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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความสำคัญ ทั้งในลักษณะที่ตั้ง ที่มีความเชื่อมต่อกับพ้ืนท่ีภาคเหนือ ภาคกลาง และภาค

ตะวันออก และมีพรมแดนต่อเชื่อมกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื
มีลักษณะภูมิประเทศป็นพื้นที่ราบสูงอันกว้างขวาง และเป็นพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ทั้งในด้านชาติพันธุ์ และแอ่งอารย
ธรรมจากอันยาวนานจากอดีต โดยเป็นพื้นที่ที่มีที่ตั้งของสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีทรัพยากรที่สำคัญ ที่
สามารถเป็นต ้นทุนในการส ่งเสร ิมให้เก ิดการขยายตัวของสภาพทางเศรษฐกิจในภาคได้อย ่างด ี ในอนาคตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีแนวโน้มในการพัฒนาทั้งในระดับภูมิภาคและในระดับประเทศ จากกรอบความร่วมมือต่างๆ อาทิ เช่น 
โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (Greater Mekong Subregion : GMS) โครงการความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม (CLMV)  โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศลุ่มแม่น้ำอิระวะดี -
เจ้าพระยา-แม่โขง (Aeyawadee-Chaopraya-Mekong Economic Coorperation : ACMECS) และกรอบความร่วมมือลุ่ม
น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง (Lancang-Mekong Cooperation -LMC) เป็นต้น ท่ีจะเสริมสร้างการพัฒนาตะวันออกเฉียงเหนือ 

อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วดังกล่าว นำมาซึ่งการส่งผลกระทบให้เกิดขึ้นในพ้ืนท่ี ทั้งความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรในพื้นที่ การบุกรุกพื้นที่ธรรมชาติ การกระจุกตัวของพื้นที่เศรษฐกิจที่ก่อให้กิดปัญหาความแตกต่างเหลื่อมล้ำทาง
สังคมเมืองกับพ้ืนท่ีชนบท  

กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดำเนินการวางและจัดทำผังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เพื่อเป็น
ผังนโยบายการพัฒนาพื้นที่เชิงกายภาพ ชี้นำการใช้พื้นที่กลุ่มจังหวัดและจังหวัด ในด้านการพัฒนาเมืองและชนบท การใช้
ประโยชน์ท ี ่ด ิน และโครงสร้างพื ้นฐานให้ม ีความเชื ่อมโยงอย่างเป ็นระบบ สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ ส ังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของประชาชน ซึ่งในห้วงเวลาที่ผ่านมาเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญหลายประการ 
ทั้งปัจจัยสถานการณ์ภายนอกและภายใน ส่งผลให้สภาพการณ์การพัฒนาพ้ืนท่ีเปลี่ยนแปลงไปในหลายด้าน 

การติดตามสถานการณ์การพัฒนาพื้นที่ จึงมีความสำคัญต่อการศึกษาสภาพแวดล้อมและปัจจัยการพัฒนาที่
เปลี่ยนแปลงไป โดยมีเป้าหมายเพื่อศึกษา วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์การพัฒนาด้านต่างๆ ที่ส่งผลต่อการใช้พื้นที่ใน
ปัจจุบัน และเพื่อชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาพื้นที่ในอนาคต โดยผลของการศึกษาสามารถนำไปทบทวน
การปรับปรุงผังภาครวมทั้งนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำระบบติดตามสถานการณ์การพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาคได้ต่อไป 

 
 

          กรมโยธาธิการและผังเมือง 
     กระทรวงมหาดไทย 
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 1-1  

บทที่ 1 : บทนำ 
 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 
การติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนา

พื้นที่ระดับภาค เป็นการประเมินสถานการณ์และแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้ทราบถึงโอกาสและทิศทางการ
พัฒนาพื้นที่ภาคในอนาคต รวมถึงบริบทการเปลี่ยนแปลง
และแนวทางการเปลี่ยนแปลงการปรับปรุงผังภาค โดย
กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดำเนินการวางและจัดทำผัง
ภาค นับตั ้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เพื ่อเป็นผังนโยบายการ
พัฒนาพื้นที่เชิงกายภาพ ชี้นำการใช้พื้นที่กลุ่มจังหวัดและ
จ ังหว ัด ในด ้านการพัฒนาเม ืองและชนบท การใช้
ประโยชน์ที่ดิน และโครงสร้างพื้นฐานให้มีความเชื่อมโยง
อย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของประชาชน 
ซึ่งในห้วงระยะเวลาที่ผ่านมาได้เกิดมาตรการเปลี่ยนแปลง
ที ่สำคัญหลายประการ ทั ้งปัจจัยสถานการณ์ภายนอก 
และภายใน อาทิเช่น ระบบเศรษฐกิจโลก กรอบกติกา
ความร ่วมมือระหว่างประเทศ การเข้าส ู ่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ยุทธศาสตร ์ชาติ แผนพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษและสังคมแห่งชาติ การลงทุนพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ของประเทศ การพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ การเจริญเติบโตของเมืองในภูมิภาค เป็น
ต้น ปัจจัยการพัฒนาต่างๆ จากอดีตจนถึงปัจจจุบัน ได้
ส่งผลให้สภาพการณ์การพัฒนาพื้นที่เปลี่ยนแปลงไปใน
หลายด้าน 

ด ังน ั ้น การต ิดตามสถานการณ์การพัฒนา 
พื้นที่ จึงมีความสำคัญต่อการศึกษาสภาพแวดล้อมและ
ปัจจัยการพัฒนาที ่เปลี ่ยนแปลงไป โครงการติดตาม 
และวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ มีเป้าหมายเพื่อศึกษา วิเคราะห์ และประเมิน
สถานการณ์การพัฒนาด้านต่างๆ ที่ส่งผลต่อการใช้พื้นที่ใน
ปัจจุบัน และเพื่อช้ีให้เห็นถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการ
พัฒนาพ้ืนท่ีในอนาคต โดยผลของการศึกษาและวิเคราะห์
สามารถนำไปทบทวนการปรัปรุงผังภาค รวมทั้งนำไปใช้
เป็นแนวทางในการจัดทำระบบติดตามสถานการณ์การ
พัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค  

 
1.2 วัตถุประสงค ์

1. เพื ่อติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์การ
พัฒนาพื ้นที ่ ครอบคลุมปัจจัยที ่เก ี ่ยวข้องและสาขา 
การพัฒนาต่างๆ ในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

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 พื้นทีภ่าคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
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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 
เชิงแผนที่ท่ีทันสมัยล่าสุดและใช้ข้อมูลย้อนหลงัไม่น้อยกวา่ 
10 ปี ท้ังนี้ การศึกษาระดับพื้นท่ี(จังหวัด อำเภอ เทศบาล) 
และเป ้าหมายช่วงเวลาของข ้อม ูลแต ่ละสาขาต ้อง
สอดคล้องกับการวางผังภาค รวมทั้งการจัดทำแผนท่ีให้อยู่
ในรูปแบบ GIS และมีมาตราส่วนท่ีใช้ร่วมกับผังภาคได้ 

1) ด้านเศรษฐกิจ ประชากร สังคม 
(1) ศึกษาสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง

ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ โครงสร้างทางเศรษฐกิจการขยายตัว
ในสาขาการผลิตต่างๆ เช่น เกษตรกรรม อุตสาหกกรรม 
การท่องเที่ยว การค้าการบริการ และการค้าชายแดน    
การพัฒนาพื้นที่ส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ ภาวะการลงทุน 
ความเชื ่อมโยงของกลุ ่มธุรกิจ และกลุ่มอุตสาหกรรม            
การขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยวิเคราะห์ ถึง
บทบาท ศักยภาพ ข้อจำกัด และปัจจัยสนับสนุนการ
พัฒนาเศรษฐกิจของพื้นที ่

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

2) ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ ่งแวดล้อม 
ภัยพิบัติ 

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

(2) ศึกษาสถานการณ์ แนวโน้ม สาเหตุ
ของการเกิดภัยพิบัติ และผลกระทบต่อการตั้งถิ่นฐานและ
การใช้พื้นที่ ตลอดจนแนวทางและมาตรการป้องกันภัย
พิบัติ 

3) ด ้านการใช ้ประโยชน ์ท ี ่ด ิน ศ ึกษา
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มการขยายตัว
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่างๆ โดยเปรียบเทียบการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินพร้อมประเด็นปัญหา 
ข้อจำกัด ศ ักยภาพ และความเหมาะสมของการใช้
ประโยชน์ท่ีดินแต่ละประเภท 

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

5) ด ้านคมนาคมขนส ่งและโลจ ิสต ิกส์  
ศ ึกษาสถานการณ์ แนวโน้ม ปัญหา และการพัฒนา
โครงข่ายความเชื่อมโยงทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
ปริมาณการจราจร ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งและ    
โลจิสติกส์ ทั ้งทางถนน ทางราง ทางอากาศ ทางน้ำ     
ทางท่อ รวมถึงแผนงานและโครงการที่สำคัญโดยวิเคราะห์
ให้เห็นถึงบทบาท และโอกาสในการพัฒนาพ้ืนท่ี 

6) ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
ศ ึกษาสถานการณ์ แนวโน ้ม ความสามารถในการ
ให้บริการ การกระจายตัว และระดับการให้บริการด้าน
การศึกษา สาธารณสุข การจัดการขยะและของเสีย      
การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค เกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว สถานการณ์ด้านพลังงานและ
พลังงานทดแทน ตลอดจนปัญหาและข้อจำกัดในการ
บริการด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที ่ส ่งผล
กระทบต่อการพัฒนาพ้ืนท่ี 

5. บูรณาการผลการว ิ เคราะห ์ข ้อม ูลและ
ประเมินสถานการณ์การเปลี ่ยนแปลง ทั ้งจากปัจจัย
ภายนอกและภายในที่ส่งผลการพัฒนาเมืองและชนบท 
การใช้ประโยชน์ที่ดิน การคมนาคมขนส่งและโครงสร้าง
พื้นฐาน ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมสรุป
ประเด็นสถานการณ์และแนวโน้มการเปลีย่นแปลง รวมทั้ง
เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงผังภาคให้เหมาะสมกับ
บริบทการเปลี่ยนแปลง 
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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. กระบวนการดำเน ินงานและว ิธ ีการศ ึกษา
วิเคราะห์ สามารถนำไปจัดทำระบบติดตามสถานการณ์
การพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาคให้มีประสิทธิภาพ 

3. หน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องสามารถนำข้อมูลการ
ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาพื้นที่ในแต่ละ
ด้านไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาและเป็นแนวทางในการ
วางแผนพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค 
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- 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 

ศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มต่างๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ 

กรอบแนวทางและ 
ทิศทางการปรับปรุง 

ผังภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

  
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1.5-1 กรอบแนวคิดในศึกษา 
 

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 

ทบทวนการวางผังภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี พ.ศ. 2600 

ทบทวนผังประเทศกับบทบาทของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

กรณีศึกษา
ต่างประเทศ 
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บทที่ 2 : สถานการณ์ภายนอก นโยบาย  

และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และภาค 
 

 
ในบทนี้จะรวบรวมเนื้อหาของสถานการณ์และ

นโยบายการพัฒนาในระดับโลก รวมถึงนโยบายและ
แผนการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อนำมาวิเคราะห์สถานการณ์
และทิศทางการพัฒนาภาคที่เหมาะสมต่อไป 

2.1 สถานการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อการ
พัฒนา 

2.1.1 สถานการณ์โลก 
สถานการณ์โลกที่ส่งผลต่อการพัฒนาพื้นที่เป็น

หนึ่งในปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา
ด้านต่าง ๆ จึงจำเป็นต้องนำมาพิจารณา โดยสถานการณ์
โลกท่ีเกี่ยวข้องมีรายละเอียดดังนี้ 

1) บริบทการพัฒนาของโลก 
การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ทำให้การพัฒนาและเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นไปอย่างก้าว
กระโดด ส่งผลให้รูปแบบการผลิต การดำเนินธุรกิจ และ
การใช้ชีวิตของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
โดยมีแนวโน้มว่าเทคโนโลยีพื้นฐานสี่ด้านคือ เทคโนโลยี 
ชีวภาพ นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีวัสดุศาสตร์ พลังงาน 
และสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร 
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 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เช่ือมต่อและ
บังคับอุปกรณ์ต่าง ๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมอง
กลฝังตัว กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรมและ
บริการที่มีมูลค่าสูง  

มนุษย์จะสามารถเข้าถึงข้อมูลและองค์
ความรู้ได้อย่างไร้ขีดจำกัด เทคโนโลยีจะส่งผลต่อการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เนื่องจากการพัฒนาอุปกรณ์

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

การแย ่งช ิ งแรงงานที่ 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 ่
การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่าง

ก้าวกระโดดเป็นกุญแจสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม และเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนในสังคมทุก
เพศ ทุกวัย แนวโน้มจากการพัฒนาดังกล่าวยังส่งผลต่อ
ประเทศทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม ทำให้มนุษย์สามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้อย่างไร้ขีดจำกัด อินเทอร์เน็ตกลายเป็น
ส่วนหนึ่งในวิถีชีวิต ผู ้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคที่
สะดวกสบาย ซึ ่งเทคโนโลยีจะส่งผลต่อการยกระดับ
คุณภาพชีวิตให้ดีขึ ้น และก่อให้เกิดอุตสาหกรรมและ
บริการในรูปแบบใหม่ที ่ผสมผสานการใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่หลากหลายสาขา ทำให้ภาคธุรกิจสามารถสร้าง
โอกาสให้ผู้ประกอบการในการสร้างธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ 
ขณะเดียวกันผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมอาจ
เสียโอกาสในการแข่งขันหากปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์
ไม ่ท ัน ทำให้เก ิดการแย่งชิงแรงงานที ่ม ีท ักษะด ้าน
เทคโนโลยีระดับสูง และมีความสามารถเฉพาะทาง หรือมี
ทักษะหลายด้าน (Multi-Skills) ในตลาดแรงงานสูงขึ้น 
จากความต้องการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศต่าง ๆ 
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แรงงานจึงต้องมีการปรับตัว พัฒนาศักยภาพให้มีทักษะ
การใช้เทคโนโลยีระดับสูงมากขึ้น 

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

เพื่อให้การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมมีประสิทธิภาพ สามารถขับเคลื่อนประเทศ
ไทยไปสู ่เศรษฐกิจสังคมฐานความรู ้และเพิ ่มขีดความ 
สามารถในการแข ่งข ันของประเทศ บ ุคลากรด ้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการพัฒนาให้สมดุลทั้ง
ปริมาณและคุณภาพ ลดการพึ่งพิงผลิตภัณฑ์อุปกรณ์และ
เทคโนโลยีจากต่างประเทศ ประชาชนได้รับประโยชน์  
จากการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา ได้รับการถ่ายทอด
เทคโนโลย ีม ี ความรอบร ู ้ และความสามารถด ้ าน          
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 ความพร้อมในการรองรับการเกิดนวัตกรรม 
แบบก้าวกระโดดของทุกภาคส่วน บริบทการเปลี่ยนของ 
บริบทด้านประชากร พลังงาน อาหาร และสิ่งแวดล้อม 
สถานการณ์ด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ไปจนถึง
แรงงานในทุกระดับอีกด้วย 

2) แนวโน้มสังคมโลก 
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 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)จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 45.4 เป็นร้อยละ 
475.7 ในช ่วงเวลาเด ียวกัน แต ่หล ังจากปี 2563 วัย
แรงงานจะลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่วนวัยเด็ก (0-24 ปี) ลดลง
จากร้อยละ 42.3 เป็นร้อยละ 40.8 สำหรับประเทศพัฒนา
และที่เข้าสู่สังคมผู้สูงวัยที่สมบูรณ์ เช่น ญี่ปุ ่น อเมริกา 
และยุโรปในบางประเทศกำลังพัฒนาจะมีระยะเวลา
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวประมาณ 14 ปี 
สะท้อนถึงระยะเวลาในการเตรียมพร้อมเพื่อรองรับสังคม
ผู้สูงวัย นับเป็นโอกาสของประเทศไทยที่จะพัฒนาด้าน
ธุรกิจ การค้า การลงทุนด้านที ่อยู ่อาศัย และบริการ
สุขภาพในรูปแบบต่าง ๆ ในการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อรองรับ
ความต้องการของผู้สูงอายุในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว เช่น 
ธ ุ รก ิจ  Nursing Home ธ ุ รก ิจด ้ านโรงแรมและการ
ท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงอายุ และยังก่อให้เกิดความต้องการ
แรงงานที่ให้บริการในธุรกิจประเภทนี้ อย่างไรก็ตามการ
เป็นส ังคมผู ้ส ูงว ัยอาจเป็นภัยคุกคามสำคัญเช่นกัน 
เนื่องจากการลดลงของวัยแรงงาน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญใน
การพัฒนาประเทศ 

การเกิดความเหลื่อมล้ำในมิติต่าง ๆ อัน
เป็นผลจากความแตกต่างด้านรายได้ ความรู้ ทักษะ การ
เข้าถึงด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี ความเหลื่อม
ล้ำของทักษะแรงงาน ผู้ประกอบการต่าง ๆ ประเทศไทย
จึงจำเป็นต้องเร่งสร้างสมรรถนะทางเทคโนโลยีชั้นสูงที ่มี
ศักยภาพพัฒนาได้เอง และต่อยอดให้เกิดมูลค่าเพิ่ม และ
ในระยะยาวต้องพัฒนาคนเพื่อสั่งสมองค์ความรู้สำหรับ
การพัฒนา และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ระยะยาว 

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

ผลกระทบแนวโน้มสังคมโลกต่อประเทศและพื้นที ่
กระแสวัฒนธรรมโลกที่ผสมผสานกับวัฒนธรรม

ท้องถิ่น ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตและ
การบริโภค และส่งผลต่อการสร้างวัฒนธรรมร่วมสมัยและ
ในขณะเดียวกันก็เส ี ่ยงต่อการดำรงรักษาคุณค่าของ
วัฒนธรรมเดิมไว้ การอนุร ักษ์ว ัฒนธรรมไทยและยัง
สามารถยื่นอยู่ในกระแสของวัฒนธรรมโลกได้อย่างลงตัว
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 ทั้งนี ้เมื่อพิจารณาโครงสร้างอายุของ
ส ั งคม ไทยท ี ่ เ ร ิ ่ ม เข ้ า ส ู ่ ส ั ง คมผ ู ้ ส ู ง ว ั ยแล ้ ว  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีสัดส่วนผู้มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
เกินกว่าร้อยละ 10 มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 เป็นต้นมา ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่า ปัจจุบันภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
จังหวัดทั้งหมดภายในพื้นที่ได้ก้าวเข้าสู ่สังคมผู้สูงอายุ 
(Aging Society) ไปแล้ว (สังคมที่มีสัดส่วนประชากรอายุ 
60 ปีขึ้นไปในอัตราเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ขึ้นไป) 
และในอนาคตกำลังจะก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคม
สูงวัยโดยสมบูรณ์ (Aged Society) (สังคมที ่มีสัดส่วน
ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปในอัตราเท่ากับหรือมากกว่าร้อย
ละ 20 ขึ้นไป หรือมีสัดส่วนประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปใน
อัตราเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 14 ขึ้นไป) ซึ่งจะส่งผล
ต่อการลดลงของแรงงาน ซึ่งประเทศไทยจำเป็นต้องเพิ่ม
ศักยภาพในการพัฒนาโดยใช้ร ูปแบบต่าง ๆ เพื ่อให้
สามารถพัฒนาเทคโนโลยีให้ทันการเปลี่ยนแปลงของโลก 

3) สถานการณ์เศรษฐกิจโลก 
แนวโน้มเศรษฐกิจโลก ในระยะ 5 ปี

ข้างหน้าเศรษฐกิจของโลกยังเติบโตได้ช้า และมีความเสี่ยง

จากความผันผวนในระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกใน
เกณฑ์สูง ส่งผลให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับความเสี่ยง
สำคัญ คือความไม่แน่นอนของการปรับเปลี่ยนทิศทางการ
ดำเนินนโยบายการเงินของมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ  

ตลาดเกิดใหม่มีบทบาทสูงขึ้น ก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์เศรษฐกิจ เป็นแหล่งวัตถุดิบ 
แรงงาน และตลาดที ่ม ีกำลังซื ้อ ทั ้งนี ้ภ ูม ิภาคเอเชีย 
จะเป็นศูนย์กลางพลังอำนาจทางเศรษฐกิจโลก การลงทุน
ในภาคการผลิตสูงโดยเฉพาะอุตสาหกรรมอิเลกทรอนิกส์ 
ยานยนต์ และชิ้นส่วน และเป็นห่วงโซ่การผลิตที่สำคัญ
ของโลก ดึงดูดให้ประเทศต่าง ๆ รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 
ในภูม ิภาคมากขึ ้น ผล ักด ันให้เก ิดการรวมกลุ ่มทาง
เศรษฐกิจรูปแบบใหม่ทั ่วโลกเพื ่อสร้างอำนาจต่อรอง 
เช ่น  Tran-Pacific Partnership (TTP) และ Regional 
Comprehensive Economic Partnership (RCEP) ท ำ
ให้รูปแบบการค้ามีความเป็นเสรีและแข่งขันอย่างเข้มแข็งขึ้น 

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

การเปิดเสรีมากขึ้นของอาเซียน ในภาค
การค้าและบริการโดยเฉพาะภาคการเงิน เป็นโอกาส
สำคัญในการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิต ทุน แรงงานอย่าง
เสรี ทำให้ภาคการผลิตสามารถขยายตลาดและพัฒนา
ตนเองให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น รวมทั้งความได้เปรียบเชงิ
ที่ตั้งและโรงสร้างพื้นฐาน และโลจิสติกส์เป็นตัวขับเคลื่อน
เศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการค้า การลงทุน 
การเงิน การบริการ และการผลิตภาคอุตสาหกรรม การ
พัฒนาจึงควรคำนึงถึงความได้เปรียบเฉพาะตัวในการวาง
ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของตนเอง ซึ่งไทยต้องผลักดัน
การลงทุนมากขึ้น 

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 พร้อมกับ
พัฒนาเศรษฐกิจบนฐานความรู ้ทางวิทยาศาสตร ์และ
เทคโนโลยี นวัตกรรม รูปแบบการค้าจึงมีแนวโน้มไปสู่
การค้าเสรีเฉพาะกลุ ่มมากขึ ้น และมีการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจที่หลากหลายขึ้น ประเทศไทยจึงต้องกำหนด
ยุทธศาสตร์การแข่งขันและความร่วมมือระหว่างประเทศที่
ชัดเจนขึ้น 

4)  สถานการณ์สิ่งแวดล้อมโลก 
 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัย

ธรรมชาติ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะส่งผล

กระทบซ้ำเต ิมต ่อสถานการณ์ความเส ื ่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมาก
ขึ้นอุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดความแห้งแล้งเป็น
ระยะเวลายาวนาน เกิดฝนทิ้งช่วง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป 
ส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน ป่าไม้เกิด 
ความเส ื ่อมโทรม แหล ่งน ้ำขาดแคลน ผลผล ิตทาง
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 ทั ้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม 
ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต การพัฒนาอุตสาหกรรม 
และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถี
การดำรงชีวิตของประชาชน  

ปัญหาโลกร้อนและภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมีแนวโน้มทวีความรุนแรงและเกิดบ่อยครัง้
ข ึ ้นในภ ูม ิภาคต ่าง ๆ ของโลก ประชาคมโลกจึงให้
ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวมากขึ้นจนนำมาสู่การร่วมกัน
พิจารณาหาแนวทางแก้ไข นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1990 เป็นต้น
มา มีการจัดตั้งกลไกหลักภายใต้กรอบสหประชาชาติขึ้น 2 
กลไก คือ กรอบอนุส ัญญาสหประชาชาติว ่าด้วยการ
เปล ี ่ ยนแปลงสภาพภ ู ม ิ อ ากาศ  ( United Nations 
Framework Convention on Climate Change –
UNFCCC)  ค .ศ .1992 และพ ิธ ีสารเก ียวโต (Kyoto 
Protocol – KP) ค.ศ.1997 ซึ่งประเทศไทยเป็นรัฐภาคี
ของท ั ้ งสองกลไกน ี ้ ด ้ วย แต ่ด ้ วยสภาวะการณ ์ที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้รัฐภาคีกรอบอนุสัญญา
ฯจำเป็นต้องเจรจาความตกลงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศฉบับใหม่ จนในท่ีสุดสามารถตกลงกันไดร้ะหวา่ง
การประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาฯ สมัยที่ 21 (COP21) 
ซึ่งจัดขึ้นระหว่างเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2558 ที่    
กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส จนเกิดเป็นความตกลงปารีส 
ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้ 

(1) ประเทศต่าง ๆ ตั้งเป้าหมายร่วมกันที่
จะรักษาการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกให้ต่ำกว่า 2 
องศาเซลเซียส และในขณะเดียวกันกำหนดเป้าหมายที่
สูงขึ้นไว้ควบคู่กันให้น้อยลงไปอีกจนถึงต่ำกว่า 1.5 องศา
เซลเซียส  

(2) ความตกลงนี้ครอบคลุมการดำเนินการ
ในประเด็นต่าง ๆ  อาท ิ(1) การลดก๊าซเรือนกระจก (2) การ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (3) การเพิ่ม
ความสามารถในการฟื้นตัวจากผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (4) ความโปร่งใสของการ
ดำเนินการ และ (5) การให้การสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ซึ่ง
รวมถึงทางการเงินโดยรัฐภาคีต้องมีข้อเสนอการดำเนินการ
ที่เรียกวา่ nationally determined contribution (NDC) 
ของประเทศทุก ๆ 5 ป ี

ประเทศไทยเป็นผู้ปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ระดับกลาง ประมาณ 350 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อ
ปี คิดเป็นร้อยละ 0.8 ของทั้งหมด หรืออยู่ในลำดับที่ 21 
ของโลก ความตกลงดังกล่าวส่งผลกระทบต่อไทยใน ภาค
พลังงาน ซึ่งรวมถึงการผลิตพลังงานไปใช้ในภาคอื่น ๆ เช่น 
การขนส่ง อุตสาหกรรม และครัวเรือน โดยปล่อยรวมกัน
ถึงร้อยละ 73 ดังนั้นทิศทางการพัฒนาของภาครัฐจึงให้
ความสำคัญกับความมั่นคงทางพลังงาน ด้วยการกระจาย
แหล่งพลังงาน ลดการใช้พลังงานจากฟอสซิล และหันไป
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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 ่

สถานการณ์และแนวโน้มปัจจุบันทำให้ประเทศ
ไทยต้องเตรียมพร้อมรับมือ โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลง
สภาพภ ูม ิอากาศและภ ัยธรรมชาต ิม ีความผ ันผวน 
และรุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางน้ำ
และภาคการผลิตด้านเกษตรกรรม ซึ่งเป็นแหล่งรายได้
สำคัญที ่ม ีผลต่อการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร 
ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องพัฒนากลไกการดำเนินงานของ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เป็นข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อาทิ พิธีสารเกียวโต 
(Kyoto Protocal) ซ ึ ่งสนับสนุนการพัฒนาที ่สะอาด 
(Clean Development Mechanism: CDM) อนุสัญญา
ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on 
Biological Diversity : CBD) มุ ่งเน้นการอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ เพื่อใช้ประโยชน์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน และเพื่อแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้
จากการใช้ทร ัพยากรพันธ ุกรรมอย่างเท่าเทียมและ
ยุติธรรม ตลอดจนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals–SDGs) ซึ่งจะเป็นแนวทิศทางหลัก
ในการพัฒนาของโลก  
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2.1.2 กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ 

นโยบายและยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเชื ่อมโยงกิจกรรม 
ทางเศรษฐกิจในกลุ่มความร่วมมือต่าง ๆ ซึ่งส่งผลต่อการ
พัฒนาพื้นที่อย่างมาก จำเป็นต้องพิจารณา นโยบายและ
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 ินเด ีย ออสเตรเล ีย และ
นิวซีแลนด์ การรวมกลุ่มเศรษฐกิจท่ีเรียกว่า RCEP เป็นช่ือ
เรียกใหม่ที ่หลายคนอาจไม่คุ้น แต่หากบอกว่าเป็นการ
รวมกลุ่มเศรษฐกิจที่เรียกว่า อาเซียนบวก 6 (ASEAN +6) 
น่าจะค ุ ้นช ินมากขึ ้น เพราะในกระแสการพูดเร ื ่อง
ประชาคม เศรษฐก ิ จอา เซ ี ยน  ( ASEAN Economic 
Community : AEC) มักจะมีการเชื ่อมโยงพูดถึงตลาด
นอกอาเซียนที่มีขนาดใหญ่่ขึ้น กว้างขึ้นอย่าง ASEAN +6 
อยู่เสมอ แต่การตื่นตัวเรื่อง RCEP มีมากขึ้นหลังจากการ
ประชุมอาเซียนซัมมิท ครั้งท่ี 21 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศ
กัมพูชา เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 ผู้นำของทั้ง 16 
ประเทศ ได้แสดงเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะเจรจาความตก
ลง RCEP ในต้นปี 2556 และมุ่งหมายให้การเจรจาแล้ว
เสร็จภายในสิ้นปี 2558 โดยความตกลง RCEP พัฒนามา
จากความตกลงการค้าเสรีที่อาเซียนมีอยู่แล้ว 5 ฉบับ กับ 
6 ประเทศ คือ อาเซียน-จีน, อาเซียน-ญี่ปุ ่น, 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 เทียบเคียงกับกลุ่มอื่น ๆ ได้  

 
ผลกระทบของความตกลงหุ้นส่วน 
ทางเศรษฐกิจต่อประเทศและพ้ืนที่ 

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
มาตรการทางภาษีและไม่ใช่ภาษี 

http://www.vijaichina.com/
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2) โครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (One 
Belt , One Road : OBOR) 

เป ็นความร ิ เ ร ิ ่มของร ัฐบาลจ ีน ท ี ่ มี
ว ัตถุประสงค์เพื ่อร ื ้อฟื ้นเส้นทางสายไหมในอดีต 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 

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

 
ที่มา : https://www.forbesthailand.com 

รูปที่ 2.1.2-2 แผนงานของโครงการหนึ่งแถบหนึ่ง
เส้นทาง 

 

ผลกระทบของโครงการ OBOR ต่อประเทศและพ้ืนที่ 
OBOR ประกอบด้วยสองส่วนหลัก หรือวงแหวน

เศรษฐกิจเส้นทางสายไหมทางบก และเส้นทางสายไหม
ทางทะเลแห่งศตวรรษที ่  21 โดยวงแหวนเศรษฐกิจ
เส้นทางสายไหมทางบก มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมจีนกับ
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 ่ซึง่อาจกระตุ้นให้ใช้ประโยชน์จากการค้าเสรีได้มากขึ้น 
นอกจากนี้ประเทศไทยและประเทศในอนุภาคลุ่มน้ำโขง 
(GMS) ย ั ง ใช ้ประโยชน ์จากระเบ ียงเศรษฐก ิจจ ีน -
คาบสมุทรอินโดจีน (CICPEC) เพื ่อเชื ่อมโยงการค้าและ
การลงทุนกับเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมปากแม่น้ำ 
(Pearl River) ซึ่งปัจจุบันพัฒนาเป็นโครงการ Pan-Pearl 
River Delta (PPRD) 

3) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 
Economic Community : AEC) 

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

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

https://www.forbesthailand.com/
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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 ผล ิตภัณฑ์ยาง 
ผลิตภัณฑ์ไม้ สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อิเล็กทรอนิกส์ ยาน
ยนต์  การขนส ่งทางอากาศ ส ุขภาพ e-ASEAN การ
ท่องเที่ยว และโลจิสติกส์ รวมทั้งความร่วมมือในสาขา
อาหาร เกษตรและป่าไม้ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคอาเซียนจะช่วยส่งเสริมการค้าและการลงทุน เพิ่ม
อำนาจการต่อรองและแข่งขันกับประเทศมหาอำนาจ ซึ่ง
จะส ่ งผลกระทบก ับท ุ กฝ่ า ย  ท ั ้ งภ าคประชาชน 
ผู ้ประกอบการและผู้ผลิต นักลงทุน ภาคเกษตรกรรม 
รวมถึงภาครัฐ 

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

 

รูปที่ 2.1.2-3 ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
ปี พ.ศ.2558 

แผนบูรณาการด้านเศรษฐก ิจ หร ือ AEC 
Blueprint ทำให้เกิดมาตรการที่ส่งผลต่อประเทศไทยดังน้ี 

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

1) การลดหรือยกเลิกภาษี ยกเลิกภาษี
สินค้าใน 9 สาขาเร่งรัด ได้แก่ สาขาเกษตรประมง ไม้ ยาง
สิ่งทอ ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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) 

การเปิดเสรีการค้าบริการ มีเป้าหมาย 
คือ ลดอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดในด้านต่าง ๆ ลง และ
เพิ ่มสัดส่วนการถือหุ ้นให้กับบุคคล/นิติบุคคลสัญชาติ
อาเซียน 1) สาขาบริการสำคัญ (Priority Integration 
Sectors:  PIS)  2 )  ส าขาบร ิ ก ารอ ื ่ น  ( Non-Priority 
Services Sector) ครอบคลุมบริการทุกสาขา นอกเหนือ 
จากสาขาบริการสำคัญ (priority services sectors) และ
การบริการด้านการเงิน  3) สาขาการบริการด้านการเงิน  

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

ลดหรือยกเลิกข้อจำกัดด้านการลงทุน
ต่าง ๆ ส่งเสริมการร่วมลงทุนในสาขาอุตสาหกรรมที่มี
ศักยภาพ และสร้างเครือข่ายด้านการลงทุนของอาเซียน 
โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะเพิ่มหรือรักษาระดับความสามารถ
ในการดึงดูดต่างประเทศให้มาลงทุนในอาเซียน และการ
ลงทุนโดยอาเซียนเอง  

(4) การเปิดเสรีด้านเงินทุนเคลื่อนย้าย 
1) ด้านตลาดทุน จะเสริมสร้างความ

แข็งแกร่งในการพัฒนาและการรวมตัวของตลาดทุนใน
อาเซียน โดยสร้างความสอดคล้องในมาตรฐานด้านตลาด
ทุนในอาเซียน 2) ด้านเงินทุน จะเปิดให้มีการเคลื่อนย้าย
เงินทุนท่ีเสรียิ่งขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป 

(5) การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรี 
สร้างมาตรฐานท่ีชัดเจนของแรงงานฝีมือ 

และอำนวยความสะดวกให้กับแรงงานฝีมือที่มีคุณสมบัติ
ตามมาตรฐานที่กำหนดให้สามารถเคลื่อนย้ายไปทำงานใน
กลุ่มประเทศสมาชิกได้ง่ายขึ้น เช่น การจัดทำ ASEAN 
Business Card เป็นต้น 

(6) การดำเนินงานตามความร่วมมือราย
สาขาอ่ืน ๆ 

การดำเนินงานตามความร่วมมือราย
สาขาอื่น ๆ ได้แก่ ความร่วมมือด้านเกษตร อาหาร และ  
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ป่าไม้ความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา การพัฒนา
ด ้านโครงสร ้างพ ื ้นฐาน (การคมนาคม เทคโนโลยี
สารสนเทศพลังงาน) ความร่วมมือด้านเหมืองแร่ พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ความร่วมมือด้านการเงิน ความร่วมมือ
ด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และการ
พัฒนาเพื่อการรวมกลุ่มของอาเซียน (IAI) 

ผลกระทบของ AEC ต่อประเทศและพ้ืนที ่
การพัฒนาที่อาจส่งผลต่อการวางผังภาคต่อไป

ในอนาคต ซึ่งเป็นผลมาจากการรวมกลุ่มประเทศอาเซยีน
ของไทย จะต้องคำนึงถึงผลกระทบในด้านต่าง ๆ ที่จะ
เก ิดขึ ้น โดยในประเด็นสำคัญจะเป็นผลมาจากแนว 
นโยบาย กฎ ระเบียบ กติกาความร่วมมือที่มีระหว่างกัน
เป็นสำคัญ ซึ่งกรอบกติกาความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นสว่น
ที่มากำหนดแนวทางการดำเนินนโยบายในประเทศและ
ส่งผลต่อภาคในแต่ละส่วนต่อไป แต่เนื่องจากการรวมกลุ่ม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เกิดจากการรวมกลุ่มกันของ
ประเทศภายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงทำให้
ผลกระทบของการรวมกลุ ่มเป ็นไปในลักษณะระดับ 
ประเทศ ไม่มีการระบุพื้นที่จำเพาะเจาะจงลงไปอย่างเช่น
การพัฒนาหรือความร่วมมือในระดับทวิภาคี อย่างไรก็
ตามการพิจารณาผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในระดับพื้นที ่ ภ ูม ิภาคและระดับจังหวัด จะ
พิจารณาในจังหวัดที่ติดตามแนวชายแดนในแต่ละภาค
ของประเทศ ที่เป็นประตู (Gateway) ทางเศรษฐกิจ ที่
ส่งเสริมการค้าชายแดนและการค้าระหว่างประเทศ ส่งผล
ให้รัฐบาลประกาศเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (ระยะที่ 
1 ประกอบด ้วย ตาก สระแก ้ว สงขลา ตราด และ
มุกดาหาร และระยะที ่  2 ประกอบด้วย กาญจนบุรี 
เชียงราย นครพนม หนองคายและนราธิวาส) และเขต
เศรษฐกิจชายแดนที ่มีศักยภาพ และเร่งรัดการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาดังกล่าว 

4) โครงการพ ัฒนาความร ่วมม ือทาง
เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (Greater Mekong 
Subregion : GMS) 

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

ภูมิภาคที่รวมเป็นหนึ่งเดียว และการเปิดตลาดการค้า
ใหม ่ๆ เพ ื ่อลดการเป ็นค ู ่แข ่งทางเศรษฐก ิจภายใน          
อนุภูมิภาค พร้อมทั้งสร้างความเข้มแข็งและลดช่องว่าง
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
ตอนกลาง 3) เส้นทางเลียบชายฝั ่งทะเลตอนใต้ และ       
4) เส้นทางเชื่อมภายในทวีปยุโรป ทั้งนี้เส้นทางย่อยที่มี
ความสำคัญในการเป็นพื้นที่ประตูการค้าระหว่างประเทศ
ไทย กัมพูชา และเวียดนาม 

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

• เส้นทางแนวระเบียงย่อยด้าน
ตะวันตก (Western Subcorridor) หรือ R3 เป็นเส้นทาง
จากคุนหมิง – ผ่าน สปป.ลาวหรือเมียนมา– เชียงราย – 
กรุงเทพฯ แยกเป็นเส้นทาง R3A : ไทย - ลาว – จีน และ
เส้นทาง R3B : ไทย – เมียนมา – จีน บนเส้นทางนี้ส่งผล
กระทบโดยตรงกับภาคเหนือ คือจังหวัดเชียงรายที่เป็น
ประตูการค้าหลัก รัฐบาลได้จัดตั ้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พ ิ เ ศษ เช ี ย งร ายข ึ ้ น  โ ดย เส ้ นทาง  R3A ม ี อำ เภอ 
เชียงของ อำเภอเชียงแสน (ไทย) - เมืองห้วยทราย (สปป.
ลาว) เส้นทาง R3B อำเภอแม่สาย (ไทย) -ท่าขี ้เหล็ก 
(เมียนมา) เป็นเมืองคู่แฝดทางการค้า และทางภาคใต้ของ
ประเทศไทย มีจังหวัดสงขลา และนราธิวาสเป็นประตู
การค้าหลักกับประเทศมาเลเซีย โดยมีพื้นท่ีอยู่ตรงข้ามกับ
ด่านบูก ิ ๊ตกายูอ ิต ัม (จ ังโหลน) ร ัฐเคดาห์ ส ่วนด่าน          
ปาดังเบซาร์อยู ่ตรงข้ามรัฐเปอร์ลิสของมาเลเซีย  ส่วน
จังหวัดนราธิวาสมีอำเภอตากใบ อำเภอสุไหงโก-ลก (ไทย) 
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– บูเก๊ะตา รัฐกลันตัน (มาเลเซีย) เป็นเมืองคู่แฝดทาง
การค้า 

• เส ้นทางสายกลาง (Central 
Subcorridor) ได้แก่ คุนหมิง - ฮานอย - ไฮฟอง (Hai 
Phong - เวียดนาม) เส้นทางในไม่ผ่านประเทศไทย 

• เ ส ้ น ท า ง ส า ย ต ะ ว ั น อ อ ก 
(Eastern Subcorridor)  ได ้ แก ่  หนานหน ิ ง -ฮานอย 
เส้นทางในไม่ผ่านประเทศไทย 

(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
สำค ัญที ่ผ ่านประเทศไทยส ่งผลก ับภาคเหนือ และ       
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 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
เช่ือมโยงระหว่างไทย - ราชอาณาจักรกัมพูชา - เวียดนาม 

โดยประกอบด้วย 3 เส้นทางย่อย (Subcorridor) และ 1 
เส้นทาง Intercorridor ดังนี้  

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

• Central Subcorridor เริ ่มจาก
กรุงเทพฯ–อรัญประเทศ-ปอยเปต-พนมเปญ–บาเวต– 
โฮจิมินท–์วุ่งเต่า ซึ่งเส้นทางนี้เป็นการเชื่อมโยงเมืองสำคัญ
ท า ง ก า ร ค ้ า ข อ ง ไ ท ย  ก ั ม พ ู ช า  แ ล ะ เ ว ี ย ด น า ม  
มีระยะทางรวมกันกว่า 1,005 กิโลเมตร  

• Southern Coastal 
Subcorridor เป็นการเชื่อมโยงพื้นที่ Eastern Seaboard 
ของไทยกับชายฝั่งของราชอาณาจักรกัมพูชา และเป็นส่วน
หนึ่งของเส้นทางชายฝั่งทะเลไทย กัมพูชา และเวียดนาม 
(R10) โดยเริ่มจากกรุงเทพฯ–ตราด–เกาะกง–กำปอด–ฮา
เตียน–Ca Mau – Nam Can รวมระยะทาง 970 กิโลเมตร  

• Inter- corridor Link เ ป็ น
เส้นทางแนวตั้งผ่านราชอาณาจักรกัมพูชาและลาว โดยจะ
เชื่อมเส้นทาง 3 เส้นหลักก่อนหน้า และปัจจุบันได้ขยาย
แนวเส ้นทางไปทางตะว ันตก ผ ่ านด ่ านพ ุน ้ำร ้อน  
จังหวัดกาญจนบุรี ไปสิ้นสุดที่เมืองทวายของเมียนมา จึง
ส่งผลกับภาคกลางของประเทศไทย ทำให้รัฐบาลประกาศ
ให้พ้ืนท่ีบ้านพุน้ำร้อน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เป็น
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เชื่อมโยงไปยังโครงการท่าเรือ
น้ำลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวาย ที่อยู่ห่างจากจังหวัด
กาญจนบุรีประมาณ 160 กิโลเมตร 
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ที่มา http://www.learningstudio.info/asean-gms-economic-corridors/ 

รูปที่ 2.1.2-4 เส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจ  
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5) ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ
ลุ่มแม่น้ำอิระวะดี-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 ของทั ้งห ้าประเทศสมาชิกเพื ่อส่งเสริม 
การพัฒนาอย่างสมดุล ภายใต้ความร่วมมือ 8 สาขา 
ประกอบด้วย 

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

(2) เกษตรกรรม เพิ่มประสิทธิภาพใน
การผลิตบนพื้นฐานของความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ 
รวมถึงการวิจัยและพัฒนา และการแบ่งปันความรู้และ
ข้อมูลข่าวสาร ตัวอย่างโครงการสำคัญ เช่น การทำ 
Contract Farming 

(3) อุตสาหกรรมและพลังงาน มีวัตถุ 
ประสงค์เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในด้านอุตสาหกรรมและ
พัฒนาพลังงานทดแทน และการอนุรักษ์พลังงาน ตัวอย่าง
โครงการ เช่น การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมบริเวณชายแดน 
และโครงการสาธิตจัดทำต้นแบบพลังงานชีวภาพใน
ประเทศสมาชิก 

(4) การคมนาคม มีว ัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาและใช้ประโยชน์การเชื่อมโยงการเส้นทางคมนาคม
ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่ออำนวยความสะดวก
ในทางการค้า การลงทุน การผลิต และการท่องเที่ยว โดย
เน้นการพัฒนาเส้นทางคมนาคมในส่วยที่ยังขาดหายใน
แนวเขตเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (EWEC) รวมถึง
เส้นทางที่เช่ือมต่อจากแนวเขตเศรษฐกิจดังกล่าว 

(5) การท่องเที่ยว มีวัตถุประสงค์เพื่อ
เพิ่มปริมาณนักท่องเที่ยวทั้งระหว่างไทยกับประเทศเพื่อน
บ้าน และนักท่องเที ่ยวจากนอกภูมิภาค โดยรัฐบาล
ส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในลักษณะ
การเชื ่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวของทั้ง 5 ประทศสมาชิก

ร่วมกันในลักษณะ Five Countries One Destination 
รวมทั้งการจัดทำ 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 ่

ผลจากความร่วมมือทำให้ไทยสามารถเพิ่มมูลค่า
การนำเข้าและส่งออก เกิดการลงทุนร่วมกันภายใน 
ประเทศในกลุ ่มประเทศสมาชิก รวมถึงการเพิ่มมูลค่า
ผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม และการโยกย้าย
แรงงาน ซึ่งภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนอื 
และภาคใต้ของประเทศไทย เป็นฐานการผลิตด ้าน
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรของประเทศ ซึ่ง
ทำให้ประเทศไทยเป็นตลาดใหญ่ในการนำเข้าและส่งออก
วัตถุดิบและสินค้าต่างไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ในไทยและผ่าน
ไปยังชายแดนระหว่างประเทศ เนื่องจากมีพรมแดนติดกับ
หลายประเทศ 

6) ความริเร ิ ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับ
ความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและ
เศรษฐกิจ (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 
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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 

(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 ่
ผลจากความร ่วมม ือจะช ่วยเป ิดโอกาสให้

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 ค ือประเทศ ก ัมพ ูชา 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 
เมืองที ่มีศักยภาพในการค้าของ SMEs ไทย ได้แก่กรุง
พนมเปญ จังหวัดเสียมเรียบ และจังหวัดพระตะบอง ใน
ส่วนของกรุงพนมเปญ สินค้าและบริการทุกอย่าง สามารถ
ขยายตัวทั ้งปัจจุบัน และอนาคต จังหวัดพระตะบอง 
ประเภทสินค้าที่มีศักยภาพ คือ สินค้าเกษตร เครื่องจักรกล
เกษตร สินค้าอุปโภคบริโภค บริการท่องเที่ยวและธุรกิจ
เกี ่ยวเนื ่อง ส่วนจังหวัดเสียมเรียบ ประเภทสินค้าที่มี
ศักยภาพ คือการท่องเที่ยวและธุรกิจต่อเนื ่อง และกลุ่ม
ส ินค้าอ ุปโภคบริโภค ในส ่วนจังหวัดพระตะบองที ่มี
พรมแดนติดต่อกับไทย การค้าขายชายแดนนี้ ควรวาง
ตำแหน่งสินค้าและบริการให้มีภาพลักษณ์ด้านคุณภาพสูง
กว่าสินค้าจากมาเลเซียเล็กน้อย และราคาถูกกว่าสินค้า
จากเกาหลีใต้  

ประเทศลาว (L) สำหรับลาว ถือว ่าเป็น
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
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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  

ประเทศพม ่า (M) หร ือเม ียนมาร์  เป็น
ประเทศที่มีประชากรอยู่จำนวนมาก และยังไม่สามารถ
ผลิตปัจจัยสี ่ได้เพียงพอ สภาพแวดล้อมทางสังคมและ
วัฒนธรรม การนับถือศาสนาพุทธ วิถีชีวิต ความเชื่อ คล้าย
กับไทย และเป็นจุดร่วมสำคัญที่สร้างโอกาสทางการตลาด
ให้กับสินค้าไทย ซึ่งชาวพม่ามีค่านิยมในการบริโภคสินค้า
ที่ยึดติดกับตรา สินค้าโดยเฉพาะตราสินค้าไทยที่ชาวพม่า
ร ับรู ้และเชื ่อมั ่นว่าเป็นสินค้าที ่มีคุณภาพดี เมืองที ่มี
ศักยภาพทางการค้าสำหรับ ไทย ได้แก่ เมืองย่างกุ้ง เมือง
เมียวดี และเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งโอกาสของสินค้าไทยในแต่
ละเมืองเป้าหมาย พบว่า เมืองย่างกุ้ง สินค้าที่มีศักยภาพ
คือ กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค กลุ่มสินค้าวัสดุอุปกรณ์
ก่อสร้าง กลุ่มสินค้ายานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่   เมือง
เมยีวดี ได้แก่ กลุ่มสินค้า อุปโภคบริโภค กลุ่มสินค้าเกษตร
และเครื่องการเกษตร กลุ่มสินค้าวัสดุก่อสร้าง และกลุ่ม
สินค้ายานยนต์และ ช้ินส่วนอะไหล่ เมืองมัณฑะเลย์ สินค้า
ที ่มีศักยภาพ ได้แก่ กลุ ่มสินค้าเกษตรและเครื ่องจักร
เกษตร และกลุ่มสินค้าวัสดุก่อสร้าง  

ประเทศเวียดนาม (V) ประเทศเวียดนาม
เป ็นท ั ้ งแหล่งผล ิตและแหล่งตลาดที ่สำคัญใน AEC 
มีศักยภาพพร้อมครบถ้วนทั้งนโยบายด้านการค้า การ
ลงทุนที่ชัดเจนและบังคับใช้ทั ่วประเทศ และสำคัญคน
เว ียดนาม มีความร ู ้ส ึกที ่ด ีต ่อส ินค้าไทย ส ินค้าไทย 
ที่มีศักยภาพในตลาดเวียดนาม ได้แก่ อุปกรณ์ชิ ้นส่วน
รถจ ั ก ร ย านยนต์  และอะ ไหล ่  อ ุ ปก รณ ์ ต ก แ ต่ ง
รถจักรยานยนต์ วัสดุก่อสร้าง ธุรกิจซ่อมรถจักรยานยนต์ 
ส ินค้าอุปโภคบริโภค เคร ื ่องสำอางค์ รวมถึงการทำ 
ธ ุรก ิจท ่องเท ี ่ยวแบบ Inbound Tourism และธ ุรกิจ
ต่อเนื ่อง เช่น สปา ร้านอาหาร  ภัตตาคาร เมืองที ่มี
ศ ักยภาพทางเข้าทำการค้าด้วย ได้แก่ นครโฮจิมินห์    
นครเกิ่นเธอ และนครไฮฟอง โดยเฉพาะ นครไฮฟองนั้น 
บริษัทอสังหาริมทรัพย์ของคนไทยได้รับอนุมัติให้ดำเนิน
โครงการหมู ่บ้านจัดสรรสำหรับผู ้มีรายได้น้อยซึ ่งเริ่ม
ดำเนินงานในปี 2010 แล้ว การเข้าตลาดของสินค้าทุก
ประเภทในประเทศเวียดนาม ควรเริ่มต้นด้วยวิธีการส่ง
สินค้า (Export) เข้า ไปจำหน่ายโดยผ่านตัวแทนจำหน่าย
ที่มีใบอนุญาตเท่านั้น ในส่วนของธุรกิจบริการสามารถเข้า
ตลาดด้วยการ ลงทุน 100% ร่วมทุนกับบริษัทท้องถิ่น 
การร่วมมือทางธุรกิจ และการเช่าสถานท่ีพร้อมใบอนุญาต 

ฯลฯ โดย ต้องวางภาพลักษณ์เป็นสินค้าคุณภาพและ
แข ่งข ันในตลาดสินค ้าระด ับกลาง -บน ในส ่วนของ
อุตสาหกรรม ก่อสร้าง ควรดำเนินการในลักษณะเป็น
ผู้รับเหมาช่วง  

ผลกระทบของ CLMV ต่อประเทศและพ้ืนที ่
CLMV มีความต้องการสินค้าจากไทยหลาก 

หลาย ตั้งแต่สินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ไป
จนถึงสินค้าวัตถุดิบ และสินค้าทุน ตลาด CLMV เป็น
ตลาดที่ค่อนข้างมีอนาคตสดใสสำหรับธุรกิจไทยในการรุก
เปิดตลาด และขยายช่องทางการกระจายสินค ้าให้
กว้างขวางขึ้น โดยอาศัยปัจจัยสนับสนุนหลายด้าน อาทิ 
ความได้เปรียบเชิงที่ตั้งที่มีพรมแดนเชื่อมต่อกันทางบก 
ผ่านเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจสำคัญ การเปิดเสรีมากขึ้น
ในสาขาการบริการ การลงทุน การเคลื่อนย้ายแรงงานที่มี
ทักษะ และเมื่อรายได้ประชากรในประเทศเพื ่อนบ้าน
ขยายตัวสูงจะทำให้ความต้องการสินค้าจากไทยเพิ่มขึ้น 

8) กรอบความร่วมมือลุ ่มน้ำล้านช้าง -
แม่น้ำโขง (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 – 
น้ำโขงกับพ้ืนท่ีภูมิภาคอื่น ๆ 

จีนให้ความสำคัญกับการผลักดันกรอบความ
ร่วมมือ LMC ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจาก
กรอบความร ่วมมือ LMC จะส่งเสร ิมการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนซึ่งเป็นพื้นท่ีที่ขาด
ทางออกสู่ทะเล และเป็นกรอบความร่วมมือที่จีนได้แผ่
อิทธิพลในลักษณะอำนาจละมุน (Soft Power) ผ่านการ
สนับสนุนการพัฒนาที ่สำคัญ ได้แก่ การพัฒนาความ
ร่วมมือด้านทรัพยากรน้ำ การพัฒนาเส้นทางคมนาคม การ
สร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างพื้นที่ชายแดน 
การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงาน การขยาย
ความร่วมมือด้านการเกษตร การสร้างความร่วมมือ ด้าน
การสาธารณสุข  

 



 

2-15 

ผลกระทบของ LMC ต่อประเทศและพ้ืนที ่
ประเทศไทยกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายที่

จีนเป็นผู้กำหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและความ
มั่นคงซึ่งกรอบความร่วมมือนี้มีนัยยะทางการเมืองของจีน
ที่มุ่งแข่งขันกับกรอบความร่วมมือ GNS ที่มีประเทศญี่ปุ่น
เป็นผู้สนับสนุน โดยจีนเป็นประเทศต้นกำเนิดของแม่น้ำ
โขงได้นำปัจจัยนี้มากำหนดวาระการพัฒนา และควบคุม
การบริหารจัดการแม่น้ำล้านช้าง แม่น้ำโขง เช่น โครงการ
สร้างเขื ่อน โครงการเดินเรือ โครงการระเบิดแก่ง หาก
สามารถทำให้ 5 ประเทศในอาเซียนภาคพื้นทวีปมีการ
รวมกลุ ่มกันเป็นเอกภาพ จะทำให้การเจรจากับจีนมี
น้ำหนักมากขึ้น 

2.1.3 โครงการพัฒนาของประเทศเพื่อนบ้านที่
มีอิทธิพลต่อการพัฒนาประเทศและภาค 

 1) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
  เป็นประเทศเพื่อนบ้านท่ีมีความใกล้ชิดกับไทย
ทั ้งในเชิงประวัติศาสตร์ ที ่ตั ้งทางภูมิศาสตร์ เชื ้อชาติ 
ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม ดังนั้นพัฒนาการต่าง ๆ ใน
ลาวจึงส่งผลกระทบต่อไทยและการกำหนดนโยบายของ
ไทยต่อภูมิภาคอย่างมาก โดยเฉพาะภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ และภาคเหนือ โดยปลายปี 2554 รัฐบาล
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้จัดทำแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special 
Economic Zone) และเขตเศรษฐกิจเฉพาะ (Specific 
Economic Zone) ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว ระหว่างปี 2554 – 2563 เพื ่อเร่งรัดการพัฒนา
เศรษฐกิจตามทิศทางการพัฒนาประเทศของรัฐบาล
ภายใต ้แผนพ ัฒนาเศรษฐก ิจและส ังคม ฉบ ับท ี ่  7 
คณะกรรมการแห่งชาติเพื่อคุ้มครองเขตเศรษฐกิจพิเศษ
และเขตเศรษฐกิจเฉพาะ (กองเลขาสังกัดสำนักงาน
นายกรัฐมนตรี) ทำหน้าที่กำกับดูแลและอนุมัติการจัดตั้ง
เขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจเฉพาะ รวมทั้ง
แต่งตั ้งคณะบริหารและสภาบริหารเศรษฐกิจของเขต
เศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจเฉพาะ ปัจจุบันมี 11 
เขต ตามแผนยุทธศาสตร์ข้างต้น ลาวกำหนดจะจัดตั้งเขต
เศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจเฉพาะเพิ่มอีก 30 แห่ง 
รวมเป็น 41 แห่ง ภายในปี 2563 แยกเป็นเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ 7 แห่งและเขตเศรษฐกิจเฉพาะด้านการค้า การ
บริการ และการท่องเที่ยว 29 แห่ง เขตเศรษฐกิจเฉพาะ
ด้านอุตสาหกรรมแปรรูป 5 แห่ง ซึ่งในจำนวนดังกล่าวอยู่
ในแขวงที่มีชายแดนติดกับไทยถึง 17 แห่ง 
  โดยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของ สปป.
ลาวท่ีมีอิทธิพลต่อภาคเหนือได้แก่ เขตเศรษฐกิจพิเศษสาม 
เหลี ่ยมทองคำ (Golden Triangle Special Economic 

Zone) ร ัฐบาลลาวร ่วมก ับภาคเอกชนของจ ีน  อายุ
สัมปทาน 50 ปี ตั้งอยู่ทีเ่มืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว ห่างจาก
อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ประมาณ 30 กิโลเมตร 
ความคืบหน้าปัจจุบันมีการลงทุนกว่า 40,000 ล้านบาท
แล้ว เมื่อเทียบกับทางประเทศไทยจะเห็นได้ว่าเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษของ สปป.ลาว มีความคืบหน้ามากกว่า
ของไทย 
  ส่วนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของ สปป.ลาว ที ่ม ีอ ิทธิพลต่อ
ประเทศไทย และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แบ่งออกเป็น
กลุ่มของนครหลวงเวียงจันทร์มีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
5 เขต ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับจังหวัดหนองคาย กลุ่มของแขวง
คำม่วนมีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 2 แห่งคือ เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษท่าแขก และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ    
พูเขียว ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับจังหวัดนครพนม และเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน (แขวงสะหวันนะเขต) ซึ่งอยู่
ตรงข้ามกับจังหวัดมุกดาหารของประเทศไทย 
  นอกจากนี้ สปป.ลาว ยังมีโครงการรถไฟ
ความเร็วสูงสายคุนหมิง – เวียงจันทน์ ที่กำลังดำเนินการ
ก่อสร้างและจะเปิดให้บริการในปี 2565 จึงส่งผลให้
ประเทศไทยดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสงู กรุงเทพฯ – 
หนองคาย เพื ่อเชื ่อมต่อการคมนาคมขนส่งทางรางให้
ครบถ้วนสมบูรณ์อีกด้วย 
 2) ราชอาณาจักรกัมพูชา 
  ข้อมูลถึงสิ้นปี 2556 ประเทศกัมพูชามีเขต
เศรษฐกิจ ที ่ได้ร ับการอนุมัติจาก สภาเพื ่อการพัฒนา
กัมพูชา (CDC) และคณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษ
กัมพูชา (CSEZB) จำนวน 25 แห่ง ใน 9 จังหวัด มีการตั้ง
โรงงานในเขตอุตสาหกรรมแล้วจำนวน 10 แห่ง ส่วนอีก 
15 แห ่งย ังอยู ่ระหว่างการพัฒนา หร ือย ังไม ่ม ีการ
ดำเนินการ 
  สำหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลกับ
ประเทศไทยมากที่สุดคือ เขตเศรษฐกิจพิเศษปอยเปต-โอ
เน ียง อยู่ห่างจากชายแดนประมาณ 40 ก ิโลเมตร 
ประกอบด้วยพ้ืนท่ีเขตอุตสาหกรรม เขตการค้า และเขตที่
อยู่อาศัยโดยพื้นที ่เขตอุตสาหกรรมระยะแรก (Export 
Processing Zone) มีประมาณ 2,424 ไร่ อุตสาหกรรม
เป้าหมาย ได้แก่  อ ุตสาหกรรมแปรร ูปเกษตร และ
อุตสาหกรรมสิ่งทอเครื่องนุ่งหม่ และตัดเย็บเสื้อผ้า 
  และพื้นที่ชายแดนจังหวัดเกาะกง มีเขต
เศรษฐกิจพิเศษ/นิคมอุตสาหกรรมเกาะกง ตั ้งห่างจาก
ชายแดนไทยบริเวณอำเภอคลองใหญ่ จ ังหวัดตราด
ประมาณ 2 กิโลเมตร มีพื้นที่ 2,121 ไร่ ห่างจากท่าเรือ   
สีหนุวิลล์ของกัมพูชาในระยะ 233 กิโลเมตร มีอิทธิพลต่อ
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่ 
สำหร ับพ ื ้นท ี ่ โครงการการต ิดตามและว ิ เคราะห์
สถานการณ์พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่ค่อยมีผลต่อ
การพัฒนาเท่าท่ีควร 

2.2 นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงาน
โครงการที่สำคัญ 

2.2.1 นโยบายและย ุทธศาสตร ์การพ ัฒนา
ระดับประเทศและภาค 

1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
ยุทธศาสตร์ชาติ มีเป้าหมายในการเพิ่ม

ศ ักยภาพการแข ่ งข ันของประเทศ โดยพ ัฒนาขีด
ความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ ลดความเหลื่อมล้ำใน
สังคม เพิ่มประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาลของภาครัฐ 
และเอกชนโดยเน้นการเติบโตบนการรักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติ และบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง 
มั่งคั่งยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยยุทธศาสตร์ชาติ
ที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปี (พ.ศ. 
2561-2580) ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  

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

(2) 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 อุตสาหกรรมและบรกิาร
การแพทย์ครบวงจร อุตสาหกรรมและบรกิารดิจทิัล ข้อมลู 
และปัญญาประดิษฐ์ อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและ  
โลจิสติกส์ และอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ 

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

2.4 โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย 
เชื่อมโลก โครงสร้างพื้นฐานเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับประเทศ
ไทยในการก้าวสู ่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจอาเซียน 
โครงสร้างพื้นฐานจะครอบคลุมถึงโครงสร้างพื้นฐานทาง
กายภาพในด้านโครงข่ายคมนาคม พื้นที่และเมือง รวมถึง
เทคโนโลยี ตลอดจนโครงสร้างพื ้นฐานทางเศรษฐกิจ 
แบ่งเป็น 4 ประเด็น คือ 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 โดยเฉพาะช่วงวัยแรงงานที่เป็น
ตัวขับเคลื ่อนเศรษฐกิจของประเทศ จะต้องยกระดับ
ศักยภาพ ทักษะ พัฒนาความรู้ แรงงานฝีมือ ความชำนาญ
พ ิ เศษแรงงาน ให ้ เหมาะสมก ับงาน เพื่ อ ให ้ เ กิ ด
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ประสิทธิภาพสูงสุด และช่วงวัยสูงอายุที ่จะต้องมีการ
ส่งเสริมให้มีการทำงานท่ีเหมาะกับศักยภาพหลังเกษียณ มี
การสร้างเสริมสุขภาพ ฟื้นฟูสุขภาพ การป้องกันโรคให้แก่
ผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอีก
ทางหนึ่ง 

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

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

(5) ย ุทธศาสตร ์ด ้านการสร ้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีว ิตที ่ 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 สร้างการเติบโตอย่างยั่ งย ืนบน
สังคมเศรษฐกิจสีเขียว  

5.2 สร้างการเติบโตอย่างยั ่งยืนบน
สังคมเศรษฐกิจภาคทะเล  

5 . 3  พ ัฒนาพ ื ้ นท ี ่ เ ม ื อ ง  ชนบท 
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็น
เมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง  

5.4 พัฒนาความมั ่นคงน้ำ พลังงาน 
และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

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

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

(5) กล ุ ่ มอ ุ ตสาหกรรมสร ้ างสรรค์  
วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง เช่น เทคโนโลยีการ
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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 
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 ที่
มีกำหนดแนวทางการพัฒนาพื ้นที ่ภาคเพื ่อตอบสนอง
เป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามที่กำหนดไว้ 
มีสาระสำคัญดังนี้ 

(1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์  

(2) ยุทธศาสตร์ที ่ 2 การสร้างความเป็นธรรม
และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม มีประเด็นสำคัญๆ คือ 
กระจายการให ้บร ิการภาคร ัฐท ั ้ งด ้ านการศ ึกษา 
สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมและ
ทั่วถึง  

(3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

(4) ยุทธศาสตร์ที ่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

(5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคง
แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน มี
ประเด ็นสำค ัญๆ ค ือ การส ่งเสร ิมความร ่วมมือกับ
ต่างประเทศด้านความมั่นคง เพื่อบูรณาการความร่วมมือ
กับมิตรประเทศเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม 
และการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ 

(6) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ 
การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย  

(7) ย ุทธศาสตร ์ท ี ่  7 การพัฒนาโครงสร ้าง
พ ื ้นฐานและระบบโลจ ิสต ิกส์  ม ุ ่งเน ้นการขยายขีด
ความสามารถและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพื่อ
รองรับการขยายตัวของเมืองและพื้นท่ีเศรษฐกิจหลัก และ
ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคม 

(8) ยุทธศาสตร์ที ่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

(9) ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และ
พื้นที่เศรษฐกิจ ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 นี้มุ่งเน้นการ
พัฒนาและเร่งดำเนินการในประเด็นท้าทาย ได้แก่การ
สร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและ
ขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ที ่สร้างรายได้สำหรับ
ประชาชนในภาค การพัฒนาเมืองให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ 
การพัฒนาและฟื้นฟูพ้ืนท่ีบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกให้
รองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอยา่ง
มีสมดุล และการบริหารจัดการพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนให้
เจริญเติบโตและแข่งขันได้อย่างยั ่งยืน ซึ ่งมีประเด็น
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สำคัญๆ ที ่เกี ่ยวข้องกับการพัฒนาพื ้นที ่ภาค คือ การ
พัฒนาภาคเพื ่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจาย
ตัวอย่างทั่วถึง และการพัฒนาเมือง 

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

โดยแผนฉบับนี ้ได ้กำหนดยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่
เศรษฐกิจ ที่มุ ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งของฐานการ
ผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบรกิารใหม่
ที่สร้างรายได้สำหรับประชาชนในภาค การพัฒนาเมืองให้
เติบโตอย่างมีคุณภาพ การพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณ
ชายฝ ั ่ งทะเลตะว ันออกให ้รองร ับการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างมีสมดุล และการ
บริหารจัดการ พื้นที่เศรษฐกิจชายแดนให้เจริญเติบโตและ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพกลไก
การขับเคลื่อนการพัฒนาภาคและเมืองให้เกิดผลอย่างเป็น
รูปธรรม 

 
ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ 
รูปที่ 2.2.1-3 กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมายแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
 

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2561-2564 

ยุทธศาสตร ์ตามกลุ ่มจ ังหวัดประกอบ 
ด้วยกลุ ่มจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั ้งสิ้น 
5 กลุ ่ม ได้แก่ กลุ ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1 (อ ุดรธานี หนองคาย เลย หนองบัวลำภู  
บึงกาฬ) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 
( ส กลนคร  นครพนม  ม ุ กด าหา ร )  กล ุ ่ ม จ ั ง ห วั ด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (ขอนแก่น ร้อยเอ็ด 
มหาสารคาม กาฬสินธุ ์ ) กลุ ่มจังหวัดภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา สุรินทร์ บุร ีรัมย์ 

ชัยภูมิ) และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
2 (อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร) 

จากยุทธศาสตร ์ในการพัฒนาทั ้งภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และกลุ่มจังหวัดจะส่งผลต่อการ
พัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยสามารถสรุป
สาระสำคัญได้ดังนี้ 

(1) กลุ ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉ ียง 
เหนือตอนบน 1 (อุดรธานี หนองคาย เลย หนองบัวลำภู 
บึงกาฬ) กำหนดให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจ 
การท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ และการเกษตรปลอดภัย ท่ี
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง 

(2) กลุ ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉ ียง 
เหนือตอนบน 2 (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร) ส่งเสริม
การเกษตรด้วยนวัตกรรม ท่องเที่ยว 3 ธรรม เชื ่อมโยง  
3 ประเทศ มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจสู่อาเซียน 

(3) กลุ ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉ ียง 
เหน ือตอนกลาง (ขอนแก่น ร ้อยเอ ็ด มหาสารคาม 
กาฬสินธุ์) เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร 
เชื ่อมโยงการบริการ การท่องเที ่ยว และโลจิสติกส์ สู่      
อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 

(4) กลุ ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉ ียง 
เหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย์ ชัยภูมิ) 
เป็นศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม การ
ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และการค้าชายแดน  

(5) ก ล ุ ่ ม จ ั ง ห ว ั ด ภ า ค ต ะ ว ั น อ อ ก 
เฉ ียงเหนือตอนล ่าง 2 (อ ุบลราชธานี อำนาจเจริญ         
ศรีสะเกษ ยโสธร) เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกษตรแปร
รูปและเกษตรอินทรีย์ การเพิ่มมูลค่าการทองเที่ยวเชิง
คุณภาพ การพัฒนาการค้าชายแดนให้ได้มาตรฐานสากล 

5) แผนยุทธศาสตร์การค้ากลุ่มจังหวัด 
18 กลุ่ม ระยะ 5 ปี 

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

• ผู้ ไ ด ้ ร ั บ ผ ลป ระ โ ย ชน ์ 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 และความถ ูกต ้องชอบธรร ม 
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
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
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ไม่เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค และเกษตรกรรม) 
รองลงมาคือ ปัญหาทรัพยากรป่าไม้ (ความขัดแย้งระหว่าง
การใช้ประโยชน์ที่ดินในการทำเกษตรกรรมและพื้นที่ป่า
ไม้) และการจัดการขยะมูลฝอย (การขาดสถานที่กำจัด 
ปัญหาการกำจัดขยะมูลฝอยท่ีไม่ถูกสุขาภิบาล ปัญหาขยะ
มูลฝอยตกค้างและปัญหาขยะข้ามแดน) ซึ่งประเด็นปัญหา
เร่งด่วนดังกล่าวหน่วยงานในระดับพื้นที่ที่มีบทบาทสำคัญ
ในการบูรณาการการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ฯ ให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ป ัญหาและ
สภาพแวดล้อมของพื้นที่ของตนเองให้สามารถดำเนินการ
จัดทำแผนงาน/โครงการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติได้
อย่างเหมาะสมต่อสภาพปัญหาที ่เกิดขึ ้นได้อย่างเป็น
รูปธรรมต่อไป 

(3) แผนยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ พ.ศ.2560–2564 

ภาคเหนือมีประเด็นที่มีความสำคัญ
ในระดับพื้นที่ซึ ่งควรดำเนินการเร่งด่วนและผลักดันใน
ระด ับนโยบาย (Flagship Projects) ให ้ เก ิดผลเป็น
รูปธรรม คือ ปัญหาทรัพยากรน้ำ (ปริมาณน้ำไม่เพียงพอ
ต่อการอุปโภค บริโภค และเกษตรกรรม) รองลงมาคือ 
ปัญหาทรัพยากรป่าไม้ (ความขัดแย้งระหว่ างการใช้
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
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนใส่ในแผนปฏิบัติการเพื่ 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 
นราธิวาส เชียงราย นครพนม และกาญจนบุรี ประกอบ 
ด้วย 12 อำเภอ 55 ตำบล (เริ่มดำเนินการในปี 2559) 

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

ความท้าทายด้านกฎหมายและนโยบาย 
นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนทั ้ง 10  แห่งของ
ประเทศไทยโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. 
เกิดขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของพื้นที่ชายแดนด้อยพัฒนา 
และเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่อาศัยใน
บริเวณนั้น แต่ทว่า กระบวนการได้มาและจัดการที่ดินทั้ง
พื ้นที ่ป่าและพื ้นที ่สาธารณะเพื ่อใช้ประโยชน์เป็นเขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้ง
ระหว่างชาวบ้านกับรัฐบาล ซึ่งกลไกการตัดสินใจโดยมาก
เกิดขึ ้นจากภาครัฐ ขาดการมีส่วนร่วมของคนท้องถิ่น 
ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในพ้ืนท่ี นำไปสู่ข้อร้องเรียนต่างๆ 
และทำให้เกิดความล่าช้าในการพัฒนา ด้วยพัฒนาการ
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ด้านกฎหมายและกลไกทางนโยบายที่อำนวยความสะดวก
ให้เกิดเขตเศรษฐกิจพิเศษ แต่ก็ได้ร ับการต่อต้านจาก
องค์กรภาคประชาสังคม ชุมชน และหน่วยงานท้องถิ่นที่
ระบุว ่า นโยบายที ่ประกาศใช้ส ่วนใหญ่เอื ้อต่อความ
ต้องการของนักลงทุนมากกว่าความต้องการของคนใน
ท้องถิ่น 

 
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  

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

(1) กล ุ ่ มซ ุป เปอร ์คล ั ส เตอร ์  เป็น       
คลัสเตอร์สำหรับกิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั ้นสูงและเป็น
อุตสาหกรรมแห่งอนาคต เช่น คลัสเตอร์ยานยนต์และ
ชิ้นส่วน คลัสเตอร์เครื ่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และ
อุปกรณ์โทรคมนาคม คลัสเตอร์ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่
เป็นมิตรต่อสิ ่งแวดล้อม โดยกลุ่มซุปเปอร์คลัสเตอร์ มี
จำนวน 9 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดพระนครศรีอยธุยา 
ปท ุมธาน ี  ชลบ ุร ี  ระยอง ฉะเช ิงเทรา ปราจ ีนบ ุรี  
นครราชสีมา เชียงใหม่ และภูเก็ต ซึ่งมีการกระจุกตัวของ
อุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น ยานยนต์ อ ิเล ็กทรอนิกส์       
ปิโตรเคมี ดิจิทัล food innovation medical hub และ
อาจเพิ่มเติมได้อีก โดยการพัฒนาคลัสเตอร์ที่มีศักยภาพใน
ระยะแรก ประกอบด้วย คลัสเตอร์สิ่งทอ คลัสเตอร์ไอที 
คลัสเตอร์ยานยนต์และชิ้นส่วน คลัสเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ คลัสเตอร์ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์   
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) กลุ่มคลัสเตอร์เกษตรแปรรปู 
ซึ่งมีจานวนพ้ืนท่ีเป้าหมาย 19 จังหวัด ได้แก่ 

• ภาคเหน ือ จำนวน 4 
จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง และ
ลำพูน โดยเน้นอุตสาหกรรมการแปรรูปผักผลไม้ และ
สมุนไพร 

• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จำนวน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น นครราชสีมา 
บุรีรัมย์ และชัยภูมิ โดยเน้นอุตสาหกรรมแปรรูปจากปศุสัตว์ 
มันสำปะหลัง อ้อย และข้าวโพด 

• ภาคกลาง จำนวน 4 
จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี  เพชรบุรี และ
ประจวบคีรีขันธ์ โดยเน้นอุตสาหกรรมแปรรูปจากอ้อย 
สับปะรด และยางพารา 

• ภาคตะวันออก จำนวน 3 
จังหวัด ได้แก่ จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด โดยเน้น
อุตสาหกรรมแปรรูปผลไม้ และยางพารา 

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

(2.2) กลุ ่มคลัสเตอร์ส ิ ่งทอและ
เครื ่องนุ่งห่ม มีจำนวนพื้นที่เป้าหมาย 9 จังหวัด ได้แก่  
กรุงเทพมหานคร จังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี  
สมุทรสาคร ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแก้ว 
โดยเน้นอุตสาหกรรมผลิตเส้นใยธรรมชาติหรือเส้นใย
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ประดิษฐ์ การผลิตด้ายหรือผ้า การฟอกย้อม/พิมพ์/แต่ง
สำเร็จการผลิตเครื่องนุ่งห่มและเครื่องแต่งกาย รวมทั้งการ
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ 

ภายใต้นโยบายส่งเสริมคลัสเตอร์
อุตสาหกรรมของบีโอไอ กิจการที่จะขอรับส่งเสริมการ
ลงทุนตามมาตรการนี้ ต้องมีองค์ประกอบสำคัญ 3 ส่วน
ด้วยกัน คือ (1) เป็นกิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง (2) ตั้งใน
พ ื ้นท ี ่ท ี ่ กำหนด และ (3)  ต ้องม ีความร ่ วมม ือกับ
สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยหรือศูนย์ความเป็นเลิศ 
(Center of Excellence) ที่อยู่ในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อให้
เก ิดการพัฒนาบุคลากรซ ึ ่ งจะนำไปส ู ่การยกระดับ
อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง โดยโครงการที่ลงทุน
ในคลัสเตอร์อุตสาหกรรม จะได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 – 8 ปี และลดหย่อนอีก ร้อยละ 
50 เป็นเวลา 5 ปี แล้วแต่กรณี 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 

แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม
ขนส่งของไทย พ.ศ. 2558-2565 มีวัตถุประสงค์เพื ่อเป็น
กรอบทิศทางในการพัฒนาภาคคมนาคมขนส่งของ
ประเทศ ในระยะ 8 ปี ซึ่งเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กระตุ้นเศรษฐกิจ การสร้าง
งาน กระจายรายได้ และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์ส ินของประชาชน ซึ ่งเป ็นปัจจ ัยที ่จะนำไปสู่
เป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือ การเพิ่มคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน การลดต้นทุนโลจิสติกส์ต่อ GDP ของประเทศ 
และการพัฒนาระบบรางให้เป็นโครงข่ายหลักของประเทศ 
โดยการลงทุนครั ้งนี ้จะส่งผลให้รายได้ประชากรและ
เศรษฐกิจไทยขยายตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนให้
เกิดการขยายตัวของสังคมเมือง รวมทั้งเมืองศูนย์กลาง
การค้าและการขนส่ง นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดโอกาสทาง
ธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจก่อสร้างและวัสดุก่อสร้างที่จะได้รับ
ประโยชน์โดยตรงจากการก่อสร้างโครงการต่าง ๆ 

(1) แผนงานการพัฒนาโครงข่ายรถไฟ
ระหว่างเมือง การพัฒนาโครงข่ายรถไฟระหว่างเมืองจะ

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

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

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

(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 สรุปแผนงานโครงการที่สำคัญต่อการพัฒนาพื้นที่ 
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2.3 การวางประเทศ ผังภาค 
2.3.1 ผังประเทศไทย พ.ศ. 2600 

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

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่  
(1) ยุทธศาสตร์การกระจายความเจริญ

และฟื้นฟูบูรณะศูนย์กลางเดิม กระจายความเจริญและ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจไปยังเมืองบริวาร และเมืองใน
ภูมิภาค เพื่อสร้างความสมดุลของระบบเมืองและการใช้
ที่ดินในขณะเดียวกัน ต้องมีการบูรณะฟื้นฟูศูนย์กลางเดิม
พร้อมทั้งการปรับปรุงคุณภาพของสภาพแวดล้อมให้ดี
ยิ่งข้ึน 

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

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

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

(5) ยุทธศาสตร์เมืองและชนบทพอเพยีง 
ประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาพื้นที่
เมืองและชนบทให้เกิดความสมดุล ให้มีความเช่ือมโยง
เกื้อกูลซึ่งกันและกัน มีการบริการสาธารณะที่เพียงพอและ
ทั่วถึง 

 

2) นโยบายรายสาขาท่ีสำคัญ ดังต่อไปนี้ 
(1) นโยบายการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

พื้นที่ชุมชน  
▪ กำหนดขอบเขตเมืองให้ชัดเจน 

เพื่อควบคุมการขยายตัวของพื้นที่เมืองโดยใช้แนวกันชนสี
เข ียวและเน้นการใช้ประโยชน์ท ี ่ด ินในเม ืองให ้ เต็ม
ประสิทธิภาพทำเมืองให้กระชับ จัดหาที่โล่งว่างและพื้นที่สี
เขียวภายในเมืองเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความน่า
เอ็นดูของเมือง 

พื้นที่อุตสาหกรรม  
▪ ส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรม

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

พื้นที่เกษตรกรรม  
▪ พัฒนาการใช้พื้นที่เกษตรกรรม

ชั้นดีให้เป็นแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญของภูมิภาคและ
ส่งเสร ิมการเป็นคร ัวโลก โดยส่งเสร ิมการวิจ ัยและ
พัฒนาการเกษตรและการแปรรปู เพื่อเพ่ิมคุณภาพผลผลติ 

พื้นที่สงวนและอนุรักษ์ 
▪ สงวน อน ุร ักษ์  ฟ ื ้ นฟ ูพ ื ้ นที่

ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าอนุรักษ์และพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร 
เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพอันเกิดจากการใช้ประโยชน์
ที่ดินผิดประเภท 

▪ กำหนดเขตและมาตรการการ
อนุรักษ์และพื้นที่ชุ่มน้ำอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง รวมทั้งทรัพยากรป่าชายเลนให้คงสภาพสมบูรณ์
อยา่งยั่งยืน 

▪ บริหารจัดการและแก้ไขปัญหา
ทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

(2) นโยบายการพัฒนาเมืองและชนบท 
▪ 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 
▪ พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง 

ให้สมบูรณ์ทุกระบบมีประสิทธิภาพได้มาตรฐานสากล 

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 ผังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2600 
การวางผังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นผัง

แม่บทการพัฒนาพื้นที่เชิงกายภาพ ที่บูรณาการในสาขา
ต่างๆ อย่างเป็นองค์รวม เพื่อใช้เป็นกรอบนโยบายและทิศ
ทางการพัฒนาพื ้นที ่ให้กับจังหวัดและกลุ ่มจังหวัด ซึ่ง
กระบวนการวางผังภาคคำนึงถึงศักยภาพ โอกาสการพัฒนา
พื้นที่ และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน เพื่อ
นำไปกำหนดวิสัยทัศน์และนโยบายการพัฒนาพื้นที่ อันจะ
นำไปสู่การพัฒนาเมืองและชนบทอย่างสมดุลและยั่งยืน 

ผังภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้วางวิสัยทัศน์ 
“ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางการเกษตร การ
ผลิตอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร การคมนาคมขนส่ง 
การค้าการลงทุน และการท่องเที่ยวของอินโดจีน ที่มีความ
สมดุลของการพัฒนา” พัฒนาให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เป็นศูนย์กลางการเกษตร การผลิตอุตสาหกรรมแปรรูป
การเกษตร โดยใช้เทคโนโลยีชั้นสูง เพื่อการส่งออก รวมทั้ง
เป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง การค้า การลงทุน และ
การท่องเที่ยวของอินโดจีน โดยมีทรัพยากรธรรมชาติและ
ทรัพยากรมนุษย์ที ่มีคุณภาพ การใช้ทุนทางวัฒนธรรม      
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน 

สำหร ับย ุทธศาสตร ์การพ ัฒนาพ ื ้ นที่ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย 

1) ยุทธศาสตร์การกระจายความเจริญ เน้น
ส่งเสริมการพัฒนาเมืองศูนย์กลางหลัก และกระจายความ
เจริญไปยังเมืองรองอย่างทั่วถึง และให้มีการพัฒนาอย่าง
เกื้อกูลกัน เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็ง และสร้างความสมดุล
ระหว่างเมืองกับชนบท 

2) ยุทธศาสตร์การสร้างการพัฒนาที่สมดุลและ
ยั่งยืน  เน้นการพัฒนาและบริหารจัดการการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ การพัฒนาเมือง การใช้ประโยชน์ที่ดิน และ
การคมนาคมขนส่ง 

3) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมเทคโนโลยี ที ่สามารถ
นำมาวางผัง กำหนดการใช้ประโยชน์พื้นที่ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น มีความรวดเร็วและสมบูรณ์ 

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเมืองกลุ่มเมือง
และเครือข่ายการพัฒนา เป็นการเชื ่อมโยงระหว่างเมือง
ศูนย์กลางระดับต่าง ๆ กับพื้นที่ชนบทโดยรอบในลักษณะ
การพัฒนาร่วมกัน 

5) ย ุทธศาสตร ์การพัฒนาภายใต ้ปร ัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
ความพอดี และมีการปรับตัวอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์
ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม 
  

การติดตามสถานการณ์พื ้นที ่เปรียบเทียบกับผังภาค 
2600 
 กรอบแนวคิดในการพัฒนาภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ ถูกวางไว้ให้ตอบสนองต่อแนวคิดในการพัฒนา
ประเทศ และสัมพันธ์เชื่อมโยงกับภาคอื่น ๆ โดยยึดถือ
แนวทางการพัฒนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์บนฐานของการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  

1) การติดตามด้านวิสัยทัศน์ของผังภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 2600 
 ผ ั ง ภ า ค ต ะ ว ั น ออก เ ฉ ี ย ง เ ห น ื อ ใ ห้
ความสำคัญกับคุณภาพชีวิต โดยเน้นสิ่งที่ต้องการในการ
ดำเนินชีวิต สถานภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและค่านิยมของสังคม คือ 
การมีการศึกษา เพิ ่มพูนความรู ้ ความสามารถในการ
ประกอบวิชาชีพ เพิ่มโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคม สร ้างความเสมอภาคและเท่าเทียม ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือได้กำหนดวิสัยทัศน์เป็นลำดับขึ้น
เพื่อให้การจัดทำแผนทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะ
ยาวมีเป้าหมายที่ชัดเจน โดยเป็นผลจากการวิเคราะห์
ปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ การปรึกษาหารือ
หน่วยงาน ผู้แทนองค์กรและประชาชน 

 วิสัยทัศน์ในการพัฒนาระยะ 5 ปี ระหว่าง 
พ.ศ. 2551-2555 

วิสัยทัศน์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้
วาง ไว ้ ให ้ ร ั บก ับผ ั งประ เทศ โดยกำหนดให ้ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเป็นประตูการเช่ือมโยงการท่องเที่ยว
ในอินโดจีน เป็นฐานรองรับเครือข่ายอุตสาหกรรม เป็น
ฐานการผลิตสินค้า และเป็นศูนย์กลางการศึกษาวิจัยและ
พัฒนา และการแปรร ูปส ินค ้าเกษตร อุ ตสาหกรรม  
พาณิชยกรรม ซึ่งเป็นไปในทางเดียวกันกับผังประเทศ ที่
มุ่งเน้นพัฒนาประเทศไทยเป็นประตูการค้า (Gateway) 
และศูนย์กลางในการผลิตและส่งออก รวมทั้งเป็นประเทศ
อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร 

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

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกำหนดบทบาท
และว ิส ัยท ัศน์ท ี ่สอดร ับกับผ ังประเทศ โดยให้ภาค
ตะว ันออกเฉ ี ยง เหน ือ เป ็นพ ื ้ นท ี ่ พ ัฒนาการผลิต
อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร และเป็นศูนย์กลางการ
คมนาคม การค้า และการลงทุน รวมทั้งการท่องเที่ยว
ชายแดนของอินโดจีน ซึ่งสอดรับกับผังประเทศที่ต้องการ
ให้เกิดอุตสาหกรรมการผลิตและการบร ิการบนฐาน
ทรัพยากร รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารชั้นนำของโลก และเป็น
ศูนย์กลางสุขภาพและการท่องเที่ยวในระดับทวีป 
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 ว ิส ัยท ัศน ์ในการพ ัฒนาระยะ 30 ปี  
ระหว่าง พ.ศ. 2551-2580 

ผังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กำหนดให้
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นพื ้นที ่ท ี ่ม ีความพร้อม
ทางด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การค้าและบริการที่ครบ
ครัน และพัฒนาการศึกษาวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อ
เป ็นผ ู ้นำในด ้านเทคโนโลย ีการเกษตรในอ ินโดจีน 
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของผังประเทศที ่กำหนดไว้ให้
ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เป็นศูนย์กลางการ
ส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมและบริการ เป็นศูนย์กลาง
บริการและการท่องเที่ยว และเป็นสังคมอุดมความรู้ที่มี
นวัตกรรมของตนเองอย่างต่อเนื่อง 

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

กำหนดให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความ
สมด ุลของการพัฒนาท ี ่ม ีทร ัพยากรธรรมชาต ิและ
ประชากรที ่ม ีค ุณภาพช ีว ิตที่ ด ี  เพ ื ่อเสร ิมสร ้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญา เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ของผังประเทศที่ต้องการให้ประเทศไทยเป็นชั้นนำของ
โลกในด้านการเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตร การบริการ
ด้านส ุขภาพและท่องเที ่ยว ประชาชนมีส ุขภาพที่ ดี
ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมท่ีน่าอยู่ และมีการพัฒนาท่ียั่งยืน 

ทั้งนี้จะพบว่าผังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีการนำเอากรอบวิสัยทัศน์มาเป็นประเด็นสำคัญตั้งต้น
เพื่อเป็นส่วนสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์และบทบาท
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือขึ ้นแต่ละระยะได้อย่าง
ชัดเจน และง่ายต่อความเข้าใจ  สามารถเห็นความ
สอดคล้องต่อเนื่องในแต่ละระยะได้อย่างชัดเจนช่วงเวลา
นั้นๆ อย่างดี โดยภาพรวมในระยะ 50 ปีข้างหน้าภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือจะเป็นภาคที ่สามารถให้บริการ
ประชาชนได้อย่างสมบูรณ์และเท่าเทียมกัน ทั้งด้านการ
บริการ การพักผ่อนหย่อนใจ การศึกษา สาธารณสุข และ
ความปลอดภัย รวมทั้งสนับสนุน Economic Linkage กับ
กลุ่มประเทศอินโดจีน โดยประชาชนจะมีรายได้สูงขึ้น มี
ความเป็นอยู ่ที ่สะดวกสบายและปลอดภัย สร้างความ
เข้มแข็งให้ชีวิตและครอบครัวของประชาชนในภาค ให้
โอกาสในด้านการทำงานและการดำเนินชีวิตที่ดีขึ ้น มี
อาหารสมบูรณ์ สิ่งแวดล้อมที่ดี ถูกสุขลักษณะ ปราศจาก
มลพิษและอบายมุข ที่จะทำลายสิ่งแวดล้อมและความสุข
ของประชาชน ตลอดจนขจัดความยากจนของประชาชน 
เป็นผู้นำทางความคิดใหม่ เทคโนโลยีใหม่ มีความก้าวหน้า
ทางส ังคม สร ้างผลผลิตทางด้านอุตสาหกรรมคู ่กับ
การเกษตร และนำเอาศิลปวัฒนธรรมที่ดีของบรรพบุรุษ

มาประยุกต์ให้ในการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม ซึ่งทำให้
วิสัยทัศน์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ได้วางไว้ต้องมีการ
ทบทวนบางส่วน และใหส้อดคล้องกับสถานการณ์โลกและ
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบเศรษฐกิจและ
สังคมของพื้นที่ เพื่อปรับเปลี่ยนให้มีความเหมาะสมมาก
ยิ่งข้ึน 

2) การติดตามด้านผังนโยบายการพัฒนา
พ้ืนที่ภาค 
 การวางกรอบนโยบายการพัฒนาผังภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จะพิจารณาจากการขยายตัวของ
ประชากร การพัฒนาระบบเมืองและชุมชน การพัฒนา
เศรษฐกิจ และการใช้ประโยชน์ที่ดิน มุ่งเน้นการพัฒนาไป
ในอนาคต การใช้ศักยภาพที่ได้เปรียบด้านที่ตั้ง การเป็น
ประตูสู่อินโดจีน ขนาดพื้นท่ีที่มีขนาดกว้างใหญ่ แหล่งผลิต
เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมการแปรรูปเกษตรกรรม
โดยใช้เทคโนโลยีขั ้นสูงเพื ่อการส่งออก และการพัฒนา
ศักยภาพของระบบโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม
ขนส่งที่เกิดขึ้น การเชื่อมโยงภาคเหนือตอนล่างและพื้นที่
ชายฝั่งทะเลตะวันออก เพื่อเป็นประตูและแกนเชื่อมโยง
การค้าและการลงทุน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ
บริการ และเป็นแหล่งอารยธรรม และแหล่งธรรมชาติ
ทางการท่องเที่ยวที่สำคัญของอินโดจีน รองรับการเติบโต
ด้านโลจิสติกส์ ภาคการค้าและการขนส่ง เพื ่อเพิ ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีมาตรฐานสูง 
 การจ ัดทำผ ังกลย ุทธ ์ภาคตะว ันออก 
เฉียงเหนือ เป็นการบูรณาการทางความคิดของแผนและ
นโยบายด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แปลงไปสู่กลยุทธ์ในการ
พัฒนาพื้นที่ เพื่อให้เกิดเป็นภาพโครงการและแผนพัฒนา
ทีก่ระจายตัวลงสู่พื้นท่ีได้อย่างชัดเจน ตอบรับกับวิสัยทัศน์
และยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ท ั ้ งน ี ้ จะเห ็นได ้ว ่ าผลผล ิตในผ ังภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือแบ่งเป็นส่วนของแผน หรือข้อมูลที่
เกิดขึ้นในพื้นที่ ทั้งมาตรการ ผังพัฒนาพื้นที่ ฐานข้อมูล 
และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริงเป็นรูปธรรม เช่น การ
เพิ่มขึ้นของป่าไม้ แหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งเก็บ 
น้ำ เป็นต้น รวมทั ้งความคาดหวังในเชิงภาพอนาคต 
(Subjective) เช่น การขยายตัวของชุมชนอย่างมีแบบ
แผน ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขอย่างเสมอภาค
เท่าเทียม ซึ ่งต้องอาศัยเครื ่องมือในการตรวจสอบและ
พัฒนาต่อไป 
 สำหรับมาตรการของผังภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือจะเป็นกลไกและเครื่องมือที่ช่วยให้กลยุทธ์และ
เป้าหมายต่างๆ ที่ได้วางไว้ของผังภาคตะวันออกเฉียงเหนอื
สัมฤทธิ์ผล โดยมาตรการของผังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ส่วนใหญ่จะเป็นการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ซึ่งเป็น
มาตรการเชิงบวกที่ช่วยให้เกิดการพัฒนาที่เป็นไปตาม
เป ้ าหมายท ั ้ งส ิ ้ น  โดนม ีการระบ ุครอบคล ุมไปใน
รายละเอียดในด้านต่าง ๆ อย่างครบถ้วน 

โดยมาตรการ ในเ ชิ งบวกในผ ั งภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือประกอบด้วย 

การพ ัฒนา ท ั ้ งพ ัฒนาและปร ับปรุ ง
โครงสร ้างพ ื ้นฐานการเกษตร เช ่น แหล ่งน ้ำ การ
ชลประทาน และปร ับปร ุงด ิน ให ้สามารถนำไปใช้
ประโยชน์เพื่อการเกษตรได้เต็มที่และอย่างยั่งยืน จะทำให้
เกษตรกรผลิตสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนา
พืน้ท่ีเกษตรกรรมตามสภาพพื้นที่และประเภทดิน เช่น ดิน
เค็ม ดินเปรี้ยว ดินที่มีการชะล้างพังทลาย การพัฒนาเป็น
ลุ่มน้ำเพื่อเพิ ่มผลผลิตและรายได้แก่เกษตรกรในพื ้นที่
เฉพาะที่มีปัญหา การปรับปรุงบำรุงดินตามสภาพพื้นที่
และประเภทดิน โดยส่งเสริมการใช้ปุ ๋ยธรรมชาติ และ
สนับสนุนการผลิตแบบชีวอินทรีย์เพื ่อเพิ ่มความอุดม
สมบูรณ์ของดินในระยะยาว การพัฒนากิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางหลักในเมืองศูนย์กลางหลัก
ระดับภาคเพื ่อกระจายความเจริญ และพัฒนาเมือง
ศูนย์กลางหลักระดับจังหวัดและอำเภอภายในภาค รองรับ
ความเจริญจากภาค และการพัฒนาระบบประปา โดยใช้
น้ำจากแหล่งเก็บกักน้ำที่มีศักยภาพสูงไปยังชุมชนเมือง 
ชุมชนชนบทและภาคอุตสาหกรรม 

การเอื ้อและอำนวยความสะดวก ในการ
ผลิตและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในภาคการผลิตต่าง ๆ 

ให้เพียงพอกับความต้องการของตลาด การสร้างแรงจูงใจ
ให้แก่ผู ้ประกอบการรายใหม่ที ่จะเลือกเข้ามาลงทุนตั้ง
โรงงานขนาดกลางและขนาดใหญ่ในภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ โดยการประชาสัมพันธ์ชี้ให้ผู้ประกอบการเห็น
ถึงประโยชน์ของการลงทุนตั้งโรงงานในพื้นที่นิคมหรือ
ศูนย์อุตสาหกรรมที่ได้จัดเตรียมไว้ และการเพิ่มศักยภาพ
ด้านการแพทย์และสาธารณสุขในพ้ืนท่ีห่างไกล 

การให้เง ื ่อนไขพิเศษ ในเร ื ่องกฎหมาย
เกี ่ยวกับการผ่านแดนเพื ่ออำนวยความสะดวกในการ
ท่องเที่ยวไปยังประเทศเพื่อนบ้าน กฎหมายเกี่ยวกับการ
รักษาความปลอดภัยในชีวิตของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
และชาวต่างชาติกฎหมายการอนุรักษ์พ้ืนท่ีท่องเที่ยวที่เป็น
ธรรมชาติและเป็นโบราณสถานและโบราณวัตถุ  การ
สนบัสนุนให้ศูนย์ราชการ ศูนย์การค้า โรงแรมขนาดใหญ่ที่
ใช้ไฟฟ้าและความเย็นสร้างโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าและน้ำ
เย็น 

สำหรับมาตรการควบคุม ในการกำหนด
เขตและวางมาตรการฟื้นฟูและคุ้มครองป้องกันพ้ืนท่ีชุ่มนำ้ 
(Wet Land) ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพอย่างจริงจัง 
เพื่อให้เป็นแหล่งขยายพันธุ์โดยธรรมชาติของสัตว์บกและ
สัตว์น้ำ การกำหนดพื้นที่ต้นน้ำลำธารให้เป็นเขตพื้นที่
สงวนและอนุรักษ์ ห้ามการพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ด้านอื่น ๆ โดยไม่ให้มีการดำเนินกิจกรรมใด ๆที่ส่งผล
กระทบต่อพื้นที่ ทั้งนี้มาตรการต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้น จะมี
รายละเอียดและวิธีการที่เหมาะสม แตกต่างกันไปตาม
ประเด็นปลีกย่อยในแต่ละเรื่องอย่างเหมาะสม 
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ที่มา: กรมโยธาธิการและผังเมือง 

รูปที่ 2.3.2-1 ผังนโยบายการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี พ.ศ. 2600 
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2.4 โอกาส ศักยภาพ และข้อจำกัดการ
พัฒนาพ้ืนที่ 
2.4.1 ด้านเศรษฐกิจ ประชากร สังคม 

แรงขับเคลื่อนจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งจะมีความพร้อมด้าน
ระบบคมนาคมพื ้นฐานที ่จะรองร ับการพัฒนาจาก
กรุงเทพฯ และปริมณฑล และภาคอื่น ๆ ของประเทศไทย 
ตลอดจนเศรษฐกิจอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จาก
สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลต่อแนวโน้มด้านเศรษฐกิจที่
สำคัญดังนี ้
 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 โดย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประตูการค้า 
กับ สปป.ลาว และเวียดนาม ในแนวแกนตะวันออกผ่าน
เส้นทาง EWEC ภายใต้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจใน    
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี
บทบาททางเศรษฐกิจเป็นฐานการผลิตข้าวหอมมะลิเพื่อ
การส่งออก สามารถแปรรูปผลผลิตและส่งออกผ่านท่าเรือ
น้ำลึกดานัง ของเวียดนามได้ ส่วนด้านแนวแกนเหนือ-ใต้ 
จะเป็นประตูการค้าชายแดนกับ สปป.ลาว ผ่านจังหวัด
หนองคาย และในอนาคตอันใกล้เมื ่อจีนก่อสร้างรถไฟ
ความเร็วสูงเสร็จแล้ว จะส่งผลให้มีศักยภาพเชื่อมโยงกับ
จ ีนตอนใต ้ ได ้ท ั ้ งการเด ินทางและการขนส ่งส ินค้า 
นอกจากน้ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังมีศักยภาพด้านการ
ท่องเที่ยวเมืองชายแดนด้วย 
   อย่างไรก็ตาม หากมีการการเปิดใช้
รถไฟความเร็วสูงจากจีน นอกจากเป็นโอกาสในการ
เชื่อมต่อแล้วยังเป็นอุปสรรคสำคัญทางการค้า ที่จะมีสินค้า
และบริการจากจีนไหลเข้ามาในประเทศไทยเป็นจำนวน
มาก ซึ ่งต ้องมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือใน

หลายๆ ด้าน ทั ้งด ้านทักษะฝีมือแรงงาน ด้านภาษา 
(ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน) ความรู ้ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ท่ีต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วน 
 2) ประชากร สังคม วัฒนธรรม 
  โครงสร ้ า งประชากรโลกเร ิ ่ มม ี การ
เปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เนื่องจากแนวโน้มอัตรา
การเกิดและอัตราการตายที ่ลดลงต่อเนื ่อง ในขณะที่
ประชากรโดยเฉลี่ยมีอายุยืนยาวขึ้นส่งผลให้ประชากรใน
วัยส ูงอายุม ีส ัดส ่วนเพิ ่มข ึ ้นอย่างรวดเร็ว ในขณะที่
ประชากรในวัยเด็กและวัยแรงงานกลับปรับตัวลดลง 
ประเทศไทยจะเข้าสู ่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในช่วง
หลังจากปี พ.ศ. 2563 โดยจะมีจำนวนผู้สูงอายุเพิ ่มขึ้น
จากร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด ทั้งนี้สัดส่วนของ
กำลังแรงงานของไทยเริ่มลดลง ส่งผลกระทบศักยภาพการ
ผลิตของประเทศ และในขณะเดียวกันก็ทำให้ภาระในการ
ดูแลผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงอัน
เกิดจากภาระทางการคลังในระยะต่อไป 
  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
สังคมในระดับภูมิภาคส่งผลให้ภูมิภาคใต้แห่งนี้เข้าสู่สังคม
เมือง (Urbanization) ซึ ่งจะปรับเปลี่ยนสังคม วิถีชีวิต 
ตลอดจนอัตลักษณ์ด้านการบริโภคของคนในพื้นที่เป็น
อย่างมาก รวมถึงการแพร่ขยายของวัฒนธรรมภูมิภาคและ
โลก ทำให้เกิดการเรียนรู ้/แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมที่
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แตกต่าง เกิดการผสมผสานเป็นวัฒนธรรมใหม่ หรือ
วัฒนธรรมย่อย แต่การแพร่ขยายของวัฒนธรรมดังกล่าว
ผนวกกับการพัฒนาไปสู ่ความเป็นเมือง ทำให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตแบบสังคมชนบทไปเป็นวิถีชีวิตแบบ
เม ือง ความผูกพันทางส ังคมจากฐานประเพณีและ
วัฒนธรรมเริ ่มอ่อนแอ และมีบทบาทในการสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนลดลง คนรุ่นใหม่รับวัฒนธรรมตะวันตก 
ที ่น ิยมการสร ้างอัตล ักษณ์ส่วนตัวมากขึ ้น ส ่งผลต่อ
วัฒนธรรมทีบ่่งบอกความเป็นไทยเริ่มเสื่อมถอย รวมถึงวิถี
ชีวิตแบบบริโภคนิยม ส่งผลให้เกิดการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย 
ขาดการออม เกิดภาวะหนี้สิน และจากการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจที่เป็นผลจากบริบทภูมิภาคอาเซียนและโลก ทำ
ให้เกิดการย้ายถิ่นของแรงงานข้ามชาติทั้งแรงงานที่มีฝีมือ
และไร้ฝีมือ เพื่อทดแทนกำลังแรงงานในประเทศที่เป็น
สังคมผู้สูงอายุซึ่งการเคลื่อนย้ายแรงงาน อาจทำให้เกิด
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 ้ทรัพยากรพื้นที่
ชุ่มน้ำ ทรัพยากรแร่และทรัพยากรธรณี ทรัพยากรชายฝั่ง
ทะเล ทรัพยากรดินและการใช้ที ่ดิน ทรัพยากรน้ำ การ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยการควบคุม ป้องกันและ
ขจัดปัญหาภาวะมลพิษอย่างน้อยอยู่ในระดับมาตรฐาน 
กำหนดพื้นที่ควบคุมมลพิษและพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
และการพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวในเขตเมือง 

  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นภาคที ่มี
ความอุดมสมบูรณ์ของฐานทรัพยากรค่อนข้างน้อย 
เนื่องจากลักษณะทางภูมิศาสตร์ไม่เอื้ออำนวย โดยเฉพาะ
ปัญหาด้านทรัพยากรน้ำ ที่มีความจำเป็นในการดำรงชีวิต 
รวมถึงเพื่อการเกษตร ดังนั ้นควรมีทิศทางการบริหาร
จัดการน้ำ คือ การจัดการทั้งระบบลุ่มน้ำ โดยมีประเด็น
สำคัญ ได้แก่ (1) การจัดสรรน้ำเพื่อรองรับการขยายตัว
ของภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่เดิมและพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
การค้าชายแดน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดหาน้ำในพื้นที่
เกษตรกรรมที่มีความต้องการใช้น้ำท้ังเพื่อเพ่ิมผลผลิตและ
การผลิตนอกฤดู รวมทั้งการทำเกษตรพื้นฐานเพื่อการ
ดำรงชีพ (2) การขยายแหล่งน้ำและระบบชลประทานให้
เต็มศักยภาพจะทำให้สามารถบรรลุเป้าหมายการเป็น
แหล่งผลิตอาหารที่สำคัญของประเทศ 
  สถานการณ ์การเปล ี ่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศโลกส่งผลต่อรอบการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ที่บ่อยครั้งขึ้น ซึ่งส่งผลต่อความจำเป็นต่อการป้องกันและ
แก้ไขภัยพิบัติที่จะเกิดขึ ้นในอนาคต ซึ่งจะส่งผลต่อการ
กำหนดการใช้ประโยชน์ที ่ดินสำหรับพื ้นที ่เมือง พื ้นที่
อุตสาหกรรม และพื้นที่เกษตรกรรม โดยเฉพาะภัยแล้ง 
และภัยน้ำท่วม ซึ่งเป็นปัญหาที่ยาวนานมาตั้งแต่อดีต แนว
ทางการแก้ไข คือ การสร้างพื้นที่รองรับน้ำ การอนุรักษ์ป่า
ต้นน้ำลำธาร พื้นที่ชุ่มน้ำ การคืนพื้นที่น้ำท่วมให้กลับสู่
ธรรมชาติ การกำหนดพื้นท่ีห้ามพัฒนาใด ๆ ท่ีกีดขวางทาง
น้ำหลาก และหากจำเป็นต้องก่อสร้างควรจัดทำระบบ
พื้นที่ปิดล้อมชุมชนในเมืองหลักหรือสร้างคลองผันน้ำ การ
ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมทางบกต่าง ๆ ที่ก่อสร้างขึ้นกีด
ขวางทางไหลของน้ำ และเป็นต้นเหตุประการหนึ่งของ
อุทกภัยพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ รวมถึงการเตรียมพื้นที่กัก
เก็บน้ำ และเตรียมแก้ปัญหาดินเค็ม เพื่อลดผลกระทบต่อ
ภาคเกษตรกรรม 
 
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
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ศูนย์กลางหลักและรองที่ตั ้งอยู ่จากกิจกรรมทางการค้า 
บริการ และการขนส่งระหว่างประเทศ โดยมีทิศทางการ
พัฒนาเมืองและชนบทจำแนกตามบทบาทของเมืองได้
ดังนี ้
  (1) การพัฒนาเมืองศูนย์กลางหลักของ
จ ังหว ัด  ภาคตะวันออกเฉ ียงเหน ือ ได ้แก ่  จ ั งหวัด
นครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี และอุบลราชธานี จะมี
การเปลี่ยนแปลงระดับบทบาทจากเดิมที่มีความสำคัญใน
ระดับภาคเป็นระดับระหว่างประเทศ โดยการเพิ่มความ
หนาแน่นในพื้นที่ศูนย์กลางเมืองของจังหวัด โดยเฉพาะ
เขตเทศบาลนครและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยรอบ 
เพื่อรองรับการขยายตัวของประชากร และกิจกรรมต่าง ๆ 
ทั้งด้านการบริหารปกครอง การค้าและการบริการ การ
คมนาคม การศึกษา และการสาธารณสุขของจังหวัด 

(2) การพัฒนาเมืองใหม่บริเวณชายแดน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จ ังหวัดหนองคาย 
นครพนม สกลนคร และอุบลราชธานี เพื่อรองรับแรงงาน
ทั้งจากภูมิภาคอื่นและประเทศเพื่อนบ้านที่จะเข้ามาใน
จังหวัดมากข้ึน รวมถึงประชากรแฝงที่อาจเพิ่มขึ้นตามการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจ 
  (3) การพัฒนาเมืองศูนย์กลางรอง จะถูก
พัฒนาเป็นเมืองที ่ม ีความโดดเด่นด้านอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวและบริการ ส่งผลให้แหล่งท่องเที่ยว และสิ่ง
อำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว จะถูกพัฒนาขึ้น
เป็นจำนวนมาก ทำให้ท้องถิ่นจำเป็นต้องวางแผนรองรับ
การขยายตัวของเมืองควบคู่ไปด้วยเพื่อลดผลกระทบที่
เกิดขึ้น อาทิ การรุกล้ำพื้นที่ป่า พื้นที่เกษตร ปริมาณขยะ
และสิ่งปฏิกูลที่เพิ ่มมากขึ้น ความเพียงพอของบริการ
พื้นฐาน เป็นต้น 
  (4) การพ ัฒนาเม ืองศ ูนย ์กลางท ี ่ มี
บทบาทพิเศษ เช่น จังหวัดบุรีรัมย์ที่เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิง
กีฬา ภูเก็ต เป็นเมืองท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลก เป็นต้น 
ซึ่งต้องได้รับการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม
สำหรับกิจกรรมดังกล่าว รวมถึงมาตรการด้านการใช้
ประโยชน์ที ่ดินที่เหมาะสมไม่กระทบกับลักษณะความ
เป็นอัตลักษณ์ของพื้นที ่
 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 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 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 
ซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเรื่องการเชื่อมโยง
โครงข่ายไร้รอยต่อ สร้างเส้นทางเขตเศรษฐกิจพิเศษ และ
โครงการลงทุนด้านการคมนาคมขนส่ง จากยุทธศาสตร์
การพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ซึ่ ง
มุ ่งเน้นการเชื ่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ มีการ
ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเกิดขึ้น
จำนวนมาก อาทิ โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหวา่ง
เมือง โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางรถไฟทางคู่ โครงการ
รถไฟความเร็วสูง เพื ่อรองรับโอกาสที่จะสามารถขยาย
ตลาดอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว 
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2) สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
  การที่ประเทศไทยเข้าสู่การเป็นประชาคม
อาเซียน และการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในแต่ละภาค
ของประเทศที่มีศักยภาพในด้านการค้าชายแดน ซึ่งเป็น
หนึ่งในการบรรลุเป้าหมายตามวิสยัทัศน์ไทยแลนด ์4.0 จะ
ส่งผลให้ไทยจะเชื ่อมโยงกับประชาคมโลกมากยิ ่งขึ้น 
ดังนั ้นทิศทางการพัฒนาประเทศจึงเร ่งพัฒนาความ 
สามารถในการแข่งขัน ซึ่งในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาภาครัฐได้
ลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขึ ้นจำนวนมากในด้าน
คมนาคมขนส่งและด้านพลังงาน เพื่อรองรับความต้องการ
ใช้งานที ่จะเพิ ่มขึ ้นในอนาคต รวมถึงการสร้างสภาพ 
แวดล้อมที่ทำให้เกิดนวัตกรรมและธุรกิจใหม่ๆ โดยเปิด
โอกาสให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนในรูปแบบ PPP (Public 
Private Partnership) ระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจมาก
ขึ้น เพื่อให้ทันต่อการขยายตัวในภาคอุตสาหกรรม ในส่วน
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่จำเป็นต้องเร่งพัฒนา 
ได้แก่ ด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศและด้าน
การศึกษา เนื ่องจากเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อ 
วิสัยทัศน์ไทยแลนด์ 4.0 ที่สนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมใน
ประเทศมากขึ้น 
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บทที่ 3 : การติดตามสถานการณ์พ้ืนที่ 
 

 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภาคหนึ ่งใน

ประเทศไทยที่มีความสำคัญ ทั้งในลักษณะที่ตั้ง ที่มีความ
เชื่อมต่อกับพ้ืนท่ีภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก
ของประเทศ และรวมถึงการเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อน
บ้านทางฝ ั ่งตะวันออกของประเทศ ทั ้งประเทศที ่มี
พรมแดนเชื ่อมต่อกัน เช่น สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา และประเทศที่
สามารถเช่ือมต่อกันโดยใช้ประเทศเพื่อนบ้านท่ีมีอาณาเขต
ติดกันเป็นทางผ่าน เช่น สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
เป็นต้น  

พื ้นที ่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครอบคลุม
จังหวัดทั้ง 20 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ 
ส ุ ร ินทร ์  ศร ีสะ เกษ อ ุบลราชธาน ี  ยโสธร ช ัยภ ูมิ  
อำนาจเจริญ บึงกาฬ หนองบัวลำภู ขอนแก่น อุดรธานี 
เลย หนองคาย มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ สกลนคร 
นครพนม และมุกดาหาร โดยการติดตามสถานการณ์
พัฒนาพื ้นที ่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสามารถสรุป
ประเด็นต่าง ๆ ได้ดังนี้ 
 
3.1 เศรษฐกิจ 
 โครงสร้างเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทย ในปี พ.ศ.2558 มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวล
รวมภาค ณ ราคาประจำปี เท่ากับ 1,327,918 ล้านบาท 
โดยแบ่งออกเป็นภาคการผลิต 3 ส่วน พบว่า ภาคการค้า
และบริการมีส่วนแบ่งใน ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคมากที่สุด
ที ่ร ้อยละ 55.07 (731 ,304 ล้านบาท) รองลงมา คือ 
ภาคอุตสาหกรรม ร้อยละ 24.15 (320 ,695 ล้านบาท) 
และภาคเกษตรกรรม ร้อยละ 20.78 (275,920 ล้านบาท) 
ตามลำดับ  
 สำหรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
ในอนุกรมเวลาช่วง 10 ปี ระหว่าง ปี พ.ศ.2548 – 2558 
พบว่า ลำดับของโครงสร้างทางเศรษฐกิจยังไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง กล่าวคือ การผลิตในภาคการค้าและบริการ
ยังคงมีส ่วนแบ่งใน ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคมากที ่สุด 
เช่นเดียวกับการวิเคราะห์ในอนุกรมเวลาช่วง 20 ปี 
ระหว่างปี พ.ศ.2538 – 2558 ก็ได้ผลเช่นเดียวกัน ดังนั้น 
จึงสามารถสรุปการวิเคราะห์ได้อย่างชัดเจนว่า ภาคการค้า
และบริการยังคงเป็นฐานการผลิตขนาดใหญ่ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อพิจารณามูลค่าโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปรียบเทียบกับ
ภูมิภาคอื่นในประเทศจะพบว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี

มูลค่าเป็นลำดับที่ 1 จาก 4 ภูมิภาค คือ ภาคกลาง ภาคใต้ 
และภาคเหนือของประเทศไทย  
 เมื่อพิจารณามูลค่าโครงสร้างทางเศรษฐกิจของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในระดับจังหวัดพบว่า จังหวัดที่มี
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมมากที่สุด คือ นครราชสีมา โดยมี
มูลค่า 264,964 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 19.95 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค รองลงมา ใน 3 ลำดับแรก ได้แก่ 
ขอนแก่น (ร้อยละ 14.10) อุบลราชธานี (ร้อยละ 8.48) 
และ อุดรธานี (ร้อยละ 7.44) ตามลำดับ จะเห็นได้ว่า 
จังหวัดอันเป็นที่ตั้งของเมืองหลักของภาค เป็นจังหวัดที่มี
ส่วนแบ่งใน ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคในลำดับแรกๆ ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญเชิงเศรษฐกิจของจังหวัดหลัก
ได้เป็นอย่างดี 
 

 

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

 
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค (GRP) สาขาการ

ผลิตด้านเกษตรกรรม การล่าสัตว์และการป่าไม้ และการ
ประมง (GRP) ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีมูลค่า
รวมก ันค ิดเป ็นร ้อยละ 16.02 ของภาคตะว ันออก 
เฉ ียงเหน ือท ั ้ งหมด และร ้อยละ 23.06 ของม ูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวม สาขาการผลิตด้านเกษตรกรรม การล่า
สัตว์และการป่าไม้ และการประมง (GDP) ประเทศไทย 
โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือม ีการใช้ท ี ่ด ินเพื ่อทำ
การเกษตรในปี พ.ศ.2558 ทั้งสิ้นจำนวน 72,453,961.24 
ไร ่  โดยพ ื ้นท ี ่ เกษตรกรรมส ่วนใหญ ่อย ู ่ ในจ ั งหวัด
นครราชสีมา จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดอุดรธานี 
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ตามลำดับ ส่วนจังหวัดที่มีพื้นที่เกษตรกรรมน้อยที่สุด คือ 
จังหวัดมุกดาหาร มีพ้ืนท่ีเพียงแค่ 1,383,412.61 ไร่ ใน 

ส่วนของการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่เกษตรจาก
ข้อมูลของกรมพัฒนาท่ีดินตั้งแต่ปีพ.ศ. 2545-2558 พบว่า
ในอดีตตั้งแต่ปีพ.ศ. 2545 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการ
ใช้ที่ดินเพื่อทำการเกษตร ทั้งสิ้นจำนวน 74,016,453.19 
ไร ่ และพบว่าการใช้ที ่ด ินเพื ่อการเกษตรกลับลดลง 
1,562,491.96 ไร่ ในปี พ.ศ.2558 ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนการ
เปลี่ยนแปลงร้อยละ - 0.61 ต่อปี กล่าวได้ว่าการใช้ที่ดิน
เพื่อการเกษตรในช่วง 13 ปีท่ีผ่านมามีสัดส่วนท่ีลดลงเพียง
เล็กน้อย ส่วนการใช้ที่ดินในระดับจังหวัดที่มีสัดส่วนการ
เปลี่ยนแปลงของการใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อการเกษตรปรับ
เพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ จังหวัดอำนาจเจริญ ร้อยละ 1.21 
หรือเพิ่มขึ้น 205,632.50 ไร่ รองลงมาได้แก่ จังหวัดเลย 
และจังหวัดอุบลราชธาน ีตามลำดับ ส่วนจังหวัดที่มีการใช้
พื้นที่เพื่อทำการเกษตรลดลง พบว่าจังหวัดมหาสารคามมี
สัดส่วนของพื้นที่ทำการเกษตรลดลงมากที่สุด ร้อยละ -
0.95 ต่อปี หรือลดลง 360,467.32 ไร่ รองลงมา ได้แก่ 
จังหวัดสกลนคร และจังหวัดนครราชสีมา ตามลำดับ 

การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตร สามารถ
แบ่งได้เป็น นาข้าว  พื้นที่ปลูกพืชไร่ พื ้นที่ปลูกพืชผัก  
พื้นที่ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ พื้นที่ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น พื้นที่
แหล่งน้ำและการทำประมง พื้นที่การเกษตรอื่น ๆ (เช่น 
ทุ ่งหญ้าเลี ้ยงสัตว์  โรงเรือนทางการเกษตร เป็นต้น) 
ประเภทการใช้ประโยชน์ที ่ดินเพื ่อการเกษตรในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือในปี พ.ศ.2558 พบว่า ส่วนมากเป็น
พื้นที่นาข้าว ครอบคลุมพื้นท่ีประมาณ 43,762,498.67 ไร่ 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60 ของพื้นที่การเกษตรรวมทั้งหมด  
รองลงมา เป ็นพ ื ้นท ี ่ปล ูกพ ืชไร ่  ม ีพ ื ้นท ี ่ประมาณ 
17,229,116.77 ไร่ เป็นสัดส่วนร้อยละ 24 นอกจากนี้มี
พื้นที่เกษตรอื่น ๆ พื้นที่ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น พื้นที่ปลูกพืช
สวน พื้นที่แหล่งน้ำ/ประมง ตามลำดับ 

และพื้นที่นาข้าวและพื้นที่ปลูกพืชไร่ถือเป็น
ประเภทพ้ืนท่ีเกษตรกรรมที่มีขนาดใหญแ่ละมคีวามสำคญั
ต่อเศรษฐกิจภาคการเกษตรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
โดยสัดส่วนของพื้นที่นาข้าวระดับจังหวัดที่สูงกว่าร้อยละ 
7 จะกระจายตัวอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ 
จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุดรธานี 
จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดร้อยเอ็ด และ
จังหวัดสกลนคร เป็นต้น  โดยพื้นที ่นาข้าวในจังหวัด
อุบลราชธานีจะมีสัดส่วนมากที่สุดร้อยละ 11.47 ส่วน
พื้นที่ปลูกพืชไร่กระจายอยู่ตามจังหวัดหลักๆ ซึ่งคิดเป็น
สัดส่วนมากกว่าร้อยละ 5 คือ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัด
บุรีรัมย์ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดเลย และจังหวัดกาฬสินธุ์ 
โดยจังหวัดนครราชสีมา มีสัดส่วนพ้ืนท่ีพืชไร่มากท่ีสุดร้อย
ละ 22.91   

ส่วนพื้นที่เกษตรกรรมประเภทอื่น ๆ  มีการ
กระจายตัวดังน้ี  กล่าวคือ  

1) พื้นที่ปลูกพืชสวน แหล่งสำคัญในการปลูก
พืชสวนกระจายอยู ่ตามจังหวัดนครราชสีมา จังหวัด      
ศรีสะเกษ จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดสกลนคร เป็นต้น 

2) พื้นที่ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น ที่สำคัญกระจาย
อยู่ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุดรธานี จังหวัด
เลย และจังหวัดบึงกาฬ โดยมีพืชเศรษฐกิจในกลุ่มนี้ที่
สำคัญ ได้แก่ ยางพารา  

3) พื้นที่แหล่งน้ำและประมง ส่วนใหญ่อยู่ใน
จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดบุรีรัมย์ 
จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย ซึ่งจังหวัดเหล่านี้
มักมีแหล่งน้ำธรรมชาติ และระบบชลประทานขนาดใหญ่ 
เช่น เขื่อน อ่างเก็บน้ำ เป็นต้น 

ในส่วนของจำนวนครัวเรือนเกษตรและแรงงาน
เกษตรพบว่าจำนวนครัวเร ือนเกษตรทั ้งหมดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ปีเพาะปลูก 2558/2559 เพิ ่มขึ้น
จากปีเพาะปลูก 2550/2551 คิดเป็นส ัดส ่วนร้อยละ 
0.374 ต ่อป ี  หร ือจาก 2 ,693 ,853 คร ัวเร ือน เป็น 
2,773,651 ครัวเรือน แต่ขณะเดียวกันขนาดของครัวเรือน
เกษตรที่มีล ักษณะที ่ใหญ่ขึ ้น จากขนาด 3.95 คนต่อ
ครัวเรือน เพิ่มขึ ้นเป็น ขนาด 4.33 คนต่อครัวเรือน คิด
เป็นสัดส่วนการเปลี่ยนแปลงร้อยละ 1.21 ส่วนประชากร
เกษตรที่อาศัยอยู่ในช่วงปีเพาะปลูก พบว่ามีจำนวนเพิ่มขึน้ 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.67 

ส่วนสถานการณ์แรงงานภาคเกษตรในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีจำนวนแรงงานเพิ่มขึ้น แต่ครัวเรือน
กลับมีขนาดเล็กลง ทั้งนี้เป็นไปได้ว่าประชากรวัยแรงงาน
ในครัวเรือนเกษตรออกไปทำงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้น
และไม่ได้อาศัยอยู่กับครอบครัวเดิม อีกทั้งการทำเกษตร
ได้อาศัยเครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิตมาใช้ในไร่นา
มากขึ้น จึงพ่ึงพากำลังแรงงานคนน้อยลง ครัวเรือนเกษตร
จึงมีขนาดเล็กลง โดยขนาดแรงงาน ซึ่งเป็นแรงงานที่อยู่
ในช่วงอายุ 15-64 ปี มีขนาดเพิ่มขึ ้นจาก 2.82 คนต่อ
ครัวเรือนเป็น 2.91 คนต่อครัวเรือนคิดเป็นสัดส่วนการ
เปลี่ยนแปลงร้อยละ 3.19 ขณะเดียวกันก็สอดคล้องกับ
จำนวนประชากรแรงงานเกษตรที่เพิ่มขึ้น 96,054 คน คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 14.71 เมื ่อคิดอัตราส่วนระหว่าง
แรงงานภาคเกษตรต่อประชากรเกษตรนอกวัยแรงงาน 
พบว่า มีอัตราส่วนลดลง จาก แรงงานภาคเกษตร 1 คน
ต่อประชากรเกษตรนอกวัยแรงงาน 0.56 คนเหลือเพียง 
อัตราส่วนแรงงานภาคเกษตร 1 คนต่อประชากรเกษตร
นอกวัยแรงงาน 0.42 คน 
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สำหร ับโครงสร ้างทางเศรษฐก ิจของสาขา
อุตสาหกรรมมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GRP)  ร้อยละ 
20.68 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือในปีพ.ศ. 2558 หรือ 178,409 ล้านบาท โดย
เพิ ่มขึ ้นจาก 97,703 ล้านบาท ในปีพ.ศ. 2548 โดยมี
ส ัดส ่วน 16.58 ของม ูลค ่าผล ิตภ ัณฑ์มวลรวมภาค
ตะวันออกเเฉียงเหนือ และ โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย
ของสาขาอุตสาหกรรมในช่วงปีพ.ศ. 2543 – 2558 อยู่ที่
เฉลี่ยร้อยละ 11.56 ต่อปี ส่วนของการเหมืองแร่พิจารณา
จากมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในปี พ.ศ. 2548 จะพบว่า
สาขาการทำ เหม ืองแร ่  และ เหม ืองห ินของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมเพียงร้อย
ล ะ  0 . 6 6  ข อ ง ม ู ล ค ่ า ผ ล ิ ต ภ ั ณ ฑ ์ ม ว ล ร วม ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  หรือ 3,901 ล้านบาท ต่อมาเพิ่มขึ้น
เป็น 7,882 ล้านบาท แต่มีสัดส่วนต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวล
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพิ่มขึ ้น คือร้อยละ 0.91 
ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใน
ปีพ.ศ. 2558 

ในปีพ.ศ. 2559 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี
จำนวนโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งสิ้น 42,550 แห่ง และคิด
เป็นร้อยละ 30.43 ของจำนวนโรงงานทั้งหมดในประเทศ
ไทย  และเมื่อพิจารณาถึงจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงปีพ.ศ. 2549 – 2559 จะ
พบว่าจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ มีอัตราการเพิ ่มขึ ้นอย่างต่อเนื ่อง โดยมี  
อัตราการลดลงเฉลี่ยอยู่ที ่ร้อยละ 0.32 ต่อปี นอกจาก
จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่จะมีอัตราการเพิ่ม
ลดลงอย่างต่อเนื ่องแล้ว ในส่วนของจำนวนแรงงานใน 
ภาคอุตสาหกรรมก็มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย โดยในปี   
พ.ศ. 2559 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจำนวนแรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรม ทั้งสิ้น 357,426 และมีอัตราลดลงเฉลี่ย
อยู่ที่ร้อยละ 0.55  ในฃ่วง 10 ปี ที่ผ่านมา และจำนวน
แรงงานในปีพ.ศ. 2559 คิดเป็นร้อยละ 9.08 ของจำนวน
แรงงานภาคอุตสาหกรรมทั้งหมดในประเทศไทย 

ส่วนมูลค่าเงินลงทุนในด้านอุตสาหกรรมของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา โดยในช่วงปีพ.ศ. 2549 – 
2559 จำนวนเง ินลงท ุนด ้านอ ุตสาหกรรมของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  มีอัตราเพิ่มเฉลี่ยอยู่ท่ีร้อยละ 10.55 
ต ่อป ี  โดยในป ีพ.ศ. 2558 ม ีม ูลค ่าเง ินลงท ุนด ้าน
อุตสาหกรรมอยู่ที่ 478,648.70 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
7.97 ของจำนวนเงินลงทุนด้านอุตสาหกรรมทั้งหมดใน
ประเทศไทย 

ในส่วนของการกระจายตัวของอุตสาหกรรมใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในปี พ.ศ.2559 พบว่าพื้นที่
จังหวัดที่เป็นศูนย์กลางหลักของภาคมาแต่เดิมและจังหวัด

ที ่ได ้ร ับการส่งเสริมให้เป็นเมืองหลักในภูม ิภาคช่วง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 5 เป็นต้น
ไป เช่น จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดขอนแก่น จังหวัด
อุบลราชธานี และจังหวัดอุดรธานี เป็นต้น โดยจังหวัด
นครราชสีมาเป็นอำเภอที ่มีการกระจุกตัวของจำนวน
โรงงานมากที่สุด โดยจังหวัดนครราชสีมามีจำนวนโรงงาน
ถึง 7,538 แห่ง รองลงมาคือ จังหวัดขอนแก่น จังหวัด
อุบลราชธานี จ ังหวัดอุดรธานี และจังหวัดร้อยเอ็ด 
ตามลำดับ ส่วนจังหวัดรอบนอกที่มีการกระจายตัวของ
โรงงานอุตสาหกรรมอย่างเบาบาง เช่น จังหวัดอำนาจ 
เจริญ จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดนครพนม เป็นต้น โดย
พื้นที่เหล่านี ้จะเป็นพื้นที่ทำการเกษตร ที่มีบทบาททาง
เศรษฐกิจด้านเกษตรกรรมเป็นสาขาการผลิตหลัก 

นอกจากจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมแล้วจังหวัด
นครราชสีมายังคงเป็นพื้นที่ท่ีมีมูลค่าเงินลงทุนมากท่ีสุดคือ  
158,026.75 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.02 ของ
จำนวนเงินทุนอุตสาหกรรมทั้งภาค รองลงมาคือ จังหวัด
ขอนแก่น จังหวัดอุดรธานี จังหวัดชัยภูมิ  และจังหวัด
อุดรธานี ตามลำดับ และจังหวัดนครราชสีมายังคงเป็น
พื้นที่ที่มีการกระจุกตัวของคนงานอุตสาหกรรมมากที่สุด 
โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 135,525 คน หรือคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง
ร้อยละ 37.92 ของคนงานทั้งหมดในจังหวัด ซึ่งนับเป็น
สัดส่วนที่สูงมากเมื่อเทียบกับพื้นที่จังหวัดอื่น ๆของภาค 
โดยที่จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดอุดรธานี เป็นพื้นที่ที่มี
จำนวนการจ้างงานรองลงมาในลำดับที ่สอง และส่วน
ลำดับที่สี่ และลำดับที่ห้า ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี และ
จังหวัดกาฬสินธุ ์ ส่วนจังหวัดอื ่น ๆ ในภาคที ่มีจำนวน
คนงานน้อยกว่า 5,000 คน ได้แก่ จังหวัดอำนาจเจริญ 
จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดนครพนม เป็นต้น 

สำหรับขนาดของโรงงานอุตสาหกรรมในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อพิจารณาจำแนกตามมูลค่าการ
ลงทุน พบว่าส่วนใหญ่จะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาด
ย่อมหรือขนาดเล็กที่มีเงินทุนไม่เกิน 50 ล้านบาทสูงถึง 
41,333 แห่ง หรือร้อยละ 97.14 ของโรงงานอุตสาหกรรม
ทั้งหมด รองลงมาคือ โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางที่มี
เงินลงทุนระหว่าง 50-200 ล้านบาท จำนวน 876 แห่ง 
หรือร้อยละ 2.06 ของโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมด และ
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ที่มีเงินลงทุนมากกว่า 200 
ล้านบาท จำนวน 341 แห่ง หรือเพียงร้อยละ 0.80 ของ
โรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมด และเมื่อพิจารณาจำแนกตาม
จำนวนแรงงาน พบว่าในปีพ.ศ. 2559 ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือมีจำนวนแรงงานในภาคอุตสาหกรรม ทั้งสิ้น 
357,426 คน  เมื่อพิจารณาตามขนาดจำนวนแรงงานจะ
พบว่าอุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือขนาดเล็ก (แรงงานไม่
เกิน 50 คน) จะมีจำนวนมากที่สุด คือ 41,850 แห่ง หรือ
ร้อยละ 98.35 ของโรงงานท้ังหมด 
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บทบาทและศักยภาพ 

จากการวิเคราะห์ประกอบกับแผนการพัฒนา
ต่าง พบว่าการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้สอง
ลักษณะ กล่าวคือ หากการดำเนินการเป็นไปตามกรอบ
การพัฒนาและแผนการพัฒนาวางไว้ ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือจะมีการพัฒนาในตอนกลางของภาคโดยเน้น
ที่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีและระบบนวัตกรรม อัน
ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอ 
นิกส์และเครื ่องใช้ไฟฟ้า ที ่สำคัญของประเทศ และ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 
โดยมีพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จังหวัดนครราชสีมา จังหวัด
ชัยภูมิและจังหวัดบุรีรัมย์เป็นพื้นที่สำคัญของการพัฒนา  

นอกจากการพัฒนาพื ้นที ่ตอนในของ 
ภาคแล้ว การพัฒนาตามแนวชายแดนจะเกิดขึ ้นจาก
พื ้นที ่ที ่มีศักยภาพอยู ่แต่เดิมและอยู ่ภายใต้แผนการ
พัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน โดย
ประกอบด้วยพื้นที่จังหวัดหนองคาย จังหวัดนครพนม
และจังหวัดมุกดาหาร โดยมีการส่งเสริมการประอบ
กิจการเกี ่ยวกับการผลิตและกิจการที ่ เกี ่ยวข้องกับ      
โลจิสติกส์ การพัฒนาในรูปแบบดังกล่าวย่อมส่งผลต่อ
ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่และทำให้ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเป็นทั้งฐานการผลิตและฐานการ
ส่งออกแก่ประเทศในภูมิภาคได้อย่างครบวงจร 

ในอีกลักษณะความเป็นไปได้ของการพัฒนา
จะพบว่าพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออาจเกิดปัญหา
จากการเข้ามาของบริษัทข้ามชาติ ที่เข้ามาใช้พื้นที่ตาม
นโยบายส่งเสริมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิ เศษหรือ
ในคลัสเตอร์อุตสาหกรรม โดยที่อุตสาหกรรมในภูมิภาค
ได้เกิดการเรียนรู ้ ดูดซับเทคโนโลยี ประชากรภายใน
ภูมิภาคไม่มีการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ย่อมทำให้ไม่
เกิดมูลค่าเพิ่มภายในพื้นที่การพัฒนา ซึ่งจะส่งผลต่อชีวิต
ความเป็นอยู่ของประชากรภายในภูมิภาคและความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้น
การเปิดตลาดร่วมยังเป็นโอกาสให้อุตสาหกรรมหรือ
บริษัทต่างประเทศเข้ามาทำตลาดในประเทศ ดังนั้นหาก
บริษัทภายในประเทศไม่มีความแข็งแรงมากเพียงพอ
ย่อมได้รับผลกระทบจากความร่วมมือดังกล่าวอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นลักษณะความเป็นไปจึงยังคงต้องมี
การพิจารณาเพื่อหาทางป้องกันและตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต 

จากที่ตั้งเชิงกายภาพที่เชื่อมโยงการพัฒนากับ
ประเทศกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขง กลุ่ม CLMV และภูมิภาคอื่น ๆ 
ของประเทศได้โดยสะดวก ฐานทรัพยากรที่จำเป็นต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจมีอยู่อย่างหลากหลาย ทั้งทางกายภาพ 
มนุษย์ สังคมและวัฒนธรรม การพัฒนาการเกษตรเป็น

สาขาการผลิตหนึ่งท่ีมีความสำคัญ โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจ 
เช่น ข้าว ยางพารา และพิชพลังงาน ตลอดจนนโยบาย 
แผนการพัฒนา และการลงทุนจากภาครัฐ ที ่สะท้อน
ความสำคัญของภาค มีแนวโน้มการพัฒนาที่ชัดเจนใน
ภาคอุตสาหกรรมและภาคการเงิน และการเพิ่มขึ้นของ
การลงทุนภาคเอกชนโดยเฉพาะในพ้ืนท่ีจังหวัดหลัก ทำให้
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีศักยภาพในการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจสูง 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภาคที่มีขนาดใหญ่ 
มีลักษณะภูมิประเทศ คุณสมบัติดิน ที่เหมาะสมในการ
เพาะปลูกพืชพรรณได้ หลากหลายประเภท  นับตั้งแต่ข้าว  
พืชอาหารสัตว์  พืชพลังงาน  พืชสวนยืนต้น  ผักผลไม้ ทำ
ให้สามารถผลิตสินค้าทางการเกษตรที่มีความหลากหลาย
และปริมาณผลผลิตจำนวนมาก โดยบริเวณที่ปลูกข้าว
แหล ่ ง ส ำค ัญของ ภาค  เ ช ่ น  บ ร ิ เ วณแอ ่ ง โคร าช                  
ทุ ่งกุลาร้องไห้ เขตติดต่อระหว่างจังหวัดนครราชสีมา 
ร้อยเอ็ด และสุรินทร์และพื้นที่อื่น ๆ ซึ่งกระจายอยู่ตาม
จังหวัดต่าง ๆ ทางตอนเหนือของจังหวัด และตอนล่างใน
เขตชลประทานหรือใกล้กับลำน้ำสำคัญสายต่าง ๆ มีแหล่ง
เรียนรู้  ศูนย์การวิจัยและค้นคว้าด้านการเกษตร รวมถึง
แปลงสาธิต ซึ่งเป็นที่บ่มเพาะความรู้และนำเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมาใช้ในการทำการเกษตรมาอย่างต่อเนื่องกระจาย
ตัวอยู่ในพื้นที่หลักของภาคโดยเฉพาะจังหวัดหลักๆ ของ
ภาคเช่น นครราชสีมา ขอนแก่น และอุบลราชธานี เป็นตน้ 
ซึ่งสถาบันการศึกษาและศูนย์ค้นคว้าหลายแห่งนี ้เป็นที่
หวังอย่างยิ่งว่าจะช่วยให้ภาคการเกษตรในภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือมีความเข้มแข็ง เพิ ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันได้และเติบโตอย่างยั่งยืน และความได้เปรียบเชิง
ทำเลที่ตั ้งและการคมนาคมขนส่ง ทำให้ภาคตะวันออก 
เฉ ียงเหนือสามารถเชื ่อมโยงการกระจายสินค้าทาง
การ เกษตรระหว ่ า ง  4 ภ ู ม ิ ภ าค เข ้ าด ้ วยก ั น  คื อ           
กรุงเทพมหานคร  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  และภาคตะวันออก รวมทั้ง
ภูมิภาคอินโดจีนผ่านสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว และมีนโยบายของภาครัฐที่เอื ้อต่อการพัฒนาและ
เติบโตทางด้านเกษตรกรรม เช่น แผนพัฒนาพลังงาน
ทดแทน 15 ปี (พ.ศ. 2551 - 2565) และนโยบายการ
พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมอื่น ๆ (ข้าว พืชไร่) ซึ่งจะ
ส่งผลต่อความต้องการปริมาณพืชอาหารและพลังงานเพิ่มขึ้น
ในอนาคต เช่น อ้อย และมันสำปะหลัง เป็นต้น ตลอดจน
การลงทุนและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่บุกเบิกเข้ามาใน
พื ้นท ี ่ภาคตะว ันออกเฉ ียงเหน ือต ่อเน ื ่องมาต ั ้ งแต่
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับต่าง ๆ ส่งผล
ให้เกิดการขยายตัวของกลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้วัตถุดิบจาก
การเกษตรในพื ้นที ่ เช่น อุตสาหกรรม อุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์จากพืช เติบโตในพื้นที่อย่างต่อเนื่องยาวนาน 
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ทำให้อุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องกับ
การเกษตรเหล่านีเ้ป็นแหล่งรองรับผลผลิตที่สำคัญในพื้นที่ 
อีกทั ้งเมื ่อมีการส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงาน
ทดแทน ทำให้ผลผลิตซึ่งป้อนเป็นวัตถุดิบมีราคาสูงขึ้น ซึ่ง
เป็นผลดีต่อการยกระดับรายได้ของเกษตรที่ปลูกพืชชนิด
นั้น ๆ   

จากแนวนโยบายการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม
ดังกล่าว ส่งผลให้ในปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมมีบทบาท
สำคัญต่อโครงสร้างทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือมากเป็นลำดับที่สองเป็นภาคตติยภูมิ (การค้า
และบริการ) และมีแนวโน้มการเติบโตอยู่ในระดับสูงอย่าง
ต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งในปีพ.ศ. 2543 ภาคการผลิต
ขั้นทุติยภูมิ มีสัดส่วนต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ท่ี ร้อยละ22.31 และเพิ่มขึ้นเป็น 
27.02  ในปีพ.ศ. 2553 ก่อนที่จะเพิ่มขึ้นไปเป็นร้อยละ 
29.12 ในปีพ.ศ. 2558 ซึ ่งส ัดส่วนต่อโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจของภาคทุติยภูมิมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และยังคงมี
บทบาทต่อโครงสร ้างทางเศรษฐกิจของจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมากข้ึน 

จากการศึกษาภาพรวมของสถานการณ์ด้าน
อ ุตสาหกรรมพบว ่าในป ีพ.ศ. 2559 ภาคตะว ันออก 
เฉียงเหนือมีโรงงานอุตสาหกรรมทั้งสิ้น 42,550 แห่ง คิด
เป็นร้อยละ 17.64 ของจำนวนโรงงานทั้งหมดในประเทศ
ไทย โดยมีอัตราการเพิ่มเฉลี่ยในช่วงปีพ.ศ. 2549 – 2559 
อยู่ที่ร้อยละ 0.32  มีมูลค่าเงินลงทุนในด้านอุตสาหกรรม 
478,648.70 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.97 ของจำนวน
เงินลงทุนด้านอุตสาหกรรมทั้งหมดในประเทศไทย และมี
อัตราเพิ่มเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 10.55 ในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา 
นอกจากน้ีภาคอุตสาหกรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ยังก่อให้เกิดการจ้างงาน 357,426 คน โดยมีอัตราเพิ่ม
เฉลี่ยอยู่ที ่ร้อยละ 1.46 ในฃ่วง 10 ปี ที ่ผ่านมา คิดเป็น  
ร้อยละ 0.55 ของจำนวนแรงงานภาคอุตสาหกรรมทั้งหมด
ในประเทศไทย   
 การวิเคราะห์กลุ่มอุตสาหกรรมและพื้นที่ท ี ่มี
บทบาทในปัจจุบัน โดยการคัดกรองอุตสาหกรรมที ่มี
บทบาทต่อโครงสร้าง (จำนวนโรงงาน เงินลงทุน  แรงม้า
รวม และแรงงานรวม) และ การคัดกรองอุตสาหกรรมที่มี
ศ ักยภาพในการพัฒนาโดยคัดเล ือกอ ุตสาหกรรมที่
สอดคล้องกับแผนในการพัฒนาอุตสาหกรรมและประเทศ 
พบว่า พื้นที่ท่ีมีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมปานกลาง ได้แก่ 
พื ้นที่จังหวัดกาฬสินธุ ์ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดร้อยเอ็ด 
จังหวัดเลย และจังหวัดบุรีรัมย์  พื้นที่ที่มีศักยภาพด้าน
อุตสาหกรรมน้อย ได้แก่ พ้ืนท่ีจังหวัดมหาสารคาม จังหวัด
หนองบัวลำภู จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสกลนคร และ
จังหวัดมุกดาหาร พื้นที่ท่ีมีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมน้อย

มาก ได้แก่ พื ้นที ่จ ังหวัดหนองคาย จังหวัดนครพนม 
จังหวัดยโสธร จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดอำนาจเจริญ   

บทบาทและศักยภาพการพัฒนาการท่องเที่ยว
ของพื ้นที ่ บทบาทที ่สำคัญของพื ้นที ่ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ คือการเป็นประตูไปสู่อนุภูมิภาคในลุ่มแม่น้ำ
โขง ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว และเวียดนาม เชื่อมต่อการ
ท่องเที่ยว (Hub & Springboard) ไปยังเมืองสำคัญและ
แหล่งท่องเที่ยวอนุภูมิภาค การพัฒนาเมืองพรมแดนเป็น
จุดพักผ่อนและแหล่งบริการที ่ม ีคุณภาพระหว่างการ
เดินทาง โดยการมีที่พักที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกชั้นดี มี
การบริการผ่อนคลายให้แก่นักท่องเที ่ยวระหว่างการ
เดินทาง อาทิเช่น สถานบันเทิง สปา และแหล่งท่องเที่ยว
เพื่อสุขภาพ เนื่องจากประเทศไทยมีชื่อเสียงในด้านการ
นวดแผนไทย การดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพร อาหารที่มี
คุณภาพสูงในราคาที่เหมาะสม ความหลากหลายของการ
บริการอาหารและเครื ่องดื ่มที ่โดดเด่นเม ื ่อเทียบกับ
ประเทศอื่นในอนุภูมิภาคนี้ 

ปัญหาและข้อจำกัด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีฐานะเป็น

ภูม ิภาคล้าหล ังทางเศรษฐกิจ ( logging region) ของ
ประเทศมีภัยคุกคามทางชายแดน เช่น การค้ายาเสพติด 
การค้ามนุษย์ การลักลอบเข้าเมือง มีภาวะความเหลื่อมล้ำ
ทางเศรษฐกิจระหว่างจังหวัดหลักและจังหวัดอื่น ๆ ของ
ภาค และการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายทั้งระดับระหว่าง
ประเทศ และภายในประเทศจะส่งผลต่อการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ 
 ความเสื ่อมโทรมของทรัพยากรต้นทุน ได้แก่ 
คุณภาพดิน และการขาดแคลนน้ำ ส่งผลกระทบต่อความ
ต่อเนื่องและประสิทธิภาพในการผลิตทางการเกษตร การ
ขาดการวางแผนทำการเกษตรที ่ เหมาะสมจ ึงทำให้
ประสิทธิภาพในการผลิตต่ำ ทั้งนี้การทำเกษตรกรรมใน
พื้นที่ส่วนใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นการทำ
เกษตรท ี ่ อาศ ัยน ้ำฝนเป ็นส ่ วนใหญ ่  ขณะท ี ่พ ื ้นที่
เกษตรกรรมเพียงส ่วนน้อยได้ร ับประโยชน์จากการ
ชลประทาน โดยพื ้นที ่เกษตรกรรมที ่อยู ่ในเขตพื ้นที่
ชลประทานแต่ละจังหวัดรวมทั้งสิ้นคิดเป็นสัดส่วนไม่มาก
นักเมื ่อเทียบกับพื้นที่ใช้น้ำทั ้งหมด พื้นที่ใช้น้ำที ่ได้รับ
ประโยชน์จากโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าก็ยังมีสัดส่วนที่
น้อยมาก ขณะที่สัดส่วนท่ีเหลือถึงกว่าร้อยละ 90 อาศัยใช้
เพียงน้ำฝนเป็นหลักเท่านั้น  ซึ่งเป็นข้อจำกัดของการทำ
เกษตรกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนั ้นการ
บริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพจึงมีความจำเป็นอย่าง
ยิ่งที่ต้องเป็นตัวแปรหลักในการพิจารณาเพื่อจะวางแผน
ทำการเกษตร และมีพื้นที่ถูกทิ้งร้างและใช้ประโยชน์ได้ไม่
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เต็มศักยภาพอีกจำนวนมาก เช่น พ้ืนท่ีดินเค็ม  พ้ืนท่ีที่ขาด
แคลนน้ำและอยู่นอกเขตชลประทาน  ความผันผวนของ
ราคาผลผล ิตในตลาดโลก และผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศทำให้เกิดปัญหาในแง่ของการ
เพาะปลูก และสภาพอากาศไม่คงท่ีส่งผลต่อพืชบางชนิด 

ข้อจำกัดในการพัฒนาการท่องเที่ยวของพื้นที่
เช ิงกายภาพ ข ้อจำก ัดท ี ่สำค ัญของภาคตะว ันออก 
เฉียงเหนือได้แก่ระยะของแหล่งท่องเที่ยวที่ห่างไกลกัน
ค่อนข้างมากทำให้ต้องใช้ระยะเวลาการเดินทางยาวนาน 
แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญระดับนานาชาติมีจำนวนไม่มาก 
และแหล่งท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังไม่ตรง
กับความต้องการของนักท่องเที่ยวต่างชาติในกลุ่มที่ได้ทำ
การตลาดการท่องเที่ยว ปัจจัยที่สำคัญอีกประการหนึ่ง
ได้แก่ความเปราะบางของพื้นที่การท่องเที่ยวโดยเฉพาะ
แหล่งท่องเที ่ยวทางธรรมชาติบางแห่งพบว่ามีจำนวน
นักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากเกินกว่าขีดความสามารถใน
การรองรับนักท่องเที่ยว (Carrying Capacity) ซึ่งประเทศ
ไทยเองยังไม่มีระบบการจัดการในการจำกัดปริมาณ
นักท่องเที่ยว ส่งผลให้เกิดความเสื่อมโทรมและพังทลาย
ของแหล่งท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปยังแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษา
ธรรมชาติแต่ใช้แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติเป็นแหล่งสันทนา
การจัดการท่องเที่ยวในรูปแบบเดิม ๆ เน้นการพักผ่อน
และสังสรรค์ ส่งผลต่อการนำขยะและสิ่งปฏิกูลเข้าไปใน
แหล่งท่องเที่ยวและขาดจิตสำนึกในการนำกลับออกมา
จากแหล่งท่องเที่ยว นอกจากนี ้แหล่งท่องเที่ยวที่มีใน
ปัจจุบันขาดการสร้างมูลค่าเพิ่ม เป็นการท่องเที่ยวที่เน้น
การชมแหล่งท่องเที่ยว ทำให้ไม่สามารถนำรายได้จากการ
ท่องเที่ยวได้มาก การเพิ่มมูลค่าของแหล่งท่องเที่ยวผ่าน
กระบวนการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ 
สนับสนุนให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักท่องเที ่ยวและ
ชุมชนที่เป็นเจ้าของแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดการเรียนรู้วิถี
ช ีว ิตและใช ้ เวลาในแหล่งท่องเท ี ่ยวพ ัฒนาไปสู่ การ
ท่องเที่ยวสร้างสรรค์ ทำให้ท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการ
ท่องเที่ยว  
 ข้อจำกัดในการพัฒนาการท่องเที่ยวของพื ้นที่
เชิงทุนมนุษย์ บุคลากรหรือประชาชนที่ให้บริการการ
ท่องเท ี ่ยวย ังขาดองค ์ความร ู ้ด ้านภาษาโดยเฉพาะ
ภาษาต่างประเทศ พื ้นฐานภาษาต่างประเทศได้แก่
ภาษาอังกฤษ และปัจจุบันจำนวนนักท่องเที่ยวจีนมาเป็น
อันดับหนึ่งดังนั ้นภาษาอังกฤษเพียงภาษาเดียวอาจไม่
เพียงพอในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวอีกต่อไป  

 

แนวโน้มการพัฒนาด้านเศรษฐกจิ  
จากการคาดการณ์แนวโน้มการขยายตัว

ทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงปี พ.ศ.
2560 – 2580 เป็นระยะเวลา 20 ปี พบว่า ในปี พ.ศ.
2560 GRP (CVMs) มีมูลค่า 931,101 ล้านบาท และ
ขยายตัวอย่างต่อเนื ่องเป็น 1,994,945 ล้านบาท ในปี 
พ.ศ.2580 ซึ ่งมีอัตราการเต ิบโตเฉลี ่ย (Compound 
Annual Growth Rate : CAGR) ที่ร้อยละ 3.88  

สำหรับการขยายตัวของภาคเกษตรกรรม 
พบว่า แนวโน้มการขยายตัวจากมูลค่า  153 ,546 ล้าน
บาท เป็น 314,036 ล้านบาท ในช่วงเวลาดังกล่าว โดยมี
ค่า CAGR เท่ากับ ร้อยละ 3.64 ส่วนการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรม พบว่า แนวโน้มการขยายตัวจาก 
มูลค่า  256,116 ล้านบาท เป็น  769 ,203 ล้านบาท 
ในช่วงเวลาดังกล่าว โดยมีค่า CAGR เท่ากับ ร้อยละ 5.65 
และการขยายตัวของภาคการค้าและบริการ พบว่า 
แนวโน้มการขยายตัวจากมูลค่า 515,256 ล้านบาท เป็น 
948,594 ล้านบาท ในช่วงเวลาดังกล่าว โดยมีค่า CAGR 
เท่ากับ ร้อยละ 3.10 จากการวิเคราะห์ดังกล่าว เห็นได้
อย่างช ัดเจนว ่า ภาคนอกเกษตรกรรม โดยเฉพาะ
ภาคอุตสาหกรรม ยังคงมีฐานะเป็นฐานเศรษฐกิจที่สำคัญ
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในอนาคต  

สำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มรายจังหวัด 
ระหว่างปี พ.ศ.2560 – 2580 พบว่า นครราชสีมา ยังคง
เป็นจังหวัดที ่มีมูลค่า GPP CVMs ที ่ส ูงที ่สุดของภาคที่ 
361,034 ล้านบาท ในปี พ.ศ.2580 รองลงมาได้แก่ 
ขอนแก่น (334,737 ล้านบาท) อุบลราชธานี (213,497 
ล้านบาท) และอุดรธานี (194,816) ตามลำดับ ส่วนจังหวัด
ที่มีมูลค่าดังกล่าวต่ำที่สุด คือ อำนาจเจริญ (13,956) และ
เมื่อพิจารณาอัตราการเติบโตเฉลี่ย (CAGR) พบว่า จังหวัด
ท ี ่ม ีอ ัตราการเต ิบโตเฉล ี ่ยส ูงกว ่าระด ับภาค ได ้แก่ 
หนองคาย (ร้อยละ 5.65) เลย (ร้อยละ 5.15) มุกดาหาร 
(ร้อยละ 5.15) อุดรธานี (ร้อยละ 4.93) อุบลราชธานี (ร้อย
ละ  4.91) ขอนแก่น (ร้อยละ 4.55) บึงกาฬ (ร้อยละ 
4.43) นครพนม (ร้อยละ 4.42) และ กาฬสินธุ์ (ร้อยละ 
3.90) ส่วนจังหวัดที่มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่ำที ่สุด คือ 
สกลนคร (ร้อยละ 1.18)  

สำหร ับแนวโน ้มด ้านเกษตรกรรมของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีโอกาสในการพัฒนาเป็นแหล่ง
อาหารหรือครัวโลกอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย เนื่องจาก
เป็นพื ้นที ่ท ี ่ม ีศ ักยภาพในการผลิตพืชอาหารต่าง  ๆ 
โดยเฉพาะข้าว ปศุสัตว์ และไม้ผลต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมี
โอกาสเป็นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน
อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตร และอุตสาหกรรม
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อาหาร เนื่องจากในปัจจุบันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถือ
เป็นแหล่งวตัถุดิบด้านการเกษตรที่สำคัญของอุตสาหกรรม
พลังงานทดแทนในส่วนของการผลิตเอทานอล เนื่องจาก
เป็นแหล่งผลิตผลทางการเกษตรที่สำคัญ คือ ข้าว มัน
สำปะหลัง อ้อย ข้าวโพด ซึ่งถือเป็นวัตถุดิบที่สำคัญของ
อุตสาหกรรมพลังงานทดแทนทั ้งสิ ้น โดยแนวโน้มการ
พัฒนาด้านการเกษตรของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออาจ
สรุปได้ดังนี้ 
 การส ่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย ์เพื่อ
สนับสนุนการผลิตอาหารปลอดภัย ปัจจุบันตลาดสินค้า
เกษตรอินทรีย์และผลิตภัณฑ์ปลอดสารขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่อง ผู้บริโภคให้ความสนใจและนิยมบริโภคเพิ่มขึ้น
ด้วยกระแสความใส่ใจกับอาหารเพื ่อสุขภาพ การทำ
เกษตรอินทรีย์หรือเกษตรปลอดสารพิษในภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือกระจายอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ ที่มีความเหมาะสม
และศักยภาพในการทำเกษตร และการส่งเสริมประสิทธิ 
ภาพการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักที่มีฐานอุตสาหกรรมแปร
รูปรองรับ เช่น มันสำปะหลัง และอ้อย โดยนโยบายการ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนและการลงทุนของ
โรงงานน ้ำตาล และโรงงานผล ิตเอทานอลในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือที ่จะมีกำลังการผลิตที่เพิ ่มขึ ้นใน
อนาคตก็สามารถรองรับผลผลิตพืชดังกล่าวได้ ซึ่งเป็นการ
ใช้ว ัตถ ุด ิบในพื ้นที ่ทำให้ท ั ้งการทำเกษตรกรรมและ
ภาคอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเองมี
เสถียรภาพและเกิดประสิทธิภาพในการผลิต ซึ่งปัจจุบัน
ปัญหาของพืชพลังงานประสบปัญหาหลายด้านและมีมา
อย่างต่อเนื ่อง เช่น ความเสียหายของผลผลิตจากการ
ทำลายของโรคระบาดและแมลงศัตรูพืช  ขาดแคลนน้ำใน
การเพาะปลูกเนื่องจากฝนทิ้งช่วงและไม่มีการเก็บกักน้ำที่
เพียงพอ  และอาจประสบปัญหาในอนาคตจากการแข่งขนั
และแย ่งว ัตถ ุด ิบระหว ่างอ ุตสาหกรรมอาหารและ
อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน 

สำหรับทิศทางการลงทุน และแนวทางการ
พัฒนาด้านอุตสาหกรรม เป็นการศึกษาแนวโน้มของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรมที่จะมีบทบาท 
หรือมีความสำคัญกับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือใน
อนาคต โดยบริษ ัทที ่ปร ึกษาจะทำการการคัดกรอง
อุตสาหกรรมเป้าหมายในขั ้นนี ้พิจารณาจากนโยบาย
ทางด้านอุตสาหกรรมและการพัฒนาประเทศ โดยให้
ความสำคัญกับแผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 
พ.ศ. 2555 - 2574 แผนพัฒนาเศรษฐก ิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 - 2559 และข้อมูลสำคัญ
อื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ.2558-2565 แผนแม่บท
การพัฒนาพลังงานทดแทน และโครงการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ และเขตเศรษฐกิจ

ชายแดน เป ็นต ้น เพ ื ่อท ี ่จะค ัดกรองให้ เหล ือเพ ียง
อุตสาหกรรมที่เป็นไปตามนโยบายของประเทศ ก่อนที่จะ
นำไปคัดเลือกเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายของพื้นที่ต่อไป  

จากกรอบการพัฒนาในช่วงเวลาต่าง  ๆ ที่
กำหนดให้พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีแนวนโยบาย
หลักที่จะยกระดับเป็นพื้นที่ซึ่งได้รับการเพิ่มศักยภาพการ
แข่งขันด้านเศรษฐกิจโดยการยกมาตรฐานและประสิทธิ 
ภาพการผลิตด้านการเกษตร  การพัฒนาศักยภาพการ
ประกอบการด้านอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมบริการและ
การท่องเที ่ยว  การพัฒนาระบบชลประทานให้เต็ม
ศักยภาพ  การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงาน
ทดแทน (Ethanol) โดยมีโครงการพัฒนาที่สำคัญ เช่น 
โครงการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในทุ่งกุลาร้องไห้เพื่อ
การส ่งออก โครงการจ ัดการผลิตเอทานอลในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ แนวคิดการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ เป็นต้น ซึ่งแนวคิดดังกล่าวสอด
รับกับแนวนโยบายในระดับอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ
การส่งเสริมศักยภาพด้านอุตสาหกรรม และการพัฒนา
พลังงานทดแทน  

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  

นอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน (BOI) ยังได้กำหนดกลุ่มอุตสาหกรรมที่จะส่งเสริม
ในอนาคต อ ันประกอบไปด ้วย  4 กล ุ ่ มหล ัก  และ
อุตสาหกรรม 10 Custer สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 
ครอบคลุมในทุกกลุ ่มกิจการโดยเฉพาะอุตสาหกรรม
การเกษตรและกิจการที่เกี่ยวข้อง อุตสาหกรรมพลังงาน
ทดแทน และกิจการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว  
 เมื ่อนำข้อมูลดังกล่าวมาพิจารณาควบคู ่กับ
นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการในระดับต่าง ๆ 
และจากผลการจัดลำดับค่าคะแนนของกลุ่มอุตสาหกรรม
ที่มีบทบาทในปัจจุบันของพื้นที่ จะพบว่าอุตสาหกรรมที่มี
ทิศทางการลงทุนและพัฒนาที่เหมาะสม และมีศักยภาพ
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สูง ในเชิงเศรษฐกิจต่อภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใน
อนาคต ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มอุตสาหกรรม
ต่อเนื ่องจากการเกษตร (ผลิตภัณฑ์พืชไร่ เช่น ข้าว มัน
สำปะหลัง อ้อย และ ข้าวโพด เป็นต้น) กลุ่มอุตสาหกรรม
พลังงานทดแทน กลุ ่มอุตสาหกรรมยานพาหนะ และ
อุปกรณ์ รวมทั้งการซ่อมฯ , เครื่องจักรเครื่องกล และกลุ่ม
อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ และบรรจุภัณฑ์  
 แนวโน้มจากผลการวิเคราะห์เชิงพื้นที่  จาก
กรอบการพัฒนาในช่วง เวลาต่ าง  ๆ ที ่ กำหนดให้
พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีแนวนโยบายหลักที่
จะยกระดับเป็นพื้นที่ซึ่งได้รับการเพิ่มศักยภาพการ
แข่ งขันด้ าน เศรษฐกิ จ โดยการยกมาตรฐานและ
ประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตร การพัฒนา
ศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรมบริการ
และการท่องเที่ยว การพัฒนาระบบชลประทานให้
เต็มศักยภาพ การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรม
พลั งงานทดแทน (Ethanol)  เมื ่ อนำมาวิ เคราะห์
ควบคู่ไปกับสถานการณ์ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม
ในปัจจุบันอาจแบ่งกลุ่มพื้นที่พัฒนาอุตสาหกรร ม
ห ล ั ก ไ ด ้ อ อ ก เ ป ็ น  1 )  ก ล ุ ่ ม พ ื ้ น ท ี ่ ศ ู น ย ์ ก ล า ง
อุตสาหกรรมหลักเดิมเหล่านี้ ได้แก่ พื้นที่ที่มีบทบาท
ทั ้ ง ในแง่ ของจำนวนโรงงานอุตสาหกรรม มูลค่ า
เงินทุน แรงงาน และกำลังการผลิต รวมทั้งเป็นที่ตั้ ง
ของเขตประกอบการอุตสาหกรรม ทำให้มีศักยภาพ
ที ่ จะต่อยอดด้านการพัฒนาต่อไปในอนาคต เช่น 
จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดขอนแก่น และจังหวัด
ชัยภูมิ  เป็นต้น 2) กลุ่มพื้นที่ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ทดแทน จะกระจายตั วอยู ่ ในพื ้ นที ่ ซ ึ ่ ง เป็นแหล่ ง
วัตถุดิบที่สำคัญของภาค โดยเฉพาะผลผลิต เช่น 
อ้อย มันสำปะหลัง เป็นต้น รวมทั้ งพื ้นที่ที ่ เหมาะ
สำหรับส่ ง เสริ มและพัฒนาพลั ง งานสะอาด เช่น 
พลั งงานลมในเขตจั งหวัดนครราชสีมา พลั งงาน
แสด งอาทิ ต ย ์  เ ป ็ นต ้ น  ต ามแนวค ิ ด ก า รพัฒนา
อุตสาหกรรมในรูปแบบคลัส เตอร์  3 )กลุ ่ มพื ้ นที ่
ส่งเสริมอุตสาหกรรมทั่วไป จะกระจายตัวอยู่ในพื้นที่
ซึ ่ ง เป็นแหล่ งวัตถุดิบที ่สำคัญของภาคโดยเฉพาะ
ผลผลิต เช่น ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง และข้าวโพด 
4) กลุ่มพื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากระบบ
โครงข่ายคมนาคมขนส่ง และ โลจิสติกส์ อาทิ  พื้นที่
ซ ึ ่ ง เ ป ็ นที ่ ต ั ้ ง ของ โคร งการพัฒนาด้ าน โคร งข่ า ย
ค ม น า ค ม  เ ช ่ น  โ ค ร ง ก า ร ร ถ ไ ฟ ส า ย
ตะวั นออก เฉี ย ง เหนื อ  :  ส ายบั ว ใหญ่ - ร ้ อย เอ็ ด -
มุกดาหาร - นครพนม , แผนการพัฒนาระบบรถไฟ
ความ เ ร ็ ว ส ู ง ส า ยตะวั นออก เ ฉี ย ง เหนื อตอนบน 

ก ร ุ ง เ ท พ ฯ  –  ห น อ ง ค า ย  แ ล ะ ส า ย
ต ะ ว ั น อ อ ก เ ฉ ี ย ง เ ห น ื อ ต อ น ล ่ า ง  ก ร ุ ง เ ท พ ฯ  – 
อุบลราชธานี , โครงการพัฒนาสถานีรถไฟสำหรับ
ขนส่ งสินค้ า ช่ วงแผนระยะสั้น ได้แก่  สถานีบ้าน
เกาะ จ.นครราชสีมา สถานีบัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 
และสถานีบุฤษี จ.สุรินทร์ และโครงการพัฒนาสถานี
รถไฟสำหรับขนส่งสินค้า ช่วงแผนระยะกลาง ได้แก่ 
ส ถ าน ี โ นนพยอม  จ . ขอนแก่ น  ส ถ าน ี ก ุ ด จ ิ ก  จ .
นครราชสีมา และสถานีหนองตะไก้  จ.อุดรธานี  5) 
กลุ ่ มพื ้ นที ่ พัฒนาอุตสาหกรรมต่อ เนื ่ อ งจาก เขต
เศรษฐกิ จพิ เศษ ได้ แก่  จ ั งหวั ดมุ กดาหาร  อยู ่ ใน
บริ เวณตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร (ที ่  
ส.ป.ก.) ปัจจุบันกรมวิชาการเกษตรขอใช้พื้นที่ และ
บางส่วนเป็น นสล. ซึ่งจะต้องดำเนินการถอนสภาพ
และขอใช้ประโยชน์ต่อไป 1 ,085 ไร่  และมีแนวคิด
ในการพัฒนาพื้นที่ เป็นย่านการค้าส่งและขนส่งต่อ  
เนื่องหลายรูปแบบ โดยพัฒนาให้ 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            
พาณิชยกรรม ตลาดกลางสินค้า เกษตร ปรับปรุง
กิจกรรมบริ เวณเขตพื้นที่ เขตการค้าดั้ งเดิมให้ เป็น
เขตการค้าปลอดภาษี ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นตลาด
การค้าชายแดนที่มีความทันสมัยและมีระบ บการ
จ ั ด ก า รที ่ ม ี ม า ต ร ฐ าน  ซ ึ ่ ง อย ู ่ ใ นก า รพัฒนา เ ขต
เศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 1 และจังหวัดหนองคาย ใน
เขต ต . โพนสว่ าง อ . เมืองหนองคาย ซึ ่ งการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ. )  ได้อนุมัติ
จัดตั้งนิคมฯ แล้วเมื่อ 25 ก.ย. 57 มีเนื้อที่ประมาณ 
2 ,960 ไร่  ซึ ่ งอยู ่ ในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิ เศษ
ระยะที่สอง 6) กลุ่มพื้นที่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมเชิง
นิ เวศ เป็นคลัสเตอร์อุตสาหกรรมที่ มุ่ งสู่การพัฒนา
เมืองอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบพร้อมกับยกระดับ
เขตประกอบการอุตสาหกรรมให้ เป็นต้นแบบการ
พัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเข้าสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
เช่น  จั งหวั ดนครราชสีมา  (อ . เมื องนครราชสีมา 
และอ.สีคิ้ว) และจังหวัดขอนแก่น  

แนวโน้มการพัฒนาเพื ่อไปสู ่การรองรับการ
ท่องเที่ยว โดยมีการระบุแนวทางการพัฒนาการมุ่งเน้น
และชูจุดประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในด้านอู่อารยธรรม
ของประเทศและของภูมิภาค ในด้านการเป็นดินแดนที่
เก่าแก่ ก่อกำเนิดอารยธรรมและวัฒนธรรมที่หลากหลาย 
มีหลักฐานทางโบราณคดีหลงเหลืออยู่เป็นจำนวนมาก ทั้ง
โบราณสถาน วิถีการดำเนินชีวิตที่น่าสนใจ โดยการพัฒนา
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โครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการ การ
จัดการด้านมาตรฐานแห่งชาติที่มีเครื่องหมายรับรอง ทั้งนี้
ประเด็นดังกล่าวมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเส้นทาง
คมนาคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพิ่มขึ้นมากเพื่อเข้าสู่
แหล่งท่องเที่ยว แต่ในขณะที่แหล่งท่องเที่ยวเหล่านั้นไม่ได้
ร ับการพัฒนาการดูแลรักษาและการสนับสนุนให้เกิด
กิจกรรมการท่องเที่ยวที่สร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจ
ให้แก่นักท่องเที่ยว ทำให้นักท่องเที่ยวไม่เห็นความสำคัญ
หรือต ้องการเด ินทางท่องเที ่ยวยกเว ้นการเด ินทาง
ท่องเที่ยวแสวงบุญหรือทำบุญในเทศกาลและงานประเพณี
ที ่สำคัญ เช่นงานสักการะพระธาตุพนม งานแห่เทียน
พรรษา ที่ยังมีนักท่องเที่ยวและผู้แสวงบุญให้ความสำคัญ
อยู่ และสำหรับการท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มพัฒนาไปใน
ทิศทางที่ดีคือการท่องเที่ยงเชิงกีฬา  นอกจากนี ้ควร
เช่ือมโยงเส้นทางท่องเที่ยวไปยังประเทศเพื่อนบ้าน  

 
การต ิดตามสถานการณ์ด ้ าน เศรษฐกิ จ

เปรียบเทียบกับผังภาค 2600 
ผังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2600 ได้ดำเนิน 

การจัดทำตั้งแต่ พ.ศ. 2550 โดยมุ่งเน้นให้ เป็นผังแม่บท
การพัฒนาพื้นที่เชิงกายภาพ ที่บูรณาการในสาขาต่าง ๆ 
อย่างเป็นองค์รวม เพื่อใช้เป็นกรอบนโยบายและทิศทางการ
พัฒนาพื้นที่ให้กับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ซึ่งกระบวนการ
วางผังภาคคำนึงถึงศักยภาพ โอกาสการพัฒนาพื้นที่ และ
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน เพื่อนำไปกำหนด
วิสัยทัศน์และนโยบายการพัฒนาพื้นที่ อันจะนำไปสู่การ
พัฒนาเมืองและชนบทอย่างสมดุลและยั่งยืน ทั้งนี้ผังภาคที่
วางไว้ได้วางระยะเวลาในการพัฒนาถึง 50 ปี และมีการ
แบ่งระยะการพัฒนาไว้ จากระยะเวลาที่ผ่านมาได้เกิด
มาตรการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญหลายประการ ทั้งปัจจัย
สถานการณ์ภายนอกและภายใน อาทิเช่น ระบบเศรษฐกิจ
โลก กรอบกติกาความร่วมมือระหว่างประเทศ การเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษและสังคมแห่งชาติ การลงทุนพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ของประเทศ การพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ การเจริญเติบโตของเมืองในภูมิภาค เป็น
ต้น ปัจจัยการพัฒนาต่าง ๆ จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ได้
ส่งผลให้สภาพการณ์การพัฒนาพื้นที่เปลี่ยนแปลงไปใน
หลายด้าน 
 การติดตามด้านเป้าหมาย 

เป้าหมาย : ผลิตภัณฑ์มวลรวม 
ผลิตภัณฑ์มวลรวม พ.ศ.2555 เท่ากับ 508,000 

ล้านบาท ซึ่งไม่สอดคล้องกับเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ โดย 
Nominal GRP : 1,277,599  ล้านบาท และ GRP CVMs 
: 843,700 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ เนื่องจาก
มีกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ ซึ่งเอื้อต่อกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจ และส่งผลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมให้มีมูลค่า
สูงขึ้น และอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีเพิ่มขึ้น 

ผลิตภัณฑ์มวลรวม ภาคเกษตรกรรม พ.ศ.2555 
เท่ากับ 86,000ล้านบาท ซึ่งไม่สอดคล้องโดย Nominal 
GRP : 304,593 ล้านบาท และ GRP CVMs : 141,114 
ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ เนื่องจากการส่งเสริม
นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านเกษตรกรรม ซึ่งส่งผลต่อ
คุณภาพการผลิต ทั้งปริมาณและมูลค่าทางเศรษฐกิจที่
เพิ่มขึ้น 

ผลิตภัณฑ์มวลรวม ภาคอุตสาหกรรม พ.ศ.2555 
เท่ากับ 125,000 ล้านบาท ซึ่งไม่สอดคล้อง โดย Nominal 
GRP : 303,126 ล้านบาท และ GRP CVMs : 213,161 
ล้านบาท (โดยประมาณ) ซึ ่งส ูงกว่าเป้าหมายที ่ตั ้งไว้ 
เนื่องจากการการส่งเสริมการผลิตด้านอุตสาหกรรม การ
ส่งเสริมการลงทุน การสนับสนุนคลัสเตอร์การผลิตด้าน
อ ุตสาหกรรม และเขตส ่งเสร ิม/เขตประกอบการ
อุตสาหกรรมต่าง ๆ 

ผลิตภัณฑ์มวลรวม ภาคการค้าและบริการ พ.ศ.
2555 เท่ากับ 296,000 ล้านบาท ไม่สอดคล้อง โดย 
Nominal GRP : 669,881 ล้านบาท และGRP CVMs : 
486,889 ล้านบาท (โดยประมาณ) ซึ ่งสูงกว่าเป้าหมาย
ที่ตั ้งไว้ เนื ่องจากการพัฒนาด้านการค้าและบริการ ซึ่ง
ส่งผลต่อการเพิ่มมูลค่าการผลิต  

เป้าหมาย : การจ้างงานในภาคเกษตรกรรม  
ในปีพ.ศ. 2555 อยู่ที่ 6,140,000 คน พบว่าไม่

สอดคล้องกับเป้าหมาย เนื่องจากในปัจจุบันมีแรงงานภาค
เกษตรกรรมอยู่ที่ 8,278,304 คน ซึ่งจำนวนแรงงานภาค
เกษตรกรรมในภาคใต้ในช่วง 8 ปี (พ.ศ. 2550-2558) 
เติบโตเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 1.29 ต่อปี  โดยแนวโน้มการจ้าง
งานในภาคเกษตรกรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะ
มีแนวโน้มลดจำนวนลงเนื่องจากการการเปลี ่ยนแปลง
โครงสร้างทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือจาก
ภาคเกษตรกรรมไปสู่กิจกรรรมทางเศรษฐกิจนอกภาค
เกษตรมากขึ้นท้ังในเขตชนบทและเข้าสู่เมืองใหญ่ 

เป้าหมาย : พื ้นที ่ท ี ่ม ีความเหมาะสมในการ
พัฒนาให้เป็นพื้นที่เกษตรกรรม 

- พื้นที ่ที ่เหมาะสมกับการปลูกข้าว ได้แก่ 
จังหวัดอุบลราชธานี นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ และ
ร้อยเอด็ 

- พื้นที่ที่เหมาะสมกับการปลูกมันสำปะหลัง 
ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ กาฬสินธุ์ บุรีรัมย์ และ
ขอนแก่น 

- พื้นที่ที ่เหมาะสมกับการปลูกอ้อยโรงงาน 
ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี กาฬสินธุ์ 
และชัยภูมิ 
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- พื้นที่ท่ีเหมาะสมกับการปลูกยางพารา ได้แก่ 
พื้นที่ตามรอยแนวตะเข็บชายฝั่งแม่น้ำโขงและประเทศลาว 
พื ้นที ่ปล ูกยางส ่วนใหญ่อย ู ่ ในเขตจังหวัดหนองคาย 
อุดรธานี เลย สกลนคร และนครพนม และพื้นที่ตามรอย
แนวตะเข็บชายแดนประเทศกัมพูชา ซึ่งอยู่ในเขตจังหวัด
บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี 

สอดคล้องกับลักษณะทั่วไปทั้งในแง่กายภาพ 
คุณสมบัติดิน ชนิด ประเภท ของพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพื้นที่ภาคที่มีขนาดใหญ่ มี
ลักษณะภูมิประเทศ คุณสมบัติดิน ที ่เหมาะสมในการ
เพาะปลูกพืชพรรณได้ หลากหลายประเภท  นับตั้งแต่ข้าว  
พืชอาหารสัตว์  พืชพลังงาน  พืชสวนยืนต้น  ผักผลไม้ ทำ
ให้สามารถผลิตสินค้าทางการเกษตรที่มีความหลากหลาย
และปริมาณผลผลิตจำนวนมาก โดยบริเวณที่ปลูกข้าว
แหล ่ ง ส ำค ัญของภาค  เ ช ่ น  บ ร ิ เ วณแอ ่ ง โคร าช                  
ทุ ่งกุลาร้องไห้ เขตติดต่อระหว่างจังหวัดนครราชสีมา 
ร้อยเอ็ด และสุรินทร์และพื้นที่อื่น ๆ ซึ่งกระจายอยู่ตาม
จังหวัดต่างๆ ทางตอนเหนือของจังหวัด และตอนล่างใน
เขตชลประทานหรือใกล้กับลำน้ำสำคัญสายต่าง ๆ ภาค
ตตะวันออกเฉียงเหนือมีโอกาสในการพัฒนาเป็นแหล่ง
อาหารหรือครัวโลกอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย เนื่องจาก
เป็นพื ้นที ่ท ี ่ม ีศ ักยภาพในการผลิตพืชอาหารต่าง  ๆ 
โดยเฉพาะข้าว ปศุสัตว์ และไม้ผลต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมี
โอกาสศูนย ์กลางด้านอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน
อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตร และอุตสาหกรรม
อาหาร 

เป้าหมาย : การจ้างงานในภาคอุตสาหกรรม 
เป้าหมายการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรม ในปี

พ.ศ. 2555 อยู ่ท ี ่ 2,300,000 คน ซึ ่งไม่สอดคล้องกับ
เป้าหมาย เนื ่องจากในปัจจุบันมีแรงงานอยู่ที่ 357,426 
คน จำนวนการจ้างงานอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือในช่วง 10 ปี (พ.ศ. 2549-2559 เติบโตเฉลี่ยอยู่
ท ี ่ร ้อยละ 0.55 ต ่อปี ) แนวโน้มการจ้างงานในภาค 
อุตสาหกรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในพื้นที่ที ่เป็น
ศ ูนย ์กลางอ ุตสาหกรรม เช ่น จ ังหว ัดนครราชส ีมา 
ขอนแก่น จะม ีแนวโน ้มลดจำนวนลงเน ื ่องจากการ
ปรับเปลี่ยนไปใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีเข้ามาแทนที่
แรงงาน 

เป้าหมาย : พื ้นที่อุตสาหกรรมหลัก ประกอบ 
ด้วย 4 พ้ืนท่ี 

- นครราชสีมา : Cluster อุตสาหกรรมช้ิน 
ส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมผ้าไหม
และสิ่งทอ 

- ขอนแก่น : ศูนย์กลางการผลิตอุตสาหกรรม
อาหาร และพลังงานทดแทน (เอทานอล) อุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์  

- อุบลราชธานี : ศูนย์กลางการผลิตและส่ง 
ออก อุตสาหกรรมอาหาร สินค้า OTOP  

- อุดรธาน ี : ศ ูนย ์กลางการผล ิตส ินค้า
อุตสาหกรรมเกษตรเพื ่อการส่งออกไปยังประเทศลาว
ตอนบน และอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากแร่โพแทช 

มีความสอดคล้องกับภาพรวมในแง่ของพื ้นที่
อุตสาหกรรมหลัก กลุ่มพื้นที่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมหลัก 
มีการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากสัมปทานเหมืองแร่
โพแทชทั้งจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ พ้ืนท่ีที่
มีบทบาททั้งในแง่ของจำนวนโรงงานอุตสาหกรรม มูลค่า
เงินทุน แรงงาน และกำลังการผลิต ยังคงได้แก่ จังหวัด
นครราชสีมา จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดอุบลราชธานี 
เป็นต้น และ กลุ ่มอุตสาหกรรมเคมี และปุ ๋ยเคมีจะมี
บทบาทต่อเนื่องจากสัมปทานเหมืองแร่โพแทชสู่ตลาด   
อนุภูมิภาค แนวโน้มของอุตสาหกรรมที่จะมีบทบาทและ
ศักยภาพในอนาคตของพื้นที่ ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรม
อาหาร อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตร อุตสาหกรรม
พลังงานทดแทน อุตสาหกรรมยานพาหนะ และอุปกรณ์ 
รวมทั้งการซ่อมฯ , เครื่องจักรเครื่องกล   อุตสาหกรรม  
โลจิสติกส์ และบรรจุภัณฑ์ 

เป้าหมาย : พื้นที่อุตสาหกรรมรอง  
เพื ่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการ

ผลิต และส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุนต่าง ๆ 
ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ บุร ีร ัมย์ สุร ินทร์ สกลนคร และ
หนองคาย มีความสอดคล้องกับภาพรวมในแง่ของพื้นที่
อุตสาหกรรมรอง แนวโน้มของอุตสาหกรรมที่จะมีบทบาท
และศักยภาพในอนาคตของพื้นที่ ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรม
อาหาร อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตร อุตสาหกรรม
พลังงานทดแทน อุตสาหกรรมยานพาหนะ และอุปกรณ์ 
รวมทั้งการซ่อมฯ , เครื่องจักรเครื่องกล   อุตสาหกรรม   
โลจิสติกส์ และบรรจุภัณฑ์ 

เป้าหมาย : พื้นที่อุตสาหกรรมในเขตชายแดน 
(เขตส่งเสริมเศรษฐกิจ)  

เน้นการพัฒนาเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของ
ภาคอุตสาหกรรมเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน : จังหวัด
หนองคาย มุกดาหาร และนครพนม ซึ ่งเขตเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดนระยะที่ 1 จะได้แก่ จังหวัดมุกดาหาร และ 
เขตเศรษฐกิจชายแดนระยะ ที่ 2 ได้แก่ จังหวัดหนองคาย 
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ รัฐจะสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน 
สิทธิประโยชน์ ส่งเสริมการลงทุน การบริหารแรงงานต่าง
ด้าวแบบไป-กลับ การให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ และ
กิจการอื่นท่ีจำเป็นเพื่อดึงดูด FDI 
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การติดตามด้านนโยบาย 
นโยบาย : การสร้างความมั่นคงด้านอาหาร และ

เศรษฐกิจแก่เกษตรกรรายย่อย โดยลดการพึ่งพาปัจจัย
ภายนอก ทำการเกษตรแบบยั่งยืนให้มีความสัมพันธ์และ
เกื้อกูลกับสภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของแต่ละภูมิ
นิเวศ พืชที่สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ข้าว 
มันสำปะหลัง และอ้อย 

สอดคล้องกับลักษณะทั่วไปทั้งในแง่กายภาพ 
คุณสมบัติดิน ชนิด ประเภท ศักยภาพด้านวัตถุดิบและ
ผลผลิตของพืชเศรษฐกิจในพื ้นที ่ เช่น ข้าว อ้อย มัน
สำปะหลัง และปศุสัตว์ เป็นต้น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ในการก้าวไปสู่การเป็นผู้ผลิตในระดับภูมิภาค โดยเริ่มจาก
การสร้างความพร้อม โดยการปรับ แก้ไขกฎระเบียบ 
ปัญหาคอขวด เพื่ออำนวยความสะดวกและลดอุปสรรคที่
มีพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับ (แรงงาน วัตถุดิบ ดึงดูด
เทคโนโลยีใหม่ มาตรฐาน วิจัยและพัฒนา จัดเขตพื้นที่
พ ัฒนาและจ ัดเขตพื ้นที ่ศ ูนย ์ทดสอบ ฯลฯ) พ ัฒนา       
คลัสเตอร์และการเข้าไปสู่การเป็นผู้ผลิตในภูมิภาคจาก
การสร้าง ASEAN Supply Chain และพัฒนาการผลิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีผลผลิตที่จะได้รับประโยชน์
จากมาตรการดังกล่าว เช่น ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง  

ข ้อเสนอแนะในการปร ับปร ุงนโยบายด้าน
เกษตรกรรม ได้แก่ การส่งเสริมประสิทธิภาพการปลูกพืช
เศรษฐกิจหลักท่ีมีฐานอุตสาหกรรมแปรรูปรองรับ เช่น มัน
สำปะหลัง และอ้อย โดยนโยบายการส่งเสริมอุตสาหกรรม
พลังงานทดแทนและการลงทุน ส่งเสริมการทำเกษตร
อินทรีย์เพื่อสนับสนุนการผลิตอาหารปลอดภัย ปรับปรุง
สภาพดินได้ ควรส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชทนเค็มและ
พืชชนิดที่ต้องการน้ำน้อย มีระยะเวลาการปลูกสั้น  เช่น 
หน่อไม้ฝรั่ง  แคนตาลูป 

นโยบาย : สนับสนุนเกษตรกรให้ทำการเกษตร
แนวเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการเสริมสร้างการเรียนรู้และ
จัดการทรัพยากรเพื ่อความมั ่นคงและระบบนิเวศของ
ชุมชน  

มุ่งพัฒนาภาคเกษตรกรรม เป็นฐานการผลิตที่
แข็งแกร่งในการผลิตเพื ่อให้พอเพียงต่อการบริโภคใน
ประเทศ โดยคำนึงถึงการบริโภคภายใน ความเหมาะสม
ทางสภาพภูมิศาสตร์ ศักยภาพของแต่ละท้องถิ่น และ
ศักยภาพทางการตลาดของผลผลิตที ่ได้ สอดคล้องกับ
ทิศทางและกรอบการพัฒนาในระดับต่าง ๆ ของทั้ง
ระดับประเทศ ภาค ที ่เน้นการเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ การสร้างความเป็นธรรมและลดความ
เหลื่อมล้ำในสังคม การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน เช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ฉบับต่าง ๆ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี
ผลผลิตทางการเกษตรที่หลากหลาย เช่น ข้าว  พืชอาหาร
สัตว์  พืชพลังงาน  พืชสวนยืนต้น  ผักผลไม้ ทำให้สามารถ
ผลิตส ินค้าทางการเกษตรที ่ม ีความหลากหลายและ
ปริมาณผลผลิตจำนวนมาก พอเพียงต่อการบริโภคใน
ประเทศ 

ข้อเสนอแนะคือ ควรมีการฝึกอบรมด้าน Food 
Safety, SPS, และ Good Agricultural Practice แก่เกษตรกร
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อพัฒนาด้านการเกษตรที่
สามารถนำมาปร ับใช ้ก ับด ้านการพัฒนาผลผล ิตทาง
การเกษตร และเพิ่มศักยภาพด้านการเกษตรของภาค 

นโยบาย : การเพิ ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันสำหรับเกษตรกรที่มีความพร้อมในการผลิตเชิง
พาณิชย์ ให้สามารถประกอบธุรกิจเกษตรและสามารถ
แข่งขันกับผู้ผลิตอื่นได้  
  ให้ความสำคัญในการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ 
และผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิ หม่อนไหมและฝ้าย พืช
พลังงานทดแทน สัตว์เศรษฐกิจต่าง ๆ การวิจัยศักยภาพ
เชิงพื้นที่ การวิจัยเพื่อเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและ
พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแปรรูปท่ีเกี่ยวเนื่อง 

สอดคล้องกับแนวทางการปรับโครงสร้างการ
ผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจากการผลิตสินค้า
เกษตรขั ้นปฐมเป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมี
คุณภาพและมาตรฐานสากลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขัน และการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและ
พลังงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีตลาดในการกระจาย 
และจำหน่ายสินค้าที่มีขนาดใหญ่ และผลผลิตหลากหลาย
ประเภท โดยเฉพาะสัตว์มีชีวิต เช่น โคเนื้อ โคนม ซึ่งเป็น
สัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญ เช่น เนื ้อสัตว์ใช้บริโภค เป็นต้น 
นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์นม ผลิตภัณฑ์จากสัตว์อื่น ๆ ซึ่งถือ
เป็นผลผลิตแปรรูปจากการเกษตร และอุตสาหกรรม
อาหาร รวมทั้งผลผลิตจากพืช เช่น ข้าว อ้อย และมัน
สำปะหลัง ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของภาค 

ท ั ้ งน ี ้ การ เปล ี ่ ยนแปลงสภาพภ ูม ิอ ากาศ 
(Climate Change) จะส่งผลกระทบ ซ้ำเติมต่อความอุดม
สมบูรณ์ของดิน ป่าไม้เกิดความเสื่อมโทรม แหล่งน้ำขาด
แคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรคระบาดในพืช
และสัตว์ จึงควรทำการจัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับ
ศักยภาพพื้นที่และความต้องการของตลาดตั้งแต่ต้นน้ำถึง
ปลายน้ำทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริม
การรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียว
เป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน และ
บริษัทเพ่ือให้เกิดการประหยัดจากขนาด 
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นโยบาย : ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม
เกษตร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าเกษตร และให้มีการ
จัดการด้านคุณภาพให้ตรงกับความต้องการของตลาด 
พร้อมท้ังปรับปรุงคุณภาพ และมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ไร่นาจนถึงโต๊ะอาหาร  

การพัฒนาปรับปรุงระบบควบคุมคุณภาพและ
ตรวจสอบรับรองสินค้าเกษตรและอาหารให้ได้มาตรฐาน
และสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค
ตั้งแต่ระดับ ไร่นาจนถึงโต๊ะอาหาร ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
แนวทางการปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการ
ปรับเปลี่ยนจากการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐมเป็นสินค้า
เกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีตลาดในการกระจาย และ
จำหน่ายสินค้าที่มีขนาดใหญ่ และผลผลิตหลากหลาย
ประเภท โดยเฉพาะสัตว์มีชีวิต เช่น โคเนื้อ โคนม ซึ่งเป็น
สัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญ เช่น เนื ้อสัตว์ใช้บริโภค เป็นต้น 
นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์นม ผลิตภัณฑ์จากสัตว์อื่น ๆ ซึ่งถือ
เป็นผลผลิตแปรรูปจากการเกษตร และอุตสาหกรรม
อาหาร รวมทั้งผลผลิตจากพืช เช่น ข้าว อ้อย และมัน
สำปะหลัง ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของภาค 

นโยบาย : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
พลังงานจากวัตถุดิบการเกษตร เช่น การใช้สินค้าเกษตร
ผลิตเอทานอล ไบโอดีเซล หรือแก๊สชีวภาพ 

เน้นการวิจัยการผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพ (Biofuel) 
จากผลิตผลและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ข้าว อ้อย มัน
สำปะหลัง ข้าวฟ่างหวาน โดยเฉพาะในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
นครราชสีมา ขอนแก่น และอุบลราชธานี  

มีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาใน
ระดับต่าง ๆ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีโอกาสใน
การพัฒนาเป็นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมพลังงาน
ทดแทนและอุตสาหกรรมต่อเนื ่องจากการเกษตร และ
อุตสาหกรรมอาหาร เนื่องจากในปัจจุบันภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ ถือเป็นแหล่งวัตถุดิบที่สำคัญของอุตสาหกรรม
พลังงานทดแทนในส่วนของการผลิตเอทานอล กลุ่ม
อุตสาหกรรมที ่ใช้วัตถุดิบจากการเกษตรในพื ้นที่ เช่น 
อุตสาหกรรมอาหาร ที่เป็นแหล่งรองรับผลผลิตที่สำคัญใน
พื ้นที ่ และสามารถพัฒนาและส่งเสร ิมอุตสาหกรรม
พลังงานทดแทนในพ้ืนท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ 

ปัญหาคือ ความผันผวนของราคาผลผลิตของ
สินค้าเกษตรในตลาดโลกที่เป็นผลผลิตที่สำคัญของภาค
ตะวันออก เช่น อ้อย และมันสำปะหลัง เป็นต้น ภาครัฐ
ควรมีการปรับ แก้ไขกฎระเบียบ ปัญหาคอขวด เพื่อ
อำนวยความสะดวกและลดอุปสรรคที่มีพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานรองรับ (แรงงาน วัตถุดิบ ดึงดูดเทคโนโลยีใหม่ 

มาตรฐาน วิจัยและพัฒนา จัดเขตพื้นที่พัฒนาและจัดเขต
พื้นที่ศนูย์ทดสอบ ฯลฯ) 

นโยบาย : การรวมกลุ่มและการกระจายตัวด้าน
ที่ตั้งของเขตอุตสาหกรรมที่เป็นยุทธศาสตร์ 
- อุตสาหกรรมการผลิต (Production Industry) 

เช ่น เคร ื ่องแต ่งกาย เคร ื ่องหน ัง รองเท้า 
เฟอร์นิเจอร์ เครื ่องจักร อุปกรณ์ เครื ่องจักร
สำนักงาน อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
ยานยนต์ เป็นต้น 

- อุตสาหกรรมบริการชุมชน ได้แก่ อุตสาหกรรม
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs และ OTOP) 
ได้แก่ อุตสาหกรรม เกษตรแปรรูป เครื ่องดื่ม   
สิ่งทอ ซ่อมเครื่องยนต์ เป็นต้น 
สอดคล้องกับนโยบายการรวมกลุ ่มและการ

กระจายต ัวด ้านท ี ่ต ั ้ งของเขตอ ุตสาหกรรมท ี ่ เป็น
ยุทธศาสตร์ การรวมกลุ่มของ Cluster อุตสาหกรรมการ
ผลิต เช ่น เคร ื ่องจ ักรสำนักงาน อุปกรณ์ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ ส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ศูนย์กลาง
ซึ่งเป็นท่ีตั้งของทั้งเขตประกอบการอุตสาหกรรม และนิคม
อุตสาหกรรม ได้แก่ พ้ืนท่ีอำเภอเมืองนครราชสีมา เป็นต้น 

ปัญหาและอุปสรรคคือ ยังขาดมาตรการจูงใจ
ทางด้านภาษีและมาตรการอื ่น ๆ เพื ่อสนับสนุนการ
รวมกลุ่มของอุตสาหกรรมในพื้นที่ จึงควรมีมาตรการเพื่อ
สนับสนุนในแง่ของการรวมกลุ่มทั้งอุตสาหกรรมต้นน้ำ 
กลางน้ำ และปลายน้ำ เช่น มาตรการทางภาษี เป็นต้น 
เพื่อพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมเครือข่ายการผลิต (Value 
chain)  ท่ีมีประสิทธิภาพ 

นโยบาย : การสนับสนุนอุตสาหกรรมซึ่งมีฐานของ
ทรัพยากรที่สามารถนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต  

(1) อุตสาหกรรมอาหารและแปรรูปสินค้าเกษตร 
ได้แก่ 
มีความสอดคล้องในแง่ของทิศทางการเติบโต

ของอุตสาหกรรมที่ใช้วัตถุดิบในพื ้นที ่ ทั ้งวัตถุดิบจาก 
พืช และปศุสัตว์ และนิคมอุตสาหกรรมจากวัตถุดิบใน
พ ื ้นท ี ่ย ั งไม ่ได ้ร ับการส ่งเสร ิมและพ ัฒนา โรงงาน
อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ไม่กระจุกตัวรวมกลุ ่มกันเป็น 
Cluster และไม่ก่อให้เกิดความประหยัดในแง่การกระจุก
ตัว Agglomeration 

(2) อุตสาหกรรมยางพารา : นิคมอุตสาหกรรมหรือ
เขตอุตสาหกรรม  
เช่น การผลิตยางยานพาหนะ ถุงมือยาง ยางรัด

ของ เป็นต้น ในจังหวัดหนองคาย มีความสอดคล้องในแง่
ของทิศทางการเติบโตของอุตสาหกรรมที่ใช้วัตถุดิบในพ้ืน
โดย เฉพาะจ ั งหว ั ดบ ึ งกาฬ  และหนองคาย  และ             
นิคมอุตสาหกรรมจากวัตถุดิบในพื ้นที ่ยังไม่ได้ร ับการ
ส่งเสริมและพัฒนา ยางพาราถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่ได้รับ
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การส่งเสริมในเขตอีสานใต้ ก่อให้เกิดการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากยางพาราทั้งอุตสาหกรรมต้นน้ำ 
กลางน้ำ และปลายน้ำ 

(3) อุตสาหกรรมโพแทช 
เช่น อุตสาหกรรมปุ๋ยเคมี อุตสาหกรรมเคมี ใน

จังหวัดอุดรธานี เริ่มมีการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องจาก
ส ัมปทานเหมืองแร ่โพแทชทั ้งจ ังหว ัดอ ุดรธาน ี แต่
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นทั้งในธรรมชาติเองและ
ชุมชนโดยรอบ เช่น ปัญหาดินเค็ม ดินทรุด เป็นต้น ทั้งนี้
อ ุ ตสาหกรรมป ุ ๋ ย เคม ี  อ ุ ตสาหกรรมเคม ี  ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือสามารถเช่ือมโยงในแง่ตลาดสินค้าใน
ภูมิภาคอินโดจีน 

(4) อุตสาหกรรมผ้าไหมและสิ่งทอ  
การพัฒนาในจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ 

และสุรินทร์ สอดคล้องกับศักยภาพและทิศทางการเติบโต
ของอุตสาหกรรมผ้าไหมทั ้งนครราชสีมา และชัยภูมิ 
ศูนย์กลางอุตสาหกรรมผ้าไหมมีการกระจุกตัวอยู่ในเขต
อำเภอปักธงช ัย จ ังหวัดนครราชส ีมา และสามารถ
เชื่อมโยงอุตสาหกรรมต้นน้ำ และปลายน้ำในจังหวัดรอบ
นอก เช่น ชัยภูมิและสุรินทร์ ได้ 

(5) อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน  
การพัฒนาในจังหวัดนครราชสีมา เป็นศูนย์กลาง 

R&D และ ICT City ด้านยานยนต์สอดคล้องกับแนวทาง
และนโยบายของพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมือง
นครราชสีมา เป็นท ั ้ งท ี ่ต ั ้งของท ั ้ งเขตประกอบการ
อุตสาหกรรม และนิคมอุตสาหกรรม รวมทั้งได้รับการ
ส ่งเสร ิมจากนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษในร ูปแบบ 
Cluster อุตสาหกรรมยานยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์ 

แต่ปัญหาการปรับเปลี่ยนจากแรงงานมนุษย์ไปสู่
เครื ่องจักร และต้นทุนในแง่ของแรงงานและขาดแคลน
แรงงานที่มีทักษะฝีมือ ดังนั้นควรพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื ่อสนุบสนุนอุตสาหกรรมเครือข่ายการผลิต (Value 
chain) ที ่เชื ่อมโยงกับภาคตะวันออกตามแนวระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออกผ่านท่าเรือแหลมฉบังภายใต้
แนวคิดอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart 
Electronics) 

(6) อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (เอทานอล)  
โดยอ้อย และ มันสำปะหลัง เป็นวัตถุดิบ มี

ศูนย์กลางในจังหวัดขอนแก่น และนครราชสีมาสอดคล้อง
กับศักยภาพด้านอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (เอทานอล) 
ในพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีศักยภาพจากวัตถุดิบท่ี
สำคัญ คือ ข้าว มันสำปะหลัง อ้อย และผลจากแผนพัฒนา
พลังงานทดแทน 15 ปี (พ.ศ. 2551 - 2565) ซึ ่งภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือจะเป็นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรม
พลังงานทดแทนจากวัตถุดิบที่สำคัญในอนาคต 

(7) อุตสาหกรรมซอฟแวร์   
จังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย ์กลางการพัฒนา

อุตสาหกรรมซอฟแวร์ยังไม่มีการพัฒนาอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องเท่าที่ควร อุตสาหกรรมซอฟแวร์ในพื้นที่ยังต้อง
ได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐผา่นสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ 
เนื่องจากขาดมาตรการจูงใจและสนับสนุนจากภาครัฐและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ควรสนับสนุนอุตสาหกรรมในกลุ่ม
ซอฟแวร์และดิจิตัลจะเป็นอุตสาหกรรมในกลุ่มเครื่องมือ
อัจฉริยะและหุ่นยนต์ ใช้เทคโนโลยีเมคาทรอนิกส์ (Smart 
Devices & Robotics – Mechatronics)  ตามแนวคิด  
Thailand 4.0 
  นโยบาย : การจัดการอุตสาหกรรมในพื ้นที่
ชายแดนโดยการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เพื่อ
เป็นฐานการผลิตและกระจายสินค้าไปสู่ประเทศเพื่อน
บ้าน 
  มีการประกาศพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งในระยะที่ 1 
(มุกดาหาร) และระยะที่2 (หนองคาย) ยังขาดมาตรการจูง
ใจแก่นักลงทุนที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ขาดมาตรการใน
การสนับสนุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการ
ลงทุน ควรเร่งสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งในระยะที่ 1 
(ม ุกดาหาร) และระยะที ่2 (หนองคาย) จะสามารถ
เชื่อมโยงฐานการผลิตด้านอุตสาหกรรมกับภูมิภาคอินโด
จีนผ่านสปป.ลาว 
  นโยบาย :  ให ้ม ีย ุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวโดยแยกเป็นกลุ่มจังหวัด 
  บทบาทและนโยบายการพ ัฒนาด ้ านการ
ท่องเที่ยวในเขตพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุ่งเน้นการ
พัฒนาโดยการจัดกลุ่มตามภาพรวมกลุ่มจังหวัด โดยบาง
นโยบายอาจมีการเพิ่มเติมการจัดกลุ่มพิเศษเพิ่มเติม เช่น 
กลุ่มจังหวัด'สนุก' นครพนม – สกลนคร – มุกดาหาร เป็น
ต้น 
  จากการวิเคราะห์ความสอดคล้องการพัฒนา
ตามบทบาทนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยการแยก
การพัฒนาตามกลุ่มจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เป็นการส่งเสริมแบบเกาะกลุ่มการพัฒนาท่ีมุ่งเน้นการช่วย
และผลักดันกัน ในรูปแบบโครงข่าย โดยกลุ่มพัฒนาต้อง
เมืองหลักเมืองศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยว เพื่อจุดให้เกิด
ส่งเสริมนโยบายในภาพรวม 
  ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาตามกรอบ
นโยบายที่ 1 ถึงนโยบายที่ 3 นั้น กรอบนโยบายระหว่าง ปี 
พ.ศ.2600 กับ กรอบนโยบายใหม่ๆ ที่เข้ามาบทบาทการ
พัฒนาในปัจจุบัน บางนโยบายอาจมีการเปลี่ยนแปลงไป
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บ้างเล็กน้อย แต่ยังคงกรอบภาพรวมในการพัฒนาอยู่ ซึ่ง
กรอบนโยบายในอนาคตอาจไม่ตรงตามความเป็นจริงที่มี
การวางแผนในปัจจุบัน หรือสถานะภาพการณ์ปัจจุบัน
เท่าใดนัก ดังนั ้นการพัฒนาตามกรอบนโยบายด้านการ
ท่องเที ่ยวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้ม ีการยึด
แผนการพัฒนาจากแผนปัจจุบันเป็นหลักเพราะมีการ
วิเคราะห์ คาดการณ์จากสภาพปัจจุบัน ในส่วนกรอบ
นโยบาย ปี พ.ศ.2600 ให้ย ึดเป็นกรอบภาพรวมหลัก 
เนื ่องจากมีความละเอียดและเจาะจงกับพื้นที่มากกว่า
กรอบนโยบายหลัก 

นโยบาย :  ให ้จ ั งหว ัดทางภาคตะว ันออก 
เฉียงเหนือทุกกลุ่มจังหวัดได้รับประโยชน์จากการพัฒนา
ตามยุทธศาสตร์ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก 
(East-West Economic Corridor)  และย ุ ทธศาสตร์
ระเบียงเศรษฐกิจเหนือ - ใต้ (North - South Economic 
Corridor) 

ความสอดคล้องและความเหมาะสมในการ
พัฒนาด้านการท่องเที่ยวในทิศทางที่เหมาะสม ตามกรอบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามเขตระเบียงเศรษฐกิจตามแนว
ตะวันออก - ตะวันตก (East-West Economic Corridor) 
และยุทธศาสตร์ระเบียงเศรษฐกิจเหนือ - ใต้ (North - 
South Economic Corridor)  เป็นการเช่ือมโยงความ
สอดคล้องในการพัฒนาโดยภาพรวมในระดับภูมิภาค และ
เชื ่อมโยงระดับประเทศ รวมการพัฒนาเชื ่อมโยงกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน การพัฒนาตามเขตระเบียงเศรษฐกิจ
ตามแนวตะวันออก - ตะวันตก (East-West Economic 
Corridor) และยุทธศาสตร์ระเบียงเศรษฐกิจเหนือ - ใต้ 
(North - South Economic Corridor)  เป็นบทบาทการ
พัฒนาที่ยึดโยงความเป็นภาพรวมเพื่อเป็นกรอบความ
ร่วมมือการพัฒนาซึ่งมีความสอดคล้องในการพัฒนากับ
นโยบายต่าง ๆในปัจจุบัน 

นโยบาย :  ให้จังหวัดทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเป็นจดุเช่ือมโยงด้านการท่องเที่ยวท้ัง 
ทางอากาศ ทางถนน และทางรถไฟ (ในอนาคต) ไปสู่
แหล่งท่องเที่ยวในประเทศลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีน
ตอนใต้  

นโยบายการพัฒนาด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อ
ส่งเสริมทั้งด้าน เศรษฐกิจ การค้า และการบริการอื่น ๆ 
เป็นนโยบายทางภาครัฐที่มีการสนับสนุน ส่งเสริมเพื่อ
เชื่อมโยงให้เกิดความครอบคลุมทุกระบบ ทั้ง ทางบก ทาง
ราง  ทางน้ำ ทางอากาศ เพื่อเชื่อมโยงทั้งในระดับภมูภิาค 
รวมทั้งการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านตามแผนการ
ตลาดการท่องเที่ยวอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (พ.ศ. 2558 – 
2563) กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศอื ่น ๆ เช่น 
CLMVT (กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม ไทย) การ

พัฒนาตามนโยบายเพื่อส่งเสริมการพัฒนาให้เกิดความ
เชื่อมโยงของระบบคมนาคมและโครงข่ายการสญัจรทุกมติิ
เป็นกระบวนและแนวคิดที่ใช้อ้างอิงการพัฒนาตามแผน
ของหน่วยงานต่าง ๆในปัจจุบันเพ่ือให้เกิดความสอดคล้อง
การพัฒนาจากกรอบนโยบายหลัก 
 

3.2 ประชากรและสังคมวัฒนธรรม  
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีที่ตั้งทางยุทธศาสตร์
เศรษฐกิจอยู่บนพื้นที่ศูนย์กลางของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำ
โขง มีอาณาเขตติดต่อกับสปป.ลาว ด้านตะวันออกและ
ด้านเหนือ และด้านใต้ติดต่อกับกัมพูชา ประกอบกับ
ลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่เป็นท่ีราบสูงมีความลาดเอียง
ไปทางตะวันออก มีลักษณะคล้ายกระทะและพื้นที่ส่วน
ใหญ่ม ีล ักษณะเป ็นท ี ่ราบ ส ่งผลให ้ภาคตะว ันออก 
เฉียงเหนือมีขนาดประชากรภายในพื้นที่มากเป็นอันดับที่ 
1 ของประเทศ ค ิดเป ็นร ้อยละ 33.29 ของจำนวน
ประชากรทั้งประเทศ โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็น
ภาคที ่ม ีประชากรมากที ่ส ุดซ ึ ่งม ีขนาดใกล้เค ียงกับ
ประชากรของกร ุงเทพมหานครและปร ิมณฑลและ
ภาคเหนือรวมก ัน โดยในปี 2559 ภาคตะว ันออก 
เฉียงเหนือมีจำนวนประชากรภายในพื้นที่ทั้งสิ้น 21.95 
ล้านคน โดยประชากรส่วนใหญ่จะกระจายตัวอยู่ทั่วไปใน
เขตชนบทประมาณ 14.28 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 65.09 
ของจำนวนประชากรทั้งภาค และมีจำนวนประชากรอาศยั
อยู่ในเขตชุมชนเมืองทั้งสิ้น 7.66 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 
34.91 มีสัดส่วนประชากรเมืองต่อประชากรชนบทเท่ากับ 
1 : 2 ทั้งนี้ ประชากรกรภายในภาคส่วนใหญ่จะมีการตั้ง
ถิ่นฐานหนาแน่นบริเวณพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา โดยมี
จำนวนประชากรทั ้งสิ ้น 2.63 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 
11.99 ของจำนวนประชากรทั ้งภาค รองลงมาได้แก่ 
จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดขอนแก่น จังหวัดบุรีรัมย์ และ
จังหวัดอุดรธานี มีจำนวนประชากรรวมทั้งสิ้น 1.86 ล้าน
คน (ร้อยละ 8.49 ของจำนวนประชากรทั้งภาค) 1.80 
ล้านคน (ร้อยละ 1.80) 1.59 ล้านคน (ร้อยละ 7.24) และ 
1.58 ล ้านคน (ร ้อยละ 7.19) ตามลำดับ โดยจังหวัด
มุกดาหารเป็นจังหวัดที่มีจำนวนประชากรอาศัยอยู่น้อย
ที่สุดภายในภาค  

ทั้งนี้ จำนวนประชากรรวมของภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา (พ.ศ.2549-2559) จะมี
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงประชากรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
แต่มีอัตราการเพิ ่มในระดับต่ำ โดยในปี 2549 ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 21.38 ล้าน
คน และเพิ่มขึ้นเป็น 21.59 ล้านคน และ 21.95 ล้านคน 
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ในปี 2554 และ ปี 2559 ตามลำดับ โดยมีอัตราการ
เปลี่ยนแปลงประชากรเพิ่มขึ ้นในระดับต่ำเฉลี่ยร้อยละ 
0.20 คนต่อปี ในช่วงปี พ.ศ.2549-2554 และร้อยละ 0.33 
คนต่อปี ในช่วงปี พ.ศ.2554-2559 ตามลำดับ อันเป็นผล
มาจากอัตราการเพิ่มสุทธิของจำนวนประชากรภายในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือในช่วง 10 ปีที ่ผ่านมา มีแนวโน้ม
ลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ยังคงมีอัตราการเพิ่มสุทธิเป็นบวก 
จาก 5.56 คนต่อประชากร 1000 คน ในปี 2549 เป็น 
2.17 คนต่อประชากร 1,000 คน ในปี 2559 ตามลำดับ 
ส่งผลทำให้ในอีก 20 ปี ข้างหน้า (พ.ศ.2579) คาดว่า ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือจะมีจำนวนประชากรทั้งสิ้นประมาณ 
23.23 ล้านคน โดยจังหวัดบึงกาฬเป็นพื้นที่ที่มีอัตราการ
เปลี่ยนแปลงประชากรมากที่สุดภายในภาคเฉลี่ยร้อยละ 
0.72 ต่อปี รองลงมาได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี (อัตราการ
เพิ่มเฉลี่ยร้อยละ 0.45 ต่อปี) จังหวัดเลย (อัตราการเพิ่ม
เฉลี่ยร้อยละ 0.43 ต่อปี) จังหวัดมุกดาหาร (อัตราการเพิ่ม
เฉลี่ยร้อยละ 0.42 ต่อปี) และจังหวัดอุดรธานี (อัตราการ
เพิ่มเฉลี่ยร้อยละ 0.34 ต่อปี) ตามลำดับ 
  จากการที ่ประชากรภายในภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือในอนาคตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างช้า ๆ อันเป็น
ผลส ืบเนื ่องมาจากภาวะเจร ิญพันธ ุ ์ท ี ่ลดต่ำลงและ
ประชากรมีชีวิตยืนยาวเพิ ่มมากขึ ้น ซึ ่งจะนำไปสู ่การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางอายุและเพศของประชากร
ภายในภาคเป็นอย ่างมาก โดยจะเห็นได ้จากการที่
ประชากรวัยเด็กมีแนวโน้มสัดส่วนลดลงอย่างต่อเนื ่อง 
ในขณะที่ประชากรวัยสูงอายุกลับมีแนวโน้มสัดส่วนเพิ่ม
สูงขึ้นอย่างรวดเร็วและก้าวกระโดดเมื่อเปรียบเทียบกับ
ประชากรกลุ่มอายุอื่น ๆ ซึ่งจะเห็นได้ว่า ในช่วงระยะเวลา
เพ ียง 20 ป ีข ้างหน ้า ประชากรว ัยส ูงอาย ุของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว ส่งผล
ให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเปลี่ยนผ่านจากการเป็น
ส ังคมส ูงว ัย (Aging Society) ไปสู่ส ังคมส ูงว ัยอย ่าง
สมบูรณ์ในปี 2570 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จะส่งผล
กระทบต่อความเป็นอยู่ของสมาชิกครอบครัวนับตั้งแต่การ
ดูแลผู้สูงอายุที่ต้องพึ่งพา การคงไว้ของรายได้ผู ้สูงอายุ 
ตลอดจน ผลที่เกิดต่อพลวัตทางเศรษฐกิจของจังหวัดและ
ภาค โดยจะเห็นได้จากอัตราส่วนระหว่างประชากรวัย
แรงงานต่อผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องจาก 7
คน ต่อผู้สูงอายุ 1 คน ในปี 2549 เป็น 5 คนต่อผู้สูงอายุ 1 
คน ในปี 2559 และคาดว่า จะลดลงเหลือเพียง 2 คน ต่อ
ผู้สูงอายุ 1 คน ในปี 2579 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการที่คน
ในวัยแรงงานจะมีภาระในการที ่ต้องให้การเกื ้อหนุน
ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น  
 

 

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

 

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

 
  ดังนั ้น จากการที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี
ประชากรสูงวัยจำนวนเพิ่มมากข้ึนจำเป็นต้องมีมาตรการที่
มีความหลากหลายและครอบคลุมเพื่อให้สามารถกำหนด
นโยบายและแนวทางในการพัฒนาพื ้นท ี ่ ได ้อย ่างมี
ประสิทธิภาพ โดยส่งเสริมให้ประชาชนสามารถพึ่งพา
ตนเองได้และมีการใช้วิถีชีวิตเชิงบวก อาทิเช่น จัดให้มี
อ ุปกรณ ์  เคร ื ่ อ งช ่ วย เหล ือต ่ า ง  ๆ  และปร ับปรุ ง
สภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ทางกายภาพให้ผู้สูงอายุ
ยังคงสามารถเคลื ่อนไหวได้ด้วยตนเอง ซึ ่งจะช่วยลด
ระยะเวลาที ่ผ ู ้ส ูงอายุต้องพึ ่งพาการดูแลโดยผู ้อื ่น ใน
ขณะเดียวกันพื้นที่ควรตระหนักถึงความรับผิดชอบในการ
ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุ ครอบครัว หรือชุมชนที่ไม่
สามารถให้การดูแลได้ โดยมีเป้าหมายเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่
ต้องให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนมากกว่าผู้อื่น อาทิเช่น ผู้ที่
ยากจน ผู้สูงอายุวัยปลาย ผู้ที่มีความพิการ หรือ ผู้สูงอายุ
ที่อยู่คนเดียว และผู้สูงอายุที่ต้องพึ่งพา มากกว่าที่จะให้
การช่วยเหลือแก่ผ ู ้ส ูงอายุท ุกคนเหมือนกันทั ้งหมด 
ตลอดจนการออกแบบชุมชนและผังเมืองที่เอื้อต่อการใช้
ชีวิตที่มีคุณภาพของประชากรวัยสูงอายุในอนาคต 

ลักษณะทางสังคมวัฒนธรรมที ่เปลี ่ยนแปลง
ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมามีพบว่าปัจจัยจำนวนมากที่ส่งผลต่อ
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การเปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรมของภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
สามารถเกิดได้จากปัจจัย  2  ประการ คือ  

1) การเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายในสังคม ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภาคที่มีความหลากหลายทาง
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที ่แตกต่างกันไปในแต่ละ
ท้องถิ่น แต่ละจังหวัด สาเหตุที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นผล
มาจาก การเป็นศูนย์รวมของประชากรหลากหลายเช้ือ
ชาติ การอพยพย้ายถิ่นที่อยู ่ การกวาดต้อนไพร่พลหรือ
จากการหนีภัยสงครามเมื่อครั้งอดีต และมีการติดต่อกัน
ระหว่างกลุ่มสังคมทั้งภายในภาคและประเทศใกล้เคียง จน
ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมขึ้น ตัวอย่างเช่น 
คนอีสานแถบจังหวัดเลย หนองคาย  นครพนม มุกดาหาร 
อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ที่มีพรมแดนติดต่อกับ สปป.
ลาว คนทั้งสองประเทศมีการเดินทางไปมาหากัน ทำให้
เกิดการถ่ายทอดและแลกเปลี ่ยนศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีระหว่างกัน ซึ ่งเราจะพบว่าชาวไทยอีสานและ
ชาวลาวแถบลุ ่มแม่น้ำโขงมีว ัฒนธรรมประเพณีและ
รูปแบบการดำเนินชีวิตที่ความคล้ายคลึงกัน เช่น สำเนียง
การพูด อาหารที่นิยมบริโภค เช่น ข้าวเหนียว ลาบ เป็น
ต้น ดนตรีหมอลำ ประเพณีการทำบุญข้าวประดับดิน เป็น
ต้น อีกตัวอย่างหนึ ่ง คือ คนอีสานแถบจังหวัดสุรินทร์ 
บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ นครราชสีมา มีการติดต่อกันกับคน
กัมพูชา มีการรับเอาวัฒนธรรมของกัมพูชามาประยุกต์ใช้ 
ซึ่งส่วนใหญ่แล้ววัฒนธรรมประเพณีของคนท้ังสองเช้ือชาติ
ก็มีความคล้ายคลึงกันอยู่ตั้งแต่ยุคทวารวดี เช่น คำท้องถิ่น 
คำราชาศัพท์ งานช่างพื้นบ้าน งานช่างในราชสำนัก ที่
ยังคงสะท้อนความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกันอย่างกลมกลืน
ของบ้านเมืองทั ้งสองตั ้งแต่อดีต การแลกเปลี ่ยนทาง
วัฒนธรรม เป็นกระบวนการดังกล่าวเกิดขึ้นมาตั้งแต่อดีต
และใช ้ เวลานานอย ่างค ่อยเป ็นค ่อยไปจนเก ิดการ
ผสมผสานทางวัฒนธรรมดังท่ีเห็นในปัจจุบัน ซึ่งในช่วง 10 
ปีที่ผ่านมาจึงไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงมากนัก เนื่องจาก
อิทธิพลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจะมาจากปัจจัยภายนอก
มากกว่าปัจจัยภายใน 

2) การเปลี ่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอกสังคม 
การเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอกสังคม ประกอบด้วย
ปัจจัยที ่สำคัญ ได้แก่ สถานการณ์ทางการเมืองและ
เศรษฐกิจระดับโลก ยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน รวมถึง
โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรัฐบาลในช่วงที่ผ่าน
มาได้กำหนดเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และผัง
แม่บทสำหรับการวางผังเมืองในระดับต่าง ๆ ซึ่งมีกล่าว
รายละเอียดแล้วในบทที่ 2 โดยแผนพัฒนาที่สำคัญที่ส่งผล

ต่อสภาพสังคมของภาคเป็นอย่างมาก คือ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) 
ที่ได้กำหนดทิศทางการพัฒนาภาคไว้เป็นฐานการผลิตพืช
อาหารและพืชพลังงานทดแทนของประเทศ รวมถึงเป็น
ฐานการผลิตอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและเอทานอล
ของประเทศ นอกจากนั้นยังเป็นประตูการค้า การลงทุน 
และการท่องเที่ยวเชื ่อมโยงสู ่อินโดจีน ด้วยมีที ่ตั ้งทาง
ภูมิศาสตร์ที่เป็นศูนย์กลางของกลุ่มประเทศอนภุูมิภาคลุ่ม
แม่น้ำโขง (Greater Mekhong Sub-region : GMS) ซึ่ง
ทิศทางการพัฒนาดังกล่าวได้ถูกกำหนดเป็นแนวทางใน
การวางผังพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2600 ได้
กำหนดย ุทธศาสตร ์การพัฒนาภาคให ้ เป ็น “ประตู
เศรษฐกิจการค้าเชื ่อมโยงสู ่อ ินโดจีน เป็นศูนย์กลาง
คมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ รักษาแหล่งข้าวชั้นดีและ
ข้าวหอมมะลิ พัฒนาเมืองศูนย์กลางหลัก” ด้วยการ
กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคอีสานให้เป็นจุดเชื่อม
โยงในระดับอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่ง ความเชื่อมโยงที่
เกิดขึ้นนี้เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของภาคด้วยเป็นการเปิด
โอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ จะเห็นได้จาก
การเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ เช่น การ
เข้าร่วมเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) รวมถึงโครงการ
พัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น้ำโขง (GMS) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
อ ิรวดี -เจ ้าพระยา-แม่โขง (ACMES) เป ็นต ้น  ท ั ้ งนี้
ยุทธศาสตร์สำคัญที่เป็นแรงขับเคลื่อนในการเปลี่ยนแปลง 
คือ การเข้าสู ่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และ 
แผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของ
ไทย พ.ศ.2558-2565 ทำให้มีการพัฒนาเส้นทางการ
คมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงภูมิภาคของโลกครั้งใหญ่ อาทิ 
ทางหลวง สะพานข้ามแม่น้ำโขง รถไฟความเร็วสูง การ
พัฒนาสนามบินนานาชาติ ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ
ตะวันออก-ตะวันตก (East-West Corridor) อันเป็นการ
กระตุ้นความเป็นเมืองให้กับหัวเมืองหลักในภาค พร้อมกับ
ปริมาณการค้าชายแดนที่จะเพิ่มสูงขึ้นในทิศทางเดียวกับ
การบริโภคที่มีแนวโน้มสูงขึ้นเช่นเดียวกัน  จะเห็นว่าภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจากพื้นที่
ชายขอบของประเทศที่ถูกมองข้ามในอดีตเป็นพื้นที่เข้าถึง
อย่างสะดวกด้วยการคมนาคมขนส่งที่รวดเร็ว เป็นสะพาน
เชื่อมต่อทางเศรษฐกิจกับอินโดจีนและเมียนมาร์ ซึ่งเป็น
การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจที่สำคัญให้แก่ประเทศไทย 
และการเป็นประตูเศรษฐกิจการค้าเชื่อมโยงสู่อินโดจีน ทำ
ให้การลงทุนภาคเอกชนท่ีมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
ตาม ระบบเศรษฐกิจเปลี่ยนจากเศรษฐกิจเพื่อยังชีพมา
เป็นเศรษฐกิจในระบบทุนนิยม ที่มีโครงสร้างที่มีการค้า
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และบริการเป็นหลัก รองลงมาคือ ภาคอุตสาหกรรม และ
ภาคเกษตรกรรม ตามลำดับ เป็นการสะท้อนศักยภาพการ
สร้างรายได้ให้คนในภาคผ่านการจ้างงานที่เพิ่มมากขึ้น 
ตั ้งแต่แรงงานในภาคการผลิต ปัญญาชน นักวิชาการ 
ตลอดจนผู้บริหารระดับสูง และการมีงานทำและรายได้ที่
อาจปรับตัวสูงขึ้นของคนในภาคจะช่วยหนุนกำลังซื้อ ซึ่ง
จะช่วยเสริมสร้างการขยายตัวทางการค้า และการก่อร่าง
สร้างตัวของชุมชนขนาดใหญ่ อันจะนำไปสู่การขยายตัว
แบบสังคมเมือง (Urbanization) ในอนาคต 

บทบาทศักยภาพ 
โครงสร้างพีรามิดประชากรของภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือจะมีลักษณะเป็นพีรามิดฐานแคบ ในขณะที่
ส่วนกลางของพีรามิดจะปล่องขึ้นโดยเฉพาะประชากรวัย
แรงงานช่วงอายุ 45-59 ปี และในช่วงปลายของพีรามิดจะ
มีลักษณะกว้างขึ้นโดยเฉพาะในช่วงอายุ 80 ปี ขึ้นไป ซึ่ง
เป็นสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงจำนวนประชากรในวัย
เด็กและวัยแรงงานช่วงตอนต้นเป็นสำคัญ ซึ่งพีรามิดใน
ลักษณะนี้เป็นผลดีต่อการพัฒนาภาคมากกว่าพีรามิดแบบ
ฐานกว้างๆ เพราะแสดงให้เห็นว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ยังคงมีประชากรวัยทำงานที่เป็นกำลังทางเศรษฐกิจใน
สัดส่วนที่มากกว่าประชากรในวัยพึ่งพา 

การก้าวเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุของภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ ส่งผลให้ต้องมีการเตรียมความพร้อมทางด้าน
ประชากร ทั ้งในส ่วนการพัฒนาและเสริมทักษะของ
ผู้สูงอายุ ตลอดจนการกำหนดมาตรการและโครงการที่จะ
เป็นสวัสดิการให้ประชากรสูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องชีวิต
ความเป็นอยู่ทั่วไป หรือเรื่องสุขภาพอนามัย เพื่อเป็นการ
รองรับการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้สูงอายุในอนาคต  

มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม เนื่องจากมี
กลุ่มหลายชาติพันธุ์กระจายอยู่ในพื้นที่ และยังคงรักษา
เอกลักษณ์วัฒนธรรมไว้ทั้งด้านการดำเนินชีวิต ความเช่ือ
และประเพณี ซึ ่งยังมีการสืบทอดอย่างต่อเนื ่องจนถึง
ปัจจุบัน  ข้อได้เปรียบด้านต้นทุนทางวัฒนธรรม ไม่ว่าจะ
เป็นประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปกรรม ประเพณี และ
ด้วยตำแหน่งที่ตั้ง จึงทำให้ภาคมีศักยภาพในการส่งเสริม
เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น้ำโขงได้ 

ลักษณะทางสังคมของคนอีสาน มีลักษณะเปิด
และยืดหยุ่น สามารถเปิดรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม
ได้ง่าย คนต่างถิ่นที่เข้ามาใหม่ที่เข้ามาประกอบอาชีพทั้ง
ด้านบริการและการค้าขาย จึงสามารถปรับตัวเข้ากับ
สังคมคนอีสานได้ไม่ยากนัก และมีวัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ ที่สามารถต่อยอดสร้าง
คุณค่าทางเศรษฐกิจได้ 

ปัญหาและข้อจำกัด 
ประชากรในระดับอำเภอของภาคตะว ันออก 

เฉียงเหนือมีแนวโน้มที่จะประสบปัญหาเรื่องการลดลงของ
จำนวนประชากรได้ในอนาคต เนื่องจากอัตราการเพิ่มของ
ประชากรในบางพื้นที่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื ่อง อัน
เนื่องจากการลดลงตามธรรมชาติ หรือการย้ายถิ่นออกของ
ประชากร    

การลดลงของประชากรวัยเด็กอย่างต่อเนื่องที่เป็น
ผลมาจากการลดลงของอัตราการเพิ่มตามธรรมชาติ จน
ส่งผลกระทบในระยะยาวในเรื่องของการลดลงของอัตรา
การเข้าสู่วัยแรงงาน จนเป็นผลให้ขาดแคลนแรงงานที่จะ
ป้อนสู่ภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจต่าง ๆ ในขณะที่ความ
ต้องการแรงงานในระบบเศรษฐกิจของพื้นที่ยังคงมีแนวโน้ม
เพิ ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื ่อง ดังนั ้น ในอนาคตการนำเข้า
แรงงานจากต่างประเทศอาจเป็นสิ่งจำเป็น ซึ ่งรัฐต้องมี
มาตรการในการควบคุมด ูแลการนำเข้าแรงงานจาก
ต่างประเทศให้ดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากจะ
ส่งผลถึงความมั ่นคงของประเทศได้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
แรงงานที่ผิดกฎหมายทั้งหลายเพราะอาจนำมาซึ่งปัญหา  
อาชญากรรมต่าง ๆ ได้   

จากการที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีประชากรสูง
วัยจำนวนเพิ ่มมากขึ ้นจำเป็นต้องมีมาตรการที ่มีความ
หลากหลายและครอบคลุมเพื่อให้สามารถกำหนดนโยบาย
และแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถพึง่พาตนเองได้และมีการใช้วิถี
ชีวิตเชิงบวก อาทิเช่น จัดให้มีอุปกรณ์ เครื ่องช่วยเหลือ
ต่างๆ และปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ทาง
กายภาพให้ผู้สูงอายุยังคงสามารถเคลื่อนไหวได้ด้วยตนเอง 
ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาที่ผู้สูงอายุต้องพึ่งพาการดูแลโดย
ผู ้อื ่น ในขณะเดียวกันจังหวัดต่าง ๆ ในภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือควรตระหนักถึงความรับผิดชอบในการให้ความ
ช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุ ครอบครัว หรือชุมชนที่ไม่สามารถให้
การดูแลได้ โดยมีเป้าหมายเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่ต้องให้ความ
ช่วยเหลือเร่งด่วนมากกว่าผู ้อ ื ่น อาทิเช่น ผู ้ท ี ่ยากจน 
ผู้สูงอายุวัยปลาย ผู้ที่มีความพิการ หรือ ผู้สูงอายุที่อยู่คน
เดียว และผู ้ส ูงอายุที ่ต ้องพึ ่งพา มากกว่าที ่จะให้การ
ช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุทุกคนเหมือนกันทั้งหมด ตลอดจน
การออกแบบชุมชนและผังเมืองที่เอื ้อต่อการใช้ชีวิตที่มี
คุณภาพของประชากรวัยสูงอายุในอนาคต  

รูปแบบของการพึ่งพิงกันระหว่างกลุ่มประชากร
ในช่วงอายุต ่าง ๆ จะเปลี ่ยนไป โดยพบว่าโครงสร้าง
ประชากรที่เปลี่ยนไปนี้จะทำให้จำนวนประชากรในวัยเด็ก
ที่ต้องพึ่งพิงวัยทำงานลดลงแต่กลับมีวัยผู ้สูงอายุที ่ต้อง
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พึ่งพิงวัยทำงานเพิ่มขึ้น เมื่อวัยเด็กลดลงก็จะส่งผลต่อการ
ลดลงของวัยผู้ใหญ่ที่เป็นวัยทำงานด้วย ถ้าหากวัยผู้สูงอายุ
มากกว่าวัยทำงาน ก็จะพบกับปัญหาของการขาดที่พึ่งพิง
ของกลุ่มคนสูงอายุ ในแต่ละครอบครัวก็จะมีสมาชิกที่จะ
ดูแลผู้สูงอายุน้อยลง ปัญหาผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งก็จะมีมาก
ขึ้นตามลำดับ 

การเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจทุนนิยม และ การเข้าสู่
ย ุคโลกาภิวัตน์ ส ่งผลต่อขนบธรรมเนียมประเพณีใน
ท้องถิ ่นเดิมที ่อาจเลือนหายไป ค่านิยมแบบวัตถุนิยม 
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนอีสานที่เน้นการแสวงหาความ
ร่ำรวย ซึ่งเมื่อไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ คนบางกลุ่มจึง
ลุกขึ้นต่อสู้เรียกร้องจากรัฐ กลายเป็นปัญหาความขัดแย้ง
และความไม่เป็นระเบียบในสังคม 

การเปลี ่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจในภาคทำให้
แรงงานออกจากภาคเกษตรเข้าสู ่ภาคอุตสาหกรรมและ
บริการในเมืองใหญ่มากขึ้น รวมถึงการเคลื่อนย้ายคนและ
แรงงานในกลุ่มอนุภาคลุ่มน้ำโขง การเข้าสู่ความเป็นเมือง
และการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว นำไปสู่ปัญหา
สังคมเมืองควบคู่กัน เช่น อาชญากรรม ปัญหาคุณภาพ
ชีวิต ปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

แนวโน้มการพัฒนา 
ในการคาดประมาณประชากรของภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือในอีก 20 ปี ข้างหน้า (พ.ศ.2579) ได้ใช้ข้อมูล
จำนวนประชากรของสำนักบริหารการทะเบียน กรมการ
ปกครอง ปี พ.ศ.2559 เป็นปีฐานในการวิเคราะห์ ซึ่งเมื่อ
พิจารณาลักษณะของการเปลี่ยนแปลงจำนวนประชากร
ภายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแต่ปี พ.ศ.2549-2559 
พบว่า มีลักษณะของการเพิ่มประชากรเป็นแบบอนุกรม
เรขาคณิต (Geometric Growth) ดังนั้น ท่ีปรึกษาจึงได้ใช้
แบบจำลองเชิงทวีกำลัง (Exponential  Method) มาใช้
ในการคาดประมาณจำนวนประชากรในอนาคตของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ ่งเป็นการคาดการณ์ที ่ใช้กับ
กรณีศึกษาในบริเวณพื้นที่ที่มีสภาพการเปลี่ยนแปลงใน
อดีตด้วยอัตราที่ค่อนข้างคงที่ ทั้งนี้ ในการคาดประมาณ
จำนวนประชากรจะทำการคาดการณ์จากระดับหน่วยย่อย
ที่สุดคือ อำเภอเพื่อใช้เป็นผลรวมขึ้นไปยังระดับจังหวัด
และระดับภาคต่อไป โดยจากผลการคาดประมาณจำนวน
ประชากรในอนาคตของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในอีก 
20 ปีข้างหน้า พบว่า  

ในอ ี ก  5 ป ี ข ้ า งหน ้ า  (พ .ศ . 2564)  ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีประชากร  22.25 ล้านคน 

ในอ ี ก  10 ข ้ า งหน ้ า  ( พ . ศ . 2569)  ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีประชากร  22.57 ล้านคน 

ในอ ีก  15ป ีข ้ า งหน ้ า  (พ .ศ .2574)  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีประชากร  22.89 ล้านคน 

ในอ ีก  20 ป ีข ้ างหน ้า  (พ.ศ .2579)  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีประชากร  23.23 ล้านคน 

จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ด้านสังคมและวัฒนธรรมในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา ภาคได้เข้า
สู่ระบบเศรษฐกิจทุนนิยม และ การเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ 
เนื ่องจากระบบสื ่อสารไร้พรมแดนทำให้อิทธิพลของ
วัฒนธรรม ระบบเศรษฐกิจ และความเจริญเข้ามาในภาค 
ส่งผลต่อความคิด วิถีชีวิต การบริโภคนิยม ซึ่งทำให้คน
อีสานมีโอกาสในการยกระดับความเป็นอยู่ เลื ่อนฐานะ 
ผนวกกับแรงผลักดันจากภายในที ่มีพื ้นฐานจากความ
ยากจน ในการสร้างตัวตนใหม่ในการเป็นผู้มีความทันสมัย
และภาคภูมิใจกับอัตลักษณ์ที ่ทันสมัย พยายามปรับตัว
ตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมทั้งระดับท้องถิ่นและระดับ
นานาชาติ คนอีสานในความเป็นอีสานใหม่ คือ นักต่อสู้
ชีวิต ผู ้มีจินตนาการใหม่ ๆ ผู ้มีทักษะฝีมือด้านแรงงาน 
ผู้ผลิตอาหารของประเทศและของโลก ผู้มีความรู้ทักษะ
สมัยใหม่และมีการศึกษา มีความมั่นใจตัวเอง และพร้อม
เปิดรับแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับผู้คนที่หลากหลาย 
ซึ่งอัตลักษณ์อีสานใหม่เหล่านี้มีฐานรากมาจากความเป็น
ท้องถิ่นและวัฒนธรรมอีสานเดิมเสมอ ดังนั้นด้วยตัวตนคน
อีสานในบริบทอีสานใหม่นี้ ทำให้ภาคอีสานกลายเป็นพ้ืนท่ี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ อนุภูมิภาคลุ่มแม่โขง 
และการเชื ่อมต่อกับนานาชาติทั ้งทางเศรษฐกิจ สังคม 
และการเมือง แต่การเปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรม
ไปสู ่ความเป็นอีสานใหม่ แต่สิ ่งที ่ต้องสูญเสียหรือถูก
แลกเปลี่ยน คือ ขนบธรรมเนียมประเพณีในท้องถิ่นเดิมที่
นับวันจะยิ่งเลือนหายไป กฎจารีตในสังคมเดิมจากนี้ต่อไป
ไม่สามารถใช้ควบคุมสังคมได้แล้ว เช่น วิธีการกล่าวหาว่า
คนเป็นปอบ ที ่คนในสังคมอีสานใช้เรียกคนที ่ชอบทำ
ตัวแปลกแยกและเป็นที่หวาดกลัวของชุมชนว่าจะเป็นกลุม่
คนท่ีจะทำให้ระบอบจารีตสังคมเสีย คนท่ีผิดแปลกนี้จะถูก
ขับไล่ออกจากสังคมท้องถิ่น ถ้ามองในยุคนี้เชื่อว่าคนอีสาน
ส่วนใหญ่คงเป็นปอบกันหมดเพราะทำผิดจารีตแทบทุกคน 
แต่ปัจจุบันมีเพียงคนส่วนน้อยเท่านั้นที่จะยึดติดค่านิยมนี้ 
หรือแม้แต่ธรรมเนียมการแต่งงานที่ปัจจุบันสาวอีสานบาง
กลุ่มมีค่านิยมแต่งงานกับฝรั่ง เป็นต้น 
  การติดตามสถานการณ์ด้านประชากรและ
ส ั ง ค ม ว ั ฒ น ธ ร ร ม เ ป ร ี ย บ เ ท ี ย บ ก ั บ ผ ั ง ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ.2600 

การติดตามด้านเป้าหมาย 
 เป้าหมาย : จำนวนประชากร 
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 เป้าหมายประชากร พ.ศ. 2555 คือ 22.00 ล้าน
คน พบว่าประชากรจริง พ.ศ. 2555 มีจำนวน  21.70 ล้าน
คน โดยมีจำนวนประชากรต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้
ประมาณ 369,394 คน 
 แนวโน้มของประชากรในช่วง 7 ปีที ่ผ ่านมา 
(พ.ศ. 2548-2555) มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องจาก 21,328,111 คน ใน พ.ศ. 2548 (ปีฐาน) เป็น 
21,489,324 คน ใน พ.ศ. 2552 และปรับตัวเพิ ่มขึ้น
เล็กน้อยเป็น 21,945,392 คน ใน พ.ศ. 2555 มีอัตราการ
เปลี่ยนแปลงเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.25 ต่อปี 
 เมื่อพิจารณาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงจำนวน
ประชากรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วง 10 ปี (พ.ศ. 
2549-2559) ที่ผ่านมา พบว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี
แนวโน้มอัตราการเพิ่มของประชากรเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 
0.26 ต่อปี ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากเดิมเพียงเล็กน้อย 
 เป้าหมาย : ประชากรเมืองและประชากรชนบท 
 เป้าหมายประชากรเมืองและชนบท พ.ศ. 2555 
มีการกำหนดสัดส่วนประชากรเมืองต่อประชากรชนบท
เท่ากับ 16.00 : 84.00 
 พ.ศ. 2555 พบว่า มีสัดส่วนประชากรเมืองต่อ
ประชากรชนบทเท่ากับ 32.04 : 67.96 โดยมีประชากร
เมืองสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด และจำนวนประชากร
ชนบทต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด  
 ในช ่วง 7 ป ีท ี ่ผ ่านมา (พ.ศ. 2548 -2555) 
ประชากรเมืองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อันเป็นผล
มาจากการยกฐานะขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็น
เทศบาล โดยใน พ.ศ. 2548 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี
จำนวนเทศบาลทั้งสิ ้น 354 แห่ง และเพิ่มขึ ้นเป็น 798 
แห่ง ใน พ.ศ. 2555 หรือเพิ่มข้ึน 444 แห่ง 
 เมื่อพิจารณาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงจำนวน
ประชากรเมืองของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วง 10 ปี
ที่ผ่านมา จะพบว่าปัจจัยทางด้านการบริหารการปกครอง
จะมีผลต่อการเพิ ่มขึ ้นของประชากรเมืองภายในพื้นที่ 
โดยเฉพาะการยกฐานะขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็น
เทศบาล โดยจะเห็นได้จากการเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด
ของจำนวนเทศบาลภายในพื ้นท ี ่จาก 373 แห่ง ใน  
พ.ศ. 2549 เป็น 889 แห่ง ใน พ.ศ. 2559 คือมีอัตราการ
เปลี่ยนแปลงถึงร้อยละ 138.34 
 เป้าหมาย : โครงสร้างประชากร 
 เป้าหมายโครงสร้างประชากร พ.ศ. 2555 
แบ่งเป็น 

- วัยเด็ก (0-4 ปี) ร้อยละ 7.24 
- วัยเรียน (5-19 ปี) ร้อยละ 24.05 
- วัยทำงาน (20-64 ปี) ร้อยละ 60.36 
- วัยสูงอายุ (65 ปีขึ้นไป) ร้อยละ 8.35 

 พ.ศ. 2555 โครงสร้างประชากร พบว่า 
- วัยเด็ก (0-4 ปี) ร้อยละ 6.03 
- วัยเรียน (5-19 ปี) ร้อยละ 21.01 
- วัยทำงาน (20-64 ปี) ร้อยละ 64.89 
- วัยสูงอายุ (65 ปีข้ึนไป) ร้อยละ 8.07 

 เมื ่อพิจารณาสัดส่วนของโครงสร้างประชากร
พบว่ามีทิศทางเดียวกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร
ของภาคในช่วง 7 ปีท่ีผ่านมา (พ.ศ. 2548-2555) พบว่าใน
ภาพรวมภาคจะมีสัดส่วนและจำนวนประชากรวัยแรงงาน
มากที่สุด ส่วนประชากรวัยเด็กเป็นกลุ่มอายุที่มีแนวโน้ม
ของจำนวนและสัดส่วนประชากรลดลงอย่างต่อเนื ่อง 
ในขณะที่ประชากรวัยสูงอายุกลับมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นสูงอย่าง
ต่อเนื่อง ในอนาคตอันใกล้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกำลัง
จะก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์ 
(Aging Society) เป็นสังคมที่มีสัดส่วนประชากรอายุ 60 
ปีขึ้นไปในอัตราเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 20 ข้ึนไป 
 

การติดตามด้านนโยบาย 
นโยบาย : อนุรักษ์และพัฒนาแหลง่โบราณคดี 

โบราณสถาน และพื้นท่ีสำคญัทางประวัติศาสตร์ 
มีการกำหนดพื้นที่อนุรักษ์และพัฒนาโบราณคดี

ในบริเวณ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย อำเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา  อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อำเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์  อุทยานประวัติศาสตรภ์ู
พระบาท อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี  พระธาตุพนม 
อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม แหล่งโบราณคดีบ้าน
เชียง และ จังหวัดอุบลราชธานีครอบคลุมสองฝั่งลำนำ้มูล 
ผาแต้ม อำเภอโขงเจียมและพื้นท่ีโดยรอบ 

พื้นที่เหล่านี ้เป็นพื้นที่ที ่ได้รับการดำเนินงาน
ต่างๆ ทั้งด้านวิชาการ การอนุรักษ์ การพัฒนา ตลอดจน
เปิดให้บริการเป็นแหล่งท่องเที่ยว ขณะเดียวกันพื้นที่
โดยรอบบริ เวณอุทยานประว ัต ิศาสตร ์ก ็ย ังม ีแหล่ง
โบราณคดี โบราณสถานแห่งอื่น ๆ ปรากฏทั่วทั้งประเทศ
นับพันแห่ง หลายแห่งได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็น
โบราณสถานของชาติ  นโยบายด้านนี้จึงให้ความสำคัญกับ
การดำเนินงานสำรวจ ศึกษา เพื่อจัดทำข้อมูลให้เป็นระบบ
สากล แล้วนำมาสู่แนวทางการพัฒนาด้านต่าง ๆ ทั้งการ
บูรณะปฏิสังขรณ์ การปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ และแหล่งสร้างรายได้ให้กับประชาชนและประเทศ 
ซึ่งเป็นไปตามทิศทางการพัฒนาประเทศ 

นโยบาย : พัฒนาพ้ืนท่ีแหล่งโบราณคดี และ
โบราณสถานให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 

นโยบายนี้มุ่งเน้นไปท่ีการพัฒนาแหล่งโบราณคดี 
โบราณสถาน ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทั้งในระดับท้องถิ่น 
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และระดับประเทศ เพื ่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ การกำหนดนโยบายนี้จึงมุ่งเน้นไปที่พ้ืนท่ีที่มี
ศักยภาพที ่เหมาะสมต่อการพัฒนา มีแหล่งท่องเที ่ยว
ประเภทอื่น ๆ ให้สามารถเชื่อมโยงได้บริเวณที่เหมาะต่อ
การพัฒนาได้แก่  แหล่งโบราณคดีในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้  
(ร้อยเอ็ด ยโสธร มหาสารคาม สุรินทร์ และศรีสะเกษ และ
พื้นที่โดยรอบ) เมืองโบราณฟ้าแดดสงยาง จังหวัดกาฬสินธุ์
และพื้นที่โดยรอบ  ปราสาทเขาพระวิหาร  พิพิธภัณฑ์สิริน
ธร (Jurassic World) หรือพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว  

ผ ังนโยบายเป ็นกรอบชี ้นำการพัฒนาทาง
กายภาพที่มีการกำหนดลักษณะพื้นที่การใช้ประโยชน์
ที่ดิน จำแนกประเภทกิจกรรมหลักที่สำคัญทางผังเมือง
และกำหนดสัดส่วนแต่ละประเภทเพื่อรองรับประชากร
และกิจกรรมในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสม 
สอดคล้องตามนโยบายการพัฒนาผังประเทศที่มุ่งสู ่การ
พัฒนาที่มีเป้าหมายเพื่อให้ประชากรในภาคต่าง ๆ มีวิถี
ชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยนื 
แหล่งโบราณคดีเหล่านี้มีการพัฒนาให้เป็นศูนย์เรียนรู้และ
แหล่งท่องเที่ยว ยกเว้นปราสาทเขาพระวิหาร ซึ่งเกิดข้อ
ขัดแย้งก ับทางกัมพ ูชา จ ึงป ิดจ ุดผ ่อนปรนเพื ่อการ
ท่องเที่ยวไป แต่บริเวณที่เป็นสถูปคู่ ผามออีแดง ที่อยู่ใน
ดินแดนไทยยังเปิดให้ท่องเที่ยวเป็นปกติ 

 3.3  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีทรัพยากรธรรมชาติ

หลากหลาย และยังคงมีความอุดมสมบูรณ์อยู่เป็นจำนวน
มาก โดยสามารถสรุปสถานการณ์การเปลี ่ยนแปลง 
ศักยภาพ ปัญหาและแนวโน้มของทรัพยากรธรรมชาติแต่
ละประเภทได้ดังนี้  

ทรัพยากรป่าไม้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็น
ที ่ตั ้งของป่าไม้ตามกฎหมายจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น
อุทยานแห่งชาติจำนวน 24 แห่ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
จำนวน 10 แห่ง เขตห้ามล่าสัตว์ป่าจำนวน 13 แห่ง วน
อุทยานแห่งชาติจำนวน 28 แห่ง สวนพฤกษศาสตร์จำนวน 
3 แห่ง ป่าสงวนแห่งชาติ 350 แห่ง ส่งผลให้พื้นที่บริเวณ
ด้านตะวันออกและด้านใต้ของภาค ไม่ว่าจะเป็นในอำเภอ
นาแห้ว อำเภอด่านซ้าย อำเภอภูเรือ อำเภอภูหลวง 
จังหวัดเลย อำเภอหนองบัวแดง อำเภอคอนสาร อำเภอ
ภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ อำเภอวังน้ำเขียว อำเภอ     
ปากช่อง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา อำเภอน้ำยืน 
อำเภอนาจะหลวย อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 
อำเภอดงหลวง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ฯลฯ มี
ศักยภาพในการเป็นพื้นที่ต้นน้ำลำธารและช่วยสมดุลของ
ธรรมชาติ นอกจากนี ้  ทร ัพยากรป่าไม ้ท ี ่พบในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ยังมีความหลากหลายทั้งในลักษณะ
ของป่าดิบเมืองร้อน ป่าสน ป่าเบญจพรรณ ป่าแดง และ
ป่าหญ้า  

เมื่อพิจารณาข้อมูลสถิติป่าไม้ของศูนย์สารสนเทศ 
สำน ักแผนงานและสารสนเทศ กรมป ่าไม ้  ในช ่วง  
พ.ศ.2548-พ.ศ.2558 พบว่า พื้นที่ป่าไม้มีจำนวนลดลงจาก 
พ.ศ.2548 ที ่มีพื ้นที ่ป่าไม้ทั ้งสิ ้น 15 ,834,125 ไร่หรือ
ประมาณ 25,334.60 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 
15.01 ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นขนาดเนื้อ
ที่ 15,660,166.45 ไร่ หรือประมาณ 25,056.27 ตาราง
กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 14.85 ของพื้นที่ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ ใน พ.ศ.2558 การเปลี่ยนแปลงลดลงของพื้นที่
ป่าไม้จำนวนเล็กน้อยดังกล่าว เป็นผลมาจากส่วนราชการ 
ภาคเอกชนและประชาชนเห็นความสำคัญของป่าไม้มาก
ขึ ้น ประกอบกับแผนงานและโครงการสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้เกิดการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 
ของพื้นที่ประเทศ และการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของ
รัฐ เช่น โครงการแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ (โครงการ 
One Map) จึงส่งผลให้มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมและปลูกป่าเพื่อลดปัญหาการลดลงของ
พื้นที่ป่าไม้ในอดีต 

อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาข้อมูลสถิติการเกิดไฟ
ป่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ พ.ศ.2559 มีจำนวนการ
เกิดไฟป่าสูงถึง 1,560 ครั้ง ก่อให้เกิดพื้นที่เสียหายกว่า 
26,709 ไร ่ ส ่งผลให้เกิดความเสียหายทางธรรมชาติ 
ประกอบกับสถานการณ์การบุกรุกและเปลี่ยนแปลงพื้นท่ี
ป่าไม้ไปเป็นพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่เมือง ล้วนสะทอ้น
ให้เห็นแนวโน้มการลดลงของพื้นที่ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์
และมีศักยภาพในการเป็นต้นน้ำลำธารในอนาคตทั้งสิ้น 
หากไม่มีการดูแลและเฝ้าระวังอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ทรัพยากรดิน กลุ ่มชุดดินที ่พบในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีความหลากหลายของประเภทกลุ่ม
ชุดดินมากถึง 52 กลุ่มชุดดิน โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีการค้นพบกลุ่มชุดดินท่ี 40 เช่น
ในจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดอุบลราชธานี 
จังหวัดกาฬสินธุ ์ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัด
อุดรธานี ฯลฯ ดินจะมีลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย ดินสี
น้ำตาลอ่อน บางแห่งอาจพบจุดประสีในดินชั้นล่าง มีการ
ระบายน้ำดี ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ pH 4.5-5.5 ดินจะมี
ความเหมาะสมในการปลูกพืชไร่ และไม้ผล และพื้นที่ที่มี
การกระจายตัวของกลุ่มชุดดินที่ 17 เช่น ในจังหวัดศรีสะ
เกษ จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดสกลนคร จังหวัดอุดรธานี 
เป็นต้น ดินจะมีลักษณะเป็นดินทรายแป้งละเอียด สี
น้ำตาลอ่อนถึงสีเทา มีจุดประสีน้ำตาล เหลือง หรือแดง 
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บางแหง่พบศิลาแลงอ่อนหรือก้อนสารเคมีสะสมพวกเหล็ก
และแมงกานีสในดินล่าง มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ pH 
ประมาณ 4.5-5.5 ดินจะมีความเหมาะสมในการใช้ทำนา 

เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรดินของ
พ ื ้นท ี ่ภาคตะว ันออกเฉ ียงเหน ือในช ่วงระยะเวลา  
พ.ศ.2550-พ.ศ.2560 พบว่า ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเชิง
ปริมาณหรือคุณภาพอย่างชัดเจนเช่นทรัพยากรประเภท
อื ่น เนื ่องจากทรัพยากรดินมีล ักษณะและคุณสมบัติ
เฉพาะตัวท่ีต้องใช้ระยะเวลายาวนานในการย่อยสลายและ
เปลี ่ยนแปลงคุณสมบัต ิ ทร ัพยากรดินในพื ้นที ่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือจึงยังคงประสบกับปัญหาความอุดม
สมบูรณ์ของดินต่ำ ปัญหาดินทรายจัด และปัญหาดินเค็ม 
ซึ่งแม้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องจะตระหนัก
และรับทราบถึงคุณสมบัติและปัญหาทรัพยากรดิน และ
ดำเน ินโครงการต ่ าง  ๆ มากมายเพ ื ่ อ ให ้ เก ิดการ
เปลี่ยนแปลงและปรับปรุงคุณสมบัติและลักษณะดินที่
เหมาะสมต่อการเพาะปลูกพืช และสามารถใช้ประโยชน์
ทรัพยากรดินอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่จากการใช้
ประโยชน์ที่ดินที่ไม่สอดคล้องกับสมรรถนะของที่ดินและ
หลักการอนุรักษ์ดินและน้ำ อาจก่อให้เกิดปัญหาทรัพยากร
ดินที่ทวีความรุนแรงมากข้ึนได้ในอนาคต 

 ทรัพยากรน ้ำ ทรัพยากรน ้ำของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือในช่วง พ.ศ.2550-พ.ศ.2560 ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงในแง่มุมของประเภท จำนวนและที่ตั้ง
ของทรัพยากรน้ำแต่อย่างใด กล่าวคือ  

- พื ้นท ี ่ล ุ ่มน ้ำหล ักสำค ัญของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือประกอบด้วยลุ่มน้ำโขง ลุ่มน้ำชี ลุ่ม
น้ำมูลและลุ่มน้ำป่าสัก  

- พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำจำแนกตามมติ
คณะรัฐมนตรี มีครอบคลุมทั้ง พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 1A 
1B 2 3 4 และช้ันคุณภาพลุ่มน้ำท่ี 5 โดยพื้นท่ีช้ันคุณภาพ
ลุ่มน้ำที่มีขนาดมากท่ีสุด ได้แก่ พื้นที่ช้ันคุณภาพลุ่มน้ำที่ 5 
(คิดเป็นร้อยละ 63 ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)  

- พื ้นที ่ช ุ ่มน ้ำที ่ข ึ ้นทะเบียนและอยู่
ภายใต้ความดูแลรับผิดชอบของสำนักงานงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม ตั ้งแต่  
พ.ศ.2542 จนถึงปัจจุบันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี
จำนวนทั ้งส ิ ้น 14 ,750 แห่ง โดยเป็นพื ้นที ่ช ุ ่มน้ำที ่มี
ความสำค ัญระด ับระหว ่างประเทศท ี ่ข ึ ้นทะเบ ียน         
แรมซาร์ไซต์ พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ 
พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับชาติ และพื้นที่ชุ่มน้ำที่มี
ความสำคัญระดับท้องถิ่น  

- แหล ่งน ้ำผ ิวด ินท ี ่สำค ัญของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ แม่น้ำมูล แม่น้ำชี แม่น้ำโขง 

แม่น้ำพอง แม่น้ำเลย แม่น้ำพรม แม่น้ำสงคราม และแม่น้ำ
พระเพลิง  

- น้ำใต้ด ินหรือน้ำบาดาลมีศักยภาพ
ค่อนข้างต่ำ โดยอัตราการให้น้ำเฉลี่ย 5-10 ลูกบาศก์เมตร
ต่อช่ัวโมง ที่ระดับความลึก 30 เมตร 

อย่างไรก็ตาม เมื ่อพิจารณาสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงในเชิงพื้นที่และคุณภาพ ทรัพยากรน้ำมี
การเปลี่ยนแปลงท่ีสำคัญในประเด็นต่าง ๆ ดังนี ้

- พ.ศ.2550-พ.ศ.2560 แหล่งน้ำและพื้นที่
ชุ ่มน้ำที ่มีการขึ ้นทะเบียน โดยเฉพาะพื ้นที ่ชุ ่มน้ำที ่มี
ความสำคัญระดับท้องถิ่นยังคงประสบกับสถานการณ์การ
รุกล้ำการใช้พื้นที่ริมน้ำ การปล่อยของเสียลงสู่แหล่งน้ำ 
และการขาดการทบทวนและปรับนโยบายการพัฒนาดา้น
ต่างๆ ให้สอดคล้องกับการอนุรักษ์แหล่งน้ำ และพื้นที่ชุ่ม
น้ำ เช่น พื ้นที ่ช ุ ่มน้ำหนองหาน อำเภอเมือง จังหวัด
สกลนคร แม่น้ำโขงบริเวณไหลผ่านจังหวัดหนองคาย 
จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดอำนาจเจริญ
และจังหวัดอุบลราชธานี ห้วยเสือเต้น อำเภอน้ำพอง 
จังหวัดขอนแก่น เป็นต้น อันเป็นผลจากการขาดการ
กำหนดการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากร
อย่างทั่วถึง การกวดขันและดูแลอย่างเคร่งครัด และการ
ขาดงบประมาณสนับสนุนและบุคคลากรดำเนินการดูแล
และจัดการ นอกจากนี ้ ในช่วงระยะเวลา พ.ศ.2550- 
พ.ศ.2560 พื้นที่ชุ่มน้ำ ท้ังในลักษณะหนอง คลอง บึง ฯลฯ 
ยังมิได้มีการสำรวจและขึ้นทะเบียนเพิ่มเติมจากเดิมแต่
อย่างใด 

- พ.ศ .2550 -พ .ศ . 2560 เก ิ ดการ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินต่าง ๆ เช่น การ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำจากระดับดีหรือประเภทที่ 2 เป็น
คุณภาพน้ำระดับพอใช้หรือประเภทที่ 3 ของแม่น้ำพอง 
มูล ลำตะคองตอนบน ฯลฯ อันเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของ
จำนวนประชากรและการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว
ในระยะเวลาที่ผ่านมา  

นอกจากนี ้ จากการเป็นที ่ตั ้งของพื ้นที่
อุตสาหกรรมและอยู่อาศัยของประชากรจำนวนมาก มีการ
เปลี่ยนแปลงทรัพยากรน้ำในแง่มุมของความต้องการใช้น้ำ
ในปริมาณที่สูงข้ึนอีกด้วย  

 ทรัพยากรแร่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เป็นแหล่งแร่โพแทชที่สำคัญระดับโลก แร่โพแทชมีการ
กระจายต ัวอย ู ่ ในแทบท ุกจ ั งหว ัดของพ ื ้นท ี ่ ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัด
อุดรธานี จังหวัดหนองคาย จังหวัดมหาสารคาม จังหวัด
กาฬส ินธ ุ ์  จ ังหว ัดชัยภ ูม ิ  จ ังหว ัดนครพนม จ ังหวัด
นครราชสีมา จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดขอนแก่นและจังหวัด
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ศรีสะเกษ อย่างไรก็ตาม พื้นที่ที่มีศักยภาพแร่โพแทชที่
สำคัญ ได้แก่ แหล่งแร่โพแทชอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 
แหล่งแร่โพแทชวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร แหล่งแร่โพ
แทชบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ แหล่งแร่โพแทชนาเชือก 
จังหวัดมหาสารคาม แหล่งแร่โพแทชจักราช จังหวัด
นครราชส ีมา แหล ่งแร ่โพแทชบ้านประคำ จ ังหวัด
นครราชสีมา แหล่งแร่โพแทชบ้านทุ่ม จังหวัดขอนแก่น 
แหล่งแร่โพแทชขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

แนวโน้มการพัฒนาทรัพยากรแร่โพแทช
และแร่อื่นๆ ในอนาคต จึงเป็นการพัฒนาและใช้ประโยชน์
ภายใต้กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี กฎระเบียบต่าง  ๆ 
เกี ่ยวกับการใช้ประโยชน์ที ่ดินของรัฐและเอกชน และ
เป็นไปตามแนวทางการจัดการแร่ตามยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการแร่ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) แผนแม่บทการ
บริหารจัดการแร่ พ.ศ.2560-2564 และพระราชบัญญัตแิร่ 
พ.ศ.2560 ซึ่งมีแนวทางการบริหาร จัดการทรัพยากรแร่ที่
สำคัญ คือ การจำแนกเขตแหล่งแร่ การบูรณาการวาง
แผนการใช้ประโยชน์และดูแล จัดการทรัพยากรแร่ร่วมกัน
ระหว่างพื้นที่ ระหว่างจังหวัดในภาคมากขึ้น นอกจากนี้ 
ยังมีแนวโน้มของการจัดทำบัญชีทรัพยากรแร่ที ่มีความ
ชัดเจนถึงเขตแหล่งแร่เพื่อการทำเหมือง พื้นที่หรือชนิดแร่
ที่สมควรสงวน หวงห้ามหรืออนุรักษ์ไว้ จึงช่วยทำให้เกิด
การสงวนและอนุรักษ์ทรัพยากรแร่ที่มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น  
 ความหลากหลายทางนิเวศวิทยา ความ
อุดมสมบูรณ์และหลากหลายของพันธุ์พืชและสัตว์ป่าใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นผลมาจากการเป็นที่ตั้งของ
อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า
และพื้นที่ป่าไม้ตามกฎหมายต่าง ๆ โดยชนิดพันธุ์ไม้ที่พบ 
เช่น ยางนา พันจำ เคี่ยมคะนอง ตะเคียนทอง ตะเคียนหิน 
ตะแบกใหญ่ สมพง เต็ง รัง เหียง พลวง ไม้ตองแตม ปอหู
พญาไม้ มะขามป้อมดง ขุนไม้ สนสามพัน เป็นต้น สำหรับ
สัตว์ป่าที่พบ ได้แก่ ช้างป่า เก้ง กวาง เสือโคร่ง เสือลาย
เมฆ กระทิง ชะนีมือขาว ชะนีมงกุฎ ลิงกัง กระรอก 
(รวมทั้งพญากระรอกดำ) ชะมด กิ้งก่าสวน จิ้งเหลน งูเขียว
หางไหม้ งูเห่า งูจงอาง กบนา กบหนอง อึ่งขาดำ อึ่งจิ๋ว 
นกเงือกกรามช้าง นกกก นกเงือกสีน้ำตาล นกแก๊ก นก
โกโรโกโส นกพญาไฟ นกแต้วแล้วสีน้ำเงิน นกขุนแผน 
ฯลฯ โดยพื ้นที ่ท ี ่ม ีศ ักยภาพในการเป ็นแหล่งความ
หลากหลายทางชีวภาพ ได้แก่ อำเภอนาแห้ว อำเภอด่าน
ซ้าย อำเภอภูเรือ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย อำเภอหนอง
บัวแดง อำเภอคอนสาร อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 
อำเภอวังน้ำเขียว อำเภอปากช่อง อำเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา อำเภอน้ำยืน อำเภอนาจะหลวย อำเภอ

บุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี อำเภอดงหลวง อำเภอคำ
ชะอี จังหวัดมุกดาหาร ฯลฯ 
 ภาวะมลพิษ จากผลการตรวจวัดคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ.2550-พ.ศ.2559 ของกรมควบคมุมลพิษ 
แม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่ประสบกับปัญหามลพิษ
ทางอากาศและเสียง แต่ในส่วนคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า แหล่งน้ำผิวดินหลายๆ 
แห ่ง ไม ่ว ่ าจะเป ็นแม ่น ้ำพอง แม ่น้ ำม ูล แม ่น ้ำลำ             
ตะคองตอนบนมีการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำจากระดับดี
หรือประเภทท่ี 2 เป็นคุณภาพน้ำระดับพอใช้หรือประเภท
ที่ 3 และแหล่งน้ำผิวดินลำตะคองตอนล่างมีคุณภาพน้ำ
ระดับเสื่อมโทรมหรือประเภทท่ี 4  

อย่างไรก็ตาม จากแผนงานและโครงการ
จำนวนมากที่มุ่งเน้นการแก้ไขและป้องกันภาวะมลพิษใน
พื้นที่ เช่นแผนยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ.2560–
2564 แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ในระด ับจ ังหว ัด โครงการก ่อสร ้างและ/หร ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชน ฯลฯ 
จึงส่งผลให้เกิดการเฝ้าระวังภาวะมลพิษอากาศและเสียง 
โดยเฉพาะในพื้นที่ตั้งชุมชนเมืองที่มีการจราจรติดขัดและ
พื้นที่ตั้งอุตสาหกรรม ตลอดจนการดูแล รักษาคุณภาพน้ำ
ในแม่น้ำสายหลักและในลุ่มน้ำ เช่น อูน ลำชี เสียว พอง 
มูล ลำตะคองตอนบน ฯลฯ ที ่มีคุณภาพน้ำวิกฤตให้มี
คุณภาพน้ำอยู่ในระดับพอใช้ขึ้นไป  

จากข ้อม ู ลท ี ่ กล ่ าวข ้ า งต ้น เม ื ่ อต ิ ดตาม
สถานการณ ์ทร ัพยากรธรรมชาต ิและส ิ ่ งแวดล ้อม
เปรียบเทียบกับกลยุทธ์และแผนงานท่ีกำหนดไว้ในผังภาค 
2600 พบว่า โครงการภายใต้กลยุทธ์และแผนงานต่าง ๆ 
นั ้น แม้ม ีความสอดคล้องกับสถานการณ์ทร ัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยังต้องมีการดำเนินการดูแล 
รักษา ฟื้นฟูและเฝ้าระวัง แต่ในรายละเอียดเป้าหมายและ
พื้นที่เป้าหมายยังมีความไม่ครอบคลุมและเหมาะสมกับ
สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติในภาค อีกทั้งจากการขาด
บุคคลากรและงบประมาณในการดำเนินการ ตลอดจนการ
ขาดการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงาน ส่งผลให้
การดำเนินกลยุทธ์และแผนงานยังไม่สัมฤทธ์ิผลตามที่ตั้งไว้  

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

การต ิดตามสถานการณ์ด ้านทร ัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปรียบเทียบกับผังภาค 2600 

เมื่อติดตามสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเปรียบเทียบกับกลยุทธ์และแผนงานที่กำหนด
ไว้ในผังภาค 2600 พบว่า โครงการภายใต้นโยบายและ
แผนงานต่างๆ นั้น แม้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์
ทร ัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อมที ่ย ังต ้องมีการ
ดำเน ินการด ูแล ร ักษา ฟ ื ้นฟ ูและเฝ ้าระว ัง แต ่ใน
รายละเอียดเป้าหมายและพื้นที่เป้าหมายยังมีความไม่
ครอบคลุมและเหมาะสมกับสถานการณ์ทร ัพยากร 
ธรรมชาติในภาค และสถานการณ์ป ัจจ ุบ ันท ี ่ม ีการ
เปลี ่ยนแปลงภูมิอากาศซึ ่งทวีความรุนแรงขึ ้น ส่งผล
กระทบต่อทรัพยากรที่มีอยู่  

นโยบาย : การวางแผนการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำพื้นที่ชุ่มน้ำ พื้นที่
ป่าไม้ และพื้นที่ท่ีมีความสำคัญในด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ ่งแวดล้อมเพื ่อใช้เป็นแผนแม่บทในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

จากการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ทำให้เกิดปัญหา
ความขัดแย้งในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งผลให้เกิด
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และเกิดภาวะมลพิษที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน 
การพัฒนาในปัจจุบันจึงมุ ่งเน้นให้มีการใช้ทรัพยากร 
ธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ทำลายคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม การดำเนินการบริหารจัดการด้านการฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติทั้งทางด้านทรัพยากรดิน ทรัพยากร
น้ำ ทรัพยากรแร่ธาตุ ทรัพยากรป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม 
เพื่ออนุรักษ์ให้คงไว้ซึ ่งระบบนิเวศวิทยาที่อุดมสมบูรณ์ 
และความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ จึงเป็นนโยบาย
ที่สำคัญในการพัฒนา 

ปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประสบกับปัญหาโดยเฉพาะ
แม่น้ำสายหลักท่ีสำคัญที่ไหลผ่านเมืองได้เกิดปัญหาน้ำเน่า
เสีย เนื่องจากการระบายของเสียลงสู่แหล่งน้ำ การบุกรุก
พื ้นที ่สองฝั ่งแม่น้ำ รวมถึงการใช้พื ้นที ่และประเภท
กิจกรรมบริเวณริมฝั่งแม่น้ำ คูคลอง ที่มีผลกระทบต่อ
คุณภาพน้ำ การใช้ทรัพยากรดินไม่ตรงตามสมรรถนะของ
ดิน และการรุกล้ำเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ชุ่มน้ำ ดังนั้น 
จึงควรมีการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
คงอยู่ต่อไป โดยทบทวนพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินการ 
บูรณาการฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ สัตว์ป่าทั้ง

ในเชิงค ุณภาพและปริมาณของหน่วยงานต่าง  ๆ ที่
เกี่ยวข้องทั้งในระดับประเทศ ภาค และท้องถิ่น  

 
นโยบาย : การอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ ฟื้นฟูพื้นที่ป่า

เสื่อมโทรม พร้อมทั้งการปลูกป่าเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า
ไม้ให้เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร และคงไว้ซึ่งความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 

การลักลอบตัดไม้ทำลายป่าเพื ่อการค้า การ
เพาะปลูกและอยู ่อาศัยทำให้พื ้นที ่ป ่าไม้ลดลงอย ่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมกระจายอยู่ใน
พื้นที่ป่าไม้ ทำให้เกิดภาวะแห้งแล้งและอุทกภัยที่รุนแรง
มากขึ้น จากปัญหาดังกล่าวทำให้ส่วนราชการ ภาคเอกชน
และประชาชนได้เห็นความสำคัญของป่าไม้มากขึ้นจึงไดม้ี
การรณรงค์ให้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และปลูกป่าเพื่อลดปัญหาดังกล่าว ในการจัดทำผังภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือได้เล็งเห็นถึงความสำคัญจึงได้มีการ
เสนอนโยบายการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ โดยการ 
จัดทำระบบฐานข้อมูลพื ้นที ่ป ่าไม้ให้เป็นระบบ เพื่อ
สามารถนำมาเป็นฐานข้อมูลในการวางแผนการอนุรักษ์
และพัฒนาในด้านต่าง ๆ ได้ การสนับสนุนให้ท้องถิ่นเป็น
ผู ้ดูแลและมีส่วนร่วมในการจัดการไฟป่ามากขึ ้น โดย 
เฉพาะอย่างยิ ่งการป้องกันและการเฝ้าระวัง พร้อมทั้ง
อนุรักษ์ ฟื้นฟูพ้ืนท่ีป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ 

นโยบาย : แผนการใช ้ประโยชน ์ท ี ่ ด ิ นให้
เหมาะสมกับสมรรถนะของดินพร้อมทั้งฟื้นฟูทรัพยากรดิน
ในบริเวณที่มีปัญหาเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 

ทรัพยากรดินก็นับว่าเป็นปัญหาอย่างหนึ่งที่ควร
จะนำมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขในการที่จะเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตรต่อหน่วยของพื้นที่ เนื่องจากดินมีศักยภาพ
ในการผลิตต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับภาคอื่น และดินมีปัญหา
ในการใช้ประโยชน์หลายอย่าง เช่น ปัญหาการชะล้าง
พังทลายของดิน (soil erosion) ปัญหาเกี ่ยวกับสภาพ
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติทาง
กายภาพของดินไม่ดี การใช้ประโยชน์ของดินไม่เหมาะสม
กับชั ้นสมรรถนะ การใช้ประโยชน์ของดินไม่เกิดผล
ประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยของพื้นที่ และปัญหาดินเค็มอัน
เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผลผลิตต่อไรต่่ำมากโดยเฉพาะพื้นที่
ซึ ่งมีความเค็มจัดจนไม่สามารถปลูกพืชได้เลย จึงควรมี
นโยบายในการแก้ไขปัญหาดำเนินการทบทวนพื ้นที่
เป้าหมายและวิธีดำเนินการ โดยมุ่งเน้นการปรับตัวและใช้
ประโยชน์อย่างเหมาะสมกับสภาพพื ้นที ่ และควบคุม
กิจกรรมและลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินไม่ให้มีความ
รุนแรง ตลอดจนหาแนวทางการใช้ทรัพยากรดินอย่าง
ยั่งยืน 
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นโยบาย : การจัดการมลพิษเพื ่อลดปัญหา
สิ่งแวดล้อมและทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ปัญหาสิ ่งแวดล้อมเป็นปัญหาสำคัญในเมือง
ขนาดใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งปัญหามลพิษ 
ทางอากาศ มลพิษทางเสียง มลพิษทางน้ำ และปัญหาขยะ
มูลฝอย เป็นต้น ปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
คุณภาพชีวิตของประชากรและกิจกรรมการผลิตในพื้นที่
ในพื ้นที่ และส่งผลให้เกิดปัญหาอื ่น ๆ ตามมา ดังนั้น 
จึงได้ม ีการเสนอให้มีนโยบายการจัดการด้านปัญหา
สิ่งแวดล้อมของเมือง เพื่อส่งเสริมให้ประชากรในพื้นที่มี
ค ุณภาพช ีว ิตท ี ่ด ี  โดยการกำหนดแผนการจ ัดการ
สิ ่งแวดล้อมที ่เหมาะสมตลอดจนมาตรการต่าง ๆ ที่
สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง  

นโยบาย : การกำหนดสิทธิการใช้น้ำ (Water 
Right) แ ล ะ ค ว า ม ต ้ อ ง ก า ร น ้ ำ ข อ ง ส ิ ่ ง แ ว ด ล ้ อ ม
(Environmental Water Requirements) 

นโยบายเพื ่อเป็นแนวทางการวางแผนในการ
กำหนดสิทธิและปริมาณการใช้น้ำ สิทธิของการใช้น้ำของผู้
ได้เสียผลประโยชน์ทั้งในลุ่มน้ำและระหว่างลุ่มน้ำ ทั้งใน
เรื่องของลำดับการได้รับสิทธิและปริมาณการใช้น้ำจาก
สิทธิ ความต้องการน้ำของสิ่งแวดล้อม จำเป็นต้องมีการ
กระตุ้นเพื่อสร้างจิตสำนึก และกำหนดเป็นนโยบาย หรือ
วาระแห่งชาติ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นรูปธรรมมากที่สุดเพื่อ
ไม่ให้เกิดข้อขัดแย้งของผู้ใช้น้ำจากกิจกรรมต่าง ๆ  

นโยบาย : การอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ำลำ
ธาร พื้นที่ลุ่มน้ำและพื้นท่ีชุ่มน้ำ เพื่อเพ่ิมปริมาณน้ำ รักษา
สภาพแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ 

พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีลุ่มน้ำประธาน
อยู่ 3 ลุ่มน้ำ คือ ลุ่มน้ำโขง ลุ่มน้ำชี และลุ่มน้ำมูลและมี
พื้นที่บางส่วนของภาคเป็นบริเวณต้นน้ำของลุ่มน้ำป่าสัก
และพื้นที่ชุ ่มน้ำของภาคตะวันออกเฉียงเหนือสามารถ
จัดลำดับความสำคัญของพื้นที่ชุ่มน้ำแบ่งได้เป็น 3 ระดับ 
ได้แก่ พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ พื้นที่ชุ่ม
น ้ำท ี ่ม ีความสำค ัญระด ับท ้องถ ิ ่น พ ื ้นท ี ่ช ุ ่มน ้ำท ี ่มี
ความสำคัญระดับชาติ และพื้นที่ชุ ่มน้ำที่มีความสำคัญ
ระดับท้องถิ่น จากนโยบายในการอนุรักษ์และฟื้นฟู ทั้ง
การกำหนดพื้นที่ที่เหมาะสมแก่การสงวนและรักษาพื้นที่
ลุ่มน้ำและกำหนดพื้นท่ีเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ  ควรมีการ
ทบทวนปรับนโยบายการพัฒนาด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้อง
กับการอนุรักษ์พ้ืนท่ีชุ่มน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการ
พัฒนาพื้นที่เกษตรกรรม การประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ำ การพัฒนาการท่องเที่ยวการพัฒนาเส้นทางการและ
สอดคล้องกับกรอบนโยบายการพัฒนาทรัพยากรน้ำและ
แหล่งน้ำของชาติ 

นโยบาย : การเพิ่มพ้ืนท่ีป่าไม้เพื่อรักษาความชุ่ม
ชื้นให้แก่พื้นที่ต้นน้ำลำธาร และกันพื้นที่ต้นน้ำลำธารและ
พื้นที่ชุ่มน้ำเป็นพื้นท่ีสงวน 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภูมิภาคที่มีพื้นที่
มากที่สุดในประเทศคือประมาณ 1 ใน 3 ของพื้นที่ท้ังหมด 
มีทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ ได้แก่ ทรัพยากรป่าไม้ ซึ่ง
พบปัญหาป่าไม้เสื่อมโทรม แม้ที่ผ่านมาจะมีนโยบายด้าน
การใช้ประโยชน์ที่ดิน และการจัดการป่าไม้ในเขตต้นน้ำ
แต่สิ่งสำคัญอีกประการคือต้องสร้างความรู้ความเข้าใจ 
และตระหนักรู้ และประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
เอกชนและองค์กรชุมชนท้องถิ่น 

นโยบาย : การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและ
แหล่งน้ำในพื้นที่กลางน้ำและพื้นที่ท้ายน้ำอย่างบูรณาการ 

ผังนโยบายมีความสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันท่ี
เกิดขึ้น และหากมีโครงการพัฒนาต่าง ๆ ได้ตามแผนใน
อนาคต จะต้องมีการปรับปรุงผังนโยบายการจัดการน้ำ 
ตามรูปแบบที่เปลี่ยนไป แต่พบปัญหาความไม่แน่นอนของ
สภาวะภูมิอากาศ ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและยาก
ที่จะคาดการณ์ อาจทำให้ผังบริหารจัดการน้ำต้องมีการ
ทบทวนตามสถานการณ์ จึงควรเพิ่มเติมองค์ความรู้ในการ
จัดทำผังบริหารจัดการน้ำ ให้ม ีความเหมาะสม ตาม
สถานการณ์ และรองรับการะบวนการการตัดสินใจ 

นโยบาย : การวางแผนการพัฒนาแหล่งเก็บกัก
น้ำ การจัดสรรน้ำและกระจายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื ่อให ้เก ิดความเท่าเทียม และเสมอภาคในการใช้
ทรัพยากรน้ำ ลดปัญหาการขาดแคลนน้ำและปัญหาน้ำ
ท่วม 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีลุ่มน้ำสายหลัก 3 ลุ่ม
น้ำ คือ ลุ่มน้ำโขง ลุ่มน้ำชี และลุ่มน้ำมูล มีลุ่มน้ำย่อยทั้ง 
88 ลุ่มน้ำ การคำนึงถึงแผนเพื่อบริหารจัดการทรัพยากร
น้ำทั้งในระดับชาติ ระดับลุ่มน้ำและระดับท้องถิ่น ที ่มี
กฎหมายรองรับ โดยให้องค์กรระดับชาติมีหน้าที่ในการ
กำหนดนโยบายกำกับและประสานให้เกิดการนำนโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติและให้องค์กรระดบัลุ่มน้ำและระดบัท้องถิน่
มีหน้าที่ในการจัดทำแผนการบริหารจัดการน้ำในลุ ่มน้ำ
โดยให้ผู ้มีส่วนเกี ่ยวข้องได้มีส่วนร่วมจึงมีความสำคัญ 
นโยบายมีความสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันที่เกิดขึ้น และ
หากมีโครงการพัฒนาต่าง ๆ ได้ตามแผนในอนาคต จะต้อง
มีการปรับปรุงผังนโยบายการจัดการน้ำ ตามรูปแบบที่
เปล ี ่ยนไปแม้จะ ปัญหาความไม่แน่นอนของสภาวะ
ภูมิอากาศ ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและยากที่จะ
คาดการณ์ อาจทำให้ผ ังบริหารจัดการน้ำต้องม ีการ
ทบทวนตามสถานการณ์ รวมถึงจำเป็นต้องศึกษาโครงการ
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ภาพรวมทั้งลุ่มน้ำต่าง ๆ ทั้งในด้านน้ำท่วมและน้ำแล้ง เพื่อ
การจัดการที่เหมาะสม 

นโยบาย : แผนการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำเน่า
เสียในแม่น้ำ ลำคลอง ให้มีคุณภาพที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
และไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและระบบนิเวศ 

จากการสำรวจของกรมควบคุมมลพิษพบว่า 
แหล่งน้ำของภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางแห่งที่อยู ่ใน
ระดับเสื่อมโทรม ปัญหาคุณภาพน้ำที่สำคัญของแหล่งน้ำ
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ค ือ การปนเปื ้อนของ
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดและฟีคอลโคลิฟอร์มใน
พื ้นที ่ช ุมชนหนาแน่น ที่นโยบายในการแก้ไขปัญหา
คุณภาพน้ำจึงควร ปรับปรุง ทบทวน กฎหมาย ข้อบังคับ 
มาตรการ ให้สามารถบังคับใช้ได้อย่างจริงจัง การสร้าง
ระบบเฝ้าระวังและตรวจวัดคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ และ
การควบคุมกิจกรรมการใช้ประโยชน์ที ่ดินริมฝั ่งแม่น้ำ    
ลำคลอง ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำอย่างจริงจังและ
เข้มงวด 

นโยบาย : การนำน้ำใต้ดินมาใช้ในพื้นที่ที่ขาด
แคลนน้ำเพื ่ออุปโภคบริโภค โดยคำนึงถึงผลกระทบ
ทางด้านสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ 
การใช้น้ำใต้ดินเป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถพัฒนาขึ้นมาใช้
ประโยชน์ได้ และสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำได้ 
ทั้งยังเป็นแหล่งน้ำหลักในพื้นที่ที ่ไม่มีน้ำผิวดินและเป็น
แหล่งน้ำเสริมหรือเป็นแหล่งน้ำสำรองในกรณีที่มีน้ำผิวดิน
ไม่เพียงพอ แต่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นแหล่งน้ำใต้
ดินที่มีความเค็มจนใช้การไม่ได้ เพราะมีหินเกลืออยู่ใน
ระดับตื้นและปริมาณน้ำฝนที่จะไหลซึมลงไปเติมชั้นน้ำ
บาดาลมีเพียงร้อยละ 3 ของปริมาณน้ำฝนที่ได้รับเท่านั้น
ทำให้การพัฒนานำน้ำใต้ดินมาใช้มีข้อจำกัด นโยบายที่จะ
นำมาใช้จึงควรมีการศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการนำน้ำ
ใต้ดินมาใช้โดยคำนึงถึงคุณภาพน้ำที่อาจส่งผลกระทบต่อ
ร ่างกายและส ิ ่ งแวดล ้อมได้  และทบทวน ปร ับปรุง 
มาตรการ กฎหมาย ข้อบังคับให้สอดคล้องกับแผนการ
พัฒนาด้านต่าง ๆ 
 

3.4  ภัยพิบตั ิ
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประสบปัญหาภัยพิบัติ
หลายรูปแบบ ทั ้งนี้โดยสามารถสรุปสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลง ศักยภาพ ปัญหาและแนวโน้มของภัยพิบัติ
แต่ละประเภทได้ดังนี ้

พื้นที่เสี ่ยงต่อการเกิดอุทกภัย ในพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยจาก
ปริมาณฝนที่ตกลงมาเป็นน้ำป่าไหลหลากอย่างฉับพลัน 

คือ พื ้นที ่ล ุ ่มและมีโอกาสในการเกิดน้ำท่วมขัง แบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ พื้นที่ท่ีเกิดน้ำท่วมซ้ำซาก คือ พื้นที่
ที่มีสถิติการเกิดน้ำท่วมทุกปี (บริเวณทุ่งกุลาร้องไห้ อยู่ใน
ลุ่มน้ำชี คือ จังหวัดมหาสารคาม กาฬสินธุ์ และยโสธร) 
และพื้นที่น้ำท่วมขัง เกิดจากน้ำล้นตลิ่งในฤดูฝน ได้แก่ ลุ่ม
น้ำชีและสาขาบริเวณจังหวัดขอนแก่น และร้อยเอ็ด 
บริเวณลุ่มน้ำมูล คือ จังหวัดศรีสะเกษ และอุบลราชธานี 

 พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้ง พื้นที่ที่มีความ
เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ 
จังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น ชัยภูมิ มหาสารคาม และ
บุรีรัมย์ ซึ่งปัญหาภัยแล้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะ
เป็นปัญหาด้านการขาดแคลนน้ำในการอุปโภค บริโภค 
และการขาดน้ำเพื่อการกเกษตรกรรม ซึ่งส่วนใหญ่ของใน
พื้นที่ชนบท ต้องอาศัยน้ำฝนเป็นหลักอย่างเดียว 

 พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มหรือโคลนถล่ม 
ดินถล่มส่วนใหญ่มักเกิดภายหลังฝนตกหนักมากบริเวณ
ภูเขาซึ่งเป็นต้นน้ำ บริเวณตอนบนของภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ พื้นที่ที ่มีความเสี ่ยงที่จะเกิดดินถล่ม ได้แก่ 
จังหวัดเลย หนองบัวลำภู ชัยภูมิ นครราชสีมา ขอนแก่น 
อุดรธานี และสกลนคร ปัญหาที่มีความสำคัญที่สุดในการ
ทำให้การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาดินถล่ม
เป็นไปอย่างไม่ราบรื่น คือ การตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่ 
เนื ่องจากในปัจจุบันมนุษย์มีการตั ้งถิ ่นฐานอยู ่อาศัย
หนาแน่นขึ้น และยังขยายพื้นที่เมืองออกไปเรื่อย ๆ ทำให้
มีการใช้ประโยชน์ท่ีดินที่ไม่เหมาะสม ป่าไม้ขาดความอุดม
สมบูรณ์ จึงมีความเสี่ยงท่ีจะเกิดปัญหาดินถล่ม  

 พ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหว การเกิดภัย
พิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่าพื้นที่ในภูมิภาคนี้
มีรอยเลื่อนกระจายตัวอยู่ไม่มากนัก มักพบในบริเวณทาง
ทิศตะวันตกและทางตอนใต้ของพื้นที่ ซึ่งมีความรุนแรง
น้อยมากเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่น และอยู่ในเขต 0 คือเขต
ความเสียหายเล็กน้อย ประกอบกับเหตุแผ่นดินไหวที่เกิด
ในภูมิภาคสามารถพบได้น้อย เนื่องจากไม่มีรอยเลื่อนมี
พลังตั้งอยู่ในพ้ืนท่ี  
 พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือมักพบการเกิดไฟป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติที่มี
อยู่มากทางทิศตะวันตกของภูมิภาค ลักษณะพื้นที่การเกิด
ไฟป่าค่อนข้างรุนแรง มีแนวโน้มคงที่และเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 
พื้นที่ท่ีควรส่งเสริมการควบคุมและป้องกันเป็นพิเศษได้แก่
พื้นที่อุทยานแห่งชาติต่าง ๆ และพื้นที่บริเวณจังหวัดชยัภมูิ 
เลย อุดรธานี นครราชสีมา และขอนแก่น เนื่องจากเป็น
พื้นที่ท่ีได้รับความเสียหายจากไฟป่าเป็นจำนวนมากที่สุด 

 พ้ืนที่เสี่ยงต่อภัยที่เกิดขึ้นจากมนุษย์ ความเสี่ยง
ของโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคตะวันออกฉียงเหนือ 
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สามารถแบ่งได้เป็น 3 ระดับ คือ ระดับความเสี่ยงส่วนมาก
อยู่ในระดับความเสี่ยงระดับกลาง จำนวน 9 จังหวัด ได้แก่ 
จังหวัดอุบลราชธานี กาฬสินธุ์ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ชัยภูมิ เลย 
ศรีสะเกษ สกลนคร และหนองคาย รองลงมาคือ ระดับ
ความเสี่ยงน้อย จำนวน 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดร้อยเอ็ด 
อำนาจเจริญ มหาสารคาม นครพนม มุกดาหาร ยโสธร   
บึงกาฬ หนองบัวลำภู และกลุ่มจังหวัดที่อยู่ในระดับความ
เสี ่ยงสูง จำนวน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา 
ขอนแก่น และอุดรธานี ซึ ่งมีสถิติการเกิดอุบัติภัยแล้ว
บ่อยครั้ง 

 การต ิ ดตามสถานการณ์ ด ้ านภ ั ยพ ิบ ั ติ
เปรียบเทียบกับผังภาค 2600 
 เมื่อติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติเปรียบเทียบกับ
กลยุทธ์และแผนงานที ่กำหนดไว้ในผ ังภาค 2600 มี
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงในอนาคต เพื่อสร้างมาตรการ
และลดผลกระทบให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด 

นโยบาย : การป้องกันภัยธรรมชาติจากน้ำท่วม  
การป้องกันและควบคุมภัยพิบัติ เพื ่อให้เกิด

ความเสียหายน้อยที่สุด เช่น กำหนดพื้นที่เสี่ยงภัยจากน้ำ
ท่วมประจำ และน้ำท่วมฉับพลันพร้อมแผนงานการอพยพ
หรือเคลื ่อนย้ายประชาชน การพัฒนาระบบเตือนภัย
ล่วงหน้าให้มีประสิทธิภาพ เพื่อจะได้หาทางป้องกันหรือ
ลดภัยพิบัตินั้นได้ทันทว่งท ีการพัฒนาพ้ืนท่ีป่าชุมชน  

การป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัยมี
การดำเนินงานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน โดยมี
มาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น การพัฒนา
ระบบเตือนภัย การกำหนดพื้นที่ปลอดภัย การจัดตั้งศูนย์
บรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ เป็นต้น อย่างไรก็ตามจำเป็น
จะต้องมีการการบูรณาการงานร่วมกันของหน่วยงานที่
เก ี ่ยวข้องทุกระดับ ได ้แก่ หน่วยงานระดับท้องถิ่น 
หน่วยงานส่วนภูมิภาค ภาคประชาสังคม องค์กรชุมชน 
และภาคเอกชน การให้ความรู้ และทักษะเกี่ยวกับการ
จัดการภัยพิบัติกับทุกภาคส่วน การเสริมพลังเครือข่ายทาง
สังคมให้แก่ท้องถิ่น เพื่อให้สามารถจัดการปัญหาร่วมกัน 

นโยบาย : การป้องกันภัยธรรมชาติจากภัยแล้ง 
การป้องกันภัยธรรมชาติจากภัยแล้งมีการ

ดำเนินงานอย่างต่อเนื ่องตั ้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน โดยมี
มาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั เช่น การติดตาม
และเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ ตลอดจนปัญหาการใช้น้ำของ
ภาคส่วนต่าง ๆ อย่างใกลชิดทั้งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค น้ำ
เพื่อรักษาระบบนิเวศ น้ำเพื่อการเกษตร เพื่อการแจ้งเตือน 
การพัฒนาแหล่งน้ำโดยการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ฟื้นฟูแหล่ง
น้ำและดูแลแหล่งน้ำให้สามารถกักเก็บน้ำได้มากขึ้น การ
ปร ับปร ุงประสิทธ ิผลของกลุ่ มผู้ ใ ช้น ้ำ เช ่น รณรงค์

ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การใช้น้ำอย่างประหยัดและมี
คุณค่า การกำหนดแผนและแนวทางการเพาะปลูกพืชใน
ฤดูแล้ง จัดทำบัญชีรายชื่อเกษตรกรพื้นที่เพาะปลูกการจัด
โซนนิ ่งการกำหนดหวงระยะเวลาและจำนวนพืชที ่จะ
เพาะปลูกให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำ การจัดตั ้งศูนย์
บัญชาการเหตุการณ์ภัยแล้งระดับจังหวัด/อำเภอ และ
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินภัยแลงระดับองคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เป็นต้น  

อย่างไรก็ตามจำเป็นจะต้องมีการบูรณาการ
งานร่วมกันของหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องทุกระดับ ได้แก่ 
หน่วยงานระดับท้องถิ ่น หน่วยงานส่วนภูมิภาค ภาค
ประชาสังคม องค์กรชุมชน และภาคเอกชน การให้ความรู้ 
และทักษะเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติกับทุกภาคสว่น การ
เสริมพลังเครือข่ายทางสังคมให้แก่ท้องถิ่น เพื่อให้สามารถ
จัดการปัญหาร่วมกัน  

นโยบาย : การป้องกันภัยดินถลม่ 
บูรณาการงานร่วมมือกันของหน่วยงานที่

เก ี ่ยวข้องทุกระดับ ได ้แก่ หน่วยงานระดับท้องถิ่น 
หน่วยงานส่วนภูมิภาค ภาคประชาสังคม องค์กรชุมชน 
และภาคเอกชน การเฝ้าระวังและตดิตามสภาพอากาศ ข้อมูล
ปริมาณน้ำฝน ระดับน้ำในแม่น้ำ จากกรมอุตุนิยมวิทยา และ
คำเตือนจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมทั้ง
ติดตามข้อมูลในเว็บไซน์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
ศูนย์เต ือนภัยพิบัต ิแห่งชาติ กรมอุต ุนิยมวิทยา กรม
ชลประทาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอด 
24 ชั ่วโมง ประชาสัมพันธ ์แจ ้งเตือนภัยล่วงหน้าแก่
ประชาชนโดยตรงผ่านข่ายการสื่อสารของทางราชการ  
สื่อมวลชน วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว ฯลฯ รวมถึงการ
จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ภัยดินถล่มระดับจังหวัด/
อำเภอ และศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินภัยแล้งระดับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

นโยบาย : พื้นที่เสีย่งภัยจากวัตถุอันตราย 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื้นที่กลุ่มโรงงาน 

และโรงงานเดี่ยวตั้งกระจายอยู่ในพื้นที่ภาค ส่วนใหญ่เป็น
โรงงานขนาดกลางและขนาดย ่อม SMEs ม ัก เป็น
โรงงานผลิตในแหล่งชุมชน และไม่มีมาตรการในการ
ควบคุมความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน ซึ่งมีความเสี่ยงต่อ
การเกิดภัยพิบัติจากโรงงาน  

อย่างไรก็ตาม หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้มีการออก
กฎหมายควบคุม ต ิดตามผลการดำเนินงาน รวมถึง
แนวทางป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
จากการดำเนินงาน และการรองรับการเกิดภัยจาก
อุตสาหกรรมอันตราย โดยมีการจัดหาและปรับปรุงพื้นที่ที่
เหมาะสม การพัฒนาพื้นที่พิเศษที่มีแนวกันชน และการมี
ระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานรองรับ มีการ
กำหนดแนวนโยบายการจัดการพื้นที่ที่มีความเสี่ยงที่จะ
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เก ิดอันตรายจากวัตถุอ ันตราย โดยให้มีการควบคุม
อุตสาหกรรมอันตรายให้อยู่ในพื้นที่จัดเตรียมไว้ ไม่ให้มี
การปะปนกับชุมชน 
  
3.5 การพัฒนาเมืองและชนบท 

ภาคตะว ันออกเฉ ียงเหน ือเป ็นศ ูนย ์กลาง
เศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ซึ ่งมีที ่ตั ้งอยู ่ใน
ตำแหน่งศูนย์กลางของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) ซึ่ง
มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว โดยมีแนว
ชายแดนติดต่อกับ สปป.ลาว กัมพูชา และสามารถ
เชื่อมโยงต่อไปเวียดนามและจีนตอนใต้ได้อย่างสะดวก มี
โอกาสการพัฒนาจากการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาด
ใหญ่ที่เช่ือมโยงพ้ืนท่ีเศรษฐกิจหลักของประเทศสู่ภาค เช่น 
โครงข่ายรถไฟทางคู่ รถไฟความเร็วสูง ทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง รวมทั้งการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน อีกทั้งประเทศเพื่อนบ้านมีอัตราการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจสูง มีความต้องการสินค้าและบริการมากขึ้น จึง
ต ้องม ีการพัฒนาการวิจ ัยเพื ่อใช้ความรู ้  เทคโนโลยี 
นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในภาคให้มีการเจริญเติบโตได้
อย่างเต็มศักยภาพ นำเอาความรู ้ ทุน เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมจากภายนอกมาช่วยขับเคลื่ อนการพัฒนา 
โดยเฉพาะเมืองนครราชสีมา เมืองอุบลราชธานี เมือง
ขอนแก่น และเมืองอุดรธานี โดยมีเมืองมุกดาหาร เป็น
เมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจชายแดน 

การพ ิจารณาการกระจายต ัวของเม ืองใน
ระดับประเทศ ปี 2559 พบว่า ประเทศไทย มีการกระจาย
ตัวของเมืองทั้งสิ้น 2,441 แห่ง  ได้แก่ เทศบาลนคร 30 
แห่ง เทศบาลเมือง 109 แห่ง เทศบาลตำบล 2,233 แห่ง 
สำหรับการศึกษาเรื ่องการพัฒนาเมืองและชนบท ได้
ทำการศึกษา ความหมายของเมืองและการศึกษาโครงการ
วางผังในระดับนโยบาย อันได้แก่ ผังประเทศ ผังภาค และ
ผังอนุภาคแล้ว ซึ่งกำหนดให้ พื้นที่เมือง คือพ้ืนท่ีที่เป็นเขต  
เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และจาก
การศึกษา พบว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเทศบาล
ทั ้งส ิ ้น 892 แห่ง โดยแบ่งเป ็นเทศบาลนคร 5 แห่ง 
เทศบาลเมือง 39 แห่ง และเทศบาลตำบล 790 แห่ง 
สำหรับพื ้นที ่ชนบท เป็นพื ้นที ่ท ี ่อยู ่นอกเขตเทศบาล 
(องค์กรบริหารส่วนตำบล) 

จากการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงเมืองในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เปรียบเทียบ พ.ศ. 2549 – 2559 
พบว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการเปลี่ยนแปลงของ
ชุมชนเมืองทั้งสิ ้น 513 แห่ง ซึ ่งจากเดิมปี พ.ศ. 2549               
มีจำนวนชุมชนเมืองรวม 379 แห่ง และเพิ่มเป็น 892 แห่ง 
ในปี พ.ศ. 2559  โดยมีอัตราการเปลี ่ยนแปลงอยู ่ที่           
ร้อยละ 8.94 โดยมีการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ชุมชนเมือง 
32,969.46 ตร.กม. โดยมีอัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นท่ี

อยู่ที่ร้อยละ 20.52 ทั้งนี้ จังหวัดที่มีจำนวนชุมชนเมือง
เพิ ่มขึ ้นมากที่สุดสามอันดับ ได้แก่ จังหวัดร้อยเอ็ด มี
จำนวนชุมชนเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือ 54 แห่ง จังหวัดกาฬ
สินธ์ มีชุมชนเมืองเพิ่มขึ้น 54 แห่ง จังหวัดขอนแก่น มี
ชุมชนเมืองเพิ่มขึ้น 50 แห่ง และจังหวัดสกลนคร มีชุมชน
เมืองเพิ่มขึ้น 50 แห่ง ในขณะที่ จังหวัดมหาสารคาม มี
ชุมชนเมืองเพิ่มขึ้นเพียง 8 แห่ง 

จากการติดตามและวิเคราะห์ ขนาดและ
การกระจายตัวของเมืองและชุมชนในภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ พบว่า ขนาดและการกระจายตัวของเมือง
ยังคงมีความสัมพันธ์กับลักษณะของการตั้งถิ่นฐานของ
ประชากรอย่างมาก โดยเฉพาะขนาดและการกระจายตัว
ที่มีขนาดใหญ่และการกระจายตัวที่มีความกระจุกตัวสูง 
ยังคงอยู่ในบริเวณพื้นท่ีดังต่อไปนี้  

พื้นที่ที ่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและ
แหล่งท่องเที่ยว อันได้แก่ บริเวณชุมชนที่มีการเข้าถึง
ระบบโครงข่ายคมนาคมและบริการสาธารณูปโภคครบ
ครัน โดยเฉพาะบริเวณชุมชนที่เชื ่อมโยงกับทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 2 และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 
ซึ่งสามารถเชื่อมโยงจังหวัดอุดรธานี สกลนคร นครพนม 
สู่ สปป.ลาว โครงข่ายถนนตามแนวเส้นทางแนวระเบียง
เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (EWEC) ตามทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 12 ซึ ่งผ่านจังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น 
มหาสารคาม กาฬสินธุ์ มุกดาหาร และเชื่อมสู่ สปป.ลาว 
รวมทั้ง เส้นทางรถไฟท่ีเชื่อมโยงกับพ้ืนท่ีชุมชนเมืองหลัก 
3 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางกรุงเทพฯ-หนองคาย เส้นทาง
กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี และเส้นทางสายใหม่ เชื่อมโยง
บ้านไผ่ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด มุกดาหาร นครพนม 
ดังนั ้น พื ้นที ่มีความสำคัญในการเป็นศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจของภาค ได้แก่ ทน.นครราชสีมา และทน.
ขอนแก่น ซึ่งถูกกำหนดให้เป็นเมืองศูนย์กลางหลักทาง
เศรษฐกิจและการค้า และเมืองศูนย์กลางรอง ได้แก่ ทน.
อุดรธานี ทน.อุบลราชธานี ทม.เลย ทม.หนองคาย ทม.
นครพนม ทม.มุกดาหาร เป็นต้น 

พื้นที่ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจการค้า
ชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษ อันได้แก่ บริเวณที่มกีาร
เชื ่อมโยงทางด้านเศรษฐกิจการค้าชายแดนและการ
คมนาคมขนส่งโลจิสติกส์ ซึ่งเป็นชุมชนเมืองที่มีบทบาท
สำคัญต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจของภาค ในการเช่ือมโยงสู่
ประเทศ สปป.ลาว กัมพูชา เวียดนามและจีน ผ่านด่าน
การค้าชายแดนที่สำคัญบริเวณด่านศุลกากรหนองคาย 
ม ุ กดาหาร  นครพนม และด ่ านช ่อง เม ็ ก  จ ั งหวัด
อุบลราชธานี โดยจุดเชื ่อมต่อที่สำคัญ ได้แก่ สะพาน
มิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 1 (หนองคาย-เวียงจันทน)์ สะพาน
มิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) 
และผ่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม-
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แขวงคำม่วน) นอกจากนี้ นโยบายการพัฒนาพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษระยะที ่ 1 บริเวณเขตเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดม ุกดาหาร และนโยบายการพัฒนาพื ้นที ่เขต
เศรษฐกิจพิเศษระยะที ่ 2 บริเวณเขตเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดหนองคาย และเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนม 
ยังส่งผลต่อการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ การกระจุก
ตัวประชากร และการขยายตัวของเมืองบริเวณชุมชน
ชายแดนอย่างต่อเนื่องในอนาคต 

พื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการตั้งถิ่นฐาน
เดิมซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์  เป็นแหล่งประกอบอาชีพ 
อันได้แก่ แหล่งเพาะปลูกและเกษตรกรรม แหล่งประมง 
และการเพาะเล ี ้ยงส ัตว ์  อ ันได ้แก ่  ท ี ่ราบบร ิ เวณ 
แอ่งสกลนครทางเหนือ ซึ่งมีแม่น้ำสงครามและแม่น้ำก่ำ
ไหลผ่านไปออกแม่น้ำโขง และที่ราบบริเวณแอ่งโคราช 
ซึ่งมีแม่น้ำมูลและแม่น้ำชี ผ่านจากทางตะวันตกไปออก
แม่น้ำโขงทางตะวันออก โดยเฉพาะบริเวณทุ่งกุลาร้องไห้ 
ซ ึ ่ งเป ็นราบกว ้างใหญ่ม ีความอ ุดมสมบูรณ์ในการ 
ทำเกษตรกรรม เป็นพื ้นที ่ตั ้งแต่เขตจังหวัดบุรีร ัมย์ 
สุรินทร์ มหาสารคาม ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด ยโสธร และ
อุบลราชธานี ตลอดจนบริเวณที่ราบลุ่มต่ำใกล้กับลำน้ำ
โขง มีชุมชนตั้งเรียงรายตลอดแนวชายฝั่งแม่น้ำโขง  

 
บทบาทและศักยภาพ 

จากนโยบายการพัฒนาเมือง การพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษการค้าชายแดน การพัฒนาระบบคมนาคม
ขนส่งและโลจิสติกส์ และการท่องเที่ยว ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงแนวโน้มทิศทางของลำดับเมือง  โดยพบว่า  

1) ชุมชนศูนย์กลางระดับภาค ที่มีแนวโน้มเติบโต
เพิ่มขึ้นมาจากชุมชนศูนย์กลางระดับจังหวัด ได้แก่ ทน.
อุดรธานี ทน.อุบลราชธานี เป็นชุมชนที่เติบโตขึ้นมาจาก
ชุมชนศูนย์กลางระดับจังหวัด-อำเภอ อันเนื่องมาจากการ
พัฒนาฐานเศรษฐกิจด้านเกษตรกรรม การค้าและการ
ท่องเที ่ยว ตลอดจนศูนย์กลางการศึกษาและการวิจัย 
ในขณะที่ ทม.มุกดาหาร มีศักยภาพในการยกลำดับขึ้น
เป็นศูนย์กลางระดับภาค เนื่องโดย นโยบายการสนับสนุน
เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าขายแดน 

2) ชุมชนศูนย์กลางระดับจังหวัด มีจำนวนชุมชน
เมืองมากกว่าที่คาดการณ์ไว้สูงมาก โดยมีแนวโน้มเติบโต
เพิ่มขึ้นมาจากชุมชนศูนย์กลางระดับจังหวัด-อำเภอ  ผล
จากการขยายตัวของขนาดประชากร ได้แก่ ทม.บุรีรัมย์ 
ทม.สุรินทร์ ทม.เลย ทม.หนองคาย ทม.สารคาม ทม.
ร้อยเอ็ด ทม.สกลนคร ทม.นครพนม ทน.มุกดาหาร ทม.
ปากช่อง นอกจากน้ันแล้ว พบว่า ทน.สีคิ้ว และทน.บ้านไผ่ 
เพิ่มขึ้นมาจากชุมชนศูนย์กลางระดับอำเภอ ซึ่งขยายตัวต่อ
เนื่องมาจากศูนย์กลางระดับภาคและระดับจังหวัด และผล

จากโครงการรถไฟทางคู ่  สายชุมทางจิระ โคราช – 
ขอนแก่น 

3) ชุมชนศูนย์กลางระดับจ ังหวัด -อำเภอ มี
แนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ ้นมาจากการพัฒนาเมืองและการ
เพิ ่มขึ ้นของจำนวนประชากร ซึ ่งมีแนวโน้มเติบโตเพิ่ม
ข ึ ้นมาจากชุมชนศูนย์กลางระดับอำเภอ ได ้แก่ ทม.
อำนาจเจริญ ทม.กันทรลักษ์ ทม.บัวใหญ่ ทม.นางรอง ทม.
วารินชำราบ ทม.พิบูลมังสาหาร ทม.เมืองพล ทม.หนอง
สำโรง ทต.โชคชัย ทต.พิมาย ทต.สูงเนิน ทต.กลางดง ทต.
ประโคนชัย ทต.ลำปลายมาศ ทต.ขามใหญ่ ทต.บ้านเป็ด 
ทต.เมืองเก่า ทต.น้ำพอง ทต.หนองบัว ทต.กุมภวาปี ทต.
พังโคน ทต.สว่างแดนดิน ทต.ธาตุพนม ในขณะที่ ชุมชน
เมืองที่มีแนวโน้มการเติบโตอยู่ในชุมชนศูนย์กลางระดับ
จังหวัด-อำเภอเช่นเดิม ได้แก่ ทม.ศรีสะเกษ ทม.ยโสธร 
ทม.ชัยภูมิ  ทม.หนองบัวลำภู ทม.กาฬสินธุ ์ ทม.ชุมแพ 
ทต.อุบล 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตั ้งอยู ่บริเวณศูนย์  
กลางของอนุภาคลุ่มน้ำโขง จึงมีศักยภาพการพัฒนาเป็น
ศูนย์กลางเศรษฐกิจและบริการ เชื ่อมโยงสู่ประเทศ
เพื่อนบ้าน  การจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นท่ี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 แห่ง คือ เขตเศรษฐกิจ
พิเศษมุกดาหาร ประกอบด้วย อำเภอเมืองมุกดาหาร 
ครอบคลุมตำบลคำอาฮวน นาสีนวน บางทรายใหญ่ 
มุกดาหาร และศรีบุญเรือง อำเภอหว้านใหญ่ ครอบคลุม
ตำบลชะโนด บางทรายน้อย ป่งขาม และหว้านใหญ่  
และอำเภอดอนตาล ครอบคลุมตำบลดอนตาล และโพธิ์
ไทร เขตเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย ประกอบด้วย อำเภอ
เมืองหนองคาย ครอบคลุมตำค่ายบกหวาน ในเมือง 
บ้านเดื ่อ พระธาตุบังพวน โพธิ ์ช ัย  โพนสว่าง มีชัย     
เวียงคุก สีกาย หนองกอมเกาะ หาดคำ และหินโงม และ
อำเภอสระใคร ครอบคลุมตำบลสระใคร และเขต
เศรษฐกิจพิเศษนครพนม ประกอบด้วย อำเภอเมือง
นครพนม ครอบคลุมตำบลกุรุคุ ท่าค้อ นาทราย นาราช
ควาย ในเมือง บ้านผึ้ง โพธิ์ตาก หนองญาติ หนองแสง 
อาจสามารถ และอำเภอท่าอุเทน ครอบคลุมตำบล          
โนนตาล เวินพระบาท และรามราช ทั้งนี้ การดำเนินการ
จัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษดังกล่าว  ช่วยส่งเสริม
และอำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน สนับสนุน
การพัฒนาโครงสร ้างพ ื ้นฐาน เช ื ่อมโยงก ิจกรรม 
ทางเศรษฐกิจของภาคเหนือกับประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้
เกิดการพัฒนาพื ้นที ่ชุมชนเมืองและการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ  นโยบายการพัฒนาเป็นฐานการผลิต
เ กษตรอ ิ นทร ี ย ์ แ ละปลอดภ ั ย  โดยในพื ้นที ่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื้นที่ทำการเกษตรมากที่สุดของ
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พื้นที่เกษตรกรรมทั้งประเทศ โดยเฉพาะบริเวณทุ่งกุลา
ร้องไห้ เป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิคุณภาพดีที่สุดของ
ประเทศ ดังนั้น การส่งเสริมศักยภาพด้านการเกษตรดว้ย
การนำเทคโนโลยีและการส่งเสริมความรู้ทางด้านการ
จัดการและการแปรรูปสินค้าทางเกษตร จะช่วยสร้าง
มูลค่าเพิ่มและสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคเกษตรกรรม
ของภาค การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งและโครงสร้าง
พื้นฐานขนาดใหญ่ เพื่อเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจหลักของ
ประเทศสู่ภาค และเชื่อมโยงสู่พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน เช่น โครงข่ายรถไฟทางคู่ รถไฟความเร็วสูง 
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง จะทำให้เกิดโอกาสทาง
เศรษฐกิจ และการพัฒนาเมืองอย่างต่อเนื ่อง ความ
หลากหลายของทรัพยากรการท่องเที่ยว ได้แก่ แหล่ง
ท ่องเท ี ่ ยวซากด ึกดาบรรพ ์ ไดโนเสาร ์  ย ุคก ่อน
ประวัติศาสตร์ โบราณคดีบ้านเชียง อารยธรรมขอม 
แหล่งท่องเที ่ยวเชิงนิเวศและธรรมชาติ และ แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงกีฬา ที่สามารถสร้างแรงดึงดูดนักท่องเที่ยว
นานาชาติและนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มได้   ศูนย์กลาง
การศึกษาและการวิจัย โดยมีสถาบันการศึกษาและ
สถาบันวิจัย ตั้งอยู่ในพื้นที่ 12 แห่ง ซึ่งมีความสามารถ
เฉพาะทางที่โดดเด่น เช่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้าน
สาธารณสุขและเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ด ้ านว ิศวกรรมศาสตร ์และแปรร ูปอาหาร และ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร ด้าน
เกษตรและประมง เป็นต้น  

ปัญหาและข้อจำกัด 

การพัฒนาเมืองที่ผ่านมาจนปัจจุบัน ได้ก่อให้เกิด
ผลกระทบที่ไม่พึงปรารถนา เช่น ปัญหาด้านที่อยู่อาศัย 
ปัญหาด้านการบริการสาธารณูปโภคและสาธารณสุข 
ปัญหาสิ่งแวดล้อม ที่เพิ่มขึ้นก่อให้เกิดความไม่น่าอยู่ สิ่ง
เหล่านี้ล้วนส่งผลต่อการพัฒนาเมือง การตั้งถิ่นฐาน และ
คุณภาพชีวิต ของประชากร ปัญหาการขยายตัวของ
เมื อง ไม่ เป็นระ เบี ยบ ผลจากการพัฒนาแหล่ ง
กิจกรรมและ โครงสร้างพื้นฐานที่สามารถเชื่อมโยง 
และให้บริการประชากรได้มากขึ้น ส่งผลให้เกิดการ
ขยายตัวของ ประชากรในพื้นที่แหล่งกิจกรรม และ
ความต้องการใช้ประโยชน์ที่ดินนอกย่านศูนย์กลาง
เมืองเดิมเพิ่มขึ ้น โดยเฉพาะกลุ่มประชากรแฝงและ
แรงงานจากแนวโน้มดังกล่าวทำให้เมืองมีการขยายตัว
เพื่อรองรับความต้องการที่อยู่อาศัยและบริการบริเวณ
พืน้ที่โดยรอบแหล่งกิจกรรมดังกล่าว และการพัฒนาไป
ตามถนน สายหลักที่สามารถเดินทางเข้าถึงได้สะดวก 
ก่อให้เกิดความแออัดของการจราจร การตั้งถิ่นฐานใน

รูปแบบการอยู ่ อาศัยได้ขยายตัวออกไปรุกล้ำพื ้นที่
เกษตรกรรม พื้นที่แหล่งน้ำธรรมชาติ ส่งผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อม รวมถึงความสามารถในการจัดการของ
เสียจากกิจกรรมของประชากรที่เพิ่มขึ ้น  ปัญหาการ
พัฒนาเมืองแบบเติบโตเดี่ยวและขาดความเช่ือมโยงของ
ระบบเมือง ซึ่งเป็นผลจากการขยายตัวของเมืองอย่าง
รวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ ่ง แนวโน้มการเติบโตของ
ชุมชนศูนย์กลางระดับจังหวัด- อำเภอ ไม่สอดคล้องกับ
การเติบโตของชุมชนศูนย์กลางระดับจังหวัด ซึ่งจะเห็น
ได้ว่าการเติบโตของชุมชนเมืองที่เป็นชุมชนเมืองขนาด
กลางมีการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ การ
พัฒนาชุมชนเมืองที่เป็นชุมชนขนาดค่อนข้างใหญ่กลับ
ไม่สอดคล้องกับระบบชุมชนเมือง เป็นผลให้ขาดความ
เชื่อมโยงของระบบศูนย์กลางเมืองหลัก ศูนย์กลางเมือง
รอง และศูนย์กลางชุมชน โดยชุมชนศูนย์กลางระดับ
ภาคในเทศบาลนครนครราชสีมา เทศบาลนครขอนแก่น 
เทศบาลนครอุบลราชธานี และเทศบาลนครอุดรธานี มี
แนวโน้มที่จะเกิดการพัฒนาเมืองแบบการเติบโตเดี่ยว 
โดยเฉพาะเทศบาลนครขอนแก่นและเทศบาลเมืองศิลา 
ที่มีขนาดของเมืองและประชากรเติบโตสูง ปัญหาการ
อพยพย้ายถิ ่น จากทำเลที่ต ั้งของเมืองที่ม ี เส ้นทาง
เช่ือมโยงกับแหล่งงานที่สำคัญ ได้แก่ ย่านการค้า พื้นท่ี
เกษตรกรรม และย่านอุตสาหกรรม ส่งผลให้พื ้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพื้นที่รองรับกลุ่มแรงงานจาก
แหล่งงานดังกล่าว ส่งผลต่อกิจกรรมในพื้นที่ เมืองท่ีมี
ความหนาแน่นและขยายตัวออกไปอย่างรวดเร็ว สง่ผล
กระทบต่อพื้นที่เกษตรกรรม และที่โล่งว่างของเมือง มี
แนวโน้มก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที ่และ
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ความไม่เป็นระเบียบของเมือง  
ปัญหาอุทกภัย จากล ักษณะการตั้ งถ ิ่นฐานของ
ประชาชนในอดีตที่มีความผูกพันกับแหล่งน้ำ ทั้งใน
ด้านการอุปโภคบริ โภค การคมนาคมขนส่ง และ
การค้า จึงส่งผลให้มีการตั้งถิ่นฐานของ ชุมชนเมือง
กระจายตัวร ุกล ้ำพื้นที่ เกษตรกรรม และพื ้นที่ลุ ่ม 
รวมถึงการรุกล้ำแหล่งน้ำตามธรรมชาติ และการ
ก่อสร้างที่ก ีดขวางลำน้ำจากการพัฒนา เช่น การ
ก่อสร้างที่มีการเปลี่ยนแปลงระดับพื้นที่เดิม รวมถึง
ขาดการวางแผนการใช ้ที่ด ินและการจัดการด ้าน
สาธารณูปโภคที่เหมาะสม ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง 
ปัญหาสิ่งแวดล้อม ผลจากการพัฒนาโดยเน้นการเติบโต
ทางด้านเศรษฐกิจเป็นหลัก ทำให้เมือง มีการขยายตัว มี
ความต้องการพัฒนาพื ้นที่เพื่อรองรับประชากรและ
แรงงานที่เพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดปัญหาด้านทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาทรัพยากรน้ำเพื่อการ
อุปโภคบริ โภค ซึ ่งมีความต้องการจากกิ จกรรม
อุตสาหกรรม และชุมชนสูง ส่งผลต่อความขัดแย้งใน
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การบริหารจัดการ ปัญหาของเสียทั้งจากครัวเรือน
และโรงงานอุตสาหกรรม ส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำ  
ปัญหาพื้นที่รองรับการพัฒนา จากสภาพการขยายตัว
ของพื้นที่การค้าชายแดนตามนโยบาย และศักยภาพใน
การติดต่อค้าขายและคมนาคมขนส่งกับประเทศเพ่ือน
บ้าน ซึ่งเป็นตลาดสำคัญของการค้าระหว่างประเทศ 
ส่งผลให้ทิศทางการขยายตัวและความต้องการใช้
ประโยชน์ที่ดินบริเวณพื้นที่ด่านการค้า ชายแดนและ
จุดผ่อนปรนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม จาก
สภาพทางภูมิศาสตร์และลักษณะทางกายภาพของ
พื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าไม้เป็นส่วนใหญ่ รวมถึงพื้นที่สงวน
รักษาเพ่ือความมั่นคง ส่งผลให้การพัฒนาบริเวณดังกล่าว
มีข้อจ ากัด ทั้งนี้ การกำหนดพื้นที่รองรับที่เหมาะสม
และมีขอบเขตชัดเจนเป็นแนวทางหนึ่ง ในการพัฒนา
เมืองและชุมชนบริเวณดังกล่าว เพื่อให้สามารถใช้
ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ ควบคุมการ
ขยายตัวที่ไม่พึงประสงค์ ตลอดจนการเข้าสู ่ส ังคม
ผู้สูงอายุ ลักษณะโครงสร้างประชากรผู้สูงอายุของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีแนวโน้มสัดส่วนสูงขึ้นเช่นเดียว 
กับภาพรวมของประเทศ เป็นผลให้ภาระพึ่งพิงสูงขึ้น จึง
ต้องมีการเตรียมความพร้อมของรัฐเพื่อรองรับสังคม
ผู้สูงอายุ โดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนเมืองขนาดเล็กและ
ชุมชนชนบท ซึ่งมีประชากรวัยแรงงานเนื่องจากปัญหา
การอพยพย้ายถิ่นไปทำงาน ซึ่งต้องมีการจัดสวัสดิการ
และการดูแลผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น และการเตรียมตัวใน
ระยะยาว 

แนวโน้มด้านการพัฒนาเมืองและชนบทในอนาคต 
ความเชื ่อมโยงของการพัฒนาเมืองในอนาคต 

ส่งผลต่อแนวโน้มการพัฒนาเมืองและชนบทในอนาคต 
โดยสามารถแบ่งระดับการเชื่อมโยงและอิทธิพลที่ส่งผล
ต่อการพัฒนาพ้ืนท่ี ดังนี ้

(1) การเชื่อมโยงการพัฒนากับประเทศเพื่อน
บ้าน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือม ีความเชื ่อมโยงกับ       
อนุภูมิภาค GMS PBGEC และ AEC ซึ่งส่งผลให้มีบทบาท
หลักการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 
เชื ่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ โดยมีบทบาทด้านโลจิสติกส์เพื่อเชื่อมโยงการค้า 
การบริการ และการลงทุน เป็นศูนย์กลางการกระจาย
ความเจริญไปสู่ภูมิภาค ตามแนวเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ
แนว EWEC และ EWEC 2 และสะพานมิตรภาพเชื่อมโยง
ระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน 3 แห่ง ได้แก่ สะพานมิตรภาพ
ไทย-ลาวแห่งที่ 1 (หนองคาย-เวียงจันทน์) สะพานมิตรภาพ
ไทย-ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) และผ่าน
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม-แขวงคำ

ม่วน) ทำให้สามารถเชื่อมต่อไปยัง สปป.ลาว เวียดนาม 
และจีนตอนใต้ และการพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานตาม
นโยบายการเชื ่อมโยงระบบการขนส่งในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ 3 แห่ง ได้แก่ เขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร เขต
เศรษฐกิจพิเศษหนองคาย และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
นครพนม จึงคาดว่าทม.มุกดาหาร ทม.หนองคาย และ 
ทม.นครพนม จะมีบทบาทในการพัฒนาเป็นประตูการค้า
และศูนย์กลางโลจิสติกส์เชื่อมโยงระหว่างประเทศเพื่อน
บ้าน และเป็นชุมชนศูนย์กลางระดับภาคในอนาคต  

(2) การเชื่อมโยงกิจกรรมการพัฒนาระหว่าง
ภาค การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นฐานการ
ผลิตด้านเกษตรกรรม ยกระดับการผลิตและการสร้าง
มูลค่าเพิ่ม โดยใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคม
ขนส่งที่เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาเมือง 
และขยายฐานเศรษฐกิจใหม่ๆ ของภาค โดยสร้างความ
เข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเสริมศักยภาพ
ของโครงสร้างพื้นฐานและเมือง และเชื่อมโยงเศรษฐกิจ
ระหว่างภาคและประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาค โดยมีเทศบาล
นครนครราชสีมา และเทศบาลนครขอนแก่น เป็นเมือง
ศูนย์กลางหลักในระดับภาคเพื่อรองรับศูนย์กลางการค้า
บริการ ธุรกิจบริการสุขภาพ บริการการศึกษา ธุรกิจดิจิทัล 
การคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกับศูนย์กลาง
ระดับภาค ได้แก่ เทศบาลนครสกลนคร และเทศบาลเมือง
มหาสารคาม และเชื ่อมโยงกับชุมชนศูนย์กลางระดับ
จังหวัด-อำเภอ ได้แก่ เทศบาลเมืองสุรินทร์ เทศบาลเมือง
ศรีสะเกษ เทศบาลเมืองชัยภูมิ เทศบาลเมืองหนองคาย 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และเทศบาล
เมืองมุกดาหาร ซึ ่งเป็นเมืองที ่เติบโตและมีบทบาทใน
อนาคตต่อไป 

(3) การเชื ่อมโยงกลุ่มพื้นที่เมืองและชนบท
ภายในภาค มีแนวทางการพัฒนามาจากการสร้างความ
เข้มแข็งศักยภาพของฐานเศรษฐกิจในพื้นที่ พัฒนาพื้นที่
ทุ่งกุลาร้องไห้ให้เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง 
ในพื้นที่จังหวัดยโสธร สุรินทร์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และ
ศร ีสะเกษ โดยปรับกระบวนการผลิต ให ้อย ู ่ภายใต้
มาตรฐานเกษตรปลอดภัย พัฒนาห่วงโซ่เกษตรอินทรีย์ให้
ครอบคลุมทุกข้ันตอนการผลิต พร้อมท้ังขยายพื้นที่เกษตร
อินทรีย์ ควบคู ่กับการพัฒนาแหล่งน้ำ การฟื ้นฟูและ
อนุรักษ์ป่าไม้ในพื้นที่ป่าต้นน้ำ ควบคู่กับการส่งเสริมการ
พัฒนากลุ่มท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
(เลย อ ุดรธานี  หนองบ ัวลำภู  หนองคาย ขอนแก่น 
กาฬส ินธุ์ )  แหล ่งท ่องเที ่ยวว ิถ ีช ีว ิตล ุ ่มน้ ำโขง (เลย 
หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อุบลราชธานี และ
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สกลนคร) และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (เลย ชัยภูมิ) 
จึงคาดว่าการพัฒนาพื้นที่ชุมชนเมืองในศูนย์กลางระดับ
อำเภอและชุมชนศูนย์กลางระดับท้องถิ่น จะมีอิทธิพลและ
แนวโน้มการเติบโตแบบยั่งยืน  

ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของเมืองในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีปัจจัยดังต่อไปนี้  

(1) นโยบายของร ัฐในการกำหนดทิศ
ทางการพัฒนา  และส่งเสร ิมบทบาทของพื ้นท ี ่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ในบริเวณต่าง ๆ เพื ่อเป็นประตู
การค้าเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะในกลุ่ม
ประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ส่งผลต่อการพัฒนา
บทบาทเมืองหลักเพื่อการค้าการบริการ และคมนาคม
ขนส่ง และพื้นที่ด่านการค้าชายแดน ส่งผลให้เกิดพื้นที่ 
ย่านกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการค้า และคมนาคมขนส่งเพื่อ
รองรับกิจกรรมต่าง ๆ เพิ่มขึ้นทั้งเมืองศูนย์กลางหลักของ
จังหวัด และในพื้นที่บริเวณด่านการค้าชายแดน 

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

(3) ปัจจ ัยทางด้านกายภาพ  ส่งผลต่อ
ทิศทาง และแนวโน้มการขยายตัวของย่านชุมชนและ
แหล่งกิจกรรมที่มีศักยภาพออกไปโดยรอบเขตชุมชนเมือง
หลัก และตามแนวเส้นทางคมนาคมขนส่งระหว่างเมือง
ศูนย์กลางหลักกับพื ้นที ่โดยรอบ ทั ้งเพื ่อการอยู ่อาศัย 
พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม โดยมีปัจจัยหลักจาก
ศักยภาพของกิจกรรม และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่ี
มีประสิทธิภาพ 

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

(5) ปัจจ ัยทางด้านโครงสร ้างพื ้นฐาน 
โดยเฉพาะเส้นทางคมนาคมขนส่ง ซึ่งส่งผลต่อการเข้าถึง
การบร ิการและแหล่งงาน ทั ้งน ี ้การพัฒนาโครงข่าย
เส้นทางคมนาคมในพื้นที่เมืองหลักต่าง ๆ มีแนวโน้มการ
พัฒนาโครงข่ายหลักเพื ่อส่งเสริมการเชื ่อมโยงแหล่ง
กิจกรรม และพื้นที่การค้าชายแดน ในขณะที่โครงข่ายสาย
ย่อยได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น และปรับปรุงเพื่อบรรเทาปัญหา
การจราจรบนเส้นทางหลัก โดยเฉพาะในเขตเมืองหลัก และ

พื้นที่ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งในการเพิ่มศักยภาพพื้นท่ี
บริเวณต่าง ๆ ทั้งภายในและรอบเขตเมืองหลัก 
อย่างไรก็ตาม รูปแบบการขยายตัวของชุมชนเมืองหลัก
ออกไปยังพื้นที่ต่อเนื ่องโดยรอบ โดยมีทิศทางขยายตัว
ออกไปตามแนวเส้นทางคมนาคมมากข้ึน ส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อรองรับการอยู่อาศัย 
และย่านชุมชนเพิ่มขึ้น ซึ่งมีแนวโน้มก่อให้เกิดความขัดแย้ง
จากการใช้ประโยชน์ที่ดินดังกล่าว ปัญหามลภาวะ และ
ความเสื ่อมโทรมของสภาพแวดล้อม ในขณะที ่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถบริหารจัดการ และพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานได้อย่างเพียงพอ ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
และสภาพแวดล้อมชุมชนได้ในอนาคต 

การติดตามสถานการณ์ด้านการพัฒนาเมืองและชนบท
เปรียบเทียบกับผังภาค 2600 

การติดตามด้านเป้าหมาย 
เป้าหมาย : การขยายตัวเติบโตของระบบเมือง

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ประกอบกับแนวโน้มการขยายตัวของเมือง 

โครงการพัฒนาภาครัฐ การลงทุนของเอกชน ศักยภาพ
และความพร้อมของเมือง ขนาดและบทบาท เขตอิทธิพล
จากการให้บริการของเมือง จึงจัดเมืองออกเป็น 4 ลำดับ 
ดังนี ้

- เมืองลำดับ 1 เป็นเมืองขนาดใหญ่ มี
ศักยภาพในการพัฒนาเป็นศูนย์กลางหลักของภาค  

- เม ืองลำด ับ 2 เป ็นเม ืองขนาดใหญ่
รองรับเมืองลำดับ 1 มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นศูนย์ 
กลางให้บริการระดับรองของภาค มีบทบาทเป็นศูนย์กลาง
บริหารราชการระดับจังหวัดขนาดใหญ่ เป็นแหล่งงานด้าน
อุตสาหกรรมและการบริการ  

- เมืองลำดับ 3 เป็นเมืองศูนย์กลางระดับ
อำเภอ ที่มีศักยภาพในการให้บริการระหว่างอำเภอภายใน
จังหวัด หรือในอำเภอในจังหวัดใกล้เคียง  

- เมืองลำดับ 4 เป็นเมืองมีศักยภาพใน
การให้บริการในเขตอิทธิพลไม่ไกลนัก เป็นศูนย์กลาง
ระดับอำเภอภายในจังหวัด  

- ชุมชนชนบท เป็นชุมชนขนาดเล็ก ที่
ให้บริการขั้นพื้นฐานเพื่อการอยู่อาศัยเป็นแหล่งรวบรวม
ผลผลิตและบริการแก่พ้ืนท่ีเกษตรกรรมรอบนอก 

แนวคิดของนโยบายนี้มีความสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบันในบางส่วน ถึงแม้ว่าการพัฒนาระบบ
เมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะเป็นไปตามนโยบาย
และวิสัยทัศน์ของแต่ละจังหวัด มีความสัมพันธ์ต่อกันทั้ง
ภายในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พื้นที่ส่งเสริมเศรษฐกิจ 
และพื้นที่ที่มีกิจกรรมสำคัญ แต่สำหรับการขยายตัวของ
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เมือง ประชากร และกิจกรรม จะยังคงเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องตามการเติบโตตามธรรมชาติ 

- ขนาดของเม ือง เป ็นไปตามจำนวน
ประชากรที่สมดุลกับขีดความสามารถในการรองรับของ
พื้นที ่

- ชุมชนชนบทในปริมณฑลของเมือง มี
บทบาทในการเป็นศูนย์กลางบริการแก่พื้นที่เกษตรกรรม
โดยรอบ แต่ยังคงขาดความเชื่อมโยงกับชุมชนเมือง และ
ระบบเมืองด้วยโครงข่ายคมนาคมที ่สะดวก รวดเร็ว 
ประหยัดพลังงาน 

 การติดตามด้านนโยบาย 
นโยบาย : พัฒนาเมืองและการเชื่อมโยง 
นโยบายการพัฒนาเมืองแบบกลุ่มเมืองตาม

บทบาทและศักยภาพ 
- พัฒนากลุ่มเมืองศูนย์กลางหลัก 

(Core Cluster) เป็นกลุ่มการพัฒนาที่เชื ่อมโยงระหว่าง
ภาคเป็นศูนย์กลางหลักของภาค 

- พัฒนากล ุ ่ม เม ืองศ ูนย ์กลาง
บริการ (Service Cluster) เป็นกลุ่มสนับสนุนการพัฒนา
เมืองหลักของภาค และเชื่อมโยงสู่การพัฒนาพื้นที่ชนบท 
กลุ่มชุมชนศูนย์กลางบริการ 

- พัฒนากลุ่มเมืองศูนย์กลางระดับ
อำเภอและชนบท 

มีการพัฒนาเมืองศูนย์กลางหลักของ
ภาค คือ  

- เมืองนครราชสีมา ทำหน้าที่เป็น
ศูนย์กลางหลักของภาค เชื่อมโยงระหว่างเมืองหลักในภาค
ต่างๆ และกรุงเทพฯ  

- เมืองขอนแก่น ทำหน้าที ่เป็น
ศูนย์กลางหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  

ผลจากการพัฒนาทั้งในด้านเศรษฐกิจ 
สังคมและโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนการค้าชายแดน ทำ
ให้ศูนย์กลางหลักของภาคเพิ่มขึ้นอีก 2 แห่ง  

- เมืองอุดรธานี ทำหน้าที่เป็นศูนย์ 
กลางหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนควบคู่กับ
เมืองหนองคายที่เป็นประตูชายแดน  

- เมืองอุบลราชธานี ทำหน้าที่เป็น
ศูนย์กลางหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างด้าน
การเกษตร การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การค้าและบริการ 
และเป็นเมืองในพื ้นที ่พิเศษการค้าชายแดนแม่น้ำโขง
ร่วมกับมุกดาหารและนครพนม  

- การพัฒนากลุ ่มเมืองศูนย์กลาง
ระดับอำเภอและชนบทศูนย์กลางบริหาร การบริการด้าน
เศรษฐกิจ ส ังคม และการเกษตรในพื ้นที ่  เป ็นกลุ่ม
ศูนย์กลางเดิมที่มีศักยภาพอยู่แล้วและสามารถเชื่อมโยง

เมืองใกล้เคียงโดยรอบซึ่งทำให้เกิดการขยายตัวในระยะ
ต่อไป 

- ศูนย์กลางบริการพื้นที่เกษตรและ
ชุมชนชนบทในพื้นที่ส่งเสริมการเกษตรและอุตสาหกรรม 
มีชุมชนศูนย์กลางเพิ่มขึ้น ทั้งโดยการตั้งถิ่นฐานใหม่และ
การขยายตัวของชุมชนชนบทเดิม เพื่อทำหน้าที่ให้บริการ
แก่ประชาชนในภาคเกษตรและอุตสาหกรรมที่ขยายตัว
เพิ่มขึ้น 

- ผลจากการพัฒนาเมืองหลักและ
เมืองในกลุ่มเมืองหลักจะทำให้กลุ่มเมืองในภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือตอนบน กลุ่มเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่างมีความสมดุล และเชื่อมโยงทั้งภายในภาคและ
ระหว่างภาค รวมทั้งชุมชนตามแนวชายแดนในประเทศ
เพื่อนบ้าน 

นโยบายการพัฒนาระบบเมืองขนาดกลาง
และเครือข่ายชนบท เน้นวางและจัดทำผังเมืองในเมือง
ศูนย์กลางหลัก เมืองศูนย์กลางรองและเมืองในกลุ่ม เพื่อ
กำกับการเติบโตของเมืองให้อยู่ในขนาดที่เหมาะสม จัด
ระเบียบการใช้ที่ดิน ให้การเติบโตและการพัฒนาภายใน
พื้นที่เมืองเป็นไปอย่างมีแผน เหมาะสมกับศักยภาพและ
เป้าหมายการพัฒนาที ่กำหนดโดยไม่ทำลายทรัพยากร 
ธรรมชาติ และพัฒนากลุ่มเมืองเชื่อมโยงกับชนบท และ
เชื่อมโยงระหว่างเมืองในลักษณะเครือข่าย 

มีการวางและจัดทำผังเมือง จะทำในทุกระดับ
ต่อเนื่องจากผังภาค คือ ผังเมืองรวมระดับจังหวัด ผังเมือง
รวมระดับชุมชน และผังพัฒนาพ้ืนท่ีเฉพาะ  

- ผังเมืองรวมระดับจังหวัด จะมีความสอดคล้อง
กับผังภาค ทั้งในเรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดิน ระบบเมือง
และชนบทภายในจังหวัดและระหว่างจังหวัด โครงสร้าง
พื ้นฐานและบริการสาธารณะ การใช้ประโยชน์ที ่ดิน
จำแนกประเภทเป็นเขตพื้นที่สงวน เขตพื้นที่อนุรักษ์ และ
เขตพื้นท่ีการพัฒนา 

- พัฒนากลุ ่มเมืองเชื ่อมโยงกับชนบท และ
เชื่อมโยงระหว่างเมืองในลักษณะเครือข่าย โดยพึ่งพากัน
ในด้านโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจและสังคม 

นโยบาย : การพัฒนาชุมชนชนบท  การพัฒนา
เครือข่ายกลุ่มพื้นที่เมือง–ชนบทอย่างยั่งยืน 

- กลุ่มนครราชสมีา สุรินทร์ บุรีรมัย ์ชัยภูมิ 
- กลุ่มขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ ์
- กลุ่มเมืองอุดรธานี หนองคาย เลย และ

หนองบัวลำภ ู
- กลุ่มเมืองอุบลราชธานี ยโสธร ศรสีะเกษ และ

อำนาจเจรญิ 
- กลุ่มเมืองมุกดาหาร นครพนม และสกลนคร 
มีความสอดคล้องกับปัจจุบันคือ เกิดการพัฒนา

ชนบทให้เกิดความสมดุลกับการพัฒนาเมือง เช่น พัฒนา
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สาธารณูปโภคสาธารณูปการ สิ่งอำนวยความสะดวกและ
ความจำเป็นขั้นพื้นฐาน สำหรับการอยู่อาศัยในชุมชนและ
การประกอบอาชีพในพื้นที่เกษตรกรรมจะทำให้การตั้งถิ่น
ฐานชุมชนมีความมั่นคง 

- การพัฒนาชนบทสามารถเพิ ่มผลผลิตการ 
เกษตรด้วยการปรับปรุงเทคโนโลยีทางการผลิตแทนการ
ขยายพื้นที่เพาะปลูก เพื่อลดการขยายตัวของชุมชนเข้าไป
ตั้งถิ่นฐานทำลายพื้นที่ที่มีคุณค่าทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการมีงานทำด้านการท่องเที่ยว
และอุตสาหกรรมต่อเนื่องเกษตร ช่วยลดการอพยพเขา้ไป
ทำงานในเมือง และการเพิ ่มผลผลิตด้วยการพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิตแทนการขยายพื้นที่จะส่งผลให้เมืองมี
การเติบโตทางเศรษฐกิจทำหน้าที ่เป็นศูนย์กลางการ
ให้บริการแก่ชนบททำ 

- กลุ่มเมืองต่าง ๆ เป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัดให้
เป็นศูนย์กลางของพื้นที่โดยรอบ มีบทบาทด้านการค้า การ
บริการ การศึกษา การแพทย์และสาธารณสุข 

- การคมนาคมขนส่ง การปศุส ัตว์ การผลิต
พลังงานทดแทน ศูนย์การวิจ ัยค้นคว้า ด้านการผลิต
อุตสาหกรรมเกษตร พืชผักผลไม้เมืองหนาว การท่องเที่ยว
เชิงธรรมชาติ การขนส่งเชื ่อมโยงระบบโลจิสติกส์ และ
เมืองหน้าด่านชายแดน 

เมื่อการพัฒนาชนบทสามารถเพิ่มผลผลผลิต
การเกษตรด้วยการปรับปรุงเทคโนโลยีทางการผลิตแล้ว 
สิ่งสำคัญ อีกประการคือ การเชื่อมโยงกลุ่มพื้นที่เกษตร 
และการเชื่อมโยงกลุ่มเครือข่ายเกษตรกร เพื่อให้เกิดการ
ประสานรองรับการพัฒนาช่องทางการตลาดอย่างพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นให้เกิดความสะดวก 

 
3.6  การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ภาคตะว ันออกเฉ ียงเหน ือม ี เน ื ้อท ี ่จำนวน 
168,752.60 ตารางกิโลเมตร โดยการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
พ.ศ. 2545 พบว่า พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม 
จำนวน 107,266.93 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 
63.54 ของพื้นที่ทั้งหมด รองลงมาคือ พื้นที่ป่าไม้ จำนวน 
48,911.72 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 29.03 พื้นที่
อื่น ๆ จำนวน 5,947.03 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 
3.52 พื ้นที ่ช ุมชนและสิ ่งปลูกสร้าง จำนวน 3,743.51 
ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 2.22 พื ้นที ่แหล่งน้ำ 
จำนวน 2,832.23 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 1.68 
และพื้นที่อุตสาหกรรมและคลังสินค้าเป็นจำนวนน้อยที่สุด 
จำนวน 11.18 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 0.01 
ตามลำดับ ซึ่งส่วนใหญ่พื้นที่ชุมชนเมืองและสิ่งปลูกสร้าง
จะกระจุกตัวอยู ่ในเขตเมืองของจั งหวัดนครราชสีมา 
ขอนแก่น อุดรธานี สกลนคร นครพนม และกระจายตัว
ประปรายตามแนวถนนสายหลักของภาค พื้นที่ป่าไม้ตั้งอยู่

ขอบโดยรอบและตอนกลางของภาค ซึ ่งเป็นเขตแนว
เทือกเขา ได้แก่ เทือกเขาเพชรบูรณ์ตะวันออกและทิวเขา
พังเหย วางตัวอยู่ด้านตะวันตกของภาค ได้แก่ จังหวัด
นครราชสีมา ชัยภูมิ เลย เทือกเขาสันกำแพงและเทือกเขา
พนมดงร ัก วางต ัวด ้านใต ้ของภาค ได ้แก ่  จ ั งหวัด
นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และเทือกเขา    
ภูพานวางตัวตอนกลางค่อนไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ได้แก่ จังหวัดสกลนคร มุกดาหาร ซึ ่งเป็นแนว
เทือกเขาที่แบ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือออกเป็นที่ราบ 2 
บริเวณใหญ่ คือ ที่ราบสกลนคร (แอ่งสกลนคร) และที่ราบ
โคราช (แอ่งโคราช) และแหล่งน้ำธรรมชาติ พบบริเวณ
จ ังหว ัดนครราชส ีมา บ ุร ี ร ัมย ์  ส ุร ินทร ์  ศร ีสะเกษ 
อุบลราชธานี ขอนแก่น อุดรธานี สกลนคร กาฬสินธุ์ โดย
พื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่อุตสาหกรรมและคลังสินค้า 
กระจายอยู่ในทุกจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
 การใช้ประโยชน์ที ่ด ินของภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2559 เมื่อ
เปรียบเทียบกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2545 พบว่า
อัตราการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินในแต่ละช่วงปี
ม ีการเปล ี ่ยนแปลงตามนโยบายภาคร ัฐท ี ่ช ี ้นำการ
ขับเคลื่อนประเทศผ่านแผนพัฒนาและโครงการต่าง ๆ 
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงแบ่งตามช่วงเวลาดังนี้  

การใช้ประโยชน์ท ี ่ด ินของภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือใน พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2559 
เมื ่อเปรียบเทียบกับการใช้ประโยชน์ที ่ดิน พ.ศ.  2545 
พบว่า 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น
อย่างเห็นได้ชัด ตั้งแต่ พ.ศ. 2545-2559 นั้น อันดับแรก 
ค ือ พ ื ้นท ี ่อ ุตสาหกรรมและคลังส ินค ้า ม ีอ ัตราการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ช่วง พ.ศ. 2545-2550 
เท่ากับร้อยละ 257.84 ช่วง พ.ศ. 2545-2555 เท่ากับร้อย
ละ 205.68 และช่วง พ.ศ. 2545-2559 เท่ากับร้อยละ 
165.58 รองลงมา คือ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง มี
อัตราการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที ่ดิน ช่วง พ.ศ. 
2545-2550 เท่ากับ 15.46 ช่วง พ.ศ. 2545-2555 เท่ากับ 
8.65 และช่วง พ.ศ. 2545-2559 เท่ากับ 6.48 พื้นที่แหล่ง
น้ำ มีอัตราการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที ่ดิน ช่วง 
พ.ศ. 2545-2550 เท่ากับ 12.59 ช่วง พ.ศ. 2545-2555 
เท่ากับ 7.70 และช่วง พ.ศ. 2545-2559 เท่ากับ 5.37 
และพื้นที่เกษตรกรรม มีอัตราการเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดิน ช่วง พ.ศ. 2545-2550 เท่ากับ 2.02 ช่วง 
พ.ศ. 2545-2555 เท่ากับ 1.11 และช่วง พ.ศ. 2545-
2559 เท่ากับ 0.82  
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  การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที ่ดินภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือในระยะ 14 ปี (2545-2559) ซึ่งมี
ช่วงที่ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศ ทำ
ให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภูมิภาคที ่โครงสร้าง 
ทางเศรษฐกิจของภาคปรับตัวเข้าสู ่ภาคการเกษตรมาก
ยิ่งขึ ้น ทำให้สัดส่วนการใช้ประโยชน์พื ้นที่เกษตรกรรม
ค่อนข้างมาก เพราะเป็นพื้นที่ภาคที่มีขนาดใหญ่ มีลักษณะ
ภูมิประเทศ คุณสมบัติดิน ที่เหมาะสมในการเพาะปลูกพืช
พรรณได้หลากหลายประเภท นับตั้งแต่ข้าว พืชอาหาร
สัตว์ พืชพลังงาน พืชสวนยืนต้น ผักผลไม้ ทำให้สามารถ
ผลิตส ินค้าทางการเกษตรที ่ม ีความหลากหลายและ
ปริมาณผลผลิตจำนวนมาก โดยบริเวณที่ปลูกข้าวที่สำคัญ
ของภาค เช่น บริเวณแอ่งโคราช ทุ่งกุลาร้องไห้ เขตตดิต่อ
ระหว่างจังหวัดนครราชสีมา ร้อยเอ็ด และสุรินทร์ มีการ
ลงทุนและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่บุกเบิกเข้ามาในพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อเนื ่องมาตั้งแต่แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับต่าง ๆ ส่งผลให้เกิดการ
ขยายตัวของกลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้วัตถุดิบจากการเกษตร
ในพื้นที่ ความได้เปรียบเชิงทำเลที่ตั้งและการคมนาคม
ขนส่ง ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสามารถเชื่อมโยง
การกระจายสินค้าทางการเกษตรระหว่าง 4 ภูมิภาคเข้า
ด้วยกัน คือ กรุงเทพมหานคร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และภาค
ตะวันออก รวมทั้งภูมิภาคอินโดจีน ผ่านสปป.ลาว  

ศักยภาพของการใช้ประโยชน์ที่ดนิ 
พิจารณาจากแบบจำลอง LCM ที่ใช้ปัจจัยต่าง ๆ 

จำนวน 42 ชั ้นข้อมูล (นั ้นพื้นที่มีศักยภาพมากจะมีค่า
เท่ากับ 1 หรือใกล้ 1 ในขณะที่พื้นที่มีศักยภาพน้อยจะมี
ค่าเท่ากับ 0 หรือใกล้ 0) พบว่าพื้นที่ความเหมาะสมเพื่อ
เกษตรกรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีค่าอยู่ระหว่าง 
0-1 พบพื้นที่เหมาะสมสูงสุดบริเวณตอนกลางของจังหวัด
นครราชสีมา เป ็นพื ้นที ่ท ี ่ เหมาะสมกับการปล ูกมัน
สำปะหลัง และอ้อยโรงงาน และอยู่โดยรอบพื้นที่ท่ีมีระดับ
ความสูงเชิงเลข (DEM) ซึ่งเป็นบริเวณที่ราบเนินตะกอน
รูปพัด (Alluvial fan) ที่เกิดจากทางน้ำไหลจากหุบเขาลง
สู่พื้นราบ ได้แก่ จังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ อุบลราชธานี เป็น
พื้นที่ที่เหมาะสมกับการปลูกข้าว จังหวัดยโสธร ชัยภูมิ 
อำนาจเจร ิญ บ ึงกาฬ หนองบ ัวลำภู อ ุดรธาน ี เลย 
กาฬสินธุ ์ นครพนม มุกดาหาร  และบริเวณที่ราบแอ่ง
สกลนครและแอ่งโคราช ซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรกรรมดั้งเดิม
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส ่วนพื ้นที ่ท ี ่ม ีความ
เหมาะสมเพื่อชุมชนและสิ่งปลูกสร้างของภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ มีค่าอยู่ระหว่าง 0-1 พบพื้นที่เหมาะสมสูงสุด
กระจุกตัวอยู่บริเวณแอ่งโคราชและแอ่งสกลนคร ตลอดจน
แม่น้ำสายหลักของภาค และกระจุกตัวมากบริเวณด้าน

ตะวันตกเฉียงใต้ของนครราชสีมา (อำเภอนครราชสีมา 
อำเภอปักธงชัย) ด้านใต้ของบุรีรัมย์ (อำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
อำเภอบ้านกรวด) สุรินทร์ (อำเภอสนม อำเภอศีขรภูมิ) 
ด้านตะวันออกติดแม่น้ำโขงของอำนาจเจริญ (อำเภอลือ
อำนาจเจริญ) และบึงกาฬ (อำเภอบึงโขงหลง) ด้านเหนือ
ของขอนแก่นเช ื ่อมต ่อด ้านตะว ันออกเฉ ียงใต ้ของ
หนองบัวลำภูต่อเนื่องถึงจังหวัดเลย และพื้นที่ที่มีความ
เหมาะสมเพื ่ออ ุตสาหกรรมและคลังส ินค้าของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีค ่าอยู ่ระหว่าง 0-1 พบพื ้นที่
เหมาะสมบริเวณด้านตะวันตกเฉียงใต้ของนครราชสีมา 
เป็นพื ้นที่อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรม
อาหาร อุตสาหกรรมผ้าไหมและสิง่ทอ ต่อจากสระบุรี และ
ตามแนวเส้นทางคมนาคมสายหลักของบุรีรัมย์ สุรินทร์ 
ด้านตะวันออกของชัยภูมิ เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมรอง เพื่อ
รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการผลิต ต่อเนื่องด้าน
ใต้ของขอนแก่น ต่อเนื่องถึงอุดรธานี เลย และตลอดริม
แม่น้ำโขงของหนองคาย 

ปัญหาและข้อจำกัด 
การใช้ประโยชน์ที ่ดินของภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือนั้น พบความเหมาะสมของพื้นที่ส่วนใหญ่เป็น
พื้นที่เกษตรกรรมและพื้นท่ีป่าไม้ รองลงมาคือ พื้นที่ชุมชน
และสิ่งปลูกสร้าง พื้นที่อุตสาหกรรมและคลังสินค้า ด้วย
ปัจจัยสภาพภูมิประเทศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มี
แนวเทือกเขาทางด้านตะวันตกและด้านใต้ของภาค พื้นที่
ค่อย ๆ ลาดลงสู่ทางด้านตะวันออกซึ่งมีแม่น้ำโขง รวมถึง
การมีเทือกเขาภูพานอยู่ตอนกลางของภาค ทำให้บริเวณ
พื้นที่ราบของภาคตะวันออกเฉียงเหนือแบ่งออกเป็น 2 
ส่วน คือ ที่ราบโคราช (แอ่งโคราช) และที่ราบสกลนคร 
(แอ่งสกลนคร) มีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ คือแม่น้ำชี
และแม่น้ำมูล ซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญของภาค อีกทั้งภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือยังเป็นภูมิภาคที่เป็นประตูสู่อาเซียน
ด้านตะวันออก เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านคือ สปป.ลาว 
และกัมพูชา ส่งผลให้พ้ืนท่ีป่าไม้ และพื้นที่เกษตรกรรมมัก
ถูกเปลี ่ยนเป็นพื ้นที ่ช ุมชนและสิ ่งปลูกสร้าง เส้นทาง
คมนาคมขนส่งเป็นหลัก และพัฒนาเพื่อพื้นที่อุตสาหกรรม
และคลังสินค้า และเชื่อมโยงด้านตะวันตกของภาคเข้ากับ
ภาคกลางของประเทศ 
  เมื่อนำปัจจัยต่าง ๆ มาพิจารณาร่วมกับนโยบาย 
แผน และย ุทธศาสตร ์ของการพ ัฒนาภาคตะว ันออก 
เฉียงเหนือ พบว่า พื้นที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือต่อไปในอนาคต ล้วนกระจุกตัว 
อยู่บริเวณพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างเดิม โดยเฉพาะ
จังหวัดขนาดใหญ่ที ่สำคัญของภาค ได้แก่ นครราชสีมา 
อุบลราชธานี บึงกาฬ ขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย 
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นครพนม มุกดาหาร รวมถึงจังหวัดที่มีพื้นที่ติดแม่น้ำโขง 
และกระจายตัวตามแนวเส้นทางคมนาคมขนส่งต่าง ๆ 
โดยเฉพาะบริเวณที่เป็นแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันตก-
ตะว ันออก (East-West Corridor) และแนวระเบ ียง
เศรษฐกิจภาคกลาง (Central Corridor) จนมีการกำหนด
เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษถึง  5 พื ้นที ่  ๆ เช ื ่อมต่อกับ      
สปป.ลาว (หนองคาย อุบลราชธานี บึงกาฬ นครพนม 
มุกดาหาร) แต่ละเขตเศรษฐกิจมีขอบเขตพื้นท่ีเช่ือมต่อกัน 
และมีบทบาทหน้าที่ที่กำหนดให้แตกต่างกัน โดยจังหวัด
หนองคายมีบทบาทเพื่อเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ บึงกาฬมี
บทบาทเพื่อลดการเชื่อมต่อภูมิภาคอาเซียนกับสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน นครพนมมีบทบาทเพื่อเชื่อมโยงเวียดนาม
ตอนเหนือผ ่าน สปป.ลาว ม ุกดาหารม ีบทบาทเพื่อ
เชื่อมโยงเวียดนามตอนกลางและสาธารณรัฐประชาชนจีน
ตอนใต้ และอุบลราชธานีมีบทบาทเพื่อเป็นศูนย์กลางการ
ท่องเที ่ยว การค้า การขนส่งกับเวียดนามตอนใต้และ
กัมพูชา ส่งผลให้เกิดการผลักดันให้เกิดการยกระดับจุด
ผ่อนปรนเป็นจุดผ่านแดนถาวร และพัฒนาด่านถาวรให้ได้
มาตรฐานมากขึ ้น ส่วนกลุ ่มจังหวัด (Cluster) ได้แก่ 
จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ชัยภูมิ สนับสนุนให้
เป ็นศ ูนย ์ กลางอ ุตสาหกรรม  การขนส ่ ง  การค้ า 
อ ุตสาหกรรมแปรร ูป ส ิ ่งทอ ชิ ้นส ่วนยานยนต์  การ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและศิลปวัฒนธรรม บริเวณจังหวัด    
ศรีสะเกษ อุบลราชธานี สนับสนุนให้เป็นศูนย์กลางสินค้า
เกษตรพื้นบ้านและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม บริเวณ
จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ ส่งเสริม
ให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว การบริการระดับภาค 
การศึกษา สาธารณสุข การขนส่ง พลังงานทดแถน บริเวณ
จังหวัดหนองบัวลำภู อุดรธานี เลย ส่งเสริมสนับสนุนให้
เป็นประตูเชื ่อมต่อประเทศเพื ่อนบ้าน ศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยว ตลาดสินค้าเกษตร 

 ทั ้งนี ้ ข้อจำกัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยส่วนใหญ่ที่พบ ได้แก่ ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินผิด
ประเภทโดยเฉพาะพื ้นที ่ป่าไม้และพื ้นเกษตรกรรมถูก
เปลี่ยนแปลงเป็นการใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภทอื่น การเข้า
มาของต่างชาติ ที ่อาจส่งผลต่อการถือครองทรัพย์สินใน 
พื ้นท ี ่  โดยเฉพาะพ ื ้นท ี ่ซ ึ ่ งคาบเก ี ่ยวก ับเขตป่ าตาม 
กฎหมาย เช่น จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดขอนแก่น จังหวัด
อุบลราชธานี จังหวัดมุกดาหาร การประสบปัญหาภัยแล้ง 
โดมหินเกลือ ซึ่งส่งผลให้ปริมาณผลผลิตและคุณภาพของ
ผลผลิตไม่ได้มาตรฐาน ไม่คุ้มกับการลงทุน ได้ผลตอบแทน
น้อย ประกอบกับเส้นทางคมนาคมขนส่งทางรถไฟ ยังไม่
ครอบคลุมและเช่ือมโยงเป็นโครงข่ายท้ังภาค เป็นอุปสรรค
ในการสนับสนุนและพัฒนาจังหวัดที่อยู่ตอนกลางของภาค 

ทำให้พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง พื้นที่อุตสาหกรรมและ
คลังสินค้า และพื้นที่เกษตรกรรมมีแนวโน้มการขยายตัว
บริเวณขอบของภาค ดังนั ้น การวางแผนพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จำเป็นต้องมีการจัดการทรัพยากร
น้ำ โครงข่ายคมนาคมขนส่ง ให ้เหมาะสม กระจาย
เชื ่อมโยงทั ้งภาค และสอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ 
จำเป็นต้องมีการนำมาตรการทางผังเมืองมาร่วมในการ
พัฒนาอย่างเคร่งครัด เพื ่อไม่ให้เกิดการรุกล้ำและส่ง
ผลกระทบต่อพื้นที่ท่ีมีความอ่อนไหวต่าง ๆ ได้แก่ พื้นที่ป่า
ไม้ พื้นที่ลุ่มน้ำ พื้นที่ชุ่มน้ำ พ้ืนท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อม พื้นที่
มรดกโลก และให้มีการใช้ประโยชน์ในพื้นที่เดิมและพื้นท่ี
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นแบบเข้มข้น ให้เต็มสมรรถนะ
ของพื้นที่ทดแทนการขยายขนาดพื้นที่เพิ่ม พัฒนาจุดผา่น
แดนถาวรให้ได้มาตรฐานสากลเพื ่อรองรับประชาคม
อาเซียน และเพื่อการพัฒนาต่อไปในอนาคต 
 การติดตามสถานการณ์ด้านการใช้ประโยชน์
ที่ดินเปรียบเทียบกับผังภาค 2600  
 การติดตามด้านเป้าหมาย 

เป้าหมาย : การใช้ประโยชน์ที่ดินชุมชนและสิ่ง
ปลูกสร้าง 

เนื่องจากพื้นที่ชุมชนเมืองและสิ่งปลูกสร้างของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
และเพิ ่มมากกว่าปีเป้าหมาย พ.ศ. 2600 ตั ้งแต่ พ.ศ. 
2555 ซึ่งใน พ.ศ. 2579 มีพื้นที่เพิ่มมากกว่า 1.8 เท่าของ
ปีเป้าหมาย โดยเกิดจากเกิดจากปัจจัยภายนอก ได้แก่ 
โครงการความร่วมมือ GMS, ACMECS, WTO, โครงการ
พัฒนาของประเทศเพื่อนบ้าน (สปป.ลาว และกัมพูชา) 
อาทิเช่น โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมโยงกับสะพานข้าม
แม่น้ำโขง สปป.ลาว, แม่น้ำเหือง โครงการยุทธศาสตร์
สี ่เหลี ่ยม ฯลฯ) ส่วนปัจจัยภายใน ได้แก่ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตั้งแต่ฉบับที่ 6 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขีดความสามารถในการแข ่งข ันของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ ส่งผลให้มีการพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการ
พัฒนาต่าง ๆ ทั้งโครงสร้างพื้นฐาน การขยายพื้นที่ชุมชน
และสิ่งปลูกสร้างเพื่อรองรับการพัฒนา รวมทั้งมีแนวโน้ม
การขยายตัวอย่างต่อเนื ่องของพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูก
สร ้างในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เน ื ่องจากปัจจัย
ภายนอกและปัจจัยภายในตามกรอบการพัฒนาต่าง ๆ 

เป้าหมาย : การใช้ประโยชน์ท่ีดินเกษตรกรรม 
พื้นที ่เกษตรกรรมเพิ ่มขึ ้นมากกว่าเป้าหมาย

ตั้งแต่ พ.ศ. 2545 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
จนกระทั่ง พ.ศ. 2579 โดยมากกว่า พ.ศ. 2600 ถึง 1.27 
เท่า โดยเกิดจากปัจจัยภายนอก ได้แก่ โครงการความ
ร ่วมมือ GMS, ACMECS, WTO เพื ่อส ่งเสร ิมการเป็น
ศูนย์กลางอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร สนับสนุนการผลิต



 

3-36 

การเกษตรกรรมอย่างเหมาะสมทั้งด้านพื้นที่เพาะปลูก 
ชนิดของพืช การทำ Contract Farming ในถั ่วเหลือง 
ข้าวโพดเลี ้ยงสัตว์ ละหุ ่ง มันฝรั ่ง ข้าวโพดหวาน เม็ด
มะม่วงหิมพานต์ ยูคาลิปตัส ถั่วลิสง ปัจจัยภายใน ได้แก่ 
การกำหนดนโยบายให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นแหล่ง
ผล ิตหล ักทางการเกษตรของประเทศ และพ ื ้นที่
เกษตรกรรมยังคงมีแนวโน้มที ่เพิ ่มขึ ้นอย่างต่อเนื ่อง 
เนื่องจากปัจจัยภายนอกซึ่งมากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ใน 
พ.ศ. 2600 เพราะสภาพภูมิประเทศ ความไม่อุดมสมบูรณ์
ของดิน ทำให้เกษตรกรต้องใช้พื้นที่เพาะปลูกจำนวนมาก 
เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตและผลตอบแทน 

เป้าหมาย : การใช้ประโยชน์ท่ีดินพื้นท่ีป่าไม้ 
สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ลดลงอย่างต่อเนื ่อง ซึ ่งใน 

พ.ศ. 2579 มีพื้นที่น้อยกว่าปีเป้าหมายถึง 1.53 เท่า โดย
เกิดจากปัจจัยภายนอก ได้แก่ โครงการความร่วมมือ 
GMS, ACMECS, WTO เพื ่อส่งเสริมการเป็นศูนย์กลาง
อุตสาหกรรมแปรร ูปเกษตร สนับสนุนการผลิตการ
เกษตรกรรมอย่างเหมาะสมทั้งด้านพื้นที่เพาะปลูก ชนิด
ของพืช การทำ Contract Farming ทำให้มีการบุกรุก
พื้นที่ป่าไม้ เพื่อพัฒนาเป็นชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง รวมถึง
ใช้เพื่อการเกษตรกรรม ปัจจัยภายใน ได้แก่ การกำหนด
นโยบายให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นแหล่งผลิตหลัก
ทางการเกษตรของประเทศ และมีแนวโน้มพื้นที่ป่าไม้
ยังคงมีการลดลงอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่พื้นที่ชุมชนและ
ส ิ ่ งปล ูกสร ้าง รวมถ ึงพ ื ้นท ี ่ เกษตรกรรม ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ยังคงมีสัดส่วนการใช้ประโยชน์พื้นที่
เพ ิ ่มข ึ ้น โดยเฉพาะกลุ ่มจั งหวัดมุกดาหาร สกลนคร 
นครพนม ท ี ่ เน ้นให ้ เป ็นศ ูนย ์กลางการผล ิตส ินค้า
เกษตรกรรมค ุณภาพด ี  และอ ุตสาหกรรมแปรรูป
การเกษตร กลุ่มจังหวัดเลย หนองบัวลำภู อุดรธานี ที่เน้น
ให ้ เป ็นการเกษตรผลไม้ เม ืองหนาว ด ังน ั ้น ภาครัฐ
จำเป็นต้องใช้มาตรการทางกฎหมาย เพื่อป้องกันการบุก
รุกพื้นท่ีป่าไม้ และการพัฒนาพ้ืนท่ีป่าเสื่อมโทรมและพื้นที่
รกร้างให้เป็นพ้ืนท่ีป่า 

การติดตามด้านนโยบาย 
1) นโยบายการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
นโยบาย : พื้นที่สงวนและอนุรักษ์ : สงวน และ

ควบคุมรักษาไว้ในอนาคตสำหรับประโยชนส์่วนรวม ไม่ให้
มีการพัฒนาเข้าไปรุกล้ำ เพื่อรักษาสมดลุของระบบนเิวศ 
สิ่งแวดล้อม และความสมบรูณ์ทางธรรมชาต ิ

พื้นที่ป่าไม้ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือลดลง
อย่างต่อเนื่อง เป็นผลจากปัจจัยภายนอก ได้แก่ โครงการ
ความร่วมมือ GMS, ACMECS, WTO เพื่อส่งเสริมการเป็น
ศูนย์กลางอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร สนับสนุนการผลิต

การเกษตรกรรมอย่างเหมาะสมทั้งด้านพื้นที่เพาะปลูก 
ชนิดของพืช การทำ Contract Farming ปัจจัยภายใน 
ได้แก่ การกำหนดนโยบายให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เป็นแหล่งผลิตหลักทางการเกษตรของประเทศยิ่งส่งผลทำ
ให้มีการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ เพื ่อพัฒนาเป็นชุมชนและสิ่ง
ปลูกสร้าง รวมถึงใช้เพื่อการเกษตรกรรม ทำให้มีการบุก
รุกพื้นที่ป่าไม้ ซึ่งการเพิ่มขึ้นของประชากรส่งผลต่อความ
ต้องการที่ดินในการทำกิน ดังนั้น จึงเกิดการบุกรุกพื้นที่ป่า 
เพื ่อเปลี ่ยนเป็นพื ้นที ่ช ุมชนและสิ ่งปลูกสร้าง พื ้นที่
เกษตรกรรม ประกอบก ับการส ่งเสร ิมการพ ัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร สภาพภูมิประเทศที่มี
การแพร่กระจายของเกลือในพื้นดิน ทำให้ได้ผลผลิตจาก
การเกษตรต่ำ จึงจำเป็นต้องมีพื้นที่การเกษตรจำนวนมาก
เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มากเพียงพอ ดังนั้นภาครัฐจำเป็นต้อง
ใช้มาตรการทางกฎหมาย เพื่อป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่า 
และส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาเกษตรกรรมในพื้นที่
ที่คุณสมบัติดินไม่ดีพอสำหรับการเพาะปลูกให้สามารถทำ
การเพาะปลูกได้ผลผลิตที่มีประสิทธิภาพและมีปริมาณ
มากพอ ต่อการส่งเข้าสู ่กิจกรรมอุตสาหกรรมแปรรูป
การเกษตร 

นโยบาย : พื้นที่พัฒนาเมืองและอตุสาหกรรม : 
จำกัดพื้นท่ีพัฒนาให้อยู่เฉพาะพื้นที่ภายในเขตเทศบาล 
และพื้นที่ภายในผังเมืองรวม 

พื ้นท ี ่ช ุมชนและส ิ ่ งปล ูกสร ้าง รวมถ ึงพื้น
อุตสาหกรรม มีสัดส่วนของการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง อันเกิดจากการพัฒนาโครงข่ายโครงสร้าง
พื ้นฐานจากโครงการความร ่วมมือระหว่างประเทศ 
โดยเฉพาะการพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้เชื่อมโยงกันใน
ภูมิภาคอาเซียน อาทิ โครงการ EWC การพัฒนาพื้นที่
เศรษฐกิจ ให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน สนับสนุนการลงทุน จึงส่งผล
ให้เกิดการพัฒนาในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยพ้ืนท่ีชุมชน
และสิ่งปลูกสร้าง โดยเฉพาะพื้นที่อุตสาหกรรม เกิดการ
ขยายตัวอย่างรวดเร็วและไร้ระเบียบไม่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของพื้นที่ ประกอบกับการด้อยเทคโนโลยีในการ
พัฒนาเพิ ่มผลผลิตของภาคอุตสาหกรรม ซ ึ ่งภาครัฐ
จำเป็นต้องบังคับการใช้กฎหมายผังเมืองในการควบคุม
การพัฒนาพื้นที่ให้เป็นตามกรอบการพัฒนา โดยให้มีการ
ขยายตัวของชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง อุตสาหกรรมในพื้นท่ี
เขตเทศบาลและเขตอุตสาหกรรมที ่ผ ังเม ืองกำหนด 
ประกอบกับให้มีการกำหนดย่านให้สอดคล้องกับศักยภาพ
ของพื้นที่ และระบบขนส่งโลจิสติกส์ 
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นโยบาย : พื้นที่เกษตรกรรม : เปน็ภาคการผลติ
หลักของประเทศและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

พื้นที่เกษตรกรรมมีสัดส่วนการเพิ่มของพื้นที่
อย่างต่อเนื่อง อันเกิดจากปัจจัยภายนอก ได้แก่ โครงการ
ความร่วมมือ GMS, ACMECS, WTO เพื่อส่งเสริมการเป็น
ศูนย์กลางอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร สนับสนุนการผลิต
การเกษตรกรรมอย่างเหมาะสมทั้งด้านพื้นที่เพาะปลูก 
ชนิดของพืช การทำ Contract Farming แต่ทั ้งนี ้สภาพ
ภูมิประเทศที่มีการแพร่กระจายของเกลือในพื้นดิน ทำให้
ได้ผลผลิตจากการเกษตรต่ำ ดังนั ้นภาครัฐจำเป็นต้อง
กำหนดการใช้ที่ดินเกษตรกรรมให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
เพื่อการผลิตทางการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ มีการ
ฟื ้นฟูและพัฒนาทรัพยากรดินให้สามารถผลิตผลทาง
การเกษตรเพิ ่มขึ ้น และสร้างแรงจ ูงใจให้กับการทำ
เกษตรกรรมอย่างยั่งยืน จัดให้มีการบริหารจัดการน้ำจาก
ลุ่มน้ำชี มูล และโขง 

นโยบาย : พื้นที่คุ้มครองสภาพสิ่งแวดล้อม: 
กำหนดนโยบายการใช้ที่ดินให้สอดคล้องและเหมาะสมกับ
ศักยภาพของพื้นที่ และส่งเสริมรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสภาพสิ่งแวดล้อม  
 พื้นที่คุ้มครองสภาพสิ่งแวดล้อม สัดส่วนของพื้นที่
คงเดิม เพราะกำหนดให้เป็นพื้นที่กันออก อันเกิดจาก
ปัจจัยภายใน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยการ
เร่งรัดฟื้นฟูทรัพยากรดิน น้ำ และป่าไม้อย่างเป็นระบบ 
โดยวางแผนจัดการลุ่มน้ำอย่างบูรณาการ ส่งเสรมิการปลกู
ป่าเศรษฐกิจ ป่าชุมชน และไม้ยืนต้น ให้มีการพัฒนาและ
จัดหาแหล่งน้ำให้เพียงพอสำหรับการผลิต อุปโภค บริโภค 
และให้มีการสร้างระบบเตือนภัย และจิตสำนึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุน
กระบวนการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและให้ราษฎร
เข้า มามีส่วนร่วมในการบริหาร  จัดการและเฝ้าระวัง 
เตือนภัย แต่สภาพพื้นที่ป่าไม้ของภาคยังมีการลดลงอย่าง
ต่อเนื ่อง จากการเพิ ่มขึ ้นของประชากรส่งผลต่อความ
ต้องการที่ดินในการทำกิน ก่อให้เกิดการบุกรุกพื้นที ่ป่า 
เพื ่อเปลี ่ยนเป็นพื ้นที ่ช ุมชนและสิ ่งปลูกสร้าง พื ้นที่
เกษตรกรรม รวมถ ึ งการส ่ ง เสร ิมการพ ัฒนาภาค 
อุตสาหกรรมแปรรูป ซึ่งภาครัฐจำเป็นต้องบังคับการใช้
กฎหมายผังเมืองในการควบคุมการพัฒนาพ้ืนท่ีให้เป็นตาม
กรอบการพัฒนา และต้องใช้ พรบ.ป่าไม้ พ.ศ. 2535 และ 
พรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 
ตามมาตรา 43 และมาตรา 45 อย่างเคร่งครัด 

 (2) นโยบายการพัฒนาพื ้นที ่เศรษฐกิจ : 
พ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีชายแดนเป็นระยะทางท่ี
ยาว สามารถสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจได้ 

นโยบาย : การพัฒนาพื ้นที ่เศรษฐกิจ
ชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน : เพื ่อการใช้ประโยชน์
พื ้นที่ตามแนวชายแดน ส่งเสริมการลงทุนจากประเทศ
เพื่อนบ้าน หรือนักลงทุนต่างชาติ และนักลงทุนท้องถิ่นใน
บริเวณพื้นท่ีรัฐบาลจัดสรรตามแนวชายแดน 

การกำหนดพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
การยกระดับด่านชายแดน การเปิดจุดผ่อนปรนเพิ่มขึ้น 
อันเกิดจากปัจจัยภายนอก ได้แก่ โครงการความร่วมมือ 
GMS ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางของอาเซียน และปัจจัย
ภายใน การพัฒนาเศรษฐกิจบริเวณชายแดนให้เกิดการ
ลงทุนจากต่างชาติ โดยนำแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน
มาทำงานแบบเช้า-เย็นกลับ ใช้วัตถุดิบจากประเทศเพื่อน
บ้าน โดยการยกเว ้นภาษีการนำเข้า และเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว แต่ยังขาดความชัดเจนในการกำหนดจัดสรร
พื้นที่ตามแนวชายแดนอย่างชัดเจน บริเวณพื้นท่ีกำหนดให้
เป็นเขตเศรษฐกิจการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน 
พื ้นที ่บางแห่งยังอยู ่ในบริเวณพื ้นที ่ป่าไม้ เขตอุทยาน
แห่งชาติ เขตพื ้นที ่อนุรักษ์ ส่งผลให้บางครั ้งเกิดการ
ลักลอบนำเข้าสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้าน ยากต่อการ
ควบคุมดูแลทั ่วถึง ซึ ่งภาครัฐจำเป็นต้องมีมาตรการ
กำหนดการใช้ประโยชน์บริเวณพื้นที่ป่าไม้ เขตอุทยาน
แห่งชาติ เขตพื้นท่ีอนุรักษ์ ที่ชัดเจน และมีการยกระดับจุด
ผ่อนปรนบางจุดที่มีศักยภาพเพียงพอให้เป็นด่านถาวร 
เพื่อการใช้ประโยชน์ของพื้นท่ีอย่างเต็มประสิทธิภาพ และ
เพื่อให้เกิดมาตรการที่เคร่งครัด ป้องกันการอาศัยพื้นที่ป่า
ไม้ช่วยบดบังลักลอบนำเข้าสินค้า 
 (3) นโยบายพื้นที่เกษตรกรรม : เป็นพื้นที่
เกษตรกรรมยาวนานแต่ยังไม่ได้รับการจัดระบบบริหาร
และการจัดการที่ดี เกษตรกรประสบปัญหาหนี้สิน 

นโยบาย : การสร้างความมั่นคงทางอาหารและ
เศรษฐกิจแก่เกษตรกรรายย่อยโดยลดการพึ่งพาปัจจัย
ภายนอก ทำการเกษตรแบบยั่งยืน ให้มีความสัมพันธแ์ละ
เกื้อกูลกับสภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของแต่ละภูมิ
นิเวศ 

พื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่
ยังคงเป็นพื้นทีเ่กษตรกรรม และมีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของ
พื้นที่เกษตรกรรมจาก พ.ศ. 2559-2579 อย่างต่อเนื ่อง 
อันเกิดจากปัจจัยภายนอก ได้แก่ โครงการความร่วมมือ 
GMS, ACMECS, WTO เพื ่อส่งเสริมการเป็นศูนย์กลาง
อุตสาหกรรมแปรร ูปเกษตร สนับสนุนการผลิตการ
เกษตรกรรมอย่างเหมาะสมทั้งด้านพื้นที่เพาะปลูก ชนิด
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ของพืช การทำ Contract Farming แต่ด ้วยสภาพภูมิ
ประเทศประสบปัญหาสภาพดินเค็มจากชั้นโพรงหินเกลือ 
ภัยแล้งจากการมีแหล่งน้ำเพียง 3 แหล่งหลัก คือ แม่น้ำชี 
มูล และแม่น้ำโขง ทำให้ผลผลิตการเกษตรไม่ได้เต็ม
ศักยภาพของพื ้นที ่ และยังขาดระบบคมนาคมขนส่ง 
โดยเฉพาะเส้นทางรถไฟที่ช่วยสนับสนุนการขนส่งสินค้า
เกษตรในปริมาณมาก ๆ และต้นทุนต่ำ ทำให้บางจังหวัด
ยังไม่สามารถเป็นตลาดกลางของสินค้าท่ีครบวงจรได้อย่าง
สมบูรณ์ ซ ึ ่ งภาคร ัฐจำเป ็นต ้องกำหนดการใช ้ท ี ่ดิน
เกษตรกรรมให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อการผลิตทาง
การเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ มีการฟื้นฟูและพัฒนา
ทรัพยากรดินให้สามารถผลิตผลทางการเกษตรเพิ่มขึ้น 
และสร้างแรงจูงใจให้กับการทำเกษตรกรรมอย่างยั ่งยืน 
จัดให้มีการบริหารจัดการน้ำจากลุ่มน้ำชี มูล และโขง และ
จัดระบบชลประทานให้ทั่วถึง และพัฒนาระบบขนส่งทาง
รถไฟให้มีโครงข่ายครอบคลุมทั่วถึงทั้งภาค 

นโยบาย : การสนับสนุนเกษตรกร ให้ทำการ 
เกษตรแนวเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการเสริมสร้างการ
เรียนรู้ และจัดการทรัพยากร เพื่อความมั่นคง และระบบ
นิเวศของชุมชน 

พื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่
ยังคงเป็นพื้นทีเ่กษตรกรรม และมีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของ
พื้นที่เกษตรกรรมจาก พ.ศ. 2559-2579 อย่างต่อเนื ่อง 
อันเกิดจากปัจจัยภายในที่ภาครัฐส่งเสริมและสนับสนนุให้
เกษตรกรทำการเกษตรแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยผลิต
การเกษตรกรรมอย่างเหมาะสมตามสภาพภูมิประเทศ  ให้
เกิดการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร เพื่อความยั่งยืน แต่
ส ่วนใหญ่ขนาดพื ้นที ่ถ ือครองของเกษตรกรในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่เป็นการเกษตรแปลงใหญ่ ทำ
ให้ได้ผลผลิตได้ไม่มากพอแปรรูปส่งขายตลาด ประกอบ
กับเกษตรกรคาดหวังผลผลิตจำนวนมาก โดยขาดความ
เข้าใจของแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบกับ ทำให้
ยังมีการพึ่งพาปุ๋ย สารเคมี เพื่อให้ได้ผลผลิตจำนวนมาก 
แต่ไม่ก่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งภาครัฐ ควรมีมาตรการจูงใจ 
และสนับสนุนผลผลิตสินค้าเกษตรและสินค้าแปรรูปจาก
การเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง ควบคู ่มาตรการ
สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นโยบาย : การเพิ ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันสำหรับเกษตรกรที่มีความพร้อมในการผลิตเชิง
พาณิชย์ ให้สามารถประกอบธุรกิจเกษตร และสามารถ
แข่งขันกับผู้ผลิตอื่นได้ 

พื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่
ยังคงเป็นพื้นทีเ่กษตรกรรม และมีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของ
พื้นที่เกษตรกรรมจาก พ.ศ. 2559-2579 อย่างต่อเนื ่อง 
อันเกิดจากปัจจัยภายนอก ได้แก่ โครงการความร่วมมือ 

GMS, ACMECS, WTO เพื ่อส่งเสริมการเป็นศูนย์กลาง
อุตสาหกรรมแปรร ูปเกษตร สนับสนุนการผลิตการ
เกษตรกรรมอย่างเหมาะสมทั้งด้านพื้นที่เพาะปลูก ชนิด
ของพืช การทำ Contract Farming ประกอบกับการ
สนับสนุนเกษตรกรรมแปลงใหญ่ การจัดตั้งศูนย์วิจัยใน
การพัฒนาคุณภาพทางการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ
เมล็ดพันธุ ์ข ้าว หม่อนไหมและฝ้าย ยาง พืชพลังงาน
ทดแทน มีการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบ  
โลจิสติกส์ให้เกิดความเชื่อมโยงไปยังประเทศเพื่อนบ้าน 
ได้แก่ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว ที่มีในภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือถึง 5 แห่ง  แต่ทั้งนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ยังคงมีปัญหาด้านศักยภาพของดินยังคงประสบปัญหาดิน
เค็ม ความอุ้มน้ำของดิน และการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง 
ที ่ส่งผลต่อจำนวนผลผลิตและคุณภาพของผลผลิตทาง
การเกษตร รวมถึงการขาดแรงจูงใจในกลุ่มผู้ลงทุนจาก
ภาคเอกชนท้ังในประเทศและต่างประเทศ ในการย้ายฐาน
การผลิตภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ให้กระจายในภาค
ตะวันออกเฉียงเหน ือ ย ังคงเก ิดการกระจ ุกต ัวของ
ภาคอุตสาหกรรมในเมืองขนาดใหญ่ที ่มีศักยภาพ และ
ทักษะของแรงงานส่วนใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ย ังคงเป็นทักษะด้านการเกษตรมากกว่าทักษะด้าน
อุตสาหกรรม ซึ่งภาครัฐจ้องมีมาตรการจูงใจที่เห็นเป็น
รูปธรรมมากกว่าด้านภาษี เพื ่อชักจูงให้กลุ ่มผู ้ลงทุนใน
ประเทศและต่างประเทศ สนใจในการลงทุนในภาค
ตะว ันออกเฉ ียงเหน ือ และต ้องม ีการพัฒนา ฟ ื ้นฟู 
ศ ักยภาพของด ินและแหล ่งน ้ ำ ให ้สน ับสน ุนภาค 
อุตสาหกรรม และพัฒนาทักษะแรงงานให้ตอบสนองกับ
ภาคอุตสาหกรรม 

นโยบาย : การส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม
เกษตร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแกสินค้าเกษตร และให้มีการ
จัดการด้านคุณภาพให้ตรงกับความต้องการของตลาด   
พรอมทั้งปรับปรุงคุณภาพ และ มาตรฐานสินค้าเกษตร
และผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ไร่นาจนถึงโต๊ะอาหาร 

พื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่
ยังคงเป็นพื้นทีเ่กษตรกรรม และมีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของ
พื้นที่เกษตรกรรมจาก พ.ศ. 2559-2579 อย่างต่อเนื ่อง 
อันเกิดจากปัจจัยภายในที่ภาครัฐส่งเสริมและสนับสนนุให้
เกษตรกรทำการเกษตรแนวเศรษฐกิจพอเพียง เกษตร
อินทรีย์ แต่ส่วนใหญ่ขนาดพื้นที่ถือครองของเกษตรกรใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่เป็นการเกษตรแปลงใหญ่ 
ทำให้ได้ผลผลิตได้ไม่มาก ดังนั้น เกษตรกรจำนวนมาก ยัง
พึ่งพาการใช้ปุ๋ยและสารเคมี เพื่อให้ได้ผลผลิตจำนวนมาก 
จึงส่งผลให้เกิดมาตรการกีดกันสินค้าเกษตรของไทย ซึ่ง
ภาครัฐ จำเป็นต้องใช้มาตรการควบคุมคุณภาพ ตั้งแต่ต้น
น้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำของกระบวนการผลิตสินค้า
เกษตร จนได้สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล 
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จนถึงผู้บริโภค และควรเร่งการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ 
พัฒนาเทคนิคในการเพาะปลูก ให้แก่เกษตรกร และ
ผู้ประกอบการระดับไร่นา ฟาร์ม โรงงาน ในการผลิตสนิคา้ 
แปรรูปสินค้า ได้อย่างมาตรฐานและปลอดภัย 

นโยบาย : การส ่งเสริมการวิจ ัยและพัฒนา
เทคโนโลยีพลังงานจากวัตถุดิบการเกษตร เช่น การใช้ 
สินคา้เกษตรผลิตเอทานอล ไบโอดีเซล หรือแก๊สชีวภาพ 

พื้นที่ป่าไม้ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีขนาด
ลดลงอย่างต่อเนื ่อง ตั ้งแต่ พ.ศ. 2545-2559 และพื้นที่
คาดการณ์ในอนาคตยังคงมีแนวโน้มลดลงเช่นกัน อันเป็น
ผลจากปัจจัยภายใน ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อมอย่างยั ่งยืน และ
ภาครัฐส่งเสริมมาตรการสงวนและอนุรักษ์พื้นที่ป่าต้นน้ำ 
พื้นที่ชุ่มน้ำ แหล่งน้ำต้นทุน และการใช้พลังงานทางเลือก
อื่นๆ เพื่อลดปริมาณการใช้พลังงานจากซากฟอสซิล แต่ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงพบว่าขนาดของพื้นที่ปา่ไม้
ลดลงอย่างต่อเนื ่อง มีการบุกรุกเปลี ่ยนเป็นพื ้นที ่การ 
เกษตร และยังพบผลกระทบจากอุบัติภัยทางธรรมชาติ ไม่
ว่าจะเป็นภัยแล้ง อุทกภัย ปัญหาดินเค็ม รวมถึงผลกระทบ
ด้านสิ ่งแวดล้อม จากภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ
สภาพแวดล้อมของแหล่งน้ำต้นทุนของภาค ซึ่งภาครัฐ
กำหนดมาตรการและบทลงโทษเกี ่ยวกับการทำลาย
สิ ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้ประชาชน ผู ้ประกอบการ
อุตสาหกรรมตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรแหล่งน้ำต้นทุน 
ป่าไม้ โดยให้เข้ามีส่วนร่วมในการสงวนและอนุรักษ์ และมี
มาตรการแรงจูงใจให้กับผู้ที ่ใช้เศษวัสดุจากภาคเกษตร 
หรือพลังงานทางเลือก 
 (4) นโยบายพ้ืนที่อุตสาหกรรม 

นโยบาย : การรวมกลุ่มและการกระจายตัวด้าน
ที่ตั้งของเขตอุตสาหกรรมที่เป็นยุทธศาสตร์ของภาค ทั้ง
อุตสาหกรรมกระบวนการ อุตสาหกรรมการผลิต และ
อุตสาหกรรมการบริการชุมชน 

พื ้นที่อ ุตสาหกรรมและคลังสินค้ามีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งพื้นที่คาดการณ์ในอนาคตพบว่า
พื ้นที ่ศักยภาพอยู ่บริเวณจังหวัดที ่มีความพร้อมด้าน
โครงข่ายคมนาคมขนส่ง อันเป็นผลจากปัจจัยภายนอก
ด้านอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาเป็นศูนย์กลางของ
อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรของภูมิภาคอินโดจีน แผน
แม่บทยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องเชื่อมโยงกับการพัฒนาอุตสาหกรรมโพแทชและ
เกลือหิน และปัจจัยภายใน ในการยกระดับฐานการผลิต
หลักของภาค เพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านอุตสาหกรรม 
การผลิตและพัฒนาให้เกิด cluster ของอุตสาหกรรม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
ภาคเหนือ ยุทธศาสตร์ที ่ 2 การขยายฐานอุตสาหกรรม

และเศรษฐกิจพื้นที่ชายแดนของภาค ซึ่งปัญหาที่พบส่วน
ใหญ่คือ แรงงานของภาคยังคงเดินทางออกไปยังพื้นที่อื่น 
เนื่องจากทักษะของแรงงานยังไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของกลุ ่มอุตสาหกรรมในภาคได้ ประกอบกับ
จังหวัดบริเวณชายแดนซึ่งมีการข้ามแดนของแรงงานจาก
ประเทศเพื่อนบ้านที่สามารถเดินทางไปกลับใน 1 วันได้
สะดวก ส ่ งผลให ้การจ ้ างงานของผ ู ้ประกอบการ
อุตสาหกรรมมักเลือกแรงงานจากประเทศเพื ่อนบ้าน
มากกว่า ด้วยค่าตอบแทนที่ต่ำกว่าแรงงานในพื้นที่ใน
ขณะที่มีทักษะและศักยภาพไม่แตกต่างกันมากนัก ดังนั้น
ภาคร ัฐจำเป็นต้องเร ่งส ่งเสริมทักษะของแรงงานให้
สอดคล้องและสามารถตอบสนองได้ตรงตามความตอ้งการ
ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในภาค และมีมาตรการ
แรงจูงใจให้เกิดการลงทุนในภาคเพิ่มมาขึ้น จากกลุ่มทุนทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ เพื ่อลดการเคลื ่อนย้ าย
แรงงานในภาคไปยังภาคอื่น ๆ พร้อมมาตรการควบคุม 
กำกับดูแลแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน ในการเข้ามา
ทำงานในภาค 

นโยบาย : การสนับสนุนอุตสาหกรรมซึ่งมีฐาน
ของทรัพยากรที่สามารถนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต 
ท ั ้ งอ ุตสาหกรรมอาหารและแปรร ูปส ินค ้า เกษตร 
อุตสาหกรรมยางพารา อุตสาหกรรมโพแทช อุตสาหกรรม
ผ้าไหมและสิ ่งทอ อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ ้นส่วน 
อุตสาหกรรมเอทานอล อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ 

พื ้นที่อ ุตสาหกรรมและคลังสินค้ามีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และพื้นที่เกษตรกรรมซึ่งเป็นแหล่ง
วัตถุดิบของภาคยังคงมีแนวโน้มเพิ ่มขึ ้นอย่างต่อเนื ่อง
เช่นกัน อันเป็นผลจากด้านอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนา
เป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรของภูมิภาค
อินโดจีน แผนแม่บทยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมเหมืองแร่
และอ ุตสาหกรรมต ่อเน ื ่องเช ื ่อมโยงก ับการพัฒนา
อุตสาหกรรมโพแทชและเกลือหิน และปัจจัยภายใน ใน
การยกระดับฐานการผลิตหลักของภาค เพิ่มศักยภาพการ
แข่งขันด้านอุตสาหกรรม การผลิตและพัฒนาให้เกิด 
cluster ของอุตสาหกรรม ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันภาคเหนือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การขยายฐานอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจพื้นที่ชายแดน
ของภาค แต่ด้วยปัญหาที่พบส่วนใหญ่คือ แรงงานของภาค
ยังคงเดินทางออกไปยังพื ้นที่อื ่น เนื ่องจาก ทักษะของ
แรงงานยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่ม
อุตสาหกรรมในภาคได้ จึงจำเป็นต้องเร่งพัฒนาทักษะและ
ฝีมือของแรงงานในพื้นที่ ให้มีการพัฒนา ปรับปรุงระบบ
การเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาในภาค ให้มีการ
เร ียนการสอนเฉพาะด ้าน เพ ื ่ อ ให ้ ได ้แรงงานท ี ่มี  
ศักยภาพและสามารถตอบสนองความต้องการของ
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ภาคอุตสาหกรรมในภาคได้ และมีมาตรการแรงจูงใจให้
เกิดการลงทุนในภาคเพิ่มมาขึ้น จากกลุ่มทุนทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 

นโยบาย : การจัดการอุตสาหกรรมในพื ้นที่
ชายแดนโดยการตั้งเขตเศรษฐกิจชายแดน 

พ ื ้นท ี ่ เขตเศรษฐก ิจชายแดน การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน อันเป็นผลจากปัจจัยภายนอก ได้แก่ 
โครงการความร ่ วมม ือ  GMS, ACMECS, WTO เพื่ อ
ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร 
โครงการสะพานข้ามแม ่น ้ำโขง โครงการรถไฟสาย
ขอนแก่น-เช ียงย ืน-ยางตลาด-โพนทอง (ร ้อยเอ็ด) -
มุกดาหาร และปัจจัยภายใน ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันภาคเหนือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ขยายฐานอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจพื้นที่ชายแดนของ
ภาค แต่พื้นที่จัดตั้งเขตเศรษฐกิจชายแดนมีขนาดพื้นที่ไม่
มาก อาจเป็นอุปสรรคให้การสนับสนุนให้เกิดเขตนิคม
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ราคาที่ดินก้าวกระโดดไปเกินจาก
ราคาประเมิน ส่งผลให้ต้นทุนการลงทุนอุตสาหกรรมสูงขึน้ 
โครงสร้างพืน้ฐาน และเส้นทางบางเส้นทางในการเช่ือมต่อ
ทางชายแดน ยังคงเป็นอุปสรรคในการผ่านไปยังประเทศ
เพื ่อนบ้าน รวมถึงพิธ ีการกรมศุลกากร พิธ ีการและ
กฎหมายด้านการขนส่งที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศ
เพื่อนบ้าน ซึ่งภาครัฐ กำหนดการใช้ประโยชน์ในพื้นที่เขต
เศรษฐกิจชายแดนให้ชัดเจน มีมาตรการควบคุมการก่อ
มลภาวะทางสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเส้นทางคมนาคมขนส่งใน
ส่วนที่ไม่สมบูรณ์ให้ดีขึ้น ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับพิธีการและกฎหมายของประเทศเพื่อนบ้าน 
 ( 5 )  น โยบายการอน ุ ร ั กษ ์ แล ะพ ั ฒน า
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

น โ ย บ า ย  : ก า ร ว า ง แ ผ น ก า ร อ น ุ ร ั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำ พื้นที่
ช ุ ่มน้ำ พื ้นที ่ป ่าไม้ และพื ้นที ่ท ี ่ม ีความสำคัญในด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใช้เป็นแผนแม่บทใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 

พื้นทีป่่าไม้ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีขนาด
ลดลงอย่างต่อเนื ่อง ตั ้งแต่ พ.ศ. 2545-2559 และพื้นที่
คาดการณ์ในอนาคตยังคงมีแนวโน้มลดลงเช่นกัน อันเป็น
ผลจากปัจจัยภายใน ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อมอย่างยั ่งยืน และ
ภาครัฐส่งเสริมมาตรการสงวนและอนุรักษ์พื้นที่ป่าต้นน้ำ 
พื้นที่ชุ่มน้ำ แหล่งน้ำต้นทุน แต่ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ 
โดยเฉพาะพื ้นที ่ป่า พื ้นที ่ชุ ่มน้ำ ถูกรุกรานและทำให้
เสื ่อมสภาพ แหล่งน้ำต้นทุนขาดการบริหารจัดการที ่ดี 

ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพ การเกษตรและอุตสาหกรรม
ในภาค ซึ่งภาครัฐกำหนดมาตรทางผังเมือง และมีข้อบังคับ
ใช้อย ่างเคร ่งคร ัด เก ี ่ยวกับพื ้นที ่สงวนและอนุร ักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีข้อกำหนดยังคับ
เฉพาะเกี ่ยวกับพื้นที่ป่าไม้ พื ้นที่ชุ ่มน้ำ พื้นที่แหล่งน้ำ
ธรรมชาติ ให้มีระยะและแนวกันชนที่ชัดเจน เพื่อป้องกัน
ผลกระทบจากนโยบายการพัฒนาพื ้นที ่เกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม แหล่งท่องเที่ยว และโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ 
ของภาค และสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักใน
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอย่างจำกัดให้ถูกต้องในทุก
ภาคส่วน และกำหนดให้พื ้นที่ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ ่มน้ำ พื้นที่ชุ่มน้ำ พื้นที่ป่าไม้ เป็น
พื้นที่อนุรักษ์ และเป็นพื้นที่ถูกกันออก ก่อนพิจารณาพื้นที่
เพื่อการพัฒนาอื่น ๆ ต่อไป 

นโยบาย : การอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ ฟื้นฟูป่าเสื่อม
โทรม พร้อมทั้งการปลูกป่าเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มพื้นที่ปา่ไม้ให้
เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร และคงไว้ซึ่งความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 

พื้นที่ป่าไม้ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีขนาด
ลดลงอย่างต่อเนื ่อง ตั ้งแต่ พ.ศ. 2545-2559 และพื้นที่
คาดการณ์ในอนาคตยังคงมีแนวโน้มลดลงเช่นกัน อันเป็น
ผลจากปัจจัยภายใน ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อมอย่างยั ่งยืน และ
ภาครัฐส่งเสริมมาตรการสงวนและอนุรักษ์พื้นที่ป่าต้นน้ำ 
พื้นที่ชุ่มน้ำ แหล่งน้ำต้นทุน แต่ทั้งนี้พื้นที่ป่าไม้มีแนวโน้มที่
ลดลงและมักถ ูกเปล ี ่ยนการใช ้ประโยชน์เป ็นพื ้นที่
เกษตรกรรมเป็นอันดับแรก รองมาคือ การบุกรุกเพื่อเป็น
ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง และอุตสาหกรรมและคลังสินค้า 
เนื ่องจากขอบเขตและฐานข้อมูลของพื ้นที ่ป่าไม้ และ
ทรัพยากรธรรมชาติอื ่น ๆ ยังขาดความเป็นระบบ ซึ่ง
ภาครัฐจำเป็นต้องมีการประกาศเขตทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำ พื้นที่ชุ่มน้ำ พื้นที่ป่าไม้ ให้
ชัดเจน และมีระบบตรวจสอบขอบเขตพื้นที่ได้ ก่อนการ
พัฒนาต่าง ๆ และส่งเสริมให้มีการฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อม
โทรม 

นโยบาย : แผนการใช ้ประโยชน ์ท ี ่ด ิน ให้
เหมาะสมกับสมรรถนะของดินพร้อมทั้งฟื้นฟูทรัพยากรดิน
ในบริเวณที่มีปัญหา เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่าง
ยั่งยืน 

พื้นที่ป่าไม้ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีขนาด
ลดลงอย่างต่อเนื ่อง ตั ้งแต่ พ.ศ. 2545-2559 และพื้นที่
คาดการณ์ในอนาคตยังคงมีแนวโน้มลดลงเช่นกัน ในขณะ
ที่ภาคเกษตรกรรมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจาก
การบุกร ุกพื ้นที ่ป ่าไม ้ อ ันเป็นผลจากปัจจ ัยภายใน 
ยุทธศาสตร์ที ่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
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และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน แต่เนื่องจากภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือมีศักยภาพของดินต่ำ ประกอบกับการถือครอง
ที ่ด ินของเกษตรกรมีขนาดเล ็ก ทำให้ได้ผลผลิตทาง
การเกษตรน้อย จึงเกิดการขยายพื้นที ่เพื ่อการเกษตร
เพิ่มขึ้น เพื่อให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์
ที่ดินผิดประเภท ซึ่งภาครัฐส่งเสริมให้มีการฟื้นฟูพื้นที่ที่มี
ศักยภาพดินต่ำ ป้องกันการแพร่กระจายความเค็มของดิน 
จัดให้มีการรวมกลุ่มของเกษตรกรที่มีที่ดินถือครองขนาด
เล็กให้มีการรวมกลุ่ม เพื ่อให้ได้ผลผลิตทางการเกษตร
เทียบเท่าการผลิตจากเกษตรแปลงใหญ่ ส่งเสริมการปลูก
พืชเศรษฐกิจที่ทนความเค็ม หรือเหมาะสมกับศักยภาพ
ของดิน ทดแทนการเพาะปลูกพืชแบบเดิม 

นโยบาย : การจ ัดการมลพิษเพ ื ่อลดป ัญหา
สิ่งแวดล้อมและทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

พื ้นที ่ช ุมชนและสิ ่งปลูกสร้างของภาคมีการ
ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลจากปัจจัยภายใน
ยุทธศาสตร์ที ่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และภาครัฐส่งเสริมการพัฒนา
เม ืองอย ่างย ั ่ งย ืน แต ่ด ้วยเม ืองขนาดใหญ่ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พบปัญหามลภาวะทางสิ่งแวดล้อม 
ไม่ว่ามลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ำ ปัญหาขยะมูลฝอย 
ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชากรในพื้นที่ ซึ่ง
ภาครัฐกำกับการใช้มาตรการอย่างเคร่งครัดในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมและเขตควบคุมมลพิษ ตาม พรบ.ส่งเสริมและ
ร ักษาคุณภาพสิ ่งแวดล้อม พ.ศ.  2535 และส่งเสริม
มาตรการแรงจูงใจสำหรับการลดการก่อมลพิษ 
 (6) นโยบายพื้นที่ต้นน้ำลำธารในแต่ละลุ่มน้ำ
และพื้นที่ชุ่มน้ำ 

นโยบาย : การกำหนดสิทธิการใช้น้ำ (Water 
Right) แ ล ะ ค ว า ม ต ้ อ ง ก า ร น ้ ำ ข อ ง ส ิ ่ ง แ ว ด ล ้ อ ม 
(Environmental Water Requirements) 

พื้นที่แหล่งน้ำของภาคมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง อันเป็นผลจากปัจจัยภายในยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั ่งยืน เร่งรัดฟื ้นฟูทรัพยากรน้ำ การพัฒนาและจัดหา
แหล่งน้ำให้เพียงพอ แต่ด้วยการเพิ่มขึ้นของประชากร ทำ
ให้เกิดการขยายตัวของพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง ทำให้
เกิดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล ้อม 
โดยเฉพาะปัญหาด้านทรัพยากรน้ำ เกิดภาวะการณ์ขาด
แคลนน้ำในฤดูแล้ง ปัญหาอุทกภัย ซึ่งภาครัฐควรมีการวาง
แผนการใช้น้ำของทุกภาคส่วนในเขตพื ้นที ่ล ุ ่มน้ำและ
ระหว่างลุ่มน้ำในภาค จัดลำดับความต้องการตามความ
เหมาะสมของการใช้ประโยชน์ในแต่ละกิจกรรมของพื้นที่ 
เพ ื ่อลดความข ัดแย ้งในพ ื ้นท ี ่  และให ้ม ีการฟ ื ้นฟู
สภาพแวดล้อมของแหล่งน้ำ 

นโยบาย : การอนรุักษ์และฟื้นฟูพ้ืนท่ีต้นน้ำลำ
ธาร พ้ืนท่ีลุ่มน้ำ พ้ืนท่ีชุ่มน้ำ เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำ รักษา
สภาพแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ 

พื้นที่แหล่งน้ำของภาคมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง อันเป็นผลจากปัจจัยภายในยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั ่งยืน เร่งรัดฟื้นฟูทรัพยากรน้ำ การพัฒนาและจัดหา
แหล่งน้ำให้เพียงพอ แต่ยังคงพบปัญหาการรุกล้ำพื้นที่
ทรัพยากรน้ำ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ พื้นที่ลุ่มน้ำ และ
ความเสื่อมโทรมของคุณภาพทรัพยากรแหล่งน้ำ จึงต้องมี
การกำหนดพื ้นที ่ เหมาะสมในการสงวนร ักษาพ ื ้นที่
ทรัพยากรน้ำต้นทุน และกำหนดให้พ้ืนท่ีลุ่มน้ำ พื้นที่ชุ่มน้ำ 
เป็นพื้นที่อนุรักษ์ เป็นพื้นที่ถูกกันออก ก่อนพิจารณาพื้นที่
เพื่อการพัฒนาอ่ืน ๆ ต่อไป 

นโยบาย : การเพิ่มพื้นท่ีป่าไมเ้พื่อรักษาความชุ่ม
ช้ืนให้แก่พ้ืนท่ีต้นน้ำลำธาร และกนัพ้ืนท่ีต้นน้ำลำธารและ
พื้นที่ชุ่มน้ำเป็นพื้นท่ีสงวน 

พื้นที่ป่าไม้ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีขนาด
ลดลงอย่างต่อเนื ่อง ตั ้งแต่ พ.ศ. 2545-2559 และพื้นที่
คาดการณ์ในอนาคตยังคงมีแนวโน้มลดลงเช่นกัน ในขณะ
ที่ภาคเกษตรกรรมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจาก
การบุกร ุกพื ้นที ่ป ่าไม ้ อ ันเป็นผลจากปัจจ ัยภายใน 
ยุทธศาสตร์ที ่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ยังคงพบการบุกรุกพื้นที่
ป่า สภาพป่าเสื่อมโทรม การลักลอบตัดไม้ ล่าสัตว์ และ
ปัญหาปัญหาการรุกล้ำพื้นที่ทรัพยากรน้ำ ไม่ว่าจะเป็น
พื้นที่ชุ่มน้ำ พื้นที่ลุ่มน้ำ และความเสื่อมโทรมของคุณภาพ
ทรัพยากรแหล่งน้ำ ซึ่งการกำหนดพื้นที่เหมาะสมในการ
สงวนรักษาพื้นที่ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรแหล่งน้ำต้นทนุ 
และกำหนดให้พื้นที่ป่าไม้ พื้นที่ลุ่มน้ำ พื้นที่ชุ่มน้ำ  เป็น
พื้นที่อนุรักษ์ เป็นพื้นที่ถูกกันออก ก่อนพิจารณาพื้นที่เพื่อ
การพัฒนาอื่น ๆ ต่อไป และให้มีการปรับปรุงกฎหมาย
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้มีการเพิ่มระดับ
การลงโทษในผู้กระทำให้ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม 
สนับสนุนให้เกิดภาคีในทุกภาคส่วนให้เกิดความร่วมมือใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
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(7) นโยบายพ้ืนที่ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม 
 นโยบาย : การอนรุักษ์และพัฒนาแหล่งโบราณคดี 
โบราณสถาน และพื้นท่ีสำคญัทางประวัติศาสตร ์
 การกำหนดพื ้นที ่นโยบายอนุร ักษ์และแหล่ง
โบราณคดี โบราณสถาน และพื ้นที ่สำคัญทางประวัติ 
ศาสตร์ อันเป็นผลจากปัจจัยนอกด้านการท่องเที่ยว เกิด
การเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอินโด
จีน แต่การพัฒนาทางเศรษฐกิจ การใช้พื้นที่เพื่อการขยาย
ชุมชนและสิ ่งปลูกสร้าง พื ้นที ่อ ุตสาหกรรมและคลัง 
สินค้า มีกลุ่มผู้ลงทุนจากนอกพื้นที่เข้ามาลงทุน เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม การรุก
ล้ำพื ้นที ่แหล่งประวัติศาสตร์ที ่สำคัญ การหายไปของ
วัฒนธรรม และสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ซึ่งต้องกำหนดให้มี
ข้อกำหนดทางผังเมืองในเรื่องระยะห่างจากพื้นที่อนุรักษ์
ทางประวัติศาสตร์ และกำหนดให้เป็นพื้นที่ถูกกันออก
ก่อนพิจารณาพื้นที่เพื่อการพัฒนาอ่ืน ๆ ต่อไป 
 นโยบาย: การพัฒนาพ้ืนท่ีแหล่งโบราณคดีและ
โบราณสถานให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 

พื้นที่อนุรักษ์และแหล่งโบราณคดี โบราณสถาน 
และพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ อันเป็นผลจากปัจจัย
นอกด้านการท่องเที ่ยว เกิดการเชื ่อมโยงเส้นทางการ
ท่องเที ่ยวในกลุ ่มประเทศอินโดจีน แต่ด้วยการพัฒนา 
ทางเศรษฐกิจ การใช้พื ้นที ่เพ ื ่อการขยายชุมชนและ 
สิ่งปลูกสร้าง พื้นที่อุตสาหกรรมและคลังสินค้า มีกลุ่มผู้
ลงทุนจากนอกพื้นที่เข้ามาลงทุน เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม การรุกล้ำพื้นที่แหล่ง
ประวัติศาสตร์ที ่สำคัญ การหายไปของวัฒนธรรม และ
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ซึ่งต้องมีการกำหนดให้มีข้อกำหนด
ทางผังเมืองในเร ื ่องระยะห่างจากพื ้นที ่อนุร ักษ ์ทาง
ประวัติศาสตร์ และกำหนดให้เป็นพื้นที่ถูกกันออกก่อน
พิจารณาพื้นที่เพื่อการพัฒนาอื่น ๆ ต่อไป และส่งเสริมให้
เกิดการพัฒนาอย่างถูกต้องทางวิชาการ เพื่อการพัฒนา
แหล่งประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ระดับประเทศและระดับนานาชาติ 
3.7 การคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ 

ภาพรวมด้านคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่าการขนส่งทางถนนเป็น
รูปแบบการขนส่งที่มีปริมาณสูงที่สุดและเป็นรูปแบบการ
ขนส่งหลักของภาค โดยมีทางหลวงหมายเลข 2 หรือถนน
มิตรภาพ เช่ือมต่อภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับภาคกลาง 
และยังมีทางหลวงสายรองที่เช่ือมต่อไปยังภาคต่าง ๆ และ
จังหวัดในภูมิภาค สำหรับการขนส่งทางรางของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือยังมีบทบาทน้อยกว่าการขนส่งทาง
ถนน แต่สามารถเชื่อมโยงการขนส่งกับ สปป.ลาว ได้ การ

ขนส่งทางน้ำของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นรูปแบบการ
ขนส่งทางลำน้ำ มีแม่น้ำสายหลักที่ใช้ในการขนส่ง คือ 
แม่น้ำมูล แม่น้ำชี และแม่น้ำโขง แต่จะตื้นเขินในฤดูแล้ง
ทำให้ไม่สามารถใช้เป็นการคมนาคมขนส่งท่ีดีได้ตลอดทัง้ปี 
ส่วนการขนส่งทางอากาศปัจจุบันมีท่าอากาศยานเพียง  
9 แห่ง 

1) การคมนาคมขนส่งทางถนน มีเส้นทางสาย
หลักของภาคเป็นทางหลวงหมายเลข 2 หรือถนนมิตรภาพ 
เช่ือมต่อภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับภาคกลาง สิ้นสุดที่
จังหวัดหนองคายเชื่อมต่อไปยัง สปป.ลาว และยังมีทาง
หลวงสายรองที่เชื่อมต่อไปยังภาคต่าง ๆ และจังหวัดใน
ภูมิภาค เช่น ทางหลวงหมายเลข 12 และทางหลวง
หมายเลข 22 เป ็นต ้น ในปี  2558 กรมทางหลวงมี
ระยะทางในความร ับผ ิดชอบถนนในภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือเป็นระยะทาง 19,434 กิโลเมตร ซึ่งแบ่งเป็น
ถนนคอนกรีต 842 กิโลเมตร ลาดยาง 18,365 กิโลเมตร 
ลูกรัง 3 กิโลเมตร และทางก่อสร้างและทางรักษาสภาพ 
224 กิโลเมตร 

เมื่อเปรียบเทียบปริมาณการเดินทางโดยรวมบน
โครงข่ายทางหลวงระหว่าง ปี 2558-2550 พบว่าเพิ่มขึ้น
จาก 34,868 ล้านคัน-กม. ต่อวัน ในปี 2550 เป็น 62,404 
ล้านคัน-กม. ต่อวัน ในปี 2558 คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้น
เฉลี่ยร้อยละ 7.5 ต่อปี เป็นการใช้รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน 
ค ิดเป ็นอ ัตราการเพ ิ ่มข ึ ้นเฉล ี ่ยร ้อยละ 9.73 ต ่อปี  
รถบรรทุกขนาดเล็ก คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ
6.49 ต่อปี และรถจักรยานยนต์ คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้น
เฉลี่ยร้อยละ 5.06 ต่อปี ตามลำดับ 

2) การคมนาคมขนส่งทางราง มีบทบาทและ
ความสำคัญน้อยกว่าการขนส่งทางถนน โครงข่ายคมนาคม
ขนส่งทางรางมีเส้นทางแยกไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนอื
และภาคเหน ือท ี ่ สถานี ช ุ มทางบ ้ านภา ชี  จ ั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา มีเส้นทางแยกเป็น 3 เส้นทาง ได้แก่ 
เส้นทางตอนล่างช่วงสระบุรี-อุบลราชธานี มีระยะทาง575 
กิโลเมตร เส้นทางตอนบนช่วงนครราชสีมา สุดปลายทางที่
สถานีรถไฟท่านาแล้ง สปป.ลาว มีระยะทาง 628 กิโลเมตร 
และเส้นทางตอนกลางช่วงแก่งคอย เป็นเส้นทางลัดไป
เชื ่อมที่สถานีรถไฟชุมทางบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 
มีระยะทางประมาณ 181 กิโลเมตร 

เมื่อเปรียบเทียบปริมาณผู้โดยสารรถไฟในภาค
ตะว ันออกเฉ ียงเหน ือระหว ่างป ี  2550-2558 พบว่า  
มีแนวโน้มการขยายตัวลดลงคิดเป็นอัตราการเติบโตลดลง
เฉลี ่ยร้อยละ 2.8 ต่อปี ส่วนปริมาณการขนส่งสินค้ามี
แนวโน้มการขยายตัวลดลงคิดเป็นอัตราการเติบโตลดลง
เฉลี่ยร้อยละ 0.9 ต่อป ี
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3) การคมนาคมขนส่งทางน้ำ เป็นรูปแบบการ
ขนส่งทางลำน้ำ โดยแม่น้ำสายหลักที่ใช้ในการขนส่งทาง
ลำน้ำ ได้แก่ แม่น้ำมูล และแม่น้ำชี ซึ่งแม่น้ำทั้งสองสาย 
จะตื้นเขินในฤดูแล้งทำให้ไม่สามารถใช้เป็นการคมนาคม
ขนส่งที่ดีได้ตลอดทั้งปี ส่วนแม่น้ำโขงที่เป็นแม่น้ำตามแนว
ชายแดนสามารถใช้ในการคมนาคมขนส่งได้ระยะทางสั้น 
เนื่องจากมีเกาะแก่งเดินเรือได้สะดวกเฉพาะฤดูน้ำหลาก 
แต่อยู ่ในระดับที ่สามารถสนับสนุนการท่องเที ่ยวได้  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงมีศักยภาพในการคมนาคม
ขนส่งทางน้ำน้อยกว่าภาคอื่น 

เมื่อเปรียบเทียบปริมาณการขนส่งทางลำน้ำของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างปี 2549-2558 พบว่า
จำนวนเที่ยวเรือและจำนวนผู้โดยสาร มีแนวโน้มขยายตัว
เพิ่มขึ้นคิดเป็นอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10.7 
และร้อยละ 6.1 ต่อป ีตามลำดับ 

4) การคมนาคมขนส่งทางอากาศ มีท่าอากาศ-
ยานจำนวน 9 แห่ง ได้แก่ (1) ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ (2) 
ท่าอากาศยานอุบลราชธานี (3) ท่าอากาศยานขอนแก่น 
(4) ท่าอากาศยานอุดรธานี (5) ท่าอากาศยานเลย (6) ท่า
อากาศยานร้อยเอ็ด (7) ท่าอากาศยานสกลนคร และ (8) 
ท่าอากาศยานนครพนม (9) ท่าอากาศยานนครราชสีมา 

เมื่อเปรียบเทียบจำนวนเที่ยวบินและผู้โดยสาร
ระหว่างปี 2550-2558 พบว่ามีจำนวนเที่ยวบินเพิ่มขึ้นคิด
เป็นอัตราการเพิ ่มขึ ้นเฉลี ่ยร้อยละ 17.0 ต่อปี จำนวน
ผู้โดยสารมีอัตราการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 18.8 ต่อปี เมื่อ
เปรียบเทียบจำนวนผู้โดยสารในปี 2558 กับความจุในการ
รองรับผู ้โดยสารของท่าอากาศยานแต่ละแห่ง  พบว่า 
ท่าอากาศยานที่จำนวนผู ้โดยสารมีความหนาแน่นเกิน
ความสามารถในการรองรับเพื่อให้บริการได้ในระดับการ
ให้บริการที ่ดีตามที ่ออกแบบไว้ ได้แก่ ท่าอากาศยาน
อุดรธานี ท่าอากาศยานอุบลราชธานี และท่าอากาศยาน
สกล และท่าอากาศยานขอนแก่น แสดงให ้ เห ็นถึง 
ความจำเป็นต้องปรับปรุงเพื ่อเพิ ่มความสามารถในการ
รองรับผู้โดยสารเพื่อรองรับการใช้งานในอนาคต 

5) การคาดการณ์ปริมาณการเดินทางและการ
ขนส่งในอนาคต พบว่าการเดินทางระหว่างภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือกับภาคอื่น ๆ เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 3.38 ส่วน
การเดินทางภายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเพิ่มขึ้น
เฉลี่ยร้อยละ 4.30 ในขณะที่การขนส่งสินค้าระหว่างภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือกับภาคอื่น ๆ เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 
3.46 ส่วนการขนส่งสินค้าภายในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื
เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 4.08 โดยรวมในช่วง 20 ปี ระหว่างปี 
2560-2580 ทั้งปริมาณการเดินทางและการขนส่งสินค้า
จะขยายตัวประมาณ 2 เท่า 

บทบาทและศักยภาพ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเป้าหมายการพัฒนา

เป็น “อีสานพึ่งพาตนเอง” ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เพื่อให้สามารถก้าวผ่านจาก
ความยากจน และกับดักรายได้ปานกลาง โดยได้สนับสนนุ
ศักยภาพด้านการเกษตรกรรม อาทิ ข้าวหอมมะลิคุณภาพ 
สูง และผลผลิตเกษตรอินทรีย์ที่มีอยู่เดิมบริเวณทุ่งกุลา
ร้องไห้ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางไปสู่
การเกษตรแปรรูป เน้นกลุ่มเกษตรประเภทปศุสัตว์  มัน
สำปะหลัง อ้อย และข้าวโพด ประกอบกับอุตสาหกรรม
เพื่อส่งเสริมการผลิต ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง โดยเฉพาะจังหวัดนครราชสีมาที่จะเติบโตเป็น
กลุ่มอุตสาหกรรมใช้เทคโนโลยีขั ้นสูง (Super Cluster) 
และอุตสาหกรรมใหม่แห่งอนาคต (New S-Curve) อาทิ 
อ ุตสาหกรรมยานยนต์และชิ ้นส ่วน เคร ื ่องใช้ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์โทรคมนาคมในอนาคต และ
เป็นผลิตภัณฑ์ของภาคที่ส่งออกไปค้าขายยังต่างประเทศ
ผ่านตอนล่างของภาคซึ่งอยู่ใกล้กับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC) รวมทั้งแนวระเบียงเศรษฐกิจตาม
กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยเฉพาะประชาคม
เศรษฐก ิจอาเซ ียน (AEC) กรอบความร ่วมม ือทาง
เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) และความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) 

นอกจากน้ี รัฐบาลได้กำหนดบทบาทเมืองสำคัญ
ที่มีศักยภาพและความสามารถในการเชื่อมโยงโครงข่าย
คมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
โดยให ้จ ังหวัดขอนแก่นและนครราขสีมาเป ็นเม ือง
ศูนย์กลางการค้า การลงทุน การบริการสุขภาพและ
ศูนย์กลางการศึกษา ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีอันดับความเจริญ
ของเมืองในภาคสูง มีตำแหน่งที่ตั้งอยู่บนจุดตัดโครงข่าย
คมนาคมและแนวพัฒนาที ่สำคัญ อาทิ แนวระเบียง
เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic 
Corridor) ที่จังหวัดขอนแก่น แนวระเบียงเศรษฐกิจกลาง 
(Central Economic Corridor) ที ่จ ังหวัดนครราชสีมา 
รวมทั้งมีแนวเส้นทางรถไฟสายสิงคโปร์-คุนหมิง (SKRL) 
พาดผ่าน ส่งผลให้จังหวัดขอนแก่นและนครราชสีมามี
ลักษณะเป็นเมืองชุมทาง ที่มีศักยภาพสามารถรวบรวม
ผู้โดยสารและสินค้า เพื ่อกระจายและส่งต่อไปยังเมือง
ชายแดนหรือประเทศคู ่ค้ า โดยม ีความร ่วมมือจาก     
สปป.ลาว ในการเชื่อมเส้นทางรถไฟจากหนองคาย-ท่านา
แล้ง-เวียงจันทน์ สู่เมืองหลวงของสปป.ลาว และสะพาน
ข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 3 เชื่อมจังหวัดนครพนมและเมืองท่า
แขก แขวงคำม่วน สปป.ลาว ทำให้เกิดการแพร่สะพัดของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การ
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ท่องเที่ยว และการจ้างงานซึ่งจะช่วยให้ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือสามารถไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ 

เมื่อพิจารณาแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านคมนาคมขนส่ง พ.ศ. 2558-2565 ที่จะมีการดำเนิน
โครงสร ้างระบบคมนาคมขนส ่งขนาดใหญ่  (Mega 
Project) ตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาจาก
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ อาทิ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
(SEZ) การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
ประกอบกับกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ และ
ยุทธศาสตร์ของจีนที่ต้องการขยายอิทธิพลมายังประเทศ
กลุ่มอาเซียนเพิ่มขึ ้น เพื ่อแสวงหาเส้นทางในการขนส่ง
สินค้า รวมทั้งการขยายตัวของจำนวนนักท่องเที่ยวที่มี
แนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ เหล่านี้จะเป็นโอกาสในการพัฒนา
ซึ ่งจะช่วยเสริมศักยภาพและบทบาทของพื ้นที ่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือในฐานะที ่เป็นจุดเชื ่อมโยงการ
เดินทางและขนส่งสินค้าจากประเทศลาว เวียดนาม และ
จีนตอนใต้ ทั้งในแง่ของการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว 

แนวโน้มด้านคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ในอนาคต 
จากปริมาณการเดินทางและการขนส่งที ่มี

แนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต ส่งผลให้การคมนาคม
ขนส่งรูปแบบต่าง ๆ ต้องมีแผนการพัฒนาเพื่อรับมือกับ
ปริมาณการเดินทางที่เพิ่มมากขึ้น โดยการคมนาคมขนส่ง
ทางถนนมีโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเชื่อมโยง
เส้นทางคมนาคมสู่ภูมิภาคต่าง ๆ จำนวน 4 สายทาง เพื่อ
เป็นการแบ่งเบาการจราจรจากถนนทางหลวงสายหลัก 
เพิ่มความสะดวกสบายจากการมีทางเลือกในการเดินทาง
ที่เพิ ่มมากขึ้น และยังมีเส้นทางที่เชื ่อมต่อกับประเทศ
เพื่อนบ้านมายังภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ในปัจจุบันไม่มี
ขอบเขตที่ติดกับชายแดน หรือประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งการ
คมนาคมขนส่งที ่สะดวกสบายจะช่วยผลักดันทั ้งด้าน
การค้าระหว่างประเทศ และด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

การคมนาคมขนส ่ งทางราง มี การพ ัฒนา
โครงข่ายรถไฟทางคู่ เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการเดิน
รถให้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากขึ้น รองรับความ
ต้องการด้านการขนส่งคนและสินค้าที่เพิ่มมากขึ้น โดยไม่
ต้องมีการรอหลีก ส่งผลถึงความเชื่อมั่นในการให้บริการ
ของระบบ ทำให้ผู้ประกอบการด้านการขนส่งสินค้าหนัมา
ใช้บริการระบบรางมากขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการใช้
พลังงานและลดต้นทุนการขนส่งของประเทศในภาพรวม 
นอกจากนี ้ ย ังมีโครงการรถไฟความเร็วสูง เพื ่อเป็น
ทางเลือกสำหรับผู้เดินทางที่ต้องการความสะดวกรวดเร็ว
ในการเดินทางมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมต่อเมืองหลัก

ตามภูมิภาคต่าง ๆ ส่งผลให้เกิดการกระจายความเจริญ
และการตั ้งถิ ่นฐานออกไปสู ่สภาพที ่เหมาะสมกับการ
เชื่อมโยงเมืองหลักด้วยระบบรางและรถไฟความเร็วสูง 

การคมนาคมขนส่งทางอากาศ มีโครงการพัฒนา
ท่าอากาศยานอุดรธานี เพิ่มความสามารถในการรองรับ
ผู้โดยสารในอนาคต และผลักดันให้ท่าอากาศยานอุดรธานี
เป ็นศ ูนย ์กลาง (Hub) การบ ินขนาดใหญ ่ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถรองรองเที่ยวบินได้มากขึ้น 
โดยเฉพาะเที่ยวบินจากต่างประเทศ 

 การติดตามสถานการณ์ด้านคมนาคมขนส่ง
และโลจสิติกส์เปรียบเทียบกับผังภาค 2600 
 การติดตามด้านนโยบาย 

นโยบาย : ยกระดับการให้บริการของถนนใน
โครงข่ายหลัก 

โดยการปรับปรุงโครงข่ายทางหลวงให้เหมาะสม
กับการใช้ประโยชน์ เพื่อเชื่อมต่อกับพื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ 
แหล่งอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และประตูการค้า รวมถึง
การเชื ่อมต่อกับการคมนาคมขนส่งระบบอื ่น มีระบบ 
Motorway ที ่เอื ้ออำนวยให้การเดินทางและขนส่งใน
ระยะไกลได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 

ผลการติดตามโครงข่ายคมนาคมขนส่งทางถนน
ที่มีประสิทธิภาพมีความจำเป็นเพื่อรองรับปริมาณการ
เดินทางและขนส่งที่เพิ ่มมากขึ้น จากการเปลี่ยนแปลง
สภาพเศรษฐกิจและสังคม สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน ของยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี และ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่
เศรษฐกิจ เพื่อกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคของประเทศ
ไทย ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ 
โลจิสติกส์ และยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศ
เพื ่อการพัฒนา ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  12 ในการ
เชื ่อมโยงเมืองหลักของภูมิภาค และพื ้นที ่พัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน บริเวณประตูการค้าระหว่าง
ประเทศ 

นโยบาย : การเชื ่อมโยงระหว่างภูมิภาคด้วย
คมนาคมระบบรางอย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มการใช้
การขนส่งทางน้ำ 

แนวคิดของนโยบายนี้ในส่วนของการขนส่งทาง
รางสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน แต่แผนงานต้องมี
การปรับปรุง ส่วนนโยบายในส่วนของการขนส่งทางนำ้ไม่
ม ีความจำเป็นแล้ว การขนส่งทางน้ำจะช่วยให้ระบบ
สามารถดึงดูดให้มีผู้ใช้บริการมากขึ้นทั้งการโดยสารและ
การขนส่งสินค้า ช่วยลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน และยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ของยุทธศาสตร์
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ชาติ 20 ปี และ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และ
พื ้นที ่เศรษฐกิจ เพื ่อกระจายความเจริญสู ่ภูมิภาคของ
ประเทศไทย ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ และยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศเพื่อการพัฒนา ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ใน
การเชื่อมโยงเมืองหลักของภูมิภาค และพื้นที่พัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน บริเวณประตูการค้าระหว่าง
ประเทศ  รวมทั้ง ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและ
ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม และยุทธศาสตร์การเติบโตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั ่งยืนของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 เนื่องจากการขนส่งทางรถไฟเป็น
รูปแบบที่สามารถเข้าถึงได้สำหรับประชาชนทุกระดับ และ
เป็นรูปแบบการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ในส่วนของการขนส่งทางน้ำ ในช่วงของการ
จัดทำผังภาค 2600 นั ้นย ังไม่ม ีการก่อสร้างสะพาน
มิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 ที ่มุกดาหาร และ แห่งที่ 3  
ที ่นครพนม การขนส่งสินค้าใช้แพขนานยนต์ข้ามฟาก 
และการขนส่งผู ้โดยสารโดยใช้เรือข้ามฟาก หลังจาก 
ม ีการก ่อสร ้างสะพานม ิตรภาพไทย -ลาว แห ่งท ี ่  2  
ที่มุกดาหาร และ แห่งที่ 3 ที่นครพนม แล้วการเดินทาง
และขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ใช้การขนส่งทางถนน
เป็นหลัก การพัฒนาท่าเรือพาณิชย์เพื่อขนส่งสินค้าจึงไม่มี
ความจำเป็น 

นโยบาย : สนับสนุนการขนส่งต่อเนื ่องหลาย
รูปแบบ และเพิ่มศักยภาพด้านโครงสรา้งพื้นฐานการขนสง่
ให้ทันสมัย 

แนวคิดส่วนใหญ่ของนโยบายนี ้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน แต่การกำหนดที่ตั ้งของสิ่งอำนวย
ความสะดวกบางส่วนไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจบุัน 
การส่งเสริมให้เกิดการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ เพื่อให้
เกิดการลดต้นทุนการขนส่ง จะช่วยเพิ่มความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ และลดความแออัดและมลพิษ
จากการขนส่งทางถนน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน และยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ของแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 12  รวมทั้ง ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั ่งยืนของแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 12 เนื ่องจาการขนส่งทางรถไฟเป็นรูปแบบการ
ขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ทั้งนี้ แผนงานการพัฒนาจุดเชื่อมโยงการขนส่ง
สินค้าในปัจจุบัน ประกอบด้วย การพัฒนาสถานีขนส่ง
สินค้า ของกรมการขนส่งทางบก การพัฒนาลานกองเก็บตู้
สินค้า (CY) ซึ่งอยู่ในโครงการก่อสร้างทางคู่และทางสาย
ใหม่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย และการพัฒนาท่าเรือ

บก (Dry Port) ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย จุดที่
กำหนดให้เป็นย่านกองเก็บตู้สินค้าตามนโยบายผังภาค 
2600 ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ท่ีเหมาะสมต้องมีการปรับปรุง 

นอกจากนี้ แนวทางในการผลักดันสินค้าหลัก
ของภาคให ้มาใช ้ประต ูการค ้าของภาคตะว ันออก 
เฉียงเหนือน้ัน ไม่ได้ตอบโจทย์เรือ่งการลดต้นทุน เนื่องจาก
เส ้นทางการขนส่งสินค้าจะถูกเลือกจากค่าขนส่งใน
ภาพรวมจากต้นทางถึงประเทศปลายทาง 
 นโยบาย : พัฒนาท่าอากาศยานในพื้นที่ให้เป็น
ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งทางอากาศ 

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ให้จังหวัด
อุดรธานีเป็นศูนย์กลางการคมนาคมนส่งทางอากาศ ซึ่ง
เน้นไปที่การคมนาคมขนส่งของผู้โดยสารเป็นหลัก และ
จังหวัดขอนแก่น กำหนดให้เป็นศูนย์กลางการคมนาคม
ขนส่งทางระบบราง และทางอากาศ ซึ่งเน้นไปท่ีการขนส่ง
สินค้าเป็นหลัก ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
กำหนดให้จ ังหวัดอุบลราชธานี เป็นเมืองศูนย์กลาง
คมนาคมขนส่ง 

มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ยกเว้น
บทบาทด้านการเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าทางอากาศ 
ท่าอากาศยานที่มีจำนวนผู้โดยสารสูงสุดในภาค ได้แก่ ท่า
อากาศยานนานาชาติอุดรธานี ท่าอากาศยานนานาชาติ
อุบลราชธานี และท่าอากาศยานขอนแก่น ตามลำดับ ด้าน
การขนส่งสินค้า ท่าอากาศยานท่ีมีปริมาณการขนส่งสินค้า
สูงสุดเป็นเช่นเดียวกับในกรณีของจำนวนผู้โดยสาร คือ ท่า
อากาศยานนานาชาติอุดรธานี ท่าอากาศยานนานาชาติ
อุบลราชธานี และท่าอากาศยานขอนแก่น ตามลำดับ 

นโยบาย : รักษามาตรฐานการให้บริการ ในด้าน
ของความน่าเชื่อถือของระบบ 

เพื่อดึงดูดให้ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าหันมาใช้
บริการ แต่พบปัญหาการขาดความน่าเชื ่อถือของระบบ
เป็นปัญหาหลักของการขนส่งส ินค้าทางรถไฟ หาก
สามารถแก้ปัญหานี้ได้ก็จะเพิ่มโอกาสที่ผู้ประกอบการจะ
หันมาใช้ระบบรถไฟในการขนส่งสินค้า โดยปัญหาดังกล่าว
มีดังนี้ ข้อจำกัดของทางเดี่ยว สภาพโครงสร้างทางรถไฟ 
สภาพรถจักรล้อเลื่อน ความพอเพียงของรถจักรล้อเลื่อนที่
จะให้บริการ ความล่าช้าในการจัดหารถจักรล้อเลื ่อน
เพิ่มเติม 
 นโยบาย : ยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการ
ที ่ช่องทางการค้าหลัก และพัฒนาช่องทางการค้าที ่มี
ประสิทธิภาพ 

สอดคล้องตามแนวทางการพัฒนาระบบ NSW 
ให้เชื ่อมโยงสมบูรณ์ และแก้ไขอุปสรรคการค้าระหว่าง
ประเทศ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
สิ่งอำนวยความสะดวก ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์ของไทย ฉบับท่ี 3 



 

3-46 

นโยบาย  : พัฒนาเคร ือข ่ายเช ื ่อมโยงศ ูนย์
รวบรวมและกระจายสินค้า 

เพิ่มบทบาทจุดเชื่อมโยงการขนส่งในการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้แก่ภาคการขนส่ง โดยการขยายรูปแบบการ
ให้บริการของ ICD ส่งเสริมให้พัฒนา Logistics Center 
ในบร ิเวณพื ้นที ่หล ังท่าของท่าเร ือที ่สำคัญ และนำ
เทคโนโลยีด้านสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ 

ในแง ่ของแนวค ิดนโยบายนี ้สอดคล ้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาสิ่ง
อำนวยความสะดวกและศูนย์บริการโลจิสติกส์  ตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวย
ความสะดวก ของแผนยุทธศาสตร ์การพัฒนาระบบ       
โลจิสติกส์ของไทย ฉบับที่ 3 แต่ในแง่ของรายละเอียดมี
ความคลาดเคลื่อน เนื ่องจากในปัจจุบันภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือไม่มี ICD รวมทั้งไม่มีการขนส่งสินค้าทางน้ำ 

นโยบาย  : พ ัฒนาระบบและ เทค โน โลยี
สารสนเทศรวมทั้งข้อมูลด้านโลจิสติกส์ 

สอดคล้องกับแนวทางการเช่ือมโยงการค้าสู่
ร ูปแบบพาณิชย์อิเล ็กทรอนิกส์ (E-commerce) ตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพิ่มมูลค่าระบบห่วงโซ่อุปทาน และ
การพัฒนาระบบ NSW ให้เชื ่อมโยงสมบูรณ์ และการ
พัฒนากระบวนการโลจิสติกส์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานและสิ่ง
อำนวยความสะดวก ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์ของไทย 

นโยบาย : พัฒนาบุคลากรทางด้านโลจิสติกส์ที่มี
คุณภาพให้เพียงพอต่อความต้องการ 

สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนามาตรฐาน
วิชาชีพโลจิสติกส์ และการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาปัจจ ัย สน ับสน ุนด ้าน โลจ ิสต ิกส ์  ของแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของไทย 

นโยบาย  : พัฒนามาตรฐานการให ้บร ิการ       
โลจิสติกส์ รวมทั ้งข้อกฎหมาย ข้อบังคับที ่สนับสนุน
กิจกรรมโลจิสติกส์ 

นโยบายนี้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน แต่
แนวทางกล่าวถึงเฉพาะการปรับปรุงกฎหมายการขนส่ง
ภายในประเทศ แนวทางการพัฒนามาตรฐานการให้  
บริการโลจิสติกส์ และข้อกฎหมายสนับสนุนกิจกรรม 
โลจิสติกส์ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์
ของไทย ฉบับที่ 3 ประกอบด้วย การเชื ่อมโยงการค้าสู่
รูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) และการ
พัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการโลจิสติกส์ (Logistics Service 
Providers: LSPs) ให้สามารถแข่งขันได้  ตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาเพิ่มมูลค่าระบบห่วงโซ่อุปทาน และการพัฒนา

ระบบ NSW ให ้ เช ื ่อมโยงสมบ ูรณ ์  และการพ ัฒนา
กระบวนการโลจิสติกส์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ การเร่ง
แก้ไขอุปสรรคการค้าระหว่างประเทศ ตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก 

นโยบาย : สนับสนุนให้ผู ้ประกอบการขนาด
ก ล า ง แ ล ะ ขน า ด เ ล ็ ก  ( SMEs) ห ั น ม า ใ ช ้ บ ร ิ ก า ร 
(Outsourcing) ของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ 

เนื่องจากกว่าร้อยละ 70 ของผู้ประกอบการของ
ไทยในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ เป็นบริษัทขนาดเล็ก 
จำเป็นต้องช่วยสนับสนุน เช่น การยกระดับให้เป็นผู้ให้
บริการในลักษณะ Contract Logistics หรือ Third Party 
Logistics และประย ุกต ์ ใช ้ระบบสารสนเทศในงาน 
โลจิสตกส์ สนับสนุนด้านการลงทุนในแผนภาพแบบของ 
BOI หรือการให้เงินกู ้ยืมในการพัฒนาศักยภาพในการ
ให้บริการงานด้านโลจิสติกส์ของบริษทคนไทย ส่งเสริม
และถ่ายทอดเทคโนโลยี สอดคล้องกับกลยุทธ์การพัฒนา
ศ ักยภาพผ ู ้ ให ้บร ิการโลจ ิสต ิกส ์  (Logistics Service 
Providers: LSPs) ให้สามารถแข่งขันได้ ตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาเพิ ่มมูลค่าระบบห่วงโซ่อุปทาน ของแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของไทย 

 
3.8 ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณปูการ 

สามารถสรุปสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง ศักยภาพ 
ปัญหาและแนวโน้มของแต่ละประเภทได้ดังนี ้

การบริการด้านการศึกษา 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการจัดการศึกษาครบใน

ทุกระดับ ตั้งแต่ก่อนประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา 
และมีการกระจายตัวอย่างทั่วถึง ระดับการศึกษาจะตั้งอยู่
ในเขตอำเภอเมืองและอำเภอรอบนอกของทุกจังหวัด 
ขณะที่มหาวิทยาลัยกระจายตัวอยู่ทั่วทั้งภาค โดยเฉพาะ
ในตอนกลางและตอนล่างของภาค  

สภาพการปัญหาในการบริการด้านศึกษาของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ การกระจุกตัวของบริการ
ศึกษาระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา พบว่า
ยังมีการให้บริการกระจุกตัวในพ้ืนท่ีเมืองหลัก  

จังหวัดที ่ถ ือว ่าเป ็นศ ูนย ์กลางการบร ิการทาง
การศึกษาหลัก คือ จังหวัดขอนแก่น อุบลราชธานี และ
มหาสารคาม และนครราชสีมา ซึ ่งเป็นพื ้นที่ที ่มีความ
พร้อมสูง โดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษา 

การบริการด้านสาธารณสุข 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสถานบริการสาธารณสุข

กระจายตัวในทุกพื้นที่ของภาคทั้งโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล โรงพยาบาลของรัฐทุกสังกัด โรงพยาบาล
ศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน รวมถึง
โรงพยาบาลเอกชนซึ่งสถานบริการสาธารณสุข  
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สภาพการปัญหาในการบริการด้านสถานบริการ
สาธารณสุขของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ความไม่
เพียงพอของบุคลากร ส่วนใหญ่เป็นบุคลากรทางแพทย์ 
ทันตแพทย์ และพยาบาล  

จังหวัดที่ถือเป็นศูนย์กลางหลักภาค ทางด้านการ
บริการสาธารณสุข ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น นครราชสีมา 
และอุบลราชธานี เนื ่องจากเป็นศูนย์กลางทางด้านการ
บร ิการ ว ิทยาศาสตร์การแพทย์ สถานพยาบาลและ
บุคลากรที่มีความพร้อมสูง ขณะที่ศูนย์กลางรอง ได้แก่ 
อุดรธานี สุรินทร์ บุรีรัมย์ และศรีสะเกษ ที่มีความพร้อม
ค่อนข้างสูง เนื่องจากเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลศูนย์ของ
ภาค 

โครงสร้างพ้ืนฐาน 
ไฟฟ้าที่ใช้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาจาก  

2 ส่วนหลัก คือ ส่วนที ่ผลิตภายในประเทศและส่วนที่
นำเข้าจาก สปป.ลาว ซึ่งสูงถึงร้อยละ 68.0 ของปริมาณ
การใช้ไฟฟ้าทั้งหมดของ ส่วนที่เหลือเป็นการผลิตเองใน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 28.0 และนำเข้าจาก
ภาคเหนือและภาคกลาง ร้อยละ 4.0 ในภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือมีโรงไฟฟ้าที ่ดำเนินการผลิตพลังงานไฟฟ้า 
จำนวน 25 แห่ง ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ 
จำนวน 11 แห่ง โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ จำนวน 1 แห่ง 
โรงไฟฟ้าพลังงานพลังสุริยะ จำนวน 9 แห่ง และโรงไฟฟ้า
พลังงานลม จำนวน 4 แห่ง 

ปัจจุบันภาคตะวันออกเฉียงเหนือต้องนำเข้า
ไฟฟ้าจาก สปป.ลาว ในสัดส่วนท่ีสูง จึงสามารถใช้ไฟฟ้าได้
อย่างเพียงพอ แต่ยังคงมีความเสี ่ยงต่อความมั่นคงด้าน
พลังงานของภาค ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าหาก
เกิดเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ สปป.ลาว ไม่สามารถส่งกระแส  
ไฟฟ้ามายังไทยได้ ดังนั ้นจึงควรมีการพัฒนาพลังงาน
ทดแทน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานชีวมวล ซึ่ง
ในพื ้นที ่มีแหล่งวัตถุดิบทางการเกษตรอยู ่จำนวนมาก 
เพื ่อใช้เป ็นพลังงานสำรองในภาคอุตสาหกรรมและ 
พาณิชยกรรม 

การติดตามสถานการณ์ด้านสาธารณณูปโภค
และสาธารณูปการเปรียบเทียบกับผังภาค 2600 
 การติดตามด้านนโยบาย 

นโยบาย : การพัฒนาด้านการศึกษา 
 การพัฒนาด้านการศึกษาของภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือโดยการยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้การ
ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้ก้าวทันการพัฒนาของโลกที่
ไร้พรหมแดน ส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายโอกาส
ทางการศึกษาแก่ประชาชนให้สามารถเข้าถึงได้จากทุก
พ ื ้นท ี ่ ในเม ืองและชนบท พ ัฒนาหล ักส ูตรสถาบัน

อาชีวศึกษา อุดมศึกษา และสถาบันวิจัย ที ่สร้างองค์
ความรู้ใหม่และศาสตร์เฉพาะทางให้ตอบสนองกับการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานและการแข่งขันในเวทีสากล 
เช่น มุ่งเน้นการผลิตกำลังคนที่มีทักษะการทำงานในพื้นท่ี 
เช่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน (วิทยาเขตขอนแก่น) มหาวิทยาลัยอุบล 
ราชธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นต้น โดย
กำหนดให้มีศ ูนย์กลางการศึกษาอยู ่ในพื ้นที ่จ ังหวัด
ขอนแก่น นครราชสีมา และอุบลราชธานี 

 นโยบาย : การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการพัฒนาด้านการ

บริการสาธารณสุข โดยการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนให้แข็งแรง ประชาชนมีความรู้ด้านสาธารณสุข
และได้รับริการสาธารณสุขเท่าเทียมและเสมอภาคกัน การ
จัดบริการแพทย์ทางเลือกในสถานพยาบาลและศูนย์
ชุมชน การจัดตั้งศูนย์บริการการรักษาและฟื้นฟูสุขภาพ 
และส่งเสริมบริการธุรกิจบริการสุขภาพ รวมถึงการ
ยกระดับขีดความสามารถด้านบุคลากรและความเชี่ยว- 
ชาญทางการแพทย์ สาธารณสุขสมัยใหม่ ภูม ิปัญญา
ท้องถิ่นและการแพทย์ไทยในการให้บริการและเป็นศูนย์
สุขภาพในภูมิภาค  
  นโยบาย  : ด้านการส ื ่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส ื ่อสารเป็น
เครื่องมือสำคัญในการพัฒนาเพื่อการเพิ่มมูลค่าของภาค
การผลิต การบริการและการสร้างความสะดวกสบายใน
การดำเนินชีวิต โดยใช้เทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อนทั้ง
ภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม ภาคการพาณิชย์ ภาคการศึกษา 
ภาคสังคม ภาคสาธารณสุข รวมถึงการพัฒนาที่เหมาะสม
กับเศรษฐกิจและการพัฒนาพื้นที่ สำหรับการพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ เช่น 

- การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในภาครัฐ 
(E-Government) มี 

- การพ ัฒนา เทคโน โลย ี ส ารสนเทศใน
ภาคอุตสาหกรรม (E-Industry)  

- นโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ภาคการพาณิชย์ (E-Commerce)  

- นโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ภาคการศึกษา (E-Education)  

- นโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ภาคสังคม (E-Society)  
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- นโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ภาคสาธารณสุข (E-Health)  
 นโยบาย : ด้านพลังงาน 
 การจ ัดหาแหล ่งผล ิตและจ ัดหาพล ังงานใน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต้องมีการจัดหาพลังงานให้
เพียงพอต่อความต้องการภายในภาค เพราะพลังงานเป็น
ปัจจัยที่สำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของภาค ทั้งนี้ได้มี
นโยบายส่งเสริม สนับสนุน และสร้างความร่วมมือในการ
แลกเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีพลังงาน การช่วยเหลือทาง
เทคนิค การค้นคว้าวิจัย รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลด้าน
พลังงานและการอนุรักษ์พลังงานในระดับชุมชนผ่านทาง
สถาบันการศึกษาในพื ้นที ่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
สำหร ับการพัฒนาด้านพลังงานของภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ เช่น รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการจัดหา
พลังงานไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน การพัฒนาพลังงาน
ทดแทนอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ด้านพลังงานทดแทน  

3.9 สรุปประเด็นสถานการณ์และ
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง  

3.9.1 ประเด ็นย ุทธศาสตร ์ท ี ่ส ่งผลต ่อการ
เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ 
จากการวิเคราะห์และบูรณาการข้อมูลระหว่าง

สาขา ในการพัฒนาภาค จากหลากหลายประเด็นในการ
พัฒนา ทั้งในระดับนโยบายและผลการดำเนินการที่เกดิขึน้ 
สามารถระบุถึงการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการพัฒนาภาค 
โดยผลการบูรณาการการวิเคราะห์เป็นดังนี้ 

1) สถานการณ์โลก 
 บริบทการพัฒนาของโลก ทั้งในด้านการ

วิจ ัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเกิดสาขา
อุตสาหกรรมผสมผสานการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่
ตอบสนองความต้องการในภาคการผลิต การบริการ และ
พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปในห้ากลุ่มหลัก ได้แก่ 
กล ุ ่ มอาหาร เกษตรและเทคโนโลย ีช ี วภาพ กลุ่ ม
สาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ กลุ่ม
เครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่
ใช้ระบบอิเลกทรอนิกส์ควบคุม กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่าง ๆ ปัญญา 
ประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว กลุ่มอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ วัฒนธรรมและบริการที่มีมูลค่าสูง ซึ่งมนุษย์จะ
สามารถเข้าถึงข้อมูลและองค์ความรู้ได้อย่างไร้ขีดจำกัด 
เทคโนโลยีจะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 
แรงงานมีพัฒนาทักษะและเป็นที ่ต ้องการของตลาด 
แรงงาน 

การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อย่างก้าวกระโดดเป็นกุญแจสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม และเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนในสังคมทุก
เพศ ทุกวัย แนวโน้มจากการพัฒนาดังกล่าวยังส่งผลต่อ
ประเทศท้ังในมิติเศรษฐกิจ สังคม  

การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมีประสิทธิภาพ สามารถขับเคลื่อนประเทศไทย
ไปสู่เศรษฐกิจสังคมฐานความรู้และเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีได้ร ับการพัฒนาให้สมดุลทั ้งปริมาณและ
คุณภาพ ลดการพึ่งพิงผลิตภัณฑ์อุปกรณ์และเทคโนโลยี
จากต่างประเทศ ประชาชนได้รับประโยชน์จากการลงทุน
ด้านการวิจัยและพัฒนา ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมี
ความรอบรู้และความสามารถด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และนวัตกรรมเพิ่มขึ้น รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว 
มีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีและสามารถใช้วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวติ
ของตนเอง 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 ในช ่วงเวลาเด ียวกัน แต ่หล ังจากปี 2563 วัย
แรงงานจะลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่วนวัยเด็ก (0-24 ปี) ลดลง
จากร้อยละ 42.3 เป็นร้อยละ 40.8 การเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย
จะส่งผลต่อการเตรียมการในการวางแผนด้านการบริการ
สาธารณสุขเป็นสำคัญ เพราะเป็นประเด็นความเข้าใจที่
เกิดขึ้นโดยทั่วไป คือผู้สูงอายุจะมีความสามารถในการดูแล
ตนเองที่ลดน้อยลง ต้องการการดูแลด้านสาธารณสุขเป็น
พิเศษจากภาวะของโรคภัยไข้เจ็บตามวัย อย่างไรก็ตาม
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะส่งผลต่อการวางแผนของผัง
ภาคในอนาคตที่ต้องเน้นการสร้างเสริมมาตรฐานของการ
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บริการสาธารณสุข และประสิทธิภาพในการให้บริการที่
ทั ่วถึง และมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
รวมไปถึงระบบโครงสร ้างพื ้นฐานการเดินทาง การ
คมนาคมขนส่งร ูปแบบใหม่ที ่เหมาะสม รูปแบบและ
สภาพแวดล้อมเมืองที่ต้องมีความพร้อมในการให้ความ
สะดวก และป้องกันประเด็นปัญหาอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้น 
เช่น ปัญหาอาชญกรรมกับผู้สูงวัย ซึ่งเป็นปัญหาสังคมที่
ต้องตระหนักถึงให้มาก นอกจากนี้ยังพบการเกิดความ
เหลื่อมล้ำในมิติต่าง 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
ไทยต้องเผชิญกับความเสี่ยงสำคัญ 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 จึงต้องกำหนดยุทธศาสตร์การแข่งขนัและ
ความร่วมมือระหว่างประเทศท่ีชัดเจน 

สถานการณ ์ส ิ ่ งแวดล ้อมโลก การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ส่งผล
กระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและกิจกรรม
ของมนุษย์เพ ิ ่มมากขึ ้น การเปลี ่ยนแปลงภูมิอากาศ 
ส่งผลต่อความเป็นอยู่ วิถีชีวิต และการดำรงชีพ ทั้งนี้การ
มุ่งลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อ
จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งในเชิงกายภาพและ
กิจกรรม นับเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึง โดยการปรับลด
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง (Mitigation) และการ
ปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง (Adaptation) ภายใต้
แ น ว ท า ง ก า ร พ ั ฒน า อ ย ่ า ง ย ั ่ ง ย ื น  ( Sustainable 
Development) ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม จากความ
แปรปรวนที่เกิดขึ ้นทำให้เกิดข้อตกลงระหว่างประเทศ
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  วาระการพัฒนาที่
ยั่งยืน พ.ศ.2573 (Sustainable Development Goals–
SDGs) ที ่เน้นขจัดความยากจนให้หมดไป ประชาชนมี
สุขภาพท่ีดี มีระบบการศึกษา มีความเท่าเทียมกันทางเพศ 
ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั ่งย ืน 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 และการระบาดของศัตรูพืชที ่มากกว่า 
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ปกติ ทำให้การวางผังภาคจำเป็นต้องคำนึงถึงแผนและ
ยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่ตามมาอย่าง
ต่อเนื ่อง ทั ้งด้านของชนิดพืชและพืชพันธุ ์ที่ เหมาะสม 
ต่อการเกษตรกรรมในพ้ืนที่ ความสามารถในการต้านทาน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ โรคและศัตรูพืช 
จนกระท ั ่ งควรม ีนโยบายด ้านการอบรมให ้ความรู้  
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ควรตระหนักไปถึงการสร้าง
เครือข่าย และความเข้มแข็งในพื้นที่อย่างยั่งยืน 

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศยังส่งผลโดย
อ้อมต่อการพัฒนาพ้ืนท่ีเมืองและการผังเมือง โดยประเด็น
ความสำคัญที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ 
เพ ื ่อส ่งผลให ้ เก ิดการตระหนักถ ึงความสำค ัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ พื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาติ เช่น 
แหล่งต้นน้ำ หรือพื้นที่ชุ่มน้ำ พื้นที่ชายฝั่งทะเล ซึ่งได้รับ
การให้ความสนใจที่ส่งต่อปถึงกลไกการดูแลมลพิษ หรือ
มลภาวะที่อาจเกิดขึ้นจากทั้งกิจกรรมและการพัฒนาด้าน
อุตสาหกรรม และกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจหลากหลาย
ด้าน ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อทรัพยากรดังกล่าว 

ระบบการคมนาคมขนส่งและการเชื่อมต่อ
โครงข่ายการสัญจร เป็นประเด็นที่ทำให้ความสำคัญต่อ
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างมาก 
ผลที่เกิดขึ ้นจากแนวเส้นทางและแนวเขตทางที่มีผลต่อ
เนื ่องมาจากการเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทำให้
เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ ทิศทางการไหลของ
น้ำ และพื้นที่รองรับน้ำเป็นบริเวณกว้าง ดังนั ้นจึงต้อง
คำนึงถึงการวางแนวเส้นทางคมนาคมและการเชื่อมต่อ
เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาต่อการพัฒนาเมืองและชนบทดังท่ีผ่าน
มา โดยเฉพาะระบบคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ที่มีผล
ต่อระบบเศรษฐกิจภาคในภาพรวม ซึ่งต้องให้คุณค่าในการ
พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยเฉพาะอย่างยิ ่งการพัฒนา
ระบบคมนาคมขนส่งที่มีมูลค่าสูง และอาศัยความร่วมมือ
จากหลายภาคส่วน เช่น โครงการรถไฟระหว่างเมือง
เชื่อมโยงกับพ้ืนท่ีภาคอื่น ๆ ไปจนถึงประเทศเพื่อนบ้าน 

ทั ้งนี ้ในการส ื ่อสาร ระบบสื ่อสารและ
เทคโนโลยีจะต้องมีความทันสมัยและยืดหยุ ่นกว่าเดิม 
เพ ื ่อให ้สามารถรองร ับการเปลี ่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 รวมทั้งส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิและ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน เป็นระบบการค้า
เสรีที่ใช้กฎระเบียบเดียวกันของภาคีทั้งหมด 16 ประเทศ 
นอกจากนี้ ยังเป็นไปเพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจของอาเซียน
เข้ากับเศรษฐกิจโลก (Global Supply Chain) ครอบคลุม
ทุกประเด็นที ่ประเทศไทยเคยทำความตกลงไว้แล้วใน
กรอบภูมิภาคและทวิภาคีต่าง ๆ  โดยเงื่อนไขที่ผ่อนปรน
มากขึ้น หรือขจัดมาตรการทางภาษี มาตรการอื่นใดที่
ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำ ตลอดจนการพัฒนาที่ยั่งยืน แต่
ผลการประชุมที ่ผ ่านมายังไม่สามารถหาข้อสรุปเรื ่อง
รูปแบบการเปิดตลาดได้ เนื่องจากระบบหรือกฎหมายที่
ดูแลเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา และการแข่งขันของประทศ
สมาชิก 16 ประเทศ ประเทศสมาชิกอาเซียนให้ความ 
สำคัญกับ ECEP มาก เนื่องจากเป็นความตกลงเขตการค้า
เสรีซ้อนความตกลงการค้าเสรีเดิมที ่ม ีอยู ่แล้ว 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 และเส้นทางออกสู ่ทะเล จึงไม่น่า
แปลกใจท่ีจีนพยายามเชื้อเชิญให้อาเซียนเข้าเป็นส่วนหนึ่ง
ของ OBOR โดยริเริ ่มความช่วยเหลือและความร่วมมือ
ด้านต่าง ๆ กับอาเซียน 
 OBOR มีการพัฒนาโครงข่ายเชื ่อมโยง
ระหว่างประเทศ และเส้นทางเพิ่มเติมที่จะเชื่อมต่อกับ 2 
ระเบียงเศรษฐกิจสำคัญ ซึ่งการลงทุนของจีนกับประเทศ
พัฒนาแล้วตามเส้นทางสายไหมใหม่ มีแนวโน้มจะช่วยให้
การดำเนินงานตามแผนแม่บทว่าด้วยความเชื ่อมโยง
ร ะ ห ว ่ า ง ก ั น ใน อ า เ ซ ี ยน  (Master Plan on ASEAN 
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Connectivity: MPAC) บรรลุผลสำเร ็จได้ง ่ายขึ ้น โดย 
เฉพาะความเช่ือมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
การรวมกลุ ่ม AEC ของไทย เป็นปัจจัยที ่ส ่งผลต่อการ
พัฒนาของภาค และประเทศในหลากหลายด้าน โดยใน
การพัฒนาเมืองและชนบทมีความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม
เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ ่งภาคแรงงาน และภาค
บริการ มีโครงการความร่วมมือทางการค้าของพื้นที่ เขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน การสร้างงาน และการพัฒนา
ระบบคมนาคมขนส่งและโครงสร้างพื้นฐานที่เกิดขึ้นตาม
ไปในพ้ืนท่ีเหล่านั้น การพยายามร่วมมือพัฒนากันในระบบ
อุตสาหกรรมในการผลิต ท ั ้ งด ้านว ัตถ ุด ิบ แรงงาน 
เครื่องจักร เทคโนโลยี การบรรจุหีบห่อ การขนส่งและการ
กระจายส ินค ้า ตลอดจนกลไกด ้านภาษ ี  และการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลที่สนับสนุนด้านการเช่าที่ดินเพื่อการ
พาณิชย์และอุตสาหกรรม เป็นต้น 
 ในด้านการคมนาคมมีการบูรณาการเส้น 
ทางคมนาคมเข้ากับแหล่งท่องเที ่ยวและแหล่งการค้า
เศรษฐกิจชายแดน เพื ่อส่งเสริมให้เกิดความคล่องตัว 
และสะดวกในการเดินทาง และปลอดภัย นอกจากนี้ยังมี
โครงการโครงข่ายระบบสายส่งไฟฟ้าอาเซียน (Grid)  
และโครงการเชื ่อมโยงท่อก๊าซธรรมชาติอาเซียนกับ 
เมียนมาร์ ซึ ่งช่วยให้เกิดความมั่นคงและทางเลือกด้าน
พลังงานของประเทศและภาคได้มากข้ึนอีกด้วย 
 การศึกษาและการสาธารณสุข เป็นอีกส่วน
หนึ่งของผลความร่วมมือที่เกิดขึ้นจากประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน โดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดน ซึ่งมีการเดินทางมา
ร ับการบริการจากประเทศเพื ่อนบ้าน ทำให้ม ีความ
จำเป็นต้องให้ความสนใจและเพิ ่มประสิทธิภาพของ
ประชากรกลุ่มนี้ รวมทั้งการระมัดระวังประเด็นด้านพาหะ
หรือเช้ือโรคติดต่อในบางชนิดที่อาจแพร่สู่กันได้ 
 ทั้งนี้ในประเด็นด้านสังคมวัฒนธรรมที่เริ่มมี
การเข้ามาของประชากรชาวต่างชาติ ทำให้บางส่วนของ
ภาคมีการเปลี่ยนแปลงของย่านและกลุ่มชาติพันธ์ในพื้นท่ี 
โดยเริ่มมีการรวมกลุ่มของประชากรชาวต่างชาติ ซึ่งอาจ
เกิดปัญหาด้านสังคมและอาชญากรรม หรือปัญหาความ
เหลื่อมล้ำทางสังคมตามมาได้ 
 โครงการพ ัฒนาความร ่ วมม ื อทาง
เศรษฐกิจในอนุภาคลุ ่มน้ำโขง (GMS) เป็นโครงการ
ความร่วมมือของประเทศในกลุ่มสมาชิก 6 ประเทศ ได้แก่ 
กัมพูชา ไทย ลาว เวียดนาม เมียนมา 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
การลงทุน ความร่วมมือทางด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม 
การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม การท่องเที่ยว สาธารณสุข 
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ 5 ประเทศ คือ 
กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เว ียดนาม และไทย โดยเน้น
เศรษฐกิจท่ียั่งยืน 
 ความริเร ิ ่มอ ่าวเบงกอลสำหรับความ
ร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ 
(BIMSTEC) ส่งเสริมความร่วมมือ 9 สาขา ด้านการลงทุน 
อุตสาหกรรม เทคโนโลยี การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การ
ท ่องเท ี ่ ยว การ เกษตร หล ั งงาน การขนส ่ ง  และ
สาธารณูปโภค ของสมาชิก 7 ประเทศ ความร่วมมือ
ดังกล่าวทำให้ความชัดเจนในการพัฒนาโครงการตามแผน
ด้านการคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์มีความชัดเจน
และมีน้ำหนักมากขึ้น จากบทบาทความเป็นศูนย์กลางของ
พื้นที่ รวมไปถึงภาพความร่วมมือในด้านการค้าและการ
ลงทุน จากตลาดกลุ ่มอาเซ ียนไปสู ่ตลาดเอเชียและ
ตลาดโลก ผ่านช่องทางการสนับสนุนและความร่วมมือที่
หลากหลายขึ้น โดยในทางอ้อมความรู้ความเข้าใจทางด้าน
เทคโนโลยี วิทยาการ และรายละเอียดด้านความพร้อม
ดา้นอ่ืน ๆ จะได้รับผลกระทบให้รีบเร่งพัฒนา หรือมีความ
ชัดเจนมากขึ้นจากโครงการนี้อีกด้วย 

3) นโยบาย ย ุทธศาสตร ์  และแผนงาน
โครงการสำคัญ 
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มีรายละเอียด
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาภาคอยู่ 3 ยุทธศาสตร์ 
คือ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม และยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม ซึ่งปรากฏ
เป็นรายละเอียดของประเด็นการพัฒนาพื้นที่เมืองและ
ชนบทของภาค ที่สำคัญหลาย ๆ ด้าน ทั้งด้านพัฒนาพื้นท่ี
อุตสาหกรรม และให้ความสำคัญกับพื้นที่เกษตรกรรม
ควบคู่ไปกับการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง โดย
เป็นพื้นที่ที ่เชื ่อมโยงกับพื้นที่กรุงเทพมหานครและเขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน การพัฒนาเมืองศูนย์กลางและ
การกระจายความเจริญไปในพื้นที่ต่าง ๆ โดยรอบในภาค
อย่างทั่วถึง 



 

3-52 

การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งระบบราง
เชื่อมต่อกับเมืองศูนย์กลางความเจริญทั่วประเทศ ที่ส่งผล
ต่อรูปแบบการเดินทาง และการขนส่งสินค้า หรือเครือข่าย
ระบบโลจิสติกส์ทั ้งหมด ทั ้งในภาค พื ้นที ่ต่อเชื ่อมทั้ง
ประเทศ และประเทศเพื ่อนบ้าน ยุทธศาสตร์ชาติยัง 
ส่งผลต่อการให้ความสำคัญต่อระบบสังคมวัฒนธรรม และ
ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนหลากหลายด้าน ทั้งด้าน
การพัฒนาการสาธารณสุข การพัฒนาด้านการศึกษา การ
ค้นคว้าวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ การบริหารวิชาการ 
และการวิจัย โครงสร้างพื้นฐานที่ต้องคำนึงถึงในการใช้
งาน และให้บริการที่ครอบคลุมและเท่าเทียมทั้งผู้สูงอายุ
และผู ้ด ้อยโอกาส การพัฒนาระบบพื ้นที ่สาธารณะ 
ที ่มีประโยชน์สะท้อนถึงการให้คุณค่าความสำคัญต่อ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในภาค 

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

ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) โมเดล
การพัฒนาเศรษฐกิจโดยรัฐบาล ช่วยกระตุ้นและเร่งการ
พ ัฒนาด ้านเศรษฐก ิจ ภาคอ ุตสาหกรรม และภาค
การเกษตรอย่างชัดเจน โดยเป็นการพัฒนาที ่เน้นการ
เปลี่ยนแปลงสู่อนาคตของประเทศไทย ซึ่งที่ผ่านมาได้มี
การบ ูรณาการให ้ เก ิดความกระช ับและช ัดเจ นใน
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
ส่งผลให้เกิดการบูรณาการการพัฒนาเมืองและพื้นที่ชนบท
ของภาคอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดให้พื้นที่เมืองต้องมีการ
พัฒนาอย่างมีคุณภาพ ซึ ่งหมายรวมถึงการพัฒนาที่
สอดคล ้องเหมาะสมกับความต้องการและลักษณะ
กิจกรรม โดยเกิดประโยชน์สูงสุดและไม่สร้างผลกระทบ
ด้านลบต่อส่วนอื ่น ๆ ซึ ่งการพัฒนาที ่ม ีค ุณภาพของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นการระบุถึง
ความพร้อมของระบบโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม
ขนส่ง ตลอดจนระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่
ครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมประเด็นความเหมาะสมขั้นพื้นฐาน
ของการพัฒนาพื้นที่เมืองและชนบทอย่างครบถ้วนและ
ครอบคลุม 

ท ั ้ งน ี ้แผนพ ัฒนาเศรษฐก ิจและส ังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 จะมีการเจาะจงแนวทางการพัฒนา
เมืองให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยระบุถึงการพัฒนาเป็น
ฐานเศรษฐก ิจช ั ้นนำ ซ ึ ่ งส ่ งผลต ่อการพ ัฒนาด ้าน
อุตสาหกรรมโดยตรงในหลากหลายพื้นที่ รวมทั้งการให้
ความสำคัญกับพื ้นที ่ท ี ่ม ีความโดดเด่น และศักยภาพ
การเกษตรในแต่ละภาคของประเทศ ทั้งแหล่งผลิตข้าว 
พืชผัก ผลไม้ พืชเมืองหนาว พืชเศรษฐกิจเพื่อการส่งออก 
รวมทั้งการประมงและการปศุสัตว์ในพื้นที่ มีผลต่อการใช้
ประโยชน์ท ี ่ด ิน การกำหนดเขตพื ้นที ่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 

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

เขตเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์
ด้านอุตสาหกรรม การรวมกลุ่มของธุรกิจและสถาบันที่
เกี่ยวข้องท่ีดำเนินกิจกรรมอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน โดยมี
ความร่วมมือ เกื้อหนุน เชื่อมโยงซ่ึงกันและกันอย่างครบ
วงจร ทั ้งในแนวตั ้งและแนวนอน เพื ่อพัฒนาความ
เข้มแข็งของห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) เสริมสร้าง
ศักยภาพด้านการลงทุนของประเทศไทย และช่วย
กระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น 

  นโยบายคลัสเตอร์ เป็นการยกระดับพื้นที่
ท ี ่ม ีศ ักยภาพและเป็นฐานการผลิตของอุตสาหกรรม
เป้าหมาย เพื่อรองรับกิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั ้นสูงและ
อุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดยจะมีการเชื ่อมโยงของ
องค์ประกอบต่าง ๆ ที่อยู่ในพื้นที่คลัสเตอร์ ทั้งผู้ผลิตต้น
น้ำ-กลางน้ำ-ปลายน้ำ อุตสาหกรรมสนับสนุน สถาบัน 
การศึกษา สถาบันวิจัย องค์กรของรัฐและเอกชน รวมทั้ง
จะมีการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างบูรณาการในด้านต่างๆ 
เช่น การพัฒนาคนและเทคโนโลยี การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ การให้สิทธิประโยชน์ทั้งดา้น
ภาษีและที่มิใช่ภาษี การสนับสนุนด้านเงินทุน การแก้ไข
กฎระเบียบที่เป็นอุปสรรค เป็นต้น 

แผนพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานด้าน
คมนาคมขนส่งของไทย โดยแผนงานการพัฒนาภายใต้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม
ขนส่งของไทย พ.ศ. 2558-2565 ที่เกี ่ยวข้องกับการ
พัฒนาภาค สรุปดังนี ้

(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
แหล่งเกษตรและแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงการปรับปรุง

โครงข่ายถนนระหว่างเมืองหลักและเชื ่อมเมืองหลักกับ
ด่านพรมแดนให้เป็น 4 ช่องจราจร การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านศุลกากร การก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่าง
เมืองในเส้นทางที ่มีความจำเป็น ตลอดจนผลักดันการ
พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งทางถนน เช่น 
จุดพักรถบรรทุก สถานีขนส่งสินค้า ศูนย์เปลี ่ยนถ่าย
ระหว่างการขนส่งทางรางกับทางถนน เพื่อให้เกิดระบบ
ขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ สามารถรองรับการค้า การ
ลงทุนที่จะสูงขึ้นจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

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

4) ผังประเทศไทย ผังภาค 
 ผังประเทศไทย พ.ศ. 2600 เป็นกรอบการ
พัฒนาด้านการผังเมืองของประเทศ การพัฒนาภาคต้อง
คำนึงถึงภาพรวมการพัฒนาที ่บูรณาและสอดคล้องทั้ง
ระบบเมือง กลุ่มเมือง และลำดับความสำคัญ ซึ่งสะท้อน
ลักษณะที่ตั้งและบทบาทหน้าที่ของแต่ละย่านพื้นที่หรือ
กลุ่มจังหวัดนั่นเอง โดยผังภาคจะประกอบด้วยกลุ่มเมือง
ศูนย์กลางสามกลุ่ม ซึ่งผังประเทศได้บูรณาการตำแหน่ง
ที่ตั้ง และบทบาทหน้าท่ีของกลุ่มเมืองเหล่านั้น ซึ่งส่งผลต่อ
การพัฒนาในเชิงนโยบายทั ้งด้านเกษตรกรรม แหล่ง
ท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติ การค้าชายแดน แหล่งวิจัย
และพัฒนาองค์ความรู้ โดยผังประเทศจะส่งผลต่อการ
พัฒนาในด้านแผนและนโยบายที ่ส ่งทอดลงมาอย่าง
ต่อเนื่องในผังภาค 
 

3.9.2 สรุปประเด็นสถานการณ์และแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลง  
จากสถานการณ์โลก ปัจจัยภายนอก และปัจจัย

ภายใน และผลการบูรณาการการวิเคราะห์ข้อมูลของการ
พัฒนาภาค สถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของ
ภาค จะยังดำเนินต่อไปตามแผนและกลยุทธ์ที่ผังภาคได้
วางไว้ การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์การพัฒนาพื้นที่
จะขึ้นอยู่กับบทบาทหน้าที่ของแต่ละภาค ที่มีผลมาจาก
การกระจายการพัฒนาจาเมืองศูนย์กลางหลักของประเทศ
สู่หัวเมืองขนาดใหญ่ในระดับภาค ซึ่งคาดว่าจะมีการให้
ความสำคัญต่อภาคและพื้นที่ต่อเนื่องมากขึ้นในการบูรณา
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การด้านพื้นที่ การพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นด้าน
การผังเมือง รวมทั้งประเด็นการแก้ไขปัญหา การป้องกัน
และการเตรียมความพร้อมด้านภัยธรรมชาติ ด้านอุทกภัย 
ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างกันในระดับภาค ตั้งแต่
ช่วงที่เป็นแหล่งต้นน้ำในภาคเหนือ พื้นที่ราบลุ่มรองรับน้ำ
ในภาคกลาง และพ ื ้นท ี ่ท ี ่ต ้ องม ีการพ ัฒนาระบบ
ชลประทานเพื ่อกักเก ็บน้ำไว ้ใช้ในฤดูแล้งอย่างภาค
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
สามารถสนับสนุนการพัฒนาในโครงการเชิงพื้นที่ด ้าน
ต่างๆ กับพ้ืนท่ีต่อเนื่องของแต่ละภาคได้อย่างดี 

การใช้ประโยชน์ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม แต่ละภาคของประเทศไทยมีความโดดเด่น
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน 
เนื่องจากลักษณะทางกายภาพ ส่งผลให้ภาคเหนือ ภาค
ด ้านทิศตะว ัน (ภาคตะว ันตก) และภาคตะว ันออก 
เฉ ียงเหนือในส่วนของเขาใหญ่ เทือกเขาเพชรบูรณ์ 
เทือกเขาภูพาน เป็นฐานทรัพยากรป่าไม้เป็นแหล่งต้นน้ำ
ลำธารท ี ่สำค ัญของประเทศไทย ท ี ่หล ่อเล ี ้ยงภาค
การเกษตรและอุตสาหกรรม ในพื ้นที ่ภาคกลาง ภาค
ตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เป็นแหล่งปลูก
ข้าวหอมมะลิส่งออกท่ีใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ส่วนภาค
กลางเป็นภาคที่มีระบบชลประทานและความพร้อมด้าน
โครงสร้างพื้นฐานจึงก่อให้เกิดการตั้งถิ่นฐาน และการทำ
เกษตรกรรมเป็นย่างมาก ส่งผลให้มีประชากรกรอาศัยอยู่
อย่างหนาแน่นเนื ่องจากใกล้แหล่งงานและใกล้เมือง
ศูนย์กลางของประเทศ ส่วนภาคใต้เป็นภาคที่อุดมสมบูรณ์
ไปด้วยทรัพยากรทางทะเล และทรัพยากรป่าไม้ เนื่องจาก
ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ จึงส่งผลให้เกิดการใช้
ประโยชน์ทร ัพยากรเหล่านั ้นในด้านการท่องเท ี ่ยว 
นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งปลูกพืชเศรษฐกิจประเภทปาล์ม
น้ำมัน และยางพารา อีกด้วย 

จากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 – 2559 นั้นพบว่า พื้นที่ป่าไม้ในแต่ละ

ภาคมีแนวโน้มลดลง ม ีการบุกร ุกเพื ่อทำเป ็นพ ื ้นที่
เกษตรกรรม รวมถึงเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวและที ่พัก
นักท่องเที่ยว ส่วนพื้นที่เกษตรกรรมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก
การลุกล้ำพื้นท่ีป่า และพื้นที่เมือง ชุมชนสิ่งปลูกสร้าง และ
พื ้นที ่อุตสาหกรรม มีพื ้นที ่เพิ ่มขึ ้นจากการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะพื้นที่เมืองที่เปิดให้มีการจัดสรรบ้าน
เดี่ยวให้เก ิดการบร ิโภคพื ้นที ่ ในแนวราบขนาดใหญ่ 
ก่อให้เกิดปัญหาการกระจัดกระจายของเมืองตามมา ซึ่ง
ส่งผลกระทบในวงกว้าง สามารถสรุปได้ดังนี้ 

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

(2) ผลกระทบด้านสภาวะแวดล้อม เกิด
การใช้พลังงานในภาคการคมนาคมและขนส่ง โดยเฉพาะ
รถยนต์ส่วนบุคคลและรถบรรทุกขนส่งสินค้า การพัฒนา
ได้สร้างระยะทางที่ห่างไกลระหว่างที่อยู่อาศัยกับแหล่ง
งานซึ่งโครงสร้างกายภาพได้ทำให้ประชาชนมีความจำเป็น
ในการเด ินทาง  โดยผลท ี ่ ได ้ร ับได ้กระทบถ ึงการ
เปลี่ยนแปลงภาวะภูมิอากาศและคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

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

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

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

จากการติดตามพบว่าไม่สอดคล้องกับ
เป้าหมายใน พ.ศ. 2600 เนื่องจากสัดส่วนพ้ืนท่ีป่าไม้ลดลง
อย่างต่อเนื ่อง  ในขณะที่พื ้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 
รวมถึงพื้นที่เกษตรกรรม ยังคงมีสัดส่วนการใช้ประโยชน์
พื้นที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มจังหวัด ที่เน้นให้เป็นแหล่ง
ผลิตและแปรรูปสินค้าส่งออกทางการเกษตร ดังนั้น 
ภาครัฐจำเป็นต้องใช้มาตรการทางกฎหมาย และการ
พัฒนาพ้ืนท่ีป่าเสื่อมโทรมและพื้นที่รกร้างให้เป็นพื้นที่ป่า 

การพัฒนาเมืองและชนบท การวิเคราะห์ลำดับ
เมือง ได้ศึกษาลำดับความสำคัญของชุมชน โดยพิจารณา
จากความสำคัญของนโยบาย สถานการณ์ปัจจุบันในด้าน
ต่าง ๆ ได้แก่ ขนาดประชากร ความหนาแน่นประชากร 
รายได ้ของเศรษฐกิจและการค้า อ ุตสาหกรรม การ
ท่องเที่ยว บริการสาธารณสุข การบริการทางการศึกษา 
การบริหารราชการ และการคมนาคมขนส่ง โดยจะช้ี
ประเด็นและแนวโน้มทิศทางของลำดับเมืองในปัจจุบัน 
สาเหตุและปัจจัย ในเมืองหลักหรือเมืองที่มีบทบาทสำคัญ
ของภาค ซี่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

(1) ชุมชนศูนย์กลางระดับภาค เมือง
หลักของแต่ละภาคมีการโตตามการวางผังภาค 2600 มี
แนวโน้มเติบโตเพิ ่มขึ ้นมาจากชุมชนศูนย์กลางระดับ
จังหวัด ชุมชนที่มีแนวโน้ม และศักยภาพจากแนวนโยบาย 
และความพร้อมด้านต่าง ๆ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ได้แก่ ทน.อุบลราชธานี ทน.อุบลราชธานี ทำให้มีการ
เติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาเมืองอย่างรวดเร็วตาม
แนวเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ  

(2) ชุมชนศูนย์กลางระดับจังหวัด มี
แนวโน้มเติบโตเพิ ่มขึ ้นมาจากชุมชนศูนย์กลางระดับ
จังหวัด-อำเภอ โดยเป็นชุมชนเมืองใหม่ที่มีแนวโน้มเติบโต
เพิ่มขึ้นมาจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร หรือเป็น
ชุมชนเมืองที่มีแนวโน้มเติบโตของเมืองเพื่อรองรับกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและการพัฒนาเมืองที่ต่อเนื่องมาจากชุมชน
เมืองหลัก  

(3) ชุมชนศ ูนย ์กลางระด ับจ ังหว ัด -
อำเภอ แนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้นมาจากการพัฒนาเมืองและ
การเพิ่มขึ ้นของจำนวนประชากร ซึ ่งเป็นชุมชนเมืองที่

เพิ่มขึ้นใหม่ และยังมีชุมชนที่มีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้นมา
จากชุมชนศูนย์กลางระดับอำเภออีกหลายแห่ง ซึ่งชุมชน
เมืองที่มีแนวโน้มการเติบโตอยู่ในชุมชนศูนย์กลางระดับ
จังหวัด-อำเภอ เป็นไปตามที่กำหนดไว้เช่นเดิม แต่ยังมี
ชุมชนเดิมที่กำหนดไว้ในชุมชนศูนย์กลางระดับจังหวัด- 
อำเภอ แต่ปัจจุบันกลับพบว่า มีแนวโน้มการเติบโตน้อย 
ซึ่งยังคงมีจำนวนประชากรอยู่ในชุมชนศูนย์กลางระดับ
อำเภอ ดังกล่าวมาแล้วในการสรุปการเติบโตของชุมชน
เมือง 

สถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้าน
เศรษฐก ิ จและส ั งคม  จากข ้อม ู ลของสำน ักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ภาคตะวันเฉียงเหนือเป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรการท่องเที่ยว
จัดเป็นสิ ่งดึงดูดใจทางการท่องเที ่ยวที ่มีความสำคัญใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว รวมถึงพื้นที่ สิ่งของ กิจกรรม หรือ
มิติอื ่นใดที ่สามารถให้คุณค่าเชิงการท่องเที ่ยว สำหรับ
แนวโน้มด้านเกษตรกรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี
โอกาสในการพัฒนาเป็นแหล่งอาหารหรือครัวโลกอีกแห่ง
หนึ่งของประเทศไทย เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการ
ผลิตพืชอาหารต่าง ๆ โดยเฉพาะข้าว ปศุส ัตว์ และไม้
ผลต ่างๆ นอกจากนี ้ย ังม ี โอกาสเป ็นศ ูนย ์กลางด ้ าน
อุตสาหกรรมพลังงานทดแทนอุตสาหกรรมต่อเนื ่องจาก
การเกษตร และอุตสาหกรรมอาหาร เนื่องจากในปัจจุบัน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถ ือเป ็นแหล่งว ัตถุด ิบด้าน
การเกษตรที่สำคัญของอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนในส่วน
ของการผลิตเอทานอล เนื ่องจากเป็นแหล่งผลิตผลทาง
การเกษตรที่สำคัญ คือ ข้าว มันสำปะหลัง อ้อย ข้าวโพด ซึ่ง
ถือเป็นวัตถุดิบที่สำคัญของอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน
ทั ้งสิ ้น และภาคอุตสาหกรรมที ่มีการลงทุนมากที ่สุดคือ
อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน 

สถานการณ์และแนวโน้มการเปลีย่นแปลง 
ด้านคมนาคมขนส่งและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1) ด้านคมนาคมขนส่ง  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีศักยภาพสูง

การเชื่อมโยงการคมนาคมภายในประเทศ และภายนอก
ประเทศ มีโครงข่ายคมนาคมเช่ือมโยงท้ังทางถนน ทางราง 
และทางอากาศ จากฐานข้อมูลและแบบจำลองด้านการ
ขนส่งระดับประเทศ (National Model: NAM) พบว่าใน
อีก 20 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2580) การเดินทางระหว่าง 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับภาคอื่น ๆ จะเพิ่มขึ้นเฉลี่ย
ร ้ อ ย ล ะ  3 . 3 8  ส ่ ว น ก า ร เ ด ิ น ท า ง ภ า ย ใ น ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ย ร้อยละ 4.30 ในขณะ
ที่การขนส่งสินค้าระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับ
ภาคอื่น ๆ จะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 3.46 ส่วนการขนส่ง
สินค้าภายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อย
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ละ 4.08 โดยรวมในช่วง 20 ปี ระหว่างปี 2560-2580 ทั้ง
ปริมาณการเดินทางและการขนส่งสินค้าจะขยายตัว
ประมาณ 2 เท่านอกจากนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี
ศักยภาพและความสามารถในการเชื ่อมโยงโครงข่าย
คมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
โดยให ้จ ังหวัดขอนแก่นและนครราขสีมาเป ็นเม ือง
ศูนย์กลางการค้า การลงทุน การบริการสุขภาพและ
ศูนย์กลางการศึกษา ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีอันดับความเจริญ
ของเมืองในภาคสูง มีตำแหน่งที่ตั้งอยู่บนจุดตัดโครงข่าย
คมนาคมและแนวพัฒนาที ่สำคัญ อาทิ แนวระเบียง
เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic 
Corridor) ที่จังหวัดขอนแก่น แนวระเบียงเศรษฐกิจกลาง 
(Central Economic Corridor) ที ่จ ังหวัดนครราชสีมา 
รวมทั้งมีแนวเส้นทางรถไฟสายสิงคโปร์ – คุนหมิง (SKRL) 
พาดผ่าน 

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 ่ม ีแหล่ง
วัตถุดิบทางการเกษตรอยู่จำนวนมาก เพื่อใช้เป็นพลังงาน
สำรองในภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม 
  (2) การประปาส ่วนภ ูม ิภาคม ีแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบและขยายพื้นที่การบริการใน
ประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ เพื่อรองรับการเติบโตของ
เมือง ประชากร และรองรับความต้องการใช้น้ำประปาใน
อนาคต ทั้งนีก้ารประปาส่วนภูมิภาคได้มีการวางและจัดทำ
โครงการการพัฒนาประปาอย่างต่อเนื่อง เช่น การวางท่อ
ขยายเขตจำหน่ายน้ำ การสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อ
การย้ายแนวท่อ รวมถึงการสำรองกรณีเร่งด่วนเพื่อแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย  
  (3) การจัดการน้ำเสีย ลดปริมาณน้ำเสีย 
ณ จุดกำเนิด นอกจากนี ้ควรประสานและดำเนินการ
เพื่อให้มีการจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พร้อมทั้งจัดระบบให้ท้องถิ่นเก็บค่าบริการบำบัด
น ้ำเส ียเพ ื ่อให ้ม ีรายได ้ท ี ่ เพ ียงพอมาใช ้ในการดูแล 
บำรุงรักษาขยายพื้นท่ีให้บริการบำบัดน้ำเสียในพื้นที่วิกฤต
หรือแหล่งท่องเที่ยวสำคัญให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ 

สำหรับระบบบำบัดน้ำเสียเดิม ควรฟื้นฟูและปรับปรุง
ระบบให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  (4) การจัดการขยะมูลฝอย ต้องทำการ
แก้ปัญหาตั้งแต่ต้นทางโดยทำการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้น
ทาง ปริมาณขยะมูลฝอยปริมาณมาก เกิดจากการขาดการ
จัดการที่เหมาะสม อีกหนึ่งปัญหาที่ควรให้ความสำคัญ คือ 
การให้ความรู ้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยตั ้งแค่ระดับ
ครัวเรือน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการขยะให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด การลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอย
และการรีไซเคิลขยะมูลฝอย 

(5) พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  

- ยังไม่มีกฎหมายเฉพาะในเรื ่อง
ของการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งจะต้องแก้ไขให้ทันสมัยและ
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

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

- การเข้าถึง Internet ของคนไทย
ยังมีไม่มากนัก เนื่องจากค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับ
ประเทศอื ่นในภูม ิภาคใกล้เค ียง หากสามารถทำให้
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ก็จะ
ช่วยยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ด้าน ICT ของประเทศได้มากข้ึน 

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

(6) พัฒนาด้านการศึกษา ควรมีการ
ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง 
ไม่ว่าจะเป็นโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยหรือวิทยาเขต
ต่างๆ รวมทั้งเปิดสอนหลักสูตรการศึกษาสายวิชาชีพเพิ่ม
ในระดับอาชีวศึกษาให้มีความหลากหลายและสอดคล้อง
กับความต้องการของพื ้นที ่ การให้ทุนการศึกษาในทุก
ระดับ รวมถึงการส่งเสริมให้ประชาชนตามพื้นที่ชายแดน
และถิ่นที่ห่างไกลได้รับการศึกษาภาคบังคับหรือสูงกว่า  
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(7) พัฒนาด้านสาธารณสุข พัฒนาสถาน
บริการขั ้นพื ้นฐาน เนื ่องจากในปัจจุบันสถานบริการ
สาธารณสุข โดยเฉพาะสถานบริการสาธารณสุขระดับ
ท้องถิ่นค่อนข้างครอบคลุมทั่วพื้นที่ แต่ในด้านคุณภาพ
และมาตรฐานของสถานบริการสาธารณสุขบางแห่ง
โดยเฉพาะด้านบุคลากรทางการแพทย์ อุปกรณ์และ
เทคโนโลยีต ่าง ๆ ตลอดจนการสร ้างเคร ือข ่ายการ
รักษาพยาบาลกับโรงพยาบาลในระดับสูงยังค่อนข้างต่ำ  
 
3.10 บูรณาการผลการวิเคราะห์ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นภาคที่มีเนื ้อที่
กว้างขวาง คิดเป็นพื้นที่กว่าร้อยละ 30 ของประเทศไทย 
ครอบคลุม 20 จังหวัด และมีแนวชายแดนต่อ สปป.ลาว 
และกัมพูชา จากการที่ภาคเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ จึงมีแผน
และโครงการพัฒนาเพื่อมุ่งพัฒนาภาคให้มีศักยภาพในการ
พัฒนาพื้นที่ โดยอาศัยฐานการผลิตและทรัพยากรที่มีอยู่
ให้เกิดประโยชน์ส ูงส ุด และการทำหน้าที ่เป็นประตู
เชื่อมต่อสู่ต่างประเทศ โดยพบว่ามีจุดผ่านแดนแบ่งเป็น  
15 ด่านถาวร 23 จุดผ่อนปรน ซึ่งก่อให้เกิดศักยภาพใน
ด้านการค้าชายแดนและการท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อน
บ้านได้เป็นอย่างดี 

ในด้านประชากรพบว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีขนาดประชากรภายในพื้นที่มากเป็นอันดับที่ 1 ของ
ประเทศ คิดเป็นร้อยละ 33.29 ของจำนวนประชากรทั้ง
ประเทศ ในช่วงระยะเวลาเพียง 20 ปีข้างหน้า ประชากร
วัยสูงอายุของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
เกือบเท่าตัว ส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเปลี่ยน
ผ่านจากการเป็นสังคมสูงวัย (Aging Society) ทำให้ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเกิดปัญหาการขาดแคลนประชากร
และแรงงานที่จะป้อนสู ่ภาคเศรษฐกิจได้ในอนาคต ซึ่ง
ปรากฎการณ์นี้ชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องมี
การพัฒนาทุนมนุษย์ของแรงงานในพื ้นที ่เพื ่อที ่จะให้
สามารถเป็นส่วนขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจของพื้นที่ยังคง
ขยายตัวต่อไปในขณะที ่ต้องเผชิญหน้ากับแรงงานที่มี
แนวโน้มมีจำนวนลดลงและแรงงานที่มีอายุเพิ ่มมากขึ้น
เรื่อย ๆ ในอนาคต 

ในด้านเศรษฐกิจ โครงสร้างทางเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใน พ.ศ.2558 มีมูลค่าผลิตภณัฑ์
มวลรวม ณ ราคาประจำปี เท่ากับ 1,327,918 ล้านบาท 
โดยแบ่งออกเป็นภาคการผลิต 2 ภาคการผลิต ได้แก่ ภาค
เกษตรกรรม ที่มีมูลค่า 275,920 ล้านบาท หรือ คิดเป็น
ร ้ อยละ  20.78 ของม ูลค ่ ามวลรวม และภาคนอก
เกษตรกรรม ที่มีมูลค่า 1,051,998 ล้านบาท หรือ คิดเป็น
ร้อยละ 79.22 ของมูลค่ามวลรวม 

จากข้อได้เปรียบด้านที่ตั ้งที ่มีระยะทาง
ของแนวเขตชายแดนมากกว่าภาคอื่น ๆ การค้าชายแดน
ของภาคตะว ันออกเฉ ียงเหนือเป็นอ ีกก ิจกรรมทาง

เศรษฐก ิจท ี ่ม ีความสำค ัญ สำหร ับภาคตะว ันออก 
เฉียงเหนือนั้น ใน พ.ศ.2558 มีม ูลค่ารวมของการค้า
ชายแดนทั้งสิ้น 152,529 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 
15.23 ของมูลค่าการค้าชายแดนรวมทั ้งประเทศ โดย
การค้าชายแดนส่วนใหญ่เป็นการค้ากับ สปป.ลาว 

โดยการเช ื ่อมโยงของกลุ ่มธ ุรก ิจและ
อุตสาหกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่การพัฒนา
ทั ้ง 2 รูปแบบ ได้แก่ 1) Super Cluster ยานยนต์และ
ชิ้นส่วน เป็นกิจการเป้าหมายที ่ใช้เทคโนโลยีขั ้นสูง  2) 
Super Cluster เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์
โทรคมนาคม โดยกิจการส่วนใหญ่จะเป็นการออกแบบทาง
อิเล็กทรอนิกส์ผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้
เทคโนโลยีขั้นสูง 3) คลัสเตอร์เป้าหมาย : อุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูป โดยกิจการเป้าหมายในคลัสเตอร์ ได้แก่ 
การปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์ สารสกัด/ผลิตภณัฑจ์ากสาร
สก ัด สารออกฤทธ ิ ์  (Active Ingredient) อาหารทาง
การแพทย์ (Medical Food) การคัดคุณภาพบรรจุเก็บ
รักษาพืชผักผลไม้หรือดอกไม้ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และ
ศูนย์กลางการค้าสินค้าเกษตร พื ้นที ่เป้าหมายในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ : พื้นที่ปศุสัตว์ มันสำปะหลัง อ้อย 
และข้าวโพด ได้แก่ขอนแก่น นครราชสีมา ชัยภูมิและ
บุรีรัมย์ 

ในอีกล ักษณะความเป็นไปได้ของการ
พัฒนาจะพบว่าพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออาจเกิด
ปัญหาจากการเข้ามาของบริษัทข้ามชาติ ที่เข้ามาใช้พื้นท่ี
ตามนโยบายส่งเสริมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหรือ
ในคลัสเตอร์อุตสาหกรรม โดยที่อุตสาหกรรมในภูมิภาคได้
เกิดการเรียนรู้ ดูดซับเทคโนโลยี ประชากรภายในภูมิภาค
ไม่ม ีการเร ียนร ู ้และพัฒนาตนเอง ย ่อมทำให้ไม ่เกิด
มูลค่าเพิ่มภายในพ้ืนท่ีการพัฒนา ซึ่งจะส่งผลต่อชีวิตความ
เป็นอยู่ของประชากรภายในภูมิภาคและความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้นการเปิด
ตลาดร ่วมยังเป ็นโอกาสให้อ ุตสาหกรรมหรือบริษัท
ต่างประเทศเข้ามาทำตลาดในประเทศ ดังนั้นหากบริษัท
ภายในประเทศไม่มีความแข็งแรงมากเพียงพอย่อมได้รับ
ผลกระทบจากความร่วมมือดังกล่าวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
ดังนั้นลักษณะความเป็นไปได้จึงยังคงต้องมีการพิจารณา
เพื่อหาทางป้องกันและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต 

ในภาคอุตสาหกรรม ภาคตะว ันออก 
เฉ ียงเหน ือม ักได ้ร ับการเน ้นไปท ี ่การลงท ุนสร ้าง
ป ัจจ ัยพ ื ้นฐานทางเศรษฐก ิจ ( infra-structure) ของ
ประเทศ ได้แก่ การสร้างทางหลวงสายประธาน การ
พัฒนาเส้นทางรถไฟ การปรับปรุงการประปา และการ
สร้างเขื่อนเพื่อการชลประทานและการผลิตกระแสไฟฟ้า
พลังน้ำ ส่งเสริมการลงทุนของเอกชนในด้านอุตสาหกรรม 
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และเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรม สินค้าสำเร็จรูป อีกทั้ง
ส่งเสริมการศึกษาข้ันอุดมศึกษาในพื้นที ่

อย่างไรก็ตามการพัฒนาดังกล่าวต้องมี
ความสอดคล้องไปกับการใช้ประโยชน์ที ่ดิน อัตราการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที ่ดินของภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ ที่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 
ต ั ้ งแต ่  พ.ศ. 2545-2559 นั ้น อ ันด ับแรก ค ือ พ ื ้นที่
อุตสาหกรรมและคลังสินค้า มีอัตราการเปลี่ยนแปลงการ
ใช้ประโยชน์ที ่ดินเพิ่มขึ้นมากที่สุด รองลงมา คือ พื้นที่
ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง ในขณะที่การใช้ประโยชน์ประเภท
ป่าไม้ มีสัดส่วนลดลงอย่างต่อเนื่อง และการเปลี่ยนแปลง
พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี
การกระจุกตัวอยู่บริเวณเขตเมืองของจังหวัดนครราชสีมา 
ขอนแก่น อุดรธานี สกลนคร นครพนม และอุบลราชธานี 
และมีการกระจายตัวประปรายตามแนวถนนสายหลัก 

ด้านการพัฒนาเมืองและชนบท 
เป้าหมายการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้

เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง โดยมุ่งเน้น
สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการ
แก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
กำหนดบทบาทของการพัฒนาเมืองให้จังหวัดขอนแก่นและ
นครราชสีมา เป็นเมืองศูนย์กลางหลักของภาคในด้านการค้า 
การลงทุน การบริการสุขภาพและศูนย์กลางการศึกษา และ
จังหวัดนครราชสีมา ยังเพิ่มบทบาทในการเป็นศูนย์กลาง
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารครบวงจรอีกด้วย 
ควบคู่กับการพัฒนาเมืองศูนย์กลางระดับจังหวัดให้เป็นเมือง
น่าอยู่ นอกจากนี้ ยังส่งเสริมการพัฒนาด้านเกษตรกรรม
บริเวณพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ซึ่งเป็นแหล่งการผลิตข้าวหอม
มะลิคุณภาพสูงในจังหวัดมหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร      
ศรีสะเกษ สุรินทร์ และบุรีรัมย์ ควบคู่กับการพัฒนาแหล่งน้ำ
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรกรรม การส่งเสริมการ
ปรับเปลี่ยนเกษตรกรรมชนิดใหม่ตามศักยภาพของพื้นที่ใน
จังหวัดหนองบัวลำภู เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม 
อุบลราชธานี และศรีสะเกษ รวมถึงการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้
ให้คงความอุดมสมบูรณ์และรักษาความหลากหลายทาง
ชีวภาพ นอกจากนี้ การพัฒนาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ เน้น
การส่งเสริมศักยภาพจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
ที่เชื่อมโยงจากพื้นที่เศรษฐกิจหลักภาคกลางและชุมชนเมือง
ตามแนวเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก เพื่อ
เชื่อมโยงสู่พื ้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนของภาค เพื่อ
สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในให้มีอัตราการ
เติบโตที่สูงเพียงพอต่อการลดความเหลื่อมล้ำในระยะยาว 

ระบบเมืองของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการ
พัฒนาไปตามกลไก ในเชิงพื้นที่ โดยที่กลุ่มพื้นที่ศูนย์กลาง
หลักยังคงเป็นกลุ่ม ที่มีการพัฒนาและเชื่อมโยงกับพื้นที่

ภายนอกในระดับนานาชาติ โดยได้รับการส่งเสริม ผ่าน
ทางการพัฒนานโยบายเชิงพื้นที่ของภาครัฐ กลุ่มเมือง
ศูนย์กลางอุตสาหกรรมหลักของภาค ศูนย์กลางขนส่ง 
การค้า อุตสาหกรรม แปรรูป สิ่งทอ เป็นประตูเชื่อมโยง
ของภาค  เป็นกลุ่มพื้นที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
และอารยธรรม โดยมีศ ูนย์กลางหลัก อยู ่ท ี ่จ ังหวัด
นครราชสีมา ชัยภูม ิ บุร ีร ัมย์และสุรินทร์ กลุ ่มเมือง
ศูนย์กลางการบริหาร การค้าและการคมนาคมขนส่ง 
เชื่อมโยงแนวระเบียงเศรษฐกิจ มีศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัด
ขอนแก่น และมีจังหวัดในกลุ่มได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
มหาสารคาม ร ้อยเอ็ด และจังหวัดชัยภูมิ กลุ ่มเมือง
ศูนย์กลางการค้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร มาตรฐาน
เกษตรปลอดภัย แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ ที่เชื่อมโยงการ
ท่องเที ่ยวกับประเทศเพื ่อนบ้านข้างเคียงด้วย โดยมี
ศูนย์กลางอยู่ท่ี จังหวัดอุบลราชธานี และมีจังหวัดในกลุม่
ได้แก่ จังหวัดอำนาจเจริญ ยโสธร ศรีสะเกษ และจังหวัด
สุรินทร์ กลุ่มเมืองประตูการค้าชายแดน การท่องเที่ยวครบ
วงจร การผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรมแปรูปและ
แฟชั่นระดับภูมิภาค มีศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดมุกดาหาร 
และจังหวัดในกลุ่มได้แก่ จังหวัดสกลนครและนครพนม 
กลุ่มเมืองศูนย์กลางการค้าชายแดน การท่องเที่ยวเชิง
ธรรมชาติ การผลิตอุตสาหกรรมการเกษตร ฐานการขนส่ง
ที ่เชื ่อมโยงระบบโลจิสติกส์ มีศูนย์กลางอยู ่ที ่จ ังหวัด
อุดรธานี และมีจังหวัดที่มีการพัฒนาในกลุ่มเดียวกัน คือ 
จังหวัดเลย หนองบัวลำภู หนองคาย และสกลนคร  

ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
จากกระแสการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกและ

ภายในประเทศมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการ
พัฒนาประเทศไทยและถ่ายทอดนโยบายไปสู่ภาคต่าง ๆ 
ตามบทบาท ศักยภาพ ปัญหา ข้อจำกัด และแนวโน้มการ
พัฒนา โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงและเงื่อนไขโอกาส
หรือผลกระทบจากนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา การ
พัฒนาตามฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ การเติบโตและ
กระแสการพัฒนาด ้านเศรษฐก ิจในร ูปแบบใหม่ทั้ง
ภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การค้าบริการ และการ
ท่องเที่ยว แนวโน้มและรูปแบบการขยายตัวหรือลดด้าน
ประชากร การพัฒนาโครงข่ายการเช่ือมโยงและโครงสร้าง
พื้นฐาน โดยปัจจัยดังกล่าวจะส่งผลต่อรูปแบบการตั้งถิ่น
ฐานและรูปแบบการพัฒนาเมืองทั้งในพ้ืนท่ีเมืองเดิม พื้นที่
รองรับการขยายตัวของเมือง การขยายตัวของชุมชนใน
เขตชนบทและพื ้นที ่เกษตรกรรม ซึ ่งจะส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที ่ดิน การกำหนดบทบาท 
แนวทางการวางแผนการใช้ทรัพยากร และการกำหนด
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รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินทั้งในสถานการณ์ปัจจุบัน
และในอนาคต  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพื ้นที ่ที ่มี
ศักยภาพและแนวโน้มการพัฒนาทั้งในระดับภูมิภาคและ
ในระดับภูมิประเทศ อันเนื่องมาจากโครงการความร่วมมือ
ระหว่างประเทศต่าง ๆ เช่น กรอบความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS-EC: Greater 
Mekong Sub-region Economic Cooperation 
Program) ซึ่งจากกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศทำ
ให้เกิดแผนแม่บท แผนงานโครงการต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบ
ต่อทิศทางการพัฒนา แนวโน้มการเปลี ่ยนแปลงด้าน 
การใช้ประโยชน์ที่ดินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อันได้แก่ 
แผนการลงทุนโครงสร้างพื ้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง 
เพื ่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าจากทางถนนสู่
ระบบรางและทางน ้ำ โครงการสร ้างเขตเศรษฐกิจ 
พิเศษ ศูนย์บริการนำเข้า-ส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ และ
ศูนย์โลจิสติกส์รวมคลังสินค้าในบริเวณชายแดนไทย-สปป.
ลาวในจังหวัดหนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร 
อ ุบลราชธาน ี  และพ ิจารณาจากกรอบนโยบายใน
ระดับประเทศตามยุทธศาสตร ์ชาต ิ 20 ปี และแผน 
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การพัฒนาภาค เมือง 
และพื้นที ่เศรษฐกิจ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดน 
การพัฒนาโครงสร ้างพ ื ้นฐานและระบบโลจ ิสต ิกส์  
โดยเฉพาะการพัฒนาโครงการรถไฟความเร็วสูงสาย
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซ ึ ่งม ีสถานีหล ักนครราชสีมา 
ขอนแก่น หนองคาย และการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว
เชื่อมโยงและอำนวยความสะดวกสู่แหล่งท่องเที่ยว ทำให้
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีศักยภาพสูงในการเชื ่อมโยง
การคมนาคมภายในประเทศ และภายนอกประเทศ ด้วย
โครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงทั้งทางถนน ทางราง และทาง
อากาศ และส ่งเสร ิมศ ักยภาพของภาคตะว ันออก 
เฉียงเหนือให้เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงการพัฒนา E-W 
Economic Corridor โดยมีจังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์  
กลาง มีโครงข่ายคมนาคมทางบกสนับสนุนการขนส่งทั้ง
ผ ู ้โดยสารและสินค้า มีสนามบินพาณิชย์ ที ่ขอนแก่น 
อุดรธานี อุบลราชธานี บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด เชื ่อมโยงการ
ท่องเที่ยวภายในประเทศ และประเทศเพื่อนบ้าน เป็น
แหล่งผล ิตทางการเกษตร และอุตสาหกรรมแปรรูป
ผลิตผลการเกษตรที่สำคัญของภาค มีการผลิตพลังงาน
ชีวภาพ มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ คือ บ้านเชยีง 
จังหวัดอุดรธานี และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่มีความ
โดดเด่นเฉพาะตัวของจังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น เลย 
รวมถึงการมีศักยภาพเป็นแหล่งผลิตและการค้าข้าวที่
สำคัญบริเวณทุ่งกุลาร้องไห้ จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ 
บุรีรัมย์ สุรินทร์ มีพื ้นที่รองรับการลงทุนที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เหมาะกับการแปรรูปสินค้าและอุตสาหกรรม

การเกษตร เน้นเกษตรปลอดภัย สร้างผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตรจากวัสดุทางการเกษตร บริเวณจังหวัดอุดรธานี 
เลย หนองบัวลำภู หนองคาย บึงกาฬ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น 
มหาสารคาม ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี ยโสธร อำนาจเจริญ 
อีกทั้งยังมีศักยภาพในการเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน
และจีนตอนใต้ทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และ
การท่องเที่ยว ทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม 
บร ิ เวณจ ังหว ัดสกลนคร นครพนม ม ุกดาหาร และ
ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม บริเวณจังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ 
ศรีสะเกษ 

หากพิจารณาผลการวิเคราะห์ศักยภาพ
พื ้นที ่เพื ่อชุมชนและสิ ่งปลูกสร้างของภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ พบว่า กระจุกตัวอยู่บริเวณแอ่งโคราชและแอ่ง
สกลนคร ตลอดจนแม่น้ำสายหลักของภาค และกระจุกตัว
มากบริเวณด้านตะวันตกเฉียงใต้ของนครราชสีมา (อำเภอ
นครราชสีมา อำเภอปักธงชัย) ด้านใต้ของบุรีรัมย์ (อำเภอ
เมืองบุรีร ัมย์ อำเภอบ้านกรวด) สุร ินทร์ (อำเภอสนม 
อำเภอศ ีขรภ ูม ิ )  ด ้านตะว ันออกต ิดแม ่น ้ำโขงของ
อำนาจเจริญ (อำเภอลืออำนาจเจริญ) และบึงกาฬ (อำเภอ
บึงโขงหลง) ด ้านเหน ือของขอนแก่นเช ื ่อมต่อด ้าน
ตะวันออกเฉียงใต้ของหนองบัวลำภู ต่อเนื่องถึงเลย ส่วน
ศักยภาพพื้นที่เพื่ออุตสาหกรรมและคลังสินค้าของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณด้านตะวันตกเฉียงใต้ของ
นครราชสีมา เป็นพื ้นที ่อุตสาหกรรมชิ ้นส่วนยานยนต์ 
อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมผ้าไหมและสิ่งทอ ต่อ
จากสระบุรี และตามแนวเส้นทางคมนาคมสายหลักของ
บุรีร ัมย์ สุร ินทร์ ด้านตะวันออกของชัยภูมิ เป็นพื ้นที่
อ ุ ตสาหกรรมรอง เพ ื ่ อรองร ับการขยายต ั วของ
อุตสาหกรรมการผลิต ต่อเนื ่องด้านใต้ของขอนแก่น 
ต่อเนื ่องถึงอุดรธานี เลย และตลอดริมแม่น้ำโขงของ
หนองคาย 

ด้านการคมนาคมขนส่งและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
การพัฒนาด้านคมนาคมตามยุทธศาสตร์ชาติ  

20 ปี และยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 มีประเด็นที่มุ่งเน้น
การพัฒนาประเทศให้มีความสามารถในการแข่งขันเป็น
ศูนย์กลางการค้าภูมิภาค (Regional Trading Nation) 
ควบค ู ่ก ับการเป ็นส ังคมคาร ์บอนต ่ำ (Low Carbon 
Society) โดยมีกรอบการพัฒนาพ้ืนท่ีดังนี้ 

การพัฒนาโครงข่ายระหว่างเมืองภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ ได้แก่ เส้นทางมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ-
ขอนแก่น-หนองคาย ช่วงชุมทางถนนจิระ-อุบลราชธานี 
เส้นทางสายบ้านไผ่–นครพนม เส้นทางสายนครสวรรค์ – 
บ้านไผ่ และเส้นทางสายอุบลราชธานี – ช่องเม็ก ส่งผลให้
เกิดการเชื ่อมโยงจังหวัดสำคัญในภาคและระหว่างภาค 
ตลอดจนเชื่อมโยงสู่ประเทศเพื่อนบ้านผ่านเมืองชายแดน 
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อาทิ สปป.ลาว และกัมพูชา โดยมีโครงการก่อสร้าง
โครงข่ายรถไฟทางคู ่และรถไฟความเร็วสูงในอีก 4 ปี
ข้างหน้า (พ.ศ. 2565) ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย อันจะส่งผล
ให้เกิดการพัฒนาพื้นที่ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 
และยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความ
เลื ่อมล้ำในสังคมของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 กล่าวคือ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟทำให้เกิด
การเติบโตทางเศรษฐกิจในพื้นที่แนวรถไฟความเร็วสูง 
สร้างโอกาสทางธุรกิจ ความเจริญของเมืองจากความ
สะดวกในการเข้าถึงแหล่งงานและสถานที่ท่องเที่ยว และ
กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ ดังนั้น จังหวัดที่เป็นสถานีหลัก
ของเส ้นทางรถไฟสายกร ุ ง เทพฯ -หนองคาย เ ช่น 
นครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี และหนองคายเหล่านี้จะ
มีการเติบโตของเมืองในแนวโน้มที่สูงมากขึ้นในอนาคต 
โดยเฉพาะบริเวณรอบสถานีท่ีจะมีระดับการพัฒนาเพิ่มขึ้น
หนาแน่น จึงเป็นโอกาสที่จะเข้าไปทำธุรกิจในพื้นที่จังหวัด
เหล่านี้ โดยธุรกิจที่มีศักยภาพ ได้แก่ ธุรกิจอสังหาริมทรพัย์ 
ค้าส่ง-ค้าปลีก โลจิสติกส์ รถเช่า โรงแรม และร้านอาหาร 
เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน 
การท่องเที่ยว และการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว  
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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 
พื ้นที ่ที ่จะเกิดน้ำเสีย ได้แก่ พื ้นที ่ที ่มีการตั้งถิ ่นฐานที่
หนาแน่น ศูนย์กลางเขตเมืองเดิม พื้นที่เมืองท่องเที่ยว 
และพื้นที่อุตสาหกรรม อีกทั้งค่าความสกปรกมีแนวโน้มที่
เพ ิ ่มมากขึ ้น ซ ึ ่งส ่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม จึง
จำเป็นต้องมีการกำหนดมาตรการบำบัดน้ำเสียอย่าง
ชัดเจน และเพิ่มศักยภาพในการให้บริการรายเขตการ
ปกครองเป็นสำคัญ 

การกำจัดมูลฝอยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป ็นส ่วนน ้อยท ี ่มี การจ ั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 ประกอบกับระบบกำจัดขยะที่มีอยู่ไม่เพียงพอกับ
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทำให้เกิดขยะตกค้างสะสม  

ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาเชิงกายภาพมีประสิทธิภาพ
และสอดคล้องกับแนวโน้มการเติบโตของประชากรและ
กิจกรรม จากผลการวิเคราะห์เพื ่อประเมินสถานการณ์
จากปัจจัยภายในและภายนอกของพื้นที่ เพื่อบูรณาการ

และวิเคราะห์ผลด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการได้
ดังนี้  

1) กำหนดย่านกิจกรรมให้สอดคล้องกับการ
พัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งพ้ืนท่ีเขตเมือง  

2) กำหนดแผนพัฒนาพื้นที่ที่เป็นรูปธรรมและ
พิจารณาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะรูปแบบเมือง
ประหยัดพลังงาน และเมืองสีเขียว  

3) วางแผนการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการประปา การจัดการขยะ
มูลฝอยและระบบระบายน้ำ  

4) ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและบริการสำหรบั
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
การพัฒนาพื ้นที ่ เพื ่อให้เกิดแนวทางปรับปรุงผังภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

4.1 ข้อเสนอแนะเชิงกระบวนการและระบบ
ติดตามสถานการณ์พัฒนาพ้ืนที่ระดับ
ภาค 
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
การพัฒนาพื้นที ่ระดับประเทศ ด้านการใช้พื ้นที่ การ
พัฒนาเมืองและชนบท โครงสร้างพื้นฐานหลัก การพัฒนา
พื้นที่พิเศษ การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ฯลฯ 

2) ผังนโยบายระดับภาค แผนผังนโยบาย 
การพัฒนาพ้ืนที่ภาค ช้ีนำการพัฒนาและดำรงรักษาพื้นที่
ที่มีขอบเขตเกินหนึ่งจังหวัดในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
การพัฒนาเม ือง การคมนาคม และการขนส่ง  การ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการบำร ุงร ักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3)  ผ ั งน โยบายระด ับจ ั งหว ั ด  แผน ผัง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื ้นที ่จ ังหวัด เป็นแนวทาง/

มาตรการการพัฒนาพื ้นที ่ระด ับจ ังหวัด ด้านการใช้
ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาเมือง การคมนาคม และการ
ขนส่ง การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการดำรง
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

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

4) ผังเมืองรวม แผนผัง มาตรการ ข้อกำหนด 
ผังเมืองรวมจังหวัด และผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน 

ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน พื้นที่โล่ง โครงการคมนาคม
ขนส่ง กิจการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการ
สาธารณะ 

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

ในการต ิดตามเปร ียบเท ียบก ับผ ั ง  ภาค
ตะว ันออกเฉ ียงเหน ือ 2600 โดยการว ิ เคราะห์
องค์ประกอบและกระบวนการในการวางและจัดทำผังภาค 
พบว่าการวางและจัดทำผังภาคจะมีลักษณะที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาพื ้นที ่ในระดับภาค อันนำไปสู ่นโยบายในการ
กระจายการพัฒนาลงในพื้นที่ที ่มีศักยภาพที่เหมาะสม
สอดคล้องกันทั ้งทางกายภาพ เศรษฐกิ จ ส ังคมและ
ประชากร ประเด็นสาระสำคัญของผังภาค ประกอบด้วย
ส่วนสำคัญหลัก 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 
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4) กลยุทธ์ในการพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ข้างต้น 

5) แนวคิดโครงสร้างเพื่อการพัฒนาพื้นที่ เป็น
การกำหนดการบูรณาการระบบการใช้ที่ดินและโครงสร้าง
พื ้นฐานทุกด้านอันจะเป็นทางเลือกและการประเมิน
ทางเลือกในการพัฒนา 

6) ผังนโยบายของภาค เป็นผังนโยบายระยะ
ยาวในการวางแผนพัฒนาและบริหารจัดการด้านการใช้

พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการพัฒนาเมือง 
ชนบท ทรัพยากรธรรมชาติ โครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ 
และสังคม 

7) ผังกลยุทธ์เพื่อการพัฒนา เป็นการกำหนด
ช่วงระยะการพัฒนาและกำหนดกรอบนโยบายระดับ
จังหวัด 

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

1) วัตถุประสงค์ในการวางและจัดทำผัง
นโยบายระดับภาค 

2) แผนที่แสดงเขตผังนโยบายระดับภาค 

3) แผนผังที่ทำขึ ้นเป็นฉบับเดียวหรือหลาย
ฉบับ โดยมีสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้ 

(ก) แผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

(ข) แผนผังแสดงการตั้งถิ่นฐานและระบบ
ชุมชน 

(ค) แผนผังแสดงระบบการคมนาคมและ
การขนส่ง 

(ง) แผนผังแสดงระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และบริการสาธารณะ ตามโครงสร้าง
พื้นฐาน 

(จ) แผนผังแสดงเขตพัฒนาการท่องเที่ยว 

(ฉ) แผนผังเพื่อการพัฒนาเมืองและชนบท 

(ช) แผนผังพื้นที่พัฒนาพิเศษ 

(ซ) แผนผังแสดงแหล่งศิลปวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 

(ฌ)  แผนผ ั งแสดงแหล ่ งทร ั พยากร 
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ 

(ญ) แผนผังแสดงผังน้ำ 

(ฎ) แผนผังแสดงการเชื่อมโยงกับประเทศ
ในภูมิภาค 

(ฏ) แผนผังอื่นๆ 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 และวิธีดำเนินการเพื่อ
ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของผังนโยบายระดับภาค 

5) การบริหารและพัฒนาการผังเมือง วิธี
ปฏิบัติ และความร่วมมือของหน่วยงานและภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งกรอบระยะเวลาในการดาเนินการ 

 ทั้งนี้มีขั้นตอนและกระบวนการวางและจัดทำผัง
นโยบายระดับภาค ซึ ่งประกอบด้วยการรวบรวม การ
วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ตลอดจนการมีส่วนร่วม เพื่อให้ได้
ผลสัมฤทธิ์ตามองค์ประกอบของผังนโยบายระดับภาค 
โดยขั้นตอนและกระบวนการแสดงดังรูปที่ 4.1-2 
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ที่มา : กรมโยธาธกิารและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 

รูปที่ 4.1-2 ขั้นตอนและกระบวนการวางและจัดทำผังนโยบายระดับภาค 
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แนวทางการติดตามสถานการณ์พื ้นที ่การ
พัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 

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

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

2. การรวบรวมศ ึกษาและทบทวน เป็น
กระบวนการแรกก่อนที่จะดำเนินงานในขั้นตอนอื่นๆ โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นฐานย้อนหลังอย่าง
น้อย 10 ปี วิเคราะห์สถานการณ์ภายในและภายนอก 
ที ่ส ่งผลการพัฒนาภาค ความเชื ่อมโยงทางกายภาพ 
เศรษฐกิจ และสังคมในระดับต่างๆ รวมถึงประเด็นการ
พ ัฒนาอ ื ่นๆ ว ิ เคราะห ์นโยบาย ย ุทธศาสตร ์  และ
แผนพัฒนาประเทศ ตลอดจนแผนงานและโครงการที่
สำคัญ โดยชี้ให้เห็นถึงโอกาสและศักยภาพการพัฒนาพ้ืนท่ี
แต่ละภาค  

3. การวิเคราะห์ศักยภาพ ปัญหา ข้อจำกัด ใน
ขั้นตอนนี้เป็นผลจากการรวบรวมข้อมูลในระดับแรกแล้ว
นำมาวิเคราะห์ในแต่ละระดับของพื ้นที ่ รวมถึงความ
เช ื ่อมโยงในแต่ละสาขา เพ ื ่อว ิ เคราะห์และจั ดกลุ่ม 
ในแต่ละกลุ่มพื้นท่ี และวิเคราะห์ในภาพรวม  

4. การติดตามสถานการณ์เปลี่ยนแปลง ใน
ด้านเศรษฐกิจ ประชากร สังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติ ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน ด้านการ
พ ัฒนาเม ืองและชนบท ด ้ านคมนาคมขนส ่ งและ 
โลจิสติกส์ ด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการ ในด้าน
เป้าหมายและนโยบายซึ่งนอกจากต้องมีการศึกษาข้อมูล

ย้อนหลังอย่างน้อย 10 ปีแล้ว ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูล
ครบถ้วนตามปีที่สามารถหาได้ล่าสุด)  

5. หากไม่มีความสอดคล้อง และมีบริบทการ
พัฒนาที่เปลี่ยนไป หรือมีสถานการณ์ที่กระทบต่อพื้นที่ให้
เสนอแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ ตลอดจนประเด็นที่ใช้
เป็นข้อพิจารณาในการปรับปรุงหรือจัดทำผังภาคครั้ง
ต่อไป  

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) 

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

สิ่งแวดล้อม การประมง และการท่องเที่ยว  
- พื้นที่อุตสาหกรรม 
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- 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. ผังนโยบายศลิปวัฒนธรรมและ

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
9. ผังนโยบายทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ 
10. ผังนโยบายน้ำ 
11. ผังนโยบายการเช่ือมโยงกับประเทศใน

ภูมิภาค 
นอกจากน ี ้ควรม ีการต ิดตามผ ังกลย ุทธ์  

ประกอบด้วยแผนงาน/โครงการ ซึ่งประกอบด้วย กลยุทธ์
เพื่อการพัฒนาระยะ 5 ปี กลยุทธ์เพื่อการพัฒนาระยะ 10 
ปี กลยุทธ์เพื ่อการพัฒนาระยะ 15 ปี ติดตามความ
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งนี้ใช้ในการติดตาม
และวิเคราะห์สาขาการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ 
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รูปที่ 4.1-3 แนวทางในการติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง 

 

รูปที่ 4.1-4 แนวทางในการติดตามสถานการณ์ด้านเป้าหมาย ด้านนโยบาย และด้านกลยุทธ์ 
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รูปที่ 4.1-5 ระบบการติดตามสถานการณ์การพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 

 
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 

 
 
 
 



 

4-10 

4.1.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

จากการทบทวนผังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
2600 ทั้งวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ แนวคิด และนโยบายการ
พัฒนาภาค ซึ่งได้แบ่งระยะเวลา (Phasing) ของช่วงการ
พ ัฒนาในระยะ 5 ป ี  (พ .ศ .  2551 -2555)  15 ปี   
(พ.ศ. 2551-2565) 30 ปี (พ.ศ. 2551-2580) และ 30 ปี 
(พ.ศ. 2551-2600) พบว่านโยบายการพัฒนาของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่กำหนดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา มี
ความต ่อเน ื ่องและครอบคล ุมในประเด ็นสำค ัญใน
หลากหลายประเด็น 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 
ท ี ่สำค ัญของภาคตะว ันออกเฉ ียงเหน ือ ให ้ม ีความ
เฉพาะเจาะจงในการแข่งขัน และแตกต่างจากภาคอื่นๆ 
แต่ในขณะเดียวกันก็มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์เพื่อให้เกิด
ความสอดคล้องและสนับสนุนซึ ่งกันและกันได้อีกด้วย 
ท ั ้ งน ี ้หากม ีการจ ัดทำผ ังภาคคร ั ้ งใหม ่ควรคำน ึงถึง
สถานการณ์โลก การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ กรอบความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ แผนพัฒนาท่ีเกี่ยวข้อง และปัจจัย
ภายในต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของ
พื้นที่ อีกทั้งการปรับปรุงกลยุทธ์ แผนงานโครงการ และ
มาตรการให้สามารถถ่ายทอดสูก่ารปฏบิัติ เพื่อปรับเปลี่ยน
ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์มาก
ยิ่งข้ึน 
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รูปที่ 4.1-6 กรอบการทำงานเพ่ือเสนอแนะเชิงนโยบาย

 

ทบทวนบริบทของการพัฒนาประเทศ 

ความเชื่อมโยงกบัภมูิภาคอ่ืน ๆ  
- 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 

ทบทวนการวางผังภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี พ.ศ. 2600 

ทบทวนผังประเทศกับบทบาทของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มต่างๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ 

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

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

และบรรเทาสาธารณภัย 
- สถานการณ์ปัจจุบัน ความตอ้งการ และแนวทางการวางแผนด้านการจัดการทรัพยากรน้ำในอนาคต 

กรอบแนวทางและ 
ทิศทางการปรับปรุง 

ผังภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

กรณีศึกษา
ต่างประเทศ 
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากการทบทวนผัง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถแบ่งเป็นด้านที่สำคัญ  

 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
4.1.2 ด้านการการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
สำหรับข้อเสนอแนะ และแนวทางปรับปรุงด้าน

การใช้ประโยชน์ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ควรคำนึงถึงใช ้นโยบายพัฒนาพื ้นที ่ให้สอดคล้องกับ
ศักยภาพของพื ้นที ่ เพื ่อให้เกิดการพัฒนาและการใช้
ประโยชน์ที ่เหมาะสม ตลอดจนธำรงไว้ซ ึ ่งทรัพยากร 
ธรรมชาติอันทรงคุณค่าดังต่อไปนี้ 

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

2) พื้นที่ฟื้นฟูสภาพป่าไม้ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่
ป่าสงวนแห่งชาติเดิมที่ถูกบุกรุกและเป็นพื้นที่ป่าเสื่อม
โทรม ซึ่งความต้องการในการที่จะรักษาพื้นที่ทรัพยากร 
ธรรมชาต ิให ้ม ีความสำค ัญในเช ิงน ิ เวศต ่อภาคนั้น 
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 พื้นที ่ช ุ ่มน้ำ มีส ัดส่วนพื ้นที ่ลดลงอย่าง
ต่อเนื ่อง นอกจากนี ้ควรมีการกำหนดเขตและการใช้
ประโยชน์พื ้นที ่ป่าไม้อย่างชัดเจน และบังคับใช้อย่าง
เคร่งครัด 

4) การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมให้สอดคล้อง
กับศักยภาพการผลิต โดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นหรือนำเข้า
วัตถุดิบจากภายนอก จากข้อมูลพื้นที่อุตสาหกรรมและ
คลังสินค้าของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่ามีสัดส่วน
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม
ก่อให้เกิดปัญหาสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน
โดยรอบแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ และพื้นที่สงวน ดังนั้น
ภาครัฐจำเป็นต้องกำหนดการใช้ที่ดินอุตสาหกรรมให้ไม่
รบกวนต่อชุมชน โดยกำหนดให้อยู่ในเขตผังเมืองรวม เพื่อ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสภาพแวดล้อมท่ีดี 

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 และสถานที ่สำคัญทางประวัติศาสตร์ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ หลายแห่งยังไม่ได้รับการดำเนินงาน
ใดๆ ซึ่งในการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ประวัติศาสตร์และ
ศ ิลปว ัฒนธรรม จำเป ็นต ้องให ้ความสำค ัญก ับการ
ดำเนินงานสำรวจ ศึกษา เพื่อจัดทำข้อมูลพื้นที่ให้เป็น
ระบบสากล เพื่อการอนุรักษ์ และพัฒนาพ้ืนท่ีให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ และแหล่งสร้างรายได้ให้กับประชาชน ชุมชนและ
ประเทศ นอกจากนี้ควรมีข้อกำหนดทางผังเมืองในเรื่อง
ระยะห่างจากพื้นที่อนุรักษ์ทางประวัติศาสตร์ และพื้นที่ถูก
กันออกก่อนพิจารณาพื้นที่ เพื่อการพัฒนาอื่น ๆ ต่อไป 

4.1.3 ด้านการพัฒนาเมืองและชนบท 
สำหรับข้อเสนอแนะเชิงนโยบายดา้นการพัฒนา
เมืองและชนบท มีดังน้ี 
1) การเช ื ่อมโยงการพัฒนากับประเทศ

เพ่ือนบ้าน แต่ละภาคของประเทศไทยมีความเช่ือมโยงกับ
อนุภ ูม ิภาคด้วยตำแหน่งที ่ ในทำเลทางภูม ิศาสตร์ที่
เหมาะสม ซึ่งส่งผลให้มีบทบาทหลักการเป็นศูนย์กลาง
เศรษฐกิจของอนุภูมิภาค เชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าของระบบ
เศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบเศรษฐกิจของประเทศ และ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีบทบาทด้าน 
โลจิสติกส์เพื่อเชื่อมโยงการค้า การบริการ และการลงทุน 
เป็นศูนย์กลางการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค ตาม
แนวเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนว GMS และการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานตามนโยบายการเชื ่อมโยงระบบการ
ขนส่งในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 10 แห่ง ในทุกภาค ส่งผลให้
พื้นที่เมืองชายแดนหลักของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมี
บทบาทในการพัฒนาเป็นประตูการค้าและศูนย์กลาง     
โลจ ิสต ิกส ์เช ื ่อมโยงระหว่างประเทศเพื ่อนบ้านโดย
อัตโนมัติ และเป็นชุมชนศูนย์กลางระดับภาคในอนาคต  

2) การเชื่อมโยงกิจกรรมการพัฒนาระหว่าง
ภาค การพัฒนาภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ และภาคใต้ เป็นฐานการผลิตด้านเกษตรกรรม 
ยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยใช้โอกาส
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จากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพื ้นที่
เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาเมือง และขยายฐานเศรษฐกจิ
ใหม ่ๆ 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 พื ้นที่เขตชลประทาน เช่น พัฒนาทุ่งกุลา
ร้องไห้ให้เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง หรือ
พัฒนาเกษตรในพื้นที่สูง พืชสิ ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) 
โดยปรับกระบวนการผลิต ให้อยู่ภายใต้มาตรฐานเกษตร
ปลอดภัย พัฒนาห่วงโซ่เกษตรอินทรีย์ให้ครอบคลุมทุก
ขั้นตอนการผลิต พร้อมท้ังขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์ ควบคู่
กับการพัฒนาแหล่งน้ำ การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าไม้ในพื้นที่
ป่าต้นน้ำ ควบคู่กับการส่งเสริมการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยว
เชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม จึงคาดว่าการพัฒนา
พื ้นที ่ชุมชนเมืองในศูนย์กลางระดับอำเภอและชุมชน
ศูนย์กลางระดับท้องถิ่น จะมีอิทธิพลและแนวโน้มการ
เติบโตแบบยั่งยืน  
4.1.4 ด้านเศรษฐกิจและสังคม 

สำหรับแนวนโยบายในการปรับปรงุและพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจและสังคม มดีังนี้ 
1) พัฒนาด ้านอ ุตสาหกรรม  พ ื ้นที่ท ี ่มี

ศักยภาพด้านอุตสาหกรรมสูงในแต่ละภาคตามนโยบาย
ส ่งเสร ิมการลงทุนของ  BOI ควรม ีการพัฒนาพื ้นที่
อุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับศักยภาพการผลิต ได้แก่ 

(1) พื ้ นที ่ ศ ู นย ์ กล า งอุ ตสาหกรรม
หลักเดิมเหล่านี้ ได้แก่ พื้นที่ที่มีบทบาททั้งในแง่ของ
จำนวนโรงงานอุตสาหกรรม มูลค่าเงินทุน แรงงาน 
และกำลังการผลิต รวมทั้งเป็นที่ตั้งของเขตประกอบ  
การอุตสาหกรรม ทำให้มีศักยภาพที่จะต่อยอดด้าน
การพัฒนาต่อไปในอนาคต  

(2) พ ื ้ น ท ี ่ ส ่ ง เ ส ร ิ ม อ ุ ต ส า ห ก ร ร ม
ทดแทน จะกระจายตัวอยู ่ ในพื ้ นที ่ ซึ ่ ง เป็นแหล่ ง
วัตถุดิบที่ สำคัญของภาค โดยเฉพาะผลผลิต เช่น 
อ้อย มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน เป็นต้น 

รวมทั ้ งพื ้ นที ่ที ่ เหมาะสำหรับส่ ง เสริมและพัฒนา
พ ล ั ง ง า น ส ะ อ า ด  เ ช ่ น  พ ล ั ง ง า น ล ม  พ ล ั ง ง า น
แ ส งอ า ท ิ ต ย ์  เ ป ็ น ต ้ น  ต า ม แ น วค ิ ด ก า ร พ ั ฒ น า
อุตสาหกรรมในรูปแบบคลัสเตอร์  

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

(4) พ ื ้ น ท ี ่ พ ั ฒ น า อ ุ ต ส า ห ก ร ร ม
ต่อเนื่องจากระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่ง และโลจิ
สติกส์  อาทิ  เช่น  พื ้นที ่ ซึ ่ ง เป็นที ่ ตั ้ งของโครงการ
พัฒนาด้านโครงข่ายคมนาคม เช่น โครงการรถไฟ
ทางคู ่ ,  แผนการพัฒนาระบบรถไฟความเร็ วสู ง , 
โครงการพัฒนาสถานีรถไฟสำหรับขนส่งสินค้า ช่วง
แผนระยะสั ้น  ช่ วงแผนระยะกลาง และช่วงแผน
ระยะยาว 

2) พื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องจาก
เขตเศรษฐกิจพิ เศษ จะพัฒนาให้ เป็นเขตประกอบ  
การ การอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าข้าม
แดน สถานีขนส่งผู้ โดยสารที่ เชื่อมโยงการเดินทาง
ทั้งในระดับเมืองและระดับภูมิภาคเขตพาณิชยกรรม 
ตลาดกลางสินค้าเกษตร ปรับปรุงกิจกรรมบริ เวณ
เขตพื้นที่ เขตการค้าดั้ งเดิมให้ เป็นเขตการค้าปลอด
ภาษี ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นตลาดการค้าชายแดน
ท ี ่ ม ี ค ว า ม ท ั น ส ม ั ย แ ล ะ ม ี ร ะ บ บ ก า ร จ ั ด ก า รท ี ่ ม ี
มาตรฐาน พื้นที่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมเชิ งนิ เ วศ 
เป็นคลัสเตอร์อุตสาหกรรมที่ มุ ่ งสู่การพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบพร้อมกับยกระดับเขต
ประกอบการอุ ตสาหกรรม ให้ เ ป ็ นต้ น  แบบการ
พัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเข้าสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  

3) พัฒนาด้านการเกษตร การพัฒนาเป็น
แหล่งอาหารหรือครัวโลก เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพ
ในการผลิตพืชอาหารต่างๆ โดยเฉพาะข้าว ปศุสัตว์ และ
ไม้ผลต่างๆ นอกจากนี ้ยังมีโอกาสเป็นศูนย์กลางด้าน
อุตสาหกรรมพลังงานทดแทนอุตสาหกรรมต่อเนื่องจาก
การเกษตร และอุตสาหกรรมอาหาร เนื่องจากในปัจจุบัน
แต่ละภาคมีศักยภาพในการปลูกพืชพลังงานทดแทน ถือ
เป็นแหล่งวัตถุดิบด้านการเกษตรที่สำคัญของอุตสาหกรรม
พลังงานทดแทนในส่วนของการผลิตเอทานอล เนื่องจาก
เป็นแหล่งผลิตผลทางการเกษตรที ่สำคัญ คือ ข้าว มัน
สำปะหลัง อ้อย ข้าวโพด ซึ่งถือเป็นวัตถุดิบที่สำคัญของ
อุตสาหกรรมพลังงานทดแทนทั ้งสิ ้น นอกจากนี ้ การ
ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย ์เพื ่อสนับสนุนการผลิต
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อาหารปลอดภัย ปัจจุบันตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์และ
ผลิตภัณฑ์ปลอดสารขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ผู้บริโภคให้
ความสนใจและนิยมบริโภคเพิ่มขึ้นด้วยกระแสความใส่ใจ
กับอาหารเพือ่สุขภาพ 

4) 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 
 
4.1.5 ด้านคมนาคมขนส่งและโครงสร้าง

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 กำหนดแนวทาง
การพัฒนา แผนงานโครงการ และพื้นที่ที ่จะพัฒนาไว้
ค ่อนข้างชัดเจน โดยมีโครงการเพื ่อการพัฒนาด้าน
คมนาคมและโลจิสติกส์ ตัวอย่างเช่น 

(1) โครงการก่อสร ้างขยายถนนจาก 
2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร เพื่อรองรับปริมาณการ
เดินทางและขนส่งสินค้าในพ้ืนท่ี 

(2) โครงการรถไฟความเร็วสูงขนาดทาง
มาตรฐาน เพื่อทำหน้าที่เป็นโครงข่ายหลักในการขนส่ง
ผู้โดยสาร  

(3) โ ค ร ง ก า ร พ ั ฒ น า ร ะ บ บ ขน ส่ ง
สาธารณะในเมืองหลักในภูมิภาค  

(4) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐาน
และระบบโลจิสติกส์ในภาพรวม เพื่อลดความเข้มการใช้
พลังงาน (Energy Intensity: EI) และลดต้นทนุโลจิสติกส์
ของประเทศ 
 ด้านโครงสร้างพื ้นฐาน สำหรับแนวนโยบาย
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีดังนี้ 

การพัฒนาเมือง เพื่อให้เกิดความสมดุลระหวา่ง
พื้นที่เมืองและชนบทนั้น 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
กับเมืองศูนย์กลางธุรกิจการค้าหรือแหล่งท่องเที่ยวใน
ระดับนานาชาติ  

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

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 

4.1.6 ด้านการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ 
จากผลกระทบของภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

และอนาคตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำเป็นต้องมีการ
กำหนดกรอบแนวทางเพื่อรับมือ และเตรียมความพร้อม
ในการรับมือกับสถานการณ์และลดผลกระทบจากภัยพบิตัิ
ได ้อย่างมีประสิทธิภาพและยั ่งยืน โดยมีการกำหนด
แนวทางในการป้องกันและบรรเทาภัยต่าง ๆ ดังนี ้

1. การกำหนดการใช้ประโยชน์ที ่ดินสำหรับ
พื ้นที ่เสี ่ยงภัย และจัดระดับความรุนแรงของแต่ละ
ประเภทภัยพิบัติ เป็นการกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินให้
เหมาะสมในการลดผลกระทบที ่เกิดจากภัยพิบัติ และ
ควบคุมการขยายตัวของเมืองไม่ให้ขยายไปในพื้นที่ที่มีความ
เสี ่ยงที่ก่อให้เกิดความเสียหายและมีผลกระทบต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนและสาธารณะ โดยแบ่งตามระดับความ
รุนแรงของภัยพิบัติและพื้นที่เสี่ยง ดังนี้  

- ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากมนุษย์ เป็น
พื้นที่เสี่ยงภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย เช่น บริเวณ
ตำบลโพนสว่าง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 

ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยจะกำหนด
พื้นที่กันชน (Buffer Zone) เพื ่อป้องกันความเสี ่ยงจาก
สารเคมีและวัตถุอันตราย  

- ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นภัย
พิบัติที่เกิดจากธรรมชาติ ได้แก่ พ้ืนท่ีเสี่ยงภัยน้ำท่วม พ้ืนท่ี
เสี่ยงภัยแล้ง พื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม พื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง โดย
พัฒนาระบบป้องกันและแจ้งเตือนภัยด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่ทันสมัย ซึ่งจะกำหนดพื้นที่อพยพที่เหมาะสม 
การสร ้างเคร ือข่ายความร่วมมือระหว่างชุมชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การสร้างความรู้กับประชาชนและ
ความเข้าใจในเรื่องการลดความเสี่ยงจากการเกิดภัยพิบัติ 
ตลอดจนความเสียหายจากภัยพิบัติที่จะเกิดขึ ้นกับชีวิต
และทรัพย์สิน ลดการพัฒนาที่รุกล้ำเข้าในเขตพื้นที่เสี่ยง
ต่อการเกิดภัยพิบัติหรือพ้ืนท่ีที่ไม่เหมาะสมในการพัฒนา  

2. การกำหนดพื้นที ่ปลอดภัยในการตั ้งถิ่น
ฐาน เป็นการกำหนดพื้นที่ปลอดภัย จากผลกระทบของ
ภัยพิบัติที ่เหมาะสมต่อการตั้งถิ ่นฐานและขยายตัวของ
เมือง รวมทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐาน
ต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับศักยภาพและข้อจำกัดทาง
กายภาพ และเลี่ยงการพัฒนาบริเวณพื้นที่ที่มีความเสี่ยง 
โดยการใช้มาตรการทางผังเมือง เช่น ผังเมืองรวมเมือง/
ชุมชน เทศบัญญัติท้องถิ่นหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นในการ
ควบคุม 
 
4.1.7 ด้านการควบคุมมลภาวะ 
 การเติบโตของเมืองอย่างรวดเร็วและการพัฒนา
เศรษฐกิจโดยขาดการวางแผนรับมือกับผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประสบกับ
ปัญหาต่างๆ เช่น ประสบปัญหาพื้นท่ีชุ่มน้ำเสื่อมโทรมจาก
การบุกรุกพื้นที่ชุมน้ำ ส่งผลให้สูญเสียความหลากหลาย
ทางชีวภาพและระบบนิเวศในวงกว้าง การบุกรุกป่าเพื่อ
ทำการเกษตรกรรม เป็นต้น ดังนั้น จึงจำเป็นต้องพิจารณา
และวางแนวทางการพัฒนาพื้นที่ควบคู่กับการวางแผน
จัดการทร ัพยากรอย่างย ั ่งย ืน และการป้องกันและ
แก้ปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนา
อย่างสมดุล โดยมีกรอบแนวทาง ดังนี้ 

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

2. การเฝ้าระวังและฟื ้นฟูพ้ืนที ่ท ี ่มีปัญหา
มลพิษ ในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงไม่มีพื ้นที่ที ่ถูก
กำหนดให้เป็นเขตควบคุมมลพิษ แต่ยังมีบางพื้นที่ที่ยัง
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ประสบกับปัญหามลพิษที่มาในรูปแบบของฝุ่น ควัน อยู่
เป็นประจำ เช่น ในพื ้นที ่ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัด
ยโสธร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตำบลมีชัย อำเภอ
เมือง จังหวัดหนองคาย และอำเภอนาอาน อำเภอเมือง 
จังหวัดเลย ที่ประสบปัญหามลพิษทางอากาศเป็นประจำ 
ซึ ่งมีแนวโน้มอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
หร ืออาจก ่อให ้ เก ิดผลกระทบเส ียหายต ่อค ุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ดังนั้น นโยบายการเฝ้าระวังและฟื้นฟูพื้นที่ที่
มีปัญหามลพิษจำเป็นต้องเน้นการควบคุมและลดมลพิษ 
รวมทั ้งการป้องกันมลพิษที ่เกิดขึ ้นในอนาคต โดยการ
กำหนดแนวทางการควบคุม ลดและกำจัดมลพิษ เพื่อ
แก้ไขปัญหามลพิษได้อย่างรวดเร็ว การวางแผนการใช้
ประโยชน์ที่ดินที่ควบคุมกิจกรรมและป้องกันมลพิษ การ
เพิ่มมาตรการและบทลงโทษต่อผู้ที่ลักลอบปล่อยมลพิษ 

 
4.1.8 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
ทักษะในการทำงานและทักษะที่เกี่ยวข้องกับงานและ
เศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้นในอนาคต 
 
 

4.1.9 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 
สถานที่ท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีหลายแห่ง
ที่กระจายอยู่ในแต่ละจังหวัด ซึ่งยังขาดการพัฒนา สร้าง
มูลค่าและรายได้ และการส่งเสริมการท่องเที ่ยวอย่าง
เต็มที่ ทำให้กิจกรรมการท่องเที่ยวเกิดขึ้นกระจุกตัวอยู่
เฉพาะเมืองที่เป็นเมืองหลัก ดังนั้นจึงควรส่งเสริมให้เกิด
การท่องเที่ยวในพื้นที่อื่น ๆ ที่มีศักยภาพตามบริบทของ
พื้นที่นั้น เพื่อให้เกิดการกระจายตัวของนักท่องเที่ยวจาก
เมืองท่องเที่ยวหลักไปสู่เมืองท่องเที่ยวรอง ตลอดจนการ
พัฒนาให้ตอบโจทย์กับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านการ
ท่องเที่ยว 

2. การส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เชื ่อมโยงใน
ภูมิภาค ระหว่างภูมิภาค และระดับนานาชาติ โดยการ
พ ัฒนาเส ้นทางท ่องเท ี ่ ยว เช ื ่ อมโยงระหว ่ า งภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคอื่นๆ ให้ด้วยระบบขนส่ง
สาธารณะที่หลากหลาย สะดวกสบาย ปลอดภัย และได้
มาตรฐาน การพัฒนาเส้นทางบริเวณพื้นที่ชายแดนเพื่อให้
เป็นประตูการท่องเที่ยวสู่ประเทศเพื่อนบ้าน   
 

4.2 ข้อเสนอแนะสู่การปฏิบัติ 
4.2.1 การจ ัดต ั ้งองค ์กรบร ิหารและกำกับ 

ผังภาคองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการวางผัง
ภาคและการปฏิบัติ 

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

1) การบริหารราชการส่วนกลาง ประกอบด้วย 
สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง และกรม  

2) การบริหารราชการส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย 
จังหวัดและอำเภอ  
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3) การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 
กรุงเทพมหานคร องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การ
บริหารส่วนตำบล 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
และพัฒนาสาขาด้านต่างๆ และองค์กรการวางผังภาค 
พัฒนาด้านต่างๆ 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 สามารถสรุปแนวทางแก้ไข 
ได้ดังนี้ 

(1) ให้มีองค์กรทำหน้าที่ด้านการพัฒนาเชิง
พื้นที่เพ่ือการประสานการพัฒนาท้ังระบบ 

(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
ตามแผนรวมถึงการปฏิบัติภารกิจหน้าที ่ตามกฎหมาย
ต่างๆ ที ่กำหนดเป็นหน้าที ่ของหน่วยงาน  และการ
ประสานด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการในรูปแบบต่างๆ 
 
4.2.2 การประสานงานระหว่างหน่วยงานวาง

ผังภาค 
ปัญหาการประสานระหว่างองค์กรในการวาง
ผังภาค 

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

ปัญหาการประสานระหว่างหน่วยงานวางผัง
กับหน่วยงานปฏิบัต ิ
 สามารถสรปุประเด็นหลักๆ ได้ดังนี้ 

(1) หน่วยงานปฏิบัติไม่ได้มีส่วนร่วมในการจัดทำ
ผังพัฒนาแต่เริ่มต้น ทำให้ไม่สามารถกำหนดขอบเขตของ
แนวทางการพัฒนาท่ีอยู่ในอำนาจหน้าท่ีรับผิดชอบได้ 

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

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

(4) มีความซ้ำซ้อนในบทบาทหน้าที่ของหน่วย 
งานท่ีเกี่ยวข้อง และขาดการประสานในการจัดทำแผนงาน
โครงการร่วมกัน เช่น การก่อสร้าง ปรับปรุงถนนที่อยู่ใน
การควบคุมกำกับดูแลหลายท้องถิ่น แต่มิได้ประสานการ
ดำเนินการร่วมกัน 

 
ปัญหาขององค์กรท้องถิ่นต่อการจัดทำผังและ

การนำไปปฏิบัต ิ
 สามารถสรปุประเด็นหลักๆ ได้ดังนี้ 

 (1) ท้องถิ่นยังมีขอบเขตอำนาจหน้าที่จำกัด ไม่
สามารถกำหนดแผนงานโครงการตามความต้องการของ
ท้องถิ่นเองได้โดยตรง การกำหนดแผนงานโครงการพัฒนา
ยังคงต้องผ่านการเห็นชอบของจังหวัดและอนุมัติจาก
กระทรวงมหาดไทย  
 (2) รายได้ของท้องถิ่นมีน้อย ไม่เพียงพอต่อการ
ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ในลักษณะ องค์รวมตามแผน
แม่บทหรือแผนพัฒนาระยะปานกลาง 5 ปี ได้ครบตาม
โครงการที่กำหนดได้ 
 (3) โครงสร้างขององค์กรท้องถิ่นมีขนาดเล็ก ยัง
ขาดบุคลากรเพื่อทำหน้าที่ด้านต่างๆ 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 
 (6) สร้างระบบการบริหารพัฒนาให้มีทิศทาง
ระเบียบแบบแผนที่ชัดเจน โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
และประหยัดงบประมาณ 
 (7) จัดตั ้งองค์กรทำหน้าที ่ด้านการพัฒนาเชิง
พื้นที่ เพื่อการประสานการพัฒนาท้ังระบบ 
 
4.2.3 ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินการ

ระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
แนวทางของการจัดทำแผนพัฒนาในอนาคต 
ปัจจัยภายใน 

(1) วิสัยทัศน์ของการพัฒนาประเทศที่จะ
เน้นความเชื่อมโยงของการพัฒนาเชิงพื้นที่มากข้ึน 

(2) เครื่องช้ีวัดผลสำเร็จทั้งในด้านคุณภาพ
และปริมาณให้ปรากฏเป็นรูปธรรมที่สามารถตรวจวัดได้ใน
ทุกระดับพื้นท่ีและชุมชน 
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(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
จัดทำผังพัฒนาในสาขาต่างๆ ที่รับผิดชอบรวมกันในเชิง
พื้นที่ ภายใต้กรอบแนวทางการพัฒนาของผังประเทศ ผัง
ภาค ฯลฯ 

 
 แนวทางของการจัดต้ังองค์กรในอนาคต 
 ปัจจัยภายใน 

(1) แนวนโยบาย และการปรับเปลี ่ยน
โครงสร้างระบบราชการ 

(2) การบริหารพัฒนาเชิงระบบ 
(3) เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้าร่วมกับ

ภาครัฐในการพัฒนา 
 ปัจจัยภายนอก 

(1) การเข้าร่วมลงทุนขององค์กรร่วมทุน
ระหว่างประเทศในรูปบริษัทมหาชนข้ามชาติ 

(2) การร ่วมดำเนินการองค์กรพัฒนา
ระหว่างรัฐต่อรัฐประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาพื้นที่
เศรษฐกิจชายแดน 

ข้อดี ทำให้มีการระดมเงินทุนจากต่างประเทศ 
เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆ เกิดการสร้างงาน เกิดการ

เพิ่มมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตรและการประมง เป็น
ต้น ท้ังนี้ ขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาล 

ข้อเสีย หากไม่มีความรอบครอบและรัดกุมใน
การเปิดเสรีในด้านต่างๆ อาจเกิดผลกระทบกับธุรกิจของ
คนในประเทศได้ เช่น การเปิดตลาดการลงทุนด้านธุรกิจ
ค้าปลีกและค้าส่งให้กับบริษัทข้ามชาติอย่างไม่มีข้อจำกัด 
ก็อาจไปกระทบกับการประกอบอาชีพค้าปลีกค่าส่งราย
ย่อยของคนไทย ซึ่งมีเงินทุนในการประกอบกิจการน้อย 
อำนาจต่อรองน้อย ทำให้บริษัทต่างชาติดึงลูกค้าไปจาก
ธุรกิจของคนไทย และต้องปิดกิจการลงเพราะขาดทุน 
หากไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาวการณ์ได้  
 บทบาทองค์กรการปกครองกับการวางแผน
และพัฒนาพ้ืนที่ในอนาคต 
 1) รัฐบาล การพัฒนาเชิงพื้นที่จะถูกกำหนดให้
เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของรัฐ ให้แปรผลของนโยบาย
รัฐหรือแผนพัฒนาระดับชาติเป็นแผนปฏิบัติการลงบน
เป้าหมายพื้นท่ีในทุกระดับ  
 2) การบร ิหารส ่วนกลาง  กระบวนจ ัดทำ
แผนพัฒนาจะเน้นการพัฒนาเชิงพื้นที่มากขึ้น โดยการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือการดำเนินการ ซึ่งจะ
ทำให้เกิดการประสานและเชื่อมโยงในกระบวนจัดทำแผน
และพัฒนามากขึ้น  
 3) การปกครองส่วนภูมิภาค ผ ู ้ว ่าราชการ
จังหวัด จะเป็นองค์กรการบริหารพัฒนาในส่วนของการ
พัฒนาพื้นที่เชิงเศรษฐกิจมากขึ้น เพื่อการขับเคลื่อนการ
พัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดที่จะสะท้อนกลับไปสู่
ภาค และประเทศ 
 4) องค์กรปกครองท้องถิ ่น  ท้องถิ ่นจะมี
บทบาทต่อการกำหนดแผนงานโครงการพัฒนาในท้องถิ่น 
หรือร่วมกับท้องถิ่นอื่นๆ เพิ่มมากข้ึน 
 องค์กรหน่วยงานกับการนำผังประเทศไปสู่

การปฏิบัต ิ
องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการนำผัง

ภาคไปสู่การปฏิบัติ ประกอบไปด้วยองค์กรและหน่วยงาน
จากทุกภาคส่วนในสังคม โดยมีหน่วยงานจากส่วนราชการ
เป็นหน่วยงานหลักในการวางแผนนโยบายในด้านต่างๆ 
ได้แก่ แผนนโยบายด้านอุตสาหกรรม แผนนโยบายด้าน
เกษตรกรรม แผนนโยบายการท่องเที่ยว แผนนโยบายการ
คมนาคมและขนส่ง แผนนโยบายด้านพลังงาน แผน
นโยบายด้านการศึกษา แผนนโยบายด้านสาธารณสุข 
แผนนโยบายด้านการอนุร ักษ์และพัฒนาทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนนโยบายด้านการพัฒนา
เมืองและระบบชุมชน 
 การจัดต้ังองค์กรกลางประสานการวางผังและ
การนำไปปฏิบัต ิ
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รูปที่ 4.2.3-1 โครงสร้างคณะกรรมการจัดต้ังองค์กรกลางประสานงานการวางผังและการนำไปปฏิบัติ 
  

อำนาจหน้าท่ี 
 (1) พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทำผัง 
เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบอนุมัติให้
ใช้ผังประเทศ 
 (2) เสนอนโยบายและแผนพัฒนาพื ้นที ่ต่อ
คณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 (3) อนุมัติแผนงานหรือโครงการของหน่วย
ราชการที ่เกี ่ยวข้อง ตลอดจนกำหนดวงเงินรายจ่าย 
กำลังคน กำลังวัสดุ อุปกรณ์ และทรัพยากรการบริหาร 
รวมทั้งพิจารณากำหนดโครงการที่จะใช้กู้หรือขอความ
ช่วยเหลือจากต่างประเทศ 
 (4) พิจารณาปรึกษาหารือแก้ไขแผนงานหรือ
โครงการ ตลอดจนวงเง ินรายจ่ายของแผนงานและ
โครงการในการพัฒนาพ้ืนท่ี  
 (5) กำหนดวิธีดำเนินกิจการของหน่วยราชการ
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การพัฒนาพ้ืนท่ี เป็นไปโดยเหมาะสม 
 (6) แต ่งต ั ้ งประธานคณะกรรมการ และ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการองค์การวิสาหกิจ
เพื่อการพัฒนาพ้ืนท่ี 
 (7) ให ้ ความเห ็ นชอบตามท ี ่ คณะกรรม 
การบริหารการผังเมืองภาคเสนอในการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 
เพื่อการเศรษฐกิจ สังคม การท่องเที่ยว ที่อยู ่อาศัย การ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ ่งแวดล้อมศิลปวัฒนธรรม

แหล่งโบราณสถาน การพัฒนาเมืองใหม่และอื่นๆ ในระดับ
ภาคและจังหวัด เพื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรี 
 (8) ให ้ความเห็นชอบในแผนงานโครงการ
พัฒนาขององค์การวิสาหกิจเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ตามที่
คณะกรรมการบริหารการผังเมืองภาคเสนอเพื่อขอความ
เห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา 
 (9) กำหนดเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานและ
วงเงินรายจ่ายสำหรับการบริหารงานขององค์การวิสาหกิจ
เพื่อการพัฒนาพ้ืนท่ี 
 (10) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการใช้
จ่ายเงิน การวางและวัสดุของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 (11) แต ่ งต ั ้ งพน ักงานพ ัฒนาพ ื ้ นท ี ่  เพื่ อ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
 (12) แต ่ งต ั ้ ง ก ร รมการผ ู ้ ท ร งค ุณว ุฒ ิ ใ น
คณะกรรมการบริหารการผังเมืองระดับภาค 
 (13) แต่งตั้งคณะอนุกรรมหรือคณะทำงานเพื่อ
ช่วยเหลือด้านปฏิบัติงานตามที่มอบหมาย 
 (14) รายงานคณะร ั ฐมนตร ี เพ ื ่ อ เป ็ นมติ
คณะรัฐมนตรีเพื ่อดำเนินกิจการอื่นใดที ่จำเป็นในการ
บริหารการพัฒนาให้ประสบความสำเร็จ 
 (15) ออกระเบียบ ประกาศ และคำสั ่ง เพื่อ
ปฏิบัติการตามระเบียบนี้ 

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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 (16) ควบคุม อำนวยการ ตรวจสอบ ติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาฯ  
 
4.2.4 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  
ล้านบาท โดยรายจ่ายกระทรวงศึกษาธิการ ด้านการศึกษา
ยังคงได้รับการจัดสรรในสัดส่วนที่สูงสุดเมื่อเปรียบเทียบ
กับด้านอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 18.8 ใน พ.ศ.2560 รองลงมา
คือ งบกลาง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง 
กระทรวงกลาโหม และกระทรวงคมนาคม ในสัดส่วนร้อย
ละ 14.8, 12.2, 8, 7.8 และ 5.5 ตามลำดับ ส่วนรายจ่าย
ของกระทรวงพลังงาน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
และกระทรวงอุตสาหกรรมอยู่ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 
0.1-0.2 ของงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.2560 
 กล่าวโดยสรุป เมื ่อเปรียบเทียบการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายในด้านต่างๆ เพื่อการพัฒนาประเทศ
ไทย ด้านการศึกษามีการใช้จ่ายมากที ่ส ุด แต่กลับมี
ประสิทธิภาพในด้านนี้ค่อนข้างต่ำ สะท้อนให้เห็นถึงการ
จัดสรรงบประมาณที ่ไม ่ได ้ประส ิทธ ิภาพเท่าท ี ่ควร 
รองลงมาคือด้านกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน เช่น โทรคมนาคม 
ขนส่ง ซึ่งปัจจุบันมีการพัฒนาและลงทุนเพิ่มมากขึ้น ซึ่ง
เกิดจากการพัฒนาโครงข่ายด้านการขนส่งและโลจิสติกสท์ี่
ม ีการพัฒนาให้ครอบคลุมทั ่วถึงมากขึ ้น รวมทั ้งด้าน
โทรคมนาคมที ่มีการพัฒนาให้สามารถตอบสนองการ
สื่อสารในทุกพื้นที่ และการสื่อสารที่ไร้พรหมแดน ทั้งใน
ระบบพื้นฐานและระบบไร้สาย ส่วนรายจ่ายในด้านที่ถูก
จ ัดว ่าอยู ่ ในระดับต่ำ ค ือรายจ่ายด้านพลังงาน การ
ท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม รวมไปถึงด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีของประเทศ ซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไข
ระดับการผลิตให้มีแรงจูงใจในการทำวิจัยและพัฒนา หรือ
สร้างนวัตกรรม และระดับบุคลากรด้านนี้ของประเทศที่

ต้องได้รับการพัฒนาตั้งแต่ระดับในระบบการศึกษา และ
การส ่งเสร ิมสาขาว ิชาช ีพในด้านว ิทยาศาสตร ์และ
เทคโนโลยี 
 งบประมาณที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั ้นตอนการ
กระจายอำนาจให ้แก ่องค ์กรปกครองส ่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 30 (4) กำหนดการ
จัดสรรภาษีและอากร เงินอุดหนุน และรายได้อื่นให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื ่อให้สอดคล้องกับการ
ดำเนินการตามอำนาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท ้องถ ิ ่นแต ่ละประเภทอย ่างเหมาะสม โดยต ั ้ งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีรายได้คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้สุทธิของ
รัฐบาลไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้า เพื ่อให้การกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับ
หลักการตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให ้แก ่องค ์กรปกครองส ่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2542 และที ่แก้ไขเพิ ่มเติม ที ่ต ้องการให้มีการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึ้น 
โดยมีเป ้าหมายให้องค์กรปกครองส ่วนท้องถิ ่นเป็น
หน่วยงานหลักในการจัดบริการสาธารณะในระดับพื้นที่ 
(Area) และสอดคล้องกับข้อเสนอของคณะกรรมการการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง
สอดคล้องกับแนวทางการปฏ ิร ูปรายได ้ขององค ์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้มากขึ้น 
โดยจะมีการเสนอแก้ไขกฎหมายเพื่อให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ ่นมีรายได้ที ่จ ัดเก็บเองเพิ ่มขึ ้น จึงเห็นควร 
จัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสัดสว่น
ร้อยละ 29.36 ของรายได้สุทธิของรัฐบาล (ไม่รวมเงินกู้) 
เป ็นจำนวน 687,891.6175 ล ้านบาท เพ ิ ่มข ึ ้นจาก
ป ี งบประมาณ  พ . ศ .  2559 จำนวน  31,391.7384  
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.8 โดยจัดสรรเป็นเงินอุดหนุน
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 246,091.6175 
ล้านบาท 
 นอกจากน้ี ยังมีประเด็นเรื่องรายได้ภาษีที่ไม่เท่า
เทียมกัน เนื่องจากพ้ืนท่ีที่มีความเจริญมากอยู่แล้วมีรายได้
ภาษีท้องถิ่นมากกว่า จึงยิ่งสามารถนำมาพัฒนาพื้นที่ได้
มากกว่า ซึ ่งหากเป็นเช่นนั้นความเหลื่อมล้ำของความ
เจริญจะมีมากขึ้น รวมถึงปัญหาการใช้งบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่มักเน้นในเรื ่องการสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานมากเกินไป เช่น การสร้างถนนและสิ่ง
ปลูกสร้าง ทำให้ละเลยต่อการใช้จ่ายด้านสังคม การพัฒนา
คน และการจัดลำดับการแก้ป ัญหาของท้องถิ ่นให้
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
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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 
 

4.2.5 การใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพ้ืนที่  

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

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสงวนรักษา 
 อาทิ เช่น พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ  พ.ศ. 
2561 พระราชบัญญัติส่งเสรมิและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 พระราชบญัญัติปา่สงวน
แห่งชาติ พ.ศ. 2507 พระราชบัญญัติส่งเสรมิการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558 
 
4.4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

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

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

(2) ลำดับความสำคัญและรายละเอียดของ
ข้อมูลในแต่ละรายสาขา ควรมีความต่อเนื่องเช่ือมโยงกัน
บนฐานข้อมูลเดียวกัน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างหรือความ
คลาดเคลื่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายละเอียดข้อมูลแผนที่ 
และแนวเขตรอยต่อ เช ่น รอยต่อพื ้นที ่ป ่า แนวเขต
ชายแดนต่อเนื่องประเทศเพื่อนบ้าน หรือพ้ืนท่ีขอบเขตริม
ฝั่งทะเล และเขตน่านน้ำ นโยบายการใช้แผนที่ประเภท
เดี่ยวหรือฐานข้อมูลเดี่ยวเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลหรือแผน
ที่ตั้งต้นในการทำงาน (ฺBase Map) ในลักษณะของ One 
Map ซึ่งจะช่วยให้ข้อมูลที่เกิดขึ้นในด้านต่างๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ ่งในด้านกายภาพทับซ้อนกันได้ในมิติของขนาด
รูปร่างและความละเอียด 

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

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

นอกเหนือจากการจัดทำฐานข้อมูล
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
เกิดรอยต่อที ่ไม ่สามารถนำไปปฏิบ ัต ิใช ้ได ้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ หรือช่วงเวลาที่เหมาะสมตามความต้องการ
ที่เกิดขึ้นจริง 

(4) การเพิ ่มเติมประเด็นการแก้ไขผังหรือ
นโยบายในด้านต่างๆ ระหว่างช่วงเวลา การปรับปรุงผัง
ภาคควรมีความยืดหยุ่นและสามารถให้รายละเอียดที่
แตกต่างกัน โดยหากมีความจำเป็นเร่งด่วนเพิ่มเข้ามาใน
พื้นที่ภาค ซึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากเหตุการณ์
นอกเหน ือจากแผนท ี ่ วา งไว ้ ในผั งภาค เช ่น การ
เปล ี ่ ยนแปลงจากสถานการณ ์ทางการเม ือง การ
เปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์ความมั่นคง ผังภาค สามารถ
ปรับแก้ไขในรายละเอียดด้านต่างๆ เหล่านั้นให้เหมาะสม
ได้ก่อนระยะเวลาการประเมินเพื ่อการปรับปรุงผังที่
กำหนดไว้ได้ 

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

การแก้ไขในประเด็นย่อย อาทิ ประเด็น
ด้านการเปลี่ยนแปลงของสิ ่งแวดล้อม ปัญหาภัยพิบัติ 
อุทกภัย ซึ่งในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจาก
สภาวะการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลกหรือปัญหาโลก
ร ้อนที ่ เป ็นท ี ่ทราบกันดีอย ู ่ท ั ่วโลก ผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมต่างๆ ส่งผลถึงการวางผังภาคในเชิงเศรษฐกิจ
สังคมสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะประเด็นซึ่งมี ความสำคัญใน
ด้านของการจัดสรรงบประมาณ เช่น การปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม การเดินทางในรูปแบบต่าง ๆ สนามบิน สถานี
รถไฟ ท่าเรือ ซึ่งล้วนแล้วแต่ใช้งบประมาณในการปรับปรุง
หรือริเริ่มโครงการค่อนข้างสูง การศึกษาซึ่งเพิ่มเติมขึ้นใน
ระหว่างระยะเวลาในการประเมินและปรับปรุงผัง ซึ่ง
เป็นมาจากผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือธรรมชาติใน
ระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว หากสามารถแก้ไขและปรับปรุง
ในรายละเอียดได้ จะช่วยลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นหลังจาก
เริ่มโครงการไปแล้ว หรือทำให้โครงการต่าง ๆ ดังกล่าว
ข้างต้นที่ยกตัวอย่าง ประสบผลสัมฤทธ์ิและมีประสิทธิภาพ
ได้อย่างสูงสุดตามที่วางนโยบายไว้ต่อไป 

(5) การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผังภาค 
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 
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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
จัดทำผังในลำดับอื่นๆ ซึ่งต้องอาศัยกรอบแนวคิดนโยบาย
และรายละเอียดด้านยุทธศาสตร์และการวางแผนต่างๆที่
ปรากฏอยู่ในผังภาค นำไปเป็นประเด็นหรือสาระสำคัญใน
การวางและจัดทำผังในรายละเอียดลำดับต่อ ๆไป 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 ๆของกรอบการ
พัฒนาซึ่งภาคนำมาใช้กำหนดนโยบายการพัฒนาพ้ืนท่ีให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยแสดงถึงประสิทธิภาพของการ
พัฒนาที่เกิดขึ้นผ่านกระบวนการการพัฒนาเมืองชนบท
และการใช้ประโยชน์ที ่ดินรวมถึงโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่ง
สอดคล้องกับการกำหนดนโยบายของผังภาคไปจนถึง
กรอบและแนวทางการพัฒนาในการวางผังเมืองในระดับ
กฎหมายหรือผังพื้นที ่ซึ ่งทำให้เกิดการพัฒนาในระดับ
อนุภาคระดับจังหวัดระดับเมืองระดับชุมชนและพื้ 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) การประชุมกลุ่มย่อยกับหน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง 




