


 

คำนำ 
 

พื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยนับเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางธรรมชาติ ผลิตผลทางการเกษตร 
แหล่งผลิตพืชเศรษฐกิจ ทั้งยางพารา ปาล์มน้ำมัน และผลไม้หลากหลายชนิด นอกจากนี้ภาคใต้ยังป็นพื้นที่ที่มีแนวโน้มในการ
พัฒนาทั้งในระดับภูมิภาคและในระดับประเทศ จากโครงการที่หลากหลาย โดยเฉพาะโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ 
เช่น โครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจสามฝ่าย (IMT-GT) ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขา
ทางวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC)  กรอบความร่วมมือภายใต้คณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์ร่วมในการพัฒนาพื้นที่
ชายแดนไทย-มาเลเซีย (JDS) และโครงการพื้นที่สสะพานเศรษฐกิจ ปีนัง-สงขลา ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ชี้ให้เห็นถึงศักยภาพ
ในการพัฒนาพ้ืนท่ีภาคใต้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  

อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วดังกล่าว นำมาซึ่งการส่งผลกระทบให้เกิดขึ้นในพ้ืนท่ี ทั้งความเสื่อมโทรมของ
ททรัพยากรในพื้นที่ การบุกรุกพื้นที่ตามธรรมชาติ การกระจุกตัวของพื้นที่เศรษฐกิจที่ก่อให้กิดปัญหาความแตกต่างเหลื่อมล้ำ
ทางสังคมเมืองกับพ้ืนท่ีชนบท  

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

การติดตามสถานการณ์การพัฒนาพื้นที่ จึงมีความสำคัญต่อการศึกษาสภาพแวดล้อมและปัจจัยการพัฒนาที่
เปลี่ยนแปลงไป โดยมีเป้าหมายเพื่อศึกษา วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์การพัฒนาด้านต่างๆ ที่ส่งผลต่อการใช้พื้นที่ใน
ปัจจุบัน และเพื่อชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาพื้นที่ในอนาคต โดยผลของการศึกษาสามารถนำไปทบทวน
การปรับปรุงผังภาค รวมทั้งนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำระบบติดตามสถานการณ์การพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาคได้ต่อไป  

 
 

          กรมโยธาธิการและผังเมือง 
          กระทรวงมหาดไทย 
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 1-1   

บทที่ 1 : บทนำ 
 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 
การติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนา

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

ดังนั้น การติดตามสถานการณ์การพัฒนาพื้นที่ 
จึงมีความสำคัญต่อการศึกษาสภาพแวดล้อมและปัจจัย

การพัฒนาที ่ เปล ี ่ยนแปลงไป โครงการติดตามและ
วิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ มีเป้าหมาย
เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์การพัฒนา
ด้านต่างๆ ที่ส่งผลต่อการใช้พื ้นที ่ในปัจจุบัน และเพื่อ
ชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาพื้นที่ใน
อนาคต โดยผลของการศึกษาและวิเคราะห์สามารถนำไป
ทบทวนการปรัปรุงผังภาค รวมทั้งนำไปใช้เป็นแนวทางใน
การจัดทำระบบติดตามสถานการณ์การพัฒนาพื้นที่ระดับ
ภาค  

 
1.2 วัตถุประสงค์ 

1. เพื ่อติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์  
การพัฒนาพื้นที่ ครอบคลุมปัจจัยที่เกี ่ยวข้องและสาขา 
การพัฒนาต่างๆ ในพ้ืนท่ีภาคใต้ 

2.  เพื่อประเมินสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
การพัฒนาพ้ืนท่ีแต่ละภาค ที่ส่งผลต่อการพัฒนาเมืองและ
ชนบท การใช้ประโยชน์ที ่ดิน การคมนาคมขนส่ง และ
โครงสร้างพื้นฐาน 

3. เพื ่อเป็นแนวทางการปรับปรุงผังภาคและ
จัดทำระบบติดตามสถานการณ์การพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 
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1.3 พื้นที่โครงการ 

 
รูปที่ 1.3-1 พ้ืนที่ภาคใต้ของประเทศไทย 
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รูปที่ 1.3-2 พ้ืนที่โครงการ  
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1.4 ขอบเขตการศึกษา 
1.จ ัดทำกรอบแนวคิด กระบวนการ ว ิธี

การศึกษาและวิเคราะห์ พร้อมระบุแหล่งที่มาของข้อมูล
โดยกำหนดเป้าหมายการศึกษาให้สอดคล้องกับประเด็น
การติดตามสถานการณ์การพัฒนาพื้นที่ภาคอย่างเป็น
ระบบ 

2.ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอกที่ส่งผล
ต่อการพัฒนาภาค ในด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ความเชื ่อมโยงทางกายภาพและเศรษฐกิจของภาคกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงประเด็นการพัฒนาอื่นๆ โดย
ช้ีให้เห็นถึงโอกาสและศักยภาพการพัฒนาพ้ืนท่ีแต่ละภาค 

3.ศึกษาวิเคราะห์นโยบาย ยุทธศาสตร์ และ
แผนพัฒนาประเทศ ตลอดจนแผนงานและโครงการที่
สำคัญ โดยชี้ให้เห็นถึงบทบาทและทิศทางการพัฒนาพื้นที่
แต่ละภาค 

4.ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
และแนวโน้มของข้อมูลรายสาขา ที่ส่งผลการพัฒนา
พ้ืนที่แต่ละภาค โดยที่มีรายละเอียดข้อมูลทั้งเชิงสถิติและ
เชิงแผนที่ท่ีทันสมัยล่าสุดและใช้ข้อมูลย้อนหลงัไม่น้อยกวา่ 
10 ปี ท ั ้งน ี ้  การศึกษาระดับพื ้นที ่  (จ ังหวัด อำเภอ 
เทศบาล) และเป้าหมายช่วงเวลาของข้อมูลแต่ละสาขา
ต้องสอดคล้องกับการวางผังภาค รวมทั้งการจัดทำแผนที่
ให้อยู่ในรูปแบบ GIS และมีมาตราส่วนที่ใช้ร่วมกับผังภาค
ได้ 

1) ด้านเศรษฐกิจ ประชากร สังคม 
(1) ศึกษาสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง

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

(2) ศ ึกษาสถานการณ ์  แนวโน้ม 
สาเหตุและปัจจ ัยที ่ส ่งผลต ่อการเปลี ่ยนแปลงด ้าน
ประชากร ได้แก่ ขนาด การกระจายตัวของประชากร 
โครงสร้างอายุประชากร องค์ประกอบการเปลี่ยนแปลง 
ภาวะการมีงานทำ การจ้างงาน ประชากรแฝง การย้ายถิ่น
ฐานของประชากร สัดส่วนประชากรเมืองและชนบท 
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพทางสังคมที่สำคัญ 

2) ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
ภัยพิบัติ 

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

(2) ศึกษาสถานการณ์ แนวโน้ม สาเหตุ
ของการเกิดภัยพิบัติ และผลกระทบต่อการตั้งถิ่นฐานและ
การใช้พื ้นที ่ ตลอดจนแนวทางและมาตรการป้องกัน 
ภัยพิบัติ 

3) ด ้านการใช ้ประโยชน์ท ี ่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) ด้านคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ 
ศึกษาสถาการณ์ แนวโน้ม ปํญหา และการพัฒนาโครงขา่ย
ความเชื่อมโยงทั้งภายในและภายนอกประเทศ ปริมาณ
การจราจร ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ 
ทั้งทางถนน ทางราง ทางอากาศ ทางน้ำ ทางท่อ รวมถึง
แผนงานและโครงการที ่สำคัญโดยวิเคราะห์ให้เห็นถึง
บทบาท และโอกาสในการพัฒนาพ้ืนท่ี 

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

5. บูรณาการผลการวิ เคราะห์ข ้อม ูลและ
ประเมินสถานการณ์การเปลี ่ยนแปลง ทั ้งจากปัจจัย
ภายนอกและภายในที่ส่งผลการพัฒนาเมืองและชนบท 
การใช้ประโยชน์ที่ดิน การคมนาคมขนส่งและโครงสร้าง
พื้นฐาน ในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมสรุปประเด็นสถานการณ์
และแนวโน้มการเปลี ่ยนแปลง รวมทั ้งเสนอแนะแนว
ทางการปร ับปร ุงผ ังภาคให้เหมาะสมกับบร ิบทการ
เปลี่ยนแปลง 
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1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. รายงานการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์

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

2.. กระบวนการดำเนินงานและวิธีการศึกษา
วิเคราะห์ สามารถนำไปจัดทำระบบติดตามสถานการณ์
การพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาคให้มีประสิทธิภาพ 

3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลการ
ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาพื้นที่ในแต่ละ
ด้านไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาและเป็นแนวทางในการ
วางแผนพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค



 

 1-6   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

ทบทวนการวางผังภาคใต้ปี พ.ศ. 2600 ทบทวนผังประเทศกับบทบาทของภาคใต้ 

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 

ผังภาคใต ้

รูปที่ 1.4-1 กรอบแนวคิดในศึกษา 

กรณีศึกษา
ต่างประเทศ 
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บทที่ 2 : สถานการณ์ภายนอก นโยบาย  
และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และภาค 

 

 
ในบทนี ้จะรวบรวมเนื ้อหาของสถานการณ์

และนโยบายการพัฒนาในระดับโลก รวมถึงนโยบาย
และแผนการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และภาคใต้ เพื ่อนำมาวิเคราะห์สถานการณ์และทิศ
ทางการพัฒนาภาคที่เหมาะสมต่อไป 

2.1 สถานการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อการ
พัฒนา 
2.1.1 สถานการณ์โลก 

สถานการณ์โลกที่สางผลต่อการพัฒนาพื้นที่เป็น
หนึ่งในปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา
ด้านต่างๆ จึงจำเป็นต้องนำมาพิจารณา โดยสถานการณ์
โลกท่ีเกี่ยวข้องมีรายละเอียดดังนี้ 

1) บริบทการพัฒนาของโลก 
การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ทำให้การพัฒนาและเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นไปอย่างก้าว
กระโดด ส่งผลให้รูปแบบการผลิต การดำเนินธุรกิจ และ
การใช้ชีวิตของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดย
มีแนวโน้มว่าเทคโนโลยีพื้นฐานสี่ดา้น คือ เทคโนโลยีชีวภาพ 
นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีวัสดุศาสตร์ พลังงาน และ
สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และ
ดิจิทัล  

เกิดสาขาอุตสาหกรรมผสมผสานการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่ตอบสนองความต้องการในภาคการ
ผลิต การบริการ และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปใน
ห้ากลุ ่มหลัก ได้แก่ กลุ ่มอาหาร เกษตรและเทคโนโลยี 
ชีวภาพ กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการ
แพทย์ กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบ
เครื ่องกลที ่ใช้ระบบอิเลคทรอนิกส์ควบคุม กลุ ่มดิจิทัล 
เทคโนโลยีอินเตอร์เนตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ 
ป ัญญาประด ิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังต ัว กลุ่ม
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรมและบริการที่มีมูลค่าสูง  

มนุษย์จะสามารถเข้าถึงข้อมูลและองค์
ความรู้ได้อย่างไร้ขีดจำกัด เทคโนโลยีจะส่งผลต่อการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เนื่องจากการพัฒนาอุปกรณ์
สื่อสารที่สามารถบรรจุ รับรอง ประมวลผล และแสดงผล

ข้อมูลอย่างมหาศาล ทำให้ผู้บริโภคมีความต้องการและมี
พฤติกรรมการบริโภคที่ต้องการความสะดวกสบายและ
ความเป็นส่วนตัวมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้บุคคลมีความเป็น
ปัจเจกนิยมมากขึ้น (Individualism) ความต้องการรู ้จัก
ตัวตนที่แท้จริงของกันและกันจะลดลง 

  การแย ่งช ิงแรงงานท ี ่ม ีท ักษะด ้าน
เทคโนโลยีระดับสูง แรงงานทักษะต่ำจะไม่เป็นที่ต้องการ
ของตลาดแรงงาน เพราะจะถูกแทนที ่ด้วยการใช้ระบบ
อัตโนมัติและหุ่นยนต์ แรงงานจึงต้องมีการปรับตัว พัฒนา
ศักยภาพของตนให้มีทักษะการใช้เทคโนโลยีระดับสูงมาก
ขึ้น ประกอบกับแรงงานของกลุ่มประเทศที่เข้าสู ่ส ังคม
ผู้สูงอายุลดลง จะนำไปสู่การเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติ
มากขึ้น ประเทศต่างๆ จึงพยายามใช้ประโยชน์จากการ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในการอำนวยความสะดวกในการ
เคลื่อนย้ายแรงงานที่มีทักษะสูงเข้ามาทำงานในประเทศ
มากขึ้น 

 
ผลกระทบบริบทการพัฒนาโลกต่อประเทศและพ้ืนที ่

 

การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างก้าว
กระโดดเป็นกุญแจสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนในสังคมทุกเพศ ทุก
วัย แนวโน้มจากการพัฒนาดังกล่าวยังส่งผลต่อประเทศทั้ง
ในมิติเศรษฐกิจ สังคม ทำให้มนุษย์สามารถเข้าถึงข้อมลูได้
อย่างไร้ขีดจำกัด อินเตอร์เนตกลายเป็นส่วนหนึ่งในวิถชีีวิต 
ผ ู ้บร ิโภคม ีพฤติกรรมการบร ิโภคที ่สะดวกสบาย ซึ่ ง
เทคโนโลยีจะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 
และก่อให้เกิดอุตสาหกรรมและบริการในรูปแบบใหม่ที่
ผสมผสานการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่หลากหลายสาขา ทำ
ให้ภาคธุรกิจสามารถสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการในการ
สร้างธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ ขระเดียวกันผู้ประกอบการขนาด
กลางและขนาดย่อมอาจเสียโอกาสในการแข่งขันหาก
ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณืไม่ทัน ทำให้เกิดการแย่งชิง
แรงงานท ี ่ม ีท ักษะด ้านเทคโนโลย ีระด ับส ูง และมี
ความสามารถเฉพาะทาง หรือมีทักษะหลายด้าน (Multi-
Skills) ในตลาดแรงงานสูงขึ ้น จากความต้องการพัฒนา
เทคโนโลยีของประเทศต่างๆ แรงงานจึงต้องมีการปรับตัว 
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พัฒนาศักยภาพให้มีทักษะการใช้เทคโนโลยีระดับสูงมาก
ขึ้น 

ทั ้งน ี ้ส ํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
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 ์  เทคโนโลย ีและนว ัตกรรมของ
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ควรให้ความสําคัญ
อย่างต่อเนื่องทั้งใน ปัจจุบันและในอนาคต  

เพื่อให้การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมมีประสิทธิภาพ สามารถขับเคลื่อนประเทศ
ไทยไปส ู ่ เ ศรษฐก ิจส ั งคมฐานความร ู ้ และเพ ิ ่ มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ บุคลากรด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการพัฒนาให้สมดุลทั้ง
ปริมาณและคุณภาพ ลดการพึ่งพิงผลิตภัณฑ์อุปกรณ์และ
เทคโนโลยีจากต่างประเทศ ประชาชนได้รับประโยชน์จาก
การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา ได้รับการถ่ายทอด
เทคโนโลยีมีความรอบรู้และความสามารถด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มขึ้น รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ที ่รวดเร ็ว มีระบบภูมิค ุ ้มกันในตัวที ่ด ีและสามารถใช้
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เป็นประโยชน์ต่อ
การดํารงชีวิตของตนเอง และเพื่อให้แผนฉบับนี้สามารถ
ครอบคลุมในทุกระดับและได้กําหนดกรอบการพัฒนาของ
นโยบายและแผนฯ ไว ้ 5 ประการ ค ือ 1) พัฒนางาน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการ
สร้างสังคมคุณภาพที่มีภูมคิุ้มกัน 2) พัฒนางานวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการสร้างเศรษฐกิจ
ให้มีคุณภาพ เสถียรภาพโดยมีการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ
โลกและภูมิภาค (Globalization and Regionalization)  
3) พัฒนางานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อ
รองร ับการเปล ี ่ยนแปลงสภาพภูม ิอากาศ (Climate 
Change)  4) พัฒนาและผลิตกําลังคนด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื ่อรองรับการเปลี ่ยนแปลง
ประชากรศาสตร์ (Demographic Change) 5) พัฒนา
ปัจจ ัยสนับสนุนด้านโครงสร ้างพื้ นฐานวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื ่อสนับสนุนการเพิ ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด ควรมีการคำนึงถึงประเด็น
สำคัญหลายประเด็นที่มีผลตอ่การวางแผนนโยบายของภาค
ในแต่ละส่วนพื้นที่ของประเทศ โดยให้ความสำคัญถึงการ

เปลี ่ยนแปลงของบร ิบทการพัฒนาในสังคมโลก การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ความพร้อมในการรองรับการเกิดนวัตกรรมแบบ
ก้าวกระโดดของทุกภาคส่วน บริบทการเปลี่ยนของบริบท
ด ้านประชากร พล ังงาน อาหาร และส ิ ่ งแวดล ้อม 
สถานการณ์ด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ไปจนถึง
แรงงานในทุกระดับอีกด้วย 

2) แนวโน้มสังคมโลก 
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก องค์การ

สหประชาติประเมินว่า พ.ศ. 2544-2563 จะเป็นศตวรรษ
แห่งผู ้สูงวัยจากการเพิ่มขึ ้นของประชากรผู้สูงอายุ โดย
สัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 12.3 ในปี 2558 เป็น
ร้อยละ 13.8 ในปี 2563 ขณะที่วัยแรงงาน (อายุ 25-59 ปี)
จะเพิ่มขึ ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 45.4 เป็นร้อยละ 475.7 
ในช่วงเวลาเดียวกัน แต่หลังจากปี 2563 วัยแรงงานจะ
ลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่วนวัยเด็ก (0-24 ปี) ลดลงจากร้อยละ 
42.3 เป็นร้อยละ 40.8 สำหรับประเทศพัฒนาและที่เข้าสู่
สังคมผู้สูงวัยที่สมบูรณ์ เช่น ญี่ปุ่น อเมริกา และยุโรปใน
บางประเทศกำลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี ่ยนแปลง
โครงสร้างประชากรดังกล่าวประมาณ 14 ปี สะท้อนถึง
ระยะเวลาในการเตรียมพร้อมเพื ่อรองรับสังคมผู้สูงวัย 
นับเป็นโอกาสของประเทศไทยที ่จะพัฒนาด้านธุรกิจ 
การค้า การลงทุนด้านที่อยู ่อาศัย และบริการสุขภาพใน
รูปแบบต่างๆ ในการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อรองรับความต้องการ
ของผ ู ้ส ูงอายุในกลุ ่มประเทศพัฒนาแล้ว เช ่น ธ ุรกิจ 
Nursing Home ธุรก ิจด ้านโรงแรมและการท่องเที ่ยว
สำหรับผู้สูงอายุ และยังก่อให้เกิดความต้องการแรงงานที่
ให้บริการในธุรกิจประเภทนี้ อย่างไรก็ตามการเป็นสังคมผู้
สูงวัยอาจเป็นภัยคุกคามสำคัญเช่นกัน เนื่องจากการลดลง
ของวัยแรงงาน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ 

การเกิดความเหลือมล้ำในมิติต่างๆ อัน
เป็นผลจากความแตกต่างด้านรายได้ ความรู้ ทักษะ การ
เข้าถึงด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี ความเหลื่อมล้ำ
ของทักษะแรงงาน ผู้ประกอบการต่างๆ ประเทศไทยจึง
จำเป็นต้องเร่งสร้างสมรถถนะทางเทคโนโลยีชั ้นสูงที ่มี
ศักยภาพพัฒนาได้เอง และต่อยอดให้เกิดมูลค่าเพิ่ม และใน
ระยะยาวต้องพัฒนาคนเพื่อสั่งสมองค์ความรู้สำหรับการ
พัฒนา และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะ
ยาว 

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

 
ผลกระทบแนวโน้มสังคมโลกต่อประเทศและพ้ืนที่ 

กระแสว ัฒนธรรมโลกที ่ผสมผสานกับ
วัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้
ชีวิตและการบริโภค และส่งผลต่อการสร้างวัฒนธรรมร่วม
สมัยและในขณะเดียวกันก็เสี่ยงต่อการดำรงรักษาคุณค่า
ของวัฒนธรรมเดิมไว้ การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและยัง
สามารถยื่นอยู่ในกระแสของวัฒนธรรมโลกได้อย่างลงตัว
เหมาะสม เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีความสำคัญในการดำเนิน
นโยบายของประเทศในแต่ละภาค ทั้งในระดับการอนุรักษ์
สงวนร ักษาให้คงอยู ่อย ่างด ั ้งเด ิม การเปลี ่ยนแปลง
ผสมผสานรับเอาวัฒนธรรมโลกมาเป็นส่วนผสมผสานที่ลง
ตัว ไปจนกระทั่งการเผยแพร่ สนับสนุนวัฒนธรรมไทยให้
เข้มแข็งจนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ความแตกต่างเป็น
คุณค่าที่สามารถสร้างมูลค่าได้ วัฒนธรรมประจำชาติหรือ
วัฒนธรรมท้องถิ่น จัดเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสูง ควรค่าแก่การ
อนุร ักษ์โดยเฉพาะอย่างย ิ ่งขนบธรรมเนียมประเพณี 
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ภาษาวัตถุ ภาษา วรรณกรรม 
และภ ูม ิป ัญญา ซ ึ ่ งสามารถนำมาประย ุกต ์ ใช ้ เป็น
แนวนโยบายในการพัฒนาหรือกำหนดเป้าหมายการพัฒนา
ให้มีความแตกต่างชัดเจนและเป็นเอกลักษณ์ได้ในหลาย
ส่วนอย่างดี ทั้งนี้เมือ่พิจารณาโครงสร้างอายุของสังคมไทย
ที่เริ ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยแล้ว ภาคกลางมีสัดส่วนผู้มีอายุ
ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปเกินกว่าร้อยละ 10 มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 
เป็นต้นมา ซึ ่งแสดงให้เห็นว่า ปัจจุบันภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือและจังหวัดทั้งหมดภายในพื้นที่ได้ก้าวเข้าสู่สังคม
ผู ้ส ูงอายุ (Aging Society) ไปแล้ว (ส ัมคมที ่ม ีส ัดส่วน
ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปในอัตราเท่ากับหรือมากกว่าร้อย
ละ 10 ขึ้นไป) และในอนาคตกำลังจะก้าวเข้าสู่การเปลี่ยน
ผ่านไปสู่สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์ (Aged Society) (สังคมที่
มีสัดส่วนประชากรอายุ 60 ปีขึ ้นไปในอัตราเท่ากับหรือ
มากกว่าร้อยละ 20 ขึ้นไป หรือมีสัดส่วนประชากรอายุ 65 
ปีขึ้นไปในอัตราเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 14 ขึ้นไป) ซึ่ง
จะส่งผลต่อการลดลงของแรงงาน ซึ่งประเทศไทยจำเป็น 
ต้องเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาโดยใช้รูปแบบต่างๆ เพื่อให้
สามารถพัฒนาเทคโนโลยีให้ทันการเปลี่ยนแปลงของโลก 

3) สถานการณ์เศรษฐกิจโลก 
แนวโน ้มเศรษฐก ิจโลก ในระยะ 5 ปี

ข้างหน้าเศรษฐกิจของโลกยังเติบโตได้ช้า และมีความเสี่ยง
จากความผันผวนในระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกใน

เกณฑ์สูง ส่งผลให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับความเสี ่ยง
สำคัญ คือความไม่แน่นอนจองการประบเปลี่ยนทิศทางการ
ดำเนินนโยบายการเงินของมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ  

ตลาดเกิดใหม่มีบทบาทสูงขึ้น ก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์เศรษฐกิจ เป็นแหล่งวัตถุดิบ 
แรงงาน และตลาดที่มีกำหลังซื้อ ทั้งนี้ภูมิภาคเอเชียจะเป็น
ศูนย์กลางพลังอำนาจทางเศรษฐกิจโลก การลงทุนในภาค
การผลิตสูงโดยเฉพาะอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์ ยานยนต์ 
และช้ินส่วน และเป็นห่วงโซ่การผลิตที่สำคัญของโลก ดึงดูด
ให้ประเทศต่างๆ รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคมากขึ้น 
ผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ทั่ว
โลกเพื่อสร้างอำนาจต่อรอง เช่น Tran-Pacific Partnership 
(TTP) แ ล ะ  Regional Comprehensive Economic 
Partnership (RCEP) ทำให้รูปแบบการค้ามีความเป็นเสรี
และแข่งขันอย่างเข้มแข็งขึ้น 

ตลาดการเงินโลกที่ไร้พรมแดน ซึ่งเป็นผล
จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินมีความก้าวหน้า
อย่างรวดเร็ว ประกอบกับการเปิดเสรีภาคการเงินใน
อาเซียน ทำให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรงข้ึน  

การเปิดเสรีมาขึ ้นของอาเซียน  ในภาค
การค้าและบริการโดยเฉพาะภาคการเงิน เป็นโอกาสสำคัญ
ในการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิต ทุน แรงงานอย่างเสรี ทำ
ให้ภาคการผลิตสามารถขยายตลาดและพัฒนาตนเองให้มี
ความเข้มแข็งมากขึ้น รวมทั้งความได้เปรียบเชิงที่ตั้งและ
โรงสร้างพื้นฐาน และโลจิสติกส์เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการค้า การลงทุน การเงิน การ
บริการ และการผลิตภาคอุตสาหกรรม  

รูปแบบการค้าเปลี่ยนแปลงไปสู่การค้า
เสรี การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่หลากหลายขึ้น เพื่อการ
ขยายตัวทางการค้าและการลงทุน แต่ในขณะเดียวกันการ
แข่งขันก็จะรุนแรงมากขึ ้น ประเทศไทยจึงต้องกำหนด
ยุทธศาสตร์การแข่งขันและความร่วมมือระหว่างประเทศท่ี
ชัดเจนทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และในระดับโลก  
ทั้งนี้ต้องใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบเชิงที่ตั้ง การลงทุน
เรื่องโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ขนาดใหญ่ และ
ความเป็นเลิศในหลายอุตสาหกรรมและบริการ 

 
ผลกระทบสถานการณ์เศรษฐกิจโลกต่อประเทศและพ้ืนที่ 
 

สถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจโลก
นับเป็นโอกาสของประเทศไทยในการใช้ประโยชน์จาก
ความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและภูมิภาคให้สนับสนุนการ
พัฒนาห่วงโซ่มูลค่าร่วมกัน ทั้งนี้การเกิดตลาดการเงินโลกที่
ไร้พรมแดนผลักดันให้ภาคการเงินของไทยต้องเร่งพัฒนา
เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการเงินให้ท ันต ่อการ
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เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ตลอดจนการปรับปรุงกฎระเบียบ
ต่างๆ ให้สอดรับกับข้อตกลงระกว่างประเทศ พร้อมกับ
พัฒนาเศรษฐกิจบนฐานความรู ้ทางวิทยาศาสตร ์และ
เทคโนโลยี นวัตกรรม รูปแบบการค้าจึงมีแนวโน้มไปสู่กาคา้
เสรีเฉพาะกลุ่มมากขึ้น และมีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่
หลากหลายขึ้น ประเทศไทยจึงต้องกำหนดยุทธศาสตร์การ
แข่งขันและความร่วมมือระหว่างประเทศท่ีชัดเจนขึ้น 

4) สถานการณ์สิ่งแวดล้อมโลก 
 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัย

ธรรมชาติ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะส่งผล

กระทบซ้ำเต ิมต ่อสถานการณ์ความเส ื ่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมาก
ขึ้นอุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ ้น ส่งผลกระทบต่อความอุดม
สมบูรณ์ของดิน ป่าไม้เกิดความเสื่อมโทรม แหล่งน้ำขาด
แคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรคระบาดในพืช
และสัตว์และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณี
ที่เกิดโรคระบาดใหม่ เกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพโดยจะส่งผลต่อความมั่นคงด้าน
อาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถใน
การพึ่งพาตนเองของชุมชน 

คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการ
เปลี่ ยนแปลงสภาพภ ูม ิอากาศ ( Intergovernmental 
Panel on Climate Change : IPCC 2014) ได้คาดการณ์
ว่า อุณหภูมิโลกจะเพิ ่มขึ ้น 1.1 ถึง 6.4 องศาเซลเซียส 
ในช่วงปี พ.ศ. 2544 - 2643 เนื่องจากการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกสะสมในช้ันบรรยากาศมากเกินกว่าท่ีเคยเกิดขึ้น ทำ
ให้เกิด “ภาวะโลกร้อน” (Global Warming) เกิดสภาวะ
อากาศแปรปรวนและสภาพอากาศเลวร้ายบ่อยครั้ง ส่งผล
ให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย 
ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผลกระทบต่อภาค
การผลิต การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการดำรงชีวิตของประชาชน  

ปัญหาโลกร้อนและภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมีแนวโน้มทวีความรุนแรงและเกิดบ่อยครั้ง
ข ึ ้นในภ ูม ิภาคต ่างๆ ของโลก ประชาคมโลกจ ึงให้
ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวมากขึ้นจนนำมาสู่การร่วมกัน
พิจารณาหาแนวทางแก้ไข นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1990 เป็นต้น
มา มีการจัดตั ้งกลไกหลักภายใต้กรอบสหประชาชาติ  
ขึ ้น 2 กลไก คือ กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย 
การเปล ี ่ยนแปลงสภาพภูม ิอากาศ (United Nations 
Framework Convention on Climate Change –
UNFCCC)  ค .ศ .1992 และพ ิ ธ ี สาร เก ี ยว โต ( Kyoto 
Protocol – KP) ค.ศ.1997 ซึ่งประเทศไทยเป็นรัฐภาคีของ

ทั้งสองกลไกนี้ด้วย แต่ด้วยสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว ทำให้รัฐภาคีกรอบอนุสัญญาฯจำเป็นต้อง
เจรจาความตกลงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ฉบับใหม่ จนในที ่ส ุดสามารถตกลงกันได้ระหว่างการ
ประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาฯ สมัยที่ 21 (COP21) ซึ่งจัด
ขึ้นระหว่างเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2558 ที่กรุงปารีส 
ประเทศฝร ั ่งเศส จนเกิดเป็นความตกลงปาร ีส ซ ึ ่งมี
สาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้ 

(1) ประเทศต่าง ๆ ตั้งเป้าหมายร่วมกัน
ที่จะรักษาการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกให้ต่ำกว่า 
2 องศาเซลเซียส และในขณะเดียวกันกำหนดเป้าหมายที่
สูงขึ้นไว้ควบคู่กันให้น้อยลงไปอีกจนถึงต่ำกว่า 1.5 องศา
เซลเซียส  

(2) ความตกลงน ี ้ ค รอบคล ุ มการ
ดำเนินการในประเด็นต่าง ๆ อาทิ (1) การลดก๊าซเรือน
กระจก (2) การปร ับต ัวต ่อการเปล ี ่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (3) การเพิ่มความสามารถในการฟื ้นตัวจาก
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (4) ความ
โปร่งใสของการดำเนินการ และ (5) การให้การสนับสนุนใน
ด้านต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงทางการเงิน โดยรัฐภาคีต้องมีข้อเสนอ
การดำ เน ินการท ี ่ เ ร ี ยกว ่ า  nationally determined 
contribution (NDC) ของประเทศทุก ๆ 5 ปี 

ประเทศไทยเป็นผู้ปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ระดับกลาง ประมาณ 350 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อ
ปี คิดเป็นร้อยละ 0.8 ของทั้งหมด หรืออยู่ในลำดับที่ 21 
ของโลก ความตกลงดังกล่าวส่งผลกระทบต่อไทยในภาค 
ภาคพลังงาน ซึ่งรวมถึงการผลิตพลังงานไปใช้ในภาคอื่น ๆ 
เช่น การขนส่ง อุตสาหกรรม และครัวเรือน โดยปล่อย
รวมกันถึงร้อยละ 73 ดังนั้นทิศทางการพัฒนาของภาครัฐ
จึงให้ความสำคัญกับความมั่นคงทางพลังงาน ด้วยการ
กระจายแหล่งพลังงาน ลดการใช้พลังงานจากฟอสซิล และ
หันไปใช้พลังงานหมุนเวียนมากขึ้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 20-25 ภายใน
ปี ค.ศ. 2030 (พ.ศ. 2573) 

นอกจากนี้ยังมีกรอบการดำเนินงานเซนได
เพื ่อการลดความเสี ่ยงจากภัยพิบัติพ.ศ. 2558 – 2573 
( Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 
2015 – 2030 : SFDRR) ป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงใหม่ 
พร้อมทั ้งลดความเสี ่ยง ที ่ม ีอยู ่เด ิมตามมาตรการทาง
เศรษฐก ิจ โครงสร ้าง กฎหมาย ส ุขภาพ ว ัฒนธรรม 
การศึกษา สภาพแวดล้อม เทคโนโลยี การเมือง และ
มาตรการเชิงสถาบัน (Institutional) ที ่มีการบูรณาการ
และลดความเหลื ่อมล้ำ ในการป้องกัน รวมถึงความ
เปราะบางต่อสาธารณภยัลดลงด้วย รวมถึงการเตรียมความ
พร้อมมากขึ ้นเพื ่อการเผชิญเหตุและฟื ้นฟูอันนำไปสู่
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ความสามารถที่จะรับมือและฟื้นคืนกลับได้ในระยะเวลาที่
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

การ เปล ี ่ ยนแปลงสภาพภ ู ม ิ อ า ก าศ 
(Climate Change) ซึ ่งม ีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและกิจกรรมของมนุษย์เพิ่ม
มากขึ้น การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศส่งผลต่อความเป็นอยู่ 
วิถีชีวิต และการดำรงชีพ ทั้งนี้การมุ่งลดผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อจังหวัดในภาคนั้นๆ ทั้งใน
เชิงกายภาพและกิจกรรม นับเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึง 
โดยการปร ับลดปัจจ ัยท ี ่ส ่งผลต ่อการเปล ี ่ยนแปลง 
(Mitigation) และการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
(Adaptation) ภายใต ้แนวทางการพัฒนาอย่างย ั ่งยืน 
(Sustainable Development) ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม
ต่อไป 

เกิดข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการ
เปล ี ่ ยนแปลงภ ูม ิ อากาศ  ภาวะโลกร ้ อน (Global 
Warming) ทำให้เกิดสภาวะอากาศที่แปรปรวนและมีความ
รุนแรงมากขึ้น ฤดูกาลเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลต่อความอุดม
สมบูรณ ์ของทร ัพยากรธรรมชาต ิ ทำให ้ผลผลิตทาง
การเกษตรลดลง เกิดโรงระบาดในพืชและสัตว์ ซึ่งส่งผลต่อ
สุขภาพของมนุษย์ด้วย ผลกระทบดังกล่าวจะส่งผลต่อ
ความมั่นคงทางอาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีด
ความสามารถในการพึ่งพาตนเองของมนุษย์ ในขณะที่ภาค
การเกษตรจะได้รับผลกระทบและเกิดความสูญเสีย ซึ่ง
ส่งผลต่อภาวะความยากจน 

 
 วาระการพัฒนาที่ย่ังยืน พ.ศ.2573  

ประเด็นสำคัญของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 
พ.ศ.2573 คือ การจัดทำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนใน
กรอบสหประชาชาต ิ  ( Sustainable Development 
Goals–SDGs) ในช่วงเวลา 15 ปี โดยสหประชาชาติให้การ
รับรองแล้วเมื ่อวันที่ 10 กันยายน 2557 ประกอบด้วย 
เป้าประสงค์ (Goal) จำนวน 17 ข้อ และเป้าหมาย(Target) 
จำนวน 169 ข้อ ซึ่งจะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการ
พัฒนาประเทศในอนาคต ที่ต้องเน้นขจัดความยากจนให้
หมดไป ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีระบบการศึกษา มีความ
เท่าเทียมกันทางเพศ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบ
ยั ่งย ืน มีระบบโครงสร้างพื ้นฐานที ่รองรับการพัฒนา
อุตสาหกรรมที่ยั ่งยืน ลดความไม่เท่าเทียมกันทั้งภายใน 
ประเทศและระหว่างประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการ
บริโภคแบบยั ่งยืน เตรียมความพร้อมในการรับมือการ
เปลี ่ยนแปลงสภาพภูม ิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ มีการจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้สังคมมีความสุข 

มีความยุติธรรมและส่งเสริมความเป็นหุ ้นส่วนเพื ่อการ
พัฒนาในระดับโลกร่วมกัน  

 

 
ที่มา : https://sustainabledevelopment.un.org/ 

รูปที่ 2.1.1-1 เป้าประสงค์การพัฒนาที่ย่ังยืน 
 

ผลกระทบสถานการณ์สิ่งแวดล้อมโลกต่อประเทศ 

และพื้นที ่
 

สถานการณ์และแนวโน้มปัจจุบันทำให้ประเทศไทย
ต้องเตรียมพร้อมรับมือ โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรงมาก
ขึ้น ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางน้ำและภาคการผลิต
ด้านเกษตรกรรม ซึ่งเป็นแหล่งรายได้สำคัญที่มีผลต่อการ
ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร ประเทศไทยจึงจำเป็นต้อง
พัฒนากลไกการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ที ่เป็น
ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ อาทิ พิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocal) ซึ่ง
สนับสนุนการพัฒนาที ่สะอาด (Clean Development 
Mechanism: CDM) อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลาย
ทา งช ี วภ าพ  ( Convention on Biological Diversity : 
CBD) มุ่งเน้นการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อ
ใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน และ
เพ ื ่อแบ ่งปันผลประโยชน์ท ี ่ ได ้จากการใช ้ทร ัพยากร
พันธุกรรมอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม ตลอดจนวาระการ
พัฒนาที ่ย ั ่ งย ืน (Sustainable Development Goals–
SDGs) ซึ่งจะเป็นแนวทิศทางหลักในการพัฒนาของโลก 

2.1.2 กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ 

นโยบายและยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเช่ือมโยงกิจกรรม ทาง
เศรษฐกิจในกลุ่มความร่วมมือต่าง ๆ ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนา
พ ื ้นท ี ่อย ่างมาก จำเป ็นต ้องพ ิจารณานโยบายและ
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศที ่สำคัญและ
เกี่ยวข้อง ซึ ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในแต่ละภาค 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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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 จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ 
การรวมกลุ่มเศรษฐกิจที่เรียกว่า RCEP เป็นชื่อเรียกใหม่ที่
หลายคนอาจไม่ค ุ ้น แต่หากบอกว่าเป ็นการรวมกลุ่ม
เศรษฐกิจที่เรียกว่า อาเซียนบวก 6 (ASEAN +6) น่าจะคุ้น
ช ินมากขึ้น เพราะในกระแสการพูดเร ื ่องประชาคม
เศรษฐก ิจอาเซ ียน (ASEAN Economic Community : 
AEC) มักจะมีการเชื ่อมโยงพูดถึงตลาดนอกอาเซียนที ่มี
ขนาดใหญ่่ขึ้น กว้างขึ้นอย่าง ASEAN +6 อยู่เสมอ แต่การ
ตื่นตัวเรื่อง RCEP มีมากข้ึนหลังจากการประชุมอาเซียนซัม
มิท ครั้งที่ 21 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่ 
20 พฤศจิกายน 2555 ผู้นำของทั้ง 16 ประเทศ ได้แสดง
เจตนารมณ์ร่วมกันที่จะเจรจาความตกลง RCEP ในต้นปี 
2556 และมุ ่งหมายให้การเจรจาแล้วเสร็จภายในสิ ้นปี 
2558 โดยความตกลง RCEP พัฒนามาจากความตกลง
การค้าเสรีที่อาเซียนมีอยู่แล้ว 5 ฉบับ กับ 6 ประเทศ คือ 
อาเซียน-จีน, อาเซียน-ญี่ปุ่น, อาเซียน-เกาหลี, อาเซียน-
อินเดีย และอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ 

 

 
ที่มา : http://www.vijaichina.com 

รูปที่ 2.1.2-1 ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ 
 

จุดมุ่งหมายเพื่อให้ RCEP เป็นความตกลงที่
มีคุณภาพและทันสมัย บนผลประโยชน์ร่วมกันอย่างรอบ
ด้านในการสนับสนุนการขยายการค้าและการลงทุนใน
ภูมิภาค รวมทั้งส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน เป็นระบบการค้า
เสรีที่ใช้กฎระเบียบเดียวกันของภาคีทั้งหมด 16 ประเทศ 
นอกจากน้ี ยังเป็นไปเพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจของอาเซียนเข้า

กับเศรษฐกิจโลก (Global Supply Chain) ครอบคลุมทุก
มิติการค้า ทั้งด้านสินค้า บริการ ลงทุน มาตรการการค้า 
และความร่วมมือทางเศรษฐกิจ เกิดการเชื่อมโยงเครือข่าย
การผลิต การค้าและการลงทุน ให้สอดคล้องและมีความ
สะดวกทางการค้าและการลงทุนมากขึ้น 

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) การลงทุนเปิด
เสรี อำนวยความสะดวก ต้องทำให้เกิดบรรยากาศการ
แข่งขันทางการลงทุน การส่งเสริมและคุ้มครองการเปิดเสรี
จะต้องมี Capacity Building ผลักดัน FTAs ที่จะเกิดขึ้น
ก้าวต่อไปได้ในระดับที่ใกล้เคียงกัน 5) RCEP ต้องไกลกว่า 
ASEAN +1 สิ ่งที ่จะทำต้องมีประโยชน์ต ่อทุกประเทศ 
(ประเทศกำลังพัฒนาด้วย) เป็นความตกลงรวมกลุ่มทาง
ภูมิภาค เทียบเคียงกับกลุ่มอื่นๆ ได้  

 
ผลกระทบของความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจต่อ

ประเทศและพ้ืนที่ 
 

กรอบการเจรจา RCEP ครอบคล ุมทุก
ประเด็นที่ประเทศไทยเคยทำความตกลงไว้แล้วในกรอบ
ภูมิภาคและทวิภาคีต่างๆ โดยเงื่อนไขที่ผ่อนปรนมากขึ้น 
หรือขจัดมาตรการทางภาษี มาตรการอื่นใดที่ก่อให้เกิด
ความเหลื่อมล้ำ ตลอดจนการพัฒนาที่ยั ่งยืน แต่ผลการ
ประชุมที่ผ่านมายังไม่สามารถหาข้อสรุปเรื่องรูปแบบการ
เปิดตลาดได้ เนื ่องจากระบบหรือกฎหมายที ่ดูแลเรื ่อง
ทรัพย์สินทางปัญญา และการแข่งขันของประทศสมาชิก 
16 ประเทศ ประเทศสมาชิกอาเซียนให้ความสำคัญกับ 
ECEP มาก เนื่องจากเป็นความตกลงเขตการค้าเสรีซ้อน
ความตกลงการค้าเสรีเดิมที่มีอยู่แล้ว กังนั้นผลประโยชน์
สุทธิของไทยจึงขึน้อยู่กับเงื่อนไขต่างๆ  ซึ่งส่งผลทั้งทางบวก
และทางลบ ดังนั้นจึงควรมีมาตรการรองรับทั้งมาตรการ
ทางภาษีและไม่ใช่ภาษี 

 
2) โครงการหน ึ ่ งแถบหน ึ ่ ง เส ้นทาง  

(One Belt , One Road : OBOR) 
เป ็นความร ิ เ ร ิ ่ มของร ั ฐบาลจ ีน  ท ี ่ มี

วัตถุประสงค์เพื่อรื้อฟ้ืนเส้นทางสายไหมในอดีต ซึ่งเช่ือมโยง
ทว ีปเอเช ีย  ย ุ โ รป และแอฟร ิกา เส ้นทางสายไหม
ประกอบด้วย 2 เส้นทาง คือ เส้นทางทะเล (the Maritime 
silk road) และเส ้นทางบก  (the Silk Road Economic 
Belt) ร ัฐบาลปักกิ ่งได้ข ับเคลื ่อนความริเร ิ ่มน ี ้ผ ่าน 3 

http://www.vijaichina.com/
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แผนงาน คือ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเช่ือมโยงระหว่าง
ประเทศ การจัดสรรแหล่งเงินทุน โดยเฉพาะการจัดตั้ง
ธนาคารเพื่อการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชีย 
และกองทุนเส้นทางสายไหม และการสร้างความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจ การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และการพัฒนา
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

การผลักดันให้เป้าหมายเหล่านี ้ประสบ
ความสำเร็จ รัฐบาลจีนได้เสนอให้ยกระดับความตกลงเขต
การค้าเสรีอาเซียน-จีน เพื่อเปิดเสรีการค้าและการลงทุน
ระหว่างกันมากข้ึน รัฐบาลจีนยังส่งเสริมให้วิสาหกิจของจีน
ออกไปลงทุนต่างประเทศ และได้จัดตั้ งเขตความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจและการค้าในต่างประเทศเพื่อรองรับการ
ลงทุนจากจีน 

วิสัยทัศน์ OBOR ระบุว่า โครงการนี้จะใช้
สวนอุตสาหกรรมทาง เศรษฐกิจเป็นฐานความร่วมมือ ส่วน
แผนงานทางทะเลจะเน้น สร้างเส้นทางการคมนาคมที่ 
“ราบลื่น มั่นคง และมีประสิทธิภาพ” เชื่อมต่อท่าเรือสำคญั
ที ่ต ั ้งอยู ่ตลอดเส้นทางเป้าหมายของโครงการ OBOR 
ภายใต้กรอบนี ้ ม ี 6 ระเบียง เศรษฐกิจสำคัญ 1) จีน-
มองโกเลีย-รัสเชีย 2) สะพานเศรษฐกิจยเูรเชียใหม่ 3) จีน-
เอเชียกลาง-เอเชียตะวันตก 4) จีน-ปากีสถาน 5) บังคลา
เทศ-จีน-อินเดีย-เมียนมา 6) จีน-คาบสมุทรอินโดจีน 
 

 
ที่มา : https://www.forbesthailand.com 

รูปที่ 2.1.2-2 แผนงานของโครงการหนึ่งแถบหนึ่ง
เส้นทาง 

 

ผลกระทบของโครงการ OBOR ต่อประเทศและพ้ืนที่ 
OBOR ประกอบด้วยสองส่วนหลัก หรือวง

แหวนเศรษฐกิจเส้นทางสายไหมทางบก และเส้นทางสาย
ไหมทางทะเลแห่งศตกวรรษที่ 21 โดยวงแหวนเศรษฐกิจ
เส้นทางสายไหมทางบกมีวัตถุประสงค์เพื่อเช่ือมจีนกับยุโรป
ผ่านทางเอเชียกลางและเอเชียตะวันตก ส่วนเส้นทางสาย
ไหมทางทะเลจะเชื่อมจันกับยุโรปผ่านเส้นทางเดินเรือผ่าน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ และแอฟริกา นอกจาก
สองเส้นทางเชื่อมต่อหลักนี้ ยังรวมถึงการพัฒนาโครงข่าย
เชื ่อมโยงระหว่างประเทศ และเส้นทางเพิ ่มเติมที ่จะ

เชื่อมต่อกับ 2 ระเบียงเศรษฐกิจสำคัญ ซึ่งการลงทุนของจีน
กับประเทศพัฒนาแล้วตามเส้นทางสายไหมใหม่ มีแนวโน้ม
จะช่วยให้การดำเนินงานตามแผนแม่บทว่าด้วยความ
เชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน (Master Plan on ASEAN 
Connectivity : MPAC) บ ร ร ล ุ ผ ลส ำ เ ร ็ จ ไ ด ้ ง ่ า ย ขึ้ น 
โดยเฉพาะความเชื ่อมโยงด้านโครงสร้างพื ้นฐาน ทั ้งนี้
อาเซียนได้ประโยชน์จากกลไกความร่วมมือที่จีนมีบทบาท
อยู่ ซึ่งอาจกระตุ้นให้ใช้ประโยชน์จากการค้าเสรีได้มากขึ้น 
นอกจากนี้ประเทศไทยและประเทศในอนุภาคลุ่มน้ำโขง 
(GMS) ยังใช้ประโยชน์จากระเบียงเศรษฐกิจจีน-คาบสมทุร
อินโดจีน (CICPEC) เพื่อเชื่อมโยงการค้าและการลงทุนกับ
เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลีย่มปากแมน่้ำ (Pearl River) ซึ่ง
ป ัจจุบ ันพ ัฒนาเป ็นโครงการ Pan-Pearl River Delta 
(PPRD) 

3) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
ASEAN Economic Community : 

AEC) 
อาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ ก่อตั ้งขึ ้นเมื ่อปี 2510 โดย มีสมาชิก
จำนวน 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย 
ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อสร้างสันติภาพในภูมิภาคอันจะ
นำไปสู ่ความเจริญก้าวหน้าทาง เศรษฐกิจสังคมและ
วัฒนธรรม รวมทั้งการรวมกลุ่มเพื่อขยายความร่วมมือและ
การค้าระหว่างกันให้มากยิ่งข้ึน 

การเข้าสู ่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มี
กลไกในการผลักดัน คือ แผนแม่บทการเชื่อมโยงระหว่าง
กันในอาเซียน (ASEAN Connectivity) ทั้ง 3 ด้าน คือ การ
เชื ่อมโยงทางกายภาพ (Physical Connectivity) , การ
เชื่อมโยงทางสถาบัน (Institutional Connectivity) และ
ก า ร เ ช ื ่ อ ม โ ย ง ป ร ะ ช า ช น  ( People- to- People 
Connectivity) เพื่อสร้างความเชื่อมโยงระหว่างกันในด้าน
ต่าง ๆ  

การรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
เป็นหนึ ่งในสามเสาหลักในการดำเนินการเพื ่อให้บรรลุ
ว ัตถ ุประสงค์ของประชาคมอาเซียน นอกจากนี ้ย ังมี
ประชาคมการเมืองความมั่นคง (APSC) และประชาคม
ส ังคมและว ัฒนธรรมอาเซ ียน (ASCC) การรวมกลุ่ม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ ส่งผลให้อาเซียนมีลักษณะ
เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว มีการซื้อขายสินค้า การ
บริการ การลงทุน และแลกเปลี่ยนแรงงานกันอย่างเสรี  
ในช่วงแรกอาเซียนได้กำหนดสาขาอุตสาหกรรมที่สำคัญ
จำนวน 12 สาขาในการเริ่มดำเนินการเป็นตลาดและฐาน
การผลิตเด ียว ได ้แก่ เกษตร ประมง ผล ิตภัณฑ์ยาง 
ผลิตภัณฑ์ไม้ สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อิเล็กทรอนิกส์ ยาน
ยนต์  การขนส ่งทางอากาศ ส ุขภาพ e-ASEAN การ

https://www.forbesthailand.com/
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ท่องเที ่ยว และโลจิสติกส์ รวมทั ้งความร่วมมือในสาขา
อาหาร เกษตรและป่าไม้ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคอาเซียนจะช่วยส่งเสริมการค้าและการลงทุน เพิ่ม
อำนาจการต่อรองและแข่งขันกับประเทศมหาอำนาจ ซึ่งจะ
ส่งผลกระทบกับทุกฝ่าย ทั้งภาคประชาชน ผู้ประกอบการ
และผู้ผลิต นักลงทุน ภาคเกษตรกรรม รวมถึงภาครัฐ 

จากการรวมตัวทางเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม การเมืองและความมั่นคงของอาเซียน และการ
เช ื ่อมโยงภายในภ ูม ิภาคทั ้ งด ้านโครงสร ้างพ ื ้นฐาน 
กฎระเบ ียบและประชาชนจะเป ็นการเสร ิมสร ้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตและสวัสดิการของประชาชนที่ดีขึ้น รวมทั้งสร้างความ
ร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและความมั่นคงใน
รูปแบบต่างๆ เป็นหลักการสำคัญที่นำมาภายใต้วิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยเป็นสมาชิกที่เข้มแข็งและสนับสนุนคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของประชาชนอาเซียนร่วมกัน” ซึ ่งการกำหนด
ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ภายใต้แนวทางการ
พัฒนา ประกอบด้วย 8 ยุทธศาสตร์ 

 

 

รูปที่ 2.1.2-3 ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 
พ.ศ.2558 

 

แผนบูรณาการด้านเศรษฐกิจ หรือ AEC 
Blueprint ทำให้เกิดมาตรการที่ส่งผลต่อประเทศไทย 

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

1) การลดหรือยกเลิกภาษี ยกเลิก
ภาษีสินค้าใน 9 สาขาเร่งรัด ได้แก่ สาขาเกษตรประมง ไม้ 
ยางสิ่งทอ ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สุขภาพ 2) การขจัดมาตรการที ่ม ิใช่ภาษี (Non-Tariff 
Barriers: NTBs) และ 3) การกำหนดกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิด
สินค้า (Rules of Origin: ROO)  

(2) การเป ิดเสร ีการค้าบร ิการ (กรอบ 
ASEAN Framework Agreement on Services: AFAS) 

การเปิดเสรีการค้าบรกิาร มีเป้าหมาย 
คือ ลดอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดในด้านต่างๆ ลง และเพิ่ม
สัดส่วนการถือหุ้นให้กับบุคคล/นิติบุคคลสัญชาติอาเซียน 
1) สาขาบร ิการสำคัญ (Priority Integration Sectors: 

PIS) 2) สาขาบริการอื่น (Non-Priority Services Sector) 
ครอบคลุมบริการทุกสาขา นอกเหนือจากสาขาบริการ
สำคัญ (priority services sectors) และการบริการด้าน
การเงิน  3) สาขาการบริการด้านการเงิน  

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

ลดหรือยกเลิกข้อจำกัดด้านการลงทุน
ต่างๆ ส่งเสริมการร่วมลงทุนในสาขาอุตสาหกรรมที ่มี
ศักยภาพ และสร้างเครือข่ายด้านการลงทุนของอาเซียน 
โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะเพิ่มหรือรักษาระดับความสามารถใน
การดึงดูดต่างประเทศให้มาลงทุนในอาเซียน และการ
ลงทุนโดยอาเซียนเอง  

(4) การเปิดเสรีด้านเงินทุนเคลื่อนย้าย 
1) ด้านตลาดทุน จะเสริมสร้างความ

แข็งแกร่งในการพัฒนาและการรวมตัวของตลาดทุนใน
อาเซียน โดยสร้างความสอดคล้องในมาตรฐานด้านตลาด
ทุนในอาเซียน 2) ด้านเงินทุน จะเปิดให้มีการเคลื่อนย้าย
เงินทุนท่ีเสรียิ่งขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป 

(5) การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมืออย่าง
เสรี 

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

(6) การดำเนินงานตามความร่วมมือ
รายสาขาอ่ืน ๆ 

การดำเนินงานตามความร่วมมือราย
สาขาอื่นๆ ได้แก่ ความร่วมมือด้านเกษตร อาหาร และป่า
ไม้ความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน (การคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ
พล ั งงาน )  ความร ่ วมม ือด ้ าน เหม ืองแร ่  พาณ ิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ความร่วมมือด้านการเงิน ความร่วมมือด้าน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และการพัฒนา
เพื่อการรวมกลุ่มของอาเซียน (IAI) 

 

ผลกระทบของ AEC ต่อประเทศและพ้ืนที ่
 

การพัฒนาที่อาจส่งผลต่อการวางผังภาค
ต่อไปในอนาคต ซึ่งเป็นผลมาจากการรวมกลุ่มประเทศ
อาเซียนของไทย จะต้องคำนึงถึงผลกระทบในด้านต่าง ๆ ที่
จะเก ิดข ึ ้น โดยในประเด ็นสำค ัญจะเป ็นผลมาจาก
แนวนโยบาย กฎ ระเบียบ กติกาความร่วมมือที่มีระหว่าง
กันเป็นสำคัญ ซึ่งกรอบกติกาความร่วมมือดังกล่าวจะเป็น
ส่วนที่มากำหนดแนวทางการดำเนินนโยบายในประเทศ
และส่งผลต่อภาคในแต่ละส่วนต่อไป แต่ เนื ่องจากการ
รวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เกิดจากการรวมกลุ่ม
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กันของประเทศภายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึง
ทำให ้ผลกระทบของการรวมกลุ ่มเป ็นไปในลักษณะ
ระดับประเทศ ไม่มีการระบุพื ้นที ่จำเพาะเจาะจงลงไป
อย่างเช่นการพัฒนาหรือความร่วมมือในระดับทวิภาคี 
อย ่างไรก็ตามการพิจารณาผลกระทบของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในระดับพื้นที่ ภูมิภาคและระดับจังหวัด 
จะพิจารณาในจังหวัดที่ติดตามแนวชายแดนในแต่ละภาค
ของประเทศ ที ่เป็นประตู (Gateway) ทางเศรษฐกิจ ที่
ส่งเสริมการค้าชายแดนและการค้าระหว่างประเทศ ส่งผล
ให้รัฐบาลประกาศเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (ระยะที่ 
1 ประกอบด้วย ตาก สระแก้ว สงขลา ตราด และมุกดาหาร 
และระยะที่ 2 ประกอบด้วย กาญจนบุรี เชียงราย นครพนม 
หนองคายและนราธิวาส) และเขตเศรษฐกิจชายแดนที่มี
ศักยภาพ และเร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานเพื่อ
รองรับการพัฒนาดังกล่าว 

 
4) โครงการพัฒนาความร ่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 การพัฒนาทร ัพยากรมนุษย์  
ส ิ ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่ง
ก่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ดีขึ ้นใน
ภูมิภาคที่รวมเป็นหนึ่งเดียว และการเปิดตลาดการค้าใหม่ๆ 
เพื ่อลดการเป็นคู ่แข่งทางเศรษฐกิจภายในอนุภูม ิภาค 
พร้อมทั้งสร้างความเข้มแข็งและลดช่องว่างทางด้านรายได้
ในอนุภูมิภาคที่มีพื้นที่ติดกัน 

ภาพรวมของอน ุภาคของอน ุภาคของ
ประชาคมอาเซียนสามารถเชื่อมโยงกันด้วยโครงข่ายทาง
หลวงและเส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศ (Corridor) ที่ทำ
หน้าที ่เป็นเส้นทางในการพัฒนาเศรษฐกิจ (Economic 
Corridor) ที ่ซ้อนทับกับเส้นทางการค้าภายในประเทศ 
เส้นทางการค้าระหว่างประเทศ และเส้นทางเปลี่ยน ผ่าน
การค้าระหว่างประเทศ ประกอบด้วยแนวพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจท่ีสำคัญ 3 แนว คือ แนวเหนือ-ใต้ (North-South 
Economic Corridors : NSEC) แนวตะวันออก-ตะวันตก 
(East-West Economic Corridor :  EWEC และแนวใต้  
(Southern Economic Corridor : SEC)  

เมืองประตูการค้าและเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ เป็นเส้นทางเชื ่อมต่อ
ระหว่างประเทศไทย กัมพูชา และเวียดนาม แบ่งออกเป็น 

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

(1) เส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ
ใ ต ้  ( North- South Economic Corridor:  NSEC) 
นับเป็นเส้นทางสายหลักของ GMS Economic Corridors 
โดยมุ่งเน้นการเชื่อมโยงกับมณฑลยูนนานของจีนเข้ากับ
ภูมิภาคแหลมทอง ระยะทางประมาณ 1,280 กิโลเมตร 

• เส ้นทางแนวระเบียงย่อยด้าน
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 เ ช ี ย ง ร ายข ึ ้ น  โ ด ย เ ส ้ นทา ง  R3A ม ี อ ำ เ ภ อ 
เชียงของ อำเภอเชียงแสน (ไทย) - เมืองห้วยทราย (สปป.
ลาว) เส้นทาง R3B อำเภอแม่สาย (ไทย) -ท่าข้ีเหล็ก (เมียน
มา) เป็นเมืองคู่แฝดทางการค้า และทางภาคใต้ของประเทศ
ไทย มีจังหวัดสงขลา และนราธิวาสเป็นประตูการค้าหลัก
กับประเทศมาเลเซีย โดยมีพื้นที่อยู่ตรงข้ามกับด่านบูกิ๊ตกา
ยูอิตัม (จังโหลน) รัฐเคดาห์ ส่วนด่านปาดังเบซาร์อยู่ตรง
ข้ามรัฐเปอร์ลิสของมาเลเซีย ส่วนจังหวัดนราธิวาสมีอำเภอ
ตากใบ อำเภอสุไหงโก-ลก (ไทย) – บูเก๊ะตา รัฐกลันตัน 
(มาเลเซีย) เป็นเมืองคู่แฝดทางการค้า 

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

• เส้นทางสายตะวันออก (Eastern 
Subcorridor) ได้แก่ หนานหนิง-ฮานอย เส้นทางในไม่ผ่าน
ประเทศไทย 

(2) แนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-
ตะว ันตก (East-West Economic Corridor: EWEC) 
หรือเรียกว่า “เส้นทางหมายเลข 9” (R9) มีระยะทางรวม
กว่า 1,300 กิโลเมตร เชื่อมโยงทะเลจีนใต้กับมหาสมุทร
อินเดีย (ทะเลอันดามัน) เริ่มต้นจากท่าเรือดานัง (Da Nang 
Port - เวียดนาม) ผ่านลาว - ไทย - ไปท่าเรือเมาะละแหม่ง
หรือเมาะลำไย (Mawlamyine Port – เมียนมา) ตัดกับ
เส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือใต้ที ่จั งหวัดตากและ
พิษณุโลกโดยเป็นเส้นทางการขนส่งทางทะเลเชื ่อมโยง
ระหว่างทะเลจีนใต้กับมหาสมุทรอินเดีย เป็นเส้นทางสำคัญ
ท ี ่ ผ ่ านประเทศไทยส ่ งผลก ับภาคเหน ือ และภาค
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ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยภาคเหนือ มีอำเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก เป็นประตูการค้าเชื ่อมโยงกับเมียนมาและ
เอเชียใต้ ซึ่งมีเมืองแม่สอด – เมืองเมียวดี (เมียนมา) เป็น
เมืองคู่แฝดทางการค้า ทางด้านตะวันตกของประเทศ และ
รัฐบาลได้จัดตั ้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากขึ้น ส่วน
ทางด้านตะวันออกมีจังหวัดนครพนม (ไทย) – เมืองท่าแขก 
(สปป.ลาว) และจังหวักมุกดาหาร - สะหวันนะเขต (สปป.
ลาว) เป็นเมืองคู่แฝดทางการค้า 

(3) แนวระเบ ียงเศรษฐก ิจตอนใ ต้  
(Southern Economic Corridor:  SEC)  เ ป ็ น เ ส ้ นทาง
เชื่อมโยงระหว่างไทย - ราชอาณาจักรกัมพูชา - เวียดนาม 
โดยประกอบด้วย 3 เส้นทางย่อย (Subcorridor) และ 1 
เส้นทาง Intercorridor ดังนี้  

• Northern Subcorridor เริ่มจาก
กรุงเทพฯ – อรัญประเทศ – ปอยเปต – เสียมเรียบ - สตึง
เตร็ง – รัตนคีรี - Ou Ya dav – PleiKu - Quy Nhon รวม
ระยะทางกว่า 1,150 กิโลเมตร เป็นเส้นทางเชื่อมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยวสำคัญระดับโลก และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
จากกรุงเทพฯ สู่นครวัด และเขาพระวิหารในราชอาณาจักร
กัมพูชา ผ ่านตอนกลางของเว ียดนามสู ่พ ื ้นที ่ชายฝั่ ง
เวียดนาม 

• Central Subcorridor เร ิ ่มจาก
กรุงเทพฯ–อรัญประเทศ-ปอยเปต-พนมเปญ–บาเวต– 
โฮจิมินท์–วุ่งเต่า ซึ่งเส้นทางนี้เป็นการเชื่อมโยงเมืองสำคัญ
ทางการค้าของไทย กัมพูชา และเวียดนาม มีระยะทาง
รวมกันกว่า 1,005 กิโลเมตร  

• Southern Coastal Subcorridor 
เป็นการเชื ่อมโยงพื ้นที ่ Eastern Seaboard ของไทยกับ
ชายฝั่งของราชอาณาจักรกัมพูชา และเป็นส่วนหนึ่งของ
เส้นทางชายฝั่งทะเลไทย กัมพูชา และเวียดนาม (R10) โดย
เริ่มจากกรุงเทพฯ–ตราด–เกาะกง–กำปอด–ฮาเตียน–Ca 
Mau – Nam Can รวมระยะทาง 970 กิโลเมตร  

• Inter-corridor Link เป็นเส้นทาง
แนวตั้งผ่านราชอาณาจักรกัมพูชาและลาว โดยจะเชื ่อม
เส้นทาง 3 เส้นหลักก่อนหน้า และปัจจุบันได้ขยายแนว
เส ้นทางไปทางตะวันตก ผ ่านด่านพุน ้ำร ้อน จ ังหวัด 
กาญจนบุรี ไปสิ้นสุดที่เมืองทวายของเมียนมา จึงส่งผลกับ
ภาคกลางของประเทศไทย ทำให้รัฐบาลประกาศให้พื้นที่
บ้านพุน้ำร้อน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เป็นเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เชื่อมโยงไปยังโครงการท่าเรือน้ำลึก
และน ิคมอ ุตสาหกรรมทวาย  ท ี ่อย ู ่ห ่างจากจ ังหวัด
กาญจนบุรีประมาณ 160 กิโลเมตร 
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ที่มา http://www.learningstudio.info/asean-gms-economic-corridors/ 

รูปที่ 2.1.2-4 เส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจ 
 

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 ้ประโยชน ์จากความแข ็งแกร ่งและความ
หลากหลายเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างสมดุล ภายใต้ความ
ร่วมมือ 8 สาขา ประกอบด้วย 

(1) การค้าและการลงทุน มีวัตถุประสงค์
เพื ่ออำนวยความสะดวกให้เกิดการเคลื ่อนย้ายสินค้า 
บริการ และเงินทุนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ผ่าน
การขจัดอุปสรรคทางการค้าและการลงทุนต่างๆ รวมทั้ง

การพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้ออำนวยท้ังในด้านกฎหมาย และ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่นการจัดตั้ง One-Stop Service 
ตามด่านชายแดน และการจัดตั ้ง ACMECS Business 
Council เป็นต้น 

(2) เกษตรกรรม เพิ ่มประสิทธิภาพใน
การผลิตบนพื้นฐานของความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ 
รวมถึงการวิจัยและพัฒนา และการแบ่งปันความรู้และ
ข้อม ูลข่าวสาร ต ัวอย่างโครงการสำคัญ เช่น การทำ 
Contract Farming 

(3) อ ุ ต ส าหกร รมและพล ั ง ง าน  มี
วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในด้านอุตสาหกรรม
และพัฒนาพลังงานทดแทน และการอนุรักษ์พลังงาน 
ตัวอย่างโครงการ เช่น การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมบริเวณ
ชายแดน และโครงการสาธิตจัดทำต้นแบบพลังงานชีวภาพ
ในประเทศสมาชิก 
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(4) การคมนาคม มีว ัตถ ุประสงค์เพื่อ
พัฒนาและใช้ประโยชน์การเชื่อมโยงการเส้นทางคมนาคม
ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่ออำนวยความสะดวก
ในทางการค้า การลงทุน การผลิต และการท่องเที่ยว โดย
เน้นการพัฒนาเส้นทางคมนาคมในส่วยที่ยังขาดหายในแนว
เขตเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (EWEC) รวมถึงเส้นทาง
ที่เช่ือมต่อจากแนวเขตเศรษฐกิจดังกล่าว 

(5) การท่องเที่ยว มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่ม
ปริมาณนักท่องเที่ยวทั้งระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน 
และนักท่องเที่ยวจากนอกภูมิภาค โดยรัฐบาลส่งเสริมให้มี
การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในลักษณะการเชื่อมโยง
แหล่งท่องเที่ยวของทั้ง 5 ประทศสมาชิกร่วมกันในลักษณะ 
Five Countries One Destination รวมท ั ้ ง การจ ัดทำ 
ACMECS Single Visa 

(6) การพ ัฒนาทร ัพยากรมน ุษย ์  มี
วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประชาชนและ
สถาบันต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศเพื่อนบ้านเพื่อ
เตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันในระดับโลก โดยเน้นการ
ฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเพื่อสนับสนุน
การดำเนินโครงการในสาขาความร่วมมือต่างๆ ของ 
ACMECS 

(7) การสาธารณสุข มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในการป้องกัน และการ
สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังโรคระบาดร้ายแรงต่างๆ รวมถึงการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล และการถ่ายทอดความรู้ 

(8) สิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในอนุภูมิภาคอย่าง
ยั่งยืน 

 

ผลกระทบของ ACMECS ต่อประเทศและพ้ืนที ่
 

ผลจากความร่วมมือทำให้ไทยสามารถเพิ่ม
ม ูลค ่าการนำเข ้าและส่งออก เก ิดการลงทุนร ่วมกัน
ภายในประเทศในกลุ ่มประเทศสมาชิก รวมถึงการเพิ่ม
ม ูลค ่าผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม และการ
โยกย้ายแรงงาน ซึ่งภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคเหนือ และภาคใต้ของประเทศไทย เป็นฐานการผลิต
ด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรของประเทศ 
ซึ ่งทำให้ประเทศไทยเป็นตลาดใหญ่ในการนำเข้าและ
ส่งออกวัตถุดิบและสินค้าต่างไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ในไทย
และผ่านไปยังชายแดนระหว่างประเทศ เนื ่องจากมี
พรมแดนติดกับหลายประเทศ 

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

เป ็นกรอบความร ่วมม ือทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศที ่อยู ่ ในอนุทว ีปเอเชียใต ้และเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเกิดจากนโยบายมองตะวันตก (Look 
West Policy) ของไทย โดยมีว ัตถุประสงค์ให้ไทยเป็น
ศ ูนย ์กลางเช ื ่อมโยงความร ่วมม ือทางเศรษฐกิจเพื่อ
เสริมสร้างประโยชน์ร่วมกันทั้งในด้านการค้า การลงทุน 
เทคโนโลยี คมนาคม การสื่อสาร พลังงาน การท่องเที่ยว 
และประมง รวมทั้งส่งเสริมการให้ความช่วยเหลือระหว่าง
กัน ปัจจุบันมีสมาชิกรวม 7 ประเทศ ได้แก่ บังคลาเทศ 
ภูฏาน อินเดีย เนปาล ศรีลังกา เมียนมา และไทย โดยมี
ความร่วมมือใน 14 สาขา ได้แก่ การค้าและการลงทุน 
เทคโนโลยี การคมนาคมขนส่ง พลังงาน ท่องเที่ยว ประมง 
เกษตร สาธารณสุข การจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ 
การต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ การ
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 ที่จำทำโดย ADB และการทำงาน
ของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการคมนาคมใน 5 สาขา รวมถึง
การผลักดันโครงการท่าเรือน้ำลึกทวาย และถนนสามฝ่าย
ระหว่างไทย-เมียนมา-อินเดีย 

(2) การค้าและการลงทุน ไทยผลักดัน
การจัดทำ BIMSTEC FTA ให้สำเร็จ โดให้มีการลงนาม
ความตกลงการค้า สินค้า พร้อมตารางข้อผูกพันภาษีภายใน
ปี พ.ศ. 2554 

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

(4) ว ัฒนธรรม การท ่องเท ี ่ยว และ
ปฏิสัมพันธ์ในระดับประชาชน ไทยสนับสนุนการส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและศาสนาร่วมกัน 

 

ผลกระทบของ BIMSTEC ต่อประเทศและพ้ืนที ่
ผลจากความร่วมมือจะช่วยเปิดโอกาสให้ประเทศไทย

สามารถขยายความสัมพันธ์กับประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคำนึงถึงการที่เอเชียใต้เป็นตลาด
ขนาดใหญ่ มีแหล่งวัตถุดิบ และทรัพยากรที่สำคัญต่าง ๆ 
อยู่มาก เช่น ก๊าซธรรมชาติ และศักยภาพในการผลิตไฟฟ้า
พลังน้ำ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสให้ภาคเกษตรกรรมซึ่งเป็น
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สาขาการผลิตหลักในการส่งออกพืชพลังงาน การมีแหล่ง
พลังงานทดแทนในอนาคต รวมถึงส่งผลให้แต่ละภาคของ
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางที่เช่ือมโยงโครงข่ายคมนาคม
ขนส่งระหว่างระเบียงเศรษฐกิจแนวเหนือ -ใต ้ , แนว
ตะวันออก-ตะวันตก และแนวใต้ ที่เชื่อมประเทศในกลุ่ม
อาเซียน ประเทศอินเดีย และประเทศจีนเข้าไว้ด้วยกัน เกิด
การขยายตลาดการค้า การพัฒนารูปแบบการลงทุน และ
การปรับปรุงระเบียบทางการค้าให้เข้าสู่ระบบตลาดการค้า
เสรีทั่วโลก  

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

ประเทศกัมพูชา (C) ภาพรวมของกัมพูชา
นั้น มีจุดเด่นที่ประชากรเพิ่มขึ้นมากทุกปี และมีกลุ่มที่มี
กำลังซื้อสูง และมีอุปสงค์ในการบริโภคสินค้าและบริการ
ทุกประเภทในปริมาณสูง แต่ยังไม่สามารถผลิตได้เพียงพอ 
ต้องนำเข้าหลายอย่าง ซึ่งธุรกิจที่ชาวไทยน่าเข้าไปลงทุนมีที่ 
พนมเปญ พระตะบอง เสียมเรียบ ในส่วนพนมเปญ เมืองที่
มีศักยภาพในการค้าของ SMEs ไทย ได้แก่ กรุงพนมเปญ 
จังหวัดเสียมเรียบ และจังหวัดพระตะบอง ในส่วนของกรุง
พนมเปญ สินค้าและบริการทุกอย่าง สามารถขยายตัวทั้ง
ปัจจุบัน และอนาคต จังหวัดพระตะบอง ประเภทสินค้าที่มี
ศักยภาพ คือ สินค้าเกษตร เครื ่องจักรกลเกษตร  สินค้า
อุปโภคบริโภค บริการท่องเที่ยวและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ส่วน
จังหวัดเสียมเรียบ ประเภทสินค้าที ่มีศักยภาพ  คือการ
ท่องเที่ยวและธุรกิจต่อเนื่อง และกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค 
ในส่วนจังหวัดพระตะบองที ่ม ีพรมแดนติดต่อกับไทย 
การค้าขายชายแดนนี้ ควรวางตำแหน่งสินค้าและ บริการ
ให้มีภาพลักษณ์ด้านคุณภาพสูงกว่าสินค้าจากมาเลเซีย
เล็กน้อย และราคาถูกกว่าสินค้าจากเกาหลีใต้  

ประเทศลาว (L) สำหรับลาว ถือว่าเป็น
ประเทศที่มีสังคม วัฒนธรรม ใกล้เคียงกับประเทศไทยมาก
ที่สุดเมืองที่น่าสนใจ ในการค้า คือ เมืองหลวงเวียงจันทน์ 
แขวงหลวงพระบาง และแขวงจำปาสัก สินค้าที่มีโอกาสทำ
ตลาด ได้แก่ ประเภทสินค้าอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะ 
สินค้ากลุ่มทำความสะอาดผ้า กลุ่มสินค้าเพื่อสุขภาพความ
งาม เครื ่องประดับมีดีไซน์ ยากันยุง หรือประเภทสินค้า
เกษตรและเครื่องจักรการเกษตร โดยเฉพาะเครื่องพรวน

ดิน และกำจัดวัชพืชขนาดเล็ก เครื ่องจักรแปรรูปสินค้า
เกษตร กลุ่มสินค้าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง กลุ่มสินค้าอะไหล่ 
ยานยนต์และรถยนต์ โดยเฉพาะล้อแม็กซ์ ฟิล์มกรองแสง 
GPS เครื ่องเสียง และอู่ซ่อมรถ ในส่วนของสินค้าบริการ
ของไทย ที่มีศักยภาพในแต่ละเมืองเป้าหมาย พบว่าเวียง
จันทร์ สินค้าบริการ ที่มีศักยภาพ ได้แก่ ร้านกาแฟ อู่ซ่อม
รถ ร้านอาหาร ร้านเสริมสวย เมืองหลวงพระบาง ได้แก่ 
ร้านอาหาร นวด-สปา อู่ซ่อมรถ ร้านกาแฟ แขวงจำปาสัก 
ได้แก่ ร้านอาหาร นวด-สปา โรงแรม อู่ซ่อมรถ โดยช่อง
ทางการ เข้าสู่ตลาดใน ลาว ส่วนใหญ่จะเป็นการ การร่วม
ลงทุน ส่งออกทางอ้อม และส่งออกทางตรง  

ประเทศพม ่า (M) หร ือเม ียนมา เป็น
ประเทศท่ีมีประชากรอยู่จำนวนมาก และยังไม่สามารถผลติ
ปัจจัยสี่ได้เพียงพอ สภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม 
การนับถือศาสนาพุทธ วิถีชีวิต ความเชื ่อ คล้ายกับไทย 
และเป็นจุดร่วมสำคัญที่สร้างโอกาสทางการตลาดให้กับ
สินค้าไทย ซึ่งชาวพม่ามีค่านิยมในการบริโภคสินค้าที่ยึดติด
กับตรา สินค้าโดยเฉพาะตราสินค้าไทยที่ชาวพม่ารับรู้และ
เชื่อมั่นว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดี เมืองที่มีศักยภาพทาง
การค้าสำหรับ ไทย ได้แก่ เมืองย่างกุ้ง เมืองเมียวดี และ
เมืองมัณฑะเลย์ ซึ ่งโอกาสของสินค้าไทยในแต่ละเมือง
เป้าหมาย พบว่า เมืองย่างกุ้ง สินค้าที่มีศักยภาพคือ กลุ่ม
สินค้าอุปโภค บริโภค กลุ่มสินค้าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง กลุ่ม
สินค้ายานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ เมืองเมียวดี ได้แก่ กลุ่ม
ส ินค้า อุปโภคบริโภค กล ุ ่มส ินค้าเกษตรและเคร ื ่อง
การเกษตร กลุ่มสินค้าวัสดุก่อสร้าง และกลุ่มสินค้ายาน
ยนต์และ ชิ ้นส่วนอะไหล่ เมืองมัณฑะเลย์ ส ินค้าที ่มี
ศักยภาพ ได้แก่ กลุ่มสินค้าเกษตรและเครื่องจักรเกษตร 
และกลุ่ม สินค้าวัสดุก่อสร้าง  

ประเทศเวียดนาม (V) ประเทศเวียดนาม
เป็นทั ้งแหล่งผลิตและแหล่งตลาดที ่สำคัญใน AEC มี
ศักยภาพพร้อมครบถ้วนทั้งนโยบายด้านการค้า การลงทุนที่
ชัดเจนและบังคับใช้ทั่วประเทศ และสำคัญคนเวียดนาม มี
ความรู้สึกที่ดีต่อสินค้าไทย สินค้าไทยที่มีศักยภาพในตลาด
เวียดนาม ได้แก่ อุปกรณ์ชิ ้นส่วนรถจักรยานยนต์  และ
อะไหล่ อุปกรณ์ตกแต่งรถจักรยานยนต์ วัสดุก่อสร้าง ธุรกิจ
ซ่อมรถจักรยานยนต์ สินค้าอุปโภคบริโภค เครื่องสำอางค์ 
รวมถึงการทำธุรกิจท่องเที ่ยวแบบ Inbound Tourism 
และธุรกิจต่อเนื่อง เช่น สปา ร้านอาหาร ภัตตาคาร เมืองที่
มีศักยภาพทางเข้าทำการค้าด้วย ได้แก่ นครโฮจิมินห์ นคร
เกิ่นเธอ และนครไฮฟอง โดยเฉพาะ นครไฮฟอง นั้นบริษัท
อสังหาริมทรัพย์ของคนไทยได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการ
หมู่บ้านจัดสรรสำหรับผู้มีรายได้น้อยซึ่งเริ่มดำเนินงานในปี 
2010 แล้ว การเข้าตลาดของสินค้าทุกประเภทในประเทศ
เวียดนาม ควรเริ่มต้นด้วยวิธีการส่งสินค้า (Export) เข้า ไป
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จำหน่ายโดยผ่านตัวแทนจำหน่ายที่มีใบอนุญาตเท่านั้น ใน
ส่วนของธุรกิจบริการสามารถเข้าตลาดด้วยการ  ลงทุน 
100% ร่วมทุนกับบริษัทท้องถิ่น การร่วมมือทางธุรกิจ และ
การเช่าสถานที ่พร ้อมใบอนุญาต ฯลฯ โดย  ต้องวาง
ภาพลักษณ์เป็นสินค้าคุณภาพและแข่งขันในตลาดสินค้า
ระดับกลาง-บน ในส่วนของอุตสาหกรรม ก่อสร้าง ควร
ดำเนินการในลักษณะเป็นผู้รับเหมาช่วง  

ผลกระทบของ CLMV ต่อประเทศและพ้ืนที ่
 

CLMV มีความต้องการสินค้าจากไทยหลากหลาย 
ตั้งแต่สินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ไปจนถึง
สินค้าวัตถุดิบ และสินค้าทุน ตลาด CLMV เป็นตลาดที่
ค่อนข้างมีอนาคตสดใสสำหรับธุรกิจไทยในการรุกเปิด
ตลาด และขยายช่องทางการกระจายสินค้าให้กว้างขวาง
ขึ ้น โดยอาศัยปัจจัยสนับสนุนหลายด้าน อาทิ ความ
ได้เปรียบเชิงที ่ตั ้งทีมีพรมแดนเชื่อมต่อกันทางบก ผ่าน
เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจสำคัญ การเปิดเสรีมากขึ้นใน
สาขาการบริการ การลงทุน การเคลื่อนย้ายแรงงานที่มี
ทักษะ และเมื ่อรายได้ประชากรในประเทศเพื ่อนบ้าน
ขยายตัวสูงืจะทำให้ความต้องการสินค้าจากไทยเพิ่มขึ้น 

 
8)   โครงการความร่วมมือเขตเศรษฐกิจ

สามฝ่าย ( Indonesia-Malaysia-Thailand Growth 
Triangle : IMT-GT)  

แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย 
อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย ได้เริ่มต้นขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2536 
โดยผู ้นำทั ้ง 3 ประเทศได้เห็นชอบที ่จะให้ผลักดันการ
พัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในลักษณะไตรภาคี
ระหว่างภาคใต้ของไทย ภาคเหนือของมาเลเซีย และพื้นที่
บนเกาะสุมาตราของอินโดนีเซีย โดยธนาคารเพื ่อการ
พ ัฒนาเอเช ีย (Asian Development Bank:  ADB)  ได้
ทำการศึกษาความเป็นไปได้และกำหนดแนวทางการ
ดำเนินงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์
ทางเศรษฐกิจระหว่าง 3 ประเทศ ให้มีการใช้ทรัพยากรทาง
เศรษฐกิจร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุด โดยเน้นความร่วมมือด้านการผลิต การส่งเสริมการ
ลงทุน และการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื ่อเสริมสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของพื้นที่ IMT – 
GT นอกจากน้ัน ยังมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาการเชื่อมโยงด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะโครงข่ายคมนาคมขนส่งและ
ระบบสาธารณูปโภคระหว่างประเทศ สาระสำคัญของการ
พัฒนาความร่วมมือได้แบ่งเป็น 6 ด้าน ดังนี้ 

 (1) สาขาโครงสร ้างพ ื ้นฐานและการ
คมนาคม โดยเร่งรัดการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งที่จะ
เชื ่อมโยงระหว่างพื้นที่การผลิตของทั้ง 3 ประเทศ ให้มี

ความสะดวกมากขึ ้น รวมถึงการผ่อนคลายกฎระเบียบ 
ขั้นตอนทางศุลกากรและการผ่านแดน 

(2) สาขาการค้าและการลงทุน ส่งเสริม
ให้เกิดการขยายตัวทางการค้าระหว่างประเทศในโครงการ 
โดยการเร่งรัดปรับปรุงกฎระเบียบที่แตกต่างกัน ตลอดจน
ปรับปรุงโครงสร้างของระบบภาษีให้เอื้ออำนวยต่อการค้า
และการลงทุน 

(3) สาขาการท่องเที ่ยว พัฒนาความ
ร่วมมือด้านการท่องเที่ยวทั้งภายในและจากต่างประเทศ 
โดยส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติ
และศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเน้นด้านการอนุรักษ์สิ ่งแวดล้อม 
โดยมีสมาคมการท่องเที่ยวของ 3 ประเทศ เป็นศูนย์กลาง
ประสานงาน 

(4) สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
เน้นศึกษาแนวทางพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรมร่วมกัน 
ตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการผลิต และจะ
ครอบคลุมถึงแนวทางการผ่อนปรนกฎระเบียบต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายของแรงงานระหว่าง 3 ประเทศ 

(5) สาขาการ เกษตร อ ุ ตสาหกรรม
การเกษตรและสิ่งแวดล้อม ดำเนินโครงการผลิตร่วมกัน
ของอุตสาหกรรม สนับสนุนภาคเอกชนในการลงทุนพัฒนา
ผลผลิตทางการเกษตรร่วมกัน โดยรัฐกำหนดมาตรการจูง
ใจเป็นพิเศษ และการดำเนินแผนงานการพัฒนาธุรกิจ
ประมงร่วมกัน 

(6) สาขาผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล 
การยกระดับมาตรฐานฮาลาลที่เท่าเทียมกันเพื่อรองรับการ
รับรองตรามาตรฐานฮาลาลร่วมกันและเพื่อยกระดับการ
เข้าสู่ตลาดสากล 

 
ผลกระทบของ IMT-GT ต่อประเทศและพื้นที ่
 

ความร่วมมือดังกล่าว ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่นานาชาติ โดยเฉพาะในจังหวัด
สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ซึ่งเป็นจังหวัด
ชายแดนไทย-มาเลเซีย กล่าวคือ เป็นการเพิ ่มปริมาณ
การค้าและการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจสามฝ่าย เพิ่ม
ปริมาณการส่งออกจากพื้นที่เขตเศรษฐกิจสามฝ่ายไปยัง
ตลาดทั่วโลก และยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้น จากการจ้างงานในท้องถิ่นที่
เพิ่มขึ้น รวมถึงการให้แรงงานเข้าไปทำงานในมาเลเซียได้
อย่างถูกต้อง  

9) กรอบความร่วมมือภายใต้คณะกรรมการว่า
ด้วยยุทธศาสตร์ร่วมในการพัฒนาพื้นที่ชายแดนไทย-
มาเลเซ ีย (Thailand-Malaysia Committee on Joint 
Development Strategic for Border Area : JDS)   
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ความร่วมมือ JDS มีจุดมุ ่งหมายหลัก คือ 
การพัฒนาความกินดีอยู่ดีของประชาชนในพื้นที่ 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ได้แก่ สงขลา ยะลา สตูล ปัตตานี และ
นราธิวาส กับ 4 รัฐภาคเหนือของมาเลเซีย ได้แก่ ปะลิส เก
ดะห์ กลันตัน และเประ (เฉพาะอำเภอเปิงกาลันฮูลู) โดย
มุ่งดำเนินโครงการที่มีลักษณะเชื่อมโยงการดำเนินการ
ระหว่างประเทศ ที่เป็นการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทาง
เศรษฐกิจ สังคม ความเป็นอยู่และการได้รับการดูแลจาก
รัฐบาล เพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประชาชนใน
พื้นที่ทั้งสองประเทศต่อรัฐบาลกลาง อันจะนำไปสู่ความ
เข้าใจและเปิดโอกาสในการเข้ามามีส่วนร่วมในฐานะภาคี
การพัฒนา และการสร้างความมั่นคง ซึ่งเป็นปัจจัยหลักใน
การเหนี่ยวนำการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน โดยปัจจุบัน
มีกรอบความร่วมมือใน 9 สาขา ได้แก่ (1) การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงด้านการคมนาคม (2) 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์  (3) การท ่องเท ี ่ยว (4) 
วัฒนธรรมและการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน 
(5) การค้าและการลงทุน (6) การเกษตร รวมทั้งการประมง 
ปศุสัตว์ และการชลประทาน (7) การเงิน รวมถึงการจัดตั้ง
ธนาคารอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต ้(8) พลังงาน และ 
(9) การบรรเทาพิบัติภัย ซึ ่งความร่วมมือในกรอบ JDS 
ดังกล่าวจะสนับสนุนความร่วมมือในกรอบการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) 

 
ผลกระทบของ JDS ต่อประเทศและพ้ืนที ่
ความร่วมมือดังกล่าว ส่งผลต่อการพัฒนาจังหวัด

ชายแดนภาคใต้เป็นสำคัญ โดยการเพิ่มโอกาสในการพัฒนา
ความสัมพันธ์ของประชาชนบริเวณชายแดนระหว่างไทย-
มาเลเซีย และการขนส่งสินค้าระหว่างกัน เพื่อให้สอดรับกับ
ความคืบหน้าของการพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานในพื้นที่  
รวมทั ้งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื ่อให้ ม ีความรู้
ความสามารถ ซึ ่งจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมบริเวณจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่าง
ยั่งยืนในระยะยาว 

10) ความร่วมมือทวิภาคี (ไทย-มาเลเซีย) 
ด้านพลังงาน 

ความร่วมมือทวิภาคีระหว่างประเทศไทยและ
ประเทศมาเลเซียด้านพลังงาน เป็นการดำเนินการภายใต้
กรอบของโครงการความร่วมมือเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย 
(IMT-GT) และความร่วมมือพัฒนาพื ้นที ่ชายแดนไทย-
มาเลเซีย (JDS) เพื่อดำเนินการร่วมกันในด้านพลังงานเป็น
หลัก โดยเฉพาะการนำแหล่งก๊าซธรรมชาติในพื้นที่พัฒนา
ร่วมไทย-มาเลเซียมาใช้ รวมถึงการเชื่อมโยงระบบส่งไฟฟ้า
ระหว่างประเทศไทยและมาเลเซีย ถือเป็นความร่วมมือด้าน

พลังงานเพื่อร่วมกันพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานอย่างมี
ประสิทธิภาพ และการพัฒนาพลังงานในพื้นที่ร่วมไทย - 
มาเลเซีย (JDA) เพื่อพัฒนาแหล่งก๊าซคาบเกี่ยวสองประเทศ 
ประกอบด้วยโครงการ โรงแยกก๊าซอำเภอจะนะ จังหวัด
สงขลา และแนวท่อก๊าซผ่านอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 
เข้าสู่มาเลเซีย 

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจทำให้ม ีการ
พัฒนาโครงข่ายการคมนาคมระหว่างประเทศเป็นรูปธรรม 
ได้แก่ เส้นทาง ASEAN Highway Network และ ASEAN 
Railway Network และการเดินเรือเชื่อมโยงชายฝั่งทะเล 
และเปิดเสรีด้านการบิน ทำให้การขนส่งสินค้าและการเเดิน
ทางในกลุ่มอินโดจีนมีความสะดวก สามารถเช่ือมโยงการคา้
การลงทุนระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผลจาก
ความร่วมมือในทุกๆ ระดับ มีอิทธิพลต่อการพัฒนาให้ภาค
เศรษฐกิจของพื้นที่จังหวัดสงขลา ที่สามารถส่งเสริมเป็น
ศูนย์กลางการเชื่อมโยงกับภูมิภาคประเทศเพื่อนบ้านได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ผลกระทบของความร่วมมือทวิภาคีไทย-มาเลเซีย ด้าน

พลังงานต่อประเทศและพ้ืนที ่

ผลจากความร่วมมือในระดับต่าง ๆ จะส่งผลให้
ภาคใต้เป็นภาคที่มีเศรษฐกิจมั่นคงที่สามารถเชื่อมโยงใน
ภูมิภาค อนุภูมิภาค และประเทศเพื่อนบ้าน พื้นที่เศรษฐกิจ
ที่สำคัญของภาคใต้ที่มีศักยภาพ ได้แก่ หาดใหญ่ -สงขลา 
นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และภูเก็ต โดยที่หาดใหญ่-
สงขลา เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุน อุตสาหกรรม 
บร ิการและการท่องเที ่ยว ส ่วนนครศรีธรรมราชและ 
สุราษฎร์ธานีน้ัน มีบทบาททางด้านการเกษตรและเชื่อมโยง
ในด้านอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และการขนส่ง ขณะที่
ภูเก็ตมีความโดดเด่นในด้านการท่องเที่ยวและการบริการ
การท่องเที่ยว โดยมีฐานทรัพยากรเชื่อมโยงกับพังงาและ
กระบี่ นอกจากพ้ืนท่ีเศรษฐกิจหลักนี้ พื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ เป็นพื้นที่ที่มีโอกาสได้รับการพัฒนาภายใต้ความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนาคตเนื่องจากปัจจุบัน เศรษฐกิจ
พื้นฐานของทั้งสามจังหวัดยังคงพึ่งพาภาคเกษตรกรรมใน
สัดส่วนที่สูงอยู่ขณะเดียวกันอัตราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจยังคงอยู่ในระดับต่ำ ประกอบกับปัญหาความ
มั่นคงที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์โดยรวมของภาค สิ่งเหล่านี้
ส่งผลกระทบต่อภาวะทางการค้าการลงทุนอย่างมาก ดังนั้น
การป้องกันแก้ไขปัญหาและเร่งยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในการแก้ไขปัญหาใน
พื้นที่น้ี 
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รูปที่ 2.1.2-5 สรุปกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาพื้นที่ประเทศไทยและภาค 
 

2.1.3 โครงการพัฒนาของประเทศเพื่อนบ้านที่
มีอิทธิพลต่อการพัฒนาประเทศและภาค 

 1) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 
  เมียนมาเป็นประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกับ
ประเทศไทยตั้งแต่ภาคเหนือจรดภาคใต้ ดังนั้นการพัฒนา
ประเทศของเมียนมาจึงมีอิทธิพลต่อการพัฒนาประเทไทย
ในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ โดยโครงการที ่มี
อ ิทธิพลต่อการพัฒนาประเทศไทยคือ การพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษ เป็นความมุ่งหวังของรัฐบาลเมียนมาในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ โดยรัฐบาลเมียนมาได้ประกาศกฎหมาย
เขตเศรษฐกิจพิเศษเมื่อเดือนมกราคม 2554 เพื่อรองรับ
การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone 
– SEZ) โดยกำหนดให้เป็นพื้นที่ลงทุนสำหรับอุตสาหกรรม
หนักต่าง ๆ เช่น ปิโตรเคมีและเหล็ก อุตสาหกรรมสินค้า
ไฮเทคจำพวกอิเล็กทรอนิกส์ ไอทีและการสื่อสาร แต่ละเขต
จะมีการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกและระบบการขนส่งทั้งถนน
และระบบรางเพื่อรองรับการผลิตของภาคอุตสาหกรรม 
ทั้งนี ้กฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษประกาศใช้ครั ้งแรกใน

สมัยช่วงเปลี่ยนถ่ายอำนาจจากรัฐบาลชุดเดิมเป็นรัฐบาล
พลเรือน ในเดือนมีนาคม 2554 
  เมียนมาได้จัดตั ้งเขตเศรษฐกิจพิเศษขึ้น
จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ ทวาย ทิลาวา และเจ้าผิว มีข้อมูลว่า 
กฎหมายเขตเศรษฐก ิจพ ิ เศษ (SEW law) ฉบับแก ้ไข  
23 มกราคม 2557 ให้สิทธิประโยชน์เพื่อดึงดูดนักลงทุน  
ที่น่าสนใจ เช่น กำหนดให้นักลงทุนสามารถเช่าที่ดินได้เป็น
เวลา 50 ปี (ต่ออายุได้ 25 ปี) และลดภาษีได้มากขึ้นตาม
ระยะเวลาการลงทุน 

จากเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษดังกล่าว
ข้างต้น เขตเศรษฐกิจพิเศษของเมียนมาที่มีอิธิพลต่อการ
พ ัฒนาประเทศและภาค (ภาคกลาง)  ของไทยคือ  
เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย (Dawei SEZ) ตั ้งอยู ่ในมณฑล
ตะนาวศรี มีขนาดพื้นที่ 400,000 ไร่ หรือ 250 ตาราง
กิโลเมตร โอกาสของประเทศไทยที ่จะเชื ่อมโยงพื ้นที่
ดังกล่าวที่บ้านพุน้ำร้อน จังหวัดกาญจนบุรี ที่รัฐบาลไทย 
ได้ประกาศเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี  
ซึ ่งสถาบันว ิจ ัยเศรษฐกิจสำหร ับอาเซ ียนและเอเ ชีย
ตะวันออก (Economic Research Institute for ASEAN 
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and East Asia: ERIA) ระบุว่า การเชื ่อมโยงกับโครงการ
ทวายจะเพิ ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) 
ให้กับไทยได้ถึงร้อยละ 1.90 ต่อปี จะเปลี่ยนเป็นระบบ
เศรษฐกิจเน้นมูลค่า และสำนักงานเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ระบุว่า โครงการทวายจะสนับสนุนการเชื่อมโยง
ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ในสาขาอุตสาหกรรมของ
ภูม ิภาคเพื ่อเป ็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมหนักและ
อุตสาหกรรมของไทยในอนาคต โดยเฉพาะการเป็นแหล่ง
ผลิตเหล็กต้นน้ำ 

ส่วนเขตเศรษฐกิจพิเศษติละวา (Thilawa 
SEZ) ครอบคลุมพื้นที่ 2,400 เฮกตาร์ (ประมาณ 1.5 หมื่น
ไร่) ตั้งอยู่ระหว่างเขต Thanlyin และเขต Kyauktan ใกล้
กับเมืองย่างกุ้ง โดยรัฐบาลเมียนมาและรัฐบาลญี่ปุ่นได้ลง
นามในบันทึกความเข้าใจที่จะร่วมกันพัฒนาโครงการเมื่อ
เดือนธันวาคม 2555 โดยเป็นการร่วมลงทุนระหว่างรัฐบาล
เมียนมาซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 และบริษัทเอกชน
ญ ี ่ป ุ ่ น  3 แห ่ ง  ค ือ  บร ิษ ัท Mitsubishi Corp. บร ิษัท 
Marubeni Corp. และบริษัท Sumitomo Corp. ซึ่งถือหุ้น
รวมกันในส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 49 นับเป็นโครงการนำ
ร่องขนาดใหญ่ด้านการลงทุนของญี่ปุ่นท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ
กลับเข้ามามีบทบาทอีกครั้งในเมียนมา ซึ่งเขตเศรษฐกิจ
พิเศษติละวามีอิทธิพลต่อการพัฒนาประเทศและภาค 
(ภาคเหนือ) ของไทย คือ ด้านด่านพรมแดนอำเภอแมส่อด 
จังหวัดตากท่ีเป็นประตูการค้าที่จะเชื่อมโยงเข้าสู่ตลาดหลัก
ผู้บริโภคชาวเมียนมาขนาดใหญ่มากถึง 50 ล้านคน 
  นอกจากเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและ
รัฐบาลเมียนมายังได้จัดตั้งเขตพัฒนาอุตสาหกรรม ปัจจุบัน
จำนวนท ั ้ งส ิ ้น 19 เขต โดยให ้ความสำค ัญก ับเขต
อุตสาหกรรมบริเวณชายแดน โดยมุ่งหวังให้พื้นที่ดังกล่าว
ก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและเป็นการกระจาย
ความเจริญเติบโตไปยังพ้ืนท่ีรอบนอกกรุงย่างกุ้ง 
 2) สหพันธรัฐมาเลเซีย 
  เป ็นประเทศทีม ีการเจร ิญเต ิบโตทาง
เศรษฐกิจมากกว่าประเทศอื่นๆ ที่มีพรมแดนติดกับประเทศ
ไทย การจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษจึงแตกต่างจากประเทศ
อื่นๆ รัฐบาลมาเลเซียจึงได้คัดเลือกพื้นที่ในภูมิภาคต่างๆ 
ของประเทศ 5 พื้นที่สำหรับพัฒนาเป็นระเบียงเศรษฐกิจ
ของประเทศ โดยระบุโอกาสการลงทุนและให ้ส ิทธิ
ประโยชน์ในอัตราที่สูงกว่าปกติ เพื่อสร้างบรรยากาศการ
ลงทุนและเป็นการวางแผนระยะยาวในการพัฒนาประเทศ
เข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูง ทั้งนี้พื้นที่ที่ได้รับเลือกเป็น
เขตเศรษฐกิจพิเศษ 5 แห่ง ตั้งอยู่ทั้งในฝั่งมาเลเซียตะวันตก
3 พื้นที่ และในฝั่งมาเลเซียตะวันออก 2 พื้นที ่
  โดยมีเขตพัฒนาเศรษฐกิจที่ เป็นธงนำใน
การพัฒนาของรัฐบาลมาเลเซียคือ เขตเศรษฐกิจพิเศษอิส
กันดาร์ อยู่ในรัฐยะโฮร์ ทางตอนใต้ฝั่งมาเลเซียตะวันตกติด

กับประเทศสิงคโปร์ มีเนื้อที่ 2,217 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมี
อิทธิพลกับประเทศไทยโดยการเชื่อมต่อทางระบบรางกับ
ประเทศไทยที ่อำเภอปาดังเบซาร์ จังหวัดสงขลา และ
อำเภอสุไหง-โกลก จังหวัดนราธิวาส และทางถนนที่เป็น
เส้นทางหลักท่ีอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 
 
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 และ
เอกชนโดยเน้นการเติบโตบนการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
และบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่งยั่งยืน 
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยยุทธศาสตร์ชาติที ่จะใช้เป็น
กรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  

(1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง เป้าหมาย
การพัฒนาที่สำคัญ คือ ประเทศชาติมั ่นคง ประชาชนมี
ความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของ
ประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมี
ความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั ้งแต่ระดับชาติ สังคม 
ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื ่องมือ เทคโนโลยี และ
ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่  

(2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน เป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับ
ศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพ้ืนฐานแนวคิด 
3 ประการคือ ต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน และสร้างคุณค่า
ใหม่อนาคต  

2.1 การเกษตรสร้างมูลค่า เน้นเกษตร
คุณภาพสูงและขับเคลื่อนการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ที่ให้ความสำคัญกับการเพิ่มผลิตภาพการผลติทั้ง
เชิงปริมาณและมูลค่า และความหลากหลายของสินค้า
เกษตร แบ่งเป็น 5 รูปแบบ คือ เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น 
เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป และเกษตร
อัจฉริยะ 

2.2 อ ุตสาหกรรมและบร ิการแห่ ง
อนาคต การสร้างอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตด้วย
นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพิ ่มบุคลากรที ่มีทักษะและ
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ความรู ้ตามความต้องการของตลาด สร้างระบบนิเวศ
อุตสาหกรรมและบริการที่เหมาะสม และสนับสนุนการ
พัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอย่างยั่งยืน โดยแบ่งเป็น 5 
รูปแบบ คือ อุตสาหกรรมชีวภาพ อุตสาหกรรมและบริการ
การแพทย์ครบวงจร อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล 
และปัญญาประดิษฐ์ อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโล
จิสติกส์ และอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ 

2.3 สร้างความหลากหลายด้านการ
ท่องเที่ยว มุ่งพัฒนาธุรกิจด้านการท่องเที่ยวให้มีมูลค่าสูง
เพิ ่มมากยิ ่งขึ ้น ด้วยอัตลักษณ์และวัฒนธรรมไทย  นำ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาอำนวยความสะดวกแก่
นักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม รวมถึงคนพิการและผู้สูงอายุ การ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวพำนักระยะยาว ตลอดจนส่งเสริมการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบนิเวศ และทรัพยากรที่เอื้อ
ต่อการเติบโตของการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ โดยแบ่งเป็น  
5 รูปแบบ คือ ท่องเที ่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 
ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และ
แพทย์แผนไทย และท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ ท่องเที่ยว
เชื่อมโยงภูมิภาค 

2.4 โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อม
โลก โครงสร้างพื้นฐานเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับประเทศไทยใน
การก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจอาเซียน โครงสร้าง
พื้นฐานจะครอบคลุมถึงโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพใน
ด้านโครงข่ายคมนาคม พื้นที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี 
ตลอดจนโครงสร้างพื ้นฐานทางเศรษฐกิจ  แบ่งเป็น 4 
ประเด็น คือ เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ สร้าง
และพัฒนาเขตเศรษฐก ิจพ ิเศษ  เพิ ่มพื ้นท ี ่และเม ือง
เศรษฐกิจ และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

(3) ย ุทธศาสตร ์ ด ้ านการพ ัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพื่อพัฒนาคนในทุก
มิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ  มี
ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม และอนุรักษ์
ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง ให้
เป ็นคนไทยท ี ่ ม ี ท ั กษะส ู ง  เป ็นนว ัต กรรม  น ักคิ ด 
ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาพ้ืนท่ีภาค 

3.1 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัยตั้งแต่
ช่วงการตั้งครรภ์ ปฐมวัย วัยเด็ก วัยรุ่น วัยเรียน วัยผู้ใหญ่ 
วัยแรงงาน และวัยผู้สูงอายุ เพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มี
ศักยภาพ มีทักษะความรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองในทุกช่วงวัย โดยเฉพาะช่วงวัยแรงงานที่เป็นตัว
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ จะต้องยกระดับศักยภาพ 
ทักษะ พัฒนาความรู้ แรงงานฝีมือ ความชำนาญพิเศษ

แรงงาน ให้เหมาะสมกับงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
และช่วงวัยสูงอายุที่จะต้องมีการส่งเสริมให้มีการทำงานที่
เหมาะกับศักยภาพหลังเกษียณ มีการสร้างเสริมสุขภาพ 
ฟื้นฟูสุขภาพ การป้องกันโรคให้แก่ผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอีกทางหนึ่ง 

3.2 การตระหนักถ ึงพหุป ัญญาของ
มนุษย์ที่หลากหลาย คือ ผู้ที่ความสามารถหลากหลาย เช่น 
ภาษา ตรรกะและคณิตศาสตร์ ด้านทัศนะและมิติ ดนตรี 
กีฬาและการเคลื่อนไหวของร่างกาย เป็นต้น โดยสร้างเสริม
ศักยภาพของคนเหล่านี้ให้สามารถต่อยอดการประกอบ
อาชีพได้อย่างมั่นคง  

(4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพื่อพัฒนาศักยภาพ
คนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ และลดความ
เหลื ่อมล้ำในสังคม โดยมีเป้าหมายที ่จะพัฒนาคนให้มี
คุณภาพและมีความมั่นคงทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมมี
โอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
และมีการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื ้อต่อการมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีในสังคมสูงวัย  

(5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายการ
พัฒนาที่สำคัญเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนในทุกมิติทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมธรรมาภิ
บาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกัน ท้ัง
ภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ บนพื้นฐาน
การเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 
และคุณภาพชีวิต โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
พื้นที่ภาค ดังนี ้

5.1 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคม
เศรษฐกิจสีเขียว  

5.2 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคม
เศรษฐกิจภาคทะเล  

5.3 พัฒนาพ้ืนท่ีเมือง ชนบท เกษตรกรรม
และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโต
อย่างต่อเนื่อง  

5.4 พัฒนาความมั่นคงน้ำ พลังงาน และ
เกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

(6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีโดยภาครัฐต้องมี
ขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ ต้องพร้อมท่ีจะปรับตัว
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะ
อย่างยิ ่งการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ 
ระบบการทำงานท่ีเป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า 
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ที่มา : สำนกังานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 

รูปที่ 2.2.1-1 กรอบการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561-2580) 

2) ไทยแลนด์ 4.0 
ไทยแลนด์ 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบาย

การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ โมเดลพัฒนา
เศรษฐกิจ โดยมีภารกิจสำคัญในการขับเคลื ่อนปฏิรูป
ประเทศด้านต่างๆ เพื่อปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และ
สร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญ สามารถรับมือกับ
โอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างเร็ว
รุนแรงในศตวรรษที่ 21 ได้  

โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจ จะดำเนินการ
ปร ับเปลี ่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจเดิมไปสู ่เศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (value–based economy) โดย
ม ี ฐ านค ิ ดหล ัก  ค ื อ  การข ั บ เคล ื ่ อนประ เทศด ้ วย
ภาคอุตสาหกรรมไปสู ่การขับเคลื ่อนด้วยเทคโนโลยี 
ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม โดยมีกลุ่มเทคโนโลยี
และอุตสาหกรรมเป้าหมาย ดังนี้ 

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

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

(3) กลุ ่มเคร ื ่องม ือ อ ุปกรณ์อ ัจฉริยะ 
หุ ่นยนต์ และระบบเครื ่องกลที ่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ควบคุม เช่น เทคโนโลยีหุ่นยนต์ เป็นต้น 

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

(5) กล ุ ่ มอ ุ ตส าหกรรมสร ้ า งสรรค์  
วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง เช่น เทคโนโลยีการ
ออกแบบ ธุรกิจไลฟ์สไตล์ เทคโนโลยีการท่องเที่ยว การ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริการ เป็นต้น 
 

 
รูปที่ 2.2.1-2 โมเดลประเทศไทย 1.0 ถึง 4.0 

 
3) แผนพ ัฒนาเศรษฐก ิจและส ั งคม

แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาประเทศในแต่ละช่วง
ระยะเวลา 5 ปี โดยนับตั ้งแต่ปี พ.ศ. 2504 ที ่ม ีการ
ประกาศใช้แผนดังกล่าวเป็นครั ้งแรก มาจนถึงปัจจุบัน 
มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมาแล้วทั้งหมด 
12 ฉบับ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 
12 (พ.ศ. 2560 – 2564) จะยึดหลัก“ปรัชญาของ
เศรษฐก ิจพอเพ ีย ง”  ต ่ อ เน ื ่ อ งจากแผนพ ัฒนาฯ  
ฉบับก่อนหน้า เพื่อให้การพัฒนาในทุกมิติมีการบูรณาการ
บนทางสายกลาง มีความพอประมาณ มีเหตุผล รวมถึงมี
ระบบภูมิค ุ ้มกันที ่ด ี รวมทั ้งต ้องมุ ่งเน ้นให้ “คนเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา” สร้างความมั ่นคงของชาติ ซึ่ง
แผนการพัฒนาในช่วง 5 ปี ภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
เป็นการกำหนดเป้าหมาย นโยบาย ยุทธศาสตร์และแนว
ทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป็นช่วงเวลา 5 ปีแรกของ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที ่เป็นกรอบการ
พัฒนาประเทศในระยะยาว 

แผนฉบ ั บน ี ้ ไ ด ้ ก ำหนดย ุ ทธศาสตร์  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไว้ 10 ประการ ซึ่งเป็นกรอบ
แนวทางการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ที่ 9 ว่า
ด้วยการพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ที่มีกำหนด
แนวทางการพัฒนาพื้นที่ภาคเพื่อตอบสนองเป้าหมายการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามที่กำหนดไว้ มีสาระสำคัญ
ดังนี ้

(1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  

(2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็น
ธรรมและลดความเหลือ่มล้ำในสังคม มีประเดน็สำคัญๆ คือ 
กระจายการให้บริการภาครัฐท้ังด้านการศึกษา สาธารณสุข 
และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมและทั่วถึง  

(3) ย ุทธศาสตร ์ท ี ่  3 การสร ้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
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(4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

(5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความ
มั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 
ม ีประเด ็นสำคัญๆ คือ การส ่งเสร ิมความร ่วมมือกับ
ต่างประเทศด้านความมั่นคง เพื่อบูรณาการความร่วมมือ
กับมิตรประเทศเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และ
การป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ 

(6) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการใน
ภาคร ั ฐ การป ้ องก ันการทุ จร ิ ตประพฤต ิ ม ิ ชอบและ 
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย  

(7) ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้าง
พ ื ้นฐานและระบบโลจ ิสต ิกส์  ม ุ ่ ง เน ้นการขยายขีด
ความสามารถและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพื่อรองรับ
การขยายตัวของเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจหลัก และส่งเสริม
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคม 

(8) ย ุ ท ธ ศ า ส ต ร ์ ท ี ่  8 ก า ร พ ั ฒ น า
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

(9) ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง 
และพื ้นที ่เศรษฐกิจ การพัฒนาภาค เมือง และพื ้นที่
เศรษฐกิจ ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 นี้มุ่งเน้นการพัฒนา
และเร่งดำเนินการในประเด็นท้าทาย ได้แก่การสร้างความ
เข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการ
ผลิตและบริการใหม่ที่สร้างรายได้สำหรับประชาชนในภาค 
การพัฒนาเมืองให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ การพัฒนาและ
ฟื้นฟูพื ้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกให้รองรับการ
ขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างมีสมดุล 
และการบร ิหารจ ัดการพ ื ้นท ี ่ เศรษฐก ิจชายแดนให้
เจริญเติบโตและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ซึ่งมีประเด็นสำคัญๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่ภาค คือ การพัฒนาภาคเพื่อ
สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง และ
การพัฒนาเมือง 

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

โดยแผนฉบับนี้ ได ้กำหนดย ุทธศาสตร์  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่
เศรษฐกิจ ที่มุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิต
และบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ที่
สร้างรายได้สำหรับประชาชนในภาค การพัฒนาเมืองให้
เติบโตอย่างมีคุณภาพ การพัฒนาและฟื้นฟูพื ้นที่บริเวณ
ชายฝ ั ่ งทะเลตะว ันออกให ้รองร ับการขยายต ัวของ
ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างมีสมดุล และการบริหาร

จัดการ พื้นที่เศรษฐกิจชายแดนให้เจริญเติบโตและแข่งขัน
ได้อย่างยั ่งยืน รวมทั ้งการเพิ ่มประสิทธิภาพกลไกการ
ขับเคลื ่อนการพัฒนาภาคและเมืองให้เกิดผลอย่างเป็น
รูปธรรม 

 
ที่มา: สำนกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

รูปที่ 2.2.1-3 กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมายแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

 

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ ่มจ ังหวัด
ภาคใต้ พ.ศ. 2557-2560 

จากการรวบรวมข้อมูลโดยที่ปรึกษา พบว่า
ทิศทางการพัฒนาภาคใต้จากบริบทการเปลี่ยนแปลงโลกมี
ผลต่อการพัฒนาภาคใต้ค่อนข้างมาก โดยเฉพาะผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศจากสภาวะโลก
ร้อนที่ส่งผลต่อสาขาเกษตรซึ่งเป็นการผลิตหลักของภาค 
ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ไม้ผล ข้าว และประมง 
รวมทั้งภาคการท่องเที่ยว ทำให้ภาคใต้ต้องให้ความสำคัญ
กับการสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบและภัยคุกคาม
ที่จะเกิดขึ้น รวมทั้ง ใช้ประโยชน์จากโอกาสและจุดแข็งเป็น
ศักยภาพของภาค โดยมีการกำหนด บทบาท และทิศ
ทางการพัฒนาภาคใต้ 

(1) บทบาทการพัฒนาภาคใต้ 
• เป็นฐานการผลิตยางพารา ปาล์ม

น้ำมัน ครบวงจร 
• เป ็นฐานการผลิตอาหารทะเล

แปรรูป 
• เป็นฐานการท่องเที่ยวทางทะเล

ช้ันนำระดับโลก 
• เป็นประตูการค้าและการขนส่ง

เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านด้านใต้และนานาชาติ 
(2) ทิศทางการพัฒนาภาคใต้ 

• พัฒนาคุณภาพคน ความอบอุ่น
ครอบครัวและความเข้มแข็งของชุมชนสู่สังคมสันติสุข 

• พัฒนาความเข้มแข็งของฐานการ
ผลิตหลักและขยายฐานการสร้างรายได้ใหม่ๆ 

• พัฒนาความร่วมมือกับประเทศ
เพื ่อนบ้านในการส่งเสริมสร้างความแข็งแรงของระบบ
เศรษฐกิจภาคใต้ 
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5) แผนยุทธศาสตร์การค้ากลุ ่มจังหวัด  
18 กลุ่ม ระยะ 5 ปี 

กระทรวงพาณ ิชย ์ ได ้ ร ่วมก ับสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) จัดทำแผนยุทธศาสตร์
การค้ากลุ่มจังหวัด 18 กลุ่มจังหวัด ระยะ 5 ปี (2560 - 
2564) และได ้ม ีการเด ินสายระดมความคิดเห ็นจาก
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในกลุ่มจังหวัดต่าง ๆ เพื่อ
ร ่วมกันปรับปรุงแผน จนสามารถกำหนดยุทธศาสตร์
ทางการค้าของแต่ละกลุ ่มจังหวัดได้แล้ว โดยขณะนี้อยู่
ระหว่างการระดมความคิดเห็นขั้นสุดท้ายในระดับผู้บริหาร
และหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องก่อนที่จะนำไปปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร์การค้ากลุ ่มจังหวัดให้ชัดเจน และมอบให้
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์นำไปปฏิบัติต่อไป 

ภาคกลางถูกจัดอยู่ใน 3 กลุ่ม และได้รับ
การกำหนดตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ทางการค้า (Trade 
Strategic Position) ในแผนยุทธศาสตร์การค้ากลุ่มจังหวัด 
18 กลุ่ม ระยะ 5 ปี โดยกระทรวงพาณิชย์ ให้มีบทบาททาง
การค้าดังนี ้

(1) กล ุ ่มจ ังหวัดภาคกลางตอนบน 1 
(พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี ปทุมธานี สระบุรี) กำหนดให้
เป็นคลัสเตอร์อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เมือง
นวัตกรรมด้านอาหาร แหล่งองค์ความรู ้ด้านการศึกษา
นวัตกรรม และโลจิสติกส์,  

(2) กล ุ ่มจ ังหวัดภาคกลางตอนบน 2 
(ลพบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง) เป็นฐานการผลิตอาหาร
เพื่อสุขภาพ 

(3) กล ุ ่มจ ังหวัดภาคกลางตอนกลาง 
(สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครนายก สมุทรปราการ) 
เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมสีเขียว การท่องเที่ยวที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม และประตูสู่อาเซียนและโลก  

(4) กลุ ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 
(นครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี) เป็นศูนย์กลาง
การค้าและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์แห่งภาคตะวันตก  

(5) กลุ ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 
(เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม) เป็น
ศูนย์กลางการค้าสินค้าประมงแปรรูป สินค้าเกษตร และ
การท่องเที่ยวนานาชาติ 

 
6) แผนยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  การจัดทำแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. 2560 - 2564 ได ้น ้อมนำพระราชดำร ัสของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้
ทุกภาคส่วนที ่เกี ่ยวข้องเกิดความตระหนักต ่อการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างรอบคอบ เป็นไป
ตามหลักวิชาการ มีเหตุผล มีความพอประมาณ มีความถูก

ต้อง เหมาะสมและเป็นธรรม เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมุ่ง
ถึงประโยชน์แท้จริงต่อประเทศชาติทั ้งในปัจจุบันและ
อนาคต โดยมีหลักสำคัญ 10 ข้อดังนี้  

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

• การบร ิหารจ ัดการเช ิงระบบนิเวศ 
( Ecosystem Approach) เ ป ็ น ห ล ั กก า ร ท ี ่ ค ำน ึ ง ถึ ง
ความสัมพันธ์เชิงระบบหรือองค์รวม (Holistic Approach) 

• การระว ั ง ไ ว ้ ก ่อน (Precautionary 
Principle) เป็นหลักการจัดการเชิงรุกที่เน้นการป้องกัน
ผลกระทบล่วงหน้า 

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

• ผู้ ไ ด ้ ร ั บผลประโยชน ์ เป ็ นผ ู ้ จ ่ าย 
(Beneficiaries Pay Principle: BPP) เป ็นหล ักการการ
ส่งเสริมความรับผิดชอบ โดยสร้างแรงจูงใจให้ผู ้ที ่ได้รับ
ผลประโยชน์เป็นผู้จ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้ให้บริการด้าน
ระบบนิเวศทั้งที ่อยู ่ต้นทาง และปลายทาง รวมถึงสร้าง
ความเป็นธรรมให้กับผู้เสียประโยชน์ 

• ความเป็นหุ ้นส่วนของร ัฐ - เอกชน 
(Public - Private Partnership: PPP) เป็นหลักการที ่ใช้
สร้างการร่วมรับผิดชอบ 

• ธรรมาภ ิบาล (Good Governance) 
เป็นหลักการการบริหารจัดการที ่ดีที ่ทุกหน่วยงานควร
นำมาใช้เป็นแนวทางในการบริหารงาน ทั้งด้านศีลธรรม 
คุณธรรม จริยธรรม และความถูกต้องชอบธรรมทั้งปวง 

• การขยายความรับผิดชอบแก่ผู ้ผลิต 
( Extended Producer Responsibility: EPR) เ ป็ น
หลักการเพิ ่มขอบเขตความร ับผ ิ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 ุ ท ธศ าสตร ์ ก า รจ ั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อมภาคกลาง ภาค
ตะวันออก และภาคตะวันตก พ.ศ. 2560-2564 

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การจัดการ
ทร ัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อมภาคกลาง ภาค
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ตะวันออก และภาคตะวันตก พ.ศ. 2560-2564 มีการ
พิจารณาความเชื ่อมโยงนโยบายและแผนการจัดการ
สิ่งแวดล้อมระดับประเทศ นโยบายและแผนการพัฒนาของ
ประเทศและในระดับพื ้นที ่  หล ักแนวคิดการจัดการ
สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิด
สากล การสร้างความสมดุลของระบบนิเวศ การจัดการ
สิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่ลุ่มน้ำ การสร้างภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยง
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติด้วย
กลไกการชดเชยตอบแทนคุณค่าของระบบนิเวศ เน้นการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็นธรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม เป็นเครื่องมือและกลไกที่
สำคัญที่จะขับเคลื่อนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที ่ดี มี
ความสุขภายใต้คุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสม บนพื้นฐาน
ของหลักเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาที่ยั่งยืนการบริหาร
จัดการและชดเชยตอบแทนคุณค่าระบบนิเวศ (PES) และ
ส ่งเสร ิมองค ์กรปกครองส ่วนท้องถ ิ ่นในการจ ัดการ
สิ่งแวดล้อมเชิงรุก และการมีส่วนร่วมและสร้างภูมิปัญญา
ร ่วมกันของภาคส่วนต ่าง ๆ ให้เก ิดการปร ับเปล ี ่ยน
พฤติกรรมที่จะสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับพื้นที่
ต่อไป 

(2) แผนย ุ ท ธศ าสตร ์ ก า รจ ั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออกฉียง
เหนือ พ.ศ. 2560–2564 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีประเด็นที่
มีความสำคัญในระดับพื้นที่ซึ่งควรดำเนินการเร่งด่วนและ
ผลักดันในระดับนโยบาย (Flagship Projects) ให้เกิดผล
เป็นรูปธรรม คือ ปัญหาทรัพยากรน้ำ (ปริมาณน้ำไม่
เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค และเกษตรกรรม) รองลงมา
คือ ปัญหาทรัพยากรป่าไม้ (ความขัดแย้งระหว่างการใช้
ประโยชน์ที่ดินในการทำเกษตรกรรมและพื้นที่ป่าไม้) และ
การจัดการขยะมูลฝอย (การขาดสถานที่กำจัด ปัญหาการ
กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกสุขาภิบาล ปัญหามูลฝอยตกค้าง
และปัญหาขยะข้ามแดน) ซ ึ ่งประเด็นปัญหาเร ่งด่วน
ดังกล่าวหน่วยงานในระดับพื้นท่ีที่มีบทบาทสำคัญในการบูร
ณาการการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ฯ ให้เหมาะสม
และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาและสภาพแวดล้อม
ของพื้นที่ของตนเองให้สามารถดำเนินการจัดทำแผนงาน/
โครงการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม
ต่อสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

(3) แผนย ุ ท ธศาสตร ์ ก า รจ ั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ พ.ศ.2560–
2564 

ภาคเหนือมีประเด็นที่มีความสำคัญ
ในระดับพื้นที ่ซึ ่งควรดำเนินการเร่งด่วนและผลักดันใน
ระดับนโยบาย (Flagship Projects) ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 
คือ ปัญหาทรัพยากรน้ำ (ปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการ
อุปโภค บริโภค และเกษตรกรรม) รองลงมาคือ ปัญหา

ทรัพยากรป่าไม้ (ความขัดแย้งระหว่างการใช้ประโยชน์ท่ีดนิ
ในการทำเกษตรกรรมและพื้นที่ป่าไม้) และการจัดการขยะ
มูลฝอย (การขาดสถานที่กำจัด ปัญหาการกำจัดขยะมูล
ฝอยที่ไม่ถูกสุขาภิบาล ปัญหามูลฝอยตกค้างและปัญหา
ขยะข้ามแดน) 

(4) แผนย ุ ทธศาสตร ์ ก า รจ ั ด ก า ร
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) โครงการรื ้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ส่งผล
กระทบทางลบต่อระบบนิเวศชายฝั่ง 3) โครงการพัฒนา
กฎหมายควบค ุมก ่อสร ้างชายฝั ่งทะเล 4) โครงการ
ศึกษาวิจ ัยด้านสมุทรศาสตร์ 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 

การจ ัดต ั ้ งเขตเศรษฐก ิจพ ิ เศษบร ิ เวณ
ชายแดนของประเทศไทย เริ่มจากการผลักดันของธนาคาร
พัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) ภายใต้
กลยุทธ์ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงการระเบียง
เศรษฐกิจ ในปี พ.ศ. 2541 โดยกำหนดการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนใส่ในแผนปฏิบัต ิการเพื ่อการ
เปลี่ยนระเบียงการขนส่ง (Transport Corridors) ให้เป็น
ระเบ ียงเศรษฐก ิจ (Economic Corridors) ม ีประกาศ
กำหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และ
จัดลำดับความสำคัญของพื้นที่ชายแดนที่มีศักยภาพและ
เหมาะสมพัฒนาเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จำนวน 10 
จังหวัด โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ 

ระยะแรก 5 จังหวัด ได้แก่ ตาก มุกดาหาร 
สระแก้ว ตราด และสงขลา ประกอบด้วย 10 อำเภอ 36 
ตำบล (เริ่มดำเนินการได้ในปี 2558) 
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ระยะที ่สอง 5 จังหวัด ได้แก่ หนองคาย 
นราธิวาส เชียงราย นครพนม และกาญจนบุรี ประกอบด้วย 
12 อำเภอ 55 ตำบล (เริ่มดำเนินการในปี 2559) 

กรอบแนวคิดในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษของไทย กนพ. ได ้กำหนดแผนการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษ โดยมีว ัตถุประสงค์สำคัญให้เกิดการ
กระจายความเจริญสู่ภูมิภาคโดยใช้โอกาสจากอาเซียน  
ลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน และเสริมสร้างความมั่นคงในพื ้นที ่บร ิเวณ
ชายแดน รวมทั้ง เพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการ
เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน 

ความท้าทายด้านกฎหมายและนโยบาย 
นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนทั ้ง 10  แห่งของ
ประเทศไทยโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. 
เกิดขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของพื้นที่ชายแดนด้อยพัฒนา 
และเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่อาศัยใน
บริเวณนั้น แต่ทว่า กระบวนการได้มาและจัดการที่ดินทั้ง
พื ้นที ่ป่าและพื ้นที ่สาธารณะเพื ่อใช้ประโยชน์เป็นเขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนสร้างก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้ง
ระหว่างชาวบ้านกับรัฐบาล ซึ่งกลไกการตัดสินใจโดยมาก
เกิดขึ้นจากภาครัฐ ขาดการมีส่วนร่วมของคนท้องถิ่น ส่งผล
ให้เกิดความขัดแย้งในพื้นที่ นำไปสู่ข้อร้องเรียนต่างๆ และ
ทำให้เกิดความล่าช้าในการพัฒนา ด้วยพัฒนาการด้าน
กฎหมายและกลไกทางนโยบายที่อำนวยความสะดวกให้
เกิดเขตเศรษฐกิจพิเศษ แต่ก็ได้รับการต่อต้านจากองค์กร
ภาคประชาสังคม ชุมชน และหน่วยงานท้องถิ่นที่ระบุว่า 
นโยบายที่ประกาศใช้ส่วนใหญ่เอื้อต่อความต้องการของนัก
ลงทุนมากกว่าความต้องการของคนในท้องถิ่น 

 

 

รูปที่ 2.2.2-1 พ้ืนที่การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
2) เขตเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัส

เตอร์ด้านอุตสาหกรรม 
นโยบายที่สำคัญประการหนึ่งของรัฐบาล 

ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ คือ การ

ส ่งเสร ิมพ ัฒนาการรวมกล ุ ่มอ ุตสาหกรรม (Cluster 
Development) เนื ่องจากพิจารณาเห็นว่า “คลัสเตอร์ 
(Cluster)” เป็นเครื่องมือและกลไกอันสำคัญในการเพิ่มขีด
ความสามารถการแข ่งข ันและการพัฒนาเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมของประเทศ ดังนั้นกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม จึงได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงาน
หลัก ที่มีบทบาทในการปฏิบัติและขับเคลื่อนให้เกิดการ
สร้างและพัฒนาคลัสเตอร์ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมอื 
(MOU) ลงวันที ่ 10 มิถุนายน 2547 ภายใต้กรอบของ
คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ โดยได้เร ิ ่มดำเนินการส่งเสริมกระตุ ้นให้เกิด
พัฒนาการรวมกลุ ่มและเชื ่อมโยงอุตสาหกรรมมาอย่าง
ต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 จนถึงปัจจุบัน  

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัส
เตอร์ จัดตั้งขึ้นเพื่อยกระดับพื้นที่ที่มีศักยภาพและเป็นฐาน
การผลิตในอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อรองรับกิจการที่ใช้
เทคโนโลยีขั้นสูง และอุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดยจะมี
การเชื่อมโยงขององค์ประกอบต่าง ๆ ในลักษณะคลสัเตอร์ 
เพื ่อให้มีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ ้นสำหรับพื้นที่
เป้าหมายในการพัฒนาประกอบด้วย 

(1) กลุ่มซุปเปอร์คลัสเตอร์ เป็นคลัสเตอร์
สำหรับกิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นอุตสาหกรรม
แห่งอนาคต เช่น คลัสเตอร์ยานยนต์และชิ้นส่วน คลัสเตอร์
เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์โทรคมนาคม 
คลัสเตอร์ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
โดยกล ุ ่ มซ ุป เปอร ์คล ัส เตอร ์  ม ีจำนวน 9 จ ั งหวัด 
ประกอบด้วย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี ชลบุรี 
ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครราชสีมา เชียงใหม่ และ
ภูเก็ต ซึ่งมีการกระจุกตัวของอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น ยาน
ยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ ปิโตรเคมี ดิจิทัล food innovation 
medical hub และอาจเพิ่มเติมได้อีก โดยการพัฒนาคลัส
เตอร์ที่มีศักยภาพในระยะแรก ประกอบด้วย คลัสเตอร์สิ่ง
ทอ คลัสเตอร์ไอที คลัสเตอร์ยานยนต์และชิ้นส่วน คลัส
เตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คลัสเตอร์ปิโตรเคมี
และเคมีภัณฑ์ คลัสเตอร์แปรรูปอาหาร และคลัสเตอร์แปร
รูปยางพารา (ไม่รวมไม้ยาง) 

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

(2.1) กลุ่มคลัสเตอร์เกษตรแปรรูป 
ซึ่งมีจานวนพ้ืนท่ีเป้าหมาย 19 จังหวัด ได้แก่ 
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• ภาคเหน ือ  จำนวน 4 
จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง และลำพนู 
โดยเน้นอุตสาหกรรมการแปรรูปผักผลไม้ และสมุนไพร 

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

• ภาคกลาง  จำนวน  4 
จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี  เพชรบุรี และ
ประจวบคีร ีข ันธ์ 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) กล ุ ่มคล ัสเตอร์ส ิ ่ งทอและ
เครื ่องนุ่งห่ม มีจำนวนพื้นที่เป้าหมาย 9 จังหวัด ได้แก่  
กรุงเทพมหานคร จังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี 
สมุทรสาคร ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแก้ว 
โดยเน้นอุตสาหกรรมผลิตเส้นใยธรรมชาติหรือเส้นใย
ประดิษฐ์ การผลิตด้ายหรือผ้า การฟอกย้อม/พิมพ์/แต่ง
สำเร็จการผลิตเครื่องนุ่งห่มและเครื่องแต่งกาย รวมทั้งการ
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ 

ภายใต้นโยบายส่งเสริมคลัสเตอร์
อุตสาหกรรมของบีโอไอ กิจการที่จะขอรับส่งเสริมการ
ลงทุนตามมาตรการนี้ ต้องมีองค์ประกอบสำคัญ 3 ส่วน
ด้วยกัน คือ (1) เป็นกิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง (2) ตั้งใน
พ ื ้นท ี ่ท ี ่ กำหนด และ (3)  ต ้องม ีความร ่ วมม ือกับ
สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยหรือศูนย์ความเป็นเลิศ 
(Center of Excellence) ที่อยู่ในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อให้
เก ิดการพ ัฒนาบ ุคลากรซ ึ ่ งจะนำไปส ู ่การยกระดับ
อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง โดยโครงการที่ลงทุน
ในคลัสเตอร์อุตสาหกรรม จะได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 – 8 ปี และลดหย่อนอีก ร้อยละ 50 
เป็นเวลา 5 ปี แล้วแต่กรณี และสิทธิประโยชน์อื่นๆ อาทิ 
การยกเว้นอากรนำเข้าเครื่องจักรและวัตถุดิบ นอกจากน้ี บี
โอไอยังให้ส่งเสริมแก่กิจการสนับสนุนท่ีจะช่วยพัฒนา คลัส
เตอร์ให้มีความเข้มแข็งอีกกว่า 10 ประเภทกิจการ อาทิ 
ก ิจการขนส่งสินค้าสำหรับเร ือบรรทุกสินค้า ก ิจการ
สนามบินพาณิชย์ ก ิจการขนส่งทางราง ก ิจการศูนย์

กระจายสินค้าระหว่างประเทศด้วยระบบที่ทันสมัย กิจการ
วิจัยและพัฒนา เป็นต้น 

3) แผนพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานด้าน
คมนาคมขนส่งของไทย 

แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม
ขนส่งของไทย พ.ศ. 2558-2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น
กรอบทิศทางในการพัฒนาภาคคมนาคมขนส่งของประเทศ 
ในระยะ 8 ปี ซึ ่งเป็นกลไกในการขับเคลื ่อนการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม กระตุ ้นเศรษฐกิจ การสร้างงาน 
กระจายรายได้ และสร ้างความปลอดภัยในชีว ิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งเป็นปัจจัยที่จะนำไปสู่เป้าหมาย
การพัฒนาทีส่ำคัญ คือ การเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน 
การลดต้นทุนโลจิสติกส์ต่อ GDP ของประเทศ และการ
พัฒนาระบบรางให้เป็นโครงข่ายหลักของประเทศ โดยการ
ลงทุนครั้งนี้จะส่งผลให้รายได้ประชากรและเศรษฐกิจไทย
ขยายตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เกิดการขยายตัว
ของสังคมเมือง รวมทั้งเมืองศูนย์กลางการค้าและการขนส่ง 
นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดโอกาสทางธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจ
ก่อสร้างและวัสดุก่อสร้างที่จะได้รับประโยชน์โดยตรงจาก
การก่อสร้างโครงการต่าง ๆ 

(1) แผนงานการพัฒนาโครงข่ายรถไฟ
ระหว่างเมือง การพัฒนาโครงข่ายรถไฟระหว่างเมืองจะ
ดำเนินการปรับปรุงระบบอุปกรณ์และโครงสร้างพื้นฐาน
การขนส่งทางราง และพัฒนาระบบรถไฟทางคู่ที ่มีความ
พร้อมดำเนินการ 6 สายแรก และเร่งผลักดันให้สามารถ
ดำเนินการก่อสร้างทางคู่ขนาดรางมาตรฐาน (Standard 
Gauge) เชื ่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (จีนตอนใต้) เพื่อให้รถไฟเป็นทางเลือกใหม่
ของการเดินทาง และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
ของประเทศ 

(2) แผนงานการเพิ่มขีดความสามารถ
ทางหลวงเพ่ือเชื่อมโยงฐานการผลิตที่สำคัญของประเทศ
และเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยปรับปรุงถนน
เชื ่อมโยงแหล่งเกษตรและแหล่งท่องเที ่ยว รวมถึงการ
ปรับปรุงโครงข่ายถนนระหว่างเมืองหลักและเชื ่อมเมือง
หลักกับด่านพรมแดนให้เป็น 4 ช่องจราจร การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านศุลกากร การก่อสร้างทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมืองในเส้นทางที่มีความจำเป็น ตลอดจนผลักดัน
การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งทางถนน 
เช่น จุดพักรถบรรทุก สถานีขนส่งสินค้า ศูนย์เปลี่ยนถ่าย
ระหว่างการขนส่งทางรางกับทางถนน เพื่อให้เกิดระบบ
ขนส่งต่อเนื ่องหลายรูปแบบ สามารถรองรับการค้า การ
ลงทุนที่จะสูงขึ้นจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
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(3) แผนงานการพัฒนาโครงข่ายการ
ขนส่งทางน้ำ โดยการพิจารณาความเหมาะสมในการ
พัฒนาท่าเรือลำน้ำและท่าเรือชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยและ
ทะเลอันดามัน เพื่อประโยชน์ในการขนส่งสินค้าทั้งภายใน
และระหว่างประเทศ และเป็นการเปิดประตูการขนส่งด้าน
ฝั่งทะเลอันดามันที่สามารถเชื่อมโยงเป็นสะพานเศรษฐกิจ
กับท่าเรือฝั่งอ่าวไทย รวมทั้งเป็นทางเลือกในการขนส่งที่
ประหยัดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีใหม่ 

(4) แผนงานการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการให้บริการขนส่งทางอากาศ โดยการเร่งผลักดันการ
พัฒนาท่าอากาศยานหลักที ่เป็นประตูการขนส่งของ

ประเทศ ให้ได ้มาตรฐานสากล สามารถรองร ับความ
ต้องการของประชาชนผู้เดินทางไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
การส่งเสริมการใช้ประโยชน์ท่าอากาศยานในภูมิภาคให้มี
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 และเทคโนโลยีด ้านอาหาร การบริการด้าน
สุขภาพและการท่องเที ่ยว ประชาชนมีคุณภาพชีว ิตที ่ดี
ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่ ประเทศชาติมั่นคงและมีการ
พัฒนาที่ยั่งยืน” 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่  
(1) ยุทธศาสตร์การกระจายความเจริญ

และฟื้นฟูบูรณะศูนย์กลางเดิม กระจายความเจริญและ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจไปยังเมืองบริวาร และเมืองใน
ภูมิภาค เพื่อสร้างความสมดุลของระบบเมืองและการใช้
ที่ดินในขณะเดียวกัน ต้องมีการบูรณะฟื้นฟูศูนย์กลางเดิม
พร้อมท้ังการปรับปรุงคุณภาพของสภาพแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น 

(2) ยุทธศาสตร์กลุ ่มเมือง พัฒนากลุ่ม
จังหวัด/กลุ่มเมือง และชุมชนอย่างเป็นระบบ โดยจัดลำดับ
ความสำคัญของเมืองตามศักยภาพและบทบาทหน้าที่ เพื่อ
เพ ิ ่มประสิทธ ิภาพการให้บร ิการสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

(3) ยุทธศาสตร์เมืองเพื่อการสร้างสรรค์ 
พัฒนาเมืองเพื ่อเอื ้ออำนวยให้เกิดการสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมสำหรับการพัฒนาผลผลิตด้านต่างๆ ทั ้งด้าน
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการบริการ ที่ส่งเสริมให้
ประเทศสามารถพึ่งพาตนเองให้สามารถเป็นหนึ่งในผู้นำ
ของโลกได้ในอนาคต พัฒนาเมืองที่สนับสนุนให้เกิดความรู้
และการเพิ่มมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจ โดยมีความพร้อมของ
โครงสร้างพื ้นฐานและระบบสารสนเทศเมืองเพื่ อการ
สร้างสรรค์ 

(4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สมดุลและ
ยั ่งยืน สร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนากับอนุรักษ์
ทร ัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม กำหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทต่างๆ ให้กระจายอย่างเหมาะสม
ตามศักยภาพของพื้นที ่

(5) ยุทธศาสตร์เมืองและชนบทพอเพียง 
ประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาพื้นที่ 
การพัฒนาพื้นที่เมืองและชนบทให้เกิดความสมดุล ให้มี
ความเชื่อมโยงเกื้อกูลซึ่งกันและกัน มีการบริการสาธารณะ
ที่เพียงพอและทั่วถึง 

2) นโยบายรายสาขาท่ีสำคัญ ดังต่อไปนี้ 
(1) นโยบายการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

พื้นที่ชุมชน  
▪ กำหนดขอบเขตเมืองให้ชัดเจน 

เพื่อควบคุมการขยายตัวของพื้นที่เมืองโดยใช้แนวกันชนสี
เข ียวและเน ้นการใช ้ประโยชน์ท ี ่ด ินในเม ืองให ้ เต็ม
ประสิทธิภาพทำเมืองให้กระชับ จัดหาที่โล่งว่างและพื้นที่สี
เขียวภายในเมืองเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความน่า
เอ็นดูของเมือง 

พื้นที่อุตสาหกรรม  
▪ ส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมที่

สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ โดยกำหนดพื้นท่ีอุตสาหกรรม
หลัก เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมพื้นฐานสำคัญเชื่อมโยงการ
ผล ิตภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม พ ัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ที่สนับสนุนต่อการ
พัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ โดยมุ่งเน้นการสร้างความ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

พื้นที่เกษตรกรรม  
▪ พัฒนาการใช้พื ้นที่เกษตรกรรม

ชั ้นดีให้เป็นแหล่งผลิตอาหารที ่สำคัญของภูมิภาคและ
ส ่งเสร ิมการเป ็นคร ัวโลก โดยส่งเสร ิมการว ิจ ัยและ
พัฒนาการเกษตรและการแปรรูป เพ่ือเพิ่มคุณภาพผลผลิต 

พื้นที่สงวนและอนุรักษ์ 
▪ สงวน อน ุ ร ั กษ์  ฟ ื ้ นฟ ูพ ื ้ นที่

ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าอนุรักษ์และพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร 
เพื่อป้องกันการเสื ่อมสภาพอันเกิดจากการใช้ประโยชน์
ที่ดินผิดประเภท 

▪ กำหนดเขตและมาตรการการ
อนุรักษ์และพื้นที่ชุ่มน้ำอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง รวมทั้งทรัพยากรป่าชายเลนให้คงสภาพสมบูรณ์
อย่างยั่งยืน 

▪ บริหารจัดการและแก้ไขปัญหา
ทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

(2) นโยบายการพัฒนาเมืองและชนบท 
▪ กระจายความเจริญจากกรุงเทพ 

มหานครและปริมณฑลสู่ภาคต่างๆ โดยสร้างความสมดุล
ของการพัฒนาเม ืองเพื ่อลดปัญหาเม ืองโตเด ี ่ยวของ
กรุงเทพมหานครและส่งเสริมศักยภาพของเมืองศูนย์กลาง
ในภาคต่างๆ ให้ม ีข ีดความสามารถในการรองรับการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจและประชากร 

▪ ส่งเสริมการพัฒนาเมืองอย่างเป็น
ระบบ โดยจัดลำดับความสำคัญของเมืองตามองค์ประกอบ 
บทบาทหน้าที่ และศักยภาพของเมือง พัฒนาเมืองและการ
เช่ือมโยงของเมืองโดยใช้ระบบกลุ่มเมือง 
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▪ พัฒนากร ุงเทพมหานครเป็น
ศูนย์กลางของภูมิภาคและเป็นเมืองระดับโลก ให้เกิดการ
พัฒนาเกื้อกูลอย่างมีประสิทธิภาพ 

▪ ส่งเสริมและพัฒนาเมืองน่าอยู่ 
โดยพัฒนาเมืองและชนบทให้มีความสมดุลระหว่างการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

(3) นโยบายการคมนาคมขนส่ง 
▪ พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้

สมบ ูรณ์ท ุกระบบมีประส ิทธ ิภาพได้มาตรฐานสากล 
ประหยัด ปลอดภัย สะดวกสบายและทั่วถึง โดยสนับสนุน

การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transport) 
และพัฒนาระบบโลจิสติกส์ให้ทันสมัย 

▪ ส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางการ
คมนาคมขนส่งของอาเซียน จีนตอนใต้และทวีปเอเชีย 

▪ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ด้านต่างๆ ให้ดีขึ้น และสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงาน 

▪ พ ัฒนาประ เทศ ไทย ให ้ เ ป็ น
ศูนย์กลางพลังงานของภูมิภาค 

▪ พัฒนาพล ังงานทดแทนอย ่าง
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 ผังภาคใต้ พ.ศ. 2600 
การวางผังภาคใต้ เป็นผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่เชิง

กายภาพ ท่ีบูรณาการในสาขาต่างๆ อย่างเป็นองค์รวม เพื่อใช้
เป็นกรอบนโยบายและทิศทางการพัฒนาพื้นที่ให้กับจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด ซึ่งกระบวนการวางผังภาคคำนึงถึงศักยภาพ 
โอกาสการพัฒนาพื้นที่ และสอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชน เพื่อนำไปกำหนดวิสัยทัศน์และนโยบายการพัฒนา
พื้นที่ อันจะนำไปสู่การพัฒนาเมืองและชนบทอย่างสมดุล
และยั่งยืน 

ผังภาคใต้ได ้วางว ิส ัยทัศน ์ “ภาคใต้เป ็นฐาน 
เศรษฐกิจหลักของ IMT-GT ศูนย์กลางการท่องเที่ยว การค้า
การบริการ และการขนส่งทางทะเล ยกระดับการผลิตและ
แปรรูปยางพารา และปาล์มน้ำมันคุณภาพสูง พร้อมทั้งการ
วิจัย พัฒนา และผลิตพลังงานหมุนเวียน นำไปสู่ความอยู่ดีมี
สุข บนพื้นฐานความหลากลายทางวัฒนธรรมและทรัพยากร” 

สำหรับยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ ใต้ ประกอบ 
ด้วย 

1) ยุทธศาสตร์การกระจายความเจร ิญและ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาค เป็นการพัฒนาเมืองขนาด
กลาง เพื่อให้ระบบเมืองมีการกระจายตัวอย่างสมดุลและ
เหมาะสม ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจสังคมระหว่าง
พื ้นที ่ และลดช่องระหว่างรายได้ของประชากรเมืองและ
ชนบท 

2) ยุทธศาสตร์การสร้างความสมดุลของการ
พัฒนาเพื่อนำไปสู่ความยั่งยืน  ในด้านการพัฒนาระหว่าง
เมืองและชนบท ประชากรก ับการใช ้ประโยชน ์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ การเติบโตทางเศรษฐกิจกับความยั่งยืน
ของทรัพยากรธรรมชาติ และการประกอบอาชีพกับการตั้งถิ่น
ฐาน 

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเมืองกลุ่มเมือง
และเครือข่ายการพัฒนา การพัฒนาเมืองและชุมชนแบบ
เครือข่ายเช่ือมโยงกัน ส่งเสริมการพัฒนาร่วมกันระหว่างเมือง
ขนาดใหญ่และเล็ก และสนับสนุนการพัฒนาชุมชนน่าอยู่
อย่างยั่งยืน เช่ือมโยงการพัฒนากับชมชนชนบทอย่างเกื้อกูล 

4) ย ุทธศาสตร ์การพ ัฒนาและยกระดั บ
ความสามารถในการแข่งขันของภาค เป็นการจัดเตรียมความ
พร้อมทางด้านกายภาพ และทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการ
แข่งขันทางด้านการเกษตร อุตสาหกรรม การค้าสินค้า และ
การท่องเที่ยว 

5) ย ุทธศาสตร ์การพ ัฒนาภายใต ้ปร ัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งอย่าง
ยั่งยืน เน้นการเติบโตพร้อมกันทุกด้านอย่างสอดคล้องและ
สมดุล ทั ้งเศรษฐกิจ สิ ่งแวดล้อม ศิลปกรรม วัฒนธรรม 
สุขภาพกายและใจของคนส่งเสริมการพึ่งตนเอง 

การติดตามเปรียบเทียบกับผังภาคใต้ 2600 
 กรอบแนวคิดในการพัฒนาใต้ อยู ่ภายใต้การ
ตอบสนองกรอบการพัฒนาประเทศที ่ได ้จ ัดเตรียมไว้  
โดยครอบคล ุมแนวทางการพัฒนาที ่สอดคล ้องและ
เหมาะสม ทั้งในพื้นที่ภาคใต้และความเชื ่อมโยงกับภาค
อื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องและส่งผลกระทบต่อกัน โดยมีการ
พัฒนาจากองค์ประกอบแวดล้อมและความเห็นของผู้มีส่วน
ร่วม ที ่ครอบคลุมทั ้งประเด็นด้านนโยบายการพัฒนา 
ประเด็นเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการพัฒนาภายใต้
ขีดจำกัดหรือเงื่อนไขที่สำคัญต่างๆ ทั้งจากปัจจัยภายใน
และปัจจัยภายนอกของประเทศและนานาประเทศ เพื่อให้
กรอบการพัฒนาภาคใต้ที่ตั้งไว้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และ
มีความครอบคลุมทั้งเนื้อหาและบริบทของอนาคตอย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์ 

1) การต ิดตามด ้านว ิส ัยท ัศน ์ของผัง
ภาคใต้ 2600 

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาระยะ 5 ปี ระหว่าง 
พ.ศ. 2551-2555  

ภาคใต้ถูกระบุให้เป็นฐานการผลิตยางพารา
ชั้นนำ และเป็นแหล่งท่องเที ่ยวระดับโลก (World Class) 
โดยมีรากฐานของการพัฒนาบนความหลากหลายและความ
อุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางการเกษตร ทางทะเล และ
ทางวัฒนธรรม 

ทั้งนี้วิสัยทัศน์ภาคใต้ในระยะ 5 ปีนี้จะตรง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 ซึ่งอยู่
ในช่วงเวลาที่ต้องการ มุ่งเน้นการเตรียมพื้นที่ใหม่เพื่อรองรับ
การพัฒนาอุตสาหกรรม ภาวะเศรษฐกิจและการเมืองใน
ช ่วงเวลาด ังกล ่าวกำล ังผ ันผวน เศรษฐก ิจถดถอย จึง
จำเป็นต้องมีการวางนโยบายเพื่อให้เกิดการแก้ไขที่เหมาะสม
ทันท่วงที โดยความพยายามในการเน้นการสร้างความสมดุล
ของภาคเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติ ควบคู่ไป
ก ับว ิส ัยท ัศน ์  2570 ท ี ่ ต ้องการให ้ครอบคล ุมถ ึ งการ
เปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นในอีก 20 ปีต่อไปข้างหน้า 

จากหลากหลายประเด็นดังกล่าว จะพบว่า
วิสัยทัศน์ภาคใต้ในระยะ 5 ปี จะสอดคล้องในภาพรวมของ
วิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 
10 โดยมีการครอบคลุมถึงเศรษฐกิจในด้านการปรับตัวเป็น
ฐานการผลิต และแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก ซึ่งเป็นประเด็น
การร ับมือทางเศรษฐกิจที ่ เหมาะสมกับทรัพยากรและ
ศักยภาพที่ภาคใต้มีอยู่ จนถึงการพัฒนาบนความหลากหลาย
และความอุดมสมบูรณ์ 

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

ภาคใต้ถูกวางให้เป็นฐานการผลิตและแปร
ร ูปยางพาราระด ับภ ูม ิภาค รวมทั ้ งเป ็นฐานอาหาร 
ฮาลาล และเป็นฐานการผลิตพลังงานหมุนเวียน และการ



 

2-33 

บริการการท่องเที่ยว อีกทั้งยังเป็นประตูเชื่อมโยงการขนส่ง
ทางทะเลสู่ภูมิภาค (Gateway) โดยอาศัยศักยภาพที ่ตั้ง 
และความหลากหลายทางวัฒนธรรมและทรัพยากรของ
ภาค สร้างมูลค่าเพิ ่มในสาขาการผลิต การบริการ การ
ท่องเที่ยว และการขนส่ง ในสังคมที่น่าอยู่ สะดวก และ
ปลอดภัย 

จะเห็นได้ว่า ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 เป็นช่วงที่ประเทศไทยได้รับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญหลายบริบท ทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ การเมืองระหว่างประเทศ และการเมือง
ภายในประเทศ แต่ยังคงวางอยู ่บนฐานคิดแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และเน้นคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา ซึ่ง
เป็นนโยบายที่ต่อเนื ่องมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 และ 9 โดยให้ความสำคัญกับการมี
ส่วนร่วมและเครือข่ายการขับเคลื่อน โดยในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 จะเน้นการป้องกัน
ปัญหามากกว่าการวานโยบายเชิงรุก เพื่อลดวิกฤติการ
เปลี ่ยนแปลงที ่อาจเกิดขึ ้นในอนาคต โดยแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 จะเปลี่ยนนโยบาย
เป็นภาพเชิงรุกมากขึ้นอย่างชัดเจน เน้นการเปลี่ยนจาก
ประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางเป็นรายได้สูง สร้างความมั่นคง 
มั่งคั่ง และยั่งยืน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเตบิโต
ทางเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และให้ความสำคัญกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมาก 

จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าวิสัยทัศน์ภาคใต้
ในช่วง พ.ศ. 2550-2565 เป็นวิสัยทัศน์ที ่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ได้วางไว้อย่างดี 
ภายใต้ภาพรวมหลักและมีความเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะ
อย่างยิ ่งการวางแนวทางเชิงรุก ทั้งด้านการผลิตในด้าน
อุตสาหกรรม การบริการการท่องเที่ยว การวางตัวเป็น
ประตูสู่ภูมิภาค (Gateway) ด้านการขนส่งทางทะเล การมี
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ 
ซึ ่งกลายเป็นทรัพยากรที ่ม ีม ูลค่า ทั ้งต ่อประเด็นทาง
เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และประเด็นการอนุรักษ์รักษาไว้
อย่างมีคุณค่าในด้านสิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศอีกด้วย 

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

กำหนดให้ภาคใต้เป็นฐานการผลิตและแปร
รูปยางพารา รวมทั้งการบริการการท่องเที่ยวที่สำคัญของ
โลก เป็นประตูเชื ่อมโยงการขนส่งทางทะเล แหล่งผลิต
สินค้า และอาหารฮาลาลที่สำคัญของภูมิภาค เป็นฐาน
การค้า การบริการ การท่องเที่ยว และการศึกษาคุณภาพสงู 
เป็นฐานการวิจัย และผลิตพลังงานทดแทนสำหรับประเทศ 

เพื ่อก้าวสู ่ส ังคมที ่ม ั ่นคงและยั ่งย ืน บนพื ้นฐานความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมและทรัพยากร 

วิสัยทัศน์ภาคใต้ในระยะเวลา 30 ปี จะเป็น
วิสัยทัศน์ที่วางไว้สู่การพัฒนาในอนาคต ซึ่งนอกเหนือจาก
ความสอดคล้องของวิสัยทัศน์ภาคใต้กับวิสัยทัศน์ประเทศ
แล้วนั้น ยังอยู่ในกรอบของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 10 11 และ 12 อันเป็นช่วงระยะเวลาของ
การวางผังภาค และเป็นกรอบการพัฒนาเชิงนโยบายที่มี
ความสอดคล้องครอบคลุมไปในอนาคตได้อย่างดี 

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

ภาคใต้ได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ให้เป็น พื้นที่
ฐานเศรษฐกิจหลักในด้านการท่องเที่ยว การค้า การบริการ 
และการขนส่งทางทะเล ในด้านการผลิตได้กำหนดให้เป็น
ฐานการผลิตสินค้าแปรรูปยางพารา และปาล์มน้ำมัน
คุณภาพสูง ฐานการผลิตสินค้าและอาหารฮาลาลระดับโลก 
และเป็นฐานการวิจัยและแหล่งผลิตพลังงานหมุนเวียนใน
ระดับภูมิภาค มีการพัฒนาท่ียั่งยืน นำไปสู่ความอยู่ดี มีสันติ
ส ุขของประชาชน บนพื ้นฐานความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมและทรัพยากรของภาคใต้ 

สังเกตได้ว่าวิสัยทัศน์ของภาคใต้ที่กำหนด
ขึ้นในแต่ละช่วงเวลา มีความต่อเนื ่องและครอบคลุมใน
ประเด็นสำคัญในหลากหลายประเด็น กล่าวคือ มีการ
กำหนดกรอบวิสัยทัศน์ที่ระบุถึงประเด็นการพัฒนาในด้าน
การผลิตยางพารา กิจกรรมด้านการบริการ และส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการเกษตร เช่น การผลิตอาหารฮาลาล การ
แปรรูปผลิตผลทางการเกษตร รวมไปถึงการเน้นการใช้
ทรัพยากร ธรรมชาติที่มีคุณค่า และความหลากหลายใน
ด้านสังคม วัฒนธรรม มาเป็นจุดขายและต่อยอดในการ
กำหนดกรอบวิสัยทัศน์ด้านการท่องเที ่ยว โดยเป็นการ
มุ่งเน้นความหมายในการสร้างสรรค์จุดเด่น และศักยภาพที่
สำคัญของภาคใต้ให้มีความเฉพาะเจาะจงในการแข่งขัน 
และแต่งต่างจากภาคอื่นๆ แต่ในขณะเดียวกันก็มีความ
เชื่อมโยงสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและสนับสนุน
ซึ่งกันและกันได้อีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ภาคใต้
เป็นพ้ืนท่ีสำคัญในเชิงตำแหน่งที่ตั้ง เป็นการวางตัวเพื่อเป็น
ประตูสู่ประเทศเพื่อนบ้านทางภาคใต้ของประเทศ และการ
เป็นประตูสู่ทะเลทั้งฝั่งอันดามัน และฝั่งอ่าวไทย ที่ช่วยให้
ศักยภาพด้านการคมนาคมขนส่งทางทะเลของภาคใต้มี
ความโดดเด่นอย่างมาก ซึ่งทำให้วิสัยทัศน์ภาคใต้ที่ได้วางไว้
ยังมีความเหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ แต่ควร
คำนึงถึงสถานการณ์โลกและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่
ส่งผลกระทบเศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่ เพื่อปรับเปลี่ยน
ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
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2) การติดตามผังนโยบายการพัฒนาพื้นที่
ภาค 

กรอบนโยบายการพัฒนาภาคใต้จะเป็น
ส่วนสำคัญที่ใช้ในการชี้นำการพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพของ
ภาคใต้ ทั้งด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินและชุมชน โดยเป็น
กรอบท่ีกำหนดขึ้นเพ่ือสร้างความเชื่อมโยงท่ีเป็นระบบ เป็น
รูปธรรม และมีประสิทธิภาพ บูรณาการการพัฒนาใน
ประเด็นสำคัญด้านต่างๆ เข้าด้วยกัน โดยให้เกิดความ
เกื้อกูลกันในแต่ละด้าน ผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน 
และสอดคล้องกับการพัฒนาพ้ืนท่ี และการพัฒนาประเทศ  

โดยเป็นรายละเอียดที ่กำหนดเป็นกรอบ
และแนวทางในแต่ละสาขา เพื่อให้เกิดการพิจารณาที่รอบ
ด้านและหลากหลายมิติ ทั ้งด้านพื ้นที ่ เศรษฐกิจ และ
ประชากร สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และยุทธศาสตร์ที่
กำหนด 

โดยผังนโยบายส่งต่อสู่กลยุทธ์การพัฒนา
ภาคใต้ในระยะเวลา 5 ปี 10 ปี และ 15 ปี ซึ่งมีรายละเอียด
กลยุทธ์ที ่สอดคล้องต่อเนื ่องกัน จะถูกนำไประบุเป็นผัง
ปฏิบัติการที่มีรายละเอียดของพื้นที่เป้าหมาย โครงการ 
และหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในแต่ละช่วงเวลา เพื่อให้กลยุทธ์
ในการพัฒนาแต่ละช่วงเวลาเกิดผลอย่างมีนัยยะสำคัญ
ต่อไป ซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รับของผังภาคใต้ตามกลยุทธ์ที่
วางไว้ในระยะ 5 ปี ระยะ 10 ปี และระยะ 15 ปี จะเป็น
รายละเอียดที่กระจายตามระยะเวลาที่กำหนด โดยเป็น

รูปธรรมที่สามารถจับต้องได้ทั้งสิ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
เศรษฐกิจของภาคใต้ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ความยากจนใน
ภาคใต้ลดลง การกระจายรายได้ของภาคใต้ดีขึ้น ประชาชน
ในภาคใต้มีสุขภาวะที่ดีขึ้น และภาคใต้เป็น Knowledge-
based Economy 

โดยมาตรการที่นำมาใช้มีทังมาตรการเชิง
บวกและมาตรการเชิงลบ มาตรการเชิงบวก โดยระบุเป็น
มาตรการสนับสนุนการพัฒนา ทั้งสนับสนุนการเงิน และ
เทคนิควิชาการให้แก่กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มอาชีพ โดยอาศัย
เครือข่ายการเรียนรู ้ การสนับสนุนความร่วมมือในการ
จัดการ “กระบวนการเรียนรู ้” ระหว่างเกษตรกรและ
สถาบันการศึกษา การส่งเสริมความร่วมมือชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาครัฐในการจัดการ 
การปรับปรุงทางหลวง และทางหลวงพิเศษ เพื่อเชื่อมโยง
ระบบเมือง และสร้างจิตสำนึก ส่งเสริมความร่วมมือของ
ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาครฐั 
ในการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ส่วนมาตรการเชิงลบ
ได้แก่ การควบคุมการใช้ประโยชน์ที ่ดินในพ้นที่เสี่ยงภัย
อย่างเข้มงวด หารผลักดันการดำเนินการตามผังเมือง เน้น
การจัดระเบียบการพัฒนา และการกำกับการใช้ประโยชน์
ที่ดินให้เหมาะสมตลอดจนการออกระเบียบการจัดตั้งเขต
เศรษฐกิจชายแดน นอกจากนี้ยังมีมาตรการที่ช่วยเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ ทำให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และการมี
ส่วนร่วม ซึ ่งเป็นมาตรการที่มีประโยชน์และสำคัญอย่าง
มากในปัจจุบัน 
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ที่มา : ผังภาคกลาง พ.ศ. 2600, กรมโยธาธกิารและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 

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

แรงขับเคลื่อนจากการเข้าสู ่ประชาคมอาเซียน 
ทำให้ส่งผลต่อแนวโน้มด้านเศรษฐกิจท่ีสำคัญดังนี้ 
 1) เศรษฐกิจ 
  ภายใต้แนวโน้มการเปลี่ยนผ่านอำนาจและ
ความมั่งคั ่งทางเศรษฐกิจมายังประเทศในภูมิภาคเอเชีย
เพิ่มขึ ้น รวมทั้งการรวมตัวเป็นศูนย์กลางทางการเงินใน
ภูมิภาคต่าง ๆ ในช่วงที่ผ่านมา ตลอดจนกรอบความรวมมอื
ระหว่างประเทศทั้ง ASEAN, GMS, ACMECS, BIMSTEC, 
โครงการ OBOR ของจีน ก่อให้เกิดความเชื่อมโยงที่เพิ่มขึ้น
นี้จะส่งผลให้ประเทศไทยมีโอกาสทางการค้าและการตลาด
กับประเทศภายใต้ข้อตกลงที่เพิ่มขึ้น กล่าวคือ การเปิดเสรี
ทางการค้า การลงทุน การบริการและการเคลือ่ย้ายแรงงาน
ฝีมือ จะเป็นการสร้างโอกาสในหลายมิติแก่ประเทศไทย
และในระดับภูมิภาคทั้งในเรื่องของประชากรที่มีจำนวน
มากขึ้น ตลาดที่มีขนาดใหญ่ เม็ดเงินลงทุนที่มีเพิ่มมากขึ้น 
และระบบเศรษฐกิจจะมีการขยายตัว ด้วยบริบทของแต่ละ
ภาคประตูการค้าระหว่างประเทศ โดย ภาคใต้ มีศักยภาพ
การเชื่อมต่อกับประเทศมาเลเซีย โดยมีด่านสะเดา และ
ด่านปะดังเบซาร์ จังหวัดสงขลาเป็นประตูการค้าหลัก และ
ยังมีด่านสุไหงโก-ลก และตากใบ จังหวัดนราธิวาส เป็น
ประตูการค้าอีกแห่ง โดยทั ้ง 2 จังหวัดนี ้ร ัฐบาลไทย
กำหนดให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ความแตกต่าง
ของการเช่ือมโยงด้านเศรษฐกิจของภาคใต้กับภาคอื่นๆ คือ
ภาคใต้เช่ือมโยงทางด้านเศรษฐกิจกับประเทศมาเลเซีย ซึ่ง
เป็นประเทศที่มีการพัฒนาก้าวหน้ามากกว่าประเทศไทย 
ส่งผลให้ด้านการค้า การบริการ ด้านการท่องเที่ยวชายแดน 
และการท่องเที่ยวทางทะเลที่มีช่ือเสียงระดับโลก 
 2) ประชากร สังคม วัฒนธรรม 
  โ คร งสร ้ า งประชากร โลก เ ร ิ ่ มม ี การ
เปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เนื่องจากแนวโน้มอัตรา
การเกิดและอัตราการตายที ่ลดลงต่อเนื ่อง ในขณะที่
ประชากรโดยเฉลี่ยมีอายุยืนยาวขึ้นส่งผลให้ประชากรในวัย
สูงอายุมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ประชากรใน
วัยเด็กและวัยแรงงานกลับปรับตัวลดลง ประเทศไทยจะเขา้
สู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในช่วงหลังจากปี พ.ศ. 2563 
โดยจะมีจำนวนผู ้ส ูงอายุเพิ ่มขึ ้นจากร้อยละ 10 ของ
ประชากรทั้งหมด ทั้งนี้สัดส่วนของกำลังแรงงานของไทย
เริ่มลดลง ส่งผลกระทบศักยภาพการผลิตของประเทศ และ
ในขณะเดียวกันก็ทำให้ภาระในการดูแลผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นซึ่ง

จะส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงอันเกิดจากภาระทางการคลัง
ในระยะต่อไป 
  นอกจากน้ี การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของไทย
อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพแรงงาน อัตราการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ เสถียรภาพด้านการคลังของภาครัฐ และที่
สำคัญ ความมั่นคงทางอาหารของไทยในอนาคต เนื่องจาก
แรงงานผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกำลังแรงงานมากขึ้นอย่าง
ชัดเจนทั ้งในภาคการเกษตรและภาคการผลิตอื ่น ๆ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเตรียมรับมือกับปัญหาดังกล่าว
โดยเน้นพัฒนาเทคนิคการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิต ควบคู ่ไปกับการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมาย
คุ้มครองพื้นที่ทำการเกษตร และสอดประสานความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐในการดำเนินนโยบายด้าน
การเกษตรภายใต้แผนงานและกรอบยุทธศาสตร์ที ่แต่ละ
หน่วยงานรับผิดชอบในปัจจุบัน 

 การลงทุนระยะยาวจากภาครัฐ การ
ลงทุนภาคเอกชนที่มีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่องตาม
แรงกระตุ้นจากการรวมตัวเป็น AEC เป็นปัจจัยที่สะท้อน
ศักยภาพการสร้างรายได้ในอนาคตของประชากรในภาค 
เนื่องจากการขยายตัวของการลงทุน จะสร้างปรากฏการณ์
ด้านการจ้างงาน ตั้งแต่แรงงานในภาคการผลิต ปัญญาชน 
นักวิชาการ ตลอดจนผู้บริหารระดับสูง นอกจากนี้ การมี
งานทำและรายได้ที่อาจปรับตัวสูงขึ้นของประชาชนในพื้นที่ 
ซึ่งเป็นบริบทการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจสังคมใน
ระดับภูมิภาคส่งผลให้ภูมิภาคใต้แห่งนี ้เข้าสู ่สังคมเมือง 
(Urbanization)  ซ ึ ่ งจะปร ับ เปล ี ่ ยนส ั งคม  ว ิ ถ ี ช ี วิ ต 
ตลอดจนอัตลักษณ์ด้านการบริโภคของคนในพ้ืนท่ีเป็นอย่าง
มาก รวมถึงการแพร่ขยายของวัฒนธรรมภูมิภาคและโลก 
ทำให้เกิดการเรียนรู้/แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
เกิดการผสมผสานเป็นวัฒนธรรมใหม่ หรือวัฒนธรรมย่อย 
แต่การแพร่ขยายของวัฒนธรรมดังกล่าวผนวกกับการ
พัฒนาไปสู่ความเป็นเมือง ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถี
ชีวิตแบบสังคมชนบทไปเป็นวิถีชีวิตแบบเมือง ความผูกพัน
ทางสังคมจากฐานประเพณีและวัฒนธรรมเริ่มอ่อนแอ และ
มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนลดลง คนรุ่น
ใหม่รับวัฒนธรรมตะวันตก ที ่นิยมการสร้างอัตลักษณ์
ส่วนตัวมากขึ้น ส่งผลต่อวัฒนธรรมที่บ่งบอกความเป็นไทย
เริ่มเสื่อมถอย รวมถึงวิถีชีวิตแบบบริโภคนิยม ส่งผลให้เกิด
การใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ขาดการออม เกิดภาวะหนี้สิน และจาก
การรวมกลุ ่มทางเศรษฐกิจที ่เป็นผลจากบริบทภูมิภาค
อาเซียนและโลก ทำให้เกิดการย้ายถิ่นของแรงงานข้ามชาติ
ทั้งแรงงานท่ีมีฝีมือและไร้ฝีมือ เพื่อทดแทนกำลังแรงงานใน
ประเทศท่ีเป็นสังคมผู้สูงอายุซึ่งการเคลื่อนย้ายแรงงาน อาจ
ทำให้เกิดปัญหา เช่น ความไม่ปลอดภัยจากการย้ายฐานยา
เสพติดมาชายแดน โรคติดต่อ การลักลอบสินค้าหนีภาษี 
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เป็นต้น พร้อมกันนี้ควรแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ตามแนวทางสันติวิธีและการตระหนักใน
คุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
 
2.4.2 ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ ่งแวดล้อม 
และภัยพิบัติ 
 ถึงแม้ว่าทิศทางการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและ
เกษตรกรรมในอนาคตจะใช้เทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื ่อน
การผลิต แต่อย่างไรก็ตามยังมีความจำเป็นต้องวางแผนการ
บริหารจัดการการใช้ทรัพยากรที่เหมาะสมพร้อมกับการ
รักษาและฟื้นฟูทรัพยากรทางธรรมชาติ ซึ่งจากเป้าหมาย
ของการพัฒนาที่ยั่งยืนมีเป้าหมายในการปฏิบัติการอย่าง
เร่งด่วนเพื่อต่อสู่กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ผลกระทบที ่เกิดขึ ้น  การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จาก
มหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน การ
ปกป้องฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่าง
ยั ่งยืน การจัดการป่าไม้และต่อสู้กับการกลายสภาพเป็น
ทะเลทราย หยุดการสูญเสียความหลากหลาบทางชีวภาพ  
ม ุ ่งเน ้นการอนุร ักษ์พ ื ้นที ่ทร ัพยากรชาติไม ่ว่ าจะเป็น
ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรพื้นที่ชุ่มน้ำ ทรัพยากรแร่และ
ทรัพยากรธรณี ทรัพยากรชายฝั่งทะเล ทรัพยากรดินและ
การใช้ที่ดิน ทรัพยากรน้ำ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โดยการควบคุม ป้องกันและขจัดปัญหาภาวะมลพิษอย่าง
น้อยอยู่ในระดับมาตรฐาน กำหนดพื้นที่ควบคุมมลพิษและ
พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวในเขต
เมือง 
  ภาคใต้ เป็นภาคที่มีความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรทางบกและทรัพยากรทางทะเล นอกจากนี้ 
ภาคใต้ย ังเป็นฐานการผลิตพืชเศรษฐกิจที ่สำคัญของ
ประเทศ จำพวกยางพารา และปาล์มน้ำมัน ที ่มีความ
จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรในการผลิตเป็นจำนวนมาก อาทิ 
ทรัพยากรดิน แหล่งน้ำ แรงงานการผลิต การขนส่ง ซึ่ง
ส ่งผลต่อทิศทางการพัฒนาด้านทร ัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม พื้นที่เสี่ยงภัย ดังนั้นการวางระบบป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้เกิดความ
ยั่งยืนในพื้นที่ที่เป็นแหล่งต้นน้ำของภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สงขลา สตูล 
ยะลา และนราธิวาส และพื้นที่ได้รับผลกระทบจากการกัด
เซาะชายฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราชและสงขลา โดยการ
ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการ
บริหารจัดการพื้นที่ป่าต้นน้ำ การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ การสร้างจิตสำนึก
ในการอนุร ักษ์และการฟื ้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างจร ิงจ ัง การบังค ับใช้กฎหมายด้าน
สิ ่งแวดล้อมและผังเมืองอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการ

ควบค ุมก ิ จกรรมบร ิ เวณชายฝ ั ่ งทะเล เพ ื ่ อลดการ
เปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ที่จะส่งผลกระทบต่อการกัดเซาะ
ชายฝั่งในระยะยาว 
  ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศของ
โลกที ่ม ีอย ู ่ เก ือบตลอดเวลา และมีโอกาสกระทบต่อ
สถานการณ์ภัยพิบัต ิทางธรรมชาติของภาคใต้ ได้แก่ 
อุทกภัย วาตภัย ดินโคลนถล่ม สึนามิ การกัดเซาะชายฝั่งมี
ความรุนแรงมากขึ้น  สร้างความเสียหายทั้งต่อเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม ส่งผลต่อความจำเป็นต่อการป้องกัน
และแก้ไขภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และต้องบริหาร
จัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ ซึ่งการกำหนดทิศ
ทางการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้นั้นจะส่งผลต่อการกำหนดการ
ใช้ประโยชน์ท่ีดินสำหรับพ้ืนท่ีเมือง พื้นที่อุตสาหกรรม และ
พื้นที่เกษตรกรรม 
 
2.4.3 ด้านการพัฒนาเมืองและชนบท และการ
ใช้ประโยชน์ที่ดิน 
 1) การพัฒนาเมืองและชนบท 

จากนโยบายประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
และแผนพัฒนาต่างๆ โดยเฉพาะยุทธศาสตร์การพัฒนา
ภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจที่มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนา
สภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลางจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมือง การพัฒนาพื้นที่
เศรษฐกิจชายฝั ่งทะเลตะวันออก พื ้นที ่เศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน ดารเพิ ่มพื ้นที ่ เม ืองเศรษฐกิจ การกระจาย
ศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี  
ส ่ งผลให ้ เก ิดการพ ัฒนาบทบาทและศ ักยภาพเม ือง
ศูนย์กลางหลักและรองที่ตั้งอยู่จากกกิจกรรมทางการค้า 
บริการ และการขนส่งระหว่างประเทศ โดยมีทิศทางการ
พัฒนาเมืองและชนบทจำแนกตามบทบาทของเมืองได้ดังนี้ 
  (1) การพัฒนาเมืองศูนย์กลางหลักของ
จังหวัด ภาคเหนือ ได้แก่ จ ังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย 
พิษณุโลก ภาคตะงันออกเฉียงเหนือ ได ้แก่ จ ังหวัด
นครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี และอุบลราชธานี ภาค
กลาง ได้แก่ จ ังหวัดสระบุร ี ราชบุร ี และเมืองหัวหิน 
(จังหวัดประจวบคีร ีข ันธ์) และภาคใต้  จังหวัดระนอง  
ส ุราษฎร ์ธาน ี  และสงขลา (อ .หาดใหญ ่ )  จะม ีการ
เปลี่ยนแปลงระดับบทบาทจากเดิมที่มีความสำคัญในระดับ
ภาคเป็นระดับระหว่างประเทศ โดยการเพิ่มความหนาแน่น
ในพื้นที่ศูนย์กลางเมืองของจังหวัด โดยเฉพาะเขตเทศบาล
นครและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยรอบ เพื่อรองรับ
การขยายตัวของประชากร และกิจกรรมต่างๆ ทั้งด้านการ
บริหารปกครอง การค้าและการบริการ การคมนาคม 
การศึกษา และการสาธารณสุขของจังหวัด 

(2) การพัฒนาเมืองใหม่บริเวณชายแดน 
ภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดสงขลา และนราธิวาส (ปัจจุบันบริเวณ
ดังกล่าวส่วนใหญ่ได้ถูกจัดตั้งเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
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ในพื้นที่ชายแดน) จะมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วเพื่อรองรับ
กิจกรรมการค้าผ่านแดนและการขนส่งสินค้า จะเกิดการ
พัฒนาที ่อยู ่อาศัยและระบบโครงสร้างด้านสังคม เช่น 
การศึกษา สาธารณสุข เป็นต้น เพื่อรองรับแรงงานทั้งจาก
ภูมิภาคอื่นและประเทศเพื่อนบ้านท่ีจะเข้ามาในจังหวัดมาก
ขึ้น รวมถึงประชากรแฝงที่อาจเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของ
เศรษฐกิจ 
  (3) การพัฒนาเมืองศูนย์กลางรอง จะถูก
พัฒนาเป็นเม ืองที ่ม ีความโดดเด ่นด ้านอุตสาหกรรม
ท่องเที ่ยวและบริการ ส่งผลให้แหล่งท่องเที่ยว และสิ่ง
อำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว จะถูกพัฒนาขึ้นเป็น
จำนวนมาก ทำให้ท้องถิ่นจำเป็นต้องวางแผนรองรับการ
ขยายตัวของเมืองควบคู่ไปด้วยเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้น 
อาทิ การรุกล้ำพื้นที่ป่า พื้นที่เกษตร ปริมาณขยะและสิ่ง
ปฏิกูลที่เพิ่มมากขึ้น ความเพียงพอของบริการพื้นฐาน เป็น
ต้น 
  (4) การพัฒนาเมืองศูนย์กลางที่มีบทบาท
พิเศษ เช่น จังหวัดบุรีรัมย์ที ่เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงกีฬา 
ภูเก็ต เป็นเมืองท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลก เป็นต้น ซึ่ง
ต้องได้รับการพัฒนาด้านโครงสร้างพื ้นฐานที่เหมาะสม
สำหรับกิจกรรมดังกล่าว รวมถึงมาตรการด้านการใช้
ประโยชน์ที ่ดินที ่เหมาะสมไม่กระทบกับลักษณะความ
เป็นอัตลักษณ์ของพื้นที ่
 2) การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

(1) การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน
และสิ่งปลูกสร้าง จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทุกเมือง ทำให้มี
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นที่ฐานเพื่อเชื่อมโยงเส้นทาง
คมนาคมขนส่ง ส่งผลให้มีการขยายตัวของพื้นที่ชุมชนและ
สิ ่งปลูกสร้างในแนวโครงการพื ้นฐานด้านการคมนาคม
ขนส่งหลัก สัดส่วนการเพิ่มขึ ้นมากหรือน้อยขึ้นกับการ
พัฒนาลงทุนด้านอุตสาหกรรมและคลังสินค้า 

(2) การใช ้ประโยชน ์ท ี ่ ด ินประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินค้า จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในกลุ่ม
พื้นที่ท่ีกำหนดให้มีการลงทุน การพัฒนาเพื่ออุตสาหกรรมที่
ปลอดภัยและยั ่งยืน เพื ่อการบริโภคและการส่งออกสู่
ชายแดนของประเทศและนานาชาติ 

(3) การใช ้ประโยชน ์ท ี ่ ด ินประเภท
เกษตรกรรม จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในกลุ่มจังหวัดที่เป็นพื้นที่
ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรกรรม ได้แก่ แหล่งเกษตรแปร
รูป และประมง แหล่งการทำประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
บริเวณชายฝั่งอ่าวไทย  
 
2.4.4 ด้านโครงสร้างพื ้นฐาน และการคมนาคม
ขนส่งและโลจิสติกส์ 
 1) การคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ 
  ผลจากการการพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐาน
และการคมนาคมขนส่งตามกรอบความร่วมมือระหว่าง

ประเทศในอาเซียนและด้วยศักยภาพด้านตำแหน่งที่ตั้งทาง
ภูมิศาสตร์ ทำให้ภาคเหนือมีบทบาทเป็นศูนย์กลางการ
เช่ือมโยงไปยังจีนตอนใต้และเชื่อมต่อไปยังกลุ่มประเทศใน
เอเชียใต้ ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีบทบาทเป็น
ศูนย์กลางการเชื่อมโยงไปยังกลุ่มประเทศในอาเซียนและ
เอเชีย กล่าวคือ อยู่ในแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-
ตะวันตก (East-West Economic Corridor) ซึ่งเป็นแนว
ระเบียงเศรษฐกิจท่ีเชื่อมโยงเมือง เมืองดานัง และท่าเรือน้ำ
ลึกท่ีเป็นประตูการค้าชายฝั่งทะเลของประเทศเวียดนามกับ
เมืองท่ามะละแหม่งของเมียนมา ทำให้ภาคกลางมีบทบาท
เป็นศูนย์กลางการเชื ่อมโยงไปยัง เมียนมาตอนใต้และ
เชื่อมต่อทางทะเลที่ทวาย และภาคใต้มีบทบาทศูนย์กลาง
ด้านโลจิสติกส์ของภูมิภาคและเชื่อมโยงเอเชียใต้ ตะวันออก
กลาง ทวีปยุโรป และทวีปอเมริกา โดยการขนส่งทางน้ำ ทั้ง
ยังเป็นการสร้างโอกาสให้ชายฝั ่งอ่าวไทยตอนล่างเป็น
ศูนย์กลางในกิจกรรมขนส่งทะเลที่มีศักยภาพ 
  เมื่อพิจารณาจากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่ง
มีประเด็นที ่เกี ่ยวข้องในการพัฒนาเรื ่องการเชื ่อมโยง
โครงข่ายไร้รอยต่อ สร้างเส้นทางเขตเศรษฐกิจพิเศษ และ
โครงการลงทุนด้านการคมนาคมขนส่ง จากยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ซึ่งมุ่งเน้นการ
เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ มีการลงทุนโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเกิดขึ ้นจำนวนมาก อาทิ 
โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง โครงการ
ก่อสร้างโครงข่ายทางรถไฟรางคู่ โครงการรถไฟความเร็วสูง 
เพื ่อรองรับโอกาสที่จะสามารถขยายตลาดอุตสาหกรรม 
และการท่องเที่ยว 
 2) สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
  การที่ประเทศไทยเข้าสู่การเป็นประชาคม
อาเซียน และการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในแต่ละภาค
ของประเทศที่มีศักยภาพในด้านการค้าชายแดน ซึ่งเป็น
หนึ่งในการบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ไทยแลนด์ 4.0 จะ
ส่งผลให้ไทยจะเชื่อมโยงกับประชาคมโลกมากยิ่งขึ้น ดังนั้น
ทิศทางการพัฒนาประเทศจึงเร่งพัฒนาความสามารถใน
การแข่งขัน ซึ ่งในช่วง 3 ปีที ่ผ่านมาภาครัฐได้ลงทุนด้าน
โครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขึ้นจำนวนมากในด้านคมนาคมขนส่ง
และด้านพลังงาน เพื่อรองรับความต้องการใช้งานที ่จะ
เพิ่มขึ้นในอนาคต รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่ทำให้
เกิดนวัตกรรมและธุรกิจใหม่ๆ โดยเปิดโอกาสให้เอกชนเข้า
มาร่วมลงทุนในรูปแบบ PPP (Public Private Partnership) 
ระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจมากขึ้น เพื ่อให้ทันต่อการ
ขยายตัวในภาคอุตสาหกรรม ในส่วนสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที ่จำเป็นต้องเร่งพัฒนา ได้แก่ ด้านการ
สื ่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านการศ ึกษา 
เนื่องจากเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อ วิสัยทัศน์ไทย
แลนด์ 4.0 ที่สนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมในประเทศมากข้ึน 
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บทที่ 3 : การติดตามสถานการณ์พ้ืนที่ 
 

 
พื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยนับเป็นพื้นที่ที่มี

ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางธรรมชาติ และ
ผลิตผลทางการเกษตร เป็นแหล่งผลิตพืชเศรษกิจทั้ง
ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ข้าวและผลไม้หลากหลายชนิด 
นอกจากนี้ภาคใต้ยังป็นพื้นที่ที่มีแนวโน้มในการพัฒนาทั้ง
ในระดับภูมิภาคและในระดับประเทศ อันเนื่องมาจาก
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศต่างๆ  

พื้นที่ภาคใต้ครอบคลุม 14 จังหวัด ได้แก่  ชุมพร 
สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง 
ตรัง สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส  
โดยการติตามสถานการณ์พัฒนาพื้นที่ภาคใต้สามารถสรุป
ประเด็นต่างๆ ได้ดังนี้  

 
3.1 ด้านเศรษฐกิจ 
 โครงสร้างเศรษฐกิจภาคใต้ของประเทศไทย ใน
ปี พ.ศ.2558 มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม ณ ราคาประจำปี 
เท่ากับ 1,199,315 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็นภาคการ
ผลิต 3 ส่วน พบว่า ภาคการค้าและบริการมีส่วนแบ่งใน 
Nominal GRP มากที่สุดที่ร้อยละ 57.42 (688,597  ล้าน
บาท) รองลงมา คือ ภาคเกษตรกรรม ร้อยละ 23.79 
(285,325 ล้านบาท) และอุตสาหกรรม ร้อยละ 18.79 
(225,395  ล้านบาท)  
 สำหรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
ในอนุกรมเวลาช่วง 10 ปี ระหว่าง ปี พ.ศ.2548 – 2558 
พบว่า ลำดับของโครงสร ้างทางเศรษฐกิจยังไม ่การ
เปลี่ยนแปลง กล่าวคือ การผลิตในภาคการค้าและบริการ
ยังคงมีส่วนแบ่งใน nominal GRP มากที่สุด เช่นเดียวกับ
การวิเคราะห์ในอนุกรมเวลาช่วง 20 ปี ระหว่างปี พ.ศ.
2538 – 2558 ก็ได้ผลเช่นเดียวกัน ดังนั้น จึงสามารถสรุป
การวิเคราะห์ได้อย่างชัดเจนว่า ภาคการค้าและบริการ
ยังคงเป็นฐานการผลิตขนาดใหญ่ของภาคใต้ 
 เมื่อพิจารณามูลค่าโครงสร้างทางเศรษฐกิจของ
ภาคใต้เปรียบเทียบกับภูมิภาคอื่นในประเทศจะพบว่า
ภาคใต้มีมูลค่าเป็นลำดับที่ 3 จาก 4 ภูมิภาค โดยเป็นรอง
จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและมีมูลค่าสูง
กว่าภาคเหนือของประเทศไทย ทั้งนี้เมื่อพิจารณาในราย
สาขา ภาคเกษตรกรรมภาคใต้จะมีมูลค่ามากที ่สุดเมื่อ
เปรียบเทียบทั้ง 4 ภาค โดยมีมูลค่าประมาณ 285 ,325 
ล้านบาท ซึ่งมากกว่าภูมิภาคอื่นในประเทศ 

 เมื่อพิจารณามูลค่าโครงสร้างทางเศรษฐกิจของ
ภาคใต้ในระดับจังหวัด พบว่า จังหวัดที่มีมูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมมากที่สุด คือ สงขลา โดยมีมูลค่า 234,911 ล้าน
บาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 19.59 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภาค รองลงมา ใน 3 ลำดับแรก ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์
ธานี  (ร้อยละ 15.94) จังหวัดภูเก็ต (ร้อยละ 13.68) และ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช (ร้อยละ 11.57) ตามลำดับ จะ
เห็นได้ว่า จังหวัดอันเป็นที่ตั้งของเมืองหลักของภาค เป็น
จังหวัดที่มีส่วนแบ่งใน nominal GRP ในลำดับแรกๆ ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญเชิงเศรษฐกิจของจังหวัดหลัก
ได้เป็นอย่างดี 
 

 

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

 

ภาคใต้เป็นพื้นที่หนึ่งซึ ่งที ่มีราษฎรประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักและพืชที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว 
ปาล์มน้ำมัน ยางพารา ไม้ผล การประมง และการปศุสัตว์ 
ซึ่งเพาะปลูกมากจนขายเป็นรายได้หลักหรืออาชีพหลัก 
ดังนั้น สินค้าเหล่านี้จึงเป็นสินค้าส่งออกของภาคใต้ที่เป็น
ในรูปสินค้าขั ้นปฐมภูมิ และสินค้าที ่แปรรูปแล้ว เช่น 
ข้าวเปลือก ข้าวสาร น้ำมันปาล์ม ยางแผ่น ยางรมควัน น้ำ
ยางสด สำหรับตลาดของสินค้าเหล่านี้นั้นส่วนใหญ่จะเป็น
แหล ่งหร ือสถานท ี ่สำหร ับการส ่งออกส ินค ้าไปยัง
ต่างประเทศหรือเขตเศรษฐกิจ เช่น จังหวัดสงขลา ภูมิภาค
อ ินโดจ ีน และกร ุงเทพมหานคร เพ ื ่อส ่งแก ่พ ่อค้า
ต่างประเทศอีกทอดหนึ่ง 
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ภาคใต้มีการใช้ที่ดินเพื่อทำการเกษตรในปี พ.ศ.
2558 มีพ ื ้ นท ี ่ เกษตรกรรมส ่วนใหญ ่อย ู ่ ในจ ั งหวัด
สุราษฏร์ธานี รองลงมาคือ จังหวัดนครศรีธรรมราช และ
จังหวัดสงขลา ตามลำดับ ส่วนจังหวัดที่มีพื้นที่เกษตรกรรม
น้อยที่สุด คือ จังหวัดภูเก็ต มีพื้นที่เพียงแค่ 114,876.70 
ไร่ หรือร้อยละ 0.42  

ในปี พ.ศ. 2545 ภาคใต้มีการใช้ที ่ดินเพื่อทำ
การเกษตร ทั้งสิ้นจำนวน 27,851,868.79 ไร่ และพบว่า
การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรกลับลดลงเป็น 27,516,651.15 
ไร่ ในปี พ.ศ.2558 ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนการเปลี่ยนแปลงร้อย
ละ -0.09 ต่อปี จึงกล่าวได้ว่าการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร
ในช่วง 13 ปีที่ผ่านมามีสัดส่วนที่ลดลงเพียงเล็กน้อยส่วน
ระดับจังหวัดที ่มีสัดส่วนการเปลี ่ยนแปลงของการใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรปรับเพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ 
จังหวัดระนอง ร้อยละ 6.41 รองลงมาได้แก่ จังหวัดชุมพร 
และจังหวัดสุราษฏร์ธานี ตามลำดับ ส่วนจังหวัดที่มีการใช้
พื้นที่เพ่ือทำการเกษตรลดลง พบว่า จังหวัดภูเก็ตมีสัดส่วน
ของพื้นที่ทำการเกษตรลดลงมากที่สุด ร้อยละ -2.94 ต่อปี 
รองลงมา ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดพัทลุง 
ตามลำดับ 

การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตร ในภาคใต้
เมื่อปี พ.ศ.2558 พบว่า ส่วนมากเป็นพ้ืนท่ีเพาะปลูกพืชไร่ 
ซึ่งมีพืชที่สำคัญ คือ ปาล์มน้ำมัน รองลงมา เป็นพื้นที่ปลูก
ไม้ผล ไม้ยืนต้น โดยมีพืชที่สำคัญ คือ ยางพารา นาข้าว 
พื้นที่แหล่งน้ำ/ประมง ตามลำดับ  

ในส่วนจำนวนครัวเรือนเกษตรทั้งหมดในภาคใต้ 
จากข้อม ูลช่วงปีเพาะปลูก 2558/2559 ลดลงจากปี
เพาะปลูก 2550/2551 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ -0.25 ต่อปี 
หรือจาก 899,915 ครัวเรือน เป็น 929,075 ครัวเรือน แต่
ขณะเดียวกันขนาดของครัวเรือนเกษตรที่ลักษณะที่เล็กลง 
จากขนาด 4.03 คนต่อครัวเรือน ลดลงเป็น ขนาด 3.89 
คนต่อครัวเรือน คิดเป็นสัดส่วนการเปลี่ยนแปลงร้อยละ -
0.25 ส่วนประชากรเกษตรที่อาศัยอยู่ในช่วงปีเพาะปลูก
พบว่ามีจำนวนเพิ่มขึ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.37 

และข้อม ูลในแง่ของขนาดแรงงาน ซ ึ ่งเป็น
แรงงานที่อยู ่ในช่วงอายุ 15-64 ปี มีขนาดเพิ่มขึ ้นจาก 
2.43 คนต่อครัวเรือนเป็น 2.79 คนต่อครัวเรือนคิดเป็น
สัดส่วนการเปลี่ยนแปลงร้อยละ 1.88 ขณะเดียวกันก็
สอดคล้องกับจำนวนประชากรแรงงานเกษตรที่เพิ่มขึ้น 
2,512,419 ค น  ค ิ ด เ ป ็ นส ั ด ส ่ วน ร ้ อ ยละ  1.13 ซึ่ ง
สถานการณ์แรงงานภาคเกษตรในภาคใต้มีจำนวนแรงงาน
เพิ่มขึ้น แต่ครัวเรือนกลับมีขนาดเล็กลง ทั้งนี้เป็นไปได้ว่า
ประชากรวัยแรงงานในครัวเรือนเกษตรออกไปทำงานนอก
ภาคเกษตรเพิ่มขึ้นและไม่ได้อาศัยอยู่กับครอบครัวเดิม อีก
ทั้งการทำเกษตรได้อาศัยเครื ่องจักรและเทคโนโลยีการ

ผลิตมาใช้ในไร่นามากข้ึน จึงพ่ึงพากำลังแรงงานคนน้อยลง 
ครัวเรือนเกษตรจึงมีขนาดเล็กลง  จากข้อมูลดังกล่าวซึ่ง
ชี ้ให้เห็นว่าสถานการณ์แรงงานภาคเกษตรในภาคใต้มี
จำนวนแรงงานเพิ่มขึ้น แต่ครัวเรือนกลับมีขนาดเล็กลง 
ทั้งนี้เป็นไปได้ว่าประชากรวัยแรงงานในครัวเรือนเกษตร
ออกไปทำงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้นและไม่ได้อาศัยอยู่
กับครอบครัวเดิม อีกทั้งการทำเกษตรได้อาศัยเครื่องจักร
และเทคโนโลยีการผลิตมาใช้ในไร่นามากขึ้น จึงพึ่งพา
กำลังแรงงานคนน้อยลง ครัวเรือนเกษตรจึงมีขนาดเล็กลง 

สำหรับการผลิตภาคอุตสาหกรรม พบว่า ในส่วน
ของสาขาการผลิตด้านอุตสาหกรรมและการเหมืองแร่ 
(GPP) หรือภาคการผลิตขั้นทุติยภูมิ ถือได้ว่าเป็นสาขาการ
ผลิตที่มีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของภาคมากเป็น
ลำดับที่หนึ่ง มีแนวโน้มการเติบโตอยู่อย่างต่อเนื่องในช่วง
ที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าสัดส่วนต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม 
(GPP) จะลดลงก็ตาม ซึ่งในปีพ.ศ. 2543 ภาคการผลิตขั้น
ทุติยภูมิ มีสัดส่วนต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของภาคใต้ 
อยู่ที่ ร้อยละ 34.719 และเพิ่มขึ้นเป็น 35.33  ในปีพ.ศ. 
2553 ก่อนที ่จะลดลงไปเป็นร้อยละ 29.01 ในปีพ.ศ. 
2558 ถึงแม้ว่าสัดส่วนต่อโครงสร้างทางเศรษฐกิจของภาค
ทุติยภูมิมีแนวโน้มลดลงแต่ก็ยังคงมีบทบาทต่อโครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจของภาคใต้ 

และในปีพ.ศ. 2559 ภาคใต้ มีจำนวนโรงงาน
อุตสาหกรรม ทั้งสิ้น 139,821 แห่ง และคิดเป็นร้อยละ 
7.41 ของจำนวนโรงงานทั้งหมดในประเทศไทย  และเมื่อ
พิจารณาถึงจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมในภาคใต้ในช่วงปี
พ.ศ. 2549 – 2559 จะพบว่า จำนวนโรงงานอุตสาหกรรม
ในพื้นที่ภาคใต้ มีอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมี
อัตราการเพิ ่มเฉลี ่ยอยู ่ที ่ร ้อยละ 0.52 ต่อปี นอกจาก
จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่จะมีอัตราการเพิ่มขึ้น
แล้ว ในส่วนของจำนวนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมก็มี
แนวโน้มลดลงเล็กน้อยเช่นเดียวกับจำนวนโรงงาน โดยใน
ปีพ.ศ. 2559 ภาคใต้มีจำนวนแรงงานในภาคอุตสาหกรรม 
ทั้งสิ้น 205,712 คน และมีอัตราลดลงเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 
0.05  ในฃ่วง 10 ปี ที ่ผ่านมา และจำนวนแรงงานในปี  
พ.ศ. 2559 คิดเป็นร้อยละ 5.23 ของจำนวนแรงงาน
ภาคอุตสาหกรรมทั้งหมดในประเทศไทย ส่วนมูลค่าเงิน
ลงทุนในด้านอุตสาหกรรมของภาคใต้ ยังมีแนวโน้มเพิ่ม
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา โดยในช่วงปี
พ.ศ. 2549 – 2559 จำนวนเงินลงทุนด้านอุตสาหกรรม
ของภาคใต้  มีอัตราเพิ่มเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 4.94 ต่อปี โดย
ในปีพ.ศ. 2559 มีมูลค่าเงินลงทุนด้านอุตสาหกรรมอยู่ที่ 
255,100 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.14 ของจำนวนเงิน
ลงทุนด้านอุตสาหกรรมทั้งหมดในประเทศไทย  
  ในส่วนของการกระจายตัวของอุตสาหกรรมใน
ภาคใต้ ในปี พ.ศ.2559 พื้นที่จังหวัดที่เป็นศูนย์กลางหลัก
ของภาคมาแต่เดิมและจังหวัดที่ได้รับการส่งเสริมให้เป็น
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เมืองหลักในภูมิภาคช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 5 เป็นต้นไป จัดเป็นพื้นที่ที่มีการกระจุก
ตัวของโรงงานอุตสาหกรรมอยู่อย่างหนาแน่น ซึ่งเป็นผล
จากการมีสาธารณูปโภค สาธารณูปการ รวมถึงโครงสร้าง
พื ้นฐานเพื ่อสนับสนุนการขยายตัวของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจต่างๆ ส่งผลให้พื ้นที ่ด ังกล่าวข้างต้นมีการ
ขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยจังหวัด
สงขลาเป็นจังหวัดที่มีการกระจุกตัวของจำนวนโรงงาน
มากที ่ส ุด จากการเป็นศูนย ์กลางการปกครอง การ
คมนาคม รวมถึงเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจการค้าในภาคใต้
ตอนล่าง รองลงมาคือ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัด
สุราษฏร์ธานี จังหวัดปัตตานี และจังหวัดชุมพร ตามลำดับ  

ส่วนจังหวัดรอบนอกที ่มีการกระจายตัวของ
โรงงานอุตสาหกรรมอย่างเบาบาง เช่น จังหวัดระนอง 
จังหวัดพังงา จังหวัดยะลา และจังหวัดสตูล เป็นต้น โดย
พื้นที่เหล่านี ้จะเป็นพื้นที่ทำการเกษตร ที่มีบทบาททาง
เศรษฐก ิจด ้านเกษตรกรรมเป ็นสาขาการผล ิตหลัก 
เช่นเดียวกับการใช้เงินทุนในอุตสาหกรรม จังหวัดสงขลา
ยังคงเป็นพื้นที่ที่มีมูลค่าเงินลงทุนมากที่สุด รองลงมาคือ 
จ ังหว ัดนครศร ีธรรมราช และจ ังหว ัดส ุราษฏร์ธานี  
ตามลำดับ  

นอกจากนี้จังหวัดสงขลายังเป็นพื้นที่ที ่ม ีการ
กระจุกตัวของคนงานอุตสาหกรรมมากที ่ส ุด คิดเป็น
สัดส่วนสูงถึงร้อยละ 30.36 ของคนงานทั้งหมดในภาคใต้ 
ซึ่งนับเป็นสัดส่วนที่สูงมากเมื่อเทียบกับพื้นที่จังหวัดอื่นๆ
ของภาค โดยที่จังหวัดตรัง และจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เป็นพื้นที่ที่มีจำนวนการจ้างงานรองลงมาในลำดับที่สอง 
และลำดับที่สาม ส่วนลำดับที่สี ่ และลำดับที่ห้า ได้แก่ 
จังหวัดชุมพร และจังหวัดปัตตานี  
 สำหรับขนาดของโรงงานอุตสาหกรรมในภาคใต้ 
เมื่อพิจารณาจำแนกตามมูลค่าการลงทุน พบว่าส่วนใหญ่
จะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือขนาดเล็กที่มี
เง ินท ุนไม ่ เก ิน 50 ล ้านบาท อย ่างไรก ็ตามโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่แม้ว่าจะมีจำนวนน้อยที่สุด แต่มี
การลงทุนในอุตสาหกรรมสูงสุดกว่าร้อยละ 62.68 ของ
โรงงานอุตสาหกรรมทั ้งหมด แต่หากพิจารณาขนาด
โรงงานจำแนกตามจำนวนแรงงาน พบว่าในปีพ.ศ. 2559 
ภาคใต้มีจำนวนแรงงานในภาคอุตสาหกรรม ทั ้งสิ้น 
190,415 คน  เมื่อพิจารณาตามขนาดจำนวนแรงงานจะ
พบว่าอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ (แรงงานมากกว่า 200 คน) 
จะมีจำนวนมากที่สุดของแรงงานท้ังหมด  
 
 
 

บทบาทและศักยภาพด้านเศรษฐกิจ 
จากการวิเคราะห์ปัจจัยและแนวทางการพัฒนา

ของเศรษฐกิจในภาคใต้จะทำให้เห็นว่าการพัฒนาของ
ภูมิภาคสามารถเป็นไปได้ในหลายลักษณะ ทั้งในรูปแบบที่
ประสบควาสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ ในทางกลับกัน
หากขาดการดำเนินนโยบายที ่ดีย่อมส่งผลต่อภาพการ
พัฒนาของภูมิภาคอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่ตั้งเชิงกายภาพที่
เชื่อมโยงการพัฒนากับประเทศกลุ่มอาเซียน ทั้งประเทศ
ในคาบสมุทรและประเทศหมู ่เกาะเชื ่อมโยงกับ 2 ฝั่ง
มหาสมุทร และพร้อมที่จะพัฒนาท่าเรือเพื่อการขนส่งได้
อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมท้ังมีฐานทรัพยากรที่จำเป็นต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจม ีอย ู ่อย ่างหลากหลาย ทั ้งทาง
กายภาพ มนุษย์ สังคมและวัฒนธรรม เอื้อต่อการพัฒนา
ทางด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และ
การขนส่งอย่างมาก ทั้งยังมีความร่วมมือหระกว่างประเทศ 
แผนและแนวนโยบายภาครัฐที่พร้อมสนับสนุนการพัฒนา
ภาคใต้ด้วย จากลักษณะภูมิประเทศ คุณสมบัติดิน ที่
เหมาะสมในการเพาะปลูกพืชพรรณได้ หลากหลาย
ประเภท  นับตั้งแต่ข้าว  การประมง พืชพลังงาน  พืชสวน
ยืนต้น  ผักผลไม้ ทำให้สามารถผลิตสนิค้าทางการเกษตรที่
ม ีความหลากหลายและปร ิมาณผลผลิตจำนวนมาก  
โดยบร ิ เ วณท ี ่ ปล ู กพ ืชพล ั ง งานแหล ่ งสำค ัญของ 
ภาค เช่น บริเวณเขตต่อเนื่องของจังหวัดกระบี่ จังหวัด
นครศรีธรรมราช จังหวัดตรัง จังหวัดสงขลา และพื้นที่
อื่นๆ ซึ่งกระจายอยู่ตามจังหวัดต่างๆ ทางตอนเหนือของ
ภาคเช่น จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง และตอนล่างในเขต
ชลประทานหรือใกล้กับลำน้ำสำคัญสายต่างๆ  และชายฝั่ง
ทะเล ติดต่อกับทั้งอ่าวไทย และทะเลอันดามันที่ส่งผลให้
พื้นที ่มีศักยภาพในการเพาะเลี ้ยงสัตว์น้ำ การประมง
ชายฝั่ง และการประมงเชิงพาณิชย์ จึงมีความพร้อมด้าน
วัตถุดิบการเกษตรเพื่อรองรับอุตสาหกรรมแปรรูปผลติผล
ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมตอ่เนื่องได้ในอนาคต และ
ม ีสถาบ ันการศ ึกษาทางด ้านเกษตรกรรมและศ ูนย์
ค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับพืชเศรษฐกิจหลักในพื้นที่ เป็นแหล่ง
เรียนรู้และเผยแพร่องค์ความรู้และเทคโนโลยีการเกษตร
แผนใหม่แก่เกษตรกรในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี 

นอกจากนี ้ยังพบกว่าสาขาการผลิตด้าน
อุตสาหกรรมและการเหมืองแร่ (GPP) หรือภาคการผลิต
ขั้นทุติยภูมิ  ถือได้ว่าเป็นสาขาการผลิตที่มีบทบาทสำคัญ
ต่อระบบเศรษฐกิจของภาคมากเป็นลำดับที่หนึ่ง แต่จะมี
แนวโน้มการเติบโตอยู ่อย่างต่อเนื ่องในช่วงที ่ผ ่านมา 
ถึงแม้ว่าสัดส่วนต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) จะ
ลดลงก็ตาม ซึ่งในปี พ.ศ. 2543 ภาคการผลิตขั้นทุติยภูมิ 
มีสัดส่วนต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของภาคใต้ อยู่ที่ร้อย



 

3-4 

ละ 34.719 และเพิ ่มขึ ้นเป็น 35.33  ในปีพ.ศ. 2553 
ก่อนที ่จะลดลงไปเป็นร้อยละ 29.01 ในปีพ.ศ. 2558 
ถึงแม้ว่าสัดส่วนต่อโครงสร้างทางเศรษฐกิจของภาคทุติย
ภูมิมีแนวโน้มลดลงแต่ก็ยังคงมีบทบาทต่อโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจของภาคใต้ และในปีพ.ศ. 2559 ภาคใต้  มี
จำนวนโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งสิ้น 139,821 แห่ง และคิด
เป็นร้อยละ 7.41 ของจำนวนโรงงานทั้งหมดในประเทศ
ไทย  และเมื่อพิจารณาถึงจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมใน
ภาคใต้ในช่วงปีพ.ศ. 2549 – 2559 จะพบว่าจำนวน
โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคใต้ มีอัตราการเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง โดยมีอัตราการเพิ่มเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 0.52 
ต่อปี ในส่วนของจำนวนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมก็มี
แนวโน้มลดลงเล็กน้อยเช่นเดียวกับจำนวนโรงงาน โดยใน
ปีพ.ศ. 2559 ภาคใต้มีจำนวนแรงงานในภาคอุตสาหกรรม 
ทั้งสิ้น 205,712 คน และมีอัตราลดลงเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 
0.05  ในฃ่วง 10 ปี ที ่ผ่านมา และจำนวนแรงงานในปี  
พ.ศ. 2559 คิดเป็นร้อยละ 5.23 ของจำนวนแรงงาน
ภาคอุตสาหกรรมทั้งหมดในประเทศไทย  

การวิเคราะห์กลุ่มอุตสาหกรรมและพื้นที่ที่
มีบทบาทในปัจจุบัน โดยการคัดกรองอุตสาหกรรมที่มี
บทบาทต่อโครงสร้าง (จำนวนโรงงาน เงินลงทุน  แรงม้า
รวม และแรงงานรวม) และ การคัดกรองอุตสาหกรรมที่มี
ศ ักยภาพในการพัฒนาโดยคัดเล ือกอ ุตสาหกรรมที่
สอดคล้องกับแผนในการพัฒนาอุตสาหกรรมและประเทศ 
พบว่า พื้นที่ท่ีมีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมสูง  ได้แก่ พื้นที่
จ ั งหว ัดสงขลา จ ั งหว ัดนครศร ีธรรมราช จ ั งหวัด
สุราษฏร์ธานี และจังหวัดตรัง  พื ้นที่ที ่มีศักยภาพด้าน
อุตสาหกรรมปานกลาง ได้แก่ จังหวัดชุมพร จังหวัดกระบี่ 
จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดภูเก็ต และจังหวัด
พังงา และพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมน้อย ได้แก่ 
พื้นที่จังหวัดพัทลุง จังหวัดนราธิวาส จังหวัดระนอง และ
จังหวัดสตูล  

บทบาทและศ ักยภาพการพ ัฒนาการ
ท่องเที่ยวของพื้นที่ ซึ่งบทบาทที่สำคัญของพื้นที่ภาคใต้ 
คือการเป็นประตูไปสู่อนุภูมิภาคในภาคใต้โดยผ่านความ
ร่วมมือ (IMT-GT) มาเลเซีย อินโดนิเชียและยังรวมถึง
ประเทศส ิงคโปร ์  เช ื ่อมต ่อการท่องเท ี ่ยว (Hub & 
Springboard) ไปยังเมืองสำคัญและแหล่งท่องเที่ยวอนุ
ภูมิภาค การพัฒนาเมืองพรมแดนเป็นจุดพักผ่อนและ
แหล่งบริการที่มีคุณภาพระหว่างการเดินทาง ดังนั้นการ
มุ ่งเน้นสู ่การเป็นศูนย์กลางการท่องเที ่ยวฮาลาลหรื
อเป็นมิตรกับกลุ่มมุสลิม (Halal Tourism หรือ Muslim 
Friendly Tourism) ที่เดินทางท่องเที่ยวที่มีศักยภาพและ
อัตราเติบโตเพิ่มมากขึ้น โดยการมีที่พักท่ีมีสิ่งอำนวยความ

สะดวกชั้นดี มีการบริการผ่อนคลายให้แก่นักท่องเที่ยว
ระหว่างการเดินทางอาทิเช่น สถานบันเทิง สปา และแหล่ง
ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ ที่รองรับรูปแบบและกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวท่ีไม่ขัดกับหลักการของศาสนาอิสลาม เนื่องจาก
ประเทศไทยมีชื่อเสียงในด้านการนวดแผนไทย การดูแล
สุขภาพด้วยสมุนไพร อยู่แล้ว อาหารทะเลและสัตว์น้ำที่มี
คุณภาพสูงในราคาที่เหมาะสม ความหลากหลายของการ
บริการอาหารและเครื่องดื่ม จึงทำให้ภาคใต้มีศักยภาพที่
โดดเด่นเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในอนุภูมิภาคนี้  

ปัญหาและข้อจำกัด พบว่าภาวะเศรษฐกิจโลก
ยังคงขยายตัวในระดับท่ีไม่สูงมากนัก โดยเฉพาะประเทศท่ี
เป็นคู ่ค ้าสำคัญของไทย อีกทั ้งการเปลี ่ยนแปลงเชิง
นโยบายทั้งระดับระหว่างประเทศ และภายในประเทศซึ่ง
มีผลต่อแนวทางการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ จึงเกิดภาวะ
ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจระหว่างจังหวัดหลักและ
จังหวัดอื่นๆ ของภาค นอกจากนี้ยังพบปัญหาความมั่นคง
และภัยคุกคามทางชายแดน เช่น การค้ามนุษย์ การค้า
ของเถื่อน การลักลอบเข้าเมือง และความไม่สงบในพื้นที่
สามจังหวัดชายแดน และแนวโน้มการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
ทำให้ต้องมีการนำเข้าแรงงานจากพื้นที่อื่นๆ เพื่อชดเชย
แรงงานท่ีลดลง ซึ่งต้องมีการเตรียมความพร้อมในแผนการ
พัมนาในอนาคต 

ปัญหาสำคัญภาวะการเปลี่ยนแปลงทาง
ภูมิอากาศอาจะส่งผลต่อการผลิตด้านเกษตรกรรม ซึ่งเป็น
หนึ่งในสาขาการผลิตสำคัญของภาค โดยเฉพาะการผลิต
ภาคเกษตรกรรม อาจทำให้เกิดโรคและศัตรูพืช และต้อง
อาศัยน้ำในการผลิต หากมีการบริหารน้ำจัดการน้ำที่ไม่ดี
พอจะส่งผลกระทบอย่างมาก อีกทั ้งความผันผวนของ
อากาศและอุณหภูมิจะส่งผลกระทบต่อการประมงด้วย 
นอกจากนี้การขาดการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต จาก
งานวิจ ัยหลายครั ้ง พบว่าประสิทธิภาพการผลิตทาง
การเกษตรในประเทศไทยยังต่ำกว่าหลายประเทศ ทั้งนี้
เพราะเกษตรกรส่วนใหญ่ยังนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางการเกษตรมาใช้ยังค่อนข้างน้อย และยังคุ้นเคยกับการ
เพาะปลูกแบบเดิมที่เรียนรู้มา และสภาพถนนหนทางที่ใช้
ในการสัญจรและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรจาก
พื้นที่ห่างไกลจากชุมชน ชำรุดทรุดโทรม ทำให้การขนส่ง
ผลผลิตไม่สะดวก ทั้งนี้ยังส่งผลต่ออุตสาหกรรมต่าๆ ที่เป็น
อุตสาหกรรมเกี่ยวน้องด้วย 

ข้อจำกัดในการพัฒนาการท่องเที่ยวของ
พื้นที่เชิงกายภาพ ได้แก่เรื่องการบุกรุกที่ดินเพื่อนำมาใช้
เพื่อการท่องเที่ยว เช่น การก่อสร้างโรงแรมที่พักขนาด
ใหญ่ เป็นต้น หรือการทุจริตและประพฤติมิชอบท่ีส่งผลตอ่
การใช้ประโยชน์ท่ีดิน ก่อนหน้าน้ียังมีปัญหาจำนานรายได้
ที ่จัดเก็บได้จากนักท่องเที่ยวที่เข้าเยี ่ยมชมอุทยานทาง
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ทะเลที่เมื่อได้รับการแก้ไขทำให้รายได้เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อย
เท่าเมื่อเทียบกับก่อนหน้า ปัจจัยที่สำคัญอีกประการหนึ่ง
ได้แก่ความเปราะบางของพื้นที่การท่องเที่ยวโดยเฉพาะ
แหล่งท่องเที ่ยวทางธรรมชาติบางแห่งพบว่ามีจำนวน
นักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากเกินกว่าขีดความสามารถใน
การรองรับนักท่องเที่ยว (Carrying Capacity) ซึ่งประเทศ
ไทยเองยังไม่มีระบบการจัดการในการจำกัดปริมาณ
นักท่องเที ่ยว การที ่นักท่องเที ่ยวขาดจิตสำนึกในการ
ท่องเที่ยว ส่งผลให้เกิดความเสื่อมโทรมและพังทลายของ
แหล่งท่องเที ่ยว นักท่องเที ่ยวที ่เด ินทางไปยังแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษา
ธรรมชาติแต่ใช ้แหล่งท่องเที ่ยวธรรมชาติเป็นแหล่ง
นันทนาการที่มีจัดการการท่องเที่ยวในรูปแบบเดิม ๆ เช่น
การจัดกิจกรรมบันเทิงคืนพระจันทร์เต็มดวง (Full Moon 
Party) บนเกาะ เน้นการพักผ่อนและสังสรรค์ ส่งผลต่อ
การนำขยะและสิ่งปฏิกูลเข้าไปในแหล่งท่องเที่ยวและขาด
จิตสำนึกในการนำกลับออกมาจากแหล่งท่องเที ่ยว 
นอกจากนี้แหล่งท่องเที่ยวที่มีในปัจจุบันขาดการสร้าง
มูลค่าเพิ่ม เป็นการท่องเที่ยวที่เน้นการชมแหล่งท่องเที่ยว 
ทำให้ไม่สามารถนำรายได้จากการท่องเที่ยวได้มาก การ
เพิ่มมูลค่าของแหล่งท่องเที่ยวผ่านกระบวนการพัฒนา
กิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ สนับสนุนให้เกิด
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักท่องเที่ยวและชุมชนที่เป็นเจ้าของ
แหล่งท่องเที่ยวให้เกิดการเรียนรู้วิถีชีวิตและใช้เวลาใน
แหล่งท่องเที่ยวพัฒนาไปสู่การท่องเที่ยวสร้างสรรค์ ทำให้
ท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยว  และอีกประการ
คือข้อจำกัดในการพัฒนาการท่องเที่ยวของพื้นที่เชิงทุน
มนุษย์ บุคลากรหรือประชาชนท่ีให้บริการการท่องเที่ยวยัง
ขาดองค์ความรู้ด้านภาษาโดยเฉพาะภาษาต่างประเทศ  

แนวโน้มการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
จากการคาดการณ์แนวโน้มการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจของภาคใต้ ผ่านวิเคราะห์แนวโน้มจากข้อมูลใน
อดีต (Trend analysis) ร่วมกับแบบจำลองการเติบโต
ป ร ะ เ ภ ท  Modified exponential growth model  
ในช่วงปี พ.ศ.2560 – 2580 เป็นระยะเวลา 20 ปี พบว่า 
ในปี พ.ศ.2560 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคแบบปริมาณ
ลูกโซ่ มีมูลค่า 821,771  ล้านบาท และขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่องเป็น 1,382,223 ล้านบาท ในปี พ.ศ.2580 ซึ่งมี
อัตราการเติบโตเฉลี่ยที่ร้อยละ 2.63 
 สำหรับการขยายตัวของภาคเกษตรกรรม พบว่า 
แนวโน้มที่เพิ ่มขึ ้นจากมูลค่า 174 ,320  ล้านบาท เป็น 
174,450 ล้านบาท ในช่วงเวลาดังกล่าว โดยมีอัตราการ
เติบโตเฉลี่ยเท่ากับ ร้อยละ 0.004 ส่วนการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรม พบว่า แนวโน้มการขยายตัวจากมูลค่า 
149,920 ล้านบาท เป็น 214,870 ล้านบาท ในช่วงเวลา

ดังกล่าว โดยมีมีอัตราเติบโตเฉลี่ยเท่ากับ ร้อยละ 1.82 
และการขยายตัวของภาคการค้าและบริการ พบว่า 
แนวโน้มการขยายตัวจากมูลค่า 546,648 ล้านบาท เป็น 
1,436,856 ล้านบาท ในช่วงเวลาดังกล่าว โดยมีอัตรา
เติบโตเฉลี ่ยเท่ากับ ร ้อยละ 2.68 จากการวิเคราะห์
ดังกล่าว เห็นได้อย่างชัดเจนว่า ภาคนอกเกษตรกรรม 
โดย เฉพาะภาคอ ุ ตสาหกรรม ย ั งค งม ี ฐ านะ เป็ น
ฐานเศรษฐกิจท่ีสำคัญของภาคใต้ในอนาคต 
 สำหร ับการว ิ เคราะห ์แนวโน ้มรายจ ังหวัด 
ระหว่างปี พ.ศ.2560 – 2580 พบว่า ภูเก็ตยังคงเป็น
จังหวัดที่มีมูลค่า มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดแบบ
ปริมาณลูกโซ่ ที่สูงท่ีสุดของภาคที่  952,906 ล้านบาท ใน
ปี พ.ศ.2580 รองลงมาได้แก่ สุราษฎร์ธานี (301,009  
ล ้านบาท) สงขลา (284,424 ล ้านบาท) และกระบี่  
(162,158 ล้านบาท) ตามลำดับ ส่วนจังหวัดที่มีมูลค่า
ดังกล่าวต่ำที่สุด คือ พัทลุง (21,906 ล้านบาท) และเมื่อ
พิจารณาอัตราการเติบโตเฉลี่ยพบว่า จังหวัดที่มีอัตราการ
เติบโตเฉลี่ยสูงกว่าระดับภาค ได้แก่ ภูเก็ต (ร้อยละ 9.54) 
จังหวัดที่มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ ตรัง (ร้อยละ 
0.26) 
 การพัฒนาด้านเกษตรกรรมจะพบการ
ขยายตัวของพื้นที่ปลูกพืชอาหารและเน้นการทำเกษตร
อินทรีย์ เกษตรปลอดสารเพิ่มขึ ้นเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของตลาดที่หันมาให้ความสำคัญกับสุขภาพและ
อนามัยและความปลอดภัยของอาหารมากยิ่งขึ ้น แปลง
เพาะปลูกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางด้าน
การเกษตรที่ดี (GAP) จะต้องเพิ่มขึ้น การพัฒนาผลิตภัณฑ์
และตราสินค้าที ่ต่อเนื ่อง เพื ่อเพิ ่มมูลค่าผลผลิตและ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าท้องถิ่น  ยกระดับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ แม้จะไม่มีผลผลิตที่ได้รับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
แต่สามารถใช้ตราสินค้าทดแทนได้ โดยการพัฒนาภาค
การเกษตรที ่สอดคล้องกับศักยภาพของภาคใต้ ได้แก่ 
เกษตรอุตสาหกรรมควบคู่ไปกับเกษตรผลิตอาหารเพื่อ
เพิ่มความมั่นคงทางอาหารภายในพื้นที่ ซึ่งการรวมกลุ่ม
ของเกษตรกรเพื่อเพิ่มอำนาจการต่อรองทางการตลาด
และการถ่ายทอด แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยี
การผลิตเป็นความจำเป็นต่อการพัฒนาภาคเกษตรอย่าง
มั่งคงและยั่งยืน โดยเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรสามารถ
พึ่งพาตนเองได้ทั้งด้านการผลิตและการตลาด อีกทั้งจาก
การเต ิบโตของธ ุรก ิจการท่องเท ี ่ยวเป ็นโอกาสทาง
การตลาดที่สำคัญให้เพิ ่มอุปทานผลผลิตพืชอาหารและ
สินค้าอาหารอื่นๆ ควรส่งเสริมการเกษตรที่รองรับความ
ต้องการของตลาดอาหารภายในจังหวัดก่อนเป็นลำดับแรก 

สำหรับทิศทางการลงทุน และแนวทางการ
พัฒนาด้านอุตสาหกรรม เป็นการศึกษาแนวโน้มของ
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กิจกรรมทางเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรมที่จะมีบทบาท 
หรือมีความสำคัญกับพื้นที่ภาคใต้ในอนาคต โดยบริษัทที่
ปรึกษาจะทำการการคัดกรองอุตสาหกรรมเป้าหมายในข้ัน
นี ้พิจารณาจากนโยบายทางด้านอุตสาหกรรมและการ
พัฒนาประเทศ  จากกรอบการพัฒนาในช่วงเวลาต่างๆ ที่
กำหนดให้พื้นที่ภาคใต้มีแนวนโยบายหลักที่จะยกระดับ
เป็นพื ้นที ่ซ ึ ่งได้ร ับการเพิ ่มศักยภาพการแข่งขันด้าน
เศรษฐกิจโดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิต
ด้านการเกษตร  การพัฒนาศักยภาพการประกอบการ
ด้านอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว  
การพัฒนาระบบชลประทานให ้เต ็มศ ักยภาพ  การ
เตร ียมการรองร ับอ ุตสาหกรรมพล ั งงานทดแทน 
(Ethanol) โดยมีโครงการพัฒนาท่ีสำคัญ เช่น แนวคิดการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ เป็นต้น ซึ่ง
แนวคิดดังกล่าวสอดรับกับแนวนโยบายในระดับอื่นๆ ที่
เก ี ่ ยวข ้อง โดยเฉพาะการส ่ ง เสร ิมศ ักยภาพด ้าน
อุตสาหกรรม และการพัฒนาพลังงานทดแทน  

นอกจากนี ้ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการ
ลงทุนของภาครัฐมีแนวคิดที่จะดำเนินการปรับเปลี่ยนทิศ
ทางการส ่งเสร ิมการลงทุน เพ ื ่อสน ับสน ุนการปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจไทย รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้เกิด
การลงทุน (Facilitation) ผ่านสิทธิประโยชน์ Non-tax 
และบริการที่ครบวงจร เพื่อส่งเสริมการลงทุนทั้งในและ
ต่างประเทศ (Inbound & Outbound) รวมทั ้งกระตุ้น
ความสำคัญกับการส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ
มากขึ้น  นอกจากน้ียังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งข ันของธุรก ิจไทยโดยการว ัดผลจากคุณค่าของ
โครงการลงทุน (Outcomes) มีการกำหนด KPI ที่ชัดเจน 
เพื ่อสามารถวัดผลประโยชน์และความคุ ้มค่าของการ
ส่งเสริมการลงทุนได้ โดยมีแนวทางการดำเนินการที่สำคัญ 
คือ ปรับปรุงกฎระเบียบ ลดอุปสรรคในการลงทุน เพื่อ
สร้างบรรยากาศการลงทุนที่ดี ส่งเสริมและประสานงาน
เพื่อพัฒนาบุคลากรรองรับภาคอุตสาหกรรม บูรณาการ
เคร ื ่องมือสนับสนุนของหน่วยงานต่างๆ ในลักษณะ 
Package 

นอกจากน ี ้สำน ักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ยังได้กำหนดกลุ่มอุตสาหกรรมที่
จะส่งเสริมในอนาคต อันประกอบไปด้วย 4 กลุ่มหลัก และ
อุตสาหกรรม 10 Custer สำหรับภาคใต้ ครอบคลุมในทุก
กลุ่มกิจการโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการเกษตรและกิจการ
ที่เกีย่วข้อง อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน และกิจการเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว  

เมื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาพิจารณาควบคู่กับ
นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการในระดับต่างๆ และ
จากผลการจัดลำดับค่าคะแนนของกลุ่มอุตสาหกรรมที่มี

บทบาทในปัจจุบันของพื้นที่ จะพบว่าอุตสาหกรรมที่มีทิศ
ทางการลงทุนและพัฒนาที่เหมาะสม และมีศักยภาพสูง 
ในเช ิงเศรษฐก ิจต ่อภาคใต ้ ในอนาคต ได ้แก ่  กลุ่ม
อุตสาหกรรมอาหาร กลุ ่มอุตสาหกรรมต่อเนื ่องจาก
การเกษตร/ประมง (ผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ำมัน ผลไม้ 
และการประมง เป็นต้น) กลุ ่มอุตสาหกรรมพลังงาน
ทดแทน กลุ่มอุตสาหกรรมโลจสิตกิส์ และบรรจุภัณฑ์ กลุ่ม
อ ุตสาหกรรมยางและผล ิตภ ัณฑ์จากยาง และกลุ่ม
อุตสาหกรรมบริการ (รองรับการท่องเที่ยว/สุขภาพ) 

จากกรอบการพัฒนาในช่วงเวลาต่างๆ ที่
กำหนดให้พื้นที่ภาคใต้มีแนวนโยบายหลักที่จะยกระดับ
เป็นพื ้นที ่ซ ึ ่งได้ร ับการเพิ ่มศักยภาพการแข่งขันด้ าน
เศรษฐกิจโดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิต
ด้านการเกษตร การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้าน
อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว การ
พัฒนาระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพ  การเตรียมการ
รองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) เมื่อนำมา
ว ิ เคราะห ์ควบค ู ่ ไปก ับสถานการณ์ด ้านการพ ัฒนา
อ ุตสาหกรรมในปัจจ ุบ ันอาจแบ่งกล ุ ่มพ ื ้นท ี ่พ ัฒนา
อุตสาหกรรมหลัก ได้ออกเป็น 1) กลุ่มพื้นที่ศูนย์กลาง
อุตสาหกรรมหลักเดิมเหล่านี้ ได้แก่ พื้นที่ที่มีบทบาททั้งใน
แง่ของจำนวนโรงงานอุตสาหกรรม มูลค่าเงินทุน แรงงาน 
และกำลังการผลิต รวมทั้งเป็นที่ตั้งของเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมหรือนิคมอุตสาหกรรม ทำให้มีศักยภาพที่จะ
ต่อยอดด้านการพัฒนาต่อไปในอนาคต เช่น จังหวัดสงขลา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสุราษฏร์ธานี เป็นต้น 2) 
กลุ่มพื้นที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมทั่วไป จะกระจายตัวอยู่ใน
พื้นที่ซึ ่งเป็นแหล่งวัตถุดิบที่สำคัญของภาค โดยเฉพาะ
ผลผลิต เช่น ข้าว ปาล์มน้ำมัน ยางพารา ไม้ผล และสัตว์
น้ำ 3) กลุ่มพื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากระบบ
โครงข่ายคมนาคมขนส่ง และโลจิสติกส์ อาทิ เช่น พื้นที่ซึ่ง
เป็นที่ตั้งของโครงการพัฒนาด้านโครงข่ายคมนาคม เช่น 
พื้นที่จังหวัดสงขลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดกระบี่ 
และจังหวัดสตูล เป็นต้น  4)กลุ่มพื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ ได้แก่ ระยะที่ 1 ต.สำนักขาม 
อ.สะเดา จังหวัดสงขลา อยู่ติดกับถนนกาญจนวนิช สำหรับ
ประกอบอุตสาหกรรมบริการ Logistics และพาณิชยกรรม 
1,095 ไร่ และระยะที่ 2 5 ตำบล 5 อำเภอ ใน อ.สุไหงโก-
ลก อ.ตากใบ อ.แว้ง อ.ยี ่งอ อ.เมือง นราธิวาส จังหวัด
นราธิวาส 

สำหรับแนวโน้มในมิติการท่องเที่ยวคือ การ
มุ่งเน้นและชูจุดประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในด้านอู่อารย
ธรรมของประเทศและของภูมิภาค ในด้านการเป็นดินแดน
ที่เก่าแก่ของคาบสมุทรมลายู ก่อกำเนิดอารยธรรมและ
ว ัฒนธรรมที ่หลากหลาย ม ีหล ักฐานทางโบราณคดี
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หลงเหลืออยู่เป็นจำนวนมาก ทั้งโบราณสถานดั้งเดิม ย่าน
การค้าและเมืองท่าร ่วมสมัยที ่ได ้ร ับอิทธิพลทั ้งจาก
ตะวันออกและตัวตกที ่เรียกว่าชิโน-โปรตุเกส (Chino-
Portuguese) ทั ้งภาคใต้ฝั ่งตะวันตกและตะวันออก วิถี
การดำเนินชีวิตที่น่าสนใจทั้งวิถีการค้า วิถีเกษตร โดยการ
พัฒนาโครงสร้างพื ้นฐาน สิ ่งอำนวยความสะดวกและ
บริการ การจัดการด้านมาตรฐานแห่งชาติที่มีเครื่องหมาย
รับรอง การเช่ือมโยงเส้นทางท่องเที่ยวไปยังประเทศเพื่อน
บ้าน และเป็นเมืองที่ส่งเสริมการเชื่อมโยงสู่ประเทศเพื่อน
บ้านให้เกิดการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาค และการพัฒนา
ตามโรดแมปท่องเที่ยวแห่งชาติ  

 
การติดตามสถานการณ์เปรียบเทียบด้าน

เศรษฐกิจกับผังภาค 2600 
 ผังภาคใต้ 2600 ได้ดำเนินการจัดทำตั้งแต่ พ.ศ. 
2550 โดยมุ ่งเน้นให้เป็นผังแม่บทการพัฒนาพื ้นที ่เชิง
กายภาพ ที่บูรณาการในสาขาต่างๆ อย่างเป็นองค์รวม เพื่อ
ใช้เป็นกรอบนโยบายและทิศทางการพัฒนาพื ้นที ่ให้กับ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ซึ่งกระบวนการวางผังภาคคำนึงถึง
ศักยภาพ โอกาสการพัฒนาพื้นที่ และสอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชน เพื ่อนำไปกำหนดวิสัยทิศน์และ
นโยบายการพัฒนาพื้นที่ อันจะนำไปสู่การพัฒนาเมืองและ
ชนบทอย่างสมดุลและยั่งยืน ทั้งนี ้ผังภาคที่วางไว้ได้วาง
ระยะเวลาในการพัฒนาถึง 50 ปี และมีการแบ่งระยะการ
พัฒนาไว ้ จากระยะเวลาที ่ผ ่านมาได ้เก ิดมาตรการ
เปลี่ยนแปลงที่สำคัญหลายประการ ทั้งปัจจัยสถานการณ์
ภายนอกและภายใน อาทิเช่น ระบบเศรษฐกิจโลก กรอบ
กติกาความร่วมมือระหว่างประเทศ การเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซ ียน ย ุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษและสังคมแห่งชาติ การลงทุนพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ของประเทศ การพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ การเจริญเติบโตของเมืองในภูมิภาค เป็น
ต้น ปัจจัยการพัฒนาต่างๆ จากอดีตจนถึงปัจจจุบัน ได้
ส่งผลให้สภาพการณ์การพัฒนาพื้นที่เปลี่ยนแปลงไปใน
หลายด้าน 
 การติดตามด้านเป้าหมาย 

เป้าหมาย : ผลิตภัณฑ์มวลรวม 
ผลิตภัณฑ์มวลรวม พ.ศ.2555 เท่ากับ 437,009 

ล้านบาท ซึ่งไม่สอดคล้องกับเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ โดย 
Nominal GRP :1,162,921 ล้านบาท และ GRP CVMs : 
725,839  ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ เนื่องจากมี
กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ ซึ่งเอื้อต่อกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ และส่งผลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมให้มีมูลค่า
สูงขึ้น และอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีเพิ่มขึ้น 

ผลิตภัณฑ์มวลรวม ภาคเกษตรกรรม พ.ศ.2555 
เท่ากับ 122,587 ล้านบาท ซึ่งไม่สอดคล้องโดย Nominal 
GRP : 361,816  ล้านบาท และ GRP CVMs : 169,687  
ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ เนื่องจากการส่งเสริม
นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านเกษตรกรรม ซึ่งส่งผลต่อ
คุณภาพการผลิต ทั้งปริมาณและมูลค่าทางเศรษฐกิจที่
เพิ่มขึ้น 

ผลิตภัณฑ์มวลรวม ภาคอุตสาหกรรม พ.ศ.2555 
เท่ากับ 114,305 ล้านบาท ซึ่งไม่สอดคล้อง โดย Nominal 
GRP : 221,390 ล้านบาท และ GRP CVMs : 137,324  
ล้านบาท (โดยประมาณ) ซึ ่งส ูงกว่าเป้าหมายที ่ตั ้งไว้ 
เนื่องจากการการส่งเสริมการผลิตด้านอุตสาหกรรม การ
ส่งเสริมการลงทุน การสนับสนุนคลัสเตอร์การผลิตด้าน
อ ุตสาหกรรม และเขตส ่งเสร ิม/เขตประกอบการ
อุตสาหกรรมต่างๆ 

ผลิตภัณฑ์มวลรวม ภาคการค้าและบริการ พ.ศ.
2555 เท่ากับ 200,118 ล้านบาท ไม่สอดคล้อง โดย 
Nominal GRP : 579,714 ล้านบาท และGRP CVMs : 
440,780  ล้านบาท (โดยประมาณ) ซึ่งสูงกว่าเป้าหมาย
ที่ตั ้งไว้ เนื ่องจากการพัฒนาด้านการค้าและบริการ ซึ่ง
ส่งผลต่อการเพิ่มมูลค่าการผลิต  

เป้าหมาย : การจ้างงานในภาคเกษตรกรรม  
ในปีพ.ศ. 2555 อยู่ที่ 2,320,000 คน พบว่าไม่

สอดคล้องกับเป้าหมาย เนื่องจากในปัจจุบันมีแรงงานภาค
เกษตรกรรมอยู่ที่ 2,512,419 คน ซึ่งจำนวนแรงงานภาค
เกษตรกรรมในภาคใต้ในช่วง 8 ปี (พ.ศ. 2550-2558) 
เติบโตเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 1.13 ต่อปี  โดยแนวโน้มการจ้าง
งานในภาคเกษตรกรรมของภาคใต้ จะมีแนวโน้มลด
จำนวนลงเนื่องจากการการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจของภาคใต้จากภาคเกษตรกรรมไปสู่กิจกรรรม
ทางเศรษฐกิจนอกภาคเกษตรมากขึ้นทั้งในเขตชนบทและ
เข้าสู่เมืองใหญ่ 

เป้าหมาย : พื้นที่เกษตรกรรม 
ภาคใต้มีพื้นที่เกษตรกรรม ซึ่งมีความเหมาะสม

แก่การเกษตรอยู่ถึงร้อยละ 65 ของพื้นที่ภาค แต่ก็มีการใช้
ประโยชน์เป็นพื้นที่ถือครองทำการเกษตรเพียงร้อยละ 43 
ส่วนใหญ่ใช้ในการเพาะปลูกยางพารา รองลงมาได้แก่ ข้าว 
ปาล์มน้ำมัน กาแฟพันธุ์โรบัสต้า และไม้ผล 

เป้าหมาย : การจ้างงานในภาคอุตสาหกรรม 
เป้าหมายการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรม ในปี

พ.ศ. 2555 อย ู ่ท ี ่  473,600 คน ซ ึ ่ งไม ่สอดคล้องกับ
เป้าหมาย เนื ่องจากในปัจจุบันมีแรงงานอยู่ที่ 205,712 
คน โดยจำนวนการจ้างงานอุตสาหกรรมในภาคใต้ในช่วง 
10 ปี (พ.ศ. 2549-2559 เติบโตเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 0.05 
ต่อปี  แนวโน้มการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมของภาคใต้
ในพื้นที่ที่เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม เช่น จังหวัดสงขลา 
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สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช จะมีแนวโน้มลดจำนวนลง
เนื่องจากการปรับเปลี่ยนไปใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยี
เข้ามาแทนท่ีแรงงาน 

เป้าหมาย : พื้นที่อุตสาหกรรม แบ่งออกเป็น 
- อุตสาหกรรมบริการชุมชน กำหนดให้มีพื้นที่

ส่งเสริมอุตสาหกรรมในทุกอำเภอเมืองของทุกจังหวัด 
- อุตสาหกรรมยางพารา กำหนดให้มีพื ้นที่

ส ่ ง เสร ิมอ ุตสาหกรรมยางพาราในจ ั งหว ัดสงขลา 
นครศรีธรรมราช ตรัง และสตูล 

- อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน กำหนดให้มีพื้นที่
ส่งเสริมอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันในจังหวัดกระบี่ และสุ
ราษฎร์ธาน ี

- อุตสาหกรรมอาหารฮาลาล กำหนดให้มี
พื้นที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลในจังหวัดสงขลา 
สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส 

- อุตสาหกรรมประมง กำหนดให้ม ีพ ื ้นที่
ส่งเสริมอุตสาหกรรมประมงครบวงจรในจังหวัดสงขลา 
ระนอง และปัตตานี 

- อุตสาหกรรมแปรรูปผลไม้ กำหนดให้มพีื้นท่ี
ส ่ ง เ ส ร ิ ม อ ุ ต ส าหกร รมแปร ร ู ปผล ไม ้ ใ นจ ั งห วั ด 
สุราษฎร์ธานี และชุมพร 

พบว่ามีความสอดคล้องกับภาพรวมในแง่ของ
ศักยภาพทางวัตถุดิบเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมใน
ภาพรวมของพื้นที่ อันเนื่องมาจากอุตสาหกรรมในภาคใต้
ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
ขั้นต้น ที่กระจายอยู่ทั่วไปในแหล่งวัตถุดิบและมีขนาดไม่
ใหญ่นัก การที่ภาคใต้มีพื้นที่เชื่อมต่อกับทะเลทั้งในด้าน
ทะเลจีนใต้และทะเลอันดามันจ ึงน ับเป็นแหล่งที ่ตั้ง
อุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกท้ังที่ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น หรือ
นำเข้าวัตถุดิบเข้ามาจากภายนอก 

เป้าหมาย : สะพานเศรษฐกิจ แบ่งเป็น 
- สะพานเศรษฐกิจตอนบน : ระนอง-ชุมพร 

เป็นแกนการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจเชื่อมโยงกับพื้นที่ภาค
กลางตอนล่าง ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรขีนัธ์ 
ต่อเนื ่องมายังจังหวัดชุมพร ระนอง และเกาะสมุย การ
พัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณมุ่งเน้นการพัฒนาเป็นแหล่งประมงและ
และอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร 

- สะพานเศรษฐกิจด้านพลังงาน : พังงา-สุ
ราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช เป็นแกนการพัฒนาตาม
นโยบายการพัฒนาสะพานเศรษฐกิจ (Land Bridge) ซึ่ง
การพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่น้ีจะมุ่งเน้นอุตสาหกรรมที่
ใช้ฐานจากทรัพยากรก๊าซธรรมชาติท ี ่ม ีอยู ่ท ี ่จ ังหวัด
นครศรีธรรมราช เช่น อุตสาหกรรมปิโตรเคมี เหล็ก 
อาหาร และแปรรูปการเกษตร 

- สะพานเศรษฐกิจตอนล่าง : สงขลา-สตูล-
ปีนัง เป็นแกนการพัฒนาพื ้นที ่เศรษฐกิจเชื ่อมโยงกับ
ประเทศมาเลเซีย สนับสนุนการพัฒนาตามโครงการความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจ IMT-GT เพื ่อการพัฒนาภาคใต้สู่
ความเป็นศูนย์กลางและประตูทางการค้า เน้นการพัฒนา
อุตสาหกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรมฮาลาล 

มีความสอดคล้องกับภาพรวมในแง่ของนโยบาย
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากความไม่แน่นอนของ
นโยบายจากภาครัฐและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ดำเนินโครงการจึงทำให้มีการชะลอโครงการ โครงการ
บางส่วนถูกบรรจุไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พื ้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558-2565  
เช่น ข้อ 1) แผนงานการพัฒนาโครงข่ายรถไฟระหว่าง
เมือง ข้อ 3) แผนงานการเพิ่มขีดความสามารถทางหลวง
เพื ่อเชื ่อมโยงฐานการผลิตที ่สำคัญของประเทศและ
เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน และข้อ 4) แผนงานการ
พัฒนาโครงข่ายการขนส่งทางน้ำ โดยมีโครงการที่สำคัญ 
อาทิเช่น โครงการท่าเรือน้ำลึกชุมพร เป็นต้น 

การต ิ ดตามด ้ านน โยบาย  การต ิ ดตาม
สถานการณ์เปรียบเทียบกับนโยบายของผังภาคใต้ พ.ศ.
2600 สามารถสรุปได้ดังนี้ 

นโยบาย : การพัฒนาพ้ืนท่ีสะพานเศรษฐกิจ
เชื่อมโยงอ่าวไทย และอันดามัน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสะพานเศรษฐกิจเป็นแนว
ทางการเชื่อมโยงพื้นที่ระหว่างสองชายฝั่งทะเล โดยอาศัย
ความได้เปรียบด้านที่ตั้งของภาคที่มีศักยภาพในการพัฒนา
ภาคสู่การเป็นประตูสู่ภูมิภาค ซึ่งการกำหนดพื้นที่เพื่อการ
พัฒนาสะพานเศรษฐกิจ แบ่งเป็น 3 แกน ประกอบด้วย 

(1) สะพานเศรษฐกิจตอนบน: ระนอง-ชุมพร 
เป็นแกนการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจเชื่อมโยงกับพื้นที่ภาค
กลางตอนล่าง ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรขีนัธ์ 
ต่อเนื่องมายังจังหวัดชุมพร ระนอง และเกาะสมุย  

(2) สะพานเศรษฐกิจด้านพลังงาน: พังงา-สุ
ราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราชเป็นแกนการพัฒนาตาม
นโยบายการพัฒนาสะพานเศรษฐกิจ (Land Bridge)  

(3) สะพานเศรษฐกิจตอนล่าง: สงขลา-สตูล-
ปีนัง เป็นแกนการพัฒนาพื ้นที ่เศรษฐกิจเชื ่อมโยงกับ
ประเทศมาเลเซีย สนับสนุนการพัฒนาตามโครงการความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจ IMT-GT เพื ่อการพัฒนาภาคใต้สู่
ความเป็นศูนย์กลางและประตูทางการค้า (Gateway)  

มีความสอดคล้องกับภาพรวมในแง่ของนโยบาย
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากความไม่แน่นอนของ
นโยบายจากภาครัฐและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ดำเนินโครงการจึงทำให้มีการชะลอโครงการ โครงการ
บางส่วนถูกบรรจุไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558-2565 เช่น 
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แผนงานการพัฒนาโครงข่ายรถไฟระหว่างเมือง แผนงาน
การเพิ่มขีดความสามารถทางหลวงเพื่อเชื่อมโยงฐานการ
ผลิตที่สำคัญของประเทศและเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อน
บ้าน แผนงานการพัฒนาโครงข่ายการขนส่งทางน้ำ โดยมี
โครงการที่สำคัญ อาทิเช่น โครงการท่าเรือน้ำลึกชุมพร 
เป็นต้น 

นโยบาย : การปรับปรุงและฟื้นฟูพ้ืนทีเ่กษตรกรรม 
เน้นรักษาพ้ืนท่ีเกษตรกรรมไว้เพื่อเป็นแหล่งผลิต

อาหารสำหรับประชาชนภายในภาพ และยังคงมีพื ้นที่
บางส่วนที่มีความอุดมสมบูรณ์ในระดับปานกลางหรืออยู่
นอกพื้นที่ชลประทาน ทำให้ต้องมีการลงทุนในการพัฒนา
ที่ดินสูงขึ้น สอดคล้องกับลักษณะทั่วไปทั้งในแง่กายภาพ 
คุณสมบัติดิน ชนิด ประเภท ของพืชเศรษฐกิจในพ้ืนท่ี เช่น 
ข้าว ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ไม้ผล และการประมง เป็นต้น 

ปัญหา/อุปสรรค ด ้านเกษตรกรรมในพื ้นที่
ภาคใต ้ ได ้แก่  ป ัญหาคุณภาพมาตรฐานของผลผลิต 
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ การบริหาร
จัดการปริมาณผลผลิตที่ไม่แน่นอน และความผันผวนของ
ราคาผลผลิตภาคการเกษตร (ปาล์มน้ำมัน ,ยางพารา) 
ส่งผลกระทบต่อรายได้ประชากร 

ข ้อเสนอแนะในการปร ับปร ุงนโยบายด้าน
เกษตรกรรม ได้แก่ ปรับปรุงและพัฒนาระบบชลประทาน
ในพื้นที่ นำเทคโนโลยีชั้นสูงและนวัตกรรมทางการเกษตร
มาใช้ให้แพร่หลายในกลุ่มเกษตรกร ปรับปรุงและแก้ไข
ปัญหาความเสื ่อมโทรมของทรัพยากรต้นทุน และการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และตราสินค้าที่ต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มมูลค่า
ผลผล ิตและเผยแพร ่ประชาส ัมพ ันธ ์ส ินค ้าท ้องถิ่น  
ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ แม้จะไม่มีผลผลิตที่ได้รับสิ่ง
บ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ 

นโยบาย : การพัฒนาโครงข่ายตลาดกลาง 
สินค้าเกษตร 

การพัฒนาโครงข่ายตลาดกลางสินค้าเกษตร จะ
ช่วยในการสนับสนุนการพัฒนาทางการเกษตรในแง่ของ
การทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตหรือพ่อค้าส่ง
กับผู้ส่งออก ในลักษณะของการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ 
(One Stop Service : OSS) และมีบริการที่จำเป็น ได้แก่ 
การบริการด้านการซื้อขาย การบริการคัดแยกและบรรจุ
ผลิตภัณฑ์ การตรวจสอบคุณภาพ การขนส่งเพื ่อการ
ส่งออก การบริการข้อมูลข่าวสารการผลิตและการตลาด 
และอื่นๆ ที่จำเป็น พบว่าสอดคล้องและเป็นองค์ประกอบ
หนึ่งของนโยบายการพัฒนาพื้นท่ีในระดับต่างๆ เช่น พื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษ นโยบายต่างๆ เอื ้อต่อการขยายตัว
ของภาค 

นโยบาย :การพัฒนาการปศุสตัว์ระดบัฟารม์ของภาค 
การปศุสัตว์ของภาคใต้แม้จะมีความสำคัญไม่

มากนักในระดับประเทศ โดยที ่ในปัจจุบันพื ้นที ่เล ี ้ยง 
ปศุสัตว์ที ่สำคัญของภาค คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
สงขลา สุราษฎร์ธานี และปัตตานี ส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยง
โค กระบือ แพะและแกะ ซึ่งการเลี ้ยงส่วนใหญ่ยังไม่ได้
มาตรฐาน แต่แนวโน้มในอนาคต การเลี ้ยงปศุสัตว์ใน
ภาคใต้สามารถส่งเสริมเป็นอาชีพเสริมและอาชีพหลักได้
อีกมาก เนื่องจากยังมีแหล่งอาหารที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ เช่น 
หญ้าจากสวนยางพารา ปาล์มน้ำมัน สวนมะพร้าว สวน
ผลไม้นอกจากนั้นยังมีเศษพืช เช่น ฟางข้าว ซึ่งยังไม่ได้ใช้
ประโยชน์อย่างเต็มที ่ เฉพาะพื ้นที ่เกษตรกรรมต่างๆ 
นโยบายนี้สอดคล้องและเป็นองค์ประกอบหนึ ่งของ
นโยบายการพัฒนาพื ้นที่ในระดับต่างๆ เช่น พื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน และบทบาทของกลุ ่มจังหวัด
โดยเฉพาะภาคใต้ชายแดน (สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา 
นราธิวาส) ที่เน้นบทบาทด้านอาหารฮาลาล ที่จะต้องใช้
ปศุสัตว์เป็นวัตถุดิบในการผลิต 

 
นโยบาย : การพัฒนาพื ้นที ่อ ุตสาหกรรมให้

สอดคล้องกับศักยภาพการผลิต 
- พื้นที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมยาง เช่น ทำถุงมือ

ทั่วไป ถุงมือทางการแพทย์ ถุงยางอนามัย เป็นต้น พื้นที่
เป้าหมายของกลุ่มอุตสาหกรรมเมืองยาง ได้แก่ สงขลา 
นครศรีธรรมราช ตรัง และสตูล 

- พื ้นที ่ส ่งเสริมอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน 
ภาคใต้เป็นฐานการผลิตและวิจัยพลังงานทดแทนจาก
ปาล์มน้ำมันในอนาคต ซึ่งโรงงานอุตสาหกรรมที่เหมาะสม 
ได้แก่ (1) โรงงานผลิตไบโอดีเซล และ (2) โรงงานสกัด
ปาล์มน้ำมัน พื้นที่เป้าหมายของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน 
ได้แก่ กระบี่ สุราษฎร์ธานี 

- พื ้นที ่ส ่งเสร ิมอุตสาหกรรมประมง การ
พ ัฒนาอ ุตสาหกรรมประมงเป ็นส ่วนสำค ัญในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาภาคในการก้าวเข้าสู่การเป็นแหล่ง
ผล ิตอาหารท ี ่สำค ัญของโลก พ ื ้นท ี ่ เป ้าหมายของ
อุตสาหกรรมประมง ได้แก่ สงขลา ระนอง และปัตตานี 

- พื้นที ่ส ่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล 
พื ้นที ่เป้าหมายของอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ได้แก่ 
สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส 

- พื้นที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปผลไม้ โดย
ผลไม้ที่ผลิตได้ที่สำคัญของภาคใต้ ได้แก่ กาแฟ และไม้ผล
อื่นๆ เช่น ทุเรียน เงาะ ส้ม มังคุด ลางสาด สับปะรด พื้นที่
เป้าหมายของอุตสาหกรรมแปรรูปผลไม้ ได้แก่ สุราษฎร์
ธานี และชุมพร 
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- การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดใหญ่หรือ
อ ุตสาหกรรมเพ ื ่อการส ่งออก พ ื ้นท ี ่ เป ้าหมายของ
อุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก ประกอบด้วย สงขลา โดย
อุตสาหกรรมมี 2 ประเภท คือ  

(1) อุตสาหกรรมที่นำก๊าซธรรมชาติไปใช้
โดยตรง เช่น เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรม
ผลิตพลังงาน เช่น โรงไฟฟ้า 

(2) อุตสาหกรรมที่นำก๊าซธรรมชาติไปเปน็
เชื้อเพลิงโดยตรงและโดยอ้อม เช่น เป็นเช้ือเพลิงในระบบ
หม้อไอน้ำ เป็นเชื้อเพลิงโดยตรงในกระบวนการผลิตที่ใช้
ความร้อนที่สะอาด เช่น อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง(เช่น 
ถุงมือยาง การอบแห้ง) 

- การพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรม
ที่ควรส่งเสริมที่พ้ืนท่ีภาคใต้ คือ โรงงานอุตสาหกรรมเหล็ก
ขั้นต้น (โรงถลุงเหล็ก) พื้นที่เป้าหมายของอุตสาหกรรม
เหล็ก ได้แก่ จังหวัดชุมพร 

มีความสอดคล้องในแง่ของทิศทางการเติบโต
ของอุตสาหกรรมที่ใช้วัตถุดิบในพื้นที่ ทั้งวัตถุดิบจากพืช 
และปศุสัตว์ และการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม
ประเภทต่างๆ ในพื้นที่ และในแง่นโยบายและทิศทางการ
พัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่สำหรับการ
พัฒนาโครงการขนาดใหญ่ พบว่า เน ื ่องจากความไม่
แน่นอนของนโยบายจากภาครัฐและผลกระทบที ่อาจ
เกิดขึ ้นจากการดำเนินโครงการจึงทำให้มีการชะลอ
โครงการ 

นโยบาย : การพัฒนาแหล ่งท ่องเท ี ่ยวที ่มี
ศักยภาพในเชิงกลุ่มพื้นที ่

เพื่อให้การพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวมีความชัดเจน 
จำเป็นต้องกำหนดพื้นที่ท่องเที่ยวออกเป็นกลุ่ม ได้เป็น 2 
กลุ่ม คือ 

1) พื้นที่ท่องเที่ยวหลัก 
- กลุ่มพื้นที่อันดามัน (ภูเก็ต-พังงา-กระบี่) 

เป็นพื้นที่ศูนย์กลางท่องเที่ยวทางทะเลอันดามัน โดยภูเก็ต
เป็นพื้นที่ท่องเที่ยว ทางทะเลระดับโลก พังงาเป็นพื้นที่
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลระดับโลก และกระบี่เป็นพื้นที่
ท ่องเที ่ยวทางทะเลแบบธรรมชาติท ี ่ม ีค ุณภาพและ
มาตรฐาน 

- กลุ่มพื้นที่สมุย/สุราษฎร์ธานี เป็นพื้นที่
ศนูย์กลางท่องเที่ยวทางทะเลอ่าวไทย 

- กลุ่มพื้นที่หาดใหญ่และพื้นที่ใกล้เคียง
เป็นชุมทางและศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่เกี่ยวเนื่องกับ
การลงทุน 

2) พื้นที่ท่องเที่ยวรองและพื้นที่ท่องเที่ยวตาม
ศักยภาพ 

- กลุ ่มพื ้นที ่ช ุมพร-ระนอง เป็นพื ้นที่
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับพื้นที่การท่องเที่ยวภาคกลาง
ตอนล่าง (เพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์) โดยจังหวัดชุมพรมี
บทบาททางด้านการท่องเที ่ยวธรรมชาติ ภูเขา ป่าไม้ 
อ ุทยานและชายฝ ั ่ งทะเล เช ื ่ อมโยงพ ื ้ นท ี ่ จ ั งหวัด
ประจวบคีร ีข ันธ์และเกาะสมุย ส่วนจังหวัดระนองมี
บทบาททางด้านการท่องเที ่ยวเชิงสุขภาพ วารีบำบัด 
และสปาจากน้ำแร่ร้อน ระดับสากล 

- กลุ่มพื้นที่ตรัง-สตูล เป็นพื้นที่ท่ีมีบทบาท
ทางด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล 

- กลุ ่มพื ้นที ่ท ่องเที ่ยวประวัต ิศาสตร์
วัฒนธรรม ในพื ้นที ่อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดปัตตานี-ยะลา 

- กล ุ ่มพ ื ้นท ี ่ท ่องเท ี ่ยวเช ิงท่ องเท ี ่ยว
ธรรมชาติและเชิงนิเวศเขื่อนรัชชประภา ทะเลสาบสงขลา 
บ้านคีรีวงศ์ ป่าพรุโต๊ะแดง 

บทบาทและนโยบายการพ ัฒนาด ้ านการ
ท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ภาคใต้ มุ่งเน้นการพัฒนาโดยการจัด
กลุ่มตามภาพรวมกลุ่มจังหวัด ซึ่งเป็นการพัฒนาเพื่อให้
เกิดความสอดคล้องและเป็นการพัฒนาที่รวดเร็วแต่เมื่อ
มองภาพรวมการพัฒนาในระดับภาคไม่สอดคล้องกัน 
เนื ่องจากบทบาทการพัฒนาที ่ม ีการเปลี ่ยนแปลงไป
บางส่วน การตั ้งเขตพัฒนาการท่องเที ่ยว ได้แก่เขต
พัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน และบางส่วนของภาคใต้อยู่
ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันตก และอาจ
มีการประกาศเขตพัฒนาการท่องเที่ยวหมู่เกาะสุราษฎร์
ธานีในอนาคต 

นโยบาย : การพัฒนาเมืองศูนย์กลางบริการ
ทางการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

ได ้กำหนดเม ืองศ ูนย ์กลางบร ิการทางการ
ท่องเที่ยว ดังนี ้

1) ศูนย์กลางบริการท่องเที่ยวหลัก ได้แก่ 
- หาดใหญ่-สงขลา เป็นศูนย์กลางทาง

ตอนล่างของภาค เป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับ
นานาชาติที ่สามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับประเทศ
มาเลเซียหรือพื้นที่อื่นๆ ด้วยการเดินทางทางบกทางรถไฟ 
และทางอากาศ มีความพร้อมในการบริการการท่องเที่ยว
ที่ได้มาตรฐาน 

- ภูเก ็ต เป ็นศ ูนย ์กลางทางในกลุ่ม
จังหวัดอันดามัน เป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับ
โลกที่สามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับพื้นที่อื่นๆ ด้วย
การเดินทางทางบก ทางน้ำ และทางอากาศมีความพร้อม
ในการบริการการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานระดับสูง และ
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พัฒนาเป็นศูนย์ประชุมระดับโลกและการเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวสำหรับผู้มีรายได้สูง 

- สุราษฎร์ธานี เป็นเมืองศูนย์กลาง
ท่องเที่ยวทางตอนกลางของภาคที่สามารถเชื่อมโยงไปยัง
กลุ่มท่องเที่ยวในบริเวณพื้นที่เพาะสมุย เกาะพงัน และหมู่
เกาะอ่างทอง รวมถึงพื้นที่โดยรอบ สามารถ เชื่อมโยงการ
ท่องเที่ยวกับพื้นที่อ่ืนๆ ด้วยการเดินทางทางบก ทางรถไฟ 
ทางน้ำและทางอากาศ 

2) ศูนย์กลางบริการท่องเที่ยวรอง เป็นเมืองที่
มีศักยภาพในการรองรับการเคลื่อนตัวของนักท่องเที่ยว
จากเมืองหลักมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจและมีโครงสร้าง
บริการท่องเที ่ยวที ่ค่อนข้างพร้อม ได้แก่ กระบี ่ พังงา 
นครศรีธรรมราช 

3) เมืองชายแดน เป็นพื ้นที ่เสริมศักยภาพ
ด้านการท่องเที่ยว นอกเหนือจากการค้าและการบริการ
โดยอาศัยผลพลอยได้จากการค้าขายในรูปตลาดชายแดน
เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว เมืองชายแดนที่เป็นสถานที่
ท่องเที่ยวท่ีมีศักยภาพได้แก่ สุไหงโกลก เบตง ปาดังเบซาร์ 

บทบาทการพัฒนาที่มีความสอดคล้องบางส่วน 
การการวิเคราะห์พื ้นที่ในการพัฒนาสามารถสรุปได้ว่า
จังหวัดภูเก็ตมีความสอดคล้อง แต่ในส่วนของจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานีไม่มีสอดคลอ้งต่อการพัฒนา ปัญหาหลักในการ
พัฒนาพ้ืนท่ีในภาพรวมใหญ่ๆ มักเกิดขึ้นในเรื่องของความ
ต่อเนื่องและการประสานงานเพื่อให้เกิดความสอดคล้อง 
ความต่อเนื่องต่อการพัฒนาตามบทบาทของพื้นที่ที่ยังขาด
การส ่ ง เสร ิมตามบทบทและการสำรวจพ ื ้นที่ ตาม
สถานการณ์ป ัจจ ุบ ัน และการขาดความเข้าใจด้าน
ข้อกำหนด กฎเกณฑ์ การเป็นเกณฑ์ที ่ใช้เก่ามาก และ
สากลได้มีการปรับปรุงเกณฑ์ดังกล่าวไปมาก ในการพัฒนา
ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในระยะเร่งด่วน ควรมีการ
เน้นไปยังพื้นที่ที่มีศักยภาพและสามารถพัฒนาและเตบิโต
ได้โดยเร็ว ซึ่งอาจเกิดเป็นการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ เพื่อใช้
เป็นการพัฒนาให้เห็นถึงศักยภาพ ปัญหา และแนวทาง
การแก้ไขในอนาคต เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับบทบาท
ในการพัฒนาตามกรอบการพัฒนาของพื ้นที ่ ควรเพิ่ม
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบให้ครอบคลุมและประสานงานอย่าง
สอดคล้องกัน 
 
3.2  ประชากรและสังคมวัฒนธรรม  
  ภาคใต้มีขนาดประชากรภายในพื้นที่มากเป็น
อันดับที่ 4 ของประเทศ โดยในปี 2559 ภาคใต้มีจำนวน
ประชากรทั้งสิ้น 9.34 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 14.17 ของ
จำนวนประชากรทั้งประเทศ มีจำนวนประชากรมากกว่า

ภาคกลางและภาคตะวันออกประมาณ 1.36 ล้านคน และ 
1.89 ล้านคน ตามลำดับ โดยประชากรส่วนใหญ่จะ
กระจายตัวอยู่ทั่วไปในเขตชนบทประมาณ 5.58 ล้านคน 
คิดเป็นร้อยละ 59.76 ของจำนวนประชากรทั้งภาค และมี
จำนวนประชากรอาศัยอยู่ในเขตชุมชนเมืองทั้งสิ้น 3.76 
ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 40.24 มีสัดส่วนประชากรเมืองต่อ
ประชากรชนบทเท่ากับ 1 : 1.5 ทั้งนี้ ประชากรกรภายใน
ภาคส่วนใหญ่จะมีการตั้งถิ ่นฐานหนาแน่นบริเวณพื้นที่
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีจำนวนประชากรทั ้งสิ้น 
1.55 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 16.64 ของจำนวนประชากร
ทั้งภาค รองลงมาได้แก่ จังหวัดสงขลา จังหวัดสุราษฎร์
ธานี จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดปัตตานี มีจำนวน
ประชากร 1.42 ล้านคน (ร ้อยละ 15.17 ของจำนวน
ประชากรทั้งภาค) 1.05 ล้านคน (ร้อยละ 11.25) 789,681 
คน (ร้อยละ 8.45) และ 700,961 คน (ร้อยละ 8.45) 
ตามลำดับ 
  ทั้งนี้ จำนวนประชากรรวมของภาคใต้ในช่วง 10 
ป ี  ท ี ่ผ่ านมา (พ.ศ.2549-2559) จะม ีแนวโน ้มการ
เปลี่ยนแปลงประชากรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่มีอัตราการ
เพิ่มในระดับต่ำหรือชะลอตัว โดยในปี 2549 ภาคใต้มี
จำนวนประชากรทั้งสิ้นประมาณ 8.60 ล้านคน เพิ่มขึ้น
เป็น 8.97 ล้านคน และ 9.34 ล้านคน ในปี 2554 และ 
2559 มีอัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 0.86 
และ 0.82 ต่อปี ตามลำดับ อันเป็นผลมาจากอัตราการ
เพิ ่มตามธรรมชาติมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื ่องจาก 
10.05 คนต่อประชากร 1000 คน ในปี 2549 เป็น 10.12 
และ 7.31 คนต่อประชากร 1,000 คน ในปี 2554 และ 
2559 ตามลำดับ ส่งผลทำให้ในอีก 20 ปี ข้างหน้า (พ.ศ.
2579) ภาคใต้จะมีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นจากปี 2559 
เพียง 1.81 ล้านคน หรือมีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปี
ละ 90,682 คน เท่านั ้น โดยจังหวัดภูเก็ตเป็นพื้นที่ที่มี
อัตราการเปลี่ยนแปลงประชากรมากที่สุดภายในภาคเฉลี่ย
ร้อยละ 3.11 ต่อปี รองลงมาได้แก่ จังหวัดกระบี่  จังหวัด
สตูล จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดยะลา มีอัตราการ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยะ 1.55  1.28  1.17 และ 
1.15 ต่อปี ตามลำดับ  
  จากการที่ประชากรภายในภาคใต้ในอนาคตมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากภาวะ
เจริญพันธุ์ที่ลดต่ำลงและประชากรมีชีวิตยืนยาวเพิ่มมาก
ขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางอายุและ
เพศของประชากรภายในภาคเป็นอย่างมาก โดยจะเห็นได้
จากการที ่ประชากรวัยเด็กมีแนวโน้มของจำนวนและ
สัดส่วนลดลงอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ประชากรวัยสูงอายุ
กลับมีแนวโน้มทั ้งจำนวนและสัดส่วนเพิ ่มสูงขึ ้นอย่าง
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รวดเร็วและก้าวกระโดดเมื่อเปรียบเทียบกับประชากรกลุม่
อายุอื ่นๆ ซึ ่งจะเห็นได้ว่า ในช่วงระยะเวลาเพียง 20 ปี
ข้างหน้า ประชากรวัยสูงอายุของภาคใต้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
เกือบเท่าตัว ส่งผลให้ภาคใต้จะเปลี่ยนผ่านจากการเป็น
สังคมสูงวัย (Aging Society)  ไปสู่สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์ 
(Aged Society) ในปี 2576 
 

 

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

 

 

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

 
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่อ

ความเป็นอยู ่ของสมาชิกครอบครัวนับตั ้งแต่การดูแล
ผ ู ้ส ูงอายุท ี ่ต ้องพึ ่งพา การคงไว้ ของรายได ้ผ ู ้ส ูงอายุ 
ตลอดจน ผลที่เกิดต่อพลวัตทางเศรษฐกิจของจังหวัดและ
ภาค โดยจะเห็นได้จากอัตรส่วนระหวางประชากรวัย
แรงงานต่อผูสูงอายุที่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องจาก  
7 คน ต่อผู้สูงอายุ 1 คน ในปี 2549 เป็น 5 คนต่อผูสูงอายุ 
1 คน ในปี 2559 และลดลงเหลือเพียง 3 คน ต่อผู้สูงอายุ 
1 คน ในปี 2579 ซึ ่งสะท้อนให้เห็นถึงการที ่คนในวัย
แรงงานจะมีภาระในการที่ต้องให้การเกื้อหนุนผู้สูงอายุ
เพิ่มขึ้น  

  ดังนั้น การที่ภาคใต้มีประชากรสูงวัยจำนวนเพิ่ม
มากขึ้นจำเป็นต้องมีมาตรการที่มีความหลากหลายและ
ครอบคลุมเพื่อให้สามารถกำหนดนโยบายและแนวทางใน
การพัฒนาพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยส่งเสริมให้
ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้และมีการใช้วิถีชีวิตเชิง
บวก อาทิเช่น จัดให้มีอุปกรณ์ เครื่องช่วยเหลือต่างๆ และ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ทางกายภาพให้
ผู้สูงอายุยังคงสามารถเคลื่อนไหวได้ด้วยตนเอง ซึ่งจะช่วย
ลดระยะเวลาที ่ผ ู ้ส ูงอายุต ้องพึ ่งพาการดูแลโดยผู ้อื่น  
ในขณะเดียวกันพื้นที่ควรตระหนักถึงความรับผิดชอบใน
การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุ ครอบครัว หรือชุมชนที่
ไม่สามารถให้การดูแลได้ โดยมีเป้าหมายเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ
ที่ต้องให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนมากกว่าผู้อื่น อาทิเช่น ผู้ที่
ยากจน ผู้สูงอายุวัยปลาย ผู้ที่มีความพิการ หรือ ผู้สูงอายุ
ที่อยู่คนเดียว และผู้สูงอายุที่ต้องพึ่งพา มากกว่าที่จะให้
การช่วยเหลือแก่ผ ู ้ส ูงอายุท ุกคนเหมือนกันทั ้งหมด 
ตลอดจนการออกแบบชุมชนและผังเมืองที่เอื้อต่อการใช้
ชีวิตที่มีคุณภาพของประชากรวัยสูงอายุในอนาคต 

จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ด้านสังคมและวัฒนธรรมในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ปัจจัยที่
ส่งผลต่อความคิด วิถีชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภคในอนาคต 
ได้แก่ การเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมและเศรษฐกิจโลก 
ที่เกิดขึ้นในเมืองสำคัญ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่มี
การแข่งขันสูงดังกล่าว จะทำให้เกิดความแตกต่างทาง
รายได้ของคนสังคมเพิ ่มมากขึ้น และการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ มักจะเป็นแรงดึงดูดให้คนจากที่ต่าง ๆ เข้ามา
แสวงหาโอกาส ซึ่งก็ยิ ่งทำให้ความเป็นชุมชนแบบเดิม
สลายลงไปมากขึ้น การแตกตัวทางชนชั้นในสังคมที่มาก
ขึ้น พร้อมกับการสลายตัวของความสัมพันธ์ของชุมชน
แบบเดิม จึงเปิดช่องให้แก่ความสัมพันธ์ทางสังคมแบบใหม่
ที่เป็นเชิงธุรกิจการค้ามากขึ้น ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทาง
สังคมที่แยกกระจายและกลายเป็นห่างเหินจะทำให้เสน่ห์
ของท้องถิ่นแบบเดิมหดหายไป ภาพการเปลี่ยนแปลงที่
เห็นได้ชัด คือ การเปลี่ยนแปลงลักษณะการทำนาด้วย
ตนเองของเกษตรกรไปสูการทำนาแบบธุรกิจมากขึ้น เช่น 
การจ้างทำนา การใช้อุปกรณ์เครื่องจักรที่ทันสมัยในการ
เพาะปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิต นอกจากนี้การเป็นฐาน
การผลิตด้านอุตสาหกรรม อาจส่งผลต่อการเคลื่อนย้าย
แรงงานจากภาคเกษตรไปสู ่ภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น 
จำเป ็นต ้องม ีการพ ิจารณาแนวทางในการปร ับว ิถี
การเกษตรแบบดั ้งเดิมไปสู ่การเกษตรเชิงธุรกิจแบบ
สมัยใหม่ เพื่อสนับสนุนให้ภาคใต้เป็นแหล่งการเกษตรที่
สร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและสร้างรายได้ให้กับ
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ประเทศ โครงสร้างทางเศรษฐกิจดังกล่าวข้างต้น จะมีส่วน
ทำให้การดำเนินชีวิตของผู้คนเปลี่ยนแปลงไปจากสังคมที่
มีลักษณะเป็นครอบครัวใหญ่กลายเป็นครอบครัวเดี่ยว  
ผ ู ้คนต่างคนต่างอยู ่จ ึงไม ่ค ่อยมีการพึ ่งพาอาศัยกัน 
ประเพณีและภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตการเกษตรก็
อาจสูญหายไป และการเข้ามามีบทบาทของคนรุ่นต่อ ๆ 
มาที่อาจไมไดมีความเช่ือในพิธีกรรมมากเท่ากับคนรุ่นก่อน 
เช่น ประเพณีการรับขวัญข้าว เป็นต้น การขยายตัวทาง
เศรษฐกิจในจังหวัดสำคัญทำให้แนวโน้มความเป็นเมือง
เพิ่มสูงขึ ้น ส่งผลต่อวิถีชีวิตที ่สมาชิกในครอบครัวต้อง
ออกไปทำงานนอกพื ้นที ่  ทำให้ม ีเวลาว่างไม่ตรงกัน
ปฏิสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวมีลักษณะต่างคนต่าง
อยู่กันมากขึ้น ขาดการเรียนรู้ร่วมกันและไม่มีโอกาสปฏบิตัิ
หน้าที ่ตามบทบาทของตนเองได้เต็มศักยภาพ รวมทั้ง
ค่านิยมของสังคมหลายประการที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการ
ดำรงชีวิตครอบครัวสมัยใหม่  

 
บทบาทและศักยภาพศักยภาพ  
โครงสร้างปิรามิดประชากรของภาคใต้จะมี

ลักษณะเป็นปิรามิดฐานแคบ ในขณะที่ส่วนกลางของปิรา
มิดจะปล่องขึ้นโดยเฉพาะประชากรวัยแรงงานช่วงอายุ 
45-59 ปี และในช่วงปลายของปิรามิดจะมีลักษณะกว้าง
ขึ้นโดยเฉพาะในช่วงอายุ 80 ปี ขึ้นไป ซึ่งเป็นสาเหตุมา
จากการเปลี่ยนแปลงจำนวนประชากรในวัยเด็กและวัย
แรงงานช่วงตอนต้นเป็นสำคัญ ซึ่งปิรามิดในลักษณะนี้เป็น
ผลดีต่อการพัฒนาภาคมากกว่าปิรามิดแบบฐานกว้างๆ 
เพราะแสดงให้เห็นว่า ภาคใต้ยังคงมีประชากรวัยทำงานท่ี
เป็นกำลังทางเศรษฐกิจในสัดส่วนที่มากกว่าประชากรใน
วัยพ่ึงพา 

การก้าวเข้าสู ่ส ังคมของผู ้ส ูงอายุของ
ภาคใต้ ส่งผลให้ต้องมีการเตรียมความพร้อมทางด้าน
ประชากร ทั ้งในส่วนการพัฒนาและเสริมทักษะของ
ผู้สูงอายุ ตลอดจนการกำหนดมาตรการและโครงการที่จะ
เป็นสวัสดิการให้ประชากรสูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องชีวิต
ความเป็นอยู่ทั่วไป หรือเรื่องสุขภาพอนามัย เพื่อเป็นการ
รองรับการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้สูงอายุในอนาคต  

สังคมและวัฒนธรรมภาคใต้ เป็นการ
ผสมผสาน 3 วัฒนธรรม 2 ศาสนาหลัก คือ ศาสนาพุทธ 
และศาสนาอิสลาม มีการรับและการถ่ายทอดวัฒนธรรม
ระหว่างกันตั ้งแต่ในอดีต และยังคงรักษาเอกลักษณ์
วัฒนธรรมไว ้ท ั ้งด ้านการดำเนินชีว ิต ความเชื ่อและ
ประเพณี ซึ่งยังมีการสืบทอดอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน  
และข ้อได ้ เปร ียบด ้านต ้นท ุนทางว ัฒนธรรมที ่ เป็น
เอกลักษณ์ ไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ แหล่งโบราณคดี 

แหล่งศิลปกรรม ความเชื่อและประเพณี สามารถต่อยอด
สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ รวมถึงสามารถส่งเสริมด้านการ
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม นอกเหนือจากทรัพยากรทาง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 

 
 ปัญหาและข้อจำกัด  

พบว่าประชากรในระดับอำเภอของภาคใต้มี
แนวโน้มที่จะประสบปัญหาเรื ่องการลดลงของจำนวน
ประชากรได้ในอนาคต เนื ่องจากอัตราการเพิ ่มของ
ประชากรในบางพื้นที่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง อัน
เนื ่องจากการลดลงตามธรรมชาติ หรือการย้ายถิ่นออก
ของประชากร    

การลดลงของประชากรวัยเด็กอย่าง
ต่อเนื่องที่เป็นผลมาจากการลดลงของอัตราการเพิ่มตาม
ธรรมชาติ จนส่งผลกระทบในระยะยาวในเรื่องของการ
ลดลงของอัตราการเข้าสู ่ว ัยแรงงาน จนเป็นผลให้ขาด
แคลนแรงงานท่ีจะป้อนสู่ภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจต่างๆ 
ในขณะที่ความต้องการแรงงานในระบบเศรษฐกิจของ
พื้นที่ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ใน
อนาคตการนำเข้าแรงงานจากต่างประเทศอาจเป็น
สิ่งจำเป็น ซึ ่งรัฐต้องมีมาตรการในการควบคุมดูแลการ
นำเข้าแรงงานจากต่างประเทศให้ดีและมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น เนื่องจากจะส่งผลถึงความมั่นคงของประเทศได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานที่ผิดกฏหมายทั้งหลายเพราะ
อาจนำมาซึ่งปัญหาอาชกรรมต่างๆ ได้   

จากการที ่ภาคใต ้ม ีประชากรส ูงวัย
จำนวนเพิ ่มมากขึ ้นจำเป็นต้องมีมาตรการที ่ม ีความ
หลากหลายและครอบคลุมเพื่อให้สามารถกำหนดนโยบาย
และแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยส่งเสริมให้ประชาชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้และมีการ
ใช้ว ิถ ีช ีว ิตเชิงบวก อาทิเช่น จัดให้ม ีอุปกรณ์ เครื ่อง
ช่วยเหลือต่างๆ และปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความ
เป็นอยู่ทางกายภาพให้ผู้สูงอายุยังคงสามารถเคลื่อนไหวได้
ด้วยตนเอง ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาที่ผู้สูงอายุต้องพึ่งพา
การดูแลโดยผู้อื่น ในขณะเดียวกันจังหวัดต่างๆ ในภาคใต้
ควรตระหนักถึงความรับผิดชอบในการให้ความช่วยเหลือ
แก่ผู้สูงอายุ ครอบครัว หรือชุมชนที่ไม่สามารถให้การดูแล
ได้ โดยมีเป้าหมายเป็นกลุ ่มผู ้ส ูงอายุที ่ต ้องให้ความ
ช่วยเหลือเร่งด่วนมากกว่าผู ้อื ่น อาทิเช่น ผู ้ที ่ยากจน 
ผู้สูงอายุวัยปลาย ผู้ที่มีความพิการ หรือ ผู้สูงอายุที่อยู่คน
เดียว และผู ้ส ูงอายุที ่ต ้องพึ ่งพา มากกว่าที ่จะให้การ
ช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุทุกคนเหมือนกันทั้งหมด ตลอดจน
การออกแบบชุมชนและผังเมืองที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตที่มี
คุณภาพของประชากรวัยสูงอายุในอนาคต  
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รูปที่แบบของการพึ่งพิงกันระหว่างกลุ่ม
ประชากรในช่วงอายุต ่างๆ จะเปลี ่ยนไป โดยพบว่า
โครงสร ้างประชากรที ่ เปล ี ่ยนไปนี ้จะทำให ้จำนวน
ประชากรในวัยเด็กที่ต้องพึ่งพิงวัยทำงานลดลงแต่กลับมวียั
ผู้สูงอายุที่ต้องพึ่งพิงวัยทำงานเพิ่มขึ้น เมื่อวัยเด็กลดลงก็
จะส่งผลต่อการลดลงของวัยผู้ใหญ่ที่เป็นวัยทำงานด้วย ถ้า
หากวัยผู้สูงอายุมากกว่าวัยทำงาน ก็จะพบกับปัญหาของ
การขาดที่พึ่งพิงของกลุ่มคนสูงอายุ ในแต่ละครอบครัวก็
จะมีสมาชิกที่จะดูแลผู้สูงอายุน้อยลง ปัญหาผู้สูงอายุถูก
ทอดทิ้งก็จะมีมากข้ึนตามลำดับ 

การสูญหายของวัฒนธรรม ประเพณีที่ดี
งาม จากการเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจทุนนิยม ประกอบกับ
การรุกล้ำของวัฒนธรรมโลกส่งผลต่อขนบธรรมเนียม
ประเพณีในท้องถิ่นเดิมที่อาจเลือนหายไป นอกจากนี้ยัง
พบความเสื่อมโทรมของสถานที่ที่คุณค่าทางสังคมและ
วัฒนธรรม เช่น การเสื่อมโทรมของแหล่งโบราณสถานจาก
การท่องเที่ยวหรือการอยู่ใกล้กับแหล่งอุตสาหกรรม เป็น
ต้น 

การเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจในภาค
ทำให้แรงงานออกจากภาคเกษตรเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม
และบริการในเมืองใหญ่มากขึ้น การเข้าสู่ความเป็นเมือง
และการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว นำไปสู่ปัญหา
สังคมเมืองควบคู่กัน เช่น อาชญากรรม ปัญหาคุณภาพ
ชีวิต ปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นต้นทั้งนี้ความขัดแย้งและ
เหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่เป็นอุปสรรคสำคัญต่อการ
พัฒนาและการดำเนินชีวิตของประชาชน และเงื่อนไขทาง
วัฒนธรรมและหลักศาสนาของกลุ่มมุสลิม 

 
 แนวโน้มการพัฒนา  
ในการคาดประมาณประชากรของภาคใต้ใน

อีก 20 ปี ข ้างหน้า (พ.ศ.2579) ได ้ใช ้ข ้อม ูลจำนวน
ประชากรของสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 
ปี พ.ศ.2559 เป็นปีฐานในการวิเคราะห์ ซึ่งเมื่อพิจารณา
ลักษณะของการเปลี ่ยนแปลงจำนวนประชากรภายใน
ภาคใต้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2549-2559 พบว่า มีลักษณะของการ
เพิ่มประชากรเป็นแบบอนุกรมเรขาคณิต (Geometric 
Growth) ดังนั้น ที่ปรึกษาจึงได้ใช้แบบจำลองเชิงทวีกำลัง 
(Exponential  Method)  มาใช ้ ในการคาดประมาณ
จำนวนประชากรในอนาคตของภาคใต ้ ซ ึ ่งเป ็นการ
คาดการณ์ที่ใช้กับกรณีศึกษาในบริเวณพื้นที่ที่มีสภาพการ
เปลี่ยนแปลงในอดีตด้วยอัตราที่ค่อนข้างคงที่ ทั้งนี้ ในการ
คาดประมาณจำนวนประชากรจะทำการคาดการณ์จาก
ระดับหน่วยย่อยท่ีสุดคือ อำเภอเพื่อใช้เป็นผลรวมขึ้นไปยัง
ระดับจังหวัดและระดับภาคต่อไป โดยจากผลการคาด

ประมาณจำนวนประชากรในอนาคตของภาคใต้ในอีก 20 
ปีข้างหน้า พบว่า  

ในอีก 5 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2564) ภาคใต้ 
มีประชากร  2.71 ล้านคน 

ในอีก 10 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2569) ภาคใต้ 
มีประชากร  2.80 ล้านคน 

ในอีก 15 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2574) ภาคใต้ 
มีประชากร  2.89 ล้านคน 

ในอีก 20 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2579) ภาคใต้ 
มีประชากร  2.99 ล้านคน 

ปัจจัยที่สำคัญประการหนึ่งที่ส่งผลแต่
แนวโน้มการพัฒนาด้านสังคมวัฒนธรรมในอนาคตคือ การ
เข้าสู่ยุคดิจิตอล ทำให้วัฒนธรรมของโลกแพร่เข้าสู ่ภาค
ผ่านช่องทางการสื่อสารบนโลกไซเบอร์อย่างรวดเร็ว การ
เลื่อนไหลของวัฒนธรรมต่างถิ่นที่ผสมผสานกับวัฒนธรรม
ท้องถิ่นเกิดเป็นวัฒนธรรมใหม่ร่วมสมัย นอกจากนี้กระแส
ของโลกไซเบอร์ จะส่งผลให้คนในสังคมโดยเฉพาะคนรุ่น
ใหม่มีวิถีชีวิตที่มุ่งสู่ความเป็นปัจเจกและสร้างอัตลักษณ์
ส่วนตัวมากขึ้น และมีแนวโน้มสร้างเครือข่ายทางสังคม
ผ่านโลกไซเบอร์เกิดเป็นกลุ่มวัฒนธรรมย่อยขึ้นมากมาย 
ซึ่งแนวโน้มนี้เริ่มก่อตัวให้เห็นแล้วในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วนี้ ก็เป็นโอกาส
ในการพัฒนาองค์ความรู้ ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อ
การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ 

แต่อย่างไรก็ตาม เงื ่อนไขสำคัญในการพัฒนา
ภาคใต้ คือ การฟื้นความเช่ือถือศรัทธาต่ออำนาจรัฐในการ
สร้างความเป็นธรรมและคุ ้มครองความปลอดภัยของ
ประชาชนด้วยกระบวนการสันติวิธีโดยให้ประชาชนส่วน
ใหญ่ที่เป็นมุสลิมมีความเข้าใจและยอมรับว่าสิ่งที่รัฐกำลัง
ทำอยู ่คือการปกป้องประชาชน รักษาผลประโยชน์ให้
ประชาชน เปิดโอกาสให้ประชาชนมีบทบาทส่วนร่วมใน
การแก้ปัญหาความไม่สงบและสร้างความปลอดภัยใน
พื้นที่ หรือการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความหลากหลาย
ทางศาสนา ความคิด วิถีชีวิต และวัฒนธรรม 

การติดตามสถานการณ์ด้านประชากรและสังคม
วัฒนธรรมเปรียบเทียบกับผังภาคใต้ พ.ศ.2600 

การติดตามด้านเป้าหมาย กรมโยธาธิการและ
ผังเมืองได้จัดทำผังภาคใต้ พ.ศ. 2600 เมื่อปี 2550 โดย
กำหนดเป ้าหมายการพัฒนาด ้านประชากรในช ่วง
ระยะเวลา 5 ปี 15 ปี และ 30 ปี และเป้าหมายระยะยาว
ที่อยู่ในช่วงระยะเวลา 50 ปี ผลการติดตามสถานการณ์
เปรียบเทียบกับเป้าหมายด้านประชากรของผังภาคใต้ 
พ.ศ.2600 สรุปได้ดังนี ้
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เป้าหมาย : จำนวนประชากร 
เป้าหมายประชากร พ.ศ. 2555 คือ 9.51 ล้าน

คน พบว่าประชากรจริง พ.ศ. 2555 มีจำนวน  9.06 ล้าน
คน โดยมีจำนวนประชากรต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้
ประมาณ 448,811 คน 

แนวโน้มของประชากรในช่วง 6 ปีที ่ผ ่านมา 
(พ.ศ. 2549-2555) มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องจาก 8,497,805 คน ใน พ.ศ. 2549 (ปีฐาน) เป็น 
8,813,880 คน ใน พ.ศ. 2552 และปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
เป็น 9,060,189 คน ใน พ.ศ. 2555 โดยมีอัตราการ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้เฉลี่ยร้อยละ 1.10 ต่อปี 
 เป้าหมาย : ประชากรเมืองและประชากรชนบท 

เป้าหมายประชากรเมืองและชนบท พ.ศ. 2555 
กำหนดให้มีสัดส่วน 23.57 : 76.43 พบว่า พ.ศ. 2555 
ภาคใต้มีสัดส่วนประชากรเมืองและชนบทเป็น 38.91 : 
61.09 โดยสัดส่วนประชากรเมืองสูงกว่าเป้าหมายที่
กำหนด และสัดส่วนประชากรชนบทต่ำกว่าเป้าหมายที่
กำหนดไว ้

ในช ่วง 6 ป ีท ี ่ผ ่านมา (พ.ศ. 2549 -2555) 
ประชากรเมืองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อันเป็นผล
มาจากการยกฐานะขององค์การบริหารส่นตำบลเป็น
เทศบาล โดยใน พ.ศ. 2549 ภาคใต้มีจำนวนเทศบาล
ทั้งสิ้น 194 แห่ง และเพิ่มขึ้นเป็น 325 แห่ง ใน พ.ศ. 2555 
หรือเพิ่มข้ึน 131 แห่ง 

เมื่อพิจารณาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงจำนวน
ประชากรเมืองของภาคใต้ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา จะพบว่า
ปัจจัยทางด้านการบริหารการปกครองจะมีผลต่อการ
เพิ่มขึ้นของประชากรเมืองภายในพื้นที่ โดยเฉพาะการยก
ฐานะขององค์การบริหารส่นตำบลเป็นเทศบาล โดยจะ
เห็นได้จากการเพิ ่มขึ ้นอย่างก้าวกระโดดของจำนวน
เทศบาลภายในพื้นที่จาก 194 แห่ง ใน พ.ศ. 2549 เป็น 
347 แห่ง ใน พ.ศ. 2559 รือมีอัตราการเปลี่ยนแปลงถึง
ร้อยละ 78.87 
 เป้าหมาย : โครงสร้างประชากร 

เป ้าหมายโครงสร ้างประชากร พ.ศ. 2555 
แบ่งเป็น 

- วัยเด็ก (0-4 ปี) ร้อยละ 8.44 
- วัยเรียน (5-19 ปี) ร้อยละ 24.18 
- วัยทำงาน (20-64 ปี) ร้อยละ 59.85 
- วัยสูงอายุ (65 ปีข้ึนไป) ร้อยละ 8.53 
พ.ศ. 2555 โครงสร้างประชากร พบว่า 
- วัยเด็ก (0-4 ป)ี ร้อยละ 7.53 
- วัยเรียน (5-19 ปี) ร้อยละ 23.18 
- วัยทำงาน (20-64 ปี) ร้อยละ 61.03 

- วัยสูงอายุ (65 ปีข้ึนไป) ร้อยละ 8.27 
โดยสัดส่วนเป็นไปในทิศทางเดียวกับสถานการณ์

ปัจจุบัน 
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร

ของภาคในช่วง 7 ปีท่ีผ่านมา (พ.ศ. 2548-2555) พบว่าใน
ภาพรวมภาคจะมีสัดส่วนและจำนวนประชากรวัยแรงงาน
มากที่สุด ส่วนประชากรวัยเด็กเป็นกลุ่มอายุที่มีแนวโน้ม
ของจำนวนและสัดส่วนประชากรลดลงอย่างต่อเนื ่อง 
ในขณะที่ประชากรวัยสูงอายุกลับมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นสูงอย่าง
ต่อเนื่อง ในอนาคตอันใกล้ภาคใต้กำลังจะก้าวสู่สังคมสูงวัย
โดยสมบูรณ์ (Aging Society) เป ็นส ังคมที ่ม ีส ัดส ่วน
ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปในอัตราเท่ากับหรือมากกว่าร้อย
ละ 20 ข้ึนไป 
 การติดตามด้านนโยบาย 

นโยบาย : การอนุรักษ์และฟื้นฟูพ้ืนท่ี
ประวัติศาสตร์และแหล่งศลิปวัฒนธรรมเป็นทุนเสริมสร้าง
การพัฒนา 

พื้นที่แหล่งโบราณคดี โบราณสถาน เมืองโบราณ 
ชุมชนโบราณ และสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ใน
ภาคใต้ได้รับการดูแล ทั้งด้านวิชาการ การอนุรักษ์ การ
พัฒนา ตลอดจนเปิดให้บริการเป็นแหล่งท่องเที่ยว พื้นที่
เหล่านี้หลายแห่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน
ของชาติ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ขณะที่อีก
หลายแห่งยังไม่ได้รับการดำเนินงานใดๆ ซึ่งในการอนุรักษ์
และพัฒนาพื ้นที ่ประวัต ิศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมนี้ 
จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการดำเนินงานสำรวจ ศึกษา 
เพื่อจัดทำข้อมูลพื้นที่ให้เป็นระบบสากล เพื่อการอนุรักษ์ 
และพัฒนาพ้ืนท่ีให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และแหล่งสร้างรายได้
ให้กับประชาชน และชุมชน 

จากนโยบายดังกล่าวมีการดำเนินการอย่าง
สอดคล้อง ทั้งนี ้เพื ่อให้เกิดการอนุรักษ์ ฟื ้นฟู ที ่ยั ่งยืน
รวมถึงปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่
ต้องได้รับการบูรณะพัฒนา ทั้งในพื้นที่เมืองและชนบทให้
ได้มาตรฐานระดับสากล ได้พิจารณา พื้นที่ท่ีมีความสำคัญ
และมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่า
ของภาคใต้ 
 
3.3 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ภาคใต้มีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลาย และ
ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์อยู่เป็นจำนวนมาก โดยสามารถ
สรุปสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง ศักยภาพ ปัญหาและ
แนวโน้มของทรัพยากรธรรมชาติได้ดังนี้  
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ทรัพยากรป่าไม้ ภาคใต้เป็นที่ตั้งของป่า
ไม้ตามกฎหมายจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติ
จำนวน 34 แห่ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าจำนวน 14 แห่ง 
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าจำนวน 18 แห่ง วนอุทยานแห่งชาติ
จำนวน 8 แห่ง สวนพฤกษศาสตร์จำนวน 3 แห่ง ป่าสงวน
แห่งชาติ 470 แห่ง ส ่งผลให้พ ื ้นที่ บร ิเวณตะวันตก 
ตอนกลางและตอนใต้ของภาค เช่น ในอำเภอพรหมคีรี 
อำเภอลานสะกา อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
อำเภอบ้านตาขุน อำเภอท่าฉาง อำเภอพนม อำเภอไชยา 
อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองระนอง 
อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพงังา 
ฯลฯ มีศักยภาพในการเป็นพื้นที่ต้นน้ำลำธารและช่วย
สมดุลของธรรมชาติ นอกจากนี้ ทรัพยากรป่าไม้ที่พบใน
ภาคใต้ยังมีความหลากหลายทั้งในลักษณะของป่าดิบเมือง
ร้อน ป่าพรุ ป่าชายเลน ป่าชายหาด และป่าผลัดใบ  

เมื ่อพิจารณาข้อมูลสถิติป่าไม้ของศูนย์
สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 
ในช่วง พ.ศ.2548-พ.ศ.2558 พบว่า พื้นที่ป่าไม้ภาคใต้มี
จำนวนเพิ ่มขึ ้นจาก พ.ศ.2548 ที ่ม ีพื ้นที ่ป่าไม้ทั ้งสิ้น 
11,044,568.75 ไร ่หรือประมาณ 17 ,671.31 ตาราง
กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 24.58 ของพื้นที่ภาคใต้ เป็น
ขนาดเนื้อที่ 11,074,005.17 ไร่ หรือประมาณ 17,718.43 
ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 24.65 ของพื้นที่ภาคใต้ ใน 
พ.ศ.2558 การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นของพื้นที่ป่าไม้จำนวน
เล็กน้อยดังกล่าว เป็นผลมาจากส่วนราชการ ภาคเอกชน
และประชาชนเห็นความสำคัญของป่าไม้มากขึ้น ประกอบ
กับแผนงานและโครงการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกดิการ
เพิ่มขึ้นของพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ 
และการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ เช่น โครงการ
แผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ (โครงการ One Map) จึงส่งผล
ให้มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ
ปลูกป่าเพื่อลดปัญหาการลดลงของพื้นที่ป่าไม้ในอดีต 

อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาข้อมูลสถิติการ
เกิดไฟป่าในภาคใต้ที่ พ.ศ.2559 มีจำนวนการเกิดไฟป่าสูง
ถึง 204 ครั้ง มีพื้นที่เสียหายกว่า 17,502 ไร่ ส่งผลให้เกิด
ความเสียหายทางธรรมชาติ ประกอบกับสถานการณ์การ
บุกรุกและเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีป่าไม้ไปเป็นพื้นที่เกษตรกรรม
และพื้นที่เมือง ล้วนสะท้อนให้เห็นแนวโน้มการลดลงของ
พื้นที่ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์และมีศักยภาพในการเป็นต้นน้ำ
ลำธารในอนาคตทั้งสิ ้น หากไม่มีการดูแลและเฝ้าระวัง
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ทรัพยากรดิน กลุ่มชุดดินที่พบในภาคใต้มี
ความหลากหลายของประเภทกลุ่มชุดดินมากถึง 37 กลุ่ม
ชุดดิน อย่างไรก็ตาม พื้นที่ส่วนใหญ่ของภาคใต้ ซึ่งมีการ

ค้นพบกลุ่มชุดดินที ่ 62 เช่นในจังหวัดภูเก็ต จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี จังหวัดระนอง จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล 
จังหวัดตรัง ฯลฯ ดินจะมีลักษณะและสมบัติของดินไม่
แน่นอน มีทั้งดินลึกและดินตื้น และมีเศษหินหรือก้อนหิน
ปะปน อย่างไรก็ตาม พื้นที่ที่ที่มีการกระจายตัวของกลุ่ม
ชุดดินที ่ 34 และ 39 เช่นในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา จังหวัดชุมพร เป็นต้น ดินจะมี
ลักษณะเป็นดินร่วนละเอียด การระบายน้ำปานกลางถึงดี 
ซึ่งแม้มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ แต่มีความเหมาะสมในการ
เพาะปลูกยางพารา ไม้ผล มะพร้าว ปาล์มน้ำมัน  

เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงทรัพยากร
ดินของพื ้นที ่ภาคใต้ในช่วงระยะเวลา พ.ศ.2550-พ.ศ.
2560 พบว่า ไม ่ม ีการเปลี ่ยนแปลงเชิงปริมาณหรือ
คุณภาพอย่างชัดเจนเช่นทรัพยากรประเภทอื่น เนื่องจาก
ทรัพยากรดินมีลักษณะและคุณสมบัติเฉพาะตัวที่ต้องใช้
ระยะเวลายาวนานในการย่อยสลายและเปลี ่ยนแปลง
คุณสมบัติ ทรัพยากรดินในพื้นที่ภาคใต้จึงยังคงประสบกับ
ปัญหาความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำ ปัญหาการพังทลาย
และชะล้างของหน้าดิน ปัญหาดินทรายจัด และปัญหาดิน
กรดจัด ซึ่งแม้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องจะ
ตระหนักและรับทราบถึงคุณสมบัติและปัญหาทรัพยากร
ดิน และดำเนินโครงการต่างๆ มากมายเพื่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงและปรับปรุงคุณสมบัติและลักษณะดินที่
เหมาะสมต่อการเพาะปลูกพืช และสามารถใช้ประโยชน์
ทรัพยากรดินอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่จากการใช้
ประโยชน์ที่ดินที่ไม่สอดคล้องกับสมรรถนะของที่ดินและ
หลักการอนุรักษ์ดินและน้ำ อาจก่อให้เกิดปัญหาทรัพยากร
ดินทีท่วีความรุนแรงมากข้ึนได้ในอนาคต 

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

- พื้นที่ลุ่มน้ำหลักสำคัญของภาคใต้ลุ่ม
น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก ลุ่มน้ำตา
ปี ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ลุ่มน้ำปัตตานีและลุ่มน้ำชายฝั่ง
ทะเลประจวบคีรีขันธ์ 

- พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำจำแนกตาม
มติคณะรัฐมนตรี มีครอบคลุมทั้งพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 
1A 1B 2 3 4 และชั ้นคุณภาพลุ ่มน้ำที ่ 5 โดยพื ้นที ่ ช้ัน
คุณภาพลุ่มน้ำที่มีขนาดมากที่สุด ได้แก่ พื้นที่ชั้นคุณภาพ
ลุ่มน้ำที่ 5 (คิดเป็นร้อยละ 45.36 ของพื้นที่ภาคใต้)  

- พื้นที ่ชุ ่มน้ำที ่ขึ ้นทะเบียนและอยู่
ภายใต้ความดูแลรับผิดชอบของสำนักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ พ.ศ.2542 
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จนถึงปัจจุบันในภาคใต้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญ
ระดับระหว่างประเทศท่ีขึ้นทะเบียนแรมซาร์ไซต์ มีจำนวน 
9 แห่ง พื ้นที ่ช ุ ่มน ้ำที่ม ีความสำคัญระดับนานาชาติ  
มีจำนวน 29 แห่ง พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับชาติ  
มีจำนวน 4 แห่ง และพื้นที่ชุ ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับ
ท้องถิ่น มีจำนวน 5,398 แห่ง  

- แหล ่งน ้ำผ ิวด ินตามธรรมชาติที่
สำคัญของภาคใต้ คือ แม่น้ำคีร ีร ัฐ แม่น้ำตาปี แม่น้ำ 
หลังสวน แม่น้ำตรัง แม่น้ำกระบุรี แม่น้ำตะกั่วป่า แม่
น้ำท่าทอง แม่น้ำปากพนัง แม่น้ำสายบุรี แม่น้ำปัตตานี 
แม่น้ำโกลก 

- แหล่งน้ำบาดาลสำคัญของภาคใต้ 
ได้แก่ พื้นที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกของภาคใต้ 
ม ีปร ิมาณน้ำที ่ก ักเก ็บประมาณ 1 ,655 ล ้าน ลบ.ม. 
สามารถสูบขึ้นมาใช้ได้ประมาณ 330 ล้าน ลบ.ม./ปี  

- ภาคใต้เป็นที่ตั้งของแหล่งน้ำพุร้อน 
จำนวนมากถึง 33 แห่ง โดยกระจายตัวอยู ่ในจังหวัด
ระนอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช 
จังหวัดพังงา จังหวัดกระบี ่ จังหวัดตรัง จังหวัดพัทลุง 
จังหวัดสตูลและจังหวัดยะลา 

อย่างไรก็ตาม เมื ่อพิจารณาสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงในเชิงพื้นที่และคุณภาพ ในช่วง พ.ศ.
2550-พ.ศ.2560 แหล่งน้ำและพื ้นที ่ชุ ่มน้ำที ่มีการขึ้น
ทะเบียน โดยเฉพาะพื ้นที ่ชุ ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับ
ท้องถิ่นยังคงประสบกับสถานการณ์การรุกล้ำการใช้พื้นท่ี
ริมน้ำ การปล่อยของเสียลงสู่แหล่งน้ำ และการขาดการ
ทบทวนและปร ับนโยบายการพัฒนาด ้านต่างๆ ให้
สอดคล้องกับการอนุรักษ์แหล่งน้ำ และพื้นที่ชุ่มน้ำ อันเป็น
ผลจากการขาดการกำหนดการวางแผนการใช้ประโยชน์
ที่ดินและทรัพยากรอย่างทั่วถึง การกวดขันและดูแลอย่าง
เคร ่งคร ัด และการขาดงบประมาณสน ับสน ุนและ
บุคคลากรดำเนินการดูแลและจัดการ นอกจากนี้ จากการ
เป็นที่ตั้งของพื้นที่อุตสาหกรรมและอยู่อาศัยของประชากร
จำนวนมาก ภาคใต้ยังมีการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรน้ำใน
แง่มุมของความต้องการใช้น้ำในปริมาณที่สูงข้ึนอีกด้วย 

 ทร ัพยากรแ ร่  ภาคใต ้ม ี การค ้นพบ
ทรัพยากรแร่ที่หลากหลาย เช่น หินปูนเพื่ออุตสาหกรรม
ปูนซีเมนต หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมกอสราง หินประดับ
ชนิดหินออน ทองคํา ดีบุก ยิปซัม โดโลไมต ถานหิน ฯลฯ 
การเป็นแหล่งแร่ต่างๆ ข้างต้น ก่อให้เกิดประโยชนต์่อการ
ดำเนินภาคอุตสาหกรรมมากมาย นอกจากนี้ ยังก่อใหเ้กิด
การจ้างงาน การเพิ่มพูนรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น 
และการสนับสนุนให้ประเทศก้าวสู ่การเป็นประเทศ
อุตสาหกรรม  

พื้นที่ที่มีศักยภาพในการเป็นแหล่งแร่ใน
ภาคใต้ เช่น อำเภอปะทิว อำเภอสวี อำเภอท่าแซะ อำเภอ
เมือง อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร อำเภอห้วยยอด 
อำเภอรัษฎา อำเภอปะเหลียน อำเภอเมือง อำเภอสิเกา 
อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง อำเภอสิชล อำเภอร่อนพิบูลย์ 
อ ำ เ ภ อถ ้ ำ พ ร ร ณ ร า  อ ำ เ ภ อจ ุ ฬ า ภ ร ณ ์  จ ั ง ห วั ด
นครศรีธรรมราช อำเภอเมือง อำเภอศรีบรรพต อำเภอกง
หรา อำเภอตะโหมด อำเภอศรีนครินทร์ อำเภอเขาชัยสน 
จังหวัดพัทลุง อำเภอเมือง อำเภอทับปุด อำเภอตะกั่วทุ่ง 
อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา อำเภอควนกาหลง อำเภอละ
งู อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล อำเภอพนม อำเภอดอนสัก 
อำเภอกาญจนดิษฐ์ อำเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต บริเวณนอกชายฝั่ง จังหวัด
ปัตตานี จังหวัดนราธิวาส เป็นต้น  

แนวโน้มการพัฒนาทรัพยากรแร่ในอนาคต 
จะเป็นการพัฒนาและใช้ประโยชน์ภายใต้กฎหมาย มติ
คณะรัฐมนตรี กฎระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์
ที ่ด ินของรัฐและเอกชน และเป็นไปตามแนวทางการ
จัดการแร่ตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ 20 ปี 
(พ.ศ.2560-2579) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ.
2560-2564 และพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2560 ซึ่งมีแนว
ทางการบริหาร จัดการทรัพยากรแร่ที ่สำคัญ คือ การ
จำแนกเขตแหล่งแร ่ การบ ูรณาการวางแผนการใช้
ประโยชน์และดูแล จัดการทรัพยากรแร่ร่วมกันระหว่าง
พื ้นที ่ ระหว่างจังหวัดในภาคมากขึ ้น นอกจากนี ้ ยังมี
แนวโน้มของการจัดทำบัญชีทรัพยากรแร่ที่มีความชัดเจน
ถึงเขตแหล่งแร่เพื ่อการทำเหมือง พื ้นที ่หรือชนิดแร่ที่
สมควรสงวน หวงห้ามหรืออนุรักษ์ไว้ จึงช่วยทำให้เกิดการ
สงวนและอนุรักษ์ทรัพยากรแร่ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั ่ง พื้นที่
ภาคใต้เป็นบริเวณที่มีทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่
หลากหลายและอุดมสมบูรณ์ ได้แก่ การมีพื ้นที่ชายฝั่ง
ทะเลเป็นระยะทางทั้งสิ้น 2,107 กิโลเมตร การมีพื้นที่หาด
ทราย เป็นระยะทาง 1,129,116.37 เมตร หาดโคลน เป็น
ระยะทาง 645,999.38 เมตร และหาดทรายปนโคลน เป็น
ระยะทาง 9,047.58 เมตร การมีจำนวนเกาะมากถึง 764 
เกาะ การมีพื้นที่ป่าชายเลน 1,287,827 ไร่ ใน พ.ศ.2552 
การมีพื้นที่แนวปะการังทั้งสิ ้น 102 ,599 ไร่ การมีพื ้นที่
หญ้าทะเลทั้งสิ้น 106,707 ไร่ ใน พ.ศ.2559 และการเป็น
แหล่งที่มีการสำรวจพบสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ 
เช่น เต่าทะเล พะยูน โลมา ปลาวาฬ ปลาวาฬ เป็นต้น 
ก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจตามมา ไม่ว่าจะเป็นการ
เป็นแหล่งมีชื ่อเสียงและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
จำนวนมาก การเป็นแหล่งประมงทางทะเลที่สำคัญของ
ประเทศ เป็นต้น 
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ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ภาคใต้ประสบ
กับการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทางทะเล
อย่างเห็นได้ชัด ดังจะเห็นได้จากการสำรวจพบเต่าทะเลที่
มีจำนวนรังเต่าหญ้า 360 รัง พ.ศ.2528 ลดลงเหลือ 3 รัง 
ใน พ.ศ.2549 ความเสียหายเกินร้อยละ 50 ของแนว
ปะการังในบริเวณจังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดตรัง 
ความเสื ่อมโทรมของหญ้าทะเลในบริเวณจังหวัดกระบี่ 
การประสบกับปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งรุนแรงมากกว่า  
5 เมตรต่อปีในบริเวณอำเภอหัวไทร อำเภอปากพนัง 
อำเภอท่าศาลา อำเภอส ิชล อำเภอขนอม จ ังหวัด
นครศรีธรรมราช อำเภอเทพา อำเภอจะนะ อำเภอสิง
หนคร อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา อำเภอยะหริ่ง อำเภอ
หนองจิก จังหวัดปัตตานี เป็นต้น การประสบปัญหามลพษิ
ทางสิ่งแวดล้อมดังกล่าว จึงล้วนสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้ม
การทวีความรุนแรงของปัญหาที่มากยิ่งขึ้นในอนาคต หาก
ไม่มีวางแผนการป้องกันและแก้ไขท่ีมีประสิทธิภาพ 

 ความหลากหลายทางนิเวศวิทยา ความ
อุดมสมบูรณ์และหลากหลายของพันธุ์พืชและสัตว์ป่าใน
ภาคใต้เป็นผลมาจากการเป็นที่ตั ้งของอุทยานแห่งชาติ 
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า พื้นที่สงวนชีว
มณฑลและพื้นที่ป่าไม้ตามกฎหมายต่างๆ โดยชนิดพันธุ์ไม้
ที่พบ เช่น ไม้ยาง สยา กะบาก หลุมพอ ไข่เขียว สะตอเหรี
ยง หยี ตะเคียนทอง ฯลฯ สำหรับสัตว์ป่าที ่พบ ได้แก่ 
เลียงผา หมูป่า เก้ง เม่น นกกางเขน นกปรอดต่าง ๆ นก
เหยี่ยว นกดุเหว่า ปูหิน ตะพาบน้ำ เขียด ปาด คางคก 
งูเห่า งูกะปะ เต่า ตะกวด กิ่งก่าบิน แมลงปอ แมงมุม 
จิงโจ้น้ำ กุ้งกะต่อม กุ้งดีดขัน แม่หอบ หอยตะโกรม หอย
กะทิ หอยเจดีย์ หอยขาว ปลาตีน เป็น โดยพื ้นที ่ที ่มี
ศักยภาพในการเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชวีภาพ 
ได้แก่ อำเภอพรหมคีรี อำเภอลานสะกา อำเภอนบพิตำ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอบ้านตาขุน อำเภอท่าฉาง 
อำเภอพนม อำเภอไชยา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์
ธานี อำเภอเมืองระนอง อำเภอละอุ ่น จังหวัดระนอง 
อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ฯลฯ 
 ภาวะมลพิษ ภาคใต้ไม่ประสบกับปัญหา
มลพิษสิ่งแวดล้อม แต่ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา แนวโน้ม
ของความเสื่อมโทรมและการประสบปัญหามลพิษมีมาก
ขึ้น ดังจะเห็นได้จากคุณภาพน้ำทะเลหลายแห่งมีแนวโน้ม
เสื่อมโทรมลง คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งบริเวณหาดไม้ขาว 
หาดสุรินทร์ จังหวัดภูเก็ต เปลี่ยนแปลงจากคุณภาพน้ำ
ทะเลดีมากเป็นดี คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งบริเวณหาดบาง
เบน หาดประพาส จังหวัดระนอง เปลี ่ยนแปลงจาก
คุณภาพน้ำทะเลดีมากเป็นพอใช้ ฯลฯ ซึ่งเป็นผลจากการ
เติบโตทางการท่องเที่ยวอย่างรวดเร็วและการเป็นแหล่ง
กระจุกตัวของชุมชนจำนวนมาก  แนวโน้มก่อให ้เกิด

ผลกระทบต่อการดำเนินกิจกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ไม่ว่า
จะเป็นการทำประมง การท่องเที่ยว ฯลฯ  

อย่างไรก็ตาม จากนโยบาย แผนงานและ
โครงการที่มุ ่งเน้นการแก้ไขและป้องกันภาวะมลพิษใน
พื ้นที ่ เช่น โครงการเฝ้าระวังคุณภาพสิ ่งแวดล้อมและ
ติดตามแหล่งกำเนิดมลพิษเชิงรุกโดยกระบวนการมีส่วน
ร่วม โครงการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง 
โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังเตือนภัยและการพยากรณ์
ด้านสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมกลางและเครือข่าย 
ฯลฯ จึงส่งผลให้เกิดการเฝ้าระวังภาวะมลพิษอากาศ น้ำ
และเสียง โดยเฉพาะในพื้นที่ตั้งชุมชนเมืองและพื้นที่ที่มี
ช่ือเสียงทางการท่องเที่ยวมากขึ้น 

จากข ้อม ู ลท ี ่ กล ่ าวข ้ า งต ้น เม ื ่ อต ิ ดตาม
สถานการณ ์ทร ัพยากรธรรมชาต ิและส ิ ่ งแวดล ้อม
เปร ียบเทียบกับกลยุทธ์และแผนงานที ่กำหนดไว้ใน 
ผังภาค 2600 พบว่า โครงการภายใต้กลยุทธ์และแผนงาน
ต ่างๆ น ั ้น  แม ้ม ีความสอดคล ้องกั บสถานการณ์
ทร ัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อมที ่ย ังต ้องมีการ
ดำเน ินการด ูแล ร ักษา ฟ ื ้นฟ ูและเฝ ้าระว ัง แต ่ใน
รายละ เอ ี ยด เป ้ าหมายและพ ื ้ นท ี ่ เป ้ าหมายย ั งมี  
ความไม ่ครอบคล ุมและเหมาะสมก ับสถานการณ์
ทรัพยากรธรรมชาติในภาค อีกทั้งจากการขาดบุคคลากร
และงบประมาณในการดำเนินการ ตลอดจนการขาด
การบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงาน ส่งผลให้การ
ดำเนินกลยุทธ์และแผนงานยังไม่สัมฤทธ์ิผลตามที่ตั้งไว้  

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

การต ิดตามสถานการณ ์ด ้ านทร ัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปรียบเทียบกับผังภาค 2600 

เ ม ื ่ อ ต ิ ด ต า ม ส ถ า น ก า ร ณ ์ ท ร ั พ ย า ก ร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปรียบเทียบกับกลยุทธ์และ
แผนงานที ่กำหนดไว้ในผังภาค 2600 พบว่า โครงการ
ภายใต้นโยบายและแผนงานต่างๆ นั้น แม้มีความสอด 
คล้องกับสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่ยังต้องมีการดำเนินการดูแล รักษา ฟื้นฟูและเฝ้าระวัง 
แต่ในรายละเอียดเป้าหมายและพื้นที่เป้าหมายยังมีความ
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ไม่ครอบคลุมและเหมาะสมกับสถานการณ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติในภาค และสถานการณ์ป ัจจ ุบ ันท ี ่ม ีการ
เปลี ่ยนแปลงภูมิอากาศซึ ่งทวีความรุนแรงขึ ้น ส่งผล
กระทบต่อทรัพยากรที่มีอยู่  

 ข ้อ เสนอแนะในการปร ับปร ุ งใน
อนาคตจึงควรมีการดำเนินการทบทวนและระบุพื ้นที่
ดำเนินการและเป้าหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับ
สภาพพื ้นที ่ การระบุหน่วยงานดำเนินการที ่ช ัดเจน 
นอกจากนี ้ ในส่วนของการปรับปรุงรายละเอียด ควร
กำหนดแผนงานในเชิงพื้นที่ให้มากขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสรมิ
ให้เกิดการควบคุมและดูแลการใช้ประโยชน์ที่ดินและการ
ดำเนินการวางและจัดทำผังเมือง ทั้งในระดับภาค จังหวัด
และท ้องถ ิ ่ น  อ ันนำไปส ู ่ การอน ุร ักษ ์ และพ ัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ  

นโยบาย : การสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูพ้ืนท่ีป่า
อนุรักษ์และพื้นที่ต้นน้ำลำธาร 

ศักยภาพของพื ้นที ่ภาคใต ้เป ็นพ ื ้นท ี ่ป ่าไม้  
ประมาณร้อยละ 30 ของพื้นที่ภาคซึ่งครอบคลุมพื้นท่ีภูเขา
และพื้นที่อนุรักษ์ทั้งหมด โดยเป็นป่าอนุรักษ์ (ZONE C) 
อย่างน้อยร้อยละ 25 ประกอบด้วย พื้นที่อุทยานแห่งชาติ 
วนอุทยาน เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 
สวนพฤษศาสตร์ สวนรุกชาติ พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 และ 2 
นอกจากนี้ยังรวมถึงพื้นที่สงวนชีวมณฑล และพื้นที่มรดก
โลก 

จากการติดตามพบว่าโครงการภายใต้แผนงาน
กำหนดเขตอนุรักษ์พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร การกำหนดเขต
และการใช้ประโยชน์พื ้นที ่ป ่าไม้ ในรูปของพื ้นที ่ป่า
เศรษฐกิจ ป่าชุมชน และพื้นที่ปฏิรูปเกษตรกรรม รวมทั้ง
มาตรการกำกับดูแลมีการดำเนินการและสอดคล้องและ
เหมาะสมกับสถานการณ์ภาคใต้ในปัจจุบันและอนาคต แม้
โครงการภายใต้แผนงานกำหนดเขตอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าต้นน้ำ
ลำธาร การกำหนดเขตและการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีป่าไม้ ใน
รูปของพื ้นที ่ป่าเศรษฐกิจ ป่าชุมชน และพื ้นที ่ปฏิรูป
เกษตรกรรม จะมีการดำเนินการไปบ้างแล้ว ในลักษณะ
ของการวางและจัดทำผังเมืองรวมต่างๆ และโครงการ 
one map แต่ยังไม่ครอบคลุมในทุกพ้ืนท่ี 

ป ัญหาและอ ุปสรรคสำค ัญ ค ือ การขาด
บุคคลากรและงบประมาณในการดำเนินการ การขยายตัว
ของเมืองและการเติบโตทางการท่องเที่ยวอย่างรวดเร็ว 
อันส่งผลให้เกิดการรุกล้ำและใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่า
อนุรักษ์ป่าไม้อย่างไม่เหมาะสม 

นโยบาย : การพัฒนาพื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจ ป่า
ชุมชน เพื่อสร้างมูลค่าความยั่งยืนของเศรษฐกิจท้องถิ่น
และระบบนิเวศ 

การพัฒนาพ้ืนท่ีสวนป่าเศรษฐกิจ ป่าชุมชน เพื่อ
กำหนดเป้นบริเวณที่สามารถใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้เชิง
อนุร ักษ์ โดยที ่ควบคุมไม่ให ้ม ีการทำลายสภาพทาง
ธรรมชาติ เป็นการใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างคนกับป่า 
ซึ่งควรกำหนดพื้นท่ีในบริเวณดังกล่าว โดย การกำหนดป่า
เศรษฐกิจ (Economic zone - Zone E) เพื่อการผลิตไม้
และของป่า และเพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ ได้แก่ 
พื้นที่สวนป่าหรือพ้ืนท่ีป่าปลูกอื่นๆ ที่มีวัตถุประสงค์ในการ
ทำไม้ของภาครัฐและเอกชน สำหรับการเตรียมการของ
ภาครัฐในปัจจุบันพบว่ามีพื้นที่ที่มีศักยภาพสำหรับการ
ปลูกป่าเศรษฐกิจ และการกำหนดพื้นท่ีป่าชุมชน หมายถึง 
พื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการจัดการโดยกระบวนการมีส่วนร่วม
จากประชาชนและองค์กรชุมชน ตามความเชื ่อและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นเพื ่อประโยชน์ที ่สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชนอย่างต่อเนื่องและยังยืน ลักษณะของ
ป่าชุมชน ป่าชุมชนในแต่ละแห่งมีลักษณะที่แตกต่างกัน
ออกไป ตามพื้นที่ดำเนินการ  

นโยบาย : การอนรุักษ์พ้ืนท่ีชุ่มน้ำให้เป็นมรดก
ของภาคอย่างยั่งยืน 

พื้นที่ชุ่มน้ำ มีลักษณะเป็นพื้นที่ลุ่ม พื้นที่ราบลุ่ม 
พื้นที่ลุ่มชื้นแฉะ พื้นที่ชุ่มน้ำ มีน้ำท่วม มีน้ำขัง พื้นที่พรุ 
พื ้นที่แหล่งน้ำ ที ่เกิดขึ ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์
สร้างขึ้น ทั้งที่มีน้ำขัง หรือท่วมอยู่ถาวรและชั่วคราว ทั้งที่
เป็นแหล่งน้ำนิ่งและน้ำไหลทั้งที่เป็นน้ำจืด น้ำกร่อยและ
น้ำเค็ม รวมไปถึงพื้นที่ชายฝั่งทะเล และพื้นที่ทะเล ใน
บริเวณซึ่งเมื่อน้ำลดลงต่ำสุดมีความลึกของระดับน้ำไม่เกิน 
6 เมตร พื้นที่ชุ่มน้ำมีคุณค่าและความสำคัญต่อการพัฒนา
ภาค ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และระบบนิเวศ โดยที่เป็น
ระบบนิเวศที่มีความสัมพันธ์กับการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิต 
ในฐานะที่เป็นแหล่งน้ำ แหล่งกักเก็บน้ำฝนน้ำท่า ป้องกัน
น้ำเค็มไม่ให้รุกเข้ามาในแผ่นดิน ป้องกันการพังทลายของ
ชายฝั ่ง กรองตะกอน แร่ธาตุ และสารพิษเป็นแหล่ง
ทรัพยากรที่มนุษย์สามารถเข้าใช้ประโยชน์ เป็นแหล่งรวม
สายพันธุ์พืชและสัตว์ ดังนั้น เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์พื้นที่
ชุ่มน้ำของภาคใต้อย่างยั่งยืน กำหนดพื้นท่ีเป้าหมาย 

 นโยบายนี้เน้นแผนงานฟื้นฟูสภาพป่าชายเลน 
ป่าชายหาด ป่าพรุและพื้นที่ชุ่มน้ำมีการดำเนินการและ
สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ภาคใต้ในปัจจุบัน
และอนาคต อย่างไรก็ตาม การดำเนินการดังกล่าว มี
ลักษณะแยกส่วนในแต่ละพื้นที่ ขาดการบูรณาการและ
ประสานงานกันระหว่างองค์กร อีกทั้งยังขาดความต่อเนื่อง
และชัดเจนไม่ว่าจะเป็นในเรื ่องการจัดสรรงบประมาณ 
การจัดทำขั้นตอนการดำเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบ
หล ัก เป ็นต ้น ซ ึ ่ งป ัญหาท ี ่พบได ้แก ่  การขาดการ
ประสานงานและบูรณาการแนวทางการดำเนินการของ
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หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและท้องถิ่น อันจะนำไปสู่การ
ดำเนินการที่ต่อเนื่องและชัดเจน การขาดบุคคลากรและ
งบประมาณในการดำเนินการ และการขยายตัวของเมือง
และการเติบโตทางการท่องเที่ยวอย่างรวดเร็ว อันส่งผลให้
เกิดการรุกล้ำและใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าอนุรักษ์ป่าไม้ 
พื้นที่ชุ่มน้ำอย่างไม่เหมาะสม 

นโยบาย : การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรแร่
ธาตุและทรัพยากรธรณีเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่าง
ยั่งยืน 

ศักยภาพการผลิตแร่ของประเทศไทยมีทั้งบนบก
และในทะเล ในปัจจุบันมีการผลิตแร่ประมาณ 40 ชนิด 
เพื่อตอบสนองความต้องการภายในประเทศ และเพื่อการ
ส่งออก ขณะที่สถานการณ์ปัจจุบันพื้นที่การสัมปทานแร่
ลดลง เนื่องจากพื้นที่โดยทั่วไปนั้นมีการใช้ประโยชน์โดย
ชุมชน หรืออยู ่ในเขตป่าอนุร ักษ์ นอกจากนี ้ การใช้
ประโยชน์ทรัพยากรแร่อย่างไม่ถูกหลักการอนุรักษ์ยัง
ก่อให้เกิดปัญหาพื้นที่เหมืองแร่ร้างตามมา เช่น ในพื้นที่ที่
ได้รับสัมปทานไปแล้วได้มีการขุดแร่ซึ่งทำลายพื้นที่เดิมซึ่ง
เป็นป่าและพื้นที่การเกษตรให้กลายเป็นพ้ืนท่ีเหมืองแร่เก่า
หรือเหมืองแร่ร้าง และไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้
เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นหลุมเป็นบ่อและดินเป็นทรายจัด 
และปัญหาที่สำคัญคือปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมอัน
เนื่องมาจากการพัฒนาทรัพยากรแร่ ทั้งปัญหามลพิษทาง
อากาศ ฝุ่นละออง ควันพิษจากการผลิตแร่ และคุณภาพ
น้ำจากการทำเหมืองแร่ 

นโยบายนี้ควรมีโครงการภายใต้แผนงานกำกับ/
ควบคุมการระเบิดหินและการพัฒนาทรัพยากรแร่ให้มี
ความสอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ภาคใต้ใน
ปัจจุบันและอนาคต อย่างไรก็ตาม การดำเนินการใน
ลักษณะการกำกับ/ควบคุมการระเบิดหินและการพัฒนา
ทร ัพยากรแร ่ เป ็นงานที ่กรมทร ัพยากรธรณีดำเนิน
การศึกษา วิจัยและจัดทำเป็นมาตรการควบคุมอยู่แล้วใน
แทบทุกจังหวัด ซึ่งปัญหาและอุปสรรคสำคัญคือ การขาด
แคลนงบประมาณและ กำลังคนในการดำเนินการกำกับ
และควบคุม และการขาดความเข้มงวดในการนำกฎหมาย
ไปปฏิบัติและการขยายตัวของเมืองที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 
อาจก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาแร่ 
ดังนั้นควรเร่งดำเนินการวางและจัดทำผังเมือง อันมีผลใน
การควบค ุมและด ูแลการใช ้ประโยชน์ท ี ่ด ิน ท ั ้ งใน
ระดับประเทศ ภาค จังหวัดและท้องถิ่น อันนำไปสู่การ
อนุรักษ์และพัฒนาแร่อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสำรวจ
และปรับปรุงข้อมูลแหล่งแร่ให้มีความทันสมัย  

นโยบาย : การป้องกันปัญหามลพิษทาง
สิ่งแวดล้อมเพื่อการรักษาสถานภาพท่ีดีให้แก่ชุมชน 

ปัญหาการเสื่อมโทรมของคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
กำลังกลายเป็นปัญหาระดับชาติที่ทำให้คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนต่ำลง สาเหตุสำคัญมาจากการลักลอบทิ้งของ

เสีย ตลอดจนการขาดการจัดการขยะของเสียของภาค
ชุมชน เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม และที่สำคัญประเดน็
หนึ่ง คือ การขาดมาตรการทางผังเมืองที่เข้มแข็งในการ
ควบคุมการขยายตัวของชุมชน และอุตสาหกรรม ฯลฯ จึง
ควรมีการกำหนดพื้นที่อ่อนไหวและเสี่ยงต่อการเกิดมลพิษ
ทางส ิ ่ งแวดล ้อมเพ ื ่อป ้องก ันและแก ้ไขมลพ ิษทาง
สิ่งแวดล้อมท้ังมลพิษทางน้ำ อากาศ เสียง ฯลฯ ในรูปของ
การจัดการพื้นท่ีพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม และเขตควบคุม
มลพิษ 

 แม้ในหลายพื้นที่ของภาคใต้จะมีแนวโน้มของ
การเกิดปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมน้อยลง แต่ยังคงมีอีก
หลายพื้นที่ที่ประสบปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเป็นพื้นที ่ที่
ประสบปัญหาตั้งแต่ในอดีต เช่น ปัญหาคุณภาพน้ำบริเวณ
ลุ่มแม่น้ำปากพนัง เป็นต้น และเป็นพื้นที่ที ่เพิ ่งประสบ
ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม  แต่อาจพบปัญหาการขาดแคลน
งบประมาณและกำลังคนในการดำเนินการทั้งในส่วนของ
การวางและจ ัดทำแผนปฏิบ ัต ิการจ ัดการและการ
ดำเนินการฟื ้นฟูและแก้ไขปัญหามลพิษสิ ่งแวดล้อม
  

 ดังนั ้นจึงควรดำเนินการรวบรวมและปรับปรุง
ฐานข้อมูลสถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ต่างๆ 
ของภาคใต้ให้มีความทันสมัยและทันต่อสถานการณ์การ
เปลี ่ยนแปลง จัดทำแผนปฏิบัติการจัดการ/แก้ปัญหา
มลพิษ โดยกำหนดและจ ัดลำดับพื ้นท ี ่ เป ้าหมายที่
สอดคล้องกับสถานการณ์ส ิ ่งแวดล้อมในพื ้นที ่ และ
ดำเนินการวางและจัดทำผังเมือง อันมีผลในการควบคุม
และดูแลการใช้ประโยชน์ที่ดิน ทั้งในระดับประเทศ ภาค 
จังหวัดและท้องถิ่น โดยคำนึงถึงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมท่ีจะเกิดขึ้น 

นโยบาย : การกำหนดเขตอนุรักษ์ทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง 

การกำหนดเขตอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั ่ง มีวัตถุประสงค์ที ่จะเป็นการฟื ้นฟูและอนุรักษ์
ทรัพยากรทางทะเลที ่สำคัญของประเทศและภาคให้
กลับคืนสภาพความสมบูรณ์ เพื่อให้มีศักยภาพในการเป็น
แหล่งหากิน สร้างอาชีพ ส่งเสริมระบบนิเวศและคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม สามารถบรรเทาความรุนแรงจากภัยพิบัติ
ธรรมชาติทางคลื่นลมที่เข้าปะทะชายฝั่ง และที่สำคัญคือ
ส่งเสริมบทบาทการพึ่งตนเองของคนในภาคใต้ ทั้งพื้นที่
อนุรักษ์ป่าชายเลน พื ้นที ่อนุรักษ์ประมงชายฝั ่ง พื ้นที่
อนุรักษ์ปะการัง 

การกำหนดเขตจะช่วยแก้ไขปัญหาความเสื่อม
โทรมสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งมีความสอดคล้อง
กับสถานการณ์ภาคใต้ในปัจจุบันและอนาคต อย่างไรก็
ตาม พื้นที่ที ่มีกิจกรรมท่าเรือประมง อุตสาหกรรมและ
ชุมชนเป็นพื ้นที ่ท ี ่ควนให้ความสำคัญสำคัญ ซึ ่งหาก
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พิจารณาสถานการณ์ปัญหาเสื ่อมโทรมปัจจุบัน พบว่า 
พื้นที่ที่ประสบกับปัญหาความเสื่อมโทรมสิ่งแวดล้อมมัก
เป็นพื ้นที่ที ่ม ีกิจกรรมการท่องเที่ยว เช่น หมู ่เกาะพีพี 
จังหวัดกระบี่ ฯลฯ  ทั้งนี้การขาดแคลนงบประมาณและ
หน่วยงานหลักในการรับผิดชอบและการขาดความร่วมมือ
และประสานการดำเนินการ ทั้งจากภาครัฐ เอกชนและ
ประชาชนในพ้ืนท่ี เป็นปัญหาหลักในการดำเนินการ 

นโยบาย : การจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

ประกอบด้วย การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งเก็บ
น้ำเดิม การพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก การพัฒนาแหล่งน้ำ
เพิ่มเติมตามความต้องการเฉพาะด้าน การ การพัฒนาอ่าง
เก็บน้ำขนาดใหญ่เพื่อเป็นน้ำต้นทุนและบรรเทาอุทกภัย 
การพัฒนาโครงข่ายน้ำเชื ่อมโยงแหล่งเก็บน้ำขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ การก่อสร้างแหล่งเก็บน้ำ
ขนาดเล็กและขนาดกลางเพิ ่มเติมในพื ้นที ่ที ่เหมาะสม 
พัฒนาโครงข่ายระบบส่งน้ำ ผันน้ำ กระจายน้ำ และ
ระบายน้ำ และ การควบคุมแผนการประโยชน์ใช้ที่ดินใน
พื้นที่ใช้น้ำต่างๆ การฟื้นฟูป่าต้นน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์ 
การพัฒนาระบบผันน้ำข้ามลุ ่มน้ำ  ระบบโครงข่ายน้ำ
ระหว่างกลุ ่มลุ ่มน้ำ และโครงข่ายน้ำระหว่างแหล่งน้ำ
นานาชาติที่เหมาะสม 

นโยบาย  : การพ ัฒนาแหล ่ งน ้ ำ โดยไม ่ ใ ช้
มาตรการก่อสร้าง 

ประกอบด้วย การปรับปรุงขุมเหมือง แอ่งน้ำ บึง 
และพรุตามธรรมชาติที่มีศักยภาพ การใช้ประโยชน์จาก
แหล่งน้ำใต้ดินเพื่อนำมาใช้ตอบสนองความต้องการด้าน
ต่างๆ การพัฒนาระบบผลิตน้ำขนาดเล็กด้วยกระบวนการ 
Reverse Osmosis การพัฒนาระบบฐานข้อม ูล  การ
ฝึกอบรม เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้นำ้ ด้วยเทคโนโลยีรูปแบบต่างๆ ในการชลประทาน 
ตลอดจนการพ ัฒนาระบบบร ิหารจ ัดการน ้ ำท ี ่ มี
ประส ิทธ ิภาพ การศ ึกษาและกำหนดม ูลค่าน้ำภาษี  
ศุลกากร และการชดเชยด้านต่างๆ เป็นเครื่องมือจูงใจใน
การบริหารจัดการน้ำให้ม ีประสิทธิภาพ  การกำหนด
โครงสร้างค่าธรรมเนียมการใช้น้ำ อย่างเป็นธรรม รวมทั้ง
การเร ่งวางระบบ ขั ้นตอน ระเบียบ และกฎหมายที่
เก ี ่ ยวข ้อง  อย ่างเหมาะสมและเป ็นธรรม  เพ ื ่อการ
ประยุกต์ใช้มูลค่าน้ำในการบริหารจัดการน้ำในทางปฏิบัติ 

สำหรับการติดตามสถานการณ์เพื่อเปรียบเทียบ
กับผังภาคปี พ.ศ. 2600 ด้านการบริหารจัดการน้ำ สรุปได้
ดังนี้ นโยบายดังกล่าว เป็นนโยบายในเชิงปฎิบัติ และมี
ลักษณะเป็นโครงการทั้งขนาดใหญ่ และขนาดเล็ก ที่มีผล
ต่อการเปลี่ยนแปลง ทั้งด้านบวก และลบ ต่อภาพรวมของ
ทรัพยากรน้ำและการใช้น้ำของภาคใต้ โครงการขนาดใหญ่

ดังกล่าวนั้น โอกาสการเกิดโครงการนั้นเป็นไปได้ค่อนข้าง
ยาก เนื่องจากมีมูลค่าโครงการสูง แต่หากมีการดำเนินการ
ตามนโยบายที ่วางไว้ ก็จะทำให้การบริหารจัดการน้ำ
ภายในภาคใต้และของประเทศอยู่ในสภาวะที่ทำให้โอกาส
ขาดแคลนน้ำน้ันมีน้อย 

นโยบาย : การป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัด
เซาะชายฝั่งทะเล 

ภาคใต้มีสัณฐานเป็นแหลมยื่นไปในคาบสมุทร มี
ชายทะเลทางด้านอ่าวไทยและอันดามันในปัจจุบันพื้นที่
บริเวณชายฝั่งทะเลประสบปัญหาการกัดเซาะเป็นบริเวณ 
ในพื้นที่ภาคใต้ทางด้านอ่าวไทยส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นบริเวณ
ที่ราบน้ำขึ ้นถึง บริเวณชายเลน และบริเวณหาดทราย 
ส่วนทางฝั่งอันดามันการกัดเซาะส่วนใหญ่พบในพื้นที่หาด
ทรายมากกว่าบริเวณอื่นๆ ซึ่งปัญหาการกัดเซาะส่วนใหญ่
เกิดจากการที่ภาคใต้ตั ้งอยู ่ในแนวลมมรสุม การลดลง
จำนวนลงของพื้นที่ป่าชายเลน และภัยธรรมชาติอื่นๆ 

การกำหนดมาตรการการใช้ประโยชน์ชายฝั่ง
ทะเล ภายใต้แผนงานการควบคุมการใช้ประโยชน์ชายฝั่ง
ทะเลและพื้นที่ต่อเนื ่อง แม้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งภาคใต้ แต่มี
ความไม่สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ภาคใต้ใน
ปัจจุบันและอนาคต เนื ่องจากการใช้ประโยชน์ชายฝั่ง
ทะเลและพื้นที่ต่อเนื่อง มีความหลากหลายของลักษณะ
การใช้ประโยชน์ท่ีดิน ไม่ว่าจะเป็นพ้ืนท่ีเกษตรกรรม พื้นที่
ก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว พื้นที่ป่า
ชายเลน พื้นที่ก่อสร้างสิ ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการ
คมนาคมและขนส่ง พื้นที่สวนสาธารณะ พื้นที่อยู่อาศัย 
ฯลฯ 

แต่ปัญหาและอุปสรรคคือการขาดการสำรวจ
และศึกษาลักษณะเฉพาะของพื้นที่ชายฝั่งทะเลและพื้นท่ี
ต่อเนื ่องแต่ละจังหวัด และการขาดงบประมาณและ
หน่วยงานร ับผ ิดชอบในการดำเน ินการวางผ ังและ
มาตรการกำกับดูแลและควบคุมผลกระทบในบริเวณ
ดังกล่าว ดังนั้นเร่งดำเนินการวางและจัดทำผังเมือง อันมี
ผลในการควบคุมและดูแลการใช้ประโยชน์ที ่ดิน ทั้งใน
ระดับประเทศ ภาค จังหวัดและท้องถิ่น โดยคำนึงถึงความ
เฉพาะเจาะจงและมีเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นท่ี 
 
3.4  ภัยพิบตั ิ

 ภาคใต้ประสบปัญหาภัยพิบัติหลายรปูแบบ ทั้งนี้
โดยสามารถสรุปสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง ศักยภาพ 
ปัญหาและแนวโน้มของภัยพิบัติแต่ละประเภทได้ดังนี ้
  พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย พื้นที่ประสบภัย
น ้ำท ่วมส ่วนใหญ่ท ี ่ม ีความร ุนแรงจะอย ู ่บร ิ เวณฝั่ ง
ตะวันออกของภูมิภาค ด้วยสาเหตุจากการเปลี่ยนแปลง
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ของสภาพภูมิอากาศโลกซึ่งทำให้เกิดความแปรปรวน ฝน
ตกหนัก และเกิดอุทกภัยตามมา นอกจากนี้ยังมีสาเหตุที่
เกิดจากการกระทำของมนุษย์ เช่น การเปลี่ยนแปลงการ
ใช้ที่ดินเป็นพื้นที่เมืองเนื่องจากจำนวนประชากรเพิ่มมาก
ขึ้น การก่อสร้างถนนหนทางขวางทางน้ำหลากและมีการ
ระบายน้ำไม่เพียงพอ การเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่แก้มลิง
ตามธรรมชาติไปทำประโยชน์อย่างอื ่น การที ่ไม่มีการ
ก่อสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำ เป็นต้น นอกจากนี้ความเสียหาย
ที่เกิดขึ้น ยังมีสาเหตุมาจากระบบการทำงานที่เกี่ยวข้อง
กับภัยพิบัติยังไม่มีประสิทธิภาพนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ระบบเตือนภัย เนื่องจากภาคใต้มีลักษณะภูมิประเทศเป็น
คาบสมุทร มีลำน้ำสั้น เมื่อฝนตกหนักน้ำก็จะเคลื่อนมาถึง
ชุมชนได้เร็ว จึงจำเป็นต้องมีการดูแลอย่างใกล้ชิดและ
เตือนภัยล่วงหน้า 
 พ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้ง สภาพปัญหาพื้นที่
ประสบภัยแล้งซ้ำซ้อนในภาคใต้ ได้แก่ ตรัง สตูล กระบี่ สุ
ราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ชุมพร และปตัตาน ี
 พื้นที่เสี ่ยงต่อการเกิดดินถล่มหรือโคลนถล่ม 
คือ พื้นที่เชิงเขาในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช 
สงขลา ตรัง และพัทลุง ปัจจุบันพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยดินถล่มยังคง
ประสบปัญหา เนื่องจากช่วงฤดูมรสุม ภาคใต้มีฝนตกหนัก
ถึงหนักมากหลายพื้นที่ ทำให้เกิดฝนสะสมซึ่งมีผลต่อการ
เกิดดินถล่มในพื้นที่ลาดชัด ทั้งนี้ ได้มีแนวทางการป้องกัน
และลดการพังทลายของดิน โดยใช้พืชยึดดิน คลุมดิน หรือ
โครงสร้างป้องกันการกัดเซาะพังทลายของดิน ฟื้นฟูป่าต้น
น้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์ 
 พื้นที่เสี ่ยงต่อการเกิดคลื่นใต้น้ำขนาดใหญ่ 
(Tsunami) ภัยจากคลื่นใต้น้ำขนาดใหญ่ มีโอกาสที่เกิด
ขึ้นมาจากการเกิดแผ่นดินไหวใต้ทะเลบริเวณหมู่เกาะอัน
ดามัน นิโคบา และสุมาตรา ทางตะวันตกของภาคใต้ พื้นที่
ที่มีโอกาสได้รับผลกระทบตั้งอยู่ในแนวชายฝั่งทะเลอันดา
มัน ระนอง พังงา กระบี่ ภูเก็ต ตรัง และสตูล 
 พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 
ภาคใต้มีสัณฐานเป็นแหลมยื่นไปในคาบสมุทร มีชายทะเล
ทางด้านอ่าวไทยและอันดามัน ในปัจจุบันพื้นที่บริเวณ
ชายฝั่งทะเลประสบปัญหาการกัดเซาะเป็นบริเวณ ในพื้นที่
ภาคใต้ทางด้านอ่าวไทย ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นบริเวณที่ราบ
น้ำขึ้นถึง บริเวณชายเลน และบริเวณหาดทราย ส่วนทาง
ฝั่งอันดามัน การกัดเซาะส่วนใหญ่พบในพื้นที่หาดทราย
มากกว่าบริเวณอื่นๆ ซึ่งปัญหาการกัดเซาะส่วนใหญ่เกิด
จากการที่ภาคใต้ตั้งอยู่ในแนวลมมรสุม การลดลงจำนวน
ลงของพื้นที่ป่าชายเลน และภัยธรรมชาติอื่นๆ อัตราการ
กัดเซาะชายฝั่งทะเลรวมด้านอ่าวไทยและด้านอันดามัน 
เฉลี่ยมากกว่า 5 เมตรต่อปี ประกอบด้วยจังหวัดชายฝั่ง
ทะเลด้านอ่าวไทย ได้แก่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 
สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส และจังหวัดชายฝั่งทะเล

ด้านทะเลอันดามัน ได้แก่ ระนอง ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และ
สตูล ซึ่งเป็นอัตราการกัดเซาะที่สูง และมีแนวโน้มความ
เสียหายเพิ่มขึ้น ทั้งนี้มีเพียงพ้ืนท่ีชายฝั่งของจังหวัดสงขลา
และชุมพรที่สถานการณ์ดีขึ้น คือ อยู่ในพื้นที่ที่มีอัตราการ
กัดเซาะปานกลางเฉลี่ย 1-5 เมตรต่อปี 
 พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหว จังหวัดใน
ภาคใต้ที่มีพื้นที่ที่มีรอยเลื่อนมีพลังพาดผ่านมีทั้งหมด 5 
จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา 
จังหวัดกระบี่ และจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยจังหวัดที่มี
หมู่บ้านถูกรอยเลื่อนมีพลังพาดผ่านมากที่สุดคือจังหวัด
ระนอง ซึ ่งมีรอยเลื ่อนระนองผ่านพื้นที่ 72 หมู่บ้าน 18 
ตำบล 5 อำเภอ รองมาคือจังหวัดพังงาที่มีรอยเลื่อนคลอง
มะรุ่ยและรอยเลื่อนระนองพาดผ่านพื้นที่ 38 หมู่บ้าน 17 
ตำบล 6 อำเภอ จังหวัดระนองมีรอยเลื่อนคลองมะรุ่ยพาด
ผ่านพ้ืนท่ี 35 หมู่บ้าน 17 ตำบล 6 อำเภอ จังหวัดชุมพรมี
รอยเลื่อนคลองมะรุ่ยพาดผ่าน 30 หมู่บ้าน 13 ตำบล 5 
อำเภอ และจังหวัดกระบี่มีรอยเลื่อนคลองมะรุ่ยพาดผ่าน
พื้นที่ 4 หมู่บ้าน 3 ตำบล ใน 2 อำเภอ 
 พื ้นที ่เส ี ่ยงต่อภัยที ่เก ิดขึ ้นจากมนุษย์  การ
พัฒนาอุตสาหกรรมขนาดใหญ่หรืออุตสาหกรรมเพื่อการ
ส่งออก ได้ถูกกำหนดใน 2 พื้นที่ ได้แก่ สงขลา เป็นพื้นที่
เป้าหมายของอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก และชุมพร 
เป็นพื้นที่เป้าหมายของอุตสาหกรรมเหล็ก ซึ่งประชาชนใน
พื ้นที ่ม ีโอกาสเส ี ่ยงโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดล้อมค่อนข้างสูง 

การต ิ ดตามสถานการณ์ ด ้ านภ ั ยพ ิ บ ั ติ
เปรียบเทียบกับผังภาค 2600 

เมื่อติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติเปรียบเทียบกับ
กลยุทธ์และแผนงานที ่กำหนดไว้ในผ ังภาค 2600 มี
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงในอนาคต เพื่อสร้างมาตรการ
และลดผลกระทบให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด  
  นโยบาย : การบรรเทาและป้องกนัภัยธรรมชาติ
ด้านอุทกภัย 
  แนวทางการพัฒนาโดยกำหนดพื้นที่เสี่ยง ความ
รุนแรง และมาตรการเฝ้าระวังพร้อมด้วยแนวทางปฏิบัติ 
สำหรับพื้นที่เสี ่ยงภัย เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ 
รวมทั้งวางระบบเตือนภัย โครงการภายใต้แผนงานด้าน
การป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัยมีการดำเนินงาน
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ตามจำเป็น
จะต้องมีการการบูรณาการงานร่วมกันของหน่วยงานที่
เก ี ่ยวข้องทุกระดับ ได ้แก่ หน่วยงานระดับท้องถิ่น 
หน่วยงานส่วนภูมิภาค ภาคประชาสังคม องค์กรชุมชน 
และภาคเอกชน การให้ความรู้ และทักษะเกี่ยวกับการ
จัดการภัยพิบัติกับทุกภาคส่วน การเสริมพลังเครือข่ายทาง
สังคมให้แก่ท้องถิ่น เพื่อให้สามารถจัดการปัญหาร่วมกัน 
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  นโยบาย : การบรรเทาและป้องกนัภัยธรรมชาติ
ด้านภัยแล้ง 

แนวทางการพัฒนาโดยกำหนดพื้นที่เสี่ยง ความ
รุนแรง และมาตรการเฝ้าระวังพร้อมด้วยแนวทางปฏิบัติ 
สำหรับพื้นที่เสี่ยงภัย เพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บกักน้ำ 
ดำเนินการพัฒนาระบบจัดส่งน้ำ จัดสรรน้ำ และกระจาย
น้ำอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า สำหรับโครงการภายใต้
แผนงานด้านการป้องกันและลดผลกระทบจากภัยแล้งมี
การดำเนินงานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน อย่างไร
ก็ตามจำเป็นจะต้องมีการการบูรณาการงานร่วมกันของ
หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องทุกระดับ ได้แก่ หน่วยงานระดับ
ท้องถิ่น หน่วยงานส่วนภูมิภาค ภาคประชาสังคม องค์กร
ชุมชน และภาคเอกชน การให้ความรู้ และทักษะเกี่ยวกับ
การจัดการภัยพิบัติกับทุกภาคส่วน การเสริมพลังเครือข่าย
ทางสังคมให้แก่ท้องถิ ่น เพื ่อให้สามารถจัดการปัญหา
ร่วมกัน 

ส่วนพ้ืนท่ีเกษตรกรรมและชุมชนบริเวณลุ่มน้ำ
อื่นๆ ควรมีแหล่งเก็บกักน้ำขนาดใหญ่-น้อย จึงต้องมี
มาตรการในการจดัการภัยแล้ง ดังนี้ 

1. มาตรการทีไ่ม่ใช้สิ่งก่อสร้าง (Non-
Structural measures) ประกอบด้วย 

- แบ่งเขตการใช้ประโยชน์พื้นที่ให้เหมาะสม
กับศักยภาพพื้นที่และศักยภาพการจ่ายน้ำ โดยเฉพาะ
พื ้นที ่เกษตรกรรม อุตสากรรมให้อยู ่ในเขตที ่สามารถ
จัดสรรทรัพยากรน้ำได้อย่างเพียงพอโดยส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด 

- การปรับปรุงและบริหารจัดการน้ำในอ่าง
เก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางอย่างมีประสิทธิภาพ 

-  จัดทำแผนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะ
ยาวในการดำเนินการแก้ไขปัญหา 

- การควบคุมการใช้ที่ดินให้เหมาะสมกับการ
ปลูกพืช และศักยภาพทรัพยากรน้ำในหน้าแล้ง 

- การฟื้นฟูและอนุรักษ์ต้นน้ำลำธารให้เก็บ
กักน้ำและให้มีน้ำใช้ทั้งป ี

- การขุดลอกและปรับปรุงแหล่งน้ำตาม
ธรรมชาติให้สามารถรองรับและเก็บกัก 

2. มาตรการการใช้สิ่งก่อสรา้ง (Structural 
measures) 

- จัดสร้างโครงสร้างการกระจายน้ำ เก็บน้ำ 
ให้มีศักยภาพเป็นพื้นที่ชลประทาน เพื่อป้องกันปัญหา
ความขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง 

- การพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ขนาดกลาง 
ในบริเวณถัดจากพ้ืนท่ีต้นน้ำ 

- การพัฒนาโครงการขนาดเล็ก เพื ่อเป็น
แหล่งเก็บกักน้ำโดยครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีทุกการใช้ประโยชน์
ที่ดินอย่างเป็นเครือข่าย 

- ผันน้ำจากลุ่มน้ำที่มีปริมาณน้ำมากเกินพอ
มายังลุ่มน้ำที่มีการขาดแคลน  
  นโยบาย : การบรรเทาและป้องกนัภัยธรรมชาติ
ด้านดินถลม่หรือโคลนถล่ม 
 สำหรับโครงการภายใต้แผนงานด้านการป้องกัน
และลดผลกระทบจากดินถล่มมีการดำเนินงานอย่าง
ต่อเนื่องตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ตามจำเป็นจะต้อง
มีการการบูรณาการงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทุกระดับ ได้แก่ หน่วยงานระดับท้องถิ่น หน่วยงานส่วน
ภูมิภาค ภาคประชาสังคม องค์กรชุมชน และภาคเอกชน 
การให้ความรู้ และทักษะเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติกับทุก
ภาคส่วน การเสริมพลังเครือข่ายทางสังคมให้แก่ท้องถิ่น 
เพื่อใหส้ามารถจัดการปัญหาร่วมกัน 
 นโยบาย : การบรรเทาและป้องกนัภัยจากคลื่น
ใต้น้ำขนาดใหญ่ (Tsunami) 
 แนวทางการบรรเทาและป้องกันภัยจากคลื่นใต้
น้ำขนาดใหญ่ เช่น กำหนดพื้นที่เสี่ยงภัย Tsunami โดย
วางผังการใช้ที่ดิน ควบคุมความหนาแน่นของประชากร 
รักษาพื้นที่เปิดโล่ง ควบคุมการใช้ประโยชน์ที ่ดินอย่าง
เคร่งครัด รักษาและฟื้นฟูป่าชายเลนรวมทั้งการใช้สิ่งกีด
ขวางทางกายภาพลดความร ุนแรงของคล ื ่น  จ ัดทำ
ฐานข้อมูลในการติดตาม เก็บข้อมูลด้านแผ่นดินไหว การ
เกิดคลื่นยักษ์ Tsunami การใช้พื้นที่ ตลอดจนเชื่อมโยง
การติดต่อสื่อสารข้อมูล การคาดการณ์ การเฝ้าระวัง การ
เตือนภัย และการอพยพในกรณีเกิดภัยจากคลื ่นยักษ์ 
Tsunami อย่างต่อเนื่อง 
  นโยบาย : การบรรเทาและป้องกนัภัยธรรมชาติ
ด้านการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 
 การป้องกันและลดผลกระทบจากการกัดเซาะ
ชายฝั่ง มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื ่อง เช่น แบ่งการใช้
ประโยชน์ท ี ่ด ินให้เหมาะสมกับพื ้นที ่  ห ้ามก่อสร ้าง
โครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทุกชนิดหรือรุกล้ำแนว
ชายฝั่งก่อนได้รับอนุญาต กําหนดแนวถอยร่น ฟื้นฟูสภาพ
ชายหาดให้สอดคล้องกับระบบนิเวศ โดยรูปแบบการแก้ไข
ปัญหาส่วนใหญ่เน้นการใช้รูปแบบโครงสร้างป้องกันการ
กัดเซาะชายฝั่งทะเลทางวิศวกรรม เช่น กำแพงป้องกัน
คลื ่นริมชายหาด (Seawall) รอดักทราย (Groin) และ
เขื ่อนป้องกันคลื่นนอกชายฝั่ง (Offshore Breakwater) 
เป็นต้น อย่างไรก็ตามจำเป็นจะต้องมีการการบูรณาการ
งานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องทุกระดับ การให้
ความรู้ และทักษะเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติกับทุกภาค
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ส่วน การเสริมพลังเครือข่ายทางสังคมให้แก่ท้องถิ่น 
เพื่อให้สามารถจัดการปัญหาร่วมกัน 
 

3.5  การพัฒนาเมืองและชนบท 
ภาคใต้ เป็นภาคที่มีความพร้อมทางทำเลที่ตั้ง  

มีความหลากหลายอุดมสมบูรณ์ มีโครงข่ายที่สามารถ
เชื่อมโยงท้ังในและต่างประเทศ  ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ระบบนิเวศท่ีหลากหลาย การพัฒนาอุตสาหกรรม เกษตร 
เช่นการแปรรูปยาง ไม้ยาง ปาล์มน้ำมันและอุตสาหกรรม
ประมงเพื ่อการส ่งออก  ตลอดจนการขยายผลจาก
โครงการพัฒนาต่างๆ ส่งผลให้เมืองภูเก็ต เมืองหาดใหญ่ 
มีบทบาทในการพัฒนาเป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจของ
ภาค และมีการพัฒนาเมืองสุราษฎร์ธานี และเมืองกระบี่ 
ให้เป็นเมืองน่าอยู่ รวมทั้งการพัฒนาเมืองชุมพร และเมือง
ระนอง เป็นเมืองในพื้นที่พิเศษที่มีการพัฒนาให้สามารถ
รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  การ
พัฒนาพื้นที่บริเวณเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนบริเวณ
เมืองสุไหงโกลก และเมืองเบตง ให้เป็นเมืองการค้าและ
เมืองท่องเที ่ยวชายแดน มีความพร้อมสำหรับรองรับ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมเชื ่อมโยงกับประเทศ
เพื่อนบ้าน 

การเปลี่ยนแปลงเมืองในภาคใต้ เปรียบเทียบ 
พ.ศ. 2550 – 2559 พบว่า  ภาคใต้มีการเปลี่ยนแปลงของ
ชุมชนเมืองทั้งสิ ้น 157 แห่ง  ซึ ่งจากเดิมปี พ.ศ. 2550 มี
จำนวน 190 แห่ง และเพิ่มเป็น 347 แห่งในปี พ.ศ. 2559  
โดยมีอัตราการเปลี่ยนแปลงอยู่ที่ 6.21 การเปลี่ยนแปลงของ
พ ื ้ นท ี ่ ช ุ มชนเมื อง 6994.5 ตร .กม . โดยม ีอ ั ตราการ
เปลี่ยนแปลงของพื้นที่อยู่ที่ 11.06 จังหวัดที่มีจำนวนชุมชน
เมืองเพิ่มขึ้นมากที่สุดสามอันดับ ได้แก่  จังหวัดพัทลุง มี
จำนวนชุมชนเพ ิ ่มข ึ ้นมากที ่ส ุดค ือ 39 แห ่ง จ ังหวัด
นครศรีธรรมราชมีชุมชนเมืองเพิ่มขึ้น 30 แห่ง และจังหวัด 
สงขลา มีชุมชนเมืองเพิ่มขึ้น 28 แห่ง และจังหวัดสตูล ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงชุมชนเมือง 

จากการติดตามและวิเคราะห์ ขนาดและการ
กระจายตัวของเมืองและชุมชนในภาคใต้ พบว่า ขนาด
และการกระจายตัวของเมืองยังคงมีความสัมพันธ์กับ
ล ักษณะของการตั ้งถ ิ ่นฐานของประชากรอย่างมาก 
โดยเฉพาะขนาดและการกระจายตัวที่มีขนาดใหญ่และ
การกระจายตัวที่มีความกระจุกตัวสูง ยังคงอยู่ ในบริเวณ
พื้นที่ดังต่อไปนี้  

พื้นที่ที ่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ อันได้แก่ 
บริเวณตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชร
เกษม) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 44 และทางหลวงแผ่นด ินหมายเลข 42 

นอกจากนี ้  บร ิเวณโดยรอบสถานีรถไฟสายใต ้ โดย
เฉพาะที่เป็นบริเวณชุมทางรถไฟและสถานีสำคัญ เช่น 
บริเวณเมืองชุมพร สวี หลังสวน ไชยา นาสาร บ้านส้อง 
คลองจันดี ทุ่งสง ร่อนพิบูลย์ ชะอวด ห้วยยอด ตรัง กันตัง 
เมืองพัทลุง หาดใหญ่ ระแงะ ปาดังเบซาร์ ปัตานี ยะลา สุ
ไหงโกลก อีกทั้ง บริเวณชุมชนเมืองที่ตั้งอยู่ติดกับท่าเรือ 
เช่น สงขลา ขนอม ระนอง  

พื้นที ่ที ่ม ีความสำคัญทางด้านการท่องเที่ยว 
ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ชุมชนเมืองที่ตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกของภาค
หรือฝั่งทะเลอันดามัน ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวทางชายหาดที่
มีเสียงในระดับสากล หรือแหลางท่องเที่ยวประเภทเกาะ 
โดยเป็นเมืองที ่มีบทบาทสำคัญในการเป็นศูนย์กลาง
บริการการท่องเที่ยว เช่น ภูเก็ต ระนอง พังงา กระบี่ ตรัง 
เกาะสมุย เกาะพงัน เกาะหลีเป๊ะ เป็นต้น 
 พื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการตั้งถิ่นฐานเดิม 
ซึ ่งมีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งประกอบอาชีพ อัน
ได้แก่ แหล่งเพาะปลูกและเกษตรกรรม แหล่งประมง 
และการเพาะเลี ้ยงสัตว์ อันได้แก่ พื ้นที่ราบลุ่มแม่น้ำ
สำคัญของภาคใต้ เช่น ที่ราบลุ่มแม่น้ำปากพนัง ท่ีราบลุ่ม
ทะเลสาบสงขลา ที่ราบลุ่มแม่น้ำตาปี-พุมดวง ที่ราบลุ่ม
แม่น้ำสายบุรี ที่ราบลุ่ม แม่น้ำปัตตานี เป็นต้น เมืองที่มี
การต ั ้ งถ ิ ่ นฐานมาต ั ้ งแต ่ อด ี ต  ได ้ แก ่  เม ื อง เก่ า
นครศรีธรรมราช เมืองเก่า จังหวัดสงขลา และตะกั่วป่า 
จังหวัดพังงา และบริเวณที่มีการตั้งชุมชนเกษตรกรรม
เดิม ได้แก่ สุราษฏร์ธานี กระบี่ พัทลุง สตูล และตรัง  
 พื ้นที ่ท ี ่ม ีความสำคัญทางเศรษฐกิจการค้า
ชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งเป็นบริเวณที่มีการ
เชื ่อมโยงทางด้านกิจกรรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ภูมิภาค โดยมีพื ้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัด
สงขลา ได้แก่ เทศบาลเมืองสะเดา เทศบาลเมืองปาดังเบ
ซาร์ เทศบาลตำบลสำนักขาม และการพัฒนาพื้นที่เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนราธิวาส ได้แก่ เทศบาล
เมืองนราธิวาส เทศบาลเมืองตากใบ เทศบาลเมืองสุไหง
โก-ลก ตำบลละหาร อำเภอยี่งอ และตำบลโละจูด อำเภอ
แว้ง  

บทบาทและศักยภาพ 
จากนโยบายการพัฒนาเมือง การพัฒนาเขต

เศรษฐกิจพิเศษการค้าชายแดน การพัฒนาระบบคมนาคม
ขนส่งและโลจิสติกส์ และการท่องเที่ยว ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงแนวโน้มทิศทางของลำดับเมือง ของภาคใต้ 
โดยพบว่า  

1) ช ุมชนศ ูนย ์กลางระด ับภาค มี
แนวโน้มเติบโตเพิ ่มขึ ้นมาจากชุมชนศูนย์กลางระดับ
จังหวัด ได้แก่ ทน.สุราษฎร์ธานี และทน.สงขลา อัน
เนื่องมาจากการพัฒนาฐานเศรษฐกิจการค้า บริการและ
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การท่องเที ่ยว โดยเฉพาะการพัฒนาด้านศูนย ์กลาง
การศึกษาและการวิจัย ส่งผลให้เมืองสุราษฎร์ธานี มีการ
พัฒนาเมืองเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีบทบาทสำคัญใน
การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาคใต้ในอนาคต ในขณะ
ที่เมืองสงขลา มีลักษณะเป็นชุมชนเมืองท่าการค้าที ่มี
ความสำคัญมาตั้งแต่อดีต เป็นเมืองที่มีขนาดเล็กและมี
ความหนาแน่นประชากรส ูง จ ึ งม ีการบทบาทของ
ศูนย์กลางเศรษฐกิจและการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่ ในขณะ
ที่ เมืองภูเก็ตและเมืองหาดใหญ่ ยังคงมีบทบาทในการเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนาเมือง การพัฒนาเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยวในระดับสากล ศูนย์กลางการเชื่อมโยงคมนาคม
ขนส่งและโลจิสติกส์การระหว่างภูมิภาค 

2) ชุมชนศูนย์กลางระดับจังหวัด มี ทน.
นครศร ีธรรมราช เป็นศูนย์กลางระดับจ ังหวัด ด ังที่
คาดการณ์ไว้ในผังภาค พ.ศ. 2600 โดยชุมชนเมืองส่วน
ใหญ่มีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้นมาจากชุมชนศูนย์กลางระดับ
จังหวัด-อำเภอ ได้แก่ ทน.ตรัง ทน.ยะลา ทน.สมุย ทม.
กระบี่ ทม.พังงา ทม.สตูล ทม.พัทลุง ทม.ปัตตานี ทม.เบตง 
ทม.นราธิวาส ทม.ป่าตอง ในขณะที่ ทม.ระนอง ทม.ชุมพร 
ทม.สุไหงโกลก มีแนวโน้มเติบโตเพิ ่มขึ ้นมาจากชุมชน
ศูนย์กลางระดับอำเภอ ซ ึ ่งขยายตัวต่อเนื ่องมาจาก
ศูนย์กลางระดับภาคและระดับจังหวัด มีบทบาทในการ
รองรับการขยายตัวของเมืองและการเชื ่อมโยงกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจระหว่างศูนย์กลางระดับภาคและศูนย์กลาง
ระดับจังหวัด 

3) ชุมชนศ ูนย ์กลางระด ับจ ังหว ัด -
อำเภอ มีการเติบโตเพิ่มขึ้นมาจากการพัฒนาเมืองและการ
เพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร โดยจะเห็นได้ว่า ชุมชนเมือง
ศูนย์กลางระดับจังหวัด-อำเภอทุกเมืองที่เคยคาดการณ์ไว้ 
ได้เติบโตขึ้นเป็นชุมชนศูนย์กลางระดับจังหวัด ในขณะที่ 
ช ุมชนศูนย์กลางระดับจ ังหวัด-อำเภอ ในปัจจ ุบ ันนั้น 
มีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้นมาจากชุมชนศูนย์กลางระดับอำเภอ 
ได้แก่ ทม.ทุ่งสง ทม.ปากพนัง ทต.เหนือคลอง ทม.ตะกั่วป่า 
ทต.ท้ายเหมือง ทต.เทพกษัตรีย์ ทต.ปากน้ำชุมพร ทม.คลอง
แห ทม.ควนลัง ทม.คอหงส์  ทม.ปาดังเบซาร์ ทม.กันตัง ทต.
บ่อทอง ทต.ปากน้ำหลังสวน ทม.สะเดา ทม.ท่าข้าม ทต.คุ
ระบุรี ทต.บ่อทอง ทม.บ้านพรุ ทต.บ้านซ้อง ทต.กำแพง ทต.
อ่าวลึก ทต.อ่าวใต้ ทต.หนองจิก ทต.คลองท่อมใต้ ทต.
กะเปอร์ ทต.ปะทิว ทต.แว้ง ทต.ปะนาเระ ทม.หลังสวน ทม.
นาสาร 

 การศึกษาการพัฒนาเมืองและชนบท 
ได้พิจารณาจากศักยภาพ ปัญหาและข้อจํากัด ซึ่งจะ
แสดงถึง สภาพการพัฒนาเมืองในปัจจุบัน อันนําไปสู่การ
กําหนดมาตรการเพื่อพัฒนาพื้นที่เมืองในอนาคตนโยบาย
ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  ส่งผลให้เกิดการ
พัฒนาบทบาทและศักยภาพเมืองศูนย์กลางหลักและรอง

ที่ตั้งอยู่ บนแนวการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ทั้ง
กับประเทศ สปป. ลาว และประเทศกัมพูชา ส่งผลต่อ
การ พัฒนาพื้นท่ีเมืองศูนย์กลางหลักและรองด้านการค้า
การบริการ การท่องเที่ยว การศึกษา การสาธารณสุข 
และโลจิสติกส์   นโยบายการพัฒนาเกษตรกรรมพืช
อาหาร พืชเศรษฐกิจ สินค้าประมง  ส่งผลต่อการ
พัฒนาแหล่งงาน และย่านอุตสาหกรรมที่สําคัญของ
จังหวัดในอนาคต ซึ่งลดการโยกย้ายของแรงงานภาค
เกษตรกรรม สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
นับเป็นแรงผลักดัน การพัฒนาพื้นที่ชุมชนเมืองขนาด
เล ็ก และชุมชนชนบทในมิต ิด ้ านต่างๆ โดยเฉพาะ
เศรษฐกิจ สังคม และ คุณภาพชีวิตประชาชน โครงการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ การพัฒนาโครงข่าย
คมนาคมทั้งโครงข่ายถนน และระบบราง เป็นปัจจัย
ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาบทบาทของพื้นที่ชุมชนเมือง 
และย่านกิจกรรมเพื่อรองรับกิจกรรมต่อเนื่องกับการ
คมนาคมขนส่ง เชื่อมโยงการเดินทาง และขนส่งสินค้า 
ความหลากหลายของทรัพยากรการท่องเที่ยว ทั้งแหล่ง
ทรัพยากรทางธรรมชาติ โบราณคดีและประวัติศาสตร์ และ
วัฒนธรรมของพื้นที่มีศักยภาพในการเชื่อมโยงกับแหล่ง
ทรัพยากรการ ท่องเที่ยวของประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งจะ
ส่งผลดีต่อการพัฒนาบทบาทชุมชนเมืองที่มีศักยภาพ
ด้านการ ท่องเทีย่วในระดับสากล 

ปัญหาและข้อจำกัด 
การพัฒนาเม ืองที ่ผ ่ านมาจนปัจจ ุบ ัน  ได้

ก่อให้เกิดผลกระทบที่ไม่พึง ปรารถนา เช่น ปัญหาด้านที่
อย ู่อาศ ัย  ป ัญหาด ้านการบริการสาธารณ ูปโภคและ
สาธารณสุข ปัญหาสิ่งแวดล้อม ที่เพ่ิมขึ้นก่อให้เกิดความไม่
น่าอยู่ สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อการพัฒนาเมือง การตั้งถิ่น
ฐาน และคุณภาพชีวิต ของประชากร เกิดปัญหาการ
ขยายตัวของเมืองไม่เป็นระเบียบ ผลจากการพัฒนา
แหล่ ง กิ จ ก ร รมและ  โครงสร ้ างพื ้นฐานที ่สามารถ
เชื่อมโยง  และให้บริการประชากรได้มากขึ้น ส่งผลให้
เกิดการขยายตัวของ ประชากรในพื้นที่แหล่งกิจกรรม 
และความต้องการใช้ประโยชน์ที่ดินนอกย่านศูนย์กลาง
เมืองเดิมเพิ ่มขึ ้น โดยเฉพาะกลุ ่มประชากรแฝงและ
แรงงาน  จากแนวโน้มดังกล่าวทําให้เมืองมีการขยายตัว
เพ ื ่ อรองร ับความ ต ้องการท ี่อย ู ่อาศ ัยและบร ิการ 
โดยเฉพาะพื้นที่โดยรอบแหล่งกิจกรรมดังกล่าว และการ
พัฒนาไปตามถนน สายหลักที่สามารถเดินทางเข้าถึงได้
สะดวก ก่อให้เกิดความแออัดของการจราจร การตั้งถิ่น
ฐานในรูปแบบการอยู่อาศัยได้ขยายตัวออกไปรุกล้ำ
พื้นที่ เ กษตรกรรม พื้นที ่แหล่งน้ำธรรมชาติ ส่ งผล
กระทบต่อสภาพแวดล้อม รวมถึงความสามารถในการ
จัดการของเสยีจากกิจกรรมของประชากรทีเ่พ่ิมขึ้นป ัญหา
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การอพยพย้ายถิ่น  จากทําเลที่ตั้งของเมืองที่มีเส้นทาง
เช่ือมโยงกับแหล่งงานที่สําคัญ ได้แก่ ย่านการค้า  พื้นที่
เกษตรกรรม และย่านอุตสาหกรรม ส่งผลให้พื้นที่ภาคใต้อ
เป็นพื้นที่รองรับกลุ่มแรงงานจากแหล่งงานดังกล่าว 
ส่งผลต่อกิจกรรมในพื้นที่ เมืองท่ีมีความหนาแน่น และ 
ขยายตัวออกไปอย่างรวดเร ็ว ส่งผลกระทบต่อพื้นที่
เกษตรกรรม และที่โล่งว่างของเมือง มีแนวโน้มก่อให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 
ความไม่เป็นระเบียบของเมือง ปัญหาอุทกภัย จาก
ลักษณะการตั้งถิ่นฐานของประชาชนในอดีตที่มีความ
ผูกพันกับแหล่งน้ำ ทั้งในด้านการอุปโภคบริโภค การ
คมนาคมขนส่ง และการค้า จึงส่งผลให้มีการตั้งถิ่นฐาน
ของ ชุมชนเมืองกระจายตัวรุกล้ำพื้นทีเ่กษตรกรรม และ
พื้นที่ลุ ่ม รวมถึงการรุกล้ำแหล่งน้ำตามธรรมชาติ และ
การก่อสร้างที่กีดขวางลําน้ำจากการพัฒนา เช่น การ
ก่อสร้างที่มีการเปลี่ยนแปลงระดับพื้นท่ีเดิม รวมถึงขาด
การวางแผนการใช้ทีด่ินและการจัดการด้านสาธารณูปโภค
ที่เหมาะสม ทําให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง  ได้แก่ เมืองสุ
ราษฎร์ธานี  พุมเรียง ตลาดไชยา ดอนสัก ท่าฉาง กาญจน
ดิษฐ์ ท่าทองใหม่ ท่าข้าม จังหวัดสุราษฎร์ธานี แหลมสัก 
เหนือคลองจังหวัดพังงาน เมืองนครศรีธรรมราช ท่าขนอม 
ท่าแพ ปากนคร เคียนซา ท่ายาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
นาวง วังมะปรางเหนือ จังหวัดตรัง เมืองพัทลุง เขาชัยสน 
ทุ่งมะเดื่อ ทุ่งยาว จังหัดพัทลุง หาดใหญ่จังหวัดสงขลา 
เมืองปัตานี จังหวัดปัตตานี เมืองสุไหงโกลก จังหวัด
นราธิวาส  ปัญหาสิ่งแวดล้อม ผลจากการพัฒนาโดยเน้นการ
เติบโตทางด้านเศรษฐกิจเป็นหลัก ทําให้เมือง มีการขยายตัว 
มีความต้องการพัฒนาพื ้นที่เพื่อรองรับประชากรและ
แรงงานที่เพิ ่มขึ ้น ก่อให้เกิดปัญหาด้านทรัพยากรและ
สิ ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาทรัพยากรน้ำเพื่อการ
อ ุป โภคบร ิ โภค  ซ ึ ่ งมีความต ้องการจากก ิ จกรรม
อุตสาหกรรม และชุมชนสูง ส่งผลต่อความขัดแย้งใน
การบริหารจัดการ ปัญหาของเสียทั ้งจากครัวเรือน 
โรงงานอุตสาหกรรม และแหล่งท่องเที่ยว ส่งผลกระทบต่อ
แหล่งน้ำ และ ปัญหาพื้นที่รองรับการพัฒนา จากสภาพ
การขยายตัวของพื้นที่การค้าชายแดนตามนโยบาย และ
ศักยภาพในการติดต่อค้าขายและคมนาคมขนส่งกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเป ็นตลาดสําค ัญของการค้า 
ระหว่างประเทศ ส่งผลให้ทิศทางการขยายตัวและความ
ต้องการใช้ประโยชน์ที่ด ินบริ เวณพื ้นที ่ด ่านการค้า 
ชายแดนและจุดผ่อนปรนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง อย่างไรก็
ตาม จากสภาพทางภูมิศาสตร์และลักษณะทางกายภาพ
ของพื้นที่ซึ่งเป็นพ้ืนที่ป่าไม้เป็นส่วนใหญ่ รวมถึงพื้นที่สงวน
รักษาเพื่อความมั่นคง ส่งผลให้การพัฒนา บริเวณดังกล่าว
มีข้อจํากัด ทั้งน้ี การกําหนดพื้นทีร่องรับทีเ่หมาะสมและมี
ขอบเขตชัดเจนเป็นแนวทางหนึ่ง ในการพัฒนาเมืองและ

ชุมชนบริเวณดังกล่าว เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและ ควบคุมการขยายตัวที่ไม่พึง
ประสงค์ 

แนวโน้มด้านการพัฒนาเมืองและชนบทใน
อนาคต 

ความเชื ่อมโยงของการพัฒนาเมืองในอนาคต 
ส่งผลต่อแนวโน้มการพัฒนาเมืองและชนบทในอนาคต 
โดยสามารถแบ่งระดับการเชื่อมโยงและอิทธิพลที่ส่งผล
ต่อการพัฒนาพ้ืนท่ี ดังนี ้

(1) การเชื่อมโยงการพัฒนากับประเทศ
เพ ื ่อนบ ้าน ภาคใต ้ม ีความเช ื ่อมโยงกับอน ุภ ูม ิภาค 
BIMSTEC AEC และ IMT GT โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ร่วม
ในการพัฒนาพื้นที่ชายแดนไทย-มาเลเซีย (JDS) ส่งผลให้
ภาคใต้มีบทบาทในการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุ
ภูมิภาคอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-สิงคโปร์ เพื่อเพิ่มปริมาณ
การค้าและการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจสามฝ่าย เพิ่ม
ปริมาณการส่งออกไปยังตลาดทั ่วโลก โดยสนับสนุน
ภาคเอกชนเป็นกลไกนำการพัฒนา และภาครัฐอำนวย
ความสะดวกในการพัฒนาคมนาคมขนส่งและระบบ
โครงสร้างพื้นฐานในการเชื่อมโยงเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว 
การค้าการลงทุนและอุตสาหกรรม การเงิน การเกษตร 
ประมง และปศุสัตว์ โทรคมนาคม การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ ทั้งนี้ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตามนโยบายการ
เชื ่อมโยงระบบการขนส่งในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 2 แห่ง 
ได้แก่ เขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลาและเขตเศรษฐกิจพิเศษ
นราธิวาส จึงคาดว่าเทศบาลเมืองสะเดา เทศบาลเมือง 
ปาดังเบซาร์ เทศบาลตำบลสำนักขาม และเทศบาลเมือง
นราธิวาส เทศบาลเมืองตากใบ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
จะมีบทบาทในการพัฒนาเป็นเมืองเศรษฐกิจเชื ่อมโยง
การค้าการลงทุนและโลจิสติกส์ ระหว่างประเทศเพื่อน
บ้านและภูมิภาคอื่นของโลก 

(2) การเชื ่อมโยงกิจกรรมการพัฒนา
ระหว่างภาค การพัฒนาภาคใต้เป็นฐานการสร้างรายได้ที่
หลากหลาย ท้ังการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ฐานการผลิต
เกษตรกรรม อุตสาหกรรมแปรรูป การคมนาคมขนส่ง
และโลจิสติกส์ โดยมุ้งเน้นการพัฒนาภาคใต้เป็นเมือง
ท่องเที่ยวพักผ่อนตากอากาศระดับโลก ยกระดับแหล่ง
ท่องเที่ยวและบริการให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง และกระจาย
รายได้จากการท่องเที่ยวสู่พื้นท่ีเช่ือมโยงรวมทั้งชุมชนและ
ท้องถิ่นอย่างทั่วถึง รวมถึงเป็นฐานการผลิตผลิตภัณฑ์
ยางพาราและปาล์มน้ำมันของประเทศ ยกระดับการผลิต
และการสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยมีทน.ภูเก็ต ทน.หาดใหญ่ และ
ทน. สุราษฎร์ธานี เป็นเมืองศูนย์กลางหลักในระดับภาค
เพื่อรองรับศูนย์กลางการค้า บริการ ธุรกิจบริการสุขภาพ 
บริการการศึกษา ธุรกิจดิจิทัล การคมนาคมขนส่งและโลจิ
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สติกส์ เชื ่อมโยงกับศูนย์กลางระดับจังหวัด ได้แก่ ทน.
นครศรีธรรมราช ทน.ตรัง ทน.ยะลา ทน.สมุย ทม.กระบี่ 
ทม.พังงา ทม.สตูล ทม.พัทลุง ทม.ปัตตานี ทม.เบตง ทม.
นราธิวาส ทม.ป่าตอง ทม.ระนอง ทม.ชุมพร และทม.สุไหง
โกลก ซึ่งจะเป็นเมืองที่เติบโตและมีบทบาทในอนาคตต่อไป 

(3) การเชื ่อมโยงกลุ ่มพื ้นที ่เมืองและ
ชนบทภายในภาค มีแนวทางการพัฒนามาจากการสร้าง
ความเข ้มแข ็งศ ักยภาพของฐานเศรษฐก ิจในพ ื ้นที่  
เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคการเกษตรให้เติบโตอย่าง
เต็มศักยภาพของห่วงโซ่คุณค่าเพื่อสร้างรายได้ให้กับพื้นท่ี
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ควบคู่กับการวางระบบป้องกัน
และแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้เกิด
ความยั ่งยืนในพื ้นที ่ที ่เป็นแหล่งต้นน้ำของภาค ได้แก่ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สงขลา 
สตูล ยะลา และนราธิวาส อีกทั้ง ยกระดับการผลิตสินค้า
เกษตรที่เป็นอัตลักษณ์และเหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่
ของภาค (ข้าว ไม้ผล ปศุสัตว์) ในจังหวัดพัทลุง ชุมพร 
นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี อีกทั ้ง ยกระดับ
อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งและสัตว์น้ำชายฝั่งและการ
ทำประมงทะเลที่ได้มาตรฐาน ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
นครศรีธรรมราช สงขลา ชุมพร ระนอง สตูลและพังงา 
นอกจากนี้ การยกระดับคุณภาพบริการและส่งเสริมธุรกิจ
ต่อเนื่องด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต เกาะสมุย 
เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี เกาะหลีเป๊ะ สตูล กระบี่ พังงา 
ตรัง และชุมพร ตลอดจนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบริเวณ
ตอนในของภาคให้เชื ่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวริมทะเล 
ดังนั้น จึงคาดว่าการพัฒนาพื้นที่ชุมชนเมืองในศูนย์กลาง
ระดับอำเภอและชุมชนศูนย์กลางระดับท้องถิ ่น จะมี
อิทธิพลและแนวโน้มการเติบโตแบบยั่งยืน  
 การพัฒนาเมืองของภาคใต้ เป็นการพัฒนาไปใน
ลักษณะของกลุ ่มเมือง กล่าวคือ เป็นการพัฒนาพื ้นที่
ศูนย์กลางหลัก (Core Cluster) ซึ่งมึความแตกต่างกันไป
ตามบริบทของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ได้แก่ กลุ่มเมือง 
พื้นที่ศูนย์กลางบริการ (Service Cluster) และพื้นที่ท่ีเป็น
เคร ือข ่ายเช ื ่อมโยงเม ืองและชนบท (Urban- Rural 
network )   

การขยายตัวของเมืองมักจะเป็นไปตามการเพิ่ม
จำนวน และความต้องการของประชากร ทั ้งในความ
ต้องการที่อยู่อาศัย สถานที่ทำงาน การพักผ่อนหย่อนใจ 
และบริการสาธารณะ ทั้งนี้ ปัจจัยแรกในการตั้งถิ่นฐานที่
ต้องพิจารณา คือ พื้นที่เสี ่ยงต่อภัยพิบัติ พื ้นที่ที ่สภาพ
ภูมิศาสตร์ไม่เอื้ออำนวยต่อการตั้งถิ่นฐานลำดับต่อไป คือ 
กำลังซื ้อ ราคาที่ดิน การพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง 
สาธารณ ูปโภคและสาธารณูปการรวมท ั ้ งค ุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ความต้องการของประชากรที่เพิ่มขึ้นเหล่านี้ 

ถ้าไม่ได้รับการวางแผนจัดการที่ดีจะทำให้เกิดการขยายตัว
ของเมืองอย่างไร้ทิศทาง (Urban Sprawl) ซึ่งจะทำให้เกิด
ปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น การขยายของตัวเมืองออกไป
ไกลเกินกว่าภาครัฐจะจัดเตรียมบริการสาธารณะให้ได้
คุณภาพการจราจรติดขัด การสิ้นเปลืองพลังงาน การเกิด
มลภาวะ การรุกล้ำพื้นท่ีเกษตร และคุณภาพชีวิตที่ด้อยลง
ทั้งนี ้ การเปลี่ยนแปลง และการขยายตัวของเมืองหลัก 
และชุมชนในจังหวัดที่ผ่านมามีปัจจัยหลัก คือ บทบาทของ
แต่ละจังหวัด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และแรงดึงดูด
จากกิจกรรมนอกภาคเกษตรกรรม ปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้
เกิดการจ้างงาน และแรงงานย้ายถิ่นเข้าสู่เขตชุมชนเมือง 
และย่านกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนบทบาทความสำคัญ
เพิ่มขึ้น ซึ่งรูปแบบการขยายตัวของชุมชนเมืองแตกต่าง
จากรูปแบบการตั้งถิ่นฐานแบบดั้งเดิมในพื้นที่ซึ่งมีปัจจัย
ด้านสังคม วัฒนธรรม และความปลอดภัยเป็นสำคัญ สู่
การพัฒนาพื้นที่ชุมชนเมืองภายใต้ปัจจัยเชิงเศรษฐกิจเป็น
หลัก เกิดการพัฒนาย่านชุมชนเมืองและการตั้งถิ่นฐาน
บริเวณพื้นที่เศรษฐกิจและย่านกิจกรรม ซึ่งลักษณะการ
ขยายตัวของชุมชนเมืองในพื้นที่ภาคใต้ ปัจจุบันมีรูปแบบ
หลัก ดังนี ้

1) การเพ ิ ่มความหนาแน ่นในพ ื ้นท ี ่ เม ื อง
ศูนย์กลางหลักของจังหวัด เนื ่องจากบทบาทของเมือง
ศูนย์กลางหลัก โดยเฉพาะเขตเทศบาลนคร และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยรอบ ส่งผลต่อการพัฒนาพื้นที่
ร ่วมกันเพื ่อรองร ับการขยายตัวของประชากร และ
กิจกรรมต่างๆ ทั้งด้านการบริหารปกครอง การค้า การริ
การ การคมนาคม การศึกษา และการสาธารณสุขของ
จังหวัด ส่งผลให้เกิดการพัฒนา และใช้ประโยชน์ที่ดินที่มี
ความหนาแน่นขึ้น โดยเฉพาะเพื่อรองรับการอยู่อาศัย 
และพาณิชยกรรม 

2) การขยายตัวตามแนวราบโดยรอบพื้นที่เขต
เมืองศูนย์กลางหลัก และย่านกิจกรรม นื่องจากข้อจำกัด 
และมูลค่าที ่ดินในพื ้นที ่เขตเมืองชั ้นใน ส่งผลต่อการ
ขยายต ัวของช ุมชนเม ืองออกไปโดยรอบพื ้นท ี ่ย ่าน
ศูนย์กลางชุมชนปัจจุบันมากขึ้น โดยปัจจัยสำคัญ ได้แก่ 
การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่ง และมูลค่าที่ดินที่ต่ำ
กว่า โดยมีแนวโน้มการขยายตัวหลักในขอบเขตพื้นที่ที่มี
โครงข่ายคมนาคมขนส่งสายหลักเข้าถึงซึ่งส่งผลต่อสภาพ
พื้นที่และศักยภาพการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่
ส่วนขยายดังกล่าว รวมถึงการเปลี่ยนแปลง และรุกล้ำ
แหล่งทรัพยากร พื้นที่เกษตรกรรม และที่โล่งว่างโดยรอบ
เขตเมือง ซึ่งมีแนวโน้มเกิดการขยายตัวของเมืองอย่างไร้
ทิศทาง (Urban Sprawl) และการพัฒนาเชิงเส้น (Linear 
Pattern) มากขึ้น 

3) การพัฒนาย่านชุมชนเมืองรองและแหล่ง
กิจกรรมเฉพาะด้าน โดยเฉพาะ กิจกรรมแหล่งงาน การค้า 
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และสถาบันการศึกษา ซึ่งมีการกระจายตัวออกไปบริเวณ
พื ้นที ่ชายแดนส่วนหนึ ่ง และอีกส่วนหนึ ่งบริเวณแนว
เส้นทางสัญจรหลักที่สามารถเชื่อมโยงกับเมืองศูนย์กลาง
หลักของจังหวัดได้ 

เนื ่องจากสภาพข้อจำกัดการพัฒนาพื้นที่
บริเวณแนวพ้ืนท่ี และการพัฒนาบนแนวเส้นทางคมนาคม
ขนส่งหลัก การพัฒนาพื้นที่ลักษณะดังกล่าวมีแนวโน้มส่ง
ผลกระทบทั้งในเชิงบวกและลบต่อพื้นที่ โดยเป็นปัจจัย
หลักในการสนับสนุนการพัฒนา และดึงดูดประชากร และ
กิจกรรมในพื้นที ่ในขณะเดียวกัน ส่งผลกระทบต่อการ
บริหารจัดการทรัพยากร พื้นที่ป่าไม้และเขตความมั่นคง 
รวมถึงความขัดแย้งระหว่างกิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ต่างๆ เมื่อพิจารณาทิศทางการพัฒนา และขยายตัวของ
ชุมชนเมืองในอนาคตพบว่า ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการ
ขยายตัวและพัฒนาชุมชนเมืองแตกต่างไปจากในอดีตและ
ปัจจุบันโดยปัจจัยหลักที่มีผลต่อการขยายตัวของชุมชน 
ได ้แก่ นโยบายระดับประเทศ และระหว่างประเทศ 
โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN) ซึ่งในปัจจุบัน
มีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยบทบาท
สำคัญเป็นศูนย์กลางการพัฒนาของภูมิภาค และการ
พัฒนาร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน บนพื ้นฐานการใช้
ประโยชน์ทรัพยากร การดำเนินโครงการเชื่อมโยง และ
ได้ร ับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ จาก
ศักยภาพด้านการค้า การท่องเที่ยว การบริการขั้นพื้นฐาน
และการคมนาคมขนส่งทั้งนี้ สามารถสรุปปัจจัยที่มีผลต่อ
การขยายตัวของเมืองได้ดังนี้ 

(1) นโยบายของร ัฐในการกำหนดทิศ
ทางการพัฒนา และส่งเสริมบทบาทของพื้นที่ภาคใต้ ใน
บริเวณต่างๆ เพื่อเป็นประตูการค้าเชื่อมโยงกับประเทศ
เพื่อนบ้าน โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ส่งผลต่อการพัฒนาบทบาทเมืองหลักเพื่อการค้า
การบริการ และคมนาคมขนส่ง และพื ้นที ่ด่านการค้า
ชายแดน ส่งผลให้เกิดพื้นที่ ย่านกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การค้า และคมนาคมขนส่งเพื ่อรองรับกิจกรรมต่างๆ 
เพิ่มขึ้นทั้งเมืองศูนย์กลางหลักของจังหวัด และในพื้นที่
บริเวณด่านการค้าชายแดนดังกล่าว 

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

(3) ป ัจจ ัยทางด้านกายภาพ ส ่งผลต่อ
ทิศทาง และแนวโน้มการขยายตัวของย่านชุมชนและ

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

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

(5) ป ัจจ ัยทางด้านโครงสร ้างพ ื ้นฐาน 
โดยเฉพาะเส้นทางคมนาคมขนส่ง ซึ่งส่งผลต่อการเข้าถึง
การบริการและแหล่งงาน ทั ้งนี ้การพัฒนาโครงข ่าย
เส้นทางคมนาคมในพื้นที่เมืองหลักต่างๆ มีแนวโน้มการ
พัฒนาโครงข่ายหลักเพื ่อส่งเสริมการเชื ่อมโยงแหล่ง
กิจกรรม และพื้นที่การค้าชายแดน ในขณะที่โครงข่ายสาย
ย่อยได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น และปรับปรุงเพื่อบรรเทาปัญหา
การจราจรบนเส้นทางหลัก โดยเฉพาะในเขตเมืองหลัก และ
พื้นที่ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งในการเพิ่มศักยภาพพื้นท่ี
บริเวณต่างๆ ทั้งภายในและรอบเขตเมืองหลัก 

อย่างไรก็ตาม รูปแบบการขยายตัวของ
ชุมชนเมืองหลักออกไปยังพื้นที่ต่อเนื่องโดยรอบ โดยมี
ทิศทางขยายตัวออกไปตามแนวเส้นทางคมนาคมมากขึ้น 
ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อ
รองรับการอยู่อาศัย และย่านชุมชนของภาคใต้เพิ่มขึ้น ซึ่ง
มีแนวโน้มก่อให้เกิดความขัดแย้งจากการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ด ังกล ่าว ปัญหามลภาวะ และความเส ื ่อมโทรมของ
สภาพแวดล้อม ในขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่
สามารถบริหารจัดการ และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้
อย่างเพียงพอ ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อม
ชุมชนได้ในอนาคต 

 
การติดตามสถานการณ์ด้านการพัฒนาเมืองและชนบท

เปรียบเทียบกับผังภาค 2600 
 การติดตามด้านเป้าหมาย 

เป ้ าหมาย : การพ ัฒนาระบบกล ุ ่ ม เม ือง 
(Cluster)  

(1) กลุ ่มพื ้นที ่ศ ูนย ์กลางหลัก (Core 
Cluster) เป็นกลุ ่มพื ้นที ่ซึ ่งมีการพัฒนาที ่เชื ่อมโยงกับ
ภายนอกในระดับนานาชาติและภูมิภาค และมีกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ สังคม ในระดับที่จะพัฒนาเป็นศูนย์กลาง
หลักในภูมิภาค ส่งเสริมการพัฒนาบทบาทความเป็น
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ศูนย์กลาง และการพัฒนาที ่เชื ่อมโยงกับการพัฒนา
ภายนอก โดยมีกิจกรรมที ่ส ่งเสริมการพัฒนาคน การ
พัฒนาสังคม การพัฒนาเศรษฐกิจ โครงสร้างพื ้นฐาน 
รวมทั้งการจัดการสิ่งแวดล้อม ที่สร้างคุณภาพ มาตรฐาน
ในระดับสากล ได้แก่ 

- กลุ่มเมืองสงขลา–หาดใหญ่–สะเดา 
พัฒนาเป็นศูนย์กลางหลักด้านการค้า การบริการ การ
ท่องเที่ยว และเป็น Quality Gateway ในอนาคต  

- กลุ ่มเมืองหาดใหญ่-สงขลา เป็น 
Core Area จะเป็นศูนย์บริการภูมิภาคด้านการท่องเที่ยว 
การเป็นศูนย์กลางธุรกิจ ศูนย์การค้ายางพารา การบรกิาร
สังคม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

- กลุ่มเมืองสะเดา-ปาดังเบซาร์ เป็น 
Border Cluster 

- กลุ่มภูเก็ต พังงา กระบี่ เป็นเมือง
ท่องเที่ยวนานาชาติ (Tourism Cluster)ที่มีบทบาทเป็น
ศูนย์กลางท่องเที่ยวระดับโลก 

- กลุ ่มเมืองภูเก็ต เป็น Core Area 
ด้านการท่องเที่ยว การเป็นศูนย์ประชุม การบริการในด้าน
การท่องเที่ยว และศูนย์กลางการศึกษานานาชาติ 

- กลุ ่มเมืองพื ้นที ่ชายฝั ่งอันดามัน 
ตั้งแต่พื้นที่อำเภอตะกั่วป่า ท้ายเหมือง พังงา กระบี่ อ่าว
นาง พัฒนาเป็น Resort Community เป็นฐานการรองรับ
ท่องเที่ยวท่ีมีคุณภาพและความหนาแน่นต่ำ 

- กลุ่มปัตตานี ยะลา นราธิวาส เป็น
ศูนย์กลางการพัฒนาสังคมศิลปวัฒนธรรม ศูนย์อิสลาม
ศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

(2) กลุ่มพื้นที่ศูนย์กลางบริการ (Service 
Cluster) เป็นกลุ่มพื้นที่ที่มีการพัฒนากลุ่มเมืองและเมือง
ที่มีการควบคุมขนาดและการขยายตัว (Urban Cluster & 
Compact City) พัฒนาระบบการขนส่ง และบทบาท
สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ในชนบท และ
เชื่อมโยงกับพ้ืนท่ีศูนย์กลางหลักในภาค ได้แก่ 

- กลุ่มกระบี่ ตรัง พัฒนาเป็นกลุ่มเมือง
บริการในอนาคต รองรับการพัฒนาการค้า บริการ ที่
ขยายตัวจากภูเก็ต และการเชื ่อมโยงการท่องเที ่ยว 
เศรษฐกิจที่เชื ่อมโยงสองฝั่งทะเล เพื่อมิให้กิจกรรมการ
พัฒนาเมืองท่ีภูเก็ตหนาแน่นมาก 

- กลุ ่มเม ืองส ุราษฎร์ธานี ส ่งเสริม
บทบาทด้านการเป็นศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาคใต้
ตอนบนด้านการท่องเที่ยวและบริการ และเป็นศูนย์กลาง
การขนส่ง 

- กลุ ่มเม ืองนครศร ีธรรมราช เป็น
ศูนย์กลางการศึกษาระดับสูง และศูนย์ภูมิปัญญาศึกษา
ภาคใต้ และเป็นศูนย์ศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ตอนบน 

- กลุ ่มเมืองระนอง ส่งเสริมให้เป็น
ศูนย์กลางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและศูนย์กลางการประมง
ด้านอันดามัน 

- กลุ ่มเม ืองชุมพร ส ่งเสร ิมให้เป็น
ศูนย์กลางท่องเที่ยวเชิงนิเวศและศูนย์การท่องเที่ยวทาง
ทะเลและกีฬาดำน้ำ 

- กลุ่มเมืองพัทลุง สตูล เป็นศูนย์กลาง
ทางสังคม เกษตร วัฒนธรรมและภูมิปัญญา 

- กลุ ่มเมืองพัฒนาท่องเที ่ยวชายฝั่ง
อ่าวไทย 

(3) การพัฒนาเคร ือข ่ายเม ือง -ชนบท 
(Urban - rural network) 

- กลุ ่มพื ้นที ่ชุมพร-ระนอง : อำเภอ
หลังสวน อำเภอสวี ทุ่งตะโก ละมุ พะโต๊ะและกลุ่มอำเภอ
เมืองในจังหวัดระนองและอำเภอโดยรอบ 

- กล ุ ่มพ ื ้นท ี ่ เกษตรกรรมภาคใต้
ส่วนกลาง : กลุ่มพื้นที่ราบชายฝั่งในกลุ่มอำเภอไชยา ท่า
ฉาง ท่าชนะ อำเภอวิภาวดี กลุ่มอำเภอคีรีรัฐนิคม บ้านตา
ขุน พนม 

- กลุ่มพื้นที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทย ได้แก่ 
อำ เภอกาญจนด ิษฐ ์  ขนอม ดอนส ักกล ุ ่ มอำ เภอ 
สิชล นบพิตำ ท่าศาลา พรหมคีรี 

- กลุ ่มอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
และพื้นที่โดยรอบ คือ อำเภอลานสะกาพระพรหม ร่อน
พิบูลย์ ชะอวด และอำเภอจุฬาภรณ์ 

- กลุ่มพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังและลุ่มน้ำ
ทะเลสาบสงขลา และพื ้นที ่เกษตรกรรมตอนในในเขต
จังหวัดสงขลา พัทลุง 

- พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
การติดตามด้านนโยบาย 
นโยบาย : การพัฒนากลุ่มเมืองศูนย์กลางหลัก

ของภาค 
เพื่อให้เกิดการพัฒนาเมืองและชุมชนของภาค 

ได้กำหนดการพัฒนาเฉพาะเมือง ศูนย์กลางความเจริญ
ทางเศรษฐกิจหลักของภาค คือ 

(1) กลุ่มเมืองหาดใหญ่-สงขลา 
(2) กลุ่มภูเก็ต พังงา กระบี่ 
(3) กลุ่มเมืองปัตตานี ยะลา และนราธิวาส 
นโยบายนี ้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์

ปัจจุบัน และมีแนวทางว่าจะสอดคล้องต่อสภานการณืใน
อนาคต นโยบายนี้ก่อให้เกิดการพัฒนาดังน้ี 
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- จัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อควบคุม
การขยายตัวของพื้นที่เมือง 

- พัฒนาบริการพื้นฐานที่สำคัญคือ ท่าเรอืน้ำลึก 
ศูนย์ขนส่งคนและสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ โครงข่าย
ระบบทางด่วนเชื ่อมโยงกับศูนย ์กลางเมืองหลักของ
ประเทศและภาค ระบบรถไฟรางคู่ เส้นทางรถไฟเช่ือมโยง
สองชายฝั่งทะเล รวมถึงพัฒนาท่าอากาศยาน เพื่อพัฒนา
ไปสู่การเป็นศูนย์กลางการขนส่งในแนวสะพานเศรษฐกิจ
ตอนล่าง และการเป็นประตูสู่ภูมิภาค 

- ปรับปรุงบริการพื้นฐานในเขตเมืองที่จำเป็น 
ได้แก่ ประปา โทรศัพท์ ระบบถนนระบบระบายน้ำ และ
ระบบสาธารณูปโภคที ่จำเป็น โดยเฉพาะการจัดการ
สิ่งแวดล้อมในทะเลสาบสงขลา 

- ส ่งเสร ิมการพัฒนาอ ุตสาหกรรมแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่น ที่สำคัญ คือ การพัฒนา
เมืองยาง รวมถึงอุตสาหกรรมประมง อุตสาหกรรมอาหาร 
และอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก 

- พัฒนาระบบการบริการทางสังคมที่สนับสนุน
การพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

- ส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการอนุรักษ์
และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและโบราณสถานที่
สำคัญ รวมถึงการบริการการท่องเที่ยวที่ได้คุณภาพเพื่อ
สนับสนุนการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวหลักของภาค 

- พัฒนาภูเก ็ตเป ็นเม ืองท่องเที ่ยวคุณภาพ
มาตรฐานสากล และเป็น ICT City 

นโยบาย : การพัฒนากลุ่มเมืองลำดับรองตาม
บทบาทและศักยภาพ 

การพัฒนากลุ่มเมืองลำดับรอง เป็นการพัฒนา
กลุ ่มเมืองที ่ทำหน้าที ่สนับสนุนการพัฒนาชนบทและ
เชื่อมโยงกับพื้นที่ศูนย์กลาง และกลุ่มเมืองที่เชื ่อมโยง
ระหว่างเมืองขนาดเล็ก นโยบายนี้มีความสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน และมีแนวทางว่าจะสอดคล้องต่อ
สภานการณืในอนาคต มีการพัฒนากลุ่มเมืองรองตาม
ศักยภาพ กล่าวคือ 

 พัฒนากล ุ ่มช ุมชนศ ูนย ์กลางบร ิการ 
(Service Cluster) เป็นกลุ่มพื้นที่ สนับสนุนการพัฒนา
ชนบทและเชื ่อมโยงกับพื ้นที ่ศ ูนย์กลางหลักของภาค 
ประกอบด้วย 

- กลุ่มเมืองตรัง เป็นพื้นที่รองรับการพัฒนาการ
ค้าและบริการ และเชื ่อมโยงการท่องเที ่ยวจากภูเก็ต -
พังงา-กระบี่ 

- กลุ ่มเม ืองส ุราษฎร์ธานี เป ็นศูนย ์พ ัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ การท่องเที่ยวและบริการ และการขนส่ง 

- กลุ่มเมืองนครศรีธรรมราช เป็นศูนย์กลางภูมิ
ปัญญาภาคใต้และการศึกษาระดับสูง รวมถึงการศึกษา
ศิลปวัฒนธรรมของภาค 

- กลุ่มเมืองระนอง เป็นศูนย์กลางท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพและการประมงฝั่งทะเลอันดามัน 

- กลุ่มเมืองชุมพร เป็นศูนย์กลางท่องเที่ยวเชิง
นิเวศและทางทะเล 

- กลุ่มเมืองพัทลุง สตูล เป็นศูนย์กลางบริการ
สังคม เกษตรกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 พัฒนากลุ่มชุมชนศูนย์กลางระดับอำเภอและ
ชุมชน เป็นศูนย์กลางการบริหาร การบริการเศรษฐกิจ 
สังคม การเกษตรในพื้นที ่

- กลุ่มเมืองเที่ยวชายฝั่งทะเล ได้แก่ กลุ่มปะทิว-
ชุมพร กลุ่มดอนสัก- ขนอม-สิชล กลุ่มสมุย-พงัน กลุ่มอา่ว
นาง-พีพี-ลันตา เป็นฐานการบริการท่องเที่ยวทางทะเลเชิง
นิเวศท่ีมีการ 

- จัดการสิ่งแวดล้อมท่ีมีคุณภาพ 
- กลุ่มศูนย์กลางเดิมที่มีศักยภาพ ได้แก่ กลุ่มไชยา-

พุมเร ียง เป็นศูนย์กลางศาสนาและวัฒนธรรม ทุ ่งสง 
นครศรีธรรมราชเป็นศูนย์กลางการขนส่ง พุนพิน สุราษฎร์ธานี 

- เป็นศูนย์กลางการขนส่งและกระจายสินค้า 
นโยบาย : การพัฒนาเมืองขนาดกลาง 
เพื ่อให้การพัฒนาระบบเมืองและมีเกิดความ

สมดุลระหว่างพื้นที่เมืองและชนบท นั้น การเสริมสร้าง
ชุมชนขนาดกลางและขนาดเล็กให้ได้รับการพัฒนาจึงมี
ความสำคัญในฐานที่เป็นกลไกสำคัญในการกระจายความ
เจริญ เพื ่อนำไปสู ่การเจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ 
นโยบายนี้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และมี
แนวทางว่าจะสอดคล้องต่อสภานการณ์ในอนาคต โดยมี
การพัฒนาในเรื่องดังต่อไปนี ้

- วางผังเมือง จัดระเบียบการพัฒนาและจัดการ
พื้นที่ เพื่อชี้นำแนวโน้มการพัฒนา และกำกับการใช้ที่ดิน
ให้เหมาะสม สนับสนุนการพัฒนาเมืองแบบกระชับ 
(Compact) เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ 

- ใช้พื้นที่เมือง และจัดทำโครงการพัฒนาและ
กำกับการพัฒนาให้เป็นไปตามผังเมือง 

- เสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจของเมือง 
โดยการประสานการพัฒนาพื้นที่กับการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน การคมนาคมและขนส่ง เทคโนโลยีการสื่อสาร
โทรคมนาคม และระบบการศึกษาที่ทันสมัย เพื่อรองรับ
การเปลี ่ยนแปลงในอนาคต โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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- พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที ่รวดเร ็ว มี
คุณภาพเชื ่อมโยงภายในเมือง ระหว่างเมืองกับชนบท
โดยรอบ และระหว่างกลุ่มเมือง 

- จัดระบบสาธารณูปโภคโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
น ้ำประปา โทรศัพท์สาธารณะ และไฟฟ้ารวมทั ้งไฟ
สาธารณะ อย่างเพียงพอและเหมาะสมกับความต้องการ
ของชุมชน 

- พัฒนา และปรับปรุงบริการทางด้านสังคม ทั้ง
การศึกษาและสาธารณสุขให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน และ
เข้าถึงง่ายทั้งโดยชาวชนบทและชาวเมือง 

- พัฒนาพื ้นที ่ชายฝั ่งอ ันดามันเป็น Resort 
Community เพื ่อรองรับการท่องเที่ยวคุณภาพสูงและ
ความหนาแน่นต่ำ เป็นชุมชนพักอาศัยคุณภาพดีสำหรับ
ผู้สูงอายุและผู้เกษียณ โดยพัฒนากระบี่ -ตรัง เป็นชุมชน
รองรับการขยายตัวของกิจกรรมบริการท่องเที่ยวชายฝั่ง
อันดามัน พัฒนาพังงาเป็นศูนย์ท่องเที่ยวเชิงนิเวศทาง
ทะเลและวัฒนธรรมอันดามัน 

- พัฒนาพ้ืนท่ีและชุมชนบริการท่องเที่ยวฝั่งอ่าว
ไทย ได้แก่ กลุ่มชุมพร-ปะทิวเชื่อมโยงกับภาคตะวันตก
และภาคตะวันออก และเชื ่อมโยงกับกลุ่มสุราษฎร์ธานี 
เกาะสมุย-พงัน และกลุ ่มดอนสัก ขนอม สิชล โดยให้
ความสำคัญต่อการรักษาระบบนิเวศท่ีบอบบาง 

- พัฒนาตลาดการเกษตรในพื้นที่เมืองศูนย์กลาง
ของกลุ่มพื้นที่ รวมทั้งศูนย์การขนส่งและกระจายสินค้า
อย่างต่อเนื่อง 

นโยบาย : การพัฒนากลุ่มเครือข่ายพื้นที่เมือง-
ชนบทอย่างยั่งยืน 

การพัฒนาพื ้นท ี ่ช ุมชนชนบทเป ็นเข ้มแข็ง
พึ่งตนเอง ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยรัฐเป็น
ผ ู ้สน ับสนุนบร ิการและโครงสร ้างพื ้นฐาน เน้นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชน และส่งเสริมให้บริหาร
จัดการแบบกลุ่มพื้นท่ี ที่มีลักษณะการพัฒนาที่เกื้อกูลและ
เชื่อมโยงกันเครือข่ายกลุ่มพื้นท่ีชนบท-เมือง 

- กลุ ่มพื ้นที ่ชุมพร-ระนอง : อำเภอหลังสวน 
อำเภอสวี ทุ่งตะโก ละมุ พะโต๊ะ 

- และกลุ ่มอำเภอเมืองในจังหวัดระนองและ
อำเภอโดยรอบ 

- กลุ่มพื้นที่เกษตรกรรมภาคใต้ส่วนกลาง : กลุ่ม
พื้นที่ราบชายฝั่งในกลุ่ม 

- อำเภอไชยา ท่าฉาง ท่าชนะ อำเภอวิภาวดี 
กลุ่มอำเภอคีรีรัฐนิคม บ้านตาขุน พนม 

- กลุ่มพื้นที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทย ได้แก่ อำเภอ
กาญจนดิษฐ์ ขนอม ดอนสัก 

- กลุ่มอำเภอสิชล นบพิตำ ท่าศาลา พรหมคีรี 
กลุ่มอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชและพื้นที่โดยรอบ  

- อำเภอลานสะกา พระพรหม ร่อนพิบูลย์ ชะ
อวด และอำเภอจุฬาภรณ์ 

- กลุ่มพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังและลุ่มน้ำทะเลสาบ
สงขลา และพื้นที่เกษตรกรรม 

- ตอนในในเขตจังหวัดสงขลา พัทลุง 
- พื ้นที ่ชนบทในพื ้นที ่สามจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ 
นโยบายนี ้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์

ปัจจุบัน และมีแนวทางว่าจะสอดคล้องต่อสถานการณ์ใน
อนาคต มีการจัดทำแผนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายที่
วางไว้โดย 

- จัดทำผังพัฒนาชุมชน ที่มีการกำกับการใช้
พื้นที่ชุมชน พื้นที่เกษตร และอนุรักษ์พื้นที่ศิลปวัฒนธรรม 
และพื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติส่วนรวม ตลอดจนป่าชมุชน 
และกำหนดกิจจกรรมการพัฒนาบนศักยภาพของชุมชน
นั้นๆ ระยะแรกเน้นชุมชนที่ประสบภัยพิบัติ ได้แก่ ชุมชน
ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ชุมชนลุ่มน้ำปากพนัง ชุมชนที่
ประสบภัยพิบัติชายฝั่งอันดามัน 

- ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง รวมทั้งกลุ่ม
ออมทรัพย์ กลุ่มสวัสดิการและการจัดทำแผนชุมชนเป็น
แนวทางการพัฒนาชุมชนแบบพึ่งตนเอง เป็นองค์กรทาง
การเงินที่เอื้อประโยชน์ต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการ
รายย่อยในการดำเนินว ิสาหกิจชุมชน และส่งเสริม
วิสาหกิจกิจชุมชนระดับฐานรากอย่างเป็นระบบครบวงจร 
ทั้งในด้านการผลิต-แปรรูป-ตลาด-แหล่งเงินทุนหมุนเวียน 

- เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนและสนับสนุน
เครือข่ายการเรียนรู ้ โดยใช้สถาบันการศึกษาทำวิจัย
ร ่วมกับชุมชน จ ัดการดูงาน ทำแผนที ่ท ุนทางสังคม 
เศรษฐกิจและทรัพยากรควบคู่กับการสร้างฐานข้อมูลและ
จัดทำตัวชี้วัดการพัฒนาเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของ
ชุมชน 

- กระจายบร ิการการศ ึกษา สาธารณสุข 
ปรับปรุงโครงข่ายการคุ้มครองทางสังคมยกระดับโครงข่าย
ถนนชนบทและระบบขนส่งสาธารณะเชื่อมโยงชนบท-
เมือง ปรับปรุงระบบโทรคมนาคมและอินเตอร์เน็ตตำบล 
เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการได้อย่างท่ัวถึง 

นโยบาย : การพัฒนาเมืองชายแดนเชื่อมโยงกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน 

การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนที่สำคัญของ
ภาคใต้ คือ 

- พื ้นที ่ชายแดนติดต่อกับประเทศมาเลเซีย
บริเวณด่านสำคัญในปัจจุบัน (ได้แก่ สะเดา 

- ปาดังเบซาร์ เบตง สุไหงโกลก) 
- พื ้นที ่ชายแดนติดต่อกับประเทศมาเลเซีย

บริเวณด่านที่มีศักยภาพในอนาคต (ได้แก่ ด่านบูเก๊ะตา 
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ด่านวังประจัน ด่านตากใบ ด่านบ้านประกอบ และด่านตำ
มะลัง) 

- พื้นที่ชายแดนติดต่อกับประเทศมาเลเซียบริเวณ
ด่านระนอง และการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนบริเวณ
กิ่งอำเภอกาบัง จังหวัดยะลา 

ระยะเวลาที ่ผ ่านมามีการจัดระเบียบการใช้
ประโยชน์ที ่ดินบริเวณด่านชายแดนและชุมชนในเขต
อิทธิพลที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ เพื่อเป็นการควบคุม
การขยายตัวของพื้นที่เมืองชายแดน และมีพื้นที่รองรับ
การขยายตัวของเศรษฐกิจในอนาคต 

- ปร ับปร ุ งระบบระบบโครงสร ้ างพ ื ้ นฐาน 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการที่จำเป็นบริเวณเมืองชายแดน
และพื้นที่โดยรอบ 

- ปรับปรุงพื้นที่ทำการของส่วนราชการชายแดนที่
เกี ่ยวข้องบริเวณด่านพรมแดน ให้มีมาตรฐานสากล โดย
เฉพาะที่ด่านสะเดาและด่านสุไหงโกลก 

- ปรับปรุงโครงข่ายคมนาคมขนส่งชายแดนให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะถนนเชื่อมสตูลกับด่านวัง
ประจัน ถนนสายรัตภูมิ-ท่าเรือน้ำลึกสงขลา เชื่อมต่อฝั่ง
อันดามัน-อ่าวไทย ถนนสายหาดใหญ่-สงขลา เชื่อมโยง
ชายแดน สะเดา-หาดใหญ่-สงขลา ถนนสายเบตง-ยะลา-
ป ัตตาน ี ถนนเช ื ่อมแนวแดนไทย-มาเลเซ ีย-กาบ ัง-
บันนังสตา-ศรีสาคร-สุคิรินทร์-แว้ง และก่อสร้างสะพาน
ข้ามแม่นำ้โก-ลก ที่บูเก๊ะตา และตากใบ 

- ปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบในการจัดตั้งเขต
เศรษฐกิจชายแดนขึ ้น เฉพาะพื ้นที ่และกำหนดพื ้นที่
บริเวณชายแดนที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านหรือสร้าง
พื ้นที ่ส ่งเสริมอุตสาหกรรมบริเวณชายแดน เพื ่อเป็น
ช่องทางนำเข้าว ัตถุด ิบส ่งออกไปยังเพ ื ่อนบ ้านโดย
กำหนดให้เป็นพื้นที่ที่ผ่อนปรนในด้านการลงทุน การนำ
สินค้าผ่านแดน การเข้าออกของประชาชน/แรงงานทั้ง 2 
ประเทศ 

นโยบาย : การพัฒนาพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

มุ่งเน้นยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชนบท 
การเสร ิมสร ้างค ุณภาพชีว ิต ส ังคม และว ัฒนธรรม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาเศรษฐกิจให้เข้มแข็ง ที่จะ
ช่วยให้ประชาชนมีช ีว ิตความเป็นอยู ่ด ีข ึ ้น เพื ่อเป็น
เครื่องมือป้องกันการขยายตัวของแนวร่วม 

การพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจของเมืองและ
ชุมชนด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและ
ขนส ่ง เพ ื ่อเอ ื ้อประโยชน์และดึงด ูดการลงทุนของ
ภาคเอกชนให้เข้ามาในพ้ืนท่ีอย่างต่อเนื่อง 

- กระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการพัฒนาพื้นที่ชายแดน
ที่สำคัญ คือ ชุมชนเบตง และสุไหงโกลก ด้วยการผังเมือง 

จัดระเบียบและการจัดการพื้นที่ เพื่อชี้นำและควบคุมการ
พัฒนา เพื่อให้เกิดการขยายตัวท่ีเหมาะสม 

- ปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 410 
(ยะลา-เบตง) เพื่อพัฒนาเป็นประตูการค้าเชื่อมสู่ประเทศ
เพื่อนบ้าน ให้เป็นเส้นทางขนส่งและระบายสินค้าเกษตร
ไปยังประเทศมาเลเซีย 

- พัฒนาการขนส่งทางอากาศ เพื่อเพิ่มช่องทาง
ในการเดินทาง รวมถึงการค้าการส่งออก โดยการปรับปรุง
ท่าอากาศยานนราธิวาสให้ได้สามารถบริการได้มาตรฐาน 
รวมถึงการก่อสร้างท่าอากาศยานขนาดเล็กที่อำเภอเบตง 
จังหวัดยะลา เพื่อรองรับการขยายตัวของการพัฒนาเมือง
ชายแดน 

- พัฒนาและปรับปรุงบริการทางสังคม ทั้ง
การศึกษา สาธารณสุขให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน และ
เข้าถึงได้ง่ายทั้งประชาชนเมืองและชนบท 

3.6 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ภาคใต ้ม ี เน ื ้อท ี ่จำนวน 71,880.27 ตาราง

กิโลเมตร โดยการใช้ประโยชน์ที ่ดิน พ.ศ. 2545 พบว่า  
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ป่าไม้ มี
ส ัดส่วนใกล้เคียงกัน คือ พื ้นที ่เกษตรกรรม จำนวน 
32,619.34 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 45.38 พื้นที่
ป ่ าไม ้  จำนวน  32,410.66 ตารางก ิโลเมตร ค ิดเป็น 
ร้อยละ 45.09 ของพื้นที่ทั้งหมด รองลงมาคือ พื้นที่แหล่ง
น้ำ จำนวน 3,748.74 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 
5.22 พื ้นที่อื ่นๆ จำนวน 2,000.14 ตารางกิโลเมตร คิด
เป็นร้อยละ 2.78 พื ้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 
1,096.92 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 1.53 และพื้นท่ี
อุตสาหกรรมและคลังสินค้าเป็นจำนวนน้อยที่สุด จำนวน 
4.46 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 0.01 ตามลำดับ  

ซึ ่งส ่วนใหญ่พื ้นที ่ป ่าไม ้จะกระจุกอยู ่ด ้าน
ตะวันตก ตอนกลาง และด้านใต้ของภาคใต้ บริเวณจังหวัด
นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา สุราษฎร์ธานี ระนอง ชุมพร 
สตูล ยะลา นราธิวาส พ้ืนที่เกษตรกรรมพบกระจายอยู่
บริเวณที่ราบของภาคใต้ และที่ราบลาดลงสู่ชายฝั่งทะเล
ทั้ง 2 ฝั่งของภาคใต้ ได้แก่ บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช 
กระบี่ พังงา ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี ชุมพร สงขลา สตูล ตรัง 
พัทลุง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ส่วนพื้นที่ชุมชนและสิ่ง
ปลูกสร้างพบเป็นสัดส่วนไม่มากนัก และมีการกระจุกตัว
บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี สงขลา และกระจายตาม
เส้นทางคมนาคมขนส่งของภาคใต้ 

การใช้ประโยชน์ที่ดินของภาคใต้ใน พ.ศ. 2550, 
พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2559 เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้
ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2545 พบว่าอัตราการเปลี่ยนแปลง
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การใช้ประโยชน์ที่ดินในแต่ละช่วงปีมีการเปลี่ยนแปลงตาม
นโยบายภาคร ัฐท ี ่ช ี ้นำการข ับเคล ื ่อนประเทศผ่าน
แผนพัฒนาและโครงการต่าง ๆ ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
แบ่งตามช่วงเวลาดังนี้  
 ทั ้งนี ้ ระหว่างปี พ.ศ.2550-2555 โดยใน
ระยะเวลาดังกล่าวอยู่ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้คนเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา อีกทั้งเป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทย
เผชิญกับการเปลี ่ยนแปลงในหลายบริบทในกระแส
โลกาภิวัฒน์ ทั้งการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างก้าว
กระโดด เกิดการรวมตัวของกลุ่มทางเศรษฐกิจก่อให้เกิด
การเคลื่อนย้ายการลงทุนอย่างเสรี เน้นการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์เพื่อลดต้นทุนการเชื่อมต่อ
ทางถนน เมื ่อมาพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดินในช่วงระยะเวลาดังกล่าวจะพบว่า พื้นที่
อุตสาหกรรมและคลังสินค้ายังคงเป็นพื้นที่ที่มีอัตราการ
เปลี่ยนแปลงสูงที่สุดร้อยละ 17.20 โดยพื้นที่มีการกระจุก
ตัวของอุตสาหกรรมยังคงเป็นพื้นที่ตามเมืองหลัก ได้แก่ 
สงขลา สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต และนครศรีธรรมราช และ
พื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินรองลงมา
ได้แก่ พื ้นที ่ชุมชนและสิ ่งปลูกสร้างโดยเปลี ่ยนแปลง
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.72 ส่วนพื้นที่ที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลง
ลดลงได้แก่ พ้ืนท่ีอื่นๆ ลดลงร้อยละ 21.11 เป็นต้น 
 ช ่วงระหว่างป ี พ.ศ.2555-2559 โดยใน
ระยะเวลาดังกล่าวอยู่ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ที่มุ่งเน้นการพัฒนาภายใต้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของ
การพัฒนา สร้างความสมดุลและมั่นคงของอาหารและพืช
พลังงาน เน้นการส่งเสริมและพัฒนา SME ให้เติบโตอยา่ง
ยั่งยืน และสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและความ
มั่นคงในภูมิภาคพื้นที่เศรษฐกิจเชื่อมโยงสู่ประเทศเพื่อน
บ้าน โดยเฉพาะภาคใต้ซึ่งมีความได้เปรียบในด้านที่ตั้งซึ่ง
สามารถเชื ่อมโยงสู ่ประเทศต่างๆในเอเชีย และมีแนว
ชายแดนเชื่อมกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น จังหวัดสงขลา 
สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส อีกทั้งมีทรัพยากรด้านการ
ท่องเที่ยวติดอันดับโลกกระจายอยู่ในจังหวัดต่างๆ เช่น 
จังหวัดกระบี่ ตรัง พังงา ระนอง ภูเก็ต เป็นต้น นอกจากนี้ 
จังหวัดที่ติดกับฝั่งอ่าวไทยยังมีลักษณะผสมผสานทั้งการ
ท่องเที่ยว และการเกษตร อาทิ จังหวัดชุมพร สุราษฎร์
ธานี พัทลุง นครศรีธรรมราช อีกด้วย เมื่อพิจารณาการใช้
ประโยชน์ที่ดินในช่วงปีดังกล่าวพบว่าพื้นที่อุตสาหกรรม
ละคลังสินค้ายังเป็นพื้นที่ที่มีสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพิ่มมากข้ึนร้อยละ 17.20 รองลงมาได้แก่ พ้ืนท่ีชุมชนและ
สิ่งปลูกสร้างมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น 5.72 โดยเฉพาะพื้นที่ที่โดด
เด่นเรื่องอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีอัตราการเติบโตสูง 

เช่น จังหวัดกระบี่ และจังหวัดภูเก็ต เป็นต้น และพื้นที่ที่มี
สัดส่วนการเปลี่ยนแปลงลดลงได้แก่ พื้นที่อื่นๆ และพื้นที่
ป่าไม้ โดยลดลงร้อยละ 21.11 และ 3.58 ตามลำดับ 

ศักยภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน ของภาคใต้ใน
อนาคต พิจารณาจากแบบจำลอง LCM ที่ใช้ปัจจัยต่างๆ 
จำนวน 42 ชั ้นข้อมูล (นั ้น พื้นที่มีศักยภาพมากจะมีค่า
เท่ากับ 1 หรือใกล้ 1 ในขณะที่พื้นที่มีศักยภาพน้อยจะมี
ค่าเท่ากับ 0 หรือใกล้ 0) พบว่า พื ้นที ่ศ ักยภาพเพื่อ
เกษตรกรรมของภาคใต้ อยู่บริเวณที่ราบระหว่างหุบเขาซึ่ง
เป็นบริเวณที่ราบเนินตะกอนรูปพัด (Alluvial fan) ได้แก่ 
บริเวณนครศรีธรรมราช กระบี่ สุราษฎร์ธานี ตรัง พัทลุง 
ยะลา นราธิวาส และที ่ราบลาดลงชายฝั ่งทะเล ได้แก่ 
บริเวณพังงา ระนอง สตูล ทั้งนี้พื้นที่เหมาะสมสำหรับการ
เป็นพื้นที่เกษตรกรรมของภาคใต้ มักถูกเปลี่ยนแปลงเป็น
การใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภทอื่น คือ เปลี่ยนเป็นพื้นที่ชุมชน
และสิ่งปลูกสร้าง บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช กระบี่ 
พังงา ภูเก็ต สุราษฎร์ธานีและเกาะสมุย ตรัง สงขลา สตูล 
พัทลุง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และพื้นที่อุตสาหกรรมและ
คลังสินค้า บริเวณจังหวัดกระบี ่ พังงา สุราษฎร์ธานี 
รองลงมาคือ นครศรีธรรมราช ตรัง สงขลา พัทลุง ปัตตาน ี

ปัญหาและข้อจำกัด สภาพภูมิประเทศของ
ภาคใต้ ที่มีลักษณะเป็นคาบสมุทรชายฝั่งมีเทือกเขาวางตัว
เป็นแนวยาวตามทิศเหนือ-ใต้บริเวณตอนกลางของภาค 
ระดับความสูงของพื้นที่ลาดลงสู่ชายฝั่ง และมีแนวเทือกเขา
กั้นอาณาเขตระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย โดย
วางตัวตามแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก ทำให้มีพื้นที่ในการ
พัฒนาไม่มากเมื่อเทียบสัดส่วนกับภาคอื่นๆ อีกทั้งยังมีพื้นที่
เสี ่ยงภัยพิบัติซึ ่งแม้ว่าจะไม่รุนแรงแต่ยังขาดการบริหาร
จัดการที่ดี จึงเป็นข้อจำกัดในการพัฒนาพื้นที่ของภาคใต้ 
ส่งผลให้มีการรุกพื้นที่ป่าไม้ เพื่อเปลี่ยนการใช้ประโยชน์เป็น
ประเภทอื่นๆ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เกษตรกรรมเดิมที่
มีอยู่ไปเป็นพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างเป็นหลัก 

เมื่อนำปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาร่วมกับนโยบาย 
แผน และยุทธศาสตร์ของประเทศ พบว่า พื้นที่เหมาะสม
สำหนับการพัฒนาของภาคใต้ในอนาคต ล้วนกระจุกตัวอยู่
บริเวณใกล้เขตเมืองของจังหวัดนั้นๆ หรือตามแนวเส้นทาง
คมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงภาคใต้เข้าด้วยกันกับภาคอื่นๆ 
หรือประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงพ้ืนท่ีเขตชุมชนและสิ่งปลูก
สร้าง และพื้นที่อุตสาหกรรมและคลังสินค้าเดิม พื้นที่ที่ถูก
กำหนดให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ได้แก่ จังหวัดสงขลา 
เพ ื ่อส ่งเสร ิมเป ็นศ ูนย ์กลางอ ุตสาหกรรมการผลิต 
และแปรรูปยางพารา อาหารฮาลาล การท่องเที่ยว บริเวณ
ชายฝั ่งทะเลด้านตะวันออกของภาค ได ้แก่ จ ังหวัด
นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ชุมพร ส่งเสริมให้เป็นแหลง่
เกษตรกรรม โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจประเภทยางพารา 
ปาล์มน้ำมัน และเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์เชื ่อมโยงสู่
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ภาคใต้ตอนล่างกับภาคกลาง ในขณะที่บริเวณชายฝั่งทะเล
ด้านตะวันตกซึ่งมีภูมิประเทศที่สวยงาม ได้แก่ จังหวัด
กระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง ตรัง เหมาะแก่การพัฒนาเป็น
แหล่งท่องเที่ยวระดับนานาชาติ ด้านชายแดนของภาค
บริเวณจังหวัดสงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส 
เหมาะแก่การพัฒนาเป็นศูนย์กลางอาหารฮาลาล การ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับเพื่อนบ้าน รวมถึงความได้เปรียบ
ของการมีชายฝั่งทั้งสองด้านของภาคทำให้สะดวกในการ
เข้าถึงด้านคมนาคมทางน้ำ เหมาะแก่การโลจิสติกส์ทาง
ทะเล โดยมีท่าเรือน้ำลึกบริเวณจังหวัดระนอง สุราษฎร์
ธานี สงขลา สตูล แต่ยังพบปัญหาการใช้ท่าเรือยังไม่เต็ม
ศักยภาพ เพราะขนาดร่องน้ำที่ยังไม่กว้างพอสำหรับราง
เรือขนาดใหญ่ที่สามารถขนส่งสินค้าโดยไม่ต้องรอการขึ้น
ลงของน้ำ ขาดความทันสมัยในอุปกรณ์การขนถ่ายสินค้า 
ช่วงระยะเวลาการสัมปทานที ่สั ้นเกินไป ทั้งที ่ท่าเรือมี
ศักยภาพในการขนส่งสินค้าเกษตร รวมถึงสถานการณ์
ราคาน้ำมัน ทำให้ขีดความสามารถยังไม่สามารถแข่งขัน
กับท่าเรือปีนัง ท่าเรือปาดังเบซาร์ของมาเลเซีย  

ทั้งนี้ ข้อจำกัดของภาคใต้ คือ ภูมิประเทศเป็น
หลัก เพราะภาคใต้มีแนวเทือกเขาด้านตะวันตก ด้านใต้ 
และตอนกลางของภาค ทำให้มีขนาดพื้นที่ราบน้อย ซึ่งมี
ความคล้ายกับภาคเหนือ รวมถึงความเสี่ยงต่อดินโคลน
ถล่ม อุทกภัย ที่เกิดจากการไหลของทางน้ำลงจากแนว
เทือกเขาในภาค รวมถึงความเสี่ยงของแผ่นดินไหว และสี
นามิ ที่อาจได้รับผลกระทบโดยเฉพาะด้านตะวันตกของ
ภาคใต้ และปัญหาความรุนแรงของการกัดเซาะชายฝั่งทั้ง
สองด้านของภาค การรุกล้ำของน้ำเค็ม ส่งผลต่อการใช้
ประโยชน์ที่ดินโดยเฉพาะด้านเกษตรกรรมบริเวณชายฝั่ง 
ซึ่งข้อจำกัดนี้ส่งผลตั้งแต่ระดับตำบลถึงระดับภาค และ
ปัญหาความไม่สงบในพ้ืนท่ีโดยเฉพาะบริเวณชายแดนของ
ภาค บร ิเวณชายแดนจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา 
นราธิวาส ส่งผลให้พ้ืนท่ีที่มีศักยภาพในการพัฒนามีไม่มาก 
มักเป็นพ้ืนท่ีที่มีการใช้ประโยชน์เดิมและมีความซ้ำซ้อนกัน
ของความเหมาะสมของพื้นที่ในหลากหลายประเภทการใช้
ประโยชน์ ด ังน ั ้น การวางแผนพัฒนาพื ้นท ี ่ภาคใต้ 
จำเป็นต้องคำนึงถึงการจัดการพื ้นที ่ให้มีการใช้อย ่าง
เข้มข้น เต็มประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการบุกรุกเข้าสู่พื้นท่ี
ป่าไม้ พื้นที่ที่มีความอ่อนไหวทางสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้แก่ 
พื ้นที ่ป ่าไม้ พื ้นที ่ล ุ ่มน้ำ พื ้นที ่ช ุ ่มน้ำ พื ้นที ่ค ุ ้มครอง
สิ่งแวดล้อม และควรคำนึงถึงการบริหารจัดการทรัพยากร
น้ำและชายฝั่งให้สอดคล้องกับภูมิประเทศของภาคใต้ นำ
มาตรการทางผังเมืองมากำกับโดยให้มีการวางผังเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการน้ำและชายฝั่งของภาคใต้ในผังเมือง
ระดับต่างๆ  

แนวโน้มของการใช้ประโยชน์ที่ดินของภาคใต้ 
พบว่าส่วนใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงจากพื้นที่เกษตรกรรม 

และพื้นที่อื่นๆ ไปเป็นพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง พื้นที่
อุตสาหกรรมและคลังสินคา้เป็นส่วนใหญ ่ส่วนพ้ืนท่ีป่าไมม้ี
การเปลี่ยนแปลงเป็นพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ชุมชน
และส ิ ่ งปล ูกสร ้าง  โดยพบการเปล ี ่ยนแปลงพ ื ้นที่
เกษตรกรรมเป็นพื ้นที ่ชุมชนและสิ ่งปลูกสร้างเด่นชัด 
บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช กระบี ่ พังงา ภูเก็ต สุ
ราษฎร์ธานี ระนอง ชุมพร สงขลา ตรัง พัทลุง ปัตตานี 
ยะลา นราธิวาส การเปลี่ยนแปลงพื้นที่เกษตรกรรมเป็น
พื้นที่อุตสาหกรรมและคลังสินค้าบริเวณจังหวัดภูเก็ต การ
เปลี ่ยนแปลงพื ้นที ่ป่าไม้เป็นพื ้นที ่เกษตรกรรมบริเวณ
จังหวัดนครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี 
ระนอง ชุมพร สงขลา สตูล ตรัง พัทลุง ปัตตานี ยะลา 
นราธิวาส การเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีป่าไม้เป็นพื้นที่ชุมชนและ
สิ่งปลูกสร้างบริเวณจังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต สุราษฎร์
ธานี ระนอง ปัตตานี นราธิวาส การเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีอืน่ๆ 
เป็นพื ้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างบริเวณจังหวัดกระบี่ 
ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี ระนอง ชุมพร สงขลา ตรัง ปัตตานี 
ยะลา นราธิวาส และพื้นที่อื่นๆ เป็นพื้นที่อุตสาหกรรม
และคลังสินค้าบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีและชุมพร 

 

 การติดตามสถานการณ์ด้านการใช้ประโยชน์
ที่ดินเปรียบเทียบกับผังภาค 2600  
 การติดตามด้านเป้าหมาย 

เป้าหมาย : การใช้ประโยชน์ท่ีดินเกษตรกรรม 
(1) พื้นที่อนุรักษ์เกษตรกรรม มีพื้นที่ประมาณ 

2.93 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 6.63ของพื้นที ่
(2) พื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม มีพื้นที่

ประมาณ 0.69 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.56 ของพื้นที่ 
(3) พื ้นท ี ่ชนบทและเกษตรกรรม ม ีพ ื ้นที่

ประมาณ 21.44 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ48.58 ของพื้นที ่
จากการติดตามพบว่าไม่สอดคล้องกับเป้าหมาย

ใน พ.ศ. 2600 เนื่องจากพ้ืนท่ีเกษตรกรรมเพิ่มขึ้นมากกว่า
เป้าหมายตั้งแต่ พ.ศ. 2555 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื ่อง ทั ้งนี ้เนื ่องจากเกิดจากปัจจัยภายนอก ได้แก่ 
โครงการความร่วมมือ IMT-GT, BIMSTEC, JDSเพื ่อให้เกิด
การเชื่อมโยงภูมิภาค อนุภูมิภาค ประเทศเพื่อนบ้าน ให้เกิด
การพัฒนาเศรษฐกิจที่มั ่นคง ปัจจัยภายใน ได้แก่ การ
กำหนดกรอบการพัฒนากลุ่มจังหวัดให้เป็นศูนย์กลาง
ยางพารา โดยให้เพิ่มผลผลิตการปลูกยางพารา ขยายพื้นที่
เพาะปลูก ส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ำมันเพื่อใช้เป็นพลังงาน
ทดแทน  

สำหรับแนวโน้มในอนาคตพื ้นที ่เกษตรกรรม
ยังคงมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากปัจจัย
ภายนอกและปัจจัยภายใน ซึ่งมากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ใน 
พ.ศ. 2600 ประกอบกับสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ
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ของภาคใต้ สนับสนุนต่อการปลูกยางพารา และปาล์ม
น้ำมัน ซึ่งสามารถให้ผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้
เศรษฐกิจของภาคใต้ในทางบวก จึงทำให้มีการเปลี่ยนแปลง
การใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อปลูกยางพารา และปาล์มน้ำมัน
เพิ่มมากขึ้น ท่ีดินทางการเกษตรจึงเพิ่มสูงขึ้น 

เป้าหมาย : พื้นที่ป่าไม้ กำหนดให้มีพื้นที่เพื่อ
การสงวนและอนุรักษ์ป่าไม้ ออกเป็น 3 ประเภท คือ 

(1) พื้นที่อนุรักษ์ป่าไม้ มีพื้นที่ประมาณ 11.85 
ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 26.84 ของพื้นที่รวม 

(2) พื้นที่ฟ้ืนฟูสภาพป่าไม้ มีพื้นท่ีประมาณ 2.03 
ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.60 ของพื้นที่รวม 

(3) พื้นที่สงวนไว้เพื่อการรักษาสภาพป่าชายเลน
และนิเวศวิทยา ม ีพ ื ้นที ่ประมาณ 2.76 ล ้านไร ่ คิด 
เป็นร้อยละ 6.25 ของพื้นที่รวม 

จากการติดตามพบว่าไม่สอดคล้องกับเป้าหมาย
ใน พ.ศ. 2600 เนื ่องจากสัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง โดยพื้นที่ป่าไม้ลดลงน้อยกว่าปีเป้าหมาย พ.ศ.
2600 ตั้งแต่ พ.ศ. 2555 ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอก ได้แก่ 
โครงการความร่วมมือ IMT-GT, BIMSTEC, JDSเพื ่อให้
เกิดการเชื่อมโยงภูมิภาค อนุภูมิภาค ประเทศเพื่อนบ้าน 
ให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจที ่ม ั ่นคง โดยให้หาดใหญ่ -
สงขลาเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน อุตสาหกรรม การ
บริการ ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของประชากรในภาคใต้ 
ปัจจัยภายใน ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 5-7 กำหนดให้มีเมืองหลักเมืองรอง เป็นตัว
ขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ เป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญระดับ
ภาค พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทำให้ภาคใต้มีความพร้อม
รองรับการกระจายความเจริญออกจากกรุงเทพมหานคร 
รวมถึงการกำหนดกรอบการพัฒนากลุ่มจังหวัดให้เป็น
ศูนย์กลางยางพารา โดยให้เพิ่มผลผลิตการปลูกยางพารา 
ขยายพื้นที่เพาะปลูก ส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ำมัน เพื่อใช้
เป็นพลังงานทดแทน โดยแนวโน้มพื้นที่ป่าไม้ยังคงมีการ
ลดลงอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 
รวมถึงพื้นที่เกษตรกรรม ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ยังคงมีสัดส่วนการใช้ประโยชน์พื้นที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่ม
จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง เป็น
แหล่งผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ โดยเฉพาะ
ยางพาราและปาล์มน้ำมัน จึงส่งผลให้พื้นที่ป่าไม้ถูกบุกรุก 
ดังนั ้น ภาครัฐจำเป็นต้องใช้มาตรการทางกฎหมาย เพื่อ
ป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ และการพัฒนาพื้นที่ป่าเสื่อม
โทรมและพื้นที่รกร้างให้เป็นพ้ืนท่ีป่า 

เป้าหมาย : พื้นที่ชุมชน  
กำหนดให้มีพื ้นที ่เพื ่อการพัฒนาเมืองทั ้งสิ้น 

2.30 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.22 ของพื้นที่รวม 
จากการติดตามพบว่าสอดคล้องกับเป้าหมายใน 

พ.ศ. 2600 เนื่องจากพื้นที่ชุมชนเมืองและสิ่งปลูกสร้าง

ของภาคใต้ มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงอยู่
ภายใต้กรอบของการกำหนดเป้าหมายใน พ.ศ. 2600 ทั้งนี้
เกิดจากปัจจัยภายนอก ได้แก่ โครงการความร่วมมือ IMT-
GT, BIMSTEC, JDSเพื่อให้เกิดการเชื ่อมโยงภูมิภาค อนุ
ภูมิภาค ประเทศเพื่อนบ้าน ให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจที่
มั่นคง โดยให้หาดใหญ่-สงขลาเป็นศูนย์กลางการค้า การ
ลงทุน อุตสาหกรรม การบริการ ประกอบกับการเพิ่มขึ้น
ของประชากรในภาคใต้ ปัจจัยภายใน ได้แก่ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 5-7 กำหนดให้มีเมือง
หลักเมืองรอง เป็นตัวขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ เป็นเมือง
ศูนย์กลางความเจริญระดับภาค พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ทำให้ภาคใต้มีความพร้อมรองรับการกระจายความเจริญ
ออกจากกรุงเทพมหานคร ส่งผลให้พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูก
สร้างมีสัดส่วนเพิ ่มขึ ้นอย่างต่อเนื ่อง และแนวโน้มการ
ขยายตัวอย่างต่อเนื่องของพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างใน
ภาคใต้เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

เป้าหมาย : พื ้นที ่โล่งเพื ่อการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม การประมง และการท่องเที่ยว แบ่งเป็น 

(1) พื้นที่แหล่งน้ำ กำหนดให้มีพื้นที่แหล่งน้ำเพื่อ
การชลประทานและการผลิตพลังงานทั้งสิ ้น 0.13 ล้านไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 0.30 ของพื้นที่รวม 

(2) พื้นที ่ชายฝั ่ง เป็นพื ้นที ่ตลอดแนวชายฝั่ง 
ระยะ 3 กิโลเมตร ท้ังชายฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน 
 จากการติดตามพบว่าสอดคล้องกับเป้าหมายใน 
พ.ศ. 2600 แม้ว่าพ้ืนท่ีแหล่งน้ำของภาคใต้ มีสัดส่วนลดลง
อย่างต่อเนื ่อง แต่ยังคงคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 
0.30 ของพื ้นที ่รวมของภาคใต้ ท ั ้งนี้ เก ิดจากปัจจัย
ภายนอก ได้แก่ JDS เพื่อการท่องเที่ยว และปัจจัยภายใน 
ได้แก่ เค้าโครงการพัฒนาภาคสำหรับประเทศไทย เพื่อ
ป้องกันรักษาสภาพแวดล้อมบริเวณชายฝั่งและทะเลสาบ
สงขลา ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเล
ภาคใต้ตอนบนอย่างยั่งยืน แม้แนวโน้มพื้นที่แหล่งน้ำของ
ภาคใต้มีการลดลงตั้งแต่ พ.ศ. 2559 แต่แนวโน้มการลดลง
ยังคงอยู่ในกรอบเป้าหมาย และพื้นที่ชายฝั่งยังคงเป็นพื้นที่
ตลอดแนว 3 ก ิ โลเมตรตลอดแนวฝ ั ่ งตะว ันตกและ
ตะวันออกของภาคใต้ 

เป้าหมาย : พื้นที่อุตสาหกรรม 
อ ุ ต ส า ห ก ร ร ม ใน ภ า ค ใ ต ้ ส ่ ว น ใ ห ญ ่ เ ป็ น

อุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรขั ้นต้น ที่
กระจายอยู่ทั่วไปในแหล่งวัตถุดิบและมีขนาดไม่ใหญ่นัก 
การที่ภาคใต้มีพื้นที่เชื่อมต่อกับทะเลทั้งในด้านทะเลจนีใต้
และทะเลอันดามันจึงนับเป็นแหล่งที่ตั้งอุตสาหกรรมเพื่อ
การส่งออกทั้งที่ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น หรือนำเข้าวัตถุดิบ
เข้ามาจากภายนอก การจัดการที ่ตั ้งอุตสาหกรรมจึง
นับเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นโดยกำหนดให้อุตสาหกรรมไป
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จัดตั้งในเขตที่ได้มีการคัดเลือกไว้แล้วตามหลักเกณฑ์การ
วางผังเมืองและการปกป้องสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง 
 จากการติดตามพบว่าสอดคล้องกับเป้าหมายใน 
พ.ศ. 2600 แม้ว่าพื้นที่อุตสาหกรรมและคลังสินค้าของ
ภาคใต้ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเกิดจากปัจจัย
ภายนอก ได ้แก ่  โครงการความร ่วมม ือ  IMT-GT, 
BIMSTEC, JDS เพื ่อพัฒนาการลงทุนทางอุตสาหกรรม 
และปัจจัยภายใน ได้แก่ เค้าโครงการพัฒนาสำหรับ
ประเทศไทย สนับสนุนอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร
และการวิจัยและการพัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่ม
ภาคใต ้ชายแดน 1 (ป ัตตานี -ยะลา-นราธ ิวาส) เป็น
อุตสาหกรรมฮาลาล ซึ่งแนวโน้มพื้นที่อุตสาหกรรมและ
คลังสินค้าของภาคใต้ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามหลักเกณฑ์
การวางผังเมืองและการปกป้องสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง 

เป ้ าหมาย : พ ื ้ นท ี ่ ประว ั ต ิ ศ าสตร ์  และ
ศิลปวัฒนธรรม 

เป็นพื้นที่แหล่งโบราณคดี โบราณสถาน ชุมชน
โบราณ และสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ควรค่าแก่
การอนุรักษ์และพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่ง
การเรียนรู้ของประชาชน 
 สอดคล ้องก ับพ ื ้ นท ี ่ ประว ั ติ ศาสตร ์ และ
ศิลปวัฒนธรรมตามหลักเกณฑ์การวางผังเมือง โดยพบว่า
เกิดจากปัจจัยภายนอก ได้แก่ JDS เพื่อการท่องเที่ยว และ
ปัจจัยภายใน ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ 2 (นครศรีธรรมราช-พัทลุง-ตรัง) เพื ่อการเป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของภาคใต้ และแนวโน้มใน
อนาคตพื้นท่ีประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม ยังคงได้รับ
การอน ุร ักษ ์และพ ัฒนาเป ็นแหล ่งท ่องเท ี ่ยวทาง
ประวัติศาสตร์ของภาคใต้ 

การติดตามด้านนโยบาย 
นโยบาย : นโยบายการพัฒนาพื้นที่เมืองและ

ชุมชนน่าอยู่  
การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการขยายตัวที่

จะเกิดขึ้น โดยสอดคล้อง เนื่องจากปัจจัยภายนอก ได้แก่ 
โครงการความร่วมมือ IMT-GT, BIMSTEC, JDSเพื ่อให้
เกิดการเชื่อมโยงภูมิภาค อนุภูมิภาค ประเทศเพื่อนบ้าน 
ให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจที ่ม ั ่นคง โดยให้หาดใหญ่ -
สงขลาเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน อุตสาหกรรม การ
บริการ ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของประชากรในภาคใต้ 
ปัจจัยภายใน ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 5-7 กำหนดให้มีเมืองหลักเมืองรอง เป็นตัว
ขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ เป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญระดับ
ภาค พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทำให้ภาคใต้มีความพร้อม
รองรับการกระจายความเจริญออกจากกรุงเทพมหานคร การ

ขยายตัวของพื ้นที ่ชุมชนและสิ ่งปลูกสร้างยังไม่อยู ่ใน
รูปแบบของเมืองกระชับ ที่มีระบบนิเวศ ระบบเศรษฐกิจ
และสังคมที่ดี มีระบบสาธารณูปโภคที่เพียงพอต่อความ
ต้องการ 

ทั้งนี้ภาครัฐจำเป็นต้องใช้มาตรการทางกฎหมาย 
เพื่อควบคุมให้พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างมีการขยายตัว
ภายใต้รูปแบบเมืองกระชับ โดยผ่านทางกฎหมายผังเมือง 
และพัฒนาศักยภาพระบบสาธารณูปโภค ระบบขนส่ง
สาธารณะให้เพียงพอ ปลอดภัย และเป็นโครงข่าย
เชื่อมโยงพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างอย่างเป็นระบบเพื่อ
ความคุ้มทุนในการพัฒนา รวมถึงมาตรการป้องกันการบุก
รุกพื้นท่ีประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าในภาคใต้ 

นโยบาย : นโยบายการพัฒนาพื ้นที ่สะพาน
เศรษฐกิจเชื่อมโยงอ่าวไทย และอันดามัน  

เพื่อความได้เปรียบด้านที่ตั้งและพัฒนาศักยภาพ
ของภาคให้เป็นประตูสู่ภูมิภาค พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โครงข่ายการคมนาคม รวมถึง
พื้นอุตสาหกรรม มีสัดส่วนของการใช้ประโยชน์ท่ีดินที่เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 
 จากการติดตามพบว่าสอดคล้อง เนื่องจากการ
พัฒนาโครงข่ายโครงสร้างพื ้นฐานจากโครงการความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้เชื่อมโยงกันในภูมิภาคอาเซียน อาทิ โครงการ
สะพานเศรษฐกิจตอนบน (ระนอง-ชุมพร) มีการพัฒนา
พื้นที่เพ่ือเช่ือมโยงภาคใต้ตอนบน รองรับการบริการชุมชน
ที่อยู่อาศัย พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง โดยเฉพาะพื้นที่
อุตสาหกรรม เกิดการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จำเป็นต้อง
คำนึงถึงความเสี่ยงต่อการเกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
ต่อพื้นที่ และชายฝั่ง รวมถึงการขาดแคลนแรงงานท่ีมีฝีมือ 
ขาดความเชื่อมโยงโครงข่ายระหว่างระบบถนน-ราง-เรือ 
ดังนั้นภาครัฐจำเป็นพัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคม 
เพื่อสร้างแกนการพัฒนาให้เกิดความเชื่อมโยงอ่าวไทยและ
อันดามัน เพื่อเพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถในการ
แข่งขันของภาคใต้กับภูมิภาคอาเซียน 

นโยบาย : นโยบายการพัฒนาพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม
ให้สอดคล้องกับศักยภาพการผลิต 

เป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อการ
ส่งออก โดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นหรือนำเข้าวัตถุดิบจาก
ภายนอก พบว่าพื ้นที ่อุตสาหกรรมและคลังสินค้าของ
ภาคใต้มีสัดส่วนเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื ่อง เนื ่องจากปัจจัย
ภายนอก ได ้แก ่  โครงการความร ่วมม ือ  IMT-GT, 
BIMSTEC, JDSเพ ื ่อให ้เก ิดการเช ื ่อมโยงภูม ิภาค  อนุ
ภูมิภาค ประเทศเพื่อนบ้าน ให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจที่
มั่นคง อาศัยประโยชน์จากท่าเรือน้ำลึก สภาพภูมิประเทศ
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ที ่ม ีล ักษณะแคบและยาว ทำให้ม ีแนวชายฝั ่งท ี ่ยาว 
สามารถเชื่อมต่อทั้งทะเลจีนใต้และทะเลอันดามัน ปัจจัย
ภายใน ได้แก่ การสนับสนุนให้เป็นแหล่งผลิตหลักของ
ยางพาราและปาล์มน้ำมัน การแปรรูปทางการเกษตร และ
อุตสาหกรรมอาหารฮาลาล 

แต่การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมก่อให้เกิด
ปัญหาสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ 
แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ และพื้นที่สงวน เนื่องจากการ
ขาดระบบกำจัดของเสียอุตสาหกรรม เกิดการบุกรุกพื้นท่ี
ป่าไม้ทำให้สัดส่วนของพื้นที่ป่าไม้ลดลงอย่างต่อเนื่อง อีก
ทั ้งการขาดการพัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปเกษตร
อย่างครบวงจรในลักษณะนิเวศเศรษฐกิจ ขาดแรงจูงใจใหเ้กิด
การลงทุนขนาดใหญ่ในภาคอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร 
เป็นเพียงนักลงทุนรายย่อย ดังนั ้นภาคร ัฐจำเป็นต ้อง
กำหนดการใช้ที่ดินอุตสาหกรรมให้ไม่รบกวนต่อชุมชนโดย
กำหนดให้อยู่ในเขตผังเมืองรวม เพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและสภาพแวดล้อมที่ดีของชุมชน เร่งให้มีการ
จัดทำผังเมืองรวมในพ้ืนท่ีที่ไม่มีกฎกระทรวงผังเมืองบังคับ
เพื่อควบคุมการพัฒนาของชุมชนและสิ่งปลูกสร้างและ
อุตสาหกรรม สนับสนุนให้เกิดแรงดึงดูดนักลงทุนรายใหญ่
เพื ่อลงทุนในภาคอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร และ
อุตสาหกรรมอาหารฮาลาล 

นโยบาย : การสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูพื้นที่ป่า
อนุรักษ์และพื้นที่ต้นน้ำลำธาร  

เป็นการอนุรักษ์พ้ืนท่ีป่าไม้ให้เพิ่มเติมในพ้ืนที่ที่มี
ศักยภาพให้ครบตามจำนวน ป้องกันการสูญเสียพื้นที่ป่า
ต้นน้ำลำธาร จากการใช้ประโยชน์ที่ดินผิดประเภท พบว่า
พื้นที่ป่ามีสัดส่วนพ้ืนที่ลดลงอย่างต่อเนื่องไม่สอดคล้องกับ
นโยบายที่ตั้งไว้ เนื่องจากปัจจัยภายนอก ได้แก่ โครงการ
ความร่วมมือ IMT-GT, BIMSTEC, JDSเพื ่อให้เกิดการ
เชื่อมโยงภูมิภาค อนุภูมิภาค ประเทศเพื่อนบ้าน ให้เกิด
การพัฒนาเศรษฐกิจที่มั ่นคง ปัจจัยภายใน ได้แก่ การ
สนับสนุนให้เป็นแหล่งผลิตหลักของยางพาราและปาล์ม
น้ำมัน การแปรรูปทางการเกษตร และอุตสาหกรรมอาหาร
ฮาลาล ส่งผลให้พื้นที่ป่าไม ้พื้นที่สงวน อนุรักษ์ พื้นที่ต้นน้ำลำ
ธาร มีสัดส่วนพื้นที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง 

โดยเกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินผิดประเภท มีการ
ใช ้พ ื ้นท ี ่ป ่าเพ ื ่อการเกษตรกรรม ม ีการขยายพื ้นที่
เกษตรกรรมเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื ่อง โดยเฉพาะการปลูก
ยางพาราและปาล์มน้ำมัน เนื่องจากการตั้งเป้าหมายให้
ภาคใต้เป็นศูนย์ผลิตและส่งออกยางพาราและปาล์มน้ำมัน 
ดังนั ้นภาครัฐจัดให้มีการใช้ประโยชน์พื ้นที ่สงวนและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามพื้นที่ผังการใช้ประโยชน์
ที่ดิน ของกฎหมายผังเมือง และฟื้นฟูคืนสภาพพื้นที่ป่าไม้

ให้มีสภาพสมบูรณ์ โดยให้มีการบูรณาการการใช้ประโยชน์
ร ่วมกันของคนกับป่าอย่าถูกต้อง เพื ่อประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจ รวมถึงการพัฒนาพ้ืนท่ีต้นน้ำลำธาร ป้องกันการ
ทำลายและการรุกล้ำของพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 
เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม 

นโยบาย : การพัฒนาพื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจ ป่า
ชุมชน เพื่อสร้างมูลค่าความยั่งยืนของเศรษฐกิจท้องถิ่น
และระบบนิเวศ 

พื ้นท ี ่ป ่าไม ้ของภาคใต้ม ีขนาดลดลงอย่าง
ต่อเนื ่อง ตั ้งแต่ พ.ศ. 2545-2559 และพื้นที่คาดการณ์ 
ในอนาคตยังคงมีแนวโน้มลดลงเช่นกัน พื ้นที ่ป่าไม้มี
แนวโน้มที่ลดลงและมักถูกเปลี่ยนการใช้ประโยชน์เป็น
พื้นที่เกษตรกรรมเป็นอันดับแรก รองมาคือ การบุกรุกเพื่อ
เป ็นชุมชนและสิ ่งปล ูกสร ้าง และอุตสาหกรรมและ
คลังสินค้า เนื่องจากขอบเขตและฐานข้อมูลของพื้นที่ป่าไม้ 
ยังขาดความเป็นระบบ ดังนั ้นภาครัฐจำเป็นต้องมีการ
ประกาศเขตพื้นที่ป่าไม้ ให้ชัดเจน และมีระบบตรวจสอบ
ขอบเขตพื้นที่ได้ ก่อนการพัฒนาต่างๆ และส่งเสริมให้มี
การฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรม ให้สามารถสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจได้ และยังคงรักษาระบบนิเวศของพื้นที่และ
สภาพแวดล้อมได้ 

นโยบาย : การอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำให้เป็นมรดก
ของภาคอย่างยั่งยืน 

จากการติดตามพบว่ามีการขยายตัวของพื้นที่
เกษตรกรรม พื้นที ่ชุมชนและสิ ่งปลูกสร้าง และพื ้นที่
อุตสาหกรรมและคลังสินค้า อย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อพื้นท่ี
ชุ่มน้ำของภาคใต้ พื้นที่ชุ่มน้ำ มีคุณภาพน้ำเสื่อมโทรม เสีย
สมดุล เนื ่องจากการใช้ประโยชน์พื ้นที่รอบข้าง ซึ ่งเป็น
พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง และพื้นท่ี
อุตสาหกรรมและคลังสินค้า ดังนั้นภาครัฐส่งเสริม อนุรักษ์ 
ฟื ้นฟู สภาพระบบนิเวศของพื ้นที ่ช ุ ่มน้ำ และกำหนด
ขอบเขต ข้อกำหนดในการใช้ประโยชน์พื ้นที ่ชุ ่มน้ำให้
ชัดเจน สร้างความตระหนักในการใช้ประโยชน์จากพื้นที่
ชุ่มน้ำให้ประชาชนในพื้นที่ และกำหนดให้พื้นที่ชุ่มน้ำเป็น
พื้นที่ถูกกันออกเพื่อการสงวน อนุรักษ์ ก่อนการพัฒนา
กิจกรรมอื่นๆ ต่อไปในอนาคต 
  นโยบาย : การพัฒนาพื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจ ป่า
ชุมชน เพื่อสร้างมูลค่าความยั่งยืนของเศรษฐกิจท้องถิ่น
และระบบนิเวศ 

พื ้นท ี ่ป ่าไม ้ของภาคใต้ม ีขนาดลดลงอย่าง
ต่อเนื ่อง ตั ้งแต่ พ.ศ. 2545-2559 และพื้นที่คาดการณ์ 
ในอนาคตยังคงมีแนวโน้มลดลง พื้นที่ป่าไม้มีแนวโน้มที่
ลดลงและมักถ ูกเปล ี ่ยนการใช ้ประโยชน์เป ็นพื ้นที่
เกษตรกรรมเป็นอันดับแรก รองมาคือ การบุกรุกเพื่อเป็น
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ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง และอุตสาหกรรมและคลังสินค้า 
เนื่องจากขอบเขตและฐานข้อมูลของพื้นที่ป่าไม้ยังไม่เป็น
ระบบ ภาครัฐต้องมีการประกาศเขตพื้นที่ป่าไม้ให้ชัดเจน 
และมีระบบตรวจสอบขอบเขตพื้นที่ได้ก่อนการพัฒนา
ต่างๆ และส่งเสริมให้มีการฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรม ให้
สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ และยังคงรักษาระบบ
นิเวศของพื้นที่และสภาพแวดล้อมได้ 

นโยบาย : การอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำให้เป็นมรดก
ของภาคอย่างยั่งยืน 

มีการขยายตัวของพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ชุมชน
และสิ่งปลูกสร้าง และพื้นที่อุตสาหกรรมและคลังสินค้า 
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อพื้นที่ชุ่มน้ำของภาคใต้ พื้นที่ชุ่มน้ำ 
มีค ุณภาพน้ำเสื ่อมโทรม เสียสมดุล เนื ่องจากการใช้
ประโยชน์พื้นที่รอบข้าง ซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่
ช ุมชนและสิ ่งปลูกสร้าง และพื ้นที ่อ ุตสาหกรรมและ
คลังสินค้า โดยภาครัฐต้องส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู สภาพ
ระบบน ิ เวศของพ ื ้นท ี ่ช ุ ่มน ้ำ และกำหนดขอบเขต 
ข้อกำหนดในการใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ำให้ชัดเจน สร้าง
ความตระหนักในการใช้ประโยชน์จากพื ้นที ่ช ุ ่มน ้ำให้
ประชาชนในพื้นที่ และกำหนดให้พื้นที่ชุ่มน้ำเป็นพื้นที่ถูกกัน
ออกเพื่อการสงวน อนุรักษ์ ก่อนการพัฒนากิจกรรมอื่นๆ 
ต่อไปในอนาคต 

นโยบาย : การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรแร่
ธาตุและทรัพยากรธรณีเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่าง
ยั่งยืน 

เป็นพื ้นที ่ของอุตสาหกรรมที ่ต ้องได้รับการ
พัฒนาและควบคุมการใช้ประโยชน์ ทั ้งนี ้ที ่ผ่านมาเกิด
ปัญหาพื้นท่ีเหมืองแร่ร้าง เกิดการขุดทำลายพื้นที่บริเวณที่
เดิม ได้แก่ พื้นที่ป่าไม้ พื้นที่เกษตรกรรม ที่ได้รับสัมปทาน
เหมืองแร่ ทำให้ไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ เกิด
ปัญหาทางสิ่งแวดล้อม ได้แก่ มลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง 
คุณภาพน้ำจากการทำเหมืองแร่ ภาครัฐต้องบังคับใช้
ข้อกำหนดในพื้นที่ทรัพยากรแร่ธาตุและทรัพยากรธรณี
อย่างเคร่งครัด โดยใช้มาตรการทางผังเมืองเข้ากำกับ 
กำหนดให้มีข้อกำหนดเฉพาะในการใช้ประโยชน์ เพื่อ
ป้องกันผลกระทบต่างๆ และเร่งฟื้นฟู พื้นที่เสื่อมโทรมให้
กลับมาใช้ประโยชน์ได้ 

นโยบาย : การป ้องก ันป ัญหามลพ ิษทาง
สิ่งแวดล้อมเพื่อการรักษาสถานรูปท่ีดีให้แก่ชุมชน 

ปัญหาคุณภาพชีว ิตของประชากรต่ำลงจาก
ปัญหาการเสื ่อมโทรมของคุณภาพสิ ่งแวดล้อม โดยมี
สาเหตุจากละเมิดกฎหมาย ตลอดจนขาดการจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่ถูกต้อง ได้แก่ การจัดการขยะของชุมชน 
อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม ขาดมาตรการทางผังเมือง
ในการควบคุมการขยายตัวของชุมชน ภาครัฐจำเป็นต้อง
บังคับการใช้กฎหมายผังเมืองในการควบคุมการพัฒนา

พื้นที่ให้เป็นตามกรอบการพัฒนา และต้องใช้ พรบ.ป่าไม้ 
พ.ศ. 2535 และ พรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. 2535 ตามมาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 45 อย่าง
เคร่งครัด 

นโยบาย : การกำหนดเขตอนุรักษ์ทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง 
 จากการติดตามพบว่าพื้นที่ป่าไม้ของภาคใต้มี
ขนาดลดลงอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ พ.ศ. 2545-2559 และ
พื้นที่คาดการณ์ในอนาคตยังคงมีแนวโน้มลดลงเช่นกัน 
พื ้นที ่ป่าไม้มีแนวโน้มที่ลดลงและมักถูกเปลี ่ยนการใช้
ประโยชน์เป็นพื้นที่เกษตรกรรมเป็นอันดับแรก รองมาคือ 
การบ ุกร ุกเพ ื ่อเป ็นช ุมชนและส ิ ่ งปล ูกสร ้าง และ
อุตสาหกรรมและคลังสินค้า เน ื ่องจากขอบเขตและ
ฐานข้อมูลของพื้นที่ป่าไม้ ยังขาดความเป็นระบบ โดย
ภาครัฐกำหนดมาตรทางผังเมือง และมีข้อบังคับใช้อย่าง
เคร่งครัด เกี่ยวกับการกำหนดเขตอนุรักษ์ทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง มีข้อกำหนดยังคับเฉพาะให้มีระยะและ
แนวกันชนที่ชัดเจน เพื่อป้องกันผลกระทบจากนโยบาย
การพัฒนาพ้ืนท่ีเกษตรกรรม อุตสาหกรรม แหล่งท่องเที่ยว 
และโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ของภาคและสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ ความตระหนักในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มี
อย่างจำกัดให้ถูกต้องในทุกภาคส่วน และกำหนดให้พื ้นท่ี
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล เป็นพื้นที่อนุรักษ์ และเป็น
พื้นที่ถูกกันออก ก่อนพิจารณาพื้นที่เพื่อการพัฒนาอื ่นๆ 
ต่อไป 

นโยบาย : การควบคุมการใช้ประโยชน์ที ่ดิน
ชายฝั่งทะเลของภาคใต้  

เป็นการป้องกันการบุกรุกโดยเฉพาะบริเวณที่มี
ภูมิทัศน์สวนงาม จากพื้นที่พัก การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ แต่
จากการติดตามที่ผ่านมาพบว่าพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูก
สร้าง พื้นที่อุตสาหกรรม มีสัดส่วนการเพิ่มอย่างต่อเนื่อง 
ส่งผลให้มีการขยายตัวไปทางชายฝั่งทะเลเพิ่มขึ้น มีการบุก
รุกพื้นที่ชายฝั่งทะเลในบริเวณภูมิทัศน์สวยงาม เปลี่ยน
สภาพแวดล้อมธรรมชาติเป็นที่พักอาศัย พื้นที่เพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำ ใช้ประโยชน์ท่ีดินไม่เหมาะสม ก่อให้เกิดผลกระทบ
ทางสิ่งแวดล้อม เกิดความเสี่ยงต่อภัยธรรมชาติ การกัด
เซาะชายฝั่ง เพิ่มความรุนแรงในการปะทะลมพายุ ภาครัฐ
ควรใช้มาตรการทางผังเมือง ในการกำหนดพื้นที่ถอยร่น 
และพื้นที่เว้นว่าง เพื่อการอนุรักษ์ชายฝั่งทะเลของภาคใต้ 

นโยบาย : การกำหนดเขตอน ุร ักษ ์พ ื ้นที่
เกษตรกรรมสำคัญของภาค  

เพื่อให้เกิดความสมดุลของการใช้ประโยชน์ที ่ดิน 
โดยพื้นทีเกษตรกรรมที่มีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
เนื ่องจากปัจจัยภายใน ได้แก่ การส่งเสริมสนับสนุนให้
ภาคใต้เป็นศูนย์กลางยางพาราและปาล์มน้ำมัน ซึ่งเป็นพืช
พลังงานทดแทน รวมถึงการปลูกผลไม้ที่ให้ผลตอบแทน
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ทางเศรษฐกิจสูง ได้แก่ ทุเรียน กาแฟ แต่ยังพบปัญหาด้าน
นโยบายและการเมือง และการเกษตรตามความต้องการ
ของตลาด ทำให้เกิดการเปลี่ยนชนิดของพืชเศรษฐกจิตาม
ความต้องการและราคาของตลาด ส่งผลให้ปริมาณผลผลติ
ผันผวน บางครั้งผลผลิตล้นตลาด หรือบางครั้งผลผลิตต่ำ
กว ่าปร ิมาณความต้องการของตลาด ด ังนั้ นภาครัฐ
สนับสนุนระบบการใช้ประโยชน์ท ี ่ด ิน แหล่งน้ำให้
เหมาะสมและสอดคล้องตามศักยภาพของพื้นที่ และควร
กำหนดเขตอนุรักษ์พ้ืนท่ีเกษตรกรรมชั้นดีของภาค 

นโยบาย : การปร ับปร ุ งและฟ ื ้นฟ ูพ ื ้ นที่
เกษตรกรรม 

พื ้นที ่ เกษตรกรรมมีแนวโน้มเพิ ่มข ึ ้นอย่าง
ต่อเนื ่อง แต่ภาคใต้มีพื ้นที ่ราบสำหรับการพัฒนาด้าน
การเกษตรน้อย เนื่องจากมีพื้นที่ลาดชันร้อยละ 35 ของ
พื้นที่ภาค และในพื้นที่ราบมีการใช้ประโยชน์ที่ดินทับซ้อน
ทั้งสิ ่งปลูกสร้าง อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม ดังนั้น
ภาครัฐจำเป็นต้องกำหนดการใช้ที ่ด ินเกษตรกรรมให้
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อการผลิตทางการเกษตรอย่าง
มีประสิทธิภาพ  จัดทำเป็นระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (GIS) มีการฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรดินให้
สามารถผลิตผลทางการเกษตรเพิ่มขึ้น และสร้างแรงจูงใจ
ให้กับการทำเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน จัดให้มีการบริหาร
จัดการระบบชลประทานให้ท่ัวถึง และส่งเสริมการปลูกพืช
ให้มีความหลากหลาย 

นโยบาย : การพัฒนาโครงข่ายตลาดกลางสินค้า
เกษตร 

จากการติดตามพบว่าขาดโครงข่ายของการ
ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จทั่วทุกจังหวัดทั้งภาค ยังคงมุ่งเน้น
พื ้นที ่เป้าหมายคือเมืองที ่มีระบบเศรษฐกิจสูง ได้แก่ 
สงขลา สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ภาครัฐจำเป็นต้อง
พัฒนาระบบการตลาดให้เป็นแบบเบ็ดเสร็จ และมีความ
เชื ่อมโยงกับผู้ผลิต-ผู ้ซื ้อ-ผู ้ประกอบการอุตสาหกรรม 
เพื่อให้สินค้าเกษตรสามารถออกสู่ตลาดได้แบบเบ็ดเสร็จ เร่ง
พัฒนาระบบถนนในการขนส่งสินค้าเกษตรไปยังตลาด 

นโยบาย : การพัฒนาปศุสัตว์ระดับฟาร์มของ
ภาค 
 จากการติดตามพบปัญหาการไม่ได้มาตรฐานใน
การเลี ้ยง มักเป็นอาชีพเสริม และขาดแหล่งอาหารที่มี
ประโยชน์การเลี ้ยงส ัตว ์ เก ิดการใช้ประโยชน์พื ้นที่
เกษตรกรรมไม่เต็มประสิทธิภาพ ภาครัฐควรเร่งส่งเสริม
การเลี้ยงปศุสัตว์ในภาคใต้ให้ได้มาตรฐานและพัฒนาการนำ
เศษวัสดุจากการเกษตรกรรมต่างๆ มาเป็นแหล่งอาหารสัตว์ 
เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิต เพื่อเป็นอาชีพเสริม และ
เป็นการยกระดับทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน 

นโยบาย : การอน ุ ร ั กษ ์ และฟ ื ้ นฟ ูพ ื ้ นที่
ประวัติศาสตร์และแหล่งศิลปวัฒนธรรมเป็นทุนเสริมสรา้ง
การพัฒนา 

พื้นที่แหล่งโบราณคดี โบราณสถาน เมืองโบราณ 
ชุมชนโบราณ และสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ใน
ภาคใต้ได้รับการดูแล ทั้งด้านวิชาการ การอนุรักษ์ การ
พัฒนา ตลอดจนเปิดให้บริการเป็นแหล่งท่องเที่ยว พื้นที่
เหล่านี้หลายแห่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน
ของชาติ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ขณะที่อีก
หลายแห่งยังไม่ได้รับการดำเนินงานใดๆ ซึ่งในการอนุรักษ์
และพัฒนาพื ้นที ่ประวัต ิศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมนี้ 
จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการดำเนินงานสำรวจ ศึกษา 
เพื่อจัดทำข้อมูลพื้นที่ให้เป็นระบบสากล เพื่อการอนุรักษ์ 
และพัฒนาพ้ืนท่ีให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และแหล่งสร้างรายได้
ให้กับประชาชน และชุมชน 

จากการต ิดตามพบว ่าม ีการกำหนดพ ื ้นที่
นโยบายอนุร ักษ์ และฟื ้นฟูพื ้นที ่ประวัต ิศาสตร์ และ 
แหล่งศิลปวัฒนธรรม และนำไปปฏิบัติ โดยมีกำหนดให้มี
ข้อกำหนดทางผังเมืองในเรื่องระยะห่างจากพื้นที่อนุรักษ์
ทางประวัติศาสตร์ และกำหนดให้เป็นพื้นที่ถูกกันออก
ก่อนพิจารณาพื้นที่เพ่ือการพัฒนาอ่ืนๆ ต่อไป 
 

3.7  การคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ 
ภาพรวมด้านคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ของ

ภาคใต้ พบว่าการขนส่งทางถนนเป็นรูปแบบการขนส่งที่มี
ปริมาณสูงที่สุดและเป็นรูปแบบการขนส่งหลักของภาค 
โดยมีเส้นทางสายหลักของภาคเป็นทางหลวงหมายเลข 4 
หรือถนนเพชรเกษม เชื ่อมต่อภาคใต้กับภาคกลางและ
กรุงเทพมหานคร และมีทางหลวงสายรองที่เชื่อมต่อไปยัง
จังหวัดต่างๆ ในภูมิภาค อีกทั้ง ยังมีความโดดเด่นด้านการ
ขนส่งทางน้ำ ซึ่งการขนส่งทางน้ำของภาคใต้เป็นรูปแบบ
การขนส่งทางทะเล เป็นการขนส่งทั้งผู้โดยสารด้านการ
ท่องเที่ยวและการขนส่งสินค้าภายในประเทศ และระหว่าง
ประเทศ โดยมีท่าเรือน้ำลึกท่ีมีศักยภาพเชื่อมโยงการขนสง่
ทางทะเลทั้งฝั่งอันดามันและอ่าวไทย สำหรับการขนส่ง
ทางรางของภาคใต ้ย ังม ีบทบาทน้อยกว ่าการขนส่ง 
ทางถนน โครงข่ายทางรางยังไม่ครอบคลุมทุกจังหวัด 
ในภูมิภาค ส่วนการขนส่งทางอากาศปัจจุบันภาคใต้มี  
ท่าอากาศยานทั ้งหมด 11 แห่ง แต่ด ้วยการขยายตัว 
ของการท่องเที ่ยวที ่ม ีแนวโน้มสูงขึ ้นเร ื ่อยๆ ทำให้มี  
ปริมาณผู้โดยสารเกินความสามารถในการรองรับของ 
ท่าอากาศยาน 

1) การคมนาคมขนส่งทางถนน มีเส้นทางสาย
หลักของภาคเป็นทางหลวงหมายเลข 4 หรือถนนเพชร
เกษม เชื่อมต่อภาคใต้กับภาคกลางและกรุงเทพมหานคร 
และยังมีทางหลวงสายรองที่เชื่อมต่อไปยังจังหวัดต่างๆ ใน
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ภูม ิภาค เช่น ทางหลวงหมายเลข 41 และทางหลวง
หมายเลข 42 เป็นต้น โดยสามารถเชื่อมต่อไปยังประเทศ
เพื่อนมาเลเซียได้ที ่จ ุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก ในปี  
พ.ศ. 2558 กรมทางหลวงมีระยะทางในความรับผิดชอบ
ถนนในภาคใต้เป็นระยะทาง 13,637 กิโลเมตร แบ่งเป็น
ถนนคอนกรีต 405 กิโลเมตร ลาดยาง 13,052 กิโลเมตร 
ลูกลัง 14 กิโลเมตร และทางก่อสร้างและทางรักษาสภาพ 
131 กิโลเมตร  

เมื่อเปรียบเทียบปริมาณการเดินทางโดยรวมบน
โครงข่ายทางหลวงระหว่าง ปี พ.ศ. 2558-2550 พบว่า
เพิ่มขึ้นจาก 24,972 ล้านคัน-กม. ต่อวัน ในปี พ.ศ. 2550 
เป็น 33,683 ล้านคัน-กม. ต่อวัน ในปี พ.ศ. 2558 คิดเป็น
อัตราการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 3.8 ต่อปี เป็นการใช้รถยนต์
นั ่งไม่เกิน 7 คน คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ ้นเฉลี่ยร้อยละ 
7.95 ต่อปี รถบรรทุกขนาดเล็ก คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้น
เฉลี่ยร้อยละ 4.82 ต่อปี และรถจักรยานยนต์ คิดเป็นอัตรา
การเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 1.72 ต่อปี ตามลำดับ 

2) การคมนาคมขนส่งทางราง มีบทบาทน้อย
กว่าการขนส่งทางถนน โครงข่ายคมนาคมขนส่งทางราง
ของภาคใต้มีต้นทางอยู่ที่สถานีรถไฟธนบุรี ก่อนจะมีการ
สร้างทางรถไฟเชื่อมฝั่งธนบุรี-ฝั่งพระนคร (สายพระราม
หก) ที่แยกมาจากทางรถไฟสายเหนือที่บางซื่อ จึงทำให้
รถไฟสายใต้มีต้นทาง 2 แห่ง คือ สถานีกรุงเทพ และสถานี
ธนบ ุร ี  (สายกาญจนบุร ี )  โดยม ี เส ้นทางเร ิ ่มต ้นจาก
กร ุ ง เทพมหานครไปย ั งจ ั งหว ัดนนทบ ุร ี  นครปฐม 
กาญจนบุรี ราชบุรี และผ่านภาคใต้ที ่จ ังหวัดเพชรบุรี 
ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 
พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สิ้นสุดที่สถานีสุ
ไหงโกลก เชื่อมต่อไปยังประเทศมาเลเซีย-สิงคโปร์ ซึ่งมี
ระยะทางจากสถานีกรุงเทพฯ-สถานีสุไหงโกลก ประมาณ 
1,159 กิโลเมตร 

เมื ่อเปรียบเทียบปริมาณผู ้โดยสารรถไฟใน
ภาคใต้ระหว่างปี พ.ศ. 2550-2558 พบว่ามีแนวโน้มการ
ขยายตัวลดลงคิดเป็นอัตราการเติบโตลดลงเฉลี่ยร้อยละ 
1.6 ต่อปี ส่วนปริมาณการขนส่งสินค้ามีแนวโน้มการ
ขยายตัวลดลงคิดเป็นอัตราการเติบโตลดลงเฉลี่ยร้อยละ 
12.3 ต่อป ี

3) การคมนาคมขนส่งทางน้ำ เป็นรูปแบบการ
ขนส่งทางทะเล เป็นการขนส่งทั ้งผ ู ้โดยสารด้านการ
ท่องเที่ยวและการขนส่งสินค้า โดยท่าเรือทะเลสำคัญที่ใช้
ในการขนส่งสินค้าของภาคใต้มีด้วยกัน 2 ประเภท คือ 
ท่าเรือระหว่างประเทศ และท่าเรือชายฝั ่ง ซึ ่งท่าเรือ
ระหว่างประเทศท่ีมีความสำคัญ ได้แก่ ท่าเรือน้ำลึกระนอง 
ท่าเรือน้ำลึกภูเก็ต ท่าเรือน้ำลึกสงขลา และท่าเรือชายฝั่งที่
มีความสำคัญ ได้แก่ ท่าเรือกันตัง 

เมื ่อเปรียบเทียบปริมาณการขนส่งบร ิเวณ
ชายฝั ่งทะเลของภาคใต้ระหว่างปี พ.ศ. 2550-2558 
พบว่ามีแนวโน้มการขยายตัวของจำนวนเที่ยวเรือเพิ่มขึ้น 
คิดเป็นอัตราการเพิ ่มขึ ้นเฉลี ่ยร้อยละ 4 ต่อปี และมี
จำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นจาก 10 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2550 
เป็น 23 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2558 คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึน้
เฉลี ่ยร้อยละ 10 ต่อปี สำหรับการขนส่งสินค้าบริเวณ
ชายฝั่งทะเลของภาคใต้ ในปี พ.ศ. 2558 มีเที่ยวเรือขนส่ง
สินค้าจำนวน 49,000 เที่ยว และมีปริมาณสินค้าทั้งสิ้น 
27.6 ล้านตัน โดยประเภทสินค้าที่มีปริมาณการขนส่ง
สูงสุดในภาคใต้ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม รองลงมาคือ 
แร่ธาตุอื่นๆ ซีเมนต์ และสินค้าเบ็ดเตล็ด 

4) การคมนาคมขนส่งทางอากาศ มีท่าอากาศ
ยานทั้งหมด 11 แห่ง ได้แก่ (1) ท่าอากาศนครศรีธรรมราช 
(2) ท่าอากาศยานกระบี่ (3) ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี 
(4) ท่าอากาศยานระนอง (5) ท่าอากาศยานชุมพร (6) ท่า
อากาศยานตรัง (7) ท่าอากาศยานปัตตานี (8) ท่าอากาศ
ยานนราธิวาส (9) ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต (10) ท่า
อากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ และ (11) ท่าอากาศยาน 
สมุย 

เมื ่อเปรียบเทียบการขนส่งทางอากาศของ
ภาคใต้ระหว่างปี พ.ศ. 2550-2558 พบว่ามีแนวโน้มการ
ขยายตัวเพิ่มขึ้นทั้งจำนวนเที่ยวบิน ผู้โดยสาร และการ
ขนส่งสินค้า คิดเป็นอัตราเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 11.0, 12.5 
และ 7.4 ต่อปี ตามลำดับ เมื ่อเปรียบเทียบจำนวน
ผู้โดยสารในปี 2558 กับความจุในการรองรับผู้โดยสาร
ของท่าอากาศยานแต่ละแห่งพบว่าท่าอากาศยานที่
จำนวนผู้โดยสารมีความหนาแน่นเกินความสามารถใน
การรองรับเพื่อให้บริการได้ในระดับการให้บริการที ่ดี
ตามที ่ออกแบบไว้ ได้แก่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ท่า
อากาศยานนครศรีธรรมราช และท่าอากาศยานกระบี่ 
และท่าอากาศยานภูเก็ต แสดงให้เห็นถึงความจำเป็นต้อง
ปรับปรุงเพื่อเพิ ่มความสามารถในการรองรับผู้โดยสาร
เพื่อรองรับการใช้งานในอนาคต 

5) การคาดการณ์ปริมาณการเดินทางและการ
ขนส่งในอนาคต พบว่าการเดินทางระหว่างภาคใต้กับภาค
อื่นๆ เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 1.78 ส่วนการเดินทางภายใน
ภาคใต้จะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 1.36 ในขณะที่การขนส่ง
สินค้าระหว่างภาคใต้กับภาคอื่นๆ เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 
2.05 ส่วนการขนส่งสินค้าภายในภาคใต้เพิ ่มขึ ้นเฉลี่ย 
ร้อยละ 1.19 โดยรวมในช่วง 20 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2560-
2580 ทั ้งปริมาณการเดินทางและการขนส่งสินค้าจะ
ขยายตัวประมาณ 1.4 เท่า 
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บทบาท ศักยภาพ 
ภาคใต้มีเป้าหมายการพัฒนาเป็น “ฐานการ

สร้างรายได้ที่หลากหลาย” ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที ่  12 ที ่สนับสนุนให้เก ิดการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตรให้เติบโตอย่างเต็ม
ศักยภาพของห่วงโซ่คุณค่าเพื่อสร้างรายได้ให้กับพื้นที่
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน อาทิ พืชผลที่เป็นอัตลักษณ์ของ
ภาคใต้ เช่น ผลิตภัณฑ์ยางพารา ปาล์มน้ำมัน มะพร้าว 
กล้วยหอม มังคุด เงาะ และยกระดับอุตสาหกรรมอาหาร
ฮาลาล การเพาะเลี้ยงกุ้งและสัตว์น้ำชายฝั่ง รวมทั้งการ
พัฒนาภาคอุตสาหกรรมเป้าหมาย (Cluster) เพื่อพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมเป้าหมาย (Cluster) ของภาคใต้ฝั่งอ่าว
ไทยและอันดามันไปสู่มาตรฐานเพื่อการส่งออกไปค้าขาย
ยังต่างประเทศผ่านชายแดนของภาค ตามกรอบความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ อาทิ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน 
(AEC) แผนงานการพ ัฒนาเขตเศรษฐก ิจสามฝ ่าย 
อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) และความร่วมมือทวิ
ภาคีระหว่างไทย-มาเลเซีย ได้แก่ พื้นที่พัฒนาร่วมไทย-
มาเลเซีย (JDA) และความร่วมมือพัฒนาพื้นที่ชายแดน
ไทย-มาเลเซีย (JDS) รวมทั้งโอกาสเช่ือมโยงประเทศเพื่อน
บ้านด้านเหนือและใต้ของภาคใต้ผ่านแนวรถไฟสิงคโปร์ -
คุนหมิง (Singapore-Kunming Rail Link: SKRL) อีกทั้ง 
ยังมีทรัพยากรทางด้านการท่องเที่ยวทางทะเลและทางบก
ที่มีความโดดเด่น และมีชื่อเสียงระดับโลก สามารถแข่งขัน
ได้ในระดับสากล รวมถึงนโยบายการพัฒนาพื ้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ เพื่อยกระดับกิจกรรมการค้าและบริการ
บริเวณชายแดน ที่จังหวัดสงขลา และจังหวัดนราธิวาส 
ซึ่งมีพื ้นที่ติดต่อกับประเทศเพื ่อนบ้านมาเลเซียที่ด ่าน
ชายแดนบ้านประกอบ-โกตาบุตรา ด่านสุไหงโกลก-ตาก
ใบ และด่านบูเก๊ะตา 

นอกจากนี้ภาคใต้ยังมีตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์
ที่มีศักยภาพสูงในการเชื่อมโยงการคมนาคมภายในประเทศ 
และภายนอกประเทศ นอกจากนี้ในเส้นทางด้านใต้ที ่เป็น
ทางผ่านไปสู่จังหวัดอื ่นๆ ในภาคใต้ มีโครงข่ายคมนาคม
เชื ่อมโยงทั ้งทางถนน ทางราง ทางน้ำ และทางอากาศ  
ซึ่งมีศักยภาพอยู่ในจุดกึ่งกลางระหว่างเอเชียตะวันออกที่มี
ประเทศจีนเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและเอเชียใต้ที่มีอินเดีย
เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ และมีกายภาพเปิดสู่ทะเลทั้ง 2 ด้าน 
ทั้งฝั่งอันดามันและอ่าวไทย อันจะช่วยส่งเสริมศักยภาพใน
การพัฒนาเป็นประตูการคมนาคมขนส่งทางทะเลเชื่อมโยงสู่
ภ ูม ิภาค ตามกรอบความรวมมือเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย 
อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) และโอกาสจากพัฒนา
ยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมทางทะเลศตวรรษที่ 21 (OBOR) 

 

เมื่อพิจารณาแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านคมนาคมขนส่ง พ.ศ. 2558-2565 ที่จะมีการดำเนิน
โครงสร ้างระบบคมนาคมขนส ่งขนาดใหญ ่ (Mega 
Project) ตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาจาก
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ประกอบกับกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ 
และยุทธศาสตร์ของจีนที ่ต้องการขยายอิทธิพลมายัง
ประเทศกลุ่มอาเซียนเพิ่มขึ้น เพื่อแสวงหาเส้นทางในการ
ขนส่งสินค้า รวมทั้งการขยายตัวของจำนวนนักท่องเที่ยว
ที่มีแนวโน้มสูงขึ้น สิ่งเหล่านี้จะเป็นโอกาสในการพัฒนาซึ่ง
จะช่วยเสริมศักยภาพและบทบาทของพื ้นที่ภาคใต้ใน
ฐานะที่เป็นจุดเชื่อมโยงการเดินทางและขนส่งสินค้าจาก
ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ ลาว เวียดนาม และจีนตอนใต้ 
ทั้งในแง่ของการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว 

ปัญหาและข้อจำกัด พบในส่วนของโครสร้าง
พื้นฐานเพื่อรองรับการจราจรที่ยังไม่เพียงพอและยังไม่
ประสิทธิภาพพอ ปัญหาและความเชื่อมโยง และความ
ขัดแย้งและข้อกฎหมายระหว่างประเทศ 

แนวโน้มด้านคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ใน
อนาคต จากปริมาณการเดินทางและการขนส่งที ่มี
แนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต ส่งผลให้การคมนาคม
ขนส่งรูปแบบต่างๆ ต้องมีแผนการพัฒนาเพื่อรับมือกับ
ปริมาณการเดินทางที่เพิ่มมากขึ้น โดยการคมนาคมขนส่ง
ทางถนนมีโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเชื่อมโยง
เส้นทางคมนาคมสู่ภาคใต้ เพื่อเป็นการแบ่งเบาการจราจร
จากถนนทางหลวงหมายเลข 4 ซึ่งเป็นเส้นทางหลักสาย
เดียวที ่เชื ่อมต่อการเดินทางสู ่ภาคใต้ เพื ่อเพิ ่มความ
สะดวกสบายจากการมีทางเลือกในการเดินทางที่เพิ่มมาก
ขึ้น รวมไปถึงการพัฒนาเส้นทางเชื่อมระหว่างฝั่งทะเลอัน
ดามันกับทะเลอ่าวไทย เพื่ออำนวยความสะดวกในการ
เดินทางด้านการท่องเที่ยว และการขนส่งสินค้าระหว่าง
ท่าเรือน้ำน้ำลึกทั้ง 2 ฝั่งทะเล นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนา
ทางหลวงพิเศษระหว่างเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อ
เชื่อมโยงฐานการผลิตที่สำคัญซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการ
ค้าขาย เพิ่มมูลค่าจากการค้า และการท่องเที่ยวบริเวณ
ชายแดนให้เพิ่มมากขึ้น กระตุ้นเศรษฐกิจภาคใต้ควบคู่ไป
กับเพิ่มมูลค่าการค้าด่านชายแดนไทย-มาเลเซีย ซึ่งเป็น
หนึ่งในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) 

การคมนาคมขนส ่งทางราง ม ีการพ ัฒนา
โครงข่ายรถไฟทางคู่ เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการเดิน
รถให้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากขึ้น รองรับความ
ต้องการด้านการขนส่งคนและสินค้าที่เพิ่มมากขึ้น โดยไม่
ต้องมีการรอหลีก ส่งผลถึงความเชื่อมั่นในการให้บริการ
ของระบบ ทำให้ผู้ประกอบการด้านการขนส่งสินค้าหันมา
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ใช้บริการระบบรางมากข้ึน นอกจากน้ี ยังมีโครงการรถไฟ
ความเร็วสูง เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้เดินทางที่ต้องการ
ความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางมากขึ้น อีกทั้ง ยังเป็น
การเชื่อมต่อเมืองหลักตามภูมิภาคต่างๆ ส่งผลให้เกิดการ
กระจายความเจริญและการตั้งถิ่นฐานออกไปสู่สภาพที่
เหมาะสมกับการเชื ่อมโยงเมืองหลักด้วยระบบรางและ
รถไฟความเร็วสูง 

การคมนาคมขนส่งทางน้ำ มีโครงการก่อสร้าง
ท่าเทียบเร ือสำราญขนาดใหญ่เพื ่อรองรับธุรกิจการ
ท่องเที ่ยวเดินเรือสำราญ (Cruise) ที ่กำลังเติบโตและ
ขยายตลาด เนื่องจากอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่
หลากหลาย และเป็นแหล่งท่องเที่ยวท่ีมีชื่อเสียงระดับโลก 
เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ 
นอกจากนี้ ยังมีโครงการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกสงขลาแห่ง
ที่ 2 เพื ่อเป็นการรองรับการขยายตัวของท่าเรือน้ำลึก
สงขลา และเพิ่มขีดความสามารถของท่าเรือน้ำลึกบริเวณ
ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนล่างของประเทศ ช่วยลดต้นทุน
ค่าขนส่งจากการใช้ทางถนน หรือทางรางมาเป็นการขนสง่
ทางน้ำซึ ่งมีต้นทุนถูกที่สุด รวมไปถึงการเชื ่อมโยงการ
ขนส่งสินค้าไปยังประเทศกลุ่มประเทศคู่ค้าที่สำคัญ 

การคมนาคมขนส่งทางอากาศ ม ีโครงการ
พัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต เนื่องจากปริมาณนักท่องเที่ยว
และเส้นทางการบินสู่ท่าอากาศยานภูเก็ตที่เพิ่มมากขึ้น
อย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดความแออัดไม่สามารถรองรับ
ปริมาณการเดินทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี ยัง
มีโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง เพื่อแก้ไขปัญหา
การคมนาคมในพื้นที่อำเภอเบตงที่มีสภาพภูมิประเทศ
เป็นภูเขาสูงชันไม่สะดวกต่อการเดินทาง รวมไปถึงการ
สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและความมั่นคงในพื้นที่ 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 
การติดตามสถานการณ์ด้านคมนาคมขนส่งและ 

โลจิสตกส์เปรียบเทียบกับผังภาค 2600 
 การติดตามด้านนโยบาย 
 นโยบาย : การพัฒนาโครงข่ายระบบถนนให้มี
ประสิทธิภาพและทั่วถึง 
เสนอแนะโครงข่ายถนนตามหน้าที่การใช้งานและลำดับ
ความสัมพันธ์ของแต่ละเส้นทาง เพื ่อเชื ่อมโยงเมือง
ศูนย์กลางระดับภาค ไปยังเมืองลำดับรองลงไป และพื้นท่ี
ชนบทได ้อย ่างม ีประส ิทธ ิภาพ และพัฒนาเส ้นทาง
คมนาคมเพื่อเชื่อมโยงกับต่างประเทศในการขยายโอกาส
ในการพัฒนาเป็นประตูการค้าในอนาคต 
 ผลการติดตามพบว่าโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
ทางถนนที ่ม ีประสิทธิภาพมีความจำเป็นเพื ่อรองรับ

ปริมาณการเดินทางและขนส่งที ่เพิ ่มมากขึ ้น จากการ
เปลี ่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจและสังคม สอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ของ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 
เมือง และพื ้นที ่เศรษฐกิจ เพื ่อกระจายความเจริญสู่
ภูมิภาคของประเทศไทย ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ และยุทธศาสตร์ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
12 ในการเช่ือมโยงเมืองหลักของภูมิภาค และพื้นที่พัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน บริเวณประตูการค้าระหว่าง
ประเทศ 
 นโยบาย : การพัฒนาโครงข่ายระบบรางให้มี
ประสิทธิภาพ 
พัฒนาระบบราง เพื ่อแก้ป ัญหาความจุทาง เพิ ่มขีด
ความสามารถในการบริการทางรถไฟทั้งการเดินทางและ
การขนส่งสินค้าจากกรุงเทพมหานคร และเตรียมความ
พร้อมสำหรับการพัฒนาเป็นสะพานเศรษฐกิจและการเป็น
ประตูสู่ภูมิภาค 
 ผลการติดตามพบว่าการปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐานระบบนาคมขนส่งรางที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น (สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ตรงต่อเวลา มีความถี่
ในการให้บริการที่เหมาะสม) และพัฒนาเส้นทางสายใหม่
เพื ่อขยายโครงข่าย จะช่วยให้ระบบสามารถดึงดูดให้มี
ผู ้ใช้บริการมากขึ้นทั้งการโดยสารและการขนส่งสินค้า 
ช ่วยลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และ
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ ่งแวดล้อมของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ เพื่อ
กระจายความเจริญสู่ภูมิภาคของประเทศไทย ยุทธศาสตร์
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ และ
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ในการเชื่อมโยงเมืองหลักของ
ภูมิภาค และพื ้นที ่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
บริเวณประตูการค้าระหว่างประเทศ  รวมทั้ง ยุทธศาสตร์
การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
และยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืนของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เนื่อง
จาการขนส่งทางรถไฟเป็นรูปแบบที ่สามารถเข้าถึงได้
สำหรับประชาชนทุกระดับ และเป็นรูปแบบการขนส่งที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 นโยบาย : การเสริมสร้างสมรรถนะการขนส่ง
ทางทะเล เพื่อสนับสนุนการเป็นประตูสู่ภูมิภาค 
พัฒนาท่าเรือน้ำลึกฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน สนับสนุน
การพัฒนาสะพานเศรษฐกิจเชื่อมโยง ในแกนการพัฒนา



 

3-43 

สงขลา-สตูล  และพัฒนาท่าเรือชายฝั่งที่มีศักยภาพจะเป็น
เพื่อเสริมการเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าและการท่องเที่ยว 
 การพัฒนาท่าเรือน้ำลึกในภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและ
ฝั่งอันดามัน จะช่วยลดการพึ่งพาประตูการค้าของประเทศ
เพื่อนบ้าน ลดต้นทุนการขนส่ง เพิ่มความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ และลดความแออัดและมลพิษจาก
การขนส่งทางถนน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแขง่ขัน และยุทธศาสตร์ด้านการสรา้ง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ของ
ยุทธศาสตร ์ชาติ 20 ปี และ ย ุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ของแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 12  รวมทั้ง ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่ งยืนของแผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี 12  

อย ่างไรก ็ตาม แนวทางการพัฒนาสะพาน
เศรษฐกิจ มีความเป็นไปได้ยาก ต้องการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อให้สามารถแข่งขันด้านราคากับเส้นทาง
การขนส่งทางทะเลผ่านช่องแคบมะละกาได้ และ ได้รับ
การสนับสนุนอย่างเต็มที ่จากทุกภาคส่วน นอกจากนี้ 
แนวคิดดังกล่าวไม่ได้ถูกบรรจุใน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
ปัจจุบัน และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์
ของประเทศไทย  

นโยบาย  : การพัฒนาการขนส่งทางอากาศ
สนับสนุนการเป็นศูนย์กลางทางการบินของภูมิภาค  

ควรพัฒนาท่าอากาศยานให้สอดคล้องตาม
ปริมาณผู ้โดยสารและศักยภาพ ได้แก่ ภูเก็ต กระบี่  
หาดใหญ่ ที ่มีศักยภาพสำหรับท่าอากาศยานนานาชาติ 
ส่วนท่าอากาศยานอื่นของกรมท่าอากาศยานปรับปรุงให้
ได้มาตรฐานเพื่อเป็นสนามบินภูมิภาค 
 ส่วนการกำหนดโครงข่ายการบินภาครัฐคงไม่มี
อำนาจกำหนด ขึ้นอยู่กับความต้องการในการเดินทาง ซึ่ง
เส ้นทางที ่ใกล้เกินไปการขนส่งทางอากาศจะไม่เป็น
ทางเลือกในการเดินทางที่เหมาะสม 
 นโยบาย : การสนับสนุนการขนส่งต่อเนื่องหลาย
รูปแบบและการพัฒนาโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพ 
 การพัฒนา/ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกด้าน
การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบสำหรับการโดยสาร จะ
ช่วยส่งเสริมให้มีผู้ใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะมากข้ึน 
ด้านการขนส่งสินค้าจะช่วยลดต้นทุนการขนส่ง แต่ใช้
งบประมาณในการก ่ อสร ้ า งส ู ง  ม ี ผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อมและชุมชน มีป ัญหาการยอมรับจาก
ประชาชนในพื้นที่ จำเป็นต้องมีการเวนคืนที่ดิน และต้อง
ผ่านกระบวนการการพิจารณาอนุมัต ิโครงการหลาย
ขั้นตอน และใช้เวลานาน รวมทั้ง การเปลี่ยนแปลงทาง
การเมืองส่งผลต่อการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ 

 ปรับปรุงแผนงานโครงการที่ระบุในนโยบายให้
สอดคล้องกับสถานการณ์และแผนงานปัจจุบัน รวมทั้ง
ต้องเพิ ่มเติมแผนงานด้านการพัฒนาโครงข่ายรถไฟ
ความเร็วสูง เพิ่มเติมนโยบายในการพัฒนาท่าอากาศยาน
แห่งใหม่ที่มีศักยภาพ และการปรับปรุงท่าอากาศยานที่มี
สัดส่วนจำนวนผู้โดยสารต่อความสามารถในการรองรับ
ใกล้เต็มความจุ หรือมีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของผู้โดยสารสูง 
การปรับปรุงมาตรฐานการให้บริการให้ได้มาตรฐานสากล 
 
3.8 ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

สามารถสร ุปสถานการณ ์การเปล ี ่ยนแปลง 
ศักยภาพ ปัญหาและแนวโน้มของแต่ละประเภทได้ดังนี ้

การบร ิการด ้านการศ ึกษา ภาคใต้ม ีการจัด
การศึกษาครบในทุกระดับ ตั้งแต่ก่อนประถมศึกษาจนถึง
ระดับอุดมศึกษา และมีการกระจายตัวอย่างทั่วถึง ระดับ
การศึกษาจะตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองและอำเภอรอบนอก
ของทุกจังหวัด ขณะที่มหาวิทยาลัยกระจายตัวอยู่ทั่วทั้ง
ภาค โดยเฉพาะในตอนกลางและตอนล่างของภาค  

สภาพการปัญหาในการบริการด้านศึกษาของ
ภาคใต้ ได้แก่ การกระจุกตัวของบริการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา พบว่ายังมีการ
ให้บริการกระจุกตัวในพื้นที่เมืองหลัก และการจัดการ
การศึกษาในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ประสบปัญหา
เนื่องจากความไม่สงบเรียบร้อย 

จังวัดที่ถ ือว่าเป็นศูนย์กลางการบริการทาง
การศึกษาหลัก คือ จังหวัดสงขลาซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีพร้อมสูง 
โดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษาที่มีจำนวนมาก ศูนย์กลาง
รอง ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ปัตตานี 
และยะลา ตามลำดับ 

การบริการด้านสาธารณสุข ภาคใต้มีสถาน
บริการสาธารณสุขกระจายตัวในทุกพื้นที่ของภาคใต้ทั้ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลของรัฐทุก
ส ังก ัด โรงพยาบาลศ ูนย ์  โรงพยาบาลท ั ่ วไป และ
โรงพยาบาลชุมชน รวมถึงโรงพยาบาลเอกชนซึ่งสถาน
บริการสาธารณสุข และบุคลากรมีมากที ่สุดในจังหวัด
สงขลา นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี  

สภาพการปัญหาในการบริการด้านสถานบริการ
สาธารณสุขของภาคใต้ ได้แก่ ความไม่เพียงพอของ
บุคลากร เช่น ทันตแพทย์ในบางพื้นที่ ได้แก่ นราธิวาส 
ปัตตานี นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ชุมพร 

จังหวัดที่ถือเป็นศูนย์กลางหลักภาค ทางด้าน
การบริการสาธารณสุข ได้แก่ จังหวัดสงขลา เนื่องจากเป็น
ศูนย์กลางทางด้านการบริการ วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
สถานพยาบาลและบุคลากรที่มีความพร้อมสูง ขณะที่
ศูนย์กลางรอง ได้แก่ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และ
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ยะลา ที่มีความพร้อมค่อนข้างสูง เนื่องจากเป็นที่ตั้งของ
โรงพยาบาลศูนย์ของภาค 

โครงสร ้างพ ื ้นฐาน ภาคใต ้ม ี โรงไฟฟ ้าที่
ดำเนินการผลิตพลังงานไฟฟ้า จำนวน 59 แห่ง กำลังการ
ผลิตติดตั้งรวม 2,500.68 เมกะวัตต์ มีแหล่งผลิตก๊าซ
ธรรมชาติ คือ บริเวณอ่าวไทย นอกจากนี้ยังมีการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน กำลังการผลิตรวม 586.87 เม
กะวัตต์ อย่างไรก็ตามในปัจจุบันภาคใต้ ยังไม่มีความมั่นคง
ของระบบไฟฟ้าเท่าที่ควร ซึ่งภาคใต้ยังต้องพึ่งพาไฟฟ้า
จากสายส่งภาคกลางมาช่วยเสริมทั้งในเวลาปกติและเวลา
ฉ ุกเฉ ิน จ ึงทำให ้ม ี เกณฑ์มาตรฐานความม ั ่นคงต่ำ 
โดยเฉพาะหากเกิดเหตุขัดข้องในระบบส่ง 

 
การติดตามสถานการณ์ด้านสาธารณณูโภคและ

สาธารณูปการเปรียบเทียบกับผังภาค 2600 
 การติดตามด้านนโยบาย 
 นโยบาย : การพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
เพื่อสนับสนุนการผลิตกำลังคนให้สอดรับความต้องการ
ของการพัฒนาพ้ืนท่ี 

พัฒนาและขยายฐานการศึกษา ทั้งจำนวนนักเรียน
และหลักสูตร ให้มีความสอดคล้องกับแนวโน้มของการ
พัฒนาและบทบาทและหน้าที่ของแต่ละเมืองและชุมชน 
ทั ้งทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม โดยการจัดตั้ง
สถาบ ันการศ ึกษาข ึ ้นใหม ่ หร ือการขยายหลักส ูตร
การศึกษาเพิ่มเติมในสถาบันการศึกษาที่มีอยู่ในปัจจุบัน มี
รายละเอียด ดังน้ี  

-  สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรทางด้าน “การค้า
และการบร ิ ห ารธ ุ รก ิ จ”  เพ ื ่ อผล ิ ตบ ุคลากรท ี ่ มี  
ความเช ี ่ยวชาญด ้านการเง ิน การค ้า บร ิหารธ ุรกิจ 
ภาษาต่างประเทศ การขนส่งและระบบโลจิสติกส์ ใน
สถาบันอุดมศึกษาของจังหวัดสงขลา 

- จัดตั้ง “ศูนย์เทคโนโลยีการประมงครบวงจร” 
บริเวณชายฝั่งทะเล จังหวัดสงขลา ปัตตานี และสตูล เพื่อ
ส่งเสริมศักยภาพด้านอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการประมง 

- จัดต ั ้ง “ศูนย ์ว ิจ ัยและพัฒนายางพารา” ที่
จังหวัดสงขลา เพื่อตอบสนองบทบาทเครือข่ายพัฒนา
ยางพาราโลก 

- จัดตั้ง “สถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน
จากน ้ำม ันปาล ์มและพ ืชน ้ ำมั น”ในมหาว ิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา เพื่อตอบสนองการพัฒนา
ด้านพลังงานทดแทน 

- จัดตั้งวิทยาลัยอิสลามศึกษาขึ้นที่มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพื่อเป็นการสร้างความ
เข้าใจและเป็นสื่อกลางในด้านการศึกษา 

- จ ัดต ั ้ ง“สถาบ ันฮาลาล”ในมหาว ิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา เพื่อส่งเสริมศักยภาพและ

เป็นแหล่งความรู้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร สินค้า
และบริการตามมาตรฐานฮาลาลในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

- สนับสนุนการมีส่วนร่วมและสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนและองค์กรท้องถิ่นในการจัดการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 

 นโยบาย : การพัฒนาการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษา เพื่อสนับสนุนการผลิตกำลังคนให้สอดรับ
ความต้องการของภาคการผลิต 

การพัฒนาหลักส ูตรการเร ียนในสถานศึกษา
อาชีวศึกษาของภาคใต้ในสาขาเกษตร การประมง การ
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร อาหาร (ฮาลาล) การ
ท่องเที่ยว การต่อเรือและโลจิสติกส์ รวมทั้งขยายสาขา
และเครือข่ายสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาคใต้ 
โดยเน ้นหล ักส ูตรด ้านว ิศวกรรมการเกษตร  การ
ชลประทาน การพลังงาน และโทรคมนาคมสารสนเทศ
อย่างต่อเนื่อง 
 นโยบาย :  การพ ัฒนาระบบบร ิการ
สาธารณสุข สนับสนุนการเป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพ
ระดับนานาชาติ 

พ ัฒนาการบร ิ การสาธารณส ุขจาก
โครงสร้างพื้นฐานเดิม โดยอาศัยจังหวัดที่เป็นศูนย์กลาง
บริการสาธารณสุขเป็นพื้นที่หลัก ได้แก่ จังหวัดที่เป็น 
ท ี ่ต ั ้ งของโรงพยาบาลศ ูนย ์  ได ้แก ่  จ ั งหว ัดสงขลา 
นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และยะลา พัฒนาความ
ร่วมมือเป็นเครือข่ายการบริการ ผสานกับโรงพยาบาล
ขนาดเล็กในชุมชนลำดับรองลงไปโดยการสร้างความ
เข้มแข็งระบบส่งต่อผสานกับการพัฒนาสถานบริการ
สาธารณสุขเฉพาะทางในพื้นที่ศักยภาพ นอกจากนี้ยังมีการ
จัดตั ้งสถานบริการสาธารณสุขเฉพาะทาง ศูนย์พักฟื้น 
สำหรับให้บริการประชาชนและผู้ป่วยจากต่างประเทศใน
พื้นที่ท่องเที่ยวเพื่อเป็นทางเลือกและสร้างรายได้จากการ
บริการสุขภาพอีกด้วย 
 นโยบาย : การสร้างความมั่นคงทางด้าน
พลังงาน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 แนวค ิดในการพ ัฒนาภาคใต ้ ให ้ เป็น
ศูนย์กลางพลังงานในภูมิภาค มีมาตรการส่งเสริมศักยภาพ
การเป็นศูนย์กลางพลังงาน โดยการ 

1) การจัดหาและพัฒนาแหล่งผลิต
พลังงาน-น้ำมันเชื ้อเพลิง (Petroleum Terminal) 
และก๊าซธรรมชาติ (Gas-Depot) จัดหาและพัฒนา
แหล่งพลังงานให้เพียงพอต่อความต้องการภายในภาค 
โดยส่งเสริมการสำรวจแหล่งผลิตและการผลิตพลังงานใน
ภาค 
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- แหล ่งผล ิตและจ ัดหาน ้ำมัน
เชื้อเพลิงในพื้นที่จังหวัดสงขลา สตูล พังงา ระนอง และ
จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

- พื้นที ่เขตโครงข่ายระบบท่อส่ง
ก๊าซธรรมชาติ อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

- พื้นที ่เขตท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 
 2)  การส่งเสริมและพัฒนาพลังงาน
ทดแทนอย่างมีประสิทธิภาพ 
  กระจายการใช้เชื้อเพลิงในการผลิต
ไฟฟ้าอย่างหลากหลายโดยอาศัยพลังงานทดแทน และ
พลังงานหมุนเวียนรูปแบบต่างๆ ได้แก่  

- ไฟฟ้าพลังน้ำ พ้ืนท่ีโรงไฟฟ้าพลัง
น้ำเขื่อนรัชชประภา เป็นพื้นที่ผลิตและใช้ไฟฟ้าพลังน้ำ
ส ่งไปยังพื ้นที ่ศ ูนย ์กลางหลักและศูนย ์กลางบร ิการ
ท่องเที่ยว เช่น จังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่  

- พลังแสงอาทิตย์ พื้นที่ภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออกชายฝั่งอ่าวไทย จังหวัดสงขลาและปัตตานี เพื่อ
เสริมระบบไฟฟ้าในศูนย์กลางหลัก ศูนย์กลางบริการการ
ขนส่งสินค้า  

- พลังงานลม พื ้นท ี ่ภาคใต ้ฝั่ง
ตะวันออกชายฝั่งอ่าวไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา
และปัตตานี เป็นพื้นที่ส่งเสริมและพัฒนาไฟฟ้าพลังลม 
เสริมระบบไฟฟ้าในศูนย์กลางหลัก และศูนย์กลางบริการ-
การขนส่ง สินค้า พื้นที่ชายแดน และภาคใต้ตอนล่าง 

- พลังงานจากชีวมวล และพัลง
งานทดแทน บริเวณพื้นที่ราบลุ่มตอนกลางของภาคใน
บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี กระบี่ และนครศรีธรรมราช 
เป็นพื้นที่ส่งเสริม พัฒนา การเพาะปลูกและการแปรรูป
พืชผลทางการเกษตร เช่น ปาล์มน้ำมัน ซึ่งเป็นวัตถุดิบใน
การผลิตไบโอดีเซล 
 นโยบาย : การใช้ประโยชน์การสื ่อสาร
โทรคมนาคมให้เต็มศักยภาพ 
 ขยายโครงสร้างพื้นฐานบริการโทรคมนาคม
ออกสู่ระดับหมู่บ้าน ให้ประชาชนในหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน ใน
ภาคใต้ ได้ติดต่อสื ่อสารทางโทรศัพท์ในราคาประหยัด 
และขยายบริการให้ทั่วถึง รองรับการเป็นศูนย์กลาง ICT 
ในพื้นที่เป้าหมาย ดังนี้ พื้นที่จังหวัดภูเก็ต กำหนดให้เป็น
เมือง ICT City และ Software Park รวมทั ้งเป็นเมือง
ศูนย์กลางการประชุมนานาชาติ พื้นที่จังหวัดสงขลา และสุ
ราษฎร์ธานี กำหนดให้เป็นเมือง ICT City รองรับการเป็น
ศูนย์กลางยางพารา และศูนย์กลางปาล์มน้ำมัน ตามลำดับ 
 
 

3.9  สร ุปประ เด ็นสถานการณ ์และ
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง  

จากสถานการณ์โลก ปัจจัยภายนอก และปัจจัย
ภายใน และผลการบูรณาการการวิเคราะห์ข้อมูลของการ
พัฒนาภาค สถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของ
ภาค จะยังดำเนินต่อไปตามแผนและกลยุทธ์ที่ผังภาคได้
วางไว้ การเปลี่ยนแปลงของสภถานการณ์การพัฒนาพื้นท่ี
จะขึ้นอยู่กับบทบาทหน้าที่ของแต่ละภาค ที่มีผลมาจาก
การกระจายการพัฒนาจาเมืองศูนย์กลางหลักของประเทศ
สู่หัวเมืองขนาดใหญ่ในระดับภาค ซึ่งคาดว่าจะมีการให้
ความสำคัญต่อภาคและพื้นที่ต่อเนื่องมากขึ้นในการบูรณา
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
สามารถสนับสนุนการพัฒนาในโครงการเชิงพื้นที่ด้าน
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 ่ภาคกลางภาค
ตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีเป็นแหล่งปลูก
ข้าวหอมมะลิส่งออกท่ีใหญที่สุดของประเทศไทย ส่วนภาค
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กลางเป็นภาคที่มีระบบชลประทานและความพร้อมด้าน
โครงสร้างพื้นฐานจึงก่อให้เกิดการตั้งถิ่นฐาน และการทำ
เกษตรกรรมเป็นย่างมาก ส่งผลให้มีประชากรกรอาศัยอยู่
อย่างหนาแน่นเนื ่องจากใกล้แหล่งงานและใกล้เมือง
ศนูย์กลางของประเทศ ส่วนภาคใต้เป็นภาคที่อุดมสมบูรณ์
ไปด้วยทรัพยากรทางทะเล และทรัพยากรป่าไม้ เนื่องจาก
ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ จึงส่งผลให้เกิดการใช้
ประโยชน์ทร ัพยากรเหล่านั ้นในด้านการท่องเท ี ่ยว 
นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งปลูกพืชเศรษฐกิจประเภทปาล์ม
น้ำมัน และยางพารา อีกด้วย 

จากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 – 2559 นั้นพบว่า พื้นที่ป่าไม้ในมี
แนวโน้มลดลง มีการบุกรุกเพื่อทำเป็นพื้นที่เกษตรกรรม 
รวมถึงเพื่อเป็นแหล่งท่อเงท่ียวและที่พักนักท่องเที่ยว ส่วน
พื้นที่เกษตรกรรมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากการลุกล้ำพื้นที่ป่า 
และพื้นที่เมือง ชุมชนสิ่งปลูกสร้าง และพื้นที่อุตสาหกรรม 
มีพื้นที่เพิ่มขึ้นจากการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ
พื ้นที ่เมืองที ่เปิดให้มีการจัดสรรบ้านเดี ่ยวให้เกิดการ
บริโภคพื้นที่ในแนวราบขนาดใหญ่ ก่อให้เกิดปัญหาการ
กระจัดกระจายของเมืองตามมา ซึ ่งส่งผลกระทบในวง
กว้าง 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
อาคาร แต่ในระยะยาวจะส่งผลเชิงลบต่อเมืองทั้งทางด้าน
ความเหมาะสมเชิงเศรษฐศาสตร์การใช้ที่ดิน และความไม่
คุ้มค่าในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานสำหรับสาธารณะ 

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

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

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

(1) ชุมชนศูนย์กลางระดับภาค เมือง
หลักของภาคใต้มีการเติมโตตามการวางผังภาค 2600 มี
แนวโน้มเติบโตเพิ ่มขึ ้นมาจากชุมชนศูนย์กลางระดับ
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จังหวัด ชุมชนที่มีแนวโน้ม และศักยภาพจากแนวนโยบาย 
และความพร้อมด้านต่างๆ ภาคใต้ ได้แก่ ทน.สุราษฎร์ธานี 
และ ทน.สงขลา นอกจากนี้ แนวโน้มการพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยวยังส่งผลให้มีการเจริญเติบโตและมีบทบาทเป็น
ศูนย์กลางแหล่งท่องเที่ยวท่ีสำคัญของประเทศ 

(2) ชุมชนศูนย์กลางระดับจังหวัด มี
แนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ ้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 

สถานการณ์และแนวโน้มการเปลี ่ยนแปลง 
ด้านเศรษฐกิจและสังคม จากข้อม ูลของสำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
 ภาคใต้เป็นพื ้นที ่ที ่ม ีทรัพยากรการท่องเที ่ยว
จัดเป็นสิ ่งดึงดูดใจทางการท่องเที ่ยวที ่มีความสำคัญใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ย รวมถึงพื้นที่ สิ่งของ กิจกรรม และ/
หรือมิติอื่นใดที่สามารถให้คุณค่าเชิงการท่องเที่ยว เป็นภาค
ที่บริการด้านการท่องเที่ยวเติบโตค่อนข้างสูง การท่องเที่ยว
เชิงคุณภาพ การพัฒนาด้านเกษตรกรรมจะพบการขยายตัว
ของพื ้นที ่ปลูกพืชอาหารและเน้นการทำเกษตรอินทรีย์ 
เกษตรปลอดสารเพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ตลาดที่หันมาให้ความสำคัญกับสุขภาพและอนามัยและ
ความปลอดภัยของอาหารมากยิ่งขึ้น แปลงเพาะปลูกที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางด้านการเกษตรที ่ดี 
(GAP) จะต้องเพิ่มขึ้น การพัฒนาผลิตภัณฑ์และตราสินคา้ที่
ต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
สินค้าท้องถิ ่น ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ แม้จะไม่มี
ผลผลิตที่ได้รับสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์แต่สามารถใช้ตราสินค้า
ทดแทนได้ โดยการพัฒนาภาคการเกษตรที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของภาคใต้ ได้แก่ เกษตรอุตสาหกรรมควบคู่ไปกับ
เกษตรผลิตอาหารเพื่อเพิ่มความมั่นคงทางอาหารภายใน

พื้นที ่ส่วนอุตสาหกรรมในภาคใต้ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรม
ยางและผลิตภัณฑ์จากยางพารา และพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ยังส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลอีก
ด้วย 

สถานการณ์และแนวโน้มการเปลีย่นแปลง 
ด้านคมนาคมขนส่งและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1) ด้านคมนาคมขนส่ง  
ภาคใต้มีศักยภาพสูงการเชื ่อมโยงการ

คมนาคมภายในประเทศ และภายนอกประเทศ มี
โครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงทั้งทางถนน ทางราง ทางน้ำ 
และทางอากาศ จากฐานข้อมูลและแบบจำลองด้านการ
ขนส่งระดับประเทศ (National Model: NAM) พบว่าใน
อีก 20 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2580) การเดินทางระหว่างภาคใต้
กับภาคอื ่นๆ จะเพิ ่มขึ ้นเฉลี ่ยร้อยละ 1.78 ส่วนการ
เดินทางภายในภาคใต้จะเพิ ่มขึ ้นเฉลี ่ย ร ้อยละ 1.36 
ในขณะที่การขนส่งสินค้าระหว่างภาคใต้กับภาคอื่นๆ จะ
เพิ่มขึ ้นเฉลี่ยร้อยละ 2.05 ส่วนการขนส่งสินค้าภายใน
ภาคใต้จะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 1.19 โดยรวมในช่วง 20 ปี 
ระหว่างปี 2560-2580 ทั้งปริมาณการเดินทางและการ
ขนส่งสินค้าจะขยายตัวประมาณ 1.4 เท่า นอกจากนี้
ภาคใต้อยู ่ในจุดกึ ่งกลางระหว่างเอเชียตะวันออกที ่มี
ประเทศจีนเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและเอเชียใต้ที ่มี
อินเดียเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและมีกายภาพเปิดสู่ทะเล
ทั้ง 2 ด้าน ทั้งฝั่งอันดามันและอ่าวไทย อันจะช่วยส่งเสริม
ศักยภาพในการพัฒนาเป็นประตูการคมนาคมขนส่งทาง
ทะเลเชื ่อมโยงสู ่ภ ูมิภาค ตามกรอบความรวมมือเขต
เศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) 
และโอกาสจากพัฒนายุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมทาง
ทะเลศตวรรษที่ 21 

2) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาเมือง 
เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างพื้นที่เมืองและชนบทนั้น 
การเสริมสร้างชุมชนให้ได้รับการพัฒนาจึงมีความสำคัญ 
ในฐานที ่ เป ็นกลไกสำคัญในการกระจายความเจริญ 
เพื ่อนำไปสู่การเจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ สำหรับ
ข้อเสนอแนะ และแนวทางปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
มีดังนี ้
  (1) ระบบไฟฟ้า มีแนวโน้มความต้องการ
ใช้ไฟฟ้าในสัดส่วนที่เพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นจึงควรมีการพัฒนา
พลังงานทดแทนควบคู่ไปด้วย เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ 
และพลังงานชีวมวล ซึ ่งในพื ้นที ่ม ีแหล่งวัตถุด ิบทาง
การเกษตรอยู่จำนวนมาก เพื่อใช้เป็นพลังงานสำรองใน
ภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม 
  (2) การประปาส ่ วนภ ู ม ิ ภ าคม ี แ ผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบและขยายพื้นที่การบริการใน
ประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ เพื่อรองรับการเติบโตของ
เมือง ประชากร และรองรับความต้องการใช้น้ำประปาใน
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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) พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร  

- 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
ขาดการประสานงานกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ จะต้องมี
การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังต่อไป 

(6) พัฒนาด้านการศึกษา ควรมีการ
ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง 
ไม่ว่าจะเป็นโครงการจัดตั้งหาวิทยาลัยหรือวิทยาเขตต่างๆ 
รวมทั้งเปิดสอนหลักสูตรการศึกษาสายวิชาชีพเพิ ่มใน
ระดับอาชีวศึกษาให้มีความหลากหลายและสอดคล้องกับ
ความต้องการของพื้นที่ การให้ทุนการศึกษาในทุกระดับ 
รวมถึงการส่งเสริมให้ประชาชนตามพื้นที่ชายแดนและถิ่น
ที่ห่างไกลได้รับการศึกษาภาคบังคับหรือสูงกว่า  

(7) พัฒนาด้านสาธารณสุข พัฒนาสถาน
บริการขั ้นพื ้นฐาน เนื ่องจากในปัจจุบันสถานบริการ
สาธารณสุข โดยเฉพาะสถานบริการสาธารณสุขระดับ
ท้องถิ่นค่อนข้างครอบคลุมทั่วพื้นที่ แต่ในด้านคุณภาพ
และมาตรฐานของสถานบริการสาธารณสุขบางแห่ง
โดยเฉพาะด้านบุคลากรทางการแพทย์ อุปกรณ์และ
เทคโนโลย ีต ่างๆ ตลอดจนการสร ้างเคร ือข ่ายการ
รักษาพยาบาลกับโรงพยาบาลในระดับสูงยังค่อนข้างต่ำ  

3.10 บูรณาการผลการวิเคราะห์ 
ภาคใต้ เป็นพื้นที่ประเทศไทยทางตอนใต้

ที่มีความสำคัญ จากลักษณะภูมิศาสตร์ที่ตั้ง ซึ่งเป็นพื้นที่
เป็นแหลมยาวที่ติดทะเล โดยเป็นแนวชายฝั่งที่สามารถ
เชื ่อมต่อลงทะเลได้ทั ้งฝั ่งอ่าวไทยและทะเลอันดามัน 
นอกจากนี ้ภาคใต้ยังเป็นพื ้นที่ที ่เป็นจุดเชื ่อมต่อไปยัง
ประเทศเพื่อนบ้านทางตอนใต้ของประเทศ ทั้งประเทศ
เมียนมาฝั่งตะวันตกและประเทสมาเลเซียทางด้านใต้ ซึ่ง
เป็นทางเช่ือมโยงไปสู่กลุ่มประเทศเพื่อนบ้านทางตอนใต้
อีกสองประเทศ ได่แก่ ประเทศสิงคโปร์และอินโดนีเซีย ทำ
ให้ภาคใต้เป็นพื้นที่สำคัญที่กลุ ่มประเทศเพื่อนบ้านทาง
ตอนกลางและตอนเหนือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศจีน
ให้ความสำคัญเพราะเป็นพ้ืนท่ีที่สามารถ เอื้อประโยชน์ต่อ
การคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์สินค้ากระจายออก
สู่พื้นที่ทะเลทางตอนใต้ของทวีปได้อย่างสะดวกและร่น
ระยะทางในการเดินทางได้อย่างมาก 

ข ้อได ้ เปร ียบที ่สำค ัญด ้านทร ัพยากร 
ธรรมชาติของภาคใต้ คือชายฝั่งทะเลที่มีความงดงาม และ
สามารถท่องเที ่ยวได้เกือบตลอดทั ้งปี โดยเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีชื ่อเสียงในระดับโลก ซึ่งทำให้ภาพมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของภาคใต้ในภาคการค้าและบริการมี
ส ่วนแบ่งใน Normal GRP มากที ่ส ุด เกินกว่าร ้อยละ 
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57.42 ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความร่วมมือของกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน ในการสนับสนุนนโยบายการค้า การ
ท่องเที ่ยว ร ่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก ซึ ่งทำให้
กิจกรรมด้านการค้า การท่องเที ่ยว และการบริการ 
ขยายตัว ขึ ้นอย่างต่อเนื ่อง โดยโครงสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจของภาคใต้จะมีความโดดเด่นอย่างชัดเจนใน
จังหวัดที่มีชื่อเสียงด้านแหล่งท่องเที่ยว อาทิเช่น จังหวัด
สงขลา จังหวัดสุราษฎ์ธานี จังหวัดภูเก็ต ซึ่งจังหวัดเหล่านี้
เป็นจังหวัดหลักของภาคใต้้ 

อย่างไรก็ตามจะพบว่า การเติบโตทาง
เศรษฐกิจของภาคใต้ การพัฒนาด้านกายภาพโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ รวมทั้งการขยายตัว
ของภาคการผลิตและแรงงานของภาคใต้ ต ้องอาศัย
แรงงานและคุณภาพของคนอย่างมาก จะพบว่าภาคใต้ก็
เป็นอีกภาคหนึ่งของประเทศไทยท่ีประสบปัญหาการลดลง
ของประชากรในพื ้นที ่ โดยเป็นผลมาจากการเกิดของ
ประชากรในพื้นที่ที่มีการลดลงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการ
ย้ายออกนอกพื้นที่ด้วยปัจจัยที่แตกต่างหลากหลาย ทั้ง
ก ารหางานทำ  การอพยพ  ตามครอบคร ั ว  ฯลฯ  
ซึ่งการลดลงของประชากรดังกล่าวส่งผลต่อแรงงานใน
ภาคการผลิตของภาคใต้ในหลายส่วน ทั ้งแรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรม แรงงานในภาคการค้าและการเกษตร 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานในภาคประมงและอุตสาหกรรม
ประมง ไม่นับรวมกลุ่มอายุของประชากรหลักที่จะเข้าสู่
สังคมสูงวัยในไม่ช้า ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรที่ต้องการการ
รองรับ และดูแลจากการพัฒนาของเมืองที่แตกต่างต่อไป
ในอนาคต 

ปัญหาในภาพรวมจากลักษณะโครงสร้าง
และปัญหาของประชากรดังกล่าวในภาคใต้จะเป็นผลให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลากหลายด้าน แนวโน้ม
การผลิตในภาคการเกษตรในอนาคตของภาคใต้ พื้นที่ขาด
แรงงานคนในภาคที่มีคุณภาพ จำเป็นต้องอาศัยแรงงาน
จากกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านข้างเคียงมาช่วยในการผลิต 
หรืออาศัยระบบเครื ่องจักรและเทคโนโลยีที ่ม ีความ
ทันสมัยมากขึ ้นซึ ่งส่งผลต่อปัจจัยด้านทุนในการผลิต 
ผลิตผลทางการเกษตรที่จะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต 
โดยเฉพาะอย่างยิ ่งหากภาคใต้มีการสนองตอบนโยบาย
การเป็นครัวโลกและเน้นการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์  
(organic) หรือเกษตรปลอดภัย ซึ่งต้องอาศัยแรงงานที่มี
ความรู้ความสามารถมีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ในระบบการ
ผลิต หรือการใช้เครื่องจักรหุ่นยนต์ทดแทนเป็นต้น 

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เป็นอีกหนึ่ง
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ต้องอาศัยแรงงานคนที่มีคุณภาพ
และยังเป็นประเภทธุรกิจที่สามารถต่อยอดกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของภาคได้อีกมากมาย ทั้งอาหาร การโรงแรม

การเดินทางท่องเที่ยวและขนส่งแรงงานในอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวจึงเป็นอีกกลุ่มแรงงานที่มีความจำเป็นและ
สำคัญอย่างมาก การยกระดับมาตรฐานการบริการ 
มาตรฐานแรงงานฝีมือ จำเป็นต้องอาศัยฐานแรงงานที่มี
จำนวนที ่เหมาะสม ซึ ่งภาคใต้จำเป็นต้องมีการเตรียม
แผนการรองรับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต 

ในด้านการพัฒนาเมืองและกลุ่มเมืองใน
ภาคใต้ จะสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนได้ตามผัง
เมืองหลักของภาคแม้ว่านโยบายการพัฒนาเมืองในระบบ
เครือข่ายจะได้รับการนำไปผูกโยงกับกับนโยบายการ
พัฒนาที ่หลากหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างย ิ ่งระบบ
คมนาคมขนส่งระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความ
สะดวกหรือพลังงานในพ้ืนท่ี จะพบว่าจังหวัดหลักๆ สำคัญ
ที่เป็นโครงข่ายของระบบเมืองในภาคใต้หลายจังหวัด อาทิ
เช่น จังหวัดสงขลา จังหวัดสุราษฎธานี และจังหวัด
นครศรีธรรมราช ได้ทำหน้าที่การเป็นศูนย์กลาง ที ่ตั้ง 
มหาวิทยาลัย ที่มีมาตรฐานของภาคเพื่อรองรับการพัฒนา
คุณภาพของประชากรในระบบการศึกษาในระดับสูงได้
อย่างดี ซึ ่งสามารถกระจายตัวรองรับความต้องการใน
ภูมิภาคได้อย่างค่อนข้างทั่วถึง เช่นเดียวกับระบบการ
ให้บริการด้านสาธารณสุขของภาครัฐ และเอกชนในพื้นท่ี
ม ีค ุณภาพและมีมาตรฐานในการให้บร ิการได้ระดับ
มาตรฐานสากล 

การเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก 
(Climate Change) เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อ
การดำเนินนโยบายในการพัฒนาภาคใต้และภาพรวมการ
พัฒนาที่เกิดขึ้น จากลักษณะพื้นที่ภาคใต้ที่มีความแคบ
ยาวขนาบข้างสองฝั่งด้วยทะเลทำให้ได้รับผลกระทบจาก
การเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างมาก ทั ้งความ
รุนแรงจากการเกิดฝนและพายุ ซึ ่งทำให้ปัญหาการกัด
เซาะชายฝั ่งและปัญหาน้ำท่วมในพื ้นที่ภาคใต้ที ่ความ
รุนแรงเกิดขึ้นกว่าในอดีต ความเปลี่ยนแปลงของแนวป่า
ชายเลนและหาดทรายส่งผลกระทบต่อกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวท่ีสำคัญหลายพื้นท่ี 
 
การพัฒนาเมืองและชนบท 

เป้าหมายในการพัฒนาแต่ละภาคมีเป้าหมายการ
พัฒนาที่แตกต่างกันตามศักยภาพของภาคใต้มีเป้าหมายการ
พัฒนาภาคใต้ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวพักผ่อนตากอากาศ
ระดับโลก เป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ยางพาราและปาล์ม
น้ำมันของประเทศ และเมืองเศรษฐกิจเชื่อมโยงการค้าการ
ลงทุนกับภูมิภาคอื ่นของโลก เนื ่องจากภาคใต้มีแหล่ง
ท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงระดับโลก ซึ่งสร้างรายได้
ให้กับภาคทั้งพื้นที่ตอนในและชายฝั่งทะเลฝั่งอ่าวไทยและ
ฝั่งทะเลอันดามัน รวมทั้งมีระบบนิเวศชายฝั่งที่เป็นแหล่ง
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เพาะพันธ ุ ์ส ัตว ์น ้ำตามธรรมชาติและเหมาะกับการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ในขณะที่เป็นฐานการผลิตภาค
เกษตรท ี ่สำค ัญ ได ้แก ่  ยางพาราและปาล ์มน ้ำมัน 
นอกจากนี้ ภาคใต้ยังมีความได้เปรียบด้านสภาพที่ตั้งทาง
ภูมิศาสตร์ที่อยู่ใกล้เส้นทางการค้าโลก สามารถเชื่อมโยง
การพัฒนาระหว่างภาคภายในประเทศ รวมทั้งเชื่อมโยง
ระดับภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออก จึงมีแนว
ทางการพัฒนาที ่มุ ่งเน้นพัฒนาเมืองภูเก็ตให้เป็นเมือง
อัจฉริยะ (Smart City) เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว และ
พัฒนาเมืองหาดใหญ่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ พัฒนาการ
ท่องเที่ยวของภาคให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนำ
ของโลก ควบค ู ่ก ับพ ัฒนาอ ุตสาหกรรมการแปรรูป
ยางพาราและปาล์มน้ามันแห่งใหม่ของประเทศ ได้แก่ 
พัฒนาเขตอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราหาดใหญ่-สะเดา 
พัฒนาเขตอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอลแบบครบวงจรใน
จังหวัดกระบี่ สุราษฎร์ธานีและชุมพร ตลอดจนพัฒนาและ
สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมในการ
ผลิตภาคเกษตร เพื ่อยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่
เป็นอัตลักษณ์ที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ของภาค เช่น 
ข้าว (ข้าวสังหยด ข้าวหอมกระดังงา ข้าวเล็บนก) ไม้ผล 
(กล้วยหอมทอง มะพร้าว ทุเรียน มังคุด ส้มโอ) และปศุ
สัตว์ (โคขุนศรีวิชัย) ให้เป็นสินค้ามูลค่าสูงและได้มาตรฐาน
ส่งออก ยกระดับอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งและสัตว์
น้ำชายฝั่ง และการทำอุตสาหกรรมประมงทะเล ตลอดจน
การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งและระบบโครงสร้าง
พื ้นฐานเพื ่อสนับสนุนการท่องเที ่ยว การพัฒนาเขต
อุตสาหกรรม และการเช่ือมโยงการค้าในระดับภูมิภาค 

ระบบเมืองของภาคใต้มีการพัฒนาไปตาม
กลไก ในเชิงพื้นที่  โดยที่กลุ่มพื้นที่ศูนย์กลางหลักยังคง
เป็นกลุ่ม ที่มีการพัฒนาและเชื่อมโยงกับพื้นที่ภายนอกใน
ระดับนานาชาติ โดยได้รับการส่งเสริม ผ่านทางการพัฒนา
นโยบายเชิงพื้นที่ของภาครัฐ กลุ่มเมืองศูนย์กลางการ
คมนาคมขนส่ง การผลิตไบโอดีเซล การท่องเที่ยวและ
บริการ ส่งเสริมทรัพยากรมนุษย์ ศูนย์ประมง อันดามัน 
และสินค้าเกษตร มีจ ังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นเมือง
ศูนย์กลางหลัก และมีจังหวัดระนองและจังหวัดชุมพรเป็น
ศูนย์กลางรอง กลุ่มเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับโลก 
Tourism Cluster มีจังหวัดภูเก ็ตเป็นศูนย์กลางหลัก 
และจังหวัด พังงา และกระบี่เป็นศูนย์กลางรอง กลุ่มเมือง
ศูนย์กลางการศึกษาระดับสูง และ ภูมิปัญญา  ศูนย์กลาง
อุตสาหกรรมและฐานการผลิตสินค้าเกษตร โดยมีจังหวัด
นครศรีธรรมราชเป็นศูนย์กลางหลัก ซึ่งมีจังหวัดตรัง และ
พัทล ุงเป ็นศูนย ์กลางรอง กล ุ ่มเม ืองศูนย ์กลางหลัก
อุตสาหกรรมการค้าบริการการท่องเที่ยวและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยก์ารพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดน โดย

มีจังหวัดสงขลาเป็นเมืองศูนย์กลางหลัก และมีจังหวัด 
สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เป็นเมืองศูนย์กลางรอง  
 
การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

จากกระแสการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกและ
ภายในประเทศมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการ
พัฒนาประเทศไทยและถ่ายทอดนโยบายไปสู่ภาคต่าง ๆ 
ตามบทบาท ศักยภาพ ปัญหา ข้อจำกัด และแนวโน้มการ
พัฒนา โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงและเงื่อนไขโอกาส
หรือผลกระทบจากนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา การ
พัฒนาตามฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ การเติบโตและ
กระแสการพัฒนาด ้านเศรษฐก ิจในร ูปแบบใหม่ทั้ ง
ภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การค้าบริการ และการ
ท่องเที่ยว แนวโน้มและรูปแบบการขยายตัวหรือลดด้าน
ประชากร การพัฒนาโครงข่ายการเช่ือมโยงและโครงสร้าง
พื้นฐาน โดยปัจจัยดังกล่าวจะส่งผลต่อรูปแบบการตั้งถิ่น
ฐานและรูปแบบการพัฒนาเมืองทั้งในพ้ืนท่ีเมืองเดิม พื้นที่
รองรับการขยายตัวของเมือง การขยายตัวของชุมชนใน
เขตชนบทและพื ้นที ่เกษตรกรรม ซึ ่งจะส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที ่ดิน การกำหนดบทบาท 
แนวทางการวางแผนการใช้ทรัพยากร และการกำหนด
รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินทั้งในสถานการณ์ปัจจุบัน
และในอนาคต  
  ภาคใต้เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพและแนวโน้ม
การพัฒนาท้ังในระดับภูมิภาคและในระดับภมูิประเทศ อัน
เนื่องมาจากโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศต่าง ๆ 
เช่น โครงการความร่วมมือทางเศรษกิจสามฝ่าย (IMT-GT) 
โครงการความร่วมมือในอนุทวีป (BIMSTEC) โครงการ
ความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่ชายแดน ไทย มาเลเซีย 
(JDS) ซึ่งจากกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศทำให้เกิด
แผนแม่บท แผนงานโครงการต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อทิศ
ทางการพัฒนา แนวโน้มการเปลี ่ยนแปลงด้านการใช้
ประโยชน์ภาคใต้ อันได้แก่ แผนแม่บทว่าด้วยความ
เชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียนโดยการพัฒนาจุดเปลี่ยน
ถ่ายสินค้าอาเซียน (ASEAN Dry Port) โครงข่ายทางหลวง
อาเซียน และเส้นทางรถไฟสิงคโปร์ -คุนหมิง (SKRL) 
โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหาดใหญ่ -สะเดา 
โครงการพัฒนาท่าเรือนาเกลือ จังหวัดตรัง และพัฒนา
เส้นทางการเดินเรือเฟอร์รี ่ขนส่งสินค้าและผู ้โดยสาร 
(Ferry RoRo Services) เชื ่อมโยงกับปีนังและเบลาวัน 
โครงการก่อสร ้างท่าอากาศยานเบตง จ ังหวัดยะลา 
โครงการจ ัดต ั ้ งศ ูนย ์กระจายส ินค ้าท ุ ่ งสง จ ังหวัด
นครศรีธรรมราช (ICD Thungsong City) การพัฒนาเขต
เศรษฐก ิจพ ิ เศษแลพื ้นท ี ่ชายแดนในจังหวัดสงขลา 
นราธิวาส ปัตตานี และยะลา เป็นต้น 
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  หากพ ิจารณาจากกรอบนโยบายใน
ระดับประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทั้งยุทธศาสตร์ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ การพัฒนาภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกจิ 
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดน การพัฒนาโครงสร้าง
พื ้นฐานและระบบโลจิสต ิกส์  โดยเฉพาะการพัฒนา
โครงการรถไฟความเร็วสูงสายใต้ต่อจากสายกรุงเทพ – 
หัวหิน ซึ่งมีสถานีหลักชุมพร สุราษฎร์ธานี หาดใหญ่ และ
การพัฒนาเส้นทางท่องเที ่ยวเพื ่อเชื ่อมโยงและอำนวย
ความสะดวกในการเข้าสู ่แหล่งท่องเที่ยวกลุ ่มฝั ่งทะเล
ตะวันตก หรือ Royal Coast (เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 
ชุมพร ระนอง) และกลุ่มอันดามัน (ภูเก็ต กระบี่ พังงา ตรัง 
สตูล) ทำให้ภาคใต้มีศักยภาพสูงการเชื่อมโยงการคมนาคม
ภายในประเทศ และภายนอกประเทศ ด้วยโครงข่าย
คมนาคมเชื่อมโยงทั้งทางถนน ทางราง ทางน้ำ และทาง
อากาศ และจะส่งเสร ิมศักยภาพของภาคใต้ให ้เป็น
ศูนย์กลางเศรษฐกิจของภูมิภาค สนับสนุนให้เกิดการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร และพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมเป้าหมาย (Cluster) เพื่อการส่งออกไป
ค้าขายยังต่างประเทศผ่านชายแดนของภาค (กลุ่มจังหวัด
นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา สตูล) และจะเป็นการ
ส่งเสริมบทบาทและทิศทางการพัฒนาเมืองในลักษณะ
กลุ่มคลัสเตอร์เช่นกัน อาทิ กลุ่มเมืองสงขลา หาดใหญ่ 
สะเดา มีบทบาทการพัฒนาศูนย์กลางหลักด้านการค้า 
การท่องเที ่ยวและการบริการ และความเป็น Border 
Cluster กลุ ่มเมืองภูเก็ต พังงา กระบี ่ ย ังคงบทบาท
ศูนย์กลางการท่องเที ่ยวระดับประเทศ และกลุ่มเมือง
ปัตตานี ยะลา นราธิวาส เป็นศูนย์กลางด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และสังคมและการค้าชายแดน ทั้งนี้เพื่อ
สร้างความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่อย่าง
ทั่วถึงทุกจังหวัดในภาคใต้ จำเป็นต้องส่งเสริมบทบาทเมือง
ศูนย ์กลางระดับรองด้านอื ่น ๆ อาทิ ด้านการศึกษา 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
การเกษตร ปศุสัตว์และการประมง เป็นต้น  
  ภาคใต้เป็นพ้ืนท่ีที่มีความอุดมสมบูรณ์และ
ม ีความหลากหลายของทร ัพยากรทางธรรมชาติทั้ง
ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรดิน ทรัพยากรดิน ทรัพยากรแร่ 
และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยเฉพาะบริเวณ
ตะวันตก ตอนกลางและตอนใต้ของภาค จึงทำให้ภาคใต้มี
ศักยภาพในการเป็นพื้นที่ต้นน้ำลำธารและช่วยสมดุลของ
ธรรมชาติ 
 
การคมนาคมขนส่งและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

การพัฒนาด้านคมนาคมตามยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี และยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 มีประเด็นที่มุ่งเน้น
การพัฒนาประเทศให้มีความสามารถในการแข่งขันเป็น

ศูนย์กลางการค้าภูมิภาค (Regional Trading Nation) 
ควบค ู ่ก ับการเป ็นส ังคมคาร ์บอนต ่ำ (Low Carbon 
Society) โดยมีกรอบการพัฒนาพื ้นที ่ตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ซึ่งเป็นแผนพัฒนา
หลักของประเทศ มีทิศทางการพัฒนาคมนาคมขนส่งและ
โครงสร้างพื้นฐานและสนับสนุนการท่องเที่ยว การพัฒนา
เขตอุตสาหกรรม และการเชื่อมโยงการค้าโลก โดยการ
พัฒนาโครงข่ายระหว่างเมืองภาค  

ภาคใต้มีทิศทางการพัฒนาคมนาคมขนส่ง
และโครงสร้างพื้นฐานและสนับสนุนการท่องเที่ยว การ
พัฒนาเขตอุตสาหกรรม และการเชื่อมโยงการค้าโลกโดย
การพัฒนาโครงข่ายระหว่างเมืองภาคใต้ ได้แก่ เส้นทาง
ประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร-สุราษฎ์ธานี-สงขลา-หาดใหญ่-ปา
ดังเบซาร์ และเส้นทางแยกสงขลา-สตูล ส่งผลให้เกิดการ
เชื่อมโยงจังหวัดสำคัญในภาคและระหว่างภาค ตลอดจน
เชื่อมโยงสู่ประเทศเพื่อนบ้านผ่านเมืองชายแดน  

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

การพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟทำให้เกิดการ
เติบโตทางเศรษฐกิจในพื้นที่แนวรถไฟความเร็วสูง สร้าง
โอกาสทางธุรกิจ ความเจริญของเมืองจากความสะดวกใน
การเข้าถึงแหล่งงานและสถานที่ท่องเที่ยว และกระตุ้น
เศรษฐกิจในพื้นที่ ดังนั ้น จังหวัดที่เป็นสถานีหลักของ
เส ้ นทางรถไฟสายกร ุ ง เทพฯ -ปาด ั ง เบซาร ์  เ ช่น 
ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 
พัทลุง และสงขลา เหล่านี้จะมีการเติบโตของเมืองใน
แนวโน้มที่สูงมากขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะบริเวณรอบ
สถานีที ่จะมีระดับการพัฒนาเพิ่มขึ ้นหนาแน่น จึงเป็น
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โอกาสที่จะเข้าไปทำธุรกิจในพ้ืนท่ีจังหวัดเหล่านี้ โดยธุรกิจ
ที่มีศักยภาพ ได้แก่ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ค้าส่ง-ค้าปลีก 
โลจิสติกส์ รถเช่า โรงแรม และร้านอาหาร เพื่อรองรับการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว 
และการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว  
การพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟ เพื่อส่งเริมระบบโลจิสติกส์ 
โดยเฉพาะบริเวณด่านชายแดน เมืองชายแดน เมือง
เศรษฐกิจที่สำคัญ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และนิคม
อุตสาหกรรมบริเวณกลุ่มจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา 
สงขลา และสตูล โดยมีแผนก่อสร้างและพัฒนาศูนย์การ
กระจายสินค้าภาคใต้-ทุ่งส่ง ระยะที่ 1 ให้เป็นศูนย์กลาง
การขนส่งและกระจายสินค ้าของภาคใต้ท ี ่สามารถ
เชื่อมโยงจากอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ไปยังอำเภอ
โคกโพธิ์และอำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี และจังหวัด
ยะลา รวมทั้งอำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เชื่อม
ต่อไปยังสถานีปาเสมัส เมืองตุมปัต รัฐกลันตัน ประเทศ
มาเลเซีย อีกทั้งเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงระบบรางเข้า
กับโครงข่ายถนน โดยมีโครงการพัฒนาโครงข่ายทางถนน
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเดินทาง อาทิ โครงการก่อสร้าง
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายหาดใหญ่-ชายแดนไทย-
มาเลเซีย1  
 
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

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

 
1 แผนปฎิบัตกิารเร่งด่วนปี 2561, กระทรวงคมนาคม 

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 ้อยที่ มีการจ ัดการขยะถ ูกต ้องตามหลัก
สุขาภิบาล ส่วนใหญ่เป็นการกำจัดขยะมูลฝอยแบบเทกอง
และฝ ังกลบ  (Uncontrolled หร ือ Open Dump) ซึ่ ง
ก่อให้เกิดปัญหามลภาวะ และปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ 
ตามมาอีกมากมาย และแนวโน้มการเกิดขยะมูลฝอยในอ
นาคคต พบว่ามีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากการเพิ่มขึ้น
ของจำนวนประชากร การขยายตัวของเศรษฐกิจ และ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลาย
ยาก ประกอบกับระบบกำจัดขยะที่มีอยู่ไม่เพียงพอกับ
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทำให้เกิดขยะตกค้างสะสม  

ด ั งน ั ้ น  เพ ื ่ อ ให ้การพ ัฒนาเช ิ งกายภาพมี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแนวโน้มการเติบโตของ
ประชากรและกิจกรรม จากผลการวิเคราะห์เพื่อประเมิน
สถานการณ์จากปัจจัยภายในและภายนอกของพื ้นที่
ภาคใต้ เพื่อบูรณาการและวิเคราะห์ผลด้านสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการได้ดังนี้  

1) กำหนดย่านกิจกรรมให้สอดคล้องกับการ
พัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งพื้นที่เขตเมือง  

2) กำหนดแผนพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ท่ีเป็นรูปธรรม
และพิจารณาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะรูปแบบ
เมืองประหยัดพลังงาน 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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รูปที่ 3.10-1 แนวคิดการเชื่อมโยงด้านคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ในภาคใต้
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บทที่ 4 : สรุปข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงผังภาค 
 

 
เพื่อให้การปรับปรุงผังภาค สามารถตอบสนอง

วัตถุประสงค์และการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ ควรคำนึงถึง
สถานการณ์ภายนอกและสถานการณ์ภายในที่ส่งผลต่อ
การพัฒนาพื้นที่ เพื่อให้เกิดแนวทางปรับปรุงผังภาคใต้ 
อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

4.1 ข ้อ เสนอแนะเช ิ งกระบวนการ 
และระบบติดตามสถานการณ์พัฒนาพื ้นที่
ระดับภาค 

 
กรมโยธาธ ิการและผังเม ืองวางและจัดทำ

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

ระบบการวางผังเมืองของประเทศไทยใน
ปัจจุบัน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม 5 ประเภท 

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

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

2) ผังนโยบายระดับภาค แผนผังนโยบาย 
การพัฒนาพื ้นที ่ภาค ชี ้นำการพัฒนาและดำรงรักษา 
พื้นที่ที่มีขอบเขตเกินหนึ่งจังหวัดในด้านการใช้ประโยชน์
ที่ดิน การพัฒนาเมือง 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 

ในการติดตามเปรียบเทียบกับผังภาคใต้ 2600 
โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบและกระบวนการในการวาง
และจัดทำผังภาค พบว่าการวางและจัดทำผังภาคจะมี
ลักษณะที่มุ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่ในระดับภาค อันนำไปสู่
นโยบายในการกระจายการพัฒนาลงในพื้นที่ที่มีศักยภาพ
ที่เหมาะสมสอดคล้องกันท้ังทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม
และประชากร  ประ เด ็นสาระสำ ค ัญของผ ั งภาค 
ประกอบด้วยส่วนสำคัญหลัก 8 ส่วน ได้แก่ 

1) วิสัยทัศน์ในการวางและจัดทำผังภาค เป็น
การกำหนดบทบาทของภาคในปัจจุบันและอนาคต 

2) วัตถุประสงค์ในการวางและจัดทำผังภาค 
3) เป ้าหมายของการพัฒนา ได ้แก่ ด ้าน

ประชากร ด้านเศรษฐกิจ ด้านแรงงานและการจ้างงาน 
ด้านศูนย์กลางของภูมิภาค ลำดับความสำคัญของชุมชน 
และเขตเศรษฐกิจพิเศษ และด้านการจัดการการใช้
ประโยชน์ท่ีดิน 

4) กลย ุทธ ์ ในการพ ัฒนาเพ ื ่ อ ให ้บรรลุ
เป้าหมายข้างต้น 

5) แนวคิดโครงสร้างเพื ่อการพัฒนาพื ้นที่ 
เป็นการกำหนดการบูรณาการระบบการใช้ที ่ด ินและ
โครงสร้างพื้นฐานทุกด้านอันจะเป็นทางเลือกและการ
ประเมินทางเลือกในการพัฒนา 
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6) ผังนโยบายของภาค เป็นผังนโยบายระยะ
ยาวในการวางแผนพัฒนาและบริหารจัดการด้านการใช้
พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการพัฒนาเมือง 
ชนบท ทรัพยากรธรรมชาติ โครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ 
และสังคม 

7) ผังกลยุทธ์เพื่อการพัฒนา เป็นการกำหนด
ช่วงระยะการพัฒนาและกำหนดกรอบนโยบายระดับ
จังหวัด 

8) นโยบาย มาตรการ และวิธีการนำผังไปสู่
การปฏิบัติ 

 

รูปที่ 4.1-1 องค์ประกอบและขั้นตอนในการวางผังภาค 2600 
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ส ำ ห ร ั บ อ ง ค ์ ป ร ะ ก อบ ขอ งผ ั ง ภ า ค ต า ม
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) แผนผังแสดงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ 

(ญ) แผนผังแสดงผังน้ำ 
(ฎ) แผนผังแสดงการเชื่อมโยงกับประเทศ

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

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

4) นโยบาย มาตรการ และวิธีดาเนินการเพื่อ
ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของผังนโยบายระดับภาค 

5) การบริหารและพัฒนาการผังเมือง วิธี
ปฏิบัติ และความร่วมมือของหน่วยงานและภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งกรอบระยะเวลาในการดาเนินการ 
 ทั้งนี้มีขั้นตอนและกระบวนการวางและจัดทำผัง
นโยบายระดับภาค ซึ ่งประกอบด้วยการรวบรวม การ
วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ตลอดจนการมีส่วนร่วม เพื่อให้ได้
ผลสัมฤทธิ์ตามองค์ประกอบของผังนโยบายระดับภาค 
โดยขั้นตอนและกระบวนการแสดงดังรูปที่ 4.1-2
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รูปที่ 4.1-2 ขั้นตอนและกระบวนการวางและจัดทำผังนโยบายระดับภาค 

ที่มา : กรมโยธาธกิาร กระทรวงมหาดไทย 
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แนวทางการติดตามสถานการณ์พื ้นที ่การ
พัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 

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

1. การศึกษาผังผังภาคที ่ได้จัดทำขึ ้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
เชื ่อมโยงในแต่ละสาขา เพื ่อว ิเคราะห์และจัดกลุ่ม 
ในแต่ละกลุ่มพื้นท่ี และวิเคราะห์ในภาพรวม  

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

โลจิสติกส์ ด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการ ในด้านเป้า
หายและนโยบายซึ ่งนอกจากต้องมีการศึกษาข้อมูล
ย้อนหลังอย่างน้อย 10 ปีแล้ว ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูล
ครบถ้วนตามปีที่สามารถหาได้ล่าสุด)  

5. หากไม่มีความสอดคล้อง และมีบริบทการ
พัฒนาที่เปลี่ยนไป หรือมีสถานการณ์ที่กระทบต่อพื้นที่ให้
เสนอแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ ตลอดจนประเด็นที่ใช้
เป็นข้อพิจารณาในการปรับปรุงหรือจัดทำผังภาคครั้ง
ต่อไป  

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

 
ระบบการติดตามสถานการณ์การพัฒนาพื้นที่

ระดับภาค 
ประกอบด้วย 2 ประเด็นหลัก นั ้นค ือ การ

ติดตามด้านเป้าหมาย การติดตามด้านผังนโยบายราย
สาขา (การติดตามด้านผังกลยุทธ์ ใช้ติดตามในเรื่องการ
คมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์)  

การติดตามเป้าหมาย เป้าหมายควรแบ่งเป็น
ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยมีเป้าหมายใน
เรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1. ด้านประชากร  
- จำนวนประชากร  
- โครงสร้างอายุ 
- จำนวนประชากรเมืองและชนบท 

 
2. ด้านเศรษฐกิจ 

- สัดส่วนโครงสร้างทางเศรษฐกิจ 
- อัตราการเติบโตของมูลค่าทางเศรษฐกิจ  
- กำลังแรงงาน 
- พื้นที่เป้าหมายทางเศรษฐกิจ 

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

เกษตรกรรม-พื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม-พื้นที่
ชนบทและเกษตรกรรม) 
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- พื้นที่ป่าไม้ (พื ้นที่อนุรักษ์ป่าไม้ -พื ้นที่
ฟื้นฟูสภาพป่าไม้-พื้นที่สงวนไว้เพื่อการรักษาสภาพป่าและ
นิเวศวิทยา) 

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

สิ่งแวดล้อม การประมง และการท่องเที่ยว  
- พื้นที่อุตสาหกรรม 
- พื้นที่ประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม 

4. ด้านการพัฒนาเมืองและชนบท 
- ลำดับชุมชนเมือง 
- บทบาทเมือง (ช ุมชนศูนย์กลางการ

บริหารและบริการ-ชุมชนบริการเศรษฐกิจ-ชุมชนบริการ
เกษตร-ชุมชนบริการทางสังคม-ชุมชนคมนาคมขนส่ง) 

- กลไกการบร ิหารจ ัดการเช ิ งพ ื ้นที่  
Cluster (กลุ่มพื้นที่ศูนย์กลางหลัก Core Cluster-กลุ่มพื้นที่
ศูนย์กลางบริการ Service Cluster-การพัฒนาเครือข่าย
เมือง-ชนบท (Urban - rural network) 

5. ด้านการศึกษา  
- มาตรฐานการให้บริการด้านการศกึษา 

6. ด้านสาธารณสุข  
- สถานบริการสาธารณสุข  
- บุคลากรทางการสาธารณสุข 
- มาตรฐานการให้บริการ 

7. ด้านการอนุรักษ์พลังงาน  
- การใช้พลังงานทดแทน 

8. ด้านทรัพยากรและแหล่งน้ำ 
- การมีแหล่งน้ำใช้อย่างพอเพียง 

9. ด้านการคมนาคมขนส่ง  
- การคมนาคมทางบก 
- การคมนาคมทางน้ำ 
- การคมนาคมทางอากาศ 

การติดตามด้านผังนโยบาย  
ติดตามความสอดคล้องนโยบายในรายสาขาว่า

สอดคล้องกับสถานการณ์หรือไม่ โดยให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ซึ่งประกอบด้วย 
ผังนโยบายในรายสาขาดังต่อไปนี้ 

1. ผังนโยบายด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
2. ผังนโยบายด้านการตั ้งถิ ่นฐานและระบบ

ชุมชน 
3. ผังนโยบายด้านระบบการคมนาคมและการ

ขนส่ง 
4. ผ ั งนโยบายด ้ านระบบสาธารณ ูปโภค 

สาธารณูปการ และบริการสาธารณะ ตามโครงสร้าง
พื้นฐาน 

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

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
9. ผังนโยบายทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

และระบบนิเวศ 
10. ผังนโยบายน้ำ 
11. ผังนโยบายการเชื ่อมโยงกับประเทศใน

ภูมิภาค 
นอกจากน ี ้ควรม ีการต ิดตามผ ังกลย ุทธ์  

ประกอบด้วยแผนงาน/โครงการ ซึ่งประกอบด้วย กลยุทธ์
เพื่อการพัฒนาระยะ 5 ปี 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 และด้านนโยบาย  
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รูปที่ 4.1-5 ระบบการติดตามสถานการณ์การพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 
 

ในส ่วนของการต ิดตามแล ้วพบว ่าไม่
สอดคล้องในบางประเด็น จะต้องมีการเสนอแนะ
ให้มีการปรับปรุงบางส่วน ปรับปรุงเป็นส่วนใหญ่ 
หรื อจ ัดทำผ ั ง ใหม ่  ตามท ี ่ พระราชบ ัญญั ติ
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2562 
ที ่มาตรา 12 จัดให้ม ีการทบทวนนโยบายและ
แผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของ

ประเทศทุกห้าปี หรือในกรณีที ่ม ีความจำเป็น 
เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ หรือนโยบาย
การบริหารประเทศ หรือสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ
และสังคมจะจัดให้ม ีการทบทวนนโยบายและ
แผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของ
ประเทศก่อนระยะเวลาดังกล่าวก็ได้ โดยทั้งนี้ต้อง
ให้เป็นไปตามข้ันตอนและกระบวนการตาม พ.ร.บ.
การผังเมือง พ.ศ. 2562 
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4.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
จากการทบทวนผังภาคใต้ 2600 ทั้งวิสัยทัศน์ 

ยุทธศาสตร์ แนวคิด และนโยบายการพัฒนาภาค ซึ่งได้
แบ่งระยะเวลา (Phasing) ของช่วงการพัฒนาในระยะ 5 
ปี (พ.ศ. 2551-2555) 15 ปี (พ.ศ. 2551-2565) 30 ปี 
(พ.ศ. 2551-2580) และ 30 ปี (พ.ศ. 2551-2600) พบว่า
นโยบายการพัฒนาของภาคใต้ที ่กำหนดขึ ้นในแต่ละ
ช่วงเวลา มีความต่อเนื่องและครอบคลุมในประเด็นสำคัญ
ในหลากหลายประเด็น กล่าวคือ มีการกำหนดกรอบการ
พัฒนาที ่ระบุถ ึงประเด ็นการพัฒนาในด้านการผลิต
ยางพารา กิจกรรมด้านการบริการ และส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับ
การเกษตร เช่น การผลิตอาหารฮาลาล การแปรรูป
ผลิตผลทางการเกษตร รวมไปถึงการเน้นการใช้ทรัพยากร 
ธรรมชาติที่มีคุณค่า และความหลากหลายในด้านสังคม 
วัฒนธรรม มาเป็นจุดขายและต่อยอดในการกำหนดกรอบ
การพัฒนาด ้านการท่องเท ี ่ยว โดยเป ็นการมุ ่ งเน้น
ความหมายในการสร้างสรรค์จุดเด่น และศักยภาพที่
สำคัญของภาคใต้ให้มีความเฉพาะเจาะจงในการแข่งขัน 

และแต่งต่างจากภาคอื่นๆ แต่ในขณะเดียวกันก็มีความ
เชื่อมโยงสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและสนบัสนุน
ซึ่งกันและกันได้อีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ภาคใต้
เป็นพื้นที่สำคัญในเชิงตำแหน่งที่ตั้ง เป็นการวางตัวเพื่อ
เป็นประตูสู ่ประเทศเพื่อนบ้านทางภาคใต้ของประเทศ 
และการเป็นประตูสู่ทะเลทั้งฝั่งอันดามัน และฝั่งอ่าวไทย 
ที่ช่วยให้ศักยภาพด้านการคมนาคมขนส่งทางทะเลของ
ภาคใต้มีความโดดเด่นอย่างมาก ซึ่งทำให้แนวการพัฒนา
ภาคใต้ที่ได้วางไว้ยังมีความเหมาะสมบ้าง ทั้งนี้หากมีการ
จัดทำผังภาคครั้งใหม่ควรคำนึงถึงสถานการณ์โลก การ
เปลี ่ยนแปลงภูมิอากาศ กรอบความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ แผนพัฒนาท่ีเกี่ยวข้อง และปัจจัยภายในต่างๆ ที่
ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่ อีกทั้งการ
ปรับปรุงกลยุทธ์ แผนงานโครงการ และมาตรการให้
สามารถถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ เพื่อปรับเปลี่ยนให้มีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์มากยิ่งข้ึน 
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รูปที่ 2.1-1 กรอบแนวคิดในศึกษา 
 
 

รูปที่ 4.2-1 กรอบการทำงานเพื่อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ทบทวนบริบทของการพัฒนาประเทศ 

ความเชื่อมโยงกบัภมูิภาคอ่ืนๆ  
- MEGA TREND 
- กรอบความรว่มมอืระหว่างประเทศ  

(ประชาคมอาเซียน/การพัฒนาอย่างยัง่ยนื (SDGs) ฯลฯ 
นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 

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

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

- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่สงวนรักษา 
- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่ 

ศึกษากฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ทบทวนการวางผังภาคใต้ปี พ.ศ. 2600 ทบทวนผังประเทศกับบทบาทของภาคใต้ 

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 

กรณีศึกษา
ต่างประเทศ 

กรอบแนวทางและ 
ทิศทางการปรับปรุง 

ผังภาคใต ้
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากการทบทวนผัง
ภาคใต ้ 2600 สามารถแบ่งเป ็นด้านที ่สำคัญ โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

4.2.1 ด ้ า น ก า ร ก า ร ใ ช ้ ป ร ะ โ ยชน ์ ท ี ่ ดิ น 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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 ซ ึ ่ งความต ้องการ ในการท ี ่ จะร ั กษาพ ื ้นที่
ทรัพยากรธรรมชาติให้มีความสำคญัในเชิงนิเวศต่อภาคนัน้ 
จำเป็นต้องนำพื ้นที ่ป่าเสื ่อมโทรมเหล่านั ้นกลับคืนมา 
เพื่อให้เกิดการฟื้นคืนสภาพป่าไม้ เพื่อเป็นแหล่งผลิตและ
แหล่งอาหารของภาคต่อไป 

3) การสงวน อนุรักษ์ และฟื ้นฟูพื ้นที ่ป่า
อนุรักษ์และพื้นที่ต้นน้ำลำธาร การอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ให้
เพิ่มเติมในพื้นที่ที่มีศักยภาพให้ครบตามจำนวน ป้องกัน
การสูญเสียพื้นท่ีป่าต้นน้ำลำธาร จากการใช้ประโยชน์ท่ีดนิ
ผิดประเภท ส่งผลให้พื้นที่ป่าไม้ พื้นที่สงวน อนุรักษ์ พื้นท่ี
ต้นน้ำลำธาร พื้นที ่ช ุ ่มน้ำ มีส ัดส่วนพื ้นที ่ลดลงอย่าง
ต่อเนื ่อง นอกจากนี ้ควรมีการกำหนดเขตและการใช้
ประโยชน์พื ้นที ่ป่าไม้อย่างชัดเจน และบังคับใช้อย่าง
เคร่งครัด 

4) การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมให้สอดคล้อง
กับศักยภาพการผลิต โดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นหรือนำเข้า
วัตถุดิบจากภายนอก ภาครัฐจำเป็นต้องกำหนดการใช้
ที่ดินอุตสาหกรรมให้ไม่รบกวนต่อชุมชน โดยกำหนดให้อยู่
ในเขตผังเมืองรวม เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและ
สภาพแวดล้อมท่ีดี 

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 และสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ หลายแห่ง
ยังไม่ได้ร ับการดำเนินงานใดๆ ซึ ่งในการอนุรักษ์และ
พัฒนาพ้ืนท่ีประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม จำเป็นต้อง
ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานสำรวจ ศึกษา เพื่อจัดทำ
ข้อมูลพื้นที่ให้เป็นระบบสากล เพื่อการอนุรักษ์ และพัฒนา
พื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู ้ และแหล่งสร้างรายได้ให้กับ
ประชาชน ชุมชนและประเทศ นอกจากน้ีควรมีข้อกำหนด
ทางผังเมืองในเร ื ่องระยะห่างจากพื ้นที ่อนุร ักษ์ทาง
ประวัติศาสตร์ และพื้นที่ถูกกันออกก่อนพิจารณาพื้นที่ 
เพื่อการพัฒนาอ่ืนๆ ต่อไป 

 

4.2.2 ด้านการพัฒนาเมืองและชนบท 
สำหรับข้อเสนอแนะเชิงนโยบายดา้นการพัฒนา
เมืองและชนบท มีดังนี ้
1) การเชื่อมโยงการพัฒนากับประเทศเพื่อน

บ้าน แต่ละภาคของประเทศไทยมีความเชื่อมโยงกับอนุ
ภูมิภาคด้วยตำแหน่งที่ในทำเลทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสม 
ซึ่งส่งผลให้มีบทบาทหลักการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของ
อนุภูมิภาค เชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าของระบบเศรษฐกิจภาค
เข้ากับระบบเศรษฐกิจของประเทศ และภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีบทบาทด้านโลจิสติกส์เพื่อ
เชื่อมโยงการค้า การบริการ และการลงทุน เป็นศูนย์กลาง
การกระจายความเจริญไปสู ่ภูมิภาค ตามแนวเส้นทาง
ระเบียงเศรษฐกิจแนว GMS และการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานตามนโยบายการเชื่อมโยงระบบการขนส่งในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ 10 แห่ง ในทุกภาค ส่งผลให้พื้นที่เมือง
ชายแดนหลักของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมีบทบาทใน
การพัฒนาเป็นประตูการค้าและศูนย์กลางโลจิสติกส์
เชื่อมโยงระหว่างประเทศเพื่อนบ้านโดยอัตโนมัติ และเป็น
ชุมชนศูนย์กลางระดับภาคในอนาคต  

2) การเชื่อมโยงกิจกรรมการพัฒนาระหว่าง
ภาค การพัฒนาภาค เป็นฐานการผลิตด้านเกษตรกรรม 
ยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยใช้โอกาส
จากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพื ้นที่
เศรษฐกิจหลัก เพื่อพัฒนาเมือง และขยายฐานเศรษฐกิจ



 

4-12 

ใหม่ๆ ของภาค โดยสร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจ
ภายในควบคู่กับการแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การเสริมศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐานและ
เมือง และเช่ือมโยงเศรษฐกิจระหว่างภาคและประเทศใน
กลุ่มอนุภูมิภาค โดยมีเมืองหลังตามแนวแกนการพัฒนา
เป็นเมืองศูนย์กลางหลักในระดับภาคเพื่อรองรับศูนย์กลาง
การค้า บริการ ธุรกิจบริการสุขภาพ บริการการศึกษา 
ธุรกิจดิจิทัล การคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ เช่ือมโยงกับ
ศูนย์กลางระดับภาค  

3) การเชื ่อมโยงกลุ่มพื้นที่เมืองและชนบท
ภายในภาค มีแนวทางการพัฒนามาจากการสร้างความ
เข้มแข็งศักยภาพของฐานเศรษฐกิจในพื้นที่ พัฒนาพื้นที่
เกษตรชั้นดี พื้นที่เขตชลประทาน โดยปรับกระบวนการ
ผลิต ให้อยู่ภายใต้มาตรฐานเกษตรปลอดภัย พัฒนาห่วงโซ่
เกษตรอินทรีย์ให้ครอบคลุมทุกขั้นตอนการผลิต พร้อมทั้ง
ขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์ ควบคู่กับการพัฒนาแหล่งน้ำ 
การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าไม้ในพ้ืนท่ีป่าต้นน้ำ ควบคู่กับการ
ส่งเสริมการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรม จึงคาดว่าการพัฒนาพื ้นที ่ช ุมชนเมืองใน
ศูนย์กลางระดับอำเภอและชุมชนศูนย์กลางระดับท้องถิ่น 
จะมีอิทธิพลและแนวโน้มการเติบโตแบบยั่งยืน  
 
4.2.3 ด้านเศรษฐกิจและสังคม 

สำหรับแนวนโยบายในการปรับปรงุและพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจและสังคม มดีังนี ้
1) พัฒนาด้านอุตสาหกรรม พื้นที่ที่มีศักยภาพ

ด้านอุตสาหกรรมสูงในแต่ละภาคตามนโยบายส่งเสริมการ
ลงทุนของ BOI ควรมีการพัฒนาพื ้นที ่อุตสาหกรรมให้
สอดคล้องกับศักยภาพการผลิต ได้แก่ 

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

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

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

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

2) พื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื ่องจาก
เ ข ต เ ศ ร ษ ฐ ก ิ จ พ ิ เ ศ ษ  จ ะ พ ั ฒ น า ใ ห ้ เ ป ็ น เ ข ต
ประกอบการ การอำนวยความสะดวกในการขนส่ง
สินค้าข้ามแดน สถานีขนส่งผู้โดยสารที่เ ช่ือมโยงการ
เดินทางทั ้ ง ในระดับเมืองและระดับภูมิภาค เขต
พาณิชยกรรม ตลาดกลางสินค้า เกษตร ปรับปรุ ง
กิจกรรมบริ เวณเขตพื้นที่ เขตการค้าดั้ งเดิมให้ เป็น
เขตการค้าปลอดภาษี ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นตลาด
การค้าชายแดนที่มีความทันสมัยและมีระบบการ
จัดการที่มีมาตรฐาน พื้ นที่ศูนย์กลางอุตสาหกรรม
เชิ งนิ เ วศ เป็นคลัส เตอร์อุตสาหกรรมที ่ มุ ่ งสู ่การ
พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบพร้อมกับ
ยกระดั บ เ ขตประกอบการอุ ตสาหกรรม ให้ เ ป ็ น
ต ้ น แ บ บ ก า ร พ ั ฒ น า พ ื ้ น ท ี ่ อ ุ ต ส า ห ก ร ร ม เ ข ้ า ส ู ่
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  

3) พัฒนาด้านการเกษตร  การพัฒนาเป็น
แหล่งอาหารหรือครัวโลก เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพ
ในการผลิตพืชอาหารต่างๆ โดยเฉพาะข้าว ปศุสัตว์ และ
ไม ้ผลต ่างๆ นอกจากนี ้ย ังม ี โอกาสศ ูนย ์กลางด ้าน
อุตสาหกรรมพลังงานทดแทนอุตสาหกรรมต่อเนื่องจาก
การเกษตร และอุตสาหกรรมอาหาร เนื่องจากในปัจจุบัน
แต่ละภาคมีศักยภาพในการปลูกพืชพลังงานทดแทน ถือ
เป็นแหล่งวัตถุดิบด้านการเกษตรที่สำคัญของอุตสาหกรรม
พลังงานทดแทนในส่วนของการผลิตเอทานอล เนื่องจาก
เป็นแหล่งผลิตผลทางการเกษตรที่สำคัญ คือ ข้าว มัน
สำปะหลัง อ้อย ข้าวโพด ซึ่งถือเป็นวัตถุดิบที่สำคัญของ
อุตสาหกรรมพลังงานทดแทนทั ้งสิ ้น นอกจากนี ้ การ
ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย ์เพื ่อสนับสนุนการผลิต
อาหารปลอดภัย ปัจจุบันตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์และ
ผลิตภัณฑ์ปลอดสารขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ผู้บริโภคให้
ความสนใจและนิยมบริโภคเพิ่มขึ้นด้วยกระแสความใส่ใจ
กับอาหารเพือ่สุขภาพ 
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4) พัฒนาการท่องเท ี ่ยว  ควรมุ ่งเน ้นและ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวที่หลากหลายที่กระจายตาม
แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของแต่ละภาค พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเส้นทางคมนาคมทั้งทางรถและทางอากาศเพิ่มขึ้น
มากเพื่อเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว นอกจากนี้แหล่งท่องเที่ยว
ชุมชนยังไม่ได้รับการพัฒนายกระดับให้มีคุณค่าและมลูค่า 
การนำอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของชุมชนมาต่อยอดให้
เกิดการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ นอกจากนี้การพัฒนา
ภาคบนเชื ่อมโยงกับการลงทุนขนาดใหญ่  (Mega 
Project) เพื ่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ ้น 
(Man-made Attraction) จะเป็นแนวทางในการเชิญ
ชวนให้เกิดการลงทุนการสร้างสวนสนุกหรือศูนย์การ
เรียนรู้ขนาดใหญ่ (Theme Park) ซึ่งในระยะที่ผ ่าน
มามีความพยายามแต่ยังไม่มีความสำเร็จเป็นรูปธรรม 
การพัฒนาการลงทุนขนาดใหญ่ (Mega Project) ใน
ด้านกีฬาและสันทนาการ (Recreation) เพื่อรองรับ
การแข่งขันกีฬาระดับชาติและนานาชาติ 
 
4.2.4 ด้านคมนาคมขนส่งและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ด้านคมนาคมขนส่ง สำหรับแนวนโยบายด้าน
คมนาคมขนส่ง มีดังนี ้

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

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

3) การพัฒนาการขนส่งทางอากาศสนับสนุน
การเป็นศูนย์กลางทางการบินของภูมิภาค ควรพัฒนาท่า
อากาศยานให้สอดคล้องตามปริมาณผู ้โดยสารและ
ศักยภาพ สำหรับท่าอากาศยานนานาชาติ ส่วนท่าอากาศ
ยานอื่นของกรมท่าอากาศยานปรับปรุงให้ได้มาตรฐานเพือ่
เป็นสนามบินภูมิภาค 

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

(1) โครงการก่อสร้างขยายถนนจาก  2 
ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร เพื ่อรองรับปริมาณการ
เดินทางและขนส่งสินค้าในพ้ืนท่ี 

(2) โครงการรถไฟความเร็วสูงขนาดทาง
มาตรฐาน เพื่อทำหน้าที่เป็นโครงข่ายหลักในการขนส่ง
ผู้โดยสาร  

(3) โครงการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ
ในเมืองหลักในภูมิภาค  

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

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
พื้นที่ ปัญหาชุมชนและสถานภาพของคุณภาพแหล่งน้ำ 
ทั้งนี้การอนุมัติจัดสร้างระบบบำบัดน้ำเสียแห่งใหม่จะต้อง
ได้รับการพิจารณาให้เป็นไปตามลำดับความสำคัญของ
พื้นที ่

4) การจัดการขยะมูลฝอย ควรดำเนินการตาม 
Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย  
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พัฒนาด้านการศึกษา ควรมีการส่งเสริมและ
สนับสนุนด้านการศึกษาในพ้ืนท่ีอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเปน็
โครงการจัดตั้งหาวิทยาลัยหรือวิทยาเขตต่างๆ หลักสตูรที่
เปิดสอนควรมีความหลากหลายและสอดคล้องตามความ
ต้องการแรงงานของภาคการตลาดในปัจจุบัน รวมถึงการ
เปิดสอนสาขาวิชาใหม่ๆ เพื่อรองรับการพัฒนาที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคตอีกด้วย สถาบันการศึกษาส่วนใหญ่ระดับภาค 
นอกจากจะเป็นสถานที่ให้บริการทางการศึกษาแล้วยังมี
ส ่วนช่วยในการพัฒนาสังคม การวิจ ัย การวางแผน
ประสานงานก ับหน ่ วยงานอ ื ่นๆ การ เสร ิมสร ้ าง
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ว ัฒนธรรม ตลอดจนเป็น
ศูนย์กลางในการเผยแพร่วัฒนธรรมอีกด้วย 

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

 
4.2.5 ด้านการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ 

จากผลกระทบของภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
และอนาคตในภาคใต้ จำเป็นต้องมีการกำหนดกรอบ
แนวทางเพื่อรับมือ และเตรียมความพร้อมในการรับมือ
กับสถาการณ์และลดผลกระทบจากภัยพิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยมีการกำหนดแนวทางในการ
ป้องกันและบรรเทาภัยต่างๆ ดังนี้ 

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

- ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากมนุษย์ เป็นพื้นที่เสี่ยง
ภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย เช่น บริเวณอำเภอ
หาดใหญ่ อำเภอจะนะ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา อำเภอ
ทุง่สง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอกาญ
จนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอห้วยยอด และอำเภอ
เมือง จังหวัดตรัง โดยจะกำหนดพื ้นที ่กันชน (Buffer 

Zone) เพื ่อป ้องกันความเสี ่ยงจากสารเคมีและวัตถุ
อันตราย  

- ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นภัยพิบัติที่เกิด
จากธรรมชาติ ได้แก่ พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม พื้นที่เสี่ยงภัย
แล้ง พื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม พื้นที่เสี่ยงภัยสึนามิ บริเวณที่มี
ความเสี่ยงภัยพิบัติ เช่น อำเภอเมือง อำเภอเบตง อำเภอ
ธารโต และอำเภอรามัน จังหวัดยะลา อำเภอเมือง อำเภอ
หนองจิก อำเภอยะหริ่น อำเภอยะรัง และอำเภอปะนาเระ 
จังหวัดปัตตานี อำเภอเมือง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา อำเภอพุนพิน อำเภอท่าชนะ อำเภอเมือง อำเภอ
กาญจนดิษฐ์ และอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอ
อ่าวลึก อำเภอเหนือ คลอง จังหวัดกระบี่ เป็นต้น 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
ต่างๆ ให้สอดคล้องกับศักยภาพและข้อจำกัดทางกายภาพ 
และเลี่ยงการพัฒนาบริเวณพื้นที่ท่ีมีความเสี่ยง โดยการใช้
มาตรการทางผังเมือง เช่น ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน เทศ
บัญญัติท้องถิ่นหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นในการควบคุม 

4.2.6 ด้านการควบคุมมลภาวะ 

 การเติบโตของเมืองอย่างรวดเร็วและการพัฒนา
เศรษฐกิจโดยขาดการวางแผนรับมือกับผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ภาคใต้ประสบกับปัญหาต่างๆ เช่น 
ประสบปัญหาพื้นที่ชุ่มน้ำเสื่อมโทรมจากการบุกรุกพื้นที่
ชุมน้ำ ส่งผลให้สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและ
ระบบนิเวศในวงกว้าง ความเสื่อมโทรมของแนวปะการัง
ในทะเล การบุกรุกป่าและป่าชายเลน จึงจำเป็นต้อง
พิจารณาและวางแนวทางการพัฒนาพื้นที่ควบคู่กับการ
วางแผนจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน และการป้องกันและ
แก้ปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนา
อย่างสมดุล โดยมีกรอบแนวทาง ดังนี้ 

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

2. การเฝ้าระวังและฟื ้นฟูพื ้นที ่ที ่มีปัญหา
มลพิษ จากรายละเอียดตามมาตรา 59 – 63 พระราช
บัญญัตส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
พ.ศ. 2535 กำหนด เขตควบคุมมลพิษ หมายถึง พื้นที่ที่มี
ปัญหามลพิษ ซึ่งมีแนวโน้มอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนหรืออาจก่อให้เก ิดผลกระทบเส ียหายต่อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งภาคใต้เป็นมีที่ตั้งของเขตควบคุม
มลพิษ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต อำเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา และหมู่เกาะพี
พ ี ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จ ังหวัดกระบี ่ ด ังนั้น 
นโยบายการเฝ้าระวังและฟื ้นฟูพื ้นที ่ที ่ม ีปัญหามลพิษ
จำเป็นต้องเน้นการควบคุมและลดมลพิษ รวมทั ้งการ
ป้องกันมลพิษที่เกิดขึ ้นในอนาคต โดยการกำหนดแนว
ทางการควบคุม ลดและกำจัดมลพิษ เพื่อแก้ไขปัญหา
มลพิษได้อย่างรวดเร็ว การวางแผนการใช้ประโยชย์ที่ดินที่
ควบคุมกิจกรรมและป้องกันมลพิษ การเพิ่มมาตรการและ
บทลงโทษต่อผู้ที่ลักลอบปล่อยมลพิษ 

4.2.7  ด้านการพัฒนาพื้นที่พัฒนาพิเศษ 

เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันด้าน
เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว โดยสร้างโอกาสให้พื้นที่ท่ีมี
ศักยภาพเกิดการลงทุน การกระจายรายได้ การพัฒนาใน
พื้นที่ท่ีสำคัญ ดังนี ้

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

2. สนับสนุนการเชื่อมโยงของพื้นที่ตามแนว
พื้นที่เศรษฐกิจ เป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
โดยผ่านการเพิ่มขนาดของเศรษฐกิจจากการลงทุนข้าม
แดน พื้นที่ชายแดน และพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดย
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวกด้าน
การขนส่ง การพัฒนาศูนย์กระจายสินค้า เพื่อรองรับการ
ขนส่งในเส้นทางหลัก และกระจายสินค้าไปยังพ้ืนท่ีอื่น 

3. สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมในการ
พัฒนา เพื่อเป็นการส่งเสริมความสามารถของวิสาหกิจ
ชุมชนและภาคเอกชนในพ้ืนท่ี โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริม

การเร ียนรู ้ในภาคครัวเร ือนต่อการเปลี ่ยนแปลงเชิง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาแรงงานให้มี
ทักษะในการทำงานและทักษะที ่เกี ่ยวข้องกับงานและ
เศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้นในอนาคต 

4.2.8 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว  

 เป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับ
ทรัพยากรธรรมชาติในพื ้นที ่ เพื ่อความยั ่งยืนของการ
ท่องเที่ยวและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวให้เป็นกลุ่ม (Cluster) สร้างการเชื ่อมโยงการ
ท่องเที่ยวในแต่กลุ่ม ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมดำเนิน
กิจการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของชุมชน โดยมีการกำหนดนโยบาย ดังนี้  

1. การพ ัฒนาแหล ่ งท ่อง เท ี ่ ยวใน เมื อง
ศูนย์กลางรองและพื้นที่ที ่มีศักยภาพในการท่องเที่ยว 
สถานที่ท่องเที่ยวในภาคใต้มีหลายแห่งที่กระจายอยู่ในแต่
ละจังหวัด ซึ ่งยังขาดการพัฒนา สร้างมูลค่าและรายได้ 
และการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ ทำให้กิจกรรม
การท่องเที่ยวเกิดขึ้นกระจุกตัวอยู่เฉพาะเมืองที่เป็นเมือง
หลัก เช่น จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่างๆ ตามมา ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐาน
และสิ่งอำนวยความสะดวกไม่เพียงพอ ปัญหาความเสื่อม
โทรมของพื้นที่ ปัญหามลพิษ เป็นต้น ดังน้ันจึงควรส่งเสรมิ
ให้เกิดการท่องเที่ยวในพื้นที่อื่นๆ ที่มีศักยภาพตามบริบท
ของพื้นที่นั้น เพื่อให้เกิดการกระจายตัวของนักท่องเที่ยว
จากเมืองท่องเที่ยวหลักไปสู่เมืองท่องเที่ยวรอง ตลอดจน
การพัฒนาให้ตอบโจทย์กับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้าน
การท่องเที่ยว 

2. การส่งเสริมการท่องเที ่ยวให้เช ื ่อมโยง 
ในภูมิภาค ระหว่างภูมิภาค และระดับนานาชาติ โดย
การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างภาคใตแ้ละ
ภูมิภาคอื่นๆ ให้ด้วยระบบขนส่งสาธารณะที่หลากหลาย 
สะดวกสบาย ปลอดภัย และได้มาตรฐาน การพัฒนา
เส ้นทางบร ิเวณพื ้นที ่ชายแดนเพื ่อให ้เป ็นประตูการ
ท่องเที่ยวสู่ประเทศเพื่อนบา้น  

 
4.3 ข้อเสนอแนะสู่การปฏิบัติ 
4.3.1 การจัดตั ้งองค์กรบริหารและกำกับผัง
ภาค 

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

1) การบริหารราชการส่วนกลางประกอบด้วย 
สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง และกรม  

2) การบริหารราชการส่วนภูมิภาคประกอบด้วย 
จังหวัดและอำเภอ  

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
สังคมแห่งชาต ิ
 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) ขาดองค์กรประสานการพัฒนาพื้นที่ 

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

(2) บทบาทองค์กรปกครองท้องถิ่นในการ
พัฒนายังมีจำกัด 

(3) ขาดเอกภาพของการพิจารณาอนุญาต
การใช้ประโยชน์ท่ีดินในเขตผังเมืองรวมที่อยู่ในอำนาจของ
กฎหมาย 

2) แนวทางแก้ไข สามารถสรุปแนวทางแก้ไข 
ได้ดังนี้ 

(1) ให้มีองค์กรทำหน้าที่ด้านการพัฒนา
เชิงพื้นที่เพ่ือการประสานการพัฒนาท้ังระบบ 

(2) การประสาน สร ้างความส ัมพ ันธ์
ระหว่างองค์กรการบริหารทุกระดับให้เข้าไปสู่เป้าหมาย
ของการพัฒนาเดียวกัน 

(3) สร้างระบบกระบวนการวางแผน และ
การบริหารพัฒนาที่เชื่อมโยงจากบนสู่ล่าง และจากระดับ
ล่างสู่บนได้ด้วยรูปแบบคณะกรรมการ 

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

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

ปัญหาการประสานระหว่างหน่วยงานวางผัง
กับหน่วยงานปฏิบัต ิ
 สามารถสรปุประเด็นหลักๆ ได้ดังนี้ 

(1) หน่วยงานปฏิบัติไม่ได้มีส่วนร่วมในการจัดทำ
ผังพัฒนาแต่เริ่มต้น ทำให้ไม่สามารถกำหนดขอบเขตของ
แนวทางการพัฒนาท่ีอยู่ในอำนาจหน้าท่ีรับผิดชอบได้ 

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

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

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

ปัญหาขององค์กรท้องถิ่นต่อการจัดทำผังและ
การนำไปปฏิบัต ิ
 สามารถสรปุประเด็นหลักๆ ได้ดังนี้ 
 (1) ท้องถิ่นยังมีขอบเขตอำนาจหน้าที่จำกัด ไม่
สามารถกำหนดแผนงานโครงการตามความต้องการของ
ท้องถิ่นเองได้โดยตรง การกำหนดแผนงานโครงการพัฒนา
ยังคงต้องผ่านการเห็นชอบของจังหวัดและอนุมัติจาก
กระทรวงมหาดไทย  
 (2) รายได้ของท้องถิ่นมีน้อย ไม่เพียงพอต่อการ
ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ในลักษณะ องค์รวมตามแผน
แม่บทหรือแผนพัฒนาระยะปานกลาง 5 ปี ได้ครบตาม
โครงการที่กำหนดได้ 
 (3) 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) จัดตั้งองค์กรทำหน้าที ่ด้านการพัฒนาเชิง
พื้นที่ เพื่อการประสานการพัฒนาท้ังระบบ 
 
4.3.3 ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินการ
ระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

แนวทางของการจัดทำแผนพัฒนาในอนาคต 
ปัจจัยภายใน 

(1) วิสัยทัศน์ของการพัฒนาประเทศที่จะ
เน้นความเชื่อมโยงของการพัฒนาเชิงพื้นที่มากข้ึน 
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(2) เครื่องช้ีวัดผลสำเร็จทั้งในด้านคุณภาพ
และปริมาณให้ปรากฏเป็นรูปธรรมที่สามารถตรวจวัดได้ใน
ทุกระดับพื้นท่ีและชุมชน 

(3) จัดทำเป็นผังพัฒนาเชิงพื้นที่ เพื่อง่าย
ต่อการประเมินผล 

(4) การจัดสรรเงินงบประมาณการพัฒนา
ต้องสอดรับกับผังพัฒนาเชิงพื้นที่ทุกด้านอย่างเป็นระบบ 

(5) องค์กรปกครองท้องถิ่นจะมีบทบาท
หน้าท่ีในการพัฒนาพ้ืนท่ีท้องถิ่นมากขึ้น  
 ปัจจัยภายนอก 

(1) เขตการค้าและการลงทุนเสรีระหว่าง
ต่างประเทศ และการร่วมมือประสานการพัฒนาพื้นที่
เศรษฐกิจร่วมกันระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน 

(2) ความเป็นสากลของการจัดทำผังที่ใช้
พัฒนาเชิงพื้นที่จะเป็นเครื ่องมือในการตัดสินใจในการ
เลือกลงทุนในพื้นที่ของทุกประเทศทั่วโลกในประเทศไทย 
ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ไร้พรมแดน 

ข้อเสนอแนะการจัดทำผังพัฒนาในอนาคต 
(1) กำหนดนโยบายและมาตรการการ

พัฒนาของรัฐ เน้นการพัฒนาเชิงพื้นที่มากข้ึน 
(2) จัดทำและใช้ผังประเทศ เป็นผังพัฒนา

พื้นที่รวมเชิงรูปธรรมระดับประเทศ 
(3) จัดทำและใช้ผังประเทศและผังภาค 

เป็นเครื่องมือชี้นำการพัฒนาพื้นที่ร่วมกันกับผังเมืองรวม
จังหวัด ผังเมืองรวมอำเภอ ผังเมืองรวมเมืองและชุมชน 

(4) การจัดทำผังเมืองรวมระดับชุมชน 
เมือง อำเภอ และจังหวัด เพื่อเป็นฐานการรองรับการ
พัฒนาตามผังภาค และผังประเทศ 

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

(1) แนวนโยบาย และการปรับเปลี ่ยน
โครงสร้างระบบราชการ 

(2) การบริหารพัฒนาเชิงระบบ 
(3) เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้าร่วมกับ

ภาครัฐในการพัฒนา 
 ปัจจัยภายนอก 

(1) การเข้าร่วมลงทุนขององค์กรร่วมทุน
ระหว่างประเทศในรูปบรรษัทมหาชนข้ามชาติ 

(2) การร ่วมดำเนินการองค์กรพัฒนา
ระหว่างรัฐต่อรัฐประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาพื้นที่
เศรษฐกิจชายแดน 

ข้อดี ทำให้มีการระดมเงินทุนจากต่างประเทศ 
เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆ เกิดการสร้างงาน เกิดการ
เพิ่มมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตรและการประมง เป็น
ต้น ท้ังนี้ ขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาล 

ข้อเสีย หากไม่มีความรอบครอบและรัดกุมใน
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) องค์กรปกครองท้องถิ่น ท้องถิ่นจะมีบทบาท
ต่อการกำหนดแผนงานโครงการพัฒนาในท้องถิ่น หรือ
ร่วมกับท้องถิ่นอื่นๆ เพิ่มมากข้ึน 
 องค์กรหน่วยงานกับการนำผังประเทศไปสู่

การปฏิบัต ิ
องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการนำผัง

ภาคไปสู่การปฏิบัติ ประกอบไปด้วยองค์กรและหน่วยงาน
จากทุกภาคส่วนในสังคม โดยมีหน่วยงานจากส่วนราชการ
เป็นหน่วยงานหลักในการวางแผนนโยบายในด้านต่างๆ 
ได้แก่ แผนนโยบายด้านอุตสาหกรรม แผนนโยบายด้าน
เกษตรกรรม แผนนโยบายการท่องเที่ยว แผนนโยบายการ
คมนาคมและขนส่ง แผนนโยบายด้านพลังงาน แผน
นโยบายด้านการศึกษา แผนนโยบายด้านสาธารณสุข 
แผนนโยบายด้านการอนุร ักษ์และพัฒนาทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนนโยบายด้านการพัฒนา
เมืองและระบบชุมชน
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 การจัดต้ังองค์กรกลางประสานการวางผังและการนำไปปฏิบัติ 

โครงสรา้งคณะกรรมการจดัตั้งองค์กรกลางประสานงานการวางผังและการนำไปปฏิบัติ สามารถสรุปได้ดังนี ้
 

 
 

รูปที่ 4.3.3-1 โครงสร้างคณะกรรมการจัดตั้งองค์กรกลางประสานงานการวางผังและการนำไปปฏิบัติ 
 
  อำนาจหน้าท่ี 
 (1) พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทำผัง เพื่อ
นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบอนุมัติให้ใช้ผัง
ประเทศ 
 (2) เสนอนโยบายและแผนพัฒนาพื ้นท ี ่ต่อ
คณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 (3) อนุม ัต ิแผนงานหรือโครงการของหน่วย
ราชการที ่เกี ่ยวข้อง ตลอดจนกำหนดวงเงินรายจ่าย 
กำลังคน กำลังวัสดุ อุปกรณ์ และทรัพยากรการบริหาร 
รวมทั้งพิจารณากำหนดโครงการที่จะใช้กู้หรือขอความ
ช่วยเหลือจากต่างประเทศ 
 (4) พิจารณาปรึกษาหารือแก้ไขแผนงานหรือ
โครงการ ตลอดจนวงเง ินรายจ่ายของแผนงานและ
โครงการในการพัฒนาพ้ืนท่ี  
 (5) กำหนดวิธีดำเนินกิจการของหน่วยราชการที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้การพัฒนาพื้นที่ เป็นไปโดยเหมาะสม 
 (6) แต ่ งต ั ้ งประธานคณะกรรมการ  และ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการองค์การวิสาหกิจ
เพื่อการพัฒนาพ้ืนท่ี 
 

 (7) ให้ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการบริหาร
การผังเมืองภาคเสนอในการพัฒนาพื ้นที ่พิเศษ เพื่อการ
เศรษฐกิจ สังคม การท่องเที่ยว ที่อยู ่อาศัย การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ส ิ ่งแวดล้อมศิลปวัฒนธรรมแหล่ง
โบราณสถาน การพัฒนาเมืองใหม่และอื่นๆ ในระดับภาค
และจังหวัด เพื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรี 
 (8) ให้ความเห็นชอบในแผนงานโครงการพัฒนา
ขององค ์การว ิสาหก ิจ เพ ื ่อการพัฒนาพื ้นท ี ่  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 

ประธาน
กรรมการ 

รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ 

คณะกรรมการ 

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

- ผู้อำนวยการ  
  สำนักงบประมาณ 
- เลขาธิการคณะกรรมการ  
พัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาต ิ

เลขานุการ 
- อธิบดีกรมโยธาธิการ 
  และผังเมือง 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
- สำนักงานคณะกรรมการ 

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

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
- กายภาพ 
- เศรษฐกิจ สังคม 
- สังคม 
- สิ่งแวดล้อม 
- ผังเมือง 
- กฎหมาย 
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 (14) รายงานคณะร ั ฐมนตร ี เพ ื ่ อ เป ็นมติ
คณะรัฐมนตรีเพื่อดำเนินกิจการอื ่นใดที ่จำเป็นในการ
บริหารการพัฒนาให้ประสบความสำเร็จ 
 (15) ออกระเบียบ ประกาศ และคำสั ่ง เพื่อ
ปฏิบัติการตามระเบียบนี้ 
 (16) ควบคุม อำนวยการ ตรวจสอบ ติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาฯ  
 
4.3.4 การบริหารงบประมาณ 
 สำน ักงบประมาณกำหนดให ้ส ่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานรัฐ รายงานผลสัมฤทธิ์การ
ปฏิบ ัต ิงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 23 สิงหาคม 2559 เรื่อง มาตรการ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 เป็นรายเดือนรายไตรมาส โดยนำ
ผลสัมฤทธิ ์ตามเป้าหมายและตัวชี ้ว ัดของกระทรวง/
หน่วยงาน ไปใช้กำกับติดตามแผน/ผลการปฏิบัติงานและ
การใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งในภาพรวมสามารถเบิกจ่ายได้
ตามเป้าหมายที่มติคณะรัฐมนตรีกำหนด  
 

 การจัดสรรงบประมาณและประสทิธิภาพใน
การพัฒนาประเทศ 
 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายภาครัฐเพื่อการ
พัฒนาประเทศของไทยลดลงจากปีก่อน โดยในปี พ.ศ.
2560 ลดลงจากปี พ.ศ.2559 ประมาณ 56,000 ล้านบาท 
โดยรายจ่ายกระทรวงศึกษาธิการ ด้านการศึกษายังคง
ได้รับการจัดสรรในสัดส่วนท่ีสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับด้าน
อื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 18.8 ใน พ.ศ.2560 รองลงมาคือ งบ
ก ล า ง  ก ร ะ ท ร ว งม หา ด ไทย  ก ร ะ ท ร ว งกา รคลั ง 
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
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 และที ่แก้ไขเพิ ่มเติม 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 
โดยม ี เป ้ าหมายให ้องค ์ กรปกครองส ่ วนท ้ อ งถิ่ น 
เป ็นหน ่วยงานหล ักในการจ ัดบร ิการสาธารณะใน 
ระดับพื ้นที ่  (Area) และสอดคล้องกับข้อเสนอของ
คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ ่น รวมทั ้งสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้สามารถ
พึ ่งตนเองได้มากขึ ้น โดยจะมีการเสนอแก้ไขกฎหมาย
เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้ที่จัดเก็บเอง
เพิ่มขึ้น จึงเห็นควรจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ ่นในสัดส่วนร้อยละ 29.36 ของรายได้สุทธิของ
ร ัฐบาล (ไม ่รวมเง ินก ู ้ )  เป ็นจำนวน 687,891.6175  
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 
31,391.7384 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.8 โดยจัดสรร
เป็นเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 
246,091.6175 ล้านบาท 
 นอกจากน้ี ยังมีประเด็นเรื่องรายได้ภาษีที่ไม่เท่า
เทียมกัน เนื่องจากพ้ืนท่ีที่มีความเจริญมากอยู่แล้วมีรายได้
ภาษีท้องถิ่นมากกว่า จึงยิ่งสามารถนำมาพัฒนาพื้นที่ได้
มากกว่า ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นนความเหลื่อมล้ำของความ
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เจริญจะมีมากขึ้น รวมถึงปัญหาการใช้งบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่มักเน้นในเรื ่องการสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานมากเกินไป เช่น การสร้างถนนและสิ่ง
ปลูกสร้าง ทำให้ละเลยต่อการใช้จ่ายด้านสังคม การพัฒนา
คน และการจ ัดลำด ับการแก้ป ัญหาของท้องถ ิ ่นให้
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
การศึกษา สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม ศาสนาและวัฒนธรรม 
เป็นต้น 
 ข้อเสนอแนะแนวทางการจัดสรรงบประมาณ 
 ภาพรวมและแนวโน้มของการจัดสรรงบประมาณ 
นำไปสู ่ข ้อเสนอแนะเชิงนโยบายในเรื ่องการจัดสรร
งบประมาณเพื่อการพัฒนา ดังนี้ 

(1) ในพื้นที่ที่มีการค้าชายแดน ที่มีรายได้ภาษี
เพิ่มขึ้น จากกิจกรรมการค้าที่เพิ่มขึ้นให้นำรายได้ที่ได้เพิ่ม 
มาส่งเสริมการค้าและการท่องเที่ยวให้ขยายตัวมากขึ้น 
โดยให้เป็นการตัดสินใจของหน่วยงานบริหารในท้องถิ่น
เป็นหลัก 

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

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

(4) พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้เพียงพอ  
 การเงิน การคลัง และระบบงบประมาณกับ

การนำผังไปปฏิบัต ิ
 เพื ่อให ้การพัฒนาด้านการจัดการทางด้าน
การเงิน การคลังและงบประมาณมีประสิทธิภาพในระยะ
ยาวตามแนวทางที่วางไว้บรรลุวัตถุประสงค์ มีดังนี้ 

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

(2) มีเกณฑ์การวัดและประเมินผลสำเร็จ จาก
การใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงานตามกรอบอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

(3) ทบทวนและปรับปรุงรูปแบบและระบบ
การเงิน การคลัง และงบประมาณเป็นระยะ เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการนำผังไปใช้ และให้มีความ
ทันสมัยสอดคล้องกับเหตุการณ์โลกที ่เปลี ่ยนแปลง
ตลอดเวลา 

(4) จัดทำประมาณการณ์ทางเศรษฐกิจระยะ
ปานกลางงและระยะยาว ภายใต้ภาวะและปัจจัยเสี ่ยง
ต่างๆ พร้อมทั้งมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการประมาณการณ์
ในแต่ละช่วง เพื่อที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำกรอบ
การศึกษาทางเศรษฐกิจ และทิศทางการพัฒนามาบูรณา
การในการจัดสรรงบประมาณในอนาคตได้ 
 
4.3.5 การใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่  

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

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสงวนรักษา 
 อาทิ เช่น พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ  พ.ศ. 2561 

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ 
พ.ศ. 2507 พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558 
 
4.4 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 ควรมีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน
บนฐานข้อมูลเดียวกัน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างหรือความ
คลาดเคลื่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายละเอียดข้อมูลแผนที่ 
และแนวเขตรอยต่อ เช ่น รอยต่อพื ้นที ่ป ่า แนวเขต
ชายแดนต่อเนื่องประเทศเพื่อนบ้าน หรือพ้ืนท่ีขอบเขตริม
ฝั่งทะเล และเขตน่านน้ำ นโยบายการใช้แผนที่ประเภท
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เดี่ยวหรือฐานข้อมูลเดี่ยวเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลหรือแผน
ที่ตั้งต้นในการทำงาน (ฺBase Map) ในลักษณะของ One 
Map ซึ่งจะช่วยให้ข้อมูลที่เกิดขึ้นในด้านต่างๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ ่งในด้านกายภาพทับซ้อนกันได้ในมิติของขนาด
รูปร่างและความละเอียด 

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

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

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

(3) การบูรณาการในผังภาคระหว่างสาขา ทั้ง
ลำด ับการพัฒนาที ่สอดคล ้องก ับงบประมาณ และ
หน่วยงานท่ีต้องรับผิดชอบ ซึ่งบางครั้งมีความซ้ำซ้อน หรือ
บางครั้งเป็นหน่วยงานที ่ต้องรับผิดชอบเป็นหน่วยงาน
เดียวที่รับผิดชอบในหลายสาขา ซึ่งทำให้การบูรณาการ
เกิดรอยต่อที ่ไม ่สามารถนำไปปฏิบ ัต ิใช ้ได ้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ หรือช่วงเวลาที่เหมาะสมตามความต้องการ
ที่เกิดขึ้นจริง 

(4) การเพิ ่มเติมประเด็นการแก้ไขผังหรือ
นโยบายในด้านต่างๆ ระหว่างช่วงเวลา การปรับปรุง 
ผังภาคควรมีความยืดหยุ่นและสามารถให้รายละเอียด 
ที ่แตกต่างกัน โดยหากมีความจำเป็นเร่งด่วนเพิ ่มเข้า 
มาในพื ้นที ่ภาค ซึ ่งส่งผลให้เกิดการเปลี ่ยนแปลงจาก

เหตุการณ์นอกเหนือจากแผนที่วางไว้ในผังภาค เช่น 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 

การแก ้ ไขในประเด ็นย ่อย อาท ิ เ ช่น 
ประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม ปัญหาภัย
พิบัติ อุทกภัย ซึ ่งในปัจจุบันมีการเปลี ่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก
หร ือป ัญหาโลกร ้อนที ่ เป ็นท ี ่ทราบก ันด ีอย ู ่ท ั ่วโลก 
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ ส่งผลถึงการวางผังภาค
ในเชิงเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะประเด็นซึ่ งมี 
ความสำคัญในด้านของการจัดสรรงบประมาณ เช่น การ
ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม การเดินทางในรูปแบบต่างๆ 
สนามบ ิน สถาน ีรถไฟ ท ่า เร ือ ซ ึ ่ งล ้วนแล ้วแต ่ ใ ช้
งบประมาณในการปรับปรุงหรือริเริ่มโครงการค่อนข้างสูง 
การศึกษาซึ ่งเพิ ่มเติมขึ ้นในระหว่างระยะเวลาในการ
ประเมินและปรับปรุงผัง ซึ ่งเป็นมาจากผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมหรือธรรมชาติในระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว 
หากสามารถแก้ไขและปรับปรุงในรายละเอียดได้ จะช่วย
ลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นหลังจากเริ่มโครงการไปแล้ว หรือ
ทำให้โครงการต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นที่ยกตัวอย่าง ประสบ
ผลสัมฤทธิ์และมีประสิทธิภาพได้อย่างสูงสุดตามที่วาง
นโยบายไว้ต่อไป 

(5) การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผังภาค 
มีความสำคัญในขั้นตอนการวางผังและการนำไปใช้ทั้งใน
ส่วนของสาธารณชน หรือประชาชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมี
หน้าที่รับผิดชอบกับผลการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายที่
เกิดขึ้นจากทางภาคในทุกภาคส่วน โดยเน้นความเช่ือมโยง
ของผังภาคที่เกี ่ยวข้องกับผังนโยบายในระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ ซึ ่งสะท้อนมาสู่ผังภาค รวมทั้งผลที่จะ
เกิดขึ้นจากนโยบายที่ถูกกำหนดขึ้นในตัวของผังภาคเอง สู่
พื้นที่ทั้งในลักษณะของผังรายละเอียดหรือผังกฎหมายใน
ลำดับตามมา และโครงการหรือนโยบายที่จะเกิดขึ้นจาก
ความสอดคล้องของหน่วยงานผู้รับผิดชอบในพื้นที่ด้าน
ต่างๆ 
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(6) กระบวนการและวิธีการในการวางและ
จัดทำผังภาค เป็นที่เข้าใจและยอมรับทั้งจากหน่วยงานที่
เกี ่ยวข้อง ผู ้มีหน้าที่รับผิดชอบ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง
ภาคร ัฐและเอกชน รวมทั ้ งประชาชน ซ ึ ่ งจะทำให้
รายละเอียดของผังภาคที่เกิดขึ ้นต่อไปในอนาคตเป็นที่
ยอมรับได้ง่ายมากขึ้น และให้ความสำคัญต่อขั้นตอนการ
วางผังในทุกขั้นตอน 

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

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

โดยเฉพาะอย่างยิ ่งกระบวนการวางและ
จัดทำผังในลำดับอื่นๆ ซึ่งต้องอาศัยกรอบแนวคิดนโยบาย
และรายละเอียดด้านยุทธศาสตร์และการวางแผนต่างๆที่
ปรากฏอยู่ในผังภาค นำไปเป็นประเด็นหรือสาระสำคัญใน
การวางและจัดทำผังในรายละเอียดลำดับต่อๆไป เพื่อ
ไม่ให้เกิดความขัดแย้ง หรือเหลื ่อมล้ำหรือซ้อนทับใน
บทบาทหน้าที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทหน้าที่ในการ
ควบคุมหรือบังคับตามกฎหมายซึ่งจะทำให้ภาพรวมของ
การบังคับใช้ผังเมืองในระดับต่างๆที่ต่อเนื ่องกันจากผัง
ภาค มีประสิทธิภาพและมีความน่าเชื่อถือต่อประชาชน
และหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องต่อไป  

(8) แนวทางการประชาสัมพันธ์ถึงผลสัมฤทธิ์
ของทางภาคที่เกิดขึ้น เพื่อสะท้อนตอบต่อวัตถุประสงค์ใน
การวางและจัดทำผังภาคมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะ
ช่วยทำให้เกิดความเข้าใจถึงความสำเร็จหรือเง่ือนไขความ
จำเป็นในการวางและจัดทำผังภาคที่เกิดขึ้นมาแต่ในอดีต 

ทั้งด้านความสามารถในการแข่งขันของแต่
ละภาคภาคต่อประเด็นด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาสะพาน
เศรษฐกิจ หรือการเน้นความสำเร็จที่เกิดจากแนวนโยบาย
ที่วางไว้ในโครงการความร่วมมือด้านต่างๆของกรอบการ
พัฒนาซึ่งภาคนำมาใช้กำหนดนโยบายการพัฒนาพ้ืนท่ีให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยแสดงถึงประสิทธิภาพของการ
พัฒนาที่เกิดขึ้นผ่านกระบวนการการพัฒนาเมืองชนบท

และการใช้ประโยชน์ที ่ดินรวมถึงโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่ง
สอดคล้องกับการกำหนดนโยบายของผังภาคไปจนถึง
กรอบและแนวทางการพัฒนาในการวางผังเมืองในระดับ
กฎหมายหรือผังพื้นที ่ซึ ่งทำให้เกิดการพัฒนาในระดับ
อนุภาคระดับจังหวัดระดับเมืองระดับชุมชนและพื ้นที่
เฉพาะที่มีความสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่าง
เป็นรูปธรรม 

 
ผลต่างๆดังที ่ได้กล่าวมา หากถูกนำไป

ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้เกิดขึ ้นอย่างเป็นวง
กว้าง จะเป็นผลดีต่อการพัฒนาการวางและจัดทำผังภาค
ต่อไปในอนาคต ซึ ่งไม่เพียงแต่ตอบสนองนโยบายถึง
บทบาทของภาคต่อนโยบายระดับประเทศ แต่จะเป็น
นโยบายในระดับทั้งที ่สะท้อนลงสู่รายละเอียดในระดับ
กายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
ประชาชนในพ้ืนท่ี อย่างเป็นรูปธรรมจับต้องได้  

(9) การทบทวนกรณีศึกษาของต่างประเทศ 
นำความรู ้ท ี ่ได ้มาปรับใช้กับการวางผังภาค เป็นการ
ปรับปรุงผังภาคให้มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน โดย
ทำการศึกษากระบวนการวางผังภาค กฎหมายการวางผัง 
การนำผังไปสู่การปฏิบัติ การประเมิน และกระบวนการมี
ส่วนร่วม ซึ่งจะทำให้การวางผังภาคมีประสิทธิภาพมากขึ้น
และนำไปประยุกต ์ใช ้เป ็นข้อเสนอแนะสำหรับ การ
ปรับปรุงผังภาคต่อไป 

(10) การประชุมกลุ่มย่อยกับหน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
 




