


 

คำนำ 
 

 
ภาคเหนือมีความโดดเด่นของลักษณะทางภูมิศาสตร์ มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร ความล้ำค่าของภูมิปัญญา

ท้องถิ่น ที่เอกลักษณ์และทรงคุณค่าในการรักษาและอนุรักษ์ ภาคเหนือเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาในด้านยุทธศาสร์
การเชื่อมโยงกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน และกลุ่มประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาค ทั้งกับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศ
สาธาณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐแห่งสภาพเมียนมา รวมทั้งกลุ่มพื้นที่ที่มีนโยบายการพัฒนาภายใต้แนว
ระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (North-South Economic Corridor)  และแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East –
West  Economic Corridor) โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม (CLMV) ความตกลง
หุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ (RCEP) โครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (OBOR) โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศลุ่มแม่น้ำ 
อิระวะดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (Aeyawadee-Chaopraya-Mekong Economic Coorperation : ACMECS) และกรอบความ
ร่วมมือลุ่มน้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง (Lancang-Mekong Cooperation -LMC) ตลอดจนกรอบความร่วมมือเพื่อการพัฒนาต่างๆ 
มากมาย 

อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วดังกล่าว นำมาซึ่งการส่งผลกระทบให้เกิดขึ้นในพ้ืนท่ี ทั้งความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรในพื้นที่ การบุกรุกพื้นที่ธรรมชาติ การกระจุกตัวของพื้นที่เศรษฐกิจที่ก่อให้ กิดปัญหาความแตกต่างเหลื่อมล้ำทาง
สังคมเมืองกับพ้ืนท่ีชนบท  

กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดำเนินการวางและจัดทำผังภาคเหนือ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เพื่อเป็นผังนโยบายการ
พัฒนาพ้ืนท่ีเชิงกายภาพ ช้ีนำการใช้พื้นที่กลุ่มจังหวัดและจังหวัด ในด้านการพัฒนาเมืองและชนบท การใช้ประโยชน์ท่ีดิน และ
โครงสร้างพื้นฐานให้มีความเช่ือมโยงอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและ
วิถีชีวิตของประชาชน ซึ่งในห้วงเวลาที่ผ่านมาเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญหลายประการ ทั้งปัจจัยสถานการณ์ภายนอกและ
ภายใน ส่งผลให้สภาพการณ์การพัฒนาพ้ืนท่ีเปลี่ยนแปลงไปในหลายด้าน 

การติดตามสถานการณ์การพัฒนาพื้นที่ จึงมีความสำคัญต่อการศึกษาสภาพแวดล้อมและปัจจัยการพัฒนาที่
เปลี่ยนแปลงไป โดยมีเป้าหมายเพื่อศึกษา วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์การพัฒนาด้านต่างๆ ที่ส่งผลต่อการใช้พื้นที่ใน
ปัจจุบัน และเพื่อชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาพื้นที่ในอนาคต โดยผลของการศึกษาสามารถนำไปทบทวน
การปรับปรุงผังภาครวมทั้งนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำระบบติดตามสถานการณ์การพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาคได้ต่อไป 

 
 

          กรมโยธาธิการและผังเมือง 
    กระทรวงมหาดไทย 
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1-1 

บทที่ 1 : บทนำ 
 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 
การติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนา

พื้นที่ระดับภาค เป็นการประเมินสถานการณ์และแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้ทราบถึงโอกาสและทิศทางการ
พัฒนาพื้นที่ภาคในอนาคต รวมถึงบริบทการเปลี่ยนแปลง
และแนวทางการเปลี่ยนแปลงการปรับปรุงผังภาค โดย
กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดำเนินการวางและจัดทำผัง
ภาค นับตั ้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เพื ่อเป็นผังนโยบายการ
พัฒนาพื้นที่เชิงกายภาพ ชี้นำการใช้พื้นที่กลุ่มจังหวัดและ
จ ังหว ัด ในด ้านการพัฒนาเม ืองและชนบท การใช้
ประโยชน์ที่ดิน และโครงสร้างพื้นฐานให้มีความเชื่อมโยง
อย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของประชาชน 
ซึ่งในห้วงระยะเวลาที่ผ่านมาได้เกิดมาตรการเปลี่ยนแปลง
ที่สำคัญหลายประการ ทั้งปัจจัยสถานการณ์ภายนอกและ
ภายใน อาทิเช่น ระบบเศรษฐกิจโลก กรอบกติกาความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ การเข้าสู ่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
และสังคมแห่งชาติ การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และโลจิสติกส์ของประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
การเจริญเติบโตของเมืองในภูมิภาค เป็นต้น ปัจจัยการ
พัฒนาต ่างๆ จากอด ีตจนถึงป ัจจจ ุบ ัน ได ้ส ่งผลให้
สภาพการณ์การพัฒนาพ้ืนท่ีเปลี่ยนแปลงไปในหลายด้าน 

ดังนั้น การติดตามสถานการณ์การพัฒนาพื้นที่ 
จึงมีความสำคัญต่อการศึกษาสภาพแวดล้อมและปัจจัย
การพัฒนาที ่ เปล ี ่ยนแปลงไป โครงการติดตามและ
วิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาพื ้นที ่ภาคเหนือ มี
เป้าหมายเพื่อศึกษา วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์
การพัฒนาด้านต่างๆ ที่ส่งผลต่อการใช้พื้นที่ในปัจจุบัน 
และเพื่อชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการพัฒนา
พื ้นที ่ในอนาคต โดยผลของการศึกษาและวิเคราะห์
สามารถนำไปทบทวนการปรัปรุงผังภาค รวมทั้งนำไปใช้

เป็นแนวทางในการจัดทำระบบติดตามสถานการณ์การ
พัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค  

 
1.2 วัตถุประสงค ์

1. เพื ่อติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์การ
พัฒนาพื้นที่ ครอบคลุมปัจจัยที่เกี ่ยวข้องและสาขาการ
พัฒนาต่างๆ ในพ้ืนท่ีภาคเหนือ  

2.  เพ ื ่ อประเม ินสถานการณ ์การเปล ี ่ยน 
แปลงการพัฒนาพื้นที่แต่ละภาค ที่ส่งผลต่อการพัฒนา
เมืองและชนบท การใช้ประโยชน์ท่ีดิน การคมนาคมขนส่ง 
และโครงสร้างพื้นฐาน 

3. เพื ่อเป็นแนวทางการปรับปรุงผังภาคและ
จัดทำระบบติดตามสถานการณ์การพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 
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1.3 พื้นที่โครงการ 

 
รูปที่ 1.3-1 พื้นทีภ่าคเหนือของประเทศไทย 
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รูปที่ 1.3-2 พื้นที่โครงการ  
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1.4 ขอบเขตการศึกษา 
1. จัดทำกรอบแนวคิด กระบวนการ ว ิธี

การศึกษาและวิเคราะห์ พร้อมระบุแหล่งที่มาของข้อมูล 
โดยกำหนดเป้าหมายการศึกษาให้สอดคล้องกับประเด็น
การติดตามสถานการณ์การพัฒนาพื้นที่ภาคอย่างเป็น
ระบบ 

2. ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอกที่ส่งผล
ต่อการพัฒนาภาค ในด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ความเชื ่อมโยงทางกายภาพและเศรษฐกิจของภาคกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงประเด็นการพัฒนาอื่น ๆ โดย
ช้ีให้เห็นถึงโอกาสและศักยภาพการพัฒนาพ้ืนท่ีแต่ละภาค 

3. ศึกษาวิเคราะห์นโยบาย ยุทธศาสตร์ และ
แผนพัฒนาประเทศ ตลอดจนแผนงานและโครงการที่
สำคัญ โดยชี้ให้เห็นถึงบทบาทและทิศทางการพัฒนาพื้นที่
แต่ละภาค 

4. ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
และแนวโน้มของข้อมูลรายสาขา ที่ส่งผลการพัฒนาพื้นท่ี
แต่ละภาค โดยที่มีรายละเอียดข้อมูลทั้งเชิงสถิติและเชิง
แผนที่ที่ทันสมัยล่าสุดและใช้ข้อมูลย้อนหลังไม่น้อยกว่า 
10 ปี ทั ้งน ี ้  การศึกษาระดับพื ้นที ่  (จ ังหวัด อำเภอ 
เทศบาล) และเป้าหมายช่วงเวลาของข้อมูลแต่ละสาขา
ต้องสอดคล้องกับการวางผังภาค รวมทั้งการจัดทำแผนที่
ให้อยู่ในรูปแบบ GIS และมีมาตราส่วนที่ใช้ร่วมกับผังภาค
ได้ 

1) ด้านเศรษฐกิจ ประชากร สังคม 
(1) ศึกษาสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง

ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ โครงสร้างทางเศรษฐกิจการขยายตัว
ในสาขาการผลิตต่างๆ เช่น เกษตรกรรม อุตสาหกกรรม 
การท่องเที่ยว การค้าการบริการ และการค้าชายแดน การ
พัฒนาพ้ืนท่ีส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ ภาวะการลงทุน ความ
เชื ่อมโยงของกลุ ่มธุรกิจ และกลุ ่มอุตสาหกรรม การ
ขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยวิเคราะห์ ถึง
บทบาท ศักยภาพ ข้อจำกัด และปัจจัยสนับสนุนการ
พัฒนาเศรษฐกิจของพื้นที ่

(2) ศึกษาสถานการณ์ แนวโน้ม สาเหตุ
และปัจจัยที ่ส ่งผลต่อการเปลี ่ยนแปลงด้านประชากร 
ได้แก่ ขนาด การกระจายตัวของประชากร โครงสร้างอายุ
ประชากร องค์ประกอบการเปลี่ยนแปลง ภาวะการมีงาน
ทำ การจ้างงาน ประชากรแฝง การย้ายถิ ่นฐานของ
ประชากร สัดส่วนประชากรเมืองและชนบท รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงสภาพทางสังคมที่สำคัญ 

2) ด้านทร ัพยากรธรรมชาติส ิ ่ งแวดล ้อม  
ภัยพิบัติ 

(1)  ศึกษาสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูม ิอากาศ โดยวิเคราะห์ถ ึงศ ักยภาพ ปัญหา 
ผลกระทบ และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง 

(2) ศึกษาสถานการณ์ แนวโน้ม สาเหตุ
ของการเกิดภัยพิบัติ และผลกระทบต่อการตั้งถิ่นฐานและ
การใช้พื้นที่ ตลอดจนแนวทางและมาตรการป้องกันภัย
พิบัติ 

3) ด ้ านการ ใช ้ ประ โยชน ์ท ี ่ ด ิ นศ ึ กษา
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มการขยายตัว
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่างๆ โดยเปรียบเทียบการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินพร้อมประเด็นปัญหา 
ข้อจำกัด ศ ักยภาพ และความเหมาะสมของการใช้
ประโยชน์ท่ีดินแต่ละประเภท 

4) ด้านการพัฒนาเมืองและชนบท ศึกษา
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มการเติบโตของ
เมือง โดยศึกษาการกระจายตัวของเมือง ขนาดเมือง 
บทบาทและหน้าที่ของเมือง ความเชื่อมโยงระหว่างเมือง
และชนบท ตลอดจนปัญหาของเมืองและปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การพัฒนาเมืองและชนบท 

5) ด้านคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ ศึกษา
สถานการณ์ แนวโน้ม ปัญหา และการพัฒนาโครงข่าย
ความเชื่อมโยงทั้งภายในและภายนอกประเทศ ปริมาณ
การจราจร ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ 
ทั้งทางถนน ทางราง ทางอากาศ ทางน้ำ ทางท่อ รวมถึง
แผนงานและโครงการที ่สำคัญโดยวิเคราะห์ให้ เห็นถึง
บทบาท และโอกาสในการพัฒนาพ้ืนท่ี 

6) ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
ศ ึกษาสถานการณ์ แนวโน ้ม ความสามารถในการ
ให้บริการ การกระจายตัว และระดับการให้บริการด้าน
ศึกษา สาธารณสุข การจัดการขยะและของเสีย การ
พัฒนาแหล่งน้ำเพื ่อการอุปโภคบริโภค เกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว สถานการณ์ด้านพลังงานและ
พลังงานทดแทน ตลอดจนปัญหาและข้อจำกัดในการ
บริการด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที ่ส ่งผล
กระทบต่อการพัฒนาพ้ืนท่ี 

5. บูรณาการผลการว ิ เคราะห ์ข ้อม ูลและ
ประเมินสถานการณ์การเปลี ่ยนแปลง ทั ้งจากปัจจัย
ภายนอกและภายในที่ส่งผลการพัฒนาเมืองและชนบท 
การใช้ประโยชน์ที่ดิน การคมนาคมขนส่งและโครงสร้าง
พื้นฐาน ในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมสรุปประเด็นสถานการณ์
และแนวโน้มการเปลี ่ยนแปลง รวมทั ้งเสนอแนะแนว
ทางการปร ับปร ุงผ ังภาคให้เหมาะสมกับบร ิบทการ
เปลี่ยนแปลง 
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1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  รายงานการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์
การพัฒนาพื ้นที ่ระด ับภาค ที ่แสดงถึงแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงด้านต่าง ที่ส่งผลต่อการพัฒนาพื้นที่ การ
พัฒนาเม ืองและชนบท การใช้ประโยชน์ท ี ่ด ิน การ
คมนาคมขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน และเป็นแนวทางใน
การทบทวนและปรับปรุงผังภาค 

2. กระบวนการดำเนินงานและวิธ ีการศึกษา
วิเคราะห์ สามารถนำไปจัดทำระบบติดตามสถานการณ์
การพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาคให้มีประสิทธิภาพ 

3. หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องสามารถนำข้อมูลการ
ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาพื้นที่ในแต่ละ
ด้านไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาและเป็นแนวทางในการ
วางแผนพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค 
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ทบทวนบริบทของการพัฒนาประเทศ 

ความเชื่อมโยงกบัภมูิภาคอ่ืนๆ  
- MEGA TREND 
- กรอบความรว่มมอืระหว่างประเทศ  

(ประชาคมอาเซียน/การพัฒนาอย่างยัง่ยนื (SDGs) ฯลฯ 

นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
- ไทยแลนด์ 4.0 
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉ.12 
- นโยบายการพัฒนากลุม่จังหวัด/จังหวัด 
- เขตเศรษฐกิจชายแดน 
- โครงการพัฒนาสำคัญขนาดใหญอ่ื่นๆ  

- วิเคราะห์สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง ปัจจัย นโยบายที่สนับสนุน/ ปัญหา ข้อกำจัด ทิศทาง 
และแนวโน้มการพัฒนาที่ส่งผลกับพื้นที่ 
- ทบทวนเนื้อหาสาระผังภาคในประเด็นวิสัยทัศน์ เป้าหมาย นโยบาย 
- วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างและความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 

- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่สงวนรักษา 
- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่ 

ศึกษากฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ทบทวนการวางผังภาคเหนือปี พ.ศ. 2600 
ทบทวนผังประเทศกับบทบาทของภาคเหนือ 

ศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มต่างๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ 

 
- สภาพพ้ืนทีด้่านกายภาพ และการเปล่ียนแปลงด้านทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
- โครงสร้าง การเปลีย่นแปลงและแนวโนม้ด้านเศรษฐกจิ (เศรษฐกจิภาพรวม/เกษตรกรรม/อุตสาหกรรม/การค้า การ

บริการ และการทอ่งเที่ยว) 
- สถานการณแ์ละแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงดา้นประชากร แรงงานและสังคมที่ส่งผลตอ่การพัฒนาเมอืง 
- สถานการณ ์การเปลี่ยนแปลงและความต้องการการใช้พ้ืนที่ในอนาคต 
- ลักษณะ ขนาดการกระจายตัว การเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มการพัฒนาเมือง 
- สถานการณ ์ความตอ้งการด้านคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส ์
- สถานการณ ์ประเด็นปัญหา ศกัยภาพ ขอ้จำกัด และความต้องการด้านสาธารณูปโภคในอนาคต 
- สถานการณก์ารให้บรกิาร ปัญหา ศกัยภาพ แนวโนม้การเปลีย่นแปลงและความต้องการด้านสาธารณูปโภคในอนาคต 
- สาเหตุ และปจัจยัการเกิดภยัพิบัติ และสถานการณ์ ประสิทธิภาพ ขีดความสามารถ และแนวทางในการบริหารจัดการ

และบรรเทาสาธารณภัย 
- สถานการณ์ปัจจุบัน ความตอ้งการ และแนวทางการวางแผนด้านการจัดการทรัพยากรน้ำในอนาคต 

กรอบแนวทางและ 
ทิศทางการปรับปรุง 

ผังภาคเหนือ 

รูปที่ 1.5-1 กรอบแนวคิดในศึกษา 

กรณีศึกษา
ต่างประเทศ 
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บทที่ 2 : สถานการณ์ภายนอก นโยบาย 

และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และภาค 

 

 
ในบทนี้จะรวบรวมเนื้อหาของสถานการณ์และ

นโยบายการพัฒนาในระดับโลก รวมถึงนโยบายและ
แผนการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ภาคเหนือ เพื่อนำมาวิเคราะห์สถานการณ์และทิศทางการ
พัฒนาภาคที่เหมาะสมต่อไป 

2.1 สถานการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อการ
พัฒนา 
2.1.1 สถานการณ์โลก 

สถานการณ์โลกที่ส่งผลต่อการพัฒนาพื้นที่เป็น
หนึ่งในปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา
ด้านต่าง ๆ จึงจำเป็นต้องนำมาพิจารณา โดยสถานการณ์
โลกท่ีเกี่ยวข้องมีรายละเอียดดังนี้ 

1) บริบทการพัฒนาของโลก 
การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำ

ให้การพัฒนาและเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นไปอย่างก้าว
กระโดด ส่งผลให้รูปแบบการผลิต การดำเนินธุรกิจ และ
การใช้ชีวิตของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว 
โ ดยม ี แนว โน ้ ม ว ่ า เทค โน โลย ีพ ื ้ น ฐ านส ี ่ ด ้ านคื อ 
เทคโนโลยีชีวภาพ นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีวัสดุศาสตร์ 
พลังงาน และสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
สื่อสาร และดิจิทัล  

เก ิดสาขาอ ุตสาหกรรมผสมผสานการ 
ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่ตอบสนองความต้องการในภาค
การผล ิต การบร ิการ และพฤต ิกรรมของผ ู ้บร ิ โภค 
ที่เปลี่ยนไปในห้ากลุ ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มอาหาร เกษตร 
และเทคโนโลยีชีวภาพ กลุ ่มสาธารณสุข สุขภาพ และ
เทคโนโลยีทางการแพทย์ กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ 
หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเลคทรอนิกส์
ควบคุม กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเตอร์เนตที่เชื่อมตอ่และ
บังคับอุปกรณ์ต่าง ๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมอง
กลฝังตัว กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรมและ
บริการที่มีมูลค่าสูง  

มนุษย์จะสามารถเข้าถึงข้อมูลและองค์
ความรู้ได้อย่างไร้ขีดจำกัด เทคโนโลยีจะส่งผลต่อการ

ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เนื่องจากการพัฒนาอุปกรณ์
สื่อสารที่สามารถบรรจุ รับรอง ประมวลผล และแสดงผล
ข้อมูลอย่างมหาศาล ทำให้ผู้บริโภคมีความต้องการและมี
พฤติกรรมการบริโภคที่ต้องการความสะดวกสบายและ
ความเป็นส่วนตัวมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้บุคคลมีความเป็น
ปัจเจกนิยมมากขึ้น (Individualism) ความต้องการรู้จัก
ตัวตนที่แท้จริงของกันและกันจะลดลง 

การแย ่งช ิ งแรงงานท ี ่ม ีท ักษะด ้าน
เทคโนโลยีระดับสูง แรงงานทักษะต่ำจะไม่เป็นที่ต้องการ
ของตลาดแรงงาน เพราะจะถูกแทนที่ด้วยการใช้ระบบ
อัตโนมัติและหุ่นยนต์ แรงงานจึงต้องมีการปรับตัว พัฒนา
ศักยภาพของตนให้มีทักษะการใช้เทคโนโลยีระดับสูงมาก
ขึ้น ประกอบกับแรงงานของกลุ่มประเทศที่เข้าสู ่สังคม
ผู้สูงอายุลดลง จะนำไปสู่การเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติ
มากขึ้น ประเทศต่าง ๆ จึงพยายามใช้ประโยชน์จากการ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในการอำนวยความสะดวกในการ
เคลื่อนย้ายแรงงานที่มีทักษะสูงเข้ามาทำงานในประเทศ
มากขึ้น 

 
ผลกระทบบริบทการพัฒนาโลกต่อประเทศและพ้ืนที ่

การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างก้าว
กระโดดเป็นกุญแจสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนในสังคมทุกเพศ ทุก
วัย แนวโน้มจากการพัฒนาดังกล่าวยังส่งผลต่อประเทศทั้ง
ในมิติเศรษฐกิจ สังคม ทำให้มนุษย์สามารถเข้าถึงข้อมูลได้
อยา่งไร้ขีดจำกัด อินเทอร์เนต็กลายเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิต 
ผ ู ้บร ิโภคมีพฤติกรรมการบร ิโภคที ่สะดวกสบาย ซึ่ง
เทคโนโลยีจะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 
และก่อให้เกิดอุตสาหกรรมและบริการในรูปแบบใหม่ที่
ผสมผสานการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่หลากหลายสาขา ทำ
ให้ภาคธุรกิจสามารถสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการในการ
สร้างธุรกิจรูปแบบใหม่ ๆ ขณะเดียวกันผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดย่อมอาจเสียโอกาสในการแข่งขัน
หากปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ไม่ทัน ทำให้เกิดการแย่ง
ชิงแรงงานที ่ม ีทักษะด้านเทคโนโลยีระดับสูง และมี
ความสามารถเฉพาะทาง หรือมีทักษะหลายด้าน (Multi-
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Skills) ในตลาดแรงงานสูงขึ้น จากความต้องการพัฒนา
เทคโนโลยีของประเทศต่าง ๆ แรงงานจึงต้องมีการปรับตัว 
พัฒนาศักยภาพให้มีทักษะการใช้เทคโนโลยีระดับสูงมาก
ขึ้น 

ทั ้งนี ้ส ํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ได้จัด 
ทำนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่งชาต ิ  ฉบ ับท ี ่  1 (พ.ศ. 2555-2564) ข ึ ้น โดยมี
ว ัตถ ุประสงค ์ ในการแก ้ ไขป ัญหาด ้ านการพ ัฒนา
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทยที่
ยังคงอยู่จากการพัฒนาที่ผ่านมา และชี้นําแนวทางในการ
พัฒนาว ิทยาศาสตร ์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของ
หน ่วยงานต ่าง  ๆ ท ั ้ งภาคร ัฐและเอกชนท ี ่ควรให้
ความสําคัญอย่างต่อเนื่องทั้งใน ปัจจุบันและในอนาคต  

เพื่อให้การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมมีประสิทธิภาพ สามารถขับเคลื่อนประเทศ
ไทยไปส ู ่ เศรษฐก ิจส ั งคมฐานความร ู ้และเพ ิ ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ บุคลากรด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการพัฒนาให้สมดุลทั้ง
ปริมาณและคุณภาพ ลดการพึ่งพิงผลิตภัณฑ์อุปกรณ์และ
เทคโนโลยีจากต่างประเทศ ประชาชนได้รับประโยชน์จาก
การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา ได้รับการถ่ายทอด
เทคโนโลย ีม ี ความรอบร ู ้ และความสามารถด ้ าน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มขึ้น รู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว มีระบบภูมิคุ ้มกันในตัวที่ดีและ
สามารถใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เป็น
ประโยชน์ต่อการดํารงชีวิตของตนเอง และเพื่อให้แผน
ฉบับน้ีสามารถครอบคลุมในทุกระดับและได้กําหนดกรอบ
การพัฒนาของนโยบายและแผนฯ ไว้ 5 ประการ คือ 1) 
พัฒนางานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อ
สนับสนุนการสร้างสังคมคุณภาพที่มีภูมิคุ้มกัน 2) พัฒนา
งานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุน
การสร้างเศรษฐกิจให้มีคุณภาพ เสถียรภาพโดยมีการ
เชื ่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกและภูมิภาค (Globalization 
and Regionalization)  3) พ ัฒนางานว ิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (Climate Change)  4) พัฒนาและผลิต
กําลังคนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงประชากรศาสตร์ (Demographic 
Change) 5) พัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด ควรมีการคำนึงถึงประเด็น
สำคัญหลายประเด็นที่มีผลต่อการวางแผนนโยบายของ

ภาคในแต่ละส่วนพื้นที่ของประเทศ โดยให้ความสำคัญถึง
การเปลี่ยนแปลงของบริบทการพัฒนาในสังคมโลก การ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ความพร้อมในการรองรับการเกิดนวัตกรรม 
แบบก้าวกระโดดของทุกภาคส่วน บริบทการเปลี่ยนของ
บริบทด้านประชากร พลังงาน อาหาร และสิ่งแวดล้อม 
สถานการณ์ด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ไปจนถึง
แรงงานในทุกระดับอีกด้วย 

2) แนวโน้มสังคมโลก 
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก องค์การ

สหประชาติประเมินว่า พ.ศ. 2544-2563 จะเป็นศตวรรษ
แห่งผู ้สูงวัยจากการเพิ่มขึ ้นของประชากรผู้สูงอายุ โดย
สัดส่วนผู ้ส ูงอายุเพิ ่มขึ้นจากร้อยละ 12.3 ในปี 2558  
เป็นร้อยละ 13.8 ในปี 2563 ขณะที่วัยแรงงาน (อายุ 25-
59 ปี) จะเพิ่มขึ ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 45.4 เป็นร้อยละ 
475.7 ในช ่ ว ง เ วลา เด ี ยวก ัน  แต ่หล ั งจากป ี  2563  
วัยแรงงานจะลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่วนวัยเด็ก (0-24 ปี) 
ลดลงจากร้อยละ 42.3 เป็นร้อยละ 40.8 สำหรับประเทศ
พัฒนาและที ่เข้าสู ่ส ังคมผู ้สูงวัยที ่สมบูรณ์ เช่น ญี ่ปุ่น 
อเมร ิกา และยุโรปในบางประเทศกำลังพัฒนาจะมี
ระยะเวลาเปลี ่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าว
ประมาณ 14 ปี สะท้อนถึงระยะเวลาในการเตรียมพร้อม
เพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัย นับเป็นโอกาสของประเทศไทยท่ี
จะพัฒนาด้านธุรกิจ การค้า การลงทุนด้านที่อยู่อาศัย และ
บริการสุขภาพในรูปแบบต่าง ๆ ในการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อ
รองรับความต้องการของผู้สูงอายุในกลุ่มประเทศพัฒนา
แล้ว เช่น ธุรกิจ Nursing Home ธุรกิจด้านโรงแรมและ
การท่องเที ่ยวสำหรับผู้ส ูงอายุ และยังก่อให้เกิดความ
ต้องการแรงงานที่ให้บริการในธุรกิจประเภทนี้ อย่างไรก็
ตามการเป็นสังคมผู้สูงวัยอาจเป็นภัยคุกคามสำคัญเช่นกัน 
เนื่องจากการลดลงของวัยแรงงาน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญใน
การพัฒนาประเทศ 

การเกิดความเหลือมล้ำในมิติต่าง ๆ อัน
เป็นผลจากความแตกต่างด้านรายได้ ความรู้ ทักษะ การ
เข้าถึงด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี ความเหลื่อม
ล้ำของทักษะแรงงาน ผู้ประกอบการต่าง ๆ ประเทศไทย
จึงจำเป็นต้องเร่งสร้างสมรถถนะทางเทคโนโลยีชั้นสูงที่มี
ศักยภาพพัฒนาได้เอง และต่อยอดให้เกิดมูลค่าเพิ่ม และ
ในระยะยาวต้องพัฒนาคนเพื่อสั่งสมองค์ความรู้สำหรับ
การพัฒนา และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ระยะยาว 

การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและวัฒนธรรม 
เนื่องจะได้รับอิทธิพลจากกระแสวัฒนธรรมโลก ส่งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ทัศนคติ ความเชื่อ ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล การเรียนรู้และการบริโภคในรูปแบบต่าง ๆ 
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เกิดการสร้างวัฒนธรรมร่วมสมัย และมีโอกาสสำหรับการ
สร้างสรรค์สินค้าและบริการ แต่ก็อาจก่อให้เกิดวิกฤติทาง
วัฒนธรรม ซึ่งจะนำไปสู่การสูญเสียคุณค่าทางวัฒนธรรม
ดั้งเดิมและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในสังคมไทย 

 
ผลกระทบแนวโน้มสังคมโลกต่อประเทศและพ้ืนที่ 

กระแสวัฒนธรรมโลกที่ผสมผสานกับวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตและ
การบริโภค และส่งผลต่อการสร้างวัฒนธรรมร่วมสมัยและ
ในขณะเดียวกันก็เส ี ่ยงต่อการดำรงรักษาคุณค่าของ
วัฒนธรรมเดิมไว้ การอนุร ักษ์ว ัฒนธรรมไทยและยัง
สามารถยืนอยู่ในกระแสของวัฒนธรรมโลกได้อย่างลงตัว
เหมาะสม เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีความสำคัญในการดำเนิน
นโยบายของประเทศในแต่ละภาค ทั้งในระดับการอนุรักษ์
สงวนร ักษาให้คงอยู ่อย ่างดั ้งเด ิม การเปลี ่ยนแปลง
ผสมผสานรับเอาวัฒนธรรมโลกมาเป็นส่วนผสมผสานที่ลง
ตัว ไปจนกระทั่งการเผยแพร่ สนับสนุนวัฒนธรรมไทยให้
เข้มแข็งจนเป็นท่ียอมรับในระดับสากล ความแตกต่างเป็น
คุณค่าที่สามารถสร้างมูลค่าได้ วัฒนธรรมประจำชาติหรือ
วัฒนธรรมท้องถิ่น จัดเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสูง ควรค่าแก่การ
อนุร ักษ์โดยเฉพาะอย่างยิ ่งขนบธรรมเนียมประเพณี 
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ภาษาวัตถุ ภาษา วรรณกรรม 
และภ ูม ิป ัญญา ซ ึ ่ งสามารถนำมาประย ุกต ์ ใช ้ เป็น
แนวนโยบายในการพัฒนาหรือกำหนดเป้าหมายการ
พัฒนาให้มีความแตกต่างชัดเจนและเป็นเอกลักษณ์ได้ใน
หลายส่วนอย่างดี ทั ้งนี ้เมื่อพิจารณาโครงสร้างอายุของ
สังคมไทยที่เริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยแล้ว ภาคกลางมีสัดส่วน
ผู้มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปเกินกว่าร้อยละ 10 มาตั้งแต่ปี 
พ.ศ.2549 เป็นต้นมา ซึ ่งแสดงให้เห็นว่า ปัจจุบันภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและจังหวัดทั้งหมดภายในพื้นที่ได้
ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ไปแล้ว (สัมคมที่
มีสัดส่วนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปในอัตราเท่ากับหรือ
มากกว่าร้อยละ 10 ขึ้นไป) และในอนาคตกำลังจะก้าวเข้า
สู ่การเปลี ่ยนผ่านไปสู ่ส ังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์ (Aged 
Society) (สังคมที่มีสัดส่วนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปใน
อัตราเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 20 ขึ้นไป หรือมีสัดส่วน
ประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปในอัตราเท่ากับหรือมากกว่าร้อย
ละ 14 ขึ ้นไป) ซึ ่งจะส่งผลต่อการลดลงของแรงงาน ซึ่ง
ประเทศไทยจำเป็นต้องเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาโดยใช้
รูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีให้ทันการ
เปลี่ยนแปลงของโลก 

 
 
 
 

3) สถานการณ์เศรษฐกิจโลก 
แนวโน้มเศรษฐกิจโลก ในระยะ 5 ปี

ข้างหน้าเศรษฐกิจของโลกยังเติบโตได้ช้า และมีความเสี่ยง
จากความผันผวนในระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกใน
เกณฑ์สูง ส่งผลให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับความเสี่ยง
สำคัญ คือความไม่แน่นอนของการปรับเปลี่ยนทิศทางการ
ดำเนินนโยบายการเงินของมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ  

ตลาดเกิดใหม่มีบทบาทสูงขึ้น ก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์เศรษฐกิจ เป็นแหล่งวัตถุดิบ 
แรงงาน และตลาดที ่มีกำหลังซื ้อ ทั ้งนี ้ภูมิภาคเอเชีย 
จะเป็นศูนย์กลางพลังอำนาจทางเศรษฐกิจโลก การลงทุน
ในภาคการผลิตสูงโดยเฉพาะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
ยานยนต์ และชิ้นส่วน และเป็นห่วงโซ่การผลิตที่สำคัญ
ของโลก ดึงดูดให้ประเทศต่าง ๆ รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 
ในภูม ิภาคมากขึ ้น ผล ักด ันให้เก ิดการรวมกลุ ่มทาง
เศรษฐกิจรูปแบบใหม่ทั ่วโลกเพื ่อสร้างอำนาจต่อรอง  
เช่น Tran - Pacific Partnership (TTP) และ Regional 
Comprehensive Economic Partnership (RCEP) ท ำ
ให้รูปแบบการค้ามีความเป็นเสรีและแข่งขันอย่างเข้มแข็ง
ขึ้น 

ตลาดการเงินโลกที่ไร้พรมแดน ซึ่งเป็นผล
จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินมีความก้าวหน้า
อย่างรวดเร็ว ประกอบกับการเปิดเสรีภาคการเงินใน
อาเซียน ทำให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรงข้ึน  

การเปิดเสรีมาขึ้นของอาเซียน ในภาค
การค้าและบริการโดยเฉพาะภาคการเงิน เป็นโอกาส
สำคัญในการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิต ทุน แรงงานอย่าง
เสรี ทำให้ภาคการผลิตสามารถขยายตลาดและพัฒนา
ตนเองให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น รวมทั้งความได้เปรียบเชงิ
ที่ตั้งและโรงสร้างพื้นฐาน และโลจิสติกส์เป็นตัวขับเคลื่อน
เศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการค้า การลงทุน 
การเงิน การบริการ และการผลิตภาคอุตสาหกรรม 

รูปแบบการค้าเปลี่ยนแปลงไปสู่การค้า
เสรี การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่หลากหลายขึ้น เพื่อการ
ขยายตัวทางการค้าและการลงทุน แต่ในขณะเดียวกันการ
แข่งขันก็จะรุนแรงมากขึ้น ประเทศไทยจึงต้องกำหนด
ยุทธศาสตร์การแข่งขันและความร่วมมือระหว่างประเทศที่
ชัดเจนทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และในระดับโลก  
ทั้งนี ้ต้องใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบเชิงที ่ตั ้ง การ
ลงทุนเรื่องโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ขนาด
ใหญ่ และความเป็นเลิศในหลายอุตสาหกรรมและบริการ 
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ผลกระทบสถานการณ์เศรษฐกิจโลกต่อประเทศ 
และพื้นที ่

สถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจโลกนับเป็น
โอกาสของประเทศไทยในการใช้ประโยชน์จากความ
เชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและภูมิภาคให้สนับสนุนการพัฒนา
ห่วงโซ่มูลค่าร่วมกัน ทั้งนี้การเกิดตลาดการเงินโลกที่ไร้
พรมแดนผลักดันให้ภาคการเงินของไทยต้องเร่งพัฒนา
เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการเง ินให้ท ันต ่อการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ตลอดจนการปรับปรุงกฎระเบียบ
ต่าง ๆ ให้สอดรับกับข้อตกลงระหว่างประเทศ พร้อมกับ
พัฒนาเศรษฐกิจบนฐานความรู ้ทางวิทยาศาสตร ์และ
เทคโนโลยี นวัตกรรม รูปแบบการค้าจึงมีแนวโน้มไปสู่
การค้าเสรีเฉพาะกลุ ่มมากขึ ้น และมีการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจที่หลากหลายขึ้น ประเทศไทยจึงต้องกำหนด
ยุทธศาสตร์การแข่งขันและความร่วมมือระหว่างประเทศที่
ชัดเจนขึ้น 

4) สถานการณ์สิ่งแวดล้อมโลก 
 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัย

ธรรมชาติ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะส่งผล

กระทบซ้ำเต ิมต ่อสถานการณ์ความเส ื ่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมาก
ขึ ้นอุณหภูมิของโลกเพิ ่มขึ ้น ทำให้เกิดความแห้งแล้ง 
เป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนทิ ้งช่วง และมีฤดูกาล
เปลี่ยนไป ส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน ป่า
ไม้เกิดความเสื่อมโทรม แหล่งน้ำขาดแคลน ผลผลิตทาง
การเกษตรลดลง เกิดโรคระบาดในพืชและสัตว์และอาจ
เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีที่เกิดโรคระบาด
ใหม่ เกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพ เช่น ระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศชายฝั่ง พื้นที่ชุ่ม
น้ำ เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง และการสูญเสียแนวปะการัง 
เป็นต้น การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกล่าว
ข้างต้น จะส่งผลต่อความมั ่นคงด้านอาหาร สุขภาพ 
พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเอง
ของชุมชน 

คณะกรรมการระหว่างร ัฐบาลว่าด ้วย 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental 
Panel on Climate Change : IPCC 2014) ได้คาดการณ์
ว่า อุณหภูมิโลกจะเพิ่มขึ ้น 1.1 ถึง 6.4 องศาเซลเซียส 
ในช่วงปี พ.ศ. 2544 - 2643 เนื่องจากการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกสะสมในชั้นบรรยากาศมากเกินกว่าที่เคยเกิดขึ้น 
ทำให้เกิด “ภาวะโลกร้อน” (Global Warming) เกิด
สภาวะอากาศแปรปรวนและสภาพอากาศเลวร้ายบ่อย 
ครั้ง ส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีความรุนแรงมากขึ้น 
ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผล

กระทบต่อภาคการผลิต การพัฒนาอุตสาหกรรม และการ
พัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั ้งว ิถ ีการ
ดำรงชีวิตของประชาชน  

ปัญหาโลกร้อนและภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมีแนวโน้มทวีความรุนแรงและเกิดบ่อย 
ครั ้งข ึ ้นในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก ประชาคมโลกจึง 
ให้ความสำคัญกับเรื ่องดังกล่าวมากขึ ้นจนนำมาสู่การ
ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1990 
เป ็นต ้นมา  ม ี การจ ัดต ั ้ งก ล ไกหล ักภายใต ้ กรอบ
สหประชาชาต ิข ึ ้ น  2 กลไก ค ือ กรอบอน ุส ัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
( United Nations Framework Convention on 
Climate Change –UNFCCC) ค.ศ.1992 และพิธีสาร
เกียวโต (Kyoto Protocol – KP) ค.ศ.1997 ซึ่งประเทศ
ไทยเป็นรัฐภาคีของทั้งสองกลไกนี้ด้วย แต่ด้วยสภาวการณ์
ที ่ เปล ี ่ยนแปลงไปอย่างรวดเร ็ว ทำให้ร ัฐภาคีกรอบ
อน ุส ัญญาฯจำเป ็นต ้องเจรจาความตกลงด ้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฉบับใหม่ จนในท่ีสุดสามารถ
ตกลงกันได้ระหว่างการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาฯ 
สมัยที่ 21 (COP21) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างเดือนพฤศจิกายน – 
ธันวาคม 2558 ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส จนเกิดเป็น
ความตกลงปารีส ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้ 

(1) ประเทศต่าง ๆ ตั้งเป้าหมายร่วมกันที่จะ
รักษาการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกให้ต่ำกว่า 2 
องศาเซลเซียส และในขณะเดียวกันกำหนดเป้าหมายที่
สูงขึ้นไว้ควบคู่กันให้น้อยลงไปอีกจนถึงต่ำกว่า 1.5 องศา
เซลเซียส  

(2) ความตกลงนี้ครอบคลุมการดำเนินการ
ในประเด็นต่างๆ อาทิ (1) การลดก๊าซเรือนกระจก (2) 
การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (3) การ
เพิ ่มความสามารถในการฟื ้นต ัวจากผลกระทบของ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (4) ความโปร่งใสของ
การดำเนินการ และ (5) การให้การสนับสนุนในด้านต่าง ๆ 
ซ ึ ่ งรวมถ ึงทางการเง ิน โดยร ัฐภาค ีต ้องม ีข ้อเสนอ 
การดำเน ินการท ี ่ เร ี ยกว ่ า nationally determined 
contribution (NDC) ของประเทศทุก ๆ 5 ปี 

ประเทศไทยเป็นผู้ปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ระดับกลาง ประมาณ 350 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อ
ปี คิดเป็นร้อยละ 0.8 ของทั้งหมด หรืออยู่ในลำดับที่ 21 
ของโลก ความตกลงดังกล่าวส่งผลกระทบต่อไทยในภาค 
ภาคพลังงาน ซึ่งรวมถึงการผลิตพลังงานไปใช้ในภาคอื่น ๆ 
เช่น การขนส่ง อุตสาหกรรม และครัวเรือน โดยปล่อย
รวมกันถึงร้อยละ 73 ดังนั้นทิศทางการพัฒนาของภาครัฐ
จึงให้ความสำคัญกับความมั่นคงทางพลังงาน ด้วยการ
กระจายแหล่งพลังงาน ลดการใช้พลังงานจากฟอสซิล 
และหันไปใช้พลังงานหมุนเวียนมากขึ ้น เพื ่อให้บรรลุ
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เป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 20-
25 ภายในปี ค.ศ. 2030 (พ.ศ. 2573) 

นอกจากน้ียังมีกรอบการดำเนินงานเซนได
เพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติพ.ศ. 2558 – 2573 
( Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 
2015 – 2030 : SFDRR) ป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงใหม่ 
พร้อมทั ้งลดความเสี ่ยง ที ่มีอยู ่เดิมตามมาตรการทาง
เศรษฐกิจ โครงสร ้าง กฎหมาย ส ุขภาพ ว ัฒนธรรม 
การศึกษา สภาพแวดล้อม เทคโนโลยี การเมือง และ
มาตรการเชิงสถาบัน (Institutional) ที่มีการบูรณาการ
และลดความเหลื ่อมล้ำ ในการป้องกัน รวมถึงความ
เปราะบางต่อสาธารณภัยลดลงด้วย รวมถึงการเตรียม
ความพร้อมมากขึ้นเพื่อการเผชิญเหตุและฟื้นฟูอันนำไปสู่
ความสามารถที่จะรับมือและฟื้นคืนกลับได้ในระยะเวลาที่
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

การ เปล ี ่ ยนแปลงสภาพภ ูม ิ อ ากาศ 
(Climate Change) ซึ ่งมีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและกิจกรรมของมนุษย์เพิ่ม
มากขึ้น การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศส่งผลต่อความเป็นอยู่ 
วิถีชีวิต และการดำรงชีพ ทั้งนี้การมุ่งลดผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อจังหวัดในภาคนั้นๆ 
ทั้งในเชิงกายภาพและกิจกรรม นับเป็นสิ่งสำคัญที่ต้อง
คำนึงถึง โดยการปรับลดปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง 
(Mitigation) และการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
(Adaptation) ภายใต้แนวทางการพัฒนาอย่างยั ่งยืน 
(Sustainable Development) ในเช ิ ง เศรษฐก ิจและ
สังคมต่อไป 

เกิดข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับ
การเปลี ่ยนแปลงภูมิอากาศ ภาวะโลกร้อน (Global 
Warming) ทำให้เกิดสภาวะอากาศที ่แปรปรวนและมี
ความรุนแรงมากขึ้น ฤดูกาลเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ทำให้ผลผลิต
ทางการเกษตรลดลง เกิดโรคระบาดในพืชและสัตว์ ซึ่ง
ส่งผลต่อสุขภาพของมนุษย์ด้วย ผลกระทบดังกล่าวจะ
ส่งผลต่อความมั่นคงทางอาหาร สุขภาพ พลังงาน และ
ลดทอนขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองของมนุษย์ 
ในขณะที่ภาคการเกษตรจะได้รับผลกระทบและเกิดความ
สูญเสีย ซึ่งส่งผลต่อภาวะความยากจน 

 วาระการพัฒนาที่ย่ังยืน พ.ศ.2573  
ประเด็นสำคัญของวาระการพัฒนาท่ียั่งยืน 

พ.ศ.2573 คือ การจัดทำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนใน
กรอบสหประชาชาต ิ  (Sustainable Development 
Goals–SDGs) ในช่วงเวลา 15 ปี โดยสหประชาชาติให้
การรับรองแล้วเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557 ประกอบด้วย 
เป ้าประสงค์ (Goal) จำนวน 17 ข้อ และเป้าหมาย

(Target) จำนวน 169 ข้อ ซึ่งจะส่งผลกระทบกับการวาง
แนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ที ่ต้องเน้นขจัด
ความยากจนให้หมดไป ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีระบบ
การศึกษา มีความเท่าเทียมกันทางเพศ ส่งเสริมการเติบโต
ทางเศรษฐกิจแบบยั ่งยืน มีระบบโครงสร้างพื ้นฐานที่
รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่ งยืน ลดความไม่เท่า
เทียมกันทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ มีรูปแบบ
การผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน เตรียมความพร้อมใน
การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ มี
การจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั ่งยืน ส่งเสริมให้
สังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและส่งเสริมความเป็น
หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในระดับโลกร่วมกัน  

 

 
ที่มา : https://sustainabledevelopment.un.org/ 
รูปที่ 2.1.1-1 เป้าประสงค์การพัฒนาที่ย่ังยืน 

 
ผลกระทบสถานการณ์สิ่งแวดล้อมโลกต่อประเทศ 

และพื้นที ่
สถานการณ์และแนวโน้มปัจจุบันทำให้

ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับมือ โดยเฉพาะการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติมีความผัน
ผวนและรุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทาง
น้ำและภาคการผลิตด้านเกษตรกรรม ซึ่งเป็นแหล่งรายได้
สำคัญที ่ม ีผลต่อการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร 
ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องพัฒนากลไกการดำเนินงานของ
หน่วยงานต่างๆ ที่เป็นข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อาทิ พิธีสารเกียวโต 
(Kyoto Protocal) ซ ึ ่งสนับสนุนการพัฒนาที ่สะอาด 
(Clean Development Mechanism: CDM) อนุสัญญา
ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on 
Biological Diversity : CBD) มุ ่งเน้นการอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ เพื่อใช้ประโยชน์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน และเพื่อแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้
จากการใช้ทร ัพยากรพันธ ุกรรมอย่างเท่าเทียมและ
ยุติธรรม ตลอดจนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals–SDGs) ซึ่งจะเป็นแนวทิศทางหลัก
ในการพัฒนาของโลก 
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2.1.2 กรอบความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

นโยบายและยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเชื ่อมโยงกิจกรรม 
ทางเศรษฐกิจในกลุ่มความร่วมมือต่าง ๆ ซึ่งส่งผลต่อการ
พัฒนาพื้นที่อย่างมาก จำเป็นต้องพิจารณานโยบายและ
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศที่สำคัญและ
เกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในแต่ละภาค 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1) ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ 
Regional Comprehensive Economic 
Partnership (RCEP) 

Regional Comprehensive Economic 
Partnership (RCEP) คือ ความตกลงพันธมิตรทางการค้า
ระดับภูมิภาค ที ่เป็นกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ระหว่าง ASEAN 10 ประเทศ กับคู่ภาคีที่มีอยู่ 6 ประเทศ 
คือ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ 
การรวมกลุ่มเศรษฐกิจที่เรียกว่า RCEP เป็นชื่อเรียกใหม่ที่
หลายคนอาจไม่ค ุ ้น แต่หากบอกว่าเป ็นการรวมกลุ่ม
เศรษฐกิจที่เรียกว่า อาเซียนบวก 6 (ASEAN +6) น่าจะคุ้น
ชินมากขึ้น เพราะในกระแสการพูดเรื่องประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) มักจะมี
การเชื ่อมโยงพูดถึงตลาดนอกอาเซียนที่มีขนาดใหญ่่ขึ้น 
กว้างขึ ้นอย่าง ASEAN +6 อยู ่เสมอ แต่การตื ่นตัวเร ื ่อง 
RCEP มีมากขึ้นหลังจากการประชุมอาเซียนซัมมิท ครั้งที่ 
21 ณ กร ุงพนมเปญ ประเทศก ัมพ ูชา เม ื ่อว ันท ี ่  20 
พฤศจิกายน 2555 ผู ้นำของทั ้ง 16 ประเทศ ได ้แสดง
เจตนารมณ์ร่วมกันที่จะเจรจาความตกลง RCEP ในต้นปี 
2556 และมุ่งหมายให้การเจรจาแล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2558 
โดยความตกลง RCEP พัฒนามาจากความตกลงการค้าเสรีที่
อาเซียนมีอยู่แล้ว 5 ฉบับ กับ 6 ประเทศ คือ อาเซียน-จีน, 
อาเซียน-ญี ่ปุ ่น, อาเซียน-เกาหลี, อาเซียน-อินเดีย และ
อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ 

 
ที่มา : http://www.vijaichina.com 

รูปที่ 2.1.2-1 ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ 

จุดมุ่งหมายเพื่อให้ RCEP เป็นความตกลง
ที่มีคุณภาพและทันสมัย บนผลประโยชน์ร่วมกันอย่างรอบ
ด้านในการสนับสนุนการขยายการค้าและการลงทุนใน
ภูมิภาค รวมทั้งส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิและ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน เป็นระบบการค้า
เสรีที่ใช้กฎระเบียบเดียวกันของภาคีทั้งหมด 16 ประเทศ 
นอกจากนี้ ยังเป็นไปเพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจของอาเซียน
เข้ากับเศรษฐกิจโลก (Global Supply Chain) ครอบคลุม
ทุกมิติการค้า ทั ้งด้านสินค้า บริการ ลงทุน มาตรการ
การค้า และความร่วมมือทางเศรษฐกิจ เกิดการเชื่อมโยง
เครือข่ายการผลิต การค้าและการลงทุน ให้สอดคล้องและ
มีความสะดวกทางการค้าและการลงทุนมากขึ้น 

เจตนารมณ์ของ RCEP คือ 1) ครอบคลุมทุก
มิติที่กว้างขึ้น เช่น รายการสินค้า จากที่เคยลดรวม 95% 
ต้องลดมากกว่า 95% 2) กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า 
(Rules of Origin: ROO) มีความจำเป็นจะต้องสะท้อนให้
ส ม า ช ิ ก เ ป ็ น  Global Supply Chain ใ ห ้ ไ ด ้  3)  ล ด
กฎระเบียบการค้าและบริการให้มากที่สุด 4) การลงทุน
เปิดเสรี อำนวยความสะดวก ต้องทำให้เกิดบรรยากาศการ
แข่งขันทางการลงทุน การส่งเสริมและคุ้มครองการเปิด
เสร ีจะต้องม ี Capacity Building ผลักด ัน FTAs ที ่จะ
เกิดขึ้นก้าวต่อไปได้ในระดับที่ใกล้เคียงกัน 5) RCEP ต้อง
ไกลกว่า ASEAN +1 สิ ่งที ่จะทำต้องมีประโยชน์ต่อทุก
ประเทศ (ประเทศกำลังพัฒนาด้วย) เป็นความตกลง
รวมกลุ่มทางภูมิภาค เทียบเคียงกับกลุ่มอื่นๆ ได้  
 

ผลกระทบของความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ 
ต่อประเทศและพื้นที ่

กรอบการเจรจา RCEP ครอบคลุมทุก
ประเด็นที่ประเทศไทยเคยทำความตกลงไว้แล้วในกรอบ
ภูมิภาคและทวิภาคีต่างๆ โดยเงื่อนไขที่ผ่อนปรนมากขึ้น 
หรือขจัดมาตรการทางภาษี มาตรการอื่นใดที่ก่อให้เกิด
ความเหลื่อมล้ำ ตลอดจนการพัฒนาที่ยั่งยืน แต่ผลการ
ประชุมที่ผ่านมายังไม่สามารถหาข้อสรุปเรื่องรูปแบบการ
เปิดตลาดได้ เนื ่องจากระบบหรือกฎหมายที่ดูแลเรื ่อง
ทรัพย์สินทางปัญญา และการแข่งขันของประทศสมาชิก 
16 ประเทศ ประเทศสมาชิกอาเซียนให้ความสำคัญกับ 
RCEP มาก เนื่องจากเป็นความตกลงเขตการค้าเสรีซ้อน
ความตกลงการค้าเสรีเดิมที่มีอยู่แล้ว ดังนั้นผลประโยชน์
สุทธิของไทยจึงขึ้นอยู ่กับเงื ่อนไขต่าง ๆ  ซึ ่งส่งผลทั้ง
ทางบวกและทางลบ ดังนั้นจึงควรมีมาตรการรองรับทั้ง
มาตรการทางภาษีและไม่ใช่ภาษี 

2) โครงการหนึ ่งแถบหนึ ่งเส ้นทาง (One 
Belt , One Road : OBOR) 

เป็นความริเริ่มของรัฐบาลจีน ที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อรื้อฟื้นเส้นทางสายไหมในอดีต ซึ่งเชื่อมโยงทวีปเอเชีย 

http://www.vijaichina.com/
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ยุโรป และแอฟริกาเส้นทางสายไหมประกอบด้วย 2 
เส ้นทาง คือ เส ้นทางทะเล (the Maritime silk road) 
และเส้นทางบก (the Silk Road Economic Belt) รัฐบาล
ปักกิ่งได้ขับเคลื่อนความริเริ่มนี้ผ่าน 3 แผนงาน คือ การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงระหว่างประเทศ การ
จัดสรรแหล่งเงินทุน โดยเฉพาะการจัดตั้งธนาคารเพื่อการ
ลงทุนด้านโครงสร้างพื ้นฐานแห่งเอเชีย และกองทุน
เส้นทางสายไหม และการสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 
การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และการพัฒนาความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ 

การผล ักด ันให ้ เป ้าหมายเหล ่าน ี ้ประสบ
ความสำเร็จ รัฐบาลจีนได้เสนอให้ยกระดับความตกลงเขต
การค้าเสรีอาเซียน-จีน เพื่อเปิดเสรีการค้าและการลงทุน
ระหว่างกันมากขึ้น รัฐบาลจีนยังส่งเสริมให้วิสาหกิจของ
จีนออกไปลงทุนต่างประเทศ และได้จ ัดตั ้งเขตความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าในต่างประเทศเพื่อรองรับ
การลงทุนจากจีน 

วิสัยทัศน์ OBOR ระบุว่า โครงการนี้จะใช้ส่วน
อุตสาหกรรมทาง เศรษฐกิจเป็นฐานความร่วมมือ ส่วน
แผนงานทางทะเลจะเน้น สร้างเส้นทางการคมนาคมที่ 
“ราบรื่น มั ่นคง และมีประสิทธิภาพ” เชื ่อมต่อท่าเรือ
สำคัญที่ตั้งอยู่ตลอดเส้นทางเป้าหมายของโครงการ OBOR 
ภายใต้กรอบนี ้ มี 6 ระเบียง เศรษฐกิจสำคัญ 1) จีน-
มองโกเลีย-รัสเชีย 2) สะพานเศรษฐกิจยเูรเชียใหม่ 3) จีน-
เอเชียกลาง-เอเชียตะวันตก 4) จีน-ปากีสถาน 5) บังคลา
เทศ-จีน-อินเดีย-เมยีนมา 6) จีน-คาบสมุทรอินโดจีน 

 

 
ที่มา : https://www.forbesthailand.com 
รูปที่ 2.1.2-2 แผนงานของโครงการหนึ่งแถบหนึ่ง

เส้นทาง 
 

ผลกระทบของโครงการ OBOR ต่อประเทศ 
และพื้นที่ 

OBOR ประกอบด้วยสองส่วนหลัก หรือวงแหวน
เศรษฐกิจเส้นทางสายไหมทางบก และเส้นทางสายไหม
ทางทะเลแห่งศตวรรษที ่  21 โดยวงแหวนเศรษฐกิจ

เส้นทางสายไหมทางบกมีวัตถุประสงค์เพื ่อเชื ่อมจีนกับ
ยุโรปผ่านทางเอเชียกลางและเอเชียตะวันตก ส่วนเส้นทาง
สายไหมทางทะเลจะเช่ือมกันกับยุโรปผ่านเส้นทางเดินเรือ
ผ่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ และแอฟริกา 
นอกจากสองเส้นทางเชื่อมต่อหลักนี้ ยังรวมถึงการพัฒนา
โครงข่ายเชื่อมโยงระหว่างประเทศ และเส้นทางเพิ่มเตมิที่
จะเชื่อมต่อกับ 2 ระเบียงเศรษฐกิจสำคัญ ซึ่งการลงทุน
ของจีนกับประเทศพัฒนาแล้วตามเส้นทางสายไหมใหม่ มี
แนวโน้มจะช่วยให้การดำเนินงานตามแผนแม่บทว่าด้วย
ความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน (Master Plan on 
ASEAN Connectivity : MPAC) บรรลุผลสำเรจ็ไดง่้ายขึน้ 
โดยเฉพาะความเชื ่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทั ้งนี้
อาเซียนได้ประโยชน์จากกลไกความร่วมมือที่จีนมีบทบาท
อยู ่ซึ่งอาจกระตุ้นให้ใช้ประโยชน์จากการค้าเสรีได้มากขึ้น 
นอกจากนี้ประเทศไทยและประเทศในอนุภาคลุ่มน้ำโขง 
(GMS) ย ั ง ใช ้ประโยชน ์จากระเบ ียงเศรษฐก ิจจ ีน -
คาบสมุทรอินโดจีน (CICPEC) เพื ่อเชื ่อมโยงการค้าและ
การลงทุนกับเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมปากแม่น้ำ 
(Pearl River) ซึ่งปัจจุบันพัฒนาเป็นโครงการ Pan-Pearl 
River Delta (PPRD) 

3) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 
Economic Community : AEC) 

อาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห่ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก่อตั ้งขึ ้นเมื ่อปี 2510 โดย มี
สมาชิกจำนวน 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน อินโดนีเซีย 
มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย กัมพูชา ลาว พม่า และ
เวียดนาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสันติภาพในภูมิภาค
อันจะนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าทาง เศรษฐกิจสังคมและ
วัฒนธรรม รวมทั้งการรวมกลุ่มเพื่อขยายความร่วมมือและ
การค้าระหว่างกันให้มากยิ่งข้ึน 

การเข้าสู ่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มี
กลไกในการผลักดัน คือ แผนแม่บทการเชื่อมโยงระหว่าง
กันในอาเซียน (ASEAN Connectivity) ทั ้ง 3 ด้าน คือ 
การเชื ่อมโยงทางกายภาพ (Physical Connectivity), 
การเชื ่อมโยงทางสถาบัน (Institutional Connectivity) 
และการเช ื ่ อมโยงประชาชน (People- to-People 
Connectivity) เพื่อสร้างความเชื่อมโยงระหว่างกันในด้าน
ต่าง ๆ  

การรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
เป็นหนึ่งในสามเสาหลักในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุ
ว ัตถุประสงค์ของประชาคมอาเซียน นอกจากนี ้ย ังมี
ประชาคมการเมืองความมั่นคง (APSC) และประชาคม
ส ังคมและวัฒนธรรมอาเซ ียน (ASCC) การรวมกลุ่ม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ ส่งผลให้อาเซียนมีลักษณะ

https://www.forbesthailand.com/
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เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว มีการซื้อขายสินค้า การ
บริการ การลงทุน และแลกเปลี่ยนแรงงานกันอย่างเสรี  
ในช่วงแรกอาเซียนได้กำหนดสาขาอุตสาหกรรมที่สำคัญ
จำนวน 12 สาขาในการเริ่มดำเนินการเป็นตลาดและฐาน
การผลิตเดียว ได้แก่ เกษตร ประมง ผลิตภัณฑ์ยาง 
ผลิตภัณฑ์ไม้ สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อิเล็กทรอนิกส์ ยาน
ยนต์  การขนส ่งทางอากาศ ส ุขภาพ e-ASEAN การ
ท่องเที่ยว และโลจิสติกส์ รวมทั้งความร่วมมือในสาขา
อาหาร เกษตรและป่าไม้ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคอาเซียนจะช่วยส่งเสริมการค้าและการลงทุน เพิ่ม
อำนาจการต่อรองและแข่งขันกับประเทศมหาอำนาจ  
ซ ึ ่ งจะส ่งผลกระทบก ับท ุกฝ ่าย ท ั ้ งภาคประชาชน 
ผู ้ประกอบการและผู้ผลิต นักลงทุน ภาคเกษตรกรรม 
รวมถึงภาครัฐ 

จากการรวมตัวทางเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม การเมืองและความมั่นคงของอาเซียน และการ
เช ื ่อมโยงภายในภูม ิภาคทั ้ งด ้านโครงสร ้างพ ื ้นฐาน 
กฎระเบียบและประชาชนจะเป็นการเสร ิมสร ้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตและสวสัดิการของประชาชนท่ีดีขึ้น รวมทั้งสร้างความ
ร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและความมั่นคงใน
รูปแบบต่างๆ เป็นหลักการสำคัญที่นำมาภายใต้วิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยเป็นสมาชิกที่เข้มแข็งและสนับสนุนคณุภาพ
ชีวิตที่ดีของประชาชนอาเซียนร่วมกัน” ซึ ่งการกำหนด
ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ภายใต้แนวทาง
การพัฒนา ประกอบด้วย 8 ยุทธศาสตร์ 

รูปที่ 2.1.2-3 ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี
พ.ศ.2558 

แผนบูรณาการด้านเศรษฐกิจ หรือ AEC 
Blueprint ทำให้เกิดมาตรการที่ส่งผลต่อประเทศไทยดังน้ี 

(1) การเปิดเสรีการค้าสินค้า (กรอบ 
ASEAN Free Trade Area: AFTA) 

1) การลดหรือยกเลิกภาษี ยกเลิก
ภาษีสินค้าใน 9 สาขาเร่งรัด ได้แก่ สาขาเกษตรประมง ไม้ 
ยางสิ่งทอ ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยสีารสนเทศ 
สุขภาพ 2) การขจัดมาตรการที ่มิใช่ภาษี (Non-Tariff 

Barriers: NTBs) และ 3) การกำหนดกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิด
สินค้า (Rules of Origin: ROO)  

(2) การเปิดเสรีการค้าบริการ (กรอบ 
ASEAN Framework Agreement on Services: AFAS) 

การ เป ิด เสร ี การค ้ าบร ิ การ  มี
เป้าหมาย คือ ลดอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดในด้านต่างๆ 
ลง และเพิ ่มสัดส่วนการถือหุ ้นให้กับบุคคล/นิติบุคคล
ส ัญชาต ิอาเซ ียน 1)  สาขาบร ิการสำค ัญ (Priority 
Integration Sectors: PIS) 2) สาขาบริการอื ่น (Non-
Priority Services Sector) ครอบคลุมบริการทุกสาขา 
นอกเหนือจากสาขาบริการสำคัญ (priority services 
sectors) และการบริการด้านการเงิน  3) สาขาการบริการ
ด้านการเงิน  

(3) การเปิดเสรีการลงทุน (กรอบ ASEAN 
Comprehensive Investment Agreement: ACIA) 

ลดหรือยกเล ิกข้อจำกัดด ้านการ
ลงทุนต่างๆ ส่งเสริมการร่วมลงทุนในสาขาอุตสาหกรรมที่
มีศักยภาพ และสร้างเครือข่ายด้านการลงทุนของอาเซยีน 
โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะเพิ่มหรือรักษาระดับความสามารถ
ในการดึงดูดต่างประเทศให้มาลงทุนในอาเซียน และการ
ลงทุนโดยอาเซียนเอง  

(4) การเปิดเสรีด้านเงินทุนเคลื่อนย้าย 
1) ด้านตลาดทุน จะเสริมสร้างความ

แข็งแกร่งในการพัฒนาและการรวมตัวของตลาดทุนใน
อาเซียน โดยสร้างความสอดคล้องในมาตรฐานด้านตลาด
ทุนในอาเซียน 2) ด้านเงินทุน จะเปิดให้มีการเคลื่อนย้าย
เงินทุนท่ีเสรียิ่งขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป 

(5) การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมืออย่าง
เสรี 

สร้างมาตรฐานที่ชัดเจนของแรงงาน
ฝีมือ และอำนวยความสะดวกให้กับแรงงานฝีมือที ่มี
คุณสมบัติตามมาตรฐานที่กำหนดให้สามารถเคลื่อนย้ายไป
ทำงานในกลุ่มประเทศสมาชิกได้ง่ายขึ้น เช่น การจัดทำ 
ASEAN Business Card เป็นต้น 

(6) การดำเนินงานตามความร่วมมือ
รายสาขาอ่ืน ๆ 

การดำเนินงานตามความร่วมมือราย
สาขาอ่ืน ๆ ได้แก่ ความร่วมมือด้านเกษตร อาหาร และป่า
ไม้ความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน (การคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ
พล ั งงาน )  ความร ่ วมม ือด ้ าน เหม ืองแร่  พาณ ิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ความร่วมมือด้านการเงิน ความร่วมมือ
ด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และการ
พัฒนาเพื่อการรวมกลุ่มของอาเซียน (IAI) 
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ผลกระทบของ AEC ต่อประเทศและพื้นที่ 

การพัฒนาที่อาจส่งผลต่อการวางผังภาคต่อไปใน
อนาคต ซึ่งเป็นผลมาจากการรวมกลุ่มประเทศอาเซียน
ของไทย จะต้องคำนึงถึงผลกระทบในด้านต่าง ๆ ที่จะ
เก ิ ดข ึ ้ น  โดยในประเด ็นสำค ัญจะ เป ็นผลมาจาก
แนวนโยบาย กฎ ระเบียบ กติกาความร่วมมือที่มีระหว่าง
กันเป็นสำคัญ ซึ่งกรอบกติกาความร่วมมือดังกล่าวจะเป็น
ส่วนที่มากำหนดแนวทางการดำเนินนโยบายในประเทศ
และส่งผลต่อภาคในแต่ละส่วนต่อไป แต่ เนื ่องจากการ
รวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เกิดจากการรวมกลุม่
กันของประเทศภายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึง
ทำให้ผลกระทบของการรวมกลุ ่มเป็นไปในลักษณะ
ระดับประเทศ ไม่มีการระบุพื ้นที่จำเพาะเจาะจงลงไป
อย่างเช่นการพัฒนาหรือความร่วมมือในระดับทวิภาคี 
อย่างไรก็ตามการพิจารณาผลกระทบของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในระดับพ้ืนที่ ภูมิภาคและระดับจงัหวัด 
จะพิจารณาในจังหวัดที่ติดตามแนวชายแดนในแต่ละภาค
ของประเทศ ที่เป็นประตู (Gateway) ทางเศรษฐกิจ ที่
ส่งเสริมการค้าชายแดนและการค้าระหว่างประเทศ ส่งผล
ให้รัฐบาลประกาศเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (ระยะที่ 
1 ประกอบด ้วย ตาก สระแก ้ว สงขลา ตราด และ
มุกดาหาร และระยะที ่  2 ประกอบด้วย กาญจนบุรี 
เชียงราย นครพนม หนองคายและนราธิวาส) และเขต
เศรษฐกิจชายแดนที ่มีศักยภาพ และเร่งรัดการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาดังกล่าว 

4) โครงการพัฒนาความร ่วมมือทาง
เศรษฐก ิจในอน ุภ ูม ิภาคล ุ ่มน ้ำโขง (Greater 
Mekong Subregion : GMS) 

โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง
ประเทศสมาชิก 6 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา ไทย สปป.ลาว 
เวียดนาม สหภาพเมียนมา และจีนตอนใต้ โดยเน้นการ
พัฒนาความร่วมมือใน 9 สาขา ได้แก่ การคมนาคมขนส่ง 
พลังงาน การสื่อสารโทรคมนาคม การท่องเที่ยว การค้า 
การลงทุน การเกษตร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
ส ิ ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่ง
ก่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ดีขึ ้นใน
ภูมิภาคที่รวมเป็นหนึ่งเดียว และการเปิดตลาดการค้าใหม่ 
ๆ เพื่อลดการเป็นคู่แข่งทางเศรษฐกิจภายในอนุภูมิภาค 
พร้อมท้ังสร้างความเข้มแข็งและลดช่องว่างทางด้านรายได้
ในอนุภูมิภาคที่มีพื้นท่ีติดกัน 

ภาพรวมของอนุภาคของอนุภาคของ
ประชาคมอาเซียนสามารถเชื่อมโยงกันด้วยโครงข่ายทาง
หลวงและเส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศ (Corridor) ที่

ทำหน้าที่เป็นเส้นทางในการพัฒนาเศรษฐกิจ (Economic 
Corridor) ที ่ซ้อนทับกับเส้นทางการค้าภายในประเทศ 
เส้นทางการค้าระหว่างประเทศ และเส้นทางเปลี่ยน ผ่าน
การค้าระหว่างประเทศ ประกอบด้วยแนวพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจที ่สำคัญ 3 แนว คือ แนวเหนือ-ใต้ (North-
South Economic Corridors : NSEC) แนวตะวันออก-
ตะวันตก (East-West Economic Corridor : EWEC และ
แนวใต้ (Southern Economic Corridor : SEC)  

เมืองประตูการค้าและเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ เป็นเส้นทางเชื่อมต่อ
ระหว่างประเทศไทย กัมพูชา และเวียดนาม แบ่งออกเป็น 
4 เส้นทางย่อย คือ 1) เส้นทางตอนเหนือ 2) เส้นทาง
ตอนกลาง 3) เส้นทางเลียบชายฝั่งทะเลตอนใต้ และ 4) 
เส้นทางเชื ่อมภายในทวีปยุโรป ทั ้งนี ้เส้นทางย่อยที ่มี
ความสำคัญในการเป็นพื้นที่ประตูการค้าระหว่างประเทศ
ไทย กัมพูชา และเวียดนาม 

(1) เส ้นทางแนวระเบ ียงเศรษฐกิจ
เหนือใต้ (North-South Economic Corridor: NSEC) 
นับเป็นเส้นทางสายหลักของ GMS Economic Corridors 
โดยมุ่งเน้นการเชื่อมโยงกับมณฑลยูนนานของจีนเข้ากับ
ภูมิภาคแหลมทอง ระยะทางประมาณ 1,280 กิโลเมตร 

• เส้นทางแนวระเบียงย่อยด้าน
ตะวันตก (Western Subcorridor) หรือ R3 เป็นเส้นทาง
จากคุนหมิง – ผ่าน สปป.ลาวหรือเมียนมา– เชียงราย – 
กรุงเทพฯ แยกเป็นเส้นทาง R3A : ไทย - ลาว – จีน และ
เส้นทาง R3B : ไทย – เมียนมา – จีน บนเส้นทางนี้ส่งผล
กระทบโดยตรงกับภาคเหนือ คือจังหวัดเชียงรายที่เป็น
ประตูการค้าหลัก รัฐบาลได้จัดตั ้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พ ิ เ ศษ เช ี ย งร ายข ึ ้ น  โ ดย เส ้ นทาง  R3A ม ี อำ เภอ 
เชียงของ อำเภอเชียงแสน (ไทย) - เมืองห้วยทราย (สปป.
ลาว) เส้นทาง R3B อำเภอแม่สาย (ไทย) -ท่าขี ้เหล็ก 
(เมียนมา) เป็นเมืองคู่แฝดทางการค้า และทางภาคใต้ของ
ประเทศไทย มีจังหวัดสงขลา และนราธิวาสเป็นประตู
การค้าหลักกับประเทศมาเลเซีย โดยมีพื้นท่ีอยู่ตรงข้ามกับ
ด่านบูกิ๊ตกายูอิตัม (จังโหลน) รัฐเคดาห์ ส่วนด่านปาดังเบ
ซาร์อยู ่ตรงข้ามรัฐเปอร์ลิสของมาเลเซีย  ส่วนจังหวัด
นราธิวาสมีอำเภอตากใบ อำเภอสุไหงโก-ลก (ไทย) – บู
เก๊ะตา รัฐกลันตัน (มาเลเซีย) เป็นเมืองคู่แฝดทางการค้า 

• เ ส ้ น ท า ง ส า ย ก ล า ง  ( Central 
Subcorridor) ได้แก่ คุนหมิง - ฮานอย - ไฮฟอง (Hai 
Phong - เวียดนาม) เส้นทางในไม่ผ่านประเทศไทย 

• เส ้นทางสายตะวันออก (Eastern 
Subcorridor) ได้แก่ หนานหนิง-ฮานอย เส้นทางในไม่
ผ่านประเทศไทย 
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(2) แนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-
ตะวันตก (East-West Economic Corridor: EWEC) 
หรือเรียกว่า “เส้นทางหมายเลข 9” (R9) มีระยะทางรวม
กว่า 1,300 กิโลเมตร เชื่อมโยงทะเลจีนใต้กับมหาสมุทร
อินเดีย (ทะเลอันดามัน) เริ ่มต้นจากท่าเรือดานัง (Da 
Nang Port - เวียดนาม) ผ่านลาว - ไทย - ไปท่าเรือเมาะ
ละแหม่งหรือเมาะลำไย (Mawlamyine Port – เมียนมา) 
ตัดกับเส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือใต้ที่จังหวดัตาก
และพิษณุโลกโดยเป็นเส้นทางการขนส่งทางทะเลเช่ือมโยง
ระหว่างทะเลจีนใต้กับมหาสมุทรอินเดีย เป็นเส้นทาง
สำคัญที่ผ่านประเทศไทยส่งผลกับภาคเหนือ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยภาคเหนือ มีอำเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก เป็นประตูการค้าเชื ่อมโยงกับเมียนมาและ
เอเชียใต้ ซึ่งมีเมืองแม่สอด – เมืองเมียวดี (เมียนมา) เป็น
เมืองคู่แฝดทางการค้า ทางด้านตะวันตกของประเทศ และ
รัฐบาลได้จัดตั ้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากขึ้น ส่วน
ทางด้านตะวันออกมีจังหวัดนครพนม (ไทย) – เมืองท่า
แขก (สปป.ลาว) และจังหวักมุกดาหาร - สะหวันนะเขต 
(สปป.ลาว) เป็นเมืองคู่แฝดทางการค้า 

(3) แนวระเบ ียงเศรษฐก ิจตอนใต้  
(Southern Economic Corridor:  SEC)  เป ็น เส ้นทาง
เชื่อมโยงระหว่างไทย - ราชอาณาจักรกัมพูชา - เวียดนาม 
โดยประกอบด้วย 3 เส้นทางย่อย (Subcorridor) และ 1 
เส้นทาง Intercorridor ดังนี้  

• Northern Subcorridor เ ริ่ ม
จากกรุงเทพฯ – อรัญประเทศ – ปอยเปต – เสียมเรียบ - 
สตึงเตร็ง – รัตนคีรี - Ou Ya dav – PleiKu - Quy Nhon 
รวมระยะทางกว่า 1,150 กิโลเมตร เป็นเส้นทางเชื่อมโยง
แหล่งท่องเที่ยวสำคัญระดับโลก และแหล่งท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ จากกรุงเทพฯ สู ่นครวัด และเขาพระวิหารใน
ราชอาณาจักรกัมพูชา ผ่านตอนกลางของเวียดนามสู่พื้นที่
ชายฝั่งเวียดนาม 

• Central Subcorridor เริ ่มจาก
กรุงเทพฯ–อรัญประเทศ-ปอยเปต-พนมเปญ–บาเวต– 
โฮจิมินท์–วุ ่งเต่า ซึ ่งเส้นทางนี ้เป็นการเชื ่อมโยงเมือง 
สำค ัญทางการค ้าของไทย ก ัมพ ูชา และเว ียดนาม  
มีระยะทางรวมกันกว่า 1,005 กิโลเมตร  

• Southern Coastal Subcorridor 
เป็นการเชื ่อมโยงพื ้นที่ Eastern Seaboard ของไทยกับ
ชายฝั่งของราชอาณาจักรกัมพูชา และเป็นส่วนหนึ่งของ
เส้นทางชายฝั่งทะเลไทย กัมพูชา และเวียดนาม (R10) 

โดยเริ่มจากกรุงเทพฯ–ตราด–เกาะกง–กำปอด–ฮาเตียน–
Ca Mau – Nam Can รวมระยะทาง 970 กิโลเมตร  

• Inter-corridor Link เ ป ็ น เ ส้ น 
ทางแนวตั ้งผ ่านราชอาณาจักรกัมพูชาและลาว โดย 
จะเชื ่อมเส้นทาง 3 เส้นหลักก่อนหน้า และปัจจุบันได้
ขยายแนวเส้นทางไปทางตะวันตก ผ่านด่านพุน้ำร้อน  
จังหวัดกาญจนบุรี ไปสิ้นสุดที่เมืองทวายของเมียนมา จึง
ส่งผลกับภาคกลางของประเทศไทย ทำให้รัฐบาลประกาศ
ให้พ้ืนท่ีบ้านพุน้ำร้อน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เป็น
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เชื่อมโยงไปยังโครงการท่าเรือ
น้ำลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวาย ที่อยู่ห่างจากจังหวัด
กาญจนบุรีประมาณ 160 กิโลเมตร 
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 ที่มา http://www.learningstudio.info/asean-gms-economic-corridors/ 

รูปที่ 2.1.2-4 เส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจ 
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5) ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศลุ่ม
แม่น้ำอิระวะด ี - เจ้าพระยา - แม่โขง (Aeyawadee - 
Chaopraya - Mekong Economic Coorperation : 
ACMECS) 

ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศลุ่ม
แม่น้ำอิระวะดี-เจ้าพระยา-แม่โขง เป็นกรอบความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจในระดับอนุภูมิภาค ร่วมมือของ 5 ประเทศ 
คือ ไทย กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม จัดตั้ง
ข ึ ้นเพ ื ่อใช ้ประโยชน์จากความแข็งแกร ่งและความ
หลากหลาย ของทั้งห้าประเทศสมาชิกเพื่อส่งเสริมการ
พ ัฒนาอย ่างสมด ุล ภายใต ้ความร ่วมม ือ 8 สาขา 
ประกอบด้วย 

(1) การค้าและการลงทุน มีวัตถุประสงค์
เพื ่ออำนวยความสะดวกให้เกิดการเคลื ่อนย้ายสินค้า 
บริการ และเงินทุนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ผ่าน
การขจัดอุปสรรคทางการค้าและการลงทุนต่าง ๆ รวมทั้ง
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เอื ้ออำนวยทั้งในด้านกฎหมาย 
และด้านโครงสร้างพื ้นฐาน เช่นการจัดตั ้ง One-Stop 
Service ตามด่านชายแดน และการจัดต ั ้ง ACMECS 
Business Council เป็นต้น 

(2) เกษตรกรรม เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ผลิตบนพื้นฐานของความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ รวมถึง
การวิจัยและพัฒนา และการแบ่งปันความรู้และข้อมูล
ข่าวสาร ตัวอย่างโครงการสำคัญ เช่น การทำ Contract 
Farming 

(3) อ ุ ต ส า ห ก ร ร ม แ ล ะ พ ล ั ง ง า น  มี
วัตถุประสงค์เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในด้านอุตสาหกรรม
และพัฒนาพลังงานทดแทน และการอนุรักษ์พลังงาน 
ตัวอย่างโครงการ เช่น การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมบริเวณ
ชายแดน และโครงการสาธิตจัดทำต้นแบบพลังงาน
ชีวภาพในประเทศสมาชิก 

(4) การคมนาคม ม ีว ัตถ ุประสงค ์เพื่อ
พัฒนาและใช้ประโยชน์การเชื่อมโยงการเส้นทางคมนาคม
ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านเพ่ืออำนวยความสะดวก
ในทางการค้า การลงทุน การผลิต และการท่องเที่ยว โดย
เน้นการพัฒนาเส้นทางคมนาคมในส่วยที่ยังขาดหายใน
แนวเขตเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (EWEC) รวมถึง
เส้นทางที่เช่ือมต่อจากแนวเขตเศรษฐกิจดังกล่าว 

(5) การท่องเที่ยว มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่ม
ปริมาณนักท่องเที่ยวทั้งระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน 
และนักท่องเที่ยวจากนอกภูมิภาค โดยรัฐบาลส่งเสริมให้มี
การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในลักษณะการเชื่อมโยง
แหล่งท่องเที ่ยวของทั ้ง 5 ประทศสมาชิกร่วมกันใน
ลักษณะ Five Countries One Destination รวมทั้งการ
จัดทำ ACMECS Single Visa 

(6) การพ ัฒนาทร ัพยากรมน ุษย ์  มี
วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประชาชนและ
สถาบันต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศเพื่อนบ้านเพื่อ
เตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันในระดับโลก โดยเน้นการ
ฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเพื่อสนับสนุน
การดำเนินโครงการในสาขาความร่วมมือต่าง ๆ ของ 
ACMECS 

(7) การสาธารณสุข มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในการป้องกัน และการ
สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังโรคระบาดร้ายแรงต่าง ๆ รวมถึง
การแลกเปลี่ยนข้อมูล และการถ่ายทอดความรู้ 

(8) สิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในอนุภูมิภาคอย่าง
ยั่งยืน 

ผลกระทบของ ACMECS ต่อประเทศและพ้ืนที ่
ผลจากความร่วมมือทำให้ไทยสามารถเพิ่ม

ม ูลค ่าการนำเข้าและส่งออก เก ิดการลงทุนร ่วมกัน
ภายในประเทศในกลุ่มประเทศสมาชิก รวมถึงการเพิ่ม
มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม และการ
โยกย้ายแรงงาน ซึ ่งภาคเหนือ เป็นฐานการผลิตด้าน
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรของประเทศ ซึ่ง
ทำให้ประเทศไทยเป็นตลาดใหญ่ในการนำเข้าและส่งออก
วัตถุดิบและสินค้าต่างไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ในไทยและผ่าน
ไปยังชายแดนระหว่างประเทศ เนื่องจากมีพรมแดนติดกับ
หลายประเทศ 

6) ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความ
ร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ 
(Bay of Bengal Initiative Multi-Sectoral Technical and 
Economic Cooperation : BIMSTEC) 

เป ็นกรอบความร ่วมมือทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศที ่อยู ่ในอนุทวีปเอเชียใต้และเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเกิดจากนโยบายมองตะวันตก (Look 
West Policy) ของไทย โดยมีวัตถุประสงค์ให้ไทยเป็น
ศูนย ์กลางเชื ่อมโยงความร ่วมมือทางเศรษฐกิจเพื่อ
เสริมสร้างประโยชน์ร่วมกันทั้งในด้านการค้า การลงทุน 
เทคโนโลยี คมนาคม การสื่อสาร พลังงาน การท่องเที่ยว 
และประมง รวมทั้งส่งเสริมการให้ความช่วยเหลือระหว่าง
กัน ปัจจุบันมีสมาชิกรวม 7 ประเทศ ได้แก่ บังคลาเทศ 
ภูฏาน อินเดีย เนปาล ศรีลังกา เมียนมา และไทย โดยมี
ความร่วมมือใน 14 สาขา ได้แก่ การค้าและการลงทุน 
เทคโนโลยี การคมนาคมขนส่ง พลังงาน ท่องเที่ยว ประมง 
เกษตร สาธารณสุข การจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ 
การต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ การ
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ลดความยากจน วัฒนธรรม ปฏิสัมพันธ์ในระดับประชาชน 
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีนโยบายใน 4 
สาขา ได้แก่ การคมนาคมขนส่ง การค้าการลงทุน พลังงาน 
วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว มีรายละเอียดดังนี ้

(1) การคมนาคมขนส่ง ไทยส่งเสริมการ
พัฒนาความเชื ่อมโยงภายใน BIMSTEC และระหว่าง 
BIMSTEC กับภูมิภาคอื่น ๆ และสนับสนุนการดำเนินการ
ตามการศึกษา BTILS ที่จัดทำโดย ADB และการทำงาน
ของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการคมนาคมใน 5 สาขา รวมถึง
การผลักดันโครงการท่าเรือน้ำลึกทวาย และถนนสามฝ่าย
ระหว่างไทย-เมียนมา-อินเดีย 

(2) การค้าและการลงทุน ไทยผลักดันการ
จัดทำ BIMSTEC FTA ให้สำเร็จ โดยให้มีการลงนามความ
ตกลงการค้า สินค้า พร้อมตารางข้อผูกพันภาษีภายในปี 
พ.ศ. 2554 

(3) พลังงาน ไทยผลักดันการเสริมสร้าง
ความร ่วมม ือด ้านพล ังงานระหว่างประเทศสมาชิก 
โดยเฉพาะเรื ่องพลังงานทดแทน พลังงานชีวภาพ และ
พลังงานน้ำ 

(4) ว ัฒนธรรม การท ่อง เท ี ่ ย ว  และ
ปฏิสัมพันธ์ในระดับประชาชน ไทยสนับสนุนการส่งเสริม
การทอ่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและศาสนาร่วมกัน 

ผลกระทบของ BIMSTEC ต่อประเทศและพ้ืนที ่
ผลจากความร่วมมือจะช่วยเปิดโอกาสให้ประเทศ

ไทยสามารถขยายความสัมพันธ์กับประเทศในภูมิภาค
เอเชียใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคำนึงถึงการที่เอเชียใต้
เป็นตลาดขนาดใหญ่ มีแหล่งวัตถุดิบ และทรัพยากรที่
สำคัญต่าง ๆ อยู่มาก เช่น ก๊าซธรรมชาติ และศักยภาพใน
การผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ ซึ ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสให้ภาค
เกษตรกรรมซึ่งเป็นสาขาการผลิตหลักในการส่งออกพืช
พลังงาน การมีแหล่งพลังงานทดแทนในอนาคต รวมถึง
ส่งผลให้แต่ละภาคของประเทศไทยเป็นศูนย์กลางที่
เ ช่ือมโยงโครงข ่ายคมนาคมขนส ่งระหว ่างระเบ ียง
เศรษฐกิจแนวเหนือ-ใต้, แนวตะวันออก-ตะวันตก และ
แนวใต้ ที่เชื่อมประเทศในกลุ่มอาเซียน ประเทศอินเดีย 
และประเทศจีนเข้าไว้ด้วยกัน เกิดการขยายตลาดการค้า 
การพัฒนารูปแบบการลงทุน และการปรับปรุงระเบียบ
ทางการค้าให้เข้าสู่ระบบตลาดการค้าเสรีทั่วโลก  

7) ความร่วมมือระหว่างประเทศ กัมพูชา 
ลาว พม่า เวียดนาม (CLMV) 

CLMV คือประเทศ กัมพูชา ลาว พม่า 
เว ียดนาม เป็นประเทศในกลุ ่ม ASEAN ที ่ม ีแนวโน้ม
เศรษฐกิจ โตต่อเนื ่องและยังมีแร่ธาตุทรัพยากรอุดม

สมบูรณ์ และยังมีค่าจ้างแรงงานไม่สูงนัก กลุ่มประเทศ 
CLMV จึงเป็นประเทศที่มีคนสนใจเข้าไปลงทุนการผลิต
และการตลาด แต่เนื่องด้วย CLMV นั้นมีพรมแดนติดกับ
ไทย ทุกประเทศจึงเหมาะมากที่ผู้ประกอบการไทยจะเข้า
ไปลงทุนหรือหาลู่ทางทางธุรกิจ  

ประเทศกัมพูชา (C) ภาพรวมของกัมพูชา
นั้น มีจุดเด่นที่ประชากรเพิ่มขึ้นมากทุกปี และมีกลุ่มที่มี
กำลังซื้อสูง และมีอุปสงค์ในการบริโภคสินค้าและบริการ
ทุกประเภทในปริมาณสูง แต่ยังไม่สามารถผลิตได้เพียงพอ 
ต้องนำเข้าหลายอย่าง ซึ่งธุรกิจที่ชาวไทยน่าเข้าไปลงทุนก็
มีที่ พนมเปญ พระตะบอง เสียมเรียบ ในส่วนพนมเปญ 
เมืองที่มีศักยภาพในการค้าของ SMEs ไทย ได้แก่ กรุง
พนมเปญ จังหวัดเสียมเรียบ และจังหวัดพระตะบอง ใน
ส่วนของกรุงพนมเปญ สินค้าและบริการทุกอย่าง สามารถ
ขยายตัวทั ้งปัจจุบัน และอนาคต จังหวัดพระตะบอง 
ประเภทสินค้าที่มีศักยภาพ คือ สินค้าเกษตร เครื่องจักรกล
เกษตร สินค้าอุปโภคบริโภค บริการท่องเที่ยวและธุรกิจ
ต่อเนื ่อง ส่วนจังหวัดเสียมเร ียบ ประเภทสินค้าที ่มี
ศักยภาพ คือการท่องเที่ยวและธุรกิจต่อเนื ่อง และกลุ่ม
ส ินค้าอ ุปโภคบริโภค ในส ่วนจังหวัดพระตะบองที ่มี
พรมแดนติดต่อกับไทย การค้าขายชายแดนนี้ ควรวาง
ตำแหน่งสินค้าและ บริการให้มีภาพลักษณ์ด้านคุณภาพสูง
กว่าสินค้าจากมาเลเซียเล็กน้อย และราคาถูกกว่าสินค้า
จากเกาหลีใต้  

ประเทศลาว (L) สำหรับลาว ถือว่าเป็น
ประเทศที่มีสังคม วัฒนธรรม ใกล้เคียงกับประเทศไทย
มากที ่ส ุดเมืองที ่น ่าสนใจ  ในการค้า ค ือ เม ืองหลวง
เวียงจันทน์ แขวงหลวงพระบาง และแขวงจำปาสัก สินค้า
ที่มีโอกาสทำตลาด ได้แก่ ประเภทสินค้าอุปโภคบริโภค 
โดยเฉพาะ สินค้ากลุ่มทำความสะอาดผ้า กลุ่มสินค้าเพื่อ
สุขภาพความงาม เครื ่องประดับมีดีไซน์ ยากันยุง หรือ
ประเภทสินค้าเกษตรและเครื่องจักรการเกษตร โดยเฉพาะ
เครื่องพรวนดิน และกำจัดวัชพืชขนาดเล็ก เครื่องจักรแปร
รูปสินค้าเกษตร กลุ่มสินค้าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง กลุ่ม
สินค้าอะไหล่ ยานยนต์และรถยนต์ โดยเฉพาะล้อแม็กซ์ 
ฟิล์มกรองแสง GPS เครื่องเสียง และอู่ซ่อมรถ ในส่วนของ
สินค้าบริการของไทย ที่มีศักยภาพในแต่ละเมืองเป้าหมาย 
พบว่าเวียงจันทร์ สินค้าบริการ ที่มีศักยภาพ ได้แก่ ร้าน
กาแฟ อู่ซ่อมรถ ร้านอาหาร ร้านเสริมสวย เมืองหลวงพระ
บาง ได้แก่ ร้านอาหาร นวด-สปา อู่ซ่อมรถ ร้านกาแฟ 
แขวงจำปาสัก ได้แก่ ร้านอาหาร นวด-สปา โรงแรม อู่ซ่อม
รถ โดยช่องทางการ เข้าสู่ตลาดใน ลาว ส่วนใหญ่จะเป็น
การ การร่วมลงทุน ส่งออกทางอ้อม และส่งออกทางตรง  
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ประเทศพม ่า (M) หร ือเม ียนมา เป็น
ประเทศที่มีประชากรอยู่จำนวนมาก และยังไม่สามารถ
ผลิตปัจจัยสี ่ได้เพียงพอ สภาพแวดล้อมทางสังคมและ
วัฒนธรรม การนับถือศาสนาพุทธ วิถีชีวิต ความเชื่อ คล้าย
กับไทย และเป็นจุดร่วมสำคัญที่สร้างโอกาสทางการตลาด
ให้กับสินค้าไทย ซึ่งชาวพม่ามีค่านิยมในการบริโภคสินค้า
ที่ยึดติดกับตรา สินค้าโดยเฉพาะตราสินค้าไทยที่ชาวพม่า
รับรู ้และเชื ่อมั ่นว่าเป็นสินค้าที ่มีคุณภาพดี  เมืองที ่มี
ศักยภาพทางการค้าสำหรับ ไทย ได้แก่ เมืองย่างกุ้ง เมือง
เมียวดี และเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งโอกาสของสินค้าไทยในแต่
ละเมืองเป้าหมาย พบว่า เมืองย่างกุ้ง สินค้าที่มีศักยภาพ
คือ กลุ่มสินค้าอุปโภค บริโภค กลุ่มสินค้าวัสดุอุปกรณ์
ก่อสร้าง กลุ่มสินค้ายานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ เมืองเมีย
วดี ได้แก่ กลุ่มสินค้า อุปโภคบริโภค กลุ่มสินค้าเกษตรและ
เครื่องการเกษตร กลุ่มสินค้าวัสดุก่อสร้าง และกลุ่มสินค้า
ยานยนต์และ ชิ้นส่วนอะไหล่ เมืองมัณฑะเลย์ สินค้าที่มี
ศักยภาพ ได้แก่ กลุ่มสินค้าเกษตรและเครื่องจักรเกษตร 
และกลุ่ม สินค้าวัสดุก่อสร้าง  

ประเทศเวียดนาม (V) ประเทศเวียดนาม
เป็นทั ้งแหล่งผลิตและแหล่งตลาดที ่สำคัญใน AEC มี
ศักยภาพพร้อมครบถ้วนท้ังนโยบายด้านการค้า การลงทุน
ที่ชัดเจนและบังคับใช้ทั่วประเทศ และสำคัญคนเวยีดนาม 
มีความรู้สึกที่ดีต่อสินค้าไทย สินค้าไทยที่มีศักยภาพใน
ตลาดเวียดนาม ได้แก่ อุปกรณ์ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ 
และอะไหล่ อุปกรณ์ตกแต่งรถจักรยานยนต์ วัสดุก่อสร้าง 
ธ ุรก ิจซ ่อมรถจ ักรยานยนต ์ ส ินค ้าอ ุปโภคบร ิโภค 
เคร ื ่องสำอางค์ รวมถึงการทำธุรก ิจท่องเที ่ยวแบบ 
Inbound Tourism และธ ุ รก ิ จต ่ อ เน ื ่ อ ง  เช ่น  สปา 
ร้านอาหาร ภัตตาคาร เมืองที่มีศักยภาพทางเข้าทำการค้า
ด้วย ได้แก่ นครโฮจิมินห์ นครเกิ ่นเธอ และนครไฮฟอง 
โดยเฉพาะ นครไฮฟอง นั้นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ของคน
ไทยได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการหมู่บ้านจัดสรรสำหรับผู้
มีรายได้น้อยซึ่งเริ ่มดำเนินงานในปี 2010 แล้ว การเข้า
ตลาดของสินค้าทุกประเภทในประเทศเวียดนาม ควร
เริ่มต้นด้วยวิธีการส่งสินค้า (Export) เข้า ไปจำหน่ายโดย
ผ่านตัวแทนจำหน่ายที่มีใบอนุญาตเท่านั้น ในส่วนของ
ธุรกิจบริการสามารถเข้าตลาดด้วยการ ลงทุน 100% ร่วม
ทุนกับบริษัทท้องถิ่น การร่วมมือทางธุรกิจ และการเช่า
สถานที่พร้อมใบอนุญาต ฯลฯ โดย ต้องวางภาพลักษณ์
เป็นสินค้าคุณภาพและแข่งขันในตลาดสินค้าระดับกลาง-
บน ในส่วนของอุตสาหกรรม ก่อสร้าง ควรดำเนินการใน
ลักษณะเป็นผู้รับเหมาช่วง  

 

ผลกระทบของ CLMV ต่อประเทศและพ้ืนที ่
CLMV มีความต้องการสินค้าจากไทยหลากหลาย 

ตั้งแต่สินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ไปจนถึง
สินค้าวัตถุดิบ และสินค้าทุน ตลาด CLMV เป็นตลาดที่
ค่อนข้างมีอนาคตสดใสสำหรับธุรกิจไทยในการรุกเปิด
ตลาด และขยายช่องทางการกระจายสินค้าให้กว้างขวาง
ขึ ้น โดยอาศัยปัจจัยสนับสนุนหลายด้าน อาทิ ความ
ได้เปรียบเชิงที่ตั ้งที่มีพรมแดนเชื่อมต่อกันทางบก ผ่าน
เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจสำคัญ การเปิดเสรีมากขึ้นใน
สาขาการบริการ การลงทุน การเคลื่อนย้ายแรงงานที ่มี
ทักษะ และเมื่อรายได้ประชากรในประเทศเพื ่อนบ้าน
ขยายตัวสูงจะทำให้ความต้องการสินค้าจากไทยเพิ่มขึ้น 

8) กรอบความร่วมมือลุ่มน้ำล้านช้าง - แม่น้ำ
โขง (Lanchang - Mekong Cooperation - LMC) 

กรอบความร่วมมือลุ่มน้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง 
(Lanchang – Mekong Cooperation - LMC) เป็นกรอบ
ความร่วมมือระหว่างจีนกับประเทศในอาเซียนภาคพื้น
ทวีป (ไทย เมียนมา ลาว กัมพูชา และเวียดนาม) เป็น
กรอบความร่วมมือที่นายกรัฐมนตรีจีน หลี่ เค่อเฉียง ได้
นำเสนอในห้วงระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน – จีน 
ณ กรุงเนปิดอว์ เมื่อปี 2014 เพื่อร่วมกันพัฒนาพื้นที่ลุ่ม
แม่น้ำล้านช้าง – แม่น้ำโขงให้เกิดความยั่งยืนลดความ
เหลื่อมล้ำด้านการพัฒนาระหว่างประเทศในพื้นที่แม่น้ำ
ล้านช้าง – แม่น้ำโขง และระหว่างพื้นที่แม่น้ำล้านช้าง – 
น้ำโขงกับพ้ืนท่ีภูมิภาคอื่น ๆ 

จีนให้ความสำคัญกับการผลักดันกรอบ
ความร่วมมือ LMC ไปสู ่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
เนื่องจากกรอบความร่วมมือ LMC จะส่งเสริมการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนซึ่งเป็นพื้นที่ที่
ขาดทางออกสู่ทะเล และเป็นกรอบความร่วมมือท่ีจีนไดแ้ผ่
อิทธิพลในลักษณะอำนาจละมุน (Soft Power) ผ่านการ
สนับสนุนการพัฒนาที ่สำคัญ ได้แก่ การพัฒนาความ
ร่วมมือด้านทรัพยากรน้ำ การพัฒนาเส้นทางคมนาคม การ
สร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างพื้นที่ชายแดน 
การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงาน การขยาย
ความร่วมมือด้านการเกษตร การสร้างความร่วมมือ ด้าน
การสาธารณสุข  
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ผลกระทบของ LMC ต่อประเทศและพ้ืนที ่
ประเทศไทยกำลังเผชิญหน้าก ับความ    

ท้าทายที่จีนเป็นผู้กำหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกจิและ
ความมั่นคงซึ่งกรอบความร่วมมือนี้มีนัยยะทางการเมือง
ของจีนที ่ม ุ ่งแข่งข ันกับกรอบความร่วมมือ GNS ที ่มี
ประเทศญี่ปุ ่นเป็นผู้สนับสนุน โดยจีนเป็นประเทศต้น
กำเนิดของแม่น้ำโขงได้นำปัจจัยนี้มากำหนดวาระการ
พัฒนา และควบคุมการบริหารจัดการแม่น้ำล้านช้าง 
แม่น้ำโขง เช่น โครงการสร้างเขื ่อน โครงการเดินเรือ 
โครงการระเบิดแก่ง หากสามารถทำให้ 5 ประเทศใน
อาเซียนภาคพื้นทวีปมีการรวมกลุ่มกันเป็นเอกภาพ จะทำ
ให้การเจรจากับจีนมีน้ำหนักมากขึ้น 
 

2.1.3 โครงการพัฒนาของประเทศเพื่อนบา้นที่
มีอิทธิพลต่อการพัฒนาประเทศและภาค 
 1) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 
  เมียนมาเป็นประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกับ
ประเทศไทยตั้งแต่ภาคเหนือจรดภาคใต้ ดังนั้นการพัฒนา
ประเทศของเมียนมาจึงมีอิทธิพลต่อการพัฒนาประเทศ
ไทยในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ โดยโครงการที่มี
อิทธิพลต่อการพัฒนาประเทศไทยคือ การพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษ เป็นความมุ่งหวังของรัฐบาลเมียนมาใน
การพัฒนาเศรษฐกิจ โดยรัฐบาลเมียนมาได้ประกาศ
กฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษเมื่อเดือนมกราคม 2554 เพื่อ
รองรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic 
Zone – SEZ) โดยกำหนดให้เป ็นพื ้นที ่ลงทุนสำหรับ
อ ุตสาหกรรมหนักต ่าง ๆ เช ่น ป ิโตรเคมีและเหล็ก 
อุตสาหกรรมสินค้าไฮเทคจำพวกอิเล็กทรอนิกส์ ไอทีและ
การสื่อสาร แต่ละเขตจะมีการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกและ
ระบบการขนส่งทั้งถนนและระบบรางเพื่อรองรับการผลิต
ของภาคอุตสาหกรรม ทั้งนี้กฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ประกาศใช้ครั ้งแรกในสมัยช่วงเปลี ่ยนถ่ายอำนาจจาก
รัฐบาลชุดเดิมเป็นรัฐบาลพลเรือน ในเดือนมีนาคม 2554 
  เมียนมาได้จัดตั ้งเขตเศรษฐกิจพิเศษขึ้น
จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ ทวาย ทิลาวา และเจ้าผิว มีข้อมูลว่า 
กฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEW law) ฉบับแก้ไข 23 
มกราคม 2557 ให้สิทธิประโยชน์เพื่อดึงดูดนักลงทุน ที่
น่าสนใจ เช่น กำหนดให้นักลงทุนสามารถเช่าที่ดินได้เป็น
เวลา 50 ปี (ต่ออายุได้ 25 ปี) และลดภาษีได้มากขึ้นตาม
ระยะเวลาการลงทุน 

จากเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษดังกล่าว
ข้างต้น เขตเศรษฐกิจพิเศษของเมียนมาที่มีอิทธิพลต่อการ
พัฒนาประเทศและภาค (ภาคกลาง) ของไทยคือ เขต

เศรษฐกิจพิเศษทวาย (Dawei SEZ) ต ั ้งอย ู ่ ในมณฑล
ตะนาวศรี มีขนาดพื้นที่ 400,000 ไร่ หรือ 250 ตาราง
กิโลเมตร โอกาสของประเทศไทยที ่จะเชื ่อมโยงพื ้นที่
ดังกล่าวที่บ้านพุน้ำร้อน จังหวัดกาญจนบุรี ที่รัฐบาลไทย
ได้ประกาศเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี ซึ่ง
สถาบันวิจัยเศรษฐกิจสำหรับอาเซียนและเอเชียตะวันออก 
( Economic Research Institute for ASEAN and East 
Asia: ERIA) ระบุว่า การเช่ือมโยงกับโครงการทวายจะเพิ่ม
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ให้กับไทยได้ถึง
ร้อยละ 1.90 ต่อปี จะเปลี่ยนเป็นระบบเศรษฐกิจเน้น
มูลค่า และสำนักงานเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระบุว่า 
โครงการทวายจะสนับสนุนการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทาน 
(Supply Chain) ในสาขาอุตสาหกรรมของภูมิภาคเพื่อ
เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมหนักและอุตสาหกรรมของ
ไทยในอนาคต โดยเฉพาะการเป็นแหล่งผลิตเหล็กต้นน้ำ 

ส่วนเขตเศรษฐกิจพิเศษติละวา (Thilawa 
SEZ) ครอบคลุมพื้นท่ี 2,400 เฮกตาร์ (ประมาณ 1.5 หมื่น
ไร่) ตั้งอยู่ระหว่างเขต Thanlyin และเขต Kyauktan ใกล้
กับเมืองย่างกุ้ง โดยรัฐบาลเมียนมาและรัฐบาลญี่ปุ่นได้ลง
นามในบันทึกความเข้าใจที่จะร่วมกันพัฒนาโครงการเมื่อ
เดือนธันวาคม 2555 โดยเป็นการร่วมลงทุนระหว่าง
ร ัฐบาลเมียนมาซึ ่งถือหุ ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 และ
บริษัทเอกชนญี่ปุ่น 3 แห่ง คือ บริษัท Mitsubishi Corp. 
บริษัท Marubeni Corp. และบริษัท Sumitomo Corp. 
ซึ่งถือหุ้นรวมกันในส่วนที ่เหลืออีกร้อยละ 49 นับเป็น
โครงการนำร่องขนาดใหญ่ด้านการลงทุนของญี่ปุ ่นที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อกลับเข้ามามีบทบาทอีกครั้งในเมียนมา 
ซึ ่งเขตเศรษฐกิจพิเศษติละวามีอิทธิพลต่อการพัฒนา
ประเทศและภาค (ภาคเหนือ) ของไทย คือ ด้านด่าน
พรมแดนอำเภอแม่สอด จังหวัดตากที่เป็นประตูการค้าที่
จะเชื ่อมโยงเข้าสู่ตลาดหลักผู้บริโภคชาวเมียนมาขนาด
ใหญ่มากถึง 50 ล้านคน 
  นอกจากเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและ
ร ัฐบาลเม ียนมายังได้จ ัดต ั ้งเขตพัฒนาอุตสาหกรรม 
ปัจจุบันจำนวนทั้งสิ้น 19 เขต โดยให้ความสำคัญกับเขต
อุตสาหกรรมบริเวณชายแดน โดยมุ่งหวังให้พื้นที่ดังกล่าว
ก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและเป็นการกระจาย
ความเจริญเติบโตไปยังพ้ืนท่ีรอบนอกกรุงย่างกุ้ง 
 2) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว 
  เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความใกล้ชิดกับ
ไทยทั้งในเชิงประวัติศาสตร์ ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ เชื้อชาติ 
ศาสนา ภาษา และว ัฒนธรรม ด ั งน ั ้ นพ ัฒนาการ 
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ต่างๆ ในลาวจึงส่งผลกระทบต่อไทยและการกำหนด 
นโยบายของไทยต ่อภ ูม ิภาคอย ่างมาก  โดยเฉพาะ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ โดยปลายปี 
2554 รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้
จ ัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
(Special Economic Zone) และเขตเศรษฐกิจเฉพาะ 
(Specific Economic Zone) ในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ระหว่างปี 2554 – 2563 เพื่อเร่งรัดการ
พัฒนาเศรษฐกิจตามทิศทางการพัฒนาประเทศของ
รัฐบาลภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 7 
คณะกรรมการแห่งชาติเพื่อคุ้มครองเขตเศรษฐกิจพิเศษ
และเขตเศรษฐกิจเฉพาะ (กองเลขาสังกัดสำนักงาน
นายกรัฐมนตรี) ทำหน้าที่กำกับดูแลและอนุมัติการจัดตั้ง
เขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจเฉพาะ รวมทั้ง
แต่งตั ้งคณะบริหารและสภาบริหารเศรษฐกิจของเขต
เศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจเฉพาะ ปัจจุบันมี 11 
เขต ตามแผนยุทธศาสตร์ข้างต้น ลาวกำหนดจะจัดตั้งเขต
เศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจเฉพาะเพิ่มอีก 30 แห่ง 
รวมเป็น 41 แห่ง ภายในปี 2563 แยกเป็นเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ 7 แห่งและเขตเศรษฐกิจเฉพาะด้านการค้า การ
บริการ และการท่องเที่ยว 29 แห่ง เขตเศรษฐกิจเฉพาะ
ด้านอุตสาหกรรมแปรรูป 5 แห่งซึ่งในจำนวนดังกล่าวอยู่
ในแขวงที่มีชายแดนติดกับไทยถึง 17 แห่ง 
  โดยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของ สปป.
ลาวที่มีอิทธิพลต่อภาคเหนือได้แก่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ส า ม เ ห ล ี ่ ย ม ท อ ง ค ำ  ( Golden Triangle Special 
Economic Zone) รัฐบาลลาวร่วมกับภาคเอกชนของจีน 
อายุสัมปทาน 50 ปี ตั้งอยู่ทีเ่มืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว ห่าง
จากอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ประมาณ 30 
กิโลเมตร ความคืบหน้าปัจจุบันมีการลงทุนกว่า 40,000 
ล้านบาทแล้ว เมื่อเทียบกับทางประเทศไทยจะเห็นได้ว่า
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของ สปป.ลาว มีความคืบหน้า
มากกว่าของไทย 
  นอกจากนี้ สปป.ลาว ยังมีโครงการรถไฟ
ความเร็วสูงสายคุนหมิง – เวียงจันทน์ ที่กำลังดำเนินการ
ก่อสร้างและจะเปิดให้บริการในปี 2565 จึงส่งผลให้
ประเทศไทยดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสงู กรุงเทพฯ – 
หนองคาย เพื ่อเชื ่อมต่อการคมนาคมขนส่งทางรางให้
ครบถ้วนสมบูรณ์อีกด้วย 
 
 
 

2.2 นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงาน
โครงการที่สำคัญ 
2.2.1 นโยบายและย ุทธศาสตร์การพัฒนา
ระดับประเทศและภาค 

1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
ยุทธศาสตร์ชาติ มีเป้าหมายในการเพิ่ม

ศ ักยภาพการแข ่ งข ันของประเทศ โดยพ ัฒนาขีด
ความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ ลดความเหลื่อมล้ำ 
ในส ังคม เพ ิ ่มประส ิทธ ิภาพ และธรรมาภิบาลของ 
ภาคร ัฐ และเอกชนโดยเน้นการเติบโตบนการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ และบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งคั่งยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดย
ยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาใน
ระยะ 20 ป ี  (พ.ศ. 2561-2580) ประกอบด ้วย 6 
ยุทธศาสตร์ ได้แก่  

(1) ย ุทธศาสตร ์ด ้ านความม ั ่นคง 
เป้าหมายการพัฒนาที ่สำคัญ คือ ประเทศชาติมั ่นคง 
ประชาชนมีความสุข เน ้นการบริหารจัดการสภาวะ
แวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช 
อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั ้งแต่
ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ 
เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่  

(2) ย ุ ท ธ ศ า ส ต ร ์ ด ้ า น ก า ร ส ร ้ า ง
ความสามารถในการแข่งขัน เป้าหมายการพัฒนาที่
มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลาย
มิติ บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการคือ ต่อยอดอดีต ปรับ
ปัจจุบัน และสร้างคุณค่าใหม่อนาคต  

2.1 การเกษตรสร้างมูลค่า  เน้น
เกษตรคุณภาพสูงและขับเคลื่อนการเกษตรด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม ที่ให้ความสำคัญกับการเพิ่มผลิตภาพการ
ผลิตทั้งเชิงปริมาณและมูลค่า และความหลากหลายของ
สินค้าเกษตร แบ่งเป็น 5 รูปแบบ คือ เกษตรอัตลักษณ์พื้น
ถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป และ
เกษตรอัจฉริยะ 

2.2 อุตสาหกรรมและบริการแห่ง
อนาคต การสร้างอุตสาหกรรมและบรกิารแห่งอนาคตดว้ย
นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพิ ่มบุคลากรที ่มีทักษะและ
ความรู ้ตามความต้องการของตลาด สร้างระบบนิเวศ
อุตสาหกรรมและบริการที่เหมาะสม และสนับสนุนการ
พัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอย่างยั่งยืน โดยแบ่งเป็น 5 
รูปแบบ คือ อุตสาหกรรมชีวภาพ อุตสาหกรรมและบรกิาร
การแพทย์ครบวงจร อุตสาหกรรมและบรกิารดิจทิัล ข้อมลู 
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และปัญญาประดิษฐ์ อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโล
จิสติกส์ และอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ 

2.3 สร้างความหลากหลายด้าน
การท่องเท่ียว มุ่งพัฒนาธุรกิจด้านการท่องเที่ยวให้มีมูลค่า
สูงเพิ่มมากยิ่งขึ้น ด้วยอัตลักษณ์และวัฒนธรรมไทย  นำ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาอำนวยความสะดวกแก่
นักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม รวมถึงคนพิการและผู้สูงอายุ การ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวพำนักระยะยาว ตลอดจนส่งเสริม
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบนิเวศ และทรัพยากรที่
เอื ้อต่อการเติบโตของการท่องเที ่ยวที ่มีค ุณภาพ  โดย
แบ่งเป็น 5 รูปแบบ คือ ท่องเที ่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรม ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความ
งาม และแพทย์แผนไทย และท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ 
ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค 

2.4 โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย 
เชื่อมโลก โครงสร้างพื้นฐานเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับประเทศ
ไทยในการก้าวสู ่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจอาเซียน 
โครงสร้างพื้นฐานจะครอบคลุมถึงโครงสร้างพื้นฐานทาง
กายภาพในด้านโครงข่ายคมนาคม พื้นที่และเมือง รวมถึง
เทคโนโลยี ตลอดจนโครงสร้างพื ้นฐานทางเศรษฐกิจ 
แบ่งเป็น 4 ประเด็น คือ เช่ือมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้
รอยต่อ สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพิ่มพื้นท่ีและ
เมืองเศรษฐกิจ และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี
สมัยใหม่ 

(3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพื่อพัฒนาคนในทุก
มิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ  มี
ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม และอนุรักษ์
ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง 
ให ้ เป ็นคนไทยที ่ม ีท ักษะส ูง เป ็นนว ัตกรรม น ักคิด 
ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาพ้ืนท่ีภาค 
   2.1 การพัฒนาศักยภาพคนตลอด
ช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย
ตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์ ปฐมวัย วัยเด็ก วัยรุ่น วัยเรียน วัย
ผู้ใหญ่ วัยแรงงาน และวัยผู้สูงอายุ เพื่อสร้างทรัพยากร
มนุษย์ท่ีมีศักยภาพ มีทักษะความรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้
ได้ด้วยตนเองในทุกช่วงวัย โดยเฉพาะช่วงวัยแรงงานที่เป็น
ตัวขับเคลื ่อนเศรษฐกิจของประเทศ จะต้องยกระดับ
ศักยภาพ ทักษะ พัฒนาความรู้ แรงงานฝีมือ ความชำนาญ
พ ิ เศษแรงงาน ให ้ เหมาะสมก ับงาน เพ ื ่ อ ให ้ เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด และช่วงวัยสูงอายุที ่จะต้องมีการ
ส่งเสริมให้มีการทำงานท่ีเหมาะกับศักยภาพหลังเกษียณ มี
การสร้างเสริมสุขภาพ ฟื้นฟูสุขภาพ การป้องกันโรคให้แก่

ผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอีก
ทางหนึ่ง 

2.2 การตระหนักถึงพหุปัญญาของ
มนุษย์ที ่หลากหลาย คือ ผู ้ที ่ความสามารถหลากหลาย 
เช่น ภาษา ตรรกะและคณิตศาสตร์ ด้านทัศนะและมิติ 
ดนตรี กีฬาและการเคลื่อนไหวของร่างกาย เป็นต้น โดย
สร้างเสริมศักยภาพของคนเหล่านี้ให้สามารถต่อยอดการ
ประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง  

(4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพื่อพัฒนา
ศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
และลดความเหลื ่อมล้ำในสังคม โดยมีเป้าหมายที ่จะ
พัฒนาคนให้มีค ุณภาพและมีความมั ่นคงทั ้งทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคมมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรอย่าง
ทั่วถึงและเป็นธรรม และมีการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้
เอื้อต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคมสูงวัย  

(5) ย ุทธศาสตร ์ด ้านการสร ้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีว ิตที ่ เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล ้อม  
มีเป้าหมายการพัฒนาที ่สำคัญเพื ่อนำไปสู ่การบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที ่ย ั ่งย ืนในทุกม ิต ิทั ้งด ้านส ังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วน
ความร่วมมือระหว่างกัน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
อย่างบูรณาการ บนพ้ืนฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็น
ทางเศรษฐกิจ ส ิ ่งแวดล้อม และคุณภาพชีว ิต  โดยมี
ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาพ้ืนท่ีภาค ดังนี้ 

5.1 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบน
สังคมเศรษฐกิจสีเขียว  

5.2 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบน
สังคมเศรษฐกิจภาคทะเล  

5.3 พ ัฒนาพื ้นท ี ่ เม ือง ชนบท 
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็น
เมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง  

5.4 พัฒนาความมั ่นคง ทางน้ำ 
พลังงาน และเกษตร ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

(6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีโดยภาครัฐต้อง
มีขนาดที ่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ  ต้องพร้อมที่จะ
ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา 
โดยเฉพาะอย่างยิ ่งการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูล
ขนาดใหญ่ ระบบการทำงานท่ีเป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้
อย่างคุ้มค่า 
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ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
รูปที่ 2.2.1-1 กรอบการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

(พ.ศ. 2561-2580) 

2) ไทยแลนด์ 4.0 
ไทยแลนด์ 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบาย

การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ โมเดลพัฒนา
เศรษฐกิจ โดยมีภารกิจสำคัญในการขับเคลื ่อนปฏิรูป
ประเทศด้านต่าง ๆ เพื่อปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง 
และสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญ สามารถรับมือ
กับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
เร็วรุนแรงในศตวรรษท่ี 21 ได้  

โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจ จะดำเนินการ
ปรับเปลี ่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจเดิมไปสู ่เศรษฐกิจที่
ข ับเคลื ่อนด้วยนวัตกรรม (value–based economy) 
โดยมีฐานคิดหลัก ค ือ การขับเคล ื ่อนประเทศด ้วย
ภาคอุตสาหกรรมไปสู ่การขับเคลื ่อนด้วยเทคโนโลยี 
ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม โดยมีกลุ่มเทคโนโลยี
และอุตสาหกรรมเป้าหมาย ดังนี้ 

(1) กลุ ่มอาหาร เกษตร และเทคโน- 
โลยีชีวภาพ เช่น สร้างเส้นทางธุรกิจใหม่ (New Startups) 
ด้านเทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีอาหาร เป็นต้น 

(2) กล ุ ่มสาธารณส ุข ส ุขภาพ และ
เทคโนโลยีทางการแพทย์ เช่น พัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพ 
เทคโนโลยีการแพทย์ สปา เป็นต้น 

(3) กลุ ่มเครื ่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ 
หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ควบคุม เช่น เทคโนโลยีหุ่นยนต์ เป็นต้น 

(4) กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่
เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่าง ๆ ปัญญาประดิษฐ์และ
เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว เช่น เทคโนโลยีด้านการเงิน 
อุปกรณ์เชื ่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน เทคโนโลยี
การศึกษา อ–ีมาร์เก็ตเพลส อี–คอมเมิร์ซ เป็นต้น 

(5) กล ุ ่ มอ ุ ตสาหกรรมสร ้ างสรรค์         
วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง เช่น เทคโนโลยีการ
ออกแบบ ธุรกิจไลฟ์สไตล์ เทคโนโลยีการท่องเที่ยว การ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริการ เป็นต้น 

 
รูปที่ 2.2.1-2 โมเดลประเทศไทย 1.0 ถึง 4.0 

3) แผนพ ัฒนาเศรษฐก ิจและส ังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาประเทศในแต่ละช่วง
ระยะเวลา 5 ปี โดยนับตั ้งแต่ปี พ.ศ. 2504 ที ่ม ีการ
ประกาศใช้แผนดังกล่าวเป็นครั ้งแรก มาจนถึงปัจจุบัน 
มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมาแล้วทั้งหมด 
12 ฉบับ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
12 (พ.ศ. 2560 – 2564) จะยึดหลัก“ปรัชญาของ
เศรษฐก ิจพอเพ ียง”  ต ่อ เน ื ่ องจากแผนพ ัฒนาฯ  
ฉบับก่อนหน้า เพื่อให้การพัฒนาในทุกมิติมีการบูรณาการ
บนทางสายกลาง มีความพอประมาณ มีเหตุผล รวมถึงมี
ระบบภูมิค ุ ้มกันที ่ด ี รวมทั ้งต ้องมุ ่งเน้นให้ “คนเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา” สร้างความมั ่นคงของชาติ โดย
พัฒนาคนทุกวัยให้เป็น คนดี คนเก่ง มีศักยภาพ และ
ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งแผนการพัฒนาในช่วง 5 ปี ภายใต้
แผนพัฒนาฯ ฉบับที ่  12 เป ็นการกำหนดเป้าหมาย 
นโยบาย ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้อง
กับเป็นช่วงเวลา 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี ที่เป็นกรอบการพัฒนาประเทศในระยะยาว 

แผนฉบับนี ้ได้กำหนดยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาประเทศไว้ 10 ประการ ซึ่งเป็นกรอบแนวทางการ
พัฒนาประเทศ โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ที่ 9 ว่าด้วยการ
พัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ที่มีกำหนดแนว
ทางการพัฒนาพื ้นที ่ภาคเพื่อตอบสนองเป้าหมายการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามที่กำหนดไว้ มีสาระสำคัญ
ดังนี ้

(1) ยุทธศาสตร์ที ่ 1 การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  

(2) ยุทธศาสตร์ที ่ 2 การสร้างความเป็น
ธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม มีประเด็นสำคัญๆ 
คือ กระจายการให้บร ิการภาคร ัฐทั ้งด ้านการศึกษา 
สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมและ
ทั่วถึง  



 

2-19 

(3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

(4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

(5) ยุทธศาสตร์ที ่ 5 การเสริมสร้างความ
มั่นคงแห่งชาติเพื ่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั ่งและ
ยั่งยืน มีประเด็นสำคัญๆ คือ การส่งเสริมความร่วมมือกับ
ต่างประเทศด้านความมั่นคง เพื่อบูรณาการความร่วมมือ
กับมิตรประเทศเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม 
และการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ 

(6) ยุทธศาสตร์ที ่ 6 การบริหารจัดการใน
ภาคร ัฐ การป ้องก ันการท ุจร ิตประพฤต ิม ิชอบ และ 
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย  

(7) ยุทธศาสตร์ที ่ 7 การพัฒนาโครงสร้าง
พ ื ้นฐานและระบบโลจ ิสต ิกส์  ม ุ ่งเน ้นการขยายขีด
ความสามารถและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพื่อ
รองรับการขยายตัวของเมืองและพื้นท่ีเศรษฐกิจหลัก และ
ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคม 

(8) ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

(9) ยุทธศาสตร์ที ่ 9 การพัฒนาภาค เมือง 
และพื้นที่เศรษฐกิจ ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 นี้มุ่งเน้น
การพัฒนาและเร่งดำเนินการในประเด็นท้าทาย ได้แก่การ
สร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและ
ขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ที ่สร้างรายได้สำหรับ
ประชาชนในภาค การพัฒนาเมืองให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ 
การพัฒนาและฟืน้ฟูพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกให้
รองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอยา่ง
มีสมดุล และการบริหารจัดการพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนให้
เจริญเติบโตและแข่งขันได้อย่างยั ่งยืน ซึ ่งมีประเด็น
สำคัญๆ ที ่เกี ่ยวข้องกับการพัฒนาพื ้นที ่ภาค คือ การ
พัฒนาภาคเพื ่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจาย
ตัวอย่างทั่วถึง และการพัฒนาเมือง 

(10) ย ุทธศาสตร ์ท ี ่  10 ความร ่วมมือ
ระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา ทางการค้าและการลงทุน
ทางเศรษฐกิจ ความร่วมมือเพื ่อการพัฒนาทางสังคม 
สิ่งแวดล้อมและความร่วมมือด้านความมั่นคงในมิติต่างๆ 
ในทุกกรอบความร่วมมือท้ังระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และ
ระดับโลก  

โดยแผนฉบับนี ้ได ้กำหนดยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่
เศรษฐกิจ ที่มุ ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งของฐานการ
ผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบรกิารใหม่
ที่สร้างรายได้สำหรับประชาชนในภาค การพัฒนาเมืองให้
เติบโตอย่างมีคุณภาพ การพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณ

ชายฝ ั ่ งทะเลตะว ันออกให ้รองร ับการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างมีสมดุล และการ
บริหารจัดการ พื้นที่เศรษฐกิจชายแดนให้เจริญเติบโตและ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพกลไก
การขับเคลื่อนการพัฒนาภาคและเมืองให้เกิดผลอย่างเป็น
รูปธรรม 

ที่มา: สำนกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
รูปที่ 2.2.1-3 กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมายแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ ่มจังหวัด
ภาคเหนือ ปี พ.ศ. 2557-2560 

การกำหนดยุทธศาสตร์ระดับกลุ่มจังหวัด
ของเหนือ มีเพื ่อกำหนดบทบาทระดับกลุ ่มจังหวัดที่มี
ตำแหน่งและทิศทางการพัฒนาที ่สอดคล้องกัน เพื่อ
ส่งเสริมจุดแข็งและลดจุดอ่อนระหว่างกันเสริมสร้าง
ความสามารถทางการแข่งขันและเป็นกรอบการพัฒนา
พื้นที่ในภาพรวมของแต่ละกลุ่มจังหวัด โดยมีศักยภาพเชิง
พื้นที่เมืองที่กระจายความเจริญและยกระดับรายได้ของ
ภาค โดยการเชื่อมโยงประเทศและภาคกับนานาประเทศ 
อย่างเช่น ความร่วมมือระหว่างประเทศทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม การลงทุนและการใช้ทรัพยากรร่วมกันของภูมิภาค 
พื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้และแหล่งต้นน้ำ
สำค ัญของประ เทศ เป ็นประต ู เศรษฐก ิ จการค้ า 
อุตสาหกรรมทางการเกษตร เชื ่อมโยงกับประเทศจีน 
อินเดียและประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแมน่้ำโขง รวมทั้ง
การส่งเสริมศักยภาพในการให้บริการด้านการท่องเที่ยว 
สุขภาพ วัฒนธรรมและอาหารในระดับนานาชาติ และเป็น
แหล่งความรู้และงานวิจัยในระดับนานาชาติที่อยู่บนฐาน
ทรัพยากรในพื้นที่ของภูมิภาค ซึ่งการกำหนดบทบาทและ
ทิศทางการพัฒนากำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ และกระทรวงมหาดไทย หารือและ
เห็นชอบร่วมกันที่จะให้มีสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัด (OSM) ทำหน้าที่กำหนดวิสัยทัศน์เป้าประสงค์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ และตำแหน่งการพัฒนากลุ่มจังหวัด 
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5) แผนยุทธศาสตร์การค้ากลุ ่มจ ังหวัด 
18 กลุ่ม ระยะ 5 ปี 

กระทรวงพาณ ิชย ์ ได ้ร ่วมก ับสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) จัดทำแผนยุทธศาสตร์
การค้ากลุ่มจังหวัด 18 กลุ่มจังหวัด ระยะ 5 ปี (2560 - 
2564) และได้ม ีการเดินสายระดมความคิดเห ็นจาก
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในกลุ่มจังหวัดต่าง ๆ เพื่อ
ร ่วมกันปรับปรุงแผน จนสามารถกำหนดยุทธศาสตร์
ทางการค้าของแต่ละกลุ่มจังหวัดได้แล้ว โดยขณะนี้อยู่
ระหว่างการระดมความคิดเห ็นขั ้นส ุดท้ายในระดับ
ผู้บริหารและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องก่อนที่จะนำไปปรับปรุง
แผนยุทธศาสตร์การค้ากลุ่มจังหวัดให้ชัดเจน และมอบให้
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์นำไปปฏิบัติต่อไป 

6) แผนยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  การจัดทำแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. 2560 - 2564 ได ้น ้อมนำพระราชดำร ัสของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้
ทุกภาคส่วนที ่เกี ่ยวข้องเกิดความตระหนักต่อการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างรอบคอบ เป็นไป
ตามหลักวิชาการ มีเหตุผล มีความพอประมาณ มีความถูก
ต้อง เหมาะสมและเป็นธรรม เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมุ่ง
ถึงประโยชน์แท้จริงต่อประเทศชาติทั ้งในปัจจุบันและ
อนาคต โดยมีหลักสำคัญ 10 ข้อดังนี้  

• การพ ัฒนาท ี ่ ย ั ่ ง ย ื น  ( Sustainable 
Development) เป็นหลักการที ่ให้ความสำคัญกับการ
พัฒนาประเทศอย่างมีดุลยภาพ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม 

• การบร ิหารจ ัดการเช ิงระบบน ิ เวศ 
(Ecosystem Approach) เ ป ็ นหล ั กก า รท ี ่ ค ำน ึ ง ถึ ง
ความส ั มพ ั นธ ์ เ ช ิ ง ร ะบบหร ื อองค ์ ร วม  ( Holistic 
Approach) 

• กา ร ร ะ ว ั ง ไ ว ้ ก ่ อน  ( Precautionary 
Principle) เป็นหลักการจัดการเชิงรุกที่เน้นการป้องกัน
ผลกระทบล่วงหน้า 

• ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (Polluters Pay 
Principle: PPP) เป็นหลักการของการนำเครื ่องมือทาง
เศรษฐศาสตร์มาใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

• ผู้ ไ ด ้ ร ั บ ผลประ โ ยชน ์ เ ป ็ นผ ู ้ จ ่ า ย 
(Beneficiaries Pay Principle: BPP) เป ็นหลักการการ
ส่งเสริมความรับผิดชอบ โดยสร้างแรงจูงใจให้ผู้ที ่ได้รับ

ผลประโยชน์เป็นผู้จ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้ให้บริการด้าน
ระบบนิเวศทั้งที่อยู ่ต้นทาง และปลายทาง รวมถึงสร้าง
ความเป็นธรรมให้กับผู้เสียประโยชน์ 

• ความเป ็นหุ ้นส ่วนของร ัฐ - เอกชน 
(Public - Private Partnership: PPP) เป็นหลักการที่ใช้
สร้างการร่วมรับผิดชอบ 

• ธรรมาภ ิบาล  (Good Governance) 
เป็นหลักการการบริหารจัดการที่ดีที ่ทุกหน่วยงานควร
นำมาใช้เป็นแนวทางในการบริหารงาน ทั้งด้านศีลธรรม 
ค ุณธรรม จร ิยธรรม และความถ ูกต ้องชอบธรรม 
ทั้งปวง 

• การขยายความร ับผิดชอบแก่ผ ู ้ผลิต 
( Extended Producer Responsibility: EPR) เ ป็ น
หลักการเพิ ่มขอบเขตความรับผ ิดชอบของผู ้ผล ิตให้
ครอบคลุมในแต่ละช่วงของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ 

• การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
( Resource Decoupling/Resource Efficiency) เ ป็ น
หลักการลดอัตราการใช้ทรัพยากรต่อหน่วยกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ 

• สิทธิมนุษยชน (Human Rights) เป็น
หลักการที่คำนึงถึงสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของความ
เป็นมนุษย์ มีความเสมอภาค เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
ไม่ว ่าจะแตกต่างกัน หรือมีความไม่เท่าเทียมกันทาง
เศรษฐกิจและสังคมมากน้อยเพียงใดก็ตาม 

(1) แผนย ุ ทธศาสตร ์ ก ารจ ั ดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อมภาคกลาง ภาค
ตะวันออก และภาคตะวันตก พ.ศ. 2560-2564 

การจ ัดทำแผนย ุทธศาสตร ์การ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคกลาง ภาค
ตะวันออก และภาคตะวันตก พ.ศ. 2560-2564 มีการ
พิจารณาความเชื ่อมโยงนโยบายและแผนการจัดการ
สิ่งแวดล้อมระดับประเทศ นโยบายและแผนการพัฒนา
ของประเทศและในระดับพื้นที่ หลักแนวคิดการจัดการ
สิ ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
แนวคิดสากล การสร้างความสมดุลของระบบนิเวศ การ
จัดการสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่ลุ่มน้ำ การสร้างภูมิคุ้มกันต่อ
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัย
ธรรมชาติด้วยกลไกการชดเชยตอบแทนคุณค่าของระบบ
นิเวศ เน้นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นธรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม เป็น
เครื่องมือและกลไกที่สำคัญที่จะขับเคลื่อนให้ประชาชนมี
ความเป็นอยู่ที่ดี มีความสุขภายใต้คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่
เหมาะสม บนพื ้นฐานของหลักเศรษฐกิจพอเพียง การ
พัฒนาที ่ยั ่งยืนการบริหารจัดการและชดเชยตอบแทน
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คุณค่าระบบนิเวศ (PES) และส่งเสริมองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงรุก และการมีส่วนรว่ม
และสร้างภูมิปัญญาร่วมกันของภาคส่วนต่าง ๆ ให้เกิดการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่จะสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี
ให้กับพ้ืนท่ีต่อไป 

(2) แผนย ุ ทธศาสตร ์ ก ารจ ั ดการ
ท ร ั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ต ิ แ ล ะ ส ิ ่ ง แ ว ด ล ้ อ ม ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2560–2564 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีประเด็น
ที่มีความสำคัญในระดับพื้นที่ซึ่งควรดำเนินการเร่งด่วน
และผลักดันในระดับนโยบาย (Flagship Projects) ให้
เกิดผลเป็นรูปธรรม คือ ปัญหาทรัพยากรน้ำ (ปริมาณน้ำ
ไม่เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค และเกษตรกรรม) 
รองลงมาคือ ปัญหาทรัพยากรป่าไม้ (ความขัดแย้งระหว่าง
การใช้ประโยชน์ที่ดินในการทำเกษตรกรรมและพื้นที่ป่า
ไม้) และการจัดการขยะมูลฝอย (การขาดสถานที่กำจัด 
ปัญหาการกำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกสุขาภิบาล ปัญหามูล
ฝอยตกค้างและปัญหาขยะข้ามแดน) ซึ่งประเด็นปัญหา
เร่งด่วนดังกล่าวหน่วยงานในระดับพื้นที่ที่มีบทบาทสำคัญ
ในการบูรณาการการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ฯ ให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ป ัญหาและ
สภาพแวดล้อมของพื้นที่ของตนเองให้สามารถดำเนินการ
จัดทำแผนงาน/โครงการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติได้
อย่างเหมาะสมต่อสภาพปัญหาที ่เกิดขึ ้นได้อย่างเป็น
รูปธรรมต่อไป 

(3) แผนย ุ ทธศาสตร ์ ก ารจ ั ดก าร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ พ.ศ.2560–
2564 

ภาคเหนือมีประเด็นที่มีความสำคัญ
ในระดับพื้นที่ซึ ่งควรดำเนินการเร่งด่วนและผลักดันใน
ระด ับนโยบาย (Flagship Projects) ให ้ เก ิดผลเป็น
รูปธรรม คือ ปัญหาทรัพยากรน้ำ (ปริมาณน้ำไม่เพียงพอ
ต่อการอุปโภค บริโภค และเกษตรกรรม) รองลงมาคือ 
ปัญหาทรัพยากรป่าไม้ (ความขัดแย้งระหว่างการใช้
ประโยชน์ท่ีดินในการทำเกษตรกรรมและพื้นท่ีป่าไม้) และ
การจัดการขยะมูลฝอย (การขาดสถานท่ีกำจัด ปัญหาการ
กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกสุขาภิบาล ปัญหามูลฝอยตกค้าง
และปัญหาขยะข้ามแดน) 

(4) แผนย ุ ทธศาสตร ์ ก ารจ ั ดการ
ทร ัพยากรธรรมชาติและส ิ ่ งแวดล ้อมภาคใต ้ พ.ศ.  
2560–2564 

ภาคใต้มีประเด็นที่มีความสำคัญใน
ระดับพื ้นที ่ซ ึ ่งควรดำเนินการเร่งด่วนและผลักดันใน 
ระด ับนโยบาย (Flagship Projects) ให ้ เก ิดผลเป็น

รูปธรรม คือ ปัญหาการกัดเซาะชายฝั ่ง ซึ ่งสอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์ที่ 1 ของแผน ฯ โดยมีโครงการเร่งด่วนใน
การจัดการปัญหา 5 โครงการ คือ 1) โครงการศึกษา 
และจ ัดระบบกล ุ ่มหาด (Littoral Cell) 2) โครงการ 
รื ้อถอนสิ ่งปลูกสร้างที ่ส ่งผลกระทบทางลบต่อระบบ 
นิเวศชายฝั่ง 3) โครงการพัฒนากฎหมายควบคุมก่อสร้าง
ชายฝั่งทะเล 4) โครงการศึกษาวิจัยด้านสมุทรศาสตร์ และ  
5) โครงการศึกษาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหากัด
เซาะชายฝั่ง ซึ่งทุกโครงการจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน
ปี พ.ศ. 2563 
 
2.2.2 แผนงานโครงการที่สำคัญต่อการพัฒนา
พื้นที่ 

1) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (Special 
Economic Zone : SEZ) 

เขตเศรษฐก ิจพ ิ เศษประเทศไทย คือ 
บริเวณพื้นที่ที่คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ (กนพ.) กำหนดให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่ง
รัฐจะสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน สิทธิประโยชน์การลงทุน 
การบริหารแรงงานต่างด้าวแบบไป-กลับ การให้บริการจุด
เดียวเบ็ดเสร็จและการบริการอื่นท่ีจำเป็น 

การจัดต ั ้งเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณ
ชายแดนของประเทศไทย เร ิ ่มจากการผลักด ันของ 
ธนาคารพ ัฒนาเอเช ีย (Asian Development Bank: 
ADB) ภายใต ้กลย ุทธ ์ส ่ งเสร ิมการใช ้ประโยชน ์จาก 
โครงการระเบ ียงเศรษฐก ิจ ในป ี  พ.ศ .  2541 โดย
กำหนดการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนใส่ใน
แผนปฏิบ ัต ิการเพ ื ่อการเปล ี ่ยนระเบ ียงการขนส่ง 
( Transport Corridors) ใ ห ้ เ ป ็ น ร ะ เบ ี ย ง เ ศ รษฐกิ จ 
(Economic Corridors) ม ีประกาศกำหนดพ ื ้นท ี ่ เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และจัดลำดับ
ความสำคัญของพื้นที่ชายแดนที่มีศักยภาพและเหมาะสม
พัฒนาเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จำนวน 10 จังหวัด 
โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ 

ระยะแรก 5 จังหวัด ได้แก่ ตาก มุกดาหาร 
สระแก้ว ตราด และสงขลา ประกอบด้วย 10 อำเภอ 
36 ตำบล (เริ่มดำเนินการได้ในปี 2558) 

ระยะที่สอง 5 จังหวัด ได้แก่ หนองคาย 
นราธ ิ ว าส  เ ช ี ย งราย  นครพนม และกาญจนบ ุ รี  
ประกอบด้วย 12 อำเภอ 55 ตำบล (เริ่มดำเนินการในปี 
2559) 

กรอบแนวคิดในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษของไทย กนพ. ได้กำหนดแผนการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษ โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญให้เกิดการ
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กระจายความเจริญสู่ภูมิภาคโดยใช้โอกาสจากอาเซียน  
ลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน และเสริมสร้างความมั ่นคงในพื ้นที ่บริเวณ
ชายแดน รวมทั้ง เพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการ
เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน 

ความท้าทายด้านกฎหมายและนโยบาย 
นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนทั ้ง 10  แห่งของ
ประเทศไทยโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. 
เกิดขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของพื้นที่ชายแดนด้อยพัฒนา 
และเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่อาศัยใน
บริเวณนั้น แต่ทว่า กระบวนการได้มาและจัดการที่ดินทั้ง
พื ้นที ่ป่าและพื ้นที ่สาธารณะเพื ่อใช้ประโยชน์เป็นเขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนสร้างก่อให้เกิดปัญหาความ
ขัดแย้งระหว่างชาวบ้านกับรัฐบาล ซึ่งกลไกการตัดสินใจ
โดยมากเกิดขึ ้นจากภาครัฐ ขาดการมีส่วนร่วมของคน
ท้องถิ ่น ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในพื ้นที ่ นำไปสู ่ข้อ
ร้องเรียนต่างๆ และทำให้เกิดความล่าช้าในการพัฒนา 
ด้วยพัฒนาการด้านกฎหมายและกลไกทางนโยบายที่
อำนวยความสะดวกให้เกิดเขตเศรษฐกิจพิเศษ แต่ก็ได้รับ
การต่อต้านจากองค์กรภาคประชาสังคม ชุมชน และ
หน่วยงานท้องถิ่นที่ระบุว่า นโยบายที่ประกาศใชส้่วนใหญ่
เอื้อต่อความต้องการของนักลงทุนมากกว่าความต้องการ
ของคนในท้องถิ่น 

รูปที่ 2.2.2-1 พ้ืนที่การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

2) เขตเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์
ด้านอุตสาหกรรม 

นโยบายที่สำคัญประการหนึ่งของรัฐบาล ใน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ คือ การ
ส ่งเสร ิมพ ัฒนาการรวมกลุ ่มอ ุตสาหกรรม (Cluster 
Development) เนื ่องจากพิจารณาเห็นว่า “คลัสเตอร์ 
(Cluster)” เป็นเครื่องมือและกลไกอันสำคัญในการเพิ่ม
ขีดความสามารถการแข่งขันและการพัฒนาเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรมของประเทศ ดังนั้นกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
กระทรวงอ ุตสาหกรรม จ ึงได ้ร ับมอบหมายให ้ เป็น
หน่วยงานหลัก ที่มีบทบาทในการปฏิบัติและขับเคลื่อนให้
เกิดการสร้างและพัฒนาคลัสเตอร์ ตามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ (MOU) ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2547 ภายใต้
กรอบของคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ โดยได้เริ่มดำเนินการส่งเสริมกระตุ้น
ให้เกิดพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมมา
อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 จนถึงปัจจุบัน  

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัส
เตอร์ จัดตั้งขึ้นเพื่อยกระดับพื้นท่ีที่มีศักยภาพและเป็นฐาน
การผลิตในอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อรองรับกิจการที่ใช้
เทคโนโลยีขั้นสูง และอุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดยจะมี
การเช่ือมโยงขององค์ประกอบต่าง ๆ ในลักษณะคลัสเตอร์ 
เพื่อให้มีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้นสำหรับพื้นที่
เป้าหมายในการพัฒนาประกอบด้วย 

(1) กลุ่มซุปเปอร์คลัสเตอร์ เป็นคลัสเตอร์
สำหรับกิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นอุตสาหกรรม
แห่งอนาคต เช่น คลัสเตอร์ยานยนต์และชิ้นส่วน คลัส
เตอร ์ เคร ื ่องใช ้ไฟฟ้า อ ิ เล ็กทรอนิกส ์  และอ ุปกรณ์
โทรคมนาคม คลัสเตอร์ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตร
ต่อสิ ่งแวดล้อม โดยกลุ่มซุปเปอร์คลัสเตอร์ มีจำนวน 9 
จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี 
ชลบุร ี ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุร ี นครราชสีมา 
เชียงใหม่ และภูเก็ต ซึ่งมีการกระจุกตัวของอุตสาหกรรม
ต่าง ๆ เช่น ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ ปิโตรเคมี ดิจิทัล 
food innovation medical hub และอาจเพิ่มเติมได้อีก 
โดยการพัฒนาคลัสเตอร ์ท ี ่ม ีศ ักยภาพในระยะแรก 
ประกอบด้วย คลัสเตอร์สิ่งทอ คลัสเตอร์ไอที คลัสเตอร์
ยานยนต์และชิ ้นส่วน คลัสเตอร์เครื ่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ คลัสเตอร์ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ คลัส
เตอร์แปรรูปอาหาร และคลัสเตอร์แปรรูปยางพารา (ไม่
รวมไม้ยาง) 

(2) กลุ ่มคลัสเตอร์เป้าหมายอื ่น ๆ ได้แก่ 
คล ัสเตอร ์ เกษตรแปรร ูป และคล ัสเตอร ์ส ิ ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่ม โดยในกลุ่มคลัสเตอร์เป้าหมายอื่น ๆ นี้ จะ
ประกอบไปด้วย 28 จังหวัด ได้แก่ 

(2.1) กลุ่มคลัสเตอร์เกษตรแปรรูป ซึ่งมี
จานวนพื้นที่เป้าหมาย 19 จังหวัด ได้แก่ 

• ภาคเหนือ จำนวน 4 จังหวัด 
ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง และลำพูน 
โดยเน้นอุตสาหกรรมการแปรรูปผักผลไม้ และสมุนไพร 

• ภาคตะว ันออกเฉ ี ยงเหนื อ 
จำนวน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น นครราชสีมา 
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บุรีรัมย์ และชัยภูมิ โดยเน้นอุตสาหกรรมแปรรูปจากปศุสัตว์ 
มันสำปะหลัง อ้อย และข้าวโพด 

• ภาคกลาง จำนวน 4 จังหวัด 
ได ้ แก ่  จ ั งหว ั ดกาญจนบ ุ ร ี  ราชบ ุ รี  เพชรบ ุ ร ี  และ
ประจวบคีรีขันธ์ โดยเน้นอุตสาหกรรมแปรรูปจากอ้อย 
สับปะรด และยางพารา 

• ภาคตะว ั นออก จำนวน 3 
จังหวัด ได้แก่ จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด โดยเน้น
อุตสาหกรรมแปรรูปผลไม้ และยางพารา 

• ภาคใต้ จำนวน 4 จังหวัด ได้แก่ 
จังหวัดชุมพร สุราษฏร์ธานี กระบี ่ และสงขลา โดยเน้น
อุตสาหกรรมแปรรูปปาล์มน้ำมัน อาหารทะเลแปรรูป และ
ยางพารา 

(2.2) กลุ ่มคลัสเตอร์สิ ่งทอและเครื ่อง 
นุ ่งห ่ม ม ีจำนวนพื ้นท ี ่ เป ้าหมาย 9 จ ังหว ัด ได ้แก่  
กรุงเทพมหานคร จังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี 
สมุทรสาคร ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแก้ว 
โดยเน้นอุตสาหกรรมผลิตเส้นใยธรรมชาติหรือเส้นใย
ประดิษฐ์ การผลิตด้ายหรือผ้า การฟอกย้อม/พิมพ์/แต่ง
สำเร็จการผลิตเครื่องนุ่งห่มและเครื่องแต่งกาย รวมทั้งการ
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ 

ภายใต้นโยบายส่งเสริมคลัสเตอร์
อุตสาหกรรมของบีโอไอ กิจการที่จะขอรับส่งเสริมการ
ลงทุนตามมาตรการนี้ ต้องมีองค์ประกอบสำคัญ 3 ส่วน
ด้วยกัน คือ (1) เป็นกิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง (2) ตั้งใน
พ ื ้นท ี ่ท ี ่ กำหนด และ (3)  ต ้องม ีความร ่ วมม ือกับ
สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยหรือศูนย์ความเป็นเลิศ 
(Center of Excellence) ที่อยู่ในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อให้
เก ิดการพัฒนาบุคลากรซ ึ ่ งจะนำไปส ู ่การยกระดับ
อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง โดยโครงการที่ลงทุน
ในคลัสเตอร์อุตสาหกรรม จะได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 – 8 ปี และลดหย่อนอีก ร้อยละ 
50 เป็นเวลา 5 ปี แล้วแต่กรณี และสิทธิประโยชน์อื่นๆ 
อาทิ การยกเว้นอากรนำเข้าเครื ่องจักรและวัตถุดิบ 
นอกจากนี้ บีโอไอยังให้ส่งเสริมแก่กิจการสนับสนุนที่จะ
ช่วยพัฒนา คลัสเตอร์ให้ม ีความเข้มแข็งอีกกว่า 10 
ประเภทกิจการ อาทิ กิจการขนส่งสินค้าสำหรับเรือ
บรรทุกสินค้า กิจการสนามบินพาณิชย์ กิจการขนส่งทาง
ราง กิจการศูนย์กระจายสินค้าระหว่างประเทศด้วยระบบ
ที่ทันสมัย กิจการวิจัยและพัฒนา เป็นต้น 

3) แผนพัฒนาด้านโครงสร้างพื ้นฐานด้าน
คมนาคมขนส่งของไทย 

แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม
ขนส่งของไทย พ.ศ. 2558-2565 มีวัตถุประสงค์เพื ่อเป็น
กรอบทิศทางในการพัฒนาภาคคมนาคมขนส่งของ
ประเทศ ในระยะ 8 ปี ซึ่งเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กระตุ้นเศรษฐกิจ การสร้าง
งาน กระจายรายได้ และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์ส ินของประชาชน ซึ ่งเป ็นปัจจ ัยที ่จะนำไปสู่
เป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือ การเพิ่มคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน การลดต้นทุนโลจิสติกส์ต่อ GDP ของประเทศ 
และการพัฒนาระบบรางให้เป็นโครงข่ายหลักของประเทศ 
โดยการลงทุนครั ้งนี ้จะส่งผลให้รายได้ประชากรและ
เศรษฐกิจไทยขยายตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนให้
เกิดการขยายตัวของสังคมเมือง รวมทั้งเมืองศูนย์กลาง
การค้าและการขนส่ง นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดโอกาสทาง
ธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจก่อสร้างและวัสดุก่อสร้างที่จะได้รับ
ประโยชน์โดยตรงจากการก่อสร้างโครงการต่าง ๆ 

(1) แผนงานการพัฒนาโครงข่ายรถไฟ
ระหว่างเมือง การพัฒนาโครงข่ายรถไฟระหว่างเมืองจะ
ดำเนินการปรับปรุงระบบอุปกรณ์และโครงสร้างพื้นฐาน
การขนส่งทางราง และพัฒนาระบบรถไฟทางคู่ที่มีความ
พร้อมดำเนินการ 6 สายแรก และเร่งผลักดันให้สามารถ
ดำเนินการก่อสร้างทางคู่ขนาดรางมาตรฐาน (Standard 
Gauge) เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (จีนตอนใต้) เพื่อให้รถไฟเป็นทางเลือกใหม่
ของการเดินทาง และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
ของประเทศ 

(2) แผนงานการเพิ่มขีดความสามารถ
ทางหลวงเพื ่อเช ื ่อมโยงฐานการผลิตที ่สำคัญของ
ประเทศและเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน โดยปรับปรงุ
ถนนเช่ือมโยงแหล่งเกษตรและแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงการ
ปรับปรุงโครงข่ายถนนระหว่างเมืองหลักและเชื่อมเมือง
หลักกับด่านพรมแดนให้เป็น 4 ช่องจราจร การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านศุลกากร การก่อสร้างทางหลวง
พิเศษระหว่างเมืองในเส้นทางที่มีความจำเป็น ตลอดจน
ผลักดันการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการขนส่ง
ทางถนน เช่น จุดพักรถบรรทุก สถานีขนส่งสินค้า ศูนย์
เปลี่ยนถ่ายระหว่างการขนส่งทางรางกับทางถนน เพื่อให้
เกิดระบบขนส่งต่อเนื ่องหลายรูปแบบ สามารถรองรับ
การค้า การลงทุนที ่จะสูงขึ ้นจากการเข้าสู ่ประชาคม
อาเซียน 

(3) แผนงานการพัฒนาโครงข่ายการ
ขนส่งทางน้ำ โดยการพิจารณาความเหมาะสมในการ
พัฒนาท่าเรือลำน้ำและท่าเรือชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย
และทะเลอันดามัน เพื่อประโยชน์ในการขนส่งสินค้าทั้ง
ภายในและระหว่างประเทศ และเป็นการเปิดประตูการ
ขนส่งด้านฝั่งทะเลอันดามันท่ีสามารถเช่ือมโยงเป็นสะพาน
เศรษฐกิจกับท่าเรือฝั่งอ่าวไทย รวมทั้งเป็นทางเลือกในการ
ขนส่งที่ประหยัดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีใหม่ 
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(4) แผนงานการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการให้บริการขนส่งทางอากาศ โดยการเร่งผลักดัน
การพัฒนาท่าอากาศยานหลักที่เป็นประตูการขนส่งของ
ประเทศ ให้ได้มาตรฐานสากล สามารถรองรับความ
ต้องการของประชาชนผู้เดินทางไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
การส่งเสริมการใช้ประโยชน์ท่าอากาศยานในภูมิภาคใหม้ี
บทบาทมากขึ ้นในกิจกรรมด้านการบินและกิจกรรมที่

เกี่ยวเนื่อง รวมทั้งการส่งเสริมการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม
การบินของประเทศ และการพิจารณาความเหมาะสมใน
การพัฒนาห้วงอากาศของไทยให้สามารถใช้ประโยชน์
ร่วมกันเพื่อความมั่นคงและการพัฒนาเศรษฐกิจได้อย่าง
เหมาะสม 

 
 

 
รูปที่ 2.2.2-2 สรุปแผนงานโครงการที่สำคัญต่อการพัฒนาพื้นที่
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2.3 การวางประเทศ ผังภาค 
2.3.1 ผังประเทศไทย พ.ศ. 2600 

ผังประเทศไทย พ.ศ.2600 (Thailand National 
Spatial Development Plan) มีวิสัยทัศน์ให้ “ประเทศไทย
เป็นประเทศชั้นนำของโลกในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม
การเกษตร และเทคโนโลยีด้านอาหาร การบริการด้าน
สุขภาพและการท่องเที ่ยว ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่ ประเทศชาติมั่นคงและมีการ
พัฒนาที่ยั่งยืน” 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่  
(1) ยุทธศาสตร์การกระจายความเจริญ

และฟื้นฟูบูรณะศูนย์กลางเดิม กระจายความเจริญและ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจไปยังเมืองบริวาร และเมืองใน
ภูมิภาค เพื่อสร้างความสมดุลของระบบเมืองและการใช้
ที่ดินในขณะเดียวกัน ต้องมีการบูรณะฟื้นฟูศูนย์กลางเดิม
พร้อมทั้งการปรับปรุงคุณภาพของสภาพแวดล้อมให้ดี
ยิ่งข้ึน 

(2) ยุทธศาสตร์กลุ ่มเมือง พัฒนากลุ่ม
จังหวัด/กลุ่มเมือง และชุมชนอย่างเป็นระบบ โดยจัดลำดบั
ความสำคัญของเมืองตามศักยภาพและบทบาทหน้าท่ี เพื่อ
เพิ ่มประสิทธ ิภาพการให้บริการสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

(3) ยุทธศาสตร์เมืองเพื่อการสร้างสรรค์ 
พัฒนาเมืองเพื ่อเอื ้ออำนวยให้เกิดการสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมสำหรับการพัฒนาผลผลิตด้านต่างๆ ทั้งด้าน
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการบริการ ที่ส่งเสริมให้
ประเทศสามารถพึ่งพาตนเองให้สามารถเป็นหนึ่งในผู้นำ
ของโลกได้ในอนาคต พัฒนาเมืองท่ีสนับสนุนให้เกิดความรู้
และการเพิ่มมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจ โดยมีความพร้อม
ของโครงสร้างพื้นฐานและระบบสารสนเทศเมืองเพื่อการ
สร้างสรรค์ 

(4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สมดุลและ
ยั่งยืน สร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนากับอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม กำหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทต่าง ๆ ให้กระจายอย่างเหมาะสม
ตามศักยภาพของพื้นที ่

(5) ยุทธศาสตร์เมืองและชนบทพอเพยีง 
ประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาพื้นที่
เมืองและชนบทให้เกิดความสมดุล ให้มีความเชื ่อมโยง
เกื้อกูลซึ่งกันและกัน มีการบริการสาธารณะที่เพียงพอและ
ทั่วถึง 

 

2) นโยบายรายสาขาท่ีสำคัญ ดังต่อไปนี้ 
(1) นโยบายการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

พื้นที่ชุมชน  
▪ กำหนดขอบเขตเมืองให้ชัดเจน 

เพื่อควบคุมการขยายตัวของพื้นที่เมืองโดยใช้แนวกันชนสี
เข ียวและเน้นการใช้ประโยชน์ท ี ่ด ินในเม ืองให ้ เต็ม
ประสิทธิภาพทำเมืองให้กระชับ จัดหาที่โล่งว่างและพื้นที่สี
เขียวภายในเมืองเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความน่า
เอ็นดูของเมือง 

พื้นที่อุตสาหกรรม  
▪ ส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรม

ที ่สร ้างม ูลค ่าเพ ิ ่มทางเศรษฐก ิจ โดยกำหนดพื ้นที่
อุตสาหกรรมหลัก เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมพื้นฐานสำคัญ
เชื่อมโยงการผลิตภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ที่สนับสนุน
ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ โดยมุ่งเน้นการ
สร้างความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

พื้นที่เกษตรกรรม  
▪ พัฒนาการใช้พื้นที่เกษตรกรรม

ชั้นดีให้เป็นแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญของภูมิภาคและ
ส่งเสร ิมการเป็นคร ัวโลก โดยส่งเสร ิมการวิจ ัยและ
พัฒนาการเกษตรและการแปรรปู เพื่อเพ่ิมคุณภาพผลผลติ 

พื้นที่สงวนและอนุรักษ์ 
▪ สงวน อน ุร ักษ์  ฟ ื ้ นฟ ูพ ื ้ นที่

ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าอนุรักษ์และพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร 
เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพอันเกิดจากการใช้ประโยชน์
ที่ดินผิดประเภท 

▪ กำหนดเขตและมาตรการการ
อนุรักษ์และพื้นที่ชุ่มน้ำอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง รวมทั้งทรัพยากรป่าชายเลนให้คงสภาพสมบูรณ์
อยา่งยั่งยืน 

▪ บริหารจัดการและแก้ไขปัญหา
ทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

(2) นโยบายการพัฒนาเมืองและชนบท 
▪ ก ร ะ จ า ย ค ว า ม เ จ ร ิ ญ จ า ก

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลสู่ภาคต่าง ๆ โดยสร้าง
ความสมดุลของการพัฒนาเมืองเพ่ือลดปัญหาเมืองโตเดี่ยว
ของกรุงเทพมหานครและส่งเสริมศักยภาพของเมือง
ศูนย์กลางในภาคต่าง ๆ ให้มีขีดความสามารถในการ
รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและประชากร 

▪ ส่งเสริมการพัฒนาเมืองอย่างเป็น
ระบบ โดยจัดลำดับความสำคัญของเมืองตามองค์ประกอบ 
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บทบาทหน้าที่ และศักยภาพของเมือง พัฒนาเมืองและการ
เช่ือมโยงของเมืองโดยใช้ระบบกลุ่มเมือง 

▪ พัฒนากร ุงเทพมหานครเป็น
ศูนย์กลางของภูมิภาคและเป็นเมืองระดับโลก ให้เกิดการ
พัฒนาเกื้อกูลอย่างมีประสิทธิภาพ 

▪ ส่งเสริมและพัฒนาเมืองน่าอยู่ 
โดยพัฒนาเมืองและชนบทให้มีความสมดุลระหว่างการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

(3) นโยบายการคมนาคมขนส่ง 
▪ พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้

สมบ ู รณ ์ท ุ ก ระบบม ีประส ิ ทธ ิ ภ าพได ้ ม าตรฐาน 
สากล ประหยัด ปลอดภัย สะดวกสบายและทั่วถึง โดย
สนับสนุนการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal 
Transport) และพัฒนาระบบโลจิสติกส์ให้ทันสมัย 

▪ ส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลาง
การคมนาคมขนส่งของอาเซียน จีนตอนใต้และทวีปเอเชีย 

▪ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ด้านต่าง ๆ ให้ดีขึ้น และสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงาน 

▪ พ ัฒนาประ เทศไทยให ้ เป็น
ศูนย์กลางพลังงานของภูมิภาค 

▪ พัฒนาพลังงานทดแทนอย่าง
ยั่งยืนและเป็นผู้นำทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยในภูมิภาค 
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ที่มา : ผังประเทศไทย พ.ศ. 2600 , กรมโยธาธกิารและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 

รูปที่ 2.3.1-1 ผังนโยบายระบบเมืองประเทศไทย พ.ศ. 2600 
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2.3.2 ผังภาคเหนือ พ.ศ. 2600 
การวางผังภาคเหนือ เป็นผังแม่บทการพัฒนา

พื้นที่เชิงกายภาพ ที่บูรณาการในสาขาต่างๆ อย่างเป็น
องค์รวม เพื ่อใช้เป็นกรอบนโยบายและทิศทางการ
พ ัฒนาพ ื ้นท ี ่ ให ้ก ับจ ังหว ัดและกล ุ ่มจ ังหว ัด ซึ่ ง
กระบวนการวางผังภาคคำนึงถึงศักยภาพ โอกาสการ
พัฒนาพื ้นที ่ และสอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชน เพื่อนำไปกำหนดวิสัยทัศน์และนโยบายการ
พัฒนาพื้นที่ อันจะนำไปสู่การพัฒนาเมืองและชนบท
อย่างสมดุลและยั่งยืน 

ผังภาคเหนือได้วางวิสัยทัศน์ “ภาคเหนือเป็น
ภาคที่มีความมั่งคั่งรุ่งเรืองด้านการค้าและบริการ มีภูมิ
ทัศน์ที่สวยงาม วัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า เป็นเมืองและ
ชุมชนน่าอยู่ ดำรงไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์
เป็นหนึ่งในความภูมิใจของชาวไทยและเอเชีย” พัฒนา
ภาคเหนือให้เป็นศูนย์บริการด้านธุรกิจการค้า การ
บริการ ท่องเที่ยว เทคโนโลยี อาหารสุขภาพ เป็นแหล่ง
ผลผลิตทางการเกษตรของภูมิภาคที่มีมาตรฐานสากล 
และเป็นศูนย์กลางด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และวัฒนธรรมร่วมกันของอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง 

สำหรับยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือ 
ประกอบด้วย 

1) สร้างขั้วความเจริญของเมืองศูนย์กลาง
หลัก ซึ่งเป็นการวางยุทธศาสตร์ทางภูมิศาสตร์และ
กายภาพพื้นที่ โดยคำนึงถึงการตั้งถิ่นฐานของชุมชน 
เมือง เมืองใหญ่ การกำหนดขั้วความเจริญของกลุ่ม
จังหวัด การกำหนดลำดับการพัฒนาทั้งเมืองศูนย์กลาง
ภาค เมืองขนาดรอง เมืองขนาดเล็ก ความเชื่อมโยง 
หน้าที่และการบริการในแต่ละเมืองด้านต่างๆ ทั้งผู้คน
ในพื้นที่ และผู้เยี่ยมเยือน เพื่อให้สามารถสร้างรายได้ 
สร้างงาน และลดการอพยพย้ายถิ่นออกนอกภาคได้ 
เพือ่ให้สังคมชุมชนในภูมิภาคดำรงไว้อย่างมั่นคง 

2) วางระบบเมืองที่เข้มแข็ง เป็นยุทธศาสตร์
การจัดกลุ่มเมืองให้เป็นระบบ เพื่อประสิทธิภาพใน
ด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน การบริการของรัฐในด้าน
ต่างๆ การสร้างกำลังซื้อ (Demand) และพัฒนาการ
ผลิต (Supply) ของสินค้าเมืองให้สูงขึ ้น การเข้าสู่
ระบบแข่งขันด้านการค้าเสรี ลดความเหลื่อมล้ำ การ
ใช้ทรัพยากรอย่างต่อเนื่องร่วมกันในพื้นที่ที่ต่อเนื่อง 
เชื ่อมโยงระบบเมืองเข้าด้วยกัน มีการถ่ายเทของ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมลงสู่พื้นที่โดยรอบที่เก้ือกูลกัน 

3) สร้างความสมดุลของการใช้ประโยชน์
ที่ดินเมืองและชนบท ยุทธศาสตร์นี ้เน้นการใช้ที่ดิน
อย่างเป็นระบบ เพื่อการพัฒนาและการดำรงอยู่ของ
ส ั ง ค ม ว ั ฒ น ธ ร ร ม ท ี ่ ม ี ค ุ ณ ค ่ า  ก า ร จ ั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ทั้ง
ที ่ดิน ป่าไม้ และแหล่งน้ำ การกำหนดกิจกรรมที่มี
ศักยภาพในการพัฒนาเมือง พื ้นที่ท ี ่เหมาะสมกับ
การเกษตร พื้นที่อนุรักษ์ป่าไม้ต้นน้ำลำธาร พื้นที่เสี่ยง
ภัยธรรมชาติ และพื้นที่อนุรักษ์โบราณสถาน 

4) ส่งเสริมการรวมกลุ่มการคมนาคมขนส่ง
และการสื ่อสาร ยุทธศาสตร์กำหนดให้สร้างความ
สะดวกสบายด้านการขนส่งและการกระจายสินค้า ทั้ง
ยังให้บริการแก่ผู้ดำเนินการทางธุรกิจได้ทั่วโลก เป็น
การลดต้นทุนด้านการขนส่งและด้านพลังงาน มีการ
ขนส่งที่รวดเร็ว ซึ่งส่งผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
และเมืองอย่างเหมาะสม 

5) ส่งเสริมงานวิจ ัยและสร้างนวัตกรรม
ทางการผลิต ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาการ
วิจัย และการใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อการผลิต
สินค้า และแรงงานที่มีคุณภาพ เป็นการออกแบบและ
สร้างองค์ความรู้ที่ยั่งยืน บนฐานทรัพยากรที่มีอยู่ใน
ภูมิภาค 

6) พัฒนาสังคม ชุมชน และนวัตกรรมอย่าง
ยั่งยืน พัฒนาพื้นที่ตามสังคม ชุมชน และวัฒนธรรม
ท้องถิ่น เป็นการปรับตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพื่อให้
คุณภาพชีวิตดีขึ้นในแต่ละช่วงเวลา เกิดความสมดุล
และยั ่งยืนของสังคมเมืองและชนบท เพื ่อเป็นการ
จัดการบริการทางสังคมของภาครัฐที่เท่าเทียมกัน ทั้ง
ด้านสวัสดิการ การศึกษา และสาธารณสุข ให้เป็น
สังคมที่น่าอยู่ เพื่อก้าวสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว 

7) อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดยยุทธศาสตร์กำหนดให้ทำการเก็บ
พื ้นที ่ป ่าไม้ และดำรงไว้ซึ ่งทรัพยากรธรรมชาติที่
สวยงาม เป็นปัจจัยสำคัญที่มีความชัดเจน ที่จะควบคุม
สัดส่วนการพัฒนาในพื้นที่ชนบท พื้นที่อนุรักษ์ และ
พื ้นที ่เสี ่ยงภัยธรรมชาติด้านต่างๆ เป็นการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของภาค และอนุภาคอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยการนำทรัพยากรมาใช้อย่างคุ้มค่า
ในการเพ ิ ่มผลผลิต เพ ิ ่มม ูลค ่าส ินค ้า และสร ้าง
สภาพแวดล้อมของชุมชนที่น่าอยู่อย่างมั่นคง 
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8) อนุรักษ์พัฒนาเศรษฐกิจตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นยุทธศาสตร์ที่กำหนดขั้นในการ
ใช ้ประโยชน์ท ี ่ด ิน และกิจกรรมทางเศรษฐก ิจที่
หลากหลายภายใต้ศักยภาพ และโอกาสของคนใน
พื้นที่ภาคเหนือ มีการกระจายอาชีพและรายได้ลงสู่
พื้นที่ บนฐานทรัพยากร การพัฒนาในพื้นที่เศรษฐกิจ 
เน้นตำแหน่งที่ตั ้งของเมือง สาขาการผลิตที่มีความ
ได ้เปร ียบ และสร ้างก ิจกรรมทางเศรษฐกิจตาม
นโยบายการพัฒนาของภาครัฐและภาคเอกชน ลดการ
พึ่งพาจากภายนอก ดังนั้นการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม 
จึงเป็นการใช้ฐานทรัพยากรที่มีอยู่ ผนวกกับนวัตกรรม
ใหม่ที่เข้ามาได้อย่างลงตัว 
 การติดตามสถานการณ์พื้นที่เปรียบเทียบ
กับผังภาค 2600 

กรอบแนวคิดในการพัฒนาภาคเหนือ ถูกวาง
ไว้ให้ตอบสนองต่อแนวคิดในการพัฒนาประเทศ และ
สัมพันธ์เชื่อมโยงกับภาคอื่นๆ โดยยึดถือแนวทางการ
พัฒนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์บนฐานของการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส ่วน โดยย ึดหล ักปร ัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นปรัชญาสำคัญในการพัฒนาภาค เชื่อมโยง
ในประเด็นสำคัญที่หลากหลายด้าน ทั้งด้นเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม การใช้ทรัพยากรในพื้นที่ที่สมดุลและ
ยั่งยืน การพัฒนาคุณภาพคน 
 1) การต ิดตามด้านวิส ัยท ัศน ์ของผัง
ภาคเหนือ 2600 

บทบาทและวิสัยทัศนข์องภาคเหนือ ถูก
วางไว ้ให ้สอดคล ้องและเช ื ่อมโยงก ับบ ริบทและ
วิสัยทัศน์ของประเทศไทย ซึ่งมุ่งเน้นให้ 
 วิส ัยท ัศน์ในการพัฒนาระยะ 5 ปี 
ระหว่าง พ.ศ. 2551-2555 

กำหนดให้ภาคเหนือเป็นพื้นที่ศูนย์กลาง
การท่องเที่ยวและวัฒนธรรมท้องถิ่น ประตูเศรษฐกิจ
ของกล ุ ่มอน ุภาคล ุ ่มแม ่น ้ำโขง ซ ึ ่ งว ิส ัยท ัศน ์ใน
ระยะเวลา 5 ปีนี้ มีเนื้อหาสาระสำคัญที่สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของผังประเทศในช่วงระยะเวลาเดียวกัน โดย
ระบุให้ประเทศไทยเป็นประตูการค้า (Gateway) 
ระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศจีนตอนใต้ 
ซึ ่งวิสัยทัศน์ภาคเหนือก็ได้ระบุไว้ว่า ให้เป็นประตู
เศรษฐกิจของกลุ่มอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งสอดคล้อง
และอยู่ภายใต้กรอบวิสัยทัศน์ของประเทศอย่างชัดเจน 
รวมทั้งด้านการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว และการ

บริการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที ่ผัง
ประเทศได้ระบุวิสัยทัศน์ไว้ ก็ยังครอบคลุมถึงวิสัยทัศน์
ด้านการท่องเที่ยวของผังภาคเหนือ ที่ต้องการให้เป็น
พื้นที่ศูนย์กลางการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
การวางว ิส ัยท ัศน ์ในการพ ัฒนาระยะ 5 ป ี ของ
ภาคเหนือ จึงนับได้ว่าเป็นวิสัยทัศน์ที ่มีการรับการ
ถ่ายทอดจากผังประเทศลงมาได้อย่างชัดเจน และ
ครอบคลุมอย่างยิ่ง  

โดยบทบาทที่ผังภาคเหนือกำหนดไว้ใน
ระยะเวลา 5 ปีนี้ จะเน้นให้พื้นที่ภาคเหนือเป็นพื้นที่
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ และแหล่งต้นน้ำ
สำค ัญของประเทศ เป ็นประต ูเศรษฐกิจการค้า 
อุตสาหกรรมทางการเกษตร และศูนย์กลางการบริการ
ท่องเที่ยว และวัฒนธรรมท้องถิ่น เชื่อมโยงกับประเทศ
จีน อินเดีย และประเทศในกลุ่มอนุภุมิกาคลุ่มแม่น้ำ
โขง ซ ึ ่ งบทบาทท ี ่ผ ั งภาคเหน ือได ้กำหนดไว ้ ใน
ระยะเวลา 5 ปีนี้ สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลง
ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที ่  10 ครอบคลุมช ่วงเวลาดังกล่าว ทั ้งการ
เปลี่ยนแปลงของบริบทการพัฒนา และสถานะของ
ประเทศไทยในช่วงเวลานั้น ซึ่งกล่าวถึงการรวมตัวของ
กลุ่มเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่าง
ก้าวกระโดด การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเข้าสู่สังคมผู้
สูงวัย การคำนึงถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกระแสโลกาภิวัฒน์ที่ช่วยให้
เกิดการเดินทางคมนาคมขนส่งที่เสรีและคล่องตัวมาก
ขึ้น ตอบสนองต่อเป้าหมายสำคัญ ทั้งเป้าหมายการ
พัฒนาชุมชน และแก้ปัญหาความยากจน เป้าหมาย
ด้านเศรษฐกิจ ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้มีความ
สมดุลและยั่งยืน ทั้งการค้าภายในประเทศและระหวา่ง
ประเทศ รวมทั้งเป้าหมายการสร้างความมั่นคงของ
ฐานทร ัพยากรและส ิ ่ งแวดล ้อม ท ั ้ งการร ักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ ความอุดมสมบูรณ์ของ
ระบบนิเวศน์ เป็นต้น 
 วิสัยทัศน์ในการพัฒนาระยะ 15 ปี 
ระหว่าง พ.ศ. 2551-2565 

ระบ ุ ให ้ภาคเหน ื อ เป ็นศ ูนย ์กลาง 
การค้าและบริการและสุขภาพของภูม ิภาคที ่ได้
มาตรฐานสากล มีความโดดเด่นทางวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น สังคมน่าอยู่ วิสัยทัศน์ดังกล่าวในด้าน
ความเป็นศูนย์กลางการค้าและบริการ หากระบุตาม
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กรอบวิสัยทัศน์ของผังประเทศอาจยังไม่ตรงนัก แต่
สามารถมองความเชื่อมโยงของวิสัยทัศน์ในประเด็น
ศูนย์กลางการค้าและบริการนี้เป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกับ
กิจกรรมการท่องเที่ยว และการบริการด้านสุขภาพได้
โดยอ้อม ส่วนประเด็นวิสัยทัศน์การเป็นศูนย์บริการ
ด้านสุขภาพที่ได้มาตรฐานระดับสากล และความโดด
เด่นทางด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ ่น จะ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ผังประเทศในประเด็นของการ
ต ้องการให้ภาคเหน ือเป ็นศ ูนย ์ส ุขภาพและการ
ท่องเที่ยวในระดับทวีป ทั้งยังมีความครอบคลุมถึง
เน ื ้อหายุทธศาสตร ์ เร ื ่ องส ังคมท ี ่ ใช ้ เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างทั่วถึง และฐานการบริการบนองค์
ความรู้ของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับการวางยุทธศาสตร์
ภาคเหนือให้มีความโดดเด่นทางด้านวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งสังคมน่าอยู่อีกด้วย 

ทั้งนี้ยุทธศาสตร์ดังกล่าว มีความสอด- 
คล้องต่อเนื่อง รับแนวคิดและหลักการสำคัญมาจาก
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 11 
และ 12 ทั้งในด้านการเน้นความเป็น international 
หรือความเป็นสากลในเวทีระดับโลก และระดับเพื่อน
บ้านที ่มากขึ ้น การเน้นสังคมและสวัสดิภาพของ
ประชาชนให้มีความปลอดภัย สุขภาพแข็งแรง และมี
โอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองให้ดีขึ้น 
ท ั ้งน ี ้นอกเหนือจากความเป็นนานาชาติแล ้วนั้น 
ยุทธศาสตร์ที่ผังภาคเหนือได้วางไว้ ยังทำให้เกิดความ
ตระหนักถึงอัตลักษณ์ ความเป็นตัวตนของเอกลักษณ์
ท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาโดยทางอ้อม ช่วย
สร้างภูมิคุ้มกันการเปลี่ยนแปลง หรือผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นจากการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
และการบริการต่อนานาชาติที่รวดเร็วได้อย่างดีอีกด้วย 

 วิสัยทัศน์ในการพัฒนาระยะ 30 ปี 
ระหว่าง พ.ศ. 2551-2580 

ผังภาคเหนือได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการ
พัฒนาระยะเวลา 30 ปีไว้ โดยระบุว่าระบบเมืองสมดลุ 
การบริการที่ครบถ้วน สังคมอุดมความรู้ ประชาชนมี
คุณภาพ ชีว ิตเท่าเทียมกันทั ้งประเทศ วิส ัยทัศน์
ภาคเหนือในกรอบระยะเวลานี้สอดคล้องอยู่ภายใต้
วิสัยทัศน์ผังประเทศที่ได้วางไว้ โดยระบุให้ประเทศ
ไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความสมดุลระหว่าง
เมืองและชนบท ครอบคลุมวิสัยทัศน์ภาคเหนือที่ระบุ
ว่า ระบบเมืองสมดุล ผังประเทศยังได้ระบุให้ประเทศ

เป็นศูนย์กลางการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมและ
บริการที ่ใช ้ทรัพยากรและเทคโนโลยีของภูมิภาค 
ครอบคลุมและถ่ายทอดสู่วิสัยทัศน์ผังภาคเหนือด้าน
การบริการที ่ครบครัน รวมทั ้งการเป็นสังคมอุดม
ความรู้ มีนวัตกรรมของตนเองอย่างต่อเนื่อง ส่งต่อมา
ยังเรื ่องสังคมอุดมความรู้ และประชาชนมีคุณภาพ 
ชีวิตเท่าเทียมกัน โดยวิสัยทัศน์ของผังประเทศและ 
ผ ังภาคเหน ือในระยะเวลาน ี ้ม ีการส ่งทอดสาระ 
สำคัญของวิสัยทัศน์กันได้อย่างต่อเนื่อง และค่อนข้าง
ตรงไปตรงมาในเนื้อหาและคำจำกัดความที่ใช้ 

ทั ้งน ี ้ผ ังภาคเหนือในระยะเวลานี ้ยัง
สะท้อนต่อข้อคำนึงถึงที ่เป็นผลมาจากแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 อีกด้วย ซึ่งเน้น
การพัฒนาคุณภาพของคน สร้างชุมชนเข้มแข็ง พัฒนา
และปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจ ทั้งด้านการรวมตัว
ในระดับภูมิภาค การเปลี่ยนแปลงศูนย์กลางอำนาจ 
การต่อรองทางเศรษฐกิจมาในภูมิภาคเอเชีย การ
พัฒนาในภูมิภาคภายใต้ฐานความหลากหลายทาง
ชีวภาพ การตระหนักถึงความเท่าเทียมของสังคม 
ประชากร ทั้งด้านสังคมผู้สูงวัย การสร้างธรรมาภิบาล
ในระบบสังคม การดำเนินชีว ิต รวมไปถึงการให้
ความสำคัญถึงการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก และ
การเปลี่ยนแปลงของแหล่งพลังงาน 

 วิสัยทัศน์ในการพัฒนาระยะ 50 ปี 
ระหว่าง พ.ศ. 2551-2600 

ผังภาคเหนือได้มีการวางวิสัยทัศน์ในชว่ง
ระยะเวลาที ่ยาวที ่ส ุด โดยมีการวางวิส ัยทัศน์ให้
ภาคเหนือเป็นภาคที่มีความมั่งคั่ง รุ่งเรืองด้านการค้า
และบร ิการ ม ีภ ูม ิท ัศน ์ท ี ่สวยงาม ว ัฒนธรรมที่
ทรงคุณค่า เป็นเมืองและชุมชนน่าอยู ่ ดำรงไว้ซึ่ง
ทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ เป็นหนึ่งในความภูมิใจ
ของชาวไทยและเอเชีย ทั้งนี้ผังภาคเหนือในระยะเวลา 
50 ปีนี้เป็นการกำหนดวิสัยทัศน์ที่ค่อนข้างกว้าง และมี
ความครอบคลุมครบทุกด้าน โดยผังประเทศกำหนด
วิสัยทัศน์ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวไว้ระหว่าง พ.ศ. 
2551-2600 ให้ประเทศไทยเป็นประเทศชั ้นนำของ
โลกในด้านการเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตร และ
เทคโนโลยีด้านอาคาร การบริการด้านสุขภาพและการ
ท่องเที ่ยว ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที ่ด ีท่ามกลาง
สิ ่งแวดล้อมที ่น่าอยู่ ประเทศชาติมั ่นคง และมีการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
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ทั้งนี้ยุทธศาสตร์ผังภาคเหนือจะมีความ
สอดคล้องและรับทอดแนวยุทธศาสตร์จากผังประเทศมา
ได้อย่างตรงไปตรงมาในหลายประเด็น ได้แก่ ภาคที่มีภูมิ
ทัศน์สวยงาม วัฒนธรรมที ่ทรงคุณค่า สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ผังประเทศที่ให้ประเทศไทยเป็นประเทศชั้นนำ
ของโลกด้านการท่องเที่ยว ยุทธศาสตร์ผังประเทศได้ระบุ
ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดี ท่ามกลาง
สิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่ ส่งต่อมาสู่ยุทธศาสตร์ผังภาคเหนือที่
ให้ภาคเหนือเป็นเมืองและชุมชนน่าอยู ่ ดำรงไว้ซึ่ง
ทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ ซึ่งเป็นการส่งทอดและ
รองรับกันได้อย่างต่อเนื่องและตรงไปตรงมา 

ทั้งนี้ในด้านวิสัยทัศน์ผังภาคเหนือระยะ 
50 ปีนี้จะเป็นการวางวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องความท้า
ทายจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
ที่ 10 11 และฉบับปัจจุบันในบางส่วน ทั้งนี้หากมีการ
จัดทำผังภาคครั้งใหม่ ควรมีการทบทวนและคำนึงถึง
วิกฤติการเปลี่ยนแปลงของพลังงานและราคาน้ำมัน 
วิกฤติการเปลี ่ยนแปลงภูมิอากาศโลก วิกฤติความ
มั่นคงด้านอาหาร และวิกฤติด้านสังคม เพื่อให้เป็นการ
วางวิสัยทัศน์ที ่ต่อเนื่อง และครอบคลุมในประเด็น
ต่างๆ ดังกล่าวได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุม 
 2) การติดตามผังนโยบายการพัฒนา
พืน้ที่ภาค 

กรอบนโยบายของผังภาคเหนือถูกวาง
มาจากแนวคิดการพัฒนาที่ยั ่งยืน ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง วิสัยทัศน์การพัฒนา และองค์ประกอบหลัก
ในการพัฒนาในด้านต่างๆ มารวมกัน เพื่อสร้างความ
เชื่อมโยงกับภาคอ่ืนๆ และประเทศอย่างมั่นคง  
 สำหรับผังกลยุทธ์และผังปฏิบัติการเป็น
กลไกขับเคลื่อนตามช่วงเวลาให้การพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือ
บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยประกอบด้วย แผนงาน
และโครงการในแต่ละช่วงเวลา ขั้นตอนการดำเนินการ การ
ประเมินผล โดยผังกลยุทธ์ภาคเหนือแบ่งเป็นระยะเวลา 5 ปี 
10 ป ี และ 15 ป ีข ึ ้นไป เพ ื ่อประโยชน์สำหรับนำไป
ประยุกต์ใช้ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ผ ั งกลย ุทธ ์ เพ ื ่ อการพ ัฒนาพ ื ้ นที่
ภาคเหนือ จะประกอบด้วยแผนงานและโครงการ
หลักๆ ซึ ่งระบุรายละเอียดพื ้นที ่  และกิจกรรมที่
เชื ่อมโยงกับพื ้นที ่ โดยเป็นการบูรณาการแผนงาน 
โครงการที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนมาพัฒนาร่วมกับ
แผนงานโครงการที ่กำหนดขึ ้นใหม่ สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ทั ้ง 8 ยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดไว้ โดยจะ
พบว่าประเด็นสำคัญที่ถูกระบุไว้อย่างต่อเนื่องในทุก
ระยะของผ ั งกลย ุทธ ์การพ ัฒนาภาคเหน ือ จะ
ประกอบด้วยประเด็นความสำคัญทางด้านการค้าและ
การบริการของอนุภูมิภาค และประเทศเพื่อนบ้าน 
การพัฒนาด ้านการเกษตร แหล ่งอาหาร แหล่ง
ท่องเที ่ยวที ่เป็นทรัพยากรของภาคเหนือ รวมทั้ง
ประเด็นของสิ่แวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และการ
บริหารจัดการทรัพยากรเหล่านี้ที่ยั่งยืน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับของผังภาคเหนือจะวัด
เป็นรายละเอียดตามระยะเวลาที ่กลยุทธ์ได้วางไว้คือ
ช่วงเวลาระยะ 5 ปี ระยะ 10 ปี และระยะ 15 ปี โดย
ผลผลิตที่ผังภาคเหนือวางไว้จะแบ่งเป็นผลผลิตในสอง
ลักษณะอย่างชัดเจน คือผลผลิตที่เป็นรูปธรรม กับผลผลิต
ที่เป็นนามธรรม หรือภายในองค์รวมดังนี้ มีการพัฒนากลุ่ม
เมืองและระบบเมืองอย่างต่อเนื ่อง มีการเชื ่อมต่อการ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว 
การเกษตร และอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง ระหว่างเมือง
ศูนย์กลางหลักของประเทศ และประเทศเพื่อนบ้านที่มี
อาณาเขตติดต่อกัน มีการจัดองค์กรความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ และแลกเปลี่ยนบุคลากรในการจัดการทรัพยากร
ของภูมิภาค มีการจัดตั ้งสถาบันทางวิชากร และมีการ
พัฒนาความรู ้และภูมิป ัญญาในสาขาต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสม มีศูนย์กลางทางการวิจัยและค้นคว้าเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีของภาค และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่ง
อำนวยความสะดวก และบริการในระดับนานาชาต ิ 

มาตรการผังภาคเหนือแบ่งเป็นระยะเวลา 
5 ปี ระยะ 10 ปี และระยะ 15 ปี โดยแบ่งเป็นกลุ่ม
มาตรการเชิงบวก โดยการการส่งเสริมการท่องเที่ยวและ
การบริการต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว 
การสนับสนุนภาคเอกชน ลงทุนพัฒนาในทุกสาขา
เศรษฐกิจ การพัฒนาเกษตรอินทรีย์และลดการให้ปุ๋ยเคมี 
การพัฒนาเคร ือข่ายอุตสาหกรรมการเกษตร และ
อุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทาการเกษตร ส่วนมาตรการ
พิเศษได้แก่ การแจกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินที่มีคุณภาพใน
การทำการเกษตร และแนะนำชนิดพืชที่เหมาะสม การ
จัดตั้งศูนย์บริการการค้าแบบ One Stop Service การ
จัดหาอุปกรณ์ เครื ่องมือของระบบความปลอดภัย
มาตรฐานนานาชาติ และเป็นที่ยอมรับ รวมทั้งมาตรการ
ด้านการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์อบรม และให้ความรู้
ด้านต่างๆ ควบคู่กันไป 
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ที่มา :  ผังภาคเหนือ พ.ศ. 2600 
รูปที่ 2.3.2-1 ผังนโยบายการพัฒนาภาคเหนือ ปี พ.ศ. 2600
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2.4 โอกาส ศักยภาพ และข้อจำกัดการ
พัฒนาพ้ืนที่ 
2.4.1 ด้านเศรษฐกิจ ประชากร สังคม 

แรงข ับเคล ื ่อนจากการเข ้าส ู ่ประชาคม
อาเซียน ทำให้ส่งผลต่อแนวโน้มด้านเศรษฐกิจที่สำคัญ
ดังนี้ 
 1) เศรษฐกิจ 
  ภายใต้แนวโน้มการเปลี่ยนผ่านอำนาจ
และความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจมายังประเทศในภูมิภาค
เอเชียเพิ่มขึ้น รวมทั้งการรวมตัวเป็นศูนย์กลางทาง
การเงินในภูมิภาคต่าง ๆ ในช่วงที่ผ่านมา ตลอดจน
กรอบความรวมมือระหว่างประเทศทั้ง ASEAN, GMS, 
ACMECS, BIMSTEC, โ ค ร ง ก า ร  OBOR ข อ ง จี น 
ก่อให้เกิดความเชื่อมโยงที่เพิ่มขึ้นนี้จะส่งผลให้ประเทศ
ไทยมีโอกาสทางการค้าและการตลาดกับประเทศ
ภายใต้ข้อตกลงที่เพิ่มขึ้น กล่าวคือ การเปิดเสรีทางการ
ค้า การลงทุน การบริการและการเคลื่อย้ายแรงงาน
ฝีมือ จะเป็นการสร้างโอกาสในหลายมิติแก่ประเทศ
ไทยและในระดับภูมิภาคทั้งในเรื่องของประชากรที่มี
จำนวนมากขึ้น ตลาดที่มีขนาดใหญ่ เม็ดเงินลงทุนที่มี
เพิ ่มมากขึ ้น และระบบเศรษฐกิจจะมีการขยายตัว 
ด้วยบริบทของแต่ละภาคประตูการค้าระหว่างประเทศ 
โดยภาคเหนือ เป็นประตูการค้ากับจีนตอนใต้ ที่
จังหวัดเชียงราย (ผ่านเส้น R3A (แขวงบ่อแก้ว แขวง
หลวงน้ำทา สปป.ลาว) และ R3B (รัฐฉาน เมียนมา)) 
และเป็นประตูการค้าสู่เมียนมาและเอเชียใต้ ที่อำเภอ
แม่สอด จังหวัดตาก (เชื่อมต่อผ่านรัฐกะเหรี่ยง เมียน
มา) โดยพื้นที่ภาคเหนือมีศักยภาพด้านการใช้แรงงาน
ในภาคการเกษตรจากประเทศเพื ่อนบ้าน และการ
ส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภคให้กับประเทศเพื่อนบ้าน 
และรัฐบาลยังมีโครงการขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่
พิเศษอย่างโครงการรถไฟความเร็วสูง รถไฟทางคู่ และ
โครงการพัฒนาท่าอากาศยาน การพัฒนาการขนส่ง
ทางถนน ส่งผลให้พื้นที ่หัวเมืองระดับภาคเกิดการ
พัฒนาและขยายตัวทางเศรษฐกิจ ในภาคการบริการ
และภาคการท่องเที่ยว ภาคอุตสาหกรรมการเกษตร 
   อย่างไรก็ตามในอนาคตประเทศ
เพื่อนบ้านโดยเฉพาะจีน พยายามจะเร่งดำเนินการ
ผลิตของตนให้ทัดเทียมกับไทยเพื่อส่งออก เนื่องจาก
ความได้เปรียบด้านแรงงานและการนำเทคโนโลยี
หุ่นยนต์มาใช้ในอุตสาหกรรม โดยเฉพาะภาคเหนือที่
ประประตูการค้าหลักกับจีนตอนใต้ 

 2) ประชากร สังคม วัฒนธรรม 
  โครงสร ้างประชากรโลกเร ิ ่มม ีการ
เปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เนื่องจากแนวโน้ม
อัตราการเกิดและอัตราการตายที ่ลดลงต่อเนื ่อง 
ในขณะที่ประชากรโดยเฉลี่ยมีอายุยืนยาวขึ้นส่งผลให้
ประชากรในวัยสูงอายุมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 
ในขณะที ่ประชากรในวัยเด็กและวัยแรงงานกลับ
ปรับตัวลดลง ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดย
สมบูรณ์ในช่วงหลังจากปี พ.ศ. 2563 โดยจะมีจำนวน
ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด 
ทั้งนี้สัดส่วนของกำลังแรงงานของไทยเริ่มลดลง ส่งผล
กระทบศ ักยภาพการผล ิตของประเทศ และใน
ขณะเดียวกันก็ทำให้ภาระในการดูแลผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น
ซึ ่งจะส่งผลกระทบต่อความเสี ่ยงอันเกิดจากภาระ
ทางการคลังในระยะต่อไป 
  นอกจากนี้ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของ
ไทยอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพแรงงาน อัตรา
การเติบโตทางเศรษฐกิจ เสถียรภาพด้านการคลังของ
ภาครัฐ และที่สำคัญ ความมั่นคงทางอาหารของไทย
ในอนาคต เนื ่องจากแรงงานผู ้สูงอายุมีส่วนร่วมใน
กำลังแรงงานมากข้ึนอย่างชัดเจนทั้งในภาคการเกษตร
และภาคการผลิตอื ่น ๆ หน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องควร
เตรียมรับมือกับปัญหาดังกล่าวโดยเน้นพัฒนาเทคนิค
การเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ควบคู่ไปกับ
การปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองพื้นที่ทำ
การเกษตร และสอดประสานความร่วมมือระหว่าง
หน ่วยงานภาคร ั ฐ ในการดำ เน ินนโยบายด ้ าน
การเกษตรภายใต้แผนงานและกรอบยุทธศาสตร์ที่แต่
ละหน่วยงานรับผิดชอบในปัจจุบัน 

 การลงท ุนระยะยาวจากภาครัฐ 
การลงทุนภาคเอกชนที ่ม ีแนวโน้มขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่องตามแรงกระตุ้นจากการรวมตัวเป็น AEC เป็น
ปัจจัยที่สะท้อนศักยภาพการสร้างรายได้ในอนาคต
ของประชากรในภาค เนื่องจากการขยายตัวของการ
ลงทุน จะสร้างปรากฏการณ์ด้านการจ้างงาน ตั้งแต่
แรงงานในภาคการผลิต ป ัญญาชน น ักว ิชาการ 
ตลอดจนผู้บริหารระดับสูง นอกจากนี้ การมีงานทำ
และรายได้ที่อาจปรับตัวสูงขึ้นของประชาชนในพื้นที่ 
ซึ่งเป็นบริบทการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจสังคม
ในระดับภูมิภาคส่งผลให้ภูมิภาคใต้แห่งนี้เข้าสู่สังคม
เมือง (Urbanization) ซึ่งจะปรับเปลี่ยนสังคม วิถีชีวิต 
ตลอดจนอัตลักษณ์ด้านการบริโภคของคนในพื้นที่เป็น
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อย่างมาก รวมถึงการแพร่ขยายของวัฒนธรรมภูมิภาค
และโลก ทำให้เก ิดการเร ียนร ู ้ /แลกเปล ี ่ยนทาง
วัฒนธรรมที่แตกต่าง เกิดการผสมผสานเป็นวัฒนธรรม
ใหม่ หร ือว ัฒนธรรมย่อย แต ่การแพร่ขยายของ
วัฒนธรรมดังกล่าวผนวกกับการพัฒนาไปสู่ความเป็น
เมือง ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตแบบสังคม
ชนบทไปเป็นวิถีชีวิตแบบเมือง ความผูกพันทางสังคม
จากฐานประเพณีและวัฒนธรรมเริ ่มอ่อนแอ และมี
บทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนลดลง คน
รุ ่นใหม่รับวัฒนธรรมตะวันตก ที ่นิยมการสร้างอัต
ลักษณ์ส่วนตัวมากขึ้น ส่งผลต่อวัฒนธรรมที่บ่งบอก
ความเป็นไทยเร่ิมเสื่อมถอย รวมถึงวิถีชีวิตแบบบริโภค
นิยม ส่งผลให้เกิดการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ขาดการออม 
เกิดภาวะหนี้สิน และจากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่
เป็นผลจากบริบทภูมิภาคอาเซียนและโลก ทำให้เกิด
การย้ายถิ่นของแรงงานข้ามชาติทั้งแรงงานที่มีฝีมือ
และไร้ฝีมือ เพื่อทดแทนกำลังแรงงานในประเทศที่เป็น
สังคมผู้สูงอายุซึ่งการเคลื่อนย้ายแรงงาน อาจทำให้เกิด
ปัญหา เช่น ความไม่ปลอดภัยจากการย้ายฐานยาเสพ
ติดมาชายแดน โรคติดต่อ การลักลอบสินค้าหนีภาษี 
เป็นต้น พร้อมกันนี้ควรแก้ไขปัญหาความไม่สงบใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแนวทางสันติวิธีและการ
ตระหนักในคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
 
2.4.2 ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
และภัยพิบัติ 
 ถึงแม้ว่าทิศทางการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม
และเกษตรกรรมในอนาคตจะใช้เทคโนโลยีเป็นตัว
ข ับเคล ื ่อนการผลิต แต ่อย ่างไรก ็ตามยังม ีความ
จำเป็นต้องวางแผนการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากร
ที่เหมาะสมพร้อมกับการรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรทาง
ธรรมชาติ ซึ่งจากเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั ่งยืนมี
เป้าหมายในการปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู่กับ
การเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่
เกิดขึ้น  การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร 
ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน การปกป้อง
ฟื ้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่าง
ยั่งยืน การจัดการป่าไม้และต่อสู้กับการกลายสภาพ
เป็นทะเลทราย หยุดการสูญเสียความหลากหลาบทาง
ชีวภาพ  มุ่งเน้นการอนุรักษ์พื้นที่ทรัพยากรชาติไม่ว่า
จะเป ็นทร ัพยากรป ่าไม ้ ทร ัพยากรพื ้นท ี ่ช ุ ่มน้ำ 
ทรัพยากรแร่และทรัพยากรธรณี ทรัพยากรชายฝั่ง
ทะเล ทรัพยากรดินและการใช้ที่ดิน ทรัพยากรน้ำ การ

รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยการควบคุม ป้องกันและ
ขจัดป ัญหาภาวะมลพ ิษอย ่างน ้อยอย ู ่ ในระดับ
มาตรฐาน กำหนดพื ้นที ่ควบคุมมลพิษและพื ้นที่
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาพื้นที่สีเขียวในเขต
เมือง 
 ภาคเหนือ ด้วยลักษณะทางกายภาพ ที ่มี
ความโดดเด่นด้านความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่า
ไม้ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญของประเทศ จึงเป็น
ต้นทุนทางทรัพยากรที่สำคัญในการขับเคลื ่อนการ
พัฒนาประเทศและภาค ขณะเดียวกันก็เกิดปัญหา
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรป่าไม้ในหลายพื้นที่ของ
ภาคเหนือ ซึ่งเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการอย่าง
เป็นรูปธรรม โดยให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ
ที่เสื่อมโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพื่อให้เป็นแหล่ง
ดูดซับน้ำฝนและเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนในแต่ละลุ่มน้ำ 
ควบคู่ไปกับการป้องกันแก้ไขปัญหาการบุกรุกทาลาย
พื้นที่ป่า และส่งเสริมการปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าต้น
น้ำ ตลอดจนการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบใน
ลุ่มน้ำหลักของภาค โดยการพัฒนาปรับปรุงระบบส่ง
น้ำให้เชื่อมโยงกับพื้นที่การเกษตรอย่างทั่วถึง จัดทำ
โครงการผันน้ำ ก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำจากแหล่งน้ำที่มี
ปริมาณน้ำเกินความต้องการไปยังแหล่งน้ำที่มีปริมาณ
น้ำน้อยกว่าเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน ก่อสร้างแหล่ง
กักเก็บน้ำให้เหมาะสมกับศักยภาพของพื ้นที ่ และ
พัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำนอกเขตพื้นที่ชลประทานใน
ลักษณะแก้มลิงให้กระจายตามพื้นที่ต่างๆ 
  สำหรับปัญหาด้านภัยพิบัติ จัดเป็นพื้นที่
เสี่ยงภัยในระดับต่ำทั้งจากแผ่นดินไหว ไฟป่า ดินโคลน
ถล ่ ม  แต ่ อย ่ า ง ไ รก ็ ต ามจากสถานการณ ์การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกส่งผลต่อรอบการเกิด
ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่บ่อยครั้งขึ้น ซึ่งส่งผลต่อความ
จำเป็นต่อการป้องกันและแก้ไขภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต 
 
2.4.3 ด้านการพัฒนาเมืองและชนบท และการ
ใช้ประโยชน์ที่ดิน 
 1) การพัฒนาเมืองและชนบท 

จากนโยบายประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียนและแผนพัฒนาต่างๆ โดยเฉพาะยุทธศาสตร์
การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ที่มุ่งเน้นให้
พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลางจังหวัดให้เป็น
เมืองน่าอยู่ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมือง 
การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน การเพิ่มพื้นที่
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เมืองเศรษฐกิจ การกระจายศูนย์กลางความเจริญทาง
เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี  ส่งผลให้เกิดการ
พัฒนาบทบาทและศักยภาพเมืองศูนย์กลางหลักและ
รองที่ตั้งอยู่จากกิจกรรมทางการค้า บริการ และการ
ขนส่งระหว่างประเทศ โดยมีทิศทางการพัฒนาเมือง
และชนบท จำแนกตามบทบาทของเมือง 
 2) การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

(1) การใช้ประโยชน์ที ่ด ินประเภท
ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทุก
เมือง ทำให้มีการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นที่ฐานเพื่อ
เช ื ่อมโยงเส ้นทางคมนาคมขนส่ง ส ่งผลให้ม ีการ
ขยายตัวของพื ้นที ่ช ุมชนและสิ ่งปลูกสร้างในแนว
โครงการพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งหลัก สัดส่วน
การเพิ่มขึ้นมากหรือน้อยขึ้นกับการพัฒนาลงทุนด้าน
อุตสาหกรรมและคลังสินค้า 

(2) การใช้ประโยชน์ที ่ด ินประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินค้า จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นใน
กลุ ่มพื ้นที ่ที ่กำหนดให้มีการลงทุน การพัฒนาเพื่อ
อุตสาหกรรมที่ปลอดภัยและยั่งยืน เพื่อการบริโภค
และการส่งออกสู่ชายแดนของประเทศและนานาชาติ 

(3) การใช้ประโยชน์ที ่ด ินประเภท
เกษตรกรรม จะมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนในกลุ่มจังหวัดที่เป็น
พื้นที่ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรกรรม ได้แก่ แหล่ง
เกษตรแปรรูป และแหล่งการทำประมงน้ำจืดและ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ  
 
2.4.4 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และการคมนาคม
ขนส่งและโลจิสติกส์ 
 1) การคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ 
  ผลจากการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และการคมนาคมขนส่งตามกรอบความร ่วมมือ
ระหว่างประเทศในอาเซียนและด้วยศักยภาพด้าน
ตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ทำให้ภาคเหนือมีบทบาท
เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงไปยังจีนตอนใต้และเชื่อม
ต ่ อ ไ ป ย ั ง ก ล ุ ่ ม ป ร ะ เ ท ศ ใ น เ อ เ ช ี ย ใ ต้                              
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีบทบาทเป็นศูนย์กลางการ
เชื ่อมโยงไปยังกลุ ่มประเทศในอาเซียนและเอเชีย 
กล่าวคือ อยู ่ในแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-
ตะวันตก (East-West Economic Corridor) ซึ่งเป็น
แนวระเบียงเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงเมือง เมืองดานัง และ
ท่าเรือน้ำลึกที ่เป ็นประตูการค้าชายฝั ่งทะเลของ

ประเทศเวียดนามกับเมืองท่ามะละแหม่งของเมียนมา 
ทำให้ภาคกลางมีบทบาทเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยง
ไปยังเมียนมาตอนใต้และเชื่อมต่อทางทะเลที่ทวาย 
และภาคใต้มีบทบาทศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ของ
ภูมิภาคและเชื่อมโยงเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง ทวีป
ยุโรป และทวีปอเมริกา โดยการขนส่งทางน้ำ ทั้งยัง
เป็นการสร้างโอกาสให้ชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่างเป็น
ศูนย์กลางในกิจกรรมขนส่งทะเลที่มีศักยภาพ 
  เมื่อพิจารณาจากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ซ ึ ่งม ีประเด็นที ่ เก ี ่ยวข้องในการพัฒนาเรื ่องการ
เช ื ่ อม โยง โครงข ่ าย ไร ้ รอยต ่ อ  สร ้ า ง เ ส ้นทาง 
เขตเศรษฐกิจพิเศษ และโครงการลงทุนด้านการ
คมนาคมขนส่ง จากยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ซึ่งมุ่งเน้นการเชื่อมโยง
โครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ มีการลงทุนโครงสร้าง
พื ้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเกิดขึ ้นจำนวนมาก 
อาทิ โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 
โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางรถไฟรางคู่ โครงการ
รถไฟความเร็วสูง เพื่อรองรับโอกาสที่จะสามารถขยาย
ตลาดอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว 
 2) สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
  การที ่ประเทศไทยเข้าสู ่การเป็นประชาคม
อาเซียน และการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในแต่ละภาค
ของประเทศที่มีศักยภาพในด้านการค้าชายแดน ซึ่งเป็น
หนึ่งในการบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ไทยแลนด์ 4.0 
จะส่งผลให้ไทยจะเชื่อมโยงกับประชาคมโลกมากยิ่งขึ้น 
ด ั งน ั ้ นท ิศทางการพ ัฒนาประเทศจ ึ งเร ่ งพ ัฒนา
ความสามารถในการแข่งขัน ซึ ่งในช่วง 3 ปีที ่ผ่านมา
ภาครัฐได้ลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขึ้นจำนวนมาก
ในด้านคมนาคมขนส่งและด้านพลังงาน เพื่อรองรับความ
ต้องการใช้งานที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต รวมถึงการสร้าง
สภาพแวดล้อมที่ทำให้เกิดนวัตกรรมและธุรกิจใหม่ๆ โดย
เปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนในรูปแบบ PPP 
(Public Private Partnership) ระหว่างภาครัฐและภาค
ธ ุ รก ิ จมากข ึ ้ น  เพ ื ่ อให ้ ท ั นต ่ อการขยายต ั วใน
ภาคอ ุ ตสาหกรรม ในส ่ วนสาธารณ ูปโภคและ
สาธารณูปการที่จำเป็นต้องเร่งพัฒนา ได้แก่ ด้านการ
สื ่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านการศึกษา 
เนื่องจากเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อ วิสัยทัศน์ไทย
แลนด์ 4.0 ที่สนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมในประเทศมากขึ้น 
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บทที่ 3 : การติดตามสถานการณ์พ้ืนที่ 
 

 
ภาคเหนือเป็นพื้นที่ทางตอนบนของประเทศ ที่มี

ความโดดเด่นของลักษณะทางภูมิศาสตร์ในลักษณะของ
ภาคที่มีพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้และพื้นที่ภูเขา
สูงชัน นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่ที่มีที่ตั้งเป็นเขตพื้นที่ติดต่อ
กับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มประเทศในอนุภาคลุ่มแม่น้ำ
โขง ทั ้งพม่า ลาว และสามารถเชื ่อมต่อไปสู่พื ้นที ่ของ
ประเทศจีนทางตอนใต้ได้โดยง่าย ภาคเหนือจึงเป็นพื้นที่
ทางตอนบนของประเทศไทยที่มีศักยภาพในการพัฒนาใน
ด้านยุทธศาสร์การเชื่อมโยงกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านทาง
ตอนเหนือของประเทศ และกลุ ่มประเทศในกลุ ่มอนุ
ภูมิภาค ทั้งกับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศ
สาธาณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐ
แห่งสภาพเมียนมา  

พื้นที่ภาคเหนือครอบคลุมจังหวัดทั้ง 17 จังหวัด 
ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน พะเยา
เชียงราย แม่ฮ่องสอน นครสวรรค์ อุทัยธานี กำแพงเพชร 
ตาก  สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร และเพชรบูรณ์ โดยการ
ติดตามสถานการณ์พัฒนาพื้นที่ภาคเหนือสามารถสรุป
ประเด็นต่างๆ ได้ดังนี้ 

 
3.1 เศรษฐกิจ 
 โครงสร้างเศรษฐกิจภาคเหนือของประเทศไทย 
ในปี พ.ศ.2558 มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค ณ ราคา
ประจำปี เท่ากับ 1,068,582 ล้านบาท โดยแบ่งตตออกเปน็
ภาคการผลิต 3 ส่วน พบว่า ภาคการค้าและบริการมีสว่น
แบ่งในผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคมากที่สุดที่ร้อยละ 51.36 
(548,787  ล้านบาท) รองลงมา คือ ภาคอุตสาหกรรม 
ร้อยละ 22.59 (241,349 ล้านบาท) และภาคเกษตรกรรม 
ร้อยละ 26.06 (278,444 ล้านบาท) ตามลำดับ  
 สำหรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกจิ
ในอนุกรมเวลาช่วง 10 ปี ระหว่างปี พ.ศ.2548 – 2558 
พบว่า ลำดับของโครงสร้างทางเศรษฐกิจยังไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง กล่าวคือ การผลิตในภาคการค้าและบรกิาร
ยังคงมีส ่วนแบ่งในผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคมากที ่สุด 
รองลงมา คือ ภาคอุตสาหกรรม และภาคเกษตรกรรม 
ตามลำดับ โดยมีเพียง ปีพ.ศ.2551 และ ปีพ.ศ.2553 ที่
ผล ิตภ ัณฑ ์มวลรวมของกาคเกษตรกรรมมากกว่า
ภาคอุตสาหกรรม เช่นเดียวกับการวิเคราะห์ในอนุกรม
เวลาช่วง 20 ปี ระหว่างปี พ.ศ.2538 – 2558 ก็ได้ผล
เช่นเดียวกัน ดังนั้น จึงสามารถสรุปการวิเคราะห์ได้อย่าง
ชัดเจนว่า ภาคการค้าและบริการเป็นฐานการผลิตขนาด

ใหญ่ของภาคเหนือ เมื ่อพิจารณามูลค่าโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจของภาคเหนือเปรียบเทียบกับภูมิภาคอื ่นใน
ประเทศจะพบว่าภาคเหนือมีมูลค่าเป็นลำดบัท่ีสุดท้ายจาก 
4 ภูมิภาค คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต ้
และภาคเหนือของประเทศไทย  
 เมื่อพิจารณาโครงสร้างเศรษฐกิจเชิงพื้นที่เป็น
การวิเคราะห์ถึงมูลค่าและสัดส่วนของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของแต่ละจังหวัดในภาคเหนือ โดยในปี พ.ศ.2558 จังหวัด
ที่มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมมากที่สุด คือ เชียงใหม่ โดยมี
มูลค่า 217,951 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 20.40 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค รองลงมา ใน 3 ลำดับแรก ได้แก่ 
จังหวัดนครสวรรค์  (ร้อยละ 9.15) จังหวัดกำแพงเพชร 
(ร้อยละ 9.01) และ จังหวัดเชียงราย  (ร้อยละ 8.84) 
ตามลำดับ จะเห็นได้ว่า จังหวัดอันเป็นที่ตั้งของเมืองหลัก
ของภาค เป็นจังหวัดที่มีส่วนแบ่งในผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ลำดับแรกๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญเชิงเศรษฐกิจ
ของจังหวัดหลักได้เป็นอย่างดี 
 

 

รูปที่ 3.1-1 แสดงสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 
พ.ศ.2548 – 2558 

มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค (GRP) สาขาการ
ผลิตด้านเกษตรกรรม การล่าสัตว์และการป่าไม้ และการ
ประมง (GRP) ของภาคเหนือ มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
ร้อยละ 15.95 ในปีพ.ศ. 2558 หรือ 99 ,253 ล้านบาท 
โดยเพิ่มขึ ้นจาก 78,921 ล้านบาท ในปีพ.ศ. 2548 แต่
สัดส่วนต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคลดลงจากปีพ.ศ. 
2548 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 19.73 เป็นร้อยละ 15.95 ในปี
พ.ศ. 2558 ตามลำดับ โดยมีอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ย
ของสาขาเกษตรกรรม การล่าสัตว์และการป่าไม้ และการ

0

5

10

15

20

25

เชี
ยง

ให
ม่

ล า
ปา

ง
อุต

รด
ิตถ์

แม
่ฮ่อ

งส
อน

เชี
ยง

รา
ย

แพ
ร่

ล า
พูน น่า

น
พะ

เย
า

นค
รส

วร
รค์

พิษ
ณุโ

ลก
ก า

แพ
งเพ

ชร
อุท

ัยธ
านี

สุโ
ขท

ัย
ตา

ก
พิจ

ิตร
เพ

ชร
บูร

ณ์

2548

2558



 

3-2 

ประมง ในช่วงปีพ.ศ. 2543 – 2558 อยู่ที ่เฉลี ่ยร้อยละ 
1.72 ต่อปี  

โดยภาคเหนือมีการใช้ที่ดินเพื่อทำการเกษตรใน
ปี พ.ศ.2558 ทั้งสิ้นจำนวน  43,014,820.03 ไร่ โดยพื้นที่
เกษตรกรรมส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์   จังหวัด
กำแพงเพชร  และจังหวัดเชียงราย ตามลำดับ ส่วนจังหวัด
ที่มีพื้นที่เกษตรกรรมน้อยที่สุด คือ จังหวัดลำพูน มีพื้นที่
เพียงแค่  860,288 ไร่  

และจากข้อมูลของกรมพัฒนาที ่ด ินตั ้งแต่ปี  
พ.ศ. 2545 -2558 พบว ่าในอด ีตท ี ่ผ ่ านมาช ่วงปี   
พ.ศ. 2545 ภาคเหนือมีการใช้ที ่ดินเพื่อทำการเกษตร 
ทั้งสิ้นจำนวน 40,598,609.38 ไร่ และพบว่าการใช้ที่ดิน
เพื ่อการเกษตรเพิ ่มข ึ ้น  43 ,014,820.031 ไร ่ ในปี  
พ.ศ.2558 ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนการเปลี่ยนแปลงร้อยละ 
0.46 ต่อปี กล่าวได้ว่าการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรในช่วง 
13 ปีที่ผ่านมามีสัดส่วนที่เพิ่มขึ ้นอย่างมีนัยสำคัญ ส่วน
ระดับจังหวัดที ่มีส ัดส่วนการเปลี ่ยนแปลงของการใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรปรับเพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน รองลงมาได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ และ
จังหวัดลำปาง ส ่วนจังหวัดที ่ม ีการใช้พ ื ้นที ่ เพ ื ่อทำ
การเกษตรลดลง พบว่าจังหวัดพิษณุโลกมีสัดส่วนของ
พื้นที่ทำการเกษตรลดลงมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ จังหวัด
นครสวรรค์ และจังหวัดอุทัยธานี ตามลำดับ 

ซึ ่งการใช้ประโยชน์ที ่ด ินเพื ่อการเกษตรใน
ภาคเหนือสามารถแบ่งได้เป็น นาข้าว พื้นที่ปลูกพืชไร่ 
พื้นที่ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น พื้นที่แหล่งน้ำและการทำประมง 
พื้นที่การเกษตรอื่นๆ (เช่น ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์  โรงเรือน
ทางการเกษตร เป็นต้น) ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื ่อการเกษตรในภาคเหนือเมื ่อปี พ.ศ.2558 พบว่า 
ส่วนมากเป็นพื้นที่นาข้าว รองลงมา เป็นพื้นที่ปลูกพืชไร่ 
นอกจากนี้มีพื้นที่เกษตรอื่นๆ พื้นที่ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น 
พื้นที่แหล่งน้ำ/ประมง ตามลำดับ และพื้นที่นาข้าวและ
พื้นที่ปลูกพืชไร่ถือเป็นประเภทพื้นที่เกษตรกรรมที่มีขนาด
ใหญ่และมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจภาคการเกษตรของ
ภาคเหนือ โดยเมื่อพิจารณาลงไปในระดับพื้นที่จะพบว่า
สัดส่วนของพื้นที่นาข้าวระดับจังหวัดที่มีเนื้อที่สูงกว่าร้อย
ละ 10 กระจายอยู่ในจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพษิณุโลก 
และจังหวัดพิจิตร เป็นต้น โดยพื ้นที ่นาข้าวในจังหวัด
นครสวรรค์ มีสัดส่วนมากที่สุดร้อยละ 13.33 ส่วนพื้นที่
ปลูกพืชไร่กระจายอยู่ตามจังหวัดหลักๆ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน
มากกว่าร ้อยละ 10 คือ จ ังหวัดเพชรบูรณ์ จ ังหวัด
นครสวรรค์ และจังหวัดกำแพงเพชร โดยจังหวัดเพชรบรูณ์ 
มีสัดส่วนพื้นที่พืชไร่มากที่สุดร้อยละ 13.78 จากข้อมูล

เบื้องต้นอาจกล่าวได้ว่าพื้นที่ราบทางตอนล่างของภาคถือ
เป้นพื้นที่เกษตรกรรมที่สำคัญของภาคเหนือ 

ส่วนพื้นที่เกษตรกรรมประเภทอื ่นๆ มีการ
กระจายตัวดังน้ี  กล่าวคือ  

1) พื ้นที่ปล ูกไม้ผล ไม ้ย ืนต ้น ที ่สำคัญ
กระจายอยู่ในพื้นที่ตอนบนแถบจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงราย จังหวัดลำพูน และจังหวัดลำปาง โดยมีพืช
เศรษฐกิจในกลุ่มนี้ที่สำคัญ ได้แก่ ไม้ผลและพืชเมืองหนาว  

2) พื้นที่แหล่งน้ำและประมง ส่วนใหญ่อยู่
ในจังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงราย จังหวัดพิษณุโลก 
จังหวัดลำปาง และจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งจังหวัดเหล่านี้
มักมีแหล่งน้ำธรรมชาติ และระบบชลประทานขนาดใหญ่ 
เช่น เขื่อน อ่างเก็บน้ำ เป็นต้น 

ในส่วนของจำนวนครัวเรือนเกษตร จะพบว่า
จำนวนครัวเร ือนเกษตรทั ้ งหมดในภาคเหนือช ่วงปี
เพาะปล ู ก  2558/2559 เพ ิ ่ ม ข ึ ้ นจ ากป ี เ พา ะปลู ก 
2550/2551 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.21 ต่อปี หรือจาก 
1,334,812 ครัวเรือน เป็น 1 ,357,516 ครัวเรือน แต่
ขณะเดียวกันขนาดของครัวเรือนเกษตรที่ลักษณะที่เล็กลง 
จากขนาด 4.05 คนต่อครัวเรือน ลดลงเป็น ขนาด 3.68 
คนต่อครัวเรือน คิดเป็นสัดส่วนการเปลี่ยนแปลงร้อยละ -
1.16  และสำหรับขนาดแรงงานเกษตร ภาคเหนือมี
จำนวนแรงงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก 3,677,633 คน เป็น 
3,669,437 คน คิดเป็นอัตราการเพิ่มอยู่ที่ร้อยละ 0.03 ซึ่ง
สถานการณ์แรงงานภาคเกษตรในภาคเหนือมีจำนวน
แรงงานเพิ่มขึ ้น แต่ครัวเรือนกลับมีขนาดเล็กลง ทั้งนี้
เป็นไปได้ว ่าประชากรวัยแรงงานในครัวเรือนเกษตร
ออกไปทำงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้นและไม่ได้อาศัยอยู่
กับครอบครัวเดิม อีกทั้งการทำเกษตรได้อาศัยเครื่องจักร
และเทคโนโลยีการผลิตมาใช้ในไร่นามากขึ้น จึงพึ่งพา
กำลังแรงงานคนน้อยลง ครัวเรือนเกษตรจึงมีขนาดเล็กลง 

สำหรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของภาคเหนือ 
เมื่อพิจารณาในส่วนของสาขาการผลิตด้านอุตสาหกรรม
และการเหมืองแร่ (GPP) หรือภาคการผลิตขั ้นทุติยภูมิ  
ถือได้ว่าเป็นสาขาการผลิตที่มีบทบาทสำคัญต่อระบบ
เศรษฐกิจของภาคมากเป็นลำดับที่สองเป็นภาคตติยภูมิ 
(การค้าและบริการ) และมีแนวโน้มการเติบโตอยู ่ใน
ระดับสูงอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งในปีพ.ศ. 2543 
ภาคการผลิตขั้นทุติยภูมิ มีสัดส่วนต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวล
รวมของภาคเหนือ อยู่ที่ ร้อยละ 23.29 และเพิ่มขึ้นเป็น 
27.39  ในปีพ.ศ. 2553 ก่อนที่จะเพิ่มขึ้นไปเป็นร้อยละ 
30.10 ในปีพ.ศ. 2558 ซึ ่งส ัดส่วนต่อโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจของภาคทุติยภูมิมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และยังคงมี
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บทบาทต ่อโครงสร ้างทางเศรษฐก ิจของจ ังหว ัด ใน
ภาคเหนือมากขึ้น 

ในปีพ.ศ. 2559 ภาคเหนือ  มีจำนวนโรงงาน
อุตสาหกรรม ทั้งสิ ้น 16,683 แห่ง และคิดเป็นร้อยละ 
11.93 ของจำนวนโรงงานทั้งหมดในประเทศไทย  และ
เมื่อพิจารณาถึงจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมในภาคเหนือ
ในช่วงปีพ.ศ. 2549 – 2559 จะพบว่าจำนวนโรงงาน
อุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคเหนือ มีอัตราการเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีอัตราการเพิ่มเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 0.61 ต่อปี 
นอกจากจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่จะมีอัตรา
การเพิ ่มลดลงอย่างต่อเนื ่องแล้ว ในส่วนของจำนวน
แรงงานในภาคอุตสาหกรรมก็มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย 
โดยในปีพ.ศ. 2559 ภาคเหนือม ีจำนวนแรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรม ทั้งสิ้น 251,856 คน และมีอัตราลดลง
เฉลี่ยอยู่ที ่ร้อยละ -1.11  ในฃ่วง 10 ปี ที ่ผ่านมา และ
จำนวนแรงงานในปีพ.ศ. 2559 คิดเป็นร้อยละ 6.40 ของ
จำนวนแรงงานภาคอุตสาหกรรมทั้งหมดในประเทศไทย  

ส่วนมูลค่าเงินลงทุนในด้านอุตสาหกรรมของ
ภาคเหนือ ยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ ้นอย่างต่อเนื ่องในช่วง 
10 ปี ที่ผ่านมา โดยในช่วงปีพ.ศ. 2549 – 2559 จำนวน
เงินลงทุนด้านอุตสาหกรรมของภาคเหนือ  มีอัตราเพิ่ม
เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 5.13 ต่อปี โดยในปีพ.ศ. 2559 มีมูลค่า
เงินลงทุนด้านอุตสาหกรรมอยู่ที่ 318 ,516 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 5.30 ของจำนวนเงินลงทุนด้านอุตสาหกรรม
ทั้งหมดในประเทศไทย 

ในส่วนของการกระจายตัวของอุตสาหกรรมใน
ภาคเหนือ ในปี พ.ศ.2559 พบว่าพื ้นที ่จ ังหวัดที ่เป็น
ศูนย์กลางหลักของภาคมาแต่เดิมและจังหวัดที่ได้รับการ
ส ่งเสริมให้เป็นเมืองหลักในภูมิภาคช่วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที ่ 5 เป็นต้นไป เช่น 
จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน จังหวัดพิจิตร และจังหวัด
ตาก เป็นต้น นับเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมสำคัญของภาค 
จากการมีสาธารณูปโภค สาธารณูปการ รวมถึงโครงสร้าง
พื ้นฐานเพื ่อสนับสนุนการขยายตัวของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจต่างๆ เช่น เส้นทางคมนาคมขนส่ง รวมทั้งการมี
อาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื ่อนบ้าน ส่งผลให้พื ้นที่
ดังกล่าวข้างต้นมีการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมอย่าง
ต่อเนื ่อง จากปัจจัยดังกล่าวมาข้างต้นจะพบว่าจังหวัด
เชียงใหม่เป็นพื้นที่ที ่มีการกระจุกตัวของจำนวนโรงงาน
มากที ่ส ุด จากการเป็นศูนย ์กลางการปกครอง การ
คมนาคม รวมถึงเป ็นศูนย ์กลางเศรษฐกิจการค้าใน
ภาคเหนือตอนบน ส่งผลให้จังหวัดเชียงใหม่มีจำนวน
โรงงานถึง 2,442 แห่ง หรือคิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 
14.64 ของอุตสาหกรรมทั ้งภาค รองลงมาคือ จังหวัด
เชียงราย ซึ่งมีจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ทั้งสิ้น 
1,999 แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 11.98 ของจำนวนโรงงาน

ทั้งหมดในภาคเหนือ ส่วนลำดับที่สาม ได้แก่ จังหวัดแพร่ 
ซึ่งมีจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมทั้งสิ้น 1,848 แห่ง  คิด
เป็นร้อยละ 11.08 ของจำนวนโรงงานท้ังหมดในภาคเหนอื 
ส่วนลำดับที่สี ่ และห้า ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ และ
จังหวัดลำปาง ซึ ่งมีจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมทั้งสิ้น 
1,479 แห่ง และ 1,317 แห่ง โดยคิดเป็นร้อยละ 8.87 
และร้อยละ 7.89 ของจำนวนโรงงานทั้งหมดในภาคเหนือ 
ส่วนจังหวัดรอบนอกที ่ม ีการกระจายตัวของโรงงาน
อุตสาหกรรมอย่างเบาบาง เช่น จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัด
พะเยา และจังหวัดอุทัยธานี เป็นต้น โดยพื้นที่เหล่านี้จะ
เป็นพื้นที่ทำการเกษตร ที่มีบทบาททางเศรษฐกิจด้าน
เกษตรกรรมเป็นสาขาการผลิตหลัก 

ส่วนมูลค่าเงินทุนในภาคอุตสาหกรรม จังหวัด
ลำปางจะเป็นพื ้นที ่ท ี ่ม ีม ูลค่าเงินลงทุนมากที ่ส ุดคือ  
58,549 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18.38 ของ
จำนวนเงินทุนอุตสาหกรรมทั้งภาค รองลงมาคือ จังหวัด
เพชรบูรณ์ มีมูลค่าเงินลงทุน 32,814 ล้านบาท (ร้อยละ 
10.30) ลำดับที่สาม ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ มีมูลค่าเงิน
ลงทุน  32,132 ล้านบาท (ร้อยละ 10.09) 

ส่วนการจ้างงานจังหวัดตากถือเป็นพื้นที่ที่มีการ
กระจุกตัวของคนงานอุตสาหกรรมมากที่สุด โดยมีจำนวน
ทั้งสิ้น 42,142 คน หรือคิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 16.73 
ของคนงานทั้งหมดในภาคเหนือ ซึ่งนับเป็นสัดส่วนที่สูง
มากเมื่อเทียบกับพื้นที่จังหวัดอื่นๆของภาค โดยที่จังหวัด
เชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน เป็นพื้นที่ที่มีจำนวนการจ้าง
งานรองลงมาในลำดับที ่สอง และลำดับที ่สาม โดยมี
จำนวน 41,447 คน และ 38,672 คน หรือร้อยละ 16.46 
และร้อยละ 15.35 ตามลำดับ ส่วนลำดับที่สี่ และลำดับท่ี
ห้า ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดลำปาง จำนวน 
20,252 คน และ 19,026 คน หรือร้อยละ 8.04 และร้อย
ละ 7.55 ตามลำดับ ส่วนจังหวัดอื่น ๆ ในภาคที่มีจำนวน
คนงานน้อยกว่า 5,000 คน ได้แก่ จังหวัดพะเยา จังหวัด
แม่ฮ่องสอน และจังหวัดอุทัยธานี เป็นต้น 

สำหร ับขนาดของโรงงานอ ุตสาหกรรมใน
ภาคเหนือส่วนใหญ่จะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดย่อม
หรือขนาดเล็กที ่ม ีเง ินทุนไม่เกิน 50 ล ้านบาทสูงถึง  
15,968 แห่ง หรือร้อยละ 95.71 ของโรงงานอุตสาหกรรม
ทั้งหมด รวมทั้งอุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือขนาดเล็ก 
(แรงงานไม่เก ิน 50 คน) จะมีจำนวนมากที ่ส ุด คือ 
111,042 คน หรือร้อยละ 43.04 ของแรงงานท้ังหมด 

บทบาทและศักยภาพ 
จากการวิเคราะห์ปัจจัยและแนวทางการพัฒนา

ของเศรษฐกิจในภาคเหนือจะทำให้เห็นว่าการพัฒนาของ
ภูมิภาคสามารถเป็นไปได้ในหลายลักษณะ ทั้งในรูปแบบที่
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ประสบควาสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ ภาคเหนือมีที่ตั้ง
เชิงกายภาพที ่เชื ่อมโยงการพัฒนากับประเทศกลุ่มลุ่ม
แม่น้ำโขง กลุ่ม CLMV และภูมิภาคอื่นๆ ของประเทศได้
โดยสะดวก ม ีฐานทรัพยากรที ่จำเป ็นต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจมีอยู่อย่างหลากหลาย ทั้งทางกายภาพ มนุษย์ 
สังคมและวัฒนธรรม มีสถาบันอุดมศึกษาที ่มีอยู ่อย่าง
หลากหลาย สามารถเป็นฐานการผลิตทรัพยากรมนุษย์
เพื่อรองรับการพัฒนาภาคได้ ตลอดจนนโยบาย แผนการ
พัฒนา และการลงทุนจากภาครัฐ การเพิ่มขึ ้นของการ
ลงทุนภาคเอกชนโดยเฉพาะในพ้ืนท่ีจังหวัดหลัก 
 การม ีต ้นท ุนทางทร ัพยากรธรรมชาต ิและ
สิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะเป็นพื้นที่ที่สามารถทำ
การเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรได้หลากหลายชนิด ทั้ง
ข้าว พืชไร่ ผลไม้ โดยเฉพาะลำไย และพืชผัก รวมทั้งการ
ทำปศุสัตว์ เป็นศูนย์กลางการเพาะเลี้ยงและการค้าสัตว์
พันธุ์พื้นบ้านและพันธุ์พื้นเมือง ซึ่งสามารถส่งเสริมให้เป็น
ทางเลือกในด้านปศุสัตว์ได้ เช่น โคขาวลำพูน ไก่พันธุ์
พื้นบ้าน สินค้าเกษตรที่เป็นพืชเศรษฐกิจของภาคเหนือ
และอุตสาหกรรมแปรรูปจึงมีแนวโน้มขยายตัวสูง จาก
แรงจูงใจด้านราคาพืชผลและความต้องการพืชพลังงาน 
อีกทั้งภาคเหนือโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนยังมีศักยภาพ
ด้านเกษตรประณีต เกษตรอินทรีย์โดยเฉพาะพืชผักและ
ดอกไม้เมืองหนาวสำหรับตลาดเฉพาะที่มีกำลังซื้อสูง และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่มูลค่าเพิ่มสูง อาทิ อาหารเสริม
สุขภาพจากผลไม้เมืองหนาว เป็นต้น มีตลาดกลางสินค้า
เกษตรขนาดใหญ่ ทำให้เป็นศูนย์รวมของสินค้าเกษตรใน
ระดับภูมิภาค มีพื ้นที ่อุตสาหกรรมและโรงงานแปรรูป
อุตสาหกรรมทางการเกษตรที่รองรับผลิตผลภายในพื ้นที่ 
และการลงทุนและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่บุกเบิกเข้ามา
ในภาคเหนือ เป็นเวลานานและต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่าง
ยิ ่งอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมที่ต่อเนื ่องกับ
การเกษตร เป็นแหล่งรองรับผลผลิตที่สำคัญในพื้นที่ อีก
ทั้งเมื่อมีการส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน 
ทำให้ผลผลิตซึ่งป้อนเป็นวัตถุดิบมีราคาสูงขึ้น ซึ่งเป็นผลดี
ต่อการยกระดับรายได้ของเกษตรที่ปลูกพืชชนิดนั้น ๆ 

สำหรับสาขาการผลิตด้านอุตสาหกรรมและการ
เหมืองแร่ (GPP) หรือภาคการผลิตขั้นทุติยภูมิ  ถือได้ว่า
เป็นสาขาการผลิตที่มีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ
ของภาคมากเป็นลำดับท่ีสองรองจากภาคตติยภูมิ (การค้า
และบริการ) และมีแนวโน้มการเติบโตอยู่ในระดับสูงอย่าง
ต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งในปีพ.ศ. 2543 ภาคการผลิต
ขั ้นทุติยภูมิ มีสัดส่วนต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
ภาคเหนือ อยู่ที่ ร้อยละ 23.29 และเพิ่มขึ้นเป็น 27.39  
ในปีพ.ศ. 2553 ก่อนที่จะเพิ่มขึ้นไปเป็นร้อยละ 30.10 ใน

ปีพ.ศ. 2558 ซึ่งสัดส่วนต่อโครงสร้างทางเศรษฐกิจของ
ภาคทุติยภูมิมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  

จากการศึกษาภาพรวมของสถานการณ์ด้าน
อุตสาหกรรมพบว่าในปีพ.ศ. 2559 ภาคเหนือมีโรงงาน
อุตสาหกรรมทั ้งสิ ้น 16 ,683 แห่ง และคิดเป็นร้อยละ 
11.93 ของจำนวนโรงงานทั้งหมดในประเทศไทย  โดยมี
อัตราการเพิ่มเฉลี่ยในช่วงปีพ.ศ. 2549 – 2559 อยู่ที่ร้อย
ละ 0.61 ต่อปี มูลค่าเงินลงทุนในด้านอุตสาหกรรม 
478,648.70 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.97 ของจำนวน
เงินลงทุนด้านอุตสาหกรรมทั้งหมดในประเทศไทย และมี
อัตราเพิ่มเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 5.13 ในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา 
นอกจากนี้ภาคอุตสาหกรรมของภาคเหนือยังก่อให้เกิด
การจ้างงาน 251,856 คน  โดยมีอัตราเพิ่มเฉลี่ยอยู่ที่ร้อย
ละ -1.11 ในฃ่วง 10 ปี ที ่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 6.40 
ของจำนวนแรงงานภาคอุตสาหกรรมทั้งหมดในประเทศ
ไทย 

การวิเคราะห์กลุ่มอุตสาหกรรมและพื้นที่ที ่มี
บทบาทในปัจจุบัน โดยการคัดกรองอุตสาหกรรมที ่มี
บทบาทต่อโครงสร้าง (จำนวนโรงงาน เงินลงทุน  แรงม้า
รวม และแรงงานรวม) และ การคัดกรองอุตสาหกรรมที่มี
ศ ักยภาพในการพัฒนาโดยคัดเล ือกอุตสาหกรรมที่
สอดคล้องกับแผนในการพัฒนาอุตสาหกรรมและประเทศ 
พบว่า พื้นที่ท่ีมีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมสูง  ได้แก่ พื้นที่
จังหวัดลำปาง จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดเชียงใหม่  พื้นท่ี
ที ่มีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมปานกลาง ได้แก่ จังหวัด
เพชรบูรณ์  จ ังหวัดลำพูน จ ังหวัดตาก และจังหวัด
กำแพงเพชร พื้นที่ที ่มีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมน้อย 
ได้แก่ พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเชียงราย จังหวัดแพร่ 
และจังหวัดอุตรดิตถ์ พื้นที่ที่มีศักยภาพด้านอุตสาหกรรม
น้อยมาก ได้แก่ พื้นที่จังหวัดพิจิตร จังหวัดสุโขทัย จังหวัด
อุทัยธานี จังหวัดพะเยา และจังหวัดน่าน 

ศักยภาพการพัฒนาการท่องเที ่ยวของพื ้นที่ 
บทบาทที่สำคัญของพื้นที่ภาคเหนือ คือการเป็นประตูไปสู่
อนุภูมิภาคในลุ่มแม่น้ำโขง ได้แก่ สปป.ลาว ไปยังจีนตอน
ใต ้  และเม ียนมาร์  เช ื ่อมต ่อการท่องเที ่ยว (Hub & 
Springboard) ไปยังเมืองสำคัญและแหล่งท่องเที่ยวอนุ
ภูมิภาค การพัฒนาเมืองพรมแดนเป็นจุดพักผ่อนและ
แหล่งบริการที่มีคุณภาพระหว่างการเดินทาง โดยการมีที่
พักที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกช้ันดี มีการบริการผ่อนคลาย
ให้แก่นักท่องเที่ยวระหว่างการเดินทาง อาทิ สถานบันเทิง 
สปา และแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ เนื่องจากประเทศ
ไทยมีชื่อเสียงในด้านการนวดแผนไทย การดูแลสุขภาพ
ด้วยสมุนไพร อาหารที่มีคุณภาพสูงในราคาที่เหมาะสม 
ความหลากหลายของการบริการอาหารและเครื่องดื่มที่
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โดดเด่นเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในอนุภูมิภาคนี้ และเพื่อ
รองรับการเป็นสถานท่ีพำนักระยะยาว (Long Stay) 

ปัญหาและข้อจำกัด 
พบว่าการเปลี ่ยนแปลงเชิงนโยบายทั้งระดับ

ระหว่างประเทศ และภายในประเทศมีผลต่อการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ เกิดภาวะความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ
ระหว่างจังหวัดหลักและจังหวัดอื่นๆ ของภาค การไหลเข้า
ของสินค้าที่ผลิตจากต่างประเทศที่มีราคาถูกกว่าสินค้าที่
ผลิตในประเทศ อาจส่งผลกระทบต่อระบบการผลิตของ
ภาคได้ รวมถึงความมั่นคงและภัยคุกคามทางชายแดน 
เช่น การค้ายาเสพติด การค้ามนุษย์ การลักลอบเข้าเมือง 
ซึ่งภาวะคุกคามทางการเมืองที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 
 ถึงแม้ว่าทรัพยากรที ่มีอยู ่อยู ่ แต่ภาวะความ
เสื่อมโทรมของทรัพยากรต้นทุน ได้แก่ คุณภาพดิน และ
การขาดแคลนน้ำ ส่งผลกระทบต่อความต่อเนื ่องและ
ประส ิทธ ิภาพในการผล ิตทางการเกษตร ตลอดจน
ภาวะการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศอาจะส่งผลต่อการ
ผลิตด้านเกษตรกรรม ซึ่งเป็นหนึ่งในสาขาการผลิตสำคัญ
ของภาค ความผันผวนของราคาผลผลิตในตลาดโลกมีผล
ต่อการตลาดสินค้าเกษตรในภาคเหนือเช่นกัน ผลผลิตทาง
การเกษตรราคาตกต่ำ ต้นทุนในการผลิตสูง พื้นที่เกษตร 
ไม่ค่อยมีแหล่งเก็บน้ำเนื่องจากมีพื้นท่ีขนาดเล็ก เกษตรกร
จ ึงเผช ิญก ับความเส ี ่ยงจากการขาดแคลนน ้ำเพื่อ
การเกษตร การใช้สารเคมีปริมาณมากในการทำการ 
เกษตร เกิดปัญหาผลกระทบจากการทำการเกษตรต่อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น การตกค้างจากพิษสารเคมีทาง
การเกษตรในดินและน้ำ นอกจากนั้นยังพบปัญหาด้าน
แรงงานเกษตรมีแนวโน้มขาดแคลนมากขึ้น การเคลื่อน 
ย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไปทำงานนอกภาคเกษตรเพิ่ม
มากขึ้น แม้ว่าแรงงานของภาคส่วนใหญ่ยังคงทำงานอยู่ใน
ภาคเกษตร และพบว่าในชุมชนเกษตรมีปัญหาขาดแคลน
แรงงานทำให้เปลี ่ยนระบบการผลิตไปสู ่การจ้างเหมา
เครื่องจักร และบางพื้นที่อาศัยแรงงานต่างด้าว เนื่องจาก
คนรุ่นใหม่ไม่สืบทอดอาชีพเกษตร เมื่อเรียนจบก็มักทำงาน
ภาคเศรษฐกิจอื่น ๆ ไม่กลับภูมิลำเนาของตนเอง และ
แรงงานในภาคเกษตรเริ่มมีอายุเฉลี่ยสูงขึ้น ตามภาวะการ
เข้าสู่สังคมผู้สูงวัย 

ข้อจำกัดในการพัฒนาการท่องเที่ยวของพื้นที่
เชิงกายภาพ ข้อจำกัดที่สำคัญของภาคเหนือได้แก่ปัญหา
หมอกควันที่ทำให้เกิดทั้งความรำคาญและเสียสุขภาพที่มี
ผลโดยตรงต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวและตัวนักท่องเที่ยว
ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศอันเนื่องมาจากการเผาไม้
และไฟไหม้ป่าไม้ และการเผาวัชพืชในช่วงฤดูแล้งเพื่อการ
ทำการเกษตรกรรมของประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ได้มีการ

ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ทั้งการสร้างแนวกันไฟ การ
อบรมให้ความรู้ แต่บางปีก็เกิดปัญหาหมอกควันในระยะ
ยาวเนื่องจากภัยแล้งและภาวะโลกร้อน ทั้งนี้ยังรวมถึงภัย
จากอุทกภัยที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน น้ำท่วมและน้ำหลาก 
อันเนื่องมาจากการพัฒนาเมืองที่ขาดการปฏิบัติตามผัง
เมือง การขยายตัวของเมืองที่ไร้ทิศทางและขอบเขต การ
สร้างสิ่งก่อสร้างกีดขวางทางน้ำทำให้เกิดน้ำท่วมสิ่งนี้เป็น
ผลต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวและการตัดสินใจการเดินทาง
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวด้วย นอกจากนี้ยังมีปัจจัยที่
สำคัญอีกประการหนึ่งได้แก่ความเปราะบางของพื้นที่การ
ท่องเที่ยวโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติบางแห่ง
พบว่ามีจำนวนนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากเกินกว่าขีด
ความสามารถในการรองรับนักท่องเที ่ยว (Carrying 
Capacity) ซึ่งประเทศไทยเองยังไม่มีระบบการจัดการใน
การจำกัดปริมาณนักท่องเที่ยว ส่งผลให้เกิดความเสื่อม
โทรมและพังทลายของแหล่งท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวที่
เด ินทางไปยังแหล่งท่องเที ่ยวทางธรรมชาติไม ่ได้มี
วัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาธรรมชาติแต่ใช้แหล่งท่องเที่ยว
ธรรมชาติเป็นแหล่งสันทนาการจัดการท่องเที่ยวในรูป
แบบเดิม ๆ เน้นการพักผ่อนและสังสรรค์ ส่งผลต่อการนำ
ขยะและสิ ่งปฏิกูลเข้าไปในแหล่งท่องเที ่ยวและขาด
จิตสำนึกในการนำกลับออกมาจากแหล่งท่องเที่ยว สังเกต
ได้จากข่าวต่าง ๆ ที่นำเสนอความแออัดของนักท่องเที่ยว 
เช่น ดอยอินทนนท์หรือดอยตุงในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
การจราจรติดขัดหลายชั ่วโมงที ่แม ่กำปอง ปร ิมาณ
นักท่องเที่ยวเล่นน้ำสงกรานต์รอบคูเมืองเชียงใหม่ เป็นต้น 
นอกจากนี้แหล่งท่องเที่ยวที่มีในปัจจุบันขาดการสร้าง
มูลค่าเพิ่ม เป็นการท่องเที่ยวที่เน้นการชมแหล่งท่องเที่ยว 
ทำให้ไม่สามารถนำรายได้จากการท่องเที่ยวได้มาก การ
เพิ่มมูลค่าของแหล่งท่องเที่ยวผ่านกระบวนการพัฒนา
กิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ สนับสนุนให้เกิด
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักท่องเที่ยวและชุมชนที่เป็นเจ้าของ
แหล่งท่องเที่ยวให้เกิดการเรียนรู้วิถีชีวิตและใช้เวลาใน
แหล่งท่องเที่ยวพัฒนาไปสู่การท่องเที่ยวสร้างสรรค์ ทำให้
ท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยว ข้อจำกัดในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวของพื้นที่อีกประการคือ ทุนมนุษย์ 
บุคลากรหรือประชาชนที่ให้บริการการท่องเที่ยวยังขาด
องค์ความรู้ด้านภาษาโดยเฉพาะภาษาต่างประเทศ  
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แนวโน้มการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
จากการคาดการณ์แนวโน้มการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจของภาคเหนือ ในช่วงปี พ.ศ.2560 – 2580 เป็น
ระยะเวลา 20 ปี พบว่า ในปี พ.ศ.2560 GRP (CVMs) มี
มูลค่า 647,236 ล้านบาท และขยายตัวอย่างต่อเนื่องเป็น   
961,940 ล้านบาท ในปี พ.ศ.2580 ซึ่งมีอัตราการเติบโต
เฉลี่ย (Compound Annual Growth Rate : CAGR) ที่
ร้อยละ 2.00  

สำหรับการขยายตัวของภาคเกษตรกรรม 
พบว่า แนวโน้มที่เพิ่มขึ้นจากมูลค่า 103 ,525  ล้านบาท 
เป็น 108,135 ล้านบาท ในช่วงเวลาดังกล่าว โดยมีค่า 
CAGR เท ่าก ับ ร ้อยละ 0.22 ส ่วนการขยายต ัวของ
ภาคอุตสาหกรรม พบว่า แนวโน้มการขยายตัวจากมูลค่า 
177,441 ล้านบาท เป็น 325,828 ล้านบาท ในช่วงเวลา
ดังกล่าว โดยมีค่า CAGR เท่ากับ ร้อยละ 3.09 และการ
ขยายตัวของภาคการค้าและบริการ พบว่า แนวโน้มการ
ขยายตัวจากมูลค่า 392,602 ล ้านบาท เป็น 665,765 
ล้านบาท ในช่วงเวลาดังกล่าว โดยมีค่า CAGR เท่ากับ 
ร ้อยละ 2.68 จากการว ิ เคราะห ์ด ั งกล ่าว เห ็นได้  
อย ่างช ัดเจนว ่า ภาคนอกเกษตรกรรม โดยเฉพาะ
ภาคอุตสาหกรรม ยังคงมีฐานะเป็นฐานเศรษฐกิจที่สำคัญ
ของภาคเหนือในอนาคต  

สำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มรายจังหวัด 
ระหว่างปี พ.ศ.2560 – 2580 พบว่า เชียงใหม่ยังคงเป็น
จ ังหว ัดท ี ่ม ีม ูลค ่า GPP CVMs ที ่ส ูงท ี ่ส ุดของภาคที่   
266,571 ล้านบาท ในปี พ.ศ.2580 รองลงมาได้แก่ 
เชียงราย  (101,460 ล้านบาท) กำแพงเพชร (96,930 
ล้านบาท) และเพชรบูรณ์ (88,019 ล้านบาท) ตามลำดับ 
ส่วนจังหวัดที่มีมูลค่าดังกล่าวต่ำที่สุด คือ แม่ฮ่องสอน 
(9,275 ล้านบาท) 
 สำหรับแนวโน้มด้านเกษตรกรรมพบว่า
พื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจในจังหวัดเชียงใหม่ หลายอำเภอมี
บทบาทสำคัญในการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อีกทั้งยังมี
ผลผลิตเฉลี่ยที่สูง สามารถส่งเสริมให้เป็นแหล่งผลิตพืช
ทางการเกษตรที่สำคัญในระดับภาคได้ การทำเกษตรที่
สอดคล้องกับแนวโน้มของตลาดผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญ
กับสุขภาพและความปลอดภัยของอาหาร เช่น ตลาด
เกษตรอินทรีย์  เป็นทางเลือกการทำเกษตรที่มีโอกาสทาง
การตลาดที่ดีรองรับ และสามารถขยายการผลิตได้โดยมี
ภาครัฐให้การสนับสนุนเรื่องหาตลาดใหม่ๆ รองรับ ดังนั้น
การส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์เพื่อสนับสนุนการผลิต
อาหารปลอดภัย ปัจจุบันตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์และ
ผลิตภัณฑ์ปลอดสารขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ผู้บริโภคให้
ความสนใจและนิยมบริโภคเพิ ่มขึ ้นด้วยกระแสความ 

ใส่ใจกับอาหารเพื่อสุขภาพ  การทำเกษตรอินทรีย์หรือ
เกษตรปลอดสารพิษในภาคเหนือกระจายอยู่ในจังหวัด
ต่างๆ ที่มีความเหมาะสมและศักยภาพในการทำเกษตร 
อ ุตสาหกรรมประเภทอุตสาหกรรมเกษตร แปรรูป
อุตสาหกรรมอาหาร และเครื่องดื่ม ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่
พึ่งฐานทรัพยากรด้านการเกษตรเป็นหลัก และมีแนวโน้ม
ปรับตัวไปสู่ knowledge based industry มากขึ้น เป็น
ปัจจัยบวกที ่มีต่อการลงทุนด้านให้ความสนใจจากนัก
ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

สำหรับทิศทางการลงทุน และแนวทางการ
พัฒนาด้านอุตสาหกรรม เป็นการศึกษาแนวโน้มของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรมที่จะมีบทบาท 
หรือมีความสำคัญกับพื้นที่ภาคเหนือในอนาคต โดยบริษัท
ที่ปรึกษาจะทำการการคัดกรองอุตสาหกรรมเป้าหมายใน
ขั้นนี้พิจารณาจากนโยบายทางด้านอุตสาหกรรมและการ
พัฒนาประเทศ โดยให้ความสำคัญกับแผนแม่บทการ
พัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2555 - 2574 แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  11 พ.ศ. 2555 - 
2559 และข้อมูลสำคัญอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ.
2558-2565 แผนแม่บทการพัฒนาพลังงานทดแทน และ
โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ 
และเขตเศรษฐกิจชายแดน เป็นต้น เพื่อที่จะคัดกรองให้
เหลือเพียงอุตสาหกรรมที่เป็นไปตามนโยบายของประเทศ 
ก่อนที่จะนำไปคัดเลือกเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายของ
พื้นที่ต่อไป  

จากกรอบการพัฒนาในช่วงเวลาต่าง  ๆ ที่
กำหนดให้พ้ืนท่ีภาคเหนือมีแนวนโยบายหลักท่ีจะยกระดับ
เป็นพื ้นที ่ซ ึ ่งได้ร ับการเพิ ่มศักยภาพการแข่งขันด้าน
เศรษฐกิจโดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิต
ด้านการเกษตร การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้าน
อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว การ
พัฒนาระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพ การเตรียมการ
รองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) โดยมี
โครงการพัฒนาที ่สำคัญ เช่น แนวคิดการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ เป็นต้น ซึ่งแนวคิด
ดังกล่าวสอดรับกับแนวนโยบายในระดับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
โดยเฉพาะการส่งเสริมศักยภาพด้านอุตสาหกรรม และ
การพัฒนาพลังงานทดแทน  

นอกจากนี ้ย ุทธศาสตร์การส่งเสริมการ
ลงทุนของภาครัฐมีแนวคิดที่จะดำเนินการปรับเปลี่ยนทิศ
ทางการส ่งเสร ิมการลงทุน เพ ื ่อสน ับสน ุนการปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจไทย รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้เกดิ
การลงทุน (Facilitation) ผ่านสิทธิประโยชน์ Non-tax 
และบริการที่ครบวงจร เพื่อส่งเสริมการลงทุนทั้งในและ
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ต่างประเทศ (Inbound & Outbound) รวมทั ้งกระตุ้น
ความสำคัญกับการส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ
มากขึ้น  นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งข ันของธุรก ิจไทยโดยการวัดผลจากคุณค่าของ
โครงการลงทุน (Outcomes) มีการกำหนด KPI ที่ชัดเจน 
เพื ่อสามารถวัดผลประโยชน์และความคุ ้มค่าของการ
ส่งเสริมการลงทุนได้ โดยมีแนวทางการดำเนินการที่สำคญั 
คือ 

- ปรับปรุงกฎระเบยีบ ลดอุปสรรคในการ
ลงทุน เพื่อสร้างบรรยากาศการลงทุนที่ดี 

- ส่งเสริมและประสานงานเพื่อพัฒนา
บุคลากรรองรับภาคอตุสาหกรรม 

- บูรณาการเครื่องมือสนับสนุนของ
หน่วยงานต่างๆ ในลักษณะ Package 

นอกจากน้ีสำนักงานคณะกรรมการส่งเสรมิ
การลงทุน (BOI) ยังได้กำหนดกลุ ่มอุตสาหกรรมที ่จะ
ส่งเสริมในอนาคต อันประกอบไปด้วย 4 กลุ่มหลัก และ
อุตสาหกรรม 10 Custer  

สำหรับภาคเหนือ ครอบคลุมในทุกกลุ่ม
กิจการโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการเกษตรและกิจการที่
เกี่ยวข้อง อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน และกิจการเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว  
 เมื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาพิจารณาควบคู่กับ
นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการในระดับต่างๆ 
และจากผลการจัดลำดับค่าคะแนนของกลุ่มอุตสาหกรรม
ที่มีบทบาทในปัจจุบันของพื้นที่ จะพบว่าอุตสาหกรรมที่มี
ทิศทางการลงทุนและพัฒนาที่เหมาะสม และมีศักยภาพ
สูง ในเชิงเศรษฐกิจต่อภาคเหนือ ในอนาคต ได้แก่ กลุ่ม
อุตสาหกรรมอาหาร  กลุ ่มอุตสาหกรรมต่อเนื ่องจาก
การเกษตร (ผลิตภัณฑ์พืชไร่ เช่น ข้าว มันสำปะหลัง อ้อย 
และ ข้าวโพด เป็นต้น) กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน 
กลุ่มอุตสาหกรรมยานพาหนะ และอุปกรณ์ รวมทั้งการ
ซ่อมฯ , เครื่องจักรเครื่องกล และกลุ่มอุตสาหกรรมโลจิ
สติกส์ และบรรจุภัณฑ์  

แนวโน้มจากผลการวิเคราะห์เชิงพื ้นที่  จาก
กรอบการพัฒนาในช่วงเวลาต่าง ๆ ที ่กำหนดให้พื ้นที่
ภาคเหนือมีแนวนโยบายหลักที่จะยกระดับเป็นพื้นที ่ซึ่ง
ได้รับการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจโดยการ
ยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตร 
การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม  
อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว การพัฒนาระบบ
ชลประทานให้เต ็มศ ักยภาพ  การเตรียมการรองรับ
อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) เม ื ่อนำมา
ว ิ เคราะห ์ควบค ู ่ ไปก ับสถานการณ์ด ้านการพ ัฒนา
อ ุตสาหกรรมในปัจจ ุบ ันอาจแบ่งกล ุ ่มพ ื ้นท ี ่พ ัฒนา

อุตสาหกรรมหลัก ได้ออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 1) กลุ่มพื้นที่
ศูนย์กลางอุตสาหกรรมหลักเดิมเหล่านี้ ได้แก่ พื้นที่ที ่มี
บทบาททั้งในแง่ของจำนวนโรงงานอุตสาหกรรม มูลค่า
เงินทุน แรงงาน และกำลังการผลิต รวมทั้งเป็นที่ตั้งของ
เขตประกอบการอุตสาหกรรมหรือนิคมอุตสาหกรรม ทำ
ให้มีศักยภาพที่จะต่อยอดด้านการพัฒนาต่อไปในอนาคต 
เช่น จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดเชียงใหม่ และ
จังหวัดพิจิตร เป็นต้น  2) กลุ่มพื้นที่ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ทั่วไป จะกระจายตัวอยู่ในพื้นที่ซึ ่งเป็นแหล่งวัตถุดิบที่
สำคัญของภาค โดยเฉพาะผลผลิต เช่น ข้าว อ้อย พืชเมือง
หนาว และข้าวโพด 3) กลุ ่มพื้นที ่พัฒนาอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องจากระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่ง และโลจิสติกส์ 
อาทิ เช่น พื ้นที ่ซ ึ ่งเป็นที ่ต ั ้งของโครงการพัฒนาด้าน
โครงข่ายคมนาคม เช่น พื้นที่จังหวัดแพร่ จังหวัดลำพูน 
จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย เป็นต้น  

สำหรับกลุ ่มพื ้นที ่พ ัฒนาอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ ได้แก่ ระยะที่ 1 จังหวัด
ตาก อยู่ในบริเวณ ต.ท่าสายลวด และ ต.แม่ปะ อ.แม่สอด 
(เป็นพ้ืนท่ีป่าไม้ถาวรตามมติ ครม.) ปัจจุบันกรมป่าไม้ดูแล
อยู่ 14,858 ไร่ และในระยะที่ 2 จังหวัดเชียงราย ในเขต 
21 ตำบล 3 อำเภอ ใน อ.แม่สาย อ.เชียงแสน อ.เชียงของ 
จ.เชียงราย 

แนวโน้มการพัฒนาด้านการท่องเที ่ยวมีการ
มุ่งเน้นการเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทั้งทางอากาศและ
ทางรถไฟของภูมิภาค โดยมีจังหวัดพิษณุโลกเป็นสี่แยกอิน
โดจีน การสร้างความร่วมมือ GMS BIMST-EC ด้วยการ
พัฒนาบุคลากรและการตลาดการท่องเที่ยวร่วมกัน โดย
ภาคเหนือตอนบนชูจุดเด่นของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตแบบ
ล้านนาและไทยใหญ่ กำหนดให้เชียงใหม่เป็นศูนย์กลาง
การบริการและการท่องเที่ยวระดับโลก การดำเนินการ
ดังกล ่าวปัจจ ุบ ันกรมการท่องเที ่ยวได ้ม ีการรับรอง
มาตรฐานการท่องเที่ยวกว่า 50 มาตรฐานและอยู่ระหว่าง
การพัฒนามาตรฐานการท่องเที ่ยวเพิ ่มเต ิมเพื ่อให้
ครอบคลุมการบริการการท่องเที่ยว เพื่อยกระดับการ
ท่องเที่ยวและภาคบริการให้มีมาตรฐานที่ดี แต่การให้การ
รับรองมาตรฐานเหล่านั้นที่ได้จัดทำขึ้นเป็นมาตรฐาน 
ภาคสม ัครใจไม ่ได ้ม ีการบ ังค ับหร ือเป ็นหน้าท ี ่ของ
ผู้ประกอบการ ผู ้ดำเนินธุรกิจ รวมถึงชุมชนที่ต้องผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว เมื่อมีการรับรองมาตรฐานแล้ว
ยังไม่มีการได้สิทธิพิเศษหรือการจูงใจจาภาครัฐ เช่น
มาตรการทางภาษี หรือการสนับสนุนจากแหล่งทุนใน
อัตราดอกเบี ้ยพิเศษ แต่ประการใด ส่วนจังหวัดอื ่น ๆ 
ในภาคเหนือตอนบนได้ชูจุดการท่องเที่ยวที่ยังคงวิถีชีวิต 
ที ่เร ียบง่ายของจังหวัดเหล่านั ้น ในขณะที ่ภาคเหนือ
ตอนล่างนั้นการท่องเที่ยวได้มุ่งเน้นด้านการเรียนรู้ด้าน
ประวัติศาสตร์ของไทย การได้รับประกาศให้เป็นมรดกโลก
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ด้านวัฒนธรรมของอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ศรีสัชนา
ลัยและกำแพงเพชร เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ต้นราก
แห่งความเป็นไทย 
 การเชื ่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวไปยังประเทศ
เพื่อนบ้าน และเป็นเมืองที่ส่งเสริมการเชื่อมโยงสู่ประเทศ
เพื่อนบ้านให้เกิดการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาค โดยเฉพาะ
การพัฒนาจังหวัดต่าง ๆ ในภาคเหนือตอนบนผ่านจังหวัด 
เชียงราย ซึ ่งปัจจุบันได้ม ีการสร้างสะพานมิตรภาพ
เชื่อมโยงระหว่างไทยและ สปป.ลาว ที่อำเภอเชียงของ 
เพื่อรองรับการท่องเที่ยวจากจีนตอนใต้ สปป.ลาว และเขา้
สู่ไทย ทำให้สถิตินักท่องเที่ยวของ จังหวัดเชียงรายและ
เชียงใหม่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับสถติิเดิม
ที่มีการบันทึกไว้ในผังภาคเหนือ พ.ศ. 2600 แต่เนื่องจาก
ติดปัญหาเรื่องระเบียบการใช้รถ การใช้ใบอนุญาตขับรถ 
และประเภทของรถที่ใช้ในการเดินทางระหว่างประเทศ 
รวมถึงการใช้รถบ้านที ่เป็นที ่พักในตัว (Recreational 
Vehicle: RV) รวมถึงราคาน้ำมันโลกที ่มีราคาที ่ถูกลง
ส่งผลต่อแนวคิดการเดินทางท่องเที่ยว ที่ผ่านมาในช่วงปี 
พ.ศ. 2550-2555 มีอัตราการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยว
อ ิสระ (Foreigner Independent Traveler:  FIT) เพิ่ม
มากขึ ้นแต่จากความไม่สะดวก กฎเกณฑ์และระเบียบ
การจราจร การควบคุมการใช้รถที่มาจากต่างประเทศ ทำ
ให้ความนิยมนี้ได้ลดลงในปัจจุบัน และผลต่อค่าน้ำมัน
ส่งผลให้ราคาโดยสารเครื่องบินมีราคาถูก มีสายการบิน
ต้นทุนต่ำสายใหม่ ๆ เปิดให้บริการเพิ่มมากขึ้น มีเส้นทาง
การบินเพิ่มมากข้ึน สะท้อนภาพการท่องเที่ยวในภูมิภาค 

การพัฒนาภาคเหนือตอนบนเช ื ่อมโยงกับ
ภาคเหนือตอนกลาง โดยการลงทุนขนาดใหญ่ (Mega 
Project) เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวสมัยใหม่ที่มนุษย์สร้าง
ขึ้น (Man-made Attraction) และมีการแนวทางในการ
เชิญชวนให้เกิดการลงทุนการสร้างสวนสนุกหรือศูนย์การ
เรียนรู้ขนาดใหญ่ (Theme Park) เช่นโครงการราชพฤกษ์ 
โครงการพืชสวนโลก เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เชียงใหม่อควา
เรียม ศูนย์การประชุมและนิทรรศการนานาชาติเชียงใหม่ 
700 ปี มีการขยายการสร้างสนามฟุตบอลเพื่อรองรับการ
แข่งขันไทยแลนด์พรีเมียร์ลีค เช่น สนามฟุตบอลสุโขทัย
เอฟซี เป็นต้น ทั้งนี้ยังมีการแนวทางพัฒนาโครงการหลวง
ไปสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและนันทนาการซึ่ง
โครงการหลวงส่วนใหญ่นั้นตั้งอยู่ในภาคเหนือซึ่งมีจำนวน
ถึง 36 โครงการและดำเนินการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อ
รองรับกิจกรรมการท่องเที่ยว  

การติดตามสถานการณ์ด้านเศรษฐกจิเปรียบเทียบ 
กับผังภาค 2600 

ผังภาคเหนือ 2600 ได้ดำเนินการจัดทำตั้งแต่ 
พ.ศ. 2550 โดยมุ่งเน้นให้เป็นผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่เชิง
กายภาพ ที่บูรณาการในสาขาต่าง ๆ อย่างเป็นองค์รวม เพื่อ
ใช้เป็นกรอบนโยบายและทิศทางการพัฒนาพื้นที ่ให้กับ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ซึ่งกระบวนการวางผังภาคคำนึงถึง
ศักยภาพ โอกาสการพัฒนาพื้นที่ และสอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชน เพื ่อนำไปกำหนดวิสัยทิศน์และ
นโยบายการพัฒนาพื้นที่ อันจะนำไปสู่การพัฒนาเมืองและ
ชนบทอย่างสมดุลและยั่งยืน ทั้งนี ้ผังภาคที่วางไว้ได้วาง
ระยะเวลาในการพัฒนาถึง 50 ปี และมีการแบ่งระยะการ
พัฒนาไว ้ จากระยะเวลาที ่ผ ่านมาได ้เก ิดมาตรการ
เปลี่ยนแปลงที่สำคัญหลายประการ ทั้งปัจจัยสถานการณ์
ภายนอกและภายใน อาทิเช่น ระบบเศรษฐกิจโลก กรอบ
กติกาความร่วมมือระหว่างประเทศ การเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซ ียน ย ุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษและสังคมแห่งชาติ การลงทุนพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ของประเทศ การพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ การเจริญเติบโตของเมืองในภูมิภาค เป็น
ต้น ปัจจัยการพัฒนาต่าง ๆ จากอดีตจนถึงปัจจจุบัน ได้
ส่งผลให้สภาพการณ์การพัฒนาพื้นที่เปลี่ยนแปลงไปใน
หลายด้าน ผลจากการเปลี ่นแปลงดังกล่าว ส่งผลต่อ
เป้าหมาย นโยบาย และกลยุทธ์การพัฒนาท่ีได้วางไว้ จาก
การศ ึกษาการเปล ี ่ยนแปลงด ้านเศรษฐก ิจพบการ
เปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

การติดตามด้านเป้าหมาย 
เป้าหมาย : ผลิตภัณฑ์มวลรวม 
ผลิตภัณฑ์มวลรวม พ.ศ.2555 เท่ากับ 447,953 

ล้านบาท ซึ่งไม่สอดคล้องกับเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ โดย 
Nominal GRP : 1,101,763 ล้านบาท และ GRP CVMs : 
653,527  ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ เนื่องจากมี
กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ ซึ่งเอื้อต่อกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ และส่งผลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมให้มีมูลค่า
สูงขึ้น และอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีเพิ่มขึ้น 

ผลิตภัณฑ์มวลรวม ภาคเกษตรกรรม พ.ศ.2555 
เท่ากับ 70,603 ล้านบาท ซึ่งไม่สอดคล้องโดย Nominal 
GRP : 363,403  ล้านบาท และ GRP CVMs : 159,581  
ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ เนื่องจากการส่งเสริม
นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านเกษตรกรรม ซึ่งส่งผลต่อ
คุณภาพการผลิต ทั้งปริมาณและมูลค่าทางเศรษฐกิจที่
เพิ่มขึ้น 
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ผลิตภัณฑ์มวลรวม ภาคอุตสาหกรรม พ.ศ.2555 
เท่ากับ 157,310 ล้านบาท ซึ่งไม่สอดคล้อง โดย Nominal 
GRP : 242,273 ล้านบาท และ GRP CVMs : 213,161  
ล้านบาท (โดยประมาณ) ซึ ่งสูงกว่าเป้าหมายที ่ต ั ้งไว้ 
เนื่องจากการการส่งเสริมการผลิตด้านอุตสาหกรรม การ
ส่งเสริมการลงทุน การสนับสนุนคลัสเตอร์การผลิตด้าน
อ ุตสาหกรรม และเขตส ่งเสร ิม/เขตประกอบการ
อุตสาหกรรมต่างๆ 
 ผลิตภัณฑ์มวลรวม ภาคการค้าและบริการ พ.ศ.
2555 เท่ากับ 220,040 ล้านบาท ไม่สอดคล้อง โดย 
Nominal GRP : 496,086 ล้านบาท และGRP CVMs : 
363,428  ล้านบาท (โดยประมาณ) ซึ่งสูงกว่าเป้าหมาย
ที่ตั ้งไว้ เนื ่องจากการพัฒนาด้านการค้าและบริการ ซึ่ง
ส่งผลต่อการเพิ่มมูลค่าการผลิต  

เป้าหมาย : การจ้างงานในภาคเกษตรกรรม  
ในป ีพ .ศ . 2555 อย ู ่ท ี ่  3,247,613 คน ไม่

สอดคล้องกับเป้าหมาย เนื่องจากในปัจจุบันมีแรงงานภาค
เกษตรอยู่ท่ี 3,669,437 คน (แรงงานเกษตรในช่วงฤดูกาล
เพาะปล ูก) ซ ึ ่ งจำนวนแรงงานภาคเกษตรกรรมใน
ภาคเหนือในช่วง 8 ปี (พ.ศ. 2550-2558) เติบโตเฉลี่ยอยู่
ท ี ่ ร ้อยละ 0.03 ต ่อป ี  แนวโน ้มการจ ้างงานในภาค
เกษตรกรรมของภาคเหนือจะมีแนวโน้มลดจำนวนลง
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจของ
ภาคเหนือจากภาคเกษตรกรรมไปสู ่ก ิจกรรรมทาง
เศรษฐกิจนอกภาคเกษตรมากขึ้นท้ังในเขตชนบทและเขา้สู่
เมืองใหญ่ 

เป้าหมาย : การใช้ที ่ด ินเพื ่อเกษตรกรรมจะมี
แนวโน้มลดลง เนื่องจากประชากรในชนบทจะย้ายไปอยู่
ในเขตช ุมชนเม ือง และการใช ้ประโยชน์ท ี ่ด ินด ้าน
เกษตรกรรมจะมีประสิทธิภาพที่ให้ผลผลิตและมูลาค่าที่
สูงขึ้น 

ซึ่งจากการติดตามสอดคล้องกับลักษณะทั่วไปทั้ง
ในแง่กายภาพ คุณสมบัติด ิน ชนิด ประเภท ของพืช
เศรษฐกิจในพื้นที่ และแนวนโยบายจากภาครัฐ สินค้า
เกษตรที่เป็นพืชเศรษฐกิจของภาคเหนือและอุตสาหกรรม
แปรรูปมีแนวโน้มขยายตัวสูง จากแรงจูงใจด้านราคา
พืชผลและความต้องการพืชพลังงาน อีกทั ้งภาคเหนือ
โดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนยังมีศักยภาพด้านเกษตร
ประณีต เกษตรอินทรีย์โดยเฉพาะพืชผักและดอกไม้เมือง
หนาวสำหรับตลาดเฉพาะที ่มีกำลังซื ้อสูง และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหารที่มูลค่าเพิ่มสูง อาทิ อาหารเสริมสุขภาพ
จากผลไม้เมืองหนาว เป็นต้น จึงควรส่งเสริมการทำเกษตร
อินทรีย์เพื่อสนับสนุนการผลิตอาหารปลอดภัย โดยเฉพาะ

การทำเกษตรอ ินทร ีย ์หร ือเกษตรปลอดสารพิษใน
ภาคเหนือกระจายอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ ที่มีความเหมาะสม
และศักยภาพในการทำเกษตร 

เป้าหมาย : การจ้างงานในภาคอุตสาหกรรม 
เป้าหมายการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรม ในปี

พ.ศ. 2555 อย ู ่ท ี ่  1,510,649 คน ไม ่สอดคล ้องกับ
เป้าหมาย เนื่องจากในปัจจุบันมีแรงงานอยู่ที่ 251,856 
คน โดยจำนวนการจ้างงานอุตสาหกรรมในภาคเหนือ
ในช่วง 10 ปี (พ.ศ. 2549-2559 เติบโตเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ -
1.11 ต่อปี  แนวโน้มการจ้างงานภาคอุตสาหกรรมของ
ภาคเหนือในพื ้นที ่ที ่เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม เช่น 
จังหวัดนครสวรรค์ พิจิตร ลำพูน จะมีแนวโน้มลดจำนวน
ลงเนื่องจากการปรับเปลี่ยนไปใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยี
เข้ามาแทนที่แรงงาน และการเคลื่อนย้ายแรงงานไปยัง
ประเทศเพื่อนบ้าน 

เป้าหมาย : การพัฒนากลุ่มพื้นที่อุตสาหกรรม
เดิม ซึ่งเป็นฐานการผลิตของภาค  

โดยอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะเป็นอุตสาหกรรม
แปรร ูปผ ักและผลไม ้ อ ุตสาหกรรมเก ี ่ยวเน ื ่องกับ
การเกษตร และอุตสาหกรรมด้านชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
และเซรามิก ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ นครสวรรค์ ลำพูน 
และลำปาง ซึ ่งมีความสอดคล้องกับภาพรวมในแง่ของ
พื้นที่อุตสาหกรรมเดิม โดยเฉพาะจังหวัดลำปาง ลำพูน
นครสวรรค์ โดยกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปผักและผลไม้ 
อุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องกับการเกษตร ยังคงมีบทบาทและ
กระจายตัวอยู่ทุกพ้ืนท่ีภายในภาคเหนือ และอุตสาหกรรม
ด ้านช ิ ้นส ่วนอ ิ เล ็กทรอนิกส ์จะม ีบทบาทในแง ่ของ
อุตสาหกรรมดิจ ิต ัลมากขึ ้นจากแนวคิดนโยบายเขต
เศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์และ Thailand 4.0 
โดยจะมีแนวโน้มของอุตสาหกรรมที ่จะมีบทบาทและ
ศักยภาพในอนาคตของพื้นที่ ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรม
อาหาร อ ุตสาหกรรมต่อเนื ่องจากการเกษตร และ
อุตสาหกรรมด้านชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้แนวคิด
อ ุ ต ส าหกร รมอ ิ เ ล ็ กทรอน ิ กส ์ อ ั จฉ ร ิ ย ะ  ( Smart 
Electronics) และเซรามิกภายใต้แนวคิดกลุ่มสร้างสรรค์
และวัฒนธรรม ใช้ Service Design ในการสร้างมูลค่า 
(Creative & Culture - High Value Services) 

เป้าหมาย : การพัฒนาพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมใหม่  
เป็นการพัฒนาพื ้นที ่ที ่มีความพร้อมทางด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ท่ี
สามารถรองรับการลงทุนด้านอุตสาหกรรม และการลงทุน
อื่นๆ ได้แก่ จังหวัดตาก ลำปาง และพิษณุโลก 
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มีความสอดคล้องกับภาพรวมในแง่ของการ
ประกาศพื้นที่นครแม่สอด (เขตเทศบาลนครแม่สอดและ
เทศบาลตำบลท่าสายลวด) เพื ่อรองรับการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษ ทั้งนี ้อำเภอแม่สอดเป็นประตูการค้า
ชายแดนที่สำคัญที่จะเชื่อมต่อเข้าไปในประเทศพม่า โดย
ผ่านเส ้นทางแม่สอด-เม ียวดี -กร ุกกร ิก และสะพาน
มิตรภาพไทย-พม่า แห่งที ่ 2 พื ้นที ่นครแม่สอด (เขต
เทศบาลนครแม่สอดและเทศบาลตำบลท่าสายลวด) ควรมี
การประกาศให้เป็นเขตปกครองพิเศษเพื่อความสะดวก
และคล่องตัวในการขับคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
 เป้าหมาย : พื้นที่อุตสาหกรรมชายแดน  

 เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมที ่ใช้วัตถุดิบจาก
ประเทศเพื่อนบ้าน เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร และอุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้าตอบสนองตลาด
ในภูมิภาคอินโดจีน ได้แก่ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
อำเภอเชียงของและอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย  
และบางส่วนของพื้นที่ของพื้นที่ด่านห้วยโก๋น อำเภอเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดน่าน 

ส่วนในระยะที่ 2 จังหวัดเชียงราย ในเขต 21 
ตำบล 3 อำเภอ ใน อ.แม่สาย อ.เชียงแสน อ.เชียงของ จ.
เชียงราย ซึ่งจังหวัดเชียงรายจะเป็นประตูการค้าชายแดน
เชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (เส้นทางR3A และ
R3B) เมืองการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเชื่อมโยง
อนุภาคลุ่มน้ำโขง 

การติดตามด้านนโยบาย 
นโยบาย : พัฒนาการใช้พื้นที่เกษตรกรรมชั้นดี

ให้เป็นแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญของประเทศและภาค 
พื้นที่เกษตรกรรมที่สำคัญมีความต่อเนื่องเป็น

พื้นที่ขนาดใหญ่ของภาค ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ส ุ โขท ัย พ ิษณุโลก กำแพงเพชร พ ิจ ิตร เพชรบูรณ์ 
นครสวรรค์ และอุทัยธานี สอดคล้องกับลักษณะทั่วไปทั้ง
ในแง่กายภาพ คุณสมบัติดิน ชนิด ประเภท ศักยภาพด้าน

วัตถุดิบและผลผลิตของพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ เช่น ข้าว 
อ้อย และพืช ไม้ผลเมืองหนาว เป็นต้น ภาคเหนือมีต้นทุน
ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ และ
สามารถทำการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรได้หลากหลาย
ชนิด ทั้งข้าว พืชไร่ ผลไม้ โดยเฉพาะลำไย และพืชผัก รวมทั้ง
การทำปศุสัตว์ รวมทั้งมีพื้นที่อุตสาหกรรมและโรงงานแปร
รูปอุตสาหกรรมทางการเกษตรที่รองรับผลิตผลภายในพื้นที ่

ปัญหา/อุปสรรค ด้านเกษตรกรรมในพื้นที่ภาคเหนือ
ได้แก่  

- ความเสื ่อมโทรมของทรัพยากรต้นทุน ได้แก่ 
คุณภาพดิน และการขาดแคลนน้ำ ส่งผลกระทบต่อความ
ต่อเนื่องและประสิทธิภาพในการผลิตทางการเกษตร  

- ความผันผวนของราคาผลผลิตในตลาดโลกมีผลตอ่
การตลาดสินค้าเกษตรในภาคเหนือ  

- ปัญหากรรมสิทธิ์การถือครองที่ดิน โดยเฉพาะใน
พื้นที่ซึ ่งคาบเกี่ยวกับเขตป่าตามกฎหมาย เช่น จังหวัด
เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน แพร่ เป็นต้น 

- ปัญหาการขนส่งผลผลิตออกสู่ตลาดซึ่งเป็นผลจาก
สภาพเส้นทางและระยะทางไกลทำให้ผลผลิตเสื ่อม
คุณภาพ 

- การเข้ามาแข่งขันและตีตลาดของสินค้าเกษตรที่
นำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านและใกล้เคียง เช่น ผลไม้
เมืองหนาวจากประเทศจีน เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงนโยบายด้านเกษตรกรรม 
ได้แก่  

- การส่งเสริมประสิทธิภาพการปลูกพืชเศรษฐกิจ
หลักที่มีฐานอุตสาหกรรมแปรรูปรองรับ เช่น พืชไม้ผล
เมืองหนาว อ้อย และพืชเฉพาะถิ่น เช่น ยาสูบ เป็นต้น  

- ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์เพื ่อสนับสนุนการ
ผลิตอาหารปลอดภัยและตลาดอาหารเพื่อสุขภาพ 

นโยบาย : พัฒนาทรัพยากรดินและพันธ์ุพืชให้
เหมาะสมกับตำแหน่งท่ีตั้งเพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพ
ของผลผลิต  

โดยการกำหนดเขตพื้นที่เหมาะสมต่อการเกษตร
และพ ื ้นท ี ่ก ันชน เพ ื ่อช ่วยป ้องก ันผลกระทบจาก 
กิจกรรมอื ่น ๆ เป็นการจัดการพัฒนาทรัพยากรดิน
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
ลักษณะทั ่วไปทั ้งในแง่กายภาพ คุณสมบัติด ิน ชนิด 
ประเภท ศักยภาพด้านวัตถุด ิบและผลผลิตของพืช
เศรษฐกิจในพ้ืนท่ี เช่น ข้าว อ้อย และพืช ไม้ผลเมืองหนาว 
เป็นต้น 

ปัญหา/อุปสรรค ด้านเกษตรกรรมในพื้นที่ภาคเหนือ
ได้แก่  

 ม ีความสอดคล ้องก ับเขตเศรษฐก ิจพ ิ เศษ
ชายแดนระยะที ่  1 จะได ้แก่ จ ังหวัดตาก และ เขต
เศรษฐกิจชายแดนระยะ ที ่ 2 ได้แก่ จังหวัดเชียงราย 
โดยเฉพาะเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนระยะที่ 1 จังหวัด
ตาก อยู่ในบริเวณ ต.ท่าสายลวด และ ต.แม่ปะ อ.แม่สอด 
(เป็นพ้ืนท่ีป่าไม้ถาวรตามมติ ครม.) ปัจจุบันกรมป่าไม้ดูแล
อยู่ 14,858 ไร่ โดยจะเป็นประตูการค้าชายแดนที่สำคัญที่
จะเชื ่อมต่อเข้าไปในประเทศพม่า โดยผ่านเส้นทางแม่
สอด-เมียวดี-กรุกกริก และสะพานมิตรภาพไทย-พม่า แห่ง
ที่ 2  
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- ความเสื ่อมโทรมของทรัพยากรต้นทุน ได้แก่ 
คุณภาพดิน และการขาดแคลนน้ำ ส่งผลกระทบต่อความ
ต่อเนื่องและประสิทธิภาพในการผลิตทางการเกษตร  

- ความผันผวนของราคาผลผลิตในตลาดโลกมีผลตอ่
การตลาดสินค้าเกษตรในภาคเหนือ  

- ปัญหากรรมสิทธิ์การถือครองที่ดิน โดยเฉพาะใน
พื้นที่ซึ ่งคาบเกี่ยวกับเขตป่าตามกฎหมาย เช่น จังหวัด
เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน แพร่ เป็นต้น 

- ปัญหาการขนส่งผลผลิตออกสู่ตลาดซึ่งเป็นผลจาก
สภาพเส้นทางและระยะทางทำให้ผลผลิตเสื่อม 

- การเข้ามาแข่งขันและตีตลาดของสินค้าเกษตรที่
นำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านและใกล้เคียง เช่น ผลไม้
เมืองหนาวจากประเทศจีน เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงนโยบายด้านเกษตรกรรม 
ได้แก่  

- การส่งเสริมประสิทธิภาพการปลูกพืชเศรษฐกิจ
หลักที่มีฐานอุตสาหกรรมแปรรูปรองรับ เช่น พืชไม้ผล
เมืองหนาว อ้อย และพืชเฉพาะถิ่น เช่น ยาสูบ เป็นต้น  

- ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์เพื ่อสนับสนุนการ
ผลิตอาหารปลอดภัยและตลาดอาหารเพื่อสุขภาพ 

นโยบาย : ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที ่ดินทาง
การเกษตรบนที่สูง ให้ปลูกพืชเศรษฐกิจที ่สร้างรายได้
ให้กับชุมชน และมีความสอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติ
ในแต่ละพื้นท่ี 

เป็นการพัฒนาด้านการเกษตรบนพื้นที่สูงที่ตอ้ง
ได ้ร ับการส่งเสริมอย่างถูกว ิธ ี ม ีการใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสม เพื ่อให้เกษตรกรมีรายได้และมีการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่สูงขึ้น สอดคล้องกับลักษณะทั่วไปทั้งในแง่
กายภาพ คุณสมบัติดิน ชนิด ประเภท ศักยภาพด้าน
วัตถุดิบและผลผลิตของพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ เช่น ข้าว 
อ้อย และพืช ไม้ผลเมืองหนาว เป็นต้น 

ปัญหา/อุปสรรค ด้านเกษตรกรรมในพื้นที่ภาคเหนือ
ได้แก่  

- ความเสื ่อมโทรมของทรัพยากรต้นทุน ได้แก่ 
คุณภาพดิน และการขาดแคลนน้ำ ส่งผลกระทบต่อความ
ต่อเนื่องและประสิทธิภาพในการผลิตทางการเกษตร  

- ความผันผวนของราคาผลผลิตในตลาดโลกมีผลตอ่
การตลาดสินค้าเกษตรในภาคเหนือ  

- ปัญหากรรมสิทธิ์การถือครองที่ดิน โดยเฉพาะใน
พื้นที่ซึ ่งคาบเกี่ยวกับเขตป่าตามกฎหมาย เช่น จังหวัด
เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน แพร่ เป็นต้น 

- ปัญหาการขนส่งผลผลิตออกสู่ตลาดซึ่งเป็นผลจาก
สภาพเส้นทางและระยะทางไกลทำให้ผลผลิตเสื ่อม
คุณภาพ 

- การเข้ามาแข่งขันและตีตลาดของสินค้าเกษตรที่
นำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านและใกล้เคียง เช่น ผลไม้
เมอืงหนาวจากประเทศจีน เป็นต้น 

- การทำเกษตรกรรมในพื้นที่ส่วนใหญ่ในภาคเหนือ 
มีข้อจำกัดคือเรื่องพื้นที่ในการทำการเกษตร เพราะพื้นที่
ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าไม้ รวมถึงพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่
ภูเขาสูงชัน 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงนโยบายด้านเกษตรกรรม 
ได้แก่  

- การส่งเสริมประสิทธิภาพการปลูกพืชเศรษฐกิจ
หลักที่มีฐานอุตสาหกรรมแปรรูปรองรับ เช่น พืชไม้ผล
เมืองหนาว อ้อย และพืชเฉพาะถิ่น เช่น ยาสูบ เป็นต้น  

- ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์เพื ่อสนับสนุนการ
ผลิตอาหารปลอดภัยและตลาดอาหารเพื่อสุขภาพ 

- ปรับปรุงและพัฒนาระบบชลประทานเพื่อแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนน้ำ โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีสูง 

นโยบาย : กำหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อ
ส่งเสริมเขตเศรษฐกิจ (Agro-economics-zone) 

เป็นการจัดสรรการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อใหเ้กิด
ประสิทธิภาพและสร้างผลผลิตและรายได้ให้กับพื้นที่
สอดคล้องกับลักษณะทั่วไปทั้งในแง่กายภาพ คุณสมบัติ
ดิน ชนิด ประเภท ศักยภาพด้านวัตถุดิบและผลผลิตของ
พืชเศรษฐกิจในพื้นที่ เช่น ข้าว อ้อย และพืช ไม้ผลเมือง
หนาว เป็นต้น 

ปัญหา/อุปสรรค ด้านเกษตรกรรมในพื้นที่ภาคเหนือ
ได้แก่  

- ความเสื ่อมโทรมของทรัพยากรต้นทุน ได้แก่ 
คุณภาพดิน และการขาดแคลนน้ำ ส่งผลกระทบต่อความ
ต่อเนื่องและประสิทธิภาพในการผลิตทางการเกษตร  

- ความผันผวนของราคาผลผลิตในตลาดโลกมีผลตอ่
การตลาดสินค้าเกษตรในภาคเหนือ  

- ปัญหากรรมสิทธิ์การถือครองที่ดิน โดยเฉพาะใน
พื้นที่ซึ ่งคาบเกี่ยวกับเขตป่าตามกฎหมาย เช่น จังหวัด
เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน แพร่ เป็นต้น 

- ปัญหาการขนส่งผลผลิตออกสู่ตลาดซึ่งเป็นผลจาก
สภาพเส้นทางและระยะทางไกลทำให้ผลผลิตเสื ่อม
คุณภาพ 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงนโยบายด้านเกษตรกรรม 
ได้แก่  

- การส่งเสริมประสิทธิภาพการปลูกพืชเศรษฐกิจ
หลักที่มีฐานอุตสาหกรรมแปรรูปรองรับ เช่น พืชไม้ผล
เมืองหนาว อ้อย และพืชเฉพาะถิ่น เช่น ยาสูบ เป็นต้น  

- ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์เพื ่อสนับสนุนการ
ผลิตอาหารปลอดภัยและตลาดอาหารเพื่อสุขภาพ 
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- ปรับปรุงและพัฒนาระบบชลประทานเพื่อแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนน้ำ โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีสูง 

นโยบาย : กำหนดเขตพื้นที่เพื่อส่งเสริมการวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลย ีช ีวภาพด ้านการเกษตร เพื่อ
สนับสนุนการเป็นแหล่งอาหารของภูมิภาคและครัวโลก 

เป็นการพัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยและ
การบริการเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อสร้างความมั่นคงทาง
อาหาร รวมทั ้งปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานสินค้า
เกษตรให้มีความปลอดภัยด้านอาหาร ตรงความต้องการ
ของตลาด สอดคล้องกับนโยบายการกำหนดเขตพื้นที่
เหมาะสมพื้นท่ีปลูกพืชเศรษฐกิจ (Zoning) ของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง และแนวคิดการสร้างความมั่นคงทางอาหาร
ของประเทศ ซึ ่งภาคเหนือเป็นพื ้นที่ที ่สามารถทำการ
เพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรได้หลากหลายชนิด ทั้งข้าว 
พืชไร่ ผลไม้ โดยเฉพาะลำไย และพืชผัก รวมทั้งการทำปศุ
สัตว์ 

ปัญหา/อุปสรรค ด้านเกษตรกรรมในพื้นที่ภาคเหนือ 
ได้แก่ 

- ความเสื ่อมโทรมของทรัพยากรต้นทุน ได้แก่ 
คุณภาพดิน และการขาดแคลนน้ำ ส่งผลกระทบต่อความ
ต่อเนื่องและประสิทธิภาพในการผลิตทางการเกษตร 

- การนำเทคโนโลย ีช ั ้นส ูงและนว ัตกรรมทาง
การเกษตรมาใช้ยังไม่แพร่หลายในกลุ่มเกษตรกรทั่วไป 

- ป ัญหาผลกระทบจากการทำการเกษตรต่อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น การตกค้างจากพิษสารเคมีทาง
การเกษตรในดินและน้ำ 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงนโยบายด้านเกษตรกรรม 
ได้แก่  

- ควรมีการฝึกอบรมด้าน Food Safety, SPS, และ 
Good Agricultural Practice แก่เกษตรกรในภาคเหนือ
เพื่อพัฒนาด้านการเกษตรที่สามารถนำมาปรับใช้กับด้าน
การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร และเพิ่มศักยภาพด้าน
การเกษตรของภาค 

- ส ่งเสร ิมและเผยแพร ่ เทคโนโลย ีช ั ้นส ูงและ
นวัตกรรมทางการเกษตรให้แพร่หลายในกลุ่มเกษตรกร
ทั่วไปมากขึ้น 

 นโยบาย : การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจหลัก  
- จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง เป็น

ศูนย์กลางอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร  
- จังหวัดตาก (แม่สอด) พิษณุโลก เป็นพื ้นที่

เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก เป็นประตูการค้า แรงงาน 
วัตถุดิบ และแหล่งอุตสาหกรรมที่ใช้วัตถุดิบจากสหภาพมา่ 

- จังหวัดนครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เป็นแนว
พื้นที่เศรษฐกิจเหนือ-ใต้ เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมแปร
รูปการเกษตร 

มีความสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาพื้นที่
เศรษฐกิจหลัก โดยพื้นที่เศรษฐกิจหลักด้านอุตสาหกรรม
ของพื้นที่ภาคเหนือ ได้แก่  

- พื้นที่อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรเป็นที่ตั้ง 
ของเขตประกอบการอุตสาหกรรมหรือนิคมอุตสาหกรรม 
มีบทบาททั้งในแง่ของจำนวนโรงงานอุตสาหกรรม มูลค่า
เงินทุน แรงงาน และกำลังการผลิต เช่น จังหวัดลำปาง 
จังหวัดลำพูน จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดพิจิตร เป็นต้น 

- อำเภอแม่สอดเป็นประตูการค้าชายแดนที่สำคญั
ที่จะเชื่อมต่อเข้าไปในประเทศพม่า โดยผ่านเส้นทางแม่
สอด-เมียวดี-กรุกกริก และสะพานมิตรภาพไทย-พม่า แห่ง
ที่ 2 มีเส้นทางสามารถเช่ือมต่อได้ทั้งเมียนมา ลาว และจีน 

- จังหวัดนครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เป็นที่ตั้ง 
ของเขตประกอบการอุตสาหกรรมหรือนิคมอุตสาหกรรม 
ทำให้มีศักยภาพที ่จะต่อยอดด้านการพัฒนาต่อไปใน
อนาคต เช่น จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดเชียงใหม ่
และจังหวัดพิจิตร เป็นต้น 
   นโยบาย : การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจรอง  

จ ังหว ัดส ุ โขท ัย กำแพงเพชร นครสวรรค์ 
อุทัยธานี เป็นพื้นที่เศรษฐกิจด้านแหล่งผลิตทางการเกษตร 
อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร และอุตสาหกรรมอาหาร 
เชื ่อมโยงพื ้นที ่เศรษฐกิจชายแดนจังหวัดตาก ความ
สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจรอง โดย
พื้นที่เศรษฐกิจหลักด้านอุตสาหกรรมของพื้นที่ภาคเหนือ 
ได้แก่ จังหวัดสุโขทัย กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี 
เป็นพื้นที่เกษตรที่สำคัญของภาคเหนือตอนล่างมีผลผลิตที่
เป็นวัตถุดิบที่สำคัญเพื่อป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมแปรรูป
การเกษตร เช่น ข้าว อ้อย เป็นต้น 
   นโยบาย : เขตส่งเสริมเศรษฐกิจชายแดน   

- เมืองเชียงแสน จังหวัดเชียงราย : เป็นเขต
ส่งเสริมด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุนเชื่อมโยง
ประเทศเพื่อนบ้าน  

- เมืองเชียงของ จังหวัดเชียงราย : เป็นเขต
ประกอบการอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม การเกษตร
ครบวงจร และเขตอุตสาหกรรมทั่วไป และเชื่อมโยงการ
ผลิตกับพื้นที่เชียงราย-เชียงใหม-่ลำพูน 

- เมืองแม่สอด เป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรม 
เขตการผลิตร่วม การลงทุนด้านอุตสาหกรรม การแปรรูป
การเกษตรและอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงาน 
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- อำเภอแม ่ระมาด เป ็นพ ื ้นท ี ่พ ัฒนาด ้ าน
การเกษตรและอุตสาหกรรม 

 

มีความสอดคล้องกับนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน โดย เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย
แล้วเสร็จครอบคลุม 3 อำเภอ 21 ตำบล ได้แก่ อำเภอ
เชียงของ อำเภอเชียงแสน และอำเภอแม่สาย พื้นที่รวม 
1,523.63 ตารางกิโลเมตร หรือ 952 ,268.75 ไร่ เป็น
ประตูการค้าชายแดนเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ 
(เส้นทางR3A และR3B) เมืองการค้า การลงทุน และการ
ท่องเที่ยวเชื่อมโยงอนุภาคลุ่มน้ำโขง และอำเภอแม่สอด
เป็นประตูการค้าชายแดนที่สำคัญที่จะเชื่อมต่อเข้าไปใน
ประเทศพม่า โดยผ่านเส้นทางแม่สอด-เมียวดี-กรุกกริก 
และสะพานมิตรภาพไทย-พม่า แห่งที่ 2 มีเส้นทางสามารถ
เชื่อมต่อได้ทั้งเมียนมา ลาว และจีน 

ปัญหาและอุปสรรคในพื ้นที ่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน 

- เมืองเชียงแสน จังหวัดเชียงราย บางส่วนเป็น
เขตเมืองเก่าซึ่งอ่อนไหวต่อการพัฒนาและกิจกรรมต่าง ๆ 
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

- กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ไม่เอื้อต่อการเป็นเมือง
เศรษฐกิจ เป็นต้นว่า พ.ร.บ.โรงงาน พ.ร.บ.เขตปลอดอากร 
ลดภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือน เป็นต้น 

- ขาดมาตรการในการสนับสน ุนและพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการลงทุนและความชัดเจน
ของแนวนโยบายเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ 

- ความผันผวนของราคาผลผลิตทางการเกษตรที่
เป็นวัตถุดิบที่สำคัญ เช่น ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ทำให้
เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการเพาะปลูก 

ข้อเสนอแนะของพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
ได้แก่ 

- มีการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ไม่เอื้อ
ต่อการเป็นเมืองเศรษฐกิจ เป็นต้นว่า พ.ร.บ.โรงงาน 
พ.ร.บ.เขตปลอดอากร ลดภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือน 
มาตรการการใช้แรงงานต่างด้าว และการให้บริการแบบ
จุดเดียวจบ เป็นต้น 

- -จะต้องมีมาตรการและโครงสร้างพื ้นฐานที่
สามารถเชื ่อมโยงฐานการผลิตด ้านอุตสาหกรรมกับ
ภูมิภาคอินโดจีนผ่านเมียนมาร์ ลาว และจีน 

- พัฒนาเป็นพื ้นที ่ส ่งเสริมด้านอุตสาหกรรม
พลังงานทดแทนและอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตร 
จากผลทางการเกษตร คือ ข้าว อ้อย ข้าวโพด รวมทั้ง
พลังงานลมและแสงอาทิตย์ เนื่องจากพื้นที่บางส่วนเป็นท่ี
ราบเหมาะแก่การประกอบกิจการพลังงานแสงอาทิตย์ 

นโยบาย : พื้นที่พัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมตาม
ศักยภาพพื้นที่ แหล่งวัตถุดิบ และโอกาสในการแข่งขันใน
ภูมิภาค 

- กลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและผลิตภัณฑ์
จากพืช : จังหวัด นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก สุโขทัย 
กำแพงเพชร ลำพูน ตาก อุทัยธานี 

- กล ุ ่ มห ัตถอ ุตสาหกรรม :  จ ั งหว ัดลำปาง 
เชียงใหม่ ลำพูน พิจิตร พิษณุโลก นครสวรรค์ 

- กลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ซอฟท์แวร์ : 
จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน เชียงราย พิษณุโล 

มีความสอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่ แหล่งวัตถุดิบ 
และโอกาสในการแข่งขันในภูมิภาค กล่าวคือ 

- พื้นที่พัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมตามศักยภาพพ้ืนที ่
- โรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ไม่กระจุกตัว

รวมกลุ่มกันเป็น Cluster และไม่ก่อให้เกิดความประหยัด
ในแง่การกระจุกตัว Agglomeration 

- กล ุ ่มห ัตถอ ุตสาหกรรมท ี ่ม ีศ ักยภาพและ
สอดคล้องกับวัตถุดิบในพื้นที่ เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปไม้ 
เครื่องประดับ เครื่องเงิน สิ่งทอ 

- กลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ซอฟท์แวร์ใน
ภาคเหนือได้รับการส่งเสริมตามนโยบายเขตเศรษฐกิจ
พิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ โดยกำหนดพื้นที่ศูนย์กลางไว้ที่
จังหวัดเชียงใหม่ 
ปัญหาและอุปสรรค 

- ขาดการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- ปัญหาการปรับเปลี่ยนจากแรงงานมนุษย์ไปสู่
เครื ่องจักร และต้นทุนในแง่ของแรงงานและขาดแคลน
แรงงานท่ีมีทักษะฝีมือ 
ข้อเสนอแนะของพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ได้แก่ 

- ห ั ตถอ ุ ตสาหกรรมสามารถต ่อยอดไปสู่
อุตสาหกรรมในกลุ่มสรา้งสรรค์และวัฒนธรรม ใช้ Service 
Design ในการสร้างมูลค่า (Creative & Culture - High 
Value Services)  

- พ ัฒนาโครงสร ้ างพ ื ้นฐานเพ ื ่ อสน ุบสนุน
อุตสาหกรรมเครือข่ายการผลิต (Value chain) ภายใต้
แนวคิดอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart 
Electronics) 

นโยบาย : พัฒนาพ้ืนท่ีเมืองศูนย์กลางการบริการ
ทางการท่องเที ่ยวหลัก เมืองศักยภาพและพื ้นที ่เมือง
ชายแดนทางการท่องเที ่ยวของภาคเหนือให้มีคุณภาพ
ทางการท่องเที่ยว (Quality in Tourism) 

มีความสอดคล้องกับการพัฒนาในเขตเมือง
ท่องเที ่ยวภาคเหนือ โดยเป็นการพัฒนาและปรับปรุง
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คุณภาพการบริการท่องเที ่ยวในพื ้นที ่เม ืองท่องเที ่ยว
ภาคเหนือ ควบคู ่ ไปกับการพัฒนาบุคลากรในการ
ท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ ทั้งนี้ยังส่งเสริมการจ้างงานและ
สร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นพร้อมทั้งพัฒนาคุณภาพในการ
ให้บริการอย่างมีคุณภาพและการสร้างเครือข่ายในการ
บริการ ซึ่งเป็นบทบาทที่มีการพัฒนาและมุ่งเน้นที่องค์กร
ในระดับต่าง ๆ มีนโยบายในการพัฒนาและส่งเสริมทั้ง
ปัจจุบันและอนาคต จากการวิเคราะห์นโยบายต่าง ๆ ที่มี
ผลต่อการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวภาคเหนือ ทั้งนโยบาย
ที่ความเกี่ยวเนื่องในดับจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ 
รวมทั้งการพัฒนาเพื่อเกิดความเชื่อมโยงกับภูมิประเทศ
อื่น ๆ โดยรอบ ซึ่งกรอบการพัฒนานั้นเริ ่มเห็นผลเป็น
รูปธรรมในการพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนา
ความเชื ่อมโยงในระดับจังหวัดในภูมิภาคเดียวหรือการ
พัฒนาเพื่อให้เกิดเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและการ
จัดการการบริหาร พัฒนาด้านการท่องเที ่ยวในระดับ
ชุมชนเกิดประสิทธิภาพมีการสร้างรายได้ให้กับพ้ืนท่ี 

ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาตามกรอบ
นโยบายที่ 1 กรอบนโยบายระหว่าง ปี พ.ศ.2600 กับ 
กรอบนโยบายใหม่ ๆ ที่เข้ามาบทบาทการพัฒนาในปัจุบัน 
บางนโยบายอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างเล็กน้อย แต่
ยังคงกรอบภาพรวมในการพัฒนาอยู่ ซึ่งกรอบนโยบายใน
อนาคตอาจไม่ตรงตามความเป็นจริงที่มีการวางแผนในปัจุ
บัน หรือสถานภาพการณ์ปัจจุบันเท่าใดนัก ดังนั ้นการ
พัฒนาตามกรอบนโยบายด้านการท่องเที่ยวของภาคเหนือ 
ให้มีการยึดแผนการพัฒนาจากแผนปัจจุบันเป็นหลัก
เพราะมีการวิเคราะห์ คาดการณ์จากสภาพปัจจุบัน ใน
ส่วนกรอบนโยบาย ปี พ.ศ.2600 ให้ยึดเป็นกรอบภาพรวม
หลัก เนื ่องจากมีความละเอียดและเจาะจงกับพื ้นที่
มากกว่ากรอบนโยบายภาพรวมใหญ่ 

นโยบาย : พัฒนาพ้ืนท่ีแหล่งท่องเที่ยวให้มีความ
พร้อมในการรองรับกิจกรรมการท่องเที ่ยวโดยใช้องค์
ความรู้ที่เกี่ยวข้องในทุกสาขาเป็นแนวทางในการบริหาร
จัดแหล่งท่องเที่ยวภายใต้กรอบแนวคิดการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

มีความสอดคล้องและความเหมาะสมในการ
พัฒนาด้านการท่องเที่ยวในทิศทางที ่เหมาะสม  ไม่เกิด
ความเสียหายหรือส่งผลกระทบต่อบาทหน้าที่หลักของ
ทรัพยากรการท่องเที่ยวแต่ละประเภท โดยกำหนดแนว
ทางการพัฒนาและการบริหารจัดการแหลง่ท่องเที่ยวอย่าง
เหมาะสมต่อตำแหน่งทางการท่องเที่ยวของพื้นที่หรือกลุ่ม
พื้นที่ รวมทั้งสนับสนุน ส่งเสริมให้เกิดการกระจายการ
พัฒนาและเชื ่อมโยงการท่องเที่ยวในระดับต่าง ๆ การ
พัฒนาตามแผนพัฒนา ปี พ.ศ.2600 ได้มีการจัดกลุ่มการ

พัฒนาออกเป็นรายจังหวัด และกลุ่มจังหวัดตามบทบาท
และศักภาพของพื้นที่ ซึ่งการพัฒนาตามแผนงานได้ใน
ปัจจุบัน ทั้งนี้แผนพัฒนาการท่องเที่ยวฉบับที่ 2 ได้มีการ
มุ่งเน้นการพัฒนาออกเป็นองค์รวม ซึ่งมีความสอดคล้อง
และมีการพัฒนาไปในภาพรวมเดียวกัน 

ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาตามกรอบ
นโยบายที ่ 2 กรอบนโยบายระหว่าง ปี พ.ศ.2600 กับ 
กรอบนโยบายใหม่ ๆ ที ่เข ้ามาบทบาทการพัฒนาใน
ปัจจุบ ัน บางนโยบายอาจมีการเปลี ่ยนแหลงไปบ้าง
เล็กน้อย แต่ยังคงกรอบภาพรวมในการพัฒนาอยู่ ซึ่งกรอบ
นโยบายในอนาคตอาจไม่ตรงตามความเป็นจร ิงใน
สถานการณ์ปัจจุบันบางประเด็น แต่ยังคงยึดตามโครงและ
กรอบนโยบายหลักในการพัฒนาในอนาคต 

 
3.2 ประชากรและสังคมวัฒนธรรม  
  ภาคเหน ือมี ประชากรภายในพ ื ้ นท ี ่ ม าก 
เป็นอันดับที่ 2 ของประเทศ หรือคิดเป็นร้อยละ 18.32 
ของจำนวนประชากรท ั ้ งประ เทศ  รองจากภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่มีประชากรทั้งสิ้น 21.95 ล้านคน 
โดยในปี 2559 ภาคเหนือมีจำนวนประชากรภายในพื้นที่
ทั้งสิ้น 12.08 ล้านคน โดยประชากรส่วนใหญ่จะกระจาย
ตัวอยู่ทั่วไปในเขตชนบทประมาณ 7.35 ล้านคน คิดเป็น
ร้อยละ 60.90 ของจำนวนประชากรทั้งภาค และมีจำนวน
ประชากรอาศัยอยู่ในเขตชุมชนเมืองทั้งสิ้น 4.72 ล้านคน 
คิดเป็นร ้อยละ 39.10 ม ีส ัดส ่วนประชากรเม ืองต่อ
ประชากรชนบทเท่ากับ 1 : 2 ทั้งนี้ ประชากรภายในภาค
ส่วนใหญ่จะมีการตั้งถิ่นฐานหนาแน่นบริเวณพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่ โดยมีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 1.74 ล้านคน คิด
เป็นร้อยละ 14.37 ของจำนวนประชากรทั้งภาค รองลงมา
ได้แก่ จังหวัดเชียงราย มีจำนวนประชากรทั้งสิ ้น 1.28 
ล้านคน (ร้อยละ 10.62 ของจำนวนประชากรทั้งภาค) 
จังหวัดนครสวรรค์ 1.07 ล้านคน (ร้อยละ 8.83) จังหวัด
เพชรบูรณ์ 995,223 คน (ร ้อยละ 8.24) และจังหวัด
พิษณุโลก 865,759 คน (ร้อยละ 7.17) ตามลำดับ 
  ทั้งนี้ จำนวนประชากรรวมของภาคเหนือในช่วง 
10 ปี ที ่ผ ่านมา (พ.ศ.2549-2559) จะมีแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงประชากรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่มีอัตราการ
เพิ่มในระดับต่ำหรือชะลอตัว โดยในปี 2549 ภาคเหนือมี
จำนวนประชากรทั้งสิ้นประมาณ 11.89 ล้านคน ลดลง
เป็น 11.78 ล้านคน ในปี 2554 จากนั้นจำนวนประชากร
ภายในพื้นที่มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็น 12.08 ล้านคน 
ในปี 2559 โดยมีอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยร้อยละ -
0.16 คนต่อปี ในช่วงปี พ.ศ.2549 – 2554 และร้อยละ 
0.06 คนต่อปี ในช่วงปี พ.ศ.2554-2559 ตามลำดับ อัน
เป็นผลมาจากอัตราการเพิ่มสุทธิของจำนวนประชากร
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ภายในภาคเหนือในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มีแนวโน้มลดลง
อย่างต่อเนื่องแต่ยังคงมีอัตราการเพิ่มสุทธิเป็นบวก จาก 
3.00 คนต่อประชากร 1000 คน ในปี 2549 เป็น 0.40 
คนต่อประชากร 1,000 คน ในปี 2559 ตามลำดับ ส่งผล
ทำให้ในอีก 20 ปี ข้างหน้า (พ.ศ.2579) คาดว่า ภาคเหนือ
จะมีจำนวนประชากรทั ้งสิ ้นประมาณ 12.71 ล้านคน 
เท่านั้น โดยจังหวัดตากเป็นพ้ืนท่ีที่มีอัตราการเปลีย่นแปลง
ประชากรมากที่สุดภายในภาคเฉลี่ยร้อยละ 1.98 ต่อปี 
รองลงมาได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน (อัตราการเพิ่มเฉลี่ย
ร้อยละ 0.81 ต่อปี) จังหวัดเชียงใหม่ (อัตราการเพิ่มเฉลี่ย
ร้อยละ 0.47 ต่อปี) จังหวัดเชียงราย (อัตราการเพิ่มเฉลี่ย
ร้อยละ 0.46 ต่อปี) และจังหวัดพิษณุโลก (อัตราการเพิ่ม
เฉลี่ยร้อยละ 0.25 ต่อปี) ตามลำดับ 
 จากการที่ประชากรภายในภาคเหนือในอนาคต
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างช้า ๆ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจาก
ภาวะเจริญพันธ์ุที่ลดต่ำลงและประชากรมีชีวิตยืนยาวเพิ่ม
มากขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางอายุ
และเพศของประชากรภายในภาคเป็นอย่างมาก โดยจะ
เห็นได้จากการที่ประชากรวัยเด็กมีแนวโน้มสัดส่วนลดลง
อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ประชากรวัยสูงอายุกลับมีแนวโน้ม
สัดส่วนเพิ ่มสูงขึ ้นอย่างรวดเร็วและก้าวกระโดดเมื่อ
เปรียบเทียบกับประชากรกลุ่มอายุอื่น ๆ ซึ่งจะเห็นได้ว่า 
ในช่วงระยะเวลาเพียง 20 ปีข้างหน้า ประชากรวัยสูงอายุ
ของภาคเหนือมีแนวโน้มเพิ่มขึ ้นเกือบเท่าตัว ส่งผลให้
ภาคเหนือจะเปลี่ยนผ่านจากการเป็นสังคมสูงวัย  

(Aging Society) ไปสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ในปี 2564 
และสังคมสูงวัยระดับสุดยอด ในปี 2574 ตามลำดับ  

 

 

รูปที่ 3.2-1 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงประชากรวัยเด็ก 
ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2549-2579 

 

รูปที่ 3.2-2 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงประชากร 
วัยสูงอายุ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2549-2579 

การเปลี ่ยนแปลงดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่อ
ความเป็นอยู ่ของสมาชิกครอบครัวนับตั ้งแต่การดูแล
ผ ู ้ส ูงอายุท ี ่ต ้องพึ ่งพา การคงไว้ของรายได ้ผ ู ้ส ูงอายุ 
ตลอดจน ผลที่เกิดต่อพลวัตทางเศรษฐกิจของจังหวัดและ
ภาค โดยจะเห็นได้จากอัตราส่วนระหว่างประชากรวัย
แรงงานต่อผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องจาก 6 
คน ต่อผู้สูงอายุ 1 คน ในปี 2549 เป็น 4 คนต่อผู้สูงอายุ 1 
คน ในปี 2559 และคาดว่า จะลดลงเหลือเพียง 2 คน ต่อ
ผู้สูงอายุ 1 คน ในปี 2579 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการที่คน
ในวัยแรงงานจะมีภาระในการที ่ต ้องให้การเกื ้อหนุน
ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น  
  ดังนั ้น จากการที่ภาคเหนือมีประชากรสูงวัย
จำนวนเพิ ่มมากขึ ้นจำเป็นต้องมีมาตรการที ่ม ีความ
หลากหลายและครอบคลุมเพื่อให้สามารถกำหนดนโยบาย
และแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยส่งเสริมให้ประชาชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้และมีการ
ใช้วิถีชีวิตเชิงบวก อาทิ จัดให้มีอุปกรณ์ เครื่องช่วยเหลือ
ต่าง ๆ และปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ทาง
กายภาพให้ผู้สูงอายุยังคงสามารถเคลื่อนไหวได้ด้วยตนเอง 
ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาที่ผู้สูงอายุต้องพึ่งพาการดูแลโดย
ผ ู ้อ ื ่น ในขณะเด ียวก ันพ ื ้นท ี ่ควรตระหนักถ ึงความ
รับผิดชอบในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุ ครอบครัว 
หรือชุมชนที่ไม่สามารถให้การดูแลได้ โดยมีเป้าหมายเป็น
กลุ่มผู้สูงอายุท่ีต้องให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนมากกว่าผู้อื่น 
อาทิ ผู้ที่ยากจน ผู้สูงอายุวัยปลาย ผู้ที่มีความพิการ หรือ 
ผู้สูงอายุท่ีอยู่คนเดียว และผู้สูงอายุท่ีต้องพึ่งพา มากกว่าที่
จะให้การช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุทุกคนเหมือนกันทั้งหมด 
ตลอดจนการออกแบบชุมชนและผังเมืองที่เอื้อต่อการใช้
ชีวิตที่มีคุณภาพของประชากรวัยสูงอายุในอนาคต 
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การเปลี ่ยนแปลงทางส ังคมและวัฒนธรรม
สามารถเกิดได้จากปัจจ ัย  2  ประการ ค ือ 1) การ
เปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายในสังคม เป็นเปลี่ยนแปลงที่
เกิดจากสมาชิกหรือสิ่งแวดล้อมภายในสังคมนั้นเอง และ 
2) การเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอกสังคม  

1) การ เปล ี ่ ยนแปลงจากป ัจจ ั ยภายใน 
สังคม ภาคเหนือเป็นภาคที ่ม ีความหลากหลายทาง
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที ่แตกต่างกันไปในแต่ละ
ท้องถิ่น แต่ละจังหวัด สาเหตุที่ภาคเหนือมีความหลาก 
หลายทางวัฒนธรรม ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นผลมาจากการ
เป็นศูนย์รวมของประชากรหลากหลายเชื้อชาติ การอพยพ
ย้ายถิ่นที่อยู ่ การกวาดต้อนไพร่พลหรือจากการหนีภัย
สงครามเมื่อครั ้งอดีต และมีการติดต่อกันระหว่างกลุ่ม
สังคมทั้งภายในภาคและประเทศใกล้เคียง จนก่อให้เกิด
การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมขึ้น ผสมผสานจนเกิดเป็น
วัฒนธรรมและประเพณีที่มีแกนความเชื่อที่คล้ายคลึงกัน 
ซึ ่งเห็นได้จากการศึกษาวัฒนธรรมและประเพณีของ
ภาคเหนือ ซึ ่งถูกแบ่งเป็น 2 กลุ ่มหลัก คือ ภาคเหนือ
ตอนบน หรือกลุ ่มวัฒนธรรมล้านนา และ ภาคเหนือ
ตอนล่างหรือกลุ่มวัฒนธรรมสุโขทัย-อยุธยา ซึ่งถูกสืบทอด
มาจนถึงปัจจุบัน  

เนื ่องจากการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม 
เป็นกระบวนการดังกล่าวเกิดขึ ้นมาตั ้งแต่อดีตและใช้
เวลานานอย่างค่อยเป็นค่อยไปจนเกิดการผสมผสานทาง
วัฒนธรรมดังที่เห็นในปัจจุบัน ซึ่งในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา 
พบการเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก เป็นเพียงลักษณะการ
ส่งเสริมการท่องเที ่ยวและการเชื ่อมโยงทางเศรษฐกิจ
มากกว่าการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในอดีต แต่ก็มีการ
เปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรม เช่น การต่อยอดภูมิปัญญา
และศิลปกรรมของกลุ่มช่างและศิลปินท้องถิ่นในบริบทที่
ร่วมสมัยมากขึ้น เช่น ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา อาหาร 
จิตรกรรม ประติมากรรม เป็นต้น  

2) การเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอกสังคม 
การเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอกสังคม ประกอบด้วย
ปัจจัยที ่สำคัญ ได้แก่ สถานการณ์ทางการเมืองและ
เศรษฐกิจระดับโลก ยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน รวมถึง
โครงการของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งรัฐบาลในช่วงที่ผ่าน
มาได้กำหนดเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และผัง
แม่บทสำหรับการวางผังเมืองในระดับต่าง ๆ ซึ่งมีกล่าว
รายละเอียดแล้วในบทที่ 2 โดยแผนพัฒนาที่สำคัญที่ส่งผล
ต่อสภาพสังคมของภาคเป็นอย่างมาก คือ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ 11 (พ.ศ.2555-
2559) ที ่ได้กำหนดทิศทางการพัฒนาภาคเหนือไว้ดังนี้ 
“พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ/การค้าชายแดน พัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและเส้นทางเพื่อรองรับ
การเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม 
ส่งเสริมและสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวย
ความสะดวกด้านการท่องเที่ยว ส่งเสริมการเกษตรอินทรยี์
และการปลูกพืช สร้างมูลค่าเพิ ่มให้แก่สินค้าเกษตรที่
สำคัญของพื้นที่แก้ปัญหาอุทกภัย” และ ซึ่งทิศทางการ
พัฒนาดังกล่าวได้ถูกกำหนดเป็นแนวทางในการวางผัง
พัฒนาภาคเหนือ พ.ศ. 2600 ได้กำหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภาคให ้ เป ็น “ศ ูนย ์กลางการท่องเท ี ่ยวและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น ประตูเศรษฐกิจของกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น ้ำโขง” ด ้วยการกำหนดยุทธศาสตร ์การพัฒนา
ภาคเหนือให้เป็นจุดเชื่อมโยงในระดับอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำ
โขง ซึ่งความเชื่อมโยงที่เกิดขึ้นนี้เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของ
ภาคด้วยเป็นการเปิดโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ จะเห็นได้จากการเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์กร
ระหว่างประเทศ เช่น การเข้าร่วมเขตการค้าเสรีอาเซียน 
(AFTA) รวมถึงโครงการพัฒนาความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในกล ุ ่ มอน ุภ ูม ิภาคล ุ ่ มแม ่น ้ ำ โขง ( GMS) 
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-
แม่โขง (ACMES) เป็นต้น 

ทั้งนี้ยุทธศาสตร์สำคัญที่เป็นแรงขับเคลื่อน
ในการเปลี่ยนแปลง คือ การเข้าสู ่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) และ แผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ.2558-2565 ทำให้มีการ
พัฒนาเส้นทางการคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงภูมิภาคของ
โลกครั ้งใหญ่ อาทิ ทางหลวง ทางรถไฟรางคู ่ รถไฟ
ความเร็วสูง การพัฒนาสนามบินนานาชาติ ตามแนว
ระเบ ียงเศรษฐก ิจเหน ือใต ้  (North-South Corridor) 
รวมถึงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสู่เมืองหลวงพระบาง 
สปป.ลาว อันเป็นการกระตุ้นความเป็นเมืองให้กับหัวเมือง
หลักในภาค พร้อมกับปริมาณการค้าชายแดนที่จะเพิ่ม
สูงขึ ้นในทิศทางเดียวกับการบริโภคที่มีแนวโน้มสูงขึ้น
เช ่น เด ี ยวก ัน  จะ เห ็นว ่ าภาคเหน ือ ในอนาคตจะ
เปลี ่ยนแปลงเป็นพื ้นที ่ เข ้าถ ึงอย ่างสะดวกด้วยการ
คมนาคมขนส่ง ระบบโลจิสติกส์ และโทรคมนาคมที่
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น เป็นสะพานเชื่อมต่อทางเศรษฐกิจกับ
อินโดจีนและประเทศจีนตอนใต้ ซึ่งเป็นการสร้างมูลค่า
ทางเศรษฐกิจที่สำคัญให้แก่ประเทศไทย และการเป็น
ประตูเศรษฐกิจการค้าเช่ือมโยงสู่อินโดจีน ทำให้การลงทุน
ภาคเอกชนที ่มีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื ่อง ระบบ
เศรษฐกิจเปลี่ยนจากเศรษฐกิจเพื่อยังชีพมาเป็นเศรษฐกิจ
ในระบบทุนนิยม ที่มีโครงสร้างที่มีการค้าและบริการเป็น
หลัก รองลงมาคือ ภาคอุตสาหกรรม และภาคเกษตรกรรม 
ตามลำดับ เป็นการสะท้อนศักยภาพการสร้างรายได้ให้คน
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ในภาคผ่านการจ้างงานท่ีเพิ่มมากข้ึน ตั้งแต่แรงงานในภาค
การผลิต ปัญญาชน นักว ิชาการ ตลอดจนผู ้บร ิหาร
ระดับสูง และการมีงานทำและรายได้ที่อาจปรับตัวสูงขึ้น
ของคนในภาคจะช่วยหนุนกำลังซื้อ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้าง
การขยายตัวทางการค้า และการก่อร่างสร้างตัวของชุมชน
ขนาดใหญ่ อันจะนำไปสู่การขยายตัวของเมือง การเกิด
เมืองใหม่ ๆ ขึ้นท้ังในพื้นที่ชายแดน และในจังหวัดสำคัญที่
เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจของภูมิภาค 

บทบาทและศักยภาพ  
 โครงสร้างปิรามิดประชากรของภาคเหนือจะมี
ลักษณะเป็นปิรามิดฐานแคบ ในขณะที่ส่วนกลางของปิรา
มิดจะปล่องขึ้นโดยเฉพาะประชากรวัยแรงงานช่วงอายุ 
45-59 ปี และในช่วงปลายของปิรามิดจะมีลักษณะกว้าง
ขึ้นโดยเฉพาะในช่วงอายุ 80 ปี ขึ้นไป ซึ่งเป็นสาเหตุมา
จากการเปลี่ยนแปลงจำนวนประชากรในวัยเด็กและวัย
แรงงานช่วงตอนต้นเป็นสำคัญ ซึ่งปิรามิดในลักษณะนี้เป็น
ผลดีต่อการพัฒนาภาคมากกว่าปิรามิดแบบฐานกว้างๆ 
เพราะแสดงให้เห็นว่า ภาคเหนือยังคงมีประชากรวัย
ทำงานที ่เป็นกำลังทางเศรษฐกิจในสัดส่วนที ่มากกว่า
ประชากรในวัยพึ่งพา 

การก้าวเข้าสู ่สังคมของผู ้สูงอายุของภาคเหนือ 
ส่งผลให้ต้องมีการเตรียมความพร้อมทางด้านประชากร 
ทั ้งในส ่วนการพัฒนาและเสร ิมท ักษะของผ ู ้ส ู งอายุ  
ตลอดจนการกำหนดมาตรการและโครงการที ่จะเป็น
สวัสดิการให้ประชากรสูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องชีวิตความ
เป็นอยู่ท่ัวไป หรือเรื่องสุขภาพอนามัย เพื่อเป็นการรองรับ
การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้สูงอายุในอนาคต  

มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม เนื่องจากมี
กลุ่มหลายชาติพันธุ์กระจายอยู่ในพื้นที่ และยังคงรักษา
เอกลักษณ์วัฒนธรรมไว้ทั้งด้านการดำเนินชีวิต ความเช่ือ
และประเพณี ซึ ่งยังมีการสืบทอดอย่างต่อเนื ่องจนถึง
ปัจจุบัน เป็นข้อได้เปรียบด้านต้นทุนทางวัฒนธรรมที่เป็น
เอกลักษณ์ โดยเฉพาะวัฒนธรรมล้านนา ไม่ว่าจะเป็น
ประวัติศาสตร์ แหล่งโบราณคดี แหล่งศิลปกรรม ความ
เชื ่อและประเพณี สามารถต่อยอดสร ้างค ุณค่าทาง
เศรษฐกิจ รวมถึงสามารถส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม 

ลักษณะของคนเหนือ มีอัธยาศัยไมตรีดี อ่อนโยน 
เอื ้อเฟื ้อเผื ่อแผ่ มีความเชื ่อในศาสนาและวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ ่น รวมถึงมีการรวบกลุ่มผูกพันกันอย่าง
เหนียวแน่น จะสามารถเป็นรากฐานที่ดีให้การพัฒนาให้
เกิดขึ้นได้ง่ายและเป็นไปอย่างรวดเร็ว 

 

ปัญหาและข้อจำกัด 
พบว่าประชากรในระดับอำเภอของภาคเหนือมี

แนวโน้มที ่จะประสบปัญหาเรื ่องการลดลงของจำนวน
ประชากรได้ในอนาคต เนื ่องจากอัตราการเพิ ่มของ
ประชากรในบางพื้นที่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง อัน
เนื ่องจากการลดลงตามธรรมชาติ หรือการย้ายถิ่นออก
ของประชากร    

การลดลงของประชากรวัยเด็กอย่างต่อเนื่องที่เป็น
ผลมาจากการลดลงของอัตราการเพิ่มตามธรรมชาติ จน
ส่งผลกระทบในระยะยาวในเรื่องของการลดลงของอัตรา
การเข้าสู่วัยแรงงาน จนเป็นผลให้ขาดแคลนแรงงานที่จะ
ป้อนสู่ภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจต่าง ๆ ในขณะที่ความ
ต้องการแรงงานในระบบเศรษฐกิจของพื้ นที ่ย ังคงมี
แนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ในอนาคตการ
นำเข้าแรงงานจากต่างประเทศอาจเป็นสิ่งจำเป็น ซึ่งรัฐ
ต้องมีมาตรการในการควบคุมดูแลการนำเข้าแรงงานจาก
ต่างประเทศให้ดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากจะ
ส่งผลถึงความมั่นคงของประเทศได้โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง
แรงงานที่ผิดกฏหมายทั้งหลายเพราะอาจนำมาซึ่งปัญหา
อาชกรรมต่าง ๆ ได้   

จากการที่ภาคเหนือมีประชากรสูงวัยจำนวนเพิ่ม
มากขึ้นจำเป็นต้องมีมาตรการที่มีความหลากหลายและ
ครอบคลุมเพื่อให้สามารถกำหนดนโยบายและแนวทางใน
การพัฒนาพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยส่งเสริมให้
ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้และมีการใช้วิถีชีวิตเชิง
บวก อาทิ จัดให้มีอุปกรณ์ เครื่องช่วยเหลือต่าง ๆ และ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ทางกายภาพให้
ผู้สูงอายุยังคงสามารถเคลื่อนไหวได้ด้วยตนเอง ซึ่งจะช่วย
ลดระยะเวลาที่ผู้สูงอายุต้องพึ่งพาการดูแลโดยผู้อื่น ใน
ขณะเดียวกันจังหวัดต่าง ๆ ในภาคเหนือควรตระหนักถึง
ความรับผิดชอบในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู ้สูงอายุ 
ครอบครัว หรือชุมชนที่ไม่สามารถให้การดูแลได้ โดยมี
เป้าหมายเป็นกลุ ่มผู ้ส ูงอายุที ่ต ้องให้ความช่วยเหลือ
เร่งด่วนมากกว่าผู้อื่น อาทิ ผู้ที่ยากจน ผู้สูงอายุวัยปลาย ผู้
ที่มคีวามพิการ หรือ ผู้สูงอายุท่ีอยู่คนเดียว และผู้สูงอายุที่
ต้องพึ่งพา มากกว่าท่ีจะให้การช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุทุกคน
เหมือนกันทั้งหมด ตลอดจนการออกแบบชุมชนและผัง
เมืองที่เอื ้อต่อการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพของประชากรวัย
สูงอายุในอนาคต  

รูปแบบของการพึ่งพิงกันระหว่างกลุ่มประชากร
ในช่วงอายุต่าง ๆ จะเปลี ่ยนไป โดยพบว่าโครงสร้าง
ประชากรที่เปลี่ยนไปนี้จะทำให้จำนวนประชากรในวัยเด็ก
ที่ต้องพึ่งพิงวัยทำงานลดลงแต่กลับมีวัยผู้สูงอายุที ่ต้อง
พึ่งพิงวัยทำงานเพิ่มขึ้น เมื่อวัยเด็กลดลงก็จะส่งผลต่อการ
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ลดลงของวัยผู้ใหญ่ที่เป็นวัยทำงานด้วย ถ้าหากวัยผู้สูงอายุ
มากกว่าวัยทำงาน ก็จะพบกับปัญหาของการขาดที่พึ่งพิง
ของกลุ่มคนสูงอายุ ในแต่ละครอบครัวก็จะมีสมาชิกที่จะ
ดูแลผู้สูงอายุน้อยลง ปัญหาผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งก็จะมมีาก
ขึ้นตามลำดับ 

ความเสื่อมโทรมของสถานที่ที ่คุณค่าทางสังคม
และวัฒนธรรม เช่น การเสื่อมโทรมของแหล่งโบราณสถาน
จากการท่องเที่ยวหรือการอยู่ใกล้กับแหล่งอุตสาหกรรม 
เป็นต้น การสูญหายของวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงาม จาก
การเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจทุนนิยม ประกอบกับการรุกล้ำ
ของวัฒนธรรมโลกส่งผลต่อขนบธรรมเนียมประเพณีใน
ท้องถิ่นเดิมที่อาจเลือนหายไป  

การเปลี ่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจในภาคทำให้
แรงงานออกจากภาคเกษตรเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมและ
บริการในเมืองใหญ่มากขึ้น การเข้าสู่ความเป็นเมืองและ
การขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว นำไปสู่ปัญหาสังคม
เมืองควบคู่กัน เช่น อาชญากรรม ปัญหาคุณภาพชีวิต 
ปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

แนวโน้มการพัฒนา 
ในการคาดประมาณประชากรของภาคเหนือในอีก 

20 ปี ข้างหน้า (พ.ศ.2579) ได้ใช้ข้อมูลจำนวนประชากร
ของสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ปี พ.ศ.
2559 เป็นปีฐานในการวิเคราะห์ ซึ่งเมื่อพิจารณาลักษณะ
ของการเปลี่ยนแปลงจำนวนประชากรภายในภาคเหนือ
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2549-2559 พบว่า มีลักษณะของการเพิ่ม
ประชากรเป ็นแบบอน ุกรมเรขาคณ ิต (Geometric 
Growth) ดังนั้น ที่ปรึกษาจึงได้ใช้แบบจำลองเชิงทวีกำลัง 
(Exponential  Method)  มาใช ้ ในการคาดประมาณ
จำนวนประชากรในอนาคตของภาคเหนือ ซึ ่งเป็นการ
คาดการณ์ที่ใช้กับกรณีศึกษาในบริเวณพื้นที่ที่มีสภาพการ
เปลี่ยนแปลงในอดีตด้วยอัตราที่ค่อนข้างคงที่ ทั้งนี้ ในการ
คาดประมาณจำนวนประชากรจะทำการคาดการณ์จาก
ระดับหน่วยย่อยที่สุดคือ อำเภอเพื่อใช้เป็นผลรวมขึ้นไปยัง
ระดับจังหวัดและระดับภาคต่อไป โดยจากผลการคาด
ประมาณจำนวนประชากรในอนาคตของภาคเหนือในอีก 
20 ปีข้างหน้า พบว่า  

ในอีก 5 ปีข ้างหน้า (พ.ศ.2564) ภาคเหนือ  
มีประชากร  12.20 ล้านคน 

ในอีก 10 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2569) ภาคเหนือ 
มีประชากร  12.35 ล้านคน 

ในอีก 15 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2574) ภาคเหนือ  
มีประชากร  12.52 ล้านคน 

ในอีก 20 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2579) ภาคเหนือ  
มีประชากร  12.71 ล้านคน 

ปัจจัยที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ การเข้าสู่ยุค
ดิจิทัล ทำให้วัฒนธรรมของโลกแพร่เข้าสู ่ภาคผ่านช่อง
ทางการสื่อสารบนโลกไซเบอร์อย่างรวดเร็ว การเลื่อนไหล
ของวัฒนธรรมต่างถิ่นที่ผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น
เกิดเป็นวัฒนธรรมใหม่ร่วมสมัย นอกจากน้ีกระแสของโลก
ไซเบอร์ จะส่งผลให้คนในสังคมโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่มีวิถี
ชีวิตที่มุ่งสู่ความเป็นปัจเจกและสร้างอัตลักษณ์ส่วนตัวมาก
ขึ้น และมีแนวโน้มสร้างเครือข่ายทางสังคมผ่านโลไซเบอร์
เกิดเป็นกลุ่มวัฒนธรรมย่อยขึ้นมากมาย ซึ่งแนวโน้มนี้เริ่ม
ก่อตัวให้เห็นแล้วในปัจจุบัน  

แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยที ่ส ่งเสริมความ
แข็งแรงให้กับวัฒนธรรมและสังคมในท้องถิ่น คือ การเข้า
สู่สังคมฐานความรู้ ด้วยการที่ภูมิภาคได้ถูกรัฐกำหนดทิศ
ทางการพัฒนาภาคและเมืองที่ชัดเจน ได้แก่ กลุ่มภาค
กลางตอนบน เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง ซึ่ง
ส่งผลต่อกลุ่มจังหวัดในพื้นที่มีศักยภาพในการต่อยอดทุน
ทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ รวมถึงการฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น การสั่งสมความรู้ของสังคม เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม ในการผลิตสินค้าและบริการที่มีเอกลักษณ์
โดดเด่นมีคุณภาพสูง จะเห็นได้ว่าอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ในบริบทใหม่ของสังคมที่จะเกิดขึ้นเหล่านี้ จะยังมีรากฐาน
มาจากความเป็นท้องถิ่นและวัฒนธรรมดั้งเดิม 

ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรมไปสู่
บริบทของความร่วมสมัยมากขึ้นนั้น สิ่งที่ต้องสูญเสียหรือ
ถูกแลกเปลี่ยน คือ ขนบธรรมเนียมประเพณีในท้องถิ่นเดิม
ที่นับวันจะยิ่งเลือนหายไป เช่น ประเพณีเลี้ยงผีปู่ย่าตายาย 
ประเพณีแฮกนา, ประเพณีเอามื้อ, ประเพณีสู่ขวัญควาย, 
ประเพณีบูชาพุมท้างและแม่โพสพ เป็นต้น 

 
  การติดตามสถานการณ์ด้านประชากรและ
สังคมวัฒนธรรมเปรียบเทียบกับผังภาคเหนือ พ.ศ.2600 

การติดตามด้านเป้าหมาย 
 เป้าหมาย : จำนวนประชากร 
 เป้าหมายประชากร พ.ศ. 2555 คือ 12.38  
ล้านคน พบว่าประชากรจริง พ.ศ. 2555 มีจำนวน  11.80 
ล้านคน โดยมีจำนวนประชากรต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด
ไว้ประมาณ 580,000 คน 
 แนวโน้มของประชากรในช่วง 7 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 
2548-2555) มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงลดลงอย่างต่อเนื่องจาก 
11,883,514 คน ใน พ.ศ. 2548 (ปีฐาน) เป็น 11,793,830 
คน ใน พ.ศ. 2552 และปรับตัวเพิ ่มข ึ ้นเล ็กน้อยเป็น 
11,802,566 คน ใน พ.ศ. 2555 โดยมีอัตราการเปลี่ยนแปลง
ลดลงเฉลี่ยร้อยละ -1.10 ต่อปี 
 เมื่อพิจารณาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงจำนวน
ประชากรของภาคเหนือในช่วง 10 ปี (พ.ศ. 2549-2559) 
ที่ผ่านมา พบว่าภาคเหนือมีแนวโน้มอัตราการเพิ่มของ
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ประชากรเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 0.16 ต่อปี ซึ่งลดลงจากเดมิ
เพียงเล็กน้อย 

เป้าหมาย : ประชากรเมืองและประชากรชนบท 
 เป้าหมายประชากรเมืองและชนบท พ.ศ. 2555 
มีการกำหนดประชากรเมือง 2.6 ล้านคน ประชากรชนบท 
9.78 ล้านคน มีสัดส่วนประชากรเมืองต่อประชากรชนบท
เท่ากับ 21.00 : 79.00 
 พ.ศ. 2555 พบว่ามีประชากรเมือง 4.39 ล้าน
คน ประชากรชนบท 7.41 ล้านคน มีสัดส่วนประชากร
เมืองต่อประชากรชนบทเท่ากับ 37.18 : 62.82 โดยมี
ประชากรเมืองสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด 1.79 ล้านคน 
และจำนวนประชากรชนบทต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด 
2.37 ล้านคน 
 ในช ่วง 7 ป ีท ี ่ผ ่านมา (พ.ศ. 2548 -2555) 
ประชากรเมืองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อันเป็นผล
มาจากการยกฐานะขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็น
เทศบาล โดยใน พ.ศ. 2548 ภาคเหนือมีจำนวนเทศบาล
ทั้งสิ้น 255 แห่ง และเพิ่มขึ้นเป็น 532 แห่ง ใน พ.ศ. 2555 
หรือเพิ่มข้ึน 277 แห่ง 
 เมื่อพิจารณาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงจำนวน
ประชากรเมืองของภาคเหนือในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา จะ
พบว่าปัจจัยทางด้านการบริหารการปกครองจะมีผลต่อ
การเพิ่มขึ้นของประชากรเมืองภายในพื้นที่ โดยเฉพาะการ
ยกฐานะขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาล โดย
จะเห็นได้จากการเพิ่มขึ ้นอย่างก้าวกระโดดของจำนวน
เทศบาลภายในพื้นที่จาก 284 แห่ง ใน พ.ศ. 2549 เป็น 
568 แห่ง ใน พ.ศ. 2559 หรือมีอัตราการเปลี่ยนแปลงถึง
ร้อยละ 100 

เป้าหมาย : โครงสร้างประชากร 
เป้าหมายโครงสร้างประชากร พ.ศ. 2555 

แบ่งเป็น 
- วัยเด็ก (0-4 ปี) ร้อยละ 5.91 
- วัยเรียน (5-19 ปี) ร้อยละ 20.97 
- วัยทำงาน (20-64 ปี) ร้อยละ 63.41 
- วัยสูงอายุ (65 ปีข้ึนไป) ร้อยละ 9.71 
พ.ศ. 2555 โครงสร้างประชากร พบว่า 
- วัยเด็ก (0-4 ปี) ร้อยละ 5.32 
- วัยเรียน (5-19 ปี) ร้อยละ 18.96 
- วัยทำงาน (20-64 ปี) ร้อยละ 66.18 
- วัยสูงอายุ (65 ปีข้ึนไป) ร้อยละ 9.50 
โดยเม ื ่ อพ ิจารณาส ัดส ่วนของโครงสร ้าง

ประชากรพบว่าม ีส ัดส ่วนเป็นไปในทิศทางเด ียวกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากรของภาคในช่วง 7 ปีที ่ผ ่านมา (พ.ศ. 2548-
2555) พบว่าในภาพรวมภาคจะมีสัดส่วนและจำนวน
ประชากรวัยแรงงานมากที่สุด ส่วนประชากรวัยเด็กเป็น

กลุ่มอายุที ่มีแนวโน้มของจำนวนและสัดส่วนประชากร
ลดลงอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ประชากรวัยสูงอายุกลับมี
ส ัดส ่วนเพิ ่มข ึ ้นส ูงอย่างต่อเนื ่อง  ในอนาคตอันใกล้
ภาคเหนือกำลังจะก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมสูง
วัยโดยสมบูรณ์ (Aging Society) เป็นสังคมที่มีสัดส่วน
ประชากรอายุ 60 ปีข้ึนไปในอัตราเท่ากับหรือมากกว่ารอ้ย
ละ 20 ข้ึนไป 

การติดตามด้านนโยบาย 
นโยบาย : พัฒนาพื้นที่ประวัติศาสตร์และ

ศิลปวัฒนธรรมและบริเวณโดยรอบของภาคเหนือให้เป็น
มรดกทางวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เป็นที่น่าภาคภูมิใจของ
ชนรุ่นหลัง 

พื้นที่แหล่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรรม
ของภาคเหนือทั ้งที ่เป็นอุทยานประวัติศาสตร์ ชุมชน
โบราณ โบราณสถาน กระจายอยู่ในหลายจังหวัดของ
ภาคเหนือ โดยมีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่สมัยแรก ๆ 
ของการตั้งถิ่นฐานของประเทศไทย สิ่งเหล่านี้มีคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ระดับประเทศและระดับโลก โดยเฉพาะพื้นที่
ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน ได้แก่  

มรดกโลก  ที่อยู่ในเขตภาคเหนือมีมากถึง 
3 แห่ง คือ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย  อำเภอเมือง 
จังหวัดสุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย  อำเภอ
ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย และอุทยานประวัติศาสตร์
กำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 

พื ้นที ่เมืองประวัติศาสตร์ ได้แก่ เมือง
ประวัติศาสตร์น่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เมือง
ประวัติศาสตร์เชียงแสน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
เมืองประวัติศาสตร์เวียงกุมกาม อำเภอสารภี  จังหวัด
เชียงใหม่ เมืองประวัติศาสตร์หริกุญไชย อำเภอเมือง 
จังหวัดลำพูน และอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ อำเภอ 
ศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

พ ื ้นท ี ่ เหล ่ านี้ เป ็นพ ื ้นท ี ่ท ี ่ ได ้ร ับการ
ดำเนินงานต่างๆ ทั้งด้านวิชาการ การอนุรักษ์ การพัฒนา 
ตลอดจนเปิดให้บริการเป็นแหล่งท่องเที่ยว นโยบายด้านนี้
ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานสำรวจ ศึกษา เพื่อจัดทำ
ข้อมูลให้เป็นระบบสากล แล้วนำมาสู่แนวทางการพัฒนา
ด้านต่างๆ ทั้งการบูรณะปฏิสังขรณ์ การปรับปรุงภูมิทัศน์ 
เพื ่อให้เป็นแหล่งเรียนรู ้ และแหล่งสร้างรายได้ให้กับ
ประชาชนและประเทศ ซึ่งเป็นไปตามทิศทางการพัฒนา
ประเทศ 

นโยบาย :  พัฒนาแหล่งประวัติศาสตร์
และศิลปวัฒนธรรมที่อยู ่ในเขตเมืองให้เป็นพื ้นที่ดำรง
รักษาไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมท่ีสวยงามทางวัฒนธรรม 

มีความพยายามเร่งการพัฒนาความเจริญ
ในทุกพื ้นที ่ โดยมักจะขาดความตระหนักถึงพื ้นที ่ที ่มี
ความสำคัญทางประวัติศาสตร์ การขาดความชัดเจนและ
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ความเข้มงวดในการพัฒนาพื ้นที ่ประวัต ิศาสตร์และ
ศิลปวัฒนธรรม ทำให้เกิดความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์
ที่ดินบริเวณโดยรอบพื้นที่แหล่งประวัติศาสตร์โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในพื้นที่เมือง  ดังนั้นการกำหนดพื้นที่พัฒนาใน
แหล่งประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมจะเป็นการช่วย
ปกป้องสภาพแวดล้อมที่สวยงามกลับคืนมาดังเดิม ได้แก่  
พ ื ้ นท ี ่ ประว ัต ิศาสตร ์  เม ื อง โบราณ โบราณว ัตถุ  
ศิลปวัฒนธรรมสมัยล้านนาและเชียงแสน รวมถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย และพื้นที่ประวัติศาสตร์  
เมืองโบราณ โบราณวัตถุ ศิลปวัฒนธรรมรวมถึงแหล่ง
ท่องเที ่ยว ในจังหวัดน่าน เชียงใหม่ พิษณุโลก พิจิตร 
ลำปาง อุทัยธานี และจังหวัดนครสวรรค์ 

สอดคล้องตามนโยบายการพัฒนา ที่มุ่งให้
แหล่งประวัติศาสตร์ละศิลปวัฒนธรรมมีการพัฒนาให้เป็น
ศ ูนย ์ เร ียนร ู ้และแหล่งท ่องเท ี ่ยว ดำรงร ักษาไว ้ซึ่ง
สภาพแวดล้อมที่สวยงามทางวัฒนธรรม โดยสามารถอยู่
ร่วมในพ้ืนท่ีเมืองได้และมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างดี 

 
3.3 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ภาคเหนือมีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลาย 
และยังคงมีความอุดมสมบูรณ์อยู ่เป็นจำนวนมาก โดย
สามารถสรุปสถานการณ์การเปลี ่ยนแปลง ศักยภาพ 
ปัญหาและแนวโน้มของทรัพยากรธรรมชาติได้ดังนี้  

ทรัพยากรป่าไม้ ภาคเหนือเป็นที่ตั้งของป่าไม้
ตามกฎหมายจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติ
จำนวน 47 แห่ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าจำนวน 23 แห่ง 
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าจำนวน 16 แห่ง วนอุทยานแห่งชาติ
จำนวน 70 แห่ง สวนพฤกษศาสตร์จำนวน 3 แห่ง ป่า
สงวนแห่งชาติ 257 แห่ง ส่งผลให้พื้นที่บริเวณด้านตอน
เหนือและตะวันออกของภาค ไม่ว่าจะเป็นอำเภอบางมะ
ผ้า อำเภอปาย อำเภอขุนยวม อำเภอแม่ลาน้อย อำเภอ
แม่สะเรียง อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอแม่
แจ่ม อำเภอกัลยานิวัฒนา อำเภอสะเมิง อำเภอแม่แตง 
อำเภอเชียงดาว อำเภอเวียงแพง อำเภออมก๋อย จังหวัด
เชียงใหม่ อำเภอบ่อเกลือ อำเภอแม่ จริม อำเภอเวียงสา 
อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน อำเภอเวียงแก่น อำเภอเทิง 
อำเภอเวียงป่าเป้า อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 
อำเภอท่าสองยาง อำเภอสามเงา อำเภออุ้มผาง จังหวัด
ตาก อำเภอสอง อำเภอวังช้ิน อำเภอเด่นชัย อำเภอสูงเม่น 
จังหวัดแพร่ อำเภอบ้านโคก อำเภอน้ำปาด อำเภอพิชัย 
อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอวังเหนือ อำเภอแจ้
ห่ม อำเภองาว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ฯลฯ มี
ศักยภาพในการเป็นพื้นที่ต้นน้ำลำธารและช่วยสมดุลของ
ธรรมชาติ นอกจากนี้ ทรัพยากรป่าไม้ที่พบในภาคเหนือยัง

มีความหลากหลายทั้งในลักษณะของป่าดิบเมืองร้อน ป่า
สน ป่าเบญจพรรณ ป่าแดง ป่าหญ้า  

เม ื ่ อพ ิจารณาข ้อม ูลสถ ิต ิป่ า ไม ้ของศ ูนย์
สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 
ในช่วง พ.ศ.2548-พ.ศ.2558 พบว่า พื้นที่ป่าไม้ภาคเหนือ
มีจำนวนเพิ ่มขึ ้นจาก พ.ศ.2548 ที ่มีพื ้นที่ป่าไม้ทั ้งสิ้น 
55,863,118.75 ไร ่หรือประมาณ 89 ,380.99 ตาราง
กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 52.66 ของพื้นที่ภาคเหนือ เป็น
ขนาดเนื้อที่ 56,496,886.23 ไร่ หรือประมาณ 90,395.02 
ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 53.26 ของพื้นที่ภาคเหนือ 
ใน พ.ศ.2558 การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ ้นของพื้นที่ป่าไม้
จำนวนเล็กน้อยดังกล่าว เป็นผลมาจากส่วนราชการ 
ภาคเอกชนและประชาชนเห็นความสำคัญของป่าไม้มาก
ขึ ้น ประกอบกับแผนงานและโครงการสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้เกิดการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 
ของพื้นที่ประเทศ และการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของ
รัฐ เช่น โครงการแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ (โครงการ 
One Map) จึงส่งผลให้มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมและปลูกป่าเพื่อลดปัญหาการลดลงของ
พื้นที่ป่าไม้ในอดีต 

อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาข้อมูลสถิติการเกิด
ไฟป่าในภาคเหนือที่ พ.ศ.2559 มีจำนวนการเกิดไฟป่าสูง
ถึง 4,550 ครั้ง ก่อให้เกิดพื้นที่เสียหายกว่า 70 ,603 ไร่ 
ส่งผลให้เกิดความเสียหายทางธรรมชาติ ประกอบกับ
สถานการณ์การบุกรุกและเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ไปเป็น
พื ้นที ่เกษตรกรรมและพื ้นที ่เมือง ล้วนสะท้อนให้เห็น
แนวโน้มการลดลงของพื้นที่ป่าไม้ที ่อุดมสมบูรณ์และมี
ศักยภาพในการเป็นต้นน้ำลำธารในอนาคตทั้งสิ้น หากไม่มี
การดูแลและเฝ้าระวังอย่างมีประสิทธิภาพ 

ทรัพยากรดิน กลุ่มชุดดินที่พบในภาคเหนือมี
ความหลากหลายของประเภทกลุม่ชุดดนิมากถึง 49 กลุม่
ชุดดิน โดยพื้นท่ีส่วนใหญ่ของภาคเหนือมีลักษณะกลุม่ชุด
ด ินที ่  62 เช ่น ใน จ.เช ียงใหม่ จ.ลำพูน จ.ลำปาง  
จ.แม่ฮ่องสอน จ.กำแพงเพชร จ.ตาก จ.อุตรดิตถ์ จ.แพร่ 
จ.น ่าน ฯลฯ ด ินจะมีล ักษณะและสมบัติของดินไม่
แน่นอน มีทั้งดินลึกและดินตื้น และมีเศษหินหรือก้อนหิน
ปะปน อย่างไรก็ตาม พื้นที่ท่ีมีการกระจายตัวของกลุ่มชุด
ดินที ่ 29 และ 48 เช่นในบริเวณ จ.ลำพูน จ.ลำปาง  
จ.อุตรดิตถ์ จ.แพร่ จ.น่าน จ.พะเยา จ.เชียงราย ฯลฯ ดิน
จะมีความเหมาะสมในการปลูกพืชไร่ ไม้ผลและไม้เมือง
หนาวได้เป็นอย่างดี 

เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรดินของ
พื้นที่ภาคเหนือในช่วงระยะเวลา พ.ศ.2550-พ.ศ.2560 
พบว่า ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเชิงปริมาณหรือคุณภาพอย่าง
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ชัดเจนเช่นทรัพยากรประเภทอ่ืน เนื่องจากทรัพยากรดินมี
ล ักษณะและคุณสมบัติเฉพาะตัวที ่ต ้องใช้ระยะเวลา
ยาวนานในการย่อยสลายและเปลี ่ยนแปลงคุณสมบัติ 
ทรัพยากรดินในพื้นที่ภาคเหนือจึงยังคงประสบกับปัญหา
ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำและปัญหาการพังทลายและ
ชะล้างของหน้าดิน ซึ่งแม้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่
เกี่ยวข้องจะตระหนักและรับทราบถึงคุณสมบัติและปัญหา
ทรัพยากรดิน และดำเนินโครงการต่าง ๆ มากมายเพื่อให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงคุณสมบัติและลักษณะ
ดินที ่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกพืช และสามารถใช้
ประโยชน์ทรัพยากรดินอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่
จากสภาพพื้นที่ที่มักประสบกับปัญหาภัยธรรมชาติและ
การใช้ประโยชน์ท่ีดินที่ไม่สอดคล้องกับสมรรถนะของที่ดิน
และหลักการอนุรักษ์ดินและน้ำ อาจก่อให้เกิดความอุดม
สมบูรณ์ของดินลดลงและปัญหาการพังทลายและชะล้าง
ของหน้าดินที่ทวีความรุนแรงมากข้ึนได้ในอนาคต 
 ทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรน้ำของภาคเหนือ
ในช่วง พ.ศ.2550-พ.ศ.2560 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใน
แง่มุมของประเภท จำนวนและที่ตั้งของทรัพยากรน้ำแต่
อย่างใด กล่าวคือ  

- พื้นที่ลุ่มน้ำหลักสำคัญของภาคเหนือ
ประกอบด้วยลุ่มน้ำสาละวิน ลุ่มน้ำโขงตอนบนลุ่มน้ำกก 
ลุ่มน้ำปิง ลุ่มน้ำวัง ลุ่มน้ำยม ลุ่มน้ำน่าน ลุ่มน้ำสะแกกรัง 
ลุ่มน้ำป่าสักและลุ่มน้ำเจ้าพระยา 

- พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำจำแนกตามมติ
คณะรัฐมนตรี มีครอบคลุมทั้ง พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 1A 
1B 2 3 4 และช้ันคุณภาพลุ่มน้ำท่ี 5 โดยพื้นท่ีช้ันคุณภาพ
ลุ่มน้ำที่มีขนาดมากท่ีสุด ได้แก่ พ้ืนท่ีช้ันคุณภาพลุ่มน้ำที่ 5 
(คิดเป็นร้อยละ 34 ของพื้นที่ภาคเหนือ)  

- พื ้นที ่ช ุ ่มน้ำที ่ข ึ ้นทะเบียนและอยู่
ภายใต้ความดูแลรับผิดชอบของสำนักงานงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม ตั ้งแต่  
พ.ศ.2542 จนถึงปัจจุบันในภาคเหนือมีจำนวนทั ้งสิ้น 
10,573 แห่ง โดยเป็นพื้นที่ชุ ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับ
ระหว่างประเทศท่ีขึ้นทะเบียนแรมซาร์ไซต์ พื้นที่ชุ่มน้ำที่มี
ความสำคัญระดับนานาชาติ พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญ
ระดับชาติ และพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับท้องถิ่น 
อันมีคุณค่าทางชีวภาพและความหลากหลายของระบบ
นิเวศ เช่น บึงบอระเพ็ด เป ็นพื ้นที ่ ชุ่ มน้ำที ่ม ีความ
หลากหลายทางชีวภาพของพันธุ ์นก พื้นที่ชุ ่มน้ำในเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งมีความสำคัญในฐานะเป็น
แหล่งพันธุ ์ปลาน้ำจืดเขตร้อนที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก 
เป็นต้น 

- แหล่งน้ำผิวดินตามธรรมชาติที่สำคัญ
ของภาคเหนือ ได้แก่ แม่น้ำปิง แม่น้ำวัง แม่น้ำยม แม่น้ำ
น่าน แม่น้ำกก แม่น้ำอิง แม่น้ำกวง แม่น้ำปาย แม่น้ำลี้ 
เป็นต้น  

- แหล่งน้ำบาดาลจะพบบริเวณแอ่งต่าง 
ๆ ซึ ่งคิดเป็นปริมาณน้ำเก็บกักรวมทั้งสิ ้น 1 ,352 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร โดยแอ่งที่มีขนาดใหญ่และกักเก็บน้ำได้มาก
ที่สุด คือ แอ่งเชียงใหม่-ลำพูน  

- ภาคเหนือเป็นที่ตั้งของแหล่งนำ้พรุ้อน 
จำนวนมากถึง 66 แห่ง โดยกระจายตัวอยู ่ในจังหวัด
เชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัด
ลำพูน จังหวัดลำปาง จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน จังหวัด
สุโขทัย จังหวัดตาก จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดอุทัยธานี 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

อย่างไรก็ตาม เมื ่อพิจารณาสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงในเชิงพื้นที่และคุณภาพ ทรัพยากรน้ำมี
การเปลี่ยนแปลงท่ีสำคัญในประเด็นต่าง ๆ ดังนี ้

-  พ.ศ.2550-พ.ศ.2560 แหล่งน้ำและ
พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีการขึ้นทะเบียน โดยเฉพาะพื้นที่ชุ่มน้ำที่มี
ความสำคัญระดับท้องถิ ่น เช่น หนองฮ่าง อำเภอพาน 
จังหวัดเชียงราย หนองเล็งทราย อำเภอแม่ใจ จังหวัด
พะเยา กว๊านพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา บึงสีไฟ 
อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร หนองหลวง อำเภอเมือง อำเภอ
เวียงชัย จังหวัดเชียงราย ฯลฯ ยังคงถูกทำลายและมีสภาพ
เสื่อมโทรม อันเนื่องจากมีการใช้ประโยชน์พื ้นที่ชุ ่มน้ำ
อย่างเกินขีดความสามารถ การชะล้างพังทลายของดิน 
การเกิดตะกอนพัดพาตามลำธาร ลำห้วย ลำคลอง แม่น้ำ
สะสมในแหล ่งน ้ำ อ ่างเก ็บน ้ำทำให ้ต ื ้ นเข ิน การ
แพร่กระจายของสารพิษและสารเคมีในดิน น้ำใต้ดิน น้ำ
ผิวดิน การสร้างเขื่อน อ่างเก็บน้ำ โรงงานอุตสาหกรรม
และการขยายตัวของเมือง เป็นต้น นอกจากนี้ ในช่วง
ระยะเวลา พ.ศ.2550-พ.ศ.2560 พื ้นที ่ช ุ ่มน้ำ ทั ้งใน
ลักษณะหนอง คลอง บึง ฯลฯ ยังมิได้มีการสำรวจและขึ้น
ทะเบียนเพิ่มเติมจากเดิมแต่อย่างใด 

- พ.ศ .2550-พ .ศ .2560 เก ิ ดการ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำ โดยเกิดความเสื ่อมโทรมของ
คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินและพื้นที่ชุ่มน้ำต่าง ๆ เช่น 
บึงบอระเพ็ด มีการเปลี่ยนแปลงจากคุณภาพน้ำระดับ
พอใช้หรือประเภทที่ 3 เป็นคุณภาพน้ำเสื่อมโทรมหรือ
ประเภทที ่  4 เป ็นต ้น เก ิดการตื ้นเข ินของแหล่งน้ ำ
ธรรมชาติจากการพังทลายของดิน การประสบปัญหาน้ำ
ท่วมในฤดูฝน โดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนเมือง เช่น เมือง
เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง อำเภอเมือง จังหวัด
สุโขทัย เป็นต้น  
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นอกจากนี ้ จากการเป็นที ่ตั ้งของพื ้นที่
อ ุตสาหกรรมและอยู ่อาศัยของประชากรจำนวนมาก 
ภาคเหนือยังมีการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรน้ำในแง่มุมของ
ความต้องการใช้น้ำในปริมาณที่สูงข้ึน การขาดแคลนน้ำใน
ฤดูแล้งโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มน้ำสาละวิน ลุ่มน้ำกก ลุ่มน้ำ
วัง ลุ่มน้ำยม และลุ่มน้ำสะแกกรัง 
 ทรัพยากรแร่ ภาคเหนือม ีความอุดม
สมบูรณ์ของทรัพยากรแร่ภาคหนึ่งของประเทศ เนื่องจาก
มีสภาพพื้นที่เป็นภูเขา เนินเขา และแอ่งแผ่นดินท่ีผ่านการ
สึกกร่อนและมีการเปลี่ยนแปลงของแผ่นดิน โดยเฉพาะ
ตอนเหนือและตะวันตกของภาคที่เป็นแหล่งสะสมของแร่
หลายชนิด เช่น ลิกไนต์ สังกะสี ดินขาว ยิปซัม หินอ่อน 
ทองคำ ปิโตรเลียม ฯลฯ การเป็นแหล่งแร่ต่าง ๆ ข้างต้น 
ก่อให้เกิดประโยชน์ต ่อการดำเนินภาคอุตสาหกรรม
มากมาย เช่น การเป็นแหล่งหินก่อสร้าง นำไปสู่การพัฒนา
อุตสาหกรรมก่อสร้างบ้านเรือน อาคาร ถนน สะพาน เป็น
ต้น นอกจากน้ี ยังก่อให้เกิดการจ้างงาน การเพิ่มพูนรายได้
ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น และการสนับสนุนให้ประเทศ
ก้าวสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรม 

พื้นที่ที ่มีศักยภาพในการเป็นแหล่งแร่มี
มากมาย ได้แก่ อำเภอบ้านไร่ อำเภอลานสัก–หนองฉาง 
อำเภอสว่างอารมณ์-ทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมือง 
อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอบ้านไร่ อำเภอหนอง
ฉาง อำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานี จังหวัดนครสวรรค์ 
อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ อำเภอชนแดน อำเภอชนแดน 
อำเภอวัวโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอปาย อำเภอแม่ลา
น้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอแม่อาย อำเภอฝาง อำเภอ
เชียงดาว อำเภอสะเมิง อำเภอแม่แจ่ม อำเภอจอมทอง 
อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอแม่ทา อำเภอบ้าน
โฮ่ง จังหวัดลำพูน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก อำเภอ
พรานกระต่าย อำเภอเมืองกำแพงเพชร อำเภอคลองลาน 
อำเภอขาณุวรลักษณ์บุรี จังหวัดกำแพงเพชร เป็นต้น 

แนวโน ้มการพ ัฒนาทร ัพยากรแร ่ ใน
อนาคต จะเป ็นการพัฒนาและใช ้ประโยชน์ภายใต้
กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี กฎระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐและเอกชน และเป็นไปตาม
แนวทางการจัดการแร่ตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
แร่ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) แผนแม่บทการบริหารจัดการ
แร่ พ.ศ.2560-2564 และพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2560 
ซึ่งมีแนวทางการบริหาร จัดการทรัพยากรแร่ที่สำคัญ คือ 
การจำแนกเขตแหล่งแร่ การบูรณาการวางแผนการใช้
ประโยชน์และดูแล จัดการทรัพยากรแร่ร่วมกันระหว่าง
พื ้นที ่ ระหว่างจังหวัดในภาคมากขึ ้น นอกจากนี ้ ยังมี
แนวโน้มของการจัดทำบัญชีทรัพยากรแร่ที่มีความชัดเจน

ถึงเขตแหล่งแร่เพื ่อการทำเหมือง พื ้นที ่หรือชนิดแร่ที่
สมควรสงวน หวงห้ามหรืออนุรักษ์ไว้ จึงช่วยทำให้เกิดการ
สงวนและอนุรักษ์ทรัพยากรแร่ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

 ความหลากหลายทางน ิ เวศว ิทยา    
ความอุดมสมบูรณ์และหลากหลายของพันธุ์พืชและสัตว์
ป่าในภาคเหนือเป็นผลมาจากการเป็นที่ตั ้งของอุทยาน
แห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่าและ
พื้นที่ป่าไม้ตามกฎหมายต่าง ๆ โดยชนิดพันธุ์ไม้ที่พบ เช่น 
สัก ตะแบก ประดู่ แดง มะเกิ้ม สมอไทย กาสามปีก สลี
นก กระบก ซ้อ ไผ่ ฯลฯสำหรับสัตว์ป่าท่ีพบ ได้แก่ นกเขา
เขียว นกเขาเขียวก้านตองท้องสีส้ม นกเปล้าธรรมดา นก
หัวขวานใหญ่สีเทา นกปรอดเหลืองหัวจุก เหยี่ยวดง เก้ง 
หมูป่า เสือปลา กระจง กระเล็นปลายขนหูสั้น กระรอก 
ฯลฯ โดยพื ้นที ่ที ่ม ีศักยภาพในการเป็นพื ้นที ่ที ่มีความ
หลากหลายทางชีวภาพ ได้แก่ อำเภอบางมะผ้า อำเภอ
ปาย อำเภอขุนยวม อำเภอแม่ลาน้อย อำเภอแม่สะเรียง 
อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอแม่แจ่ม อำเภอ
กัลยานิวัฒนา อำเภอสะเมิง อำเภอแม่แตง อำเภอเชียง
ดาว อำเภอเวียงแพง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 
อำเภอบ่อเกลือ อำเภอแม่ จริม อำเภอเวียงสา อำเภอนา
น้อย จังหวัดน่าน อำเภอเวียงแก่น อำเภอเทิง อำเภอเวียง
ป่าเป้า อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย อำเภอท่าสองยาง 
อำเภอสามเงา อำเภออุ ้มผาง จังหวัดตาก อำเภอสอง 
อำเภอวังชิ ้น อำเภอเด่นชัย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 
อำเภอบ้านโคก อำเภอน้ำปาด อำเภอพิชัย อำเภอท่าปลา 
จังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอวังเหนือ อำเภอแจ้ห่ม อำเภองาว 
อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ฯลฯ 

 ภาวะมลพิษ จากผลการตรวจวัดคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ.2550-พ.ศ.2559 ของกรมควบคุมมลพิษ 
แม้ภาคเหนือไม่ประสบกับปัญหามลพิษทางอากาศและ
เสียง แต่ในส่วนคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดินภาคเหนื อ 
พบว่า แหล่งน้ำผิวดินหลาย ๆ แห่ง ไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำกก 
แม่น้ำปิง กว๊านพะเยามีคุณภาพน้ำระดับพอใช้หรือ
ประเภทท่ี 3 และแหล่งน้ำผิวดินแม่น้ำกวง บึงบอระเพ็ดมี
คุณภาพน้ำระดับเสื่อมโทรมหรือประเภท 4  

การประสบปัญหาความเสื ่อมโทรมและ
มลพิษทางน้ำดังกล่าว นำมาซึ่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ
ในน้ำและการดำรงชีวิตของประชาชนบริเวณเส้นทางน้ำ
ไหลผ่าน อันได้แก่ อำเภอบางมูลนาก อำเภอเมือง จังหวัด
พิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมือง อำเภอ
ท่าวังผา จังหวัดน่าน เทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลเมือง
ลำพูน เทศบาลนครลำปาง เทศบาลเมืองกำแพงเพชร 
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 

อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาสาเหตุของ
การเกิดปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีภาคเหนือ ไม่
ว่าจะเป็นการเกิดปัญหามลพิษทางน้ำจากการระบายของ
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เสียจากโรงงานอุตสาหกรรมและแหล่งชุมชนขนาดใหญ่ 
การตรวจพบฝุ่นละอองและหมอกควันในบรรยากาศอันมี
สาเหตุสำคัญมาจากการเกิดไฟป่า (ข้อมูลสถิติการเกิดไฟ
ป่าของภาคเหนือ พ.ศ.2559 ที่มีพ้ืนท่ีเสียหายจากการเกิด
ไฟป่าถึง 70,603 ไร่) และการดำเนินกิจการของโรงงาน
อุตสาหกรรม ฯลฯ ล้วนสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มการทวี
ความรุนแรงของปัญหาที่มากยิ่งขึ้นในอนาคตได้ หากไม่มี
วางแผนการป้องกันและแก้ไขท่ีมีประสิทธิภาพ 

จากข ้อม ูลท ี ่ กล ่ าวข ้ างต ้น  เม ื ่ อต ิดตาม
สถานการณ ์ทร ัพยากรธรรมชาต ิและส ิ ่ งแวดล ้อม
เปร ียบเทียบกับกลยุทธ์และแผนงานที ่กำหนดไว้ใน 
ผ ังภาค 2600 พบว ่า โครงการภายใต ้กลย ุทธ ์และ 
แผนงานต่าง ๆ นั้น แม้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์
ทร ัพยากรธรรมชาต ิและส ิ ่ งแวดล ้อมท ี ่ ย ั งต ้องมี  
การดำเนินการดูแล รักษา ฟื ้นฟูและเฝ้าระวัง แต่ใน
รายละ เอ ียดเป ้ าหมายและพ ื ้นท ี ่ เป ้ าหมายย ั งมี  
ความไม ่ครอบคล ุมและเหมาะสมก ับสถานการณ์
ทรัพยากรธรรมชาติในภาค อีกทั้งจากการขาดบุคคลากร
และงบประมาณในการดำเนินการ ตลอดจนการขาด
การบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงาน ส่งผลให้การ
ดำเนินกลยุทธ์และแผนงานยังไม่สัมฤทธ์ิผลตามที่ตั้งไว้  

ข ้อเสนอแนะในการปร ับปร ุงกลย ุทธ ์และ
แผนงานในอนาคต จึงควรมีการดำเนินการทบทวนและ
ระบุพื ้นที ่ดำเนินการและเป้าหมายที ่สอดคล้องและ
เหมาะสมกับสภาพพื ้นที ่  การระบุงบประมาณและ
หน่วยงานดำเนินการที่ชัดเจน นอกจากนี้ ในส่วนของการ
ปรับปรุงรายละเอียดกลยุทธ์และแผนงาน ควรกำหนด
แผนงานและกลยุทธ์ในเชิงพื้นที่ให้มากขึ้น เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมให้เกิดการควบคุมและดูแลการใช้ประโยชน์ที่ดิน
และการดำเนินการวางและจัดทำผังเมือง ทั้งในระดับภาค 
จังหวัดและท้องถิ ่น อันนำไปสู่การอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ 

การต ิดตามสถานการณ ์ด ้ านทร ัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปรียบเทียบกับผังภาค 2600 
 เมื่อติดตามสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเปรียบเทียบกับกลยุทธ์และแผนงานที่กำหนด
ไว ้ในผ ังภาค 2600 พบว่า โครงการภายใต้นโยบาย 
และแผนงานต ่าง  ๆ น ั ้น แม ้ม ีความสอดคล ้องกับ
สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อมที ่ยัง 
ต้องมีการดำเนินการดูแล ร ักษา ฟื ้นฟูและเฝ้าระวัง 
แต่ในรายละเอียดเป้าหมายและพื ้นที ่ เป ้าหมายยัง 
ม ีความไม่ครอบคลุมและเหมาะสมกับสถานการณ์
ทรัพยากรธรรมชาติในภาค  

 นอกจากน ี ้  จากการขาดบ ุคคลากรและ
งบประมาณในการดำเนินการ ตลอดจนการขาดการบรูณา
การการทำงานระหว่างหน่วยงาน ส่งผลให้การดำเนิน
นโยบาย กลยุทธ์และแผนงานยังไม่สัมฤทธิ์ผลตามที่ตั้งไว้ 
ข ้อเสนอแนะในการปรับปรุงในอนาคตจึงควรมีการ
ดำเนินการทบทวนและระบุพ้ืนท่ีดำเนินการและเป้าหมาย
ที ่สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพพื ้นที ่  การระบุ
หน่วยงานดำเนินการที่ชัดเจน นอกจากนี้ ในส่วนของการ
ปรับปรุงรายละเอียด ควรกำหนดแผนงานในเชิงพื้นที่ให้
มากขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการควบคุมและดูแล
การใช้ประโยชน์ที่ดินและการดำเนินการวางและจัดทำผัง
เมือง ทั้งในระดับภาค จังหวัดและท้องถิ่น อันนำไปสู่การ
อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างมีประสิทธิภาพ  
  นโยบาย  : การอน ุ ร ั กษ ์  และฟ ื ้ นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กลับคืนสู่สภาพที่
สมดุลเพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและความ
สมดุลของระบบนิเวศ อันเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญ
ของประเทศ  
  สิ่งแวดล้อมธรรมชาติของภาคเหนือนับเป็น
มรดกทางธรรมชาติที่มีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์เป็นอย่าง
ยิ่ง ซึ ่งในอดีตที่ผ่านมาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติเหล่านี้ถูก
พัฒนาและนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ โดยขาดการ
วางแผนการจัดการ และไม่ได้คำนึงถึงคุณค่าและศักยภาพ
ของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ทำให้สิ ่งแวดล้อมธรรมชาติ
หลายพื้นที่ถูกทำลายและลดคุณค่าความสำคัญลง ซึ่งการ
ดูแลรักษาและการใช้ประโยชน์อย่างระมัดระวัง เพื่อให้
สอดคล้องกับคุณค่าและความสำคัญของสิ ่งแวดล้อม
ธรรมชาตินั ้น ๆ มิได้เป็นเพียงเพื ่อผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจของประเทศเท่านั ้น แต่คุณค่าที ่สำคัญของ
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ คือมรดกอันล้ำค่า ซึ่งจะหาสิ่งอื่นมา
ทดแทนไม่ได้ จึงเห็นควรที่จะต้องมีการอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้ม
ธรรมชาติที่หายาก ในขณะเดียวกัน ก็จะต้องมีการอนุรักษ์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติที ่ถูกรบกวน หรือถูก
ทำลายให้ฟื้นคืนสู่สภาพเดิมให้ดีขึ้น  
  ดังนั ้นการสงวน คุ ้มครอง อนุรักษ์ และ
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ที่อยู่ในสภาพเสื่อมโทรม หรือมี
จำนวน/ปริมาณลดน้อยลง ให้อยู ่ในสภาพที่ดีขึ ้น หรือ มี
จำนวน/ปริมาณเพิ่มขึ ้นอยู่ในระดับสมดุลของระบบนิเวศ 
และสนับสนุนการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการดำรงชีวิตของชุมชนท้องถิ่น
อย่างยั ่งยืนและเป็นธรรม รวมทั้งดำเนินการการศึกษา 
วิจ ัย และพัฒนาองค์ความรู ้ท ี ่ม ีล ักษณะเฉพาะ  เพื่อ
สน ับสน ุนงานด ้านการอน ุร ักษ ์  ร ักษา และฟ ื ้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ โดย
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คำนึงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่และคุณค่าที่สำคัญของ
ระบบนิเวศ  
  แม้โครงการภายใต้แผนงานสิ่งแวดล้อมในผัง
ภาคเหนือ พ.ศ. 2600 จะมีการถ่ายทอดสู่การดำเนินการ 
เช่น โครงการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลาย
ทรัพยากรป่าไม้ ดำเนินการโดยสำนักงานอุทยานแห่งชาติ
ประจำพื้นที่ต่าง ๆ ในภาคเหนือ ฯลฯ แต่ยังไม่สัมฤทธิ์ผล
เท่าที่ค่วร อันเนื่องจากประสบกับปัญหาและอุปสรรคต่าง 
ๆ ได้แก่  การขาดการบูรณาการของแผนงานและการ
ดำเนินงานทั้งระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงาน
ภาครัฐและชุมชน และการขาดการจัดสรรงบประมาณ 
การขาดการถ่ายทอดความรู้และแผนงานที่กำหนดไว้สู่
การปฏิบัติ 
 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงคือ 1) ดำเนินการ
ทบทวนพื ้นที ่เป ้าหมายในการดำเนินโครงการอย ่าง
ครอบคลุม พร ้อมทั ้งจ ัดลำดับพื ้นที ่ เร ่งด ่วนในการ
ดำเนินการ 2) จัดสรรงบประมาณและลำดับโครงการ
เร่งด่วน เพื่อก่อให้เกิดความสัมฤทธิ์ผลในทางปฏิบัติ 3)
ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่
เกี ่ยวข้องและชุมชน โดยการจัดประชุมหารือและวาง
แผนการดำเนินการร ่วมกัน นอกจากนี ้  การกำหนด
โครงการในแต่ละกลยุทธ์จะสัมฤทธิ์ผลมากขึ้น เมื่อบูรณา
การโครงการของแต่ละหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องกับการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต้องดำเนินการ
ในแต่ละปีเข้าไว้ด้วย  
 นโยบาย  : สงวน อนุรักษ์ ฟื ้นฟู และคุ้มครอง 
ป้องกันพื้นที่ต้นน้ำลำธารของภาคให้เอื้อต่อการใช้ประโยชน์ 
อย่างยั ่งยืน เพื ่อเป็นฐานทางทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนสร้างความสมดุลของระบบนิเวศ 
 ภาคเหนือเป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธารที่สำคัญ
ของประเทศหลายสาย โดยพื้นที่ลุ่มน้ำในภาคมี 6 ลุ่มน้ำ
หลัก และ 1 ลุ่มน้ำย่อย หล่อเลี้ยงพ้ืนท่ีในเขตภาคเรื่อยลง
มาจนถึงพื้นที่ราบลุ่มในเขตภาคกลางและไหลลงสู่ทะเล
อ่าวไทย  จากการติดตามควรมีการสร้างจิตสำนึกให้
เยาวชนได้ตระหนักถึงคุณค่า ของทรัพยากรป่าไม้และ
ความสำคัญของ การมีส่วนร่วมในการดูแลรกัษาทรัพยากร
ป่าไม้ โดยการให้ความรู้ทั ้งในระบบการศึกษาและนอก
ระบบสถาบันการศึกษา  
 นโยบาย : คุ้มครองและฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ในส่วน
ที่เสื่อมโทรม เพื่อเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารและสร้างความ
อุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรให้แก่พื้นที่ภาค 
 ปัญหาการบุกรุกและตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่ต้น
น้ำลำธารของภาคแต่ละปีมีเป็นจำนวนมาก  ส่งผลให้เกิด
การชะล้างพังทลายหน้าดินจากพ้ืนที่สูงหรือพ้ืนที่ต้นน้ำลำ
ธารและไหลลงสู่แหล่งน้ำ หรือลำน้ำสาขา โดยเฉพาะ
อย่างยิ ่งในฤดูฝนหรือฤดูน้ำหลาก ทำให้น้ำมีสภาพขุ่น 

หรือการปนเปื้อนของตะกอนดินสูง ส่งผลให้เกิดการทับ
ถมของตะกอนในลำน้ำให้มีสภาพตื้นเขิน  ความสามารถ
ในการกักเก็บน้ำของแหล่งน้ำและ   ลำน้ำลดลง โดย
ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินของประชากรที่อาศัยอยู่ใน
บริเวณพื้นที่สูงหรือพื้นที่ต้นน้ำ     ลำธาร จึงควรส่งเสริม
ความรู ้และความเข้าใจในการอนุรักษ์ดินและน้ำ การ
จัดการที่ดินที่เหมาะสมหรือวิธีการใช้ที่ดินที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของ  
 นโยบาย : การจัดการลุ่มน้ำอย่างมีส่วนร่วม 
เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน    
 สภาวะแวดล้อมของพื้นที่อยู่ในภาวะวิกฤต ขาด
การวางแผนการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมและเป็น
ระบบ ก่อให้เกิดปัญหาทั้งในบริเวณพื้นที่ต้นน้ำลำธารลง
มาสู่พื้นที่ตอนล่าง โดยการจัดการลุ่มน้ำเป็นกรอบของ
กระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน และการใช้ที่ดิน
บนพื้นที่สูงอย่างยั ่งยืน ซึ ่งสอดคล้องและเชื ่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาขาเกษตร เกี่ยวกับการฟื้นฟแูละ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการเกษตรยั่งยืน จึงควร
ส่งเสริมยุทธศาสตร์การจัดการลุ่มน้ำ เป็นยุทธศาสตร์ที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ  โดย
จัดทำนโยบายและแผนการจัดการลุ่มน้ำของภาคเหนือ
ตอนบน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน และ
ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ  
 นโยบาย : คุ้มครองและฟื้นฟูแหล่งพื้นที่ชุ่มน้ำ 
ให้เกิดการอนุรักษ์ควบคู่การใช้ประโยชน์ เพื่อให้เกิดสมดุล
ของระบบนิเวศและรักษาคุณค่าความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 
 พื้นที่ชุ่มน้ำเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของประชาชน 
เพราะเป็นแหล่งความหลากหลายทางชีวภาพ ปัจจุบัน
พื้นที่ชุ่มน้ำถูกทำลายและเสื่อมโทรมไปมาก เนื่องจากมี
การใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ำอย่างเกินขีดความสามารถใน
การฟื้นคืน การกำหนดแนวทางการดำเนินงานส่งเสรมิการ
อนุรักษ์ ป้องกัน และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพใน
พื้นที่ชุ่มน้ำ และพื้นที่ต้นน้ำลำธาร และสนับสนุนการใช้
ประโยชน์พ้ืนท่ีชุมน้ำอย่างยั่งยืน 
 นโยบาย :  การจัดสรรน้ำที่เหมาะสม และเป็น
ธรรมสำหรับการใช้น้ำด้านต่างๆ   
 ตอบสนองตามความจำเป ็นพ ื ้นฐานด ้าน
เกษตรกรรมและอุปโภคบริโภค โดยจัดลำดับความสำคัญ
ของประเภทการใช้น้ำในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้มีการใช้น้ำ
อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ภายใต้กติกาการจัดสรรน้ำ
ที ่ชัดเจน และให้ผู ้ใช้น้ำมีส่วนรับผิดชอบในการได้รับ
บริการ 
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 นโยบาย :  สนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
พร้อมทั ้งกำหนดรูปแบบการมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการน้ำ การอนุรักษ์แหล่งน้ำและการตรวจสอบดูแล
คุณภาพน้ำ       
 ควรมีการศึกษาวิจ ัย พัฒนา ฝึกอบรม และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
เรื่องการบริหารจัดการน้ำ การจัดตั้งเครือข่ายการสร้าง
จิตสำนึกและส่งเสริมการใช้น้ำอย่างประหยัด และเพิ่มเติม
องค์ความรู้ในการจัดทำผังบริหารจัดการน้ำ ให้มีความ
เหมาะสม ตามสถานการณ์ และรองรับการะบวนการการ
ตัดสินใจ 
 
3.4 ภัยพิบัติ 

ภาคเหนือประสบปัญหาภัยพิบัติหลายรูปแบบ 
ทั ้งน ี ้ โดยสามารถสรุปสถานการณ์การเปลี ่ยนแปลง 
ศักยภาพ ปัญหาและแนวโน้มของภัยพิบัติแต่ละประเภท
ได้ดังนี้ 

พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย พื้นที่ที่ได้รับ
ความเสียหายจากภัยน้ำท่วมซ้ำซ้อนมากที่สุด คือ บริเวณ
จังหวัดพิจิตร รองลงมาคือพื้นที่ในจังหวัดสุโขทัย จังหวัด
พิษณุโลก จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัด
อุตรดิตถ์ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแพร่ ตามลำดับ 
การกระจุกตัวของพื้นที่ประสบภัยพิบัติยังคงอยู่ในบริเวณ
ลุ่มน้ำน่าน ซึ ่งมีแนวโน้มที่จะประสบปัญหาภัยพิบัติน้ำ
ท่วมอย่างต่อเนื่องในอนาคต โดยเกิดจากปริมาณน้ำสะสม
ที่ไหลบ่าจากบริเวณเทือกเขาและพื้นที่ราบสูงมายังมารวม
บริเวณพื้นที่ลุ่มแม่น้ำ รวมถึงพื้นที่ป่าไม้ที ่มีปริมาณลด
น้อยลงทำให้พื้นที่ชะลอน้ำฝนมีไม่เพียงพอ ประกอบกับ
น้ำฝนที่มีปริมาณมากกว่าพื้นที่จะสามารถถ่ายเทได้ ทำให้
พื้นที่ในภาคเหนือพบปัญหาน้ำท่วมรุนแรงบ่อยครั้ง 

 พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้ง พื้นที่เสี่ยงต่อ
การเกิดภัยแล้งสูง ได้แก่ พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัด
ลำพูน จังหวัดลำปาง จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดแพร่ จังหวัด
แม่ฮ ่องสอน จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดกำแพงเพชร 
จังหวัดตาก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดพิษณุโลก จังหวัด
อุทัยธานี และจังหวัดพิจิตร ซึ่งพื้นที่บางส่วนเป็นเขตเงา
ฝน ประกอบกับลักษณะของพื้นที่เป็นพื้นที่มีสภาพภูมิ
ประเทศที่มีความชันทำให้น้ำที่ผ่านเข้าสู่พื้นที่ไม่ว่าจะจาก
ฝนหรือน้ำท่าสามารถนำไปใช้ได้น้อยและเป็นระยะเวลา
ไม่นาน ประกอบกับลักษณะดินที่ไม่อุ้มน้ำ และไม่มีพื้นที่
สำหรับเก็บน้ำท่ีเพียงพอไว้ใช้ในฤดูแล้ง 

 พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มหรือโคลนถล่ม 
พื้นที่ท่ีเกิดภัยพิบัติดินถล่มมักเกิดบริเวณพื้นที่ตามแนวทิว
เขาต่าง ๆ หน้าผาที่เป็นหินผุพังง่าย ซึ่งมักก่อให้เกิดเป็น
ชั้นดินหนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณที่หินรองรับช้ัน
ดินนั้นมีความลาดชันสูง และเป็นชั้นหินที่ไม่ยอมใหน้้ำซึม

ผ่านได้สะดวก หรือแนวภูเขาที่ถูกแปรสภาพหน้าดินจาก
พื้นที่ป่าไม้เป็นพื้นที่สวน ไร่นา ซึ่งมักสร้างความเสียหาย
ให้กับพ้ืนท่ีชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรม  

 พื้นที่เสี ่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหว พื้นที่ใน
ภูมิภาคนี้มีรอยเลื่อนกระจายตัวอยู่อย่างมากในพื้นที่ จึง
เป็นภูมิภาคที่มักประสบกับภัยแผ่นดินไหวบ่อยครั้ง ซึ่ง
ตำแหน่งของรอยเลื ่อนพบในบริเวณทางทิศเหนือ ทิศ
ตะวันตกและทางทิศตะวันออกของพื้นที่ ซึ่งมีความรุนแรง
อยู่ในระดับที่สูงมากเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่น พบว่าพื้นที่
ส่วนใหญ่ในภาคเหนืออยู่ในพ้ืนท่ีเขต 2ก และเขตพื้นท่ี 2ข 
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการเกิดแผ่นดินไหวรุนแรง
ที่สุดของประเทศไทย 

 พ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า ไฟป่าที่ปรากฎใน
ภาคเหนือมักพบในพื้นที่ป่าที่ใกล้เคียงพื้นที่เกษตรรวมถึง
พื้นที่ป่าเนื ่องจากการดำเนินกิจกรรมบางประเภทของ
ชาวบ้านในพื้นที่ในส่วนนั้น การเกิดไฟป่านั้นถือเป็นปัญหา
ที่รุนแรงของพื้นที่ภาคเหนือและยังส่งผลในด้านการก่อ
มลพิษทั้งในพื้นที่ประสบปัญหาไฟป่าและพื้นที่ข้างเคียง 
ทำให้เกิดสภาวะมลพิษในอากาศเป็นเวลายาวนานหลัง
การเกิดไฟป่า การเกิดไฟป่ามีแนวโน้มเฉลี่ยลดลง พื้นที่ที่
ควรส่งเสริมการควบคุมและป้องกันเป็นพิเศษได้แก่พื ้นที่
จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื่องจากเป็น
พื้นที่ท่ีได้รับความเสียหายจากไฟป่าเป็นจำนวนมากที่สุด 

 พื้นที ่เสี ่ยงต่อภัยที ่เกิดขึ ้นจากมนุษย์ ด้วย
ลักษณะที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ทำให้พื้นที่ภาคเหนือเป็นที่ตั้ง
ของโรงงานอ ุตสาหกรรมไม ่มากน ัก  โดยม ีน ิ คม
อุตสาหกรรมตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีเพียง 2 แห่ง ในพื้นที่ 2 จังหวัด 
ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือในจังหวัดลำพูน และ
นิคมอุตสาหกรรมพิจิตรในจังหวัดพิจิตร เนื่องจากปัญหา
ดังกล่าวอาจเป็นอันตรายต่อคนในพื้นที่เนื่องจากเสี่ยงต่อ
การเกิดผลกระทบจากมลภาวะโดยรอบ และเกิดอุบัติภัย
ได้ ภาครัฐจึงควรมีนโยบายพื้นที่เสี่ยงภัยจากวัตถุอันตราย 
โดยให้การควบคุมให้อุตสาหกรรมในกลุ่มนี้ต้องมีทำเลทีต่ัง้
ของโรงงานอยู่ในเขตรอบนอกของชุมชนซึ่งได้จัดเตรียมไว้
ให้เท่าน้ัน 

การต ิ ดตามสถานการณ ์ด ้ านภ ัยพ ิบ ั ติ
เปรียบเทียบกับผังภาค 2600 
 เมื่อติดตามสถานการณ์ภยัพิบัติเปรียบเทียบกับ
กลยุทธ์และแผนงานท่ีกำหนดไว้ในผังภาค 2600 มี
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงในอนาคต เพื่อสรา้งมาตรการ
และลดผลกระทบให้เกิดความเสียหายน้อยท่ีสุด 
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นโยบาย : กำหนดพื้นที่ที ่มีความเสี ่ยงจากภัย
ธรรมชาติและพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมกับการตั้งถิ่นฐานและ
การพัฒนาชุมชนเมือง  

ในภาคเหนือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อแผ่นดินไหว 
ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา น่าน ลำพูน 
ลำปาง แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย และกำแพงเพชร เนื่องจาก
พื้นที่ภาคเหนือเป็นภาคที่ตั้งอยู่ตามแนวรอยเลื่อนต่าง ๆ 
จำนวนมาก จึงมีความเสี ่ยงที ่จะเกิดแผ่นดินไหวและ
แผ่นดินถล่มขึ้นได้ง่าย สำหรับพื้นที่เสี่ยงแผ่นดินถลม่และ
อุทกภัย ได้แก่ จังหวัดอุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ แม่ฮ่องสอน 
และตาก การกำหนดพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ
และพื้นที่ท่ีไม่เหมาะสมกับการตั้งถิ่นฐานจะเป็นฐานข้อมูล
ที่ในการนำไปจัดหามาตรการที่เหมาะสม 

การป้องกันภัยพิบัต ิม ีการดำเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีมาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เช่น การนำเทคโนโลยีและการสื่อสารเข้าใช้เพื่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจาก
ภัยพิบัติ อย่างไรก็ตามจำเป็นจะต้องมีการบูรณาการงาน
ร ่วมก ันของหน่วยงานที ่ เก ี ่ยวข ้องท ุกระดับ ได ้แก่  
หน่วยงานระดับท้องถิ ่น หน่วยงานส่วนภูมิภาค ภาค
ประชาสังคม องค์กรชุมชน และภาคเอกชน การให้ความรู้ 
และทักษะเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติกับทุกภาคส่วน 

นโยบาย : การป้องกันปัญหาและผลกระทบที่
เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติชนิดต่าง ๆ โดยแบ่งระดับความ
รุนแรงของพื้นที่เสี่ยงภัย  

ในภาคเหนือพื้นที่ที ่มีความเสี ่ยงต่อการเกิด
ปัญหาภัยแล ้งและน้ำป่าไหลหลาก เนื ่องจากพื ้นที่
ภาคเหนือมีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาในบริเวณกว้าง 
ซึ่งลักษณะของภูมิประเทศแบบนี้จะมีความเสี่ยงต่อการ
เกิดน้ำป่าไหลหลากมาก ซึ่งจังหวัดที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ 
จ ังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ ่องสอน ลำพูน น่าน 
อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ และตาก พื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง ได้แก่ 
จังหวัดเชียงราย แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำปาง สุโขทัย 
และน่าน สำหรับพื้นที่เสี่ยงต่อภัยน้ำป่าไหลหลากในพื้นท่ี 
ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน 
พะเยา พิษณุโลก เพชรบูร์ แพร่ ลำพูน ลำปาง อุตรดิตถ์ 
และอุทัยธานี การป้องกันปัญหาและผลกระทบมีการ
ดำเนินงานอย่างต่อเนื ่อง โดยมีมาตรการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เช่น การพัฒนาระบบเตือนภัย การ
กำหนดพื้นที่ปลอดภัย การจัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัย
ในพื้นที่ อย่างไรก็ตามจำเป็นจะต้องมีการการบูรณาการ
งานร่วมกันของหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องทุกระดับ ได้แก่ 
หน่วยงานระดับท้องถิ ่น หน่วยงานส่วนภูมิภาค ภาค
ประชาสังคม องค์กรชุมชน และภาคเอกชน การให้ความรู้ 
และทักษะเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติกับทุกภาคส่วน 

การสร้างเครือข่ายทางสังคมให้แก่ท้องถิ่น เพื่อใหส้ามารถ
จัดการปัญหาร่วมกัน 

3.5 การพัฒนาเมืองและชนบท 
ภาคเหน ือม ีท ุนทางส ังคมและว ัฒนธรรม

ประเพณีที่มีอัตลักษณ์โดดเด่น ที่มีการฟื้นฟู สืบสานและ
สร้างสรรค์พัฒนาสู่การผลิตสินค้าและบริการ มีแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีบริการสุขภาพและผลิตภัณฑ์หัตถกรรมที่มี
ช่ือเสียงระดับสากล มีศักยภาพและโอกาสเพื่อสร้างมูลค่า
สูงตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พื ้นที่เกษตรของ
ภาคเหนือมีขนาดเล็กเหมาะสมต่อการปรับระบบการผลิต
เพื่อสร้างคุณค่าตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ โดยเฉพาะ
จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พิษณุโลก ตาก และนครสวรรค์ 
มีศ ักยภาพในการขยายการค้าการลงทุนและบริการ
เชื ่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศเพื ่อนบ้านในกลุ ่มอนุ
ภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และสามารถเชื่อมโยงประตูการค้า
หลักของประเทศขยายไปสู่จีนตอนใต้และกลุ่มประเทศ
เอเชียใต้ ให้เกิดการพัฒนาพื้นที ่เม ือง เกษตรกรรม 
ท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ
เหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก 

ภาคเหนือมีการเปลี ่ยนแปลงของชุมชนเมือง
ทั้งสิ้น 300 แห่ง  ซึ่งจากเดิมปี พ.ศ. 2549 มีจำนวนชุมชน
เมืองรวม 268 แห่ง และเพิ่มเป็น 568 แห่ง ในปี พ.ศ. 2559  
โดยมีอัตราการเปลี่ยนแปลงอยู่ที ่ร้อยละ 7.80 โดยมีการ
เปลี่ยนแปลงของพื้นที่ชุมชนเมือง 25,800.70 ตร.กม. โดยมี
อัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่อยู่ที่ร้อยละ 20.05 ทั้งนี้ 
จังหวัดที่มีจำนวนชุมชนเมืองเพิ่มขึ้นมากที่สุดสามอันดับ 
ได้แก่  จังหวัดเชียงใหม่ มีจำนวนชุมชนเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือ 
88 แห่ง จังหวัดเชียงราย มีชุมชนเมืองเพิ ่มขึ ้น 47 แห่ง 
จังหวัดลำพูน มีชุมชนเมืองเพิ่มขึ ้น 25 แห่ง และจังหวัด
ลำปาง มีชุมชนเมืองเพิ่มขึ ้น 24 แห่ง ในขณะที่ จังหวัด
อุทัยธานีและแม่ฮ่องสอน มีชุมชนเมืองเพิ่มขึ้นเพียง 2 แห่ง 
  ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงชุมชนเมืองของภาคเหนือ 
เป็นผลจากปัจจัยการขยายตัวของประชากร และการ
ส่งเสริมบทบาทและความสำคัญและบทบาทตามที ่ตั้ง
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่ตาม
แนวนโยบายที่รัฐได้กำหนด ตลอดจนโครงการพัฒนาของรัฐ
ที่เกิดขึ้นในชุมชน และความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรใน
พื ้นที ่และบริเวณโดยรอบ  สิ ่งแหล่านี ้เป็นปัจจัยในการ
ส่งเสริมให้เกิดความเป็นชุมชนเมืองเพิ่มมากขึ้น        
 พื้นที่ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและแหล่ง
ท่องเที่ยว อันได้แก่ บริเวณตามแนวทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 1  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 12  และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
21 ตลอดจนบริเวณชุมทางสถานีสำคัญตามโครงการ
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รถไฟทางคู่สายกรุงเทพฯ - เด่นชัย และสายเด่นชัย-
เชียงราย-เชียงของ ได้แก่ เทศบาลเมืองนครสวรรค์ 
เทศบาลเมืองตาคลี เทศบาลเมืองชุมแสง เทศบาลตำบล
หนองบัว จ ังหวัดนครสวรรค์ เทศบาลเม ืองพิจ ิตร 
เทศบาลเมืองตะพานหิน เทศบาลเมืองบางมูลนาก 
จังหวัดพิจิตร เทศบาลเมืองพิษณุโลก เทศบาลเมือง
อรัญญิก เทศบาลตำบลหัวรอ จังหวัดพิษณุโลก เทศบาล
เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เทศบาลเมืองสวรรคโลก 
จังหวัดพิษณุโลก เทศบาลตำบลเด่นชัย เทศบาลเมือง
แพร่จังหวัดแพร่ เทศบาลนครลำปาง เทศบาลเมืองเข
ลางค์นคร เทศบาลเมืองพิชัย จังหวัดลำปาง เทศบาล
เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เทศบาลเมืองกำแพงเพชร 
เทศบาลเมืองหนองปลิง เทศบาลเมืองปางมะค่า จังหวัด
กำแพงเชร เทศบาลเมืองตาก จังหวัดตาก เทศบาลเมือง
ลำพูน จังหวัดลำพูน เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่ และเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
เป็นต้น  
 พื้นที ่ที ่ม ีความสำคัญทางเศรษฐกิจการค้า
ชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษ อันได้แก่ บริเวณ
เทศบาลนครแม่สอด เทศบาลตำบลท่าสายลวด ในเขต
เศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดตากแม่สอด และเทศบาล
ตำบลแม่สาย เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ เทศบาล
ตำบลเวียงพางคำอำเภอแม่สาย เทศบาลตำบลเวียงเชียง
แสน อำเภอเชียงแสน และเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ 
อำเภอเชียงของ ในเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัด 
พรหมพิราม อำเภอบางระกำ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัด
พิษณุโลก บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำปิงตอนล่าง ในอำเภอ
ลานกระบือ อำเภอไทรงาม อำเภอคลองขลุง อำเภอ
ขาณุวรลักษณ์บุรี จังหวัดกำแพงเพชร บริเวณที่ราบลุ่ม
แม่น้ำน่านและแม่น้ำยม ในอำเภอเมืองพิจิตร อำเภอโพธิ
ประทับช้าง อำเภอตะพานหิน อำเภอโพทะเล และ
อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร บริเวณที่ราบลุ่มแม่
น้ำป่าสัก ในอำเภอหนองไผ่ อำเภอบึงสามพัน อำเภอ
วิเชียรบุรี อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ บริเวณที่ราบ
ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ในอำเภอชุมแสง อำเภอบรรตพิสัย 
อำเภอท่าตะโก อำเภอลาดยาว และอำเภอตาคลี จังหวัด
นครสวรรค์ และบริเวณที ่ราบลุ่มแม่น้ำสะแกรังและ
แม่น้ำเจ้าพระยา ในอำเภอส่วางอารมณ์ อำเภอทัพทัน 
อำเภอหนองฉาง อำเภอหนองเขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี 
เป็นต้น  
 พื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการตั้งถิ่นฐานเดิม
ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์  เป็นแหล่งประกอบอาชีพ อัน
ได้แก่ แหล่งเพาะปลูกและเกษตรกรรม แหล่งประมง 
และการเพาะเลี ้ยงสัตว์ อันได้แก่ พื ้นที่ราบลุ่มแม่น้ำ
สำคัญของภาคเหนือ เช่น บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำยม ใน
อำเภอเมืองสุโขทัย อำเภอสวรรคโลก อำเภอศรีสำโรง 

และอำเภอกงไกรลาส จังหวัดสุโขทัย บริเวณที่ราบลุ่ม
แม่น ้ำน ่าน ในอำเภอเม ืองอุตรด ิตถ์ อำเภอลับแล 
อำเภอตรอน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ บริเวณลุ่ม
แม่น้ำน่านและแม่น้ำยม ในอำเภอเมืองพิษณุโลก อำเภอ
พรหมพิราม อำเภอบางระกำ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัด
พิษณุโลก บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำปิงตอนล่าง ในอำเภอ
ลานกระบือ อำเภอไทรงาม อำเภอคลองขลุง อำเภอ
ขาณุวรลักษณ์บุรี จังหวัดกำแพงเพชร บริเวณที่ราบลุ่ม
แม่น้ำน่านและแม่น้ำยม ในอำเภอเมืองพิจิตร อำเภอโพธิ
ประทับช้าง อำเภอตะพานหิน อำเภอโพทะเล และ
อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร บริเวณที่ราบลุ่มแม่
น้ำป่าสัก ในอำเภอหนองไผ่ อำเภอบึงสามพัน อำเภอ
วิเชียรบุรี อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ บริเวณที่ราบ
ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ในอำเภอชุมแสง อำเภอบรรตพิสัย 
อำเภอท่าตะโก อำเภอลาดยาว และอำเภอตาคลี จังหวัด
นครสวรรค์ และบริเวณที ่ราบลุ่มแม่น้ำสะแกรังและ
แม่น้ำเจ้าพระยา ในอำเภอสว่างอารมณ์ อำเภอทัพทัน 
อำเภอหนองฉาง อำเภอหนองเขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี 
เป็นต้น 
  ล ักษณะการต ั ้ งถ ิ ่นฐาน และกระบวนการ
เปลี ่ยนแปลงสู ่ความเป็นเมืองที ่เพิ ่มของภาคเหนือนั้น 
ถึงแม้ว่าจำนวนประชากรจะมีแนวโน้มลดลง แต่ในสภาพ
การพัฒนาที ่เกิดขึ ้นคือ มีชุมชนเมืองเพิ ่มมากขึ ้น ซึ่ง 
สามารถสรุปลักษณะของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นไปใน 
2 ลักษณะ ได้แก่  การขยายตัวของการตั้งถิ่นฐานเดิม หรือ 
เมืองเดิม ขยายตัวเข้าไปยังพื้นที่ที่มีความเป็นชนบทมากข้ึน 
การเพ ิ ่มจากการพัฒนาพื ้นท ี ่ทางเศรษฐก ิจ ท ั ้ งภาค
การเกษตร อุตสาหกรรม และภาคการท่องเที่ยว    

บทบาทและศักยภาพ 
การติดตามและวิเคราะห์ลำดับเมือง ได้ศึกษา

ลำดับความสำคัญของชุมชน โดยจากพิจารณาจาก 
ความสำคัญและบทบาทที่ ได้กำหนดไว้ ในการวางผัง
ภาคเหน ือ ประกอบก ับ ความสำค ัญของนโยบาย 
สถานการณ์ปัจจุบันของพื้นที่ ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้าน
ขนาดประชากร ด้านความหนาแน่นประชากร ด้านรายได้
ของ เศรษฐกิจและการค้า ด้านอุตสาหกรรม ด้านการ
ท่องเที่ยว ด้านบริการสาธาณสุข ด้านการบริการทาง
การศึกษา ด้านการบริหารราชการ และด้านการคมนาคม
ขนส่ง ดังนั ้น การศึกษาในครั ้งนี ้ จะชี ้ประเด็นและ
แนวโน้มทิศทางของลำดับเมืองในปัจจุบัน ตลอดจน
สาเหตุและปัจจัยของลำดับเมืองในเมืองหลักหรือ เมืองที่
ม ีบทบาทสำคัญของภาคเท ่านั ้น ซ ี ่งม ีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้  
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ชุมชนศูนย์กลางระดับภาค  ทน.เชียงใหม่ 
ที่มีบทบาทสำคัญในด้านเศรษฐกิจของภาคตามที่เคยจัด
อันดับไว้ในผังภาคเหนือ 2600 นอกจากนั้น การศึกษา
พบว่า ชุมชนที่มีแนวโน้ม และศักยภาพจากแนวนโยบาย 
และความพร้อมด้านต่าง ๆ ได้แก่ ทน.เชียงราย ทน.
ลำปาง ทม.เขลางค ์นคร ทน.พ ิษณ ุโลก และ ทน.
นครสวรรค์ กล่าวคือ ในปัจจุบันมีบทบาทหลักของความ
เป็นศูนย์กลางหลักด้านการค้า การบริการ การท่องเที่ยว 
โดยเฉพาะอย ่างย ิ ่ ง เม ืองพ ิษณุโลก ม ีบทบาทเป็น
ศูนย์กลางหลักระดับภาค เนื ่องจากมีตำแหน่งตั ้งอยู่
บริเวณจุดศูนย์กลางของภาคเหนือ และเป็นเส้นทางเชื่อม
ระหว่างแนวเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ NSEC และ EWEC 
จึงมีสำคัญของการพัฒนาเมือง เศรษฐกิจการค้าและ
ขนส่งโลจิสติกส์ 

ชุมชนศูนย์กลางระดับจังหวัด  ทน.แม่
สอด ทม.อุตรดิตถ์ ทต.เมืองนะ 

ชุมชนศูนย์กลางระดับจังหวัด – อำเภอ 
ทม.แม่เหียะ ทม.ต้นเปา ทม.แม่โจ้ ทต.ป่าแดด ทต.สุเทพ 
ทต.สันกำแพง ทต.สันทรายหลวง ทต.หนองจ๊อม ทต.ไชย
ปราการ ทต.แม่ยาว ทต.ห้วยสัก ทต.เวียงพางคำ ทม.ตา
คลี ทม.เพชรบูรณ์ ทม.วิเชียรบุรี ทม.อรัญญิก ทต.หัวรอ 
ทม.ล้อมแรด ทต.ต้นธงชัย ทต.แม่เมาะ ทม.กำแพงเพชร 
ทม.ปางมะค่า ทต.เทพนคร ทต.คลองลานพัฒนา ทม.ตาก 
ทต.ท่าสายลวด ทต.แม่จัน ทม.สุโขทัยธานี ทม.ศรีสัชนา
ลัย ทม.สวรรคโลก ทต.บ้านกล้วย ทม.พิจิตร ทม.น่าน ทม.
พะเยา ทต.ท่าวังทอง ทต.แม่กา ทม.แพร่ ทต.มะเขือแจ้ 
ทต.เหมืองง่า  

ทั้งนี ้ จากนโยบายการพัฒนาเมือง การ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษการค้าชายแดน การพัฒนา
ระบบคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ และการท่องเที่ยว 
ส ่ งผลต ่อการ เปล ี ่ ยนแปลงแนวโน ้มท ิศทางของ 
ลำดับเมือง  โดยพบว่า  

1) ชุมชนศูนย์กลางระดับภาคมีแนวโน้ม
เติบโตเพิ่มขึ้นมาจากชุมชนศูนย์กลางระดับจังหวัดใน พ.ศ. 
2548 ได้แก่ ทน.เชียงราย ทน.นครสวรรค์ ทน.พิษณุโลก 
ทน.ลำปาง ยกเว้น ทม.เขลางค์นคร ที่เพ่ิมขึ้นมาจากชุมชน
ศูนย์กลางระดับจังหวัด-อำเภอ 

2) ช ุมชนศ ูนย ์กลางระด ับจ ังหว ัดมี
แนวโน้มเติบโตเพิ ่มขึ ้นมาจากชุมชนศูนย์กลางระดับ
จังหวัด-อำเภอ ได้แก่ ทม.อุตรดิตถ์ ทต.เมืองนะ ซึ่งเป็น
ชุมชนเมืองใหม่ที่มีแนวโน้มเติบโตเพิ ่มขึ ้นมาจากการ
เพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร ในขณะที่ ทน.แม่สอด เป็น
ชุมชนเมืองที่มีแนวโน้มเติบโตเพิ ่มขึ ้นมานโยบายการ

พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษการค้าชายแดนแม่สอด จังหวัด
ตาก 

3) ชุมชนศูนย์กลางระดับจังหวัด-อำเภอ 
มีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้นมาจากการพัฒนาเมืองและการ
เพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร ซึ่งเป็นชุมชนเมืองที่เพิ่มขึ้น
ใหม่ ได้แก่ ทม.แม่เหียะ ทม.ต้นเปา ทม.แม่โจ้ ทม.วิเชียร
บุร ี ทม.อรัญญิก ทม.ล้อมแรด ทม.ปางมะค่า และมี
แนวโน้มเติบโตเพิ ่มขึ ้นมาจากชุมชนศูนย์กลางระดับ
อำเภอ ได้แก่ ทต.ป่าแดด ทต.สุเทพ ทต.สันกำแพง ทต.
สันทรายหลวง ทต.หนองจ๊อม ทต.ไชยปราการ ทต.แม่ยาว 
ทต.ห้วยสัก ทต.เวียงพางคำ ทม.ตาคลี ทต.หัวรอ ทต.ต้น
ธงชัย ทต.แม่เมาะ ทต.เทพนคร ทต.คลองลานพัฒนา ทต.
ท่าสายลวด ทต.แม่จัน ทม.ศรีสัชนาลัย ทม.สวรรคโลก 
ทต.บ้านกล้วย ทม.พิจิตร ทต.ท่าวังทอง ทต.แม่กา ทต.
มะเขือแจ้ ทต.เหมืองง่า ในขณะที่ ชุมชนเมืองที่มีแนวโน้ม
การเติบโตอยู่ในชุมชนศูนย์กลางระดับจังหวัด-อำเภอ
เช่นเดิม ได้แก่ ทม.เพชรบูรณ์ ทม.สุโขทัยธานี ทม.
กำแพงเพชร ทม.พะเยา ทม.ตาก ทม.แพร่ ทม.น่าน และ
ชุมชนเมืองเดิมกำหนดไว้ในชุมชนศูนย์กลางระดับจังหวัด- 
อำเภอ แต่ปัจจุบันกลับพบว่า มีแนวโน้มการเติบโตน้อย 
ซึ ่งยังคงมีจำนวนประชากรอยู่ในชุมชนศูนย์กลางระดับ
อำเภอ ได้แก่ ทม.อุทัยธานี ทม.ลำพูน ทม.หล่มสัก และ
ชุมชนศูนย์กลางระดับท้องถิ่น ได้แก่ ทม.แม่ฮ่องสอน ทต.
เวียงเชียงแสน ทต.เวียงเชียงของ ทต.บ้านกาด  

ภาคเหนือ เป็นฐานการผลิต เกษตร
อินทรีย์และปลอดภัย โดยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
มีศักยภาพในด้านผลิตภัณฑ์อาหาร โดยเฉพาะข้าวและ
ผล ิตภัณฑ์จากข ้าว บรรจุภ ัณฑ์ช ีวภาพ ตลอดจน
อุตสาหกรรมพลังงานชีวภาพ เช่น เอทานอลจาก
กากน้ำตาล พลังงานไฟฟ้าจากแกลบ อุตสาหกรรม
อาหารสัตว์ เนื ่องจากเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่
สำคัญของประเทศ และสามารถนำเข้าวัตถุดิบเกษตร
จากประเทศเพ ื ่อนบ ้าน ส ่วนภาคเหนือตอนบนมี
ศ ักยภาพในการพัฒนาด้านเกษตรประณีต เกษตร
อินทรีย์โดยเฉพาะพืชผักและดอกไม้เมืองหนาวสำหรับ
ตลาดเฉพาะที่มีกำลังซื้อสูง และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง เช่น อาหารเสริมสุขภาพ Functional 
Food และผลิตภัณฑ์เวชสำอางต่าง ๆ อีกทั ้งย ังมี
นโยบายส่งเสริมการพัฒนาระบบเกษตรอัจฉริยะ 
(smart farm) และการ เ ช่ื อม โยงอุ ตสาหกรรม
เ ก ษ ต ร แ ป ร รู ป สิ น ค้ า มู ล ค่ า เ พิ่ ม สู ง  ซึ่งลดการ
โยกย้ายของแรงงานภาคเกษตรกรรม สนับสนุนการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน นับเป็นแรงผลักดัน การพัฒนา
พื้นทีชุ่มชนเมืองขนาดเล็ก และชุมชนชนบทในมิติด้าน
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ต่าง ๆ โดยเฉพาะเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต
ประชาชน การจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ในพื้นที่
ภาคเหนือ 2 แห่ง คือ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และ
อำเภอแม่สาย อำเภอเชียงแสน อำเภอเชียงของ จังหวัด
เชียงราย โดยการดำเนินการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษดังกล่าว จะช่วยส่งเสริมและอำนวยความสะดวก
ด้านการค้าการลงทุน สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน เชื่อมโยงกิจกรรมทางเศรษฐกิจของภาคเหนือ
กับประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้เกิดการพัฒนาพื้นที่ชุมชน
เมืองและการเติบโตทางเศรษฐกิจ  โครงการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน ได้แก่ การพัฒนาโครงข่ายคมนาคม
ทั้งโครงข่ายถนนเชื่อมโยงเส้นทางเศรษฐกิจในแนว 
NSEC และ EWEC ตลอดจนการพัฒนาโครงการรถไฟ
ความเร็วสูง (สายกรุงเทพฯ-พิษณุโลก-เชียงใหม่) และ
โครงการรถไฟทางคู่ (สายเด่นชัย-เชียงใหม่ และเด่น
ชัย-เชียงของ) เป็นปัจจัยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา
บทบาทของพื ้นที่ชุมชนเมือง การค้ าการล งทุ น 
บริการ และโลจิสติกส์  

อีกทั ้งความหลากหลายของทร ัพยากรการ
ท่องเที่ยว ทั้งแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติ โบราณคดี
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของพื้นที่ โดยมีจุดแข็งอยู่ที่
สภาพภูมิสังคม เป็นภูเขาสูง ทัศนียภาพสวยงาม อากาศ
เย็นสบาย มีความหลากหลายทางชาติพันธุ ์ โดยเฉพาะ
วัฒนธรรมที่งดงามเป็นเอกลักษณ์ ผู้คนมีความเป็นมิตร 
และยังมีแหล่งมรดกโลกทั้งด้านประวัติศาสตร์และเชิง
นิเวศน์ โดยมีจังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์หลักของการดงึดูด
ด้านการท่องเที่ยว นโยบายการส่งเสริมการพัฒนาด้าน
การท่องเที่ยวในกลุ่ม 12 เมืองต้องห้ามพลาด (ลำปาง 
น่าน เพชรบูรณ์) และการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง 
ซึ่งคาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการบริการ
ที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว อีกทั้งพื้นที่ชุมชนเมืองใน
ภาคเหนือย ังม ีศ ักยภาพในการเช ื ่อมโยงก ับแหล่ง
ทรัพยากรการท่องเที่ยวของประเทศเพื่อนบ้าน เป็นประตู
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวสู่ประเทศเพื่อนบ้าน การท่องเที่ยว
ในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งจะส่งผลดีต่อ
การพัฒนาบทบาทชุมชนเมืองที ่ม ีศ ักยภาพด้านการ
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในระดับสากล การพัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ด้วยต้นทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ความรู้และนวัตกรรมที่เป็นความโดดเด่นด้านเอกลักษณ์
ของภาคเหนือ โดยเฉพาะอย่างยิ ่ง ภาคเหนือเป็นแหล่ง
ผลิตหัตถอุตสาหกรรมที่สำคัญ ซึ่งมีการพัฒนาทักษะและ
งานฝีมือที ่ม ีความประณีตละเอียดอ่อน และมีความ
หลากหลายตามกลุ่มวัฒนธรรมพื้นเมือง ได้แก่ ผ้าทอ 
เครื่องเงิน เฟอร์นิเจอร์ไม้ ผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้าน ซึ่งคาด

ว่าสามารถพัฒนาต่อยอดในการออกแบบและการพัฒนา
เชิงสร้างสรรค์ การสร้างมูลค่าเพิ่ม และการกระจายรายได้
สู่ชุมชนท้องถิ่น 

ปัญหาและข้อจำกัด 
การพัฒนาเมืองที่ผ่านมาจนปัจจุบัน ได้

ก่อให้เกิดผลกระทบที่ไม่พึงปรารถนา เช่น ปัญหาด้านที่
อย ู ่อาศัย ปัญหาด้านการบริการสาธารณูปโภคและ
สาธารณสุข ปัญหาสิ่งแวดล้อม ที่เพ่ิมขึ้นก่อให้เกิดความไม่
น่าอยู่ สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อการพัฒนาเมือง การตั้งถิ่น
ฐาน และคุณภาพชีวิต ของประชากร ทั้งนี้สามารถสรุป
ปัญหาและข้อจ ากัด การพัฒนาเมืองและชนบทในอนาคต 
ปัญหาการขยายตัวของเมืองไม่เป็นระเบียบ ผลจาก
การพัฒนาแหล่งกิจกรรมและ โครงสร้างพื้นฐานที่
สามารถเชื ่อมโยง และให้บริการประชากรได้มากขึ้น 
ส่งผลให้เกิดการขยายตัวของ ประชากรในพื้นที่แหล่ง
กิจกรรม และความต้องการใช้ประโยชน์ที่ดินนอกย่าน
ศูนย์กลางเมืองเดิมเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มประชากรแฝง
และแรงงาน โ ด ยจากแนวโน้มดังกล่าวท าให้เมืองมีการ
ขยายตัวเพื่อรองรับความ ต้องการที่อยู่อาศัยและบริการ 
โดยเฉพาะพื้นที่โดยรอบแหล่งกิจกรรมดังกล่าว และการ
พัฒนาไปตามถนน สายหลักที่สามารถเดินทางเข้าถึงได้
สะดวก ก่อให้เกิดความแออัดของการจราจร การตั้งถิ่น
ฐานในรูปแบบการอยู่อาศัยได้ขยายตัวออกไปรุกล้ำ
พื้นที่ เ กษตรกรรม พื้นที ่แหล่งน้ำธรรมชาติ ส่ งผล
กระทบต่อสภาพแวดล้อม รวมถึงความสามารถในการ
จดัการของเสยีจากกิจกรรมของประชากรทีเ่พ่ิมขึ้น 

ปัญหาการพัฒนาเมืองแบบเติบโตเดี ่ยว
และขาดความเชื่อมโยงของระบบเมือง ซึ่งเป็นผลจากการ
ขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
แนวโน้มการเติบโตของชุมชนศูนย์กลางระดับจังหวัด - 
อำเภอ ไม่สอดคล้องกับการเติบโตของชุมชนศูนย์กลาง
ระดับจังหวัด ซึ่งจะเห็นได้ว่าการเติบโตของชุมชนเมืองที่
เป็นชุมชนเมืองขนาดกลางมีการเติบโตเพิ ่มขึ ้นอย่าง
รวดเร็ว ในขณะที ่ การพัฒนาชุมชนเมืองที ่เป็นชุมชน
ขนาดค่อนข้างใหญ่กลับไม่สอดคล้องกับ เป็นผลให้ขาด
ความเชื่อมโยงของระบบศูนย์กลางเมืองหลัก ศูนย์กลาง
เมืองรอง และศูนย์กลางชุมชน ในขณะที่ ชุมชนศูนย์กลาง
ระด ับภาคในเทศบาลนครพิษณุโลก เทศบาลนคร
นครสวรรค์ และเทศบาลนครลำปาง มีแนวโน้มที่จะเกิด
การพัฒนาเมืองแบบการเติบโตเดี่ยว  ปัญหาการอพยพ
ย้ายถิ่น จากท าเลที่ตั้งของเมืองที่มีเส้นทางเช่ือมโยงกับ
แหล่งงานทีส่ าคัญ ได้แก ่ย่านการค้า พื้นที่เกษตรกรรม และ
ย่านอุตสาหกรรม ส่งผลให้พื้นที่ภาคเหนือเป็นพื้นที่รองรับ
กลุ่มแรงงานจากแหล่งงานดังกล่าว ส่งผลต่อกิจกรรม
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ในพื้นที่ เมืองที่มีความหนาแน่น และ ขยายตัวออกไป
อย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อพ้ืนทีเ่กษตรกรรม และทีโ่ลง่
ว่างของเมือง มีแนวโน้มก่อให้เกิด การเปลี่ยนแปลงสภาพ
พื้นที่และปัญหาด้านสิ่งแวดลอ้ม ความไม่เป็นระเบียบของ
เมือง ปัญหาอุทกภัย จากลักษณะการตั้งถิ่นฐานของ
ประชาชนในอดีตท่ีมีความผูกพันกับแหล่งน้ำ ทัง้ในด้าน
การอุปโภคบริโภค การคมนาคมขนส่ง และการค้า จึง
ส่งผลให้มีการตั้งถิ่นฐานของ ชุมชนเมืองกระจายตัวรุก
ล้ำพ้ืนทีเ่กษตรกรรม และพื้นทีลุ่่ม รวมถึงการรุกล้ำแหล่ง
น้ำตามธรรมชาติ และการก่อสร้างที่กีดขวางล าน้ำจาก
การพัฒนา เช่น การก่อสร้างที่มีการเปลี่ยนแปลงระดับ
พื ้นที่เดิม รวมถึงขาดการวางแผนการใช้ที่ดินและการ
จัดการด้านสาธารณูปโภคที่เหมาะสม ท าให้เกิดปัญหาน้ำ
ท่วมขัง  ปัญหาสิ่งแวดล้อม ผลจากการพัฒนาโดยเน้นการ
เติบโตทางด้านเศรษฐกิจเป็นหลัก ท าให้เมือง มีการขยายตัว 
มีความต้องการพัฒนาพื ้นที่เพื่อรองรับประชากรและ
แรงงานที่เพิ ่มขึ ้น ก่อให้เกิดปัญหาด้านทรัพยากรและ
สิ ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาทรัพยากรน้ำเพื่อการ
อ ุป โภคบร ิ โภค ซ ึ ่ งมีความต ้องการจากก ิ จกรรม
อุตสาหกรรม และชุมชนสูง ส่งผลต่อความขัดแย้งใน
การบริหารจัดการ ปัญหาของเสียทั้งจากครัวเรือนและ
โรงงานอุตสาหกรรม ส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำปัญหาพื้นที่
รองรับการพัฒนา จากสภาพการขยายตัวของพื้นที่การค้า
ชายแดนตามนโยบาย และศักยภาพในการติดต่อค้าขาย
และคมนาคมขนส่งกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเป็นตลาด
ส าคัญของการค้า ระหว่างประเทศ ส่งผลให้ทิศทางการ
ขยายตัวและความต้องการใช้ประโยชน์ทีด่ินบริเวณพื้นที่
ด ่านการค้า ชายแดนและจุดผ่อนปรนเพิ ่มขึ ้นอย่าง
ต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม จากสภาพทางภูมิศาสตร์และ
ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าไม้เป็นส่วน
ใหญ่ รวมถึงพื้นที่สงวนรักษาเพื่อความมั่นคง ส่งผลให้การ
พัฒนา บริเวณดังกล่าวมีข้อจ ากัด ทั้งนี้ การก าหนดพื้นที่
รองรับทีเ่หมาะสมและมีขอบเขตชัดเจนเป็นแนวทางหนึ่ง 
ในการพัฒนาเมืองและชุมชนบริเวณดังกล่าว เพื่อให้
สามารถใช้ประโยชน์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ 
ควบคุมการขยายตัวที่ไม่พึงประสงค์ การเข้าสู ่ส ังคม
ผู ้ส ูงอายุ ล ักษณะโครงสร้างประชากรผู ้ส ูงอายุของ
ภาคเหนือมีแนวโน้มสัดส่วนสูงขึ้น เป็นผลให้ภาระพึ่งพิง
สูงขึ้น จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมของรัฐเพื่อรองรับ
สังคมผู้สูงอายุ โดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนเมืองขนาดเล็ก
และชุมชนชนบท ซึ ่งมีประชากรวัยแรงงานเนื ่อ งจาก
ปัญหาการอพยพย้ายถิ ่นไปทำงาน ซ ึ ่งต ้องมีการจัด
สวัสดิการและการดูแลผู ้สูงอายุเพิ ่มมากขึ ้น และการ
เตรียมตัวในระยะยาว 

 

แนวโน้มด้านการพัฒนาเมืองและชนบทในอนาคต 
ความเชื ่อมโยงของการพัฒนาเมืองใน

อนาคต ส่งผลต่อแนวโน้มการพัฒนาเมืองและชนบทใน
อนาคต โดยสามารถแบ่งระดับการเชื่อมโยงและอิทธิพลที่
ส่งผลต่อการพัฒนาพ้ืนท่ี ดังนี้ 

(1) การเชื ่อมโยงการพัฒนากับประเทศ
เพื่อนบ้าน ภาคเหนือมีความเช่ือมโยงกับอนุภูมิภาค GMS 
BIMSTEC และ AEC ซึ่งส่งผลให้มีบทบาทหลักการเป็น
ศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์เพื่อเชื่อมโยงการค้า การบริการ 
และการลงทุน เป็นศูนย์กลางการกระจายความเจริญไปสู่
ภูมิภาค โดยมีแนวเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนว NSEC 
และ EWEC สามารถเช่ือมต่อไปยังสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
พม่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีนตอนใต้ 
และการพัฒนาโครงสร ้างพ ื ้นฐานตามนโยบายการ
เชื่อมโยงระบบการขนส่งในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 2 แห่งคือ 
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และอำเภอแม่สาย อำเภอเชียง
แสน อำเภอเชียงของ ในจังหวัดเชียงราย จะมีอิทธิพลทำ
ให้เทศบาลนครแม่สอด เทศบาลตำบลแม่สาย เทศบาล
ตำบลแม่สายมิตรภาพ เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน และ
เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ มีบทบาทในการพัฒนาเป็น
ประตูการค้าและศูนย์กลางโลจิสติกส์เชื่อมโยงระหว่าง
ประเทศเพื่อนบ้าน และเป็นชุมชนศูนย์กลางระดับภาคใน
อนาคต โดยคาดว่าเมืองชายแดนอื ่น ๆ (พะเยา น่าน 
อุตรดิตถ์ แม่ฮ่องสอน) จะมีการเติบโตขึ้นตามลำดับ 

(2) การเช ื ่อมโยงก ิจกรรมการพัฒนา
ระหว่างภาค การพัฒนาภาคเหนือให้เป็นฐานเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์มูลค่าสูง ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อ
ขยายฐานเศรษฐกิจของภาค โดยการเสริมศักยภาพของ
โครงสร้างพื ้นฐานและเมือง และเชื ่อมโยงเศรษฐกิจ
ระหว่างภาคและประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาค ซึ่งมีอิทธพล
ต่อการพัฒนาระบบชุมชนเม ือง โดยมีเทศบาลนคร
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และเทศบาลนครพิษณุโลก 
จังหวัดพิษณุโลก เป็นเมืองหลักในระดับภาคเพื่อรองรับ
ศูนย์กลางการค้า บริการ ธุรกิจบริการสุขภาพ บริการ
การศึกษา ธุรกิจดิจิทัล การคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ 
เชื่อมโยงกับเทศบาลนครนครสวรรค์ เทศบาลนครลำปาง 
และเชื่อมโยงกับชุมชนศูนย์กลางระดับจังหวัด- อำเภอ 
ได้แก่ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เทศบาลเมืองน่าน เทศบาล
เมืองพะเยา เทศบาลเมืองแพร่ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เป็น
เมืองที่เติบโตและมีบทบาทในอนาคตต่อไป 
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(3) การเชื ่อมโยงกลุ ่มพื ้นที ่ เม ืองและ
ชนบทภายในภาค มีแนวทางการพัฒนามาจากศักยภาพ
ของพื้นที่ โดยเฉพาะการพัฒนาฐานการผลิตสินค้าเกษตร
อินทรีย์ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและเกษตรปลอดภัยใน
พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ตลอดจนการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่า
ไม้ในพื ้นที ่ป ่าต้นน้ำ จึงคาดว่าชุมชนในระดับชุมชน
ศูนย์กลางระดับอำเภอและชุมชนศูนย์กลางระดับท้องถิ่น 
ควบคู ่ก ับการส่งเสริมการพัฒนากลุ ่มท่องเที ่ยวที ่มี
ศ ักยภาพตามแนวทางการท่องเที ่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
(เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา 
แพร่ น่าน สุโขทัย กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ อุทัยธานี) การ
พัฒนาพื้นที่ชุมชนดังกล่าวจะมีอิทธิพลและแนวโน้มการ
เติบโตแบบยั่งยืน  
 ปัจจัยหลักที ่ส ่งผลต่อการขยายตัวและ
พัฒนาชุมชนเมืองแตกต่างไปจากในอดีตและปัจจุบันโดย
ปัจจ ัยหลักที ่ม ีผลต่อการขยายตัวของชุมชน ได ้แก่ 
นโยบายระดับประเทศ และระหว่างประเทศ โดยเฉพาะ
ในกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN) ซึ่งในปัจจุบันมีการเปิด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยบทบาทสำคัญเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนาของภูมิภาค และการพัฒนาร่วมกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน บนพื้นฐานการใช้ประโยชน์ทรัพยากร 
การดำเนินโครงการเชื ่อมโยง และได้รับผลประโยชน์
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ จากศักยภาพด้านการค้า การ
ท่องเที่ยว การบริการขั้นพ้ืนฐานและการคมนาคมขนส่ง 

(1) นโยบายของร ัฐในการกำหนดทิศ
ทางการพัฒนา และส่งเสริมบทบาทของพื้นที่ภาคเหนือ 
ในบริเวณต่าง ๆ เพื่อเป็นประตูการค้าเชื่อมโยงกับประเทศ
เพื่อนบ้าน โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ส่งผลต่อการพัฒนาบทบาทเมืองหลักเพื่อการค้า
การบริการ และคมนาคมขนส่ง และพื ้นที ่ด่านการค้า
ชายแดน ส่งผลให้เกิดพื้นที่ ย่านกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การค้า และคมนาคมขนส่งเพื่อรองรับกิจกรรมต่าง  ๆ 
เพิ่มขึ้นทั้งเมืองศูนย์กลางหลักของจังหวัด และในพื้นที่
บริเวณด่านการค้าชายแดนดังกล่าว 

 (2) การเพิ่มจำนวนของประชากรในเขต
ชุมชนเมือง จากนโยบายส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ
จังหวัดที่เป็นศูนย์กลางด้านการค้า และการบริการ การ
ท่องเที่ยว และการค้าชายแดน ส่งผลต่อความต้องการ
แรงงานนอกภาคการเกษตร มีแนวโน้มดึงดูดแรงงานเข้าสู่
พื้นที่เขตชุมชนเมือง และแหล่งงานในพ้ืนที่จังหวัดมากขึ้น 
โดยเฉพาะแหล่งงานภาคการค้าการบริการ 

(3) ปัจจ ัยทางด้านกายภาพ ส ่งผลต่อ
ทิศทาง และแนวโน้มการขยายตัวของย่านชุมชนและ
แหล่งกิจกรรมที่มีศักยภาพออกไปโดยรอบเขตชุมชนเมือง

หลัก และตามแนวเส้นทางคมนาคมขนส่งระหว่างเมือง
ศูนย์กลางหลักกับพื ้นที ่โดยรอบ ทั ้งเพื ่อการอยู ่อาศัย 
พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม โดยมีปัจจัยหลักจาก
ศักยภาพของกิจกรรม และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่
มีประสิทธิภาพ 

(4) ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ จากปัจจัย
หลักด้านแหล่งวัตถุดิบ การเข้าถึง และแรงงาน ส่งผลต่อ
การพัฒนากลุ่มของประเภทกิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ลักษณะเดียวกัน (Agglomeration) ได้แก่ ย่านโรงงาน
อุตสาหกรรม และการคมนาคมขนส่ง ก่อให้เกิดการ
ขยายตัวของประชากรแรงงานในพ้ืนท่ีอย่างรวดเร็ว 

(5) ปัจจ ัยทางด้านโครงสร ้างพ ื ้นฐาน 
โดยเฉพาะเส้นทางคมนาคมขนส่ง ซึ่งส่งผลต่อการเข้าถึง
การบริการและแหล่งงาน ทั ้งนี ้การพัฒนาโครงข่าย
เส้นทางคมนาคมในพื้นที่เมืองหลักต่าง ๆ มีแนวโน้มการ
พัฒนาโครงข่ายหลักเพื ่อส่งเสริมการเชื ่อมโยงแหล่ง
กิจกรรม และพื้นที่การค้าชายแดน ในขณะที่โครงข่ายสาย
ย่อยได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น และปรับปรุงเพื่อบรรเทาปัญหา
การจราจรบนเส้นทางหลัก โดยเฉพาะในเขตเมืองหลัก และ
พื้นที่ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งในการเพิ่มศักยภาพพื้นท่ี
บริเวณต่าง ๆ ทั้งภายในและรอบเขตเมืองหลัก 

อย่างไรก็ตาม รูปแบบการขยายตัวของ
ชุมชนเมืองหลักออกไปยังพื้นที่ต่อเนื ่องโดยรอบ โดยมี
ทิศทางขยายตัวออกไปตามแนวเส้นทางคมนาคมมากขึ้น 
ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที ่ดินเพื่อ
รองรับการอยู่อาศัย และย่านชุมชนเพิ่มขึ้น ซึ่งมีแนวโน้ม
ก่อให้เกิดความขัดแย้งจากการใช้ประโยชน์ที่ดินดังกล่าว 
ปัญหามลภาวะ และความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อม 
ในขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถบริหาร
จัดการ และพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานได้อย่างเพียงพอ 
ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมชุมชนได้ใน
อนาคต 

การติดตามสถานการณ์ด้านการพัฒนาเมือง 
และชนบทเปรียบเทียบกับผังภาค 2600 

การติดตามด้านนโยบาย 
นโยบาย : การพัฒนาเมืองและจดัระบบชุมชน

เมืองให้เข้มแข็งรองรับการเปิดประเทศแบบเสร ี
การพัฒนาเมืองเพ่ือให้เกิดความสมดุลของระบบ

เมืองในภาคเหนือ เมืองระดับต่าง ๆ ของภาคเหนือ
สามารถพ่ึงพิงและพึ่งพาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้ง
ระบบชุมชนเมืองและชุมชนชนบท โดยการกำหนดเขต
อิทธิพลของเมืองศูนย์กลาง (Types of Center) 
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 น โ ย บ า ย น ี ้ ม ี ค ว า ม ส อ ด ค ล ้ อ ง กั บ
สถานการณ์ปัจจุบัน และมีแนวทางว่าจะสอดคล้องต่อ
สถานการณ์ในอนาคตมีการแบ่งลำดับศักย์เองหลั กๆ 
ออกเป็น 4 ระดับ ตามกรอบนโยบายรวม ดังนี้ 

- เมืองศูนย์กลางระดับประเทศและภาค พบที่
เชียงใหม่ เชียงราย พิษณุโลก นครสวรรค์ ซึ่งเป็นเมืองที่มี
บทบาทการพัฒนาท่ีช้ีนำในภาคเหนือ 

- เมืองศูนย์กลางระดับภาคและจังหวัดขนาด
ใหญ่เทียบเท่าภาค ซึ ่งจะให้บริการแก่เมืองศูนย์กลาง
จ ังหว ัดและอำเภอขนาดใหญ่ ด ้านเศรษฐก ิจ การ
บริหารธุรกิจ การเป็นแหล่งงาน และการบริการสังคม 
นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางที่ให้บริการกับเมืองต่าง ๆ ใน
ภาคที ่อยู ่ในรัศมีหรืออิทธิพลของการให้บริการที ่เป็น
บริการขั้นสูง   

- เมืองศูนย์กลางระดับจังหวัดและอำเภอขนาด
ใหญ่เทียบเท่าจังหวัด 

- เมืองศูนย์กลางอำเภอขนาดใหญ่ 
นโยบาย : สร้างความเขม้แข็งของการพัฒนา

ระบบแบบกลุ่มเมือง (Urban Clusters) 
เน้นการพึ่งพาในกลุ่ม และส่งเสริมบทบาทที่เป็น

เอกลักษณ์ของแต่ละกลุ่มเมือง สนับสนุนการเชื ่อมโยง
ระหว่างเมืองภายในกลุ่ม นโยบายนี้มีความสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน และมีแนวทางว่าจะสอดคล้องต่อ
สถานการณ์ในอนาคตมีการแบ่งกลุ่มเมืองในภาคเหนือ
เป็น 4 กลุ่ม 

- กลุ่มพื้นที่ภาคเหนือตอนบนกลุ่มที่ 1 ประกอบ 
ด้วย เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน มีบทบาทหลักด้านการ
เป็นประตูการค้าสู่ประเทศเพื่อนบ้าน (gateway) มีเมือง
ชายแดนที่มีบทบาทด้านการค้า การขนส่ง และมีศักยภาพ
ด้านการเป็นเมืองท่องเที ่ยวในเชิงประวัติศาสตร์ และ
วัฒนธรรม 

- กลุ่มพื้นที่ภาคเหนือตอนบนกลุ่มที่ 2 ประกอบ 
ด้วย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน มีบทบาทใน
การเป็นศูนย์กลางด้านการคมนาคมขนส่งและบริการ 
(hub) เป็นศูนย์กลางบริการด้านการศึกษา การแพทย์ 
การท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม สามารถให้
บริกรกับเมืองรองและเมืองบริวารได้อย่างท่ัวถึง 

- กลุ่มพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างกลุ่มที่ 1ประกอบ 
ด้วย พิษณุโลก พิจิตร ตาก สุโขทัย กำพงเพชร เพชรบูรณ์ 
อุตรดิตถ์ กลุ่มเมืองมีมีจุดตัดที่เป็นแนวแกนพัฒนาท่ีสำคญั
ในระดับนานาชาติ จึงมีบทบาทด้านการเชื ่อมโยงการ
ขนส่งหลายรูปแบบ (multimodal transport) เป็นแหล่ง
เกษตรกรรมสำคัญ และพื้นที่ด้านประวัติศาสตร์ที ่เป็น
มรดกโลก 

- กลุ่มภาคเหนือตอนล่างกลุ่มที่ 2 ประกอบด้วย 
นครสวรรค์ และอุทัยธานี มีบทบาทในการผลิตด้าน
การเกษตร 

นโยบาย : พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของ
ศูนย์กลางชุมชนเมืองและเมืองชายแดนให้เชื่อมต่อกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน 

- ศูนย์กลางชุมชนเมืองที่เชื่อมต่อกับประเทศ
เพื่อนบ้าน คือ เชียงใหม่ เชียงราย พิษณุโลก 

- เมืองชายแดน (border town) ได้แก่ เชียงราย 
น่าน เชียงใหม่ ตาก แม่ฮ่องสอน 

นโยบายนี ้ม ีความสอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน และมีแนวทางว่าจะสอดคล้องต่อสถานการณ์ใน
อนาคต โดยศูนย์กลางชุมชนเมืองที่เช่ือมต่อกับเพ่ือนบ้าน  

- เชียงใหม่ เป็น hub ของการคมนาคมขนส่ง
ทางอากาศที่เช่ือมโยงกับนานาชาติ 

- เชียงรายเป็น gateway สู่ภูมิภาคจีนตอนใต้ 
และประเทศในกลุ่ม GMS 

- พิษณุโลก เป็นเม ืองแห่งการขนส่งหลาย
รูปแบบและการขนส่งระดับนานาชาติ (Multimodal and 
Intermodal Transport)  

- เมืองชายแดนสำคัญได้แก่  
- แม่สาย - ท่าข้ีเหล็ก พม่า 
- เชียงแสน-ต้นผึ้ง สปป.ลาว 
- เชียงของ-ห้วยทราย สปป.ลาว 
- ห้วยโก๋น-เมืองเงิน สปป.ลาว 
- บ้านบ่อเบี้ยว (ภูเดื่อ)-ทองมีชัย สปป.ลาว 
- กิ่วผาวอก-โป่งป่าแยม พม่า 
- แม่สอด-เมียวดี พม่า 
- บ้านก้วยเดื่อ-เวอุน พม่า 
นโยบาย : พัฒนาศูนย์กลางชุมชนเมือง และ

สร้างเครือข่ายเมือง-ชนบท 
การจัดการพัฒนาพ้ืนท่ีเพื่อช้ีนำการใช้ประโยชน์

ที ่ดินที ่เหมาะสม และมีการพัฒนาอย่างเชื ่องโยงและ
ครอบคลุม นโยบายนี้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน และมีแนวทางว่าจะสอดคล้องต่อสถานการณ์ใน
อนาคต 

- เมืองศูนย์กลางชุมชนระดับประเทศและภาคมี
การเชื่อมโยงในลักษณะเครือข่ายกับพื้นที่ชนบทโดยรอบ
มากขึ้น ซึ่งมีการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ 
สังคม เป็นการกระจายความเจริญจากเมืองใหญ่สู่เมือง
เล็ก 

- มีการเชื ่อมโยงการบร ิการสาธารณะให้มี
คุณภาพและเข้าถึงง่าย ท้ังชมชุนเมืองและชุมชนชนบท 
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- เมืองในระดับต่าง ๆ มีการพึ่งพากันอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดคามสมดุลมากขึ้น 

นโยบาย : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการ
เชื่อมโยงระบบโรงข่ายของชุมชนเพื่อยกระดับมาตรฐาน
ของชุมชนชนบทให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

พัฒนาความจำเป็นขั้นพ้ืนฐานในชุมชนชนบทให้
อยู่ในระดับมาตรฐาน เพื่อให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่
ด ีนโยบายนี้มีความสอดคลอ้งกับสถานการณ์ปัจจบุัน และ
มีแนวทางว่าจะสอดคล้องต่อสถานการณ์ในอนาคต จาก
นโยบายการพ ัฒนาประเทศและสถานการณ ์การ
เปลี่ยนแปลงท่ีผ่านมาพบว่า 

- มีการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ด้วย
การจัดตั้งกลุ่มต่าง ๆ เป็นแนวทางการพัฒนาแบบพึ่งพา
ตนเอง 

- มีการจัดทำผังพัฒนาชุมชนตามบทบาทและ
การเติบโตของกิจกรรมในชุมชน 

- มีการวิจัยร่วมกับชุมชน สนับสนุนเครือข่าย
การเรียนรู้ต่าง ๆ  

- มีการปรับปรุงโครงสร้างพื ้นฐาน และการ
คมนาคมขนส่ง เพื่อการสื่อสารเชื่อมโยงระหว่างเมืองกับ
ชนบท 

- ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนการใช้
ทรัพยากรมากข้ึน 

นโยบาย : สร้างความเขม้แข็งของเครือข่าย
ชุมชนชนบทเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

นโยบายนี ้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน และมีแนวทางว่าจะสอดคล้องต่อสถานการณ์ใน
อนาคต และควรมีนโยบายส่งเสริมประชาชนในชนบทมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีการรักษาสมดุลของระบบเมืองใน
ชนบทมากขึ้น ประชาชนเข้ามาทำงานในเมืองลดลง  มี
การเร ียนร ู ้และตระหนักถ ึงการใช ้ทร ัพยากรอย่าง
เหมาะสม และการรักษาวัฒนธรรมพื้นถิ่นของตนเอง 
 
3.6 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
 ภาคเหนือมีเนื ้อที ่จำนวน 169,724.58 ตาราง
กิโลเมตร เป็นพื้นที่ทางตอนบนของประเทศที่มีความโดด
เด่นของลักษณะทางภูมิศาสตร์ในลักษณะของภาคที่มี
พื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้และพื้นที่ภูเขาสงูชัน 
นอกจากน้ียังเป็นทำเลที่ตั้งติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านใน
กลุ่มปรเทศในลุ่มแน่น้ำโขง ทั้งพม่า ลาว และเชื่อมต่อไปสู่
ประเทศจีนทางตอนใต้ได้โดยง่าย ภาคเหนือจึงเป็นพื้นที่ที่
มีศักยภาพการพัฒนาด้านยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงกลุ่ม
ประเทศเพื่อนบ้านและกลุ่มประเทศในกลุ่มอนุภาค ทั้งกับ

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐแห่งสภาพ
เมียนมาร์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม รวมทั้งกลุ่มพื้นที่
ที่มีนโยบายการพัฒนาภายใต้แนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-
ใ ต ้  ( North-South Economic Corridor)  แ ล ะ แ น ว
ระเบ ียงเศรษฐก ิจตะว ันออก-ตะว ันตก (East-West 
Economic Corridor) การใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2545 
พบว่า พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าไม้ มีจำนวน 99,161 
ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 58.42 รองลงมาคือ พื้นท่ี
เกษตรกรรม จำนวน 62,042.08 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น
ร้อยละ 36.55 ของพื้นที่ทั้งหมด พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูก
สร้าง จำนวน 3,768 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 2.22 
พื้นที่อื่น ๆ จำนวน 3,351.5 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อย
ละ 1.97 พื้นที่แหล่งน้ำ จำนวน 1,378.75 ตารางกิโลเมตร 
คิดเป็นร้อยละ 0.81 และพื้นที่อุตสาหกรรมและคลังสินค้า
เป็นจำนวนน้อยที่สุด จำนวน 23.25 ตารางกิโลเมตร คิด
เป็นร้อยละ 0.01 ตามลำดับ ซึ่งส่วนใหญ่พื้นที่ชุมชนและ
สิ ่งปลูกสร้างจะกระจุกตัวอยู ่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่ 
ลำพูน ลำปาง นครสวรรค์ และกระจายตัวตามแนว
เส้นทางคมนาคมสายหลัก มีพื้นที่ป่าไม้กระจายเกือบเต็ม
พื้นที่ ยกเว้น พื้นที่ระหว่างหุบเขาและพื้นที่ตอนใต้ของ
ภาค ส่วนบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ ด้านตะวันออกของ
อ ุท ัยธาน ี  กำแพงเพชร ส ุ โขทั ย พ ิจ ิตร เป ็นพ ื ้นที่
เกษตรกรรมและพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง และพบ
พื้นที่แหล่งน้ำขนาดใหญ่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่ อุตรดิตถ์ 
ตาก 
 การใช้ประโยชน์ที่ดินของภาคเหนือ พ.ศ. 2550 
พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2559 เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้
ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2545 พบว่าอัตราการเปลี่ยนแปลง
การใช้ประโยชน์ที่ดินของภาคเหนือที่มีการเปลี่ยนแปลง
เพิ ่มขึ ้นอย่างเห็นได้ชัด ตั ้งแต่ พ.ศ.  2545-2559 นั้น 
อันดับแรก คือ พื้นที่อุตสาหกรรมและคลังสินค้า มีอัตรา
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ช่วง พ.ศ. 2545-
2550 เท ่าก ับร ้อยละ 110.32 ช่วง พ.ศ. 2545-2555 
เท่ากับร้อยละ 89.14 ช่วง พ.ศ. 2545-2559 เท่ากับร้อย
ละ 81.94 รองลงมาคือ พื ้นที ่แหล ่งน ้ำ  มีอ ัตราการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ช่วง พ.ศ. 2545-2550 
เท่ากับร้อยละ 11.05 ช่วง พ.ศ. 2545-2555 เท่ากับร้อย
ละ 7.42 ช่วง พ.ศ. 2545-2559 เท่ากับร้อยละ 5.94 และ
พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง มีอัตราการเปลี่ยนแปลงการ
ใช้ประโยชน์ที่ดิน ช่วง พ.ศ. 2545-2550 เท่ากับร้อยละ 
9.41 ช่วง พ.ศ. 2545-2555 เท่ากับร้อยละ 5.87 ช่วง 
พ.ศ. 2545-2559 เท่ากับร้อยละ 4.48 
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ศักยภาพของการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
พิจารณาจากแบบจำลอง LCM ที่ใช้ปัจจัยต่าง 

ๆ จำนวน 42 ชั้นข้อมูล (นั้น พื้นที่มีศักยภาพมากจะมีค่า
เท่ากับ 1 หรือใกล้ 1 ในขณะที่พื้นที่มีศักยภาพน้อยจะมี
ค่าเท่ากับ 0 หรือใกล้ 0) พบว่าพื้นที่เหมาะสมของการใช้
ประโยชน์ที ่ดินภาคเหนือ พบว่า พื้นที่ส่วนใหญ่มีความ
เหมาะสมเป็นพื้นที่ป่าไม้ ซึ่งมักถูกเปลี่ยนแปลงประเภท
ของการใช้ประโยชน์เป็นการใช้ประโยชน์ประเภทอื่น ๆ 
ได้แก่ เพื่อเกษตรกรรม เพื่อชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง พื้นที่
เหมาะสมรองลงมาค ือ พ ื ้นท ี ่ เกษตรกรรม ม ักถูก
เปลี ่ยนแปลงประเภทของการใช้ประโยชน์เป็นการใช้
ประโยชน์ประเภทอื่น ๆ ได้แก่ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูก
สร้าง พ้ืนท่ีอุตสาหกรรมและคลังสินค้า  
  พื้นที ่ความเหมาะสมเพื ่อเกษตรกรรมของ
ภาคเหนือ มีค่าอยู่ระหว่าง 0-1 พบพื้นที่เหมาะสมสูงสุด
อยู่โดยรอบพื้นที่ท่ีมีระดับสูงเชิงเลข (DEM) ซึ่งคือ บริเวณ
ที่ราบเนินตะกอนรูปพัด (Alluvial fan) เกิดจากทางน้ำ
ไหลจากหุบเขาลงสู่พื้นราบ พบบริเวณที่มีความเหมาะสม
มากอยู่บริเวณบางส่วนด้านใต้ของลำพูน (อำเภอเมือง
ลำพูน แม่ทา บ้านโฮ่ง ส่วนใหญ่เป็นนาข้าวและไม้ผล) 
บางส่วนของลำปาง (อำเภอเมืองลำปาง แม่เมาะ เกาะคา 
ส่วนใหญ่เป็นไม้ย ืนต้นและนาข้าว) ด้านใต้ของแพร่ 
(อำเภอเมืองแพร่ ร้องกวาง ลอง ส่วนใหญ่เป็นพืชำร่และ
นาข้าว) บางส่วนของน่าน (อำเภอเมืองน่าน แม่จริม บ้าน
หลวง ส่วนใหญ่เป็นไร่หมุนเวียน) และพะเยา (อำเภอเมือง
พะเยา จุน เชียงคำ ส่วนใหญ่เป็นนาข้าวและพืชไร่) 
บางส่วนของเชยีงราย (อำเภอเมืองเชียงราย เวียงชัย เชียง
ของ ส่วนใหญ่เป็นนาข้าวและพืชไร่) แม่ฮ่องสอน (อำเภอ
เมืองแม่ฮ่องสอน ขุนยวม ปาย ส่วนใหญ่เป็นไร่หมุนเวียน) 
ตาก (อำเภอเมืองตาก บ้านตาก สามเงา ส่วนใหญ่เป็นพืช
ไร่และนาข้าว) และบริเวณที่มีความเหมาะสมรองลงมา 
ได้แก่ บริเวณอุตรดิตถ์ (อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ตรอนท่า
ปลา ส่วนใหญ่เป็นนาข้าว) ด้านตะวันออกของน่านติด
แม่น้ำโขง ด้านตะวันออกของพิษณุโลก (อำเภอมือง
พิษณุโลก นครไทย ชาติตระการ ส่วนใหญ่เป็นพืชไร่) และ
เพชรบูรณ์ (อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ชนแดน หล่มสัก ส่วน
ใหญ่เป็นนาข้าวและพืชไร่)  
 พื้นที่ที่มีความเหมาะสมเพื่อชุมชนและสิ่งปลูก
สร ้างของภาคเหนือ ม ีค ่าอยู ่ระหว่าง 0-1 พบพื ้นที่
เหมาะสมสูงสุดกระจุกตัวบริเวณแอ่งที ่ราบเชียงใหม่ 
(อำเภอเมืองเชียงใหม่) แอ่งที ่ราบลำพูน (อำเภอเมือง
ลำพูน) ลำปาง(อำเภอเมืองลำปาง) แพร่ (อำเภอเมือง
แพร่) เชียงราย (อำเภอเมืองเชียงราย) นครสวรรค์ (อำเภอ
เมืองนครสวรรค์)  กำแพงเพชร (อำเภอเมืองกำแพงเพชร) 

ตาก (อำเภอเมืองตาก) สุโขทัย (อำเภอเมืองสุโขทัย) 
พิษณุโลก (อำเภอเมืองพิษณุโลก) พิจิตร (อำเภอเมือง
พิจิตร) และกระจายตัวอยู่ตามเส้นทางคมนาคมสายหลัก
ต่าง ๆ ของภาคเหนือ  
 พื้นที่ที่มีความเหมาะสมเพื่ออุตสาหกรรมและ
คลังสินค้าของภาคเหนือ มีค่าอยู่ระหว่าง 0-1 พบพื้นที่
เหมาะสมสูงสุดกระจุกตัวบริเวณแอ่งที ่ราบเชียงใหม่
เช ื ่อมต ่อลำพ ูน ลำปาง เช ียงราย เป ็นศ ูนย ์กลาง
อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร แพร่ ตาก เป็นพื ้นที่
เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก แอ่งที ่ราบด้านใต้ของ
ภาคเหนือ บริเวณนครสวรรค์ พิจ ิตร เป็นแนวพื ้นที่
เศรษฐกิจเหนือ-ใต้ อุทัยธานี กำแพงเพชร เป็นพื ้นที่
เศรษฐกิจด้านแหล่งผลิตทางการเกษตร แอ่งที ่ราบ
ตอนกลางของเพชรบูรณ์  

ปัญหา ข้อจำกัด 
ด้วยปัจจัยของสภาพภูมิประเทศของภาคเหนือ 

ที่มีลักษณะเป็นเทือกเขาสูงทอดตัวเป็นแนวยาวตามทิศ
เหนือ-ใต้ เป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญของภาคและประเทศไทย 
ส่งผลให้มีพื้นที่จำกัดในการพัฒนา โดยมีพื้นที่หุบเขาที่
สามารถใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเป็นพื้นที่ชุมชนและสิ่ง
ปลูกสร้าง และพื้นที ่อุตสาหกรรมและคลังสินค้า และ
ระดับความสูงของพื ้นที่ลาดลงสู ่ตอนล่างของภาค ซึ่ง
พอจะมีพื้นที่ราบ แต่จากที่ภาคเหนือเป็นแหล่งต้นน้ำจึง
ทำให้ตอนล่างของภาคยังคงอยู่ในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำสำคัญ ๆ 
จึงเป็นข้อจำกัดในการพัฒนาพ้ืนท่ีของภาคเหนือ  
  เมื่อนำปัจจัยต่าง ๆ มาพิจารณาจะพบว่า พื้นที่
เหมาะสมสำหรับการพัฒนาต่อไป ล้วนกระจุกตัวอยู่
บร ิเวณตามแนวเส ้นทางคมนาคมขนส่งที ่ เช ื ่อมโยง
ภาคเหนือ ทั้งทางถนนและทางรถไฟเข้าด้วยกันกับภาค
อื่น ๆ และประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงพื้นที่เขตชุมชนและ
สิ่งปลูกสร้างเดิม ได้แก่ แอ่งที ่ราบเชียงใหม่ แอ่งที่ราบ
ลำพูน ลำปาง แพร่ เชียงราย นครสวรรค์ กำแพงเพชร 
ตาก สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร และกระจายตัวอยู่ตาม
เส้นทางคมนาคมสายหลักต่าง ๆ ของภาคเหนือ พื้นที่ท่ีถูก
กำหนดให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ได้แก่ จังหวัดตาก 
จังหวัดเชียงราย และพื้นที่อุตสาหกรรมและคลังสินค้า 
ได้แก่ บริเวณจังหวัดลำพูน นครสวรรค์ อุทัยธานี ทั้งนี้ยัง
ส่งเสริมให้จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอนเป็น
ศูนย์กลางการคมนาคมด้านการบินเชื่อมต่อในอนุภูมภิาค
ระหว ่ า ง ไทย - เม ี ยนมา -จ ี น -ลาว  และ เช ื ่ อม โยง
ศิลปวัฒนธรรมซึ่งเป็นเขตลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน ในขณะที่
ส่งเสริมให้จังหวัดแพร่ น่าน พะเยา เชียงราย เป็นพื้นที่
พัฒนาด้านเกษตรกรรม โดยเฉพาะข้าว ลำไย ลิ ้นจี ่ ชา 
กาแฟ และพัฒนาด้านเศรษฐกิจเพื่อการเชื่อมโยงของอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ทั้งการค้าการลงทุน การท่องเที่ยวทั้ง
ทางธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี พร้อมกับพัฒนา
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เส้นทางคมนาคมขนส่งทางบกให้เป็นโครงข่ายบริเวณ
จังหวัดอุตรดิตถ์ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ เพื่อ
เชื ่อมโยงฝั ่งตะวันตกและตะวันออกของภาค และทำ
หน้าที่เชื่อมประเทศเพื่อนบ้านด้านตะวันตก (เมียนมา) 
กับภูมิภาคอื่น ๆ ในด้านการค้า การเดินทาง ส่งเสริมให้
เป็นเขตเกษตรกรรม อุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร และการท่องเที่ยวระดับสากลในพื้นที่แหล่ง
มรดกโลก รวมถึงส่งเสริมเขตเกษตรกรรมข้าวบริเวณ
จังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี กำแพงเพชร พิจิตร และให้
เป็นแหล่งผลิตพลังงานชีวภาพจากเศษวัสดุจากภาค
เกษตรกรรม พัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งทั้งทางบก 
ทางน้ำ เพื่อเชื่อมต่อภาคเหนือตอนบนและภาคอื่น ๆ ใน
ประเทศ รวมถ ึงส ่งเสร ิมการท ่องเท ี ่ยวเช ิงเกษตร 
วัฒนธรรมในพื้นที ่
  ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึงข้อจำกัดของภาคเหนือ
พบว่า ขนาดของพื ้นที ่ราบเนื ่องจากภาคเหนือมีภ ูมิ
ประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนจำนวนมากบริเวณ
ตะวันตก-ตอนบน-ตะวันออกของภาค เหลือพื้นที่ราบ
บริเวณตอนล่างของภาคเท่านั้น เมื ่อเทียบสัดส่วนของ
พื้นที่ทั้งหมดของภาค ทำให้ภาคเหนือมีพื้นที่ราบซึ่งเป็น
พื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาส่งเสริมเพื่อเกษตรกรรม 
เพื ่อชุมชนและสิ ่งปลูกสร ้าง เพื ่ออ ุตสาหกรรมและ
คลังสินค้า และสาธารณูปโภคต่าง ๆ ทับซ้อนในบริเวณ
เดียวกันเป็นส่วนมาก ดังนั ้น เมื ่อขนาดของประชากร
ขยายตัว การส่งเสริมการพัฒนาการลงทุนต่าง ๆ เพิ่มขึ้น 
จึงก่อให้เกิดความหนาแน่นในการใช้พื้นที่ของภาคเหนือ 
เกิดการบุกรุกพื้นที่ที่มีความเหมาะสมเป็นพื้นที่ป่าไม้ ทำ
ให้ปริมาณพื้นที่ป่าไม้มีสัดส่วนลดลงอย่างต่อเนื่องตั้ งแต่ 
พ.ศ. 2545-2559 และจากการคาดการณ์พบว่าพ้ืนท่ีป่าไม้
ยังคงมีแนวโน้มลดลงต่อไป ประกอบกับภาคเหนือมีช่อง
ทางออกที ่เป็นจุดผ่านแดนถาวรและจุดผ่อนปรน ที่
สามารถเชื ่อมต่อสู ่ประเทศเพื่อนบ้านทั้งด้านตะวันตก 
( เม ียนมา)  และด ้ านตะว ันออก (สปป.ลาว)  รวม  
12 ช่องทาง ทำให้ภาคเหนือเป็นภาคที่มีศักยภาพในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน การท่องเที่ยว แต่ด้วย
ข้อจำกัดของภูมิประเทศของภาคเหนือที่ส่วนใหญ่เป็น
เทือกเขาสูง รวมถึงเส้นทางรถไฟ ที่มีเพียงตอนกลางจาก
ด้านเหนือลงสู่ด้านใต้ของภาค ไม่มีแนวเส้นทางไปทางดา้น
ตะวันออก-ตะวันตกของภาค ทำให้ไม่ครอบคลุมเป็น
โครงข่ายทั่วทั้งภาคเหนือ ทำให้การคมนาคมขนส่งสินค้า
ต่าง ๆ ได้แก่ สินค้าภาคการเกษตร สินค้าอุตสาหกรรมและ
การก่อสร้าง ฯลฯ เพื่อไปออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน โดย
ผ่านจุดผ่านแดนต่าง ๆ ประสบปัญหาในการเดินทาง 
ปริมาณของสินค้าการขนส่งต่อเที่ยว ที่ไม่สามารถขนได้

เป็นปริมาณมาก ๆ ซึ่งยังไม่รวมถึงขั้นตอนพิธีการในการ
ขนส่งเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้าน  
  ดังนั ้น การวางแผนพัฒนาภาคเหนือ จึง
จำเป็นต้องมีมาตรการควบคุมไม่ให้เกิดการพัฒนาพื้นที่  
จนเกิดการรุกล้ำและส่งผลกระทบต่อพื ้นที ่ท ี ่ม ีความ
อ่อนไหวทางสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ได้แก่ พื้นที่ป่าไม้ พื้นที่ลุ่ม
น้ำ พื้นที่ชุ่มน้ำ พื้นที่เสี่ยงต่าง ๆ มีการเพิ่มโครงข่ายการ
คมนาคมขนส่งให้เชื ่อมโยงทั ้งภาคเหนือ โดยเฉพาะ
โครงข่ายทางรถไฟ เพื่อเป็นการสนับสนุนด้านเศรษฐกิจ 
การค้าการลงทุน การท่องเที่ยวของภาคเหนือ ตลอดจน
ต้องมีการบริหารจัดการการพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมบน
พื้นที่สูงให้มีความเหมาะสม ใช้พื้นที่ให้เต็มศักยภาพอย่าง
เข้มข้น เพื่อลดการขยายตัวและบุกรุกพื้นท่ีเหมาะสมปา่ไม้ 
จำเป็นต้องมีการนำมาตรการทางผังเมืองมากำกับ โดยให้
มีการวางผังเกี ่ยวกับการบริหารจัดการในพื้นที่สูงของ
ภาคเหนือในผังเมืองระดับต่าง ๆ 
 การติดตามสถานการณ์ด้านการใช้ประโยชน์
ที่ดินเปรียบเทียบกับผังภาค 2600  
 การติดตามด้านเป้าหมาย 

เป้าหมาย : การใช้ประโยชน์ท่ีดินเมือง 
พื้นที่ชุมชนเมืองและสิ่งปลูกสร้างของภาคเหนือ 

เพิ ่มขึ ้นเกินพื ้นที ่เป้าหมายใน พ.ศ. 2600 ตั ้งแต่ พ.ศ. 
2555 โดยเพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2545 (3,768 ตร.กม.) และ
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องใน พ.ศ. 2555 (5,980 ตร.กม.) พ.ศ. 
2564 (6,716,75 ตร.กม.) และ พ.ศ.2579 (7,957.50 ตร.
กม.) ซ ึ ่งม ีพ ื ้นที ่ เพ ิ ่มข ึ ้นมากกว ่าเป ้าหมาย คิดเป็น 
4,167.16 ตร.กม. โดยเกิดจากปัจจัยภายนอก ได้แก่ การ
พัฒนาโครงข่ายโครงสร้างพื ้นฐานจากโครงการความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้เชื ่อมโยงกันในภูมิภาคอาเซียน และระดับ
อนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน 
อาทิ อ.เชียงของ และ อ.แม่สาย จ.เชียงราย  อ.แม่สอด  
จ .ตาก ส ่ วนป ัจจ ัยภายใน ได ้แก่  นโยบายพ ัฒนา
ระด ับประเทศและระด ับภาค ให ้สามารถเพ ิ ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน สนับสนุนการลงทุน การ
ขนส่งโลจิสติกส์ เป็นประตูเศรษฐกิจการค้า มีโครงสร้าง
พื้นฐานรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ เป็นศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยวและวัฒนธรรม ส่งผลให้จังหวัดหลัก ๆ ของ
ภาคเหนือมีการขยายพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างเพื่อ
รองรับแผนและการพัฒนา และมีแนวโน้มการขยายตัว
ของพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างในภาคเหนือ บริเวณ
จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่เชื่อมต่อถึงจังหวัดลำพูน ตาก 
(อ.แม่สอด) นครสวรรค์ อุทัยธานี และชัยนาท จะขยายตัว
เป็นพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างเพื่อรองรับการพัฒนาต่าง 
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ๆ และพื้นที่รองรับการขยายตัวตามแนวเส้นทางคมนาคม
ขนส่งหลัก ได้แก่ จังหวัดสุโขทัย กำแพงเพชร พิษณุโลก 
พิจิตร 

เป้าหมาย : การใช้ประโยชน์ท่ีดินชนบทและการ
เกษตรกรรม 

พื้นที ่เกษตรกรรมเพิ ่มขึ ้นมากกว่าเป้าหมาย
ตั้งแต่ พ.ศ. 2555 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื ่อง
จนกระทั่ง พ.ศ. 2579 โดยมากกว่า พ.ศ. 2600 ถึง 1.22 
เท่า เกิดจากปัจจัยภายนอก เกี่ยวกับความร่วมมือ GMS, 
ACMES, BIMSTEC ที ่ เน ้นความร ่วมม ือทางด ้านการ
เกษตรกรรม จ ึงส ่งผลให้ม ีการขยายพื ้นที ่ เพ ื ่อการ
เพาะปลูกมากยิ่งขึ ้น ปัจจัยภายในจากยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภาคเหนือ กำหนดให้ภาคเหนือเป็นศูนย์กลางการ
ผลิตสินค้าทางการเกษตร โดยเฉพาะข้าว และพื ้นที่
เกษตรกรรมยังคงมีแนวโน้มที ่เพิ ่มขึ ้นอย่างต่อเนื ่อง 
เนื่องจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในกำหนดให้กลุ่ม
จังหวัดกำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานีเป็นแหล่ง
ผลิตและการค้าข้าว การแปลงผลผลิตทางการเกษตรเพื่อ
ผลิตพลังงานชีวภาพ และกำหนดให้กลุ่มล้านนาตะวันออก 
(เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) เป็นพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจที่
สำคัญ ได้แก่ ชา กาแฟ ลิ้นจี่ ลำไย แต่เมื่อเทียบกับสัดสว่น
การเพิ่มของพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง พบว่า พื้นที่
ภาคเหนือมีสัดส่วนการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูก
สร้างเพิ่มมากกว่าการเพิ่มของพื้นที่เกษตรกรรม ซึ่งพื้นที่
เกษตรกรรมอาจจะถูกเปลี่ยนแปลงเป็นพ้ืนท่ีชุมชนและสิ่ง
ปลูกสร้างในอนาคต 

เป้าหมาย : การใช้ประโยชน์ท่ีดินพื้นท่ีป่าไม้ 
 สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ลดลงอย่างต่อเนื่อง และเกิด
จากปัจจัยภายนอก คือ ความร่วมมือ GMS, ACMES, 
BIMSTEC ที่เน้นความร่วมมือทางด้านการเกษตรกรรม จึง
ส่งผลให้มีการขยายพื้นที่เพื ่อการเพาะปลูกมากยิ ่งขึ้น 
ปัจจัยภายใน คือการกำหนดเป้าหมายให้ภาคเหนือมีพื้นที่
ป่าไม้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ในขณะที่การใช้ประโยชน์
ที่ดินตามสภาพความเป็นจริงลดลงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมี
แนวโน้มพื้นที่ป่าไม้ยังคงมีการลดลงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น 
ภาครัฐจำเป็นต้องใช้มาตรการทางกฎหมาย และการ
พัฒนาพ้ืนท่ีป่าเสื่อมโทรมและพื้นที่รกร้างให้เป็นพื้นที่ป่า 

 
 
 
 
 
 
 

การติดตามด้านนโยบาย 
1) นโยบายพ้ืนที่อนุรักษ์ 
นโยบาย : การอนุรักษ์ ควบคุมและรักษา

พื้นที่ป่าไม้ แหล่งต้นน้ำ พื้นที่ชุ่มน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในภาคเหนือให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน 

พื ้นที ่ป ่าไม ้ม ีแนวโน้มลดลงอย่างต ่อเน ื ่อง  
โดยมีปัจจัยภายนอก คือ ความร่วมมือ GMS, ACMES, 
BIMSTEC ที่เน้นความร่วมมือทางด้านการเกษตรกรรม จึง
ส่งผลให้มีการขยายพื้นที่เพื ่อการเพาะปลูกมากยิ ่งขึ้น 
ปัจจัยภายใน คือการกำหนดเป้าหมายให้ภาคเหนือมีพื้นที่
ป่าไม้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ในขณะที่การใช้ประโยชน์
ที่ดินตามสภาพความเป็นจริงลดลงอย่างต่อเนื่อง และการ
เพิ่มขึ้นของประชากรส่งผลต่อความต้องการที่ดินในการ
ทำกิน ดังนั้น จึงเกิดการบุกรุกพื้นที่ป่า เพื่อเปลี่ยนเป็น
พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง พื้นที่เกษตรกรรม ประกอบ
กับประชากรบางส่วนไม่มีกรรมสิทธ์ิในที่ดินทำกินเป็นของ
ตนเอง ซึ ่งภาครัฐจำเป็นต้องใช้มาตรการทางกฎหมาย 
และการพัฒนาพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมและพื้นที่รกร้างให้เป็น
พื้นที่ป่า และจัดสรรที่ดินทำกินให้กับประชากร 

น โ ย บ า ย  : ก า ร อ น ุ ร ั ก ษ ์ แ ล ะ ฟ ื ้ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กลับคืนสู่สภาพที่
สมบูรณ์และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและความ
สมดุลของระบบนิเวศในบริเวณที่เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร
สายสำคัญของประเทศ 

พื้นที่ป่าไม้ของภาคเหนือมีแนวโน้มลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง ปัจจัยภายนอก คือ ความร่วมมือ GMS, ACMES, 
BIMSTEC ที่เน้นความร่วมมือทางด้านการเกษตรกรรม จึง
ส่งผลให้มีการขยายพื้นที่เพื ่อการเพาะปลูกมากยิ ่งขึ้น 
ปัจจัยภายใน คือการกำหนดเป้าหมายให้ภาคเหนือมีพื้นที่
ป่าไม้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 โดยพื้นที่ป่าไม้ยังคงถูกบุกรุก
ทำให้มีขนาดพื้นที่ลดน้อยลง รวมถึงมีสภาพเสื่อมโทรม 
โดยมีสาเหตุมาจากประชากรในภาคเหนือบางส่วนขาด
ที่ดินทำกิน ไม่มีสิทธิในการถือครองที่ดิน จึงเข้าบุกรุก
พื้นที่ป่าหรือพื้นที่สาธารณะอื่น ๆ เพื่อทำกิน ทำให้เกิด
การเสียสมดุลทางระบบนิเวศ ดังนั้นภาครัฐจำเป็นต้องใช้
เพิ่มมาตรการทางกฎหมาย บทลงโทษ สำหรับการบุกรุก
เขตสงวน คุ้มครอง มีการจัดระบบฐานข้อมูลของพื้นที่
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เผยแพร่และสะดวก
ในการสืบค้น เพื่อให้สะดวกในการเข้าถึงข้อมูล ลดการทำ
ผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และเร่งฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม
และพื้นที่รกร้างให้เป็นพื้นที่ป่า และจัดสรรที่ดินทำกิน
ให้กับประชากร เพื่อป้องกันการบุกรุก ส่งเสริมการมสี่วน
ร่วมทุกภาคส่วนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาช่วยในการ
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อนุร ักษ์ พร้อมทั ้งในการพัฒนาอื ่น  ๆ ในอนาคต ให้
กำหนดให้พ้ืนท่ีทรัพยากรธรรมชาติเป็นพื้นที่ถูกกันออก 

นโยบาย : การจัดระเบียบและแบ่งเขตการใช้
ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสมกับศักยภาพคุณค่าและความ
สมดุลของระบบนิเวศ ในบริเวณพื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์และมีความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 

พื้นที่ป่าไม้ของภาคเหนือมีแนวโน้มลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยภายนอก คือ ความร่วมมือ GMS, 
ACMECS, BIMSTEC ที ่เน้นความร่วมมือทางด้านการ
เกษตรกรรม จ ึงส ่งผลให้ม ีการขยายพื ้นที ่ เพ ื ่อการ
เพาะปลูกมากยิ ่ งข ึ ้น รวมถึงโครงการพัฒนาระบบ
โครงข่ายการคมนาคมขนส่ง เพื่อการเชื่อมโยงกับประเทศ
เพื ่อนบ้าน ปัจจัยภายใน คือการกำหนดเป้าหมายให้
ภาคเหนือมีพื้นที่ป่าไม้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และพบว่า
พื้นที่ป่าไม้ในภาคเหนือยังคงถูกบุกรุก เสื ่อมโทรมและ
ลดลง แม้ว่าจะมีมาตรการทางกฎหมาย การวางแผน
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อ
การอนุร ักษ์มาอย่างยาวนานก็ตาม ประกอบกับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ ส่งผล
กระทบต่อพื้นที่ป่าไม้ และแหล่งทรัพยากรธรรมชาติของ
ภาคเหนือ ซึ ่งภาครัฐจำเป็นต้องใช้เพิ ่มมาตรการทาง
กฎหมาย บทลงโทษ สำหรับการบุกรุกเขตสงวน คุ้มครอง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม และกำหนดให้
มาตรการทางผังเมือง มีข้อกำหนดเฉพาะในการกำหนด
ระยะกันชนของพื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และกำหนดให้ทุกการพัฒนาด้านอื่น ๆ จำเป็นต้องกัน
พื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติออก มีการกำหนดบทบาทของ
พื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะพื้นที่
ป่าไม้ให้ชัดเจน ถึงบริเวณอนุรักษ์หรือ ใช้ประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจและป่าชุมชน หรือเพื่อการเกษตร หรือเพื่อการ
พัฒนาแหล่งน้ำ 

นโยบาย : การควบคุมการใช้ประโยชน์ที ่ดิน
บริเวณที่ที ่มีทรัพยากรธรรมชาติที ่สำคัญและในพื้นที่ที่
ต่อเนื่อง 

พื้นที่ป่าไม้ของภาคเหนือมีแนวโน้มลดลงอย่าง
ต่อเนื ่อง โดยมีปัจจัยภายนอก คือ ความร่วมมือ GMS, 
ACMECS, BIMSTEC ที ่เน้นความร่วมมือทางด้านการ
เกษตรกรรม จ ึงส ่งผลให้ม ีการขยายพื ้นที ่ เพ ื ่อการ
เพาะปลูกมากยิ ่ งข ึ ้น รวมถึงโครงการพัฒนาระบบ
โครงข่ายการคมนาคมขนส่ง เพื่อการเชื่อมโยงกับประเทศ
เพื ่อนบ้าน ปัจจัยภายใน คือการกำหนดเป้าหมายให้
ภาคเหนือมีพื ้นที ่ป่าไม้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 รวมถึง
โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองชายแดน และพื้นที่

ป่าไม้ยังคงถูกรุกรานเกินขีดความสามารถของพื้นที่ จาก
การจัดการที่ไม่เหมาะสมเกิดการฟื้นตัวคืนของธรรมชาติ 
ส ่งผลกระทบต ่อหน้าด ิน เส ี ่ยงต ่อการเก ิดด ินถล่ม 
กระเทือนต่อความสมดุลของระบบนิเวศอื ่น ๆ อีกทั้ง
โครงการพัฒนาเมืองชายแดนในพื้นที่ภาคเหนือในบาง
พื้นที่ ยังอยู่ในพื้นที ่ป่าไม้ ทำให้สมดุลของพื้นที ่ป่าไม้
สูญเสียไป ดังนั้นภาครัฐจำเป็นต้องใช้เพิ่มมาตรการทาง
กฎหมาย บทลงโทษ สำหรับการบุกรุกเขตสงวน คุ้มครอง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม และกำหนดให้
มาตรการทางผังเมือง มีข้อกำหนดเฉพาะในการกำหนด
ระยะกันชนของพื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และกำหนดให้ทุกการพัฒนาด้านอื่น ๆ จำเป็นต้องกัน
พื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติออก 

นโยบาย : การกำหนดพื้นที่ที ่มีความเสี ่ยงภัย
ทางธรรมชาติและพื้นที่ที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นท่ี
อนุรักษ์และบริเวณที ่ต่อเนื ่อง ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพอนามัยและความเป็นอยู่ของประชาชน 

การกำหนดนโยบายพื้นที่เสี่ยงภัยทางธรรมชาติ 
โดยอาศัยปัจจัยภายใน ในการป้องกันภัยธรรมชาติและ
พื้นที่เสี่ยงภัยทั้งอุทกภัย ดินถล่ม แผ่นดินไหว และน้ำป่า
ไหลหลาก รวมทั้งภาคเหนือยังคงได้รับผลกระทบจากภัย
ทางธรรมชาติ ความเสื่อมโทรมของคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ไม่ว่าจะเป็นมลพิษทางอากาศ ทางน้ำ ไฟป่า ปริมาณขยะ 
ซึ่งภาครัฐควรกำหนดให้พื ้นที่เสี่ยงภัยทางธรรมชาติใน
ภาคเหนือ เป็นพื้นที่ถูกกันออก ก่อนการพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน 
และเร่งฟื้นฟูพ้ืนท่ีเสี่ยงให้กลับคืนสู่สมดุลธรรมชาติ 

นโยบาย : การสงวน อน ุร ักษ ์  ฟ ื ้นฟ ู  และ
คุ้มครองป้องกันป่าไม้และแหล่งต้นน้ำลำธาร เพื่อรักษา
คุณภาพแหล่งน้ำดิบของภาค 

พื ้นที ่ป ่าไม้ที ่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื ่อง 
ในขณะที ่พื ้นที ่ชุมชนและสิ ่งปลูกสร้างมีการขยายตัว
เพิ่มขึ้น ส่งผลต่อพื้นที่ต้นน้ำของภาค โดยมีปัจจัยภายนอก 
GMS และปัจจัยภายใน ได้แก่ ยุทธศาสตร์การเพิ่มมูลค่า
ภาคการเกษตรและการจัดการทร ัพยากรธรรมชาติ 
รวมทั้งภาคเหนือเป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธารที่สำคัญ แต่
เนื่องจากพ้ืนท่ีป่าไม้ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำยังคงถูกบุกรุก และ
มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องจึงส่งผลต่อพื้นที่ชั้นคุณภาพ
น้ำ และปริมาณน้ำในแหล่งต้นน้ำ ซึ ่งภาครัฐต้องเร่งให้
ความรู้ ความเข้าใจ และใช้มาตรการอย่างเคร่งครัดในการ
ควบคุมดูแลการขยายตัวของชุมชน ในพื้นที่ต้นน้ำลำธาร 
ให้ตระหนักและเห็นความสำคัญของแหล่งต้นน้ำ และ
กำหนดให้พื้นที่ป่าไม้และแหล่งต้นน้ำลำธารเป็นพื้นที่ถูก
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กันออกเพื่อการสงวน อนุรักษ์ ก่อนการพัฒนากิจกรรมอื่น 
ๆ ต่อไปในอนาคต 

นโยบาย : การส่งเสริม ฟื้นฟูสภาพพื้นที่ป่าไม้ที่
เสื่อมโทรมหรือถูกทำลาย เพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ทาง
ทรัพยากรให้แก่พื้นที ่

พื้นที่ป่าไม้ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง และยังคง
เกิดปัญหาดิน/โคลนถล่ม อุทกภัย รวมถึงภัยแล้งใน
ภาคเหนือ โดยมีปัจจัยภายนอก GMS และปัจจัยภายใน 
ได้แก่ ยุทธศาสตร์การเพิ่มมูลค่าภาคการเกษตรและการ
จัดการทร ัพยากรธรรมชาติ รวมทั ้งย ังคงพบการใช้
ประโยชน์ไม่ตรงกับศักยภาพของพื้นที่ มีการบุกรุกพื้นที่
ป่าไม้ เพื่อทำการเกษตรกรรม และการตั้งถิ่นฐาน จึงทำให้
เกิดการชะล้างพังทลาย ดิน/โคลนถล่มในฤดูน้ำหลาก อยู่
เสมอ ทำให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพของน้ำ การตื้นเขิน
ของแม่น้ำลำคลอง ส่งผลต่อปริมาตรในการกักเก็บน้ำ จึง
เกิดปัญหาอุทกภัยตามมา ซึ่งภาครัฐต้องเร่งฟื้นฟูแหล่งต้น
น้ำ พื้นที่สูงที ่ถูกบุกรุกทำลาย ให้คืนสมดุลสู ่ธรรมชาติ 
และให้ความรู้ ความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ (ชาวไทย
ภูเขา) เพื่อให้เกิดความตระหนักในการใช้ทรัพยากรป่าไม้
และแหล่งต้นน้ำอย่างถูกต้อง ด้วยการนำภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาช่วยในการอนุรักษ์ 

นโยบาย : การจัดการลุ่มน้ำอย่างมีส่วนร่วมเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

พื้นที่ป่าไม้ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นพื้นที่
ลุ่มน้ำ โดยมีปัจจัยภายนอก GMS และปัจจัยภายใน ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์การเพิ่มมูลค่าภาคการเกษตรและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งพื้นที่ลุ่มน้ำในภาคเหนือยังคง
เสื่อมโทรม และการใช้ประโยชน์อย่างเกินสมดุล เนื่องจาก
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ ถึงแม้ว่าจะมียุทธศาสตร์การ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อมมาตั ้งแต่ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 
2545-2549) ก็ตาม ซึ ่งภาครัฐเร่งฟื ้นฟูพื ้นที ่ว ิกฤตให้
กลับคืนสมดุลธรรมชาติ ให้มีการบริหารจัดการลุ่มน้ำ
ร่วมกันในประเทศภาคีสมาชิกของ GMS และกำหนดให้
ลุ่มน้ำเป็นพื้นท่ีถูกกันออกเพื่อการสงวน อนุรักษ์ ก่อนการ
พัฒนากิจกรรมอื่น ๆ ต่อไปในอนาคต 

นโยบาย : การฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำที่ควรได้รับการ
คุ้มครองอย่างเร่งด่วนเพื่อสร้างความสมดุลของระบบนิเวศ 

การขยายตัวของพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ชุมชน
และสิ่งปลูกสร้าง และพื้นที่อุตสาหกรรมและคลังสินค้า 
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อพื้นที่ชุ่มน้ำ โดยมีปัจจัยภายนอก 
ได้แก่ GMS, อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ (Ramsar site) 
และปัจจัยภายใน ได้แก่ ยุทธศาสตร์การเพิ่มมูลค่าภาค
การเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้ง

พื้นที่ชุ่มน้ำ มีคุณภาพน้ำเสื่อมโทรม เสียสมดุล เนื่องจาก
การใช้ประโยชน์พื้นที่รอบข้าง ซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรกรรม 
พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง และพื้นที่อุตสาหกรรมและ
คลังสินค้า ซึ่งภาครัฐส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู สภาพระบบ
นิเวศของพื้นที่ชุ่มน้ำ และกำหนดขอบเขต ข้อกำหนดใน
การใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีชุ่มน้ำให้ชัดเจน สร้างความตระหนัก
ในการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ชุ่มน้ำให้ประชาชนในพื้นที่ 
และกำหนดให้พื้นที่ชุ ่มน้ำเป็นพื้นที่ถูกกันออกเพื่อการ
สงวน อนุรักษ์ ก่อนการพัฒนากิจกรรมอื่น ๆ ต่อไปใน
อนาคต 

2) นโยบายพ้ืนที่พัฒนา 
นโยบาย : การจดัสรรทรัพยากรการใช้ประโยชน์

ที่ดินอย่างเป็นระบบเพื่อการพัฒนาพื้นที่ในเขตเมือง พื้นที่
เกษตรกรรมและชนบทอย่างสมดลุ สอดคล้องกับกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและโอกาสทางการคา้และการลงทุน 

พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง มีสัดส่วนของการใช้
ประโยชน์ที่ดินที่เพิ่มขึ้น รวมถึงพื้นเกษตรกรรม และการ
พัฒนาโครงข่ายโครงสร้างพื ้นฐานจากโครงการความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้เชื ่อมโยงกันในภูมิภาคอาเซียน และระดับ
อนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน 
ส่วนปัจจัยภายใน ได้แก่ นโยบายพัฒนาระดับประเทศ
และระดับภาค ให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน สนับสนุนการลงทุน การขนส่งโลจิสติกส์ เป็น
ประตูเศรษฐกิจการค้า มีโครงสร้างพื้นฐานรองรับการ
พัฒนาเศรษฐกิจ เป ็นศูนย ์กลางการท่องเที ่ยวและ
ว ัฒนธรรม รวมถ ึงเน ้นความร ่วมม ือทางด ้านการ
เกษตรกรรม จ ึงส ่งผลให้ม ีการขยายพื ้นที ่ เพ ื ่อการ
เพาะปลูกมากยิ่งขึ้น รวมทั้งพบว่าพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูก
สร้าง เกิดการขยายตัวแบบไร้ทิศทาง ส่งผลให้การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานไม่คุ้มทุน ซึ่งภาครัฐจำเป็นต้องบังคับ
การใช้กฎหมายผังเมืองในการควบคุมการพัฒนาพื้นที่ให้
เป็นตามกรอบการพัฒนาของประเทศ 

นโยบาย : การพัฒนาพ้ืนท่ีเมืองและชุมชน 
การวางกรอบการใช้ประโยชน์ที ่ดินเมืองและ

ศูนย์กลางในทุกระดับ ตลอดจนการสร้างระบบการวาง
แผนการใช้ประโยชน์ที่ดินเมืองและชนบทด้วยเทคโนโลยี
สมัยใหม่และคอมพิวเตอร์เพื ่อการวางแผน ตรวจสอบ 
ควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ 

พ ื ้นท ี ่ ช ุมชนและส ิ ่ งปล ูกสร ้ าง  และพ ื ้นที่
อ ุตสาหกรรมและคลังสินค้าของภาคเหนือมีแนวโน้ม
เพิ ่มข ึ ้นอย่างต ่อเนื ่อง โดยมีป ัจจ ัยภายนอก ได ้แก่ 
BIMSTEC และ ในการพัฒนาเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมด้าน
เทคโนโลยี และปัจจัยภายใน ได้แก่ ยุทธศาสตร์เพิ่มมูลค่า
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ภาคอุตสาหกรรมและการค้าระหว่างประเทศ ยุทธศาสตร์
การพัฒนาภาคเหนือ แต่ภาคเหนือบางพื้นที่ยังขาดการ
เข้าถึงเทคโนโลยี โดยเฉพาะบริเวณพื ้นที ่ชนบท และ
บริเวณแนวชายแดนซึ่งระบบโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ยัง
ไม่ครอบคลุมและทั่วถึง ซึ ่งภาครัฐเร่งพัฒนาโครงสร้าง
พื ้นฐานให้ครอบคลุมในทุกพื ้นที ่ของภาคเหนือ และ
ส่งเสริมให้ม ีการนำเครื ่องม ือและเทคโนโลยีมาร ่วม
พัฒนาการใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่างมีประสิทธิภาพ 

นโยบาย : การพัฒนาพื ้นที ่เกษตรกรรมและ
ชนบท 

การพัฒนาการใช้พื ้นที่เกษตรกรรมชั้นดีให้เป็น
แหล่งผลิตอาหารที่สำคัญของประเทศและภาค ตลอดจน
การพัฒนาทรัพยากรดินและพันธุ ์พืชให้เหมาะสมกับ
ตำแหน่งที่ตั ้งเพื ่อเพิ ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิต 
การส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินทางการเกษตรบนที่สูง 
ให้ปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีสร้างรายได้ให้กับชุมชน และมีความ
สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติในแต่ละพื้นที่ และการ
กำหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อส่งเสริมเขตเกษตร
เศรษฐกิจ (Agro-economic zone) การกำหนดเขตพื้นท่ี
เพื ่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพด้าน
การเกษตร เพื่อสนับสนุนการเป็นแหล่งอาหารของภูมิภาค
และเป็นครัวโลก 

พื้นที่เกษตรกรรมมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย
เป็นผลจากปัจจัยภายนอก ได้แก่ FTA, GMS, ACMECS, 
BIMSTEC ในการพัฒนาด้านการเกษตร ทั้งสินค้า การค้า 
การพึ่งพาสินค้า การลดภาษีสินค้าทางการเกษตร และ
ปัจจัยภายใน ได้แก่ ยุทธศาสตร์เพิ่มมูลค่าภาคการเกษตร
และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพื ่อการพัฒนา
ศักยภาพและมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตร แม้ว่า
ภาคเหนือมีการพัฒนาส่งเสริมการวิจัยด้านการเกษตร 
รวมถึงการเกษตรในพื้นที่สูง แต่ยังคงขาดการเชื่อมโยง
อย่างเป็นระบบตั ้งแต ่ต ้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ 
โดยเกษตรกรส่วนใหญ่ยังคงเข้าไม่ถึงตลาดหรือพ่อค้า 
หรือผู ้ซื ้อ ที ่มีความต้องการสินค้าเกษตรที ่มีคุณภาพ 
ได้มาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัยด้านอาหารโดยตรง 
รวมถึงการพัฒนาต่อยอดทางการแปรรูปสินค้าเกษตร 
ให้ได้มาตรฐานสากล มากกว่าการแปรรูปตามภูมิปัญญา
ท้องถิ ่น ซ ึ ่งภาคร ัฐควรเร ่งให ้ม ีการว ิจ ัยและพัฒนา
เทคโนโลยีด้านการเกษตร เพื่อช่วยให้เกิดการเพิ่มผลผลิต 
คุณภาพของสินค้าการเกษตรที่ได้มาตรฐานสากล และ
พัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สินค้าเกษตรมีมูลค่า
ทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ลดการก่อมลพิษทางสิ่งแวดล้อม
ที่มาจากภาคเกษตรกรรม เพื่อให้ภาคเหนือสามารถเป็น
แหล่งผลิตสินค้าเกษตรและเป็นครัวโลก  

นโยบาย : การพัฒนาพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม  
การพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพโดยใช้

ฐานทรัพยากรที่มีอยู ่ในแต่ละพื้นที่และการพัฒนาและ
ส่งเสริมประเภทอุตสาหกรรมที่มีความได้เปรียบในเชิงการ
แข่งขัน 

พื้นที่อุตสาหกรรมและคลังสินค้าของภาคเหนอืมี
แนวโน้มเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื ่อง ในช่วง 20 ปี โดยอาศัย
ปัจจัยภายนอก ได้แก่ GMS และ ACMECS ในการพัฒนา
ด้านอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมตามแนวชายแดนเช่ือมโยง
เส ้นทางคมนาคมขนส ่ง และป ัจจั ยภายใน ได ้แก่  
ย ุทธศาสตร ์เพ ิ ่มมูลค ่าภาคอุตสาหกรรมและการค้า
ระหว่างประเทศ โครงการพัฒนาเมืองแฝดเชียงใหม่ -
ลำพูน ด้านการลงทุนอุตสาหกรรม โครงการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษเชียงราย เพื่อการพัฒนาเขตประกอบการ
อ ุตสาหกรรม แต ่ย ั งพบป ัญหาการกระจ ุกต ัวของ
ภาคอุตสาหกรรมในช่วงภาคเหนือตอนบน และเป็น
อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร เพราะอยู่ใกล้แหล่งผลิต
ทางการเกษตร ส ่วนภาคอุตสาหกรรมอื ่น  ๆ ได ้แก่ 
อ ิ เล ็กทรอนิกส ์ ยานยนต ์และช ิ ้นส ่วน อ ัญมณีและ
เครื่องประดับ ยังคงต้องนำเข้าทรัพยากรเพื่อนำมาผลิต 
ทำให้มีต้นทุนสูงไม่คุ้มค่ากับผลตอบแทน ซึ่งภาครัฐควร
สนับสนุนให้เกิดการลงทุนของภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่
ภาคเหนือ ให้ตรงกับทรัพยากรของพื้นที่ ให้มีการพัฒนา
เทคโนโลย ี  พ ัฒนาสร ้ าง เอกล ักษณ ์ ให ้ก ับส ินค้ า
ภาคอุตสาหกรรม เพื่อเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้า และสามารถ
แข่งขันในตลาดโลกได้ 

นโยบาย : การพ ัฒนาสภาพแวดล ้อมทาง
ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมโดยรอบ 

การพัฒนาพ้ืนท่ีประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม
และบริเวณโดยรอบของภาคเหนือให้เป็นแหล่งมรดกทาง
วัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เป็นท่ีน่าภาคภูมิใจของชนรุ่นหลัง 
เป็นพื้นที่ดำรงรักษาไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมที่สวยงามทาง
วัฒนธรรม 

การกำหนดพื ้นที ่นโยบายอนุร ักษ์และแหล่ ง
โ บ ร าณคดี  โ บ ร าณสถาน  และพ ื ้ นท ี ่ ส ำ ค ัญทาง
ประวัติศาสตร์ โดยมีปัจจัยภายนอก ได้แก่ GMS และ 
BIMSTEC ด้านการท่องเที่ยว เกิดการเชื่อมโยงเส้นทาง
การท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศ และปัจจัยภายใน ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์การขยายฐานการบริการ ด้านการท่องเที่ยว 
แม ้ ว ่ า ภ าค เหน ื อม ี พ ื ้ นท ี ่ แ ห ล ่ งป ระ ว ั ต ิ ศ าสตร์  
ศิลปวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ที่ชัดเจน และมีความสำคัญ
ในระดับภาค ประเทศ และโลก แต่ยังคงมีการรุกล้ำ การ
บดบังภูมิทัศน์ และความเสื่อมโทรม จากการขยายตัวของ
การพัฒนาต่าง ๆ ทั ้งพ ื ้นที ่ช ุมชนและสิ ่งปล ูกสร ้าง 
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โครงสร้างพื้นฐาน ดังนั้นการกำหนดให้มีข้อกำหนดทางผัง
เมืองในเรื่องระยะห่างจากพื้นที่อนุรักษ์ทางประวัติศาสตร์ 
และกำหนดให้เป็นพ้ืนท่ีถูกกันออกก่อนพิจารณาพื้นที่เพื่อ
การพัฒนาอ่ืน ๆ ต่อไป 
 
3.7 การคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ 

ภาพรวมด้านคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ของ
ภาคเหนือ พบว่าการขนส่งทางถนนเป็นรูปแบบการขนส่ง
ที่มีปริมาณสูงที่สุดและเป็นรูปแบบการขนส่งหลักของภาค 
โดยมีเส้นทางสายหลักของภาคเป็นทางหลวงหมายเลข 1 
หรือถนนพหลโยธิน เชื่อมต่อภาคเหนือกับภาคกลางและ
กรุงเทพมหานคร และมีทางหลวงสายรองที่เชื่อมต่อไปยัง
จังหวัดต่างๆ ในภูมิภาค สำหรับการขนส่งทางรางของ
ภาคเหนือยังมีบทบาทน้อยกว่าการขนส่งทางถนน การ
ขนส่งทางน้ำของภาคเหนือเป็นรูปแบบการขนส่งทางลำ
น้ำ เป็นการขนส่งท้ังผู้โดยสารด้านการท่องเที่ยวและมีการ
ขนส่งสินค้ากับประเทศลุ ่มแม่น้ำโขง ได้แก่ ประเทศ  
เมียนมาร์ สปป.ลาว และจีน ส่วนการขนส่งทางอากาศ
ปัจจุบันภาคเหนือมีท่าอากาศยานทั้งหมด 13 แห่ง แต่
ด้วยการขยายตัวของการท่องเที ่ยวที ่มีแนวโน้มสูงขึ้น
เรื่อยๆ ทำให้มีปริมาณผู้โดยสารเกินความสามารถในการ
รองรับในบางท่าอากาศยาน 

1) การคมนาคมขนส่งทางถนน มีเส้นทางสาย
หลักของภาคเป็นทางหลวงหมายเลข 1 หรือถนนถนน
พหลโยธ ิน เช ื ่ อมต ่อภาค เหน ือก ับภาคกลางและ
กรุงเทพมหานคร โดยสามารถเช่ือมต่อไปยังประเทศเมียน
มาได้ที่ด่านพรมแดนแม่สาย และยังมีทางหลวงสายรองที่
เชื ่อมต่อไปยังจังหวัดต่างๆ ในภูมิภาค เช่น ทางหลวง
หมายเลข 11 และทางหลวงหมายเลข 12 เป็นต้น ในปี 
พ.ศ. 2558 กรมทางหลวงมีระยะทางในความรับผิดชอบ
ถนนในภาคเหนือเป ็นระยะทาง 18,853 ก ิ โลเมตร 
แบ่งเป็นถนนคอนกรีต 782 กิโลเมตร ลาดยาง 17,232 
กิโลเมตร ลูกลัง 189 กิโลเมตร และทางก่อสร้างและทาง
รักษาสภาพ 632 กิโลเมตร 

เมื่อเปรียบเทียบปริมาณการเดินทางโดยรวมบน
โครงข่ายทางหลวงระหว่าง ปี พ.ศ. 2550-2558 พบว่า
เพิ่มขึ้นจาก 32,134 ล้านคัน-กม. ต่อวัน ในปี พ.ศ. 2550 
เป็น 47,930 ล้านคัน-กม. ต่อวัน ในปี พ.ศ. 2558 คิดเป็น
อัตราการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 5.1 ต่อป ีเป็นการใช้รถยนต์
นั ่งไม่เกิน 7 คน คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ ้นเฉลี่ยร้อยละ 
8.75 ต่อปี รถบรรทุกขนาดเล็ก คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้น
เฉลี ่ยร้อยละ 4.05 ต่อปี และรถจักรยานยนต์ คิดเป็น
อัตราการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 3.32 ต่อปี ตามลำดับ 

2) การคมนาคมขนส่งทางราง มีบทบาทน้อย
กว่าการขนส่งทางถนน โครงข่ายคมนาคมขนส่งทางราง
ของภาคเหนือมีต้นทางอยู่ที่สถานีรถไฟสายชุมทางบ้าน

ภาชี-เชียงใหม่ และมีเส้นทางแยกที่สถานีรถไฟชุมทาง
บ้านดารา-สวรรคโลก มีระยะทาง 751 กิโลเมตร 

เมื ่อเปรียบเทียบปริมาณผู ้โดยสารรถไฟใน
ภาคเหนือระหว่างปี พ.ศ. 2550-2558 พบว่ามีแนวโน้ม
การขยายตัวลดลงคิดเป็นอัตราการเติบโตลดลงเฉลี่ยร้อย
ละ 2.7 ต่อปี ส่วนปริมาณการขนส่งสินค้ามีแนวโน้มการ
ขยายตัวค่อนข้างคงที่คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 
0.9 ต่อป ี

3) การคมนาคมขนส่งทางน้ำ เป็นรูปแบบการ
ขนส่งทางลำน้ำ โดยมีข้อจำกัดจากลักษณะลำน้ำที ่ไม่
เหมาะสมต่อการเดนิเรือ การคมนาคมส่วนใหญ่จึงเป็นการ
เดินทางระหว่างพื้นที่ใกล้เคียงและการท่องเที่ยว อย่างไรก็
ตาม พบว่ามีโครงข่ายการเชื่อมโยงคมนาคมทางน้ำกบัอนุ
ภูมิภาคทางลำน้ำโขง ซึ่งมีท่าเรือพาณิชย์เชียงแสนรองรับ
สินค้านำเข้า-ส่งออกไปยังประเทศลุ ่มแม่น้ำโขง ได้แก่ 
ประเทศเมียนมา ลาว จีน และมีท่าเรือเชียงของเป็นอีก
หนึ่งท่าเรือที่มีการนำเข้า-ส่งออกสิ้นค้าไปยัง สปป. ลาว 

เมื ่อเปรียบเทียบปริมาณการขนส่งทางลำน้ำ
ของภาคเหนือระหว่างปี พ.ศ. 2549-2558 พบว่าจำนวน
เที่ยวเรือและผู้โดยสารมีแนวโน้มการขยายตัวเพิ่มขึ้น คิด
เป็นอัตราการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 0.4 และร้อยละ1.8 ต่อ
ปี ตามลำดับ 

4) การคมนาคมขนส่งทางอากาศ มีท่าอากาศ
ยานทั้งหมด 13 แห่ง ได้แก่ (1) ท่าอากาศยานนานาชาติ
เชียงใหม่ (2) ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงราย (3)  
ท่าอากาศยานลำปาง (4) ท่าอากาศยานแพร่ (5) ท่า
อากาศยานน่านนคร (6) ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน (7) 
ท่าอากาศยานปาย (8) ท่าอากาศยานแม่สะเรียง (9) ท่า
อากาศยานตาก (10) ท่าอากาศยานแม่สอด และ (11) ท่า
อากาศยานพิษณุโลก (12) ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ (13) 
ท่าอากาศยานสุโขทัย 

เมื ่อเปรียบเทียบการขนส่งทางอากาศของ
ภาคเหนือระหว่างปี พ.ศ. 2550-2558 พบว่ามีแนวโน้ม
การขยายตัวเพิ่มมากขึ้นทั้งจำนวนเที่ยวบิน ผู ้โดยสาร 
และการขนส่งสินค้า เมื่อเปรียบเทียบจำนวนผู้โดยสารใน
ปี 2558 กับความจุในการรองรับผู้โดยสารของท่าอากาศ
ยานแต่ละแห่ง พบว่าท่าอากาศยานที่จำนวนผู้โดยสารมี
ความหนาแน่นเก ินความสามารถในการรองร ับเพื่อ
ให้บริการได้ในระดับการให้บริการที่ดีตามที่ออกแบบไว้ 
ได้แก่ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ รองลงมาคือท่า
อากาศยานนานาชาติเชียงราย แสดงให้เห็นถึงความ
จำเป็นต้องปรับปรุงเพื่อเพิ่มความสามารถในการรองรับ
ผู้โดยสารเพื่อรองรับการใช้งานในอนาคต 

5) การคาดการณ์ปริมาณการเดินทางและการ
ขนส่งในอนาคต พบว่าการเดินทางระหว่างภาคเหนือกับ
ภาคอื่น ๆ เพิ่มขึ ้นเฉลี่ยร้อยละ 3.07 ส่วนการเดินทาง
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ภายในภาคเหนือจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 3.63 ในขณะที่
การขนส่งสินค้าระหว่างภาคเหนือกับภาคอื่น ๆ เพิ่มขึ้น
เฉลี่ยร้อยละ 2.98 ส่วนการขนส่งสินค้าภายในภาคเหนือ
เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 3.33 โดยรวมในช่วง 20 ปี ระหว่างปี 
พ.ศ. 2560-2580 ทั้งปริมาณการเดินทางและการขนส่ง
สินค้าจะขยายตัวประมาณ 1.8 เท่า 

บทบาทและศักยภาพ 
ภาค เหน ื อม ี เ ป ้ า หม ายกา รพ ัฒนา เป็ น 

“ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง” ตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ที่สนับสนุนให้
เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัล เพื่อให้ประเทศก้าว
ผ่านกับดักรายได้ปานกลาง และเพิ่มศักยภาพของภาคให้
สามารถรองรับการเติบโตการของเมืองหลักในภูมิภาค 
โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีความเจริญของเมืองเป็น
ลำดับที ่ 2 รองจากกรุงเทพมหานคร จะมีการพัฒนา
อ ุตสาหกรรมใหม ่แห่งอนาคต (New S-Curve) เป็น
ศ ูนย ์กลางด ิจ ิตอล เพ ื ่อรองร ับว ิถ ีช ีว ิตในเม ืองที่
เปล ี ่ ยนแปลงไปในส ั งคมโลก รวมถ ึ งการพ ัฒนา
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ที ่ส ่งเสริมให้ภาคเหนือ
ตอนบนมีความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้น โดยมีพื้นท่ี
ครอบคลุมจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง และลำพูน 
และเป ็นผล ิตภัณฑ์ของภาคที ่ส ่งออกไปค ้าขายยัง
ต่างประเทศผ่านตอนบนของภาค ตามกรอบความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ อาทิ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง 
(ACMECS) และความร ่วมม ือหลากหลายสาขาทาง
วิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) รวมทั้งแนวระเบียง
เศรษฐก ิจตามกรอบความร ่วมมือทางเศรษฐก ิจใน 
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) อีกทั้ง ยังมีศักยภาพใน
ด้านการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์อารยธรรมล้านนา 
รวมถึงนโยบายการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อ
ยกระดับกิจกรรมการค้าและบริการบริเวณชายแดนใน
อำเภอเชียงแสน อำเภอเชียงของ และอำเภอแม่สาย โดย
มีสะพานข้ามแม่น้ำเชื่อมระหว่างประเทศ อาทิ สะพาน
ข้ามแม่น ้ำโขงแห่งที ่  4 เช ื ่อมระหว่างเชียงของกับ 
ห้วยทราย สปป.ลาว และสะพานข้ามแม่น้ำสายแห่งที่ 2 
เชื่อมระหว่างแม่สายกับท่าขี้เหล็ก เมียนมาร์ 

นอกจากนี ้ ภาคเหนือยังมีตำแหน่งที่ตั ้งทาง
ภูมิศาสตร์ที ่สามารถเชื ่อมโยงกับภูมิภาคอื่นๆ โดยใช้
โครงข่ายคมนาคมขนส่งที ่พัฒนาขึ้นตามแนวระเบียง
เศรษฐกิจ ทำให้มีศักยภาพสูงในการพัฒนาเป็นศูนย์กลาง
ทางเศรษฐกิจ เป็นประตูเชื ่อมโยงการค้า การลงทุน 
สามารถเชื ่อมไปยังกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน 
และเชื ่อมต่อไปยังจีนและอินเดีย  อาทิ แนวระเบียง
เศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (North-South Economic Corridor) 
เชื่อมโยงจีนตอนใต้และกรุงเทพมหานคร สู่แนวระเบียง

เ ศ ร ษ ฐ ก ิ จ ใ ต ้  ( South Economic Corridor) จ า ก
กรุงเทพมหานครเพื ่อเชื ่อมโยงการพัฒนากับระเบียง
เศรษฐก ิจภาคตะว ันออก (EEC) และแนวระเบ ียง
เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic 
Corridor) เชื่อมโยงระหว่างเมืองเมาะละเหม่ง สู่เมืองย่าง
กุ้ง ประเทศเมียนมาร์กับเมืองสะหวันนะเขต สปป.ลาว สู่
เมืองดงฮา ประเทศเวียดนาม รวมถึงกรอบความร่วมมือ
ระหว่างประเทศและยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมทาง
ทะเลศตวรรษที่ 21 (OBOR) 

เมื่อพิจารณาแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านคมนาคมขนส่ง พ.ศ. 2558-2565 ที่จะมีการดำเนิน
โครงสร ้างระบบคมนาคมขนส ่งขนาดใหญ่ (Mega 
Project) ตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาจาก
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ อาทิ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
(SEZ) การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
(EEC) ประกอบกับกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ 
และยุทธศาสตร์ของจีนที ่ต้องการขยายอิทธิพลมายัง
ประเทศกลุ่มอาเซียนเพิ่มขึ้น สิ่งเหล่านี้จะเป็นโอกาสใน
การพัฒนาซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพและบทบาทของพื้นท่ี
ภาคเหนือในฐานะที ่เป็นจุดเชื ่อมโยงการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าจาก สปป.ลาว เวียดนาม และจีนตอนใต้ ทั้ง
ในแง่ของการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว 

แนวโน้มด้านคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ในอนาคต 
จากปริมาณการเดินทางและการขนส่งที ่มี

แนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต ส่งผลให้การคมนาคม
ขนส่งรูปแบบต่าง ๆ ต้องมีแผนการพัฒนาเพื่อรับมือกับ
ปริมาณการเดินทางที่เพิ่มมากขึ้น โดยการคมนาคมขนส่ง
ทางถนนมีโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเชื่อมโยง
เส้นทางคมนาคมสู ่ภาคเหนือ เพื ่อเป็นการแบ่งเบา
การจราจรจากถนนทางหลวงหมายเลข 1 ซึ่งเป็นเส้นทาง
หลักสายเดียวที่เชื่อมต่อการเดินทางสู่ภาคเหนือ เพื่อเพิ่ม
ความสะดวกสบายจากการมีทางเลือกในการเดินทางที่
เพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่าง
เม ื ่ อ งสายตาก-ม ุกดาหาร และสายนครสวรรค์ -
อุบลราชธานี ที่สอดรับกับโครงการพัฒนาความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงแนว East-West 
Economic Corridor โดยมีเส้นทางเริ ่มต้นเชื ่อมต่อกับ
ด่านพรหมแดนไทย-เมียนมาร์มา และสิ ้นสุดบริเวณ
จุดเช่ือมต่อพรมแดนไทย-สปป.ลาว 

การคมนาคมขนส ่งทางราง ม ีการพ ัฒนา
โครงข่ายรถไฟทางคู่ เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการเดิน
รถให้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากขึ้น รองรับความ
ต้องการด้านการขนส่งคนและสินค้าที่เพิ่มมากขึ้น โดยไม่
ต้องมีการรอหลีก ส่งผลถึงความเชื่อมั่นในการให้บริการ
ของระบบ ทำให้ผู้ประกอบการด้านการขนส่งสินค้าหันมา
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ใช้บริการระบบรางมากขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการใช้
พลังงานและลดต้นทุนการขนส่งของประเทศในภาพรวม 
นอกจากนี ้ ย ังมีโครงการรถไฟความเร็วสูง เพื ่อเป็น
ทางเลือกสำหรับผู้เดินทางที่ต้องการความสะดวกรวดเร็ว
ในการเดินทางมากขึ้น อีกทั้ง ยังเป็นการเชื่อมต่อเมือง
หลักตามภูมิภาคต่างๆ ส่งผลให้เกิดการกระจายความ
เจริญและการตั้งถ่ินฐานออกไปสู่สภาพที่เหมาะสมกับการ
เชื่อมโยงเมืองหลักด้วยระบบรางและรถไฟความเร็วสูง 

การคมนาคมขนส่งทางน้ำ มีแนวทางในการ
ดัดแปลงท่าเรือเชียงแสนแห่งที่ 1 เป็นเท่าเรือท่องเที่ยว 
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 
และละแวกสามเหลี ่ยมทองคำ  โดยในอนาคตอาจจะ
ยกระดับเป็นท่าเรือนานาชาติ และมีการจำหน่ายสินค้า
ปลอดภาษ ี

การคมนาคมขนส่งทางอากาศ ม ีโครงการ
ก่อสร้างท่าอากาศยานเชียงใหม่แห่งที่ 2 เพื่อรองรับความ
ต้องการในการเด ินทางจากนักท่องเที ่ยว  และเพิ่ม
ศักยภาพการขนส่งผู ้โดยสารและสินค้า  อีกทั ้ง ยังมี
โครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงราย เพื่อแบ่งเบาความ
แออัดจากสนามบินเชียงใหม่ และเพิ่มศักยภาพการขนส่ง
ผู้โดยสารและสินค้า 

 การติดตามสถานการณ์ด้านคมนาคมขนส่ง
และโลจสิตกส์เปรียบเทียบกับผังภาค 2600 
 การติดตามด้านนโยบาย 
 นโยบาย : พัฒนาศักยภาพการขนส่งสู่ความเป็น
ศูนย์กลางการขนส่งของภูมิภาค 
 ส่งเสริมความเป็นศูนย์กลางการขนส่งทั้งทางบก
และทางอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ศูนยก์ลาง
การขนส่งควรอยู่บริเวณจังหวัดพิษณุโลก เนื่องจากเป็น
พื้นที่ที่สามารถเชื่อมโยงกับภาคกลาง ภาคเหนือตอนบน 
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ โดยการพัฒนา
เมืองศูนย์กลางการบินเชียงใหม่ ก่อสร้างทางรถไฟสาย
เด่นชัย-เชียงของ รองรับการขนส่งจากอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น้ำโขง ลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบทรานโล
จิสติกส์ การปรับปรุงท่าเรือเชียงแสนและท่าเรือเชียงของ 
เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างท่าเรือกับเมืองธุรกิจกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน กำหนดเขตพื้นที่การค้าเสรีตามแนว 
N-S, E-W Corridors ท ี ่จ ั งหว ัดเช ียงรายและจ ังหวัด
พิษณุโลก ขยายทางหลวงเป็น 4 ช่องจราจรเชื ่อมโยง
โครงข่ายระบบถนนใน ศูนย์กลางเมืองระดับประเทศและ
ภาค ศูนย์กลางเมืองระดับภาคและจังหวัดขนาดใหญ่
เทียบเท่าภาค พัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองจาก 
จ ังหวัดนครสวรรค์ถ ึงจ ังหวัดเชียงราย และกำหนด
ศูนย์กลางการขนส่งสินค้าสี่แยกอินโดจีนท่ีพิษณุโลก 

การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งทางบกที่มี
ประส ิทธ ิภาพมีความจำเป็นเพื ่อรองรับปริมาณการ

เดินทางและขนส่งที่เพิ ่มมากขึ้น จากการเปลี่ยนแปลง
สภาพเศรษฐกิจและสังคม สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน ของยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี และ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่
เศรษฐกิจ เพื่อกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคของประเทศ
ไทย ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโล
จิสติกส์ และยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อ
การพัฒนา ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในการเชื่อมโยง
เมืองหลักของภูมิภาค และพื้นที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน บริเวณประตูการค้าระหว่างประเทศ การ
กำหนดศูนย์กลางการขนส่งที่เชียงใหม่ และพิษณุโลก มี
ความเหมาะสมสอดคล้องกับเมืองหลักของภูมิภาคตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ เพื่อ
กระจายความเจริญสู ่ภ ูม ิภาคของประเทศไทย ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

นโยบาย : พัฒนาดุลยภาพการขนส่งเพื่อปรับ
ประเภทการขนส่งสู่ต้นทุนต่ำ 
 ปรับปรุงท่าอากาศยานให้เป็นศูนย์รวมธุรกิจ
ต่อเนื่องศูนย์กลางสายการบินต้นทุนต่ำในจังหวัดที่เป็นท่า
อากาศยานนานาชาติ ในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงรายและ
พิษณุโลก ปรับการขนส่งสินค้าทางถนนระหว่างเมือง เป็น
การขนส่งทางรถไฟเชื่อมต่อท่าเรือ เช่น จากท่าเรือเชียง
แสนและเชียงของจังหวัดเชียงราย ปรับปรุงประสิทธิภาพ
และเพิ่มจำนวนศูนย์กลางการขนส่งสินค้าทางรถไฟประจำ
ภาคที่จังหวัดนครสวรรค์ พิษณุโลก เชียงใหม่ และขยาย
ต่อระบบรางเพิ ่มขึ ้นที ่จ ังหวัดเชียงรายและตาก ปรับ
สัดส่วนการลงทุนภาคการขนส่งให้มีการขนส่งสินค้าทาง
น้ำ รถไฟ มากขึ้น และลดสัดส่วนการลงทุนทางถนนที่มี
โครงข่ายเกือบสมบูรณ์แล้ว และพัฒนาระบบตั๋วเดียว 
ราคาเดียว ในเขตเมืองศูนย์กลางหลักของภาคเหนือ 

การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งเพื่อส่งเสริมให้
เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่ง ไปยังรูปแบบที่มี
ต้นทุนต่ำ จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ สอดคล ้องก ับ ย ุทธศาสตร ์ด ้านการสร ้าง
ความสามารถในการแข่งขัน ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
และ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ 
โลจิสติกส์ 

นโยบาย : พัฒนาประสิทธิภาพการขนส่งเน้น
การเช่ือมต่อระหว่างประเภทการขนส่ง 
 เชื่อมต่อระหว่างท่าอากาศยานทุกแห่งของภาค
กับระบบขนส่งสาธารณะทั้งทางถนนทางรางและทางน้ำ 
รณรงค์ให้ใช้ระบบขนส่งสาธารณะ พัฒนาศูนย์รวบรวม
และกระจายสินค้า การจัดการด้านโลจิสติกส์และการใช้
ระบบสารสนเทศข้อมูลในศูนย์กลางเมืองระดับประเทศ
และภาค และการเช่ือมต่อระหว่างประเภทการขนสง่อยา่ง
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มีประสิทธิภาพ สำหรับกลุ่มพื้นที่ศูนย์กลางการศึกษา 
สาธารณสุข การบริการและการท่องเที่ยว มีความสำคัญ
เป็นอย่างยิ่งเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง และการ
ขนส่งสินค้า โดยมีกลุ่มพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกที่เหมาะแก่
การเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อประเภทการขนส่งในพื้นท่ี
ภาคเหนือ 

นโยบาย : เพิ ่มเสถียรภาพการขนส่งสำหรับ
รองรับเศรษฐกิจไร้พรมแดน 

พัฒนาโครงข่ายระบบการขนส่งและจราจรของ
ภาคเหนือในการรองร ับเศรษฐก ิจไร ้พรมแดนและ
โลกาภิวัฒน์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ ควบคู่ไปกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนที่
สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เชียงของ เหมาะสมที่จะเป็น
ศูนย์กลางการเชื่อมต่อประเภทการขนส่ง พัฒนาเมืองเขต
ธุรกิจการค้าเสรีชายแดน ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานใน
บริเวณเมืองที่อยู่บริเวณชายแดน เช่น เชียงราย เชียงใหม่ 
ตากและน่าน และจัดตั้งหน่วยงาน ควบคุมความปลอดภัย
เชิงบรูณาการและประสานด้านความปลอดภยัระบบขนสง่
ระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ ่งอำนวยความ
สะดวก กฎระเบียบ หน่วยงานเชิงบูรณาการต่างๆ จะช่วย
ให้เกิดความสะดวก คล่องตัว ลดต้นทุนการขนส่ง และ
สร้างโอกาสในการเพิ่มมูลค่าสินค้าต่างๆ สอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ของ
ยุทธศาสตร ์ชาต ิ 20 ปี และ ย ุทธศาสตร ์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ และยุทธศาสตร์
ความร ่วมมือระหว ่างประเทศเพ ื ่อการพัฒนา ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
 นโยบาย : พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งหลาย
รูปแบบและศูนย์กลางการกระจายสินค้า 
 พัฒนาสถานีเช ื ่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะ 
(Public Transport Interchange) พัฒนาศูนย์กลางการ
ประกอบการโลจิสติกส ์(Logistics Center) อุตสาหกรรม-
เกษตรกรรมโดยเน้นการขนส่งทางรถไฟอาทิ สถานีรถไฟ
ชานเมืองเชียงใหม่-ลำพูน พัฒนาศูนย์คมนาคมเชียงใหม่ 
พัฒนาตลาดกลางส ินค้า Intertrade สี ่แยกอินโดจีน 
จัดสร้างศูนย์กลางพิธ ีการผ่านแดน Electronic Data 
Interchange : โดยจัดระบบโครงข่ายการสื่อสารสนเทศ
ข้อมูลการนำเข้า-ส่งออก, ตลาดข้อตกลงของประเทศคู่ค้า 
พัฒนาศูนย์คมนาคม (Intermodal Center) ที ่จ ังหวัด
เชียงรายเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางของผู้โดยสารทางรถไฟ
และรถโดยสาร  
 เพื่อให้การคมนาคมขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร มี
ทา ง เ ล ื อกท ี ่ เ หมาะสมซ ึ ่ ง จะประหย ั ดค ่ า ขนส่ ง 

ประหยัดเวลา และสะดวกสบาย ต ้องม ีบร ิการการ
เชื ่อมโยงระบบการคมนาคมขนส่งที่เชื ่อมโยงต่อกันได้
สะดวก (Multimodal Transport) ทั้งทางถนน ทางรถไฟ 
ทางน้ำ และทางอากาศ ทั ้งน ี ้จำเป ็นต ้องม ีนโยบาย
สนับสนุนทั้งด้านสาธารณูปโภค การบริหารการจัดการ
และการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.8 สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
สามารถสร ุปสถานการณ์การเปล ี ่ยนแปลง

ศักยภาพ ปัญหาและแนวโน้มของแต่ละประเภทได้ดังนี ้
การบริการด้านการศึกษา ภาคเหนือมีการจัด

การศึกษาครบในทุกระดับ ตั้งแต่ก่อนประถมศึกษาจนถึง
ระดับอุดมศึกษา และมีการกระจายตัวอย่างทั่วถึง ระดับ
การศึกษาจะตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองและอำเภอรอบนอก
ของทุกจังหวัด ขณะที่มหาวิทยาลัยกระจายตัวอยู่ทั่วทั้ง
ภาค โดยเฉพาะในตอนบนและตอนล่างของภาค จังหวัดที่
ถือว่าเป็นศูนย์กลางการบริการทางการศึกษาหลัก คือ 
จ ังหว ัดเช ียงใหม ่ เช ียงราย พะเยา และพิษณุโลก 
ตามลำดับ 

สภาพการปัญหาในการบริการด้านศึกษาของ
ภาคเหนือ ได้แก่ การกระจุกตัวของบริการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา พบว่ายังมีการ
ให้บริการกระจุกตัวในพื้นที่เมืองหลัก รวมถึงบุคลากร สื่อ
การเร ียน การสอน ในบางแห่งไม่เพ ียงพอกับความ
ต้องการของจำนวนนักเรียน 

การบริการด้านสาธารณสุข ภาคเหนือมีสถาน
บริการสาธารณสุขกระจายตัวในทุกพื้นที่ทั้งโรงพยาบาล
ส่งเสร ิมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลของร ัฐทุกสังกัด 
โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั ่วไป และโรงพยาบาล
ชุมชน รวมถ ึงโรงพยาบาลเอกชนซ ึ ่ งสถานบร ิการ
สาธารณสุข และบุคลากรทางการแพทย์มีมากที ่ส ุดใน
จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง นครสวรรค์ และ
พิษณุโลก ซึ่งมีความพร้อมค่อนข้างสูง เนื่องจากเป็นที่ตั้ง
ของโรงพยาบาลศูนย์ของภาค 

สภาพการปัญหาในการบริการด้านสถานบริการ
สาธารณสุขของภาคเหนือ ได้แก่ ความไม่เพียงพอของ
บุคลากร เช่น ขาดแคลนแพทย์ ในบางพื ้นที ่ ได้แก่ 
เพชรบูรณ์และกำแพงเพชร สำหรับทันตแพทย์ ได้แก่ 
เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ กำแพงเพชร สุโขทัย และอุทัยธานี  

โครงสร้างพื้นฐาน แหล่งพลังงานภาคเหนือมี
โรงไฟฟ้าที่ดำเนินการผลิตพลังงานไฟฟ้า จำนวน 90 แห่ง 
ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้าชีวมวล 
โรงไฟฟ้าน้ำ โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ โรงไฟฟ้าขยะ โรงไฟฟ้า
กังหันก๊าซ โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมดีเซลและโรงไฟฟ้า
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พลังงานความร้อน กำลังการผลิตติดตั้งรวม 1 ,430.49  
เมกะวัตต์ รวมถึงมีแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติ 3 แห่ง คือ ท่ี
กำลังการผลิตก๊าซ 25 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน นอกจากนี้
ยังมีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน กำลังการผลิตรวม 
2,536.36 เมกะวัตต์ กระจายอยู่ในพื้นที่ของภาคเหนือ 

อย่างไรก็ตามในปัจจุบันภาคเหนือ มีแนวโน้ม
การใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงควรมีการ
พัฒนาพลังงานทดแทน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ และ
พลังงานชีวมวล ซึ่งในพื้นที่มีแหล่งวัตถุดิบทางการเกษตร
อย ู ่ จ ำนวนมาก  เพ ื ่ อ ใช ้ เ ป ็ นพล ั ง ง านสำรอ ง ใน
ภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม รวมทั้งการพัฒนา
พลังงานทดแทนในภาคเหนือ และเป็นประตูทางด้าน
พลังงานเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน 

การติดตามสถานการณ์ด้านสาธารณณูโภค
และสาธารณูปการเปรียบเทียบกับผังภาค 2600 
 การติดตามด้านนโยบาย 

นโยบาย : การพัฒนาด้านการศึกษา 
 โครงการภายใต้แผนงานด้านการศึกษามีการ
ดำเนินงานอย่างต่อเนื ่องตั ้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน โดยมี
มาตรการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาด้านการศึกษาภายใน
ภาค เช่น การจัดการศึกษา เพื่อเป็นการรองรับทั้งทางด้าน
กำลังแรงงานและสาขาวิชาชีพที ่เกี ่ยวข้อง โดยเฉพาะ
สถาบันการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ได้แก่ 
ปวช. และ ปวส. มีการจัดหลักสูตรที่สอดรับตามความ
ต้องการของภาคอุตสาหกรรม โดยให้การให้ทุนการศกึษา 
สถาบันการศึกษามีการทำข้อตกลงร่วมกับผู้ประกอบการ 
ในการรับนักเรียนโดยเฉพาะสาขาวิชาชีพเข้าทำงาน เป็น
ต้น อย่างไรก็ตามจำเป็นจะต้องมีการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพของสถาบันการศึกษาในการพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาเพื่อรองรับแรงงานในอนาคต รวมถึงพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ บุคลากร และด้านวิชาการอย่าง
ต่อเนื่องและเหมาะสม 

 นโยบาย : การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 ภาคเหน ือม ีการพ ัฒนาด ้านการบร ิการ

สาธารณสุข โดยการเสร ิมสร ้างส ุขภาพอนามัยของ
ประชาชนให้แข็งแรง ประชาชนมีความรู้ด้านสาธารณสุข
และได้รับริการสาธารณสขุเท่าเทียมและเสมอภาคกัน การ
จัดบริการแพทย์ทางเลือกในสถานพยาบาลและศูนย์
ชุมชน การจัดตั้งศูนย์บริการการรักษาและฟื้นฟูสุขภาพ 
และส่งเสริมบริการธุรกิจบริการสุขภาพ รวมถึงการ
ยกระด ับข ีดความสามารถด ้านบ ุคลากรและความ
เชี่ยวชาญทางการแพทย์ สาธารณสุขสมัยใหม่ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและการแพทย์ไทยในการให้บริการและเป็นศูนย์
สุขภาพในภูมิภาค ขยายศูนย์กลางสุขภาพโดยเฉพาะ
จังหวัดศูนย์กลางของภาคเหนือที่มีความพร้อมทั้งทางด้าน
การแพทย์ เช่น จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พิษณุโลก เป็น
ต้น 

นโยบาย : จัดหาแหล่งพลังงานที่มั ่นคงและ
ยั ่งย ืนรองรับการพัฒนาและกิจการทางเศรษฐกิจใน
อนาคต 
 การจัดหาแหล่งผลิตและจัดหาพลังงานใน
ภาคเหนือ ต้องมีการจัดหาพลังงานให้เพียงพอต่อความ
ต้องการภายในภาค เพราะพลังงานเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจของภาค ทั้งนี้ได้มีนโยบายส่งเสริม 
สนับสนุน และสร้างความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนด้าน
เทคโนโลยีพล ังงาน การช่วยเหลือทางเทคนิค การ
ค้นคว้าวิจัย รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลด้านพลังงานและ
กา รอน ุ ร ั กษ ์ พล ั ง ง าน ในระด ั บช ุ ม ชนผ ่ า น ท า ง
สถาบันการศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือ สำหรับการพัฒนา
ด้านพลังงานของภาคเหนือ เช่น 

- กระทร ว งพล ั ง ง านม ี โ ค ร งการ เพิ่ ม
ประสิทธ ิภาพการขนส่งน้ำม ันและความมั ่นคงด้าน
พลังงานของประเทศ โดยมีคลังน้ำมันหลักที ่ จังหวัด
ลำปาง และคลังน้ำมันย่อยที่จังหวัดนครสวรรค์ เชียงใหม่ 
และเชียงราย 

- ร ัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการจัดหา
พลังงานไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น การรับซื้อไฟฟ้า
จากสาธารณรัฐประชาชนลาว (สปป.ลาว) ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศสหภาพพม่า 
ประเทศกัมพูชา และกลุ ่มอนุภ ูม ิภาคต่ างๆ เพื ่อให้
สอดคล้องกับแผนบริหารด้านพลังงานของประเทศไทย 

- มีระบบสายส่งเชื่อมโยงกับระบบสายส่ง
ของประเทศ มีโรงงานและเขื ่อนผลิต กระแสไฟฟ้าที่
สำคัญ ได้แก่ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ (จ.ลำปาง) โรงไฟฟ้าลาน
กระบือ (จ.กำแพงเพชร) เขื่อนสิริกิติ์ (จ.อุตรดิตถ์) เขื่อน
ภูมิพล (จ.ตาก) และเขื่อนแม่งัดสมบูรณชล (จ.เชียงใหม่) 

- การพัฒนาพลังงานทดแทนอย่างยั ่งยืน 
พร้อมทั้งพัฒนาเทคโนโลยี้ที่ทันสมัยด้านพลังงานทดแทน 
โดยภาครัฐเป็นผู้ริเริ่มและสนับสนุนให้ภาคเงินทุนในช่วง
ต้น และดำเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบให้พลังงาน
ทดแทนสามารถแข่งขันกับพลังงานรูปแบบอื่นได้อย่าง
เสมอภาค 

นโยบาย : การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และการสื่อสาร 
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส ื ่อสารเป็น
เครื่องมือสำคัญในการพัฒนาเพื่อการเพิ่มมูลค่าของภาค
การผลิต การบริการและการสร้างความสะดวกสบายใน
การดำเนินชีวิต โดยใช้เทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อนทั้ง
ภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม ภาคการพาณิชย์ ภาคการศึกษา 
ภาคสังคม ภาคสาธารณสุข รวมถึงการพัฒนาที่เหมาะสม
กับเศรษฐกิจและการพัฒนาพื้นที่ สำหรับการพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของภาคเหนือ เช่น 

- กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร ได้มี
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง พร้อมด้วยระบบความมั่นคง
ปลอดภัย ประกอบด้วยโครงข่ายความเร็วสูงเข้าสู ่ทุก
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ชุมชนและท้องถิ่น โครงข่ายความเร็วสูงสำหรับภาคส่วน
การพัฒนาที ่สำคัญ ได้แก่ การศึกษา การสาธารณสุข 
การเกษตร บริการท่องเที่ยว แรงงาน และการประกอบ
ธุรกิจเป็นสำคัญ พร้อมทั้งจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตไร้ 
สายสาธารณะ เพื่อบริการชุมชนในที่สาธารณะและย่าน
ธุรกิจที่เหมาะสมและการ ให้บริการในด้านความมั่นคง
ปลอดภัยให้แก่ผู ้ใช้บริการและมีโครงข่ายเชื ่อมโยงกับ
ต่างประเทศที่มีศักยภาพเพียงพอในการเป็นจุดศูนย์กลาง
การเชื ่อมต่อประเทศในภ ูม ิภาคอาเซ ียนสู ่ประเทศ
เศรษฐกิจ ชั้นนำของโลก อีกทั้งยังมีการจัดทำโครงการ
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน โดยมีเป้าหมายของโครงการ
จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนในพื้นที่ต่างๆ 600 ศูนย์
ทั่วประเทศ  

- มีสถาบันการศึกษาด้านระบบสารสนเทศ
และศูนย์ ICT เพื่อเผยแพร่การเรียนรู้และผลิตบุคลากรทีม่ี
ความรู ้ด ้าน ICT กระจายอยู ่ในพื ้นที ่ภาคเหนือ เช่น 
จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา และแม่ฮ่องสอน เป็น
ต้น 
 

3.9 สรุปประเด็นสถานการณ์และ
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง  
3.9.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ 

จากการวิเคราะห์และบูรณาการข้อมูลระหว่าง
สาขา ในการพัฒนาภาค จากหลากหลายประเด็นในการ
พัฒนา ทั้งในระดับนโยบายและผลการดำเนินการที่เกดิขึน้ 
สามารถระบุถึงการเปลี่ยนแปลงท่ีส่งผลต่อการพัฒนาภาค 
โดยผลการบูรณาการการวิเคราะห์เป็นดังนี้ 

1) สถานการณ์โลก 
 บริบทการพัฒนาของโลก ทั้งในด้านการ

วิจ ัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเกิดสาขา
อุตสาหกรรมผสมผสานการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่
ตอบสนองความต้องการในภาคการผลิต การบริการ  
และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปในห้ากลุ่มหลัก 
ได้แก่ กลุ่มอาหาร เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ กลุ่ม
สาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ กลุ่ม
เครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่
ใช้ระบบอิเลคทรอนิกส์ควบคุม กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยี
อ ินเตอร ์ เนตท ี ่ เช ื ่อมต ่อและบ ังค ับอ ุปกรณ ์ต ่างๆ 
ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว กลุ่ม
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรมและบริการที่มีมลูคา่สงู 
ซึ่งมนุษย์จะสามารถเข้าถึงข้อมูลและองค์ความรู้ได้อย่างไร้
ขีดจำกัด เทคโนโลยีจะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพชีวิต

ให้ดีขึ ้น แรงงานมีพัฒนาทักษะและเป็นที่ต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อย่างก้าวกระโดดเป็นกุญแจสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม และเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนในสังคมทุก
เพศ ทุกวัย แนวโน้มจากการพัฒนาดังกล่าวยังส่งผลต่อ
ประเทศท้ังในมิติเศรษฐกิจ สังคม  

การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมีประสิทธิภาพ สามารถขับเคลื่อนประเทศไทย
ไปสู่เศรษฐกิจสังคมฐานความรู้และเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีได้ร ับการพัฒนาให้สมดุลทั ้งปริมาณและ
คุณภาพ ลดการพึ่งพิงผลิตภัณฑ์อุปกรณ์และเทคโนโลยี
จากต่างประเทศ ประชาชนได้รับประโยชน์จากการลงทุน
ด้านการวิจัยและพัฒนา ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมี
ความรอบรู้และความสามารถด้านวิทยาศาสตรเ์ทคโนโลยี
และนวัตกรรมเพิ่มขึ้น รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว 
มีระบบภูมิคุ ้มกันในตัวที่ดีและสามารถใช้วิทยาศาสตร์
เทคโนโลย ีและนว ัตกรรมให ้ เป ็นประโยชน์ต ่อการ
ด ารงชีวิตของตนเอง การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด ควรมีการคำนึงถึง
ประเด็นสำคัญหลายประเด็นที ่ม ีผลต่อการวางแผน
นโยบายของภาคในแต่ละส่วนพื้นที่ของประเทศ โดยให้
ความสำคัญถึงการเปลี่ยนแปลงของบริบทการพัฒนาใน
สังคมโลก การเปลี ่ยนแปลงที ่เกิดจากการรวมตัวของ
ประชาคมกิจอาเซียน ความพร้อมในการรองรับการเกิด
นวัตกรรมแบบก้าวกระโดดของทุกภาคส่วน บริบทการ
เปลี่ยนของบริบทด้านประชากร พลังงาน อาหาร และ
สิ ่งแวดล้อม สถานการณ์ด้านการเมือง เศรษฐกิจและ
สังคม ไปจนถึงแรงงานในทุกระดับอีกด้วย 

แนวโน ้มส ังคมโลก ประเด ็นสำคัญที่
เกิดขึ ้นคือการเข้าสู ่ส ังคมผู ้ส ูงอายุของโลก องค์การ
สหประชาชาติประเม ินว ่า พ.ศ. 2544-2563 จะเป็น
ศตวรรษแห่งผู้สูงวัยจากการเพิ่มขึ้นของประชากรผู้สูงอายุ 
โดยสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 12.3 ในปี 2558 
เป็นร้อยละ 13.8 ในปี 2563 ขณะที่วัยแรงงาน (อายุ 25-
59 ปี)จะเพิ่มขึ ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 45.4 เป็นร้อยละ 
475.7 ในช่วงเวลาเด ียวก ัน แต่หล ังจากปี 2563 วัย
แรงงานจะลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่วนวัยเด็ก (0-24 ปี) ลดลง
จากร้อยละ 42.3 เป็นร้อยละ 40.8 การเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย
จะส่งผลต่อการเตรียมการในการวางแผนด้านการบริการ
สาธารณสุขเป็นสำคัญ เพราะเป็นประเด็นความเข้าใจที่
เกิดขึ ้นโดยทั่วไป คือผู ้สูงอายุจะมีความสามารถในการ
ดูแลตนเองที่ลดน้อยลง ต้องการการดูแลด้านสาธารณสุข
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เป็นพิเศษจากภาวะของโรคภัยไข้เจ็บตามวัย อย่างไรก็
ตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะส่งผลต่อการวางแผนของ
ผังภาคในอนาคตที่ต้องเน้นการสร้างเสริมมาตรฐานของ
การบริการสาธารณสุข และประสิทธิภาพในการให้บริการ
ที่ทั่วถึง และมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
รวมไปถึงระบบโครงสร ้างพื ้นฐานการเดินทาง การ
คมนาคมขนส่งร ูปแบบใหม่ที ่เหมาะสม รูปแบบและ
สภาพแวดล้อมเมืองที่ต้องมีความพร้อมในการให้ความ
สะดวก และป้องกันประเด็นปัญหาอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น 
ปัญหาอาชญกรรมกับผู้สูงวัย ซึ่งเป็นปัญหาสังคมที่ต้อง
ตระหนักถึงให้มาก นอกจากนี้ยังพบการเกิดความเหลือม
ล้ำในมิติต่างๆ อันเป็นผลจากความแตกต่างด้านรายได้ 
ความรู ้ ทักษะ การเข้าถึงด้านโครงสร้างพื ้นฐานทาง
เทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและวัฒนธรรม 
เนื่องจะได้รับอิทธิพลจากกระแสวัฒนธรรมโลก ส่งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ทัศนคติ ความเชื่อ ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล การเรียนรู้และการบริโภคในรูปแบบต่าง ๆ 
เกิดการสร้างวัฒนธรรมร่วมสมัย  

สถานการณ์ เศรษฐก ิจโลก  แนวโน้ม
เศรษฐกิจโลก ในระยะ 5 ปีข้างหน้าเศรษฐกิจของโลกยัง
เติบโตได้ช้า และมีความเสี่ยงจากความผันผวนในระบบ
เศรษฐกิจและการเงินโลกในเกณฑ์สูง ส่งผลให้ประเทศ
ไทยต้องเผชิญกับความเสี ่ยงสำคัญ คือความไม่แน่นอน
ของการปรับเปลี่ยนทิศทางการดำเนินนโยบายการเงิน
ของมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ตลาดเกิดใหม่มี
บทบาทสูงขึ ้น ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์
เศรษฐกิจ ประเทศต่าง ๆ รวมกลุ ่มทางเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคมากขึ้น ผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
รูปแบบใหม่ทั่วโลกเพื่อสร้างอำนาจต่อรอง ทำให้รูปแบบ
การค้ามีความเป็นเสรีและแข่งขันอย่างเข้มแข็งขึ้น และ
ตลาดการเงินโลกที่ไร้พรมแดน ซึ่งเป็นผลจากเทคโนโลยี
และนวัตกรรมทางการเงินมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว 
ประกอบกับการเปิดเสรีภาคการเงินในอาเซียน ทำให้เกิด
การแข่งขันที่รุนแรงขึ้น ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้ภาคการเงิน
ของไทยต้องเร ่งพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การเงินให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ตลอดจนการ
เปิดเสรีมากขึ้นของอาเซียน ในภาคการค้าและบริการ
โดยเฉพาะภาคการเง ิน  เป ็นโอกาสสำค ัญในการ
เคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิต ทุน แรงงานอย่างเสรี ทำให้
ภาคการผลิตสามารถขยายตลาดและพัฒนาตนเองให้มี
ความเข้มแข็งมากขึ้น อีกทั้งรูปแบบการค้าเปลี่ยนแปลง
ไปสู่การค้าเสรี การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่หลากหลาย
ขึ้น  

นับเป็นโอกาสของประเทศไทยในการใช้
ประโยชน์จากความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและภูมิภาคให้
สนับสนุนการพัฒนาห่วงโซ่มูลค่าร่วมกัน ทั้งนี ้การเกิด
ตลาดการเงินโลกที่ไร้พรมแดนผลักดันให้ภาคการเงินของ
ไทยต้องเร่งพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการเงิน
ให้ทันต่อการเปลี ่ยนแปลงที ่เกิดขึ ้น พร้อมกับพัฒนา
เศรษฐกิจบนฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นวัตกรรม รูปแบบการค้าจึงมีแนวโน้มไปสู ่การค้าเสรี
เฉพาะกลุ่มมากขึ้น และมีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่
หลากหลายขึ้น จึงต้องกำหนดยุทธศาสตร์การแข่งขันและ
ความร่วมมือระหว่างประเทศท่ีชัดเจน 

สถานการณ ์สิ่ ง แวดล ้อมโลก การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ส่งผล
กระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและกิจกรรม
ของมนุษย์เพิ่มมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศส่งผล
ต่อความเป็นอยู่ วิถีชีวิต และการดำรงชีพ ทั้งนี้การมุ่งลด
ผลกระทบจากการเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อ
จังหวัดในภาคเหนือทั ้งในเชิงกายภาพและกิจกรรม 
นับเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึง โดยการปรับลดปัจจัยที่
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง (Mitigation) และการปรับตัว
เพ ื ่อรองร ับการเปล ี ่ยนแปลง (Adaptation) ภายใต้
แ น วท า ง ก า ร พ ั ฒ น า อ ย ่ า ง ย ั ่ ง ย ื น  ( Sustainable 
Development) ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม จากความ
แปรปรวนที่เกิดขึ ้นทำให้เกิดข้อตกลงระหว่างประเทศ
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  วาระการพัฒนาที่
ยั่งยืน พ.ศ.2573 (Sustainable Development Goals–
SDGs) ที ่เน้นขจัดความยากจนให้หมดไป ประชาชนมี
สุขภาพท่ีดี มีระบบการศึกษา มีความเท่าเทียมกันทางเพศ 
ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั ่งยืน มีระบบ
โครงสร้างพื้นฐานท่ีรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน 
ลดความไม่เท่าเทียมกันทั้งภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน 
เตรียมความพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวภาพ มีการจัดการทรัพยากรทางทะเล
อย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้สังคมมีความสุข มีความยุติธรรม
และส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในระดับโลก
ร่วมกัน  

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่เกิดขึ้น ส่งผล
ชัดเจนต่อการพัฒนาเม ืองและชนบทในด้านการใช้
ประโยชน์ที่ดิน การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศทำให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงของฤดูกาลโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฤดูฝน ซึ่งเป็น
ช่วงเวลาที่พื้นที่เกษตรกรรมต้องการน้ำ การมาถึงของฤดู
ฝนที ่ล ่าช้าทำให้เกิดผลกระทบต่อการทำเกษตรกรรม 
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รวมทั้งการเกิดฝนตกที่หนักและต่อเนื่อง ทำให้ปริมาณน้ำ
ในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบชลประทานการส่งน้ำ
เพื่อการเกษตรได้รับผลกระทบ พื้นที่เกษตรกรรมเกิดน้ำ
ท่วม การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตร จึง
จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่
เกิดขึ้น นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศยังส่งผลต่อ
การเกิดโรคพืช และการระบาดของศัตรูพืชที่มากกว่าปกติ 
ทำให ้การวางผ ังภาคจำเป ็นต ้องคำน ึงถ ึงแผนและ
ยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่ตามมาอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งด้านของชนิดพืชและพืชพันธุ์ที่เหมาะสมต่อ
การเกษตรกรรมในพ้ืนท่ี ความสามารถในการต้านทานต่อ
การเปลี ่ยนแปลงของสภาพอากาศ โรคและศัตรูพืช 
จนกระท ั ่ งควรม ีนโยบายด ้านการอบรมให ้ความรู้  
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ควรตระหนักไปถึงการสร้าง
เครือข่าย และความเข้มแข็มในพ้ืนท่ีอย่างยั่งยืน 

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศยังส่งผลโดย
อ้อมต่อการพัฒนาพ้ืนท่ีเมืองและการผังเมือง โดยประเด็น
ความสำค ัญท ี ่ เก ิดข ึ ้นจากการเปล ี ่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เพื่อส่งผลให้เกิดการตระหนักถึงความสำคัญ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ พื ้นที่อนุรักษ์ธรรมชาติ 
เช่น แหล่งต้นน้ำ หรือพื้นที่ชุ่มน้ำ พื้นที่ชายฝั่งทะเล ซึ่ง
ได้รับการให้ความสนใจที่ส่งต่อไปถึงกลไกการดูแลมลพิษ 
หรือมลภาวะที่อาจเกิดขึ้นจากทั้งกิจกรรมและการพัฒนา
ด ้านอ ุตสาหกรรม และก ิจกรรมทางด ้านเศรษฐกิจ
หลากหลายด้าน ที่อาจส่งผลกระทบต่อทรัพยากรดังกล่าว 

ระบบการคมนาคมขนส่งและการเชื่อมต่อ
โครงข่ายการสัญจร เป็นประเด็นที่ทำให้ความสำคัญต่อ
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างมาก 
ผลที่เกิดขึ้นจากแนวเส้นทางและแนวเขตทางที่มีผลต่อ
เนื ่องมาจากการเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทำให้
เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ ทิศทางการไหลของ
น้ำ และพื้นที่รองรับน้ำเป็นบริเวณกว้าง ดังนั ้นจึงต้อง
คำนึงถึงการวางแนวเส้นทางคมนาคมและการเชื ่อมต่อ
เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาต่อการพัฒนาเมืองและชนบทดังท่ีผา่น
มา โดยเฉพาะระบบคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ที่มีผล
ต่อระบบเศรษฐกิจภาคในภาพรวม ซึ่งต้องให้คุณค่าในการ
พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยเฉพาะอย่างยิ ่งการพัฒนา
ระบบคมนาคมขนส่งที่มีมูลค่าสูง และอาศัยความร่วมมือ
จากหลายภาคส่วน เช่น โครงการรถไฟระหว่างเมือง
เชื่อมโยงกับพ้ืนท่ีภาคอื่นๆ ไปจนถึงประเทศเพื่อนบ้าน 

ทั ้งนี ้ในการสื ่อสาร ระบบสื ่อสารและ
เทคโนโลยีจะต้องมีความทันสมัยและยืดหยุ ่นกว่าเดิม 
เพ ื ่อให ้สามารถรองร ับการเปล ี ่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศที ่แปรปรวนเปลี ่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ
บ่อยครั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการบริการด้าน

สาธารณสุขที่จำเป็นต้องมีความสามารถในการรับมือกับ
โรคใหม่ๆ และการกลับมาของเชื้อโรคในอดีต เช่น วัณโรค 
ไข้สมองอักเสบ ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศ โดยระบบการศึกษาจะต้องมีการอบรม
ให้ความรู้ความเข้าใจในระดับพื้นฐาน และการศึกษาที่มี
ความเชี ่ยวชาญที่เฉพาะเจาะจงเป็นพิเศษในประเด็นที่
เกี ่ยวข้อง รวมไปถึงการตั้งศูนย์วิจัยหรือศูนย์เครือข่าย
ความร ู ้ท ี ่สามารถอบรมและสร ้างบ ุคลากร รวมทั้ง
วิทยาการใหม่ๆ ให้ตอบสนองปัญหา และเตรียมพร้อมใน
การรับมือของแต่ละภาคได้ดีขึ้น 

2) กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ 
 ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ Regional 
Comprehensive Economic Partnership (RCEP) 
กรอบการเจรจา RCEP เป็นความตกลงที่มีคุณภาพและ
ทันสมัย บนผลประโยชน์ร่วมกันอย่างรอบด้านในการ
สนับสนุนการขยายการค้าและการลงทุนในภูมิภาค 
รวมทั ้งส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจท่ีเท่าเทียมกัน เป็นระบบการค้าเสรีที่
ใช้กฎระเบียบเดียวกันของภาคีทั ้งหมด 16 ประเทศ 
นอกจากนี้ ยังเป็นไปเพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจของอาเซียน
เข้ากับเศรษฐกิจโลก (Global Supply Chain) ครอบคลมุ
ทุกประเด็นที่ประเทศไทยเคยทำความตกลงไว้แล้วใน
กรอบภูมิภาคและทวิภาคีต่างๆ  โดยเงื่อนไขที่ผ่อนปรน
มากขึ้น หรือขจัดมาตรการทางภาษี มาตรการอื่นใดที่
ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำ ตลอดจนการพัฒนาที่ยั่งยืน แต่
ผลการประชุมที ่ผ ่านมายังไม่สามารถหาข้อสรุปเรื ่อง
รูปแบบการเปิดตลาดได้ เนื่องจากระบบหรือกฎหมายที่
ด ูแลเร ื ่องทรัพย์ส ินทางปัญญา และการแข่งขันของ
ประเทศสมาชิก 16 ประเทศ ประเทศสมาชิกอาเซียนให้
ความสำคัญกับ ECEP มาก เนื่องจากเป็นความตกลงเขต
การค้าเสรีซ้อนความตกลงการค้าเสรีเดิมที่มีอยู่แล้ว กังนั้น
ผลประโยชน์สุทธิของไทยจึงขึ้นอยู่กับเงื่อนไขต่าง ๆ  ซึ่ง
ส่งผลทั้งทางบวกและทางลบ ดังนั ้นจึงควรมีมาตรการ
รองรับทั้งมาตรการทางภาษีและไม่ใช่ภาษี 
 โครงการหนึ ่งแถบหนึ ่งเส้นทาง (One 
Belt , One Road : OBOR) เป็นยุทธศาสตร์สำคัญของ
จีน ในการกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจ ไปสู่ภาคใต้
และภาคตะวันตกของจีน ที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล และสร้าง
ความมั่นคงทางพลังงาน และการเข้าถึงทรัพยากรผ่านการ
เชื่อมโยงเส้นทางการค้าระหว่างประเทศภูมิภาคอาเซียน
เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญทางเศรษฐกิจ และความมั่นคง
สำหรับจีน ทั้งในแง่การเป็นแหล่งพลังงานและทรัพยากร 
ตลาด ฐานการผลิต และเส้นทางออกสู่ทะเล จึงไม่น่า
แปลกใจท่ีจีนพยายามเชื้อเชิญให้อาเซียนเข้าเป็นส่วนหนึ่ง
ของ OBOR โดยริเริ ่มความช่วยเหลือและความร่วมมือ
ด้านต่างๆ กับอาเซียน 
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 OBOR มีการพัฒนาโครงข่ายเชื ่อมโยง
ระหว่างประเทศ และเส้นทางเพิ่มเติมที่จะเชื ่อมต่อกับ  
2 ระเบียงเศรษฐกิจสำคัญ ซ ึ ่งการลงทุนของจีนกับ 
ประเทศพัฒนาแล้วตามเส้นทางสายไหมใหม่ มีแนวโน้ม 
จะช ่วยให ้การดำเน ินงานตามแผนแม ่บทว ่ าด ้วย 
ความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน (Master Plan on 
ASEAN Connectivity: MPAC) บรรลุผลสำเร็จได้ง่ายขึ้น 
โดยเฉพาะความเช่ือมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
การรวมกลุ ่ม AEC ของไทย เป็นปัจจัยที ่ส ่งผลต่อการ
พัฒนาของภาค และประเทศในหลากหลายด้าน โดยใน
การพัฒนาเมืองและชนบทมีความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม
เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ ่งภาคแรงงาน และภาค
บริการ มีโครงการความร่วมมือทางการค้าของพื้นที่ เขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน การสร้างงาน และการพัฒนา
ระบบคมนาคมขนส่งและโครงสร้างพื้นฐานที่เกิดขึ้นตาม
ไปในพ้ืนท่ีเหล่านั้น การพยายามร่วมมือพัฒนากันในระบบ
อุตสาหกรรมในการผลิต ท ั ้ งด ้านว ัตถ ุด ิบ แรงงาน 
เครื่องจักร เทคโนโลยี การบรรจุหีบห่อ การขนส่งและการ
กระจายส ินค ้า ตลอดจนกลไกด ้านภาษ ี  และการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลที่สนับสนุนด้านการเช้าที่ดินเพื่อการ
พาณิชย์และอุตสาหกรรม เป็นต้น 
 ในด ้านการคมนาคมม ีการบ ูรณาการ
เส้นทางคมนาคมเข้ากับแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งการค้า
เศรษฐกิจชายแดน เพื่อส่งเสริมให้เกิดความคล่องตัวและ
สะดวกในการเดินทาง และปลอดภัย นอกจากนี ้ยังมี
โครงการโครงข่ายระบบสายส่งไฟฟ้าอาเซียน (Grid) และ
โครงการเช ื ่ อมโยงท ่อก ๊ าซธรรมชาต ิอา เซ ียนกั บ 
เมียนมาร์ ซึ ่งช่วยให้เกิดความมั่นคงและทางเลือกด้าน
พลังงานของประเทศและภาคได้มากข้ึนอีกด้วย 
 การศึกษาและการสาธารณสุข เป็นอีกส่วน
หนึ่งของผลความร่วมมือที่เกิดขึ้นจากประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน โดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดน ซึ่งมีการเดินทางมา
ร ับการบร ิการจากประเทศเพื ่อนบ้ าน ทำให้ม ีความ
จำเป็นต้องให้ความสนใจและเพิ ่มประสิทธิภาพของ
ประชากรกลุ่มนี้ รวมทั้งการระมัดระวังประเด็นด้านพาหะ
หรือเช้ือโรคติดต่อในบางชนิดที่อาจแพร่สู่กันได้ 
 ทั้งนี้ในประเด็นด้านสังคมวัฒนธรรมที่เริ่มมี
การเข้ามาของประชากรชาวต่างชาติ ทำให้บางส่วนของ
ภาคมีการเปลี่ยนแปลงของย่านและกลุ่มชาติพันธ์ในพื้นท่ี 
โดยเริ่มมีการรวมกลุ่มของประชากรชาวต่างชาติ ซึ่งอาจ
เกิดปัญหาด้านสังคมและอาชญากรรม หรือปัญหาความ
เหลื่อมล้ำทางสังคมตามมาได้ 

 โครงการพ ัฒนาความร ่ วมม ือทาง
เศรษฐกิจในอนุภาคลุ ่มน้ำโขง (GMS) เป็นโครงการ
ความร่วมมือของประเทศในกลุ่มสมาชิก 6 ประเทศ ได้แก่ 
กัมพูชา ไทย ลาว เวียดนาม เมียนมาร์ และจีน เป็นการ
รวมกลุ ่มเพื ่อส่งเสริมการขยายตัวด้านอุตสาหกรรม 
การเกษตร การค้า การลงทุนและบริการ เพื่อให้เกิดการ
จ้างงาน, ยกระดับการครองชีพ, การถ่ายทอดเทคโนโลยี
และการศึกษาระหว่างกัน, การใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่
ส ่งเสร ิมก ันอย ่างม ีประส ิทธ ิภาพ และช่วยเพ ิ ่มขีด
ความสามารถและโอกาสการแข่งขันในเวทีการค้าโลก 
ผ่านกลยุทธ์หลัก 3 ด้าน คือ สนับสนุนให้มีการเชื่อมโยง
ระหว ่างก ัน (Connectivity) เพ ื ่อให ้ เก ิดการเพ ิ ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness) โดย
การรวมกลุ่มกันในอนุภูมิภาค (Community) 
 ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ
กลุ่มลุ่มแม่น้ำอิระวดี-เจ้าพระยา-แม่น้ำโขง (ACMECS) 
เป็นข้อตกลงในการอำนวยความสะดวกด้านการค้า และ
การลงท ุ น  ความร ่ วมม ื อทางด ้ า น เกษตรกร รม 
อ ุตสาหกรรม การเช ื ่อมโยงเส ้นทางคมนาคม การ
ท่องเที่ยว สาธารณสุข และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ของ 5 ประเทศ คือ กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม 
และไทย โดยเน้นเศรษฐกิจท่ียั่งยืน 
 ความริเริ ่มอ่าวเบลกอลสำหรับความ
ร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ 
(BIMSTEC) ส่งเสริมความร่วมมือ 9 สาขา ด้านการลงทุน 
อุตสาหกรรม เทคโนโลยี การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การ
ท ่องเท ี ่ ยว การ เกษตร หล ั งงาน การขนส ่ ง  และ
สาธารณูปโภค ของสมาชิก 7 ประเทศ ความร่วมมือ
ดังกล่าวทำให้ความชัดเจนในการพัฒนาโครงการตามแผน
ด้านการคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์มีความชัดเจน
และมีน้ำหนักมากข้ึน จากบทบาทความเป็นศูนย์กลางของ
พื้นที่ รวมไปถึงภาพความร่วมมือในด้านการค้าและการ
ลงทุน จากตลาดกลุ ่มอาเซียนไปสู ่ตลาดเอเชียและ
ตลาดโลก ผ่านช่องทางการสนับสนุนและความร่วมมือที่
หลากหลายขึ้น โดยในทางอ้อมความรู้ความเข้าใจทางด้าน
เทคโนโลยี วิทยาการ และรายละเอียดด้านความพร้อม
ดา้นอ่ืน ๆ จะได้รับผลกระทบให้รีบเร่งพัฒนา หรือมีความ
ชัดเจนมากขึ้นจากโครงการนี้อีกด้วย 

3) นโยบาย ย ุทธศาสตร ์  และแผนงาน
โครงการสำคัญ 
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มีรายละเอียด
ย ุทธศาสตร ์ท ี ่ เก ี ่ ยวข ้องก ับการพ ัฒนาภาคอย ู ่  3 
ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอ
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ภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม และยุทธศาสตร์ด้านการ
สร ้ างความเต ิบโตบนค ุณภาพช ีว ิตท ี ่ เป ็นม ิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งปรากฏเป็นรายละเอียดของประเด็นการ
พัฒนาพื้นที่เมืองและชนบทของภาค ที่สำคัญหลาย ๆ 
ด้าน ทั้งด้านพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรม และให้ความสำคัญ
กับพ้ืนท่ีเกษตรกรรมควบคู่ไปกับการพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ
พิเศษและเม ือง โดยเป็นพื ้นที ่ท ี ่ เช ื ่อมโยงก ับพ ื ้นที่
กรุงเทพมหานครและเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน การ
พัฒนาเมืองศูนย์กลางและการกระจายความเจริญไปใน
พื้นที่ต่าง ๆ โดยรอบในภาคอย่างท่ัวถึง 

การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งระบบราง
เชื่อมต่อกับเมืองศูนย์กลางความเจริญทั่วประเทศ ที่ส่งผล
ต ่อร ูปแบบการเด ินทาง และการขนส่งส ินค้า หรือ
เครือข่ายระบบโลจิสติกส์ทั้งหมด ทั้งในภาค พื้นที่ต่อเช่ือม
ทั้งประเทศ และประเทศเพื่อนบ้าน ยุทธศาสตร์ชาติยัง
ส่งผลต่อการให้ความสำคัญต่อระบบสังคมวัฒนธรรม และ
ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนหลากหลายด้าน ทั้งด้าน
การพัฒนาการสาธารณสุข การพัฒนาด้านการศึกษา การ
ค้นคว้าวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ การบริหารวิชาการและ
การวิจัย โครงสร้างพื้นฐานที่ต้องคำนึงถึงในการใช้งาน 
และให้บริการที่ครอบคลุมและเท่าเทียมทั้งผู้สูงอายุและ
ผ ู ้ด ้อยโอกาส การพัฒนาระบบพื ้นท ี ่สาธารณะที ่มี
ประโยชน์สะท้อนถ ึงการให ้ค ุณค ่าความสำค ัญต่อ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในภาค 

การพัฒนาเมืองและพื้นที่ที ่ประสานการ
พัฒนาจากหลากหลายด้านเข้าด้วยกันอย่างเหมาะสม ทั้ง
ด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การพัฒนาสู่พื้นท่ีที่มีความ
ยั่งยืนในหลากหลายด้าน ทั้งการอยู่อาศัยที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน มีอาชีพ 
อยู่ดีกนิดี อย่างบูรณาการและยั่งยืน 

ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) โมเดล
การพัฒนาเศรษฐกิจโดยรัฐบาล ช่วยกระตุ้นและเร่งการ
พ ัฒนาด ้านเศรษฐก ิจ ภาคอ ุตสาหกรรม และภาค
การเกษตรอย่างชัดเจน โดยเป็นการพัฒนาที ่เน้นการ
เปลี่ยนแปลงสู่อนาคตของประเทศไทย ซึ่งที่ผ่านมาได้มี
การบ ูรณาการให้ เก ิดความกระช ับและช ัดเจนใน
รายละเอียดของโครงการที่สอดรับตามผังภาค โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งลักษณะของการบูรณาการโครงการเพื่อสอดรับ
กับงบประมาณแบบบูรณาการ ทำให้เกิดกระแสการ
แข่งขันและการพัฒนาด้านอุตสาหรรม และเทคโนโลยีที่
ส่งผลต่อกระบวนการการผลิต ซึ่งสะท้อนต่อถึงเทคโนโลยี 
การใช้พลังงานอย่างประหยัด ฉลาด สะอาด และมี
ทางเลือก ไปจนถึงกระแสการให้ความสำคัญต่อผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้จากนโยบายการ

ทวงคืนผืนป่า การเร่งรัดการพัฒนาการรักาป่าต้นน้ำและ
แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนสภาพแวดล้อมที่มีผล
ต่อการพัฒนาเมือง ทั้งแหล่งน้ำ การบริหารจัดการดา้นภัย
พิบัติ โดยเฉพาะปัญหาน้ำท่วม ไปจนกระทั่งการเตรียม
ความพร้อมต่อแรงงานข้ามชาติ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
และการเข้ามาของสังคมดิจ ิทอล ซ ึ ่งเป ็นนโยบายที่
สามารถเร่งให้เกิดการบูรณาการทางโครงการและผัง
ปฏิบัติการของภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสม
กับระยะเวลาที่เกิดขึ้น 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 12 เป็นนโยบายการพัฒนาประเทศที่ส่งผลต่อการ
พัฒนามาสู่ผังภาคทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยแผนพัฒนา
ที่เกี่ยวข้องกับผังภาคที่ผ่านมา จะอยู่ในช่วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 , 11 และ 12 ซึ่ง
ส่งผลให้เกิดการบูรณาการการพัฒนาเมืองและพื ้นที่
ชนบทของภาคอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดให้พ้ืนท่ีเมืองต้อง
มีการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ ซึ่งหมายรวมถึงการพัฒนาที่
สอดคล ้องเหมาะสมกับความต้องการและลักษณะ
กิจกรรม โดยเกิดประโยชน์สูงสุดและไม่สร้างผลกระทบ
ด้านลบต่อส่วนอื ่น ๆ ซึ ่งการพัฒนาที ่ม ีค ุณภาพของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นการระบุถึง
ความพร้อมของระบบโครงสร้างพื ้นฐาน การคมนาคม
ขนส่ง ตลอดจนระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่
ครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมประเด็นความเหมาะสมขั้นพื้นฐาน
ของการพัฒนาพื้นที่เมืองและชนบทอย่างครบถ้วนและ
ครอบคลุม 

ทั ้งน ี ้แผนพัฒนาเศรษฐก ิจและส ั งคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 จะมีการเจาะจงแนวทางการพัฒนา
เมืองให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยระบุถึงการพัฒนาเป็น
ฐานเศรษฐก ิจช ั ้นนำ ซ ึ ่ งส ่ งผลต ่อการพ ัฒนาด ้าน
อุตสาหกรรมโดยตรงในหลากหลายพื้นที่ รวมทั้งการให้
ความสำคัญกับพื ้นที ่ท ี ่ม ีความโดดเด่น และศักยภาพ
การเกษตรในแต่ละภาคของประเทศ ทั้งแหล่งผลิตข้าว 
พืชผัก ผลไม้ พืชเมืองหนาว พืชเศรษฐกิจเพื่อการส่งออก 
รวมทั้งการประมงและการปศุสัตว์ในพื้นที่ มีผลต่อการใช้
ประโยชน์ท ี ่ด ิน การกำหนดเขตพื ้นท ี ่การผลิตทาง
อุตสาหกรรมและพื้นที่เกษตร รวมทั้งการบริหารจัดการ
สาธารณูปโภคที่ตามมา ทั้งระบบน้ำดิบ น้ำประปา ระบบ
ไฟฟ้า และแหล่งพลังงานในแต่ละภาคส่วน 

แผนยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นแผนระดับภาค ระยะ 5 ปี 
จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานของทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม คำนึงถึงความเชื่อมโยงของนโยบายและ
แผน และยุทธศาสตร์การดำเนินงานของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในทุกระดับ ความสอดคล้องกับสถานการณ์และ



 

3-50 

ประเด็นปัญหาที ่เกิดขึ ้นในพื ้นที ่ช ่วงเวลานั ้นๆ และ
ตอบสนองความต้องการของพื้นที่ ซึ่งจะเป็นกลไกสำหรับ
การขับเคลื่อนและการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ เพื่อการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลให้
ประชาชนดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขภายใต้คุณภาพ
สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม บนพื้นฐานของหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยส่งเสริมให้ทุกภาค
ส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ที่จะสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดีให้กับพ้ืนท่ีต่อไป 

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (Special 
Economic Zone : SEZ) มีวัตถุประสงค์สำคัญให้เกิด
การกระจายความเจริญสู่ภูมภิาคโดยใช้โอกาสจากอาเซยีน 
ลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน และเสริมสร้างความมั ่นคงในพื ้นที ่บริเวณ
ชายแดน รวมทั้ง เพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการ
เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน 

เขตเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์
ด้านอุตสาหกรรม การรวมกลุ่มของธุรกิจและสถาบันที่
เกี่ยวข้องที่ดำเนินกิจกรรมอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน โดยมี
ความร่วมมือ เกื้อหนุน เชื่อมโยงซึ่งกันและกันอย่างครบ
วงจร ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน เพื่อพัฒนาความเข้มแข็ง
ของห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) เสริมสร้างศักยภาพด้าน
การลงทุนของประเทศไทย และช่วยกระจายความเจริญ
ไปสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น 

  นโยบายคลัสเตอร์ เป็นการยกระดับพื้นที่
ท ี ่ม ีศ ักยภาพและเป็นฐานการผลิตของอุตสาหกรรม
เป้าหมาย เพื่อรองรับกิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั ้นสูงและ
อุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดยจะมีการเชื ่อมโยงของ
องค์ประกอบต่างๆ ที่อยู่ในพ้ืนท่ีคลัสเตอร์ ทั้งผู้ผลิตต้นน้ำ-
กลางน้ำ-ปลายน้ำ อ ุตสาหกรรมสนับสนุน สถาบัน 

การศึกษา สถาบันวิจัย องค์กรของรัฐและเอกชน รวมทั้ง
จะมีการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างบูรณาการในด้านต่างๆ 
เช่น การพัฒนาคนและเทคโนโลยี การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ การให้สิทธิประโยชน์ทั้งด้าน
ภาษีและที่มิใช่ภาษี การสนับสนุนด้านเงินทุน การแก้ไข
กฎระเบียบที่เป็นอุปสรรค เป็นต้น 

แผนพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานด้าน
คมนาคมขนส่งของไทย โดยแผนงานการพัฒนาภายใต้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม
ขนส่งของไทย พ.ศ. 2558-2565 ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ภาค สรุปดังนี้ 

(1) แผนงานการพัฒนาโครงข่ายรถไฟ
ระหว่างเมือง การพัฒนาโครงข่ายรถไฟระหว่างเมืองจะ
ดำเนินการปรับปรุงระบบอุปกรณ์และโครงสร้างพื้นฐาน

การขนส่งทางราง และพัฒนาระบบรถไฟทางคู่ที่มีความ
พร้อมดำเนินการ 6 สายแรก และเร่งผลักดันให้สามารถ
ดำเนินการก่อสร้างทางคู่ขนาดรางมาตรฐาน (Standard 
Gauge) เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (จีนตอนใต้) เพื่อให้รถไฟเป็นทางเลือกใหม่
ของการเดินทาง และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
ของประเทศ  

(2) แผนงานการเพิ่มขีดความสามารถ
ทางหลวงเพื่อเชื่อมโยงฐานการผลิตที่สำคัญของประเทศ
และเชื ่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยปรับปรุงถนน
เชื่อมโยงแหล่งเกษตรและแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงการ
ปรับปรุงโครงข่ายถนนระหว่างเมืองหลักและเช่ือมเมือง
หลักกับด่านพรมแดนให้เป็น 4 ช่องจราจร การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านศุลกากร การก่อสร้างทางหลวง
พิเศษระหว่างเมืองในเส้นทางที่มีความจำเป็น ตลอดจน
ผลักดันการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการขนส่ง
ทางถนน เช่น จุดพักรถบรรทุก สถานีขนส่งสินค้า ศูนย์
เปลี่ยนถ่ายระหว่างการขนส่งทางรางกับทางถนน เพื่อให้
เกิดระบบขนส่งต่อเนื ่องหลายรูปแบบ สามารถรองรับ
การค้า การลงทุนที ่จะสูงขึ ้นจากการเข้าสู ่ประชาคม
อาเซียน 

(3) แผนงานการพัฒนาโครงข่ายการ
ขนส่งทางน้ำ โดยการพิจารณาความเหมาะสมในการ
พัฒนาท่าเรือลำน้ำและท่าเรือชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย
และทะเลอันดามัน เพื่อประโยชน์ในการขนส่งสินค้าทั้ง
ภายในและระหว่างประเทศ และเป็นการเปิดประตูการ
ขนส่งด้านฝั่งทะเลอันดามันท่ีสามารถเช่ือมโยงเป็นสะพาน
เศรษฐกิจกับท่าเรือฝั่งอ่าวไทย รวมทั้งเป็นทางเลือกในการ
ขนส่งที่ประหยัดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีใหม่  

4) ผังประเทศไทย ผังภาค 
 ผังประเทศไทย พ.ศ. 2600 เป็นกรอบการ
พัฒนาด้านการผังเมืองของประเทศ การพัฒนาภาคต้อง
คำนึงถึงภาพรวมการพัฒนาที่บูรณาและสอดคล้องทั้ง
ระบบเมือง กลุ่มเมือง และลำดับความสำคัญ ซึ่งสะท้อน
ลักษณะที่ตั้งและบทบาทหน้าที่ของแต่ละย่านพื้นที่หรือ
กลุ่มจังหวัดนั่นเอง โดยผังภาคจะประกอบด้วยกลุ่มเมือง
ศูนย์กลางสามกลุ่ม ซึ่งผังประเทศได้บูรณาการตำแหน่ง
ที่ตั้ง และบทบาทหน้าที่ของกลุ่มเมืองเหล่านั้น ซึ่งส่งผล
ต่อการพัฒนาในเชิงนโยบายทั้งด้านเกษตรกรรม แหล่ง
ท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติ การค้าชายแดน แหล่งวิจัย
และพัฒนาองค์ความรู้ โดยผังประเทศจะส่งผลต่อการ
พัฒนาในด้านแผนและนโยบายที ่ส ่งทอดลงมาอย่าง
ต่อเนื่องในผังภาค 
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3.9.2 สรุปประเด็นสถานการณ์และแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลง  

จากสถานการณ์โลก ปัจจัยภายนอก และปัจจัย
ภายใน และผลการบูรณาการการวิเคราะห์ข้อมูลของการ
พัฒนาภาค สถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของ
ภาค จะยังดำเนินต่อไปตามแผนและกลยุทธ์ที่ผังภาคได้
วางไว้ การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์การพัฒนาพื้นที่
จะขึ้นอยู่กับบทบาทหน้าที่ของแต่ละภาค ที่มีผลมาจาก
การกระจายการพัฒนาจาเมืองศูนย์กลางหลักของประเทศ
สู่หัวเมืองขนาดใหญ่ในระดับภาค ซึ่งคาดว่าจะมีการให้
ความสำคัญต่อภาคและพื้นท่ีต่อเนื่องมากข้ึนในการบูรณา
การด้านพื้นที่ การพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นด้าน
การผังเมือง รวมทั้งประเด็นการแก้ไขปัญหา การป้องกัน
และการเตรียมความพร้อมด้านภัยธรรมชาติ ด้านอุทกภัย 
ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างกันในระดับภาค ตั้งแต่
ช่วงที่เป็นแหล่งต้นน้ำในภาคเหนือ พื้นที่ราบลุ่มรองรับน้ำ
ในภาคกลาง และพ ื ้นท ี ่ท ี ่ต ้องม ีการพ ัฒนาระบบ
ชลประทานเพื ่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งอย่างภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ การเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่จะมี
แรงกระตุ ้นการพัฒนาแบบก้าวกระโดด ที ่สำคัญอีก
ประเด ็นหนึ ่งค ือการพัฒนาด้านเศรษฐกิจที ่ม ีความ
เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งบทบาทของการเป็น
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดน รวมไปถึงการทำ
หน้าที่เป็นพื้นที่ทางผ่านสำคัญด้านการคมนาคมขนส่ง 
และระบบโลจิสติกส์ระหว่างภาค ทั้งภาคเหนือ ภาคใต้ 
ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะเป็น
บทพิสูจน์การทำหน้าที่ของแต่ละภาคต่อกลไกเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศที่ได้วางไว้ ทั้งนี้จากลักษณะของที่ตั้งทาง
ยุทธศาสตร์จะทำให้ความสำคัญของแต่ละภาค มีบทบาท
ที ่สำคัญต่อเนื ่องไปในอนาคตอย่างสม่ำเสมอ ทั ้งยัง
สามารถสนับสนุนการพัฒนาในโครงการเชิงพื้นที ่ด้าน
ต่างๆ กับพ้ืนท่ีต่อเนื่องของแต่ละภาคได้อย่างดี 

การใช้ประโยชน์ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส ิ ่ งแวดล ้อม แต ่ละภาคของประเทศไทยม ีความ 
โดดเด ่นด ้านทร ัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อมที่
แตกต่างกัน เนื ่องจากลักษณะทางกายภาพ ส่งผลให้
ภาคเหนือ ภาคด้านทิศตะวัน (ภาคตะวันตก) และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือในส่วนของเขาใหญ่ เทือกเขา
เพชรบูรณ์ เทือกเขาภูพาน เป็นฐานทรัพยากรป่าไม้เป็น
แหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญของประเทศไทย ที่หล่อเลี้ยง
ภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม ในพื้นที่ ภาคกลาง ภาค
ตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีเป็นแหล่งปลูก
ข้าวหอมมะลิส่งออกท่ีใหญที่สุดของประเทศไทย ส่วนภาค
กลางเป็นภาคที่มีระบบชลประทานและความพร้อมด้าน

โครงสร้างพื้นฐานจึงก่อให้เกิดการตั้งถิ่นฐาน และการทำ
เกษตรกรรมเป็นอย่างมาก ส่งผลให้มีประชากรกรอาศัย
อยู่อย่างหนาแน่นเนื่องจากใกล้แหล่งงานและใกล้เมือง
ศูนย์กลางของประเทศ ส่วนภาคใต้เป็นภาคที่อุดมสมบูรณ์
ไปด้วยทรัพยากรทางทะเล และทรัพยากรป่าไม้ เนื่องจาก
ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ จึงส่งผลให้เกิดการใช้
ประโยชน์ทร ัพยากรเหล่านั ้นในด้านการท่องเที ่ยว 
นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งปลูกพืชเศรษฐกิจประเภทปาล์ม
น้ำมัน และยางพารา อีกด้วย 

จากการเปลี ่ยนแปลงการใช้ประโยชน์
ที่ดินตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 – 2559 นั้นพบว่า พื้นที่ป่าไม้มี
แนวโน้มลดลง มีการบุกรุกเพื่อทำเป็นพื้นที่เกษตรกรรม 
รวมถึงเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวและที่พักนักท่องเที่ยว ส่วน
พื้นที่เกษตรกรรมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากการลุกล้ำพื้นที่ป่า 
และพื้นที่เมือง ชุมชนสิ่งปลูกสร้าง และพื้นที่อุตสาหกรรม 
มีพื้นที่เพิ่มขึ้นจากการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ
พื ้นที ่เมืองที ่เปิดให้มีการจัดสรรบ้านเดี ่ยวให้เกิดการ
บริโภคพื้นที่ในแนวราบขนาดใหญ่ ก่อให้เกิดปัญหาการ
กระจัดกระจายของเมืองตามมา ซึ ่งส่งผลกระทบในวง
กว้าง สามารถสรุปได้ดังนี้ 

(1) ผลกระทบต่อการวางผังพัฒนาเมอืง 
ไม่อาจคาดการณ์ขอบเขตที่ดินที่จะขยายในอนาคต และ
ไม่สามารถคาดการณ์ทิศทางการเติบโตของเมืองว่าเป็นไป
ตามแผนหรือผังการพัฒนาพ้ืนท่ีหรือไม่ ปัจจัยให้ค่าใช้จ่าย
การลงทุนการจัดสรรและราคาขายมีระดับสูงกว่าควรจะ
เป็นซึ่งผลักดันให้ระดับราคาที่อยู่อาศัยโดยรวมในตลาด
สูงขึ้น การขาดความเชื่อมโยงระหว่างการใช้ที่ดินกับการ
คมนาคมและขนส่ง และประเด็นสำคัญคือ การทำลาย
โครงสร้างพื้นฐานทางธรรมชาติและพื้นที่การเกษตร จะ
สูญเสียพื้นท่ีการเกษตรหรือพ้ืนท่ีควรค่าแก่การสงวนรักษา 
ส่งผลกระทบต่อความสมบูรณ์ของโครงสร้างพื้นฐานทาง
ธรรมชาติที ่มีอยู ่เดิม  ก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลน
อาหารคุณภาพ และเกิดการไหลบ่าของน้ำผิวดินซึ่งใน
ที่สุดจะเป็นภาระของรัฐในการลงทุนสร้างระบบป้องกัน
และบำรุงรักษาในท่ีสุด 

(2) ผลกระทบด้านสภาวะแวดล้อม เกิด
การใช้พลังงานในภาคการคมนาคมและขนส่ง โดยเฉพาะ
รถยนต์ส่วนบุคคลและรถบรรทุกขนส่งสินค้า การพัฒนา
ได้สร้างระยะทางที่ห่างไกลระหว่างที่อยู่อาศัยกับแหล่ง
งานซึ่งโครงสร้างกายภาพได้ทำให้ประชาชนมีความจำเป็น
ในการเด ินทาง  โดยผลท ี ่ ได ้ร ับได ้กระทบถ ึงการ
เปลี่ยนแปลงภาวะภูมิอากาศและคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
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(3) ผลกระทบด้านการเกษตรและด้าน
อุทกภัย การกระจัดกระจายของเมือง ที่ดินมากกว่าร้อย
ละ 70 เป็นพื้นที่การเกษตร ซึ่งมีลักษณะเป็นที่ลุ่มซึ ่งมี
บทบาทการเป็นพื้นที่กักเก็บและรองรับน้ำตามธรรมชาติ
จะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง จะเกิดปัญหาอุทกภัยโดย
ที่เมืองไม่อาจคาดการณ์ได้ เช่น การไหลท่วมของน้ำผิวดิน
ในบริเวณที่ตั้งของชุมชน และการไหลบ่าอย่างรุนแรงของ
น้ำฝนในช่วงฤดูน้ำหลาก 

(4) ผลกระทบด ้านเศรษฐก ิจ  การ
กระจัดกระจายของเมืองอาจส่งผลเชิงบวกทางเศรษฐกิจ
ในช่วงแรกของการพัฒนาเนื่องจากการลงทุนโครงสร้าง
พื ้นฐานเพื ่อเปลี ่ยนแปลงสภาพที ่ดินและการก่อสร้าง
อาคาร แต่ในระยะยาวจะส่งผลเชิงลบต่อเมืองทั้งทางด้าน
ความเหมาะสมเชิงเศรษฐศาสตร์การใช้ที่ดิน และความไม่
คุ้มค่าในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานสำหรับสาธารณะ 

นอกจากนี้ การใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ป่า
ไม้ พื้นที่ชุ่มน้ำ พื้นที่ป่าชายเลน และพื้นที่ประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมเกิดจากปัจจัยภายนอก ได้แก่ กรอบความ
ร่วมมือในโครงการ ACMECS, BIMSTEC และมาตรการ
บทบาทการเป็นครัวโลก ทำให้มีการบุกรุกพ้ืนท่ีป่าไม้ เพื่อ
พัฒนาเป็นชุมชนและสิ ่งปลูกสร้าง รวมถึงใช้เพื ่อการ
เกษตรกรรม 

จากการติดตามพบว่าไม่ไม่สอดคล้องกับ
เป้าหมายใน พ.ศ. 2600 เนื่องจากสัดส่วนพ้ืนท่ีป่าไม้ลดลง
อย่างต่อเนื่อง สำหรับแนวโน้มพื้นท่ีป่าไม้ยังคงมีการลดลง
อย่างต่อเนื ่อง ในขณะที ่พื ้นที่ชุมชนและสิ ่งปลูกสร้าง 
รวมถึงพื้นที่เกษตรกรรม ยังคงมีสัดส่วนการใช้ประโยชน์
พื้นที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มจังหวัด ที่เน้นให้เป็นแหล่ง
ผลิตและแปรรูปสินค้าส่งออกทางการเกษตร ดังนั้น 
ภาครัฐจำเป็นต้องใช้มาตรการทางกฎหมาย และการ
พัฒนาพ้ืนท่ีป่าเสื่อมโทรมและพื้นที่รกร้างให้เป็นพื้นที่ป่า 

การพัฒนาเมืองและชนบท การวิเคราะห์ลำดับ
เมือง ได้ศ ึกษาลำดับความสำคัญของชุมชน โดยจาก
พิจารณาจากความสำคัญของนโยบาย สถานการณ์
ป ัจจ ุบ ันในด้านต่างๆ ได ้แก่ ขนาดประชากร ความ
หนาแน่นประชากร รายได้ของเศรษฐกิจและการค้า 
อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว บริการสาธาณสุข การบริการ
ทางการศึกษา การบริหารราชการ และการคมนาคมขนสง่ 
โดยจะชี้ประเด็นและแนวโน้มทิศทางของลำดับเมืองใน
ปัจจุบัน สาเหตุและปัจจัย ในเมืองหลักหรือเมืองที่มี
บทบาทสำคัญของภาค ซี่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

(1) ชุมชนศูนย์กลางระดับภาค เมือง
หลักของแต่ละภาคมีการเติมโตตามการวางผังภาค 2600 
มีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ ้นมาจากชุมชนศูนย์กลางระดับ

จังหวัด ชุมชนที่มีแนวโน้ม และศักยภาพจากแนวนโยบาย 
และความพร้อมด้านต่างๆ ภาคเหนือ ได้แก่ ทน.เชียงราย 
ทน.ลำปาง ทม.เขลางค์นคร ทน.พิษณุโลก และ ทน.
นครสวรรค์ นอกจากนี ้ แนวโน้มการพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยวยังส่งผลให้ ทม. หัวหิน มีการเจริญเติบโตและมี
บทบาทเป็นศูนย์กลางแหล่งท่องเที่ยวท่ีสำคัญของประเทศ 

(2) ชุมชนศูนย์กลางระดับจังหวัด มี
แนวโน้มเติบโตเพิ ่มขึ ้นมาจากชุมชนศูนย์กลางระดับ
จังหวัด-อำเภอ โดยเป็นชุมชนเมืองใหม่ที่มีแนวโน้มเติบโต
เพิ่มขึ้นมาจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร หรือเป็น
ชุมชนเม ืองที ่ม ีแนวโน้มเติบโตของเมืองเพื ่อรองรับ
ก ิจกรรมทางเศรษฐก ิจและการพ ัฒนาเม ืองท ี ่ต่อ
เนื่องมาจากชุมชนเมืองหลัก  

(3) ชุมชนศ ูนย ์กลางระด ับจ ังหว ัด -
อำเภอ แนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้นมาจากการพัฒนาเมืองและ
การเพิ่มขึ ้นของจำนวนประชากร ซึ ่งเป็นชุมชนเมืองที่
เพิ่มขึ้นใหม่ และยังมีชุมชนที่มีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ ้นมา
จากชุมชนศูนย์กลางระดับอำเภออีกหลายแห่ง ซึ่งชุมชน
เมืองที่มีแนวโน้มการเติบโตอยู่ในชุมชนศูนย์กลางระดับ
จังหวัด-อำเภอ เป็นไปตามที่กำหนดไว้เช่นเดิม แต่ยังมี
ชุมชนเดิมที่กำหนดไว้ในชุมชนศูนย์กลางระดับจังหวัด - 
อำเภอ แต่ปัจจุบันกลับพบว่า มีแนวโน้มการเติบโตน้อย 
ซึ่งยังคงมีจำนวนประชากรอยู่ในชุมชนศูนย์กลางระดับ
อำเภอ ดังกล่าวมาแล้วในการสรุปการเติบโตของชุมชน
เมือง 

สถานการณ์และแนวโน้มการเปลี ่ยนแปลง 
ด้านเศรษฐกิจและสังคม จากข้อม ูลของสำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ภาคเหนือเป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรการท่องเที่ยวจัดเป็นสิ่ง
ดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวที่มีความสำคัญในอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว รวมถึง พ้ืนที่ สิ่งของ กิจกรรม และ/หรือมิติอื่นใด
ที่สามารถให้คุณค่าเชิงการท่องเที่ยว สถานะการณ์และ
สัดส่วนจำนวนนักท่องเที่ยว ปี 2559 พบว่าจั งหวัดที่มี
จำนวนนักท่องเที ่ยวชาวไทยสูงสุดคือจังหวัดเชียงใหม่ 
แบ่งเป็นจำนวนนักทัศนาจร จำนวน 1,609,602 คน จำนวน
นักท่องเที่ยว จำนวน 4,841,681 คน รวมมีผู ้เยี่ยมเยือน
จำนวน 6,451,283 คน  และพบว่าจังหวัดที ่ม ีจำนวน
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสูงสุดก็คือจังหวัดเชียงใหม่เช่นกัน 
มีจำนวนนักทัศนาจร จำนวน 250,933 คน มีนักท่องเที่ยว 
จำนวน 2 ,584,091 คน รวมม ีผ ู ้ เย ี ่ ยมเย ือนจำนวน 
2,835,024 คน 
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สถานการณ์และแนวโน้มการเปลี ่ยนแปลง 
ด้านคมนาคมขนส่งและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1) ด้านคมนาคมขนส่ง  
ภาคเหนือมีศักยภาพสูงการเชื่อมโยงการ

คมนาคมภายในประเทศ และภายนอกประเทศ มี
โครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงทั้งทางถนน ทางราง ทางน้ำ 
และทางอากาศ จากฐานข้อมูลและแบบจำลองด้านการ
ขนส่งระดับประเทศ (National Model: NAM) พบว่าใน
อีก 20 ปีข ้างหน้า (พ.ศ.2580) การเด ินทางระหว่าง
ภาคเหนือกับภาคอื่นๆ จะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 3.07 ส่วน
การเดินทางภายในภาคเหนือจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ย ร้อยละ 3.36 
ในขณะที่การขนส่งสินค้าระหว่างภาคเหนือกับภาคอื่นๆ 
จะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 2.98 ส่วนการขนส่งสินค้าภายใน
ภาคเหนือจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 3.33 โดยรวมในช่วง 20 
ปี ระหว่างปี 2560-2580 ทั้งปริมาณการเดินทางและการ
ขนส่งสินค้าจะขยายตัวประมาณ 1.8 เท่า ภาคเหนือตั้งอยู่
ในจุดยุทธศาสตร์ที่สามารถเชื่อมโยงกับภูมิภาคอื่นๆ ได้
โดยใช้โครงข่ายคมนาคมขนส่งที ่พัฒนาขึ ้นตามแนว
ระเบียงเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกับภาคเหนือ ภาคเหนือจึงมี
ศักยภาพสูงในการพัฒนาเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ เป็น
ประตูเชื่อมโยงการค้า การลงทุน สามารถเชื่อมไปยังกลุ่ม
ประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน และเชื่อมต่อไปยังจีนและ
อินเดีย 

2) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาเมือง 
เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างพื้นที่เมืองและชนบทนั้น 
การเสริมสร้างชุมชนให้ได้รับการพัฒนาจึงมีความสำคัญใน
ฐานที ่เป็นกลไกสำคัญในการกระจายความเจริญ เพื่อ
นำไปสู ่การเจร ิญเต ิบโตอย่างม ีเสถียรภาพ สำหรับ
ข้อเสนอแนะ และแนวทางปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
มีดังนี ้
  (1) ระบบไฟฟ้า มีแนวโน้มความต้องการ
ใช้ไฟฟ้าในสัดส่วนที่เพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นจึงควรมีการพัฒนา
พลังงานทดแทนควบคู่ไปด้วย เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ 
และพลังงานชีวมวล ซึ ่งในพื ้นที ่ม ีแหล่งวัตถุด ิบทาง
การเกษตรอยู่จำนวนมาก เพื่อใช้เป็นพลังงานสำรองใน
ภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม 
  (2) การประปาส ่ วนภ ู ม ิ ภ าคม ี แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบและขยายพื้นที่การบริการใน
ประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ เพื่อรองรับการเติบโตของ
เมือง ประชากร และรองรับความต้องการใช้น้ำประปาใน
อนาคต ทั ้งนี้การประปาส่วนภูมิภาคได้มีการวางและ
จัดทำโครงการการพัฒนาประปาอย่างต่อเนื่อง เช่น การ
วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ การสำรองกรณีจำเป็น

เร ่งด่วนเพื ่อการย้ายแนวท่อ รวมถึงการสำรองกรณี
เร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย  
  (3) การจัดการน้ำเสีย ลดปริมาณน้ำเสีย 
ณ จุดกำเนิด นอกจากนี ้ควรประสานและดำเนินการ
เพื่อให้มีการจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พร้อมทั้งจัดระบบให้ท้องถิ่นเก็บค่าบริการบำบัด
น ้ำเส ียเพ ื ่อให ้ม ีรายได ้ท ี ่ เพ ียงพอมาใช ้ในการดูแล 
บำรุงรักษาขยายพื้นท่ีให้บริการบำบัดน้ำเสียในพื้นที่วิกฤต
หรือแหล่งท่องเที่ยวสำคัญให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ 
สำหรับระบบบำบัดน้ำเสียเดิม ควรฟื้นฟูและปรับปรุง
ระบบให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  (4) การจัดการขยะมูลฝอย ต้องทำการ
แก้ปัญหาตั้งแต่ต้นทางโดยทำการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้น
ทาง ปริมาณขยะมูลฝอยปริมาณมาก เกิดจากการขาดการ
จัดการที่เหมาะสม อีกหนึ่งปัญหาที่ควรให้ความสำคัญ คือ 
การให้ความรู ้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยตั ้งแค่ระดับ
ครัวเรือน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการขยะให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด การลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอย
และการรีไซเคิลขยะมูลฝอย 

(5) พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร  

- ยังไม่มีกฎหมายเฉพาะในเรื่องของ
การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ทรัพย์สินทางปัญญา ซึ ่งจะต้องแก้ไขให้ทันสมัยและ
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

- ปัญหาคุณภาพการศึกษาไทยตกต่ำ 
ต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วน และอาจพัฒนาด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ปฏิรูปการเรียนรู ้ เพื่อ
ยกระดับองค์ความรู้และคุณภาพการศึกษาของประชาชน 
สำหรับในด้านอุตสาหกรรมจำเป็นต้องเพิ่มกำลังคนด้าน 
ICT ยกระดับมาตรฐานความรู้ความสามารถของบุคลากร
ด้าน ICT และการเพิ่มความสามารถในการเข้าถึง ICT  

- การเข้าถึง Internet ของคนไทยยัง
มีไม่มากนัก เนื่องจากค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับ
ประเทศอื ่นในภูม ิภาคใกล้เค ียง หากสามารถทำให้
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ก็จะ
ช่วยยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ด้าน ICT ของประเทศได้มากข้ึน 

- ปัญหาความมั่นคงปลอดภัยในระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารในปัจจุบัน มีแนวโน้ม
มากขึ้น มีการจารกรรมทางอุตสาหกรรม การก่อการร้ายต่อ
รัฐ การสอดแนมเพื ่อล้วงความลับของชาติ  การโจมตี
เครือข่ายของสถาบันทางการเงิน และการโจมตีระบบ
สารสนเทศและสื่อสารของธุรกิจ อย่างไรก็ตามภาพรวม
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สถานภาพการพัฒนาด ้านความม ั ่นคงปลอดภ ัยทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยยัง
ขาดการประสานงานกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ จะต้องมี
การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังต่อไป 

(6) พัฒนาด ้านการศ ึกษา  ควรม ีการ
ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง 
ไม่ว่าจะเป็นโครงการจัดตั้งหาวิทยาลัยหรือวิทยาเขตต่างๆ 
รวมทั้งเปิดสอนหลักสูตรการศึกษาสายวิชาชีพเพิ ่มใน
ระดับอาชีวศึกษาให้มีความหลากหลายและสอดคล้องกับ
ความต้องการของพื้นที่ การให้ทุนการศึกษาในทุกระดับ 
รวมถึงการส่งเสริมให้ประชาชนตามพื้นที่ชายแดนและถิ่น
ที่ห่างไกลได้รับการศึกษาภาคบังคับหรือสูงกว่า  

(7) พัฒนาด้านสาธารณสุข พัฒนาสถาน
บริการขั ้นพื ้นฐาน เนื ่องจากในปัจจุบันสถานบริการ
สาธารณสุข โดยเฉพาะสถานบริการสาธารณสุขระดับ
ท้องถิ่นค่อนข้างครอบคลุมทั่วพื ้นที่ แต่ในด้านคุณภาพ
และมาตรฐานของสถานบริการสาธารณสุขบางแห่ง
โดยเฉพาะด้านบุคลากรทางการแพทย์ อุปกรณ์และ
เทคโนโลยีต ่างๆ ตลอดจนการสร ้างเคร ือข ่ายการ
รักษาพยาบาลกับโรงพยาบาลในระดับสูงยังค่อนข้างต่ำ  
 
3.10 บูรณาการผลการวิเคราะห์ 

ภาคเหนือเป็นภูมิภาคที ่อยู ่ตอนบนสุดของ
ประเทศไทย มีทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญโดยเฉพาะป่า
ไม้และแหล่งน้ำ แนวเทือกเข้าทั้งด้านตะวันออก ตะวันตก 
และตอนกลางของภาค จึงประกอบด้วยทิวเขา หุบเขา 
และที่ราบระหว่างภูเขา โดยพบว่าทรัพยากรป่าไม้ไม่ว่าจะ
เป็นอุทยานแห่งชาติที่พบถึง 47 แห่ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์
ป่าจำนวน 23 แห่ง เขตห้ามล่าสัตว์ป่าจำนวน 16 แห่ง  
วนอุทยานแห่งชาติจำนวน 70 แห่ง สวนพฤกษศาสตร์
จำนวน 3 แห่ง ป่าสงวนแห่งชาติ 257 แห่ง โดยพื้นที่ช้ัน
คุณภาพลุ่มน้ำจำแนกตามมติคณะรัฐมนตรี มีครอบคลุม
ทั้ง พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 1A 1B 2 3 4 และชั้นคุณภาพ
ลุ่มน้ำที่ 5 โดยพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำที่มีขนาดมากที่สุด 
ได้แก่ พื้นที่ช้ันคุณภาพลุ่มน้ำท่ี 5 (คิดเป็นร้อยละ 34 ของ
พื้นที่ภาคเหนือ) 

การเปลี่ยนแปลงประชากรของภาคเหนือ
มีความใกล้เคียงกับทุกภูมิภาคในประเทศไทย กล่าวคือ มี
การลดลงของประชากรแรกเกิด และกำลังก้าวสู่สังคมผู้สูง
วัย โดยประชากรในภาคเหนือมีมากเป็นอันดับที่ 2 ของ
ประเทศ หรือคิดเป็นร้อยละ 18.32 ของจำนวนประชากร
ทั ้ งประเทศ รองจากภาคตะว ันออกเฉ ียงเหน ือที ่มี
ประชากรทั้งสิ้น 21.95 ล้านคน โดยในปี 2559 ภาคเหนือ 

มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงประชากรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
แต่มีอัตราการเพิ่มในระดับต่ำหรือชะลอตัว สะท้อนให้เห็น
ถึงการที่คนในวัยแรงงานจะมีภาระในการที่ต้องให้การ
เกื ้อหนุนผู้สูงอายุเพิ ่มขึ้น และการก้าวเข้าสู ่สังคมของ
ผู้สูงอายุของภาคเหนือ ส่งผลให้ต้องมีการเตรียมความ
พร้อมทางด้านประชากร ทั้งในส่วนการพัฒนาและเสริม
ทักษะของผู้สูงอายุ ตลอดจนการกำหนดมาตรการและ
โครงการที่จะเป็นสวัสดิการให้ประชากรสูงอายุ ไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ทั่วไป หรือเรื่องสุขภาพอนามัย 
เพื่อเป็นการรองรับการเพิ่มขึ ้นของจำนวนผู้สูงอายุใน
อนาคต 

อย่างไรก็ตามหากพิจารณาด้านเศรษฐกิจ
ของภาคเหนือ ในระด ับภาคการผล ิต พบว ่า ภาค
เกษตรกรรมมีการเต ิบโตเฉล ี ่ยร ้อยละ 0.22 โดยมี
มูลค่าเพิ่มขึ้น เป็นจำนวน 2,221 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่
เป็นการเติบโตในสาขาเกษตรกรรม การล่าสัตว์ และ 
การป่าไม้ ร้อยละ 0.26 ส่วนภาคอุตสาหกรรมกรรมเตบิโต
ขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 3.09 โดยมีมูลค่าเพิ่มขึ ้น เป็นจำนวน 
43,755ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการเติบโตในสาขา
อุตสาหกรรม (ร้อยละ 3.60) และภาคการค้าและบริการ
เติบโตขึ้นเฉลี ่ยร้อยละ 2.68 โดยมีมูลค่าเพิ ่มขึ ้น เป็น
จำนวน 86,428 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการเติบโตใน
สาขาตัวกลางทางการเงิน (ร้อยละ 8.03) 

พื้นที่ภาคเหนือของไทยเป็นพื้นที่ที่มีแนว
ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านเป็นจำนวนมาก ดังนั้นการค้า
ขายในพ้ืนท่ีชายแดนย่อมมีมูลค่าที่สูง ประกอบกับการเปดิ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนย่อมเป็นปัจจัยบวกต่อการ
ลงทุน การเคลื่อนย้ายแรงงานและการเคลื่อนย้ายสินค้า
ภายในพื้นที่สู ่ระดับภูมิภาค ทั้งนี ้พื ้นที่บางจังหวัดของ
ภาคเหนือเป็นพื ้นที ่สำคัญในการถ่ายโอนสินค้ าจาก 
4 ประเทศ ประกอบด้วยประเทศไทย สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
และพื ้นที ่ทางตอนใต้ของจีน ซึ ่งจะส่งผลให้ภาคเหนือ 
เป็นศูนย์รวมของระบบโลจิสติกส์ในระดับภูมิภาคที่
เชื่อมโยงไปยังตอนกลางของประเทศ การค้าชายแดนของ
ภาคเหนือมีความสำคัญและมีสัดส่วนสูงเมื่อเทียบในระดับ
ประแทศ และมีการเพิ่มมูลค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

การพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรม เป็นอีก
แนวทางสำคัญในการพัฒนาโดยมีจังหวัดที่มีความพร้อม
ส ูงในภ ูม ิภาคเป ็นจ ังหว ัดเป ้าหมายในการพ ัฒนา
อุตสาหกรรมที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีและความชำนาญที่สูง 
โดยจังหวัดที่เป็นพ้ืนท่ีในการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรม
ที่ใช้เทคโนโลยีสูงคือ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคลัสเตอร์
อุตสาหกรรมที่เป็นเป้าหมายคือ อุตสาหกรรมดิจิทัล และ
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จังหวัดอื่นโดยรอบอีก 4 จังหวัดจะมีความเกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมการเกษตรแปรรูป ซึ่งทั้งหมดย่อมส่งผลต่อ
สภาพเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ที่ได้รับ
การพัฒนาและโดยรอบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

จากปัจจัยข้างต้นที่ใช่ในการวิเคราห์ภาพ
อนาคตของภาคเหนือจะเห ็นได ้ว ่า เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมจะเป็นปัจจัยสำคัญประกอบกับชัยภูมิของ
ภาคเหนือที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านและจีนตอนใต้ จะ
ส่งผลดีต่อการพัฒนาเป็นเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัล ซึ่งมี
เพียงสองพื้นที่ในประเทศและการเป็นศูนย์กลางทางด้าน
การค้าและบริการทั้งด้านโลจิสติกส์และการท่องเที่ยวใน
ระดับประเทศ ย่อมส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม และ
ความเป็นอยู่ ของประชาชนภายในพ้ืนท่ี 

นอกจากน้ีภาคเหนือ ยังได้กำหนดบทบาท
ให ้ เป ็นศ ูนย ์กลางทางเศรษฐก ิจของกล ุ ่มประเทศ            
อนุภูม ิภาคลุ ่มน้ำโขง (Greater Mekong Sub-Region 
หรือ GMS) และสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ ไทย-จีน-เมียนมา-ลาว 
ผ่านโครงการระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (North South 
Economic Corridor, NSEC) ที่เชื่อมโยงตั้งแต่ลุ่มน้ำปิง
ตอนล่าง (กำแพงเพชร-ตาก) ออกไปยังจังหวัดลำปาง 
เชียงราย แยกเข้าเส้นทาง R3A (ผ่าน สปป.ลาว) และ 
R3B (เมียนมา) แล้วไปรวมกันที ่จ ีนตอนใต้ เส ้นทาง
ดังกล่าวแม้ว่าจะไม่ได้ผ่านจังหวัดเชียงใหม่ แต่ก็ได้สร้าง
ความเชื ่อมโยงระหว่างประเทศที ่นำการพัฒนาในเชิง
การค้าการบริการ การท่องเที่ยว และการเงินการธนาคาร 
ส่งผลให้เมืองเชียงใหม่และพื ้นที ่ต่อเนื ่องมีอัตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง เมืองอื่นๆ 
ที่มีฐานเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวและสินค้าหัตถกรรม ก็
ได้รับประโยชน์จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจตามไปด้วย 
รวมถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมมา
สู่จังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ ่งการเกษตรกรรม
ประเภทพืชเมืองหนาวที่เป็นสินค้าเฉพาะถิ่น อาทิ จาก
โครงการหลวงของลุ่มน้ำมีมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องจากการขยายตัวของตลาดผ่านการเช่ือมโยง
การขนส่งท่ีมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

การเปลี ่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที ่ดิน
เกิดขึ ้นในภาคเหนือจะสัมพัน์กับพื้นที่ธรรมชาติ และ
กิจกรรมการใช้พื้นที่ที่สำคัญเป็นหลักโดยพบว่าอัตราการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในแต่ละช่วงปีมีการ
เปลี่ยนแปลงตามนโยบายภาครัฐที่ชี ้นำการขับเคลื ่อน
ประเทศผ่านแผนพัฒนาและโครงการต่าง ๆ และที่สำคัญ
คือ ภาคเหนือเป็นพื้นที่ฐานทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ
ของประเทศที่จำเป็นต้องสงวนรักษาและก่อให้เกิดการใช้
ประโยชน์ในทรัพยากรนั้นอย่างคุ้มค่า 

ด้านการพัฒนาเมืองและชนบท 
เป้าหมายในการพัฒนาแต่ละภาคมีเป้าหมายการ

พัฒนาที่แตกต่างกันตามศักยภาพของภาคเหนือ เป้าหมาย
การพัฒนาภาคเหนือให้เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง 
เช่ือมโยงเศรษฐกิจกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 
โดยมีแนวทางการพัฒนาเมืองสำคัญ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ 
และจังหวัดพิษณุโลก ให้เป็นเมืองศูนย์กลางการค้า บริการ 
ธุรกิจบริการสุขภาพ บริการการศึกษา ธุรกิจดิจิทัล โดยการ
พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะและการขนส่งหลายรูปแบบเพื่อ
แก้ไขปัญหาการจราจรในเขตเมือง และเช่ือมโยงระหว่างเมือง
และพื้นที่โดยรอบให้เหมาะสมกับรูปแบบของเมือง พัฒนา
เคร ือข ่ายเทคโนโลย ีสารสนเทศและการส ื ่อสารที ่มี
ประสิทธิภาพสูงเพื่อรองรับสังคมดิจิทัล พัฒนาระบบบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนา
เมืองอย่างยั ่งยืน และพัฒนาเมืองสถานีขนส่งระบบรางที่
จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดแพร่ (อำเภอเด่นชัย) จังหวัด
เชียงราย (อำเภอเชียงของ) โดยการพัฒนาพื้นที่รอบสถานี
ด้วยแนวทางการจัดรูปท่ีดิน การวางผังเมือง และส่งเสริม
กิจกรรมเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับพื้นที่ ตลอดจนการใช้โอกาส
จากเขตเศรษฐกิจพิเศษและการเช่ือมโยงกับอนุภูมิภาค GMS 
BIMSTEC และ AEC เพื ่อขยายฐานเศรษฐกิจของภาค โดย
การเสริมศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐานและเมือง ทั้งเมือง
หลักและเมืองชายแดน (เชียงใหม่ พิษณุโลก ตาก เชียงราย 
พะเยา น่าน อุตรดิตถ์ แม่ฮ่องสอน) การพัฒนากลุ่มท่องเที่ยว
ที ่ม ีศ ักยภาพตามแนวทางการท่องเที ่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
(เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา แพร่ 
น่าน สุโขทัย กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ อุทัยธานี) รวมถึงการ
พัฒนาฐานการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ภาคเหนือ
ตอนบนและเกษตรปลอดภัยในพื ้นที ่ภาคเหนือตอนล่าง 
ตลอดจนการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าไม้ในพื้นที่ป่าต้นน้ำ 

ระบบเมืองของภาคเหนือมีการพัฒนาไปตาม
กลไก ในเชิงพื้นที่  โดยที่กลุ่มพื้นที่ศูนย์กลางหลักยังคง
เป็นกลุ่ม ที่มีการพัฒนาและเชื่อมโยงกับพื้นที่ภายนอกใน
ระดับนานาชาติ โดยได้รับการส่งเสริม ผ่านทางการพัฒนา
นโยบายเชิงพื้นที่ของภาครัฐ กลุ่มเมืองศูนย์กลางการ
ท่องเที ่ยว การบริหาร  การให้บริการทางการศึกษา 
สาธารณสุข และการบริหารทางการแพทย์ ศูนย์กลาง
คมนาคมขนส่งทางบกและอากาศ โดย จังหวัดเชียงใหม่
เป็นจังหวัดที่มีบทบาทเป็นเมืองศูนย์กลางหลัก โดยมี
ศูนย์กลางรอง ได้แก่ จังหวัดลำปาง ลำพูนและแม่ฮ่องสอน  
กลุ่มเมืองประตูเศรษฐกิจ ศูนย์กลางการค้าและพาณิชย 
กรรม พัฒนาเชื ่อมโยงโลจิสติกส์ระหว่างประเทศโดยมี
ศูนย์กลางหลักอยู่มี่จังหวัด เชียงราย และมีเมืองศูนย์กลาง
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รองได้แก่ จังหวัด พะเยา น่าน และแพร่  กลุ ่มเมือง
ศูนย์กลางการท่องเที่ยวคุณภาพและความยั ่งยืน การ
บริการทางสุขภาพและการศึกษาที่มาตรฐาน มีจังหวัด
พิษณุโลกเป็นศูนย์กลางหลัก โดยมีศูนย์กลางรองอยู่ที่
จังหวัดตาก กำแพงเพชร  พิจิตรและเพชรบูรณ์ กลุ่มเมือง
พื ้นที ่ เช ื ่อมโยงเศรษฐกิจ ศ ูนย ์กลางการเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์ต่อเนื ่องทางการเกษตรแหล่งผลิตพลังงาน
ทดแทน มีจังหวัดนครสวรรค์เป็นเมืองศูนย์กลางหลัก มี
จังหวัดกำแพงเพชร และอุทัยธานี เป็นศูนย์กลางรอง 

อย่างไรก็ตาม รูปแบบการขยายตัวของชุมชนเมือง
หลัก ยังคงมีการขยายตัวออกไปยังพื้นที่ต่อเนื่องโดยรอบ โดย
มีการขยายตัวออกไปตามแนวเส้นทางคมนาคมสายหลัก ยัง
พื ้นที ่ โล ่งว ่างและพื ้นที ่ เกษตรกรรม ส ่งผลให้เก ิดการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อรองรับการอยู่อาศัย 
และย่านชุมชนเพิ่มขึ้น ซึ่งมีแนวโน้มก่อให้เกิดความขัดแย้ง
จากการใช้ประโยชน์ที ่ดิน ปัญหามลภาวะของเมือง และ
ความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อม อย่างไรก็ตามภาคเหนือ
ปัจจุบัน ยังขาดเมืองศูนย์กลางระดับรอง  ท าให้ระบบชุมชน
เม ืองในประเทศและในภาคเหน ือขาด สมด ุล ไม ่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอในการสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจ
และสังคมของพื้นที่อย่างทั่วถึง เท่าที่ควร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
บทบาทในการเป็นแหล่งบ่มเพาะนวัตกรรม การสร้างงาน 
และการให้บริการที่ดี รวมถึงกระจายความเจริญต่อชุมชน
ชนบทโดยรอบ 

แนวทางที่จะเพิ่มเมืองศูนย์กลางระดับ
รองให้สามารถกระจายความเจริญไปในภูมิภาค จะต้อง 
พิจารณาลําดับของเมืองในปัจจุบันและแนวโน้มการ
เจริญเติบโตในอนาคต และแนวโน้มการพัฒนาแบบ
กลุ่ม (Cluster) และเครือข่ายการพัฒนา  รวมถึงระบบ
เศรษฐกิจแบบพึ่งพากัน ที่แบ่งหน้าที่กันตามศักยภาพ
ของ แต่ละชุมชน ตั้งแต่การใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม 
การอนุรักษ์พ้ืนท่ีที่มีความอ่อนไหวทางสิ่งแวดล้อม รวมถึง
การพิจารณาปัจจัยอื ่นๆ ร่วมด้วย เช่น ด้านประชากร 
แรงงาน ระบบสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน เป็นต้น 
ประเด็นที่ส าคัญคือ การลงทุนในแต่ละกลุ่มชุมชนต้องมี
ความชัดเจนว่ากลุ่มใดเหมาะแก่การท ากิจกรรมใดในแต่
ละ Cluster ที่ชัดเจน 

ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
จากกระแสการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกและ

ภายในประเทศมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการ
พัฒนาประเทศไทยและถ่ายทอดนโยบายไปสู่ภาคต่าง ๆ 
ตามบทบาท ศักยภาพ ปัญหา ข้อจำกัด และแนวโนม้การ
พัฒนา โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงและเงื่อนไขโอกาส

หรือผลกระทบจากนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา การ
พัฒนาตามฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ การเติบโตและ
กระแสการพัฒนาด ้านเศรษฐก ิจในร ูปแบบใหม่ทั้ง
ภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การค้าบริการ และการ
ท่องเที่ยว แนวโน้มและรูปแบบการขยายตัวหรือลดด้าน
ประชากร การพัฒนาโครงข่ายการเช่ือมโยงและโครงสร้าง
พื้นฐาน โดยปัจจัยดังกล่าวจะส่งผลต่อรูปแบบการตั้งถิ่น
ฐานและรูปแบบการพัฒนาเมืองทั้งในพื้นที่เมืองเดิม พื้นที่
รองรับการขยายตัวของเมือง การขยายตัวของชุมชนใน
เขตชนบทและพื ้นที ่เกษตรกรรม ซึ ่งจะส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน การกำหนดบทบาท 
แนวทางการวางแผนการใช้ทรัพยากร และการกำหนด
รูปแบบการใช้ประโยชน์ที ่ดินทั้งในสถานการณ์ปัจจุบัน
และในอนาคต  

ภาคเหนือเป็นพื ้นที ่ท ี ่ม ีศ ักยภาพและ
แนวโน้มการพัฒนาทั้งในระดับภูมิภาคและในระดับภูมิ
ประเทศ อันเนื่องมาจากโครงการความร่วมมือระหว่าง
ประเทศต่างๆ ให้เกิดแผนแม่บท แผนงานโครงการต่างๆ 
ท ี ่ส ่งผลกระทบต่อท ิศทางการพัฒนา แนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินภาคเหนือ และ
พ ิจารณาจากกรอบนโยบายในระด ับประเทศตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติ การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ การ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดน การพัฒนาโครงสร้าง
พื ้นฐานและระบบโลจิสต ิกส ์ โดยเฉพาะการพัฒนา
โครงการรถไฟความเร็วสูงสายเหนือ ซึ ่งมีสถานีหลัก
พิษณุโลก เชียงใหม่ และการพัฒนาเส้นทางท่องเที ่ยว
เชื่อมโยงและอำนวยความสะดวกสู่แหล่งท่องเที่ยว ทำให้
ภาคเหนือมีศักยภาพสูงในการเชื ่อมโยงการคมนาคม
ภายในประเทศ และภายนอกประเทศ ด้วยโครงข่าย
คมนาคมเชื่อมโยงทั้งทางถนน ทางราง และทางอากาศ 
และส่งเสริมศักยภาพของภาคเหนือให้เป็นศูนย์กลางการ
เชื ่อมโยงการพัฒนา E-W Economic Corridor โดยมี
จังหวัดพิษณุโลกเป็นศูนย์กลาง มีโครางข่ายคมนาคมทาง
บกสนับสนุนการขนส่งทั้งผู้โดยสารและสินค้า มีสนามบิน
พาณิชย์ ที่พิษณุโลก ตาก สุโขทัย เชื่อมโยงการท่องเที่ยว
ภายในประเทศ และประเทศเพื่อนบ้าน เป็นแหล่งผลิต
ทางการเกษตร และอ ุตสาหกรรมแปรร ูปผล ิตผล
การเกษตรที่สำคัญของภาค มีการผลิตพลังงานชีวภาพ มี
แหล่งท่องเที่ยวที ่เป็นมรดกโลกเชิงประวัติศาสตร์ คือ 
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและศรีสัชนาลัย จังหวัด
สุโขทัย และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่มีความโดดเด่น
เฉพาะตัวของจังหวัดเพชรบูรณ์ พิษณุโลก และตาก 
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รวมถึงการมีศักยภาพเป็นแหล่งผลิตและการค้าข้า วที่
สำคัญ โดยมีจังหวัดนครสวรรค์เป็นศูนย์กลาง มีพื ้นที่
รองรับการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนล่างที่
จังหวัดพิจิตร เป็นแหล่งผลิตพลังงานชีวภาพ จากวัสดุ
เหลือใช้ทางการเกษตร อาทิ การผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก
แกลบ และการผลิต เอทานอล (Ethanol) จากกากน้ำตาล
ที่จังหวัดพิจิตร นครสวรรค์ กำแพงเพชร มีศักยภาพด้าน
การพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมทั้งทางรถยนต์ รถไฟ 
เชื่อมต่อภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และการขนส่งทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเหมาะสมกับ
การขนส่งสินค้าที่มีความจุมาก (Bulk) ที่สามารถเชื่อมต่อ
ระหว่างภาคกลางตอนบนมีศักยภาพดา้นการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศน์และวัฒนธรรม มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ท่ีสำคัญ 
คือ เขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ที่เป็นมรดกโลก 
และการท่องเท ี ่ยวว ิถ ีช ีว ิตบนลำน ้ำสะแกกร ังและ
เจ้าพระยา 

ภาคเหนือเป็นพื ้นที ่ที ่ม ีความอุดมสมบูรณ์มี
ทรัพยากรธรรมชาติที ่สำคัญ มีความหลากหลายของ
ทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ อาทิ ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากร
ดิน โดยเฉพาะทรัพยากรน้ำซึ ่งเป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญ
ของทั้งภาคเหนือและภาคกลาง จากการดำเนินนโยบาย
ของภาครัฐและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เล็งเห็น
ความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรน้ำ จึงได้
ดำเนินการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที ่ดินของรัฐภายใต้
โครงการแผนท่ีแนวเขตที่ดินของรัฐ (โครงการ One Map) 
เพื ่อเป็นการประกาศเขตป่าไม้ที ่ชัดเจน เพื่อลดปัญหา
ความขัดแย้งในเรื่องที่ทำกิน เพื่อให้มีการบริหารจัดการใช้
ประโยชน์ท่ีดินอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ด้านการคมนาคมขนส่งและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
การพัฒนาด้านคมนาคมตามยุทธศาสตร์ชาติ  

20 ปี และยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 มีประเด็นที่มุ่งเนน้
การพัฒนาประเทศให้มีความสามารถในการแข่งขันเป็น
ศูนย์กลางการค้าภูม ิภาค (Regional Trading Nation) 
ควบค ู ่ก ับการเป ็นส ังคมคาร ์บอนต ่ำ (Low Carbon 
Society) โดยมีกรอบการพัฒนาพื ้นที ่ตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 ซึ่งเป็นแผนพัฒนา
หลักของประเทศ มีทิศทางการพัฒนาคมนาคมขนส่งและ
โครงสร้างพื้นฐานและสนับสนุนการท่องเที่ยว การพัฒนา
เขตอุตสาหกรรม และการเชื่อมโยงการค้าโลก โดยการ
พัฒนาโครงข่ายระหว่างเมืองภาค ได้แก่ 

ภาคเหนือ การพัฒนาโครงข่ายระหว่างเมือง
ภาคเหนือ ได้แก่ เส้นทางช่วงลพบุรี – ปากน้ำโพ ช่วง
ปากน้ำโพ – เด่นชัย ช่วงเด่นชัย – เชียงใหม่ ช่วงเด่นชัย – 

เชียงราย – เชียงของ ส่งผลให้เกิดการเชื่อมโยงจังหวัด
สำคัญในภาคและระหว่างภาค ตลอดจนเชื ่อมโยงสู่
ประเทศเพื่อนบ้านผ่านเมืองชายแดน อาทิ สปป.ลาว และ
เมียนมา โดยมีโครงการก่อสร้างโครงข่ายรถไฟทางคู่และ
รถไฟความเร็วสูงในอีก 4 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2565) ตาม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม
ขนส่งของไทย อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาพื้นที่ตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค และยุทธศาสตร์การสร้าง
ความเป ็นธรรมและลดความเล ื ่อมล ้ำในส ังคมของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ 12 
กล่าวคือ 

การพัฒนาโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟทางคู่ 
และรถไฟความเร็วสูงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การเดินทาง โดยผู ้โดยสารบางส่วนจากการเดินทาง
รูปแบบถนน ราง และอากาศ มีแนวโน้มหันมาใช้รถไฟ
ความเร็วสูง เพราะได้ประโยชน์จากการประหยัดเวลา
ในการเดินทาง โดยเฉพาะผู้โดยสารเดิมที่เดินทางโดย
รถไฟแบบด่วนพิเศษ รถโดยสารปรับอากาศ เครื ่องบิน 
และรถยนต์ส่วนตัว ซึ่งการเดินทางที่ใช้เวลาสั้นลงอย่าง
น้อย 1 เท่า จะช่วยลดต้นทุนค่าเสียโอกาสจากการใช้เวลา
ไปทำกิจกรรมอื่นที่สร้างรายได้หรือให้ประโยชน์สูงกว่า 
อาทิ เวลาระหว่างรอขึ้นเครื่องบิน เที ่ยวบินดีเลย์ และ
เวลาที่เสียไปในช่วงการจราจรติดขัด ทั้งนี้การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการเดินทางจากถนนสู่ราง (Shift Mode) จะ
ทำให้เกิดพฤติกรรมการเดินทาง รูปแบบการเดินทาง และ
จำนวนเที่ยวการเดินทางแบบเที่ยวไป-กลับเพื่อไปทำงาน
และธุรกิจ (Work and Business Trip) ภายในภาคมาก
ขึ้น ส่งผลให้ปริมาณการเดินทางทางถนนลดลง ลดปัญหา
การจราจรติดขัด และลดอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างยั่งยืน   

การพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟ เพื ่อส่งเสริม
ระบบโลจิสติกส์ โดยเฉพาะบริเวณด่านชายแดน เมือง
ชายแดน เมืองเศรษฐกิจที่สำคัญ เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พ ิ เ ศษ  ( Special Economic Zone : SEZ) และน ิ คม
อุตสาหกรรม จะเป็นโครงสร้างพื ้นฐานหลักที ่กระตุ้น
เศรษฐกิจภาคเหนือควบคู ่ไปกับเพิ ่มมูลค่าการค้าด่าน
ชายแดน ทั้งยังสามารถลดต้นทุนการขนส่งและระยะเวลา
เดินทางได้เกือบครึ่งหนึ่งของทั้งหมดด้วยการออกแบบ
มอเตอร์เวย์ระบบปิด ลดปัญหาจราจรแออัดบริเวณด่าน
ชายแดนจากปริมาณขนส่งสินค้าทางถนนโดยเปลี่ยนไปใช้
โครงข่ายทางราง นอกจากนี้สินค้าน้ำหนักเบาที่มีมูลค่าสูง 
จะได ้ประโยชน์จากการขนส่งทางรถไฟความเร็วสูง 
นอกจากนี้ การขนส่งทางรางโดยปกติจะมีต้นทุนพลังงาน
ที่น้อยกว่าทางถนน และทางอากาศถึง 3.5 และ 55 เท่า 
ตามลำดับ ทำให้การเปลี่ยนรูปแบบขนส่งมาเป็นทางราง
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มากจะช่วยให้ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศมีแนวโน้ม
ลดลง 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ปัจจุบันระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ส ่วนมากในพื ้นที ่แต่ละภาคนั ้นยังไม่ครอบคลุมการ
ให้บริการในพื้นที่ระดับจังหวัด อีกทั้งยังมีปัญหาด้านการ
ขาดแคลนน้ำใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภค ปัญหาภัยแล้ง 
ปัญหาการขาดแคลนพื้นที่เพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่กำจัดขยะ
มูลฝอย รวมถึงการบำบัดของเสีย จากการศึกษาด้าน
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ พบว่า การบริการด้าน
ประปา อยู ่ภายใต้ความรับผิดชอบของสำนักงานการ
ประปาส่วนภูมิภาค ซึ ่งมีสำนักงานย่อยกระจายการ
ให้บริการในทุกจังหวัด มีปริมาณการผลิตและจำหน่าย
เพิ ่มขึ ้นอย่างต่อเนื ่องตามการขยายตัวของประชากร 
สำหรับแนวโน้มความต้องการใช้น้ำประปาในอนาคตมี
ความต้องการเพิ่มสูงขึ ้น ทั้งนี้การประปาส่วนภูมิภาคมี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบและขยายพื ้นที ่การ
บริการในประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ เพื่อรองรับการ
เติบโตของเมือง ประชากร และรองรับความต้องการใช้
น้ำประปาในอนาคต  

ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนพื้นที่ชุมชนเมืองขนาด
ใหญ่ส่วนมากมีการก่อสร้างระบบบำบัดและรวบรวมน้ำ
เสีย แต่ยังคงไม่เพียงพอต่อการบำบัดน้ำเสียในปัจจุบัน
และในอนาคต สำหรับพื้นที่ที่ยังไม่มีระบบบำบัดน้ำเสีย 
พื้นที่ที ่จะเกิดน้ำเสีย ได้แก่ พื ้นที่ที ่ม ีการตั ้งถิ ่นฐานที่
หนาแน่น ศูนย์กลางเขตเมืองเดิม พื้นที่เมืองท่องเที่ยว 
และพื้นที่อุตสาหกรรม อีกทั้งค่าความสกปรกมีแนวโน้มที่
เพ ิ ่มมากขึ ้น ซ ึ ่งส ่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม จึง
จำเป็นต้องมีการกำหนดมาตรการบำบัดน้ำเสียอย่าง
ชัดเจน และเพิ่มศักยภาพในการให้บริการรายเขตการ
ปกครองเป็นสำคัญ 

การกำจ ัดม ูลฝอยม ีองค ์กรปกครองส ่วน 
ท้องถิ่นเป็นส่วนน้อยที่มีการจัดการขยะถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาล ส่วนใหญ่เป็นการกำจัดขยะมูลฝอยแบบเทกอง
และฝ ังกลบ  (Uncontrolled หร ือ Open Dump) ซึ่ ง
ก่อให้เกิดปัญหามลภาวะ และปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ 
ตามมาอีกมากมาย และแนวโน้มการเกิดขยะมูลฝอยใน
อนาคต พบว่ามีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากการเพิ่มขึ้น
ของจำนวนประชากร การขยายตัวของเศรษฐกิจ และ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลาย
ยาก ประกอบกับระบบกำจัดขยะที่มีอยู ่ไม่เพียงพอกับ
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทำให้เกิดขยะตกค้างสะสม  

ด ังน ั ้น เพ ื ่อให ้การพ ัฒนาเช ิงกายภาพมี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแนวโน้มการเติบโตของ
ประชากรและกิจกรรม จากผลการวิเคราะห์เพื่อประเมิน
สถานการณ์จากปัจจัยภายในและภายนอกของพื ้นที่
ภาคเหน ือ  เพ ื ่ อบ ู รณาการและว ิ เคราะห ์ผลด ้าน
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการได้ดังนี้  

1) กำหนดย่านกิจกรรมให้สอดคล้องกับการ
พัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งพ้ืนท่ีเขตเมือง  

2) กำหนดแผนพัฒนาพื ้นที ่ภาคเหนือที ่เป็น
รูปธรรมและพิจารณาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
รูปแบบเมืองประหยัดพลังงาน และเมืองสีเขียว  

3) วางแผนการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการประปา การจัดการขยะ
มูลฝอยและระบบระบายน้ำ  

4) ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและบรกิารสำหรบั
ทุกกล ุ ่มประชาชน โดยเฉพาะเยาวชนและผู ้ส ูงอายุ 
นอกจากนี ้ย ังเน้นการพัฒนาศักยภาพท้องถิ ่นในการ
บริหารจัดการพื ้นที ่และดูแลรักษาสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 
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รูปที่ 3.10-1 แนวคิดการเชื่อมโยงด้านคมนาคมขนส่งและโลจิสตกิส์ในภาคเหนือ 
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บทที่ 4 : สรุปข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงผังภาค 
 

 
เพื่อให้การปรับปรุงผังภาค สามารถตอบสนอง

วัตถุประสงค์และการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ ควรคำนึงถึง
สถานการณ์ภายนอกและสถานการณ์ภายในที่ส่งผลต่อ
การพัฒนาพื้นที่ เพื่อให้เกิดแนวทางปรับปรุงผังภาคเหนือ 
อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

4.1 ข้อเสนอแนะเชิงกระบวนการและ
ระบบติดตามสถานการณ์พัฒนาพื้นที่ระดับ
ภาค 

กรมโยธาธ ิการและผังเม ืองวางและจัดทำ
นโยบายระดับภาคเพื ่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา 
และการดำรงรักษาพื ้นที ่ที ่ม ีขอบเขตเกินหนึ ่งจังหวัด 
ในด ้านการใช ้ประโยชน์ท ี ่ด ินการพัฒนาเม ืองและ 
ชนบท การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการและบริการสาธารณะ รวมทั้งบำรุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ระบบการวางผังเมืองของประเทศไทยใน
ปัจจุบัน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม 5 ประเภท 

กลุ่มที่ 1 ผังนโยบายการใช้ประโยชน์พื ้นที่ 
กำหนดกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ของการพัฒนา
ประเทศในด้านการใช้พื ้นที ่เพื ่อให้หน่วยงานของรัฐ
ดำเนินการ แบ่งเป็น 3 ประเภท 

1) ผังนโยบายระดับประเทศ กรอบนโยบาย
การพัฒนาพื ้นที ่ระดับประเทศด้านการใช้พื ้นที ่ การ
พัฒนาเมืองและชนบท โครงสร้างพื้นฐานหลัก การพัฒนา
พื้นที่พิเศษ การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ฯลฯ 

2) ผังนโยบายระดับภาค แผนผังนโยบาย 
การพัฒนาพื ้นที ่ภาค ชี ้นำการพัฒนาและดำรงรักษา 
พื้นที่ที่มีขอบเขตเกินหนึ่งจังหวัดในด้านการใช้ประโยชน์
ท ี ่ด ิน การพัฒนาเมือง การคมนาคม และการขนส่ง 
การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการบำรุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3)  ผ ั งน โยบายระด ับจ ั งหว ั ด  แผน ผัง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื ้นที ่จ ังหวัด เป็นแนวทาง/
มาตรการการพัฒนาพื ้นที ่ระด ับจ ังหวัด ด้านการใช้
ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาเมือง การคมนาคม และการ

ขนส่ง การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการดำรง
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กลุ ่มที ่ 2 ผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที ่ดิน 
กำหนดกรอบแนวทางและแผนงานการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ในพื้นที่ หนึ่งพื้นที่ใด เพื่อการพัฒนาเมืองและการดำรง
รักษาเมืองบริเวณที ่เกี ่ยวข้อง และชนบท แบ่งเป็น 2 
ประเภท ได้แก่ 

4) ผังเมืองรวม แผนผัง มาตรการ ข้อกำหนด 
ผังเมืองรวมจังหวัด และผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน 
ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน พื้นที่โล่ง โครงการคมนาคม
ขนส่ง กิจการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการ
สาธารณะ 

5) ผ ังเม ืองเฉพาะ แผนผังและโครงการ
ดำเนินการ เพื่อพัฒนาหรือดำรงรักษาบริเวณเฉพาะแห่ง 
หรือ กิจการที่เกี ่ยวข้องในเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้อง 
หรือชนบท 

ในการต ิดตามเปร ียบเท ียบก ับผ ั งภาค
ภาคเหนือ 2600 โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบและ
กระบวนการในการวางและจัดทำผังภาค พบว่าการวาง
และจัดทำผังภาคจะมีลักษณะที่มุ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่ใน
ระดับภาค อันนำไปสู่นโยบายในการกระจายการพัฒนาลง
ในพื ้นที ่ที ่ม ีศักยภาพที ่เหมาะสมสอดคล้องกันทั ้งทาง
กายภาพ เศรษฐกิจ ส ังคมและประชากร ประเด็น
สาระสำคัญของผังภาค ประกอบด้วยส่วนสำคัญหลัก 8 
ส่วน ได้แก่ 

1) วิสัยทัศน์ในการวางและจัดทำผังภาค เป็น
การกำหนดบทบาทของภาคในปัจจุบันและอนาคต 

2) วัตถุประสงค์ในการวางและจัดทำผังภาค 
3) เป ้าหมายของการพ ัฒนา ได ้แก ่  ด ้าน

ประชากร ด้านเศรษฐกิจ ด้านแรงงานและการจ้างงาน 
ด้านศูนย์กลางของภูมิภาค ลำดับความสำคัญของชุมชน 
และเขตเศรษฐกิจพิเศษ และด้านการจัดการการใช้
ประโยชน์ที่ดิน 

4) กลยุทธ์ในการพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ข้างต้น 

5) แนวคิดโครงสร้างเพื่อการพัฒนาพื้นที่ เป็น
การกำหนดการบูรณาการระบบการใช้ที่ดินและโครงสร้าง
พื ้นฐานทุกด้านอันจะเป็นทางเลือกและการประเมิน
ทางเลือกในการพัฒนา 
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6) ผังนโยบายของภาค เป็นผังนโยบายระยะ
ยาวในการวางแผนพัฒนาและบริหารจัดการด้านการใช้
พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการพัฒนาเมือง 
ชนบท ทรัพยากรธรรมชาติ โครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ 
และสังคม 

7) ผังกลยุทธ์เพื่อการพัฒนา เป็นการกำหนด
ช่วงระยะการพัฒนาและกำหนดกรอบนโยบายระดับ
จังหวัด 

8) นโยบาย มาตรการ และวิธีการนำผังไปสู่
การปฏิบัติ 
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รูปที่ 4.1-1 องค์ประกอบและข้ันตอนในการวางผังภาค 2600 
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สำหร ับองค์ประกอบของผังภาคตาม
พระราชบ ัญญ ัต ิการผ ังเม ือง พ.ศ. 2562 ได ้ระบุ
องค์ประกอบผังนโยบายระดับภาค ตามมาตรา 16 ต้อง
ประกอบด้วย 

1) ว ัตถ ุประสงค ์ ในการวางและจ ัดทำผั ง
นโยบายระดับภาค 

2) แผนที่แสดงเขตผังนโยบายระดับภาค 
3) แผนผังที่ทำขึ้นเป็นฉบับเดียวหรือหลายฉบบั 

โดยมีสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้ 
(ก) แผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
(ข) แผนผังแสดงการตั้งถิ ่นฐานและระบบ

ชุมชน 
(ค) แผนผังแสดงระบบการคมนาคมและการ

ขนส่ง 
(ง) แผนผ ังแสดงระบบสาธารณ ูปโภค 

สาธารณูปการ และบริการสาธารณะ 
ตามโครงสร้างพื้นฐาน 

(จ) แผนผังแสดงเขตพัฒนาการท่องเที่ยว 
(ฉ) แผนผังเพื่อการพัฒนาเมืองและชนบท 
(ช) แผนผังพื้นที่พัฒนาพิเศษ 
(ซ) แผนผังแสดงแหล่งศิลปวัฒนธรรมและ

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
(ฌ) แผนผังแสดงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ 
(ญ) แผนผังแสดงผังน้ำ 
(ฎ) แผนผังแสดงการเช่ือมโยงกับประเทศใน

ภูมิภาค 
(ฏ) แผนผังอื่น ๆ ตามความจำเป็น 
ในกรณีท ี ่ ผ ั งนโยบายระด ับภาคไม ่มี

สาระสำคัญประการใดตาม (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ช) (ซ) 
(ฌ) (ญ) หร ือ (ฎ) จะต้องได ้ร ับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติโดยมีเหตุผล
อันสมควร และให้ระบุเหตุผลดังกล่าวไว้ในผังนโยบาย
ระดับภาคนั้นด้วย 

4) นโยบาย มาตรการ และวิธีดาเนินการเพื่อ
ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของผังนโยบายระดับภาค 

5) การบริหารและพัฒนาการผังเมือง วิธีปฏิบัติ 
และความร่วมมือของหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งกรอบระยะเวลาในการดาเนินการ 
 ทั้งนี้มีขั้นตอนและกระบวนการวางและจัดทำผัง
นโยบายระดับภาค ซึ ่งประกอบด้วยการรวบรวม การ
วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ตลอดจนการมีส่วนร่วม เพื่อให้ได้
ผลสัมฤทธิ์ตามองค์ประกอบของผังนโยบายระดับภาค 
โดยขั้นตอนและกระบวนการแสดงดังรูปที่ 4.1-2 
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ที่มา : กรมโยธาธกิาร กระทรวงมหาดไทย 

รูปที่ 4.1-2 ข้ันตอนและกระบวนการวางและจัดทำผังนโยบายระดับภาค 
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แนวทางการติดตามสถานการณ์พื ้นที ่การ
พัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 

สำหรับการติดตามสถานการณ์และทิศทางการ
พัฒนานโยบายระดับภาค เพื่อวิเคราะห์ความสอดคล้อง
กับเป้าหมายและนโยบายที่ตั้งไว้ มีแนวทางและระบบใน
การติดตาม ซ ึ ่งต ้องมีกระบวนการในการศึกษาและ
รวบรวมข้อมูลในด้านบริบทการพัฒนาประเทศ ความ
เชื ่อมโยงกับภูมิภาคอื ่นๆ กรอบความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
ตลอดจนสถานการณ์และแนวโน้มการพัฒนาพื้นที่ภาคใน
มิติเชิงเศรษฐกิจ ประชากร สังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน ด้านการ
พัฒนาเมืองและชนบท ด้านคมนาคมขนส่งและโลจิสตกิส์ 
ด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการ เพื่อความสมบูรณ์ใน
การประเมิน และเพื ่อเป็นการกำหนดแนวทางในการ
เสนอแนะ ในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับเนื้อหาและ
ระยะเวลา ในการศึกษา ซึ ่งแบ่งกลุ่มและระยะเวลาใน
การศึกษาโดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

1. การศ ึกษาผ ังผ ังภาคที ่ ได ้จ ัดทำขึ ้น และ
รายละเอียดผังภาค ด้านกรอบแนวคิดในการวางและ 
จัดทำผัง เป้าหมาย วัตถุประสงค์ รายละเอียดทั ้งใน
ภาพรวม และรายละเอียดปลีกย่อย รวมทั้งข้อมูลเงื่อนไข 
และสถานการณ์ที่เป็นผลในการวางและจัดทำผังภาคใน
เวลานั้นเพื่อเป็นข้อมูลเริ่มต้นในการเข้าใจถึงสถานการณท์ี่
เกิดขึ้นต่อไป 

2. การรวบรวมศึกษาและทบทวน เป็นกระบวน 
การแรกก่อนที ่จะดำเนินงานในขั ้นตอนอื ่น  ๆ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นฐานย้อนหลังอย่างน้อย 
10 ปี วิเคราะห์สถานการณ์ภายในและภายนอกที่ส่งผล
การพัฒนาภาค ความเชื ่อมโยงทางกายภาพ เศรษฐกิจ 
และสังคมในระดับต่างๆ รวมถึงประเด็นการพัฒนาอื่น ๆ 
วิเคราะห์นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาประเทศ 
ตลอดจนแผนงานและโครงการที่สำคัญ โดยชี้ให้เห็นถึง
โอกาสและศักยภาพการพัฒนาพ้ืนท่ีแต่ละภาค  

3. การวิเคราะห์ศักยภาพ ปัญหา ข้อจำกัด ใน
ขั้นตอนนี้เป็นผลจากการรวบรวมข้อมูลในระดับแรกแล้ว
นำมาวิเคราะห์ในแต่ละระดับของพื ้นที ่ รวมถึงความ
เชื่อมโยงในแต่ละสาขา เพื่อวิเคราะห์และจัดกลุ่มในแต่ละ
กลุ่มพื้นที่ และวิเคราะห์ในภาพรวม  

4. การติดตามสถานการณ์เปลี่ยนแปลง ในด้าน
เศรษฐกิจ ประชากร สังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติ ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน ด้านการ
พ ัฒนาเม ืองและชนบท ด ้ านคมนาคมขนส ่ งและ 
โลจิสติกส์ ด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการ ในด้าน
เป้าหมายและนโยบายซึ่งนอกจากต้องมีการศึกษาข้อมูล
ย้อนหลังอย่างน้อย 10 ปีแล้ว ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูล

ครบถ้วนตามปีที่สามารถหาได้ล่าสุด)  
5. หากไม่มีความสอดคล้อง และมีบริบทการ

พัฒนาที่เปลี่ยนไป หรือมีสถานการณ์ที่กระทบต่อพื้นที่ให้
เสนอแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ ตลอดจนประเด็นที่ใช้
เป็นข้อพิจารณาในการปรับปรุงหรือจัดทำผังภาคครั้ง
ต่อไป  

นอกเหนือจากการวิเคราะห์และจัดทำราย- 
ละเอียดข้อมูลแล้ว ในขั้นตอนของการศึกษายังประกอบ
ไปด้วยการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นของแต่
ละภาคส่วน โดยจะนำข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการประชุม
นำมาสรุปและร่วมประมวลผล ตลอดจนกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง และควรมีกรณีศึกษาการวางผังของต่างประเทศ 

ระบบการติดตามสถานการณ์การพัฒนาพื้นที่
ระดับภาค 

ประกอบด้วย 2 ประเด็นหลัก นั ้นค ือ การ
ติดตามด้านเป้าหมาย การติดตามด้านผังนโยบายราย
สาขา (การติดตามด้านผังกลยุทธ์ ใช้ติดตามในเรื่องการ
คมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์)  

การติดตามเป้าหมาย เป้าหมายควรแบ่งเป็น
ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยมีเป้าหมายใน
เรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1. ด้านประชากร  
- จำนวนประชากร  
- โครงสร้างอายุ 
- จำนวนประชากรเมืองและชนบท 

2. ด้านเศรษฐกิจ 
- สัดส่วนโครงสร้างทางเศรษฐกิจ 
- อัตราการเติบโตของมูลค่าทางเศรษฐกิจ  
- กำลังแรงงาน 
- พื้นที่เป้าหมายทางเศรษฐกิจ 

3. ด้านการใช้ประโยชน์ที ่ด ิน (ขึ ้นอยู ่กับ
ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินในแต่ละภาค) 

- พื้นที่เกษตรกรรม (พื้นที่อนุรักษ์เกษตร-
กรรม-พื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม-พื้นที่ชนบท
และเกษตรกรรม) 

- พื้นที่ป่าไม้ (พื ้นที่อนุรักษ์ป่าไม้ -พื ้นที่
ฟื้นฟูสภาพป่าไม้-พื้นที่สงวนไว้เพื่อการรักษาสภาพป่าและ
นิเวศวิทยา) 

- พื้นที่ชุมชน 
- พ ื ้ นท ี ่ โ ล ่ ง เพ ื ่ อการร ั กษาค ุณภาพ        

สิ่งแวดล้อม การประมง และการท่องเที่ยว  
- พื้นที่อุตสาหกรรม 
- พื้นที่ประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม 
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4. ด้านการพัฒนาเมืองและชนบท 
- ลำดับชุมชนเมือง 
- บทบาทเมือง (ชุมชนศูนย์กลางการบริหาร

และบริการ-ชุมชนบริการเศรษฐกิจ-ชุมชนบริการเกษตร-
ชุมชนบริการทางสังคม-ชุมชนคมนาคมขนส่ง) 

- กลไกการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ Cluster 
(กล ุ ่มพื ้นที ่ศ ูนย์กลางหลัก Core Cluster-กล ุ ่มพื ้นที่
ศูนย์กลางบริการ Service Cluster-การพัฒนาเครือข่าย
เมือง-ชนบท (Urban - rural network) 

5. ด้านการศึกษา  
- มาตรฐานการให้บริการด้านการศกึษา 

6. ด้านสาธารณสุข  
- สถานบริการสาธารณสุข  
- บุคลากรทางการสาธารณสุข 
- มาตรฐานการให้บริการ 

7. ด้านการอนุรักษ์พลังงาน  
- การใช้พลังงานทดแทน 

8. ด้านทรัพยากรและแหล่งน้ำ 
- การมีแหล่งน้ำใช้อย่างพอเพียง 

9. ด้านการคมนาคมขนส่ง  
- การคมนาคมทางบก 
- การคมนาคมทางน้ำ 
- การคมนาคมทางอากาศ 

การติดตามด้านผังนโยบาย  
ติดตามความสอดคล้องนโยบายในรายสาขาว่า

สอดคล้องกับสถานการณ์หรือไม่ โดยให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ซึ่งประกอบด้วย 
ผงันโยบายในรายสาขาดังต่อไปนี้ 

1. ผังนโยบายด้านการใช้ประโยชน์ทีด่ิน 
2. ผังนโยบายด้านการตั ้งถิ ่นฐานและระบบ

ชุมชน 
3. ผังนโยบายด้านระบบการคมนาคมและการ

ขนส่ง 
4. ผ ั งนโยบายด ้ านระบบสาธารณ ูปโภค 

สาธารณูปการ และบริการสาธารณะ ตามโครงสร้าง
พื้นฐาน 

5. ผังนโยบายด้านเขตพัฒนาการท่องเที่ยว 
6. ผังนโยบายด้านการพัฒนาเมืองและชนบท 
7. ผังนโยบายการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษ 
8. ผ ั ง น โ ย บ า ย ศ ิ ล ป ว ั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
9. ผังนโยบายทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

และระบบนิเวศ 
10. ผังนโยบายน้ำ 

11. ผังนโยบายการเชื ่อมโยงกับประเทศใน
ภูมิภาค 

นอกจากน ี ้ควรม ีการต ิดตามผ ังกลย ุทธ์  
ประกอบด้วยแผนงาน/โครงการ ซึ่งประกอบด้วย กลยุทธ์
เพื่อการพัฒนาระยะ 5 ปี กลยุทธ์เพื ่อการพัฒนาระยะ  
10 ปี กลยุทธ์เพื ่อการพัฒนาระยะ 15 ปี ติดตามความ
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งนี้ใช้ในการติดตาม
และวิเคราะห์สาขาการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ 
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รูปที่ 4.1-3 แนวทางในการติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง 

 

รูปที่ 4.1-4 แนวทางในการติดตามสถานการณ์ด้านเป้าหมาย ด้านนโยบาย และด้านกลยุทธ์ 
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รูปที่ 4.1-5 ระบบการติดตามสถานการณ์การพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 
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ในส่วนของการติดตามแล้วพบว่าไม่สอดคล้องใน
บางประเด็น จะต้องมีการเสนอแนะให้มกีารปรับปรุงบางส่วน 
ปร ับปร ุ งเป ็นส ่ วนใหญ ่  หรื อจ ั ดทำผ ั งใหม ่  ตามที่
พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 
2562 ที่มาตรา 12 จัดให้มีการทบทวนนโยบายและแผนการ
บริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศทุกห้าปี 
หรือในกรณีที่มีความจำเป็น เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ หรือนโยบายการบริหารประเทศ หรือสภาวการณ์ทาง
เศรษฐกิจและสังคมจะจัดให้ม ีการทบทวนนโยบายและ
แผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ
ก่อนระยะเวลาดังกล่าวก็ได้ โดยทั ้งนี ้ต้องให้เป็นไปตาม
ขั้นตอนและกระบวนการตาม พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ. 2562 

4.2   ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
จากการทบทวนผังภาคเหนือ 2600 ทั้งวิสัยทัศน์ 

ยุทธศาสตร์ แนวคิด และนโยบายการพัฒนาภาค ซึ่งได้
แบ่งระยะเวลา (Phasing) ของช่วงการพัฒนาในระยะ 5 
ปี (พ.ศ. 2551-2555) 15 ปี (พ.ศ. 2551-2565) 30 ปี 
(พ.ศ. 2551-2580) และ 30 ปี (พ.ศ. 2551-2600) พบว่า
นโยบายการพัฒนาของภาคเหนือที่กำหนดขึ้นในแต่ละ
ช่วงเวลา มีความต่อเนื่องและครอบคลุมในประเด็นสำคัญ
ในหลากหลายประเด็น กล่าวคือ มีการกำหนดกรอบการ
พ ัฒนาท ี ่ ร ะบ ุ ถ ึ งประ เด ็นการพ ัฒนาในด ้ านการ 
ผลิตยางพารา กิจกรรมด้านการบริการ และส่วนที่
เกี ่ยวข้องกับการเกษตร เช่น การผลิตอาหารฮาลาล 
การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร รวมไปถึงการเน้นการ
ใช้ทรัพยากร ธรรมชาติที่มีคุณค่า และความหลากหลาย 
ในด้านสังคม วัฒนธรรม มาเป็นจุดขายและต่อยอด 
ในการกำหนดกรอบการพัฒนาด ้านการท่องเท ี ่ยว 
โดยเป ็นการม ุ ่ ง เน ้นความหมายในการสร ้างสรรค์  

จุดเด่น และศักยภาพที่สำคัญของภาคเหนือให้มีความ
เฉพาะเจาะจงในการแข่งขัน และแตกต่างจากภาคอื่น ๆ 
แต่ในขณะเดียวกันก็มีความเชื ่อมโยงสัมพันธ์เพื ่อให้  
เก ิดความสอดคล้องและสนับสนุนซึ ่งก ันและกันได้  
อีกด้วย ทั้งนี้หากมีการจัดทำผังภาคครั้งใหม่ควรคำนึงถึง
สถานการณ์โลก การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ กรอบความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ แผนพัฒนาท่ีเกี่ยวข้อง และปัจจัย
ภายในต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของ
พื้นที่ อีกทั้งการปรับปรุงกลยุทธ์ แผนงานโครงการ และ
มาตรการให้สามารถถ่ายทอดสูก่ารปฏบิัติ เพื่อปรับเปลี่ยน
ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์มากยิ่งขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ทบทวนผังประเทศกับบทบาทของภาคเหนือ 



 

4-11 

ศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มต่างๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ 

 
- สภาพพ้ืนทีด้่านกายภาพ และการเปล่ียนแปลงด้านทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
- โครงสร้าง การเปลีย่นแปลงและแนวโนม้ด้านเศรษฐกจิ (เศรษฐกจิภาพรวม/เกษตรกรรม/อุตสาหกรรม/การค้า การ

บริการ และการทอ่งเที่ยว) 
- สถานการณแ์ละแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงดา้นประชากร แรงงานและสังคมที่ส่งผลตอ่การพัฒนาเมอืง 
- สถานการณ ์การเปลี่ยนแปลงและความต้องการการใช้พ้ืนที่ในอนาคต 
- ลักษณะ ขนาดการกระจายตัว การเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มการพัฒนาเมือง 
- สถานการณ ์ความตอ้งการด้านคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส ์
- สถานการณ ์ประเด็นปัญหา ศกัยภาพ ขอ้จำกัด และความต้องการด้านสาธารณูปโภคในอนาคต 
- สถานการณก์ารให้บรกิาร ปัญหา ศกัยภาพ แนวโนม้การเปลีย่นแปลงและความต้องการด้านสาธารณูปโภคในอนาคต 
- สาเหตุ และปจัจยัการเกิดภยัพิบัติ และสถานการณ์ ประสิทธิภาพ ขีดความสามารถ และแนวทางในการบริหารจัดการ

และบรรเทาสาธารณภัย 
- สถานการณ์ปัจจุบัน ความตอ้งการ และแนวทางการวางแผนด้านการจัดการทรัพยากรน้ำในอนาคต 

กรอบแนวทางและ 
ทิศทางการปรับปรุง 

ผังภาคเหนือ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

รูปที่ 4.2-1 กรอบการทำงานเพื่อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ทบทวนบริบทของการพัฒนาประเทศ 

ความเชื่อมโยงกบัภมูิภาคอ่ืนๆ  
- MEGA TREND 
- กรอบความรว่มมอืระหว่างประเทศ  

(ประชาคมอาเซียน/การพัฒนาอย่างยัง่ยนื (SDGs) ฯลฯ 
นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 

- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
- ไทยแลนด์ 4.0 
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉ.12 
- นโยบายการพัฒนากลุม่จังหวัด/จังหวัด 
- เขตเศรษฐกิจชายแดน 
- โครงการพัฒนาสำคัญขนาดใหญอ่ื่นๆ  

- วิเคราะห์สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง ปัจจัย นโยบายที่สนับสนุน/ ปัญหา ข้อกำจัด ทิศทาง 
และแนวโน้มการพัฒนาที่ส่งผลกับพื้นที่ 
- ทบทวนเนื้อหาสาระผังภาคในประเด็นวิสัยทัศน์ เป้าหมาย นโยบาย 
- วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างและความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 

ทบทวนการวางผังภาคเหนือปี พ.ศ. 2600 

- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่สงวนรักษา 
- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที ่

ศึกษากฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

กรณีศึกษา
ต่างประเทศ 
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ข ้อเสนอแนะเช ิงนโยบายจากการทบทวน 
ผังภาคเหนือ สามารถแบ่งเป ็นด ้านที ่สำคัญ โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
4.2.1 ด ้ า น ก า ร ก า ร ใ ช ้ ป ร ะ โ ย ช น ์ ท ี ่ ดิ น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

สำหรับข้อเสนอแนะ และแนวทางปรับปรุง 
ด้านการใช้ประโยชน์ที ่ด ิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ ่งแวดล้อม ควรคำนึงถึงใช ้นโยบายพัฒนาพื ้นที ่ให้
สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ เพื ่อให้เกิดการพัฒนา 
และการใช้ประโยชน์ที ่เหมาะสม ตลอดจนธำรงไว้ซึ่ง
ทรัพยากรธรรมชาติอันทรงคุณค่าดังต่อไปนี ้

1) พื้นที่เพื่อการอนุรักษ์ป่าไม้ เป็นพื้นที่มี
ความสำคัญต่อการรักษาความสมดุลและเป็นแหล่งต้นน้ำ
ลำธาร หากเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ประโยชน์
หรือเกิดความเสียรุนแรงอาจผลต่อทรัพยากรต้นทุนของ
ภาคในระยะยาวได้  

2) พื ้นที ่ฟื ้นฟูสภาพป่าไม้ ส่วนใหญ่เป็น 
พื ้นที ่ป ่าสงวนแห่งชาติเดิมที ่ถูกบุกรุกและเป็นพื ้นที่  
ป่าเสื ่อมโทรม ซึ่งความต้องการในการที่จะรักษาพื้นที่
ทรัพยากรธรรมชาติให้มีความสำคญัในเชิงนิเวศต่อภาคนัน้ 
จำเป็นต้องนำพื ้นที ่ป่าเสื ่อมโทรมเหล่านั ้นกลับคืนมา 
เพื่อให้เกิดการฟื้นคืนสภาพป่าไม้ เพื่อเป็นแหล่งผลิตและ
แหล่งอาหารของภาคต่อไป 

3) การสงวน อนุรักษ์ และฟื ้นฟูพื ้นที่ป่า
อนุรักษ์และพื้นที่ต้นน้ำลำธาร การอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ให้
เพิ่มเติมในพื้นที่ที่มีศักยภาพให้ครบตามจำนวน ป้องกัน
การสูญเสียพื้นท่ีป่าต้นน้ำลำธาร จากการใช้ประโยชน์ท่ีดนิ
ผิดประเภท ส่งผลให้พื้นที่ป่าไม้ พื้นที่สงวน อนุรักษ์ พื้นท่ี
ต้นน้ำลำธาร พื ้นที ่ชุ ่มน้ำ มีสัดส่วนพื ้นที ่ลดลงอย่าง
ต่อเนื ่อง นอกจากนี ้ควรมีการกำหนดเขตและการใช้
ประโยชน์พื ้นที ่ป่าไม้อย่างชัดเจน และบังคับใช้อย่าง
เคร่งครัด 

4) การพัฒนาพื ้นที ่อ ุตสาหกรรมให้สอด 
คล้องกับศักยภาพการผลิต โดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นหรือ
นำเข้าวัตถุดิบจากภายนอก จากข้อมูลพื้นที่อุตสาหกรรม
และคลังสินค้าของภาคเหนือ พบว่ามีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง แต่การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมก่อให้เกิด
ปัญหาสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ
แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ และพื้นที่สงวน ดังนั้นภาครัฐ
จำเป็นต้องกำหนดการใช้ที่ดินอุตสาหกรรมให้ไม่รบกวน
ต่อชุมชน โดยกำหนดให้อยู่ในเขตผังเมืองรวม เพื่อความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยและสภาพแวดล้อมท่ีดี 

5) การกำหนดเขตอนุรักษ์พื้นที่เกษตรกรรม
สำค ัญของภาค เพื ่อให ้เก ิดความสมดุลของการใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อพื้นที่เกษตรกรรม ปัจจุบันปัญหาด้าน
นโยบาย และการเปลี่ยนแปลงของความต้องการทางการ
เกษตร ทำให้เกิดการเปลี่ยนชนิดของพืชเศรษฐกิจตาม
ความต้องการและราคาของตลาด ส่งผลให้ปริมาณผลผลติ
ผันผวน ส่งผลให้เกิดผลผลิตล้นตลาด หรือผลผลิตต่ำกว่า
ปริมาณความต้องการ ดังนั้น ภาครัฐควรสนับสนุนระบบ
การใช้ประโยชน์ที่ดิน บริหารจัดการแหล่งน้ำใหเ้หมาะสม
และสอดคล้องตามศักยภาพของพื้นที่ และกำหนดเขต
อนุรักษ์พ้ืนท่ีเกษตรกรรมชั้นดีของภาค 

6) การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ประวัติศาสตร์
และแหล่งศิลปวัฒนธรรมเป็นทุนเสริมสร้างการพัฒนา 
พื้นที่แหล่งโบราณคดี โบราณสถาน เมืองโบราณ ชุมชน
โบราณ และสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ในภาคเหนือ 
หลายแห่งยังไม่ได้รับการดำเนินงานใดๆ ซึ่งในการอนุรักษ์
และพัฒนาพื ้นที ่ประวัต ิศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม 
จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการดำเนินงานสำรวจ ศึกษา 
เพื่อจัดทำข้อมูลพื้นที่ให้เป็นระบบสากล เพื่อการอนุรักษ์ 
และพัฒนาพ้ืนท่ีให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และแหล่งสร้างรายได้
ให้กับประชาชน ชุมชนและประเทศ นอกจากนี ้ควรมี
ข้อกำหนดทางผังเมืองในเรื่องระยะห่างจากพื้นที่อนุรักษ์
ทางประวัติศาสตร์ และพื้นที่ถูกกันออกก่อนพิจารณาพื้นที ่
เพื่อการพัฒนาอ่ืนๆ ต่อไป 

 
4.2.2 ด้านการพัฒนาเมืองและชนบท 

สำหรับข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการพัฒนา
เมืองและชนบท มีดังน้ี 

1) การเช ื ่อมโยงการพัฒนากับประเทศ
เพ่ือนบ้าน แต่ละภาคของประเทศไทยมีความเช่ือมโยงกับ
อนุภ ูม ิภาคด้วยตำแหน่งที ่ ในทำเลทางภูม ิศาสตร์ที่
เหมาะสม ซึ่งส่งผลให้มีบทบาทหลักการเป็นศูนย์กลาง
เศรษฐกิจของอนุภูมิภาค เชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าของระบบ
เศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบเศรษฐกิจของประเทศ และ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีบทบาทด้านโลจิ
สติกส์เพื่อเช่ือมโยงการค้า การบริการ และการลงทุน เป็น
ศูนย์กลางการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค ตามแนว
เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนว GMS และการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานตามนโยบายการเชื ่อมโยงระบบการ
ขนส่งในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 10 แห่ง ในทุกภาค ส่งผลให้
พื้นที่เมืองชายแดนหลักของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมี
บทบาทในการพัฒนาเป็นประตูการค้าและศูนย์กลางโลจิ
สติกส์เชื่อมโยงระหว่างประเทศเพื่อนบ้านโดยอัตโนมัติ 
และเป็นชุมชนศูนย์กลางระดับภาคในอนาคต  
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2) การเช ื ่ อมโยงก ิจกรรมการพ ัฒนา 
ระหว่างภาค การพัฒนาภาคภาคเหนือ ภาคกลาง ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ เป็นฐานการผลิตด้าน
เกษตรกรรม ยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่ม 
โดยใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่
เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื ่อพัฒนาเมือง และ
ขยายฐานเศรษฐกิจใหม่ๆ ของภาค โดยสร้างความเข้มแขง็
ของฐานเศรษฐก ิจภายในควบค ู ่ก ับการแก ้ป ัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเสริมศักยภาพ
ของโครงสร้างพื้นฐานและเมือง และเชื่อมโยงเศรษฐกิจ
ระหว่างภาคและประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาค โดยมี เมือง
หลักตามแนวแกนการพัฒนาเป็นเมืองศูนย์กลางหลักใน
ระดับภาคเพื ่อรองรับศูนย์กลางการค้า บริการ ธุรกิจ
บริการสุขภาพ บริการการศึกษา ธุรกิจดิจิทัล การคมนาคม
ขนส่งและโลจิสติกส์ เช่ือมโยงกับศูนย์กลางระดับภาค  

3) การเชื่อมโยงกลุ่มพื้นที่เมืองและชนบท
ภายในภาค มีแนวทางการพัฒนามาจากการสร้างความ
เข้มแข็งศักยภาพของฐานเศรษฐกิจในพื้นที่ พัฒนาพื้นที่
เกษตรชั้นดี พื้นที่เขตชลประทาน เช่น พัฒนาเกษตรใน
พ ื ้นท ี ่ส ูง  พ ืชส ิ ่ งบ ่งช ี ้ทางภ ูม ิศาสตร ์  (GI) โดยปรับ
กระบวนการผลิต ให้อยู่ภายใต้มาตรฐานเกษตรปลอดภัย 
พัฒนาห่วงโซ่เกษตรอินทรีย์ให้ครอบคลุมทุกขั้นตอนการ
ผลิต พร้อมทั้งขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์ ควบคู่กับการ
พัฒนาแหล่งน้ำ การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าไม้ในพื้นที่ป่าต้น
น้ำ ควบคู่กับการส่งเสริมการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม จึงคาดว่าการพัฒนาพื้นที่
ชุมชนเมืองในศูนย์กลางระดับอำเภอและชุมชนศูนย์กลาง
ระดับท้องถิ่น จะมีอิทธิพลและแนวโน้มการเติบโตแบบ
ยั่งยืน  
 
4.2.3 ด้านเศรษฐกิจและสังคม 

สำหรับแนวนโยบายในการปรับปรงุและพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจและสังคม มดีังนี้ 

1) พัฒนาด ้านอ ุตสาหกรรม  พ ื ้นที่ท ี ่มี
ศักยภาพด้านอุตสาหกรรมสูงในแต่ละภาคตามนโยบาย
ส ่งเสร ิมการลงทุนของ  BOI ควรม ีการพัฒนาพื ้นที่
อุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับศักยภาพการผลิต ได้แก่ 

(1) พื้นที่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมหลัก
เดิม เหล่ านี ้  ได้แก่  พื ้ นที ่ที ่ ม ีบทบาททั ้ ง ในแง่ของ
จำนวนโรงงานอุตสาหกรรม มูลค่าเงินทุน แรงงาน 
แ ล ะ ก ำ ล ั ง ก า ร ผล ิ ต  ร ว ม ท ั ้ ง เ ป ็ น ท ี ่ ต ั ้ ง ข อ ง เ ขต
ประกอบการอุตสาหกรรม ทำให้มีศักยภาพที่จะต่อ
ยอดด้านการพัฒนาต่อไปในอนาคต  

(2) พื้นที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมทดแทน 
จะกระจายตัวอยู ่ ในพื ้นที ่ ซึ ่ ง เป็นแหล่ งวัตถุดิบที่
สำคัญของภาค โดยเฉพาะผลผลิต เช่น อ้อย มัน
สำปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน เป็นต้น รวมทั้ ง
พื ้นที่ที ่ เหมาะสำหรับส่งเสริมและพัฒนาพลังงาน
สะอาด เช่น พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ เป็น
ต ้ น  ต า ม แ น ว ค ิ ด ก า ร พ ั ฒ น า อ ุ ต ส า ห ก ร ร ม ใ น
รูปแบบคลัสเตอร์ 

(3) พื้นที่ส่ ง เสริมอุตสาหกรรมทั่วไป 
จะกระจายตัวอยู ่ ในพื ้นที ่ ซึ ่ ง เป็นแหล่ งวัตถุดิบที่
สำคัญของภาค โดยเฉพาะผลผลิต เช่น ข้าว อ้อย 
มันสำปะหลัง ข้าวโพด ยางพารา และปาล์มน้ำมัน 

(4) พื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
จากระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่ง และโลจิสติกส์ 
อาทิ เช่น พื้นที่ซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงการพัฒนาด้าน
โคร งข่ า ยคมนาคม  เ ช่ น  โคร งการรถ ไฟ ทางค ู ่ ,  
แผนการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง,  โครงการ
พัฒนาสถานีรถไฟสำหรับขนส่งสินค้า ช่วงแผนระยะ
สั้น ช่วงแผนระยะกลาง และช่วงแผนระยะยาว 

2) พื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากเขต
เศรษฐกิจพิ เศษ จะพัฒนาให้ เป็นเขตประกอบการ 
การอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าข้ามแดน 
สถานีขนส่งผู้ โดยสารที่ เชื่อมโยงการเดินทางทั้ งใน
ระดับเมืองและระดับภูมิภาค เขตพาณิชยกรรม 
ตลาดกลางสินค้าเกษตร ปรับปรุงกิจกรรมบริ เวณ
เขตพื้นที่ เขตการค้าดั้ งเดิมให้ เป็นเขตการค้าปลอด
ภาษี ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นตลาดการค้าชายแดน
ท ี ่ ม ี ค ว า ม ท ั น ส ม ั ย แ ล ะ ม ี ร ะ บ บ ก า ร จ ั ด ก า รท ี ่ ม ี
มาตรฐาน พื้นที่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมเชิ งนิ เ วศ 
เป็นคลัสเตอร์อุตสาหกรรมที่ มุ ่ งสู่การพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบพร้อมกับยกระดับเขต
ประกอบการอุตสาหกรรมให้ เป็นต้นแบบการพัฒนา
พื้นที่อุตสาหกรรมเข้าสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  

3) พัฒนาด้านการเกษตร การพัฒนาเป็นแหล่ง
อาหารหรือครัวโลก เนื่องจากเป็นพื้นที่ท่ีมีศักยภาพในการ
ผลิตพืชอาหารต่าง ๆ โดยเฉพาะข้าว ปศุสัตว์ และไม้
ผลต ่ าง  ๆ นอกจากน ี ้ ย ั งม ี โอกาสศ ูนย ์กลางด ้าน
อุตสาหกรรมพลังงานทดแทนอุตสาหกรรมต่อเนื่องจาก
การเกษตร และอุตสาหกรรมอาหาร เนื่องจากในปัจจุบัน
แต่ละภาคมีศักยภาพในการปลูกพืชพลังงานทดแทน ถือ
เป็นแหล่งวัตถุดิบด้านการเกษตรที่สำคัญของอุตสาหกรรม
พลังงานทดแทนในส่วนของการผลิตเอทานอล เนื่องจาก
เป็นแหล่งผลิตผลทางการเกษตรที่สำคัญ คือ ข้าว มัน
สำปะหลัง อ้อย ข้าวโพด ซึ่งถือเป็นวัตถุดิบที่สำคัญของ
อุตสาหกรรมพลังงานทดแทนทั ้งสิ ้น นอกจากนี ้ การ
ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย ์เพื ่อสนับสนุนการผลิต
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อาหารปลอดภัย ปัจจุบันตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์และ
ผลิตภัณฑ์ปลอดสารขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ผู้บริโภคให้
ความสนใจและนิยมบริโภคเพิ่มขึ้นด้วยกระแสความใส่ใจ
กับอาหารเพือ่สุขภาพ 

4) พัฒนาการท ่องเท ี ่ ยว  ควรม ุ ่ ง เน ้นและ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวที่หลากหลายที่กระจายตาม
แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของแต่ละภาค พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเส้นทางคมนาคมทั้งทางรถและทางอากาศเพิ่มขึ้น
มากเพื่อเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว นอกจากนี้แหล่งท่องเที่ยว
ชุมชนยังไม่ได้รับการพัฒนายกระดับให้มีคุณค่าและมลูค่า 
การนำอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของชุมชนมาต่อยอดให้
เกิดการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ นอกจากนี้การพัฒนา
ภาคบนเชื ่อมโยงกับการลงทุนขนาดใหญ่  (Mega 
Project) เพื ่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ ้น 
(Man-made Attraction) จะเป็นแนวทางในการเชิญ
ชวนให้เกิดการลงทุนการสร้างสวนสนุกหรือศูนย์การ
เรียนรู้ขนาดใหญ่ (Theme Park) ซึ่งในระยะที่ผ ่าน
มามีความพยายามแต่ยังไม่มีความสำเร็จเป็นรูปธรรม 
การพัฒนาการลงทุนขนาดใหญ่ (Mega Project) ใน
ด้านกีฬาและสันทนาการ (Recreation) เพื่อรองรับ
การแข่งขันกีฬาระดับชาติและนานาชาติ 
 
4.2.4 ด้านคมนาคมขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน 
 ด้านคมนาคมขนส่ง สำหรับแนวนโยบายด้าน
คมนาคมขนส่ง มีดังน้ี 

1) พัฒนาโครงข่ายระบบถนน  เสนอแนะ
โคร งข ่ า ยถนนตามหน ้ าท ี ่ ก าร ใช ้ ง านและลำดับ
ความสัมพันธ์ของแต่ละเส้นทาง เพื ่อเชื ่อมโยงเมือง
ศูนย์กลางระดับภาคไปยังเมืองลำดับรองลงไปและพื้นที่
ชนบทได ้อย ่างม ีประส ิทธ ิภาพ และพัฒนาเส ้นทาง
คมนาคมเพื่อเชื่อมโยงกับต่างประเทศในการขยายโอกาส
ในการพัฒนาเป็นประตูการค้าในอนาคต 

2) การพัฒนาโครงข่ายระบบราง ปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐานระบบนาคมขนส่งทางรางที่มีอยู่เดิมให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น (สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ตรงต่อ
เวลา มีความถี่ในการให้บริการที่เหมาะสม) และพัฒนา
เส้นทางสายใหม่เพื่อขยายโครงข่ายช่วยให้ระบบสามารถ
ดึงดูดให้มีผู้ใช้บริการมากขึ้นทั้งการโดยสารและการขนส่ง
สินค้า อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ 

3) การพัฒนาการขนส่งทางอากาศสนับสนุน
การเป็นศูนย์กลางทางการบินของภูมิภาค ควรพัฒนาท่า
อากาศยานให้สอดคล้องตามปริมาณผู ้โดยสารและ
ศักยภาพ สำหรับท่าอากาศยานนานาชาติ ส่วนท่าอากาศ

ยานอื่นของกรมท่าอากาศยานปรับปรุงให้ได้มาตรฐานเพือ่
เป็นสนามบินภูมิภาค 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 กำหนดแนวทาง
การพัฒนา แผนงานโครงการ และพื้นที่ที ่จะพัฒนาไว้
ค ่อนข้างชัดเจน โดยมีโครงการเพื ่อการพัฒนาด้าน
คมนาคมและโลจิสติกส์ ตัวอย่างเช่น 

(1) โครงการก่อสร้างขยายถนนจาก 2 ช่อง
จราจรเป็น 4 ช่องจราจร เพื่อรองรับปริมาณการเดินทาง
และขนส่งสินค้าในพ้ืนท่ี 

(2) โครงการรถไฟความเร็วสูงขนาดทาง
มาตรฐาน เพื่อทำหน้าที่เป็นโครงข่ายหลักในการขนส่ง
ผู้โดยสาร  

(3) โครงการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะใน
เมืองหลักในภูมิภาค  

(4) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ในภาพรวม เพื ่อลดความเข้มการใช้
พลังงาน (Energy Intensity: EI) และลดต้นทนุโลจิสติกส์
ของประเทศ 
 ด้านโครงสร้างพื ้นฐาน สำหรับแนวนโยบาย
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีดังนี้ 

การพัฒนาเมือง เพื่อให้เกิดความสมดุลระหวา่ง
พื้นที่เมืองและชนบทนั้น การเสริมสร้างชุมชนให้ได้รับการ
พัฒนาจึงมีความสำคัญในฐานที่เป็นกลไกสำคัญในการ
กระจายความเจริญ เพื่อนำไปสู่การเจริญเติบโตอย่างมี
เสถียรภาพ สำหรับข้อเสนอแนะ และแนวทางปรับปรุง
ด้านโครงสร้างพื้นฐานควรมีนโยบายส่งเสริมในด้านต่าง ๆ 
มีดังนี ้

1) พัฒนาด้านพลังงาน  ควรมีการพัฒนา
พลังงานทดแทน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงาน 
ชีวมวล ซึ ่งในพื ้นที ่มีแหล่งวัตถุดิบทางการเกษตรอยู่
จำนวนมาก เพื่อใช้เป็นพลังงานสำรองในภาคอุตสาหกรรม
และพาณิชยกรรม  

2) พัฒนาด้านประปาและการจัดหาแหล่งน้ำ 
การวางและจัดทำโครงการการพัฒนาประปาอย่าง
ต่อเนื่อง รวมถึงการสำรองกรณีเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหา
ภัยแล้งและอุทกภัย และโครงการปรับปรุงแหล่งน้ำ และ
การเตรียมรองรับเมืองการพัฒนาด้านการค้าและการ
ท่องเที่ยวในระดับนานาชาติ ตลอดจนเป็นพื้นที่ต่อเนื่อง
กับเมืองศูนย์กลางธุรกิจการค้าหรือแหล่งท่องเที่ยวใน
ระดับนานาชาติ  

3) การจัดการน้ำเสีย ลดปริมาณน้ำเสีย ณ จุด
กำเนิด โดยประสานและดำเนินการกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียเพิ่มเติมในพื้นที่
วิกฤตหรือแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ให้สอดคล้องกับสภาพ
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พื้นที่ ปัญหาชุมชนและสถานภาพของคุณภาพแหล่งน้ำ 
ทั้งนี้การอนุมัติจัดสร้างระบบบำบัดน้ำเสียแหง่ใหม่จะต้อง
ได้รับการพิจารณาให้เป็นไปตามลำดับความสำคัญของ
พื้นที ่

4) การจัดการขยะมูลฝอย ควรดำเนินการตาม 
Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย  

พัฒนาด้านการศึกษา ควรมีการส่งเสริมและ
สนับสนุนด้านการศึกษาในพ้ืนท่ีอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเปน็
โครงการจัดตั้งหาวิทยาลัยหรือวิทยาเขตต่างๆ หลักสตูรที่
เปิดสอนควรมีความหลากหลายและสอดคล้องตามความ
ต้องการแรงงานของภาคการตลาดในปัจจุบัน รวมถึง 
การเปิดสอนสาขาวิชาใหม่ ๆ เพื่อรองรับการพัฒนาที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วย สถาบันการศึกษาส่วนใหญ่ระดับ
ภาค นอกจากจะเป็นสถานที ่ให้บริการทางการศึกษา 
แล้วยังมีส ่วนช่วยในการพัฒนาสังคม การวิจ ัย การ
วางแผนประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ การเสริมสร้าง
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ว ัฒนธรรม ตลอดจนเป็น
ศูนย์กลางในการเผยแพร่วัฒนธรรมอีกด้วย 

พัฒนาด้านสาธารณสุข แนวทางการพัฒนา
ด้านสาธารณสุขในอนาคต ควรมีความสอดคล้องกับ
นโยบายยุทธศาสตร์ที ่เกี ่ยวข้องด้านสาธารณสุขทั ้งใน
ระดับประเทศและภาค และมติคณะรัฐมนตรีที ่สำคัญ
ต่างๆ โดยรายละเอียดแนวทางการพัฒนาด้านสาธารณสุข
ควรมีการดำเนินการพัฒนาสถานบริการขั ้นพื ้นฐาน 
พัฒนาบริการสุขภาพเฉพาะทาง พัฒนาบริการสุขภาพ
เพื่อดูแลผู้สูงอายุ พัฒนาการบริการให้เป็นศูนย์กลางด้าน
สุขภาพ และการรักษาพยาบาลในระดับนานาชาติ 
 
4.2.5 ด้านการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ 

สำหรับนโยบายด้านการลดความเสี่ยงภัยทาง
ธรรมชาติ มีดังนี ้

1. ควรสร้างความรู ้กับประชาชนและความ
เข้าใจในเรื่องการลดความเสี่ยงจากการเกิดภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ ห้ามการพัฒนาที่รุกล้ำเข้าในเขตพื้นที่เสี่ยงต่อ
การเกิดภัยพิบัติหรือพ้ืนท่ีที่ไม่เหมาะสมในการพัฒนา เช่น
ในพื ้นที ่ท ี ่ม ีภูม ิประเทศเลี ่ยงต่อการเกิดภัยพิบัต ิทาง
ธรรมชาติ ได้แก่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดเลย จังหวัด
เชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง เป็นต้น  

2. กำหนดกรอบการพัฒนาสำหรับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการจัดดำเนินงานและโครงการ
อื่นๆ เพื่อพัฒนาตามวัตถุประสงค์ของการวางและจัดทำ
ผังภาคเหนือ เพื่อให้สอดคล้องและพัฒนาไปในทิศทาง
เดียวกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  

 
4.2.6 ด้านการควบคุมมลภาวะ 

 การเติบโตของเมืองอย่างรวดเร็วและการพัฒนา
เศรษฐกิจโดยขาดการวางแผนรับมือกับผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ภาคเหนือประสบกับปัญหาต่าง ๆ 
เช่น ประสบปัญหาพื้นที่ชุ่มน้ำเสื่อมโทรมจากการบุกรุก
พื้นที่ชุมน้ำ ส่งผลให้สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
และระบบนิเวศในวงกว้าง ความเสื ่อมโทรมของแนว
ปะการังในทะเล การบุกรุกป่า จึงจำเป็นต้องพิจารณาและ
วางแนวทางการพัฒนาพื้นที่ควบคู่กับการวางแผนจัดการ
ทรัพยากรอย่างยั ่งยืน และการป้องกันและแก้ปัญหา
มลพิษทางสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างสมดุล 
โดยมีกรอบแนวทาง ดังนี้ 

1. การเพิ่มพื้นที่ป่าไม้เพื่อกักเก็บก๊าซเรือน
กระจกและมลภาวะจากการดำเนินกิจกรรรม โดยการ
ส่งเสริมให้เกิดการเพิ่มพ้ืนท่ีป่าไม้ในท่ีดินของรัฐ บริเวณริม
แม่น้ำ ลำคลอง และริมถนน ตลอดจนเพิ่มมาตรการจูงใจ
ให้ภาคเอกชน การฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้เดิมให้กลับมามีสภาพ
สมบูรณ์ การกำหนดแนวทางและมาตรการในการอนุรักษ์
พื้นที่ป่า  

2. การควบคุมและจำกัดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
บางประเภทเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าและฝุ่น
ควัน ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในภาคเหนือ เช่นในพื้นที่ จังหวัด 
จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน จังหวัดเชียงราย จังหวัด
พะเยา จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง จังหวัดตาก 
จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นต้น 

 
4.2.7 ด้านการพัฒนาพื้นที่พัฒนาพิเศษ 

เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันด้าน
เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว โดยสร้างโอกาสให้พื้นที่ที่มี
ศักยภาพเกิดการลงทุน การกระจายรายได้ การพัฒนาใน
พื้นที่ท่ีสำคัญ ดังนี ้

1. การส่งเสริมด้านการลงทุน การเพิ่มบทบาท
ของพื้นที่และท้องถิ่นในการบริหารจัดการและมาตรการ
ส่งเสริมการลงทุนที่สอดคล้องกับเป้าหมายอุตสาหกรรม
และบริการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเฉพาะการพัฒนา
ธุรกิจขนาดเล็ก SMEs โดยใช้มาตรการสนับสนุนจาก
ภาครัฐ การอนุญาตให้ท้องถิ ่นมีอำนาจในการจัดสรร
งบประมาณหรือกู้เงินเพื่อนำมาสร้างโครงสร้างพื้นฐานใน
การลงทุน เพิ่มมาตรการหรือภาษีสำหรับอุตสาหกรรมที่
ไม่ได้มีการส่งเสริมและสร้างปัญหาให้กับพ้ืนท่ี  

2. สนับสนุนการเชื่อมโยงของพื้นที่ตามแนว
พื้นที่เศรษฐกิจ เป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
โดยผ่านการเพิ่มขนาดของเศรษฐกิจจากการลงทุนข้าม
แดน พื้นที่ชายแดน และพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดย
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวกด้าน
การขนส่ง การพัฒนาศูนย์กระจายสินค้า เพื่อรองรับการ
ขนส่งในเส้นทางหลัก และกระจายสินค้าไปยังพ้ืนท่ีอื่น 
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3. สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมในการ
พัฒนา เพื่อเป็นการส่งเสริมความสามารถของวิสาหกิจ
ชุมชนและภาคเอกชนในพ้ืนท่ี โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริม
การเร ียนรู ้ในภาคครัวเร ือนต่อการเปลี ่ยนแปลงเชิง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาแรงงานให้มี
ทักษะในการทำงานและทักษะที ่เกี ่ยวข้องกับงานและ
เศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้นในอนาคต 

4.3 ข้อเสนอแนะสู่การปฏิบัติ 
4.3.1 การจัดตั ้งองค์กรบริหารและกำกับผัง
ภาค 

องค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับการวางผังภาคและการ
ปฏิบัต ิ

 ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชการ
อาณาจักรไทย บัญญัติให้ประเทศไทยเป็นรัฐเดี ่ยวมี
รูปแบบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข โดยการจัดโครงสร้างการบริหารราชการ
แผ่นดิน แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 

1) การบริหารราชการส่วนกลาง ประกอบด้วย 
สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง และกรม  

2) การบริหารราชการส่วนภูมิภาค ประกอบ 
ด้วย จังหวัดและอำเภอ  

3) การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบ 
ด้วย กร ุงเทพมหานคร องค์การบร ิหารส ่วนจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล และเมืองพัทยา 

การวางแผนและการนำแผนไปปฏิบัติทุกระดับจะ
อยู ่ในโครงสร ้างของการบร ิหารราชการที ่กำหนดให้
หน่วยงานทุกส่วนราชการต้องจัดทำแผนพัฒนาเพื่อจัดตั้ง
เงินงบประมาณตามอำนาจหน้าที่ พิจารณา ได้แก่ แผน
นโยบายแห่งรัฐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนพัฒนารวมในแต่ละโครงสร้างสาขา แผนพัฒนาส่วน
ภูมิภาค แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผัง
เมืองรวมในเขตเมืองและชุมชน 
 องค์กรวางแผนและพัฒนาระดับชาติ ได้แก่ 
คณะรัฐมนตรี สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 
 นอกจากนี้ องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการวางผังภาค
และการปฏิบัติ ยังประกอบไปด้วย องค์การวางแผนและ
พัฒนาในการบร ิหารราชการส ่วนกลาง องค์กรการ
วางแผนและพัฒนาบริหารราชการส่วนภูมิภาค จังหวัด 
และอำเภอ องค์กรการวางแผนและพัฒนาบริหารราชการ
ส ่วนท้องถิ ่น องค์กรการวางแผนและพัฒนาบริหาร

ราชการทหาร รัฐวิสาหกิจ องค์กรคณะกรรมการวางแผน
และพัฒนาสาขาด้านต่าง ๆ และองค์กรการวางผังภาค 
พัฒนาด้านต่าง ๆ เป็นต้น 
 

แนวทางแก้ไขขององค์กรการจัดทำผังและการ
นำไปปฏิบัต ิ

1) ปัญหา สามารถสรุปปัญหาสำคัญ ๆ ได้
ดังนี ้

(1) ขาดองค์กรประสานการพัฒนาพื้นที่ 
การพัฒนาเมืองในด้านต่างๆ ที่จะอยู่อำนาจหน้าที่ของ
หน่วยงานราชการส่วนกลาง และการกำหนดแผนงาน
โครงการพัฒนา แนวนโยบายของรัฐ มติคณะรัฐมนตรี 
นโยบายของกระทรวงเป็นสำคัญ โดยยังคงกำหนด
แผนงานโครงการ เพื่อการพัฒนาเมืองในเชิงพื้นที่อย่าง
จริงจัง 

(2) บทบาทองค์กรปกครองท้องถิ่นในการ
พัฒนายังมีจำกัด 

(3) ขาดเอกภาพของการพิจารณาอนุญาต
การใช้ประโยชน์ท่ีดินในเขตผังเมืองรวมที่อยู่ในอำนาจของ
กฎหมาย 

2) แนวทางแก้ไข สามารถสรุปแนวทางแกไ้ข 
ได้ดังนี้ 

(1) ให้มีองค์กรทำหน้าที่ด้านการพัฒนา
เชิงพื้นที่เพ่ือการประสานการพัฒนาท้ังระบบ 

(2) การประสาน สร ้างความส ัมพ ันธ์
ระหว่างองค์กรการบริหารทุกระดับให้เข้าไปสู่เป้าหมาย
ของการพัฒนาเดียวกัน 

(3) สร้างระบบกระบวนการวางแผน และ
การบริหารพัฒนาที่เชื่อมโยงจากบนสู่ล่าง และจากระดับ
ล่างสู่บนได้ด้วยรูปแบบคณะกรรมการ 

ความสัมพันธข์ององค์กรในระดับวางผัง/แผน 
และการปฏิบัต ิ
 ความสัมพันธ์การวางแผนและการใช้แผนจะ
เป็นไปตามสายลำดับการบังคับบัญชา และอำนาจหน้าที่
ตามโครงสร้างของการแบ่งส่วนราชการและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง คือ 
 1) จากบนสู่ล่าง เป็นการวางแผนและการนำ
แผนไปปฏิบัติ เริ่มจากแผนนโยบายรัฐบาล ไปสู่ท้องถิ่น 
 2) จากล่างสู่บน เป็นการสะท้อนปัญหาและ
ความต้องการแก้ไขปัญหาและพัฒนา เริ่มจากประชาชน
ในท้องถิ่น ไปสู่รัฐบาล 
 3) การประสานแนวนอน เป็นการประสานใน
การดำเนินการทั ้งการประสานหน่วยงานภายในส่วน
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ราชการเดียวกัน และกับส่วนราชการต่างกัน ทั้งระดับบน
สู่ล่าง และล่างสู่บนเพื่อการวางแผนและปฏิบัติให้เป็นไป
ตามแผนรวมถึงการปฏิบัติภารกิจหน้าที ่ตามกฎหมาย
ต่างๆ ที ่กำหนดเป็นหน้าที ่ของหน่วยงาน  และการ
ประสานด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการในรูปแบบต่างๆ 
 
4.3.2 การประสานงานระหว่างหน่วยงานวาง
ผังภาค 

ปัญหาการประสานระหว่างองค์กรในการวาง
ผังภาค 
 สามารถสรปุประเด็นหลักๆ ได้ดังนี้ 
 (1) ขาดการประสานการจัดทำแผนพัฒนารวม
เชิงพื ้นที ่ระหว่างหน่วยงานส่วนราชการ ทั ้งแผนงาน
โครงการระยะสั้น 1-5 ปี ระยะปานกลาง 5-10 ปี และ
ระยะยาวมากกว่า 10 ปีขึ้นไปอย่างเป็นระบบเป้าหมาย
พื้นที่รวมกัน ทำให้ไม่สามารถสร้างความชัดเจนของการ
พัฒนาพ้ืนท่ีในทุกระดับได้ 
 (2) หน่วยงานส่วนราชการต่างๆ ยังขาดความรู้
ความเข้าใจในการจัดทำผังพัฒนาเชิงพื ้นที ่ ซึ ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อการประสานแผน และงบประมาณการพัฒนา
ในทุกโครงสร้างสาขาต่างๆของแต่ละพื้นที่เป้าหมายได้
อย่างเป็นระบบ ประหยัด และมีประสิทธิภาพ 
 (3) ความแตกต่างโครงสร้างองค์กรทำให้มีความ
แตกต่างในอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ จึงมีผลต่อการจัดทำ
ผัง/แผนพัฒนาที่แตกต่างกัน จึงทำให้องค์กรไม่สามารถท่ี
จะจัดทำผัง/แผนโครงการพัฒนาตามแนวทางของผังเมือง
กำหนดได้ 
 (4) ขาดองค์กรในการจัดทำผังพัฒนารวมเชิง
พื้นที่ ซึ่งจะทำให้การจัดทำแผนของหน่วยราชการต่างๆ มี
การประสานงานกันมากข้ึน เพื่อก่อให้เกิดการยอมรับและ
นำไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังและมีความเป็นเอกภาพของ
การพัฒนาพื้นที่มากขึ้นทั้งในระดับแผนชาติ แผนภาค แผน
จังหวัด แผนอำเภอ แผนพัฒนาเมือง แผนพัฒนาชุมชน 
ตำบล หมู่บ้าน และพื้นที่พิเศษต่างๆ  
 (5) ทุกหน่วยงานต ่างม ีอ ิสระในการจ ัดทำ
แผนงานโครงการเพื ่อตั ้งงบประมาณการพัฒนาตาม
แผนปฏิบัติการของแต่ละหน่วยงาน ทำให้ไม่สามารถ
ประสานการจัดทำแผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ เพื่อการ
จัดสรรงบประมาณให้สอดรับกับแผนที่วางไว้ และนำไปสู่
การจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนารวมในเขตพื้นที่ได้
ทั้งระบบ 

ปัญหาการประสานระหว่างหน่วยงานวางผัง
กับหน่วยงานปฏิบัต ิ

 สามารถสรปุประเด็นหลักๆ ได้ดังนี้ 
(1) หน่วยงานปฏิบัติไม่ได้มีส่วนร่วมในการจัดทำ

ผังพัฒนาแต่เริ่มต้น ทำให้ไม่สามารถกำหนดขอบเขตของ
แนวทางการพัฒนาท่ีอยู่ในอำนาจหน้าท่ีรับผิดชอบได้ 

(2) หน่วยงานวางแผนไม่ใช่หน่วยงานปฏิบัติ ทำให้
ไม่ทราบข้อจำกัดและขีดความสามารถของหน่วยงานปฏิบตัิ 
เช่น การกำหนดโครงการถนนสายหลักที่จะต้องใช้เงิน
งบประมาณจำนวนมาก หรือโครงการที ่จะต้องเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ที่จะมีผลกระทบต่อประชาชนเป็นจำนวน
มาก 

(3) ขาดความเชื ่อมโยงในการวางแผนพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานในเชิงพื้นที่อย่างเป็นระบบทั้งในเขต
เมือง ชานเมือง ชานเมืองและพื้นท่ีชุมชนชนบท โดยแต่ละ
หน่วยงานต่างดำเนินการไปตามเป้าประสงค์ของแผนงาน
แต่ละหน่วยงานกำหนดเป็นหลัก 

(4) ม ีความซ ้ ำซ ้อนในบทบาทหน ้าท ี ่ ของ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และขาดการประสานในการจัดทำ
แผนงานโครงการร่วมกัน เช่น การก่อสร้าง ปรับปรุงถนน
ที ่อยู ่ในการควบคุมกำกับดูแลหลายท้องถิ ่น แต่มิได้
ประสานการดำเนินการร่วมกัน 

ปัญหาขององค์กรท้องถิ่นต่อการจัดทำผังและ
การนำไปปฏิบัต ิ
 สามารถสรปุประเด็นหลักๆ ได้ดังนี้ 
 (1) ท้องถิ่นยังมีขอบเขตอำนาจหน้าที่จำกัด ไม่
สามารถกำหนดแผนงานโครงการตามความต้องการของ
ท้องถิ่นเองได้โดยตรง การกำหนดแผนงานโครงการพัฒนา
ยังคงต้องผ่านการเห็นชอบของจังหวัดและอนุมัติจาก
กระทรวงมหาดไทย  
 (2) รายได้ของท้องถิ่นมีน้อย ไม่เพียงพอต่อการ
ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ในลักษณะ องค์รวมตามแผน
แม่บทหรือแผนพัฒนาระยะปานกลาง 5 ปี ได้ครบตาม
โครงการที่กำหนดได้ 
 (3) โครงสร้างขององค์กรท้องถิ ่นมีขนาดเล็ก  
ยังขาดบุคลากรเพื่อทำหน้าที่ด้านต่างๆ อีกมาก โดยเฉพาะ
ด้านการวางแผนและการจัดทำโครงการพัฒนา 

แนวทางการส่งเสริมและสนับสนนุองค์กรวาง
ผังและการปฏิบัต ิ

สามารถสรปุประเด็นหลักๆ ได้ดังนี้ 
 (1) สร้างและประสานความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์กรการบริหารทุกระดับให้เข้าไปสู่เป้าหมายของการ
พัฒนาเดียวกัน 
 (2) สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู ้ในปัญหา และ
ความต้องการพัฒนาองค์กรเพื่อประสิทธิภาพการบริหาร
พัฒนาร่วมกัน 
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 (3) นำนโยบาย แผนการพัฒนาในระดับชาติไปสู่
การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมในรูปของคณะกรรมการ 
 (4) สร้างระบบกระบวนการวางแผน และการ
บริหารพัฒนาที่เช่ือมโยงจากบนสู่ล่างและจากระดับล่างสู่บน 
 (5) สร้างความรู้ความเข้าใจในปัญหา ข้อจำกัด
ในภารกิจของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ความต้องการพัฒนา
แก้ไขปัญหา ความจำเป็นที ่จะต้องได้รับการสนับสนุน
ช่วยเหลือ ที่จะได้รับจากคณะกรรมการเพื่อประสิทธิภาพ
ในการบริหารพัฒนา 
 (6) สร้างระบบการบริหารพัฒนาให้มีทิศทาง
ระเบียบแบบแผนที่ชัดเจน โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
และประหยัดงบประมาณ 
 (7) จัดตั้งองค์กรทำหน้าที ่ด้านการพัฒนาเชิง
พื้นที่ เพื่อการประสานการพัฒนาท้ังระบบ 
 
4.3.3 ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินการ
ระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

แนวทางของการจัดทำแผนพัฒนาในอนาคต 
ปัจจัยภายใน 
(1) วิสัยทัศน์ของการพัฒนาประเทศที่จะเน้น

ความเชื่อมโยงของการพัฒนาเชิงพื้นที่มากข้ึน 
(2) เครื่องชี้วัดผลสำเร็จทั้งในด้านคุณภาพและ

ปริมาณให้ปรากฏเป็นรูปธรรมที่สามารถตรวจวัดได้ในทุก
ระดับพื้นท่ีและชุมชน 

(3) จัดทำเป็นผังพัฒนาเชิงพื้นที่ เพื่อง่ายต่อการ
ประเมินผล 

(4) การจัดสรรเงินงบประมาณการพัฒนาต้อง
สอดรับกับผังพัฒนาเชิงพื้นที่ทุกด้านอย่างเป็นระบบ 

(5) องค์กรปกครองท้องถิ่นจะมีบทบาทหน้าที่ใน
การพัฒนาพ้ืนท่ีท้องถิ่นมากขึ้น  
 ปัจจัยภายนอก 

(1) เขตการค้าและการลงทุนเสรีระหว่าง
ต่างประเทศ และการร่วมมือประสานการพัฒนาพื้นที่
เศรษฐกิจร่วมกันระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน 

(2) ความเป็นสากลของการจัดทำผังที่ใช้
พัฒนาเชิงพื้นที่จะเป็นเครื ่องมือในการตัดสินใจในการ
เลือกลงทุนในพื้นที่ของทุกประเทศทั่วโลกในประเทศไทย 
ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ไร้พรมแดน 

ข้อเสนอแนะการจัดทำผังพัฒนาในอนาคต 
(1) กำหนดนโยบายและมาตรการการ

พัฒนาของรัฐ เน้นการพัฒนาเชิงพื้นที่มากข้ึน 
(2) จัดทำและใช้ผังประเทศ เป็นผังพัฒนา

พื้นที่รวมเชิงรูปธรรมระดับประเทศ 
(3) จัดทำและใช้ผังประเทศและผังภาค 

เป็นเครื่องมือชี้นำการพัฒนาพื้นที่ร่วมกันกับผังเมืองรวม
จังหวัด ผังเมืองรวมอำเภอ ผังเมืองรวมเมืองและชุมชน 

(4) การจัดทำผังเมืองรวมระดับชุมชน 
เมือง อำเภอ และจังหวัด เพื่อเป็นฐานการรองรับการ
พัฒนาตามผังภาค และผังประเทศ 

(5) กำหนดให้หน่วยงานทุกส่วนราชการ
จัดทำผังพัฒนาในสาขาต่างๆ ที่รับผิดชอบรวมกันในเชิง
พื้นที่ ภายใต้กรอบแนวทางการพัฒนาของผังประเทศ ผัง
ภาค ฯลฯ 
 แนวทางของการจัดต้ังองค์กรในอนาคต 
 ปัจจัยภายใน 

(1) แนวนโยบาย และการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
ระบบราชการ 

(2) การบริหารพัฒนาเชิงระบบ 
(3) เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้าร่วมกับภาครัฐ

ในการพัฒนา 
 ปัจจัยภายนอก 

(1) การเข ้าร ่วมลงท ุนขององค ์กรร ่วมทุน
ระหว่างประเทศในรูปบริษัทมหาชนข้ามชาติ 

(2) การร่วมดำเนินการองค์กรพัฒนาระหว่างรัฐ
ต่อรัฐประเทศเพื ่อนบ้านในการพัฒนาพื ้นที่เศรษฐกิจ
ชายแดน 

ข้อดี ทำให้มีการระดมเงินทุนจากต่างประเทศ 
เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆ เกิดการสร้างงาน เกิดการ
เพิ่มมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตรและการประมง เป็น
ต้น ท้ังนี้ ขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาล 

ข้อเสีย หากไม่มีความรอบครอบและรัดกุมใน
การเปิดเสรีในด้านต่างๆ อาจเกิดผลกระทบกับธุรกิจของ
คนในประเทศได้ เช่น การเปิดตลาดการลงทุนด้านธุรกิจ
ค้าปลีกและค้าส่งให้กับบริษัทข้ามชาติอย่างไม่มีข้อจำกัด 
ก็อาจไปกระทบกับการประกอบอาชีพค้าปลีกค่าส่งราย
ย่อยของคนไทย ซึ่งมีเงินทุนในการประกอบกิจการน้อย 
อำนาจต่อรองน้อย ทำให้บริษัทต่างชาติดึงลูกค้าไปจาก
ธุรกิจของคนไทย และต้องปิดกิจการลงเพราะขาดทุน 
หากไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาวการณ์ได้  

 
 บทบาทองค์กรการปกครองกับการวางแผน
และพัฒนาพ้ืนที่ในอนาคต 
 1) รัฐบาล การพัฒนาเชิงพื้นที่จะถูกกำหนดให้
เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของรัฐ ให้แปรผลของนโยบาย
รัฐหรือแผนพัฒนาระดับชาติเป็นแผนปฏิบัติการลงบน
เป้าหมายพื้นท่ีในทุกระดับ  
 2) การบริหารส่วนกลาง กระบวนจัดทำแผน 
พัฒนาจะเน้นการพัฒนาเชิงพื ้นที ่มากขึ ้น โดยการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือการดำเนินการ ซึ่งจะ
ทำให้เกิดการประสานและเชื่อมโยงในกระบวนจัดทำแผน
และพัฒนามากขึ้น  
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 3) การปกครองส่วนภูมิภาค  ผ ู ้ว ่าราชการ
จังหวัด จะเป็นองค์กรการบริหารพัฒนาในส่วนของการ
พัฒนาพื้นที่เชิงเศรษฐกิจมากขึ้น เพื่อการขับเคลื่อนการ
พัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดที่จะสะท้อนกลับไปสู่
ภาค และประเทศ 
 4) องค์กรปกครองท้องถิ่น ท้องถิ่นจะมีบทบาท
ต่อการกำหนดแผนงานโครงการพัฒนาในท้องถิ่น หรือ
ร่วมกับท้องถิ่นอื่นๆ เพิ่มมากข้ึน 
 
 องค์กรหน่วยงานกับการนำผังประเทศไปสู่ 
การปฏิบัต ิ

องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการนำผัง
ภาคไปสู่การปฏิบัติ ประกอบไปด้วยองค์กรและหน่วยงาน
จากทุกภาคส่วนในสังคม โดยมีหน่วยงานจากส่วนราชการ
เป็นหน่วยงานหลักในการวางแผนนโยบายในด้านต่างๆ 

ได้แก่ แผนนโยบายด้านอุตสาหกรรม แผนนโยบายด้าน
เกษตรกรรม แผนนโยบายการท่องเที่ยว แผนนโยบายการ
คมนาคมและขนส่ง แผนนโยบายด้านพลังงาน แผน
นโยบายด้านการศึกษา แผนนโยบายด้านสาธารณสุข 
แผนนโยบายด้านการอนุร ักษ์และพัฒนาทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนนโยบายด้านการพัฒนา
เมืองและระบบชุมชน 
 การจัดต้ังองค์กรกลางประสานการวางผังและ
การนำไปปฏิบัต ิ

โครงสร ้างคณะกรรมการจ ัดต ั ้ งองค ์กรกลาง
ประสานงานการวางผังและการนำไปปฏิบัติ สามารถสรุปได้
ดังนี ้

 

 

 

 

รูปที่ 4.3.3-1 โครงสร้างคณะกรรมการจัดต้ังองค์กรกลางประสานงานการวางผังและการนำไปปฏิบัติอำนาจหน้าท่ี 
 

 

 

 

 

 

ประธาน
กรรมการ 

รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ 

คณะกรรมการ 

     รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
- กระทรวงมหาดไทย 
- กระทรวงคมนาคม 
- กระทรวงอุตสาหกรรม 
- กระทรวงเกษตรฯ  
- กระทรวงการคลัง  ฯลฯ 

- ผู้อำนวยการ  
  สำนักงบประมาณ 
- เลขาธิการคณะกรรมการ  
พัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาต ิ

เลขานุการ 
- อธิบดีกรมโยธาธิการ 
  และผังเมือง 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
- สำนักงานคณะกรรมการ 

น โ ย บ า ย ก า ร ผ ั ง เ ม ื อ ง
แห่งชาติ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
- กายภาพ 
- เศรษฐกิจ สังคม 
- สังคม 
- สิ่งแวดล้อม 
- ผังเมือง 
- กฎหมาย 
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 (1) พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทำผัง เพื่อ
นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบอนุมัติให้ใช้ผัง
ประเทศ 
 (2) เสนอนโยบายและแผนพัฒนาพื ้นท ี ่ต่อ
คณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 (3) อนุม ัต ิแผนงานหรือโครงการของหน่วย
ราชการที ่เกี ่ยวข้อง ตลอดจนกำหนดวงเงินรายจ่าย
กำลังคน กำลังวัสดุ อุปกรณ์ และทรัพยากรการบริหาร 
รวมทั้งพิจารณากำหนดโครงการที่จะใช้กู้หรือขอความ
ช่วยเหลือจากต่างประเทศ 
 (4) พิจารณาปรึกษาหารือแก้ไขแผนงานหรือ
โครงการ ตลอดจนวงเง ินรายจ่ายของแผนงานและ
โครงการในการพัฒนาพ้ืนท่ี  
 (5) กำหนดวิธีดำเนินกิจการของหน่วยราชการที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้การพัฒนาพื้นที่ เป็นไปโดยเหมาะสม 
 (6) แต่งตั้งประธานคณะกรรมการและกรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการองค์การวิสาหกิจเพื่อการ
พัฒนาพ้ืนท่ี 
 (7) ให้ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการบริหาร
การผังเมืองภาคเสนอในการพัฒนาพื ้นที ่พิเศษ เพื่อการ
เศรษฐกิจ สังคม การท่องเที่ยว ที่อยู ่อาศัย การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ส ิ ่งแวดล้อมศิลปวัฒนธรรมแหล่ง
โบราณสถาน การพัฒนาเมืองใหม่และอื่นๆ ในระดับภาค
และจังหวัด เพื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรี 
 (8) ให้ความเห็นชอบในแผนงานโครงการพัฒนา
ขององค์การวิสาหกิจเพื ่อการพัฒนาพื ้นที่ตามที ่คณะ
กรรมการบริหารการผังเมืองภาคเสนอเพื ่อขอความ
เห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา 
 (9) กำหนดเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานและ
วงเงินรายจ่ายสำหรับการบริหารงานขององค์การวิสาหกิจ
เพื่อการพัฒนาพ้ืนท่ี 
 (10) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการใช้
จ่ายเงิน การวางและวัสดุของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 (11) แต่งตั้งพนักงานพัฒนาพื้นที่เพ่ือรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติงาน 
 (12) แต่งตั ้งกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิในคณะ 
กรรมการบริหารการผังเมืองระดับภาค 
 (13) แต่งตั้งคณะอนุกรรมหรือคณะทำงานเพื่อ
ช่วยเหลือด้านปฏิบัติงานตามที่มอบหมาย 
 (14) รายงานคณะร ั ฐมนตร ี เพ ื ่ อ เป ็นมติ
คณะรัฐมนตรีเพื ่อดำเนินกิจการอื่นใดที ่จำเป็นในการ
บริหารการพัฒนาให้ประสบความสำเร็จ 

 (15) ออกระเบียบ ประกาศ และคำสั ่ง เพื่อ
ปฏิบัติการตามระเบียบนี้ 
 (16) ควบคุม อำนวยการ ตรวจสอบ ติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาฯ  
 
4.3.4 การบริหารงบประมาณ 
 สำน ักงบประมาณกำหนดให ้ส ่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานรัฐ รายงานผลสัมฤทธิ์การ
ปฏิบ ัต ิงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 23 สิงหาคม 2559 เรื่อง มาตรการ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 เป็นรายเดือนรายไตรมาส โดยนำ
ผลสัมฤทธิ ์ตามเป้าหมายและตัวชี ้ว ัดของกระทรวง/
หน่วยงาน ไปใช้กำกับติดตามแผน/ผลการปฏิบัติงานและ
การใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งในภาพรวมสามารถเบิกจ่ายได้
ตามเป้าหมายที่มติคณะรัฐมนตรีกำหนด  
 การจัดสรรงบประมาณและประสทิธิภาพใน
การพัฒนาประเทศ 
 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายภาครัฐเพื่อการ
พ ัฒนาประเทศของไทยลดลงจากป ีก ่อน โดยในปี   
พ.ศ.2560 ลดลงจากปี พ.ศ.2559 ประมาณ 56,000 ล้าน
บาท โดยรายจ่ายกระทรวงศึกษาธิการ ด้านการศึกษา
ยังคงได้รับการจัดสรรในสัดส่วนที่สูงสุดเมื่อเปรียบเทียบ
กับด้านอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 18.8 ใน พ.ศ.2560 รองลงมา
คือ งบกลาง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง 
กระทรวงกลาโหม และกระทรวงคมนาคม ในสัดส่วนร้อย
ละ 14.8, 12.2, 8, 7.8 และ 5.5 ตามลำดับ ส่วนรายจ่าย
ของกระทรวงพลังงาน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
และกระทรวงอุตสาหกรรมอยู่ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 
0.1-0.2 ของงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.2560 
 กล่าวโดยสรุป เมื ่อเปรียบเทียบการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายในด้านต่างๆ เพื่อการพัฒนาประเทศ
ไทย ด้านการศึกษามีการใช้จ่ายมากที ่ส ุด แต่กลับมี
ประสิทธิภาพในด้านนี้ค่อนข้างต่ำ สะท้อนให้เห็นถึงการ
จัดสรรงบประมาณที ่ไม ่ได ้ประส ิทธ ิภาพเท่าท ี ่ควร 
รองลงมาคือด้านกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน เช่น โทรคมนาคม 
ขนส่ง ซึ่งปัจจุบันมีการพัฒนาและลงทุนเพิ่มมากขึ้น ซึ่ง
เกิดจากการพัฒนาโครงข่ายด้านการขนส่งและโลจิสติกสท์ี่
ม ีการพัฒนาให้ครอบคลุมทั ่วถึงมากขึ ้น รวมทั ้งด้าน
โทรคมนาคมที ่มีการพัฒนาให้สามารถตอบสนองการ
สื่อสารในทุกพื้นที่ และการสื่อสารที่ไร้พรหมแดน ทั้งใน
ระบบพื้นฐานและระบบไร้สาย ส่วนรายจ่ายในด้านที่ถูก
จ ัดว ่าอยู ่ ในระดับต่ำ ค ือรายจ่ายด้านพลังงาน การ
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ท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม รวมไปถึงด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีของประเทศ ซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไข
ระดับการผลิตให้มีแรงจูงใจในการทำวิจัยและพัฒนา หรือ
สร้างนวัตกรรม และระดับบุคลากรด้านนี้ของประเทศที่
ต้องได้รับการพัฒนาตั้งแต่ระดับในระบบการศึกษา และ
การส ่งเสร ิมสาขาว ิชาช ีพในด้านว ิทยาศาสตร ์และ
เทคโนโลยี 
 งบประมาณที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั ้นตอนการ
กระจายอำนาจให ้แก ่องค ์กรปกครองส ่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 30 (4) กำหนดการ
จัดสรรภาษีและอากร เงินอุดหนุน และรายได้อื่นให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื ่อให้สอดคล้องกับการ
ดำเนินการตามอำนาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท ้องถ ิ ่นแต ่ละประเภทอย ่างเหมาะสม โดยต ั ้ งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีรายได้คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้สุทธิของ
รัฐบาลไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้า เพื ่อให้การกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับ
หลักการตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให ้แก ่องค ์กรปกครองส ่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2542 และที ่แก้ไขเพิ ่มเติม ที ่ต ้องการให้มีการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึ้น 
โดยมีเป ้าหมายให้องค์กรปกครองส ่วนท้องถิ ่นเป็น
หน่วยงานหลักในการจัดบริการสาธารณะในระดับพื้นที่ 
(Area) และสอดคล้องกับข้อเสนอของคณะกรรมการการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง
สอดคล้องกับแนวทางการปฏ ิร ูปรายได ้ขององค ์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้มากขึ้น 
โดยจะมีการเสนอแก้ไขกฎหมายเพื่อให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ ่นมีรายได้ที ่จ ัดเก็บเองเพิ ่มขึ ้น จึงเห็นควร 
จัดสรรรายได ้ให ้แก่องค์กรปกครองส ่วนท้องถิ ่นใน 
สัดส่วนร้อยละ 29.36 ของรายได้สุทธิของรัฐบาล (ไม่รวม
เงินกู้) เป็นจำนวน 687,891.6175 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
ป ี งบประมาณ  พ . ศ .  2559 จำนวน  31,391.7384  
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.8 โดยจัดสรรเป็นเงินอุดหนุน
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 246,091.6175 
ล้านบาท 
 นอกจากน้ี ยังมีประเด็นเรื่องรายได้ภาษีที่ไม่เท่า
เทียมกัน เนื่องจากพ้ืนท่ีที่มีความเจริญมากอยู่แล้วมีรายได้
ภาษีท้องถิ่นมากกว่า จึงยิ่งสามารถนำมาพัฒนาพื้นที่ได้
มากกว่า ซึ ่งหากเป็นเช่นนั้นความเหลื่อมล้ำของความ
เจริญจะมีมากขึ้น รวมถึงปัญหาการใช้งบประมาณของ

องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่มักเน้นในเรื ่องการสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานมากเกินไป เช่น การสร้างถนนและสิ่ง
ปลูกสร้าง ทำให้ละเลยต่อการใช้จ่ายด้านสังคม การพัฒนา
คน และการจัดลำดับการแก้ป ัญหาของท้องถิ ่นให้
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
การศึกษา สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม ศาสนาและวัฒนธรรม 
เป็นต้น 
 
 ข้อเสนอแนะแนวทางการจัดสรรงบประมาณ 
 ภาพรวมและแนวโน ้มของการจ ัดสรรงบ 
ประมาณ นำไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในเรื ่องการ
จัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนา ดังนี้ 

(1) ในพื้นที่ที่มีการค้าชายแดน ที่มีรายได้ภาษี
เพิ่มขึ้น จากกิจกรรมการค้าที่เพิ่มขึ้นให้นำรายได้ที่ได้เพิ่ม 
มาส่งเสริมการค้าและการท่องเที่ยวให้ขยายตัวมากขึ้น 
โดยให้เป็นการตัดสินใจของหน่วยงานบริหารในท้องถิ่น
เป็นหลัก 

(2) รณรงค์ให้องค์กรปกครองในท้องถิ ่นให้
ความสำค ัญก ับการพัฒนาคนในท้องถ ิ ่นให ้มากขึ้น 
เนื่องจากทรัพยากรคนจะเป็นพื้นฐานของการพัฒนา การ
ส่งเสริมการศึกษาและสาธารณสุข 

(3) การส่งเสริมการลงทุนให้กระจายตัวของการ
ลงทุนไปสู ่พื ้นที ่ต ่างจังหวัดที ่ม ีความพร้อม ในเร ื ่อง
โครงสร้างพื้นฐานและเรื่องกำลังแรงงาน 

(4) พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้เพียงพอ  
การเงิน การคลัง และระบบงบประมาณ

กับการนำผังไปปฏิบัต ิ
 เพื ่อให ้การพัฒนาด้านการจัดการทางด้าน
การเงิน การคลังและงบประมาณมีประสิทธิภาพในระยะ
ยาวตามแนวทางที่วางไว้บรรลุวัตถุประสงค์ มีดังนี้ 

(1) มีหน่วยงานกลาง ทำหน้าที่บูรณาการการ
จัดเก็บและใช้จ่ายงบประมาณ ประสานงาน ตรวจสอบ 
และติดตามการดำเนินการ ระหว่างหน่วยงานที ่เป็น
ผู ้ดำเนินการกับหน่วยงานที่รับผิดชอบทางด้านการเงิน 
การคลัง และระบบงบประมาณ รวมถึงหน่วยงานที่กำกับ
ดูแลทางด้านเศรษฐกิจมหาภาคของประเทศ 

(2) มีเกณฑ์การวัดและประเมินผลสำเร็จ จาก
การใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงานตามกรอบอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

(3) ทบทวนและปรับปรุงร ูปแบบและระบบ
การเงิน การคลัง และงบประมาณเป็นระยะ เพื่อให้ เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการนำผังไปใช้ และให้มีความ
ทันสมัยสอดคล้องกับเหตุการณ์โลกที ่เปลี ่ยนแปลง
ตลอดเวลา 
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(4) จัดทำประมาณการทางเศรษฐกิจระยะปาน
กลางงและระยะยาว ภายใต้ภาวะและปัจจัยเสี่ยงต่างๆ 
พร้อมทั้งมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการประมาณการในแต่ละ
ช่วง เพื ่อที ่หน ่วยงานที ่ เกี่ ยวข้องสามารถนำกรอบ
การศึกษาทางเศรษฐกิจ และทิศทางการพัฒนามาบูรณา
การในการจัดสรรงบประมาณในอนาคตได้ 
 
4.3.5 การใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่  

อาทิ พระราชบัญญัต ิการผ ังเม ือง พ.ศ. 2562 
พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 
2562  พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย พ.ศ.2522  

 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสงวนรักษา 

 อาทิ พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ  พ.ศ. 2561 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ 
พ.ศ. 2507 พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558 
 
4.4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

นอกจากข ้อ เสนอแนะเช ิ งนโยบาย และ
ข้อเสนอแนะในการนำผังไปสู ่การปฏิบัติแล้ว เพื ่อให้
การศึกษาและการวางผังภาคในครั้งต่อไปเป็นไปอย่าง
สมบูรณ์ มีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การปฏิบัติตามที่ตั้ง
วัตถุประสงค์ไว้ ยังมีข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่ควรคำนึงถึง
ดังต่อไปนี้ 

(1) ข้อมูลทุติยภูมิและผลการศึกษาของข้อมูล
รายสาขาท่ีเกี่ยวข้องยังมีความแตกต่างกันอยู่ในหลายส่วน
โดยเฉพาะข้อมูลในรายละเอียด ในด้านของระยะเวลา
และช่วงเวลาในการเก็บข้อมูล ซึ่งข้อมูลในหลายส่วนต้อง
นำมาว ิ เคราะห์ประมวลร ่วมก ัน  ทั ้งด ้านเศรษฐกิจ 
ประชากร สังคม วัฒนธรรม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
สิ ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรในด้านต่าง ๆ ไป
จนกระทั่งข้อมูลในด้านของเทคโนโลยี หรือระบบการ
คมนาคมขนส่ง จะทำให้การวิเคราะห์จากกลุ่มข้อมูลที่ได้
ไม่เที่ยงตรงเท่าที่ควร 

(2) ลำดับความสำคัญและรายละเอียดของ
ข้อมูลในแต่ละรายสาขา ควรมีความต่อเนื่องเช่ือมโยงกัน
บนฐานข้อมูลเดียวกัน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างหรือความ
คลาดเคลื่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายละเอียดข้อมูลแผนที่ 
และแนวเขตรอยต่อ เช ่น รอยต่อพื ้นที ่ป ่า แนวเขต
ชายแดนต่อเนื่องประเทศเพื่อนบ้าน หรือพ้ืนท่ีขอบเขตริม

ฝั่งทะเล และเขตน่านน้ำ นโยบายการใช้แผนที่ประเภท
เดี่ยวหรือฐานข้อมูลเดี่ยวเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลหรือแผน
ที่ตั้งต้นในการทำงาน (ฺBase Map) ในลักษณะของ One 
Map ซึ่งจะช่วยให้ข้อมูลที่เกิดขึ้นในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ ่งในด้านกายภาพทับซ้อนกันได้ในมิติของขนาด
รูปร่างและความละเอียด 

แนวทางดังกล่าวจะช่วยในการลดปัญหา
ความขัดแย้งและความน่าเชื ่อถือระหว่างหน่วยงานรัฐ
ด้วยกันเองหรือผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ
ประเด็นดังกล่าว และยังช่วยให้นโยบายที่มีความคาบเกีย่ว
ระหว่างหน่วยงานหรือแผนงานที ่ต ้องนำไปขยายใน
รายละเอียดร่วมกันในแต่ละหน่วยงานสามารถสอดคล้อง
สอดประสานกันได้โดยง่ายทำให้การนำไปประยุกต์ใช้หรือ
ปฏิบัติใช้จริงสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว 

ทั ้งน ี ้ข ้อม ูลดังกล่าวควรมีการหารือ
ร่วมกันในความถูกต้องและรายละเอียดที่จะนำไปใช้งาน
ตัวอย่างเช่นข้อมูลระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคงหรือ
ทหารกับหน่วยงานด้านทรัพยากรหรือกรมป่าไม้แหล่งน้ำ
และพื้นที่เกษตรกรรมที่มีความเกี่ยวโยงกันอย่างชัดเจนซึ่ง
ต้องการการบูรณาการข้อมูลแลกเปลี ่ยนรายละเอียด 
เพื่อให้การนำไปใช้งานในแต่ละหน่วยงานมีความถูกต้อง
น่าเชื่อถือและสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือแก้ไขให้เกิด
ความถูกต้องได้ต่อไปในอนาคต  

นอกเหนือจากการจัดทำฐานข ้อมูล
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในประเทศแล้ว ในการ
ทำงานเชิงมหภาค มีความจำเป็นต้องบูรณาการข้อมูล
ร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศโดยเฉพาะหน่วยงานด้าน
ความมั่นคงซึ่งมีประเด็นในเรื่องของอาณาเขตของแต่ละ
ประเทศ แหล่งทรัพยากร เช่น ความเช่ือมโยงของแหล่งนำ้ 
การไหลระบายของแหล่งน้ำตามธรรมชาติ เขตป่าไม้ และ
แหล่งทรัพยากรตามธรรมชาติ ตลอดจนข้อมูลเชิงสังคม
วัฒนธรรมด้านประชากรเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ แหล่งกำเนิด
ที่มาของกลุ่มชนในแนวเขตรอยต่อระหว่างประเทศ เป็นต้น 

(3) การบูรณาการในผังภาคระหว่างสาขา ท้ัง
ลำด ับการพัฒนาที ่สอดคล ้องก ับงบประมาณ และ
หน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบ ซึ่งบางครั้งมีความซ้ำซ้อน หรือ
บางครั้งเป็นหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบเป็นหน่วยงาน
เดียวที่รับผิดชอบในหลายสาขา ซึ่งทำให้การบูรณาการ
เกิดรอยต่อที ่ไม ่สามารถนำไปปฏิบ ัต ิใช ้ได ้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ หรือช่วงเวลาที่เหมาะสมตามความต้องการ
ที่เกิดขึ้นจริง 

(4) การเพ ิ ่มเต ิมประเด ็นการแก ้ไขผ ังหรือ
นโยบายในด้านต่าง ๆ ระหว่างช่วงเวลา การปรับปรุง 
ผังภาคควรมีความยืดหยุ่นและสามารถให้รายละเอียด 
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ที ่แตกต่างกัน โดยหากมีความจำเป็นเร่งด่วนเพิ ่มเข้า 
มาในพื ้นท ี ่ภาค ซ ึ ่ งส ่งผลให ้ เก ิดการเปล ี ่ยนแปลง 
จากเหตุการณ์นอกเหนือจากแผนที่วางไว้ในผังภาค เช่น 
การเปลี ่ยนแปลงจากสถานการณ์ทางการเมือง การ
เปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์ความมั่นคง ผังภาค สามารถ
ปรับแก้ไขในรายละเอียดด้านต่างๆ เหล่านั้นให้เหมาะสม
ได้ก่อนระยะเวลาการประเมินเพื ่อการปรับปรุงผังที่
กำหนดไว้ได้ 

ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์หรือเหตุการณ์ใน
บางประเด็นเป็นผลกระทบเชิงนโยบายซึ่งต้องการการ
แก้ไขที่เร่งด่วน ร่างผังเมืองรวมเมือง ผังเมืองรวมชุมชน
จนกระทั่งถึงผังเฉพาะ การแก้ไขในระดับนโยบายของทาง
ภาคหากเกิดความล่าช้าจะส่งผลกระทบต่อผังในลำดับ
อื ่นๆ ซึ ่งทำให้การบังคับใช้ผังโดยเฉพาะอย่างยิ ่งทาง
กฎหมายไม่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

การแก้ไขในประเด็นย่อย อาทิ ประเด็นด้าน
การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม ปัญหาภัยพิบัติ อุทกภัย 
ซึ่งในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากสภาวะ
การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลกหรือปัญหาโลกร้อนที่
เป็นที่ทราบกันดีอยู ่ทั่วโลก ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
ต่างๆ ส่งผลถึงการวางผังภาคในเชิงเศรษฐกิจสังคม
สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะประเด็นซึ่งมี ความสำคัญในด้าน
ของการจัดสรรงบประมาณ เช่น การปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม การเดินทางในรูปแบบต่าง ๆ สนามบิน สถานี
รถไฟ ท่าเรือ ซึ่งล้วนแล้วแต่ใช้งบประมาณในการปรับปรุง
หรือริเริ่มโครงการค่อนข้างสูง การศึกษาซึ่งเพิ่มเติมขึ้นใน
ระหว่างระยะเวลาในการประเมินและปรับปรุงผัง ซึ่ง
เป็นมาจากผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือธรรมชาติใน
ระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว หากสามารถแก้ไขและปรับปรุง
ในรายละเอียดได้ จะช่วยลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นหลังจาก
เริ่มโครงการไปแล้ว หรือทำให้โครงการต่าง ๆ ดังกล่าว
ข้างต้นที่ยกตัวอย่าง ประสบผลสัมฤทธ์ิและมีประสิทธิภาพ
ได้อย่างสูงสุดตามที่วางนโยบายไว้ต่อไป 

(5) การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผังภาค มี
ความสำคัญในขั้นตอนการวางผังและการนำไปใช้ทั ้งใน
ส่วนของสาธารณชน หรือประชาชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมี
หน้าที่รับผิดชอบกับผลการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายที่
เกิดขึ้นจากทางภาคในทุกภาคส่วน โดยเน้นความเช่ือมโยง
ของผังภาคที่เกี ่ยวข้องกับผังนโยบายในระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ ซึ ่งสะท้อนมาสู่ผังภาค รวมทั้งผลที่จะ
เกิดขึ้นจากนโยบายที่ถูกกำหนดขึ้นในตัวของผังภาคเอง สู่
พื้นที่ทั้งในลักษณะของผังรายละเอียดหรือผังกฎหมายใน
ลำดับตามมา และโครงการหรือนโยบายที่จะเกิดขึ้นจาก

ความสอดคล้องของหน่วยงานผู้รับผิดชอบในพื้นที่ด้าน
ต่างๆ 

(6) กระบวนการและวิธ ีการในการวางและ
จัดทำผังภาค เป็นที่เข้าใจและยอมรับทั้งจากหน่วยงาน 
ที ่เกี ่ยวข้อง ผู ้มีหน้าที ่ร ับผิดชอบ ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ทั ้งภาครัฐและเอกชน รวมทั ้งประชาชน ซึ ่งจะทำให้
รายละเอียดของผังภาคที่เกิดขึ ้นต่อไปในอนาคตเป็นที่
ยอมรับได้ง่ายมากขึ้น และให้ความสำคัญต่อขั้นตอนการ
วางผังในทุกขั้นตอน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายละเอียดในด้านของ
เจตนารมณ์ของผัง กระบวนการในการวางและจัดทำผัง 
รายละเอียดของผัง และข้อมูลข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับ
ทางภาคทั้งหมด รวมถึงที่มาของฐานข้อมูล หน่วยงานที่
จะทำหรือประสานงานในการทำให้ผังเกิดความสำเร็จ
สมบูรณ์ในแต่ละขั้นตอน ไปจนถึงการนำไปประยุกต์หรือ
ปฏิบัติใช้จริง 

(7) การให้ความรู้ความเข้าใจถึงความสอดคล้อง
ต่อเนื่องของผังในลำดับต่างๆ ตั้งแต่ระดับผังประเทศมาสู่
ภาค ต่อเนื่องไปสู่ผังจังหวัด ผังเมืองรวมเมืองหรือผังเมือง
รวมชุมชน และผังเฉพาะในระดับกายภาพต่อไป จะช่วย
ให้ประชาชนมีความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของผังภาคได้
อย่างดียิ ่งขึ ้น และเห็นความสำคัญต่อแนวนโยบายที่
ปรากฏอยู่ในผังภาคเหล่านี้  

โดยเฉพาะอย่างยิ ่งกระบวนการวางและ
จัดทำผังในลำดับอื่น ๆ ซึ่งต้องอาศัยกรอบแนวคิดนโยบาย
และรายละเอียดด้านยทุธศาสตรแ์ละการวางแผนต่าง ๆ ที่
ปรากฏอยู่ในผังภาค นำไปเป็นประเด็นหรือสาระสำคัญใน
การวางและจัดทำผังในรายละเอียดลำดับต่อๆไป เพื่อ
ไม่ให้เกิดความขัดแย้ง หรือเหลื ่อมล้ำหรือซ้อนทับใน
บทบาทหน้าที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทหน้าที่ในการ
ควบคุมหรือบังคับตามกฎหมายซึ่งจะทำให้ภาพรวมของ
การบังคับใช้ผังเมืองในระดับต่างๆที่ต่อเนื ่องกันจากผัง
ภาค มีประสิทธิภาพและมีความน่าเชื่อถือต่อประชาชน
และหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องต่อไป  

(8) แนวทางการประชาสัมพันธ์ถึงผลสัมฤทธิ์
ของทางภาคที่เกิดขึ้น เพื่อสะท้อนตอบต่อวัตถุประสงค์ใน
การวางและจัดทำผังภาคมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะ
ช่วยทำให้เกิดความเข้าใจถึงความสำเร็จหรือเง่ือนไขความ
จำเป็นในการวางและจัดทำผังภาคที่เกิดขึ้นมาแต่ในอดีต 

ทั้งด้านความสามารถในการแข่งขันของแต่ละ
ภาคต่อประเด ็นด ้านยุทธศาสตร ์การพัฒนาสะพาน
เศรษฐกิจ หรือการเน้นความสำเร็จที่เกิดจากแนวนโยบาย
ที่วางไว้ในโครงการความร่วมมือด้านต่าง ๆ ของกรอบการ
พัฒนาซึ่งภาคนำมาใช้กำหนดนโยบายการพัฒนาพ้ืนท่ีให้มี
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ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยแสดงถึงประสิทธิภาพของการ
พัฒนาที่เกิดขึ้นผ่านกระบวนการการพัฒนาเมืองชนบท
และการใช้ประโยชน์ที ่ดินรวมถึงโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่ง
สอดคล้องกับการกำหนดนโยบายของผังภาคไปจนถึง
กรอบและแนวทางการพัฒนาในการวางผังเมืองในระดับ
กฎหมายหรือผังพื้นที ่ซึ ่งทำให้เกิดการพัฒนาในระดับ
อนุภาคระดับจังหวัดระดับเมืองระดับชุมชนและพื ้นที่
เฉพาะที่มีความสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่าง
เป็นรูปธรรม 

ผลต่าง ๆ ด ังที ่ ได ้กล ่าวมา หากถูกนำไป
ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้เกิดขึ ้นอย่างเป็นวง
กว้าง จะเป็นผลดีต่อการพัฒนาการวางและจัดทำผังภาค
ต่อไปในอนาคต ซึ่งไม่เพียงแต่ตอบสนองนโยบายถึง
บทบาทของภาคต่อนโยบายระดับประเทศ แต่จะเป็น
นโยบายในระดับทั้งที ่สะท้อนลงสู่รายละเอียดในระดับ
กายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
ประชาชนในพ้ืนท่ี อย่างเป็นรูปธรรมจับต้องได้  

(9) การทบทวนกรณีศึกษาของต่างประเทศ นำ
ความรู้ที่ได้มาปรับใช้กับการวางผังภาค เป็นการปรับปรุง
ผังภาคให้มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน โดยทำการศึกษา
กระบวนการวางผังภาค กฎหมายการวางผัง การนำผัง
ไปสู่การปฏิบัติ การประเมิน และกระบวนการมีส่วนร่วม 
ซึ ่งจะทำให้การวางผังภาคมีประสิทธิภาพมากขึ้นและ
นำไปประยุกต์ใช้เป็นข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุงผัง
ภาคต่อไป 

(10) การประชุมกลุ่มย่อยกับหน่วยงานต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 




