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ก 

ค ำน ำ 
 
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้สนับสนุนให้ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด      

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ระยะ 20 ปี     
(พ.ศ.2560-2579)  มอบหมายให้สถาบันยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนา             
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นท่ีปรึกษาด าเนินงานโครงการ จัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 
และได้ด าเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในระยะเวลา 180 วัน โดยได้จัดท ารายงานการศึกษาฉบับ
สมบูรณ์ (Final Report) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
(พ.ศ.2560-2579) ซึ่งผ่านการรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วนในแต่ละจังหวัด ท้ังภาคราชการ เอกชน 
ประชาสังคม สถาบันการศึกษา และประชาชน ได้ให้ความเห็นต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่ม
จังหวัดฯ โดยคณะท่ีปรึกษาได้ด าเนินการอย่างครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อให้กลุ่มจังหวัดฯ มีแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) เป็นกรอบและทิศทางการพัฒนาไปสู่การ
ก าหนดกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติการประจ าปี
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ตามวัตถุประสงค์ต่อไป 

 
คณะท่ีปรึกษา 

                                                                                              ธันวาคม 2560 
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ข 

สำรบัญ 
  
ค ำน ำ ก 
สำรบัญ ข 
สำรบัญตำรำง ง 
สำรบัญรูปภำพ ซ 
บทที่ 1 บทน ำ  

1.1  หลักการและเหตุผล 1-1 
1.2  วัตถุประสงค์การด าเนินงาน 1-1 
1.3  ขอบเขตการด าเนินงาน 1-2 
1.4  ขอบเขตพื้นท่ี 1-3 
1.5  ระยะเวลาด าเนินการ 1-3 
1.6  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 1-3 
1.7  แผนการด าเนินงาน 1-4 
1.8  กรอบแนวคิด 1-10 

บทที่ 2 กำรรวบรวมและวิเครำะห์ทิศทำงกำรพัฒนำของประเทศไทย  
2.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 2-1 
2.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 2-4 
2.3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2-26 
2.4  ยุทธศาสตร์กระทรวง ยุทธศาสตร์กรม ยุทธศาสตร์รายสาขาท่ีเช่ือมโยง

จังหวัด กลุ่มจังหวัด ภาค ประเทศไทย และต่างประเทศ 
2-28 

2.5  การวิเคราะห์สถานะของประเทศไทย 2-46 
2.6  สถานการณ์และปัจจัยท่ีมีผลต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต 2-64 
2.7  แนวโน้มและความท้าทายในการพัฒนาประเทศในระยะกลางและระยะ

ยาว 
2-65 

2.8  ผังแนวความคิดการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี พ.ศ.2600 2-67 
บทที่  3 กำรรวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูลที่ เ ก่ียวข้องของกลุ่มจังหวัดภำค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง 1 
 

3.1  ข้อมูลสภาพท่ัวไปของกลุ่มจังหวัด 3-1 
3.2  การเมืองและการปกครอง 3-4 
3.3  สภาพเศรษฐกิจภาพรวม 3-5 
3.4  ด้านเกษตรกรรม 3-17 
3.5  ด้านอุตสาหกรรม 3-32 
3.6  ด้านการค้า 3-39 
3.7  ด้านการท่องเท่ียวและบริการ 3-44 
3.8  ด้านคมนาคมและโลจิสติกส์ 3-54 
3.9  ด้านสังคม 3-55 

 ข้อมูลด้านประชากรและชาติพันธุ์ 3-55 
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ค 

สำรบัญ 
  

 ข้อมูลด้านสาธารณสุข 3-70 
 ข้อมูลด้านการศึกษา 3-73 

3.10  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 3-75 
3.11  ด้านความมั่นคง 3-91 

บ ทที่  4  ก ำ ร วิ เ ค ร ำ ะห์ แ ล ะสั ง เ ค ร ำ ะห์ ข้ อ มู ล ขอ งกลุ่ ม จั ง ห วั ดภ ำ ค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง 1 

4-1 

4.1  ทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 4-1 
4.2  ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 4-7 
4.3  สถานการณ์และโอกาสในการพัฒนากลุ่มจังหวัด 4-18 
4.4  ศักยภาพของกลุ่มจังหวัดเพื่อต่อยอดการพัฒนา 4-38 
4.5  กลไกการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์/การพัฒนากลุ่มจังหวัด 4-39 

บทที่ 5 แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง 
1 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) 

5-1 

5.1  ภาพอนาคตของกลุ่มจังหวัด 5-1 
5.2  ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของกลุ่มจังหวัด 5-2 
5.3  วิสัยทัศน์ของกลุ่มจังหวัดระยะ 20 ป ี 5-2 
5.4  เป้าประสงค์รวม 5-3 
5.5  ประเด็นยุทธศาสตร์ 5-3 
5.6  ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ 5-4 
5.7  ความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ประเทศ โดยใช้ห่วงโซ่คุณค่า 5-9 
5.8  แผนท่ียุทธศาสตร์ (Strategy Map)  5-10 
5.9  ปัจจัยความส าเร็จของการพัฒนา (Key Success Factor: KSF) 5-10 

บทที่ 6 รำยละเอียดโครงกำรของแผนงำนของแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
           กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง 1 ระยะ 20 ปี  
           (พ.ศ. 2560–2579) 

6-1 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1: การพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ เพื่อส่งเสริมการค้า 
การลงทุน และการท่องเท่ียว ท้ังในและต่างประเทศ 

6-2 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2: ยกระดับนวัตกรรมสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรมแปรรูป 6-3 
ยุทธศาสตร์ ท่ี  3: ยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการ สู่

มาตรฐานสากล ด้วยนวัตกรรม 
6-4 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4: ยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างยั่งยืน 

6-5 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5: การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
แบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน 
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ง 

สำรบัญตำรำง 
 หน้ำ 
  
ตารางท่ี 2-1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ด้านการใช้จ่าย 2-46 
ตารางท่ี 2-2 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ด้านการผลิต 2-47 
ตารางท่ี 2-3 เงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ จ าแนกตามประเทศ 2-50 
ตารางท่ี 2-4 เงินลงทุนของไทยจากต่างประเทศ จ าแนกตามประเภทธุรกิจในประเทศ

ไทย 
2-50 

ตารางท่ี 3-1 ขนาดพื้นท่ีของจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 3-3 
ตารางท่ี 3-2 การใช้ประโยชน์ท่ีดินของกลุ่มจังหวัด ปี พ.ศ.2558 3-4 
ตารางท่ี 3-3 เขตการปกครองของกลุ่มจังหวัด 3-4 
ตารางท่ี 3-4 จุดผ่านแดนไทย–กัมพูชาท่ีติดต่อกับกลุ่มจังหวัด 3-5 
ตารางท่ี 3-5 ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด ณ ราคาประจ าปี ในปี พ.ศ.2556-2558 3-6 
ตารางท่ี 3-6 พื้นท่ีการเกษตรของกลุ่มจังหวัด ปี พ.ศ.2558 3-18 
ตารางท่ี 3-7 พื้นท่ีเพาะปลูกและผลผลิตสินค้าเกษตรของกลุ่มจังหวัด ปี พ.ศ.2558 3-19 
ตารางท่ี 3-8 พื้นท่ีเพาะปลูกผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ของข้าวในแต่ละจังหวัดของ

กลุ่มจังหวัด ปี พ.ศ.2557-2559 
3-19 

ตารางท่ี 3-9 ข้อมูลข้าวหอมมะลิของกลุ่มจังหวัด 3-20 
ตารางท่ี 3-10 ข้อมูลข้าวท่ัวไปไม่รวมข้าวหอมมะลิของกลุ่มจังหวัด 3-20 
ตารางท่ี 3-11 พื้นท่ีเพาะปลูกผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ของอ้อยโรงงานในแต่ละจังหวัด

ของกลุ่มจังหวัด ปี พ.ศ.2557-2559 
3-21 

ตารางท่ี 3-12 ข้อมูลอ้อยโรงงานของกลุ่มจังหวัด 3-21 
ตารางท่ี 3-13 พื้นท่ีเพาะปลูกผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ของมันส าปะหลังในแต่ละ

จังหวัดของกลุ่มจังหวัด ปี พ.ศ.2557-2559 
3-22 

ตารางท่ี 3-14 ข้อมูลมันส าปะหลังของกลุ่มจังหวัด 3-22 
ตารางท่ี 3-15 พื้นท่ีเพาะปลูกผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ของยางพาราในแต่ละจังหวัด

ของกลุ่มจังหวัด ปี พ.ศ.2556-2558 
3-23 

ตารางท่ี 3-16 ข้อมูลยางพาราของกลุ่มจังหวัด 3-23 
ตารางท่ี 3-17 จ านวนและปริมาณการผลิตโคเนื้อของกลุ่มจังหวัด 3-25 
ตารางท่ี 3-18 ข้อมูลโคเนื้อของกลุ่มจังหวัด 3-26 
ตารางท่ี 3-19 จ านวนและปริมาณการผลิตโคนมของกลุ่มจังหวัด 3-26 
ตารางท่ี 3-20 ข้อมูลโคนมของกลุ่มจังหวัด 3-27 
ตารางท่ี 3-21 จ านวนและปริมาณการผลิตกระบือของกลุ่มจังหวัด 3-27 
ตารางท่ี 3-22 ข้อมูลกระบือของกลุ่มจังหวัด 3-28 
ตารางท่ี 3-23 จ านวนและปริมาณการผลิตสุกรของกลุ่มจังหวัด 3-28 
ตารางท่ี 3-24 จ านวนและปริมาณการผลิตไก่เนื้อของกลุ่มจังหวัด 3-29 
ตารางท่ี 3-25 ข้อมูลไก่เนื้อของกลุ่มจังหวัด 3-29 
ตารางท่ี 3-26 จ านวนและปริมาณการผลิตไก่ไข่ของกลุ่มจังหวัด 3-30 
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 โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพฒันากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579)  

จ 

สำรบัญตำรำง 
 หน้ำ 
  
ตารางท่ี 3-27 ข้อมูลไก่ไข่ของกลุ่มจังหวัด 3-30 
ตารางท่ี 3-28 ข้อมูลพื้นท่ีปลูกหม่อนเล้ียงไหมและรายได้จากเส้นไหมของกลุ่มจังหวัด 3-31 
ตารางท่ี 3-29 ข้อมูลค่าจากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของกลุ่มจังหวัด 3-31 
ตารางท่ี 3-30 ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดท่ีได้รับดวงตรานกยูงพระราชทาน 3-31 
ตารางท่ี 3-31 จ านวนโรงงานและมูลค่าการลงทุนของโรงงานอุตสาหกรรมในกลุ่ม

จังหวัด 
3-35 

ตารางท่ี 3-32 ผลการคัดสรรสุดยอดหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจังหวัด ปี พ.ศ.
2559 

3-36 

ตารางท่ี 3-33 ข้อมูลผลิตภัณฑ์ OTOP ท่ีส าคัญของกลุ่มจังหวัด 3-36 
ตารางท่ี 3-34 ผลิตภัณฑ์ OTOP ท่ีมีการส่งออกไปยัง ต่างประเทศของ จังหวั ด

นครราชสีมา 
3-37 

ตารางท่ี 3-35 ผลิตภัณฑ์ OTOP ท่ีมีการส่งออกไปยังต่างประเทศของจังหวัดชัยภูมิ 3-37 
ตารางท่ี 3-36 ผลิตภัณฑ์ OTOP ท่ีมีการส่งออกไปยังต่างประเทศของจังหวัดบุรีรัมย์ 3-38 
ตารางท่ี 3-37 ผลิตภัณฑ์ OTOP ท่ีมีการส่งออกไปยังต่างประเทศของจังหวัดสุรินทร์ 3-38 
ตารางท่ี 3-38 ผลิตภาพแรงงานของกลุ่มจังหวัด (บาทต่อคนต่อปี) รายจังหวัด 3-39 
ตารางท่ี 3-39 จ านวนผู้ประกอบการ SMEs ของกลุ่มจังหวัด 3-41 
ตารางท่ี 3-40 มูลค่าการส่งออก-น าเข้า ดุลการค้า และมูลค่าการค้ารวมของด่านช่อง

สายตะกู จังหวัดบุรีรัมย์ ปี พ.ศ.2556-2559 
3-42 

ตารางท่ี 3-41 มูลค่าการส่งออก-น าเข้า ดุลการค้า และมูลค่าการค้ารวมของด่านช่อง
จอม จังหวัดสุรินทร์ ปี พ.ศ.2556-2559 

3-44 

ตารางท่ี 3-42 แหล่งท่องเท่ียวภายในพื้นท่ีกลุ่มจังหวัด 3-44 
ตารางท่ี 3-43 จ านวนแหล่งท่องเท่ียวของเส้นทางอารยธรรมขอมในพื้นท่ีนครชัย

บุรินทร์ (รายจังหวัด) 
3-44 

ตารางท่ี 3-44 ข้อมูลงานเทศกาลประจ าปีของจังหวัดหรืองานท่ีมีส่วนส าคัญในการ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวจังหวัด 

3-46 

ตารางท่ี 3-45 จ านวนนักท่องเท่ียวคนไทยและคนต่างประเทศของกลุ่มจังหวัด 3-50 
ตารางท่ี 3-46 จ านวนนักท่องเท่ียว รายได้จากการท่องเท่ียว และค่าใช้จ่ายเฉล่ียของ

กลุ่มจังหวัด 
3-51 

ตารางท่ี 3-47 รายได้จากการท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวัด (ล้านบาท) 3-52 
ตารางท่ี 3-48 จ านวนห้องพักของกลุ่มจังหวัด 3-53 
ตารางท่ี 3-49 เครือข่ายผู้ประกอบการท่องเท่ียวในกลุ่มจังหวัด ในปี พ.ศ.2558 3-54 
ตารางท่ี 3-50 จ านวนประชากรของแต่ละจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 3-58 
ตารางท่ี 3-51 จ านวนการเกิด การตาย การย้ายเข้า และการย้ายออกของกลุ่มจังหวัด 3-59 
ตารางท่ี 3-52 สถานภาพแรงงาน และอัตราการว่างงานของกลุ่มจังหวัด 3-62 
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 โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพฒันากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579)  

ฉ 

สำรบัญตำรำง 
 หน้ำ 
  
ตารางท่ี 3-53 สถานภาพแรงงาน และอัตราการว่างงานของแต่ละจังหวัดในกลุ่ม

จังหวัด 
3-62 

ตารางท่ี 3-54 อัตราการพึ่งพิงของกลุ่มจังหวัด (ร้อยละ) 3-63 
ตารางท่ี 3-55 อัตราวัยแรงงานต่อผู้สูงอายุ 1 คน (คน) 3-64 
ตารางท่ี 3-56 รายได้เฉล่ียต่อครัวเรือน รายจ่ายเฉล่ียต่อครัวเรือน และหนี้สินเฉล่ียต่อ

ครัวเรือนของกลุ่มจังหวัดในปี พ.ศ.2558 
3-65 

ตารางท่ี 3-57 รายได้เฉล่ียต่อครัวเรือนต่อเดือน และอัตราการเปล่ียนแปลงของรายได้
เฉล่ียของกลุ่มจังหวัด 

3-65 

ตารางท่ี 3-58 รายได้เฉล่ียต่อครัวเรือนต่อเดือนของกลุ่มจังหวัด จ าแนกตามประเภท
อาชีพ 

3-66 

ตารางท่ี 3-59 ค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อครัวเรือนต่อเดือนของกลุ่มจังหวัด จ าแนกตาม
ประเภทอาชีพ 

3-66 

ตารางท่ี 3-60 ค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อครัวเรือนต่อเดือนของกลุ่มจังหวัด 3-66 
ตารางท่ี 3-61 หนี้สินเฉล่ียต่อครัวเรือนต่อปีของกลุ่มจังหวัด 3-67 
ตารางท่ี 3-62 หนี้สินเฉล่ียต่อครัวเรือนต่อปีของกลุ่มจังหวัด 3-67 
ตารางท่ี 3-63 ร้อยละของค่าใช้จ่ายต่อรายได้ของกลุ่มจังหวัด 3-68 
ตารางท่ี 3-64 จ านวนคนจนของกลุ่มจังหวัด (พันคน) 3-68 
ตารางท่ี 3-65 สัดส่วนคนจน จ านวนคนจน และจ านวนประชากรของกลุ่มจังหวัด 3-70 
ตารางท่ี 3-66 จ านวนแพทย์ของกลุ่มจังหวัด (คน) 3-71 
ตารางท่ี 3-67 จ านวนผู้ป่วยของกลุ่มจังหวัด (คน) 3-71 
ตารางท่ี 3-68 จ านวนเตียงผู้ป่วยของกลุ่มจังหวัด (เตียง) 3-72 
ตารางท่ี 3-69 เปรียบเทียบสถานพยาบาล แพทย์ เตียงผู้ป่วย และผู้ป่วยของกลุ่ม

จังหวัด 
3-72 

ตารางท่ี 3-70 จ านวนประชากรต่อแพทย์ 1 คนของกลุ่มจังหวัด 3-73 
ตารางท่ี 3-71 จ านวนโรงเรียน จ านวนครู จ านวนนักเรียน และอัตราส่วนนักเรียนต่อ

ครูของกลุ่มจังหวัด 
3-73 

ตารางท่ี 3-72 จ านวนอาชีวศึกษา จ านวนอาจารย์ และจ านวนนักศึกษาของกลุ่ม
จังหวัด 

3-74 

ตารางท่ี 3-73 สถาบันอุดมศึกษาอาจารย์ และนักศึกษาของกลุ่มจังหวัด 3-74 
ตารางท่ี 3-74 รายช่ือสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาในกลุ่มจังหวัด 3-74 
ตารางท่ี 3-75 ข้อมูลเนื้อที่ป่าไม้ของกลุ่มจังหวัด ปี พ.ศ. 2557 3-75 
ตารางท่ี 3-76 ข้อมูลปริมาณความจุท่ีเก็บกักน้ าของอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ในพื้นท่ีกลุ่ม

จังหวัด 
3-76 

ตารางท่ี 3-77 ประเภทแหล่งน้ าในกลุ่มจังหวัด (แห่ง) 3-76 
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ช 

สำรบัญตำรำง 
 หน้ำ 
  
ตารางท่ี 3-78 ปริมาณน้ าท่ีเก็บเฉล่ียท้ังปีของประเภทแหล่งน้ าของกลุ่มจังหวัด (ล้าน

ลูกบาศก์เมตร) 
3-77 

ตารางท่ี 3-79 พื้นท่ีทรัพยากรดินของกลุ่มจังหวัด 3-78 
ตารางท่ี 3-80 สถิตการเกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่มในพื้นท่ีกลุ่มจังหวัด 3-78 
ตารางท่ี 3-81 สถิติเกิดภัยแล้งในพื้นท่ีกลุ่มจังหวัด 3-79 
ตารางท่ี 3-82 สถิติการเกิดวาตภัยในพื้นท่ีกลุ่มจังหวัด 3-79 
ตารางท่ี 3-83 สถิติการเกิดอัคคีภัยในพื้นท่ีกลุ่มจังหวัด 3-80 
ตารางท่ี 3-84 ปริมาณขยะมูลฝอยและสัดส่วนเทียบกับภาคของกลุ่มจังหวัด 3-81 
ตารางท่ี 3-85 ปริมาณขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลและสัดส่วนเทียบกับภาคของกลุ่ม

จังหวัด 
3-82 

ตารางท่ี 3-86 ปริมาณขยะมูลฝอยนอกเขตเทศบาลและสัดส่วนเทียบกับภาคของกลุ่ม
จังหวัด 

3-83 

ตารางท่ี 3-87 คุณภาพน้ าผิวดินแยกรายจังหวัด 3-83 
ตารางท่ี 3-88 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแยกรายจังหวัด 3-83 
ตารางท่ี 3-89 สัดส่วนก๊าซเรือนกระจกต่อ GPP แยกรายจังหวัด 3-84 
ตารางท่ี 3-90 สถิติการประปาของกลุ่มจังหวัด 3-85 
ตารางท่ี 3-91 แหล่งผลิตไฟฟ้าในกลุ่มจังหวัด 3-85 
ตารางท่ี 3-92 แหล่งผลิตไฟฟ้าในกลุ่มจังหวัด 3-86 
ตารางท่ี 3-93 จ านวนผู้ใช้ไฟฟ้าของกลุ่มจังหวัด 3-86 
ตารางท่ี 3-94 การจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าของกลุ่มจังหวัด 3-86 
ตารางท่ี 3-95 ปริมาณน้ าฝนของกลุ่มจังหวัด 3-87 
ตารางท่ี 3-96 จ านวนวันท่ีฝนตกของกลุ่มจังหวัด 3-88 
ตารางท่ี 3-97 จ านวนการใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือของกลุ่ม

จังหวัดปี พ.ศ. 2556-2558 
3-88 

ตารางท่ี 3-98 จ านวนผู้ใช้คอมพิวเตอร์ของกลุ่มจังหวัด 3-89 
ตารางท่ี 3-99 จ านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตของกลุ่มจังหวัด 3-90 
ตารางท่ี 3-100 จ านวนผู้ใช้โทรศัพท์มือถือของกลุ่มจังหวัด 3-90 
ตารางท่ี 3-101 สถิติการรับแจ้งและจับกุมกลุ่มคดีอาญาท่ีน่าสนใจ 3-91 
ตารางท่ี 3-102 สถิติการรับแจ้งและจับกุมกลุ่มคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ 3-92 
ตารางท่ี 3-103 สถิติการจับกุมคดียาเสพติด 3-92 
ตารางท่ี 3-104 สถิติการประเภทยาเสพติดท่ีจับกุม 3-93 
ตารางท่ี 6-1 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ เพื่อส่งเสริม

การค้า การลงทุน และการท่องเท่ียว ท้ังในและต่างประเทศ 
 

ตารางท่ี 6-2 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยกระดับนวัตกรรมสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรมแปร
รูป 
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ซ 

สำรบัญตำรำง 
 หน้ำ 
  
ตารางท่ี 6-3 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการสู่

มาตรฐานสากล ด้วยนวัตกรรม 
 

ตารางท่ี 6-4 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างยั่งยืน 

 

ตารางท่ี 6-5 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
แบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน 
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 โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพฒันากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579)  

ฌ 

 สำรบัญภำพ 
  หน้ำ 
   
ภาพท่ี 1-1       ทิศทางการพัฒนาด้านสังคม ส่ิงแวดล้อม สาธารณสุข 1-5 
ภาพท่ี 1-2       ทิศทางการพัฒนาด้านการพัฒนาเมือง 1-5 
ภาพท่ี 1-3       สัมภาษณ์หอการค้า จังหวัดชัยภูมิ               1-6 
ภาพท่ี 1-4       สัมภาษณ์รองผู้ว่าราชการจังหวัด นครราชสีมา 1-6 
ภาพท่ี 1-5       สัมภาษณ์สภาอุตสาหกรรม จังหวัดนครราชสีมา   1-6 
ภาพท่ี 1-6       สัมภาษณ์หอการค้า จังหวัดนครราชสีมา 1-6 
ภาพท่ี 1-7       สัมภาษณ์ท่องเท่ียวและกีฬา จังหวัดบุรีรัมย์        1-6 
ภาพท่ี 1-8       สัมภาษณ์หอการค้า จังหวัดบุรีรัมย์ 1-6 
ภาพท่ี 1-9       สัมภาษณ์ผู้ว่าราชการ จังหวัดสุรินทร์                 1-6 
ภาพท่ี 1-10       สัมภาษณ์พาณิชย์ จังหวัดสุรินทร์ 1-6 
ภาพท่ี 1-11       ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจังหวัดชัยภูมิ 1-7 
ภาพท่ี 1-12       ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจังหวัดนครราชสีมา 1-7 
ภาพท่ี 1-13       ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจังหวัดบุรีรัมย์ 1-7 
ภาพท่ี 1-14       ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจังหวัดสุรินทร์ 1-7 
ภาพท่ี 1-15       ประชุมรับฟังร่างแผนฯ จังหวัดสุรินทร์       1-8 
ภาพท่ี 1-16       ประชุมรับฟังร่างแผนฯ จังหวัดบุรีรัมย์ 1-8 
ภาพท่ี 1-17       ประชุมรับฟังร่างแผนฯ จังหวัดนครราชสีมา 1-8 
ภาพท่ี 1-18       ประชุมรับฟังร่างแผนฯ จังหวัดชัยภูมิ 1-8 
ภาพท่ี 1-19       ประชุมน าเสนอร่างแผนฯ กลุ่มจังหวัด 1-9 
ภาพท่ี 1-20       ประชุมน าเสนอร่างแผนฯ กลุ่มจังหวัด 1-9 
ภาพท่ี 1-21      กรอบแนวคิด 1-10 
ภาพท่ี 2-1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ด้าน ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 2-2 
ภาพท่ี 2-2 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ชาติกับแผนในระดับต่าง ๆ 2-4 
ภาพท่ี 2-3 โมเดลประเทศไทย 1.0-4.0 2-6 
ภาพท่ี 2-4 ความเช่ือมโยงระหว่าง (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กับแผนพัฒนาฯ  

ฉบับท่ี 12 
2-9 

ภาพท่ี 2-5 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 2-9 
ภาพท่ี 2-6 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมล้ าในสังคม 2-11 
ภาพท่ี 2-7 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่าง

ยั่งยืน 
2-12 

ภาพท่ี 2-8 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน 

2-15 

ภาพท่ี 2-9 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนา
ประเทศสู่ความมั่งค่ัง และยั่งยืน 

2-16 
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  หน้ำ 
ภาพท่ี 2-10 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต

ประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
2-18 

ภาพท่ี 2-11 ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 2-19 
ภาพท่ี 2-12 ยุทธศาสตร์ท่ี 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 2-21 
ภาพท่ี 2-13 ยุทธศาสตร์ท่ี 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ 2-23 
ภาพท่ี 2-14 ยุทธศาสตร์ท่ี 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 2-24 
ภาพท่ี 2-15 การขับเคล่ือนกระทรวงมหาดไทย ระยะ 20 ปี 2-28 
ภาพท่ี 2-16 ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 2-30 
ภาพท่ี 2-17 อุตสาหกรรมกลุ่ม First S-Curve และ New S-Curve  2-32 
ภาพท่ี 2-18 เป้าหมายกระทรวงอุตสาหกรรม ระยะ 20 ปี 2-35 
ภาพท่ี 2-19 กรอบแนวคิดแผนการศึกษาแห่งชาติ 2-38 
ภาพท่ี 2-20 แผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข 4 ระยะ   2-42 
ภาพท่ี 2-21 เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 17 ด้าน 2-45 
ภาพท่ี 2-22 ส่วนแบ่งตลาดของประเทศคู่แข่งไทยในภูมิภาค ASIA Pacific 2-55 
ภาพท่ี 2-23 การส่งออกของไทยไปตลาดหลัก 2-58 
ภาพท่ี 2-24 สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ณ ราคา

ประจ าปี 2550–2558 
2-59 

ภาพท่ี 2-25 ตารางเปรียบเทียบดัชนีความสามารถด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทย 2-59 
ภาพท่ี 2-26 GNI per Capita ของไทยเป้าหมายเข้าสู่ประเทศรายได้สูง 2-65 
ภาพท่ี 2-27 ระยะการเป็นประเทศมีรายได้สูงของประเทศไทย 2-66 
ภาพท่ี 2-28 แผนท่ีผังนโยบายการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี พ.ศ.2600 3-68 
ภาพท่ี 2-29 ผังนโยบายด้านอุตสาหกรรม 3-69 
ภาพท่ี 2-30 ผังนโยบายด้านเกษตรกรรม 3-70 
ภาพท่ี 2-31 ผังนโยบายด้านการท่องเท่ียว 3-71 
ภาพท่ี 2-32 ผังนโยบายด้านสาธารณสุข 3-72 
ภาพท่ี 2-33 ผังนโยบายด้านคมนาคมขนส่ง 3-74 
ภาพท่ี 2-34 ผังนโยบายด้านการบริหารจัดการน้ า 3-75 
ภาพท่ี 2-35 ทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 3-76 
ภาพท่ี 2-36 จุดยืนของกลุ่มจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3-76 
ภาพท่ี 2-37 เขตพัฒนาการท่องเท่ียว 3-77 
ภาพท่ี 2-38 แนวทางพัฒนาการท่องเท่ียวเขตพัฒนาการท่องเท่ียวอารยธรรมอีสานใต้ 3-77 
ภาพท่ี 3-1 การใช้ประโยชน์ท่ีดินของกลุ่มจังหวัด ปี พ.ศ.2558 3-3 
ภาพท่ี 3-2 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัด จ าแนกตาม จังหวัด ปี พ.ศ. 2558  3-5 
ภาพท่ี 3-3 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัด จ าแนกตามการผลิต ปี พ.ศ. 2558 3-6 
ภาพท่ี 3-4 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของแต่ละกลุ่มจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 3-7 
ภาพท่ี 3-5 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของแต่ละกลุ่มจังหวัด จ าแนกตามภาคการผลิต 3-7 
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ภาพท่ี 3-6   ผลิตภัณฑ์มวลรวมของแต่ละกลุ่มจังหวัดในกลุ่มจังหวัด ภาคการเกษตร      3-8 
ภาพท่ี 3-7 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของแต่ละกลุ่มจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคอุตสาหกรรม 3-8 
ภาพท่ี 3-8 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดในกลุ่มจังหวัด ภาคการค้า                           3-9 
ภาพท่ี 3-9 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคบริการ 3-9 
ภาพท่ี 3-10 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดในกลุ่มจังหวัด สาขาอุตสาหกรรม              3-10 
ภาพท่ี 3-11 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดในกลุ่มจังหวัดสาขาเกษตรกร               3-10 
ภาพท่ี 3-12 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดในกลุ่มจังหวัด สาขาการศึกษา            3-11 
ภาพท่ี 3-13 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดในกลุ่มจังหวัดสาขาการขายส่ง ขายปลีก     3-11 
ภาพท่ี 3-14 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดในกลุ่มจังหวัด สาขาตัวกลางทางการเงิน           3-12 
ภาพท่ี 3-15 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดในกลุ่มจังหวัดสาขาการบริหารราชการ          3-12 
ภาพท่ี 3-16 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดในกลุ่มจังหวัดสาขาการก่อสร้าง           3-13 
ภาพท่ี 3-17 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของ จังหวัดในก ลุ่มจังหวัดสาขาบริการด้าน

อสังหาริมทรัพย์      
3-13 

ภาพท่ี 3-18 อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด ในกลุ่มจังหวัด       3-14 
ภาพท่ี 3-19 อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัด 3-14 
ภาพท่ี 3-20 อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด ภาคการเกษตร 3-15 
ภาพท่ี 3-21 อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดภาคอุตสาหกรรม 3-15 
ภาพท่ี 3-22 อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด ภาคการค้า  3-16 
ภาพท่ี 3-23 อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดภาคการบริการ 3-16 
ภาพท่ี 3-24 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดในกลุ่มจังหวัดต่อคนต่อปี 3-17 
ภาพท่ี 3-25 ร้อยละของพื้นท่ีเกษตรกรรมต่อพื้นท่ีจังหวัด               3-17 
ภาพท่ี 3-26 ร้อยละของพื้นท่ีเกษตรกรรมจังหวัดต่อพื้นท่ีเกษตรกรรมกลุ่มจังหวัด               3-18 
ภาพท่ี 3-27 สัดส่วนจ านวนสัตว์เศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดปี พ.ศ. 2558      3-24 
ภาพท่ี 3-28 สัดส่วนปริมาณการผลิตของสัตว์เศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด ปี พ.ศ. 2558 3-24 
ภาพท่ี 3-29 มูลค่ารวมของสัตว์เศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด 3-25 
ภาพท่ี 3-30 จ านวนโรงงานของอุตสาหกรรมของกลุ่มจังหวัด   3-33 
ภาพท่ี 3-31 สัดส่วนจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมของกลุ่มจังหวัด ปี พ.ศ. 2559 3-33 
ภาพท่ี 3-32 เงินลงทุนของโรงงานของอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัด            3-34 
ภาพท่ี 3-33 สัดส่วนเงินลงทุนของโรงงานของอุตสาหกรรมของกลุ่มจังหวัด ปี พ.ศ. 

2559 
3-34 

ภาพท่ี 3-34 สัดส่วนจ านวนธุรกิจ SMEs ของกลุ่มจังหวัดจ าแนกตามจังหวัด ปี พ.ศ. 
2558  

3-39 

ภาพท่ี 3-35 สัดส่วนจ านวนธุรกิจ SMEs ของกลุ่มจังหวัด จ าแนกตามภาคการผลิต ปี 
พ.ศ. 2558             

3-40 

ภาพท่ี 3-36 สัดส่วนจ านวนธุรกิจ SMEs ของกลุ่มจังหวัด ภาคการเกษตร ปี พ.ศ. 
2558           
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  หน้ำ 
ภาพท่ี 3-37 สัดส่วนจ านวนธุรกิจ SMEs ของกลุ่มจังหวัด ภาคอุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 

2558                                     
3-40 

ภาพท่ี 3-38 สัดส่วนจ านวนธุรกิจ SMEs ของกลุ่มจังหวัด ภาคการค้า ปี พ.ศ. 2558                3-41 

ภาพท่ี 3-39 สัดส่วนจ านวนธุรกิจ SMEs ของกลุ่มจังหวัดภาคบริการ ปี พ.ศ. 2558 3-41 

ภาพท่ี 3-40 มูลค่าการส่งออก-น าเข้าท่ีผ่านด่านช่องจอม จังหวัดสุรินทร์ 3-43 
ภาพท่ี 3-41 สัดส่วนนักท่องเท่ียวที่มาเท่ียวในกลุ่มจังหวัด  ปี พ.ศ. 2558              3-48 
ภาพท่ี 3-42 สัดส่วนนักท่องเท่ียวที่มาเท่ียวในกลุ่มจังหวัดปี พ.ศ. 2558 3-49 
ภาพท่ี 3-43 สัดส่วนนักท่องเท่ียวคนไทยท่ีมาเท่ียวในกลุ่มจังหวัด ปี พ.ศ. 2558      3-49 
ภาพท่ี 3-44 สัดส่วนนักท่องเท่ียวคนต่างประเทศท่ีมาเท่ียวในกลุ่มจังหวัด ปี พ.ศ. 

2558 
3-50 

ภาพท่ี 3-45 รายได้จากการมท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวัด 3-51 
ภาพท่ี 3-46 สัดส่วนนักท่องเท่ียวที่มาเท่ียวในกลุ่มจังหวัด ปี พ.ศ. 2558                3-52 
ภาพท่ี 3-47 รายได้จากการท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวัดปี พ.ศ. 2558 3-52 
ภาพท่ี 3-48 ค่าใช้จ่ายเฉล่ียนักท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวัด            3-53 
ภาพท่ี 3-49 ระยะเวลาพ านักเฉล่ียของนักท่องเท่ียวในกลุ่มจังหวัด 3-53 
ภาพท่ี 3-50 ประชากรของกลุ่มจังหวัด                3-57 
ภาพท่ี 3-51 อัตราการเปล่ียนแปลงประชากรของกลุ่มจังหวัด 3-58 
ภาพท่ี 3-52 สัดส่วนประชากรของกลุ่มจังหวัด ปี พ.ศ. 2559 3-58 
ภาพท่ี 3-53 โครงสร้างประชากรของประเทศ พ.ศ. 2549               3-59 
ภาพท่ี 3-54 โครงสร้างประชากรของประเทศ พ.ศ. 2559   3-60 
ภาพท่ี 3-55 โครงสร้างประชากรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2549   3-60 
ภาพท่ี 3-56 โครงสร้างประชากรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือพ.ศ. 2559 3-60 
ภาพท่ี 3-57 โครงสร้างประชากรของกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2549            3-61 
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1-1 

บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 หลักกำรและเหตุผล 

ตามที่รัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
(พ.ศ. 2560-2579) เป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า “ประเทศมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” และมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 เรื่อง แผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงาน ระยะ 20 ปี     
(พ.ศ. 2560-2579) เห็นชอบให้ทุกส่วนราชการจัดท าแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงานระยะ 20 ปี 
(พ.ศ.2560-2579) โดยให้ก าหนดรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการ และผลที่จะได้รับในแต่
ละระยะ บูรณาการการท างานและงบประมาณร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และค านึงถึงความ
เชื่อมโยงในระดับภูมิภาค จังหวัด และท้องถิ่น โดยประเมินและทบทวนแผนงานทุก ๆ 5 ปี  

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยจึงได้ก าหนดแนวทางสนับสนุนให้กลุ่มจังหวัดเป็นหน่วย
จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ระยะ 20 ปี ที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแนวทางการ
พัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดในระยะยาว      
(พ.ศ.2560–2579) โดยอาศัยกลไกการขับเคลื่อนผ่านแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ดังนั้น    

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 จึงได้จัดให้มีโครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์          
การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 20 ปี โดยบูรณาการการมีส่วนร่วม
ตามแนวทางประชารัฐ  (Synergy)  ระหว่ างภาครัฐ  ภาคเอกชน ภาคประชาสั งคม และ
สถาบันการศึกษา เพ่ือสนับสนุนให้กลุ่มจังหวัดสามารถจัดท าแผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 20 ปี ได้
อย่างมีคุณภาพ ตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครบทุกกลุ่มเป้าหมาย และเป็นไปตามแนวทางที่
รัฐบาลก าหนด ก่อนที่จะแปลงไปสู่แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 4 ปี และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพ่ือก าหนดเป็นแผนงานและโครงการที่มีคุณภาพ เกิดผลชัดเจน
และเป็นรูปธรรมในพ้ืนที่ต่อไป 

 
1.2 วัตถุประสงค์กำรด ำเนินงำน 

1.2.1 เพ่ือให้กลุ่มจังหวัดมีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ระยะ 20 ปี เป็นกรอบ
และทิศทางการพัฒนาไปสู่การก าหนดกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
4 ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด      

  1.2.2 เพ่ือบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และ
สถาบันการศึกษาในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เชื่อมโยงการพัฒนา
ในระดับพ้ืนที่สู่ระดับภาค ประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก 

  1.2.3 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด สู่พัฒนา
ที่มคีวามมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

 
 
 
 

rIS
NED KKU



 โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579)  

1-2 

1.3 ขอบเขตกำรด ำเนินงำน 
1.3.1 กำรรวบรวมและวิเครำะห์ทิศทำงกำรพัฒนำของประเทศไทยประกอบด้วย 

1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 
2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
4) ยุทธศาสตร์กระทรวง ยุทธศาสตร์กรม ยุทธศาสตร์รายสาขาที่เชื่อมโยงจังหวัด     

กลุ่มจังหวัด ภาค ประเทศไทย และต่างประเทศ 
5) สถานะของประเทศไทย  
6) สถานการณ์และปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต 
7) แนวโน้มและความท้าทายในการพัฒนาประเทศในระยะกลางและระยะยาว 
8) ผังแนวความคิดการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี พ.ศ.2600 

1. 3. 2 ก ำ ร ร ว บ ร ว ม แ ล ะ วิ เ ค ร ำ ะ ห์ ข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ข อ ง ก ลุ่ ม จั ง ห วั ด                                   
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง 1 ประกอบด้วย 

1) ข้อมูลสภาพทั่วไปของกลุ่มจังหวัด (ความเป็นมา ที่ตั้ง สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ 
การเมือง การปกครอง สภาพเศรษฐกิจ สังคม ระบบคมนาคม Logistics ฯลฯ) 

2) ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยอาศัย
เครื่องมือวิเคราะห์ เช่น SWOT Analysis Matix Balanced Scorecard  เป็นต้น 

3) สถานการณ์และโอกาสในการพัฒนากลุ่มจั งหวัด เช่น ระเบียงเศรษฐกิจ                
เขตเศรษฐกิจพิเศษ การเชื่อมโยงกลุ่มประเทศ CLMV  จีน อาเซียน และยุโรป เป็นต้น 

4) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศโดยใช้ “ห่วงโซ่คุณค่า” 
5) ศักยภาพของกลุ่มจังหวัดเพ่ือต่อยอดการพัฒนา 
6) กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์/การพัฒนากลุ่มจังหวัด 
7) ทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด/

กลุ่มจังหวัด 
8) การวิเคราะห์ Positioning ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  

1.3.3 กำรจัดท ำร่ำงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่ำง 1 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ประกอบด้วย 

1) วิสัยทัศน์ของกลุ่มจังหวัดระยะ 20 ปี 
2) กรอบการด าเนินงานและจุดเน้นการพัฒนาที่ส าคัญ 
3) เป้าหมายการพัฒนา 
4) ประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
5) ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์และแผนที่ยุทธศาสตร์ 

(Strategy Map)  
6) ตัวชี้วัด (KPI  KPI รวม KPI ตามยุทธศาสตร์ ) (ก าหนด Baseline และค่าเป้าหมาย

ให้ชัดเจน) 
7) ปัจจัยความส าเร็จของการพัฒนา (Key Success Factor: KSF) 
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8) แผนงาน/โครงการในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (Project Idea) ที่กลุ่มจังหวัดจะต้อง
ด าเนินการ (ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว) โดยระบุพ้ืนที่ด าเนินการ เป้าหมาย งบประมาณ การ
ก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ แหล่งงบประมาณ และ KPI ระดับโครงการ                 

1.3.4 กำรประสำนกับจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง 1 เพ่ือจัด
ประชุมหารือแสดงความเห็นต่อร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ระยะ 20 ปีในจังหวัดของ          
กลุ่มจังหวัด จังหวัดละ 1 ครั้ง รวม 4 จังหวัด และจัดท าประชามติร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชน 
ประชาชน ประชาสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดนครชัย
บุรินทร์ 1 ครั้ง 

1.3.5 น ำเสนอแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง 1 ระยะ 20 
ปี (พ.ศ.2560 – 2579) ต่อคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัด   
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 เพื่อรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะและให้ความเห็นชอบ 

1.3.6 กำรปรับปรุงแผนยุทธศำสตร์กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง 1 ตาม
ผลการประชุ มหารื อแสดงคว าม เห็ นต่ อ ร่ า งแผนยุ ทธศาสตร์ ก า ร พัฒนากลุ่ ม จั งห วั ด                              
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และตามความเห็นและ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัด           
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 

1.3.7 น ำเสนอแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง 1 
ต่ อจั งหวั ดนครร าชสี ม า  จั งหวั ดชั ยภู มิ  จั งหวั ดบุ รี รั ม ย์  จั งหวั ดสุ ริ นทร์  กลุ่ ม จั งหวั ด                               
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทราบ 
 
1.4 ขอบเขตพื้นที่ 
 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และ
สุรินทร์) 
 
1.5 ระยะเวลำด ำเนินกำร  

180 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา (ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 
2560) 
 
1.6 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.6.1 กลุ่มจังหวัดมีทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาพ้ืนที่ระยะ 20 ปี ที่สอดรับกับยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี ไปสู่แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 4 ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปีของจังหวัดและ     
กลุ่มจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรม 

1.6.2 จังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน          
ภาคประชาสังคม และสถาบันการศึกษา ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาและการแก้ไขปัญหา
ที่เชื่อมโยงการพัฒนาในระดับพื้นท่ีสู่ระดับภาค ระดับประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก 
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1.6.3 จังหวัดและกลุ่มจังหวัด มีแผนงานและโครงการที่น าไปสู่การปฏิบัติได้ชัดเจน ตรงเป้าหมาย
และตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด น าไปสู่การพัฒนาอย่าง
มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 
 
1.7 แผนด ำเนินงำน 
 การด าเนินงานตามแผนของโครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) มีข้ันตอนในการศึกษา ดังนี้ 
 

ขั้นที่ 1 ได้ด าเนินการศึกษา ทบทวนเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทิศทางการพัฒนาทั้ง
ภายในและภายนอกของประเทศไทยและกลุ่มจังหวัด ซึ่งแบ่งการวิเคราะห์และสังเคราะห์ออกเป็น 2 
ส่วนใหญ่ ได้แก่ 
 ส่วนที่ 1 การรวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ทิศทางการพัฒนาของประเทศไทย ซึ่ง
ประกอบด้วย 

1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 
2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
4) ยุทธศาสตร์กระทรวง ยุทธศาสตร์กรม ยุทธศาสตร์รายสาขาที่เชื่อมโยงจังหวัด 

กลุ่มจังหวัด ภาค ประเทศไทย และต่างประเทศ 
5) สถานะของประเทศไทย  
6) สถานการณแ์ละปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต 
7) แนวโน้มและความท้าทายในการพัฒนาประเทศในระยะกลางและระยะยาว 
8) ผังแนวความคิดการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี พ.ศ.2600 

ส่วนที่ 2 การรวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกลุ่มจังหวัด ซึ่ง
ประกอบด้วย 

1) ข้อมูลสภาพทั่วไปของกลุ่มจังหวัด (ความเป็นมา ที่ตั้ง สภาพภูมิประเทศ 
ภูมิอากาศ การเมือง การปกครอง สภาพเศรษฐกิจ สังคม ระบบคมนาคม 
Logistics ฯลฯ) 

2) ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยอาศัย
เครื่องมือวิเคราะห์ เช่น SWOT Analysis Balanced Scorecard เป็นต้น 

3) สถานการณ์และโอกาสในการพัฒนากลุ่มจังหวัดเช่น ระเบียงเศรษฐกิจ เขต
เศรษฐกิจพิเศษ การเชื่อมโยงกลุ่มประเทศ CLMV จีน อาเซียน และยุโรป เป็นต้น 

4) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศโดยใช้ “ห่วงโซ่คุณค่า” 
5) ศักยภาพของกลุ่มจังหวัดเพ่ือต่อยอดการพัฒนา 
6) กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์/การพัฒนากลุ่มจังหวัด 
7) ทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
8) การวิเคราะห์ Positioning ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  
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ขั้นที่ 2  จัดประชุมคณะที่ปรึกษาร่วมกับผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการมองภาพ
อนาคตของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่มีความผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานราชการและ
หน่วยงานภาคเอกชน ซึ่งการประชุมในลักษณะเสวนาโต๊ะกลมในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่   

1) ทิศทางการพัฒนาด้านการเกษตร โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ สิมารักษ์ ใน
วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2560 

2) ทิศทางการพัฒนาด้านโลจิสติกส์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พนกฤษณ คลังบุญ
ครอง ในวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2560 

3) ทิศทางการพัฒนาด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) โดย รอง
ศาสตราจารย์ ดร.ศาสตรา วงศ์ธนวสุ ในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2560 

4) ทิศทางการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  การค้า การลงทุน การบริการ ท่องเที่ยว 
อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2560 

5) ทิศทางการพัฒนาด้านด้านสังคม (การศึกษา สาธารณสุข) วัฒนธรรม สิ่ งแวดล้อม 
และการปกครอง ในวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2560 

6) ทิศทางการพัฒนาด้านการพัฒนาเมือง โดย นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ในวันที่ 26 
มิถุนายน พ.ศ.2560 

 

  
ภำพที่ 1-1 ทิศทางการพัฒนาด้านสังคม สิ่งแวดล้อม     ภำพที่ 1-2 ทิศทางการพัฒนาด้านการพัฒนาเมือง 
               สาธารณสุข 
 

ขั้นที่ 3 การส ารวจและเก็บข้อมูลในพ้ืนที่ การสัมภาษณ์เชิงลึก Key Informant ผู้มีความรู้
ประสบการณ์ทั้งภาครัฐและเอกชนในการมองภาพอนาคตของพ้ืนที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด  โดยซึ่ง
เป็นการลงพ้ืนที่และสัมภาษณ์ผู้ที่มีประสบการณ์ในพ้ืนที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในด้านต่าง ๆ ใน
ระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 ประเด็นในการสัมภาษณ์ 3 ประเด็นดังนี ้

1) สภาพปัจจุบันของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
2) ในอีก 20 ปีข้างหน้า ปัจจัยที่ส าคัญ (ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม เป็นต้น) 

จะเป็นอย่างไร จะขับเคลื่อนอย่างไรเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
3) ภาครัฐและ/หรือภาคเอกชนต้องมีการสนับสนุนอย่างไร 
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ภำพที่ 1-3 สัมภาษณ์หอการค้า จังหวัดชัยภูมิ              ภำพที่ 1-4 สัมภาษณ์รองผู้ว่าราชการจังหวัด นครราชสีมา 
 

    
ภำพที่ 1-5 สัมภาษณ์สภาอุตสาหกรรม จังหวัดนครราชสีมา  ภำพที่ 1-6 สัมภาษณ์หอการค้า จังหวัดนครราชสีมา 
 

    
ภำพที่ 1-7 สัมภาษณ์ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดบุรีรัมย์       ภำพที่ 1-8 สัมภาษณ์หอการค้า จังหวัดบุรีรัมย ์
 

     
ภำพที่ 1-9 สัมภาษณ์ผู้ว่าราชการ จังหวัดสุรินทร์                ภำพที่ 1-10 สัมภาษณ์พาณิชย์ จังหวัดสุรินทร์ 
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 ขั้นที่ 4 จัดประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นการวางแผนด้วยสถานการณ์ (Scenario Planning) 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ระยะ 20 ปี ในประเด็นอนาคต 20 ปีข้างหน้า ท่านมองภาพ
อนาคตของกลุ่มจังหวัดเป็นอย่างไร (ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม) และตั้งเป้าหมาย
ของกลุ่มจังหวัดอะไรบ้าง ซึ่งจัดประชุมในวันที่ 9–12 ตุลาคม พ.ศ.2560 รายละเอียดดังนี้ 

วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2560 จังหวัดชัยภูมิ ณ ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ 
วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2560 จังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัด

นครราชสีมา 
วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2560 จังหวัดบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ 
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2560 จังหวัดสุรินทร์ ณ ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ 

 

   
ภำพที่ 1-11 ประชุมเพื่อรบัฟังความคิดเหน็จังหวัดชัยภูมิ     ภำพที่ 1-12 ประชุมเพื่อรบัฟังความคิดเห็นจังหวัดนครราชสีมา 
 

   
ภำพที่ 1-13 ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจังหวัดบรุีรมัย์     ภำพที่ 1-14 ประชุมเพื่อรับฟังความคดิเห็นจงัหวัดสุรินทร ์
 

ขั้นที่ 5 จัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) ในระหว่างเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560 ซึ่ง
ประกอบด้วย 

1) ภาพอนาคตของกลุ่มจังหวัด 
2) ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของกลุ่มจังหวัด 
3) วิสัยทัศน์ของกลุ่มจังหวัดระยะ 20 ปี 
4) เป้าประสงค์ 
5) ประเด็นยุทธศาสตร์ 
6) ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ 
7) ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ประเทศ โดยใช้ห่วงโซ่คุณค่า 
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8) แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map)  
9) ปัจจัยความส าเร็จของการพัฒนา (Key Success Factor: KSF) 
10) แผนงานและโครงการที่ส าคัญตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

 
ขั้นที่ 6 จัดประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ระยะ 

20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) ในแต่ละจังหวัดของกลุ่มจังหวัด และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงาน
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัด คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไข
ปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัด และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในระหว่างวันที่ 20-28 
พฤศจิกายน พ.ศ.2560 มีรายละเอียดดังนี้ 

1) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ระยะ 20 ปีใน
แต่ละจังหวัดของกลุ่มจังหวัด 

วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ณ โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ณ โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์ 
วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ณ โรงแรมวีวัน โฮเทล จังหวัดนครราชสีมา 
วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ณ โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท จังหวัดชัยภูมิ 

 

  
ภำพที่ 1-15 ประชุมรับฟังร่างแผนฯ จังหวัดสรุินทร์      ภำพที่ 1-16 ประชุมรับฟังร่างแผนฯ จังหวัดบุรีรมัย ์
 

  
ภำพที่ 1-17 ประชุมรับฟังร่างแผนฯ จังหวัดนครราชสีมา ภำพที่ 1-18 ประชุมรับฟังร่างแผนฯ จังหวดัชัยภูม ิ
 

rIS
NED KKU



 โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579)  

1-9 

2) จัดประชุมน าเสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ระยะ 20 ปีต่อ
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัด คณะกรรมการร่วมภาครัฐ
และเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัด และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 28 
พฤศจิกายน พ.ศ.2560 

    

  
ภำพที่ 1-19 - ภำพที่ 1-20 บรรยากาศการประชุมน าเสนอร่างแผนฯ กลุ่มจังหวัด ต่อคณะกรรมการ ก.บ.ก. และ

คณะกรรมการ กรอ. กลุม่จังหวัด และทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 ขั้นที่ 7 รวบรวมความคิดเห็นในการการประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนากลุ่มจังหวัด ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) ในแต่ละจังหวัดของกลุ่มจังหวัด และน าเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัด คณะกรรมการร่วม
ภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัด และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
น าไปปรับปรุงเพ่ิมเติมในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ระยะ 20 ปีให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
และสอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนทั้งภายในและภายนอก เพ่ือให้กลุ่มจังหวัด สามารถน าแผน
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ระยะ 20 ปี สามารถน าไปจัดท าแผนระยะ 5 ปี ที่มีประสิทธิภาพ เกิด
ประโยชน์ต่อกลุ่มจังหวัด จังหวัด และประชาชนของกลุ่มจังหวัดต่อไป และจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ 
บุรีรัมย์ สุรินทร์) ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) ในวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2560  
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1.8 กรอบแนวคิด 
 

 
ภำพที่ 1-21 กรอบแนวคิดของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวดั ระยะ 20 ปี 
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บทที่ 2 
การรวบรวมและวิเคราะห์ทิศทางการพัฒนาของประเทศไทย 

 
 การรวบรวมและวิเคราะห์ทิศทางการพัฒนาของประเทศไทยเป็นการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ
จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งได้แบ่งการวิเคราะห์ดังนี้ 

2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 
2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
2.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
2.4 ยุทธศาสตร์กระทรวง ยุทธศาสตร์กรม ยุทธศาสตร์ รายสาขาท่ีเช่ือมโยงจังหวัด         

กลุ่มจังหวัด ภาค ประเทศไทย และต่างประเทศ 
2.5 สถานะของประเทศไทย  
2.6 สถานการณ์และปัจจัยท่ีมีผลต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต 
2.7 แนวโน้มและความท้าทายในการพัฒนาประเทศในระยะกลางและระยะยาว 
2.8 ผังแนวความคิดการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี พ.ศ.2600 

 
2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) เป็นกรอบการพัฒนาประเทศไทยระยะยาวในการจัดท า
นโยบายการพัฒนาประเทศ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี พ.ศ. 2560 มาตรา 65 รัฐพึง
จัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็น
กรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่
เป้าหมายดังกล่าว โดยคณะรัฐมนตรีได้เสนอ ร่างพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์แห่งชาติ     
พ.ศ. 2561 ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเมื่อวันท่ี 8 มิถุนายน 2560 โดยยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ.2560-2579) เป็นกรอบการพัฒนาประเทศเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” น าไปสู่การพัฒนา
ให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการท่ีจะพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทยสังคมมีความมั่นคง 
เสมอภาค และเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
ใน 6 ด้าน ได้แก่ 
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ภาพที ่2-1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ด้าน ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ที่มา : คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
 

2.1.1 ด้านความม่ันคง  
1) การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปล่ียนแปลงท้ังภายในประเทศและภายนอก

ประเทศในทุกระดับ ท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงใน
ทุกมิติ ท้ังมิติเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม และการเมือง ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย 
เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ท่ีเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นท่ียึดเหนี่ยว
จิตใจของประชาชน ระบบการเมืองท่ีมั่นคงเป็นกลไกท่ีน าไปสู่การบริหารประเทศท่ีต่อเนื่องและ
โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง 
ขจัดคอร์รัปช่ัน สร้างความเช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรม สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี 
สามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชน มีความเข้มแข็ง ครอบครัว มีความอบอุ่น ประชาชน มี
ความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ท่ีมั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีท่ีอยู่อาศัยและความปลอดภัย
ในชีวิตทรัพย์สิน ฐานทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า 

2) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝ่ังทะเล 

3) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษา
ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

4) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ 

5) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษา 
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม 

6) การปรับกระบวนการท างานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
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2.1.2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง 

ความเหล่ือมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน
มากขึ้น เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ท้ังจากภายในและภายนอก
ประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดส าคัญของการเช่ือมโยงในภูมิภาคท้ัง
การคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาคและ
ระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง ความสมบูรณ์ในทุนท่ีจะสามารถสร้าง
การพัฒนาต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนท่ีเป็นเครื่องมือเครื่องจักร  
ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า 
2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืน และส่งเสริม

เกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับ

ผลิตภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล 
4) การพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และ

พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ 
5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา 
6) การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา

ประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ  
2.1.3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึง 
3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะท่ีดี 
5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 

2.1.4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
1) สร้างความมั่นคงและการลดความเหล่ือมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม 
2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมท่ีเอื้อต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และความเข้มแข็งของชุมชน 
5) พัฒนาการส่ือสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

2.1.5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
การพัฒนาท่ีสามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มขึ้น

อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้าง
มลภาวะต่อส่ิงแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ 
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1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
2) วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพท้ัง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการ

บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
3) การพัฒนาและใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อส่ิงแวดล้อม 

2.1.6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดท่ีเหมาะสม 
2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
6) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
7) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

 

 
ภาพที ่2-2 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ชาติกับแผนในระดับต่าง ๆ 

   ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 

2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 
ความเช่ือมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันท่ี 22 ธันวาคม 2558 
เห็นชอบทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12      
(พ.ศ.2560-2564) ท่ีส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ โดยมี
ความเห็นเพิ่มเติมว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) ต้องมี
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) และมีการแปลงยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว
เป็นแผนงาน/โครงการ ในช่วง 5 ปี โดยระบุแผนปฏิบัติการ และก าหนดตัวช้ีวัดความส าเร็จท่ีเป็น
รูปธรรม รวมท้ังให้มีการประเมินผลของการด าเนินงานทุกรอบ 1 ปี และ 5 ปียึดหลัก “ปรัชญาของ
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เศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาท่ียั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางพัฒนา” ท่ีต่อเนื่องจากแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 9-11 และยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีลดความเหล่ือมล้ า
และขับเคล่ือนการเจริญเติบโตจากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม 

2.2.1 วิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
วิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 

ยึดวิสัยทัศน์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป้าหมายการ
พัฒนาและตัวช้ีวัด มีความสอดคล้องกับกรอบเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม 
ขององค์การสหประชาชาติท่ีได้ก าหนดการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: 
SDGs) ในช่วงระยะเวลาต้ังแต่ปี พ.ศ.2558-2573 (ค.ศ. 2015–2030)  

2.2.2 แนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
แนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับ ท่ี  12          

(พ.ศ.2560-2564) ได้บูรณาการนโยบายหรือประเด็นพัฒนาท่ีส าคัญของประเด็นการปฏิรูปประเทศ 
37 วาระ ได้แก่ 1). การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2). แผนปฏิรูปการเข้าสู่
อ านาจ/ระบบพรรคการเมือง 3). การปรับโครงสร้างอ านาจส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 
4). การปฏิรูประบบงบประมาณและการคลังท้องถิ่น : สถาบันวิเคราะห์งบประมาณประจ ารัฐสภา 5). 
การเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการบริหารงานแห่งรัฐ 6). การปฏิรูปกิจการต ารวจ 7). การ
ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ (แผนกปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม) 8). การปฏิรูประบบและ
โครงสร้างภาษี 9). การปฏิรูประบบการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจ 10). ระบบพลังงาน 11). การปฏิรูป
ท่ีดินและการจัดการท่ีดิน 12). การผูกขาดและการแข่งขันท่ีเป็นธรรม : การปฏิรูปกฎหมายแข่งขัน
ทางการค้า 13). การปฏิรูปการเงินฐานรากและสหกรณ์ออมทรัพย์ : แนวทางการปฏิรูปการเงินฐาน
ราก/แนวทางการปฏิรูปสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียน / แนวทางการส่งเสริมการให้
ความรู้การเงินขั้นพื้นฐานแก่ประชาชน  14). การปฏิรูปภาคการเกษตร 15). การสร้างสังคม
ผู้ประกอบการ 16). การปฏิรูประบบการจัดการศึกษา 17). การปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา 
(ด้านอุปสงค์) 18). การปฏิรูประบบการเรียนรู้ 19). แผนปฏิรูปการกีฬา 20). ระบบวิจัยเพื่อเป็น
โครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาของประเทศ 21). ระบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเป็น
โครงสร้างพื้นฐานทางนวัตกรรมของประเทศ 22). การปฏิรูประบบบริการสุขภาพ 23). การปฏิรูป
ระบบสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยคุกคาม 24). การปฏิรูประบบบริหารจัดการและ
การเงินการคลังด้านสุขภาพ 25). ระบบการบริหารจัดการทรัพยากร : ระบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม / กลไกและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม / การปฏิรูปกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า / การปฏิรูป
ระบบการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม / การปฏิรูปการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง / 
ระบบจ ากัดขยะเพื่อแก้ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน / การอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนระหว่าง
ภาคอุตสาหกรรมและชุมชนด้วยแนวคิดเมืองนิเวศ / การจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในสถานศึกษาต่ า
กว่าระดับอุดมศึกษา / การก าหนดให้โรงงานติดต้ังระบบรายงานแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าท้ิง
หรือคุณภาพอากาศจากปล่องต่อสาธารณะ / แนวทางปฏิรูปการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมใน
ภาคอุตสาหกรรม / การพัฒนาและปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานว่าด้วย
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นท่ีได้รับผลกระทบจากการด าเนินงานของ
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โรงไฟฟ้า 26). การจัดการภัยพิบัติตามธรรมชาติภาวะโลกร้อน 27). การปฏิรูปเพื่อรับมือวิกฤติการณ์
น้ าทะเลขึ้นสูงและแผ่นดินทรุด พื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 28). ระบบเพื่อส่งเสริมชุมชน
เข้มแข็ง / แผนปฏิรูปสัมมาชีพชุมชน / สิทธิชุมชนในการจัดการท่ีดินและทรัพยากรธรรมชาติ  / 
การศึกษาธนาคารท่ีดิน 29). สวัสดิการสังคม 30). การปฏิรูประบบเพื่อรองรับสังคมสูงวัย 31). ปฏิรูป
ระบบการคุ้มครองผู้บริโภค 32). การก ากับดูแลส่ือ 33). สิทธิเสรีภาพส่ือบนความรับผิดชอบ 34). การ
ป้องกันการแทรกแซงส่ือ 35). ศิลปะ วัฒนธรรมเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ 36). ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันศาสนาเพื่อให้เป็นสถาบันหลักของสังคม  37). 
ปฏิรูปการแรงงาน 

บูรณาการโมเดลประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) ประกอบด้วย กลไกการขับเคล่ือนชุดใหม่ 
(New Growth Engine) 3 กลไกส าคัญ คือ 1). กลไกขับเคล่ือนผ่านการสร้างและยกระดับผลิตภาพ 
(Productive Growth Engine) 2). กลไกขับเคล่ือนท่ีคนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง 
(Inclusive Growth Engine) และ 3). กลไกการขับเคล่ือนท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
(Green Growth Engine) 

 
ภาพที ่2-3 โมเดลประเทศไทย 1.0-4.0 
ที่มา: วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศไทย และการปรับเปลี่ยนกลไกภาครัฐ, สภาปฏิรูปแห่งชาติ 

 
2.2.3 วัตถุประสงคข์องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-
2564) ก าหนดไว้ดังนี้ 

1) เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนท่ีสมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย 
ค่านิยมท่ีดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน
เป็นคนเก่งท่ีมีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

2) เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการ
เข้าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมท้ัง
ชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ 
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3) เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความ
เข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมท่ีเข้มข้นมากขึ้น สร้าง
ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า 

4) เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดล้อมให้สามารถ
สนับสนุนการเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 

5) เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการ
ท างานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 

6) เพื่อให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพื่อ
รองรับการพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 

7) เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเช่ือมโยง (Connectivity) กับประเทศต่าง ๆ 
ท้ังในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมท้ังให้ประเทศ
ไทยมีบทบาทน าและสร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือ
ต่าง ๆ ท้ังในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก 

 
2.2.4 เป้าหมายการพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้ก าหนดเป้าหมายรวมการพัฒนาของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ประกอบด้วย 

1) คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยท่ีสมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตาม
บรรทัดฐานท่ีดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองต่ืนรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทัน
สถานการณ์ มีความรับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจท่ีดี มีความเจริญงอก
งามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตท่ีพอเพียง และมีความเป็นไทย 

2) ความเหล่ือมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความ
เข้มแข็งประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมท่ีมี
คุณภาพอย่างท่ัวถงึและเป็นธรรม กลุ่มท่ีมีรายได้ต่ าสุดร้อยละ 40 มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 15 

3) ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจ
ฐานบริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลาง
และขนาดเล็กท่ีเข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและ
บริการ มีระบบการผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมท่ีมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และมีการลงทุนในการ
ผลิตและบริการฐานความรู้ช้ันสูงใหม่ ๆ ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและชุมชน รวมท้ังกระจายฐานการ
ผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาคเพื่อลดความเหล่ือมล้ า โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการ
ขยายตัวเฉล่ียร้อยละ 5 ต่อป ีและมีปัจจัยสนับสนุน เช่น ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และการลงทุนวิจัย
และพัฒนาท่ีเอื้อต่อการขยายตัวของภาคการผลิตและบริการ 

4) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตท่ีเป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า โดยเพิ่มพื้นท่ีป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของ
พื้นท่ีประเทศเพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและ
ขนส่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ภายในปี พ.ศ.2563 เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วน
ของขยะมูลฝอยท่ีได้รับการจัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพิ่มขึ้น และรักษาคุณภาพน้ าและคุณภาพ
อากาศในพื้นท่ีวิกฤตให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
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5) มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี 
และเพิ่มความเช่ือมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคม
ลดลง ปัญหาอาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่งสินค้าและ
ค้ามนุษย์ลดลง มีความพร้อมท่ีปกป้องประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการก าหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิดความเช่ือมโยงการขนส่ง       
โลจิสติกส์ ห่วงโซ่มูลค่า เป็นหุ้นส่วนการพัฒนาท่ีส าคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตรา   
การเติบโตของมูลค่าการลงทุนและการส่งออกของไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น 

6) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
กระจายอ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชนด าเนินการ
แทนได้ดีกว่าลดลง เพิ่มการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปช่ันลดลง และการบริหาร
จัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐท่ีจัดท า โดย
สถาบันการจัดการนานาชาติและอันดับความยากง่ายในการด าเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช้จ่าย
ภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกว้างขึ้น และดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น 
รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐท่ีมีความรู้ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มขึ้น  

2.2.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) ก าหนด

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี       
(พ.ศ.2560-2579) ได้แก่ 1). การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 2). การสร้างความเป็น
ธรรมลดความเหล่ือมล้ าในสังคม 3). การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
4). การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 5). การเสริมสร้างความมั่นคง
แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน 6). การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมภิบาลในสังคมไทย และอีก 4 ยุทธศาสตร์สนับสนุน ได้แก่ 1). การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 2). การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม 3). การพัฒนาภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ 4). ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการ
พัฒนา มีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้ 
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ภาพที ่2-4 ความเชื่อมโยงระหว่าง (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 

1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
 

 
ภาพที ่2-5 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 

1.1) วัตถุประสงค ์
1.1.1) เพื่อปรับเปล่ียนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานท่ีดีทาง

สังคม 
1.1.2) เพื่อเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการด ารงชีวิตส าหรับโลก

ศตวรรษท่ี 21 
1.1.3) เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดีตลอดช่วงชีวิต 
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1.1.4) เพื่อเสริมสร้างสถาบันทางสังคมให้มีความเข้มแข็งเอื้อต่อการพัฒนา
คนและประเทศ 

 
ทุนมนุษย์ของประเทศไทยยังมีปัญหาในด้านคุณภาพคนในแต่ละช่วงวัย โดยผลลัพธ์ทาง

การศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่ า ความฉลาดทางสติปัญญา (Intelligence Quotient: IQ) 
คะแนนเฉล่ียไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Quotient: EQ) ของเด็ก
ร้อยละ 70 มีคะแนนไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน มีการพัฒนาความรู้และทักษะของแรงงานไม่ตรงกับ
ตลาดงาน มีผู้เรียนในระบบทวิภาคีเพิ่มขึ้นเฉล่ียร้อยละ 30 ต่อปี มีผู้ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ
และผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเพิ่มขึ้น ในขณะท่ีคนไทยจ านวนไม่น้อยยังไม่
สามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม ซึ่งส่งผลต่อวิกฤตค่านิยม ทัศนคติ และ
พฤติกรรมในการด าเนินชีวิต การพัฒนาในระยะต่อไปจึงต้องให้ความส าคัญกับการวางรากฐานการ
พัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เพื่อให้คนไทยมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคม 
ได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล ผลคะแนนสอบ Programme for International 
Student Assessment: PISA ในแต่ละวิชาไม่ต่ ากว่า 500 คะแนน และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการอ่านหาความรู้เพิ่มขึ้น การอ่านของคนไทยเพิ่มขึ้นเป็น     
ร้อยละ 85 คนไทยมีสุขภาวะท่ีดีขึ้น การตายจากอุบัติเหตุทางถนนต่ ากว่า 18 คน ต่อประชากรแสน
คน การคลอดในผู้หญิงกลุ่มอายุ 15-19 ปี ลดลงรายจ่ายสุขภาพท้ังหมดไม่เกินร้อยละ 5 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มข้ึน รวมท้ังสถาบัน
ทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น  

 
1.2) แนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ประกอบด้วย  

1.2 .1) ป รับ เป ล่ียน ค่านิ ยมคนไทยให้ มี คุณ ธรรม จริยธรรม  มี วินั ย              
จิตสาธารณะ และพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ เช่น ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนท้ังในและนอก
ห้องเรียนท่ีสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย และจิตสาธารณะ  

1.2.2) พัฒนาศักยภาพคนให้มี ทักษะ ความรู้  และความสามารถใน          
การด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า เช่น ส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มีการพัฒนาทักษะทางสมองและทางสังคมท่ี
เหมาะสม เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  

1.2.3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต เช่น ปรับระบบ
บริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กให้มีการจัดทรัพยากรร่วมกันให้มีขนาดและจ านวนท่ีเหมาะสม 
ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต  

1.2.4) ลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อ
สุขภาพ เช่น ส่งเสริมให้มีกิจกรรมทางสุขภาพและโภชนาการท่ีเหมาะสมกับวัย ปรับปรุงมาตรการทาง
กฎหมายและภาษีในการควบคุมผลิตภัณฑ์ท่ีส่งผลเสียต่อสุขภาพ  

1.2.5) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับ
ระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ เช่น ปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่าง
สถานพยาบาลทุกสังกัดในเขตพื้นท่ีสุขภาพ  

1.2.6) พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมกับสังคมสูง
วัย เช่น ผลักดันให้มีกฎหมายการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว  
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1.2.7) ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 
เช่น ก าหนดมาตรการดูแลครอบครัวท่ีเปราะบาง และส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการ
ความรู้ทางวิชาการท่ีทุกคนเข้าถึงได้ 

 
2) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล  าในสังคม  
 

 
ภาพที ่2-6 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 

2.1) วัตถุประสงค ์
2.1.1) เพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่กลุ่มประชากรร้อยละ 

40 ท่ีมีรายได้ต่ าสุด 
2.1.2) เพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพได้อย่างท่ัวถึง 
2.1.3) เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 

การพัฒนาในช่วงท่ีผ่านมาท าให้สังคมไทยก้าวหน้าไปหลายด้าน แต่การแก้ปัญหา
ความเหล่ือมล้ าและสร้างความเป็นธรรมในสังคมไทยมีความคืบหน้าช้า ท้ังเรื่องความแตกต่างของ
รายได้ระหว่างกลุ่มประชากร ความแตกต่างของคุณภาพการบริการภาครัฐ รวมท้ังข้อจ ากัดในการ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและเทคโนโลยีของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่างไกล ดังนั้น 
การพัฒนาในระยะต่อไป จึงจ าเป็นต้องมุ่งลดปัญหาความเหล่ือมล้ าด้านรายได้ของกลุ่มคนท่ีมีฐานะ
ทางเศรษฐกิจสังคมท่ีแตกต่างกัน แก้ไขปัญหาความยากจน เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทาง
สังคมของภาครัฐ รวมท้ังเพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้ชุมชน
พึ่งพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น โดยเป้าหมายและตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ 
รายได้เฉล่ียต่อหัวของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ท่ีมีรายได้ต่ าสุด เพิ่มข้ึนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 15 ต่อป ีค่า
สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงเหลือ 0.41 เมื่อส้ินสุดแผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี 12 การถือครองสินทรัพย์ทางการเงินของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ท่ีมีรายได้ต่ าสุดเพิ่มขึ้น 
สัดส่วนประชากรท่ีอยู่ใต้เส้นความยากจนลดลงเหลือร้อยละ 6.5 ณ ส้ินแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
รวมถึงสัดส่วนหนี้สินต่อรายได้ท้ังหมดของครัวเรือนของกลุ่มครัวเรือนท่ียากจนท่ีสุดลดลง  
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2.2) แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย  
2.2.1) การเพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ท่ีมีรายได้

ต่ าสุดสามารถเข้าถึงบริการท่ีมีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ เช่น ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาท่ีมี
คุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนท่ีด้อยโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยให้การดูแลนักเรียนท่ี
ครอบคลุมต้ังแต่การสร้างรายได้ของครัวเรือน สนับสนุนค่าเดินทางไปยังสถานศึกษา ให้ทุนการศึกษา
ต่อระดับสูง  

2.2.2) การกระจายการให้บริการภาครัฐท้ังด้านการศึกษา สาธารณสุข และ
สวัสดิการท่ีมีคุณภาพให้ครอบคลุมและท่ัวถึง เช่น บริหารจัดการการให้บริการสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพ
ให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ี ผ่านการพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยท้ังในระดับจังหวัด ภาค และระดับประเทศให้
มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

2.2.3) เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร้าง
ความเข้มแข็งการเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพา
ตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการทุนท่ีดินและทรัพยากรภายในชุมชน เช่น สนับสนุนการให้ความรู้ในการ
บริหารจัดการทางการเงินแก่ชุมชนและครัวเรือน การปรับองค์กรการเงินของชุมชนให้ท าหน้าท่ีเป็น
สถาบันการเงินในระดับหมู่บ้าน/ต าบลท่ีท าหน้าท่ีท้ังการให้กู้ยืมและการออม และจัดต้ังโครงข่าย
การเงินฐานรากโดยมีธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เป็นแม่ข่าย 

 
3) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
 

 
ภาพที ่2-7 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
3.1) วัตถุประสงค ์

3.1.1) สร้างความเข็มแข็งให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
ดังนี้ 

(1) เพื่อสร้างความเข้มแข็งของแรงขับเคล่ือนทางเศรษฐกิจให้
สนับสนุนเป้าหมายการเพิ่มรายได้ต่อหัว 
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(2) เพื่อเพิ่มศักยภาพของฐานการผลิตและฐานรายได้เดิมและสร้าง
ฐานการผลิตและรายได้ใหม่ 

(3) เพื่อสนับสนุนการกระจายการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม และสนับสนุนเศรษฐกิจท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

(4) เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ สร้างความเข้มแข็งและรักษา
วินัยทางการเงิน การคลัง และพัฒนาเครื่องมือทางการเงินท่ีสนับสนุนการระดมทุนท่ีมีประสิทธิภาพ 

3.1.2) สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจรายสาขา เพื่ อยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน ดังนี้ 

(1) เพื่อส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการสร้างมูลค่าและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตของสินค้าและบริการ 

(2) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพให้เป็นฐานรายได้ใหม่ท่ี
ส าคัญ พัฒนาระบบการบริหารจัดการความเส่ียงและมีการปรับตัวให้พร้อมรับการเปล่ียนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศเพื่อให้ฐานการผลิตภาคเกษตรและรายได้เกษตรกรมีความมั่นคง 

(3) เพื่อเร่งผลักดันให้สินค้าเกษตรและอาหารของไทยมีความโดดเด่น
ในด้านคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยในตลาดโลก 

(4) เพื่อเพิ่มศักยภาพของอุตสาหกรรมส าคัญเดิมให้สามารถต่อยอดสู่
อุตสาหกรรมแห่งอนาคตท่ีใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเข้มข้น และสร้างรากฐานการพัฒนา
อุตสาหกรรมใหม่บนฐานของความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

(5) เพื่อเพิ่มศักยภาพของฐานบริการเดิมและขยายฐานบริการใหม่ใน
การปรับตัวสู่เศรษฐกิจฐานบริการท่ีเข้มแข็งขึ้น รวมท้ังพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวให้เติบโตอย่าง
สมดุลและยั่งยืน 

(6) เพื่อพัฒนาปัจจัยสนับสนุนและอ านวยความสะดวกทางการค้า
และการลงทุนให้สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย รวมท้ัง
พัฒนาสังคมผู้ประกอบการ 

(7) เพื่อพัฒนาระบบการเงินของประเทศให้สนับสนุนการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ การค้า และการลงทุน 

(8) เพื่อสร้างความเข้มแข็งขององค์กรการเงินฐานรากและระบบ
สหกรณ์ให้สนับสนุนบริการทางการเงินในระดับฐานรากและเกษตรกรรายย่อย 

เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ ากว่าศักยภาพอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี ท้ังจาก
ผลกระทบของเศรษฐกิจโลกซบเซาและข้อจ ากัดภายในประเทศท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มผลิตภาพ
และขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งฐานเศรษฐกิจภายในประเทศขยายตัวช้า 

การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 จึงเน้นให้เศรษฐกิจเติบโตได้ตาม
ศักยภาพและมีเสถียรภาพ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเฉล่ียในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 5 รายได้ต่อหัวไม่ต่ ากว่า 8,200 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ณ ส้ินแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
และรายได้สุทธิของรัฐบาลต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไม่ต่ ากว่าร้อยละ 19.0 ภาคส่งออกมี
การพัฒนาจนสามารถขยายตัวและเป็นกลไกส าคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทย ขยายตัวของมูลค่า
การส่งออกเฉล่ียไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4.0 ผลิตภาพการผลิตของประเทศเพิ่มข้ึน ท้ังผลิตภาพการผลิตของ
ปัจจัยการผลิต และผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 2.5 ต่อปี การลงทุนภาครัฐ

rIS
NED KKU



 โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพฒันากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579)  

2-14 

และเอกชนมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมาจากความร่วมมือกันมากขึ้น อัตราการขยายตัวของการ
ลงทุนภาครัฐไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10 ต่อปี ภาคเอกชนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 7.5 ต่อปี ประชาชนและ
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้น และประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
สูงขึ้น นอกจากนี้ ยังเน้นให้เศรษฐกิจรายสาขามีการเติบโตอย่างเข้มแข็ง อัตราการขยายตัวของภาค
เกษตร อุตสาหกรรม และบริการ (นอกเหนือจากบริการภาครัฐ) ขยายตัวเฉล่ียไม่ต่ ากว่าร้อยละ 3, 
4.5 และ 6 ต่อปี ตามล าดับ ภาคการเกษตรเน้นเกษตรกรรมยั่งยืน พื้นท่ีการท าเกษตรกรรมยั่งยืน
เพิ่มขึ้นเป็น 5,000,000 ไร่ ในปี พ.ศ.2564 และให้เกษตรกรมีรายได้เงินสุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้น
เป็น 59,460 บาทต่อครัวเรือนในปี พ.ศ. 2564 มีการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ จ านวน 15 พื้นท่ี 
การท่องเท่ียวสามารถท ารายได้จากการท่องเท่ียวไม่ต่ ากว่า 3 ล้านล้านบาท และแข่งขันได้มากขึ้น 
อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเท่ียว (The Travel & Tourism Competitiveness 
Index: TTCI) ไม่ต่ ากว่าอันดับท่ี 30 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจ
มากขึ้น สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศท้ังประเทศเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 เมื่อส้ินสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12    
ภาคการเงินมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เพิ่มปริมาณการใช้บริการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์เป็น 200 
ครั้งต่อปีต่อคน 

3.2) แนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ประกอบด้วย  
3.2.1) การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม ท้ังในด้านการคลัง เช่น เพิ่ม

ประสิทธิภาพการจัดแผนงานโครงการ การจัดสรรงบประมาณ การบริหาร และการตรวจสอบ
กระบวนการงบประมาณ และด้านการเงิน เช่น เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการเงินและสถาบัน
การเงินท้ังในตลาดเงินและตลาดทุนให้สามารถสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  

3.2.2) การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการ
ผลิตและบริการ มุ่งเน้นการสร้างความเช่ือมโยงของห่วงโซ่มูลค่าระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม 
บริการ และการค้า การลงทุน เพื่อยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ โดยยกระดับการผลิต
สินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐาน ต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพ
ปัจจุบันเพื่อยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมท่ีใช้เทคโนโลยีขั้น สูง วางอนาคตรากฐานการพัฒนา
อุตสาหกรรม เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ ปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายและกฎระเบียบเพื่อส่งเสริมการค้าท่ีเป็นธรรมและอ านวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน 
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4) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  

 
ภาพที ่2-8 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 

4.1) วัตถุประสงค ์
4.2.1) รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและมีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

และเป็นธรรม 
4.2.2) สร้างความมั่นคงด้านน้ าของประเทศ และบริหารจัดการทรัพยากร

น้ าท้ังระบบให้มีประสิทธิภาพ 
4.2.3) บริหารจัดการส่ิงแวดล้อม และลดมลพิษให้มีคุณภาพดีขึ้น 
4.2.4) พัฒนาขีดความสามารถในการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัว

เพื่อลดผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการรับมือกับภัยพิบัติ 
ปัจจุบันสภาพทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมก าลังเป็นจุดอ่อนส าคัญต่อการ

รักษาฐานการผลิตและการให้บริการ รวมท้ังการด ารงชีวิตของคนไทย ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจากการ
ลดลงของพื้นท่ีป่าไม้ ทรัพยากรดินเส่ือมโทรม ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ความเส่ียงใน
การขาดแคลนทรัพยากรน้ าในอนาคต ปัญหาส่ิงแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและ
ชุมชนเมือง การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรง
มากขึ้น และข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศทวีความเข้มข้น ซึ่งจะ
ส่งผลต่อแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต 

การพัฒนาตามแผนพัฒนาฯ ฉบับ ท่ี 12 จึงมุ่ งเน้นการรักษาและฟื้นฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ สัดส่วนพื้นท่ีป่าไม้เป็นร้อยละ 40 ของพื้นท่ีประเทศ แบ่งเป็นพื้นท่ีป่าเพื่อการ
อนุรักษ์ร้อยละ 25 และพื้นท่ีป่าเศรษฐกิจ ร้อยละ 15 พื้นท่ีป่าชายเลนเพิ่มจาก 1.53 ล้านไร่ เป็น 
1.58 ล้านไร่ พื้นท่ีปลูกและฟื้นฟูป่าต้นน้ าเพิ่มขึ้น การสร้างความมั่นคงด้านน้ า และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าให้มีประสิทธิภาพ ลุ่มน้ าส าคัญของประเทศ 25 ลุ่มน้ า มีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ า
อย่างสมดุลระหว่างความต้องการใช้น้ ากับปริมาณน้ าต้นทุน และมีการแปลงไปสู่การปฏิบัติท่ีเป็น
รูปธรรม พื้นท่ีชลประทานเพิ่มขึ้นปีละ 350,000 ไร่ การสร้างคุณภาพส่ิงแวดล้อมท่ีดี ลดมลพิษ และ
ลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการ
อย่างถูกต้องและน าไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 สัดส่วนของเสียอันตรายชุมชนท่ีได้รับการ
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ก าจัดอย่างถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 และกากอุตสาหกรรมอันตรายท้ังหมดเข้าสู่ระบบการจัดการ
ท่ีถูกต้อง การเพิ่มประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและคมนาคมขนส่ง
ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ของการปล่อยในกรณีปกติ ภายในปี พ.ศ.2563 และการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการเพื่อลดความเส่ียงจากภัยพิบัติ และลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินท่ีเกิดจาก
สาธารณภัย 

4.2) แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย  
4.2.1) การรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และ

ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม  
4.2.2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพื่อให้เกิดความ

มั่นคง สมดุล และยั่งยืน  
4.2.3) การแก้ไขปัญหาวิกฤตส่ิงแวดล้อม  
4.2.4) ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
4.2.5) สนั บสนุนการลดการปล่อยก๊ าซ เรือนกระจก และ เพิ่ มขี ด

ความสามารถในการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
4.2.6) การบริหารจัดการเพื่อลดความเส่ียงด้านภัยพิบัติ  
4.2.7) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความ

ขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
4.2.8) การพัฒนาความร่วมมือด้านส่ิงแวดล้อมระหว่างประเทศ 

 
5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่

ความม่ังคั่ง และยั่งยืน  
 

 
ภาพที ่2-9 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง และย่ังยืน 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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5.1) วัตถุประสงค ์
5.1.1) เพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความมั่นคงภายใน 

รวมทั้งป้องกันปัญหาภัยคุกคามท่ีเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติ 
5.1.2) เพื่ อสร้างความพร้อมและผนึกก าลังของทุกภาคส่วน ให้มีขีด

ความสามารถในการบริหารจัดการด้านความมั่นคง และมีศักยภาพในการป้องกันและแก้ไข
สถานการณ์ท่ีเกิดจากภัยคุกคามท้ังภัยทางทหารและภัยคุกคามอื่น ๆ 

5.1.3) เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศในการ
สนับสนุนการรักษาความสงบสุขและผลประโยชน์ของชาติ 

5.1.4) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารนโยบายด้านความมั่นคงและ
นโยบายทางเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้มีความเป็นเอกภาพ 

กระแสโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน มีแนวโน้มส่ง
ผลกระทบต่อความมั่นคงและเสถียรภาพของประเทศไทยในหลายมิติ ท้ังภัยคุกคามภายนอก ในเรื่อง
การขยายอิทธิพลและการเพิ่มบทบาทของประเทศมหาอานาจในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก อาชญากรรม
ข้ามชาติและการก่อการร้าย และภัยคุกคามภายในประเทศ ได้แก่ ความเห็นต่างทางความคิดและ
อุดมการณ์ของคนในชาติ การสร้างสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการคุกคามทาง
เศรษฐกิจ โดยอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ 

ในยุทธศาสตร์ท่ี 5 จึงเน้นในเรื่องการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้
เป็นสถาบันหลักของประเทศ สังคมมีความสมานฉันท์ ดัชนีความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองลดลง 
(ดัชนีสันติภาพโลกของ The Institute for Economics and Peace: IEP) ประชาชนมีส่วนร่วม
ป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน มูลค่าความเสียหายและจ านวนการก่อเหตุร้ายท่ีมีมูลเหตุจากความไม่สงบลดลง มีโอกาสใน
การศึกษาและการประกอบอาชีพท่ีสร้างรายได้เพิ่มขึ้น รายได้ครัวเรือนเฉล่ียต่อคนและจ านวนปี
การศึกษาเฉล่ียในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มขึ้น ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความ
ร่วมมือด้านความมั่นคงกับนานาประเทศในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการ
รักษาผลประโยชน์ของชาติ มีความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคามท้ังภัยคุกคามทางทหารและ         
ภัยคุกคามอื่น ๆ อันดับความเส่ียงจากการก่อการร้ายต่ ากว่าอันดับท่ี 20 ของโลก (ดัชนีความเส่ียงของ
โลกของ World Economic Forum: WEF) อันดับความเส่ียงจากการโจมตีด้านไซเบอร์/ต่ ากว่า
อั น ดั บ ท่ี  10 ข อ ง โ ล ก  ( ดั ช นี ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ไ ซ เบ อ ร์ ข อ ง โล ก ข อ ง  International 
Telecommunication Union: ITU) และแผนงานด้านความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคล้องกับ
นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 
5.2) แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย  

5.2.1) การรักษาความมั่นคงภายใน เพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและธ ารงไว้
ซึ่งสถาบันหลักของชาติ  

5.2.2) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศเพื่อเตรียมความ
พร้อมในการรับมือภัยคุกคามท้ังการทหารและภัยคุกคามอื่น ๆ  

rIS
NED KKU



 โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพฒันากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579)  

2-18 

5.2.3) การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง เพื่ อ    
บูรณาการความร่วมมือกับมิตรประเทศเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการป้องกันภัย
คุกคามข้ามชาติ  

5.2.4) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพื่อคงไว้ซึ่ง
อ านาจอธิปไตยและสิทธิอธิปไตยในเขตทะเล  

5.2.5) การบริหารจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนา เพื่อให้ เกิดความ
สอดคล้องกันระหว่างแผนงานท่ีเกี่ยวข้องกับความมั่นคงการพัฒนาภายใต้การมีส่วนร่วมของ        
ภาคประชาชน 

 
6) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติ     

มิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย  

 
ภาพที ่2-10 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครฐั การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลใน

สังคมไทย 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 

6.1) วัตถุประสงค ์
6.1.1) เพื่ อ ให้ภ าครัฐมี ขน าด เล็ก  มี การบริห าร จัดการ ท่ี ดี  และ ได้

มาตรฐานสากล 
6.1.2) เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการและให้บริการ

แก่ประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใสตรวจสอบได้ 
6.1.3) เพื่อลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ 
6.1.4) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายให้สามารถอ านวย

ความสะดวกด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรมแก่ประชาชน 
ระบบการบริหารจัดการในภาครัฐท่ีขาดประสิทธิภาพเป็นอุปสรรคท่ีส าคัญต่อ     

การพัฒนาประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ท้ังการให้บริการประชาชนยังไม่ได้มาตรฐานสากล การบังคับใช้
กฎหมายท่ีขาดประสิทธิภาพ การบริหารจัดการและการให้บริการของท้องถิ่นขาดความโปร่งใส ระบบ
และกระบวนการยุติธรรมไม่สามารถอ านวยความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม รวมท้ัง  
การทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทย 
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การพัฒนาระยะต่อไปจึงต้องเร่งปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างจริงจัง โดยมุ่งเน้นในเรื่องการลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการและการให้บริการของภาครัฐ รวมท้ังประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ อันดับ
ประสิทธิภาพภาครัฐ จัดท าโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ อยู่ในอันดับสองของอาเซียน เมื่อส้ินสุด
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่ีดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ข้อร้องเรียนและคดีเกี่ยวกับการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลง การปรับคะแนน
ดัชนีการรับรู้การทุจริตให้อยู่ในระดับท่ีดีขึ้น ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริตสูงกว่าร้อยละ 
50 เมื่อส้ินสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 และการลดจ านวนการด าเนินคดีกับผู้มิได้กระท าความผิดซึ่ง
ต้องชดเชยความเสียหายลดลง 

 
6.2) แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย  

6.2.1) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากร
ภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดท่ีเหมาะสม เกิดความคุ้มค่า  

6.2.2) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตาม
ตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ เพื่อให้การจัดสรรและการใช้จ่ายมีประสิทธิภาพ  

6.2.3) เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้
มาตรฐานสากล เพื่อให้ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับบริการท่ีมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และอ านวย
ความสะดวก ตรงตามความต้องการ  

6.2.4) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการอย่างมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง  

6.2.5) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้
สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส และยุติธรรม 

6.2.6) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม 
และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 

 
7) ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์  
 

 
ภาพที ่2-11 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส ์
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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7.1) วัตถุประสงค ์
7.1.1) เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ส่ิงอานวยความสะดวกด้านการขนส่ง

และการค้า รวมท้ังมีกลไกก ากับ ดูแล การประกอบกิจการขนส่งท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใสให้
สามารถสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่
ประชาชน 

7.1.2) เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 
และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด ตลอดจนขยายโอกาสทางธุรกิจในภูมิภาค
อาเซียน 

7.1.3) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยายการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ดิจิทัลอย่างท่ัวถึงท้ังประเทศ ในราคาท่ีเหมาะสมเป็นธรรม และส่งเสริมธุรกิจดิจิทัลใหม่ และ
นวัตกรรม รวมท้ังพัฒนาระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้มีความมั่นคง และคุ้มครองสิทธิ ส่วน
บุคคลให้แก่ผู้ใช้บริการ 

7.1.4) เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและขยายการให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านน้ าประปาท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพให้ครอบคลุมท่ัวประเทศ ลดอัตราน้ าสูญเสียในระบบ
ประปา และสร้างกลไกการบริหารจัดการการประกอบกิจการน้ าประปาในภาพรวมของประเทศ 

7.1.5) เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องท่ีเกิดจากลงทุนด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน เพื่อลดการน าเข้าจากต่างประเทศ และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ 

ท่ีผ่านมาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศประสบ
ปัญหาด้านความต่อเนื่องในการด าเนินการ และปัญหาเชิงปริมาณ คุณภาพ และการบริหารจัดการ
การให้บริการท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ท าให้มีข้อจ ากัดในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศให้มี
ประสิทธิภาพ 

การพัฒนาในระยะต่อไปจึงมุ่งเน้นในเรื่องการลดความเข้มของการใช้พลังงาน 
(Energy Intensity: EI) สัดส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลงจาก 
8.22 เป็น 7.70 พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ/พันล้านบาท ในปี พ.ศ.2564 และลดต้นทุนโลจิสติกส์ของ
ประเทศจากร้อยละ 14 เป็นร้อยละ 12 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ โดยในส่วนของต้นทุนค่า
ขนส่งสินค้าต่ ากว่าร้อยละ 7 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ในปี พ.ศ.2564 การพัฒนาระบบ
ขนส่งทางรางและทางน้ า สัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าทางรางต่อปริมาณการขนส่งสินค้าท้ังหมด
ภายในประเทศ เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 1.4 เป็นร้อยละ 4 และสัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าทางน้ าต่อ
ปริมาณการขนส่งสินค้าท้ังหมดภายในประเทศ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 12 เป็นร้อยละ 15 ในปี พ.ศ.2564 
เพิ่มปริมาณการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง สัดส่วนของผู้ใช้ระบบรถไฟฟ้าต่อ
ปริมาณการเดินทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 15 ในปี      
พ.ศ.2564 และขยายขีดสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสารของท่าอากาศยานในกรุงเทพมหานคร
และท่าอากาศยานในภูมิภาค เพิ่มขึ้นเป็น 120 และ 55 ล้านคนต่อปี ตามล าดับ ในปี พ.ศ.2564     
การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์และการอ านวยความสะดวกทางการค้า จ านวน
ธุรกรรมการให้บริการการน าเข้าและส่งออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นร้อยละ 100 ในปี พ.ศ.2564 
ปริมาณสินค้าท่ีผ่านเข้า-ออก ณ ด่านการค้าชายแดนท่ีส าคัญเพิ่มขึ้นเฉล่ียไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อป ี
การพัฒนาด้านพลังงานเพื่อเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย 
และลดการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้
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พลังงานขั้นสุดท้ายเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 12.94 เป็นร้อยละ 17.34 สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติในการ
ผลิตไฟฟ้าลดลงจากร้อยละ 65 เป็นร้อยละ 47 ในปี พ.ศ. 2564 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล โดยในปี 
พ.ศ. 2564 จ านวนหมู่บ้านท่ีมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึงเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 30 เป็นมากกว่า   
ร้อยละ 85 จ านวนผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัลเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า 1,000 ราย จ านวนหน่วยงานภาครัฐ
มีระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 47 เป็นมากกว่าร้อยละ 80 และการ
พัฒนาด้านสาธารณูปการ (น้ าประปา) จ านวนหมู่บ้านท่ัวประเทศได้รับบริการน้ าสะอาดร้อยละ 100 
ในปี พ.ศ. 2564 

7.2) แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย  
7.2.1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่ง เช่น พัฒนาระบบรถไฟให้เป็น

โครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายถนน พัฒนาระบบขนส่งทาง
อากาศ และพัฒนาระบบขนส่งทางน้ า  

7.2.2) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง เช่น การพัฒนาอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องท่ีเกิดจากการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนาการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง  

7.2.3) พัฒนาระบบโลจิสติกส์ เช่น พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบ    
การบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานให้ได้มาตรฐานสากล และพัฒนาและยกระดับมาตรฐาน
การอ านวยความสะดวกทางการค้า  

7.2.4) พัฒนาด้านพลังงาน เช่น จัดหาพลังงานให้ เพียงพอและสร้าง     
ความมั่นคงในการผลิตพลังงาน เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ การผลิต และการใช้พลังงานทดแทน
และพลังงานสะอาด  

7.2.5) พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล เช่น พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมของประเทศให้ท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้าง
มูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ  

7.2.6) พัฒนาระบบน้ าประปา เช่น พัฒนาระบบน้ าประปาให้ครอบคลุมและ
ท่ัวถึง และการบริหารจัดการการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างนวัตกรรม 
 

8) ยุทธศาสตร์ท่ี 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
 

 
ภาพที ่2-12 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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8.1) วัตถุประสงค ์
8.1.1) เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีข้ันก้าวหน้า ให้สนับสนุนการสร้างมูลค่าของสาขาการผลิตและบริการเป้าหมาย 
8.1.2) เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงและน าเทคโนโลยีไปใช้ให้กับเกษตรกร   

รายย่อย วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
8.1.3) เพื่อพัฒนานวัตกรรมท่ีมุ่งเน้นการลดความเหล่ือมล้ าและยกระดับ

คุณภาพชีวิตของประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และเพิ่มคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
8.1.4) เพื่อบูรณาการระบบบริหารจัดการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ

นวัตกรรม ให้สามารถด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน 
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมา อาศัยการเพิ่ม

ประสิทธิภาพจากปัจจัยความได้เปรียบด้านแรงงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และการน า เข้าเทคโนโลยี
ส าเร็จรูปจากต่างประเทศมากกว่าการสะสมองค์ความรู้เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง ท าให้ส่วน
แบ่งผลประโยชน์ทางด้านเทคโนโลยีซึ่งมีมูลค่าเพิ่มสูงตกอยู่กับประเทศผู้เป็นเจ้าของเทคโนโลยี อีกท้ัง
การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอท่ีจะขับเคล่ือนประเทศสู่สังคมนวัตกรรมได้ 

การพัฒนาจึงเน้นในเรื่องการเพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
ประเทศ และการเพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อ
ยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน โดย
อันดับความสามารถการแข่งขันโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ และด้านเทคโนโลยีจัดโดย IMD 
World Competitiveness อยู่ในล าดับ 1 ใน 30 ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ท่ีถูกน าไปใช้ใน
การสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับภาคการผลิตและบริการ และภาคธุรกิจ มีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
30 ของผลงานท้ังหมด มูลค่าการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนา       
มีจ านวนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ต่อป ีอีกท้ังนวัตกรรมทางสังคมและนวัตกรรมส าหรับผู้สูงอายุ
และผู้พิการท่ีผลิตได้เองภายในประเทศ มีจ านวนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 1 เท่าตัว 

 
8.2) แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย  

8.2.1) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ใน
เชิงพาณิชย์และเชิงสังคม เช่น ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีท่ีประเทศไทยมีศักยภาพพัฒนาได้
เอง และกลุ่มเทคโนโลยีท่ีน าสู่การพัฒนาแบบก้าวกระโดด ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางสังคมเพื่อลดความเหล่ือมล้ าและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  

8.2.2) พัฒนาผู้ประกอบการให้ เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี เช่น 
ส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีบทบาทหลักด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีและร่วมก าหนดทิศทางการพัฒนา
นวัตกรรม ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการออกแบบและการจัดการธุรกิจท่ีผสานการใช้
เทคโนโลยีให้แพร่หลายในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจของไทย  

8.2.3) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรม ด้านบุคลากรวิจัย เช่น การเร่งการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมี
คุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการโดยเฉพาะในสาขาวิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี 
(Technology) วิศวกรรมศาสตร์  (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) หรือ สาขา 
STEM วิชาการของศาสตร์ท้ังส่ีท่ีมีความเช่ือมโยงกันในโลกของความเป็นจริงท่ีต้องอาศัยองค์ความรู้
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ต่าง ๆ มาบูรณาการเข้าด้วยกันในการด าเนินชีวิตและการท างาน และพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีท้ัง
ความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยี 
 

9) ยุทธศาสตร์ท่ี 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื นที่เศรษฐกิจ  
 

 
ภาพที ่2-13 ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
9.1) วัตถุประสงค ์

9.1.1) เพื่อกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคอย่าง
ท่ัวถึงมากขึ้น 

9.1.2) เพื่อพัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุก
กลุ่ม 

9.1.3) เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูพื้นท่ีฐานเศรษฐกิจหลักให้ขยายตัวอย่างเป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดล้อม และเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 

9.1.4) เพื่อพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจใหม่ให้สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันและการพัฒนาในพื้นท่ีอย่างยั่งยืน 

ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ประเทศไทยต้องใช้ประโยชน์จากศักยภาพและ     
ภูมิสังคมเฉพาะของพื้นท่ี และการด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อเสริมจุดเด่นในระดับภาคและจังหวัด
ในการเป็นฐานการผลิตและบริการท่ีส าคัญ การลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจาย
รายได้ท่ีเป็นธรรมมากขึ้น ประกอบกับการขยายตัวของประชากรในเขตเมืองจะเป็นโอกาสในการ
กระจายความเจริญและยกระดับรายได้ของประชาชน โดยการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่และมี
ศักยภาพในการรองรับการค้าการลงทุน รวมท้ังลดแรงกดดันจากการกระจุกตัวของการพัฒนาใน
กรุงเทพฯ และภาคกลางไปสู่ภูมิภาค นอกจากนี้ การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยัง
เป็นโอกาสในการเปิดพื้นท่ีเศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเช่ือมโยงการค้าการลงทุนในภูมิภาคของไทย
กับประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย 

ดังนั้น การพัฒนาจึงมุ่งเน้นในเรื่องการลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการ
กระจายรายได้ท่ีเป็นธรรมมากขึ้น ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวระหว่างภาคลดลง สัมประสิทธิ์การกระจาย
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รายได้ระดับภาคลดลง การเพิ่มจ านวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่มใน
สังคม พื้นท่ีฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม        
ข้อร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบจากการประกอบการในพื้นท่ีลดลง และการเพิ่มมูลค่า
การลงทุนในพื้นท่ีเศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน มูลค่าการลงทุนในพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 

 
9.2) แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย  

9.2.1) การพัฒนาภาคเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างท่ัวถึง 
พัฒนาภาคเหนือให้เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้หลุดพ้น
จากความยากจนสู่เป้าหมายการพึ่งตนเอง พัฒนาภาคกลางเป็นฐานเศรษฐกิจช้ันน า พัฒนาภาคใต้
เป็นฐานการสร้างรายได้ท่ีหลากหลาย  

9.2.2) การพัฒนาเมือง เช่น พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลางของจังหวัด
ให้เป็นเมืองน่าอยู่ ส่งเสริมการจัดการส่ิงแวดล้อมเมืองอย่างมีบูรณาการภายใต้การมีส่วนร่วมของ
ส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง  

9.2.3) การพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจ เช่น พัฒนาฟื้นฟูพื้นท่ีบริเวณชายฝ่ังทะเล
ตะวันออกให้เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลักของประเทศท่ีขยายตัวอย่างมีสมดุล มีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นท่ี พัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเป็นประตูเศรษฐกิจ
เช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและเกิดผลท่ีเป็นรูปธรรม 

 
10) ยุทธศาสตร์ท่ี 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา  

 
ภาพที ่2-14 ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 

10.1) วัตถุประสงค ์
10.1.1)  เพื่อใช้ประโยชน์จากจุดเด่นของท าเลท่ีต้ังของประเทศไทยท่ีเป็น 

จุดเช่ือมโยงส าคัญของแนวระเบียงเศรษฐกิจต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของไทย 

10.1.2)  เพื่อขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ และ
ยกระดับให้ประเทศเป็นฐานการผลิตและการลงทุนท่ีมีศักยภาพและโดดเด่น 
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10.1.3)  เพื่อเพิ่มบทบาทของไทยในเวทีโลกด้วยการส่งเสริมบทบาทท่ี
สร้างสรรค์ของไทยในกรอบความร่วมมือต่าง ๆ รวมท้ังการสนับสนุนการขับเคล่ือนการพัฒนาภายใต้
กรอบเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 

การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศของไทยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12   
ยึดหลักคิดเสรี เปิดเสรี และเปิดโอกาส โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและขยายความร่วมมือท้ังด้านเศรษฐกิจ 
สังคม ความมั่นคง และอื่น ๆ กับมิตรประเทศ และเป็นการขับเคล่ือนต่อเนื่องจากการด าเนินการ
ภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 โดยก าหนดเป็นแนวทางการด าเนินนโยบายการค้าและการลงทุนท่ีเสรี 
เปิดกว้าง และเป็นธรรม ด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกในการแสวงหาตลาดใหม่  ๆ ส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการไทยไปลงทุนในต่างประเทศ และส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนากับประเทศใน   
อนุภูมิภาคและภูมิภาครวมทั้งประเทศนอกภูมิภาค 

การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ดังกล่าวจึงมุ่งเน้นในเรื่องการมีเครือข่ายการเช่ือมโยงตาม
แนวระเบียงเศรษฐกิจท่ีครอบคลุมและมีการใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ การผลักดันให้เกิดโครงข่าย
ความเช่ือมโยงทางด้านโลจิสติกส์ท่ีครอบคลุมทางบก ทางราง ทางน้ า ทางอากาศ ภายในภูมิภาค เพื่อ
อ านวยความสะดวก ลดระยะเวลาและต้นทุนในการขนส่ง รวมถึงความส าเร็จของการด าเนินงาน
ภายใต้ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ า โขง (Cross Border 
Transport Agreement: CBTA) ณ ด่านชายแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน การเพิ่มระบบ
ห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทยเป็นฐานเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนท่ี
ส าคัญในภูมิภาคอนุภูมิภาค อาเซียน และเอเชีย รวมท้ังมีการพัฒนาส่วนขยายจากแนวระเบียง
เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคให้ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้ และประเทศไทย
เป็นหุ้นส่วนการพัฒนาท่ีส าคัญท้ังในทุกระดับ 

10.2) แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย  
10.2.1) ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตรประเทศ และ

แสวงหาตลาดใหม่ส าหรับสินค้าและบริการของไทย  
10.2.2) พัฒนาความเช่ือมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์  และ

โทรคมนาคมในกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงานโครงการพัฒนาความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (Greater Mekong Subregion: GMS) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง ระหว่างกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร์ ไทย และเวียดนาม 
(Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS) โครงการ
พัฒนาเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย–มาเลเซีย–ไทย (Indonesia–Malaysia–Thailand Growth 
Triangle: IMT–GT) ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลส าหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการ
แ ล ะ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  ( Bay of Bengal Initiative Multi-Sectoral Technical and Economic 
Cooperation: BIMSTEC) และ ยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมส าหรับพื้นท่ีชายแดนไทย -มาเลเซีย 
(Thailand-Malaysia Committee on Joint Development Strategy for Border Areas: JDS) 
และภูมิภาคอาเซียนเพื่ออ านวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์  

10.2.3) พัฒนาและส่งเสริมให้ ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ         
การบริการ และการลงทุนท่ีโดดเด่นในภูมิภาค  

10.2.4) ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศของผู้ประกอบการไทย  
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10.2.5) เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านใน
ลักษณะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ท้ังในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน  

10.2.6) สร้างความเป็นหุ้น ส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค 
ภูมิภาค และนานาประเทศ  

10.2.7) เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทท่ี
สร้างสรรค์  

10.2.8) ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความ
มั่นคงในทุกด้านท่ีเกี่ยวกับเรื่องความอยู่ดีมีสุขของประชาชน  

10.2.9) บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการ
ต่างประเทศ  

10.2.10) ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศท่ีส าคัญ 
 
2.2.6 หลักการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-

2564) สู่การปฏิบัติ  
1) ขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศโดยยึดแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 เป็นกรอบทิศทาง

หลัก และแปลงสู่การปฏิบัติในระดับต่าง ๆ ท่ีสอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม 
2) กระจายการพัฒนาลงสู่พื้นท่ี โดยยึดหลักการพัฒนาพื้นท่ี ภารกิจ และการมีส่วน

ร่วม ให้จังหวัดเป็นพื้นท่ีด าเนินการขับเคล่ือนการพัฒนา และเป็นจุดเช่ือมโยงการพัฒนาจากชุมชนสู่
ประเทศ และประเทศสู่ชุมชน 

3) เพิ่มการใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ให้เป็น
เครื่องมือหลักในการขับเคล่ือนการพัฒนาในทุกภาคส่วนในระดับพื้นท่ี ท้องถิ่น และชุมชน 

4) ใช้กลไกและเครื่องมือการพัฒนาของภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน และ
ส่ือมวลชนอย่างบูรณาการ ให้การขับเคล่ือนเกิดประสิทธิภาพโดยกระบวนการสร้างเครือข่ายหรือ   
คลัสเตอร์ท่ีตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาศักยภาพของพื้นท่ี 

5) ระบบการบริหารจัดการแผนสู่การปฏิบัติท่ีมีความเช่ือมโยงกันในระดับต่าง  ๆ 
ต้ังแต่ระดับยุทธศาสตร์ท่ีเช่ือมต่อกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนเฉพาะด้าน และ
แผนปฏิบัติการ และระบบการจัดสรรงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพท่ีตอบสนองการพัฒนาเชิงบูรณา
การ การพัฒนาเชิงพื้นท่ีและการพัฒนาท่ีต่อเนื่อง รวมท้ังระบบการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
ของภาครัฐ ท่ีสอดคล้องกับประเด็นการพัฒนา แนวทางการพัฒนา และผลของการพัฒนาอย่างแท้จริง 
 
2.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

แผน พั ฒ นาเศรษ ฐกิ จและ สังคมแห่ งชาติ  ฉบั บ ท่ี  12 (พ .ศ .2560-2564) ก ารพั ฒ น า               
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้หลุดพ้นจากความยากจนสู่เป้าหมายการพึ่งตนเอง ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับ
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย 

2.3.1 เพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย 
ด้วยการพัฒนาพื้นท่ีทุ่งกุลาร้องไห้ (ยโสธร สุรินทร์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ศรีสะเกษ) ให้เป็น       
แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง โดยปรับกระบวนการผลิตให้อยู่ภายใต้มาตรฐานเกษตรปลอดภัย 
พร้อมท้ังยกระดับเกษตรอินทรีย์ และยกระดับการตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ไทยให้เท่าเทียมและเป็น
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ท่ียอมรับของตลาดต่างประเทศ พัฒนาห่วงโซ่เกษตรอินทรีย์ให้ครอบคลุมทุกขั้นตอนการผลิต โดย
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ให้ตอบสนองตลาดสินค้าเพื่อสุขภาพและการส่งออก 
จัดต้ังกองทุนเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมตลาดสีเขียวในชุมชนและท้องถิ่น ส่งเสริมเกษตรกรและ        
กลุ่มเกษตรกรจ าหน่ายสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ 

2.3.2 พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง ได้แก่ 
1) พัฒนาให้นครราชสีมาเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแบบครบ

วงจร โดยสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ภาคอุตสาหกรรมอาหารของภาค สร้างเครือข่ายระหว่างภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และ        
ภาคราชการ เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปล่ียนความรู้ ข้อมูล เทคโนโลยี นวัตกรรมในการแปรรูปสินค้า
เกษตรและอาหารให้เป็นผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปท่ีมีมูลค่าสูงและตรงตามความต้องการของตลาด 

2) ยกระดับมาตรฐานสินค้ากลุ่มผ้าไหมในพื้นท่ีนครราชสีมา และสุรินทร์ สู่การเป็น
ศูนย์กลางแฟช่ันในระดับภูมิภาค โดยส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสินค้า การออกแบบ และ           
ตราสัญลักษณ์  พัฒนาเทคโนโลยีและงานศึกษาวิจัยสร้างนวัตกรรมเพิ่มคุณค่า พร้อมท้ังพัฒนาและ
ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนอื่น ๆ โดยยกระดับผู้ประกอบการและสร้างความเช่ือมโยงระหว่างวิสาหกิจ
ชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับภาคอุตสาหกรรม และส่งเสริมการจับคู่ธุรกิจเพื่อ
สร้างโอกาสทางธุรกิจ 

3) เพิ่มศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทนในพื้นท่ี นครราชสีมา และชัยภูมิ ให้เกิด           
ความสมดุลระหว่างพืชอาหารและพืชพลังงาน โดยสนับสนุนการจัดการพื้นท่ีเกษตรกรรมท่ีส่งเสริมให้
เกษตรกรปลูกพืชพลังงาน สนับสนุนการผลิตพลังงานทดแทนด้วยเทคโนโลยีท่ีใช้งานได้ง่าย พร้อมท้ัง
ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนอย่างมีประสิทธิภาพในภาคการผลิต ชุมชนและท้องถิ่นให้มากขึ้น 

2.3.3 ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม อารยธรรมขอม ยุคก่อนประวัติศาสตร์ 
ธรรมชาติ และกีฬาสู่นานาชาติ ด้วยการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงกีฬาในพื้นท่ีจังหวัดบุรีรัมย์ และ
นครราชสีมา ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เชิงประเพณีวัฒนธรรม และอารยธรรมขอมในพื้นท่ีจังหวัด บุรีรัมย์ 
สุรินทร์ นครราชสีมา โดยเพิ่มนวัตกรรมการบริการท่องเท่ียวให้ตอบสนองความหลากหลายของ
กลุ่มเป้าหมาย เช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียวให้หลากหลาย พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริม
กิจกรรมการท่องเท่ียวเพื่อให้สามารถท่องเท่ียวได้ท้ังปี รวมท้ังพัฒนาเส้นทางการท่องเท่ียวที่เช่ือมโยง
ในลักษณะเครือข่ายเพื่อกระจายนักท่องเท่ียวจากเมืองหลักไปสู่เมืองรอง ชุมชนและท้องถิ่น 

2.3.4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน  าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้แก่ 
1) พัฒนาแหล่งน้ าเดิมและแหล่งน้ าธรรมชาติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บ โดยการ

ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ าเดิมและแหล่งน้ าธรรมชาติให้สามารถเพิ่มปริมาณการกักเก็บในพื้นท่ี 
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์) ซึ่งเป็นพื้นท่ีท่ีปลูก
พืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญของภาค   

2 ) พั ฒ น าแ ห ล่ งน้ า ให ม่ ใน พื้ น ท่ี ลุ่ ม น้ า เล ย  ชี  มู ล  แ ล ะส ร้ า งแ ห ล่ ง กั ก เก็ บ  
(แก้มลิง) ขนาดเล็กในพื้นท่ีท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ีการเกษตร โดยพัฒนาระบบส่งน้ าและการกระจายน้ า 
ให้น าไปใช้ประโยชน์ในช่วงฤดูแล้ง รวมท้ังพัฒนาแหล่งน้ าใต้ดินตามความเหมาะสมของพื้นท่ีโดยไม่ให้ 
เกิดผลกระทบจากดินเค็ม 
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2.3.5 ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ
ในพื นที่ต้นน  าของจังหวัดชัยภูมิ โดยก าหนดและท าเครื่องหมายแนวเขตพื้นท่ีป่าอนุรักษ์และพื้นท่ีป่า
นอกเขตอนุรักษ์ให้ชัดเจน เน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการฟื้นฟู ปลูกป่า และป้องกันการบุกรุก เพื่อ
รักษาพื้นท่ีป่าต้นน้ าและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน อนุรักษ์พื้นท่ีชุ่มน้ า ตลอดจนส่งเสริมป่า
ชุมชน เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากป่าไม้อย่างยั่งยืน 

2.3.6 การพัฒนาเมือง ได้แก่ การพัฒนาเมืองนครราชสีมาให้เป็นเมืองศูนย์กลาง การค้า      
การลงทุนการบริการสุขภาพและศูนย์กลางการศึกษา โดยพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
เช่ือมโยงกับระบบโครงสร้างพื้นฐานหลักท่ีเช่ือมโยงระหว่างภาค  ส่งเสริมระบบขนส่งสาธารณะใน
เมืองให้เช่ือมโยงระหว่างเมืองและระบบขนส่งอื่น ๆ และรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ 
 
2.4 ยุทธศาสตร์กระทรวง ยุทธศาสตร์กรม ยุทธศาสตร์รายสาขาที่ เชื่อมโยงจังหวัด และ         
กลุ่มจังหวัด ภาค ประเทศ และต่างประเทศ 
 

2.4.1 ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย 20 ป ี

 
ภาพที ่2-15 การขับเคลื่อนกระทรวงมหาดไทย ระยะ 20 ปี 
ที่มา: กระทรวงมหาดไทย 

 
กระทรวงหาดไทยก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายเพื่อน าไปสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง 

ยั่งยืน โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประชาชนมีรากฐานการด ารงชีวิตและพัฒนาสู่อนาคตได้อย่างมั่นคงและ
สมดุล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  

พันธกิจ 4 ข้อ ได้แก่ 
1) รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย และความมั่นคงภายใน การปกป้องเทิดทูน

สถาบันพระมหากษัตริย์ การสร้างความรู้สึกสามัคคี การดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
รวมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

2) เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก ด้วยการน้อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ และ
การจัดท่ีดินท ากินให้ชุมชน 
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3) ส่งเสริมการพัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน เมืองและพื้นท่ีเศรษฐกิจ การพัฒนาเพื่อ
ตอบโจทย์ Local Economy การเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด กลุ่มจังหวัด  

4) ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารราชการในระดับพื้นท่ี การพัฒนาองค์กรให้มีขนาด
เล็ก โปร่งใส เปิดเผย มีการบริหารจัดการท่ีดี มีเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 
 

เป้าหมาย 
1) ชุมชนเข้มแข็ง 
2) ชุมชนมีความปลอดภัย 
3) สังคมมีความสงบเรียบร้อย 
4) หน่วยงานภาครัฐมีการบริหารจัดการท่ีดี และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้มแข็ง 
5) พื้นท่ีภูมิภาคและพื้นท่ีเศรษฐกิจมีขีดความสามารถในการแข่งขัน 

 
2.4.2 ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้จัดประชุมเพื่อระดม
ความเห็นจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อก าหนดประเด็นส าคัญของ       
ภาคการเกษตรไทยท่ีควรได้รับการพัฒนาและมีแนวทางรองรับอย่างต่อเนื่องในระยะยาว จากการ
พิจารณาสถานการณ์และแนวโน้มของประชากรโลก เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการเกษตรท่ี ท่ัว
โลกก าลังให้ความสนใจ เช่น การน าเครื่องจักรกลมาใช้ในการเกษตรทดแทนแรงาน การน าเทคโนโลยี
และนวัตกรรมมาใช้เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อหน่วยพื้นท่ี การควบคุมสภาพภูมิอากาศ ดิน น้ า แสงแดด ให้
สามารถท าผลผลิตได้ผลผลิตได้ตลอดปีในสภาพโรงเรือน เป็นต้น รวมถึงการพิจารณาสถานการณ์ภาค
การเกษตรของไทยท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบัน สรุปประเด็นท่ีน่าสนใจท่ีจะน าไปสู่การวางแผนพัฒนาใน
ระยะยาว โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) มุ่งในการ
แก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอื้อต่อการพัฒนาภาคการเกษตรในระยะยาว เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ 
“เกษตรกรมั่นคง ภาคการเกษตรมั่งค่ัง ทรัพยากรการเกษตรยั่งยืน” โดยมีแนวทางไปสู่เป้าหมาย  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร  
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้า  
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
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   ภาพที่ 2-16 ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 
   ที่มา: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

2.4.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 
กระทรวงอุ ตสาหกรรมได้ก าหนดกรอบแนวทางในการขับเค ล่ือนการพัฒ นา

ภาคอุตสาหกรรมไทย ซึ่งเป็นเครื่องยนต์ส าคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ ในระยะ 20 ปี
ข้างหน้า ตามกรอบการพัฒนาประเทศไทย 4.0 ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมได้จัดท ายุทธศาสตร์
การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ภายใต้วิสัยทัศน์ “มุ่งสู่อุตสาหกรรม
ท่ีขับเคล่ือนด้วยปัญญาและเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจโลก” โดยต้ังเป้าหมายในระยะ 20 ปีข้างหน้า     
(พ.ศ. 2560–2579) ให้ภาคอุตสาหกรรมไทยมีอัตราการเติบโตของ GDP เฉล่ียไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.5 
ต่อปี การลงทุนเติบโตเฉล่ียไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อ ปี มูลค่าการส่งออกขยายตัวเฉล่ียร้อยละ 8 ต่อ
ปี และ TFP เติบโตเฉล่ียไม่น้อยกว่าร้อยละ 2.0 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราการขยายตัวที่จะส่งผลให้ประเทศ
ไทยสามารถขยับสู่การเป็นประเทศรายได้สูงภายในปี 2579 ตาม เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  

การพัฒนาประเทศให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง แล้วก้าวไปสู่ประเทศท่ีมี
รายได้สูงนั้น จ าเป็นต้องมีการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอันเป็นกลไกหลักในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
ของประเทศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีมีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิต และเป็น
อุตสาหกรรมท่ีมีการพัฒนาในด้านความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมต่าง ๆ โดยปกติแล้วเทคโนโลยี
และนวัตกรรมต่าง ๆ จะมีวงจรชีวิตของนวัตกรรม (Innovation Lifecycle) ซึ่งอธิบายได้ด้วยกราฟ
เส้นโค้งรูปตัวเอส หรือ  S-Curve โดยเป็นกราฟแสดงการเติบโตของเทคโนโลยี ท่ีใช้อธิบายถึง
ประสิทธิภาพและความประหยัดต้นทุนของเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไปตามเวลาท่ีผ่านไปในระยะแรก
ท่ีเทคโนโลยีเพิ่งได้รับการคิดค้นขึ้นมาใหม่นั้น เทคโนโลยีดังกล่าวยังต้องการการปรับปรุงประสิทธิภาพ
หลายอย่างซึ่งต้องใช้ท้ังเงินลงทุนและเวลา เมื่อพัฒนาต่อไป ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีก็จะเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง จนถึงจุดท่ีเทคโนโลยีเริ่มมีการอิ่มตัว ซึ่งองค์กรต้องแสวงหานวัตกรรม เทคโนโลยีใหม่
หรือ S-Curve เส้นใหม่เพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อไป ไม่เช่นนั้นองค์กรนั้นก็จะหยุดนิ่งหรือล้าหลังในท่ีสุด  
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579) เพื่อเป็นกรอบ
แนวทางในการขับเคล่ือนการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทย ในระยะ  20 ปีข้างหน้า ตามกรอบการ
พัฒนาประเทศไทย 4.0 ท้ังนี้ จากการพิจารณาผลการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา 
พบว่า การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวม (Gross Domestic Products: GDP) ภาคอุตสาหกรรมเฉล่ีย
ประมาณ ร้อยละ  3 ต่อปี  การลงทุน เติบโต เฉ ล่ีย เพี ยงร้อยละ  2 ต่อปี  มู ลค่าการ ส่งออก
ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉล่ียร้อยละ 5.4 ต่อปี และผลิตภาพรวม (Total Factor Productivity: 
TFP) ภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเฉล่ียเพียงร้อยละ 0.7 ต่อปี ซึ่งถือว่ายังอยู่ในระดับต่ า และยังไม่มาก
พอท่ีจะน าไปสู่การขับเคล่ือนประเทศให้ก้าวสู่การเป็นประเทศรายได้สูงภายในปี พ.ศ.2579 ได้ตาม
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และจากการพิจารณาเป้าหมายการพัฒนาในระดับประเทศ ตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 –2564) ได้ก าหนดเป้าหมายให้
ภาคอุตสาหกรรมมีอัตราการขยายตัวเฉล่ียไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4.5 ต่อปี มีการขยายตัวของการลงทุน
ภาครัฐและเอกชนเฉล่ียไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10 และ 7.5 ต่อปี ตามล าดับ มีอัตราการขยายตัวของมูลค่า
และปริมาณการส่งออกเฉล่ียไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4 และผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตโดยรวม
เพิ่มขึ้นเฉล่ียไม่ต่ ากว่าร้อยละ 2.5 ต่อป ี

เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมไทย เป็นเครื่องยนต์ส าคัญท่ีจะขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศให้
เติบโตอย่างมั่นคง มั่งค่ังและยั่งยืน ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย  4.0 ระยะ 20 ปี        
(พ.ศ. 2560 -2579) จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์เพื่อ “มุ่งสู่อุตสาหกรรมท่ีขับเคล่ือนด้วยปัญญาและ
เช่ือมโยงกับเศรษฐกิจโลก” โดยต้ังเป้าหมายการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และเป็นเป้าหมายการพัฒนา ท่ีจะส่งผลให้ประเทศไทยสามารถขยับสู่การเป็นประเทศ
รายได้สูงได้ภายในปี พ.ศ.2579 ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ โดยก าหนดเป้าหมายไว้  5 
ประการ ในอีก 20 ปีข้างหน้า คือ  

1) ภาคอุตสาหกรรมไทยมีอัตราการเติบโตของ GDP เฉล่ียไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.5 ต่อปี  
2) การลงทุนเติบโตเฉล่ียไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี  
3) มูลค่าการส่งออกของภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉล่ียร้อยละ 8 ต่อปี  
4) ผลิตภาพรวมภาคอุตสาหกรรมเติบโตเฉล่ียไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ต่อปี  
5) มีนักรบอุตสาหกรรมพันธุ์ใหม่ (New Warrior 4.0) จ านวน 150,000 ราย  
ในการขับเคล่ือนการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ เพื่อให้การพัฒนาอุตสาหกรรมเป็นไป

อย่างต่อเนื่อง ต้องมีการเตรียมการเพื่อแสวงหานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ เพื่อการต่อยอด        
S-Curve เดิมท่ีก าลังจะถึงจุดอิ่มตัว ให้มีการพัฒนาต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จึงต้องมุ่งเน้น      
การพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ท่ีมีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคล่ือน
เศรษฐกิจต่อไป  

กลุ่มอุตสาหกรรมของประเทศไทยในปัจจุบัน สามารถจ าแนกเป็นกลุ่มใหญ่ได้ 3 กลุ่ม ตาม
มูลค่าทางเศรษฐกิจ และแนวโน้มในการเติบโตในอนาคต ได้แก่  

กลุ่ม ท่ี  1 อุตสาหกรรมต่อยอดอุตสาหกรรม เดิม ท่ีมี ศักยภาพ (First S-Curve) คือ 
อุตสาหกรรมท่ีประเทศไทยมีศักยภาพความเช่ียวชาญในการผลิต และเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพ
ในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างมูลค่าการค้าเป็นจ านวนมาก แต่หากขาดการพัฒนาต่อยอดด้วย
เทคโนโลยีสมัยใหม่ อุตสาหกรรมกลุ่มนี้จะถึงจุดอิ่มตัว และมีความสามารถในการเติบโตต่ า จึง
จ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ มาช่วยพัฒนาให้กลุ่มอุตสาหกรรมนี้เติบโตต่อไปได้  
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กลุ่มท่ี 2 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) คือ กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ ท่ีมีการใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างเข้มข้น กลุ่มนี้มีความสามารถในการเติบโตต่อไปในอนาคตสูง แต่
เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมใหม่ยังมีผู้ประกอบการน้อย กลุ่มอุตสาหกรรมยังไม่เข้มแข็ง มูลค่าทาง
เศรษฐกิจยังไม่มากนักเมื่อเทียบกับกลุ่มแรก ดังนั้นจึงต้องมีการพัฒนาเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้
ผู้ประกอบการในกลุ่มนี้  

กลุ่มท่ี 3 อุตสาหกรรมท่ีควรปฏิรูป เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีการใช้เทคโนโลยีแบบเดิมในการ
ผลิต มีความสามารถในการเติบโตจ ากัด และบางอุตสาหกรรมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่มากนักเมื่อ
เทียบกับกลุ่มแรก ดังนั้นในอุตสาหกรรมกลุ่มนี้จ าเป็นต้องมีการปฏิรูปอุตสาหกรรมใหม่ เช่น         
การรวมกลุ่มเป็นคลัสเตอร์อุตสาหกรรมใหญ่ เพิ่มการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ มีการเพิ่มความคิด
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม เพื่อให้อุตสาหกรรมในกลุ่มนี้สามารถพัฒนาต่อไปได้  

ในกลุ่มอุตสาหกรรมท้ัง 3 กลุ่มท่ีกล่าวมานั้น อุตสาหกรรมกลุ่มท่ี 1 และ กลุ่มท่ี 2 ซึ่งได้แก่ 
การต่อยอดอุตสาหกรรมกลุ่มเดิมท่ีมีศักยภาพ (First S-Curve) และ อุตสาหกรรมอนาคต (New      
S-Curve) เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ เป็นการต่อยอดและ
สร้าง S-Curve ตัวใหม่ ซึ่งเป็นกลไกหลักในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of 
Growth) และเป็นเครื่องมือในการผลักดันให้ประเทศก้าวเข้าสู่ ประเทศไทย 4.0 โดยมี 5 กลุ่ม
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นตัวช่วยสนับสนุนการขับเคล่ือนอุตสาหกรรมท้ัง 2 กลุ่ม ประกอบด้วย 

 

 
ภาพที่ 2-17 อุตสาหกรรมกลุ่ม First S-Curve และ New S-Curve 
ที่มา: ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) กระทรวงอุตสาหกรรม 

 
1) การต่อยอดอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-curve) ซึ่งเป็นการลงทุนในกลุ่ม

อุตสาหกรรมเดิมท่ีมีอยู่แล้วเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยผลิต โดยการลงทุนชนิดนี้จะส่งผลต่อ
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะส้ันและระยะกลางในลักษณะการต่อยอด ประกอบด้วย  

1.1) อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ได้แก่ การผลิตเครื่องยนต์และช้ินส่วนเครื่องยนต์ ผลิต
ช้ินส่วนยานพาหนะท่ีใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ผลิตช้ินส่วนความปลอดภัยและประหยัดพลังงาน ผลิต
อุปกรณ์ส าหรับรถยนต์ Hybrid, Electric Vehicles (EV) และ Plug in Hybrid Electric Vehicles 
(PHEV) ผลิตยางล้อ ผลิตช้ินส่วนระบบเช้ือเพลิง ผลิตช้ินส่วนระบบส่งก าลัง ผลิตรถจักรยานยนต์ 
(ยกเว้นท่ีมีความจุกระบอกสูบต่ ากว่า 248 ซีซี) ยานยนต์ไฟฟ้า  
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1.2) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ได้แก่ การผลิตดังต่อไปนี้  
1.2.1) กลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่: SSD, OLED/Flat Panel Display, Chip on Board LED, 

Sensors, RFID, Electronic Controlling devices, Internet of Things/ Smart Home, CCTV, 
Wearable Devices, อุปกรณ์โทรคมนาคม  

1.2.2) กลุ่มผลิตภัณฑ์ เดิมท่ีมีศักยภาพ: HDD, IC, Diode, Transistor, Multilayer 
PCB และ Flexible Printed Circuit  

1.2.3) ก ลุ่มกิ จก ารออกแบบ ทางอิ เล็กท รอนิ ก ส์ : Microelectronics Design, 
Embedded System Design, IC Design  

1.3) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ได้แก่ การ
ท่องเท่ียวท่ีสร้างมูลค่า การท่องเท่ียวแบบพ านักระยะยาว (Long Stay) การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 
(Medical Tourism) เป็นต้น  

1.4) การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ ได้แก่ การผลิตสารสกัดจากวัตถุดิบธรรมชาติ สารออก
ฤทธิ์ (Active Ingredient) จากวัตถุดิบทางธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ (ถุงมือยาง 
ถุงยางอนามัย ยางแบริ่ง) เป็นต้น  

1.5) อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร ได้แก่ อาหารและเครื่องด่ืมเสริมสุขภาพ (Functional 
Foods) อาหารทางการแพทย์ (Medical Food) ผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร (Food Supplement) 
นวัตกรรมอาหาร (Food Innovation) เป็นต้น  

2) อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) เนื่องจากท้ัง 5 อุตสาหกรรมเดิมมีขีดจ ากัด ไม่เพียง
พอท่ีจะท าให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนา New 
S-Curve ควบคู่ไปด้วย เพื่อเปล่ียนรูปแบบสินค้าและเทคโนโลยี ประกอบด้วย  

2.1) อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ (Robotics) ได้แก่ หุ่นยนต์ท่ีใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น 
อุตสาหกรรมยานยนต์ กระบวนการฉีดพลาสติก อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หุ่นยนต์ด้านการแพทย์ 
เป็นต้น  

2.2) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics) ได้แก่ กิจการ
สาธารณูปโภคและบริการเพื่อการขนส่ง ศูนย์รวมกิจการโลจิสติกส์ทันสมัย การบริการและซ่อมบ ารุง
อากาศยาน (Maintenance, Repair and Overhaul: MRO) อุตสาหกรรมการผลิตช้ินส่วนอากาศ
ยาน ธุรกิจมูลค่าสูงท่ีต้องการความเร็วจากการขนส่งทางอากาศ (Time Sensitive Product) อากาศ
ยานไร้คนขับ (Drone) การผลิตช้ินส่วนอากาศยาน ระบบน าทางและซอฟแวร์ต่าง ๆ และ
สถาบันการศึกษาและอบรมด้านการบิน เป็นต้น  

2.3) อุตสาหกรรมเชื อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemicals) 
ไ ด้ แ ก่  อุ ต ส าห ก ร รม เค มี ชี วภ าพ ครบ ว งจ ร  เค มี ชี ว ภ าพ แ ละ พ ลาส ติ ก ชี วภ าพ  ( Bio-
Chemical/Bioplastic) การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio economy)  

2.4) อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital) ได้แก่  สมองกลฝ่ังตัว (Embedded Software) 
ซอฟต์แวร์ช่วยในการบริหารจัดการ (Enterprise Software) เนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) 
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) การวิเคราะห์ข้อมูลของผู้บริโภค (Consumer Insight 
Analytics and Data Center) ระบบประมวลผลกลุ่มเมฆ (Cloud Computing) ระบบความ
ปลอดภัยในโลกไซเบอร์ (Cyber Security) เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตเช่ือมต่ออุปกรณ์ (Internet of 
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Thing) เมือ งอัจฉริยะ  (Smart City) ส่ือและแอนนิ เม ช่ันสร้ างสรรค์  (Creative Media and 
Animation)  

2.5) อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) ได้แก่ การบริการทางการแพทย์ 
การแพทย์ทางไกลผ่าน ICT เพื่อการติดตาม ปรึกษา วินิจฉัย และรักษา การผลิตเครื่องมือแพทย์ 
ผลิตภัณฑ์สาหรับผู้สูงอายุ การผลิตยา ยาประเภทชีววัตถุต้นแบบ (Biologic) ชีววัตถุคล้ายคลึง 
(Biosimilar) และการผลิตยาสมุนไพร  

คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบข้อเสนอ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อเป็นกลไกหลักในการ
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต โดยข้อเสนอดังกล่าวมุ่งเน้นการลงทุนจากต่างประเทศ เพื่อน า
เทคโนโลยีใหม่ ๆ จากต่างประเทศเข้ามาพัฒนา และมีการประมาณการว่าการต่อยอดอุตสาหกรรม
เดิม (First S-Curve) จะสามารถเพิ่มรายได้ของประชากรได้ประมาณร้อยละ 70 จากเป้าหมาย ส่วน
อีกร้อยละ 30 จะมาจากอุตสาหกรรมใหม่ (New S-Curve)  

นอกจากอุตสาหกรรมเป้าหมาย 2 กลุ่มข้างต้นแล้ว อุตสาหกรรรมกลุ่มท่ี 3 หรือ กลุ่มท่ีต้อง
ปฏิรูปควรต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

3) อุตสาหกรรมที่ต้องปฏิรูป เนื่องจากอุตสาหกรรมในกลุ่มนี้มีหลายอุตสาหกรรมท่ียังใช้
เทคโนโลยีเดิมในการผลิต มีความสามารถและแนวโน้มในการเจริญเติบโตท่ีจ ากัด และสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจในระดับปานกลาง ดังนั้นจึงต้องมีการปฏิรูปอุตสาหกรรมกลุ่มนี้ใหม่ เช่น การรวม
อุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุ่ งห่ม อุตสาหกรรมเครื่องหนัง และอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับ เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมแฟช่ัน โดยเพิ่มการออกแบบท่ีสร้างสรรค์ การออกแบบท่ีสะท้อน
วัฒนธรรมท้องถิ่น หรือพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เช่น เส้ือผ้า Nanotech ส าหรับเล่นกีฬา 
เครื่องนุ่งห่มส าหรับวงการแพทย์ เครื่องนุ่งห่มท่ีช่วยด้านสุขภาพ เป็นต้น กลุ่มถัดมาได้แก่ การ
รวมกลุ่มของอุตสาหกรรมวัสดุ (Material) ท่ีรวบรวมอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น โลหะ อโลหะ ไม้ ปูน 
เซรามิก แก้วและกระจก โดยอุตสาหกรรมวัสดุต้องมีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมพัฒนาวัสดุต่าง ๆ 
เช่น พัฒนาวัสดุผสม (Composite Material) หรือการพัฒนาวัสดุให้ทนทาน ยั่งยืน และเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม (Sustainable Material) นอกจากนี้ยังมีกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและพลาสติก ท่ี
สามารถพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีในการผลิตให้เป็นเทคโนโลยีสะอาดและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม เพื่อ
เสริมสร้างให้อุตสาหกรรมสามารถเติบโตอย่างยั่งยืนได้  
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ภาพที ่2-18 เป้าหมายกระทรวงอุตสาหกรรม ระยะ 20 ปี 
ที่มา: กระทรวงอุตสาหกรรม 
 

2.4.4 ยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์ 20 ปี 
แผนยุทธศาสตร์พาณิชย์ระยะ 20 ปี ได้ก าหนดเป้าหมาย 3 ด้าน คือ  
1) สร้างความเข้มแข็ งทางเศรษฐกิจของการค้าของประเทศ ด้วยการยกระดับ

ความสามารถการแข่งขัน โดยมุ่งส่งเสริมการสร้างมูลค่า ปรับเปล่ียนจากการผลิตและขายส่งมอบตาม
ค าส่ังซื้อ เป็นการสร้างรูปแบบการดีไซน์ของตนเอง สร้างแบรนด์ และท าตลาดของตัวเองเพื่อให้มี
ตลาดท่ีเป็นของตนเอง รวมท้ังการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจภาคบริการของการค้าของประเทศโดย
สร้างการเช่ือมโยงกับโลก  

2) สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจการค้าของประเทศ ด้วยการผลักดันความเช่ือมโยงกับโลก 
โดยมุ่งใช้อุปสงค์น าการค้า (Demand Driven) ซึ่งเป็นการปรับเปล่ียนจากการส่งเสริมสินค้าท่ีผลิต
แล้วออกไปสู่ตลาด เป็นการศึกษาตลาดเพื่อต้องการความเข้าใจของตลาดและส่งเสริมการผลิตให้ตรง
กับความต้องการของตลาด การบูรณาการกับภูมิภาคท้ังอาเซียนและกลุ่มประเทศซีแอลเอ็มวี 
(Cambodia: C, Lao: L, Myanmar: M, Vietnam: V, Thailand: T) เพื่ อ ใช้ประโยชน์จากการ
ประสานเศรษฐกิจให้มีความคล่องตัว  

3) สร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการค้าของประเทศ ด้วยการสร้างแรงยึดเหนี่ยวใน
ระบบเศรษฐกิจการค้า มุ่งสร้างการค้าท่ีเป็นธรรม ท่ัวถึงและยั่งยืน เพื่อไม่ให้บางภาคส่วนของระบบ
เศรษฐกิจถูกท้ิงไว้ข้างหลัง โดยเฉพาะชนบทและผู้ด้อยโอกาส  

ยุทธศาสตร์ไปสู่เป้าหมายใน 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาผู้ประกอบการแบบครบวงจร โดยเพิ่มบทบาทในการพัฒนา

ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้เป็นเอสเอ็มอีท่ีสามารถก้าวไปเป็นเอสเอ็มอีท่ีสามารถส่งออกสินค้าตาม
มาตรฐานสากล มีการพัฒนานวัตกรรม รวมท้ังขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศได้ การจัดต้ังสถาบัน
ส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม เพื่อช่วยผู้ประกอบการพัฒนาสินค้าเกษตรขั้นสูง เป็นสินค้าท่ีมีมูลค่า 
เร่งรัดแก้ปัญหาค าขอจดทะเบียนสิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้าท่ีค้างอยู่ เพื่ออ านวยความสะดวก
ทางการค้าสินค้านวัตกรรมให้ผู้ประกอบการ เร่งรัดแก้ปัญหาละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อให้ไทย
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พ้นจากบัญชีท่ีต้องถูกจับตาเป็นพิเศษภายในปี พ.ศ.2560 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทาง
ปัญญา และผลักดันการพัฒนาการค้าบริการ  

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการค้าให้มีประสิทธิภาพ โดยเปล่ียนบทบาทจากผู้ควบคุม
กฎระเบียบมาเป็นผู้อ านวยความสะดวก ปรับระบบการค้าโดยยกระดับการค้าในชนบทให้สามารถ
เช่ือมโยงและได้ประโยชน์จากห่วงโซ่การค้าในภาคการผลิตและการบริการท่ีก้าวหน้า โดยค านึงถึง
บริบท สังคม วัฒนธรรม และส่ิงแวดล้อมไปพร้อม ๆ กัน การปฏิรูประบบการผลิต การค้าสินค้า
เกษตร โดยใช้การตลาดน าการผลิต เช่น ข้าว ปาล์มน้ ามัน น้ าตาล มันส าปะหลัง เพื่อแก้ปัญหา
ปริมาณส่วนเกิน หรือคุณภาพไม่ตรงตามความต้องการ ปฏิรูปกฎหมาย ท้ังกฎหมายแข่งขันทางการ
ค้า กฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว กฎหมายการจัดต้ังนิติบุคคลเดียว กฎหมายทรัพย์สิน
ทางปัญญา กฎหมายการส่งออกและน าเข้า การบังคับใช้กฎหมายหลักประกันให้มีประสิทธิ ภาพ    
การผลักดันอ านวยความสะดวกทางธุรกิจและการค้า เช่น จดทะเบียนธุรกิจ และสร้างตลาดชุมชน 

3) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างบทบาทผู้บริโภค สร้างให้ผู้บริโภคมีความรอบรู้ มีเหตุผล มี
ภูมิคุ้มกัน มีความพอประมาณ และสามารถรับมือกับการเปล่ียนแปลงของตลาดและนวัตกรรม
สมัยใหม่ได้อย่างทันท่วงที สอดคล้องกับหลักการเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังส่งเสริมให้ผู้บริโภคมี
บทบาทในการดูแลการพัฒนาการของตลาด โดยรวมตัวกันเพื่อสร้างอ านาจต่อรองกับการค้าในระบบ
ตลาดได้ ในอนาคตกระทรวงพาณิชย์ต้องลดบทบาทการควบคุมราคาสินค้า และปล่อยลอยตัวให้
เป็นไปตามกลไกตลาด หรือหากควบคุมก็จะท าด าเนินการให้น้อยท่ีสุด แล้วเปล่ียนไปเป็นการอ านวย
ความสะดวก และต้องสร้างระบบท่ีผู้ประกอบการให้ซื่อสัตย์ ตรงไป ตรงมา ไม่ท าร้ายตลาด งาน ท่ี
เร่งด่วน คือ สร้างทางเลือกให้ผู้บริโภค เลือกซื้อสินค้าด้วยราคาเป็นธรรม พัฒนาแอพพลิเคช่ันลาย
แทงของถูก พัฒนาช่องทางร้องเรียนให้สะดวกรวดเร็ว และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายผู้บริโภค  

4) ยุทธศาสตร์การบูรณาการกับระบบการค้าโลก โดยเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจด้วยการค้า
ระหว่างประเทศ ท้ังการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน การค้าในภูมิภาค และการค้าระหว่างภูมิภาคโดยใช้
ประโยชน์จากการค้าทวิภาคีและการค้าพหุภาคี ได้แก่ ความตกลงพันธมิตรทางเศรษฐกิจระดับ
ภูมิภาค  (Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP) เป็น ต้น  กระ ชับความ
ร่วมมือกับกลุ่มซีแอลเอ็มวีที เพื่อลดอุปสรรคการค้า การลงทุน สร้างภาพลักษณ์สินค้า ธุรกิจบริการ
ของไทยให้เป็นท่ียอมรับในต่างประเทศ ผลักดันการส่งออกด้วยการตลาดน าการผลิต สร้างความ
เข้าใจและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ  และเข้าร่วมประชุมเจรจาเพื่อขยายตลาด 
เป็นต้น 

ท้ังนี้ ระหว่างปี พ.ศ.2559-2579 มีเป้าหมายก้าวสู่การเป็น 1 ในผู้น าตลาดโลก แบ่งออกได้
เป็น 4 ระยะ คือ  

ระยะท่ี 1 ระหว่าง พ.ศ.2559-2564 ด าเนินการแบบเร่งด่วน (Quick Win) ปฏิรูปการค้า 
เน้นปรับกฎหมาย วางระบบการค้า  

ระยะท่ี 2 ระหว่างปี พ.ศ.2565-2569 ผลักดันให้ประเทศไทยอยู่ในห่วงโซ่ส าคัญของภูมิภาค 
เน้นพัฒนาผู้ประกอบการให้สามารถเป็นผู้น าในตลาดภูมิภาค  

ระยะท่ี 3 ระหว่างปี พ.ศ.2570-2574 เป็นห่วงโซ่ส าคัญของโลก เน้นยกระดับความสามารถ
ของผู้ประกอบการไทยให้เป็นผู้ค้าส าคัญในตลาดโลก  

ระยะท่ี 4 ระหว่างปี พ.ศ.2575-2579 ก้าวเป็นหนึ่งในผู้น าตลาดโลก เน้นสร้างศักยภาพของ
ประเทศให้สามารถส่งเสริมผู้ประกอบการไทยเป็นผู้ค้าหลักของโลก  
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2.4.5 ยุทธศาสตร์กระทวงศึกษาธิการ ระยะ 20 ป ี
กระทรวงศึกษาธิการน ากรอบสาระส าคัญยุทธศาสตร์และเป้าหมายของยุทธศาสตร์แผนการ

ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 จัดท าโดยส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ไปสู่การขับเคล่ือนการศึกษาในระยะ 20 ปี  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ เป้าหมายคน
ทุกช่วงวัยมีความรักสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
และพื้นท่ีพิเศษ  ได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและ
ป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 

ยุทธศาสตร์ ท่ี  2  การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรม  เพื่ อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เป้าหมายเพื่อให้ก าลังคนมีทักษะท่ีส าคัญจ าเป็นและมี
สมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
สถาบันการศึกษาและหน่วยงานท่ีจัดการศึกษาผลิตบัณฑิตท่ีมีความเช่ียวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมท่ีสร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  มี
เป้าหมายผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะท่ีจ าเป็น
ในศตวรรษท่ี 21 คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา  
และมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ สถานศึกษาทุกระดับการศึกษา
สามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน แหล่งเรียนรู้ ส่ือ
ต าราเรียน นวัตกรรม และส่ือการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน  และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดย
ไม่จ ากัดเวลาและสถานท่ี ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ ระบบ
การผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล ครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา มี
เป้าหมายผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ การเพิ่ม
โอกาสทางการศึกษา ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ส าหรับคนทุกช่วงวัย ระบบข้อมูลรายบุคคล
และสารสนเทศทางการศึกษาท่ีครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพื่อการวางแผน การบริหารจัด
การศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม มี
เป้าหมายคนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิด ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และส่ือการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติ การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ี
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  มีเป้าหมาย 
โครงสร้าง บทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจน และสามารถ
ตรวจสอบได้ ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลต่อคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาท่ีตอบสนองความต้องการ
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ของประชาชนและพื้นท่ี กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับ
ลักษณะท่ีแตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ ระบบ
บริหารงานบุคคลของครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มีความเป็นธรรม สร้างขวัญก าลังใจ 
และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 

การขับเคล่ือนแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การปฏิบัติ 
1) สร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงความส าคัญ และพร้อม

เข้าร่วมผลักดันแผนการศึกษาแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ 
2) สร้างความเช่ือมโยงระหว่างแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 -2579 ยุทธศาสตร์ชาติ 

นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาการศึกษาระยะ 5 ปี แผนปฏิบัติราชการระยะ 4 ปี และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของหน่วยงาน องค์กร 

3) ปรับปรุงกฎ ระเบียบ และกฎหมายต่าง ๆ ให้เอื้อต่อการขับเคล่ือน การพัฒนาการศึกษา
ในระดับต่าง ๆ 

4) สร้างช่องทางให้ประชาสังคมมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและมี ส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาอย่างกว้างขวาง ท้ังระดับนโยบายและพื้นท่ี 

 

 
ภาพที ่2-19 กรอบแนวคิดแผนการศึกษาแห่งชาติ 
ที่มา: ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
 

2.4.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
กระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ก ำหนดเป้ำหมำยในกำรพัฒนำเศรษฐกิจและ

สังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ก ำหนดกรอบยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 6 ด้ำน คือ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่ว

ประเทศ จะมุ่งพัฒนำ โครงสร้ำงพื้นฐำนดิจิทัลประสิทธิภำพสูงท่ีประชำชนทุกคนสำมำรถเข้ำถึงและ
ใช้ประโยชน์ได้แบบทุกท่ี ทุกเวลำ โดยก ำหนดให้เทคโนโลยีท่ีใช้มีควำมเร็วพอเพียงกับควำมต้องกำร
และให้มีรำคำค่ำบริกำรท่ีไม่เป็นอุปสรรคในกำรเข้ำถึงบริกำรของประชำชนอีกต่อไป นอกจำกนี้ ใน
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ระยะยำวโครงสร้ำงพื้นฐำนอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง  จะกลำยเป็นสำธำรณูปโภคขั้นพื้นฐำน 
เช่นเดียวกับถนน ไฟฟ้ำ น้ ำประปำ ท่ีสำมำรถรองรับกำรเช่ือมต่อของทุกคน และทุกสรรพส่ิง โดย
ยุทธศำสตร์นี้ประกอบด้วยแผนงำนเพื่อขับเคล่ือนยุทธศำสตร์ 4 ด้ำน คือ 

1) พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงให้ครอบคลุมท่ัวประเทศ มีควำม
ทันสมัย มีเสถียรภำพตอบสนองควำมต้องกำรใช้งำนของทุกภำคส่วนในรำคำท่ีเหมำะสมและเป็น
ธรรม 

2) ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลำงกำรเช่ือมต่อและแลกเปล่ียนข้อมูลของ
อำเซียน โดยเป็นเส้นทำงผ่ำนกำรจรำจรของข้อมูลในภูมิภำค และเป็นท่ีต้ังของผู้ประกอบกำรเนื้อหำ
รำยใหญ่ของโลก 

3) จัดให้มีนโยบำยและแผนบริหำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน คล่ืนควำมถี่ และกำรหลอม
รวมของเทคโนโลยีในอนำคต เพื่อให้เกิดกำรใช้ทรัพยำกรของประเทศอย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

4) ปรับรัฐวิสำหกิจโทรคมนำคมให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์และควำมก้ำวหน้ำของ
อุตสำหกรรมดิจิทัลเพื่อให้เท่ำทันกำรเปล่ียนแปลงในอนำคต 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล จะกระตุ้นเศรษฐกิจของ
ประเทศโดยผลักดันให้ภำคธุรกิจไทยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกำรลดต้นทุนกำรผลิตสินค้ำและบริกำร 
เพิ่มประสิทธิภำพในกำรด ำเนินธุรกิจ ตลอดจนพัฒนำไปสู่กำรแข่งขันเชิงธุรกิจรูปแบบใหม่ในระยะ
ยำว นอกจำกนี้ ยุทธศำสตร์ยังมุ่งเน้นกำรสร้ำงระบบนิเวศส ำหรับธุรกิจดิจิทัล เพื่อเสริมควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันของภำคธุรกิจไทยท่ีจะส่งผลต่อกำรขยำยฐำนเศรษฐกิจและอัตรำกำรจ้ำงงำนของไทย
อย่ำงยั่งยืนในอนำคต โดยยุทธศำสตร์นี้ประกอบด้วยแผนงำนเพื่อขับเคล่ือนยุทธศำสตร์ 4 ด้ำน คือ 

1) เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของภำคธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่ำ โดยผลักดันธุรกิจ
ให้เข้ำสู่ระบบกำรค้ำดิจิทัลสู่สำกล และให้เกิดกำรใช้เทคโนโลยีและข้อมูลเพื่อปฏิรูปกำรผลิตสินค้ำ
และบริกำร 

2) เร่งสร้ำงธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Startup) ให้เป็นฟันเฟืองส ำคัญ
ในกำรขับเคล่ือนเศรษฐกิจดิจิทัล 

3) พัฒนำอุตสำหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลของไทยให้มีควำมเข้มแข็งและสำมำรถแข่งขันเชิง
นวัตกรรมได้ในอนำคต โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งอุตสำหกรรมท่ีไทยมีศักยภำพและเป็นอุตสำหกรรมแห่ง
อนำคต 

4) เพิ่มโอกำสทำงอำชีพเกษตรและกำรค้ำขำยสินค้ำของชุมชนผ่ำนเทคโนโลยีดิจิทัล โดย
ด ำเนินกำรร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนจำกท้ังภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล จะมุ่งสร้ำง
ประเทศไทยท่ีประชำชนทุกกลุ่มโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกลุ่มเกษตรกร ผู้ท่ีอยู่ในชุมชนห่ำงไกล ผู้สูงอำยุ 
ผู้ด้อยโอกำส และคนพิกำร สำมำรถเข้ำถึงและใช้ประโยชน์จำกบริกำรต่ำง ๆ ของรัฐผ่ำนเทคโนโลยี
ดิจิทัล มีข้อมูล องค์ควำมรู้ ท้ังระดับประเทศและระดับท้องถิ่น ในรูปแบบดิจิทัลท่ีประชำชนสำมำรถ
เข้ำถึงและน ำไปใช้ประโยชน์ได้โดยง่ำยและสะดวก และมีประชำชนท่ีรู้เท่ำทันข้อมูลข่ำวสำร และมี
ทักษะในกำรใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีดิจิทัลอย่ำงมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม โดยยุทธศำสตร์นี้
ประกอบด้วยแผนงำนเพื่อขับเคล่ือนยุทธศำสตร์ 5 ด้ำน คือ 

1) สร้ำงโอกำสและควำมเท่ำเทียมในกำรเข้ำถึงและใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีดิจิทัล
ส ำหรับประชำชนโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกลุ่มผู้สูงอำยุ กลุ่มผู้พิกำร กลุ่มผู้ท่ีอยู่อำศัยในพื้นท่ีห่ำงไกล 
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2) พัฒนำศักยภำพของประชำชนในกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์และสร้ำงสรรค์
รวมถึงควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ และแยกแยะข้อมูลข่ำวสำรในสังคมดิจิทัลท่ีเปิดกว้ำงและเสรี 

3) สร้ำงคลังส่ือและแหล่งเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีประชำชนเข้ำถึงได้อย่ำง
สะดวก ผ่ำนท้ังระบบโทรคมนำคม ระบบแพร่ภำพกระจำยเสียง และส่ือหลอมรวม 

4) เพิ่มโอกำสกำรได้รับกำรศึกษำท่ีมีมำตรฐำนของนักเรียนและประชำชน แบบทุกวัย ทุก
ท่ี ทุกเวลำด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

5) เพิ่มโอกำสกำรได้รับบริกำรทำงกำรแพทย์และสุขภำพท่ีทันสมัยท่ัวถึง และเท่ำเทียม สู่
สังคมสูงวัย ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล จะมุ่งใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใน
กำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรของหน่วยงำนรัฐท้ังส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค ให้เกิด
บริกำรภำครัฐในรูปแบบดิจิทัลท่ีประชำชนสำมำรถเข้ำถึงบริกำรได้โดยไม่มีข้อจ ำกัดทำงกำยภำพ 
พื้นท่ี และภำษำน ำไปสู่กำรหลอมรวมกำรท ำงำนของภำครัฐเสมือนเป็นองค์กรเดียว  นอกจำกนี้ 
รัฐบำลดิจิทัลในอนำคตจะเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำสังคม
และเศรษฐกิจ กำรบริหำรบ้ำนเมือง และเสนอควำมคิดเห็นต่อกำรด ำเนินงำนของภำครัฐ โดย
ยุทธศำสตร์นี้ประกอบด้วยแผนงำนเพื่อขับเคล่ือนยุทธศำสตร์ 4 ด้ำน คือ 

1) จัดให้มีบริกำรอัจฉริยะท่ีขับเคล่ือนโดยควำมต้องกำรของประชำชนหรือผู้ใช้บริกำร 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งบริกำรท่ีอ ำนวยควำมสะดวกต่อประชำชนนักธุรกิจ และนักท่องเท่ียว 

2) ปรับเปล่ียนการท างานของภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาล
โดยเน้นบูรณำกำรกำรลงทุนในทรัพยำกรกำรเช่ือมโยงข้อมูล และกำรท ำงำนของหน่วยงำนรัฐเข้ำ
ด้วยกัน 

3) สนับสนุนให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ตำมมำตรฐำน  Open Data และ
ส่งเสริมให้เกิดกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและภำคธุรกิจในกระบวนกำรท ำงำนของรัฐ 

4) พัฒนำแพลตฟอร์มบริกำรพื้นฐำนภำครัฐ (Government Service Platform) เพื่อ
รองรับกำรพัฒนำต่อยอดแอพพลิเคช่ันหรือบริกำรรูปแบบใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล จะให้
ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำกำลังคนวัยท ำงำนทุกสำขำอำชีพ ท้ังบุคลำกรภำครัฐ และภำคเอกชน ให้มี
ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่ำงชำญฉลำดในกำรประกอบอำชีพ และกำร
พัฒนำบุคลำกรในสำขำเทคโนโลยีดิจิทัลโดยตรง ให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และควำมเช่ียวชำญ
เฉพำะด้ำน ในระดับมำตรฐำนสำกลเพื่อน ำไปสู่กำรสร้ำงและจ้ำงงำนท่ีมีคุณค่ำสูงในยุคเศรษฐกิจและ
สังคมท่ีใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นปัจจัยหลักในกำรขับเคล่ือน โดยยุทธศำสตร์นี้ประกอบด้วยแผนงำน
เพื่อขับเคล่ือนยุทธศำสตร์ 3 ด้ำน คือ 

1) พัฒนำทักษะด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่บุคลำกรในตลำดแรงงำน ท่ีรวมถึงบุคลำกร
ภำครัฐภำคเอกชน บุคลำกรทุกสำขำอำชีพ และบุคลำกรทุกช่วงวัย 

2) ส่งเสริมกำรพัฒนำทักษะ ควำมเช่ียวชำญเทคโนโลยีเฉพำะด้ำน ให้กับบุคลำกรในสำย
วิชำชีพด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล ท่ีปฏิบัติงำนในภำครัฐและเอกชน เพื่อรองรับควำมต้องกำรในอนำคต 

3) พัฒนำผู้บริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศให้สำมำรถวำงแผนกำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัลไป
พัฒนำภำรกิจ ตลอดจนสำมำรถสร้ำงคุณค่ำจำกข้อมูลขององค์กร 

rIS
NED KKU



 โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพฒันากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579)  

2-41 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างความเชื่อม่ันในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล จะมุ่งเน้นกำรมีกฎหมำย 
กฎระเบียบ กติกำและมำตรฐำนท่ีมีประสิทธิภำพ ทันสมัย และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์สำกล เพื่อ
อ ำนวยควำมสะดวก ลดอุปสรรคเพิ่มประสิทธิภำพในกำรประกอบกิจกรรมและท ำธุรกรรมออนไลน์
ต่ำง ๆ รวมถึงสร้ำงควำมมั่นคงปลอดภัย และควำมเช่ือมั่น ตลอดจนคุ้มครองสิทธิ์ให้แก่ผู้ใช้งำน
เทคโนโลยีดิจิทัลในทุกภำคส่วนเพื่อรองรับกำรเติบโตของเทคโนโลยีดิจิทัลและกำรใช้งำนท่ีเพิ่มขึ้นใน
อนำคต โดยยุทธศำสตร์นี้ประกอบด้วยแผนงำนเพื่อขับเคล่ือนยุทธศำสตร์ 3 ด้ำน คือ 

1) ก ำหนดมำตรฐำน กฎ ระเบียบ และกติกำด้ำนดิจิทัลให้มีควำมทันสมัยและมี
ประสิทธิภำพโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเพื่ออำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรค้ำและกำรใช้ประโยชน์ในภำค
เศรษฐกิจและสังคม 

2) ปรับปรุงกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลให้มีควำมทันสมัย 
สอดคล้องต่อพลวัตของเทคโนโลยีดิจิทัลและบริบทของสังคม 

3) สร้ำงควำมเช่ือมั่นในกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและกำรท ำธุรกรรมออนไลน์ ด้วยกำรสร้ำง
ควำมมั่นคงปลอดภัยของระบบสำรสนเทศและกำรส่ือสำรกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กำรคุ้มครอง
ผู้บริโภค 
 

2.4.7 แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงสาธารณสุขได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุขระยะ 20 ปี ตามนโยบาย

รัฐบาลท่ีจะน าประเทศไทยก้าวสู่ Thailand 4.0 รองรับอนาคตท่ีมีความเป็นสังคมเมือง สังคม
ผู้สูงอายุ ซึ่งในปี พ.ศ.2573 ไทยจะมีผู้สูงอายุถึง 1 ใน 4 ของประชากรท้ังหมด การเช่ือมต่อการค้า
และการลงทุน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และลดความเหล่ือมล้ าการเข้าถึงระบบสุขภาพ 
ต้ังเป้าหมายให้ “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าท่ีมีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” 

1) ประชาชนสุขภาพดี คือ ประชาชนมีอายุคาดเฉล่ียเมื่อแรกเกิดไม่น้อยกว่า 87 ปี และ
อายุคาดเฉล่ียของการมีสุขภาพดีเมื่อแรกเกิด ไม่น้อยกว่า 75 ปี 

2) เจ้าหน้าท่ีมีความสุข คือ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้รับการพัฒนา
ความก้าวหน้าในวิชาชีพและมีความสุขในการท างาน 

3) ระบบสุขภาพยั่งยืน คือ ประชาชนมีระบบสุขภาพเป็นหนึ่งเดียว แบบองค์รวม ไร้
รอยต่อ เป็นธรรม และมั่นคงทางสุขภาพ มุ่งพัฒนาสู่ “สังคมอยู่ร่วมอย่างมีความสุข สร้างความมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน” เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 

นอกจากนี้ยั งให้ความส าคัญ ด้านเครือข่ายสุขภาพอ าเภอ (District Health System: 
DHS) เพื่อผลักดันนโยบายส าคัญของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นท่ีอย่างเป็นรูปธรรม และยั่งยืน 
โดยผ่านกลไกเครือข่ายสุขภาพอ าเภอ รวมท้ังเร่งด าเนินการเพิ่มศักยภาพในชุมชนพัฒนาอาสาสมัคร
สุขภาพครอบครัว เพื่อให้ครอบครัวได้รับการดูแล ป้องกัน ส่งเสริมสุขภาพได้  ก าหนดแผนเป็น 4 
ระยะ ดังนี้ 

ระยะท่ี 1 คือการปฏิรูประบบสุขภาพ 
ระยะท่ี 2 เป็นการสร้างความเข้มแข็ง 
ระยะท่ี 3 ด าเนินการให้เกิดความยั่งยืน 
ระยะท่ี 4 เมื่อส้ินแผนในปี พ.ศ. 2579 ประเทศไทยจะเป็นผู้น าด้านการแพทย์และ

สาธารณสุข 1 ใน 3 ของเอเชีย 
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ภาพที ่2-20 แผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข 4 ระยะ 
ที่มา: กระทรวงสาธารณสุข 
 

การพัฒนาความเป็นเลิศใน 4 ด้านคือ 
1) การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค (P&P Excellence) คือ บูรณาการกระทรวงต่าง ๆ 

ดูแลผู้สูงอายุและเด็ก ลดการบาดเจ็บจากการจราจร ลดกลุ่มเส่ียงโรคเรื้อรัง มะเร็ง โครงการ 3 ล้าน 
3 ปี เลิกบุหรี่ท่ัวไทย เทิดไท้องค์ราชัน 

2) ระบบบริการ (Service Excellence) คือ จัดแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 6,500 คน 
ภายใน 10 ปี ดูแลคนไทย 65 ล้านคน และภายในปี พ.ศ.2560 คนไทย 1 ล้านครอบครัวจะมีแพทย์
เวชศาสตร์ดูแล จัดระบบผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงในพื้นท่ีต าบล (Long Term Care) ท่ัวประเทศ 
จัดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน มีแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 1,000 คนในโรงพยาบาลใหญ่ท่ัวประเทศ และ
จัดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMCO) และศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ 

3) การพัฒนาคน (People Excellence) คือ การแก้ปัญหาการขาดแคลนพยาบาล วางแผน
อัตราก าลังคน ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในแต่ละภูมิภาคเพื่อพัฒนาบุคลากร ปรับระบบค่าตอบแทน
บุคลากรสาธารณสุข 

4) ระบบบริหารจัดการ (Governance Excellence) ได้แก่ คือ อภิบาลระบบสาธารณสุข 
สร้างต้นแบบองค์กรคุณธรรม สร้างความมั่นคงด้านยาและเวชภัณฑ์ โดยเน้นการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
และพัฒนาสมุนไพร จัดระบบการเงินการคลังสาธารณสุข เพื่อลดความเหล่ือมล้ า ด้านสิทธิประโยชน์
และการบริหารจัดการระหว่าง 3 กองทุน และจัดระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดต้ัง
ส านักงานมาตรฐานและการจัดการสารสนเทศระบบบริการสุขภาพแห่งชาติ (National Data 
Clearing House) 
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2.4.8 เป้าหมายแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนในระดับต่าง ๆ ตามสถานการณ์/ปัจจัยท่ีมีผลต่อ

การพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ซึ่งเป็นแนวโน้มของโลก นับเป็นความท้าทายของประเทศไทยใน
การพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ ในระยะกลาง 5-10 ปี และในระยะยาว 20 ปี หลังจากท่ีสมัชชาใหญ่
สหประชาชาติได้มีมติรับรองเป้าหมายแห่งการพัฒนาของโลกชุดใหม่เมื่อวันท่ี 27 กันยายน พ.ศ.2558 
การประกาศ Sustainable Development Goals หรือ SDGs คือเป้าหมายแห่งการพัฒนาท่ียั่งยืน 
ในช่วงระยะเวลาต้ังแต่ปี  พ.ศ.2558-2573 (ค.ศ. 2015–2030) โดยยุทธศาสตร์ชาติได้มีความ
สอดคล้องกับเป้าหมายแห่งการพัฒนาท่ียั่งยืน ท่ีได้ก าหนด 17 เป้าหมายแห่งการพัฒนาท่ียั่งยืน ได้แก่  

1) ขจัดความยากจนทุกรูปแบบ ทุกสถานท่ี (No Poverty) โดยเกณฑ์การวัดความยากจนคือ 
คนท่ีมีรายได้น้อยกว่า 1.25 เหรียญสหรัฐต่อวัน การก าหนดกลุ่มเป้าหมายท่ีอาศัยอยู่ในสถานการณ์ท่ี
มีความเส่ียงในการเข้าถึงทรัพยากรและการบริการขั้นพื้นฐาน รวมถึงช่วยเหลือชุมชนท่ีได้รับ
ผลกระทบจากความขัดแย้งและภัยพิบัติท่ีเกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ  

2) ขจัดความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร ส่งเสริมเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน (Zero 
Hunger) การให้เด็กและผู้ด้อยโอกาสจ านวนมากได้รับการเข้าถึงอาหารท่ีเพียงพอและมีคุณค่าทาง
โภชนาการตลอดท้ังปี ส่งเสริมการเกษตรอย่างยั่งยืน การปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่และก าลังการผลิต
ของเกษตรกรรมขนาดเล็ก ท่ีช่วยให้เข้าถึงแหล่งท่ีดินท ากิน เทคโนโลยีและการตลาดอย่างเท่าเทียม 

3) รับรองการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ท่ีดีของทุกคนในทุกช่วงอายุ (Good Health and 
Well-Being) เป็นความมุ่งมั่นท่ีจะยุติการระบาดของโรคเอดส์ วัณโรค มาลาเรีย และโรคติดต่ออื่น ๆ 
รวมถึงการบรรลุหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและจัดให้มีการเข้าถึงยาและวัคซีนอย่างปลอดภัยและมี
ประสิทธิภาพส าหรับทุกคน 

4) รับรองการศึกษาท่ีเท่าเทียมและท่ัวถึง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน (Quality 
Education) โดยเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายทุกคนจะได้ส าเร็จการศึกษาฟรีในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา ให้มีการฝึกอบรมอาชีพในราคาท่ีเหมาะสมอย่างเท่าเทียมกัน และขจัดความไม่เสมอภาค
ทางเพศและความเหล่ือมล้ า 

5) บรรลุความเท่าเทียมทางเพศ พัฒนาบทบาทสตรีและเด็กผู้หญิง (Gender Equality) มี
การยุติการเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิงและเด็กผู้หญิงในทุกท่ี 

6) รับรองการมีน้ าใช้ การจัดการน้ า และสุขาภิบาลท่ียั่งยืน (Clean Water and Sanitation) 
ปกป้องและฟื้นฟูระบบนิเวศน์ท่ีเกี่ยวข้องกับน้ า เช่น ป่าไม้ ภูเขา แม่น้ า พื้นท่ีชุ่มน้ า เป็นต้น 

7) รับรองการมีพลังงานท่ีทุกคนเข้าถึงได้ เช่ือถือได้ ยั่งยืนทันสมัย (Affordable and Clean 
Energy) การลงทุนในแหล่งพลังงานสะอาด เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และพลังงานความ
ร้อน การน ามาตรฐานการประหยัดค่าใช้จ่ายท่ีมีประสิทธิภาพมาใช้ในอาคารและอุตสาหกรรม เป็นต้น 

8) ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานท่ีมีคุณค่า 
(Decent Work and Economic Growth) ให้เกิดการจ้างงานเต็มรูปแบบและมีประสิทธิภาพ และ
การท างานท่ีเหมาะสมส าหรับผู้หญิงและผู้ชายทุกคน เป้าหมายการผลิตในระดับท่ีสูงขึ้นและผลิตผ่าน
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

9) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่ีพร้อมรับการเปล่ียนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็น
อุตสาหกรรมอย่างยั่ งยืนและ ท่ัวถึ ง  และสนับสนุนนวัตกรรม (Industry, Innovation and 
Infrastructure) โดยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนให้กับความท้าทายทาง
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เศรษฐกิจและส่ิงแวดล้อม เช่น การจัดให้มีช้ินงานใหม่และส่งเสริมประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน   
การส่งเสริมอุตสาหกรรมท่ียั่งยืนและการลงทุนในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม เป็นต้น 

10) ลดความเหล่ือมล้ าท้ังภายในและระหว่างประเทศ (Reduce Inequalities) ได้แก่ ความ
ไม่เท่าเทียมด้านรายได้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับ การตรวจสอบของตลาด
การเงินและสถาบันด้านการเงิน การส่งเสริมการช่วยเหลือด้านการพัฒนา และการลงทุนโดยตรงจาก
ต่างชาติไปยังภูมิภาคท่ีมีความจ าเป็นมากท่ีสุด 

11) ท าให้ เมืองและการต้ังถิ่นฐานของมนุษย์มี ความปลอดภัยท่ัวถึง  พร้อมรับการ
เปล่ียนแปลงและพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Cities and Communities) ท าให้เข้าถึงท่ีอยู่
อาศัยท่ีปลอดภัยและเหมาะสมและพัฒนาการต้ังถิ่นฐานของชุมชนแออัด การสร้างพื้นท่ีสาธารณะสี
เขียวและการปรับปรุงการวางผังเมืองและการจัดการในลักษณะแบบมีส่วนร่วม การลงทุนเรื่องการ
ขนส่งสาธารณะ 

12) รั บ รอ งแผน การบ ริ โภ คก ารผ ลิ ต ท่ี ยั่ งยื น  (Responsible Consumption and 
Production) การเปล่ียนแปลงการผลิตและการบริโภคสินค้าและทรัพยากร การจัดการการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและวิธีการก าจัดขยะท่ีเป็ นพิษและมลพิษท่ีมี
ประสิทธิภาพ การส่งเสริมให้มีการรีไซเคิลและลดขยะมูลฝอยในอุตสาหกรรม ธุรกิจ และผู้บริโภค 
การสนับสนุนประเทศก าลังพัฒนาเพื่อก้าวเข้าสู่แผนการบริโภคท่ียั่งยืน 

13) ด าเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อรับมือกับการเปล่ียนแปลงภาพภูมิอากาศกับผลกระทบ 
(Climate Action) นโยบายทางการเมือง และการใช้มาตรการทางเทคโนโลยีท่ีสามารถจ ากัดการ
เพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉล่ียของโลก 

14) อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน (Life Below 
Water) สร้างกรอบการท างานเพื่อการจัดการอย่างยั่งยืนและปกป้องระบบนิเวศทางชายฝ่ังและทาง
ทะเลจากภาวะมลพิษจากแหล่งบนบก ตลอดจนจัดการปัญหาผลกระทบของการเป็นกรดของ
มหาสมุทร 

15) ปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริม การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบกอย่างยั่งยืน (Life on 
Land) อนุรักษ์และฟื้นฟูประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก ได้แก่ ป่าไม้ ธรรมชาติ ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ พื้นท่ีชุ่มน้ า พื้นท่ีกึ่งแห้งแล้ง และภูเขา เป็นต้น  

16) ส่งเสริมสังคมสงบสุขยุติธรรม ไม่แบ่งแยก เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Peace and 
Justice Strong Institutions) มุ่งมั่นลดความรุนแรงทุกรูปแบบ หาแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
และความไม่มั่นคงอย่างยั่งยืน การส่งเสริมการปกครองด้วยกฎหมายและการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประเทศก าลังพัฒนาในสถาบันการปกครองท่ัวโลก 

17) สร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(Partnerships for the Goals) เพิ่มความร่วมมือระหว่างประเทศพัฒนาแล้วกับประเทศก าลังพัฒนา 
และความร่วมมือระหว่างประเทศก าลังพัฒนาด้วยกันเอง การสนับสนุนแผนระดับชาติเพื่อการบรรลุ
เป้าหมาย ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และช่วยเหลือประเทศก าลังพัฒนาเพิ่มอัตราการส่งออก 
ภายใต้หลักเกณฑ์สากลและระบบการค้าท่ีเสมอภาค ยุติธรรม เปิดกว้างและเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย 

จากเป้ าหมายการพัฒ นาท่ียั่ งยืน  (Sustainable Development Goals: SDGs) ของ
ประชาคมโลก มองถึงทิศทางการพัฒนาประเทศไทยซึ่งรัฐบาลไทยได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ.2560-2579) 
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ภาพที ่2-21 เป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 17 ด้าน 
ที่มา: United Nations 

 
จากการท่ีรัฐบาลมีนโยบายพัฒนาประเทศโดยก าหนดแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-

2579) การออกกฎหมายเพื่อรองรับแผนยุทธศาสตร์ชาติ โดยการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ รวมถึงหน่วยงานราชการ กระทรวงต่าง ๆ ใน
การจัดท ายุทธศาสตร์ของหน่วยงานให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี น าไปสู่การจัดท า
แผนพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัด ท่ีจะจัดท าแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติเพื่อการสร้าง
ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ต่อไป  
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2.5 การวิเคราะห์สถานะของประเทศไทย 
2.5.1 ด้านเศรษฐกิจ 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระบุประเทศไทยจัดอยู่ใน
กลุ่มประเทศท่ีมีรายได้ระดับปานกลางตอนบนซึ่งมีรายได้ต่อหัวของประชาชาติต่อหัว (GNI per 
capita) เฉล่ีย 3,976-12,275 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 118,662-366,337 บาท คาดว่าจะเป็น
ประเทศท่ีมีรายได้ระดับสูงเมื่อส้ินสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2565-2569) ด้วยการสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขันบนฐานความรู้ การสร้างสรรค์คุณค่าให้กับสินค้าและบริการ การย้ายฐานการ
ผลิตและบริการท่ีใช้องค์ความรู้ช้ันสูง และการบริหารจัดการการลงทุนของไทยในต่างประเทศ  

โครงสร้างการผลิตมีการเปล่ียนผ่านจากภาคเกษตรและอุตสาหกรรมไปสู่บริการมากขึ้น มี
สัดส่วนภาคบริการต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศสูงสุด เปิดโอกาสให้ประเทศก้าวสู่ความเป็น
ชาติการค้าและบริการ เศรษฐกิจสร้างสรรค์และดิจิทัล แม้ว่าตกอยู่ในฐานะท่ีมีคู่แข่งทางการค้าใน
ตลาดโลกจ านวนมากขึ้น แต่มีแนวโน้มขยายอุปสงค์ภายในประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ  

 
 1) ธนาคารแห่งประเทศไทยได้วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross 
Domestic Products: GDP) ในไตรมาสแรก ปี พ.ศ.2560 มีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ร้อยละ 
3.3 ซึ่งมีการขยายตัวเร่งขึ้น น าโดยภาคเศรษฐกิจเอกชนและกระจายตัวมากขึ้น เห็นได้จากในไตรมาส
แรก ปี พ.ศ.2560 มีรายจ่ายครัวเรือนอยู่ท่ีร้อยละ 3.2 รองลงภาคการส่งออกสุทธิอยู่ท่ีร้อยละ 2.7 
การลงทุนรวมอยู่ท่ีร้อยละ 1.7 และรายจ่ายภาครัฐบาลอยู่ท่ีร้อยละ 0.2 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 2-1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ด้านการใช้จา่ย 

อัตราการเติบโต (ร้อยละ) 2558 2559 Q1/2558 Q1/2559 Q1/2560 
การบริโภคภาคเอกชน 2.2 3.1 2.4 2.8 3.2 
การอุปโภคภาครัฐบาล 3 1.7 2.1 9.1 0.2 
การลงทุน 4.4 2.8 9.9 5 1.7 

ภาคเอกชน -2.2 0.4 3.7 2.4 -1.1 
ภาครัฐ 29.3 9.9 34.7 12.9 9.7 

การส่งออกสินค้าและบริการ 0.7 2.1 1.4 4.8 2.7 
การน าเข้าสินค้าและบริการ 0 -1.4 2.7 -5.2 6 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 2.9 3.2 3.1 3.1 3.3 
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ด้านการใช้จ่าย พบว่า มีการขยายตัวมากขึ้น ได้แก่ การ
ใช้จ่ายภาคครัวเรือน การลงทุนภาครัฐ และการส่งออกสินค้าและบริการ ส่วนการลงทุนรวมมีการ
ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง แต่ในการใช้จ่ายรัฐบาลมีการชะลอตัว 

เมื่อพิจารณาด้านการผลิต พบว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ส่วนใหญ่อยู่ภาคเกษตร
ท่ีร้อยละ 7.7 รองลงมาอยู่ท่ีสาขาการขนส่งและสาขาการค้าร้อยละ 5.9 สาขาโรงแรมและภัตตาคาร
ร้อยละ 5.3 สาขาก่อสร้างร้อยละ 2.8 และสาขาอุตสาหกรรมร้อยละ 1.2 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 2-2 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ด้านการผลิต 
อัตราการเติบโต (ร้อยละ) 2558 2559 Q1/2558 Q1/2559 Q1/2560 

ภาคเกษตร -5.7 0.6 -7.1 -2 7.7 
ภาคนอกเกษตร 3.9 3.5 4.4 3.7 2.9 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 2.9 3.2 3.1 3.6 3.3 
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ด้านการผลิต พบว่า มีการขยายตัวมากขึ้น ได้แก่       
การผลิตสาขาเกษตร สาขาโรงแรมและภัตตาคาร สาขาการขนส่งและคมนาคม และสาขาการค้าส่งค้า
ปลีก ส่วนสาขาอุตสาหกรรมและสาขาก่อสร้างมีการชะลอตัว สาขาเกษตรในไตรมาสแรก ปี        
พ.ศ.2559 มีการขยายตัวสูงและอัตราการเพิ่มขึ้นหลังจากผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งส้ินสุดลงใน
ขณะท่ีราคาสินค้าเพิ่มขึ้นตามราคาสินค้าในตลาดโลก ส่งผลให้รายได้เกษตรกรขยายตัวเพิ่มขึ้น เมื่อ
พิจารณาแนวโน้ผลผลิตสินค้าเกษตร พบว่า ผลผลิตสินค้าเกษตรท่ีเพิ่มขึ้น เช่น ข้าวเปลือก ข้าวโพด 
ปาล์มน้ ามัน อ้อย ไม้ผล ปศุสัตว์ กุ้งขาวแวนนาไม เป็นต้น ส่วนผลผลิตสินค้าเกษตรท่ีลดลง เช่น     
มันส าปะหลัง ยางพารา เป็นต้น 

สาขาอุตสาหกรรมในไตรมาสแรก ปีพ.ศ.2559 มีการชะลอตัวอยู่ ท่ีร้อยละ -0.2 
เนื่องจากการลดลงของการผลิตรถยนต์เป็นส าคัญ ในขณะท่ีอุตสาหกรรมส่งออกหลายรายการมีการ
ปรับตัวดีขึ้นตามเศรษฐกิจโลกและอุตสาหกรรมบริโภคในประเทศท่ีขยายตัว ซึ่งอุตสาหกรรมการผลิต
ท่ีขยายตัว เช่น หลอดอิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กกล้า
ขั้นมูลฐาน เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ เป็นต้น ส่วนอุตสาหกรรมการผลิตท่ีลดลง เช่น      
ยานยนต์ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบส าหรับยานยนต์ ผลิตภัณฑ์ยางอื่น ๆ เป็นต้น 

สาขาการก่อสร้างในไตรมาสแรก ปีพ.ศ.2559 มีการขยายตัวต่อเนื่องตามการขยายตัว
ของการก่อสร้างภาครัฐ ซึ่งการก่อสร้างภาครัฐ มีการก่อสร้างรัฐวิสาหกิจ และการก่อสร้างรัฐบาลมาก
ขึ้นตามล าดับ 

สาขาโรงแรมและภัตตาคาร ในไตรมาสแรก ปีพ.ศ.2559 มีการเพิ่มขึ้นตามรายรับจาก
นักท่องเท่ียวต่างประเทศ และอัตราการเข้าพักเพิ่มขึ้น ซึ่งรายรับรวมจากการท่องเท่ียว 712.5 
พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.9 โดยเฉพาะจากรัสเชียร้อยละ 32.4 ยุโรปตะวันออกร้อยละ 20.0 
อเมริการ้อยละ 13.1 ฝรั่งเศสร้อยละ 9.4 และญี่ปุ่นร้อยละ 9.5 ตามล าดับ ดีขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจ 

สาขาการค้าส่งค้าปลีก ในไตรมาสแรก ปีพ.ศ.2559 มีการปรับตัวดีขึ้นของการใช้จ่าย
ภาคครัวเรือน การท่องเท่ียว และการส่งออก ซึ่งยอดขายการค้าปลีกท่ีเพิ่มข้ึน เช่น รถยนต์ ซ่อมแซม
รถยนต์ และน้ ามัน เช้ือเพลิง สินค้าไม่คงทน ห้องสรรพสินค้าและร้านค้าท่ัวไป เป็นต้น ส่วนยอดขาย
การค้าส่งท่ีเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นสินคาขั้นกลาง ส่วนสินค้าคงทน และสินค้าไม่คงทนมียอดขายท่ีลดลง 

 
2) ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ในปี พ.ศ.2560 อยู่ในอันดับท่ี 27 คะแนน

รวม 80.095 มีอั น ดับ ดีขึ้น จากปี  พ .ศ.2559 ท่ี อยู่ ใน อัน ดับ ท่ี  28 จากสถาบั น  IMD World 
Competitiveness Center สวิตเซอร์แลนด์ เมื่อพิจารณาเฉพาะ 5 ประเทศอาเซียนท่ีอยู่ในการจัด
อันดับคือ สิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย ตามล าดับ ผลการจัดอันดับดีขึ้นสะท้อน
ให้เห็นถึงพื้นฐานทางเศรษฐกิจดีขึ้น แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของทุกภาคส่วนท่ีร่วมกันยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศเป็นผลส าเร็จ ต้ังแต่ระดับรัฐบาลท่ีก าหนดให้การยกระดับขีด
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ความสามารถในการแข่งขันของประเทศเป็นวาระแห่งชาติ มีการก าหนดยุทธศาสตร์และแผนงานโดย
มีคณะกรรมการระดับชาติคือ คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
(กพข.) และได้มีการส่ือสารยุทธศาสตร์หลักไปยังทุกภาคส่วนท้ังภาครัฐเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ และ
ภาคเอกชนท่ีร่วมขับเคล่ือนวาระแห่งชาติ 

เมื่อพิจารณาผลการจัดอันดับของประเทศไทยตามปัจจัยหลักท่ีใช้ในการจัดอันดับรวม 
4 ด้าน พบว่า ปัจจัยท่ีมีอันดับดีท่ีสุดคือ สภาวะทางเศรษฐกิจ (Economic Performance) รองลงมา
เป็นประสิทธิภาพของภาครัฐ (Government Efficiency) ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ (Business 
Efficiency) และโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ตามล าดับ มีรายละเอียดของแต่ละด้าน ดังนี้ 

2.1) สภาวะทางเศรษฐกิจ (Economic Performance) มีปัจจัยย่อยท่ีมีอันดับดีขึ้น 
3 ด้าน  ได้แก่  เศรษฐกิ จภายในประเทศ (Domestic Economy) การ ค้าระหว่ างประ เทศ 
(International Trade) และราคาและค่าครองชีพ (Prices) ตามล าดับ ส่วน ด้านการจ้างงาน 
(Employment) ยังอยู่ในอันดับท่ีดีมากคืออันดับท่ี 3 เช่นเดียวกับปีก่อน และปัจจัยย่อยท่ีมีอันดับ
ลดลง คือ การลงทุนระหว่างประเทศ (International Investment) เมื่อพิจารณาประเด็นท่ีเด่นเป็น
ด้านท่ีเกี่ยวกับการจ้างงาน รายได้จากการท่องเท่ียว และความมั่นคงของบัญชีเดินสะพัด ส่วนประเด็น
ท่ีพัฒนาต่อไป เช่น ด้านรายได้ประชาชาติต่อหัวของประชากร ด้านค่าครองชีพ ความเส่ียงจากการ
ย้ายฐานการผลิต และด้านการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ การไปลงทุนในประเทศอื่น เป็นต้น 

2.2) ประสิทธิภาพของภาครัฐ (Government Efficiency) ปัจจัยย่อยมีอันดับท่ีดี
ขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ ได้แก่ ด้านกฎหมายด้านธุรกิจ (Business Legislation) และด้านกรอบการ
บริหารภาครัฐ (Institution Framework) และด้านนโยบายภาษี (Tax Policy) ตามล าดับ จากการ
ส ารวจสะท้อนให้เห็นว่ามาตรการต่าง ๆ ท่ีรัฐด าเนินการ เช่น การแก้ไขกฎระเบียบและปรับปรุง
ขั้นตอนการด าเนินงานของหน่วยงานรัฐให้มีความสะดวกต่อการด าเนินธุรกิจ การให้สิทธิประโยชน์
ด้านการลงทุน การปรับตัวของนโยบายภาครัฐ รวมถึงความคล่องตัวในการด าเนินนโยบาย ส่วน
ประเด็นท่ีปรับปรุง ได้แก่ ต้นทุนการปลดออกจากงาน (Redundancy Costs) ก าแพงภาษี (Tariff 
barriers) และระยะเวลาในการเริ่มต้นธุรกิจ (Start-up days) เป็นต้น 

2.3) ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ (Business Efficiency) มีปัจจัยย่อยท่ีอันดับดีขึ้น 
2 ปัจจัย ได้แก่ ด้านการจัดการ (Management Practices) และด้านผลิตภาพและประสิทธิภาพ 
(Productivity & Efficiency) ส่วนปัจจัยย่อยท่ีมีอันดับลดลงคือ ด้านตลาดแรงงานและด้านการเงินมี
อันดับลดลง ส่วนด้านทัศนคติและค่านิยมมีอันดับคงเดิม ปัจจัยย่อยท่ีควรปรับปรุง เช่น ด้านผลิตภาพ
แรงงานในภาพรวมและในภาคเศรษฐกิจต่าง ๆ เป็นต้น 

2.4) โครงสร้างพื นฐาน (Infrastructure) มีปัจจัยย่อยท่ีอันดับดีขึ้น 2  ปัจจัย ได้แก่ 
โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี (Technological Infrastructure) และโครงสร้างพื้นฐานท่ัวไป 
(Basic Infrastructure) ซึ่งด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี มีตัวช้ีวัดท่ีส่งผลต่อการปรับตัวดีขึ้น 
เช่น การมีเทคโนโลยีการส่ือสารท่ีตอบสนองภาคธุรกิจและความเช่ือมโยงต่าง ๆ ความเร็วอินเตอร์เน็ต 
การส่งออกสินค้าไฮเทค และการพัฒนาด้านเทคโนโลยี ท่ีเกิดจากความร่วมมือระหว่างเอกชนกับ
เอกชน และรัฐกับเอกชน (Public-Private Partnerships) เป็นต้น ส่วนด้านโครงสร้างพื้นฐานท่ัวไปมี
ตัวช้ีวัดท่ีปรับตัวดีขึ้นเช่น การเข้าถึงแหล่งน้ า (Access to Water) การเข้าถึงสินค้าบริโภคพื้นฐาน 
(Access to commodities)  แ ล ะ คุ ณ ภ า พ ข อ ง ก า ร ข น ส่ ง ท า ง อ า ก าศ  (Quality of Air 
Transportation)  
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ปัจจัยย่อยท่ีอยู่ในอันดับต่ า เช่น ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ การ
ลงทุนด้านวิจัยและพัฒนา และบุคลากรด้านการวิจัย ส่วนการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนา และบุคลากร
ด้านการวิจัยมีการปรับตัวดีขึ้น โดยเฉพาะเรื่องการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนท่ีมี
มูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ ท าให้อันดับของตัวช้ีวัดด้านมูลค่าการลงทุนปรับตัวดีขึ้น และสัดส่วน
ค่าใช้จ่ายด้าน R&D ของภาคธุรกิจต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Business Expenditure 
on R&D (%)) ปรับตัวดีขึ้น นอกจากนี้ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม (Innovation Capacity) 
ของประเทศก็ปรับตัวดีข้ึน ส่วนปัจจัยท่ีควรพัฒนาให้ดีขึ้น  คือ ด้านการจดสิทธิบัตรและจ านวนยื่นขอ
สิทธิบัตร  

ส่วนด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมและการศึกษาอยู่ใน
เกณฑ์ท่ีต่ า ควรเร่งพัฒนาเป็นอย่างมาก ประเด็นส าคัญท่ีต้องปรับปรุงในด้านสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม ได้แก่ การเพิ่มจ านวนบุคลากรทางการแพทย์ต่อประชากร และการประหยัดพลังงาน 
ส่วนด้านการศึกษาท่ีควรเร่งพัฒนา ได้แก่ ความสามารถทางภาษาอังกฤษของบุคลากร ความสามารถ
ทางวิชาการโดยเฉพาะด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และการปรับปรุงอัตราส่วนของครูต่อ
นักเรียนในระดับมัธยมศึกษา (ศูนย์เพื่อการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันสมาคมการจัดการธุรกิจ
แห่งประเทศไทย, 2560) 

 
3) กับดักของประเทศรายได้ปานกลาง ไทยเป็นประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง (Middle 

Income Country) มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีสูงต่อเนื่อง อัตราการว่างงานท่ีต่ า ทรัพยากร
ทางธรรมชาติและทางบุคคลท่ีอุดมสมบูรณ์ มีการลงทุนจากต่างชาติจ านวนมาก แต่ไทยเป็นประเทศ
รายได้ปานกลางมานานมาก อยู่ในกับดักประเทศรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) ซึ่งไทย
ไม่สามารถท่ีขยับขึ้นไปแข่งขันกับประเทศคู่แข่งขันท่ีขับเคล่ือนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ เช่น อิตาลี ญี่ปุ่น หรือเกาหลีใต้ ในขณะเดียวกันไทยก็ไม่สามารถ
ขยับลงมาแข่งกับประเทศคู่แข่งขันท่ีขับเคล่ือนด้วยการผลิตสินค้าต้นทุนต่ าได้ ตลอดจนด้านโครงสร้าง
เศรษฐกิจ การกระจายรายได้ ระบบการศึกษา ปัญหาแรงงาน และอื่น ๆ ส่งผลให้ไทยอยู่ในกับดัก
ประเทศรายได้ปานกลาง ในปัจจุบันได้มีการขับเคล่ือนประเทศไทยสู่ความมั่งค่ัง มั่นคง และยั่งยืน 
ด้วยกลไกขับเคล่ือนภายใต้โมเดลไทยแลนด์ 4.0 เป็นโมเดลเศรษฐกิจท่ีจะน าพาประเทศไทยให้หลุด
พ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง กับดักความเหล่ือมล้ า และกับดักความไม่สมดุล พร้อมเปล่ียน
ผ่านประเทศไทยไปสู่ประเทศในโลกท่ีหนึ่งท่ีมีความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ในบริบทของโลกการ
ปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคท่ี 4 (The Fourth Industrial Revolution) อย่างรูปธรรม ตามแนวทางท่ีแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้ก าหนดด้วยการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ควบคู่ไปกับการเช่ือมโยงกับ
ประชาคมโลก ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยขับเคล่ือนผ่านกลไกประชารัฐ 

 
4) การเปลี่ยนผ่านโครงสร้างการผลิต โครงสร้างการผลิตมีการเปล่ียนผ่านจากภาคเกษตร

และอุตสาหกรรมไปสู่บริการมากขึ้นโดยมีสัดส่วนภาคเกษตรร้อยละ 10 ภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 37 
และภาคบริการร้อยละ 53 ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม เป็นผลจากภาคการท่องเท่ียวนั้นมีความได้เปรียบ
ท้ังในเรื่องสถานท่ีท่องเท่ียว วัฒนธรรมไทย และคุณภาพการบริการ ท าให้รายได้จากการท่องเท่ียว
เพิ่มขึ้น และเป็นฐานรายได้เงินตราต่างประเทศท่ีมีความส าคัญมากขึ้น แต่เศรษฐกิจไทยมีจุดอ่อนใน
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เชิงโครงสร้างท่ีต้องพึ่งพาต่างประเทศ ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรต่ า ภาคอุตสาหกรรม ต้อง
พึ่งพาวัตถุดิบ ช้ินส่วน พลังงาน และเทคโนโลยีในสัดส่วนท่ีสูง  

 
5) เงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) ในปี     

พ.ศ.2559 ลดลงกว่าร้อยละ 70 จากปี พ.ศ.2558 จากการท่ีนักลงทุนไทยเข้าซื้อธุรกิจค้าปลีกในไทย
จากนักลงทุนต่างชาติเป็นส าคัญ หากไม่นับรวมธุรกรรมนี้ เงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศลดลงไม่
มากนัก โดยเงินลงทุนยังไหลเข้าต่อเนื่องในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร และการ
โทรคมนาคม จากนักลงทุนสัญชาติสิงคโปร์ ฮ่องกง และญี่ปุ่น ซึ่งถ้าพิจารณาจากมูลค่าในการลงทุน
จ าแนกตามประเทศ พบว่า ญี่ปุ่นมีการลงทุนมากท่ีสุด จ านวน 127,441.61 ล้านบาท รองลงมาเป็น 
สิงคโปร์ จ านวน 61,938.37 ล้านบาท ฮ่องกง จ านวน 40,287.36 ล้านบาท สหรัฐอเมริกา จ านวน 
11,841.99 ล้านบาท จีน จ านวน 8,890.24 ล้านบาท ตามล าดับ  

 
ตารางที่ 2-3 เงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ จ าแนกตามประเทศ 

ประเทศ 2559 p 2558 p 2557 2556 2555 
ญ่ีปุ่น 127,441.61 105,718.06 79,048.31 343,022.16 116,091.10 
สิงคโปร ์ 61,938.37 12,979.64 -19,175.82 -3,057.21 -43,600.83 
ฮ่องกง 40,287.36 15,783.13 49,872.64 3,526.71 21,764.21 
สหรัฐอเมริกา 11,841.99 36,722.47 65,858.58 25,518.09 122,295.96 
จีน 8,890.24 8,531.21 -7,500.25 29,072.65 18,763.56 
ไต้หวัน 5,170.49 4,168.61 -563.64 6,096.42 4,872.96 
สวิตเซอร์แลนด์ 3,062.33 8,535.45 -4,335.70 7,629.27 8,935.87 
เกาหลีใต้ 1,658.23 5,173.55 8,084.17 22,237.04 4,200.40 
เยอรมนี 1,614.90 4,312.34 -2,495.29 5,408.10 14,744.26 
ลักเซมเบิร์ก 1,427.77 2,435.82 3,010.88 2,048.94 8,763.43 
รัสเซีย 1,076.47 -293.55 -3,171.14 5,204.81 1,921.29 
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 
ตารางท่ี 2-4 เงินลงทุนของไทยจากต่างประเทศ จ าแนกตามประเภทธุรกิจในประเทศไทย 

รายการ 2559 p 2558 p 2557  2556  2555  
กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ 52,750.55 44,404.42 41,844.31 48,923.85 32,325.75 
การผลิตอาหาร 20,450.53 6,205.85 2,249.76 902.51 -3,855.30 
การผลิตยางและพลาสติก 14,358.72 27,889.84 8,830.52 17,355.50 16,129.59 
การผลิตยานยนต์ รถพ่วงและรถกึ่งพ่วง 14,071.88 -25,661.83 5,061.14 51,684.24 -13,224.06 
กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย 13,934.31 99,397.05 57,684.49 99,865.44 57,781.92 
การท าเหมืองแรแ่ละเหมืองหิน 13,731.41 16,011.13 5,924.08 -1,959.54 -3,171.59 
การผลิตเครื่องจักรและเครื่องมือ ซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ในที่อื่น 

11,207.39 25,325.11 1,095.22 15,944.02 15,817.74 

การผลิตกระดาษ 3,852.38 1,569.24 5,618.90 -1,100.13 1,495.99 
การผลิตเภสัชภัณฑ์ 1,859.42 79.49 2,399.01 3,864.42 14,848.62 
การผลิตถ่านโค้กและปิโตรเลียม 1,545.74 -13,038.24 17,006.74 3,816.96 7,517.31 
ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 1,344.19 4,423.93 1,988.32 -4,519.19 -1,458.32 
การก่อสร้าง 1,142.25 -11,538.23 3,809.15 2,240.34 -5,436.09 
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ตารางท่ี 2-4 เงินลงทุนของไทยจากต่างประเทศ จ าแนกตามประเภทธุรกิจในประเทศไทย 
รายการ 2559 p 2558 p 2557  2556  2555  

เกษตรกรรม การป่าไม้และการประมง 614.64 179.29 193.04 61.74 180.87 
การผลิตเครื่องด่ืม 322.86 -2,872.71 2,378.71 -495.61 -1,180.59 
การผลิตเฟอร์นิเจอร์ -98.53 -1,379.37 -525.56 751.61 -20.84 
การผลิตคอมพิวเตอร์  อิเล็กทรอนิกส์  และ
อุปกรณ์ทางทัศนศาสตร ์

-4,018.13 46,872.73 4,207.03 20,330.77 1,992.33 

ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ าและระบบการปรบัอากาศ -4,890.34 3,015.18 -10,304.03 2,094.50 -1,720.54 
การขนส่งและสถานที่เก็บสินคา้ -5,811.44 2,135.98 -2,677.62 3,880.59 -2,096.13 
การผลิตเคมีภัณฑ ์ -10,089.25 38,460.74 14,760.18 11,507.54 30,550.32 
การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า -20,444.78 10,340.75 78,756.68 1,219.32 4,669.93 
การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยาน
ยนต์และจักรยานยนต์ 

-42,246.96 54,091.06 16,252.26 41,132.10 -5,392.02 

ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 

6) อุปสงค์ในประเทศ แบ่งเป็น การบริโภคภาคเอกชน การลงทุนภาคเอกชน และภาค   
การคลัง มีรายละเอียดดังนี้ 

6.1) การบริโภคภาคเอกชน มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและเป็นแรงขับเคล่ือนส าคัญ
ของเศรษฐกิจ มีปัจจัยสนับสนุนจากรายได้ของครัวเรือนและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐ ได้รับ
แรงสนับสนุนจากปัจจัยพื้นฐาน ได้แก่ รายได้ของครัวเรือนภาคเกษตรกรรมเพิ่มขึ้น แต่ระดับรายได้
ยังคงต่ ากว่าค่าเฉล่ีย และรายได้ดีในกลุ่มเกษตรบางส่วน เช่น เกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ และยางพารา 
รายได้ของครัวเรือนนอกภาคเกษตรกรรม โดยรวมยังขยายตัวได้ตามการจ้างงานในภาคบริการ
โดยเฉพาะในธุรกิจท่ีเติบโตดีตามภาคการท่องเท่ียว ภาระในการช่าระหนี้รถยนต์คันแรกทยอยหมดลง 
และราคาเช้ือเพลิงท่ีอยู่ในระดับต่ ามีส่วนช่วยให้ครัวเรือนมีรายได้สุทธิเพื่อการบริโภคมากขึ้น 

6.2) การลงทุนภาคเอกชน ในปี พ.ศ.2559 มีการทรงตัวเป็นปีแรกหลังจากหดตัว
ติดต่อกัน 3 ปี ซึ่งมีการกระจุกตัวอยู่ในภาคบริการ เช่น ร้านอาหาร และธุรกิจการค้าท่ีมีการเติบโต
ตามรายได้ภาคการท่องเท่ียวและสาธารณูปโภคโดยเฉพาะธุรกิจพลังงานทดแทนท่ีได้รับผลจาก
นโยบายส่งเสริมของภาครัฐ ส่วนการลงทุนในอุตสาหกรรมเห็นได้จากการขยายตัวของยอดขาย
เครื่องจักรในประเทศ และปริมาณการน าเข้าสินค้าทุนโดยเฉพาะเครื่องก าเนิดไฟฟ้าและหม้อแปลง
ไฟฟ้า เช่นเดียวกับการระดมทุนผ่านตลาดตราสารทุนและตลาดตราสารหนี้ท่ีกระจุกตัวอยู่ในภาค
บริการและพลังงานทดแทน ซึ่งในปีนี้ ภาครัฐได้ออกมาตรการลดหย่อนภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุน
ภายในประเทศ ส าหรับการลงทุนด้านการก่อสร้างโดยรวมมีการขยายตัวไม่มากจากระยะเดียวกันในปี 
พ.ศ.2558 เพราะภาครัฐมีมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบล ให้ต าบลละ 5 ล้านบาท 
ประกอบกับในช่วงครึ่งปีหลัง พ.ศ.2559 มีการก่อสร้างท่ีอยู่อาศัยเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับภาวะ
อสังหาริมทรัพย์ท่ีผู้ประกอบการทยอยเปิดขายโครงการท่ีอยู่อาศัยแนวราบเพิ่มข้ึน ท้ังนี้ ในอนาคตมี
การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐท่ีชัดเจนและมีมูลค่าสูงมากขึ้น รวมถึงการฟื้นตัวต่อเนื่อง
ของภาคการส่งออก ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนและเสริมสร้างความเช่ือมั่นให้ภาคเอกชนลงทุนได้ 

6.3) ภาคการคลัง มีปัจจัยในการใช้จ่ายภาครัฐเป็นแรงขับเคล่ือนส าคัญท่ีช่วยให้
เศรษฐกิจฟื้นตัวต่อเนื่อง โดยภาครัฐเร่งลงทุนมากขึ้น ท้ังโครงการของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 
ประกอบกับภาครัฐมีมาตรการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ได้แก่  1). มาตรการเพิ่ ม
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ประสิทธิภาพการใช้จ่าย 2). การเบิกจ่ายเงินโอนและอุดหนุนตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่าง ๆ 
เช่น มาตรการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ และมาตรการยกระดับ
ศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคล่ือนเศรษฐกิจฐานราก เป็นต้น นอกจากนี้ รัฐบาลได้มีแผนกู้เงินเพื่อการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ าและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน ซึ่งเป็นมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจระยะท่ี 2 และรัฐบาลยังได้ออกมาตรการสินเช่ือเพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก
ภาวะเศรษฐกิจ ได้แก่ สินเช่ือเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ เอส
เอ็มอี (Small and Medium Enterprises: SMEs) และมาตรการด้านภาษีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น 
การลดหย่อนค่าธรรมเนียมการโอนอสังหาริมทรัพย์ และการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากการ
ซื้อสินค้าและบริการ (ช็อบช่วยชาติ) ส่วนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของรัฐวิสาหกิจสามารถเร่ง
ด าเนินการได้มาก โดยเฉพาะโครงการลงทุนตามแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของ
ไทย พ.ศ.2558-2565 และแผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่งระยะเร่งด่วน (Action Plan) ปี      
พ.ศ.2559 เช่น รถไฟทางคู่ ฉะเชิงเทรา-แก่งคอย และจิระ-ขอนแก่น รถไฟฟ้าสายสีเขียว และท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิระยะท่ี 2  

 
7) การขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ภาวะเศรษฐกิจไทย ปี พ.ศ.2560 คาดว่าขยายตัวเฉล่ีย

ร้อยละ 3.3 (ช่วงคาดการณ์อยู่ระหว่างร้อยละ 2.8-3.8) โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก 1). การขยายตัว
ของภาคการส่งออก จากแนวโน้มการปรับตัวดีขึ้นของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าส าคัญ เช่น สหรัฐอเมริกา 
ญี่ ปุ่ น  และอิน เดีย  และการเพิ่ มขึ้ นของราคาสิน ค้าส าคัญ ในตลาดโลก  ช่วยให้ การผลิต
ภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนภาคเอกชนเริ่มปรับตัวดีขึ้น 2). คาดว่ามีการฟื้นตัวของภาคเกษตร 
และรายได้เกษตรกรของประเทศท่ีปรับตัวดีขึ้นตามแนวโน้มราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลก เป็น
ปัจจัยสนับสนุนการขยายตัวของฐานรายได้และการใช้จ่ายภาคครัวเรือนได้มากขึ้น 3). แรงขับเคล่ือน
จากการลงทุนภาครัฐท่ีขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม
ท่ีคาดว่าจะเริ่มด าเนินการได้ในช่วงครึ่งหลังของปี พ.ศ.2560 เช่น โครงการรถไฟทางคู่ รถไฟความเร็ว
สูง และรถไฟฟ้าในเขตเมือง และ 4). ภาคการท่องเท่ียวมีแนวโน้มขยายตัวในเกณฑ์ดี คาดว่าจ านวน
นักท่องเท่ียวจะขยายตัว ในปี พ.ศ.2560 โดยเฉพาะนักท่องเท่ียวคนจีนท่ีจะเพิ่มขึ้นมาเท่ียวไทย
ประมาณ 9.5 ล้านคน ซึ่งในปี พ.ศ.2558 นักท่องเท่ียวคนจีนมีการใช้จ่ายเพื่อการท่องเท่ียวทั่วโลกสูง
เป็นอัน ดับ  1 ยอดใช้ จ่าย 261 พัน ล้าน เหรียญสหรัฐ (The World Tourism Organization: 
UNWTO) ประกอบกับแนวโน้มค่าเงินบาทท่ีมีแนวโน้มอ่อนค่า ส่งผลดีต่อการส่งออก อย่างไรก็ตาม 
ยังมีปัจจัยเส่ียงจากความผันผวนของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลก ปัญหาความอ่อนแอของสถาบัน
การเงินในยุโรป ปัญหาภาคการเงินและภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีน ภาวะเศรษฐกิจจีนชะลอตัว 
รวมทั้งภัยธรรมชาติท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการผลิตภาคเกษตร 

 
8) ด้านการเกษตร จากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยระบุว่า รายได้เกษตรกรในปี 

พ.ศ.2559 ขยายตัวเป็นครั้งแรกหลังจากหดตัวมา 4 ปี  จากราคาสินค้าเกษตรท่ีปรับตัวสูงขึ้น 
โดยเฉพาะผลไม้และยางพาราท่ีราคาเพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นผลจากอุปทานท่ีออกสู่ตลาดลดลง 
เนื่องจากสภาพอากาศท่ีแปรปรวน ประกอบกับอุปสงค์จากต่างประเทศเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะจีน 
นอกจากนี้ ราคายางพาราเพิ่มข้ึนตามราคาน้ ามันดิบท่ีสูงขึ้น ส่วนด้านปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตรท้ัง
ปียังคงหดตัว เนื่องจากสภาพอากาศท่ีแปรปรวนค่อนข้างมาก โดยปัญหาภัยแล้งท่ีรุนแรงและยาวนาน 
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ส่งผลให้ผลผลิตในกลุ่มไม้ยืนต้นลดลง เช่น ผลไม้ และยางพารา รวมท้ังผลผลิตข้าวท่ีหดตัวเนื่องจาก
ปริมาณน้ าในเขื่อนไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก อย่างไรก็ตาม แม้ปัญหาภัยแล้งในหลายภูมิภาค
คล่ีคลาย แต่ปริมาณฝนท่ีตกลงมามากกว่าปกติ โดยเฉพาะในเขตพื้นท่ีภาคใต้เป็นอุปสรรคต่อการเก็บ
เกี่ยวผลผลิตโดยเฉพาะยางพาราและปาล์มน้ ามัน ท าให้เกษตรกรได้รับผลดีจากราคาท่ีปรับเพิ่มข้ึนไม่
เต็มท่ี นอกจากนี้ รายได้เกษตรกรโดยรวมเพิ่มขึ้น แต่ระดับรายได้ยังคงต่ ากว่าในช่วง 5 ปีก่อนหน้า
ค่อนข้างมาก ซึ่งเป็นผลดีกับเกษตรกรบางกลุ่มและบางพื้นท่ีท่ีผลผลิตไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหา
สภาพอากาศ เช่น  ชาวสวนผลไม้ในภาคตะวันออก และชาวสวนยางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ในขณะท่ีชาวนาในภาคกลางได้รับผลกระทบจากปัญหาราคาข้าวตกต่ าจากผลผลิตท่ีออกมามากหลัง
ปัญหาภัยแล้งคล่ีคลายโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ อย่างไรก็ดี ภาครัฐได้ออกมาตรการให้เงินช่วยเหลือค่า
เก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว รวมถึงสินเช่ือชะลอขายให้แก่ข้าวทุกชนิด เพื่อเป็นการพยุงรายได้
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวไว้ 

ปัจจัยเส่ียงภายในประเทศทางเศรษฐกิจการเกษตรท่ีเกิดขึ้น เป็นปัจจัยเส่ียงท่ีส่งผลต่อ
การผลิตสินค้าเกษตรเป็นส าคัญ คือ ปัจจัยภัยธรรมชาติ ปัญหาภัยธรรมชาติหลัก คือ ปัญหาภัยแล้ง 
เห็นได้จากปริมาณน้ าในเข่ือนหลักท่ีส าคัญ ได้แก่ เข่ือนภูมิพล สิริกิต์ิ และเขื่อนอื่น ๆ เป็นปัจจัยเส่ียง
ท่ีส าคัญต่อการขยายตัวของการผลิตในภาคเกษตร ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกร เกษตรกร
จึงต้องมีการปรับตัวส าหรับการใช้น้ าให้เกิดประสิทธิภาพให้มากท่ีสุด และเตรียมพร้อมในการแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนน้ า ควบคู่การรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร แม้ว่าแนวโน้มดัชนีราคาสินค้า
เกษตรท่ีเกษตรกรขายได้ ณ ไร่นาคงทรงตัว จึงจ าเป็นต้องสร้างความสมดุลระหว่างอุปสงค์และ
อุปทานสินค้าเกษตรเพื่อให้สามารถยกระดับราคาสินค้าเกษตรได้ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพสินค้า
เกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ในปี พ.ศ.2559 มีสถานการณ์เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้ม
ฟื้นตัว มีการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนภาคเกษตรมากขึ้น มีการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้า
เกษตร และสถานการณ์ดินฟ้าอากาศท่ีไม่รุนแรงเท่ากับปี พ.ศ.2558 จึงเป็นปัจจัยสนับสนุนท่ีท าให้
ภาคเกษตรกลับมาขยายตัวได้ในปี พ.ศ.2559 นอกจากนี้ ไทยได้ก าหนดนโยบายด้านการเกษตรต่าง ๆ 
ของรัฐบาล ได้แก่ ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เกษตรอินทรีย์ การแก้ปัญหา IUU (Illegal, 
Unreported and Unregulated) เขตเศรษฐกิจพิ เศษ การพัฒนาระบบเช่ือมโยงข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาแหล่งน้ าและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง การจัดสรรท่ีดินท ากินให้แก่เกษตรกร การ
ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน การด าเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร การพัฒนาสหกรณ์ การก าหนดมาตรฐานบัญชีสหกรณ์ และเขตเกษตรเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นปัจจัย
ในการส่งผลดีต่อการขับเคล่ือนภาคเกษตรไทยให้กลับมาฟื้นตัวในทิศทางบวก   

ในปี พ.ศ.2560 เศรษฐกิจเกษตรไทย มีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ 3.0 (ช่วงคาดการณ์
ร้อยละ 2.5-3.5)  ซึ่งมีปัจจัยสนับสนุนจากแนวโน้มเศรษฐกิจโลกท่ีขยายตัว ส่งผลให้มูลค่าการค้า
สินค้าเกษตรโลกปรับตัวเพิ่มขึ้น ประกอบกับเงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่าตามแนวโน้มการเริ่มปรับขึ้น
อัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา รวมท้ังสภาพอากาศและปริมาณน้ าท่ี
เอื้ออ านวยต่อการผลิตทางการเกษตร ท้ังนี้ เมื่อพิจารณาเป็นรายภาค พบว่า ด้านผลผลิตพืช มีการ
ขยายตัวในสาขาพืชเริ่มฟื้นตัวดีขึ้นหลังจากประสบปัญหาภัยแล้ง และปริมาณน้ าในเขื่อนส าคัญอยู่ใน
ระดับสูงกว่าปีท่ีผ่านมา ส่งผลให้ในปี พ.ศ.2560 มีผลผลิตพืชเกษตรมีปริมาณเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะข้าว
นาปีและข้าวนาปรัง 
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ด้านปศุสัตว์ มีการขยายตัว เนื่องจากการขยายปริมาณการผลิตเพื่อรองรับความ
ต้องการบริโภคของตลาดท่ีเพิ่มขึ้น ประกอบกับปัญหาสภาพอากาศร้อนและแห้งเริ่มคล่ีคลายลง ท าให้
สัตว์มีการเจริญเติบโตดีขึ้น เช่น ไก่เนื้อ และสุกร ส่วนด้านประมง มีการขยายตัว เนื่องจากเกษตรกร
ส่วนใหญ่ขยายการผลิตเพิ่มข้ึนและมีการบริหารจัดการฟาร์มดี เช่น การใช้พันธุ์กุ้งท่ีต้านทานโรคและ
ปรับเปล่ียนระยะเวลาการเล้ียงให้ส้ันลง ประกอบกับคู่แข่งส าคัญประสบปัญหาโรคระบาด โดยอินเดีย
ประสบปัญหาโรคระบาดในกุ้งและเวียดนามประสบกับปัญหากุ้งท่ีมีสารเคมีปนเป้ือน 

อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจเกษตรไทยยังมีปัจจัยเส่ียงจากแนวโน้มเศรษฐกิจจีนท่ีชะลอตัว 
นโยบายของประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐอเมริกามีแนวโน้มท่ีเน้นการปฏิรูปและไม่สนับสนุนการ
เปิดเสรีทางการค้า ท าให้การส่งออกสินค้าเกษตรมีความเส่ียงมากขึ้นในสินค้าผลิตภัณฑ์ยาง อาหาร
ทะเล และผลไม้กระป๋องแปรรูป และแนวโน้มราคาน้ ามันท่ีเพิ่มขึ้น ท าให้ต้นทุนสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น 
รวมถึงภัยธรรมชาติท่ีอาจสร้างความเสียหายต่อผลผลิตภาคเกษตร 

ในปี พ.ศ.2560 มีสินค้าเกษตรท่ีปรับราคาสูงขึ้น ได้แก่ อ้อยโรงงานและน้ าตาลทราย  
ยางพารา ปาล์มน้ ามัน ไก่เนื้อ สุกร และกุ้งขาวแวนนาไม ส าหรับสินค้าเกษตรท่ีปรับราคาลดลง ได้แก่ 
ข้าว ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ และมันส าปะหลัง 

 
9) ด้านอุตสาหกรรม การผลิตภาคอุตสาหกรรมในปี พ.ศ.2559 ขยายตัวเล็กน้อย โดยส่วน

ใหญ่เป็นอุตสาหกรรมท่ีผลิตเพื่อการส่งออกขยายตัวดี โดยเฉพาะการผลิตเครื่องปรับอากาศขยายตัว
จากอุปสงค์ท่ีเพิ่มขึ้นในตลาดสหภาพยุโรปท่ีสภาพอากาศในปีนี้ร้อนกว่าปกติ และตลาด CLMV ท่ี
ภาวะเศรษฐกิจและตลาดอสังหาริมทรัพย์ขยายตัวดี การผลิตช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ขยายตัวตามความ
ต้องการในตลาดโลกท่ีเพิ่มขึ้นตามแนวโน้ม Internet of Things รวมท้ังอุตสาหกรรมรถยนต์ท่ีมีการ
ใช้ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต่อรถยนต์หนึ่งคันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อุปสงค์ท่ีขยายตัวดีในกลุ่มสินค้า
ดังกล่าวส่งผลให้ ผู้ประกอบการขยายก าลังการผลิต สะท้อนจากดัชนีก าลังการผลิตสูงสุดใน
ภาคอุตสาหกรรม ส าหรับอุตสาหกรรมท่ีผลิตเพื่อขายในประเทศขยายตัวเล็กน้อยตามอุปสงค์ใน
ประเทศท่ีฟื้นตัวเล็กน้อย เช่น การผลิตรถจักรยานยนต์ปรับเพิ่มขึ้นจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ขายท่ีเข็มข้นขึ้น ประกอบกับความนิยมรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ท่ีขยายตัวต่อเนื่อง และรายได้
เกษตรกรท่ีทยอยปรับดีขึ้นหลังปัญหาภัยแล้งคล่ีคลาย การผลิตวัสดุก่อสร้างขยายตัวเล็กน้อยตาม
อุปทานท่ีอยู่อาศัยท่ีเพิ่มขึ้น ประกอบกับมีการผลิตเพื่อรองรับการลงทุนของภาครัฐในอนาคต ขณะท่ี
การผลิตปิโตรเลียมขยายตัวตามอุปสงค์ในประเทศท่ีเพิ่มขึ้นในภาวะท่ีราคาน้ ามันยังอยู่ในระดับต่ า 
อย่างไรก็ตาม การผลิตเครื่องด่ืมลดลง โดยเฉพาะกลุ่มประเภทน้ าอัดลมสะท้อนความระมัดระวังการ
ใช้จ่าย เนื่องจากก าลังซื้อโดยรวมยังไม่เข้มแข็งมากนัก 

ส าหรับการผลิตสินค้าในกลุ่มท่ีผลิตท้ังเพื่อการส่งออกและจ าหน่ายในประเทศทรงตัว
ตามการผลิตรถยนต์ท่ีแม้ยอดจ าหน่ายในประเทศหดตัว ท้ังรถยนต์นั่งและรถยนต์เชิงพาณิชย์ แต่การ
ส่งออกขยายตัวได้เล็กน้อย นอกจากนี้ การผลิตในบางอุตสาหกรรมหดตัวเนื่องจาก 1). ข้อจ ากัดด้าน
อุปทานท่ีได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศท่ีแปรปรวน เช่น การผลิตน้ าตาลท่ีวัตถุดิบอ้อยลดลงจาก
ภาวะภัยแล้ง และการผลิตผลิตภัณฑ์ยางท่ีหดตัวตามวัตถุดิบยางพาราท่ีลดลง เนื่องจากเกษตรกรกรีด
ยางได้น้อยกว่าปีก่อนหน้าในช่วงท่ีมีปัญหาภัยแล้งและปัญหาอุทกภัยในพื้นท่ีภาคใต้ การผลิตสัตว์น้ า
ทะเลแปรรูปท่ีมีปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบจากการจัดระเบียบเรือประมง  และ 2). ข้อจ ากัดเชิง
โครงสร้างท่ีเกิดจากท้ังปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ เช่น การผลิตส่ิงทอเครื่องนุ่งห่มหดตัวจาก

rIS
NED KKU



 โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพฒันากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579)  

2-55 

การย้ายฐานการผลิตของผู้ประกอบการ การผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (Hard Disk Drive) หดตัวต่อเนื่องจาก
การท่ีผู้บริโภคหันไปนิยมสินค้าท่ีมีโซลิดสเตทไดรฟ์ (Solid-State Drive) เป็นส่วนประกอบมากขึ้น 

 
10) ด้านบริการ โดยรวมในปี พ.ศ.2559 ขยายตัวต่อเนื่องจากปี พ.ศ.2558 และเป็นการ

ขยายตัวในเกือบทุกสาขาบริการ โดยเฉพาะบริการท่ีเกี่ยวเนื่องกับภาคการท่องเท่ียว ได้แก่ ธุรกิจ
โรงแรมและภัตตาคาร การขนส่งผู้โดยสาร และธุรกิจการค้าส่งค้าปลีก สอดคล้องกับจ านวน
นักท่องเท่ียวต่างประเทศท่ีขยายตัวดี ในช่วงก่อนท่ีจะมีการปราบปรามทัวร์ผิดกฎหมายและการลด
กิจกรรมรื่นเริงในช่วงไตรมาสท่ี 4 รวมท้ังมีปัจจัยสนับสนุนจากนักท่องเท่ียวไทยท่ีเดินทางท่องเท่ียว
มากขึ้น และในช่วงท่ีราคาน้ ามันอยู่ในระดับต่ า และภาครัฐมีมาตรการสนับสนุนการท่องเท่ียว 
นอกจากนี้ ธุรกิจการค้าส่งค้าปลีกโดยเฉพาะหมวดสินค้าไม่คงทนและยอดขายในห้างสรรพสินค้ายัง
ได้รับผลดีเพิ่มเติมจากรายได้เกษตรกรท่ีทยอยฟื้นตัว และมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐ
ในช่วงปลายปี  

นอกจากนี้ ธุรกิจการขนส่งสินค้าขยายตัวดีเช่นกัน สอดคล้องกับภาคอุตสาหกรรมท่ี
ฟื้นตัวตามภาคการส่งออก และภาคเกษตรกรรมท่ีผลผลิตทยอยปรับดีขึ้นหลังปัญหาภัยแล้งคล่ีคลาย 
ธุรกิจส่ือสารเติบโตต่อเนื่องตามการเปิดให้บริการ 4G อย่างเป็นทางการในช่วงครึ่งแรกของปี 
ประกอบกับมีการส่งเสริมการขายอย่างเข้มข้นเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งตลาด 

การบริการด้านการท่องเท่ียวเป็นกลไกส าคัญท่ีขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทยในช่วงท่ีการ
ส่งออกสินค้าและอุปสงค์ในประเทศยังซบเซา โดยภาคท่องเท่ียวไทยยังขยายตัวได้ดีต่อเนื่อง จ านวน
นักท่องเท่ียวต่างชาติเพิ่มขึ้นจาก 15.9 ล้านคน ในปี พ.ศ.2553 เป็น 32.6 ล้านคนในปี พ.ศ.2559 
และมีมูลค่าการส่งออกบริการท่องเท่ียวรวม 50 พันล้านดอลลาร์ สรอ. ในปี พ.ศ.2559 หรือประมาณ
ร้อยละ 12.5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ซึ่งอัตราการขยายตัวของไทยนั้นถือว่าสูงกว่าค่าเฉล่ีย
ของโลกมาก สอดคล้องกับท่ีไทยมีส่วนแบ่งตลาดของนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางเข้ามาในภูมิภาค Asia 
Pacific เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 7.8 ในปี พ.ศ.2553 เป็นร้อยละ 10.7 ในปี พ.ศ.2558 อย่างไรก็ดี การ
พึ่งพาภาคการท่องเท่ียวเพิ่มขึ้นในและระยะส้ัน และในระยะยาวท่ีมีการขยายตัวภาคการท่องเท่ียว
ควรมีการเตรียมรับมือให้ภาคการท่องเท่ียวเป็นแรงขับเคล่ือนระบบเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน  

 

 
ภาพที ่2-22 ส่วนแบ่งตลาดของประเทศคู่แข่งไทยในภูมิภาค ASIA Pacific 
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ในระยะต่อไปเพื่อให้ภาคการท่องเท่ียวสามารถสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจได้ จึง
ควรค านึงถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ภาคการท่องเท่ียวไทย ด้วยการใช้จุดแข็งท่ีมีอยู่ในปัจจุบันในการ
ดึงดูดนักท่องเท่ียวกลุ่มคุณภาพ  ตลอดจนใช้ประโยชน์จากโอกาสท่ีมีอยู่ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้าน
การท่องเท่ียว ใหม่เพื่อประโยชน์ในการกระตุ้นการเท่ียวซ้ า การขยายตลาดใหม่ และส่งเสริมให้เกิด
การท่องเท่ียวนอกฤดูกาล นอกจากนี้ ท่ามกลางปัจจัยเส่ียง (Threat) ต่าง ๆ ท่ีไทยต้องเผชิญ ไทยควร
ให้ความส าคัญกับการปรับปรุงจุดอ่อน ท้ังการปรับโครงสร้างตลาดนักท่องเท่ียวจีนตามมาตรการ
ปราบปรามทัวร์ผิดกฎหมายท่ีแม้จะส่งผลกระทบต่อการลดลงของจ านวนนักท่องเท่ียวในระยะส้ัน แต่
คาดว่าจะส่งผลดีต่อภาคการท่องเท่ียวไทยในระยะยาว การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของไทย 
รวมถึงการปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ ควบคู่ไปกับการให้ความส าคัญด้าน
การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากร ท้ังนี้ ท่ีผ่านมาภาครัฐได้มีการด าเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อ
สนับสนุนให้เกิดการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการพัฒนาพื้นท่ีและกิจกรรมท่องเท่ียวเพื่อลดการ
กระจุกตัวและเพิ่มกระจายรายได้จากการท่องเท่ียว ท้ังการส่งเสริมสถานท่ีท่องเท่ียวในเมืองรองตาม
นโยบาย 12  เมื อ งต้องห้ ามพลาด การท าบัน ทึกความตกลงร่วมมื อ  (Memorandum of 
Understanding: MOU) กับประเทศต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการท่องเท่ียวระหว่างกัน รวมท้ัง
มาตรการส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเท่ียว 5 ด้าน ได้แก่ การท่องเท่ียวเชิงกีฬา การ
ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ การจัดงานแต่งงาน การท่องเท่ียวทางน้ า และการท่องเท่ียวเช่ือมโยงภูมิภาค
อาเซียน 
 

11) ด้านอสังหาริมทรัพย์ ภาคอสังหาริมทรัพย์ในปี พ.ศ.2559 ชะลอตัวจากปี พ.ศ.2558 
ตามภาวะเศรษฐกิจท่ีฟื้นยังไม่ค่อยฟื้นตัวนัก โดยมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ของภาครัฐ
ส่งผลให้อุปสงค์เร่งขึ้นช่ัวคราวจากการเร่งซื้อท่ีอยู่อาศัยของผู้บริโภคเพื่อให้ทันรับสิทธิประโยชน์      
แต่หลังมาตรการดังกล่าวส้ินสุดลงในเดือนเมษายน พ.ศ.2559 อุปสงค์ท่ีอยู่อาศัยปรับลดลงมาก 
ประกอบกับสถาบันการเงินเพิ่มความระมัดระวังการปล่อยสินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อาศัยมากขึ้น สะท้อนจาก
อัตราการปฏิเสธสินเช่ือท่ีเพิ่มขึ้นตามความกังวลเกี่ยวกับภาระหนี้ท่ีอยู่ในระดับสูง ส่งผลให้อุปสงค์
โดยรวมทั้งปีชะลอลง ส าหรับด้านอุปทานท่ีอยู่อาศัย ผู้ประกอบการภาคอสังหาริมทรัพย์มีการปรับตัว
เพื่อตอบสนองอุปสงค์ท่ีเพิ่มขึ้นในช่วงท่ีมีมาตรการ โดยเน้นการขายท่ีอยู่อาศัยท่ีสร้างเสร็จแล้ว และ
ชะลอการเปิดขายท่ีอยู่อาศัยโครงการใหม่  อย่างไรก็ตาม ในช่วงครึ่งหลังของปี  พ .ศ.2559 
ผู้ประกอบการเริ่มทยอยเปิดโครงการใหม่มากขึ้นโดยเฉพาะท่ีอยู่อาศัยแนวราบท่ีขยายตัวได้เป็นครั้ง
แรกในรอบ 4 ปี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นท่ีอยู่อาศัยประเภททาวน์เฮ้าส์ ส่งผลให้อุปทานคงค้างท่ีอยู่อาศัย
แนวราบปรับเพิ่มข้ึน  

 
12) ด้านการค้าต่างประเทศ 

จากรายงานภาวะเศรษฐกิจไทย ปี พ.ศ.2559 ของธนาคารแห่งประเทศไทย ระบุมูลค่า
การส่งออกสินค้าในปี พ.ศ.2559 ทรงตัวเป็นปีแรกหลังจากหดตัวต่อเนื่องมา 3 ปี โดยปริมาณการ
ส่งออกขยายตัวร้อยละ 0.4  ส่วนหนึ่งเป็นผลจากปริมาณการส่งออกทองค าท่ีขยายตัวสูงในปีนี้ เมื่อไม่
รวมทองค า ปริมาณการส่งออกหดตัวร้อยละ 1.3 เพราะความต้องการลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัย 
(Safe Haven) เพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งแรกของปีจากความไม่แน่นอนของการด าเนินนโยบายการเงินของ
กลุ่มประเทศหลักและผลประชามติของสหราชอาณาจักร (Brexit) และอีกส่วนหนึ่งมาจากปริมาณการ
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ส่งออกในบางสินค้ามีทิศทางปรับดีขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี พ.ศ.2559 สอดคล้องกับการขยายก าลัง
การผลิตเพื่อรองรับการย้ายฐานการผลิตและการขยายตลาด ได้แก่  

แผงก าเนิดไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) และยางล้อจากนักลงทุน
ต่างชาติท่ีเข้ามาต้ังฐานการผลิตในไทย  

ยานยนต์และช้ินส่วน ซึ่งผู้ประกอบการขยายก าลังการผลิตรถยนต์เพื่อรองรับความ
ต้องการในตลาดจีนและออสเตรเลียท่ีเพิ่มขึ้น รวมท้ังเครื่องยนต์เพื่อรองรับอุปสงค์จากแอฟริกาใต้ 
อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ท่ีเพิ่มขึ้น  

เครื่องปรับอากาศท่ีผู้ประกอบการขยายก าลังการผลิตเพื่อรองรับอุปสงค์ท่ีเพิ่มขึ้นใน
ตลาดยุโรปและอาเซียนจากอากาศท่ีร้อนกว่าปกติและภาคอสังหาริมทรัพย์ท่ีขยายตัวดีในบางประเทศ 

การฟื้นตัวของอุปสงค์สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ในตลาดโลกตามกระแส Internet of 
Things ท่ีท าให้การส่งออกของประเทศในภูมิภาคเอเชียฟื้นตัวเช่นกัน นอกจากนี้ ปริมาณการส่งออก
สินค้าประมงขยายตัวตามการส่งออกกุ้งท่ีอุปทานปรับดีขึ้นหลังจากปัญหาโรคระบาดคล่ีคลาย 
ประกอบกับคู่แข่งของไทยประสบปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบจากโรคระบาดในกุ้ง 

ภาคการส่งออกไทยยังคงถูกฉุดรั้งจากปัญหาเชิงโครงสร้างท้ังจากการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างการค้าโลก โดยเฉพาะผลจากการปฏิรูปเศรษฐกิจจีนท่ีหันมายกระดับการผลิตในประเทศ
โดยเน้นการผลิตสินค้าท่ีมีความซับซ้อนมากขึ้นท าให้เกิดการลดการพึ่งพาการน าเข้า ส่งผลให้อุปสงค์
จากจีนลดลงในบางสินค้า อาทิ ปิโตรเคมี ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ และปัจจัย
เชิงโครงสร้างเฉพาะของไทย เช่น ข้อจ ากัดในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตตามรสนิยมการบริโภคท่ี
เปล่ียนแปลงไปจากคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer: PC) ไปสู่สมาร์ทโฟนและแท็บ
เล็ตมากขึ้น ส่งผลให้ปริมาณการส่งออกฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ (Hard Disk Drive: HDD) ชะลอลงตาม
แนวโน้มอุปสงค์โลกท่ีลดลงต่อเนื่อง รวมท้ังข้อจ ากัดด้านปริมาณ คุณภาพ และราคาของแรงงานไทย 
และการท่ีไทยถูก ตัดสิทธิพิ เศษทางภาษี ศุลกากรเป็นการท่ัวไป  (Generalized System of 
Preferences: GSP) ในตลาดยุโรป ท าให้มีการย้ายฐานการผลิตสินค้าท่ีใช้แรงงานเข้มข้น เช่น เส้ือผ้า
และเครื่องนุ่งห่มไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ส่งผลให้ปริมาณการส่งออกสินค้าดังกล่าวหดตัวต่อเนื่องเป็น
ปีท่ี 3 ในปี พ.ศ.2559 นี้ ส่วนด้านตลาดส่งออกพบว่า มูลค่าการส่งออกของไทยฟื้นตัวในหลายตลาด 
โดยมีเพียงการส่งออกไปยังกลุ่มประเทศตะวันออกกลางท่ียังคงหดตัวสูงตามภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตัว 
ขณะท่ีการส่งออกไปกลุ่มประเทศ G3 ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป ขยายตัว
สอดคล้องกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศ  G3 นอกจากนี้  การส่งออกไปยังตลาด
ออสเตรเลียขยายตัวสูงตามการส่งออกรถยนต์ ส าหรับการส่งออกไปจีนหดตัวในอัตราท่ีลดลงตามการ
ส่งออกทัศนูปกรณ์ รถยนต์ และผลิตภัณฑ์ยางท่ีขยายตัวสูงสอดคล้องกับการผลิตโทรศัพท์มือถือและ
รถยนต์ และภาคอสังหาริมทรัพย์ในจีนท่ีปรับดีขึ้น 
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                       ภาพที่ 2-23 การส่งออกของไทยไปตลาดหลัก  

 
การน าเข้าสินค้า มูลค่าการน าเข้าสินค้าในปี พ.ศ.2559 หดตัวในหลายหมวดสินค้าโดย

การน าเข้าหมวดวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลางหดตัวตามการน าเข้าเช้ือเพลิง ผลิตภัณฑ์โลหะ และ
เคมีภัณฑ์ท่ีราคาหดตัวตามราคาน้ ามันดิบและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลก นอกจากนี้ การน าเข้า
ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ลดลงตามการส่งออกสินค้าดังกล่าวท่ีหดตัว ขณะท่ีสินค้าทุนท่ีไม่รวมหมวด
เครื่องบินหดตัวตามการน าเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์จากภาวะการลงทุนภาคเอกชนโดยรวมท่ียังอยู่
ในระดับต่ า ส าหรับมูลค่าการน าเข้าทองค าลดลงจากปีก่อนหน้าตามความต้องการซื้อทองค าใน
ประเทศท่ีลดลงหลังราคาทองค าในตลาดโลกมีทิศทางปรับเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดี การน าเข้ากลับมา
ขยายตัวได้ในบางหมวด เช่น สินค้าอุปโภค ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นการน าเข้าปลาทูน่าท่ีส่วนใหญ่น าไปใช้
ส าหรับการแปรรูปเป็นปลากระป๋องเพื่อส่งออก แต่หากไม่รวมผลของปลาทูน่าแล้ว การน าเข้าสินค้า
อุปโภคบริโภคยังคงขยายตัวตามการบริโภคภาคเอกชนท่ีขยายตัวต่อเนื่องและจ านวนนักท่องเท่ียว
ต่างประเทศท่ีขยายตัวดี 

 
1.13 ด้านคมนาคมและโลจิสติกส์ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ได้วิเคราะห์สัดส่วนต้นทุนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต้ังแต่ปี พ.ศ.2550-2558 มี
แนวโน้มลดลงแต่ยังอยู่ในระดับสูง โดยในปี พ.ศ.2558 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.1 ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมของประเทศ  rIS

NED KKU



 โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพฒันากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579)  

2-59 

 
ภาพที ่2-24 สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ณ ราคาประจ าปี 2550–2558 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
ธนาคารโลกได้จัดอันดับดัชนีความสามารถด้านโลจิสติกส์ (Logistics Performance 

Index: LPI) จาก 160 ประเทศ โดยในปี พ.ศ. 2559 ประเทศไทยอยู่ในอันดับ 45 มากขึ้นกว่าปี    
พ.ศ.2557 ซึ่งอยู่ในอันดับท่ี 35 โดยดัชนีความสามารถด้านโลจิสติกส์พิจารณาจากพิธีการศุลกากร 
(Customs) โครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่งและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Infrastructure) การเตรียมการ
ขนส่งระหว่างประเทศ (International Shipments) สมรรถนะผู้ให้บริการโลจิสติกส์ท้ังภาครัฐและ
ธุรกิจ (Logistics Quality and Competence) ระบบการติดตามและตรวจสอบสินค้า (Tracking 
and Tracing) ความตรงต่อเวลาของการบริการ (Timeliness) 

 

 
ภาพที ่2-25 ตารางเปรียบเทียบดัชนีความสามารถด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทย 
ที่มา: ธนาคารโลก 
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ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติวิเคราะห์ผลการพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์ในช่วงท่ีผ่านมามีการสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการไทยเพื่อมูลค่าเพิ่มในโซ่
อุปทานภาคการเกษตร โดยปรับปรุง/พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกด้าน        
โลจิสติกส์ในภาคเกษตรมากขึ้น อบรมพัฒนาเกษตรกรให้สามารถบริหารจัดการโลจิสติกส์และสร้าง
เครือข่ายเพิ่มมากขึ้น แต่ยังมีการเพิ่มมูลค่าในโซ่อุปทานได้น้อย เพราะยังมีความเข้าใจท่ีดีเพียงพอ 
ส่วนในภาคอุตสาหกรรม เน้นส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย แต่
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมมีการบริหารจัดการโลจิสติกส์ท่ีมีประสิทธิภาพยังไม่ดีพอนัก 
แม้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ Software มาใช้ในการบริหารจัดการโลจิสติกส์ใน
บริษัทขนาดใหญ่ แต่การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา Green Logistics ยังไม่เป็นรูปธรรม ใน
ส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการค้าชายแดน การยกระดับด่านศุลกากรให้ได้มาตรฐานสากล แยกจุดตรวจการ
ผ่านแดนของสินค้าและคน ปรับปรุงถนนชายแดนท่ีติดกับประเทศเพื่อนบ้าน แต่ข้ออุปสรรคในเรื่อง
การปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบเพื่ออ านวยความสะดวกในการน าเข้าส่งออกยังเป็นไปอย่างล่าช้า  

การยกระดับประสิทธิภาพระบบอ านวยความสะดวกทางการค้าในเส้นทางยุทธศาสตร์      
การลงทุนในโครงข่ายรถไฟทางคู่ และส่ิงอ านวยความสะดวกในการขนส่ง เช่น ระบบบริหารจัดการ
รถไฟ ลานเก็บตู้สินค้า แต่ ไม่มีการเปล่ียนรูปแบบการขนส่งไปสู่รูปแบบท่ีประหยัดพลังงานและเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดล้อม ในขณะท่ีระบบการเช่ือมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของประเทศไทย 
(Thailand National Single Window: NSW) ยังต้องมีการปรับลดขั้นตอน/ปรับปรุงกฎหมายเพื่อ
สนับสนุน และอยู่ระหว่างการจัดต้ังหน่วยงานบริหารจัดการระบบการเช่ือมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
ณ จุดเดียวของประเทศไทย ซึ่งเป็นไปอย่างล่าช้า 

การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ ด้านโลจิสติกส์ ด้านก าลังคน 
สถาบันการศึกษาทุกระดับผลิตบุคลากรทางด้านโลจิสติกส์เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะบุคลากรในด้านการ
บริหารจัดการท่ัวไป ขาดแคลนบุคลากรท่ีมี Technical และ Advanced Skills เช่น บุคลากรในท่า
อากาศยาน ในระบบราง เป็นต้น ด้านระบบติดตามและประเมินผล การจัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับการ
ขนส่งและโลจิสติกส์ในแต่ละหน่วยงาน ขาดการบูรณาการข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน ข้อมูลส าคัญ
บางอย่างยังไม่มีการจัดเก็บ เช่น ข้อมูลการขนส่งทางถนนระหว่างประเทศ เป็นต้น 

ในขณะท่ีบริบทการเปล่ียนแปลงภายนอกประเทศท่ีส่งผลต่อระบบโลจิสติกส์ในไทย ได้แก่ 
การย้ายฐานการผลิตมายังเอเชีย การเกิดตลาดใหม่ขึ้นจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการค้าโลก ผล
จากการเปิดเสรีอาเซียน มีการแข่งขันทางโลจิสติกส์จากต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ใหม่ด้านโลจิสติกส์ ส่วนบริบทการเปล่ียนแปลงภายในประเทศ ได้แก่ ความพร้อมในการพัฒนาต่อ
ยอดท่ีใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนด้านโลจิสติกส์ ความหลากหลายของฐานการผลิตใน
หลายอุตสาหกรรม การก าหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษในระยะท่ี 1 และ 2 การต่ืนตัวด้านบริหารความ
เส่ียงธุรกิจ เช่น สถานการณ์การเมือง ภัยธรรมชาติ การสนับสนุนนโยบายทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างต่อเนื่อง มีความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจกับต่างประเทศและอนุภูมิภาคท่ีมากยิ่งขึ้น 
ไทยมีการปรับโครงสร้างภาคการผลิตสู่อุตสาหกรรมเทคโนโลยีข้ันสูง เป็นต้น ซึ่งมีการก าหนดแผนงาน
โครงการท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ซึ่งเป็นปัจจัย
ส าคัญในการสนับสนุนเศรษฐกิจและสังคม การกระจายความเจริญ และการพัฒนาเมืองและพื้นท่ี 
รวมทั้งการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
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ท่ีผ่านมาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ของประเทศประสบ
ปัญหาความต่อเนื่องในการด าเนินการ และปัญหาเชิงปริมาณ คุณภาพ และการบริหารจัดการการ
ให้บริการท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ท าให้มีข้อจ ากัดในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศให้มี
ประสิทธิภาพ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อให้ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้าน        
โลจิสติกส์ และการอ านวยความสะดวกทางการค้ามีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  มีการก าหนดแผนงาน 
โครงการท่ีเกี่ยวข้อง เช่น  

- การพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟขนาดทาง 1 เมตร (Meter Gauge) ให้เป็น
โครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งสินค้าของประเทศ การเริ่มก่อสร้างรถไฟทางคู่ขนาดทาง 1 
เมตร (Meter Gauge) มาบกะเบา-ถนนจิระ ระยะทาง 132 กิโลเมตร และช่วงถนนจิระ-ขอนแก่น 
ระยะทาง 187 กิโลเมตร โครงการรถไฟทางคู่ขนาดทางมาตรฐาน (Standard Gauge) ช่วง
กรุงเทพมหานคร-แก่งคอย ระยะทาง 133 กิโลเมตร ช่วงแก่งคอย-นครราชสีมา 247 กิโลเมตร และ
ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย ระยะทาง 247 กิโลเมตร  

- โครงข่ายรถไฟความเร็วสูงขนาดทางมาตรฐาน (Standard Gauge) เพื่อท าหน้าท่ี
เป็นโครงข่ายหลักในการขนส่งผู้โดยสาร พัฒนาส่ิงอ านวยความสะดวกและศูนย์บริการโลจิสติกส์ใน
รูปแบบต่าง ๆ เพื่อรองรับการเปล่ียนรูปแบบการขนส่งสินค้าและเดินทาง หรือการขนส่งต่อเนื่อง
หลายรูปแบบ เช่น ศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า สถานีขนส่งสินค้า รวมท้ังการจัดหาอุปกรณ์การ
ยกขนตู้สินค้าทางรถไฟ ในแนวเส้นทางยุทธศาสตร์ท่ีสามารถเช่ือมโยงกับฐานการผลิตอุตสาหกรรม
และเกษตรกรรมของประเทศไปยังประตูการค้าหลักของประเทศโดยเฉพาะบริเวณท่าเรือระหว่าง
ประเทศและด่านการค้าท่ีส าคัญ  

- โครงการศึกษาความเหมาะสมของการก่อสร้างรถไฟสายใหม่ในแนวระเบียง
เศรษฐกิจเพื่อเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน และเช่ือมโยงการเดินทางและขนส่งสินค้าใน
ระบบรถไฟ (Feeder Line) จากพื้นท่ีเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของจังหวัดต่าง ๆ เข้ากับโครงข่าย
รถไฟหลักของประเทศ ตลอดจนพัฒนาความร่วมมือในการให้บริการรถไฟระหว่างประเทศ เช่น การ
พัฒนาเส้นทางรถไฟใฟขนาดทางมาตรฐาน ขนานกับแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก -ตะวันตก 
(East-West Economic Corridor: EWEC) ช่วงบ้านไผ่-ร้อยเอ็ด -ยโสธร -มุกดาหาร -นครพนม 
ระยะทาง 355 กิโลเมตร  

- การศึกษาปรับเปล่ียนไปใช้รถจักรท่ีขับเคล่ือนด้วยไฟฟ้าแทนรถจักรดีเซล เพื่อให้ทัน
การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีระบบรถไฟ 

- พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองท่ีมีความเหมาะสมกับขนาดเศรษฐกิจและ
สังคมของเมืองท่ีมีประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูงและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม โดยเร่งก่อสร้างรถไฟฟ้า
ในเขตกรุง เทพมหานครและปริมณฑลตามแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางราง ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และเริ่มพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในพื้นท่ีเมืองหลักในเขตภูมิภาค
ท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของเมือง เช่น ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนขนาดรอง (Light Rail) รถ
โดยสารด่วนพิเศษ (Bus Rapid Transit: BRT) และรถราง โดยเน้นการพัฒนาในเมืองหลักท่ีส าคัญ
เป็นลาดับแรกก่อน เช่น ขอนแก่น เชียงใหม่ สงขลา หาดใหญ่ และภูเก็ต 
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2.5.2 ด้านสังคม  
ข้อมูลจากส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประเทศไทยก าลัง

ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์เมื่อส้ินสุดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ท า
ให้ภาระการคลังเพิ่มข้ึน อัตราการพึ่งพาของประชากรวัยแรงงานต้องแบกรับดูแลผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้น 
อัตราส่วนการเป็นภาระวัยแรงงานต่อผู้สูงอายุ 1 คน ในปี พ.ศ.2563 เท่ากับ 3.7 และในปี พ.ศ.2573 
เท่ากับ 2.4 โดยมีประชากรสูงอายุ จ านวนกว่า 17,579,000 คน และเพิ่มขึ้นในปี พ.ศ.2583 กว่า 
20,519,000 คน การท่ีก าลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุท าให้เกิดโอกาสท่ีจะะสามารถขยายตลาดสินค้า
ผู้สูงอายุในประเทศ ในอนาคตมีแนวโน้มพึ่งพาแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน จากข้อมูลกระทรวง
แรงงาน ในปี พ.ศ.2559 แรงงานต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้าน เป็นคนต่างด้าวตามมาตรา 9 น าเข้า 
ตาม MOU ได้แก่ คนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชาท่ีเข้ามาท างานตามความตกลง 
ระหว่างรัฐบาลไทย กับ รัฐบาลประเทศต้นทาง จ านวน 392,749 คน คนต่างด้าวตามมาตรา 14 
ได้แก่ คนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ท่ีเข้ามาท างานบริเวณชายแดนในลักษณะไป-
กลับ หรือตามฤดูกาลในพื้นท่ีความตกลงว่าด้วยการสัญจรข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับ
ประเทศท่ีติดกับราชอาณาจักรไทย จ านวน 7,757 คน อัตราการจ้างแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ 
(เมียนมา ลาว กัมพูชา) ต่อจ านวนผู้มีงานท าท้ังหมดอยู่ท่ีร้อยละ 6.27 ในปี พ.ศ.2559 เพิ่มขึ้นจากปี 
พ.ศ.2558 ซึ่งมีอัตราร้อยละ 6 ในขณะท่ีผลิตภาพการผลิตแรงงานไทยยังต่ า ความต้องการก าลังคนท่ี
มีทักษะและองค์ความรู้สูงท้ังปริมาณและคุณภาพเพิ่มมากขึ้น และมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วจาก
การเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 แต่ไทยสามารถดึงดูดแรงงานจากต่างประเทศ และต้องป้องกันการไหล
แรงงานทักษะสูงสู่ประเทศท่ีมีค่าแรงสูงกว่า 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติวิเคราะห์ว่าการพัฒนาคน
ของประเทศไทยมีแนวโน้มดีอย่างต่อเนื่อง คนไทยมีการศึกษาเพิ่มสูงขึ้น มีสุขภาวะดีขึ้น ได้รับ
หลักประกันสุขภาพท่ัวถึง แต่ยังต่ ากว่าหลายประเทศในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งคนไทยมีโอกาสได้รับ
การศึกษาเพิ่มสูงขึ้น แต่ยังอยู่ในเกณฑ์ต่ า คนไทยมีสุขภาวะดีขึ้น ได้รับหลักประกันสุขภาพท่ัวหน้า  

แมค้วามยากจนและความเหล่ือมล้ าในสังคมไทยลดลง แต่ยังเป็นสาเหตุส าคัญท่ีน าไปสู่ความ
ขัดแย้งในสังคม และมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มข้ึนภายใต้ยุคอุตสาหกรรม 4.0 เพราะคนท่ีมีทักษะสูงจะมี
รายได้เพิ่มขึ้น แต่คนท่ีมีทักษะต่ าจะตกงาน เพราะหุ่นยนต์จะเข้ามาท างานแทน 

สังคมไทยก าลังประสบปัญหาวิกฤติค่านิยมท่ีเปล่ียนแปลงไปตามกระแสวัฒนธรรมต่างชาติท่ี
หลากหลาย เพราะขาดทักษะการคิด วิเคราะห์ ไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมท่ีดี เพื่อ
ปรับเปล่ียนค่านิยมและพฤติกรรมให้สามารถปรับตัวเข้ากับกระแสใหม่ของโลกได้ วัฒนธรรม และ
รูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีเปล่ียนไปส่งผลต่อรูปแบบการบริโภคในอนาคตท่ีเปล่ียนไป 
 

2.5.3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
พื้นท่ีป่าไม้ของไทยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงปี พ.ศ. 2551-2556 พื้นท่ีป่าไม้ของ

ไทยลดลง เฉล่ียปีละประมาณ 1 ล้านไร่ ทุนทรัพยากรธรรมชาติ เส่ือมโทรม และความขัดแย้งในการ
ใช้ประโยชน์ทรัพยากรจะมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกน าไปใช้ในการ
พัฒนาจ านวนมาก ก่อให้เกิดความเส่ือมโทรมอย่างต่อเนื่องและเกิดปัญหา ความขัดแย้งในการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น ปัญหาส่ิงแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและ
ชุมชนเมือง ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ มลพิษทางอากาศยังเกิน
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มาตรฐานหลายแห่ง การบริหารจัดการน้ าท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพยังขาดประสิทธิภาพ คุณภาพ
น้ าท่ีอยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง คุณภาพส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้รับการแก้ไข แต่
โดยรวมยังมีสภาพเส่ือมโทรม ภาวะโลกร้อนเป็นปัจจัยเส่ียงท่ีส าคัญท่ีจะส่งผลกระทบต่อความ
หลากหลายทางชีวภาพ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง วิกฤติน้ า 
และการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท าให้เกิดภัยพิบัติให้รุนแรงมากขึ้น 

 
2.5.4 ด้านความม่ันคง  

ประเทศไทยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักท่ียึดโยงคนในชาติให้เกาะเกี่ยวกัน
อย่างแน่นแฟ้น แต่ยังถูกล่วงละเมิดด้วยการให้ข้อมูลท่ีบิดเบือนผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
ขณะเดียวกันไทยมีความเส่ียงต่อการก่อการร้าย ประเทศไทยเผชิญกับปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติท่ี
หลากหลายรูปแบบและมีวิธีการท่ีซับซ้อนมากขึ้น ประเทศไทยมีความเส่ียงสูงในด้านไซเบอร์ โดย
เครื่องคอมพิวเตอร์ประมาณ 1 ใน 5 เครื่องในประเทศถูกโจมตีของโปรแกรมท่ีไม่พึงประสงค์ และใน
อนาคตแนวโน้มความเส่ียงอาจจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  
 

2.5.5 ด้านการบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาล  
แม้การให้บริการประชาชนมีการปรับปรุงดีขึ้นมาก แต่ยังไม่ได้มาตรฐานสากล ยังเผชิญ

ปัญหาขาดก าลังคนทดแทนข้าราชการท่ีเกษียณอายุ และคุณภาพของบุคคลากรภาครัฐลดลง ในขณะ
ท่ีภาครัฐไม่สามารถปรับตัวให้ทันกับการเปล่ียนแปลงในยุคสังคมออนไลน์  ยังพบปัญหาการทุจริต
คอร์รัปช่ันได้ขยายไปในวงกว้างท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน กฎหมายหลายเรื่องล้าสมัยและเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ 
 

2.5.6 ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับภูมิภาคและโลก 
ไทยมีความร่วมมือระหว่างประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะภูมิภาคอาเซียน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ในอนาคต น าไปสู่การสร้างอ านาจการต่อรองการเมือง สังคม และส่ิงแวดล้อม ขยายตลาด และเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งมีปัจจัยเอื้อท่ีส าคัญดังนี้ 

- ภูมิศาสตร์ท่ีต้ังของประเทศประกอบกับการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างความ
เช่ือมโยงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งในอนุภูมิภาคและภูมิภาคท่ีได้รับการเตรียมความพร้อมและ
พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง และการพัฒนาความร่วมมือกับกลุ่มประเทศ CLMV มาอย่างใกล้ชิด ท าให้
ประเทศไทยมีโอกาสพัฒนาไปเป็นฐานการผลิตและบริการท่ีส าคัญหลายสาขา และเป็นจุดเช่ือมต่อ
ห่วงโซ่มูลค่าท่ีส าคัญของภูมิภาค รวมท้ังการพัฒนาประเทศไทยไปสู่การเป็นศูนย์กลางการกระจายความ
เจริญทางเศรษฐกิจในภูมิภาคได้ 

- ความตกลงด้านการค้าเสรีและความร่วมมือทางเศรษฐกิจของไทยกับประเทศต่าง ๆ ท้ัง
ในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และในระดับโลก ภายใต้แนวคิดการเปิดเสรีในช่วงท่ีผ่านมา ท าให้ภาค
การผลิตมีความเข้มแข็งและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปิดเสรีทางการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจใน
อนาคต 

- ภาพลักษณ์ของประเทศไทยในการเป็นประเทศเหมาะสมส าหรับการลงทุนและเป็น
ประเทศน่าท่องเท่ียวและภาพลักษณ์ของสินค้าและบริการไทยท่ีเป็นยอมรับในตลาดภูมิภาคและ
ตลาดโลก 
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- การขยายตัวอย่างร้อนแรงของเศรษฐกิจจีนและการลงทุนท่ีสูงเกินไปในช่วงท่ีผ่านมา ซึ่ง
ท าให้ค่าแรงเพิ่มขึ้นเร็วกว่าระดับการพัฒนาประเทศ จะเป็นปัจจัยเร่งให้การลงทุนและการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจใน CLMV เป็นไปอย่างรวดเร็วมากขึ้น รวมท้ังท าให้ขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ห่วงโซ่การผลิตของเอเชียท่ีมีจีนเป็นศูนย์กลางลดลง ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางด้าน
การผลิตและบริการในอนุภูมิภาคและในภูมิภาคมากขึ้น 

- การเร่งขึ้นของการเปิดเสรีทางการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศ
อาเซียน ท้ังในส่วนท่ีเกิดขึ้นจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการ รวมท้ังการเปล่ียนแปลง
ท่ีเกิดขึ้นจากแนวโน้มการปรับตัวดีขึ้นของสภาพแวดล้อมทางการเมืองและทิศทางการก าหนดนโยบาย
ในประเทศ CLMV  

- การเร่งตัวขึ้นของการเปิดเสรีทางการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับโลก ใน
ลักษณะกลุ่มการค้า โดยเฉพาะกลุ่มท่ีมีจีนเป็นแกนน าและกลุ่มท่ีมีสหรัฐฯ เป็นแกนน าซึ่งมีแนวโน้มท่ี
จะเป็นไปอย่างรวดเร็ว  
 
2.6 สถานการณ์และปัจจัยการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติวิเคราะห์สถานการณ์การ
เปล่ียนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคตในสาเหตุท่ีส าคัญ ได้แก่ 

2.6.1 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
1) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเป็นกุญแจส าคัญของความก้าวหน้าทาง

เศรษฐกิจและเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตและการท างาน 
2) การปฏิวัติดิจิทัล (Digital Revolution) ท าให้เกิดยุคอินเทอร์เน็ตในทุกส่ิงทุกอย่าง 

(Internet of Things) เป็นการเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 (The Fourth Industrial Revolution) จะ
เป็นยุคท่ีมีการใช้เทคโนโลยีในกระบวนการผลิตท้ังหมด 

2.6.2 การเปล่ียนแปลงด้านสังคม 
1) การเข้าสู่สังคมสูงวัย เพราะการเปล่ียนแปลงของโครงสร้างประชากร จะท าให้ขนาดของ

ก าลังแรงงานเริ่มลดลง มีแนวโน้มท่ีจะท าให้ภาระทางการคลังเพิ่มขึ้น อัตราการพึ่งพิงของประชากร
วัยแรงงานต้องแบกรับการดูแลผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้น 

2) แรงงานทักษะสูงและมีความสามารถเฉพาะทางจะขาดแคลนมาก ในขณะท่ีแรงงาน
ทักษะต่ าจะตกงาน 

3) ความเหล่ือมล้ าหรือความไม่เท่าเทียมกันขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรม 4.0 

4) การเคล่ือนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลกท่ีรวดเร็วขึ้นในยุคดิจิตอล 
2.6.3 การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติมีความรุนแรงมากขึ้น ท าให้ความร่วมมือ

ทางด้านนี้มีความเข้มข้นมากขึ้น โดยข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้น อีกท้ังวาระการพัฒนาของโลกหลังปี พ.ศ.2558 (ค.ศ. 2015) ท่ีองค์การ
สหประชาชาติก าหนดทิศทางการพัฒนาท่ียั่งยืนของโลกในอีก 15 ปี ข้างหน้า 

2.6.4 ความมั่นคงภายในและระหว่างประเทศมีความส า คัญต่อการพัฒนาประเทศอย่าง
กว้างขวางซึ่งต้องสอดคล้องกับสถานการณ์ความมั่นคงกับประเทศรอบบ้าน โลกในปัจจุบันท่ีมีการ
เติบโตของลัทธิก่อการร้ายและวิกฤติอพยพย้ายถิ่นของผู้ล้ีภัยในยุโรปท่ีก า ลังแผ่ขยายไปท่ัวพื้นท่ีท่ี
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ได้รับผลกระทบจากการก่อการร้าย ความมั่นคงในการบริหารจัดการอาชญากรรมไซเบอร์และสิทธิ
เสรีภาพท่ีจะเป็นแนวโน้มเกี่ยว้องกับการด าเนินชีวิตของคนในอนาคตมากขึ้น 

2.6.5 เงื่อนไขเศรษฐกิจภูมิภาคและโลกและผลกระทบต่อประเทศไทย ในระยะ 5 ปีข้างหน้า 
เศรษฐกิจโลกยังมีแนวโน้มขยายตัวช้า รูปแบบการค้ามีแนวโน้มเปล่ียนแปลงไปสู่การค้าเสรีมากขึ้น 
และมีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจท่ีหลากหลายขึ้น โดยบทบาทของประเทศมหาอ านาจในภูมิภาค
อาเซียนจะมากขึ้น 
 
2.7 ความท้าทายในการพัฒนาประเทศไทยในระยะปานกลางและระยะยาว 

2.7.1 ด้านเศรษฐกิจ 
เศรษฐกิจไทยในกรณีฐานในช่วง 10 ปีข้างหน้า มีแนวโน้มท่ีจะขยายตัวเฉล่ียร้อยละ 3.3-

4.3 (โดยมีค่ากลางของการประมาณการร้อยละ 3.8) ซึ่งจะท าให้ประเทศไทยเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้
สูงในปี พ.ศ.2571-2574 ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 จะต้องเร่งรัดให้เศรษฐกิจสามารถขยายตัวเฉล่ียไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5.0 ต่อปี เพื่อให้
ก้าวสู่การเป็นประเทศรายได้สูงได้ในปี พ.ศ.2569 ณ ส้ินแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ท่ี 13 และมุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจและขีดความสามารถในการแข่งขัน โดย
การเร่งรัดการลงทุน การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ และการสร้างฐานการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจท่ีสอดคล้องกับศักยภาพของเศรษฐกิจไทย รวมท้ังการเพิ่มขีดความสามารถทางด้าน
เทคโนโลยี การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม กฎระเบียบและการบริหารจัดการ 
 

 
ภาพที ่2-26 GNI per Capita ของไทยเป้าหมายเข้าสู่ประเทศรายได้สูง 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
ความท้าทายในการพัฒนาประเทศในระยะต่อไปด้านเศรษฐกิจท่ีประสบการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจชะลอตัวลง มีความผันผวนมากขึ้น และมีแนวโน้มท่ีจะขยายตัวไม่เพียงพอท่ีจะท าให้หลุดพ้น
จากการเป็นประเทศรายได้ปานกลางได้ มีสาเหตุส าคัญ ได้แก่ ความล่าช้าในการปรับโครงสร้างการ
ผลิต ท้ังการปรับโครงสร้างการผลิตจากเกษตรมูลค่าต่ าไปสู่เกษตรมูลค่าสูงและอุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูป และการปรับจากเกษตรไปสู่อุตสาหกรรมและบริการ การลงทุนชะลอตัวลงมาก โดยเฉพาะ
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ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 โครงสร้างพื้นฐานยังคงมีปัญหาในหลายด้าน เช่น รูปแบบการขนส่งยัง
ไม่สามารถปรับเปล่ียนให้มีประสิทธิภาพ เป็นต้น 

ประเทศไทยยังต้องใช้เวลาในช่วงเปล่ียนผ่านอีกค่อนข้างนาน และยังมีความเส่ียงท่ีจะไม่
สามารถก้าวข้าม กับดักความยากจนของประเทศรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap: MIT) 
ในช่วงเปล่ียนผ่านดังกล่าวยังต้องอาศัยปัจจัยการขับเคล่ือนการขยายตัวเชิงปริมาณและปรับเปล่ียน
เข้าสู่การขับเคล่ือนเชิงคุณภาพมากขึ้น โดยไทยยังอยู่ในระยะท่ี 3 ของการปรับเปล่ียนไปสู่ประเทศท่ี
รายได้ขั้นสูง 

 

 
ภาพที ่2-27 ระยะการเป็นประเทศมีรายได้สูงของประเทศไทย 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ 

 
2.7.2 ด้านสังคม 

ศักยภาพและระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยหลายด้านยังต่ ากว่าเป้าหมายและไม่สอดคล้อง
กับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานความรู้ โดยการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทยยังมี
ปัญหาเชิงคุณภาพ และผลิตภาพ การผลิตแรงงานต่ าเมื่อเทียบกับต่างประเทศ คนไทยส่วนใหญ่ยังมี
พฤติกรรมและปัจจัยแวดล้อมท่ีเส่ียงต่อการท าลายสุขภาพ จนท าให้ประชากรท่ีเจ็บป่วยด้วยโรคไม่
ติดต่อเรื้อรังเพิ่มมากขึ้น การแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหล่ือมล้ ายังต้องเร่งด าเนินการให้
บรรลุเป้าหมาย ปัจจุบันความยากจนยังกระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ 
ชุมชนมีความเข้มแข็งมากขึ้น และมีการรวมกลุ่มเช่ือมโยงเป็นเครือข่าย เพื่อท ากิจกรรมท้ังด้านโยบาย 
เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม ซึ่งสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบความต้องการของชุมชนด้วย
ตนเองได้ดีขึ้น 

 
2.7.3 ด้านสิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาท่ียังคงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น 
คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม การปรับปรุง
กฎหมายและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมืองเพื่อรองรับการเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  พัฒนา
มาตรการและกลไกเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกในทุกภาคส่วนให้เกิดเป็นรูปธรรม 
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3.8 ผังแนวความคิดการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี พ.ศ.2600 
แนวคิดโครงสร้างเพื่อการพัฒนาพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นการกระจายการพัฒนาสู่

เมืองใหม่ เน้นการกระจายความเจริญไปสู่ศูนย์กลางชุมชนอื่น ๆ ทาให้เกิดการเจริญเติบโตของพื้นท่ี
เมืองได้อย่างท่ัวถึง รวมท้ังให้ความส าคัญในการกระจายความเจริญท่ีเน้นการเพิ่มความสมดุลของ
เมือง การสร้างและกระจายการลงทุนด้านเศรษฐกิจ การค้า การท่องเท่ียว และการบริการในพื้นท่ี
จากศูนย์กลางเมืองหลักออกสู่เมืองต่าง ๆ ของภาค และเน้นการพัฒนาเป็นกลุ่มเมืองท่ีมีกิจกรรมและ
ความเจริญทางเศรษฐกิจใกล้เคียงกัน รวมท้ังสร้างความร่วมมือกับประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
เพื่อกระจายการพัฒนาความเจริญและความมั่งค่ังสู่พื้นท่ีต่าง ๆ ของภาค สามารถสรุปแนวคิดการ
พัฒนาท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มจังหวัด ดังนี้ 

1) การพัฒนาเมืองศูนย์กลางและกลุ่มเมือง ซึ่งเมืองศูนย์กลางหลักระหว่างภาค ก าหนดให้
จังหวัดนครราชสีมาเช่ือมโยงการติดต่อระหว่างภาคกลาง ภาคตะวันออก และแหล่งอุตสาหกรรม  
ภาคตะวันออก  

2) การเช่ือมโยงกับพื้นท่ีข้างเคียงและประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งมี 2 แนว ได้แก่ แนวเหนือ-ใต้
เป็นแกนการพัฒนาจากภาคตะวันออกของประเทศไปภาคเหนือและด้านบนของภาคสู่ สปป.ลาว คือ 
จากสระแก้ว-นครราชสีมา-ชัยภูมิ-เลย-สปป.ลาว จากเมืองอรัญประเทศ-บุรีรัมย์-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-
สปป.ลาว ส่วนแนวตะวันออก-ตะวันตกเป็นการพัฒนาท่ีเช่ือมต่อภาค กรุงเทพฯและปริมณฑลผ่าน
จังหวัดสระบุรี-นครราชสีมา-ขอนแก่น-อุดรธานี-หนองคาย-เวียงจันทน์ สปป.ลาว และทางหลวง
หมายเลข 24 เช่ือมจากเมืองนครราชสีมา-บุรีรัมย์-สุรินทร์-ศรีสะเกษ -อุบลราชธานี -ช่องเม็ก-       
สปป.ลาว-กัมพูชา  

3) การพัฒนาพื้นท่ีอุตสาหกรรม ซึ่งจังหวัดนครราชสีมาจัดอยู่ในพื้นท่ีอุตสาหกรรมหลัก โดย
เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ เน้นการรวมกลุ่มเป็นเครือข่าย (Clusters) รวมไปถึงการ
พัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมผ้าไหมและส่ิงทอ ส่วนจังหวัดชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ 
จัดอยู่ในพื้นท่ีอุตสาหกรรมรอง เป็นแหล่งรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการผลิต และส่งเสริม
ให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุนต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบพื้นฐานและช่วยเพิ่มศักยภาพในการ
ผลิตให้แก่พื้นท่ีอุตสาหกรรมหลัก ซึ่งเป็นจังหวัดท่ีมีฐานของทรัพยากรทางการเกษตรท่ีอุดมสมบูรณ์ มี
โครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมสามารถพัฒนาให้ เป็นพื้นท่ีอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพได้ 
นอกจากนี้ยังมีท าเลท่ีต้ังท่ีสามารถติดต่อกับพื้นท่ีอุตสาหกรรมหลัก รวมไปถึงเมืองต่าง ๆ ของภูมิภาค
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 
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ภาพที ่2-28 แผนที่ผังนโยบายการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี พ.ศ.2600  
ที่มา: กรมโยธาธิการและผังเมือง 
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3.8.1 ผังนโยบายพื นที่อุตสาหกรรม  
นโยบายด้านอุตสาหกรรมแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้  
1) นโยบาบการรวมกลุ่มและกระจายตัวด้านท่ีต้ังของเขตอุตสาหกรรมท่ีเป็นยุทธศาสตร์ของ

ภาค เพื่อให้เกิดการจัดการด้านอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบ โดยแบ่งออกเป็น อุตสาหกรร ม
กระบวนการ (Process Industry) อุตสาหกรรมการผลิต (Production Industry) อุตสาหกรรมการ
บริการชุมชน  

2) นโยบายการสนับสนุนอุตสาหกรรมซึ่งมีฐานของทรัพยากรท่ีสามารถน ามาใช้เป็นวัตถุดิบ
ในการผลิต ได้แก่  

2.1) อุตสาหกรรมอาหารและแปรรูปสินค้าเกษตร จังหวัดนครราชสีมา และชัยภูมิเป็น
พื้นท่ีเป้าหมาย  

2.2) อุตสาหกรรมยางพารา จังหวัดบุรีรัมย์เป็นพื้นท่ีเป้าหมาย  
2.3) อุตสาหกรรมผ้าไหมและส่ิงทอ พื้นท่ีเป้าหมายคือ จังหวัดนครราชสีมาและชัยภูมิ

เป็นแหล่งผลิตผ้าไหมแหล่งใหญ่ของภาค โดยมีจังหวัดบุรีรัมย์ และสุรินทร์เป็นเครือข่ายผลิตเส้นไหม
และการฟอกย้อม โดยส่งเสริมให้จังหวัดชัยภูมิเป็นศูนย์กลางการพัฒนา 
 

 
ภาพที ่2-29 ผังนโยบายด้านอุตสาหกรรม  
ที่มา: กรมโยธาธิการและผังเมือง 
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  3.8.2 ผังนโยบายพื นที่เกษตรกรรม  
นโยบายการเกษตรท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องต่าง ๆ ดังนี้  
1) นโยบายการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร และเศรษฐกิจแก่เกษตรกรรายย่อย โดยส่งเสริม

สนับสนุนท าการเกษตรแบบยั่งยืนให้มีความสัมพันธ์และเกื้อกูลกับสภาพธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ของแต่ละภูมินิเวศ ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมแผนใหม่อย่างเป็นระบบท่ีครบวงจร และให้
สามารถเป็นภาคเศรษฐกิจท่ีเติบโตเคียงคู่ภาคอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรเพื่อการส่งออก ส่งเสริม
การผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจท่ีมีศักยภาพในการผลิตเพื่อการบริโภคภายในและภายนอกภาค โดย
ก าหนดจังหวัดบุรีรัมย์เป็นแหล่งผลิตข้าวและมันสาปะหลัง จังหวัดสุรินทร์เป็นแหล่งผลิตอ้อย จังหวัด
นครราชสีมาเป็นแหล่งส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมันส าปะหลัง และพื้นท่ีท่ีเหมาะสมกับการ
ปลูกยางพารา ได้แก่ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ นอกจากนี้ได้พิจารณาจากแหล่งเพาะปลูก
และความพร้อมในด้านคมนาคมขนส่ง ได้แก่ จังหวัดสุรินทร์และนครราชสีมาเป็นศูนย์กลางการผลิต
และรวบรวมข้าว จังหวัดนครราชสีมาเป็นศูนย์กลางการผลิตและรวบรวมมันส าปะหลัง และเป็นตลาด
กลางสินค้าการเกษตรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

2) นโยบานสนับสนุนเกษตรกรให้ท าการเกษตรแนวเศรษฐกิจพอเพียง  
3) นโยบายการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  
4) นโยบายส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร  
5) นโยบายส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานจากวัตถุดิบการเกษตร ซึ่งจังหวัด

นครราชสีมาเป็นพื้นท่ีเป้าหมายในการพัฒนา 
 

 
ภาพที ่2-30 ผังนโยบายด้านเกษตรกรรม  
ที่มา: กรมโยธาธิการและผังเมือง 
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3.8.3 ผังนโยบายการท่องเที่ยว  
นโยบายการท่องเท่ียวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่าง ๆ ดังนี้  
1) นโยบายให้มียุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเท่ียวกลุ่มจังหวัดท่ีเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อน

บ้าน ซึ่ งก ลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 เช่ือมโยงไปสู่แหล่งท่องเท่ียวทาง
ประวัติศาสตร์และโบราณคดีในประเทศกัมพูชา โดยเฉพาะการพัฒนาเส้นทางท่องเท่ียวอารยธรรม
ขอม (Khmer Civilization Route)  
 

 
ภาพที ่2-31 ผังนโยบายด้านการท่องเท่ียว  
ที่มา: กรมโยธาธิการและผังเมือง 
 

2) นโยบายให้จังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุกกลุ่มจังหวัดได้รับประโยชน์จากการ
พัฒนาตามยุทธศาสตร์ระเบี ยงเศรษฐกิจ East-West Economic Corridor และ North-South 
Economic Corridor  

3) นโยบายให้จังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นจุดเช่ือมโยงด้านการท่องเท่ียว โดย
ส่งเสริมสนับสนุนการเช่ือมโยงคมนาคมขนส่งทางรถยนต์ ทางรถไฟ และทางอากาศ ท้ังในปัจจุบัน
และอนาคต ไปสู่แหล่งท่องเท่ียวในประเทศเพื่อนบ้าน ได้วางเป้าหมายด้านการพัฒนา และด้านการ
ส่งเสริมการตลาดในพื้นท่ีโครงการ ได้แก่ ถนนและระบบโครงข่ายความเช่ือมโยงของภาคกับภูมิภาค
อื่น การพัฒนาโครงข่ายความเช่ือมโยงทางอากาศ ผลจากการพัฒนาเมืองศูนย์กลางหลักและเมือง
ศูนย์กลางรองท าให้เกิดการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมทางอากาศและสนามบินพาณิชย์ในจังหวัด
นครราชสีมา และบุรีรัมย์ 
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3.8.4 ผังนโยบายด้านสาธารณสุข  
นโยบายด้านสาธารณสุขท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องต่าง ๆ ดังนี้  
1) นโยบายสร้างเสริมสุขภาพอนามัยท่ีดีให้แก่ประชาชนอย่างเสมอภาคและท่ัวถึง ต้ังแต่เกิด

จนถึงวัยชรา  
2) นโยบายการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานธุรกิจบริการสุขภาพภาคเอกชน เพื่อรองรับการ

บริการแก่ประชาชนท้ังในภาคและภูมิภาคใกล้เคียง โดยกระจายสถานบริการสาธารณสุขระดับสูงด้วย
การจัดต้ังศูนย์บริการสาธารณสุขระดับนานาชาติในพื้นท่ีจังหวัดนครราชสีมา เพราะมีความพร้อม
ทางด้านบุคลากรทางการแพทย์ เครื่องมือแพทย์ และเป็นจังหวัดท่ีมีโรงพยาบาลศูนย์  

3) นโยบายการพัฒนาระบบบริหารสาธารณสุข สนับสนุนการเป็นศูนย์กลางการบริการ
สุขภาพระดับนานาชาติ เป็นการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสู่ความเป็นเลิศโดยมุ่งเน้นการสร้างความ
เป็นเลิศทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข พัฒนาศูนย์บริการสาธารณสุข โดยจังหวัดนครราชสีมา
จัดต้ังศูนย์โรคหัวใจตติยภูมิ  

4) นโยบายคนไทยทุกคนเข้าถึงหลักประกันสุขภาพ  
5) นโยบายการพัฒนาธุรกิจบริการสุขภาพภาคเอกชน 

 

 
ภาพที ่2-32 ผังนโยบายด้านสาธารณสุข  
ที่มา: กรมโยธาธิการและผังเมือง 
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3.8.5 ผังนโยบายด้านคมนาคมขนส่ง  
นโยบายด้านคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาด้านคมนาคมขนส่งท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มจังหวัด ดังนี้  
1) นโยบายการเช่ือมโยงระหว่างภูมิภาคด้านคมนาคมระบบรางอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการ

ก่อสร้างเส้นทางรถไฟแนวใหม่ เช่น ก่อสร้างรถไฟรางคู่สายนครราชสีมา-ขอนแก่น สายนครราชสีมา-
อุบลราชธานี เพิ่มจุดสับหลีกทางรถไฟสายนครราชสีมา-ขอนแก่น-หนองคาย และสายนครราชสีมา-
บุรีรัมย์-อุบลราชธานี  

2) นโยบายการเพิ่มศักยภาพทางด้านโครงสร้างพื้นฐานในการขนส่งระบบราง โดยจังหวัด
นครราชสีมาเป็นจุดเช่ือมโยงกับศูนย์กลางรวบรวมและกระจายสินค้า (ICD) และลานกองสินค้าทาง
รถไฟ (CY) ซึ่งการเพิ่มปริมาณรางคู่ท่ีเช่ือมโยงและเข้าถึง ICD และ CY และการเพิ่มย่านสับหลีก  
 
3.8.6 ผังนโยบายด้านระบบโลจิสติกส์ (Logistics) และห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)  

นโยบายด้านระบบโลจิสติกส์ (Logistics) และห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ท่ีเกี่ยวข้อง
กับกลุ่มจังหวัด ดังนี้  

1) นโยบายยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการท่ีช่องทางการค้าหลัก และพัฒนาช่องทาง
การค้าท่ีมีประสิทธิภาพ  

2) นโยบายพัฒนาเครือข่ายเช่ือมโยงศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า โดยเพิ่มจุดเช่ือมโยงการ
ขนส่งในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ภาคการขนส่งในเบ้ืองต้น ได้แก่ การขยายรูปแบบการให้บริการของ 
ICD ในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งส่งเสริมให้พัฒนา Logistics Center ในบริเวณพื้นท่ีหลังท่าของท่าเรือ
ท่ีส าคัญ โดยจุดเช่ือมโยงการขนส่งควรมีการนาเทคโนโลยีทางด้านสารสนเทศและการส่ือสารมาใช้ใน
การติดตามการดาเนินกิจกรรมการให้บริการขนส่งและจุดเช่ือมโยงการขนส่งควรเป็นจุดท่ีรวบรวม
ข้อมูลสินค้าเข้าและออกระหว่างภูมิภาคและระหว่างประเทศ  

3) นโยบายพัฒนาระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมท้ังข้อมูลด้านโลจิสติกส์ เช่น          
e-Logistics Single Window Entry ให้เช่ือมโยงท้ังภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมธุรกิจและ
บริการด้านโลจิสติกส์ การพัฒนาระบบสารสนเทศเป็นมาตรการสนับสนุนการพัฒนาและการวาง
แผนการขนส่งในแต่ละระบบ สนับสนุนการส่งแผนพัฒนาของภาครัฐ และสนับสนุนระบบตลาดของ
ประเทศ ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด และพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เหมาะสม
กับระบบการขนส่งและเศรษฐกิจไทย  

4) นโยบายพัฒนาบุคลากรทางด้านโลจิสติกส์ท่ีมีคุณภาพให้เพียงพอต่อความต้องการ  
5) นโยบายพัฒนามาตรฐานการให้บริการโลจิสติกส์ รวมทั้งข้อกฎหมาย ข้อบังคับท่ีสนับสนุน

กิจกรรมโลจิสติกส์  
6) นโยบายสนับสนุนให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) สนใจการใช้บริการ 

(Outsourcing) ของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ 
 
 
 
 
 
 

rIS
NED KKU



 โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพฒันากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579)  

2-74 

 
ภาพที ่2-33 ผังนโยบายด้านคมนาคมขนส่ง  
ที่มา: กรมโยธาธิการและผังเมือง 
 
3.8.7 ผังนโยบายการบริหารจัดการน  า 

นโยบายการบริหารจัดการน้ าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนี้  
1) นโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าและแหล่งน้ าในพื้นท่ีกลางน้ าและพื้นท่ีท้ายน้ า

อย่างบูรณาการ เน้นการพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็กรวมถึงการขุดสระในไร่นา การปรับปรุงแหล่งน้ า
ธรรมชาติ การรักษาคุณภาพน้ าจากแหล่งน้ าต่าง ๆ ส่งเสริมให้มีการจัดระบบการบริหารจัดการพื้นท่ี
กลางน้ าและพื้นท่ีท้ายน้ าแบบผสมผสาน โดยส่งเสริมองค์กร 3 ฝ่าย ได้แก่ ภาครัฐ เอกชน และชุมชน
ท้องถิ่น ให้เข้ามามีบทบาทในการติดตามตรวจสอบการบริหารจัดการพร้อมท้ังปรับปรุงกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องให้เหมาะสม  

2) นโยบายการวางแผนการพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ าการจัดสรรน้ าและกระจายน้ าอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและเสมอภาคในการใช้ทรัพยากรน้ า ลดปัญหาการขาดแคลน
น้ าและปัญหาน้ าท่วม โดยพัฒนาแหล่งน้ า ฝายทดน้ า ขุดลอกหนองบึง ขุดสระเก็บน้ าในไร่นา 
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ภาพที ่2-34 ผังนโยบายด้านการบริหารจัดการน้ า  
ที่มา: กรมโยธาธิการและผังเมือง 
 

3) นโยบายแผนการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ าเน่าเสียในแม่น้ า ล าคลอง ให้มีคุณภาพท่ีอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานและไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและระบบนิเวศ โดยเฉพาะแหล่งน้ าของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือท่ีอยู่ในระดับเส่ือมโทรม ได้แก่ แม่น้ ามูล และลาตะคองตอนบน และแหล่งน้ าท่ีมี
คุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์เส่ือมโทรมมาก ได้แก่ แม่น้ าลาตะคองตอนล่าง จึงควรมีนโยบายในการแก้ไข
ปัญหาคุณภาพน้ าโดยการควบคุมกิจกรรมการใช้ประโยชน์ท่ีดินริมฝ่ังแม่น้ า ลาคลอง ท่ีส่งผลกระทบ
ต่อคุณภาพน้ าอย่างจริงจังและเข้มงวด  

4) นโยบายการนาน้ าใต้ดินมาใช้ในพื้นท่ีท่ีขาดแคลนน้ าเพื่ออุปโภคบริโภค โดยค านึงถึง
ผลกระทบทางด้านส่ิงแวดล้อมเป็นส าคัญ การใช้น้ าใต้ดินเป็นทางเลือกหนึ่งท่ีสามารถพัฒนาขึ้นมาใช้
ประโยชน์ได้ 
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3.8.8 ทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 –2564) 
 

 
ภาพที ่2-35 ทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

 
3.8.9 จุดยืนของกลุ่มจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 
ภาพที ่2-36 จุดยืนของกลุ่มจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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3.8.10 เขตพัฒนาการท่องเที่ยว  
เขตพัฒนาการท่องเท่ียวที่เกี่ยวกับกลุ่มจังหวัด คือการเป็นเขตพัฒนาการท่องเท่ียวอารยธรรม

อีสานใต้ ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี 
 

 
ภาพที ่2-37 เขตพัฒนาการท่องเท่ียว 

 

 
ภาพที ่2-38 แนวทางพัฒนาการท่องเท่ียวเขตพัฒนาการท่องเท่ียวอารยธรรมอีสานใต้ rIS

NED KKU



 โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพฒันากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579)  

3-1 

บทที่ 3 
การรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 

 
การรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องของกลุ่มจังหวัดมีการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัย และ

สถิติต่าง ๆ ของจังหวัดในกลุ่มจังหวัดท่ีเกี่ยวกับโครงการ ได้แบ่งการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
3.1 ข้อมูลสภาพท่ัวไปของกลุ่มจังหวัด 
3.2 การเมืองและการปกครอง 
3.3 สภาพเศรษฐกิจภาพรวม 
3.4 ด้านเกษตรกรรม 
3.5 ด้านอุตสาหกรรม 
3.6 ด้านการค้า 
3.7 ด้านการท่องเท่ียวและบริการ 
3.8 ด้านคมนาคมและโลจิสติกส์ 
3.9 ด้านสังคม 
3.10 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
3.11 ด้านความมั่นคง 

 
3.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปของกลุ่มจังหวัด 

3.1.1 ความเป็นมา  
 ความเป็นมาของการจัดต้ังส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด มีการใช้ (1) แนวคิดของ 
Kaplan และ Norton Robert S. Kaplan และ David P. Norton ได้ เสนอแนวคิดในวารสาร 
Harvard Business Review เรื่อง The Office of Strategy Management เพื่ออธิบายถึงสาเหตุ
ของความล้มเหลวในการน ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ โดยในองค์การส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 60-
90 มักจะประสบปัญหาความล้มเหลวในการบริหารยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นผลมาจากการท่ีองค์การ
ดังกล่าวมีรูปแบบการบริหารงานแบบแยกส่วน (Fragmentation) มีข้ันตอนการท างานท่ีต่างจากคน
ท าและต่างคนต่างรายงานตรงต่อผู้บังคับบัญชา ตามสายบังคับบัญชาของตนเอง ท าให้เกิดปัญหาของ
การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติภายในองค์การและขาดความเช่ือมโยง ซึ่งกันและกันอย่างเป็น
ระบบ Robert S. Kaplan และ David P. Norton จึงได้ศึกษาวิจัยและเขียนหนังสือเรื่อง The 
Strategy-Focused Organization ขึ้นเพื่ออธิบายถึงความส าคัญของการยึดยุทธศาสตร์เป็นหลัก 
โดยใช้ยุทธศาสตร์เป็นศูนย์กลางของระบบการบริหารจัดการและกระบวนการปฏิบัติงานรวมถึง
อธิบายวิธีหรือแนวทางในการพัฒนาไปสู่องค์การท่ีมุ่งเน้นยุทธศาสตร์ ซึ่งได้เสนอให้มีการจัดต้ัง
หน่วยงานใหม่ในระดับองค์การท่ีเรียกว่า “ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด The Office of 
Strategy Management หรือ OSM” เพื่อท าหน้าท่ีดูแลรับผิดชอบในเรื่องการบริหารยุทธศาสตร์
เป็นการเฉพาะมีลักษณะเป็นหน่วยงานขนาดเล็ก คล่องตัวท าหน้าท่ีเป็นเจ้าภาพในการเช่ือมโยงและ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ในระดับต่าง ๆ ขององค์การไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล ตลอดจนการ
ส่งเสริมให้มีการส่ือสารแลกเปล่ียนความรู้ประสบการเกี่ยวกับการน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติและการ
ประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อน ายุทธศาสตร์ขององค์การไปสู่การปฏิบัติ
ร่วมกันอย่างเป็นระบบ ซึ่งแนวคิดและทฤษฎีดังกล่าวได้ถูกหน่วยงานภาครัฐน าไปใช้ผลประโยชน์ใน
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เวลาต่อมา (2) จากแนว คิดขอ ง Kaplan และ  Norton ดั งก ล่าว ส านั ก งาน  ก .พ .ร . และ
กระทรวงมหาดไทย จึงได้ร่วมหารือและเห็นร่วมกันท่ีจะให้มี ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 
(OSM) เพื่อท าหน้าท่ีเป็นหน่วยงานระดับปฏิบัติเป็นเจ้าภาพในการประสานยุทธศาสตร์ แผนงาน/
โครงการ ในระดับกลุ่มจังหวัดรวมการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ประสานงานกับหน่วยงาน
อ านวยการระดับชาติ ได้แก่ ส านักนายกรัฐมนตรี ส านักงาน ก.พ .ร. ส านักงาน ก.พ. ส านัก
งบประมาณและ สศช. จึงได้มีการรวมกลุ่มจังหวัดของไปเป็น 18 กลุ่มจังหวัด โดยกลุ่มจังหวัด      
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วยจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ 
 

3.1.2 ที่ต้ัง  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วยจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ 

บุรีรัมย์ และสุรินทร์ มีพื้นท่ีประมาณ 51,718.19 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 32,323,535 ไร่ ซึ่งมี
อาณาเขตติดต่อกับพื้นท่ีจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 
 ทิศเหนือ  ติดต่อกับจังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด 
 ทิศตะวันออก  ติดต่อกับจังหวัดศรีสะเกษ 

ทิศใต้   ติดต่อกับจังหวัดปราจีนบุรี สระแก้ว และราชอาณาจักรกัมพูชา 
 ทิศตะวันตก  ติดต่อกับจังหวัดเพชรบูรณ์ ลพบุรี สระบุรี และจังหวัดนครนายก 
 

3.1.3 สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ต้ังอยู่ระหว่างเส้นละติจูดท่ี 14 องศา 5

ลิปดาเหนือ ถึงเส้นละติจูดท่ี 16 องศา 43 ลิปดาเหนือ และระหว่างเส้นลองจิจูดท่ี 107 องศา 10 
ลิปดาตะวันออก ถึงเส้นลองจิจูดท่ี 110 องศา 7 ลิปดาตะวันออก ซึ่งจากท่ีต้ังทางภูมิศาสตร์ดังกล่าวนี้ 
ท าให้พื้นท่ีต้ังอยู่ในโซนเวลามาตรฐานสากลท่ีพิกัดลองจิจูด 105 องศาตะวันออก ซึ่งเป็นเวลาท่ีเร็ว
กว่ากรีนิชประเทศอังกฤษ 7 ช่ัวโมง และมีสภาวะอากาศแบบสวันนา (Tropical Savanna Climate) 
ตามการจ าแนกเขตภูมิอากาศแบบ Koppen ซึ่งมีอากาศร้อนอุณหภูมิสูงตลอดปี โดยมีฤดูฝนสลับกับ
ฤดูแล้งอย่างเด่นชัด โดยฤดูฝน เริ่มต้ังแต่เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม และฤดูแล้งเริ่มต้ังแต่เดือน
พฤศจิกายน ถึง เดือนเมษายน  
 

3.1.4 ขนาดพื้นที่  
กลุ่มจังหวัดมีพื้น ท่ี ท้ังหมดประมาณ 51,718.19 ตารางกิ โลเมตร หรือประมาณ 

32,323,870 ไร่ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 30.63 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (168 ,854 ตารางกิโลเมตร) 
และคิดเป็นพื้น ท่ีร้อยละ 10.08 ของพื้นท่ีท้ังประเทศ (513 ,115ตารางกิโลเมตร) โดยจังหวัด
นครราชสีมามีพื้นท่ีมากท่ีสุด รองลงมาได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ตามล าดับ  
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ตารางที่ 3-1 ขนาดพ้ืนที่ของจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 
จังหวัด เน้ือที ่ ร้อยละของกลุ่มจังหวัด 

ตร.กม. ไร่ 
นครราชสีมา 20,493.96 12,808,728 39.63 
ชัยภูมิ 12,778.30 7,986,429   24.70 
บุรีรัมย์ 10,321.88 6,451,178 19.96 
สุรินทร์ 8,124.05 5,077,535 15.71 
กลุ่มจังหวัด 51,718.19 32,323,870 100.00 
ประเทศ 513,115 - - 
ที่มา: ข้อมูลจากส านักงานจังหวัดในกลุ่มจังหวัด และเว็บไซต์สารานุกรมเสรี 
 

3.1.5 ลักษณะทางธรณีวิทยา 
กลุ่มจังหวัดต้ังอยู่ในบริเวณท่ีราบสูงโคราช หินท่ีรองรับส่วนใหญ่ประกอบด้วยหินแข็ง 

(หินชุดโคราช) ประกอบด้วยลักษณะโครงสร้างแบบรูปประทุนคว่ าและรูปประทุนหงาย มีรอยแตก
รอยแยกและรอยคดโค้งท่ัวไป รวมทั้งโดมเกลือ 

 
3.1.6 ปฐพีวิทยา  

กลุ่มจังหวัดมีการแทรกดันของเกลือหินกระจายอยู่ท่ัวไป ท าให้เกิดดินเค็มและน้ าเค็ม 
ลักษณะดินเป็นดินท่ีมีศักยภาพปานกลาง ถึงต่ า ส าหรับท าการเกษตร ดินท่ีเหมาะสมส าหรับการปลูก
ข้าวจะอยู่ใกล้ลุ่มน้ า และพื้นท่ีน้ าขังในฤดูฝน 

 
3.1.7 การใช้ประโยชน์ที่ดิน  

กลุ่มจังหวัดมีการใช้ประโยชน์ท่ีดินมากท่ีสุดในพื้นท่ีเกษตรกรรม จ านวน 22,029,220 ไร่
คิดเป็นร้อยละ 68 ของการใช้ประโยชน์ท่ีดินของกลุ่มจังหวัด รองลงมาเป็นพื้นท่ีป่าไม้ร้อยละ 19 พื้นท่ี
ชุมชนและส่ิงก่อสร้าง ร้อยละ 6 พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด ร้อยละ 4 และพื้นท่ีแหล่งน้ า ร้อยละ 3 ตามล าดับ 

 
ภาพที ่3-1 การใช้ประโยชน์ที่ดินของกลุ่มจังหวัด ปี พ.ศ.2558 
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ตารางที่ 3-2 การใช้ประโยชน์ที่ดินของกลุ่มจังหวัด ปี พ.ศ.2558 

การใช้ประโยชน์ที่ดิน   
พื้นที่ (ไร่) 

นครราชสีมา ชัยภูม ิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ กลุ่มจังหวัด 
พื้นที่เกษตรกรรม 8,767,959  4,288,864  5,050,063  3,922,334  22,029,220  

พ้ืนที่นา 4,119,222  1,851,181  3,404,719  3,314,529  12,689,651  
พืชสวน/ไม้ผล 233,817  73,745  25,282  2,992  335,836  
พืชไร่ 3,854,845  2,064,827  970,693  227,539  7,117,904  
ไม้ยืนต้น 388,443  246,923  629,225  368,178  1,632,769  
พืชน้ า 64  101  -    -    165  
ปศุสัตว์ 150,305  17,396  9,378  3,946  181,025  
สถานที่เลี้ยงสัตว์น้ า 11,850  5,851  10,766  3,961  32,428  
เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 9,413  28,840  -    1,189  39,442  

พื้นที่ป่าไม ้ 2,266,399  2,839,580  625,977  456,127  6,188,083  
พื้นที่แหล่งน้้า 303,567  195,737  234,988  160,679  894,971  
น้ าธรรมชาติ 133,935  124,464  83,918  79,618  421,935  
น้ าท่ีสร้างข้ึน 169,632  71,273  151,070  81,061  473,036  
พื้นที่ชุมชนและสิ่งก่อสร้าง 787,799  273,322  418,270  366,546  1,845,937  
ตัวเมืองและย่านการค้า 67,734  27,965  18,534  28,222  142,455  
สถานที่ราชการและสถาบัน 130,828  24,819  53,916  36,716  246,279  
นันทนาการ 72,457  2,643  817  1,261  77,178  
สิ่งก่อสร้าง 515,020  216,576  344,871  299,723  1,376,190  
สุสาน ป่าช้า 1,760  1,319  132  624  3,835  
พื้นที่อุตสาหกรรม 65,911  11,265  10,447  7,717  95,340  
พื้นที่เบ็ดเตล็ด 516,362  349,892  105,955  158,480  1,130,689  
พื้นที่ร้าง 100,731  27,769  5,478  5,652  139,630  

รวม 12,808,728  7,986,429  6,451,178  5,077,535  32,323,870  
ที่มา: กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2558 

 
3.2 การเมืองและการปกครอง  

เขตการปกครองของกลุ่มจังหวัดประกอบด้วย 4 จังหวัด มี 88 อ าเภอ 758 ต าบล 
10,026 หมู่บ้าน 215 เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง/เทศบาลต าบล และ 656 อบต. 

 
ตารางที่ 3-3 เขตการปกครองของกลุ่มจงัหวัด 

กลุ่มจังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน เทศบาลนคร/เมือง/ต้าบล อบต. 
นครราชสีมา        32       289  3,743 90 243 
ชัยภูมิ        16       123  1,617 36 123 
บุรีรัมย์        23       188  2,546 62 146 
สุรินทร ์        17       158  2,120 27 144 

รวม 88 758 10,026 215 656 
ที่มา: ข้อมูลจากส านักงานจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 
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 นอกจากนี้ กลุ่มจังหวัดมีชายแดนท่ีติดต่อกับประเทศกัมพูชา ซึ่งมีจุดผ่านแดนไทย-กัมพูชา 
จ านวน 2 แห่ง ดังนี้   
 
ตารางที่ 3-4 จุดผ่านแดนไทย–กัมพูชาที่ติดต่อกับกลุ่มจังหวัด 

จังหวัด จุดผ่านแดน
ถาวร 

จุดผ่อนปรน พื้นที่ของไทย พื้นที่ของกัมพูชา 

บุรีรัมย์   จุดผ่อนปรนช่องสายตะกู บ้าน
สายโท 6 ใต้ ต าบลจันทบ
เพชร อ าเภอบ้านกรวด 

บ้านจุ๊บโกกี ต าบลอ าปึก 
อ าเภอบัณเตียอ าปึน จังหวัด
อุดรมีชัย (ด่านชายแดน) 

สุรินทร ์   ด่านช่องจอม บ้านด่านพัฒนา บ้านโอร์เสม็ด อ าเภอส าโรง 
จังหวัดอุดรมีชัย (ด่านชายแดน
สากล) 

ที่มา: ข้อมูลจากส านักงานจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 
 

3.3 สภาพเศรษฐกิจภาพรวม 
 3.3.1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัด  
   ผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัด ณ ราคาประจ าปี ในปี พ.ศ.2558 มีมูลค่า 
454,210 ล้านบาท เมื่อพิจารณาตามจังหวัด พบว่า จังหวัดนครราชสีมามีมูลค่ามากท่ีสุด คือ 
264,964 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 58 รองลงมาเป็นจังหวัดบุรีรัมย์มูลค่า 73,471 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 16 จังหวัดสุรินทร์มูลค่า 62,498 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14 และจังหวัดชัยภูมิมูลค่า 
53,278 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัด เมื่อพิจารณาจ าแนกตาม
กิจกรรมการผลิต พบว่า สาขาอุตสาหกรรมมีสัดส่วนมากท่ีสุด ร้อยละ 23 รองลงมาเป็นสาขา
เกษตรกรรม การขายส่ง ขายปลีก การศึกษา ตัวกลางทางการเงิน การบริหารราชการ การก่อสร้าง 
และบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ ตามล าดับ 
 

 
ภาพที ่3-2 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัด จ าแนกตามจังหวัด ปี พ.ศ. 2558 
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ภาพที ่3-3 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัด จ าแนกตามการผลิต ปี พ.ศ. 2558 

 
ตารางที่ 3-5 ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด ณ ราคาประจ าปี ในปี พ.ศ.2556-2558 

กิจกรรมการผลิต 2556 2557 2558 สัดส่วนปี 2558 
ภาคเกษตร 115,894  98,206  91,400  20.12  

เกษตรกรรม 114,850  97,173  90,305  19.88  
การประมง 1,044  1,033  1,094  0.24  

ภาคนอกเกษตร 342,673  344,880  362,811  79.88  
การท าเหมืองแร่ 2,941  2,824  3,373  0.74  
อุตสาหกรรม 97,746  100,858  104,179  22.94  
การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา 9,527  10,465  10,259  2.26  
การก่อสร้าง 21,552  20,130  20,588  4.53  
การขายส่ง การขายปลีก 51,355  52,754  56,673  12.48  
โรงแรมและภัตตาคาร 3,651  3,820  4,740  1.04  
การขนส่ง 12,097  11,847  12,322  2.71  
ตัวกลางทางการเงิน 24,725  27,261  29,744  6.55  
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ 18,821  17,248  18,073  3.98  
การบริหารราชการ 30,299  23,964  27,830  6.13  
การศึกษา 52,035  54,684  54,634  12.03  
การบริการด้านสุขภาพ 10,764  11,756  12,732  2.80  
การให้บริการด้านชุมชนและสงัคม 5,369  5,412  5,648  1.24  
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 1,791  1,856  2,018  0.44  

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 458,567  443,086  454,210  100.00  
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2559 
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 เมื่อพิจารณาผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด จ าแนกตามภาคการผลิต พบว่า ในปี       
พ.ศ.2558 ภาคบริการมีผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดมากท่ีสุด มูลค่า 198,586 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 44 รองลงมาเป็นภาคอุตสาหกรรม มูลค่า 107,552 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24 ภาคเกษตร 
มูลค่า 91,400 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20 และภาคการค้า มูลค่า 56,673 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
12 ตามล าดับ 
  

 
ภาพที ่3-4 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของแต่ละกลุ่มจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 

 

 
ภาพที ่3-5 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของแต่ละกลุ่มจังหวัด จ าแนกตามภาคการผลิต 

  
 เมื่อพิจารณาผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด ภาคการเกษตร พบว่า ในปี พ.ศ.2558 
จังหวัดนครราชสีมามีมูลค่ามากท่ีสุด รองลงมาเป็นจังหวัดบุรีรัมย์ ชัยภูมิ และสุรินทร์ ตามล าดับ ส่วน
ภาคอุตสาหกรรม พบว่า ในปี พ.ศ.2558 จังหวัดนครราชสีมามีมูลค่ามากท่ีสุด รองลงมาเป็นจังหวัด
บุรีรัมย์ ชัยภูมิ และสุรินทร์ ตามล าดับ 
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ภาพที ่3-6  ผลิตภัณฑ์มวลรวมของแต่ละกลุ่มจังหวัดในกลุ่มจังหวัด ภาคการเกษตร 

 

 
ภาพที ่3-7 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของแต่ละกลุ่มจังหวัดในกลุ่มจังหวัด ภาคอุตสาหกรรม 

 
 เมื่อพิจารณาผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด ภาคการค้า พบว่า ในปี พ.ศ.2558 จังหวัด
นครราชสีมามีมูลค่ามากท่ีสุด รองลงมาเป็นจังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ และชัยภูมิ ตามล าดับ ส่วนภาค
บริการ พบว่า ในปี พ.ศ.2558 จังหวัดนครราชสีมามีมูลค่ามากท่ีสุด รองลงมาเป็นจังหวัดบุรีรัมย์ 
สุรินทร์ และชัยภูมิ ตามล าดับ 
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ภาพที ่3-8 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดในกลุ่มจังหวัด ภาคการค้า 

 

 
ภาพที ่3-9 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดในกลุ่มจังหวัด ภาคบริการ 

 
 เมื่อพิจารณาแต่ละกิจกรรมการผลิตของผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดท่ีมีมูลค่ามากท่ีสุด 8 
อันดับแรก พบว่า  

อันดับท่ี 1 คือ สาขาอุตสาหกรรม ซึ่งมีจังหวัดนครราชสีมามากท่ีสุด รองลงมาเป็นจังหวัด
บุรีรัมย์ ชัยภูมิ และสุรินทร์ ตามล าดับ 

อันดับท่ี 2 คือ สาขาเกษตร ซึ่งมีจังหวัดนครราชสีมามากท่ีสุด รองลงมาเป็นจังหวัดบุรีรัมย์ 
ชัยภูมิ และสุรินทร์ ตามล าดับ  
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ภาพที ่3-10 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดในกลุ่มจังหวัด สาขาอุตสาหกรรม 

 

 
ภาพที ่3-11 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดในกลุ่มจังหวัด สาขาเกษตรกร 

 
 อันดับท่ี 3 คือ สาขาการศึกษา ซึ่งมีจังหวัดนครราชสีมามากท่ีสุด รองลงมาเป็นจังหวัด
บุรีรัมย์ ชัยภูมิ และสุรินทร์ ตามล าดับ 
 อันดับท่ี 4 คือ สาขาการขายส่งขายปลีก ซึ่งมีจังหวัดนครราชสีมามากท่ีสุด รองลงมาเป็น
จังหวัดบุรีรัมย์ ชัยภูมิ และสุรินทร์ ตามล าดับ 
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ภาพที ่3-12 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดในกลุ่มจังหวัด สาขาการศึกษา 

 

 
ภาพที ่3-13 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดในกลุ่มจังหวัด สาขาการขายส่ง ขายปลีก 

 
 อันดับท่ี 5 คือ สาขาตัวกลางทางการเงิน ซึ่งมีจังหวัดนครราชสีมามากท่ีสุด รองลงมาเป็น
จังหวัดบุรีรัมย์ ชัยภูมิ และสุรินทร์ ตามล าดับ 
 อันดับท่ี 6 คือ สาขาการบริหารราชการ ซึ่งมีจังหวัดนครราชสีมามากท่ีสุด รองลงมาเป็น
จังหวัดบุรีรัมย์ ชัยภูมิ และสุรินทร์ ตามล าดับ 
 rIS

NED KKU



 โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพฒันากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579)  
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ภาพที ่3-14 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดในกลุ่มจังหวัด สาขาตัวกลางทางการเงิน 

 

 
ภาพที ่3-15 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดในกลุ่มจังหวัด สาขาการบริหารราชการ 

 
 อันดับท่ี 7 คือ สาขาการก่อสร้าง ซึ่งมีจังหวัดนครราชสีมามากท่ีสุด รองลงมาเป็นจังหวัด
บุรีรัมย์ ชัยภูมิ และสุรินทร์ ตามล าดับ 
 อันดับท่ี 8 คือ สาขาบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีจังหวัดนครราชสีมามากท่ีสุด 
รองลงมาเป็นจังหวัดบุรีรัมย์ ชัยภูมิ และสุรินทร์ ตามล าดับ 
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ภาพที ่3-16 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดในกลุ่มจังหวัด สาขาการก่อสร้าง 

 

 
ภาพที ่3-17 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดในกลุ่มจังหวัด สาขาบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ 

 
 3.3.2 อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด (Growth Rate) 
 อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด เมื่อพิจารณาตามจังหวัดพบว่า 
จังหวัดนครราชสีมามีอัตราการเติบโตมากท่ีสุด และมากกว่าอัตราการเติบโตของกลุ่มจังหวัด 
รองลงมาเป็นจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดชัยภูมิ ส่วนจังหวัดสุรินทร์มีอัตราการเติบโตท่ีลดลง เมื่อ
พิจารณาจากภาคการผลิต พบว่า ภาคการค้ามีอัตราการเติบโตมากท่ีสุด รองลงมาเป็นภาคบริการ 
และภาคอุตสาหกรรม ส่วนภาคการเกษตรมีอัตราการเติบโตท่ีลดลง 
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ภาพที ่3-18 อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 

 

 
ภาพที ่3-19 อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัด 

 
 เมื่อพิจารณาอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด ภาคการเกษตร พบว่า ในปี 
พ.ศ.2558 มีอัตราการเติบโตลดลงในทุกจังหวัด ซึ่งจังหวัดสุรินทร์มีอัตราเติบโตลดลงมากท่ีสุด ร้อยละ 
13.52 รองลงมาเป็นจังหวัดบุรีรัมย์ ร้อยละ 9.75 นครราชสีมา ร้อยละ 5.55 และชัยภูมิ ร้อยละ 0.41 
ตามล าดับ ส่วนอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด ภาคอุตสาหกรรม พบว่า ในปี 
พ.ศ.2558 มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นในจังหวัดบุรีรัมย์ ร้อยละ 5.22 และจังหวัดนครราชสีมา ร้อยละ 
4.39 ตามล าดับ ส่วนอัตราการเติบโตลดลงในจังหวัดชัยภูมิ ร้อยละ 12.61 และจังหวัดสุรินทร์ ร้อยละ 
5.14 ตามล าดับ 
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ภาพที ่3-20 อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด ภาคการเกษตร 

 

 
ภาพที ่3-21 อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด ภาคอุตสาหกรรม 

 
เมื่อพิจารณาอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด ภาคการค้า พบว่า ในปี   

พ.ศ.2558 มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นในทุกจังหวัด ซึ่งจังหวัดนครราชสีมามีอัตราเติบโตเพิ่มขึ้นมาก
ท่ีสุด ร้อยละ 25.33 รองลงมาเป็นจังหวัดชัยภูมิ ร้อยละ 23.04 บุรีรัมย์ ร้อยละ 21.84 และสุรินทร์ 
ร้อยละ 16.29 ตามล าดับ ส่วนอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด ภาคการบริการ 
พบว่า ในปี พ.ศ.2558 มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นมากท่ีสุด คือ จังหวัดนครราชสีมา ร้อยละ 7.19 
รองลงมาเป็นจังหวัดชัยภูมิ ร้อยละ 4.92 สุรินทร์ ร้อยละ 4.85 และบุรีรัมย์ ร้อยละ 4.63 ตามล าดับ 
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ภาพที ่3-22 อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด ภาคการค้า 

 

 
ภาพที ่3-23 อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด ภาคการบริการ 

 
 3.3.3 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัว (GPP per Capita) ของกลุ่มจังหวัด 

มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัวของกลุ่มจังหวัด ในปี พ.ศ.2558 มีมูลค่า 77,984 บาทต่อ
คนต่อปี เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.2557 ท่ีมีมูลค่า 75,916 บาทต่อคนต่อปี คิดเป็นร้อยละ 2.72 เมื่อ
เปรียบเทียบกับระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีมีมูลค่า 70,906 บาทต่อคนต่อปีซึ่งมีรายได้มากกว่า
ภาค คิดเป็นร้อยละ 9.98 

เมื่อพิจารณาแต่ละจังหวัดในกลุ่มจังหวัด พบว่า ในปี พ.ศ.2557 จังหวัดนครราชสีมามี
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัวมากท่ีสุด 106,000 บาทต่อคนต่อปี เพิ่มข้ึนจากปี พ.ศ.2557 ท่ีมี
มูลค่า 101.449 บาทต่อคนต่อปี เพิ่มข้ึนร้อยละ 4.49 รองลงมาเป็นจังหวัดบุรีรัมย์ 58,554 บาทต่อคน
ต่อปี สุรินทร์ 56,159 บาทต่อคนต่อปี และชัยภูมิ 55,665 บาทต่อคนต่อปี ตามล าดับ 
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ภาพที ่3-24 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดในกลุ่มจังหวัดต่อคนต่อปี 

 
3.4 ด้านเกษตรกรรม  

3.4.1 พื้นที่การเกษตรของกลุ่มจังหวัด 
พื้นท่ีการเกษตรของกลุ่มจังหวัด ในปี พ.ศ. 2558 พบว่า กลุ่มจังหวัดมีพื้นท่ีการเกษตร 

22,029,220 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 68.15 ของพื้นท่ีกลุ่มจังหวัด โดยจังหวัดบุรีรัมย์มีพื้นท่ีการเกษตรมาก
ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 78.28 ของพื้นท่ีจังหวัด รองลงมาคือจังหวัดสุรินทร์ คิดเป็นร้อยละ 77.25 ของ
พื้นท่ีจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา คิดเป็นร้อยละ 68.45 ของพื้นท่ีจังหวัด และจังหวัดชัยภูมิ คิดเป็น
ร้อยละ 53.70 ของพื้นท่ีจังหวัด 

 

 
ภาพที ่3-25 ร้อยละของพ้ืนที่เกษตรกรรมต่อพ้ืนที่จังหวัด 
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ภาพที ่3-26 ร้อยละของพ้ืนที่เกษตรกรรมจงัหวัดต่อพ้ืนที่เกษตรกรรมกลุ่มจังหวัด 

 

เมื่อ เทียบกับพื้น ท่ีการเกษตรกลุ่มจังหวัด  พบว่า จังหวัดนครราชสีมามีพื้น ท่ี
เกษตรกรรมมากท่ีสุดเมื่อเทียบพื้นท่ีเกษตรกรรมของกลุ่มจังหวัด ร้อยละ 39.80 รองลงมาเป็นจังหวัด
บุรีรัมย์ ร้อยละ 22.92 จังหวัดชัยภูมิ ร้อยละ 19.47 เละจังหวัดสุรินทร์ ร้อยละ 17.81 ของพื้นท่ี
เกษตรกรรมของกลุ่มจังหวัด  
 
ตารางที่ 3-6 พ้ืนที่การเกษตรของกลุ่มจังหวัด ปี พ.ศ.2558 

การใช้ประโยชน์ที่ดิน   
พื้นที่ (ไร่) 

นครราชสีมา ชัยภูม ิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ กลุ่มจังหวัด 
พื้นที่เกษตรกรรม 8,767,959  4,288,864  5,050,063  3,922,334  22,029,220  

พ้ืนที่นา 4,119,222  1,851,181  3,404,719  3,314,529  12,689,651  
พืชสวน/ไม้ผล 233,817  73,745  25,282  2,992  335,836  
พืชไร่ 3,854,845  2,064,827  970,693  227,539  7,117,904  
ไม้ยืนต้น 388,443  246,923  629,225  368,178  1,632,769  
พืชน้ า 64  101  -    -    165  
ปศุสัตว์ 150,305  17,396  9,378  3,946  181,025  
สถานที่เลี้ยงสัตว์น้ า 11,850  5,851  10,766  3,961  32,428  
เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 9,413  28,840  -    1,189  39,442  

พื้นที่จังหวัด 12,808,728  7,986,429  6,451,178  5,077,535  32,323,870  
ร้อยละของพ้ืนที่เกษตรกรรมต่อ
พ้ืนที่จังหวัด 

68.45 53.70 78.28 77.25 68.15 

ร้อยละของพ้ืนที่เกษตรกรรมจังหวัด
ต่อพ้ืนที่เกษตรกรรมกลุ่มจงัหวัด 

39.80 19.47 22.92 17.81 100.0 

ที่มา:กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2558 
 
3.4.2 พื้นที่เพาะปลูก ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ของกลุ่มจังหวัด 

พืชเศรษฐกิจหลักของกลุ่มจังหวัด ได้แก่ ข้าว อ้อยโรงงาน มันส าปะหลัง ยางพารา ซึ่ง
พบว่า ข้าวมีพื้นท่ีเพาะปลูกมากท่ีสุด จ านวน 11.26 ล้านไร่ รองลงมาเป็นมันส าปะหลัง จ านวน 1.54 
ล้านไร่ อ้อยโรงงาน จ านวน 1.54 ล้านไร่ และยางพารา จ านวน 0.54 ล้านไร่ ตามล าดับ 
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ตารางที่ 3-7 พ้ืนที่เพาะปลูกและผลผลิตสินค้าเกษตรของกลุ่มจังหวัด ปี พ.ศ.2558 

สินค้าเกษตร พื้นที่เพาะปลูก (ล้านไร่) ผลผลิต (ล้านตัน) 
ผลผลิตต่อไร่  

(กิโลกรัมต่อไร่) 
ข้าว  11.26   3.81   434.3  
อ้อยโรงงาน  1.54   17.06   11,117.5  
มันส าปะหลัง  2.52   8.97   3,718.0  
ยางพารา  0.54   0.06   182.8  
ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2560 
 
   1) ข้าว 

เมื่อพิจารณาพื้นท่ีเพาะปลูก ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ของข้าวในแต่ละจังหวัด 
พบว่า ในปี พ.ศ.2559 จังหวัดนครราชสีมามีพื้นท่ีเพาะปลูกข้าวมากท่ีสุด จ านวน 3.33 ล้านไร่ 
รองลงมาเป็นจังหวัดสุรินทร์ มีพื้นท่ีเพาะปลูกจ านวน 3.08 ล้านไร่ จังหวัดบุรีรัมย์ มีพื้นท่ีเพาะปลูก
จ านวน 2.74 ล้านไร่ และจังหวัดชัยภูมิมีพื้นท่ีเพาะปลูกจ านวน 1.64 ล้านไร่ ตามล าดับ เมื่อพิจารณา
ผลผลิตต่อไร่ของกลุ่มจังหวัด พบว่า จังหวัดนครราชสีมามีผลผลิตข้าวต่อไร่มากท่ีสุด อยู่ ท่ี 446 
กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมาเป็นจังหวัดชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 3-8 พ้ืนที่เพาะปลูกผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ของข้าวในแต่ละจังหวัดของกลุ่มจังหวัด ปี พ.ศ.2557-

2559 

จังหวัด 
พื้นที่เพาะปลูก (ล้านไร่) ผลผลิต (ล้านตัน) 

ผลผลิตต่อไร่  
(กิโลกรัมต่อไร่) 

2557 2558 2559 2557 2558 2559 2557 2558 2559 
นครราชสีมา 3.86  3.58  3.33 1.24  1.10  0.99 480  456 446 
ชัยภูมิ 1.77  1.69  1.64 0.59  0.51  0.53 462  441 438 
บุรีรัมย์ 2.80  2.79  2.74 0.96  1.01  0.96 431  434 428 
สุรินทร ์ 3.25  3.21  3.08 1.16  1.20  1.11 413  406 401 
กลุ่มจังหวัด 11.67  11.26  10.79 3.95  3.81  3.58 446  434 428 
ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2560 
 
 เมื่อพิจารณาข้าวหอมมะลิ ในปี พ.ศ.2558 กลุ่มจังหวัดมีพื้นท่ีเพาะปลูกรวม 9,350,700 ไร่ 
มีปริมาณผลผลิตรวม 3,691,898 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.2557 ท่ีมีปริมาณผลผลิตรวม 3,561,759 
ตัน คิดเป็นร้อยละ3.56 แต่เนื่องจากมีพื้นท่ีปลูกข้าวลดลง ประกอบกับราคาข้าวหอมมะลิต่อตันลดลง 
เหลือเพียง 10,342 บาทต่อตัน ท าให้มูลค่าของข้าวหอมมะลิลดลงเหลือเพียง 38,180 ล้านบาท  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลระหว่างปี พ.ศ.2554–2558 พบว่า แม้ว่าปริมาณผลผลิตเพิ่มข้ึนจาก
ปี พ.ศ.2557เพิ่มเพียงเพียงเล็กน้อย ไม่ส่งผลให้มูลค่าของข้าวหอมมะลิเพิ่มข้ึนตาม ประกอบกับราคา
ต่อตันและจ านวนเกษตรกรลดลง และในอนาคตมีแนวโน้มว่า มีจ านวนท่ีลดลง เพราะต้นทุนการผลิต
มีราคาสูงขึ้น ราคาผลผลิตปรับตัวลดลง รวมทั้งปรับเปล่ียนพื้นท่ีไปท าการเกษตรอื่น ๆ ดังตาราง 
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ตารางที่ 3-9 ข้อมูลข้าวหอมมะลิของกลุ่มจังหวัด 
รายการ 2554 2555 2556 2557 2558 

พ้ืนที่เพาะปลูก (ไร่) 9,848,273 9,974,072 9,802,282 9,557,775 9,350,700 
ผลผลิตต่อไร่ (กก./ไร่) 422 397 400.75 396.20 401.73 
ผลผลิต(ตัน) 5,730,911 4,801,105 3,743,652 3,561,759 3,691,898 
ราคา/ตัน(บาท) 15,313 16,070 15,885 12,323 10,342 
มูลค่า (ล้านบาท) 87,755 37,154 59,468 43,892 38,180 
จ านวนเกษตรกร 
ผู้ปลูกข้าว (ราย) 

618,090 582,699 549,203 804,373 784,836 

ที่มา: ส านักงานเกษตรจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 
 

เมื่อพิจารณาข้าวท่ัวไป ไม่รวมข้าวหอมมะลิ ในปี พ.ศ.2558 กลุ่มจังหวัดมีปริมาณผลผลิต
รวม 957,564 ตัน ลดลงจากปี พ.ศ.2557 ท่ีมีปริมาณผลผลิตรวม 1,186,600 ตัน เพราะพื้นท่ี
เพาะปลูกลดลง ประกอบกับราคาเฉล่ียลดลงจากปี พ.ศ.2557 จ านวน 10,991.25 บาท คงเหลือเพียง 
10,007 บาท ส่งผลให้ข้าวท่ัวไปท่ีไม่รวมข้าวหอมมะลิมีมูลค่ารวม 9,582 ล้านบาท ลดลงจากปี    
พ.ศ.2557 ท่ีมีมูลค่า 13,042 ล้านบาท เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลระหว่างปี พ.ศ.2554–2558 พบว่า ปริมาณ
ผลผลิต ราคา และมูลค่าผลผลิตลดลงอย่างต่อเนื่อง และในอนาคตมีแนวโน้มว่าลดลง เพราะต้นทุนการ
ผลิตมีราคาสูงขึ้น ราคาผลผลิตปรับราคาลง รวมทั้งมีการปรับเปล่ียนพื้นท่ีไปเพาะปลูกพืชชนิดอื่น ดัง
ตาราง 

 
ตารางที่ 3-10 ข้อมูลข้าวทั่วไปไม่รวมข้าวหอมมะลิของกลุ่มจังหวัด 

รายการ 2554 2555 2556 2557 2558 
พ้ืนที่เพาะปลูก (ไร่) 3,117,277 3,107,585 2,928,284 2,523,921   2,112,521  
ผลผลิต (กก./ไร่) 472 476 493 450.39  447  
ปริมาณผลผลิต (ตัน) 1,768,656 1,998,825 1,370,662 1,186,600     957,564  
ราคา (ตัน/บาท) 12,368 13,378 13,328  10,991.25   10,007  
มูลค่ารวม (ล้านบาท) 21,874 26,736 16,268 13,042     9,582  
จ านวนเกษตรกร (ราย) 172,034 165,930 143,018 193,810  199,576  
ที่มา: ส านักงานเกษตรจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 
 
   2) อ้อยโรงงาน 
   เมื่อพิจารณาพื้น ท่ี เพาะปลูก ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ ของอ้อยโรงงานใน         
กลุ่มจังหวัด พบว่า ในปี พ.ศ.2559 จังหวัดนครราชสีมามีพื้นท่ีเพาะปลูกและผลผลิตรวมมากท่ีสุด 
รองลงมาเป็นจังหวัดชัยภูมิ สุรินทร์ และบุรีรัมย์ เมื่อพิจารณาผลผลิตต่อไร่ของอ้อยโรงงาน พบว่า 
จังหวัดชัยภูมิมีผลผลิตต่อไร่มากท่ีสุด รองลงมาเป็นจังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ และจังหวัดนครราชสีมา 
ตามล าดับ ซึ่งจากข้อมูลพบว่า จังหวัดนครราชสีมามีพื้นท่ีมากท่ีสุด แต่กลับมีผลผลิตต่อไร่น้อยท่ีสุด
ของกลุ่มจังหวัด ดังตาราง 
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ตารางที่ 3-11 พ้ืนที่เพาะปลูกผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ของอ้อยโรงงานในแต่ละจังหวัดของกลุ่มจังหวัด ปี พ.ศ.
2557-2559 

จังหวัด 
พื้นที่เพาะปลูก (ล้านไร่) ผลผลิต (ล้านตัน) ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัมต่อไร่) 

2557 2558 2559 2557 2558 2559 2557 2558 2559 
นครราชสีมา 0.67  0.61  0.61  7.36  6.74  6.61  11,063  11,020  10,820  
ชัยภูมิ 0.51  0.54  0.55  5.73  6.06  6.13  11,168  11,180  11,110  
บุรีรัมย์ 0.21  0.19  0.19  2.42  2.07  2.14  11,446  11,090  11,080  
สุรินทร ์ 0.21  0.20  0.20  2.37  2.20  2.22  11,186  11,180  11,040  
กลุ่มจังหวัด 1.60  1.54  1.56  17.88  17.06  17.10  11,216  11,118  11,013  
ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2560 
 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลระหว่างปี พ.ศ.2554–2558 เห็นได้ว่า พื้นท่ีเพาะปลูก พื้นท่ีเก็บเกี่ยว
เพิ่มข้ึน ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตและมูลค่าผลผลิตมากขึ้น ถึงแม้ว่าราคาผลผลิตลดลง และในอนาคตมี
แนวโน้มว่า พื้นท่ีเพาะปลูก พื้นท่ีเก็บเกี่ยว เพิ่มขึ้น เพราะมีการปรับเปล่ียนพื้นท่ีปลูกข้าวบางส่วนมา
ปลูกอ้อยแทน ส่วนมูลค่าผลผลิตขึ้นอยู่กับปริมาณผลผลิต ดังตารางต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 3-12 ข้อมูลอ้อยโรงงานของกลุ่มจังหวัด 

รายการ 2554 2555 2556 2557 2558 
พ้ืนที่เพาะปลูก (ไร่) 1,611,089 1,683,544 1,913,487 1,813,913  1,840,991 
เน้ือที่เก็บเกี่ยว (ไร่) 1,423,129 1,493,040 1,708,824  1,673,766  1,789,076 
ผลผลิต (กก./ไร่) 10,197 11,496 10,712 11,809.50 11,270 
ปริมาณผลผลิต (ตัน) 21,183,718 22,500,803 18,518,767 12,080,229       20,971,529 
ราคา/ตัน (บาท) 3,206 3,475 3,302   1,025.75  951.20 
มูลค่ารวม (ล้านบาท) 67,923 78,190 61,154     12,391  19,948 
จ านวนเกษตรกร (ราย) 77,497 80,322 86,618     93,882  90,433 
ที่มา: ส านักงานเกษตรจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 
 
   3) มันส้าปะหลัง 
  เมื่อพิจารณาพื้นท่ีเพาะปลูก ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ของมันส าปะหลังในแต่ละ
จังหวัดของกลุ่มจังหวัด พบว่า ในปี พ.ศ.2559 จังหวัดนครราชสีมามีพื้นท่ีเพาะปลูกมากท่ีสุด จ านวน 
1.67 ล้านไร่ รองลงมาเป็นจังหวัดชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ตามล าดับ ส่วนผลผลิตรวมของ       
มันส าปะหลัง พบว่า จังหวัดนครราชสีมามากท่ีสุด จ านวน 5.97 ล้านตัน รองลงมาเป็นจังหวัดชัยภูมิ 
บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ตามล าดับ เมื่อพิจารณาผลผลิตต่อไร่ พบว่า จังหวัดบุรีรัมย์มีผลผลิตต่อไร่สูงท่ีสุด 
จ านวน 4,231 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมาเป็นจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ และสุรินทร์ ตามล าดับ 
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ตารางที่ 3-13 พ้ืนที่เพาะปลูกผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ของมันส าปะหลังในแต่ละจังหวัดของกลุ่มจังหวัด ปี พ.ศ.
2557-2559 

จังหวัด 
เน้ือที่เพาะปลูก (ล้านไร่) ผลผลิต (ล้านตัน) ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัมต่อไร่) 
2557 2558 2559 2557 2558 2559 2557 2558 2559 

นครราชสีมา 1.67  1.67  1.67  5.78  5.92  5.97  3,761  3,823  3,841  
ชัยภูมิ 0.45  0.53  0.53  1.57  1.84  1.79  3,603  3,557  3,457  
บุรีรัมย์ 0.20  0.24  0.25  0.82  0.97  0.98  4,130  4,181  4,231  
สุรินทร ์ 0.08  0.08  0.08  0.17  0.24  0.24  3,175  3,311  3,320  
กลุ่มจังหวัด 2.40  2.52  2.54  8.33  8.97  8.99  3,667  3,718  3,712  
ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2560 
 

เมื่อพิจารณามันส าปะหลังในปี พ.ศ.2558 กลุ่มจังหวัดมีปริมาณผลผลิตรวม 11,859,788 ตัน 
เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.2557 ท่ีมีปริมาณผลผลิตรวม 11,702,992 ตัน เพราะผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นจากปี 
พ.ศ.2557 เป็น 3,804.25 กิโลกรัมต่อไร่ แต่เนื่องจากราคาเฉล่ียต่อตันปรับตัวลงคงเหลือเพียง 2,175 
บาท ส่งผลให้มันส าปะหลังมีมูลค่าลดลงจากปี พ.ศ.2557 ท่ีมีมูลค่า 30,662 ล้านบาท เป็น 25,795 
ล้านบาท ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูลระหว่างปี พ.ศ.2554–2558 พบว่า ปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ประกอบกับผลผลิตต่อไร่มีแนวโน้มสูงขึ้น แม้ราคารับซื้อปรับตัวขึ้นลงอยู่ตลอด แต่ในอนาคต
มีแนวโน้มว่า น่าจะการขยายพื้นท่ีปลูกมันส าปะหลัง เนื่องจากมีส่ิงจูงใจจากคุณภาพผลผลิตต่อไร่มี
แนวโน้มสูงขึ้น ดังตารางต่อไปนี้  

 
ตารางที่ 3-14 ข้อมูลมันส าปะหลังของกลุ่มจังหวัด 

รายการ 2554 2555 2556 2557 2558 
พ้ืนที่เพาะปลูก (ไร่) 3,202,843 3,300,068 3,526,298 2,997,781  3,072,504 
ผลผลิตต่อไร่ (กก./ไร่) 3,173 3,453 3,536 3,681.75 3,804.25 
ผลผลิต(ตัน) 9,591,587 9,523,890 10,503,409  11,702,992 11,859,788 
ราคาเฉลี่ย/ตัน (บาท) 2,500 2,495 2,385     2,405.00  2,175 
มูลค่า (ล้านบาท) 14,013 13,923 25,053      30,662  25,795 
จ านวนเกษตรกร (ราย) 152,105 153,536 141,288      159,213  165,689 
ที่มา: ส านักงานเกษตรจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 
 
   4) ยางพารา 
  เมื่อพิจารณาพื้นท่ีเพาะปลูก ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ของยางพาราในแต่ละ
จังหวัดของกลุ่มจังหวัด พบว่า ในปี พ.ศ.2558 จังหวัดบุรีรัมย์มีพื้นท่ีเพาะปลูกมากท่ีสุด จ านวน 
224.64 พันไร่ รองลงมาเป็นจังหวัดสุรินทร์ ชัยภูมิ และนครราชสีมา ตามล าดับ ส่วนผลผลิตรวม
ยางพาราของกลุ่มจังหวัด พบว่า จังหวัดบุรีรัมย์มีผลผลิตรวมมากท่ีสุด รองลงมาเป็นจังหวัดสุรินทร์ 
ชัยภูมิ และนครราชสีมา ตามล าดับ เมื่อพิจารณาจากผลผลิตต่อไร่ พบว่า จังหวัดบุรีรัมย์มีผลผลิตต่อ
ไร่มากท่ีสุด รองลงมาเป็นจังหวัดสุรินทร์ นครราชสีมา และชัยภูมิ ตามล าดับ 
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ตารางที่ 3-15 พ้ืนที่เพาะปลูกผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ของยางพาราในแต่ละจังหวัดของกลุ่มจังหวัด ปี พ.ศ.
2556-2558 

จังหวัด 
เน้ือที่เพาะปลูก (พันไร่) ผลผลิต (พันตัน) ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัมต่อไร่) 

2556 2557 2558 2556 2557 2558 2556 2557 2558 
นครราชสีมา 58.68  58.75  58.73  3.51  4.93  5.08  205  186  175  
ชัยภูมิ 97.22  99.22  99.16  7.12  8.39  8.70  214  198  171  
บุรีรัมย์ 222.59  223.91  224.64  32.45  32.20  32.86  215  211  201  
สุรินทร ์ 155.34  156.97  156.96  14.46  16.15  17.24  204  197  184  
กลุ่มจังหวัด 533.82  538.84  539.49  57.53  61.67  63.88  210  198  183  
ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2560 

  
ผลผลิตรวมของยางพารา ในปี พ.ศ.2558 กลุ่มจังหวัดมีปริมาณผลผลิตรวม 124,282 ตัน 

เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.2557 ท่ีมีปริมาณผลผลิตรวม 111,096 ตัน เพราะพื้นท่ีเพาะปลูกเพิ่มขึ้น และ
ผลผลิตเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.2557 ท่ี 270 กิโลกรัมต่อไร่ เป็น 337 กิโลกรัมต่อไร่ ประกอบกับราคา
เฉล่ียเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2557 ท่ีราคา 52,660 บาทต่อตัน เป็น 53,070 บาทต่อตัน ส่งผลให้ผลผลิตมี
มูลค่าเพิ่มขึ้นจากปีพ.ศ. 2557 ท่ีมีมูลค่า 5,766 ล้านบาท คงเหลือเพียง 8,451 ล้านบาท ซึ่งจากการ
วิเคราะห์ข้อมูลระหว่างปี พ.ศ.2554–2558 แม้ว่าเนื้อท่ีกรีดยางลดลงไปเล็กน้อย แต่ปริมาณผลผลิต
ยังคงเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าราคารับซื้อผลผลิตแกว่งตัวขึ้นลง ซึ่งในปี พ.ศ.2558 ปรับเพิ่มขึ้นจาก
ปี พ.ศ.2557 ส่งผลให้ยางพารามีมูลค่าเพิ่มข้ึน และในอนาคตมีแนวโน้มว่า พื้นท่ีกรีดยางและปริมาณ
ผลผลิตยังคงมีปริมาณเพิ่มขึ้น ดังตารางต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 3-16 ข้อมูลยางพาราของกลุ่มจังหวัด 

รายการ พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 
พ้ืนที่เพาะปลูก (ไร่) 634,500 687,940 524,020 655,211      661,556  
เน้ือที่กรีดยาง (ไร่) 187,443 205,863 217,384 406,043     403,520  
ผลผลิต (กก./ไร่) 246 261 256 270     337  
ปริมาณผลผลิต (ตัน) 47,398 56,067 59,029 111,096         124,282        
ราคา (ตัน/บาท) 117,036 99,304 65,532    52,660      53,070  
มูลค่ารวม (ล้านบาท) 5,547 5,568 3,868 5,766   8,451  
จ านวนเกษตรกร (ราย) 25,545 41,196 39,252         45,768        41,295  
ที่มา: ส านักงานเกษตรจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 
 

3.4.3 ปศุสัตว์ของกลุ่มจังหวัด 
ปศุสัตว์หลักท่ีส าคัญของกลุ่มจังหวัด ได้แก่ ไก่พันธุ์ไข่ ไก่พันธุ์เนื้อ กระบือ โคนม      

โคเนื้อ และสุกร พบว่า กลุ่มจังหวัดเล้ียงไก่เนื้อมากท่ีสุด ร้อยละ 88 ของสัตว์เศรษฐกิจท้ังหมด 
รองลงมาเป็นไก่พืน้เมือง และสุกร ตามล าดับ เมื่อพิจารณาปริมาณการผลิตของสัตว์เศรษฐกิจของ
กลุ่มจังหวัด พบว่า ปริมาณการผลิตของไก่เนื้อมากท่ีสุด รองลงมาเป็นไก่พื้นเมือง และสุกร ตามล าดับ  
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ภาพที ่3-27 สัดส่วนจ านวนสัตว์เศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด ปี พ.ศ. 2558 

 

 
ภาพที ่3-28 สัดส่วนปริมาณการผลิตของสัตว์เศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด ปี พ.ศ. 2558 

 
เมื่อพิจารณามูลค่ารวมของของสัตว์แต่ละประเภท ในปี พ.ศ. 2558 พบว่า โคเนื้อมี

มูลค่ารวมมากท่ีสุด รองลงมาคือกระบือ เนื่องจากราคาเฉล่ียสูงกว่าสัตว์ประเภทอื่น ๆ ดังภาพต่อไปนี้  
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                                  ภาพที ่3-29 มูลค่ารวมของสัตว์เศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด 
 

โคเนื้อ ในปี พ.ศ.2558 กลุ่มจังหวัดมีการเล้ียงโคเนื้อ จ านวน 644,748 ตัว มีการเล้ียง
มากท่ีสุดในจังหวัดนครราชสีมา รองลงมาเป็นจังหวัดบุรีรัมย์ ชัยภูมิ และสุรินทร์ ตามล าดับ ซึ่งเมื่อ
เทียบกับการเล้ียงโคเนื้อของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีสัดส่วนร้อยละ 32 ของโคเนื้อท่ีใน          
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
ตารางที่ 3-17 จ านวนและปริมาณการผลิตโคเน้ือของกลุ่มจังหวัด 

จังหวัด/ 
กลุ่มจังหวัด 

จ้านวนโคเน้ือ (ตัว) ปริมาณการผลิต (ตัน) 
2557 2558 2557 2558 

นครราชสีมา            249,643             249,566                 48,864                 49,650  
ชัยภูมิ            137,233             135,761                 29,722                 29,134  
บุรีรัมย์            166,173             167,090                 27,196                 29,160  
สุรินทร ์              89,867               92,331                 23,668                 24,990  
กลุ่มจังหวัด            642,916             644,748               129,450               132,934  
ภาค        1,997,981         2,004,321               397,814               409,597  
ประเทศ        4,898,575         4,905,700               974,708               991,100  
ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 
โคเนื้อ ในปี พ.ศ.2558 มีราคาโคเนื้อมีชีวิตปรับราคาขึ้นจากปี พ.ศ.2557 ท่ี 25,750 

บาทต่อตัว เป็น 30,350 บาทต่อตัว ส่งผลให้โคเนื้อมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.2557 ท่ีมีมูลค่า 18,033 
ล้านบาท เป็น 20,770 ล้านบาท ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูลระหว่างปี พ.ศ.2555–2558 พบว่า 
จ านวนโคเนื้อปรับตัวลดลง แต่ราคารับซื้อปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ในอนาคต มีแนวโน้มว่า 
โคเนื้อจะมีมูลค่าสูงขึ้น เนื่องจากราคารับซื้อสูงขึ้นตามความต้องการบริโภคของตลาด ดังตาราง
ต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 3-18 ข้อมูลโคเน้ือของกลุ่มจังหวัด 
รายการ 2555 2556 2557 2558 

จ านวนฟาร์มมาตรฐาน (แห่ง) 4 0 0 1 
จ านวนโคเน้ือที่เลี้ยง (ตัว) 1,022,988 740,401 685,042 684,957 
จ านวนเกษตรกรที่เลี้ยง (ราย) 175,608 138,736 125,819 130,744 
ราคาเฉลี่ ยเน้ือช าแหละแล้ว 
(บาท/กก.) 

200 225 265 285 

ราคาเฉลี่ยโคมีชีวิต (บาท/ตัว) 20,299 24,325 25,750 30,350 
มูลค่ารวม (บาท) (โคมีชีวิต) 20,670,813,846 17,612,881,746 18,033,840,000 20,770,699,000 
จ านวนโรงฆ่าสัตว์ (แห่ง) 58 58 58 52 
ที่มา: ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดในกลุ่มจังหวัด 
 

โคนม ในปี พ.ศ.2558 กลุ่มจังหวัดมีการเล้ียงโคนม จ านวน 83,026 ตัว มีการเล้ียง
มากท่ีสุดในจังหวัดนครราชสีมา รองลงมาเป็นจังหวัดบุรีรัมย์ ชัยภูมิ และสุรินทร์ ตามล าดับ ซึ่งเมื่อ
เทียบกับการเล้ียงโคนมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี สัดส่วนร้อยละ 67 ของโคนมท่ีใน           
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเมื่อเทียบปริมาณการผลิตของโคนม พบว่า กลุ่มจังหวัดมีสัดส่วน     
ร้อยละ 74 ของปริมาณการผลิตโคนมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
ตารางที่ 3-19 จ านวนและปริมาณการผลิตโคนมของกลุ่มจังหวัด 

จังหวัด/ 
กลุ่มจังหวัด 

จ้านวนโคนม (ตัว) ปริมาณการผลิต (ตัน) 
2557 2558 2557 2558 

นครราชสีมา  71,971   72,393   154,387   156,225  
ชัยภูมิ  3,119   3,088   3,968   3,796  
บุรีรัมย์  5,610   5,667   6,444   6,641  
สุรินทร ์  2,079   1,878   2,783   2,438  
กลุ่มจังหวัด  82,779   83,026   167,582   169,100  
ภาค  123,915   123,986   227,952   228,440  
ประเทศ  605,017   608,367   1,067,338   1,084,162  
ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 

 โคนม ในปี พ.ศ.2558 กลุ่มจังหวัดมีปริมาณน้ านมดิบท่ีรีดได้มีปริมาณลดลงจากปี 
พ.ศ.2557 ท่ีมีปริมาณ 162,791,272 กิโลกรัม เป็น 146,653,872 กิโลกรัม ส่งผลใหมู้ลค่าลดลงจากปี 
พ.ศ.2557 ท่ีมีมูลค่า 2,782 ล้านบาท เป็น 2,658 ล้านบาทซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูลระหว่างปี    
พ.ศ.2555–2558 พบว่าจ านวนโคนมเริ่มมีปริมาณเพิ่มขึ้นจากการท่ีกรมปศุสัตว์ได้ก าหนดมาตรฐาน
ฟาร์มโคนมขณะนี้มีฟาร์มท่ีผ่านเกณฑ์ถึง 501 แห่ง ถึงแม้ว่าราคาเฉล่ียเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.2557 แต่
ปริมาณน้ านมดิบท่ีรีดได้มีจ านวนลดลงจากปี พ.ศ.2557 จึงท าให้มูลค่ารวมลดลง หากโคนมให้ปริมาณ
น้ านมดิบมากขึ้น คาดว่ามูลค่าจะเพิ่มขึ้น ดังตาราง 
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ตารางที่ 3-20 ข้อมูลโคนมของกลุ่มจังหวัด 
รายการ 2555 2556 2557 2558 

จ านวนฟาร์มมาตรฐาน 
(แห่ง) 

197 4 3 501 

จ านวนโคนมที่เลี้ยง (ตัว) 105,558 83,718 82,184 86,456 
จ านวนเกษตรกรที่เลี้ยง 
(ราย) 

3,535 2,620 2,792 2,701 

ปริมาณน้ านมดิบที่รีดได้
ทั้งปี (กก.) 

186,717,869 162,616,126 162,791,272 146,653,872 

ราคาเฉลี่ย (บาท/ก.ก.) 16.28 16.88 17 18.45 
มูลค่ารวม (บาท)  3,097,056,606 2,770,096,555 2,782,353,353 2,658,098,671 
ที่มา: ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดในกลุ่มจังหวัด 
 

กระบือ ในปี พ.ศ.2558 กลุ่มจังหวัดมีการเล้ียงกระบือ จ านวน 226,557 ตัว มีการ
เล้ียงมากท่ีสุดในจังหวัดสุรินทร์ รองลงมาเป็นจังหวัดบุรีรัมย์ นครราชสีมา และชัยภูมิ ตามล าดับ ซึ่ง
เมื่อเทียบกับการเล้ียงกระบือของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีสัดส่วนร้อยละ 30 ของกระบือท่ีใน   
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเมื่อเทียบปริมาณการผลิตของกระบือ พบว่า กลุ่มจังหวัดมีสัดส่วน   
ร้อยละ 32 ของปริมาณการผลิตกระบือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
ตารางที่ 3-21 จ านวนและปริมาณการผลิตกระบือของกลุ่มจังหวัด 

จังหวัด/ 
กลุ่มจังหวัด 

จ้านวนกระบือ (ตัว) ปริมาณการผลิต (ตัน) 
2557 2558 2557 2558 

นครราชสีมา  71,971   72,393   154,387   156,225  
ชัยภูมิ  3,119   3,088   3,968   3,796  
บุรีรัมย์  5,610   5,667   6,444   6,641  
สุรินทร ์  2,079   1,878   2,783   2,438  
กลุ่มจังหวัด  82,779   83,026   167,582   169,100  
ภาค  123,915   123,986   227,952   228,440  
ประเทศ  605,017   608,367   1,067,338   1,084,162  
ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 

 กระบือ ในระหว่างปี พ.ศ.2555–2558 พบว่า จ านวนกระบือปรับตัวเพิ่มขึ้นตาม
จ านวนของผู้เล้ียงกระบือ และราคารับซื้อยังคงปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ในอนาคตมีแนวโน้ม
ว่า กระบือจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ดังตาราง 
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ตารางที่ 3-22 ข้อมูลกระบือของกลุ่มจังหวัด 

รายการ 2555 2556 2557 2558 
จ านวนฟาร์มมาตรฐาน (แห่ง) 0 0 0 0 
จ านวนกระบือที่เลี้ยง (ตัว) 261,231 186,040        171,414  186,601   
จ านวนเกษตรกรที่เลี้ยง (ราย) 63,724 48,059         42,550  45,099 
ราคาเฉลี่ยเน้ือช าแหละแล้ว (บาท/
กก.) 

200 248            1,100  1,180 

ราคาเฉลี่ยกระบือมีชีวิต (บาท/ตัว) 24,500 31,875         34,000  37,125 
มูลค่ารวม (บาท) (กระบือมีชีวิต) 5,789,742,000 5,592,338,000 5,270,836,000  6,364,395,500 
จ านวนโรงฆ่าสัตว์ (แห่ง) 58 58               59  53 
ที่มา: ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดในกลุ่มจังหวัด  
 

สุกร ในปี พ.ศ.2558 กลุ่มจังหวัดมีการเล้ียงสุกร จ านวน 671,282 ตัว มีการเล้ียงมาก
ท่ีสุดในจังหวัดนครราชสีมา รองลงมาเป็นจังหวัดบุรีรัมย์ ชัยภูมิ และสุรินทร์ ตามล าดับ ซึ่งเมื่อเทียบ
กั บ ก าร เล้ี ย ง สุ ก รข อ งภ าคตะวั น ออ ก เฉี ย ง เห นื อ  มี สั ด ส่ วน ร้ อ ยละ  44  ขอ ง สุก ร ท่ี ใน                      
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเมื่อเทียบปริมาณการผลิตของสุกร พบว่า กลุ่มจังหวัดมีสัดส่วนร้อยละ 
48 ของปริมาณการผลิตสุกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
ตารางที่ 3-23 จ านวนและปริมาณการผลิตสุกรของกลุ่มจังหวัด 

จังหวัด/ 
กลุ่มจังหวัด 

จ้านวนสุกร (ตัว) ปริมาณการผลิต (ตัน) 
2557 2558 2557 2558 

นครราชสีมา  310,119   312,666   502,890   518,907  
ชัยภูมิ  129,431   132,029   200,665   213,641  
บุรีรัมย์  133,856   135,387   266,243   277,630  
สุรินทร ์  90,296   91,200   139,476   146,038  
กลุ่มจังหวัด  663,702   671,282   1,109,274   1,156,216  
ภาค  1,511,327   1,534,418   2,303,626   2,406,844  
ประเทศ  7,591,530   7,674,958   13,035,635   13,565,235  
ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 

ไก่เนื้อ ในปี พ.ศ.2558 กลุ่มจังหวัดมีการเล้ียงไก่เนื้อ จ านวน 17,115,756 ตัว มีการ
เล้ียงมากท่ีสุดในจังหวัดนครราชสีมา รองลงมาเป็นจังหวัดชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ตามล าดับ ซึ่ง
เมื่อเทียบกับการเล้ียงไก่เนื้อของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีสัดส่วนร้อยละ 58 ของไก่เนื้อท่ี ใน        
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเมื่อเทียบปริมาณการผลิตของไก่เนื้อ พบว่า กลุ่มจังหวัดมีสัดส่วน   
ร้อยละ 52 ของปริมาณการผลิตไก่เนื้อในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ตารางที่ 3-24 จ านวนและปริมาณการผลิตไก่เน้ือของกลุ่มจังหวัด 
จังหวัด/ 

กลุ่มจังหวัด 
จ้านวนไก่เน้ือ (ตัว) ปริมาณการผลิต (ตัน) 

2557 2558 2557 2558 
นครราชสีมา  8,043,998   8,565,577   55,457,177   62,653,773  
ชัยภูมิ  5,836,545   6,148,090   23,330,844   25,748,972  
บุรีรัมย์  2,186,386   2,284,457   10,470,945   11,276,069  
สุรินทร ์  117,083   117,632   919,699   929,521  
กลุ่มจังหวัด  16,184,012   17,115,756   90,178,665   100,608,335  
ภาค  27,903,866   29,425,105   176,764,120   193,632,203  
ประเทศ  153,567,353   164,805,543   1,209,522,081   1,338,943,508  
ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 
 ไก่เนื้อ ในปี พ.ศ.2558 กลุ่มจังหวัดมีจ านวนผู้เล้ียงไก่เนื้อเพิ่มขึ้นจ านวนจากปี       
พ.ศ.2557 ท่ีมี 4,812 ราย เป็น 5,302 ราย แม้ว่าจ านวนฟาร์มตามมาตรฐานลดลงไปเล็กน้อย และ
ราคาไก่เนื้อมีชีวิตปรับราคาลดลงจากปีก่อนท่ีราคา 91 บาทต่อตัว เป็น 90 บาทต่อตัว แต่ก็ยังส่งผล
ให้ไก่เนื้อมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากปี  พ.ศ.2557 4,420 ล้านบาท ขึ้นเป็น 4,576 ล้านบาทซึ่งจากการ
วิเคราะห์ข้อมูลระหว่างปี พ.ศ.2555–2558 พบว่า จ านวนไก่เนื้อปรับตัวเพิ่มขึ้นตามจ านวนของผู้เล้ียง
ไก่เนื้อ ดังนั้น ในอนาคตมีแนวโน้มว่า ไก่เนื้อยังคงมีมูลค่าเพิ่มขึ้นตามปริมาณไก่เนื้อ ดังตาราง 

 
ตารางที่ 3-25 ข้อมูลไก่เน้ือของกลุ่มจังหวัด 

รายการ 2555 2556 2557 2558 
จ านวนฟาร์มตามมาตรฐาน
ของกรมปศุสัตว์ (แห่ง) 

722  696  574  560  

จ านวนไก่ที่เลี้ยง (ตัว) 35,635,070  38,981,814  49,685,549      52,561,338  
จ านวนเกษตรกรที่เลี้ยง(ราย) 3,219  1,937  4,812            5,302  
ราคาเฉลี่ย (บาท/กก.)                38                39 40  40 
ราคาเฉลี่ย (บาท/ตัว)                84                81  91 90  
มูลค่ารวม (บาท) 2,902,032,139  3,175,040,098  4,420,559,881  4,576,094,878  
ที่มา: ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดในกลุ่มจังหวัด 
 

ไก่ไข่ ในปี พ.ศ.2558 กลุ่มจังหวัดมีการเล้ียงไก่ไข่ จ านวน 17,115,756 ตัว มีการเล้ียง
มากท่ีสุดในจังหวัดนครราชสีมา รองลงมาเป็นจังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ และชัยภูมิ ตามล าดับ ซึ่งเมื่อ
เทียบกับการเล้ียงไก่ ไข่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี สัดส่วนร้อยละ 11 ของไก่ ไข่ ท่ี ใน                
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเมื่อเทียบปริมาณการผลิตของไก่ไข่ พบว่า กลุ่มจังหวัดมีสัดส่วนร้อยละ 
11 ของปริมาณการผลิตไก่ไข่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ตารางที่ 3-26 จ านวนและปริมาณการผลิตไก่ไข่ของกลุ่มจังหวัด 
จังหวัด/ 

กลุ่มจังหวัด 
จ้านวนไก่ไข่ (ตัว) ปริมาณการผลิต (ตัน) 

2557 2558 2557 2558 
นครราชสีมา  633,755   641,216   148,280   157,973  
ชัยภูมิ  32,435   32,539   8,047   8,122  
บุรีรัมย์  288,013   292,215   70,395   72,760  
สุรินทร ์  40,382   40,496   10,388   10,508  
กลุ่มจังหวัด  994,585   1,006,466   237,110   249,363  
ภาค  8,475,182   8,770,030   2,136,193   2,243,859  
ประเทศ  47,218,562   49,350,437   11,705,651   12,399,738  
ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 

 ไก่ไข่ ในปี พ.ศ.2558 กลุ่มจังหวัดมีจ านวนฟาร์มไก่พันธุ์ไข่ลดลง ปี พ.ศ.2557 ท่ีมี 66 
แห่ง เป็น 62 แห่ง ประกอบกับปริมาณไข่ไก่ลดลงจากปี พ.ศ.2557 ท่ีมี จ านวน 546 ล้านฟอง เป็น 
465 ล้านฟอง และราคาไข่ไก่ปรับตัวลดลง ท าให้มูลค่าไข่ไก่ลดลงจากปีก่อนท่ีมีมูลค่า 1,851.34 ล้าน
บาท เป็น 1,532.36 ล้านบาท ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูลระหว่างปี พ.ศ.2555–2557 พบว่า ปริมาณ
ไก่พันธุ์ไข่ และปริมาณไข่ไก่ รวมท้ังราคาปรับตัวสูงขึ้น ท าให้ในปี พ.ศ. 2558 มีจ านวนเกษตรกรท่ี
เล้ียงเพิ่มขึ้นเป็นจ านวนมาก แต่เนื่องจากราคาไข่ไก่ และจ านวนไก่ท่ีเล้ียงลดลง ท าให้มูลค่าไข่ไก่รวม
จึงลดลงตาม มีแนวโน้มเกษตรกรท่ีเล้ียงอาจจะลดลง ดังตาราง 

 

ตารางที่ 3-27 ข้อมูลไก่ไข่ของกลุ่มจังหวัด 
รายการ 2555 2556 2557 2558 

จ านวนฟาร์มตามมาตรฐาน
ของกรมปศุสัตว์ (แห่ง) 

53                  61                   66                 62  

จ านวนไก่ที่เลี้ยง (ตัว) 1,060,125        1,151,630         1,845,103      1,589,614  
จ านวนเกษตรกรที่เลี้ยง(ราย) 4,205              4,571               4,412            9,023  
ปริมาณไข่ไก่ (ฟอง) 311,327,109    345,345,191     546,566,574   465,614,625  
ราคาเฉลี่ย (บาท/ฟอง) 2.93               3.24                3.37              3.23  
มูลค่าไข่ไก่รวม (บาท/ปี) 925,427,930    983,223,996   1,851,340,321  1,532,366,455  
ที่มา: ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดในกลุ่มจังหวัด 

 
 3.4.4 ผลิตภัณฑ์ไหม ในปี พ.ศ.2558 กลุ่มจังหวัดมีเกษตรกรท่ีมีอาชีพปลูกหม่อน

เล้ียงไหม มีจ านวน 64,845 ราย เพิ่มขึ้นจากปีก่อนท่ีมีจ านวน 30,249 ราย ท าให้ผลผลิตเส้นไหม
เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.2557ท่ีมี 173,848 กิโลกรัมต่อปี เป็น 183,029 กิโลกรัมต่อปี ถึงแม้ว่าพื้นท่ีปลูก
หม่อนเล้ียงไหมลดลงจากปี พ.ศ.2557 ท่ีมีพื้นท่ีปลูกจ านวน 20,517 ไร่ เหลือจ านวน 16,780 ไร่ ถึง
ประสิทธิภาพของการผลิต แต่เนื่องจากราคารับซื้อเส้นไหมปรับตัวลงจากปี พ.ศ.2557 เหลือ 1,438 
บาทต่อกิโลกรัม จึงท าให้กลุ่มจังหวัดมีมูลค่าผลผลิตเส้นไหมลดลงจากปี  พ.ศ.2557 โดยมีมูลค่า 
215,568,800 บาท ดังตาราง  
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ตารางที่ 3-28 ข้อมูลพ้ืนที่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและรายได้จากเส้นไหมของกลุ่มจังหวัด 
รายการ 2555 2556 2557 2558 

พ้ืนที่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม (ไร่) 22,687 23,567.20 20,517.20  16,780  
เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม (ราย) 32,801 31,672  30,249  64,845  
ผู้ผลิตผ้าไหมและหรือผลิตภัณฑ์ไหม (ราย) 29,656 19,796 16,691 15,881 
ผลผลิตเส้นไหม (กก./ปี) 227,497 231,848  173,848 183,029 
ราคาเส้นไหมเฉลี่ย (บาท/กก.) 1,550 1,500  1,500  1,438  
มูลค่าผลผลิตเส้นไหมรวม (บาท) 311,409,853  310,992,400  243,218,600 215,568,800  
ที่มา: ข้อมูลจากการรายงานของจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 
 
 ส าหรับรายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหมในภาพรวมของกลุ่มจังหวัดในปี    
พ.ศ.2558 มีมูลค่า 5,593 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.2557 ท่ีมีมูลค่า 4,374.22 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 27.86 เพราะยอดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมในพื้นท่ีทุกจังหวัดในกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น เพราะ
สถานการณ์ทางการเมืองเริ่มคล่ีคลาย เป็นผลให้สภาพเศรษฐกิจเริ่มดีขึ้น ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 3-29 ข้อมูลค่าจากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของกลุ่มจังหวัด 
ข้อมูลพื้นฐาน

ประกอบ
ตัวชี้วัด 

ผลการด้าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. (ล้านบาท) ร้อยละที่เพิ่มข้ึน 
2554 2555 2556 2557 2558 2557 2558 

กลุ่มจังหวัดฯ 5,029.41 5,484.54 4,961.77 4,374.22 5,593 - 13.43 27.86 
นครราชสีมา 3,783.71 4,202.38 3,535.55 2,853.91 3,624.99 - 23.88 27.02 
ชัยภูมิ 436.24 492.22 506.98 597.52 758.32 15.15 26.91 
บุรีรัมย์ 391.26 321.83 416.16 404.27 506.97 - 2.94 25.41 
สุรินทร ์ 418.20 468.11 503.08 518.52 702.46 2.98 35.47 
ที่มา: ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดในกลุ่มจังหวัด, 2558 

 
  แต่เมื่อพิจารณาแล้วพบว่า ปี พ.ศ.2558 ผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับตรานกยูงพระราชทาน
ลดลงจากปี พ.ศ.2557 ซึ่งกลุ่มจังหวัดต้องให้ความส าคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมให้มีมาตรฐาน
มากขึ้น ส่งผลกับการจ าหน่ายท่ีจะขยายไปสู่ตลาดต่างประเทศได้ ดังตารางต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 3-30 ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดที่ได้รับดวงตรานกยูงพระราชทาน 

ตรานกยูงพระราชทาน (ดวง) 2556 2557 2558 
นกยูงสีทอง(ดวง) 5,381 9,943 2,143 
นกยูงสีน้ าเงิน(ดวง) 19,244 17,653 11,085 
นกยูงสีเขียว(ดวง) 4,765 5,167 4,928 
รวม (ดวง) 31,946 35,320 20,714 
ที่มา: ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพะเกียรติฯในกลุ่มจังหวัด 
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3.5 ด้านอุตสาหกรรม 
  3.5.1 สถานการณ์อุตสาหกรรมรายจังหวัด (ข้อมูล ณ เดือนเมษายน พ.ศ.2560) 
 1) จังหวัดนครราชสีมา มีโรงงานท้ังส้ิน 2,661 โรงงาน มีมูลค่าการลงทุน 193,032 
ล้านบาท คนงาน 147,983 คน ประเภทอุตสาหกรรมท่ีส าคัญ 3 อันดับแรก คือ  
 1.1) อุตสาหกรรมการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และพลังงานไฟฟ้า มีจ านวนโรงงาน
ท้ังส้ิน 153 โรงงาน เงินลงทุน 54,955 ล้านบาท คนงาน 28,814 คน  
 1.2) อุตสาหกรรมอาหาร มีจ านวนโรงงานท้ังส้ิน 252 โรงงาน เงินลงทุน 20,947 
ล้านบาท คนงาน 16,378 คน 
 1.3) อุตสาหกรรมการเกษตร มีจ านวนโรงงานท้ังส้ิน 426 โรงงาน เงินลงทุน 
17,246ล้านบาท คนงาน 8,695 คน  
 2) จังหวัดชัยภูมิ มีโรงงานท้ังส้ิน 564 โรงงาน มีมูลค่าการลงทุน 28,558 ล้านบาท 
คนงาน 14,236 คน ประเภทอุตสาหกรรมท่ีส าคัญ 3 อันดับแรก คือ  
 2.1) อุตสาหกรรมอื่น ๆ มีจ านวนโรงงานท้ังส้ิน 49 โรงงาน เงินลงทุน 12,653 ล้าน
บาท คนงาน 720 คน ประกอบด้วย การผลิต ส่ง จ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ กากอ้อย จาก
น้ า จาก Gasifier และจากก๊าซชีวภาพ 
 2.2) อุตสาหกรรมอาหาร มีจ านวนโรงงานท้ังส้ิน 39 โรงงาน เงินลงทุน 5,466 ล้าน
บาท คนงาน 1,406 คน ประกอบด้วย ผลิตน้ าตาล ผลิตอาหารสัตว์ ผลิตน้ าแข็ง และแปรรูปร าข้าว 
นมโค 
 2.3) อุตสาหกรรมการเกษตร มีจ านวนโรงงานท้ังส้ิน 122 โรงงาน เงินลงทุน 5,038 
ล้านบาท คนงาน 1,462 คน ประกอบด้วยการท าผลิตภัณฑ์จากมันส าปะหลัง เก็บกากน้ าตาล ท ามัน
เส้น มันอัดเม็ดและสีข้าว 
 3) จังหวัดบุรีรัมย์ มีโรงงานท้ังส้ิน 555 โรงงาน มีมูลค่าการลงทุน 26,707 ล้านบาท 
คนงาน 13,190 คน ประเภทอุตสาหกรรมท่ีส าคัญ 3 อันดับแรก คือ  
 3.1) อุตสาหกรรมผลิต ส่ง และจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า มีจ านวนโรงงานท้ังส้ิน 19 
โรงงาน เงินลงทุน 11,253 ล้านบาท คนงาน 473 คน  
 3.2) อุตสาหกรรมสีข้าว มีจ านวนโรงงานท้ังส้ิน 45 โรงงาน เงินลงทุน 1,603 ล้าน
บาท คนงาน 744 คน  
 3.3) อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์คอนกรีต มีจ านวนโรงงานท้ังส้ิน 77 โรงงาน เงินลงทุน 
1,350 ล้านบาท คนงาน 852 คน  
 4) จังหวัดสุรินทร์ มีโรงงานท้ังส้ิน 497 โรงงาน มีมูลค่าการลงทุน 18,916 ล้านบาท 
คนงาน 11,879 คน ประเภทอุตสาหกรรมท่ีส าคัญ 3 อันดับแรก คือ  
 4.1) อุตสาหกรรมอื่น ๆ มีจ านวนโรงงานท้ังส้ิน 70 โรงงาน เงินลงทุน 7,189 ล้าน
บาท คนงาน 927 คน ประกอบด้วยการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล เป็นหลัก รองลงมาเป็น 
โม่ บด ย่อย หิน ขุดตัดทราย ดูดทราย และคัดแยกวัสดุไม่ใช้แล้ว 
 4.2) อุตสาหกรรมอาหาร มีจ านวนโรงงานท้ังส้ิน 48 โรงงาน เงินลงทุน 3,655 ล้าน
บาท คนงาน 1,322 คน ประกอบด้วยผลิตน้ าตาล เป็นหลัก 
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 4.3) อุตสาหกรรมการเกษตร มีจ านวนโรงงานท้ังส้ิน 80 โรงงาน เงินลงทุน 3,530
ล้านบาท คนงาน 1,289 คน ประกอบด้วย สีข้าว เป็นหลัก รองลงมาเป็น อบข้าวเปลือก ท ามันเส้น
จากมันส าปะหลัง  
 
 3.5.2 จ้านวนและเงินลงทุนของโรงงานอุตสาหกรรมในกลุ่มจังหวัด 
  โรงงานอุตสาหกรรมในกลุ่มจังหวัดในปี พ.ศ.2559 มีจ านวน 4,306 แห่ง โดยจังหวัด
นครราชสีมามีจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมมากท่ีสุด จ านวน 2,662 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 62 รองลงมา
เป็นจังหวัดชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบจ านวนโรงงานกับปี  พ.ศ.2558 
พบว่า กลุ่มจังหวัดมีจ านวนโรงงานลดลงจ านวน 5 แห่ง ซึ่งในปี พ.ศ.2558 มีจ านวนโรงงาน 4,311 
แห่ง แต่เมื่อพิจารณาแต่ละจังหวัด พบว่า จังหวัดนครราชสีมามีจ านวนโรงงานเพิ่มขึ้น จ านวน 30 
แห่ง รองลงมาเป็นจังหวัดสุรินทร์เพิ่มขึ้น จ านวน 13 แห่ง และจังหวัดบุรีรัมย์จ านวน 1 แห่ง ส่วน
จังหวัดชัยภูมิมีจ านวนโรงงานท่ีลดลง จ านวน 49 แห่ง ซึ่งได้รับผลกระทบจากค่าแรงงานขั้นต่ า 300 
บาท และการย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศเพื่อนบ้านท่ีมีค่าแรงงานท่ีต่ ากว่าไทย 
 

 
ภาพที ่3-30 จ านวนโรงงานของอุตสาหกรรมของกลุ่มจงัหวัด 

 

 
ภาพที ่3-31 สัดส่วนจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมของกลุม่จังหวัด ปี พ.ศ. 2559 
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 เมื่อพิจารณาเงินลงทุนของโรงงานอุตสาหกรรมในกลุ่มจังหวัด พบว่า ในปี พ.ศ.2559     
กลุ่มจังหวัดมีเงินลงทุน 249,616 ล้านบาท ซึ่งจังหวัดนครราชสีมามีเงินลงทุนมากท่ีสุดจ านวน 
176,453 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 71 รองลงมาเป็นจังหวัดชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ เมื่อ
เปรียบเทียบเงินลงทุนของโรงงานอุตสาหกรรมกับปี พ.ศ.2558 พบว่า กลุ่มจังหวัดมีเงินลงทุนของ
โรงงานอุตสาหกรรมลดลงจ านวน 1,021 ล้านบาท ซึ่งในปี พ.ศ.2558 มี เงินลงทุนของโรงงาน
อุตสาหกรรม 250,637 แห่ง แต่เมื่อพิจารณาแต่ละจังหวัด พบว่า จังหวัดนครราชสีมามีเงินลงทุนของ
โรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มข้ึน จ านวน 2,378 ล้านบาท รองลงมาเป็นจังหวัดสุรินทร์มีเงินลงทุนเพิ่มขึ้น
จ านวน 439 ล้านบาท และจังหวัดบุรีรัมย์เพิ่มขึ้นจ านวน 14 ล้านบาท ส่วนจังหวัดชัยภูมิมีเงินลงทุน
ของโรงงานอุตสาหกรรมท่ีลดลงจ านวน 3,852 ล้านบาท 
 

 
ภาพที ่3-32 เงินลงทุนของโรงงานของอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัด 

 

 
ภาพที ่3-33 สัดส่วนเงินลงทุนของโรงงานของอุตสาหกรรมของกลุ่มจังหวัด ปี พ.ศ. 2559 
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ตารางที่ 3-31 จ านวนโรงงานและมูลค่าการลงทุนของโรงงานอุตสาหกรรมในกลุ่มจงัหวัด 

จังหวัด/
กลุ่มจังหวัด 
  

2557 2558 2559 
จ้านวน
โรงงาน 
(แห่ง) 

เงินทุน 
(ล้าน
บาท) 

จ้านวนโรงงาน 
(แห่ง) 

เงินทุน 
(ล้านบาท) 

จ้านวนโรงงาน 
(แห่ง) 

เงินทุน 
(ล้านบาท) 

นครราชสีมา 2,293 194,954 2,632  174,075  2,662  176,453  
ชัยภูมิ 621 28,130 628  32,465  579  28,613  
บุรีรัมย์ 528 22,431 568  25,669  569  25,683  
สุรินทร ์ 474 18,026 483  18,428  496  18,867  
กลุ่มจังหวัด 3,916 263,541 4,311 250,637 4,306 249,616 
ที่มา: ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 
 
  3.5.3 เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมของกลุ่มจังหวัด 
   จังหวัดนครราชสีมามีเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม 2 แห่ง ได้แก่ (1) เขตอุตสาหกรรม
สุรนารี มีจ านวนโรงงาน 34 แห่ง และ (2) เขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา        
มีจ านวนโรงงาน 21 แห่ง ส่วนใหญ่ประกอบการเกี่ยวกับการผลิตช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตช้ินส่วน
อุปกรณ์รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ผลิตช้ินส่วนอลูมิเนียม ผลิตช้ินส่วนโลหะ  
 
  3.5.4 หนึ่งต้าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของกลุ่มจังหวัด 
  กลุ่มจังหวัดท่ีผ่านการคัดสรรหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในปี พ.ศ.2559 มีจ านวน 
1,379 ชนิด ซึ่งจังหวัดนครราชสีมามีจ านวนมากท่ีสุดจ านวน 436 ชนิด รองลงมาเป็นจังหวัดบุรีรัมย์ 
สุรินทร์ และชัยภูมิ ตามล าดับ เมื่อพิจารณาตามประเภทของหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) พบว่า 
กลุ่มจังหวัดมีผลิตภัณฑ์ท่ีผ่านการคัดสรรประเภทผ้า และเครื่องแต่งกายมากท่ีสุด จ านวน 674 ชนิด 
รองลงมาเป็นผลิตภัณฑ์ของใช้ของตกแต่ง จ านวน 401 ชนิด ผลิตภัณฑ์อาหาร จ านวน 169 ชนิด 
ผลิตภัณฑ์เครื่องด่ืม จ านวน 70 ชนิด และผลิตภัณฑ์สมุนไพรท่ีไม่ใช่อาหาร จ านวน 65 ชนิด 
ตามล าดับ เมื่อพิจารณาแต่ละประเภทของหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) พบว่า 
  - ผลิตภัณฑ์อาหาร มีจ านวน 169 ชนิด ซึ่งมีจังหวัดนครราชสีมามีมากท่ีสุด จ านวน 
82 ชนิด รองลงมาเป็นจังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ และชัยภูมิ ตามล าดับ 
  - ผลิตภัณฑ์เครื่องด่ืม มีจ านวน 70 ชนิด ซึ่งมีจังหวัดชัยภูมิมากท่ีสุด จ านวน 43 
ชนิด รองลงมาเป็นจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ตามล าดับ 
  - ผลิตภัณฑ์ผ้า และเครื่องแต่งกาย มีจ านวน 674 ชนิด ซึ่งมีจังหวัดสุรินทร์มากท่ีสุด 
จ านวน 247 ชนิด รองลงมาเป็นจังหวัดบุรีรัมย์ นครราชสีมา และชัยภูมิ ตามล าดับ 
  - ผลิตภัณฑ์ของใช้ของตกแต่ง มีจ านวน 401 ชนิด ซึ่งมีจังหวัดนครราชสีมามากท่ีสุด 
จ านวน 162 ชนิด รองลงมาเป็นบุรีรัมย์ สุรินทร์ และชัยภูมิ ตามล าดับ 
  - ผลิตภัณฑ์สมุนไพรท่ีไม่ใช่อาหาร มีจ านวน 65 ชนิด ซึ่งมีจังหวัดนครราชสีมามาก
ท่ีสุด จ านวน 38 ชนิด รองลงมาเป็นจังหวัดชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ตามล าดับ   
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ตารางที่ 3-32 ผลการคัดสรรสุดยอดหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจังหวัด ปี พ.ศ.2559 

จังหวัด อาหาร เคร่ืองด่ืม 
ผ้า และเคร่ือง

แต่งกาย 
ของใช้ของ

ตกแต่ง 
สมุนไพรที่
ไม่ใช่อาหาร 

รวม 

นครราชสีมา       82         19  135  162  38        436  
ชัยภูมิ        6         43  128  47  12        236  
บุรีรัมย์       60           5  164  120  8        357  
สุรินทร ์       21           3  247  72  7        350  
กลุ่มจังหวัด     169         70  674  401  65      1,379  
ที่มา: กรมพัฒนาชุมชน, 2559 
 

ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ท าการส ารวจและสรุปข้อมูล
ผลิตภัณฑ์ OTOP ท่ีมีศักยภาพของแต่ละจังหวัดในกลุ่มจังหวัด  
 
ตารางท่ี 3-33 ข้อมูลผลิตภัณฑ์ OTOP ทีส่ าคัญของกลุ่มจงัหวัด 

จังหวัด รายการ 

นครราชสีมา 

ประเภทอาหารและเคร่ืองด่ืมเช่น ข้าวตังข้าวกล้องหมูหยอง ขนมเปี้ยะไส้ถั่วทองไขแ่ดง ผักไร้สารพิษ ไข่เค็ม
ใบเตย ข้าวหอมมะลิปลอดสารพิษ หมี่โคราช หมูหยอง องุ่นสดไร้เมล็ดปลอดสาร น้ าองุ่น 100%  
ประเภทผ้าและเคร่ืองแต่งกายเช่น ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าไหมหางกระรอก  
ผ้าไหมบาติก ผ้าพันคอ เสื้อผ้าสตรีส าเร็จรูป 
ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก เช่น เคร่ืองปั้นดินเผาด่านเกวียน เสื่อบุฟองน้ า ดอกไม้รังไหม พรมทอ
มือ มีด 
ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร เช่น ลูกประคบสมุนไพรแห้ง น้ ามันเขียว สบู่หัวน้ านมแพะผสมทองค า 

ชัยภูมิ 

ประเภทอาหารและเคร่ืองด่ืม เช่น กระยาสารท กล้วยทอดกรอบ ขนมทองม้วน ข้าวกล้อง ข้าวกล้องเพาะงอก 
ปลาส้มไร้กาง ไส้กรอกอีสาน หม่ าเน้ือ-หมู มะขามหวาน ไข่เค็มพอกดินสอพอง น้ ามะเม่า  
ประเภทผ้าและเคร่ืองแต่งกาย เช่น ผ้าทอมือลายขัดพื้นฐาน ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าเกล็ดเต่า ผ้าขิต   จี้สะเก็ดดาว 
ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก เช่น เต่าประหยัดฟืนประหยัดถ่าน 
ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร เช่น ภูขจีสบู่เน้ือทอง ยาหม่องหว่าน 108 ไพล แชมพูสมุนไพรเจียวกู้หลาน 

บุรีรัมย์ 

ประเภทอาหารและเคร่ืองด่ืม เช่น ข้าวแตน ข้าวภูเขาไฟ กุ้งจ่อม หมูเส้น น้ าพริกตาแดง  น้ าแร่ธรรมชาติ ชาใบ
หม่อน น้ าเสาวรสเข้มข้น 
ประเภทผ้าและเคร่ืองแต่งกาย เช่น ชุดสตรี ผ้าขาวม้าลายขิด ผ้ายกดอกพิกุล ผ้าคลุมไหมมัดหมี่ ผ้าสไบ ผ้าไหม
มัดหมี่เขียนทอง รองเท้าผักตบสมุนไพรจากใยพืช 
ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก เช่น ไม้นวด เตาย่างปลอดควัน เสื่อกกยกลาย กล่องใส่จิวเวลรี่ 
ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร เช่น ครีมบ ารุงผิวจากโปรตีนไหมธรรมชาติ โคลนพอกตัวดินภูเขาไฟ สบู่โปรตีน
ไหม สบู่กวาวเครือผสมสมุนไพร แฮร์โทนิค ซีร่ัม 

สุรินทร์ 

ประเภทอาหารและเคร่ืองด่ืม เช่น กาละแมสด ข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมมะลิแดงอินทรีย์ ไข่เค็มไอโอดีน  
ประเภทผ้าและเคร่ืองแต่งกาย เช่น ผ้าโฮล ผ้าคลุมไหล่ไหม เคร่ืองประดับทองเหลืองลายไทย ผ้าพันคอไหม 
ผ้ายกลายโคมหลวงผ้าทอมือลายขัด ผ้าสไบ ผ้าโสร่งหางกระรอก สร้อยงาช้าง ประค า สร้อยหินมณีหยดทิพย์ 
ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก เช่น ตะกร้าหวาย โต๊ะชุด กระเป๋าอเนกประสงค์  
ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร เช่น ครีมอาบน้ าผสมขมิ้น-ไพล เซร่ัมโปรตีนไหมทอง ยากษัยเส้น  

ท่ีมา:  ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ROC) พ.ศ. 2557 
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เมื่อพิจารณาผลิตภัณฑ์ OTOP ท่ีมีการส่งออกไปยังต่างประเทศแยกเป็นรายจังหวัด 
ดังต่อไปนี้ 

1) จังหวัดนครราชสีมา 
 
ตารางท่ี 3-34 ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีการส่งออกไปยังต่างประเทศของจังหวัดนครราชสีมา 

ประเภท สินค้าท่ีส่งออก ประเทศท่ีส่งออก 
อาหาร จ านวน 11 ชนิด สินค้าที่ส่งออก เช่น หมูหยอง 

แคบหมู เฉาก๊วย ไก่จ้อ หมี่โคราช กระยาสารท ไส้
กรอกปลา องุ่นสด หมูแผ่น กุนเชียง เป็นต้น  

สปป.ลาว ฮ่องกง กัมพูชา มาเลเซีย ออสเตรเลีย 
ไต้หวัน จีน เวียดนาม เบลเย่ียม สิงคโปร์ 
อินโดนีเซีย ฝร่ังเศส และอังกฤษ 

เคร่ืองด่ืม จ านวน 3 ชนิด สินค้าที่ส่งออก เช่น น้ าดอกอัญชัน 
น้ าองุ่น และวิลลาพญาเย็น 

สปป.ลาว อังกฤษ และเยอรมนี 

เสื้อผ้าเคร่ืองแต่งกาย จ านวน 25 ชนิด เช่น สินค้าที่ส่งออก ผ้าทอมือลาย
ขัดพื้นฐาน กระเป๋าผ้า สร้อยคอเคร่ืองปั้นดินเผาด่าน
เกียน เสื้อผ้าส าเร็จรูปสตรี ผ้าไหมหางกระรอก ชุด
บุรุษ ผ้าไหมมัดหมี่    เนคไท เสท่อสตรี ชุดเสื้อผ้า
ไหมสุภาพบุรุษ (พระราชทาน) ผ้าพันคอ เป็นต้น  

สปป.ลาว อังกฤษ สหรัฐอเมริกา มาเลเซีย 
สิงคโปร์ ฝร่ังเศส อินโดนีเซีย ฮ่องกง จีน เมียนมา 
กัมพูชา เกาหลีไต้ เยอรมนี  
และอินโดนีเซีย 

ของใช้ของตกแต่ง จ านวน 8 ชนิด สินค้าที่ส่งออก เช่น ดอกไม้ดิน กังหัน
ไม้ไผ่ เคร่ืองปั้นดินเผา เป่าแก้ว ดอกไม้ประดิษฐ์ 
หัตถกรรมเขาควายและแกะสลัก และผลิตภัณฑ์เชือก
มัดฟาง  

สหรัฐอเมริกา เยอรมนี โปรแลนด์ อังกฤษ 
ฝรั่งเศส สิงคโปร์ ญี่ปุ่น อังกฤษ เกาหลีไต้ และ
สวีเดน 

สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จ านวน 5 ชนิด สินค้าที่ส่งออก เช่น หมอนหอม
แฟนซี ยาหม่องสมุนไพร เกลือหอม น้ ามันเหลืองจิต
สุภาพ และว่านเยลโลบาล์ม  

เวียดนาม สปป.ลาว กัมพูชา ออสเตเลีย และ
สหรัฐอเมริกา 

ท่ีมา: ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ROC) พ.ศ. 2557 

 
2) จังหวัดชัยภูมิ 

 
ตารางท่ี 3-35 ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีการส่งออกไปยังต่างประเทศของจังหวัดชัยภูมิ 

ประเภท สินค้าท่ีส่งออก ประเทศท่ีส่งออก 
อาหาร จ านวน 1 ชนิด สินค้าที่ส่งออก กาแฟชนิดผง   สปป.ลาว สหรัฐอเมริกา และเยอรมนี 
เคร่ืองด่ืม จ านวน 9 ชนิด เช่น ผ้ามัดหมี่ ผ้าพันคอ รัดเกล้า ผ้า

ไหม เป็นต้น  
ญี่ปุ่น อังกฤษ กัมพูชา เดนมาร์ค ฝร่ังเศส 
นิวซีแลนด์ และอินเดีย 

เสื้อผ้าเคร่ืองแต่งกาย จ านวน 11 ชนิด สินค้าที่ส่งออก เช่น ดอกไม้
ประดิษฐ์ ตุ๊กตาช้าง เป็นต้น  

จีน เวียดนาม เกาหลีไต้ ฝร่ังเศส เยอรมนี  เดน
มาร์ค ออสเตเลีย อังกฤษ สหรัฐอเมริกา และ
อินเดีย 

ของใช้ของตกแต่ง จ านวน 3 ชนิด สินค้าที่ส่งออก เช่น ยาหม่อง แชมพู
สมุนไพร และสบู่สมุนไพร  

สปป.ลาว เวียดนาม เนเธอร์แลนด์ และภูฏาน 

สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จ านวน 1 ชนิด สินค้าที่ส่งออก กาแฟชนิดผง   สปป.ลาว สหรัฐอเมริกา และเยอรมนี 
ท่ีมา:  ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ROC) พ.ศ. 2557 
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3) จังหวัดบุรีรัมย์ 
 
ตารางท่ี 3-36 ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีการส่งออกไปยังต่างประเทศของจังหวัดบุรีรัมย์ 

ประเภท สินค้าท่ีส่งออก ประเทศท่ีส่งออก 
เสื้อผ้าเคร่ืองแต่งกาย จ านวน 11 ชนิด สินค้าที่ส่งออก เช่น ผ้าไหม ผ้า

มัดหมี่ ผ้าสไบ สร้อยคอ กระเป๋า รองเท้าถักเปีย ผ้า
ทอมือ ผ้าลายขัด เป็นต้น 

ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา เนเธอร์แลนด์ ฮ่องกง 
ไต้หวัน จีน กัมพูชา นอร์เวย์ ญี่ปุ่น สปป.ลาว โปร
ตุเกตุ เยอรมนี และอิตาลี 

ของใช้ของตกแต่ง จ านวน 18 ชนิด สินค้าที่ส่งออก เช่น หัวอัปสรา
พร้อมเคร่ืองประดับครบชุด ตะเกียบ ไม้นวด เบาะ
รองน่ัง บายศรีขันหมากแต่งงาน จอนรองแก้ว กล่อง
ใส่ยา กล่องใส่จิวเวอร์ร่ี ทัพพี ตะหลิว สลักกะลา โคม
ไฟ เสื่อผักตบชวา  

ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา เกาหลี มาเลเซีย จีน 
เนเธอร์แลนด์ ฮังการี ฝร่ังเศส ออสเตเลีย และ
อิหร่าน 

ท่ีมา: ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ROC) พ.ศ. 2557 

 
4) จังหวัดสุรินทร์ 
 

ตารางท่ี 3-37 ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีการส่งออกไปยังต่างประเทศของจังหวัดสุรินทร์ 
ประเภท สินค้าท่ีส่งออก ประเทศท่ีส่งออก 

อาหาร จ านวน 3 ชนิด สินค้าที่ส่งออก เช่น หัวผักกาด มัก
โรนี ข้าวหอมมะลิ 

ฝรั่งเศส ฮ่องกง จีน และสิงคโปร์ 

เสื้อผ้าเคร่ืองแต่งกาย จ านวน 74 ชนิด เช่น สินค้าที่ส่งออก เข็มขัดเงิน 
เคร่ืองประดับเงิน ก าไลงาช้าง ผ้าโสร่ง ผ้าไหมมัดหมี่ 
ผ้ายกดอก ผ้าสไบ สร้อยคอมุก หินหยกดอกพิกุล 
เป็นต้น 

สปป.ลาว สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น ฝร่ังเศส กัมพูชา 
เกาหลีไต้ จีน เยอรมนี แคนาดาเนเธอร์แลนด์ 
อิตาลี นอร์เวย์ และเนปาล 

ของใช้ของตกแต่ง จ านวน 9 ชนิด สินค้าที่ส่งออก เช่น ดอกไม้ประดิษฐ์
ตะกร้าหวาย รองเท้าผ้าไหม แก้วเพ้นท์ กระเป๋า
อเนกประสงค์ พรมเช็ดเท้า ไม้นวดดูดเส้น บัวสุรินทร์ 
เป็นต้น 

สหรัฐอเมริกา สปป.ลาว กัมพูชา เมียนมา 
มาเลเซีย จีน ญี่ปุ่น และอินเดีย 

สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จ านวน 4 ชนิด สินค้าที่ส่งออก เช่น ยากษัยเส้น ขมิ้น 
สคลับขัดผิว และเคร่ืองหอมหน้ากากแฟนซี เป็นต้น 

สปป.ลาว กัมพูชา ฝรั่งเศส และญี่ปุ่น 

ท่ีมา: ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ROC) พ.ศ. 2557 

 
  3.5.5 ผลิตภาพแรงงานของกลุ่มจังหวัด 

ผลิตภาพแรงงานกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ในปี  พ.ศ. 2557  
อยู่ท่ี 146,476 บาทต่อคน เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.2557 ท่ีมี 109,591 บาทต่อคน อยู่ท่ี 36,885 บาทต่อ
คน คิดเป็นร้อยละ 33.66 ซึ่งมีค่ามากกว่าค่ากลางของประเทศ เมื่อพิจารณาดูเป็นรายจังหวัด พบว่า 
จังหวัดนครราชสีมามากท่ีสุด และเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราการเปล่ียนแปลงแล้วพบว่าจังหวัดบุรีรัมย์ 
ด้านผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 44.83 รองลงมาเป็นจังหวัดสุรินทร์ ดังตารางต่อไปนี้  
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ตารางที่ 3-38 ผลิตภาพแรงงานของกลุ่มจังหวัด (บาทต่อคนต่อปี) รายจังหวัด 

จังหวัด 
ผลิตภาพแรงงาน (บาท/คน/ปี) 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 การเปลี่ยนแปลง อัตราการเปลี่ยนแปลง(ร้อยละ) 
นครราชสีมา  103,366   114,298        10,932                  10.58  
ชัยภูมิ    51,480     65,140        13,660                  26.53  
บุรีรัมย์    55,341     80,149        24,808                  44.83  
สุรินทร ์    54,696     74,818        20,122                  36.79  
กลุ่มจังหวัด 109,591 146,476 36,885 33.66 
ค่ากลางประเทศ      40,857     52,687        11,830                  28.95  
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ 

 
3.6 ด้านการค้า 

 3.6.1 จ้านวนธุรกิจ SMEs 
   จ านวนธุรกิจ SMEs ของกลุ่มจังหวัดในปี พ.ศ.2558 มีจ านวน 206,866 ราย มี
จ านวนเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.2556 จ านวน 2,049 ราย ซึ่งในปี พ.ศ.2556 มีจ านวน 204,817 ราย เมื่อ
พิจารณาธุรกิจ SMEs แต่ละจังหวัดในกลุ่มจังหวัด พบว่า จังหวัดหวัดนครราชสีมามีจ านวนธุรกิจมาก
ท่ีสุด จ านวน 78,818 ราย คิดเป็นร้อยละ 38 ของจ านวนธุรกิจ SMEs ของกลุ่มจังหวัด รองลงมาเป็น
จังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ และชัยภูมิ ตามล าดับ เมื่อพิจารณาตามภาคการผลิต พบว่า กลุ่มจังหวัดมี
ธุรกิจในภาคการค้ามากท่ีสุด จ านวน 94,068 ราย คิดเป็นร้อยละ 45 ของจ านวนธุรกิจ SMEs ของ
กลุ่มจังหวัด รองลงมาเป็นภาคบริการ ร้อยละ 28 ภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 25 และภาคการเกษตร 
ร้อยละ 2 ตามล าดับ 
 

 
ภาพที ่3-34 สัดส่วนจ านวนธุรกิจ SMEs ของกลุ่มจังหวัดจ าแนกตามจังหวัด ปี พ.ศ. 2558 
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ภาพที ่3-35 สัดส่วนจ านวนธุรกิจ SMEs ของกลุ่มจังหวัด จ าแนกตามภาคการผลิต ปี พ.ศ. 2558 

 
 เมื่อพิจารณาธุรกิจ SMEs ภาคการเกษตรของกลุ่มจังหวัดในปี พ.ศ.2558 มีจ านวน 3,505 
ราย พบว่า จังหวัดบุรีรัมย์มีจ านวนมากท่ีสุด 1,201 ราย คิดเป็นร้อยละ 34 ของธุรกิจ SMEs        
ภาคการเกษตร รองลงมาเป็นจังหวัดสุรินทร์ นครราชสีมา และชัยภูมิ ตามล าดับ เมื่อพิจารณาธุรกิจ 
SMEs ภาคอุตสาหกรรมของกลุ่มจังหวัดในปี พ.ศ.2558 มีจ านวน 52,160 ราย พบว่า จังหวัดสุรินทร์
มีจ านวนมากท่ีสุด 21,958 รายคิดเป็นร้อยละ 42 ของธุรกิจ SMEs ภาคอุตสาหกรรม รองลงมาเป็น
จังหวัดบุรีรัมย์ นครราชสีมา และชัยภูมิ ตามล าดับ 
 

 
ภาพที ่3-36 สัดส่วนจ านวนธุรกิจ SMEs ของกลุ่มจังหวัดภาคการเกษตร ปี พ.ศ. 2558 

 

 
ภาพที ่3-37 สัดส่วนจ านวนธุรกิจ SMEs ของกลุ่มภาคอตุสาหกรรม ปี พ.ศ. 2558 
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 เมื่อพิจารณาธุรกิจ SMEs ภาคการค้าของกลุ่มจังหวัดในปี พ.ศ.2558 มีจ านวน 94,068 
ราย พบว่า จังหวัดนครราชสีมามีจ านวนมากท่ีสุด 41,086 ราย คิดเป็นร้อยละ 44 ของธุรกิจ SMEs 
ภาคการค้า รองลงมาเป็นจังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ และชัยภูมิ ตามล าดับ เมื่อพิจารณาธุรกิจ SMEs 
ภาคบริการของกลุ่มจังหวัดในปี พ.ศ.2558 มีจ านวน 57,133 ราย พบว่า จังหวัดนครราชสีมามี
จ านวนมากท่ีสุด 25,879 ราย คิดเป็นร้อยละ 45 ของธุรกิจ SMEs ภาคบริการ รองลงมาเป็นจังหวัด
สุรินทร์ บุรีรัมย์ และชัยภูมิ ตามล าดับ 
 

 
ภาพที ่3-38 สัดส่วนจ านวนธุรกิจ SMEs ของกลุ่มจังหวัด ภาคการค้า ปี พ.ศ. 2558 

 

 
ภาพที ่3-39 สัดส่วนจ านวนธุรกิจ SMEs ของกลุ่มจังหวัด ภาคบริการ ปี พ.ศ. 2558 

 
ตารางที่ 3-39 จ านวนผู้ประกอบการ SMEs ของกลุ่มจังหวัด 

ภาคการผลิต 
นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร ์ กลุ่มจังหวัด 

2556 2558 2556 2558 2556 2558 2556 2558 2556 2558 
ภาคการเกษตร 460  801  885  547  991  1,201  849  956  5,734  3,505  
ภาคอุตสาหกรรม 7,100  11,052  11,016  7,104  11,906  12,046  21,913  21,958  82,137  52,160  
ภาคการค้า 15,044  41,086  40,777  15,095  18,921  19,029  18,796  18,858  168,748  94,068  
ภาคบริการ 9,605  25,879  25,330  9,701  9,457  9,703  11,767  11,850  101,442  57,133  

รวม 32,209  78,818  78,008  32,447  41,275  41,979  53,325  53,622  358,061  206,866  
ที่มา: ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
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 3.6.2 มูลค่าการค้าชายแดนของกลุ่มจังหวัด 
  กลุ่มจังหวัดมีจังหวัดท่ีมีชายแดนติดต่อกับประเทศกัมพูชา ได้แก่ จังหวัดบุรีรัมย์ 
และจังหวัดสุรินทร์ โดยมีด่านชายแดนการค้าและความต้องการในการพัฒนา ดังนี้ 
 1) จังหวัดบุรีรัมย์ 
 มีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ณ ช่องสายตะกู ต าบลจันทบเพชร อ าเภอ
บ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ และช่องจุ๊บโกกี อ าเภอบันเตียอ าปึล จังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักร
กัมพูชา 
  ภาพรวม พบว่าระหว่างปี พ.ศ.2555–2558 ด่านช่องสายตะกูมีแนวโน้มมูลค่า
การค้ารวมที่เพิ่มข้ึน โดยในปี พ.ศ.2555 มีมูลค่าการค้ารวมประมาณ 30.76 ล้านบาท ปี พ.ศ.2556 มี
มูลค่าการค้ารวมประมาณ 46.71 ล้านบาท ปี พ.ศ.2557 มีมูลค่าการค้ารวมประมาณ 88.87 ล้านบาท 
และ ปี พ.ศ.2558 มีมูลค่าการค้ารวมประมาณ 92.88ล้านบาท แต่ดุลการค้าแกว่งตัวขึ้นลง ในปี       
พ.ศ.2558 ปรับเพิ่มข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 179.01   
  การส่งออก พบว่าระหว่างปี พ.ศ.2555–2558 มีแนวโน้นเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะปี     
พ.ศ. 2557 มีมูลค่าสูงเมื่อเทียบจากปีก่อนหน้า ท่ีมูลค่า 19.79 ล้านบาท เพิ่มเป็น 38.96 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 96.87 ต่อมาในปี พ.ศ.2558 เพิ่มข้ึนอีกร้อยละ 28.38 เป็นมูลค่า 50.03 ล้านบาท  
  การน าเข้า พบว่าระหว่างปี พ.ศ.2555–2558   มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในปี 
พ.ศ.2557 มีมูลค่า 40.89 ล้านบาท ส่งผลต่อดุลการค้า ท าให้ดุลการค้าติดลบร้อยละ 10.93 เป็นผล
ให้ในปีต่อมา การน าเข้าจึงลดลง ดังตารางต่อไปนี้  
 
ตารางที่ 3-40 มูลค่าการสง่ออก-น าเข้า ดุลการค้า และมูลค่าการค้ารวมของด่านช่องสายตะกู จังหวัดบุรีรัมย์    

ปี พ.ศ.2556-2559 

รายการ 
มูลค่า (ล้านบาท) อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) 

2556 2557 2558 2556/2557 2557/2558 
มูลค่าการสง่ออก  19.79 38.97 50.03          96.92        28.38  
มูลค่าการน าเข้า  19.61 49.90 41.39        154.46        (17.05) 
ดุลการค้า  0.18 -10.93 8.64     (6,172.22)     (179.05) 
มูลค่าการค้ารวม  46.71 88.87 92.88          90.26          4.51  
ที่มา: ส านักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ 
 
  สินค้าท่ีส่งออกผ่านด่านช่องสายตะกูท่ีส าคัญ เช่น เครื่องปรุงครัวเรือน น้ ามันพืช  
ผงชูรส พริก น้ าปลา อาหารสด อาหารแห้ง อาหารตามส่ัง เส้ือผ้า สินค้าเบ็ดเตล็ด เป็นต้น และสินค้า
ท่ีน าเข้าผ่านด่านช่องสายตะกูท่ีส าคัญ เช่น บุหรี่ เบียร์ สุรา สินค้าตามฤดูกาล (กบ เขียด อึ่ง ผัก 
ผลไม้) เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์เดินป่า ด้ามจอบ เส้ือผ้ามือสอง เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันด่าน
ช่องสายตะกูมีการส่งออกผ่านตามมาตรา 5 ทวิ ส่วนใหญ่เป็นสินค้าวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ ปูนซีเมนต์ผง 
หินโม่ น้ ามันเบนซิน ตะแกรงไวร์เมซ เป็นต้น 
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 2) จังหวัดสุรินทร์ 
           จังหวัดสุรินทร์ มีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยติดกับจังหวัดอุดรมีชัย 

ราชอาณาจักรกัมพูชาผ่านจุดผ่านแดนถาวร ช่องจอม-โอร์เสม็ด อ าเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ โดยมี
มูลค่าการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา ดังนี้ 
  การค้าชายแดนของด่านช่องจอมในปี พ.ศ.2559 มีมูลค่าการค้ารวม 3,732 ล้าน
บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.2558 ท่ีมีมูลค่า 2,848 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 884 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 31.06 ของปี พ.ศ.2558 โดยการส่งออกในปี พ.ศ. 2559 มีมูลค่า 2,379 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 20.86 จากมูลค่าการส่งออกในปี พ.ศ.2558 ท่ีมีมูลค่า 1,968 ล้านบาท และมูลค่าการน าเข้า
ในปี พ.ศ.2559 จ านวน 1,354 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 53.91 จากมูลค่าการน าเข้าในปี พ.ศ.2558 
ท่ีมีมูลค่า 879 ล้านบาท 
  การส่งออกท่ีผ่านด่านช่องจอม พบว่า ในปี พ.ศ.2556-2557 มีมูลค่าการเพิ่มขึ้น 
โดยมีมูลค่า 1,852 ล้านบาท และ 2,442 ล้านบาท ตามล าดับ แต่ในปี พ.ศ.2558 มีมูลค่าการส่งออก 
1,968 ล้านบาท ลดลงจากปี พ.ศ.2557 จ านวน 474 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเปล่ียนแปลงร้อยละ 
19.42 ส่วนในปี พ.ศ.2559 มีมูลค่าการส่งออก 2,379 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.2558 จ านวน 411 
ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเปล่ียนแปลงร้อยละ 20.86 สินค้าส่งออกท่ีส าคัญ ได้แก่ น้ ามันเบนซินน้ า
ผลไม้ สิน้าแร่และเช้ือเพลิงอื่น ๆ เครื่องด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ น้ ามันดีเซล 
ปูนซิเมนต์ วัตถุดิบเพื่อใช้ท าเครื่องส าอาง เครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ ผงปรุงรส เป็นต้น 
 

 
ภาพที ่3-40 มูลค่าการส่งออก-น าเข้าท่ีผ่านด่านช่องจอม จังหวัดสุรินทร ์

 
  การน าเข้าท่ีผ่านด่านช่องจอม พบว่า เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2556-
2559 โดยมีมูลค่าเท่ากับ 145 ล้านบาท 270 ล้านบาท 879 ล้านบาท และ 1,354 ล้านบาท ตามล าดับ 
โดยในปี พ.ศ.2559 มีอัตราการเปล่ียนแปลงเทียบกับปี พ.ศ.2558 เพิ่มข้ึนร้อยละ 53.91 สินค้าน าเข้าท่ี
ส าคัญ ได้แก่ ผักและของปรุงแต่งจากผัก ผลิตภัณฑ์ไม้อื่น ๆ ผลิตภัณฑ์ส่ิงทออื่น ๆ จักรยาน พืชและ
ผลิตภัณฑ์จากพืชอื่น ๆ ผลไม้อื่น ๆ และของปรุงแต่งจากผลไม้ พืชน้ ามันและผลิตภัณฑ์ ยานพาหนะ
อื่น ๆ มอเตอร์ไฟฟ้า ชุดเครื่องก าเนิดไฟฟ้า และส่วนประกอบเครื่องดนตรี เป็นต้น 
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  ด่านช่องจอมมีดุลการค้าเกินดุลอย่างต่อเนื่องทุกปี ต้ังแต่ ปี พ.ศ.2556-2559 
โดยมีมูลค่าเกินดุลเท่ากับ 1,707 ล้านบาท 2,173 ล้านบาท 1,089 ล้านบาท 1,025 ล้านบาท 
ตามล าดับ เมื่อพิจารณาอัตราการเปล่ียนแปลงดุลการค้าลดลงในปี พ.ศ.2558 ร้อยละ 49.89 และใน
ปี พ.ศ.2559 ลดลงร้อยละ 5.84 
 
ตารางที่ 3-41 มูลค่าการส่งออก-น าเข้า ดุลการค้า และมูลค่าการค้ารวมของด่านช่องจอม จงัหวัดสุรินทร์ ป ี  

พ.ศ.2556-2559 

รายการ 
มูลค่า (ล้านบาท) อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) 

2556 2557 2558 2559 2556/2557 2557/2558 2558/2559 
มูลค่าการสง่ออก  1,852  2,442  1,968  2,379  31.88   (19.42) 20.86  
มูลค่าการน าเข้า  145  270  879  1,354  85.92         226.25  53.91  
ดุลการค้า  1,707  2,173  1,089  1,025  27.29   (49.89)  (5.84) 
มูลค่าการค้ารวม  1,997  2,712  2,848  3,732  35.81            5.00  31.06  
ที่มา: กรมการค้าต่างประเทศ, 2560 
 

3.7 ด้านการท่องเที่ยวและบริการ 
 3.7.1 แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัด จากลักษณะการจัดหมวดหมู่แหล่งท่องเท่ียวของ
การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย สามารถจัดแบ่งสถานท่ีท่องเท่ียวในพื้นท่ีกลุ่มจังหวัดได้ 6 ประเภท  
ดังตารางต่อไปนี้  
 
ตารางที่ 3-42 แหล่งท่องเท่ียวภายในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด 

ประเภทแหล่งท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัด นครราชสีมา ชัยภูม ิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ 
แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 70 20 27 14 9 
แหล่งท่องเท่ียวเชิงวิถีชีวิต 44 13 5 17 9 
แหล่งท่องเท่ียวเชิงศิลปะวัฒนธรรม และ
แหล่งมรดกประเพณ ี

51 13 7 16 15 

แหล่งท่องเท่ียวเชิงวิชาการ 12 4 2 3 3 
แหล่งท่องเท่ียวเชิงศาสนาและความเชื่อ 29 8 9 9 3 
แหล่งท่องเท่ียวเชิงสันทนาการและบันเทิง 23 9 4 7 3 

รวม 229 67 54 66 42 
ที่มา: ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ROC) พ.ศ. 2557 
 
 3.7.2 แหล่งท่องเที่ยวของเส้นทางอารยธรรมขอมในพื้นทีน่ครชัยบุรินทร์ 
 
ตารางท่ี 3-43 จ านวนแหล่งท่องเที่ยวของเส้นทางอารยธรรมขอมในพื้นที่นครชัยบุรินทร์ (รายจังหวัด) 

จังหวัด 

แหล่งท่องเท่ียว
หลักของเส้น 
ทางท่องเท่ียว 

อารยธรรมขอม 
(8 แห่ง) 

แหล่งท่องเท่ียวรอง 
ของเส้นทางการ

ท่องเท่ียวอารยธรรมขอม
ประเภทโบราณสถาน     

(34 แห่ง) 

แหล่งท่องเท่ียวรองของ
เส้น ทางการท่องเท่ียว 
อารยธรรมขอมประเภท

ศิลปะวัฒนธรรม                   
(8 แห่ง) 

แหล่งท่องเท่ียวเสริม 
ของเส้น ทางการท่องเท่ียว 

อารยธรรมขอม 
(43 แห่ง) 

นครราชสีมา 
( 34 แห่ง) 

1.ปราสาทหิน  
พนมวัน 

1. ปรางคพ์ะโค            
2. กู่พราหมณ์จ าศีล 

1. แหล่งโบราณคดีบ้าน
ปราสาท 

1. อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี 
2. อนุสรณ์สถานวีรกรรมบ้านทุ่ง
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ตารางท่ี 3-43 จ านวนแหล่งท่องเที่ยวของเส้นทางอารยธรรมขอมในพื้นที่นครชัยบุรินทร์ (รายจังหวัด) 

จังหวัด 

แหล่งท่องเท่ียว
หลักของเส้น 
ทางท่องเท่ียว 

อารยธรรมขอม 
(8 แห่ง) 

แหล่งท่องเท่ียวรอง 
ของเส้นทางการ

ท่องเท่ียวอารยธรรมขอม
ประเภทโบราณสถาน     

(34 แห่ง) 

แหล่งท่องเท่ียวรองของ
เส้น ทางการท่องเท่ียว 
อารยธรรมขอมประเภท

ศิลปะวัฒนธรรม                   
(8 แห่ง) 

แหล่งท่องเท่ียวเสริม 
ของเส้น ทางการท่องเท่ียว 

อารยธรรมขอม 
(43 แห่ง) 

2.ปราสาทหินพิ
มาย 

3. ปราสาทนางร า         
4. กุฏิฤาษีน้อย 
5. แหล่งหินดัดสีคิ้ว     
6. ปราสาทโนนกู่ 
7. ปราสาทเมืองแขก 
8. ปราสาทเมืองเก่า 
9. โบราณสถานเมืองเสมา 
10. ปราสาทหินบ้านถนน
หัก 
11. ปราสาทห้วยแคน 

2. พิพิธภัณฑ์สถาน
แห่งชาติพิมาย 
3. พิพิธภัณฑ์สถาน
แห่งชาติมหาวีรวงศ ์
4. หมู่บ้านด่านเกวียน 
 

สัมฤทธิ ์
3. วัดเขาจันทร์งาม (ภาพเขียนสีโบราณ
บนเพิงผาหิน) 
4. วัดธรรมจักรเสมาราม (พระพุทธรูป 
ปางไสยยาสน์) 
5. วัดศาลาลอย (อุโบสถศิลปะไทย
ประยุกต์) 
6.ศูนย์วัฒนธรรมสถาบันราชภัฏ
นครราชสีมา 
7. สวนน้ าบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติ 
8. หมู่บ้านปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านหลุ่ง
ประดู่สามัคคี 
9. พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน ช้างดึกด า
บรรพ์และไดโนเสาร์ 
10. ประตูชุมพล11. วัดบ้านไร่ 
11. วัดโนนกุ่ม (วิหารหลวงพ่อโต) 
12. ศูนย์วัฒนธรรมผ้าไหมปักธงชัย 
13. อุทยานแห่งชาติเขาใหญ ่
14. เขื่อนล าตะคลอง 
15. โฮมสเตย์บ้านปราสาท 
16. สวนสัตว์นครราชสีมา 
17 ฟาร์มโชคชัย 

ชัยภูมิ 
( 15 แห่ง) 

1. ปรางค์กู ่ 1.บ้านกุดโง้ง 
2.เมืองโบราณ 
คอนสวรรค์ 
3.กู่บ้านกุดยาง 
(กู่แดง) 
4.พระธาตุหนองสามหมื่น 

 1.อนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล 
2.ศาลเจ้าพ่อพระยาภักดีชุมพล 
3.ทุ่งดอกกระเจียว 
4.อุทยานแห่งชาติไทรทอง 
5.อุทยานแห่งชาติน้ าตกตาดโตน 
6.อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม 
7.อุทยานแห่งชาติภูแลนคา 
8.มอหินขาว 
9.ศูนย์ส่งเริมผ้าไหมจงัหวัดชัยภูมิ 
(บ้านเขว้า) 
10.เขื่อนจุฬาภรณ์ 

บุรีรัมย ์
(22 แห่ง) 

1. ปราสาท
พนมรุ้ง 
2. ปราสาท
เมืองต่ า 

1. ภูพระอังคาร 
2. ปราสาทหนองหงส ์
3. เตาสวาย 
4. เตานายเจียน 
5. แหล่งตัดหินบ้านกรวด 
6. ปรางค์กูฤ่าษี 
7. ปรางค์กู่สวนแตง 
8. กุฏิฤาษีบ้านโคกเมือง 
9. กุฏิฤาษีบ้านบัวลาย 
10. ปราสาทบ้านบ ุ
11. เมืองฝ้าย 

1.ศูนย์วัฒนธรรม 
อีสานใต้ 

1.พระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จ 
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 
2.พิพิธภัณฑ์ยุคก่อนประวัติ ศาสตร์วัด
บ้านพระสบาย 
3.ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ 
4.วนอุทยานเขากระโดง 
5.เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 
อ่างเก็บน้ าห้วยตลาด 
6.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ 
7.ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหมบ้านนาโพธิ์ 
8.เขื่อนล านางรอง 
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ตารางท่ี 3-43 จ านวนแหล่งท่องเที่ยวของเส้นทางอารยธรรมขอมในพื้นที่นครชัยบุรินทร์ (รายจังหวัด) 

จังหวัด 

แหล่งท่องเท่ียว
หลักของเส้น 
ทางท่องเท่ียว 

อารยธรรมขอม 
(8 แห่ง) 

แหล่งท่องเท่ียวรอง 
ของเส้นทางการ

ท่องเท่ียวอารยธรรมขอม
ประเภทโบราณสถาน     

(34 แห่ง) 

แหล่งท่องเท่ียวรองของ
เส้น ทางการท่องเท่ียว 
อารยธรรมขอมประเภท

ศิลปะวัฒนธรรม                   
(8 แห่ง) 

แหล่งท่องเท่ียวเสริม 
ของเส้น ทางการท่องเท่ียว 

อารยธรรมขอม 
(43 แห่ง) 

สุรินทร์ 
(22 แห่ง) 

1. ปราสาท
ตาเมือนธม 
2. ปราสาทศรีขร
ภูม ิ
3. ปราสาท 
ภูมิโปน 

1. ปราสาทเมืองท ี
2. ปราสาทจอมพระ 
3. ปราสาทตามอญ 
4. ปราสาทบ้านพลวง 
5. ปราสาทบ้านไพร 
6. ปราสาทตาเมือน 
7. ปราสาทตาเมือนโต๊จ 
8.ปราสาทยายเหงา 

1. พิพิธภัณฑ์สถาน
แห่งชาติสุรินทร์ 
2. หมู่บ้านหัตถกรรม
เคร่ืองเงินเขวาสินรินทร์ 
3. หมู่บ้านวัฒนธรรม 
ดงมัน 

1. อนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรี
ณรงค์จางวาง (เซียงบุ้น) 
2. ห้องภาพเมืองสุรินทร์ 
3. วัดบูรพาราม(หลวงพ่อพระชีว์) 
4. วนอุทยานพนมสวาย 
5. วนอุทยานป่าสนหนองค ู
6. หมู่บ้านช้าง (บ้านตากลาง) 
7. กลุ่มหัตถกรรมบ้านโชค 
8. ตลาดการค้าช่องจอม 

ท่ีมา: รายงานผลการศึกษาโครงการศึกษาเพื่อจัดท าแผนแม่บทการท่องเที่ยวเส้นทางอารยธรรมขอม 

 
 3.7.3 งานเทศกาลประจ้าปีของแต่ละจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 
 
ตารางท่ี 3-44 ข้อมูลงานเทศกาลประจ าปีของจังหวัดหรืองานที่มีส่วนส าคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด 

เดือน เทศกาล จังหวัด 

มกราคม 

1. งานเบญจมาศบานในม่านหมอก 
2. งานเทศกาลดอกจานบานที่แก้งสนามนาง 
3. งานฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล    
4. งานรับอรุณเบิกฟ้าวันปีใหม่ ณ พนมรุ้ง  
5. งานวันมหกรรมหอมแดง                 
6. งานวันหัวผักกาดหวาน ข้าวหอมมะลิ หมี่ย าไทย 
7. งานเทศกาลสนมเมืองดอกจานประสานใจไหว้ปู่ตา 

จังหวัดนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา 
จังหวัดชัยภูมิ 
จังหวัดบุรีรัมย์ 
จังหวัดบุรีรัมย์ 
จังหวัดบุรีรัมย์ 
จังหวัดสุรินทร์ 

กุมภาพันธ์ 

1. งานตรุษจีนนครราชสีมา 
2. ฉลองตรุษจีนชัยภูมิ 
3. งานท าบุญขวัญข้าวพระแม่โพสพ 
4. งานฉลองเจ้าพ่อหลวงอุดม     
5. งานประเพณีท่องเที่ยวปราสาทเมืองต่ า ตามรอยอารยธรรมขอม 
6. งานเทศกาลสนมเมืองดอกจานประสานใจไหว้ปู่ตา                              
7. งานแสงสีเสียง ปราสาทมีชัย      
8. งานจดทะเบียนสมรสบนหลังช้าง (พิธีแต่งงานแบบชาวกูยหรือซัตเต)        
9. งานตรุษจีนไหว้เจ้า ไชน่าทาวน์ส าโรงทาบ                

จังหวัดนครราชสีมา 
จังหวัดชัยภูมิ 
จังหวัดสุรินทร์ 
จังหวัดสุรินทร์ 
จังหวัดสุรินทร์ 
จังหวัดสุรินทร์ 
จังหวัดสุรินทร์ 
จังหวัดสุรินทร์ 
จังหวัดสุรินทร์ 

มีนาคม 

1. ฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี    
2. งานประเพณีกินเข่าค่ าของดีเมืองสูงเนิน 
3. งานประเพณีฉลองศาลหลักเมืองและแข่งขันตะกร้อแบบ open                  
4. งานนมัสการพระเจ้าใหญ่วัดหงษ์       
5. งานปิดทองและสรงน้ าหลวงพ่อช านิจ 
6. งานเทศกาลสนมเมืองดอกจานประสานใจไหว้ปู่ตา                           
7. งานวันช้างไทย                          
8. เทศกาลประเพณี “นุ่งผ้าไหม ใส่ประเกือม เรือมกันตรึม”                
9. ประเพณีขึ้นเขาสวาย 

จังหวัดนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา 
จังหวัดบุรีรัมย์ 
จังหวัดบุรีรัมย์ 
จังหวัดบุรีรัมย์ 
จังหวัดสุรินทร์ 
จังหวัดสุรินทร์ 
จังหวัดสุรินทร์ 
จังหวัดสุรินทร์ 

เมษายน 
1. งานประเพณีสงกรานต์    
2. บุญเดือนสี่ไทยคอนสาร                 
3. งานประเพณีสงกรานต์     

จังหวัดนครราชสีมา 
จังหวัดชัยภูมิ 
จังหวัดชัยภูมิ 
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ตารางท่ี 3-44 ข้อมูลงานเทศกาลประจ าปีของจังหวัดหรืองานที่มีส่วนส าคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด 
เดือน เทศกาล จังหวัด 

4. งานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง             
5. งานประเพณีขึ้นเขากระโดง           
6. งานวันสงกรานต์ สนาม I - MOBILE STADIUM                                 
7. งานเคร่ืองเคลือบพันปี ประเพณีบ้านกรวด                                        
8. งานนมัสการหลวงปู่สุข                 
9. งานปรางค์กู่ฤๅษี 

จังหวัดบุรีรัมย์ 
จังหวัดบุรีรัมย์ 
จังหวัดบุรีรัมย์ 
จังหวัดบุรีรัมย์ 
จังหวัดบุรีรัมย์ 
จังหวัดบุรีรัมย์ 

พฤษภาคม 

1. งานสืบสานต านานปราสาทภูมิโปน    
2. งานเย่ืยมเยือนตาเมือน เดือนเมษา     
3. งานวันที่ระลึกพระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง                            
4. งานส่งเสริมการท่องเที่ยวปราสาทตาควาย                                     
5. งานสืบสานจารีตประเพณีชุมชนท้องถิ่นเพื่อบูชา ปราสาทยายเหงา       
6. งานประเพณีบวชนาคช้าง 
7. งานเอ้ืองกุหลาบเหลืองโคราช          
8. งานวิสาขบูชา พทุธบารมี   
9. บุญเดือนหกศาลเจ้าพ่อพญาแล 
10. งานประเพณีบุญบั้งไฟและงานปรางค์กู่สวนแตง                              
11. งานบุญบั้งไฟอ าเภอแคนดง           
12. งานสืบสานประเพณีของดีโนนสุวรรณ  
13. งานประเพณีบวชนาคช้าง 
14. ประเพณีบุญบั้งไฟบวงสรวงเจ้าพ่อศรีนครเตาท้าวเธอ                         
15. การส่งเสริมการท่องเที่ยว อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมพนมดงรัก           

จังหวัดสุรินทร์ 
จังหวัดสุรินทร์ 
จังหวัดสุรินทร์  
จังหวัดสุรินทร์ 
จังหวัดสุรินทร์ 
จังหวัดสุรินทร์ 
จังหวัดนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา 
จังหวัดชัยภูมิ 
จังหวัดบุรีรัมย์ 
จังหวัดบุรีรัมย์ 
จังหวัดบุรีรัมย์ 
จังหวัดสุรินทร์ 
จังหวัดสุรินทร์ 
จังหวัดสุรินทร์ 

มิถุนายน 
1. งานประเพณีบุญบั้งไฟล้าน ต านานพ่อขุนอุดม            
2. ท่องเที่ยวดอกกระเจียว 
3. งานสืบสานประเพณีวิถีชีวิตคนโนนนารายณ์ 

จังหวัดสุรินทร์ 
จังหวัดชัยภูมิ 
จังหวัดสุรินทร์ 

กรกฎาคม 

1. งานประเพณีแห่เทียนพรรษาโคราช    
2. งานประเพณีแห่เทียนพิมาย             
3. งานน้อยหน่าและของดีเมืองปากช่อง 
4. ท่องเที่ยวดอกกระเจียว 
5. ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอ าเภอเมืองฯ                                        
6. ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอ าเภอนางรอง                                      
7. ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอ าเภอประโคนชัย 
8. มหกรรมแห่เทียนพรรษาและตักบาตรบนหลังช้างจังหวัดสุรินทร์ 

จังหวัดนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา 
จังหวัดชัยภูมิ 
จังหวัดบุรีรัมย์ 
จังหวัดบุรีรัมย์ 
จังหวัดบุรีรัมย์ 
จังหวัดสุรินทร์ 

สิงหาคม 1. ท่องเที่ยวดอกกระเจียว จังหวัดชัยภูมิ 

กันยายน 
1. งานไต้เห็ดเขาอังคาร 
2. งานประเพณีแซนโฏนตาบุชาบรรพบุรุษ 

จังหวัดบุรีรัมย์ 
จังหวัดสุรินทร์ 

ตุลาคม 
1. แห่กระธูป 
2. งานประเพณีสืบสานต านานกวนข้าวทิพย์และประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ 
3. งานประเพณีแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน อ าเภอท่าตูม 

จังหวัดชัยภูมิ 
จังหวัดบุรีรัมย์ 
จังหวัดสุรินทร์ 

พฤศจิกายน 

1. เทศกาลเที่ยวพิมาย และ แข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานฯ    
2. งานประเพณีลอยกระทง พระประทีปพระราชทานฯ                            
3. งานเทศกาลอาหารย่างโคราช         
4. งานเกษตรแฟร์ปากช่อง    
5. ตีคลีไฟ 
6. งานประเพณีแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน                                 
7. งานมหกรรมมวยไทย เทศกาลกินไก่ ไหว้เจ้าพ่อขุนศรี 
8. งานต้อนรับ เลี้ยงอาหารช้าง และการช้าง                               
9. งานสืบสานต านานพันปีปราสาทศีขรภูมิ      
10. งานประเพณีลอยกระทง                                     

จังหวัดนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา 
จังหวัดชัยภูมิ 
จังหวัดบุรีรัมย์ 
จังหวัดบุรีรัมย์ 
จังหวัดสุรินทร์  
จังหวัดสุรินทร์ 
จังหวัดสุรินทร์ 

ธันวาคม 1. งานวันผ้าไหมและของดีเมืองปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
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ตารางท่ี 3-44 ข้อมูลงานเทศกาลประจ าปีของจังหวัดหรืองานที่มีส่วนส าคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด 
เดือน เทศกาล จังหวัด 

2. งานปากช่องคาวบอยเฟสติวัล       
3. งานปากช่องคาวบอยซิต้ี 
4. หนาวน้ีที่คอนสาร   
5. count downที่มอหินขาว 
6. งานกาชาดและไหมจังหวัดบุรีรัมย์     
7. งานประกวดดนตรี "เทิดไท้คีตะราชัน"                                     
8. งานมหกรรมว่าวอีสาน (นอนดูดาว ชมว่าวกลางคืน)                            
9. งาน หว่านวันแม่ เก่ียววันพ่อ         
10. งานเทศกาลข้าวมะลิหอม ปลาจ่อมกุ้ง ชมทุ่งนกประโคนชัย                     
11. งานสมโภชศาลเจ้าพ่อปู่อุปฮาดและเจ้าพ่ออุดมเดช                             
12. งานกาชาดอ าเภอล าปลายมาศ         
13. งานกาชาดอ าเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ 
14. งานสมโภชศาลเจ้าพ่อหลักเมืองและสิ่งศักด์ิสิทธิ์จังหวัดสุรินทร์                 
15. งานเทศกาลข้าวใหม่หอมมะลิและงานกาชาด อ าเภอชุมพลบุรี 

จังหวัดนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา 
จังหวัดชัยภูมิ 
จังหวัดชัยภูมิ 
จังหวัดบุรีรัมย์ 
จังหวัดบุรีรัมย์ 
จังหวัดบุรีรัมย์ 
จังหวัดบุรีรัมย์ 
จังหวัดบุรีรัมย์ 
จังหวัดบุรีรัมย์ 
จังหวัดบุรีรัมย์ 
จังหวัดบุรีรัมย์ 
จังหวัดสุรินทร์ 
จังหวัดสุรินทร์ 

ท่ีมา: ข้อมูลจากส านักงานจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 

 
3.7.4 จ้านวนนักท่องเที่ยว รายได้จากการท่องเที่ยว ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคน ระยะเวลา

พ้านักเฉลี่ย และจ้านวนห้องพัก 
 กลุ่มจังหวัดมีนักท่องเท่ียวจ านวน 11,844,838 คน แบ่งเป็นนักท่องเท่ียวไทย จ านวน 
11,639,670 คน คิดเป็นร้อยละ 98 และนักท่องเท่ียวต่างประเทศ จ านวน 205,168 คน คิดเป็น   
ร้อยละ 2 ของจ านวนนักท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวในกลุ่มจังหวัด เมื่อจ าแนกนักท่องเท่ียวตามจังหวัด พบว่า 
จังหวัดนครราชสีมามีจ านวนนักท่องเท่ียวมากท่ีสุด จ านวน 7,879,571 คน คิดเป็นร้อยละ 67 
รองลงมาเป็นจังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน 1,419,833 คน คิดเป็นร้อยละ 12 ชัยภูมิ จ านวน 1,418,833 
คน คิดเป็นร้อยละ 12 และสุรินทร์จ านวน 1,126,601 คน คิดเป็นร้อยละ 10 ตามล าดับ 
 

 
ภาพที ่3-41 สัดส่วนนักท่องเท่ียวที่มาเท่ียวในกลุ่มจังหวัด ปี พ.ศ. 2558 
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ภาพที ่3-42 สัดส่วนนักท่องเท่ียวที่มาเท่ียวในกลุ่มจังหวัดปี พ.ศ. 2558 

 
 เมื่อพิจารณานักท่องเท่ียวคนไทยท่ีมาเท่ียวในกลุ่มจังหวัด พบว่า จังหวัดนครราชสีมามี
นักท่องเท่ียวมากท่ีสุด จ านวน 7,737,834 คน คิดเป็นร้อยละ 66 รองลงมาเป็นจังหวัดชัยภูมิจ านวน 
1,410,613 คน คิดเป็นร้อยละ 12 บุรีรัมย์จ านวน 1,387,624 คน คิดเป็นร้อยละ 12 และสุรินทร์
จ านวน 1,103,599 คน คิดเป็นร้อยละ 10 ตามล าดับ เมื่อพิจารณานักท่องเท่ียวคนต่างประเทศท่ีมา
ท่องเท่ียวในกลุ่มจังหวัด พบว่า จังหวัดนครราชสีมามีจ านวนนักท่องเท่ียวคนต่างประเทศมากท่ีสุด 
จ านวน 141,737 คน คิดเป็นร้อยละ 69 รองลงมาเป็นจังหวัดบุรีรัมย์จ านวน 32,209 คน คิดเป็นร้อย
ละ 16 สุรินทร์จ านวน 23,0029 คน คิดเป็นร้อยละ 11 และชัยภูมิจ านวน 8,220 คน คิดเป็นร้อยละ 
4 ตามล าดับ 

 
ภาพที ่3-43 สัดส่วนนักท่องเท่ียวคนไทยที่มาเท่ียวในกลุ่มจังหวัดปี พ.ศ. 2558 
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ภาพที ่3-44 สัดส่วนนักท่องเท่ียวคนต่างประเทศที่มาเท่ียวในกลุ่มจังหวัด ปี พ.ศ. 2558 

 
 เมื่อพิจารณาการเปล่ียนแปลงจ านวนนักท่องเท่ียวจากปี พ.ศ.2557 พบว่า กลุ่มจังหวัดมี
นักท่องเท่ียวเพิ่มข้ึนจ านวน 1,147,259 คน เป็นร้อยละ 10.72 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักท่องเท่ียวคนไทย 
เมื่อพิจารณาการเปล่ียนแปลงในแต่ละจังหวัด พบว่า จังหวัดบุรีรัมย์มีจ านวนนักท่องเท่ียวเพิ่มขึ้นจาก
ปี พ.ศ.2557 มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 13.70 รองลงมาเป็นจังหวัดนครราชสีมา ร้อยละ 11.56 ชัยภูมิ 
ร้อยละ 7.40 และสุรินทร์ร้อยละ 10.72 ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 3-45 จ านวนนักท่องเที่ยวคนไทยและคนต่างประเทศของกลุ่มจังหวัด 

จังหวัด ประเภท 
จ้านวนนักท่องเท่ียว การเปลี่ยนแปลง 2557/2558 

2556 2557 2558 จ้านวน ร้อยละ 

นครราชสีมา 
นักท่องเท่ียวรวม   6,804,563    7,063,059    7,879,571    816,512  11.56  

คนไทย   6,677,142    6,930,725    7,737,834    807,109         11.65  
คนต่างประเทศ      127,421       132,334       141,737         9,403           7.11  

ชัยภูมิ 
นักท่องเท่ียวรวม   1,289,672    1,321,065    1,418,833       97,768  7.40  

คนไทย   1,281,735    1,313,150    1,410,613       97,463           7.42  
คนต่างประเทศ          7,937           7,915           8,220            305           3.85  

บุรีรัมย ์
นักท่องเท่ียวรวม   1,186,759    1,248,763    1,419,833    171,070  13.70  

คนไทย   1,158,413    1,219,589    1,387,624    168,035         13.78  
คนต่างประเทศ        28,346         29,174         32,209         3,035         10.40  

สุรินทร์ 
นักท่องเท่ียวรวม   1,044,669    1,064,692    1,126,601       61,909  5.81  

คนไทย   1,021,772    1,042,450    1,103,599       61,149           5.87  
คนต่างประเทศ        22,897         22,242         23,002            760           3.42  

กลุ่มจังหวัด 
นักท่องเท่ียวรวม 10,325,663  10,697,579  11,844,838         1,147,259  10.72  

คนไทย   10,139,062    10,505,914    11,639,670         1,133,756         10.79  
คนต่างประเทศ 186,601  191,665  205,168              13,503           7.05  

ท่ีมา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2560 

 
 เมื่อพิจารณาจ านวนนักท่องเท่ียว รายได้จากการท่องเท่ียว และค่าใช้จ่ายเฉล่ียของกลุ่ม
จังหวัด พบว่า จังหวัดนครราชสีมามีจ านวนมากท่ีสุดท้ังจ านวนนักท่องเท่ียว รายได้จากการท่องเท่ียว 
และค่าใช้จ่ายเฉล่ีย ข้อสังเกต จังหวัดสุรินทร์มีจ านวนท่องเท่ียวน้อยท่ีสุด แต่มีรายได้จากการ
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ท่องเท่ียวมากเป็นอันดับ 2 ของกลุ่มจังหวัด รองจากจังหวัดนครราชสีมา และมีค่าใช้จ่ายเฉล่ียของ
นักท่องเท่ียวมากเป็นอันดับ 2 เช่นกัน 
 
ตารางที่ 3-46 จ านวนนักท่องเท่ียว รายได้จากการท่องเท่ียว และค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของกลุ่มจังหวัด 

จังหวัด 
นักท่องเที่ยว (คน) รายได้จาก 

การท่องเที่ยว 
(ล้านบาท) 

ค่าใช้จ่าย
เฉลี่ย (บาท/

คน/วัน) คนไทย คนต่างประเทศ รวม 

นครราชสีมา 7,737,834         141,737  7,879,571            15,818  1,217  
ชัยภูมิ 1,410,613              8,220  1,418,833              1,468  695  
บุรีรัมย์ 1,387,624            32,209  1,419,833              2,039  859  
สุรินทร ์ 1,103,599            23,002  1,126,601              2,210  947  
กลุ่มจังหวัด 11,639,670         205,168  11,844,838            21,535  930  
ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2560 
 

  รายได้จากการท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวัด ในปี พ.ศ.2558 จ านวน 21,535 ล้านบาท ซึ่ง
เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.2557 จ านวน 2,923 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.71 หากเปรียบเทียบแต่ละ
จังหวัด พบว่า จังหวัดนครราชสีมามีจ านวนมากท่ีสุด เพราะมีจ านวนนักท่องเท่ียวมากท่ีสุด และมี
แหล่งท่องเท่ียวที่หลากหลายจ านวนมาก รองลงมาเป็นจังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ และชัยภูมิ ตามล าดับ 
 

 
ภาพที ่3-45 รายได้จากการท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวัด 

 

  เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างจ านวนนักท่องเท่ียวกับรายได้จากการท่องเท่ียวในแต่ละ
จังหวัด ในปี พ.ศ.2558 พบว่า จังหวัดนครราชสีมามีสัดส่วนนักท่องเท่ียวมากท่ีสุด ร้อยละ 67 และมี
รายได้จากการท่องเท่ียวมากท่ีสุด ร้อยละ 73 ท าให้เห็นว่า นักท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวในจังหวัด
นครราชสีมามีการใช้จ่ายมากกว่า นักท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวในจังหวัดอื่นของกลุ่มจังหวัด ซึ่งต่างจาก
จังหวัดชัยภูมิ มีนักท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวร้อยละ 12 แต่กลับมีรายได้จากการท่องเท่ียวเพียงร้อยละ 7 
ท าให้เห็นว่า จังหวัดชัยภูมิควรมีแนวทางในการท าให้นักท่องเท่ียวมาใช้จ่ายในจังหวัดมากขึ้นอย่างไร 
และท าอย่างไรให้นักท่องเท่ียวได้มาเท่ียวและพักท่ีจังหวัดชัยภูมิมากขึ้น 
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ภาพที ่3-46 สัดส่วนนักท่องเท่ียวที่มาเท่ียวในกลุ่มจังหวัดปี พ.ศ. 2558 

 

 
ภาพที ่3-47 รายได้จากการท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวัด ปี พ.ศ. 2558 

 
ตารางที่ 3-47 รายได้จากการท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวัด (ล้านบาท) 

จังหวัด 
รายได้จากการท่องเที่ยว (ลา้นบาท) การเปลี่ยนแปลง 2557/2558 

2554 2555 2556 2557 2558 จ้านวน ร้อยละ 
นครราชสีมา 10,745  11,236  12,794  13,511  15,818  2,307         17.07  
ชัยภูมิ 890  1,160  1,265  1,298  1,468  169         13.05  
บุรีรัมย์ 1,148  1,407  1,660  1,757  2,039  283         16.10  
สุรินทร ์ 1,580  1,838  2,036  2,046  2,210  164           8.03  
กลุ่มจังหวัด 14,363  15,641  17,755  18,612  21,535  2,923         15.71  
ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2560 
 
  เมื่อพิจารณาค่าใช้จ่ายเฉล่ียของกลุ่มจังหวัด พบว่า ทุกจังหวัดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยปี 
พ.ศ.2558 กลุ่มจังหวัดมีค่าใช้จ่ายเฉล่ีย 930 บาทต่อคนต่อวัน ส่วนจังหวัดท่ีมีค่าใช้จ่ายเฉล่ียมากกว่า
กลุ่มจังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา 1,217 บาทต่อคนต่อวัน และสุรินทร์ 947 บาทต่อคนต่อวัน 
ส่วนจังหวัดท่ีมีค่าใช้จ่ายเฉล่ียน้อยกว่ากลุ่มจังหวัด ได้แก่ จังหวัดบุรีรัมย์ 859 บาทต่อคนต่อวัน และ
ชัยภูมิ 695 บาทต่อคนต่อวัน เมื่อพิจารณาระยะเวลาพ านักของนักท่องเท่ียว พบว่า นักท่องเท่ียวส่วน
ใหญ่พักท่ีจังหวัดนครราชสีมามากท่ีสุด รองลงมาเป็นจังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ และชัยภูมิ ตามล าดับ 
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ภาพที ่3-48 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยนักท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวัด 

 

 
ภาพที ่3-49 ระยะเวลาพ านักเฉลี่ยของนักท่องเท่ียวในกลุ่มจังหวัด 

 
 เมื่อพิจารณาจ านวนห้องพักในการรองรับนักท่องเท่ียว พบว่า จังหวัดนครราชสีมาสามารถ
รองรับนักท่องเท่ียวได้มากท่ีสุด รองลงมาเป็นจังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ และชัยภูมิ ตามล าดับ เมื่อ
พิจารณาการเปล่ียนแปลงจากปี พ.ศ.2557 พบว่า จังหวัดบุรีรัมย์มีจ านวนห้องพักเพิ่มขึ้นมากท่ีสุด 
ร้อยละ 15.52 รองลงมาเป็นจังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา และสุรินทร์ ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 3-48 จ านวนห้องพักของกลุ่มจังหวัด 

จังหวัด 
ห้องพัก (ห้อง) การเปลี่ยนแปลง 2557/2558 

2554 2555 2556 2557 2558 จ้านวน ร้อยละ 
นครราชสีมา  10,435   12,165   13,206   13,971   15,456   1,485   10.63  
ชัยภูมิ  2,213   1,839   2,108   2,156   2,395   239   11.09  
บุรีรัมย์  2,431   2,905   2,784   3,022   3,491   469   15.52  
สุรินทร ์  2,340   2,609   2,764   2,793   2,948   155   5.55  
กลุ่มจังหวัด  17,419  19,518   20,862   21,942  24,290   2,348   10.70  
ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2560 
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3.7.5 เครือข่ายผู้ประกอบการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด  
กลุ่มจังหวัดมีธุรกิจบริการท่ีเช่ือมโยงกับการท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวัดเช่น บริษัทน าเท่ียว 

ท่ีพัก ร้านอาหาร ร้านสินค้าท่ีระลึก OTOP กระจายอยู่ในพื้นท่ีท้ัง 4 จังหวัด ดังตารางต่อไปนี้  
 

ตารางที่ 3-49 เครือข่ายผู้ประกอบการท่องเท่ียวในกลุ่มจังหวัด ในปี พ.ศ.2558 

จังหวัด 
บริษัท 

น้าเที่ยว 
ที่พัก ร้านอาหาร 

ร้านสินค้า 
ที่ระลึก 

แรงงานใน 
ภาคท่องเที่ยว 

นครราชสีมา 73 312 256 70 95,179 
บุรีรัมย์ 10 106 52 28 38,933 
สุรินทร ์ 12 74 46 46 28,362 
ชัยภูมิ 4 77 18 20 N/a 
กลุ่มจังหวัด 99 569 372 164 162,474 
ที่มา: กรมการท่องเท่ียว การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย พาณิชย์จังหวัด 
 

3.8 ด้านคมนาคมและโลจิสติกส์ 
3.8.1 ระบบคมนาคม 
 1) การขนส่งทางบก 

1.1) การขนส่งทางถนน 
   กลุ่มจังหวัดมีถนนสายส าคัญหลายสาย มีทางหลวงแผ่นดินสายหลักและ
สายรองท่ีเช่ือมโยงระหว่างจังหวัดและภายในจังหวัด ท าให้การคมนาคมขนส่งในกลุ่มจังหวัดมี
ประสิทธิภาพสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก โดยมีเส้นทางส าคัญดังนี้ 
   - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 หรือ ถนนมิตรภาพ หรือ สาย AH 12 ผ่าน
สะพานมิตรภาพไทย/ลาว-หนองคาย-อุดรธานี-อ าเภอน้ าพอง–ขอนแก่น–อ าเภอบ้านไผ่–อ าเภอพล–
จังหวัดนครราชสีมา–อ าเภอสูงเนิน–อ าเภอสีค้ิว–อ าเภอมวกเหล็ก–จังหวัดสระบุรี –หินกอง–รังสิต–
กรุงเทพ รวมระยะทาง 511.5 กิโลเมตร 
   - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24, 201, 202, 205, 206, 207, 218, 219, 
224, 225, 226, 304 และ 348 นอกจากนี้กลุ่มจังหวัดยังมีทางหลวงสายอาเซียนพาดผ่าน ได้แก่ 
   - สาย AH 121 ผ่านมุกดาหาร–อ านาจเจริญ–ยโสธร–อ าเภอสุวรรณภูมิ–
อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย-บุรีรัมย์-อ าเภอนางรอง–อ าเภอส้มป่อย–บ้านช่องตะโก รวมระยะทาง 458.5 
กิโลเมตร 
 

1.2) การขนส่งทางรถไฟ 
เส้นทางรถไฟท่ีผ่านกลุ่มจังหวัด คือ รถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ 

ประกอบด้วย เส้นทางกรุงเทพ–อุบลราชธานี, กรุงเทพ–หนองคาย, เส้นทางล าชี–อุบลราชธานี, 
เส้นทางนครราชสีมา–อุบลราชธานี, เส้นทางกรุงเทพ–ศรีสะเกษ 
 จังหวัดนครราชสีมา  มีเส้นทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือผ่าน 2 สาย 
คือเส้นทางกรุงเทพมหานคร–จังหวัดอุบลราชธานี และเส้นทางกรุงเทพมหานคร–จังหวัดหนองคาย 
ซึ่งรถไฟท้ังสองสายแยกกันท่ีชุมทางจิระจังหวัดนครราชสีมา นอกจากนี้ยังมีรถไฟอีกสายหนึ่งโดยแยก
ท่ีชุมทางแก่งคอย คือ สายอ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี–อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดย
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จังหวัดนครราชสีมา มีสถานีรถไฟรวม 38 สถานี และ 2 ชุมทาง รวม 40 สถานี สถานีหลักในการ
ขนส่งผู้โดยสารและสินค้าคือ สถานีนครราชสีมา และสถานีชุมทางบัวใหญ่ 

จังหวัดชัยภูมิ มีเส้นทางรถไฟผ่านพื้นท่ีทางตอนใต้ของจังหวัดซึ่งเป็น
เส้นทางระหว่าง อ าเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรี–อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา–อ าเภอเทพสถิต–
บ าเหน็จณรงค์–จัตุรัส จังหวัดชัยภูมิซึ่งมีสถานีรถไฟรวม 6 สถานี มีขบวนรถไฟผ่านสถานีรถไฟอ าเภอ
บ าเหน็จณรงค์ และอ าเภอจัตุรัส 

จังหวัดบุรีรัมย์ มีเส้นทางรถไฟผ่าน คือ เส้นทางกรุงเทพมหานคร–จังหวัด
อุบลราชธานี กรุงเทพ–สุรินทร์ 

    จังหวัดสุรินทร์ มีเส้นทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือผ่านทางตอนบน
ของจังหวัด โดยมีเส้นทางผ่าน 1 สาย คือ เส้นทางกรุงเทพมหานคร–อุบลราชธานี 
    

 2) การขนส่งทางอากาศ 
กลุ่มจังหวัดมี ท่าอากาศยานอยู่ 2 แห่ง ท่ีจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัด

บุรีรัมย์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
จังหวัดนครราชสีมา: ท่าอากาศยานนครราชสีมา ต้ังอยู่ ท่ี อ า เภอเฉลิมพระ

เกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 
 จังหวัดบุรีรัมย์: ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ต้ังอยู่ท่ี อ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์มีสอง

สายการบิน คือ สายการบินแอร์เอเชีย และสายการบินนกแอร์ 
 

3.9 ด้านสังคม 
3.9.1 ข้อมูลด้านประชากรและชาติพันธุ์ 

  1) ชาติพันธุ ์
กลุ่มจังหวัดประกอบด้วยกลุ่มชาติพันธุ์จ านวน 10 ชาติพันธุ์ ซึ่งกระจายอยู่ในพื้นท่ีท้ัง 

4 จังหวัด ดังนี้  
 - ไทยโคราช เดิมถ่ินนี้ชาวพื้นเมืองเป็นละว้า ชาวไทยได้อพยพเข้ามาอยู่อาศัย สมัยกรุง
ศรีอยุธยา พระเจ้าอู่ทองให้ขุนหลวงพะงั่วยกกองทัพมารวบรวมดินแดนแถบนี้เข้ากับกรุงศรีอยุธยา 
พระเจ้าอู่ทองโปรดฯ ให้กองทหารอยุธยาต้ังด่านอยู่ประจ า และส่งช่างชาวอยุธยามาก่อสร้าง
บ้านเรือนและวัดวาอารามเป็นอันมาก ชาวไทยอยุธยาได้อพยพเข้ามาอยู่อาศัยเพิ่มขึ้นในสมัยสมเด็จ
พระนารายณ์มหาราชและได้อพยพมาอยู่นครราชสีมาอีกระลอกหนึ่งคือ คราวเสียกรุงครั้งท่ี 2 โดยมี
ชาวไทยชายฝ่ังทะเลภาคตะวันออกได้อพยพเข้ามาเพิ่มด้วย ชาวไทยกลุ่มนี้และชาวไทยพื้นเมืองเดิม 
(เข้าใจว่าเป็นชาวสยามลุ่มน้ ามูล (ไท-เสียม) อาจมีเขมรและมอญปนอยู่ด้วย) สืบเช้ือสายเป็นชาวไทย
โคราชและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีสืบทอดกันมา  

กลุ่มไทยโคราช เป็นกลุ่มท่ีเอกลักษณ์ของเมืองนครราชสีมา เพราะส าเนียงแตกต่าง
จากกลุ่มอื่น เป็นกลุ่มท่ีพูดภาษาไทยโคราชซึ่งคล้ายคลึงภาษาไทยกลางแต่ส าเนียงเพี้ยน เหน่อ ห้วน
ส้ัน เกิ่นเสียง มีค าไทยลาว (อีสาน) ปะปนบ้างเล็กน้อย ชาวไทยโคราชแต่งกายแบบไทยภาคกลาง 
รับประทานข้าวเจ้า อาหารท่ัวไปคล้ายคลึงภาคกลาง ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมคล้าย
ไทยภาคกลาง ปัจจุบัน กลุ่มไทยโคราชอาศัยอยู่ในทุกอ าเภอในจังหวัดนครราชสีมา ยกเว้นบางอ าเภอ
ท่ีมีชาวไทยลาวมากกว่า (อ าเภอบัวใหญ่-ปักธงชัย และสูงเนิน) และยังพบชาวไทยโคราชในบางส่วน
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ของจังหวัดสระบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดชัยภูมิ (อ าเภอบ าเหน็จณรงค์และจัตุรัส) และจังหวัดบุรีรัมย์
(อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ นางรอง และหนองกี่) 

- ไทยลาวเวียงจันทน์ ส่วนใหญ่อพยพเข้ามาอยู่สมัยสงครามปราบปรามเมือง
เวียงจันทน์ สมัยธนบุรี มีการกวาดต้อนครอบครัวลาวเข้ามาอยู่ในหัวเมืองช้ันใน และอพยพเข้ามาโดย
สมัครใจเพิ่มขึ้นในระยะหลังอยู่ในพื้นท่ีจังหวัดชัยภูมิ เป็นส่วนใหญ่ และกระจายตัวอยู่ในพื้นท่ีท้ัง 3 
จังหวัด เหมือนกับหลายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยได้ใช้ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี 
และวัฒนธรรมท่ีเหมือนกันกับชาวไทยลาวโดยท่ัวไป แต่ก็จะมีอยู่ท่ีแตกต่างในเรื่องของภาษาบ้างในแต่
ละท้องถิ่น 

- ไทยเขมร มีการต้ังถิ่นฐานอยู่ในท้องท่ีจังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี 
รวมไปถึง ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และ นครราชสีมาบางพื้นท่ี มีภาษาพูดและอักษรเป็นของตนเอง 
ภาษาเขมรป่าดงเหมือนภาษาเขมรในกัมพูชา แต่เสียงเพี้ยนกันอยู่บ้าง มีขนบธรรมเนียมประเพณี 
วัฒนธรรมเป็นของตนเอง เขมรป่าดงแต่เดิมนับถือพุทธศาสนานิกายมหายาน ผสมกับศาสนา
พราหมณ์ และเทวนิยมด้ังเดิม 

- ไทยจีน ส่วนใหญ่ท่ีอพยพเข้ามาก่อตัวเป็นชุมชนขึ้นในจังหวัดเขตตัวเมืองท้ัง 4 
จังหวัด เหมือนกันจังหวัดอื่น ๆ ในประเทศไทย สาเหตุหลัก ๆ มาจากปัญหาการล้ีภัยสงครามท่ีเกิดขึ้น
ต่อเนื่องยาวนาน นับต้ังแต่ยุคการปฏิวัติประชาธิปไตยสมัย ดร.ซุนยัดเซ็น การปฏิวัติคอมมิวนิสต์น า
โดยเหมา เจ๋อ ตง และสงครามโลกครั้งท่ี 2 กองทัพญี่ปุ่นบุกจีน ท่ีต่อเนื่องยาวนานถึง 54 ปี ใน
ระหว่าง พ.ศ. 2438–2492 ท าให้ประชาชนเดือดร้อนล าเค็ญ โดยเฉพาะช่วงสงครามโลกครั้งท่ี 2 ชาว
จีนในจังหวัดแต้จ๋ิว มณฑลกวางตุ้ง ได้อพยพล้ีภัยเข้ามายังเมืองไทยเป็นจ านวนมาก สายหนึ่งมาทาง
เรือ ข้ึนฝ่ังท่ีเมืองบางกอก อีกสายหนึ่งผ่านเข้ามาทางเวียดนามและลาว 

- ไทยแขก ส่วนใหญ่ท่ีอพยพเข้ามาก่อตัวเป็นชุมชนขึ้นในจังหวัด เขตตัวเมืองท้ัง 4 
จังหวัด เหมือนกันจังหวัดอื่น ๆ ในประเทศไทย ประกอบอาชีพค้าขายเป็นหลัก 

- ไทยมอญ ชาวมอญอพยพเข้ามาอยู่บริเวณเมืองนครราชสีมา ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2318 ใน
สมัยกรุงธนบุรี สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี พระราชทานครัวมอญท่ีอพยพเข้ามาสวามิภักดิ์ มีเจ้าพระยา
มหาโยธา (พญาเจ่ง) ต้นสกุล "คชเสนี" เป็นหัวหน้า แบ่งให้พระยานครราชสีมาน าขึ้นมาอยู่ท่ีเมือง
นครราชสีมา  ต้ังครัวมอญท่ี  ล าพระเพลิง เขตอ าเภอปักธงชัยท่ีบ้านพลับพลา อ าเภอโชคชัย พระยา
ศรีราชรามัญผู้เป็นหัวหน้าพาญาติพี่น้องมาอยู่ในเมืองเป็นสายกองส่วยทอง ต้ังบ้านเรือนเรียกว่าบ้าน
มอญ เมื่อเกิดกบฏเจ้าอนุวงศ์ เมื่อปี พ.ศ. 2336 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าฯ 
ให้เจ้าพระยามหาโยธา (ทอเรียะ คชเสนี) คุมกองมอญมาสมทบมาร่วมรบกับก าลังฝ่ายไทย เมื่อเสร็จ
ศึกแล้วพวกมอญเห็นเมืองปักธงชัยอุดมสมบูรณ์จึงมาต้ังถิ่นฐาน ปัจจุบันชาวมอญในนครราชสีมายัง
รักษาวัฒนธรรมประเพณีมอญไว้ เช่น ภาษา การไหว้ผี การเล่นสะบ้าในเขตบ้านท่าโพธิ บ้านส าราญ
เพลิง ต าบลนกออก อ าเภอปักธงชัย ประกอบอาชีพท านา ท าสวน ท าเครื่องปั้นดินเผา ภาษามอญจะ
ใช้พูดในชาวไทยมอญท่ีอายุเกิน 60 ปีข้ึนไป คนรุ่นหลังจากนี้จะพูดภาษาไทยโคราชท้ังส้ิน 

- ไทยส่วย หรือ ส่วย หรือ ข่า เป็นชนพื้นเมืองของหัวเมืองเขมรป่าดง พูดภาษาตระกูล
มอญ-เขมร ได้อยู่ในพื้นท่ีนี้ก่อนท่ีคนไทยจะเข้ามามีอิทธิพลเหนือดินแดนบริเวณลุ่มแม่น้ ามูลตอนบน 
ปัจจุบันอาศัยอยู่ในพื้นท่ีจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์บางส่วน นอกจากนี้
ภาษาส่วย เป็นภาษาของชาวส่วยท่ีอพยพมาจากจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดบุรีรัมย์ 
ปัจจุบันมีเฉพาะผู้ท่ีอายุเกิน 40 ปีข้ึนไปท่ียังคงใช้ภาษาส่วยในกลุ่มของตนเอง  
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2318
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%B2_(%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%87_%E0%B8%84%E0%B8%8A%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B5)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%B2_(%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%87_%E0%B8%84%E0%B8%8A%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B5)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2336
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%B2_(%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%B0_%E0%B8%84%E0%B8%8A%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B5)
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- ไทยญัฮกุร หรือ เนียะกุล เป็นชนกลุ่มน้อยท่ีอาศัยอยู่ตามไหล่เขาหรือเนินเขาเต้ีย ๆ 
บริเวณด้านในของท่ีราบสูงโคราช อาจสืบเช้ือสายมาจากคนในสมัยทวารวดี ภาษาเป็นภาษาตระกูล
มอญ-เขมร ปัจจุบันพูดเฉพาะผู้ท่ีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป นอกจากนั้นใช้ภาษาไทยโคราช ปัจจุบันอาศัย
อยู่ในจังหวัดนครราชสีมา พื้นท่ีอ าเภอปักธงชัย อ าเภอครบุรี และอ าเภอหนองบุญมาก ในพื้นท่ีจังหวัด
ชัยภูมิ จะอาศัยอยู่ในเขตอ าเภอเทพสถิต 

- ไทยกูย (แปลว่า คน) เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ “ข่า” อีกกลุ่มหนึ่ง มีรูปร่างลักษณะคล้าย
ชนเผ่าเขมร ส่วนใหญ่ ต้ังถิ่นฐานอยู่ในพื้นท่ีจังหวัดศรีสะเกษ อุบลราชธานี สุรินทร์ บุรีรัมย์บางส่วน 
กูยไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ทราบเพียงว่า แต่เดิมอยู่ในกัมพูชา นิยมพูดภาษาเป็น 2 กลุ่ม คือ 
กูยลาว อยู่ในพื้นท่ีจังหวัดศรีสะเกษตอนบน ซึ่งพูดภาษากูยโดยมีค าภาษาลาวปนอยู่ด้วยบางค า และ
กูยเขมร อยู่ในเขตจังหวัดสุรินทร์ ศรีสะเกษตอนล่าง และอุบลราชธานีตอนล่าง ซึ่งพูดภาษากูยโดยมี
ค าภาษาเขมรปนอยู่ด้วย ชาวไทยกูย อาศัยอยู่หนาแน่นท่ีสุดท่ีอ าเภอ ศรีขรภูมิ ส าโรงทาบ จอมพระ 
สังขะ บัวเชด ศรีณรงค์ สนม ท่าตูม บางส่วนของอ าเภอเมือง เขวาสินรินทร์ และกาบเชิง 

- ไทยวน หรือ ไทยโยนก เป็นเผ่าไทยในภาคเหนือของไทย ได้อพยพเข้ามาอยู่ท่ีจังหวัด
นครราชสีมา เขตอ าเภอสีค้ิวสองทางด้วยกันคือ พวกแรกอพยพจากทางเหนือมาอยู่ท่ีอ าเภอเสา
ไห้ จังหวัดสระบุรี ต่อมาเจ้าเมืองสระบุรีต้องการต้ังกองเล้ียงโคนมท่ีเมืองนครจันทึก จึงได้แบ่ง
ครอบครัวชาวไทยวนจากอ าเภอเสาไห้ไปอยู่ท่ีอ าเภอสีค้ิว ส่วนอีกพวกหนึ่งอพยพมาจากเวียงจันทน์ 
ชาวไทยวนยังรักษาประเพณีและวัฒนธรรมแบบโยนกไว้ได้ดีมาก ภาษาไทยวน ใช้พูดในหมู่ไทยวน
ด้วยกันเองซึ่งมีอยู่ประมาณ 5,000 คน ในเขตอ าเภอสีค้ิว ในท้องท่ีต าบลลาดบัวขาว ต าบลสีค้ิว และ
ต าบลบ้านหัน 
 
  2) ประชากร 
   ประชากรในกลุ่มจังหวัดมีจ านวน 6,753,098 คน ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จาก
ปีท่ีผ่านมา เห็นได้จากประชากรปี พ.ศ.2555-2559 มีการเพิ่มขึ้นในอัตราท่ีลดลงเห็นได้จากอัตราการ
เปล่ียนแปลงประชากรลดลงในปี พ.ศ.2559 เมื่อพิจารณาสัดส่วนประชากรของกลุ่มจังหวัด พบว่า 
จังหวัดนครราชสีมามีสัดส่วนมากท่ีสุด ร้อยละ 39 รองลงมาเป็นจังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ และชัยภูมิ 
ตามล าดับ 
 

 
ภาพที ่3-50 ประชากรของกลุ่มจังหวัด 
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%A7
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ภาพที ่3-51 อัตราการเปลี่ยนแปลงประชากรของกลุ่มจังหวัด 

 

 
ภาพที ่3-52 สัดส่วนประชากรของกลุ่มจังหวัด ปี พ.ศ. 2559 

 
  เมื่อพิจารณาความหนาแน่นของประชากรในกลุ่มจังหวัด 135.41 คนต่อตารางกิโลเมตร 
ซึ่งในแต่ละจังหวัด พบว่า จังหวัดสุรินทร์ และบุรีรัมย์ มีความหนาแน่นของประชากรมากกว่าความ
หนาแน่นของประชากรในกลุ่มจังหวัด ส่วนจังหวัดนครราชสีมาและชัยภูมิ มีความหนาแน่นของ
ประชากรน้อยกว่าความหนาแน่นของประชากรในกลุ่มจังหวัด 
 
ตารางท่ี 3-50 จ านวนประชากรของแต่ละจังหวัดในกลุ่มจังหวัด  

จังหวัด 
จ้านวนประชากร (คน) ความหนาแน่นของ

ประชากร (คนต่อ ตร. กม.) 2555 2556 2557 2558 2559 
นครราชสีมา 2,601,167  2,610,164  2,620,517  2,628,818  2,631,435  128.4  
ชัยภูมิ 1,133,034  1,135,723  1,137,049  1,138,252  1,138,199        89.08  
บุรีรัมย์ 1,566,740  1,573,438  1,579,248  1,584,661  1,587,897       152.46  
สุรินทร์ 1,386,277  1,388,194  1,391,636  1,395,024  1,395,567       171.72  
กลุ่มจังหวัด 6,687,218  6,707,519  6,728,450  6,746,755  6,753,098       135.41  
ท่ีมา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2559 
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 เมื่อพิจารณาการเกิดและการตายของประชากรในกลุ่มจังหวัด พบว่า ในปี พ.ศ.2559 มีการ
เกิดมากกว่าการตาย อาจเกิดจากมีนวัตกรรมทางการแพทย์มากขึ้น และคนส่วนใหญ่ใส่ใจสุขภาพมาก
ขึ้น เมื่อพิจารณาในการอพยพ พบว่า ประชากรย้ายออกจากกลุ่มจังหวัดมากกว่าประชากรย้ายเข้าใน
กลุ่มจังหวัด แสดงให้เห็นว่า การย้ายเข้าไปท างานในเมืองอุตสาหกรรม เช่น กรุงเทพฯ ระยอง ชลบุรี 
เป็นต้น  
 
ตารางที่ 3-51 จ านวนการเกิด การตาย การย้ายเข้า และการย้ายออกของกลุ่มจังหวัด 

 จังหวัด 
การเกิด การตาย การย้ายเข้า การย้ายออก 

2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 
นครราชสีมา 2,185  24,048  1,640  19,657  7,630  110,510        7,475  109,669  
ชัยภูมิ 8,892  8,500  7,867  8,313  41,698  40,941  40,698  39,404  
บุรีรัมย์ 14,390  13,565  9,636  10,143  60,128  31,526  59,186  56,906  
สุรินทร ์ 12,609  12,140  9,140  9,606  50,473  47,313  50,127  47,725  
กลุ่มจังหวัด 38,076  58,253  28,283  47,719  159,929  230,290  157,486  253,704  
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2559 
 
 3) โครงสร้างประชากร 

     ในปี พ.ศ. 2559 กลุ่มจังหวัดมีจ านวนประชากรรวม 6,753,098 คน ส่วนใหญ่เป็น
ประชากรวัยแรงงาน มีแนวโน้มว่าประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังภาพต่อไปนี้ 

 
 3.1) โครงสร้างประชากรของประเทศ 

 
ภาพที ่3-53 โครงสร้างประชากรของประเทศ พ.ศ. 2549 
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ภาพที ่3-54 โครงสร้างประชากรของประเทศ พ.ศ. 2559 

 
 3.2) โครงสร้างประชากรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 
ภาพที ่3-55 โครงสร้างประชากรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2549 

 

 
ภาพที ่3-56 โครงสร้างประชากรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2559 

rIS
NED KKU



 โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพฒันากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579)  

3-61 

 3.3) โครงสร้างประชากรของกลุ่มจังหวัด 
 

 
ภาพที ่3-57 โครงสร้างประชากรของกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2549 

 

 
ภาพที ่3-58 โครงสร้างประชากรของกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2559 

 
 4) สถานภาพแรงงานและอัตราการว่างงาน 
  สถานภาพแรงงานของกลุ่มจังหวัดในปี พ.ศ.2557-2559 มีแนวโน้มลดลง โดยเฉพาะผู้
อยู่ในก าลังแรงงานท่ีมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี พ.ศ.2559 มีประชากรในวัยแรงงานจ านวน
2,951,086คน ซึ่งแบ่งเป็นประชากรท่ีมีงานท ามากท่ีสุด จ านวน 2,888,446 คน คิดเป็นร้อยละ 
97.88 ของประชากรวัยแรงงาน รองลงมาเป็นประชากรว่างงาน และประชากรท่ีรอฤดูกาล ตามล าดับ 
ส่วนประชากรนอกก าลังแรงงานมีจ านวน 1,675,900 คน เมื่อพิจารณาอัตราการว่างงาน พบว่า ในปี 
พ.ศ.มีอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 0.98 จากปี พ.ศ.2558 ท่ีมีอัตราการว่างงานร้อยละ 0.49 
ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 3-52 สถานภาพแรงงาน และอัตราการว่างงานของกลุ่มจังหวัด 
สถานภาพแรงงาน(คน) 2557 2558 2559 

ผู้อยู่ในก้าลังแรงงาน  3,387,950   3,056,351   2,951,086  
ผู้มีงานท า  3,349,028   3,025,951   2,888,446  
ผู้ว่างงาน  18,845   24,722   42,220  
ผู้ที่รอฤดูกาล  20,076   5,677   20,420  

ผู้ที่นอกก้าลังแรงงาน  1,580,897   1,553,921   1,675,900  
ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป  4,968,847   4,610,272   4,626,985  
อัตราการว่างงาน (ร้อยละ)                   0.51                   0.49                   0.98  
ที่มา: สถิติจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 
 
  เมื่อพิจารณาประชากรวัยแรงงาน พบว่า ทุกจังหวัดในกลุ่มจังหวัดมีจ านวนประชากรวัย
แรงงานเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะประชากรท่ีอยู่ในก าลังแรงงาน พบว่า ในปี พ.ศ.2559 ทุกจังหวัดมีจ านวน
ประชากรท่ีอยู่ในก าลังแรงงานลดลง แต่กลับไปเพิ่มในส่วนของประชากรท่ีอยู่นอกก าลังแรงงาน
เพิ่มขึ้นในทุกจังหวัด เมื่อพิจารณาประชากรท่ีอยู่ในวัยแรงงาน พบว่า ในปี พ.ศ.2558-2559 มีจ านวน
ประชากรท่ีมีงานท าลดลงในทุกจังหวัด แต่กลับมีจ านวนประชากรว่างและประชากรท่ีรอฤดูกาล
เพิ่มขึ้น จึงส่งผลให้อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นในทุกจังหวัด ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 3-53 สถานภาพแรงงาน และอัตราการว่างงานของแต่ละจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 

สภาพแรงงาน 
(คน) 

นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย ์ สุรินทร์ 
2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 

ผู้อยู่ในก้าลัง
แรงงาน 

1,410,249  1,349,536  521,134  505,790  592,022  581,483  532,946  514,277  

ผู้มีงานท า 1,389,717  1,315,216  519,733  496,795  584,125  573,503  532,376  502,933  
ผู้ว่างงาน 20,349  33,061  766  1,258  3,037  3,516  570  4,385  
ผู้ที่รอฤดูกาล 183  1,260  635  7,737  4,859  4,464  -    6,959  

ผู้ที่นอกก้าลัง
แรงงาน 

617,396  686,280  248,502  264,506  367,883  382,336  320,140  342,778  

ประชากรอายุ 15 
ปีขึ้นไป 

2,027,645  2,035,816  769,636  770,296  959,905  963,818  853,086  857,055  

อัตราการว่างงาน 
(ร้อยละ)  

1.44  2.45  0.10  0.20  0.30  0.40  0.10  0.85  

ท่ีมา: สถิติจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 

 
 5) อัตราการพึ่งพิง  
  อัตราการพึ่งพิงของกลุ่มจังหวัดในปี พ.ศ.2559 อยู่ท่ีร้อยละ 47.31 ซึ่งมีอัตราท่ีน้อยกว่า
อัตราการพึ่งพิงของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอัตราการพึ่งพิงของประเทศ เมื่อพิจารณาแต่ละ
จังหวัดในกลุ่มจังหวัด พบว่า จังหวัดนครราชสีมามีอัตราการพึ่งพิงน้อยกว่าท่ีสุดอยู่ท่ีร้อยละ 46.89 
รองลงมาเป็นจังหวัดชัยภูมิ สุรินทร์ และบุรีรัมย์ ตามล าดับ 
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                                     ภาพที่ 3-59 อัตราการพ่ึงพิง 
 

ตารางที่ 3-54 อัตราการพ่ึงพิง1ของกลุ่มจังหวัด (ร้อยละ) 
จังหวัด 2556 2557 2558 2559 เฉลี่ย 

นครราชสีมา             45.83              46.25  46.71  46.89  46.42 
ชัยภูมิ             47.78              46.35  46.87  47.49  47.12 
บุรีรัมย์             47.36              47.51  47.67  47.63  47.55 
สุรินทร ์             47.40              47.57  47.61  47.60  47.54 
กลุ่มจังหวัด  46.74   46.83   47.15   47.31  47.01 
ภาค ตอ.น. 46.41 46.65 46.94 47.34 46.83 
ประเทศ 47.64 48.23 49.18 49.18 48.56 
ที่มา: สถิติจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 
1อัตราการพึ่งพิง ค านวณจาก (วัยเด็ก (อายุน้อยกว่า 15 ปี) + วัยสูงอายุ (60 ปีข้ึนไป))/วัยแรงงาน (อายุ 15-59 ปี)  
 
 6) อัตราวัยแรงงาน (อายุ 15-59 ปี) ต่อผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) หนึ่งคน 
  ในปี พ.ศ.2559 กลุ่มจังหวัดมีคนวัยแรงงาน 4.80 คนต่อผู้สูงอายุ 1 คน ซึ่งมีอัตราท่ีสูง
กว่าอัตราวัยแรงงานต่อผู้สูงอายุหนึ่งคนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศ ซึ่งอัตราส่วนของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ท่ี 4.72 และอัตราส่วนของประเทศอยู่ท่ี 4.41 เมื่อพิจารณาแต่ละจังหวัด
ในกลุ่มจังหวัด พบว่า จังหวัดบุรีรัมย์มีอัตราวัยแรงงานต่อผู้สูงอายุมากท่ีสุด อยู่ท่ี 5.06 คือ วัยแรงงาน
ในจังหวัดบุรีรัมย์ 5.06 คนต่อผู้สูงอายุ 1 คน รองลงมาเป็นจังหวัดสุรินทร์ นครราชสีมา และชัยภูมิ 
ตามล าดับ  rIS
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                                     ภาพที่ 3-60 อัตราวัยแรงงานต่อผู้สูงอายุ 1 คน 
 
ตารางที่ 3-55 อัตราวัยแรงงานต่อผู้สูงอายุ 1 คน (คน) 

จังหวัด 2556 2557 2558 2559 เฉลี่ย 
นครราชสีมา          5.24           5.06           4.85           4.72           4.97  
ชัยภูมิ          5.05           4.89           4.69           4.51           4.79  
บุรีรัมย์          5.57           5.38           5.19           5.06           5.30  
สุรินทร ์          5.39           5.21           5.06           4.94           5.15  
กลุ่มจังหวัด          5.34           5.13           4.94           4.80           5.05  
ภาค ตอ.น.          5.26           5.09           4.89           4.72           4.99  
ประเทศ          4.94           4.74           4.41           4.41           4.62  
ที่มา: สถิติจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 
 
 7) รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน รายจ่ายเฉลี่ยต่อครัวเรือน และหนี้สนิเฉลี่ยต่อครัวเรือน 
 ในปี พ.ศ.2558 มีรายได้เฉล่ียต่อครัวเรือนของกลุ่มจังหวัด 22,250 บาท ซึ่งพบว่าผู้
ด าเนินธุรกิจของตนเองท่ีไม่ใช่เกษตรมีรายได้เฉล่ียมากท่ีสุด อยู่ท่ี 31,299 บาท รองลงมาเป็นผู้ถือ
ครองท าการเกษตรลูกจ้าง และผู้ไม่ได้ปฏิบัติงานเชิงเศรษฐกิจ ตามล าดับ เมื่อพิจารณาค่าใช้จ่ายเฉล่ีย
ต่อครัวเรือนของกลุ่มจังหวัดอยู่ท่ี 17,400 บาท ซึ่งพบว่า ผู้ด าเนินธุรกิจของตนเองท่ีไม่ใช่การเกษตรมี
ค่าใช้จ่ายเฉล่ียมากท่ีสุด อยู่ท่ี 21,524 บาท รองลงมาเป็นลูกจ้าง ผู้ถือครองท าการเกษตร และผู้ไม่ได้
ปฏิบัติงานเชิงเศรษฐกิจ ตามล าดับ เมื่อพิจารณาหนี้ สินเฉล่ียต่อครัวเรือนของกลุ่มจังหวัดอยู่ ท่ี 
234,455 บาท ซึ่งพบว่า ผู้ด าเนินธุรกิจของตนเองท่ีไม่ใช่การเกษตรมีหนี้สินเฉล่ียต่อครัวเรือนมาก
ท่ีสุด อยู่ท่ี 325,242 บาท รองลงมาเป็นลูกจ้าง ผู้ถือครองท าการเกษตร และผู้ไม่ได้ปฏิบัติงานเชิง
เศรษฐกิจ ตามล าดับ 
 เมื่อพิจารณาร้อยละค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อรายได้เฉล่ียของกลุ่มจังหวัดอยู่ท่ีร้อยละ 79.38 ซึ่ง
พบว่า ผู้ไม่ได้ปฏิบัติงานเชิงเศรษฐกิจมีร้อยละค่าใช้จ่ายเฉล่ียนต่อรายได้เฉล่ียมากท่ีสุดอยู่ท่ีร้อยละ 
94.78 รองลงมาเป็นลูกจ้าง ผู้ด าเนินธุรกิจของตนเองท่ีไม่ใช่การเกษตร และผู้ถือครองท าการเกษตร 
ตามล าดับ ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 3-56 รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน รายจ่ายเฉลี่ยต่อครัวเรือน และหน้ีสินเฉลี่ยต่อครัวเรือนของกลุ่มจังหวัดใน
ปี พ.ศ.2558 

รายการ 
รายได้เฉลี่ยต่อ

ครัวเรือนตอ่เดือน 
(บาท) 

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อ
ครัวเรือนตอ่เดือน 

(บาท) 

หนี้สินเฉลี่ยต่อ
ครัวเรือน (บาท) 

ร้อยละของค่าใช้จ่าย
ต่อรายได ้

ครัวเรือนทั้งสิ้น 22,250  17,400         234,455  79.38  
ผู้ถือครองท าการเกษตร 24,686  16,419         233,145  70.51  
ผู้ด าเนินธุรกิจของตนเอง
ที่ไม่ใช่การเกษตร 

31,299  21,524         325,242  74.61  

ลูกจ้าง 23,682  17,735         261,827  80.36  
ผู้ไม่ได้ปฏิบัติงานเชิง
เศรษฐกิจ 

15,487  14,464         196,907  94.78  

ที่มา: สถิติจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 
 
 7.1) รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อเดือน 
  เมื่อพิจารณารายได้เฉล่ียต่อครัวเรือนต่อเดือนของกลุ่มจังหวัดพบว่า มีรายได้เฉล่ียท่ี
มากกว่ารายได้เฉล่ียของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจังหวัดท่ีมีรายได้เฉล่ียมากกว่ารายได้เฉล่ียของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดชัยภูมิ ส่วนจังหวัดสุรินทร์ และบุรีรัมย์ 
มีรายได้เฉล่ียท่ีต่ ากว่ารายได้เฉล่ียของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
ตารางที่ 3-57 รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อเดือน และอัตราการเปลี่ยนแปลงของรายได้เฉลี่ยของกลุ่มจังหวัด 

จังหวัด 
รายได้เฉลี่ยครัวเรอืนต่อเดือน (บาท/ครัวเรือน) 

2552 2554 2556 2558 
นครราชสีมา        19,158         19,399         22,479         26,376  
ชัยภูมิ        12,380         15,794         18,641         23,830  
บุรีรัมย์        13,734         17,316         15,624         18,480  
สุรินทร ์        11,310         18,287         21,351         20,315  
กลุ่มจังหวัด        14,146         17,699         19,524         22,250  
ภาค ตอ.น.        15,358         18,217         19,181         21,094  
ประเทศ        20,904         23,236         25,194         26,915  
อัตราการเปลี่ยนแปลงของรายได้เฉลี่ย 18.00          25.12           10.31           13.97  
ที่มา: สถิติจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 
 

  รายได้เฉล่ียต่อครัวเรือนต่อเดือนของกลุ่มจังหวัด จ าแนกตามประเภทอาชีพ พบว่า 
ผู้ด าเนินธุรกิจของตนเองท่ีไม่ใช่การเกษตรมีรายได้มากท่ีสุด รองลงมาเป็นผู้ถือครองท าการเกษตร
ลูกจ้าง และผู้ไม่ได้ปฏิบัติงานเชิงเศรษฐกิจ ตามล าดับ 
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ตารางที่ 3-58 รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อเดือนของกลุ่มจังหวัด จ าแนกตามประเภทอาชีพ 
รายการ นครราชสีมา ชัยภูม ิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ กลุ่มจังหวัด 

ครัวเรือนทั้งสิ้น 26,376  23,830  18,480  20,315       22,250  
ผู้ถือครองท าการเกษตร 28,937  28,688  20,012  21,108       24,686  
ผู้ด าเนินธุรกิจของตนเองที่ไม่ใช่
การเกษตร 

32,094  46,885  24,420  21,797       31,299  

ลูกจ้าง 27,120  22,903  21,399  23,305       23,682  
ผู้ไม่ได้ปฏิบัติงานเชิงเศรษฐกจิ 20,180  15,072  11,464  15,232       15,487  
ที่มา: สถิติจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 
 
 7.2) ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อเดือน 
  ค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อครัวเรือนต่อเดือนของกลุ่มจังหวัดมีค่าใช้จ่ายเฉล่ียมากกว่า
ค่าใช้จ่ายเฉล่ียของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่ต่ ากว่าค่าใช้จ่ายเฉล่ียของประเทศ ซึ่งพบว่า จังหวัด
ชัยภูมิและบุรีรัมย์มีค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่ ากว่าค่าใช้จ่ายเฉล่ียของกลุ่มจังหวัด ส่วนจังหวัดนครราชสีมาและ
สุรินทร์มีค่าใช้จ่ายเฉล่ียสูงกว่าค่าใช้จ่ายเฉล่ียของกลุ่มจังหวัด ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 3-59 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อเดือนของกลุ่มจังหวัด จ าแนกตามประเภทอาชีพ 

จังหวัด 
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครัวเรอืนต่อเดือนของกลุ่มจังหวัด (บาท/ครัวเรือน) 

2554 2555 2556 2557 2558 
นครราชสีมา    14,251        15,397        15,618         17,771       18,645  
ชัยภูมิ    12,145        16,090        15,022         17,163       16,332  
บุรีรัมย์    13,629        12,939        14,343         13,952       16,087  
สุรินทร ์     14,401        14,746        18,584         17,069       18,537  
กลุ่มจังหวัด     13,607        14,793        15,892         16,489       17,400  
ภาค ตอ.น. 14,375  14,277  15,092         16,284     17,032  
ประเทศ    17,403     18,766     19,061         20,892      21,157  
ที่มา: สถิติจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 

 
ค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อครัวเรือนของกลุ่มจังหวัด จ าแนกตามประเภทอาชีพ พบว่า          

ผู้ด าเนินธุรกิจของตนเองท่ีไม่ใช่การเกษตรมีค่าใช้จ่ายเฉล่ียมากท่ีสุด อยู่ท่ี 21,524 บาท รองลงมาเป็น
ลูกจ้าง ผู้ถือครองท าการเกษตร และผู้ไม่ได้ปฏิบัติงานเชิงเศรษฐกิจ ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 3-60 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อเดือนของกลุ่มจังหวัด 

รายการ นครราชสีมา ชัยภูม ิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ กลุ่มจังหวัด 
ครัวเรือนทั้งสิ้น 18,645  16,332  16,087  18,537       17,400  
ผู้ถือครองท าการเกษตร 14,623  16,859  17,509  16,683       16,419  
ผู้ด าเนินธุรกิจของตนเองที่ไม่ใช่การเกษตร 24,224  20,479  21,536  19,858       21,524  
ลูกจ้าง 17,613  17,493  16,637  19,197       17,735  
ผู้ไม่ได้ปฏิบัติงานเชิงเศรษฐกจิ 16,883  13,232  11,836  15,904       14,464  
ที่มา: สถิติจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 
 

rIS
NED KKU



 โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพฒันากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579)  

3-67 

 7.3) หนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อป ี
  หนี้สินเฉล่ียต่อครัวเรือนต่อปีของกลุ่มจังหวัดมีหนี้สินเฉล่ียต่อครัวเรือนต่อปีสูงกว่า 
หนี้สินเฉล่ียต่อครัวเรือนต่อปีของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและหนี้สินเฉล่ียต่อครัวเรือนต่อปีของ
ประเทศ ซึ่งพบว่า จังหวัดสุรินทร์มีหนี้ สินเฉล่ียต่อครัวเรือนต่อปีมากท่ีสุด รองมาเป็นจังหวัด
นครราชสีมา บุรีรัมย์ และชัยภูมิ ตามล าดับ ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 3-61 หน้ีสินเฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อปขีองกลุ่มจังหวัด 

จังหวัด 
หน้ีสินเฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อปี (บาท/ครัวเรือน) 

2552 2554 2556 2558 
นครราชสีมา      134,654       116,108       170,703       245,760  
ชัยภูมิ      130,092       105,134       164,135       155,902  
บุรีรัมย์      117,943       161,895       117,814       159,766  
สุรินทร ์      118,378       196,381       187,498       264,348  
กลุ่มจังหวัด      125,267       144,880       160,038       206,444  
ภาค ตอ.น.      118,308       137,663       146,307       160,675  
ประเทศ      134,699       134,900       163,087       156,770  
สัดส่วนหน้ีสินต่อรายได้(ร้อยละ)  885.56 818.57 819.71 927.83 
ที่มา: สถิติจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 
 

หนี้สินเฉล่ียต่อครัวเรือนของกลุ่มจังหวัดอยู่ท่ี 234,455 บาท ซึ่งพบว่า ผู้ด าเนิน
ธุรกิจของตนเองท่ีไม่ใช่การเกษตรมีหนี้สินเฉล่ียต่อครัวเรือนมากท่ีสุด รองลงมาเป็นลูกจ้าง ผู้ถือครอง
ท าการเกษตร และผู้ไม่ได้ปฏิบัติงานเชิงเศรษฐกิจ ตามล าดับ ดังตารางต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 3-62 หน้ีสินเฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อปีของกลุ่มจังหวัด  

รายการ นครราชสีมา ชัยภูม ิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ กลุ่มจังหวัด 
ครัวเรือนทั้งสิ้น 375,803  155,902  159,766  246,348    234,455  
ผู้ถือครองท าการเกษตร 302,910  263,630  143,156  222,886    233,145  
ผู้ด าเนินธุรกิจของตนเองที่ไม่ใช่การเกษตร 720,139  297,186  258,325  25,320    325,242  
ลูกจ้าง 237,333  174,105  333,224  302,647    261,827  
ผู้ไม่ได้ปฏิบัติงานเชิงเศรษฐกจิ 441,203  91,059  87,351  168,013    196,907  
ที่มา: สถิติจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 
 
 7.4) ร้อยละค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยของกลุ่มจังหวัด 

ร้อยละค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อรายได้เฉล่ียของกลุ่มจังหวัดซึ่งพบว่า ผู้ไม่ได้ปฏิบัติงานเชิง
เศรษฐกิจมีร้อยละค่าใช้จ่ายเฉล่ียนต่อรายได้เฉล่ียมากท่ีสุดรองลงมาเป็นลูกจ้าง ผู้ด าเนินธุรกิจของ
ตนเองท่ีไม่ใช่การเกษตร และผู้ถือครองท าการเกษตร ตามล าดับ ดังตารางต่อไปนี้ 

 
 
 
 

rIS
NED KKU



 โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพฒันากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579)  

3-68 

ตารางที่ 3-63 ร้อยละของค่าใช้จ่ายต่อรายได้ของกลุ่มจังหวัด 
รายการ นครราชสีมา ชัยภูม ิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ กลุ่มจังหวัด 

ครัวเรือนทั้งสิ้น 70.69  68.54  87.05  91.25         79.38  
ผู้ถือครองท าการเกษตร 50.54  61.89  88.88  80.75         70.51  
ผู้ด าเนินธุรกิจของตนเองที่ไม่ใช่การเกษตร 75.48  43.68  88.19  91.10         74.61  
ลูกจ้าง 64.94  88.27  83.14  85.07         80.36  
ผู้ไม่ได้ปฏิบัติงานเชิงเศรษฐกจิ 83.66  87.79  103.24  104.41         94.78  
ที่มา: สถิติจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 
 
 8) จ้านวนคนจน สัดส่วนความยากจน และเส้นความยากจน 
 จ านวนคนจนของกลุ่มจังหวัด พบว่า ในปี พ.ศ.2554-2557 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 
ส่วนในปี พ.ศ.2558 มีการปรับหลักในการค านวณใหม่ ท าให้จ านวนคนจนลดลงจากปี พ.ศ.2557 อยู่
ท่ี 745,000 คน จากปี พ.ศ.2557 มีจ านวน 1,171,000 คน เมื่อพิจารณาแต่ละจังหวัดในปี พ.ศ.2558 
พบว่า จังหวัดบุรีรัมย์มีจ านวนคนจนมากท่ีสุด อยู่ท่ี 293,000 คน รองลงมาเป็นจังหวัดนครราชสีมา 
สุรินทร์ และชัยภูมิ ตามล าดับ ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 3-64 จ านวนคนจนของกลุ่มจังหวัด (พันคน) 

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 2554 2555 2556 2557 2558 
นครราชสีมา 369  403  437  427  289  
ชัยภูมิ 229  157  152  91  54  
บุรีรัมย์ 428  401  320  493  293  
สุรินทร ์ 290  206  121  161  109  
กลุ่มจังหวัด 1,316  1,167  1,030  1,171  745  
ภาค 3,426  3,735  3,271  3,201  1,930  
ประเทศ 8,752  8,402  7,305  7,057  4,847  
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ 
 
 เมื่อพิจารณาสัดส่วนคนจนของกลุ่มจังหวัดในปี พ.ศ.2558 อยู่ท่ี 12.6 ซึ่งมากกว่าสัดส่วน
คนจนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสัดส่วนคนจนของประเทศ เมื่อพิจารณาแต่ละจังหวัดใน    
กลุ่มจังหวัด พบว่า จังหวัดบุรีรัมย์มีสัดส่วนคนจนมากท่ีสุด อยู่ ท่ี  23.3 รองลงมาเป็นจังหวัด
นครราชสีมา สุรินทร์ และชัยภูมิ ตามล าดับ rIS
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ภาพที ่3-61 สัดส่วนคนจนของกลุ่มจังหวัด 

 
 เมื่อพิจารณาเส้นความยากจนของกลุ่มจังหวัดในปี พ.ศ.2555-2558 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปี พ.ศ.2557 และเริ่มลดลงในปี พ.ศ.2558 ดังภาพต่อไปนี้ 
 

 
ภาพที ่3-62 เส้นความยากจน (Poverty line) ของกลุ่มจังหวัด  
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ตารางที่ 3-65 สัดส่วนคนจน จ านวนคนจน และจ านวนประชากรของกลุ่มจังหวัด 

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
สัดส่วนคนจน (ร้อยละ) จ้านวนคนจน (พันคน) จ้านวนประชากร (พันคน) 

2557 2558 2557 2558 2557 2558 
นครราชสีมา 17.1  11.6  427  289  2,504  2,500  
ชัยภูมิ 9.5  5.7  91  54  959  957  
บุรีรัมย์ 39.3  23.4  493  293  1,259  1,255  
สุรินทร ์ 14.4  9.8  161  109  1,115  1,113  
กลุ่มจังหวัด 20.1  12.6  1,171  745  5,837  5,824  
ภาค 17.1  10.3  3,201  1,930  18,779  18,728  
ประเทศ 10.5  7.2  7,057  4,847  67,003  67,236  
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ 

 
3.9.2 ข้อมูลด้านสาธารณสุข 

  สถานพยาบาลของกลุ่มจังหวัดในปี พ.ศ.2558 มีจ านวน 2,485 แห่ง พบว่า ส่วน
ใหญ่เป็นคลินิกมากท่ีสุด รองลงมาเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล โรงพยาบาลรัฐบาล และ
โรงพยาบาลเอกชน ตามล าดับ ดังภาพต่อไปนี้ 
 

 
ภาพที ่3-63 สถานพยาบาล จ าแนกตามประเภทสถานพยาบาล 

 
  เมื่อพิจารณาสถาพยาบาลในกลุ่มจังหวัดในปี พ.ศ.2558 พบว่า จังหวัดนครราชสีมามี
จ านวนสถานพยาบาลมากท่ีสุด จ านวน 1,032 แห่ง รองลงมาเป็นจังหวัดบุรีรัมย์ ชัยภูมิ และสุรินทร์ 
ตามล าดับ ดังภาพต่อไปนี้ 
 rIS
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ภาพที ่3-64 สถานพยาบาล จ าแนกตามจังหวัด 

 

  เมื่อพิจารณาจ านวนแพทย์ในกลุ่มจังหวัดในปี พ.ศ.2558 มีจ านวน 1,542 คน พบว่า 
จังหวัดนครราชสีมามีจ านวนแพทย์มากท่ีสุด จ านวน 785 คน รองลงมาเป็นจังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ 
และชัยภูมิ ตามล าดับ ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 3-66 จ านวนแพทย์ของกลุ่มจังหวัด (คน) 

จังหวัด 2555 2556 2557 2558 
นครราชสีมา 708  914  908  785  
ชัยภูมิ 123  160  152  159  
บุรีรัมย์ 263  274  300  325  
สุรินทร ์ 118  236  240  273  
กลุ่มจังหวัด 1,212  1,584  1,600  1,542  
ที่มา: สถิติจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 
 
 เมื่อพิจารณาจ านวนผู้ป่วยในกลุ่มจังหวัดในปี พ.ศ.2558 มีจ านวน 11,983,092 คน พบว่า 
จังหวัดสุรินทร์มีจ านวนผู้ป่วยมากท่ีสุด จ านวน 5,486,546 คน รองลงมาเป็นจังหวัดนครราชสีมา 
บุรีรัมย์ และชัยภูมิ ตามล าดับ ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 3-67 จ านวนผู้ป่วยของกลุ่มจังหวัด (คน) 

จังหวัด 2555 2556 2557 2558 
นครราชสีมา           2,117,533            2,816,051            2,199,126               4,616,174  
ชัยภูมิ              553,892               569,769               631,920                  625,057  
บุรีรัมย์           1,013,650            1,036,675            1,145,995               1,255,315  
สุรินทร ์              175,582  99,625               151,313               5,486,546  
กลุ่มจังหวัด           3,860,657            4,522,120            4,128,354             11,983,092  
ที่มา: สถิติจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 
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 เมื่อพิจารณาจ านวนเตียงผู้ป่วยในกลุ่มจังหวัดในปี พ.ศ.2558 มีจ านวน 9,787 เตียง พบว่า 
จังหวัดนครราชสีมามีจ านวนเตียงผู้ป่วยมากท่ีสุด จ านวน 4,604 คน รองลงมาเป็นจังหวัดสุรินทร์ 
บุรีรัมย์ และชัยภูมิ ตามล าดับ ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 3-68 จ านวนเตียงผู้ป่วยของกลุ่มจังหวัด (เตียง) 

จังหวัด 2555 2556 2557 2558 
นครราชสีมา 4,435  4,909  4,274  4,604  
ชัยภูมิ 1,271  1,364  1,274  1,294  
บุรีรัมย์ 1,834  1,735  1,780  1,824  
สุรินทร ์ 1,987  1,987  2,065  2,065  
กลุ่มจังหวัด 9,527  9,995  9,393  9,787  
ที่มา: สถิติจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 
 
 เมื่อเปรียบเทียบสถานพยาบาล แพทย์ เตียงผู้ป่วย และผู้ป่วยของกลุ่มจังหวัด  พบว่า 
จ านวนแพทย์ 1,542 คน ซึ่งมีจ านวนน้อยกว่าสถาพยาบาลของกลุ่มจังหวัดท่ีมีอยู่ 2,485 คน ดัง
ตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 3-69 เปรียบเทียบสถานพยาบาล แพทย์ เตียงผู้ป่วย และผู้ป่วยของกลุ่มจังหวัด  

จังหวัด 
สถานพยาบาล (แห่ง) แพทย ์(คน) เตียง ผู้ป่วย (คน) 
2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 

นครราชสีมา       949     1,032        908  785     4,274     4,604      2,199,126  4,616,174  
ชัยภูมิ       468        477        152  159     1,274     1,294         631,920  625,057  
บุรีรัมย์       532        559        300  325     1,780     1,824      1,145,995  1,255,315  
สุรินทร์       409        417        240  273     2,065     2,065         151,313  5,486,546  
กลุ่มจังหวัด    2,358     2,485     1,600  1,542     9,393     9,787      4,128,354  11,983,092  
ท่ีมา: สถิติจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 

 

 
                                    ภาพที่ 3-65 จ านวนประชากรต่อแพทย์ 1 คน ของกลุ่มจังหวัด 
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  เมื่อพิจารณาจ านวนประชากรต่อแพทย์ 1 คนของกลุ่มจังหวัด พบว่า แพทย์ 1 คนต้อง
ดูแลประชากรจ านวน 4,375 คน เมื่อพิจารณาจังหวัดในกลุ่มจังหวัด พบว่า จังหวัดชัยภูมิแพทย์ 1 คน 
ต้องดูแลประชากรมากท่ีสุด จ านวน 7,159 คน รองลงมาเป็นจังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ และ
นครราชสีมา ตามล าดับ  
 
ตารางที่ 3-70 จ านวนประชากรต่อแพทย์ 1 คนของกลุ่มจังหวัด 

จังหวัด 
ประชากร (พันคน) แพทย์ (คน) 

จ้านวนประชากร 
ต่อแพทย์ 1 คน (คน) 

2556 2557 2558 2556 2557 2558 2556 2557 2558 
นครราชสีมา 2,610  2,621 2,629 914  908  785  2,856  2,886  3,349  
ชัยภูมิ 1,136 1,137  1,138  160  152  159  7,098  7,481  7,159  
บุรีรัมย์ 1,573  1,579  1,585 274  300  325  5,742  5,273  4,876  
สุรินทร ์ 1,388  1,392 1,395  236  240  273  5,882  5,798  5,110  
กลุ่มจังหวัด 6,708 6,728  6,747 1,584  1,600  1,542  4,235  4,207  4,375  
ประเทศ 

      
2,399 2,125 2,035 

ที่มา:สถิติจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 
 

3.9.3 ข้อมูลด้านการศึกษา 
  ในปี พ.ศ.2558 กลุ่มจังหวัดมีจ านวนโรงเรียน 4,073 แห่งซึ่งจังหวัดนครราชสีมา
มากท่ีสุด รองลงมาเป็นจังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ และชัยภูมิ ตามล าดับ เมื่อพิจารณาจ านวนครูของกลุ่ม
จังหวัดมีจ านวน 51,899 คน ซึ่งจังหวัดนครราชสีมามากท่ีสุด รองลงมาเป็นจังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ 
และชัยภูมิ ตามล าดับ เมื่อพิจารณาจ านวนนักเรียนของกลุ่มจังหวัดมีจ านวน 951,244 คน ซึ่งจังหวัด
นครราชสีมามากท่ีสุด รองลงมาเป็นจังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ และชัยภูมิ ตามล าดับ และเมื่อพิจารณา
อัตราส่วนนักเรียนต่อครู พบว่า กลุ่มจังหวัดมีอัตราส่วนร้อยละ 19 ซึ่งเท่ากับจังหวัดนครราชสีมา 
สุรินทร์ และชัยภูมิ ส่วนจังหวัดบุรีรัมย์มีอัตราส่วนนักเรียนต่อครูมากกว่าอัตราส่วนของกลุ่มจังหวัดอยู่
ท่ีร้อยละ 21 ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 3-71 จ านวนโรงเรียน จ านวนคร ูจ านวนนักเรียน และอัตราส่วนนักเรียนต่อครูของกลุ่มจังหวัด 

จังหวดั 
จ้านวนโรงเรียน (แห่ง) จ้านวนครู (คน) จ้านวนนักเรียน (คน) 

อัตราส่วนนักเรียนต่อครู 
(ร้อยละ) 

2556 2557 2558 2556 2557 2558 2556 2557 2558 2556 2557 2558 
นครราช 
สีมา 

1,646  1,476  1,475  16,870  17,040  19,055  364,162  356,433  351,536  18  17  19  

ชัยภูมิ 785  781  793  8,093  8,129  7,886  158,938  133,006  146,351  20  18  19  
บุรีรัมย์ 954  951  942  14,914  14,297 13,680  250,139  215,049  238,546  22  21  21  
สุรินทร ์ 863  865  863  11,537  11,165  11,278  223,316  219,063 214,811  19  19  19  
กลุ่ม
จังหวดั 

4,248  4,073  4,073  51,414  36,334  51,899  996,555  704,488  951,244  20  19  19  

ที่มา: สถิติจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 

 
 ในปี พ.ศ.2558 กลุ่มจังหวัดมีจ านวนอาชีวศึกษา 50 แห่ง ซึ่งจังหวัดนครราชสีมามีจ านวน
มากท่ีสุด รองลงมาเป็นจังหวัดชัยภูมิ สุรินทร์ และบุรีรัมย์ เมื่อพิจารณาจ านวนอาจารย์ของกลุ่ม
จังหวัดมีจ านวน 1,253 คน ซึ่งจังหวัดสุรินทร์มากท่ีสุด รองลงมาเป็นจังหวัดนครราชสีมา และชัยภูมิ 
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ตามล าดับ เมื่อพิจารณาจ านวนนักศึกษาของกลุ่มจังหวัดมีจ านวน 55,315 คน ซึ่งจังหวัดนครราชสีมา
มีจ านวนนักศึกษามากท่ีสุด รองลงมาเป็นจังหวัดสุรินทร์ และชัยภูมิ ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 3-72 จ านวนอาชีวศึกษา จ านวนอาจารย์ และจ านวนนักศึกษาของกลุ่มจังหวัด 

จังหวัด 
จ้านวนอาชีวศึกษา (แห่ง) จ้านวนอาจารย์ (คน) จ้านวนนักศึกษา (คน) 
2556 2557 2558 2556 2557 2558 2556 2557 2558 

นครราชสีมา 12  15  24  491   na.  481  27,411   na.  33,218  
ชัยภูมิ 11  11  11  205  233  282  4,609  5,264  7,071  
บุรีรัมย์ 6  6  6   na.   na.   na.   na.   na.   na.  
สุรินทร์ 9  9  9  484  432  490  13,587  13,061  15,026  
กลุ่มจังหวัด 38  41  50  1,180  665  1,253  45,607  18,325  55,315  
ท่ีมา: สถิติจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 

 
 ในปี พ.ศ.2558 กลุ่มจังหวัดมีจ านวนสถาบันอุดมศึกษา 20 แห่ง ซึ่งจังหวัดนครราชสีมามี
จ านวนมากท่ีสุด รองลงมาเป็นจังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ และชัยภูมิเมื่อพิจารณาจ านวนอาจารย์ของกลุ่ม
จังหวัดมีจ านวน 2,852 คน ซึ่งจังหวัดนครราชสีมามากท่ีสุด รองลงมาเป็นจังหวัดสุรินทร์ และชัยภูมิ 
ตามล าดับ เมื่อพิจารณาจ านวนนักศึกษาของกลุ่มจังหวัดมีจ านวน 81,353 คน ซึ่งจังหวัดนครราชสีมา
มีจ านวนนักศึกษามากท่ีสุด รองลงมาเป็นจังหวัดสุรินทร์ และชัยภูมิ ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 3-73 สถาบันอุดมศึกษาอาจารย์ และนักศึกษาของกลุ่มจังหวัด 

จังหวัด 
จ้านวนสถาบันอุดมศึกษา (แห่ง) จ้านวนอาจารย์ (คน) จ้านวนนักศึกษา (คน) 
2556 2557 2558 2556 2557 2558 2556 2557 2558 

นครราชสีมา 14  13  13  273  na.  1,931  36,708   na.  56,802  
ชัยภูมิ 1  1  1  204  199  263  5,593  6,253  7,247  
บุรีรัมย์ 2  2  2   na.   na.   na.   na.   na.   na.  
สุรินทร์ 4  4  4  652  680  658  7,854  7,832  17,304  
กลุ่มจังหวัด 21  20  20  1,129  879  2,852  50,155  14,085  81,353  
ท่ีมา: สถิติจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 

 
ตารางที่ 3-74 รายชื่อสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาในกลุม่จังหวัด 

จังหวัด สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
สถาบันอุดมศึกษา

เอกชน 
วิทยาเขต

สถาบันอุดมศึกษา 
นครราชสีมา 1.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

2.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
3.มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 
4.มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 
5.วิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมา 
6.วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ 
7.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
8. มหาวิทยาลัยมหาจุฬา ลงกรณ์ราช
วิทยาลัย 
 
 
 

1.มหาวิทยาลัย
วงษ์ชวลิตกุล 
2.วิทยาลัย
นครราชสีมา 
 

1. สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) 
2. มหาวิทยาลัย
รามค าแหงสาขา 
วิทยบริการเฉลิมพระ
เกียรติจังหวัดนครราชสีมา rIS
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ตารางที่ 3-74 รายชื่อสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาในกลุม่จังหวัด 

จังหวัด สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
สถาบันอุดมศึกษา

เอกชน 
วิทยาเขต

สถาบันอุดมศึกษา 
ชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูม ิ   
บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระ
เกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ 

สุรินทร ์ 1.มหาวิทยาลัยราชภัฎสรุินทร์ 
2.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วิทยาเขตสุรินทร์ 

 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระ
เกียรติจังหวัดสุรินทร์ 

ที่มา: ข้อมูลจากส านักงานจังหวัดในกลุ่มจังหวัด และเว็บไซต์สารานุกรมเสรี 
 
3.10 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

3.10.1 ด้านทรัพยากรป่าไม้ 
ในปี พ.ศ. 2557 กลุ่มจังหวัดมีเนื้อท่ีป่า 5,234,593 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 16.19 ของเนื้อท่ี

ท้ังกลุ่มจังหวัด โดยจังหวัดชัยภูมิมีเนื้อท่ีป่ามากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 29.82 ของเนื้อท่ีจังหวัด และเป็น
ร้อยละ 45.50 ของเนื้อท่ีป่ากลุ่มจังหวัด เมื่อเทียบกับเนื้อท่ีป่าของกลุ่มจังหวัดกับเนื้อท่ีป่าของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือท่ีมีจ านวน 15,748,932 ไร่ กลุ่มจังหวัดมีเนื้อท่ีป่าคิดเป็นร้อยละ 33.23 และเมื่อ
เปรียบเทียบกับเนื้อท่ีป่าของกลุ่มจังหวัดกับเนื้อท่ีป่าท้ังประเทศท่ีมีท้ังส้ิน 102,285,400 ไร่ กลุ่มจังหวัดมี
เนื้อที่ป่าคิดเป็นร้อยละ 5.11 ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 3-75 ข้อมูลเน้ือที่ป่าไม้ของกลุ่มจังหวัด ปี พ.ศ. 2557 

จังหวัด เน้ือที่ (ไร่) เน้ือที่ป่าไม้ (ไร่) 
ร้อยละของ
เน้ือที่ป่าต่อ
เน้ือที่จังหวัด 

ร้อยละของเน้ือที่ป่า
จังหวัดต่อเน้ือที่ป่า
ของกลุ่มจังหวัด 

นครราชสีมา 12,808,728 1,920,525 14.99 36.69 
ชัยภูมิ 7,986,429   2,381,816 29.82 45.50 
บุรีรัมย์ 6,451,178 538,563 8.34 10.28 
สุรินทร ์ 5,077,535 393,689 7.75 7.52 
กลุ่มจังหวัด 32,323,870 5,234,593 16.19 100 
ภาค ตอ.น. 105,533,963 15,748,932 14.92 - 
ประเทศ 320,696,888 102,285,400 31.89 - 
ที่มา: ศูนย์สารสนเทศ ส านักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 
 

3.10.2 ด้านทรัพยากรน้้า 
กลุ่มจังหวัดต้ังอยู่ในเขตพื้นท่ีลุ่มน้ าหลัก 3 ลุ่มน้ า ได้แก่ ลุ่มน้ าชี ลุ่มน้ ามูล และกลุ่มน้ าป่า

สัก มีรายละเอียดดังนี้ 
- ลุ่มน้้าชี : มีพื้นท่ีรับน้ า 49,477 ตารางกิโลเมตร แบ่งออกเป็น 20 ลุ่มน้ าสาขาพื้นท่ี

โครงการท่ีอยู่ในพื้นท่ีลุ่มน้ าชี ได้แก่ พื้นท่ีเกือบท้ังหมดของจังหวัดชัยภูมิและพื้นท่ีบางส่วนของจังหวัด
นครราชสีมา รวมคิดเป็นร้อยละ 25.8 ของพื้นท่ีลุ่มน้ าชีท้ังหมด 
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   - ลุ่มน้้ามูล : มีพื้นท่ีรับน้ า 69,700 ตารางกิโลเมตร แบ่งออกเป็น 31 ลุ่มน้ าสาขาพื้นท่ี
โครงการท่ีอยู่ในพื้นท่ีลุ่มน้ า ได้แก่ พื้นท่ีเกือบท้ังหมดของจังหวัดนครราชสีมา และพื้นท่ีท้ังหมดของ
จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์ รวมคิดเป็นร้อยละ 54.2 ของพื้นท่ีลุ่มน้ ามูลท้ังหมด 

    - ลุ่มน้้าป่าสัก : มีพื้นท่ีรับน้ า 6,292 ตารางกิโลเมตร แบ่งออกเป็น 8 ลุ่มน้ าสาขาพื้นท่ี
โครงการท่ีอยู่ในพื้นท่ีลุ่มน้ ามูล ได้แก่ พื้นท่ีบางส่วนของจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดนครราชสีมา รวมคิด
เป็นร้อยละ 2.4 ของพื้นท่ีท้ังลุ่มน้ าป่าสัก  
 
ตารางที่ 3-76 ข้อมูลปริมาณความจุที่เก็บกักน้ าของอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด 

แหล่งเก็บน้้า ความจุที่เก็บกักน้้า (ลบ.ม.) 
ล าตะคอง 300,000,000 
มูลบน 141,000,000 
ล าแซะ 270,000,000 
ล าพระเพลิง 105,000,000 
ล าปลายมาศ 100,000,000 
ล านางรอง 120,000,000 
เข่ือนจุฬาภรณ์ 188,000,000 
ห้วยกุ่ม 22,000,000 
ล าประทาว 44,000,000 
ล าเชียงไกร (ตอนล่าง) 27,700,000 
บ้านซับกระจาย 4,300,000 
ที่มา: ส านักชลประทานที่ 8 นครราชสีมา 

  
 ในปี พ.ศ.2558 มีจ านวนแหล่งน้ า 2,491 แห่ง ซึ่งลดลงจากปี พ.ศ.2556 ท่ีมีจ านวน 5,866 
แห่ง ส่วนใหญ่เป็นอ่างเก็บน้ าจ านวน 1,342 แห่ง รองลงมาเป็นฝายคอนกรีตจ านวน 680 แห่ง คูและ
คลอง จ านวน 389 แห่ง สระและหนอง จ านวน 77 แห่ง และท านบ จ านวน 3 แห่ง ตามล าดับ ดัง
ตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 3-77 ประเภทแหล่งน้ าในกลุ่มจังหวัด (แห่ง) 

จังหวัด ปี อ่างเก็บน้้า ฝายคอนกรีต ท้านบ สระ หนอง คู คลอง รวม 
นครราชสีมา 2556 587  224  -            3,579  -    4,390  

 
2557 340  217  -    19  -    576  

 
2558 340  217  -    19  -    576  

ชัยภูมิ 2556 194  139  -    59  400  792  

 
2557 191  136  3  58  389  777  

 
2558 226  299  3  58  389  975  

บุรีรัมย์ 2556 179  135  -    -    -    314  

 
2557 173  161  -    -    -    334  

 
2558 173  161  -    -    -    334  

สุรินทร์ 2556 364  3  -    -    -    370  

 
2557 364  3  -    -    -    370  

 
2558 364  3  -    -    -    370  

กลุ่มจังหวัด 2556 1,324  501  -    3,638  400  5,863  
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ตารางท่ี 3-77 ประเภทแหล่งน้ าในกลุ่มจังหวัด (แห่ง) 
จังหวัด ปี อ่างเก็บน้้า ฝายคอนกรีต ท้านบ สระ หนอง คู คลอง รวม 

 
2557 1,068 517  3  77  389  2,054  

 
2558 1,103  680  3  77  389  2,252  

ท่ีมา: สถิติจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 
 
  ในปี พ.ศ.2558 ปริมาณน้ าท่ีเก็บเฉล่ียท้ังปีของประเภทแหล่งน้ าของกลุ่มจังหวัด 
1,044.9ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งส่วนใหญ่เป็นปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ า รองลงมาเป็นประตูระบายน้ า 
และฝายคอนกรีต ตามล าดับ เมื่อพิจารณาปริมาณน้ าในแต่ละจังหวัด พบว่า ในปี พ.ศ.2558 จังหวัด
นครราชสีมามีปริมาณน้ ามากท่ีสุดอยู่ท่ี 492.2ล้านลูกบาศก์เมตร รองลงมาเป็นจังหวัดบุรีรัมย์ ชัยภูมิ 
และสุรินทร์ ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 3-78 ปริมาณน้ าท่ีเก็บเฉลี่ยทั้งปีของประเภทแหล่งน้ าของกลุ่มจังหวัด (ล้านลูกบาศก์เมตร) 

จังหวัด ปี อ่างเก็บน้้า ฝายคอนกรีต ประตูระบายน้้า รวม 
นครราชสีมา 2556         618.5                     -                          -            618.5  
  2557         697.6                     -                          -            697.6  
  2558         492.2                     -                          -            492.2  
ชัยภูมิ 2556         285.0                     -                          -            285.0  
  2557         178.0              136.0                      5.0          319.0  
  2558         162.0                     -                        4.0          166.0  
บุรีรัมย์ 2556         260.4                     -                          -            260.4  
  2557         255.0                     -                          -            255.0  
  2558         240.2                     -                          -            240.2  
สุรินทร ์ 2556         145.1                   1.5                        -            146.6  
  2557         145.1                   1.5                        -            146.6  
  2558         145.1                   1.5                        -            146.6  
กลุ่มจังหวัด 2556      1,309.0                   1.5                        -         1,310.5  
  2557      1,275.7              137.5                      5.0       1,418.2  
  2558      1,039.4                   1.5                      4.0       1,044.9  
ที่มา: ส านักงานชลประทานจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 
 

3.10.3 ทรัพยากรดิน  
ความเหมาะสมของท่ีดินเพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจมีช้ันความเหมาะสมของท่ีดินเพื่อ

การปลูกพืชเศรษฐกิจ 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ ข้าว พืชไร่ และไม้ผลไม้ยืนต้น สรุปได้ว่ามีช้ันความเหมาะสม
ของดินเพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจท้ัง 3 กลุ่มในเกณฑ์เหมาะสมปานกลางถึงเหมาะสมดีมาก ดังนี้ 
(เกณฑ์การประเมินท่ีดินของกรมพัฒนาท่ีดิน และ FAO) ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 3-79 พ้ืนที่ทรัพยากรดินของกลุ่มจังหวัด 
ชั้นความเหมาะสมระดับปานกลาง - ดีมาก พื้นที่ (ไร่) ร้อยละ 

การปลูกข้าว 20,413.49 39.47 
การปลูกพืชไร ่ 11,191.99 21.64 
การปลูกไม้ผล - ไม้ยืนต้น 11,874.68 22.96 

รวมพื้นที ่ 43,480.16 84.07 
ที่มา: สถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 

 
3.10.4 ภัยธรรมชาติของกลุ่มจังหวัด 

จากข้อมูลแผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินกลุ่มจังหวัด (นครราชสีมา 
ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) พ.ศ. 2558 ของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา ได้
จัดท าข้อมูลการเกิดภัยธรรมชาติเป็นเชิงพื้นท่ี ดังนี้ 

สถิติการเกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่มในกลุ่มจังหวัดระหว่างปี พ.ศ. 2555–2557 
พบว่ามีจ านวนการเกิดเพิ่มขึ้นมากในปี พ.ศ. 2556 แต่ลดลงมากในปี พ.ศ. 2557 เมื่อพิจารณาเป็น
รายจังหวัด พบว่าจังหวัดนครราชสีมาเกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่มบ่อยท่ีสุด แต่มีจ านวนครัวเรือนท่ี
ประสบภัยน้อยกว่าเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่น และผู้เสียชีวิตไม่มีหรือน้อยกว่าจังหวัดอื่น คาดการณ์ว่า
เหตุอุทกภัย อาจจะไม่รุนแรงเมื่อเทียบกับจังหวัดชัยภูมิ ถึงแม้จะเกิดภัยน้อยกว่าจังหวัดนครราชสีมา 
แต่จ านวนครัวเรือน และมูลค่าความเสียหายมีมาก ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 3-80 สถิตการเกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่มในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด 

ปี 
พ.ศ. 

จังหวัดที่เกิด
ภัย 

จ้านวน
คร้ังที่
เกิด 

(ครั้ง) 

พื้นที่
ประสบ

ภัย 
(อ้าเภอ) 

จ้านวน
ครัวเรือนที่
ประสบภัย 
(ครัวเรือน) 

เสียชีวิต 
(คน) 

บาดเจ็บ 
(คน) 

มูลค่าความ
เสียหาย 
(บาท) 

2555 นครราชสีมา 29 - 43,860 - - 41,881,450 
ชัยภูมิ 9 12 93,376 9 - 43,100,000 
บุรีรัมย์ 1 2 7,532 5 - 248,500 
สุรินทร์  1 1 2,820 - - 230,000 
กลุ่มจังหวัด 40 15 248,588 14 - 85,459,950 

2556 นครราชสีมา 36 32 91,114 8 1 27,664,950 
ชัยภูมิ 24 16 104,230 2 - 53,546,320 
บุรีรัมย์ 1 22 81,888 - - 2,882,000 
สุรินทร์ 1 17 252,780 17 - 535,670,372 
กลุ่มจังหวัด 62 87 530,012 27 1 619,763,571 

2557 นครราชสีมา 14 9 1,127 - - - 
ชัยภูมิ 3 2 1,252 - - 4,862,000 
บุรีรัมย์ 1 2 1,912 10 - 425,000 
สุรินทร์ - - - - - - 
กลุ่มจังหวัด 18 13 4,291 10 - 5,287,000 

ที่มา: แผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินกลุ่มจังหวัด (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) พ.ศ. 2558 
        ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา 
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สถิติการเกิดภัยแล้งถล่มในกลุ่มจังหวัดระหว่างปี พ.ศ.2555-2557 พบว่ามีจ านวนการเกิด
เพิ่มขึ้นมากในปี พ.ศ.2556 แต่ลดลงมากในปี พ.ศ.2557 สอดคล้องกับการเกิดอุทกภัยและดินโคลน
ถล่ม จังหวัดนครราชสีมาเกิดภัยแล้งบ่อยท่ีสุด เนื่องจากเป็นจังหวัดท่ีมีพื้นท่ีใหญ่และภูมิประเทศ
หลากหลาย และพบว่าจังหวัดชัยภูมิมีครัวเรือนท่ีประสบภัยมากท่ีสุด ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 3-81 สถิติเกิดภัยแล้งในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด 
ปี พ.ศ. จังหวัดที่เกิดภัย จ้านวน

คร้ังที่เกิด 
(ครั้ง) 

พื้นที่
ประสบภัย 
(อ้าเภอ) 

จ้านวนครัวเรือน
ที่ประสบภัย 
(ครัวเรือน) 

พื้นที่เกสร
เสียหาย 

(ไร่) 

มูลค่าความ
เสียหาย 
(บาท) 

2555 นครราชสีมา 32 32 284,968 73,326 6,000 
ชัยภูมิ 1 16 172,714 51,480 12,000,000 
บุรีรัมย์ 1 23 227,745 - - 
สุรินทร์  1 1 3,065 - 3,590,000 
กลุ่มจังหวัด 36 72 688,492 124,806 15,650,000 

2556 นครราชสีมา 52 29 144,341 866,189 170,924,340 
ชัยภูมิ 20 16 458,891 - - 
บุรีรัมย์ 1 23 169,432 - - 
สุรินทร ์ 1 17 252,780 139,727 3,104,600 
กลุ่มจังหวัด 74 85 1,016,444 1,005,916 174,028,940 

2557 นครราชสีมา 25 25 48,548 2,769,288 161,650,960 
ชัยภูมิ 17 16 354,838 - 55,141,300 
บุรีรัมย์ 1 7 64,636 - - 
สุรินทร ์ 1 5 16,413 - 250,000 
กลุ่มจังหวัด 44 53 484,435 2,769,288 217,042,260 

ที่มา: แผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินกลุ่มจังหวัด (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรรีัมย์ สุรินทร์) พ.ศ. 2558 
        ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา 
 

สถิติการเกิดวาตภัยในพื้นท่ีกลุ่มจังหวัดระหว่างปี พ.ศ. 2555–2557 มีจ านวนการเกิดเพิ่มขึ้น
และลดลงไม่คงท่ี สร้างมูลค่าความเสียหายให้กับกลุ่มจังหวัดเป็นจ านวนมาก การเกิดวาตภัยมีจ านวน
บ่อยครั้งเมื่อเทียบกับการเกิดอุทกภัย ดินโคลนถล่ม และภัยแล้ง โดยเฉพาะในพื้นท่ีจังหวัด
นครราชสีมา จังหวัดสุรินทร์ท่ีความถ่ีในการเกิดบ่อยมาก ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 3-82 สถิติการเกิดวาตภัยในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด  

ปี 
พ.ศ. 

จังหวัดที่เกิด
ภัย 

จ้านวน
คร้ังที่เกิด 

(ครั้ง) 

พื้นที่
ประสบภัย 
(อ้าเภอ) 

จ้านวนครัวเรือน
ที่ประสบภัย 
(ครัวเรือน) 

เสียชีวิต 
(คน) 

บาดเจ็บ 
(คน) 

มูลค่าความ
เสียหาย 
(บาท) 

2555 นครราชสีมา 301 28 372 - - 20,130932, 
ชัยภูมิ 42 26 1,743 - - 2,139,245 
บุรีรัมย์ 92 23 4,772 - - 18,127,508 
สุรินทร์  108 10 2,524 - - 3,370,200 
กลุ่มจังหวัด 543 77 9,411 - - 43,767,445 
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ตารางที่ 3-82 สถิติการเกิดวาตภัยในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด  
ปี 

พ.ศ. 
จังหวัดที่เกิด

ภัย 
จ้านวน

คร้ังที่เกิด 
(ครั้ง) 

พื้นที่
ประสบภัย 
(อ้าเภอ) 

จ้านวนครัวเรือน
ที่ประสบภัย 
(ครัวเรือน) 

เสียชีวิต 
(คน) 

บาดเจ็บ 
(คน) 

มูลค่าความ
เสียหาย 
(บาท) 

2556 นครราชสีมา 20 13 444 - - 584,350 
ชัยภูมิ 64 15 1,176 - - 640,250 
บุรีรัมย์ 70 23 1,978 - - 5,838,621 
สุรินทร ์ 110 27 2,418 - - 3,983,909 
กลุ่มจังหวัด 264 68 6,026 - - 11,047,148 

2557 นครราชสีมา 262 - 3,416 - - 18,630,280 
ชัยภูมิ 26 15 4,255 - - 6,043,654 
บุรีรัมย์ 52 23 2,204 - - 4,159,839 
สุรินทร ์ 117 16 4,175 - - 1,773,000 
กลุ่มจังหวัด 457 54 14,050 - - 30,606,773 

ที่มา: แผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินกลุ่มจังหวัด (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรรีัมย์ สุรินทร์) พ.ศ. 2558 
        ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา 
 

สถิติการเกิดอัคคีภัยในพื้นท่ีกลุ่มจังหวัดระหว่างปี พ.ศ. 2555–2557 มีแนวโน้มจ านวนการ
เกิดลดลง ท าให้พื้นท่ีประสบภัย จ านวนครัวเรือน และมูลค่าความเสียหายลดลงด้วย รวมท้ังจ านวน
ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตก็น้อยลงเช่นกัน เนื่องจากการรณรงค์ด้านความปลอดภัยด้านอัคคีภัย รวมท้ัง
เจ้าหน้าท่ี หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมีการอบรม และซักซ้อมแผนการป้องกัน และแผนการช่วยเหลือด้าน
อัคคีภัยทุกปี ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 3-83 สถิติการเกิดอัคคีภัยในพื้นที่กลุ่มจังหวัด 
ปี พ.ศ. จังหวัดท่ีเกิดภัย จ้านวนครั้ง

ท่ีเกิด 
(ครั้ง) 

พื้นที่ประสบ
ภัย 

(อ้าเภอ) 

จ้านวนครัวเรือนท่ี
ประสบภัย 
(ครัวเรือน) 

เสียชีวิต 
(คน) 

บาดเจ็บ 
(คน) 

มูลค่าความ
เสียหาย 
(บาท) 

2555 นครราชสีมา 119 27 101 2 3 22,839,089 
ชัยภูมิ 38 12 53 - - 3,436,300 
บุรีรัมย์ 42 10 50 - - 20,690,982 
สุรินทร์  65 17 68 3 6 29,287,000 
กลุ่มจังหวัด 264 66 272 5 9 76,253,371 

2556 นครราชสีมา 56 23 41 1 - 3,850,100 
ชัยภูมิ 37 25 89 - - 4,093,000 
บุรีรัมย์ 29 10 50 - - 52,234,646 
สุรินทร์ 43 24 50 - - 1,075,899 
กลุ่มจังหวัด 165 62 230 1 - 61,253,645 

2557 นครราชสีมา 64 24 73 - - 6,745,883 
ชัยภูมิ 3 3 4 - - 250,000 
บุรีรัมย์ 1 1 2 - - 1,011,280 
สุรินทร์ 23 17 45 - - 3,174,264 
กลุ่มจังหวัด 91 45 124 - - 11,181,427 

ท่ีมา: แผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินกลุ่มจังหวัด (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) พ.ศ. 2558 
        ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา 
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3.10.5 สิ่งแวดล้อม 
 1) ขยะมูลฝอย 
 

 
ภาพที ่3-66 สัดส่วนปริมาณขยะมูลฝอยของกลุ่มจังหวัด ปี พ.ศ. 2558 

 
 ในปี พ.ศ.2558 กลุ่มจังหวัดมีปริมาณขยะมูลฝอยจ านวน 6,242 ตันต่อวัน ซึ่งจังหวัด
นครราชสีมามีปริมาณมากท่ีสุด รองลงมาเป็นจังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ และชัยภูมิ ตามล าดับ เมื่อ
พิจารณาเทียบกับปริมาณขยะมูลฝอยของกลุ่มจังหวัด พบว่า กลุ่มจังหวัดมีสัดส่วนร้อยละ 32.38 ดัง
ตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 3-84 ปริมาณขยะมูลฝอยและสัดส่วนเทียบกับภาคของกลุ่มจงัหวัด 

จังหวัด 
 

ปริมาณขยะมูลฝอย (ตันต่อวัน) สัดส่วนเทียบกับภาค (ร้อยละ) 
2555 2556 2557 2558 2556 2557 2558 

นครราชสีมา 1,398  2,692  2,264  2,294  12.94  9.20      10.65  
ชัยภูมิ 562  1,096  1,072  1,087  5.20  3.74        5.04  
บุรีรัมย์ 765  1,575  1,553  1,559  7.08  5.38        7.31  
สุรินทร ์ 615  1,302  1,304  1,302  5.69  4.45        6.14  
กลุ่มจังหวัด 3,340  6,665  6,193  6,242  30.93  22.77      29.14  
ภาค 10,800  29,269  21,254  19,276  100.00  100.00    100.00  
ที่มา: สถิติจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 
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ภาพที ่3-67 สัดส่วนปริมาณขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลของกลุ่มจังหวัด ปี พ.ศ. 2558 

 

 
ภาพที ่3-68 สัดส่วนปริมาณขยะมูลฝอย นอกเขตเทศบาลของกลุ่มจังหวัด ปี พ.ศ. 2558 

 
 ในปี พ.ศ.2558 ปริมาณขยะมูลฝอยของกลุ่มจังหวัด ส่วนใหญ่อยู่นอกเขตเทศบาล
จ านวน 4,123 ตันต่อวัน มากกว่าปริมาณขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลท่ีมีปริมาณ 2,119 ตันต่อวัน เมื่อ
พิจารณาสัดส่วนปริมาณขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล พบว่า จังหวัดนครราชสีมามีสัดส่วนมากท่ีสุด 
ร้อยละ 44 รองลงมาเป็นจังหวัดบุรีรัมย์ ชัยภูมิ และสุรินทร์ ตามล าดับ ส่วนสัดส่วนปริมาณขยะมูล
ฝอยนอกเขตเทศบาล พบว่า จังหวัดนครราชสีมามีสัดส่วนมากท่ีสุด ร้อยละ 33 รองลงมาเป็นจังหวัด
สุรินทร์ บุรีรัมย์ และชัยภูมิ ตามล าดับ  
 
ตารางที่ 3-85 ปริมาณขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลและสัดส่วนเทียบกับภาคของกลุ่มจังหวัด 

จังหวัด 
ปริมาณขยะมูลฝอย (ตันต่อวัน) สัดส่วนเทียบกับภาค 

2555 2556 2557 2558 2556 2557 2558 
นครราชสีมา 678  1,028  931  939  13.04  4.84      11.61  
ชัยภูมิ 222  325  319  328  4.27  1.53        3.98  
บุรีรัมย์ 365  595  620  620  7.02  2.80        7.73  
สุรินทร ์ 145  218  236  232  2.79  1.02        2.94  
กลุ่มจังหวัด 1,410  2,165  2,106  2,119  27.12  10.19      26.27  
ภาค 5,199  21,253  8,018  7,812  100.00  100.00    100.00  
ที่มา: สถิติจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 
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ตารางที่ 3-86 ปริมาณขยะมูลฝอยนอกเขตเทศบาลและสัดส่วนเทียบกับภาคของกลุ่มจังหวัด 

จังหวัด 
ปริมาณขยะมูลฝอย (ตันต่อวัน) สัดส่วนเทียบกับภาค 

2555 2556 2557 2558 2556 2557 2558 
นครราชสีมา 720  1,664  1,333  1,355  12.85  20.76      10.07  
ชัยภูมิ 340  771  753  759  6.07  9.62        5.69  
บุรีรัมย์ 400  980  933  939  7.14  12.23        7.05  
สุรินทร ์ 470  1,085  1,068  1,070  8.39  13.53        8.07  
กลุ่มจังหวัด 1,930  4,500  4,087  4,123  34.46  56.14      30.88  
ภาค 5,601  8,016  13,236  11,464  100.00  100.00    100.00  
ที่มา: สถิติจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 
 

2) คุณภาพน้้าผิวดิน 
กลุ่มจังหวัดมีคุณภาพน้ าผิวดินอยู่ในเกณฑ์ดี เมื่อพิจารณาแยกรายจังหวัดพบว่า จังหวัด

บุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์มีคุณภาพดี ส าหรับจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชัยภูมิมีคุณภาพพอใช้ 
ควรมีมาตรการเฝ้าระวังไม่ให้คุณภาพน้ าลดลงกว่าปัจจุบัน ดังตารางต่อปนี้ 
 
ตารางท่ี 3-87 คุณภาพน้ าผิวดินแยกรายจังหวัด 

ปี พ.ศ. 
เกณฑ์มาตรฐาน WOI 

นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย ์ สุรินทร์ กลุ่มจังหวัด 
2554 69 65 81 81 74 
2555 69 66 81 83 75 
2556 65 68 74 80 72 
2557 67 62 79 81 72 

ท่ีมา: กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        และโครงการวัดระดับการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด กระทรวงมหาดไทย 

 
 3) การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

กลุ่มจังหวัดมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงจากปีพ.ศ.2556 โดยในปี พ.ศ.2556 มีการ
ปล่อยก๊าซฯ ประมาณ 9 ล้าน ตัน คิดเป็นอัตราการปล่อยก๊าซฯ ต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่ม
จังหวัด เท่ากับ 31.46 ตันต่อล้านบาท แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายจังหวัดแล้วพบว่า ช่วงปี พ.ศ. 2553–
2556 จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดชัยภูมิ มีแนวโน้มของการปล่อยก๊าซฯ ลดลง จึงท าให้ภาพรวม
ท้ังกลุ่มจังหวัดมีการปล่อยก๊าซลดลง ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 3-88 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแยกรายจังหวัด 

ปี พ.ศ. 
ปริมาณ (พันตันต่อปี) 

นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ กลุ่มจังหวัด 
2554      7,933       4,389       1,790         869       14,982  
2555      5,307       1,729       1,876       1,376       10,288  
2556      6,620       1,547       1,650       1,109       10,927  
2557      4,618       1,402       1,820       1,124        8,965  

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        และโครงการวัดระดับการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด กระทรวงมหาดไทย 
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ตารางที่ 3-89 สัดส่วนก๊าซเรือนกระจกต่อ GPP แยกรายจังหวัด 

ปี พ.ศ. 
สัดส่วนก๊าซเรือนกระจกต่อ GPP (ตันต่อล้านบาท) 

นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ กลุ่มจังหวัด 
2554 58.21 143.04 41.75 24.16 60.95 
2555 35.97 51.61 41.15 35.83 38.82 
2556 41.75 44.08 34.93 27.10 38.77 
2557 29.14 39.61 37.14 26.71 31.46 

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        และโครงการวัดระดับการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด กระทรวงมหาดไทย 
 

3.10.6 ประปา 
 ในปี พ.ศ.2558 กลุ่มจังหวัดมีผู้ใช้น้ าจ านวน 1,647,008 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นจังหวัด
นครราชสีมามากท่ีสุด รองลงมาเป็นจังหวัดชัยภูมิ สุรินทร์ และบุรีรัมย์ ตามล าดับ เมื่อพิจารณา
ปริมาณน้ าท่ีใช้เฉล่ียของกลุ่มจังหวัด มีจ านวน 1,847,599 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน ซึ่งมีการใช้มาก
ท่ีสุดในจังหวัดนครราชสีมา รองลงมาเป็นจังหวัดชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ตามล าดับ 
 

 
ภาพที ่3-69 จ านวนผู้ใช้น้ าเฉลี่ยของกลุ่มจังหวัด ในปี พ.ศ. 2558 

 

 
ภาพที ่3-70 จ านวนปริมาณน้ าเฉลี่ยของกลุ่มจังหวัดในปี พ.ศ. 2558 
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ตารางท่ี 3-90 สถิติการประปาของกลุ่มจังหวัด 

จังหวัด ปี 
น้้าท่ีผลิตได ้

(ลบ.ม./เดือน) 

ปริมาณน้้าท่ี
จ้าหน่ายแก่ผู้ใช้ 
(ลบ.ม./เดือน) 

ปริมาณน้้าท่ีจ่ายเพื่อ
สาธารณประโยชน์ 

(ลบ.ม./เดือน) 

ปริมาณน้้าท่ี
ใช้ในระบบ 

(ลบ.ม./เดือน) 

จ้านวนผู้ใช้น้้า 
(คน) 

นครราชสีมา 2556 43,025,704  28,289,381  6,668,149  1,709,290  133,723  

 
2557 43,729,000  28,257,961  8,190,061  35,538,939  117,123  

 
2558 41,069,953  30,970,700  8,013,846  219,619  1,487,785  

ชัยภูมิ 2556 23,305,443  17,223,264  5,239,481  908,174  77,956  

 
2557 24,465,769  17,589,447  4,579,379  1,191,570  83,732  

 
2558 23,053,750  18,194,405  2,882,246  1,196,622  86,331  

บุรีรัมย์ 2556 13,982,472  10,578,272  2,208,399  1,018,417  43,364  

 
2557 14,127,897  11,420,478  2,707,439  832,146  43,993  

 
2558 4,871,260  3,577,254  678,272  123,200  25,482  

สุรินทร์ 2556 15,936,226  12,584,003  3,352,223  357,581  44,263  

 
2557 16,918,564  12,263,440  4,445,882  376,816  42,869  

 
2558 16,456,076  13,335,688  3,120,388  308,158  47,410  

กลุ่มจังหวัด 2556 96,249,845  68,674,920  17,468,252  3,993,462  299,306  

 
2557 99,241,230  69,531,326  19,922,761  37,939,471  287,717  

 
2558 85,451,039  66,078,047  14,694,752  1,847,599  1,647,008  

ท่ีมา: สถิติจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 

 
3.10.7 ด้านพลังงาน 

 จากข้อมูลโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบูรณาการภาครัฐและเอกชนในการจัดท า
ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กระทรวงมหาดไทย ท่ีรวบรวมจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย ปี พ.ศ.2558 มีข้อมูลการแหล่งผลิตไฟฟ้า ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 3-91 แหล่งผลิตไฟฟ้าในกลุ่มจังหวัด 

จังหวัด แหล่งผลิตไฟฟา้ 
ความจุ 

(ล้านลูกบาศก์เมตร) 
ปริมาณการผลิต

กระแสไฟฟา้ (กิโลวัตต์) 

นครราชสีมา 
โรงไฟฟ้าพลังงานน้ า 
ล าตะคองแบบสูบกลับ 

N/A 500,000 

ชัยภูมิ เข่ือนจุฬาภรณ์ 188 40,000 
กลุ่มจังหวัด   540,000 
ภาคตอ.น.   1,453,300 
ที่มา: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ.2558 
 
         จากข้อมูลโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบูรณาการภาครัฐและเอกชนในการจัดท ายุทธศาสตร์
เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กระทรวงมหาดไทย ท่ีรวบรวมจากการกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ปี พ.ศ.2558 มีข้อมูลจ านวนไฟฟ้าพลังงานทดแทน 
จังหวัดนครราชสีมา มีโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนมากท่ีสุดในกลุ่มจังหวัดโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์และโซลาร์รูฟทอป ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 3-92 แหล่งผลิตไฟฟ้าในกลุ่มจังหวัด 

จังหวัด 
โรงไฟฟ้า 

ก๊าซชีวภาพ 
โรงไฟฟ้า 
ชีวมวล 

โรงไฟฟ้า
พลังงานลม 

โรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์และ
โซลาร์รูฟทอป 

นครราชสีมา 11 8 2 17 
ชัยภูมิ 2 - 1 7 
บุรีรัมย์ 1 5 - 6 
สุรินทร์ - 2 - 4 
กลุ่มจังหวัด 14 15 3 34 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 29 42 3 87 
ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงานปี พ.ศ.2558 
 
 ในปี พ.ศ.2558 กลุ่มจังหวัดมีผู้ใช้ไฟฟ้าจ านวน 1,841,751 คน ซึ่งจังหวัดนครราชสีมามี
จ านวนผู้ใช้ไฟฟ้ามากท่ีสุด จ านวน 815,203 คน รองลงมาเป็นจังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ และชัยภูมิ 
ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 3-93 จ านวนผู้ใช้ไฟฟ้าของกลุ่มจังหวัด 

จังหวัด 
จ้านวนผู้ใช้ไฟฟ้า (คน) การเปลี่ยนแปลง 

2555 2556 2557 2558 2555/2556 2556/2557 2557/2558 
นครราชสีมา 736,998  765,635  794,271  815,203  3.89  3.74  2.64  
ชัยภูมิ 279,848  292,846  305,844  305,844  4.64  4.44  -    
บุรีรัมย์ 366,078  374,311  379,450  384,589  2.25  1.37  1.35  
สุรินทร์ 314,343  315,163  329,513  336,115  0.26  4.55  2.00  
กลุ่มจังหวัด 1,697,267  1,747,955  1,809,078  1,841,751  2.99  3.50  1.81  
ท่ีมา: สถิติจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 
 

ในปี พ.ศ.2558 กลุ่มจังหวัดมีการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าปริมาณ 10,151ล้านกิโลวัตต์ต่อ
ช่ัวโมง ซึ่งจังหวัดนครราชสีมามีการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้ามากท่ีสุด ปริมาณ 5,393ล้านกิโลวัตต์ต่อ
ช่ัวโมง รองลงมาเป็นจังหวัดสุรินทร์ ชัยภูมิ และบุรีรัมย์ ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 3-94 การจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าของกลุ่มจังหวัด 

จังหวัด 
การจ้าหน่ายกระแสไฟฟ้า (ล้านกิโลวัตต์/ชั่วโมง) การเปลี่ยนแปลง 

2555 2556 2557 2558 2555/2556 2556/2557 2557/2558 
นครราชสีมา 4,733  3,789  4,591  5,393   (19.94) 21.16  17.47  
ชัยภูมิ 586  791  997  1,096  34.99  25.92  10.00  
บุรีรัมย์ 647  373  479  585   (42.39) 28.48  22.17  
สุรินทร ์ 2,734  373  2,993  3,076   (86.36) 702.35  2.80  
กลุ่มจังหวัด 8,701  5,326  9,059  10,151   (38.78) 70.08  12.05  
ที่มา: สถิติจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 
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3.10.8 ด้านปริมาณน้้าฝน 
 ในปี พ.ศ.2558 กลุ่มจังหวัดมีปริมาณฝน 4,539มิลลิเมตร ซึ่งปริมาณฝนท่ีมากท่ีสุดอยู่
ในจังหวัดสุรินทร์ 1,261มิลลิเมตร รองลงมาเป็นจังหวัดบุรีรัมย์ นครราชสีมา และชัยภูมิ ตามล าดับ 
เมื่อพิจารณาจ านวนวันท่ีฝนตกของกลุ่มจังหวัดในปี พ.ศ.2558 มีจ านวนเฉล่ีย 106 วัน ซึ่งพบว่า
จังหวัดสุรินทร์มีจ านวนวัน ท่ีฝนตกมากท่ีสุด จ านวน 125 วัน รองลงมาเป็น จังหวัดบุรีรัมย์ 
นครราชสีมา และชัยภูมิ ตามล าดับ 
 

 
ภาพที ่3-71 ปริมาณฝนของกลุ่มจังหวัด 

 

 
ภาพที ่3-72 จ านวนวันที่ฝนตกของกลุ่มจังหวัด 

 
ตารางที่ 3-95 ปริมาณน้ าฝนของกลุ่มจังหวัด 

จังหวัด 
 

ปริมาณน้้าฝน (มิลลิเมตร) อัตราการเปลี่ยนแปลง 
2556 2557 2558 2556/2557 2557/2558 

นครราชสีมา 109  1,049  1,171  863.88  11.67  
ชัยภูมิ 1,333  805  919   (39.66) 14.28  
บุรีรัมย์ 1,288  1,331  1,187  3.29   (10.76) 
สุรินทร ์ 1,608  1,389  1,261   (13.67)  (9.19) 
กลุ่มจังหวัด 4,339  4,572  4,539  5.39   (0.73) 
ที่มา: สถิติจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 
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ตารางที่ 3-96 จ านวนวันที่ฝนตกของกลุ่มจังหวัด 

จังหวัด 
จ้านวนวันที่ฝนตก อัตราการเปลี่ยนแปลง 

2556 2557 2558 2556/2557 2557/2558 
นครราชสีมา 8  103  96      1,187.50            (6.80) 
ชัยภูมิ 106  90  94          (15.09)            4.44  
บุรีรัมย์ 115  108  107            (6.09)           (0.93) 
สุรินทร ์ 124  123  125            (0.81)            1.63  
กลุ่มจังหวัด 88  106  106           20.11            (0.47) 
ที่มา: สถิติจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 
 

3.10.9 ด้านเทคโนโลยี 
 กลุ่มจังหวัดมีจ านวนประชากรท่ีมีอายุ 6 ปีขึ้นไปจ านวน 5,407,870 คน ซึ่งประชากร
ส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์มือถือมากท่ีสุด รองลงมามีการใช้อินเตอร์เน็ต และใช้คอมพิวเตอร์ ตามล าดับ ดัง
ตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 3-97 จ านวนการใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือของกลุ่มจังหวัดปี พ.ศ. 2556-2558 

รายการ 
จ้านวน (คน) ร้อยละ 

2556 2557 2558 2556 2557 2558 
ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป 6,605,014  5,400,350  5,407,870  100.0  100.0  100.0  
การใช้คอมพิวเตอร ์

ใช ้ 2,026,770  1,766,278  1,635,540  0.31  0.33  0.30  
ไม่ใช ้ 4,578,244  3,634,072  3,772,330  0.69  0.67  0.70  

การใช้อินเทอร์เน็ต 
ใช ้ 1,568,642  1,505,717  1,742,817  0.24  0.28  0.32  
ไม่ใช ้ 5,036,372  3,894,633  3,665,053  0.76  0.72  0.68  

การมีโทรศัพท์มือถือ 
มี 4,465,470  3,768,699  3,888,534  0.68  0.70  0.72  
ไม่มี 2,139,544  1,631,651  1,519,336  0.32  0.30  0.28  

ท่ีมา: สถิติจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 

 
 1) ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ของกลุ่มจังหวัด 
  ในปี พ.ศ.2558 กลุ่มจังหวัดมีผู้ใช้คอมพิวเตอร์จ านวน 1,635,540 คน ซึ่งส่วนใหญ่
อยู่ในจังหวัดนครราชสีมาจ านวน 754,751 คน รองลงมาเป็นจังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ และชัยภูมิ 
ตามล าดับ rIS
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ภาพที ่3-73 จ านวนผู้ใช้คอมพิวเตอร์ของกลุ่มจังหวัด 

 
ตารางที่ 3-98 จ านวนผู้ใช้คอมพิวเตอร์ของกลุ่มจังหวัด 

จังหวัด 
จ้านวนผู้ใช้คอมพิวเตอร ์(คน) อัตราการเปลี่ยนแปลง 

2556 2557 2558 2556/2557 2557/2558 
นครราชสีมา 861,981  815,241  754,751   (5.42)  (7.42) 
ชัยภูมิ 274,826  262,457  245,897   (4.50)  (6.31) 
บุรีรัมย์ 455,589  344,205  319,063   (24.45)  (7.30) 
สุรินทร ์ 434,374  344,375  315,829   (20.72)  (8.29) 
กลุ่มจังหวัด 2,026,770  1,766,278  1,635,540   (12.85)  (7.40) 
ที่มา: สถิติจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 
 
 2) ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตของกลุ่มจังหวัด 
 ในปี พ.ศ.2558 กลุ่มจังหวัดมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจ านวน 1,742,817 คน ซึ่งส่วนใหญ่
อยู่ในจังหวัดนครราชสีมาจ านวน 852,076 คน รองลงมาเป็นจังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์และชัยภูมิ 
ตามล าดับ 
 

 
ภาพที ่3-74 จ านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตของกลุ่มจังหวัด 
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ตารางที่ 3-99 จ านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตของกลุ่มจังหวัด 

จังหวัด 
จ้านวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ต อัตราการเปลี่ยนแปลง 

2556 2557 2558 2556/2557 2557/2558 
นครราชสีมา 713,754  734,106  852,076  2.85  16.07  
ชัยภูมิ 217,322  225,976  262,779  3.98  16.29  
บุรีรัมย์ 295,417  255,720  288,065   (13.44) 12.65  
สุรินทร ์ 342,149  289,915  339,897   (15.27) 17.24  
กลุ่มจังหวัด 1,568,642  1,505,717  1,742,817   (4.01) 15.75  
ที่มา: สถิติจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 
 
 3) ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือของกลุ่มจังหวัด 
 ในปี พ.ศ.2558 กลุ่มจังหวัดมีผู้ใช้โทรศัพท์มือถือจ านวน 3,888,534 คน ซึ่งส่วน
ใหญ่อยู่ในจังหวัดนครราชสีมาจ านวน 1,806,209 คน รองลงมาเป็นจังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ และ
ชัยภูมิ ตามล าดับ 
 

 
ภาพที ่3-75 จ านวนผู้ใช้โทรศัพท์มือถือของกลุ่มจังหวัด 

 
ตารางที่ 3-100 จ านวนผู้ใช้โทรศัพท์มือถือของกลุ่มจังหวัด 

จังหวัด 
จ้านวนผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ อัตราการเปลี่ยนแปลง 

2556 2557 2558 2556/2557 2557/2558 
นครราชสีมา 1,839,118  1,753,420  1,806,209   (4.66) 3.01  
ชัยภูมิ 771,618  612,417  661,147   (20.63) 7.96  
บุรีรัมย์ 986,525  741,619  755,941   (24.83) 1.93  
สุรินทร ์ 868,209  661,243  665,237   (23.84) 0.60  
กลุ่มจังหวัด 4,465,470  3,768,699  3,888,534   (15.60) 3.18  
ที่มา: สถิติจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 
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3.11 ด้านความม่ันคง  
3.11.1 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

  จากข้อมูลจากส านักงานต ารวจแห่งชาติ กลุ่มคดีอาญาท่ีน่ าสนใจของกลุ่มจังหวัด                       
มีกลุ่มคดีอาญาท่ีน่าสนใจ ประกอบด้วย การโจรกรรมรถจักรยานยนต์–รถยนต์ โจรกรรมโค–กระบือ 
โจรกรรมเครื่องมือเกษตร ปล้น–ชิงรถโดยสาร ปล้น–ชิงรถยนต์แท็กซี่ ข่มข่ืนและฆ่า ลักพาเรียกค่าไถ่ 
ฉ้อโกง ยักยอกทรัพย์ เกิดขึ้นและจับกุมได้ระหว่าง พ.ศ.2556–2558 ดังนี้     

     - คดีท่ีเกิดขึ้น ระหว่างปี พ.ศ. 2555–2557 ลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ในปี พ.ศ. 2558 กลับ
มีจ านวนเพิ่มขึ้น โดยเป็นคดียักยอกทรัพย์ถึง 919 คดี จากปีก่อนท่ีมีจ านวน 396 คดี รองลงมาคือคดี 
ฉ้อโกง และการโจรกรรมรถจักยานยนต์ อาจเป็นผลมาจากสัดส่วนหนี้ส้ินต่อรายได้ท่ีมากขึ้น และ
จริยธรรมในจิตใจตกต่ า เมื่อพิจารณาเป็นรายจังหวัดแล้ว พบว่าจังหวัดนครราชสีมามีจ านวนคดีท่ีรับ
แจ้งเพิ่มมากท่ีสุด  

      - คดีท่ีจับกุมได้ ระหว่างปี พ.ศ.2555–2558 เมื่อเทียบกับการรับแจ้ง เฉล่ียเกินกว่าร้อย
ละ 60 สามารถจับกุมได้ โดยเฉพาะปี พ.ศ. 2558 ได้รับแจ้ง 1,840 คดี สามารถจับกุมได้ 1,422 คดี 
คิดเป็นร้อยละ 77.28 ดังภาพต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 3-101 สถิติการรับแจ้งและจับกุมกลุ่มคดีอาญาท่ีน่าสนใจ 

จังหวัด 
รวมคดีอาญาที่น่าสนใจ (สัดส่วนคดีต่อประชากร) 

2555 2556 2557 2558 
รับแจ้ง จับกุม รับแจ้ง จับกุม รับแจ้ง จับกุม รับแจ้ง จับกุม 

นครราชสีมา 766 505 676 350 413 367 1,065 919 
ชัยภูมิ 154 79 149 95 156 93 180 133 
บุรีรัมย์ 183 120 207 144 243 155 312 201 
สุรินทร ์ 157 103 173 106 193 125 283 169 
กลุ่มจังหวัด 1,260 807 1,205 695 1,109 750 1,840 1,422 
ที่มา: ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 

 เมื่อมาพิจารณาคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ ระหว่างปี พ.ศ. 2555–2557 ลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง แต่ในปี พ.ศ. 2558 มีการรับแจ้งเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับสถิติของกลุ่มคดีท่ีน่าสนใจ โดยคดีส่วน
ใหญ่เป็นคดีฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา และการชิงทรัพย์ ซึ่งสะท้อนความรุนแรงในสังคม ส าหรับข้อมูลการ
จับกุมพบว่า มีการจับกุมเปรียบเทียบกับการรับแจ้งได้ค่อนข้างมากเกือบร้อยละ 100 เนื่องจากเป็น
คดีท่ีสะเทือนขวัญและอยู่ในความสนใจของประชาชน เจ้าหน้าท่ีต ารวจจึงให้ความส าคัญและเร่งรัดใน
การจับกุม ดังตารางต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rIS
NED KKU



 โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพฒันากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579)  

3-92 

ตารางที่ 3-102 สถิติการรับแจ้งและจับกุมกลุ่มคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ 

จังหวัด 
รวมคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ (สัดส่วนคดีต่อประชากร) 

2555 2556 2557 2558 
รับแจ้ง จับกุม รับแจ้ง จับกุม รับแจ้ง จับกุม รับแจ้ง จับกุม 

นครราชสีมา 78 59 66 57 52 48 57 53 
ชัยภูมิ 29 27 33 29 27 23 29 28 
บุรีรัมย์ 26 23 38 36 23 21 35 34 
สุรินทร ์ 35 32 29 28 27 25 25 25 
กลุ่มจังหวัด 168 141 166 150 129 117 146 140 
ที่มา:ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 

3.11.2 ปัญหายาเสพติด 
          กลุ่มจังหวัดมีคดีท่ีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเกิดขึ้นเช่นเดียวกับกลุ่มจังหวัดอื่น  ๆ ของ

ประเทศไทย โดยในปี พ.ศ.2558 มีการจับกุมคดีเกี่ยวกับยาเสพติด จ านวนท้ังส้ิน 19,100 คดี เพิ่มข้ึน
จากปี พ.ศ.2557 ท่ีมีการจับกุม 14,166 คดี โดยจังหวัดท่ีมีสถิติการจับกุมได้มากท่ีสุดในปี พ.ศ.2558 
คือ จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 10,136 คดี รองลงไป คือ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัด
สุรินทร์ ตามล าดับ ซึ่งสะท้อนให้เห็นในภาพรวมของกลุ่มจังหวัด ฯ ว่า ปัญหายาเสพติดยังคงมีอยู่ใน
สังคมไทย เมื่อพิจารณาข้อมูลระหว่าง ปี พ.ศ. 2555 – 2558 สถิติการจับกุมของกลุ่มจังหวัดแกว่งตัว
ขึ้นลงอยู่เสมอ ดังนั้น การรณรงค์ การเข้มงวดกวดขันเกี่ยวกับยาเสพติด จึงต้องกระท าอย่างต่อเนื่อง 
ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 3-103 สถิติการจับกุมคดียาเสพติด 

จังหวัด 
สถิติการจับกุมคดียาเสพติด  

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
นครราชสีมา         6,276        10,046          2,329  10,136 
ชัยภูมิ         2,293          3,282         6,561  3,168 
บุรีรัมย์         2,162          4,690          3,078  3,828 
สุรินทร ์         1,640          1,991          2,198  1,968 
กลุ่มจังหวัด       12,371        20,009        14,166  19,100 
ประเทศ      213,648      245,555       203,302 149,805 
ที่มา:จากหนังสือผลการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) ปี 55 

,56 และ 57 
 
 ข้อมูลสถิติยาเสพติดท่ีจับกุมได้ แบ่งตามประเภทใหญ่ๆ 6 ประเภท ระหว่างปี พ.ศ. 2555–
2558 จับกุมได้มากท่ีสุดคือยาบ้า รองลงมาคือกัญชา สาระเหย และยาไอซ์ ตามล าดับ 
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ตารางที่ 3-104 สถิติการประเภทยาเสพติดที่จับกุม 
ประเภทของยาเสพติดที่จับกุม พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 

ยาบ้า 16,274 19,640 14,317 17,918 
กัญชา 399 600 726 910 
เฮโรอีน - - 1 2 
ยาไอซ์ 282 221 241 228 
สารระเหย 404 465 428 417 
อื่น ๆ  45 37 55 138 
ที่มา: ต ารวจภูธรภาค 3 และรายงานผลการด าเนินงานของส านักงาน ปปส. 
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บทที่ 4 
การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 

 
การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มจังหวัดเป็นการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจาก

การรวบรวมและวิเคราะห์ทิศทางการพัฒนาของประเทศไทยและกลุ่มจังหวัดท่ีเป็นเอกสาร งานวิจัย 
และสถิติต่าง ๆ ของประเทศและกลุ่มจังหวัด ซึ่งแบ่งการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

4.1 ทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  
4.2 ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
4.3 สถานการณ์และโอกาสในการพัฒนากลุ่มจังหวัด 
4.4 ศักยภาพของกลุ่มจังหวัดเพื่อต่อยอดการพัฒนา 
4.5 กลไกการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์/การพัฒนากลุ่มจังหวัด 

 
4.1 ทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด  

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 1 ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561–พ.ศ. 2564)  
มีต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategies Position) 4 ด้าน ได้แก่  

1) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย  
2) เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหมระดับประเทศ 
3) เป็นแหล่งท่องเท่ียวที่มีความหลากหลายท้ังการท่องเท่ียวอารยธรรมขอม เชิงนิเวศน์ การ

กีฬาท่ีมีช่ือเสียง 
4) เป็นประตูสู่อีสาน และเช่ือมโยงการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน 

 
วิสัยทัศน์ (Vision) : ศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเท่ียวอารยธรรมขอม และ

การค้าชายแดน 
 
พันธกิจ (Mission) 

1) ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปข้าวหอมมะลิ 
2) ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมันส าปะหลังเพื่ออุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทน 
3) ส่งเสริมการเล้ียงโคเนื้อ กระบือ และแพะ และแปรรูปเชิงคุณภาพ 
4) ส่งเสริมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5) ส่งเสริมศักยภาพการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์ไหม 
6) ส่งเสริมการท่องเท่ียว ให้ได้รับความนิยม และบริหารจัดการให้มีศักยภาพ 
7) ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และค้าชายแดน 

 
เป้าประสงค์รวม (Obgective) 

1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 
2) รายได้จากการท่องเท่ียวเพิ่มขึ้น 
3) รายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมเพิ่มข้ึน 
4) มูลค่าการส่งออกสินค้าชายแดนเพิ่มขึ้น 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategics Issues) 
1) การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป 
2) การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเพื่อสนับสนุนการท่องเท่ียวอารยธรรมขอม และ

ผลิตภัณฑ์ไหม 
3) การส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และการค้าชายแดน 

 
กลยุทธ์ (Strategy) 
 1) การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูปอาหาร 

1.1) พัฒนาและบริหารจัดการน้ าเพื่อการเกษตร 
1.2) ส่งเสริมและพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการกระจายสินค้าในภูมิภาค 
1.3) ส่งเสริมการบริหารจัดการพื้นท่ีเกษตรกรรมให้เหมาะสม 
1.4) ยกระดับสินค้าเกษตรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน 
1.5) ส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.6) ส่งเสริมอาชีพการเล้ียงสัตว์คุณภาพสูง 
1.7) ส่งเสริมกระบวนการแปรรูปผลผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 
1.8) สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มการผลิตและจ าหน่าย 
1.9) ยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดสินค้าเกษตร 

2) การยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว และผลิตภัณฑ์ไหม 
2.1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ านวยความสะดวก 
2.2) พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเท่ียว 
2.3) พัฒนาสินค้าและบริการทางการท่องเท่ียว 
2.4) พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเท่ียว 
2.5) สร้างความเช่ือมั่นและความปลอดภัยให้นักท่องเท่ียว 
2.6) พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเท่ียว ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้

ยั่งยืน 
2.7) เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไหมให้มีคุณภาพ 
2.8) พัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
2.9) ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวและผลิตภัณฑ์ไหม 

3) การส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และการค้าชายแดน 
3.1) ส่งเสริมและพัฒนาการค้าชายแดน และการลงทุนในประเทศ 
3.2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ 

 
เมื่อพิจารณาแผนพัฒนาจังหวัดในกลุ่มจังหวัด โดยพิจารณาจากวิสัยทัศน์ และประเด็น

ยุทธศาสตร์ของจังหวัดในกลุ่มจังหวัด ดังนี้ 
1) แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) 
วิสัยทัศน์ : โคราชเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่นวัตกรรมใหม่ เกษตร อุตสาหกรรม ปลอดภัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่าง

ยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ เพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 
2) แผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) 
วิสัยทัศน์ : เศรษฐกิจก้าวหน้า สังคมและส่ิงแวดล้อม มีคุณภาพอย่างยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขัน ได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การบริหารจัดการ การท่องเท่ียวสู่มาตรฐานสากล  
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม แบบมีส่วนร่วมอย่าง

ยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคงตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
 

3) แผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) 
วิสัยทัศน์ : ศูนย์กลางการท่องเท่ียวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก  เศรษฐกิจมั่นคง 

สังคมสันติสุข 9 ดี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก และการ

พัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พื้นฐานของการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มั่นคง ยั่งยืน บนพืน้ฐานความพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ทรัพยากรธรรมชาติสร้างสรรค์ชีวิตและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 บุรีรัมย์สันติสุข 9 ดี 

 
4) แผนพัฒนาจังหวัดสุรินทร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) 
วิสัยทัศน์ : เมืองเกษตรอินทรีย์ ท่องเท่ียววิถีชุมชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เสริมสร้างความมั่นคง 

 เมื่อทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561–พ.ศ. 2564) โดยน า
แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดมาวิเคราะห์หาความเช่ือมโยงแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและ
จังหวัด ซึ่งพิจารณาจากต้นทาง กลางทาง และปลายทาง มีรายละเอียดดังนี้ 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและ
แปรรูป มีรายละเอียดตามภาพดังนี้ 
 

 
ภาพที ่4-1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป 
 
 จากภาพดังกล่าว พบว่า แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัดในกลุ่มจังหวัด ส่วน
ใหญ่ให้ความส าคัญโครงการต้นทางและกลางทางมากกว่าโครงการปลายทาง ซึ่งกลุ่มจังหวัดถือว่าเป็น
กลุ่มจังหวัดท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาสินค้าทางการเกษตรท่ีหลากหลาย แต่ไม่ได้ให้ความส าคัญในด้าน
การตลาดของสินค้าเกษตร และการแปรรูปสินค้าท่ีหลากหลายและแตกต่างจากกลุ่มจังหวัดอื่น ๆ  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเพื่อสนับสนุนการท่องเท่ียว
อารยธรรมขอม และผลิตภัณฑ์ไหม มีรายละเอียดตามภาพดังนี้ 
 

 
ภาพที ่4-2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเพ่ือสนับสนุนการท่องเท่ียวอารยธรรม

ขอม และผลิตภัณฑ์ไหม 
 
 จากภาพดังกล่าว พบว่า แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัดในกลุ่มจังหวัด ได้
ให้ความส าคัญท้ังต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ซึ่งเห็นได้ว่า กลุ่มจังหวัดมีศักยภาพในการด้าน
ท่องเท่ียวท่ีมีความหลากหลายและโดดเด่น ท าให้ได้รับความนิยมจากนักท่องเท่ียวท้ังในและ
ต่างประเทศ และท่ีส าคัญของการท่องเท่ียวและบริการควรให้ความส าคัญในการบริการจัดการด้าน
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การท่องเท่ียวและบริการให้ความมีความต่อเนื่องและสอดคล้องกับศักยภาพของแหล่งท่องเท่ียวแต่ละ
แห่ง ตลอดจนส่ิงท่ีควรให้ความส าคัญในด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ ซึ่งกลุ่มจังหวัดได้มี
โครงการในส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ในทุกจังหวัด แต่ถ้าให้โครงการนั้นเกิดขึ้นจริงควรมี
การจัดท าการตลาดและประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 การส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และการค้าชายแดน มี
รายละเอียดตามภาพดังนี้ 
 

 
ภาพที ่4-3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และการค้าชายแดน 
 จากภาพดังกล่าว พบว่า แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัดในกลุ่มจังหวัดใน
ด้านการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน โดยส่วนใหญ่ให้ความส าคัญต้นทางมากท่ีสุด ส่วนกลาง
ทางและปลายทางไม่ได้ให้ความส าคัญเท่าท่ีควร และโครงการท่ีควรเพิ่มเติมจากแผนพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด เช่น โครงการส่งเสริมด้านการตลาด โครงการตลาดน าการผลิต เป็นต้น 
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4.2 ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของกลุ่มจังหวัด 
 จากข้อมูลในบทท่ี 2 การรวบรวมและวิเคราะห์ทิศทางการพัฒนาของประเทศไทย และบทท่ี 3 
การรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  ได้น าข้อมูลมา
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของกลุ่มจังหวัด เป็น
วิเคราะห์โดยใช้ SWOT Analysis ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยภายใน (Internal Analysis) ได้แก่ จุดแข็ง 
(Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) ส่วนปัจจัยภายนอก (External Analysis) ได้แก่ โอกาส 
(Opportunities) อุปสรรค (Threats) ดังต่อไปนี้ 
 
 1) ปัจจัยภายใน (Internal Analysis) 
 1.1) จุดแข็ง (Strengths) 

S1. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัว (GPP per Capita) ของกลุ่มจังหวัดปี พ.ศ.
2558 อยู่ท่ี 77,984 บาทต่อคนต่อปี มีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัว (GPP per Capita) 
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีมูลค่าอยู่ท่ี 70,906 บาทต่อคนต่อปี โดยเฉพาะจังหวัดนครราชสีมา
ท่ีมีมูลค่ามากท่ีสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ท่ี 106,000 บาทต่อคนต่อปี และกลุ่มจังหวัดมี
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัวล าดับท่ี 13 ประเทศ 

S2. มีพื้นท่ีเกษตรกรรมมากท่ีสุดในปี พ.ศ. 2558 คิดเป็นร้อยละ 68 ของการใช้
ประโยชน์ท่ีดินของกลุ่มจังหวัด และเหมาะสมในการท าการเกษตร เช่น การปลูกข้าว มันส าปะหลัง 
อ้อย ยางพารา ข้าวโพด พริก พืชผัก ผลไม้ต่าง ๆ เป็นต้น ปศุสัตว์ โดยเฉพาะโคเนื้อ กระบือ การปลูก
หม่อนเล้ียงไหม  

S3. กลุ่มจังหวัดเป็นพื้นท่ีท่ีตลาดรับซื้อสินค้าปัจจัยทางการเกษตรมากท่ีสุดของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

S4. พื้นท่ีเหมาะสมในการปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์และข้าวหอมมะลิคุณภาพดี 
ซึ่งจังหวัดสุรินทร์มีตราสินค้า (Brand) การผลิตข้าว HACCP GMP GI ท่ีบริเวณทุ่งกุลาร้องไห้ และมี
ข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์ จังหวัดนครราชสีมา ท่ีมีมาตรฐานสินค้าบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) 

S5. ผลผลิตต่อไร่ของมันส าปะหลังของกลุ่มจังหวัดในปี พ.ศ.2559 อยู่ท่ี 3,718 
กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าผลผลิตต่อไร่ของมันส าปะหลังของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศไทย อยู่
ท่ี 3,599 กิโลกรัมต่อไร่ และ 3,611 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ  

S6. สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันส าปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความเข้มแข็ง
ในการบูรณาการท้ังภาครัฐและเอกชน เป็นกลไกในการขับเคล่ือนทางการผลิต ท้ังด้านปริมาณ 
คุณภาพ และการตลาด 

S7. มีแร่ท่ีใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเป็นจ านวนมาก เช่น เกลือหินโปแตช ซึ่ง
สามารถพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่องได้มาก เช่น ปุ๋ยเคมี เกลืออุตสาหกรรม และเคมีภัณฑ์อื่น  ๆ 
เป็นต้น กลุ่มจังหวัดมีพื้นท่ีแหล่งเกลือหินโปแตชทุกจังหวัด แต่มีเพียง 2 จังหวัดท่ีได้ใบอนุญาตเหมือง
แร่โปแตช ได้แก่ อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ และอ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

S8. มี โ ร ง ง านอุ ตสาหกร รมการแปรรู ปก าร เกษตร มาก ท่ี สุ ด ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อรองรับผลผลิตทางการเกษตร ท าให้เพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรมากขึ้น 
ได้แก่ โรงสีข้าวมากท่ีสุด จ านวน 192 โรงงาน รองลงมาเป็นการผลิตภัณฑ์จากมันส าปะหลัง จ านวน  

rIS
NED KKU



 โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพฒันากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579)  

4-8 

43 โรงงาน และอุตสาหกรรมการผลิตน้ าตาลทราย จ านวน 7 โรงงาน น าไปสู่เขตเศรษฐกิจจ าเพาะ
การแปรรูปสินค้าเกษตร (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2559) 

S9. มีหัตถกรรมผ้าทอท่ีแสดงถึงเอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิน่ท่ีวิจิตรสวยงามเป็นเอกลักษณ์ท่ีมีความเด่น เป็นอัตลักษณ์ของตนเอง และสามารถท าตลาดใน
ต่างประเทศได้ เช่น อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา อ าเภอนา
โพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เป็นต้น 

S10. กลุ่มจังหวัดมีจ านวนโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนมากท่ี สุดของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 89 แห่ง ได้แก่ โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ 29 แห่ง โรงไฟฟ้าชีวมวล 15 แห่ง 
โรงไฟฟ้าพลังงานลม 3 แห่ง โรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และโซลาร์รูฟทอป 41 แห่ง และ
โรงไฟฟ้าขยะ 1 แห่ง ช่วยท าให้เกิดความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้ามากขึ้น 

S11. กลุ่มจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดเดียวในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือท่ีมีเขตประกอบการอุตสาหกรรมเปิดด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 2 แห่ง ได้แก่ เขต
ประกอบการอุตสาหกรรมสุรนารี และนวนคร ท่ีเป็นฐานการผลิตท่ีมีตลาดส่งออกท้ังในและ
ต่างประเทศ 

S12. กลุ่มจังหวัดมีสินค้าท่ีขึ้นทะเบียนบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) เช่น กาแฟดงมะไฟ 
จังหวัดนครราชสีมา ข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์ จังหวัดนครราชสีมา ผ้าไหมมัดหมี่ซี่นตีนแดงบุรีรัมย์ 
จังหวัดบุรีรัมย์ ข้าวหอมมะลสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ และข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ จังหวัดสุรินทร์ 
เป็นต้น 

S13. กลุ่มจังหวัดมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมให้มีมาตรฐานมากขึ้น ส่งผลให้มีการ
จ าหน่ายขยายตลาดไปสู่ตลาดต่างประเทศมากขึ้น เห็นได้จากรายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้า
ไหมในภาพรวมของกลุ่มจังหวัดในปี พ.ศ.2558 มีมูลค่า 5,593 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.2557 ท่ีมี
มูลค่า 4,374.22 ล้านบาท 

S14. มีแหล่งท่องเท่ียวระดับโลกและเป็นท่ีรู้จัก เช่น อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 
อุทยานแห่งชาติทับลาน เป็นต้น การท่องเท่ียวเชิงกีฬาระดับนานาชาติ เช่น สนามแข่งรถมาตรฐาน
ระดับโลกท่ีจังหวัดบุรีรัมย์ การแข่งขันวอลเลย์บอลระดับนานาชาติท่ีจังหวัดนครราชสีมา สนามไอโม
บาย สเตเดียมท่ีจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นต้น มีแหล่งท่องเท่ียวอารยธรรมขอม ท่ีสามารถเช่ือมโยงกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน เช่น อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย เป็นต้น และยังมี
ศูนย์คชศึกษาสุรินทร์เป็นหมู่บ้านช้างท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก 

S15. เป็นประตูเช่ือมโยงระบบ Logistic เพื่อกระจายสินค้าและขนส่งผู้โดยสารท่ี
ส าคัญในภูมิภาคและสามารถเช่ือมโยงการคมนาคมขนส่งกับภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ตลอดจนมีเส้นทางคมนาคมขนส่งเช่ือมโยงสู่อาเซียน เช่น 
ถนนมิตรภาพ เส้นระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก เส้นถนนหมายเลข 24 เส้นถนนหมายเลข 
331 เป็นต้น 

S16. กลุ่มจังหวัดมีการเช่ือมโยงไปยังภาคตะวันออกท่ีเป็นฐานการผลิตใหญ่ของ
ประเทศ คือ ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก (ECC) 

S17. ผลิตภาพแรงงานกลุ่มจังหวัดในปี พ.ศ. 2557 อยู่ท่ี 146,476 บาทต่อคนต่อ
ปี ซึ่งมีค่ามากกว่าค่ากลางของประเทศท่ีอยู่ 52,687 บาทต่อคนต่อป ี
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S18. มีสถานศึกษาท่ีโดดเด่น มีคุณภาพ และสามารถตอบสนองต่อภาคการผลิตได้
ดี เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นต้น ท่ีตอบสนองนโยบายประเทศไทย 4.0 ได้ 

S19. กลุ่มจังหวัดท่ีมีทรัพยากรป่าไม้และสัตวป่าและมีพื้นท่ีป่าเป็นจ านวนมากซึ่ง
เป็นอันดับหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ 92  แห่ง  อุทยานแห่งชาติ 
11  แห่ง  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 8 แห่ง และเขตห้ามล่าสัตว์ 6 แห่ง 

S20. เป็นแหล่งก าเนิดต้นน้ าส าคัญท่ีมีผลต่อวิถีชีวิตของประชาชนในกลุ่มจังหวัด 
และภูมิภาค เช่น ลุ่มน้ าล าตะคอง  ลุ่มน้ ามูล ลุ่มน้ าล ามาศ ลุ่มน้ าล าจักราช ลุ่มน้ าล าเชียงไกร  ลุ่มน้ า
ล าสะแทด ลุ่มน้ าชี เป็นต้น รวมถึง เขื่อนจุฬาภารณ์ เขื่อนล าพระเพลิง เขื่อนล าตะคอง เขื่อนมูลบน 
เขื่อนล าแซะ เขื่อนล าปลายมาศ ท่ีสามารถกระจายไปสู่แหล่งกักเก็บน้ าขนาดใหญ่รองรับการผลิต 
ภาคการเกษตร อุตสาหกรรม รวมทั้งการอุปโภคบริโภคตลอดปี  

S21. กลุ่มจังหวัดมีร้อยละพื้นท่ีป่าไม้ต่อพื้นท่ีกลุ่มจังหวัดร้อยละ 16.19 สูงกว่า
ร้อยละพื้นท่ีป่าไม้ต่อพื้นท่ีของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

S22. กลุ่มจังหวัดต้ังอยู่บนท่ีราบสูงโคราช ไม่มีอยู่ในเขตรอยร้าวของเปลือกโลก 
และห่างไกลจากทะเล จึงไม่ได้รับผลกระทบจากระดับน้ าทะเลท่ีสูงขึ้น อันเกิดจากการละลายของ
น้ าแข็งขั้วโลก ซึ่งมีผลต่อระดับน้ าทะเลสูงขึ้น 
 
 1.2) จุดอ่อน (Weaknesses) 

W1. ทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนา ได้แก่ ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง  
ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการแบบบูรณาการค่อนข้างต่ า ท า
ให้ไม่สามารถปรับตัวเชิงรุก เพื่อให้ได้ประโยชน์จากการเปล่ียนแปลงท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม อย่างสลับซับซ้อน และรวดเร็วจากภายในและภายนอกประเทศได้ดี 

W2. การขยายตัวเศรษฐกิจสีเขียวของกลุ่มจังหวัดค่อนข้างต่ า มีเพียงจังหวัด
สุรินทร์ท่ีอยู่ในระดับสูง 

W3. กลุ่มจังหวัดมีการแทรกดันของเกลือหินกระจายอยู่ท่ัวพื้นท่ีของกลุ่มจังหวัด 
ท าให้เกิดดินเค็มและน้ าเค็มกระจายในวงกว้าง มีความอุดมสมบูรณ์ต่ า เนื้อดินเป็นทราย ดินต้ืน มี
ปัญหาการดูดซับน้ าและแร่ธาตุ เพราะใช้ประโยชน์ติดต่อกันยาวนานโดยเจ้าของหรือผู้ถือครองมีการ
ปรับปรุงดินน้อย และมีการเพิ่มผลผลิตโดยใช้ปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท าให้สภาพดินมีความเส่ือม
โทรม 

W4. คนรุ่นใหม่ ท่ีมีการศึกษาสูง ไม่ตระหนักและให้ความส าคัญของอาชีพ
เกษตรกรรม และหันออกไปประกอบอาชีพอื่นมากขึ้น โดยเฉพาะในด้านการให้บริการ ท าให้มีจ านวน
แรงงานภาคเกษตรกรรมลดลงอย่างต่อเนื่อง และแรงงานในภาคอุตสาหกรรมขาดแคลน และมีการ
เลือกงานท่ีสะดวกสบายให้ผลตอบแทนสูงขึ้น ไม่อดทน ต้องจ้างแรงงานต่างด้าวเข้ามาท างานทดแทน 
โดยเฉพาะแรงงานไร้ฝีมือ ท่ีไม่มีทักษะ (Unskill Labor)  

W5. มีการใช้สารเคมีในปริมาณมากและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มผลผลิตใน  
ภาคเกษตรกรรม ได้แก่ ปุ๋ยเคมี สารก าจัดแมลง สารก าจัดวัชพืช สารป้องกันและก าจัดโรคพืช เป็นต้น 
ท าให้มีสารพิษตกค้างในร่างกายของเกษตรกร และกับผู้บริโภค 

W6. ผลผลิตต่อไร่ของข้าว อ้อยโรงงาน และยางพาราของกลุ่มจังหวัดต่ ากว่า
ผลผลิตต่อไร่ของข้าว อ้อยโรงงาน และยางพาราของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศไทย 
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W7. พื้นท่ีเพาะปลูกไม่มีการเปล่ียนแปลง และผลผลิตต่อไร่ก็ไม่มีการเปล่ียนแปลง
มากนัก เพราะราคาผลผลิตทางการตลาดไม่จูงใจท่ีจะเพิ่มปริมาณการผลิต นอกจากนี้ ผลผลิตท่ีมี
ความต้องการของตลาดไม่ได้เพิ่มนวัตกรรมเท่าท่ีควร 

W8. ด้านการเกษตรมีการผลิตจ านวนมาก แต่บุคลากรภาครัฐให้การสนับสนุน
และส่งเสริมไม่ครอบคลุมและท่ัวถึง ท าให้เกษตรกรจ านวนมากไม่ได้รับการสนับสนุนท้ังการผลิต 
การตลาดโดยตรง 

W9. พื้นท่ีเพาะปลูกมีจ ากัด และผลผลิตต่อไร่ ไม่เพิ่มเพราะราคาผลผลิตไม่เพิ่ม 
ส่วนผลผลิตท่ีมีความต้องการตลาดไม่มีนวัตกรรมท่ีเข้าไปสร้างความแตกต่างหรือเพิ่มปริมาณการผลิต
ได้มากกว่าเท่าท่ีควร 

W10. ความเป็นเมืองของแต่ละจังหวัดในกลุ่มจังหวัดมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว 
ส่งผลต่อการใช้ท่ีดินท่ีผิดวัตถุประสงค์ พื้นท่ีท่ีใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร และปัญหาส่ิงแวดล้อม 
ขยะ น้ าเสีย และอากาศเป็นพิษ 

W11. กลุ่มจังหวัดมีโรงงานแปรรูปสินค้าท่ีใช้นวัตกรรมสูงน้อย ได้แก่ ข้าว มัน
ส าปะหลัง ยางพารา เป็นต้น ท้ังท่ีมีเขตอุตสาหกรรมรองรับถึง 2 แห่ง ท่ีจังหวัดนครราชสีมา สินค้า
ส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบท่ียังไม่แปรรูป หรือแปรรูปข้ันต้น  

W12. ผู้ประกอบการรายย่อย ส่วนใหญ่ผลิตสินค้าขั้นกลาง หรือขั้นปลายเพื่อการ
ส่งออกน้อย เพราะ 1) ความไม่รู้ทางการตลาดการผลิต 2) ความรู้เรื่องการเช่ือมโยงการผลิตในเป็น
ห่วงโซ่ (Chain) มีน้อย เพราะไม่รู้จักและร่วมการผลิต 3) แหล่งเงินทุน 4) ผู้ประกอบการมีความรู้
ระดับ 2.0 

W13. การยกระดับด้านหัตถกรรมต้องใช้เทคโนโลยี ใช้เงินทุน ใช้ขีดความสามารถ
ในการผลิต การเงิน การตลาดท่ีมาก และท าให้มีการขยายตัวยกระดับหัตถกรรมขึ้นมาในเชิงพาณิชย์
ได้ยาก และหัตถกรรมพื้นฐานท่ียกระดับเป็นอุตสาหกรรมท่ีพึ่งพาตนเองได้ยาก เพราะผู้ประกอบการ
หัตกรรมพื้นบ้าน และสินค้าพื้นเมืองมีทักษะน้อยในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตตามความ
ต้องการของตลาด 

W14. ร้านค้าปลีกรายย่อยถูกกลุ่มทุนใหญ่เข้ามารุกพื้นท่ีและแข่งขัน ท าให้
ผู้ประกอบการรายย่อยประกอบการธุรกิจได้ยากขึ้น จ านวนไม่น้อยท่ีต้องปิดการผลิต 

W15. ในเขตเมืองหรือพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพมีราคาท่ีดินสูงขึ้นมาก เพราะการเกร็งก าไร
จากราคาท่ีดิน ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูง ท าให้ไม่มีแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการเข้ามาลงทุน ยกเว้น
ผู้ประกอบการรายใหญ่ หรือผู้ท่ีมีท่ีดินอยู่แล้ว 

W16. คนรุ่นใหม่ท่ีเป็นลูกหลานของผู้ประกอบการซื้อมาขายไปรายย่อยส่วนหนึ่ง
ไปประกอบอาชีพอื่น ไม่ เข้าไปรับช่วงในการประกอบธุรกิจของครอบครัว ท าให้ เหลือแต่
ผู้ประกอบการรายเก่าท่ีมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการการค้าปลีกสมัยใหม่ไม่เพียง
พอท่ีจะสู้กับธุรกิจค้าปลีกทันสมัยรายใหญ่ได้ 

W17. การขนส่งสินค้าในช่วงเทศกาลท่ีส าคัญ เช่น สงกรานต์ ปีใหม่ เทศกาลหยุด
ยาว เป็นต้น ท าให้จราจรหนาแน่นและขนส่งสินค้าไม่สะดวกหรือไม่ได้ แต่ในช่วงเวลาปกติสามารถ
ขนส่งสินค้าได้ตามปกติ 

W18. การขนส่งคมนาคม การจราจรจากเมืองสู่พื้นท่ีนอกเมืองส่งผลต่อวัฒนธรรม
การขับขีร่ถจักรยานยนต์และรถยนต์ได้ และการใช้การจราจร ท าให้ชุมชนท่ีติดกับถนนเกิดอุบัติเหตุ 
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W19. การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร เช่น การขนส่งยางพารา การขนส่งอ้อยตก
กลางถนน การขนส่งมันส าปะหลังท าให้เกิดฝุ่น น้ าเสีย น้ ายางติดถนน ท าให้มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุ 

W20. ห่วงโซ่ (Chain) ของการท่องเท่ียวไม่เช่ือมโยงกัน ท าให้การบูรณาการท่ี
เช่ือมโยงเครือข่ายกับแหล่งท่องเท่ียวอื่น ๆ และการพัฒนาองค์ประกอบด้านการท่องเท่ียวอื่น ๆ ยังมี
ประสิทธิภาพไม่มากเท่าท่ีควร เช่น ท่ีพัก ร้านอาหาร ระบบคมนาคมขนส่ง เป็นต้น  

W21. การบูรณาการบริการการท่องเท่ียวท่ีเช่ือมโยงเข้าหากัน ท้ังภายในกลุ่ม
จังหวัด และระหว่างกลุ่มจังหวัด ยังท าได้น้อยมาก แม้ว่าจะมีความพยายามด าเนินการเรื่องนี้อย่าง
ต่อเนื่อง 

W22. การร่วมมือด้านการท่องเท่ียวระหว่างจังหวัดในกลุ่มจังหวัดไม่ค่อยเกิดผล
ในทางปฏิบัติ เพราะต่างแสวงหาผลประโยชน์เฉพาะตนหรือกลุ่มตน 

W23. แหล่งท่องเท่ียวที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาจ านวนมาก ท้ังนี้ ปัญหาเกิดจากการ
ทับซ้อน การบริหารแหล่งท่องเท่ียว เช่น อปท. กับ กรมอุทยาน ท าให้งบประมาณท่ีได้รับมีจ ากัด และ
แหล่งท่องเท่ียวจ านวนมากท่ียังไม่ได้รับการพัฒนาสะดวกในการเข้าถึง โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน 

W24. การท่องเท่ียวขาดการเช่ือมโยงเครือข่ายการท่องเท่ียวระหว่างจังหวัด เพราะ
สภาพพื้นท่ีกลุ่มจังหวัดไม่ค่อยเอื้อในการท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวัด ท้ัง 4 จังหวัด แต่ศักยภาพอยู่บน
เส้นทางนครราชสีมา-บุรีรัมย์-สุรินทร์ และเส้นทางนครราชสีมา-ชัยภูมิ 

W25. การบริหารจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อม มีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ ท าให้เกิด
ปัญหาขยะและของเสียอันตรายน้ าเสีย มลพิษทางอากาศ  

W26. ทรัพยากรมีการลักลอบน าเอาทรัพยากรไปใช้โดยผิดกฎหมาย เช่น การบุก
รุกพื้นท่ีของรัฐ การลักลอบตัดไม้ ดูดน้ าเกลือ ขุดสินแร่ เป็นต้น 

W27. มีแหล่งน้ าและแหล่งเก็บกักน้ าจ านวนมาก แต่ขาดการบริหารจัดการในฤดู
ฝนและมีน้ าหลากท าใหไ้ม่มีน้ าเพียงพอต่อการจัดการเพื่อใช้ในฤดูแล้ง ส่วนใหญ่ยังด าเนินการไม่ได้ 

W28. ความผันผวนของดินฟ้าอากาศ การเกิดปรากฏการณ์ของเอลนินโญ และลา
นินญา ท าให้ปริมาณผลผลิตไม่แน่นอน ราคาไม่แน่นอน และส่งผลต่อรายได้ของเกษตรกรไม่แน่นอน 

W29. ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ได้ถูกน าไปใช้ในการพัฒนาพื้นท่ีมากขึ้น เกิด
ความเส่ือมโทรมและปัญหาส่ิงแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
(Urbanization) อย่างรวดเร็ว 

W30. โครงสร้างประชากรของกลุ่มจังหวัดมีแนวโน้มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เห็นได้
จากจ านวนประชากรของกลุ่มจังหวัดในปี พ.ศ.2555-2559 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่เพิ่มขึ้นในอัตราท่ี
ลดลง และมีอัตราส่วนการพึ่งพิงของประชากรในกลุ่มจังหวัดเพิ่มข้ึนต้ังแต่ปี พ.ศ.2555-2559 

W31. กลุ่มจังหวัดมีหนี้สินเฉล่ียต่อครัวเรือนในปี พ.ศ.2558 อยู่ท่ี 17,204 บาทต่อ
ปี ซึ่งสูงกว่าหนี้สินเฉล่ียต่อครัวเรือนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และประเทศไทย ซึ่งอยู่ท่ี 13,390 
บาทต่อปี และ 13,064 บาทต่อปี ตามล าดับ  

W32. กลุ่มจังหวัดมีสัดส่วนคนจนในปี พ.ศ.2558 อยู่ ท่ีร้อยละ 12.6 ซึ่งสูงกว่า
สัดส่วนคนจนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศไทยท่ีมีสัดส่วนร้อยละ 10.3 และร้อยละ 7.2 
ตามล าดับ  

W33. คนรุ่นใหม่ให้ความสนใจศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นน้อย ท าให้สืบทอด
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นน้อยลงและจะลดลงไปเรื่อย ๆ  

rIS
NED KKU



 โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพฒันากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579)  

4-12 

W34. ระบบสาธารณสุขยังครอบคลุมไม่ท่ัวถึง พื้นท่ีท่ีห่างไกลของแต่ละจังหวัดใน
กลุ่มจังหวัดไม่ได้รับการบริหารทางการแพทย์ท่ีดีพอ 

W35. ประชากรวัยเด็ก และเยาวชนไม่นิยมเรียนสายวิชาชีพ เลือกเรียนสายสามัญ
เป็นส่วนใหญ่ ท าให้ส าเร็จการศึกษาแล้วไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานของจังหวัดในกลุ่ม
จังหวัด โดยเฉพาะสาขาวิชาชีพท่ีขาดแคลนมากขึ้น ผลท าให้รัฐสูญเสียงบประมาณการศึกษาเพื่อการ
ผลิตก าลังแรงงานไม่ตรงกับความต้องการตลาด และท าให้มีการป้อนแรงงานไม่ตรงต่อความต้องการ 
โดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

W36. โครงสร้างประชากรวัยแรงงานเข้าสู่แรงงาน ผู้สูงอายุท้ังภาคการเกษตร 
ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ ท าให้ใช้แรงงานตนเองในการผลิตมากไม่ไ ด้ รวมท้ัง  
ความกระตือรือร้นและความคิดในการปรับปรุงการผลิต รวมถึงการน าเทคโนโลยีเพื่อการผลิตท่ี
เหมาะสมกับสภาพดิน น้ า ลม แสงสว่าง กับพื้นท่ีการผลิตของตน 

W37. คนท่ีมีความรู้มีคุณภาพท้ังแรงงานด้านปริมาณและคุณภาพ ไม่ได้อยู่ในพื้นท่ี
และท้องถิ่น เพราะไม่มีตลาดแรงงานรองรับ ท าให้ไม่สามารถน าความรู้ไปพัฒนาบ้านของตนเองได้ 

W38. มีระบบข้อมูลท่ีไม่เช่ือมโยงกันและไม่ทันสมัย ตลอดจนบูรณาการระหว่าง
ภาครัฐและภาคเอกชนไม่มากเท่าท่ีควร เพื่อมีผลต่อการตัดสินใจท้ังภาคการลงทุนและการค้า 

W39. ประชากรอายุมากขึ้น โดยเฉล่ีย 40-49 ปี และไม่เข้าถึงเทคโนโลยีและการ
ปรับปรุงการผลิตให้ตรงตามความต้องการไม่ค่อยเกิดขึ้น จึงท าให้ไม่เกิดการปรับตัว 

W40. ประชาชนมีการเข้าถึงเทคโนโลยีมีความสามารถในการเข้าถึงมากขึ้น แต่ยังมี
ประชากรท่ีห่างไกลตัวเมืองใหญ่ และส าคัญท าให้การเข้าถึงเทคโนโลยีไม่มีมากเท่าท่ีควร 
 
 2) ปัจจัยภายนอก (External Analysis) 
 2.1) โอกาส (Opportunities) 

O1. น้อมน าศาสตร์พระราชามาใช้เพื่อการพัฒนาจริงเป็นโอกาสท่ีกลุ่มจังหวัดจะ
ขยายศาสตร์พระราชาปฏิบัติและประยุกต์ใช้เมื่อการพัฒนาและพื้นท่ีอย่างกว้างขวางมากขึ้น 

O2. โอกาสท่ีเกิดขึ้นจากนโยบายของรัฐท่ีส าคัญและเกี่ยวข้อง ได้แก่ (1) การน้อม
น าศาสตร์พระราชามาใช้ (2) ยกระดับฝีมือแรงงานด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานท่ัวไป โดยเฉพาะสตรี 
และผู้ด้อยโอกาส (3) ส่งเสริมแรงงานจากนอกระบบเข้าสู่ในระบบ ส่งผลต่อสวัสดิการของแรงงาน
นอกระบบ (4) นโยบายส่งเสริมการออม (5) ส่งเสริมสวัสดิการชุมชน (6) ส่งเสริมการกู้ยืมที่เป็นธรรม 
(7) ส่งเสริมความเข้าใจในการเป็นผู้ประกอบการในเศรษฐกิจฐานราก เพื่อช่วยการแสวงหาตลาด (8) 
นโยบายในการแก้ปัญหาไร้ท่ีท ากิน (9) สนับสนุนการลดต้นทุนการผลิต (10) ส่งเสริม ป้องกัน และ
รักษาสุขภาพอย่างท่ัวถึง เพื่อสุขภาพท่ีดีต่อคนไทยน าไปสู่คุณภาพชีวิตและการเป็นแรงงานท่ีดีในการ
ผลิต ผู้ประกอบการมีสุขภาพแข็งแรง (11) นโยบายต่อต้านคอรัปช่ัน ท าให้สามารถน างบประมาณไป
พัฒนาพื้นท่ีได้อย่างกว้างขวางและมากขึ้น  

O3. นโยบายของรัฐในเรื่องการยกระดับขีดความสามารถและเพิ่มศักยภาพของ
ชุมชน เช่น การเช่ือมโยงเครือข่ายในระดับชุมชน เพื่อสร้างอ านาจต่อรองกับเศรษฐกิจเมือง และ
ผู้ประกอบการรายใหญ่ 

O4. ประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง และจีน มีอัตราการขยายตัว
ท่ีสูงมาก ได้แก่ สปป.ลาว ร้อยละ 7.0 กัมพูชา ร้อยละ 6.9 จีน ร้อยละ 6.7 เมียนมา ร้อยละ 6.5 และ
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เวียดนาม ร้อยละ 6.2 ท าให้เกิดการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของชนช้ันกลาง ซึ่งจะท าให้เกิด
อ านาจซื้อสินค้ามากขึ้น เพราะผู้บริโภคในประเทศเพื่อนบ้านมีการยอมรับในเรื่องคุณภาพของสินค้า
ไทยมากขึ้น 

O5. ขยายตัวทางเศรษฐกิจและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเพื่อน
บ้าน ท าให้มีการน าเข้าสินค้า วัสดุก่อสร้าง สินค้าอุปโภคบริโภคมากขึ้น 

O6. ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ก าหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ท่ี 12 พ.ศ. 2560 – 2564 โดยให้ความส าคัญกับกลุ่มจังหวัดในการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ไปสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย และพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสู่
ผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่าเพิ่มสูง ถือเป็นโอกาสของกลุ่มจังหวัดท่ีมีพื้นฐานท่ีมีศักยภาพในการแปรรูปสินค้า
เกษตรได้มากขึ้น 

O7. ทุกจังหวัดในกลุ่มจังหวัดมีทิศทางผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยมากขึ้น จึงเป็น
โอกาสในการยกระดับกลุ่มจังหวัดให้มีเขตเศรษฐกิจจ าเพาะอุตสาหกรรมเกษตรปลอดภัย 

O8. ผู้บริโภคมีแนวโน้มท่ีมีความต้องการตลาดเกษตรอินทรีย์มีมากขึ้น  เป็น
โอกาสของเกษตรกร ซึ่งนอกจากการจะได้รับการสนับสนุนจากราชการท่ีพยายามยกระดับสินค้า
เกษตร GMP (Good Manufacturing Practice) ให้มากขึ้นแล้ว แนวโน้มผู้บริโภคมีความต้องการ
สินค้าเกษตรอินทรีย์ถือเป็นโอกาสของสินค้าทางการเกษตรอินทรีย์ 

O9. นโยบายของโซนนิ่งผลิตสินค้าเกษตร (Agri-Map) ท าให้มีโอกาสในการท่ีจะ
ผลิตสินค้าท่ีหลากหลายตามความต้องการของตลาดได้มากขึ้น 

O10. พื้นท่ีภาคการเกษตรท่ียังไม่ได้ท าการผลิตในนอกฤดูฝนมีจ านวนมาก เป็น
โอกาสท่ีจะจัดสรรพื้นท่ีเพื่อการผลิตสินค้าเกษตรท่ีตรงตามความต้องการของตลาดได้อย่างแพร่หลาย  

O11. การเปิดเสรีอาเซียนมีการยกระดับคุณภาพของสินค้าสูงขึ้น จะท าให้เป็น
โอกาสให้ผู้ผลิตยกระดับคุณภาพการผลิตสูงขึ้น และเป็นโอกาสให้ผู้บริโภคได้บริโภคสินค้าท่ีมีคุณภาพ
และบริโภคสินค้าท่ีหลากหลายมากขึ้น 

O12. โอกาสของกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เช่น YEC FTI เป็นต้น ของแต่ละ
จังหวัดในกลุ่มจังหวัด มีการร่วมมือกันมากขึ้น และมีการยกระดับขีดความสามารถของ YEC FTI มาก
ขึ้น จะท าให้เกิดการขับเคล่ือนเศรษฐกิจในจังหวัดและระหว่างจังหวัดในกลุ่มจังหวัดได้มากขึ้น เพราะ
ตามนโยบายของหอการค้า สภาอุตสาหกรรมของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดน าคนรุ่นใหม่มารู้จักกันใน
การศึกษาด้วยกัน การประชุม การอบรม และสัมมนาต่าง ๆ ร่วมกัน 

O13. ในอนาคตประเทศไทย ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้มีโอกาส
ประสบปัญหาน้ าท่วมในพื้นท่ีเศรษฐกิจท่ีส าคัญมากขึ้น ซึ่งกลุ่มจังหวัดต้ังอยู่บนท่ีราบสูงท่ีท าให้เป็น
โอกาสท่ีกลุ่มจังหวัดท่ีนักลงทุนมองหาพื้นท่ีเหมาะสมในการลงทุนมากขึ้น 

O14. ระบบการเงินในอนาคตถูกปฏิวัติเป็น Bidcoin ท าให้ระบบการเงินมีบทบาท
มากขึ้น 

O15. ประชากรโลกเพิ่มขึ้น ท าให้มีความต้องการบริโภคมากขึ้น โดยเฉพาะอาหาร
ปลอดภัย และมีการขยายตลาดสินค้าผู้สูงอายุ ในปี พ.ศ.2583 ประเทศไทยจะกลายเป็นสังคม
ผู้สูงอายุ 
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O16. รัฐบาลส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนว
ตะวันออก-ตะวันตก (East – West Economic Corridor) โดยเฉพาะจังหวัดชัยภูมิ เพื่อจะเพิ่มโอกาส
ทางการค้าการลงทุน การขนส่ง และการท่องเท่ียว 

O17. พัฒนาขีดความสามารถของโครงการภายในประเทศและระหว่างประเทศใน
ผ่านกลุ่มจังหวัดโดยเฉพาะเส้นทางสายมิตรภาพ มีการพัฒนารถไฟทางคู่ สายมาบกะเบา-ชุมทางถนน
จิระ สายถนนจิระ-ขอนแก่น รถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพฯ-นครราชสีมา รวมถึงการก่อสร้างมอเตอร์
เวย์สายบางปะอิน-โคราช และโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน บนเส้นทางกรุงเทพฯ-นครราชสีมา 
ส่งผลต่อการค้าการลงทุน โลจิสติกส์ การท่องเท่ียว และผลต่อการสัญจรของประชาชนท่ัวไป 

O18. ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ และในอนาคตการเปิดใช้ท่าอากาศยานนครราชสีมา
ซึ่งมีการขยายสนามบินเช่ือมโยงไปยังภูมิภาคอื่น ท้ังภายในและต่างประเทศ ซึ่งท าให้เกิดการรองรับ
ในการค้าการลงทุน โลจิสติกส์ และการท่องเท่ียว  

O19. กลุ่มจังหวัดท่ีเช่ือมโยงภาคต่าง ๆ มากท่ีสุดและเช่ือมโยงกับต่างประเทศเป็น
ประตูคู่แฝดสาม โดยประตูท่ีหนึ่ง เป็นประตูท่ีกลุ่มจังหวัดเช่ือมโยงไปภาคกลางตอนล่าง และภาค
ตะวันออก ประตูท่ีสอง เป็นประตูท่ีกลุ่มจังหวัดเช่ือมโยงไปภาคกลางตอนบน ภาคเหนือตอนล่าง 
สปป.ลาวตอนบน และประตูท่ีสาม เป็นประตูท่ีกลุ่มจังหวัดเช่ือมโยงไปกัมพูชา ส่งผลให้กลุ่มจังหวัด
เป็นประตูทุกทิศทางสู่ภาคต่าง ๆ ของประเทศ รวมถึง สปป.ลาวตอนบน และกัมพูชา 

O20. กลุ่มจังหวัดมีพื้นท่ีหลายพื้นท่ีท่ีส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ รวมถึงการ
ท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรม และกีฬา เช่น สนามรถแข่ง นิวไอโมบายสเตเด้ียม เป็นต้น  

O21. การขยายสังคมออนไลน์ด้านการท่องเท่ียวด้วยแอพพลิเคช่ันและเว็ปไซด์ มี
การเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจได้มากขึ้นมีผลต่อการตัดสินใจนักท่องเท่ียว 

O22. กลุ่มจังหวัดอยู่ในพื้นท่ีการบริหารจัดการน้ า ซึ่งมีการพัฒนาลุ่มน้ าชี การ
พัฒนาลุ่มน้ ามูล ถือเป็นโอกาสท่ีดีของกลุ่มจังหวัดในการบริหารจัดการน้ าให้กับภาคเกษตรกรรม 
ภาคอุตสาหกรรม และบริการ ตลอดจนประชาชนในพื้นท่ีกลุ่มจังหวัด 

O23. ในอนาคตประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ท าให้ใน
อนาคตมีการความส าคัญในด้านสุขภาพมากขึ้น ซึ่งกลุ่มจังหวัดมีสถานท่ีและความพร้อมท่ีในการ
ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพมาก 

O24. การขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง (Urbanization) อย่างรวดเร็ว 
ท าให้เกิดการลงทุนการก่อสร้างมากขึ้น และเกิดการยกระดับการผลิตการตลาดและการบริโภคมาก
ขึ้น 

O25. แนวโน้มขยะในอนาคตสูงขึ้น สามารถน าขยะมาผลิตเป็นพลังงานทดแทนได้
จ านวนมากในอนาคต 

O26. โครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยี โดยเฉพาะอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง มีการ
ขยายตัวมากขึ้น ท าให้มีผู้ใช้เทคโนโลยีได้อย่างแพร่หลายมากขึ้น ถือเป็นโอกาสท่ีจะท าให้เกิด E-
Business E-Marketing ได้ทุกท่ี ท้ังในกลุ่มจังหวัดและประเทศเพื่อนบ้าน 

O27. การคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ ๆ มากขึ้นจากการตัดแต่งพันธุกรรมทางการเกษตร 
ท าให้เกิดการผลิตใหม่ ๆ มากขึ้น เช่น ข้าว ข้าวโพด ผลไม้ต่าง ๆ ปลา เป็นต้น เป็นโอกาสของการหา
ตลาดใหม ่
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O28. การส่งเสริมการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเอื้อต่อภาคธุรกิจส่งผล
ต่อการลดต้นทุน การเพิ่มมูลค่าสินค้า และผลิตสินค้าใหม่ได้มากขึ้น 

O29. รัฐให้ความส าคัญในเรื่องธรรมาภิบาล ส่งผลต่อการบริหารจัดการ การใช้
ทรัพยากรเพื่อการพัฒนาพื้นท่ีกลุ่มจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 
 
 2.2) อุปสรรค (Threats) 

T1. จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดเดียวท่ีสามารถติดต่อได้ทุกจังหวัด แต่จังหวัด
ท่ีเหลือมีการติดต่อไปยาก เพราะไม่มีพรมแดนติดกัน 

T2. ต่างชาติมีการลงทุน หรือประกอบการผลิต หรือขายสินค้าท่ีเหมือนกัน หรือ
คล้ายกับผู้ประกอบการไทยในกัมพูชา ท าให้มีการแข่งขันกันสูงขึ้น เช่น การท่องเท่ียว การบริการ 
การค้าปลีกค้าส่ง สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าในครัวเรือน เป็นต้น 

T3. การวางผังเมืองแบบใหม่มีการจ ากัดพื้นท่ีอุตสาหกรรม ท าให้ไม่สามารถ
ขยายตัวสถานประกอบการและโรงงานได้  

T4. มีภัยคุกคามของโรคพืช แมลงต่าง ๆ มากขึ้น ท าให้มีการใช้สารเคมีมากขึ้น 
จนท าให้มีสารเคมีตกค้างในดินและในคนมาก และมีแนวโน้มท่ีมากขึ้น เพราะเกิดจากการแข่งขันการ
ผลิต ส่งผลเสียต่อผู้ผลิต และผู้บริโภค รวมถึงคุณภาพของดินท่ีจะท าการฟื้นคุณภาพใช้เวลาและ
ต้นทุนมากขึ้น 

T5. ประเทศเพื่อนบ้านผลิตสินค้าเกษตรคล้ายกับกลุ่มจังหวัด และทุกประเทศจะ
พัฒนาให้เป็นประเทศอุตสาหกรรมในอนาคต ท้ังใน สปป.ลาว ปี พ.ศ.2563 กัมพูชา ปี พ.ศ.2568 ซึ่ง
จะเป็นคู่แข่งในด้านอุตสาหกรรม และมีการผลิตสินค้าเกษตรเหมือนกัน ท าให้เกิดการแข่งขันสูง ใน
กรณีท่ีสินค้านั้นเป็นท่ีต้องการของต่างชาติ เช่น ข้าว เป็นต้น 

T6. Agro Product เป็นรากฐานของเศรษฐกิจโลกส่งไปประเทศท่ีผลิตอาหารไม่
ค่อยได้ 

T7. ประเทศกัมพูชาส่งเสริมให้ประเทศตนเองเป็นประเทศอุตสาหกรรมในปี 
พ .ศ .2568 ส่ งผลให้มี นั กลง ทุนหัน ไปลง ทุน ในกั มพู ชามากขึ้ น  เพราะ ค่า จ้างแรงถู ก  มี
ทรัพยากรธรรมชาติท่ียังไม่ได้ใช้เพื่อการผลิตจ านวนมาก มีแรงจูงใจท่ีดีกว่าในกลุ่มจังหวัด 

T8. พรมแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งเป็นอุปสรรคในด้านการค้า เพราะยังไม่ได้ปักปั่น
เขตแดนตลอดแนวพรมแดนไทย-กัมพูชา ท้ังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ท่ีมีความ
ชัดเจน มีโอกาสท่ีจะกระทบกระท้ัง ซึ่งส่งผลเสียต่อบรรยายกาศการค้า การลงทุนตามแนวชายแดน มี
ผลกระทบต่อกลุ่มจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์ 

T9. ใช้มาตรการกีดกันซึ่งกันและกันท่ีไม่ใช่ภาษี (Non-Tariff Barriers: NTBs) 
ของสินค้าท่ีแต่ละประเทศมีแนวโน้มท่ีจะใช้มาตรการนี้มากขึ้นเพื่อปกป้องสินค้าของประเทศตนเอง
มากขึ้น 

T10. ประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มน้ าโขงตอนล่าง โดยเฉพาะท่ีเกี่ยวข้องได้รับสิทธิ 
GSP NTR ท าให้ประเทศต่าง ๆ รวมทั้งผู้ประกอบการคนไทยไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านเพื่อใช้เป็น
ฐานการผลิตเพื่อการส่งออกมากขึ้น โดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่ีใช้เทคนิคการผลิตเน้นหนักการใช้
แรงงาน (Labor dispensing tactics) ท าให้ผู้ประกอบการต่างชาติท่ีผลิตสินค้าท่ีใช้แรงงานเข้มข้น 
ไม่สนใจมาลงทุนท่ีไทย และในกลุ่มจังหวัดเพราะค่าจ้างแรงงานสูงมาก 
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T11. สินค้าราคาถูกจากประเทศจีนเข้ามาแข่งขันกับสินค้าในจังหวัดต่าง ๆ ใน
กลุ่มจังหวัดมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการท่ีใช้สินค้าท่ีใช้เหมือนหรือคล้ายกันในแต่ละจังหวัด
ในกลุ่มจังหวัด 

T12. งบประมาณในการขยายถนนไปสู่นอกเมืองท่ียังไม่เพียงพอ ท าให้ถนนท่ี
ขยายออกยังไม่ได้มีการพัฒนาท้ังเส้น เช่น ระหว่างอ าเภอ ระหว่างจังหวัด ส่งผลต่อการขับขี่และเกิด
อุบัติเหตุ เพราะรถบรรทุกใหญ่ รถโดยสาร รถพาหนะ รวมถึงรถจักรยานยนต์ ท่ีใช้ถนน 2 เลนร่วมกัน 
ส่งผลถึงความแออัดและท าให้เกิดอุบัติเหตุ 

T13. ความโดดเด่นของอารยธรรมขอมของกัมพูชามีความโดดเด่นมากกว่าและมี
ช่ือเสียงมากกว่า เป็น 1 ใน 7 เมืองมหัศจรรย์ และมีเทวสถานท่ีใหญ่โตมีช่ือเสียงระดับโลก และดึงดูด
ใจ ได้แก่ นครวัด นครธม ซึ่งมีความยิ่งใหญ่มากกว่าอารยธรรมขอมในแต่ละจังหวัดของกลุ่มจังหวัด 
ท าให้นักท่องเท่ียวต่างชาติแทบไม่มาท่องเท่ียวในกลุ่มจังหวัด 

T14. การเดินทางเข้า-ออกของนักท่องเท่ียวหรือผู้มาใช้บริการท่ีผ่านจุดผ่านแดน
ถาวรช่องจอม ยังใช้หนังสือเดินทางเท่านั้นในการเข้า-ออกด่าน ส่งผลต่อระยะเวลาของผู้มาติดต่อและ
ผู้ใช้บริการ ถือเป็นอุปสรรคต่อการติดต่อ ท าให้ส่งผลเสียต่อนักท่องเท่ียวและผู้มาใช้บริการในการ
รักษาพยาบาลต้องใช้เวลามาก 

T15. ความผันผวนของดิน ฟ้า อากาศ เช่น น้ าท่วม น้ าแล้ง ศัตรูพืชใหม่ ๆ เป็นต้น 
ส่งผลต่อความผันผวนของการผลิตสินค้าการเกษตร โดยเฉพาะในเขตพื้นท่ีการเกษตรท่ีอาศัยน้ าฝน 
ท าให้ปริมาณผลผลิตไม่แน่นอน 

T16. น้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคขาดแคลน โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งส่งผลต่อปัญหา
ความไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค 

T17. การไหลเข้าออกของวัฒนธรรมต่างชาติได้หลายช่องทาง ท้ังผ่านแรงงานต่าง
ด้าว และตามส่ือต่าง ๆ มาผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่นมากขึ้น ส่งผลต่ออัตตลักษณ์ของวัฒนธรรม
ท้องถิ่นค่อย ๆ สูญหายไป 

T18. ในอดีตครอบครัวเป็นครอบครัวขยาย เมื่อเปรียบเทียบกับอดีต ในปัจจุบัน
เป็นครอบครัวเดียวมากขึ้น ท าให้ผู้สูงอายุถูกละท้ิงละเลยมากขึ้น สังคมไทยเป็นสังคมมีการเกิดน้อย 
อายุยืนมากขึ้น เพราะบริการสาธารณสุขรัฐ ได้เข้าถึงและท่ัวถึงประชาชนมากขึ้น ท าให้คนมีอายุมาก
ขึ้น ส่วนประชากรวัยแรงงานลดลงและส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องมีภาระค่าใช้จ่ายกับผู้สูงอายุมากขึ้น 

T19. คนไทยโดยท่ัวไปยังมีปัญหาเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม ไม่ตระหนักถึงความ
มีวินัยและความมีจิตสาธารณะ 

T20. ประเทศไทยเผชิญกับปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติท่ีหลากหลายรูปแบบและ
มีวิธีการท่ีซับซ้อนมากขึ้น เช่น การเข้ามาในรูปแบบนักธุรกิจ นักท่องเท่ียว เป็นต้น มีนักท่องเท่ียวมาก
ขึ้น และมีการถือครองปัจจัยด้านการผลิตมากขึ้น ซึ่งเกิดปัญหาในแต่ละจังหวัดของกลุ่มจังหวัด 

T21. ด้วยเหตุท่ีพ่อแม่และผู้ปกครอง ไม่มีเวลาดูแลบุตรหลานเท่าท่ีควร เพราะ
ต้องเอาเวลาไปประกอบอาชีพหารายได้ ท าให้เด็กยุวชนและเยาวชนอยู่นอกสายตา พ่อแม่ผู้ปกครอง
ไปมั่วสุ่มเท่ียวกลางคืน เด็กหญิงต้ังท้องก่อนวัยอันควร ติดสุรา และติดยาเสพติด ไม่เรียนหนังสือ ซึ่ง
เด็กเหล่านี้ คือ เด็กท่ีขาดคุณภาพซึ่งจะเป็นวัยแรงงานท่ีขาดคุณภาพในอนาคต 

T22. จังหวัดในกลุ่มจังหวัดพึ่งพาแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งส่งผลต่อ
เสถียรภาพของการผลิตท้ังภาคอุตสาหกรรม เกษตร และบริการ  
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T23. ประชากรแฝงตามแนวชายแดนจังหวัดสุรินทร์ และบุรีรัมย์ มีผลกระทบต่อ
สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคง 

T24. ขีดความสามารถของแรงงานไม่ได้เพิ่มขึ้นท่ีสอดคล้องกับค่าจ้างแรงงานท่ี
เพิ่มขึ้นตามกฎหมาย 

T25. ประเทศไทยมีความเส่ียงสูงในด้านไซเบอร์ โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ประมาณ 
1 ใน 5 เครื่องในประเทศถูกโจมตีของโปรแกรมท่ีไม่พึงประสงค์ ซึ่งมีผลกระทบภาคธุรกิจและภาค
ราชการท่ีใช้คอมพิวเตอร์ในส านักงาน และในอนาคตแนวโน้มความเส่ียงอาจจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ 

T26. ภาคธุรกิจของจังหวัดในกลุ่มจังหวัดไม่ได้ให้ความส าคัญด้านวิจัยในด้าน
การตลาดและการผลิต ท่ีจะสร้างรายได้เพิ่ม และมีการพึ่งพางบประมาณวิจัยของภาครัฐ ซึ่ง
งบประมาณวิจัยของภาครัฐเทียบกับ GDP ของประเทศแล้วมีน้อยมาก 

T27. ภาครัฐมีรายจ่ายประจ าเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง คนรุ่นใหม่ท่ีมีคุณภาพ ส่วน
ใหญ่ไม่นิยมเข้ามารับราชการ ท าให้ขาดแคลนก าลังคนท่ีมีคุณภาพทดแทนข้าราชการท่ีเกษียณอายุ 

T28. ผลของโครงการในการพัฒนาของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ส่วนใหญ่ไม่ได้มี
การประเมินผลกระทบท่ีเกิดขึ้นในระยะกลางและระยะยาว ว่าเกิดประโยชน์กับประชาชนมากน้อย
เพียงใด 

T29. อปท. การบริหารจัดการและให้บริการท่ีขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใส่
เท่าท่ีควรไม่ตอบสนองความต้องการของภาคประชาชนได้อย่างเต็มท่ี 

T30. ภาครัฐปรับตัวให้ทันกับการเปล่ียนแปลงในยุคสังคมออนไลน์ได้ช้า 
T31. โครงการส่วนใหญ่เป็นโครงการระยะส้ันขาดการเช่ือมโยงในระยะยาว และ

ขาดการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
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4.3 สถานการณ์และโอกาสในการพัฒนากลุ่มจังหวัด 
 สถานการณ์และโอกาสในการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด ได้แบ่งเป็นสถานการณ์และโอกาสเป็น       
7 ปัจจัย ได้แก่ 1) ด้านเกษตรกรรมแปรรูป 2) ด้านนิคมอุตสาหกรรม/เขตส่งเสริมอุตสาหกรรม       
3) ด้านโลจิสติกส์ 4) ด้านท่องเท่ียวและบริการ 5) ด้านการค้าชายแดน 6) ด้านทุนวัฒนธรรม          
ทุนทรัพยากรธรรมชาติ และทุนประวัติศาสตร์ 7) ด้านบริการจัดการน้ า ซึ่งในแต่ละปัจจัยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
 

1) ด้านเกษตรกรรมแปรรูป 
 กลุ่มจังหวัดมีพื้นท่ีการเกษตร 22,029,220 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 68.15 ของพื้นท่ีกลุ่มจังหวัด 
และพืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญของกลุ่มจังหวัด ได้แก่ ข้าว มันส าปะหลัง อ้อยโรงงาน นอกจากนี้           
กลุ่มจังหวัดมีความโดดเด่นในด้านปศุสัตว์ เช่น โคเนื้อ กระบือ ไก่เนื้อ โคนม ไก่ไข่ สุกร เป็นต้น 
 

 
ภาพที ่4-4 มูลค่ารวมพืชเศรษฐกิจของกลุ่มจงัหวัด 

 

 
ภาพที ่4-5 มูลค่ารวมของสัตว์เศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด 
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 ปัจจุบันกลุ่มจังหวัดมีพื้นท่ีเพาะปลูกท่ีจ ากัด และผลผลิตต่อไร่ไม่เพิ่ม เพราะราคาผลผลิตไม่
เพิ่ม ส่วนผลผลิตท่ีมีความต้องการตลาดไม่มีนวัตกรรมท่ีเข้าไปสร้างความแตกต่างหรือเพิ่มปริมาณการ
ผลิตได้มากกว่าเท่าท่ีควร ตลอดจนกลุ่มจังหวัดมีโรงงานแปรรูปสินค้าท่ีใช้นวัตกรรมสูงน้อย ได้แก่ ข้าว 
มันส าปะหลัง ยางพารา เป็นต้น ท้ังท่ีมีเขตอุตสาหกรรมรองรับถึง 2 แห่ง ท่ีจังหวัดนครราชสีมา สินค้า
ส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบท่ียังไม่แปรรูป หรือแปรรูปขั้นต้น ไม่ได้ให้ความส าคัญในการแปรรูปขั้นกลาง 
และแปรรูปข้ันปลาย เพื่อการส่งออกน้อย เพราะ 1) ความไม่รู้ทางการตลาดการผลิต 2) ความรู้เรื่อง
การเช่ือมโยงการผลิตในเป็นห่วงโซ่ (Chain) มีน้อย เพราะไม่รู้จักและร่วมการผลิต 3) สินค้าขั้นปลาย
เพราะไม่รู้ตลาด 4) ผู้ประกอบการมีความรู้ระดับ 2.0 

กลุ่มจังหวัดมีพื้นท่ีการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ และพืชอื่น ๆ ท่ีมีปริมาณมากเป็นอันดับต้น ๆ 
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสินค้าทางการเกษตรท่ีหลากหลาย ซึ่งกลุ่มจังหวัดมีโอกาสในการ
เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรให้ตอบสนองความต้องการของตลาด  

ด้วยนโยบาย Thailand 4.0 ถือเป็นโอกาสท่ีของกลุ่มจังหวัดท่ีจะน าเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางการเกษตรมาใช้เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อหน่วยพื้นท่ีเกษตรอินทรีย์  และเกษตรปลอดภัย เช่น การ
ควบคุมสภาพภูมิอากาศ ดิน น้ า แสงแดด ให้สามารถได้ผลผลิตตลอดปีภายในโรงเรือน เป็นต้น 
นอกจากนี้ การปรับวิถีการผลิตสู่เกษตรอินทรีย์ของ Smart Farmers การก าหนด Smart Area หรือ 
พื้นท่ีเกษตรและภาคการเกษตรมีศักยภาพ การตั้งกลุ่มหรือสถาบันการเกษตรท่ีมีประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน เช่น Smart Group เป็นต้น เพื่อให้ได้สินค้าเกษตรมีคุณภาพมาตรฐานตรงตามความ
ต้องการของตลาด หรือ Smart Agriculture Products และภาคเอกชนของกลุ่มจังหวัดได้ให้
ความส าคัญในโครงการอีสานฟู้ดอินโนโพลิส (นครชัยบุรินทร์) และการจัดต้ังศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
นวัตกรรมอาหารในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Isan-Food Technology Transfer Center: IFTT)  
 นอกจากนี้ มีผลิตภัณฑ์ไหมของกลุ่มจังหวัด ในปี พ.ศ.2558 กลุ่มจังหวัดมีเกษตรกรท่ีมีอาชีพ
ปลูกหม่อนเล้ียงไหม มีจ านวน 64,845 ราย เพิ่มขึ้นจากปีก่อนท่ีมีจ านวน 30,249 ราย ท าให้ผลผลิต
เส้นไหมเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.2557 ท่ีมี 173,848 กิโลกรัมต่อปี เป็น 183,029 กิโลกรัมต่อปีในปี พ.ศ.
2558 ส่งผลให้รายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของกลุ่มจังหวัดในปี พ.ศ.2558 มีมูลค่า 5,593 
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.2557 ท่ีมีมูลค่า 4,374.22 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.86 เพราะยอด
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมในพื้นท่ีทุกจังหวัดในกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น เพราะสถานการณ์ทางการเมืองเริ่ม
คล่ีคลาย เป็นผลให้สภาพเศรษฐกิจเริ่มดีขึ้น  ท่ีส าคัญกลุ่มจังหวัดมีหัตถกรรมผ้าทอท่ีแสดงถึง
เอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีวิจิตรสวยงามเป็นเอกลักษณ์ท่ีมีความเด่น     
เป็นอัตลักษณ์ของตนเอง และสามารถท าตลาดในต่างประเทศได้ เช่น อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 
อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา อ าเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เป็นต้น 
 
 2) ด้านอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม  
 โรงงานอุตสาหกรรมในกลุ่มจังหวัดในปี พ.ศ.2559 มีจ านวน 4,306 แห่ง โดยจังหวัด
นครราชสีมามีจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมมากท่ีสุด จ านวน 2,662 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 62 รองลงมา
เป็นจังหวัดชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบจ านวนโรงงานกับปี พ.ศ.2558 
พบว่า กลุ่มจังหวัดมีจ านวนโรงงานลดลงจ านวน 5 แห่ง ซึ่งในปี พ.ศ.2558 มีจ านวนโรงงาน 4,311 
แห่ง แต่เมื่อพิจารณาแต่ละจังหวัด พบว่า จังหวัดนครราชสีมามีจ านวนโรงงานเพิ่มขึ้น จ านวน 30 
แห่ง รองลงมาเป็นจังหวัดสุรินทร์เพิ่มขึ้น จ านวน 13 แห่ง และจังหวัดบุรีรัมย์จ านวน 1 แห่ง ส่วน
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จังหวัดชัยภูมิมีจ านวนโรงงานท่ีลดลง จ านวน 49 แห่ง ซึ่งได้รับผลกระทบจากค่าแรงงานขั้นต่ า 300 
บาท และการย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศเพื่อนบ้านท่ีมีค่าแรงงานท่ีต่ ากว่าไทย 
 กลุ่มจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดเดียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีมี
เขตประกอบการอุตสาหกรรมเปิดด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 2 แห่ง ได้แก่ เขตประกอบการ
อุตสาหกรรมสุรนารี และนวนคร ท่ีเป็นฐานการผลิตท่ีมีตลาดส่งออกท้ังในและต่างประเทศ ส่วนใหญ่
ประกอบการเกี่ยวกับการผลิตช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์รถยนต์ รถจักรยานยนต์ 
ผลิตช้ินส่วนอลูมิเนียม ผลิตช้ินส่วนโลหะ  
 นอกจากนี้  ก ลุ่มจังหวัดมี โรงงานอุตสาหกรรมการแปรรูปการเกษตรมากท่ีสุดใน            
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อรองรับผลผลิตทางการเกษตร ท าให้เพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรมาก
ขึ้น ได้แก่ โรงสีข้าวมากท่ีสุด จ านวน 192 โรงงาน รองลงมาเป็นการผลิตภัณฑ์จากมันส าปะหลัง 
จ านวน  43 โรงงาน และอุตสาหกรรมการผลิตน้ าตาลทราย จ านวน 7 โรงงาน  (กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม, 2559) ซึ่งถือเป็นโอกาสของกลุ่มจังหวัดในการพัฒนาให้กลุ่มจังหวัดได้มีเขตเศรษฐกิจ
จ าเพาะการแปรรูปสินค้าเกษตร  
 
 3) ด้านคมนาคมและโลจิสติกส์  
  ด้านคมนาคมและโลจิสติกส์ของกลุ่มจังหวัด ได้แบ่งเป็นระบบคมนาคม และระบบโลจิสติกส์ 
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  
  3.1) ระบบคมนาคมขนส่ง แบ่งเป็นการขนส่งทางบก และการขนส่งทางอากาศ ซึ่งการขนส่ง
ทางบกมีทางหลวงแผ่นดินสายหลักและสายรองท่ีเช่ือมโยงภายในจังหวัดและระหว่างจังหวัดของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ท าให้การคมนาคมขนส่งในกลุ่มจังหวัดมีประสิทธิภาพสามารถเดินทางได้อย่าง
สะดวก โดยมีเส้นทางส าคัญดังนี้ 
   - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 หรือ ถนนมิตรภาพ หรือ สาย AH 12 ผ่านสะพาน
มิตรภาพไทย/ลาว-หนองคาย-อุดรธานี-อ าเภอน้ าพอง–ขอนแก่น–อ าเภอบ้านไผ่–อ าเภอพล–จังหวัด
นครราชสีมา–อ าเภอสูงเนิน–อ าเภอสีค้ิว–อ าเภอมวกเหล็ก–จังหวัดสระบุรี –หินกอง–รังสิต–กรุงเทพฯ  
  - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24, 201, 202, 205, 206, 207, 218, 219, 224, 225, 
226, 304 และ 348  
  - ทางหลวงสายอาเซียน ได้แก่ สาย AH 121 ผ่านมุกดาหาร–อ านาจเจริญ–ยโสธร–
อ าเภอสุวรรณภูมิ–อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย-บุรีรัมย์-อ าเภอนางรอง–อ าเภอส้มป่อย–บ้านช่องตะโก  
  กลุ่มจังหวัดมีโครงการในการขยายเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 348 สายอรัญ
ประเทศ-นางรอง หรือ  ถนนธนะวิถี  เป็น เ ส้นทาง ท่ี เ ช่ือมต่อระหว่ างภาคตะวันออกกั บ                    
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ ซึ่งในปัจจุบันเป็นถนนขนาด 2 ช่องจราจร และก าลังจะขยายเป็น 4 
ช่องจราจร โดยจุดเริ่มต้นแยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 (ถนนสุวรรณศร) บริเวณตัวอ าเภอ
อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ผ่านอ าเภอโคกสูง อ าเภอตาพระยา ขึ้นเขาช่องตะโก เข้าสู่เขตจังหวัด
บุรีรัมย์ท่ีอ าเภอโนนดินแดง ส้ินสุดท่ีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 (ถนนเดชอุดม) ท่ีอ าเภอนางรอง 
จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทางประมาณ 141 กิโลเมตร ถือเปน็โอกาสในการขนส่งสินค้าท่ีเช่ือมโยงกับภาค
ตะวันออก โดยเฉพาะโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (ECC) 
   ส่วนการขนส่งทางรถไฟของกลุ่มจังหวัด คือ รถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ 
ประกอบด้วย เส้นทางกรุงเทพ–อุบลราชธานี, กรุงเทพ–หนองคาย, เส้นทางล าชี–อุบลราชธานี, 
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เส้นทางนครราชสีมา–อุบลราชธานี, เส้นทางกรุงเทพ–ศรีษะเกษ โดยจังหวัดนครราชสีมา มีเส้นทาง
รถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือผ่าน 2 สาย คือเส้นทางกรุงเทพมหานคร–จังหวัดอุบลราชธานี และ
เส้นทางกรุงเทพมหานคร–จังหวัดหนองคาย ซึ่งรถไฟท้ังสองสายแยกกันท่ีชุมทางจิระ จังหวัด
นครราชสีมา นอกจากนี้ยังมีรถไฟอีกสายหนึ่งโดยแยกท่ีชุมทางแก่งคอย คือ สายอ าเภอแก่งคอย 
จังหวัดสระบุรี–อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา  

จังหวัดชัยภูมิ มีเส้นทางรถไฟผ่านพื้นท่ีทางตอนใต้ของจังหวัดซึ่งเป็นเส้นทางระหว่าง 
อ าเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรี–อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา–อ าเภอเทพสถิต–บ าเหน็จณรงค์–
จัตุรัส จังหวัดชัยภูมิซึ่งมีสถานีรถไฟรวม 6 สถานี มีขบวนรถไฟผ่านสถานีรถไฟอ าเภอบ าเหน็จณรงค์ 
และอ าเภอจัตุรัส 

จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์ มีเส้นทางรถไฟผ่าน คือ เส้นทางกรุงเทพมหานคร–
จังหวัดอุบลราชธานี  
   ส่วนการขนส่งทางอากาศ กลุ่มจังหวัดมีท่าอากาศยานอยู่ 2 แห่ง ท่ีจังหวัดนครราชสีมา 
และจังหวัดบุรีรัมย์ แต่มีเพียงท่าอากาศยานบุรีรัมย์ท่ีมีการให้บริการอยู่ 2 สายการบิน ได้แก่ สายการ
บินแอร์เอเชีย และสายการบินนกแอร์ ส่วนท่าอากาศยานนครราชสีมาในปัจจุบันเป็นศูนย์ฝึกอบรม
นักบิน และในวันท่ี 3 ธันวาคม พ.ศ.2560 สายการบินนิวเจน แอร์เวย์ ได้ตัดสินใจท่ีท าการบิน
ภายในประเทศจ านวน 2 เส้นทาง คือ นครราชสีมา-ภูเก็ต และนครราชสีมา-เชียงใหม่ ในราคาค่า
โดยสารใกล้เคียงกับราคาตลาดในประเทศของเส้นทางบินอื่น ๆ ซึ่งถือเป็นจุดเปล่ียนของกลุ่มจังหวัด
ในการขับเคล่ือนด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะด้านการท่องเท่ียว นอกจากนี้ ท่าอากาศยานนครราชสีมา
เป็นท่ีสนใจของสายบินนกแอร์ และสายการบินแอร์เอเชียซึ่งอยู่ในขั้นตอนการเจรจา จุดเด่นของท่า
อากาศยานนครราชสีมาเป็นสนามบินพาณิชย์ถือเป็นโอกาสท่ีดีของจังหวัดนครราชสีมาและกลุ่ม
จังหวัด 
 

3.2) การพัฒนาโลจิสติกส์ของกลุ่มจังหวัด 
การพัฒนาโลจิสติกส์ของกลุ่มจังหวัดมีการโครงการการพัฒนาโครงข่ายรถไฟระหว่าง

เมืองภายในประเทศ ได้แก่ โครงการรถไฟทางคู่ ได้แก่ เส้นมาบกะเบา–ถนนจิระ เส้นถนนจิระ–
ขอนแก่น เส้นถนนจิระ–อุบลราชธานี เส้นหนองคาย-นครราชสีมา-แก่งคอย–มาบตาพุด โครงการทาง
หลวงพิเศษระหว่างเมือง ได้แก่ บางปะอิน-นครราชสีมา โครงการรถไฟความเร็วสูง ได้แก่ กรุงเทพฯ–
นครราชสีมา–หนองคาย โครงการเช่ือมโยงทางถนน ได้แก่ เส้นทาง อ าเภอกบินทร์บุรี-อ าเภอปักธงชัย 
อ าเภอกบินทร์บุรี-อ าเภอวังน้ าเขียว และโครงการก่อสร้างสถานีขนส่งสินค้าภูมิภาคท่ี จังหวัด
นครราชสีมาโดยมีโครงการน าร่องศูนย์บริการพักรถบรรทุก ท่ีต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา และบุรีรัมย์ เป็นจุดพักรถบรรทุกตามเส้นทางหลัก ช่วยให้ย่นระยะเวลาการ
เดินทางคนและขนส่งสินค้า และถือเป็นโอกาสของกลุ่มจังหวัดในการเตรียมความพร้อมในการรองรับ
การพัฒนาดังกล่าวทั้งในด้านคนและสินค้า 
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ภาพที ่4-6 การพัฒนาโครงข่ายรถไฟระหว่างเมือง 
 

 
     ภาพที่ 4-7 โครงการพัฒนาระบบราง ช่วงนครราชสมีา-หนองคาย 
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            ภาพที่ 4-8 รถไฟทางคู่ ชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น 
 

 
            ภาพที่ 4-9 รถไฟทางคู่ มาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ 
 rIS

NED KKU



 โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพฒันากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579)  

4-24 

 
            ภาพที่ 4-10 รถไฟทางคู่ ชุมทางถนนจิระ-อุบลราชธานี 
 

 
            ภาพที่ 4-11 รถไฟความเร็วสูง กรุงเทพ-นครราชสีมา-หนองคาย  
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            ภาพที่ 4-12 มอเตอร์เวย์ บางปะอิน-นครราชสีมา 
 

 
        ภาพที่ 4-13 เป้าหมายการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานปี พ.ศ.2565 
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ภาพที ่4-14 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ.2558-2565 ของกรมทาง

หลวง 
 

 
ภาพที ่4-15 โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเพ่ือเชื่อมโยงการขนส่งและโลจิสติกส์ไปยังภูมิภาค 
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    ภาพที่ 4-16 โครงการก่อสร้างศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าและสถานีขนส่งสินค้า 

 

 
        ภาพที่ 4-17 การพัฒนาจุดพักรถตามเส้นทางขนส่งหลักของประเทศ 
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   ภาพที่ 4-18 แผนทีศู่นย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าและสถานีขนส่งสินค้าทั่วประเทศ 
 
  นโยบายของรัฐบาลมีการลงทุนในโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (ECC) 
ถือเป็นโอกาสท่ีดีของกลุ่มจังหวัดในการท่ีเช่ือมโยงในการขนส่งสินค้าของกลุ่มจังหวัด โดยใช้โอกาส
จากการลงทุนโครงการดังกล่าว ซึ่งในปัจจุบันกลุ่มจังหวัดมีโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่เส้นหนองคาย-
นครราชสีมา-แก่งคอย–มาบตาพุด และเส้นทางถนนท่ีเช่ือมไปยังภาคตะวันออก และมีการขยายถนน
เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 348 สายอรัญประเทศ-นางรอง หรือ ถนนธนะวิถี เป็นเส้นทางท่ี
เช่ือมต่อระหว่างภาคตะวันออกกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ จุดเริ่มต้นแยกจากทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 33 (ถนนสุวรรณศร) บริเวณตัวอ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ผ่านอ าเภอโคก
สูง อ าเภอตาพระยา ขึ้นเขาช่องตะโก เข้าสู่เขตจังหวัดบุรีรัมย์ท่ีอ าเภอโนนดินแดง ส้ินสุดท่ีทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 24 (ถนนเดชอุดม) ท่ีอ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ถือเป็นโอกาสในการขนส่ง
สินค้าท่ีเช่ือมโยงกับภาคตะวันออก โดยเฉพาะโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (ECC) 
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 ส่วนการพัฒนาโลจิสติกส์ท่ีเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและต่างประเทศ ได้แก่ 
การพัฒนาแนวพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตกเป็นเส้นทางเช่ือมโยงระหว่างทะเลจีนใต้กับ
ทะเลอันดามัน ระยะทางรวมประมาณ 1,320 กิโลเมตร (พัชรินทร์ รักสัตย์ และดร.สวรัย บุณยมานนท์, 
2558) เริ่มต้นจากประเทศเวียดนาม จังหวัดดานัง-เถือ เทียน เว้-กวางตรี-ด่านลาวบาว-เข้าสู่ สปป.ลาว ท่ี
ด่านแดนสะหวัน แขวงสะหวันนะเขต-ผ่านเส้นทางหมายเลข 9 (R9)-เมืองไกสอน พมวิหาน-ด่านสะพาน
มิตรภาพ ไทย-สปป.ลาว แห่งท่ี 2 ท่ีจังหวัดมุกดาหาร เข้าสู่ไทย ผ่านพื้นท่ีจังหวัดมุกดาหาร-กาฬสินธุ์-
มหาสารคาม-ขอนแก่น-ชัยภูมิ-เพชรบูรณ์-พิษณุโลก-สุโขทัย-ตาก ออกจากประเทศไทยท่ีอ าเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก และไปสู่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (เมียนมา) เมืองเมียวดี -เมาะละแหม่ง หรือ 
เมาะล าเลิง ซึ่งท าให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการเช่ือมต่อกับประเทศต่าง ๆ (Land Link) โดยมีเส้น
ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก เป็นเส้นทางหลัก และเส้นทางท่ีเช่ือมต่อและเช่ือมโยงภายใน และ
ต่างประเทศ  

 

 
ภาพที่ 4-19 แสดงแนวเส้นระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก 
ที่มา: Google Map ปรับปรุงแก้ไข โดยศูนย์ ROC มข. 
 
 นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนาประเทศของจีนได้มีนโยบาย One Belt One Road หรือ 
นโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง ถือเป็นหนึ่งนโยบายส าคัญของการพัฒนาประเทศจีนภายใต้การบริหาร
ของ ประธานาธิบดี สี จ้ินผิง และ นายกรัฐมนตรี หล่ี เค่อ เฉียง ซึ่งนโยบาย One Belt One Road 
คือ การน าเส้นทางสายไหมมาปรับปรุงใหม่ มีช่ือเรียกใหม่ว่า "เส้นทางสายไหมใหม่ (New Silk Road) 
ในศตวรรษท่ี 21" เส้นทางสายไหม คือ เส้นทางท่ีท าให้ภูมิภาคเอเชียสามารถเช่ือมต่อกับภูมิภาคอื่น ๆ 
ของโลก เหตุท่ีมีช่ือเรียกว่า "เส้นทางสายไหม" ก็เพราะชาวจีนจ านวนมากสามารถสร้างก าไรจาก
การค้าผ้าไหมตลอดเส้นทางนี้ เส้นทางสายไหมไม่เพียงถูกใช้ให้เป็นประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจเท่านั้น 
แต่เส้นทางนี้ยังถูกใช้เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรม ปรัชญา แนวคิดของจีน ยุทธศาสตร์ส าคัญ คือ การพัฒนา
และสร้างทางคมนาคม 2 เส้นทาง ได้แก่ "Silk Road Economic Belt" เป็นเส้นทางสายไหมทางบก 
และ "Maritime Silk Road" เป็นเส้นทางสายไหมทางทะเล ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อภูมิภาค
อาเซียน ซึ่งเส้นทางคมนาคมเส้นนี้ในการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างจีนและอาเซียนภายใต้แนวคิด ดังนี้ 

– สนับสนุนการเช่ือมโยงระบบโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาค 
– ส่งเสริมและพัฒนาทุนระหว่างภูมิภาคอาเซียนและจีน 
– ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน 
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– ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างภูมิภาคอาเซียนและจีน ในด้านสังคม วัฒนธรรม โดย
การกระชับความสัมพันธ์ของจีนกับภูมิภาคอาเซียนกระท าผ่านการศึกษาและการท่องเท่ียวเป็นหลัก 

ผลกระทบต่อไทยท่ีเกิดจากนโยบาย One Belt One Road เป็นผลกระทบทางอ้อม แต่ก็
ก่อให้เกดิประโยชน์ต่อประเทศไทย ในมิติดังนี้ 

มิติทางเศรษฐกิจ  
- ไทยคือศูนย์กลางของกลุ่มประเทศอาเซียน ดังนั้น ไทยจึงควรอาศัยความได้เปรียบนี้

ผลักดันตนเองให้เป็นศูนย์กลางด้านคมนาคมขนส่งและเป็นศูนย์กลางของการกระจายสินค้าระหว่าง
ภูมิภาคอาเซียนและจีนรวมถึงภูมิภาคอื่น ๆ 

- ไทยควรกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับจีน ในฐานะท่ีไทยเป็นส่วนส าคัญของ
ภูมิภาคอาเซียน และไม่มีข้อพิพาทใด ๆ กับจีน 

- การเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ท าให้ไทยมีความหลากหลายในตลาดเงินระหว่าง
ประเทศ เพื่อลดต้นทุนและกระจายความเส่ียงในตลาดเงิน  

มิติทางสังคม วัฒนธรรม 
 ไทยและจีน มีการเช่ือมโยงทางเช้ือสายและวัฒนธรรมอันดีต่อกัน ท าให้ได้เปรียบและส่ง
ผลบวกต่อหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้อง อุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ อุตสาหกรรมด้านความบันเทิง อุตสาหกรรมด้านการศึกษา เป็นต้น  
 

 
ภาพที ่4-20 เส้นทางตามนโยบาย One Belt One Road ของจีน 
 
 ซึ่งถือได้ว่ากลุ่มจังหวัดเป็นประตูเช่ือมโยงระบบ Logistic เพื่อกระจายสินค้าและขนส่ง
ผู้โดยสารท่ีส าคัญในภูมิภาคและสามารถเช่ือมโยงการคมนาคมขนส่งกับภาคเหนือตอนลาง ภาคกลาง 
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ตลอดจนมีเส้นทางคมนาคมขนส่งเช่ือมโยงสู่
อาเซียน เช่น ถนนมิตรภาพ เส้นระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก เส้นถนนหมายเลข 24 เส้น
ถนนหมายเลข 331 เป็นต้น 
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 4) ด้านท่องเที่ยวและบริการ  
 กลุ่มจังหวัดมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย โดยส่วนใหญ่มีแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศมากท่ีสุด 
รองลงมาเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรม และแหล่งมรดก ประเพณี แหล่งท่องเท่ียวเชิงวิถีชีวิต 
แหล่งท่องเท่ียวเชิงศาสนาและความเช่ือ แหล่งท่องเท่ียวเชิงสันทนาการและบันเทิง และแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงวิชาการ ซึ่งมีแหล่งท่องเท่ียวระดับโลกและเป็นท่ีรู้จัก เช่น อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 
อุทยานแห่งชาติทับลาน เป็นต้น การท่องเท่ียวเชิงกีฬาระดับนานาชาติ เช่น สนามแข่งรถมาตรฐาน
ระดับโลกท่ีจังหวัดบุรีรัมย์ การแข่งขันวอลเลย์บอลระดับนานาชาติท่ีจังหวัดนครราชสีมา สนามไอโม
บาย สเตเดียมท่ีจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นต้น มีแหล่งท่องเท่ียวอารยธรรมขอม ท่ีสามารถเช่ือมโยงกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน เช่น อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย เป็นต้น และยังมี
ศูนย์คชศึกษาสุรินทร์เป็นหมู่บ้านช้างท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ถือเป็นโอกาสในการสร้างรายได้ของ         
กลุ่มจังหวัดเพิ่มข้ึน 
  

 
ภาพที ่4-21 แหล่งท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวัด 
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 5) ด้านการค้าชายแดน  
  กลุ่มจังหวัดมีด่านชายแดนท่ีติดต่อกับประเทศกัมพูชา จ านวน 2 ด่าน ได้แก่ ด่านช่องจอม 
บ้านด่านพัฒนา ต าบลกาบเชิง อ าเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งตรงข้ามกับบ้านโอร์เสม็ด อ าเภอ
ส าโรง จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา ซึ่งมีสินค้าส่งออกท่ีส าคัญ ได้แก่ น้ ามันเบนซิน น้ าผลไม้ 
สินค้าแร่และเช้ือเพลิงอื่น ๆ เครื่องด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ น้ ามันดีเซล ปูนซิ
เมนต์ วัตถุดิบเพื่อใช้ท าเครื่องส าอาง เครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ ผงปรุงรส เป็นต้น และสินค้าน าเข้าท่ี
ส าคัญ ได้แก่ ผักและของปรุงแต่งจากผัก ผลิตภัณฑ์ไม้อื่น ๆ ผลิตภัณฑ์ส่ิงทออื่น ๆ จักรยาน พืชและ
ผลิตภัณฑ์จากพืชอื่น ๆ ผลไม้อื่น ๆ และของปรุงแต่งจากผลไม้ พืชน้ ามันและผลิตภัณฑ์ ยานพาหนะ
อื่น ๆ มอเตอร์ไฟฟ้า ชุดเครื่องก าเนิดไฟฟ้า และส่วนประกอบเครื่องดนตรี เป็นต้น 
  ส่วนด่านช่องสายตะกู ต าบลจันทบเพชร อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งตรงข้ามกับช่อง
จุ๊บโกกี อ าเภอบันเตียอ าปึล จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา ซึ่งมีสินค้าท่ีส่งออกผ่านด่านช่องสาย
ตะกูท่ีส าคัญ เช่น เครื่องปรุงครัวเรือน น้ ามันพืช  ผงชูรส พริก น้ าปลา อาหารสด อาหารแห้ง อาหาร
ตามส่ัง เส้ือผ้า สินค้าเบ็ดเตล็ด เป็นต้น และสินค้าท่ีน าเข้าผ่านด่านช่องสายตะกูท่ีส าคัญ เช่น บุหรี่ 
เบียร์ สุรา สินค้าตามฤดูกาล (กบ เขียด อึ่ง ผัก ผลไม้) เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์เดินป่า 
ด้ามจอบ เส้ือผ้ามือสอง เป็นต้น  
 

 
ภาพที ่4-22 แผนที่กลุ่มจังหวัดกับการเชื่อมโยงไปด่านชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
  นอกจากนี้  ผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัดมีการส่งออกและน าเข้าสินค้าผ่านด่านใน           
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ด่านท่าล่ี จังหวัดเลย ด่านเชียงคาน จังหวัดเลย ด่านหนองคาย 
จังหวัดหนองคาย ด่านบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ด่านนครพนม จังหวัดนครพนม ด่านมุกดาหาร จังหวัด
มุกดาหาร ด่านช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี และด่านเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งถือเป็นโอกาส
ทางการค้าของผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัด 
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6) ด้านทุนวัฒนธรรม ทุนทรัพยากรธรรมชาติ และทุนประวัติศาสตร์  
 กลุ่มจังหวัดมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมเห็นได้จากกลุ่มจังหวัดมีชาติพันธุ์จ านวน 10 ชาติ

พันธุ์ ได้แก่ ไทยโคราช ไทยลาวเวียงจันทน์ ไทยเขมร ไทยจีน ไทยแขก ไทยมอญ ไทยส่วย ไทยญัฮกุร 
ไทยกูย และ ไทยวน ท าให้ถือเป็นโอกาสในการท่องเท่ียวชุมชนของกลุ่มจังหวัดและสามารถเพิ่ม
รายได้ของกลุ่มจังหวัดให้มากขึ้น นอกจากนี้ กลุ่มจังหวัดมีทุนประวัติศาสตร์ทางด้านอารยธรรมขอม 
ได้แก่ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย จังหวัดนครราชสีมา 
ปราสาทหินบ้านพลวง จังหวัดสุรินทร์ กลุ่มปราสาทตาเมือน (ปราสาทตาเมือนธม ปราสาทตาเมือน
โต๊ด และปราสาทตาเมือน) จังหวัดสุรินทร์ และใบเสมาบ้านกุดโง้ง จังหวัดชัยภูมิ 

 ส่วนทุนทรัพยากรธรรมชาติ กลุ่มจังหวัดมีพื้นท่ีป่า ร้อยละ 16.19 ของพื้นท่ีท้ังหมดของ     
กลุ่มจังหวัด มีแหล่งน้ าและปริมาณน้ าเพิ่มขึ้น แต่ยังประสบปัญหาน้ าแล้งน้ าท่วม มีแนวโน้มขยะมูล
ฝอยของกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น มีแนวโน้มการใช้น้ าใช้ไฟฟ้ามากขึ้น และมีแนวโน้มปริมาณฝนลดลงใน
จังหวัดสุรินทร์ และบุรีรัมย์ ส่วนจังหวัดนครราชสีมาและชัยภูมิ มีแนวโน้มปริมาณฝนท่ีเพิ่มขึ้น 
นอกจากนี้ กลุ่มจังหวัดมีจ านวนโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนมากท่ีสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จ านวน 89 แห่ง ได้แก่ โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ 29 แห่ง โรงไฟฟ้าชีวมวล 15 แห่ง โรงไฟฟ้าพลังงานลม 
3 แห่ง โรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และโซลาร์รูฟทอป 41 แห่ง และโรงไฟฟ้าขยะ 1 แห่ง ช่วย
ท าให้เกิดความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้ามากขึ้น และมีแร่ท่ีใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเป็นจ านวน
มาก เช่น เกลือหินโปแตช ซึ่งสามารถพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่องได้มาก เช่น ปุ๋ยเคมี เกลือ
อุตสาหกรรม และเคมีภัณฑ์อื่น ๆ เป็นต้น กลุ่มจังหวัดมีพื้นท่ีแหล่งเกลือหินโปแตชทุกจังหวัด แต่มี
เพียง 2 จังหวัดท่ีได้ใบอนุญาตเหมืองแร่โปแตช ได้แก่ อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ และอ าเภอ
ด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

 ส่วนด้านเทคโนโลยีกลุ่มจังหวัดมีการใช้อินเตอร์เน็ตผ่านมือถือเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท าให้มี
ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ลดลง ดังนั้น ควรมีขับเคล่ือนเศรษฐกิจบนฐานองค์ความรู้และสร้างสรรค์ มีการ
พัฒนาขีดความสามารถของคนเพื่อเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในการขับเคล่ือนการผลิตท่ีสอดคล้อง
กับความต้องการทางการตลาดด้วยนวัตกรรมในทุกธุรกิจ และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information Technology: IT) เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจอย่างเต็มท่ี ซึ่งเศรษฐกิจต่อไปเป็นยุค 
Digital Economy, Storage for All, Internet of and for Things, 3 D Printing, Big Data for 
Decision, Government and the Block Chain, Super Computer in Your Pocket, Disruption 
to the Job and Skill, Fusing Technologies, Business Disruption, Innovation and 
Productivities, Inequality, Empower Consumer เพิ่มขึ้น ตลาดเติบโตอย่างรวดเร็ว ท้ัง ด้าน       
อุปสงค์ และอุปทาน เกิดการบริโภครูปแบบใหม่ ผู้บริโภคต้องการกระตุ้นให้เลือกลักษณะการใช้ชีวิต
ใหม้ีความยั่งยืนมากขึ้น 
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ภาพที่ 4-23 ความทันสมัยและการเปลี่ยนแปลงทางด้านความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในศตวรรษ

ที่ 21 ตาม Thailand 4.0 Model 
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     ภาพที่ 4-24 เทคโนโลยีที่คาดว่าจะปฏิวัติวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน 
 
 7) ด้านบริการจัดการน ้า  

กลุ่มจังหวัดต้ังอยู่ในเขตพื้นท่ีลุ่มน้ าหลัก 3 ลุ่มน้ า ได้แก่ ลุ่มน้ าชี ลุ่มน้ ามูล และกลุ่มน้ าป่าสัก 
ซึ่งสามารถมีพื้นท่ีรองรับน้ าได้จ านวน 125,469 ตารางกิโลเมตร ซึ่งในปี พ.ศ.2558 มีแหล่งน้ าจ านวน 
2,491 แห่ง และปริมาณน้ าท่ีเก็บเฉล่ียท้ังปีของประเภทแหล่งน้ าของกลุ่มจังหวัด 1,044.9ล้าน
ลูกบาศก์เมตร ส่วนใหญ่เป็นปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ า รองลงมาเป็นประตูระบายน้ า และฝายคอนกรีต 
ตามล าดับ การบริหารจัดการน้ า โขง เลย ชี มูล มีการพัฒนาลุ่มน้ าชี การพัฒนาลุ่มน้ ามูล การพัฒนา
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ลุ่มน้ าเลย การพัฒนาลุ่มน้ าห้วยหลวงตอนล่าง และโครงการผันน้ าป่าสักชลสิทธิ์มาสู่ล าตะคอง ถือเป็น
โอกาสในการบริหารจัดการน้ าให้เกิดประโยชน์มากขึ้น  ตลอดจนมียุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 มีรายละเอียดดังนี้ 
 

 
ภาพที ่4-25 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 
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ภาพที่ 4-26 โครงการบริหารจัดการน้ าเพ่ือแก้ไขปัญหาเชิงพ้ืนที่อย่างเป็นระบบของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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4.4 ศักยภาพของกลุ่มจังหวัดเพื่อต่อยอดการพัฒนา 
 ศักยภาพของกลุ่มจังหวัดเพื่อต่อยอดการพัฒนาได้จากวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ 
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ผลจากสถานการณ์และโอกาสในการพัฒนากลุ่มจังหวัด 
และความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้วยห่วงโซ่คุณค่า ซึ่งเห็นได้ว่า กลุ่มจังหวัดมี
ศักยภาพในการต่อยอดการพัฒนา ดังนี้ 

1) กลุ่มจังหวัดเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ เพราะกลุ่มจังหวัดเป็นประตูเช่ือมโยงระบบ 
Logistic เพื่อกระจายสินค้าและขนส่งผู้โดยสารท่ีส าคัญในภูมิภาคและสามารถเช่ือมโยงการคมนาคม
ขนส่งกับภาคเหนือตอนลาง ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ตลอดจนมี
เส้นทางคมนาคมขนส่งเช่ือมโยงสู่อาเซียน เช่น ถนนมิตรภาพ เส้นระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก -
ตะวันตก เส้นถนนหมายเลข 24 เส้นถนนหมายเลข 331 เป็นต้น นอกจากนี้ กลุ่มจังหวัดมีโครงการ
พัฒนาภายในประเทศและระหว่างประเทศในด้านโลจิสติกส์ลงในกลุ่มจังหวัด โดยมีการพัฒนารถไฟ
ทางคู่ สายมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ สายถนนจิระ-ขอนแก่น รถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพฯ-
นครราชสีมา โครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์สายบางปะอิน-โคราช และโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-
จีน บนเส้นทางกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ส่งผลต่อการค้าการลงทุน โลจิสติกส์ และการท่องเท่ียว จึง
เหมาะสมในการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ 

2) กลุ่มจังหวัดมีศักยภาพการค้าชายแดน เพราะกลุ่มจังหวัดมีชายแดนท่ีติดต่อกับประเทศ
กัมพูชาท่ีด่านช่องจอม จังหวัดสุรินทร์ และด่านช่องสายตะกู จังหวัดบุรีรัมย์ นอกจากนี้ ผู้ประกอบการ
ส่งออกในกลุ่มจังหวัดได้มีการส่งออกสินค้าผ่านทุกด่านในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงท าให้กลุ่ม
จังหวัดมีศักยภาพในด้านการค้าชายแดน 

3) กลุ่มจังหวัดเป็นแหล่งอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร เพราะกลุ่มจังหวัดมีวัตถุดิบทาง
การเกษตรจ านวนมาก เช่น ข้าว อ้อยโรงงาน มันส าปะหลัง ปศุสัตว์ เป็นต้น และโรงงานอุตสาหกรรม
การแปรรูปการเกษตรมากท่ีสุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อรองรับผลผลิตทางการเกษตร ท าให้
เพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรมากขึ้น ได้แก่ โรงสีข้าวมากท่ีสุด จ านวน 192 โรงงาน รองลงมาเป็น
การผลิตภัณฑ์จากมันส าปะหลัง จ านวน  43 โรงงาน และอุตสาหกรรมการผลิตน้ าตาลทราย จ านวน 
7 โรงงาน น าไปสู่เขตเศรษฐกิจจ าเพาะการแปรรูปสินค้าเกษตร นอกจากนี้ กลุ่มจังหวัดมีจ านวน
โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนมากท่ีสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือจ านวน 89 แห่ง ได้แก่ โรงไฟฟ้าก๊าซ
ชีวภาพ 29 แห่ง โรงไฟฟ้าชีวมวล 15 แห่ง โรงไฟฟ้าพลังงานลม 3 แห่ง โรงงานไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์และโซลาร์รูฟทอป 41 แห่ง และโรงไฟฟ้าขยะ 1 แห่ง ช่วยท าให้เกิดความมั่นคงทาง
พลังงานไฟฟ้ามากขึ้น ดังนั้น กลุ่มจังหวัดมีความเหมาะสมท่ีพัฒนาต่อยอดแหล่งอุตสาหกรรมแปรรูป 

4) กลุ่มจังหวัดเป็นศูนย์กลางท่องเท่ียว โดยเฉพาะแหล่งท่องเท่ียวอารยธรรมขอม การกีฬา 
และนันทนาการ เพราะกลุ่มจังหวัดมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีหลากหลาก และมีแหล่งท่องเท่ียวระดับโลก
และเป็นท่ีรู้จัก เช่น อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติทับลาน เป็นต้น การท่องเท่ียวเชิงกีฬา
ระดับนานาชาติ เช่น สนามแข่งรถมาตรฐานระดับโลกท่ีจังหวัดบุรีรัมย์ การแข่งขันวอลเลย์บอลระดับ
นานาชาติท่ีจังหวัดนครราชสีมา สนามไอโมบาย สเตเดียมท่ีจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นต้น มีแหล่งท่องเท่ียว
อารยธรรมขอม ท่ีสามารถเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อุทยาน
ประวัติศาสตร์พิมาย เป็นต้น และยังมีศูนย์คชศึกษาสุรินทร์เป็นหมู่บ้านช้างท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก จึงท าให้
กลุ่มจังหวัดมีความเหมาะสมในการเป็นศูนย์กลางท่องเท่ียวอารยธรรมขอม การกีฬา และนันทนาการ 
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5) กลุ่มจังหวัดเป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหม เพราะกลุ่มจังหวัดมีหัตถกรรมผ้าทอท่ีแสดงถึง
เอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่วิจิตรสวยงามเป็นเอกลักษณ์ท่ีมีความเด่น เป็นอัต
ลักษณ์ของตนเอง และสามารถท าตลาดในต่างประเทศได้ เช่น อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ อ าเภอ
ปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา อ าเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เป็นต้น ดังนัน้ 
กลุ่มจังหวัดมีความเหมาะสมท่ีพัฒนาต่อยอดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไหม 
 
4.5 กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการพัฒนากลุ่มจังหวัด 

การขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ 20 ปี ในการพัฒนากลุ่มจังหวัด จ าเป็นต้องมีกลไกในการขับ
เคล่ือนท่ีส าคัญดังต่อไปนี้  

1) คณะกรรมการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ (Development Steering Board: DSB) ซึ่งควร
จะเป็นคณะกรรมการท่ีมีการจัดต้ังอย่างเป็นรูปธรรมในการก ากับ ติดตาม และผลักดันอย่างต่อเนื่อง 
รวมถึงการปรับเปล่ียนกลยุทธ์ต่าง ๆ ในตลอดช่วงการด าเนินการของแผน 

2) งบประมาณในการขับเคล่ือนควรจะมีการจัดสรรในลักษณะงบประมาณพิเศษ และมี
ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์อย่างเหมาะสม 

3) การมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน และประชาชน ผ่านกลไกประชารัฐ เพื่อส่ือสารและ
ถ่ายทอดให้ทุกภาคส่วนได้เห็นความส าคัญในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ ซึ่งต้องมีความเปล่ียนแปลง
เกิดขึ้นอย่างมาก 

 

 
       ภาพที่ 4-27 กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการพัฒนากลุ่มจังหวัด 
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บทที่ 5 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนล่าง 1 

ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579)  
 

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้
วิเคราะห์และสังเคราะห์ทิศทางการพัฒนาของประเทศไทย และวิเคราะห์ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องของกลุ่ม
จังหวัด โดยวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม สถานการณ์
และโอกาสในการพัฒนากลุ่มจังหวัด ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศโดยใช้ห่วงโซ่คุณค่า 
ศักยภาพของกลุ่มจังหวัดเพื่อต่อยอดการพัฒนา และกลไกการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์/การพัฒนา    
กลุ่มจังหวัด ซึ่งได้วิเคราะห์และสังเคราะห์จึงได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ระยะ 20 
ปี (พ.ศ. 2560–2579) ได้แบ่งออกเป็น 8 ส่วน ดังนี้ 

5.1 ภาพอนาคตของกลุ่มจังหวัด 
5.2 ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของกลุ่มจังหวัด 
5.3 วิสัยทัศน์ของกลุ่มจังหวัดระยะ 20 ปี 
5.4 เป้าประสงค์รวม 
5.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
5.6 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ 
5.7 ความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ประเทศ โดยใช้ห่วงโซ่คุณค่า 
5.8 แผนท่ียุทธศาสตร์ (Strategy Map)  
5.9 ปัจจัยความส าเร็จของการพัฒนา (Key Success Factor: KSF) 

 
5.1 ภาพอนาคตของกลุ่มจังหวัด 
 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ในระยะ 20 ปี เป็นฐานการผลิตสินค้า
อุตสาหกรรมและเกษตรแปรรูป ได้แก่ พืชเกษตร ปศุสัตว์ และไหม เป็นพื้นท่ีเช่ือมโยงระบบโลจิสติกส์
ของกลุ่มจังหวัดท่ีเช่ือมโยงกับอาเซียนตอนบนและนอกอาเซียนตอนบน และเป็นกลุ่มจังหวัดท่ีมีแหล่ง
ท่องเท่ียวและบริการท่ีหลากหลาย เช่น อารยธรรมขอม การกีฬานันทนาการ เชิงธรรมชาติ และการ
รักษาพยาบาล กลุ่มจังหวัดท าหน้าท่ีป้อนปัจจัยการผลิตเข้าออกภูมิภาคท้ังในและต่างประเทศ และมี
ศักยภาพในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม การค้าการลงทุน ท่องเท่ียว และบริการ โดยน าเทคโนโลยี
และนวัตกรรมเข้าสู่กระบวนการพัฒนา เพื่อยกระดับมูลค่า ท าให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อคนต่อปีของ
กลุ่มจังหวัดจะอยู่เหนือระดับกับดักรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap: MIT) ซึ่งกลุ่มจังหวัด
จะต้องมีอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อคนต่อปีอยู่ในระดับร้อยละ 8-9 ต่อปี  
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ภาพที ่5-1 ภาพอนาคตของกลุ่มจังหวัด 

 
5.2 ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของกลุ่มจังหวัด 

1) เป็นศูนย์กลางเกษตรนวัตกรรมและศูนย์กลางโลจิสติกส์  
2) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและสินค้าปลอดภัย 
3) เป็นแหล่งอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร 
4) เป็นศูนย์กลางแหล่งท่องเท่ียวที่หลากหลาย โดยเฉพาะแหล่งท่องเท่ียวอารยธรรมขอม กีฬา 

และเชิงธรรมชาติ 
 

5.3 วิสัยทัศน์ของกลุ่มจังหวัดระยะ 20 ปี 
 

 “ศูนย์กลางเกษตรนวัตกรรมและโลจิสติกส์ เศรษฐกิจม่ันคงสู่สากล 
สังคมเป็นสุข ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

 
ค าอธิบายวิสัยทัศน์ 

ศูนย์กลางเกษตรนวัตกรรม หมายถึง การเป็นศูนย์กลางเกษตรนวัตกรรม ซึ่งกลุ่มจังหวัดมีพื้นท่ี
เกษตรกรรมมากท่ีสุดและเหมาะสมในการท าการเกษตร เช่น การปลูกข้าว มันส าปะหลัง อ้อย 
ยางพารา ข้าวโพด พริก พืชผัก ผลไม้ต่าง ๆ เป็นต้น ปศุสัตว์ โดยเฉพาะโคเนื้อ กระบือ การปลูก
หม่ อน เล้ีย งไหม  ซึ่ ง เป็ น พื้ น ท่ี ท่ี ตลาดรับ ซื้ อ สิน ค้าปั จ จัยท างก ารเกษ ตรมาก ท่ี สุดขอ ง                       
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกลุ่มจังหวัดมีโรงงานอุตสาหกรรมการแปรรูปการเกษตรมากท่ีสุดใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อรองรับผลผลิตทางการเกษตร ท าให้เพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรมาก
ขึ้น นอกจากนี้กลุ่มจังหวัดมีจ านวนโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนมากท่ีสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
แต่เทคโนโลยีในกลุ่มจังหวัดไม่เพียงพอท่ีจะเพิ่มมูลค่าได้ไม่มาก จึงต้องท าการยกระดับในการใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีเพิ่มมูลค่าในการผลิตให้อยู่ในระดับสากล กลุ่มจังหวัดจึงมีความเหมาะสม
ในการเป็นศูนย์กลางเกษตรนวัตกรรม 
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ศูนย์กลางโลจิสติกส์ หมายถึง เป็นประตูทุกทิศทางสู่ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกของไทย รวมถึง สปป.ลาวตอนบน และกัมพูชา นอกจากนี้ 
สามารถเช่ือมโยงไปยังภาคตะวันออกท่ีเป็นฐานการผลิตใหญ่ของประเทศ คือ ระเบียงเศรษฐกิจ
ตะวันออก (ECC)  

เศรษฐกิจม่ันคงสู่สากล หมายถึง การค้า การลงทุน การเกษตร อุตสาหกรรม ท่องเท่ียว และ
บริการของกลุ่มจังหวัดท่ีความโดดเด่น และพร้อมท่ีจะขยายสู่การค้าสากลกับนานาอารยประเทศ 

 สังคมเป็นสุข หมายถึง การพัฒนาสังคมของกลุ่มจังหวัดให้มีความสุข ท้ังในด้านการคุณภาพชีวิต
ของประชาชนดีขึ้น และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลกับการ
พัฒนา 

 ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การส่งเสริมและพัฒนาในด้านเศรษฐกิจและ
ด้านสังคมภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นล าดับขั้นตอน โดยรักษาสมดุลระหว่างการ
พัฒนาและอัตลักษณ์ท้องถิ่น 
 
5.4 เปา้ประสงค์รวม 

1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดเพิ่มข้ึน  
2) ยกระดับความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในด้านผลิตและการตลาด สาขา

การเกษตร อุตสาหกรรม การค้า การท่องเท่ียว และบริการ 
3) ยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย 
4) พัฒนาท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

 
5.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1: การพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน และ
การท่องเท่ียว ท้ังในและต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2: ยกระดับนวัตกรรมสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรมแปรรูป 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3: ยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการสู่มาตรฐานสากล  ด้วย
นวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4: ยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5: การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่าง

ยั่งยืน 
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5.6 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน และการ
ท่องเท่ียว ท้ังในและต่างประเทศ 

เป้าประสงค ์
1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดเพิ่มข้ึน 
2) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการด้านการค้า บริการ และการ

ลงทุนท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
3) จ านวนโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่ายการคมนาคมขนส่ง และระบบโลจิสติกส์ท่ีได้

มาตรฐานสู่สากล 
4) ระบบโลจิสติกส์ในการขนส่งมีความปลอดภัยในการขนส่งสูง 

 
 ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย 

1) ร้อยละผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด ขยายตัวเฉล่ียอย่างน้อยร้อยละ 5-8 ต่อปี  
2) ร้อยละจ านวนโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่ายการคมนาคมขนส่ง  และระบบ         

โลจิสติกส์ท่ีได้มาตรฐานสากล  
3) ร้อยละอุบัติเหตุท่ีลดลง ร้อยละ 5 ต่อป ี
4) ความปลอดภัยในการขนส่งระบบโลจิสติกส์เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ต่อป ี

 
กลยุทธ์  

1) พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ท่ีมีมาตรฐานสากล 
แผนงานท่ีส าคัญ 
1.1) พัฒ นาระบบโครงสร้ างพื้ น ฐานคมนาคมและระบบโลจิส ติก ส์ ท่ี มี

มาตรฐานสากล ท้ังทางบกและทางอากาศท่ีเช่ือมโยงโลก 
1.2) พัฒนาศูนย์กระจายสินค้าและช่องทางการกระจายสินค้ารองรับการลงทุนใน

ระดับนานาชาติ 
2) พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรและผู้ประกอบการ เพื่อส่งเสริมการค้า 

การลงทุน และการท่องเท่ียว ท้ังในและต่างประเทศ 
แผนงานท่ีส าคัญ 
2.1) เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการรายเดิมและรายใหม่ให้มีความ

เข้มแข็งท้ัง Entrepreneurship และ Startup 
2.2) เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรท่ีรองรับระบบโลจิสติกส์  
2.3) พัฒนากลไกเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างส่วนราชการของจังหวัด

และกลุ่มจังหวัด ผู้ประกอบการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด กับต่างประเทศ 
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3) พัฒนาระบบการค้าให้มีประสิทธิภาพ 
แผนงานท่ีส าคัญ 
3.1) ส่งเสริมช่องการจัดจ าหน่ายทาง E-Marketing สู่ตลาดโลก 
3.2) พัฒนาระบบการค้าครบวงจร 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับนวัตกรรมสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรมแปรรูป 
 

เป้าประสงค ์
1) เพิ่มรายได้ของภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพิ่มขึ้น 
2) สินค้าเกษตรได้การรับรองมาตรฐานความปลอดภัยเพิ่มข้ึน 
3) จ านวนโรงงานหรือสถานท่ีผลิตหรือแปรรูปสินค้าเกษตรท่ีได้รับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้น  
4) จ านวนโรงงานหรือสถานท่ีผลิตหรือแปรรูปสินค้าเกษตรท่ีใช้นวัตกรรมเพิ่มขึ้น 

 
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

1) ร้อยละของรายได้ของภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 
ต่อป ี

2) ร้อยละสินค้าเกษตรได้การรับรองมาตรฐานความปลอดภัยเพิ่มข้ึน ร้อยละ 5 ต่อป ี
3) ร้อยละจ านวนโรงงานหรือสถานท่ีผลิตหรือแปรรูปสินค้าเกษตรท่ีได้รับรองมาตรฐาน

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3 ต่อป ี
4) ร้อยละจ านวนโรงงานหรือสถานท่ีผลิตหรือแปรรูปสินค้าเกษตรท่ีใช้นวัตกรรม

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3 ต่อป ี
 
กลยุทธ์  

1) ยกระดับการผลิตสินค้าการเกษตรปลอดภัย เพื่อการแปรรูป 
แผนงานท่ีส าคัญ 
1.1) จัดโซนนิ่งทางด้านการเกษตร 
1.2) ยกระดับวิจัยการตลาดสินค้าเดิมและสินค้าใหม่ตามความต้องการของตลาด 
1.3) ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และสินค้าเกษตรปลอดภัย (GAP) 
1.4) ยกระดับนวัตกรรมการผลิตของผลผลิตเดิมและผลผลิตใหม่ ท้ังด้านปริมาณ

และคุณภาพของพืช ปศุสัตว์ ประมง และเกษตรกรรมอื่น ๆ  
1.5) บูรณาการการส่งเสริมการเกษตร 

2) ยกระดับอุตสาหกรรมแปรรูปแบบครบวงจร 
แผนงานท่ีส าคัญ 
2.1) ส่งเสริมวิจัยและพัฒนาการผลิตและแปรรูปสินค้าการเกษตรอย่างครบวงจร 

และได้รับการรับรองมาตรฐาน 
2.2) ยกระดับอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่า โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
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3) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตร 
แผนงานท่ีส าคัญ 
3.1) ส่งเสริมช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าการเกษตรและอุตสาหกรรม 
3.2) พัฒนาตลาดสมัยใหม่ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3: ยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการสู่มาตรฐานสากล ด้วยนวัตกรรม 

เป้าประสงค ์
1) รายได้จากการท่องเท่ียว กีฬา และบริการของกลุ่มจังหวัดเพิ่มข้ึน 
2) จ านวนนักท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติท่ีมาท่องเท่ียวในกลุ่มจังหวัดเพิ่มข้ึน 
3) จ านวนนวัตกรรมในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการเพิ่มขึ้น  

 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
1) ร้อยละรายได้จากการท่องเท่ียว กีฬา และบริการของกลุ่มจังหวัดเพิ่มข้ึนร้อยละ 5 

ต่อปี  
2) ร้อยละจ านวนนักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติท่ีมาท่องเท่ียวในกลุ่มจังหวัด

เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี  
3) จ านวนนวัตกรรมในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 ต่อป ี

 
กลยุทธ์  

1) พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวให้มีมาตรฐาน 
แผนงานท่ีส าคัญ 
1.1) พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเดิมและแหล่งท่องเท่ียวใหม่ให้มีมาตรฐานอย่างครบ

วงจร 
2) ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการครบวงจร 

แผนงานท่ีส าคัญ 
2.1) ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการ ให้ ได้

มาตรฐานสากล 
2.2) ส่งเสริมการตลาดการท่องเท่ียวให้หลากหลาย 
2.3) ยกระดับให้เป็นศูนย์กลางด้านกีฬาครบวงจร 
2.4) ยกระดับให้เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub) อย่างครบวงจร 
2.5) ยกระดับการท่องเท่ียวเชิงประเพณีและวัฒนธรรม อารยธรรมขอม ยุคก่อน

ประวัติศาสตร์ และเชิงธรรมชาติสู่นานาชาติ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4: ยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค ์
1) ประชาชนในกลุ่มจังหวัดเข้าถึงสวัสดิการขั้นพื้นฐานของรัฐเพิ่มขึ้น 
2) ช่องว่างของการกระจายรายได้ลดลง 
3) ผลิตภาพแรงงานท่ีเพิ่มขึ้น 
4) ชุมชนท่ีด าเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขึ้น 
5) สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
6) คุณภาพชีวิตท่ีดีและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 
 ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย :  

1) ร้อยละของประชาชนในกลุ่มจังหวัดเข้าถึงสวัสดิการขั้นพื้นฐานของรัฐเพิ่มขึ้น ร้อย
ละ 3 ต่อป ี

2) สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ (Gini Coefficient) ในระดับมาตรฐาน 0.2-0.4 
3) ร้อยละผลิตภาพแรงงานท่ีเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี  
4) ร้อยละชุมชนท่ีด าเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 

ต่อปี  
5) ร้อยละจ านวนของชุมชนท่ีมีแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตเพิ่มข้ึนร้อยละ 3 ต่อป ี
6) ดัชนีความสุขเพิ่มข้ึนร้อยละ 3 ต่อป ี

 
กลยุทธ์  

1) พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน 
แผนงานท่ีส าคัญ  
1.1) ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทุกช่วงวัย 
1.2) พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับจิตใจของประชาชนทุกช่วงวัย ตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1.3) สืบสานและอนุรักษ์อัตลักษณ์ท้องถิ่น 
1.4) ยกระดับการศึกษาของประชาชนทุกช่วงวัย 

2) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของแรงงานและผู้ประกอบการ 
แผนงานท่ีส าคัญ 
2.1) ยกระดับฝีมือแรงงานให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
2.2) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ 

3) ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุอย่างครบวงจร 
แผนงานท่ีส าคัญ 
3.1) พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5: การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน 

 เป้าประสงค ์ 
1) พื้นท่ีป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้น  
2) จัดการและอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรน้ าให้สามารถใช้ประโยชน์เพื่อใช้อุปโภค บริโภค

อย่างพอเพียง  
3) ส่ิงแวดล้อมได้รับการจัดการให้มีคุณภาพดีตามเกณฑ์มาตรฐานระดับสากล (ขยะ น้ า

เสีย ดิน ของเสียอันตราย อากาศ) 
 

ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย  
1) ร้อยละพื้นท่ีป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ต่อปี  
2) ร้อยละทรัพยากรน้ าท่ีได้รับการฟื้นฟูให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างพอเพียงเพิ่มขึ้นร้อยละ 

3 ต่อปี  
3) ร้อยละส่ิงแวดล้อมได้รับการจัดการอย่างมีมาตรฐาน (ขยะ น้ าเสีย ดิน ของเสีย

อันตราย อากาศ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ต่อป ี
 

กลยุทธ์  
1) ปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

แผนงานท่ีส าคัญ 
1.1) ปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

2) บริหารจัดการทรัพยากรน้ าอย่างสมดุล 
แผนงานท่ีส าคัญ 
2.1) เพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ าของแหล่งน้ าเดิม และพัฒนาแหล่งน้ าใหมใ่ห้

มีน้ าใช้ได้ตลอดท้ังปี 
2.2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ใช้น้ ามีการใช้น้ าให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2.3) จัดการและอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรน้ าให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างพอเพียง 

3) อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
แผนงานท่ีส าคัญ 
3.1) อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน  
3.2) ป้องกันและลดการแพร่กระจายดินเค็ม 

4) บริหารจัดการด้านของเสีย ขยะ น้ าเสียชุมชนและอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบ 
แผนงานท่ีส าคัญ 
4.1) จัดการส่ิงแวดล้อมให้มีคุณภาพดีตามเกณฑ์มาตรฐานระดับสากล  
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5.7 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ประเทศ โดยใช้ห่วงโซ่คุณค่า 
 

 
ภาพที ่5-2 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ประเทศโดยใชห้่วงโซ่คุณค่า 
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5.8 แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map)  
 

 
ภาพที ่5-3 แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ระยะ 20 ปี 

 
5.9 ปัจจัยความส าเร็จของการพัฒนา (Key Success Factor: KSF) 
 1) ความพร้อมของทุนมนุษย์ในกลุ่มจังหวัด 
 2) ปัจจัยความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ โลจิสติกส์ ICT   
 3) การน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
 4) การน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นฐานในการพัฒนา 
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บทท่ี 6 
รายละเอียดโครงการของแผนงานของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579)  
 

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้
วิเคราะห์และสังเคราะห์ในบริบทของการพัฒนาทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนการพัฒนาของกลุ่ม
จังหวัด ตลอดจนศักยภาพของกลุ่มจังหวัด ซึ่งสามารถสรุปแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) รายละเอียดในบทที่ 5 มีภาพอนาคตของกลุ่มจังหวัด ต าแหน่งทาง
ยุทธศาสตร์ (Positioning) ของกลุ่มจังหวัด วิสัยทัศน์ของกลุ่มจังหวัดระยะ 20 ปี เป้าประสงค์รวม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ ความเช่ือมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ประเทศ โดยใช้ห่วงโซ่คุณค่า แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) และปัจจัยความส าเร็จ
ของการพัฒนา (Key Success Factor: KSF) ซึ่ งรายละเอียดโครงการของแผนงานของแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–
2579) มีรายละเอียดตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1: การพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน และ
การท่องเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2: ยกระดับนวัตกรรมสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรมแปรรูป 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3: ยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการสู่มาตรฐานสากล  ด้วย
นวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4: ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5: การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่าง

ยั่งยืน 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1 

การพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางโลจสิติกส์  

เพื่อสง่เสรมิการค้า การลงทุน และการทอ่งเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ 
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ตารางที่ 6-1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ 
กลยุทธ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 

1) พัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐานคมนาคมและระบบ    
โลจิสติกส์ที่มีมาตรฐานสากล 

1.1) พัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐานคมนาคมและระบบ     
โลจิสติกส์ที่มีมาตรฐานสากล 
ทั้งทางบกและทางอากาศที่
เชื่อมโยงโลก 

• พัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐานคมนาคมให้
เชื่อมโยงระหว่างอ าเภอ
ภายในจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดเพื่อการขยายตัว
และรองรับธุรกิจใหม่ 

• พัฒนาขีดความสามารถ
ระบบโลจิสติกส์ เพื่อ
ส่งเสริมโลจิสติกส์ของ
เอกชนในการรับและ
กระจายสินค้า 

• วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่มี
ประสิทธิภาพในการขนส่ง 

• พัฒนาเทคโนโลยี และ
นวัตกรรมที่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อรอบรับ
การค้า การลงทุน และ
การท่องเที่ยว 

• ส่งเสริมให้มีศูนย์บริการ
และซ่อมบ ารุงอากาศยาน 
(Maintenance, Repair 
and Overhaul: MRO) 

• พัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐานคมนาคมให้
เชื่อมโยงระหว่างอ าเภอ
ภายในจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดเพื่อการขยายตัว
และรองรับธุรกิจใหม่ 

• พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบโลจิสติกส์
มาตรฐานสากลที่
เชื่อมโยงทางอากาศ 

• พัฒนาขีดความสามารถ
ระบบโลจิสติกส์ เพื่อ
ส่งเสริมโลจิสติกส์ของ
เอกชนในการรับและ
กระจายสินค้า 

• สนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่มี
ประสิทธิภาพในการขนส่ง 

• พัฒนาให้มีศูนย์บริการ
และซ่อมบ ารุงอากาศยาน 
(Maintenance, Repair 
and Overhaul: MRO) 

• ยกระดับระบบโลจิสติกส์
ที่เชื่อมโยงทางบกและ
ทางอากาศ เพื่อ
ส่งเสริมโลจิสติกส์ของ
เอกชนในการรับและ
กระจายสินค้า 

• สนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพื่อยกระดับ
ขีดความสามารถการ
ขนส่งอย่างต่อเน่ือง 

• ยกระดับศูนย์บริการและ
ซ่อมบ ารุงอากาศยาน 
(Maintenance, Repair 
and Overhaul: MRO) 
สูส่ากล 

• ยกระดับระบบน าทาง
และซอฟแวร์ต่าง ๆ 
รองรับระบบโลจิสติกส์ 

• ยกระดับศูนย์การอบรม
ด้านการบินครบวงจร 

• ยกระดับระบบโลจิสติกส์
ที่เชื่อมโยงทางบกและ
ทางอากาศ เพื่อ
ส่งเสริมโลจิสติกส์ของ
เอกชนในการรับและ
กระจายสินค้าอย่าง
ต่อเน่ือง 

• สนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพื่อยกระดับ
ขีดความสามารถการ
ขนส่งอย่างต่อเน่ือง 

• ยกระดับศูนย์บริการและ
ซ่อมบ ารุงอากาศยาน 
(Maintenance, Repair 
and Overhaul: MRO) 
สู่สากล 

• ยกระดับระบบน าทาง
และซอฟแวร์ต่าง ๆ 
รองรับระบบโลจิสติกส์ 

• ยกระดับศูนย์การอบรม
ด้านการบินครบวงจร rIS
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ตารางที่ 6-1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ 
กลยุทธ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 

• พัฒนาระบบน าทางและ
ซอฟแวร์ต่าง ๆ รองรับ
ระบบโลจิสติกส์ 

• พัฒนาศูนย์การอบรมด้าน
การบินครบวงจร 

• ยกระดับระบบน าทาง
และซอฟแวร์ต่าง ๆ 
รองรับระบบโลจิสติกส์ 

• ยกระดับศูนย์การอบรม
ด้านการบินครบวงจร 
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ตารางที่ 6-1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ 
กลยุทธ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 

1.2) พัฒนาศูนย์กระจาย
สินค้าและช่องทางการ
กระจายสินค้ารองรับการ
ลงทุนในระดับนานาชาติ 

• ศึกษาความเป็นไปได้ใน
การจัดตั้งศูนย์กระจาย
สินค้า 

• วิจัยและพัฒนาสินค้าให้
ตรงตามความต้องการ
ของตลาด 

• ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์
กระจายสินค้า 

• พัฒนาสินค้าให้ตรงตาม
ความต้องการของตลาด 

• พัฒนาศูนย์กระจายสินค้า
และช่องทางการกระจาย
สินค้า 

• พัฒนาสินค้าให้ตรงตาม
ความต้องการของตลาด 

• พัฒนาศูนย์กระจายสินค้า
และช่องทางการกระจาย
สินค้า 

• พัฒนาสินค้าให้ตรงตาม
ความต้องการของตลาด 

rIS
NED KKU



ตารางที่ 6-1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ 
กลยุทธ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 

2) พัฒนาและเพิ่มขีด
ความสามารถของบุคลากร
และผู้ประกอบการ เพื่อ
ส่งเสริมการค้า การลงทุน 
และการท่องเที่ยว ทั้งในและ
ต่างประเทศ 
 

 

2.1) เพิ่มขีดความสามารถ
ของผู้ประกอบการรายเดิม
และรายใหม่ให้มีความ
เข้มแข็งทั้ง 
Entrepreneurship และ 
Startup 

• ยกระดับขีด
ความสามารถผู้ประกอบ
รายเดิมที่เข้มแข็งทั้ง 
Entrepreneurship และ 
Startup ทั้งด้านปริมาณ
และคุณภาพ 

• ยกระดับขีด
ความสามารถผู้ประกอบ
รายใหม่ที่เข้มแข็งทั้ง 
Entrepreneurship และ 
Startup ทั้งด้านปริมาณ
และคุณภาพ 

• ปฎิรูปการผลิตสินค้าและ
บริการด้วยระบบดิจิทัล 

• เพิ่มบทบาทในการพัฒนา
ผู้ประกอบการ SMEs ให้
มีการส่งออกสินค้าตาม
มาตรฐานสากล 

• ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ขนาดย่อมเพื่อการ
ส่งออกสู่นานาประเทศ 

• ส่งเสริมเพื่อการยกระดับ
ขีดความสามารถผู้
ประกอบรายเดิมที่
เข้มแข็งทั้ง 
Entrepreneurship และ 
Startup ทั้งด้านปริมาณ
และคุณภาพ 

• ส่งเสริมเพื่อการยกระดับ
ขีดความสามรถผู้
ประกอบรายใหม่ที่
เข้มแข็งทั้ง 
Entrepreneurship และ 
Startup ทั้งด้านปริมาณ
และคุณภาพ 

• ผลักดันธุรกิจให้เข้าสู่
ระบบการค้าดิจิทัลสู่
สากล 

• พัฒนานวัตกรรมสินค้า
ให้กับผู้ประกอบการ 
SMEs ให้มีการส่งออก 

• ส่งเสริมเพื่อการยกระดับ
ขีดความสามารถผู้
ประกอบรายเดิมและใหม่
ที่เข้มแข็งทั้ง 
Entrepreneurship และ 
Startup ทั้งด้านปริมาณ
และคุณภาพอย่าง
ต่อเน่ือง 

• ผลักดันธุรกิจให้มีการใช้
เทคโนโลยีการจ าหน่าย
สินค้า 

• ขยายฐานการผลิตสินค้า
ไปลงทุนต่างประเทศ 

• ส่งเสริมเพื่อการยกระดับ
ขีดความสามารถผู้
ประกอบรายเดิมและใหม่
ที่เข้มแข็งทั้ง 
Entrepreneurship และ 
Startup ทั้งด้านปริมาณ
และคุณภาพ อย่าง
ต่อเน่ือง 

• ผลักดันธุรกิจให้มีการใช้
เทคโนโลยีการจ าหน่าย
สินค้า 
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ตารางที่ 6-1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ 
กลยุทธ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 

2.2) เพิ่มขีดความสามารถ
ของบุคลากรที่รองรับ
ระบบโลจิสติกส์ 

• เพิ่มขีดความสามารถของ
บุคลากรที่รองรับ
ระบบโลจิสติกส์ ทั้งทาง
บกและทางอากาศ 

• ยกระดับขีด
ความสามารถของ
บุคลากรที่รองรับ
ระบบโลจิสติกส์  ทั้งทาง
บกและทางอากาศ 

• ยกระดับความสามารถ
ของบุคลากรที่รองรับ
ระบบโลจิสติกส์ ทั้งทาง
บกและทางอากาศ 

• ยกระดับความสามารถ
ของบุคลากรที่รองรับ
ระบบโลจิสติกส์ ทั้งทาง
บกและทางอากาศ 

2.3) พัฒนากลไกเครือข่าย
ความร่วมมือทางธุรกิจ
ระหว่างส่วนราชการของ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
ผู้ประกอบการของจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด กับ
ต่างประเทศ 

• พัฒนากลไกเครือข่าย
ความร่วมมือทางธุรกิจ
ระหว่างส่วนราชการของ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
ผู้ประกอบการของ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
กับต่างประเทศ 

• ขยายกลไกเครือข่าย
ความร่วมมือทางธุรกิจ
ระหว่างส่วนราชการของ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
ผู้ประกอบการของ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
กับต่างประเทศ 

• ขยายกลไกเครือข่าย
ความร่วมมือทางธุรกิจ
ระหว่างส่วนราชการของ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
ผู้ประกอบการของ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
กับต่างประเทศ 

• ขยายกลไกเครือข่าย
ความร่วมมือทางธุรกิจ
ระหว่างส่วนราชการของ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
ผู้ประกอบการของ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
กับต่างประเทศ 

3) พัฒนาระบบการค้าให้มี
ประสิทธิภาพ 

3.1) ส่งเสริมช่องการจัด
จ าหน่ายทาง E-Marketing 
สู่ตลาดโลก 

• เพิ่มช่องการจัดจ าหน่าย
ทาง E-Marketing สู่
ตลาดโลก 

• พัฒนาแอพพลิเคชั่นใน
การจ าหน่ายสินค้า 

• ขยายช่องการจัดจ าหน่าย
ทาง E-Marketing สู่
ตลาดโลกอย่างต่อเน่ือง 

• ยกระดับแอพพลิเคชั่นใน
การจ าหน่ายสินค้า 

• ขยายช่องการจัด
จ าหน่ายทาง E-
Marketing สู่ตลาดโลก
อย่างต่อเน่ือง 

• ยกระดับแอพพลิเคชั่นใน
การจ าหน่ายสินค้าอย่าง
ต่อเน่ือง 

• ขยายช่องการจัดจ าหน่าย
ทาง E-Marketing สู่
ตลาดโลกอย่างต่อเน่ือง 

 3.2) พัฒนาระบบการค้าครบ
วงจร 

• ส่งเสริมให้มีการศึกษา
การตลาด เพื่อน าไปสู่
การผลิตสินค้า 

• สร้างตลาดชุมชน 

• พัฒนาการตลาดให้น า
การผลิตสินค้า 

• ส่งเสริมให้มีตลาดชุมชน
ต่อเน่ือง 

• ยกระดับการตลาดให้น า
การผลิตสินค้าสู่สากล 

• ส่งเสริมให้มีตลาดชุมชน
ต่อเน่ือง 

• ยกระดับการตลาดให้น า
การผลิตสินค้าสู่สากล 

• ส่งเสริมให้มีตลาดชุมชน
ต่อเน่ือง rIS
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ตารางที่ 6-1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ 
กลยุทธ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 

• ส่งเสริมให้ผู้บริโภคมี
บทบาทในการดูแลการ
พัฒนาทางด้านการตลาด 

• ส่งเสริมการสร้าง
เครือข่ายผู้บริโภค 

• ส่งเสริมให้มีระบบที่
รองรับการเป็นศูนย์กลาง
การค้าและการลงทุน 

• สร้างความเข้มแข็งใน
การค้าชายแดนของกลุ่ม
จังหวัด 

• ส่งเสริมให้ผู้บริโภคมี
บทบาทในการดูแลการ
พัฒนาทางด้านการตลาด
อย่างต่อเน่ือง 

• พัฒนาการสร้างเครือข่าย
ผู้บริโภค 

• พัฒนาให้มีระบบที่รองรับ
การเป็นศูนย์กลางการค้า
และการลงทุน 

• เพิ่มความเข้มแข็งใน
การค้าชายแดนของกลุ่ม
จังหวัด 

• ยกระดับการพัฒนาใน
การสร้างเครือข่าย
ผู้บริโภค 

• พัฒนาและยกระดับให้มี
ระบบที่รองรับการเป็น
ศูนย์กลางการค้าและการ
ลงทุน 

• ยกระดับการพัฒนาใน
การสร้างเครือข่าย
ผู้บริโภค 

• ยกระดับให้มีระบบที่
รองรับการเป็นศูนย์กลาง
การค้าและการลงทุน 
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 โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579)  
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 

ยกระดับนวัตกรรมสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรมแปรรูป 
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ตารางที่ 6-2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับนวัตกรรมสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรมแปรรูป  
กลยุทธ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 

1) ยกระดับการผลิตสินค้า
การเกษตรปลอดภัย เพื่อ
การแปรรูป 

1.1) จัดโซนน่ิงทางด้าน
การเกษตร 

• จัดโซนน่ิงทางด้าน
การเกษตรทั้งระบบ 

• ส่งเสริมการปรับเปลี่ยน
การผลิตสินค้าเกษตร
ไปสู่สินค้าชนิดใหม่ตาม
ศักยภาพพื้นที่ 

• ส่งเสริมการเพาะปลูกใน
สอดคล้องกับการจัด
โซนน่ิงทางด้าน
การเกษตร 

• พัฒนาการปรับเปลี่ยน
การผลิตสินค้าเกษตร
ไปสู่สินค้าชนิดใหม่ตาม
ศักยภาพพื้นที่ 

• ส่งเสริมการเพาะปลูกใน
สอดคล้องกับการจัด
โซนน่ิงทางด้าน
การเกษตร 

• ยกระดับการ
ปรับเปลี่ยนการผลิต
สินค้าเกษตรไปสู่สินค้า
ชนิดใหม่ตามศักยภาพ
พื้นที่ 

• ส่งเสริมการเพาะปลูกใน
สอดคล้องกับการจัด
โซนน่ิงทางด้าน
การเกษตร 

• ยกระดับการ
ปรับเปลี่ยนการผลิต
สินค้าเกษตรไปสู่สินค้า
ชนิดใหม่ตามศักยภาพ
พื้นที่ 

1.2) ยกระดับวิจัยการตลาด
สินค้าเดิมและสินค้าใหม่
ตามความต้องการของ
ตลาด 

• วิจัยการตลาดสินค้าเดิม
และสินค้าใหม่ตาม
ความต้องการของตลาด 

• วิจัยและพัฒนาวิจัย
การตลาดสินค้าเดิมและ
สินค้าใหม่ตามความ
ต้องการของตลาด 

• พัฒนาและยกระดับวิจัย
การตลาดสินค้าเดิมและ
สินค้าใหม่ตามความ
ต้องการของตลาด 

• ยกระดับวิจัยการตลาด
สินค้าเดิมและสินค้า
ใหม่ตามความต้องการ
ของตลาด 
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1.3) เพิ่มศักยภาพการผลิต
สินค้าเกษตรไปสู่มาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์และสินค้า
เกษตรปลอดภัย (GAP) 

• วางแผนและจัดโซนน่ิง
เกษตรอินทรีย์อย่างเป็น
ระบบ  

• ปรับกระบวนการผลิต
ให้อยู่ภายใต้มาตรฐาน
เกษตรปลอดภัย 

• ยกระดับเกษตรอินทรีย์ 
• ยกระดับการตรวจ

รับรองเกษตรอินทรีย์ให้
เป็นที่ยอมรับของไทย
และต่างประเทศ 

• ส่งเสริม สนับสนุน 
พัฒนาสู่มาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ 

• ส่งเสริมอุตสาหกรรม
เกษตรอินทรีย์แปรรูป
ตามความต้องการของ
ตลาด 

• พัฒนา Smart Farmer 
• เพิ่มประสิทธิภาพการใช้

ปัจจัยการผลิต 

• ก าหนดโครงการน าร่อง
พื้นที่เกษตรอินทรีย์ 
(Smart Area) ร้อยละ 
15 

• ยกระดับการตรวจ
รับรองเกษตรอินทรีย์ให้
เป็นที่ยอมรับของไทย
และต่างประเทศ 

• ส่งเสริม สนับสนุน 
พัฒนาสู่มาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ ร้อยละ 
15 

• ส่งเสริมอุตสาหกรรม
เกษตรอินทรีย์แปรรูป
ตามความต้องการของ
ตลาดที่มีมูลค่าสูง 

• พัฒนา Smart Farmer 
ร้อยละ 15 

• เพิ่มขีดความสามารถ
ผู้ประกอบการเกษตร
อินทรีย์ให้มีมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 15 

• ก าหนดโครงการน าร่อง
พื้นที่เกษตรอินทรีย์ 
(Smart Area) ร้อยละ 
60 

• ส่งเสริม สนับสนุน 
พัฒนาสู่มาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ ร้อยละ 
60 

• ส่งเสริมอุตสาหกรรม
เกษตรอินทรีย์แปรรูป
ตามความต้องการของ
ตลาดที่มีมูลค่าสูง 

• พัฒนา Smart Farmer 
ร้อยละ 60 

• เพิ่มขีดความสามารถ
ผู้ประกอบการเกษตร
อินทรีย์ให้มีมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 60 

• สนับสนุนการวิจัยและ
การพัฒนานวัตกรรม
ใหม่ ๆ ให้ตอบสนอง
ตลาดสินค้าเพื่อสุขภาพ

• ก าหนดโครงการน าร่อง
พื้นที่เกษตรอินทรีย์ 
(Smart Area) ร้อยละ 
100 

• ส่งเสริม สนับสนุน 
พัฒนาสู่มาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ ร้อยละ 
100 

• ส่งเสริมอุตสาหกรรม
เกษตรอินทรีย์แปรรูป
ตามความต้องการของ
ตลาดที่มีมูลค่าสูง 

• พัฒนา Smart Farmer 
ร้อยละ 100 

• เพิ่มขีดความสามารถ
ผู้ประกอบการเกษตร
อินทรีย์ให้มีมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 100 

• สนับสนุนการวิจัยและ
การพัฒนานวัตกรรม
ใหม่ ๆ ให้ตอบสนอง
ตลาดสินค้าเพื่อสุขภาพrIS
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ตารางที่ 6-2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับนวัตกรรมสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรมแปรรูป  
กลยุทธ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 

• เพิ่มขีดความสามารถ
ผู้ประกอบการเกษตร
อินทรีย์ให้มีมาตรฐาน 

• พัฒนาห่วงโซ่เกษตร
อินทรีย์ให้ครอบคลุม
ขั้นตอนการผลิต 

• สนับสนุนการวิจัยและ
การพัฒนานวัตกรรม
ใหม่ ๆ ให้ตอบสนอง
ตลาดสินค้าเพื่อสุขภาพ
และส่งออก 

• จัดตั้งกองทุนเกษตร
อินทรีย์ 

• สนับสนุนการวิจัยและ
การพัฒนานวัตกรรม
ใหม่ ๆ ให้ตอบสนอง
ตลาดสินค้าเพื่อสุขภาพ
และส่งออกอย่าง
ต่อเน่ือง 

• เพิ่มประสิทธิภาพการใช้
ปัจจัยการผลิต 
 

 

และส่งออกอย่าง
ต่อเน่ือง 

 

และส่งออกอย่าง
ต่อเน่ือง 

 

1.4) ยกระดับนวัตกรรม
การผลิตของผลผลิตเดิม
และผลผลิตใหม่ ทั้งด้าน
ปริมาณและคุณภาพของพืช 
ปศุสัตว์ ประมง และ
เกษตรกรรมอ่ืน ๆ 

• พัฒนานวัตกรรมการ
ผลิตของผลผลิตเดิม
และผลผลิตใหม่ ทั้งด้าน
ปริมาณและคุณภาพ
ของพืช 

• พัฒนานวัตกรรมการ
ผลิตของผลผลิตเดิม
และผลผลิตใหม่ ทั้งด้าน
ปริมาณและคุณภาพ
ของปศุสัตว์ 

• พัฒนาและยกระดับ
นวัตกรรมการผลิตของ
ผลผลิตเดิมและผลผลิต
ใหม่ ทั้งด้านปริมาณ
และคุณภาพของพืช
เกษตรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 
15  

• พัฒนาและยกระดับ
นวัตกรรมการผลิตของ
ผลผลิตเดิมและผลผลิต

• พัฒนาและยกระดับ
นวัตกรรมการผลิตของ
ผลผลิตเดิมและผลผลิต
ใหม่ ทั้งด้านปริมาณ
และคุณภาพของพืช
เกษตร ร้อยละ 60 

• พัฒนาและยกระดับ
นวัตกรรมการผลิตของ
ผลผลิตเดิมและผลผลิต
ใหม่ ทั้งด้านปริมาณ

• ยกระดับนวัตกรรมการ
ผลิตของผลผลิตเดิม
และผลผลิตใหม่ ทั้งด้าน
ปริมาณและคุณภาพ
ของพืชเกษตร ร้อยละ 
100 

• ยกระดับนวัตกรรมการ
ผลิตของผลผลิตเดิม
และผลผลิตใหม่ ทั้งด้าน
ปริมาณและคุณภาพrIS

NED KKU



ตารางที่ 6-2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับนวัตกรรมสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรมแปรรูป  
กลยุทธ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 

• เพิ่มศักยภาพการผลิต
โคเน้ือและโคนม
คุณภาพสูง 

• พัฒนานวัตกรรมการ
ผลิตของผลผลิตเดิม
และผลผลิตใหม่ ทั้งด้าน
ปริมาณและคุณภาพ
ของไหมสู่สากล 

• ผลักดันให้สินค้าเกษตร
และอาหารมีความโดด
เด่นในด้านคุณภาพ
มาตรฐานและความ
ปลอดภัยในตลาดโลก 

• พัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีในการสร้าง
มูลค่าและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต
ของสินค้าและบริการ 

• ส่งเสริมการพัฒนา
สินค้า การออกแบบ 
และตราสัญลักษณ์
สินค้า 

ใหม่ ทั้งด้านปริมาณ
และคุณภาพของปศุ
สัตว์ ร้อยละ 15 

• เพิ่มศักยภาพการผลิต
โคเน้ือและโคนม
คุณภาพสูง ร้อยละ 15 

• พัฒนาและยกระดับ
นวัตกรรมการผลิตของ
ผลผลิตเดิมและผลผลิต
ใหม่ ทั้งด้านปริมาณ
และคุณภาพของไหมสู่
สากล ร้อยละ 15 

• พัฒนาและยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

• สนับสนุนการจัดการ
เกษตรกรรมที่ส่งเสริม
ให้เกษตรปลูกพืช
พลังงาน ร้อยละ 15 

และคุณภาพของปศุ
สัตว์ ร้อยละ 60 

• เพิ่มศักยภาพการผลิต
โคเน้ือและโคนม
คุณภาพสูง ร้อยละ 60 

• พัฒนาและยกระดับ
นวัตกรรมการผลิตของ
ผลผลิตเดิมและผลผลิต
ใหม่ ทั้งด้านปริมาณ
และคุณภาพของไหมสู่
สากล ร้อยละ 60 

• สนับสนุนการจัดการ
เกษตรกรรมที่ส่งเสริม
ให้เกษตรปลูกพืช
พลังงาน ร้อยละ 60 

ของปศุสัตว์ ร้อยละ 
100 

• เพิ่มศักยภาพการผลิต
โคเน้ือและโคนม
คุณภาพสูง ร้อยละ 100 

• ยกระดับนวัตกรรมการ
ผลิตของผลผลิตเดิม
และผลผลิตใหม่ ทั้งด้าน
ปริมาณและคุณภาพ
ของไหมสู่สากล ร้อยละ 
100 

• สนับสนุนการจัดการ
เกษตรกรรมที่ส่งเสริม
ให้เกษตรปลูกพืช
พลังงาน ร้อยละ 100 
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ตารางที่ 6-2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับนวัตกรรมสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรมแปรรูป  
กลยุทธ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 

• พัฒนาและยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

• สนับสนุนการจัดการ
เกษตรกรรมที่ส่งเสริม
ให้เกษตรปลูกพืช
พลังงาน 

1.5) บูรณาการการส่งเสริม
การเกษตร 

• ส่งเสริมในการบูรณา
การส่งเสริมการเกษตร 

• พัฒนาฐานข้อมูลทาง
การเกษตรอย่างบูรณา
การ 

• สร้างความเข็มแข็ง
ให้กับเกษตรกรและ
สถาบันการเกษตร 

• บริหารจัดการ
ทรัพยากรการเกษตร
และสิ่งแวดล้อมอย่าง
สมดุลและยั่งยืน 

• จัดตั้งสถาบันส่งเสริม
สินค้าเกษตรนวัตกรรม 

• พัฒนาผู้ประกอบการ
สินค้าเกษตรขั้นสูง 

• ส่งเสริมในการบูรณา
การส่งเสริมการเกษตร
อย่างต่อเน่ือง 

• พัฒนาฐานข้อมูลทาง
การเกษตรอย่างบูรณา
การอย่างต่อเน่ือง 

• เพิ่มความเข็มแข็งให้กับ
เกษตรกรและสถาบัน
การเกษตร 

• บริหารจัดการ
ทรัพยากรการเกษตร
และสิ่งแวดล้อมอย่าง
สมดุลและยั่งยืน 

• ส่งเสริมสถาบันสินค้า
เกษตรนวัตกรรม 

• ส่งเสริมในการบูรณา
การส่งเสริมการเกษตร
อย่างต่อเน่ือง 

• พัฒนาฐานข้อมูลทาง
การเกษตรอย่างบูรณา
การอย่างต่อเน่ือง 

• บริหารจัดการ
ทรัพยากรการเกษตร
และสิ่งแวดล้อมอย่าง
สมดุลและยั่งยืน 

• พัฒนาผู้ประกอบการ
สินค้าเกษตรขั้นสูงอย่าง
ต่อเน่ือง 

• ส่งเสริมในการบูรณา
การส่งเสริมการเกษตร
อย่างต่อเน่ือง 

• พัฒนาฐานข้อมูลทาง
การเกษตรอย่างบูรณา
การอย่างต่อเน่ือง 

• บริหารจัดการ
ทรัพยากรการเกษตร
และสิ่งแวดล้อมอย่าง
สมดุลและยั่งยืน 

• พัฒนาผู้ประกอบการ
สินค้าเกษตรขั้นสูงอย่าง
ต่อเน่ือง 
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ตารางที่ 6-2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับนวัตกรรมสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรมแปรรูป  
กลยุทธ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 

• พัฒนายุวเกษตรที่มี
คุณภาพ 

• พัฒนาผู้ประกอบการ
สินค้าเกษตรขั้นสูงอย่าง
ต่อเน่ือง 

2) ยกระดับอุตสาหกรรม
แปรรูปแบบครบวงจร 

2.1) ส่งเสริมวิจัยและ
พัฒนาการผลิตและแปรรูป
สินค้าการเกษตรอย่างครบ
วงจร และได้รับการรับรอง
มาตรฐาน 
 

• ส่งเสริมจ านวน
ผู้ประกอบการในการ
แปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร 

• ส่งเสริมจ านวนโรงงาน
ในการแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร 

• ส่งเสริมการแปรรูป
พลังงานทดแทน 

• ศึกษาความเป็นได้ใน
การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจ
จ าเพาะเกษตรแปรรูป
และอาหารแบบครบ
วงจร 

• ยกระดับเกษตรกรรุ่น
ใหม่ให้เป็น
ผู้ประกอบการมืออาชีพ 
โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

• ส่งเสริมจ านวน
ผู้ประกอบการในการ
แปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 15 

• ส่งเสริมจ านวนโรงงาน
ในการแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตรเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 15 

• ส่งเสริมการแปรรูป
พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 15 

• พัฒนาเขตเศรษฐกิจ
จ าเพาะเกษตรแปรรูป
และอาหารแบบครบ
วงจร 

• ส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนาเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
แข่งขัน

• ส่งเสริมจ านวน
ผู้ประกอบการในการ
แปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 60 

• ส่งเสริมจ านวนโรงงาน
ในการแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 60 

• ส่งเสริมการแปรรูป
พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 60 

• พัฒนาและยกระดับเขต
เศรษฐกิจจ าเพาะ
เกษตรแปรรูปและ
อาหารแบบครบวงจร 

• พัฒนาเครือข่ายระหว่าง
ภาคเอกชน 
สถาบันการศึกษา และ
ภาคราชการ 

• ส่งเสริมจ านวน
ผู้ประกอบการในการ
แปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 100 

• ส่งเสริมจ านวนโรงงาน
ในการแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตรเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 100 

• ส่งเสริมการแปรรูป
พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 100 

• ส่งเสริมให้เป็นแหล่ง
พลังงานทดแทน 

• ส่งเสริมการจัดตั้งเขต
เศรษฐกิจจ าเพาะ
เกษตรแปรรูปและ
อาหารแบบครบวงจร rIS
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ตารางที่ 6-2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับนวัตกรรมสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรมแปรรูป  
กลยุทธ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 

• พัฒนาขีดความสามารถ
ผู้ประกอบการด้าน
การเกษตร  

• สนับสนุนและส่งเสริม
การวิจัยและพัฒนาเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขัน
ภาคอุตสาหกรรม
อาหาร 

• สร้างเครือข่ายระหว่าง
ภาคเอกชน 
สถาบันการศึกษา และ
ภาคราชการ 

• ส่งเสริมให้มีการ
แลกเปลี่ยนความรู้ 
ข้อมูล เทคโนโลยี 
นวัตกรรมในการแปรรูป
สินค้าเกษตรและอาหาร 

ภาคอุตสาหกรรม
อาหาร 

• พัฒนาเครือข่ายระหว่าง
ภาคเอกชน 
สถาบันการศึกษา และ
ภาคราชการ 

• ส่งเสริมให้มีการ
แลกเปลี่ยนความรู้ 
ข้อมูล เทคโนโลยี 
นวัตกรรมในการแปรรูป
สินค้าเกษตรและอาหาร
อย่างต่อเน่ือง 

2.2) ยกระดับอุตสาหกรรม
เพื่อเพิ่มมูลค่า โดยใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
 

• สร้างนักอุตสาหกรรม
พันธ์ุใหม่  (Startup) 

• ยกระดับการลงทุน
อุตสาหกรรมที่ใช้
นวัตกรรมใหม่จาก

• พัฒนาการผลิตสินค้า
อุตสาหกรรม ODM 
และ OBM  

• พัฒนาอุตสาหกรรมใน
กลุ่ม S-Curve ใน

• พัฒนาและยกระดับการ
ผลิตสินค้าอุตสาหกรรม 
ODM และ OBM  

• พัฒนาและยกระดับ
อุตสาหกรรมในกลุ่ม S-

• ยกระดับการผลิตสินค้า
อุตสาหกรรม ODM 
และ OBM  

• ยกระดับอุตสาหกรรม
ในกลุ่ม S-Curve ในrIS
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ตารางที่ 6-2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับนวัตกรรมสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรมแปรรูป  
กลยุทธ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 

ผู้ประกอบการ
ต่างประเทศ 

• ขยายการผลิตสินค้า
อุตสาหกรรม ODM 
และ OBM 

• ส่งเสริมการแปรรูป
สินค้าเกษตรและอาหาร
ให้เป็นผลิตภัณฑ์
ส าเร็จรูปที่มีมูลค่าสูง
และตรงตามความ
ต้องการของตลาด 

• พัฒนาขีดความสามารถ
ผู้ประกอบการด้าน
อุตสาหกรรม 

• สร้างความเชื่อมโยง
ระหว่างวิสาหกิจชุมชน
และ SMEs 

• ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่มี
การพัฒนาในด้าน
เทคโนโลยีขั้นสูงในการ
ผลิต  

• ส่งเสริมให้มีการแปรรูป
อาหารและเครื่องดื่ม

ลักษณะ Spring 
up/Scaling up ให้มี
ผลิตภาพ นวัตกรรม 
และมาตรฐานที่เป็น
สากล 

• พัฒนาการรวมกลุ่มคลัส
เตอร์ตามห่วงโซ่คุณค่า
อุตสาหกรรม 

• พัฒนาความเชื่อมโยง
ระหว่างวิสาหกิจชุมชน
และ SMEs 

• พัฒนาการแปรรูปสินค้า
เกษตรและอาหารให้
เป็นผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป
ที่มีมูลค่าสูงและตรง
ตามความต้องการของ
ตลาด 

• ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่มี
การพัฒนาในด้าน
ความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม 

Curve ในลักษณะ 
Spring up/Scaling up 
ให้มีผลิตภาพ 
นวัตกรรม และ
มาตรฐานที่เป็นสากล 

• ยกระดับการ
รวมกลุ่มคลัสเตอร์ตาม
ห่วงโซ่คุณค่า
อุตสาหกรรม 

• พัฒนาและขับเคลื่อน
เมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ  

• ยกระดับการแปรรูป
สินค้าเกษตรและอาหาร
ให้เป็นผลิตภัณฑ์
ส าเร็จรูปที่มีมูลค่าสูง
และตรงตามความ
ต้องการของตลาด 

• พัฒนาอุตสาหกรรม
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีใหม่         
(S-Curve) 

ลักษณะ Spring 
up/Scaling up ให้มี
ผลิตภาพ นวัตกรรม 
และมาตรฐานที่เป็น
สากล 

• ยกระดับการ
รวมกลุ่มคลัสเตอร์ตาม
ห่วงโซ่คุณค่า
อุตสาหกรรม 

• พัฒนาและขับเคลื่อน
เมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศทั้งในและนอกเขต
นิคมอุตสาหกรรม 

• ยกระดับการแปรรูป
สินค้าเกษตรและอาหาร
ให้เป็นผลิตภัณฑ์
ส าเร็จรูปที่มีมูลค่าสูง
และตรงตามความ
ต้องการของตลาด 

• ยกระดับอุตสาหกรรม
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีใหม่         
(S-Curve) rIS
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ตารางที่ 6-2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับนวัตกรรมสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรมแปรรูป  
กลยุทธ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 

เพื่อสุขภาพ 
(Functional Foods) 

• ส่งเสริมการผลิต
เศรษฐกิจชีวภาพจาก
พืชพลังงาน 

• สนับสนุนการผลิต
พลังงานทดแทนด้วย
เทคโนโลยีที่ใช้งานได้
ง่าย 

• เพิ่มศักยภาพของ
อุตสาหกรรมส าคัญเดิม
ให้สามารถต่อยอดสู่
อุตสาหกรรมแห่ง
อนาคตที่ใช้เทคโนโลยี
ทันสมัย 

• ส่งเสริมการผลิตเพื่อ
รองรับอุตสาหกรรม
การแพทย์ครบวงจร 
เช่น บริการทาง
การแพทย์ ผลิต
เครื่องมือทางการแพทย์ 
ผลิตผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ 

• ส่งเสริมให้มีการแปรรูป
อาหารทางการแพทย์ 
(Medical Foods) 

• ส่งเสริมการผลิต
เศรษฐกิจชีวภาพจาก
พืชพลังงาน 

• สนับสนุนการผลิต
พลังงานทดแทนด้วย
เทคโนโลยีขั้นสูง 

• เพิ่มศักยภาพของ
อุตสาหกรรมส าคัญเดิม
ให้สามารถต่อยอดสู่
อุตสาหกรรมแห่ง
อนาคตที่ใช้เทคโนโลยี
ทันสมัย 

• พัฒนาการผลิตเพื่อ
รองรับอุตสาหกรรม
การแพทย์ครบวงจร 
เช่น บริการทาง
การแพทย์ ผลิต
เครื่องมือทางการแพทย์ 
ผลิตผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ 

• ส่งเสริมให้มีการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
(Food Supplement) 

• ส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทดแทนอย่างมี
ประสิทธิภาพในภาค
การผลิต ชุมชน และ
ท้องถิ่น 

• พัฒนาการผลิตเพื่อ
รองรับอุตสาหกรรม
การแพทย์ครบวงจร 
เช่น บริการทาง
การแพทย์ ผลิต
เครื่องมือทางการแพทย์ 
ผลิตผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ 
ผลิตยา ผลิตยาสมุนไพร 
เป็นต้น   

• ยกระดับนวัตกรรมและ
องค์ความรู้มาสนับสนุน
การบริการและการแปร
รูปสินค้าทางการเกษตร
อย่างครบวงจร 

• ส่งเสริมให้มีการแปรรูป
นวัตกรรมอาหาร 
(Food Innovation) 

• ส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทดแทนอย่างมี
ประสิทธิภาพในภาค
การผลิต ชุมชน และ
ท้องถิ่นอย่างต่อเน่ือง 

• พัฒนาการผลิตเพื่อ
รองรับอุตสาหกรรม
การแพทย์ครบวงจร 
เช่น บริการทาง
การแพทย์ ผลิต
เครื่องมือทางการแพทย์ 
ผลิตผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ 
ผลิตยา ผลิตยาสมุนไพร 
เป็นต้น   

• ยกระดับนวัตกรรมและ
องค์ความรู้มาสนับสนุน
การบริการและการแปร
รูปสินค้าทางการเกษตร
อย่างครบวงจร rIS
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ตารางที่ 6-2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับนวัตกรรมสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรมแปรรูป  
กลยุทธ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 

ผลิตยา ผลิตยาสมุนไพร 
เป็นต้น   

• ส่งเสริมการพัฒนา
นวัตกรรมและองค์
ความรู้มาสนับสนุนการ
บริการและการแปรรูป
สินค้าทางการเกษตร
อย่างครบวงจร 

ผลิตยา ผลิตยาสมุนไพร 
เป็นต้น   

• พัฒนานวัตกรรมและ
องค์ความรู้มาสนับสนุน
การบริการและการแปร
รูปสินค้าทางการเกษตร
อย่างครบวงจร 

3) ส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนาช่องทางการจัด
จ าหน่ายสินค้าการเกษตร
และอุตสาหกรรม
การเกษตร 

3.1) ส่งเสริมช่องทางการ
จัดจ าหน่ายสินค้า
การเกษตรและ
อุตสาหกรรม 

• จัดตั้งศูนย์กลาง
จ าหน่ายสินค้า
การเกษตรและ
อุตสาหกรรมที่ได้
มาตรฐาน 

• ส่งเสริมการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์สินค้า
การเกษตรและ
อุตสาหกรรม 

• ส่งเสริมตลาดสีเขียวใน
ชุมชนและท้องถิ่น 

• ส่งเสริมเกษตรกรและ
กลุ่มเกษตรกรจ าหน่าย
สินค้าผ่านช่องทาง

• ส่งเสริมสินค้า
การเกษตรและ
อุตสาหกรรม เพื่อ
จ าหน่ายภายใน
ศูนย์กลางจ าหน่าย
สินค้า 

• ส่งเสริมและยกระดับ
การตลาดและ
ประชาสัมพันธ์สินค้า
การเกษตรและ
อุตสาหกรรม 

• ส่งเสริมตลาดสีเขียวใน
ชุมชนและท้องถิ่น 

• พัฒนาเกษตรกรและ
กลุ่มเกษตรกรจ าหน่าย

• ส่งเสริมสินค้า
การเกษตรและ
อุตสาหกรรม เพื่อ
จ าหน่ายภายใน
ศูนย์กลางจ าหน่าย
สินค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 

• ยกระดับการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์สินค้า
การเกษตรและ
อุตสาหกรรมให้
หลากหลาย 

• ส่งเสริมตลาดสีเขียวใน
ชุมชนและท้องถิ่น 

• ยกระดับเกษตรกรและ
กลุ่มเกษตรกรจ าหน่าย

• ส่งเสริมสินค้า
การเกษตรและ
อุตสาหกรรม เพื่อ
จ าหน่ายภายใน
ศูนย์กลางจ าหน่าย
สินค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 60 

• ยกระดับการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์สินค้า
การเกษตรและ
อุตสาหกรรมอย่าง
ต่อเน่ือง 

• ส่งเสริมตลาดสีเขียวใน
ชุมชนและท้องถิ่น 

• ยกระดับเกษตรกรและ
กลุ่มเกษตรกรจ าหน่ายrIS

NED KKU



ตารางที่ 6-2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับนวัตกรรมสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรมแปรรูป  
กลยุทธ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ทั้งในและต่างประเทศ 

สินค้าผ่านช่องทาง
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ทั้งในและต่างประเทศ 

สินค้าผ่านช่องทาง
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ทั้งในและต่างประเทศ 

สินค้าผ่านช่องทาง
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ทั้งในและต่างประเทศ 

 3.2) พัฒนาตลาดสมัยใหม่ • เพิ่มโอกาสทางอาชีพ
เกษตรผ่านเทคโนโลยี
ดิจิทัลโดยการบูรณา
การทุกภาคส่วน 

• ส่งเสริมการจับคู่ธุรกิจ 
เพื่อสร้างโอกาสทาง
ธุรกิจ 

• ขยายช่องทางโอกาส
ทางอาชีพเกษตรผ่าน
เทคโนโลยีดิจิทัลโดย
การบูรณาการทุกภาค
ส่วน 

• ส่งเสริมการจับคู่ธุรกิจ 
เพื่อสร้างโอกาสทาง
ธุรกิจ 

• ขยายช่องทางโอกาส
ทางอาชีพเกษตรผ่าน
เทคโนโลยีดิจิทัลโดย
การบูรณาการทุกภาค
ส่วน 

• ส่งเสริมการจับคู่ธุรกิจ 
เพื่อสร้างโอกาสทาง
ธุรกิจ 

• ขยายช่องทางโอกาส
ทางอาชีพเกษตรผ่าน
เทคโนโลยีดิจิทัลโดย
การบูรณาการทุกภาค
ส่วนต่อเน่ือง 

• ส่งเสริมการจับคู่ธุรกิจ 
เพื่อสร้างโอกาสทาง
ธุรกิจ 
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 โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579)  

6-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 

ยกระดับอุตสาหกรรมการทอ่งเที่ยวและบริการสู่มาตรฐานสากล ด้วยนวัตกรรม 

 

 

 

 
 

 

 

 

rIS
NED KKU



ตารางที่ 6-3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการสู่มาตรฐานสากล ด้วยนวัตกรรม 
กลยุทธ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 

1) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้
มีมาตรฐาน 

1.1) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
เดิมและแหล่งท่องเที่ยวใหม่
ให้มีมาตรฐานอย่างครบ
วงจร 

• เพิ่มขีดความสามารถ
ของแหล่งท่องเที่ยวเดิม
และแหล่งท่องเที่ยวใหม่ 
เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว
ชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ 

• เพิ่มส่ิงปลูกสร้างที่เป็น
อารยสถาปัตย์ที่สะดวก
และเหมาะสมเพื่อ
รองรับเด็ก คนพิการ 
ผู้สูงอายุและสตรีมี
ครรภ ์

• ส่งเสริมการอ านวย
ความสะดวกในการผ่าน
แดนเพื่อการท่องเที่ยว 

• ยกระดับแหล่ง
ท่องเที่ยวเดิมและแหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่ เพื่อ
รองรับนักท่องเที่ยวชาว
ไทยและชาวต่างชาติ 

• ส่งเสริมอารยสถาปัตย์ที่
สะดวกและเหมาะสม
เพื่อรองรับเด็ก คน
พิการ ผู้สูงอายุและสตรี
มีครรภ์อย่างต่อเน่ือง 
 

• ยกระดับแหล่งท่องเที่ยว
เดิมและแหล่งท่องเที่ยว
ใหม่ เพื่อรองรับ
นักท่องเที่ยวชาวไทย
และชาวต่างชาติ 

• ส่งเสริมอารยสถาปัตย์ที่
สะดวกและเหมาะสม
เพื่อรองรับเด็ก คน
พิการ ผู้สูงอายุและสตรี
มีครรภ์อย่างต่อเน่ือง 

 
 

• ยกระดับแหล่งท่องเที่ยว
เดิมและแหล่งท่องเที่ยว
ใหม่ เพื่อรองรับ
นักท่องเที่ยวชาวไทย
และชาวต่างชาติ 

• ส่งเสริมอารยสถาปัตย์ที่
สะดวกและเหมาะสม
เพื่อรองรับเด็ก คน
พิการ ผู้สูงอายุและสตรี
มีครรภ์อย่างต่อเน่ือง 

 

2) ส่งเสริมและสนับสนุน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และบริการครบวงจร 

2.1) ส่งเสริมและสนับสนุน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และบริการให้ได้
มาตรฐานสากล 

• พัฒนามาตรฐาน
อุตสาหกรรมที่เก่ียวข้อง
กับการท่องเที่ยว (ที่พัก 
ร้านอาหาร ร้าน
จ าหน่ายของที่ระลึก 
บริษัทน าเที่ยว อ่ืน ๆ) 

• พัฒนาขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของ

• พัฒนาและยกระดับ
มาตรฐานอุตสาหกรรม
ที่เก่ียวข้องกับการ
ท่องเที่ยว (ที่พัก 
ร้านอาหาร ร้าน
จ าหน่ายของที่ระลึก 
บริษัทน าเที่ยว อ่ืน ๆ) 

• ยกระดับมาตรฐาน
อุตสาหกรรมที่เก่ียวข้อง
กับการท่องเที่ยว (ที่พัก 
ร้านอาหาร ร้าน
จ าหน่ายของที่ระลึก 
บริษัทน าเที่ยว อ่ืน ๆ) 

• ยกระดับขีด
ความสามารถในการ

• ยกระดับมาตรฐาน
อุตสาหกรรมที่เก่ียวข้อง
กับการท่องเที่ยว (ที่พัก 
ร้านอาหาร ร้าน
จ าหน่ายของที่ระลึก 
บริษัทน าเที่ยว อ่ืน ๆ) 

• ยกระดับขีด
ความสามารถในการrIS
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ตารางที่ 6-3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการสู่มาตรฐานสากล ด้วยนวัตกรรม 
กลยุทธ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 

ผู้ประกอบการรองรับ
การพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยวและบริการทั้ง
ระบบ 

• พัฒนาขีดความสามารถ
ของบุคลากรรองรับการ
พัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยวและบริการทั้ง
ระบบ 

• ส่งเสริมและสืบสานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่เป็นอัต
ลักษณ์ 

• ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน รองรับ
การพัฒนาการ
ท่องเที่ยว และการเป็น
เจ้าบ้านที่ดี 

• สร้างความม่ันใจในด้าน
ความปลอดภัยให้แก่
นักท่องเที่ยว 

• พัฒนาและยกระดับขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของ
ผู้ประกอบการรองรับ
การพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยวและบริการทั้ง
ระบบ 

• พัฒนาและยกระดับขีด
ความสามารถของ
บุคลากรรองรับการ
พัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยวและบริการทั้ง
ระบบ 

• ส่งเสริมและสืบสานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่เป็นอัต
ลักษณ์ 

• ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน รองรับ
การพัฒนาการ
ท่องเที่ยว และการเป็น
เจ้าบ้านที่ดี 

แข่งขันของ
ผู้ประกอบการรองรับ
การพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยวและบริการทั้ง
ระบบ 

• ยกระดับขีด
ความสามารถของ
บุคลากรรองรับการ
พัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยวและบริการทั้ง
ระบบ 

• ยกระดับการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนอย่าง
บูรณาการ 

แข่งขันของ
ผู้ประกอบการรองรับ
การพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยวและบริการทั้ง
ระบบ 

• ยกระดับขีด
ความสามารถของ
บุคลากรรองรับการ
พัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยวและบริการทั้ง
ระบบ 

• ยกระดับการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนอย่าง
บูรณาการ 

2.2) ส่งเสริมการตลาดการ
ท่องเที่ยวให้หลากหลาย 

• ส่งเสริมเส้นทาง 
(Route) การท่องเที่ยว

• สร้างเรื่องราว (Story) 
การท่องเที่ยวเชื่อมโยง

• สร้างเรื่องราว (Story) 
การท่องเที่ยวเชื่อมโยง

• สร้างเรื่องราว (Story) 
การท่องเที่ยวเชื่อมโยงrIS
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ตารางที่ 6-3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการสู่มาตรฐานสากล ด้วยนวัตกรรม 
กลยุทธ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 

เชื่อมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยวภายในกลุ่ม
จังหวัดและประเทศให้มี
ความหลากหลาย 

• ส่งเสริมเส้นทางการ
ท่องเที่ยวภายในกลุ่ม
จังหวัดที่เชื่อมโยงกับ
นานาประเทศ 

• จัดท าฐานข้อมูล
เศรษฐกิจการท่องเที่ยว
ทั้งระบบ (Digital 
Tourism) 

• ส่งเสริมการตลาด
อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวอย่างต่อเน่ือง 

• ส่งเสริมประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวเชื่อมโยง
ภายในกลุ่มจังหวัด 
ระหว่างกลุ่มจังหวัด 
และนานาประเทศ 

• ส่งเสริมกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว เพื่อให้

ภายในกลุ่มจังหวัด 
ระหว่างกลุ่มจังหวัด 
และนานาประเทศ  

• จัดท าฐานข้อมูล
เศรษฐกิจการท่องเที่ยว
ทั้งระบบ (Digital 
Tourism) อย่าง
ต่อเน่ือง 

• พัฒนาการตลาด
อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวอย่างต่อเน่ือง
และยั่งยืน โดยใช้
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

• ส่งเสริมประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวเชื่อมโยง
ภายในกลุ่มจังหวัด 
ระหว่างกลุ่มจังหวัด 
และนานาประเทศ โดย
ใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

• ส่งเสริมเส้นทาง 
(Route) การท่องเที่ยว

ภายในกลุ่มจังหวัด 
ระหว่างกลุ่มจังหวัด 
และนานาประเทศ  

• ส่งเสริมเส้นทาง 
(Route) การท่องเที่ยว
เชื่อมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยวภายในกลุ่ม
จังหวัดและประเทศให้มี
ความหลากหลาย โดย
ใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

• พัฒนาการตลาด
อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวอย่างต่อเน่ือง
และยั่งยืน โดยใช้
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

• ส่งเสริมประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวเชื่อมโยง
ภายในกลุ่มจังหวัด 
ระหว่างกลุ่มจังหวัด 
และนานาประเทศ โดย

ภายในกลุ่มจังหวัด 
ระหว่างกลุ่มจังหวัด 
และนานาประเทศ  

• ส่งเสริมประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวเชื่อมโยง
ภายในกลุ่มจังหวัด 
ระหว่างกลุ่มจังหวัด 
และนานาประเทศ โดย
ใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

• พัฒนาการตลาด
อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวอย่างต่อเน่ือง
และยั่งยืน โดยใช้
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

• ส่งเสริมเส้นทาง 
(Route) การท่องเที่ยว
เชื่อมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยวภายในกลุ่ม
จังหวัดและประเทศให้มี
ความหลากหลาย โดยrIS
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ตารางที่ 6-3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการสู่มาตรฐานสากล ด้วยนวัตกรรม 
กลยุทธ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 

สามารถท่องเที่ยวได้
ตลอดทั้งปี 

• พัฒนาเส้นทางการ
ท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงใน
ลักษณะเครือข่าย เพื่อ
กระจายนักท่องเที่ยว
จากเมืองหลักไปสู่เมือง
รอง ชุมชน และท้องถิ่น 

• ส่งเสริมการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวให้หลากหลาย 
 

เชื่อมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยวภายในกลุ่ม
จังหวัดและประเทศให้มี
ความหลากหลาย โดย
ใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

• ส่งเสริมกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว เพื่อให้
สามารถท่องเที่ยวได้
ตลอดทั้งปี 

• พัฒนาเส้นทางการ
ท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงใน
ลักษณะเครือข่าย เพื่อ
กระจายนักท่องเที่ยว
จากเมืองหลักไปสู่เมือง
รอง ชุมชน และท้องถิ่น
อย่างต่อเน่ือง 

ใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

• ส่งเสริมกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว เพื่อให้
สามารถท่องเที่ยวได้
ตลอดทั้งปี 

• พัฒนาเส้นทางการ
ท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงใน
ลักษณะเครือข่าย เพื่อ
กระจายนักท่องเที่ยว
จากเมืองหลักไปสู่เมือง
รอง ชุมชน และท้องถิ่น
อย่างต่อเน่ือง 

ใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

• ส่งเสริมกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว เพื่อให้
สามารถท่องเที่ยวได้
ตลอดทั้งปี 

• พัฒนาเส้นทางการ
ท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงใน
ลักษณะเครือข่าย เพื่อ
กระจายนักท่องเที่ยว
จากเมืองหลักไปสู่เมือง
รอง ชุมชน และท้องถิ่น
อย่างต่อเน่ือง 

 2.3) ยกระดับให้เป็น
ศูนย์กลางด้านกีฬาครบ
วงจร 

• พัฒนาให้เป็นศูนย์กลาง
ด้านกีฬาครบวงจรของ
กลุ่มจังหวัด 

• ขยายและยกระดับชนิด
และจ านวนการแข่งขัน
กีฬาในระดับนานาชาติ

• ส่งเสริมให้เป็น
ศูนย์กลางด้านกีฬาครบ
วงจรของกลุ่มจังหวัด 

• พัฒนาชนิดและจ านวน
การแข่งขันกีฬาในระดับ

• พัฒนาและยกระดับให้
เป็นศูนย์กลางด้านกีฬา
ครบวงจรของกลุ่ม
จังหวัด 

• พัฒนาและยกระดับ
ชนิดและจ านวนการ

• ยกระดับให้เป็น
ศูนย์กลางด้านกีฬาครบ
วงจรของกลุ่มจังหวัด 

• ยกระดับชนิดและ
จ านวนการแข่งขันกีฬา
ในระดับนานาชาติของrIS
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ตารางที่ 6-3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการสู่มาตรฐานสากล ด้วยนวัตกรรม 
กลยุทธ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 

ของแต่ละจังหวัดใน
กลุ่มจังหวัด 

• ส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงกีฬาให้หลากหลาย 

นานาชาติของแต่ละ
จังหวัดในกลุ่มจังหวัด 

แข่งขันกีฬาในระดับ
นานาชาติของแต่ละ
จังหวัดในกลุ่มจังหวัด 

แต่ละจังหวัดในกลุ่ม
จังหวัด 

2.4) ยกระดับให้เป็น
ศูนย์กลางทางการแพทย์ 
(Medical Hub) อย่างครบ
วงจร 

• จัดตั้งศูนย์บริการ
สาธารณสุขและสุขภาพ
อย่างครบวงจร 

• พัฒนาการบริการด้าน
สาธารณสุขและสุขภาพ
อย่างครบวงจร 

• ส่งเสริมให้มีการ
ท่องเที่ยวแบบพ านัก
ระยะยาว (Long Stay) 

• ส่งเสริมให้มีการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
(Medical Hub) 

 

• จัดตั้งศูนย์บริการ
สาธารณสุขและสุขภาพ
อย่างครบวงจรได้
มาตรฐาน 

• พัฒนาและยกระดับการ
บริการด้านสาธารณสุข
และสุขภาพอย่างครบ
วงจร 

• ส่งเสริมให้มีการ
ท่องเที่ยวแบบพ านัก
ระยะยาว (Long Stay) 

• พัฒนาให้มีการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
(Medical Hub) 

• จัดตั้งศูนย์บริการ
สาธารณสุขและสุขภาพ
อย่างครบวงจรได้
มาตรฐาน 

• ยกระดับการบริการด้าน
สาธารณสุขและสุขภาพ
อย่างครบวงจร 

• ส่งเสริมให้มีการ
ท่องเที่ยวแบบพ านัก
ระยะยาว (Long Stay) 

• ยกระดับให้มีการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
(Medical Hub) 

• จัดตั้งศูนย์บริการ
สาธารณสุขและสุขภาพ
อย่างครบวงจรได้
มาตรฐาน 

• ยกระดับการบริการด้าน
สาธารณสุขและสุขภาพ
อย่างครบวงจร 

• ส่งเสริมให้มีการ
ท่องเที่ยวแบบพ านัก
ระยะยาว (Long Stay) 

• ยกระดับให้มีการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
(Medical Hub) 

 2.5) ยกระดับการท่องเที่ยว
เชิงประเพณีและวัฒนธรรม 
อารยธรรมขอม ยุคก่อน
ประวัติศาสตร์ และเชิง
ธรรมชาติสู่นานาชาติ 

• สร้างแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ศักยภาพในการพัฒนา 

• เชื่อมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยวให้หลากหลาย 

 

• สร้างแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ศักยภาพในการพัฒนา 

• เพิ่มนวัตกรรมการ
ท่องเที่ยวให้ตอบสนอง

• สร้างแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ศักยภาพในการพัฒนา 

• เพิ่มนวัตกรรมการ
ท่องเที่ยวให้ตอบสนอง

• สร้างแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ศักยภาพในการพัฒนา 

• เพิ่มนวัตกรรมการ
ท่องเที่ยวให้ตอบสนองrIS
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ตารางที่ 6-3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการสู่มาตรฐานสากล ด้วยนวัตกรรม 
กลยุทธ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 

ความหลากหลายของ
กลุ่มเป้าหมาย 

ความหลากหลายของ
กลุ่มเป้าหมาย 

ความหลากหลายของ
กลุ่มเป้าหมาย 
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 โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579)  
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ตารางที่ 6-4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 

1) พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนทุกช่วงวัยอย่าง
ยั่งยืน 

1.1) ยกระดับชีวิตความ
เป็นอยู่ของประชาชนทุก
ช่วงวัย 

• ส่งเสริมและสนับสนุน
การเข้าถึงสวัสดิการขั้น
พื้นฐานของรัฐทุกช่วงวัย 
ทุกอาชีพ 

• เสริมสร้างภูมิคุ้มกันการ
ใช้เทคโนโลยีทุกช่วงวัย 
และพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีให้ครอบคลุม
ทุกพื้นที่ 

• ส่งเสริมความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

• ส่งเสริมการเข้าถึง
บริการสาธารณสุขและ
สุขภาพ 

• สร้างโอกาสและความ
เท่าเทียมในการเข้าถึง
และใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีดิจิทัล 
ส าหรับผู้สูงอายุ กลุ่มผู้
พิการ กลุ่มผู้ที่อาศัยใน
พื้นที่ห่างไกล 

• ส่งเสริมและสนับสนุน
การเข้าถึงสวัสดิการขั้น
พื้นฐานของรัฐทุกช่วง
วัย ทุกอาชีพ 

• เสริมสร้างภูมิคุ้มกันการ
ใช้เทคโนโลยีทุกช่วงวัย 
และพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีให้ครอบคลุม
ทุกพื้นที่ 

• ยกระดับความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

• สร้างโอกาสการเข้าถึง
บริการสาธารณสุขและ
สุขภาพ 

• สร้างโอกาสและความ
เท่าเทียมในการเข้าถึง
และใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีดิจิทัล 
ส าหรับผู้สูงอายุ กลุ่มผู้
พิการ กลุ่มผู้ที่อาศัยใน
พื้นที่ห่างไกล 

• ส่งเสริมและสนับสนุน
การเข้าถึงสวัสดิการขั้น
พื้นฐานของรัฐทุกช่วง
วัย ทุกอาชีพ 

• เสริมสร้างภูมิคุ้มกันการ
ใช้เทคโนโลยีทุกช่วงวัย 
และพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีให้ครอบคลุม
ทุกพื้นที่ 

• ยกระดับความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

• สร้างโอกาสการเข้าถึง
บริการสาธารณสุขและ
สุขภาพ 

• ส่งเสริมและสนับสนุน
การเข้าถึงสวัสดิการขั้น
พื้นฐานของรัฐทุกช่วง
วัย ทุกอาชีพ 

• เสริมสร้างภูมิคุ้มกันการ
ใช้เทคโนโลยีทุกช่วงวัย 
และพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีให้ครอบคลุม
ทุกพื้นที่ 

• ยกระดับความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

• สร้างโอกาสการเข้าถึง
บริการสาธารณสุขและ
สุขภาพ 

1.2) พัฒนาคุณภาพชีวิต
และยกระดับจิตใจของ

• พัฒนาคุณภาพชีวิตทุก
ช่วงวัยให้มีความม่ันคง

• พัฒนาและยกระดับ
คุณภาพชีวิตทุกช่วงวัย

• ยกระดับคุณภาพชีวิต
ทุกช่วงวัยให้มีความ

• ยกระดับคุณภาพชีวิต
ทุกช่วงวัยให้มีความrIS
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ตารางที่ 6-4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 

ประชาชนทุกช่วงวัย ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เข็มแข็งของครอบครัว 
ชุมชน และสังคม ตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

• ยกระดับในการสร้าง
จิตส านึกให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม และน้อมน า
แนวคิดตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

• พัฒนาและผลักดันน้อม
น าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาสู่
การปฏิบัติจนเป็นวิถี
ชีวิตและหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง 

• สนับสนุนการให้ความรู้
ในการบริหารจัดการ
ทางการเงินแก่ชุมชน
และครัวเรือน 

• จัดตั้งโครงข่ายการเงิน
ฐานราก 

• สร้างระบบจัดการ
การศึกษาเพื่อสร้างเสริม

ให้มีความม่ันคงเข็มแข็ง
ของครอบครัว ชุมชน 
และสังคม ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

• ยกระดับในการสร้าง
จิตส านึกให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม และน้อมน า
แนวคิดตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
อย่างยั่งยืน 

• ส่งเสริมน้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาสู่การปฏิบัติ
จนเป็นวิถีชีวิตและ
หมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง 

• พัฒนาให้ความรู้ในการ
บริหารจัดการทาง
การเงินแก่ชุมชนและ
ครัวเรือน 

• ส่งเสริมโครงข่าย
การเงินฐานราก 

ม่ันคงเข็มแข็งของ
ครอบครัว ชุมชน และ
สังคม ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

• ยกระดับในการสร้าง
จิตส านึกให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม และน้อมน า
แนวคิดตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
อย่างยั่งยืน 

• ส่งเสริมน้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาสูก่ารปฏิบัติ
จนเป็นวิถีชีวิตและ
หมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง 

• พัฒนาให้ความรู้ในการ
บริหารจัดการทาง
การเงินแก่ชุมชนและ
ครัวเรือน 

• ส่งเสริมโครงข่าย
การเงินฐานราก 

ม่ันคงเข็มแข็งของ
ครอบครัว ชุมชน และ
สังคม ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
อย่างยั่งยืน 

• ยกระดับในการสร้าง
จิตส านึกให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม และน้อมน า
แนวคิดตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
อย่างยั่งยืน 

• ส่งเสริมน้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาสู่การปฏิบัติ
จนเป็นวิถีชีวิตและ
หมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง 

• สร้างระบบจัดการ
การศึกษาเพื่อสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม มี
คุณธรรม จริยธรรม 
และน าแนวคิดตามหลักrIS
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ตารางที่ 6-4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 

คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม มี
คุณธรรม จริยธรรม 
และน าแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

• ส่งเสริมและการศึกษา
สร้างระบบจัดการ
การศึกษาเพื่อสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม มี
คุณธรรม จริยธรรม 
และน าแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

• สร้างระบบจัดการ
การศึกษาเพื่อสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม มี
คุณธรรม จริยธรรม 
และน าแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.3) สืบสานและอนุรักษ์อัต
ลักษณ์ท้องถิ่น 

• ฟื้นฟู พัฒนา วิถีธรรม
ชุมชน ให้พลเมืองรุ่น
ใหม่มีความผูกพันกับ
ชุมชน และสถาบัน
ศาสนา โดยใช้
วัฒนธรรมชาวพุทธ 
แบบบูรณาการอย่าง
ยั่งยืน 

• อนุรักษ์และสืบสาน
ภาษา วัฒนธรรม 
และอัตลักษณ์ของ
ท้องถิ่น เพื่อต่อยอดสู่
รายได้ชุมชน 

• ฟื้นฟู พัฒนา วิถีธรรม
ชุมชน ให้พลเมืองรุ่น
ใหม่มีความผูกพันกับ
ชุมชน และสถาบัน
ศาสนา โดยใช้
วัฒนธรรมชาวพุทธ 
แบบบูรณาการอย่าง
ยั่งยืน 

• อนุรักษ์และสืบสาน
ภาษา วัฒนธรรม 
และอัตลักษณ์ของ
ท้องถิ่น เพื่อต่อยอดสู่
รายได้ชุมชนอย่างยั่งยืน 

• ฟื้นฟู พัฒนา วิถีธรรม
ชุมชน ให้พลเมืองรุ่น
ใหม่มีความผูกพันกับ
ชุมชน และสถาบัน
ศาสนา โดยใช้
วัฒนธรรมชาวพุทธ 
แบบบูรณาการอย่าง
ยั่งยืน 

• อนุรักษ์และสืบสาน
ภาษา วัฒนธรรม 
และอัตลักษณ์ของ
ท้องถิ่น เพื่อต่อยอดสู่
รายได้ชุมชนอย่างยั่งยืน 

• ฟื้นฟู พัฒนา วิถีธรรม
ชุมชน ให้พลเมืองรุ่น
ใหม่มีความผูกพันกับ
ชุมชน และสถาบัน
ศาสนา โดยใช้
วัฒนธรรมชาวพุทธ 
แบบบูรณาการอย่าง
ยั่งยืน 

• อนุรักษ์และสืบสาน
ภาษา วัฒนธรรม 
และอัตลักษณ์ของ
ท้องถิ่น เพื่อต่อยอดสู่
รายได้ชุมชนอย่างยั่งยืน rIS
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ตารางที่ 6-4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 

• สร้างวัฒนธรรมแห่งการ
เรียนรู้ 

• สร้างวัฒนธรรมแห่งการ
เรียนรู้ 

• สร้างวัฒนธรรมแห่งการ
เรียนรู้ 

• สร้างวัฒนธรรมแห่งการ
เรียนรู้ 

 1.4) ยกระดับการศึกษา
ของประชาชนทุกช่วงวัย 

• ส่งเสริมการเข้าถึง
การศึกษาขั้นพื้นฐานทุก
ช่วงวัย 

• ยกระดับการศึกษา
เก่ียวกับเทคโนโลยีและ
นัวตกรรมด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัลแก่
ประชาชนทุกช่วงวัย 

• สร้างแหล่งเรียนรู้ให้
เหมาะสมทุกช่วงวัย 

• ส่งเสริมองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ เช่น สภาธุรกิจ
เพื่อการศึกษา ศูนย์
ส่งเสริมนวัตกรรมการ
เรียนรู้ เป็นต้น 

• ส่งเสริมหลักสูตร
สถานศึกษาให้
สอดคล้องกับบริบทของ
ชุมชนท้องถิ่น เช่น 
แหล่งโบราณคดี เป็นต้น 

• ส่งเสริมการเข้าถึง
การศึกษาขั้นพื้นฐานทุก
ช่วงวัย 

• ยกระดับการศึกษา
เก่ียวกับเทคโนโลยีและ
นัวตกรรมด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัลแก่
ประชาชนทุกช่วงวัย 

• พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้
เหมาะสมทุกช่วงวัย 

• พัฒนาองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ เช่น สภาธุรกิจ
เพื่อการศึกษา ศูนย์
ส่งเสริมนวัตกรรมการ
เรียนรู้ เป็นต้น 

• พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาให้
สอดคล้องกับบริบทของ
ชุมชนท้องถิ่น เช่น 
แหล่งโบราณคดี เป็น
ต้น 

• ส่งเสริมการเข้าถึง
การศึกษาขั้นพื้นฐานทุก
ช่วงวัย 

• ยกระดับการศึกษา
เก่ียวกับเทคโนโลยีและ
นัวตกรรมด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัลแก่
ประชาชนทุกช่วงวัย 

• พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้
เหมาะสมทุกช่วงวัย 

• พัฒนาองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ เช่น สภาธุรกิจ
เพื่อการศึกษา ศูนย์
ส่งเสริมนวัตกรรมการ
เรียนรู้ เป็นต้น 

• พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาให้
สอดคล้องกับบริบทของ
ชุมชนท้องถิ่น เช่น 
แหล่งโบราณคดี เป็น
ต้น 

• ส่งเสริมการเข้าถึง
การศึกษาขั้นพื้นฐานทุก
ช่วงวัย 

• ยกระดับการศึกษา
เก่ียวกับเทคโนโลยีและ
นัวตกรรมด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัลแก่
ประชาชนทุกช่วงวัย 

• พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้
เหมาะสมทุกช่วงวัย 

• พัฒนาองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ เช่น สภาธุรกิจ
เพื่อการศึกษา ศูนย์
ส่งเสริมนวัตกรรมการ
เรียนรู้ เป็นต้น 

• พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาให้
สอดคล้องกับบริบทของ
ชุมชนท้องถิ่น เช่น 
แหล่งโบราณคดี เป็น
ต้น rIS
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ตารางที่ 6-4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 

• ส่งเสริมและสนับสนุน
การศึกษาในรูปแบบทวิ
ศึกษา ทวิภาคีกับสถาน
ประกอบการ 

• ส่งเสริมให้มีศูนย์พัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (Science 
Park)  

• พัฒนาแรงงานให้มี
ความรู้ด้านการวิจัยและ
พัฒนาเพื่อสร้างองค์
ความรู้ และนวัตกรรมที่
สร้างผลผลิตและ
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 

• พัฒนาระบบการผลิต
และสมรรถนะของครู 
อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษาให้ได้
มาตรฐานสากล 

• เพิ่มโอกาสในการเข้าถึง
การศึกษาผ่าน

• สนับสนุนการศึกษาใน
รูปแบบทวิศึกษา ทวิ
ภาคีกับสถาน
ประกอบการ 

• ส่งเสริมให้มีศูนย์พัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (Science 
Park) 

• พัฒนาแรงงานให้มี
ความรู้ด้านการวิจัยและ
พัฒนาเพื่อสร้างองค์
ความรู้ และนวัตกรรมที่
สร้างผลผลิตและ
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 

• พัฒนาระบบการผลิต
และสมรรถนะของครู 
อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษาให้ได้
มาตรฐานสากล 

• เพิ่มโอกาสในการเข้าถึง
การศึกษาผ่าน

• สนับสนุนการศึกษาใน
รูปแบบทวิศึกษา ทวิ
ภาคีกับสถาน
ประกอบการอย่าง
ต่อเน่ือง 

• พัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (Science 
Park) 

• พัฒนาแรงงานให้มี
ความรู้ด้านการวิจัยและ
พัฒนาเพื่อสร้างองค์
ความรู้ และนวัตกรรมที่
สร้างผลผลิตและ
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 

• พัฒนาระบบการผลิต
และสมรรถนะของครู 
อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษาให้ได้
มาตรฐานสากล 

• เพิ่มโอกาสในการเข้าถึง
การศึกษาผ่าน

• สนับสนุนการศึกษาใน
รูปแบบทวิศึกษา ทวิ
ภาคีกับสถาน
ประกอบการอย่าง
ต่อเน่ือง 

• พัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (Science 
Park) 

• พัฒนาแรงงานให้มี
ความรู้ด้านการวิจัยและ
พัฒนาเพื่อสร้างองค์
ความรู้ และนวัตกรรมที่
สร้างผลผลิตและ
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 

• พัฒนาระบบการผลิต
และสมรรถนะของครู 
อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษาให้ได้
มาตรฐานสากล 

• เพิ่มโอกาสในการเข้าถึง
การศึกษาผ่านrIS
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ตารางที่ 6-4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษาทุกช่วงวัย 

• พัฒนาประสิทธิภาพของ
ระบบบริหารจัด
การศึกษาให้มีความ
คล่องตัว ชัดเจน และ
สามารถจตรวจสอบได้ 

• ทุกภาคส่วนของสังคมมี
ส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาที่ตอบสนอง
ความต้องการของ
ประชาชนและพื้นที่ 

• สร้างคลังสื่อและแหล่ง
เรียนรู้ดิจิทัลเพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตที่
เข้าถึงได้สะดวก 

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษาทุกช่วงวัย 

• พัฒนาประสิทธิภาพ
ของระบบบริหารจัด
การศึกษาให้มีความ
คล่องตัว ชัดเจน และ
สามารถจตรวจสอบได้ 

• ทุกภาคส่วนของสังคมมี
ส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาที่ตอบสนอง
ความต้องการของ
ประชาชนและพื้นที่ 

• สร้างคลังสื่อและแหล่ง
เรียนรู้ดิจิทัลเพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตที่
เข้าถึงได้สะดวก 

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษาทุกช่วงวัย 

• พัฒนาประสิทธิภาพ
ของระบบบริหารจัด
การศึกษาให้มีความ
คล่องตัว ชัดเจน และ
สามารถจตรวจสอบได้ 

• ทุกภาคส่วนของสังคมมี
ส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาที่ตอบสนอง
ความต้องการของ
ประชาชนและพื้นที่ 

• สร้างคลังสื่อและแหล่ง
เรียนรู้ดิจิทัลเพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตที่
เข้าถึงได้สะดวก 

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษาทุกช่วงวัย 

• พัฒนาประสิทธิภาพ
ของระบบบริหารจัด
การศึกษาให้มีความ
คล่องตัว ชัดเจน และ
สามารถจตรวจสอบได้ 

• ทุกภาคส่วนของสังคมมี
ส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาที่ตอบสนอง
ความต้องการของ
ประชาชนและพื้นที่ 

• สร้างคลังสื่อและแหล่ง
เรียนรู้ดิจิทัลเพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตที่
เข้าถึงได้สะดวก 

2) เพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของแรงงานและ
ผู้ประกอบการ 

2.1) ยกระดับฝีมือแรงงาน
ให้ตรงตามความต้องการ
ของตลาดแรงงาน 

• พัฒนาแรงงานให้มี
สมรรถนะและขีด
ความสามารถให้
สอดคล้องกับตลาดงาน
ในอนาคต 

• พัฒนาแรงงานให้
สามารถน าเทคโนโลยี

• พัฒนาและยกระดับ
แรงงานให้มีสมรรถนะ
และขีดความสามารถให้
สอดคล้องกับตลาดงาน
ในอนาคต 

• พัฒนาและยกระดับ
แรงงานให้สามารถน า

• ยกระดับแรงงานให้มี
สมรรถนะและขีด
ความสามารถให้
สอดคล้องกับตลาดงาน
ในอนาคต 

• ยกระดับแรงงานให้
สามารถน าเทคโนโลยี

• ยกระดับแรงงานให้
สามารถน าเทคโนโลยี
และนวัตกรรมมาใช้ใน
การเพิ่ม Productivity 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รองรับต่อ Thailand 
4.0 rIS
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ตารางที่ 6-4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 

และนวัตกรรมมาใช้ใน
การเพิ่ม Productivity 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รองรับต่อ Thailand 
4.0 

• พัฒนาแรงงานให้มี
ทักษะระดับสูง (High 
Skill) ให้มีทักษะด้าน 
STEM 

• พัฒนาทักษะภาษาใน
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีดิจิทัลให้กับ
แรงงาน 

 

เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาใช้ในการ
เพิ่ม Productivity ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
รองรับต่อ Thailand 
4.0 

• พัฒนาและยกระดับ
แรงงานให้มีทักษะ
ระดับสูง (High Skill) 
ให้มีทักษะด้าน STEM 

• ยกระดับทักษะภาษาใน
การสื่อสาร เทคโนโลยี
ดิจิทัลให้กับแรงงาน 

และนวัตกรรมมาใช้ใน
การเพิ่ม Productivity 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รองรับต่อ Thailand 
4.0 

• ยกระดับแรงงานให้มี
ทักษะระดับสูง (High 
Skill) ให้มีทักษะด้าน 
STEM 

• ยกระดับแรงงานให้มี
ทักษะระดับสูง (High 
Skill) ให้มีทักษะด้าน 
STEM 

2.2) เพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการ  

• เพิ่มขีดความสามารถ
ของผู้ประกอบการทุก
สาขาอาชีพที่ถูกต้อง
ตามกฎหมายให้รักษา
ตลาดเดิมและขยาย
ตลาดใหม่ทั้ง
ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 

• ยกระดับขีด
ความสามารถของ
ผู้ประกอบการทุกสาขา
อาชีพที่ถูกต้องตาม
กฎหมายให้รักษาตลาด
เดิมและขยายตลาดใหม่
ทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 

• ยกระดับขีด
ความสามารถของ
ผู้ประกอบการทุกสาขา
อาชีพที่ถูกต้องตาม
กฎหมายให้รักษาตลาด
เดิมและขยายตลาดใหม่
ทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 

• ยกระดับขีด
ความสามารถของ
ผู้ประกอบการทุกสาขา
อาชีพที่ถูกต้องตาม
กฎหมายให้รักษาตลาด
เดิมและขยายตลาดใหม่
ทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ rIS
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ตารางที่ 6-4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 

• พัฒนาทักษะดิจิทัล
ส าหรับผู้ประกอบการ
ทุกสาขาอาชีพ 

• พัฒนาขีดความสามารถ
ระบบ E-Marketing ให้
ผู้ประกอบการทุกสาขา
อาชีพ 

• ส่งเสริมและสนับสนุน
การจ้างแรงงานสูงวัย
อย่างครบวงจร 

• สร้างความเชื่อม่ันใน
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
และการท าธุรกรรม
ออนไลน์ 
 

• พัฒนาและยกระดับ
ทักษะดิจิทัลส าหรับ
ผู้ประกอบการทุกสาขา
อาชีพ 

• ยกระดับขีด
ความสามารถระบบ E-
Marketing ให้
ผู้ประกอบการทุกสาขา
อาชีพ 

• ยกระดับการจ้าง
แรงงานสูงวัยอย่างครบ
วงจร 

• พัฒนาและยกระดับ
ทักษะดิจิทัลส าหรับ
ผู้ประกอบการทุกสาขา
อาชีพ 

• ยกระดับขีด
ความสามารถระบบ E-
Marketing ให้
ผู้ประกอบการทุกสาขา
อาชีพ 

• ยกระดับการจ้าง
แรงงานสูงวัยอย่างครบ
วงจร 

• พัฒนาและยกระดับ
ทักษะดิจิทัลส าหรับ
ผู้ประกอบการทุกสาขา
อาชีพ 

• ยกระดับขีด
ความสามารถระบบ E-
Marketing ให้
ผู้ประกอบการทุกสาขา
อาชีพ 

• ยกระดับการจ้าง
แรงงานสูงวัยอย่างครบ
วงจร 

3) ส่งเสริมและสนับสนุน
เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
อย่างครบวงจร 

3.1) พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุ 

• จัดตั้งและส่งเสริมให้มี
กองทุนเพื่อผู้สูงอายุ 

• ฟื้นฟูจิตใจเม่ือย่างเข้าสู่
วัยสูงอายุ 

• ส่งเสริมและพัฒนา
ระบบสาธารณสุข
ส าหรับผู้สูงอายุอย่าง
ครบวงจร 

• จัดตั้งและส่งเสริมให้มี
กองทุนเพื่อผู้สูงอายุ 

• ฟื้นฟูจิตใจเม่ือย่างเข้าสู่
วัยสูงอายุ 

• ส่งเสริมและพัฒนา
ระบบสาธารณสุข
ส าหรับผู้สูงอายุอย่าง
ครบวงจร 

• จัดตั้งและส่งเสริมให้มี
กองทุนเพื่อผู้สูงอายุ 

• ฟื้นฟูจิตใจเม่ือย่างเข้าสู่
วัยสูงอายุ 

• ส่งเสริมและพัฒนา
ระบบสาธารณสุข
ส าหรับผู้สูงอายุอย่าง
ครบวงจร 

• จัดตั้งและส่งเสริมให้มี
กองทุนเพื่อผู้สูงอายุ 

• ฟื้นฟูจิตใจเม่ือย่างเข้าสู่
วัยสูงอายุ 

• ส่งเสริมและพัฒนา
ระบบสาธารณสุข
ส าหรับผู้สูงอายุอย่าง
ครบวงจร rIS
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ตารางที่ 6-4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 

• ส่งเสริมและสนับสนุน
กิจการส าหรับผู้สูงอายุ 

• ส่งเสริมและสนับสนุน
กิจการส าหรับผู้สูงอายุ 

• ส่งเสริมและสนับสนุน
กิจการส าหรับผู้สูงอายุ 

• ส่งเสริมและสนับสนุน
กิจการส าหรับผู้สูงอายุ 

 

rIS
NED KKU



 โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579)  

6-6 

 

 

 

 

 

 

 

  

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 
 rIS

NED KKU



ตารางที่ 6-5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 

1) ปลูกจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

1.1) ปลูกจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

• เสริมสร้างพลังเครือข่าย
ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

• สร้างสังคมการบริโภคที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

• จัดการสิ่งแวดล้อมเมือง 
และชุมชนเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

• สร้างความตระหนักให้
เกิดความหวงแหนแก่
เยาวชน 

• ส่งเสริมการผลิตและการ
บริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

• ความตระหนัก และมี
จิตส านึกด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

• ส่งเสริมสังคมการ
บริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

• บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน 

• สร้างความตระหนักให้
เกิดความหวงแหนแก่
เยาวชน 

• ส่งเสริมการผลิตและ
การบริโภคที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

• ความตระหนัก และมี
จิตส านึกด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

• ส่งเสริมสังคมการ
บริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

• บูรณาการการมีส่วน
ร่วมในการบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

• ความตระหนัก และมี
จิตส านึกด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

• ส่งเสริมสังคมการ
บริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

• บูรณาการการมีส่วน
ร่วมในการบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

2) บริหารจัดการทรัพยากร
น  าอย่างสมดุล 

2.1) เพิ่มประสิทธิภาพใน
การกักเก็บน  าของแหล่งน  า
เดิม และพัฒนาแหล่งน  า
ใหม่ให้มีน  าใช้ได้ตลอดทั งปี 

• ทบทวนและบูรณาการ
แผนพัฒนาที่เก่ียวข้อง 

• ศึกษาพื นที่แหล่งน  าใน
กลุ่มจังหวัด 

• พัฒนาแหล่งน  าใหม่ 
• ขยายและเชื่อมโยง

ระบบบริหารจัดการน  า
ให้ครอบคลุมพื นที่เพิ่ม
จากเดิมร้อยละ 15 

• พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการน  าอย่างมี
ประสิทธิภาพด้วย
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ครอบคลุม
พื นที่ร้อยละ 60 

• พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการน  าอย่างมี
ประสิทธิภาพด้วย
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ครอบคลุม
พื นที่ร้อยละ 100 rIS

NED KKU



ตารางที่ 6-5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 

• วางแผนระบบบริหาร
จัดการน  าทั งระบบใน
กลุ่มจังหวัด 

• พัฒนาขีดความสามารถ
ในการกักเก็บน  าของ
แหล่งน  าเดิมและพัฒนา
แหล่งน  าใหม่ 

• พัฒนาแหล่งน  าเชื่อมโยง
แหล่งน  าเข้าด้วยกัน เพื่อ
การเกษตร 
อุตสาหกรรม และอ่ืน ๆ 

• สร้างแหล่งกักเก็บน  า 
(แก้มลิง) ขนาดเล็กใน
พื นที่ที่เหมาะสมเพื่อ
การเกษตร 

• พัฒนาระบบส่งน  า และ
กระจายน  าให้น าไปใช้
ประโยชน์ในฤดูแล้ง 

• เพิ่มพื นที่ชลประทาน 

• พัฒนาขีดความสามารถ
ในการกักเก็บน  าของ
แหล่งน  าเดิมและพัฒนา
แหล่งน  าใหม่เพิ่มขึ น
ร้อยละ 15 

• พัฒนาแหล่งน  า
เชื่อมโยงแหล่งน  าเข้า
ด้วยกัน เพื่อการเกษตร 
อุตสาหกรรม และอ่ืน ๆ 
เพิ่มขึ นร้อยละ 15 

• สร้างแหล่งกักเก็บน  า 
(แก้มลิง) ขนาดเล็กใน
พื นที่ที่เหมาะสมเพื่อ
การเกษตรเพิ่มขึ นร้อย
ละ 15 

• พัฒนาระบบส่งน  า และ
กระจายน  าให้น าไปใช้
ประโยชน์ในฤดูแล้ง
เพิ่มขึ นร้อยละ 15 

• เพิ่มพื นที่ชลประทาน
ร้อยละ 15 

• พัฒนาขีดความสามารถ
ในการกักเก็บน  าของ
แหล่งน  าเดิมและพัฒนา
แหล่งน  าใหม่เพิ่มขึ นร้อย
ละ 60 

• พัฒนาแหล่งน  าเชื่อมโยง
แหล่งน  าเข้าด้วยกัน 
เพื่อการเกษตร 
อุตสาหกรรม และอ่ืน ๆ 
เพิ่มขึ นร้อยละ 60 

• สร้างแหล่งกักเก็บน  า 
(แก้มลิง) ขนาดเล็กใน
พื นที่ที่เหมาะสมเพื่อ
การเกษตรเพิ่มขึ นร้อย
ละ 60 

• พัฒนาระบบส่งน  า และ
กระจายน  าให้น าไปใช้
ประโยชน์ในฤดูแล้ง
เพิ่มขึ นร้อยละ 60 

• เพิ่มพื นที่ชลประทาน
ร้อยละ 60 

• พัฒนาขีดความสามารถ
ในการกักเก็บน  าของ
แหล่งน  าเดิมและพัฒนา
แหล่งน  าใหม่เพิ่มขึ น
ร้อยละ 100 

• พัฒนาแหล่งน  า
เชื่อมโยงแหล่งน  าเข้า
ด้วยกัน เพื่อการเกษตร 
อุตสาหกรรม และอ่ืน ๆ 
เพิ่มขึ นร้อยละ 100 

• สร้างแหล่งกักเก็บน  า 
(แก้มลิง) ขนาดเล็กใน
พื นที่ที่เหมาะสมเพื่อ
การเกษตรเพิ่มขึ นร้อย
ละ 100 

• พัฒนาระบบส่งน  า และ
กระจายน  าให้น าไปใช้
ประโยชน์ในฤดูแล้ง
เพิ่มขึ นร้อยละ 100 

• เพิ่มพื นที่ชลประทาน
ร้อยละ 100 rIS
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ตารางที่ 6-5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 

2.2) ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ผู้ใช้น  ามีการใช้น  าให้มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

• ส่งเสริมให้ผู้ใช้น  ามีการ
ใช้น  าให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

• ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ผู้ใช้น  ามีการใช้น  าให้
มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพิ่มขึ นร้อย
ละ 15 

• ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ผู้ใช้น  ามีการใช้น  าให้มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพิ่มขึ นร้อย
ละ 60 

• ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ผู้ใช้น  ามีการใช้น  าให้
มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพิ่มขึ นร้อย
ละ 100 

 2.3) จัดการและอนุรักษ์
ฟื้นฟูทรัพยากรน  าให้
สามารถใช้ประโยชน์เพื่อใช้
อุปโภค บริโภคอย่าง
พอเพียง 

• อนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
พัฒนาแหล่งน  าให้
เพียงพอตามความ
ต้องการ 

• พัฒนากลไกการบริหาร
จัดการน  าอย่างเป็น
ระบบ 

• ควบคุมและฟื้นฟู
คุณภาพน  าในแหล่งน  า
ส าคัญ 

• อนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
พัฒนาแหล่งน  าให้
เพียงพอตามความ
ต้องการอย่างต่อเน่ือง 

• พัฒนากลไกการบริหาร
จัดการน  าอย่างเป็น
ระบบและยั่งยืน 

• พัฒนาคุณภาพน  าใน
แหล่งน  าส าคัญ 

• บูรณาการการมีส่วน
ร่วมในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน  า
อย่างยั่งยืน 

• พัฒนาแหล่งน  าให้
เพียงพอตามความ
ต้องการอย่างต่อเน่ือง 

• พัฒนากลไกการบริหาร
จัดการน  าอย่างเป็น
ระบบและยั่งยืน 

• พัฒนาคุณภาพน  าใน
แหล่งน  าส าคัญ 

• บูรณาการการมีส่วน
ร่วมในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน  า
อย่างยั่งยืน 

• บูรณาการการมีส่วน
ร่วมในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน  า
อย่างยั่งยืน 

• พัฒนากลไกการบริหาร
จัดการน  าอย่างเป็น
ระบบและยั่งยืน 

• พัฒนาแหล่งน  าให้
เพียงพอตามความ
ต้องการอย่างต่อเน่ือง 
 

3) อนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

3.1) อนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน 

• จัดท าฐานทรัพยากรภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

• ป้องกันและฟื้นฟู
ทรัพยากรป่าไม้โดยการ
มีส่วนร่วม 

• รวบรวมข้อมูลเพื่อ
บันทึกลงในฐาน
ทรัพยากรภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

• ยกระดับการใช้
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพื่อการ
บริหารจัดการ รักษา

• ยกระดับการใช้
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพื่อการ
บริหารจัดการ รักษาrIS
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ตารางที่ 6-5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 

• ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้
คงความอุดมสมบูรณ์ 
และรักษาความ
หลากหลายทางชีวภาพ
ในพื นที่ต้นน  า 

• เพิ่มที่ป่าและพื นที่สี
เขียวโดยการมีส่วนร่วม
อย่างยั่งยืน 

• บริหารจัดการทรัพยากร
ธรณีอย่างยั่งยืน 

• ส่งเสริมให้มีการปลูกป่า
ชุมชน 

• ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้
คงความอุดมสมบูรณ์ 
และรักษาความ
หลากหลายทางชีวภาพ
ในพื นที่ต้นน  า 

• พัฒนาการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมเพื่อการ
บริหารจัดการ รักษา
สมดุลส่ิงแวดล้อมและ
การพัฒนา 

• ป้องกันและฟื้นฟู
ทรัพยากรป่าไม้โดยการ
มีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน 

• เพิ่มที่ป่าและพื นที่สี
เขียวโดยการมีส่วนร่วม
อย่างยั่งยืน 

• บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรณีอย่าง
ยั่งยืน 

สมดุลส่ิงแวดล้อมและ
การพัฒนา 

• ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้
คงความอุดมสมบูรณ์ 
และรักษาความ
หลากหลายทางชีวภาพ
ในพื นที่ต้นน  า 

• ป้องกันและฟื้นฟู
ทรัพยากรป่าไม้โดยการ
มีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน 

• เพิ่มที่ป่าและพื นที่สี
เขียวโดยการมีส่วนร่วม
อย่างยั่งยืน 

• บริหารจัดการทรัพยากร
ธรณีอย่างยั่งยืน 

สมดุลส่ิงแวดล้อมและ
การพัฒนา 

• ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้
คงความอุดมสมบูรณ์ 
และรักษาความ
หลากหลายทางชีวภาพ
ในพื นที่ต้นน  า 

• ป้องกันและฟื้นฟู
ทรัพยากรป่าไม้โดยการ
มีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน 

• เพิ่มที่ป่าและพื นที่สี
เขียวโดยการมีส่วนร่วม
อย่างยั่งยืน 

• บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรณีอย่าง
ยั่งยืน 

3.2) ป้องกันและลดการ
แพร่กระจายดินเค็ม 

• พัฒนาแหล่งน  าใต้ดิน
ตามความเหมาะสมของ
พื นที่ โดยไม่ให้เกิด
ผลกระทบจากดินเค็ม 

• พัฒนาและยกระดับ
แหล่งน  าใต้ดินตาม
ความเหมาะสมของ

• ยกระดับแหล่งน  าใต้ดิน
ตามความเหมาะสมของ
พื นที่ โดยไม่ให้เกิด
ผลกระทบจากดินเค็ม 

• ยกระดับแหล่งน  าใต้ดิน
ตามความเหมาะสมของ
พื นที่ โดยไม่ให้เกิด
ผลกระทบจากดินเค็ม rIS
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ตารางที่ 6-5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ แผนงาน โครงการระยะ 1-5 ปี โครงการระยะ 6-10 ปี โครงการระยะ 11-15 ปี โครงการระยะ 16-20 ปี 

พื นที่ โดยไม่ให้เกิด
ผลกระทบจากดินเค็ม 

4) บริหารจัดการด้านของ
เสีย ขยะ น  าเสียชุมชนและ
อุตสาหกรรมอย่างเป็น
ระบบ 

4.1) จัดการสิ่งแวดล้อมให้มี
คุณภาพดีตามเกณฑ์
มาตรฐานระดับสากล 

• บริหารจัดการขยะมูล
ฝอย และของเสีย
อันตรายชุมชน อากาศ 

• จัดการคุณภาพน  าและ
แก้ไขปัญหาน  าเสีย 

• จัดการคุณภาพอากาศ 
และฝุ่นละออง 

• เพิ่มประสิทธิภาพ 
พัฒนากลไก ขีด
ความสามารถการลด
ก๊าซเรือนกระจก และ
การปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

• สนับสนุนให้ท้องถิ่นและ
ชุมชนมีแผนปฏิบัติการ
ในการปรับตัวต่อสภาพ
ภูมิอากาศในรายสาขาที่
จ าเป็น เช่น การจัดการ
น  า เกษตร สาธารณสุข 
เป็นต้น  

• บริหารจัดการขยะมูล
ฝอย และของเสีย
อันตรายชุมชนอย่าง
ต่อเน่ือง 

• จัดการคุณภาพน  าและ
แก้ไขปัญหาน  าเสีย 

• จัดการคุณภาพอากาศ 
และฝุ่นละอองอย่าง
ต่อเน่ือง 

• พัฒนากลไก ขีด
ความสามารถการลด
ก๊าซเรือนกระจก และ
การปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศอย่างต่อเน่ือง 

• สนับสนุนให้ท้องถิ่น
และชุมชนมีแผนปฏิบัติ
การในการปรับตัวต่อ
สภาพภูมิอากาศในราย
สาขาที่จ าเป็น เช่น การ

• บริหารจัดการขยะมูล
ฝอย และของเสีย
อันตรายชุมชนอย่าง
ต่อเน่ือง 

• จัดการคุณภาพน  าและ
แก้ไขปัญหาน  าเสีย 

• จัดการคุณภาพอากาศ 
และฝุ่นละอองอย่าง
ต่อเน่ือง 

• พัฒนากลไก ขีด
ความสามารถการลด
ก๊าซเรือนกระจก และ
การปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศอย่างต่อเน่ือง 

• สนับสนุนให้ท้องถิ่นและ
ชุมชนมีแผนปฏิบัติการ
ในการปรับตัวต่อสภาพ
ภูมิอากาศในรายสาขาที่
จ าเป็น เช่น การจัดการ

• บริหารจัดการขยะมูล
ฝอย และของเสีย
อันตรายชุมชนอย่าง
ต่อเน่ือง 

• จัดการคุณภาพน  าและ
แก้ไขปัญหาน  าเสีย 

• จัดการคุณภาพอากาศ 
และฝุ่นละอองอย่าง
ต่อเน่ือง 

• พัฒนากลไก ขีด
ความสามารถการลด
ก๊าซเรือนกระจก และ
การปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศอย่างต่อเน่ือง 

• สนับสนุนให้ท้องถิ่นและ
ชุมชนมีแผนปฏิบัติการ
ในการปรับตัวต่อสภาพ
ภูมิอากาศในรายสาขาที่
จ าเป็น เช่น การจัดการrIS
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ตารางที่ 6-5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน 
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จัดการน  า เกษตร 
สาธารณสุข เป็นต้น 

น  า เกษตร สาธารณสุข 
เป็นต้น 

น  า เกษตร สาธารณสุข 
เป็นต้น 
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