืนที่เกษตรและแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ รวมทั้งมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ  
ในการพัฒนาทั้งภาคอุตสาหกรรมและบริการ อาทิ ปัญญาประดิษฐ์และระบบอัตโนมัติ เทคโนโลยีดิจิทัล 
อย่างไรก็ตาม การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตยังคงอยู่ในระยะเริ่มต้น มีการกระจุกตัว
เฉพาะอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และยังคงต้องมีการเตรียมความพร้อมรองรับ อาทิ ศูนย์ทดสอบมาตรฐาน
เครื่องมือและอุปกรณ์อุตสาหกรรม และเครื่องมือทางการแพทย์ ขณะที่การเข้าถึงเทคโนโลยีของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมยังคงอยู่ในวงจ ากัด อีกทั้งจ านวนแรงงานที่มีทักษะยังคงมีจ านวนไม่เพียงพอกับ 
ความต้องการ  

3.1.2 การเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยของหลายประเทศ โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและ 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งปัจจุบันมีจ านวนผู้สูงอายุมากที่สุดในโลก ส่งผลให้สัดส่วนประชากรวัยแรงงาน  
มีแนวโน้มลดลง และค่าใช้จ่ายภาครัฐด้านสุขภาพ การรักษาพยาบาล และสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุเพ่ิมสูงขึ้น 
ประกอบกับความตระหนักในการรักษาสุขภาพของประชากรทั่วโลกส่งผลให้ประชาชนมีพฤติกรรมที่ ต้องการ
ดูแลสุขภาพเชิงป้องกันมากขึ้น ซึ่งนอกจากภาครัฐต้องเตรียมการรับมือกับการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยแล้ว  
ยังเป็นโอกาสในการสร้างเศรษฐกิจใหม่จากความต้องการสินค้าและบริการต่าง ๆ ด้านสาธารณสุขและสุขภาพ
ที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้สูงวัย รวมทั้งประชาชนในช่วงวัยอ่ืน ๆ นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างของประชากรของโลกดังกล่าว ประกอบกับทัศนคติของคนรุ่นใหม่เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ลักษณะ  
การท างานหรือความต้องการแรงงานในอนาคตเปลี่ยนจากการท างานที่เป็นการท าซ้ าหรือเป็นแบบแผน ไปสู่ 
ความต้องการแรงงานที่มีทักษะ ความสามารถเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเพ่ิมขึ้น เช่น งานในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ 
อุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมการแพทย์ เป็นต้น 

ประเทศไทยได้ให้ความส าคัญกับการเตรียมพร้อมรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย (Aging 
Society) รวมทั้งการพัฒนาก าลังคนในทุกช่วงวัยตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์ ปฐมวัย วัยรุ่น วัยเรียน วัยแรงงาน และ 
วัยผู้สูงอายุ โดยหนึ่งในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ได้แก่ แผนแม่บทด้านการพัฒนาศักยภาพคน  
ตลอดช่วงชีวิต ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างสภาพแวดล้อม ตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน และประเทศ ให้เอ้ือต่อ
การพัฒนาศักยภาพคนไทยตลอดช่วงชีวิตให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ  สามารถพัฒนาตนเอง และ 
เป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมและประเทศ ซึ่งหน่วยงานราชการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
ได้ด าเนินโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงอายุ โครงการ
พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่ตลาดแรงงาน โครงการจัดระบบเทคโนโลยีและการสื่อสาร เพ่ือการพัฒนางาน  
ด้านผู้สูงอายุ โครงการเรียนฟรี 15 ปี ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการพัฒนา
ครอบครัวและชุมชนให้มีความเข้มแข็ง โครงการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน 
(Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) โครงการดึงดูดเด็กและเยาวชนเข้าสู่อาชีพนักวิจัย 
เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นต้น อย่างไรก็ตาม 
การด าเนินโครงการดังกล่าวยังคงอยู่ในช่วงของการเริ่มต้น และต้องได้รับการพัฒนาและด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
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ภาคตะวันออกมีโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์ 
ในปี 2574 โดยประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานมีแนวโน้มลดลง ส่งผลให้ภาระพ่ึงพิงสูงขึ้น ดังนั้นการเร่งพัฒนา
ศักยภาพของคนทุกช่วงวัย โดยเฉพาะผู้สูงวัยที่มีสุขภาพดี เพ่ือให้สามารถพ่ึงพาตนเองและช่วยเหลือสังคม รวมทั้ง
สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม และการเพ่ิมขีดความสามารถในการให้บริการทางการแพทย์ และ 
การดูแลสุขภาพ จึงมีความส าคัญ ขณะที่ภาคตะวันออกโดยเฉพาะในเขต พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
เป็นแหล่งอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งปัจจุบันยังขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะ 
ขณะที่การพัฒนาบัณฑิตในภาพรวมยังไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน โดยขาด  
ความเชื่อมโยงระหว่างการเรียนการสอนและทักษะในการท างานจริง อย่างไรก็ตาม ในปี 2564 หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องได้ผลักดันการพัฒนาทักษะแรงงานผ่านโครงการฝึกอบรมระยะสั้นที่เน้นพัฒนาทักษะที่จ าเป็นต่อ 
การปฏิบัติงานได้จริงส าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง เช่น การพัฒนาทักษะส าหรับอุตสาหกรรมยาน
ยนต์อนาคต และการฝึกอบรมเพ่ิมเติมเพ่ือลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 เป็นต้น 

3.1.3 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง และทวีความรุนแรง
เพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั่วโลก ซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่าสูงถึงร้อยละ 
1 - 3.3 ของ GDP โลก ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโลกยังคงเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ  
ในประเทศก าลังพัฒนาส่งผลให้ลักษณะภูมิอากาศของโลกเปลี่ยนแปลงไป อาทิ การเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิ   
ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ ก่อให้เกิดภาวะภัยแล้งหรืออุทกภัยที่รุนแรงขึ้น ส่งผลกระทบต่อรายได้และ
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของของประชาชนทั่วโลก 

ประเทศไทยได้ตระหนักถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยได้ลงนาม 
ในอนุสัญญากรอบการท างานแห่งสหประชาชาติ (United Nations Framework Convention on Climate 
Change: UNFCCC) ที่ตั้งเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโลกในปี 2572 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 
เมื่อเทียบกับปี 2561 โดยได้ก าหนดเป้าหมายของประเทศส าหรับด าเนินการภายหลังปี 2563 ในการลด 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างน้อยร้อยละ 20 (ไม่ให้เกิน 444 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) ภายในปี 
2573 นอกจากนี้ ได้มีการก าหนดประเด็นดังกล่าวในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในด้านต่าง ๆ อาทิ 
แผนแม่บทด้านการเติบโตอย่างยั่งยืน เพ่ือรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพ่ิมพ้ืนที่  
สีเขียว ส่งเสริมการลงทุน และเปลี่ยนแปลงการผลิตและการบริโภคสู่ความยั่งยืน โดยให้ความส าคัญกับ
ประเด็นต่าง ๆ อาทิ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ การบริหารจัดการมลพิษ และด าเนินโครงการที่เกี่ยวข้อง เช่น 
การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ ด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ให้ความส าคัญกับการลด
ปริมาณของเสียให้น้อยลง การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว การเฝ้าระวังและติดตาม
ปัญหามลพิษต่าง ๆ การส่งเสริมการลดใช้ถุงพลาสติก และแผนแม่บทด้านการบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ  
เพ่ือสร้างความมั่นคงด้านน้ า เพ่ิมผลิตภาพน้ าทั้งระบบ และรักษาแม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติ  
ให้มีระบบที่ดี โดยการรับมือกับความต้องการใช้น้ าที่เพ่ิมมากขึ้น ทั้งในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรมและ
บริการ การฟ้ืนฟูทรัพยากรแหล่งน้ า และการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบ ผ่านกิจกรรมโครงการต่าง ๆ  
เช่น การเจาะบ่อบาดาล เพ่ือเป็นแหล่งน้ าส ารองในการผลิตน้ าประปาส าหรับฤดูแล้ง การปรับปรุงและฟ้ืนฟู
แหล่งน้ าต่าง ๆ การขยายเขตบริการน้ าประปา เป็นต้น 
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ภาคตะวันออกเป็นแหล่งอุตสาหกรรมหลักของประเทศ และมีการขยายตัวของเมือง 
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม และได้ด าเนินกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ในการพัฒนาตามแผนแม่บท
ดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม ภาคตะวันออกยังคงเผชิญกับปัญหามลพิษ อาทิ ขยะมูลฝอยชุมชน กากของเสีย
อุตสาหกรรม น้ าเสีย ความขัดแย้งด้านการใช้น้ า ดังนั้น ภาคตะวันออกยังคงต้องด าเนินมาตรการหรือกิจกรรม
การพัฒนาต่าง ๆ เพ่ือรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน อาทิ 
การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การบริหารจัดการคุณภาพน้ าให้เหมาะสม  
การลดการเกิดขยะมูลฝอยชุมชนจากแหล่งก าเนิด การด าเนินอุตสาหกรรมสีเขียว การพัฒนาขีดความสามารถ
ขององค์กรเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการลดก๊าซเรือนกระจกในทุกระดับ ในพ้ืนที่ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคม  

3.2 บทวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมของภาค 

การก าหนดทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกในระยะ 5 ปีที่สองของยุทธศาสตร์ชาติให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายและทิศทางการพัฒนาประเทศในภาพใหญ่ภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 เพ่ือให้แผนพัฒนาภาค
ตะวันออกท าหน้าที่เป็นแผนที่ช่วยก ากับทิศทางการพัฒนาในระดับพ้ืนที่ไปสู่การเป็นกลไกที่เป็นก าลังส าคัญ 
ในการที่พ้ืนที่จะมีส่วนร่วมในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศในภาพใหญ่พร้อมไปกับการตอบโจทย์
ความต้องการของพ้ืนที่ได้อย่างสัมฤทธิ์ผลได้นั้น จ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการสังเคราะห์โอกาสและ
ข้อจ ากัดของภาคตะวันออกอย่างรอบด้าน ด้วยการน าข้อค้นพบทั้งในเชิงประเด็นโครงสร้างหรือกิจกรรม 
การพัฒนาที่ได้วิเคราะห์ไว้ในบทก่อนหน้ามาพิจารณาร่วมกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงส าคัญที่จะส่งผลกระทบ 
ซึ่งเป็นโอกาสในกรณีที่ศักยภาพของภาคตะวันออกสามารถสร้างสรรค์ประโยชน์และมูลค่าเพ่ิมจากแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลง หรือเป็นความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของพ้ืนที่
ภาคตะวันออกในกรณีที่ไม่สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และท าให้ภาคตะวันออกโดยรวม 
มีความก้าวหน้า และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้สามารถสรุปประเด็นศักยภาพและโอกาส รวมทั้งความเสี่ยง
และข้อจ ากัด ของภาคตะวันออกโดยสังเขปได้ ดังนี้ 

3.2.1 ศักยภาพและโอกาส 

1) โครงข่ายการคมนาคมขนส่งที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรม
ของภาคตะวันออกให้เชื่อมโยงกับภูมิภาคต่าง ๆ และประเทศเพื่อนบ้าน และเป็นปัจจัยสนับสนุนให้
อุตสาหกรรมยังคงขีดความสามารถในการเป็นเครื่องจักรขับเคลื่อนเศรษฐกิจและจ้างงาน (Growth 
Engine) ของภาคตะวันออกและประเทศ โดยพ้ืนที่ภาคตะวันออกมีโครงข่ายขนส่งทั้งทางบก ทางน้ า ทางอากาศ 
ได้แก่ ท่าเรือน้ าลึก 3 ท่าเรือ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา และเส้นทางคมนาคมหลักที่เชื่อมโยงกับภาคและ
ประเทศคู่ค้าเพ่ือนบ้าน ตลอดจนเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมและแหล่งอุตสาหกรรมหลักที่ส าคัญของ
ประเทศ อาทิ การผลิตยานยนต์ รถพ่วง และรถกึ่งพ่วง และการผลิตผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ 
รวมถึงอัญมณีและเครื่องประดับ ซึ่งมีผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องทั้งขนาดกลางและขนาดย่อม 
เป็นจ านวนมากที่เชื่อมโยงและสนับสนุนกันอย่างเข้มแข็งในระดับพ้ืนที่ 

ด้วยศักยภาพของห่วงโซ่มูลค่าการผลิตในอุตสาหกรรมพ้ืนฐานที่เป็นจุดแข็งของประเทศ
ดังกล่าว เมื่อผนวกเข้ากับปัจจัยที่เป็นโอกาสของประเทศอันเนื่องมาจากแนวโน้มหรือกระแสความต้องการ  
หรือพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปสู่การค านึงถึงการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งความก้าวหน้า  
ทางเทคโนโลยีอย่างพลิกผัน (Disruptive Technology) อาทิ  ปัญญาประดิษฐ์และระบบอัตโนมัติ   
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(Artificial Intelligence and Automation) เทคโนโลยีชีวภาพ นวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้า จะเป็นโอกาสที่ส าคัญใน 
การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพที่จะปรับและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ในการปรับ
กระบวนการและพัฒนาการผลิตสินค้าในภาคอุตสาหกรรมให้ตรงกับกระแสความต้องการที่เน้นให้ความส าคัญ
กับมาตรฐาน ความปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสามารถต่อยอดไปสู่การพัฒนาเชื่อมโยงกับ
อุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่อยู่บนพ้ืนฐานของบริบทความเข้มแข็งในพ้ืนที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม จะส่งผลให้  
ภาคตะวันออกสามารถรักษาการเป็นฐานอันม่ันคงในการสร้างรายได้จากสาขาอุตสาหกรรมได้อย่างยั่งยืน  

ทั้งนี้ โอกาสที่ภาคตะวันออกจะสามารถสร้างสรรค์ประโยชน์จากโอกาสอันเนื่องมาจาก
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรมที่เกิดขึ้นในการที่จะน ามาต่อยอดศักยภาพและยกระดับผลิตภาพ  
การผลิตของภาคอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานที่เป็นจุดแข็งของพ้ืนที่ให้เกิดมูลค่าเพ่ิมและเชื่อมโยง
ผลประโยชน์ลงสู่ภาคส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมได้นั้น ความพร้อมของ
ปัจจัยสนับสนุนในพ้ืนที่ทั้งที่เป็นขีดความสามารถของผู้ประกอบการ ก าลังแรงงาน ความพร้อมของปัจจัย
สนับสนุนที่เป็นนิเวศแวดล้อมในพ้ืนที่จะต้องได้รับการพัฒนาเพ่ือรองรับการปรับเปลี่ยนและต่อยอดอุตสาหกรรม
ศักยภาพเดิมในพ้ืนที่และต่อยอดอุตสาหกรรมไปสู่อุตสาหกรรมใหม่ (New-S curve) ในพ้ืนที่ได้อย่างเหมาะสม 
อาทิ การพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมยานยนต์จากเครื่องยนต์สันดาปภายใน ( Internal Combustion 
Engine: ICE) ไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต หรือ ยานยนต์ไฟฟ้า การพัฒนาบริการทางการแพทย์ไปสู่
การเป็นอุตสาหกรรมบริการทางการแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยรักษาโรคเฉพาะทาง ตลอดจนการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ น าความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามา  
เพ่ิมประสิทธิภาพ เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถและลดต้นทุนให้ภาคตะวันออก โดยพัฒนาทักษะและ 
องค์ความรู้ของผู้ประกอบการ ตลอดจนก าลังแรงงาน ทั้งต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า ให้มีความรู้และปรับตัวให้เข้ากับ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ อีกทั้งเพ่ิมช่องทางแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการ SMEs และ Startup ในพ้ืนที่ เพ่ือ 
ให้สามารถเชื่อมโยงตัวเองสู่ห่วงโซ่การผลิตของอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

2) การเป็นแหล่งผลิตผลไม้ สมุนไพรคุณภาพ และเป็นที่ตั้งของอุตสาหกรรม
อาหารและเครื่องดื่ม สามารถต่อยอดการพัฒนาไปสู่การเป็นแหล่งผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปทาง 
การเกษตรที่มีคุณภาพ มาตรฐาน เป็นมิตรต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ภาคตะวันออกมีลักษณะภูมิประเทศ 
และภูมิอากาศที่เหมาะสมส าหรับการท าการเกษตร โดยเป็นแหล่งผลิตผลไม้และผลไม้แปรรูปที่ส าคัญ 
ของประเทศ ทั้งนี้ ด้วยโครงข่ายของระบบคมนาคมขนส่งขนาดใหญ่ที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่อยู่ระหว่างด าเนินการ
พัฒนา เมื่อผนวกเข้ากับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ผู้ประกอบการ ตลอดจนเกษตรกรสามารถ
น ามาปรับประยุกต์ใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต แปรรูปให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน รวมทั้ง
ด าเนินการทางการตลาด เพ่ือเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายได้แบบมุ่งเป้า จึงเป็นโอกาสที่ภาคตะวันออก 
จะยกระดับการพัฒนาภาคการเกษตรไปสู่การเป็นฐานการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ได้มาตรฐาน 
ในระดับสากล และมีมูลค่าสูง 

ทั้งนี้ โอกาสและความเป็นไปได้ที่ภาคการเกษตรของภาคตะวันออกจะพัฒนาไปสู่ 
การเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน เป็นที่รู้จักและได้รับ  
การยอมรับอย่างกว้างขวาง ทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ ตั้งแต่ต้นทางการผลิตกระทั่ง ถึงมือ
ผู้บริโภคได้อย่างเป็นรูปธรรมนั้น ขึ้นอยู่กับศักยภาพของภาคส่วนในพ้ืนที่ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม 
ผลงานวิจัย รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ เพ่ือน ามาสร้างสรรค์คุณค่า และบริหารจัดการการผลิตและ
การตลาด รวมทั้งระบบโลจิสติกส์ เพ่ือสร้างความโดดเด่นและความน่าเชื่อถือให้กับสินค้าการเ กษตร 
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ที่เป็นอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ให้ภาคตะวันออกเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป
ที่มีความปลอดภัย สอดคล้องกับความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภค เพ่ือให้การพัฒนาด้านการเกษตร  
ในพ้ืนที่เป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้ให้เกิดความยั่งยืนแก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ และบรรลุสู่
เป้าหมายของภาคตะวันออกท่ีจะเป็นมหานครผลไม้เมืองร้อนแห่งเอเชีย  

3) แหล่งท่องเที่ยวที่มีความความหลากหลาย ซึ่งมีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ และ
โครงข่ายคมนาคมหลักที่ครอบคลุมทั่วถึง ประกอบกับกระแสห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อมและการรักษาสุขภาพ  
จะเป็นโอกาสส าหรับการท่องเที่ยวของภาคตะวันออกที่จะมุ่งพัฒนาสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ 
โดยภาคตะวันออกมีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลระดับนานาชาติเดิมที่มีชื่อเสียง อาทิ พัทยา บางแสน เกาะช้าง 
และเกาะเสม็ด ที่ยังคงเป็นแม่เหล็กส าคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นกลุ่มระดับล่าง มีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีศักยภาพที่สามารถยกระดับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ  
ที่มุ่งเน้นนักท่องเที่ยวกลุ่มศักยภาพหรือนักท่องเที่ยวระดับบน ทั้งชาวต่างประเทศและชาวไทย อาทิ เกาะหมาก 
เกาะกูด มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่หลากหลาย อาทิ อุทยานแห่งชาติ น้ าตก ที่สามารถจัดกิจกรรม  
การท่องเที่ยวเชิงผจญภัยที่หลากหลาย ทั้งวิ่ง เทรล (Trail Runing) ล่องแก่ง และมีพ้ืนที่ที่มีภูมิอากาศและ
ธรรมชาติที่เอ้ือต่อการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หรือเป็นที่อยู่อาศัยชั้นดี อาทิ ทุ่งโปรงทอง 
อุทยานแห่งชาติปางสีดา นอกจากนี้ ยังมีแหล่งเพาะปลูกพืชสมุนไพร ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และแหล่งสั่งสม 
ของภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย รวมทั้งพ้ืนที่ผลิตผลไม้ที่ส าคัญ ซึ่งสามารถพัฒนาและยกระดับให้ เป็น 
แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตลอดจนภาคตะวันออกยังคงมีความโดดเด่น 
ด้านวัฒนธรรม ประเพณี และศาสนา ที่มีเอกลักษณ์ของแต่ละพ้ืนที่ ซึ่งสามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรม ที่สามารถเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวอ่ืน ๆ และแหล่งท่องเที่ยวกระแสหลักได้อย่างหลากหลาย
ตลอดทั้งปี ในด้านการคมนาคมขนส่งภาคตะวันออกมีโครงข่ายคมนาคมหลักซึ่งเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทั้งภายใน
ภาคตะวันออก ภายในประเทศ และระหว่างประเทศ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็น 
ทางรถยนต์ ทางราง ทางน้ า และทางอากาศ อาทิ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา เรือเฟอร์รี่ หัวหิน - พัทยา 
ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของภาคตะวันออกได้เป็นอย่างดี ขณะเดียวกันกระแส  
การท่องเที่ยวที่ใส่ใจรักษ์สิ่งแวดล้อมและการดูแลรักษาสุขภาพทั้งกายและใจ จะช่วยยกระดับการท่องเที่ยว
ภาคตะวันออกสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและตอบสนองต่อความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายได้ทุกช่วงวัย  

ด้วยศักยภาพและโอกาสดังกล่าว การพัฒนาการท่องเที่ยวภาคตะวันออก จึงควร 
มุ่งยกระดับแหล่งท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยวทางเลือกของภาค สู่การเป็นจุดหมายการท่องเที่ยวระดับโลก 
ที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน และส่งเสริมความเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละพ้ืนที่และชุมชน อาทิ การท่องเที่ยว
ชายทะเลนานาชาติ การท่องเที่ยวธุรกิจไมซ์ (MICE Business Travel) การท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) 
และการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีคุณภาพและมีอัตลักษณ์ เช่น การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วยแพทย์แผนไทยและสมุนไพร การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการให้บริการด้านการท่องเที่ ยวให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
โดยเฉพาะด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย และสามารถท างานได้หลายหน้าที่ รวมทั้งมีจ านวนเพียงพอต่อ
ความต้องการ และให้ความส าคัญกับการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ด้านการท่องเที่ยว อาทิ การเข้าถึง
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่ถูกต้องและทันสมัย การจองเพ่ือเข้าแหล่งท่องเที่ยวและร่วมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวต่าง ๆ 
เพ่ือสร้างความประทับใจและความปลอดภัยในการท่องเที่ยวและตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว 
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พร้อมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนมีศักยภาพในการให้บริการด้านการท่องเที่ยวที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์และอัตลักษณ์
พ้ืนถิ่น ตลอดจนพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่ได้มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพ เพ่ือบรรลุเป้าหมายในการเพ่ิมคุณค่าและมูลค่าด้านการท่องเที่ยว 
และการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นอย่างทั่วถึง 

4) โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และดิจิทัลเทคโนโลยี (Digital 
Infrastructure) ที่จะครอบคลุมพื้นที่ของภาคตะวันออกในอนาคต จะช่วยสนับสนุนการพัฒนาเมือง และ
พื้นที่ชนบทของภาคตะวันออกให้มีขีดความสามารถในการรองรับความเจริญเติบโตได้หลากหลายมิติ 
อย่างเป็นรูปธรรม โดยพ้ืนที่ภาคตะวันออกมีโครงข่ายขนส่งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ ที่เชื่อมโยงพ้ืนที่
ภาคตะวันออกเข้ากับกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นศูนย์กลางความเจริญของประเทศ และจังหวัดต่าง ๆ ทั่วทุกภาค 
รวมถึงพ้ืนที่แนวชายแดนที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ด้านการค้า การลงทุน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างโอกาสให้เป็นพื้นที่เมือง
ในภาคตะวันออกที่เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนและเป็นพ้ืนที่ตั้งของอุตสาหกรรม สามารถพัฒนาขยายตัว
ทั้งในมิติการเป็นเมืองหน้าด่านที่เป็นประตูการค้าเชื่อมโยงกับราชอาณาจักรกัมพูชา และเป็นพ้ืนที่เมืองรองรับ 
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่างมั่นคง สามารถเป็นศูนย์กลางกระจายความเจริญไปยังพ้ืนที่ชุมชน 
จังหวัด และภูมิภาคโดยรอบ เพ่ือแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นไปยังภาคส่วนต่าง ๆ ในพ้ืนที่ได้อย่างทั่วถึงและ 
เท่าเทียมกัน โดยเฉพาะพ้ืนที่ EEC ที่ได้รับการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานในทุกมิติอย่างต่อเนื่อง จะเป็นศูนย์กลาง
และเป็นพ้ืนที่ที่เป็นก าลังหลักในการขับเคลื่อนภาคตะวันออกให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น เมื่อผนวกเข้ากับเจตนารมณ์
ของหลายจังหวัดในภาคตะวันออกที่ต้องการพัฒนาพ้ืนที่เมืองไปสู่การเป็นเมืองอัฉริยะ น่าอยู่ ส าหรับคนทุกกลุ่ม 
โดยน าโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัลเทคโนโลยีที่จะครอบคลุมพ้ืนที่เศรษฐกิจของภาคตะวันออกในอนาคต 
พัฒนามาเป็นฐานการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมในพ้ืนที่เมืองเป้าหมาย รวมทั้งประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตของ
ทุกสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT) ในการบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่เพ่ือสร้างสมดุลระหว่างพ้ืนที่อุตสาหกรรมและ
ที่อยู่อาศัย เพ่ือความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ผ่านการสร้างความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทาง
เชื่อมโยงสู่การพัฒนาพ้ืนที่ชนบท การท่องเที่ยว และการขนส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้
การขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองสามารถบรรลุเป้าหมายการเป็นเมืองอัจฉริยะ มีความน่าอยู่ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

ภาคตะวันออกจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการยกระดับศักยภาพของพ้ืนที่ด้วยการน า
เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการเมืองและพ้ืนที่ชนบทอย่างเป็นระบบตามบริบทของแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง สร้างมูลค่าให้กับระบบเศรษฐกิจด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือบริหารจัดการพลังงานที่สมดุลระหว่างการผลิตและการใช้เพ่ือลดการพ่ึงพาพลังงานจากระบบ
โครงข่ายหลัก และเพ่ือพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีสนองตอบต่อการด ารงชีวิตของคนทุกกลุ่ม ตลอดจนเพ่ือ
พัฒนาภาครัฐในพ้ืนที่มีความทันสมัยสามารถตอบสนองและให้บริการประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม  
มีประสิทธิภาพ ร่วมกับการให้ความส าคัญกับการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกกลุ่มอย่างเปิดกว้าง  

การพัฒนาภาคตะวันออกบนพ้ืนฐานของศักยภาพและโอกาสดังกล่าว จึงควรยกระดับ
การเป็นเมืองน่าอยู่ มีความสะดวกและปลอดภัย และเชื่อมโยงการพัฒนาทางเศรษฐกิจโดยน าเทคโนโลยีเข้ามา
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่และเมืองในแต่ละมิติ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเมือง การขนส่ง 
พลังงาน การใช้ชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับคนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม ตลอดจน
การด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและในมิติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพของคนในฐานะที่เป็นพลเมือง  
ของพ้ืนที่ในภาคตะวันออก ที่จะต้องพัฒนาตนเองให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง และเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ 
ประกอบด้วย ความรู้และมีการเสริมสร้างทักษะให้ตอบสนองกับทิศทางของการพัฒนาภาคตะวันออกอย่างต่อเนื่อง 
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5) พื้นที่ชายแดนเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ มีศักยภาพ สามารถยกระดับเป็นประตู 
ทางการค้าเชื่อมโยงกิจกรรมทางเศรษฐกิจกับราชอาณาจักรกัมพูชาและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
ซึ่งสอดรับกับนโยบายภูมิภาคนิยมที่ให้ความส าคัญกับการเชื่อมโยงการผลิตและการค้าระหว่างภูมิภาค
อาเซียนมากขึ้น ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะยิ่งส่งผลให้ 
การค้าชายแดนมีบทบาทส าคัญที่จะช่วยสนับสนุนการพัฒนาภาคตะวันออกยิ่งขึ้น ทั้งนี้ด้วยความพร้อมของ
โครงข่ายการคมนาคมที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ ตลอดจนทางราง  
ที่สามารถเชื่อมโยงสู่พ้ืนที่การค้าชายแดนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน รวมทั้งด่านชายแดนถาวร 
ที่มีศักยภาพเข้ากับท่าเรือขนาดใหญ่และสนามบินนานาชาติได้อย่างสะดวก รวดเร็ว นับเป็นจุดแข็งที่ท าให้
การค้าชายแดนภาคตะวันออกมีมูลค่าเพ่ิมขึ้นและเกินดุลอย่างต่อเนื่องจาก 75,229 ล้านบาทต่อปี   
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เป็น 100,122 ล้านบาทต่อปี ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และเมื่อผนวกเข้า
กับการที่ภาคตะวันออกเป็นพ้ืนที่การพัฒนาที่ส าคัญในแนวระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก -  ตะวันตก 
(EWEC) เชื่อมโยงประเทศพม่า – ไทย – ลาว - เวียดนาม จะยิ่งส่งผลท าให้ด่านชายแดน จุดผ่านแดน 
ภาคตะวันออกต้องเร่งพัฒนาขีดความสามารถเพ่ือเตรียมพร้อมรองรับโอกาสทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นได้เท่าทัน 
รวดเร็ว โดยพัฒนาความพร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐานและน าเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้ามาพัฒนา 
ปัจจัยสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับการบริการและการอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับกระบวนกา รขั้นตอน 
ด้านศุลกากรและเอกสาร ตลอดจนการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์เพ่ือให้กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
และการค้าชายแดน ทั้งที่เป็นจุดผ่านแดนถาวร จุดผ่านแดนชั่วคราว หรือจุดผ่อนปรน ตลอดจนเขตเศรษฐกิจ
ในภาคตะวันออกสามารถขยายศักยภาพและขีดความสามารถไปสู่การเป็นพ้ืนที่ประตูการค้าที่ส าคัญของ
ประเทศได้อย่างมั่นคง  

ด้วยศักยภาพของภาคตะวันออก ซึ่งเป็นพ้ืนที่ยุทธศาสตร์ส าคัญด้านการค้าชายแดนกับ
ราชอาณาจักรกัมพูชา เมื่อประสานเข้ากับปัจจัยสนับสนุนจากกระแสการพ่ึงพาเศรษฐกิจภายในภูมิภาค 
(Regionalization) เพ่ือลดความเสี่ยงต่อการหยุดชะงักของห่วงโซ่มูลค่าของโลก  อันเนื่องมากจากวิกฤต 
ที่ไม่สามารถควบคุมได้ รวมทั้งการก้าวเข้าสู่ความเป็นสังคมเมืองและการเติบโตของเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้าน
ที่ยังคงมีความเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้าอุปโภคบริโภคที่ผลิตจากประเทศไทย จะเป็นแรงขับเคลื่อนส าคัญที่จะ
สามารถผลักดันให้มูลค่าการค้าการลงทุนในชายแดนตะวันออกเพ่ิมขึ้นได้  

ทั้งนี้ โอกาสของภาคตะวันออก ในการที่จะสามารถสร้างสรรค์ประโยชน์และมูลค่า  
ทางเศรษฐกิจจากการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนได้อย่างเข้มแข็งนั้น ต้องให้ความส าคัญกับการระบุ  
แนวเขตระหว่างไทย - ราชอาณาจักรกัมพูชา ที่ชัดเจนและการเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการด้านศุลกากร 
ร่วมกับการบริหารจัดการแรงงานที่เข้ามาแบบเช้าไปเย็นกลับบริเวณด่านชายแดน และตรวจสอบสินค้าบริเวณ
ด่านและสินค้าผ่านแดนไปยังประเทศปลายทางให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นย า ตลอดจนยกระดับพ้ืนที่ 
จุดผ่อนปรนทางการค้าให้สามารถรองรับการค้าที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานทั้งด้านคมนาคมที่สามารถเชื่อมโยงเส้นทางพ้ืนที่สายหลักและสายรอง สู่ด่านการค้าชายแดน 
รวมทั้งไฟฟ้า ประปา และระบบอินเทอร์เน็ต เพ่ือสนับสนุนการให้บริการแก่ประชาชน นักท่องเที่ยว และ
ผู้ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ซึ่งจะส่งผลให้ภาคตะวันออกสามารถรักษาฐานเศรษฐกิจ
ชายแดนไทย - ราชอาณาจักรกัมพูชา ให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน รวมทั้งสามารถสนับสนุนการลด 
ความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจในภาพรวมของภาคและประเทศ 
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3.2.2 ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

1) ทักษะในการท างานร่วมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ของแรงงานในอุตสาหกรรม
เป้าหมายยังมีข้อจ ากัด อีกทั้งความต้องการใช้น้ าที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ส่งผลต่อความเสี่ยงต่อปัญหาการแย่งใช้น้ า
ในพื้นที่ภาคตะวันออก โดยพบว่าอุตสาหกรรมเป้าหมายซึ่งยังกระจุกตัวในพื้นที่ EEC มีการน าเทคโนโลยีขั้นสูง
มาใช้ในกระบวนการผลิต เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและลดการจ้างแรงงานที่มีทักษะต่ า ส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรม
ต้องการแรงงานที่มีทักษะความสามารถที่จะท างานร่วมกับเครื่องจักรและมีศักยภาพที่จะเรี ยนรู้ทักษะใหม่ ๆ 
ตลอดเวลา ในการยกระดับขีดความสามารถในการท างานของตนเอง อย่างไรก็ดีแรงงานส่วนใหญ่  
ในภาคอุตสาหกรรมของภาคตะวันออก มีทักษะในระดับต่ า ประกอบกับการเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ของ
ภาคตะวันออกในปี 2574 จะยิ่งส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมต้องเผชิญกับการขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะแรงงาน
ในระดับอาชีวศึกษา ส่งผลต่อผลิตภาพการผลิตของอุตสาหกรรมในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ
กรมการจัดหางานที่ระบุว่าอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ EEC มีความต้องการแรงงานในกลุ่มอาชีวศึกษาร้อยละ 
43.67 นอกจากนี้ ความต้องการใช้น้ าของภาคตะวันออกมีแนวโน้มที่เพ่ิมสูงขึ้น เนื่องจากการขยายตัวของ
ชุมชนเมือง รวมทั้งการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจะส่งผลให้อุตสาหกรรมมีความต้องการใช้น้ าสูง โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์อโลหะ ส่งผล ให้ประเด็น 
ความมั่นคงและความสมดุลของการจัดสรรน้ าจะยิ่งทวีความเข้มข้นและเป็นโจทย์ส าคัญ ที่ส่งผลต่อขีดความสามารถ
ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกที่ต้องเร่งเตรียมความพร้อมและหาแนวทางแก้ไข  เพ่ือรักษา 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมภาคตะวันออกให้คงความเป็นพ้ืนที่อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและ
เป็นเครื่องจักรส าคัญ (Growth Engine) ในการสร้างความเจริญให้กับภาคตะวันออกและประเทศได้อย่างมั่นคง  
จึงต้องให้ความส าคัญกับการเร่งพัฒนาก าลังแรงงานให้มีคุณภาพและปริมาณที่สอดคล้องเพียงพอกับ  
ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมบนพ้ืนฐานความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการและสถาบันการศึกษา  
เพ่ือผลิตก าลงคนและแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถ  
ที่สอดคล้องกับพัฒนาการของอุตสาหกรรมเป้าหมายในภาคตะวันออกที่มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและ  
มีการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว อีกทั้งควรน าแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับใช้ในกระบวนการ
การผลิตในการบ าบัดน้ าเสียในโรงงานอุตสาหกรรม และวางแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและจัดสรร
ทรัพยากรน้ าในพ้ืนที่อย่างเป็นระบบ เพ่ือสร้างสมดุลด้านการใช้น้ าระหว่างสาขาการผลิตต่าง ๆ ในพ้ืนที่ซึ่งจะช่วยลด
ภาวะพ่ึงพิงน้ าจากธรรมชาติและความเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ าของภาคตะวันออกในอนาคต  โดยการใช้
ฐานข้อมูลในการวางแผนการจัดการน้ าอย่างแม่นย า เป็นระบบ และสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน  
ในการปฏิบัติตามแผนการจัดสรรน้ าร่วมกับส่งเสริมการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียน  
เพ่ือลดความเสี่ยงต่อการเกิดความขัดแย้งในการใช้น้ าระหว่างภาคการผลิตในพ้ืนที่ภาคตะวันออก 

2) ผลผลิตทางการเกษตรของภาคตะวันออกมีความเสี่ยงต่อความผันผวนของราคา 
และการขาดแคลนแรงงาน อันเนื่องมาจากการเข้าสู่สังคมสูงวัย ในขณะที่รูปแบบการท าการเกษตรยังใช้
แรงงานและเคมีการเกษตรเข้มข้น ซึ่งจะส่งผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการเกษตร  
โดยพื้นที่เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ยังมีสัดส่วนน้อย เพียงร้อยละ 6.0 ของพ้ืนที่เกษตรภาคตะวันออก 
โดยพบว่าการเกษตรของภาคตะวันออกมีเทคนิคการผลิตแบบดั้งเดิม ตลอดจนการเข้าถึงและยอมรับ
เทคโนโลยีของเกษตรกรรายย่อย ซึ่งมีพ้ืนที่เพาะปลูกขนาดเล็กยังคงมีข้อจ ากัด ส่งผลให้ในกระบวนการผลิต
ยังคงมีการใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมีสูง เพ่ือมุ่งเน้นผลลัพธ์การผลิตเชิงปริมาณ ส่งผลต่อต้นทุนและรายได้ของ
ครัวเรือนเกษตร นอกจากนี้ค่าจ้างแรงงานและราคาวัสดุการเกษตร โดยเฉพาะปุ๋ยเคมี สารเคมีที่ใช้ใน
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กระบวนการผลิตยังมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้รูปแบบการท าการเกษตรแบบดั้งเดิมที่ใช้
ปัจจัยการผลิตและแรงงานเข้มข้นต้องเผชิญกับการสูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศคู่แข่ง 
อาทิ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่มีต้นทุนการผลิตโดยเปรียบเทียบต่ ากว่าอย่าง 
ไม่อาจหลีกเลี่ยงได ้ยิ่งไปกว่านั้น ความต้องการใช้น้ าในภาคเกษตรของตะวันออกยังมีแนวโน้มที่เพ่ิมข้ึน ในขณะ
ที่ระบบชลประทานมีความครอบคลุมเพียง ร้อยละ 22.8 ของพ้ืนที่ท าการเกษตร ประกอบกับความต้องการใช้
น้ าในการอุปโภค บริโภค และอุตสาหกรรมที่เพ่ิมสูงขึ้น จะยิ่งส่งผลกดดันให้ประเด็นความขัดแย้งด้าน 
การจัดสรรทรัพยากรน้ าทวีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 

นอกจากนี้ การที่โครงสร้างของก าลังแรงงานในภาคการเกษตรซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ
และมีศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีการเกษตรที่จ ากัด ขณะที่การเข้ามาของแรงงานหนุ่มสาวในภาคการเกษตร 
เพ่ือทดแทนแรงงานเกษตรสูงวัยยังมีจ านวนน้อย ท าให้การท าการเกษตรต้องจ้างแรงงานทั้งต่างถิ่นและ  
ต่างด้าวเพ่ิมมากขึ้น ส่งผลต่อผลิตภาพทางการเกษตรโดยรวม ยิ่งไปกว่านั้น การเกษตรของภาคตะวันออก  
ยังมีแรงกดดันจากภายนอก จากมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี อาทิ มาตรการด้านสุขอนามัยพืช  
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพัฒนาอย่างยั่งยืน และการให้ความส าคัญกับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและผลิตภัณฑ์
การเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยได้มาตรฐานสากล ซึ่งจะส่งผลให้สินค้าเกษตรของภาคตะวันออก
ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการและกระบวนการผลิตให้สามารถตอบสนองต่อกระแสความต้องการของตลาด  
ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างเท่าทัน  

ดังนั้น การบรรเทาและแก้ปัญหาที่ภาคการเกษตรของภาคตะวันออกต้องเผชิญและ 
จะมีแนวโน้มสูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขัน อันเนื่องมาจากข้อจ ากัดของปัจจัยภายในพ้ืนที่และ 
ภัยคุกคามจากปัจจัยภายนอก ที่จะส่งผลต่อศักยภาพของพ้ืนที่ จะต้องให้ความส าคัญกับการปรับกระบวนการ
การผลิตไปสู่การผลิตและแปรรูปสินค้าที่มุ่งสู่การสร้างมูลค่าเพ่ิม ด้วยการพัฒนาคุณภาพให้มีความปลอดภัย 
ได้มาตรฐานสากล โดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) รวมทั้งสร้างบรรยากาศการเข้าสู่ธุรกิจ
การเกษตรสมัยใหม่ให้กับคนรุ่นใหม่ โดยการสนับสนุนบทบาทของเกษตรกรในการเพ่ิมประสิทธิภาพ  
การบริหารจัดการฟาร์ม กิจกรรมหลังการเก็บเกี่ยว รวมถึงการเข้าถึงตลาด ตลอดจนให้ความส าคัญกับ  
การบริหารจัดการน้ าเพ่ือการเกษตรทั้งระบบ โดยจัดหาแหล่งน้ าต้นทุนและระบบการกระจายน้ าส าหรับ
การเกษตรในพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน และสร้างองค์ความรู้ในการบริหารจัดการน้ า ให้กับผู้มีส่วนได้เสียใน 
การใช้น้ าทุกภาคส่วน 

3) การท่องเที่ยวมุ่งเน้นสร้างรายได้เชิงปริมาณมากกว่าการให้ความส าคัญกับ
คุณภาพของนักท่องเที่ยว ส่งผลให้แหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว  อีกทั้งพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ กลุ่มสูงอายุที่มีรายได้สูง ยังมีรูปแบบการท่องเที่ยวและการใช้จ่ายที่
เปลี่ยนแปลงไปสู่การแสวงหาประสบการณ์ตรงจากการท่องเที่ยวที่มีลักษณะเฉพาะบุคคล (Customized 
Tourism) และให้ความส าคัญกับมาตรฐานการให้บริการที่ค านึงถึงคุณภาพ สุขอนามัย และความปลอดภัยยิ่งขึ้น 
ซึ่งเป็นแรงกดดันให้ธุรกิจท่องเที่ยวในพ้ืนที่ภาคตะวันออกต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบและน าเสนอกิจกรรม เพ่ือดึงดูด
นักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพที่มีก าลังซื้อสูงให้เดินทางเข้ามาใช้จ่ายและพ านักในพ้ืนที่ให้ยาวนานมากขึ้น โดยพบว่า 
การท่องเที่ยวของภาคตะวันออกยังขาดการพัฒนากิจกรรมและเชื่อมโยงชุมชนที่มีศักยภาพ เพ่ือร่วมสร้างมูลค่าเพ่ิม
ที่จะกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว ท าให้มีความเสี่ยงที่จะต้องเผชิญกับการสูญเสียขีดความสามารถ
ให้แก่พ้ืนที่และประเทศเพ่ือนบ้านที่มีแหล่งท่องเที่ยวสมบูรณ์และมีการน าเสนอกิจกรรมที่หลากหลายน่าดึงดูด
มากกว่า อีกทั้งการให้บริการของธุรกิจหลักด้านการท่องเที่ยว ทั้งที่เป็นธุรกิจโรงแรมที่พักและภัตตาคาร 
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รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเพ่ือสุขภาพ อาทิ นวด สปาและสมุนไพร ยังประสบกับประเด็น
ปัญหาด้านความเชื่อม่ันด้านคุณภาพการให้บริการที่ยังไม่ได้มาตรฐานสากล ทั้งในมิติของศักยภาพของบุคลากร
และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ยิ่งไปกว่านั้นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังเป็นความท้าทายส าคัญที่จะส่งผล
กระทบต่อแหล่งท่องเที่ยว โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล ซึ่งเป็นจุดขายส าคัญของภาคตะวันออก  
ให้มีแนวโน้มต้องประสบกับปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้น ท าให้สูญเสียทัศนียภาพ  
ที่สวยงามซึ่งเป็นต้นทุนด้านการท่องเที่ยวที่ส าคัญของพ้ืนที่ 

การท่องเที่ยวที่เน้นเติบโตเชิงปริมาณมากกว่าคุณภาพและน าเสนอแหล่งท่องเที่ยวทาง
กายภาพโดยขาดการเชื่อมโยงกับการพัฒนาก าลังคนและศักยภาพของธุรกิจหลักและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องให้พร้อมรับ
กระแสการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนขาดการเชื่อมโยงเมืองหลัก - เมืองรองด้านการท่องเที่ยวเพ่ือเสริมสร้าง 
ขีดความสามารถกระจายประโยชน์และลดความเสี่ยง จึงเป็นประเด็นส าคัญท่ีภาคตะวันออกต้องปรับปรุงแก้ไข
เพ่ือลดทอนจุดอ่อนและเตรียมพร้อมรับความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยว
ของพ้ืนที่ เพ่ือขับเคลื่อนภาคการท่องเที่ยวให้เติบโตได้อย่างเข้มแข็ง โดยภาคตะวันออกต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การท่องเที่ยวไปสู่การท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพ มีการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ทั้งในมิติของ
มาตรฐานและความปลอดภัย ตลอดจนการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และ 
ความเข้มแข็งทางสังคมวัฒนธรรม โดยยกระดับมาตรฐานการให้บริการในด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย 
พร้อมทั้งส่งเสริมการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวและคุณภาพการให้บริหารให้โดดเด่นและน่าประทับใจ 
ก าหนดกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมายเฉพาะที่มีความเต็มใจจ่ายสูง เช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงอาหาร
และวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจและ MICE การท่องเที่ยวเชิงกีฬา และการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค 
บนพื้นฐานของความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะชุมชนที่เป็นผู้ใกล้ชิดและได้รับผลกระทบโดยตรง
ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว โดยการให้ชุมชนรอบแหล่งท่องเที่ยวมีการออกแบบ 
การท่องเที่ยวคุณภาพที่เหมาะกับพ้ืนที่ค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของแหล่งท่องเที่ยวของพ้ืนที่ตนเอง 
ตลอดจนปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการด้านการเดินทางเข้าสู่พ้ืนที่ให้มีความสะดวกสบายและมี  
ความปลอดภัยมากขึ้นโดยค านึงถึงความสวยงามและกลมกลืนกับสภาพพ้ืนที่และแหล่งท่องเที่ยว 

4) การเคลื่อนย้ายของแรงงานแฝงและแรงงานต่างด้าวเข้ามาในพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อมและคุณภาพในการด ารงชีวิตของประชาชนในภาคตะวันออก โดยภาคตะวันออกเป็นแหลง่ที่ตั้งของ
นิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และโรงงานอุตสาหกรรมจ านวนมาก ทั้งในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก รวมทั้ง
จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมและการคมนาคมขนส่งจ านวนมาก สภาพการจราจร
ที่แออัด รวมทั้งการเพ่ิมขึ้นของประชากรและการขยายตัวของเมือง ท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายของคนเข้ามาอยู่
ในเมืองใหญ่มากขึ้น ส่งผลให้เกิดประชากรแฝงจ านวนมาก โดยเฉพาะในจังหวัดชลบุรีและระยอง รวมทั้ง
พฤติกรรมของประชาชนในการจัดการขยะชุมชนที่ไม่เหมาะสม ได้ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม ฝุ่นละออง
ขนาดเล็กทั้ง PM10 และ PM2.5 ขยะและน้ าเสียชุมชน และปัญหาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนที่ลดลง จากปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติดที่มีความรุนแรงเพ่ิมขึ้น ประกอบกับรูปแบบการ  
ใช้ชีวิต (Lifestyle) ที่มีแนวโน้มให้ความส าคัญกับความต้องการที่เป็นปัจเจกและตอบสนองตนเองมากขึ้น  
จะส่งผลให้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนเมืองที่เคยช่วยเหลือเกื้อกูลกันเลือนหายไปจากสังคม และถูกแทนที่ด้วย
กระแสการซึมซับวัฒนธรรมจากต่างเชื้อชาติที่ถูกเร่งเร้าด้วยการแสวงหารายได้และการแข่งขัน  ซึ่งแตกต่างไป
จากรากฐานที่เป็นทุนทางวัฒนธรรมดั้งเดิมในหลายพื้นท่ีเป็นจุดแข็งที่ช่วยส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว นอกจากนี้ 
การที่เมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจส าคัญของภาคตะวันออกมีประชากรแฝง แรงงานต่างชาติและต่างด้าว  
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เป็นจ านวนกว่า 3 แสนคน หรือคิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 14.0 ของแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตของ
ประเทศ ซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะส่งผลต่อขีดความสามารถและความครอบคลุมในการให้บริการ 
ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ รวมถึงความทั่วถึงและเป็นธรรมของระบบสาธารณสุข การศึกษา การบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมที่คนในเมืองและพ้ืนที่ชนบทในภาคตะวันออกควรต้องได้รับบริการขั้นพ้ืนฐานอย่างเพียงพอ 

ด้วยข้อจ ากัดและประเด็นท้าทายดังกล่าว การพัฒนาภาคตะวันออกเพ่ือส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กับการรักษาอัตลักษณ์ทางวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน พร้อมกับการสร้าง
ความเจริญทางเศรษฐกิจในภาคการผลิตที่เป็นศักยภาพของพ้ืนที่ จึงมีความจ าเป็นต้องเร่งให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาเมืองที่เป็นศูนย์กลางความเจริญเติบโตในพ้ืนที่ภาคตะวันออกให้มีสภาพแวดล้อม ทั้งทางเศรษฐกิจที่
ทันสมัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ความเป็นอยู่ของคนในสังคมที่เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างพ้ืนฐาน
เมืองและสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ สอดรับกับความต้องการของคนทุกกลุ่ม ทรัพยากรธรรมชาติที่มีการใช้
ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ และภาครัฐในพ้ืนที่มีความทันสมัยตอบโจทย์กับความต้องการของประชาชนใน
บริบทของพ้ืนที่อย่างรวดเร็ว โปร่งใส เพ่ือสร้างนิเวศแวดล้อมในทุกมิติของเมืองให้เอ้ือต่อการเสริมสร้าง
ศักยภาพของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนในภาคตะวันออกให้สามารถมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไปสู่การเป็น
พ้ืนที่ยุทธศาสตร์ ที่เป็นเครื่องยนต์หลักในการเสริมสร้างความเจริญเติบโตให้กับประเทศ (Growth Engine) ได้
อย่างยั่งยืน บนพ้ืนฐานของการกระจายความเจริญและประโยชน์จากพ้ืนที่เมืองลงสู่พ้ืนที่ชนบทด้วยการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน โดยค านึงถึงบริบทของแต่ละพ้ืนที่ ตลอดจนอัตลักษณ์และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่น เพ่ือให้คนในทุก
ช่วงวัยของพ้ืนที่ภาคตะวันออกมีคุณภาพชีวิตโดยรวมดีขึ้น 

5) การขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และการเติบโตของเมืองในภาคตะวันออก 
เม่ือผนวกเข้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ของพ้ืนที่ รวมถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคตะวันออก โดยพ้ืนที่ป่าไม้ของภาคตะวันออก มีสัดส่วน 
คิดเป็นเพียงร้อยละ 22.0 ของพ้ืนที่ภาคตะวันออกทั้งหมด ซึ่งต่ ากว่าค่าเป้าหมายตามนโยบายป่าไม้แห่งชาติ  
ของประเทศที่ก าหนดสัดส่วนไว้ที่ร้อยละ 40.0 ซึ่งเป็นระดับที่ท าให้สมดุลและความหลากหลายทางชีวภาพ 
ในระบบนิเวศสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับ การขยายตัวการด าเนินกิจกรรมของ
ภาคอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก ยังส่งผลให้ปริมาณกากของเสียโรงงานอุตสาหกรรมที่อันตราย  
มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2564 ปริมาณกากของเสียโรงงานอุตสาหกรรมที่อันตรายมีสัดส่วน  
ถึงร้อยละ 60.0 จากปริมาณกากของเสียโรงงานอุตสาหกรรมที่อันตรายทั้งประเทศ นอกจากนี้ พ้ืนที่
การเกษตรของภาคตะวันออกยังประสบกับภัยแล้งซ้ าซากในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 34.0 
ของพ้ืนที่ภาคตะวันออก ซึ่งมีแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะมีความถี่ในการเกิดบ่อยและ
รุนแรงมากยิ่งขึ้น จะยิ่งส่งผลให้พ้ืนที่ดังกล่าวจะต้องประสบกับปัญหาภัยแล้งซ้ าซาก และจะส่งผลกระทบต่อ 
ขีดความสามารถในการแข่งขันทางการเกษตรในภาคตะวันออก รวมถึงคุณภาพชีวิตเกษตรกรในพ้ืนที่  

ดังนั้น เพ่ือให้ภาคตะวันออกยังคงรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันของพ้ืนที่ไว้ได้ 
บนพ้ืนฐานการพัฒนาที่สมดุลระหว่างเศรษฐกิจเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงควรมุ่งเน้น 
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ รู้คุณค่าและยั่งยืน ร่วมกับการสร้างความพร้อม
ให้กับภาคส่วนในพ้ืนที่ ในการป้องกันและรับมือกับปัญหาภัยพิบัติได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที ด้วยการสนับสนุน
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ตลอดจนให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการปริมาณขยะอันตราย 
ในภาคอุตสาหกรรม และมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู คุ้มครองป่าไม้ และการใช้ประโยชน์
ที่สอดคล้องกับขีดความสามารถในการฟ้ืนฟูของทรัพยากรแต่ละประเภทอย่างเหมาะสม 
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4. เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค 
4.1 บทบาทของภาค ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ผ่านมา ภาคตะวันออกมี

ความส าคัญต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นที่ตั้งของ  
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งเป็นฐานอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ส าคัญของประเทศ มีโครงข่ายคมนาคมขนส่ง 
ที่มีประสิทธิภาพทั้งทางถนน ทางราง ทางอากาศ และทางทะเล และเป็นแหล่งการค้าชายแดนกับราชอาณาจักร
กัมพูชาที่สามารถเชื่อมโยงการค้ากับประเทศในภูมิภาคอาเซียน และเอเชียแปซิฟิกได้อย่างสะดวก นอกจากนี้  
ยังเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่ส าคัญของประเทศ โดยเฉพาะผลไม้ สุกร ไก่ กุ้งทะเล รวมทั้งมีศักยภาพในการต่อยอด
การพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ขณะเดียวกัน ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ ทั้งการท่องเที่ยวชายทะเล การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์ การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย และ
การท่องเที่ยวเชิงอารยธรรม  

ดังนั้น ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ภาคตะวันออกจะยังคงเป็นจักรกลส าคัญในการสนับสนุน 
ให้เกิดการพลิกโฉมและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน และสามารถรับมือกับ  
การเปลี่ยนแปลงและปรับตัวให้อยู่รอดอย่างมั่นคง ท่ามกลางสภาวะวิกฤติทั้งในระยะสั้นและระยะย าว  
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 “เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน”  
ตามบทบาทของภาคตะวันออกที่ยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การผลิตอาหารปลอดภัย  
ได้มาตรฐาน การท่องเที่ยวคุณภาพ การค้าชายแดน และการเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการค้า การท่องเที่ยว 
และโลจิสติกส์ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

4.2 ทิศทางการพัฒนาภาค การพัฒนาภาคตะวันออกในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 มุ่งเน้นการพัฒนา
ที่สอดคล้องกับศักยภาพและบริบทของภาคให้เป็น “ฐานเศรษฐกิจสีเขียวชั้นน าของอาเซียน ควบคู่กับ
คุณภาพการด ารงชีวิตของประชาชนที่ดี” โดยก าหนดทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออก (Eastern Direction) ที่ให้
ความส าคัญกับการสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน และการฟ้ืนฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ใน 6 ประเด็นการพัฒนาที่ต้องบรรลุ 
(SHAREs) ได้แก่ (1) การพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายในพ้ืนที่ภาคตะวันออก (S-curve & New S-curve 
Hub: S) Z2) การพัฒนาพ้ืนที่ให้มีความทันสมัย น่าอยู่ สอดรับกับความต้องการของคนทุกกลุ่ม (High Standard 
Living Cities: H) (3) การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและชุมชน (Agro and Community 
based Tourism: A) (4) การฟ้ืนฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
และเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
(Resilience of Nature: R) (5) การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและเมืองชายแดน เชื่อมโยง
เศรษฐกิจและการค้าภายในประเทศและระหว่างประเทศในอาเซียน (Economic Linkage: E) และ  
(6) การผลิตผลไม้คุณภาพสูงมุ่งสู่การเป็น “มหานครผลไม้เมืองร้อนแห่งเอเชีย” และการผลิตอาหารและ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรปลอดภัยที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง (Safe Fruit, Food and Herb Cities: S)  
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4.3 เป้าหมายการพัฒนาภาค ภาคตะวันออกมีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจให้เกิดการ
ขยายตัวอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และเกิดการกระจายรายได้อย่างทั่วถึงทุกพ้ืนที่ ควบคู่กับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนที่ด ีโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

4.4 ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ค่าฐาน ค่าเป้าหมาย  
2566 - 2570 

1. อัตราการขยายตัวผลติภณัฑ์ภาค
ตะวันออก (ร้อยละ)  

 

มูลค่าผลติภณัฑ์ภาคแบบปรมิาณลูกโซ ่
เฉลี่ยปี 2560 - 2563  

1,732,438.21 ล้านบาท 

อัตราการขยายตัวผลติภณัฑ์ภาค 
เฉลี่ยปี 2560 - 2563  

ร้อยละ 1.0 ต่อปี 

อัตราการขยายตัวผลติภณัฑ์ภาคเฉลี่ย
ร้อยละ 6.0 ต่อปี 

 

2. สัมประสิทธ์ิความไมเ่สมอภาค  
(Gini Coefficient) ในการกระจาย
รายได้ของภาคตะวันออก 

ปี 2562 
0.392 

ลดลงต่ ากว่า 0.392 
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4.5 แนวทางการพัฒนา เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาภาคตะวันออกให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ที่มุ่งเน้นการยกระดับเศรษฐกิจ ทั้งภาคการผลิต
และบริการให้มีมูลค่าสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เกิดการกระจายรายได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของครอบครัว เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม และการรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์และมีคุณภาพที่ดี พร้อมทั้งเป็นมรดกตกทอดส่งต่อสู่คนรุ่นหลัง โดย มี
เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาคตะวันออก ดังนี้ 

4.5.1 พัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายให้เป็นก าลังหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวของ
ภาคตะวันออก โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และนวัตกรรมสีเขียว ผลิตก าลังคนให้มีศักยภาพ และเพ่ิมขีด
ความสามารถของผู้ประกอบการรายย่อย โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

ตัวชี้วัด ค่าฐาน ค่าเป้าหมาย 
2566 - 2570 

อัตราการขยายตัวผลติภณัฑ์สาขา
อุตสาหกรรม ภาคตะวันออก (ร้อยละ) 

มูลค่าผลติภณัฑ์ภาคสาขาอุตสาหกรรม  
แบบปริมาณลูกโซ ่

เฉลี่ยปี 2560 – 2563 
882,657,.73 ล้านบาท 

อัตราการขยายตัวผลติภณัฑ ์
สาขาอุตสาหกรรม 

เฉลี่ยปี 2560 - 2563  
ร้อยละ 1.1 ต่อป ี

อัตราการขยายตัวผลติภณัฑ์ 
สาขาอุตสาหกรรม 

เฉลี่ยร้อยละ 2.4 ต่อป ี
 

1) พัฒนาเขตพัฒนาพิ เศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC)  
ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา และระยอง ให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

• เสริมสร้างศักยภาพของอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยประยุกต์ใช้งานวิจัย 
และพัฒนา และน าโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG)  มาประยุกต์ใช้ตลอดกระบวนการผลิต รวมทั้งการลดกากของเสีย 
ในภาคอุตสาหกรรม ร่วมกับการส่งเสริมการใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีขั้นสูง  และนวัตกรรม 
ที่เหมาะสมกับศักยภาพและความพร้อมของอุตสาหกรรมเป้าหมายในพ้ืนที่ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการเปลี่ยนผ่าน
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของพ้ืนที่ไปสู่การเป็นพ้ืนที่หลักของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
และมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับต่ า สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมสูง เชื่อมโยงสู่การซื้อขายคาร์บอนเครดิต 
และมีการกระจายผลประโยชน์ลงสู่ทุกภาคส่วนในระดับพ้ืนที่ได้อย่างทั่วถึง อาทิ การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์
และชิ้นส่วนสู่ยานยนต์แห่งอนาคต (ยานยนต์ไฟฟ้า) การพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น 
(อาทิ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ) 

• พัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) และวิสาหกิจ SMEs ตลอด
ห่วงโซ่อุปทาน ให้สามารถปรับตัวเข้าสู่เวทีการแข่งขันรูปแบบใหม่ โดยการเสริมสร้างความรู้ด้านการผลิตและ
ความรู้พ้ืนฐานทางธุรกิจ โดยเฉพาะความรู้และทักษะด้านดิจิทัล การเงิน การตลาดยุคใหม่ การเข้าถึงตลาดส่งออก 
รูปแบบธุรกิจต่าง ๆ  ผ่านสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนาในพื้นที่ หรือเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (EECi) และเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมพิเศษต้นแบบ (EECd) เพ่ือบ่มเพาะความรู้ และพัฒนา
ศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการ ตลอดจนการเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการ SMEs และ 
Stratup ในพ้ืนที่ เพ่ือให้สามารถเชื่อมโยงตัวเองเข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าการผลิตของอุตสาหกรรมเป้าหมายได้ ส่งเสริม 
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การสร้างเครือข่ายและพันธมิตรธุรกิจ จับคู่และสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือของผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มี
ศักยภาพ กับ Startup และ SMEs ในพ้ืนที ่

2) ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ 
ที่มีศักยภาพ โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับบริบทและศักยภาพของพ้ืนที่ บนพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมจาก
ภาคีการพัฒนาในพ้ืนที่ ด้วยการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและ
อุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดยน ารูปแบบการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกมา
เป็นต้นแบบ อาทิ การก าหนดสิทธิประโยชน์และแรงจูงใจ และการสร้างความพร้อมด้านแรงงานที่มีทักษะสูง  

3) ส่งเสริมอุตสาหกรรมอัญมณีให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม และก้าวสู่การเป็นเมืองอัญมณี
แห่งอาเซียน รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวมูลค่าสูง โดยการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึง
แหล่งวัตถุดิบที่มีปริมาณเพียงพอและราคาที่เหมาะสม การเพ่ิมจ านวนแรงงานที่มีทักษะฝีมือ ความช านาญเฉพาะ 
และความประณีตในการเจียระไนเพชรและพลอย การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและความคิดสร้างสรรค์  
ในการออกแบบ การเจียระไน และการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับให้สอดรับกับความต้องการ และรสนิยมของ
ผู้บริโภคและนักท่องเที่ยว รวมทั้งการตรวจสอบรับรองมาตรฐาน ตลอดจนพัฒนาจังหวัดจันทบุรีให้เป็น
ศูนย์กลางอัญมณีแห่งอาเซียน ที่มีศักยภาพในการเจียระไนอัญมณี และเป็นแหล่งค้าขายอัญมณีที่มีคุณภาพ  
ได้มาตรฐานสากล และส่งเสริมการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ตลาดอัญมณีเป็นแหล่งท่องเที่ยวในอีกรูปแบบหนึ่งของ
ภาคตะวันออก  

4) พัฒนาผลิตภาพแรงงานของอุตสาหกรรมหลัก โดยการสร้างเครือข่ายระหว่าง 
ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งผู้ประกอบการ สถาบันการศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมของทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีศักยภาพ  
เพ่ือยกระดับทักษะฝีมือแรงงานด้วยการสร้างทักษะใหม่ ยกระดับทักษะเดิม และปรับเปลี่ยนทักษะที่มีอยู่ให้ตรงกับ
ความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมายในพ้ืนที่ (New skill/Upskill/Reskill) รวมทั้งสนับสนุนการจ้างงานผู้สูงวัย
ที่มีศักยภาพ มีความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพ่ือลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรม 

5) ส่งเสริมการรับรองมาตรฐานสากลของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นต่อ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยอ านวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะวิสาหกิจ
เริ่มต้น (Startup) และวิสาหกิจ SMEs สามารถเข้าถึงการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ได้อย่างสะดวก ทั่วถึง และ 
ในราคาที่เหมาะสม 

4.5.2 พัฒนาการเกษตรคุณภาพให้เชื่อมโยงสู่การผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย  
สู่ห่วงโซ่การผลิตในระดับประเทศ และการให้บริการส่งเสริมสุขภาพ อาทิ การใช้อาหารบ าบัด พืชสมุนไพร
ทางการแพทย์ เพ่ือให้เกิดการยกระดับกระบวนการการผลิตและการตลาด รวมทั้งการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า
เกษตรหลักของภาค โดยการส่งเสริมการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป 
ที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม การส่งเสริมคุณภาพมาตรฐานสากล และการบริหาร
จัดการด้านการเก็บรักษาและการขนส่ง โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้  
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ตัวชี้วัด ค่าฐาน ค่าเป้าหมาย 
2566 - 2570 

อัตราการขยายตัวผลติภณัฑ ์
ภาคเกษตร ภาคตะวันออก 

มูลค่าผลติภณัฑ์ภาคเกษตร  
แบบปริมาณลูกโซ ่

เฉลี่ยปี 2560 - 2563  
85,415.98 ล้านบาท 

อัตราการขยายตัวผลติภณัฑ์ภาค
เกษตร เฉลี่ยปี 2560 - 2563  

ร้อยละ 2.7 ต่อปี 

อัตราการขยายตัวผลติภณัฑ์ 
ภาคเกษตร  

เฉลี่ยร้อยละ  4.0 ต่อป ี
 

1) เสริมสร้างผลิตภาพการผลิตผลไม้ของภาคตะวันออกให้มีประสิทธิภาพ  
ได้มาตรฐานสากล เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด น าไปสู่การพัฒนาให ้
ภาคตะวันออกเป็นมหานครผลไม้เมืองร้อนแห่งเอเชียที่มีรสชาติเฉพาะถิ่น ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  
ด้วยการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัยที่พร้อมใช้ ควบคู่กับภูมิปัญญาท้องถิ่น และระบบบริหารจัดการ 
ที่มีประสิทธิภาพในการปรับปรุงการใช้ทรัพยากรการผลิตด้านการเกษตรของภาคตะวันออกให้มีประสิทธิภาพสูง 
โดยเฉพาะทรัพยากรดิน เพ่ือให้มีคุณภาพและความพร้อมส าหรับการเพาะปลูก การบริหารจัดการการผลิตและ 
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ าเพ่ือการเกษตร ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ าพร้อมทั้งระบบการกระจายน้ าในพ้ืนที่
เกษตรนอกเขตชลประทาน เพ่ือให้ได้ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัยและได้มาตรฐานสากล 
ตลอดจนการพัฒนาระบบการเก็บรักษาและการขนส่งสินค้าเพ่ือคงคุณภาพความสดใหม่ก่อนถึงมือผู้บริโภค 

2) พัฒนาประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงและแปรรูปสัตว์น้ าเศรษฐกิจที่ส าคัญของ 
ภาคตะวันออก เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนอย่างทั่วถึง โดยใช้งานวิจัยและนวัตกรรม 
ในการผลิตสัตว์น้ า โดยเฉพาะพ่อพันธุ์แม่พันธุ์และการแปรรูปสัตว์น้ าที่มีคุณภาพ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี 
ในการจัดการฟาร์มและส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าแบบระบบปิด เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต 
และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมก ากับการท าประมงชายฝั่งอย่างรับผิดชอบ และมีมาตรฐาน การปฏิบัติ
บนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  

3) ยกระดับพืชสมุนไพรให้เป็นธุรกิจสมุนไพรสู่ตลาดสากล โดยส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนา การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และนวัตกรรมในการผลิตพืชสมุนไพรเพ่ือการพาณิชย์ให้ได้มาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ ยกระดับการแปรรูปสมุนไพรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและต่อยอดไปสู่การผลิตสารสกัด 
ให้ตรงตามความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ พัฒนาระบบการตรวจรับรองมาตรฐานการผลิต 
พืชสมุนไพรให้มีประสิทธิภาพ และเร่งเพ่ิมช่องทางการจัดจ าหน่ายและสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของ
พืชสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย  

4) สนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนจากพืชพลังงาน เพื่อช่วยลดการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกทั้งในระดับภาคและประเทศ โดยการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารจัดการการผลิตมันส าปะหลัง
และอ้อยโรงงานที่สามารถต้านทานต่อโรค และมีปริมาณและคุณภาพผลผลิตที่เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาด ด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิต 
ไบโอเอทานอลจากมันส าปะหลังและอ้อยโรงงานที่มีคุณภาพ  
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5) เสริมสร้างศักยภาพการผลิตและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ส าคัญ
ของภาคตะวันออก ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ โดยการสนับสนุน ส่งเสริม
ให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและพันธุ์สัตว์ที่มีคุณภาพได้
โดยง่าย เพ่ือน ามาใช้ในการปรับปรุงผลผลิตให้มีคุณภาพในระดับพรีเมี่ยมและมีมาตรฐานสากล  

6) สนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อเข้าถึงเทคโนโลยีและเพิ่มขีดความสามารถ
ด้านการตลาด เพ่ือให้ผลผลิตและผลิตภัณฑ์เกษตรสอดคล้องและตอบสนองกับตามความต้องการของ 
กลุ่มลูกค้าเฉพาะ (Customized Marketing) อาทิ กลุ่มผู้รักสุขภาพ ร่วมกับการพัฒนาระบบการเก็บรักษาและ 
การขนส่งสินค้า เพ่ือลดต้นทุนและการสูญเสีย และเสริมสร้างศักยภาพของโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการเกษตรและ
ระบบฐานข้อมูลการเกษตร ทั้งข้อมูลด้านการผลิต (Supply Side) และความต้องการผลผลิต (Demand Side) และ
ผลิตภัณฑ์เกษตรทั้งในประเทศและต่างประเทศให้เหมาะสม และการส่งเสริมการใช้ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Commerce)  

4.5.3 ยกระดับการท่องเที่ยวของภาคตะวันออกสู่การเป็นจุดหมายการท่องเที่ยวของโลก  
ที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน รวมทั้งการพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่เน้นคุณค่า อัตลักษณ์ ความยั่งยืนและ
เหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย เพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวภาคตะวันออกสู่ระดับโลก และเกิดการกระจายรายได้  
สู่ท้องถิ่นอย่างทั่วถึง โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้  

ตัวชี้วัด ค่าฐาน ค่าเป้าหมาย 
2566 - 2570 

อัตราการขยายตัวรายได้จาก 
การท่องเที่ยวภาคตะวันออก (ร้อยละ) 

รายได้จากการท่องเที่ยว 
เฉลี่ยปี 2560 - 2564  
 233,640.45 ล้านบาท 

อัตราการขยายตัวรายได้จาก 
การท่องเที่ยวเฉลี่ยปี 2560 - 2564  

หดตัวร้อยละ 23.5 ต่อปี 

อัตราการขยายตัวรายได้จาก 
การท่องเที่ยวเฉลี่ย 
ร้อยละ 14.0 ต่อปี 

1) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหลักของภาคตะวันออกให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ 
โดยก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายส าหรับนักท่องเที่ยวคุณภาพ การพัฒนามาตรฐานและความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว 
การพัฒนาธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว ด้วยการสนับสนุนผู้ประกอบการในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
ในการให้บริการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและเพียงพอต่อ
ความต้องการ และการรักษาและสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว ทั้งนี้การท่องเที่ยว 
ที่มีศักยภาพของภาคตะวันออกที่สามารถพัฒนากิจกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าและคุณค่าเพ่ิมจากศักยภาพเดิมที่มีอยู่ 
อาทิ การท่องเที่ยวชายทะเลนานาชาติ การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Medical Tourism) การท่องเที่ยวธุรกิจไมซ์ 
(MICE Business Travel) และการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism)  

2) ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนของภาคตะวันออก ให้เป็นการท่องเที่ยวทางเลือก 
ที่มีคุณภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ มีอัตลักษณ์ และมีความยั่งยืน บนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและรายได้จากการท่องเที่ยว 
สู่ชุมชนและผู้ประกอบการให้มากข้ึน ด้วยการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เชิงนิเวศ เชิงสุขภาพ
ด้วยการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร เชิงวัฒนธรรม โดยการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกและความปลอดภัย
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ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของพ้ืนที่และชุมชน ร่วมกับการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการบริการด้าน  
การท่องเที่ยวให้กับชุมชนในพ้ืนที่ และยกระดับการขนส่งสาธารณะที่สามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวก  

3) ยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเชื่อมโยงการท่องเที่ยวมูลค่าสูง แสดงถึงอัตลักษณ์ของ
พ้ืนที่ และสอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ให้มีความทันสมัยและ 
เกิดการเพ่ิมมูลค่า แต่ยังคงรักษาอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ ด้วยการผสมผสานการใช้ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี
และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิต อาทิ ผลิตภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ จักสานพนัสนิคม เสื่อจันทบูร เวชส าอาง
จากสมุนไพรไทย หรือผลิตแปรรูปจากไม้ผลหรืออาหารทะเลเพ่ือยกระดับหรือเพ่ิมมูลค่า อาทิ ไอศกรีมทุเรียน  
ทุเรียนอบกรอบ  และด าเนินการฝึกอบรมอาชีพให้กับวิสาหกิจชุมชนและส่งเสริมการท างานร่วมกันในลักษณะ
เครือข่าย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน วิสาหกิจชุมชน และสถาบันการศึกษา ในการร่วมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นให้มีความแปลกใหม่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดและนักท่องเที่ยว ตลอดจนอ านวยความสะดวก
ให้กับวิสาหกิจชุมชนในการเข้าถึงบริการภาครัฐส าหรับสินค้าที่ต้องมีการตรวจสอบคุณภาพหรือรับรองมาตรฐาน
สินค้า และการพัฒนากิจกรรมหรือช่องทางการตลาดให้มีความหลากหลาย  

4.5.4 พัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้วและตราด รวมทั้งพื้นที่เศรษฐกิจ
ชายแดนที่มีศักยภาพให้เป็นประตูเชื่อมโยงการค้า การลงทุนที่ทันสมัยกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยการจัดท า
ผังเมืองที่มีประสิทธิภาพ และมีความยืดหยุ่น มุ่งเน้นการเสริมสร้างความพร้อมด้านโครงสร้างเพ่ือเชื่อมโยง 
ด่านการค้าชายแดน และการเพ่ิมประสิทธิภาพการเชื่อมโยงการค้าภายในประเทศและประเทศเพ่ือนบ้าน โดยมี 
แนวทางการพัฒนา ดังนี้  

ตัวชี้วัด ค่าฐาน ค่าเป้าหมาย 
2566 - 2570 

อัตราการขยายตัวของมูลค่าการคา้
ชายแดนภาคตะวันออกเพิ่มขึ้น  
(ร้อยละ) 

อัตราการขยายตัวมูลค่าการค้าชายแดน 
เฉลี่ยปี 2560 - 2564  

ร้อยละ 6.5 ต่อปี 

อัตราการขยายตัวมลูค่า 
การค้าชายแดน 

เฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 6.5 ต่อปี 

1) วางผังการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ให้มีความพร้อม
สามารถรองรับ และเชื่อมโยงกิจกรรมทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ บนหลักของการ
มีส่วนร่วมจากภาคีการพัฒนาในพ้ืนที่ และท้องถิ่นทุกระดับ 

2) สร้างความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก รวมถึง
ระบบโลจิสติกส์ บริเวณโดยรอบเขตเศรษฐกิจพิเศษ และด่านพรมแดน ให้เพียงพอและได้มาตรฐานระหว่าง
ประเทศ มีความสะดวกต่อการด าเนินกิจกรรมทางการค้าและการผ่านแดน รวมทั้งการเพ่ิมศักยภาพของ
ผู้ประกอบการ และบุคลากรในพื้นที่ให้มีขีดความสามารถในการปรับตัวได้เท่าทันกับเทคโนโลยี เพ่ือประยุกต์ใช้ 
ในการประกอบธุรกิจ และการให้บริการด้านโลจิสติกส์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น  

3) เสริมสร้างสมรรถนะของท้องถิ่นในการบริหารจัดการพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน และ
จุดผ่านแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือส่งเสริมการค้าและการลงทุนในพ้ืนที่ บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและ
รับผิดชอบต่อสังคม โดยอ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ การก าหนดสิทธิประโยชน์ในระดับพ้ืนที่ 
ที่สามารถดึงดูดการลงทุน รวมถึงก าลังแรงงานที่มีคุณภาพ และมีความเชี่ยวชาญให้เข้ามาท างานในพื้นที่และ
สาขาที่เน้นศักยภาพของภาค ร่วมกับการเปิดโอกาสให้ภาคส่วนในพื้นที่เข้ามามีส่วนรับรู้และช่วยรับผิดชอบใน 
การผลักดันการพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ เป้าหมายที่เป็นศักยภาพของภาค  
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4.5.5 พัฒนาพื้นที่และเมืองให้เป็นเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับ
ประชาชนทุกกลุ่มในพื้นที่ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองและพ้ืนที่ชนบทให้มีความพร้อม สามารถ
รองรับการเจริญเติบโตในทุกมิติทั้ง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี เพ่ือให้
ประชาชนทั้งในเขตเมืองและชนบทได้รับประโยชน์จากการเจริญเติบโต โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้  

ตัวชี้วัด ค่าฐาน ค่าเป้าหมาย 
2566 - 2570 

การพัฒนาคนด้านการคมนาคมและ
การสื่อสารภาคตะวันออก เพิ่มขึ้น 
 

ค่าดัชนีการพัฒนาคนด้านการคมนาคม 
และการสื่อสาร ปี 2563 

0.67 

ค่าดัชนีการพัฒนาคนด้าน 
การคมนาคมและการสื่อสาร 

ไม่ต่ ากว่าค่าฐาน 

1) พัฒนาเมืองให้เป็นเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ เจริญเติบโตได้อย่างเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ในทุกมิติ โดยการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัลและสนับสนุนทุกภาคส่วนในโครงสร้างเศรษฐกิจของ 
ภาคตะวันออกในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สินค้าและบริการ การส่งเสริม 
เมืองเชิงนิเวศ ที่มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ทันสมัยและครบวงจร เช่น ขยะและน้ าเสียชุมชน  
เป็นต้น รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานทดแทนของเมือง เพ่ือลดการพ่ึงพาพลังงานจากระบบโครงข่ายหลัก
และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และให้ความส าคัญกับการเพ่ิมประสิทธิภาพ และการเชื่อมโยงของระบบขนส่งและ
การสัญจรที่หลากหลายระหว่างเมืองและพ้ืนที่ชนบท ทั้งโครงข่ายคมนาคมทางถนน ทางราง ทางทะเล และทางอากาศ 
ที่มีอยู่เดิมและที่จะพัฒนาขึ้นในอนาคต โดยพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบการจัดการจราจรและขนส่งอัจฉริยะ ร่วมกับ
เสริมสร้างการให้บริการด้านการอ านวยความสะดวกในการด ารงชีวิตของประชาชน ทั้งในมิติของความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน การดูแล ส่งเสริม และรักษาสุขภาพ รวมถึงการให้บริการด้านสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพและสะดวก 
ในการเข้าถึงของประชาชนทุกกลุ่ม และการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการด ารงชีวิตที่เหมาะสมของ
ประชากรเมือง ตลอดจนมุ่งเน้นพัฒนาให้พลเมืองมีความรู้และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและเสริมสร้างความคิด
สร้างสรรค์ ตลอดจนการเรียนรู้ในทุกช่วงวัย ให้เป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตท่ามกลางสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
อย่างฉับพลันในปัจจุบัน ทั้งนี้ หน่วยงานภาครัฐในพ้ืนที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนการด าเนินงานที่ทันสมัย สามารถ
ตอบสนองต่อการบริการได้อย่างทั่วถึง รวดเร็ว และมีความโปร่งใส โดยเร่งพัฒนาบริการดิจิทัลของภาครัฐที่มีความ
คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ ในการให้บริการกับประชาชนทุกกลุ่ม  

2) พัฒนาพื้นที่ชนบทของภาคตะวันออกให้มีขีดความสามารถในการรองรับการขยายตัว
ของเมืองอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่  โดยเร่งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพ  
เพ่ือการขนส่งสินค้า บริการ และการเคลื่อนย้ายคนจาก เมือง – ชนบท - เมือง และโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัล 
ให้สอดคล้องกับบริบทของชนบท เพ่ือสนับสนุนให้พลเมืองมีขีดความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และ 
การเสริมสร้างการเรียนรู้ทั้งในระบบและนอกระบบได้อย่างเป็นรูปธรรม และเพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้การพัฒนาพื้นที่ชนบทให้พร้อมรองรับการขยายตัวของเมือง
ดังกล่าว ต้องพัฒนาไปพร้อมกับการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการภาครัฐในระดับพ้ืนที่ ให้มี  
ขีดความสามารถ และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างโปร่งใส ทั่วถึง และเท่าเทียม  
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4.5.6 อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพ 
การรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  โดยมุ่งเน้นการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและยั่งยืน และการสร้างความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ภัยพิบัต ิรวมทั้งผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที ด้วยการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

ตัวชี้วัด ค่าฐาน ค่าเป้าหมาย 
2566 - 2570 

สัดส่วนพ้ืนท่ีป่าไมต้่อพื้นที่ของ 
ภาคตะวันออก 

สัดส่วนพ้ืนท่ีป่าไมต้่อพื้นที่ภาค  
ปี 2560 - 2564 เฉลี่ย 5.12 ล้านไร่ 

(ร้อยละ 22.4 ของพื้นที่ภาค) 

สัดส่วนพ้ืนท่ีป่าไมต้่อพื้นที่ภาค  
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 23.0 

สัดส่วนปริมาณขยะมูลฝอยท่ีถูกก าจัด
อย่างถูกต้องและน ากลับมาใช้ใหม่ของ
ภาคตะวันออก (ร้อยละ) 

สัดส่วนปริมาณขยะมูลฝอยท่ีถูกก าจัด
อย่างถูกต้องและน ากลับมาใช้ใหม่  

เฉลี่ย ปี 2560 - 2564  
ร้อยละ 67 

สัดส่วนปริมาณขยะมูลฝอยท่ีถูกก าจัด
อย่างถูกต้องและน ากลับมาใช้ใหม่  

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 67 

ค่าเฉลี่ยคุณภาพน้ าผิวดินของแหลง่น้ า
ส าคัญภาคตะวันออก (ดัชนีคุณภาพน้ า
แหล่งน้ าผิวดิน  
(Water Quality Index) 

ดัชนีคุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดิน (WOI)  
เฉลี่ย ปี 2560 - 2564  

อยู่ในเกณฑ์พอใช้ (65 คะแนน) 

ดัชนีคุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดิน (WOI) 
ไม่ต่ ากว่า 65 คะแนน 

1) อนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้ภาคตะวันออก โดยการปลูกป่า เฝ้าระวังและ
ติดตามการบุกรุกและจับสัตว์ป่า รวมทั้งการลดผลกระทบจากสัตว์ป่าต่อชุมชน ด้วยเครือข่ายชุมชน ส่งเสริม 
ให้ประชาชนและทุกภาคส่วนในพ้ืนที่มีการตระหนักถึงความส าคัญของพ้ืนที่ป่าไม้และสัตว์ป่า และมีจิตส านึก 
ในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ คุ้มครอง และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ พร้อมทั้งฟ้ืนฟูแหล่งที่อยู่
อาศัยและอาหารของสัตว์ป่า และก าหนดมาตรการในการป้องกันการบุกรุกของสัตว์ป่านอกเขตพ้ืนที่ป่าที่เหมาะสม
กับบริบทของพ้ืนที่  

2) ยกระดับการบริหารจัดการน้ าในระดับลุ่มน้ าของภาคตะวันออกอย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ และสร้างความม่ันคงด้านน้ า เพ่ือลดความขัดแย้งในการใช้น้ าระหว่างภาคอุตสาหกรรม 
เกษตรกรรม และการอุปโภค-บริโภค โดยการวางแผนบริหารจัดการน้ าในระดับลุ่มน้ าที่เป็นระบบและถูกต้อง
แม่นย าด้วยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และข้อมูล Big Data การมีส่วนร่วมของประชาชน และการใช้ประโยชน์จาก
น้ าใต้ดินอย่างเหมาะสม รวมทั้งสนับสนุนการเพ่ิมอุปทานของน้ าในพ้ืนที่ภาคตะวันออก อาทิ การกลั่นน้ าทะเล
เป็นน้ าจืด (Desalination) 

3) แก้ไขปัญหาขยะและน้ าเสียชุมชน และกากของเสียจากภาคอุตสาหกรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพ บนพื้นฐานความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยการสร้างแรงจูงใจในการลดมลพิษ ณ แหล่งก าเนิด 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดเก็บขยะและระบบก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน รวมทั้งเร่งลดขยะมูลฝอยในพื้นที่ 
การจัดการและพัฒนาระบบบ าบัดน้ าเสียที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ และเพ่ิมประสิทธิภาพการรวบรวมน้ าเสียจาก
ทุกพ้ืนที่ ทั้งชุมชน ศูนย์กลางทางการค้า และแหล่งท่องเที่ยว และพัฒนาระบบการจัดการกากอุตสาหกรรมและ
ของเสียจากกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการบังคับใช้กฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้องในการ
ควบคุมการลักลอบทิ้งของเสียจากอุตสาหกรรมสู่พื้นที่สาธารณะอย่างเข้มงวดและให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 
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4) ยกระดับขีดความสามารถของพื้นที่เสี่ยงภัยในการรับมือกับผลกระทบจาก 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการมุ่งเน้นสร้างความตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศที่จะส่งผลให้ภาคตะวันออกเผชิญกับภัยพิบัติที่มีแนวโน้มรุนแรงและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งปัญหาภัยแล้ง สนับสนุนจังหวัดและท้องถิ่นในการเตรียมความพร้อมรับมือกับผลกระทบจาก 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับพ้ืนที่ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการภัยพิบัติในทุกระดับ
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

4.6 ตัวอย่างแผนงานส าคัญ 

4.6.1 แผนงานมหานครผลไม้เมืองร้อนแห่งเอเชีย  

1) สาระส าคัญ ภาคตะวันออกเป็นแหล่งผลิตผลไม้หลักของประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
ทุเรียน ล าไย และมังคุด โดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด และมีตลาดส่งออกหลัก 2 แห่ง คือ
สาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประกอบกับนโยบายรัฐบาลที่ให้ความส าคัญกับ
การพัฒนาภาคตะวันออกให้เป็นแหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล  ดังนั้น การพัฒนา 
ภาคตะวันออกให้เป็นแหล่งผลิตผลไม้เมืองร้อนที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน จะสามารถช่วย
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านการเกษตรของประเทศได้อย่างชัดเจน และสนับสนุนการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง 

2) ห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain) ของแผนงาน 

ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง 

• พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และ
งานวิจัย ควบคู่กับภูมิปญัญาท้องถิ่น
ในการเพิ่มประสิทธิภาพและ 
ลดต้นทุนการผลิต 

• พัฒนาความมั่นคงด้านน้ า ด้วยการ
จัดหาแหล่งน้ าและพัฒนาระบบ 
การกระจายน้ าที่มีประสิทธิภาพ 

• พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดินและ
ด้านคมนาคม ให้เหมาะสม 

• พัฒนาระบบบริหารจดัการการผลติ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

• ส่งเสริมการแปรรูปและพัฒนา 
บรรจภุัณฑต์ามศักยภาพการผลิต
ของเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
ของแต่ละพื้นท่ี 

• พัฒนาและรักษามาตรฐานคุณภาพ
การผลิตและการแปรรูปผลไม้และ
อาหาร ในระดบัสากล 

• ส่งเสริมการประกันภัยการเกษตร 

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

• เสรมิสร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่คา้
หรือผู้บริโภคในเรื่องมาตรฐาน
ความปลอดภัย โดยการใช้
เทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม ่

• พัฒนาระบบการเก็บรักษาและการ
ขนส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพ 

• ขยายช่องทางการตลาดสู่ตลาด
นานาชาติใหม่ๆ โดยไม่มุ่งเน้น
ตลาดใดตลาดหนึ่ง 
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4.6.2 แผนงานยกระดับการท่องเที่ยวภาคตะวันออกสู่การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพและมีมูลค่าสูง  

1) สาระส าคัญ ภาคตะวันออกมีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลระดับนานาชาติที่มีชื่อเสียง 
อาทิ พัทยา บางแสน เกาะช้าง และเกาะเสม็ด ที่เป็นแม่เหล็กส าคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะ
นักท่องเที่ยวต่างชาติ มีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีศักยภาพที่สามารถยกระดับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ 
ที่มุ่งเน้นนักท่องเที่ยวกลุ่มศักยภาพหรือนักท่องเที่ยวระดับบน ทั้งชาวต่างประเทศและชาวไทย อาทิ เกาะหมาก 
เกาะกูด มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่หลากหลาย อาทิ อุทยานแห่งชาติ น้ าตก ที่สามารถจัดกิจกรรม  
การท่องเที่ยวเชิงผจญภัยที่หลากหลาย ทั้งวิ่ง trail ล่องแก่ง และมีพ้ืนที่ที่มีภูมิอากาศและธรรมชาติที่เอ้ือต่อ
การพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หรือเป็นที่อยู่อาศัยชั้นดี อาทิ ทุ่งโปรงทอง อุทยานแห่งชาติปางสีดา 
ตลอดจนภาคตะวันออกยังคงมีความโดดเด่นด้านวัฒนธรรม ประเพณี และศาสนา ที่มีเอกลักษณ์ของแต่ละพ้ืนที่ 
ซึ่งสามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่สามารถเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวอ่ืน ๆ และแหล่ง
ท่องเที่ยวกระแสหลักได้อย่างหลากหลายตลอดทั้งปี  

2) ห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain) ของแผนงาน 

ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง 

• พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของพื้นที่ 

• พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบขนส่งสาธารณะเชื่อมโยง
แหล่งท่องเที่ยวให้มีความ
เหมาะสม 

• พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล 

• พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวให้
สอดคล้องกับบริบทของแหล่ง
ท่องเที่ยว และความต้องการของ
นักท่องเที่ยว ผ่านความร่วมมือ 
ของชุมชน  

• พัฒนาผลิตภัณฑ์และกิจกรรม 
การท่องเที่ยวโดยชุมชน 

• พัฒนาระบบการให้บริการ 
การท่องเที่ยวท่ีได้มาตรฐานและเข้าถึง
ได้สะดวก อาทิ การพัฒนา Platform 
ด้านการท่องเที่ยวท่ีสามารถเช่ือมโยง
การเดินทาง การจองที่พัก การจอง
สินค้า รวมทั้งนักท่องเที่ยวสามารถ
ตรวจสอบย้อนกลับได ้

• พัฒนาช่องทางการตลาด 
การท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย 
และมุ่งเน้นนักท่องเที่ยวกลุม่เฉพาะ 

• ประชาสมัพันธ์เพื่อสร้างความมั่นใจ 
ความปลอดภัยและการจดจ าทีด่ี  
ในการท่องเที่ยว รวมทั้งสินค้าชุมชน
ต่าง ๆ ผ่านเทคโนโลยีดิจิทลัที่มี
ประสิทธิภาพ 

• ขยายช่องทางการจัดจ าหน่าย
ผลิตภณัฑ์และบริการด้าน 
การท่องเที่ยว 

 



 

 

ภาคใต้ 
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๑. สภาพทั่วไป 

1.1 ที่ตั้ง ภาคใต้ ประกอบด้วย 11 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร 
สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ระนอง พังงา ภูเก็ต 
กระบี่ ตรัง และสตูล ตั้งอยู่บนคาบสมุทรมลายู ขนาบด้วยทะเล
อ่าวไทยทางฝั่งตะวันออกที่มีชายฝั่งทะเลยาว 877 กิโลเมตร 
และทะเลอันดามันทางฝั่งตะวันตกที่มีชายฝั่งทะเลยาว 1,093 
กิโลเมตร ตอนบนมีพรมแดนติดกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
เป็นระยะทางสั้น ๆ ในพ้ืนที่จังหวัดชุมพรและระนอง และ
ตอนล่างของภาคมีพรมแดนติดกับมาเลเซียในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา
และสตูลเป็นระยะทางประมาณ 180 กิโลเมตร  

1.2 พื้นที่และลักษณะภูมิประเทศ ภาคใต้มีพ้ืนที่รวม 
37.36 ล้านไร่ สภาพภูมิประเทศมี 2 ลักษณะ คือ ด้านตะวันตก
มีแนวเทือกเขาตะนาวศรีและเทือกเขาภูเก็ต ซึ่งเป็นต้นก าเนิด
แม่น้ าสายต่างๆ อาทิ  แม่น้ ากระบุรี  ส่วนตอนกลางของภาค 
มีเทือกเขานครศรีธรรมราชทอดเป็นแนวเหนือ-ใต้ ส าหรับด้าน
ตะวันออกมีลักษณะเป็นพ้ืนที่ราบขนาดใหญ่เหมาะส าหรับ 
การท าการเกษตร รวมทั้งมีพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่ส าคัญ ได้แก่ ทะเลน้อย
และทะเลสาบสงขลา ตลอดจนมีหมู่เกาะและเกาะซึ่งเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ส าคัญของภาคกระจายอยู่ในทะเลทั้งสองฝั่ง  เช่น  
หมู่เกาะชุมพร เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า เกาะสิมิลัน  
เกาะสุรินทร์ เกาะพีพี และเกาะหลีเป๊ะ เป็นต้น 
๒. สถานการณ์การพัฒนาภาค 

2.1 ด้านเศรษฐกิจ 

2.1.๑ ภาพรวม  

1) เศรษฐกิจภาคใต้มีขนาดเล็กและมีแนวโน้มลดลง มีมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาค ณ ราคา
ประจ าปี ๒๕๖3 เท่ากับ ๑,143,036 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.3 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ
ซึ่งลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2559 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 8.0 เศรษฐกิจของภาคใต้อยู่ในจังหวัดที่เป็นเมือง
ศูนย์กลางเศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของภาค ในปี 2563 จังหวัดที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุด
ของภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดสงขลา มูลค่า ๒33,733 ล้านบาท รองลงมา คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช มูลค่า 
178,504 ล้านบาท จังหวัดสุราษฎร์ธานี มูลค่า 178,385 ล้านบาท และจังหวัดภูเก็ต มูลค่า 134,616 
ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.4  15.6  15.6 และ 11.8 ของผลิตภัณฑ์ภาค ตามล าดับ 
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  ตารางท่ี 1 : มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคใต้ ณ ราคาประจ าป ี 
หน่วย : ล้านบาท 

กลุ่มจังหวัด 2559 2560 2561 2562 2563 per capita 
2563 

ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 706,209 734,594 740,805 783,598 754,112 141,763 
สัดส่วน/ภาค 60.2 59.3 58.9 59.4 64.0    

ภาคใต้ฝั่งอันดามัน  467,717 504,618 517,028 535,110 388,923 157,194 
สัดส่วน/ภาค 39.8 40.7 41.1 40.6 34.0  

ภาคใต้ 1,173,925 1,239,212 1,257,833 1,318,708 1,143,036 146,662  
สัดส่วน/ประเทศ 8.1 8.0 7.7 7.8 7.3  

ประเทศ 14,590,337  15,488,664  16,373,340  16,892,410  15,636,891   
ที่มา : กองบัญชีประชาชาติ ส านกังานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

2) โครงสร้างเศรษฐกิจภาคใต้พึ่งพาภาคบริการและภาคเกษตร โดยในปี 2563  
ภาคบริการ มีสัดส่วนร้อยละ 56.7 ลดลงจากร้อยละ 60.7 ในปี 2559 รองลงมาคือ ภาคเกษตรกรรม มีสัดส่วน
ร้อยละ 26.1 เพ่ิมขึ้นจากปี 2559 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 21.7 และภาคอุตสาหกรรม มีสัดส่วนร้อยละ ๑7.2  
ลดลงจากปี 2559 ที่มีสัดส่วนร้อยละ ๑7.7 ตามล าดับ และหากพิจารณาในช่วง 4 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
12 ภาคบริการมีสัดส่วนเฉลี่ยร้อยละ 61.6 ส่วนใหญ่เป็นบริการที่พักและอาหาร รองลงมาคือ การค้าส่งค้าปลีก  
และการขนส่ง ตามล าดับ ภาคเกษตรมีสัดส่วนร้อยละ 22.0 ต่อปี ส่วนใหญ่เป็นการผลติพืช ส าหรับภาคอุตสาหกรรม
มีสัดส่วนเฉลี่ยเพียงร้อยละ 16.4 โดยส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เมื่อเทียบกับช่วงแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 11 ที่ภาคบริการ ภาคเกษตร และภาคอุตสาหกรรม มีสัดส่วนเฉลี่ยร้อยละ 56.1  25.0 และ 18.9 ต่อปี
ตามล าดับ จะเห็นได้ว่าภาคบริการมีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาค ยกเว้นในช่วงปี 2563  
ที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้สัดส่วนมูลค่าภาคบริการลดลง 
จากการด าเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 ในขณะที่สัดส่วนโครงสร้าง
เศรษฐกิจภาคเกษตรและอุตสาหกรรมมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากการผลิตยางพาราเพ่ือการแปรรูปในอุตสาหกรรม
ถุงมือยางส าหรับใช้ทางการแพทย์ รวมทั้งการผลิตและส่งออกอาหารทะเลแปรรูปและแช่แข็ง  

3) ภาคบริการมีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาคใต้ ในปี 2559 - 2563 
มูลค่าทางเศรษฐกิจภาคบริการของภาคใต้มีสัดส่วนเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะบริการด้านการท่องเที่ยว 
แต่เมื่อเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแต่ปี 2563 – 2564 เป็นต้นมา  
ส่งผลให้มูลค่าทางเศรษฐกิจของภาคบริการลดลงอย่างชัดเจน โดยในปี 2563 ภาคบริการมีมูลค่า 647,814 ล้านบาท 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 56.7 ของผลิตภัณฑ์ภาคใต้ ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2559 ที่มีมูลค่า 712,354 ล้านบาท 
ที่มีสัดส่วนร้อยละ 60.7 โดยในช่วง 4 ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ภาคบริการมีสัดส่วนเฉลี่ยร้อยละ 61.6 
เมื่อเทียบกับสัดส่วนร้อยละ 56.1 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 โดยกิจกรรมในภาคบริการที่ส าคัญของภาคใต้ 
ได้แก่ บริการที่พักและอาหาร รองลงมาคือ การค้าส่งค้าปลีก และการขนส่ง ที่มีสัดส่วนร้อยละ 14.5 11.5 และ 
7.4 ของผลิตภัณฑ์ภาค โดยจังหวัดสงขลามีมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคบริการสูงสุดของผลิตภัณฑ์ภาค 131,706 
ล้านบาทที่มีความโดดเด่นในสาขาการค้าส่งค้าปลีก และการขนส่งรองลงมาคือจังหวัดภูเก็ต และสุราษฎร์ธานี 
ตามล าดับโดยเฉพาะสาขาบริการที่พักและอาหาร และการขนส่ง และหากพิจารณาในด้านอัตราการขยายตัว 
ของภาคบริการปี 2563 ภาคบริการหดตัวร้อยละ 20.8 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และในช่วง 4 ปีของแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที ่12 ภาคบริการหดตัวเฉลี่ยร้อยละ 2.8 ต่อปีลดลงเมื่อเทียบกับช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ที่ขยายตัว
เฉลี่ยร้อยละ 5.2 ต่อปี โดยเป็นการลดลงของสาขาบริการที่พักและอาหาร และการขนส่งเป็นหลัก  
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ตารางท่ี 2 : มูลค่าและโครงสร้างผลิตภัณฑ์ภาคใต้ ณ ราคาประจ าปี 
หน่วย : ล้านบาท /ร้อยละ 

สาขาการผลิต 2559 2560 2561 2562 2563 
เฉลี่ยระยะ 
แผนฯ 11 

(2555-2559) 

เฉลี่ยระยะ 
แผนฯ 12  

(2560-2563) 
ภาคเกษตร  254,353   263,990   248,286   276,757   298,343    
สัดส่วนต่อ GRP 21.7 21.3 19.7 21.0 26.1 25.0 22.0 
ภาคอุตสาหกรรม  207,218   214,619   199,541   199,823   196,879    
สัดส่วนต่อ GRP 17.7 17.3 15.9 15.2 17.2 18.9 16.4 
- เหมืองแร่เหมืองหิน      47,730      34,727      37,299      40,784      41,811   
  สัดส่วนต่อ GRP 4.1 2.8 3.0 3.1 3.7 4.6 3.1 
- อุตสาหกรรม   129,915    147,941    131,783    126,586    125,114    
  สัดส่วนต่อ GRP 11.1 11.9 10.5 9.6 10.9 11.8 10.7 
- อื่นๆ      29,573     31,951        30,459      32,453      29,954     
  สัดส่วนต่อ GRP 2.5 2.6 2.4 2.5 2.6 2.5 2.5 
ภาคบริการ   712,354    760,603    810,006    842,128    647,814    
สัดส่วนต่อ GRP 60.7 61.4 64.4 63.9 56.7 56.1 61.6 
- การค้าส่งค้าปลีก   128,571    140,704    138,971    144,872    144,005    
  สัดส่วนต่อ GRP 11.0 11.4 11.0 11.0 12.6 10.2 11.5 
- ขนส่ง     92,231      98,213      97,920    97,603    72,809    
  สัดส่วนต่อ GRP 7.9 7.9 7.8 7.4 6.4 7.1 7.4 
- ที่พักและบริการฯ    171,005    193,226    218,745    232,324    82,311    
  สัดส่วนต่อ GRP 14.6 15.6 17.4 17.6 7.2 11.1 14.5 
- อื่นๆ    320,547    328,460    354,370    367,329    348,689    
  สัดส่วนต่อ GRP 27.3 26.5 28.2 27.9 30.5 27.6 28.3 
ผลิตภัณฑภ์าค 1,173,925 1,239,212 1,257,833 1,318,708 1,143,036   

 ที่มา : กองบัญชีประชาชาติ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

4) เศรษฐกิจของภาคใต้ขยายตัวช้ากว่าระดับประเทศ ในช่วง 4 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที ่12 เศรษฐกิจของภาคใต้หดตัวเฉลี่ยร้อยละ 1.3 ต่อปี ต่ ากว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจระดับประเทศ
ในช่วงเดียวกัน ที่ขยายตัวร้อยละ 1.1 ซึ่งลดลงจากการขยายตัว ร้อยละ 3.9 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 
จากการหดตัวของภาคบริการ และภาคอุตสาหกรรมเฉลี่ย ร้อยละ 2.8 และร้อยละ 1.0 ต่อปี ตามล าดับ  
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ตารางท่ี 3 : อัตราการขยายตัวผลิตภัณฑ์ภาคใต้ จ าแนกตามภาคการผลิต แบบปริมาณลูกโซ่  
หน่วย: รอ้ยละ 

สาขาการผลิต 2559 2560 2561 2562 2563 
เฉลี่ยระยะแผนฯ 11  
(2555 - 2559) 

เฉลี่ยระยะแผนฯ 12  
(2560 - 2563) 

ภาคเกษตร 1.5 -1.2 7.9 7.6 -0.9 1.9  3.4  
ภาคอุตสาหกรรม -1.4 0.2 4.8 0.3 0.4 1.8  -1.0  

เหมืองแร่เหมืองหิน -5.8 -23.7 1.5 7.7 10.0 2.5  -1.1  
อุตสาหกรรม -2.2 -7.7 -6.6 -3.2 -1.1  1.2  -0.7 
อื่นๆ 12.0 5.4 -4.9 6.4 -6.7 3.6 0.1 

ภาคบริการ 7.5 3.6 3.9 2.2 -20.8  5.3 -2.8  
ที่พักและบรกิารฯ 11.2 5.6 7.4 3.2 -54.9 17.0 -9.7 
ค้าส่งค้าปลีกฯ 12.1 6.6 -3.4 1.5 -1.5  -1.3  0.8 
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สาขาการผลิต 2559 2560 2561 2562 2563 
เฉลี่ยระยะแผนฯ 11  
(2555 - 2559) 

เฉลี่ยระยะแผนฯ 12  
(2560 - 2563) 

ขนส่งฯ 3.2 4.2 -0.5 0.2 -23.9  8.1 -5.0  
อื่นๆ 4.9 0.9 5.4 2.1 -0.9  1.9 1.9  

ผลิตภัณฑ์ภาคใต้ 4.6 2.0 3.3 3.0 -13.4  3.9 -1.3  
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 3.4 4.2 4.2 2.2 -6.2 3.5  1.1  

ที่มา : กองบัญชีประชาชาติ ส านกังานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

5) รายได้เฉลี่ยต่อประชากรลดลง โดยปี ๒๕๖3 ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวประชากรภาคใต้ 
(GRP per capita) เท่ากับ ๑46,662 บาทต่อคนต่อปี ลดลงจากปี ๒๕๕9 ที่มีมูลค่า ๑54,272 บาทต่อคนต่อปี 
ซึ่งต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศที่ 224,962 บาทต่อคนต่อปี โดยจังหวัดชุมพรมีผลิตภัณฑ์รวมต่อหัวประชากร
สูงสุดของภาค 250,823 บาทต่อคนต่อปี รองลงมา คือ จังหวัดภูเก็ต และพังงา ที่ 226,158 และ 219,867 บาท
ต่อคนต่อปี ตามล าดับ และจังหวัดพัทลุงมีผลิตภัณฑ์รวมต่อหัวประชากรต่ าสุดของภาคที่ 77,516 บาทต่อคน
ต่อปี 

ตารางท่ี 4 : มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวประชากร  
               หน่วย : บาทต่อคนต่อป ี
กลุ่มจังหวัด 2559 2560 2561 2562 2563 

ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 135,633 140,427 140,665 148,035 141,763 
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 194,663 208,400 212,133 217,861 157,194 

ภาคใต้ 154,272 161,935 163,276 170,166 146,662 
ประเทศ 213,553 225,126 236,927 243,705 224,962 

ที่มา : กองบัญชีประชาชาติ ส านกังานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

2.1.๒ เศรษฐกิจรายสาขา 

ภาคใต้มีสัดส่วนโครงสร้างเศรษฐกิจที่ส าคัญแบ่งเป็นการผลิตภาคเกษตรและการผลิต
นอกภาคเกษตร โดยการผลิตภาคเกษตร มีสัดส่วนร้อยละ 26.1 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาค ซึ่งมีกิจกรรม 
การผลิตภาคเกษตรที่ส าคัญ ประกอบด้วย ยางพารา ไม้ผล ปาล์มน้ ามัน และการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
ส่วนการผลิตนอกภาคเกษตร มีสัดส่วนร้อยละ 73.9  ของมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาค ซึ่งมีกิจกรรมการผลิต 
นอกภาคเกษตรที่ส าคัญ ประกอบด้วย การผลิตด้านอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และการค้าชายแดน 

๑) เกษตรกรรม 

• ภาคใต้เป็นแหล่งผลิตพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศ มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคเกษตร 
ของภาคมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่อัตราการเติบโตมีแนวโน้มลดลง ในปี ๒๕๖3 ผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรมีมูลค่า  
๒98,343 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 26.1 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาค หดตัวร้อยละ 0.9 เมื่อเทียบกับ 
ปีที่ผ่านมา และหดตัวมากกว่าปี 2559 ที่ภาคเกษตรมีการขยายตัวร้อยละ 1.5 แต่ยังน้อยกว่าระดับประเทศที่หดตวั
ร้อยละ 3.5 และในช่วง 4 ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ภาคการเกษตรมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.4 ต่อปี
สูงกว่าค่าเฉลี่ยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ที่ขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ 1.9 ต่อปี โดยกิจกรรมการผลิต 
ภาคเกษตรที่ส าคัญของภาคใต้ คือ ยางพารา ไม้ผลเมืองร้อน ปาล์มน้ ามัน และการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
โดยมีสัดส่วนร้อยละ 32.1 19.4 12.0 และ 20.4 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคเกษตร ตามล าดับ อย่างไรก็ตาม 
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 โครงสร้างการผลิตภาคการเกษตรได้มีการปรับเปลี่ยนจากการผลิตยางพารา 
เป็นพืชเศรษฐกิจชนิดอ่ืนที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า อาทิ ปาล์มน้ ามัน และไม้ผล  
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ตารางท่ี ๕ :  โครงสร้างและอัตราการขยายตัวภาคเกษตร รายกิจกรรมการผลิต 
หน่วย : ร้อยละ 

กิจกรรมการผลิต 
โครงสร้างการผลิต อัตราการขยายตัว 

เฉลี่ยระยะแผนฯ ๑๑  
(๒๕๕๕-๒๕๕9) 

เฉลี่ยระยะแผนฯ ๑2  
(๒๕60-2563) 

เฉลี่ยระยะแผนฯ ๑๑  
(๒๕๕๕-๒๕๕9) 

เฉลี่ยระยะแผนฯ ๑2  
(๒๕60-2563) 

พืช 78.0 71.9 3.0 2.0  
   ไม้ผล 10.3 19.4 12.0 12.2 
   ปาล์มน้ ามัน 12.5 12.0 0.5 8.0 
   ยางพารา 46.9 32.1 3.5 -3.1 
ปศุสัตว์ 3.4 4.7 4.6  5.1  
บริการทางการเกษตร และป่าไม ้ 2.9 3.0 -2.0 -1.2  
ประมง 15.7 20.4 -5.6  4.6  
เกษตร 100.0 100.0 1.9 3.4 

ที่มา : กองบัญชีประชาชาติ ส านกังานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

• มีพื้นที่ปลูกยางพาราเพิ่มขึ้นขณะที่ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่มีแนวโน้มลดลง 
ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของภาคใต้ ในปี ๒๕๖4 มีพ้ืนที่ปลูกยางพารา 11.62 ล้านไร่ หรือร้อยละ  
๔7.6 ของพ้ืนที่ปลูกยางพาราทั้งประเทศ เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2559 ที่มีพ้ืนที่ปลูก 11.40 ล้านไร่ จังหวัด
สุราษฎร์ธานีมีพ้ืนที่ปลูกมากที่สุดของประเทศ ๒.35 ล้านไร่ รองลงมา คือ จังหวัดสงขลา 2.1๙ ล้านไร่ และ
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑.92 ล้านไร่ ส่วนผลผลิตยางพาราและผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของภาคใต้มีแนวโน้มลดลง
ในปี ๒๕๖4 โดยมีปริมาณผลผลิต ๒.41 ล้านตัน หรือร้อยละ 49.1 ของผลผลิตทั้งประเทศ ลดลงเมื่อเทียบ
กับปี ๒๕59 ที่มีผลผลิต ๒.49 ล้านตัน ส่วนผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่มีแนวโน้มลดลงเช่นเดียวกัน จาก 256 กิโลกรัมต่อไร่ 
ในปี 2559 เป็น 236 กิโลกรัมต่อไร่ในปี 2564 แต่ยังสูงกว่าระดับประเทศที่มีผลผลิตเฉลี่ย 224 กิโลกรัมต่อไร่ 

• ภาคใต้มีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ ามันมากที่สุดของประเทศ ปี ๒๕๖4 ภาคใต้มีพ้ืนที่
ปลูกปาล์มน้ ามัน 5.34 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๘3.9 ของพ้ืนที่ปลูกปาล์มน้ ามันทั้งประเทศ เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับปี 
๒๕๕9 ที่มีพ้ืนที่ปลูก 4.19 ล้านไร่ โดยจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีพ้ืนที่ปลูกมากท่ีสุด 1.38 ล้านไร่ รองลงมา ได้แก่ 
จังหวัดกระบี่ 1.20 ล้านไร่ และจังหวัดชุมพร 1.03 ล้านไร่ ตามล าดับ ส่วนปริมาณผลผลิตปาล์มน้ ามันของภาคใต ้
มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น โดยในปี 2564 มีปริมาณผลผลิต ๑4.94 ล้านตัน หรือร้อยละ 88.9 ของผลผลิตทั้งประเทศ 
เพ่ิมขึ้นจาก ๑0.21 ล้านตัน ในปี ๒๕๕9 ส่วนผลผลิตปาล์มน้ ามันเฉลี่ยต่อไร่เพ่ิมขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2559 
จาก 2,717 กิโลกรัมต่อไร่ เป็น 2,925 กิโลกรัมต่อไร่ ในปี 2564 ซึ่งสูงกว่าระดับประเทศที่ 2,789 กิโลกรัมต่อไร ่

• ภาคใต้เป็นแหล่งท าการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งที่ส าคัญ โดยมี 
ท่าเทียบเรือประมงในจังหวัดสงขลา ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ระนองและภูเก็ต และในปี 2564 
มีปริมาณสัตว์น้ าที่จับได้ 575,593 ตัน มูลค่า 19,199.53 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 55.9 ของปริมาณสัตว์
น้ าของประเทศ และร้อยละ 47.4 ของมูลค่าสัตว์น้ าของประเทศ ทั้งนี้ ปริมาณและมูลค่าสัตว์น้ าที่จับได้
เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2559 ที่ปริมาณ 509,766 ตัน มูลค่า 17,165.12 ล้านบาท โดยปริมาณสัตว์น้ า 
จับได้มากที่สุดในจังหวัดนครศรีธรรมราช คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.4 ของมูลค่าสัตว์น้ าขึ้นท่าของประเทศ 
รองลงมาเป็นจังหวัดชุมพร พังงา และภูเก็ต ที่มีสัดส่วนร้อยละ 10.2 7.5 และ 6.8 ตามล าดับ ในขณะที่ 
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งของภาคใต้ ส่วนใหญ่เป็นการเพาะเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมและกุ้งกุลาด า ในปี 2564 
มีพ้ืนที่เพาะเลี้ยง 77,766 ไร่ ปริมาณผลผลิต ๑69,758 ตัน โดยพ้ืนที่เพาะเลี้ยงกุ้งที่ส าคัญของภาค 
อยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21.5 ของพ้ืนที่เพาะเลี้ยงภาค รองลงมาคือจังหวัดตรัง 
สงขลา และนครศรีธรรมราช สัดส่วนร้อยละ 20.2 10.5 และ 9.3 ตามล าดับ  
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• พื้นที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย  
โดยในปี ๒๕๖3 ภาคใต้มีพ้ืนที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ๑๘.95 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 12.7 ของพ้ืนที่ใช้
ประโยชน์ทางการเกษตรทั้งประเทศ มีขนาดฟาร์มเฉลี่ย 19.9 ไร่ต่อครัวเรือน ใกล้เคียงกับระดับประเทศ 
ที่ 20.2 ไร่ต่อครัวเรือน พ้ืนที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรของภาคส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ 
ฝั่งอ่าวไทย โดยจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีพ้ืนที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรมากที่สุด 4.01 ล้านไร่ รองลงมา คือ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 3.06 ล้านไร่ และจังหวัดภูเก็ตมีพ้ืนที่ใช้ประโยขน์ทางการเกษตรน้อยที่สุด ๐.๑๑ ล้านไร่ 

• พื้นที่ชลประทานต่อพื้นที่ทางการเกษตรของภาคใต้ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยประเทศ 
ในปี 2563 มีพ้ืนที่ชลประทาน 2.64 ล้านไร่ หรือร้อยละ 7.6 ของพ้ืนที่ชลประทานประเทศ มีสัดส่วนพ้ืนที่
ชลประทานต่อพ้ืนที่ทางการเกษตรร้อยละ 13.9 ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยประเทศที่มีสัดส่วนร้อยละ 23.4 โดยจังหวัด
พัทลุงมีพ้ืนที่ชลประทานต่อพ้ืนที่เกษตรสูงสุดร้อยละ 39.9 รองลงมา คือ จังหวัดสงขลา ร้อยละ 27.1  
และจังหวัดกระบี่มีพ้ืนที่ชลประทานต่อพ้ืนที่เกษตรต่ าที่สุดของภาค ร้อยละ 2.9 จึงเป็นข้อจ ากัดในการบริหาร
จัดการน้ าเพื่อการเกษตร ทั้งการเก็บกักน้ าในฤดูแล้ง และชะลอน้ าในช่วงฤดูฝนไม่ให้ท่วมพืชผลทางการเกษตร
เสียหาย 

ตารางท่ี 6 : พื้นที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ขนาดฟาร์ม และพื้นที่ชลประทาน ปี 2563 

กลุ่มจังหวัด พื้นที่ใช้ประโยชน์ 
ทางการเกษตร (ไร่) ขนาดฟาร์ม (ไร่) พื้นที่ชลประทาน (ไร่) 

สัดส่วนพ้ืนที่
ชลประทาน/พื้นที่เกษตร 

(ร้อยละ) 
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 12,823,771 18.4 2,228,669 17.4 
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 6,131,503 23.8 415,360 6.8 
ภาคใต้ 18,955,274 19.9 2,644,029 13.9 
ประเทศ 149,253,717 20.2 34,935,041 23.4 

ที่มา :  ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

๒) อุตสาหกรรม 

• อุตสาหกรรมของภาคใต้อยู่ในภาวะชะลอตัว และการผลิตส่วนใหญ่เป็น
อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรขั้นต้น ในปี ๒๕๖3 ผลิตภัณฑ์ภาคอุตสาหกรรม มีมูลค่า 196,879 ล้านบาท 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.2 ของผลิตภัณฑ์ภาค ขยายตัวร้อยละ 0.4 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และสูงกว่า
อัตราการขยายตัวในปี 2559 ที่หดตัวร้อยละ 1.4 ผลิตภัณฑ์สาขาการผลิตอุตสาหกรรม มีมูลค่า ๑25,114  
ล้านบาท สาขาเหมืองแร่ฯ 41,811 ล้านบาท และสาขาไฟฟ้าฯ 26,878 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
63.5 21.2 และ 13.7 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคอุตสาหกรรมตามล าดับ ในช่วง 4 ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
หดตัวเฉลี่ยร้อยละ 1.0 ต่อปี เทียบกับในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ที่ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 1.8 ต่อปี  
สาขาอุตสาหกรรมการผลิตที่ส าคัญของภาคใต้ ประกอบด้วย อุตสาหกรรมการผลิตในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม 
ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก ผลิตภัณฑ์จากไม้ และผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่ท าจากแร่อโลหะ โดยมีสัดส่วนร้อยละ 
39.5 23.5 16.3 และ 8.9 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์สาขาการผลิต ตามล าดับ   

• การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ในปี ๒๕64 ภาคใต้มีมูลค่า 
การลงทุน 338,791 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 4.1 ของมูลค่าการลงทุนประเทศ ขยายตัวร้อยละ 
7.4 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาการเติบโตของเงินลงทุนในช่วง 4  ปี แรกของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 พบว่ามีการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5.2 ต่อปี การจ้างงานขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 0.1 ต่อปี 
ในขณะที่จ านวนโรงงานอุตสาหกรรมหดตัวเฉลี่ยร้อยละ 9.2 ต่อปี จากช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ที่ขยายตัว
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เฉลี่ยร้อยละ 4.8 0.3 และ 0.5 ต่อปีตามล าดับ ซึ่งมีแนวโน้มการลงทุนในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มากขึ้นและ
เน้นการใช้เทคโนโลยีทดแทนแรงงานคน โดยจังหวัดสงขลามีการลงทุนด้านอุตสาหกรรมมากที่สุด คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 27.1 ของมูลค่าการลงทุนภาค รองลงมาคือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21.2 และ 17.6 ของมูลค่าการลงทุนภาค ตามล าดับ 

๓) การค้าชายแดน 

• ภาคใต้มีพื้นที่เชื่อมต่อกับมาเลเซียทางตอนใต้ และสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาทางตะวันตกในพื้นที่จังหวัดระนอง โดยมีมูลค่าการค้าชายแดนสูงที่สุดของประเทศ จากการค้า 
ผ่านด่านชายแดนไทย - มาเลเซีย ซึ่งมีด่านชายแดนจ านวน 5 แห่ง ประกอบด้วย ด่านวังประจันและด่านต ามะลัง 
ในจังหวัดสตูล ด่านปาดังเบซาร์ ด่านสะเดา และด่านบ้านประกอบ ในจังหวัดสงขลาและด่านชายแดนไทย - 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 1 แห่ง บริเวณด่านศุลกากรระนอง โดยในปี 2564 ภาคใต้มีมูลค่าการค้า
ชายแดน 357,462 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34.3 ของมูลค่าการค้าชายแดนประเทศ เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา 
ร้อยละ 36.9 เป็นมูลค่าการส่งออก 200,692 ล้านบาท และมูลค่าการน าเข้า 156,770 ล้านบาท ในช่วง 5 ปี
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  12 มูลค่าการค้าชายแดนภาคใต้  หดตัวเฉลี่ ย ร้อยละ 2.9 ต่อปี  เพ่ิมขึ้ น 
จากช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  11 ที่หดตัวร้อยละ 2.5 ต่อปี โดยส่วนหนึ่งมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีมาตรการควบคุมการส่งออก - น าเข้าอย่างเข้มงวด รวมทั้งการหยุดกิจการ 
ของผู้ประกอบการธุรกิจที่มีผลต่อการค้าชายแดนระหว่างประเทศ  

• การค้าชายแดนไทย - มาเลเซียมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยการค้าผ่านด่านชายแดน 
ไทย - มาเลเซีย ทั้ง 5 ด่านมีมูลค่า 330,340 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 92.4 ของมูลค่าการค้าชายแดนไทย - มาเลเซีย 
ทั้งหมด เพ่ิมขึ้นร้อยละ 35.3 แบ่งเป็นมูลค่าการส่งออก 178,317 ล้านบาท สินค้าส่งออกที่ส าคัญประกอบด้วย 
เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ฯ ยางพารา และรถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ และมีมูลค่าการน าเข้า 152,023 ล้านบาท 
โดยสินค้าน าเข้า ได้แก่ เทปแม่เหล็ก จานแม่เหล็กส าหรับคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ และไดโอด 
ทรานซิสเตอร์และอุปกรณ์กึ่งตัวน า โดยด่านชายแดนสะเดาและด่านชายแดนปาดังเบซาร์ มีมูลค่าการค้าชายแดน
สูงสุด มากเป็นอันดับ 1 และอันดับ 2 ของประเทศ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 97.8 ของมูลค่าการค้าชายแดน
ไทย - มาเลเซีย และร้อยละ 35.5 ของการค้าชายแดนทั้งประเทศ ในช่วง 5 ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มูลค่าการค้า
ชายแดนไทย – มาเลเซีย มีอัตราการหดตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.4 เพ่ิมข้ึนจากช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ที่หดตัว 
ร้อยละ 2.0 

• การค้าชายแดนไทย - สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (จังหวัดระนอง) 
มีสัดส่วนค่อนข้างน้อย มีมูลค่า 27,122 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.3 ของมูลค่าการค้าชายแดนไทย – สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาเพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 59.4 แบ่งเป็นมูลค่าการส่งออก 22,335 ล้านบาท สินค้าส่งออก 
ได้แก่ น้ ามันดีเซล เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ และน้ ามันส าเร็จรูปอ่ืนๆ ตามล าดับ และมูลค่าการน าเข้า 
4,747 ล้านบาท สินค้าน าเข้า ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ ธัญพืช และสัตว์น้ า ในช่วง 5 ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
มูลค่าการค้าชายแดนไทย – สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 10.6 เพ่ิมขึ้น
จากช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ทีห่ดตัวร้อยละ 4.4 
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ตารางท่ี 7 : มูลค่าการค้าผ่านด่านศุลกากรชายแดนภาคใต้ และอัตราการขยายตัว 
      หน่วย : ล้านบาท/ร้อยละ 

มูลค่าการค้า 2559 2560 2561 2562 2563 2564 
เฉลีย  

ระยะแผนฯ 11  
(2555-2559) 

เฉลี่ย  
ระยะแผนฯ 12  
(2560-2564) 

ส่งออก 269,386 327,380 164,271 137,932 131,763 200,692 290,439 158,665 
อัตราขยายตัว 2.1 21.5 -49.8 -16.0 -4.5 52.3 -7.4 -45.4 
น าเข้า 243,855 254,176 159,677 149,892 129,342 156,770 227,730 148,925 
อัตราขยายตัว 3.7 4.2 -37.2 -6.1 -13.7 21.2 6.2 -34.6 
ดุลการค้า 25,530 73,204 4,593 -11,959 2,403 43,922 62,709 9,740 
มูลค่ารวม 513,241 581,557 323,948 287,825 261,105 357,462 518,169 307,590 
อัตราขยายตัว 2.9 13.3 -44.3 -11.2 -9.3 36.9 -2.5 -2.9 

ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 

ตารางท่ี 8 : มูลค่าการค้าชายแดนภาคใต้จ าแนกตามประเทศคู่ค้า  
    หน่วย : ลา้นบาท/ร้อยละ 

ประเทศคู่ค้า 2559 2560 2561 2562 2563 2564 
อัตราการ

ขยายตัวเฉลี่ย  
ระยะแผนฯ 11  
(2555-2559) 

อัตราการ
ขยายตัวเฉลี่ย  
ระยะแผนฯ 12  
(2560-2564) 

สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมา 

ส่งออก 15,395 20,324 16,733 15,470 11,128 22,375 -7.3 15.9 

น าเข้า 4,128 5,475 4,969 4,763 5,890 4,747 28.3 4.7 

มูลค่า 19,523 25,800 21,702 20,233 17,019 27,122 -4.4 10.6 

ร้อยละ 3.8 4.4 6.7 7.0 6.5 7.6   

มาเลเซีย 

ส่งออก 253,990 307,056 147,537 122,462 120,635 178,317 -7.0 -0.4 

น าเข้า 239,727 248,701 154,708 145,129 123,470 152,023 6.4 -6.4 

มูลค่า 493,717 555,757 302,245 267,591 244,106 330,340 -2.0 -3.4 

ร้อยละ 96.2 95.6 93.3 93.0 93.5 92.4   

รวม 2 ประเทศ 

ส่งออก 269,386 327,380 164,271 137,932 131,763 200,692 -7.4 0.7 

น าเข้า 243,855 254,176 159,677 149,892 129,360 156,770 6.2 -6.3 

มูลค่า 513,241 581,557 323,948 287,825 261,125 357,462 -2.5 -2.9 
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 

๔) การท่องเที่ยว 

• ทรัพยากรการท่องเที่ยวของภาคใต้มีความหลากหลาย ทั้งการท่องเที่ยว 
ทางทะเลและชายฝั่ง โดยเฉพาะในพ้ืนที่จังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต เกาะสมุยและเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เทือกเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เทือกเขาบรรทัด จังหวัดพัทลุง อุทยานธรณีโลกสตูล จังหวัดสตูล และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสปา 
จังหวัดระนอง กระบี่ และพัทลุง รวมทั้งการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 
นอกจากนี้ ภาคใต้มีศิลปวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ เช่น หนังตะลุง มโนราห์ และอาหารที่มีรสชาติที่เป็น
เอกลักษณ์ผสมผสานระหว่างไทย จีน และมุสลิม ตลอดจนภาคใต้ยังมีสังคมแบบพหุวัฒนธรรมในจังหวัดสงขลา
และสตูล 

  



เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาคใต้ (พ.ศ. 2566 - 2570) 9 

• รายได้จากการท่องเที่ยวและจ านวนนักท่องเที่ยวของภาคหดตัว โดยปี ๒๕๖4 
ภาคใต้มีรายได้จากการท่องเที่ยว 42,390.42 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.6 ของรายได้จากการท่องเที่ยว
ทั้งประเทศ หดตัวร้อยละ 80.6 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา จังหวัดที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวมากที่สุด คือ 
จังหวัดภูเก็ต คิดเป็นร้อยละ 50.3 ของรายได้การท่องเที่ยวภาคใต้ รองลงมาคือ จังหวัดกระบี่และสงขลาคิดเป็น
ร้อยละ 10.6 และ 7.7  ตามล าดับ ส าหรับนักท่องเที่ยวในภาคใต้มีจ านวน 5.62 ล้านคน หดตัวร้อยละ 67.6 
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยในช่วง 4 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 รายได้และจ านวนนักท่องเที่ยวหดตัว
เฉลี่ยร้อยละ 27.0 และ 24.6 ตามล าดับ ลดลงค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ที่มีรายได้
และจ านวนนักท่องเที่ยวขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 18.0 และ 11.9 ตามล าดับ เนื่องจากเศรษฐกิจโลกอยู่ในภาวะ
ชะลอตัว โดยเฉพาะในแถบยุโรป และผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ในช่วงปลายปี 2562 ต่อเนื่องจนถึงปี 2564 

ตารางท่ี 9 :  จ านวนนักท่องเที่ยว รายได้ และอัตราการขยายตัว  

รายการ 2559 2560 2561 2562 2563 2564 
เฉลี่ยช่วง 
แผนฯ 11 

(2555 -2559) 

เฉลี่ยช่วง 
แผนฯ 12 

(2560 - 2564) 
นักท่องเที่ยว                 
  จ านวน(คน) 46,006,329 48,929,662 50,983,889 50,945,230 17,324,474 5,617,645 39,522,763 34,760,180 
  สัดส่วนต่อประเทศ 17.3 16.9 16.8 16.6 12.6 7.69 17.0 14.1 
  อัตราการขยายตัว 3.6 6.4 4.2 -0.08 -66.0 -67.6 11.9 -24.6 
รายได ้                 
  มูลค่า (ล้านบาท) 685,975 774,049 837,921 817,524 218,846 42,390  516,067 538,146 
  สัดส่วนต่อประเทศ 31.8 31.3 31.1 30 27.6 17.6 30.2 27.5 
  อัตราการขยายตัว 17.1 12.8 8.3 -2.4 -73.2 -80.6 18.0 -27.0 
วันพกัเฉลี่ย (วัน) 3.22 3.26 3.24 3.19 N/A N/A 3.15 3.23 
ค่าใช้จ่ายต่อหัว/วนั (บาท) 3,224 3,418 3,636 3,636 N/A N/A 2,969 3,563 
  อัตราการขยายตัว 1.5 -0.8 -1.4 -2.5 N/A N/A 2.3 -1.6 

ที่มา : กรมการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

• ค่าใช้จ่ายและระยะเวลาพ านักของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่กระจุกตัวในแหล่ง
ท่องเที่ยวทางทะเล โดยในปี 2562 มีค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว เฉลี่ยต่อคนต่อวัน 3,636 บาท เท่ากับปี 
ที่ผ่านมา จังหวัดที่มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวันมากสุด คือ จังหวัดภูเก็ต 7 ,717 บาท รองลงมา คือ กระบี่ 
5,344 บาท และพังงา 5,328 บาท มีระยะเวลาพ านักของนักท่องเที่ยวในภาคใต้ 3.19 วัน ลดลงจาก 
ปีที่ผ่านมาที่ 3.24 วัน จังหวัดที่นักท่องเที่ยวมีระยะเวลาพ านักนานที่สุด คือ จังหวัดพังงา 5.11 วัน รองลงมา
สุราษฎร์ธานี 4.47 วัน และกระบี่ 4.31 วัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียง 
ขณะที่แหล่งท่องเที่ยวบนบกมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวันและระยะเวลาพ านักของนักท่องเที่ยวน้อย  
โดยจังหวัดพัทลุงมีค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวเฉลี่ยต่อคนต่อวัน 1,482 บาท และมีระยะเวลาพ านักเฉลี่ย 
1.81 วัน ซึ่งน้อยที่สุดของภาค ในช่วง 3 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวเฉลี่ย 
3,563 บาทต่อคนต่อวัน หดตัวเฉลี่ยร้อยละ 1.6 ซึ่งมากกว่าช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ที่มีค่าใช้จ่าย 
ของนักท่องเที่ยวเฉลี่ย 2,969 บาทต่อคนต่อวัน ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 2.3 และในช่วง 3 ปีแรกของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีระยะเวลาพ านักของนักท่องเที่ยวเฉลี่ย 3.23 วัน ใกล้เคียงกับในช่วงแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 11 ที่ 3.15 วัน 
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ตารางท่ี 10 : รายได้การท่องเที่ยว จ านวนนักท่องเที่ยว แยกรายกลุ่มจังหวัด  

รายการ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 2562 2563 2564 
เฉลี่ยระยะ 
แผนฯ ๑1  

 (๒๕๕5-๒๕๕9) 

เฉลี่ยระยะ 
แผนฯ ๑2 

(๒๕60-๒๕64) 
ภาคใตฝ้ั่งอ่าวไทย                 
จ านวน (คน) 18,551,128 19,652,905 20,828,671 20,580,095 8,691,220 2,454,779 16,060,554 14,441,534 
มูลค่า (ล้านบาท) 157,098 177,741 198,494 187,608 59,376 10,196 120,376 126,683 
   สัดส่วนต่อภาค 22.9 23.0 23.7 23.0 27.1 24.1 23.3 24.2 
   อัตราการขยายตัว 13.05 13.14 11.68 -5.48 -68.35 -82.83 21.11 -26.37 
ภาคใต้อันดามัน         

จ านวน (คน) 27,455,201 29,276,757 30,155,218 30,365,135 8,633,254 3,162,866 22,995,081 20,318,646 
มูลค่า (ล้านบาท) 528,876 596,308 639,428 629,916 159,470 32,195 395,691.30 411,463.16 
   สัดส่วนต่อภาค 77.1 77.0 76.3 77.1 72.9 76.0 76.7 75.9 
   อัตราการขยายตัว 18.32 12.75 7.23 -1.49 -74.68 -79.81 17.25 -27.20 

ที่มา : กรมการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

๕) โครงสร้างพื้นฐานส าคัญ ภาคใต้มีโครงข่ายคมนาคมที่เชื่อมโยงกับโครงข่ายหลัก 
ของประเทศและเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านมาเลเซีย รวมทั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่สามารถ
สนับสนุนการค้าการลงทุนในพ้ืนที่และการเดินทางท่องเที่ยวอย่างครอบคลุม ดังนี้ 

• ทางบก มีเส้นทาง 4 ช่องจราจรในฝั่งอ่าวไทยที่เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคม 
กับภาคกลางและภาคใต้ชายแดนต่อเนื่องไปยังมาเลเซีย บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (สายเพชรเกษม)  
สายกรุงเทพฯ - เชื่อมโยงจังหวัดชุมพร – ระนอง – พังงา – กระบี่ – ตรัง – พัทลุง – หาดใหญ่ (สงขลา) จนถึงด่านพรมแดน 
(อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา) และเชื่อมต่อกับทางพิเศษเมืองบูกิตกายูฮิตัม มาเลเซีย และทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๔๑ (สายสี่แยกปฐมพร-พัทลุง) เชื่อมโยงจังหวัดชุมพร – สุราษฎร์ธานี – นครศรีธรรมราช–พัทลุง รวมทั้ง
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42 (สายคลองแงะ-สุไหงโก-ลก) เชื่อมโยงจากอ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ผ่านจังหวัด
ปัตตานีไปยังชายแดนอ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ทางหลวงหมายเลข 43 (สายหาดใหญ่-มะพร้าวต้นเดียว) 
เชื่อมต่อจากอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ไปยังจังหวัดปัตตานี และทางหลวงหมายเลข ๔๔ (สายอ่าวลึก-หินโงก
หรือสายเซาท์เทิร์น) เป็นส่วนหนึ่งในโครงการสะพานเศรษฐกิจ (Land Bridge) เชื่อมโยงระหว่างพ้ืนที่ฝั่งทะเล 
อันดามันกับฝั่งทะเลอ่าวไทย โดยเชื่อมโยงจังหวัดกระบี่ - สุราษฎร์ธานี อย่างไรก็ตามถนนสายรองเชื่อมโยง 
สายทางหลักยังคงมีปัญหามาตรฐานความปลอดภัย และบางส่วนยังขาดการเชื่อมโยงสู่แหล่งท่องเที่ยวชุมชน
และแหล่งท่องเที่ยวหลัก 

• ทางราง มีเส้นทางรถไฟสายใต้เชื่อมโยงสถานีหลักจากกรุงเทพฯ - ชุมพร - สุราษฎร์ธานี 
– นครศรีธรรมราช (ทุ่งสง)  - พัทลุง – สงขลา (ชุมทางหาดใหญ่) - ปาดังเบซาร์ – บัตเตอร์เวิร์ธ รัฐเปอร์ลิส มาเลเซีย 
และเส้นทางแยกจากชุมทางทุ่งสง (นครศรีธรรมราช) – ตรัง เพ่ือเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าและการเดินทางของ
ประชาชนจากรถไฟสายหลักไปยังจังหวัดทางฝั่งทะเลอันดามันที่สถานีกันตัง จังหวัดตรัง และอยู่ระหว่างการก่อสร้าง
ทางคู่ช่วงประจวบคีรีขันธ์ - ชุมพร – สุราษฎร์ธานี - หาดใหญ่ รวมทั้งอยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมการเชื่อมโยง
ระบบโลจิสติกส์ระหว่างชุมพร-ระนอง ภายใต้พ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ อย่างไรก็ตาม เส้นทางรถไฟบางส่วน
ยังขาดการเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน อาทิ เส้นทางจากสุไหงโก-ลก - ตุมปัด มาเลเซียเพ่ือสนับสนุนการเดินทาง
ท่องเที่ยวข้ามพรมแดน รวมทั้งยังขาดการพัฒนาเส้นทางรางเพ่ือเชื่อมโยงการท่องเที่ยวสองฝั่งทะเลระหว่าง
อ่าวไทยและอันดามัน 
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• ทางอากาศ มีท่าอากาศยานเชิงพาณิชย์ครอบคลุมพ้ืนที่ภาคใต้  สามารถ
เชื่อมโยงการเดินทางทั้งภายในและระหว่างประเทศ และโดยเป็นท่าอากาศยานนานาชาติ จ านวน 6 แห่ง 
ได้แก่ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุราษฎร์ธานี 
ท่าอากาศยานนานาชาติเกาะสมุย ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ และท่าอากาศยานนานาชาติ
นครศรีธรรมราช บางแห่งอยู่ระหว่างการพัฒนาและปรับปรุงเพ่ือให้สามารถรองรับปริมาณผู้โดยสารที่เพ่ิมข้ึน 
อย่างไรก็ตาม การเชื่อมโยงการขนส่งสาธารณะระหว่างท่าอากาศยานสู่เขตเมืองและย่านท่อง เที่ยวหลัก 
ยังขาดประสิทธิภาพ และขาดการเชื่อมโยงกับการขนส่งรูปแบบอ่ืนๆ เพ่ือเดินทางไปสู่แหล่งท่องเที่ยวหลัก  
และแหล่งท่องเที่ยวรอง 

• ทางน้ า ภาคใต้มีท่าเรือส าหรับการขนส่งสินค้าที่เชื่อมโยงกับท่าเรือแหลมฉบัง
และสามารถเชื่อมโยงกับท่าเรือของมาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย ได้แก่ ท่าเรือน้ าลึกสงขลาที่เป็นท่าเรือ
หลักของภาคใต้ และมีปัญหาร่องน้ าและไม่สามารถขยายพ้ืนที่ได้ และท่าเรือด้านฝั่งทะเลอันดามัน ได้แก่ 
ท่าเรือน้ าลึกภูเก็ต เป็นท่าเรือขนส่งสินค้าและท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ท่าเรือกันตัง จังหวัดตรัง เป็นท่าเรือ
หลักในการขนถ่ายถ่านหินลิกไนต์จากประเทศอินโดนีเซียเพ่ือส่งต่อไปยังโรงงานปูนซีเมนต์ในอ าเภอทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช และท่าเรือระนอง ซึ่งมีการใช้ประโยชน์ค่อนข้างน้อย โดยปัจจุบันให้บริการขนถ่าย
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ของแท่นขุดเจาะปิโตรเลียม นอกจากนี้ ยังมีโครงการพัฒนาท่าเรือชุมพร และท่าเรือระนอง 
เพ่ือรองรับพืน้ที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ 

• ด่านพรมแดน ภาคใต้มีพรมแดนติดต่อกับมาเลเซียทางทิศใต้ในพ้ืนที่อ าเภอ
สะเดา อ าเภอนาทวี และอ าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา โดยมีจุดผ่านแดนถาวรไทย –มาเลเซีย จ านวน 3 แห่ง 
ได้แก่ (1) ด่านสะเดา – ด่านบูกิตกายูฮิตัม รัฐเคดาห์ ปัจจุบันมีการก่อสร้างด่านศุลกากรแห่งใหม่แล้วเสร็จ 
แต่ยังไม่สามารถเปิดให้บริการ และอยู่ระหว่างก่อสร้างถนนเพ่ือเชื่อมเส้นทางจากทางหลวงแผ่นดินเข้าสู่ด่าน
ศุลกากรแห่งใหม่ นอกจากนี้ ยังมีแผนด าเนินโครงการต่างๆ เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพของด่านพรมแดน
สะเดา อาทิ โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหาดใหญ่ – ชายแดนไทย –มาเลเซีย เพ่ือแก้ไขปัญหา 
ความแออัดบริเวณด่านพรมแดนให้สามารถขนส่งสินค้าและเดินทางข้ามแดนได้อย่างสะดวกและปลอดภัย   
(2) ด่านปาดังเบซาร์ – ด่านปาดังเบซาร์ รัฐเปอร์ลิส ในพ้ืนที่อ าเภอสะเดา และ (3) ด่านบ้านประกอบ–ด่านดูเรียนบูรง  
รัฐเคดาห์ ในพ้ืนที่อ าเภอนาทวี ส่วนจังหวัดสตูลมีจุดผ่านแดนถาวรไทย - มาเลเซีย 2 แห่ง ประกอบด้วย  
(1) ด่านวังประจัน – วังเกอเลียน รัฐเปอร์ลิส และ (2) ด่านต ามะลัง สตูล - ลังกาวี รัฐเคดาห์ และจังหวัด
ระนองมีด่านชายแดนไทย - สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 1 แห่ง คือ ด่านระนอง – เมืองเกาะสอง  

• นิคมอุตสาหกรรม ภาคใต้มีนิคมอุตสาหกรรม 2 แห่ง ประกอบด้วย (1) นิคม
อุตสาหกรรมฉลุง อ าเภอหาดใหญ่ เนื้อที่ประมาณ 2,247 ไร่ ปัจจุบันมีการพัฒนาพ้ืนที่แล้วประมาณ 1,218 ไร่ 
เป็นนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมเชิง Cluster อาทิ อุตสาหกรรม
นวัตกรรมยาง อุตสาหกรรมจากน้ ายางข้น อุตสาหกรรมยางคอมปาวด์ และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง และส่งเสริม
ผู้ประกอบการ SMEs โดยพัฒนาอาคารโรงงานมาตรฐานให้เช่า และ (2) นิคมอุตสาหกรรมสงขลาในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนสงขลา อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา พ้ืนที่รวมประมาณ 927 ไร่ ปัจจุบันมีการก่อสร้าง
นิคมอุตสาหกรรมระยะที่ 1 แล้วเสร็จ มีนักลงทุนเข้าใช้พ้ืนที่ด าเนินกิจการแล้ว 2 ราย  ส่วนระยะที่ 2  
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ออกแบบนิคมฯ และได้จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างแก้ไขปัญหาราษฎรครอบครองใช้ประโยชน์ที่ดินและองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 
มีการปรับพ้ืนที่ก่อสร้างศูนย์คมนาคมขนส่งและศึกษารูปแบบการลงทุนแล้วเสร็จ 
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2.1.๓ เศรษฐกิจระดับครัวเรือน  

รายได้เฉลี่ยและหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนของภาคใต้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยปี  
๒๕64 ภาคใต้มีรายได้ครัวเรือนเฉลี่ย ๒7,355 บาทต่อเดือน เพ่ิมขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2558  
ที่มีรายได้ 27,267 บาทต่อเดือน ใกล้เคียงกับระดับประเทศท่ีมีรายได้เฉลี่ยครัวเรือน ๒7,352 บาทต่อเดือน 
โดยมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย (พ.ศ.2559 - 2564) หดตัวเฉลี่ยร้อยละ 1.5 ต่อปี ต่ ากว่าระดับประเทศ 
ที่ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.4 ต่อปี จังหวัดที่มีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนสูงสุดของภาค คือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
34,402 บาทต่อเดือน รองลงมา คือ จังหวัดภูเก็ต 33 ,328 บาทต่อเดือน ส่วนจังหวัดที่มีรายได้ เฉลี่ย
ครัวเรือนต่ าสุด คือ จังหวัดระนอง 21,990 บาทต่อเดือน  ส่วนหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนภาคใต้อยู่ในระดับที่
สูงกว่าระดับประเทศ โดยปี ๒๕64 ภาคใต้มีหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน 205,767 บาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2558 
ที่มีหนี้สินเฉลี่ย 183,612 บาท สูงกว่าระดับประเทศซึ่งมีหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน 164,055 บาท โดยมี
อัตราการขยายตัวเฉลี่ย (พ.ศ.2558 - 2564) ร้อยละ 8.1 ต่อปี ใกล้เคียงกับระดับประเทศที่ขยายตัวเฉลี่ย
ร้อยละ 8.9 ต่อปี จังหวัดที่มีหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนสูงสุด คือ จังหวัดกระบี่ 318 ,191 บาท รองลงมา คือ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดภูเก็ต มีหนี้สินเฉลี่ย 293 ,695 และ 285 ,240 บาท ตามล าดับ  
ส่วนจังหวัดที่มีหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนต่ าสุด คือ จังหวัดพังงา 114,688 บาท หนี้สินเพื่อใช้ซื้อบ้านและที่ดิน 
มีสัดส่วนสูงสุดของหนี้สินครัวเรือน รองลงมาเป็นหนี้สินเพ่ือใช้จ่ายในครัวเรือน หนี้สินเพ่ือการท าธุรกิจ  
และหนี้สินเพ่ือการศึกษา  

2.2 ด้านสังคม 

2.2.๑ ประชากร 

1) ภาคใต้มีอัตราการเพิ่มของจ านวนประชากรสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ โดยปี 
2563 ภาคใต้มีประชากร 7.40 ล้านคน หรือร้อยละ 11.2 ของประเทศ เพ่ิมขึ้นจาก 7.32 ล้านคน  
ในปี 2559 โดยมีอัตราการเพ่ิมของประชากรในช่วงปี 2559 - 2563 เฉลี่ยร้อยละ 0.4 ต่อปี ในขณะที่
อัตราการเพ่ิมของประเทศเฉลี่ยร้อยละ 0.3 ต่อปี จังหวัดนครศรีธรรมราชมีประชากรมากที่สุด 1.55 ล้านคน 
รองลงมาเป็นจังหวัดสงขลา 1.43 ล้านคน โดยจังหวัดระนองมีประชากรน้อยที่สุด 0.19 ล้านคน คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 20.9 20.7 และ 2.6 ของประชากรภาคใต้ตามล าดับ 

2) ประชากรเมืองโดยรวมของภาคเพิ่มขึ้น ปี 2559 ภาคใต้มีประชากรที่อาศัยอยู ่
ในเขตเทศบาลจ านวน 2.25 ล้านคน หรือร้อยละ 31.4 ของประชากรทั้งภาค เพ่ิมขึ้นเป็น 2.31 ล้านคน  
ในปี 2562 ซึ่งเป็นการเคลื่อนย้ายประชากรเพ่ือการประกอบอาชีพในเขตเมือง และปรับลดลงเป็น 2.29 
ล้านคน ในปี 2563 โดยส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ที่ธุรกิจหลายประเภทมีการหยุดกิจการท าให้กระทบกับประชากรบางส่วนและเดินทางกลับภูมิล าเนา   
จังหวัดกระบี่มีอัตราการเพ่ิมของประชากรเมืองในช่วงปี 2559 – 2563 มากที่สุด เฉลี่ยร้อยละ 5.3 
รองลงมา ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานีและพัทลุง มีอัตราการเพ่ิมของประชากรเมืองเฉลี่ยร้อยละ 1.5 และ 1.0 
ตามล าดับ 
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 ตารางท่ี 11 : ประชากรภาคใต้  
รายการ 2559 2560 2561 2562 2563 

จ านวนประชากร (ล้านคน) 7.32 7.37 7.40 7.42 7.40 
ประชากรเมือง (ล้านคน) 2.25 2.27 2.30 2.31 2.29 
สัดส่วนประชากรเมืองภาคใต้ (ร้อยละ) 31.4 30.8 31.1 31.1 30.9 
สัดส่วนประชากรเมืองประเทศ (ร้อยละ) 34.3 34.3 34.4 34.5 34.3 

ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
ประชากรเมือง คือ ประชากรในเขตเทศบาลและประชากรนอกเขตเทศบาล 

3) ภาคใต้ก าลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ในขณะที่ประชากร
วัยเด็กและวัยแรงงานลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยมีสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี 2563 
ภาคใต้มปีระชากรผู้สูงอายุจ านวน 1.13 ล้านคน ประชากรวัยแรงงาน 4.68 ล้านคน และประชากรวัยเด็ก 1.56 
ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.4 63.4 และ 21.2 ของประชากรทั้งภาคตามล าดับ โดยในช่วงปี 2559 - 2563  
ประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง จากร้อยละ 21.9 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 21.2  
ในปี 2563 ในขณะทีว่ัยแรงงานลดลงจากร้อยละ 64.4 เหลือร้อยละ 63.4 ในปี 2563 ส่วนประชากรผู้สูงอายุ
มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น โดยเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 13.7 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 15.4 ในปี 2563 และจากสถานการณ์
ดังกล่าว ส่งผลให้ภาระการพ่ึงพิงของผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น โดยมีอัตราการพ่ึงพิงผู้สูงอายุจากร้อยละ 
21.3 ในปี 2559 เพ่ิมข้ึนเป็น 24.2 ในปี 2563 ในขณะเดียวกันภาระพ่ึงพิงของประชากรวัยเด็กมีแนวโน้ม
ลดลงจาก 34.0 ในปี 2559 เป็น 33.5 ในปี 2563 

ตารางท่ี 12 :  โครงสร้างประชากรและภาระพึ่งพิงภาคใต้ 
รายการ 2559 2560 2561 2562 2563 

โครงสร้างประชากร (ร้อยละ)      
กลุ่ม  0 - 14 ป ี 21.9 21.7 21.6 21.4 21.2 
กลุ่ม 15 - 59 ป ี 64.4 64.2 64.0 63.7 63.4 
กลุ่ม 60 ปขีึ้นไป 13.7 14.1 14.5 14.9 15.4 

ภาระการพึ่งพิง1 (ร้อยละ)      
อัตราการพึ่งพิงรวม 55.3 55.8 56.3 56.9 57.7 
อัตราการพึ่งพิงวยัเด็ก 34.0 33.8 33.7 33.6 33.5 
อัตราพึ่งพิงผู้สูงอาย ุ 21.3 21.9 22.6 23.4 24.2 

จ านวนแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย (คน) 280,787 367,288 242,228 377,880 313,330 
ที่มา : กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน/ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

2.2.๒ แรงงาน 

1) แรงงานส่วนใหญ่มีความรู้ระดับประถมศึกษา มีแนวโน้มจบการศึกษาระดับสูงมากขึ้น  
ปี 2563 มีผู้มีงานท า 4.28 ล้านคน ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตร ร้อยละ 41.2 ของผู้มีงานท าของภาค จ านวน
แรงงานที่มีความรู้ระดับประถมลดลงจากร้อยละ 42.5 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 39.7 ในปี 2563 
มีความรู้ระดับมัธยมต้น เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 16.6 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 17.3 ในปี 2563 ระดับมัธยมปลาย 
เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 13.0 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 14.1 ในปี 2563 แรงงานระดับอาชีวะลดลงจากร้อยละ 
4.30 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 4.0 ในปี 2563 แรงงานระดับวิชาชีพชั้นสูง เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 8.4  
ในปี 2559 เป็นร้อยละ 8.8 ในปี 2563 ระดับอุดมศึกษา ลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 11.80 ในปี 2559 
เป็นร้อยละ 11.2 ในปี 2563 เห็นได้ว่าคุณภาพแรงงานมีแนวโน้มดีขึ้น 
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ตารางท่ี 13 :  ผู้มีงานท าจ าแนกตามระดับการศึกษา 
            หน่วย : พันคน                        

ที่มา :ส านักงานสถิตแิห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บหมายถึง รอ้ยละ 

2) ผลิตภาพแรงงานของภาคมีแนวโน้มลดลง โดยในปี 2563 ผลิตภาพแรงงานรวม
ของภาคเท่ากับ 169,884 บาทต่อคน ลดลงจาก 176,840 บาทต่อคน ในปี 2559 เนื่องจากแรงงาน 
ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตรและมีการศึกษาระดับประถมศึกษาและต่ ากว่า และขาดการพัฒนาทักษะฝีมือ
แรงงาน 

3) แรงงานต่างด้าวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในปี 2563 มีแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย 
เข้ามาท างานในภาคใต้เพ่ิมขึ้นเป็น 313,330 คน จากปี 2559 ที่มีจ านวน 280,787 คน และในปี 2563 
ภาคใต้มีแรงงานต่างด้าวที่เป็นสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา จ านวน  279,524 คน หรือร้อยละ 89.2 
ของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานในภาคใต้อย่างถูกกฎหมาย และคิดเป็นร้อยละ 13.5 ของแรงงานต่างด้าว
สัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชาที่ เข้ามาท างานในประเทศไทย โดยเป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติ 
เมียนมาสูงสุด จ านวน 262,911 คน รองลงมาเป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติ ลาว และกัมพูชา จ านวน  
9,937 คน และ 6,676 คนตามล าดับ จังหวัดสามอันดับแรกที่แรงงาน 3 สัญชาติท างานอยู่สูงสุด คือ จังหวัด
สุราษฎร์ธานี จ านวน 71,033 คน จังหวัดภูเก็ต จ านวน 61,146 คน และจังหวัดสงขลา จ านวน  43,464 
คน แรงงานต่างด้าวที่เป็นเพศชายจ านวน 197,245 คน คิดเป็นร้อยละ 60.5 เพศหญิงจ านวน 128,765 
คน คิดเป็นร้อยละ 39.5 

2.2.๓ การศึกษา 

1) ภาคใต้เป็นศูนย์กลางทางการศึกษาและมีสถาบันการศึกษาครอบคลุมทุกระดับ 
โดยมีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาสังกัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม แบ่งเป็น
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งมีที่ตั้งและวิทยาเขตครอบคลุม 7 จังหวัด มหาวิทยาลัยของรัฐ 9 แห่ง สถาบัน 
การอาชีวศึกษา จ านวน 4 สถาบัน วิทยาลัยสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ านวน 67 แห่ง 
สังกัดสถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ สถาบันการพลศึกษาวิทยา
เขตชุมพร วิทยาเขตกระบี่ และวิทยาตรัง และมหาวิทยาลัยเอกชน 2 แห่ง รวมทั้งมีอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ 
ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของภาค ซึ่งเป็นศักยภาพส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาภาค 

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ภาคใต้จะมีสถาบันการศึกษาครอบคลุมทุกระดับ และประชาชนส่วนใหญ่ได้รับการศึกษา
มากขึ้น แต่ยังคงมีปัญหาในด้านคุณภาพการศึกษา 

ปี ผู้มีงานท า 
ไม่มี

การศึกษา 
ประถมศึกษา
และต่ ากว่า 

มัธยมต้น 
มัธยมปลาย 
(สายสามัญ) 

อาชีวศึกษา วิชาชีพชั้นสูง อุดมศึกษา อ่ืนๆ 

2559 
4,234.28    

(100) 
98.86 

(2.3) 
1,799.76 

(42.5) 
702.06 

(16.6) 
549.40 

(12.9) 
181.96 

(4.3) 
356.69 

(8.4) 
499.59 

(11.8) 
45.86 

(1.1) 

2560 
4,210.45 

(100) 
99.17 

(2.4) 
1,735.31 

(41.2) 
716.21 

(17.0) 
541.21 

(12.8) 
177.04 

(4.2) 
348.34 

(8.3) 
543.59 

(12.9) 
49.57 

(1.2) 

2561 
4,248.49 

(100) 
100.18 

(2.4) 
1,752.29 

(41.2) 
744.25 

(17.5) 
554.29 

(13.0) 
169.43 

(3.9) 
351.72 

(8.3) 
533.66 

(12.6) 
42.68 

(1.0) 

2562 
4,236.18 

(100) 
98.92 

(2.3) 
1,753.77 

(41.4) 
725.62 

(17.1) 
590.50 

(13.9) 
159.77 

(3.8) 
350.31 

(8.3) 
523.97 

(12.4) 
33.62 

(0.8) 

2563 
4,279.36 

(100) 
82.97 

(2.0) 
1,699.97 

(39.7) 
740.17 

(17.3) 
601.14 

(14.1) 
172.82 

(4.0) 
377.06 

(8.8) 
563.89 

(11.2) 
41.34 

(1.0) 
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2) จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรใกล้เคียงค่าเฉลี่ยประเทศ ในปี 2563 
ประชากรมีจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ย 9.6 ปี ใกล้เคียงระดับประเทศที่ 9.9 ปี เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปี 
2559 ที่มีจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ย 9.2 โดยจังหวัดที่มีจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยสูงสุด 3 จังหวัดแรก ได้แก่ 
จังหวัดภูเก็ต สงขลา และพัทลุง มีจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ย 10.6 10.4 และ 10.0 ปี ตามล าดับ 

3) ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาอยู่ในระดับต่ ากว่าค่าเฉลี่ย โดยผลการสอบ O-NET  
ชั้น ม.3 (4 วิชาหลัก ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์  และวิทยาศาสตร์) ในปีการศึกษา 2563  
มีคะแนนเฉลี่ย 36.8 คะแนน สูงกว่าระดับประเทศที่มีคะแนนเฉลี่ย 36.0 ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์ค่าเฉลี่ย  
50 คะแนนในทุกวิชายกเว้นภาษาไทย โดยวิชาภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 56.5 คะแนน รองลงมา คือ 
วิชาภาษาอังกฤษมีคะแนนเฉลี่ย 34.6 คะแนน และวิชาคณิตศาสตร์มีคะแนนต่ าสุด 26.0 คะแนน 

ตารางท่ี 14 : คะแนนเฉลี่ยผลสอบ O-NET (4 วิชาหลัก) 
หน่วย : ร้อยละ 

กลุ่มจังหวัด 2559 2560 2561 2562 2563 

ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 36.3 44.5 35.1 38.4 37.4 

ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 35.6 42.3 34.3 37.9 36.4 

ภาคใต้   35.9 43.3 34.7 38.1 36.8 

ประเทศ 35.0 41.8 33.8 36.9 36.0 
ที่มา : สถาบันการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

2.2.๔ สาธารณสุข 
1) สถานบริการสาธารณสุขครอบคลุมทุกจังหวัด ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ

สาธารณสุขมากขึ้น แต่ยังคงกระจุกตัวอยู่ในเมืองใหญ่ ภาคใต้มีโรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) 5 แห่ง โรงพยาบาล
ทั่วไป (รพท.) 11 แห่ง และโรงพยาบาลชุมชน (รพช.) 109 แห่ง  โดยมีสัดส่วนแพทย์ 1 : 2,145 คน  
ในปี ๒๕63 ซึ่งสูงกว่าระดับประเทศที่มีสัดส่วนแพทย์ต่อประชากร 1 : 1,792 คน จ านวนแพทย์ส่วนใหญ่ 
อยู่ในจังหวัดที่มีสถานบริการทางการแพทย์ชั้นน า โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตทีม่ีสัดส่วนแพทย์ต่อประชากรเท่ากับ  
1 : 995 คน รองลงมา คือ จังหวัดสงขลา 1 : 1,209 คน ในขณะที่บางจังหวัดยังมีสัดส่วนแพทย์ 
ต่อประชากรสูง เช่น จังหวัดกระบี่ สตูล และพังงา เท่ากับ 1: 4,399 1: 4,199 และ 1: 3,946 คน 
ตามล าดับนอกจากนี้ ภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดหลักของภาค อาทิ จังหวัดภูเก็ตและสงขลา ยังมีสถานบริการ
ทางการแพทย์ทั้งของภาครัฐและเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ 
ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งสถานบริการแพทย์แผนไทยที่สามารถต่อยอดการพัฒนาไปสู่การเป็น Medical Hub 
และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของภูมิภาค 

ตารางท่ี 15 : สัดส่วนแพทย์ต่อประชากร 
  หนว่ย : แพทย์ 1 คนต่อประชากรแสนคน 

กลุ่มจังหวัด 2559 2560 2561 2562 2563 

ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 2,181 1,339 1,914 1,827 2,090 

ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 2,295 2,096 1,983 1,876 2,279 

ภาคใต้  2,215 1,507 1,935 1,842 2,145 

ประเทศ 2,065 1,843 1,771 1,674 1,792 
ที่มา : ส านกังานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 
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2) ประชาชนเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยอัตรา
การเจ็บป่วยด้วย ๕ โรคหลัก ได้แก่ โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมองและ
โรคมะเร็ง เพ่ิมขึ้นจาก 5,642 ต่อประชากรแสนคน ในปี ๒๕๕9 เป็น 6,752 ต่อประชากรแสนคนในปี 2563 
แต่ยังต่ ากว่าระดับประเทศที่มีอัตราการป่วย 7,017 ต่อประชากรแสนคน โดยจังหวัดสงขลามีอัตรา 
การเจ็บป่วยมากสุด คิดเป็น 8,165 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ จังหวัดสุราษฎร์ธานีและตรัง คิดเป็น 
8,025 และ 7,876 ต่อประชากรแสนคน ตามล าดับ เมื่อพิจารณาจากโรคที่ เจ็บป่วยพบว่า เจ็บป่วย 
ด้วยโรคความดันโลหิตสูงมากที่สุด คิดเป็น 2,373 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ โรคหัวใจ โรคเบาหวาน 
โรคมะเร็ง และโรคหลอดเลือดสมอง คิดเป็น 1,693 1,358 963 และ 627 ต่อประชากรแสนคน ตามล าดับ 
สาเหตุการเจ็บป่วยส่วนใหญ่มาจากพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ ในการด าเนินชีวิต ทั้งด้านการบริโภคและด้านสุขภาพ 

  ตารางท่ี 16 : ภาวะการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 5 โรคหลัก 
                                                                                                                                    หนว่ย : ต่อประชากรแสนคน 

กลุ่มจังหวัด 2559 2560 2561 2562 2563 

ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 5,647 5,978 6,579 7,110 7,368 

ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 5,630 5,519 5,603 5,959 6,239 

ภาคใต้  5,642 5,837 6,277 6,753 7,017 

ประเทศ 6,090 6,300 6,711 7,094 7,227 
ที่มา : ส านกังานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 

2.2.๕ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

1) ภาคใต้มีสัดส่วนการแจ้งความคดี ชีวิตร่างกาย เพศ และคดีประทุษร้ายต่อทรัพย ์
และการแจ้งความคดียาเสพติดสูงกว่าระดับประเทศ ภาคใต้มีการแจ้งความคดี ชีวิตร่างกาย เพศ และคดี
ประทุษร้ายต่อทรัพย์ลดลงจาก 141 รายต่อประชากรแสนคน ในปี ๒๕๕9 เป็น 112 รายต่อประชากรแสนคน 
ในปี 2563 ในขณะที่เมื่อเทียบกับประเทศประเทศใต้มีการแจ้งความคดี ชีวิตร่างกาย เพศและคดีประทุษร้าย 
ต่อทรัพย์สูงกว่าระดับประเทศ ที่ 87 รายต่อประชากรแสนคน จังหวัดภูเก็ตมีการแจ้งความคดีสูงสุด 195 
รายต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ จังหวัดสงขลาและกระบี่ 142 และ 138 รายต่อประชากรแสนคน 
ขณะที่การแจ้งความคดียาเสพติดมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจาก 847 คดีต่อประชากรแสน ในปี ๒๕59 เป็น 975 รายต่อ
ประชากรแสนคนในปี ๒๕63 จังหวัดภูเก็ตมีการแจ้งความคดียาเสพติดสูงสุด 335 รายต่อประชากรแสนคน 
รองลงมาคือ จังหวัดนครศรีธรรมราชมีการแจ้งความคดี 301 รายต่อประชากรแสนคน และสุราษฎร์ธานี 
243 รายต่อประชากรแสนคน 

 ตารางท่ี 17 : สัดส่วนการแจ้งความคดี ชีวิตร่างกาย เพศ และคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ 

หน่วย : รายต่อประชากรแสนคน 

ภาค/ประเทศ 2559 2560 2561 2562 2563 

ภาคใต ้ 141 132 130 115 112 

ประเทศ 128 113 105 94 87 
  ที่มา : ประมวลข้อมูลโดยใช้ฐานข้อมูลจากส านกังานต ารวจแห่งชาติ 
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2.2.๖ ความยากจนและความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ 

1) สัดส่วนคนจนและความเหลื่อมล้ าด้านรายได้มีแนวโน้มลดลง โดยในปี 2563 
ภาคใต้มีสัดส่วนคนจนร้อยละ  7.4  ลดลงเมื่อเทียบกับร้อยละ 7.5 ในปี ๒๕๕9 จังหวัดระนองมีสัดส่วนคนจน
สูงสุดร้อยละ 21.9 รองลงมาคือจังหวัดพัทลุงและตรัง มีสัดส่วนคนจนร้อยละ 15.0 และ 14.3 ตามล าดับ 
ส าหรับความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ พบว่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient)  ด้านรายได้มีการเปลี่ยนแปลง
จากป ี2558 มีค่าเท่ากับ 0.430 เป็น 0.429 ในปี 2562 ซึ่งเมื่อเทียบกับค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค
ระดับประเทศมีค่าเท่ากับ 0.430 พบว่าภาคใต้มีแนวโน้มความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ลดลง 

ตารางท่ี 18 : จ านวนและสัดส่วนคนจนภาคใต้ 

ภาค 
2559 2560 2561 2562 2563 

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) 

ภาคใต้ (11 จังหวัด) 568.7 7.5 591.5 7.7 724.9 9.4 638.8 8.2 573.6 7.4 

ภาคใต้ (14 จังหวัด) 1,162.9 12.3 1,120.0 11.8 1,231.7 12.9 1,084.1 11.3 1,123.8 11.7 

ประเทศ 5,869.0 8.6 5,396.8 7.8 5,737.9 8.3 4,336.1 6.3 4,782.2 6.8 

ที่มา : ส านกังานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ตารางท่ี 19 : สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ภาคใต ้

กลุ่มจังหวัด 2554 2556 2558 2560 2562 
ภาคใต้ฝั่งฝั่งอ่าวไทย  0.451   0.401   0.438   0.426   0.423  
ภาคใตฝ้ั่งอันดามนั  0.437   0.471   0.410   0.430   0.440  
ภาคใต้  0.447 0.424 0.430 0.428 0.429 
ประเทศ 0.484 0.465 0.445 0.453 0.430 

ที่มา : ส านกังานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

2.3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ 

2.3.1 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑) พื้นที่ป่าไม้และป่าชายเลน 

• พื้นที่ป่าไม้ภาคใต้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในปี 2564 ภาคใต้มีพ้ืนที่ป่าไม้ 9.50 
ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 24.2 ของพ้ืนที่ภาค และคิดเป็นร้อยละ 9.3 ของพ้ืนที่ป่าไม้ทั้งประเทศ ในช่วงแผน 
พัฒนาฯ 12 ปี 2559 – 2564 ภาคใต้มีพ้ืนที่ป่าไม้ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 0.4 ต่อปี จากช่วงแผนพัฒนาฯ  
ฉบับที่ 11 ที่หดตัวเฉลี่ยร้อยละ 1.4 ต่อปี เนื่องจากการขยายตัวของการปลูกป่าเพ่ือประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจและ
ปลูกป่าเพ่ือการอนุรักษ์ของทุกภาคส่วน โดยกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย มีสัดส่วนพ้ืนที่ป่าไม้ต่อพ้ืนที่ป่าไม้
ภาคสูงสุด ร้อยละ 55.0 เช่นเดียวกับพ้ืนที่ป่าชายเลนที่มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน ในปี 2562 ภาคใต้มีพ้ืนที่ป่าชายเลน 
รวม 1.41 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.6 ของพ้ืนที่ภาค และคิดเป็นร้อยละ 80.9 ของพ้ืนที่ป่าชายเลนทั้งประเทศ 
ในช่วงปี 2557 - 2562 มีพ้ืนที่ป่าชายเลนเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 3.2 ต่อปี เนื่องจากทุกภาคส่วนให้ความส าคัญ 
ในการอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าชายเลนโดยใช้กระบวนการส่วนร่วมของภาคประชาสังคมและประชาชนบริเวณชุมชน
ชายฝั่งทะเลในการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ป่าชายเลน ซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ าและการประมงท่ีส าคัญของภาค 
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ตารางท่ี 20 : พื้นที่ป่าไม้ของภาคใต้ 

กลุ่มจังหวัด 
พื้นที่ป่าไม้ (ล้านไร่) เฉลี่ยระยะ 

แผนฯ 11 
เฉลี่ยระยะ 
แผนฯ 12 

สัดส่วน 
พื้นที่ป่าไม้ 

กลุ่มจังหวัด/ 
พื้นที่ป่าไม้ภาค 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 2556-2559 2560-2564 2564 

 ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 5.16 5.17 5.20 5.23 5.23 5.23 -1.8 0.3 55.0 

 ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 4.19 4.19 4.27 4.27 4.27 4.27 -0.9 0.4 45.0 

 ภาคใต้ 9.35 9.36 9.47 9.50 9.50 9.50 -1.4 0.4 9.3 

 ประเทศ 102.17 102.16 102.49 102.48 102.35 102.21 -0.9 0.0 100.0 
ที่มา : กรมปา่ไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ตารางท่ี 21 : พื้นที่ป่าชายเลนของภาคใต้ 

กลุ่มจังหวัด 
พื้นทีป่่าชายเลน (ไร่) 

การเปลี่ยนแปลง 
พื้นทีป่่าชายเลน 

สัดส่วนพื้นทีป่า่ชายเลน/ 
พื้นทีท่ั้งหมด 

สดัสว่นพืน้ทีป่่าชายเลน
จังหวดั/พืน้ทีป่า่ชายเลนภาค 

ล้านไร ่ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

2557 2561 2562 2557-2562 2557 2562 2562 

 ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 183,377.99 167,718.92  232,987.25  49,609.26 10.1 0.7 0.9 16.6 

 ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 1,100,927.80 1,112,158.96 1,172,741.66 71,813.86 2.2 7.9 8.4 83.4 

 ภาคใต้ 1,284,306 1,279,878 1,405,728.91  121,423.12 3.2 3.3 3.6 80.9 

 ประเทศ 1,534,584.74 2,860,000 1,737,019.74 202,435.00 15.7 0.5 0.5 100.0 

ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๒) การกักเก็บน้ า 

• 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 ของความจุ
ระดับเก็บกักน้ าของอ่าง ซึ่งมีปริมาณน้ าเก็บกักเฉลี่ย 5 ปี น้อยกว่าปริมาณน้ าเก็บกักเฉลี่ย 5 ปี ในช่วงระหว่าง
ปี 2555 – 2559 ซึ่งมีปริมาณน้ าเก็บกักเฉลี่ย 4,547 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 81.0 ของความจุ
ระดับเก็บกักน้ าของอ่าง แม้ว่าความสามารถในการกักเก็บจะค่อนข้างต่ าแต่ไม่ส่งผลต่อการอุปโภคบริโภคและ
การท าการเกษตรของประชาชนมากนัก เนื่องจากมีแหล่งน้ าตามธรรมชาติที่สามารถกักเก็บน้ าได้อยู่เป็นจ านวนมาก 
รวมทั้งมีปริมาณน้ าฝนค่อนข้างมาก 

ตารางท่ี 22 : ปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ของภาคใต้ 
 หน่วย : ลา้นลูกบาศก์เมตร 

    ที่มา : กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

อ่างเก็บน้ า 

ความจุระดับ
เก็บกักน้ า 
ของอ่าง 
(รนก.) 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 
เฉลี่ย 5 ปี  

2555- 2559 
เฉลี่ย 5 ปี  

2560-2564 

รัชชประภา 5,639 1,041 4,928 4,419 3,862  3623 3,281  4,547 4,023 
ร้อยละของ
ความจ ุ

100 72.0 87.0 78.0 68.0 64.0 58.0 81.0 71.0 
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๓) คุณภาพแหล่งน้ าผิวดิน 

• คุณภาพแหล่งน้ าอยู่ในเกณฑ์ดีเพิ่มขึ้น โดยส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดีและพอใช้ 
จากการประเมินคุณภาพแหล่งน้ าส าคัญของภาคใต้ จ านวน 9 แห่ง โดยในปี 2564 เมื่อเปรียบเทียบกับปี ๒๕59 
พบว่าคุณภาพน้ าของแหล่งน้ าส าคัญอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ดี และพอใช้ โดยมีแม่น้ าที่มีคุณภาพในเกณฑ์ดีมาก 
จ านวน 1 แห่ง คือ แม่น้ าตาปีตอนบน แหล่งน้ าที่มีคุณภาพอยูในเกณฑ์ดี จ านวน 4 แห่ง และแหล่งน้ าที่ มี
คุณภาพในเกณฑ์พอใช้ จ านวน 4 แห่ง ซึ่งไม่มีแหล่งน้ าที่ส าคัญในภาคใต้มีคุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม 
อย่างไรก็ตามลุ่มน้ าปากพนังมีคุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์ดีเมื่อปี 2561 คุณภาพน้ าลดลงจากเกณฑ์ดีเป็นพอใช้ 
ในปี 2562 - 2564 

ตารางท่ี 23 : คุณภาพแหล่งน้ าที่ส าคัญของภาคใต้ 
แหล่งน้ า 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

ชุมพร พอใช้ พอใช้ พอใช้ พอใช้ พอใช้ พอใช้ 
ตาปีตอนบน ดี ดี ดี ดีมาก ดี ดีมาก 
ตาปีตอนล่าง พอใช้ พอใช้ พอใช้ ดี ดี         ดี 
พุมดวง ดี พอใช้ ดี ดี ดี ดี 
ปากพนัง พอใช้ พอใช้ ดี พอใช้ พอใช้ พอใช้ 
ทะเลน้อย เส่ือมโทรม ดี พอใช้ พอใช้ ดี ดี 
ทะเลหลวง พอใช้ ดี พอใช้ พอใช้ ดี พอใช้ 
ทะเลสาบสงขลา พอใช้ พอใช้ ดี ดี ดี พอใช้ 
ตรัง ดี พอใช้ พอใช้ ดี ดี ดี 

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

• 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 2564 คุณภาพน้ าทะเล บริเวณหาดหาดบางเบน จังหวัดระนอง คุณภาพน้ าทะเลได้เพ่ิมขึ้นจากระดับ
พอใช้เป็นระดับดี ยกเว้น บริเวณปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ยังคงอยู่ในเกณฑ์พอใช้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 
ปี 2559 -2564 ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณชายฝั่งปากพนังเป็นพ้ืนที่ชุมชนมีประชาการอาศัยอยู่หนาแน่น และ 
เป็นเส้นทางไหลของน้ าที่มีการปนเปื้อนของสารเคมี และชีววัตถุท่ีมาจากการท าเกษตรกรรมออกสู่ทะเล 

ตารางท่ี 24 : คุณภาพน้ าค านวณหาค่าดัชนีคุณภาพน้ าทะเลชายฝั่ง (Marine Water Quality Index) 
แหล่งน้ า 2559 2560      2561 2562 2563 2564 

ชุมพร (หาดทุ่งวัวแล่น) ดี ดี ดีมาก ดี ดี ดี 
สุราษฎร์ธานี (หาดส าเร็จ) ดี ดี ดี ดี พอใช้ พอใช้ 

  นครศรีธรรมราช (ปากแม่น้ าขนอม) ดี ดี ดี ดี พอใช้ พอใช้ 
นครศรีธรรมราช (ปากพนัง) พอใช้ พอใช้ พอใช้ พอใช้ พอใช้ พอใช้ 
สงขลา (ทะเลสาปสงขลา)  ดี ดี ดี ดี ดี ดี 
ภูเก็ต (แหลมพันวา) ดี ดี ดี ดี ดี ดี 
กระบ่ี (หาดนพรัตน์ธารา) ดีมาก ดี ดี ดี ดี ดี 
ตรัง (หาดปากแมง) ดี ดี ดี ดี พอใช้ พอใช้ 
ระนอง (หาดบางเบน) ดี พอใช้ ดี พอใช้ ดี ดี 
พังงา (บา้นน้ าเค็ม) ดี ดี ดี ดี ดี ดี 
สตูล (ปากบารา) ดี ดี ดี ดี ดี ดี 

ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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๔) ขยะและกากของเสียอุตสาหกรรม 

• ปริมาณขยะมูลฝอยมีปริมาณลดลง ในช่วงปี 2560 – 2564 มีปริมาณขยะ
ที่เกิดขึ้นเฉลี่ย 2.75 ล้านตัน และมีแนวโน้มลดลงเรื่อย ๆ ตั้งแต่ช่วงปี 2562 - 2564 โดยในปี 2564 มี
ปริมาณขยะเกิดขึ้นเพียง 0.24 ล้านตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 9.6 ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งประเทศ จังหวัดที่มี
ปริมาณขยะมากที่สุดเป็นจังหวัดที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ได้แก่ จังหวัดสงขลา นครศรี ธรรมราช 
และสุราษฎร์ธานี ตามล าดับ มีปริมาณขยะที่ก าจัดถูกต้องเฉลี่ย 0.83 ล้านตัน ส่วนปริมาณสัดส่วนขยะที่ถูก
น าไปใช้ประโยชน์มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ช่วงปี 2562 – 2564 โดยในปี 2564 มีปริมาณขยะ
ที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์เพียง 0.74 ล้านตัน เป็นผลมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019  ผู้ประกอบการร้านอาหารมีการใช้บรรจุภัณฑ์ที่สร้างปัญหาและเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ กล่องโฟม 
เป็นต้น ส่งผลให้ปริมาณขยะที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์ลดลง ดังนั้นหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะต้อง
ตระหนักและให้ความส าคัญในการร่วมกันแก้ไขปัญหาขยะมากข้ึน  

ตารางท่ี 25 :  ปริมาณขยะท่ีเกิดขึ้น  
             หนว่ย : ล้านตัน 

กลุ่มจังหวัด 2559 2560 2561 2562 2563 2564 
เฉลี่ยระยะ 
แผนฯ 11 

(2555-2559) 

เฉลี่ยระยะ 
แผนฯ 12 

(2560-2564) 
 ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 1.66 1.67 1.68 1.67 1.48 1.52 1.68 1.68 
 ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 1.04 1.08 1.11 1.08 1.03 0.87 1.01 1.04 
 ภาคใต้ 2.70 2.75 2.76 2.75 2.50 2.40 2.69 2.73 
 ร้อยละของประเทศ 10.0 10.0 10.0 10.0 9.9 9.6 10.0 10.1 
 ประเทศ 27.06 27.39 27.93 27.46 25.30 24.98 26.71 26.86 

  ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ตารางท่ี 26 :  ปริมาณขยะที่ก าจัดอย่างถูกต้อง  
            หนว่ย : ล้านตัน 

กลุ่มจังหวัด 2559 2560 2561 2562 2563 2564 
เฉลี่ยระยะ 
แผนฯ 11 

2555-2559 

เฉลี่ยระยะ 
แผนฯ 12 

2560-2564 
 ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 0.40 0.45 0.47 0.44 0.33 0.29 0.24 0.39 
 ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 0.44 0.48 0.49 0.47 0.45 0.37 0.35 0.44 
 ภาคใต้ 0.85 0.93 0.96 0.91 0.78 0.66 0.59 0.83 
 ร้อยละของประเทศ 8.7 10.5 8.9 9.4 8.6 7.2 6.9 8.7 
 ประเทศ 9.75 8.82 10.85 9.81 9.11 9.28 8.38 9.57 
ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ตารางท่ี 27 :  ปริมาณขยะที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์ 
            หนว่ย : ล้านตัน 

กลุ่มจังหวัด 2559 2560 2561 2562 2563 2564 
เฉลี่ยระยะ 
แผนฯ 11 

2555-2559 

เฉลี่ยระยะ 
แผนฯ 12 

2560-2564 
 ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 0.03 0.66 0.68 0.57 0.50 0.51 0.34 0.71 
 ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 0.28 0.33 0.36 0.32 0.25 0.22 0.26 0.31 
 ภาคใต้ 0.66 0.99 1.04 0.90 0.75 0.74 0.60 1.03 
 ร้อยละของประเทศ 11.3 13.1 10.7 11.7 9.0 9.3 11.7 11.0 
 ประเทศ 5.81 7.51 9.76 7.69 8.33 7.89 5.17 9.20 

  ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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2.3.2 ภัยพิบัติ 

1) ไฟป่า 

• สถานการณ์ไฟไหม้ป่ามีแนวโน้มลดลง ในช่วงปี 2560 – 2564 มีสถิติ 
ไฟไหม้ป่าเฉลี่ย 42 ครั้ง พ้ืนที่ถูกไฟไหม้เฉลี่ยรวม 4,195.38 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.8 ของพ้ืนที่ป่าที่ถูกไฟไหม้
ทั้งประเทศ ลดลงจากช่วงปี 2555 – 2559 คิดเป็นร้อยละ 7.9 ของพ้ืนที่ที่ถูกไฟไหม้ทั้งประเทศ โดยในปี 
2564 สถิติการเกิดไฟไหม้ป่ารวม 11 ครั้ง พ้ืนที่ที่ถูกไฟไหม้ 468 ไร่ ลดลงจากปี 2559 ที่มีสถิติการเกิดไฟ
ไหม้ป่า 188 ครั้ง พื้นที่ที่ถูกไฟไหม้รวม 14,188.33 ไร่ จังหวัดที่มีการเกิดไฟไหม้ป่ามากที่สุด ได้แก่ จังหวัด
นครศรีธรรมราช พัทลุง และชุมพร ตามล าดับ สาเหตุหลักของการเกิดไฟไหม้ป่าในภาคใต้มาจากเกษตรกรที่มี
การเผาวัชพืชเพ่ือเตรียมพ้ืนที่ท าการเกษตร ท าให้ไฟลุกลามไปยังพ้ืนที่ป่าส่วนอื่น รวมถึงในบางพ้ืนที่มีการบุกรุก
ท าการเกษตรไปในเขตพ้ืนที่ป่า 

ตารางท่ี 28 : สถิติไฟไหม้ป่าของภาคใต้ 

กลุ่มจังหวัด 
2559 2560 2561 2562 2563 2564 

จ านวน
ครั้ง 

พื้นที่ถูก 
ไฟไหม้  (ไร่) 

จ านวน
ครั้ง 

พื้นที่ถูก 
ไฟไหม้ (ไร่) 

จ านวน
ครั้ง 

พื้นที่ถูก 
ไฟไหม้ (ไร่) 

จ านวน
ครั้ง 

พื้นที่ถูก 
ไฟไหม้ (ไร่) 

จ านวน
ครั้ง 

พื้นที่ถูก 
ไฟไหม้ (ไร่) 

จ านวน
ครั้ง 

พื้นที่ถูก 
ไฟไหม้ (ไร่) 

ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 154 13,373.65 19 627.00 30 929.90 84 16,831.00 23 769.00 9 453.00 

ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 34 814.68 0 0 7 68.30 17 1,085.09 17 198.60 2 15.00 

ภาคใต้ 188 14,188.33 19 267.00 37 998.20 101 17,916.09 40 967.60 11 468.00 

ร้อยละของประเทศ 3 11.3 1 0.83 1 1.8 2 11.8 1 0.6 1 0.5 
ที่มา : กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ตารางที่ 29 : ค่าเฉลี่ยสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ 

กลุ่มจังหวัด 
2555 – 2559 2560 – 2563 

หมู่บ้าน ครัวเรือน หมู่บ้าน ครัวเรือน 
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 3,154 197,287 3,016 205,381 
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 631 15,176 1,384 20,359 
ภาค 3,785 212,463 4,400 225,740 
ร้อยละของประเทศ 28.6 22.3 20.5 21.9 
ประเทศ 17,770 893,927 24,095 802,999 
ที่มา : กรมปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 

2) อุทกภัย 

• สถานการณ์อุทกภัยมีแนวโน้มลดลง ในช่วงปี 2560 – 2563 มีจ านวน
หมู่บ้านและครัวเรือนที่ประสบภัยเท่ากับ 4,400 หมู่บ้าน 225,740 ครัวเรือน ซึ่งต่ ากว่าค่าเฉลี่ยสถานการณ์
อุทกภัยในช่วงปี 2555 – 2559 ที่มีจ านวนหมู่บ้าน และครัวเรือนที่ประสบภัยเท่ากับ 3 ,785 หมู่บ้าน 
212,463 ครัวเรือน โดยปริมาณฝนเฉลี่ยของภาคใต้ในช่วงปี 2560 – 2563 เท่ากับ 2,470.37 มิลลิเมตร 
ซึ่งต่ ากว่าปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยในช่วงปี 2555 – 2559 เท่ากับ 6,784.50 มิลลิเมตร และจากข้อมูลปริมาณน้ า
เฉลี่ยในอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ภาคใต้มีปริมาณน้ าเฉลี่ ยในช่วงปี  25 60 – 2563 จ านวน 4 ,208  
ล้านลูกบาศก์เมตร ต่ ากว่าช่วงปี 2555 - 2559 ที่มีปริมาณน้ าเก็บกักเฉลี่ย 4,547 ล้านลูกบาศก์เมตร  
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ตารางท่ี 30 : สถานการณ์อุทกภัยภาคใต้  

กลุ่มจังหวัด 
2559 2560 2561 2562 2563 

หมู่บ้าน ครัวเรือน หมู่บ้าน ครัวเรือน หมู่บ้าน ครัวเรือน หมู่บ้าน ครัวเรือน หมู่บ้าน ครัวเรือน 

ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 4,535 251,614 4,566 225,189 2,538 82,144 1,092 34,841 3,865 449,348 

ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 976 15,208 1,677 36,530 1,147 22,894 318 5,999 2,391 16,013 

ภาค 5,511 266,822 6,243 291,719 3,685 105,038 1,410 40,840 6,256 465,361 

ร้อยละของประเทศ 22.5 46.2 12.8 21.9 24.4 25.1 9.8 6.6 35.0 33.9 

ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 24,473 577,426 48,903 1,333,791 15,130 82,144 14,448 614,665 17,897 1,375,995 

ที่มา : กรมปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 

ตารางที่ 31 : ค่าเฉลี่ยสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ 

กลุ่มจังหวัด 
2555 – 2559 2560 – 2563 

หมู่บ้าน ครัวเรือน หมู่บ้าน ครัวเรือน 
กลุ่มภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 3,154 197,287 3,016 205,381 
กลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามัน 631 15,176 1,384 20,359 
รวมทั้งภาค 3,785 212,463 4,400 225,740 
ร้อยละของ ประเทศ 28.6 22.3 20.5 21.9 
รวมทั้งประเทศ 17,770 893,927 24,095 802,999 
ที่มา : กรมปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 

3) การกัดเซาะชายฝั่ง 

• พื้นที่การกัดเซาะชายฝั่งทะเลเพิ่มขึ้น ในปี ๒๕61 ชายฝั่งทะเลภาคใต้ถูกกัดเซาะ
รวม 268.02 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 36.9 ของชายฝั่งทะเลที่ถูกกัดเซาะทั้งประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับ  
ปี 2560 พ้ืนที่การกัดเซาะชายฝั่งในภาคใต้เพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 19.7 ในจ านวนนี้เป็นการกัดเซาะในจังหวัด
นครศรีธรรมราชมากที่สุด มีพ้ืนที่ถูกกัดเซาะ 75.39 กิโลเมตร รองลงมาเป็นจังหวัดสงขลา มีพ้ืนที่ถูกกัดเซาะ 
59.57 กิโลเมตร และภูเก็ตมีพ้ืนที่ถูกกัดเซาะ 33.17 กิโลเมตร ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับปี 2560 จังหวัดที่มีพ้ืนที่ 
การกัดเซาะเพ่ิมมากขึ้น 3 ล าดับแรก ได้แก่ จังหวัดภูเก็ตพ้ืนที่ถูกกัดเซาะเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 102.1 
จังหวัดตรังมีพ้ืนที่ถูกกัดเซาะเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 63.0 จังหวัดพังงามีพ้ืนที่ถูกกัดเซาะเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 
31.5 และการเกิดปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งส่วนหนึ่งมาจากการขยายตัวของกิจกรรมการใช้ประโยชน์พ้ืนที่
ชายฝั่งทะเล ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ เช่น การปลูกสร้างสิ่งสาธารณูปโภค และการขยายตัว
ของชุมชนรุกล้ าชายฝั่ง การบุกรุกท าลายป่าชายเลนที่เป็นแนวก าบังคลื่นลมตามธรรมชาติ เป็นต้น รวมทั้ง
ภาวะความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทิศทางของกระแสน้ าในทะเลและการเกิด
คลื่นลมที่รุนแรงมากขึ้น 
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ตารางท่ี 32 : พื้นที่การกัดเซาะชายฝั่งทะเลของภาคใต้ 
          หน่วย : กโิลเมตร 

จังหวัด 
ความยาว
ชายฝ่ัง 

พ้ืนที่ประสบปัญหากัดเซาะ 

2554 2557 2560 2561 
2560 - 2561 

เพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 
ภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย 800.84 250.91 415.37 139.24 161.79 16.2 
ชุมพร 248.33 31.94 54.37 13.57 14.63 7.8 
สุราษฎร์ธาน ี 157.17 37.57 81.67 10.95 12.2 11.4 
นครศรีธรรมราช 236.81 126.87 180.33 61.48 75.39 22.6 
สงขลา 158.53 54.53 99.00 53.24 59.57 11.9 
ภาคใต้ฝ่ังอันดามัน 1,111.35 100.04 263.89 84.73 106.23 25.4 
ระนอง 172.55 19.79 38.79 10.58 11.54 1.1 
พังงา 235.78 17.16 70.36 8.24 11.57 31.5 
ภูเก็ต 202.83 6.20 14.95 24.76 33.17 102.1 
กระบี ่ 203.79 21.63 60.83 12.2 13.21 4.1 
ตรัง 135.03 18.80 62.50 6.46 14.15 63.0 
สตูล 161.38 16.46 50.86 22.49 22.59 1.6 

ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2.4 ผลการพัฒนาภาคในช่วงท่ีผ่านมา  

 การขับเคลื่อนการพัฒนาภาคใต้ ในช่วง 4 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  
ที่มุ่งพัฒนาให้ “ภาคใต้เป็นเมืองท่องเที่ยวพักผ่อนตากอากาศระดับโลก เป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ยางพารา
และปาล์มน้ ามันของประเทศ และเมืองเศรษฐกิจเชื่อมโยงการค้าการลงทุนกับภูมิภาคอ่ืนของโลก ”  
มีการขับเคลื่อนร่วมกันของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการ สถาบันการศึกษา เอกชน และประชาสังคม 
ในทุกมิติการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ตารางท่ี 33 : ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานรวม 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงาน ๒๕๖2 2563 

อัตราการเจรญิเติบโต 
ทางเศรษฐกิจของภาคใต ้

ค่าเป้าหมาย 
ขยายตัวไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ 4.8 
ขยายตัวไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ 4.8 
ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 2.9 หดตัวร้อยละ 13.4 

สัมประสิทธ์ิความไมเ่สมอภาค 
(Gini Coefficient)  

ในการกระจายรายได้ของภาคใต ้

ค่าเป้าหมาย ลดลงต่ ากว่า 0.429 ลดลงต่ ากว่า 0.429 

ผลการด าเนินงาน 0.429 N/A 

 ผลการด าเนินงานในภาพรวมยังไม่สามารถบรรลุตามค่าเป้าหมายการพัฒนาของภาคที่
ได้ตั้งไว้ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ ซึ่งในปี 2563 ภาคใต้มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจหดตัวอย่าง
รุนแรงที่ร้อยละ 13.4 ต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด ส่วนการด าเนินงานเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าด้านรายได้มี 
ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคการกระจายรายได้ในปี 256๒ เท่ากับ 0.429 ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
และมีการผลด าเนินงานเพื่อการพัฒนาภาคตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
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2.4.๑ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวของภาคให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นน าของโลก 

ผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ 1 พบว่า ยังไม่สามารถสนับสนุนการท่องเที่ยวของภาค 
ให้เป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงระดับโลก โดยตั้งแต่
ปี 2561 เป็นต้นมา รายได้จากการท่องเที่ยวของภาคยังต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ว่าต้อง เพ่ิมขึ้นไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 20.0 โดยอัตราขยายตัวเฉลี่ยของรายได้การท่องเที่ยวในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (ปี 2560 - 
2564) หดตัวลี่ยร้อยละ 27.0 และต่ าว่าค่าเฉลี่ยแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (ปี 2555 - 2559) ที่มี
อัตราขยายตัวร้อยละ 18.0 ซึ่งปัจจัยส าคัญที่ท าให้อัตราการขยายตัวในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 หดตัว 
ส่วนหนึ่งเกิดจากภาวะเศรษฐกิจโลกอยู่ในภาวะชะลอตัว โดยเฉพาะในแถบยุโรป และในช่วงปลายปี 2562 
และปี 2563 เป็นช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซึ่งน ามาสู่การปิดประเทศส่งผล
กระทบต่อการท่องเที่ยวของภาค ซึ่งเป็นสาขาเศรษฐกิจที่สร้างรายได้หลักของภาค ท าให้จ านวนนักท่องเที่ยว
และรายได้จากการท่องเที่ยวเริ่มลดลง อย่างไรก็ตาม ในช่วงหลังปี ๒๕๖๔ เป็นต้นมา เริ่มมีการเปิดประเทศ
และมีการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นซึ่งจะสามารถฟ้ืนเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับภาคเพ่ิมขึ้น ดังนั้น การพัฒนา 
ในระยะต่อไปควรให้ความส าคัญกับการยกระดับบริการด้านการท่องเที่ยวที่ให้ความส าคัญกับมาตรฐาน 
ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันให้กับนักท่องเที่ยว 

 ตารางท่ี 34 : ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานรวม ยุทธศาสตร์ที่ 1 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงาน 2563 ๒๕๖4 

อัตราการขยายตัวรายได ้
การท่องเที่ยวภาคใต้   

ค่าเป้าหมาย 
ขยายตัวไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ 20.0 
ขยายตัวไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ 20.0 

ผลการด าเนินงาน หดตัวร้อยละ 73.2 หดตัวร้อยละ 80.6 

ผลการด าเนินการตามแนวทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 สรุปได้ดังนี ้

1) ยกระดับมาตรฐานบริการและส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง 
ของภาค โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ยกระดับการท่องเที่ยวด้วยดิจิทัล ยกระดับ
มาตรฐานการให้บริการให้กับนักเรียนและผู้ประกอบการ (อบรมมัคคุเทศก์ในพ้ืนที่อุทยานธรณีโลกสตูล) 
พัฒนาระบบป้องกันและรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว (จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์) พัฒนาระบบบริการ 
ทางการแพทย์ (อาคารฟ้ืนฟูผู้ป่วยและอาคารแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก) ระบบสาธารณสุขและส่งต่อ
ผู้ป่วยเพ่ือรองรับการท่องเที่ยว พัฒนาศูนย์กลางบริการส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Service) และการเพ่ิม
ศักยภาพอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมที่เก่ียวเนื่องเชิงสุขภาพ 

2) พัฒนาและสนับสนุนรูปแบบการท่องเที่ยวเรือส าราญและการท่องเที่ยวเชิงอาหาร  
มีการด าเนินโครงการพัฒนาท่าเรือรองรับเรือส าราญ ท่าเรือแวะพัก และท่าเรือมารีน่า จัดตั้งศูนย์ซ่อมบ ารุง
เครื่องยนต์ out board พัฒนาอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมแซมเรือเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยว  

3) พัฒนากิจกรรมและบริการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ และส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน  
มีการด าเนินการในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรม (พัฒนาหอศิลป์เมืองกระบี่เพ่ือเป็นแหล่ง
เรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม) และเพ่ิมศักยภาพอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์
สมุนไพรแบบครบวงจร ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน การส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวโดยชุมชน 
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2.4.๒ ยุทธศาสตร์ที่ 2  อุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและปาล์มน้ ามันแห่งใหม่ของประเทศ  

 ผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ พบว่า ยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
ในด้านการเพ่ิมมูลค่าของอุตสาหกรรมยางพาราและปาล์มน้ ามัน โดยในปี 2563 การผลิตภาคอุตสาหกรรม
ของภาคใต้ขยายตัวเพียงร้อยละ 0.4 ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด ในขณะการผลิตสาขาการผลิตหดตัว 
ร้อยละ 1.1 โดยการผลิตอุตสาหกรรมภาคใต้ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมขั้นต้นที่มีมูลค่าเพ่ิมน้อย ประกอบกับ
ภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าที่ชะลอตัว และการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ท าให้  
มีการหยุดกิจการของผู้ประกอบการ ส่งผลต่อการผลิตในสาขาการผลิตอุตสาหกรรมโดยเฉพาะการผลิต
ผลิตภัณฑ์จากยางพาราที่หดตัวถึงร้อยละ 14.5 ดังนั้น ในระยะต่อไปควรเน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการแปรรูปสินค้าอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูง การปรับกระบวนการผลิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการเชื่อมโยงการผลิตในลักษณะคลัสเตอร์ 

ตารางท่ี 35 : ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานรวม ยุทธศาสตร์ที่ 2 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงาน 2563 

อัตราการขยายตัว 
การผลิตสาขาอุตสาหกรรมภาคใต ้

ค่าเป้าหมาย ขยายตัวไม่ต่ ากว่าร้อยละ 2.6 

ผลการด าเนินงาน ขยายตัวร้อยละ 0.4 

ผลการด าเนินการตามแนวทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ได้ให้ความส าคัญกับ
การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมแปรรูปยางพารา การพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมยางพาราไปสู่
อุตสาหกรรม 4.0 ในพ้ืนที่ภาคใต้ การยกระดับผลิตภัณพ์อุตสาหกรรมยางและไม้ยางพาราด้วยนวัตกรรมและ
พัฒนาโครงข่ายเชื่อมโยงเขตอุตสาหกรรมแปรรูปยาง การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตน้ ามันปาล์ม และ 
การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมในการผลิตปาล์มน้ ามัน และการส่งเสริมการพัฒ นา
อุตสาหกรรมโอเลโอเคมีในภาคใต้ 

2.4.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรหลักของภาคและสร้างความเข้มแข็ง
สถาบันเกษตรกร 

ผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ ๓ พบว่า การพัฒนาสินค้าเกษตรในภาพรวมของภาค 
ยังไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยในปี 2563 มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรมีอัตราการขยายตัวลดลง 
โดยหดตัวร้อยละ 0.9 ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยที่ก าหนดไว้ร้อยละ 1.5 สาเหตุการหดตัวจากมูลค่าการผลิตพืชที่ลดลง
โดยเฉพาะปาล์มน้ ามันและยางพาราที่สถานการณ์ด้านราคามีแนวโน้มลดลง ในระยะถัดไปควรเน้นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม การส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตและการสร้างเครือข่าย  
การผลิตแบบครบวงจร และการผลิตสินค้าเกษตรที่มีมูลค่าสูง เป็นต้น  

  ตารางท่ี ๓6 : ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานรวม ยุทธศาสตร์ที่ 3 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงาน 2563 

อัตราการขยายตัว 
การผลิตภาคเกษตร 

ค่าเป้าหมาย ขยายตัวไม่ต่ ากว่าร้อยละ 1.5 

ผลการด าเนินงาน หดตัวร้อยละ 0.9 
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ผลการด าเนินการตามแนวทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ที่ส าคัญ ได้แก่  
การด าเนินงานเพ่ือการพัฒนาสินค้าเกษตรหลักของภาคและการสร้างความเข้มแข็งสถาบันเกษตรกร  
มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ความส าคัญในการขับเคลื่อนโดยมีการด าเนินงานในด้านต่างๆ ตลอดห่วงโซ ่
การพัฒนา ได้แก่ การใช้เทคโนโลยีในการจัดท าฐานข้อมูลเพ่ือการผลิตพืชอัตลักษณ์ พัฒนาคุณภาพดิน  
เพ่ือการปลูกพืช การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ า การส่งเสิรมการท าเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมระบบเกษตรแปลงใหญ่ 
การท าเกษตรแบบผสมผสาน การพัฒนาคุณภาพไม้ผลเพ่ือการส่งออก การเพ่ิมมูลค่าสินค้าปศุสัตว์ การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์และเพ่ิมมูลค่าอุตสาหกรรมสมุนไพร การเพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและบัญชี  
แก่สถาบันเกษตรกร และการบริหารจัดการสินค้าเกษตร การประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์สินค้า การเชื่อมโยง
ตลาดสินค้าเกษตร และการพัฒนานักการตลาด และการยกระดับอุตสาหกรรมประมงและการผลิตสินค้า
เกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ของภาค 

2.4.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการท่องเที่ยว การพัฒนาเขต
อุตสาหกรรมและการเชื่อมโยงการค้าโลก 

ผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ ๔ พบว่า ในปี 2564 สามารถบรรลุตามเป้าหมาย 
ที่ก าหนดไว้ โดยมูลค่าการค้าชายแดนของภาคใต้มีแนวโน้มลดลงมาตลอดตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมาจนถึง 
ปี 2563 สาเหตุเนื่องจากสภาพปัญหาทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า ส่งผลให้การส่งออกลดลง โดยเฉพาะ
การค้าด้านมาเลเซียที่มีการส่งออกลดลงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ ที่ส่งผลให้การค้าชายแดนลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีการปิดด่านชายแดนหลายแห่ง  
เพ่ือป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ รวมทั้ง ความต้องการสินค้าและก าลังซื้อที่ลดลง
จากการหยุดกิจการของธุรกิจในประเทศคู่ค้า ทั้งในส่วนของสินค้าเกษตร สินค้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
(ยางพารา เครื่องคอมพิวเตอร์ และแผงวงจรไฟฟ้า) แต่หลังจากปี ๒๕๖๔ เป็นต้นมา มูลค่าการค้าชายแดน 
ของภาคเริ่มขยายตัวเพ่ิมขึ้นจากการผ่อนคลายมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และการเริ่ม
กลับมาด าเนินกิจการของธุรกิจประเภทต่างๆ มากขึ้น จึงส่งผลให้มีมูลค่าการค้าชายแดนเพ่ิมข้ึน 

 ตารางท่ี 37 : ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานรวม ยุทธศาสตร์ที่ 4 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงาน 2563 ๒๕๖4 

มูลค่าการค้าชายแดนภาคใต ้
ค่าเป้าหมาย 

ขยายตัวไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 4 

ขยายตัวไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 6 

ผลการด าเนินงาน หดตัวร้อยละ 9.3 ขยายตัวร้อยละ 37.5 

ผลการด าเนินการตามแนวทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ที่ส าคัญ ได้แก่  
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยว และการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมเพ่ือเชื่อมโยงการค้าโลก 
มีการด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ส าคัญๆ ได้แก่ การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งทางหลวง 
เพ่ือเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่กับแหล่งท่องเที่ยวเดิม (พัฒนาถนนเข้าสู่ แหล่งท่องเที่ยว ปรับปรุง 
ภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่และตรัง) พัฒนาท่าอากาศยานและสิ่งอ านวยความสะดวก พัฒนาและ
ปรับปรุงศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้ การพัฒนาระบบจราจรอัจฉริยะเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวในกลุ่ มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
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2.4.๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างเป็นระบบเพื่อเป็นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ ๕ พบว่า สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
ในการเพ่ิมพ้ืนที่ป่าชายเลนของภาคใต้ไม่ต่ ากว่าปีละ 8,000 ไร่ โดย มีการด าเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนา 
เพ่ือการฟ้ืนฟูป่าชายเลน ซึ่งเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าวัยอ่อน เป็นแหล่งอาหารและพลังงาน รวมทั้งเป็นแนวกันชน
ป้องกันคลื่นลมและการกัดเซาะชายฝั่ง โดยการด าเนินงานสามารถเพ่ิมพ้ืนที่ป่าชายเลนได้เพ่ิมขึ้นถึง 
125,851 ไร่ มากกว่าที่ก าหนดไว้ 32,000 ไร่ เนื่องจากทุกภาคส่วนเห็นความส าคัญของป่าชายเลน  
และร่วมกันด าเนินงานในการรณรงค์เพ่ือการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าชายเลนของภาคในลักษณะการมีส่วนร่วม 
โดยเฉพาะประชาชนและชุมชนในพ้ืนที่ ในระยะถัดไปจึงยังคงให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน  
ในพื้นที่ในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของภาค 

ตารางท่ี ๓8 : ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานรวม ยุทธศาสตร์ที่ 5 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงาน 2562 

พื้นที่ป่าชายเลนภาคใต ้
ค่าเป้าหมาย เพิ่มขึ้นไมต่่ ากว่า 8,000 ไร ่

ผลการด าเนินงาน 125,851 ไร่ 

ผลการด าเนินการตามแนวทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ที่ส าคัญ ได้แก่  
การด าเนินงานด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ  
ให้ความส าคัญกับการด าเนินงานในด้านการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ป่า  การวางระบบป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบ การเสริมสร้างความสมบูรณ์ของทรัพยากรและระบบนิเวศ  
ป่าชายเลน การป้องกัน รักษา และฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ของภาคโดยการมีส่วนร่วม การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าต้นน้ า 
การวางระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการก่อสร้าง 
เขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง 

2.4.๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างย่ังยืน  

 ผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ ๖ พบว่ายังไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยพ้ืนที่
ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เริ่มมีการขับเคลื่อนในปี 2562 เป็นต้นมา โดยในปี 2564 มีมูลค่าการส่งเสริม 
การลงทุนในเขตพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ จ านวน 16,301.5 ล้านบาท ยังต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด  
โดยเป็นการลงทุนใน 3 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย กิจการบริการและสาธารณูปโภค การเกษตรกรรมและ
ผลผลิตทางการเกษตร และการลงทุนในอุตสาหกรรมเบา 

 ตารางท่ี 39 : ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานรวม ยุทธศาสตร์ที่ 6 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงาน 2563 2564 

มูลค่าเงินลงทุนโครงการทีไ่ดร้ับอนุมัติ
เงินลงทุนจาก BOI ในเขตพื้นท่ี

ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต ้4 จังหวดั 
(จังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี  

และนครศรีธรรมราช)  

ค่าเป้าหมาย เพิ่มขึ้นไมต่่ ากว่า  
20,000 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้นไมต่่ ากว่า 
20,000 ล้านบาท 

ผลการด าเนินงาน 7,222.0 ล้านบาท 16,301.5 ล้านบาท 
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ผลการด าเนินการตามแนวทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 6  ที่ส าคัญ ได้แก่  
การพัฒนาท่าเรือระนอง การพัฒนาท่าอากาศยานชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช  
การพัฒนาถนนเลียบชายฝั่งทะเลอ่าวไทย การพัฒนาเส้นทางคมนาคมเป็น 4 ช่องจราจร (ระนอง -พังงา)  
การพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ในการผลิตผลิตภัณฑ์ยางพารา การยกระดับอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพารา 
เสริมศักยภาพอุตสาหกรรมปาล์มน้ ามัน และการพัฒนาเมืองสมุนไพร เป็นต้น 

๓. บริบทการเปลี่ยนแปลงส าคัญท่ีส่งผลกระทบต่อภาค 

3.๑ บริบทการเปลี่ยนแปลง  

3.๑.๑ การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล ปัจจุบันเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วส่งผล 
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายมิติ โดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัลที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในภาคส่วนต่างๆ  
เพ่ือการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพ่ิมมากขึ้น อาทิ การใช้เทคโนโลยีและการวิจัยเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ตรวจสอบ บ่งชี้ และสกัดสารที่มีมูลค่าสูงจากผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือน าไปผลิต แปรรูป เป็นสินค้าประเภท
เวชส าอาง และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพ่ือสุขภาพ การสร้างตลาดในรูปแบบออนไลน์ รวมถึงการใช้เทคโนโลยี
เพ่ือการประหยัดพลังงานส าหรับการขนส่ง เป็นต้น นอกจากนั้นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลต่อการ
ด าเนินวิถีชีวิตของประชาชนทุกระดับ จึงจ าเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมของบุคลากรทั้งในด้านความรู้ 
ภาษา และทักษะเฉพาะด้าน รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์เพ่ือให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงและท างานร่วมกับ
เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการปรับตัวให้เข้ากับวิถีปกติใหม่ (New Normal) หลังจากเกิด
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เทคโนโลยีดิจิทัลถูกน ามาประยุกต์ใช้ในทุก
ด้านอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะในรูปแบบออนไลน์ รวมไปถึงรูปแบบการท างานที่เปลี่ยนไปไม่ได้จ ากัดการ
ท างานอยู่ในพ้ืนที่เฉพาะเหมือนในอดีต ซึ่งในอนาคตแรงงานจะมีแนวโน้มท างานนอกสถานที่โดยการท างาน
ผ่านเทคโนโลยีเพ่ิมขึ้น จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะการเพ่ิม
ประสิทธิภาพแรงงานเพ่ือท างานที่มีทักษะเฉพาะด้านหรือทักษะที่สูงขึ้น เพ่ือให้ทันต่อสถานการณ์และ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 

3.๑.๒ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จ านวนประชากรสูงอายุ 
เพ่ิมขึ้น ประชากรวัยแรงงานลดลง และมีอัตราพ่ึงพิงของผู้สูงอายุต่อวัยแรงงานเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้ในอนาคต 
ภาคมีแนวโน้มขาดแคลนแรงงานน าไปสู่การพ่ึงพาแรงงานข้ามชาติเพ่ิมขึ้น รวมไปถึงแนวโน้มการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือดูแลกลุ่มผู้สูงอายุเพ่ิมสูงขึ้น ดังนั้น จึงควรค านึงถึงก าลังแรงงานในอนาคตและความพร้อม 
ในการดูแลประชากรกลุ่มผู้สูงอายุ นอกจากนี้ ยังมีประเด็นปัญหากลุ่มผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยจึงต้อง 
มีการเตรียมความพร้อมในการดูแลกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มนี้  ด้วยการเพ่ิมทักษะเพ่ือการประกอบอาชีพสร้างรายได้
และยกระดับความคุ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม ในขณะเดียวกันการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจะเป็น
โอกาสของการสร้างตลาดสินค้าและบริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุ อาทิ ธุรกิจบริการสุขภาพ 
บริการทางการแพทย์ ผลิตภัณฑ์อาหารส าหรับผู้สูงอายุ  

3.๑.๓ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
มีแนวโน้มการเกิดที่รุนแรงขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโลกที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความเสียหาย
ต่อทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน อาทิ ภาวะภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง หรือน้ าท่วม ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อภาคการเกษตรของภาคท่ีมีการผลิตโดยพ่ึงพาสภาพดิน ฟ้า อากาศ และพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลที่มีปัญหากัดเซาะ
เพ่ิมขึ้น ส่วนหนึ่งจากคลื่นลมที่มีความรุนแรงเพ่ิมขึ้น  จึงจ าเป็นต้องมีการสนับสนุนการวิจัยและการพัฒนา 
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ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือจัดการและรับมือกับปัญหาสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศไม่ให้เกิดผลกระทบรุนแรงต่อภาคการเกษตรที่เป็นแหล่งผลิตเพ่ือความมั่นคงด้านอาหาร และ 
ต่อทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นฐานการผลิตที่ส าคัญของภาค 

3.๑.๔ การบริโภคที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  พฤติกรรมการบริโภคสินค้าและอาหาร 
ของผู้บริโภคจะมีกระแสให้ความส าคัญกับสินค้าและอาหารที่ดีต่อสุขภาพและต้อง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
โดยมีกระบวนการผลิตที่ไม่ท าลายหรือรบกวนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งอาหารที่มีคุณค่าโภชนาการสูง  
มีความส าคัญต่อร่างกาย เต็มไปด้วยคุณค่าวิตามินต่างๆ อาทิ กลุ่มฟังก์ชั่นนอลฟู้ด และโปรไบโอติกส์ เป็นต้น 
ดังนั้น จึงน าไปสู่การปรับตัวของภาคการผลิตที่ต้องให้ความส าคัญกับการท าเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอด
สารพิษ รวมทั้งการพัฒนานวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มสุขภาพตามกระแสความนิยมและแนวโน้มความนิยม
ในอนาคต อาทิ อาหารทางการแพทย์ อาหารจากพืช (Plant - based Food) และกระแสการบริโภคกาแฟท้องถิ่น 
เพ่ือให้ตอบโจทย์ของกลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่ และต้องมีความหลากหลาย และต้องมีมาตรฐานความปลอดภัยและ
สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของกลุ่มผู้บริโภคที่เพ่ิมการสร้างความเป็นธรรม
ในการสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรไม่ให้ถูกเอาเปรียบในระบบการผลิต  ทั้งนี้กระแสการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงส่งผลให้
เป็นโอกาสส าหรับการสร้างตลาดสินค้าเกษตร อาหารสุขภาพ และกลุ่มอาหารที่ตอบโจทย์และสนองต่อ 
ความต้องการของตลาดกลุ่มบริโภคสินค้าสุขภาพและกลุ่มท่ีหลากหลาย 

3.๑.๕ โรคอุบัติใหม่และภัยโรคระบาดส่งผลกระทบในทุก ด้านของประเทศท้ังเศรษฐกิจ สังคม 
และการใช้ชีวิตของประชาชน ท าให้มีการด าเนินมาตรการต่าง เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ส่งผลให้
ภาวะเศรษฐกิจของภาคหดตัว จากการหยุด/ชะลอการด าเนินธุรกิจประเภทต่างๆ โดยเฉพาะภาคบริการ  
ด้านการท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งสร้างรายได้ส าคัญให้กับภาคโดยเฉพาะรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติและ  
ส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว อาทิ โรงแรม ร้านอาหาร และธุรกิจน าเที่ยว เป็นต้น  
ที่มีผลให้มีการลดและเลิกจ้างแรงงานจ านวนมาก ประชาชนมีรายได้ลดลงและบางส่วนขาดรายได้การว่างงาน
เพ่ิมขึ้นและแรงงานบางส่วนเคลื่อนย้ายกลับภูมิล าเนาเดิมโดยเข้าสู่ภาคการเกษตร รวมทั้งน าไปสู่  
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภค เช่น บริการสั่งอาหารแบบ delivery การสั่งซื้อสินค้าและการช าระเงิน
ด้วยระบบออนไลน์ เป็นต้น อย่างไรก ็ตามหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดคลี่คลายลงภาคใต้ยังคงเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก ภาคธุรกิจและภาคบริการจึงต้องมีความพร้อมในการรับมือการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และเชื้อโรคอุบัติชนิดใหม่ รวมถึงต้องมีการเตรียมพร้อมในการพัฒนาทักษะ
ส าหรับแรงงานในภาคบริการที่มีแนวโน้มจะมีการจ้างงานเพ่ิมขึ้นเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามา
หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดลดลง  

3.๑.๖ ความเสี่ยงต่อความม่ันคงทางพลังงาน จากสถานการณ์สงครามรัสเซีย – ยูเครน  
ส่งผลกระทบให้ราคาน้ ามันดิบในตลาดโลกมีความผันผวนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประเทศไทยมีการน าเข้าน้ ามันดิบ
และก๊าซธรรมชาติเป็นแหล่งพลังงานหลักในประเทศจึงท าให้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว  
ทั้งนีร้าคาน้ ามันดิบและก๊าซธรรมชาติที่เพ่ิมสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน ทั้งภาคการผลิตที่ต้นทุนการผลิต
ของภาคธุรกิจเพ่ิมสูงขึ้น และภาคการบริโภคที่ส่งผลให้ประชาชนมีรายจ่ายเพ่ิมข้ึน ซึ่งจะน าไปสู่ภาวะเงินเฟ้อ
สูงขึ้นในประเทศ อย่างไรก็ตาม การลดการพึงพิงพลังงานจากการน าเข้าเฉพาะน้ ามันดิบและก๊าซธรรมชาติ  
จากต่างประเทศ โดยมีการเพ่ิมการจัดหาและสนับสนุนพลังงานทางเลือก (Alternative Energy) รวมถึง 
การหาแหล่งพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy ) ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นทางเลือกที่จ าเป็น
ส าหรับประเทศไทยในการแก้ไขปัญหาในระบบเศรษฐกิจ รวมทั้งยังเป็นผลดีในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
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3.๒ บทวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมของภาค 

3.2.๑  ศักยภาพและโอกาส 

1) มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพและหลากหลายโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทาง
ทะเลทั้งสองฝั่ง และแหล่องท่องเที่ยวทางบกตอนในที่กระจายอยู่ทั่วทั้งภาค โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยว 
หมู่เกาะทีม่ีชื่อเสียงในระดับโลกในจังหวัดภูเก็ต กระบี่ พังงา สุราษฎร์ธานี และสตูล รวมทั้งชายหาดและหมู่เกาะ 
จังหวัดชุมพร ที่สามารถเชื่อมโยงกับเขต The Royal Coast ของภาคกลาง แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่ง
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และอารยธรรมที่สามารถพัฒนาเพ่ือเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างพ้ืนที่ได้ โดยมีกลุ่ม 
การท่องเที่ยวที่ส าคัญ อาทิ การท่องเที่ยวทางทะเล การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสปา 
การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม รวมทั้งการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและการท่องเที่ยวชุมชน 

2) เป็นแหล่งท าการเกษตร (พืช ประมง ปศุสัตว์) และอุตสาหกรรมเกษตรที่ส าคัญ 
โดยเฉพาะยางพารา และปาล์มน้ ามัน เนื่องจากมีสภาพพ้ืนที่ที่ เหมาะสมในการท าการเกษตรและ 
มีประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าเกษตรอ่ืนที่หลากหลายและเป็น อัตลักษณ์ของพ้ืนที่ รวมทั้งมีงานวิจัย 
ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรจากสถาบันการศึกษาหลายแห่ง ประกอบกับ  
กระแสการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ท าให้เป็นโอกาสของภาคเกษตรในการยกระดับการผลิตสินค้า  
ให้มีมาตรฐานความปลอดภัยทั้งต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีความพร้อมในการพัฒนาสร้างมูลค่าเพ่ิม  

3) เป็นประตูการค้าชายแดนเชื่อมโยงกับประเทศมาเลเซียผ่านด่านชายแดนทั้ง 6 แห่ง  
ซึ่งมีมูลค่าการค้าสูงที่สุดของประเทศ และเป็นที่ตั้งของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ที่มีโครงข่าย
คมนาคมทางบกและทางรางที่สามารถเชื่อมโยงกับภาคกลางและภาคตะวันออก และเชื่อมโยงกับพ้ืนที่
เศรษฐกิจภาคเหนือต่อเนื่องไปยังภาคใต้ของมาเลเซียและสิงคโปร์ รวมทั้งการเชื่อมโยงกับด่านชายแดน 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในจังหวัดระนองที่สามารถเชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย และกลุ่มประเทศ 
ตามกรอบความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลส าหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) 
รวมทั้งการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมส าหรับพ้ืนที่ชายแดนไทย-มาเลเซีย (JDS)  

4) กระแสการท่องเที่ยวที่เน้นความปลอดภัยและการดูแลรักษาสุขภาพ จะเป็นโอกาส 
ในการฟ้ืนฟูและพัฒนาธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยวและบริการด้านสุขภาพ โดยเน้นท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
วัฒนธรรมและอาหาร ส าหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มศักยภาพสูงที่เน้นคุณภาพในการท่องเที่ยว เช่น การท่องเที่ยว
แบบลองสเตย์ การท่องเที่ยวที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท (Homestay) การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสปา 
การบริการดูแลผู้สูงอายุ การบริการทางการแพทย์และสุขภาพ รวมทั้งธุรกิจอาหารเสริมและผลิตภัณฑ์สมุนไพร
เพ่ือสุขภาพ เพ่ือตอบสนองความต้องการของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่หลากหลาย รวมทั้งเป็นโอกาสในการพัฒนา
ทักษะ (Upskill/Reskill บุคลากรในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยเฉพาะด้าน Health & Wellness   

5) การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นปัจจัยเอื้อให้ภาคการผลิตส าคัญ
ของภาคในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น โดยเฉพาะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัล
และนวัตกรรมการสื่อสาร จะมีบทบาทส าคัญในการน ามาใช้พัฒนาภาคผลิตเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน ทั้งด้านการเกษตร อุตสาหกรรม การค้าและบริการการท่องเที่ยว ดังนั้น ผู้ประกอบการทุกระดับ
จ าเป็นต้องมีการปรับตัวเพ่ือปรับปรุงกระบวนการผลิตและการบริการให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม 
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6) นโยบายการเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง การค้าการลงทุนทั้งในและ
ต่างประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนารถไฟทางคู่และการพัฒนาระบบรางเชื่อมต่อไปยังชายแดนไทย - มาเลเซีย 
การพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมทั้งรัฐบาลมีโครงการศึกษาโครงการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพ่ือพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ ซึ่งจะส่งผลให้มีการเชื่อมโยง
โครงข่ายการขนส่งสินค้าและการเดินทางระหว่างฝั่งทะเลอันดามัน - อ่าวไทย รวมทั้งเชื่อมโยงไปสู่ภูมิภาคและ
ต่างประเทศ โดยเฉพาะกรอบความร่วมมือภายใต้การพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย 
(IMT-GT) มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

3.2.๒ ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

1) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และวิถีปกติใหม่  
(New Normal) ส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวของภาคที่พ่ึงพานักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นหลักและ 
หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ท าให้มีแนวโน้มรูปแบบและลักษณะ 
การท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไป โดยให้ความส าคัญกับการท่องเที่ยวที่มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย  
มากขึ้น ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องใช้จุดแข็งของทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวเป็นสิ่งดึงดูดการท่องเที่ยวและให้ความส าคัญ 
กับการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพเพ่ือการสร้างมูลค่าเพ่ิม พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) 
ที่ใส่ใจกับความยั่งยืนของทรัพยากรและชุมชน และต้องสร้างมาตรฐานบริการด้านการท่องเที่ยวและความ
ปลอดภัยด้านสาธารณสุข เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันให้กับนักท่องเที่ยว 

2) แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญหลายแห่งของภาคยังมีปัญหาด้านคุณภาพและมาตรฐาน  
ทั้งด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและบริการในสถานที่ท่องเที่ยว ระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
นักท่องเที่ยว รวมทั้งปัญหาความไม่สะดวกในการเดินทางและการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในขณะที่แหล่ง
ท่องเที่ยวหมู่เกาะและชายหาดหลักของภาคมีปัญหาการกระจุกตัวของนักท่องเที่ยว ซึ่งเกินขีดความสามารถ 
ในการรองรับ (Carrying Capacity) ส่งผลให้ระบบบริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการไม่เพียงพอต่อ 
การรองรับปริมาณนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ้น ในขณะที่รูปแบบการท่องเที่ยวหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จะมีการเปลี่ยนแปลง โดยให้ความส าคัญกับความสะอาด ปลอดภัย และ 
สะดวกมากขึ้น ดังนั้น จึงต้องมีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวกให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว  

3) การเกษตรมีลักษณะปลูกพืชเชิงเดี่ยว และเป็นการผลิตแบบดั้ งเดิม การแปรรูป 
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มมีน้อย ท าให้มีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา โดยเฉพาะยางพาราและปาล์มน้ ามัน 
เนื่องจากเกษตรกรขาดความรู้การบริหารจัดการต้นทุนการผลิต การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิต
และการแปรรูป การพัฒนาการตลาด ตลอดจนการบริหารจัดการตลาดสมัยใหม่ รวมทั้งขาดการรวมกลุ่ม
การเกษตรและวิสาหกิจชุมชน เพ่ือลดต้นทุนการผลิตและสร้างความเข้มแข็งในการด าเนินธุรกิจ ประกอบกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและข้อจ ากัดของทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรม ทั้งคุณภาพน้ าใต้ดิน 
คุณภาพดินเสื่อมสภาพ รวมทั้งภาวะภัยแล้งและอุทกภัย ส่งผลต่อการผลิตของภาคเกษตร ประกอบกับ
พฤติกรรมการบริโภคสินค้าที่ให้ความส าคัญกับสินค้าที่มีความปลอดภัยและมีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ท าให้ภาคการเกษตรต้องปรับตัวโดยการใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ 
ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  การแปรรูปเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม และการบริหารจัดการฟาร์ม โดยใช้ 
ฐานทรัพยากรธรรมชาติลดลง และสามารถเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรมและไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม และ
ยกระดับสู่ Smart Farmer ที่มคีุณภาพชีวิตและรายได้ที่มั่นคง 
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4) โครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ส่งผลกระทบต่อแรงงานในภาคการผลิตของ
ภาค โดยเฉพาะการเกษตรและประมง รวมทั้งภาคการท่องเที่ยว ที่ประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานเป็นฐานเดิม
อยู่แล้ว เมื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจะท าให้ประชากรวัยแรงงานลดลง ต้องพ่ึงพาแรงงานต่างด้าวหรือแรงงานนอกพ้ืนที่
เพ่ิมขึ้น นอกจากนี้ แรงงานบางส่วนยังขาดทักษะฝีมือที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด อย่างไรก็ตาม 
การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ยังเป็นประเด็นท้าทายส าหรับผู้ประกอบธุรกิจในการพัฒนาสินค้าและบริการ 
รวมทั้งเทคโนโลยีต่างๆ ให้รองรับกับความต้องการของผู้สูงอายุที่มีเพ่ิมขึ้น อาทิ อาหารเพื่อสุขภาพ และบริการ
ทางการแพทย์ส าหรับผู้สูงอายุ เป็นต้น 

5) ระบบโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงทั้งภายในและระหว่างประเทศ 
แต่ยังไม่ครอบคลุมและไม่ได้มาตรฐาน ส่งผลต่อการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจและการค้าการลงทุนในภาค 
จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาความพร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐาน ทั้งระบบราง ถนน และด่านชายแดน รวมทั้ง 
การให้บริการและบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ให้ครอบคลุมและได้มาตรฐาน เพ่ือต่อยอดกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ เกิดการสร้างมูลค่าเพ่ิม ยกระดับผลิตภาพของภาคการผลิตและบริการ ลดต้นทุนการผลิตและบริการ
ที่สามารถเชื่อมโยงการค้าทั้งในและระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เพ่ือเสริมความได้เปรียบจากจุด
ที่ตั้งของภาคที่มีศักยภาพในการเชื่อมโยงทั้งภายในและระหว่างประเทศ  
๔. เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค  

4.๑ บทบาทของภาค ภาคใต้มีบทบาทส าคัญในการสร้างรายได้ให้กับภาคและประเทศจากการท่องเที่ยว 
ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียง และแหล่งท่องเที่ยวทางบกที่มีศักยภาพสามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยว
ระหว่างกันได้ และเป็นแหล่งผลิตพืชเศรษฐกิจส าคัญของภาค โดยเฉพาะยางพาราและปาล์มน้ ามันที่มีการผลิต
และการแปรรูปเพ่ือการส่งออก ตลอดจนภาคใต้มีความได้เปรียบด้านสภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่สามารถเชื่อมโยง 
การพัฒนากับพ้ืนที่ภาคอ่ืนๆ ของประเทศ รวมทั้งภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออก โดยเฉพาะด่านพรมแดน 
ที่มีมูลค่าการค้าสูงสุดของประเทศ 

 
4.๒ ทิศทางการพัฒนาภาค โดยก าหนดทิศทางการพัฒนาภาคใต้ (S Direction) ที่ให้ความส าคัญกับ

การพัฒนา PEARLS โดยการยกระดับการบริการด้านการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ปลอดภัย และมีมูลค่าสูง  
(Premium Services & Tourism : P) การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นฐานการผลิต 
ส าหรับสาขาเศรษฐกิจส าคัญของภาค (Environment & Natural Resources Reservation : E) การส่งเสริม
การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและการแปรรูปเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม (Agro-based Industries and Organic 
Farming : A) การส่งเสริมการใช้งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการแปรรูปสินค้าเกษตรหลักของภาค 
เป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง (Research, Innovation & Technology : R) การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้
และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพ่ือเป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ที่สามารถเชื่อมโยงการค้าการลงทุนกับ 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจทั้งในและนอกภูมิภาค (Linked Economic Corridor : L) และการเสริมสร้างความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี (Social Security Empowerment :S) 
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4.๓ เป้าหมายการพัฒนาภาค มุ่งสู่การป็น “แหล่งท่องเที่ยวและบริการที่มีคุณภาพ แหล่งผลิต
สินค้าเกษตรปลอดภัยและมูลค่าสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจระหว่างภูมิภาค”  

4.๔ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ค่าฐาน 
2560 - 2563 

ค่าเป้าหมาย  
2566 - 2570 

1. อัตราการขยายตัวผลติภณัฑ์
ภาคใต้ (ร้อยละ) 

มูลค่าผลติภณัฑ์ภาค 
แบบปริมาณลูกโซ ่

เฉลี่ยปี 2560 - 2563  
757,412.91 ลา้นบาท 

อัตราการขยายตัวผลติภณัฑ์ภาคเฉลี่ย
ปี 2560 – 2563 

หดตัวร้อยละ 1.3 ต่อป ี

อัตราการขยายตัวผลติภณัฑ ์
ภาคเฉลี่ยร้อยละ 5.2 ต่อป ี

2. สัมประสิทธ์ิความไมเ่สมอภาค  
(Gini Coefficient) ในการ
กระจายรายได้ของภาคใต ้

ปี 2562 
0.429 

ลดลงต่ ากว่า  
0.429 
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4.๕ แนวทางการพัฒนา 

4.5.๑ พัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวและบริการ และธุรกิจต่อเนื่องด้านการท่องเที่ยว  
สู่การท่องเที่ยวและบริการที่มีมาตรฐานและมีมูลค่าสูง โดยมีแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ดังนี้ 

ตัวชี้วัด ค่าฐาน 
2560 – 2564 

ค่าเป้าหมาย 
2566 - 2570 

อัตราการขยายตัวรายได ้
จากการท่องเที่ยวภาคใต้  
(ร้อยละ) 

รายได้จากการท่องเที่ยว 
เฉลี่ยปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

538,146.01 ลา้นบาท 

อัตราการขยายตัวรายได ้
จากการท่องเที่ยว 

เฉลี่ยปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
หดตัวร้อยละ 27.0 ต่อป ี

อัตราการขยายตัวรายได ้
จากการท่องเที่ยว 

เฉลี่ยร้อยละ 10.9 ต่อป ี

1) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและระบบบริการพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 
โดยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานและสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ได้แก่ 
ทางถนน ทางราง ทางน้ า ทางอากาศ ระบบสื่อสารและสารสนเทศ และโครงข่ายคมนาคมและระบบขนส่ง
สาธารณะที่ เชื่อมโยงเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวที่ครอบคลุม มีมาตรฐาน มีความสะดวกและสามารถเชื่อมโยง 
แหล่งท่องเที่ยวทั้งในภาคและระหว่างภาค อนุภูมิภาค และอาเซียนได้อย่างสะดวก ตลอดจนระบบบริหาร
จัดการการท่องเที่ยวด้วยการปรยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

2) ยกระดับมาตรฐานบริการการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องกับการท่องเที่ยว  
โดยพัฒนาและยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวทั้งด้านบริการและการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
ให้ได้มาตรฐานระดับสากลและมีขีดความสามารถในการแข่งขัน และให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ความอุดมสมบูรณ์ของฐานทรัพยากรท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กระจายกิจกรรมการท่องเที่ยวที่โดดเด่นและ
หลากหลายในพ้ืนที่ต่าง ๆ  และเตรียมความพร้อมให้แก่ชุมชน/ท้องถิ่นเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว 
ที่มีศักยภาพทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน รวมทั้งสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวรุ่นใหม่ให้มีขีดความสามารถ
และแข่งขันได้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวยุคดิจิทัล 

3) พัฒนาและส่งเสริมให้มีกิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย
และสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่า  โดยส่งเสริมเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวมูลค่าสูงให้มีความโดดเด่น 
และเป็นทางเลือกเพ่ือสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับนักท่องเที่ยว อาทิ การท่องเที่ยวส าราญทางน้ า การท่องเที่ยว 
เชิงการแพทย์ที่ไทยมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย 
โดยเฉพาะการบ าบัดฟ้ืนฟูและรักษาสุขภาพจากทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ (น้ าพุร้อน น้ าแร่ สปาโคลน และ
พืชสมุนไพร) การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ (MICE) การท่องเที่ยวเชิงกีฬาและการจัดงานการแข่งขันกีฬาระดับ
นานาชาติ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และประวัติศาสตร์/วัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงอารยธรรมเมืองเก่า 
และการท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชน การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพ้ืนที่อุทยานธรณีโลกสตูล  
เป็นต้น รวมทั้งสนับสนุนการใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเฉพาะถิ่น โดยใช้
เรื่องราวที่เป็นเอกลักษณ์ความโดดเด่นของแต่ละพ้ืนที่เป็นจุดขายเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและดึงดูดนักท่องเที่ยว อาทิ 
การท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าสงขลา การท่องเที่ยวเมืองเก่าภูเก็ต การท่องเที่ยวเมืองเก่าตะกั่วป่า การท่องเที่ยว
เมืองเก่าระนอง การท่องเที่ยวเมืองเก่านครศรีธรรมราช การท่องเที่ยวเมืองเก่าสตูล การท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต
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ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา การท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) อาทิ จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดอ่ืน ๆ  
ที่มีศักยภาพ และสนับสนุนการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวมูลค่าสูงระหว่างกลุ่มคลัสเตอร์ทั้งในภาค ระหว่างภาค 
และอนุภูมิภาค  

4)  ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและส่งเสริมการตลาดเชิงรุกแบบมุ่งเป้า ที่มีความสอดคล้อง
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายผ่านช่องทางที่หลากหลาย และสอดคล้องกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลง
ไปโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การสร้างเนื้อหาการประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับช่องทางการสื่อสาร 
ทางการตลาด จัดท าข้อมูลการตลาดเชิงเชิงลึก (จุดเด่น เรื่องเล่า อาหาร ที่พัก สินค้าท่ีระลึก) ที่สามารถเข้าถึง
และใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวก รวมทั้งเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มีศักยภาพอย่างต่อเนื่อง  

5)  พัฒนาศักยภาพก าลังแรงงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับ
ตลาดแรงงาน โดยพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพเฉพาะ อาทิ พาณิชย์นาวี ช่างเชื่อมใต้น้ า ช่างซ่อมบ ารุง  หลักสูตร
ด้านภาษา รวมทั้งทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือตอบสนองความต้องการแรงงานในระบบอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว และยกระดับฝีมือแรงงานที่มีอยู่ในระบบให้มีศักยภาพและขีดความสามารถเพ่ิมข้ึน 

6) พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืน ในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต กระบี่ พังงา 
และจังหวัดอ่ื นๆ ที่มีศักยภาพ ให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลกโดยยกระดับ  
การบริการทางการแพทย์ระดับปฐมภูมิให้มีประสิทธิภาพและเข้าถึงได้ทุกระดับ พัฒนาสินค้าและบริการ 
ทางการแพทย์และสุขภาพระดับพรีเมี่ยม ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการดูและส่งเสริมสุขภาพ พัฒนา
และส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบพ านักระยะยาวเพ่ือดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพระดับบน สนับสนุนการจ้าง
ก าลังแรงงานท้องถิ่นเพ่ือกระจายประโยชน์สู่ชุมชนท้องถิ่น สนับสนุนท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
กิจกรรมและบริการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ตลอดจนเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชน รวมทั้งเปิดโอกาส
ให้ผู้ประกอบรายย่อยเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพ่ือสร้างโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับสู่ชุมชนอย่างทั่วถึงและยั่งยืน 

4.5.๒ พัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตรหลักด้วยนวัตกรรมเพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่ม โดยมีแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ดังนี้ 

ตัวชี้วัด ค่าฐาน  
2560 – 2563  

ค่าเป้าหมาย  
2566 - 2570 

อัตราการขยายตัวผลติภณัฑ์
ภาคอุตสาหกรรม  
(สาขาการผลติ) 

มูลค่าเฉลี่ยผลติภณัฑ ์
ภาคอุตสาหกรรม (สาขาการผลิต)  

แบบปริมาณลูกโซ่  
เฉลี่ยปี 2560 – 2563  
127,124.02 ลา้นบาท 

อัตราการขยายตัวของผลิตภณัฑม์วล
รวมภาคอตุสาหกรรม (สาขาการผลิต)  

เฉลี่ยปี 2560 - 2563  
หดตัวร้อยละ 1.0 ต่อป ี

อัตราการขยายตัวของผลิตภณัฑ์
ภาคอุตสาหกรรม  
(สาขาการผลติ)  

เฉลี่ยร้อยละ 5.4 ต่อป ี
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1) พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของภาคให้มีคุณภาพ  โดยใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมทางการเกษตรให้มีการผลิตสินค้าเกษตรขั้นต้นที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม 
แปรรูปการเกษตร (อุตสาหกรรมยางพาราและปาล์มน้ ามัน อุตสาหกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง) 
ยกระดับมาตรฐานการผลิตและการแปรรูปให้ได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของตลาดผู้บริโภค  

2) ส่งเสริมอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีแบบครบวงจร อุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา 
และผลิตภัณฑ์ประมง ทีเ่ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงที่สอดคล้องกับการพัฒนา
ภายใต้แนวคิด BCG Economy ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ 
ในการใช้งานวิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าสูง ยกระดับทักษะ
ฝีมือแรงงานให้มีมาตรฐานฝีมือแรงงานเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมแปรรูปมูลค่าสูง รวมทั้งพัฒนาเขตพ้ืนที่
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปมูลค่าสูงในพ้ืนที่ภาคใต้ 

3) สนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs และ Startup ในการประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์
เพื่อพัฒนาและผลิตสินค้าที่มีมูลค่าสูง โดยสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง มีเอกลักษณ์ และสอดคล้องความต้องการของตลาด
และสามารถแข่งขันได้ รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการและกลุ่มสูงวัย 
ที่มีประสบการณ์ (Silver Age) มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและแลกเปลี่ยนความรู้และความเชี่ยวชาญเพ่ือพัฒนาสินค้า
และบริการที่หลากหลาย ตลอดจนสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนเพ่ือการพัฒนา
และผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ต้องการของตลาดผู้บริโภค 

4.5.๓ ส่งเสริมการผลิตและการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรและปศุสัตว์หลัก
ของภาค โดยมีแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ดังนี้ 

ตัวชี้วัด 
ค่าฐาน 

2560 – 2563 
ค่าเป้าหมาย  

2566 - 2570 

อัตราการขยายตัวผลติภณัฑ์ภาค
เกษตรภาคใต ้

มูลค่าเฉลี่ยผลติภณัฑ ์
ภาคเกษตร แบบปริมาณลูกโซ่  

เฉลี่ยปี 2560 – 2563  
156,505.97 ลา้นบาท 

อัตราการขยายตัวของผลิตภณัฑ ์
ภาคเกษตร เฉลีย่ปี 2560 – 2563  

ขยายตัวร้อยละ 3.4 ต่อป ี

อัตราการขยายตัวผลติภณัฑ์ 
ภาคเกษตร เฉลีย่ร้อยละ 4.5 ต่อป ี

1) ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและปศุสัตว์ที่เป็นอัตลักษณ์ของภาค เช่น ข้าวพันธุ์
พ้ืนเมือง ไม้ผล กาแฟ พืชสมุนไพร ปศุสัตว์ และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เพ่ือให้เป็นสินค้ามีคุณภาพ ปลอดภัย  
ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา เทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายใต้แนวคิด 
BCG Economy เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตตามความเหมาะสมและศักยภาพของพ้ืนที่ และต่อยอด 
การผลิตสู่ระบบเกษตรมาตรฐานต่างๆ อาทิ เกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูป 
และสร้างตราสินค้าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม รวมทั้งส่งเสริมการบริโภคสินค้าเกษตร
ปลอดภัยเพ่ือสร้างความต้องการในระบบ และสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาสินค้าใหม่รูปแบบใหม่ๆ 
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตรและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
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2) ส่งเสริมระบบเกษตรแบบผสมผสานเพื่อน าไปสู่การเกษตรแบบยั่งยืน โดยเฉพาะ
เกษตรกรรายย่อยเพ่ือสร้างความหลากหลายของผลผลิต และความมั่นคงทางอาหาร และสร้างรายได้อย่างเพียงพอ 
กระจายโอกาสการเข้าถึงสิทธิในที่ดินท ากิน ปัจจัยการผลิต และโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตรอย่างทั่วถึง 
พัฒนาช่องทางการตลาดและกระจายสินค้าโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งพัฒนาองค์ความรู้ที่ เหมาะสม 
และสอดคล้องกับศักยภาพของเกษตรกร ตลอดจนประยุกต์ใช้แนวคิด BCG Economy ในการท าเกษตรแบบ
ผสมสานที่สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน 

3) เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการ SMEs  
และธุรกิจ Startup ให้สามารถด าเนินการได้อย่างครบวงจรตั้งแต่ด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด  
โดยสนับสนุนองค์ความรู้ ทักษะที่จ าเป็นและพัฒนาศักยภาพแรงงานภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน และต่อยอดสู่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์มีมูลค่าสูง มีอัตลักษณ์และ
แข่งขันได้ พัฒนาองค์ความรู้แก่กลุ่มเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่ด้านการบริหารจัดการฟาร์มและยกระดับสู่
เกษตรอัจฉริยะ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการผลิตและแปรรูป รวมทั้งส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากวัสดุ  
ทางการเกษตร ตลอดจนพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ และการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุนและบริการ  
ด้านเครื่องจักรกลการเกษตรสมัยใหม่ ตลอดจนข้อมูลที่จ าเป็นในการท าการเกษตร รวมทั้งส่งเสริมการสร้าง
เครือข่ายการผลิต การแปรรูป และการตลาดระหว่างกลุ่มเกษตรกร 

4) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เพื่อสนับสนุนภาคเกษตรให้เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะระบบบริหารจัดการน้ า ระบบชลประทาน และพัฒนาระบบโลจิสติกส์และ  
ขนส่งสินค้าเกษตรให้มีมาตรฐาน 

5) ส่งเสริมการตลาดที่ทันสมัยและหลากหลาย โดยสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้
และเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการบริหารจัดการตลาด และเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายสินค้าที่หลากหลายให้กับ
เกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการ SMEs และธุรกิจ Startup ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายด้านการตลาด
ร่วมกับผู้ประกอบการภาคเอกชน (ตลาดน าการผลิต) รวมทั้งเชื่อมโยงภาคเกษตรกับภาคการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ 

4.5.๔ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ 
เพื่อเป็นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ดังนี้ 

ตัวชี้วัด ค่าฐาน 
2560 - 2564 

ค่าเป้าหมาย 
2566 - 2570 

๑. สัดส่วนพื้นที่ป่าไม ้
ต่อพื้นทีภ่าคใต ้

ปี 2560 - 2564 พื้นที่ป่าไม้ภาคใต้ 
เฉลี่ย 9,465,599ไร่  

(ร้อยละ 24.1 ของพื้นที่ภาคใต)้ 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 24.1 ของพื้นที่ภาค 

๒. สัดส่วนปริมาณขยะที่ก าจัดถูกต้อง 
ตามหลักวิชาการเพิ่มขึ้น (ร้อยละ) 

สัดส่วนปริมาณขยะที่ก าจัดถูกต้อง 
ตามหลักวิชาการ  

ตั้งแตป่ี 2560 – 2564 
ร้อยละ 30.1 ต่อป ี

เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.0 ต่อป ี
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1) ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการฐานทรัพยากรให้มีความอุดมสมบูรณ์
และยั่งยืน (ดิน น้ า ป่าไม้ ป่าชายเลน พ้ืนที่ชุ่มน้ าและทะเลสาบ และชายฝั่งทะเล) โดยอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าต้นน้ า 
พ้ืนที่ชุ่มน้ า และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ โดยอาศัยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของชุมชน
ท้องถิ่น พัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าและข้อมูลเพ่ือป้องกันความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ บริหารจัดการน้ า
อย่างเป็นระบบให้เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ าและเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง โดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วมของพ้ืนที่ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงป้องกันที่เหมาะสมกับสภาพทางกายภาพ
ของพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลและสอดคล้องกับวิถีของชุมชนชายฝั่งทะเล 

2) ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน 
เพ่ือสร้างความมั่นคงทางพลังงาน โดยส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีประหยัดพลังงานในครัวเรือน ภาคบริการ
และธุรกิจ สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการผลิตและใช้พลังงานทดแทน 

3) เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการควบคุมมลพิษ การก าจัดขยะและ 
ของเสียอันตรายให้ถูกต้องตามหลักวิชาการอย่างเป็นระบบโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม รวมทั้ง
สร้างจิตส านึกภาคครัวเรือน ภาคชุมชน และภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ในการจัดการขยะและน้ าเสียเพ่ือลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการขยะทะเลอย่างเป็นระบบ 

4) ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและการบริโภคที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
โดยพัฒนาและส่งเสริมกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโต 
ทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมการผลิตและการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย 

4.5.๕ พัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและด่านพรมแดน รวมทั้งพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจภาคใต้ให้เป็นประตูการค้าการลงทุนและพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ของภาค  โดยมีแนวทางการพัฒนา 
ที่ส าคัญ ดังนี้ 

ตัวชี้วัด ค่าฐาน 
2560 – 2564 

ค่าเป้าหมาย 
2566 - 2570 

1. อัตราการขยายตัวมลูค่า 
การค้าชายแดน ภาคใต ้(ร้อยละ) 
 

มูลค่าการค้าชายแดน 
เฉลี่ยปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
362,664.87 ลา้นบาท 

อัตราการขยายตัวมูลค่าการค้าชายแดน 
เฉลี่ยปี 2560 - 2564  
หดตัวร้อยละ 2.8 ต่อป ี

อัตราการขยายตัวมลูค่า 
การค้าชายแดน 

เฉลี่ยร้อยละ 1.4 ต่อป ี

2. มูลค่าเงินลงทุนโครงการ 
ที่ได้รับอนุมตัิเงินลงทุนจาก BOI  
ในเขตพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคใต้ 4 จังหวัด  
(จังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี 
และนครศรีธรรมราช) (ล้านบาท) 

มูลค่าเงินลงทุนโครงการทีไ่ดร้ับอนุมัติ
เงินลงทุนจาก BOI  

ในเขตพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้  
เฉลี่ยปี ๒๕๖2 – ๒๕๖๔ 

เท่ากับ 9,544.23  ล้านบาท 

มูลค่าเงินลงทุนโครงการ 
ที่ได้รับอนุมตัิเงินลงทุน จาก BOI  

ในเขตพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้  
ไม่ต่ ากว่าปลีะ 9,544.23 ลา้นบาท 
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1) ก าหนดผังเมืองและผังการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่บริเวณ
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนสงขลา ให้มีความพร้อมส าหรับรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสามารถ
เชื่อมโยงกิจกรรมทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอ านวยความสะดวก และระบบโลจิสติกส์ บริเวณ
ด่านพรมแดนให้สามารถขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transportation) โดยอ านวยความสะดวก 
ทางการค้าและการผ่านแดนให้มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานสากล รวมทั้งเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ
ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการประกอบธุรกิจและบริการด้านโลจิสติกส์ 

3) เตรียมความพร้อมก าลังแรงงานที่มีศักยภาพเพื่อรองรับสถานประกอบการในพื้นที่ 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน โดยพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับกลุ่มอุตสาหกรรม
เป้าหมาย พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานที่เป็นวิชาชีพเฉพาะให้มีความเชี่ยวชาญและผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
รวมทั้งพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับแรงงาน เพ่ือเป็นก าลังแรงงานคุณภาพ และการบริหาร
จัดการแรงงานต่างด้าวอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

4) ด าเนินการพัฒนาตามแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (SEC) ในพ้ืนที่
จังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช รวมทั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนในพ้ืนที่
จังหวัดสงขลาให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่ก าหนด 

4.5.๖ เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี   
โดยมีแนวทางพัฒนาที่ส าคัญ ดังนี้ 

ตัวชี้วัด ค่าฐาน 
2559 - 2563 

ค่าเป้าหมาย 
2566 - 2570 

จ านวนคดีการแจ้งความคดี ชีวิต
ร่างกาย เพศ และคดปีระทุษร้ายต่อทรัพย์  
(รายต่อประชากรแสนคน) 

จ านวนคดีของการแจ้งความคดี ชีวิต 
ร่างกาย เพศ และคดีประทุษร้าย 
ต่อทรัพย์ เฉลีย่ปี 2559 - 2563  

126 รายต่อประชากรแสนคน 

จ านวนคดีของการแจ้งความคดี ชีวิต 
ร่างกาย เพศ และคดีประทุษร้าย 
ต่อทรัพย ์ลดลงต่ ากว่า 126 ราย 

ต่อประชากรแสนคน 

1) พัฒนาสถาบันครอบครัวและชุมชนให้มีความเข้มแข็ง โดยสร้างเสริมสร้างค่านิยม 
และบรรทัดฐานเชิงคุณธรรมและศีลธรรมอันดีงาม ส่งเสริมความอบอุ่นของสถาบันครอบครัวให้เป็นพ้ืนฐาน 
การพัฒนาเยาวชนที่ส าคัญ และส่งเสริมให้เครือข่ายองค์กรชุมชน ภาครัฐ และภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสถาบันครอบครับและชุมชนอย่างบูรณาการ รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนและ 
ภาคประชาสังคมเพ่ือให้เป็นกลไกส าคัญในการร่วมแก้ไขปัญหาทางสังคม  

2) เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยบังคับใช้กฎหมายเพ่ือแก้ไข
ปัญหาอาชญากรรมและปัญหาความรุนแรงในเมืองหลักและเมืองท่องเที่ยวส าคัญ ใช้กระบวนการและกลไก
ทางสังคมด้วยการผนึกก าลังร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพ่ือเฝ้าระวังและ
เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดให้กับประชาชน 
ในพ้ืนที ่
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4.๖ ตัวอย่างแผนงานส าคัญ 

4.6.1 แผนงานพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวและบริการสู่มาตรฐานและมีมูลค่าสูง 
๑) สาระส าคัญ ให้ความส าคัญกับการท่องเที่ยวและบริการคุณภาพที่มีมูลค่าสูง 

โดยเน้นการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย และให้ความส าคัญกับทรัพยากรและชุมชน และ
ยกระดับบริการด้านการท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยทางชีวิตและทรัพย์สิน
ให้กับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ 

๒) ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของแผนงาน 

ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง 

• พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว 
สิ่งอ านวยความสะดวก 

• พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริม
และเช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยว 

• พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย 
แก่นักท่องเที่ยว 

• ยกระดับมาตรฐานบริการ 
ด้านการท่องเที่ยว อาทิ พัฒนา
ทักษะบุคลากรในการให้บริการ 
และธุรกิจบริการต่อเนื่อง 

• พัฒนาและออกแบบสินค้า 
และบรรจุภณัฑ์ของชุมชนท้องถิ่น
เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว 

• น าเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
มาใช้ในธุรกิจบริการท่องเที่ยว 

• เชื่อมโยงเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว 
• ส่งเสริมการตลาดและ

ประชาสมัพันธ์การท่องเที่ยวผ่าน
สื่อเทคโนโลย ี
ที่ทันสมัย 

 

4.6.2 แผนงานพัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพและการแปรรูปการเกษตรมูลค่าสูง 

1) สาระส าคัญ ให้ความส าคัญกับการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตและการแปรรูป
สินค้าเกษตร เพ่ือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง โดยน าองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมา รวมทั้งการสร้างตราสินค้า 
(Branding) และการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการตลาด 

2) ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของแผนงาน 

ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง 

• วิจัยและพัฒนาสินค้าเกษตร 
• พัฒนาและปรับปรุงผลผลิต

ยางพาราและปาลม์น้ ามัน 
• ยกระดับพืชเศรษฐกิจส าคัญ 
• พัฒนาเขตพื้นท่ีสิทธิประโยชน ์

• พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงโดยใช้
วัตถุดิบจากการเกษตร 

• ยกระดับอตุสาหกรรมยางพาราและ
ปาล์มน้ ามัน (โอเลโอเคมีคอล) 

• พัฒนา Nutrition Foods และ
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 

• นวัตกรรมผลิตภณัฑ์ชีวภาพ  
อาทิ อาหารเพื่อสุขภาพ 

• พัฒนาและออกแบบสินค้าและบรรจุภณัฑ ์

• ดึงดูดนักลงทุนภาคเอกชน 
• สร้างแบรนด์สินคา้เกษตรคุณภาพสูง 
• พัฒนาระบบโลจิสติกส์และศูนย์

กระจายสินค้า 

 



 

 

ภาคใต้ชายแดน 
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เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาคใต้ชายแดน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
1. สภาพทั่วไป 

1.1 ที่ตั้ง 

ภาคใต้ชายแดน ประกอบด้วย 3 จังหวัด 
ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ตั้งอยู่ใต้สุด
ของประเทศและติดกับประเทศมาเลเซีย  

มีอาณาเขตติดต่อด้านใต้และด้านตะวันตก
กับประเทศมาเลเซีย รวมระยะทางพรมแดนไทย–
มาเลเซีย ๒๕๘ กิโลเมตร โดยมีเทือกเขาสันกาลาคีรี 
เป็นแนวกั้น ด้านเหนือและด้านตะวันออกติดทะเล 
อ่าวไทย ระยะทาง 172.31 กิโลเมตร  

1.2 พื้นที่และลักษณะภูมิประเทศ 

ภาคใตชายแดนมีพ้ืนที่รวม 6.84 ล้านไร่ 
ลักษณะภูมิประเทศทางตอนกลางและตอนใต้ของภาค 
มีเทือกเขาสันกาลาคีรี ในพ้ืนที่จังหวัดยะลาและนราธิวาส 
วางตัวในแนวตะวันออก–ตะวันตก และเป็นพรมแดนกั้น
ระหว่างไทยและมาเลเซีย ด้านตะวันออกเป็นที่ราบลุ่ม
แม่น้้าจดชายทะเลฝั่งอ่าวไทย ในจังหวัดปัตตานีและ
นราธิวาส 

2. สถานการณ์การพัฒนาภาค  

2.๑ ด้านเศรษฐกิจ 

2.๑.๑ ภาพรวม  

1) เศรษฐกิจภาคใต้ชายแดนมีขนาดเล็กสุดของประเทศ โดยในปี 256๓ มูลค่า
ผลิตภัณฑ์ภาค ณ ราคาประจ้าปี เท่ากับ 138,160 ล้านบาท สัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 0.9 ของผลิตภัณฑ์ 
มวลรวมประเทศ เนื่องจากเป็นภาคที่มีขนาดเล็กสุดเมื่อเทียบกับทุกภาคของประเทศ ซึ่งมีพ้ืนที่ภาคเพียง  
3 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส โดยจังหวัดปัตตานี มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่สุด  
มีมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัด 48,929 ล้านบาท ใกล้เคียงกับจังหวัดยะลา ที่มีมูลค่า 48,816 ล้านบาท คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 35.4 และ 35.3 ตามล้าดับ และจังหวัดนราธิวาส มีขนาดเศรษฐกิจเล็กสุด มูลค่า 40,415 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.3 ในช่วง 4 ปี ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
(2560 - 2565) ขนาดเศรษฐกิจของภาคใต้ชายแดนมีแนวโน้มเล็กลง โดยปี 2563 ขนาดเศรษฐกิจมีสัดส่วน
คิดเป็นร้อยละ 0.9 จากปี 2559 ที่มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 1.0 ของประเทศ 
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ตารางท่ี 1 : มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคใต้ชายแดน ณ ราคาประจ าปี 
หน่วย : ล้านบาท/ร้อยละ 

จังหวัด/ภาค/
ประเทศ 

2559 2560 2561 2562 2563 per capita 
2563 

ยะลา 42,746 43,360 45,104 47,230 48,816 102,821 
สัดส่วน/ภาค 30.9 33.3 32.9 33.7 35.3  
ปัตตาน ี 54,347 46,177 48,361 49,887 48,929 75,779 
สัดส่วน/ภาค 39.2 35.4 35.2 35.6 35.4  
นราธิวาส 41,479 40,743 43,765 42,957 40,415 55,417 
สัดส่วน/ภาค 29.9 31.3 31.9 30.7 29.3  
ผลิตภัณฑ์ภาคใต้
ชายแดน 

138,571 130,281 137,230 140,074 138,160 74,692 

สัดส่วน/ประเทศ 1.0 0.9 0.8 0.8 0.9  
ประเทศ 14,590,337 15,488,664 16,373,340 16,892,410 15,636,891 224,962 

ที่มา : ประมวลข้อมูลโดยใช้ฐานข้อมูล GRP ของกองบัญชีประชาชาติ สา้นักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ 

2) โครงสร้างเศรษฐกิจของภาคมีแนวโน้มเปลี่ยนจากภาคเกษตรสู่ภาคบริการ 
มากขึ้น โดยสัดส่วนภาคเกษตรปรับตัวลดลงร้อยละ 26.8 ในปี 2563 จากร้อยละ 31.8  ในปี 2559  
แต่ภาคการเกษตรยังคงมีความส้าคัญต่อเศรษฐกิจภาคใต้ชายแดน เนื่องจากก้าลังแรงงานส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 45.4 
อยู่ในภาคเกษตรกรรม โดยในช่วง 4 ปีแรก ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มูลค่าการผลิตภาคการเกษตร  
ของภาคใต้ชายแดน มีสัดส่วนเฉลี่ยร้อยละ 28.2 ต่อปี ลดลงจากช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ที่เฉลี่ยร้อยละ 
35.9 ต่อปี เนื่องจากสินค้าเกษตรหลักของภาคได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 
ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น และมีความผันผวนด้านราคา ซึ่งเป็นทิศทางเดียวกับภาคอุตสาหกรรมที่มีสัดส่วน
ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2563 มีสัดส่วนร้อยละ 9.4 ลดลงจากในปี 2559 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 11.6 
เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นการแปรรูปสินค้าเกษตรขั้นต้นน้้าและกลางน้้าที่มีมูลค่าต่้า  และต้อง
ชะลอก้าลังการผลิตจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีภาวะถดถอยและมาตรการกีดกันทางการค้า เมื่อพิจารณา
ในช่วง 4 ปีแรก ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ภาคอุตสาหกรรมมีสัดส่วนเฉลี่ยร้อยละ 9.6 ต่อปี ลดลงจาก 
ช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ที่เฉลี่ยร้อยละ 10.9 ต่อปี เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมแปรรูปขั้นต้น 
เพ่ือการส่งออกซึ่งสร้างมูลค่าเพ่ิมได้น้อย ประกอบกับสถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่ ส่งผลให้นักลงทุน 
ขาดความเชื่อมั่นในการเข้ามาลงทุนในพื้นที่ ขณะที่ภาคบริการมีบทบาทส าคัญต่อเศรษฐกิจภาคใต้ชายแดน  
โดยในปี 2563 มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 63.8 เพ่ิมขึ้นจากปี 2559 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 56.6 และในช่วง 4 
ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ภาคบริการมีสัดส่วนเฉลี่ยร้อยละ 62.0 ต่อปี เพ่ิมข้ึนจากช่วงแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 11 ที่เฉลี่ยร้อยละ 53.2 ต่อปี โดยสาขาการศึกษามีสัดส่วนสูงสุด เฉลี่ยร้อยละ 14.9 ต่อปี รองลงมา 
คือ สาขาการบริหารราชการและป้องกันประเทศ เฉลี่ยร้อยละ 12.6 ต่อปี และการค้าส่งค้าปลีก เฉลี่ยร้อยละ 
11.6 ต่อปี ตามล้าดับ แสดงให้เห็นว่าในช่วงที่ผ่านมาการเติบโตเศรษฐกิจภาคใต้ชายแดนจ้าเป็นต้องได้รับ  
การสนับสนุนจากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง เพ่ือกระตุ้นการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน จากผลกระทบของสถานการณ์
ความไม่สงบ ทีย่ังเป็นข้อจ้ากัดการพัฒนาของภาค 
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ตารางท่ี 2 : โครงสร้างผลิตภัณฑ์ภาคใต้ชายแดน ณ ราคาประจ าปี 
       หนว่ย : ล้านบาท/ร้อยละ 

สาขาการผลิต 2559 2560 2561 2562 2563 
เฉลี่ยระยะ 
แผนฯ 11 

(2555 - 2559) 

เฉลี่ยระยะ 
แผนฯ 12  

(2560 - 2563) 
ภาคเกษตร 44,076 36,712 39,990 40,221 36,969   
 31.8 28.2 29.1 28.7 26.8 35.9 28.2 
ภาคอุตสาหกรรม 16,065 13,975 13,520 12,696 13,038   
 11.6 10.9 9.9 9.1 9.4 10.9 9.6 
- อุตสาหกรรม 13,971 11,845 10,921 10,005 10,325   
 10.1 9.1 8.0 7.1 7.5 9.4 7.9 
- ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้้า  1,484 1,489 1,721 1,857 1,906   
 1.1 1.2 1.3 1.3 1.4 0.3 1.3 
- อื่นๆ 610  641  878    834   807    
     0.4     0.5  0.6    0.6        0.6  1.2 0.6 
ภาคบริการ 78,431 79,594 83,720 87,156 88,153   
 56.6 61.1 61.0 62.2 63.8 53.2 62.0 
- การค้าส่งค้าปลีก 16,040 14,679 15,644 16,754 16,330   
 11.6 11.3 11.4 12.0 11.8 10.4 11.6 
- การบริหารราชการ 
และป้องกันประเทศ 

15,534 16,138 17,018 17,708 18,130   
11.2 12.4 12.4 12.6 13.1 10.8 12.6 

- การศึกษา 19,346 19,758 20,126 20,189 21,112   
13.96 15.17 14.67 14.41 15.28 13.6 14.9 

- อื่นๆ 27,511 29,019 30,932 32,505 32,581   
 19.9 22.3 22.5 23.2 23.6 18.4 22.9 
ผลิตภัณฑ์ 
ภาคใต้ชายแดน 

138,572 130,281 137,230 140,073 138,160   
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

ที่มา : กองบัญชีประชาชาติ ส้านกังานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

3) เศรษฐกิจภาคใต้ชายแดนหดตัวเล็กน้อย โดยปี 2563 ผลิตภัณฑ์ภาคใต้ชายแดน
หดตัวร้อยละ 2.8 ในขณะที่ปี 2559 มีการขยายตัวสูงถึงร้อยละ 4.7 เป็นไปในทิศทางเดียวกับของประเทศ  
ที่เศรษฐกิจหดตัวร้อยละ 6.2 จากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ตั้งแต่ปลายปี 2562 เนื่องจากภาคการเกษตรและบริการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบจากการปิดด่าน
ชายแดน ส้าหรับในช่วง 4 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เศรษฐกิจภาคใต้ชายแดนหดตัวเฉลี่ยร้อยละ 
0.9 ต่อปี โดยปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ที่หดตัวเฉลี่ยร้อยละ 1.3 ต่อปี เนื่องจากอัตรา 
การขยายตัวของภาคบริการ โดยเฉพาะสาขาการบริหารราชการและป้องกันประเทศ และสาขาการศึกษาที่มี
อัตราการขยายตัวเพิ่มข้ึน อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจของภาคใต้ชายแดนมีอัตราการขยายตัวต่้ามาก เมื่อเทียบกับ
อัตราการขยายตัวของประเทศในช่วงเดียวกัน ที่มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 1.1 ต่อปี 
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ตารางท่ี 3 : อัตราการขยายตัวผลิตภัณฑ์ภาคใต้ชายแดน จ าแนกตามภาคการผลิต แบบปริมาณลูกโซ่ 
   หนว่ย : ร้อยละ 

สาขาการผลิต 2559 2560 2561 2562 2563 
เฉลี่ยระยะ 
แผนฯ 11  

(2555 - 2559) 

เฉลี่ยระยะ 
แผนฯ 12  

(2560 - 2563) 
ภาคเกษตร 2.2 -25.3 27.9 -3.4 -11.5 -3.4 -3.1 

ภาคอุตสาหกรรม 9.5 -17.3 -1.0 -5.6 1.3 2.2 -5.7 

ไฟฟ้า กา๊ซ 5.1 -1.4 21.2 4.4 -0.3 -3.2 6.0 

อุตสาหกรรม 10.7 -19.9 -5.9 -7.1 1.9 2.5 -7.8 

อื่นๆ -4.7 5.2 37.4 -6.8 -2.3 2.0 8.4 

ภาคบริการ 5.1 -0.6 3.4 2.2 0.6 -0.2 1.4 

ที่พักและบรกิารฯ -0.2 0.9 7.2 5.2 -34.5 3.4 -5.3 

การบริหารราชการ 
และป้องกันประเทศ 

-0.6 0.6 2.6 1.7 0.5 0.5 1.4 

การศึกษา -0.4 -0.2 -0.3 -1.5 3.2 1.1 0.3 

อื่นๆ 0.7 5.1 4.6 1.0 2.9 3.2 3.4 

ผลิตภัณฑ์ภาคใต้ชายแดน 4.7 -10.4 9.8 -0.2 -2.8 -1.3 -0.9 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 3.4 4.2 4.2 2.2 -6.2 3.5 1.1 

ที่มา : กองบัญชีประชาชาติ ส้านกังานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

4) รายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแต่ยังต่ าสุดในประเทศ โดยในปี ๒๕63 
ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวประชากร (GRP per capita) เฉลี่ย 74,692 บาทต่อคนต่อปี เพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๕9  
ซึ่งเป็นช่วงสิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ที่มีมูลค่า 76,547 บาทต่อคนต่อปี แต่ต่้ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ
ประมาณ 3.0 เท่า โดยจังหวัดยะลามีผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัวประชากรสูงที่สุด 102,821 บาทต่อคนต่อปี 
รองลงมาเป็นจังหวัดปัตตานี 75 ,779 บาทต่อคนต่อปี และจังหวัดนราธิวาสมีผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อ 
หัวประชากรต่้าที่สุด 55,417 บาทต่อคนต่อปี ซึ่งต่้าที่สุดในภาคใต้ 14 จังหวัด และต่้าที่สุดของประเทศ 

ตารางท่ี 4 : มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวประชากร 
              หน่วย : บาท/คน/ป ี

จังหวัด/ภาค/ประเทศ 2559 2560 2561 2562 2563 
ยะลา 92,577 93,232 96,294 100,141 102,821 
ปัตตาน ี 85,594 72,266 75,404 77,514 75,779 
นราธิวาส 58,126 56,799 60,662 59,215 55,417 
ภาคใต้ชายแดน 76,547 71,528 74,940 76,100 74,692 
ประเทศ 213,553 225,126 236,860 243,787 224,962 

ที่มา : กองบัญชีประชาชาติ ส้านกังานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

2.1.2 เศรษฐกิจรายสาขา 

ภาคใต้ชายแดนมีสัดส่วนโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่ส้าคัญ แบ่งการผลิตของภาค 
เป็นภาคการเกษตร มีสัดส่วนร้อยละ 26.8 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาค ซึ่งมีกิจกรรมการผลิตภาคเกษตรที่ส้าคัญ 
ประกอบด้วย ยางพารา ประมงทะเลและประมงชายฝั่ง ไม้ผล ปศุสัตว์ และปาล์มน้้ามัน และนอกภาคการเกษตร 
มีสัดส่วนร้อยละ 73.2 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาค ซึ่งมีกิจกรรมการผลิตนอกภาคเกษตรที่ส้าคัญ ประกอบด้วย 
การผลิตด้านอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และการค้าชายแดน 
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1) เกษตรกรรม 

• ภาคการเกษตรมีบทบาทส าคัญต่อเศรษฐกิจของภาค แต่เป็นการผลิต
แบบเดิมและมีการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มน้อย ปี ๒๕63 ผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรมีมูลค่า 36,969 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 26.8 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาค หดตัวร้อยละ 11.5 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยกิจกรรม
การเกษตรที่มีบทบาทส้าคัญทางเศรษฐกิจของภาคใต้ชายแดน ประกอบด้วย ยางพารา ผลไม้ และประมง  
มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 47.6 21.6 และ 17.0 ตามล้าดับ อย่างไรก็ตามการผลิตยางพารา และประมง  
มีแนวโน้มลดลง ในขณะที่การผลิตผลไม้ ปศุสัตว์ เพ่ิมขึ้น ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เนื่องจาก  
มีการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ปลูกยางพาราไปปลูกไม้ผล  โดยเฉพาะทุเรียนที่ให้ผลตอบแทนสูง ในขณะที่ 
การท้าประมงได้รับผลกระทบจากทรัพยากรสัตว์น้้าที่ลดลง และต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นจากราคาน้้ามัน  
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรเฉลี่ยหดตัวร้อยละ 3.1 ต่อปี  
ซึ่งปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ที่มีอัตราการหดตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.4 ต่อปี  
เนื่องจากการขยายตัวของการผลิตไม้ผล ปาล์มน้้ามัน และปศุสัตว์ 

ตารางท่ี ๕ :  โครงสร้างและอัตราการขยายตัวภาคเกษตร รายกิจกรรมการผลิต 
หน่วย : ร้อยละ 

กิจกรรมการผลิต 

โครงสร้างการผลิต อัตราการขยายตัว 
เฉลี่ยระยะ 
แผนฯ ๑๑  

(2555-2559) 

เฉลี่ยระยะ 
แผนฯ ๑2  

(2560 – 2563) 

เฉลี่ยระยะ 
แผนฯ ๑๑  

(2555 – 2559) 

เฉลี่ยระยะ 
แผนฯ ๑2  

(2560 – 2563) 
พืช 73.8 77.3 -2.1 -1.1 
   ไม้ผล 9.9 21.6 -3.0 56.5 
   ปาล์มน้้ามัน 0.5 1.1 11.7 14.4 
   ยางพารา 58.2 47.6 -1.8 -5.7 
ปศุสัตว์ 1.4 3.8 -4.6 19.5 
บริการทางการเกษตรและป่าไม้ 1.4 1.8 6.5 -8.5 
ประมง 23.5 17.0 -5.3 -12.5 
เกษตร 100 100 -3.4 -3.1 

ที่มา : กองบัญชีประชาชาติ ส้านกังานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

• ยางพารามีแนวโน้มผลผลิตลดลง ปี 2564 ภาคใต้ชายแดนมีพ้ืนที่ปลูก
ยางพารา 2.51 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 10.3 ของพ้ืนที่ปลูกยางพาราทั้งประเทศ ลดลงอย่างต่อเนื่องจาก 
ปี 2559 ที่มีพ้ืนที่ปลูก 2.64 ล้านไร่ เนื่องจากราคายางพาราตกต่้าประกอบกับผลของนโยบายลดพ้ืนที่ปลูก
ยางพารา เกษตรกรจึงปรับเปลี่ยนพ้ืนที่จากการปลูกยางพาราเป็นการปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอ่ืนที่ให้ผลตอบแทนสูง 
อาทิ ปาล์มน้้ามัน ทุเรียน เป็นต้น โดยจังหวัดยะลามีพ้ืนที่ปลูกยางพารามากที่สุด 1.19 ล้านไร่ รองลงมา คือ 
จังหวัดนราธิวาส 0.92 ล้านไร่ ปริมาณผลผลิตและผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่มีแนวโน้มลดลง โดยปี ๒๕64 มีผลผลิต 
0.50 ล้านตัน และผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 222.01 กิโลกรัมต่อไร่ ลดลงต่อเนื่องจากปี 2559 ที่มีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 
247.70 กิโลกรัมต่อไร่ อัตราการขยายตัวของผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 หดตัวเฉลี่ย
ร้อยละ 2.1 ต่อปี ซึ่งหดตัวมากกว่าผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ทั้งประเทศท่ีหดตัวร้อยละ 0.9 

  



 

เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาคใต้ชายแดน (พ.ศ. 2566 – 2570) ๖ 

• ปาล์มน้ ามันมีประสิทธิภาพการผลิตในระดับต่ า ในปี 2564 ภาคใต้ชายแดน 
มีพ้ืนที่ปลูกปาล์มน้้ามัน 0.10 ล้านไร่ หรือร้อยละ 1.6 ของพ้ืนที่ปลูกปาล์มน้้ามันทั้งประเทศ โดยจังหวัด
นราธิวาส มีพ้ืนที่ปลูกมากที่สุด 0.07 ล้านไร่ รองลงมาคือ จังหวัดปัตตานี 0.02 ล้านไร่ ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 
อยู่ในระดับต่้าที่ 2,148 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งต่้ากว่าระดับประเทศที่ 2,769 กิโลกรัมต่อไร่ เนื่องจากมีการขยาย
พ้ืนที่ปลูกในที่ราบลุ่มและพ้ืนที่นาร้างซึ่งมีปัญหาคุณภาพดิน การใช้สายพันธุ์คุณภาพต่้า รวมทั้งเกษตรกร
บางส่วนยังขาดความรู้ในวิธีการปลูกและการดูแลรักษาสวนปาล์มที่ถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

• การประมงประสบปัญหาปริมาณสัตว์น้ าลดลงจากทรัพยากรทางทะเล 
ที่เสื่อมโทรมและต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ภาคใต้ชายแดนเป็นแหล่งประมงที่ส้าคัญของภาคใต้ ปี 2564 
สามารถจับสัตว์น้้าได้ 89,993 ตัน หรือร้อยละ 39.5 ของปริมาณสัตว์น้้าของประเทศ คิดเป็นมูลค่า 5,253 
ล้านบาท โดยท่าเทียบเรือประมงปัตตานีมีปริมาณสัตว์น้้าขึ้นท่าสูงสุดของประเทศ อย่างไรก็ตามการท้าประมง
ในพ้ืนที่ประสบปัญหาปริมาณสัตว์น้้าลดลงจากความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรที่ลดลง และปัญหาการท้าประมง
นอกน่านน้้าจากมาตรการทางกฎหมายของประเทศอินโดนีเซีย รวมทั้งผลจากการใช้มาตรการการแก้ไขปัญหา
การประมงผิดกฎหมาย (Illegal Unreported and Unregulated Fishing หรือ IUU Fishing) ท้าให้ต้นทุน
การท้าธุรกิจประมงสูงขึ้น ส่วนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง ส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมและ 
กุ้งกุลาด้า มีพ้ืนที่เพาะเลี้ยงรวม 1,595 ไร่ มีผลผลิต 2,996 ตัน โดยมีพ้ืนที่เพาะเลี้ยงมากที่สุดในจังหวัด
ปัตตานี 

• ปศุสัตว์ภาคใต้ชายแดนมีการเลี้ยงปศุสัตว์ (แพะ และโค) เพื่อบริโภคใน
ครัวเรือนและใช้ในพิธีกรรมทางศาสนา โดยภาครัฐได้ด้าเนินโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ในพ้ืนที่มาอย่าง
ต่อเนื่อง ปี 2564 มีการเลี้ยงแพะ จ้านวน 173,545 ตัว เลี้ยงมากที่สุดในจังหวัดยะลา ส่วนโคเนื้อมีจ้านวน 
45,941 ตัว โดยเลี้ยงมากที่สุดในจังหวัดนราธิวาส อย่างไรก็ตาม ปริมาณปศุสัตว์ยังไม่เพียงพอต่อการบริโภค
ในพ้ืนที่ เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนสัตว์สายพันธุ์ดีและการขาดความรู้ในการจัดการฟาร์ม นอกจากนี้ยังมี
การเลี้ยงไก่เบตงในพื้นที่จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นไก่พ้ืนเมืองที่เป็นเอกลักษณ์และมีชื่อเสียง แต่ยังมีข้อจ้ากัดในการ
ขยายพันธุ์และควบคุมคุณภาพพันธุ์เพ่ือเพ่ิมปริมาณผลผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของตลาด 

• พื้นที่ส่วนใหญ่ของภาคใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตร ในปี 2563 ภาคใต้
ชายแดนมีพ้ืนที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 3.53 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๕1.7 ของพ้ืนที่ภาคใต้ชายแดน และ
คิดเป็นร้อยละ 2.4 ของประเทศ โดยจังหวัดนราธิวาสมีพ้ืนที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรมากที่สุด 1.4 ล้านไร่ 
จังหวัดปัตตานี มีพ้ืนที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรน้อยที่สุด 0.75 ล้านไร่ ส้าหรับขนาดฟาร์มที่ถือครองต่อ
ครัวเรือน มีเพียง 16.91 ไร่ต่อครัวเรือน ต่้ากว่าระดับประเทศที่มีขนาดฟาร์ม 20.21 ไร่ต่อครัวเรือน  
โดยจังหวัดปัตตานีมีขนาดฟาร์มที่ถือครองต่อครัวเรือนต่้าที่สุด 9.58 ไร่ต่อครัวเรือน 

• พื้นที่ชลประทานต่อพื้นที่เกษตรสูงกว่าค่าเฉลี่ยประเทศ ในปี 2563 ภาคใต้
ชายแดนมีพ้ืนที่ชลประทาน 0.84 ล้านไร่ คิดเป็นสัดส่วนต่อพ้ืนที่การเกษตรร้อยละ 23.7 สูงกว่าค่าเฉลี่ย
ประเทศที่มีสัดส่วนร้อยละ 23.4 โดยจังหวัดยะลา มีพ้ืนที่ชลประทานมากที่สุด 0.42 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 
30.1 ของพ้ืนที่เกษตรของจังหวัด และจังหวัดปัตตานี มีพ้ืนที่ชลประทานน้อยที่สุดที่ 0.04 ล้านไร่  คิดเป็น
ร้อยละ 5.3 
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ตารางท่ี 6 : พื้นที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ขนาดฟาร์ม และพื้นที่ชลประทาน ปี 2563 

จังหวัด/ภาค/ประเทศ พ้ืนที่ใช้ประโยชน์ 
ทางการเกษตร (ไร่) 

ขนาดฟาร์ม  
(ไร่/ครัวเรือน) 

พ้ืนที่ชลประทาน  
(ไร่) 

สัดส่วนพ้ืนที่
ชลประทาน/พ้ืนที่
เกษตร (ร้อยละ) 

ปัตตาน ี 745,818 9.58 39,710 5.3 
ยะลา 1,385,128 22.92 417,094 30.1 
นราธิวาส 1,403,197 19.84  381,430 27.2 
ภาคใต้ชายแดน 3,534,143 16.91 838,234 23.7 
ประเทศ 149,251,941 20.21 34,935,041 23.4 

ที่มา : ส้านกังานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

2) อุตสาหกรรม 

• อุตสาหกรรมของภาคใต้ชายแดนส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปขั้นต้น
และอยู่ในภาวะหดตัว ในปี ๒๕63 การผลิตภาคอุตสาหกรรมมีมูลค่า 13,038 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 9.4 ของผลิตภัณฑ์ภาค ขยายตัวร้อยละ 1.3 เมื่อเทียบกับปี ๒๕62 โดยมูลค่าการผลิตภาคอุตสาหกรรม 
ส่วนใหญ่เป็นการแปรรูปอาหาร ร้อยละ 64.5 แปรรูปยางพาราและไม้ยางพารา ร้อยละ 20.8 การผลิตไฟฟ้า 
ก๊าซ ไอน้้า ร้อยละ 18.6 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์การผลิตภาคอุตสาหกรรมของภาค ซึ่งกระจายตัวอยู่ทั้ง  
๓ จังหวัด โดยจังหวัดปัตตานี มีสัดส่วนของอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารมากที่สุด โดยเฉพาะอาหารทะเลแช่แข็ง
และอาหารทะเลกระป๋อง จังหวัดยะลา มีสัดส่วนของอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราและไม้ยางพาราสูงที่สุด 
ส าหรับอัตราการขยายตัวเฉลี่ยของอุตสาหกรรมอยู่ในภาวะหดตัว โดยในช่วง 4 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ  
ฉบับที่ 12 หดตัวเฉลี่ยร้อยละ 5.7 ต่อปี ต่้ากว่าระดับประเทศที่มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 1.1 ต่อปี  
ส่วนใหญ่เป็นการหดตัวของการผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ และผลิตภัณฑ์อาหาร 
ในขณะที่การผลิต การส่งและการจ่ายกระแสไฟฟ้า และการผลิตไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้้ามีการขยายตัวเพ่ิมข้ึน 

• การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมมีจ านวนไม่มาก ปี  2564 เงินลงทุ น
ภาคอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ 3 จังหวัดภาคใต้ชายแดน มีจ้านวน 310.30 ล้านบาท จ้านวน 4 โครงการ คิดเป็น 
ร้อยละ 0.6 ของประเทศ ซึ่งหดตัวอย่างรุนแรงถึงร้อยละ 77.4 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา จากผลกระทบต่อเนื่อง 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีการจ้างงานจ้านวน 655 คน เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 84.5 และในช่วง 4 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีการลงทุนรวม 13,930.40 ล้านบาท ขยายตัว
เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 246.5 ต่อปี โดยจังหวัดที่มีเงินลงทุนมากที่สุดคือ จังหวัดปัตตานี มีมูลค่า 4,517.90  
ล้านบาท รองลงมาคือ จังหวัดยะลา มูลค่า 4,232.60 ล้านบาท และจังหวัดนราธิวาส มูลค่า 3,242.30 ล้านบาท  
มีการจ้างงานขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 341.2 ต่อปี และจ้านวนโรงงานขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 24.5 ต่อปี  

3) การค้าชายแดน 

• ภาคใต้ชายแดนมีมูลค่าการค้าชายแดนค่อนข้างน้อย โดยปี ๒๕64 การค้า
ชายแดนผ่านด่านชายแดน 4 แห่ง ได้แก่ ด่านชายแดนเบตง จังหวัดยะลา ด่านชายแดนสุไหงโก -ลก  
ด่านชายแดนตากใบ และด่านชายแดนบูเก๊ะตา จังหวัดนราธิวาส ในปี 2564 มีมูลค่ารวม 5,582.20 ล้านบาท  
มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 4.3 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 1.7 ของมูลค่าการค้าชายแดนไทย – 
มาเลเซีย และร้อยละ 0.7 ของมูลค่าการค้าชายแดนรวมทั้งประเทศ เป็นมูลค่าการส่งออก 4,072.96 ล้านบาท 
และมูลค่าน้าเข้า 1,509.24 ล้านบาท โดยทุกด่านชายแดนมีการค้าเกินดุล และในปี 2564 ได้ดุลการค้า 
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2,563.72 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา จากที่ได้ดุลการค้ามูลค่า 1 ,765.56 ล้านบาท ในช่วงแผน 
พัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มูลค่าการค้าชายแดนในภาคใต้ชายแดนมีอัตราการหดตัวเฉลี่ยร้อยละ 4.0 หดตัวเพ่ิมขึ้น
จากช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ที่มีอัตราการหดตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.4 ต่อปี เนื่องจากได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท้าให้การปิดด่านชายแดนไทย – มาเลเซียทั้ง  
4 ด่าน ในช่วงปี 2563 และเริ่มมีการขยายตัวสูงในช่วงปี 2564 เนื่องจากมีการเปิดประเทศและเปิดด่าน
พรมแดนไทย – มาเลเซีย ทั้ง 4 ด่าน ท้าให้มีการส่งออกและน้าเข้าสินค้ามากข้ึน 

• การน าเข้าและส่งออกส่วนใหญ่เป็นสินค้าเกษตรในพื้นที่ โดยสินค้าน้าเข้าที่
ส้าคัญ ได้แก่ ขนมปัง แป้งสาลี ยางเอสบีอาร์  1502 น้้ามันหล่อลื่น ซึ่งเป็นการน้าเข้ามาจ้าหน่ายทั้งในและ 
นอกพ้ืนที่ภาค ส่วนสินค้าส่งออกที่ส้าคัญ ได้แก่ สินค้าเกษตรในพ้ืนที่ อาทิ ไม้ผล ยางพารา นอกจากนี้ ด่านชายแดน
ที่เชื่อมโยงกับประเทศมาเลเซียทั้ง 3 แห่ง ในจังหวัดนราธิวาส เป็นเส้นทางในการเดินทางผ่านแดนของประชาชน
และนักท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดนราธิวาสกับรัฐกลันตัน ในขณะที่ด่านเบตง อ้าเภอเบตง จังหวัดยะลา  
เป็นเส้นทางการค้าชายแดนที่ส้าคัญของภาคที่เชื่อมโยงกับรัฐเปรัค และรัฐเคดะห์ โดยเป็นเส้นทางขนส่ง
ยางพารา ไม้ผล (ทุเรียน) ไปยังท่าเรือปีนัง และเป็นเส้นทางผ่านแดนของนักท่องเที่ยวชาวไทยและมาเลเซีย  
ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในเมืองเบตง 

ตารางที่ 7 : มูลค่าการค้าผ่านด่านศุลกากรชายแดนภาคใต้ชายแดน และอัตราการขยายตัว 
หน่วย : ล้านบาท/ร้อยละ 

มูลค่าการค้า 2559 2560 2561 2562 2563 2564 
เฉลี่ย  

ระยะแผนฯ 11  
(2555 - 2559) 

เฉลี่ย 
ระยะแผนฯ 12  

(2560 - 2564) 
ส่งออก 4,118.69 5,202.88 3,400.54 4,319.01 3,557.90 4,072.96 4,788.61 4,110.66 
 อัตราการขยายตัว 12.5 26.3 -34.6 27.0 -17.6 11.9 -9.6 2.6 

น าเข้า 3,435.96 3,330.43 2,589.16 2,509.34 1,792.34 1,509.24 2,570.52 2,346.10 
 อัตราการขยายตัว 54.1 -3.1 -22.3 -3.1 -28.6 -11.3 8.9 -13.7 

ดุลการค้า 682.73 1,872.45 811.38 1,809.67 1,765.56 2,563.72 2,218.09 1,764.56 
มูลค่ารวม 7,554.65 8,533.31 5,989.70 6,828.35 5,350.24 5,582.20 7,359.13 6,456.76 
 อัตราการขยายตัว 28.2 13.0 -29.8 14.0 -21.6 4.3 -3.4 -4.0 

ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 

4) การท่องเที่ยว 

• ทรัพยากรการท่องเที่ยวมีความหลากหลาย ภาคใต้ชายแดนมีทรัพยากร 
การท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่ส้าคัญ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติเทือกเขาบูโด - สุไหงปาดี 
อุทยานแห่งชาติป่าฮาลา - บาลา ชายหาดนราทัศน์ หาดอ่าวมะนาว จังหวัดนราธิวาส อุทยานแห่งชาติน้้าตก
ทรายขาว หาดแฆแฆ จังหวัดปัตตานี ป่าบาลา - ฮาลา บ่อน้้าร้อน จังหวัดยะลา แหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชน อาทิ 
ชุมชนตะโละกาโปร์ จังหวัดปัตตานี ชุมชนภูเขาทอง จังหวัดนราธิวาส และ ชุมชนอัยเยอร์เวง จังหวัดยะลา 
รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ประเพณีและวัฒนธรรม เช่น เมืองเก่าปัตตานี วัดช้างให้ ศาลเจ้าแม่
ลิ้มกอเหนี่ยว และการท่องเที่ยวเมืองชายแดนเบตงและสุไหงโก-ลก ที่สามารถเชื่อมโยงกับประเทศมาเลเซีย 

• รายได้จากการท่องเที่ยวของภาคมีสัดส่วนน้อยเ ม่ือเทียบกับรายได้ 
การท่องเที่ยวของประเทศ โดยปี ๒๕64 ภาคใต้ชายแดนมีรายได้จากการท่องเที่ยว 967.85 ล้านบาท คิดเป็น 
ร้อยละ 0.4 ของรายได้การท่องเที่ยวประเทศ โดยจังหวัดยะลา มีสัดส่วนรายได้สูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 58.6 
เนื่องจากมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและเมืองชายแดนเบตง ซึ่งได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ ยวทั้งใน 



 

เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาคใต้ชายแดน (พ.ศ. 2566 – 2570) ๙ 

และต่างประเทศ ขณะที่จังหวัดนราธิวาส มีสัดส่วนต่้าที่สุด ร้อยละ 19.7 มีนักท่องเที่ยวจ้านวน 0.38 ล้านคน 
หดตัวร้อยละ 49.4 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลดลงของนักท่องเที่ยวต่างชาติ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดยะลามีสัดส่วนนักท่องเที่ยวสูงที่สุด  
ร้อยละ 60.8 รองลงมา คือ จังหวัดนราธิวาส ร้อยละ 20.6 และจังหวัดปัตตานี มีสัดส่วนต่้าที่สุด ร้อยละ 18.7  
โดยในช่วง 4 ปี ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จ้านวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวหดตัวเฉลี่ย 
ร้อยละ 19.1 และ 22.4 9 ต่อปี ตามล้าดับ 

• รายจ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวันของนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น แต่ระยะพ านักเฉลี่ยลดลง 
ในปี ๒๕62 มีค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว เฉลี่ยต่อคนต่อวัน 2,264 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 เมื่อเทียบกับปีที่
ผ่านมา ซึ่ ง เป็นการเพ่ิมขึ้นของค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ ยวชาวต่างชาติ เป็นหลัก โดยจังหวัดยะลา  
มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวันมากที่สุด 2,613.2 บาท รองลงมาคือจังหวัดนราธิวาส 2,319 บาท และจังหวัด
ปัตตานี 1,859.9 บาท อย่างไรก็ตาม ระยะพ้านักเฉลี่ยลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 มีระยะพ้านักเฉลี่ย 
2.0 วัน เริ่มลดลงจากปี 2559 ที่มีระยะพ้านักเฉลี่ย 2.1 วัน โดยจังหวัดปัตตานีมีระยะพ้านักเฉลี่ยมากที่สุด  
2.1 วัน รองลงมาคือจังหวัดนราธิวาส 2.0 วัน และจังหวัดยะลา 1.9 วัน ในช่วง 3 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ  
ฉบับที่ 12 ค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวเฉลี่ย 2,197 บาทต่อคนต่อวัน ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 4.2 ต่อปี  
ซึ่งมากกว่าช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ทีม่ีค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวเฉลี่ย 1,850 บาทต่อคนต่อวัน ขยายตัว
เฉลี่ยร้อยละ 4.9 ต่อปี และในช่วง 3 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีระยะเวลาพ้านักของนักท่องเที่ยว
เฉลี่ย 2.1 วัน ใกล้เคียงกับระยะเวลาพ้านักของนักท่องเที่ยวเฉลี่ยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ที ่2.2 วัน 

ตารางท่ี 8 : จ านวนนักท่องเที่ยว รายได้ และอัตราการขยายตัว 

รายการ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 2562 ๒๕๖๓ 2564 
เฉลี่ยระยะ 
แผนฯ ๑1  

(๒๕๕5 - ๒๕๕9) 

เฉลี่ยระยะ 
แผนฯ ๑2  

 (๒๕60 - ๒๕64) 
นักท่องเที่ยว                 
จ้านวน (ล้านคน) 1.53 1.60 1.65 1.68 0.75 0.38 1.39 1.21 
สัดส่วนตอ่
ประเทศ (ร้อยละ) 

0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5 

อัตราการขยายตัว 
(ร้อยละ) 

1.2 4.4 3.7 1.3 -55.5 -49.4 9.2 -19.1 

รายได ้         

มูลค่า (ล้านบาท) 6,469.34 7,030.26 7,540.14 7,557.21 2,535.87 967.85 5,654.94 5,126.27 
สัดส่วนตอ่
ประเทศ (ร้อยละ) 

0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 

อัตราการขยายตัว 
(ร้อยละ) 

5.7 8.7 7.3 0.2 -66.4 -61.8 11.8 -22.4 

วันพกัเฉลี่ย (วัน) 2.1 2.1 2.1 2.0 N/A N/A 2.2 2.1 
ค่าใช้จ่ายต่อหัว 
ต่อวัน (บาท) 

2,003 2,113 2,216 2,264 N/A N/A 1,850 2,197 

อัตราการขยายตัว 
(ร้อยละ) 

4.5 5.5 4.9 2.2 N/A N/A 4.9 4.2 

ที่มา : กองเศรษฐกิจการท่องเท่ียวและกีฬา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
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5) โครงสร้างพื้นฐาน 
โครงข่ายคมนาคมในพ้ืนที่ภาคใต้ชายแดนเชื่อมโยงกับโครงข่ายหลักภาคใต้ 

ของประเทศและเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน (มาเลเซีย) รองรับการค้าการลงทุนในพ้ืนที่และการเดินทาง
ท่องเที่ยวอย่างครอบคลุม ดังนี้ 

• ทางบก มีถนนทางหลวงหลัก เชื่อมโยงระหว่างภาคใต้กับภาคใต้ชายแดน  
2 เส้นทาง ได้แก่ (1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42 (ถนนเพชรเกษมสายปัตตานีและนราธิวาส) เป็นถนน
สายหลักซึ่งเชื่อมโยงจากภาคใต้จังหวัดสงขลา - ปัตตานี - ยะลาและนราธิวาส โดยจุดเริ่มต้นจากทางหลวง
หมายเลข 4 สิ้นสุดที่จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก อ้าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ระยะทางรวม 
262.31 กิโลเมตร (2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 43 มีขนาด 4 ช่องจราจร เป็นเส้นทางจากจังหวัดสงขลา
ไปยังจังหวัดปัตตานี จุดเริ่มต้นที่อ้าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 418 
ในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี ระยะทาง 94.95 กิโลเมตร นอกจากนี้มีทางหลวงแผ่นดินสายรองเชื่อมโยง 
การคมนาคมภายในภาค ได้แก่ ทางหลวงหมายเลข 406 407 408 409 410 416 และ 418 ซึ่งบางช่วง
มีสภาพช้ารุดและจ้าเป็นต้องพัฒนาให้ได้มาตรฐานเพื่อเชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยวและขนส่งสินค้าเกษตร 

• ทางราง มีเส้นทางรถไฟสายหลักท่ีเชื่อมโยงกรุงเทพมหานคร - ภาคใต้ชายแดน  
โดยมีเส้นทางสายหลัก เส้นทางกรุงเทพฯ - ชุมพร – สุราษฎร์ธานี – นครศรีธรรมราช - พัทลุง - สงขลา -
ปัตตานี - ยะลา - นราธิวาส และสิ้นสุดการเดินรถที่อ้าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ซึ่งบางช่วงยังเป็น 
ทางเดี่ยว ท้าให้การคมนาคมขนส่งไม่มีประสิทธิภาพ 

• ทางอากาศ มีท่าอากาศยานเชิงพาณิชย์ จ้านวน 3 แห่ง ประกอบด้วย  
(1) ท่าอากาศยานนราธิวาส ตั้งอยู่ที่ต้าบลโคกเคียน อ้าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส สามารถจอด
เครื่องบินแบบ แอร์บัส เอ 300-600 ได้ 1 ล้า เครื่องบิน โบอิง 737-400 ได้ 2 ล้า เครื่องบินขนาดไม่เกิน 
80 ที่นั่ง 1 ล้า และที่จอดรถเฮลิคอปเตอร์ แบบ 212/UH-IN 2 ล้า มีเส้นทางการบินระหว่างสนามบิน
นราธิวาส – สนามบินดอนเมือง มีสายการบินที่ท้าการอยู่ 2 บริษัท คือ สายการบินแอร์เอเชีย และสายการบิน
ไทยสไมล์ โดยในปี 2563 มีเที่ยวบิน 1,231 เที่ยวบิน จ้านวนผู้โดยสาร 514,780 คน (2) ท่าอากาศยาน
บ่อทอง (ใช้ในราชการทหาร) ในจังหวัดปัตตานี ช่วงประกอบพิธีฮัจญ์ และเปิดให้บริการเที่ยวบินแบบเช่าเหมาล้า
ระหว่างประเทศจากปัตตานี – เมืองเจดดาห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย เพ่ือบริการประชาชนในภาคใต้ชายแดน
เดินทางไปร่วมพิธีฮัจญ์ และ (3) ท่าอากาศยานเบตง ตั้งอยู่ในต้าบลมะรม อ้าเภอเบตง จังหวัดยะลา รองรับ
เครื่องบินขนาด 80 ที่นั่ง อาคารที่พักผู้โดยสารรองรับผู้โดยสารได้ 300 คนต่อชั่วโมง หรือ 800,000 คนต่อปี 
ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี 2563 ได้รับใบรับรองการด้าเนินงานสนามบินสาธารณะ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 
2565 เปิดใช้บริการเส้นทางบินสนามบินดอนเมือง - เบตง วันที่ 29 เมษายน 2565 แต่ประสบกับภาวะ
ขาดทุน เนื่องจากมีผู้โดยสารน้อยและไม่มีคลังน้้ามันในพ้ืนที่ รัฐบาลจึงได้มอบหมายให้การท่องเที่ยว  
แห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับสายการบินนกแอร์ และ 3 บริษัททัวร์รายใหญ่ และสมาคมส่งเสริมธุรกิจ
ท่องเที่ยวไทย (สธทท.) ร่วมท้าบันทึกข้อตกลง (MOU) เหมาที่นั่งจ้านวน 60 ที่นั่งกับสายการบินนกแอร์   
เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเบตง 
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• ทางน้ า มีท่าเทียบเรือใน 2 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี มีท่าเทียบ
เรือประมงขององค์การสะพานปลา ท่าเทียบเรือชายฝั่งปัตตานีของกรมเจ้าท่า (ท่าเทียบเรือน้้าลึก) และที่จอด
พักเรือของกรมธนารักษ์ ปัจจุบันมีปัญหาการตื้นเขินของร่องน้้าท้าให้เรือบรรทุกสินค้าขนาด 180 ตันกรอส  
ไม่สามารถเข้าเทียบท่าได้อย่างสะดวก จังหวัดนราธิวาส มีท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส ปัจจุบันเป็นท่าเทียบเรือ 
เชิงพาณิชย์ส้าหรับการขนส่งสินค้าภายในประเทศ โดยการขนส่งไม้แปรรูปและยางพาราไปจ้าหน่าย  
ทั่วประเทศ และรับซื้อสินค้าจ้าพวกข้าวสารและน้้าตาล เพ่ือจ้าหน่ายในจังหวัดและส่งต่อไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน 
ปัญหาที่ส้าคัญคือ ร่องน้้าตื้น (แม่น้้าบางนรา) ท้าให้ไม่สามารถรองรับเรือที่มีขนาดใหญ่กว่า 500 ตันกรอสได้ 

• สะพาน มีสะพานเชื่อมต่อกับประเทศมาเลเซียในจังหวัดนราธิวาส 2 แห่ง คือ 
สะพานข้ามแม่น้้าโก-ลก เชื่อมต่อสุไหงโก-ลกกับเมืองรันเตาปันยัง รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นเส้นทาง
คมนาคมขนส่งสินค้าและการเดินทางของประชาชน ปัจจุบันมีปัญหาความแออัด ท้าให้การเดินทางและการขนส่ง
ช่วงบริเวณสะพานใช้เวลาค่อนข้างมาก และสะพานบูเก๊ะตา (สะพานข้ามแม่น้้าโก-ลก แห่งที่ 2) เชื่อมระหว่าง
บ้านบูเก๊ะตา อ้าเภอแว้ง กับบ้านบูกิตบุหงา รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย เป็นสะพานคอนกรีต 2 ช่องจราจร 
ยาว 120 เมตร เป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งสินค้าและการเดินทางของประชาชนในการผ่านด่านชายแดนของ
ทั้งประเทศ 

• ด่านพรมแดน มีพรมแดนติดต่อกับด้านตะวันออกของประเทศมาเลเซียในพ้ืนที่
อ้าเภอเบตง จังหวัดยะลา อ้าเภอสุไหงโก-ลก อ้าเภอตากใบ และอ้าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส มีจุดผ่านแดนถาวร
ระหว่างไทย – มาเลเซีย จ้านวน 4 ด่าน โดยมีบทบาทเป็นจุดเชื่อมโยงกับประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน (AEC) 
พ้ืนที่เชื่อมโยงภายใต้กรอบความร่วมมือ IMT - GT และ JDS ซึ่งขาดการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ 
สิ่งอ้านวยความสะดวกเพ่ือสนับสนุนพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดนอย่างต่อเนื่อง จึงจ้าเป็นต้องเร่งพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานสิ่งอ้านวยความสะดวกบริเวณด่านชายแดนและโครงข่ายคมนาคม เพ่ือสนับสนุนการค้าการลงทุน และ
การท่องเที่ยวและบริการและเชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษและแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพตอนในของภาค 
โดยมีด่านชายแดนประกอบด้วย 

• ด่านเบตง อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา – เปิงกาลันฮูลู รัฐเปรัค มีขนาดพ้ืนที่  
12-2-12 ไร่ ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 66 กิโลเมตร เป็นด่านพรมแดนที่เป็นช่องทางเข้า - ออก 
ของนักท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ รวมทั้งเป็นจุดเชื่อมโยงในการขนส่งสินค้าและผลผลิต
ทางการเกษตรของอ้าเภอเบตง ไปยังตลาดในประเทศมาเลเซีย และตลาดปลายทางอ่ืนโดยผ่านทางท่าเรือ  
บัตเตอร์เวอร์ธ และท่าเรือปีนังของมาเลเซีย โดยมีโครงข่ายการขนส่ง  ฝั่งประเทศไทยมีทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 410 ที่เชื่อมโยงด่านเบตงสู่ชุมชนเทศบาลเมืองเบตงและเชื่อมต่อไปยังจังหวัดยะลา ส้าหรับ  
ฝั่งประเทศมาเลเซียมีทางหลวงหมายเลข 77 เชื่อมต่อทางหลวงหมายเลข 76 และ 67 สู่ท่าเรือบัตเตอร์เวอร์ธ  
มีบทบาทเป็นประตูเชื่อมโยงเมืองเบตงด้านการท่องเที่ยว การบริการและการค้ากับประเทศมาเลเซีย 

• ด่านสุไหงโก-ลก อ าเภอสุไหงโก-ลก – ด่านรันเตาปันยัง รัฐกลันตัน  
มีขนาดพ้ืนที่ 61-0-00 ไร่ เป็นด่านชายแดนที่เชื่อมโยงกับชุมชนรันเตาปันยัง รัฐกลันตัน บริเวณจุดเชื่อมโยง
ระหว่างชุมชนชายแดนมีสะพานข้ามแม่น้้าสุไหงโก-ลก ทั้งทางถนนและทางรถไฟ โครงข่ายการขนส่ง 
ฝั่งประเทศไทยมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4056 ขนาด 4 ช่องจราจร เชื่อมด่านชายแดนสุไหง โก-ลก  
สู่เมืองนราธิวาส และเชื่อมต่อทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42 สู่จังหวัดปัตตานีและสงขลา และมีเส้นทางรถไฟ
เชื่อมโยงด่านสุไหงโก – ลก – นราธิวาส – ยะลา – ปัตตานี - ชุมทางรถไฟหาดใหญ่ นอกจากนั้นยังมีถนน 
เลียบชายแดนตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4057 ขนาด 4 ช่องจราจร เชื่อมโยงระหว่างด่านตากใบ  –  
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ด่านสุไหงโก–ลก - ด่านบูเก๊ะตา ส่วนฝั่งประเทศมาเลเซีย มีถนนขนาด 2 ช่องจราจร เชื่อมสู่ถนนสายเลียบชายฝั่ง
ทะเลตะวันออกของมาเลเซีย และมีเส้นทางรถไฟสายตะวันออกเชื่อมสู่กัวลาลัมเปอร์  ไปยังประเทศสิงคโปร์ 
ด่านสุไหงโก-ลก จึงเป็นประตูเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ทางถนน
และทางรถไฟในเส้นทางเลียบชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกทั้งของประเทศไทยและประเทศมา เลเซีย  
ที่มีบทบาทในการเหนี่ยวน้าโอกาสการพัฒนาระหว่างพ้ืนที่พัฒนาเศรษฐกิจชายฝั่งตะวันออก ( ECER)  
ของมาเลเซีย กับการพัฒนาพ้ืนที่ภาคใต้ชายแดน 

• ด่านตากใบ อ าเภอตากใบ – ด่านเปิงกาลันกุโบร์ รัฐกลันตัน เชื่อมโยงข้าม
แม่น้ าโก-ลก มีขนาดพื้นที่ 36-0-00 ไร่ เป็นด่านทางน้้า อยู่ห่างจากตัวอ้าเภอตากใบ 3 กิโลเมตร และเป็นจุด
เชื่อมโยงกับชุมชนตุมปัส รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ปัจจุบันยังใช้แพขนานยนต์ เป็นพาหนะ  
ในการบริการรถยนต์และผู้โดยสารที่เดินทางข้ามแม่น้้าสุไหงโก-ลก มีโครงข่ายการขนส่ง ฝั่งประเทศไทย 
มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4084 ขนาด 4 ช่องจราจรเชื่อมจากเมืองนราธิวาสสู่อ้าเภอตากใบ ส่วนฝั่ง
ประเทศมาเลเซีย มีถนนขนาด 2 ช่องจราจรเชื่อมจากชายแดนสู่ชุมชนเมืองขนาดเล็กโกตาบารูที่อยู่ห่างจาก
ชายแดนประมาณ 15 กิโลเมตร มีบทบาทเป็นประตู (Gateway) เชื่อมโยงเศรษฐกิจชุมชนชายแดนและ 
ในระยะยาวจะมีบทบาทเป็นประตูที่สามารถเชื่อมโยงโอกาสการพัฒนาจากพ้ืนที่เศรษฐกิจด้านตะวันออก 
(ECER) ของมาเลเซีย สร้างโอกาสการมีงานท้าและพัฒนาอาชีพแก่ชุมชนในภาคใต้ชายแดน 

• ด่ านบู เ ก๊ ะตา  อ า เภอแว้ง  -  บุ กิ ตบุหงา  รั ฐกลันตัน  มี ขนาด พ้ืนที่   
49-0-00 ไร่ มีสะพานบูเก๊ะตา ซึ่งเป็นสะพานข้ามแม่น้้าสุไหงโก-ลก แห่งที่ 2 เชื่อมระหว่างชุมชนบูเก๊ะตา 
กับบ้านบูกิตบุหงา อ้าเภอตะเนาะแมเราะ รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย โดยเป็นด่านชายแดนที่พัฒนาขึ้น  
ตามข้อตกลงความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านตามกรอบแผนงานภายใต้คณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์
ร่วมส้าหรับการพัฒนาพ้ืนที่ชายแดนไทย - มาเลเซีย (JDS) และแผนงานพัฒนาเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย 
– มาเลเซีย - ไทย (IMT - GT) โครงข่ายการขนส่ง ฝั่งประเทศไทยมีทางหลวงหมายเลข 4057 เชื่อมโยงชุมชน 
บูเก๊ะตากับอ้าเภอแว้งและเชื่อมสู่อ้าเภอสุไหงโก-ลก ส้าหรับฝั่งประเทศมาเลเซีย มีถนนเชื่อมโยงชายแดน 
สู่ทางหลวงหมายเลข 4 ที่เป็นเส้นทางสายหลักเชื่อมตะวันตก-ตะวันออกทางตอนเหนือของมาเลเซีย และ 
อยู่ใกล้แนวเขตแดนประเทศ โดยด่านบูเก๊ะตาเป็นจุดผ่านแดนที่อยู่ใกล้เคียงแนวถนนตะวันตก - ตะวันออก 
มากที่สุด มีบทบาทเป็นประตู (Gateway) เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ทางถนน 
ด้านตะวันออกที่สามารถเชื่อมโยงโอกาสการพัฒนาจากพ้ืนที่เศรษฐกิจด้านตะวันออก (ECER) และพ้ืนที่
เศรษฐกิจตามแผน NCER ที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของพ้ืนที่ด้านตะวันออกของประเทศไทย 
คือ กลุ่มพ้ืนที่ปัตตานี – ยะลา - นราธิวาส 

6) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2
ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558 พ้ืนที่ครอบคลุม 5 ต้าบล ใน 5 อ้าเภอ ได้แก่ ต้าบลละหาร อ้าเภอยี่งอ 
ต้าบลโคกเคียน อ้าเภอเมืองนราธิวาส ต้าบลสุไหงโก-ลก อ้าเภอสุไหงโก-ลก ต้าบลเจ๊ะเห อ้าเภอตากใบ ต้าบลโล๊กจูด 
อ้าเภอแว้ง มีเป้าหมายการพัฒนา “การค้าชายแดน อุตสาหกรรมอาหาร และการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ” 
กิจการเป้าหมายในนิคมอุตสาหกรรม ได้แก่ (1) อุตสาหกรรมเข้มข้น อาทิ สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น 
(2) อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และเครื่องเรือนจากไม้แปรรูป (3) อุตสาหกรรมอาหารเกษตรและไม้แปรรูป 
(4) อุตสาหกรรมฮาลาล (5) อุตสาหกรรมแปรรูปยางขั้นต้นและขั้นกลาง (6) อุตสาหกรรมที่มีฐานลูกค้าอยู่ที่
ประเทศมาเลเซียหรือมีวัตถุดิบจากประเทศมาเลเซีย (7) อุตสาหกรรมและกิจการบริการอ่ืนๆ ที่ไม่ส่งผล
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กระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส้าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุนจาก BOI ได้แก่ เกษตรกรรมและ
การผลิตจากการเกษตร แร่ เซรามิก และโลหะขั้นมูลฐาน การผลิตโลหะ เครื่องจักรและอุปกรณ์ขนส่ง 
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เคมีภัณฑ์ พลาสติก กระดาษ กิจการบริการและสาธารณูปโภค 

2.1.3 เศรษฐกิจระดับครัวเรือน 

1) รายได้เฉลี่ยครัวเรือนภาคใต้ชายแดนเพิ่มขึ้นแต่ยังต่ ากว่าระดับประเทศ ปี ๒๕64 
ภาคใต้ชายแดนมีรายได้เฉลี่ย 19,128 บาทต่อเดือน เพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๕8 ที่มีรายได้เฉลี่ย 17,662 บาทต่อเดือน 
แต่ยังต่้ากว่าระดับประเทศที่มีรายได้เฉลี่ย 27,352 บาทต่อเดือน ทั้งนี้ร ายได้เฉลี่ยครัวเรือนที่เพ่ิมขึ้น 
ส่วนหนึ่งมาจากโครงการสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของหน่วยงานภาครัฐ
อย่างต่อเนื่องเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจในพ้ืนที่ 

2) หนี้สินเฉลี่ยครัวเรือนภาคใต้ชายแดนเพิ่มสูงขึ้น ปี ๒๕64 ภาคใต้ชายแดน 
มีหนี้สินเฉลี่ยครัวเรือน 92,280 บาท เพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕58 ที่มีหนี้สินครัวเรือน 68,126 บาท แต่ยังต่้ากว่า
ระดับประเทศที่มีหนี้สินเฉลี่ย 205 ,096 บาท ส่วนใหญ่เป็นหนี้สินเพ่ือใช้จ่ายในครัวเรือน จากปัญหา 
ค่าครองชีพที่สูงขึ้น และสาเหตุบางส่วนเกิดจากนโยบายช่วยเหลือสนับสนุนแหล่งเงินทุนให้กับประชาชนและ
เกษตรกรรายย่อยของรัฐบาล 

2.2 ด้านสังคม 

2.2.1 ประชากร 

1) ภาคใต้ชายแดนมีอัตราการเพิ่มของประชากรมากกว่าสองเท่าเมื่อเทียบกับอัตรา
การเพิ่มขึ้นของประเทศ ปี 2563 ภาคใต้ชายแดนมีประชากรจ้านวน 2.06 ล้านคน หรือร้อยละ 3.1  
ของประเทศ เพ่ิมขึ้นจากปี 2559 ที่มีจ้านวน 2.01 ล้านคน และมีอัตราการเพ่ิมขึ้นของประชากร ในช่วงปี 
2559 – 2563 เฉลี่ยร้อยละ 0.9 สูงกว่าระดับประเทศที่มีอัตราการเพ่ิมเฉลี่ยร้อยละ 0.3 โดยจังหวัด
นราธิวาสมีประชากรมากที่สุด จ้านวน 0.80 ล้านคน รองลงมา คือ จังหวัดปัตตานี มีประชากรจ้านวน 0.73 
ล้านคน และจังหวัดยะลามีประชากรน้อยที่สุด จ้านวน 0.53 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 39.1 35.2 และ 25.7  
ของประชากรทั้งภาค ตามล้าดับ โดยประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 80.0 นับถือศาสนาอิสลาม 

2) ประชากรเมืองโดยรวมของภาคเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ปี 2563 ประชากรเมืองใน
พ้ืนที่ภาคใต้ชายแดนมีจ้านวน 440,196 คน หรือร้อยละ 21.3 ของประชากรทั้งภาค เพ่ิมขึ้นเล็กน้อยเมื่อ
เทียบกับปี 2559 ที่มีจ้านวน 437,407 คน หรือร้อยละ 21.8 โดยจังหวัดปัตตานีมีอัตราการเพ่ิมของ
ประชากรเมืองมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 0.6 รองลงมา คือ จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดยะลา คิดเป็นร้อยละ 
0.4 และ0.3 ตามล้าดับ 

ตารางที่ ๙ : ประชากรภาคใต้ชายแดน 

รายการ 2559 2560 2561 2562 2563 
จ้านวนประชากร (ล้านคน) 2.01  2.03 2.05 2.07  2.06 
จ้านวนประชากรเมือง (ล้านคน) 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 
สัดส่วนประชากรเมอืงภาคใต้ชายแดน (ร้อยละ) 21.8 21.7 21.6 24.4 21.3 
สัดส่วนประชากรเมืองประเทศ (ร้อยละ) 34.3 34.3 34.4 34.5 34.3 

ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  
หมายเหตุ: ประชากรเมือง คือ ประชากรในเขตเทศบาลและประชากรนอกเขตเทศบาล 
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3) ภาคใต้ชายแดนก าลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) โดยมี
สัดส่วนประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี 2563 มีผู้สูงอายุจ้านวน 0.29 ล้านคน ประชากร 
วัยแรงงาน 1.16 ล้านคน และประชากรวัยเด็ก 0.39 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.4 63.4 และ 21.2 
ของประชากรทั้งภาคตามล้าดับ โดยในช่วงปี 2559 - 2563 ประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานมีแนวโน้มลดลง
อย่างต่อเนื่อง จากร้อยละ 21.9 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 21.2 ในปี 2563 ในขณะที่วัยแรงงานลดลงจากร้อย
ละ 64.4 เหลือร้อยละ 63.4 ในปี 2563 ส่วนประชากรสูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเพ่ิมขึ้นจาก
ร้อยละ 13.7 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 15.4 ในปี 2563 ส่งผลให้ภาระการพึ่งพิงของผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิม
สูงขึ้น โดยมีอัตราการพ่ึงพิงพิงผู้สูงอายุจากร้อยละ 21.3 ในปี 2559 เพ่ิมขึ้นเป็น 24.2 ในปี 2563  
ในขณะเดียวกันภาระพ่ึงพิงของประชากรวัยเด็กก็มีแนวโน้มลดลงจาก 34.0 ในปี 2559 เป็น 33.5 ในปี 2563 

ตารางท่ี 10 : โครงสร้างประชากรและภาระพึ่งพิงภาคใต้ชายแดน 
รายการ 2559 2560 2561 2562 2563 

โครงสร้างประชากร1 (%)      
กลุ่ม  0 – 14 ปี 21.9 21.7 21.6 21.4 21.2 
กลุ่ม 15 – 59 ปี 64.4 64.2 64.0 63.7 63.4 
กลุ่ม 60 ปีขึ้นไป 13.7 14.1 14.5 14.9 15.4 

ภาระการพ่ึงพิง1 (%)      
        อัตราการพึ่งพิงรวม 55.3 55.8 56.3 56.9 57.7 
        อัตราการพึ่งพิงวัยเด็ก 34.0 33.8 33.7 33.6 33.5 
        อัตราการพึ่งพิงผู้สูงอาย ุ 21.3 21.9 22.6 23.4 24.2 
จ้านวนแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย (คน) 7,897 7,113 7,866 16,215 13,394 

         ที่มา : กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 
             1หมายเหตุ : การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ.2553-2583 (ฉบับปรับปรุง) ส้านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

2.2.2 แรงงาน 

1) แรงงานส่วนใหญ่มีความรู้ระดับประถมศึกษาหรือต่ ากว่า  โดยในปี 2563 
แรงงานที่มีความรู้ระดับประถมศึกษาหรือต่้ากว่ามีจ้านวน 367,910 คน ลดลงจากในปี 2559 ที่มีจ้านวน 
402,510 คน มีแรงงานที่จบการศึกษาระดับวิชาชีพชั้นสูง จ้านวน 59,961 คน เพ่ิมขึ้นจากปี 2559  
ร้อยละ 12.1 และแรงงานที่จบการศึกษาระดับอาชีวศึกษาจ้านวน 7,561 คน ลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 
37.4 มีสัดส่วนร้อยละ 0.9 ของแรงงานรวม ส่งผลให้มีปัญหาขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะฝีมือแรงงาน 

ตารางท่ี 11 : ผู้มีงานท าจ าแนกตามระดับการศึกษา 
หน่วย : พันคน 

ปี ผู้มีงานท า ไม่มี
การศึกษา 

ประถมศึกษา 
และต่ ากว่า มัธยมต้น มัธยมปลาย 

(สายสามัญ) อาชีวศึกษา วิชาชีพชั้นสูง อุดมศึกษา อ่ืนๆ 

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) 

2563 8,456.28 
(100) 

63.73 
(7.5) 

367.91 
(43.5) 

126.40 
(15.0) 

163.22 
(19.3) 

7.56 
(0.89) 

59.96 
(7.09) 

53.99 
(6.4) 

3.50 
(0.4) 

ที่มา : ส้านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บ หมายถึง รอ้ยละ 



 

เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาคใต้ชายแดน (พ.ศ. 2566 – 2570) ๑๕ 

2) ผลิตภาพแรงงานของภาคใต้ชายแดนมีแนวโน้มลดลง โดยในปี 2563 ผลิตภาพ
แรงงานรวมของภาคเท่ากับ 92,160 บาทต่อคน ลดลงจาก 97,846 บาทต่อคน ในปี 2559 เนื่องจาก 
การลดลงของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาเกษตรสาขาการผลิตอุตสาหกรรม และสาขาการค้า ประกอบกับ
แรงงานส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตรและมีความรู้ระดับประถมศึกษาและต่้ากว่า ขาดการพัฒนาและยกระดับ
ฝีมือแรงงาน ท้าให้ผลิตภาพแรงงานต่้า 

3) ก าลังแรงงานภาคใต้ชายแดนมีการว่างงานในอัตราที่สูงกว่าระดับประเทศ 
โดยเฉพาะจังหวัดนราธิวาสที่มีอัตราการว่างงานสูงสุดของภาคที่ร้อยละ 7.0 รองลงมา คือ จังหวัดปัตตานีและ
จังหวัดยะลา ที่ร้อยละ 3.8 และ 1.3 ตามล้าดับ ทั้งนี้ ประชากรส่วนใหญ่ท้าอาชีพการเกษตรและประมง
พ้ืนบ้านที่มีการว่างงานตามฤดูกาล และผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจของภาคที่หดตัวจากสถานการณ์  
ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีการลงทุนและการจ้างงานน้อยท้าให้แรงงานในพ้ืนที่ต้องอพยพ  
ไปท้างานในประเทศเพ่ือนบ้านและนอกภาคซึ่งได้ค่าจ้างแรงงานสูงกว่า 

ตารางท่ี 12 : อัตราการว่างงาน 
หน่วย : ร้อยละ 

จังหวัด/ภาค/ประเทศ 2559 2560 2561 2562 2563 
ปัตตาน ี 2.0 1.8 2.0 2.0 3.8 
ยะลา 1.0 0.7 0.4 0.7 1.3 
นราธิวาส 1.8 5.0 6.0 4.1 7.0 
ภาคใต้ชายแดน 1.6 2.7 3.2 2.5 4.4 
ประเทศ 1.0 1.2 1.1 1.0 1.7 

ที่มา : ส้านกังานสถิติแห่งชาต ิกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

4) แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยในปี 2559 จ้านวนแรงงาน
ต่างด้าวที่เข้ามาท้างานในภาคใต้ชายแดนอย่างถูกกฎหมายมีจ้านวน 7,897 คน เพ่ิมขึ้นเป็น 13,394 คน  
ในปี 2563 โดยมีแรงงานต่างด้าวที่เป็นสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชาสูงสุด จ้านวน 12,754 คน คิดเป็น
ร้อยละ 95.2 ของแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมาย โดยจังหวัดที่มีแรงงานต่างด้าวสามสัญชาติมากที่สุดคือ  
จังหวัดปัตตานี จ้านวน 8,195 คน จังหวัดยะลา จ้านวน 2,834 คน และจังหวัดนราธิวาสจ้านวน 1,725 คน 
โดยแรงงานส่วนใหญ่เป็นชาวสัญชาติเมียนมา คิดเป็นร้อยละ 63.0 รองลงมาเป็นสัญชาติกัมพูชา คิดเป็นร้อยละ 
28.0 และสัญชาติลาว คิดเป็นร้อยละ 4.2 ของแรงงานที่เข้ามาท้างานถูกกฎหมาย และแรงงานต่างด้าวสาม
สัญชาติที่เข้ามาท้างานเป็นเพศชายจ้านวน 9,518 คน คิดเป็นร้อยละ 71.1 และเพศหญิงจ้านวน 3,876 คน 
คิดเป็นร้อยละ 28.9 ของแรงงานต่างด้าวสามสัญชาติที่ท้างานอยู่ในพ้ืนที่ภาคใต้ชายแดน 

2.2.3 การศึกษา 

1) สถาบันการศึกษามีทุกระดับ โดยระดับอุดมศึกษา จ้านวน 8 แห่ง ครอบคลุมทั้ง  
3 จังหวัด แยกเป็นสังกัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยในก้ากับของรัฐ 
จ้านวน 1 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยรัฐ 5 แห่ง ได้แก่ 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วิทยาลัยชุมชนยะลา วิทยาลัยชุมชนปัตตานี 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส สังกัดสถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จ้านวน 1 แห่ง ได้แก่ 
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตยะลา และมหาวิทยาลัยเอกชน 1 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี วิทยาลัยสังกัด
ส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ้านวน 19 แห่ง 



 

เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาคใต้ชายแดน (พ.ศ. 2566 – 2570) ๑๖ 

2) จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรเพิ่มขึ้นแต่ยังต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ 
โดยในปี 2563 ประชากรภาคใต้ชายแดนมีจ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ย 7.95 ปี เพ่ิมข้ึนจากปี 2559 ที่มีจ้านวน
ปีการศึกษาเฉลี่ย 7.86 ปี แต่ยังต่้ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศที่ 8.86 ปี เมื่อพิจารณารายจังหวัด พบว่าจังหวัดยะลา 
มีจ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ยสูงสุด 8.66 ปี และจังหวัดนราธิวาสมีจ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ยต่้าสุด 7.49 ปี 

ตารางท่ี 13 : จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15 - 59 ป ี
หน่วย : ป ี

จังหวัด/ภาค/ประเทศ 2559 2560 2561 2562 2563 

ปัตตาน ี 8.05 8.17 7.92 7.7 7.96 

ยะลา 8.51 8.46 8.38 8.63 8.66 

นราธิวาส 7.27 7.32 7.32 7.23 7.49 

ภาคใต้ชายแดน 7.86 7.91 7.80 7.75 7.95 

ประเทศ 8.55 8.61 8.63 8.69 8.86 
ที่มา : ประมวลข้อมูลโดยใช้ฐานข้อมูลจาก ส้านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

3) ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาอยู่ในระดับต่ ากว่าค่ากลางประเทศมาอย่างต่อเนื่อง  
โดยผลการสอบ O-NET ชั้น ม.3 (4 วิชาหลัก ได้แก่ ภาษาไทย อังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ) ในปี
การศึกษา 2563 อยู่ที่ร้อยละ 30.3 เพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับปี 2559 ที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 29.9 และต่้ากว่า
ค่าเฉลี่ยของประเทศซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 36.0 และมีเกณฑ์ค่าคะแนนเฉลี่ยต่้ากว่าร้อยละ 50.0 ในทุกวิชา 
เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบท้าให้การเรียนการสอนไม่เต็มที่ แม้ช่วงที่ผ่านมาภาครัฐได้ให้
ความส้าคัญในการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยจัดให้มีการติวเข้มให้กับเด็กนักเรียน และพัฒนาทักษะ 
การเรียนการสอนให้กับครูผู้สอน 

ตารางท่ี 14 : คะแนนเฉลี่ยผลสอบ O-NET (4 วิชาหลัก) 
หน่วย : ร้อยละ 

จังหวัด 2559 2560 2561 2562 2563 

ปัตตาน ี 29.7 32.9 28.5 31.2 29.9 

ยะลา 30.3 34.1 29.2 32.1 31.3 

นราธิวาส 29.8 35.0 28.2 30.6 29.9 

ภาคใต้ชายแดน 29.9 34.0 28.6 31.3 30.3 

ประเทศ 35.0 41.8 33.8 36.9 36.0 
ที่มา : สถาบันการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  

2.2.4 สาธารณสุข 

1) สถานบริการสาธารณสุขมีความครอบคลุมในทุกพื้นที่ มีโรงพยาบาลของรัฐ
จ้านวน 33 แห่ง แยกเป็น โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) 1 แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) ๔ แห่ง โรงพยาบาล
ชุมชน (รพช.) 28 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล (รพ.สต.) 319 แห่ง แต่การให้บริการยังมี
ข้อจ้ากัดจากผลกระทบของเหตุการณ์ความไม่สงบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และประชาชนในพ้ืนที่
ห่างไกลบางส่วนยังไม่สามารถเข้าถึงบริการจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ 
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2) การเข้าถึงการให้บริการสาธารณสุขที่มากขึ้น โดยในปี 2563 มีสัดส่วนแพทย์ 
ต่อประชากร 1 : 3,648 คน ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงกว่าระดับประเทศที่มีสัดส่วนแพทย์ต่อประชากร 1 : 1,763 คน 
และมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี ๒๕๕9 ที่มีสัดส่วนแพทย์ต่อประชากร 1 : 3,738 คน โดยเกณฑ์
มาตรฐานขององค์การอนามัยโลก (WHO) ก้าหนดสัดส่วนแพทย์ต่อประชากรไว้ที่ 1 : 1,000 คน จังหวัด
ปัตตานีมีสัดส่วนแพทย์ต่อประชากรสูงสุดที่ 1 : 4,000 คน รองลงมา คือ จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดยะลา 
ที่มีสัดส่วนแพทย์ต่อประชากร 1 : 3,946 คน และ 1 : 2,961 คน ตามล้าดับ บุคลากรทางการแพทย์ยังคง
กระจุกตัวอยู่ในเมืองหลักของภาคโดยเฉพาะจังหวัดยะลา เนื่องจากเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลศูนย์ (โรงพยาบาล
ประจ้าจังหวัดประจ้าภูมิภาคที่มีขีดความสามารถระดับตติยภูมิ มีจ้านวนเตียงมากกว่า 500 เตียง) 

ตารางท่ี 15 : สัดส่วนแพทย์ต่อประชากร  
หน่วย : แพทย์ 1 คนต่อประชากรแสนคน 

จังหวัด/ภาค/ประเทศ 2559 2560 2561 2562 2563  

ปัตตาน ี 4,119 3,591 3,562 3,364 4,000 

ยะลา 2,915 2,504 2,552 2,379 2,961 

นราธิวาส 4,176 3,566 3,396 3,336 3,946 

ภาคใต้ชายแดน 3,738 3,220 3,176 3,029 3,648 

ประเทศ 2,065 1,843 1,771 1,674 1,763 
ที่มา : ส้านกังานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 

3) อัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
ได้แก่ โรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน และโรคหลอดเลือดสมอง เพ่ิมขึ้นจาก 3,844 
ต่อประชากรแสนคน ในปี 2559 เป็น 4,481 ต่อประชากรแสนคน ในปี 2563 การเจ็บป่วยของประชาชน
ในภาคใต้ชายแดน 3 อันดับแรก ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง หัวใจ และเบาหวาน ซึ่งมีอัตราผู้ป่วย 1,571 
1,306 และ 879 ต่อประชากรแสนคน ตามล้าดับ โดยจังหวัดที่มีอัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  
ที่ป้องกันได้สูงสุด คือ จังหวัดยะลา ซึ่งมีอัตราผู้ป่วยคิดเป็น 5,356 ต่อประชากรแสนคน  

ตารางท่ี 16 :  ภาวะการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ 5 โรคหลัก 
หน่วย : ต่อประชากรแสนคน 

จังหวัด/ภาค/ประเทศ 2559 2560 2561 2562 2563 
ปัตตาน ี 3,026 3,186 3,375 3,431 3,271 
ยะลา 4,354 4,973 4,859 5,371 5,356 
นราธิวาส 4,231 4,699 5,390 5,482 4,986 
ภาคใต้ชายแดน 3,844 4,243 4,548 4,735 4,481 
ประเทศ 6,090 6,300 6,711 7,094 7,227 

ที่มา : ประมวลข้อมูลโดยใช้ฐานข้อมูลจากส้านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 
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4) อัตราตายมารดาและอัตราตายทารกมีแนวโน้มลดลงแต่ยังคงสูงกว่าระดับประเทศ 
โดยการตายของมารดาจากการคลอดบุตรในปี ๒๕63 มีอัตรา 30.53 คนต่อการเกิดมีชีพแสนคน ซึ่งเป็นอัตรา
ที่สูงกว่าระดับประเทศที่ ๒5.12 ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2559 ที่อัตรา 61.77 คนต่อการเกิดมีชีพแสนคน  
โดยจังหวัดยะลามีอัตราตายมารดาสูงที่สุดที่ 49.35 คนต่อการเกิดมีชีพแสนคน รองลงมาคือจังหวัดนราธิวาส
และจังหวัดปัตตานี มีอัตราการตายมารดา 33.72 และ 9.30 คนต่อการเกิดมีชีพแสนคน ตามล้าดับ  
ส่วนสถานการณ์การตายของทารกในปี ๒๕63 มีอัตรา 7.05 คนต่อการเกิดมีชีพพันคน ซึ่งสูงกว่าระดับ 
ประเทศท่ีมีอัตรา 5.05 คนต่อการเกิดมีชีพพันคน ซึ่งลดลงจากปี 2559 ที่อัตรา 11.77 คนต่อการเกิดมีชีพ
พันคน โดยจังหวัดนราธิวาสมีอัตราตายทารกสูงสุด คิดเป็นอัตรา 8.18 คนต่อการเกิดมีชีพพันคน รองลงมาคือ
จังหวัดยะลาและปัตตานี คิดเป็นอัตรา 6.51 และ 6.32 คนต่อการเกิดมีชีพพันคน ตามล้าดับ ทั้งนี้สาเหตุ  
ส่วนหนึ่งมาจากการดูแลสุขภาพของมารดาในช่วงตั้งครรภ์และการดูแลทารกแรกคลอด 

ตารางท่ี 17 : อัตราตายมารดา 
หน่วย : ต่อการเกิดมีชีพแสนคน 

จังหวัด/ภาค/ประเทศ 2559 2560 2561 2562 2563 
ปัตตาน ี  88.87   44.24   27.26   65.80   9.30  
ยะลา  28.68   38.23   56.55   48.37   49.35  
นราธิวาส  65.11   48.33   33.01   43.05   33.72  
ภาคใต้ชายแดน  61.77   43.89   38.54   52.16   30.53  
ประเทศ  26.57   21.78   19.89   22.46   25.12  

ที่มา : ส้านกังานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 

ตารางท่ี 18 : อัตราตายทารก (การตายเด็ก < 1 ปี) 
หน่วย : ต่อการเกิดมีชีพพันคน 

จังหวัด/ภาค/ประเทศ 2559 2560 2561 2562 2563 
ปัตตาน ี 12.89 10.18 12.00 8.65 6.32 
ยะลา 10.71 8.60 8.10 5.90 6.51 
นราธิวาส 11.64 11.52 11.06 10.59 8.18 
ภาคใต้ชายแดน 11.77 10.18 10.44 8.47 7.05 
ประเทศ 6.35 5.88 6.05 5.69 5.05 

ที่มา : ส้านกังานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 

2.2.5 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ชายแดนมีแนวโน้มการเกิดเหตุและผู้เสียชีวิต
ลดลง โดยมีสถิติจ้านวนเหตุการณ์ความไม่สงบในปี 2563 จ้านวน 107 เหตุการณ์ ลดลงจากปี 2559  
ที่มีจ้านวน 289 เหตุการณ์ ขณะที่จ้านวนผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตลดลง โดยปี 2563 มีจ้านวน
ผู้ได้รับบาดเจ็บ 96 คน และผู้ เสียชีวิต 61 ราย ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2559 ที่มีผู้บาดเจ็บ 365 คน  
และผู้เสียชีวิต 109 ราย ซึ่งมีปัจจัยจากการด้าเนินนโยบายและยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยการบูรณาการการด้าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนในการพัฒนาควบคู่กับงานด้านความมั่นคง ได้แก่ การเพ่ิมประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน และการให้ความส้าคัญกับการบูรณาการงานด้านความมั่นคงกับงานด้านการพัฒนา โดยด้าเนิน
โครงการที่มีกลุ่มเป้าหมายเพ่ือแก้ไขปัญหาทั้งในด้านความมั่นคงและการพัฒนา ท้าให้ประชาชนเข้ ามามีส่วน
ร่วมในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบกับภาครัฐมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
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ตารางท่ี 19 : จ านวนเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน 
หน่วย : ราย 
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ภาค 

2559 2560 2561 2562 2563 
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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 : กองอ้านวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า 

2.2.6 ความยากจนและความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ 

ภาคใต้ชายแดนมีสัดส่วนคนจนสูงสุดของประเทศ ในปี 2563 มีสัดส่วนคนจนที่ร้อยละ 
29.7 ซึ่งสูงกว่าสัดส่วนคนจนระดับประเทศที่มีอัตราร้อยละ 6.8 โดยจังหวัดปัตตานีมีจ้านวนและสัดส่วนคนจน
สูงที่สุดที่ร้อยละ 44.2 เป็นล้าดับที่ 1 ของประเทศ รองลงมาคือ จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดยะลาที่มีสัดส่วน
คนจนอยู่ที่ร้อยละ 25.0 และ 17.4 ตามล้าดับ เป็นล้าดับที่ 3 และ 9 ของประเทศตามล้าดับ ส้าหรับ 
ความเหลื่อมล้้าด้านรายได้ พบว่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ ในปี 2562  
มีถึง 0.451 ลดลงจาก 0.487 ในปี 2558 แสดงให้เห็นว่าความเหลื่อมล้้าระหว่างรายได้ของประชาชนลดลง 
อย่างไรก็ตาม ประชาชนในภาคยังมีความเหลื่อมล้้าจากค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคด้านรายได้มากกว่า
ระดับประเทศที่ 0.430 

ตารางท่ี 20 : จ านวนและสัดส่วนคนจนของภาคใต้ชายแดน 

จังหวัด/ภาค/
ประเทศ 

2559 2560 2561 2562 2563 
จ านวน 
(พันคน) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(พนัคน) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(พันคน) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(พันคน) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(พันคน) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

ปัตตานี 229.90 36.2 220.78 34.6 213.09 33.2 192.16 29.9 285.40 44.2 
ยะลา 97.19 21.1 60.39 13.0 100.80 21.5 66.21 14.0 82.55 17.4 
นราธิวาส 267.14 37.4 247.32 34.5 192.90 26.7 186.90 25.8 182.23 25.0 
ภาคใต้ชายแดน 594.23 32.8 528.49 29.0 506.79 27.7 445.27 24.2 550.19 29.7 
ประเทศ 5,869.00 8.6 5,396.81 7.8 5,737.94 8.3 4,336.06 6.3 4,748.15 6.8 

ที่มา : ส้านกังานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ตารางท่ี 21 : สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ภาคใต้ชายแดน 

จังหวัด/ภาค/ประเทศ 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 : ส้านกังานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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2.3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ 

2.3.1 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1) พื้นที่ป่าไม้ลดลงเล็กน้อย ในปี 2564 ภาคใต้ชายแดนมีพ้ืนที่ป่าไม้ 1.72 ล้านไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 25.2 ของพ้ืนที่ภาค และคิดเป็นร้อยละ 1.7 ของพ้ืนที่ป่าไม้ทั้งประเทศ ในช่วงแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 12 พ้ืนที่ป่าไม้ของภาคหดตัวเฉลี่ยร้อยละ 0.2 ต่อปี จากช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ที่ขยายตัวเฉลี่ย
ร้อยละ 0.1 ต่อปี เนื่องจากจากเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม โดยจังหวัดยะลา 
มีสัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ต่อพ้ืนที่ป่าไม้ภาคสูงสุด ร้อยละ 52.8 ขณะที่พ้ืนที่ป่าชายเลนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในปี 2562 
ภาคใต้ชายแดนมีพ้ืนที่ป่าชายเลน 21,759.62 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.3 ของพ้ืนที่ภาค และคิดเป็นร้อยละ 1.3 
ของพ้ืนที่ป่าชายเลนทั้งประเทศ ในช่วงปี 2557 - 2562 มีพ้ืนที่ป่าชายเลนขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 8.3 ต่อปี 
เนื่องจากทุกภาคส่วนให้ความส้าคัญในการอนุรักษ์พ้ืนป่าชายเลนโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของภาค 
ประชาสังคมและประชาชนบริเวณชุมชนชายฝั่งในการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ป่าชายเลน ซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์
น้้าและการประมงท่ีส้าคัญของภาค 

ตารางท่ี 22 : พื้นที่ป่าไม้ 
จังหวดั/ 

ภาค/ 
ประเทศ 

 
พื้นท่ีป่าไม้ (ไร่) เฉลี่ยระยะ 

แผนฯ 11 
เฉลี่ยระยะ 
แผนฯ 12 

สัดส่วนพื้นท่ีป่าไม้ 
จังหวัด/พื้นท่ีป่าไม้ภาค 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 (2556 - 2559) (2560 - 2564) 2564 

 ปัตตานี 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 3.3 -0.1 4.0 
 ยะลา 0.92 0.92 0.92 0.91 0.91 0.91 -0.7 -0.4 52.8 
 นราธิวาส 0.74 0.74 0.75 0.75 0.75 0.74 0.8 0.0 43.3 
 ภาคใต้ชายแดน 1.73 1.73 1.74 1.73 1.72 1.72 0.1 -0.2 1.7 
 รวมทั้งประเทศ 102.17 102.16 102.49 102.48 102.35 102.21 -0.9 0.0 100.00 
ที่มา : กรมปา่ไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ตารางท่ี 23 : พื้นที่ป่าชายเลน 

จังหวดั/ภาค/
ประเทศ 

พื้นท่ีป่าชายเลน (ไร่) 
การเปลี่ยนแปลง 
พื้นท่ีป่าชายเลน 

สัดส่วนพื้นท่ีป่าชายเลน/ 
พื้นท่ีท้ังหมด 

สัดส่วนพื้นท่ีป่าชายเลน
จังหวัด/พื้นท่ีป่าชายเลนภาค 

(ไร่) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
2557 2561 2562 2557 - 2562 2559 2564 2564 

 ปัตตานี 17,405.86 20,509.71 20,939.54 3,533.68 0.2 1.4 1.7 96.2 
 นราธิวาส 74.91 1,508.18 820.08 745.17 18.7 0.0 0.0 3.8 
 ภาคใต้ชายแดน 17,480.77 22,017.89 21,759.62 4,278.85 8.3 0.3 0.3 1.3 
 ประเทศ 1,534,584.74 2,860,000 1,737,019.74 202,435.00 15.7 0.5 0.5 100.00 
ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2) ปริมาณน้ ากักเก็บในแหล่งเก็บน้ ามีแนวโน้มลดลง จากสถิตปิริมาณการเก็บกักน้้า
ได้ของอ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่ คือ อ่างเก็บน้้าบางลาง พบว่าปริมาณน้้าเก็บกักเฉลี่ย 5 ปี ในช่วงระหว่างปี  
๒๕60 - ๒๕64 มีปริมาณน้้าท่ีเก็บกักได้ปริมาณ 917 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 63.0 ความจุระดับ
เก็บกักน้้าของอ่าง ซึ่งมีปริมาณน้้าเก็บกักเฉลี่ย 5 ปี น้อยกว่าปริมาณน้้าเก็บกักเฉลี่ย 5 ปี ในช่วงระหว่าง 
ปี 2555 – 2559 ซึ่งมีปริมาณน้้าเก็บกักเฉลี่ย 1,035 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 71.2 ความจุ
ระดับเก็บกักน้้าของอ่าง โดยภาคใต้ชายแดนมีแหล่งน้้าตามธรรมชาติที่สามารถกักเก็บน้้าได้ รวมทั้งมีปริมาณ
น้้าฝนค่อนข้างมาก ถึงแม้ว่าความสามารถในการกักเก็บจะค่อนข้างต่้าแต่ไม่ส่งผลต่อการอุปโภคบริโภคและ
การท้าการเกษตรของประชาชนมากนัก  
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ตารางท่ี 24 : ปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ของภาคใต้ชายแดน 
หน่วย : ล้านลูกบาศก์เมตร 

ที่มา : กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

3) คุณภาพน้ าในแหล่งน้ าส าคัญมีแนวโน้มลดลง จากการส้ารวจคุณภาพน้้าในแหล่ง
น้้าส้าคัญของภาคใต้ชายแดน จ้านวน 3 แหล่ง ได้แก่ แม่น้้าปัตตานีตอนบน แม่น้้าปัตตานีตอนล่าง และแม่น้้า
สายบุรี พบว่าในปี 2564 คุณภาพน้้าของแม่น้้าปัตตานีตอนบน อยู่ในระดับดี ซึ่งคุณภาพของแม่น้้าทั้งสอง
สายลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 ที่คุณภาพน้้าทั้ง 2 สายอยู่ในระดับดี ทั้งนี้ตั้งแต่ปี 2559 – 2564 
แม่น้้าสายบุรียังคงมีคุณภาพน้้าอยู่ในระดับดี เมื่อเทียบกับแม่น้้าปัตตานีตอนล่าง ที่มีคุณภาพน้้าลดลง  

ตารางท่ี 25 : คุณภาพแหล่งน้ าของแม่น้ าสายหลักในภาคใต้ชายแดน 

แหล่งน้ า 2559 2560 2561 2562 2563 2564 
ปัตตานีตอนบน ด ี พอใช้ ดี พอใช้ ด ี พอใช้ 
ปัตตานีตอนล่าง ด ี พอใช้ ดี พอใช้ พอใช้ พอใช้ 
สายบุร ี ด ี ด ี ดี ด ี ด ี ด ี

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4) คุณภาพน้ าทะเลชายฝั่งอยู่ในระดับดี จากการตรวจประเมินคุณภาพน้้าทะเล
ชายฝั่งโดยดัชนีคุณภาพน้้าทะเล (Marine Water Quality Index) ของกรมควบคุมมลพิษ พบว่าคุณภาพน้้า
ทะเลในจังหวัดปัตตานี บริเวณอ่าวปัตตานี คุณภาพน้้าปรับขึ้นจากระดับพอใช้ในปี 2560 เป็นระดับดี  
ในปี ๒๕61 ถึงปัจจุบัน ทั้งนี้คุณภาพน้้าทะเลชายฝั่งบริเวณปากแม่น้้าบางนรา จังหวัดนราธิวาส ยังคงอยู่ 
ในระดับดีอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 – 2564 

ตารางท่ี 26 : คุณภาพน้ าค านวณหาค่าดัชนีคุณภาพน้ าทะเลชายฝั่ง (Marine Water Quality Index) 

แหล่งน้ า 2559 2560 2561 2562 2563 2564 
ปัตตาน ี(อ่าวปัตตานี) ด ี พอใช้ ด ี ด ี ด ี ด ี
นราธิวาส (ปากแม่น้้าบางนรา) ด ี ด ี ด ี ด ี ด ี ด ี

ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5) ปริมาณขยะมูลฝอยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและมีการน าขยะไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น  
ในช่วงปี 2560 – 2564 มีอัตราปริมาณขยะที่เกิดขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 2.8 เพ่ิมจากช่วงปี 2555 – 2559 
เฉลี่ยร้อยละ 2.7 เมื่อเทียบกับปริมาณขยะทั้งประเทศ โดยในปี 2563 มีปริมาณขยะสูงถึง 0.80 ล้านตัน 
ปริมาณขยะที่ก้าจัดถูกต้องมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น โดยในปี 2564 ปริมาณขยะที่ก้าจัดถูกต้องมีจ้านวน 0.14  
ล้านตัน นอกจากนี้ในช่วงปี 2560 – 2564 ภาคใต้ชายแดนมีปริมาณสัดส่วนขยะที่ถูกน้าไปใช้ประโยชน์
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.3 หรือปริมาณ 0.30 ล้านตัน เมื่อเทียบกับปริมาณขยะที่ถูกน้าไปใช้ประเทศท้ังประเทศ จาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประชาชนเลือกบริโภคสินค้ าจากบริการ 
เดลิเวอรี่ ท้าให้มีปริมาณขยะเกิดขึ้นเป็นจ้านวนมาก ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนจะต้องตระหนัก

อ่างเก็บน้ า 
ความจุระดับ 
เก็บกักน้ า 

ของอ่าง (รนก.) 

 
2559 2560 2561 2562 2563 2564 เฉลี่ย 5 ปี 

(2555 - 2559) 
เฉลี่ย 5 ปี  

(2560 - 2564) 

บางลาง 1,454 1,041 623 1,192 862 847 1,059 1,035 917 

ร้อยละ 
ของความจ ุ

100.0 72.0 42.8 82.0 59.0 58.3 72.8 71.2 63 
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และให้ความส้าคัญในการแก้ไขปัญหาขยะมากขึ้น รวมทั้งควรส่งเสริมการผลิตพลังงานทางเลือกจากขยะ อาทิ  
การผลิตไฟฟ้าชีวมวล และควรมีการใช้ประโยชน์จากขยะตามหลัก 3R (Reduce – Reuse – Recycle) มากขึ้น 

ตารางท่ี 27 : ปริมาณขยะ 
หน่วย : ล้านตัน 

จังหวดั/ภาค/ประเทศ 2559 2560 2561 2562 2563 2564 
เฉลี่ย 

ระยะแผนฯ 11 
(2555 - 2559) 

เฉลี่ย 
ระยะแผนฯ 12  

(2560 - 2564) 
ปัตตาน ี 0.24 0.24 0.24 0.25 0.37 0.24 0.22 0.27 
ยะลา 0.22 0.22 0.20 0.20 0.16 0.15 0.25 0.19 
นราธวิาส 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.37 0.25 0.29 
ภาคใต้ชายแดน 0.73 0.74 0.72 0.72 0.80 0.76 0.71 0.75 
ร้อยละของภาค : ประเทศ 2.7 2.7 2.6 2.5 3.2 3.0 2.7 2.8 
ประเทศ 27.06 27.40 27.93 28.71 25.30 24.98 26.71 26.86 

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ตารางท่ี 28 : ปริมาณขยะท่ีก าจัดอย่างถูกต้อง  
 หน่วย : ล้านตัน 

จังหวดั/ภาค/ประเทศ 2559 2560 2561 2562 2563 2564 
เฉลี่ย 

ระยะแผนฯ 11 
(2555 - 2559) 

เฉลี่ย 
ระยะแผนฯ 12  

(2560 - 2564) 
ปัตตาน ี 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.04 0.05 0.03 
ยะลา 0.09 0.09 0.66 0.06 0.06 0.06 0.05 0.07 
นราธวิาส 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.04 
ภาคใต้ชายแดน 0.15 0.16 0.13 0.12 0.13 0.14 0.12 0.14 
ร้อยละของภาค : ประเทศ 1.6 1.8 1.2 1.3 1.9 1.5 1.4 1.4 
ประเทศ 9.75 8.82 10.85 9.81 9.11 9.28 8.38 9.57 

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ตารางท่ี 29 : ปริมาณขยะท่ีถูกน าไปใช้ประโยชน์ 
 หน่วย : ล้านตัน 

จังหวดั/ภาค/ประเทศ 2559 2560 2561 2562 2563 2564 
เฉลี่ยระยะ 
แผนฯ 11 

(2555 - 2559) 

เฉลี่ยระยะ 
แผนฯ 12  

(2560 - 2564) 
ปัตตาน ี 0.09 0.10 0.12 0.11 0.05 0.04 0.09 0.09 
ยะลา 0.08 0.09 0.11 0.11 0.06 0.07 0.10 0.09 
นราธวิาส 0.11 0.10 0.10 0.12 0.14 0.15 0.08 0.12 
ภาคใต้ชายแดน 0.29 0.30 0.32 0.34 0.26 0.26 0.27 0.30 
ร้อยละของภาค : ประเทศ 4.9 3.9 3.3 2.7 3.1 3.3 5.3 3.3 
ประเทศ 5.81 7.51 9.76 12.52 8.33 7.90 5.17 9.20 

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2.3.2 ภัยพิบัติ 
1) สถานการณ์ไฟไหม้ป่ามีแนวโน้มลดลง ในช่วงปี 2560 – 2564 มีสถิติไฟไหม้ป่า

ของภาคใต้ชายแดนเฉลี่ย 2 ครั้ง พ้ืนที่ถูกไฟไหม้เฉลี่ยรวม 13.81 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.0 ของพ้ืนที่ที่ถูก 
ไฟไหม้ทั้งประเทศ ลดลงจากช่วงปี 2555 – 2559 คิดเป็นร้อยละ 1.4 ของพ้ืนที่ที่ถูกไฟไหม้ทั้งประเทศ 
สถานการณ์ไฟไหม้ป่าในปี 2564 เกิดไฟไหม้ป่าจ้านวน 2 ครั้ง พื้นที่ถูกไฟไหม้จ้านวน 44.50 ไร่ บริเวณที่มี
การเกิดไฟไหม้ป่ามากที่สุด ได้แก่ ป่าพรุโต๊ะแดงและป่าพรุบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส สาเหตุหลักของการเกิด  
ไฟไหม้ป่าในภาคใต้ชายแดนมาจากเกษตรกรเผาวัชพืชเพ่ือเตรียมพ้ืนที่ส้าหรับการท้าการเกษตร ท้าให้  
ไฟลุกลามไปยังบริเวณพ้ืนที่ป่า 
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ตารางท่ี 30 : สถิติไฟไหม้ป่าของภาคใต้ชายแดน 

จังหวัด/ 
ภาค/ 

ประเทศ 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

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) 

   จ านวน 
คร้ัง 

พื้นท่ีถูก 
ไฟไหม้  
(ไร่) 

ปัตตานี 0 0 0 0 0 0 1 0.3 0 0 0 0 

ยะลา 1 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

นราธิวาส 15 3,273.83 1 2 0 0 3 8.42 0 0 2 44.5 

ภาคใต้
ชายแดน 16 3,313.83 1 2 0 0 4 8.72 0 0 2 44.5 

ร้อยละของ
ประเทศ 1 2.6 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 

ที่มา : กรมปา่ไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ตารางท่ี 31 : สถิติไฟไหม้ป่าของภาคใต้ชายแดนเฉลี่ยต่อปี 

จังหวัด/ภาค/ประเทศ 
2555 - 2559 2560 – 2564 การเปลี่ยนแปลง 

จ านวน
ครั้ง 

พื้นที่ถูกไฟไหม้  
(ไร่) 

จ านวน
ครั้ง 

พื้นที่ถูกไฟไหม้  
(ไร่) 

จ านวน
ครั้ง 

พื้นที่ถูกไฟไหม้  
(ไร่) 

ปัตตานี 0 0 1 0.06 1 0.06 
ยะลา 1 8 0 0 -1 -8 
นราธิวาส 11 943.07 2 10.98 -9 -932.08 
ภาคใต้ชายแดน 11 951.07 2 13.81 -9 -937.26 
ร้อยละของไฟไหม้ป่าภาค :ประเทศ 1 1.40 1 0.01 - -1.37 

ที่มา : กรมปา่ไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2) สถานการณ์อุทกภัยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น มีน้้าท่วมซ้้าซากบริเวณที่ราบลุ่มและ
บริเวณริมฝั่งลุ่มน้้าหลักของภาค ในปี 2561 มีอัตราการเกิดผลกระทบจากอุทกภัย (หมู่บ้าน) ลดลงร้อยละ 
69.0 เมื่อเทียบจากปี 2560 และกลับมาเพ่ิมสูงขึ้นในปี 2562 ทั้งนี้  สถานการณ์อุทกภัยในช่วงปี  
๒๕๕9 - ๒๕63 ของภาคใต้ชายแดนเป็นสถานการณ์น้้าท่วมที่เกิดขึ้นตามฤดูกาล โดยเฉพาะบริเวณริมฝั่ง
แม่น้้าสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส และริมแม่น้้าปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยในปี 2563 มีจ้านวนหมู่บ้าน 
ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยสูงถึง 928 หมู่บ้าน ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจ้านวน 67 ,839 ครัวเรือน 
เพ่ิมขึ้นจากปี 2561 ที่มีจ้านวนหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจ้านวน 53 หมู่บ้าน และมีครัวเรือน  
ที่ได้รับผลกระทบ 518 ครัวเรือน ซึ่งสอดคล้องกับปริมาณฝนเฉลี่ยปี 2563 เท่ากับ 2,861.70 มิลลิเมตร 
ซึ่งสูงกว่าปริมาณน้้าฝนเฉลี่ยปี 2562 ที่เท่ากับ 2,339.37 มิลลิเมตร  
  



 

เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาคใต้ชายแดน (พ.ศ. 2566 – 2570) ๒๔ 

ตารางท่ี 32 : สถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ชายแดน 
จังหวดั/ภาค/

ประเทศ 
2559 2560 2561 2562 2563 

หมู่บ้าน ครัวเรือน หมู่บ้าน ครัวเรือน หมู่บ้าน ครัวเรือน หมู่บ้าน ครัวเรือน หมู่บ้าน ครัวเรือน 
ปัตตาน ี 249 8,307 392 42,028 7 - 224 1 279 5,524 
ยะลา 466 18,164 644 51,036 - - 1 4 179 8,075 
นราธวิาส 647 28,073 552 24,705 46 518 480 34,252 470 54,240 
ภาคใต้ชายแดน 1,392 54,544 1,588 117,769 53 518 705 34,257 928 67,839 
ร้อยละของภาค : 
ประเทศ 5.6 9.5 3.3 8.8 0.4 0.1 4.9 5.6 5.2 4.9 

ประเทศ 24,473 577,426 48,903 1,333,791 15,130  418,338   14,448 614,665 17,897 1,375,995 
ที่มา : กรมปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 

ตารางท่ี 33 : ค่าเฉลี่ยสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ชายแดน 

จังหวัด/ภาค/ประเทศ ค่าเฉลี่ยปี 2555 - 2559 ค่าเฉลี่ยปี 2560 - 2563 
หมู่บ้าน ครัวเรือน หมู่บ้าน ครัวเรือน 

ปัตตาน ี 232 12,999 226 11,889 
ยะลา 216 14,800 206 14,779 
นราธิวาส 480 28,394 387 28,429 
ภาคใต้ชายแดน 928 56,193 819 55,097 
ร้อยละของภาค : ประเทศ 8.1 6.6 3.4 4.9 
ประเทศ 17,770 893,927 24,095 802,999 
ที่มา : กรมปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 

3) การกัดเซาะชายฝั่งทะเลลดลง ในปี 2561 ชายฝั่งทะเลภาคใต้ชายแดนถูก 
กัดเซาะรวม 57.23 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 7.9 ของชายฝั่งทะเลของประเทศ ทั้งนี้ภาคใต้ชายแดนมีพ้ืนที่  
การกัดเซาะชายฝั่งลดลงจากปี 2560 ที่มีพ้ืนที่กัดเซาะรวม 76.11 กิโลเมตร ลดลงคิดเป็นร้อยละ 24 .8 
โดยจังหวัดปัตตานีมีการกัดเซาะชายฝั่งรวม 30.64 กิโลเมตร ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2560 ซึ่งมีพ้ืนที่  
ถูกกัดเซาะรวม 44.23 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 30.7 จังหวัดนราธิวาส มีพ้ืนที่การกัดเซาะรวม 26.59 
กิโลเมตร ลดลงจากปี 2560 ซึ่งมีพ้ืนที่ถูกกัดเซาะรวม 31.88 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 16.6 ทั้งนี้สาเหตุ
หลักของการกัดเซาะชายฝั่งในพ้ืนที่ภาคใต้ชายแดนมาจากลมมรสุมที่รุนแรง และต่อเนื่องติดต่อกันมาเป็น
ระยะเวลานาน รวมถึงการบุกรุกพ้ืนที่ตามแนวชายฝั่งเพ่ือท้าการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ ส่งผลให้แนวพ้ืนที่ที่โดน  
กัดเซาะขยายถึงพ้ืนที่ชุมชนและแนวถนนตลอดชายฝั่ง 

ตารางท่ี 34 : พื้นที่การกัดเซาะชายฝั่งทะเลของภาคใต้ชายแดน 
หน่วย : กโิลเมตร 

จังหวัด/ภาค/ประเทศ 
ความยาว
ชายฝ่ัง 

พ้ืนที่ประสบปัญหากัดเซาะ 

2554 2557 2560 2561 
ค่าเฉลี่ยปี 

2560 - 2561 
ปัตตาน ี 140.03 61.94 101.29 44.23 30.64 -30.7 
นราธิวาส 57.02 43.99 81.19 31.88 26.59 -16.6 
กลุ่มจังหวัดภาคใต้
ชายแดน 

197.05 105.93 182.48 76.11 57.23 -24.8 

ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



 

เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาคใต้ชายแดน (พ.ศ. 2566 – 2570) ๒๕ 

2.4 ผลการพัฒนาภาคในช่วงท่ีผ่านมา 

การขับเคลื่อนการพัฒนาภาคใต้ชายแดน ในช่วง 5 ปี ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ที่มุ่งสู่
เป้าหมาย “เป็นแหล่งผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่ส าคัญของประเทศ และเป็นเมือง
ชายแดนเชื่อมโยงการค้าและการท่องเที่ยวกับพื้นที่ภาคใต้และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศมาเลเซียและ
สิงคโปร์ ชุมชนมีความเข้มแข็งอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม” โดยมีมุ่งเน้นการพัฒนา 
ใน 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรเพ่ือสร้าง
ความมั่นคงให้กับภาคการผลิต (๒) พัฒนาเมืองสุไหงโก-ลก และเมืองเบตง ให้เป็นเมืองการค้าและเมืองท่องเที่ยว
ชายแดน และพัฒนาเมืองยะลาให้เป็นเมืองน่าอยู่และศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาคใต้ชายแดน และ (๓) เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านรายได้ การศึกษา และ
สาธารณสุข และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข เพ่ือมุ่งพัฒนาให้ภาคใต้ชายแดนบรรลุเป้าหมายและตั วชี้วัด ได้แก่  
(๑) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคใต้ชายแดนขยายตัวเพิ่มขึ้น และ (๒) สัมประสิทธิ์ 
ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ภาคใต้ชายแดนลดลง 

ตารางท่ี 35 : ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานรวม 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงาน 2562 2563 

อัตราการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกจิ
ของภาคใต้ชายแดน 

ค่าเป้าหมาย 
ขยายตัวไม่ต่้ากว่า 

ร้อยละ 3.0 
ขยายตัวไม่ต่้ากว่า 

ร้อยละ 3.0 

ผลการด้าเนินงาน 
หดตัว 

ร้อยละ 0.2 
หดตัว 

ร้อยละ 2.8 
สัมประสิทธ์ิความไมเ่สมอภาค  

(Gini Coefficient)  
ในการกระจายรายได ้

ภาคใต้ชายแดน 

ค่าเป้าหมาย 
ลดลงต่้ากว่า 

๐.๔๔๕ 
ลดลงต่้ากว่า 

๐.๔๔๕ 

ผลการด้าเนินงาน 0.451 N/A 

ผลการพัฒนาของภาคใต้ชายแดนในช่วง 4 ปีที่ผ่านมาของแผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน ไม่สามารถบรรลุ
ตามค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยภาพรวมผลการด้าเนินงานที่มุ่งเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ ๑ อัตราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของภาคใต้ชายแดนขยายตัวเพิ่มขึ้น ปรากฏว่า ในปี 2562 อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมของภาค หดตัวร้อยละ 0.2 และปี 2563 หดตัวร้อยละ 2.8 ซึ่งต่้ากว่าเป้าหมายที่ก้าหนดให้เพ่ิมขึ้น 
ไม่ต่้ากว่าร้อยละ 3.0 และตัวชี้วัดที่ ๒ สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจาย
รายได้ภาคใต้ชายแดนลดลง ปรากฏว่าปี 2562 สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) การกระจาย
รายได้ของภาคใต้ชายแดน 0.451 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ก้าหนดให้ลดลงต่้ากว่า  0.445 เนื่องจากเศรษฐกิจ 
ของภาคใต้ชายแดนพ่ึงพาภาคเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรขั้นต้นเพ่ือการส่งออก (ยางพารา ไม้ผล  
และประมง) ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย และมาตรการกีดกันทางการค้าของประเทศ  
ผู้น้าเข้าหลักโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ประมง รวมทั้งผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ท้าให้เกิด
ปัญหาน้้าท่วม การเกิดโรคระบาดในพืช และผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 ที่ส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้างและรุนแรง นอกจากนี้สถานการณ์ความไม่สงบ
ส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยผลการพัฒนาภาคใต้ชายแดนในช่วงที่ผ่านมา 
แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ รายละเอียดดังนี้ 

  



 

เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาคใต้ชายแดน (พ.ศ. 2566 – 2570) ๒๖ 

2.4.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรเพื่อ
สร้างความม่ันคงให้กับภาคการผลิต 

ผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ ในช่วง 4 ปีแรกของแผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน  
(2560 - 2563) พบว่า ภาคการเกษตรของภาคใต้ชายแดนไม่สามารถบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดที่ก าหนด  
โดยในปี 2562 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรของภาคใต้ชายแดนมีการอัตราการหดตัว ร้อยละ 3.4 
และในปี 2563 อัตราการหดตัวร้อยละ 11.5 ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดให้เพิ่มขึ้นไม่ต่ ากว่าร้อยละ 1.2 
เนื่องจากปัญหาปรากฏการณ์ลานีญาท้าให้มีฝนตกชุกท้าให้ผลผลิตน้อย เกิดโรคระบาดในสวนยางพาราและ 
ไม้ผลและการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ผลิตจากยางพาราไปเป็นพืชเศรษฐกิจอ่ืนที่ให้ผลตอบแทนสูงที่ยังไม่ให้ผลผลิต  
ภาคประมงปริมาณสัตว์น้้าขึ้นท่าเรือประมงหลักที่มีแนวโน้มลดลงจากการหยุดการจับสัตว์น้้าตามมาตรการ IUU 
และขาดแคลนแรงงานโดยเฉพาะธุรกิจประมงทะเลและผลิตภัณฑ์ประมง ส้าหรับการผลิตสาขาอุตสาหกรรม 
ของภาคใต้ชายแดน ในปี 2562 มีอัตราการหดตัวร้อยละ 5.6 ไม่บรรลุเป้าหมายที่ก้าหนดให้อัตราการขยายตัว
ของการผลิตภาคเกษตร เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.2 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการขาดแรงงานและหยุดท้าการ 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในขณะที่ ในปี 2563 มีอัตราการขยายตัว
เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 1.3 บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดที่ก้าหนดให้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.2 เนื่องจากในอุตสาหกรรม 
แปรรูปถุงมือยางและอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารมีความต้องการของตลาดเพ่ิมขึ้น และโรงงานอุตสาหกรรม 
ในพ้ืนที่สามารถกลับมาเดินสายการผลิตได้ตามปกติ หลังเริ่มมีมาตรการผ่อนคลายจากสถานการณ ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ตารางท่ี ๓6 : ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานรวม ยุทธศาสตร์ที่ 1 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงาน 2562 2563 

อัตราการขยายตัวการผลิต 
ภาคเกษตร 

ค่าเป้าหมาย 
ขยายตัวไม่ต่้ากว่า 

ร้อยละ ๑.2 
ขยายตัวไม่ต่้ากว่า 

ร้อยละ ๑.2 

ผลการด้าเนินงาน 
หดตัว 

ร้อยละ 3.4 
หดตัว 

ร้อยละ 11.5 

อัตราการขยายตัว 
ของการผลิตสาขาอุตสาหกรรม 

ค่าเป้าหมาย 
ขยายตัวไม่ต่้ากว่า 

ร้อยละ ๒.7 
ขยายตัวไม่ต่้ากว่า 

ร้อยละ ๒.7 

ผลการด้าเนินงาน 
หดตัว 

ร้อยละ 5.6 
ร้อยละ 1.3 

ผลการด าเนินงานตามแนวทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สรุปได้ ดังนี้ 

1) พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร โดยให้ความส้าคัญกับการพัฒนาประสิทธิภาพ 
การผลิตภาคเกษตรในสินค้าเกษตรหลักของภาค (ยางพารา ไม้ผล ประมง และปาล์มน้้ามัน) และส่งเสริม 
การใช้เทคโนโลยีการเกษตรเพ่ือแก้ไขปัญหาโรคระบาดในพืชจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  
การบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้้า และขยายพ้ืนที่ชลประทาน โครงการที่ส้าคัญ อาทิ โครงการพัฒนา
ศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร (ภาคใต้ชายแดน) โดยการพัฒนาระบบชลประทานและจัดการแหล่งน้้า 
เพ่ือการเกษตรและป้องกันอุทกภัยในพ้ืนที่ 9,357 ไร่ เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตยางพารา ปาล์มน้้ามัน 
มะพร้าว และไม้ผล การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่สู่การเป็น Smart 
Farmer การส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์เพ่ือสร้างความมั่นคงด้านอาชีพ การส่งเสริมการผลิตสินค้าไม้ผล  
(หมู่บ้านลองกองคุณภาพ) สินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ให้เป็นสินค้าปลอดภัยและสินค้าอินทรีย์ อาทิ ไก่เบตง 
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กล้วยหิน การส่งเสริมและพัฒนาด้านการตลาดให้กับผู้ประกอบการปศุสัตว์ การปรับปรุงท่าเรือปัตตานี 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการขนส่งทางน้้า และการพัฒนาแหล่งน้้า ระบบกักเก็บน้้า และเพ่ิมประสิทธิภาพการระบาย
น้้าเพื่อการเกษตรและป้องกันอุทกภัย เป็นต้น 

2) การแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรหลักและสินค้าอัตลักษณ์ของภาค 
โดยให้ความส้าคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรเพ่ือสร้างความมั่นคง
ให้กับภาคการผลิต การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในพ้ืนที่เขตอุตสาหกรรมเกษตรหลักของภาค ยกระดับ
อุตสาหกรรมประมง โดยปรับปรุงตลาดสัตว์น้้าและพ้ืนโรงคลุมท่าเทียบเรือประมงปัตตานี และส่งเสริม  
การแปรรูปการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า การสนับสนุนการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือยกระดับ 
การแปรรูปและเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ในพ้ืนที่ ยกระดับเกษตรกรรายย่อย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไปสู่
ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรมืออาชีพ Smart Entrepreneur Smart SMEs และ Startup การจัดตั้งโรงงานแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตรครบวงจร พัฒนาศกัยภาพตลาดและจับคู่เจรจาธุรกิจการค้ากับผู้ประกอบตลาดปศุสัตว์ 

2.4.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเมืองสุไหงโก-ลก และเมืองเบตง ให้เป็นเมืองการค้าและ 
เมืองท่องเที่ยวชายแดน และพัฒนาเมืองยะลาให้เป็นเมืองน่าอยู่และศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาคใต้ชายแดน 

ผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ 2 ในช่วง 5 ปีแรกของแผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน  
(2560 - 2564) พบว่าการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวและเมืองการค้าชายแดนหลักของภาค ต่ ากว่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่ก าหนดให้รายได้จากการท่องเที่ยวขยายตัวไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10.0 ต่อปี และมูลค่าการค้า
ชายแดนขยายตัวไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4.0 ในปี 2562 และขยายตัวไม่ต่้ากว่าร้อยละ 5.0 ในปี 2563-2564 
โดยในปี 2562 รายได้จากการท่องเที่ยวมีอัตราการขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.2 ในขณะที่ปี 2563 และ 
ปี 2564 มีอัตราการหดตัว ร้อยละ 66.4 และร้อยละ 61.8 ตามล้าดับ ส้าหรับตัวชี้วัดมูลค่าการค้าชายแดน
ของภาคใต้ชายแดนที่ก้าหนดค่าเป้าหมายให้เพ่ิมขึ้นปีละไม่ต่้ากว่าร้อยละ 10.0 ซึ่งบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด
เฉพาะในปี 2562 ที่มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 14.0 ในขณะที่ในช่วงปี 2563 มีอัตรการหดตัวอย่างรุนแรง
เหลือ ร้อยละ 21.7 และในปี 2564 เริ่มปรับตัวดีขึ้นโดยมีอัตราการขยายตัว ร้อยละ 4.3 เนื่องจาก
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท้าให้มีการประกาศปิดด่าน
พรมแดนไม่ให้มีการเดินทางข้ามแดนระหว่างประเทศ (ไทย - มาเลเซีย) ในบางช่วง นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
และชาวต่างชาติไม่สามารถท่องเที่ยวได้ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย และสิงคโปร์ซึ่ ง เป็น 
กลุ่มนักท่องเที่ยวหลักของภาค อีกทั้งบริเวณด่านพรมแดนมีการควบคุมการส่งออกสินค้าอย่างเข้มงวด อย่างไรก็ตาม 
มาตรการต่างๆ เริ่มคลี่คลายและเริ่มเปิดประเทศให้มีการขนส่งสินค้าผ่านแดนมากข้ึน 

ตารางท่ี ๓7 : ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานรวม ยุทธศาสตร์ที่ 2 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
และผลการด าเนินงาน 2562 2563 2564 

อัตราการขยายตัว 
รายได้การท่องเที่ยว 

ค่าเป้าหมาย 
ขยายตัวไม่ต่้ากว่า 

ร้อยละ ๑๐.0 
ขยายตัวไม่ต่้ากว่า 

ร้อยละ ๑๐.0 
ขยายตัวไม่ต่้ากว่า 

ร้อยละ ๑๐.0 

ผลการด้าเนินงาน ร้อยละ 0.2 หดตัวร้อยละ 66.4 หดตัวร้อยละ 61.8 

มูลค่าการค้าชายแดน 
ค่าเป้าหมาย 

ขยายตัวไม่ต่้ากว่า 
ร้อยละ ๔.0 

ขยายตัวไม่ต่้ากว่า 
ร้อยละ ๕.0 

ขยายตัวไม่ต่้ากว่า 
ร้อยละ ๕.0 

ผลการด้าเนินงาน ร้อยละ 14.0 หดตัวร้อยละ 21.7 ร้อยละ 4.3  



 

เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาคใต้ชายแดน (พ.ศ. 2566 – 2570) ๒๘ 

ผลการด าเนินงานตามแนวทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 สรุปได้ ดังนี้ 

1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเมืองชายแดน 
และเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาคให้เพียงพอและได้มาตรฐาน  โดยให้ความส้าคัญกับการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ้านวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน เพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวและการค้าการลงทุน
ของเมืองชายแดนและเมืองเศรษฐกิจ และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนนราธิวาส การเชื่อมโยงโครงข่าย
คมนาคมท้ังทางบก ทางน้้าและทางอากาศ การพัฒนาด่านพรมแดนทั้ง 4 ด่าน (สุไหงโก-ลก ตากใบ และบูเก๊ะ
ตา จังหวัดนราธิวาส และด่านเบตง จังหวัดยะลา) ให้มีมาตรฐาน เพ่ือสร้างการเติบโตให้กับเศรษฐกิจของภาค 
ได้ด้าเนินการพัฒนาที่ส้าคัญ อาทิ การก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง อ้าเภอเบตงจังหวัดยะลา โครงการก่อสร้าง
อาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ และสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ พร้อมครุภัณฑ์อ้านวยความสะดวกท่าอากาศยาน 
ท่าอากาศยานนราธิวาส ต้าบลโคกเคียน อ้าเภอเมืองนราธิวาส การปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 410  
เชื่อมสู่อ้าเภอเบตง และการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 4056 และ 4057 เชื่อมด่านศุลกากรสุไหงโก–ลก – 
ด่านชายแดนบูเก๊ะตา การปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 42 – สี่แยกสะพานปลา ต้าบลบานา อ้าเภอเมือง
ปัตตานี เพ่ืออ้านวยความสะดวกการขนส่งสินค้าจากเขตอุตสาหกรรมในพ้ืนที ่

2) การพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองชายแดนและแหล่งท่องเที่ยวเชิงเวศและ
วัฒนธรรมในพื้นที่ตอนในของภาค โดยให้ความส้าคัญกับการการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวส้าคัญให้มีความ
สะดวกและได้มาตรฐาน มีโครงการส้าคัญ อาทิ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง 
(ก่อสร้างระบบส่งน้้าเพ่ือการบริโภคและพัฒนาพ้ืนที่ต่อเนื่องเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง)  
พัฒนาทางหลวงหลักท่ีเชื่อมโยงสู่แหล่งท่องเที่ยวของภาคเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว และการปรับปรุงภูมิทัศน์
และที่พักริมทางเบตงสู่ทะเลสาบป่าบาลา - ฮาลา อ้าเภอเบตง จังหวัดยะลา การจัดงานเทศกาลเพ่ือส่งเสริม 
การท่องเที่ยวของดีแต่ละจังหวัด จัดงานวันลองกอง การจัดงานตามประเพณีวัฒนธรรมแหล่งท่องเที่ยวหลัก 
เช่น เทศกาลไหว้ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว เป็นต้น 

3) การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและส่งเสริมด้านการค้าการลงทุน โดยสนับสนุน 
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส อาทิ เร่งรัดการจัดหาพ้ืนที่เพ่ือพัฒนาเป็นเขตนิคมอุตสาหกรรม
นราธิวาส ในพ้ืนที่อ้าเภอยี่งอ พัฒนาผังเมืองรวมเมืองเบตง ระยะ 2 เพ่ือเป็นเมืองการค้าและเมืองท่องเที่ยว
ชายแดน ปรับปรุงถนนเพ่ือการรองรับเขตอุตสาหกรรมท่าเทียบเรือและการท่องเที่ยว พัฒนาอุตสาหกรรม 
เพ่ือการสร้างงานที่ยั่งยืนในพ้ืนที่ภาคใต้ชายแดน (Hand in Hand) การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพ่ือรองรับ 
การลงทุนในพ้ืนที่อุตสาหกรรมแห่งใหม่ โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนภาคใต้ โดยการเชื่อมโยงจับคู่
เจรจาธุรกิจการค้า และจัดงานแสดงและจ้าหน่ายสินค้าจังหวัดชายแดนใต้ 

2.4.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 

ผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ในช่วง 4 ปีแรก ของแผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน 
(2560 - 2564) พบว่า ตัวช้ีวัดสัดส่วนคนจนภาคใต้ชายแดนลดลง โดยในปี 2562 สัดส่วนคนจนภาคใต้
ชายแดนคิดเป็น ร้อยละ 24.1 บรรลุค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ให้ลดลงน้อยกว่า ร้อยละ 29.0 และในปี 
2563 สัดส่วนคนจนของภาคใต้ชายแดนคิดเป็น ร้อยละ 29.6 สูงกว่าค่าเป้าหมาย ที่ก้าหนดให้ลดลง 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 28.0 ส้าหรับ ตัวชี้วัดอัตราการว่างงาน ในปี 2562 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.5 และในปี 
2563 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.4 ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมาย ที่ก้าหนดให้ลดลงปีละไม่ต่้ากว่าร้อยละ 2.0 เนื่องจากปัญหา
ความยากจนยังเป็นปัญหาส้าคัญที่มาอย่างยาวนานในพ้ืนที่ภาคใต้ชายแดน จากปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบ 



 

เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาคใต้ชายแดน (พ.ศ. 2566 – 2570) ๒๙ 

ในพ้ืนที่ภาคใต้ชายแดน ที่ส่งผลกระทบต่อการค้า การลงทุน และการจ้างงาน เป็นอุปสรรคต่อการประกอบ
อาชีพและการสร้างรายได้ของประชาชน นอกจากนี้ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรที่มีการผลิตแบบ
ดั้งเดิม และเป็นเกษตรกรรายย่อย มีรายได้ครัวเรือนต่้า ท้าให้เป็นข้อจ้ากัดในการพัฒนาทั้งด้านการศึกษา  
ด้านสาธารณสุข การเข้าถึงบริการภาครัฐอ่ืน ๆ รวมทั้ง ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท้าให้กลุ่มแรงงานที่เคลื่อนย้ายออกไปท้างานในภูมิภาคอ่ืนหรือต่างประเทศ  
ถูกเลิกจ้างและกลับมายังภูมิล้าเนา ส่งผลให้เกิดภาวะพ่ึงพิงครัวเรือนสูง 

ตารางท่ี 38 : ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานรวม ยุทธศาสตร์ที่ 3 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงาน 2562 2563 

สัดส่วนคนจน 
ค่าเป้าหมาย 

ลดลงน้อยกว่า 
ร้อยละ ๒๙.๐ 

ลดลงน้อยกว่า 
ร้อยละ ๒๘.๐ 

ผลการด้าเนินงาน ร้อยละ 24.1 ร้อยละ 29.6 

อัตราการว่างงาน 
ค่าเป้าหมาย 

ลดลงน้อยกว่า 
ร้อยละ ๒.๐ 

ลดลงน้อยกว่า 
ร้อยละ ๒.๐ 

ผลการด้าเนินงาน ร้อยละ 2.5 ร้อยละ 4.4 

ผลการด าเนินงานตามแนวทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 สรุปได้ ดังนี้ 

1) พัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ด้านการศึกษาและสาธารณสุข  โดยให้
ความส้าคัญกับ การยกระดับคุณภาพการศึกษา ทั้งกระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ การพัฒนาหลักสูตร
ให้สอดคล้องกับการสร้างอาชีพในอนาคต การติวเข้มให้กับเด็กนักเรียนได้เข้าถึงติวเตอร์ที่มีชื่อเสียง
ระดับประเทศควบคู่กับมาตรการเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินให้กับบุคลากรครูในพ้ืนที่  
การพัฒนาศูนย์เรียนรู้นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือสร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้กับเยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปในพ้ืนที่ เพ่ือเตรียมความพร้อมส้าหรับการประกอบอาชีพ การพัฒนาด้านบริการสาธารณสุข
และสุขภาวะของประชาชน โดยเน้นการเข้าถึงบริการสุขภาพ การดูแลด้านสุขภาพให้กับประชาชนทุกช่วงวัย 
การดูแลกลุ่มคนยากจนและกลุ่มเปราะบาง มีโครงการที่ส้าคัญ อาทิ โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพ
การศึกษา โครงการพัฒนาระบบการบริการการแพทย์ฉุกเฉินเพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนในพ้ืนที่ 
โครงการส่งเสริมการพัฒนาสุขภาวะของประชาชนทุกช่วงวัย การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินและระบบ  
ส่งต่อผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพ การพัฒนาบริการทางการแพทย์แผนไทย  โครงการบูรณาการเชิงรุกดูแล 
ผู้เปราะบางด้อยโอกาสสู่ชุมชน 3 จังหวัดชายแดน เป็นต้น 

2) พัฒนาและสนับสนุนทักษะฝีมือแรงงาน โดยเน้นการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน 
ทั้งในและนอกระบบการศึกษา ให้สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการของตลาดแรงงาน  
มีโครงการที่ส้าคัญ อาทิ โครงการพัฒนาการอาชีวศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพ่ือพัฒนาก้าลังคน 
ทีต่อบสนองความต้องการเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการการพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

3) ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ให้ความส้าคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนระดับฐานรากให้มีความเข้มแข็ง มีโครงการส้าคัญ อาทิ โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชน (แพทย์ฉุกเฉิน-ส่งต่อ/อนามัยแม่เด็ก) โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
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ให้กับชุมชน (พัฒนาศักยภาพคน สานพลังประชารัฐ สร้างงาน อาชีพ ผู้ประสบปัญหาทางสังคม) โครงการ
พัฒนาเศรษฐกิจและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน (ส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพ่ือพัฒนาสินค้า
และบริการการท่องเที่ยว) เป็นต้น  

3. บริบทการเปลี่ยนแปลงส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อภาค 

3.1 บริบทการเปลี่ยนแปลง 

3.1.1 การเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมดิจิทัล การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคดิจิทัลที่มีการน้าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้ประโยชน์ในภาคส่วนต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง อาทิ การใช้ระบบเทคโนโลยีอัตโนมัติในการผลิต  
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรม การใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล  
เพ่ือพัฒนามาตรฐานการผลิตและบริการเพ่ือลดต้นทุนและตอบสนองต่อตลาดยุคใหม่ และแนวโน้มการเติบโต
ของธุรกิจ e-Commerce กับบริการด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เพ่ือกระจายสินค้าให้ถึงมือผู้บริโภคโดยตรง 
ดังนั้น จึงมีความจ้าเป็นที่จะต้องยกระดับการพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์โดยการด้าเนินธุรกิจในรูปแบบ 
B2C (Business to Consumer) ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมืออาชีพ การใช้ข้อมูล Big Data เพ่ือก้าหนด
ทิศทางธุรกิจเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค และการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษา เป็นต้น 

3.1.2 การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศจากผลกระทบของภาวะโลกร้อนท้าให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติ อุทกภัย ฝนทิ้งช่วง ลมพายุ 
การกัดเซาะชายฝั่ง ที่มีความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้น ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน และผลกระทบ
ต่อภาคเกษตร ที่พ่ึงพาสภาพอากาศและฤดูกาลตามธรรมชาติที่เหมาะสม รวมทั้งมีความเสี่ย งต่อการเกิดโรค
ระบาดในพืชและสัตว์ การแพร่ระบาดของโรคตามฤดูกาล โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้้าได้มากขึ้น 

3.1.3 การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากร การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศ
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ อาจส่งผลให้เกิดการขาดแคลนแรงงานในอนาคต น้าไปสู่ความต้องการวัยแรงงานเพ่ิมขึ้น 
จะเป็นโอกาสของภาคใต้ชายแดนที่ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยแรงงาน โดยการพัฒนาทักษะความรู้  
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานของประเทศ เพ่ือทดแทนการน้าเข้าแรงงานต่างด้าว 

3.1.4 การขยายตัวของความเป็นเมือง ก่อให้เกิดประโยชน์กับเศรษฐกิจและสังคมในหลายมิติ 
ทั้งด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค เพ่ือรองรับความเป็นเมือง เช่น ท่าอากาศยาน 
และถนน เสริมสร้างโอกาสให้แก่ภาคส่วนต่าง ๆ มีบทบาทและใช้ประโยชน์จากการเติบโตของเมืองและ
ตอบสนองต่อความต้องการในด้ารงชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลต่อเมืองในหลายมิติ โดยเฉพาะเมืองการค้าชายแดนและ 
เมืองท่องเที่ยวชายแดน ท้าให้ภาคธุรกิจการค้าและบริการจ้าเป็นต้องเร่งปรับตัว น้าเทคโนโลยีดิจิทัล  
มาประยุกต์ใช้มากขึ้น ภาครัฐเพ่ิมบทบาทในการสนับสนุนสิ่งอ้านวยความสะดวก รองรับการพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะ 
(Smart City) เพ่ือให้มีการบริหารจัดการเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.1.5 การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผู้บริโภคต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การบริโภคที่ยั่งยืน การใช้ทรัพยากรอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การบริโภคที่พอดี บริโภคให้น้อยลงโดยเน้น
แนวคิดการจัดการขยะ 4Rs (Rethink, Reduce, Reuse, Recycle) ท้าได้หลายวิธี อาทิ การใช้กระดาษ 
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด จะช่วยลดการตัดต้นไม้ลงได้ การกินอาหารก็ควรกินให้หมดไม่เหลือให้เป็นขยะเน่าเสีย  
ซึ่งการรีไซเคิลขยะในบ้าน จะช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การเริ่มหันมารับประทาน Plant-Based Food  
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(การบริโภคผลิตภัณฑ์จากพืช) นอกจากที่จะท้าให้คนมีสุขภาพที่ดีแล้ว ยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ประมาณร้อยละ 30 – 90 หากเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากสัตว์ ผลิตภัณฑ์ออแกนิค ท้าให้การผลิตอาหาร
และวัตถุดิบจึงเน้นให้ความส้าคัญกับความปลอดภัยของผู้บริโภค ซึ่งภาคใต้ชายแดนสินค้าเกษตรส่วนใหญ่ 
ยังมีกระบวนการผลิตสินค้าแบบออแกนิคอาศัยธรรมชาติในการเติบโตของสินค้าเกษตรและด้วยกายภาพที่ตั้ง  
ที่มีธรรมชาติที่สมบูรณ์มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง จึงสามารถผลิตอาหารปลอดภัยที่สอดคล้องกับ 
ความต้องการของผู้บริโภคได้ 

3.1.6 ภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย ผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย – 
ยูเครน และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้ภาวะเศรษฐกิจโลก  
หดตัวอย่างรุนแรง หลายประเทศต้องพ่ึงพาแหล่งพลังงาน (น้้ามันและก๊าซธรรมชาติ) จากรัสเซีย รวมทั้งราคา
ปุ๋ยเคมีและอาหารสัตว์ปรับตัวสูงขึ้น ท้าให้ต้นทุนการผลิตในภาคการเกษตร อุตสาหกรรมและบริการเพิ่มสูงขึ้น 
ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคปรับตัวสูงขึ้นตาม ส่งผลต่อค่าครองชีพของประชาชน โดยเฉพาะครัวเรือนยากจน
และกลุ่มเปราะบาง ด้วยเหตุนี้ท้าให้หลายประเทศทั่วโลกประสบปัญหาภาวะเงินเฟ้อที่รุนแรง  

3.2 บทวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมของภาค 

3.2.1 ศักยภาพและโอกาส 

1) ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายทางชีวภาพ  
ภาคใต้ชายแดนมีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่อยู่ในเขตร้อนชื้น เหมาะสมต่อการเพาะปลูกพืชเขตร้อน 
โดยเฉพาะ ยางพารา ไม้ผล ปาล์มน้้ามัน รวมทั้งเป็นแหล่งประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่ส้าคัญของประเทศ  
มีวัตถุดิบในการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร อาทิ การแปรรูปยางพารา ไม้ยางพารา ปาล์มน้้ามัน อุตสาหกรรม
ประมง และอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลเพ่ือการส่งออก พ้ืนที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นอุตสาหกรรม 
แปรรูปเกษตรโดยเฉพาะพ้ืนที่อ้าเภอหนองจิกและเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี รวมทั้งเป็นที่ตั้งของเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนราธิวาสที่สามารถดึงดูดให้มีการลงทุนเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจในพ้ืนที่ได้มากขึ้น  
มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่สวยงาม ทั้งทางบก (ป่าบาลา - ฮาลา) และทางทะเล (หาดตะโละกาโปร์ หาดแฆแฆ 
จังหวัดปัตตานี และหาดนราทัศน์ จังหวัดนราธิวาส) เหมาะแก่การเป็น แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่สามารถ
พัฒนาการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและมีระบบรักษาความปลอดภัยเป็นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยว 

2) มีโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ชายแดนกับประเทศมาเลเซีย
และอาเซียนตอนใต้ โดยมีเมืองชายแดนเป็นจุดที่ตั้งที่ เปรียบในการเชื่อมโยงการพัฒนาระหว่างพ้ืนที่ 
ภาคใต้ชายแดนกับประเทศมาเลเซีย (รัฐกลันตัน และรัฐเปรัก) และสิงคโปร์ มีชายแดนเบตง และสุไหงโก-ลก มี
ศักยภาพเป็นเมืองเศรษฐกิจชายแดน รวมทั้ งมีการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศส่ งผลต่อ 
การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งสามารถเชื่อมโยงทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้กรอบความร่วมมือการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย (IMT - GT) โครงการพัฒนาร่วมไทย – มาเลเซีย (JDA) และ
โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมส้าหรับพ้ืนที่ชายแดนไทย – มาเลเซีย (JDS) เพ่ือสร้างโอกาสในการขยาย 
ความร่วมมือในการพัฒนาด้านต่างๆ โดยเฉพาะการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือสนับสนุนการค้าการลงทุน 
เพ่ิมการขยายตัวของเศรษฐกิจ  

3) โครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนวัยเด็กและวัยแรงงานสูง โดยพัฒนาความรู้และ
ทักษะไปสู่แรงงานที่มีฝีมือ รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของภาค ใช้ก้าลังคนในวัยแรงงานเพ่ือพัฒนา  
การเติบโตทางเศรษฐกิจและสนับสนุนก้าลังแรงงานของประเทศเพ่ือทดแทนการน้าเข้าแรงงาน มีการเตรียม
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ความพร้อมตั้งแต่วัยเด็กโดยการยกระดับคุณภาพการศึกษา สามารถปรับตัวให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต โดยใช้สถาบันการศึกษาเป็นแหล่งองค์ความรู้และวิจัยนวัตกรรมในการพัฒนาก้าลังคนของภาคให้มี
คุณภาพทัดเทียมกับประเทศ โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและทักษะด้านภาษา เพ่ือให้ได้ก้าลัง
แรงงานที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในประเทศและต่างประเทศ มีอาชีพ 
ที่พ่ึงตนเองได้ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ปัญหาคนจนข้ามรุ่น ลดความเหลื่อมล้้า สร้างโอกาสและ  
ความเสมอทางสังคมได้มากขึ้น 

4) สังคมพหุวัฒนธรรมท าให้มีความโดดเด่นของวัฒนธรรมของแต่ละชาติพันธุ์ที่
หลากหลาย (Multicultural Society) ต่อยอดสู่การท่องเที่ยวและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน อัตลักษณ์เฉพาะ 
ทั้งวิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรมที่โดดเด่นและความหลากหลายของสถาปัตยกรรม ศาสนสถาน อาหาร และ  
เครื่องแต่งกาย สามารถต่อยอดไปสู่การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เช่น การท่องเที่ยวเมืองเก่าปัตตานี  
มัสยิดกรือเซะ ศาลเจ้าแม่ลิ้มก่อเหนี่ยว พุทธอุทยานเขากง และหมู่บ้านปิยมิตร เป็นต้น การท่องเที่ยวชุมชน
ประมงชายฝั่ง และการท่องเที่ยวเชิงอาหาร  

5) นโยบายของรัฐบาลให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง เป็นปัจจัยส้าคัญที่จะก่อให้เกิดความสงบสุขในพ้ืนที่และ 
เป็นโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชน รวมถึงการพัฒนาสังคมเพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน แผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

3.2.2 ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย 

1) เศรษฐกิจหลักของภาคมีอัตราการขยายตัวในระดับต่ า เนื่องจากพึ่งพาภาคเกษตร 
ที่มีปัญหาประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการ โครงสร้างเศรษฐกิจที่ต้องพ่ึงพาภาคเกษตร เกษตรกร 
ส่วนใหญ่เป็นเกษตรรายย่อยท้าเกษตรแบบพืชเชิงเดี่ยวมีการผลิตแบบดั้งเดิม ท้าให้มีรายได้ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับ
ปริมาณผลผลิตและราคาตลาด และทรัพยากรทางทะเลที่เสื่อมโทรมส่งผลต่อการท้าประมง ทั้งประมงชายฝั่ง
และประมงเชิงพาณิชย์ ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมมีการแปรรูปเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมน้อยและใช้เทคโนโลยีขั้นต้น  
รวมทั้งขาดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการผลผลิตและการตลาดอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้รายได้ต่อหัว
ประชากรต่้ากว่าประเทศมาก และมีสัดส่วนคนจนสูงที่สุดในประเทศ  

2) ผลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผล
ต่อเศรษฐกิจและสังคมของภาค โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยว ภาคบริการและภาคเกษตรที่หดตัวรุนแรง  
จากมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีการปิดด่านพรมแดนกับ
ประเทศมาเลเซียทั้ง ๔ ด่าน ท้าให้กลุ่มนักท่องเที่ยวไม่สามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวได้ ธุรกิจด้าน  
การท่องเที่ยวและบริการต้องปิดบริการชั่วคราวหรือหยุดกิจการ ส่งผลกระทบต่อการจ้างงาน แรงงานถูกเลิก
จ้างจ านวนมากเกิดอัตราการว่างงานสูง แรงงานไทยในต่างประเทศเดินทางกลับภูมิล้าเนา ท้าให้มีอัตรา
พ่ึงพิงครัวเรือนสูง การส่งออกสินค้าเกษตรหลัก (ยางพารา ประมงและไม้ผล) ลดลง มีการตรวจสอบคุณภาพ
สินค้าส่งออกมากขึ้น และจากราคาน้้ามันที่ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนในระบบขนส่งโลจิสติกส์เพ่ิมขึ้น 
ประชาชนไม่มีความพร้อม ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการด้ารงชีวิต ทั้งการท้างาน การเข้าถึงการช่วยเหลือ
จากสวัสดิการของรัฐ เด็กและเยาวชนในครัวเรือนยากจนและกลุ่มเปราะบางขาดเครื่องมือที่เป็นเทคโนโลยีเพ่ือ
เข้าถึงระบบการเรียนด้วยระบบออนไลน์  
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3) การผลิตภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรของภาคที่พึ่งพาการส่งออก 
ได้รับผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้าและเศรษฐกิจโลกถดถอย  อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรของ
ภาคส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมต้นน้้าเพ่ือการส่งออก เพ่ือเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปลายน้้าในต่างประเทศ  
ได้รับผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้าโดยการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานอย่างเข้มข้นจากประเทศ 
ผู้น้าเข้าหลัก ท้าให้ราคาสินค้าเกษตรมีความผันผวน เกษตรกรมีรายได้ไม่มั่นคง และผู้ประกอบการมีต้นทุน  
การผลิตสูงขึ้นจากการปรับตัวเพ่ือยกระดับคุณภาพการผลิตสินค้าให้มีมาตรฐานสากล 

4) การขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมประมง ส่งผลให้การเข้ามาของแรงงาน 
ต่างด้าวไร้ฝีมืออย่างผิดกฎหมาย โดยเฉพาะสาขาเกษตรและประมง ท้าให้ผู้ประกอบการมีต้นทุนการจ้างแรงงาน 
ถูกกฎหมายสูง ส่งผลให้มีการลักลอบน้าเข้าแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมืออย่างผิดกฎหมาย ซึ่งน้าไปสู่ปัญหาการเกิดโรค
ระบาด ปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาอาชญากรรม และปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นภาระค่าใช้จ่ายของภาครัฐ ในการ
ควบคุมและแก้ไขปัญหา  

5) สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งผลต่อเศรษฐกิจและ
สังคมของภาค ภาพลักษณ์ความไม่ปลอดภัยจากสถานการณ์ความไม่สงบ ท้าให้นักลงทุนขาดความเชื่อมั่น  
ที่จะเข้ามาลงทุน การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ้านวยความสะดวกชะลอตัว นักท่องเที่ยวไม่เชื่อมั่นต่อ 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประชาชนไม่สามารถด้าเนินชีวิตได้ตามปกติ ส่งผลให้เศรษฐกิจเติบโตช้า 
ก่อให้เกิดปัญหาด้านสังคมสะสม ทั้งปัญหาความยากจน คุณภาพชีวิต และมีอัตราการว่างงานสูงที่สุดของประเทศ 
ก่อให้เกิดปัญหาความไม่เสมอภาคและเหลื่อมล้้าทางสังคม 

6) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตต่ าสุดของประเทศทุกด้าน มีปัญหาความยากจนและความ
เหลื่อมล้ า มีครัวเรือนยากจน ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง ผู้ว่างงาน สูงสุดของประเทศ โดยเฉพาะผู้ประกอบ
อาชีพเกษตรและประมงชายฝั่ง ปัญหาด้านการศึกษา ระดับการศึกษาของแรงงานส่วนใหญ่ต่้ากว่าระดับ
ประถมศึกษา จ้านวนปีการศึกษาและผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาต่้าสุดของประเทศ และปัญหาด้านสาธารณสุข 
โดยเฉพาะแม่และเด็กที่มีอัตราการตายสูง มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการในเด็ก มีบุคลากรทางการแพทย์ไม่เพียงพอ 
การแพร่ระบาดของประจ้าถิน่และการเกิดโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้้า ท้าให้โอกาสในการหลุดพ้นจากกับดักความยากจน
ได้ยาก ส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล้้าและความไม่เสมอภาคในสังคมมากยิ่งขึ้น 

7) ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมและมีปัญหาภัยพิบัติที่ส่งผลต่อการเติบโต 
ทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาค มีการรุกล้้าพ้ืนที่ขยายพันธุ์สัตว์น้้า เพ่ือการท้าประมงและ
เพาะเลี้ยงชายฝั่ง และการใช้เครื่องมือจับสัตว์น้้าที่ไม่ถูกต้อง การตื้นเขินของอ่าวปัตตานีและน้้าเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรมและบ้านเรือนชุมชน ท้าให้ทรัพยากรประมงลดลง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
มีแนวโน้มเกิดขึ้นเร็วและรุนแรง และปัญหาอุทกภัยจากการบุกรุกพ้ืนที่ป่าต้นน้้าเพ่ือท้าการเกษตรท้าให้น้้าป่า 
ไหลหลากและท่วมขังในพื้นที่ราบลุ่มน้้าของภาครุนแรงมากข้ึน ท้าให้เกิดปัญหาน้้าท่วมซ้้าซากในพื้นที่เศรษฐกิจ
และพ้ืนที่การเกษตร ส่งผลให้ผลผลิตยางพาราลดลง เกิดโรคระบาดในพืชและสัตว์ และเกิดพายุที่รุนแรง  
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อรายได้และความเป็นอยู่  
ของประชาชนส่วนใหญ่ของภาคที่ประกอบอาชีพเกษตรและประมง 
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4. เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค 

4.1 บทบาทของภาค ภาคใต้ชายแดนมีบทบาทส้าคัญในการเป็นเมืองชายแดนเชื่อมโยงการค้า  
การลงทุน และการท่องเที่ยว จากความได้เปรียบทางกายภาพที่ตั้งซึ่งเชื่อมโยงกับภาคใต้และประเทศมาเลเซีย 
โดยมีเมืองเศรษฐกิจชายแดนที่ส้าคัญ ๒ เมืองหลัก คือ เมืองเบตงและเมืองสุไหงโก-ลก และได้ก้าหนด 
ให้จังหวัดยะลาเป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาค นอกจากนี้ภาคใต้ชายแดนเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร
หลัก อาทิ ยางพารา ไม้ผล และประมง และอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปเพ่ือการส่งออกที่ส้าคัญของประเทศ 
รวมทั้งมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ที่เป็นฐานการผลิตและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม และ
อาหารพ้ืนถิ่นที่เป็นอัตลักษณ์ มีสังคมแบบพหุวัฒนธรรม สามารถน้าความโดดเด่นของวิถีความเป็นอยู่ 
มาต่อยอดสู่การท่องเที่ยวเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับชุมชน อย่างไรก็ตาม ในพ้ืนที่ภาคใต้ชายแดนยังมีภาพลักษณ์ 
ความไม่ปลอดภัยจากสถานการณ์ความไม่สงบ ท้าให้ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในด้านการค้า การลงทุน และ 
การท่องเที่ยว ตลอดจนมีประชาชนมีคุณภาพชีวิตต่้า มปีัญหาความยากจนสูงสุดของประเทศ 

4.2 ทิศทางการพัฒนาภาค เน้นการพัฒนาเมืองเศรษฐกิจชายแดนเชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบ้าน  
การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปมูลค่าสูงเพ่ือการส่งออก  
บนฐานการใช้ทรัพยากรที่สมดุล ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน  
และสงบสุข ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม โดยก้าหนดทิศทางการพัฒนาภาคใต้ชายแดน (SB Direction)  
ที่ให้ความส้าคัญกับการพัฒนา PEACE ได้แก่ การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
มูลค่าสูงเพ่ือการส่งออก โดยเฉพาะยางพารา และปาล์มน้้ามัน (P: Para Rubber and Palm Oil Product 
Development) พัฒนาการท่องเที่ยวเมืองชายแดน เชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และแหล่งท่องเที่ยว
วัฒนธรรมบริ เวณพ้ืนที่ตอนในของภาค (E: Eco - tourism)  และใช้ฐานทรัพยากรธรรมชาติ ที่ มี 
ความหลากหลายทางชีวภาพสูงและสังคมพหุวัฒนธรรมในการพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ที่เป็นเป็นสินค้ามูลค่าสูง (A: Agricultural Value Addition) พัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม (C: Culture of Diversity) และพัฒนาเมือง
เศรษฐกิจชายแดนเพ่ือสนับสนุนการค้าการลงทุนเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน (E: Economic Linkage) 



 

เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาคใต้ชายแดน (พ.ศ. 2566 – 2570) ๓๕ 

4.3 เป้าหมายการพัฒนาภาค พัฒนาภาคใต้ชายแดนให้เป็น “ฐานเศรษฐกิจชายแดนที่ม่ันคง  
บนสังคมพหุวัฒนธรรม” 

4.4 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  

ตัวชี้วัด ค่าฐาน ค่าเป้าหมาย 
2566 - 2570 

1. อัตราการขยายตัวผลิตภัณฑ ์
ภาคใต้ชายแดน (ร้อยละ) 

มูลค่าผลติภณัฑ์ภาค 
แบบปริมาณลูกโซ่  

เฉลี่ยปี ๒๕๖๐-๒๕๖๓ 
77,965.47 ล้านบาท 

อัตราการขยายตัวผลติภณัฑ์ภาค 
เฉลี่ยปี ๒๕๖๐-๒๕๖๓  
หดตัวร้อยละ 0.9 ต่อป ี

อัตราการขยายตัวผลติภณัฑ์ภาคเฉลี่ย
ร้อยละ 4.3 ต่อป ี

2. สัมประสิทธ์ิความไม่เสมอภาค  
(Gini Coefficient) ในการกระจาย
รายได้ของภาคใต้ชายแดน 

ปี 2562 
0.451 

ลดลง 
ต่้ากว่า 0.451 

4.5 แนวทางการพัฒนา 

4.5.1 พัฒนาคุณภาพการผลิตและการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรหลัก 

ของภาค โดยมีแนวทางการพัฒนาที่ส้าคัญ ดังนี้ 

ตัวชี้วัด ค่าฐาน ค่าเป้าหมาย 
2566 - 2570 

1. อัตราการขยายตัว 
ผลิตภณัฑ์ภาคเกษตร 
ภาคใต้ชายแดน (ร้อยละ) 

มูลค่าเฉลี่ยผลติภณัฑ์ภาคเกษตร  
แบบปริมาณลูกโซ่  

เฉลี่ย ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๓ 
21,102.92 ล้านบาท 

อัตราการขยายตัวของผลิตภณัฑ ์
มวลรวมภาคเกษตร  

เฉลี่ยปี ๒๕๖๐-๒๕๖๓ 
หดตัวร้อยละ 3.1 ต่อป ี

อัตราการขยายตัว 
ผลิตภณัฑ์ภาคเกษตร 
เฉลี่ยร้อยละ 4.0 ต่อปี 

2. อัตราการขยายตัว 
ผลิตภณัฑ์สาขาอตุสาหกรรม 
ภาคใต้ชายแดน (ร้อยละ) 

มูลค่าเฉลี่ยผลติภณัฑ ์
สาขาอุตสาหกรรม แบบปรมิาณลกูโซ่  

เฉลี่ยปี ๒๕๖๐-๒๕๖๓ 
5,067.22 ล้านบาท 

หดตัวเฉลี่ยร้อยละ 8.5 ต่อป ี

ขยายตัวเฉลี่ย 
ไม่ต่้ากว่าร้อยละ 1.0 ต่อป ี

 

 



 

เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาคใต้ชายแดน (พ.ศ. 2566 – 2570) ๓๖ 

1) พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตรเป็นสินค้ามูลค่าสูง การเพ่ิมประสิทธิภาพ  
การผลิตสินค้าเกษตรหลัก ยางพารา ปาล์มน้้ามัน มะพร้าว และไม้ผล (ทุเรียน ลองกอง) รวมทั้งส่งเสริม  
การปลูกพืชเศรษฐกิจใหม่ที่มีมูลค่าสูงเป็นที่ต้องการของตลาด เพ่ือลดความเสี่ยงจากการพ่ึงพาพืชเศรษฐกิจ
หลักเพียงอย่างเดียว เพ่ิมปริมาณการผลิตปาล์มน้้ามันให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมแปรรูป
ในพ้ืนที่ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือเพ่ิมปริมาณและคุณภาพ
สินค้าเกษตรพัฒนาทักษะการเก็บเกี่ยวให้กับแรงงานภาคการเกษตร และการบริหารจัดการผลผลิตและระบบ
ขนส่งไม้ผล (Cold Chain Logistics) เพ่ือรักษาคุณภาพมาตรฐานผลผลิตจนถึงมือผู้บริโภค 

2) การเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (BCG Model)  
ส่งเสริมการน้าวัสดุเหลือใช้และอุตสาหกรรมแปรรูปในภาคการเกษตรมาใช้ให้เกิดคุณภาพสูงสุด สนับสนุน  
การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพในอุตสาหกรรมแปรรูปขั้นกลางน้้าและปลายน้้า รวมทั้งส่งเสริมการน้า
นวัตกรรม เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมไม้ยางพาราและเฟอร์นิเจอร์ที่ได้มาตรฐานสากลและเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรหลักของภาคให้เป็นผลิตภัณฑ์หรือสินค้ามูลค่าสูง 

3) ยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ของภาค โดยขยายการผลิตสินค้า
เกษตรอัตลักษณ์ที่มีมูลค่าสูงและเป็นที่ต้องการของตลาด อาทิ กล้วยหินบันนังสตา ส้มโอปูโกยะรัง ลองกอง
ตันหยงมัส เป็นต้น เป็นสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน โดยส่งเสริมการวิจัยและน้างานวิจัย นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและตอบสนองต่อการ
บริโภคสินค้ายุคใหม่ อาทิ ผลิตภัณฑ์เ พ่ือสุขภาพ อาหารเสริม เป็นต้น รวมทั้งสร้างแบรนด์สินค้า 
จากแหล่งก้าเนิด ส่งเสริมการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เพ่ือเป็นสินค้ามูลค่าสูง ตลอดจน
ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการบริโภคสินค้าอัตลักษณ์ในระดับประเทศ ให้เกิดการรับรู้และสามารถกระจาย
สินค้าออกไปได้ในวงกว้าง 

4) ยกระดับอุตสาหกรรมประมงทะเล การเพาะเลี้ยงชายฝั่งที่ เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม เพื่อการส่งออก โดยอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและบริเวณแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้้าหลัก
ของภาค พัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตชาวประมงพ้ืนบ้าน และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการท้าประมงทะเล
แบบยั่งยืน สนับสนุนการท้าประมงทะเลและการเพาะเลี้ยงชายฝั่งให้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎกติกาสากล 
และอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลที่มีคุณภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งยกระดับการอุตสาหกรรม
แปรรูปอาหารทะเลที่มีมาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม เป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง อาทิ อาหาร 
ที่เฉพาะเจาะจงในการส่งเสริมสุขภาพด้านต่างๆ (Functional Foods) อาหารสัตว์เลี้ยงมูลค่าสูง (Pet Food) 

5) ส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์และการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม เพ่ือเพ่ิม
ความมั่นคงด้านอาหาร สร้างอาชีพและเพ่ิมรายได้ โดยการวิจัยพัฒนาปรับปรุงพันธุ์เพ่ือเพ่ิมปริมาณสัตว์ 
ที่มีพันธุกรรมดี และกระจายสัตว์พันธุ์ดีให้แก่เกษตรกรเพ่ือขยายการเลี้ยงปศุสัตว์ที่ความเหมาะสมกับ 
สภาพภูมิอากาศและภูมิสังคม ให้มีปริมาณเพียงพอต่อการบริโภค และแปรรูปผลิตภัณฑ์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม  
ให้ได้มาตรฐานฮาลาลและมาตรฐานสากลเพ่ือรองรับตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ 

  



 

เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาคใต้ชายแดน (พ.ศ. 2566 – 2570) ๓๗ 

6) ส่งเสริมเกษตรกรและสถาบันเกษตรให้มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้
อย่างยั่งยืน โดยประยุกต์การท้าเกษตรกรรมยั่งยืนในครัวเรือนเกษตรกรรายย่อยให้สอดคล้องกับศักยภาพ 
ของพ้ืนที่ พัฒนากลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่หรือลูกหลานเกษตรกรเป็นเกษตรกรมืออาชีพ โดยสนับสนุนการใช้
ระบบการจัดการฟาร์มแบบเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) และเกษตรแม่นย้า (Precision Agriculture) 
และส่งเสริมการท้าธุรกิจการเกษตรแบบครบวงจร มีการเชื่อมโยงเครือข่ายในรูปแบบคลัสเตอร์ และบริหาร
จัดการร่วมกันในรูปเกษตรแปลงใหญ่เพ่ือลดต้นทุนการผลิต สนับสนุนการสร้างและพัฒนาองค์กร สถาบัน
เกษตรกร และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์การเกษตรให้มีความเข้มแข็ง สนับสนุนการเข้าถึง 
แหล่งความรู้และแหล่งเงินทุนอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง  

4.5.2 พัฒนาเมืองชายแดนให้เป็นเมืองเศรษฐกิจการค้า การท่องเที่ยว สามารถเชื่อมโยง
กับพื้นที่เศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านและอาเซียนตอนใต้ และพัฒนาเมืองยะลาเป็นศูนย์กลาง
เศรษฐกิจของภาคใต้ชายแดน โดยมีแนวทางการพัฒนาที่ส้าคัญ ดังนี้ 

ตัวชี้วัด ค่าฐาน ค่าเป้าหมาย 
2566 - 2570 

1. อัตราการขยายตัว 
มูลค่าการค้าชายแดน 
ภาคใต้ชายแดน (ร้อยละ) 

มูลค่าการค้าชายแดน 
เฉลี่ยปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
6,456.76 ล้านบาท 

อัตราการขยายตัว 
มูลค่าการค้าชายแดน 
เฉลี่ยปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
หดตัวร้อยละ 4.0 ต่อป ี

อัตราการขยายตัว 
มูลค่าการค้าชายแดน 
เฉลี่ยร้อยละ 1.5 ต่อป ี

2. อัตราการขยายตัว 
รายได้จากการท่องเที่ยว 
ภาคใต้ชายแดน (ร้อยละ) 

รายได้จากการท่องเที่ยว 
เฉลี่ยปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
5,126.27 ล้านบาท 

อัตราการขยายตัว 
รายได้จากการท่องเที่ยว 
เฉลี่ยปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

หดตัวร้อยละ 22.4 ต่อป ี

อัตราการขยายตัว 
รายได้จากการท่องเที่ยว 
เฉลี่ยร้อยละ 11.๐ ต่อป ี

1) พัฒนาด่านชายแดนไทย-มาเลเซีย ทั้ง 4 ด่าน (ด่านชายแดนเบตง ด่านชายแดน 
สุไหง-โกลก ด่านชายแดนตากใบ และด่านชายแดนบูเก๊ะตา) ให้ได้มาตรฐานสากลและเหมาะสมต่อ 
การเป็นประตูเศรษฐกิจของประเทศ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ้านวยความสะดวกบริเวณด่านชายแดน 
พ้ืนที่เศรษฐกิจบริเวณชายแดน พ้ืนที่เศรษฐกิจบริเวณชายแดน และเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจ และมีการบริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบ เชื่อมโยงการคมนาคมและโลจิสติกส์ทั้งภายในภาคกับภาคใต้และประเทศเพ่ือนบ้าน
เชื่อมโยงไปยังประเทศในแถบอาเซียนตอนใต้ ให้ครอบคลุมและมีมาตรฐานรองรับการขยายตัวด้านการค้า  
การลงทุนและการท่องเที่ยวเมืองชายแดนอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้ง
พัฒนาชุมชนบริเวณพ้ืนที่ชายแดน และพ้ืนที่เศรษฐกิจหลังด่านให้มีความพร้อมต่อการสร้างความเจริญเติบโต
ได้อย่างเต็มศักยภาพ เร่งรัดการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาสให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่ก้าหนด 
เพ่ือขยายการเติบโตทางเศรษฐกิจของภาค 



 

เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาคใต้ชายแดน (พ.ศ. 2566 – 2570) ๓๘ 

2) พัฒนาเมืองยะลาเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาค โดยจัดท้าแผนแม่บทเชิงพ้ืนที่ 
ของภาคผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคี และขับเคลื่อนการพัฒนาตามแผนแม่บทให้เกิดผลอย่างเป็น
รูปธรรม อาทิ ยกระดับระบบโครงสร้างพ้ืนฐานให้ครอบคลุมและได้มาตรฐาน พัฒนาเมืองยะลาเป็นเมืองอัจฉริยะ 
(Smart City) เพ่ือรองรับการเติบโตของเมืองในอนาคต  

3) พัฒนาเมืองชายแดนเบตง ให้เป็นเมืองน่าอยู่พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน บนฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย โดยใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ้านวยความสะดวกให้เต็ม
ศักยภาพ เพ่ือต่อยอดเศรษฐกิจหลัก (การท่องเที่ยว และเกษตรกรรม) และพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจใหม่ 
ให้เชื่อมโยงกับพ้ืนที่โดยรอบ เพ่ือรองรับการท่องเที่ยวและขยายการเติบโตของเมืองได้อย่างยั่งยืน 

4) พัฒนาการท่องเที่ยวชายแดน แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรมและเมืองเก่า โดยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ระบบบริการพ้ืนฐานและสิ่งอ้านวยความสะดวกให้
เพียงพอ และได้มาตรฐานความปลอดภัย ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติทั้งทางบกและทางทะเล อาทิ  
อัยเยอร์เวง ป่าบาลา – ฮาลา เกาะโลซิน เกาะยือลาปี เป็นต้น และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม อาทิ  
ย่านเมืองเก่ากือดาจีนอ (เมืองเก่าปัตตานี ) ยกระดับมาตรฐานการให้บริการ โดย พัฒนาบุคลากร 
ด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานวิชาชีพ อาทิ บาริสต้า มัคคุเทศก์ เพ่ือยกระดับรายได้ให้กับแรงงานในธุรกิจ
ท่องเที่ยวและบริการ พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาด
เพ่ือให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงข้อมูลการท่องเที่ยวแบบดิจิทัล  

4.5.3 ยกระดับรายได้ การศึกษา สมรรถนะแรงงาน และสาธารณสุข เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
และสันติสุข โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

ตัวชี้วัด ค่าฐาน ค่าเป้าหมาย 
2566 - 2570 

๑. สัดส่วนคนจน 
ภาคใต้ชายแดน (ร้อยละ) 

สัดส่วนคนจน ปี ๒๕๖๓ 
ร้อยละ 26.7 

สัดส่วนคนจนลดลงต่้ากว่า 
ร้อยละ 23.5 

2. อัตราการว่างงาน 
ภาคใต้ชายแดน (ร้อยละ) 

อัตราการว่างงาน ปี 2563 
ร้อยละ 4.4 

อัตราการว่างงานลดลงต่า้กว่า 
ร้อยละ 2.5 

1) ยกระดับรายได้ครัวเรือนและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) ให้สามารถด้าเนินการอย่างครบวงจร ทั้งด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด  
เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ เป็นการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน 
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจของวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ SMEs ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจ 
Startup โดยน้าผลการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการยกระดับการผลิตให้เป็น
สินค้าท่ีมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชน โดยใช้ฐานวัฒนธรรมเชื่อมโยงกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวที่หลากหลายและเพ่ิมช่องทางการจ้าหน่ายของฝากของที่ระลึก อาทิ ผ้าปาเต๊ะ ผ้าบาติก กรือโป๊ะ  
บูดู ปลากุเลาตากแห้ง ส่งเสริมระบบการจ้าหน่ายสินค้าชุมชนในระบบออนไลน์และออฟไลน์ และร่วมมือกับ
ห้างค้าปลีก ซูเปอร์มาร์เก็ต ค้าส่ง รวมทั้งการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ครอบคลุมและ
เพียงพอต่อการด้ารงชีวิต และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตชุมชน 
  



 

เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาคใต้ชายแดน (พ.ศ. 2566 – 2570) ๓๙ 

2) ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานทั้งในและนอกระบบการศึกษา  โดยการเพ่ิมทักษะ 
(Upskills) ปรับปรุงทักษะ (Reskills) และสร้างทักษะใหม่ (Newskills) ให้มีสมรรถนะที่จ้าเป็นต่อการประกอบ
อาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานของการลงทุนของอุตสาหกรรมเป้าหมายในพ้ืนที่ และ
สนับสนุนให้มีการตกลงความร่วมมือในการพัฒนาแรงงานร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษากับ สถาน
ประกอบการทั้งในและนอกพ้ืนที่ เพ่ือสร้างประสบการณ์ส้าหรับเตรียมความพร้อมก้าลังแรงงานให้เป็น
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในพื้นที่เพ่ิมมากขึ้น เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพแรงงานและสร้างรายได้สูงขึ้น 

3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เทียบเท่ากับเกณฑ์มาตรฐานของประเทศ  
โดยยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งในสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพของผู้เรียนทุกระดับ โดยเฉพาะเด็กยากจนและด้อยโอกาส และสนับสนุนการจัดการศึกษา การเรียนรู้
เพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขบนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม สนับสนุนการพัฒนาก้าลังคนให้มีสมรรถนะสูง  
เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน 

4) ส่งเสริมการพัฒนาสุขภาวะของประชาชนทุกช่วงวัย โดยพัฒนาให้ความรู้ 
ความเข้าใจแก่สตรีตั้งครรภ์ในการดูแลสุขภาพและมีทักษะการเลี้ยงดูทารก เสริมสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับเด็กท่ีมี
ภาวะทุพโภชนาการให้มีร่างกายที่แข็งแรงเติบโตเติบอย่างมีคุณภาพ เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข
ขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมการฉีดวัคซีนเพ่ือป้องกันโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้้า รวมทั้งการพัฒนาระบบการแพทย์
ฉุกเฉินและระบบส่งต่อผู้ป่วย ตลอดจนส่งเสริมการแพทย์แผนปัจจุบันควบคู่กับการพัฒนาการแพทย์ทางเลือก 
โดยสนับสนุนให้ศูนย์ผลิตสมุนไพรของภาคมีการผลิตยาสมุนไพรที่ได้มาตรฐานกระจายสู่สถานพยาบาลของภาค  

5) สร้างความเข้มแข็งในการด ารงชีวิตให้มีความม่ันคงบนสังคมพหุวัฒนธรรม  
โดยสนับสนุนให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงระบบความคุ้มครองทางสังคมและสวัสดิการของรัฐ ส่งเสริม
กระบวนการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาชุมชนและการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการผลิตพลังงาน
ทดแทนเพ่ือสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและลดต้นทุนการผลิต อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู  ศาสนา วัฒนธรรมที่เป็น 
อัตลักษณ์ของพ้ืนที่ สร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังความปลอดภัยของชุมชนและท้องถิ่น  

4.5.4 อนุรักษ์ ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นฐาน
การผลิตของภาค โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

ตัวชี้วัด ค่าฐาน ค่าเป้าหมาย 
2566 - 2570 

สัดส่วนพ้ืนท่ีป่าไม ้
ต่อพื้นที่ภาคใต้ชายแดน 

พื้นที่ป่าไม้ภาคใต้ชายแดน 
เฉลี่ยปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

1,727,032 ไร ่
(ร้อยละ 25.3 ของพื้นที่ภาค) 

ไม่ต่้ากว่าร้อยละ 26.0 
ของพื้นที่ภาค 

1) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ โดยให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ เพ่ือเป็นปัจจัย 
การผลิตที่มีคุณภาพส้าหรับการผลิตหลักของภาค (เกษตรกรรม การท่องเที่ยว) สนับสนุนให้ป่าบาลา-ฮาลา 
ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ (World Natural Heritage) เพ่ือดึงดูดการท่องเที่ยว 
ส่งเสริมให้มีระบบติดตามเฝ้าระวังระบบนิเวศของพ้ืนที่ชุ่มน้้า ป่าพรุเพ่ือลดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า  
ส่งเสริมให้มีระบบการเฝ้าระวังการบุกรุกท้าลายทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ โดยเฉพาะพ้ืนที่ป่า พ้ืนที่ชุ่มน้้า 
และป่าพรุ อาทิ ป่าบาลา-ฮาลา อ่าวปัตตานี ป่าพรุโต๊ะแดง 



 

เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาคใต้ชายแดน (พ.ศ. 2566 – 2570) ๔๐ 

2) พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ า เพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัยในพื้นที่เศรษฐกิจ 
บริหารจัดการน้้าโดยใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ ในพ้ืนที่น้้าท่วมซ้้าซาก บริเวณแม่น้้าปัตตานี แม่น้้าสายบุรี 
และแม่น้้าบางนรา รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการน้้า  จัดท้าระบบเฝ้าระวัง 
การเกิดภัยพิบัต ิการเผชิญเหตุ และการฟื้นฟูหลังเกิดภัยพิบัติ 

3) ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนใน 
การป้องกันและแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 
ที่เกิดปัญหา และเหมาะสมกับแต่ละสภาพพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล 

4.6 ตัวอย่างแผนงานส าคัญ 

4.6.1 แผนงานพัฒนาเมืองชายแดนให้เป็นศูนย์กลางเมืองการค้าเมืองท่องเที่ยวของภาค 

1) สาระส าคัญ ภาคใต้ชายแดนมีศักยภาพด้านที่ตั้งที่มีพรมแดนและโครงข่าย
คมนาคมเชื่อมโยงในจังหวัดนราธิวาสกับรัฐกลันตันของประเทศมาเลเซีย และจังหวัดยะลากับรัฐเปรักและ 
รัฐเคดะห์ และมีกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีการแผนการพัฒนาเมือง
เศรษฐกิจชายแดนเบตงและเมืองชายแดนสุไหงโก-ลก ให้เป็นเมืองการค้าการลงทุนและเมืองท่องเที่ยว และ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนราธิวาส รวมทั้งมีแผนการพัฒนาเมืองยะลาให้เป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจ
ของภาค ดังนั้นจึงจ้าเป็นต้องเร่งพัฒนาแผนงานต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมาย เพ่ือให้เมืองเศรษฐกิจชายแดน 
มีการเติบโตและเป็นฐานเศรษฐกิจที่ม่ันคงของภาค 

2) ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของแผนงาน 

 

  

ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง 

• พัฒนาระบบโครงสรา้งพื้นฐาน 
โครงข่ายคมนาคม และเช่ือมโยง
ระบบขนส่งสาธารณะให้มคีวาม
สะดวกสบายปลอดภยั 

• เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว 
กับประเทศเพื่อนบ้าน 

• ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน (SEZ) 

• พัฒนาศักยภาพบุคคลากรดา้น 
การท่องเที่ยวรวมทั้งผู้ประกอบการ 
อาทิ ต่อยอดความรู้ในธุรกจิ 
โลจสิติกส์เพื่อยกระดับ 

• ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุน  
อาทิ เงินกู้ดอกเบี้ยต่้าสา้หรับ
ผู้ประกอบการ 

• ยกระดับบริการและปลอดภัย 
สร้างความประทับใจนักท่องเที่ยว 

• พิจารณาระบบบริหารจัดการเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการค้า
ชายแดนโดยเทคโนโลยสีารสนเทศ 

• ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว 
ที่หลากหลายและสอดคล้องกับ
ศักยภาพของพื้นที่ อาทิ  
การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
สถาปัตยกรรมเมืองเก่า 
การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์  
การท่องเที่ยววิถีชุมชน 

• การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการเพื่อพัฒนาการค้าและ 
การท่องเที่ยวชายแดน  

• สง่เสริมและสนับสนุนด้าน
การตลาด และประชาสัมพันธ์
การค้าและ 
การท่องเที่ยวชายแดน 

• ส่งเสริมการจัดกิจกรรมกระตุ้น 
การซื้อขาย อาทิ งานมหกรรม
การค้าชายแดน 

• สร้างภาพลักษณ์ การรับรู้ความโดด
เด่นของแหล่งท่องเที่ยวท่ีน่าสนใจ
ส้าหรับกลุ่มเป้าหมายแตล่ะช่วงวัย 



 

เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาคใต้ชายแดน (พ.ศ. 2566 – 2570) ๔๑ 

4.6.2 แผนงานยกระดับคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจนแบบมุ่งเป้าเพื่อวิถีชีวิตที่ย่ังยืน 

1) สาระส าคัญ การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยการสร้างรายได้ให้กับ
ครัวเรือน ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งสามารถพ่ึงพาตนเองได้ ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้
เกณฑ์มาตรฐานของประเทศ ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานทั้งในและนอกระบบการศึกษาเพ่ือพัฒนาเป็นแรงงาน
สมรรถนะสูง และส่งเสริมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ส่งเสริมการพัฒนาสุขภาวะของประชาชนทุกช่วงวัยเพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งในการด้ารงชีวิตให้มีความม่ันคงบนสังคมพหุวัฒนธรรม  

2) ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของแผนงาน 

 
 

ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง 

• เสริมสร้างองค์ความรู้ในการดูแล
สุขภาวะของมารดาและเด็ก 
(1) สนับสนุนการสร้างความรู้การ

ดูแลสุขภาพระหว่างตั้งครรภ์
เพื่อลดอัตราการตายของแม่
และเด็ก 

(2) สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมสุข
ภาวะให้แก่เด็กและเยาวชน 

(3) สนับสนุนการฉีดวัคซีนเพื่อ 
ป้องกันโรค 

• พัฒนาและยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให้เทียบเท่ากับเกณฑ์
มาตรฐานของประเทศ 
(1) เร่งรัดการยกระดับใน

สถานศึกษาท้ังภาครัฐและ
เอกชนและขยายโอกาสการ
เข้าถึงการศึกษาของผู้เรยีน 
ทุกระดับพัฒนา 

(2) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษาและการเรียนรู้แบบ 
บูรณาการ ให้เยาวชนรู้หลักของ
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขบน
ความหลากหลายวัฒนธรรม  

(3) ส่งเสริมการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิตทีส่อดคล้อง 
กับคนทุกช่วงวัย 

• พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่ง
อ านวยความสะดวกให้สอดคล้อง
กับศักยภาพของพ้ืนที่ เพ่ือ
สนับสนุนการประกอบอาชีพและ
การสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน 

• พัฒนาระบบบริการทางด้าน
สาธารณสขุให้เพียงพอและได้
มาตรฐาน 
(1) เพิ่มประสิทธิภาพการบริการ 

ของสถานพยาบาลทุกระดับ 
(2) พัฒนาระบบบริการปฐมภูม ิ

ให้มีคุณภาพและเชื่อมโยง 
ทุกชุมชนและครัวเรือน 

• สร้างก าลังคนให้เป็นแรงงาน
สมรรถนะสูง 
(1) สนับสนุนการศึกษาระดับ 

อาชีวและวิชาชีพช้ันสูงเพื่อ
การประกอบอาชีพและสร้าง
ก้าลังคนท่ีมีสมรรถนะสูง 
ส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 

(2) สนับสนุนใหส้ถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในพื้นที่
รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ
และปรับตัวสูส่ังคมดจิิทัล 

• ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชน โดยน าผลการวิจัย 
นวัตกรรม เทคโนโลยีและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการ
ประกอบอาชีพ 

• สนับสนุนการรักษาแพทย์
ทางเลือก 
สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ผลิต
สมุนไพรของภาคให้เป็นศูนย์กลาง
ในการกระจายยาสมุนไพร 

• ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานทั้งใน
และนอกระบบการศกึษา  
(1) เพิ่มทักษะ (Upskills) ปรับปรุง

ทักษะ (Reskills) และสร้าง
ทักษะใหม่ (Newskills)  
ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน 

(2) ส่งเสริมแรงงานที่มีศักยภาพ 
ให้เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 

(3) พัฒนาทางเลือกในการเข้าถึง
การเรยีนรู้นอกห้องเรียน เพื่อ
ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต 

• ส่งเสริมการร่วมกลุ่มในชุมชนเพ่ือ
สร้างความเข้มแข็งในการ
ประกอบอาชีพและสร้างรายได้ 
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