


 

คำนำ 
 
 

พื้นที่ภาคกลางเป็นพ้ืนท่ีราบลุ่มตอนกลางของประเทศไทย จากทำเลที่ตั้งจึงเป็นพ้ืนท่ีที่มีความสำคัญในการเช่ือมโยง
ระบบคมนาคมขนส่งของประเทศ มีบทบาทที่เชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ภาค เมืองหลวง และพื้นที่โดยรอบ พื้นที่มีความอุดม
สมบูรณ์ เป็นแหล่งผลิตผลิตผลทางการเกษตรที่สำคัญของประเทศ นอกจากน้ียังเป็นพ้ืนท่ีที่มีแนวโน้มในการพัฒนาท้ังในระดับ
ภูมิภาคและในระดับประเทศ จากกรอบความร่วมมือต่างๆ อาทิ เช่น โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค
ลุ่มน้ำโขง (Greater Mekong Subregion : GMS) ความริเริ ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทาง
วิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ (RCEP) โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศลุ่มแม่น้ำอิ
ระวะดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (Aeyawadee-Chaopraya-Mekong Economic Coorperation : ACMECS) โครงการหนึ่งแถบ
หนึ่งเส้นทาง (OBOR) เป็นต้น ท่ีจะเสริมสร้างการพัฒนาให้ภาคกลางของประเทศไทย 

อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วดังกล่าว นำมาซึ่งการส่งผลกระทบให้เกิดขึ้นในพ้ืนท่ี ทั้งความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรในพื้นที่ การบุกรุกพื้นที่ตามธรรมชาติ การกระจุกตัวของพื้นที่เศรษฐกิจที่ก่อให้กิดปัญหาความแตกต่างเหลื่อมล้ำ
ทางสังคมเมืองกับพ้ืนท่ีชนบท 

กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดำเนินการวางและจัดทำผังภาคกลาง 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
การปรับปรุงผังภาค รวมทั้งนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำระบบติดตามสถานการณ์การพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาคได้ต่อไป 
 
 
          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 ่ภาคกลาง มี
เป้าหมายเพื่อศึกษา วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์
การพัฒนาด้านต่างๆ ที่ส่งผลต่อการใช้พื้นที่ในปัจจุบัน 
และเพื่อชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการพัฒนา
พื ้นที ่ในอนาคต โดยผลของการศึกษาและวิเคราะห์
สามารถนำไปทบทวนการปรัปรุงผังภาค รวมทั้งนำไปใช้
เป็นแนวทางในการจัดทำระบบติดตามสถานการณ์การ
พัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค  

 
1.2 วัตถุประสงค ์

1. เพื ่อติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์การ
พัฒนาพื ้นที ่ ครอบคลุมปัจจัยที ่เก ี ่ยวข้องและสาขา 
การพัฒนาต่างๆ ในพ้ืนท่ีภาคกลาง  

2.  เพื ่อประเมินสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
การพัฒนาพ้ืนท่ีแต่ละภาค ที่ส่งผลต่อการพัฒนาเมืองและ
ชนบท การใช้ประโยชน์ที ่ดิน การคมนาคมขนส่ง และ
โครงสร้างพื้นฐาน 

3. เพื ่อเป็นแนวทางการปรับปรุงผังภาคและ
จัดทำระบบติดตามสถานการณ์การพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 
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1.3 พื้นที่โครงการ 

รูปที่ 1.3-1 พื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย 
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รูปที่ 1.3-2 พื้นที่โครงการ  
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1.4 ขอบเขตการศึกษา 
1. จ ัดทำกรอบแนวค ิด กระบวนการ ว ิธี

การศึกษาและวิเคราะห์ พร้อมระบุแหล่งที่มาของข้อมูล  
โดยกำหนดเป้าหมายการศึกษาให้สอดคล้องกับประเด็น
การติดตามสถานการณ์การพัฒนาพื้นที่ภาคอย่างเป็น
ระบบ 

2. ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอกที่ส่งผล
ต่อการพัฒนาภาค ในด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ความเชื ่อมโยงทางกายภาพและเศรษฐกิจของภาคกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงประเด็นการพัฒนาอื่นๆ โดย
ช้ีให้เห็นถึงโอกาสและศักยภาพการพัฒนาพ้ืนท่ีแต่ละภาค 

3. ศึกษาวิเคราะห์นโยบาย ยุทธศาสตร์ และ
แผนพัฒนาประเทศ ตลอดจนแผนงานและโครงการ 
ที่สำคัญ โดยชี้ให้เห็นถึงบทบาทและทิศทางการพัฒนา
พื้นที่แต่ละภาค 

4. ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
และแนวโน้มของข้อมูลรายสาขา ที่ส่งผลการพัฒนาพื้นท่ี
แต่ละภาค โดยที ่มีรายละเอียดข้อมูลทั ้งเชิงสถิติและ 
เชิงแผนที่ที่ทันสมัยล่าสุดและใช้ข้อมูลย้อนหลังไม่น้อย 
กว่า 10 ปี ทั้งนี้ การศึกษาระดับพื้นที่ (จังหวัด อำเภอ 
เทศบาล) และเป้าหมายช่วงเวลาของข้อมูลแต่ละสาขา
ต้องสอดคล้องกับการวางผังภาค รวมทั้งการจัดทำแผนที่
ให้อยู่ในรูปแบบ GIS และมีมาตราส่วนที่ใช้ร่วมกับผังภาค
ได้ 

1) ดา้นเศรษฐกิจ ประชากร สังคม 
(1) ศึกษาสถานการณ์การเปลี ่ยนแปลง

ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ โครงสร้างทางเศรษฐกิจการขยายตัว
ในสาขาการผลิตต่างๆ เช่น เกษตรกรรม อุตสาหกกรรม 
การท่องเที่ยว การค้าการบริการ และการค้าชายแดน การ
พัฒนาพ้ืนท่ีส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ ภาวะการลงทุน ความ
เช่ือมโยงของกลุ ่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 องค์ประกอบการเปลี ่ยนแปลง ภาวะการมี  
งานทำ การจ้างงาน ประชากรแฝง การย้ายถิ่นฐานของ
ประชากร สัดส่วนประชากรเมืองและชนบท รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงสภาพทางสังคมที่สำคัญ 

 
 
 
 
 

2) ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  
ภัยพิบัติ 

(1)  ศ ึกษาสถานการณ ์การเปล ี ่ยนแปลง 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ ่งแวดล้อมและการเปลี ่ยน 
แปลงสภาพภูมิอากาศ โดยวิเคราะห์ถึงศักยภาพ ปัญหา 
ผลกระทบ และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง 

(2) ศึกษาสถานการณ์ แนวโน้ม สาเหตุของ
การเกิดภัยพิบัติ และผลกระทบต่อการตั้งถิ่นฐานและการ
ใช้พื้นที่ ตลอดจนแนวทางและมาตรการป้องกันภัยพิบัติ 

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

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 ่สำคัญโดยวิเคราะห์ ให้เห็นถึง
บทบาท และโอกาสในการพัฒนาพ้ืนท่ี 

6) ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
ศ ึกษาสถานการณ์ แนวโน ้ม ความสามารถในการ
ให้บริการ การกระจายตัว และระดับการให้บริการด้าน
การศึกษา 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 ในพื้นที่ภาคกลาง 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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ทบทวนผังประเทศกับบทบาทของภาคกลาง 
ทบทวนการวางผังภาคกลางปี พ.ศ. 2600 

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 

ศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มต่างๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ 

 
- สภาพพ้ืนทีด้่านกายภาพ และการเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 
- 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 

ผังภาคกลาง 

รูปที่ 1.5-1 กรอบแนวคิดในศึกษา 

กรณีศึกษา
ต่างประเทศ 
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บทที่ 2 : สถานการณ์ภายนอก นโยบาย 
และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และภาค 

 

 

ในบทนี้จะรวบรวมเนื้อหาของสถานการณ์และ
นโยบายการพัฒนาในระดับโลก รวมถึงนโยบายและ
แผนการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ภาคกลาง เพื่อนำมาวิเคราะห์สถานการณ์และทิศทางการ
พัฒนาภาคที่เหมาะสมต่อไป 

2.1 สถานการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อการ
พัฒนา 

2.1.1 สถานการณ์โลก 
สถานการณ์โลกที่ส่งผลต่อการพัฒนาพื้นที่เป็น

หนึ่งในปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา
ด้านต่าง ๆ จึงจำเป็นต้องนำมาพิจารณา โดยสถานการณ์
โลกท่ีเกี่ยวข้องมีรายละเอียดดังนี้ 

1) บริบทการพัฒนาของโลก 
การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ทำให้การพัฒนาและเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นไปอย่างก้าว
กระโดด ส่งผลให้ร ูปแบบการผลิต การดำเนินธุรกิจ 
และการใช้ช ีว ิตของประชาชนเปลี ่ยนแปลงไปอย่าง 
รวดเร็ว โดยมีแนวโน้มว่าเทคโนโลยีพื ้นฐานสี ่ด้านคือ 
เทคโนโลยีชีวภาพ นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีวัสดุศาสตร์ 
พลังงาน และสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
สื่อสาร และดิจิทัล  

เกิดสาขาอุตสาหกรรมผสมผสานการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ที ่ตอบสนองความต้องการในภาค 
การผลิต การบร ิการ และพฤติกรรมของผู ้บร ิโภคที่
เปลี่ยนไปในห้ากลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มอาหาร เกษตรและ
เทคโนโลย ีช ีวภาพ กล ุ ่มสาธารณส ุข ส ุขภาพ และ
เทคโนโลยีทางการแพทย์ กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ 
หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเลกทรอนิกส์
ควบคุม กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เชื ่อมต่อ 
และบังคับอุปกรณ์ต่าง ๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยี 
สมองกลฝังตัว กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม
และบริการที่มีมูลค่าสูง  

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 แนวโน้มจากการพัฒนาดั้งกล่าวยังส่งผลต่อประเทศทั้ง
ในมิติเศรษฐกิจ สังคม ทำให้มนุษย์สามารถเข้าถึงข้อมูลได้
อย่างไร้ขีดจำกัด อินเทอร์เน็ตกลายเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิต 
ผ ู ้บร ิโภคมีพฤติกรรมการบร ิโภคที ่สะดวกสบาย ซึ่ง
เทคโนโลยีจะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 
และก่อให้เกิดอุตสาหกรรมและบริการในรูปแบบใหม่ที่
ผสมผสานการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่หลากหลายสาขา ทำ
ให้ภาคธุรกิจสามารถสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการในการ
สร้างธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ ขณะเดียวกันผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดย่อมอาจเสียโอกาสในการแข่งขัน
หากปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ไม่ทัน ทำให้เกิดการแย่ง
ชิงแรงงานที ่ม ีทักษะด้านเทคโนโลยีระดับสูง และมี
ความสามารถเฉพาะทาง หรือมีทักษะหลายด้าน (Multi-
Skills) ในตลาดแรงงานสูงขึ้น จากความต้องการพัฒนา
เทคโนโลยีของประเทศต่าง ๆ แรงงานจึงต้องมีการปรับตัว 
พัฒนาศักยภาพให้มีทักษะการใช้เทคโนโลยีระดับสูงมากขึ้น 
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ทั ้งนี ้สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ได้จัดทำ
นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555-2564) ขึ ้น โดยมีวัตถุ 
ประสงค์ในการแก้ไขปัญหาด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทยที่ยังคงอยู่จาก
การพัฒนาที ่ผ ่านมา และชี ้น ําแนวทางในการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของหน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ควรให้ความสำคัญอย่าง
ต่อเนื่องทั้งใน ปัจจุบันและในอนาคต  

เพื่อให้การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนว ัตกรรมม ีประส ิทธ ิภาพ สามารถข ับเคล ื ่อน 
ประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจสังคมฐานความรู้และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ บุคลากรด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการพัฒนาให้สมดุลทั้ง
ปริมาณและคุณภาพ ลดการพึ ่งพิงผลิตภัณฑ์อุปกรณ์  
และเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ประชาชนได้รับประโยชน์
จากการลงทุนด ้านการว ิจ ัยและพัฒนา  ได ้ร ับการ 
ถ่ายทอดเทคโนโลยีมีความรอบรู้และความสามารถด้าน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มขึ้น รู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว มีระบบภูมิคุ ้มกันในตัวที่ดีและ
สามารถใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เป็น
ประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของตนเอง และเพื่อให้แผน
ฉบับนี้สามารถครอบคลุมในทุกระดับและได้กำหนดกรอบ
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 ความพร้อมในการรองรับการเกิดนวัตกรรมแบบ
ก้าวกระโดดของทุกภาคส่วน บริบทการเปลี ่ยนของ 
บริบทด้านประชากร พลังงาน อาหาร และสิ่งแวดล้อม 
สถานการณ์ด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ไปจนถึง
แรงงานในทุกระดับอีกด้วย 

2) แนวโน้มสังคมโลก 
การเข้าสู ่สังคมผู้สูงอายุของโลก องค์การ

สหประชาชาติประเมินว่า พ.ศ. 2544-2563 จะเป็นศตวรรษแห่ง
ผ ู ้ ส ู งว ั ยจากการเพ ิ ่ มข ึ ้ นของประชากรผ ู ้ ส ู งอายุ   
โดยสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 12.3 ในปี 2558 เป็น
ร้อยละ 13.8 ในปี 2563 ขณะที่วัยแรงงาน (อายุ 25-59 ปี)จะ
เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 45.4 เป็นร้อยละ 475.7 ในช่วงเวลา
เดียวกัน แต่หลังจากปี 2563 วัยแรงงานจะลดลงอย่างต่อเนื่อง 
ส่วนวัยเด็ก (0-24 ปี) ลดลงจากร้อยละ 42.3 เป็นร้อยละ 40.8 
สำหรับประเทศพัฒนาแล้วที่เข้าสู่สังคมผู้สูงวัยที่สมบูรณ์ เช่น 
ญี ่ป ุ ่น อเมริกา และยุโรปในบางประเทศกำลังพัฒนาจะมี
ระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวประมาณ 14 
ปี สะท้อนถึงระยะเวลาในการเตรียมพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูง
วัย นับเป็นโอกาสของประเทศไทยที่จะพัฒนาด้านธุรกิจ การค้า 
การลงทุนด้านที่อยู่อาศัย และบริการสุขภาพในรูปแบบต่าง  ๆ
ในการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อรองรับความต้องการของผู้สูงอายุใน
กลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว เช่น ธุรกิจ Nursing Home ธุรกิจด้าน
โรงแรมและการท่องเที่ยวสำหรับผู้สงูอายุ และยังก่อให้เกิดความ
ต้องการแรงงานที่ให้บริการในธุรกิจประเภทนี้ อย่างไรก็ตามการ
เป็นสังคมผู้สูงวัยอาจเป็นภัยคุกคามสำคัญเช่นกัน เนื่องจากการ
ลดลงของวัยแรงงาน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ 

การเกิดความเหลื่อมล้ำในมิติต่าง ๆ อัน
เป็นผลจากความแตกต่างด้านรายได้ ความรู้ ทักษะ การ
เข้าถึงด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี ความเหลื่อมล้ำ
ของทักษะแรงงาน ผู ้ประกอบการต่าง ๆ ประเทศไทยจึง
จำเป็นต้องเร ่งสร้างสมรรถนะทางเทคโนโลยีชั ้นสูงที ่มี
ศักยภาพพัฒนาได้เอง และต่อยอดให้เกิดมูลค่าเพิ่ม และใน
ระยะยาวต้องพัฒนาคนเพื่อสั ่งสมองค์ความรู้สำหรับการ
พัฒนา และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาว 

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

ท้องถิ ่น ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิต 
และการบริโภค และส่งผลต่อการสร้างวัฒนธรรมร่วมสมัย
และในขณะเดียวกันก็เสี ่ยงต่อการดำรงรักษาคุณค่า 
ของวัฒนธรรมเดิมไว้ การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและยัง
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 (สังคมที่
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
จากความผันผวนในระบบเศรษฐกิจและการเงินโลก 
ในเกณฑ์สูง ส่งผลให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับความ 
เส ี ่ยงสำคัญ คือความไม่แน่นอนของการปรับเปลี ่ยน 
ทิศทางการดำเนินนโยบายการเงินของมหาอำนาจทาง
เศรษฐกิจ  

 

ตลาดเกิดใหม่มีบทบาทสูงขึ้น ก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์เศรษฐกิจ เป็นแหล่งวัตถุดิบ 
แรงงาน และตลาดที่มีกำลังซื้อ ทั้งนี้ภูมิภาคเอเชียจะเป็น
ศูนย์กลางพลังอำนาจทางเศรษฐกิจโลก การลงทุนในภาค
การผลิตสูงโดยเฉพาะอุตสาหกรรมอิเลกทรอนิกส์ ยาน
ยนต์ และช้ินส่วน และเป็นห่วงโซ่การผลิตที่สำคัญของโลก 
ดึงดูดให้ประเทศต่าง ๆ รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค
มากขึ้น ผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจรูปแบบ
ใหม่ทั ่วโลกเพื ่อสร้างอำนาจต่อรอง เช่น Tran-Pacific 
Partnership (TTP) แ ล ะ  Regional Comprehensive 
Economic Partnership (RCEP) ทำให ้ ร ูปแบบการค ้ามี
ความเป็นเสรีและแข่งขันอย่างเข้มแข็งขึ้น 

ตลาดการเงินโลกที่ไร้พรมแดน ซึ่งเป็นผล
จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินมีความก้าวหน้า
อย่างรวดเร็ว ประกอบกับการเปิดเสรีภาคการเงินใน
อาเซ ียน ทำให้เก ิดการแข่งข ันที ่ร ุนแรงขึ ้น ซ ึ ่งเป็น
แรงผล ักด ันให ้ภาคการเง ินของไทยต้องเร ่งพ ัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเง ินให้ท ันต ่อการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น 

การเปิดเสรีมากขึ้นของอาเซียน ในภาค
การค้าและบริการโดยเฉพาะภาคการเงิน เป็นโอกาส
สำคัญในการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิต ทุน แรงงานอย่าง
เสรี ทำให้ภาคการผลิตสามารถขยายตลาดและพัฒนา
ตนเองให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น รวมทั้งความได้เปรียบเชงิ
ที ่ต ั ้งและโครงสร ้างพื ้นฐาน และโลจิสต ิกส ์เป ็นตัว
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการค้า การ
ลงทุน การเงิน การบริการ และการผลิตภาคอุตสาหกรรม 
การพัฒนาจึงควรคำนึงถึงความได้เปรียบเฉพาะตัวในการ
วางตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของตนเอง ซึ ่งไทยต้อง
ผลักดันการลงทุนมากขึ้น 

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 ่

สถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจโลก
นับเป็นโอกาสของประเทศไทยในการใช้ประโยชน์จาก
ความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและภูมิภาคให้สนับสนุนการ
พัฒนาห่วงโซ่มูลค่าร่วมกัน ทั้งนี้การเกิดตลาดการเงินโลก
ที่ไร้พรมแดนผลักดันให้ภาคการเงินของไทยต้องเร่งพัฒนา
เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการเง ินให้ท ันต ่อการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ตลอดจนการปรับปรุงกฎระเบียบ
ต่าง ๆ ให้สอดรับกับข้อตกลงระหว่างประเทศ พร้อม 
กับพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ
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 

คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการ
เปลี ่ยนแปลงสภาพภูม ิอากาศ ( 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
สภาวะอากาศแปรปรวนและสภาพอากาศเลวร ้าย
บ่อยครั้ง ส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีความรุนแรงมาก

ขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม 
ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต การพัฒนาอุตสาหกรรม 
และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถี
การดำรงชีวิตของประชาชน นอกจากนี้ข้อตกลงระหว่าง
ประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวี
ความ เข ้มข ้นและเป ็นแรงกดด ันให ้ประ เทศไทย
เตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ภายใต้กระแสการแข่งขันทางการค้า 

ปัญหาโลกร้อนและภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมีแนวโน้มทวีความรุนแรงและเกิดบ่อยครัง้
ข ึ ้นในภ ูม ิภาคต ่าง ๆ ของโลก ประชาคมโลกจึงให้
ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวมากขึ้นจนนำมาสู่การร่วมกัน
พิจารณาหาแนวทางแก้ไข นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1990 เป็นต้น
มา มีการจัดตั้งกลไกหลักภายใต้กรอบสหประชาชาติขึ้น  
2 กลไก คือ กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ส ภ า พ ภ ู ม ิ อ า ก า ศ  ( United Nations 
Framework Convention on Climate Change –UNFCCC) 
ค.ศ.1992 และพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol – KP) 
ค.ศ.1997 ซึ่งประเทศไทยเป็นรัฐภาคีของทั้งสองกลไกนี้
ด้วย แต่ด้วยสภาวการณ์ที่เปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็ ทำ
ให้รัฐภาคีกรอบอนุสัญญาฯจำเป็นต้องเจรจาความตกลง
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฉบับใหม่ จนในที่สุด
สามารถตกลงกันได้ระหว่างการประชุมรัฐภาคีกรอบ
อนุสัญญาฯ สมัยที่ 21 (COP21) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างเดือน
พฤศจิกายน – ธันวาคม 2558 ที ่กร ุงปารีส ประเทศ
ฝรั่งเศส จนเกิดเป็นความตกลงปารีส ซึ่งมีสาระสำคัญสรุป
ได้ ดังนี ้

(1) ประเทศต่าง ๆ ตั้งเป้าหมายร่วมกันที่จะ
รักษาการเพิ่มขึ ้นของอุณหภูมิเฉลี ่ยของโลกให้ต่ำกว่า  
2 องศาเซลเซียส และในขณะเดียวกันกำหนดเป้าหมายที่
สูงขึ้นไว้ควบคู่กันให้น้อยลงไปอีกจนถึงต่ำกว่า 1.5 องศา
เซลเซียส  

(2) ความตกลงนี้ครอบคลุมการดำเนินการ
ในประเด็นต่าง ๆ 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 ินการที่ เ ร ี ยกว ่ า  nationally determined 
contribution (NDC) ของประเทศทุก ๆ 5 ปี 

ประเทศไทยเป็นผู้ปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ระดับกลาง ประมาณ 350 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อ
ปี คิดเป็นร้อยละ 0.8 ของทั้งหมด หรืออยู่ในลำดับที่ 21 
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ของโลก ความตกลงดังกล่าวส่งผลกระทบต่อไทยในภาค
พลังงาน ซึ่งรวมถึงการผลิตพลังงานไปใช้ในภาคอื่น ๆ เช่น 
การขนส่ง อุตสาหกรรม และครัวเรือน โดยปล่อยรวมกัน
ถึงร้อยละ 73 ดังนั้นทิศทางการพัฒนาของภาครัฐจึงให้
ความสำคัญกับความมั่นคงทางพลังงาน ด้วยการกระจาย
แหล่งพลังงาน ลดการใช้พลังงานจากฟอสซิล และหันไป
ใช้พลังงานหมุนเวียนมากขึ้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 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
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อจังหวัดในภาคนั้น ๆ 
ทั้งในเชิงกายภาพและกิจกรรม นับเป็นสิ่งสำคัญที่ต้อง
คำนึงถึง โดยการปรับลดปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง 
(Mitigation) และการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
(Adaptation) ภายใต้แนวทางการพัฒนาอย่างยั ่งยืน 
(Sustainable Development) ในเช ิ ง เศรษฐก ิจและ
สังคมต่อไป 

เกิดข้อตกลงระหว่างประเทศเกี ่ยวกับ
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
รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั ่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
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เป็นข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อาทิ พิธีสารเกียวโต 
(Kyoto Protocal) ซ ึ ่งสนับสนุนการพัฒนาที ่สะอาด 
(Clean Development Mechanism: CDM) อนุสัญญา
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ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on 
Biological Diversity : CBD) มุ ่งเน้นการอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ เพื่อใช้ประโยชน์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน และเพื่อแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้
จากการใช้ทร ัพยากรพันธ ุกรรมอย่างเท่าเทียมและ
ยุติธรรม ตลอดจนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals–SDGs) ซึ่งจะเป็นแนวทิศทางหลัก
ในการพัฒนาของโลก 

2.1.2 กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ 

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

1) ความตกลงห ุ ้นส ่วนทางเศรษฐกิจ 
Regional Comprehensive Economic Partnership 
(RCEP) 

Regional Comprehensive Economic 
Partnership (RCEP) คือ ความตกลงพันธมิตรทางการค้า
ระดับภูมิภาค ที ่เป็นกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ระหว่าง ASEAN 10 ประเทศ กับคู่ภาคีที่มีอยู่ 6 ประเทศ 
คือ จ ีน ญี ่ป ุ ่น เกาหลีใต ้ อ ินเดีย ออสเตรเล ีย และ
นิวซีแลนด์ การรวมกลุ่มเศรษฐกิจท่ีเรียกว่า RCEP เป็นช่ือ
เรียกใหม่ที ่หลายคนอาจไม่คุ ้น แต่หากบอกว่าเป็นการ
รวมกลุ่มเศรษฐกิจที่เรียกว่า อาเซียนบวก 6 (ASEAN +6) 
น่าจะคุ้นชินมากขึ้น เพราะในกระแสการพูดเรื่อประชาคม 
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : 
AEC) มักจะมีการเชื่อมโยงพูดถึงตลาดนอกอาเซียนที่มี
ขนาดใหญ่่ขึ้น กว้างขึ้นอย่าง ASEAN +6 อยู่เสมอ แต่การ
ตื่นตัวเรื่อง RCEP มีมากขึ้นหลังจากการประชุมอาเซียน
ซัมมิท ครั้งที่ 21 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เมื่อ
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 ผู้นำของทั้ง 16 ประเทศ ได้
แสดงเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะเจรจาความตกลง RCEP ใน
ต้นปี 2556 และมุ่งหมายให้การเจรจาแล้วเสร็จภายในสิ้น
ปี 2558 โดยความตกลง RCEP พัฒนามาจากความตกลง
การค้าเสรีที่อาเซียนมีอยู่แล้ว 5 ฉบับ กับ 6 ประเทศ คือ 
อาเซียน-จีน, อาเซียน-ญี่ปุ่น, อาเซียน-เกาหลี, อาเซียน-
อินเดีย และอาเซียน-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  

 

 

 

 

http://www.vijaichina.com/
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ผลกระทบของความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ 
ต่อประเทศและพ้ืนที่ 

กรอบการเจรจา RCEP ครอบคลุมทุก
ประเด็นที่ประเทศไทยเคยทำความตกลงไว้แล้วในกรอบ
ภูมิภาคและทวิภาคีต่าง ๆ โดยเงื่อนไขที่ผ่อนปรนมากข้ึน 
หรือขจัดมาตรการทางภาษี มาตรการอื่นใดที่ก่อให้เกิด
ความเหลื่อมล้ำ ตลอดจนการพัฒนาที่ยั่งยืน แต่ผลการ
ประชุมที่ผ่านมายังไม่สามารถหาข้อสรุปเรื่องรูปแบบการ
เปิดตลาดได้ เนื ่องจากระบบหรือกฎหมายที่ดูแลเรื ่อง
ทรัพย์สินทางปัญญา และการแข่งขันของประเทศสมาชิก 
16 ประเทศ ประเทศสมาชิกอาเซียนให้ความสำคัญกับ 
RCEP มาก เนื่องจากเป็นความตกลงเขตการค้าเสรีซ้อน
ความตกลงการค้าเสรีเดิมที่มีอยู่แล้ว ดังนั้นผลประโยชน์
สุทธิของไทยจึงขึ ้นอยู ่กับเงื ่อนไขต่าง ๆ  ซึ ่งส่งผลทั้ง
ทางบวกและทางลบ ดังนั้นจึงควรมีมาตรการรองรับทั้ง
มาตรการทางภาษีและไม่ใช้ภาษี 
 

2) โครงการหนึ่ งแถบหนึ่ งเส ้นทาง (One 
Belt , One Road : OBOR) 

เป ็นความร ิ เ ริ่ มของร ั ฐบาลจ ีน  ที่ มี
ว ัตถ ุประสงค์เพื่อร ื ้อฟื้นเส้นทางสายไหมในอดีต ซึ่ง
เชื่อมโยงทวีปเอเชีย ยุโรป และแอฟริกาเส้นทางสายไหม
ประกอบด ้วย 2 เส ้นทาง ค ือ  เส ้นทางทะเล  (the 
Maritime silk road) และเส ้นทางบก  (the Silk Road 
Economic Belt) รัฐบาลปักกิ่งได้ขับเคลื่อนความริเริ่มนี้
ผ่าน 3 แผนงาน คือ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเช่ือมโยง
ระหว่างประเทศ การจัดสรรแหล่งเงินทุน โดยเฉพาะการ
จัดตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานแห่ง
เอเชีย และกองทุนเส้นทางสายไหม และการสร้างความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจ การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และการ
พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

ความริเร ิ ่ม OBOR ถือเป็นยุทธศาสตร์
สำคัญของจีน ในการกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจ 
ไปสู่ภาคใต้และภาคตะวันตกของจีน ที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล 
และสร ้างความม ั ่นคงทางพล ังงาน และการเข ้าถึง
ทรัพยากรผ่านการเชื ่อมโยงเส้นทางการค้าระหว่าง
ประเทศภูมิภาคอาเซียนเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญทาง
เศรษฐกิจ และความมั่นคงสำหรับจีน ทั้งในแง่การเป็น
แหล่งพลังงานและทรัพยากร ตลาด ฐานการผลิต และ
เส้นทางออกสู่ทะเล จึงไม่น่าแปลกใจที่จีนพยายามเช้ือ
เชิญให้อาเซียนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ OBOR โดยริเริ่ม
ความช่วยเหลือและความร่วมมือด้านต่าง ๆ กับอาเซียน  

การผลักดันให้เป้าหมายเหล่านี ้ประสบ
ความสำเร็จ รัฐบาลจีนได้เสนอให้ยกระดับความตกลงเขต
การค้าเสรีอาเซียน-จีน เพื่อเปิดเสรีการค้าและการลงทุน
ระหว่างกันมากขึ้น รัฐบาลจีนยังส่งเสริมให้วิสาหกิจของ

จีนออกไปลงทุนต่างประเทศ และได้จ ัดตั ้งเขตความ
ร ่วมม ือทางเศรษฐก ิจและการค ้ า ในต ่ างประเทศ 
เพื่อรองรับการลงทุนจากจีน 

วิสัยทัศน์ OBOR ระบุว่า โครงการนี้จะใช้
ส่วนอุตสาหกรรมทาง เศรษฐกิจเป็นฐานความร่วมมือ 
ส่วนแผนงานทางทะเลจะเน้น สร้างเส้นทางการคมนาคม
ที่ “ราบรื่น มั่นคง และมีประสิทธิภาพ” เชื่อมต่อท่าเรือ
สำคัญที่ตั้งอยู่ตลอดเส้นทางเป้าหมายของโครงการ OBOR 
ภายใต้กรอบนี ้ มี 6 ระเบียง เศรษฐกิจสำคัญ 1) จีน-
มองโกเลีย-รัสเซีย 2) สะพานเศรษฐกิจยูเรเซียใหม่ 3) จีน-
เอเชียกลาง-เอเชียตะวันตก 4) จีน-ปากีสถาน 5) บังคลา
เทศ-จีน-อินเดีย-เมียนมา 6) จีน-คาบสมุทรอินโดจีน 

 
ที่มา : https://www.forbesthailand.com 

รูปที่ 2.1.2-2 แผนงานของโครงการหนึ่งแถบหนึ่ง
เส้นทาง 

ผลกระทบของโครงการ OBOR ต่อประเทศและพ้ืนที่ 
OBOR ประกอบด้วยสองส่วนหลัก หรือวงแหวน

เศรษฐกิจเส้นทางสายไหมทางบก และเส้นทางสายไหม
ทางทะเลแห่งศตวรรษที ่  21 โดยวงแหวนเศรษฐกิจ
เส้นทางสายไหมทางบกมีวัตถุประสงค์เพื ่อเชื ่อมจีนกับ
ยุโรปผ่านทางเอเชียกลางและเอเชียตะวันตก ส่วนเส้นทาง
สายไหมทางทะเลจะเช่ือมจีนกับยุโรปผ่านเส้นทางเดินเรือ
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

https://www.forbesthailand.com/
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การลงทุนกับเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมปากแม่น้ำ 
(Pearl River) ซึ่งปัจจุบันพัฒนาเป็นโครงการ Pan-Pearl 
River Delta (PPRD) 

3) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซ ียน (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
สังคมและวัฒนธรรมอาเซ ียน (ASCC) การรวมกลุ่ม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ ส่งผลให้อาเซียนมีลักษณะ
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
ท่องเท ี ่ยว และโลจ ิสต ิกส์  รวมทั ้ งความร ่วมม ือใน 
สาขาอาหาร เกษตรและป่าไม้ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ในภ ูม ิภาคอาเซ ียนจะช่วยส ่งเสร ิมการค ้าและการ 
ลงทุน เพิ ่มอำนาจการต่อรองและแข่งขันกับประเทศ
มหาอำนาจ ซ ึ ่งจะส ่งผลกระทบกับทุกฝ ่าย ทั ้งภาค
ประชาชน ผู ้ประกอบการและผู ้ผลิต นักลงทุน ภาค
เกษตรกรรม รวมถึงภาครัฐ 

จากการรวมตัวทางเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม การเมืองและความมั่นคงของอาเซียน และการ
เช ื ่อมโยงภายในภูม ิภาคทั ้ งด ้านโครงสร ้างพ ื ้นฐาน 
กฎระเบียบและประชาชนจะเป็นการเสร ิมสร ้างขีด

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตและสวัสดิการของประชาชนท่ีดีขึ้น รวมทั้งสร้าง 

ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งและความมั่นคงในรูปแบบต่าง ๆ เป็นหลักการ
สำคัญที่นำมาภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยเป็นสมาชิกที่
เข้มแข็งและสนับสนุนคุณภาพชีวิตที ่ดีของประชาชน
อาเซียนร่วมกัน” ซึ ่งการกำหนดยุทธศาสตร์การเข้าสู่
ป ร ะชาคมอา เซ ี ยน  ภ าย ใต้ แนวทา งกา รพ ัฒนา 
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 ลดอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดในด้านต่าง ๆ 
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 
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(3) การเปิดเสรีการลงทุน (กรอบ ASEAN 
Comprehensive Investment Agreement: ACIA) 

ลดหรือยกเล ิกข้อจำกัดด ้านการ
ลงทุนต่าง ๆ 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
สาขาอื่นๆ ได้แก่ ความร่วมมือด้านเกษตร อาหาร และป่า
ไม้ความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน (การคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ
พล ั งงาน)  ความร ่ วมม ือด ้ านเหม ืองแร ่  พาณ ิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ความร่วมมือด้านการเงิน ความร่วมมือ
ด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และการ
พัฒนาเพื่อการรวมกลุ่มของอาเซียน (IAI) 

ผลกระทบของ AEC ต่อประเทศและพ้ืนที ่
การพัฒนาที่อาจส่งผลต่อการวางผังภาคต่อไปใน

อนาคต ซึ่งเป็นผลมาจากการรวมกลุ่มประเทศอาเซียน
ของไทย จะต้องคำนึงถึงผลกระทบในด้านต่าง ๆ ที่จะ
เก ิ ดข ึ ้ น  โ ดยในประเด ็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
เศรษฐกิจอาเซียนในระดับพื้นที่ ภูมิภาคและระดับจงัหวัด 
จะพิจารณาในจังหวัดที่ติดตามแนวชายแดนในแต่ละภาค
ของประเทศ ที ่เป็นประตู (Gateway) ทางเศรษฐกิจ 
ที ่ส ่งเสริมการค้าชายแดนและการค้าระหว่างประเทศ 
ส่งผลให้รัฐบาลประกาศเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
(ระยะที่ 1 ประกอบด้วย ตาก สระแก้ว สงขลา ตราด และ
มุกดาหาร และระยะที ่  2 ประกอบด้วย กาญจนบุรี 
เชียงราย นครพนม หนองคายและนราธิวาส) และเขต
เศรษฐกิจชายแดนที ่มีศักยภาพ และเร่งรัดการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาดังกล่าว 

4) โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (Greater Mekong Subregion : 
GMS) 

โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง
ประเทศสมาชิก 6 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา ไทย สปป.ลาว 
เวียดนาม สหภาพเมียนมา และจีนตอนใต้ โดยเน้น 
การพัฒนาความร่วมมือใน 9 สาขา ได้แก่ การคมนาคม
ขนส่ง พลังงาน การสื่อสารโทรคมนาคม การท่องเที ่ยว 
การค้า การลงทุน การเกษตร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ส ิ ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่ง
ก่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ดีขึ ้นใน
ภูมิภาคที่รวมเป็นหนึ่งเดียว และการเปิดตลาดการค้า
ใหม่ๆ เพื ่อลดการเป็นคู ่แข่งทางเศรษฐกิจภายในอนุ
ภูมิภาค พร้อมทั ้งสร้างความเข้มแข็งและลดช่องว่าง
ทางด้านรายได้ในอนุภูมิภาคที่มีพ้ืนท่ีติดกัน 

ภาพรวมของอน ุภาคของประชาคม
อาเซียนสามารถเชื่อมโยงกันด้วยโครงข่ายทางหลวงและ
เส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศ (Corridor) ที่ทำหน้าที่
เ ป ็น เส ้นทางในการพ ัฒนาเศรษฐก ิ จ  ( 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
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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 

• เส ้นทางแนวระเบ ียงย ่อยด้าน
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
ด ่านบูก ิ ๊ตกายูอ ิต ัม (จ ังโหลน) ร ัฐเคดาห์ ส ่วนด่าน          
ปาดังเบซาร์อยู ่ตรงข้ามรัฐเปอร์ลิสของมาเลเซีย  ส่วน
จังหวัดนราธิวาสมีอำเภอตากใบ อำเภอสุไหงโก-ลก (ไทย) 
– บูเก๊ะตา รัฐกลันตัน (มาเลเซีย) เป็นเมืองคู่แฝดทาง
การค้า 

• เ ส ้ นทา งส ายกล า ง  ( Central 
Subcorridor) ได้แก่ คุนหมิง - ฮานอย - ไฮฟอง (Hai 
Phong - เวียดนาม) เส้นทางในไม่ผ่านประเทศไทย 

• เส้นทางสายตะวันออก (Eastern 
Subcorridor) ได้แก่ หนานหนิง-ฮานอย เส้นทางในไม่
ผ่านประเทศไทย 

(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 เริ ่มจาก
กรุงเทพฯ – อรัญประเทศ – ปอยเปต – เสียมเรียบ - สตึง
เตร็ง – รัตนคีรี - Ou Ya dav – PleiKu - Quy Nhonรวม 
ระยะทางกว่า 1,150 กิโลเมตร เป็นเส้นทางเชื ่อมโยง
แหล่งท่องเที่ยวสำคัญระดับโลก และแหล่งท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ จากกรุงเทพฯ สู ่นครวัด และเขาพระวิหารใน
ราชอาณาจักรกัมพูชา ผ่านตอนกลางของเวียดนามสู่พื้นที่
ชายฝั่งเวียดนาม 

• Central Subcorridor เ ร ิ ่ ม จ าก
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 เป็นเส้นทาง
แนวตั้งผ่านราชอาณาจักรกัมพูชาและลาว โดยจะเชื่อม
เส ้นทาง 3 เส ้นหลักก่อนหน้า และปัจจ ุบ ันได ้ขยาย 
แนวเส้นทางไปทางตะวันตก ผ่านด่านพุน้ำร้อน จังหวัด 
กาญจนบุรี ไปสิ้นสุดที่เมืองทวายของเมียนมา จึงส่งผลกับ
ภาคกลางของประเทศไทย ทำให้รัฐบาลประกาศให้พื้นที่
บ้านพุน้ำร้อน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เป็นเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เชื่อมโยงไปยังโครงการท่าเรือน้ำ
ลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวาย ที ่อยู่ห ่างจากจังหวัด
กาญจนบุรีประมาณ 160 กิโลเมตร 
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ที่มา http://www.learningstudio.info/asean-gms-economic-corridors/ 

รูปที่ 2.1.2-4 เส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจ 

 
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 
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Service ตามด่านชายแดน และการจัดต ั ้ง ACMECS 
Business Council เป็นต้น 

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

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

(4) การคมนาคม ม ีว ัตถ ุประสงค ์เพื่อ
พัฒนาและใช้ประโยชน์การเชื ่อมโยงเส้นทางคมนาคม
ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่ออำนวยความสะดวก
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 ซึ่งภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคเหนือ และภาคใต้ของประเทศไทย เป็นฐานการผลิต
ด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรของประเทศ 
ซึ ่งทำให้ประเทศไทยเป็นตลาดใหญ่ในการนำเข้าและ
ส่งออกวัตถุดิบและสินค้าต่างไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ในไทย
และผ่านไปยังชายแดนระหว่างประเทศ เนื ่องจากมี
พรมแดนติดกับหลายประเทศ 

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 เมียนมาร์ และไทย โดยมี
ความร่วมมือใน 14 สาขา ได้แก่ การค้าและการลงทุน 
เทคโนโลยี การคมนาคมขนส่ง พลังงาน ท่องเที่ยว ประมง 
เกษตร สาธารณสุข การจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ 
การต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ การ
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-เมียนมาร์-อินเดีย 
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(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
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและศาสนาร่วมกัน 

ผลกระทบของ BIMSTEC ต่อประเทศและพ้ืนที ่
ผลจากความร่วมมือจะช่วยเปิดโอกาสให้

ประเทศไทยสามารถขยายความสัมพันธ์กับประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ ่งเมื ่อคำนึงถึงการที่
เอเชียใต้เป็นตลาดขนาดใหญ่ ม ีแหล่งว ัตถุด ิบ และ
ทรัพยากรที่สำคัญต่าง ๆ อยู่มาก เช่น ก๊าซธรรมชาติ และ
ศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ ซึ ่งจะเป็นการเพิ่ม
โอกาสให้ภาคเกษตรกรรมซึ่งเป็นสาขาการผลิตหลักใน
การส่งออกพืชพลังงาน การมีแหล่งพลังงานทดแทนใน
อนาคต รวมถึงส่งผลให้แต่ละภาคของประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางที ่เช่ือมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งระหว่าง
ระเบียงเศรษฐกิจแนวเหนือ-ใต้, แนวตะวันออก-ตะวันตก 
และแนวใต้ ที ่เชื ่อมประเทศในกลุ ่มอาเซียน ประเทศ
อินเดีย และประเทศจีนเข้าไว้ด้วยกัน เกิดการขยายตลาด
การค้า การพัฒนารูปแบบการลงทุน และการปรับปรุง
ระเบียบทางการค้าให้เข้าสู่ระบบตลาดการค้าเสรีทั่วโลก  

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 
เม ืองท ี ่ม ีศ ักยภาพในการค ้าของ SMEs ไทย ได ้แก่        

กรุงพนมเปญ จังหวัดเสียมเรียบ และจังหวัดพระตะบอง 
ในส่วนของกรุงพนมเปญ สินค้าและบริการทุกอย่าง 
สามารถขยายตัวทั ้งปัจจุบัน และอนาคต จังหวัดพระ
ตะบอง ประเภทสินค้าที ่มีศักยภาพ คือ สินค้าเกษตร 
เคร ื ่องจ ักรกลเกษตร  สินค้าอ ุปโภคบริโภค บร ิการ
ท่องเที่ยวและธุรกิจเกี ่ยวเนื ่อง ส่วนจังหวัดเสียมเรียบ 
ประเภทสินค้าที่มีศักยภาพ คือการท่องเที่ยวและธุรกิจ
ต่อเนื่อง และกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค ในส่วนจังหวัดพระ
ตะบองที่มีพรมแดนติดต่อกับไทย การค้าขายชายแดนนี้ 
ควรวางตำแหน่งสินค้าและ บริการให้มีภาพลักษณ์ด้าน
คุณภาพสูงกว่าสินค้าจากมาเลเซียเล็กน้อย และราคาถูก
กว่าสินค้าจากเกาหลีใต้  

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
การร่วมลงทุน ส่งออกทางอ้อม และส่งออกทางตรง  

ประเทศพม่า (M) หรือเม ียนมาร์ 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
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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 มีความต้องการส ินค้าจากไทย

หลากหลาย ต ั ้ งแต ่ส ินค ้ าอ ุปโภคบร ิ โภคท ี ่ ใ ช ้ ใ น
ชีวิตประจำวัน ไปจนถึงสินค้าวัตถุดิบ และสินค้าทุน ตลาด 
CLMV เป็นตลาดที่ค่อนข้างมีอนาคตสดใสสำหรับธุรกิจ
ไทยในการรุกเปิดตลาด และขยายช่องทางการกระจาย
สินค้าให้กว้างขวางขึ้น โดยอาศัยปัจจัยสนับสนุนหลาย
ด้าน อาทิ ความได้เปรียบเชิงที่ตั้งที่มีพรมแดนเช่ือมต่อกัน
ทางบก ผ่านเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจสำคัญ การเปิดเสรี
มากขึ้นในสาขาการบริการ การลงทุน การเคลื่อนย้าย
แรงงานที่มีทักษะ และเมื่อรายได้ประชากรในประเทศ
เพื่อนบ้านขยายตัวสูงจะทำให้ความต้องการสินค้าจากไทย
เพิ่มขึ้น 

 
 

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

กรอบความร่วมมือลุ่มน้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง 
(Lancang–Mekong Cooperation - LMC) เป ็นกรอบ
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 – 
แม่น้ำโขงกับพ้ืนท่ีภูมิภาคอื่น 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  

ผลกระทบของ LMC ต่อประเทศและพ้ืนที ่
ประเทศไทยกำลังเผชิญหน้ากับความท้า

ทายที่จีนเป็นผู้กำหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและ
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 
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2.1.3 โครงการพัฒนาของประเทศเพื่อนบา้นที่
มีอิทธิพลต่อการพัฒนาประเทศและภาค 
 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 
 เมียนมาเป็นประเทศที ่มีพรมแดนติดต่อกับ
ประเทศไทยตั้งแต่ภาคเหนือจรดภาคใต้ ดังนั้นการพัฒนา
ประเทศของเมียนมาจึงมีอิทธิพลต่อการพัฒนาประเทไทย
ในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ โดยโครงการที ่มี
อิทธิพลต่อการพัฒนาประเทศไทยคือ การพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษ เป็นความมุ่งหวังของรัฐบาลเมียนมาใน
การพัฒนาเศรษฐกิจ โดยรัฐบาลเมียนมาได้ประกาศ
กฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษเมื่อเดือนมกราคม 2554 เพื่อ
รองรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic 
Zone – SEZ) โดยกำหนดให้เป ็นพื ้นที ่ลงทุนสำหรับ
อ ุตสาหกรรมหนักต ่าง  ๆ เช ่น ปิ โตรเคม ีและเหล็ก 
อุตสาหกรรมสินค้าไฮเทคจำพวกอิเล็กทรอนิกส์ ไอทีและ
การสื่อสาร แต่ละเขตจะมีการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกและ
ระบบการขนส่งทั้งถนนและระบบรางเพื่อรองรับการผลิต
ของภาคอุตสาหกรรม ทั้งนี้กฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ประกาศใช้ครั ้งแรกในสมัยช่วงเปลี ่ยนถ่ายอำนาจจาก
รัฐบาลชุดเดิมเป็นรัฐบาลพลเรือน ในเดือนมีนาคม 2554 
 เม ียนมาได ้จ ัดต ั ้ ง เขตเศรษฐก ิจพ ิ เศษขึ้น 
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 
 จากเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษดังกล่าวข้างต้น 
เขตเศรษฐกิจพิเศษของเมียนมาร์ที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนา
ประเทศและภาค (ภาคกลาง) ของไทยคือ เขตเศรษฐกิจ
พิเศษทวาย (Dawei SEZ) ตั ้งอยู ่ในมณฑลตะนาวศรี มี
ขนาดพื้นท่ี 400,000 ไร่ หรือ 250 ตารางกิโลเมตร โอกาส
ของประเทศไทยที่จะเชื่อมโยงพื้นที่ดังกล่าวที่บ้านพุน้ำ
ร้อน จังหวัดกาญจนบุรี ที่รัฐบาลไทยได้ประกาศเป็นเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี ซึ่งสถาบันวิจัยเศรษฐกิจ
สำหร ับอาเซ ียนและเอเช ียตะว ันออก (Economic 
Research Institute for ASEAN and East Asia: ERIA) 
ระบุว่า การเชื่อมโยงกับโครงการทวายจะเพิ่มผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ให้กับไทยได้ถึงร้อยละ 
1.90 ต่อปี จะเปลี่ยนเป็นระบบเศรษฐกิจเน้นมูลค่า และ
สำนักงานเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระบุว่า โครงการ
ทวายจะสนับสนุนการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทาน (Supply 
Chain) ในสาขาอุตสาหกรรมของภูมิภาคเพื่อเป็นฐานการ

ผลิตอุตสาหกรรมหนักและอุตสาหกรรมของไทยในอนาคต 
โดยเฉพาะการเป็นแหล่งผลิตเหล็กต้นน้ำ 
 ส่วนเขตเศรษฐกิจพิเศษติละวา (Thilawa SEZ) 
ครอบคลุมพื้นที่ 2,400 เฮกตาร์ (ประมาณ 1.5 หมื่นไร่) 
ตั้งอยู่ระหว่างเขต Thanlyin และเขต Kyauktan ใกล้กับ
เมืองย่างกุ้ง โดยรัฐบาลเมียนมาและรัฐบาลญี่ปุ่นไดล้งนาม
ในบันทึกความเข้าใจที่จะร่วมกันพัฒนาโครงการเมื่อเดือน
ธันวาคม 2555 โดยเป็นการร่วมลงทุนระหว่างรัฐบาล
เมียนมาซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 และบริษัทเอกชน
ญ ี ่ป ุ ่น 3 แห ่ง ค ือ บร ิษ ัท Mitsubishi Corp. บร ิษัท 
Marubeni Corp. และบริษัท Sumitomo Corp. ซึ ่งถือ
หุ้นรวมกันในส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 49 นับเป็นโครงการ
นำร่องขนาดใหญ่ด้านการลงทุนของญี่ปุ่นที่มีวัตถุประสงค์
เพ ื ่อกล ับเข ้ามามีบทบาทอีกครั ้งในเมียนมา  ซึ ่งเขต
เศรษฐกิจพิเศษติละวามีอิทธิพลต่อการพัฒนาประเทศ
และภาค (ภาคเหนือ) ของไทย คือ ด้านด่านพรมแดน
อำเภอแม่สอด จ ังหวัดตากที ่ เป ็นประตูการค้าที ่จะ
เชื่อมโยงเข้าสู่ตลาดหลักผู้บริโภคชาวเมียนมาขนาดใหญ่
มากถึง 50 ล้านคน 
 นอกจากเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและรัฐบาล
เมียนมาร์ยังได้จัดตั ้งเขตพัฒนาอุตสาหกรรม ปัจจุบัน
จำนวนท ั ้ งส ิน 19 เขต โดยให ้ความสำค ัญก ับเขต
อุตสาหกรรมบริเวณชายแดน โดยมุ่งหวังให้พื้นที่ดังกล่าว
ก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและเป็นการกระจาย
ความเจริญเติบโตไปยังพ้ืนท่ีรอบนอกกรุงย่างกุ้ง 
 
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 
ในสังคม เพิ่มประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาลของภาครัฐ 
และเอกชนโดยเน้นการเติบโตบนการรักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติ และบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง 
มั่งคั่งยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยยุทธศาสตร์ชาติ
ท ี ่จะใช้เป ็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปี  
(พ.ศ. 2561-2580) ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  
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(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) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความ 
สามารถในการแข่งขัน เป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการ
ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บน
พื้นฐานแนวคิด 3 ประการคือ ต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน 
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 อุตสาหกรรมและ
บริการการแพทย์ครบวงจร อุตสาหกรรมและบริการ
ดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ อุตสาหกรรมและ
บริการขนส่งและโลจิสติกส์ และอุตสาหกรรมความมั่นคง
ของประเทศ 

2.3 สร้างความหลากหลายด้าน
การท่องเท่ียว มุ่งพัฒนาธุรกิจด้านการท่องเที่ยวให้มีมูลค่า
สูงเพิ่มมากยิ่งขึ้น ด้วยอัตลักษณ์และวัฒนธรรมไทย  นำ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาอำนวยความสะดวกแก่
นักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม รวมถึงคนพิการและผู้สูงอายุ การ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวพำนักระยะยาว ตลอดจนส่งเสริม
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบนิเวศ และทรัพยากรที่
เอื ้อต่อการเติบโตของการท่องเที ่ยวที ่มีคุณภาพ 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 เชื ่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้
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 โดยเฉพาะช่วงวัยแรงงานที่ 
เป ็นต ัวข ับเคลื ่อนเศรษฐกิจของประเทศ จะต้องยก 
ระดับศักยภาพ ทักษะ พัฒนาความรู้ แรงงานฝีมือ ความ
ชำนาญพิเศษแรงงาน ให้เหมาะสมกับงาน เพื่อให้เกิด
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  
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(5) ย ุทธศาสตร ์ด ้านการสร ้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีว ิตที ่ เป ็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม  
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 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคม
เศรษฐกิจสีเขียว  

5.2 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคม
เศรษฐกิจภาคทะเล  

5.3 พัฒนาพ้ืนท่ีเมือง ชนบท เกษตรกรรม
และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโต
อย่างต่อเนื่อง  

5.4 พัฒนาความมั่นคงน้ำ พลังงาน และ
เกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

(6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีโดยภาครัฐต้อง
มีขนาดที ่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ ต้องพร้อมที่จะ
ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา 
โดยเฉพาะอย่างยิ ่งการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูล
ขนาดใหญ่ ระบบการทำงานท่ีเป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้
อย่างคุ้มค่า 

 
ที่มา : สำนกังานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
รูปที่ 2.2.1-1 กรอบการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

(พ.ศ. 2561-2580) 

2) ไทยแลนด์ 4.0 
ไทยแลนด์ 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบาย

การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ โมเดลพัฒนา
เศรษฐกิจ ของรัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช.) ที ่บร ิหารประเทศบนวิสัยทัศน์ 
“มั ่นคง มั ่งคั ่ง และยั่งยืน” โดยมีภารกิจสำคัญในการ
ขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เพื่อปรับแก้ จัดระบบ 
ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญ 

สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ ๆ ที่
เปลี่ยนแปลงอย่างเร็วรุนแรงในศตวรรษท่ี 21 ได้  

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

(1) กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยี 
ชีวภาพ เช่น สร้างเส้นทางธุรกิจใหม่ (new startups) 
ด้านเทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีอาหาร เป็นต้น 

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

(3) กล ุ ่มเคร ื ่องม ือ อ ุปกรณ์อ ัจฉร ิยะ
หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ควบคุม เช่น เทคโนโลยีหุ่นยนต์ เป็นต้น 

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

(5) กล ุ ่ ม อ ุ ต ส าหกร รมส ร ้ า ง สรรค์
วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง เช่น เทคโนโลยีการ
ออกแบบ ธุรกิจไลฟ์สไตล์ เทคโนโลยีการท่องเที่ยว การ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริการ เป็นต้น 

 
รูปที่ 2.2.1-2 โมเดลประเทศไทย 1.0 ถึง 4.0 

3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาประเทศในแต่ละช่วง
ระยะเวลา 5 ปี โดยนับตั ้งแต่ปี พ.ศ. 2504 ที ่ม ีการ
ประกาศใช้แผนดังกล่าวเป็นครั ้งแรก มาจนถึงปัจจุบัน 
มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมาแล้วทั้งหมด 
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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 

แผนฉบ ับน ี ้ ไ ด ้ ก ำหนดย ุทธศาสตร์  
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 ซึ ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่ 12 ได้มีการกำหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไว้ 10 ประการ ซึ ่งเป็น
กรอบแนวทางการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะยุทธศาสตร์
ที่ 9 ว่าด้วยการพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ  
ที่มีกำหนดแนวทางการพัฒนาพื้นที่ภาคเพื่อตอบสนอง
เป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามที่กำหนดไว้ 
มีสาระสำคัญดังนี้ 

(1) ยุทธศาสตร์ที ่ 1 การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  

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

(3) ย ุทธศาสตร ์ท ี ่  3 การสร ้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

(4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

(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 ิชอบและ 
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย  

(7) ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ มุ่งเน้นการขยายขีดความ 
สามารถและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพื่อรองรับการ
ขยายตัวของเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจหลัก และส่งเสริม
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคม 

(8) ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

(9) ยุทธศาสตร์ที ่ 9 การพัฒนาภาค เมือง 
และพื ้นที ่เศรษฐกิจ การพัฒนาภาค เมือง และพื ้นที่
เศรษฐกิจ ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 นี้มุ่งเน้นการพัฒนา
และเร่งดำเนินการในประเด็นท้าทาย ได้แก่การสร้างความ
เข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐาน
การผลิตและบริการใหม่ที่สร้างรายได้สำหรับประชาชนใน
ภาค การพัฒนาเมืองให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ การพัฒนา
และฟื้นฟูพ้ืนท่ีบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกให้รองรับการ
ขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างมีสมดุล 
และการบร ิหารจัดการพื ้นท ี ่ เศรษฐก ิจชายแดนให้
เจริญเติบโตและแข่งขันได้อย่างยั ่งยืน ซึ ่งมีประเด็น
สำคัญๆ ที ่เกี ่ยวข้องกับการพัฒนาพื ้นที ่ภาค คือ การ
พัฒนาภาคเพื ่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจาย
ตัวอย่างทั่วถึง และการพัฒนาเมือง 

(10) ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศเพื่อการพัฒนา ทางการค้าและการลงทุนทาง
เศรษฐก ิจ ความร ่วมม ือเพ ื ่อการพ ัฒนาทางส ังคม 
สิ่งแวดล้อมและความร่วมมือด้านความมั่นคงในมิติต่าง ๆ 
ในทุกกรอบความร่วมมือท้ังระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และ
ระดับโลก  

โดยแผนฉบับนี้ได้กำหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ที่มุ่งเน้นการสร้าง
ความเข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยาย
ฐานการผลิตและบริการใหม่ท ี ่สร ้างรายได ้สำหรับ
ประชาชนในภาค การพัฒนาเมืองให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ 
การพัฒนาและฟื้นฟูพ้ืนท่ีบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกให้
รองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอยา่ง
มีสมดุล และการบริหารจัดการ พื้นที่เศรษฐกิจชายแดนให้
เจริญเติบโตและแข่งขันได้อย่างยั ่งยืน รวมทั้งการเพิ่ม
ประสิทธิภาพกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคและเมือง
ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 



 

2-19 

 

ที่มา: สำนกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
รูปที่ 2.2.1-3 กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมายแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด

ภาคกลาง พ.ศ. 2557-2560 
จากการรวบรวมข ้อม ูลโดยที ่ปร ึกษา 

พบว่า ภาคกลางจะต้องเผชิญกับการเปลี ่ยนแปลง 
ด้านเศรษฐกิจ ส ังคม และทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ ่งแวดล้อมที ่ เก ิดขึ ้นอย่างรวดเร ็ว ทำให้ภาคกลาง
จำเป็นต้องปรับตัวและกำหนดทิศทางการพัฒนาภาค
กลางโดยให้ความสำคัญกับการเป็น ฐานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมชั้นนำของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ศูนย์รวม
การผลิตอาหารและการท่องเที่ยวของเอเชีย ศูนย์การค้า
และการขนส่งสินค้าสู ่อินโดจีนและนานาชาติ สังคมมี
ความเป็นธรรมและสมานฉันท์ และทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเหมาะสมต่อการดำรงชีวิต ซึ่งบทบาทและ
ทิศทางการพัฒนาท่ีสำคัญ มีดังนี้ 

(1) บทบาทการพัฒนาภาคกลาง 
•  เป็นฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศ  
•  เป ็นศ ูนย ์กลางการเร ียนร ู ้และ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
•  เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมแปร

รูปอาหารและเอทานอลของประเทศ 
(2) ทิศทางการพัฒนาภาคกลาง  

•  พัฒนาฐานการผลิตภาคเกษตรของ
ภาคกลางให ้ เข ้มแข ็งและย ั ่ งย ืน  โดยม ุ ่ งก ารเพิ่ม 
ประสิทธิภาพการผลิต การปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต
โดยเน้นการใช้ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย 
ทั้งที่เกี่ยวกับกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการ และ
เสริมสร้างความมั่นคงในอาชีพของเกษตรกร เพื่อสร้าง
ความมั ่นคงของอาหารและพลังงาน พัฒนาคนให้มี
คุณภาพภายใต้แนวทางการเรียนตลอดชีวิต 

•  ยกระดับคุณภาพและกระบวนการ
ผลิตสินค้าและบริการให้มีมูลค่าเพิ่มบนพื้นฐานแนวคิด
สร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรม รวมทั้งต่อยอดองค์
ความรู้เพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน โดยมีแนวทาง

ดำเนินการสร้างความเป็นธรรมในสังคมและความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

•  พ ัฒนาศ ักยภาพและยกระดับ
ค ุณภาพชีว ิตของประชาชนให ้ม ีความร ู ้ค ู ่ค ุณธรรม  
มีสุขภาพแข็งแรงและสามารถช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสให้
พึ่งตนเองได้มากข้ึน การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

•  พัฒนาระบบเคร ือข่ายคมนาคม
ขน ส ่ ง แ ล ะ ส ิ ่ ง อ ำ น วย ค ว า ม ส ะ ด วก ทา ง ก า ร ค้ า 
ที่เชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจชายแดน รวมทั้งยกระดับ
ความสามารถของผู้ประกอบการและพนักงานในการทำ
ธุรกิจการค้าข้ามประเทศ เพื่อสนับสนุนการเปิดประตู
การค้าเข้าไปครองตลาดในประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 

5) แผนยุทธศาสตร์การค ้ากลุ ่มจ ังหวัด 
18 กลุ่ม ระยะ 5 ปี 

กระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมกับสถาบันบัณฑิต
พัฒนาบริหารศาสตร์ (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 

ภาคกลางถูกจัดอยู่ใน 3 กลุ่ม และได้รับ
การกำหนดตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ทางการค้า (Trade 
Strategic Position)  ในแผนย ุทธศาสตร ์การค ้ากลุ่ม
จังหวัด 18 กลุ่ม ระยะ 5 ปี โดยกระทรวงพาณิชย์ ให้มี
บทบาททางการค้าดังนี ้

(1) กล ุ ่มจ ังหว ัดภาคกลางตอนบน 1 
(พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี ปทุมธานี สระบุรี) กำหนดให้
เป็นคลัสเตอร์อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เมือง
นวัตกรรมด้านอาหาร แหล่งองค์ความรู้ด้านการศึกษา
นวัตกรรม และโลจิสติกส์,  

(2) กล ุ ่มจ ังหว ัดภาคกลางตอนบน 2 
(ลพบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง) เป็นฐานการผลิตอาหาร
เพื่อสุขภาพ 

(3) กล ุ ่มจ ังหว ัดภาคกลางตอนกลาง 
(สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครนายก สมุทร- 
ปราการ) เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมสีเขียว การท่องเที่ยว
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และประตูสู่อาเซียนและโลก  
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(4) กล ุ ่มจ ังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 
(นครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี) เป็นศูนย์กลาง
การค้าและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์แห่งภาคตะวันตก  

(5) กล ุ ่มจ ังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 
(เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม) 
เป็นศูนย์กลางการค้าสินค้าประมงแปรรูป สินค้าเกษตร 
และการท่องเที่ยวนานาชาติ 

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 ว้ ก ่ อน  (Precautionary 
Principle) เป็นหลักการจัดการเชิงรุกที่เน้นการป้องกัน
ผลกระทบล่วงหน้า 

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

• ผ ู ้ ไ ด ้ ร ั บ ผลประ โ ยชน ์ เ ป ็ นผู้ 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 และความถู 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
คุณค่าระบบนิเวศ (PES) และส่งเสริมองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงรุก และการมีส่วนรว่ม
และสร้างภูมิปัญญาร่วมกันของภาคส่วนต่าง ๆ ให้เกิดการ
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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
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคใต้ พ.ศ. 2560–
2564 

ภาคใต้มีประเด็นที่มีความสำคัญใน
ระดับพื้นที่ซึ่งควรดำเนินการเร่งด่วนและผลักดันในระดับ
นโยบาย (Flagship Projects) ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม คือ 
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 
ของแผน ฯ โดยมีโครงการเร่งด่วนในการจัดการปัญหา 5 
โครงการ คือ 1) โครงการศึกษาและจัดระบบกลุ่มหาด 

(Littoral Cell) 2) โครงการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ส่งผล
กระทบทางลบต่อระบบนิเวศชายฝั่ง 3) โครงการพัฒนา
กฎหมายควบคุมก่อสร ้างชายฝั ่งทะเล 4) โครงการ
ศึกษาวิจัยด้านสมุทรศาสตร์ และ 5) โครงการศึกษา
แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่ง ซึ ่งทุก
โครงการจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี 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 เริ่มจากการผลกัดันของธนาคาร
พัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) ภายใต้
กลยุทธ์ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงการระเบียง
เศรษฐกิจ ในปี พ.ศ. 2541 โดยกำหนดการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนใส่ในแผนปฏิบัติการเพื ่อการ
เปลี่ยนระเบียงการขนส่ง (Transport Corridors) ให้เป็น
ระเบียงเศรษฐกิจ (Economic Corridors) มีประกาศ
กำหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตามหลักเกณฑ์
และจัดลำดับความสำคัญของพื้นที่ชายแดนที่มีศักยภาพ
และเหมาะสมพัฒนาเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
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 
นราธิ ว าส  เ ช ี ย งร าย  นครพนม  และกาญจนบ ุ รี  
ประกอบด้วย 12 อำเภอ 55 ตำบล (เริ่มดำเนินการในปี 
2559) 

กรอบแนวคิดในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษของไทย กนพ. ได้กำหนดแผนการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษ โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญให้เกิดการ
กระจายความเจริญสู่ภูมิภาคโดยใช้โอกาสจากอาเซียน  
ลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน และเสริมสร้างความมั ่นคงในพื ้นที ่บริเวณ
ชายแดน รวมทั้ง เพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการ
เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน 
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ความท้าทายด้านกฎหมายและนโยบาย 
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนทั้ง 10  แห่งของประเทศไทย
โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. เกิดขึ้นเพื่อ
กระตุ้นเศรษฐกิจของพื้นที่ชายแดนด้อยพัฒนา และเพื่อ
พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่อาศัยในบริเวณ
นั้น แต่ทว่า กระบวนการได้มาและจัดการที่ดินทั้งพื้นที่ป่า
และพื้นที่สาธารณะเพื่อใช้ประโยชน์เป็นเขตเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดนสร้างก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่าง
ชาวบ้านกับรัฐบาล ซึ่งกลไกการตัดสินใจโดยมากเกิดขึ้น
จากภาครัฐ ขาดการมีส่วนร่วมของคนท้องถิ่น ส่งผลให้เกดิ
ความขัดแย้งในพ้ืนท่ี นำไปสู่ข้อร้องเรียนต่าง ๆ และทำให้
เกิดความล่าช้าในการพัฒนา ด้วยพัฒนาการด้านกฎหมาย
และกลไกทางนโยบายที่อำนวยความสะดวกให้เกิดเขต
เศรษฐกิจพิเศษ แต่ก็ได้รับการต่อต้านจากองค์กรภาค
ประชาสังคม ชุมชน และหน่วยงานท้องถิ่นที ่ระบุว่า 
นโยบายที่ประกาศใช้ส่วนใหญ่เอื้อต่อความต้องการของ
นักลงทุนมากกว่าความต้องการของคนในท้องถิ่น 

 

รูปที่ 2.2.2-1 พ้ืนที่การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

2) เขตเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์
ด้านอุตสาหกรรม 

นโยบายที่สำคัญประการหนึ่งของรัฐบาล 
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 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  

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพ ิ เศษในร ูปแบบ   
คลัสเตอร์ จัดตั้งขึ้นเพื่อยกระดับพื้นท่ีที่มีศักยภาพและเปน็
ฐานการผลิตในอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อรองรับกิจการ
ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และอุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดยจะ
มีการเชื่อมโยงขององค์ประกอบต่าง ๆ ในลักษณะคลัส
เตอร์ เพื่อให้มีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้นสำหรับ
พื้นที่เป้าหมายในการพัฒนาประกอบด้วย 

(1) กลุ่มซุปเปอร์คลัสเตอร์ เป็นคลัสเตอร์
สำหรับกิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นอุตสาหกรรม
แห ่งอนาคต เช ่น คล ัสเตอร ์ยานยนต ์และช้ิ นส ่วน  
คลัสเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์
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 คล ัสเตอร์เครื่ องใช้ไฟฟ้าและ
อ ิ เล ็กทรอนิกส ์  คล ัสเตอร ์ป ิ โตรเคม ีและเคมีภ ัณฑ์        
คลัสเตอร์แปรรูปอาหาร และคลัสเตอร์แปรรูปยางพารา 
(ไม่รวมไม้ยาง) 

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

(2.1) กลุ่มคลัสเตอร์เกษตรแปรรูป ซึ่ง
มีจานวนพ้ืนท่ีเป้าหมาย 19 จังหวัด ได้แก่ 

• ภาคเหนือ จำนวน 4 จังหวัด 
ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง และลำพูน โดย
เน้นอุตสาหกรรมการแปรรูปผักผลไม้ และสมุนไพร 

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

• ภาคกลาง จำนวน 4 จังหวัด 
ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ 
โดยเน้นอุตสาหกรรมแปรรูปจากอ้อย สับปะรด และยางพารา 
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• ภาคตะว ั นออก จำนวน  
3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด โดยเน้น
อุตสาหกรรมแปรรูปผลไม้ และยางพารา 

• ภาคใต ้  จำนวน 4 จ ังหวัด 
ได้แก่ จังหวัดชุมพร สุราษฏร์ธานี กระบี่ และสงขลา โดยเน้น
อุตสาหกรรมแปรรูปปาล์มน้ำมัน อาหารทะเลแปรรูป และ
ยางพารา 

(2.2) กลุ่มคลัสเตอร์สิ่งทอและเครื่อง 
นุ่งห่ม มีจำนวนพื้นที่เป้าหมาย 9 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพ 
มหานคร จังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สมุทรสาคร 
ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแก้ว โดยเน้น
อุตสาหกรรมผลิตเส้นใยธรรมชาตหิรือเสน้ใยประดิษฐ์ การ
ผลิตด้ายหรือผ้า การฟอกย้อม/พิมพ์/แต่งสำเร็จการผลิต
เครื่องนุ่งห่มและเครื่องแต่งกาย รวมทั้งการออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ 

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 และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ 
อาทิ การยกเว้นอากรนำเข้าเครื ่องจักรและวัตถุดิบ 
นอกจากนี้ บีโอไอยังให้ส่งเสริมแก่กิจการสนับสนุนที่จะ
ช่วยพัฒนา คลัสเตอร์ให้ม ีความเข้มแข็งอีกกว่า 10 
ประเภทกิจการ อาทิ กิจการขนส่งสินค้าสำหรับเรือ
บรรทุกสินค้า กิจการสนามบินพาณิชย์ กิจการขนส่งทาง
ราง กิจการศูนย์กระจายสินค้าระหว่างประเทศด้วยระบบ
ที่ทันสมัย กิจการวิจัยและพัฒนา เป็นต้น 

3) แผนพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานด้าน
คมนาคมขนส่งของไทย 

แผนพ ัฒนาโครงสร ้ างพ ื ้ นฐานด ้ าน
คมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558-2565 มีวัตถุประสงค์
เพื ่อเป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาภาคคมนาคมขนส่ง
ของประเทศ ในระยะ 8 ปี ซึ่งเป็นกลไกในการขับเคลื่อน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 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 
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รูปที่ 2.2.2-2 สรุปแผนงานโครงการที่สำคัญต่อการพัฒนาพ้ืนที่ 
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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
นวัตกรรมสำหรับการพัฒนาผลผลิตด้านต่าง ๆ ทั้งด้าน
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการบริการ ที่ส่งเสริมให้
ประเทศสามารถพึ่งพาตนเองให้สามารถเป็นหนึ่งในผู้นำ
ของโลกได้ในอนาคต พัฒนาเมืองท่ีสนับสนุนให้เกิดความรู้
และการเพิ่มมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจ โดยมีความพร้อม
ของโครงสร้างพื้นฐานและระบบสารสนเทศเมืองเพื่อการ
สร้างสรรค์ 

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

(5) ยุทธศาสตร์เมืองและชนบทพอเพียง 
ประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาพื้นที่ 
การพัฒนาพื้นที่เมืองและชนบทให้เกิดความสมดุล ให้มี
ความเชื่อมโยงเกื้อกูลซึ่งกันและกัน มีการบริการสาธารณะ
ที่เพียงพอและทั่วถึง 

 

2) นโยบายรายสาขาท่ีสำคัญ ดังต่อไปนี้ 
(1) นโยบายการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

พื้นที่ชุมชน  
▪ กำหนดขอบเขตเมืองให้ชัดเจน 

เพื่อควบคุมการขยายตัวของพื้นที่เมืองโดยใช้แนวกันชนสี
เข ียวและเน้นการใช้ประโยชน์ท ี ่ด ินในเม ืองให ้ เต็ม
ประสิทธิภาพทำเมืองให้กระชับ จัดหาที่โล่งว่างและพื้นที่สี
เขียวภายในเมืองเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความน่า
อยูใ่ห้กับเมือง 

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 
▪ กระจายความเจริญจากกรุงเทพ 

มหานครและปริมณฑลสู่ภาคต่าง ๆ โดยสร้างความสมดุล
ของการพัฒนาเมืองเพื ่อลดปัญหาเมืองโตเดี ่ยวของ
กรุงเทพมหานครและส่งเสริมศักยภาพของเมืองศูนย์กลาง
ในภาคต่าง ๆ ให้มีขีดความสามารถในการรองรับการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจและประชากร 

▪ ส่งเสริมการพัฒนาเมืองอย่างเป็น
ระบบ โดยจัดลำดับความสำคัญของเมืองตามองค์ประกอบ 
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บทบาทหน้าที่ และศักยภาพของเมือง พัฒนาเมืองและการ
เช่ือมโยงของเมืองโดยใช้ระบบกลุ่มเมือง 

▪ พัฒนากร ุงเทพมหานครเป็น
ศูนย์กลางของภูมิภาคและเป็นเมืองระดับโลก ให้เกิดการ
พัฒนาเกื้อกูลอย่างมีประสิทธิภาพ 

▪ ส่งเสริมและพัฒนาเมืองน่าอยู่ 
โดยพัฒนาเมืองและชนบทให้มีความสมดุลระหว่างการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

(3) นโยบายการคมนาคมขนส่ง 
▪ พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้

สมบูรณ์ท ุกระบบมีประสิทธ ิภาพได้มาตรฐานสากล 

ประหยัด ปลอดภัย สะดวกสบายและทั่วถึง โดยสนับสนุน
ก า รขนส ่ ง ต ่ อ เน ื ่ อ งหลายร ู ปแบบ  ( 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 ผังภาคกลาง พ.ศ. 2600 
การวางผังภาคกลาง เป็นผังแม่บทการพัฒนา

พื้นที่เชิงกายภาพ ที่บูรณาการในสาขาต่างๆ อย่างเป็นองค์
รวม เพื่อใช้เป็นกรอบนโยบายและทิศทางการพัฒนาพื้นที่
ให้กับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ซึ่งกระบวนการวางผังภาค
คำนึงถึงศักยภาพ โอกาสการพัฒนาพื้นที่ และสอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชน เพื่อนำไปกำหนดวิสัยทัศน์และ
นโยบายการพัฒนาพื้นที่ อันจะนำไปสู่การพัฒนาเมืองและ
ชนบทอย่างสมดุลและยั่งยืน 

ผังภาคกลางได้วางวิสัยทัศน์ “ภาคกลางเป็น
ภาคที ่ใช ้พล ังงานทดแทน เพื ่อการขนส ่งและการใช้
ช ีว ิตประจำว ันเป ็นน ิ เวศนคร (Eco Energy City) เป็น 
Holistic Approach ที่คนรุ่นใหม่อยู่กับความทันสมัย แต่ไม่
ทำลายอดีต ทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปกรรม และประชาชน
มีส่วนร่วมในการวางแผน กำหนดแนวคิด และมีองค์ความรู้
ในการบูรณาการอย่างหลากหลายในระดับชุมชนและระดับ
พื้นที่ มีฐานเศรษฐกิจที่ครบวงจรและใช้เทคโนโลยีสูงในการ
ควบคุมมลพิษ ด้านการเกษตรปลอดสารพิษ อุตสาหกรรม
เหล็ก วัสดุก่อสร้าง อิเล็กโทรนิกส์ การท่องเที ่ยวด้าน
ประวัติศาสตร์ที่เป็นมรดกโลก การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
และชายฝั่งทะเลแห่งหนึ่งของประเทศ” 

สำหรับยุทธศาสตร์การพัฒนาพื ้นที ่ภาคกลาง 
ประกอบด้วย 

1) ยุทธศาสตร์การรองรับการกระจายความ
เจริญจากภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จัดระเบียบ
และกำหนดแผนการใช้ประโยชน์ที ่ด ินให้เหมาะสมกับ
ศักยภาพของพื้นที่ และเพียงพอในการรองรับการกระจาย
ความเจริญด้านเศรษฐกิจ สังคม และประชากร 

2) ยุทธศาสตร ์การพัฒนาตามบทบาท และ
ศักยภาพของพื้นที่เพื่อความสมดุลและยั่งยืน การพัฒนา
พื้นที่เมืองและชนบทตามบทบาทอย่าสมดุลบนพื้นฐานการ
มีส่วนร่วมของประชาชน กำหนดพื้นที่อนุรักษ์วัฒนธรรม
และป่าไม้ 

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเมืองกลุ่มพื ้นที่ 
และเครือข่ายเมืองชนบท สร้างระบบโครงข่ายคมนาคม
เชื่อมโยง และเข้าถึงพื้นที่อย่างทั่วถึง โดยเน้นการขนส่งทาง
บก ทางน้ำ และระบบโลจิสติกส์ที่ครบวงจร 

4) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อรองรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน กำหนด
ศูนย์วิจัยพัฒนาองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ เพื่อกระจายและใช้
เทคโนโลยีให้เกิดผลประโยชนท์างเศรษฐกิจและสังคม 

5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
เป็นชุมนและสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตคน ซึ่งสามารถ

มีวิถีชีวิตปรับเปลี่ยนได้ตามกระแสโลกาภิวัตน์ พร้อมทั้ง
รักษาสภาพแวดล้อมชุมชน 

การติดตามสถานการณ์พ้ืนที่เปรียบเทียบกับ
ผังภาค 2600 
ผังภาคกลางเป็นการพัฒนาเมืองและชนบทให้

น่าอยู่และยั่งยืน บนฐานเศรษฐกิจแบบพอเพียง พัฒนา
เพื่อชีวิตของประชาให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น มีความอยู่ดีมีสุข 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อุดมสมบูรณ ์ด้วย
ทรัพยากรธรรมชาติ มีการอนุรักษ์ประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรม โดยให้เป็นภาคที่มีเศรษฐกิจดี มีการกระจาย
รายได้เท่าเทียมและทั ่วถึงในทุกกลุ่มสังคมภายใต้การ
บริหารจัดการที่ดีของรัฐ นำไปสู่การพัฒนาที่น่าอยู่และ
ยั่งยืนอย่างแท้จริง 

1) การติดตามด้านวิสัยทัศน์ของผังภาค
กลาง 2600 

วิสัยทัศน์การพัฒนาเมืองของผังภาคกลาง
เป็นวิสัยทัศน์ที่กำหนดขึ้นเพื่อการพัฒนาเป็น “เมืองน่าอยู่
อย่างยั่งยืน” ซึ่งหมายถึงพื้นที่เมืองที่มีความครบถ้วนของ
การบริการ มีความเท่าเทียม มีงานทำ มีสิ ่งแวดล้อมที่
สวยงาม มีประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นที่
ภาคภูมิใจของประชาชน 

โดยวิสัยทัศน์ของภาคกลางได้ถูกวางไว้ให้
มีความเหมาะสม สอดคล้องกับบทบาทและวิสัยทัศน์ของ
ประเทศไทย โดยแบ่งเป็นระยะเวลาที่แตกต่างกันไปดังนี ้

 วิสัยทัศน์ในการพัฒนาระยะ 5 ปี ระหว่าง 
พ.ศ. 2551-2555  

กำหนดให้ภาคกลางเป็นแหล่งผลิตทางการ
เกษตรปลอดสารพิษ เป็นส่วนหนึ่งของแหล่งท่องเที่ยว
ด้านประวัติศาสตร์และธรรมชาติของประเทศ เป็นพื้นที่
อนุร ักษ์ส ิ ่งแวดล้อม และเป็นประตูการค้าชายแดน 
ไทย-พม่า ซึ ่งเป็นวิสัยทัศน์ที ่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  
ของผังประเทศ ที่วางให้ประเทศไทยเป็นประตูการค้า 
(Gateway) ระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียนและจีนตอนใต้ 
โดยเป็นศูนย์กลางการผลิต ส่งออก แหล่งผลิตอาหาร
ปลอดภัย มาตรฐานสากล และอุตสาหกรรมแปรรูป
การเกษตรที ่ใช้นวัตกรรม รวมทั ้งเป็นศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยวและบริการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

นอกจากความสอดคล้องของวิสัยทศัน์ภาค
กลางที่มีต่อผังประเทศแล้วนั้น วิสัยทัศน์ของผังภาคกลาง
ย ังสนองตอบต ่อนโยบายที ่ ได ้วางไว ้ ในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแผ่งชาติฉบับที่ 10 ซึ่งอยู่ในระยะเวลา
เดียวกันอีกด้วย ทั้งประเด็นสำคัญที่ต้องคำนึงถึง การ
เตรียมการเพื่อการรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม การ
ปรับตัวเตรียมรับสำหรับการเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้ง
การเม ืองภายในประเทศ และความร่วมมือระหว่าง
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ประเทศ การเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสภาวะ
เศรษฐกิจถดถอย ไปจนถึงการแก้ปัญหาในด้านต่าง ๆ ทั้ง
ด ้านส ังคม เศรษฐกิจ และทรัพยากรธรรมชาติ โดย
วิสัยทัศน์และบทบาทของผังภาคกลางในระยะ 5 ปีนี้ได้
แสดงการให้ความสำคัญต่อประเด็นดังกล่าวเหล่านี้อย่าง
ครบถ้วน 

 ว ิส ัยท ัศน ์ในการพ ัฒนาระยะ 15 ปี  
ระหว่าง พ.ศ. 2551-2565  

ในช่วงระยะเวลา 15 ปี ผังภาคกลางได้วาง
บทบาทและวิสัยทัศน์ไว้ว่า ภาคกลางเป็นแหล่งผลิตและ
ส่งออกผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษ เป็นพื้นที่
อนุร ักษ์ที ่ เข ้มข้น มีการจัดการการใช้ประโยชน์ที ่ดิน 
อาคาร อย่างมีประสิทธิภาพ มีความน่าอยู่ตามวิถีชีวิต 
วัฒนธรรม และเศรษฐกิจชุมชน ศูนย์กลางของภาคได้รับ
การพัฒนาเป็นเมือศูนย์กลาง รวมทั้งที่อยู่ในแนวแกน และ
พื้นที่ชายแดน ชุมชนเมือง และชนบท มีความเชื่อมโยง
เป็นครือข่ายมากขึ้น เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู ้ มีความ
เข้าใจในสิทธิชุมชนและฐานทรัพยากร เพื่อดูแลจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อมอย่างยั ่งยืน เป็น 
ศูนย์พ ัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ศ ูนย ์ศ ึกษานานาชาติ  
ศูนย์วิจัยและการพัฒนาด้านการเกษตร และเป็นแหล่ง
อ ุตสาหกรรมเหล็ก ว ัสด ุก ่อสร ้าง และอุตสาหกรรม         
อิเลกทรอนิกส ์

โดยวิสัยทัศน์ระยะ 15 ปีของผังภาคกลาง
ดังกล่าว ได้ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ระยะ 15 ปีของผังประเทศ
มาอย่างสอดคล้องเหมาะสม ซึ่งวิสัยทัศน์ของผังประเทศ
ในระยะ 15 ป ี  วางไว ้ ให ้ประเทศไทยเป ็นประเทศ
อุตสาหกรรมการผลิตและบริการ บนฐานทรัพยากรและ
องค์ความรู้ของจีนเอง เป็นสังคมที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างทั่วถึง เพื่อนำไปสู่สังคมอุดมความรู้ รวมทั้งเป็นแหล่ง
อาหารชั้นนำของโลก และเป็นศูนย์กลางสุขภาพและการ
ท่องเที่ยวในระดับทวีป 

ซึ ่งในระยะ 15 ปี ภาคกลางจะเป็นส่วน
หนึ่งของการพัฒนาเป็นประเทศอุตสาหกรรมการผลิต 
และการเป็นแหล่งอาหารชั้นนำของโลก การพัฒนาภาค
กลางในช่วงเวลาดังกล่าวจะเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรม 
ตามศักยภาพที ่มีอยู่ ในแต่ละพื ้นที ่ เช่น อุตสาหกรรม
การเกษตร อ ุตสาหกรรมเหล็ก ว ัสด ุก ่อสร ้าง และ
อุตสาหกรรมอิเลกทรอนิกส์ รวมทั้งการเป็นแหล่งอาหาร
ชั้นนำของโลก โดยมความเหมาะสมของการใช้พื้นที่เมือง
ที่ไม่รุกล้ำพื้นที่เกษตรกรรมของภาคกลาง มีการจัดการ
การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ อยู่
ตามวิถีชีวิตที่แตกต่างกันไป วัฒนธรรมและเศรษฐกิจของ
ชุมชนจะได้รับการพัฒนา ศูนย์กลางของภาคจะเป็นเมือง
ศูนย์กลางร่วมทั้งในแนวเส้นทางหลักของการพัฒนา และ
พื้นที่ชายแดน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้ง

เศรษฐกจิชุมชนเมืองและชุมชนชนบท สร้างเครือข่ายและ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ เข้าใจสิทธิชุมชน ดูแลและจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

นอกจากนี้ในระยะ 15 ปี วิสัยทัศน์ภาค
กลางยังสะท้อนต่อกรอบความน่าสนใจที ่เกิดขึ ้นจาก
ประเด ็นทางนโยบายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 และ 12 อีกด้วย ทั้งประเด็น
สำคัญของการเปลี่ยนผ่านจากเศรษฐกิจยุคเก่าสู่เศรษฐกิจ
ย ุคใหม่ การปร ับตัวสู ่ เศรษฐกิจสร ้างสรรค์ แนวคิด 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และประเด็นความสำคัญ 
ด้านสิ ่งแวดล้อม ทั ้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและการ
เปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศโลก ความแข็งแรงของ
สังคมไทยทั้งด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม โครงสร้าง
ประชากร ชุมชน และสังคม ที่มีการเปลี่ยนแปลงและมี
ความหลากหลายมากข้ึน ทั้งการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจกบั
เพื่อนบ้าน หรือการพัฒนาเพื่อปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยี
ในอนาคต ทำให้ทิศทางการพัฒนามีการปรับกระบวน
ทัศน์ใหม่ให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีค่านิยมร่วม มี
เครือข่าย และการมีส่วนร่วมของประชาชนเพิ่มมากขึ้น 
ปรับปรุงโครงสร้างและกลไกการบริหารจัดการให้มีธรร
มาภิบาล สร้างสังคมสุข สงบ ปลอดภัย 

 ว ิส ัยท ัศน ์ในการพ ัฒนาระยะ 30 ปี  
ระหว่าง พ.ศ. 2551-2580  

กำหนดให ้ภาคกลาง เป ็นศ ูนย ์ กลาง
การเกษตรอ ุตสาหกรรมท ี ่ ใช ้ เทคโนโลย ีส ู ง ศ ูนย์
อุตสาหกรรมสะอาดที่ใช้เทคโนโลยีสงู ศูนย์กลางการขนส่ง
ทางบก ศูนย์วิจัยและพัฒนา (R&D) ทรัพยากรมนุษย์ ทาง
การเกษตร อุตสาหกรรม และพลังงานทดแทนที ่ใช้
เทคโนโลยีสูงและสอดคล้องกับบทบาทและทรัพยากร 
ธรรมชาติของภาคกลาง มีความสมดุลระหว่างเมืองกับ
ชนบท เป็นพื้นที่ท่ีมีศักยภาพในการเป็นฐานทางเศรษฐกิจ 
และคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงกับระบบโลจิสติกส์ ชุมชน
ขนาดเล็กจะเติบโตอย่างมั่นคงจนเป็นศูนย์กลางความ
เจริญระดับรองด้วยการวางแผนของท้องถิ่น เป็นภาคที่
สามารถผลิตพลังงานทดแทนใช้ได้เอง มีการสะสมทุนทาง
ปัญญาของท้องถิ่นมากขึ้น มีขบวนการฟื้นฟูชุมชน ท้องถิ่น 
ให้มีความเข้มแข็ง และรู้จักการจัดการการใช้ประโยชน์
ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ 

โดยวิสัยทัศน์ผังภาคกลางระยะ 30 ปี มี
ความครอบคลุมอย่างกว้างขวางในทุกประเด็น สอดคล้อง
กับผังประเทศที่วางวิสัยทัศน์ระยะ 30 ปีไว้คือ ประเทศ
ไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความสมดุลระหว่างเมือง
และชนบท เป็นศูนย์กลางการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม
และบริการที่ใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีของภูมิภาค เป็น
ศูนย์กลางการบริการและท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของ
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โลก และเป็นสังคมอุดมความรู้ ที่มีนวัตกรรมของตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

ซ ึ ่ งม ี ว ั ยท ัศน ์ ของภาคกลางม ี ความ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ระยะ 30 ปีของผังประเทศในทุก
ด้าน ทั้งด้านการพัฒนาเทคโนโลยีระดับสงู การพัฒนาด้าน
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม การพัฒนาศูนย์กลางความ
เจร ิญระด ับรอง การสะสมภ ูม ิป ัญญาของท ้องถิ่น 
กระบวนการฟื้นฟูชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง มีการ
จัดการใช้ทรัพยากรที ่ดี ทั ้งการใช้ประโยชน์ที ่ดินและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนกระบวนการมีส่วนร่วมตาม
วิถีประชาธิปไตย ทั้งนี้วิสัยทัศน์ของภาคกลาง ได้สะท้อน
ถึงประเด็นสำคัญของการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ที่
สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาในระดับประเทศได้เป็น
อย่างดี 

 ว ิส ัยท ัศน ์ในการพ ัฒนาระยะ 50 ปี  
ระหว่าง พ.ศ. 2551-2600  

ภาคกลางได้วางว ิส ัยทัศน์ในระยะยาว 
ช่วงเวลา 50 ปี ไว้โดยให้ภาคกลางเป็นภาคที่ใช้พลังงาน
ทดแทน เพื่อการขนส่งและการใช้ชีวิตประจำวันเป็นนเิวศ
นคร (Eco-Energy City) เป็น Holistic Approach ที่คน
ร ุ ่ น ใหม ่อย ู ่ ก ั บความท ันสม ัย  แต ่ ไม ่ทำลายอดีต 
ทรัพยากรธรรมชาติ และศิลปกรรม และประชาชนมีส่วน
ร่วมในการวางแผน กำหนดแนวคิดและองค์ความรู้ใน
การบูรณาการอย่างหลากหลายในระดับชุมชน และระดับ
พื ้นที ่ที ่ม ีฐานเศรษฐกิจที ่ครบวงจร และใช้เทคโนโลยี
ระดับสูงในการควบคุมมลพิษ ด้านการเกษตรปลอด
สารพิษ อุตสาหกรรมเหล็ก วัสดุก่อสร้าง อิเลกทรอนิกส์ 
และการท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ที่เป็นมรดกโลก การ
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและชายฝั ่งทะเลแห่งหนึ ่งของ
ประเทศไทย 

โดยภาพรวมของวิสัยทัศน์ของผังประเทศ
ในระยะ 50 ปี ก็มีเนื้อหาที่ครอบคลุมและมีการสอดรับ ส่ง
ต่อมาสู่ผังภาคกลางได้อย่างครอบคลุม โดยผังประเทศได้
กำหนดวิส ัยทัศน์ระยะ 50 ปีไว้ค ือ ประเทศไทยเป็น
ประเทศชั้นนำของโลกในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม
การเกษตร และเทคโนโลยีด้านอาหาร บริการด้านสุขภาพ 
และการท่องเที ่ยว ประชาชนมีส ุขภาพและชีว ิตที ่ดี  
ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่ ประเทศชาติมั่นคง และมี
การพัฒนาท่ียั่งยืน 

ซึ่งผังภาคกลางได้มีการสนับสนุนวิสัยทัศน์
ของผังประเทศไว้อย่างดีในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการ
พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรปลอดสารพิษ การเป็นภาค
แห่งอนาคตที ่วางแผนการใช้พลังงานทดแทน การให้
ประชาชนมีส่วนร่วม มีการบูรณาการอย่างหลากหลายใน
ชุมชน ปรับกระบวนทัศน์ให้เป็นแบบองค์รวม คนรุ่นใหม่

อยู่กับความทันสมัย ไม่ทำลายอดีต มีศีลธรรม คุณธรรม 
และจรรยาบรรณที่ดีในการดำรงชีวิต ซึ่งทำให้วิสัยทัศน์
ภาคกลางที่ได้วางไว้ยังมีความเหมาะสมในบางส่วน ดังนั้น
หากมีการจ ัดทำผังครั ้งใหม่ ควรมีการทบทวน และ
คำนึงถึงสถานการณ์โลกและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่
ส ่ งผลกระทบเศรษฐก ิจและส ั งคมของพ ื ้นท ี ่  เพื่ อ
ปร ับเปล ี ่ยนให ้ม ีความเหมาะสมและสอดคล ้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบันมากยิ่งขึ้น 

2) การติดตามผังนโยบายการพัฒนาพื้นที่
ภาค 

กรอบนโยบายการพ ัฒนาภาคกลาง
ประกอบด้วยการพัฒนาหลายด้าน ทั้งด้านประขากรและ
การจ้างงาน ด้านเศรษฐกิจ ด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดิน การ
พัฒนาเม ืองและชุมชน โดยม ุ ่ งเน ้นการพัฒนาแบบ
ผสมผสาน การพัฒนาหลายศูนย์กลาง และการสร้างความ
สมดุลระหว่างเม ืองและชนบท ความสมดุลระหว่าง
ประชากรและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ ความ
สมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับความยั่งยืนของ
ทรัพยากรธรรมชาติ และความสมดุลระหว่างการประกอบ
อาชีพกับการตั้งถิ่นฐาน ซึ่งเป็นกรอบนโยบายที่สืบทอด
แนวคิดการพฒันาภาคกลางมาอย่างตรงไปตรงมา 

โดยกรอบนโยบายด้านประชากร จะระบุ
ถึงรายละเอียดของประชากร กลุ่มแรงงาน การจ้างงานใน
ภาคต่าง ๆ ในด้านเศรษฐกิจจะกำหนดสัดส่วนของ
ผลิตภัณฑ์ภาคกลาง พ.ศ. 2548-2600 ด ้านการใช้
ประโยชน์ที่ดินถูกวางแนวทางเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ 
พื้นที่สงวนอนุรักษ์ และพื้นที่พัฒนา รวมทั้งมีการกำหนด
บทบาทและหน้าที่ของชุมชนตามการพัฒนาเมืองและ
ชนบทอย่างเป็นลำดับ 

สำหรับผังกลยุทธ์การพัฒนาภาคกลาง 
เป็นการนำผังนโยบายมาบูรณาการ โดยมีการกำหนด
แผนงานโครงการ เป้าหมายด้านกิจกรรม พื ้นที ่และ
ระยะเวลาให้มีความชัดเจนและสอดคล้อง โดยแบ่งเป็น
ระยะเวลาแต่ละช่วงเวลาคือ 5 ปี 10 ปี และ 15 ปี โดย 
กลย ุทธ ์ ในแต ่ละระยะเวลาม ีการต ่อ เช ื ่ อมก ันใน
รายละเอียดที่แตกต่างกันไป ผลที่คาดว่าจะได้รับของผัง
ภาคกลางกำหนดให ้ม ีรายละเอ ียดสอดคล ้องตาม
ระยะเวลาที่กลยุทธ์กำหนดคือ ระยะ 5 ปี ระยะ 10 ปี 
และระยะ 15 ปี ซึ่งเป็นผลผลิตที่เป็นรูปธรรมในลักษณะ
ของการพัฒนา การเกิดของการพัฒนาที่จับต้องได้ และ
การกระทำที่เกิดขึ ้นในระยะเวลานั ้น โดยรายละเอียด
ประกอบด้วย การพัฒนาแหล่งผลิตเกษตรกรรมปลอด
สารพิษ การพัฒนาอุตสาหกรรมแปรร ูปการเกษตร 
อุตสาหกรรมเหล็ก และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การ
พัฒนาการท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์พื ้นที่ภาคกลาง
ตอนบน การพัฒนาการท่องเที ่ยวด้านธรรมชาติพื ้นที่



 

2-31 

ชายฝั่งทะเลตะวันตก การเป็นประตูการค้าชายแดนไทย-
พม่า และการบรรเทาและป้องกันภัยธรรมชาติ 

ผังภาคกลางกำหนดให้มาตรการที่ใช้เป็น
มาตรการสนับสนุนการพัฒนา ซึ่งรายละเอียดแบ่งตาม
ระยะเวลาของกลยุทธ์ โดยมีรายละเอียดสอดคลอ้งกันตาม
ระยะเวลา 5 ปี ระยะ 10 ปี และระยะ 15 ปี เป็นที่สังเกต
ได้อย่างชัดเจนว่าผังภาคกลาง ใช้มาตรการในกลยุทธ์แต่
ละช่วงเวลาเป็นมาตรการเชิงบวกทั ้งสิ ้น ทั ้งด้านการ
สนับสนุน ส่งเสริมพัฒนา ฟื ้นฟู อำนวยความสะดวก 
ช่วยเหลือ ซึ่งเป็นมาตรการที่ตรงกับราบละเอียดเนื้อหา
มาตรการสนับสนุนการพัฒนาที่กำหนดไว้ ตัวอย่าง เช่น 
การให้ความรู้แก่เกษตรกรด้านเกษตรอินทรีย์ โดยรัฐต้อง
ให้ความช่วยเหลือด้านการตลาดของผลผลิต และข่าวสาร

ความเคลื่อนไหวด้านการเกษตร การสนับสนุนการพัฒนา
ความเข้มแข็งขององค์กรการเกษตร การพัฒนาสิ่งอำนวย
ความสะดวกด ้านการท่องเท ี ่ยวต ่าง  ๆ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ และความเข้มแข็งของชุมชนเมือง และ
ชุมชนชนบทอย่างเข้มแข็ง การออกมาตรการส่งเสริม 
สนับสนุน และการลงทุนให้กับโรงงานอุตสาหกรรมแปร
รูปผลิตผลทางการเกษตร หรือปศุสัตว์ หรือประมง และ
การฟื้นฟูและสนับสนุนการจัดงานประเพณี วัฒนธรรม
พื้นบ้านดั้งเดิมที่เป็นเอกลักษณ์ และสร้างค่านิยมในการ
สืบสานมรดกทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาชาวบ้านทั้งนี้
มาตรการส่วนใหญ่ของผังภาคกลาง จะเป็นมาตรการที่
เน ้นไปในหน่วยงาน หร ือองค์กรภาคร ัฐเป ็นผ ู ้ร ิ เริ่ม
ดำเนินการ หรือทำให้เกิดขึ้นอย่างชัดเจน 
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ที่มา : ผังภาคกลาง พ.ศ. 2600, กรมโยธาธกิารและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 

รูปที่ 2.3.2-1 ผังนโยบายการพัฒนาภาคกลาง 
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2.4 โอกาส ศักยภาพ และข้อจำกัดการ
พัฒนาพ้ืนที่ 
2.4.1 ด้านเศรษฐกิจ ประชากร สังคม 

แรงขับเคลื่อนจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ทำให้ภาคกลางจะมีความพร้อมด้านระบบคมนาคม
พื ้นฐานที ่จะรองร ับการพัฒนาจากกร ุงเทพฯ และ
ปริมณฑล และภาคอื ่น ๆ ของประเทศไทย ตลอดจน
เศรษฐกิจอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากสถานการณ์
ดังกล่าวส่งผลต่อแนวโน้มด้านเศรษฐกิจท่ีสำคัญดังนี ้
 1) เศรษฐกิจ 
  ภายใต้แนวโน้มการเปลี ่ยนผ่านอำนาจ
และความมั่งคั ่งทางเศรษฐกิจมายังประเทศในภูมิภาค
เอเชียเพิ่มขึ้น รวมทั้งการรวมตัวเป็นศูนย์กลางทางการเงิน
ในภูมิภาคต่าง ๆ ในช่วงที่ผ่านมา ตลอดจนกรอบความ
รวมมือระหว่างประเทศทั ้ง ASEAN, GMS, ACMECS, 
BIMSTEC, โครงการ OBOR ของจีน ก ่อให้เก ิดความ
เชื่อมโยงที่เพิ่มขึ้นนี้จะส่งผลให้ประเทศไทยมีโอกาสทาง
การค้าและการตลาดกับประเทศภายใต้ข้อตกลงที่เพิ่มขึ้น 
กล่าวคือ การเปิดเสรีทางการค้า การลงทุน การบริการ
และการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือ จะเป็นการสร้างโอกาส
ในหลายมิติแก่ประเทศไทยและในระดับภูมิภาคทั้งในเรื่อง
ของประชากรที่มีจำนวนมากขึ้น ตลาดที่มีขนาดใหญ่ เม็ด
เงินลงทุนที่มีเพิ ่มมากขึ้น และระบบเศรษฐกิจจะมีการ
ขยายตัว ด้วยบริบทของแต่ละภาคประตูการค้าระหว่าง
ประเทศ โดยภาคกลาง ม ีศ ักยภาพการเชื ่อมต่อกับ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (รัฐกะหรี่ยง) ผ่านด่าน
เจดีย์สามองค์ และด่านพุน้ำร้อน จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่ง
บร ิเวณดังกล ่าวร ัฐบาลไทยได้จ ัดตั ้งเป ็นเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ในขณะที ่ เม ียนมาได ้ต ั ้งเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษทวายขึ้นเช่นเดียวกัน จึงถือเป็นโอกาสและ
ศักยภาพของภาคกลางและประเทศไทยที่จะเชื่อมต่อตาม
แนวระเบียงเศรษฐกิจ 
 2) ประชากร สังคม วัฒนธรรม 
  โครงสร้างประชากรโลกเริ่มมีการเปลี่ยน- 
แปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เนื่องจากแนวโน้มอัตราการเกิด
และอัตราการตายที่ลดลงต่อเนื่อง ในขณะที่ประชากรโดย
เฉลี่ยมีอายุยืนยาวขึ้นส่งผลให้ประชากรในวัยสูงอายุมี
สัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ประชากรในวัยเด็ก
และวัยแรงงานกลับปรับตัวลดลง ประเทศไทยจะเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในช่วงหลังจากปี พ.ศ. 2563 
โดยจะมีจำนวนผู ้ส ูงอายุเพิ ่มขึ ้นจากร้อยละ 10 ของ
ประชากรทั้งหมด ทั้งนี้สัดส่วนของกำลังแรงงานของไทย
เริ ่มลดลง ส่งผลกระทบศักยภาพการผลิตของประเทศ 

และในขณะเดียวกันก็ทำให้ภาระในการดูแลผู ้สูงอายุ
เพิ่มขึ้นซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงอันเกิดจากภาระ
ทางการคลังในระยะต่อไป 
  นอกจากนี้ การเข้าสู ่สังคมผู้สูงอายุของ
ไทยอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพแรงงาน อัตราการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ เสถียรภาพด้านการคลังของภาครัฐ 
และที่สำคัญ ความมั่นคงทางอาหารของไทยในอนาคต 
เนื่องจากแรงงานผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกำลังแรงงานมาก
ขึ้นอย่างชัดเจนทั้งในภาคการเกษตรและภาคการผลิตอื่น 
ๆ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรเตรียมรับมือกับปัญหาดงักลา่ว
โดยเน้นพัฒนาเทคนิคการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต ควบคู่ไปกับการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมาย
คุ ้มครองพื ้นที ่ทำการเกษตร และสอดประสานความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐในการดำเนินนโยบาย
ด้านการเกษตรภายใต้แผนงานและกรอบยุทธศาสตร์ที่แต่
ละหน่วยงานรับผิดชอบในปัจจุบัน 

 การลงทุนระยะยาวจากภาครัฐ การ
ลงทุนภาคเอกชนที่มีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่องตาม
แรงกระตุ้นจากการรวมตัวเป็น AEC เป็นปัจจัยที่สะท้อน
ศักยภาพการสร้างรายได้ในอนาคตของประชากรในภาค 
เนื่องจากการขยายตัวของการลงทุน จะสร้างปรากฏการณ์
ด้านการจ้างงาน ตั้งแต่แรงงานในภาคการผลิต ปัญญาชน 
นักวิชาการ ตลอดจนผู้บริหารระดับสูง นอกจากนี้ การมี
งานทำและรายได้ที ่อาจปรับตัวสูงขึ ้นของประชาชนใน
พื้นที่ ซึ ่งเป็นบริบทการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ
สังคมในระดับภูมิภาคส่งผลให้ภูมิภาคกลางแห่งนี ้เข้าสู่
สังคมเมือง (Urbanization) ซึ่งจะปรับเปลี่ยนสังคม วิถี
ชีวิต ตลอดจนอัตลักษณ์ด้านการบริโภคของคนในพื้นที่
เป็นอย่างมาก รวมถึงการแพร่ขยายของวัฒนธรรมภูมิภาค
และโลก ทำให้เกิดการเรียนรู้/แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมที่
แตกต่าง เกิดการผสมผสานเป็นวัฒนธรรมใหม่ หรือ
วัฒนธรรมย่อย แต่การแพร่ขยายของวัฒนธรรมดังกล่าว
ผนวกกับการพัฒนาไปสู่ความเป็นเมือง ทำให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตแบบสังคมชนบทไปเป็นวิถีชีวิตแบบ
เม ือง ความผูกพันทางส ังคมจากฐานประเพณีและ
วัฒนธรรมเริ ่มอ่อนแอ และมีบทบาทในการสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนลดลง คนรุ่นใหม่รับวัฒนธรรมตะวันตก 
ที ่น ิยมการสร ้างอัตล ักษณ์ส่วนตัวมากขึ ้น  ส ่งผลต่อ
วัฒนธรรมที่บ่งบอกความเป็นไทยเริ่มเสื่อมถอย รวมถึงวิถี
ชีวิตแบบบริโภคนิยม ส่งผลให้เกิดการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย 
ขาดการออม เกิดภาวะหนี้สิน และจากการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจที่เป็นผลจากบริบทภูมิภาคอาเซียนและโลก ทำ
ให้เกิดการย้ายถิ่นของแรงงานข้ามชาติทั้งแรงงานที่มีฝีมือ
และไร้ฝีมือ เพื่อทดแทนกำลังแรงงานในประเทศที่เป็น
สังคมผู้สูงอายุซึ่งการเคลื่อนย้ายแรงงาน อาจทำให้เกิด
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ปัญหา เช่น ความไม่ปลอดภัยจากการย้ายฐานยาเสพติด
มาชายแดน โรคติดต่อ การลักลอบสินค้าหนีภาษี เป็นต้น 
พร้อมกันนี้ควรแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ตามแนวทางสันติวิธีและการตระหนักในคุณค่า
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
2.4.2 ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
และภัยพิบัติ 
 ถึงแม้ว่าทิศทางการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม
และเกษตรกรรมในอนาคตจะใช ้ เทคโนโลยี เป ็นตัว
ขับเคลื่อนการผลิต แต่อย่างไรก็ตามยังมีความจำเป็นต้อง
วางแผนการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรที่เหมาะสม
พร้อมกับการรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรทางธรรมชาติ ซึ่ง
จากเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั ่งยืนมีเป้าหมายในการ
ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู ่กับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น  การอนุรักษ์และ
ใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเล
อย่างยั่งยืน การปกป้องฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบ
นิเวศบนบกอย่างยั่งยืน การจัดการป่าไม้และต่อสู้กับการ
กลายสภาพเป ็นทะเลทราย หย ุดการส ูญเส ียความ
หลากหลายทางช ีวภาพ  ม ุ ่ งเน ้นการอนุร ักษ ์พ ื ้นที่
ทรัพยากรชาติไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรป่าไม ้ทรัพยากรพื้นท่ี
ชุ่มน้ำ ทรัพยากรแร่และทรัพยากรธรณี ทรัพยากรชายฝั่ง
ทะเล ทรัพยากรดินและการใช้ที ่ดิน ทรัพยากรน้ำ การ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยการควบคุม ป้องกันและ
ขจัดปัญหาภาวะมลพิษอย่างน้อยอยู่ในระดับมาตรฐาน 
กำหนดพื้นที่ควบคุมมลพิษและพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
และการพัฒนาพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง 
  ภาคกลางเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์
ทั้งทรัพยากรป่าไม้ ในด้านทิศตะวันตก ความอุดมสมบูรณ์
ของทรัพยากรดินและระบบชลประทาน ที่เหมาะสมกับ
การเกษตร ภาคกลางจึงเปรียบเสมือนอู ่ข้าวอู ่น้ำของ
ประเทศไทยมาตั้งแต่อดีต ดังนั้น ทิศทางการพัฒนาจึงควร
ยึดแนวทางการสร้างความสมดุลระหว่างพื้นที่เมืองและ
พื้นที่ทางธรรมชาติ โดยให้ความสำคัญกับประเด็นการ
ฟื ้นฟูและปรับปรุงในพื ้นที ่ด ังนี ้ (1) การพัฒนาและ
ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำในพื้นท่ีลุ่มน้ำเจ้าพระยา-ท่าจีน (2) 
ป่าต้นน้ำในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและเพชรบุรี (3) การ
คุ้มครองและฟื้นฟูป่าชายเลนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและ
ประจวบคีรีขันธ์ ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
ท้องถิ่น รวมถึงการป้องกันและควบคุมมลพิษที่เกิดจาก
อุตสาหกรรมที่จะส่งผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่น 
  ภัยพิบ ัติ  ภาคกลางเป็นภาคที ่ประสบ
ปัญหาอุทกภัยบ่อยมากที่สุดในประเทศ เนื่องจากเป็น
พื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำ และมีการตั้งถิ ่นฐานอย่างหนาแน่น 
เมื่อประสบปัญหาอุทกภัยจึงก่อให้เกิดความเสียหายเป็น

จำนวนมาก รัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการป้องกันและ
ควบคุมอุทกภัย ซึ่งการป้องกันและควบคุมอุทกภัยนั้นจะ
ส่งผลต่อการกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินสำหรับพื้นที่
เมือง พื้นที่อุตสาหกรรม และพื้นที่เกษตรกรรม กล่าวคือ 
การสร้างพื้นที่รองรับน้ำ การอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธาร พ้ืนที่
ชุ่มน้ำ การคืนพืน้ท่ีน้ำท่วมให้กลับสู่ธรรมชาติ การกำหนด
พื้นที่ห้ามพัฒนาใด ๆ ที่กีดขวางทางน้ำหลาก และหาก
จำเป็นต้องก่อสร้างควรจัดทำระบบพื้นที่ปิดล้อมชุมชนใน
เมืองหลักหรือสร้างคลองผันน้ำ การปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมทางบกต่าง ๆ ที่ก่อสร้างขึ้นกีดขวางทางไหลของ
น้ำ และเป็นต ้นเหตุประการหนึ ่งของอุทกภัยพื ้นที่
เศรษฐกิจสำคัญ พื้นที่เสี่ยงภัยที่ยังคงได้รับผลกระทบจาก
อุทกภัยที่ควรเร่งป้องกันและแก้ไขปัญหา ได้แก่ จังหวัด
ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง ลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา 
และสุพรรณบุรี 
2.4.3 ด้านการพัฒนาเมืองและชนบท และการ
ใช้ประโยชน์ที่ดิน 
 1) การพัฒนาเมืองและชนบท 

จากนโยบายประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
และแผนพัฒนาต่าง ๆ โดยเฉพาะยุทธศาสตร์การพัฒนา
ภาค เม ือง และพื ้นที ่ เศรษฐกิจ ที ่ม ุ ่งเ น ้นให้พ ัฒนา
สภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลางจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมือง การพัฒนาพื้นที่
เศรษฐกิจชายฝั่งทะเลตะวันออก พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน การเพิ ่มพื ้นที ่เม ืองเศรษฐกิจ การกระจาย
ศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
ส ่งผลให ้ เก ิดการพัฒนาบทบาทและศักยภาพเมือง
ศูนย์กลางหลักและรองที่ตั ้งอยู ่จากกิจกรรมทางการค้า 
บริการ และการขนส่งระหว่างประเทศ โดยมีทิศทางการ
พัฒนาเมืองและชนบทจำแนกตามบทบาทของเมืองได้
ดังนี ้
  (1) การพัฒนาเมืองศูนย์กลางหลักของ
จังหวัด ภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดสระบุรี ราชบุรี และเมือง
หัวหิน (จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) จะมีการเปลี่ยนแปลง
ระดับบทบาทจากเดิมที่มีความสำคัญในระดับภาคเป็น
ระดับระหว่างประเทศ โดยการเพิ่มความหนาแน่นในพื้นที่
ศูนย์กลางเมืองของจังหวัด โดยเฉพาะเขตเทศบาลนคร
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยรอบ เพื่อรองรับการ
ขยายตัวของประชากร และกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งด้านการ
บริหารปกครอง การค้าและการบริการ การคมนาคม 
การศึกษา และการสาธารณสุขของจังหวัด 

(2) การพัฒนาเมืองใหม่บริเวณชายแดน 
ภาคกลางได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี จะมีการพัฒนาอย่าง
รวดเร็วเพื่อรองรับกิจกรรมการค้าผ่านแดนและการขนส่ง
สินค้า จะเกิดการพัฒนาที่อยู่อาศัยและระบบโครงสร้าง
ด้านสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข เป็นต้น เพื่อรองรับ
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แรงงานทั้งจากภูมิภาคอื่นและประเทศเพื่อนบ้านที่จะเข้า
มาในจังหวัดมากขึ้น รวมถึงประชากรแฝงที่อาจเพิ่มขึ้น
ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ 
  (3) การพัฒนาเมืองศูนย์กลางรอง จะถูก
พัฒนาเป็นเมืองที ่ม ีความโดดเด่นด้านอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวและบริการ ส่งผลให้แหล่งท่องเที่ยว และสิ่ง
อำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว จะถูกพัฒนาขึ้น
เป็นจำนวนมาก ทำให้ท้องถิ่นจำเป็นต้องวางแผนรองรับ
การขยายตัวของเมืองควบคู่ไปด้วยเพื่อลดผลกระทบที่
เกิดขึ้น อาทิ การรุกล้ำพื้นที่ป่า พื้นที่เกษตร ปริมาณขยะ
และสิ ่งปฏิกูลที ่เพิ่มมากขึ ้น ความเพียงพอของบริการ
พื้นฐาน เป็นต้น 
  (4) การพ ัฒนาเม ืองศ ูนย ์กลางท ี ่ มี
บทบาทพิเศษ ที่เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงกีฬา ภูเก็ต เป็น
เมืองท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลก เป็นต้น ซึ่งต้องได้รับ
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื ้นฐานที ่เหมาะสมสำหรับ
กิจกรรมดังกล่าว รวมถึงมาตรการด้านการใช้ประโยชน์
ที่ดินท่ีเหมาะสมไม่กระทบกับลักษณะความเป็นอัตลักษณ์
ของพื้นที ่
 2) การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

(1) การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน
และสิ่งปลูกสร้าง จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทุกเมือง ทำให้มี
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นที่ฐานเพื่อเชื่อมโยงเส้นทาง
คมนาคมขนส่ง ส่งผลให้มีการขยายตัวของพื้นที่ชุมชนและ
สิ่งปลูกสร้างในแนวโครงการพื้นฐานด้านการคมนาคม
ขนส่งหลัก สัดส่วนการเพิ่มขึ ้นมากหรือน้อยขึ้นกับการ
พัฒนาลงทุนด้านอุตสาหกรรมและคลังสินค้า 

(2) การใช ้ประโยชน ์ท ี ่ด ินประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินค้า จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในกลุ่ม
พื้นที่ที่กำหนดให้มีการลงทุน การพัฒนาเพื่ออุตสาหกรรม
ที่ปลอดภัยและยั่งยืน เพื่อการบริโภคและการส่งออกสู่
ชายแดนของประเทศและนานาชาติ 

(3) การใช ้ประโยชน ์ท ี ่ด ินประเภท
เกษตรกรรม จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ ้นในกลุ่มจังหวัดที่เป็น
พื้นที่ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรกรรม ได้แก่ แหล่งเกษตร
แปรรูป และประมง แหล่งการทำประมงและเพาะเลี ้ยง
สัตว์น้ำบริเวณชายฝั่งอ่าวไทย  
2.4.4 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการคมนาคม
ขนส่งและโลจิสติกส์ 
 1) การคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ 
  ผลจากการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และการคมนาคมขนส่งตามกรอบความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในอาเซียนและด้วยศักยภาพด้านตำแหน่งที่ตั้ง
ทางภูมิศาสตร์ ทำให้ภาคเหนือมีบทบาทเป็นศูนย์กลาง
การเชื ่อมโยงไปยังจีนตอนใต้และเชื ่อมต่อไปยังกลุ่ม
ประเทศในเอเชียใต้ ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี

บทบาทเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงไปยังกลุ่มประเทศใน
อาเซียนและเอเชีย กล่าวคือ อยู่ในแนวระเบียงเศรษฐกิจ
ตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor) 
ซึ่งเป็นแนวระเบียงเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงเมือง เมืองดานัง 
และท่าเรือน้ำลึกที ่เป็นประตูการค้าชายฝั ่งทะเลของ
ประเทศเวียดนามกับเมืองท่ามะละแหม่งของเมียนมา ทำ
ให้ภาคกลางมีบทบาทเป็นศูนย์กลางการเชื ่อมโยงไปยัง
เมียนมาตอนใต้และเชื่อมต่อทางทะเลที่ทวาย และภาคใต้
ม ีบทบาทศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ของภูมิภาคและ
เชื่อมโยงเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง ทวีปยุโรป และทวีป
อเมริกา โดยการขนส่งทางน้ำ ทั้งยังเป็นการสร้างโอกาส
ให้ชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่างเป็นศูนย์กลางในกิจกรรมขนส่ง
ทะเลที่มีศักยภาพ 
  เมื ่อพิจารณาจากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเรื่องการเชื ่อมโยง
โครงข่ายไร้รอยต่อ สร้างเส้นทางเขตเศรษฐกิจพิเศษ และ
โครงการลงทุนด้านการคมนาคมขนส่ง จากยุทธศาสตร์
การพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ซึ่ง
มุ ่งเน้นการเชื ่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ มีการ
ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเกิดขึ้น
จำนวนมาก อาทิ โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหวา่ง
เมือง โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางรถไฟทางคู่ โครงการ
รถไฟความเร็วสูง เพื ่อรองรับโอกาสที่จะสามารถขยาย
ตลาดอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว 
 2) สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
  การที่ประเทศไทยเข้าสู่การเป็นประชาคม
อาเซียน และการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในแต่ละภาค
ของประเทศที่มีศักยภาพในด้านการค้าชายแดน ซึ่งเป็น
หนึ่งในการบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ไทยแลนด์ 4.0  
จะส ่งผลให ้ไทยจะเช ื ่อมโยงก ับประชาคมโลกมาก 
ยิ ่งขึ ้น ดังนั ้นทิศทางการพัฒนาประเทศจึงเร่งพัฒนา
ความสามารถในการแข่งขัน ซึ ่งในช่วง 3 ปีที ่ผ ่านมา
ภาครัฐได้ลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขึ้นจำนวนมาก
ในด้านคมนาคมขนส่งและด้านพลังงาน เพื่อรองรับความ
ต้องการใช้งานที่จะเพิ่มขึ ้นในอนาคต รวมถึงการสร้าง
สภาพแวดล้อมที่ทำให้เกิดนวัตกรรมและธุรกิจใหม่ๆ โดย
เปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนในรูปแบบ PPP 
(Public Private Partnership) ร ะ ห ว ่ า ง ภ าคร ั ฐ และ 
ภาคธ ุรก ิจมากข ึ ้น เพ ื ่อให ้ท ันต ่อการขยายต ัว ใน
ภ า ค อ ุ ต ส าห กร ร ม  ใ น ส ่ ว น ส า ธ า รณ ู ป โภคและ
สาธารณูปการที่จำเป็นต้องเร่งพัฒนา ได้แก่ ด้านการ
สื ่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านการศึกษา 
เนื่องจากเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อ วิสัยทัศน์ไทย
แลนด์ 4.0 ที่สนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมในประเทศมากข้ึน 
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บทที่ 3 : การติดตามสถานการณ์พ้ืนที่ 
 

 
ภาคกลางของประเทศไทย ม ี เขตพื้ นท ี ่ฝั่ ง

ตะวันตกติดกับประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และ
ภาคใต้ โดยนับว่าเป็นพื้นที่ศูนย์กลางของประเทศไทย ซึ่ง
ทำให้ทำเลที่ตั้งของภาคกลางมีศักยภาพสำคัญในการเป็น
พื้นที่ศูนย์กลางในการเช่ือมต่อกับพ้ืนท่ีอื่น ๆ โดยรอบ การ
พัฒนาที ่เกิดขึ ้นในภาคกลางสามารถสร้างให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่ต่อเนื่องหรืออาจสร้างให้เกิดผลกระทบต่อ
พื้นที่อ่ืน ๆ ต่อเนื่องได้อย่างทั่วถึงอีกด้วย การพัฒนาพื้นที่
ภาคกลางจึงเป็นการพัฒนาพื ้นที ่ท ี ่ม ีความสำคัญต่อ
ประเทศไทยเป็นอันมาก 

ภาคกลางประกอบด้วยจังหวัดทั้งสิ้น 12 จังหวัด 
ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี ลพบุรี 
สิงห์บุรี ชัยนาท กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี เพชรบุรี 
ประจวบคีรีขันธ์และสมุทรสงคราม บทบาทหน้าท่ีที่สำคัญ
ของภาคคือการเป็นแหล่งเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และ
การท่องเที ่ยว โดยเฉพาะการท่องเที ่ยวเชิงวัฒนธรรม 
รวมทั ้งพื ้นที ่รองร ับแรงงานและเป็นแหล่งงานของ
หลากหลายภาคบริการ โดยการติดตามสถานการณพ์ัฒนา
พื้นที่ภาคเหนือสามารถสรุปประเด็นต่าง ๆ ได้ดังนี้ 

 
3.1  เศรษฐกิจ 
 โครงสร้างเศรษฐกิจภาคกลางของประเทศไทย 
ในปี พ.ศ.2558 มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค ณ ราคา
ประจำปี เท่ากับ 1,274,696 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็น
ภาคการผลิต 3 ส่วน พบว่า ภาคอุตสาหกรรมมีส่วนแบ่ง
ในผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคมากที ่ส ุดที ่ร ้อยละ 49.44 
(630,213 ล้านบาท) รองลงมา คือ ภาคการค้าและการ
บริการ ร้อยละ 40.11 (511,230 ล้านบาท) และภาค
เกษตรกรรม ร ้อยละ 10.45 (133 ,252 ล ้านบาท) 
ตามลำดับ  
 สำหรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกจิ
ในอนุกรมเวลาช่วง 10 ปี ระหว่าง ปี พ.ศ.2548 – 2558 
พบว่า ลำดับของโครงสร้างทางเศรษฐกิจย ังไม่การ
เปลี่ยนแปลง กล่าวคือ ภาคอุตสาหกรรมยังคงมีส่วนแบ่ง
ในผลิตภัณฑ์มวลรวมมากที่สุด รองลงมา คือ ภาคการค้า
และบริการ และภาคเกษตรกรรม ตามลำดับ เช่นเดียวกับ
การว ิ เคราะห ์ในอน ุกรมเวลาช ่วง 20 ปี ระหว ่างปี  
พ.ศ.2538 – 2558 ก็ได้ผลเช่นเดียวกัน ดังนั้น จึงสามารถ

สรุปการวิเคราะห์ได้อย่างชัดเจนว่า ภาคอุตสาหกรรมเป็น
ฐานการผลิตขนาดใหญ่ของภาคกลาง เมื่อพิจารณามูลค่า
โครงสร้างทางเศรษฐกิจของภาคกลางเปรียบเทียบกับ
ภูมิภาคอื่นในประเทศจะพบว่าภาคกลางมีมูลค่าเป็นลำดับ
ที่ 2 จาก 4 ภูมิภาค คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาค
กลาง ภาคใต้ และภาคเหนือ  

เมื่อพิจารณาโครงสร้างเศรษฐกิจเชิงพื้นที่เป็น
การวิเคราะห์ถึงมูลค่าและสัดส่วนของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของแต่ละจังหวัดในภาคกลาง โดยในปี พ.ศ.2558 จังหวัด
ที ่ม ีม ูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมมากที ่ส ุด คือ พระนคร 
ศรีอยุธยา โดยมีมูลค่า 413,158 ล้านบาท หรือ คิดเป็น
ร้อยละ 32.41 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค รองลงมา ใน 
3 ลำดับแรก ได้แก่ สระบุรี (ร้อยละ 15.99) ราชบุรี (ร้อย
ละ 12.89) และ ลพบุรี (ร้อยละ 7.91) ตามลำดับ สัดส่วน
ที่มากกว่าร้อยละ 52.39 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของแตล่ะ
จังหวัดในภาคกลางของจ ังหวัดพระนครศร ีอย ุธยา 
สอดคล้องกับความโดดเด่นทั้งทางด้านอุตสาหกรรมและ
เกษตรกรรมของพื้นที่ ซึ่งพื้นที่พระนครศรีอยุธยาจะเป็น
พื้นที่สำคัญในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษที่รัฐบาลมี
การส่งเสริมที่แตกต่างจากพ้ืนท่ีอื่น 

 

 

รูปที่ 3.1- 1 แสดงสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคกลาง  
พ.ศ. 2548-2558 

 ภาคกลางมีการใช้ที ่ดินเพื่อทำการเกษตรในปี 
พ.ศ.2558 ท ั ้ งส ิ ้นจำนวน 18 ,498 ,654.14 ไร ่  โดย 
พื้นที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัด
ลพบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี ตามลำดับ ส่วนจังหวัดที่มี
พื ้นที่เกษตรกรรน้อยที่สุด คือ จังหวัดสมุทรสงคราม มี
พื้นที่เพียงแค่ 179,570.27 ไร่ 
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 และจากข้อมูลของกรมพัฒนาที ่ด ินตั ้งแต่ปี  
พ.ศ. 2545 -2558 ในปีพ.ศ. 2545 ภาคกลางมีการใช้ที่ดนิ
เพื่อทำการเกษตร ทั้งสิ้นจำนวน 18,132,408.54 ไร่ และ
พบว ่าการใช ้ท ี ่ดินเพ ื ่อการเกษตรเพ ิ ่มข ึ ้นเล ็กน้อย 
18,498,654.14 ไร่ ในปี พ.ศ.2558 ซึ ่งคิดเป็นสัดส่วน 
การเปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.16 ต่อปี กล่าวได้ว่าการใช้ที่ดนิ
เพื่อการเกษตรในช่วง 13 ปีที่ผ่านมามีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น
เพ ียง เล ็กน ้อยส ่วนระด ับจ ังหว ัดท ี ่ ม ีส ัดส ่วนการ
เปลี่ยนแปลงของการใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อการเกษตรปรับ
เพิ่มขึ้นมากท่ีสุด คือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รองลงมาคือ 
จังหวัดราชบุรี และจังหวัดเพชรบุรี ตามลำดับ ส่วนจังหวัด
ที ่มีการใช้พื ้นที ่เพื ่อทำการเกษตรลดลง พบว่าจังหวัด
สมุทรสงครามมีสัดส่วนของพื้นที่ทำการเกษตรลดลงมาก
ที ่ส ุด รองลงมา ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ตามลำดับ 
 การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตร สามารถ
แบ่งได้เป็น นาข้าว  พื้นที่ปลูกพืชไร่ พื ้นที่ปลูกพืชผัก  
พื้นที่ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ พ้ืนท่ีปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น พื้นที่
แหล่งน้ำและการทำประมง พื้นที่การเกษตรอื่น ๆ (เช่น 
ทุ ่งหญ้าเลี ้ยงสัตว์  โรงเรือนทางการเกษตร เป็นต้น) 
ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรในจังหวัด
ชัยภูมิเมื่อปี พ.ศ.2558 พบว่า ส่วนมากเป็นพื้นที่นาข้าว 
รองลงมา เป็นพื้นที่ปลูกพืชไร่ นอกจากน้ีมีพื้นที่เกษตรอื่น 
ๆ พื้นที่ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น พื้นที่ปลูกพืชสวน พื้นที่แหล่ง
น้ำ/ประมง ตามลำดับ 

เมื่อพิจารณาดูการกระจายของประเภทพื้นท่ี
เกษตรกรรมที่มีขนาดใหญ่และมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจ
ภาคการเกษตรของภาคกลาง กล่าวคือพื้นที่นาข้าวและ
พื้นที่ปลูกพืชไร่  จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่า สัดส่วนของ
พื้นที่นาข้าวระดับจังหวัดที่สูงกว่าร้อยละ 10 กระจายอยู่
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดชัยนาท จังหวัด
สระบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นต้น โดยพื้นที่นาข้าว
ในจังหวัดสุพรรณบุรี มีสัดส่วนมากที่สุดร้อยละ 18.64 
ส่วนพื้นที่ปลูกพืชไร่กระจายอยู่ตามจังหวัดหลักๆ ซึ่งคิด
เป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 10 คือ จังหวัดลพบุรี และ
จังหวัดกาญจนบุรี โดยจังหวัดกาญจนบุรี มีสัดส่วนพื้นที่
พืชไร่มากท่ีสุดร้อยละ 33.96  

ส่วนพื้นที่เกษตรกรรมประเภทอื่น ๆ  มีการ
กระจายตัวดังน้ี  กล่าวคือ  

1) พื้นที่ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น ที่สำคัญกระจาย
อยู ่ในพื ้นที ่จ ังหวัดราชบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ เป็นต้น 

2) พื้นที่แหล่งน้ำและประมง พื้นที่แหล่งน้ำ
และประมง ส่วนใหญ่อยู่ใน จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดราชบุรี 
ซ ึ ่งจ ังหวัดเหล่านี ้ม ักมีแหล่งน้ำธรรมชาติ และระบบ
ชลประทานขนาดใหญ่ เช่น เขื่อน อ่างเก็บน้ำ หรือมีอาณา
เขตติดต่อกับชายฝั่งทะเล เป็นต้น 
 ในส่วนจำนวนครัวเรือนเกษตรทั้งหมดในภาค
กลาง ปีเพาะปลูก 2558/2559 เพิ ่มขึ ้นจากปีเพาะปลูก 
2550/2551 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.41 ต่อปี หรือจาก 
899 ,915 คร ัวเร ือน เป ็น 929 ,075 คร ัวเร ือน แต่
ขณะเดียวกันขนาดของครัวเรือนเกษตรที่ลักษณะที่เล็กลง 
จากขนาด 4.03 คนต่อครัวเรือน ลดลงเป็น ขนาด 3.89 
คนต่อครัวเรือน คิดเป็นสัดส่วนการเปลี่ยนแปลงร้อยละ -
0.25 ส่วนประชากรเกษตรที่อาศัยอยู่ในช่วงปีเพาะปลูก 
พบว่ามีจำนวนเพิ่มขึ้น คิดเป็นอัตราการเพิ่มเฉลี่ยอยู่ท่ีร้อย
ละต่อปี 0.41 
 ขนาดแรงงาน ซึ่งเป็นแรงงานที่อยู่ในช่วงอายุ 
15-64 ปี มีขนาดเพิ่มขึ้นจาก 2.43 คนต่อครัวเรือนเป็น 
2.79 คนต่อครัวเรือนคิดเป็นสัดส่วนการเปลี่ยนแปลงร้อย
ละ 1.88 ขณะเดียวกันก็สอดคล้องกับจำนวนประชากร
แรงงานเกษตรที ่ เพ ิ ่มข ึ ้นจาก 3 ,677 ,618 คน เป็น 
3,569,75 คน คิดเป็นอัตราการเพิ ่มเฉลี่ยอยู่ที ่ร้อยละ 
1.13 จะเห็นได้ว่าสถานการณ์แรงงานภาคเกษตรในภาค
กลางมีจำนวนแรงงานเพิ่มขึ้น แต่ครัวเรือนกลับมีขนาด
เล็กลง ทั้งนี้เป็นไปได้ว่าประชากรวัยแรงงานในครัวเรือน
เกษตรออกไปทำงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ ้นและไม่ได้
อาศัยอยู่กับครอบครัวเดิม อีกทั้งการทำเกษตรได้อาศัย
เครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิตมาใช้ในไร่นามากข้ึน จึง
พึ่งพากำลังแรงงานคนน้อยลง ครัวเรือนเกษตรจึงมีขนาด
เล็กลง 
 สำหรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของภาคกลาง 
เมื่อพิจารณาในส่วนของสาขาการผลิตด้านอุตสาหกรรม
และการเหมืองแร่ (GPP) พบว่า สาขาการผลิตที่มีสัดส่วน
มากที ่ส ุด คือ สาขาอุตสาหกรรม ที ่ร ้อยละ 45.09 ซึ่ง
สะท้อนว่าการผลิตภาคอุตสาหกรรมเป็นสาขาการผลิตที่
สำคัญของภาคกลาง ส่วนสาขาการผลิตที่สำคัญรองลงมา 
ได้แก่ สาขาการขายส่ง การขายปลีกฯ (ร้อยละ 10.07) 
สาขาเกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ (ร้อยละ 
9.82) และ สาขาการบริหารราชการและการป้องกัน 
ประเทศ  (ร้อยละ 4.61) ตามลำดับ 

และในปีพ.ศ. 2559 ภาคกลาง มีจำนวนโรงงาน
อุตสาหกรรม ทั้งสิ ้น 11,891 แห่ง และคิดเป็นร้อยละ 
8.50 ของจำนวนโรงงานทั้งหมดในประเทศไทย และเมื่อ
พิจารณาถึงจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมในภาคกลาง
ในช่วงปีพ.ศ. 2549 – 2559 จะพบว่าจำนวนโรงงาน
อุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคกลาง มีอัตราการเพิ่มขึ้นอย่าง
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ต่อเนื่อง โดยมีอัตราการเพิ่มเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 2.32 ต่อปี 
นอกจากจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่จะมีอัตรา
การเพิ ่มลดลงอย่างต่อเนื ่องแล้ว ในส่วนของจำนวน
แรงงานในภาคอุตสาหกรรมก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ ้นเช่นกัน 
โดยในปีพ.ศ. 2559 ภาคกลางม ีจำนวนแรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรม ทั้งสิ้น 566,539 คน และมีอัตราเพิ่มขึ้น
เฉลี่ยอยู่ที ่ร ้อยละ 3.17  ในช่วง 10 ปี ที ่ผ่านมา และ
จำนวนแรงงานในปีพ.ศ. 2559 คิดเป็นร้อยละ 14.39 ของ
จำนวนแรงงานภาคอุตสาหกรรมทั้งหมดในประเทศไทย  

ส่วนมูลค่าเงินลงทุนในด้านอุตสาหกรรมของ
ภาคกลาง ยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง 10 
ปี ที่ผ่านมา โดยในช่วงปีพ.ศ. 2549 – 2559 จำนวนเงิน
ลงทุนด้านอุตสาหกรรมของภาคกลาง  มีอัตราเพิ่มเฉลี่ย
อยู่ที่ร้อยละ 8.57 ต่อปี โดยในปีพ.ศ. 2559 มีมูลค่าเงิน
ลงทุนด้านอุตสาหกรรมอยู่ที่ 1,208,348 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 20.12 ของจำนวนเงินลงทุนด้านอุตสาหกรรม
ทั้งหมดในประเทศไทย 

สำหรับการกระจายตัวของอุตสาหกรรมในภาค
กลาง ในปี พ.ศ.2559 พบว่าพื้นที่จังหวัดที่เป็นศูนย์กลาง
หลักของภาคมาแต่เดิมและจังหวัดที่ได้รับการส่งเสริมให้
เป็นเมืองหลักในภูมิภาคช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
ส ังคมแห ่งชาต ิฉบ ับท ี ่  5 เป ็นต ้นไป เช ่น จ ังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  
จังหวัดราชบุรี เป็นต้น โดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็น
จังหวัดที่มีการกระจุกตัวของจำนวนโรงงานมากที่สุด จาก
การเป็นศูนย์กลางการปกครอง การคมนาคม รวมถึงเป็น
ศูนย์กลางเศรษฐกิจการค้าในภาคกลางตอนกลาง ส่งผลให้
จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีจำนวนโรงงานถึง 2,415 แห่ง 
หรือคิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 20.31 ของอุตสาหกรรมทั้ง
ภาค รองลงมาคือ จังหวัดราชบุรี ซึ ่งมีจำนวนโรงงาน
อุตสาหกรรมในพื้นที่ทั้งสิ้น 1,670 แห่ง หรือคิดเป็นร้อย
ละ 14.04 ของจำนวนโรงงานทั้งหมดในภาคกลาง ส่วน
ลำดับที่สาม ได้แก่ จังหวัดสระบุรี ซึ ่งมีจำนวนโรงงาน
อุตสาหกรรมทั้งสิ้น 1,595 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 13.41 
ของจำนวนโรงงานทั้งหมดในภาคกลาง ส่วนลำดับที่สี่ 
และห้า ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี 
ซึ่งมีจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมทั้งสิ้น 1 ,483 แห่ง และ 
1,109 แห่ง โดยคิดเป็นร้อยละ 12.47 และร้อยละ 9.33 
ของจำนวนโรงงานทั้งหมดในภาคกลาง ส่วนจังหวัดรอบ
นอกที่มีการกระจายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมอย่างเบา
บาง เช่น จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดชัยนาท 
และจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นต้น 

นอกจากน้ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังเป็นพื้นที่
ที่มีมูลค่าเงินลงทุนมากที่สุดคือ  436,611.97 ล้านบาท 

ค ิดเป ็นส ัดส ่วนร ้อยละ 36.13 ของจำนวนเง ินทุน
อุตสาหกรรมทั้งภาค รองลงมาคือ จังหวัดสระบุรี มีมูลค่า
เงินลงทุน 300,900 ล้านบาท (ร้อยละ 24.90) ลำดับที่
สาม ได้แก่ จังหวัดลพบุรี มีมูลค่าเงินลงทุน  107,433.79 
ล ้านบาท (ร ้อยละ 8.89) ตามลำด ับ และจ ังหวัด
พระนครศรีอยุธยายังเป็นพื ้นที ่ที ่มีการกระจุกตัวของ
คนงานอุตสาหกรรมมากที่สุดอีกด้วย โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 
231,633 คน หรือคิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 40.89 ของ
คนงานทั้งหมดในภาคกลาง ซึ่งนับเป็นสัดส่วนที่สูงมาก
เมื ่อเทียบกับพื ้นที ่จ ังหวัดอื ่นๆของภาค โดยที ่จั งหวัด
สระบุรี และจังหวัดลำพูน เป็นพ้ืนท่ีที่มีจำนวนการจ้างงาน
รองลงมาในลำดับที่สอง และลำดับที่สาม โดยมีจำนวน 
95,391 คน และ 50,115 คน หรือร้อยละ 16.84 และ
ร้อยละ 8.85 ตามลำดับ ส่วนลำดับที่สี่ และลำดับที่ห้า 
ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 
29,257 คน และ 24,240 คน หรือร้อยละ 5.16 และร้อย
ละ 4.28 ตามลำดับ ส่วนจังหวัดอื่น ๆในภาคที่มีจำนวน
คนงานน้อยกว่า 10,000 คน ได้แก่ จังหวัดชัยนาท จังหวัด
สมุทรสงคราม และจังหวัดอ่างทอง เป็นต้น 

และเมื่อพิจารณาจำแนกตามมูลค่าการลงทุน 
พบว่าส่วนใหญ่อุตสาหกรรมในภาคกลางจะเป็นโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือขนาดเล็กท่ีมีเงินทุนไม่เกิน 50 
ล้านบาทสูงถึง 10,100 แห่ง หรือร้อยละ 84.94 ของ
โรงงานอุตสาหกรรมทั ้งหมด รองลงมาคือ โรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดกลางที่มีเงินลงทุนระหว่าง 50-200 
ล้านบาท จำนวน 1,021 แห่ง หรือร้อยละ 8.59 ของ
โรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมด และโรงงานอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่ ที่มีเงินลงทุนมากกว่า 200 ล้านบาท จำนวน 
770 แห่ง หรือเพียงร้อยละ 6.48 ของโรงงานอุตสาหกรรม
ทั้งหมด ตามลำดับ อย่างไรก็ตามโรงงานอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่แม้ว่าจะมีจำนวนน้อยที่สุด แต่มีการลงทุนใน
อุตสาหกรรมสูงส ุดกว่าร ้อยละ 84.99 ของโ รงงาน
อุตสาหกรรมทั้งหมด แต่เมื่อพิจารณาตามขนาดจำนวน
แรงงานจะพบว่าอ ุตสาหกรรมขนาดใหญ่ (แรงงาน
มากกว่า 200 50 คน) จะมีจำนวนมากที่สุด คือ 344,649 
คน หรือร้อยละ 60.33 ของแรงงานท้ังหมด 

บทบาทและศักยภาพ 
จากการวิเคราะห์ปัจจัยและแนวทางการพัฒนา

ของเศรษฐกิจในภาคกลางสามารถคาดการณ์ภาพอนาคต
การพัฒนาภาคกลางได้สองลักษณะ กล่าวคือ หากการ
ดำเนินการเป็นไปตามกรอบการพัฒนาและแผนการ
พัฒนาวางไว้ ภาคกลางจะมีการพัฒนาในตอนกลางของ
ภาคโดยเน้นที ่อุตสาหกรรมที ่ใช้เทคโนโลยีและระบบ
นวัตกรรมในบางพื้นที่เป็นหลัก เนื่องจากพ้ืนท่ีที่กำหนดให้
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เป็นพื้นที่พัฒนาอุตตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูงมี
เพียงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอื่นในภูมภิาค
ที่มีการระบุถึงแนวทางการพัฒนา ให้ความสำคัญกับการ
พัฒนาเกี่ยวกับเกษตรแปรรูป ซึ่งระดับความเข้มข้นของ
เทคโนโลยีไม่เท่ากัน 

นอกจากการพัฒนาพื้นที่ตอนในของภาคแล้ว 
การพัฒนาตามแนวชายแดนจะเกิดขึ ้นจากพื ้นที ่ท ี ่มี
ศักยภาพอยู ่แต่เดิมและอยู ่ภายใต้แผนการพัฒนาเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน ซึ ่งมีจังหวัด
สำคัญคือจังหวัดกาญจนบุรี สังเกตได้ว่ามีการพัฒนาที่
สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ได้เป็นอย่างดี ซึ่งปัจจัยนี้
เองจะส่งผลต่อการพัฒนาภาคกลางในอนาคต 

จากแผนการพัฒนาทั้ง 5 ที่เกี ่ยวข้องกับภาค
กลาง มีข้อสังเกตที่สำคัญคือ ไม่มีการระบุแนวทางการ
พัฒนาที่จำเพาะลงในพื้นที่อื่น ที่ไม่ใช่พื้นที่ที่มีศักยภาพ
โดดเด่น เช่นในจังหวัดที่อยู ่โดยรอบปริมณฑล จังหวัด
สมุทรสงคราม จังหวัดชัยนาท เป็นต้น ซึ ่งอาจส่งผลให้
จังหวัดในลักษณะดังกล่าวเป็นเพียงทางผ่านระหว่างเมอืง
ที่มีการพัฒนาภายในภูมิภาคและอาจไม่ได้รับผลของการ
พัฒนาตามแผนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 

อีกข้อกังวลสำคัญคือการเข้ามาของบริษัทข้าม
ชาติในพื ้นที ่เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือคลัสเตอร์
อุตสาหกรรม หากธุรกิจโดยรอบไม่มีการเรียนรู ้และ
ปรับตัวให้เกิดการดูดซับเทคโนโลยี ย่อมไม่เกิดประโยชน์
ในระยะยาวและจะทำให้พื้นที่ดังกล่าวเติบโตในระยะสั้น
แต่ในระยะยาวอาจประสบปัญหาความไม่เท่าเท ียม 
ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้เช่นเดียวกัน 

จากการวิเคราะห์ปัจจัยและแนวทางการพัฒนา
ของเศรษฐกิจในภาคกลางข้างต้นจะทำให้เห็นว่าการ
พัฒนาของภูมิภาคสามารถเป็นไปได้ในหลายลักษณะ ท้ัง
ในรูปแบบที่ประสบความสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ 
ในทางกลับกันหากขาดการดำเนินนโยบายที่ดีย่อมส่งผล
ต่อภาพการพัฒนาของภูมิภาคอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

ลักษณะที่ตั้งเชิงกายภาพที่เชื่อมโยงการพัฒนา
กับภาคต่าง ๆ ได้โดยสะดวก มีฐานทรัพยากรที่จำเป็น 
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจมีอยู ่อย่างหลากหลาย ทั้งทาง
กายภาพ มนุษย ์  ส ังคมและว ัฒนธรรม  ม ีโครงการ 
ความร่วมมือระห่างประเทศ นโยบาย แผนการพัฒนา 
และการลงทุนจากภาครัฐ ทำให้มีการเพิ่มขึ ้นของการ
ลงทุนภาคเอกชนโดยเฉพาะในพื ้นที ่จ ังหวัดหลัก และ 
มีแนวโน ้มการพัฒนาที ่ช ัดเจนในภาคการเง ินและ 
การบริการด้านสุขภาพ จากความได้เปรียบเชิงทำเลที่ตั้ง
และการคมนาคมขนส่ง ทำให้ภาคกลางสามารถเชื่อมโยง
การกระจายสินค้าทางการเกษตรระหว่าง 5 ภูมิภาค 

เข้าด้วยกัน คือ กรุงเทพมหานคร ภาคเหนือตอนล่าง ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคใต้ตอนบน และภาค
ตะวันออก รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านผ่านสาธารณรัฐเมียน
มาร์ โดยผ่านนโยบายการพัฒนาด่านชายแดนในพื้นที่ด่าน
สิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และบ้านพุน้ำร้อน จังหวัด
กาญจนบุรี  

 ภาคกลางเป็นพื ้นที ่ภาคที ่มีลักษณะภูมิ
ประเทศ คุณสมบัติดิน ที่เหมาะสมในการเพาะปลูกพืช
พรรณได้ หลากหลายประเภท นับตั้งแต่ข้าว  พืชไร่  พืช
พลังงาน  พืชสวนยืนต้น  ผักผลไม้ ทำให้สามารถผลิต
สินค้าทางการเกษตรที่มีความหลากหลายและปริมาณ
ผลผลิตจำนวนมาก โดยบริเวณที่ปลูกข้าวแหล่งสำคัญของ
ภาค เช่น บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา แถบจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดชัยนาท จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัด
อ่างทอง และพื ้นที ่ล ุ ่มน้ำท่าจีนในจังหวัดสุพรรณบุรี 
จังหวัดราชบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เป็นต้นและพื้นที่อื่น ๆ 
ซึ่งกระจายอยู่ตามจังหวัดต่าง ๆ  ทางตอนเหนือของจังหวัด 
และตอนล่างในเขตชลประทานหรือใกล้กับลำน้ำสำคัญ
สายต่าง ๆ และมีแม่น้ำหลายสายพาดผ่าน จากเหนือลงสู่
ใต้ เช่น แม่น้ำท่าจีน แม่น้ำแม่กลอง แม่น้ำน้อย แม่น้ำป่า
สัก และมีพื้นที่ชายฝั่งทะเลทางด้านใต้ของภาคออกสู่อ่าว
ไทย นอกจากนี้ ในแผ่นดินยังมีแหล่งน้ำสาธารณะ อาทิ 
ห้วยหนอง คลอง บึง เขื่อน เช่น เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อ่าง
เก็บน้ำ ทำนบปลา และพื้นที่ชุ ่มน้ำ กระจายตามพื้นที่
ต่างๆ ของภาค จึงทำให้ภาคกลางมีศักยภาพในการทำ
การเกษตร การประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และ
นโยบายของภาคร ัฐที ่ เอ ื ้อต ่อการพัฒนาและเติบโต
ทางด้านเกษตรกรรม เช่น แผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 
ปี (พ.ศ. 2551 - 2565) และนโยบายการพัฒนาคลัสเตอร์
อุตสาหกรรมอื ่น ๆ (ข้าว พืชไร่) ซึ ่งจะส่งผลต่อความ
ต้องการปริมาณพืชอาหารและพลังงานเพิ่มขึ้นในอนาคต 
เช่น อ้อย และมันสำปะหลัง เป็นต้น  เกิดการขยายตัวของ
กลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้วัตถุดิบจากการเกษตรในพื้นที่ เช่น 
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากพืช (โรงสีข้าว โรงงานน้ำตาล 
อุตสาหกรรมอาหาร) เติบโตในพ้ืนท่ีอย่างต่อเนื่องยาวนาน 
ทำให้อุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมที่ต่อเนื ่องกับ
การเกษตรเหล่านี้เป็นแหล่งรองรับผลผลิตที่สำคัญในพื้นที่ 
อีกทั ้งเมื ่อมีการส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงาน
ทดแทน ทำให้ผลผลิต เช่น อ้อยโรงงาน ซึ ่งป้อนเป็น
วัตถุดิบมีราคาสูงขึ้น ซึ่งเป็นผลดีต่อการยกระดับรายได้
ของเกษตรที่ปลูกพืชชนิดนั้น ๆ   
 การวิเคราะห์กลุ่มอุตสาหกรรมและพื้นที ่ท ี ่มี
บทบาทในปัจจุบัน โดยการคัดกรองอุตสาหกรรมที ่มี
บทบาทต่อโครงสร้าง (จำนวนโรงงาน เงินลงทุน  แรงม้า
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รวม และแรงงานรวม) และ การคัดกรองอุตสาหกรรมที่มี
ศ ักยภาพในการพัฒนาโดยคัดเล ือกอุตสาหกรรมที่
สอดคล้องกับแผนในการพัฒนาอุตสาหกรรมและประเทศ 
พบว่า พื้นที่ที่มีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมสูง พื้นที่ที ่มี
ศ ักยภาพด้านอุตสาหกรรมสูง   ได ้แก ่ พ ื ้นที ่จ ังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี จังหวัดราชบุรี และ
จังหวัดกาญจนบุรี พื ้นที่ที ่มีศักยภาพด้านอุตสาหกรรม
ปานกลาง ได้แก่ จังหวัดลพบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี พื้นที่ที่มีศักยภาพ
ด้านอุตสาหกรรมน้อย ได้แก่ พ้ืนท่ีจังหวัดอ่างทอง ชัยนาท 
สิงห์บุรี และสมุทรสงคราม  

บทบาทและศักยภาพการพัฒนาการท่องเที่ยว
ของพื้นที่ บทบาทที่สำคัญของพื้นที่ภาคกลาง คือการเป็น
ศูนย์กลางความเจริญและศูนย์กลางย่านการค้าที่เชื่อม
ระหว่างโลกตะวันตกและโลกตะวันออก นับตั้งแต่สมัย
ทวารวดี กรุงศรีอยุธยา เป็นย่านการค้าแลกเปลี่ยนสินค้า
จากตะวันออกได้แก่จีน ไปยังยุโรปและเปอร์เซีย ทำให้
เป็นแหล่งความเจริญที่มีความหลากหลายและร่ำรวยทาง
วัฒนธรรม จึงเป็นปัจจัยต้นทุนด้านวัฒนธรรมของการ
ท่องเที่ยว เพิ่มเติมด้วยความเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำที่มีความ
อุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งเพาะปลูกที่สำคัญ และสัตว์น้ำจืด 
สัตว์น้ำกร่อย และสัตว์น้ำเค็ม ที่เป็นแหล่งผลิตอาหารที่ดมีี
ค ุณภาพ ส ่ งผลให ้การท ่องเท ี ่ ยวในพ ื ้นท ี ่ น ี ้ ม ี ทั้ ง
ประวัติศาสตร์ของอดีตนับพันปี ร่วมกับวิถีชีวิตวัฒนธรรม
ทางการเกษตรที ่เร ียบง่าย ส่งผลต่อการท่องเที ่ยวที่
เกี่ยวเนื่องกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและวิถีเกษตร เป็น
หลัก ในขณะที ่จังหวัดทางทิศตะวันตกเป็นหาดทราย
ชายทะเลที่เป็นแหล่งพักผ่อนมาตั้งแต่อดีตของประเทศ 
นับตั้งแต่สมัยพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่หาดเจ้าสำราญ 
เรื่อยมาจนถึงยุคปัจจุบันทำให้ชายทะเลฝั่งตะวันตกนับเป็น
แหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนและตากอากาศของคนไทยที ่มี
ฐานะดี ปัจจุบันจึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนทั้งของคน
ไทยและชาวต่างชาติ และพัฒนาไปถึงการใช้เป็นที่พักระยะ
ยาวของกลุ่มสแกนดิเนเวีย นอกจากนี้ยังมีรีสอร์ทสปา 
(Destination Spa) และที่บำบัดดูแลสุขภาพที่มีมาตรฐาน
ระดับโลก  

ปัญหาและข้อจำกัด 
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรต้นทุน ได้แก่ 

คุณภาพดิน และการขาดแคลนน้ำ ส่งผลกระทบต่อความ
ต่อเนื ่องและประสิทธิภาพในการผลิตทางการเกษตร  
แหล่งน้ำธรรมชาติที่เป็นต้นทุนในการเกษตรและประมงมี
สภาพเสื ่อมโทรม เนื ่องจากการพัฒนาด้านต่างๆ เช่น 
อุตสาหกรรมการขยายตัวของเมืองและชุมชน การบุกรุก

แหล่งน้ำ รวมทั้งการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของชุมชน การ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหาร
พัฒนาแหล่งน้ำยังมีไม่ เพียงพอ ทั ้งยังขาดวิธีการและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการบริหารแหล่งน้ำ  

ต้นทุนการผลิตมีราคาสูงขึ้น ในการทำเกษตร 
อุตสาหกรรม ประมงและการเพาะเลี ้ยงสัตว์น้ำ มีการ
นำเข้าวัตถุด ิบ เครื ่องจักร เครื ่องมืออุปกรณ์ น้ำมัน 
สารเคมีจากต่างประเทศ ทำให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการทำ
การประมงราคาสูงขึ ้นเป็นลำดับ และการขาดแคลน
วัตถุดิบและแรงงาน สำหรับภาคอุตสาหกรรมสัตว์น้ำขาด
แคลนวัตถุดิบในการผลิตเพื่อการส่งออก จึงต้องมีการ
นำเข้าวัตถุดิบเพื่อการแปรรูปเพิ่มขึ้น ทำให้ต้นทุนการผลิต
สูงขึ้น ในขณะที่การขาดแคลนแรงงานเป็นปัญหารุนแรง
ในภาคเกษตรกรรม โดยเฉพาะด้านการประมงเชิงพาณิชย์
เนื่องจากแรงงานไทยไม่สนใจในการทำงานในเรือประมง 
เพราะงานหนัก ต้องมีความอดทน และเสี ่ยงภัยในการ
ออกไปจับสัตว์น้ำในที่ห่างไกลเป็นระยะเวลานาน แต่
ผลตอบแทนและสวัสดิการขึ้นอยู่กับเจ้าของกิจการ 

การสูญเสียพื้นที่เกษตรจากการขยายตัว
ของกิจกรรมนอกภาคเกษตร ทั้งการพัฒนาอุตสาหกรรม 
การขยายตัวของชุมชนและเมืองที่บุรุกพื้นที่เกษตรชั้นดี
โดยเฉพาะแถบลุ่มน้ำเจ้าพระยา เช่น ในเขตต่อเนื่องจาก
ภาคมหานครของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นต้น 
นอกจากนี้การขาดการวางแผนทำการเกษตรที่เหมาะสม
จึงทำให้ประสิทธิภาพในการผลิตต่ำ เช่นผลผลิตต่อไร่ 
ต่ำ  เนื ้อที ่เพาะปลูกที่เสียหายจากโรคระบาด ศัตรูพืช 
หรือเสียหายจากการขาดแคลนน้ำ ปัญหาผลกระทบ 
จากการทำการเกษตรต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น การ
ตกค้างจากพิษสารเคมีทางการเกษตรในดินและน้ำ จาก
ภาคอุตสาหกรรม และการขยายตัวของเมือง  รวมถึง
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศทำให้เกิด
ปัญหาในแง่ของการเพาะปลูก ภัยธรรมชาติเช่น ภัยแล้ง 
อุทกภัย และสภาพอากาศไม่คงท่ีส่งผลต่อพืชบางชนิด 

ข้อจำกัดในการพัฒนาการท่องเที่ยวของพื้นท่ีเชิง
กายภาพ ข้อจำกัดที่สำคัญของภาคกลางได้แก่การพัฒนา
และการขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม การขยายตัว
ดังกล่าวทำให้กระทบต่อย่านเมืองเก่าที่เป็นเสน่ห์ของการ
ท่องเที่ยว การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้แหล่งท่องเที่ยว
วิถีเกษตรนั้นลดลง และวิถีชีวิตของคนที่อาศัยในภาคกลาง
เปลี่ยนไป คนวัยหนุ่มสาวมุ่งเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรมใน
พื้นที่ ทำให้คนที่อาศัยในหมู่บ้านที่มีศักยภาพการท่องเที่ยว
เหลือแต่ผู้สูงอายุและเด็กอาศัย อีกประการหนึ่งได้แก่ภัย
ธรรมชาติภัยแล้งและอุทกภัยที่เกิดขึ้นประจำซ้ำซากส่งผล
ต่อโบราณสถานต่าง ๆ ย่านเก่าที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือมี
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ศักยภาพในด้านการท่องเที่ยว การแก้ไขปัญหาโดยการทำ
เขื่อนกั้นลำน้ำที่มีความสูงมากจนเกิดการบดบังทัศนียภาพ
และภูมิทัศน์ เกิดทัศนอุจาดในพื ้นที ่ การจัดการด้าน
โบราณสถานและเขตมรดกโลกที่สุ่มเสี่ยงกับการถูกปักธง
แดงจาก UNESCO เน ื ่องจากขาดการดำเนินการตาม
แผนงานที่เสนอไว้ต่อคณะกรรมการมรดกโลกตั้งแต่ครั้งที่
เสนอขอร ับการข ึ ้นทะเบ ียนการเป ็นมรดกโลกด้ าน
วัฒนธรรม เช่นการกำหนดพื้นที่กันชนและพื้นที่อนุรักษใ์น
เกาะเม ืองพระนครศร ีอย ุธยา และข ้อจำก ัดในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวของพื้นที่เชิงทุนมนุษย์ บุคลากรหรือ
ประชาชนท่ีให้บริการการท่องเที่ยวยังขาดองค์ความรู้ด้าน
ภาษาโดยเฉพาะภาษาต่างประเทศ  

แนวโน้มการพัฒนาด้านเศรษฐกจิ 
จากการคาดการณ์แนวโน้มการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจของภาคกลางในช่วงปี พ.ศ.2560 – 2580 เป็น
ระยะเวลา 20 ปี พบว่า ในปี พ.ศ.2560 GRP (CVMs) มี
มูลค่า 930,562 ล้านบาท และขยายตัวอย่างต่อเนื่องเป็น 
1,575,896 ล้านบาท ในปี พ.ศ.2580 ซึ่งมีอัตราการเติบโต
เฉลี่ย (Compound Annual Growth Rate : CAGR) ที่
ร้อยละ2.67  

สำหรับการขยายตัวของภาคเกษตรกรรม พบว่า 
แนวโน้มที ่เพิ ่มขึ ้นจากมูลค่า 71 ,455 ล้านบาท เป็น 
78,143 ล้านบาท ในช่วงเวลาดังกล่าว โดยมีค่า CAGR 
เ ท ่ า ก ั บ  ร ้ อ ย ล ะ  0 . 45 ส ่ ว น ก า ร ข ย า ย ต ั ว ข อ ง
ภาคอุตสาหกรรม พบว่า แนวโน้มการขยายตัวจากมูลค่า 
501,572 ล้านบาท เป็น 1,014,891 ล้านบาท ในช่วงเวลา
ดังกล่าว โดยมีค่า CAGR เท่ากับ ร้อยละ 3.59 และการ
ขยายตัวของภาคการค้าและบริการ พบว่า แนวโน้มการ
ขยายตัวจากมูลค่า 369,829 ล้านบาท เป็น 579,957 
ล้านบาท ในช่วงเวลาดังกล่าว โดยมีค่า CAGR เท่ากับ 
ร้อยละ 2.28 จากการวิเคราะห์ดังกล่าว เห็นได้อย่าง
ช ั ด เ จ น ว ่ า  ภ า ค น อก เ ก ษต ร ก ร ร ม  โ ด ย เ ฉ พ า ะ
ภาคอุตสาหกรรม ยังคงมีฐานะเป็นฐานเศรษฐกิจที่สำคัญ
ของภาคกลางในอนาคต  

สำหร ับการว ิ เคราะห ์แนวโน ้มรายจ ังหวัด 
ระหว่างปี พ.ศ.2560 – 2580 พบว่า พระนครศรีอยุธยา  
ยังคงเป็นจังหวัดที่มีมูลค่า GPP CVMs ที่สูงที่สุดของภาค
ที่  825,767 ล้านบาท ในปี พ.ศ.2580 รองลงมาได้แก่ 
สระบุรี  (225,758 ล้านบาท) ราชบุรี  (155,226 ล้าน
บาท) และกาญจนบุรี  (104,368 ล้านบาท) ตามลำดับ 
ส่วนจังหวัดที่มีมูลค่าดังกล่าวต่ำที่สุด คือ สมุทรสงคราม  
(14,823 ล้านบาท) เมื ่อพิจารณาอัตราการเติบโตเฉลี่ย 
(CAGR) พบว่า จังหวัดที่มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสูงกว่า

ระดับภาค ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา (ร ้อยละ 4.43) 
จังหวัดที่มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ สิงห์บุรี และ
ชัยนาท (ร้อยละ 0.30) 

สำหรับแนวโน้มการเกษตรกรรมทั้งการปลูกพืช
และเลี ้ยงสัตว์เป็นอาชีพสำคัญของประชากรภาคกลาง 
นับเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารที่สำคัญของประเทศและ
การส่งอออก ในอนาคต กิจกรรมด้านเกษตรกรรมยังมี
ความสำคัญรวมทั้งทวีความสำคัญเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากมี
ปัจจัยเกื ้อหนุนหลายประการ อาทิ ประชากรส่วนใหญ่
คุ้นเคยและถนัดในการปฏิบัติงานด้านเกษตรกรรม สภาพ
พื ้นที ่และสภาพภูมิอากาศเหมาะสมกับการผลิตด้าน
การเกษตรทั้งการปลูกพืชและเลี้ยงปศุสัตว์ การพัฒนา
ระบบชลประทานทำให้มีน้ำต้นทุนสำหรับการปลูกและ
การเจริญเติบโตของพืช รวมทั้งเพื่อการปศุสัตว์ในช่วงฤดู
แล้ง โดยเฉพาะการปลูกพืชหลังข้าวนาปีในที ่ราบลุ่ม 
นโยบายของร ัฐในการส ่งเสริมด ้านการเกษตรกรรม 
โดยเฉพาะนโยบายให้เป็นครัวโลก ปัจจัยเกื้อหนุนต่าง ๆ 
เช่นระบบคมนาคมและการมีแหล่งรับซื้อผลิตผล แม้ว่าใน
อนาคตอาจมีความจำเป็นต้องจัดสร้างศูนย์รวบรวม
ผลผลิตทางการเกษตรที่เพิ่มขึ้น กล่าวได้ว่าภาคกลางเป็น
อู่ข้าวอู่น้ำของประเทศและจะทวีความสำคัญในอนาคต 
อันเนื่องจาก วิสัยทัศน์ที่ให้ภาคกลางเป็นแหล่งผลิตอาหาร
ของประเทศและของโลก อาชีพเกษตรมีแนวโน้มได้รับ
การพัฒนาดีขึ้น เนื่องจากรัฐบาลให้ความสำคัญต่อภาค
การเกษตรในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศและการ
พัฒนาความเป็นอยู ่ของเกษตรกร แม้การแข่งขันด้าน
สินค้าเกษตรจะทวีความรุนแรงในอนาคต แต่ภาครัฐก็ให้
ความสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาค
การเกษตรในตลาดโลก โดยภาครัฐได้ผลักดันโครงการตา่ง 
ๆ อาทิ การผลิตเมล็ดพันธุ ์ดี การป้องกันกำจัดศัตรูพืช
แบบผสมผสาน การลดการใช้สารเคมีเกษตร การพัฒนา
แหล่งน้ำ การพัฒนาคุณภาพผลผลิต การควบคุมการผลิต
และการรับรองมาตรฐานทั ้งในระดับฟาร์มและระดับ
โรงงานแปรรูปท้ังด้านการผลิตพืชและปศุสัตว์ ซึ่งกิจกรรม
โครงการต่าง ๆ ดังกล่าวต้องขยายเพิ่มขึ้นในอนาคต 

นอกจากนี้ภาคกลางมีโอกาสในการพัฒนาเป็น
แหล่งอาหารหรือครัวโลกอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย 
เนื่องจากเป็นพื้นที่ท่ีมีศักยภาพในการผลิตพืชอาหารต่างๆ 
โดยเฉพาะข้าว พืชไร่ สัตว์น้ำ ปศุสัตว์ และไม้ผลต่าง ๆ 
นอกจากน้ียังมีโอกาสศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมพลังงาน
ทดแทนอุตสาหกรรมต ่อเน ื ่องจากการเกษตร และ
อุตสาหกรรมอาหาร  

สำหรับทิศทางการลงทุน และแนวทางการ
พัฒนาด้านอุตสาหกรรม เป็นการศึกษาแนวโน้มของ
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กิจกรรมทางเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรมที่จะมีบทบาท 
หรือมีความสำคัญกับพื้นที่ภาคกลางในอนาคต 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  
 แนวโน้มจากผลการวิเคราะห์เช ิงนโยบาย  
พบว่าจากกรอบการพัฒนาในช่วงเวลาต่าง ๆ ที่กำหนดให้
พื้นที่ภาคกลางมีแนวนโยบายหลักที่จะยกระดับเป็นพื้นท่ี
ซึ่งได้รับการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจโดย
การยกมาตรฐานและประส ิทธ ิภาพการผล ิตด ้าน
การเกษตร การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้าน
อุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว การ
พัฒนาระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพ  การเตรียมการ
รองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) โดยมี
โครงการพัฒนาที ่สำคัญ เช่น แนวคิดการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ เป็นต้น ซึ่งแนวคิด
ดังกล่าวสอดรับกับแนวนโยบายในระดับอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง 
โดยเฉพาะการส่งเสริมศักยภาพด้านอุตสาหกรรม และ
การพัฒนาพลังงานทดแทน  

นอกจากน้ียุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนของ
ภาครัฐมีแนวคิดที่จะดำเนินการปรับเปลี่ยนทิศทางการ
ส่งเสริมการลงทุน เพื ่อสนับสนุนการปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจไทย รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้เกิดการลงทนุ 
(Facilitation) ผ่านสิทธิประโยชน์ Non-tax และบริการที่
ครบวงจร เพื่อส่งเสริมการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ 
(Inbound & Outbound) รวมทั้งกระตุ้นความสำคัญกับ
การส ่งเสร ิมการลงท ุนไทยในต ่างประเทศมากขึ้น 
นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของธุรกิจไทยโดยการวัดผลจากคุณค่าของโครงการลงทุน 
(Outcomes) มีการกำหนด KPI ที่ชัดเจน เพื่อสามารถ
วัดผลประโยชน์และความคุ้มค่าของการส่งเสริมการลงทุน
ได้ โดยมีแนวทางการดำเนินการที่สำคัญ คือ 

- ปรับปรุงกฎระเบยีบ ลดอุปสรรคในการ
ลงทุน เพื่อสร้างบรรยากาศการลงทุนที่ดี 

- ส่งเสริมและประสานงานเพื่อพัฒนา
บุคลากรรองรับภาคอตุสาหกรรม 

- บูรณาการเครื่องมือสนับสนุนของ
หน่วยงานต่าง ๆ ในลักษณะ Package 

นอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน (BOI) ยังได้กำหนดกลุ่มอุตสาหกรรมที่จะส่งเสริม
ในอนาคต อ ันประกอบไปด ้วย  4 กล ุ ่ มหล ัก  และ
อุตสาหกรรม 10 Custer  

สำหรับภาคกลาง ครอบคลุมในทุกกลุ่มกิจการ
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการเกษตรและกิจการที่เกี่ยวข้อง 
อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน และกิจการเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว  

เมื ่อนำข้อมูลดังกล่าวมาพิจารณาควบคู ่กับ
นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการในระดับต่างๆ 
และจากผลการจัดลำดับค่าคะแนนของกลุ่มอุตสาหกรรม
ที่มีบทบาทในปัจจุบันของพื้นที่ จะพบว่าอุตสาหกรรมที่มี
ทิศทางการลงทุนและพัฒนาที่เหมาะสม และมีศักยภาพ
สูง ในเชิงเศรษฐกิจต่อภาคกลาง ในอนาคต ได้แก่ กลุ่ม
อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (ไฟฟ้า/ชีวมวล)  กลุ่ม
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อโลหะ กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร 
กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรเครื่องกล กลุ่มอุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ กลุ่มอุตสาหกรรมยานพาหนะ 
และอุปกรณ์ รวมทั้งการซ่อมฯ และกลุ่มอุตสาหกรรม    
โลจิสติกส์ และบรรจุภัณฑ์  
 แนวโน้มจากผลการวิเคราะห์เชิงพื้นท่ีจากกรอบ
การพัฒนาในช่วงเวลาต่างๆ ที่กำหนดให้พื้นที่ภาคกลางมี
แนวนโยบายหลักที่จะยกระดับเป็นพื้นที่ซึ่งได้รับการเพิ่ม
ศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจโดยการยกมาตรฐาน
และประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตร  การพัฒนา
ศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรม
บริการและการท่องเที่ยว  การพัฒนาระบบชลประทานให้
เต็มศักยภาพ  การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงาน
ทดแทน (Ethanol) เม ื ่อนำมาวิเคราะห์ควบคู ่ไปกับ
สถานการณ์ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมในปัจจุบันอาจ
แบ่งกลุ่มพื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรมหลัก ได้ออกเป็น 1) 
กลุ่มพื้นที่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมหลักเดิมเหล่านี้ ได้แก่ 
พื้นที่ที่มีบทบาททั้งในแง่ของจำนวนโรงงานอุตสาหกรรม 
มูลค่าเงินทุน แรงงาน และกำลังการผลิต รวมทั้งเป็นที่ตั้ง
ของเขตประกอบการอุตสาหกรรมหรือนิคมอุตสาหกรรม 
ทำให้มีศักยภาพที ่จะต่อยอดด้านการพัฒนาต่อไปใน
อนาคต เช่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี 
จังหวัดราชบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี เป็นต้น 2) กลุ่ม
พื้นที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมทั่วไป จะกระจายตัวอยู่ในพื้นท่ี
ซึ่งเป็นแหล่งวัตถุดิบที่สำคัญของภาค โดยเฉพาะผลผลิต 
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เช่น ข้าว อ้อย การประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เป็นต้น 
3) กลุ ่มพื ้นที ่พัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื ่องจากระบบ
โครงข่ายคมนาคมขนส่ง และโลจิสติกส์ อาทิ เช่น พื้นที่ซึ่ง
เป็นที่ตั้งของโครงการพัฒนาด้านโครงข่ายคมนาคม เช่น 
พื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดสระบุรี เป็นต้น 4)  กลุ่มพื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรม
ตามแนวชายแดน ได้แก่ พื ้นที ่ต่อเนื ่องจากด่านสิงขร 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พื้นที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนบ้านพุน้ำร้อน จังหวัดกาญจนบุรี และชายแดน
บริเวณจัง 

แนวโน้มการพัฒนาด้านการท่องเที ่ยวการ
มุ่งเน้นและชูจุดประชาสัมพนัธ์การท่องเที่ยวในด้านอู่อารย
ธรรมของประเทศและของภูมิภาค ในด้านการเป็นดินแดน
ที่เก่าแก่ ก่อกำเนิดอารยธรรมและวัฒนธรรมที่หลากหลาย 
มีหลักฐานทางโบราณคดีหลงเหลืออยู่เป็นจำนวนมาก ทั้ง
โบราณสถาน อาทิเช่นพระราชวังโบราณและวัดพระศรี
สรรเพชร รวมถึงวัดวาอารามต่าง ๆ ทั้งในเกาะเมืองและ
โดยรอบของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่ีได้รับการประกาศ
ข ึ ้นทะเบ ียนเป ็นมรดกโลกด ้านว ัฒนธรรม แหล่ง
โบราณสถานอ ื ่น  ๆ ต ั ้ งแต ่อารยธรรมในย ุคก ่อน
ประวัติศาสตร์ เช่นหลุมขุดค้นประดูกโบราณ อ.บ้านเก่า 
จังหวัดกาญจนบุรี เป็นต้น หรืออารยธรรมขอม เช่น 
ปราสาทเมืองสิงห์ กาญจนบุรี รวมถึงจังหวัดลพบุรี ที่ยัง
สืบต่อมาในยุคกรุงศรีอยุธยาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช วิถีชีวิตที่เรียบง่ายและวิถีชีวิตของเกษตรกรใน
จังหวัดต่าง ๆ ของภาคกลาง โดยการสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรผ่านการเกษตรปลอดภัยและเกษตร
อินทรีย์ รวมถึงประเพณีการละเล่นพื้นบ้านของภาคกลาง
ที่เป็นเสน่ห์ให้แก่การท่องเที่ยวของไทย เช่น ลำตัด ลิเก 
เพลงยาว เพลงอีแซวและเพลงเกี่ยวข้าวเป็นต้น นอกจากน้ี
ยังมีชายทะเลที่มีความงดงามและเป็นแหล่งของสัตว์น้ำที่
เป็นวัตถุดิบในการทำอาหารทะเลที่มีชื่อเสียงผ่านการทำ
ประมงพื ้นบ้าน เช่นการถะไหลไม้กระดานในการเก็บ
หอยแครง หรือหอยหลอด การจับปลาหมึกและปูม้า การ
เป็นแหล่งผลิตเกลือขนาดใหญ่ ที่ต่อยอดนอกเหนือจาก
เพื่อการบริโภคแล้วพัฒนาสู่การเสริมความงามและสปาท่ี
มีคุณภาพสูง นอกจากน้ีชายทะเลของจังหวัดเพชรบุรี และ
ประจวบคีรีขันธ์เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนยิมเป็น
อย ่างส ูงท ั ้ งในหม ู ่น ักท ่องเท ี ่ยวชาวไทย และชาว
ต่างประเทศ การใช้แม่น้ำและลำคลองในการคมนาคม
และการท่องเที่ยว การเกิดขึ้นของตลาดน้ำที่ใช้เพื่อการ
แลกเปลี่ยนสินค้าจนพัฒนาไปสู่การท่องเที่ยวในปัจจุบัน 
เช่น ตลาดน้ำดำเนินสะดวก ตลาดน้ำอัมพวา เป็นต้น   

การเชื ่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวไปยังประเทศ
เพื่อนบ้าน และเป็นเมืองที่ส่งเสริมการเชื่อมโยงสู่ประเทศ
เพื่อนบ้านให้เกิดการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาค โดยมีเส้นทาง
การเชื ่อมต่อไปยังประเทศเม ียนมาร์ ได ้แก ่จ ังหวัด
กาญจนบุร ี ท ี ่ม ีแนวนโยบายในการเชื ่อมต่อจากฝั่ง
ตะวันตกไปยังเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC 
และการพ ัฒนาจ ุ ดผ ่ านแดนช ่ อ งส ิ งขร  จ ั งหวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ ที่ผ่านมาในช่วงปี พ.ศ. 2550-2555 มี
อัตราการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวอิสระ เพิ่มมากขึ้น และ
ผลของราคาน้ำมันส่งผลให้ราคาโดยสารเครื่องบินมีราคา
ถูกลง มีสายการบินต้นทุนต่ำสายใหม่ๆ เปิดให้บริการและ
เส้นทางการบินเพิ่มมากข้ึน  

การพัฒนาภาคกลางเพื่อรองรับการท่องเที่ยว
นั้นจากสถิติและข้อมูลทางการท่องเที่ยวพบว่าภาคกลาง
เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของนักท่องเที่ยวภายในประเทศ
ที ่เดินทางท่องเที ่ยวในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ ดังนั้น
กิจกรรมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวที่พัฒนาขึ้นเพื่อ
เน้นการพักผ่อน การทำบุญและการท่องเที ่ยวเชิงการ
เรียนรู้เป็นสำคัญเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่ใช้เวลาว่าง
ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ ดังนั้นแนวทางการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวของภาคกลางนั้นเน้นการเป็นสถานที่พักผ่อนใน
ระยะสั้น ๆ ทั้งแบบทัศนาจร หรือเพียงระยะเวลา 1-2 คืน 
กิจกรรมการท่องเที่ยวจึงควรพัฒนาให้สอดคล้องกับความ
ต้องการและรูปแบบการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวและ
กิจกรรมการท่องเที่ยวส่วนใหญ่ยกเว้นฝั่งตะวันตกของผัง
ภาคกลางที่มีตรงกับความต้องการของกลุ่มนักท่องเที่ยว
ชาวไทย แต่จังหวัดด้านตะวันตกน้ันมีปริมาณนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติท ี ่ เด ินทางท่องเที ่ยวและอยู ่ในรายการ
ท่องเที่ยวของชาวต่างชาติทั ้งกลุ ่มตลาดยุโรป อเมริกา 
และออสเตรเลีย 

การติดตามสถานการณ์ด้านเศรษฐกจิ 
เปรียบเทียบกับผังภาค 2600 

ผังภาคกลาง 2600 ได้ดำเนินการจัดทำตั้งแต่ 
พ.ศ. 2550 โดยมุ่งเน้นให้เป็นผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่เชิง
กายภาพ ที่บูรณาการในสาขาต่าง ๆ อย่างเป็นองค์รวม เพื่อ
ใช้เป็นกรอบนโยบายและทิศทางการพัฒนาพื ้นที ่ให้กับ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ซึ่งกระบวนการวางผังภาคคำนึงถึง
ศักยภาพ โอกาสการพัฒนาพื้นที่ และสอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชน เพื ่อนำไปกำหนดวิสัยทัศน์และ
นโยบายการพัฒนาพื้นที่ อันจะนำไปสู่การพัฒนาเมืองและ
ชนบทอย่างสมดุลและยั่งยืน ทั้งนี ้ผังภาคที่วางไว้ได้วาง
ระยะเวลาในการพัฒนาถึง 50 ปี และมีการแบ่งระยะการ
พัฒนาไว ้ จากระยะเวลาที ่ผ ่านมาได ้เก ิดมาตรการ
เปลี่ยนแปลงที่สำคัญหลายประการ ทั้งปัจจัยสถานการณ์
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ภายนอกและภายใน อาทิเช่น ระบบเศรษฐกิจโลก กรอบ
กติกาความร่วมมือระหว่างประเทศ การเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซ ียน ย ุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษและสังคมแห่งชาติ การลงทุนพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ของประเทศ การพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ การเจริญเติบโตของเมืองในภูมิภาค เป็น
ต้น ปัจจัยการพัฒนาต่าง ๆ จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ได้
ส่งผลให้สภาพการณ์การพัฒนาพื้นที่เปลี่ยนแปลงไปใน
หลายด้าน 

การติดตามด้านเป้าหมาย 
เป้าหมาย : ผลติภณัฑ์มวลรวม 
ผลิตภัณฑ์มวลรวม พ.ศ.2555  เท ่ากับ 

704,000 ล ้านบาท ซึ ่งไม ่สอดคล้องกับเป้าหมายที่
คาดการณ์ไว้ โดย Nominal GRP : 1,274,695 ล้านบาท 
และ GRP CVMs : 882 ,810  ล ้านบาท ซ ึ ่ งส ู งกว่า
เป้าหมายที่ตั้งไว้ เนื่องจากมีกรอบความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ ซึ่งเอื้อต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และส่งผลต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมให้มีมูลค่าสูงขึ้น และอัตราการเติบโต
ทางเศรษฐกิจท่ีเพิ่มขึ้น 

ผลิตภณัฑ์มวลรวม ภาคเกษตรกรรม พ.ศ.2555 
เท่ากับ 51,000 ล้านบาท ซึ่งไม่สอดคล้องโดย Nominal 
GRP : 133,252  ล้านบาท และ GRP CVMs : 70,819  
ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าเปา้หมายทีต่ั้งไว้ เนื่องจากการส่งเสริม
นวัตกรรมและเทคโนโลยดี้านเกษตรกรรม ซึ่งส่งผลต่อ
คุณภาพการผลิต ทั้งปริมาณและมลูค่าทางเศรษฐกิจท่ี
เพิ่มขึ้น 

ผลิตภัณฑ์มวลรวม ภาคอุตสาหกรรม พ.ศ.
2555 เท่ากับ 472,000 ล้านบาท ซึ่งไม่สอดคล้อง โดย 
Nominal GRP : 630,213 ล้านบาท และ GRP CVMs : 
467,439  ล้านบาท (โดยประมาณ) ซึ่งสูงกว่าเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ เนื่องจากการส่งเสริมการผลิตด้านอุตสาหกรรม 
การส่งเสริมการลงทุน การสนับสนุนคลัสเตอร์การผลิต
ด้านอุตสาหกรรม และเขตส่งเสริม/เขตประกอบการ
อุตสาหกรรมต่าง ๆ 

ผลิตภัณฑ์มวลรวม ภาคการค้าและบริการ 
พ.ศ.2555 เท่ากับ 180,000ล้านบาท ไม่สอดคล้อง โดย 
Nominal GRP : 511,230 ล้านบาท และGRP CVMs : 
353,559  ล้านบาท (โดยประมาณ) ซึ่งสูงกว่าเป้าหมาย
ที่ตั ้งไว้ เนื ่องจากการพัฒนาด้านการค้าและบริการ ซึ่ง
ส่งผลต่อการเพิ่มมูลค่าการผลิต 

เป้าหมาย : การจ้างงาน  
การจ้างงานในภาคเกษตรกรรม ในปีพ.ศ. 

2555 อย ู ่ท ี ่  1,190,000 คน พบว ่าไม ่สอดคล ้องกับ
เป้าหมาย เนื่องจากในปัจจุบันมีแรงงานภาคเกษตรกรรม

อยู่ที่ 2,512,419 คน จำนวนแรงงานภาคเกษตรกรรมใน
ภาคกลางในช่วง 8 ปี (พ.ศ. 2550-2558) เติบโตเฉลี่ยอยู่
ท ี ่ ร ้อยละ 1.13 ต ่อป ี  แนวโน ้มการจ ้างงานในภาค
เกษตรกรรมของภาคกลาง จะมีแนวโน้มลดจำนวนลง
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจของ
ภาคกลางเช่น การพัฒนาอุตสาหกรรม การขยายตัวของ
ชุมชนและเมืองที่บุรุกพื้นที่เกษตรชั้นดีโดยเฉพาะแถบลุ่ม
น้ำเจ้าพระยา 

การจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมเป้าหมาย
การจ้างงานในภาคอุตสาหกรรม ในปีพ.ศ. 2555 อยู่ที่ 
2,300,000 คน ซึ่งไม่สอดคล้องกับเป้าหมาย เนื่องจากใน
ปัจจุบันมีแรงงานอยู่ที่ 566,539 คน โดยจำนวนการจ้าง
งานอุตสาหกรรมในภาคกลางในช่วง 10 ปี (พ.ศ. 2549-
2559 เติบโตเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 3.75 ต่อปี  แนวโน้มการ
จ้างงานในภาคอุตสาหกรรมของภาคกลางในพื้นที่ที่เป็น
ศ ู นย ์ ก ล า งอ ุ ต ส าหกรรม  เ ช ่ น  จ ั ง ห ว ั ด ส ร ะบ ุ รี  
พระนครศรีอยุธยา และกาญจนบุรี จะมีแนวโน้มเพิ่ม
จำนวนขึ้นเนื่องจากการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน และ
มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ 

เป้าหมาย : พื้นที่เกษตรกรรม 
พื้นที่เขตพัฒนาการเกษตรทั้งการปลูกพืช

และการเลี้ยงปศุสัตว์(ไก่ เป็ด โคและสุกร) ตามศักยภาพ
และความเหมาะสมในปี พ.ศ. 2600 มีพื ้นที ่ประมาณ 
29,000 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 48 ของพื้นที่ภาค 
แบ่งเป็นพืชประเภทต่าง ๆ ดังนี ้

- ข้าวนาปี พื ้นที ่ภาคกลางทุกจังหวัดมี
พื้นที่ซึ่งมีความเหมาะสมในการปลูกข้าวนาปี โดยเฉพาะ
ในเขตจังหวัดชัยนาท สิงห์บุร ี อ่างทอง สุพรรณบุรี 
พระนครศรีอยุธยา ส่วนจังหวัดอื ่น ๆ มีพื ้นที ่มีความ
เหมาะสมเพียงบางส่วน 

- ข้าวนาปรัง เป็นพื้นที่เดียวกันกับข้าวนา
ปี 

- อ้อย โรงงานกระจายอยู่ในพื้นที่จังหวัด
ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรีและกาญจนบุรี 

- ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่
จังหวัดชัยนาท ลพบุรีและสระบุรี 

- สับปะรด ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรีและราชบุรี 

- ถั่วเหลือง กระจายอยู่ในพื้นที ่จังหวัด
สระบุรี ลพบุรีและกาญจนบุรี 

- มันสำปะหลัง กระจายอยู่ในพื้นที่
จังหวัดลพบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรีและราชบุรี 

จากการติดตามนโยบายพบว่าสอดคล้อง
กับลักษณะทั่วไปทั้งในแง่กายภาพ คุณสมบัติดิน ชนิด 
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ประเภท ของพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ เช่น ข้าว อ้อย มัน
สำปะหลัง และการประมง เป็นต้น ภาคกลางตั้งอยู ่ใน
พื้นที่ราบลุ่มน้ำขนาดใหญ่ทางตอนกลางของประเทศ มี
แม่น้ำหลายสายพาดผ่าน จากเหนือลงสู่ใต้ เช่น แม่น้ำท่า
จีน แม่น้ำแม่กลอง แม่น้ำน้อย แม่น้ำป่าสัก และมีพื้นที่
ชายฝั่งทะเลทางด้านใต้ของภาคออกสู่อ่าวไทย นอกจากนี้ 
ในแผ่นดินยังมีแหล่งน้ำสาธารณะ อาทิ ห้วยหนอง คลอง 
บึง เขื่อน เช่น เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อ่างเก็บน้ำ ทำนบปลา 
และพื้นที่ชุ่มน้ำ กระจายตามพื้นที่ต่าง ๆ ของภาค จึงทำ
ให้ภาคกลางมีศักยภาพในการทำการเกษตร การประมง 
และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

แนวโน้มของพื้นที่เกษตรกรรมในอนาคต
ของภาคกลาง 

- ภาคกลางตอนบน เน้นเกษตรกรรม
สะอาด และเกษตรแปรรูป  

- ภาคกลางตอนบน 2 (ลพบุรี ชัยนาท 
สิงห์บุรี อ่างทอง) เน้นส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย การ
ปลูกข้าวที่มีคุณภาพ พัฒนาคุณภาพดิน โรงสีข้าว เมล็ด
พันธุ์ข้าว ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม  

- ภาคกลางตอนล่าง เน้นพัฒนาการแปร
รูปสินค้าเกษตร ปศุสัตว์ เกษตรกรรมประมง อุตสาหกรรม
ตอ่เนื่องจากท่าเรือน้ำลึกและเกษตรกรรมต่อเนื่องจากการ
พัฒนาด่านสิงขรให้มีศักยภาพในการค้า-การลงทุน  

เป้าหมาย : พื้นที่อุตสาหกรรม 
- พื้นที่ภาคกลางตอนบน ประกอบด้วย 6 

จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี 
ชัยนาท ลพบุรีและสระบุรี เป็นแหล่งอุตสาหกรรมใหม่ของ
ประเทศ มีความสอดคล้องกับภาพรวมในแง่ของศักยภาพ
ทั้งในแง่โครงสร้างพื้นฐานด้านอุตสาหกรรม เช่น นิคม
อุตสาหกรรม เขตประกอบการอุตสาหกรรมหรือวัตถุดิบ
เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมในภาพรวมของพื้นที่ 

- พื้นที่ภาคกลางส่วนตะวันตก ประกอบ 
ด้วย 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสมุทรสงคราม เพชรบุรี 
ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี และประจวบคีรีขันธ์ 
ปรับเปลี ่ยนจากการเกษตรไปสู ่ภาคอุตสาหกรรมและ
บริการ โดยเฉพาะบริเวณบางสะพานที่มีโครงการเขต
อุตสาหกรรมเหล็กสมบูรณ์แบบและท่าเรือน้ำลึกกับ
บริเวณเมืองท่องเที่ยวหัวหิน-ชะอำ และโครงการเขต
อุตสาหกรรมกาญจนบุรี มีความสอดคล้องกับนโยบายการ
พัฒนาในภาพรวมของพื้นที่ เช่น ท่าเรือน้ำลึก อำเภอบาง
สะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และแผนการพัฒนาของ
ด่านสิงขร อำเภอเมือง จงัหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

พื ้นที ่อ ุตสาหกรรมที ่ม ีศ ักยภาพในการ
พัฒนายังคงเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมเดิมที่มีความพร้อมด้าน

โครงสร ้างพ ื ้นฐาน เป ็นท ี ่ต ั ้ งของเขตประกอบการ
อุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และทรัพยากรรวมทั้ง
วัตถุดิบในการผลิต เช่น ผลผลิตทางการเกษตรและปศุ
ส ัตว ์ เช ่น จ ังหวัดสระบุร ี พระนครศร ีอย ุธยา และ
กาญจนบุรี เป็นต้น 

- ภาคกลางตอนล่าง เน้นพัฒนาการแปร
ร ูปส ินค ้ า เกษตร  ปศ ุส ั ตว ์  อ ุ ตสาหกรรมประมง 
อุตสาหรกรรมต่อเนื่องจากท่าเรือน้ำลึกและอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องจากการพัฒนาด่านสิงขรให้มีศักยภาพในการค้า-
การลงทุน 

 การติดตามด้านนโยบาย 
นโยบาย : พัฒนาพื้นที่เกษตรกรรม ในเขต

ชลประทานและตามศักยภาพ  
หากมีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่การเกษตร

เพื่อกิจกรรมการพัฒนาด้านอื่น ๆ เช่น การตั้งโรงงาน
อุตสาหกรรมการสร้างเส้นทางคมนาคม ที่อยู่อาศัยใหม่ 
และอื่น ๆ ต้องหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง
และโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ชลประทาน  

สอดคล ้องก ับล ักษณะทั ่ วไปท ั ้ งในแ ง่
กายภาพ คุณสมบัติดิน ชนิด ประเภท ของพืชเศรษฐกิจใน
พื้นที่ เช่น ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง และการประมง เป็น
ต้น ภาคกลางมีลักษณะภูมิประเทศ คุณสมบัติดิน  ที่
เหมาะสมในการเพาะปลูกพืชพรรณได้ หลากหลาย
ประเภท นับตั้งแต่ข้าว  พืชไร่  พืชพลังงาน  พืชสวนยืน
ต้น  ผักผลไม้ ทำให้สามารถผลิตสินค้าทางการเกษตรที่มี
ความหลากหลายและปริมาณผลผลิตจำนวนมาก โดย
บริเวณที่ปลูกข้าวแหล่งสำคัญของภาค เช่น บริเวณที่ราบ
ลุ ่มแม่น้ำเจ้าพระยา แถบจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดชัยนาท จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง และพื้นที่
ลุ่มน้ำท่าจีนในจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี 

ปัญหาและอุปสรรค ได้แก่ 
- ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรต้นทุน 

ได้แก่ คุณภาพดิน และการขาดแคลนน้ำ ส่งผลกระทบต่อ
ความต่อเนื่องและประสิทธิภาพในการผลิตทางการเกษตร 

- แหล ่งน ้ำธรรมชาต ิท ี ่ เป ็นต ้นท ุนใน
การเกษตรและประมงมีสภาพเสื่อมโทรม เนื่องจากการ

แนวโน้มของพื้นที่อุตสาหกรรมในอนาคต
ของภาคกลาง 

- ภาคกลางตอนบน เน้นอุตสาหกรรม
สะอาด และเกษตรแปรรูป  

- ภาคกลางตอนบน 2 (ลพบุรี ชัยนาท 
สิงห์บุรี อ่างทอง) เน้นส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย การ
ปลูกข้าวที่มีคุณภาพ พัฒนาคุณภาพดิน โรงสีข้าว เมล็ด
พันธุ์ข้าว ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม  
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พัฒนาด้านต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมการขยายตัวของเมือง
และชุมชน การบุกรุกแหล่งน้ำ รวมทั้งการขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่องของชุมชน 

- การสูญเสียพื้นท่ีเกษตรจากการขยายตัว
ของกิจกรรมนอกภาคเกษตร ทั้งการพัฒนาอุตสาหกรรม 
การขยายตัวของชุมชนและเมือง 

- ความผ ันผวนของราคาผลผล ิตใน
ตลาดโลก 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงนโยบายด้าน
เกษตรกรรม ได้แก่ 

- จัดทำมาตรการเพิ่มควบคุมและลดการ
สูญเสียพื้นท่ีเกษตรจากการขยายตัวของกิจกรรมนอกภาค
เกษตร ท้ังการพัฒนาอุตสาหกรรม การขยายตัวของชุมชน
และเมืองที่บุรุกพื้นที่เกษตรชั้นดีโดยเฉพาะแถบลุ่มน้ำ
เจ้าพระยา 

- นำเทคโนโลยีชั้นสูงและนวัตกรรมทาง
การเกษตรมาใช้ให้แพร่หลายในกลุ่มเกษตรกร 

- ปรับปรุงและแก้ไขปัญหาความเสื ่อม
โทรมของทรัพยากรต้นทุน ได้แก่ คุณภาพดิน ระบบ
ชลประทาน เป็นต้น 

นโยบาย : กำหนดเขตพัฒนาพื้นที่เพาะ 
เลยีบชายฝั่งทะเล  

การประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยว 
ข้องในการบริหารพัฒนาแหล่งน้ำยังมีไม่เพียงพอ ทั้งยัง
ขาดวิธีการและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการบริหารแหล่ง
น้ำ ซึ ่งจำเป็นต้องเร่งรัดปรับปรุงแก้ไข โดยการบูรณะ
แหล่งน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีผลผลิตโดย
ธรรมชาติเพิ่มมากข้ึน 

สอดคล้องกับลักษณะทั่วไปทั้งในแง่การ
พัฒนาด้านการประมง ภาคกลางมีแม่น้ำเจ้าพระยา แถบ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดชัยนาท จังหวัดสิงห์บุรี 
จังหวัดอ่างทอง และแม่น้ำท่าจีนในจังหวัดสุพรรณบุรี 
จังหวัดราชบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ตลอดจนพื้นที่ชายฝั่งใน
จังหวัดสมุทรสงคราม จ ังหวัดเพชรบุร ี และจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

ปัญหาและอุปสรรค ได้แก่ 
- แหล ่งน ้ำธรรมชาต ิท ี ่ เป ็นต ้นท ุนใน

การเกษตรและประมงมีสภาพเสื่อมโทรม เนื่องจากการ
พัฒนาด้านต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมการขยายตัวของเมือง
และชุมชน การบุกรุกแหล่งน้ำ รวมทั้งการขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่องของชุมชน 

- การสูญเสียพื้นท่ีเกษตรจากการขยายตัว
ของกิจกรรมนอกภาคเกษตร ทั้งการพัฒนาอุตสาหกรรม 
การขยายตัวของชุมชนและเมือง 

- ความผันผวนของราคาผลผลิตในตลาด 
โลก 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงนโยบายด้าน
เกษตรกรรม ได้แก่ 

- จัดทำมาตรการเพิ่มควบคุมและลดการ
สูญเสียพื้นท่ีเกษตรจากการขยายตัวของกิจกรรมนอกภาค
เกษตร ท้ังการพัฒนาอุตสาหกรรม การขยายตัวของชุมชน
และเมืองที่บุรุกพื้นที่เกษตรชั้นดีโดยเฉพาะแถบลุ่มน้ำ
เจ้าพระยา 

- นำเทคโนโลยีชั้นสูงและนวัตกรรมทาง
การเกษตรมาใช้ให้แพร่หลายในกลุ่มเกษตรกร 

- ปรับปรุงและแก้ไขปัญหาความเสื ่อม
โทรมของทรัพยากรต้นทุน  

นโยบาย  : กำหนดพ ื ้ นท ี ่ เ ขตพ ัฒนา
อุตสาหกรรมตามศักยภาพของพื้นที่ และสภาพปัจจุบัน
ของอุตสาหกรรมที่กระจายอยู่ตามจังหวัดต่าง ๆ เพื่อให้
เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนและป้องกันการเกิด
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมจากอุตสาหกรรม  

- พื้นที่อุตสาหกรรมแปรรูปผลิตผลทาง
การเกษตร ประมง และปศ ุส ัตว ์  เป ็นพ ื ้นท ี ่ เพื่ อ
อุตสาหกรรมแปรรูปผลติผลทางการเกษตรเป็นเสมอืนครวั
โลก ในการผลิตอาหารให้กับทั้งคนไทยและประชากรโลก
คือ จังหวัดสุพรรณบุรี อ่างทอง ชัยนาท สิงห์บุรี สระบุรี 
และลพบุรี 

- พื้นที่อุตสาหกรรมประมงชายฝั่ง/ทะเล 
มีการจัดตั้งเขต/นิคมอุตสาหกรรมการประมงครบวงจรขึ้น
ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดเพชรบุรี  

- พื้นที่อุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
และช้ินส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า คือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

- พื ้นที ่อ ุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง คือ 
จังหวัดสระบุรีและลพบุรี 

- พื้นที่รองรับกลุ่มอุตสาหกรรมย้ายฐาน
และอุตสาหกรรมผลิตพลังงาน  คือ จังหวัดกาญจนบุรี 
และราชบุรี  

สอดคล้องกับนโยบายจากภาครัฐ ลักษณะการ
รวมกลุ่ม การกระจายตัวด้านที่ตั้งของเขตอุตสาหกรรมใน
พื้นที่ โครงสร้างพื้นฐานด้านอุตสาหกรรม แหล่งวัตถุดิบ 
กำหนดพื้นที่เขตพัฒนาอุตสาหกรรมตามศักยภาพของ
พื้นที่ และสภาพปัจจุบันของอุตสาหกรรม สรุปได้ดังนี้ 

- โรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ไม่กระจุก
ต ัวรวมกลุ ่มก ันเป็น Cluster และไม่ก่อให ้เก ิดความ
ประหยัดในแง่การกระจุกตัว Agglomeration 

- อุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และ
ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า มีการรวมกลุ่มของ Cluster อยู่ใน
พื้นที่ศูนย์กลางซึ่งเป็นที่ตั้งของทั้งนิคมอุตสาหกรรม ใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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- อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง จะกระจุกอยู่
ในพื ้นที ่อำเภอหนองแค และอำเภอแก่งคอย จังหวัด
สระบุรี ซึ่งเป็นท่ีตั้งของนิคมอุตสาหกรรม 

- อุตสาหกรรมผลิตพลังงาน จะกระจุกอยู่
ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมของจังหวัดราชบุรี และแหล่ง
วัตถุดิบพลังงานทดแทน (อ้อย) 

ปัญหา/อุปสรรคของพื้นที่ด้านอุตสาหกรรม 
ได้แก่ 

- ความผ ันผวนของราคาผลผลิตทาง
การเกษตรที ่เป็นวัตถุดิบที ่สำคัญ เช่น ข้าว อ้อย มัน
สำปะหลัง และสัตว์น้ำ ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
ในการเพาะปลูก 

- ยังขาดมาตรการจูงใจทางด้านภาษีและ
มาตรการอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนและแก้ไขปัญหาที่เกิดจาก
การรวมกลุ่มของอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี 

- ป ัญหาท ี ่ เ ก ิ ดจากการพ ัฒ นาของ
อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างในพื้นที่ เช่น ฝุ่นละออง เสียง
รบกวน เป็นต้น 

- ปัญหาผลกระทบสิ ่งแวดล้อมในพื้นที่ 
จากอุตสาหกรรมพลังงาน เช่น กลิ่น สารตกค้าง เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะของพื้นที่ด้านอุตสาหกรรม 
ได้แก่  

- ควรมีมาตรการในการจัดระเบียบและ
แก้ไขปัญหาที่เกิดจากการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ ทั้ง
ปัญหาความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่ และ
ผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ เป็นต้น 

- ควรมีมาตรการเยียวยา และบรรเทา
ความเดือดร้อนและผลกระทบจากอุตสาหกรรมภายใน
พื้นที ่

นโยบาย : กำหนดบริเวณอนุร ักษ์และ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและประวัติศาสตร์ให้มี
สภาพสมบูรณ์โดยคำนึงถึงคุณภาพของการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

บทบาทและนโยบายการพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่ของภาคกลางยังไม่สอดคล้องในการ
พัฒนาภาพรวมตามนโยบายด้านการท่องเที่ยว แผนการ
พัฒนาไม่สอดคล้องกับการจัดการเชิงพื ้นที ่และการ
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวเนื่องจากพื้นที่อยู่ในเขตพัฒนาการ
ท่องเที ่ยว เขตพัฒนาการท่องเที ่ยววิถีชีว ิตลุ ่มแม่น้ำ
เจ ้าพระยาตอนกลาง และเขตพัฒนาการท่องเที ่ยว
ชายทะเลฝั่งตะวันตก ซึ่งแผนท่ีทำเดิมมีความแตกต่างจาก
การพัฒนาเขตพัฒนาการท่องเที ่ยวที ่มีการจัดทำขึ้น
ภายหลัง การปรับแก้เนื้อหาให้ตรงกับแนวทางการพัฒนา
ในปัจจุบัน 

นโยบาย  : กำหนดบทบาทกล ุ ่มพ ื ้นที่
ท่องเที่ยว 

บทบาทและนโยบายการพัฒนาด้านการ
ท่องเที ่ยวที ่มีการกำหนดบทบาทการพัฒนาแบบกลุ่ม
ท่องเที่ยวยังไม่สอดคล้องในการพัฒนา เนื่องกลุ่มพื้นที่ใน
การพัฒนามีบทบาทและการสร้างศักยภาพของพื้นที่ที่มี
ความแตกต ่างออกไปจากเด ิม  แผนการพ ัฒนาไม่
สอดคล้องกับการจัดการเชิงพื้นที่และการเชื ่อมโยงการ
ท่องเที่ยวเนื ่องจากพื้นที่อยู่ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว 
เขตพัฒนาการท่องเที ่ยววิถีชีว ิตลุ ่มแม่น้ำเจ้าพระยา
ตอนกลาง และเขตพัฒนาการท่องเที ่ยวชายทะเลฝั่ง
ตะวันตก ซึ่งแผนที่ทำเดิมมีความแตกต่างจากการพัฒนา
เขตพัฒนาการท่องเที่ยวที่มีการจัดทำขึ้นภายหลัง การ
ปรับแก้เนื้อหาให้ตรงกับแนวทางการพัฒนาในปัจจุบัน 

นโยบาย : จัดเครือข่ายการท่องเที่ยว การ
บริการและโครงสร้างพื้นฐานให้กับการท่องเที่ยวอย่างเป็น
ระบบ ประหยัด ปลอดภัย และได้มาตรฐานโลก 

บทบาทและนโยบายการพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยวและการสร้างโครงข่ายในการการสนับสนุนทั้ง
ระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสอดและเหมาะสมกับ
พื ้นที ่ซึ ่งมีความสอดคล้องบางส่วนที ่มีแนวทางในการ
พัฒนาในรูปแบบเดียวกัน การเชื่อมโยงเส้นทางทางถนน 
รางและอากาศทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาด้าน
รถไฟความเร็วสูงการเชื ่อมโยงทางเรือยังทำได้ไม่ดีนัก  
ขาดการศึกษาความเหมาะสมของโครงการการเดินเรือ
เฟอร์รี่ และเรือสำราญ ควรส่งเสริมการสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน ที่มีการใช้ร่วมระหว่างการท่องเที่ยวและกิจกรรม
อื่น เช่นการขนส่งสินค้าทำให้เกิดความเสี ่ยง และการ
ท่องเที่ยวใช้การเดินทางทางถนนสูงมากควรกำหนดแผน
เฉลี่ยการเดินทางในหลากหลายรูปแบบ 
 

3.2  ประชากรและสังคมวัฒนธรรม  
  ในปี 2559 ภาคกลางมีขนาดประชากรภายใน
พื ้นที ่มากเป็นอันดับที ่ 5 ของประเทศ คิดเป็นร้อยละ 
10.39 ของจำนวนประชากรทั ้งประเทศ โดยมีจำนวน
ประชากรมากกว่าภาคตะวันออกซึ่งเป็นภาคที่มีจำนวน
ประชากรน้อยท่ีสุดของประเทศถึง 1.90 ล้านคน โดยในปี 
2559 ภาคกลางมีจำนวนประชากรภายในพื ้นที่ทั ้งสิ้ น 
6.85 ล้านคน โดยประชากรส่วนใหญ่จะกระจายตัวอยู่
ทั่วไปในเขตชนบทประมาณ 4.20 ล้านคน คิดเป็นรอ้ยละ 
61.30 ของจำนวนประชากรทั ้ งภาค และม ีจำนวน
ประชากรอาศัยอยู่ในเขตชุมชนเมืองทั้งสิ้น 2.65 ล้านคน 
ค ิดเป ็นร ้อยละ 38.70 ม ีส ัดส ่วนประชากรเม ืองต่อ
ประชากรชนบทเท่ากับ 1 : 2 ทั้งนี้ ประชากรภายในภาค
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กลางส่วนใหญ่จะมีการตั้งถิ่นฐานหนาแน่นบริเวณพื้นที่
จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 885,112 
คน คิดเป็นร้อยละ 12.92 ของจำนวนประชากรทั้งภาค 
รองลงมาได้แก่ จังหวัดราชบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดลพบุรี มีจำนวนประชากร
รวมทั ้งส ิ ้น 869,823 คน (ร ้อยละ 12.70 ของจำนวน
ประชากรทั้งภาค) 848,567 คน (ร้อยละ 12.39) 810,320 
คน (ร้อยละ 11.83) และ 757,321 คน (ร้อยละ 11.06) 
ตามลำดับ โดยจังหวัดสมุทรสงครามเป็นจังหวัดที่มีจำนวน
ประชากรอาศัยอยู่น้อยที ่สุดภายในภาค โดยมีจำนวน
ประชากรรวมทั้งสิ้นเพียง 194,069 คน หรือคิดเป็นร้อย
ละ 2.83 ของจำนวนประชากรทั ้งภาคเท่านั ้น โดยมี
จำนวนประชากรน้อยกว่าจังหวัดกาญจนบุรีถึง 4.5 เท่า 
  ทั้งนี้ จำนวนประชากรรวมของภาคกลางในชว่ง 
10 ปี ที ่ผ ่านมา (พ.ศ.2549-2559) จะมีแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงประชากรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่มีอัตราการ
เพิ ่มในระดับต่ำ โดยในปี 2549 ภาคกลางมีจำนวน
ประชากรทั้งสิ้น 6.61 ล้านคน และเพิ่มขึ้นเป็น 6.69 ล้าน
คน และ 6.84 ล ้านคน ในป ี  2554 และ ป ี  2559 
ตามลำดับ โดยมีอัตราการเปลี่ยนแปลงประชากรเพิ่มขึ้น
ในระดับต่ำเฉลี ่ยร้อยละ 0.25 คนต่อปี ในช่วงปี พ.ศ.
2549-2554 และร้อยละ 0.46 คนต่อปี ในช่วงปี พ.ศ.
2554-2559 ตามลำดับ อันเป็นผลมาจากอัตราการเพิ่ม
สุทธิของจำนวนประชากรภายในภาคกลางในช่วง 10 ปีที่
ผ่านมา มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ยังคงมีอัตราการ
เพิ่มสุทธิเป็นบวก จาก 8.10 คนต่อประชากร 1000 คน 
ในปี 2549 เป็น 2.35 คนต่อประชากร 1,000 คน ในปี 
2559 ตามลำดับ ส่งผลทำให้ในอีก 20 ปี ข้างหน้า (พ.ศ.
2579) คาดว่า ภาคกลางจะมีจำนวนประชากรทั ้งสิ้น
ประมาณ 7.39 ล้านคน โดยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็น
พื้นที่ที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงประชากรมากที่สุดภายใน
ภาคเฉลี ่ยร้อยละ 0.88 ต่อปี รองลงมาได้แก่ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา (อัตราการเพิ่มเฉลี่ยร้อยละ 0.72 ต่อ
ปี) จังหวัดกาญจนบุรี (อัตราการเพิ่มเฉลี่ยร้อยละ 0.59 
ต่อปี) จังหวัดเพชรบุรี (อัตราการเพิ่มเฉลี่ยร้อยละ 0.51 
ต่อปี) และจังหวัดสระบุรี (อัตราการเพิ่มเฉลี่ยร้อยละ 0.48 
ต่อปี) ตามลำดับ 
  จากการที่ประชากรภายในภาคกลางในอนาคต
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างช้า ๆ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจาก
ภาวะเจริญพันธ์ุที่ลดต่ำลงและประชากรมีชีวิตยืนยาวเพิ่ม
มากขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางอายุ
และเพศของประชากรภายในภาคเป็นอย่างมาก โดยจะ
เห็นได้จากการที่ประชากรวัยเด็กมีแนวโน้มสัดส่วนลดลง
อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ประชากรวัยสูงอายุกลับมีแนวโน้ม

สัดส่วนเพิ ่มสูงขึ ้นอย่างรวดเร็วและก้าวกระโดดเมื่อ
เปรียบเทียบกับประชากรกลุ่มอายุอื่น ๆ ซึ่งจะเห็นได้ว่า 
ในช่วงระยะเวลาเพียง 20 ปีข้างหน้า ประชากรวัยสูงอายุ
ของภาคกลางมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว ส่งผลให้ภาค
กลางจะเปลี ่ยนผ่านจากการเป็นสังคมสูงว ัย (Aging 
Society) ไปสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี 2578  
    

 

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

 

รูปที่ 3.2-2 แสดงการเปลี่ยนแปลงประชากรวัยสูงอายุ 
ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2549-2579 

 
 การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่อ
ความเป็นอยู ่ของสมาชิกครอบครัวนับตั ้งแต่การดูแล
ผู ้ส ูงอายุที ่ต ้องพึ ่งพา การคงไว้ของรายได้ผ ู ้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 
ต่อผู้สูงอายุ 1 คน ในปี 2579 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการที่
คนในวัยแรงงานจะมีภาระในการที่ต้องให้การเกื้อหนุน
ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น 

ดังนั้น จากการที่ภาคกลางมีสัดส่วนประชากรสงู
วัยเพิ่มมากขึ้นจำเป็นต้องมีมาตรการที่มีความหลากหลาย
และครอบคลุมเพื ่อให ้สามารถกำหนดนโยบายและ
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แนวทางในการพัฒนาพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้และมีการใช้
วิถีชีวิตเชิงบวก อาทิเช่น จัดให้มีอุปกรณ์ เครื่องช่วยเหลือ
ต่างๆ และปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ทาง
กายภาพให้ผู้สูงอายุยังคงสามารถเคลื่อนไหวได้ด้วยตนเอง 
ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาที่ผู้สูงอายุต้องพึ่งพาการดูแลโดย
ผ ู ้อ ื ่น ในขณะเด ียวก ันพ ื ้นท ี ่ควรตระหนักถ ึงความ
รับผิดชอบในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุ ครอบครัว 
หรือชุมชนที่ไม่สามารถให้การดูแลได้ โดยมีเป้าหมายเป็น
กลุ่มผู้สูงอายุท่ีต้องให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนมากกว่าผู้อื่น 
อาทิเช่น ผู้ที่ยากจน ผู้สูงอายุวัยปลาย ผู้ที่มีความพิการ 
หรือ ผู ้สูงอายุที ่อยู ่คนเดียว และผู้สูงอายุที ่ต้องพึ่งพา 
มากกว่าท่ีจะให้การช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุทุกคนเหมือนกัน
ทั้งหมด ตลอดจนการออกแบบชุมชนและผังเมืองที่เอื้อต่อ
การใช้ชีวิตที่มีคุณภาพของประชากรวัยสูงอายุในอนาคต 

สำหร ับการเปล ี ่ ยนแปลงทางส ั งคมและ
วัฒนธรรมสามารถเกิดได้จากปัจจัย  2  ประการ คือ 1) 
การเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายในสังคม เป็นเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดจากสมาชิกหรือสิ่งแวดล้อมภายในสังคมนั้นเอง และ 
2) การเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอกสังคม เป็นการ
เปลี่ยนแปลงจากการติดต่อหรือมีความสัมพันธ์กับสังคม
อื่น ๆ ภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของ
ภาคกลางมีดังนี้  

การเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายในสังคม ภาค
กลางเป็นภาคที่มีความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรม
และประเพณีที ่แตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ ่น แต่ละ
จ ังหว ัด สาเหต ุท ี ่ภาคกลางมีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นผลมาจากการเป็นศูนย์
รวมของประชากรหลากหลายเชื้อชาติ การอพยพย้ายถิ่น
ที่อยู่ การกวาดต้อนไพร่พลหรือจากการหนีภัยสงคราม
เมื่อครั ้งอดีต และมีการติดต่อกันระหว่างกลุ่มสังคมทั้ง
ภายในภาคและประเทศใกล้เคียง จนก่อให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมขึ้น สภาพสังคมโดยทั่วไปของ
คนภาคกลางมีลักษณะผสมผสานระหว่างวิถีชีวิตชนบท
แบบสังคมเกษตรกรรมซึ่งเป็นรากเหง้าดั้งเดิมของคนใน
ภูม ิภาคนี ้  เห ็นได้จากประเพณี ศ ิลปะพื ้นบ้านที ่มัก
เก ี ่ยวข ้องกับการเกษตรและสายน้ำ เน ื ่องจากการ
แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม เป็นกระบวนการดังกล่าวเกิด
ขึ้นมาตั้งแต่อดีตและใช้เวลานานอย่างค่อยเป็นค่อยไปจน
เกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรมดังที่เห็นในปัจจุบัน ซึ่ง
ในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา พบการเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก เป็น
เพียงลักษณะการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการเชื่อมโยง
ทางเศรษฐกิจมากกว่าการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมใน
อดีต แต่ก็มีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรม เช่น การต่อ

ยอดภูมิปัญญาและศิลปกรรมของกลุ่มช่างและศิลปิน
ท้องถิ ่นในบริบทที ่ร ่วมสมัยมากขึ ้น  เช่น ผลิตภัณฑ์
เครื่องปั้นดินเผา อาหาร จิตรกรรม ประติมากรรม เป็นต้น  

การเปลี ่ยนแปลงจากปัจจ ัยภายนอกสังคม 
เกิดขึ้นจากสถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจระดับ
โลก ยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน รวมถึงโครงการของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาได้กำหนด
เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และผังแม่บทสำหรับ
การวางผังเมืองในระดับต่าง ๆ ซึ่งมีกล่าวรายละเอียดแล้ว
ในบทที่ 2 โดยแผนพัฒนาที่สำคัญที่ส่งผลต่อสภาพสังคม
ของภาคเป็นอย่างมาก คือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติ ฉบับที ่  11 (พ.ศ.2555-2559) ที ่ ได ้กำหนด 
ทิศทางการพัฒนาภาคกลางไว้ดังนี้ “ฐานเศรษฐกิจหลัก
ของประเทศ ศูนย์กลางการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ของประเทศ และประตูส ู ่ เศรษฐกิจโลกและ
ศูนย์กลางการบริการธุรกิจและการพาณิชย์นานาชาติ”  
ซึ่งทิศทางการพัฒนาดังกล่าวได้ถูกกำหนดเป็นแนวทาง 
ในการวางผังพัฒนาภาคกลาง พ.ศ. 2600 ได้กำหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให้เป็น “ภาคที ่ใช้พลังงาน
ทดแทนเพื ่อการขนส่งและการใช้ชีวิตประจำวัน เป็น 
นิเวศนคร (Eco-Energy City) เป็น Holistic Approach 
ที ่คนร ุ ่นใหม่อย ู ่ก ับความทันสมัยแต่ไม ่ทำลายอดีต 
ทรัพยากรธรรมชาติและศิลปกรรม และประชาชนมี  
ส่วนร่วมในการวางแผน กำหนดแนวคิดและมีองค์ความรู้
ในการบูรณาการอย่างหลากหลายในระดับชุมชนและ
ระดับพื้นท่ีมีฐานเศรษฐกิจท่ีครบวงจรและใช้เทคโนโลยีสูง
ในการควบค ุมมลพิษด ้านการเกษตรปลอดสารพิษ
อุตสาหกรรมเหล็ก วัสดุก่อสร้าง อิเลคโทรนิกส์และ 
การท่องเท ี ่ยวด ้านประว ัต ิศาสตร ์ท ี ่ เป ็นมรดกโลก  
การท่องเที่ยวทางธรรมชาติและชายฝั ่งทะเลแห่งหนึ่ง 
ของประเทศ” ด้วยการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ภาคกลางให้เป็นฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศด้าน
อุตสาหกรรมและเกษตรกรรมของประเทศ เป็นจุด
เชื ่อมโยงในระดับอนุภูมิภาค ซึ ่งความเชื ่อมโยงที่เกิด 
ขึ ้นนี ้เป็นจุดเปลี ่ยนสำคัญของภาคด้วยเป็นการเปิด 
โอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะ
ภาคอุตสาหกรรม จะเห็นได้จากการเข้าร่วมเป็นสมาชิก
องค์กรระหว่างประเทศ เช่น การเข้าร่วมเขตการค้าเสรี
อาเซียน (AFTA) รวมถึงโครงการพัฒนาความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) 
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทาเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่
โขง (ACMES) เป็นต้น ทั้งนี้ยุทธศาสตร์สำคัญที่เป็นแรง
ขับเคลื่อนในการเปลี่ยนแปลง คือ การเข้าสู ่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และ แผนการพัฒนาโครงสร้าง
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พื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ.2558-2565 ทำ
ให้มีการพัฒนาเส้นทางการคมนาคมขนส่งที ่เชื ่อมโยง
ภูมิภาคของโลกครั้งใหญ่ อาทิ ทางหลวง ทางรถไฟทางคู่ 
รถไฟความเร็วสูง การพัฒนาสนามบินนานาชาติ ตามแนว
ระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (North-South Corridor) 
รวมถึงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสู ่หัวเมืองหลักใน
ภูมิภาคต่าง ๆ ของไทย อันเป็นการกระตุ้นความเป็นเมือง
ให้กับหัวเมืองหลักในภาค พร้อมกับปริมาณการค้าที่จะ
เพิ่มสูงขึ้นในทิศทางเดียวกับการบริโภคที่มีแนวโน้มสูงขึ้น
เช่นเดียวกัน  

จะเห็นว่าภาคกลางในอนาคต จะเปลี่ยน 
แปลงเป็นพื้นที่เข้าถึงอย่างสะดวกด้วยการคมนาคมขนส่ง 
ระบบโลจิสติกส์ และโทรคมนาคมที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ทั้ง
ภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมจะถูกขับเคลื่อนโดยใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ภาคเกษตรกรรมจะเข้าสู่เกษตรเชิง
พาณิชย์มากขึ้น ซึ่งจะเป็นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจที่
สำคัญให้แก่ประเทศไทย อีกทั้งการเชื ่อมโยงเศรษฐกิจ
การค้าสู ่อ ินโดจีน จะทำให้การลงทุนภาคเอกชนที ่มี
แนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เป็นการสะท้อนศักยภาพ
การสร้างรายได้ให้คนในภาคผ่านความต้องการผลิตผล 
การจ้างงานที่เพิ่มมากขึ้น ตั้งแต่แรงงานในภาคการผลิต 
ปัญญาชน นักวิชาการ ตลอดจนผู้บริหารระดับสูง และ
การมีงานทำและรายได้ที่อาจปรับตัวสูงขึ้นของคนในภาค
จะช่วยหนุนกำลังซื้อ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างการขยายตัวทาง
การค้า และการก่อร่างสร้างตัวของชุมชนขนาดใหญ่ อัน
จะนำไปสู่การขยายตัวของเมือง การเกิดเมืองใหม่ ๆ ขึ้น
ทั้งในพื้นที ่ภาคกลาง และในจังหวัดสำคัญที่เป็นพื ้นที่
ยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจของภูมิภาค รวมทั ้งเมืองที่
เกิดขึ้นใหม่จะเป็นเมืองที่มีการพัฒนาอย่างสมดุลกับการ
รักษาสิ่งแวดล้อมกับระบบนิเวศ เพื่อเป็นการรักษาพื้นที่
เกษตรกรรมชั้นดีของประเทศไปพร้อมกับการพัฒนาใน
ภาคอุตสาหกรรมและการขยายตัวของเมือง 

บทบาทและศักยภาพ 
โครงสร้างพีรามิดประชากรของภาคกลางจะมี

ลักษณะเป็นพีรามิดฐานแคบ ในขณะที ่ส ่วนกลางของ     
พีรามิดจะปล่องขึ้นโดยเฉพาะประชากรวัยแรงงานช่วง
อายุ 45-59 ปี และในช่วงปลายของพีรามิดจะมีลักษณะ
กว้างขึ้นโดยเฉพาะในช่วงอายุ 80 ปี ขึ้นไป ซึ่งเป็นสาเหตุ
มาจากการเปลี่ยนแปลงจำนวนประชากรในวัยเด็กและวัย
แรงงานช่วงตอนต้นเป็นสำคัญ ซึ่งพีรามิดในลักษณะนี้เป็น
ผลดีต่อการพัฒนาภาคมากกว่าพีรามิดแบบฐานกว้างๆ 
เพราะแสดงให้เห็นว่า ภาคกลางยังคงมีประชากรวัย
ทำงานที ่เป็นกำลังทางเศรษฐกิจในสัดส่วนที ่มากกว่า
ประชากรในวัยพึ่งพา 

การก้าวเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุของภาคกลาง 
ส่งผลให้ต้องมีการเตรียมความพร้อมทางด้านประชากร 
ทั ้งในส ่วนการพัฒนาและเสร ิมท ักษะของผ ู ้ส ู งอายุ  
ตลอดจนการกำหนดมาตรการและโครงการที ่จะเป็น
สวัสดิการให้ประชากรสูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องชีวิตความ
เป็นอยู่ท่ัวไป หรือเรื่องสุขภาพอนามัย เพื่อเป็นการรองรับ
การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้สูงอายใุนอนาคต  

มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม เนื่องจาก
มีกลุ่มหลายชาติพันธุ์กระจายอยู่ในพื้นที่ และยังคงรักษา
เอกลักษณ์วัฒนธรรมไว้ทั้งด้านการดำเนินชีวิต ความเช่ือ
และประเพณี ซึ ่งยังมีการสืบทอดอย่างต่อเนื ่องจนถึง
ปัจจุบัน  

ข้อได้เปรียบด้านต้นทุนทางวัฒนธรรมที่เป็น
เอกลักษณ์ ไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ แหล่งโบราณคดี 
แหล่งศิลปกรรม ความเชื่อและประเพณี สามารถต่อยอด
สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ รวมถึงสามารถส่งเสริมด้านการ
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 

ลักษณะของคนภาคกลาง รักอิสรภาพและความ
เป็นตัวเอง เนื ่องจากคนภาคกลางอยู่ในศูนย์กลางแห่ง
เศรษฐกิจ เป็นที่ตั้งสถานที่สำคัญของประเทศทำให้คนใน
ภาคกลางต้องต่อสู ้ดิ ้นรน แข่งขัน ต้องพึ ่งตนเอง จะ
สามารถเป็นรากฐานท่ีดีให้การพัฒนาให้เกิดขึ้นได้ง่ายและ
เป็นไปอย่างรวดเร็ว 

ปัญหาและข้อจำกัด 
ประชากรในระด ับอำเภอของภาคกลางมี

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

การลดลงของประชากรวัยเด็กอย่างต่อเนื่องที่
เป็นผลมาจากการลดลงของอัตราการเพิ่มตามธรรมชาติ 
จนส่งผลกระทบในระยะยาวในเรื ่องของการลดลงของ
อัตราการเข้าสู่วัยแรงงาน จนเป็นผลให้ขาดแคลนแรงงาน
ที่จะป้อนสู่ภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจต่าง ๆ ในขณะที่
ความต้องการแรงงานในระบบเศรษฐกิจของพื้นที่ยังคงมี
แนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ในอนาคตการ
นำเข้าแรงงานจากต่างประเทศอาจเป็นสิ่งจำเป็น ซึ่งรัฐ
ต้องมีมาตรการในการควบคุมดูแลการนำเข้าแรงงานจาก
ต่างประเทศให้ดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากจะ
ส่งผลถึงความมั่นคงของประเทศได้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
แรงงานที่ผิดกฎหมายทั้งหลายเพราะอาจนำมาซึ่งปัญหา
อาชกรรมต่าง ๆ ได้   
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 จากการที่ภาคกลางมีประชากรสูงวัยจำนวนเพิ่ม
มากขึ้นจำเป็นต้องมีมาตรการที่มีความหลากหลายและ
ครอบคลุมเพื่อให้สามารถกำหนดนโยบายและแนวทางใน
การพัฒนาพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยส่งเสริมให้
ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้และมีการใช้วิถีชีวิตเชิง
บวก อาทิเช่น จัดให้มีอปุกรณ์ เครื่องช่วยเหลือต่าง ๆ และ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ทางกายภาพให้
ผู้สูงอายุยังคงสามารถเคลื่อนไหวได้ด้วยตนเอง ซึ่งจะช่วย
ลดระยะเวลาที่ผู้สูงอายุต้องพึ่งพาการดูแลโดยผู้อื่น ใน
ขณะเดียวกันจังหวัดต่าง ๆ ในภาคกลางควรตระหนักถึง
ความรับผิดชอบในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู ้สูงอายุ 
ครอบครัว หรือชุมชนที่ไม่สามารถให้การดูแลได้ โดยมี
เป้าหมายเป็นกลุ ่มผู ้ส ูงอายุที ่ต ้องให้ความช่วยเหลือ
เร่งด่วนมากกว่าผู ้อื ่น อาทิเช่น ผู ้ที ่ยากจน ผู้สูงอายุวัย
ปลาย ผู้ที่มีความพิการ หรือ ผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียว และ
ผู้สูงอายุที ่ต้องพึ่งพา มากกว่าที่จะให้การช่วยเหลือแก่
ผู้สูงอายุทุกคนเหมือนกันทั้งหมด ตลอดจนการออกแบบ
ชุมชนและผังเมืองที่เอื ้อต่อการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพของ
ประชากรวัยสูงอายุในอนาคต  

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

ความเสื่อมโทรมของสถานที่ที่คุณค่าทางสังคม
และวัฒนธรรม เช่น การเสื่อมโทรมของแหล่งโบราณสถาน
จากการท่องเที่ยวหรือการอยู่ใกล้กับแหล่งอุตสาหกรรม 
เป็นต้น และการสูญหายของวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงาม 
จากการเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจทุนนิยม ประกอบกับการรุก
ล้ำของวัฒนธรรมโลกส่งผลต่อขนบธรรมเนียมประเพณีใน
ท้องถิ่นเดิมที่อาจเลือนหายไป  

การเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจในภาคทำให้
แรงงานออกจากภาคเกษตรเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมและ
บริการในเมืองใหญ่มากขึ้น การเข้าสู่ความเป็นเมืองและ
การขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว นำไปสู่ปัญหาสังคม
เมืองควบคู่กัน เช่น อาชญากรรม ปัญหาคุณภาพชีวิต 
ปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

 

 

แนวโน้มการพัฒนา 
ในการคาดประมาณประชากรของภาคกลางใน

อีก 20 ปี ข ้างหน้า (พ.ศ.2579) ได ้ใช ้ข ้อม ูลจำนวน
ประชากรของสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 
ปี พ.ศ.2559 เป็นปีฐานในการวิเคราะห์ ซึ่งเมื่อพิจารณา
ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงจำนวนประชากรภายในภาค
กลางตั้งแต่ปี พ.ศ.2549-2559 พบว่า มีลักษณะของการ
เพิ่มประชากรเป็นแบบอนุกรมเรขาคณิต (Geometric 
Growth) ดังนั้น ที่ปรึกษาจึงได้ใช้แบบจำลองเชิงทวีกำลัง 
(Exponential  Method)  มาใช ้ ในการคาดประมาณ
จำนวนประชากรในอนาคตของภาคกลาง ซึ ่งเป็นการ
คาดการณ์ที่ใช้กับกรณีศึกษาในบริเวณพื้นที่ที่มีสภาพการ
เปลี่ยนแปลงในอดีตด้วยอัตราที่ค่อนข้างคงที่ ทั้งนี้ ในการ
คาดประมาณจำนวนประชากรจะทำการคาดการณ์จาก
ระดับหน่วยย่อยที่สุดคือ อำเภอเพื่อใช้เป็นผลรวมขึ้นไปยัง
ระดับจังหวัดและระดับภาคต่อไป โดยจากผลการคาด
ประมาณจำนวนประชากรในอนาคตของภาคกลางในอีก 
20 ปีข้างหน้า พบว่า  
  ในอีก   5  ปีข้างหน้า (พ.ศ.2564) ภาคกลาง  
มีประชากร  6.97 ล้านคน 
  ในอีก 10  ปีข ้างหน้า (พ.ศ.2569) ภาคกลาง  
มีประชากร  7.10 ล้านคน 
  ในอีก 15  ปีข้างหน้า (พ.ศ.2574) ภาคกลาง  
มีประชากร  7.24 ล้านคน 
  ในอีก 20  ปีข ้างหน้า (พ.ศ.2579) ภาคกลาง  
มีประชากร  7.39 ล้านคน 

จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ด้านสังคมและวัฒนธรรมในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ปัจจัยที่
ส่งผลต่อความคิด วิถีชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภคในอนาคต 
ได้แก่ การเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมและเศรษฐกิจโลก 
ที่เกิดขึ้นในเมืองสำคัญ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่มี
การแข่งขันสูงดังกล่าว จะทำให้เกิดความแตกต่างทาง
รายได้ของคนสังคมเพิ ่มมากขึ ้น และการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ มักจะเป็นแรงดึงดูดให้คนจากที่ต่าง ๆ เข้ามา
แสวงหาโอกาส ซึ่งก็ยิ ่งทำให้ความเป็นชุมชนแบบเดิม
สลายลงไปมากขึ้น การแตกตัวทางชนชั้นในสังคมที่มาก
ขึ้น พร้อมกับการสลายตัวของความสัมพันธ์ของชุมชน
แบบเดิม จ ึงเป ิดช่องให้แก่ความสัมพันธ ์ทางส ังคม 
แบบใหม่ที ่เป็นเชิงธุรกิจการค้ามากขึ้น ส่งผลให้ความ 
สัมพันธ์ทางสังคมที่แยกกระจายและกลายเป็นห่างเหินจะ
ทำให้เสน่ห์ของท้องถิ ่นแบบเดิมหดหายไป ภาพการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเห็นได้ชัด คือ การเปลี่ยนแปลงลักษณะการ
ทำนาด้วยตนเองของเกษตรกรไปสู่การทำนาแบบธุรกิจ
มากขึ้น เช่น การจ้างทำนา การใช้อุปกรณ์เครื่องจักรที่
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ทันสมัยในการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิต นอกจากนี้
การเป็นฐานการผลิตด้านอุตสาหกรรม อาจส่งผลต่อการ
เคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรม
มากขึ้น จำเป็นต้องมีการพิจารณาแนวทางในการปรับวิถี
การเกษตรแบบดั ้งเดิมไปสู ่การเกษตรเชิงธุรกิจแบบ
สมัยใหม่ เพื่อสนับสนุนให้ภาคกลางเป็นแหลง่การเกษตรที่
สร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและสร้างรายได้ให้กับ
ประเทศ โครงสร้างทางเศรษฐกิจดังกล่าวข้างต้น จะมีส่วน
ทำให้การดำเนินชีวิตของผู้คนเปลี่ยนแปลงไปจากสังคมที่
มีลักษณะเป็นครอบครัวใหญ่กลายเป็นครอบครัวเดี่ยว  
ผ ู ้คนต่างคนต่างอยู ่จ ึงไม ่ค ่อยมีการพึ ่งพาอาศัยกัน 
ประเพณีและภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตการเกษตรก็
อาจสูญหายไป และการเข้ามามีบทบาทของคนรุ่นต่อ ๆ 
มาที่อาจไม่ได้มีความเช่ือในพิธีกรรมมากเท่ากับคนรุ่นก่อน 
เช่น ประเพณีการรับขวัญข้าว เป็นต้น การขยายตัวทาง
เศรษฐกิจในจังหวัดสำคัญทำให้แนวโน้มความเป็นเมือง
เพิ่มสูงขึ ้น ส่งผลต่อวิถีชีวิตที่สมาชิกในครอบครัวต้อง
ออกไปทำงานนอกพื ้นที ่  ทำให้ม ีเวลาว ่างไม่ตรงกัน
ปฏิสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวมีลักษณะต่างคนต่าง
อยู่กันมากขึ้น ขาดการเรียนรู้ร่วมกันและไม่มโีอกาสปฏบิตัิ
หน้าที ่ตามบทบาทของตนเองได้เต็มศักยภาพ รวมทั้ง
ค่านิยมของสังคมหลายประการที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการ
ดำรงชีวิตครอบครัวสมัยใหม่  

ปัจจัยที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ การเข้าสู่ยุค
ดิจิทัล ทำให้วัฒนธรรมของโลกแพร่เข้าสู ่ภาคผ่านช่อง
ทางการสื่อสารบนโลกไซเบอร์อย่างรวดเร็ว การเลื่อนไหล
ของวัฒนธรรมต่างถิ่นที่ผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น
เกิดเป็นวัฒนธรรมใหม่ร่วมสมัย นอกจากน้ีกระแสของโลก
ไซเบอร์ จะส่งผลให้คนในสังคมโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่มีวิถี
ชีวิตที่มุ่งสู่ความเป็นปัจเจกและสร้างอัตลักษณ์ส่วนตัวมาก
ขึ้น และมีแนวโน้มสร้างเครือข่ายทางสังคมผ่านโลกไซ
เบอร์เกิดเป็นกลุ่มวัฒนธรรมยอ่ยข้ึนมากมาย ซึ่งแนวโน้มนี้
เ ร ิ ่ มก ่อต ั วให ้ เห ็นแล ้วในป ัจจ ุบ ัน  อย ่ างไรก ็ตาม
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วนี้ ก็เป็นโอกาส
ในการพัฒนาองค์ความรู้ ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อ
การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ 

แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยที ่ส ่งเสริมความ
แข ็งแรงให ้ก ับว ัฒนธรรมและส ังคมในท้องถ ิ ่น คือ
ปรับเปลี ่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจเดิมไปสู ่เศรษฐกิจที่
ข ับเคลื ่อนด้วยนวัตกรรม (value–based economy) 
โดยมีฐานคิดหลัก ค ือ การขับเคล ื ่อนประเทศด ้วย
ภาคอุตสาหกรรมไปสู ่การขับเคลื ่อนด้วยเทคโนโลยี 
ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม โดยหนึ ่งในกลุ่ม
เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย คือ กลุ่มอาหาร 

เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งส่งผลต่อกลุ่มจังหวัดใน
พื้นที่มีศักยภาพในการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ 
รวมถึงการฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เนื่องจากเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็นแนวคิดการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ และการใช้
ทรัพย์สินทางปัญญาที่เชื่อมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรม 
การสั่งสมความรู้ของสังคม เทคโนโลยี และนวัตกรรม ใน
การผลิตส ินค้าและบริการที ่ม ีเอกล ักษณ์โดดเด่นมี
คุณภาพสูง จะเห็นได้ว่าอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมในบริบท
ใหม่ของสังคมที่จะเกิดขึ้นเหล่านี้ จะยังมีรากฐานมาจาก
ความเป็นท้องถิ่นและวัฒนธรรมดั้งเดิม 
  การติดตามสถานการณ์ด้านประชากรและ
สังคมวัฒนธรรมเปรียบเทียบกับผังภาคใต้ พ.ศ.2600 

การติดตามด้านเป้าหมาย 
เป้าหมาย : จำนวนประชากร 

 เป ้าหมายประชากร พ.ศ. 2555 คือ 7.27  
ล้านคน พบว่าประชากรจริง พ.ศ. 2555 มีจำนวน  6.72 
ล้านคน โดยมีจำนวนประชากรต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด
ไว้ประมาณ 550,299 คน 
 แนวโน้มของประชากรในช่วง 7 ปีที ่ผ ่านมา 
(พ.ศ. 2548-2555) มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องจาก 6,571,000 คน ใน พ.ศ. 2548 (ปีฐาน) เป็น 
6,681,824 คน ใน พ.ศ. 2552 และปรับตัวเพิ ่มขึ้น
เล็กน้อยเป็น 6,848,886 คน ใน พ.ศ. 2555 โดยมีอัตรา
การเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.32 ต่อปี 
 เมื่อพิจารณาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงจำนวน
ประชากรของภาคกลางในช่วง 10 ปี (พ.ศ. 2549-2559) 
ที่ผ่านมา พบว่าภาคกลางมีแนวโน้มอัตราการเพิ่มของ
ประชากรเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 0.35 ต่อปี ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก
เดิมเพียงเล็กน้อย 
 เป้าหมาย : ประชากรเมืองและประชากรชนบท 
 เป้าหมายประชากรเมืองและชนบท พ.ศ. 2555 
มีการกำหนดสัดส่วนประชากรเมอืงต่อประชากรชนบท
เท่ากับ 26.00 : 74.00 
 พ.ศ. 2555 พบว่า มีสัดส่วนประชากรเมืองต่อ
ประชากรชนบทเท่ากับ 38.55 : 61.45 โดยมีประชากร
เมืองสูงกว่าเป้าหมายที ่กำหนด และจำนวนประชากร
ชนบทต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด  
 ในช ่วง 7 ป ีท ี ่ผ ่านมา (พ.ศ. 2548 -2555) 
ประชากรเมืองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อันเป็นผล
มาจากการยกฐานะขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็น
เทศบาล โดยใน พ.ศ. 2548 ภาคกลางมีจำนวนเทศบาล
ทั้งสิ้น 188 แห่ง และเพิ่มขึ้นเป็น 324 แห่ง ใน พ.ศ. 2555 
หรือเพิ่มข้ึน 136 แห่ง 
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 เมื่อพิจารณาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงจำนวน
ประชากรเมืองของภาคกลางในช่วง 10 ปีที ่ผ่านมา จะ
พบว่าปัจจัยทางด้านการบริหารการปกครองจะมีผลต่อ
การเพิ่มขึ้นของประชากรเมืองภายในพื้นที่ โดยเฉพาะการ
ยกฐานะขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาล โดย
จะเห็นได้จากการเพิ่มขึ ้นอย่างก้าวกระโดดของจำนวน
เทศบาลภายในพื้นที่จาก 221 แห่ง ใน พ.ศ. 2549 เป็น 
333 แห่ง ใน พ.ศ. 2559 หรือมีอัตราการเปลี่ยนแปลงถึง
ร้อยละ 50.68 
 เป้าหมาย : โครงสร้างประชากร 
 เป้าหมายโครงสร้างประชากร พ.ศ. 2555 
แบ่งเป็น 

- วัยเด็ก (0-4 ปี)  ร้อยละ 6.02 
- วัยเรียน (5-19 ปี) ร้อยละ 20.15 
- วัยทำงาน (20-64 ปี) ร้อยละ 63.95 
- วัยสูงอายุ (65 ปีข้ึนไป) ร้อยละ 9.87 

 พ.ศ. 2555 โครงสร้างประชากร พบว่า 
- วัยเด็ก (0-4 ปี)  ร้อยละ 5.80 
- วัยเรียน (5-19 ปี) ร้อยละ 19.32 
- วัยทำงาน (20-64 ปี) ร้อยละ 64.99 
- วัยสูงอายุ (65 ปีข้ึนไป) ร้อยละ 9.89 

 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
สัดส่วนเพิ่มขึ ้นสูงอย่างต่อเนื่อง ในอนาคตอันใกล้ภาค
กลางกำลังจะก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมสูงวัยโดย
สมบูรณ์ (Aging Society) เป็นสังคมที่มีสัดส่วนประชากร
อายุ 60 ปีขึ้นไปในอัตราเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 20 
ขึ้นไป 

การติดตามด้านนโยบาย 
นโยบาย : สงวนและรักษาเมืองหรือชุมชนที่มี

ความสำคัญของเมืองอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมประเภท
โบราณสถาน  

ในท ี ่น ี ้ รวมถ ึ ง รวมถ ึ งสถานท ี ่ สำค ัญทาง
ประวัติศาสตร์ ศาสนสถานที ่มีความงดงามมีฝีมือเป็น 
เอก และศาสนสถานที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องราวทาง
ประว ัต ิศาสตร ์  และแหล ่งโบราณคด ีท ั ้ งสมั ยก ่อน
ประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์  

ในภาคกลางมีกลุ ่มเมืองและชุมชนที ่มีความ 
สำคัญ 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ถูกทิ้งร้างและกลุ่มที่มีการอยู่
อาศัยทับซ้อนต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันกลุ่มที่ถูกทิ้งร้าง เป็น

การทิ้งร้างโดยคนในอดีต ซึ่งอาจแบ่งย่อยออกเป็น 2 กลุ่ม
คือ กลุ่มที่ยังไม่ได้พัฒนาและกลุ่มที่พัฒนา กลุ่มเมืองที่ยัง
ไม่ได้พัฒนาในภาคกลางมีเป็นจำนวนมาก ยกเว้นในเขต
จังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งไม่มี
เมืองโบราณเมืองเหล่านี้แม้บางแห่งจะมีอายุเก่าถึงพุทธ
ศตวรรษที่ 13 แต่ยังไม่ได้พัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทาง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม และมีแนวโน้มว่าจะถูกรุก
ล้ำทำลายอย่างต่อเนื่อง ส่วนกลุ่มเมืองที่ได้รับการพัฒนามี
ผลต่อการเป็นแหล่งเร ียนร ู ้ทางประวัต ิศาสตร ์และ
วัฒนธรรมมากกว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ 
เม ืองที ่ ได ้ร ับการพัฒนาในภาคกลางขณะนี ้จ ัดเป็น 
อุทยานประวัต ิศาสตร์ ได้แก่  อุทยานประวัต ิศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อุทยาน
ประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ จังหวัดกาญจนบุรี 

กลุ่มที่มีการอยู่อาศัยทับซ้อนต่อเนื่องถึงปัจจุบัน 
เมืองโบราณที่อยู ่ในลักษณะนี้ ได้แก่ เมืองราชบุรีเมือง
เพชรบุรี เมืองสุพรรณบุรี และเมืองลพบุรี ซึ่งล้วนแต่เป็น
เมืองสำคัญทางประวัติศาสตร์ และ น่าจะเป็นแหล่งเรียนรู้
ท ี ่ด ี แต่ม ีการอยู ่อาศัยต่อเนื ่องถึงปัจจุบัน จึงทำให้
โบราณสถานภายในเมืองถูกรุกล้ำ ถูกทำลายถูกทำให้
สูญเสียทัศนียภาพ การเข้าถึงโบราณสถานทำได้ยาก ไม่
สะดวกในการใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ 

การสงวนและอนุร ักษ์พื ้นที ่ท ี ่ม ีความสำคัญ 
ทางโบราณคดี ทั ้งสมัยก่อนประวัต ิศาสตร์และสมัย
ประวัติศาสตร์ ศาสนสถานที่มีความสำคัญงดงามและมี
ฝีมือเป็นเอก มีงานสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ และ
แหล่งศิลปกรรมตั้งกระจายตัวอยู่ทั่วไปในภาค ทุกแห่งมี
ความสำคัญในการเป็นมรดก ทางวัฒนธรรม ต้องจัดให้
เป็นพื้นที่สงวนเพื่อการอนุรักษ์ การสงวนพื้นที่ไม่เพียงแต่
เฉพาะที่ตั ้งซึ ่งมีตัวอาคารเป็นหลักเท่านั ้น แต่จะต้องมี
พื้นที่กันชน เพื่อให้การปรับปรุงภูมิทัศน์และการเข้าถึง
เพื่อใช้ประโยชน์สามารถทำได้ด้วย และเมืองหรือชุมชนที่
มีการใช้ประโยชน์อยู่อาศัยและประกอบกิจกรรมทับซ้อน
ในปัจจุบัน ต้องสงวนรักษาย่านท่ีมีความสำคัญทางเนื้อหา
ของเมือง รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เหมาะสม ได้แก่ ย่าน
การปกครอง ย่านการค้า ย่านอุตสาหกรรม โดยจัดการ
ตามวิธีการสงวนรักษาเมืองและย่านชุมชน หลักวิชาการ
ซ่อมสงวนรักษาวิธีการและการจัดการต้องเป็นไปตาม   
กฎบัตรนานาชาติที่เกี่ยวข้องกับ มรดกทางวัฒนธรรม ซึ่ง
ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิก และใช้ประโยชน์ในเชิงบูรณา
การหลายหน้าที่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสาธารณชน 

พื้นที่ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมกระจาย
ตัวอยู ่ทั ่วไปในภาคกลาง ตามพัฒนาการ ลักษณะทาง
สังคมและเส้นทางคมนาคมของแต่ละช่วงเวลาที่แตกต่าง
กัน นับตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ถึงปัจจุบัน ดังนั้น
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พื ้นท ี ่ท ุกแห ่งท ี ่ม ีความสำค ัญในการเป ็นมรดกทาง
วัฒนธรรมต้องถือว่าเป็นพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินการ
ทั้งหมด จากผลการวิเคราะห์การดำเนินการบางอย่างอาจ
ไม่ได้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด จึงทำให้เกิดแผนงาน
บางแผนดำเนินการได้ช้ากว่าแผน บางแผนงานมีการ
ขยายตัวของพื้นที่สูงกว่าแผนที่กำหนด ซึ่งต้องมีการนำมา
วิเคราะห์และพิจารณาใหม่อีกครั้ง ในการพัฒนาที่ให้เกิด
ความสอดคล้องและเกิดการบูรณาการที ่เป็นไปตาม
แนวทางที่ควรพัฒนาจึงควรปรับปรุงแผนให้สอดคล้องกับ
สภาพปัจจุบันที ่มีการขยายตัวด้านการท่องเที ่ยวใน
ปัจจุบันที่มีอัตราที่เพิ่มสูงขึ้น 

 
3.3  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ภาคกลางมีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลาย 
และยังคงมีความอุดมสมบูรณ์อยู ่เป็นจำนวนมาก โดย
สามารถสรุปสถานการณ์การเปลี ่ยนแปลง ศักยภาพ 
ปัญหาและแนวโน้มของทรัพยากรธรรมชาติได้ดังนี้  

 ทรัพยากรป่าไม้ ภาคกลางเป็นที่ตั้งของ
ป่าไม้ตามกฎหมายจำนวนมาก ไม่ว ่าจะเป็นอุทยาน
แห่งชาติจำนวน 16 แห่ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าจำนวน 5 
แห่ง เขตห้ามล่าสัตว์ป่าจำนวน 12 แห่ง วนอุทยาน
แห่งชาติจำนวน 11 แห่ง สวนพฤกษศาสตร์จำนวน 3 แห่ง 
ป่าสงวนแห่งชาติ 78 แห่ง ส่งผลให้พื ้นที ่บริเวณด้าน
ตะวันตกของภาค ไม่ว่าจะเป็นอำเภอสังขละบุรี อำเภอ
ทองผาภูมิ อำเภอหนองปรือ อำเภอไทรโยค จังหวัด
กาญจนบุรี อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี อำเภอแก่ง
กระจาน อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี อำเภอ
กุยบุร ี อำเภอสามร้อยยอด อำเภอปราณบุร ี จ ังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ฯลฯ มีศักยภาพในการเป็นพื้นที่ต้นน้ำลำ
ธารและช่วยสมดุลของธรรมชาติ นอกจากน้ี ทรัพยากรป่า
ไม้ที่พบในภาคกลางยังมีความหลากหลายทั้งในลักษณะ
ป่าบกและป่าชายเลน (ป่าชายเลนมีการกระจายตัวอยู่ใน
พื ้นที ่จ ังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดเพชรบุรี จ ังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์) 

เมื ่อพิจารณาข้อมูลสถิติป่าไม้ของศูนย์
สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 
ในช่วง พ.ศ.2548-พ.ศ.2558 พบว่า พื้นที่ป่าไม้ภาคกลาง
มีจำนวนเพิ ่มขึ ้นจาก พ.ศ.2548 ที ่มีพื ้นที่ป่าไม้ทั ้งสิ้น 
12,897,818.75 ไร ่หรือประมาณ 20 ,636.51 ตาราง
กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 34.35 ของพื้นที่ภาคกลาง เป็น
ขนาดเนื้อที่ 13,876,385.11 ไร่ หรือประมาณ 22,202.21 
ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 36.95 ของพื้นที่ภาคกลาง 
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 หากพิจารณาข้อมูลสถิติ
การเกิดไฟป่าในภาคกลางที่ พ.ศ.2559 มีจำนวนการเกิด
ไฟป่าสูงถึง 413 ครั้ง มีพื้นท่ีเสียหายกว่า 6,000 ไร่ ส่งผล
ให ้ เก ิดความเส ียหายทางธรรมชาต ิ  ประกอบกับ
สถานการณ์การบุกรุกและเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ไปเป็น
พื ้นที ่เกษตรกรรมและพื ้นที ่เมือง ล้วนสะท้อนให้เห็น
แนวโน้มการลดลงของพื้นที่ป่าไม้ที ่อุดมสมบูรณ์และมี
ศักยภาพในการเป็นต้นน้ำลำธารในอนาคตทั้งสิ้น หากไม่มี
การดูแลและเฝ้าระวังอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ทรัพยากรดิน กลุ ่มชุดดินที ่พบในภาค
กลางมีความหลากหลายของประเภทกลุ่มชุดดินมากถึง 
55 กลุ่มชุดดิน อย่างไรก็ตาม พื้นที่ส่วนใหญ่ของภาคกลาง 
ซึ่งมีการค้นพบกลุ่มชุดดินที่ 62 เช่นในจ.ลพบุรี จ.ชัยนาท 
จ.สระบุร ี จ.ราชบุร ี จ.กาญจนบุร ี จ.ส ุพรรณบุร ี จ.
สมุทรสงคราม จ.เพชรบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ฯลฯ ดินจะมี
ลักษณะและสมบัติของดินไม่แน่นอน มีทั้งดินลึกและดิน
ตื้น และมีเศษหินหรือก้อนหินปะปน อย่างไรก็ตาม พื้นที่
อีกประมาณร้อยละ 50 ของพื้นที่ภาค ยังมีความเหมาะสม
ในการทำนา ปลูกพืชไร่และไม้ผล โดยพื้นที่ภาคกลาง 
บริเวณ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง อ.เมืองชัยนาท อ.สรรคบุรี 
จ.ชัยนาท อ.บ้านโป่ง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี อ.ท่ามะกา  
จ.กาญจนบุรี อ.เดิมบางนางบวช อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 
ฯลฯ ดินจะมีความเหมาะสมต่อการทำนา ในขณะที่พื้นที่
บริเวณ อ.พัฒนานิคม อ.โคกสำโรง อ.ชัยบาดาล อ.ท่า
หลวง อ.โคกเจริญ อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี ฯลฯ ดินจะมี
เหมาะสมต่อการปลูกพืชไร่และไม้ผล 

เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงทรัพยากร
ดินของพื ้นที ่ภาคกลางในช่วงระยะเวลา พ.ศ.2550- 
พ.ศ.2560 พบว่า ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเชิงปริมาณหรือ
คุณภาพอย่างชัดเจนเช่นทรัพยากรประเภทอื่น เนื่องจาก
ทรัพยากรดินมีลักษณะและคุณสมบัติเฉพาะตัวที่ต้องใช้
ระยะเวลายาวนานในการย่อยสลายและเปลี ่ยนแปลง
คุณสมบัติ ทรัพยากรดินในพื้นที่ภาคกลางจึงยังคงประสบ
กับปัญหาความอุดมสมบูรณ์ของดินต ่ำ ปัญหาการ
พังทลายและชะล้างของหน้าดินและปัญหาดนิทรายจดั ซึ่ง
แม้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องจะตระหนัก
และรับทราบถึงคุณสมบัติและปัญหาทรัพยากรดิน และ
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ดำเน ินโครงการต ่ าง  ๆ มากมายเพ ื ่ อ ให ้ เก ิดการ
เปลี่ยนแปลงและปรับปรุงคุณสมบัติและลักษณะดินที่
เหมาะสมต่อการเพาะปลูกพืช และสามารถใช้ประโยชน์
ทรัพยากรดินอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่จากการใช้
ประโยชน์ที่ดินที่ไม่สอดคล้องกับสมรรถนะของที่ดินและ
หลักการอนุรักษ์ดินและน้ำ อาจก่อให้เกิดปัญหาทรัพยากร
ดินที่ทวีความรุนแรงมากข้ึนได้ในอนาคต 

 ทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรน้ำของภาคกลาง
ในช่วง พ.ศ.2550-พ.ศ.2560 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใน
แง่มุมของประเภท จำนวนและที่ตั้งของทรัพยากรน้ำแต่
อย่างใด กล่าวคือ  

- พื้นที่ลุ่มน้ำหลักสำคญัของภาคกลาง
ประกอบด้วยลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุม่น้ำป่าสัก ลุม่น้ำท่าจีน 
ลุ่มน้ำแม่กลอง ลุ่มน้ำเพชรบุรีและลุ่มน้ำชายฝั่งทะเล
ประจวบครีีขันธ ์

- พื้นที่ชั ้นคุณภาพลุ่มน้ำจำแนกตามมติ
คณะรัฐมนตรี มีครอบคลุมทั้งพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 1A 
1B 2 3 4 และช้ันคุณภาพลุ่มน้ำท่ี 5 โดยพื้นท่ีช้ันคุณภาพ
ลุ่มน้ำที่มีขนาดมากท่ีสุด ได้แก่ พ้ืนท่ีช้ันคุณภาพลุ่มน้ำที่ 5 
(คิดเป็นร้อยละ 49.34 ของพื้นที่ภาคกลาง)  

- พื้นที่ชุ่มน้ำที่ขึ้นทะเบียนและอยู่ภายใต้
ความดูแลรับผิดชอบของสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ พ.ศ.2542 
จนถึงปัจจุบันในภาคกลางเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญ
ระดับระหว่างประเทศท่ีขึ้นทะเบียนแรมซาร์ไซต์ มีจำนวน 
2 แห่ง ได้แก่ ดอนหอยหลอด และอุทยานแห่งชาติเขา
สามร้อยยอด พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ 
มีจำนวน 6 แห่ง พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับชาติ มี
จำนวน 14 แห่ง และพื้นที่ชุ ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับ
ท้องถิ่น มีจำนวน 5,170 แห่ง 

- แหล่งน้ำผิวดินตามธรรมชาติที ่สำคัญ
ของภาคกลาง ได้แก่ แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำท่าจีน แม่น้ำ
ลพบุรี แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำแม่กลอง แม่น้ำเพชรบุรี แม่น้ำ
ปราณบุรี เป็นต้น  

- แหล่งน้ำบาดาลสำคัญของภาคกลาง 
ได้แก่ พื้นที่ราบลุ่มเจ้าพระยาตอนใต้หรือที่ราบลุ่มภาค
กลาง ซึ ่งครอบคลุมพื ้นที ่ 30 ,000 ตารางกิโลเมตร มี
ปริมาณน้ำที่เก็บกักประมาณ 6,470 ล้านลูกบาศก์เมตร 
สามารถสูบขึ้นมาใช้ได้ประมาณ 1,294 ล้านลูกบาศก์เมตร
ต่อปี  

- ภาคกลางเป็นที่ตั้งของแหล่งน้ำพุร้อน 
จำนวนมากถึง 11 แห่ง โดยกระจายตัวอยู่ในจังหวัดลพบุรี 
จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรีและ
จังหวัดเพชรบุรี 

อย่างไรก็ตาม เมื ่อพิจารณาสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงในเชิงพื้นที่และคุณภาพ พบประเด็นที่
น่าสนใจต่าง ๆ ได้แก่  

- พ.ศ.2550-พ.ศ.2560 แหล่งน้ำและพื้นที่
ชุ ่มน้ำที ่มีการขึ ้นทะเบียน โดยเฉพาะพื ้นที ่ชุ ่มน้ำที ่มี
ความสำคัญระดับท้องถิ่นยังคงประสบกับเปลี่ยนแปลงไป
เป็นพื้นที่อยู่อาศัยและดำเนินการกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
เช่น การเพาะเลี ้ยงสัตว์น้ำ การประกอบอุตสาหกรรม 
ฯลฯ อีกทั ้งย ังขาดการทบทวนและปรับนโยบายการ
พัฒนาด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับการอนุรักษ์แหล่งน้ำ 
และพื้นที่ชุ่มน้ำ เช่น พื้นที่ชุ่มน้ำดอนหอยหลอด จังหวัด
สมุทรสงคราม เป็นต ้น อันเป็นผลจากการขาดการ
กำหนดการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากร
อย่างทั่วถึง การกวดขันและดูแลอย่างเคร่งครัด และการ
ขาดงบประมาณสนับสนุนและบุคคลากรดำเนินการดูแล
และจัดการ นอกจากนี ้ ในช่วงระยะเวลา พ.ศ.2550- 
พ.ศ.2560 พ้ืนท่ีชุ่มน้ำ ทั้งในลักษณะหนอง คลอง บึง ฯลฯ 
ยังมิได้มีการสำรวจและขึ้นทะเบียนเพิ่มเติมจากเดิมแต่
อย่างใด 

- พ.ศ.2550-พ.ศ.2560 เกิดการเปลี่ยน 
แปลงคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินต่าง ๆ เช่น การ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง ป่าสัก 
ท่าจีนตอนบน จากคุณภาพน้ำระดับพอใช้หรือประเภทที่ 
3 เป็นคุณภาพน้ำเสื่อมโทรมหรือประเภทที่ 4 ฯลฯ อัน
เป็นผลจากการเพิ ่มขึ ้นของจำนวนประชากรและการ
ขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็วในระยะเวลาที่ผ่านมา 

นอกจากนี ้ จากการเป็นที ่ตั ้งของพื ้นที่
อุตสาหกรรมและอยู่อาศัยของประชากรจำนวนมาก ภาค
กลางยังมีการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรน้ำในแง่มุมของความ
ต้องการใช้น้ำในปริมาณที่สูงข้ึนอีกด้วย 

 ทรัพยากรแร ่ ภาคกลางม ีความอุดม
สมบูรณ์ของทรัพยากรแร่ภาคหนึ่งของประเทศ เนื่องจากมี
สภาพพื้นที่เป็นภูเขาและเนินเขาที่ผ่านการสึกกร่อนและมี
การเปล ี ่ยนแปลงของแผ ่นด ิน โดยเฉพาะในจ ังหวัด
กาญจนบุรีเป็นแหล่งสะสมของแร่หลายชนิด เช่น หินปูน
เพื่ออุตสาหกรรมซีเมนตหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง 
หินปูนที่จําแนกไม่ได้ หินประดับชนิดหินอ่อน หินประดับ
ชนิดหินแกรนิต ดินลูกรัง ทราย-กรวดเพื่อการก่อสร้าง 
ตะก ั ่ว-ส ังกะส ี ด ีบ ุก-ท ังสเตน พลวง เหล ็ก แบไรต        
เฟลดสปาร ฯลฯ การเป็นแหล่งแร่ต่าง ๆ ข้างต้น ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการดำเนินภาคอุตสาหกรรมมากมาย เช่น 
การเป็นแหล่งหินก่อสร้าง นำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรม
ก่อสร้างบ้านเรือน อาคาร ถนน สะพาน เป็นต้น นอกจากนี้ 
ยังก่อให้เกิดการจ้างงาน การเพิ่มพูนรายได้ให้แก่ประชาชน
ในท้องถิ่น 
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พื ้นที ่ท ี ่ม ีศ ักยภาพในการเป็นแหล่งแร่ 
ได้แก่ อำเภอทองผาภูมิ อำเภอไทรโยค อำเภอเมือง 
อำเภอด่านมะขามเตี้ย อำเภอศรีสวัสดิ ์ อำเภอท่าม่วง 
อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี อำเภอพระพุทธบาท 
อำเภอเมือง อำเภอแก่งคอย อำเภอมวกเหล็ก อำเภอ
เฉลิมพระเกียรติ อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี อำเภอ
ชะอำ อำเภอเขาย้อย อำเภอโพธาราม อำเภอจอมบึง 
อำเภอปากท่อ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี อำเภอ
ปากท่อ อำเภอโพธาราม อำเภอจอมบึง อำเภอเมือง
ราชบุรี จังหวัดราชบุรี อำเภอหัวหิน อำเภอกุยบุรี อำเภอ
ปราณบุรี และอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบครีีขันธ์ 
อำเภออู่ทอง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอ
หนองมะโมง จังหวัดชัยนาท เป็นต้น  

แนวโน ้มการพ ัฒนาทร ัพยากรแร ่ ใน
อนาคต จะเป็นการพัฒนาและใช ้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  

 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั ่ง พื้นที่
ภาคกลางบริเวณจังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดเพชรบุรี 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่
เป็นเอกลักษณ์และมีความอุดมสมบูรณ์มากมาย เช่น 
พื้นที่ดอยหอยหลอด ตั้งอยู ่บริเวณปากแม่น้ำแม่กลอง 
จังหวัดสมุทรสงคราม หาดแพลมหลวงหรือหาดแหลม
ผักเบี้ย หาดเจ้าสำราญ หาดปึกเตียน หาดชะอำ จังหวัด
เพชรบุรี หาดหัวหิน หาดเขาตะเกียบ จังหวัดประจวบ 
คีรีขันธ์ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม จากภาวะคุกคามและการ
จัดการจากอดีตจนถึง พ.ศ.2560 ส่งผลให้เกิดความ
เสื่อมสภาพของระบบนิเวศชายฝั่งทะเล และการสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณพื้นที่อ่าวไทยตอนบน 
โดยสามารถสรุปปัญหาและสาเหตุสำคัญที่พบได้ดังนี้  

- การลดปริมาณลงของสิ่งมีชีวิตและ
สัตว์น้ำ เป็นผลจากความต้องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่
มีมากขึ้นและการทำประมงเกินกำลังผลิต อีกทั้งการจับท่ี
ไม่คำนึงถึงปริมาณ ขนาดและอายุของสัตว์น้ำ ทำให้สัตว์
น้ำบางชนิดลดจำนวนลงหรือต้องสูญพันธุ ์ เช่น การลด

ปริมาณลงของหอยหลอด ซึ่งเป็นสัตว์น้ำขึ้นช่ือของดอน
หอยหลอด จังหวัดสมทุรสงคราม เป็นต้น 

- การเปลี ่ยนแปลงแนวชายฝั ่งทะเล 
พ.ศ.2551-พ.ศ.2555 พื้นที่ 3 จังหวัดในภาคกลางมีแนว
ชายฝั่งที่ประสบกับปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งยาวมากขึ้น 
โดยพื้นที่ที่มีอัตราการกัดเซาะชายฝั่งปานกลางถึงรุนแรง 
ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอชะอำ อำเภอบ้านแหลม อำเภอ
ท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี อำเภอกุยบุรี อำเภอทับสะแก 
อำเภอบางสะพาน อำเภอบางสะพานน้อย อำเภอปราณ
บุรี อำเมือง อำเภอสามร้อยยอด อำเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ส่งผล
ให้เกิดการทำลายถิ่นที่อยู่อาศัยบริเวณชายฝั่งทะเลของ
สัตว์น้ำต่าง ๆ โดยตรง ทั้งในบริเวณที่เป็นหาดโคลน และ
ป่าชายเลน และสิ้นเปลืองงบประมาณจำนวนมากในการ
บรรเทาและแก้ไขปัญหา 

- การเปลี ่ยนแปลงคุณภาพน้ำทะเล 
เป็นผลมาจากการปล่อยน้ำเสียของชุมชน อุตสาหกรรม 
และการเกษตรกรรม ส่งผลให้ปริมาณออกซิเจนละลาย
โดยเฉพาะในบริเวณปากแม่น้ำมีค่าต่ำลงและปริมาณ
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด และสารอาหารเพิ่มขึ้น 
อันนำมาซึ่งความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ำทะเลและการ
ลดลงของสิ่งมีชีวิตในน้ำ โดยตั้งแต่ พ.ศ.2550-พ.ศ.2559 
พบว่า พื้นที่อ่าวไทยตอนบนมีสถานะคุณภาพน้ำทะเลส่วน
ใหญ่อยู่ในสภาพเสื่อมโทรม 
 ความหลากหลายทางนิเวศวิทยา ความ
อุดมสมบูรณ์และหลากหลายของพันธุ์พืชและสัตว์ป่าใน
ภาคกลางเป็นผลมาจากการเป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติ 
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่าและพื้นที่ป่าไม้
ตามกฎหมายต่าง ๆ โดยชนิดพันธุ์ไม้ที่พบ เช่น ยางขาว 
ยางแดง ตะเคียน ยมหอม กระบาก มะม่วงป่า ประดู่ 
มะค่า จำปาป่า ก่อ กระพี้เขาควาย ฯลฯ สำหรับสัตว์ป่าที่
พบ ได้แก่ ช้างป่า เลียงผา กวาง เก้ง กระจง หมูป่า หมี 
ลิง ค่าง บ่าง ชะนี อีเห็น ชะมด เสือปลา เสือลายเมฆ เสือ
โคร่ง หมีคน หมีควาย กระรอกบิน กระแต หนูหริ่ง 
พังพอน ค้างคาว กระต่ายป่า แมวป่า หมาไน เม่น นก
เงือก นกนางแอ่น เหยี่ยว นกกระสา นกอินทรีย์ นกฮูก 
นกปรอด นกแขวก นกเค้าแมว นกแสก ฯลฯ โดยพื้นท่ีที่มี
ศักยภาพในการเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ 
ได้แก่ อำเภอสังขละบุรี อำเภอทองผาภูมิ อำเภอหนอง
ปรือ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี อำเภอบ้านคา 
จังหวัดราชบุรี อำเภอแก่งกระจาน อำเภอหนองหญ้า
ปล้อง จังหวัดเพชรบุรี อำเภอกุยบุรี อำเภอสามร้อยยอด 
อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ฯลฯ 
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ภาวะมลพิษ พื้นที่ภาคกลางประสบกับ
ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมมากกว่าภาคอื่น ๆ โดยพื้นที่
สำคัญที่ประสบปัญหาฝุ่นละอองและมีจำนวนวันที่มีดัชนี
คุณภาพอากาศ (Air Quality Index: AQI) เกินค่า 100 
ตั้งแต่ พ.ศ.2555 เป็นต้นมา ได้แก่ ตำบลหน้าพระลาน 
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี (เนื่องจากเป็นที่ตั้ง
ของโรงงานโม่หินและย่อยหินจำนวนมาก) แหล่งน้ำผิวดิน
ที ่ม ีค ุณภาพน้ำเสื ่อมโทรม ได ้แก่ แม ่น ้ำเจ ้าพระยา
ตอนกลาง แม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง แม่น้ำท่าจีน แม่
น้ำป่าสัก แม่น้ำสะแกกรัง แม่น้ำลพบุรี (เนื่องจากเป็นที่ตั้ง
ของชุมชนและการขยายตัวของเมือง) พื้นที่ประสบปัญหา
มลพิษทางเสียง ได้แก่ ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดสระบุรี (เนื่องจากมีแหล่งกำเนิดเสียง
ทั้งในลักษณะการคมนาคมขนส่งและการดำเนินกิจกรรม
ของโรงโม่หินหรือย่อยหิน)  

อย่างไรก็ตาม จากแผนงานและโครงการ
จำนวนมากที่มุ่งเน้นการแก้ไขและป้องกันภาวะมลพิษใน
พื้นที่ เช่นแผนยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ ่งแวดล้อมภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาค
ตะวันตก พ.ศ.2560–2564 ฯลฯ จึงส่งผลให้เกิดการเฝ้า
ระวังภาวะมลพิษอากาศและเสียง โดยเฉพาะในพื้นที่ตั้ง
ชุมชนเมืองที่มีการจราจรติดขัดและพื้นที่ตั้งอุตสาหกรรม 
ตลอดจนการดูแล รักษาคุณภาพน้ำในแม่น้ำสายหลัก ที่มี
คุณภาพน้ำเสื่อมโทรมให้มีคุณภาพน้ำดีขึ้น 

จากข้อมูลที่กล่าวข้างต้น เมื่อติดตามสถานการณ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อมเปรียบเทียบกับ 
กลยุทธ์และแผนงานที่กำหนดไว้ในผังภาค 2600 พบว่า 
โครงการภายใต้กลยุทธ์และแผนงานต่าง ๆ นั้น แม้มีความ
สอดคล ้องก ับสถานการณ์ทร ัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ียังต้องมีการดำเนินการดูแล รักษา ฟ้ืนฟูและ
เฝ้าระวัง แต่ในรายละเอียดเป้าหมายและพื้นที่เป้าหมาย
ยังขาดความชัดเจนและเฉพาะเจาะจง อีกทั้งจากการขาด
บุคคลากรและงบประมาณในการดำเนินการ ตลอดจน
การขาดการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงาน 
ส่งผลให้การดำเนินกลยุทธ์และแผนงานยังไม่สัมฤทธิ์ผล
ตามที่ตั้งไว้  

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
ไว้ในผังภาค 2600 พบว่า โครงการภายใต้นโยบายและ
แผนงานต่าง ๆ นั้น แม้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์
ทร ัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อมที ่ย ังต ้องมีการ
ดำเน ินการด ูแล ร ักษา ฟ ื ้นฟ ูและเฝ ้าระว ัง แต ่ใน
รายละเอียดเป้าหมายและพื้นที่เป้าหมายยังมีความไม่
ครอบคลุมและเหมาะสมกับสถานการณ์ทร ัพยากร 
ธรรมชาติในภาค  
 การติดตามด้านนโยบาย 

นโยบาย : การสงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้น
น้ำลำธาร พื้นที่ลุ่มน้ำ พื้นที่ชุ่มน้ำและพื้นที่ป่าชายเลน 
เพื่อรักษาความหลากหลายและความสมดุลของระบบ
นิเวศ 

พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร : ภาคกลางมีพื้นที่ป่าต้น
น้ำลำธารอยู่บริเวณทางด้านตะวันตกของภาค ในพื้นที่
จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรีและเพชรบุรี เป็นแหล่งต้นน้ำ  
ลำธาร และแหล่งที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ เป็น
พื้นที่มีความจำเป็นต้องเก็บรักษาไว้ เพื่อการรักษาสมดุล
ของระบบนิเวศและสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ ซึ่งถ้ามี
การบุกรุกทำลาย หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพไปจากเดิม
จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบนิเวศ เศรษฐกิจและ
สังคม จึงควรรักษาให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์และไม่ควรนำ
พื้นที่ไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน  
 โครงการกำหนดแนวเขตอนุรักษ์และพัฒนาป่า
ต้นน้ำลำธาร ภายใต้แผนงานการอนุรักษ์และพัฒนาป่าต้น
น้ำลำธารในผังภาคกลาง พ.ศ. 2600 เป็นการดำเนินการ
ในลักษณะที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ ์พืช 
กรมป่าไม้กำหนดพื ้นที ่ป ่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย เช่น 
อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 
ป่าสงวนแห่งชาติ โซน C เป็นต้น หรือ การดำเนินการของ
กรมโยธาธิการและผังเมืองในการเรื่องการกำหนดที่ดิน
ประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ ในการวางและจัดทำผังเมืองรวม
จังหวัด เป็นต้น ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ท้ังในเรื่องการสงวน 
รักษาทรัพยากรป่าไม้ที่มีคุณค่า และการควบคุมการใช้
ประโยชน์ที ่ด ินไม่ให้เกิดการทำลายป่าต้นน้ำลำธาร 
ถึงแม้ว่าโครงการกำหนดแนวเขตอนุรักษ์และพัฒนาป่าต้น
น้ำลำธาร ภายใต้แผนงานการอนุรักษ์และพัฒนาป่าต้นน้ำ
ลำธารในผังภาคกลาง พ.ศ. 2600 จะถูกถ่ายทอดใน
ลักษณะของกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็น กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับป่าไม้อนุรักษ์ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์
พืชและกรมป่าไม้ การวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัด 
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ผังเมืองรวมเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง ฯลฯ แต่
ยังคงประสบปัญหาและอุปสรรคในทางปฏิบัติ ดังจะเห็น
ได้จากการรุกล้ำพื้นที่ป่าไม้ผิดกฎหมาย การลดลงของ
พื้นที่ป่าไม้ เป็นต้น อันเป็นผลจากปัจจัยต่าง ๆ ไม่ว่าจะ
เป็นการเจริญเติบโตของเมืองอย่างรวดเร็ว การขาดความ
เข้มงวดและบทลงโทษของผู้กระทำผิดกฎหมาย ความ
ล่าช้าของการดำเนินการควบคุมและวางแผนการใช้
ประโยชน์ท่ีดิน  
 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงคือการดำเนินการ
ทบทวนพื ้นที ่เป ้าหมายในการดำเนินโครงการอย ่าง
ครอบคลุม  และเร่งดำเนินการวางและจัดทำผังเมือง อันมี
ผลในการควบคุมและดูแลการใช้ประโยชน์ที ่ดิน ทั้งใน
ระดับประเทศ ภาค จังหวัดและท้องถิ่น อันนำไปสู่การ
อนุรักษ์และพัฒนาป่าต้นน้ำลำธารหรือที่ดินอนุรักษป์่าไม้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

พื้นที่ลุ่มน้ำ : สถานการณ์พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่ม
น้ำมีทิศทางไปในทางเดียวกันกับพ้ืนท่ีป่าไม้ จากสภาพภูมิ
ประเทศเป็นพื้นที่ที่เป็นภูเขา จึงทำให้มีพื้นที่ชั้นคุณภาพ
ลุ่มน้ำครบทั้ง 5 ชั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื้นที่ตาม
ชายแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศสหภาพเมียน
มาร์ที่ สภาพการระบายน้ำของพื้นที่ศึกษาจึงเป็นลำน้ำ
สายสั ้นๆ ที ่ไหลจากพื ้นที ่ต ้นน้ำลำธารบริเวณพื ้นที่
ชายแดนระหว่างประเทศทางทิศตะวันตกของประเทศไหล
ลงสู่อ่าวไทยทางด้านทิศตะวันออกหรือตะวันออกเฉียงใต้ 

พื้นที่ชุ่มน้ำ : พื้นที่ภาคกลางมีพื้นที่ชุ่มน้ำ เป็น
พื ้นที ่ช ุ ่มน ้ำที ่ม ีความสำค ัญระดับระหว ่างประเทศ 
(Ramsar Site) ระด ับนานาชาต ิของประเทศไทยมี  
ระดับชาติของประเทศไทย ซึ่งกระจายอยู่ในทุกจังหวดัใน
ภาคกลาง ซึ ่งเป็นพื้นที่ชุ ่มน้ำมีความสำคัญในการเป็น
แหล่งอาหารและเป็นพื ้นที ่ท ี ่ม ีความหลากหลายทาง
ชีวภาพ แต่จากการพัฒนาระบบชลประทานและการ
ขยายตัวของพื้นที่ชุมชน ทำให้พื้นที่ชุ่มน้ำถูกเปลี่ยนแปลง
ไปเป็นพื้นที่ทำกิน พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ นาเกลือและ
อื่นๆ ดังนั้นจึงควรดำเนินการคุ้มครองสงวนรักษาพื้นที่ชุ่ม
น้ำอย่างเข้มงวด และฟื้นฟูพื้นที่ซึ่งถูกบุกรุกให้คืนสู่สภาพ
เดิมทำให้พื้นที่ชุ่มน้ำ 

พ้ืนที่ป่าชายเลน : พื้นที่ป่าชายเลนในพื้นที่ภาค
กลาง จะอยู ่บริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม 
เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ ทำให้พื้นที่ป่าชายเลนถูกบุก
รุกและลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วจากการขยายตัวของการ
เพาะเลี ้ยงสัตว์น้ำ ทำให้เกิดผลกระทบต่อการประมง
ชายฝั่ง ซึ่งอาศัยป่าชายเลนเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ จึง
ควรมีการคุ้มครองสงวนรักษาอย่างเข้มงวด พร้อมกับฟ้ืนฟู
พื้นที่ซึ่งถูกบุกรุกให้คืนสู่สภาพเดิม เพื่อสร้างความสมดุล

ของระบบนิเวศเช่นเดียวกับพื้นที่ชุ ่มน้ำเพื่อเป็นแหล่ง
อนุบาลสัตว์ตามธรรมชาติ และยังสามารถใช้ประโยชน์
จากไม้โกงกางในการประมง 

โครงการภายใต้แผนงานการฟื้นฟูพ้ืนท่ีอนุรักษ์ที่
เสื่อมโทรมในผังภาคกลาง พ.ศ. 2600  มีความสอดคลอ้ง
และเหมาะสมกับสถานการณ์ภาคกลางในปัจจุบันและ
อนาคต เนื่องจากภาคกลางยังมีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ
ที่เสื่อมโทรมจำนวนมาก เช่น ทรัพยากรน้ำ (คุณภาพน้ำ
เสื่อมโทรม) พื้นที่ป่า (ป่าไม้เสื่อมโทรมโดยเฉพาะในพื้นท่ี
จังหวัดกาญจนบุรี) 

อย่างไรก็ตาม โครงการดังกล่าว ยังขาดซึ่ง
รายละเอียดประเภทของทรัพยากรธรรมชาติและพื้นที่
เป้าหมายที่ควรดำเนินการฟื้นฟูอย่างชัดเจนและเฉพาะ 
เจาะจง ซึ่งปัญหาและอุปสรรคสำคัญคือการขาดการระบุ
ที่ชัดเจนถึงประเภททรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรม พื้นที่
หรือบริเวณที่ควรดำเนินการอนุรักษ์ แนวทางการดำเนิน 
การอนุรักษ์ ฯลฯ ส่งผลยากต่อการถ่ายทอดสู่หน่วยงาน
นำไปปฏิบัติ และการขาดแคลนบุคลากรและงบประมาณ
ในการดำเนินการจึงควรกำหนดรายละเอียดที่ชัดเจนใน
การดำเนินการ เช่น ประเภททรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อม
โทรม พื้นที่หรือบริเวณที ่ควรดำเนินการอนุรักษ์ แนว
ทางการดำเนินการอนุรักษ์ งบประมาณและหน่วยงาน
ดำเนินการ ฯลฯ และจัดลำดับความสำคัญของปัญหาและ
พื้นที่เร่งด่วนในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ 

นโยบาย : พัฒนาแหล่งน้ำตามศักยภาพของลุ่ม
น้ำให้เพียงพอ และจัดการน้ำเพื่อรองรับความต้องการใช้
น้ำเพื่ออุปโภค บริโภค เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

การพัฒนาแหล่งน้ำเป็นปัจจัยสำคัญต่อการ
พัฒนาเมืองและชนบท ในการพัฒนาภาคจำเป็นต้องจัดหา
น้ำให้เพียงพอต่อความต้องการในอนาคต ทั้งทางด้านการ
อุปโภคบริโภค การเกษตร อุตสาหกรรมและความต้องการ
ด้านอื่น ๆ ซึ่งแนวทางในการพัฒนาแหล่งน้ำนั้นจะต้องมี
ความสอดคล้องกับศักยภาพแหล่งน้ำและความต้องการใช้
น้ำของพื้นที่นั้น ๆ โดยศักยภาพของลุ่มน้ำต่าง ๆ ในภาค
กลาง 

โครงการภายใต้แผนงานการบริหารจัดการน้ำ 
ในแผนงานนี้ ในเบื้องต้น มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 
แต่อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องมีการศึกษาเพิ ่มเติมต่อ
ผลกระทบด้านการขาดแคลนทั้งในลุ่มน้ำเอง และลุ่มน้ำ
ข้างเคียงประกอบการพิจารณาต่อเนื่องตามสภาวะการที่
เกิดขึ้นจริงอีกด้วย ปัญหาคือการขาดองค์ความรู้ในการ
จัดการ ความไม่แน่นอน สำหรับการบริหารจัดการน้ำ ซึ่ง
ควรดำเนินการศึกษาเพิ่มเติมองค์ความรู้ด้านการจัดการ
ความไม่แน่นอน เพื่อการตัดสินใจตามสภาวการณ์หรือ
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การคาดการณ์ที ่แม่นยำ อันอาจจะเกิดขึ้นจริง และเร่ง
ดำเนินการวางและจัดทำผังบริหารจัดการน้ำ ในระดับลุ่ม
น้ำ และระดับภาค 

นโยบาย : การผันน้ำจากลุ่มน้ำในประเทศ/ต่าง 
ประเทศเพื่อใช้เพื่อการอุปโภค บริโภคภาคเกษตรกรรม 
และอุตสาหกรรม 

สถานการณ์น้ำต้นทุนของลุ่มน้ำย่อยส่วนใหญ่
ของประเทศไทยอยู่ในภาวะค่อนข้างวิกฤติ ซึ่งไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการซึ่งมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ 
จากการเพิ่มขึ้นของประชากรความต้องการใช้น้ำทั้งจาก
ภาคเกษตรและอุตสาหกรรม การผันน้ำจากลุ่มน้ำอื่น ๆ 
ทั้งจากลุ่มน้ำในประเทศและจากประเทศเพื่อนบ้านเพื่อ
เพิ่มศักยภาพของลุ่มน้ำที่มีอยู ่ เป็นแนวทางหนึ ่งที ่ถูก
นำเสนอขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาความขาดแคลนน้ำของ
ประเทศที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ ้น และลดความขัดแย้งใน
กรณีการสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ทั้งนี้มีโครงการการ
ผันน้ำจากลุ่มน้ำอื่นในประเทศ แม่น้ำกก ประเทศสหภาพ
เมียนมาร์ ไหลลงสู ่แม่น้ำโขงที ่จังหวัดเชียงราย จาก
การศึกษาท่ีจะผันน้ำจากลุ่มน้ำกกมาใช้ในลุ่มน้ำเจ้าพระยา
ตอนล่าง 3 โครงการ คือ โครงการ กก-อิง-ยม-น่าน 
โครงการ กก-อิง-น่าน และโครงการ กก-ฝางทั้งการผันน้ำ
จะกระทำได้เฉพาะในหน้าฝน ซึ ่งในช่วงเวลาดังกล่าว
ปริมาณน้ำท่าในลุ่มน้ำกกมีมากกว่า 

การผันน้ำระหว่างประเทศเป็นแนวทางหนึ่งใน
การบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในอนาคต มีเป้าหมาย
หลักคือเพิ่มแหล่งน้ำต้นทุนให้กับประเทศไทย โดยการนำ
น้ำส่วนเกินจากลุ่มน้ำอื่นในประเทศเพื่อนบ้านหรือลุ่มน้ำ
ระหว่างประเทศมาใช้ในภาคกลาง หน่วยงานที่มีบทบาท
เกี่ยวข้องในเรื่องการผันน้ำระหว่างประเทศได้แก่ กรม
ชลประทาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุร ักษ์
พล ังงาน กรมทรัพยากรน้ำ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย และกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งจุดผันน้ำ
จากประเทศสหภาพเมียนมาร์มายังพื้นที่ภาคกลาง ที่
สำคัญมี 6 จุด ซึ่งทุกจุดจะผันน้ำมายังลุ่มน้ำเจ้าพระยา
ตอนล่าง โครงการผันน้ำระหว่างประเทศน่าจะเป็น
ข้อพิจารณาด้านการตกลงกับประเทศที่เกี่ยวข้องมากกว่า
ข้อพิจารณาด้านอื่น ประเด็นหลักที่เกี่ยวข้องกับการตกลง
กับประเทศเพื่อนบ้าน คือ แม่น้ำที่เป็นต้นน้ำของการผัน
น้ำโดยโครงการต่าง ๆ บางสายเป็นแม่น้ำนานาชาติ  

โครงการภายใต้แผนงานการผันน้ำ ในเบื้องต้นมี
ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ แต่อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้อง
มีการศึกษาเพิ่มเติมต่อผลกระทบด้านการขาดแคลนทั้งใน
ลุ ่มน้ำเอง และลุ ่มน้ำข้างเคียงประกอบการพิจารณา
ต่อเนื่องตามสภาวะการที่เกิดขึ้นจริงอีกด้วย ปัญหาคือการ
ขาดองค์ความรู้ในการจัดการ ความไม่แน่นอน สำหรับการ
บริหารจัดการน้ำ ซึ ่งควรดำเนินการศึกษาเพิ่มเติมองค์

ความรู้ด้านการจัดการความไม่แน่นอน เพื่อการตัดสินใจ
ตามสภาวะการหรือสภาวะการคาดการณ์ที่แม่นยำ อัน
อาจจะเกิดขึ ้นจริง และเร่งดำเนินการวางและจัดทำผัง
บริหารจัดการน้ำ ในระดับลุ่มน้ำ และระดับภาค ทั้งนี้ต้อง
คำนึงถึงสภานการณ์ความร่วมมือระหว่างประเทศด้วย 

นโยบาย : การพัฒนาโครงข่ายน้ำ 
เป็นระบบที่เชื ่อมโยงแหล่งน้ำหลายแหล่งเข้า

ด้วยกัน เพื่อให้สามารถบริหารจัดการน้ำจากแหล่งน้ำ
หลายแหล่งน้ำร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงในการ
บริหารจัดการแหล่งน้ำ และในการจัดส่งน้ำให้แก่พื้นที่
เป้าหมายที่ต้องการใช้น้ำ นอกจากนั้นยังทำให้เกิดความ
มั่นคงของระบบแหล่งน้ำท่ีเชื่อมโยงกันทำให้ผู้ใช้น้ำมีความ
มั ่นใจว ่าจะได ้ร ับน้ำในปร ิมาณที ่ เพ ียงพอในเวลาที่
เหมาะสมอย่างแน่นอนสม่ำเสมอ  

องค์ประกอบที่สำคัญของระบบโครงข่ายน้ำมี
ดังนี้ 1) แหล่งน้ำขนาดใหญ่-อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ เป็น
แหล่งน้ำระดับประเทศ 2) แหล่งน้ำขนาดกลาง-อ่างเก็บ
น้ำขนาดกลาง เป็นแหล่งน้ำระดับภูมิภาค 3) แหล่งน้ำ
ขนาดเล็ก-อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก เป็นแหล่งน้ำระดับท้องถิ่น
มีขนาดเล็ก 4) สระน้ำชุมชน กำหนดให้เป็นแหล่งน้ำ
ประจำหมู่บ้าน 5) โครงข่ายน้ำ (Water Grid) ทำหน้าที่
กระจายน้ำระหว่างแหล่งน้ำต่าง ๆ (แหล่งน้ำขนาดใหญ่-
แหล่งน้ำขนาดกลาง-แหล่งน้ำขนาดเล็ก-สระน้ำชุมชน) 
เพื ่อเป็นการแบ่งปันการใช้น้ำให้ทั ่วถึง ดังนั ้น ระบบ
โครงข่ายน้ำจึงประกอบด้วย ระบบท่อ / ระบบคลอง 
ระบบสูบน้ำ และจะต้องมีการนำพลังงานไฟฟ้ามาใช้ใน
ระบบโครงข่ายน้ำ 6) ระบบแจกจ่ายน้ำของหมู ่บ ้าน 
(Water Distribution System) เป็นการพัฒนาระบบการ
กระจายน้ำ จากสระน้ำ ชุมชนไปยังพื้นที่เกษตรกรรมของ
เกษตรกรและเพื่ออุปโภคบริโภค  

โครงการภายใต้แผนงานศึกษาการพัฒนาแหล่ง
น้ำและชลประทานมีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่
อดีตถึงปัจจุบัน แต่ในบางสภาวะ ก็ยังเกิดสภาพการขาด
แคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง และบางสภาวะเกิดปริมาณน้ำเกิน
ในช่วงฤดูฝน แสดงให้เห็นว่า การดำเนินการโครงการ
พัฒนาแห่ลงน้ำอย่างเดียว โดยพิจารณาข้อมูลสภาพวะอัน
อาจจะเกิดภัยพิบัติดังที ่กล่าวมาที่ไม่ที ่ยังไม่ครอบคลุม
ความไม่แน่นอนของสภาวะอากาศ อาจทำให้เกิดการใช้
งบประมาณที่เกินความจำเป็น แต่ปัญหาคือการขาดองค์
ความรู้ในการจัดการ ความไม่แน่นอน สำหรับการบรหิาร
จัดการน้ำ จึงควรดำเนินการศึกษาเพิ่มเติมองค์ความรู้ด้าน
การจัดการความไม่แน่นอน เพื่อการตัดสินใจตามสภาวะ
การหรือสภาวะการคาดการณ์ที่แม่นยำ อันอาจจะเกดิขึ้น
จริง และเร่งดำเนินการวางและจัดทำผังบริหารจัดการน้ำ 
อันมีผลในการควบคุมและต่อการบริหารจัดการแหล่งน้ำ
ต่าง ๆ ทั้งในระดับลุ่มน้ำรวม และระดับลุ่มน้ำย่อย ลงไป
ถึงรายอำเภอและตำบล 
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3.4  ภัยพิบัติ 
 ภาคกลางประสบปัญหาภัยพิบัติหลายรูปแบบ 
ทั ้งน ี ้ โดยสามารถสรุปสถานการณ์การเปลี ่ยนแปลง 
ศักยภาพ ปัญหาและแนวโน้มของภัยพิบัติแต่ละประเภท
ได้ดังนี้ 

 พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย พื้นที่ภาคกลาง
ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ที่เป็นที่ราบลุ่มของแม่น้ำต่าง ๆ เป็น
พื้นที่แอ่งรองรับน้ำจากภาคเหนือท่ีไหลลงมา ซึ่งมีปริมาณ
น้ำมาก พื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากภัยน้ำท่วมซ้ำซ้อน
มากที่สุดคือบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รองลงมาคือ
พื ้นที ่ในจังหวัดสุพรรณบุรี  ลพบุรี ชัยนาท กาญจนบุรี 
อ่างทอง สระบุรี สิงห์บุรี และราชบุรีตามลำดับ 

 พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้ง พื้นที่ส่วนใหญ่
ของภาคกลางไม่ประสบปัญหาภัยแล้งมาก พื้นที่ประสบ
ภัยแล้งอยู่บริเวณทางตอนเหนือและทางตะวันตกของ
พื ้นที ่ในภูมิภาค บริเวณลุ ่มเจ้าพระยา ได้แก่ จังหวัด
กาญจนบุรี ชัยนาท ประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา 
เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สระบุรี และสุพรรณบุรี  เนื่องจาก
จังหวัดข้างต้นมีการวางตัวของเทือกเขาส่งผลต่อการพัด
ของเมฆฝนทำให้ฝนตกไปท่ัวท้ังพืน้ท่ี ประกอบกับคุณภาพ
ดินในทางตอนบนของภาคที ่มีลักษณะเป็นดินร่วนปน
ทราย ไม่อุ้มน้ำ จึงทำให้การกักเก็บน้ำในการอุปโภคและ
บริโภคเป็นไปอย่างลำบาก 

 พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มหรือโคลนถล่ม 
พื้นที่ท่ีเกิดภัยพิบัติดินถล่มเกิดบริเวณพื้นที่ตามแนวทิวเขา
ต่าง ๆ ทางทิศตะวันตกของภูมิภาค ต่อเนื ่องมาจาก
เทือกเขาตะนาวศรี ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ในจังหวัด
กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ 

 พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 
พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดการกัดเซาะชายฝั่งทะเลของภาค
กลาง พบที่จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดเพชรบุรี และ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่าได้แก้ไขปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งด้วยการทำโครงสร้างป้องกันในรูปแบบต่าง ๆ ไป
แล้ว แต่ยังมีพื้นที่กัดเซาะอยู่ โดยมีผลมาจากการก่อสร้าง
ชายฝั่งและการใช้ประโยชน์ท่ีดินไม่เหมาะสม 

 พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหว ภาคกลางมี
พื้นที่ที่มีรอยเลื่อนมีพลังพาดผ่านทั้งหมด 3 จังหวัด ได้แก่ 
จ ังหวัดกาญจนบุร ี จ ังหวัดส ุพรรณบุร ี และจังหวัด  
ประจวบคีรีขันธ์ โดยจังหวัดที่มีรอยเลื่อนมีพลังพาดผ่าน
มากที่สุด คือ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมีรอยเลื่อนศรีสวัสดิ์
และรอยเล ื ่ อนเจด ีย ์สามองค ์  รองมาค ือ จ ั งหวัด
ประจวบคีร ีข ันธ ์ท ี ่ม ีรอยเล ื ่อนระนอง และจ ังหวัด
สุพรรณบุรีที่มีรอยเลื่อนศรีสวัสดิ์ 

 พื้นที่เสี ่ยงต่อการเกิดไฟป่า การเกิดไฟป่าใน
ภาคกลางพบมากบริเวณอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ 
อุทยานแห่งชาติเขาแหลม อุทยานแห่งชาติลำคลองงูใน
พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี รวมถึงพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติอื่น ๆ 
ในภูมิภาค ซึ่งอยู่ในระดับที่สูงมาก พื้นที่ที่มีความซ้ำซาก
ในการเกิดไฟป่ามาก ได้แก่ จ ังหวัดกาญจนบุร ี และ
สุพรรณบุรี เนื่องจากอยู่ติดบริเวณเทือกเขาจึงมีพื้นที่ป่า
อนุรักษ์เป็นบริเวณกว้าง รองลงมา ได้แก่ จังหวัดลพบุรี 
อ่างทอง สระบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ตามลำดับ 

 พื้นที่เสี่ยงต่อภัยที่เกิดขึ้นจากมนุษย์ พื้นที่ภาค
กลางเป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมาก โดยมี
นิคมอุตสาหกรรมตั้งอยู่ในพื้นที่ทั้งหมด 8 แห่ง ในพื้นที่ 3 
จังหวัด ได้แก่  

- นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย นิคมอุตสาหกรรม
หนองแค นิคมอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี ในจังหวัด
สระบุรี  

- นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า นิคมอุตสาหกรรม
บางปะอิน นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  

- นิคมอุตสาหกรรมราชบุรีและนิคมอุตสาหกรรม
วีอาร์เอ็ม ในจังหวัดราชบุรี  

ดังนั้น ควรดำเนินการควบคุมอย่างเข้มข้นมาก
ยิ่งขึ้นในจังหวัดดังกล่าว และจังหวัดอื่น ๆ ซึ่งควรได้รับ
การให้ความสำคัญในการควบคุมและป้องกันการเกิดภัย
พิบัติอย่างใกล้ชิด 

การต ิดตามสถานการณ ์ด ้ านภ ัยพ ิบ ั ติ
เปรียบเทียบกับผังภาค 2600 

 เมื่อติดตามสถานการณ์ภยัพิบัติเปรียบเทียบกับ
กลยุทธ์และแผนงานท่ีกำหนดไว้ในผังภาค 2600 มี
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงในอนาคต เพื่อสรา้งมาตรการ
และลดผลกระทบให้เกิดความเสียหายน้อยท่ีสุด 

นโยบาย : การบรรเทาและป้องกันภัยธรรมชาติ
ด้านอุทกภัย 
พื้นที่ภาคกลางประสบปัญหาอุทกภัยเป็นวง

กว้างอยู่บ่อยครั้ง จากการที่ท่ีตั้งของพื้นที่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม
และมีแม่น้ำหลายสายในพื้นที่ การจัดการพื้นที่ที่มีความ
เสี ่ยงที ่จะเกิดอุทกภัย ได้แก่ บริเวณที ่ราบลุ ่มลุ ่มน้ำ
เจ้าพระยาและท่าจีน ตั ้งแต่จ ังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี 
อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี และสุพรรณบุรี โดยมี
การจำแนกออกเป็นมาตรการป้องกันพื ้นที ่ เช่น การ
กำหนดพื้นที่เสี่ยงภัย การสร้างระบบระบายน้ำ ฯลฯ และ
มาตรการบริหารจัดการน้ำในแม่น้ำ คือ การปลูกป่าหรือ
รักษาต้นน้ำ และการเร่งระบายน้ำออกสูป่ลายน้ำ ปัญหาที่
ทำให้การป้องกันภัยน้ำท่วมน้ำหลากในพื้นที่เสี ่ยงภัย
เป็นไปอย่างไม่ราบรื่นมาจากการที่เมืองมีการขยายตัวไป
ในบริเวณที่เป็นพื้นที่รับน้ำ ทำให้น้ำไม่สามารถซึมผ่านได้
สะดวก และเส้นทางน้ำดังกล่าวได้ถูกกีดขวางด้วยสิ่งปลูก



 

3-26 

สร้างที่มีกรรมสิทธ์ิถูกต้อง ซึ่งรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของ
ภาครัฐบางส่วน การเป็นบริเวณที่มีเจ้าของกรรมสิทธิ์ 
หลายรายทำให้จัดการพื้นที่ได้ยาก เนื่องจากจะทำให้เกิด
ความขัดแย้งระหว่างการดำเนินตามนโยบาย 

โครงการภายใต้แผนงานด้านการป้องกันและ
ลดผลกระทบจากอุทกภัยมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ตามจำเป็นจะต้องมีการ
การบูรณาการงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องทุก
ระดับ ได้แก่ หน่วยงานระดับท้องถิ ่น หน่วยงานส่วน
ภูมิภาค ภาคประชาสังคม องค์กรชุมชน และภาคเอกชน 
การให้ความรู้ และทักษะเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติกับ
ทุกภาคส่วน การเสริมพลังเครือข่ายทางสังคมให้แก่
ท้องถิ่น เพื่อให้สามารถจัดการปัญหาร่วมกัน 

นโยบาย : การบรรเทาและป้องกนัภัย
ธรรมชาตดิ้านภัยแล้ง 
การจัดการภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางได้กำหนด

มาตรการในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ได้แก่ มาตรการที่ไม่
ใช้สิ่งก่อสร้าง เช่น การควบคุมการใช้ที่ดินให้เหมาะสมกับ
การปลูกพืช การปรับปรุงการบริหารจัดการน้ำ การขุด
ลอกแหล่งน้ำ การฟื ้นฟูป่าต้นน้ำ และมาตรการที ่ใช้
สิ่งก่อสร้าง เช่น การจัดสร้างโครงสร้างการกระจายน้ำหรอื
กักเก็บน้ำ การพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ขนาดกลาง หรือ
ขนาดเล็ก การผันน้ำจากลุ่มน้ำที่มีปริมาณน้ำมาก เป็นต้น ใน
พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนกลางสามารถแก้ไขโดยการผัน
น้ำจากลุ่มน้ำปิง น่าน ป่าสัก และแม่กลอง 

ส่วนพ้ืนท่ีเกษตรกรรมและชุมชนบริเวณลุ่มน้ำ
อื่น ๆ ควรมีแหล่งเก็บกักน้ำขนาดใหญ่-น้อย จึงต้องมี
มาตรการในการจดัการภัยแล้ง ดังนี้ 

1. มาตรการทีไ่ม่ใช้สิ่งก่อสร้าง (Non-
Structural measures) ประกอบด้วย 

- แบ่งเขตการใช้ประโยชน์พื้นที่ให้เหมาะสม
กับศักยภาพพื้นที่และศักยภาพการจ่ายน้ำ โดยเฉพาะ
พื้นที่เกษตรกรรม อุตสาหกรรมให้อยู ่ในเขตที่สามารถ
จัดสรรทรัพยากรน้ำได้อย่างเพียงพอโดยส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด 

- การปรับปรุงและการบริหารจัดการน้ำใน
อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางอย่างมีประสิทธิภาพ 

-  จัดทำแผนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะ
ยาวในการดำเนินการแก้ไขปัญหา 

- การควบคุมการใช้ที่ดินให้เหมาะสมกับการ
ปลูกพืช และศักยภาพทรัพยากรน้ำในหน้าแล้ง 

- การฟื้นฟูและอนุรักษ์ต้นน้ำลำธารให้เก็บ
กักน้ำและให้มีน้ำใช้ทั้งป ี

- การขุดลอกและปรับปรุงแหล่งน้ำตาม
ธรรมชาติให้สามารถรองรับและเก็บกัก 

2. มาตรการการใช้สิ่งก่อสรา้ง (Structural 
measures) 

- จัดสร้างโครงสร้างการกระจายน้ำ เก็บน้ำ 
ให้มีศักยภาพเป็นพื้นที่ชลประทาน เพื่อป้องกันปัญหา
ความขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง 

- การพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ขนาดกลาง 
ในบริเวณถัดจากพ้ืนท่ีต้นน้ำ 

- การพัฒนาโครงการขนาดเล็ก เพื ่อเป็น
แหล่งเก็บกักน้ำโดยครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีทุกการใช้ประโยชน์
ที่ดินอย่างเป็นเครือข่าย 

- ผันน้ำจากลุ่มน้ำที่มีปริมาณน้ำมากเกินพอ
มายังลุ่มน้ำที่มีการขาดแคลน โดยเฉพาะการผันน้ำจากลุ่ม
น้ำแม่กลองมาสนับสนุน 

- จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบครีีขันธ์ 
เพื่อรองรับการเป็นแหล่งอุตสาหกรรมในอนาคต  

นโยบาย : การบรรเทาและป้องกนัภัย
ธรรมชาตดิ้านดินถล่มหรือโคลนถล่ม 
ภัยจากแผ่นดินถล่มในภาคกลาง มีสาเหตุมา

จากปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาจนเกินกว่าความแข็งแรงของ
ดิน อีกสาเหตุหนึ่งคือความลาดชันสูงและไม่มีป่าปกคลุม 
จึงขาดรากไม้ในการเสริมความแข็งแรงของดิน เมื่อ
น้ำหนักของดินมากขึ้นจึงเลื ่อนไถลลงมาตามความลาด
เอียงของพื้นที่ได้ง่าย พื้นที่เสียงต่อการเกิดแผ่นดินถล่ม 
ได้แก่ พื ้นที่ภาคตะวันตกของภาค ประกอบด้วย จังหวัด
กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี และสุพรรณบุรี  

การป้องกันและลดผลกระทบจากแผ่นดินถล่ม
มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เช่น เฝ้าระวังและติดตาม
สภาพอากาศ ข้อมูลปริมาณน้ำฝน ระดับน้ำในแม่น้ำ จาก
กรมอุต ุนิยมวิทยา และคำเตือนจากกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พร้อมท้ังติดตามข้อมูลในเว็บไซน์ของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 
กรมอุต ุนิยมวิทยา กรมชลประทาน กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ตลอด 24 ชั ่วโมง การจัดตั ้งศูนย์
บัญชาการเหตุการณภัยดินถล่ม ระดับจังหวัด/อำเภอ และ
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน เป็นต้น อย่างไรก็ตามจำเป็น
จะต้องมีการการบูรณาการงานร่วมกันของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทุกระดับ การให้ความรู้ และทักษะเกี่ยวกับการ
จัดการภัยพิบัติกับทุกภาคส่วน การเสริมพลังเครือข่ายทาง
สังคมให้แก่ท้องถิ่น เพื่อให้สามารถจัดการปัญหาร่วมกัน 

นโยบาย : การบรรเทาและป้องกนัภัย
ธรรมชาตดิ้านการกดัเซาะชายฝั่งทะเล 
ชายฝั่งทะเลของพื้นที่ภาคกลางมีลักษณะเป็น

แนวยาว ซึ่งอยู่ในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม เพชรบุรี และ
ประจวบคีรีขันธ์ บริเวณชายฝั่งที่มีการกัดเซาะมาก ได้แก่ 
บริเวณช่วงบนของอ่าวไทย (บริเวณชายฝั่งของจังหวัด
สมุทรสงคราม) แนวชายฝั่งจากปากแม่น้ำเพชรบุรีถึงปาก
แม่น้ำปราณ สาเหตุหลักของการกัดเซาะชายฝั่งทะเล คือ 
สภาพคลื่นลมในทะเลตามแนวชายฝั่ง ซึ ่งเป็นตัวพัดพา
ตะกอนโคลนหรือทรายออกจากแนวชายฝั่ง นอกจากนี้ป่า
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ชายเลนซึ่งเป็นแนวป้องกันชายฝั่งตามธรรมชาติถูกทำลาย 
ทำให้ปัญหาการกัดเซาะเกิดการขยายตัว  

การป้องกันและลดผลกระทบจากการกัดเซาะ
ชายฝั่ง มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เช่น แบ่งการใช้
ประโยชน์ท ี ่ด ินให้เหมาะสมกับพื ้นที ่  ห ้ามก่อสร ้าง
โครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทุกชนิดหรือรุกล้ำ
แนวชายฝั่งก่อนได้รับอนุญาต กำหนดแนวถอยร่น ฟื้นฟู
สภาพชายหาดให้สอดคล้องกับระบบนิเวศ เป็นต้น อย่างไร
ก็ตามจำเป็นจะต้องมีการการบูรณาการงานร่วมกันของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ การให้ความรู้ และทักษะ
เกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติกับทุกภาคส่วน การเสริมพลัง
เครือข่ายทางสังคมให้แก่ท้องถิ่น เพื่อให้สามารถจัดการ
ปัญหาร่วมกัน 

นโยบาย : การบรรเทาและป้องกนัภัย
ธรรมชาตดิ้านแผ่นดินไหว 
พื้นที่ภาคกลางเป็นภาคมีรอยเลื่อนที่มีพลังพาด

ผ่านหลายพื้นที่ จึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดแผ่นดินไหว โดย
พื้นที่ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดแผ่นดินไหว คือ เขตเสี่ยงภัย
แผ่นดินไหวที่ 1 ในจังหวัดสุพรรณบุรี ชัยนาท อ่างทอง 
ลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี กาญจนบุรี 
ราชบุรี สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ และ
มีแนวทางการอพยพประชาชนให้อพยพไปตามพื้นที่ที่มี
การรองรับ มีมาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เช่น แผนอพยพ แผนการตรวจสอบเขื่อน แผนการพฒันา
เครื่องมือตรวจวัดและการเฝ้าระวังแผ่นดินไหว เป็นต้น 

3.5  การพัฒนาเมืองและชนบท 
ภาคกลางเป็นภูมิภาคที่มีบทบาทสำคัญในการ

เชื่อมโยงกับทุกภาคภายในประเทศ เนื่องจากเป็นพื้นที่
ยุทธศาสตร์ในการเชื่อมโยงเส้นทางการค้าการขนส่งใน
แนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 
(Southern Economic Corridor) ที่เชื่อมโยงเมียนมาร์-
ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม ซึ่งเป็นเส้นทางลัดโลจิสติกส์ 
(Landbridge) เชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียนกับโลกตะวันตก
และโลกตะวันออก ขณะเดียวกันภาคกลางตั้งอยู่ในพื้นท่ี
ลุ่มแม่น้ำขนาดใหญ่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร
ภาคการเกษตรและการแปรรูปสินค้าเกษตร ได้แก่ เมือง
ชัยนาท สิงห์บุร ี อ่างทอง ลพบุร ี สุพรรณบุร ี ราชบุรี 
นครปฐม และประจวบคีรีขันธ์ อีกทั้งยังเป็นฐานการผลิตสู่
ภาคอุตสาหกรรม ฐานการผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่า
สูง ได้แก่ เมืองพระนครศรีอยุธยา สระบุรี ตลอดจนการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนกาญจนบุรี จะเป็นการ
เปิดประตูการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว เชื่อมโยง
จากเขตเศรษฐกิจพิเศษท่าเรือทวาย 

 
 

จากการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงเมืองในภาค
กลาง เปรียบเทียบ พ.ศ. 2550 – 2559 พบว่า  ภาคกลางมี
การเปลี่ยนแปลงของชุมชนเมืองทั้งสิ้น 148 แห่ง  ซึ่งจาก
เดิมปี พ.ศ. 2550 มีจำนวน 186 แห่ง และเพิ่มเป็น 334 
แห่ง ในปี พ.ศ. 2559  โดยมีอัตราการเปลี ่ยนแปลงอยู่  
ที่ 6.03 การเปลี่ยนแปลงของพื ้นที่ชุมชนเมือง 7822.5  
ตร.กม. โดยมีอัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่อยู่ที่ 140.7 
ตร.กม. จังหวัดที่มีจำนวนชุมชนเมืองเพิ่มขึ้นมากที่สุดสาม
อันดับ ได้แก่  จังหวัดชัยนาท มีจำนวนชุมชนเพิ่มขึ้นมาก
ที่สุดคือ 29 แห่ง จังหวัดสุพรรณบุรี มีชุมชนเมืองเพิ่มขึ้น 
35 แห่ง และจังหวัดกาญจนบุร ี มีชุมชนเมืองเพิ ่มขึ้น 
23 แห่ง โดยจังหวัดสิงห์บุรี มีการเปลี่ยนแปลงชุมชนเมือง
น้อยที่สุดเพียง 1 แห่ง 
  ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงชุมชนเมืองของภาคกลาง 
เป็นผลจากปัจจัยการขยายตัวของประชากร และการ
ส่งเสริมบทบาทและความสำคัญและบทบาทตามที ่ตั้ง
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่ตาม
แนวนโยบายที่รัฐได้กำหนด ตลอดจนโครงการพัฒนาของรัฐ
ที่เกิดขึ้นในชุมชน และความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรใน
พื ้นที ่และบริเวณโดยรอบ สิ ่งแหล่านี ้เป็นปัจจัยในการ
ส่งเสริมให้เกิดความเป็นชุมชนเมืองเพิ่มมากขึ้น        

1)  พื้นที่ศูนย์กลางของประเทศ ภาคกลางเป็น
ศูนย์กลางการบริหารราชการ ศูนย์กลางเศรษฐกิจและ
ธุรกิจสำคัญของประเทศ โดยมหานครและปริมณฑล 
เป็นที่ตั้งของกระทรวง กรม ตลาดหลักทรัพย์ สถาบัน
การเงิน ธุรกิจ และการค้าชั ้นนำของประเทศ อีกทั้ง 
ยังเป ็นฐานการผลิตทางการเกษตร ฐานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมส่งออกและแหล่งจ้างงานหลักของประเทศ 
และยังมีระบบคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ที่ครบครัน 
ดังนั ้น พื้นที่ศูนย์กลางเศรษฐกิจ อันได้แก่ ปทุมธานี 
นนทบุร ี สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 
นครปฐม นครนายก พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี  

2)  พื้นที ่ที ่ม ีความสำคัญทางเศรษฐกิจและ
แหล่งท่องเที ่ยว ส่วนใหญ่เป็นพื ้นที ่ชุมชนเมืองที ่ตั้ง 
อยู ่ตามแนวโครงข่ายถนนที ่สำคัญ จึงมีการเข้าถึงที่
สะดวกและทำให้เกิดการเต ิบโตทางเศรษฐกิจและ 
การท่องเที ่ยว อันได้แก่ บริเวณชุมชนตามแนวถนน
พหลโยธิน ถนนมิตรภาพ ถนนสุขุมวิท และถนนเพชร
เกษม ซึ่งเป็นถนนสายหลักท่ีเช่ือมโยงไปยังภูมิภาคต่างๆ 
ตลอดจนชุมชนเมืองที ่ตั ้งอยู ่ตามแนวถนนทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 32 ซึ ่งเป็นเส้นทางหลักที่เชื ่อมต่อ
ระหว่างกรุงเทพมหานครสู ่จังหวัดในภาคกลางและ
ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย โดยมีชุมชนเมืองที่
สำคัญ ได้แก่ ปทุมธานี อยุธยา สระบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี 
ลพบุรี และชัยนาท  
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3)  พื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการตั้งถิ่นฐาน
เดิมซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากภาคกลางมีลักษณะ
เป็นที่ราบลุ่มตั้งแต่ทางตอนใต้ของจังหวัดนครสวรรค์ 
ลงไปจนจรดอ่าวไทย มีลำน้ำหลายสายไหลมาบรรจบกัน
บริเวณดินดอนสามเหลี่ยมแม่น้ำเจ้าพระยา จึงมีความ
เหมาะสมในการเป็นแหล่งเพาะปลูกและเกษตรกรรม  
แหล่งประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์ โดยมีการตั้งถิ่น
ฐานของชุมชนตามริมฝั่งแม่น้ำมาตั้งแต่อดีต โดยเฉพาะ
บริเวณที่มีลำน้ำหลายสายมาบรรจบกัน หรือบริเวณที่มี
คลองขุดมาบรรจบกับแม่น้ำสายใหญ่ ทั้งนี้ พื้นที่ราบลุ่ม
แม่น้ำสำคัญของภาคกลาง เช่น ที่ราบลุ่มลพบุรี -ป่าสัก 
ในเขตจังหวัดลพบุรีและนครสวรรค์ ที่ราบลุ่มท่าจีน-แม่
กลอง ในบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรี และ
ราชบุรี บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณ
ปากน้ำแม่กลองและแม่น้ำเพชรบุรี และปากน้ำเป็น
บริเวณที่แม่น้ำเจ้าพระยาติดต่อกับชายทะเล 
 ลักษณะการตั ้งถิ ่นฐาน และกระบวนการเปลี่ยน 
แปลงสู่ความเป็นเมืองที่เพิ ่มของภาคกลางนั้น ถึงแม้ว่า
จำนวนประชากรจะมีแนวโน้มลดลง แต่ในสภาพการพัฒนา
ที่เกิดขึ ้นคือ มีชุมชนเมืองเพิ่มมากขึ้น ซึ ่ง สามารถสรุป
ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นไปใน 2 ลักษณะ 
ได้แก ่
 การขยายตัวของการตั้งถิ่นฐานเดิม หรือ เมืองเดิม 
ขยายตัวเข้าไปยังพื้นที่ที่มีความเป็นชนบทมากขึ้น ซึ่งอาศัย
การเชื่อมโยงไปตามแนวการเชื่อมโยงสายหลัก โดยเฉพาะ 
จังหวัดภาคกลางตอนบน อย่างเช่นจังหวัดชัยนาท พื้นที่
ต่อเนื่องของจังหวัดกาญจนบุรี และพื้นที่ต่อเนื่องจากภาค
มหานคร  
 การเพิ่มจากการพัฒนาพื้นที่ทางเศรษฐกิจ ทั้งภาค
การเกษตร อุตสาหกรรม และภาคการท่องเที่ยว ภาคกลางมี
ศักยภาพในการพัฒนาด้านการเกษตรตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ 
และปลายน้ำ และมีแนวโน้มการพัฒนาคุณภาพการผลิต
มากขึ้น ซึ่งแหล่งทำการเกษตรที่สำคัญของภาคกลางได้แก่ 
จังหวัดราชบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และ
จังหวัดนครปฐม การพัฒนาอุตสาหกรรมเป็นภาคการ 
ผลิตหลักของภาคกลาง ซึ ่งมีการกระจุกตัวอยู่ที ่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและสระบุรี การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
ก่อให้เกิดการเพิ่มขึ้นของกิจกรรมการท่องเที่ยวและกิจกรรม
ที่เกี่ยวเนื่อง ปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้เกิดเป็นแรงดึงดูดจาก
แหล่งงาน และการเดินทางเข้าสู่พื้นที่ภาคกลาง ทำให้เกิด
การเพิม่ของประชากรและการตั้งถิ่นฐานในพื้นที่  

 

 

บทบาทและศักยภาพ 
จากนโยบายการพัฒนาเมือง การพัฒนาเขต

เศรษฐกิจพิเศษการค้าชายแดน การพัฒนาระบบคมนาคม
ขนส่งและโลจิสติกส์ และการท่องเที่ยว ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงแนวโน้มทิศทางของลำดับเมือง  โดยพบว่า  

1) ชุมชนศูนย์กลางระดับภาคมีแนวโน้ม
เติบโตเพิ่มขึ ้นมาจากชุมชนศูนย์กลางระดับจังหวัดใน  
พ.ศ. 2548 ได้แก่ ทน.พระนครศรีอยุธยา ในขณะที่ ทม.
สระบุรี และทม. หัวหิน เป็นชุมชนเมืองที่เติบโตเพิ่มขึ้นมา
จากชุมชนศูนย์กลางระดับจังหวัด-อำเภอ เนื่องจาก การ
ขยายตัวของภาคการผลิตทางด้านอุตสาหกรรมและ
เศรษฐกิจใน ทม.สระบุรี ควบคู ่ก ับการเชื ่อมโยงทาง
เศรษฐกิจการค้าและการส่งออกระหว่างประเทศในกลุ่ม
ภูมิภาคอาเซียน ทำให้มีการเติบโตทางเศรษฐกิจและการ
พัฒนาเม ืองอย่างรวดเร ็วตามแนวเส ้นทางระเบียง
เศรษฐกิจ นอกจากนี ้  แนวโน้มการพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยวยังส่งผลให้ ทม. หัวหิน มีการเจริญเติบโตและมี
บทบาทเป็นศูนย์กลางแหล่งท่องเที่ยวท่ีสำคัญของประเทศ 

2) ช ุมชนศ ูนย ์กลางระด ับจ ังหว ัดมี
แนวโน้มเติบโตเพิ ่มขึ ้นมาจากชุมชนศูนย์กลางระดับ
จังหวัด-อำเภอ ได้แก่ ทม.พระพุทธบาท ทม.ราชบุรี ทม.
ชะอำ ซึ่งเป็นชุมชนเมืองใหม่ที่มีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้นมา
จากการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร ในขณะที่ ทม.เขา
สามยอด เป็นชุมชนเมืองที่มีแนวโน้มเติบโตของเมืองเพื่อ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการพัฒนาเมืองที่ต่อ
เนื่องมาจากเทศบาลเมืองลพบุรี ซึ่งหากพิจารณาภาพรวม
จะเห็นได้ว่าอำเภอเมืองลพบุรี เป็นเมืองที ่มีบทบาท
ศูนย์กลางระดับจังหวัด 

3) ชุมชนศูนย์กลางระดับจังหวัด-อำเภอ 
มีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้นมาจากการพัฒนาเมืองและการ
เพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร ซึ่งเป็นชุมชนเมืองที่เพิ่มขึ้น
ใหม่ ได้แก่ ทต.เบิกไพร ทต.ปากแพรก ทต.ท่าขนุน ทต.
ท้าวอู่ทอง นอกจากนี้ ชุมชนที่มีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้นมา
จากชุมชนศูนย์กลางระดับอำเภอ ได้แก่ ทม.ลำตาเสา ทต.
โคกตูม ทต.ลำนารายณ์ ทม.ทับกวาง ทต.หลักเมือง ทม.
บ้านโป่ง ทม.ท่าผา ทต.เขาย้อย ทต.ท่ายาง ทต.ปราณบุรี 
ทต.เขาพระงาม ทต.บางแพ ทต.นายางในขณะที่ ชุมชน
เมืองที่มีแนวโน้มการเติบโตอยู่ในชุมชนศูนย์กลางระดับ
จังหวัด-อำเภอ เป็นไปตามที ่กำหนดไว้เช่นเดิม ได้แก่ 
ทม.อโยธยา ทม.ลพบุรี ทม.สิงห์บุรี ทม.กาญจนบุรี ทม.
ส ุพรรณบ ุร ี  ทม.สม ุทรสงคราม ทม.เพชรบ ุร ี  ทม.
ประจวบคีรีขันธ์ และชุมชนเมืองเดิมกำหนดไว้ในชุมชน
ศูนย์กลางระดับจังหวัด- อำเภอ แต่ปัจจุบันกลับพบว่า มี



 

3-29 

แนวโน้มการเติบโตน้อย ซึ่งยังคงมีจำนวนประชากรอยู่ใน
ชุมชนศูนย์กลางระดับอำเภอ ได้แก่ ทม.อ่างทอง 
  ภาคกลาง เป็นศูนย์กลางในระดับประเทศและ
ภูมิภาคอาเซียน เนื่องจากมีกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นที่ตั้ง
ของเมืองหลวง มีความเป็นศูนย์กลางการบริหารราชการ 
ศ ูนย ์กลางเศรษฐก ิจและธ ุรก ิจสำค ัญของประเทศ 
เนื่องจากเป็นที่ตั้งของกระทรวง กรม ตลาดหลักทรัพย์ 
สถาบันการเงิน ธุรกิจ และการค้าชั ้นนำของประเทศ 
เป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งของประเทศและภูมิภาค
อาเซียน โดยมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคม
ขนส่งอย่างเพียบพร้อมและทันสมัย สามารถอำนวย 
ความสะดวกในการคมนาคมขนส่งที ่ครอบคลุมการ
เชื่อมโยงระหว่างเมือง ระหว่างภาค และระหว่างประเทศ
มากกว่าภาคอื่น ๆ ทั้งทางบก ทางราง ทางน้ำและทาง
อากาศ อีกทั้ง โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ 
การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมทั้งโครงข่ายถนน และระบบ
ราง เป็นปัจจัยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาบทบาทของ 
พื้นที่ชุมชนเมือง และย่านกิจกรรมเพื่อรองรับกิจกรรม
ต่อเนื่องกับการคมนาคมขนส่ง เชื่อมโยงการเดินทาง และ
ขนส่งสินค้า มีความพร้อมทางด้านระบบโครงสร ้าง 
พื้นฐานและบริการสาธารณะ ทั้งระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการครบครัน โดยยังเป็นที ่ต ั ้งของสถาบัน 
การศึกษาชั้นนำทุกระดับและมีความพร้อมด้านเครื่องมือ
อุปกรณ์และบุคลากรการวิจัย โดยมีมหาวิทยาลัย และ
สถาบันวิจยัและพัฒนาที่มีช่ือเสียงจำนวนมาก และยังเป็น
ที่ตั้งของสถานพยาบาลที่ดีที่สุดและมากที่สุดของประเทศ 
โดยมีศูนย์การแพทย์ชั้นนำ และสถาบันการแพทย์เฉพาะ
ทางที่มีช่ือเสียงจำนวนมากเป็นฐานเศรษฐกิจของประเทศ 
โดยเป็นแหล่งอุตสาหกรรมส่งออกและแหล่งจ้างงานหลัก
ของประเทศ ได้แก่ วัสดุก่อสร้าง ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์
และเครื่องใช้ไฟฟ้า ในจังหวัดสระบุรี พระนครศรีอยุธยา 
ปทุมธานี สมุทรปราการ รวมถึงอุตสาหกรรมแปรรูป
การเกษตร ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหารทะเล ในจังหวัด
สมุทรสาคร อุตสาหกรรมไก่เนื ้อ ในจังหวัดลพบุรี และ
อุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋อง ในจังหวัดประจวบครีีขนัธ์ 
ตลอดจนเขตอุตสาหกรรมเหล็กที ่บางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีร ีข ันธ์  นอกจากนั ้นแล้ว ความเป็นแหล่ง
เกษตรกรรมที ่อ ุดมสมบูรณ์ของประเทศ เนื ่องจากมี  
สภาพพื้นที่และระบบชลประทานที่อุดมสมบูรณ ์เนื่องจาก
มีแม่น้ำสายสำคัญและมีพื ้นที ่ลุ ่มแม่น้ำขนาดใหญ่ที ่มี  
ความอุดมสมบูรณ์ มีพื ้นที ่ชลประทานมากที ่ส ุดเป็น      
“อู่ข้าว อู่น้ำ” ของประเทศ รวมทั้งยังมีพ้ืนท่ีชายฝั่งทะเลที่
สามารถทำประมงน้ำลึกและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
ทะเล นอกจากนี้ ยังเป็นศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า

เกษตรของประเทศ เนื่องจากมีตลาดค้าส่งค้าปลีกสินค้า
เกษตรที่สำคัญในพื้นที่ เช่น ตลาดไท จังหวัดปทุมธานี 
ตลาดศรีเมือง จังหวัดราชบุรี ตลาดปลาสุวพันธ์ จังหวัด
อ่างทอง และตลาดมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร  สำหรับ
การท่องเที่ยว ภาคกลางมีความหลากหลายของทรัพยากร
การท ่องเท ี ่ยว ท ั ้ งแหล ่งท ่องเท ี ่ยวทางธรรมชาติ  
ประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต และแหล่งท่องเที่ยว
เชิงเกษตร ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ 
ได้แก่ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม อุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา ชะอำ และหัวหิน เป็นต้น นอกจากนี้
ภาคกลางยังมีพื้นที่อีกหลายแห่งที่มีสภาพภูมิอากาศและ
ธรรมชาติที่เหมาะต่อการพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวและ
บริการเชิงสุขภาพ เพื ่อตอบสนองความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
การบริการที่พักแบบ Long Stay Home Stay การบริการ
สปา การดูแลผู้สูงอายุ การบริการสุขภาพ นวดแผนไทย 
สมุนไพรเพื่อสุขภาพ และอาหารสุขภาพ การท่องเที่ยว
แบบผจญภัย ทัวร์ป่า เป็นต้น 

ปัญหาและข้อจำกัด 
การพัฒนาเมืองที่ผ่านมาจนปัจจุบัน ได้

ก่อให้เกิดผลกระทบที่ไม่พึง ปรารถนา เช่น ปัญหาด้านที่
อย ู ่อาศัย ปัญหาด้านการบริการสาธารณูปโภคและ
สาธารณสุข ปัญหาสิ่งแวดล้อม ที่เพ่ิมขึ้นก่อให้เกิดความไม่
น่าอยู่ สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อการพัฒนาเมือง การตั้งถิ่น
ฐาน และคุณภาพชีว ิต ของประชากรซึ ่งป ัญหาการ
ขยายตัวของเมืองไม่เป็นระเบียบ โดยเฉพาะพื้นที่ชุมชน
เมืองในระดับภาคและจังหวัดที่มีการเจริญเติบโตและ
ขยายตัวของเมืองสูง เมืองมีการขยายตัวเพื่อรองรับความ 
ต้องการที่อยู่อาศัยและบริการ โดยเฉพาะพื้นที่โดยรอบ
แหล่งกิจกรรม และการพัฒนาไปตามถนน สายหลักที่
สามารถเดินทางเข้าถึงได้สะดวก ก่อให้เกิดความแออัด
ของการจราจร การตั้งถิ่นฐานในรูปแบบการอยู่อาศัยได้
ขยายตัวออกไปรุกล้ำพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่แหล่งน้ำ
ธรรมชาติ  ส ่งผลกระทบต ่อสภาพแวดล ้อม  รวมถึง
ความสามารถในการจัดการของเสียจากกิจกรรมของ
ประชากรที่เพิ่มขึ้น นอกจากน้ันแล้ว พื้นที่ท่ีมีการขยายตัว
ของบทบาททางเศรษฐกิจ ที ่รองรับอุตสาหกรรม เช่น 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา – สระบุรี  การขยายตัวของ
อุตสาหกรรมและบริการ สู่พื้นที่กาญจนบุรี ราชบุรี และ
เพชรบุร ี ตอนบน การขยายตัวของอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว กลุ่มพื้นที่ หัวหิน – ชะอำ เป็นต้น ปัญหาการ
อพยพย้ายถิ่น จากทำเลที่ตั้งของเมืองที่มีเส้นทางเชื่อมโยง
กับแหล่งงานท่ีสำคัญ ได้แก่ ย่านการค้า  พื้นที่เกษตรกรรม 
และย่านอุตสาหกรรม ส่งผลให้พ้ืนท่ีภาคกลางมีการอพยพ
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ของแรงงานย้ายถิ่นจากภาคต่าง ๆ และกลุ่มแรงงานต่าง
ด้าว ส่งผลต่อกิจกรรมในพื้นที่ เมืองที่มีความหนาแน่น 
และ ขยายตัวออกไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อพื้นที่
เกษตรกรรม และที่โล่งว่างของเมือง มีแนวโน้มก่อให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 
ความไม่เป็นระเบียบของเมือง ปัญหาอุทกภัย จาก
ลักษณะการตั้งถิ่นฐานของประชาชนในอดีตที่มีความ
ผูกพันกับแหล่งน้ำ ทั้งในด้านการอุปโภคบริโภค การ
คมนาคมขนส่ง และการค้า จึงส่งผลให้มีการตั้งถิ่นฐาน
ของ ชุมชนเมืองกระจายตัวรุกล้ำพ้ืนที่เกษตรกรรม และ
พื้นที่ลุ ่ม รวมถึงการรุกล้ำแหล่งน้ำตามธรรมชาติ และ
การก่อสร้างที่กีดขวางลำน้ำจากการพัฒนา เช่น การ
ก่อสร้างที่มีการเปลี่ยนแปลงระดับพื้นที่เดิม รวมถึงขาด
การวางแผนการใช้ที่ดินและการจัดการด้านสาธารณูปโภค
ที่เหมาะสม ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง ซึ่งจังหวัดที่ประสบ
อุทกภัยซ้ำซากได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สระบุรี 
ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี ราชบุรี และผลจาก
การพัฒนาโดยเน้นการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเป็นหลัก 
ทำให้เมือง มีการขยายตัว มีความต้องการพัฒนาพื้นที่เพื่อ
รองรับประชากรและแรงงานที่เพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดปัญหา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื ่อมโทรมลง 
และมีแนวโน้มที ่จะทวีความรุนแรงยิ ่งขึ ้น โดยเฉพาะ
ปัญหาทรัพยากรน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ซึ่งมีความ
ต้องการจากกิจกรรมอุตสาหกรรม และชุมชนสูง ส่งผลต่อ
ความขัดแย้งในการบริหารจัดการ ปัญหาของเสียทั้งจาก
ครัวเรือนและโรงงานอุตสาหกรรม ส่งผลกระทบต่อแหล่ง
น้ำ ได้แก่ คุณภาพแม่น้ำเจ้าพระยาและท่าจีนตอนล่าง 
เสื่อมโทรมลง คุณภาพดินเสื่อมโทรมลง ป่าไม้และป่าชาย
เลนถูกบุกรุกทำลาย และความสมบูรณ์ของทรัพยากร
ชายฝั่งลดลง อีกทั้งยังมีปัญหาฝุ่นละออง อันเนื่องมาจาก
การพัฒนาพ้ืนท่ีและในเขตอุตสาหกรรมก่อสร้าง  และจาก
สภาพการขยายตัวของพื้นที่การค้าชายแดนตามนโยบาย 
และศักยภาพในการติดต่อค้าขายและคมนาคมขนส่งกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเป็นตลาดสำคัญของการคา้ ระหว่าง
ประเทศ ส่งผลให้ทิศทางการขยายตัวและความต้องการ 
ใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณพื้นที่ด่านการค้า ชายแดนและ 
จุดผ่อนปรนเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื ่อง อย่างไรก็ตาม จาก
สภาพทางภูมิศาสตร์และลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ซึ่ง
เป็นพื้นที่ป่าไม้เป็นส่วนใหญ่ รวมถึงพื้นที่สงวนรักษาเพื่อ
ความมั่นคง ส่งผลให้การพัฒนา บริเวณดังกล่าวมีข้อจํากัด 
ทั้งนี้ การกำหนดพื้นที่รองรับที่เหมาะสมและมีขอบเขต
ชัดเจนเป็นแนวทางหนึ่ง ในการพัฒนาเมืองและชุมชน
บริเวณดังกล่าว เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ ควบคุมการขยายตัวที่ไม่พึงประสงค์ 

แนวโน้มด้านการพัฒนาเมืองและชนบทในอนาคต 
ความเชื ่อมโยงของการพัฒนาเมืองใน

อนาคต ส่งผลต่อแนวโน้มการพัฒนาเมืองและชนบทใน
อนาคต  ซึ ่งการเตรียมความพร้อม สำหรับการพัฒนา
เมืองและพื้นที่ต่อเนื ่องได้รับผลจากการพัฒนาเป็นสิ่ง
สำคัญในการวางแผนเพื ่อพัฒนาภาคกลางในอนาคต  
สามารถแบ่งระดับการเชื ่อมโยงและอิทธิพลที่ส่งผลต่อ
การพัฒนาพ้ืนท่ี ดังนี ้

(1) การเชื ่อมโยงการพัฒนากับประเทศ
เพื ่อนบ้าน ภาคกลางเป็นภาคที ่ม ีบทบาทความเป็น
ศูนย์กลางด้านระบบคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ใน
ระดับประเทศและภูมิภาคอาเซียน มีการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานทางคมนาคมขนส่งอย่างเพียบพร้อมและทันสมัย 
ครอบคลุมการเชื่อมโยงระหว่างเมือง ระหว่างภาค และ
ระหว่างประเทศมากกว่าภาคอื่น ๆ ทั้งทางบก ทางราง 
ทางน้ำ และทางอากาศ โดยการเชื่อมโยงการพัฒนากับ
ประเทศเพื่อนบ้าน มีเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจที่สำคัญ 
ได้แก่ เส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (NSEC) 
เชื ่อมโยงระหว่างไทย เมียนมาร์ ลาว และจีน โดยมี
จุดเริ่มต้นที่จีนเข้าเขตประเทศไทยทางจังหวัดเชียงราย 
เชื่อมโยงมายังปลายทางที่กรุงเทพฯ และมีเส้นทางเชื่อม
ต่อไปยังภาคใต้ และเส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ 
(SEC) เชื ่อมโยงระหว่างเมียนมาร์ ไทย กัมพูชา และ
เวียดนาม ประกอบด้วย เส้นทางจากทวาย-ทิกิ-กรุงเทพฯ- 
อรัญประเทศ-ปอยเปต-พนมเปญ-โฮจิมินห์-วังเตา ซึ่งเป็น
เส้นทางที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง โดยพาดผ่านเมือง
สำคัญหลายเม ืองและมีการขนส่งข้ามแดนตามแนว
เส้นทาง SEC ในปริมาณมาก และเส้นทางทวาย-ทิก-ิบ้าน
พุน้ำร้อน-กรุงเทพฯ-เสียมราฐ-สตรึงเตร็ง-ควิวยอน ซึ่งเป็น
เส้นทางเศรษฐกิจและท่องเที่ยวสำคัญระหว่างไทย และ
กัมพูชา รวมถึงเชื่อมต่อระหว่างไทยไปกับภาคกลางของ
เวียดนามผ่านกัมพูชา ผลจากเชื่อมโยงการพัฒนาดังกล่าว
จะมีอิทธิพลทำให้เกิดการเติบโตของเมืองตามแนวเส้นทาง
เศรษฐกิจ โดยคาดว่าเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ซึ่งเช่ือมโยง
กับบริเวณด่านน้ำพุร้อนและท่าเร ือน้ำลึกทวาย และ
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเชื่อมโยงกับบริเวณด่าน
สิงขร จะมีบทบาทในการพัฒนาเป็นประตูการค้าและ
ศูนย์กลางโลจิสติกส์เชื่อมโยงระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน 
และเป็นชุมชนศูนย์กลางระดับภาคในอนาคต 

(2) การเช ื ่อมโยงก ิจกรรมการพัฒนา
ระหว่างภาค ภาคกลางมีมีเส้นทางถนนสายหลักเชื่อมโยง
ทุกจังหวัดและโครงข่ายหลักของประเทศสู ่ภาคต่าง ๆ 
ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ซึ่ง
เช ื ่อมโยงจากกร ุงเทพฯ ผ ่านภาคกลาง (ปทุมธานี 
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พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี ชัยนาท) ไปยังภาค 
เหนือ โดยถนนเส้นนี้บางช่วงอยู่ในโครงข่ายของทางหลวง
เอเชีย คือ AH1 (หินกอง-บางปะอิน; ชัยนาท-ตาก) AH2 
(ชัยนาท-แม่สาย) AH12 (สระบุรี -หินกอง) ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) เช่ือมโยงกับทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) โดยสายทางเริ่มต้น 
ที่จังหวัดสระบุรีมุ่งเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสิ้นสุด 
ที ่จ ังหวัดหนองคาย และเป็นส่วนหนึ ่งของทางหลวง 
เอเชีย AH12 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) 
ซึ ่งเชื ่อมโยงจากกรุงเทพฯ ผ่านจังหวัดสมุทรปราการ 
ไปยังภาคตะวันออก สิ้นสุดที่ด่านพรมแดนบ้านหาดเล็ก 
อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด (เขตแดนไทย-กัมพูชา) 
เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงเอเชีย AH123 และทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ซึ่งเชื่อมโยงจาก
กรุงเทพฯ ผ่านภาคกลาง ไปยังภาคใต้ถึงจุดผ่านแดน 
ถาวรสะเดา (เขตแดนไทย-มาเลเซีย) เป็นส่วนหนึ่งของ
ทางหลวงเอเชีย AH2 และ AH123 นอกจากนี ้  ย ังมี
เส้นทางรถไฟ โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่สถานีกรุงเทพฯ (สถานี
หัวลำโพง) โดยมี 5 สาย คือ สายเหนือ สายตะวันออก 
เฉียงเหนือ สายตะวันออก สายใต้ และสายแม่กลอง ดังนั้น 
การเชื่อมโยงกิจกรรมระหว่างภาค จึงมีกรุงเทพมหานคร
เป็นศูนย์กลางของประเทศและภูมิภาค โดยมีเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา เทศบาลเมืองสระบุรี และเทศบาลเมือง
หัวหิน เป็นชุมชนเมืองที่มีบทบาทในการเป็นศูนย์กลาง
ระดับภาคและระดับจ ังหวัด เช ื ่อมโยงกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ ด้วยระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ 
โครงสร้างพื้นฐานและบริการ  

(3) การเชื ่อมโยงกลุ ่มพื ้นที ่ เม ืองและ
ชนบทภายในภาค มีแนวทางการพัฒนาภาคกลางมาจาก
ศักยภาพของพื้นที่ โดยการเป็นฐานการผลิตเกษตรกรรม
ที่สำคัญ เนื่องด้วยมีสภาพพื้นที่เป็นแหล่งเกษตรกรรมที่
อุดมสมบูรณ์และระบบชลประทานที่ครอบคลุม โดยมี
ลักษณะการผลิตที่เด่นและแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ 
ได้แก่ ภาคกลางตอนบน เป็นแหล่งผลิตข้าวและพืชไร่ เช่น 
ข้าวโพด ข้าวฟ่าง และถั่วเหลือง ภาคตะวันตกเป็นแหล่ง
ผลิต สับปะรด มะพร้าว และไม้ผล อีกทั ้ง ภาคกลาง 
ยังเป็นแหล่งผลิต โคนม-โคเนื้อ สุกร และไก่ รวมทั้งยังมี
พ ื ้นท ี ่ชายฝ ั ่ งทะเลที ่ เหมาะแก ่การทำประมงน้ำลึก 
และการเพาะเล ี ้ ยงส ัตว ์น ้ำชายฝ ั ่ งทะเลท ี ่สำคัญ 
ของประเทศ นอกจากนี้ ภาคกลางยังเป็นฐานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมส่งออกและแหล่งจ้างงานหลักของประเทศ  
ซึ่งอุตสาหกรรมที่สำคัญของภาค ได้แก่ วัสดุก่อสร้าง ยาน
ยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า ในจังหวัดสระบุรี 
พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี สมุทรปราการ รวมถึง

อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร โดยเฉพาะ การรวมกลุ่ม
ของอุตสาหกรรมอาหาร 3 กลุ่ม คือ อุตสาหกรรมอาหาร
ทะเล จังหวัดสมุทรสาคร อุตสาหกรรม ไก่เนื ้อ จังหวัด
ลพบุร ี และอุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋อง จ ังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ตลอดจนเขตอุตสาหกรรมเหล็กที่บาง
สะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดังนั ้น แนวทางการ
พัฒนาชุมชนเมืองและการเชื่อมโยงกลุ่มพื้นที่เมืองและ
ชนบทภายในภาค จึงอาศัยการพัฒนาและเชื่อมโยงฐาน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจตามศักยภาพของแต่ละพื้นที่ ด้วย
ระบบระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ที ่มี
ประสิทธิภาพ และคาดว่าพื้นที่ชุมชนเมืองในระดับจังหวัด
และอำเภอของภาคกลางจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

จากการศึกษา พบว่า การพัฒนาเมืองของ
ภาคกลาง เป็นการพัฒนาไปในลักษณะของกลุ ่มเมือง 
กล่าวคือ เป็นการพัฒนาพื ้นที ่ศูนย์กลางหลัก (Core 
Cluster) ซึ่งมึความแตกต่างกันไปตามบริบทของกจิกรรม
ทางเศรษฐกิจ ได้แก่ กลุ่มเมือง พื้นที่ศูนย์กลางบริการ 
(Service Cluster )  และพื้นที่ที่เป็นเครือข่ายเชื่อมโยง
เมืองและชนบท (Urban- Rural network )   

การขยายตัวของเมืองมักจะเป็นไปตาม
การเพิ่มจำนวน และความต้องการของประชากร ทั้งใน
ความต้องการที ่อยู ่อาศัย สถานที ่ทำงาน การพักผ่อน
หย่อนใจ และบริการสาธารณะ ทั้งนี้ ปัจจัยแรกในการตั้ง
ถิ่นฐานที่ต้องพิจารณา คือ พื้นที่เสี่ยงต่อภัยพิบัติ พื้นที่ที่
สภาพภูมิศาสตร์ไม่เอื ้ออำนวยต่อการตั้งถิ ่นฐานลำดับ
ต่อไป คือ กำล ังซ ื ้อ ราคาที ่ด ิน การพัฒนาเส ้นทาง
คมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภคและสาธารณูปการรวมทั้ง
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ความต้องการของประชากรที่เพิ่มขึ้น
เหล่านี้ ถ้าไม่ได้รับการวางแผนจัดการที่ดีจะทำใหเ้กิดการ
ขยายตัวของเมืองอย่างไร้ทิศทาง (Urban Sprawl) ซึ่งจะ
ทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา เช่น การขยายของตัวเมือง
ออกไปไกลเกินกว่าภาครัฐจะจัดเตรียมบริการสาธารณะ
ให้ได้คุณภาพการจราจรติดขัด การสิ้นเปลืองพลังงาน การ
เกิดมลภาวะ การรุกล้ำพื้นที่เกษตร และคุณภาพชีวิตที่
ด้อยลงทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลง และการขยายตัวของเมือง
หลัก และชุมชนในจังหวัดที ่ผ ่านมามีปัจจัยหลัก คือ 
บทบาทของแต่ละจังหวัด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
และแรงดึงดูดจากกิจกรรมนอกภาคเกษตรกรรม ปัจจัย
ดังกล่าวส่งผลให้เกิดการจ้างงาน และแรงงานย้ายถิ่นเข้าสู่
เขตชุมชนเมือง และย่านกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุน
บทบาทความสำคัญเพิ่มขึ้น ซึ่งรูปแบบการขยายตัวของ
ชุมชนเมืองแตกต่างจากรูปแบบการตั้งถิ่นฐานแบบดั้งเดิม
ในพื ้นที ่ซ ึ ่งมีปัจจัยด้านสังคม วัฒนธรรม และความ
ปลอดภัยเป็นสำคัญ สู่การพัฒนาพื้นที่ชุมชนเมืองภายใต้
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ปัจจัยเชิงเศรษฐกิจเป็นหลัก เกิดการพัฒนาย่านชุมชน
เมืองและการตั้งถิ่นฐานบริเวณพื้นที่เศรษฐกิจและย่าน
กิจกรรม ซึ่งลักษณะการขยายตัวของชุมชนเมืองในพื้นที่
ภาคกลาง ปัจจุบันมีรูปแบบหลัก ดังนี้ 

1) การเพิ่มความหนาแน่นในพื้นที่เมือง
ศูนย์กลางหลักของจังหวัด เนื ่องจากบทบาทของเมือง
ศูนย์กลางหลัก โดยเฉพาะเขตเทศบาลนคร และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยรอบ ส่งผลต่อการพัฒนาพื้นที่
ร ่วมกันเพื ่อรองร ับการขยายตัวของประชากร และ
กิจกรรมต่าง ๆ ทั้งด้านการบริหารปกครอง การค้า การ
บริการ การคมนาคม การศึกษา และการสาธารณสุขของ
จังหวัด ส่งผลให้เกิดการพัฒนา และใช้ประโยชน์ที่ดินที่มี
ความหนาแน่นขึ้น โดยเฉพาะเพื่อรองรับการอยู่อาศัย 
และพาณิชยกรรม 

2) การขยายตัวตามแนวราบโดยรอบ
พื้นที่เขตเมืองศูนย์กลางหลัก และย่านกิจกรรม เนื่องจาก
ข้อจำกัด และมูลค่าที่ดินในพื้นที่เขตเมืองชั้นใน ส่งผลต่อ
การขยายตัวของชุมชนเมืองออกไปโดยรอบพื้นที่ย่าน
ศูนย์กลางชุมชนปัจจุบันมากขึ้น โดยปัจจัยสำคัญ ได้แก่ 
การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่ง และมูลค่าที่ดินที่ต่ำ
กว่า โดยมีแนวโน้มการขยายตัวหลักในขอบเขตพื้นที่ที่มี
โครงข่ายคมนาคมขนส่งสายหลักเข้าถึงซึ่งส่งผลต่อสภาพ
พื้นที่และศักยภาพการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่
ส่วนขยายดังกล่าว รวมถึงการเปลี่ยนแปลง และรุกล้ำ
แหล่งทรัพยากร พื้นที่เกษตรกรรม และที่โล่งว่างโดยรอบ
เขตเมือง ซึ่งมีแนวโน้มเกิดการขยายตัวของเมืองอย่างไร้
ทิศทาง (Urban Sprawl) และการพัฒนาเชิงเส้น (Linear 
Pattern) มากขึ้น 

3) การพัฒนาย่านชุมชนเมืองรองและ
แหล่งกิจกรรมเฉพาะด้าน โดยเฉพาะ กิจกรรมแหล่งงาน 
การค้า และสถาบันการศึกษา ซึ่งมีการกระจายตัวออกไป
บริเวณพื้นที่ชายแดนส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งบริเวณ
แนวเส้นทางสัญจรหลักที ่สามารถเชื ่อมโยงกับเมือง
ศูนย์กลางหลักของจังหวัดได้ 

ดังนั ้น การพัฒนาเมืองและฃนบทภาค
กลางจำเป็นต้องมีการ จัดวางระบบชุมชนเมืองให้เป็นไป
ตามศักยภาพและบทบาทหน้าท่ี การพัฒนากลุ่มเมืองและ
การเชื ่อมโยงระหว่างเมืองและชนบทและการพัฒนา
ชนบท โดยอาศัยกลไกกิจกรรมทางเศรษฐกิจของภาค
กลางและการคมนาคมเชื่อมโยงพื้นที่เพื่อการเข้าถึงการ
บริการและการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมและเท่าเทียม 
โดยเฉพาะการเชื่อมโยงของเมืองศูนย์กลางระดับอำเภอ 
กับเมืองโดยรอบ  (หรือเมืองที่อยู่ในลำดับท่ี 3,4,5)  

 

 การติดตามสถานการณ์ด้านการพัฒนาเมือง
และชนบทเปรียบเทียบกับผังภาค 2600  

การติดตามด้านเป้าหมาย 
เป้าหมาย : การพัฒนาเมือง 
ร ะ ย ะ  5- 15 ปี   ( Polycentric Urban 

Development) พัฒนาเมืองศูนย์กลาง เมืองขนาดกลาง  
เมืองท่องเที ่ยว พื ้นที ่อ ุตสาหกรรม ศูนย์กลางขนส่ง
กระจายสินคา ที่มีการพัฒนาประสิทธิภาพพื้นที่รองรับ
การขยายตัวของเมือง พัฒนาเมืองประหยัดพลังงาน การ
จัดระเบียบการใช้ที่ดิน กิจกรรม การควบคุมอาคาร ท่ี
สอดคลองกับขีดความสามารถการรองรับและ ศักยภาพ
การพัฒนา มีแผนการจัดการสิ่งแวดลอมชุมชน ไม่มีการ
พัฒนาเมืองรุกล้ำพื้นที่เกษตรกรรม และ พื้นที่ซึ ่งจะมี
ผลกระทบตอระบบนิเวศ  และพื้นที่เสี่ยงภัย 

ระยะ 15-30 ปี (Urban–Rural Network)  
ภาคกลางมีการพัฒนาพื้นที่กลุ่มเมืองและชนบท ที่มีการ
พัฒนาพื้นที่และการวางแผน การจัดการแบบบูรณาการ 
เป็นเครือข่ายพื้นที่ มีระบบการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ 
ปลอดภัย มีการจัดการ สิ่งแวดลอม นําไปสู่คุณภาพชีวิตที่
ดีและการพัฒนาที่ยั ่งยืน เมืองที่พัฒนาในระยะนี้ เป็น
ชุมชนที่มีบทบาท และความสำคัญรองจากเมืองที่พัฒนา
ในระยะ 15 ปี มีศักยภาพระดับการพัฒนาเพียงพอต้อการ
รองรับ การกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจด้านต่าง ๆ 
ตลอดจนการจ้างงานภาคอุตสาหกรรมและการบริการที่
สำคัญ โดยมีหน้าที่หลักเป็นศูนย์กลางธุรกิจการค้า การ
อุตสาหกรรม รวมถึงการให้บริการด้านต่าง ๆ แกพื้นที่
และ ประชากรในเขตอิทธิพลให้บริการแกชุมชนศูนย์กลาง
ระดับรองลงไปท้ังภายในจังหวัดและจังหวัดใกลเคียง 

ระยะ 30-50 ปี (Strengthen Local Sustain 
to Regional Sustain)  ภาคกลางมีความเข้มแข็งในการ
พัฒนาชุมชน สิ่งแวดลอมชุมชนและชนบทจากระดับราก
หญ้า ให้ความสำคัญต่อสิทธิชุมชน และประชาชนในพื้นท่ี 
เพื่อให้การพัฒนาชุมชน ดำเนินไปบนกระบวนการมีส่วน 
ร่วม การกำหนด การตัดสินใจ ตามสิทธิพื้นฐานของบุคคล 
ชุมชน และแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐเพื่อการจัดการ 
การใช้ประโยชน์ตอทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา 46 มาตรา 56 มาตรา 59 และมาตรา 
76 มีการบริการจัดการเมืองที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 
นําไปสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน 

สอดคล้องกลับเป้าหมาย ในบางส่วน ได้แก่  
-   เทศบาลเม ืองห ัวห ิน พ ัฒนาบทบาท

ความสำคัญในการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว (ชายฝั่ง
ทะเล) ศูนย์กลางธุรกิจการค้าและการบริการ  

-   เทศบาล เม ือง เพชรบ ุ ร ี  พ ัฒนา เป็ น
ศ ูนย์กลางการบร ิหารราชการ การศ ึกษาและการ
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สาธารณสุข(ศูนย์สุขภาพเอเชีย) มีบทบาทความสำคัญ
ทางด้านเศรษฐกิจ การทองเที่ยวและ อุตสาหกรรมแปร
รูปการเกษตร(ประมงชายฝั่ง)  

-  เทศบาลนครนครศรีอยุธยา พัฒนาเป็น
ศ ูนย์กลางการท องเท ี ่ยวด้ านประว ัต ิศาสตร์  และ 
วัฒนธรรม เป็นเมืองมรดกโลก และศูนย์กลางธุรกิจการค้า
และบริการ  

-   เทศบาลเมืองราชบุร ี พัฒนาเป็นเมือง
ศูนย์กลางความเจริญของภาค มีหน้าที่หลักเป็น ศูนย์กลาง
ธุรกิจการค้า การบริการ และเป็นแหล่งอุตสาหกรรมทาง
เกษตรที่สำคัญของภาค  

-   เทศบาลเม ืองสระบ ุร ี  พ ัฒนาบทบาท
ความสำคัญในการเป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญ ของ
ภาค เป็นศูนย์กลางพาณิชย์ บริการ อุตสาหกรรมวัสดุ 
ก่อสร้าง และการคมนาคม  

-  เทศบาลเมืองกาญจนบุรี พัฒนาเป็นเมือง
ศูนย์กลางความเจริญของภาค เป็นศูนย์กลาง การบริหาร
ราชการ การศึกษาและสาธารณสุข เป็นศูนย์กลางการ
ท่องเที ่ยว การค้า การบร ิการ อุตสาหกรรมแปรรูป
เกษตรกรรม อุตสาหกรรมย้ายฐานจากภาคกรุงเทพและ
ปริมณฑล 

การติดตามด้านนโยบาย 
นโยบาย : การพัฒนาเมืองและกลุ่มเมือง 

ประกอบด้วย   
- การพัฒนาระบบชุมชนในอนาคต  
- การพัฒนากลุ่มพื้นที่  (Spatial Cluster 

Development) 
- การพ ัฒนาพ ื ้นท ี ่ชายแดน (Border 

Area) 
- การพ ัฒนาเคร ือข ายเม ือง -ชนบท 

(Urban-rural Network) 
จากการติดตามสถานการณ์พบว่า ใน

ระยะ 10 ปีที่ผ่านมามีการพัฒนาระบบชุมชนและเมือง
มากขึ ้น โดยทั ้งการยกฐานะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และการพัฒนาในพื้นที่ต่าง ซึ่งเป็นผลจากกรอบ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ นโยบาย แผน และโครงการ
ต่าง ๆ ตลอดจนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองในระดับต่าง 
ๆ ซึ่งล้วนส่งผลต่อการพัฒนาพ้ืนท่ีมากยิ่งข้ึน 

การพัฒนากลุ่มพื้นที่มีการเน้นการพัฒนา
แบบ กลุมพื้นที่ศูนย์กลางหลัก (Core Cluster) เป็นกลุ่ม
พื ้นที ่ซึ ่งมีการพัฒนาที ่เชื ่อมโยงกับภายนอกในระดับ
นานาชาติและภูมิภาค และ มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
สังคม ในระดับที่จะพัฒนาเป็นศูนย์กลางหลักในภูมิภาค  
ส่งเสริมการพัฒนา บทบาทความเป็นศูนย์กลาง และ 
การพัฒนาที ่เชื ่อมโยงกับการพัฒนาภายนอก โดยมี

กิจกรรมที่ส่งเสริม การพัฒนาคน การพัฒนาสังคม การ
พัฒนาเศรษฐกิจ โครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการจัดการ 
สิ่งแวดลอม ท่ีสร้างคุณภาพ มาตรฐานในระดับสากล  

กลุมพื้นที่ศูนย์กลางบริการตามบทบาท 
(Function-Service Cluster)  เป็นกลุ่มพ ื ้นท ี ่ท ี ่ม ีการ
พัฒนากลุ่มเมืองและเมืองที่มีการควบคุมขนาดและการ
ขยายตัว พัฒนาระบบการขนส่ง และบทบาทสนับสนุน
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ในชนบท ที่มีการพัฒนาส่ง 
เสริม ซึ ่งกัน ให้เกิดความได้เปรียบเชิงพื้นที่ที ่สร้างคุณ 
ค่าและรายได้  และเชื่อมโยงกับพื้นที่ศูนย์กลางหลักใน
ภาค จําแนกเปน็กลุ่มและเมืองตามบทบาทหลัก 

นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาพื้นที่ชายแดน 
(Border Area) การพัฒนาพื้นที่ชุมชนชายแดนภาคกลาง
กับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเชื่อมโยงการพัฒนา เศรษฐกิจ
และสังคม รวมทั้งความสัมพันธระหว่างประเทศได้แก่ 
ชุมชนชายแดนกาญจนบุรี และ ประจวบคีรีขันธ์  ที่จะมี
การพัฒนาการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมในอนาคต จุด 
ผ่านแดนบ้านเจดียสามองค์  จังหวัดกาญจนบุรี  จุดผ่าน
แดนบ้านพุน้ำร้อน  จังหวัดกาญจนบุรี และจุดผ่านแดน 
ด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยในแต่ละจุดผ่าน
แดนด้านตะวันตกที่ติดกับประเทศสหภาพเมียนมาร์ ควร
กำหนดพื ้นที ่ เพ ื ่อ ความมั ่นคง และความปลอดภั ย
ประมาณ 10 ตารางกิโลเมตร โดยใหมีด้านยาวตามแนว
ชายแดน ประมาณ 5 กิโลเมตร และลึกเขามาในประเทศ
ประมาณ 2 กิโลเมตร ใหเป็นพื้นที่ประตูชายแดนฝั่งไทย 
และอีกประมาณ 10 ตารางกิโลเมตรในฝัง่ประเทศสหภาพ
เมียนมาร์ ขนาดกว้างยาวตามความเหมาะสมของภูมิ
ประเทศ ใหเป็นพื้นที่ ประตูชายแดนฝั่งสหภาพเมียนมาร์ 
การกําหนดให้มีพื้นท่ีประตูชายแดนท้ังสองฝั่ง นอกจากจะ
เกิดประโยชน์ ทางเศรษฐกิจ และ อื่น ๆ ร่วมกันทั้งสอง
ฝ่ายแล้ว ยังสามารถยืดหยุนแนวทางปฏิบัติได้ตามความ
เหมาะสม หากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป  

การพัฒนาเครือข่ายเมือง-ชนบท (Urban-
rural Network) เนื ่องด้วยชุมชนขนาดกลางและขนาด
เล็กและองค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ชนบท มีข้อจํากัด
และขีดความสามารถในด้านงบประมาณและบุคคล ดังนั้น
นโยบายการพัฒนาและจัดการพื้นที่ใน รูปแบบเครือข่าย 
จะเป็นการพัฒนาที ่ประหยัดการใช งบประมาณและ
ทรัพยากร บนพื้นฐานของการพัฒนา คนและทรัพยากรที่
สร้างความรู้สู่ความเข้มแข็ง จะเป็นการพัฒนา บริหาร
จัดการในอนาคต บนความร่วมมือ และการจัดสรรและ 
แบ่งปันทรัพยากร การร่วมมือทางการพัฒนาความรู้ 
ภูมิปัญญา และลดการพัฒนาที่ซ้ำซ้อนกัน การผนึกกําลัง
พัฒนาเป็นเครือข่ายกลุ่มพื้นที่ในองค์รวม จะมีความครบ 
ถ้วนของการบริการ ที่สามารถพัฒนาสู่ความเข้มแข็งและ
คุณภาพที่ยั่งยืน โดยหลักการความร่วมมอืและการแบง่ปน 
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ควบคูกับ  การเสริมสร้างความพร้อมและศักยภาพของ
เมืองศูนย์กลางเดิมที ่มีการพัฒนาแล้ว ใหขยายผลสู่
บทบาทใน อนาคตในการรองรับการพัฒนาในสาขาที่มี
แนวโนมการขยายตัว คือการรองรับด้านการท่องเที่ยว 
และการเป็น ศูนย์การพัฒนาด้าน ความรู้ การบริการ
สังคม เพื่อการเป็นสังคมฐานความรู้ทีจ่ะเป็นรากฐาน การ
พัฒนา การจัดการ ที่มีคุณภาพและยั่งยืน พื้นที่ซึ่งพัฒนา
ในรูปแบบ (Urban-Rural Network) 

นโยบาย : การพัฒนาชนบท 
นโยบายการพัฒนาชุมชนชนบทบนฐาน

ทรัพยากรที่มีอยู่ ในลักษณะการพึ ่งตนเองตาม วิถีทาง
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ ่งนโยบายนี ้มีความสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน และมีแนวทางว่าจะสอดคล้องต่อ
สภานการณ์ในอนาคต พื้นที่ชนบทภาคกลาง มีทั้งชนบทที่
ม ีการพัฒนาเศรษฐกิจจากการท่องเที ่ยว และชนบท 
การเกษตรในพื้นที่หา่งไกล เนื่องจากกระแสการท่องเที่ยว
หลักที่สนใจกับการท่องเที่ยวทางทะเล แหล่งธรรมชาติ 
ประเภทป่าเขา น้ำตกในอดีตจนปจจุบัน ได้ก่อให้เกิดการ
พัฒนาทางกายภาพ การพัฒนาที่พัก บริการ สิ่งอํานวย
ความสะดวก ที่นํารายได้มาสู่ชุมชนพร้อมกับปัญหาความ
เสื่อมโทรมของ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและ
วัฒนธรรมที ่เปลี ่ยนแปลง ในขณะที ่ความพร้อมด้าน
กําลังคน งบประมาณ และการสนับสนุนการพัฒนาความรู้
เพื่อสร้างความเข้มแข็งยังคงเป็นปัญหาเกือบทุกแหง ใน
ชนบท 

การพัฒนาชนบทของภาคและประเทศใน
ระยะยาว จึงเป็นนโยบายและการดำเนินการที่ต้อง มอง
ถึงระดับโครงสร้างการพัฒนา ในทิศทางเดียวกับการ
พัฒนาชนบทที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประเด็น ความ
แตกต่าง คือ พื้นที่ที่ต้องมีการแก้ไขปัญหา ที่มีการพัฒนา
และติดตามโดยภาครัฐ ชุมชน โดยอาศัย  และตัวชี ้วัด
ความจำเป็นพื้นฐาน ในระดับพื้นที่ทั้งนี้ การสร้างความ 
เข้มแข็งของ ชุมชน บนการพัฒนาความรู้ การมีส่วนร่วม 
กระบวนการคิดและขับเคลื่อน นับเป็นทิศทางการพัฒนา
ใน อนาคตในลักษณะการพึ่งตนเอง การแบงปันความรู้
ทรัพยากรร่วมกัน ซึ่งเป็นแนวทางสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน 
 

3.6   การใช้ประโยชน์ที่ดนิ 
 ภาคกลางม ี เน ื ้อท ี ่จำนวน 60,082.82 ตาราง
กิโลเมตร เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีความสำคัญ โดยเป็นพื้นที่ที่
เมืองหลวงกรุงเทพมหานครตั้งอยู่ เป็นแหล่งเกษตรกรรม
ที่มีความสำคัญในการผลิตหรือเป็นแหลง่อาหารสำคัญของ
ประเทศ ซึ ่งอาณาเขตทางด้านตะวันตกเชื ่อมต่อกับ
สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ และทุกทุกภาคของประเทศ
ไทย คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก 

และภาคใต้ โดยนับว่าเป็นพ้ืนท่ีศูนย์กลางของประเทศไทย 
ทำให้ทำเลที่ตั้งของภาคกลางมีศักยภาพสำคัญในการเป็น
พื้นที่ศูนย์กลางในการเช่ือมต่อกับพ้ืนท่ีอื่น ๆ โดยรอบ การ
พัฒนาที ่เกิดขึ ้นในภาคกลางสามารถสร้างให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่ต่อเนื่องหรืออาจสร้างให้เกิดผลกระทบต่อ
พื้นที่อื่น ๆ ต่อเนื่องได้อย่างทั่วถึง การพัฒนาพื้นที่ภาค
ก ล า ง จ ึ ง เ ป ็ น ก า ร พ ั ฒ น า พ ื ้ น ท ี ่ ท ี ่ ม ี ค ว า ม 
สำคัญต่อประเทศไทยเป็นอันมาก 
 การใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2545 พบว่า พื้นที่
ส ่วนใหญ่เป็นพื ้นที ่เกษตรกรรม มีจำนวน  30,798.57 
ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 51.26 ของพื้นที่ทั้งหมด 
รองลงมาค ือ พ ื ้นท ี ่ป ่าไม ้  จำนวน  23,118.5 ตาราง
กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ  38.48 พื ้นที ่อ ื ่น ๆ จำนวน 
2,794.5 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 4.65 พื้นที่ชุมชน
และสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 1,811.75 ตารางกิโลเมตร คิด
เป็นร้อยละ 3.02 พื้นที่แหล่งน้ำ จำนวน 1,526.75 ตาราง
กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 2.54 และพื้นที่อุตสาหกรรมและ
คลังสินค้าเป็นจำนวนน้อยที่สุด จำนวน 32.75 ตาราง
กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 0.05 ตามลำดับ ซึ่งส่วนใหญ่
พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างจะกระจุกตวัอยู่บริเวณจังหวดั
พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี กาญจนบุรี  เพชรบุรี 
ประจวบคีรีขันธ์ และกระจายตัวประปรายตามแนวถนน
สายหลักในเขตจังหวัดราชบุร ี ส ุพรรณบุร ี แหล่งน้ำ
ธรรมชาติ และพื้นที่ป่าไม้ ส่วนใหญ่อยู่ทางทิศตะวันตก
ของภาคกลาง โดยอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี 
เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และขอบทางด้านทิศตะวันออก
ของภาคกลาง  โดยอยู่ในจังหวัดลพบุรี และสระบุรี ส่วน
พื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่อุตสาหกรรมและคลังสินค้า 
กระจายอยู่ในทุกจังหวัดของภาคกลาง   
 การใช้ประโยชน์ที่ดินของภาคกลางใน พ.ศ. 2550 
พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2559 เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้
ประโยชน์ที ่ด ิน พ.ศ. 2545 (ปีฐาน) พบว่าอัตราการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินของภาคกลางที่มีการ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ตั้งแต่ พ.ศ.  2545-
2559 อันดับแรก คือ พื้นที่อุตสาหกรรมและคลังสินค้า มี
อัตราการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ช่วง พ.ศ. 
2545-2550 เท ่าก ับร ้อยละ 125.34 ช่วง พ.ศ. 2545-
2555 เท่ากับร้อยละ 81.83 และ ช่วง พ.ศ. 2545-2559 
เท่ากับร้อยละ 75.45 รองลงมาคือ พื้นที่ชุมชนและสิ่ง
ปลูกสร้าง มีอัตราการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ช่วง พ.ศ. 2545-2550 เท่ากับร้อยละ 14.30 ช่วง พ.ศ. 
2545-2555 เท่ากับร้อยละ 8.21 และช่วง พ.ศ. 2545-
2559 เท่ากับร้อยละ 6.33 และพื้นที่แหล่งน้ำ มีอัตราการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ช่วง พ.ศ. 2545-2550 
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เท่ากับร้อยละ 4.64 ช่วง พ.ศ. 2545-2555 เท่ากับร้อยละ 
2.85 และ ช่วง พ.ศ. 2545-2559 เท่ากับร้อยละ 2.09 

ศักยภาพของการใช้ประโยชน์ที่ดนิ 
การวิเคราะห์ความเหมาะสมของการใช้ประโยชน์

ที่ดินแต่ละประเภท พิจารณาจากความหนาแน่นประชากร 
ความสัมพันธ์ของปัจจัยแต่ละประเภท ความเหมาะสมของ
สภาพภูมิประเทศ และความเหมาะสมของดิน ซึ่งพื้นที่ที่มี
ความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์ตามสภาพพื้นที่น้ัน พื้นที่
ความเหมาะสมเพื ่อเกษตรกรรมของภาคกลาง มีค่าอยู่
ระหว่างเท่ากับ 0-0.99 พบพื้นที่เหมาะสมสูงสุดอยู่โดยรอบ
พื้นที่ที่มีระดับความสูงเชิงเลข (DEM) ซึ่งก็คือบริเวณที่ราบ
เนินตะกอนรูปพัด (Alluvial fan) ซึ ่งเกิดจากทางน้ำไหล
จากหุบเขาลงสู่พื้นราบ ได้แก่ ในเขตจังหวัดลพบุรี (อำเภอ
เมืองลพบุรี โคกเจริญ โคกสำโรง ส่วนใหญ่เป็นพืชไร่และนา
ข้าว) สระบุรี (อำเภอเฉลิมพระเกียรติ เมืองสระบุรี เสาไห้ 
ส่วนใหญ่เป็นนาข้าว) ราชบุรี (อำเภอเมืองราชบุรี โพธาราม 
จอมบึง ส่วนใหญ่เป็นพืชไร่และนาข้าว)  กาญจนบุรี (อำเภอ
เมืองกาญจนบุรี เลาขวัญ ไทรโยค ส่วนใหญ่เป็นพืชไร่และ
ไม้ยืนต้น) เพชรบุรี (อำเภอเขาย้อย เมืองเพชรบุรี แก่ง
กระจาน ส่วนใหญ่เป็นพืชไร่) ประจวบคีรีขันธ์ (อำเภอเมือง
ประจวบคีรีขันธ์ กุยบุรี ทับสะแก ส่วนใหญ่เป็นพืชไร่และไม้
ผล) เนื ่องจากบริเวณตอนกลางของภาค ได้แก่ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา (อำเภอเสนา ท่าเรือ นครหลวง ส่วน
ใหญ่เป็นนาข้าว)  อ่างทอง (อำเภอเมืองอ่างทอง แสวงหา 
โพธิ์ทอง ส่วนใหญ่เป็นนาข้าว) สิงห์บุรี (อำเภอเมืองสิงห์บุรี 
ค ่ายบางระจัน ท่าช้าง ส่วนใหญ่เป็นนาข้าว) ชัยนาท 
(อำเภอเนินขามเมืองชัยนาท มโนรมย์ ส่วนใหญ่เป็นนาข้าว) 
สุพรรณบุรี (อำเภอเดิมบางนางบวช เมืองสุพรรณบุรี ดอน
เจดีย์ ส่วนใหญ่เป็นนาข้าว) สมุทรสงคราม (อำเภอดอน
เจดีย์ บางคนที อัมพวา ส่วนใหญ่เป็นไม้ผล) เป็นพื ้นที่
เกษตรกรรมดั้งเดิมของภาคกลาง ส่วนพื ้นที ่ท ี ่ม ีความ
เหมาะสมเพื่อชุมชนและสิ่งปลูกสร้างของภาคกลาง มีค่าอยู่
ระหว่าง 0-0.33 พบพื้นที่เหมาะสมสูงสุดการกระจุกตัว
บริเวณเส้นทางคมนาคมต่าง ๆ ของภาคกลาง และกระจุก
ตัวมากบริเวณจังหวัดสิงห์บุรี สระบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี 
อำเภอเมืองเพชรบุรี อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี อำเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำหรับพื ้นที ่ที ่ม ีความ
เหมาะสมเพื่ออุตสาหกรรมและคลังสินค้าของภาคกลาง มี
ค่าอยู่ระหว่าง 0.36 พบพื้นที่เหมาะสมสูงสุดกระจุกตัว
บริเวณตอนกลางของภาค และตลอดแนวเส้นทางคมนาคม
ต่าง ๆ ของภาคกลาง ยกเว้น บริเวณแนวเทือกเขาด้านทิศ
ตะวันตกและตะวันออกของภาค โดยบริเวณที ่มีความ
เหมาะสมระดับสูงมีการกระจุกตัวอยู ่บร ิเวณจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา (อำเภอบางไทร ตำบลกระแชง ช้างน้อย 
และบ้านแป้ง อำเภอบางปะอิน ตำบลเกาะเกิด เชียงราก

น้อย และขนอนหลวง อำเภอพระนครศรีอยุธยา ตำบล
เกาะเร ียน คลองตะเคียน และคลองสวนพลู)  สระบุรี 
(อำเภอวิหารแดง ตำบลเจริญธรรม บ้านลำ และหนองสรวง 
อำเภอหนองแค ตำบลโคกแย้ ไผ่ต่ำ และกุ ่มหัก)  และ
ราชบุรี (อำเภอเมืองราชบุรี ตำบลเกาะพลับพลา เขาแร้ง 
และโคกหม้อ อำเภอโพธาราม ตำบลเจ็ดเสมียน คลองข่อย 
และคลองตาคต อำเภอดำเนินสะดวก ตำบลบ้านไร่)  

 

ปัญหาและข้อจำกัด 
การใช้ประโยชน์ที่ดินของภาคกลางนั้น พบว่า 

ความเหมาะสมของพื ้นที่ส่วนใหญ่เหมาะสมเป็นพื้นที่
เกษตรกรรม รองลงมาคือ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 
และพื ้นที ่อุตสาหกรรมและคลังสินค้า ด้วยปัจจัยของ
สภาพภูมิประเทศของภาคกลาง มีที ่ราบลุ่มขนาดใหญ่
ตอนกลางของภาค มีเทือกเขาขนาบด้านตะวันตก และ
ตะวันออกของภาค เป็นแหล่งลุ่มน้ำที่สำคัญของภาคและ
ประเทศไทย อีกทั้งภาคกลางมีทำเลที่ตั้งในการเชื่อมโยง
กับภูมิภาคต่าง ๆ ในประเทศ และมีจ ังหวัดที ่ม ีการ
เชื่อมโยงสู่ประเทศเพื่อนบ้านทางทิศตะวันตก (เมียนมาร์) 
ส่งผลให้พื้นที่เกษตรกรรมมักถูกพัฒนาเปลี่ยนเป็นพื้นที่
ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง เส้นทางคมนาคมขนส่ง เป็นหลัก 
และการพัฒนาพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมและคลังสินค้า 
 เมื่อนำปัจจัยต่าง ๆ มาพิจารณาร่วมกับนโยบาย 
แผน และยุทธศาสตร์ของประเทศ พบว่า พื้นที่เหมาะสม
สำหรับการพัฒนาของภาคกลางต่อไปในอนาคต ล้วน
กระจุกตัวอยู่บริเวณตามแนวเส้นทางคมนาคมขนส่งที่
เชื่อมโยงภาคกลาง ทั้งทางถนนและทางรถไฟเข้าด้วยกัน
กับภาคอื่น ๆ และประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงพื้นที่เขต
ชุมชนและสิ ่งปลูกสร้าง และพื ้นที ่อ ุตสาหกรรมและ
คลังสินค้าเดิม พื ้นที ่ที ่ถูกกำหนดให้เป็นเขตเศรษฐกิจ 
พิเศษ ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อส่งเสริมการค้าการ
ลงท ุนชายแดน และการท ่องเท ี ่ยวทางธรรมชาติ  
วัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรม ส่วนกลุ่มจังหวัด (Cluster) 
ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี เพื่อส่งเสริม
ให้เป็นแหล่งผลิตและแปรรูปสินค้าทางการเกษตรที่ได้
มาตรฐานสากล การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ บริเวณจังหวัด
อ่างทอง สิงห์บุร ี ลพบุรี ชัยนาท เพื ่อส่งเสริมให้เป็น 
แหล่งผล ิตอาหารปลอดภัย เป ็นเขตคลังส ินค้าและ 
โลจิสติกส์เพื่อการกระจายสินค้าของภาคกลาง บริเวณ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและสระบุรี เพื ่อส่งเสริมให้  
เป็นพื้นที่การค้าการลงทุนทางด้านอุตสาหกรรมที่เป็น 
มิตรกับสิ่งแวดล้อม และบริเวณจังหวัดสมุทรสงคราม 
เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อส่งเสริมให้เป็นแหล่งผลิต
และแปรรูปสินค้าด้านประมง การท่องเที ่ยวชายฝั ่ง - 
ป่าชายเลน และเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์สู ่ภาคใต้ 
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ส่วนกลุ่มอุตสาหกรรม (Cluster) ได้แก่ บริเวณจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุร ี ลพบุรี ชัยนาท 
สระบุร ี ส ุพรรณบุร ี กาญจนบุร ี ส ่งเสริมให้เป็นเขต
อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าทางการเกษตร โดยเฉพาะ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่งเสริมเป็นอุตสาหกรรม
พื้นฐาน สระบุรีส่งเสริมเป็นอุตสาหกรรมการก่อสร้าง และ
ให้จังหวัดสิงห์บุร ี สุพรรณบุรี ชัยนาท ส่งเสริมให้การ
เกษตรกรรมเป็นประเภทการปลูกข้าวเป็นหลัก จังหวัด
ราชบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี ส่งเสริมเป็นเขตอตุสาหกรรม
พื ้นฐาน โดยให้จ ังหวัดราชบุร ีเป ็นศูนย์ส ิ ่งแวดล้อม
อุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรสงคราม เพชรบุรี เป็นเขต
อุตสาหกรรมการประมง การแปรรูปสินค้าประมง และ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นเขตอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้า
เกษตร โดยเฉพาะประเภทการปลูกสับปะรดเป็นหลัก 
  ทั ้งนี ้ ข ้อจำกัดของภาคกลางคือ สภาพภูมิ
ประเทศเป็นปัจจัยหลัก เพราะภาคกลางมีลักษณะเป็นที่ราบ
ลุ่ม และมีแนวเทือกเขาทางทิศตะวันตกและทิศตะวันออก
ของภาค พื้นที่ตอนกลางของภาคจึงเปรียบเสมือนเป็น
พื้นที่รับน้ำจากบริเวณโดยรอบ ส่งผลให้เกิดน้ำท่วม น้ำ
หลาก เป็นประจำในฤดูฝน ประกอบกับการมีพื้นที่ชายฝั่ง
ทะเล ทำให้ประสบปัญหาน้ำเค็มรุกในฤดูแล้ง ส่งผล
กระทบต่อประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินต่าง ๆ บริเวณ
ชายฝั่ง โดยเฉพาะการเกษตรกรรม ซึ่งข้อจำกัดนี้ส่งผลให้
เกิดความเสียหายตั้งแต่ระดับตำบลถึงระดับภาค ดังนั้น 
การวางแผนพัฒนาภาคกลาง จำเป็นต้องคำนึงถึงการ
จัดการพื ้นที ่ โดยเฉพาะการจัดการทรัพยากรน้ำ ให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะภูมิประเทศของภาค
กลาง จำเป็นต้องมีการนำมาตรการทางผังเมืองมากำกับ
โดยให้มีการวางผังเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
ของภาคกลางในผังเมืองระดับต่าง ๆ 
 การติดตามสถานการณ์ด้านการใช้ประโยชน์
ที่ดินเปรียบเทียบกับผังภาค 2600  
 การติดตามด้านเป้าหมาย 

เป้าหมาย :: เขตสงวนและอนุรักษ์  
การใช้ประโยชน์ที ่ดินพื้นที่ป่าไม้ พื ้นที่ชุ ่มน้ำ 

พื้นที่ป่าชายเลน และพื้นที่ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
เป้าหมายใน พ.ศ. 2600 มีพื้นที่ป่าไม้มากกว่า

ตั้งแต่ พ.ศ. 2545 เนื่องจากสัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเกิดจากปัจจัยภายนอก ได้แก่ กรอบความ
ร่วมมือในโครงการ ACMECS, BIMSTEC และมาตรการ
บทบาทการเป็นครัวโลก ทำให้มีการบุกรุกพ้ืนท่ีป่าไม้ เพื่อ
พัฒนาเป็นชุมชนและสิ ่งปลูกสร้าง รวมถึงใช้เพื ่อการ
เกษตรกรรมและมีแนวโน้มพื้นที่ป่าไม้ยังคงมีการลดลง
อย่างต่อเนื ่อง ในขณะที ่พื ้นที่ชุมชนและสิ ่งปลูกสร้าง 
รวมถึงพื้นที่เกษตรกรรม ของภาคกลาง ยังคงมีสัดส่วน

การใช้ประโยชน์พื้นที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มจังหวัดภาค
กลางตอนล่าง 1 และ 2 ที่เน้นให้เป็นแหล่งผลิตและแปร
รูปสินค้าส่งออกทางการเกษตร ดังนั้น ภาครัฐจำเป็นต้อง
ใช้มาตรการทางกฎหมาย และการพัฒนาพื้นที่ป่าเสื ่อม
โทรมและพื้นที่รกร้างให้เป็นพื้นที่ป่า 

พื้นที่เสี่ยงภัยธรรมชาติ เป้าหมายใน พ.ศ. 2600 
เนื่องจากมีการนำปัจจัยด้านพื้นท่ีเสี่ยงภัยธรรมชาติมาร่วม
พิจารณาการคาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต 
เพื่อลดความสูญเสียจากภัยธรรมชาติ โดยเกิดจากปัจจัย
ภายนอก ได้แก่ สนธิสัญญาเกียวโต (พิธีสารเกียวโต) เพื่อ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ภาวะโลกร้อน ที่จะส่งผล
ต่อธรรมชาติ ทำให้เกิดภัยธรรมชาติ และมีแนวโน้มการ
เกิดปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติจะเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น 
ควรมีการนำมาตรการผังเมืองกำหนดเขตพื้นที่เสี่ยงภัย 
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ในการตั้งชุมชนและสิ่ง
ปลูกสร้าง พื ้นที่อุตสาหกรรมและคลังสินค้า หรือการ
พัฒนาพื้นที่เกษตรกรรม ให้เหมาะสมกับศักยภาพของ
พื้นที่และลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ 

เป้าหมาย : พื้นที่พัฒนา 
การใช้ประโยชน์ที่ดินเกษตรกรรม เป้าหมายใน 

พ.ศ. 2600 เนื ่องจากพื ้นที ่เกษตรกรรมของภาคกลาง 
แม้ว่าสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินเกษตรกรรมจะลดลง 
ต ั ้ งแต ่  พ.ศ.  2545-2559 และเม ื ่อคาดการณ์การใช้
ประโยชน์ที่ดินในอนาคตตามปัจจัยภายในและภายนอก 
พื้นที่เกษตรกรรมกลับมีแนวโน้มเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง 
ตั้งแต่ พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป โดยเกิดจากปัจจัยภายนอก 
ได ้ แก ่  กรอบความร ่วมม ือ ในโครงการ ACMECS, 
BIMSTEC ให้มีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ ความร่วมมือ
ทางด้านเกษตรกรรม กสิกรรม และกรอบพันธกรณีความ
ตกลงการค้าเสรี ในการลดภาษีสินค้าเกษตรกรรม และ
ปัจจัยภายในจากการพัฒนาเกษตรกรรมของภาคกลางให้
เป็นครัวของโลก การพัฒนาโครงการ contract farming 
การปรับปรุงกระบวนการผลติสนิค้าเกษตร และมีแนวโนม้
การขยายตัวอย่างต่อเนื่องของพื้นที่เกษตรกรรมในภาค
กลาง  

การใช้ประโยชน์ที ่ดินชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 
เป้าหมายใน พ.ศ. 2600 เนื่องจากพ้ืนท่ีชุมชนเมืองและสิ่ง
ปลูกสร้างของภาคกลางมีสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที ่ดินที่
เพิ่มมากกว่า พ.ศ. 2600 ตั้งแต่ พ.ศ. 2580 ถึง 1.1 เท่า 
โดยเกิดจากปัจจัยภายนอก ได้แก่ กรอบความร่วมมือใน
โครงการ ACMECS, BIMSTEC ให้มีการพัฒนาทางด้าน
เศรษฐกิจ ที ่เน้นการขยายการค้าและการลงทุน จึง
ก่อให้เกิดการขยายตัวของพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 
ส่วนปัจจัยภายใน ได้แก่ จำนวนประชากรที ่เพิ ่มขึ้น 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตั้งแต่ฉบับที่ 6 
เป็นต้นมา ส่งผลให้เกิดการขยายตัวของพื้นที่ชุมชนและสิ่ง
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ปลูกสร้าง เพื่อรองรับการขยายเศรษฐกิจ และมีแนวโน้ม
การขยายตัวอย่างต่อเนื ่องของพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูก
สร้างในภาคกลาง  

การใช้ประโยชน์ท่ีดินเกษตรกรรม อุตสาหกรรม 
พื้นที่เมือง พื้นที่ท่องเที่ยว เป้าหมายใน พ.ศ. 2600 พื้นที่
เกษตรกรรมเพิ่มขึ้นมากกว่าเป้าหมายตั้งแต่ พ.ศ. 2555 
และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนกระทั่ง พ.ศ. 2580 
โดยมากกว่า พ.ศ. 2600 ถึง 1.07 เท่า โดยเกิดจากปจัจัย
ภายนอก ได้แก่ กรอบความร่วมมือในโครงการACMECS, 
BIMSTEC และมาตรการบทบาทการเป็นครัวโลก เพื่อ
ส่งเสริมพื้นที่เกษตรกรรมให้เป็นแหล่งผลิตอาหาร และมี
พื้นที่เกษตรกรรมยังคงมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื ่อง 
เนื่องจากปัจจัยภายนอกซึ่งมากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ใน 
พ.ศ. 2600 เพราะภาครัฐให้การสนับสนุนการเกษตรกรรม
เพื่อเป็นประตูสู่ครัวโลก 
 การติดตามด้านนโยบาย 

1) นโยบายพ้ืนที่สงวนและอนุรักษ์ 
นโยบาย : สงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟูพ้ืนท่ีป่าต้นน้ำลำ

ธาร 
พื้นที่ป่าไม้ลดลงอย่างต่อเนื ่อง ซึ่งเป็นผลจาก

ป ัจจ ัยภายนอก  ACMECS, BIMSTEC และมาตรการ
บทบาทการเป็นครัวโลก ทำให้มีการบุกรุกพ้ืนท่ีป่าไม้ เพื่อ
พัฒนาเป็นชุมชนและสิ ่งปลูกสร้าง รวมถึงใช้เพื ่อการ
เกษตรกรรม ประกอบกับล ักษณะภูม ิประเทศ และ
คุณสมบัติของดินที ่ไม่เหมาะสมที ่จะนำมาใช้เพื ่อการ
เพาะปลูก รวมทั ้งการเพิ ่มขึ ้นของประชากรส่งผลต่อ 
ความต้องการที่ดินในการทำกิน ดังนั้น จึงเกิดการบุกรุก
พื้นที่ป่า เพื ่อเปลี่ยนเป็นพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง  
พื้นที่เกษตรกรรม ประกอบกับการส่งเสริมการพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรม ความสมบูรณ์ของระบบโครงสร้าง
พ ื ้นฐาน และม ีความใกล ้ก ับกร ุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ที ่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ ซึ ่งภาครัฐ
จำเป็นต้องใช้มาตรการทางกฎหมาย เพื่อป้องกันการบุก
รุกพื้นที่ป่า โดยเฉพาะด้านตะวันตกของภาคกลาง และ
ปลูกป่าทดแทนในพื้นที่ป่าที่หมดสภาพ 

นโยบาย : สงวนและรักษาเมืองหรือชุมชนที่มี
ความสำคัญของเมืองอันเป็นมรดกทาง วัฒนธรรมประเภท
โบราณสถาน 

การกำหนดพื ้นที่นโยบายอนุรักษ์และแหล่ง
โ บ ร าณคด ี  โ บ ร าณสถาน  และพื้ นที่ ส ำ ค ัญทา ง
ประวัติศาสตร์ โดยปัจจัยนอกด้านการท่องเที ่ยว การ
พัฒนาการลงทุนด้านการท่องเที่ยว การจัดตั้งเขตการค้า
เสรี BIMSTEC เพื่อกระตุ้นการค้าและการลงทุน ที่ส่งผล
ต่อการแสวงหาลู่ทางการพัฒนาและการลงทุนด้านต่าง ๆ 

รวมถึงการท่องเที่ยว และเกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
การใช้พื้นที่เพื่อการขยายชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง พื้นที่
อุตสาหกรรมและคลังสินค้า เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง 
ด้านภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม การรุกล้ำพื้นที่แหล่ง
ประวัติศาสตร์ที ่สำคัญ การหายไปของวัฒนธรรม และ
สถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน ซึ่งการกำหนดให้มีข้อกำหนดทางผัง
เมืองในเรื่องระยะห่างจากพื้นที่อนุรักษ์ทางประวัติศาสตร์ 
และกำหนดให้เป็นพ้ืนท่ีถูกกันออกก่อนพิจารณาพื้นที่เพื่อ
การพัฒนาอ่ืน ๆ ต่อไป 

2) นโยบายพ้ืนที่พัฒนา 
นโยบาย : การจัดระเบียบการใช้ระบบที่ดินใน

เมืองอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ว่าง
เปล่าในเขตเมืองและควบคุมการขยายขอบเขตพื้นที่เมือง 
และส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่  

พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง พื้นที่เกษตรกรรม 
มีสัดส่วนของการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เพิ่มขึ้น รวมถึงพื้น
อุตสาหกรรม โดยปัจจัยภายนอก โครงการความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจ นโยบาย แผน ยุทธศาสตร์ และปัจจัย
ภายนอกอื่น ๆ ได้แก่ ACMECS, BIMSTEC ส่งผลต่อการ
พัฒนาภาคกลางหลายด้าน ด้านเศรษฐกิจ พัฒนาเมือง 
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ซึ่งยังคงพบพื้นที่
ว่างเปล่าในเขตเมืองจำนวนมาก เนื่องจากการขยายตัว
ของเมือง มักกระจุกตัวของประชากรจะอยู่ในเขตเทศบาล
นคร เทศบาลเมืองของจังหวัด และขยายไปตามแนว
เส้นทางคมนาคมสายหลักในพื้นที่ชนบทเท่านั้น จึงเหลือ
พื้นที่ว่างเปล่าเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ภาครัฐจำเป็นต้องใช้
มาตรการทางผังเมืองในการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อป้องกันการขยายตัวของพื้นที่เมืองอย่างไร้ทิศทาง เพื่อ
ความเป็นระเบียบ และความน่าอยู่ของเมือง ที่ส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชากร 

นโยบาย : พื้นที่เกษตรกรรม การพัฒนาพื้นที่
เกษตรกรรมในเขตชลประทาน การกำหนดเขตพัฒนา
พื้นที่เพาะเลี้ยงชายฝั่งทะเล 

พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง พื้นที่เกษตรกรรม 
มีสัดส่วนของการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เพิ่มขึ้น รวมถึงพื้น
อุตสาหกรรม โดยการพัฒนาโครงข่ายโครงสร้างพื้นฐาน
จากโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการ
พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้เชื่อมโยงกันในภูมิภาคอาเซียน 
การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ ให้ภาคกลางสามารถเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน สนับสนุนการลงทุน ประกอบ
กับการมีทำเลที่ตั้งของภาคกลางที่เชื่อมโยงภูมิภาคต่าง ๆ 
เข้าด้วยกัน ส่งผลให้เกิดการพัฒนาในพื้นที่อย่างต่อเนื ่อง 
และพบว่าพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง เกิดการขยายตัว
แบบไร้ทิศทาง ในบริเวณภาคกลางตอนบน และด้าน
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ตะวันตกของภาคกลาง ทำให้โครงสร้างพื้นฐานไม่คุ้มค่า
ต่อการลงทุน ซึ่งภาครัฐจำเป็นต้องบังคับการใช้กฎหมาย
ผังเมืองในการควบคุมการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นตามกรอบ
การพัฒนาของประเทศ และส่งเสริมให้มีการเพาะปลูกให้
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของภาค 

นโยบาย : พื้นอุตสาหกรรม 
การพัฒนาโครงข่ายโครงสร้างพื ้นฐานจาก

โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการ
พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้เชื่อมโยงกันในภูมิภาคอาเซียน 
การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ ให้ภาคกลางสามารถเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน สนับสนุนการลงทุน ประกอบ
กับการมีทำเลที่ตั้งของภาคกลางที่เชื่อมโยงภูมิภาคต่าง ๆ 
เข้าด้วยกัน ส่งผลให้เกิดการพัฒนาในพื้นที่อย่างต่อเนื ่อง 
โดยพบว่าพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง เกิดการขยายตัว
แบบไร้ทิศทาง ในบริเวณภาคกลางตอนบน และด้าน
ตะวันตกของภาคกลาง ทำให้โครงสร้างพื้นฐานไม่คุ้มค่า
ต่อการลงทุน รวมทั ้งภาครัฐจำเป็นต้องบังคับการใช้
กฎหมายผังเมืองในการควบคุมการพัฒนาพ้ืนท่ีให้เป็นตาม
กรอบการพัฒนาของประเทศ และส่งเสร ิมให้ม ีการ
เพาะปลูกให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของภาคกลาง 
 

3.7  การคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ 
ภาพรวมด้านคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ของ

ภาคกลาง พบว่าการขนส่งทางถนนเป็นรูปแบบการขนส่ง
ที่มีปริมาณสูงที่สุดและเป็นรูปแบบการขนส่งหลักของภาค 
โดยมีทางหลวงหมายเลข 1 หรือถนนพหลโยธิน เช่ือมต่อ
ภาคกลางกับภาคเหนือ ทางหลวงหมายเลข 2 หรือถนน
มิตรภาพ เช่ือมต่อภาคกลางกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และทางหลวงหมายเลข 4 เชื่อมต่อภาคกลางกับภาคใต้ 
สำหรับการขนส่งทางรางของภาคกลางยังมีบทบาทน้อย
กว่าการขนส่งทางถนน การขนส่งทางน้ำของภาคกลาง
เป็นรูปแบบการขนส่งทางลำน้ำและการขนส่งทางทะเล มี
แม่น้ำสายหลักที่ใช้ในการขนส่ง คือ แม่น้ำเจ้าพระยา 
แม่น้ำแม่กลอง แม่น้ำป่าสัก และมีการขนส่งทางทะเล
บริเวณจังหวัดที่อยู่ติดกับชายฝั่งทะเลอ่าวไทย ส่วนการ
ขนส่งทางอากาศปัจจุบันมีท่าอากาศยานเพียง 1 แห่ง คือ 
ท่าอากาศยานหัวหิน 

1) การคมนาคมขนส่งทางถนน มีเส้นทางสาย
หล ักของภาคเป ็นทางหลวงหมายเลข 1  หร ือถนน
พหลโยธิน เช่ือมต่อภาคกลางกับภาคเหนือ ทางหลวง
หมายเลข 2 หรือถนนมิตรภาพ เชื่อมต่อภาคกลางกับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และทางหลวงหมายเลข 4 เชื่อมต่อ
ภาคกลางกับภาคใต้ และยังมีทางหลวงสายรองที่เชื่อม

ต่อไปยังภาคต่าง ๆ และจังหวัดในภูมิภาค เช่น ทางหลวง
หมายเลข 32 และทางหลวงหมายเลข 35 หรือถนน
พระรามที่ 2 เป็นต้น ในป ี2558 กรมทางหลวงมีระยะทาง
ในความร ับผ ิดชอบถนนในภาคกลางเป ็นระยะทาง 
18,153 กิโลเมตร ซ ึ ่งแบ่งเป ็นถนนคอนกรีต 3,127 
กิโลเมตร ลาดยาง 14,777 กิโลเมตร ลูกลัง 6 กิโลเมตร 
และทางก่อสร้างและทางรักษาสภาพ 243 กิโลเมตร 

เมื่อเปรียบเทียบปริมาณการเดินทางโดยรวมบน
โครงข่ายทางหลวงระหว่าง ปี 2558-2550 พบว่าเพิ่มขึ้น
จาก 13,643 ล้านคัน-กม. ต่อวัน ในปี 2550 เป็น 20,620 
ล้านคัน-กม. ต่อวัน ในปี 2558 คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้น
เฉลี่ยร้อยละ 5.3 ต่อปี เป็นการใช้รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน 
ค ิดเป ็นอ ัตราการเพ ิ ่มข ึ ้นเฉล ี ่ยร ้อยละ 4.18 ต ่อปี  
รถบรรทุกขนาดเล็ก คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 
5.71 ต่อปี และรถจักรยานยนต์ คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้น
เฉลี่ยร้อยละ 5.30 ต่อปี ตามลำดับ 

2) การคมนาคมขนส่งทางราง มีบทบาทและ
ความสำค ัญน ้อยกว ่าการขนส ่งทางถนน โครงข ่าย
คมนาคมขนส ่ งทางรางม ี เส ้นทางแยกไปย ั งภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือที่สถานีชุมทางบ้าน
ภาช ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีเส้นทางแยกไปยังภาคใต้
ที่สถานีรถไฟชุมทางหนองปลาดุก จังหวัดราชบุรี และมี
ทางรถไฟสายแม่กลองเริ ่มต้นที ่ฝ ั ่งธนบุรีผ่านจังหวัด
สมุทรสาครและสิ้นสุดที่จังหวัดสมุทรสงคราม สำหรับ
เส้นทางรถไฟทางสามมีจำนวน 1 เส้นทาง คือ เส้นทาง
จากสถานีรังสิต-สถานีชุมทางบ้านภาชี และทางคู่มีจำนวน 
2 เส้นทาง คือ เส้นทางรถไฟจากสถานีชุมทางบ้านภาชี-
สถานีชุมทางแก่งคอย จังหวัดสระบุรี และเส้นทางจาก
สถานีชุมทางบ้านภาช-ีสถานีลพบุรี 

เมื่อเปรียบเทียบปริมาณผู้โดยสารรถไฟในภาค
กลางระหว่างปี 2550-2558 พบว่ามีแนวโน้มการขยายตัว
ลดลงคิดเป็นอัตราการเติบโตลดลงเฉลี่ยร้อยละ 2.9 ต่อปี 
ส่วนปริมาณการขนส่งสินค้ามีแนวโน้มการขยายตัวลดลง
คิดเป็นอัตราการเติบโตลดลงเฉลี่ยร้อยละ 4.6 ต่อปี 

3) การคมนาคมขนส่งทางน้ำ เป็นรูปแบบการ
ขนส่งทางลำน้ำและการขนส่งทางทะเล โดยแม่น้ำสาย
หลักที่ใช้ในการขนส่งทางลำน้ำ ได้แก่ แม่น้ำเจ้าพระยา 
แม่น้ำแม่กลอง และแม่น้ำป่าสัก ส่วนการขนส่งทางทะเล
เป็นการขนส่งผู้โดยสารและการขนส่งสินค้าบริเวณจังหวัด
ที่ อยู่ ต ิ ดก ับชายฝั่ งทะ เลอ่ า ว ไทย ได ้ แก่  จ ั งหวั ด
สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งมีท่าเรือ
นำเข้า-ส่งออกสินค้าระหว่างประเทศสำคัญ คือ ท่าเรือ
ประจวบ เป็นท่าเรือเอกชนของ บริษัท ท่าเรือประจวบ 
จำกัด (PPC) 
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เมื่อเปรียบเทียบปริมาณการขนส่งทางลำน้ำของ
ภาคกลางระหว่างปี 2549-2558 พบว่าจำนวนเที่ยวเรือ
และจำนวนผู้โดยสาร มีแนวโน้มขยายตัวลดลงคิดเป็น
อัตราการเติบโตลดลงเฉลี่ยร้อยละ 7 และร้อยละ 10 ต่อป ี
ตามลำดับ ส่วนการขนส่งสินค้ามีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น
คิดเป็นอัตราการเติบโตเพิ่มขึ ้นเฉลี่ยร้อยละ 2.6 ต่อปี 
สำหรับปริมาณการขนส่งทางทะเลระหว่างปี 2550-2558 
พบว่าจำนวนเที่ยวเรือและจำนวนผู้โดยสาร มีแนวโน้ม
ขยายตัวเพิ่มขึ้นคิดเป็นอัตราการเติบโตลดลงเฉลี่ยร้อยละ 
4 และร้อยละ 8 ต่อปี ตามลำดับ ส่วนการขนส่งสินค้าในปี 
2558 มีเที ่ยวเรือที่ใช้ในการขนส่งสินค้าจำนวน 2,085 
เที่ยว และมีปริมาณสินค้า 3 ล้านตัน 

4) การคมนาคมขนส่งทางอากาศ มีท่าอากาศ
ยานจำนวน 1 แห่ง คือ ท่าอากาศหัวหิน เมื่อเปรียบเทยีบ
จำนวนเที ่ยวบินและผู ้โดยสารระหว่างปี 2550-2558 
พบว่ามีจำนวนเที่ยวบินลดลงคิดเป็นอัตราการลดลงเฉลี่ย
ร้อยละ 12.3 ต่อปี แต่มีจำนวนผู้โดยสารคิดเป็นอตัราการ
เพิ่มขึ ้นเฉลี่ยร้อยละ 0.3 ต่อปี เมื ่อเปรียบเทียบจำนวน
ผู้โดยสารในปี 2558 กับความจุในการรองรับผู้โดยสาร
ของท่าอากาศยานพบว่าท ่าอากาศยานหัวหินย ังมี
ความสามารถในการรองรับผู้โดยสารได้ดีในอนาคต 

5) การคาดการณ์ปริมาณการเดินทางและการ
ขนส่งในอนาคต พบว่าการเดินทางระหว่างภาคกลางกับ
ภาคอื่น ๆ เพิ่มขึ ้นเฉลี่ยร้อยละ 3.32 ส่วนการเดินทาง
ภายในภาคกลางจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 3.39 ในขณะที่
การขนส่งสินค้าระหว่างภาคกลางกับภาคอื่น ๆ เพิ่มขึ้น
เฉลี่ยร้อยละ 3.28 ส่วนการขนส่งสินค้าภายในภาคกลาง
เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 3.86 โดยรวมในช่วง 20 ปี ระหว่างปี 
พ.ศ. 2560-2580 ทั้งปริมาณการเดินทางและการขนส่ง
สินค้าจะขยายตัวประมาณ 1.9 เท่า 

บทบาทและศักยภาพ 
ภาคกลางมีเป้าหมายการพัฒนาเป็น “ฐาน 

เศรษฐกิจชั ้นนำ” ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที ่  12 ที ่สนับสนุนให้เก ิดการพัฒนา
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ อาทิ กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล ่าง เป ็นแหล ่งอ ุตสาหกรรมแปรร ูปผลผลิต
การเกษตร ปศุส ัตว ์ และกลุ ่มอุตสาหกรรมสิ ่งทอที่
สามารถเช่ือมโยงกับแหล่งผลิตในเมยีนมาร ์โดยมีนโยบาย
พ ัฒนาเขตเศรษฐก ิจพ ิ เศษบ้านน ้ำพ ุร ้อน จ ังหวัด
กาญจนบุรี เป็นโอกาสในการลงทุน และช่องทางส่งออก
ไปค้าขายยังต่างประเทศผ่านทิศตะวันตกของภาค ตาม
กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ อาทิ ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ความร่วมมือหลากหลายสาขา

ทางวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) และแนวระเบียง
เศรษฐกิจตามกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุ
ภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) อีกทั้ง ยังมีศักยภาพเป็น
ศูนย์กลางการท่องเที่ยวของประเทศ ทั้งด้านวัฒนธรรม 
สถาปัตยกรรม และแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติทั้งชายฝั่ง
ตะวันตกและตามลุ่มน้ำเจ้าพระยา 

นอกจากนี ้ภาคกลางยังมีตำแหน่งที ่ต ั ้ งทาง
ภูมิศาสตร์อยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที ่สามารถเชื ่อมโยงกับ
ภูม ิภาคอื ่น ๆ โดยเฉพาะโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่
พัฒนาขึ้นตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ สามารถเชื่อมไปยัง
กลุ่มประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน และเชื่อมต่อไปยังจีน
และอินเด ีย อาทิ แนวระเบียงเศรษฐกิจใต ้ (South 
Economic Corridor) เชื่อมโยงด้านทิศตะวันตกระหว่าง
เขตเศรษฐกิจพิเศษบ้านน้ำพุร ้อนกับโครงการพัฒนา
ท่าเรือน้ำลึกทวายประเทศเมียนมา และเชื ่อมโยงด้าน 
ทิศตะวันออกผ่านกรุงเทพมหานครไปยังพื ้นที ่พัฒนา
ระเบ ียงเศรษฐก ิจภาคตะว ันออก (EEC) ท ี ่จะเป็น 
แหล่งอุตสาหกรรมที่เข้มแข็งในอนาคตอันใกล้ รวมทั้ง 
แนวระ เบ ี ย ง เศ รษฐก ิ จ เหน ื อ - ใ ต ้  (North-South 
Economic Corridor) ที่สามารถเชื่อมโยงจีนตอนใต้และ
กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ กรอบความร่วมมือระหว่าง
ประเทศอื่น ๆ และยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมทางทะเล
ศตวรรษที่ 21 (OBOR) ก็เป็นโอกาสที่จะสามารถขยาย
ตลาดอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมให้ภาค
กลางไปสู่เป้าหมายฐานเศรษฐกิจช้ันนำได้ง่ายขึ้น 

เมื่อพิจารณาแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านคมนาคมขนส่ง พ.ศ. 2558-2565 ที่จะมีการดำเนิน
โครงสร ้างระบบคมนาคมขนส ่งขนาดใหญ ่  (Mega 
Project) ตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาจาก
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ อาทิ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
(SEZ) การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
การพัฒนาท่าเร ือน้ำลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวาย 
ประกอบกับกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ และ
ยุทธศาสตร์ของจีนที่ต้องการขยายอิทธิพลมายังประเทศ
กลุ่มอาเซียนเพิ่มขึ ้น เพื ่อแสวงหาเส้นทางในการขนส่ง
สินค้า รวมทั้งการขยายตัวของจำนวนนักท่องเที่ยวที่มี
แนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ เหล่านี้จะเป็นโอกาสในการพัฒนา
ซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพและบทบาทของพื้นที่ภาคกลางใน
ฐานะที่เป็นจุดเชื่อมโยงการเดินทางและขนส่งสินค้าจาก
ประเทศเมียนมา กัมพูชา เวียดนาม สปป.ลาว และจีน
ตอนใต้ ทั้งในแง่ของการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว 
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แนวโน้มด้านคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ในอนาคต 
จากปริมาณการเด ินทางและการขนส่งที ่มี

แนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ ้นในอนาคต ส่งผลให้การคมนาคม
ขนส่งรูปแบบต่าง ๆ ต้องมีแผนการพัฒนาเพื่อรับมือกับ
ปริมาณการเดินทางที่เพิ่มมากขึ้น โดยการคมนาคมขนส่ง
ทางถนนมีโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเชื่อมโยง
เส้นทางคมนาคมสู่ภูมิภาคต่าง ๆ จำนวน 5 สายทาง เพื่อ
เป็นการแบ่งเบาการจราจรจากถนนทางหลวงสายหลัก 
เพิ่มความสะดวกสบายจากการมีทางเลือกในการเดินทาง
ที่เพ่ิมมากข้ึน และยังมีเส้นทางที่เช่ือมต่อกับประเทศเพื่อน
บ้านมายังภาคกลางที ่ในปัจจุบันไม่มีขอบเขตที่ติดกับ
ชายแดน หรือประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งการคมนาคมขนสง่ที่
สะดวกสบายจะช่วยผลักดันทั ้งด ้านการค้าระหว่าง
ประเทศ และด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

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

การคมนาคมขนส่งทางน้ำ มีโครงการปรับปรุง 
17 ท่าเรือริมแม่น้ำเจ้าพระยา ในพื ้นที ่จ ังหวัดสมุทร 
ปราการ กรุงเทพมหานคร และนนทบุรี เพื่อให้สามารถ
รองรับการใช้บริการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เป็นการยกระดับคุณภาพท่าเรือโดยสารสาธารณะ จากท่า
เทียบเรือเป็นสถานีเรือเช่นเดียวกับสถานีรถไฟฟ้า และ
เชื่อมโยงการขนส่งหลายรูปแบบ 

การคมนาคมขนส่งทางอากาศ มีโครงการพัฒนา
ท่าอากาศยานหัวหิน โดยภาครัฐมีนโยบายระยะยาวใน
การส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดรอง เพื่อแบ่งเบาภาระ
จำนวนนักท่องเที่ยวปีละ 30 ล้านคน จากเมืองหลัก และ
เป็นการเพิ ่มความสามารถในการรองรับผู ้โดยสารใน
อนาคต 

การติดตามสถานการณ์ด้านคมนาคมขนส่ง
และโลจสิติกส์เปรียบเทียบกับผังภาค 2600 
  การติดตามด้านนโยบาย 
 นโยบาย : พัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งคน
และสินค้าทางถนนเชื่อมโยงระหว่างศูนย์กลางหลักของ
ภาค และระหว่างศูนย์กลางหลักและชุมชนขนาดกลาง 

 พัฒนาระบบทางหลวงพิเศษเช ื ่อมโยง 
ชุมชนศูนย์กลางหลักของภาคได้แก่ เมืองหัวหิน เมือง
ราชบุรีและเมืองสระบุรี กับกรุงเทพมหานคร ระหว่าง
ประจวบคีรีขันธ์-เพชรบุรี-ราชบุรี เชื ่อมต่อ ทางด้าน
ตะวันออกของภาคกับกรุงเทพมหานครและด้านตะวันตก
ของสหภาพเมียนมาร์ พัฒนาและปรับปรุงทางหลวงสาย
ประธานและสายหลัก ให้เช่ือมโยงและเข้าถึงพื้นที่ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ได้แก่ ช่วงราชบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ บางปะ
อิน-อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา-อ่างทอง สิงห์บุรี-ลพบุรี 
อู ่ทอง-สระกระโจม ลพบุรี-นครราชสีมา ก่อสร้างทาง
หลวงพิเศษสายบางปะอิน-นครสวรรค์และสายปากท่อ-
ชุมพร ก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะ
อิน-นครราชสีมา สายปากท่อ-บ้านโป่ง-สิงห์บุรี-สระบุรี-
บางปะกง และสายบางใหญ่-ปากท่อ ก่อสร้างทางหลวง
พิเศษระหว่างเมืองสายกรุงเทพมหานคร-สุพรรณบุร 

การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งทางบกที่มี
ประส ิทธ ิภาพมีความจำเป็นเพื ่อรองรับปริมาณการ
เดินทางและขนส่งที่เพิ่มมากขึ้น จากการเปลี่ยนแปลง
สภาพเศรษฐกิจและสังคม สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน ของยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี และ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่
เศรษฐกิจ เพื่อกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคของประเทศ
ไทย ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ  
โลจิสติกส์ และยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศ
เพื ่อการพัฒนา ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่ 12 ในการ
เชื ่อมโยงเมืองหลักของภูมิภาค และพื ้นที ่พัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน บริเวณประตูการค้าระหว่าง
ประเทศ 

 
นโยบาย : พัฒนาโครงข่ายเชื ่อมโยงระหว่าง

ประเทศ 
การพัฒนาการจราจรและขนส่งให ้ม ีความ

คล่องตัวรวมถึงการวางรากฐานของการพัฒนาและรองรับ
การค้าระหว่างประเทศที่เพิ ่มมากขึ้น การก่อสร้างทาง
รถไฟเพื่อเชื่อมต่อกับประเทศสหภาพเมียนมาร์จากอำเภอ
ไทรโยคไปอำเภอสังขละบุรีที่ด่านเจดีย์สามองค์ จังหวัด
กาญจนบ ุร ี  ซ ึ ่ งม ีนโยบายการพ ัฒนาให ้ เป ็นตลาด 
สินค้าส่งออกที ่สำคัญในอนาคต การก่อสร้างถนนสาย
กาญจนบุรี-ทวาย ตอน บ.พุน้ำร้อน-ชายแดนไทย-ประเทศ
สหภาพพม่า (บ.แม่ธะมี่) และการปรับปรุงถนนเดิมจาก
ด ่านชายแดนเจด ีย ์สามองค์ -อำเภอเม ือง จ ังหวัด
กาญจนบุรี และถนนจากด่านชายแดนสิงขร-อำเภอเมือง 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความ
สะดวก กฎระเบียบ หน่วยงานเชิงบูรณาการต่าง ๆ จะ
ช่วยให้เกิดความสะดวก คล่องตัว ลดต้นทุนการขนส่ง 
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และสร้างโอกาสในการเพิ่มมูลค่าสินค้าต่าง ๆ สอดคล้อง
กับ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแขง่ขัน 
ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ และยุทธศาสตร์
ความร ่วมมือระหว ่างประเทศเพ ื ่อการพัฒนา ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

นโยบาย : จัดตั้งศูนย์รวมและกระจายสินค้าเพื่อ
โยงการขนส่งสินค้าระหว่างระบบ 

พัฒนาพ ื ้ นท ี ่ อ ำ เ ภอนครหลว ง  จ ั งห วั ด
พระนครศรีอยุธยา เป็นศูนย์กลางหรือเป็น Hub หลัก
ขนาดใหญ่ที ่เน้นในเรื ่องเครือข่าย โดยต้องเชื ่อมต่อกับ
จังหวัดกาญจนบุรีและสุพรรณบุรีที่จะพัฒนาเป็น Special 
Area Zone ซึ่งสนามบินสุวรรณภูมิ ท่าเรือกรุงเทพฯ และ
ท่าเรือแหลมฉบัง ต้องดำเนินการขยายโครงข่ายทาง
รถยนต์ ทางรถไฟ ทางน้ำและสนามบินท่ีจะรองรับ ปฏิรูป
กฎหมายที ่เอื ้ออำนวยต่อโลจิสติกส์ ให้เป็น Unicore 
Center และมีการบริการครบวงจรเบ็ดเสร็จในขั้นตอน
เดียว และพัฒนาพื ้นที ่จ ังหวัดประจวบคีร ีข ันธ์ (บาง
สะพาน) เป็น Hub ในการขนส่งวัตถุดิบ เชื้อเพลิง และ
สินค้า ที่ต้องประสานโครงข่ายกับท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือ
ระนอง และสร้างโครงข่ายการขนส่งสินค้ามายังท่าเรือ
ประมงชายฝั่ง และบริเวณรอบอ่าวไทย ประกอบกับการ
สร้างโครงข่ายทางบกให้พร้อม รองลงมาคือทางรถไฟ เพื่อ
เชื่อมต่อกับศูนย์กลางท่ีระนองเพื่อกระจายสินค้าต่อไป 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความ
สะดวก กฎระเบียบ หน่วยงานเชิงบูรณาการต่าง ๆ จะ
ช่วยให้เกิดความสะดวก คล่องตัว ลดต้นทุนการขนส่ง 
และสร้างโอกาสในการเพิ่มมูลค่าสินค้าต่าง ๆ สอดคล้อง
กับ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแขง่ขัน 
ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 

นโยบาย : พัฒนาระบบรางในเส้นทางสายหลัก
เพื่อให้เกิดดุลยภาพในการขนส่ง 

พัฒนาระบบรางคู่เพื ่อการเดินทางและขนส่ง
สินค้าทางรถไฟให้เชื ่อมโยงและเข้าถึงพื ้นที ่ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ได้แก่ การก่อสร้างรถไฟรางคู่ช่วงสถานี
ลพบุรี – ชุมทางบ้านดารา ช่วงสถานีเพชรบุรี – สถานีหัว
หิน และช่วงสถานีประจวบคีรีขันธ์ – ชุมพร ก่อสร้างทาง
รถไฟสายมหาชัย-ปากท่อ (ต่อเนื่องโครงการรถไฟฟ้าสาย
สีแดงจากรังสิต-มหาชัย) และสายไทรโยค-สังขละบุรี 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความ
สะดวก กฎระเบียบ หน่วยงานเชิงบูรณาการต่าง ๆ จะ
ช่วยให้เกิดความสะดวก คล่องตัว ลดต้นทุนการขนส่ง 
และสร้างโอกาสในการเพิ่มมูลค่าสินค้าต่าง ๆ สอดคล้อง

กับ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแขง่ขัน 
ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 

นโยบาย : เพิ่มขีดความสามารถของการขนส่ง
สินค้าทางน้ำ 

ปรับสภาพลำน้ำเพื่อพัฒนาทางเดินเรือในแม่น้ำ
เจ้าพระยาไปถึงจังหวัดนครสวรรค์ และพิจิตร ปรับสภาพ
ลำน้ำเพื่อพัฒนาทางเดินเรือในแม่น้ำแม่กลอง ไปถึงอำเภอ
เมือง จังหวัดราชบุรี การก่อสร้าง ปรับปรุงสถานีขนส่งสินค้า
ทางลำน้ำที ่อำเภอป่าโมก และอำเภอนครหลวง การ
พัฒนาการขนส่งทางทะเลบริเวณท่าเรือ และโครงข่าย
ถนนที ่ เช ื ่อมโยงกับท่าเร ือ ได้แก่ ท่าเร ือบางสะพาน 
และท่าเรือเพชรบุรีเทอร์มินอล เชื่อมต่อทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม)  ช ่วงทางท ี ่ควรได ้รับ 
การแก้ไข ได ้แก่ ถนนที ่ เช ื ่อมต่อระหว่างท่าเร ือกับ 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 เพราะเป็นเส้นทางที่ตัดผ่าน
ชุมชนโดยเฉพาะกรณีท่าเรือบางสะพาน ส่วนท่าเรือ
สมุทรสงครามจะเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 

เพื่อให้การคมนาคมขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร มี
ทางเลือกที่เหมาะสมซึ่งจะประหยัดค่าขนส่ง ประหยัด 
เวลา และสะดวกสบาย ต้องมีบริการการเชื่อมโยงระบบ
การคมนาคมขนส ่ งท ี ่ เช ื ่ อมโยงต ่อก ันได ้สะดวก 
(Multimodal Transport) ทั้งทางถนน ทางรถไฟ ทางน้ำ 
และทางอากาศ ทั้งนี ้จำเป็นต้องมีนโยบายสนับสนุนทั้ง
ด้านสาธารณูปโภค การบริหารการจัดการและการบริการ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

นโยบาย : เพิ่มขีดความสามารถของการขนส่ง
สินค้าทางอากาศ 

การพัฒนาสนามบินหัวหิน เพื ่อรองรับการ
เดินทางและการขนส่งสินค้า เป็นโครงการที่อยู่ในแผนการ
พัฒนาของกรมท่าอากาศยานในระยะ 5 ปี ช่วงที่ 3 แต่
การพัฒนาโครงการต่าง ๆ ใช้งบประมาณสูง และต้องผ่าน
กระบวนการการพิจารณาอนุมัติโครงการหลายขั้นตอน 
และใช้เวลานาน มีผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ และ
หน่วยงานที ่เกี ่ยวข้อง รวมทั ้ง การเปลี ่ยนแปลงทาง
การเมืองส่งผลต่อการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ 
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3.8 สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
สามารถสรุปสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง ศักยภาพ 

ปัญหาและแนวโน้มของแต่ละประเภทได้ดังนี ้
การบร ิการด ้านการศ ึกษา ภาคลางม ีการจัด

การศึกษาครบในทุกระดับ ตั้งแต่ก่อนประถมศึกษาจนถึง
ระดับอุดมศึกษา และมีการกระจายตัวอย่างทั่วถึง ระดับ
การศึกษาจะตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองและอำเภอรอบนอก
ของทุกจังหวัด ขณะที่มหาวิทยาลัยกระจายตัวอยู่ทั่วทั้ง
ภาค โดยเฉพาะในตอนบนและตอนกลางของภาค  

สภาพการปัญหาในการบริการด้านศึกษาของภาค
กลาง ได ้แก่ การกระจุกต ัวของบร ิการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา พบว่ายังมีการ
ให้บริการกระจุกตัวในพ้ืนท่ีเมืองหลัก  

จังหวัดที ่ถ ือว่าเป็นศูนย์กลางการบริการทาง
การศึกษาหลัก คือ จังหวัดเพชรบุรี กาญจนบุรี ซึ่งเป็น
พ ื ้นท ี ่ท ี ่ม ีพร ้อมส ูง โดยเฉพาะในระด ับอ ุดมศ ึกษา 
ศูนย์กลางรอง ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ
สุพรรณบุรี 

การบริการด้านสาธารณสุข ภาคกลางมีสถาน
บริการสาธารณสุขกระจายตัวในทุกพื้นที่ของภาคกลางทั้ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลของรัฐ 
ทุกสังกัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั ่วไป และ
โรงพยาบาลชุมชน รวมถึงโรงพยาบาลเอกชนซึ่งสถาน
บริการสาธารณสุข  

สภาพการปัญหาในการบริการด้านสถานบริการ
สาธารณสุขของภาคกลาง ได้แก่ ความไม่เพียงพอของ
บุคลากร โดยเฉพาะทันตแพทย์พบว่ามีพื้นที่บางแห่งยังมี
ท ันตแพทย ์ไม ่เพ ียงพอ จำที ่จะต ้องเพ ิ ่มจำนวนให้
สอดคล้องกับจำนวนประชากร และความต้องการการใช้
บริการของประชาชน 

จังหวัดที่ถือเป็นศูนย์กลางหลักภาค ทางด้าน
การบร ิ ก ารสาธารณส ุ ข  ไ ด ้ แ ก ่  จ ั งหว ั ดสระบ ุ รี  
พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี และสุพรรณบุรี เนื่องจากเป็น
ศูนย์กลางทางด้านการบริการ วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
สถานพยาบาลและบุคลากรที่มีความพร้อมสูง และมีความ
พร้อมค่อนข้างสูง เนื่องจากเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลศนูย์
ของภาค 

โครงสร้างพื ้นฐาน ภาคกลางมีโรงไฟฟ้าที่
ดำเน ินการผล ิตพล ั งงานไฟฟ ้า จำนวน 157 แห่ ง 
ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย จำนวน 7 แห่ง โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ จำนวน 27 แห่ง 
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 74 แห่ง โรงไฟฟ้า
พลังงานลม จำนวน 1 แห่ง โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 
จำนวน 19 แห่ง โรงไฟฟ้าชีวมวล จำนวน 26 แห่ง 
โรงไฟฟ้าถ่านหิน จำนวน 2 แห่ง กำลังการผลิตติดตั้งรวม 

12,718.46 เมกะวัตต ์ และแหล่งผล ิตก๊าซธรรมชาติ  
1 แห่ง  

อย่างไรก็ตามในปัจจุบันภาคกลาง 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
พลังงานทดแทนในภาคกลาง และเป็นประตูทางด้าน
พลังงานเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน 

การติดตามสถานการณ์ด้านสาธารณณูโภค
และสาธารณูปการเปรียบเทียบกับผังภาค 2600 
 การติดตามด้านนโยบาย 
 นโยบาย : การขยายโครงสร้างพื้นฐานระบบ 
สื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยี 
 การดำเนินการขยายโครงสร้างพื้นฐานบริการ
โทรคมนาคมออกสู่ระดับหมู่บ้าน ให้ประชาชนทุกหมู่บ้าน
ในภาคกลาง ได ้ต ิดต ่อส ื ่อสารทางโทรศัพท์ในราคา
ประหยัด อ ีกท ั ้ งม ีการจ ัดหลักส ูตรฝ ึกอบรมการใช้ 
Computer และประ โยชน ์ จากการ ใช ้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและโทรคมนาคม ให้กับประชาชนทั ่วไปที่
โรงเรียน วัด และ อปท. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการใช้
งานบริการอินเตอร์เน็ต โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนได้เข้าถึง
แหล่งข้อมูล ลดการเดินทางและขยายบริการอินเตอร์เน็ต
ให้ท่ัวถึงตามตลาดโลกและเป็นไปตามกลไกตลาด อย่างไร
ก็ตามในพื้นที่บางแห่งยังมีข้อจำกัดของการเข้าถึงการ
ให้บริการและคุณภาพการใช้งานในพ้ืนท่ีห่างไกล 

นโยบาย : การพัฒนาเม ืองศ ูนย ์กลางทาง
การศึกษา 
 การพัฒนาเมืองศูนย์กลางการศึกษาในด้านที่
สามารถส่งเสริมศักยภาพการพัฒนาภาคเกษตรกรรม 
อุตสาหกรรมและการบริการ มีการกำหนดนโยบาย และ
มาตรการที่พัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาของประชากรทั้ง
ในและนอกระบบโรงเร ียน รวมถึงการกระจายการ
ให้บริการด้านการศึกษาให้ทั ่วถึงกับประชากรทุกกลุ่ม 
ตั้งแต่การศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึงระดับอุดมศึกษา โดยมี
มาตรการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาด้านการศึกษาภายใน
ภาค เช่น การจัดการศึกษา เพื่อเป็นการรองรับทั้งทางด้าน
กำลังแรงงานและสาขาวิชาชีพที ่เกี ่ยวข้อง โดยเฉพาะ
สถาบันการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ได้แก่ 
ปวช. และ ปวส. มีการจัดหลักสูตรที่สอดรับตามความ
ต้องการของภาคอุตสาหกรรม โดยให้จังหวัดสระบุรีเป็น
ศูนย์กลางการศึกษาประเภทวิชาชีพ การให้ทุนการศึกษา 
สถาบันการศึกษามีการทำข้อตกลงร่วมกับผู้ประกอบการ 
ในการรับนักเรียนโดยเฉพาะสาขาวิชาชีพเข้าทำงาน เป็น
ต้น อย่างไรก็ตามจำเป็นจะต้องมีการส่งเสริมและพัฒนา
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ศักยภาพของสถาบันการศึกษาในการพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาเพื่อรองรับแรงงานในอนาคต รวมถึงพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ บุคลากร และด้านวิชาการอย่าง
ต่อเนื่องและเหมาะสม 

นโยบาย : จัดหาแหล่งผลิตและจัดหาพลังงาน 
 การจัดหาแหล่งผลิตและจัดหาพลังงานในภาค
กลาง ต ้องม ีการจัดหาพลังงานให้เพ ียงพอต่อความ
ต้องการภายในภาค เพราะพลังงานเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจของภาค โครงสร้างพื้นฐานในการ
ผลิตและจัดหาน้ำมันเชื ้อเพลิง ได้แก่ โรงกลั ่นน้ำมัน 
ท่าเรือขนส่งน้ำมัน ท่อส่งน้ำมัน และคลังน้ำมัน เป็นต้น 
โครงสร้างพื้นฐานในการผลิตและจัดหาก๊าซธรรมชาติ 
ได้แก่ โรงแยกก๊าซธรรมชาติ และท่อก๊าซธรรมชาติ เป็น
ต้น ในขณะที ่โครงสร้างพื ้นฐานในการผลิตและจัดหา
พลังงานไฟฟ้า ได้แก่ โรงไฟฟ้า ระบบโครงข่ายสายส่ง
ไฟฟ้า ระบบโครงข่ายเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า และ
สถานีไฟฟ้า เป็นต้น 

นโยบาย : การผลิตและจัดหาพลังงานทดแทน 
 การผลิตและจัดหาพลังงานทดแทนในภาคกลาง 
มีการสนับสนุนและส่งเสริมในการพัฒนาพลังงานทดแทน
เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ภาค การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนท่ีมี
ศักยภาพสูง เช่น แสงอาทิตย์ พลังน้ำ ลม และชีวมวล 
(เศษวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร และขยะมูลฝอย) รวมทั้ง
การจัดหาพลังงานทดแทน เพราะในระยะยาวพลังงาน
สิ้นเปลือง เช่น น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติใช้แล้วย่อมหมดไปใน
ที่สุด อีกทั้งการส่งเสริมการพัฒนาไฟฟ้าพลังงานทดแทน 
สำหรับการใช้งานระดับบ้านเรือนที่อยู่อาศัยและโรงงาน 
โดยการสนับสนุนให้ชุมชนร่วมเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าที่ผลิต
จากพลังงานทดแทน 
 ในการผลิตพลังงานทดแทน ควรมีการกำหนด
พื ้นที ่เพาะปลูกพืชที ่มีศักยภาพในการใช้เป็นพลังงาน
ทดแทน เช่น มันสำปะหลัง อ้อย ข้าวโพด เป็นเอธานอล 
เพื ่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตก๊าซโซฮอล  ในจังหวัด
สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี และเพชรบุรี เป็นต้น 
พร้อมท้ังมาตรการสนับสนุนและช่วยเหลือให้เหมาะสมกับ
ทรัพยากรพลังงานในพ้ืนท่ี  

 นโยบาย : ส่งเสรมิการเป็นเมืองศนูย์การแพทย์
เฉพาะทางและศูนย์สุขภาพระดับภูมิภาค 
 ภาคกลางม ีการพ ัฒนาด ้านการเป ็นเม ือง
ศูนย์กลางสุขภาพแห่งเอเชียในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
และเพชรบุรี เนื่องจากที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของ
ภาคกลางอยู ่ต ิดกับชายแดนประเทศเพื ่อนบ้านและ
สามารถติดต่อเชื่อมโยงกับภาคอื่นและกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ทำให้มีศักยภาพในการพัฒนาด้านการเป็น
เมืองศูนย์การแพทย์เช่ือมต่อกับภาคอื่นและประเทศเพื่อน

บ้าน ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ครอบคลุม 
ตั้งแต่การให้การรักษาพยาบาลไปจนถึงการดำเนินธุรกิจ
เกี ่ยวกับบริการสุขภาพ และกระจายสถานบริการ ให้
ครอบคลุมพื ้นที ่ระดับชุมชน หมู ่บ ้าน ตำบล อำเภอ 
และจังหวัดและมีการกระจายศูนย์ส ่งต่อผู ้ป ่วยที ่มี
ประสิทธิภาพภายในภาค 
 
3.9 สรุปประเด็นสถานการณ์และ
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง  
3.9.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ีส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ 

จากการวิเคราะห์และบูรณาการข้อมูลระหว่าง
สาขาในการพัฒนาภาค จากหลากหลายประเด็นในการ
พัฒนา ทั้งในระดับนโยบายและผลการดำเนินการที่เกดิขึน้ 
สามารถระบุถึงการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการพัฒนาภาค 
โดยผลการบูรณาการการวิเคราะห์เป็นดังนี้ 

1) สถานการณ์โลก 
 บริบทการพัฒนาของโลก ทั้งในด้านการ

วิจ ัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเกิดสาขา
อุตสาหกรรมผสมผสานการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่
ตอบสนองความต้องการในภาคการผลิต การบริการ และ
พฤติกรรมของผ ู ้บร ิโภคที ่ เปล ี ่ยนไปในห้ากลุ ่มหลัก 
ได้แก่ กลุ่มอาหาร เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ กลุ่ม
สาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ กลุ่ม
เครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่
ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่าง ๆ ปัญญา 
ประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว กลุ่มอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ วัฒนธรรมและบริการที่มีมูลค่าสูง ซึ่งมนุษย์จะ
สามารถเข้าถึงข้อมูลและองค์ความรู้ได้อย่างไร้ขีดจำกัด 
เทคโนโลยีจะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพชีว ิตให้  
ดีขึ้น แรงงานมีพัฒนาทักษะและเป็นที่ต้องการของตลาด 
แรงงาน 

การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อย่างก้าวกระโดดเป็นกุญแจสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม และเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนในสังคมทุก
เพศ ทุกวัย แนวโน้มจากการพัฒนาดังกล่าวยังส่งผลต่อ
ประเทศท้ังในมิติเศรษฐกิจ สังคม  

การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมีประสิทธิภาพ สามารถขับเคลื่อนประเทศไทย
ไปสู่เศรษฐกิจสังคมฐานความรู้และเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีได้ร ับการพัฒนาให้สมดุลทั ้งปริมาณและ
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คุณภาพ ลดการพึ่งพิงผลิตภัณฑ์อุปกรณ์และเทคโนโลยี
จากต่างประเทศ ประชาชนได้รับประโยชน์จากการลงทุน
ด้านการวิจัยและพัฒนา ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมี
ความรอบรู้และความสามารถด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และนวัตกรรมเพิ่มขึ้น รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว 
มีระบบภูมิคุ ้มกันในตัวที่ดีและสามารถใช้วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เป็นประโยชน์ต่อการดำรง 
ชีวิตของตนเอง การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด ควรมีการคำนึงถึงประเด็น
สำคัญหลายประเด็นที่มีผลต่อการวางแผนนโยบายของ
ภาคในแต่ละส่วนพื้นที่ของประเทศ โดยให้ความสำคัญถึง
การเปลี่ยนแปลงของบริบทการพัฒนาในสังคมโลก การ
เปลี ่ยนแปลงที ่เกิดจากการรวมตัวของประชาคมกิจ
อาเซียน ความพร้อมในการรองรับการเกิดนวัตกรรมแบบ
ก้าวกระโดดของทุกภาคส่วน บริบทการเปลี่ยนของบริบท
ด ้านประชากร พล ังงาน อาหาร และส ิ ่ งแวดล ้อม 
สถานการณ์ด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ไปจนถึง
แรงงานในทุกระดับอีกด้วย 

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
เป็นพิเศษจากภาวะของโรคภัยไข้เจ็บตามวัย อย่างไรก็
ตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะส่งผลต่อการวางแผนของ
ผังภาคในอนาคตที่ต้องเน้นการสร้างเสริมมาตรฐานของ
การบริการสาธารณสุข และประสิทธิภาพในการให้บริการ
ที่ทั่วถึง และมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
รวมไปถึงระบบโครงสร ้างพื ้นฐานการเดินทาง การ
คมนาคมขนส่งร ูปแบบใหม่ที ่เหมาะสม รูปแบบและ
สภาพแวดล้อมเมืองที่ต้องมีความพร้อมในการให้ความ
สะดวก และป้องกันประเด็นปัญหาอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้น 
เช่น ปัญหาอาชญกรรมกับผู้สูงวัย ซึ่งเป็นปัญหาสังคมที่
ต้องตระหนักถึงให้มาก นอกจากนี้ยังพบการเกิดความ
เหลือมล้ำในมิติต่าง ๆ อันเป็นผลจากความแตกต่างด้าน
รายได้ ความรู้ ทักษะ การเข้าถึงด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ทางเทคโนโลย ี และการเปล ี ่ยนแปลงว ิถ ีช ีว ิตและ
วัฒนธรรม เนื่องจะได้รับอิทธิพลจากกระแสวัฒนธรรมโลก 

ส่งผลต่อการเปลี ่ยนแปลงวิถีชีวิต ทัศนคติ ความเช่ือ 
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การเรียนรู้และการบริโภคใน
รูปแบบต่าง 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 ์ส ิ ่ งแวดล ้อมโลก การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ส่งผล
กระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและกิจกรรม
ของมนุษย์เพิ ่มมากขึ ้น การเปลี ่ยนแปลงภูมิอากาศ 
ส่งผลต่อความเป็นอยู ่ วิถีชีวิต และการดำรงชีพ ทั้งนี้  
การมุ่งลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ต่อจังหวัดในภาคกลางทั้งในเชิงกายภาพและกิจกรรม 
น ับเป ็นส ิ ่ งสำค ัญท ี ่ต ้องคำน ึงถ ึง โดยการปร ับลด 
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง (Mitigation) และการ
ปร ับต ัวเพ ื ่อรองร ับการเปลี ่ยนแปลง (Adaptation)  
ภายใต้แนวทางการพัฒนาอย่างยั ่งย ื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
ประโยชน์ท่ีดิน การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศทำให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงของฤดูกาลโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฤดูฝน ซึ่งเป็น
ช่วงเวลาที่พื้นที่เกษตรกรรมต้องการน้ำ การมาถึงของฤดู
ฝนที ่ล ่าช้าทำให้เกิดผลกระทบต่อการทำเกษตรกรรม 
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 และความเข้มแข็งในพ้ืนท่ีอย่างยั่งยืน 

การเปล ี ่ยนแปลงภ ูม ิอากาศย ังส ่งผล
ทางอ้อมต่อการพัฒนาพื้นที่เมืองและการผังเมือง โดย
ประเด็นความสำคัญที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เพื่อส่งผลให้เกิดการตระหนักถึงความสำคัญ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ พื ้นที่อนุรักษ์ธรรมชาติ 
เช่น แหล่งต้นน้ำ หรือพื้นที่ชุ่มน้ำ พื้นที่ชายฝั่งทะเล ซึ่ง

ได้รับการให้ความสนใจที่ส่งต่อปถึงกลไกการดูแลมลพิษ 
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
เชื่อมโยงกับพ้ืนท่ีภาคอื่น ๆ ไปจนถึงประเทศเพื่อนบ้าน 

ทั ้งนี ้ในการสื ่อสาร ระบบสื ่อสารและ
เทคโนโลยีจะต้องมีความทันสมัยและยืดหยุ ่นกว่าเดิม 
เพื่อให ้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 
 ความตกลงห ุ ้ นส ่ วนทาง เศรษฐกิ จ 
Regional Comprehensive Economic Partnership 
(RCEP) กรอบการเจรจา RCEP เป ็นความตกลงที ่มี
คุณภาพและทันสมัย บนผลประโยชน์ร่วมกันอย่างรอบ
ด้านในการสนับสนุนการขยายการค้าและการลงทุนใน
ภูมิภาค รวมทั้งส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน เป็นระบบการค้า
เสรีที่ใช้กฎระเบียบเดียวกันของภาคีทั้งหมด 16 ประเทศ 
นอกจากนี้ ยังเป็นไปเพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจของอาเซียน
เข้ากับเศรษฐกิจโลก (Global Supply Chain) ครอบคลมุ
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ทุกประเด็นที่ประเทศไทยเคยทำความตกลงไว้แล้วใน
กรอบภูมิภาคและทวิภาคีต่าง ๆ  โดยเงื่อนไขที่ผ่อนปรน
มากขึ้น หรือขจัดมาตรการทางภาษี มาตรการอื่นใดที่
ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำ ตลอดจนการพัฒนาที่ยั่งยืน แต่
ผลการประชุมที ่ผ ่านมายังไม่สามารถหาข้อสรุปเรื ่อง
รูปแบบการเปิดตลาดได้ เนื่องจากระบบหรือกฎหมายที่
ดูแลเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา และการแข่งขันของประทศ
สมาช ิก 16 ประเทศ ประเทศสมาช ิกอาเซ ียนให้
ความสำคัญกับ ECEP มาก เนื่องจากเป็นความตกลงเขต
การค้าเสรีซ้อนความตกลงการค้าเสรีเดิมที่มีอยู่แลว้ ดังนั้น
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
ด้านต่าง ๆ กับอาเซียน 
 OBOR มีการพัฒนาโครงข่ายเชื ่อมโยง
ระหว่างประเทศ และเส้นทางเพิ ่มเติมที ่จะเชื ่อมต่อ 
กับ 2 ระเบียงเศรษฐกิจสำคัญ ซึ ่งการลงทุนของจีน 
กับประเทศพัฒนาแล้วตามเส ้นทางสายไหมใหม่ มี
แนวโน้มจะช่วยให้การดำเนินงานตามแผนแม่บทว่าด้วย
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
ไปในพื ้นที ่เหล่านั้น การพยายามร่วมมือพัฒนากันใน 
ระบบอุตสาหกรรมในการผลิต ทั้งด้านวัตถุดิบ แรงงาน 
เครื่องจักร เทคโนโลยี การบรรจุหีบห่อ การขนส่งและการ

กระจายส ินค ้า ตลอดจนกลไกด ้านภาษ ี  และการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลที่สนับสนุนด้านการเช่าที่ดินเพื่อการ
พาณิชย์และอุตสาหกรรม เป็นต้น 
 ในด ้านการคมนาคมม ีการบ ูรณาการ
เส้นทางคมนาคมเข้ากับแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งการค้า
เศรษฐกิจชายแดน เพื่อส่งเสริมให้เกิดความคล่องตัวและ
สะดวกในการเดินทาง และปลอดภัย นอกจากนี ้ยังมี
โครงการโครงข่ายระบบสายส่งไฟฟ้าอาเซียน (Grid) และ
โครงการเชื่อมโยงท่อก๊าซธรรมชาติอาเซียนกับเมียนมาร์  
ซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นคงและทางเลือกด้านพลังงานของ
ประเทศและภาคได้มากข้ึนอีกด้วย 
 การศึกษาและการสาธารณสุข เป็นอีกส่วน
หนึ่งของผลความร่วมมือที่เกิดขึ้นจากประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน โดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดน ซึ่งมีการเดินทางมา
ร ับการบริการจากประเทศเพื ่อนบ้าน ทำให้มีความ
จำเป็นต้องให้ความสนใจและเพิ ่มประสิทธิภาพของ
ประชากรกลุ่มนี้ รวมทั้งการระมัดระวังประเด็นด้านพาหะ
หรือเช้ือโรคติดต่อในบางชนิดที่อาจแพร่สู่กันได้ 
 ทั้งนี้ในประเด็นด้านสังคมวัฒนธรรมที่เริ่มมี
การเข้ามาของประชากรชาวต่างชาติ ทำให้บางส่วนของ
ภาคมีการเปลี่ยนแปลงของย่านและกลุ่มชาติพันธ์ในพื้นท่ี 
โดยเริ่มมีการรวมกลุ่มของประชากรชาวต่างชาติ ซึ่งอาจ
เกิดปัญหาด้านสังคมและอาชญากรรม หรือปัญหาความ
เหลื่อมล้ำทางสังคมตามมาได้ 
 โครงการ พัฒนาความ ร่ 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
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ของ 5 ประเทศ คือ กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม และ
ไทย โดยเน้นเศรษฐกิจท่ียั่งยืน 
 ความริเร ิ ่มอ่าวเบงกอลสำหรับความ
ร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ 
(BIMSTEC) ส ่งเสริมความร่วมมือ 9 สาขา ด้านการ 
ลงทุน อุตสาหกรรม เทคโนโลยี การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ การท่องเที่ยว การเกษตร พลังงาน การขนส่ง และ
สาธารณูปโภค ของสมาชิก 7 ประเทศ ความร่วมมือ
ดังกล่าวทำให้ความชัดเจนในการพัฒนาโครงการตามแผน
ด้านการคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์มีความชัดเจน
และมีน้ำหนักมากขึ้น จากบทบาทความเป็นศูนย์กลางของ
พื้นที่ รวมไปถึงภาพความร่วมมือในด้านการค้าและการ
ลงทุน จากตลาดกลุ ่มอาเซียนไปสู ่ตลาดเอเชียและ
ตลาดโลก ผ่านช่องทางการสนับสนุนและความร่วมมือที่
หลากหลายขึ้น โดยในทางอ้อมความรู้ความเข้าใจทางด้าน
เทคโนโลยี วิทยาการ และรายละเอียดด้านความพร้อมด้น
อื่น ๆ จะได้รับผลกระทบให้รีบเร่งพัฒนา หรือมีความ
ชัดเจนมากขึ้นจากโครงการนี้อีกด้วย 

3) นโยบาย ย ุทธศาสตร ์  และแผนงาน
โครงการสำคัญ 
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มีรายละเอียดยุทธศาสตร์
ที ่ เก ี ่ยวข้องกับการพัฒนาภาคอยู ่ 3 ยุทธศาสตร์ คือ 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม และยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความ
เติบโตบนคุณภาพชีว ิตที ่เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม ซึ่ง
ปรากฏเป็นรายละเอียดของประเด็นการพัฒนาพื้นที่เมอืง
และชนบทของภาค ที่สำคัญหลายๆ ด้าน ทั้งด้านพัฒนา
พ ื ้นท ี ่ อ ุตสาหกรรม และให ้ความสำค ัญก ับพ ื ้นที่
เกษตรกรรมควบคู่ไปกับการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ
และ เม ื อ ง  โดย เป ็ นพ ื ้ นท ี ่ ท ี ่ เ ช ื ่ อม โย งก ั บพ ื ้ นที่
กรุงเทพมหานครและเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน การ
พัฒนาเมืองศูนย์กลางและการกระจายความเจริญไปใน
พื้นที่ต่าง ๆ โดยรอบในภาคอย่างท่ัวถึง 

การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งระบบรางเช่ือมต่อ
กับเมืองศูนย์กลางความเจริญทั ่วประเทศ ที ่ส ่งผลต่อ
รูปแบบการเดินทาง และการขนส่งสินค้า หรือเครือข่าย
ระบบโลจิสติกส์ทั ้งหมด ทั ้งในภาค พื ้นที ่ต่อเชื ่อมทั้ง
ประเทศ และประเทศเพื่อนบ้าน ยุทธศาสตร์ชาติยงัส่งผล
ต่อการให้ความสำคัญต่อระบบสังคมวัฒนธรรม และชีวิต
ความเป็นอยู่ของประชาชนหลากหลายด้าน ทั้งด้านการ
พัฒนาการสาธารณสุข การพัฒนาด้านการศึกษา การ
ค้นคว้าวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ การบริหารวิชาการและ
การวิจัย โครงสร้างพื้นฐานที่ต้องคำนึงถึงในการใช้งาน 
และให้บริการที ่ครอบคลุมและเท่าเทียมทั ้งผู ้ส ูงอายุ  
และผู้ด้อยโอกาส การพัฒนาระบบพื้นที่สาธารณะที ่มี

ประโยชน์สะท้อนถ ึงการให ้ค ุณค ่าความสำค ัญต่อ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในภาค 

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

ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) โมเดล
การพัฒนาเศรษฐกิจโดยรัฐบาล ช่วยกระตุ้นและเร่งการ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ ภาคอุตสาหกรรม และภาคการ 
เกษตรอย ่างช ัดเจน โดยเป ็นการพัฒนาที ่ เน ้นการ
เปลี่ยนแปลงสู่อนาคตของประเทศไทย ซึ่งที ่ผ่านมาได้  
ม ีการบ ูรณาการให ้เก ิดความกระช ับและชัดเจนใน
รายละเอียดของโครงการที่สอดรับตามผังภาค โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งลักษณะของการบูรณาการโครงการเพื่อสอดรับ
กับงบประมาณแบบบูรณาการ ทำให้เกิดกระแสการ
แข่งขันและการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม และเทคโนโลยีที่
ส่งผลต่อกระบวนการการผลิต ซึ่งสะท้อนต่อถึงเทคโนโลยี 
การใช้พลังงานอย่างประหยัด ฉลาด สะอาด และมี
ทางเลือก ไปจนถึงกระแสการให้ความสำคัญต่อผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้จากนโยบายการ
ทวงคืนผืนป่า การเร่งรัดการพัฒนาการรักษาป่าต้นน้ำและ
แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนสภาพแวดล้อมที่มีผล
ต่อการพัฒนาเมือง ทั้งแหล่งน้ำ การบริหารจัดการดา้นภัย
พิบัติ โดยเฉพาะปัญหาน้ำท่วม ไปจนกระทั่งการเตรียม
ความพร้อมต่อแรงงานข้ามชาติ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
และการเข้ามาของสังคมดิจิทัล ซึ่งเป็นนโยบายที่สามารถ
เร่งให้เกิดการบูรณาการทางโครงการและผังปฏิบัติการ
ของภาคได้อย ่างม ีประส ิทธ ิภาพ และเหมาะสมกับ
ระยะเวลาที่เกิดขึ้น 

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
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ของการพัฒนาพื้นที่เมืองและชนบทอย่างครบถ้วนและ
ครอบคลุม 

ทั้ งนี้ แผนพ ัฒนาเศรษฐก ิจและส ังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 จะมีการเจาะจงแนวทางการพัฒนา
เมืองให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยระบุถึงการพัฒนาเป็น
ฐานเศรษฐก ิจช ั ้นนำ ซ ึ ่ งส ่ ง ผลต ่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
ประเด็นปัญหาที ่เกิดขึ ้นในพื ้นที ่ช ่วงเวลานั ้น  ๆ 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
องค์ประกอบต่าง ๆ ที่อยู ่ในพื ้นที ่คลัสเตอร์ ทั ้งผู ้ผลิต 
ต้นน้ำ-กลางน้ำ-ปลายน้ำ อุตสาหกรรมสนับสนุน สถาบัน 
การศึกษา สถาบันวิจัย องค์กรของรัฐและเอกชน รวมทั้ง
จะมีการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างบูรณาการในด้านต่าง 
ๆ 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) แผนงานการเพิ่มขีดความสามารถทาง
หลวงเพื่อเชื่อมโยงฐานการผลิตที่สำคัญของประเทศและ
เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยปรับปรุงถนนเช่ือมโยง
แหล่งเกษตรและแหล่งท่องเที ่ยว รวมถึงการปรับปรุง
โครงข่ายถนนระหว่างเมืองหลักและเชื ่อมเมืองหลักกับ
ด่านพรมแดนให้เป็น 4 ช่องจราจร การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านศุลกากร การก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่าง
เมืองในเส้นทางที่มีความจำเป็น ตลอดจนผลักดันการ
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พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งทางถนน เช่น 
จุดพักรถบรรทุก สถานีขนส่งสินค้า ศูนย์เปลี ่ยนถ่าย
ระหว่างการขนส่งทางรางกับทางถนน เพื่อให้เกิดระบบ
ขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ สามารถรองรับการค้า การ
ลงทุนที่จะสูงขึ้นจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

(3) แผนงานการพัฒนาโครงข่ายการขนสง่
ทางน้ำ โดยการพิจารณาความเหมาะสมในการพัฒนา
ท่าเรือลำน้ำและท่าเรือชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยและทะเล
อันดามัน เพื่อประโยชน์ในการขนส่งสินค้าทั้งภายในและ
ระหว่างประเทศ และเป็นการเปิดประตูการขนส่งด้านฝั่ง
ทะเลอันดามันท่ีสามารถเช่ือมโยงเป็นสะพานเศรษฐกิจกับ
ท่าเรือฝั ่งอ่าวไทย รวมทั้งเป็นทางเลือกในการขนส่งที่
ประหยัดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีใหม่  

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 

3.9.2 สรุปประเด็นสถานการณ์และแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลง  

จากสถานการณ์โลก ปัจจัยภายนอก และปัจจัย
ภายใน และผลการบูรณาการการวิเคราะห์ข้อมูลของการ
พัฒนาภาค สถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของ
ภาค จะยังดำเนินต่อไปตามแผนและกลยุทธ์ที ่ผังภาค 
ได้วางไว้ การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์การพัฒนาพืน้ที่
จะขึ้นอยู่กับบทบาทหน้าที่ของแต่ละภาค ที่มีผลมาจาก
การกระจายการพัฒนาจากเมืองศูนย์กลางหลักของ
ประเทศสู่หัวเมืองขนาดใหญ่ในระดับภาค ซึ่งคาดว่าจะมี
การให้ความสำคัญต่อภาคและพื้นที่ต่อเนื ่องมากขึ้นใน
การบูรณาการด้านพื้นที่ การพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ประเด็นด้านการผังเมือง รวมทั้งประเด็นการแก้ไขปัญหา 
การป้องกันและการเตรียมความพร้อมด้านภัยธรรมชาติ 
ด้านอุทกภัย ซึ ่งต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างกันใน
ระดับภาค ตั้งแต่ช่วงที่เป็นแหล่งต้นน้ำในภาคเหนือ พื้นท่ี

ราบลุ่มรองรับน้ำในภาคกลาง และพื้นที่ท่ีต้องมีการพัฒนา
ระบบชลประทานเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งอย่างภาค
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
สามารถสนับสนุนการพัฒนาในโครงการเชิงพื้นที่ด้านต่าง 
ๆ กับพ้ืนท่ีต่อเนื่องของแต่ละภาคได้อย่างดี 

การใช้ประโยชน์ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส ิ ่ งแวดล ้อม แต ่ละภาคของประเทศไทยม ีความ 
โดดเด ่นด ้านทร ัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อมที่
แตกต่างกัน เนื ่องจากลักษณะทางกายภาพ ส่งผลให้
ภาคเหนือ ภาคกลางด้านทิศตะวัน (ภาคตะวันตก) และ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในส่วนของเขาใหญ่ เทือกเขา
เพชรบูรณ์ เทือกเขาภูพาน เป็นฐานทรัพยากรป่าไม้เป็น
แหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญของประเทศไทย ที่หล่อเลี้ยง
ภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม ในพื้นที่ภาคกลางภาค
ตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีเป็นแหล่งปลูก
ข้าวหอมมะลิส่งออกท่ีใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ส่วนภาค
กลางเป็นภาคที่มีระบบชลประทานและความพร้อมด้าน
โครงสร้างพื้นฐานจึงก่อให้เกิดการตั้งถิ่นฐาน และการทำ
เกษตรกรรมเป็นอย่างมาก ส่งผลให้มีประชากรกรอาศัย
อยู่อย่างหนาแน่นเนื่องจากใกล้แหล่งงานและใกล้เมือง
ศูนย์กลางของประเทศ  

จากการเปลี ่ยนแปลงการใช้ประโยชน์
ที่ดินตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 – 2559 นั้นพบว่า พื้นที่ป่าไม้ใน
แต่ละภาคมีแนวโน้มลดลง มีการบุกรุกเพื่อทำเป็นพื้นที่
เกษตรกรรม รวมถึงเพื่อเป็นแหล่งท่องเที ่ยวและที ่พัก
นักท่องเที่ยว ส่วนพื้นที่เกษตรกรรมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก
การลุกล้ำพื้นท่ีป่า และพื้นที่เมือง ชุมชนสิ่งปลูกสร้าง และ
พื ้นที ่อุตสาหกรรม มีพื ้นที ่เพิ ่มขึ ้นจากการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะพื้นที่เมืองที่เปิดให้มีการจัดสรรบ้าน
เด ี ่ยวให้เก ิดการบร ิโภคพื ้นที ่ ในแนวราบขนาดใหญ่ 
ก่อให้เกิดปัญหาการกระจัดกระจายของเมืองตามมา ซึ่ง
ส่งผลกระทบในวงกว้าง สามารถสรุปได้ดังนี้ 



 

3-50 

(1) ผลกระทบต่อการวางผังพัฒนาเมือง 
ไม่อาจคาดการณ์ขอบเขตที่ดินที่จะขยายในอนาคต และ
ไม่สามารถคาดการณ์ทิศทางการเติบโตของเมืองว่าเป็นไป
ตามแผนหรือผังการพัฒนาพ้ืนท่ีหรือไม่ ปัจจัยให้ค่าใช้จ่าย
การลงทุนการจัดสรรและราคาขายมีระดับสูงกว่าควรจะ
เป็นซึ่งผลักดันให้ระดับราคาที่อยู่อาศัยโดยรวมในตลาด
สูงขึ้น การขาดความเชื่อมโยงระหว่างการใช้ที่ดินกับการ
คมนาคมและขนส่ง และประเด็นสำคัญคือ การทำลาย
โครงสร้างพื้นฐานทางธรรมชาติและพื้นที่การเกษตร จะ
สูญเสียพื้นที่การเกษตรหรือพ้ืนท่ีควรค่าแก่การสงวนรักษา 
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 ึง การ
เปลี่ยนแปลงภาวะภูมิอากาศและคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

(3) ผลกระทบด้านการเกษตรและด้าน
อุทกภัย การกระจัดกระจายของเมือง ที่ดินมากกว่าร้อย
ละ 70 เป็นพื้นที่การเกษตร ซึ่งมีลักษณะเป็นที่ลุ่มซึ ่งมี
บทบาทการเป็นพื้นที่กักเก็บและรองรับน้ำตามธรรมชาติ
จะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง จะเกิดปัญหาอุทกภัยโดย
ที่เมืองไม่อาจคาดการณ์ได้ เช่น การไหลท่วมของน้ำผิวดิน
ในบริเวณที่ตั้งของชุมชน และการไหลบ่าอย่างรุนแรงของ
น้ำฝนในช่วงฤดูน้ำหลาก 

(4) ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ การกระจัด
กระจายของเมืองอาจส่งผลเชิงบวกทางเศรษฐกิจใน
ช่วงแรกของการพัฒนาเนื ่องจากการลงทุนโครงสร้าง
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 รวมถึงใช้เพื่ 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 การวเิคราะห์ลำดับ
เมือง ได้ศ ึกษาลำดับความสำคัญของชุมชน โดยจาก
พิจารณาจากความสำคัญของนโยบาย สถานการณ์
ปัจจุบันในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ขนาดประชากร ความ
หนาแน่นประชากร รายได้ของเศรษฐกิจและการค้า 
อุตสาหกรรม การท่องเที ่ยว บริการสาธารณสุข การ
บร ิการทางการศึกษา การบร ิหารราชการ และการ
คมนาคมขนส่ง โดยจะช้ีประเด็นและแนวโน้มทิศทางของ
ลำดับเมืองในปัจจุบัน สาเหตุและปัจจัย ในเมืองหลักหรือ
เม ืองท ี ่ม ีบทบาทสำค ัญของภาค ซ ี ่ งม ีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้  

(1) ชุมชนศูนย์กลางระดับภาค เมืองหลัก
ของแต่ละภาคมีการเติมโตตามการวางผังภาค 2600 มี
แนวโน้มเติบโตเพิ ่มขึ ้นมาจากชุมชนศูนย์กลางระดับ
จังหวัด ชุมชนที่มีแนวโน้ม และศักยภาพจากแนวนโยบาย 
และความพร้อมด้านต่าง ๆ เช่น ทม.สระบุรี และทม. หัว
หิน เป็นชุมชนเมืองที่เติบโตเพิ่มขึ้นมาจากชุมชนศูนย์กลาง
ระดับจังหวัด-อำเภอ เนื่องจาก การขยายตัวของภาคการ
ผลิตทางด้านอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจใน ทม.สระบุรี 
ควบคู ่ก ับการเชื ่อมโยงทางเศรษฐกิจการค้าและการ
ส่งออกระหว่างประเทศในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน ทำให้มี
การเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาเมืองอย่างรวดเร็ว
ตามแนวเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ นอกจากนี้ แนวโน้ม
การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวยังส่งผลให้ ทม. หัวหิน มีการ
เจริญเติบโตและมีบทบาทเป็นศูนย์กลางแหล่งท่องเที่ยวท่ี
สำคัญของประเทศ 

(2) ชุมชนศ ูนย ์กลางระด ับจ ังหว ัด มี
แนวโน้มเติบโตเพิ ่มขึ ้นมาจากชุมชนศูนย์กลางระดับ
จังหวัด-อำเภอ โดยเป็นชุมชนเมืองใหม่ที่มีแนวโน้มเติบโต
เพิ่มขึ้นมาจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร หรือเป็น
ชุมชนเม ืองที ่ม ีแนวโน้มเติบโตของเมืองเพื ่อรองรับ
ก ิจกรรมทางเศรษฐก ิจและการพ ัฒนาเมื องท ี ่ต่อ
เนื่องมาจากชุมชนเมืองหลัก  

(3) ชุมชนศูนย์กลางระดับจังหวัด-อำเภอ 
แนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ ้นมาจากการพัฒนาเมืองและการ
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เพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร ซึ่งเป็นชุมชนเมืองที่เพิ่มขึ้น
ใหม่ และยังมีชุมชนที ่มีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ ้นมาจาก
ชุมชนศูนย์กลางระดับอำเภออีกหลายแห่ง ซึ่งชุมชนเมือง
ที่มีแนวโน้มการเติบโตอยู่ในชุมชนศูนย์กลางระดับจังหวัด-
อำเภอ เป็นไปตามที่กำหนดไว้เช่นเดิม แต่ยังมีชุมชนเดิมที่
กำหนดไว้ในชุมชนศูนย์กลางระดับจังหวัด- อำเภอ แต่
ปัจจุบันกลับพบว่า มีแนวโน้มการเติบโตน้อย ซึ่งยังคงมี
จำนวนประชากรอยู ่ในชุมชนศูนย์กลางระดับอำเภอ 
ดังกล่าวมาแล้วในการสรุปการเติบโตของชุมชนเมือง 

สถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้าน
เศรษฐกิ จและส ั งคม  จากข ้อม ู ลของสำน ั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ภาคกลาง เป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรการท่องเที่ยวจัดเป็นสิ่ง
ดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวที่มีความสำคัญในอุตสาหกรรม
ท่องเที่ย รวมถึง พื้นที่ สิ่งของ กิจกรรม และ/หรือมิติอื่น
ใดที่สามารถให้คุณค่าเชิงการท่องเที่ยว สถานะการณ์และ
สัดส่วนจำนวนนักท่องเที่ยว ปี 2559 พบว่าจังหวัดที ่มี
จำนวนนักท่องเที ่ยวชาวไทยสูงสุดคือจังหวัดเพชรบุรี 
แบ่งเป็นจำนวนนักทัศนาจร จำนวน 2,964,578 คน จำนวน
นักท่องเที่ยว จำนวน 2,485,260 คน รวมมีผู้เยี่ยมเยือน
จำนวน 5,449,838 คน  และพบว่าจังหวัดที ่มีจำนวน
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสูงสุดคือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มีจำนวนนักทัศนาจร จำนวน 1,462,318 คน มีนักท่องเที่ยว 
จำนวน 343,180 คน รวมมีผู้เยี่ยมเยือนจำนวน  1,805,498 คน 

สถานการณ์และแนวโน้มการเปลีย่นแปลง 
ด้านคมนาคมขนส่งและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1) ด้านคมนาคมขนส่ง  
ภาคกลางมีศักยภาพสูงการเชื่อมโยงการ

คมนาคมภายในประเทศ และภายนอกประเทศ มี
โครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงทั้งทางถนน ทางราง ทางน้ำ 
และทางอากาศ จากฐานข้อมูลและแบบจำลองด้านการ
ขนส่งระดับประเทศ (National Model: NAM) พบว่าใน
อีก 20 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2580) การเดินทางระหว่างภาค
กลางกับภาคอื่น ๆ จะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 3.32 ส่วนการ
เดินทางภายในภาคกลางจะเพิ่มขึ ้นเฉลี่ย ร้อยละ 3.93 
ในขณะที่การขนส่งสินค้าระหว่างภาคกลางกับภาคอื่น ๆ 
จะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 3.28 ส่วนการขนส่งสินค้าภายใน
ภาคกลางจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 3.86 โดยรวมในช่วง 20 
ปี ระหว่างปี 2560-2580 ทั้งปริมาณการเดินทางและการ
ขนส่งสินค้าจะขยายตัวประมาณ 1.9 เท่า เมื่อพิจารณา
ตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ พบว่า ภาคกลางตั้งอยู่ในจุด
ยุทธศาสตร์ที ่สามารถเชื ่อมโยงกับภูมิภาคอื ่น ๆ ได้
โดยเฉพาะโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่พัฒนาขึ้นตามแนว
ระเบียงเศรษฐกิจ สามารถเชื่อมไปยังกลุ่มประเทศเพื่อน
บ้านในอาเซียน และเชื่อมต่อไปยังจีนและอินเดีย อาทิเช่น 

แนวระเบียงเศรษฐกิจใต้ (South Economic Corridor) 
เชื่อมโยงด้านทิศตะวันตกระหว่างเขตเศรษฐกิจพิเศษบ้าน
น้ำพุร้อนกับโครงการพัฒนาท่าเรือทวาย ประเทศเมียน
มาร์ และเชื่อมโยงด้านทิศตะวันออกผ่านกรุงเทพมหานคร
ไปยังพื้นที่พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) 
ที่จะเป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่เข้มแข็งในอนาคตอันใกล้ 
รวมทั ้งแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (North-South 
Economic Corridor) ที่สามารถเชื่อมโยงจีนตอนใต้และ
กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ กรอบความร่วมมือระหว่าง
ประเทศอื่น ๆ และยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมทางทะเล
ศตวรรษที่ 21 (OBOR) ก็เป็นโอกาสที่จะสามารถขยาย
ตลาดอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมให้ภาค
กลางไปสู่เป้าหมายฐานเศรษฐกิจช้ันนำได้ง่ายขึ้น 

2) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาเมือง 
เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างพื้นที่เมืองและชนบทนั้น 
การเสริมสร้างชุมชนให้ได้รับการพัฒนาจึงมีความสำคัญใน
ฐานที ่เป็นกลไกสำคัญในการกระจายความเจริญ เพื่อ
นำไปสู ่การเจร ิญเต ิบโตอย่างม ีเสถียรภาพ สำหรับ
ข้อเสนอแนะ และแนวทางปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
มีดังนี ้
  (1) ระบบไฟฟ้า มีแนวโน้มความต้อง 
การใช้ไฟฟ้าในสัดส่วนที่เพิ ่มสูงขึ ้น ดังนั ้นจึงควรมีการ
พัฒนาพลังงานทดแทนควบคู ่ไปด้วย เช่น พลังงาน
แสงอาทิตย์ และพลังงานชีวมวล ซึ ่งในพื ้นที ่มีแหล่ง
วัตถุดิบทางการเกษตรอยู่จำนวนมาก เพื่อใช้เป็นพลังงาน
สำรองในภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม 
  (2) การประปาส ่วนภ ูม ิภาคม ีแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบและขยายพื้นที่การบริการใน
ประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ เพื่อรองรับการเติบโตของ
เมือง ประชากร และรองรับความต้องการใช้น้ำประปาใน
อนาคต ทั ้งนี้การประปาส่วนภูมิภาคได้มีการวางและ
จัดทำโครงการการพัฒนาประปาอย่างต่อเนื่อง เช่น การ
วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ การสำรองน้ำกรณีจำเป็น
เร่งด่วนเพื่อการย้ายแนวท่อ รวมถึงการสำรองน้ำกรณี
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 
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  (4) การจัดการขยะมูลฝอย ต้องทำการ
แก้ปัญหาตั้งแต่ต้นทางโดยทำการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้น
ทาง ปริมาณขยะมูลฝอยปริมาณมาก เกิดจากการขาดการ
จัดการที่เหมาะสม อีกหนึ่งปัญหาที่ควรให้ความสำคัญ คือ 
การให้ความรู ้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยตั ้งแต่ระดับ
ครัวเรือน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการขยะให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด การลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอย
และการรีไซเคิลขยะมูลฝอย 

(5) พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  

- ยังไม่มีกฎหมายเฉพาะในเรื่อง
ของการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งจะต้องแก้ไขให้ทันสมัยและ
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

- ปัญหาคุณภาพการศึกษาไทย
ตกต่ำ ต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วน และอาจพัฒนา
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ปฏิรูปการเรียนรู้ เพื่อ
ยกระดับองค์ความรู้และคุณภาพการศึกษาของประชาชน 
สำหรับในด้านอุตสาหกรรมจำเป็นต้องเพิ่มกำลังคนด้าน 
ICT ยกระดับมาตรฐานความรู้ความสามารถของบุคลากร
ด้าน ICT และการเพิ่มความสามารถในการเข้าถึง ICT  

- การเข ้าถ ึง  Internet ของคน
ไทยยังมีไม่มากนัก เนื ่องจากค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงเมื่อ
เทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาคใกล้เคียง หากสามารถทำ
ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ก็จะ
ช่วยยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ด้าน ICT ของประเทศได้มากข้ึน 

- ปัญหาความมั่นคงปลอดภัยใน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบัน มี
แนวโน้มมากขึ้น มีการจารกรรมทางอุตสาหกรรม การก่อ
การร้ายต่อรัฐ การสอดแนมเพื่อล้วงความลับของชาติ การ
โจมตีเครือข่ายของสถาบันทางการเงิน และการโจมตี
ระบบสารสนเทศและสื ่อสารของธุรกิจ อย่างไรก็ตาม
ภาพรวมสถานภาพการพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยยัง
ขาดการประสานงานกันระหว่างหน่วยงานตา่ง ๆ จะต้องมี
การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังต่อไป 

(6) พัฒนาด้านการศึกษา ควรมีการ
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 ่าง ๆ ตลอดจนการสร ้างเคร ือข่ายการ
รักษาพยาบาลกับโรงพยาบาลในระดับสูงยังค่อนข้างต่ำ  

3.10 บูรณาการผลการวิเคราะห์ 
 ภาคกลาง เป็นพื ้นที ่ย ุทธศาสตร์สำคัญของ
ประเทศไทย มีทรัพยากรที่ปลากหลายและมีความอุดม
สมบูรณ์อยู่มาก เป็นแหล่งการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคที่
สำค ัญท ี ่ม ีความโดดเด ่นท ั ้ งภาคอ ุตสาหกรรมและ
เกษตรกรรม จากตำแหน่งที่ตั้งของภาคกลางมีความสำคญั
ในการเช่ือมต่อไปยังพื้นที่ภาคอื่น ๆ โดยรอบทั้งภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก 

ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของพื้นที่ภาคกลางที่เป็น
ที่ราบลุ่มทำให้ภาคกลางมีข้อได้เปรียบในด้านเกษตรกรรม 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและบริการอีกหลากหลายด้าน 
รวมทั้งกิจกรรมด้านอุตสาหกรรมซึ่งต้องการพื้นที่ราบ
ขนาดใหญ่และต่อเนื่อง มีการคมนาคมขนส่งที่สะดวกและ
เอื้อประโยชน์ต่อกิจกรรม ซึ่งภาคกลางมีความเหมาะสม
เพราะมีศักยภาพสูงในเร ื ่องการคมนาคมขนส่งและ        
โลจิสติกส์ ทั้งการคมนาคมขนส่งทางบก ทางน้ำ และทาง
อากาศ นอกจากนี้ยังมีโครงการพัฒนาด้านคมนาคมทั้ง
โครงการรถไฟความเร็วสูง รถไฟทางคู ่ ซึ ่งจะยิ ่งเสริม
ศักยภาพในอนาคต และสนับสนุนโอกาสในการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

จากลักษณะดังกล่าวพบว่าทิศทางการพัฒนา
เศรษฐกิจในอนาคตของภาคกลางจะมีแนวโน้มการเติบโต
ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งภาคอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
ซึ่งจะมีการพัฒนาตามโครงการความร่วมมือ และนโยบาย
การสนับสนุนของภาครัฐ ทั ้งนี ้กิจกรรมการผลิตด้าน
เกษตรกรรมยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ต้องมีการ
วางแผนอย่างบูรณาการในการใช้ทร ัพยากรร่วมกัน
ระหว่างกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ และจากความ
ร่วมมือของกลุ่มประชาคมอาเซียน (AEC) เป็นหนึ่งปัจจัย
ซึ่งเป็นแรงผลักดันต่อโครงการพัฒนาต่าง ๆ ในพื้นที่ภาค
กลาง ทั้งนโยบายด้านการค้า การลงทุน ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน และด้านการพัฒนาเมือง  
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เนื่องจากสภาพข้อจำกัดการพัฒนาพื้นที่
บริเวณแนวพ้ืนท่ี และการพัฒนาบนแนวเส้นทางคมนาคม
ขนส่งหลัก การพัฒนาพื้นที่ลักษณะดังกล่าวมีแนวโน้มส่ง
ผลกระทบทั้งในเชิงบวกและลบต่อพื้นที่ โดยเป็นปัจจัย
หลักในการสนับสนุนการพัฒนา และดึงดูดประชากร และ
กิจกรรมในพื้นที่ในขณะเดียวกัน ส่งผลกระทบต่อการ
บริหารจัดการทรัพยากร พื้นที่ป่าไม้และเขตความมั่นคง 
รวมถึงความขัดแย้งระหว่างกิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ต่าง ๆ เมื่อพิจารณาทิศทางการพัฒนา และขยายตัวของ
ชุมชนเมืองในอนาคตพบว่า ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการ
ขยายตัวและพัฒนาชุมชนเมืองแตกต่างไปจากในอดีตและ
ปัจจุบันโดยปัจจัยหลักที่มีผลต่อการขยายตัวของชุมชน 
ได ้แก่ นโยบายระดับประเทศ และระหว่างประเทศ 
โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN) ซึ่งในปัจจุบัน
มีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยบทบาท
สำคัญเป็นศูนย์กลางการพัฒนาของภูมิภาค และการ
พัฒนาร่วมกับประเทศเพื ่อนบ้าน บนพื ้นฐานการใช้
ประโยชน์ทรัพยากร การดำเนินโครงการเชื่อมโยง และ
ได้ร ับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ จาก
ศักยภาพด้านการค้า การท่องเที่ยว การบริการขั้นพื้นฐาน
และการคมนาคมขนส่ง 

ภาพรวมการพัฒนาเศรษฐกิจภาคกลาง 
เมื่อวิเคราะห์ถึงสาขาการผลิตในแต่ละภาคการผลิตแล้ว 
กลับพบว่า สาขาการผลิตที่มีสัดส่วนใน nominal GRP 
มากที ่ส ุด คือ สาขาอุตสาหกรรม ที ่ร ้อยละ 45.09 ซึ่ง
สะท้อนว่าการผลิตภาคอุตสาหกรรมเป็นสาขาการผลิตที่
สำคัญของภาคกลาง ส่วนสาขาการผลิตที่สำคัญรองลงมา 
ได้แก่ สาขาการขายส่ง การขายปลีกฯ (ร้อยละ 10.07) 
สาขาเกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ (ร้อยละ 
9.82) และ สาขาการบริหารราชการและการป้องกัน 
ประเทศ (ร้อยละ 4.61) ตามลำดับ 

การค้าชายแดนมีบทบาทสำคัญเช่นกัน 
โดยพบว่า ภาคกลางมีจำนวนจุดผ่านแดนทั้งสิ้น 38 แห่ง 
โดยแบ่งออกเป็น จุดผ่านแดนช่ัวคราวจำนวน 1 แห่ง และ
จุดผ่อนปรน จำนวน 1 แห่ง โดยเป็นจุดผ่านแดนระหว่าง
ไทย – เมียนมา ทั้งสองแห่ง สำหรับภาคกลางนั้น ในปี 
พ.ศ.2558 ม ีม ูลค ่ารวมของการค ้าชายแดนทั ้ งสิ้น 
112,581 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 4.14 ของมูลค่า
การค้าชายแดนรวมทั้งประเทศ  

มีการเชื่อมโยงกลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรม
เพื ่อช่วยยกระดับพื ้นที ่ท ี ่ม ีศ ักยภาพ เช่น พระนคร 
ศรีอยุธยา ประจวบคีรีขันธ์ และการส่งเสริมเขตพื ้นที่
เศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเชื่อมกับเมือง
ทวาย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ทั้งนี้ ทิศทางการ

พัฒนาเศรษฐกิจในอนาคตของภาคกลาง เห็นได้อย่าง
ชัดเจนว่า มีแนวโน้มการเติบโตที่ดีขึ ้น โดยเฉพาะการ
เติบโตในภาคอุตสาหกรรม อันเนื่องมาจากนโยบายการ
ส่งเสริมจากภาครัฐ และการลงทุนของภาคเอกชน แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที ่เริ ่มต้นปรับใช้เป็นแผนแม่บท 
กรอบการทำงานของภาครัฐในปัจจุบัน มีความมุ่งเน้น
ส่งเสริมให้ประเทศไทย เสริมสร้างความสามารถทางการ
แข่งขันผ่านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที ่มีความ
แตกต่างจากอุตสาหกรรมหนักในอดีต การเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวยังส่งผลต่อการกระจายความเจรญิไปยังจังหวัดใน
ระดับภูมิภาค มิให้เกิดการกระจุกตัวของการพัฒนา อย่าง
ที่เป็นมาในอดีต ดังนั้นพื้นที่เมืองสำคัญในภาคกลางใน
ระยะเวลาต่อไปภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี จะ
ได้รับการพัฒนาให้เกิดความเท่าเทียมมากขึ้นกว่าในอดีต
ต่อไป ข้อตกลงเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็น
อีกปัจจัยที่สำคัญ ถึงแม้ภาคกลางของประเทศไทยจะมี
พรมแดนและช่องทางผ่านเข้าออกระหว่างประเทศที่มี
จำนวนน้อยเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นในประเทศ แต่ช่อง
ทางผ่านแดนในอำเภอสังขละบุรีและสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ เป็นช่องทางสำคัญ เนื ่องจากเป็น
ช่องทางที่มีมูลค่าทางการค้าสูงและเชื ่อมโยงไปยังเขต
เศรษฐกิจพิเศษในฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน ซึ ่งจะส่งผลให้
ภาคกลางของไทยสามารถเป็นได้ทั ้งแหล่งผลิตสินค้าที่
สำคัญในการส่งออกและการเป็นศูนย์รวมของระบบ      
โลจิสติกส์ในระดับภูมิภาค ที่เชื่อมโยงไปยังท่าเรือในภาค
ตะวันออกของไทย นอกจากนี ้ในส่วนที ่เกี ่ยวข้องกับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอาจต้องพิจารณาถึงการ
เคลื่อนย้ายแรงงานและทุนอย่างเสรีประกอบด้วย ซึ่งอาจ
เป็นทั้งข้อดีและข้อเสียแก่ภูมิภาคหากไม่มีความพร้อมใน
การเปิดประชาคมเศรษฐกิจ 

ทั ้งนี้อุตสาหกรรมที ่มีทิศทางการลงทุน
และพัฒนาท่ีเหมาะสม และมีศักยภาพสูง ในเชิงเศรษฐกิจ
ต่อภาคกลาง ในอนาคต ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน
ทดแทน (ไฟฟ้า/ชีวมวล) กลุ ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์
อโลหะ กลุ ่มอุตสาหกรรมอาหาร  กลุ ่มอุตสาหกรรม
เครื ่องจักรเครื ่องกล  กลุ่มอุตสาหกรรมเครื ่องใช้ไฟฟ้า 
และอุปกรณ์  กลุ่มอุตสาหกรรมยานพาหนะ และอุปกรณ์ 
รวมทั ้งการซ่อมฯ และกลุ ่มอ ุตสาหกรรมโลจิสติกส์  
และบรรจุภัณฑ์ โดยภาคกลางมีแนวนโยบายหลักที่ 
จะยกระดับเป็นพ้ืนท่ีซึ่งได้รับการเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน
ด้านเศรษฐกิจโดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการ
ผลิตด้านการเกษตร การพัฒนาศักยภาพการประกอบการ
ด้านอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว 
การพัฒนาระบบชลประทานให้เต ็มศ ักยภาพ  การ
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เตร ียมการรองร ับอ ุตสาหกรรมพล ั งงานทดแทน 
(Ethanol) 

ประชากรรวมของภาคกลางในช่วง 10 ปี 
ที ่ผ่านมา มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงประชากรเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องแต่มีอัตราการเพิ่มในระดับต่ำ มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ ้นอย่างช้า ๆ ในขณะที่ประชากรสูงวัยมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว ดังนั้น จากการที่ภาคกลางมีสัดส่วน
ประชากรสูงวัยเพิ่มมากขึ้นจำเป็นต้องมีมาตรการที่มีความ
หลากหลายและครอบคลุมเพื่อให้สามารถกำหนดนโยบาย
และแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยส่งเสริมให้ประชาชนสามารถพึ ่งพาตนเองได้และ 
มีการใช้วิถีชีวิตเชิงบวก อาทิเช่น จัดให้มีอุปกรณ์ เครื่อง
ช่วยเหลือต่าง ๆ และปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความ
เป็นอยู่ทางกายภาพให้ผู้สูงอายุยังคงสามารถเคลื่อนไหวได้
ด้วยตนเอง ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาที่ผู้สูงอายุต้องพึ่งพา
การดูแลโดยผู้อื่น ในขณะเดียวกันพื้นที่ควรตระหนักถึง
ความรับผิดชอบในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู ้สูงอายุ 
ครอบครัว หรือชุมชนที่ไม่สามารถให้การดูแลได้  
 

ด้านการพัฒนาเมืองและชนบท 
ภาคกลางให้เป็นฐานเศรษฐกิจและบริการชั้นนำของ

ประเทศ เนื่องจากภาคกลางมีบทบาทสำคัญในการเช่ือมโยง
ก ับท ุกภาคภายในประเทศ เน ื ่องจากเป ็นท ี ่ต ั ้ งของ
กรุงเทพมหานคร สถาบันการศึกษาและวิจัยชั้นนำทุกระดับ 
สถาบันการรักษาพยาบาลที่ดีท่ีสุด อีกทั้ง มีแหล่งท่องเที่ยวที่
มีชื่อเสียง สภาพพื้นที่และระบบชลประทานที่อุดมสมบูรณ์ 
เป็นฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศ และเป็น
พื้นที่แนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 
(Southern Economic Corridor) ที่เชื่อมโยงระหว่างเมียน
มา-ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม ซึ่งเป็นสะพานเชื่อมโลจิสติกส์ 
(Landbridge) ในการเชื ่อมโยงภูม ิภาคอาเซ ียนกับโลก
ตะวันตกและโลกตะวันออก โดยมีนโยบายสำคัญในการ
พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ
และสร้างความเช่ือมโยงเพื่อกระจายการท่องเที่ยวทั่วทั้งภาค 
ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวระดับนานาชาติ 
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม 
และเกษตร (กาญจนบุรี -สุพรรณบุรี-พระนครศรีอยุธยา-
อ่างทอง-สิงห์บุรี-ชัยนาท-ลพบุรี-สระบุรี-นครปฐม-ราชบุรี-
เพชรบุรี) การเพิ่มมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่นและแหล่ง
ท่องเที่ยวโดยชุมชน (ตลาดสามชุก ตลาดน้ำอัมพวา ตลาดน้ำ
ดำเนินสะดวก เกาะเกร็ด) และแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ 
(สวนผึ้ง อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน) อีกทั้ง นโยบายในการ
ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมโดยใช้
นวัตกรรม เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้สามารถ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน ได้แก่ การใช้เทคโนโลยีด้านการเกษตร 

การวิจัยและพัฒนาการผลิตข้าว เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่และ
ยกระดับคุณภาพข้าวซึ ่งเป็นสินค้าส่งออกที ่สำคัญของ
ประเทศ การพัฒนามาตรฐานฟาร์มเพื่อผลิตอาหารปลอดภัย 
(Food safety) จากสินค้าเกษตรหลักของภาค ได้แก่ ข้าว 
พืชผัก มะพร้าว โคนม โคเนื้อ สุกร ไก่ เป็ด กุ้ง ปลา (ชัยนาท 
สิงห์บุรี อ่างทอง ลพบุรี สระบุรี สุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยา 
ราชบุรี นครปฐม และประจวบคีรีขันธ์) และการฟื้นฟูความ
อุดมสมบูรณ์ทรัพยากรประมงทะเลในพื้นที่ที่มีศักยภาพด้าน
การประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำบริเวณชายฝั่งรอบอ่าวไทย 
(ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และ
สม ุทรปราการ) ควบค ู ่ก ับการบร ิหารจ ัดการน ้ำและ
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ภัยแล้ง และคง
ความสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั ่งยืน นอกจากนี ้ ยังมี
นโยบายสำค ัญในการเพ ิ ่มความสามารถการแข ่งขัน
อุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์สู่การใช้เทคโนโลยี
ที่สูงขึ้น อุตสาหกรรมแห่งอนาคตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี สมุทรปราการ) อุตสาหกรรม
ก่อสร้าง (สระบุรี) การพัฒนาแหล่งอุตสาหกรรมแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตรและปศุสัตว์ และกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่ง
ทอและเครื่องนุ่งห่ม (กาญจนบุรี-ราชบุรี-เพชรบุรีตอนบน) 
ตลอดจนการพัฒนาภาคกลางให้เป็นประตูการค้า การลงทุน 
และการท่องเที่ยว เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย-ภาค
กลาง-ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยการพัฒนา
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนบ้านพุน้ำร้อน กาญจนบุรี 
ให้เป็นประตูเชื่อม Southern Economic จากท่าเรือทวาย 
ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือสีหนุวิลล์กัมพูชา ท่าเรือวังเตา 
เวียดนาม และการพัฒนาจุดผ่อนปรนการค้าพิเศษด่าน
สิงขร ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเชื่อมโยงการค้า การลงทุนและ
การท่องเที่ยวจากมูด่อง-มะริดของเมียนมาร์ ควบคู่กับการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการ
เดินทางขนส่งเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน พัฒนาระเบยีบ
พิธีการทางศุลกากร กฎระเบียบการค้า และการลงทุนให้
ทันสมัย นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยอำนวยความสะดวก
การค้าและการขนส่งข้ามพรมแดน และส่งเสริมบทบาท
ภาคเอกชนในการลงทุนเพื ่อพัฒนาช่องทางการตลาด 
สร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้า โดยยังคำนึงถึงการพัฒนาเมือง
น่าอยู่ ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี เศรษฐกิจดี เดินทางสะดวก 
ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการมีคุณภาพและทั่วถึง 
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ความหลากหลายและศักยภาพ
ของเมือง บนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  

ระบบเมืองของภาคกลางมีการพัฒนาไป
ตามกลไก ในเชิงพื้นที่ โดยที่กลุ่มพื้นท่ีศูนย์กลางหลักยังคง
เป็นกลุ่ม ที่มีการพัฒนาและเชื่อมโยงกับพื้นที่ภายนอกใน
ระดับนานาชาติ โดยได้รับการส่งเสริม ผ่านทางการพัฒนา
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นโยบายเชิงพื้นที่ของภาครัฐ กลุ่มเมืองศูนย์กลางการผลิต
ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมก่อสร้าง  ศูนย์กลาง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โดยจังหวัดสระบุรี เป็นเมือง
ศูนย์กลางหลัก และ จังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี เป็น
เมืองศูนย์กลางรองกลุ่มเมืองศูนย์กลางการผลิตสินค้า
เกษตรเพื่อเป็นครัวของโลก ศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับ
โลก ศูนย์กลางการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมสะอาด โดยมี
จ ังหว ัดพระนครศร ีอย ุธยาเป็นม ีบทบาทเป ็นเม ือง
ศูนย์กลางหลัก และมีจังหวัด สุพรรณบุรีและจังหวัด
อ่างทองเป็นศูนย์กลางรอง กลุ่มเมืองศูนย์กลางการบริหาร 
แหล่งอุตสาหกรรมแปรรูป ผลผลิตทางการเกษตร และ  
ปศุสัตว์ เชื ่อมโยงเมียนมาร์ มีจังหวัดราชบุรีเป็นเมือง
ศูนย์กลางหลัก และมีจังหวัดกาญจนบุรีและ เพชรบุรเีป็น
เมืองศูนย์กลางรองกลุ่มเมืองศูนย์กลางฐานเศรษฐกิจของ
ภาค พื ้นที ่ท ่องเที ่ยวระดับนานาชาติ  พื ้นที ่ส ่งเสริม
วิทยาการสมัยใหม่ และศูนย์กลางการพัฒนาสังคมและ
ทรัพยากรมนุษย์ จ ังหวัดประจวบคีร ีข ันธ์เป ็นเมื อง
ศูนย์กลางหลัก และจังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัด
เพชรบุรีเป็นเมืองศูนย์กลางรอง 

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  
 ภาคกลางเป็นพื้นที่ที ่มีศักยภาพและแนวโน้ม
การพัฒนาทั้งในระดับภูมิภาคและในระดับประเทศ อัน
เนื่องมาจากโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศต่าง ๆ 
เช่น โครงการสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉยีง

ใต้ (ASEAN) อนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก (The World 
Heritage Convention) ฯลฯ ซึ ่งเป็นองค์ประกอบที ่ ช้ี  
ให้เห็นถึงศักยภาพในการพัฒนาพื ้นที ่ภาคกลางที ่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต 
 หากพ ิจารณาจากกรอบนโยบายในระดับ 
ประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทั้งยุทธศาสตร์ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกจิ 
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดน การพัฒนาโครงสร้าง
พื ้นฐานและระบบโลจิสต ิกส ์ โดยเฉพาะการพัฒนา
โครงการรถไฟความเร็วสูงในภาคกลาง ซึ ่งมีสถานีหลัก
พระนครศรีอยุธยา และการพัฒนาเส้นทางท่องเที ่ยว
เชื่อมโยงและอำนวยความสะดวกเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว ทำ
ให้ภาคกลางมีศักยภาพสูงในการเชื่อมโยงการคมนาคมทั้ง
ทางบก ทางราง ทางน้ำ ระหว่างภูมิภาคภายในประเทศ 
และจะส่งเสริมศักยภาพของภาคกลางให้เป็นศูนย์กลาง
เศรษฐกิจของภูมิภาค สนับสนุนให้ศูนย์กลางการผลิต 
การค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวใน อนุภูมิภาคและ
ภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งเป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้
มาตรฐานโลก สนับสนุนการเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหาร
ของประเทศ ยกระดับฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของ 
ภาคกลางให ้เป ็นศูนย ์อ ุตสาหกรรมชั ้นนำในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ให้เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมสำหรับกิจการ 
ที ่ใช ้เทคโนโลยีข ั ้นส ูงและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 
(พระนครศรีอยุธยา) เป็นแหล่งอุตสาหกรรม แปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตรและปศุสัตว์ และกลุ่มอุตสาหกรรม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเชื่อมโยงกับแหล่งผลิตในเมียนมาร์ 
(กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรีตอนบน) พัฒนาแหล่งผลิต
อาหารและสินค้าเกษตรของภาคกลางให้เป็นฐานการผลิต 
สินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรที ่มีคุณภาพ 
ปลอดภ ัย และได ้มาตรฐานโลก สน ับสน ุนการเป็น 
ศูนย์กลางการผลิตอาหารของประเทศ (สิงห์บุรี อ่างทอง 
พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี ฉะเชิงเทรา และราชบุรี) 
 หากพิจารณาผลการวิเคราะห์พื้นท่ีศักยภาพเพื่อ
ชุมชนและสิ ่งปลูกสร้างของภาคกลาง พบกระจุกตัว
เส้นทางคมนาคมต่าง ๆ พบมากบริเวณจังหวัดสิงห์บุรี 
สระบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี อำเภอเมือง อำเภอชะอำ 
จังหวัดเพชรบุรี อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ส่วนพ้ืนท่ีศักยภาพอุตสาหกรรมและคลังสินค้า พบกระจุก
ตัวบริเวณตอนกลางของภาค และตลอดแนวเส้นทาง
คมนาคมต่าง ๆ ของภาคกลาง ยกเว ้น บร ิเวณแนว
เทือกเขาด้านทิศตะวันตกและตะวันออกของภาค โดย
บริเวณที่มีความเหมาะสมระดับสูงมีการกระจุกตัวอยู่
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บริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สระบุรี และราชบุรี มี
การส่งเสริมอุตสาหกรรมใช้เทคโนโลยีขั้นสูง 

ด้านการคมนาคมขนส่งและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
การพัฒนาด้านคมนาคมตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 

ปี และยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 มีประเด็นที่มุ่งเน้น
การพัฒนาประเทศให้มีความสามารถในการแข่งขันเป็น
ศูนย์กลางการค้าภูม ิภาค (Regional Trading Nation) 
ควบค ู ่ก ับการเป ็นส ังคมคาร ์บอนต ่ำ (Low Carbon 
Society) โดยมีกรอบการพัฒนาพื ้นที ่ภาคกลางตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ซึ่งเป็น
แผนพัฒนาหลักของประเทศ มีทิศทางการพัฒนาคมนาคม
ขนส่งและโครงสร้างพื้นฐานและสนับสนุนการท่องเที่ยว 
การพัฒนาเขตอุตสาหกรรม และการเชื่อมโยงการค้าโลก 
โดยการพัฒนาโครงข่ายระหว่างเมืองภาค ได้แก่ 

ภาคกลาง การพัฒนาโครงข่ายระหว่างเมือง
ภาคกลาง ได้แก่ เส้นทางช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-
แก่งคอย ช่วงลพบุรี-ปากน้ำโพ ช่วงนครปฐม-หัวหิน ช่วง
ประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร และช่วงหัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์ 
ส่งผลให้เกิดการเช่ือมโยงจังหวัดสำคัญในภาคและระหว่าง
ภาค ตลอดจนเชื่อมโยงสู่ประเทศเพื่อนบ้านผ่านเมือง
ชายแดน อาทิ เมียนมา โดยมีโครงการก่อสร้างโครงข่าย
รถไฟทางคู่และรถไฟความเร็วสูงในอีก 4 ปีข้างหน้า (พ.ศ.
2565) 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 

การพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟสายใหม่ ทำให้เกิด
การเต ิบโตทางเศรษฐกิจในพื ้นที ่แนวรถไฟสายใหม่ 
ความเร็วสูง สร้างโอกาสทางธุรกิจ ความเจริญของเมือง
จากความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งงานและสถานที่
ท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ ดังนั้น จังหวัดที่
เป็นสถานีหลักของเส้นทางรถไฟสายเส้นทางกรุงเทพ-
หนองคาย กรุงเทพ-หัวหิน และกรุงเทพ-เชยีงใหม่ เหล่านี้
จะมีการเติบโตของเมืองในแนวโน้มที่สูงมากขึ้นในอนาคต 
โดยเฉพาะบริเวณรอบสถานีท่ีจะมีระดับการพัฒนาเพิ่มขึน้
หนาแน่น จึงเป็นโอกาสที่จะเข้าไปทำธุรกิจในพื้นที่จังหวัด
เหล่านี้ โดยธุรกิจที่มีศักยภาพ ได้แก่ ธุรกิจอสังหาริมทรพัย์ 
ค้าส่ง-ค้าปลีก โลจิสติกส์ รถเช่า โรงแรม และร้านอาหาร 
เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน 
การท่องเที่ยว และการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว  

การพัฒนาโครงข ่ายทางรถไฟ เพ ื ่อส ่งเริม
ระบบโลจิสติกส์ โดยเฉพาะบริเวณด่านชายแดน เมือง
ชายแดน เมืองเศรษฐกิจที่สำคัญ เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พ ิ เ ศ ษ  ( Special Economic Zone: SEZ) แ ล ะ น ิ คม
อุตสาหกรรม จะเป็นโครงสร้างพื ้นฐานหลักที ่กระตุ้น
เศรษฐกิจภาคกลางควบคู ่ไปกับเพิ่มมูลค่าการค้าด่าน
ชายแดน ทั้งยังสามารถลดต้นทุนการขนส่งและระยะเวลา
เดินทางได้เกือบครึ่งหนึ่งของทั้งหมดด้วยการออกแบบ
มอเตอร์เวย์ระบบปิด ลดปัญหาจราจรแออัดบริเวณด่าน
ชายแดนจากปริมาณขนส่งสินค้าทางถนนโดยเปลี่ยนไปใช้
โครงข่ายทางราง นอกจากนี้สินค้าน้ำหนักเบาที่มีมูลค่าสูง 
จะได ้ประโยชน์จากการขนส่งทางรถไฟความเร็วสูง 
นอกจากนี้ การขนส่งทางรางโดยปกติจะมีต้นทุนพลังงาน
ที่น้อยกว่าทางถนน และทางอากาศถึง 3.5 และ 55 เท่า 
ตามลำดับ ทำให้การเปลี่ยนรูปแบบขนส่งมาเป็นทางราง
มากจะช่วยให้ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศมีแนวโน้ม
ลดลง 
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รูปที่ 3.10-1 แนวคิดการเชื่อมโยงด้านคมนาคมขนส่งและโลจิสตกิส์ในภาคกลาง 
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 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ปัจจุบันระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ส ่วนมากในพื ้นที่แต ่ละภาคนั ้นย ังไม ่ครอบคลุมการ
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 

การกำจัดมูลฝอยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป ็นส ่วนน ้อยท ี ่มีการจ ัดการขยะถ ูกต ้องตามหลัก
สุขาภิบาล ส่วนใหญ่เป็นการกำจัดขยะมูลฝอยแบบเทกอง
และฝ ังกลบ  (Uncontrolled หร ือ Open Dump) ซึ่ ง
ก่อให้เกิดปัญหามลภาวะ และปัญหาสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ 
ตามมาอีกมากมาย และแนวโน้มการเกิดขยะมูลฝอยใน
อนาคต พบว่ามีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากการเพิ่มขึ้น
ของจำนวนประชากร การขยายตัวของเศรษฐกิจ และ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลาย
ยาก ประกอบกับระบบกำจัดขยะที่มีอยู ่ไม่เพียงพอกับ
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทำให้เกิดขยะตกค้างสะสม  

 
 
 
 

ด ังน ั ้น เพ ื ่อให ้การพ ัฒนาเช ิงกายภาพมี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแนวโน้มการเติบโตของ
ประชากรและกิจกรรม จากผลการวิเคราะห์เพื่อประเมิน
สถานการณ์จากปัจจัยภายในและภายนอกของพื้นที่ภาค
กลาง เพื่อบูรณาการและวิเคราะห์ผลด้านสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการได้ดังนี้  

1) กำหนดย่านกิจกรรมให้สอดคล้องกับการ
พัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งพ้ืนท่ีเขตเมือง  

2) กำหนดแผนพัฒนาพื ้นที ่ภาคกลางที ่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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บทที่ 4 : สรุปข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงผังภาค 
 

 
เพื่อให้การปรับปรุงผังภาค สามารถตอบสนอง

วัตถุประสงค์และการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ ควรคำนึงถึง
สถานการณ์ภายนอกและสถานการณ์ภายในที่ส่งผลต่อ
การพัฒนาพื้นที่ เพื่อให้เกิดแนวทางปรับปรุงผังภาคกลาง 
อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

4.1 ข้อเสนอแนะเชิงกระบวนการและระบบ
ติดตามสถานการณ์พัฒนาพ้ืนที่ 
ระดับภาค 
กรมโยธาธิการและผังเมืองวางและจัดทำนโยบาย

ระดับภาคเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและการดำรง
รักษาพื้นที่ที ่ม ีขอบเขตเกินหนึ ่งจังหวัด ในด้านการใช้
ประโยชน์ที่ดินการพัฒนาเมืองและชนบท การคมนาคม
และการขนส่ง การสาธารณูปโภค สาธารณูปการและ
บริการสาธารณะ รวมทั้งบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

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 

ในการติดตามเปรียบเทียบกับผังภาคกลาง 
2600 โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบและกระบวนการใน
การวางและจัดทำผังภาค พบว่าการวางและจัดทำผังภาค
จะมีลักษณะที่มุ ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่ในระดับภาค อัน
นำไปสู่นโยบายในการกระจายการพัฒนาลงในพื้นที่ที ่มี
ศ ักยภาพที ่ เหมาะสมสอดคล้องกันทั ้งทางกายภาพ 
เศรษฐกจิ สังคมและประชากร ประเด็นสาระสำคัญของผงั
ภาค 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
ประโยชน์ท่ีดิน 

4) กลยุทธ์ในการพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ข้างต้น 

5) แนวคิดโครงสร้างเพื่อการพัฒนาพื้นที่ เป็น
การกำหนดการบูรณาการระบบการใช้ที่ดินและโครงสร้าง
พื ้นฐานทุกด้านอันจะเป็นทางเลือกและการประเมิน
ทางเลือกในการพัฒนา 



 

4-2 

 

รูปที่ 4.1-1 องค์ประกอบและขั้นตอนในการวางผังภาค 2600 
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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 

ส ำ ห ร ั บ อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ข อ ง ผั ง ภ า ค ต า ม
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) แผนผังแสดงการตั้งถิ่นฐานและระบบ
ชุมชน 
(ค) แผนผังแสดงระบบการคมนาคมและ
การขนส่ง 
(ง) แผนผังแสดงระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และบริการสาธารณะ ตาม
โครงสร้างพื้นฐาน 
(จ) แผนผังแสดงเขตพัฒนาการท่องเที่ยว 

(ฉ) แผนผังเพื่อการพัฒนาเมืองและชนบท 
(ช) แผนผังพื้นที่พัฒนาพิเศษ 
(ซ) แผนผังแสดงแหล่งศิลปวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
(ฌ)  แผนผ ั งแสดงแหล ่ งทร ั พยากร 
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ 
(ญ) แผนผังแสดงผังน้ำ 
(ฎ) แผนผังแสดงการเชื่อมโยงกับประเทศ

ในภูมิภาค 
(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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รูปที่ 4.1-2 ขั้นตอนและกระบวนการวางและจัดทำผังนโยบายระดับภาค 

ที่มา : กรมโยธาธกิาร กระทรวงมหาดไทย
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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. การศึกษาผังผังภาคที ่ได ้จ ัดทำขึ ้น และ
รายละเอียดผังภาค ด้านกรอบแนวคิดในการวางและ 
จัดทำผัง เป้าหมาย วัตถุประสงค์ รายละเอียดทั ้งใน
ภาพรวม และรายละเอียดปลีกย่อย รวมทั้งข้อมูลเงื่อนไข 
และสถานการณ์ที่เป็นผลในการวางและจัดทำผังภาคใน
เวลานั้นเพื่อเป็นข้อมูลเริ่มต้นในการเข้าใจถึงสถานการณท์ี่
เกิดขึ้นต่อไป 

2. การรวบรวมศ ึกษาและทบทวน  เป็น
กระบวนการแรกก่อนที่จะดำเนินงานในขั้นตอนอื่นๆ โดย
มีว ัตถ ุประสงค์เพ ื ่อรวบรวมข้อมูลพื ้นฐานย้อนหลัง 
อย่างน้อย 10 ปี ว ิเคราะห์สถานการณ์ภายในและ
ภายนอกที ่ส ่งผลการพัฒนาภาค ความเชื ่อมโยงทาง
กายภาพ เศรษฐกิจ และสังคมในระดับต่างๆ รวมถึง
ประเด็นการพัฒนาอื่นๆ วิเคราะห์นโยบาย ยุทธศาสตร์ 
และแผนพัฒนาประเทศ ตลอดจนแผนงานและโครงการที่
สำคัญ โดยชีใ้ห้เห็นถึงโอกาสและศักยภาพการพัฒนาพ้ืนท่ี
แต่ละภาค  

3. การวิเคราะห์ศักยภาพ ปัญหา ข้อจำกัด ใน
ขั้นตอนนี้เป็นผลจากการรวบรวมข้อมูลในระดับแรกแล้ว
นำมาวิเคราะห์ในแต่ละระดับของพื ้นที่  รวมถึงความ
เชื ่อมโยงในแต่ละสาขา เพื ่อว ิเคราะห์และจัดกลุ่ม 
ในแต่ละกลุ่มพื้นท่ี และวิเคราะห์ในภาพรวม  

4. การติดตามสถานการณ์เปลีย่นแปลง ในด้าน
เศรษฐกิจ ประชากร สังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติ ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน ด้านการ
พ ัฒนาเม ืองและชนบท ด ้ านคมนาคมขนส ่ งและ 
โลจิสติกส์ ด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการ ในด้านเป้า
หายและนโยบายซึ ่งนอกจากต้องมีการศึกษาข้อมูล

ย้อนหลังอย่างน้อย 10 ปีแล้ว ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูล
ครบถ้วนตามปีที่สามารถหาได้ล่าสุด)  

5. หากไม่มีความสอดคล้อง และมีบริบทการ
พัฒนาที่เปลี่ยนไป หรือมีสถานการณ์ที่กระทบต่อพื้นที่ให้
เสนอแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ ตลอดจนประเด็นที่ใช้
เป็นข้อพิจารณาในการปรับปรุงหรือจัดทำผังภาคครั้ง
ต่อไป  

นอกเหน ือจากการว ิ เ คราะห ์และจ ัดทำ
รายละเอียดข้อมูลแล้ว ในขั ้นตอนของการศึกษายัง
ประกอบไปด้วยการประชุมกลุ ่มย่อยเพื ่อรับฟังความ
คิดเห็นของแต่ละภาคส่วน โดยจะนำข้อมูลต่างๆ ที่ได้จาก
การประชุมนำมาสรุปและร่วมประมวลผล ตลอดจน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และควรมีกรณีศึกษาการวางผังของ
ต่างประเทศ 

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 ่ดิน (ขึ ้นอยู ่กับ
ประเภทการใช้ประโยชน์ที ่ดินในแต่ละ
ภาค) 
- พื ้นท ี ่ เกษตรกรรม (พ ื ้นท ี ่อน ุร ักษ์

เกษตรกรรม-พื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม-พื้นที่
ชนบทและเกษตรกรรม) 

- พื้นที่ป่าไม้ (พื ้นที่อนุรักษ์ป่าไม้-พื ้นที่
ฟื้นฟูสภาพป่าไม้-พื้นที่สงวนไว้เพื่อการรักษาสภาพป่าและ
นิเวศวิทยา) 
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- พื้นที่ชุมชน 
- พ ื ้ นท ี ่ โ ล ่ ง เพ ื ่ อการร ั กษาค ุณภาพ

สิ่งแวดล้อม การประมง และการท่องเที่ยว  
- พื้นที่อุตสาหกรรม 
- พื้นที่ประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม 

4. ด้านการพัฒนาเมืองและชนบท 
- ลำดับชุมชนเมือง 
- บทบาทเมือง (ช ุมชนศูนย์กลางการ

บริหารและบริการ-ชุมชนบริการเศรษฐกิจ-ชุมชนบริการ
เกษตร-ชุมชนบริการทางสังคม-ชุมชนคมนาคมขนส่ง) 

- กลไกการบร ิหารจ ัดการเช ิ งพ ื ้นที่  
Cluster (กล ุ ่มพ ื ้นท ี ่ศ ูนย ์กลางหล ัก Core Cluster- 
กลุ่มพื้นที่ศูนย์กลางบริการ Service Cluster-การพัฒนา
เครือข่ายเมือง-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 
ผังนโยบายในรายสาขาดังต่อไปนี้ 

1. ผังนโยบายด้านการใช้ประโยชน์ทีด่ิน 
2. ผังนโยบายด้านการตั้งถ่ินฐานและระบบ

ชุมชน 
3. ผังนโยบายด้านระบบการคมนาคมและการ

ขนส่ง 
4. ผังนโยบายด้านระบบสาธารณปูโภค 

สาธารณูปการ และบริการสาธารณะ ตาม
โครงสร้างพื้นฐาน 

5. ผังนโยบายด้านเขตพัฒนาการท่องเที่ยว 
6. ผังนโยบายด้านการพัฒนาเมืองและชนบท 
7. ผังนโยบายการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 
8. ผังนโยบายศลิปวฒันธรรมและ

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
9. ผังนโยบายทรัพยากรธรรมชาติ สิง่แวดล้อม 

และระบบนิเวศ 
10. ผังนโยบายน้ำ 
11. ผังนโยบายการเช่ือมโยงกับประเทศใน

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 ระบบการติดตามสถานการณ์การพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
 

ในส่วนของการติดตามแล้วพบว่าไม่สอดคล้อง
ในบางประเด็น จะต้องมีการเสนอแนะให้มีการปรับปรุง
บางส่วน ปรับปรุงเป็นส่วนใหญ่ หรือจัดทำผังใหม่ ตามที่
พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที ่ดินแห่งชาติ  
พ.ศ. 2562 ที่มาตรา 12 จัดให้มีการทบทวนนโยบายและ
แผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ
ทุกห้าปี หรือในกรณีที่มีความจำเป็น เพื่อให้สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ชาติ หรือนโยบายการบริหารประเทศ หรือ
สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมจะจัดให้มีการทบทวน
นโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรพัยากรดนิ
ของประเทศก่อนระยะเวลาดังกล่าวก็ได้ โดยทั้งนี้ต้องให้
เป็นไปตามขั้นตอนและกระบวนการตาม พ.ร.บ.การผัง
เมือง พ.ศ. 2562 
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4.2     ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
จากการทบทวนผังภาคกลาง 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
นโยบายการพัฒนาของภาคกลางที่กำหนดขึ้นในแต่ละ
ช่วงเวลา มีความต่อเนื่องและครอบคลุมในประเด็นสำคัญ
ในหลากหลายประเด็น กล่าวคือ มีการกำหนดกรอบการ
พัฒนาที ่ระบุถ ึงประเด ็นการพัฒนาในด้านการผลิต
ยางพารา กิจกรรมด้านการบริการ และส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับ
การเกษตร เช่น การผลิตอาหารฮาลาล การแปรรูป
ผลิตผลทางการเกษตร รวมไปถึงการเน้นการใช้ทรัพยากร 
ธรรมชาติที่มีคุณค่า และความหลากหลายในด้านสังคม 

วัฒนธรรม มาเป็นจุดขายและต่อยอดในการกำหนดกรอบ
การพัฒนาด ้านการท่องเท ี ่ยว โดยเป ็นการมุ ่ งเน้น
ความหมายในการสร้างสรรค์จ ุดเด ่น และศักยภาพ 
ที ่สำคัญของภาคกลางให้มีความเฉพาะเจาะจงในการ
แข่งขัน และแตกตา่งจากภาคอื่น ๆ แต่ในขณะเดียวกันก็มี 
ความเชื ่อมโยงส ัมพันธ ์เพ ื ่อให ้เก ิดความสอดคล ้อง 
และสนับสนุนซึ่งกันและกันได้อีกด้วย ทั้งนี ้หากมีการ
จัดทำผังภาคครั้งใหม่ควรคำนึงถึงสถานการณ์โลก การ
เปลี ่ยนแปลงภูมิอากาศ กรอบความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ แผนพัฒนาที่เกี่ยวข้อง และปัจจัยภายในต่าง ๆ 
ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของพื้นท่ี อีกทั้งการ
ปรับปรุงกลยุทธ์ แผนงานโครงการ และมาตรการให้
สามารถถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ เพื่อปรับเปลี่ยนให้มีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์มากยิ่งข้ึน 
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รูปที่ 2.1-1 กรอบแนวคิดในศึกษา 

 
 

 
 
 

รูปที่ 4.2-1 กรอบการทำงานเพ่ือเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  

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 

ทบทวนการวางผังภาคกลางปี พ.ศ. 2600 
ทบทวนผังประเทศกับบทบาทของภาคกลาง 

ศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มต่างๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ 

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

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

และบรรเทาสาธารณภัย 
- สถานการณ์ปัจจุบัน ความตอ้งการ และแนวทางการวางแผนด้านการจัดการทรัพยากรน้ำในอนาคต 

กรอบแนวทางและ 
ทิศทางการปรับปรุง 

ผังภาคกลาง 

กรณีศึกษา
ต่างประเทศ 
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากการทบทวนผัง
ภาคกลาง สามารถแบ่งเป็นด้านที่สำคัญ โดยมีรายละเอยีด
ดังต่อไปนี้ 
 
4.2.1 ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน  

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สำหรับข้อเสนอแนะ และแนวทางปรับปรุง 

ด้านการใช้ประโยชน์ที่ด ิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ ่งแวดล้อม ควรคำนึงถ ึงใช ้นโยบายพัฒนาพื ้นที่ ให้
สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและ
การใช ้ประโยชน ์ที่ เหมาะสม ตลอดจนธำรงไว ้ซึ่ ง
ทรัพยากรธรรมชาติอันทรงคุณค่าดังต่อไปนี ้

1) พื้นที ่เพื ่อการอนุรักษ์ป่าไม้  เป็นพื ้นที่มี
ความสำคัญต่อการรักษาความสมดุลและเป็นแหล่งต้นน้ำ
ลำธาร หากเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ประโยชน์
หรือเกิดความเสียรุนแรงอาจผลต่อทรัพยากรต้นทุนของ
ภาคในระยะยาวได้  

2) พื้นที่ฟื้นฟูสภาพป่าไม้ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่
ป่าสงวนแห่งชาติเดิมที่ถูกบุกรุกและเป็นพื้นที่ป่าเสื่อม
โทรม ซ ึ ่ งความต ้องการ ในการท ี ่ จะร ั กษาพ ื ้นที่
ทรัพยากรธรรมชาติให้มีความสำคญัในเชิงนิเวศต่อภาคนัน้ 
จำเป็นต้องนำพื ้นที ่ป่าเสื ่อมโทรมเหล่านั ้นกลับคืนมา 
เพื่อให้เกิดการฟื้นคืนสภาพป่าไม้ เพื่อเป็นแหล่งผลิตและ
แหล่งอาหารของภาคต่อไป 

3) การสงวน อนุรักษ์ และฟื ้นฟูพื ้นที ่ป่า
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 และบั งคับใช้อย่าง
เคร่งครัด 

4) การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมให้สอดคล้อง
กับศักยภาพการผลิต โดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นหรือนำเข้า
วัตถุดิบจากภายนอก จากข้อมูลพื้นที่อุตสาหกรรมและ
คลังสินค้าของภาคกลาง พบว่ามีสัดส่วนเพิ ่มขึ ้นอย่าง
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) การอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ประวัติศาสตร์
และแหล่งศิลปวัฒนธรรมเป็นทุนเสริมสร้างการพัฒนา 
พื้นที่แหล่งโบราณคดี โบราณสถาน เมืองโบราณ ชุมชน
โบราณ และสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ในภาคกลาง 
หลายแห่งยังไม่ได้ร ับการดำเนินงานใด ๆ ซึ ่งในการ
อนุรักษ์และพัฒนาพ้ืนท่ีประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม 
จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการดำเนินงานสำรวจ ศึกษา 
เพื่อจัดทำข้อมูลพื้นที่ให้เป็นระบบสากล เพื่อการอนุรักษ์ 
และพัฒนาพ้ืนท่ีให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และแหล่งสร้างรายได้
ให้กับประชาชน ชุมชนและประเทศ นอกจากนี ้ควรมี
ข้อกำหนดทางผังเมืองในเรื่องระยะห่างจากพื้นที่อนุรักษ์
ทางประวัติศาสตร์ และพื้นที่ถูกกันออกก่อนพิจารณาพื้นที ่
เพื่อการพัฒนาอ่ืน ๆ ต่อไป 

 
4.2.2 ด้านการพัฒนาเมืองและชนบท 

สำหรับข้อเสนอแนะเชิงนโยบายดา้นการพัฒนา
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
บทบาทในการพัฒนาเป็นประตูการค้าและศูนย์กลาง     



 

4-12 

โลจ ิสต ิกส ์เช ื ่อมโยงระหว่างประเทศเพื ่อนบ้านโดย
อัตโนมัติ และเป็นชุมชนศูนย์กลางระดับภาคในอนาคต  

2) การเชื่อมโยงกิจกรรมการพัฒนาระหว่าง
ภาค การพัฒนาภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ และภาคใต้ เป็นฐานการผลิตด้านเกษตรกรรม 
ยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยใช้โอกาส
จากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพื ้นที่
เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาเมือง และขยายฐานเศรษฐกจิ
ใหม่ๆ ของภาค โดยสร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจ
ภายในควบคู่กับการแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การเสริมศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐานและ
เมือง และเชื่อมโยงเศรษฐกิจระหว่างภาคและประเทศใน
กลุ่มอนุภูมิภาค โดยมีเมืองหลังตามแนวแกนการพัฒนา
เป็นเมืองศูนย์กลางหลักในระดับภาคเพื่อรองรับศูนย์กลาง
การค้า บริการ ธุรกิจบริการสุขภาพ บริการการศึกษา 
ธุรกิจดิจิทัล การคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ เช่ือมโยงกับ
ศูนย์กลางระดับภาค  

3) การเชื่อมโยงกลุ่มพื้นที่เมืองและชนบท
ภายในภาค มีแนวทางการพัฒนามาจากการสร้างความ
เข้มแข็งศักยภาพของฐานเศรษฐกิจในพื้นที่ พัฒนาพื้นที่
เกษตรชั้นดี พื้นที่เขต พืชสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) โดย
ปรับกระบวนการผลิต ให้อยู ่ภายใต้มาตรฐานเกษตร
ปลอดภัย พัฒนาห่วงโซ่เกษตรอินทรีย์ให้ครอบคลุมทุก
ขั้นตอนการผลิต พร้อมท้ังขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์ ควบคู่
กับการพัฒนาแหล่งน้ำ การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าไม้ในพื้นที่
ป่าต้นน้ำ ควบคู่กับการส่งเสริมการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยว
เชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม จึงคาดว่าการพัฒนา
พื ้นที ่ชุมชนเมืองในศูนย์กลางระดับอำเภอและชุมชน
ศูนย์กลางระดับท้องถิ่น จะมีอิทธิพลและแนวโน้มการ
เติบโตแบบยั่งยืน  
 
4.2.3 ด้านเศรษฐกิจและสังคม 

สำหรับแนวนโยบายในการปรับปรงุและพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจและสังคม มดีังนี้ 

1) พัฒนาด้านอุตสาหกรรม พื้นที่ที่มีศักยภาพ
ด้านอุตสาหกรรมสูงในแต่ละภาคตามนโยบายส่งเสริมการ
ลงทุนของ BOI ควรมีการพัฒนาพื ้นที ่อุตสาหกรรมให้
สอดคล้องกับศักยภาพการผลิต ได้แก่ 

(1) พื้นที ่ ศูนย์กลางอุตสาหกรรมหลัก
เดิม เหล่ านี ้  ได้แก่  พื ้ นที ่ที ่ ม ีบทบาททั ้ ง ในแง่ของ
จำนวนโรงงานอุตสาหกรรม มูลค่าเงินทุน แรงงาน 
และกำลังการผลิต รวมทั้งเป็นที่ตั้งของเขตประกอบ  

การอุตสาหกรรม ทำให้มีศักยภาพที่ จะต่อยอดด้าน
การพัฒนาต่อไปในอนาคต  

(2) พื้นที่ส่ งเสริมอุตสาหกรรมทดแทน 
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
ต้น ตามแนวคิดการพัฒนาอุตสาหกรรมในรูปแบบ  
คลัสเตอร์ 

(3) พื้นที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมทั่วไป จะ
กระจายตัวอยู่ ในพื้นที่ซึ่ งเป็นแหล่งวัตถุดิบที่สำคัญ
ของภาค โดยเฉพาะผลผลิต  เช่น ข้ าว อ้อย มัน
สำปะหลัง ข้าวโพด ยางพารา และปาล์มน้ำมัน 

(4) พื้นที ่พัฒนาอุตสาหกรรมต่อ เนื ่อง
จากระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่ง และโลจิสติกส์ 
อาทิ เช่น พื้นที่ซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงการพัฒนาด้าน
โครงข่ายคมนาคม เช่น โครงการรถไฟทางคู่ , แผน 
การพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง, โครงการพัฒนา
สถานีรถไฟสำหรับขนส่งสินค้า ช่วงแผนระยะสั้น 
ช่วงแผนระยะกลาง และช่วงแผนระยะยาว 

2) พื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องจาก
เขตเศรษฐกิจพิเศษ  จะพัฒนาให้ เป็นเขตประกอบ 
การ การอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าข้าม
แดน สถานีขนส่งผู้ โดยสารที่ เชื่อมโยงการเดินทาง
ท ั ้ ง ใ น ร ะ ด ั บ เ ม ื อ ง แ ล ะ ร ะ ด ั บ ภ ู ม ิ ภ า ค                     
เ ข ต พ า ณ ิ ช ย  ก ร ร ม  ต ล า ด ก ล า ง ส ิ น ค ้ า เ ก ษต ร 
ปรับปรุงกิจกรรมบริเวณเขตพื้นที่ เขตการค้าดั้งเดิม
ให้ เป็นเขตการค้าปลอดภาษี ปรับปรุงภู มิทัศน์ให้
เป็นตลาดการค้าชายแดนที่มีความทันสมัยและมี
ระบบการจัดการที ่ ม ี มาตรฐาน พื ้ นที ่ ศ ู นย์ กลาง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เป็นคลัสเตอร์อุตสาหกรรมที่
มุ ่ งสู ่การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบ
พร้อมกับยกระดับเขตประกอบการอุตสาหกรรมให้
เป็นต้นแบบการพัฒนาพื ้ นที ่ อ ุ ตสาหกรร ม เข้ าสู ่
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  

3) พัฒนาด้านการเกษตร การพัฒนาเป็น
แหล่งอาหารหรือครัวโลก เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพ
ในการผลิตพืชอาหารต่าง ๆ โดยเฉพาะข้าว ปศุสัตว์ และ
ไม ้ผลต่าง ๆ นอกจากนี ้ย ังม ี โอกาสศ ูนย ์กลางด้าน
อุตสาหกรรมพลังงานทดแทนอุตสาหกรรมต่อเนื่องจาก
การเกษตร และอุตสาหกรรมอาหาร เนื่องจากในปัจจุบัน
แต่ละภาคมีศักยภาพในการปลูกพืชพลังงานทดแทน ถือ
เป็นแหล่งวัตถุดิบด้านการเกษตรที่สำคัญของอุตสาหกรรม
พลังงานทดแทนในส่วนของการผลิตเอทานอล เนื่องจาก
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เป็นแหล่งผลิตผลทางการเกษตรที่สำคัญ คือ ข้าว มัน
สำปะหลัง อ้อย ข้าวโพด ซึ่งถือเป็นวัตถุดิบที่สำคัญของ
อุตสาหกรรมพลังงานทดแทนทั ้งสิ ้น นอกจากนี ้ การ
ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย ์เพื ่อสนับสนุนการผลิต
อาหารปลอดภัย ปัจจุบันตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์และ
ผลิตภัณฑ์ปลอดสารขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ผู้บริโภคให้
ความสนใจและนิยมบริโภคเพิ่มขึ้นด้วยกระแสความใส่ใจ
กับอาหารเพือ่สุขภาพ 

4) พัฒนาการท่องเที ่ยว ควรมุ ่งเน้นและ
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 ด ้านคมนาคมขนส ่งและโครงสร ้าง

พื้นฐาน 
 ด้านคมนาคมขนส่ง สำหรับแนวนโยบายด้าน
คมนาคมขนส่ง มีดังน้ี 

1) พัฒนาโครงข่ายระบบถนน  เสนอแนะ
โครงข่ายถนนตามหน้าที ่การใช้งานและลำดับความ 
สัมพันธ์ของแต่ละเส้นทาง เพื่อเชื่อมโยงเมืองศูนย์กลาง
ระดับภาคไปยังเมืองลำดับรองลงไปและพื้นที่ชนบทได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาเส้นทางคมนาคมเพื่อ
เชื่อมโยงกับต่างประเทศในการขยายโอกาสในการพัฒนา
เป็นประตูการค้าในอนาคต 

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 กำหนดแนวทางการ
พัฒนา แผนงานโครงการ และพื้นที่ท่ีจะพัฒนาไว้ค่อนข้าง
ชัดเจน โดยมีโครงการเพื่อการพัฒนาด้านคมนาคมและ 
โลจิสติกส์ ตัวอย่างเช่น 

(1) โครงการก ่อสร ้างขยายถนนจาก  
2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร เพื่อรองรับปริมาณการ
เดินทางและขนส่งสินค้าในพ้ืนท่ี 

(2) โครงการรถไฟความเร็วสูงขนาดทาง
มาตรฐาน เพื่อทำหน้าที่เป็นโครงข่ายหลักในการขนส่ง
ผู้โดยสาร  

(3) โครงการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ
ในเมืองหลักในภูมิภาค  

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

การพัฒนาเมือง เพื่อให้เกิดความสมดุลระหวา่ง
พื้นที่เมืองและชนบทนัน้ การเสริมสร้างชุมชนให้ได้รับการ
พัฒนาจึงมีความสำคัญในฐานที่เป็นกลไกสำคัญในการ
กระจายความเจริญ เพื่อนำไปสู่การเจริญเติบโตอย่างมี
เสถียรภาพ สำหรับข้อเสนอแนะ และแนวทางปรับปรุง
ด้านโครงสร้างพื้นฐานควรมีนโยบายส่งเสริมในด้านต่างๆ 
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



 

4-14 

กับเมืองศูนย์กลางธุรกิจการค้าหรือแหล่งท่องเที่ยวใน
ระดับนานาชาติ  

3) การจัดการน้ำเสีย ลดปริมาณน้ำเสีย ณ จุด
กำเนิด โดยประสานและดำเนินการกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียเพิ่มเติมในพื้นที่วิกฤต
หรือแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ให้สอดคล้องกับสภาพพื ้นที่ 
ปัญหาชุมชนและสถานภาพของคุณภาพแหล่งน้ำ ทั้งนี้การ
อนุมัติจัดสร้างระบบบำบัดน้ำเสียแห่งใหม่จะต้องได้รับการ
พิจารณาให้เป็นไปตามลำดับความสำคัญของพื้นที ่

4) การจัดการขยะมูลฝอย ควรดำเนินการตาม 
Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย  

พัฒนาด้านการศึกษา ควรมีการส่งเสริมและ
สนับสนุนด้านการศึกษาในพ้ืนท่ีอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเปน็
โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยหรือวิทยาเขตต่าง ๆ หลักสูตร
ที่เปิดสอนควรมีความหลากหลายและสอดคลอ้งตามความ
ต้องการแรงงานของภาคการตลาดในปัจจุบัน รวมถึงการ
เปิดสอนสาขาวิชาใหม่ๆ เพื่อรองรับการพัฒนาท่ีจะเกิดขึ้น
ในอนาคตอีกด้วย สถาบันการศึกษาส่วนใหญ่ระดับภาค 
นอกจากจะเป็นสถานที่ให้บริการทางการศึกษาแล้วยังมี
ส ่วนช่วยในการพัฒนาสังคม การวิจ ัย การวางแผน
ประสานงานก ับหน ่วยงานอ ื ่น  ๆ การ เสร ิมสร ้าง
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 

จากผลกระทบของภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
และอนาคตในภาคกลาง จำเป็นต้องมีการกำหนดกรอบ
แนวทางเพื่อรับมือ และเตรียมความพร้อมในการรับมือ
กับสถาการณ์และลดผลกระทบจากภัยพิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยมีการกำหนดแนวทางในการ
ป้องกันและบรรเทาภัยต่าง ๆ ดังนี้ 

1. การกำหนดการใช้ประโยชน์ที ่ดินสำหรับ
พื ้นที ่เสี ่ยงภัย และจัดระดับความรุนแรงของแต่ละ
ประเภทภัยพิบัติ เป็นการกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินให้
เหมาะสมในการลดผลกระทบที ่เกิดจากภัยพิบัติ และ

ควบคุมการขยายตัวของเมืองไม่ให้ขยายไปในพื้นที่ที่มีความ
เสี่ยงที่ก่อให้เกิดความเสียหายและมีผลกระทบต่อชีวิติและ
ทรัพย์สินของประชาชนและสาธารณะ โดยแบ่งตามระดับความ
รุนแรงของภัยพิบัติและพื้นที่เสี่ยง ดังนี้  

- ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากมนุษย์ เป็นพื้นที่
เสี่ยงภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย เช่น บริเวณ อำเภอ
อ ุ ท ั ย  อ ำ เ ภอบางปะอ ิ น   อ ำ เ ภอ เสนา  จ ั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา อำเภอเสาไห้ อำเภอพระพุทธบาท  
อำเภอหนองโดน อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี อำเภอโพธิ์
ทอง อำเภอป่าโมก อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง เป็นต้น 
โดยจะกำหนดพื้นที่กันชน (Buffer Zone) เพื ่อป้องกัน
ความเสี่ยงจากสารเคมีและวัตถุอันตราย  

- ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นภัยพิบัติที่
เกิดจากธรรมชาติ ได้แก่ พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม พื้นที่เสี่ยง
ภัยแล้ง พื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำกัดเซาะ
ชายฝั ่ง บริเวณที ่ม ีความเสี ่ยงภัยพิบัต ิ เช่น จังหวัด
นครสวรรค์ จังหวัดอ่างทอง จังหวัดอุทัยธานี จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดสมุทรสงคราม  จังหวัดเพชรบุรี 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นต้น  โดยพัฒนาระบบป้องกัน
และแจ้งเตือนภัยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย 
ซึ่งจะกำหนดพื้นที่อพยพที่เหมาะสม การสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่างชุมชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง การ
สร้างความรู้กับประชาชนและความเข้าใจในเรื่องการลด
ความเสี่ยงจากการเกิดภัยพิบัติ ตลอดจนความเสียหาย
จากภัยพิบัติที ่จะเกิดขึ ้นกับชีวิตและทรัพย์สิน ลดการ
พัฒนาท่ีรุกล้ำเข้าในเขตพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติหรือ
พื้นที่ท่ีไม่เหมาะสมในการพัฒนา  

2. การกำหนดพื้นที่ปลอดภัยในการตั้งถิ่นฐาน 
เป็นการกำหนดพื้นที่ปลอดภัย จากผลกระทบของภัยพิบัติที่
เหมาะสมต่อการตั้งถิ่นฐานและขยายตัวของเมือง รวมทั้ง
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและโครงสร้างพื ้นฐานต่าง ๆ ให้
สอดคล้องกับศักยภาพและข้อจำกัดทางกายภาพ และเลี่ยง
การพัฒนาบริเวณพื้นที่ที่มีความเสี่ยง โดยการใช้มาตรการ
ทางผังเมือง เช่น ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน เทศบัญญัติ
ท้องถิ่นหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นในการควบคุม 
 
4.2.6 ด้านการควบคุมมลภาวะ 
 การเติบโตของเมืองอย่างรวดเร็วและการพัฒนา
เศรษฐกิจโดยขาดการวางแผนรับมือกับผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ภาคกลางประสบกับปัญหาต่าง ๆ 
เช่น ประสบปัญหาพื้นที่ชุ่มน้ำเสื่อมโทรมจากการบุกรุก
พื้นที่ชุมน้ำ ส่งผลให้สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
และระบบนิเวศในวงกว้าง ความเสื ่อมโทรมของแนว
ปะการังในทะเล การบุกรุกป่าและป่าชายเลน การรุกล้ำ
ของพื้นที่อุตสาหกรรมในพื้นที่เกษตรกรรมชั้นดีของเมือง 
เป็นต้น จึงจำเป็นต้องพิจารณาและวางแนวทางการพัฒนา
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พื้นที่ควบคู่กับการวางแผนจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน และ
การป้องกันและแก้ปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิด
การพัฒนาอย่างสมดุล โดยมีกรอบแนวทาง ดังนี ้

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

2. การเฝ้าระวังและฟื ้นฟูพื ้นที ่ที ่มีปัญหา
ม ล พ ิ ษ  จ า ก ร า ย ล ะ เ อ ี ย ด ต า ม มา ต ร า  59 – 63 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 กำหนด เขตควบคุมมลพิษ หมายถึง 
พื้นที่ที่มีปัญหามลพิษ ซึ่งมีแนวโน้มอันตรายต่อสุขภาพ
อนามัยของประชาชนหรืออาจก่อให้เก ิดผลกระทบ
เสียหายต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งภาคกลางเป็นมีที่ตั้ง
ของเขตควบคุมมลพิษ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ จังหวัด
นครปฐม อำเภอบ้านแหลม อำเภอเมืองเพชรบุรี อำเภอ
ท่ายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี อำเภอหัวหิน และ
อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดสระบุรี ดังนั้น นโยบายการเฝ้าระวังและ
ฟื้นฟูพ้ืนท่ีที่มีปัญหามลพิษจำเป็นต้องเน้นการควบคุมและ
ลดมลพิษ รวมทั้งการป้องกันมลพิษที่เกิดขึ ้นในอนาคต 
โดยการกำหนดแนวทางการควบคุม ลดและกำจัดมลพิษ 
เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษได้อย่างรวดเร็ว การวางแผนการใช้
ประโยชน์ที่ดินที่ควบคุมกิจกรรมและป้องกันมลพิษ การ
เพิ่มมาตรการและบทลงโทษต่อผู้ที่ลักลอบปล่อยมลพิษ 
 
4.2.7 ด้านการพัฒนาพื้นที่พัฒนาพิเศษ 

เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันด้าน
เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว โดยสร้างโอกาสให้พื้นที่ท่ีมี
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 

3. สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมในการ
พัฒนา เพื่อเป็นการส่งเสริมความสามารถของวิสาหกิจ
ชุมชนและภาคเอกชนในพ้ืนท่ี โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริม
การเร ียนรู ้ในภาคครัวเร ือนต่อการเปลี ่ยนแปลงเชิง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาแรงงานให้มี
ทักษะในการทำงานและทักษะที ่เกี ่ยวข้องกับงานและ
เศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้นในอนาคต 
 
4.2.8 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว  
 เป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับ
ทรัพยากรธรรมชาติในพื ้นที ่ เพื ่อความยั ่งยืนของการ
ท่องเที่ยวและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวให้เป็นกลุ่ม (Cluster) สร้างการเชื ่อมโยงการ
ท่องเที่ยวในแต่กลุ่ม ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมดำเนิน
กิจการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของชุมชน โดยมีการกำหนดนโยบาย ดังนี้  

1. การพ ัฒนาแหล ่งท ่องเท ี ่ ยวในเม ื อง
ศูนย์กลางรองและพื้นที่ที ่มีศักยภาพในการท่องเที่ยว 
สถานที่ท่องเที่ยวในภาคกลางมีหลายแห่งที่กระจายอยู่ใน
แต่ละจังหวัด ซึ่งยังขาดการพัฒนา สร้างมูลค่าและรายได้ 
และการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ ทำให้กิจกรรม
การท่องเที่ยวเกิดขึ้นกระจุกตัวอยู่เฉพาะเมืองที่เป็นเมือง
หล ัก ซ ึ ่ งส ่งผลกระทบต่าง  ๆ ตามมา ไม ่ว ่าจะเป็น
โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกไม่เพียงพอ 
ปัญหาความเสื่อมโทรมของพื้นที่ ปัญหามลพิษ เป็นต้น 
ดังนั้นจึงควรส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวในพ้ืนท่ีอื่น ๆ ที่มี
ศักยภาพตามบริบทของพื้นที่นั้น เพื่อให้เกิดการกระจาย
ตัวของนักท่องเที่ยวจากเมืองท่องเที่ยวหลักไปสู่เม ือง
ท่องเที ่ยวรอง ตลอดจนการพัฒนาให้ตอบโจทย์กับ
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านการท่องเที่ยว 
การส่งเสริมการท่องเที ่ยวให้เช ื ่อมโยงในภูม ิภาค 
ระหว่างภูมิภาค และระดับนานาชาติ โดยการพัฒนา
เส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างภาคกลางและภูมิภาค
อ ื ่น ๆ ให ้ด ้วยระบบขนส ่งสาธารณะที ่หลากหลาย 
สะดวกสบาย ปลอดภัย และได้มาตรฐาน การพัฒนา
เส ้นทางบร ิเวณพื ้นที ่ชายแดนเพื ่อให ้เป ็นประตูการ
ท่องเที่ยวสู่ประเทศเพื่อนบ้าน   
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4.3 ข้อเสนอแนะสู่การปฏิบัติ 
4.3.1 การจัดตั้งองค์กรบริหารและกำกับ 
 ผังภาคองค์กรที ่เกี ่ยวข้องกับการวาง 

ผังภาคและการปฏิบัติ 
 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 สามารถสรุปปัญหาสำคัญๆ ได้ดังนี้ 
(1) ขาดองค์กรประสานการพัฒนาพื ้นที่ 

การพัฒนาเมืองในด้านต่างๆ ที่จะอยู่อำนาจหน้าที่ของ
หน่วยงานราชการส่วนกลาง และการกำหนดแผนงาน
โครงการพัฒนา แนวนโยบายของรัฐ มติคณะรัฐมนตรี 
นโยบายของกระทรวงเป็นสำคัญ โดยยังคงกำหนด
แผนงานโครงการ เพื่อการพัฒนาเมืองในเชิงพื้นที่อย่าง
จริงจัง 

(2) บทบาทองค์กรปกครองท้องถิ่นในการ
พัฒนายังมีจำกัด 

(3) ขาดเอกภาพของการพิจารณาอนุญาต
การใช้ประโยชน์ท่ีดินในเขตผังเมืองรวมที่อยู่ในอำนาจของ
กฎหมาย 

2) แนวทางแก้ไข สามารถสรุปแนวทางแกไ้ข 
ได้ดังนี้ 

(1) ให้มีองค์กรทำหน้าที่ด้านการพัฒนาเชิง
พืน้ท่ีเพื่อการประสานการพัฒนาท้ังระบบ 

(2) การประสาน สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์กรการบริหารทุกระดับให้เข้าไปสู่เป้าหมายของการ
พัฒนาเดียวกัน 

(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
ราชการเดียวกัน และกับส่วนราชการต่างกัน ทั้งระดับบน
สู่ล่าง และล่างสู่บนเพื่อการวางแผนและปฏิบัติให้เป็นไป
ตามแผนรวมถึงการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ตามกฎหมายต่าง 
ๆ ที่กำหนดเป็นหน้าที่ของหน่วยงาน  และการประสาน
ด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการในรูปแบบต่าง ๆ 
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4.3.2 การประสานงานระหว่างหน่วยงาน 
วางผังภาคปัญหาการประสานระหว่าง
องค์กรในการวางผังภาค 

 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) หน่วยงานส่วนราชการต่าง ๆ ยังขาดความรู้
ความเข้าใจในการจัดทำผังพัฒนาเชิงพื ้นที ่ ซึ ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อการประสานแผน และงบประมาณการพัฒนา
ในทุกโครงสร้างสาขาต่าง ๆของแต่ละพื้นที่เป้าหมายได้
อย่างเป็นระบบ ประหยัด และมีประสิทธิภาพ 
 (3) ความแตกต่างโครงสร้างองค์กรทำให้มีความ
แตกต่างในอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ จึงมีผลต่อการจัดทำ
ผัง/แผนพัฒนาที่แตกต่างกัน จึงทำให้องค์กรไม่สามารถท่ี
จะจัดทำผัง/แผนโครงการพัฒนาตามแนวทางของผังเมือง
กำหนดได้ 
 (4) ขาดองค์กรในการจัดทำผังพัฒนารวมเชิง
พื้นที่ ซึ่งจะทำให้การจัดทำแผนของหน่วยราชการต่าง ๆ มี
การประสานงานกันมากข้ึน เพื่อก่อให้เกิดการยอมรับและ
นำไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังและมีความเป็นเอกภาพของ
การพัฒนาพื้นที่มากขึ้นทั้งในระดับแผนชาติ แผนภาค แผน
จังหวัด แผนอำเภอ แผนพัฒนาเมือง แผนพัฒนาชุมชน 
ตำบล หมู่บ้าน และพื้นที่พิเศษต่าง ๆ  
 (5) ทุกหน่วยงานต่างมีอิสระในการจัดทำแผน 
งานโครงการเพื่อตั้งงบประมาณการพัฒนาตามแผนปฏิบัติ
การของแต่ละหน่วยงาน ทำให้ไม่สามารถประสานการ
จัดทำแผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ เพื ่อการจัดสรร
งบประมาณให้สอดรับกับแผนที่วางไว้ และนำไปสู่การจัดทำ
แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนารวมในเขตพื้นที่ได้ทั้งระบบ 

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 ชานเมืองและพื้นท่ีชุมชนชนบท โดยแต่ละหน่วยงาน
ต่างดำเนินการไปตามเป้าประสงค์ของแผนงานแต่ละ
หน่วยงานกำหนดเป็นหลัก 

(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
โครงการทีก่ำหนดได้ 
 (3) โครงสร้างขององค์กรท้องถิ่นมีขนาดเล็ก ยัง
ขาดบุคลากรเพื่อทำหน้าที่ด้านต่าง ๆ อีกมาก โดยเฉพาะ
ด้านการวางแผนและการจัดทำโครงการพัฒนา 

แนวทางการส่งเสริมและสนับสนนุองค์กรวาง
ผังและการปฏิบัต ิ

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

แนวทางของการจัดทำแผนพัฒนาในอนาคต 
ปัจจัยภายใน 

(1) วิสัยทัศน์ของการพัฒนาประเทศที่จะ
เน้นความเชื่อมโยงของการพัฒนาเชิงพื้นที่มากข้ึน 

(2) เครื่องช้ีวัดผลสำเร็จทั้งในด้านคุณภาพ
และปริมาณให้ปรากฏเป็นรูปธรรมที่สามารถตรวจวัดได้ใน
ทุกระดับพื้นท่ีและชุมชน 

(3) จัดทำเป็นผังพัฒนาเชิงพื้นที่ เพื่อง่าย
ต่อการประเมินผล 

(4) การจัดสรรเงินงบประมาณการพัฒนา
ต้องสอดรับกับผังพัฒนาเชิงพื้นที่ทุกด้านอย่างเป็นระบบ 

(5) องค์กรปกครองท้องถิ่นจะมีบทบาท
หน้าท่ีในการพัฒนาพ้ืนท่ีท้องถิ่นมากขึ้น  
 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
จัดทำผังพัฒนาในสาขาต่าง ๆ ที่รับผิดชอบรวมกันในเชิง

พื้นที่ ภายใต้กรอบแนวทางการพัฒนาของผังประเทศ ผัง
ภาค ฯลฯ 
 แนวทางของการจัดต้ังองค์กรในอนาคต 
 ปัจจัยภายใน 

(1) แนวนโยบาย และการปรับเปลี ่ยน
โครงสร้างระบบราชการ 

(2) การบริหารพัฒนาเชิงระบบ 
(3) เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้าร่วมกับ

ภาครัฐในการพัฒนา 
 ปัจจัยภายนอก 

(1) การเข้าร่วมลงทุนขององค์กรร่วมทุน
ระหว่างประเทศในรูปบรรษัทมหาชนข้ามชาติ 

(2) การร ่วมดำเนินการองค์กรพัฒนา
ระหว่างรัฐต่อรัฐประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาพื้นที่
เศรษฐกิจชายแดน 

ข้อดี ทำให้มีการระดมเงินทุนจากต่างประเทศ 
เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆ เกิดการสร้างงาน เกิดการ
เพิ่มมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตรและการประมง เป็น
ต้น ท้ังนี้ ขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาล 

ข้อเสีย หากไม่มีความรอบครอบและรัดกุมใน
การเปิดเสรีในด้านต่าง ๆ อาจเกิดผลกระทบกับธุรกิจของ
คนในประเทศได้ เช่น การเปิดตลาดการลงทุนด้านธุรกิจ
ค้าปลีกและค้าส่งให้กับบริษัทข้ามชาติอย่างไม่มีข้อจำกัด 
ก็อาจไปกระทบกับการประกอบอาชีพค้าปลีกค่าส่งราย
ย่อยของคนไทย ซึ่งมีเงินทุนในการประกอบกิจการน้อย 
อำนาจต่อรองน้อย ทำให้บริษัทต่างชาติดึงลูกค้าไปจาก
ธุรกิจของคนไทย และต้องปิดกิจการลงเพราะขาดทุน 
หากไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาวการณ์ได้  
 บทบาทองค์กรการปกครองกับการวางแผน
และพัฒนาพ้ืนที่ในอนาคต 
 1) รัฐบาล การพัฒนาเชิงพื้นที่จะถูกกำหนด 
ให้เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของรัฐ ให้แปรผลของ
นโยบายรัฐหรือแผนพัฒนาระดับชาติเป็นแผนปฏิบัติการ
ลงบนเป้าหมายพื้นที่ในทุกระดับ  
 2) การบร ิหารส ่วนกลาง  กระบวนจ ัดทำ
แผนพัฒนาจะเน้นการพัฒนาเชิงพื้นที่มากขึ้น โดยการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือการดำเนินการ ซึ่งจะ
ทำให้เกิดการประสานและเชื่อมโยงในกระบวนจัดทำแผน
และพัฒนามากขึ้น  
 3) การปกครองส่วนภูมิภาค  ผ ู ้ว ่าราชการ
จังหวัด จะเป็นองค์กรการบริหารพัฒนาในส่วนของการ
พัฒนาพื้นที่เชิงเศรษฐกิจมากขึ้น เพื่อการขับเคลื่อนการ
พัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดที่จะสะท้อนกลับไปสู่
ภาค และประเทศ 
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 4) องค์กรปกครองท้องถิ่น ท้องถิ่นจะมีบทบาท
ต่อการกำหนดแผนงานโครงการพัฒนาในท้องถิ่น หรือ
ร่วมกับท้องถิ่นอื่น ๆ เพิ่มมากข้ึน 
 
 องค์กรหน่วยงานกับการนำผังประเทศไปสู่

การปฏิบัต ิ
องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการนำผัง

ภาคไปสู่การปฏิบัติ ประกอบไปด้วยองค์กรและหน่วยงาน
จากทุกภาคส่วนในสังคม โดยมีหน่วยงานจากส่วนราชการ
เป็นหน่วยงานหลักในการวางแผนนโยบายในด้านต่าง ๆ 
ได้แก่ แผนนโยบายด้านอุตสาหกรรม แผนนโยบายด้าน

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

 

 

 

รูปที่ 4.3.3-1 โครงสร้างคณะกรรมการจัดต้ังองค์กรกลางประสานงานการวางผังและการนำไปปฏิบัติอำนาจหน้าท่ี 
 

(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) แต ่ งต ั ้ งประธานคณะกรรมการ  และ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการองค์การวิสาหกิจ
เพื่อการพัฒนาพ้ืนท่ี 
 (7) ให้ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการบริหาร
การผังเมืองภาคเสนอในการพัฒนาพื ้นที ่พิเศษ เพื่อการ
เศรษฐกิจ สังคม การท่องเที่ยว ที่อยู ่อาศัย การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ส ิ ่งแวดล้อมศิลปวัฒนธรรมแหล่ง
โบราณสถาน การพัฒนาเมืองใหม่และอื่น ๆ ในระดับภาค
และจังหวัด เพื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรี 
 
 

ประธานกรรมการ 

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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 (8) ให้ความเห็นชอบในแผนงานโครงการพัฒนา
ขององค ์การว ิสาหก ิจ เพ ื ่อการพัฒนาพื ้นท ี ่  ตามที่
คณะกรรมการบริหารการผังเมืองภาคเสนอเพื่อขอความ
เห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา 
 (9) กำหนดเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานและ
วงเงินรายจ่ายสำหรับการบริหารงานขององค์การวิสาหกิจ
เพือ่การพัฒนาพ้ืนท่ี 
 (10) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการใช้
จ่ายเงิน การวางและวัสดุของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 (11) แต่งตั้งพนักงานพัฒนาพื้นที่เพ่ือรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติงาน 
 (12) แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรม 
การบริหารการผังเมืองระดับภาค 
 (13) แต่งตั้งคณะอนุกรรมหรือคณะทำงานเพื่อ
ช่วยเหลือด้านปฏิบัติงานตามที่มอบหมาย 
 (14) รายงานคณะรัฐมนตรีเพื ่อเป็นมติคณะ 
รัฐมนตรีเพื่อดำเนินกิจการอื่นใดท่ีจำเป็นในการบริหารการ
พัฒนาให้ประสบความสำเร็จ 
 (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
งบประมาณรายจ่ายในด้านต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาประเทศ
ไทย ด้านการศึกษามีการใช้จ่ายมากที ่ส ุด แต่กลับมี
ประสิทธิภาพในด้านนี้ค่อนข้างต่ำ สะท้อนให้เห็นถึงการ
จัดสรรงบประมาณที ่ไม ่ได ้ประส ิทธ ิภาพเท่าท ี ่ค วร 
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
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
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ต้องการให้มีการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึ้น โดยมี
เป้าหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงาน
หลักในการจัดบริการสาธารณะในระดับพ้ืนท่ี (Area) และ
สอดคล้องกับข้อเสนอของคณะกรรมการการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสอดคล้อง
กับแนวทางการปฏิร ูปรายได้ขององค์กรปกครองส ่วน
ท้องถิ่นเพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้มากขึ้น โดยจะมีการ
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เสนอแก้ไขกฎหมายเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
รายได้ที่จัดเก็บเองเพิ่มขึ้น จึงเห็นควรจัดสรรรายได้ให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสัดส่วนร้อยละ 29.36 ของ
รายได ้สุทธ ิของร ัฐบาล (ไม ่รวมเง ินก ู ้ ) เป ็นจำนวน 
687,891.6175 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 จำนวน 31,391.7384 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.8 
โดยจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จำนวน 246,091.6175 ล้านบาท 
 นอกจากน้ี ยังมีประเด็นเรื่องรายได้ภาษีที่ไม่เท่า
เทียมกัน เนื่องจากพ้ืนท่ีที่มีความเจริญมากอยู่แล้วมีรายได้
ภาษีท้องถิ่นมากกว่า จึงยิ่งสามารถนำมาพัฒนาพื้นที่ได้
มากกว่า ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นนความเหลื่อมล้ำของความ
เจริญจะมีมากขึ้น รวมถึงปัญหาการใช้งบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที ่มักเน้นในเรื ่องการสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานมากเกินไป เช่น การสร้างถนนและสิ่ง
ปลูกสร้าง ทำให้ละเลยต่อการใช้จ่ายด้านสังคม การพัฒนา
คน และการจัดลำดับการแก้ป ัญหาของท้องถิ ่นให้
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
การศึกษา สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม ศาสนาและวัฒนธรรม 
เป็นต้น 
 ข้อเสนอแนะแนวทางการจัดสรรงบประมาณ 
 ภาพรวมและแนวโน้มของการจัดสรรงบประมาณ 
นำไปสู ่ข ้อเสนอแนะเชิงนโยบายในเรื ่องการจัดสรร
งบประมาณเพื่อการพัฒนา 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 และระบบงบประมาณกับ
การนำผังไปปฏิบัต ิ
 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 เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการนำผังไปใช้ และให้มีความ
ทันสมัยสอดคล้องกับเหตุการณ์โลกที ่เปลี ่ยนแปลง
ตลอดเวลา 

(4) จัดทำประมาณการณ์ทางเศรษฐกิจระยะ
ปานกลางและระยะยาว ภายใต้ภาวะและปัจจัยเสี่ยงตา่งๆ 
พร้อมทั้งมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการประมาณการณ์ในแต่
ละช่วง เพื ่อที ่หน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องสามารถนำกรอบ
การศึกษาทางเศรษฐกิจ และทิศทางการพัฒนามาบูรณา
การในการจัดสรรงบประมาณในอนาคตได้ 

4.3.5 การใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่  

อาทิ เช่น พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 
พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 
2562  พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย พ.ศ.2522  

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสงวนรักษา 
 อาทิ เช่น พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ  พ.ศ. 2561 

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ 
พ.ศ. 2507 พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558 

4.4 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
นอกจากข ้อ เสนอแนะเช ิ งนโยบาย และ

ข้อเสนอแนะในการนำผังไปสู ่การปฏิบัติแล้ว เพื ่อให้
การศึกษาและการวางผังภาคในครั้งต่อไปเป็นไปอย่าง
สมบูรณ์ มีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การปฏิบัติตามที่ตั้ง
วัตถุประสงค์ไว้ ยังมีข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่ควรคำนึงถึง
ดังต่อไปนี้ 

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

(2) ลำดับความสำคัญและรายละเอียดของ
ข้อมูลในแต่ละรายสาขา ควรมีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน
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
น่าเช่ือถือและสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือแก้ไขให้เกิด
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 ทั้ง
ลำด ับการพัฒนาที ่สอดคล ้องก ับงบประมาณ และ
หน่วยงานท่ีต้องรับผิดชอบ ซึ่งบางครั้งมีความซ้ำซ้อน หรือ
บางครั้งเป็นหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบเป็นหน่วยงาน
เดียวที่รับผิดชอบในหลายสาขา ซึ่งทำให้การบูรณาการ
เก ิดรอยต่อที่ ไม ่สามารถนำไปปฏิบ ัต ิใช ้ได ้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ หรือช่วงเวลาที่เหมาะสมตามความต้องการ
ที่เกิดขึ้นจริง 

(4) การเพิ ่มเติมประเด็นการแก้ไขผังหรือ
นโยบายในด้านต่าง ๆ ระหว่างช่วงเวลา การปรับปรุงผัง
ภาคควรมีความยืดหยุ่นและสามารถให้รายละเอียดที่
แตกต่างกัน โดยหากมีความจำเป็นเร่งด่วนเพิ่มเข้ามาใน
พื้นที่ภาค ซึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากเหตุการณ์
นอกเหน ือจากแผนท ี ่ วางไว ้ ในผ ั งภาค เช ่น การ
เปล ี ่ ยนแปลงจากสถานการณ ์ทางการเม ือง การ
เปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์ความมั่นคง ผังภาค สามารถ
ปรับแก้ไขในรายละเอียดด้านต่าง ๆ เหล่านั้นให้เหมาะสม
ได้ก่อนระยะเวลาการประเมินเพื ่อการปรับปรุงผังที่
กำหนดไว้ได้ 

ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์หรือเหตุการณ์
ในบางประเด็นเป็นผลกระทบเชิงนโยบายซึ่งต้องการการ
แก้ไขที่เร่งด่วน ร่างผังเมืองรวมเมือง ผังเมืองรวมชุมชน
จนกระทั่งถึงผังเฉพาะ การแก้ไขในระดับนโยบายของทาง
ภาคหากเกิดความล่าช้าจะส่งผลกระทบต่อผังในลำดับ
อื ่นๆ ซึ ่งทำให้การบังคับใช้ผังโดยเฉพาะอย่างยิ ่งทาง
กฎหมายไม่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

การแก ้ ไขในประเด ็นย ่อย อาท ิ เ ช่น 
ประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม ปัญหาภัย
พิบัติ อุทกภัย ซึ ่งในปัจจุบันมีการเปลี ่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก
หร ือป ัญหาโลกร ้อนที ่ เป ็นท ี ่ทราบก ันด ีอย ู ่ท ั ่วโลก 
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ส่งผลถึงการวางผังภาค
ในเชิงเศรษฐกิจสังคมสิ ่งแวดล้อมโดยเฉพาะประเด็น 
ซึ่งมี ความสำคัญในด้านของการจัดสรรงบประมาณ เช่น 
การปรับปรุงเส้นทางคมนาคม การเดินทางในรูปแบบต่าง 
ๆ สนามบิน สถานีรถไฟ ท่าเร ือ ซ ึ ่งล ้วนแล้วแต่ใช้
งบประมาณในการปรับปรุงหรือริเริ่มโครงการค่อนข้างสูง 
การศึกษาซึ ่งเพิ ่มเติมขึ ้นในระหว่างระยะเวลาในการ
ประเมินและปรับปรุงผัง ซึ ่งเป็นมาจากผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมหรือธรรมชาติในระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว 
หากสามารถแก้ไขและปรับปรุงในรายละเอียดได้ จะช่วย
ลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นหลังจากเริ่มโครงการไปแล้ว หรือ
ทำให้โครงการต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นที่ยกตัวอย่าง ประสบ
ผลสัมฤทธิ์และมีประสิทธิภาพได้อย่างสูงสุดตามที่วาง
นโยบายไว้ต่อไป 
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(5) การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผังภาค 
มีความสำคัญในขั้นตอนการวางผังและการนำไปใช้ทั้งใน
ส่วนของสาธารณชน หรือประชาชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมี
หน้าที่รับผิดชอบกับผลการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายที่
เกิดขึ้นจากทางภาคในทุกภาคส่วน โดยเน้นความเช่ือมโยง
ของผังภาคที่เกี ่ยวข้องกับผังนโยบายในระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ ซึ ่งสะท้อนมาสู่ผังภาค รวมทั้งผลที่จะ
เกิดขึ้นจากนโยบายที่ถูกกำหนดขึ้นในตัวของผังภาคเอง สู่
พื้นที่ทั้งในลักษณะของผังรายละเอียดหรือผังกฎหมายใน
ลำดับตามมา และโครงการหรือนโยบายที่จะเกิดขึ้นจาก
ความสอดคล้องของหน่วยงานผู้รับผิดชอบในพื้นที่ด้าน
ต่าง ๆ 

(6) กระบวนการและวิธีการในการวางและ
จัดทำผังภาค เป็นที่เข้าใจและยอมรับทั้งจากหน่วยงานที่
เกี ่ยวข้อง ผู ้มีหน้าที่รับผิดชอบ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง
ภาคร ัฐและเอกชน รวมทั ้ งประชาชน ซ ึ ่ งจะทำให้
รายละเอียดของผังภาคที่เกิดขึ ้นต่อไปในอนาคตเป็นที่
ยอมรับได้ง่ายมากขึ้น และให้ความสำคัญต่อขั้นตอนการ
วางผังในทุกขั้นตอน 

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

(7) การให ้ความร ู ้ ความเข ้ า ใจถ ึ งความ
สอดคล้องต่อเนื่องของผังในลำดับต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับผัง
ประเทศมาสู่ภาค ต่อเนื่องไปสู่ผังจังหวัด ผังเมืองรวมเมือง
หรือผังเมืองรวมชุมชน และผังเฉพาะในระดับกายภาพ
ต่อไป จะช่วยให้ประชาชนมีความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่
ของผังภาคได้อย่างดีย ิ ่งขึ ้น และเห็นความสำคัญต่อ
แนวนโยบายที่ปรากฏอยู่ในผังภาคเหล่านี้  

โดยเฉพาะอย่างยิ ่งกระบวนการวางและ
จัดทำผังในลำดับอื่น ๆ ซึ่งต้องอาศัยกรอบแนวคิดนโยบาย
และรายละเอียดด้านยุทธศาสตร์และการวางแผนต่าง ๆที่
ปรากฏอยู่ในผังภาค นำไปเป็นประเด็นหรือสาระสำคัญใน
การวางและจัดทำผังในรายละเอียดลำดับต่อ ๆ ไป เพื่อ
ไม่ให้เกิดความขัดแย้ง หรือเหลื ่อมล้ำหรือซ้อนทับใน
บทบาทหน้าที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทหน้าที่ในการ
ควบคุมหรือบังคับตามกฎหมายซึ่งจะทำให้ภาพรวมของ
การบังคับใช้ผังเมืองในระดับต่าง ๆที่ต่อเนื่องกันจากผัง

ภาค มีประสิทธิภาพและมีความน่าเชื่อถือต่อประชาชน
และหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องต่อไป  

(8) แนวทางการประชาสัมพันธ์ถึงผลสัมฤทธิ์
ของทางภาคที่เกิดขึ้น เพื่อสะท้อนตอบต่อวัตถุประสงค์ใน
การวางและจัดทำผังภาคมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะ
ช่วยทำให้เกิดความเข้าใจถึงความสำเร็จหรือเง่ือนไขความ
จำเป็นในการวางและจัดทำผังภาคที่เกิดขึ้นมาแต่ในอดีต 

ทั้งด้านความสามารถในการแข่งขันของแต่
ละภาคต่อประเด็นด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาสะพาน
เศรษฐกิจ หรือการเน้นความสำเร็จที่เกิดจากแนวนโยบาย
ที่วางไว้ในโครงการความร่วมมือด้านต่าง ๆ ของกรอบการ
พัฒนาซึ่งภาคนำมาใช้กำหนดนโยบายการพัฒนาพ้ืนท่ีให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยแสดงถึงประสิทธิภาพของการ
พัฒนาที่เกิดขึ้นผ่านกระบวนการการพัฒนาเมืองชนบท
และการใช้ประโยชน์ที ่ดินรวมถึงโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่ง
สอดคล้องกับการกำหนดนโยบายของผังภาคไปจนถึง
กรอบและแนวทางการพัฒนาในการวางผังเมืองในระดับ
กฎหมายหรือผังพื้นที ่ซึ ่งทำให้เกิดการพัฒนาในระดับ
อนุภาคระดับจังหวัดระดับเมืองระดับชุมชนและพื ้นที่
เฉพาะที่มีความสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่าง
เป็นรูปธรรม 

ผลต่าง ๆ ดังที ่ได้กล่าวมา หากถูกนำไป
ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้เกิดขึ ้นอย่างเป็นวง
กว้าง จะเป็นผลดีต่อการพัฒนาการวางและจัดทำผังภาค
ต่อไปในอนาคต ซึ ่งไม่เพียงแต่ตอบสนองนโยบายถึง
บทบาทของภาคต่อนโยบายระดับประเทศ แต่จะเป็น
นโยบายในระดับทั้งที ่สะท้อนลงสู่รายละเอียดในระดับ
กายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
ประชาชนในพ้ืนท่ี อย่างเป็นรูปธรรมจับต้องได้  

(9) การทบทวนกรณีศึกษาของต่างประเทศ 
นำความรู ้ที ่ได้มาปรับใช้กับการวางผังภาค เป็นการ
ปรับปรุงผังภาคให้มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน โดย
ทำการศึกษากระบวนการวางผังภาค กฎหมายการวางผัง 
การนำผังไปสู่การปฏิบัติ การประเมิน และกระบวนการมี
ส่วนร่วม ซึ่งจะทำให้การวางผังภาคมีประสิทธิภาพมากขึ้น
และนำไปประยุกต ์ใช ้เป ็นข้อเสนอแนะสำหรับการ
ปรับปรุงผังภาคต่อไป 

(10) การประชุมกลุ่มย่อยกับหน่วยงานต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 




