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คานา
รัฐบาลกาหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ
ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” ยุทธศาสตร์ชาติมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล และ
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบกับในคราวประชุม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ที่ประชุมได้ลงมติให้ความเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์
ชาติ และเห็นชอบให้ทุกส่วนราชการจัดทาแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงานระยะ 20 ปี (พ.ศ. 25612580) โดยให้กาหนดรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่จะดาเนินการ และผลที่จะได้รับในแต่ระยะบูรณาการ
การทางานและงบประมาณร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และคานึงถึงความเชื่อมโยงในระดับภูมิภาค จังหวัด
และท้องถิ่น โดยประเมินและทบทวนแผนงานทุกๆ 5 ปี สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยจึงได้กาหนด
แนวทางสนั บ สนุ น ให้ กลุ่ มจั งหวัดเป็ น หน่ว ยจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒ นากลุ่ มจัง หวัด ระยะ 20 ปี ที่
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแนวทางการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางการพัฒนา
กลุ่มจังหวัดในระยะยาว (พ.ศ. 2561-2580) โดยอาศัยกลไกการขับเคลื่อนผ่านแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดผ่านการประชุม
ดังนั้นกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย จังหวัดพิษณุโลก จั งหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัด
อุตรดิตถ์ จังหวัดตาก และจังหวัดสุโขทัย จึงได้จัดให้มีโครงการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มจังหวัดมีแผนยุทธศาสตร์ กลุ่ม
จังหวัด ระยะ 20 ปี ที่ตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครบทุกกลุ่มเป้าหมาย และเป็นไปตามแนวทางที่รัฐบาล
กาหนด ก่อนที่จะแปลงไปสู่แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 4 ปี และแผนปฏิบัติการประจาปีของจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด เพื่อกาหนดเป็นแผนงานและโครงการที่มีคุณภาพ เกิดผลชัดเจนและเป็นรูปธรรมในพื้นที่กลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
คณะทางานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) จะเป็ นประโยชน์ต่อกลุ่ มจังหวัด เพื่อให้ มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่ ม
จังหวัดระยะ 20 ปี เป็นกรอบและทิศทางการพัฒนา ไปสู่การกาหนดกรอบแนวทางในการจัดทาแผนพัฒนา
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 4 ปี และแผนปฏิบัติการประจาปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ผ่านการบูรณาการความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสถาบันการศึกษา ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดร่วมกัน นาไปสู่การเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับพื้นที่ สู่ระดับภาค ประเทศ
ภูมิภาคและระดับโลก ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดสู่การ
พัฒนาที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนต่อไปในอนาคต
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สารบัญ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลสถานการณ์และทิศทางการพัฒนาประเทศ
- สถานการณ์โลกและผลกระทบ
- ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ
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- แนวโน้มและความท้าทายในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ
ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- ข้อมูลสภาพทั่วไปของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
- ภาพรวมเศรษฐกิจและทิศทางการพัฒนาภาคในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
ของภาคเหนือโดยรวม
ส่วนที่ 3 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
โอกาสและทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
- สถานการณ์และโอกาสในการพัฒนากลุ่มจังหวัด
- แนวทางการพัฒนาพื้นที่ราบลุ่มแม่น้าโขงตอนใต้
- ด้านการท่องเที่ยว/สุขภาพ (World Heritage, Cultural and Health Tourism)
- ด้านการค้าและการลงทุน
- ด้านการศึกษา
- ด้านโลจิสติกส์
- ศักยภาพของกลุ่มจังหวัดเพื่อต่อยอดการพัฒนา
- ภาพรวมนโยบาย One Belt One Road (OBOR) และการลงทุนของจีนในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
- โอกาสการเชื่อมโยงภายในและต่างประเทศ
- แนวทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
- ปัจจัยความสาเร็จของการพัฒนา (Key Success Factors: KSF)
- กลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง 1
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลสถานการณ์และทิศทางการพัฒนาประเทศ
การพัฒ นาประเทศไทยนั บตั้งแต่แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 1 เป็นต้นมา
ได้ส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็นประเทศ
ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ส่ งผลให้ ป ระเทศไทยหลุ ดพ้ น จากการเป็น ประเทศยากจน และในด้ านสิ่ ง แวดล้ อมที่ป ระเทศไทยมีข้ อ
ได้เปรียบในความหลากหลายเชิงนิเ วศ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท้าทายต่อการพัฒนาที่สาคัญ
อาทิ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2560 ที่ร้อยละ 3.9 ถือว่าอยู่ในระดับต่ากว่าศักยภาพ เมื่อ
เทียบกับร้อยละ 6.0 ต่อปี ในช่วงเวลาเกือบ 6 ทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการ
ลงทุนภายในประเทศและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้นตัวได้เต็มที่ โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่
สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตใน
ระดับต่า ขาดการนาเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยั งมีปัญหาเรื่อง
คุณภาพและสมรรถนะที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ
นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้าทายสาคัญต่อการ
พัฒนาประเทศ แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสร้างพื้ นฐาน
ต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคมอื่น ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น แต่ยังคงมีปัญหาเรื่อง
คุณภาพการให้บริการที่มีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพื้นที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทาให้ประเทศไทย
ยังคงมีปัญหาความเหลื่อมล้าในหลายมิติ ขณะที่ปัญหาด้านความยากจนยัง คงเป็นประเด็นท้าทายในการ
ยกระดั บ การพั ฒ นาประเทศให้ ป ระชาชนมี ร ายได้ สู ง ขึ้ น และแก้ ปั ญ หาความเหลื่ อ มล้ าอย่ า งยั่ ง ยื น
ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์ระยะยาวในการฟื้นฟู การใช้ และการรักษาทรัพยากรอย่างบูรณาการเพื่อการ
พัฒนาประเทศที่ผ่านมายังขาดความชัดเจน ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศยังมี
ปัญหาการใช้อย่างสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมา
จากประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การพัฒนาประเทศขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการ
ตอบสนองต่อความต้องการและปัญหาของประชาชน ขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่
ต้องเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง ลดความขัดแย้งทางความคิดและอุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความ
เหลื่อมล้า ความไม่เสมอภาค การขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม และปัญหาการขาดเสถียรภาพ
ทางการเมือง ตลอดจนส่งเสริ มคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลั กเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักความ
สามัคคี ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานและวัยเด็กที่
ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงสาคัญที่จะทาให้การพัฒนาประเทศใน
มิติต่าง ๆ มีความท้าทายมากขึ้น ทั้งในส่ ว นของเสถียรภาพทางการเงินการคลั งของประเทศในการจัด
สวัสดิการเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
ความมั่นคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ซึ่งจะเป็นประเด็น ท้าทายต่อการ
ขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว

1

สถานการณ์โลกและผลกระทบ
ในช่วงปี พ.ศ. 2562 ถึงต้นปี พ.ศ. 2563 ผลกระทบจากปัจจัยลบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสงครามการค้า
ภัยแล้ง โรคระบาด การแข่งค่าของเงินบาท และความขัดแย้ง ส่งผลให้เกิดภาวะผันผวนและกระทบต่อการ
ส่งออกที่ชะลอลง ทาให้เป็นตัวฉุดให้เศรษฐกิจไทย จากรายงานของ ADO 2020 พบว่าเศรษฐกิจไทยในปี พ.ศ.
2562 มีการขยายตัวเพียงร้อยละ 2.4 และคาดการณ์ว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) มีแนวโน้ม
หดตัวทีร้อยละ 4.8 ในปี พ.ศ. 2563 และฟื้นตัวที่ร้อยละ 2.5 ในปี พ.ศ. 2564 ความสี่ยงต่อประมาณการ
เศรษฐกิจ โน้ มไปทางด้ านต่า โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทีส่ งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศที่มีการพึ่ง พาการค้าและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศในระดับสูง เช่นประเทศไทย อย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้

ในปี พ.ศ. 2562 จากภาวะการค้าโลกที่ช ะลออันเป็นผลมาจากความขัดแย้ง ทางการค้าระหว่า ง
สหรัฐอเมริกาและสาธารณประชาชนจีน ทาให้การส่งออกสินค้าหดตัวในเกือบทุกหมวดสินค้าสาคัญลดลง จาก
การส่ ง ออกสิ น ค้ า และบริ ก ารที่ เ ติ บ โตมากกว่ า ร้ อ ยละ 3 ในปี พ.ศ. 2561 หดตั ว มาอยู่ ที่ ร้ อ ยละ 2.9
ขณะเดียวกัน การบริโภคภาครัฐขยายตัวระดับต่า และการลงทุนภาคเอกชนชะลอจากการขยายตัวร้อยละ 4.1
ในปี พ.ศ. 2561 มาอยู่ที่เพียงร้อยละ 2.8
ส าหรั บ การผลิ ต เพื่ อ การส่ ง ออกลดลง อาทิ เ ช่ น ในสิ น ค้ า หมวดอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และอุ ปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ ผลิ ตภัณฑ์ปิโตรเลียมและสินค้าเกษตร โดยเฉพาะข้าวและยางพารา การส่งออกข้าว
สูญเสียความสามารถในการส่งออกจากค่าเงินบาทที่ แข็งค่าสาหรับการส่งออกยางพาราลดลงจากข้อตกลงใน
การจากัดการส่งออกของสภาไตรภาคียางพาราเป็นเวลา 4 เดือน ซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2562
การส่งออกไปสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่นขยายตัวเพียงร้อยละ 1.9 แต่มีการหดตัวสูงสุดที่
ร้อยละ 6.6 สาหรับการส่งออกไปสหภาพยุโรป ขณะที่การส่งออกสินค้าไปประเทศอื่นๆ ก็หดตัวที่ร้อยละ 4.6
มาตรการกระตุ้นด้านท่องเที่ยวที่ทาการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าสาหรับนักท่องเที่ยวอินเดีย จีน และไต้หวัน
รวมถึงการเพิ่มเที่ยวบินระหว่างประเทศไทยและสหพันธรัฐรัสเซีย ทาให้จานวนนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ
เพิม่ ขึ้นมาอยู่ที่ 39.8 ล้านคน ในปี 2562 หรือขยายตัวร้อยละ 4.2 จากปีก่อน แต่ในปี พ.ศ. 2563 ได้รับกระทบ
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทาให้อุตสาหกรรมการบินและท่องเที่ยวได้รับ
ความเสียหายอย่างหนัก
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ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอ ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อปรั บลดลง โดยอัตราเงินเฟ้อลดลงจากร้อยละ 1.1 ในปี
2561 เหลือเพียงร้อยละ 0.7 ในปีก่อน ราคาน้ามันในตลาดโลกที่ลดลงก็ส่งผลต่อการลดลงของอัตราเงินเฟ้อ
เช่นกัน อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเมื่อหักราคาอาหารและน้ามัน อยู่ที่เพียงร้อยละ 0.5 เท่านั้น ในเดือนธันวาคม
พ.ศ. 2562 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการปรับกรอบเป้าหมายเงินเฟ้ออัตราใหม่มาอยู่ทีร้อยละ 1-3 ใน
ปี พ.ศ. 2563 โดยธนาคารแห่งประเทศไทย ปรับกรอบอัตราเงินเฟ้อลดลงร้อยละ 1 จากขอบบนของกรอบ
เป้าหมายอัตราเงินเฟ้อเดิมที่ใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 โดยธนาคารกลางให้เหตุผลของการปรับลดดังกล่าวมา
จากปั จ จั ย เชิ ง โครงสร้ า ง เช่ น การเข้ า สู่ สั ง คมผู้ สู ง อายุ ความก้ า วหน้ า ของเทคโนโลยี เช่ น การค้ า ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ที่เติบโตขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตลดลง
ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 37.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ จากการเกินดุลเพิ่มขึ้นของทั้ง
ดุลการค้าและบริการ ดุลบัญชีทุนและเงินทุนเคลื่อนย้ายขาดดุลที่ 12.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนใหญ่จากการ
ออกไปลงทุนในต่างประเทศของนักลงทุนไทย ส่งผลให้ในภาพรวมดุลการชาระเงินเกินดุลเพิ่มขึ้นจาก 7.3
พันล้านเหรียญสหรัฐในปี พ.ศ. 2561 มาอยู่ที่ 13.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ เงินสารองระหว่างประเทศอยู่ที่
224.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ ณ สิ้น ปี พ.ศ. 2562 เพียงพอครอบคลุมการนาเข้า 13 เดือน หรือ 3.7 เท่าของ
หนี้ต่างประเทศระยะสั้น ดุลการชาระเงินและระดับเงินสารองระหว่างประเทศที่อยู่ในเกณฑ์ดี ส่งผลให้ค่าเงิน
บาทแข็งค่าขึ้น ร้อยละ 4.1 เมื่อเทียบกับค่าเงินเหรียญสหรัฐ
ประเทศไทยคาดว่ า จะยั ง คงได้ รั บ ประโยชน์ จ ากนโยบายส่ ง เสริ ม การลงทุ น ของนั ก ลงทุ น จาก
ต่างประเทศ โดยในปี 2562 มูลค่าการขอเข้ารับส่งเสริมการลงทุนจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 69 ซึ่งคาดว่าจะเริ่มเห็นการลงทุนจริงจากต่า งประเทศในปี พ.ศ. 2564 และจะส่งผลให้
การนาเข้ามีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น จากการลงทุนที่เพิ่มขึ้นการเติบโตเศรษฐกิจรายสาขาคาดว่าจะอยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยภาคเกษตรกรรมจะขยายตัวได้เพียงเล็กน้อย จากปัญหาภัยแล้งทีคาดว่าจะแย่ลงในปี 2563
ระดับน้าในแม่น้าโขงอยู่ในระดับต่าสุดนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 จะส่งผลต่อปริมาณผลผลิตและรายได้ภาคเกษตร
ธุร กิจ ขนาดกลางและขนาดย่ อม (SMEs) ถือเป็นแหล่ งส าคัญของการเติบโตของเศรษฐกิจไทย
เนื่องจากจานวน SMEs มีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 90 ของวิสาหกิจในประเทศ และมีการจ้างงานถึง 3 ใน 4
ของจานวนแรงงาน ในปี พ.ศ. 2561 การใช้จ่ายของ SMEs มีสัดส่วนถึงร้อยละ 43 ของ GDP อย่างไรก็ตาม
ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจในหลายปีทีผ่ านมา ทาให้ SMEs ลังเลที่จะลงทุนเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและ
ผลิตภาพ ตลอดจนโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ซึ่งมีส่วนทาให้สูญเสียความสามารถในการแข่งขัน SMEs
ประเทศไทยจะต้องเปลี่ยนตัวเองให้เป็น Smart SMEs มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต
ที่มากขึ้นรวมถึงเพิ่มศักยภาพในการค้าผ่านช่องทางออนไลน์ และแพลตฟอร์มดิจิตอลมากขึ้น
โดยรวมแล้ ว ทุ ก สาขาเศรษฐกิ จ ขยายตัว ชะลอลงในปี พ.ศ. 2562 โดยผลผลิ ตภาคเกษตรลดลง
โดยเฉพาะข้าวและอ้อย ซึ่งผลผลิตที่ลดลงเป็นปัจจัยผลักดันให้ราคาสูงขึ้น ภาคเกษตรกรรมเติบโตลดลงจากที่
ขยายตัวร้อยละ 5.5 ปี พ.ศ. 2561 มาเป็นร้อยละ 0 ทั้งนี้ ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมชะงัก และภาคบริการ ซึ่ง
ส่วนใหญ่คือภาคการท่องเที่ยวขยายตัวชะลอลงจากร้อยละ 4.8 ในปี พ.ศ. 2561 มาอยู่ที่ร้อยละ 4.0 ในปี พ.ศ.
2562 การลงทุนภาคเอกชนจะหดตัวในปีนี้ เป็นผลมาจากอุปสงค์ต่างประเทศทีมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่ อง และ
ความเชื่อมั่นภาคธุรกิจที่ลดลงจากความกังวลเรื่องการระบาดของ COVID-19 และอาจจะมีแนวโน้มฟื้ นตัวใน
ระยะต่อไป จากการลงทุนในโครงการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน การลงทุนภาครัฐในโครงสร้างพื้นฐาน
จะเริ่มกลับมาในปีหน้า
ความเสี่ยงหลายประการที่เป็นเรื่องท้าทายสาหรับการบริหารจัดการประเทศไทย ทั้งในด้านภาคการ
ท่อ งเที่ ย วที่ ได้ รั บ ผลกระทบเป็ น อย่ า งมากจากการระบาดของ COVID-19 ธุ ร กิจ ที่ เกี่ ย วเนื่ องกั บภาคการ
ท่องเทีย่ วบางแห่งประกาศปิดกิจการและเลิกจ้างพนักงานเป็นการชั่วคราว ซึ่งจะส่งผลต่อไปยังรายได้นอกภาค
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เกษตร อย่างไรก็ตาม คาดว่าสถานการณ์ดังกล่าวอาจจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ในปี 2564 หรือความขัดแย้ง
ทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและสาธารณประชาชนจีนที่อาจกลับมามีความรุนแรง และสาหรับปัจจัยใน
ประเทศมาจากการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ที่อาจล่าช้าไปอีก การลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐาน
ที่อาจต้องเลื่อนออกไป โดยรวมแล้วต้องมีการวางแผนรับมือและเตรียมการเพื่อรับการเปลี่ยนปลงที่รุนแรงและ
รวดเร็วในอนาคตอันใกล้นี้
ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 เป็นการวางแผนการพัฒนา
ระยะยาวที่ต้องอาศัยการรวบรวมและวิเคราะห์สถานการณ์และทิศทางการพัฒนาประเทศ เพื่อพิจารณา
สถานการณ์ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการพิจารณาการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาให้มีความทันสมัยและทันต่อการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในอนาคตประเด็นต่างๆ
ดังต่อไปนี้
ประเทศไทยจะมีตาแหน่งที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาคและเป็นประตูสู่
เอเชีย แต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ ทาให้ปัญหาด้านเขตแดนกับประเทศ
เพื่อนบ้านยังคงเป็นความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงต้องให้ความสาคัญ
กับปัญหาด้านความมั่นคงอื่นๆ ที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ ที่อาจเป็น
ประเด็นท้าทายต่อการสร้างบรรยากาศความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่างประชาชนกับ
ประชาชน ซึ่งรวมถึงการสร้างความสามัคคีของคนในชาติที่จะนาไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม
ประชากรไทยที่มีแนวคิดและความเชื่อที่แตกต่างกันอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ การขยายอิทธิพลและการเพิ่ม
บทบาทของประเทศมหาอานาจที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายขั้วอานาจ หรือเกิดการย้าย
ขั้วอานาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะที่
องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ อาทิ องค์การระหว่างประเทศ และบรรษัทข้ามชาติ จะมีบทบาทมากขึ้นในการกาหนด
กฎระเบียบ ทิศทางความสัมพันธ์ และมาตรฐานสากลต่างๆ ทั้งในด้านความมั่นคง และเศรษฐกิจ รวมทั้ง
การรวมกลุ่มเศรษฐกิจ และการเปิดเสรีในภูมิภาคที่นาไปสู่ความเชื่อมโยงในทุกระบบ อาจก่อให้เกิดความ
เสี่ยงด้านอาชญากรรมข้ามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้ง ปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์ และการ
ลักลอบเข้าเมือง ในทางกลับกันความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ที่ ไ ด้รั บ การพั ฒ นาอย่ า งก้ า วกระโดดจะก่ อ ให้ เ กิด นวั ต กรรมอย่า งพลิ ก ผั น อาทิ เทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรม
สมัยใหม่ และเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่านี้ คาด
ว่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ช่วยทาให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมาขยายตัวได้
เข้มแข็งขึ้น แนวโน้มสาคัญที่จาเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิ การรวมกลุ่มทางการค้าและการ
ลงทุนที่จะมีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น การแข่งขันที่คาดว่าจะรุนแรงขึ้นในการเพิ่มผลิตภาพและสร้าง
ความหลากหลายของสินค้า และบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ๆ
ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี พ.ศ. 2574 จะก่อให้เกิดโอกาส
ใหม่ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการ
คาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น ประชากรในประเทศไทยจะ
มีช่ว งอายุที่ แตกต่ างกันและจะมีกลุ่ มคนช่วงอายุใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่ งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมที่
แตกต่างกัน ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและการนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้
ในการผลิตและการบริการของประเทศจะเป็นความท้าทายสาคัญในระยะต่อไปในขณะเดียวกัน โครงสร้ าง
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ประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาจทาให้เกิดความต้องการแรงงานต่างชาติ เพิ่มมากขึ้นเพื่อทดแทนจานวน
แรงงานไทยที่ลดลง ซึ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาคและความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบคมนาคม
ขนส่งในภูมิภาคจะทาให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถิ่นมีความสะดวกมากขึ้ น และเป็นปัจจัยสาคัญ
ที่จะทาให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าออกประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่มีศักยภาพ
ซึ่งมีแนวโน้ ม ในการเคลื่ อ นย้ ายไปเรี ย นหรือ ทางานในทั่ว ทุกมุม โลกสู ง ขึ้น ทั้ งนี้ การย้ายถิ่นส่ ว นใหญ่ มี
วัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดี ขึ้น จึงอาจจะเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะยังคงเป็นประเทศ
ผู้รับของประชากรจากประเทศเพื่อนบ้าน ขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจใน
การย้ายถิ่นไปยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ดีกว่า อาจทาให้การแย่งชิงแรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น
ซึ่งจะยิ่งทาให้เกิดความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งในเชิงความผัน
ผวน ความถี่ และขอบเขตที่ก ว้า งขวางมากขึ้น ซึ่ ง จะสร้ า งความเสี ยหายต่ อชี วิต และทรั พย์ สิ น ระบบ
โครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกับความมั่นคงด้านอาหาร
และน้า ขณะที่ระบบนิเวศต่าง ๆ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงในการสูญเสีย
ความสามารถในการรองรับความต้องการของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดี ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศต่างๆ ดังกล่าว
ที่แต่ละประเทศจะต้องเผชิญจะมีความแตกต่างกัน ทาให้การเป็นสังคมสีเขียว การรักษาและบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการจะได้รับความสาคัญและความสนใจจากนานาประเทศ
รวมทั้งประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก รวมถึงการสร้างสมดุลความมั่นคง
ด้านพลังงานและอาหารมีแนวโน้มที่จะมีความสาคัญเพิ่มมากขึ้น กฎระเบียบและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อม
จะมีความเข้มข้นและเข้มงวดขึ้น โดยกรอบการพั ฒนาตามข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ ที่สาคัญ เช่น
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีส จะได้รับการนาไปปฏิบัติอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น
แนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ทั้งในส่วนของการจ้างงานและ
อาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหม่ ๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและความเสี่ยงด้าน
อื่นๆ ที่ซับซ้อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ การเคลื่อนย้าย
อย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ เทคโนโลยี และสินค้าและบริการ การ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณ์ได้ยาก การเกิดขึ้นของโรคระบาด และ
โรคอุบัติใหม่ที่จะส่งผลให้การเฝ้าระวังด้านการสาธารณสุขในประเทศมีความสาคัญมากขึ้น อาจนาไปสู่
ปัญหาความเหลื่อมล้าที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นได้ หากไม่มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและ
รองรับผลกระทบต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเข้าถึงเทคโนโลยี
โครงสร้างพื้นฐาน และองค์ความรู้สมัยใหม่มีระดับความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มประชากรต่างๆ โดยการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวจะส่งผลต่อทั้งการจ้างงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและ
ลักษณะงานที่เปลี่ยนไป มีความต้องการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพิ่มมากขึ้น หลายอาชีพอาจหายไปจาก
ตลาดงานในปัจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนด้ วยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพที่ต้องการทักษะระดับ
ต่า ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไม่ทันหรือขาดความรู้และ
ทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป กระแสโลกาภิวัตน์ที่จะทาให้เกิดการพัฒนาขยายความเป็นเมือง วิถี
ชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่อาจจะมีความแปรปรวนมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งปั จจั ยทั้งหมดดังกล่ าวจะส่ งผลให้ ปัญหาความยากจนและความเหลื่ อมล้าของประเทศมีความ
ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับ เคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่ างๆ
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ข้างต้น เห็นได้ว่าบริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศอย่างมาก
ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงจาเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิ ติและทุกด้านการพัฒนาที่
เกี่ยวข้อง มีความร่วมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนต่างๆ ในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนาที่เป็นการ
ดาเนิ น งานอย่ างบู ร ณาการ เนื่ องจากทุกมิติการพัฒ นามีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน โดยประเทศไทย
จาเป็นต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีความรู้ สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ สามารถรู้เท่าทันและปรับตัวให้สามารถดาเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข มีอาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้
ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ และกติกาใหม่ๆ และมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลกที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งจาเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและปัจจัยส่งเสริมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน
ทั้งในส่วนของระบบการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล้องกันกับการพัฒนาของคนในแต่
ละช่วงวัย ระบบบริการสาธารณะ โครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการให้ความสาคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยี
และนวัตกรรม เพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทันโลก จาก
การต่อยอดการพัฒนาบนพื้นฐานนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ส่งผลให้เกิดการสร้างห่วงโซ่มูลค่าทางเศรษฐกิจใน
ทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร และภาคบริการ กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา ลดปัญหาความ
เหลื่อมล้า และนาไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน
นอกจากนี้ ประเทศไทยต้องให้ความสาคัญกับการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหาร
รักษาไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการดาเนินชีวิตและธุรกิจ และการพัฒนาและขยายความ
เป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการมีข้อกาหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์
ที่เกี่ ย วเนื่ องกับ ลั กษณะการใช้พื้น ที่ที่ชั ดเจน ขณะที่การพัฒ นาโครงสร้า งพื้ นฐานและระบบโลจิส ติก ส์
กฎหมาย ระบบภาษี ต้องมีกลยุ ทธ์การพัฒ นาที่ส ามารถอานวยความสะดวกและส่ งเสริมให้ ประเทศมี
ศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น และสามารถใช้จุดแข็งในเรื่องตาแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศให้เกิด
ประโยชน์ต่อการพัฒ นาประเทศมากขึ้น รวมทั้งให้ ความส าคัญของการรวมกลุ่ มความร่ว มมือกับนานา
ประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก เพื่อกระชับและสร้างสัมพันธไมตรี เสริมสร้างความสั มพันธ์ทางการ
ทูต ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างพลังทางเศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของประเทศ โดยจาเป็นต้องสร้างความ
พร้ อ มในการที่ จ ะยกระดั บ มาตรฐานและมี ก ารปฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บกติ ก าสากลใ นด้ า นต่ า งๆ
ขณะเดียวกันประเทศไทยจาเป็นต้องเร่งให้มีการปฏิรูประบบราชการและการเมื องเพื่อให้เกิดการบริหาร
ราชการที่ดีและเสถียรภาพทางการเมือง มีการส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจ
เพื่อให้ เกิ ดความรั กความสามัค คี และลดความขั ดแย้ งภายในประเทศ โดยที่น โยบายการพั ฒ นาต่างๆ
จาเป็ นต้องคานึงถึงความสอดคล้องกับโครงสร้างและลั กษณะพฤติ กรรมของประชากรที่อาจจะมีความ
แตกต่างจากปัจจุบันมากขึ้น ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม
สภาพภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อม และปัจจัยการพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจาเป็นต้องมีการ
วางแผนการพั ฒ นาที่ ร อบคอบและครอบคลุ ม อย่ า งไรก็ ต าม หลายประเด็ น พั ฒ นาเป็ น เรื่ อ งที่ ต้ อ งใช้
ระยะเวลาในการดาเนินงานเพื่อให้เกิดการปรับตัว ซึ่งจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิง
โครงสร้าง การขับเคลื่อนการพัฒนาให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไปในอนาคตจึงจาเป็นต้องกาหนดวิสัยทัศน์ใน
ระยะยาวที่ต้องบรรลุ พร้อมทั้งแนวยุทธศาสตร์หลักในด้านต่างๆ เพื่อเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนา
อย่างเป็นบูรณาการบนพื้นฐานประชารัฐเพื่อยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ และปรับปรุงแก้ไข
จุ ดอ่อนและจุ ดด้อยต่ า งๆ อย่ างเป็ น ระบบ โดยยุทธศาสตร์ช าติจะเป็นเป้าหมายใหญ่ในการขับเคลื่ อ น
ประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผนในระดับอื่นๆ เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจ และพื้นที่
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ซึ่งรวมถึงพื้นที่พิเศษต่างๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อให้การ
พัฒนาประเทศสามารถดาเนินการได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
จากการกาหนด วิสัยทัศน์ประเทศ คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ
“ประเทศชาติ มั่ น คง ประชาชนมี ค วามสุ ข เศรษฐกิ จ พั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง สั ง คมเป็ น ธรรม ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุก
ช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็ น มิตรกับ สิ่งแวดล้ อม และมีภ าครัฐ ของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่ว นรวม โดยการ
ประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย
1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย
2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้
3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม
5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ
6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ

ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เป็ น ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ฉ บั บ แรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนาไปสู่การปฏิบัติเพื่ อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศ
ไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้าง
สมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ สั งคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์
ชาติด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา
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และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่สาคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมี
ความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมี
ความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และ
ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับ
ความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่
รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล ตัวชี้วัด ประกอบด้วย
(1) ความสุขของประชากรไทย
(2) ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ
(3) ความพร้ อ มของกองทั พ หน่ ว ยงานด้ า นความมั่ น คง และการมี ส่ ว นร่ ว มของภาครั ฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง
(4) บทบาทและการยอมรับในด้านความมั่นคงของไทยในประชาคมระหว่างประเทศ
(5) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม โดยประเด็น
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ประกอบด้วย 5 ประเด็น ได้แก่
1. การรักษาความสงบภายในประเทศ เพื่อสร้างเสริมความสงบเรียบร้อยและสันติสุขให้เกิด
ขึ้นกับประเทศชาติบ้านเมือง โดย
- การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อม ตระหนัก
ในเรื่องความมั่นคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
- การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ
- การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็ น ประมุ ขที่ มี เ สถี ย รภาพและมี ธ รรมาภิบ าล เห็ น แก่ ป ระโยชน์ข องประเทศชาติ
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน
- การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหา
ความมั่นคงที่สาคัญ
2. การป้ องกัน และแก้ไ ขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่น คง เพื่อแก้ไขปัญหาเดิม และ
ป้องกันไม่ให้ปัญหาใหม่เกิดขึ้น โดย
- การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน
- การติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติขึ้นใหม่
- การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
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- การรั ก ษาความมั่ น คง และผลประโยชน์ท างทรั พ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
ทั้งทางบกและทางทะเล
3. การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของ
ชาติ เพื่อยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคง โดย
- การพัฒนาระบบงานข่าวกรองแห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ
- การพัฒนาและผนึกพลังอานาจแห่งชาติ กองทัพและหน่วยงานความมั่นคง รวมทั้ง
ภาครัฐและภาคประชาชน ให้พร้อมป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ และเผชิญ
กับภัยคุกคามได้ทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ
- การพั ฒ นาระบบเตรี ย มพร้ อ มแห่ ง ชาติ แ ละการบริ ห ารจั ด การภั ย คุ ก คามให้ มี
ประสิทธิภาพ
4. การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กร
ภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ เพื่อสร้างเสริมความสงบสุข สันติสุข ความมั่นคง และความเจริญ
ก้าวหน้า ให้กับประเทศชาติ ภูมิภาค และโลก อย่างยั่งยืน โดย
- การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ
- การเสริมสร้างและธารงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค
- การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพื่อนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กรภาครัฐ
และที่มิใช่ภาครัฐ
5. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่ นคงแบบองค์รวม เพื่อให้กลไกสาคัญต่าง ๆ
ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้หลักธรรมาภิบาล และการบังคับใช้กฎหมายอย่าง
เคร่งครัด โดย
- การพัฒนากลไกให้พร้อมส่าหรับการติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาความมั่นคงแบบองค์รวมอย่างเป็นรูปธรรม
- การบริหารจัดการความมั่นคงให้เอื้ออานวยต่อการพัฒนาประเทศในมิติอื่นๆ
- การพัฒนากลไกและองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับ
ศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่
(1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี
วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศใน
ด้านอื่นๆ นามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและ
สังคมโลกสมัยใหม่
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(2) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติ
ต่างๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่งโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับ
สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต
(3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่
รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต
บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ให้ประเทศไทย
สามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไ ปกับการ
ยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้าของคนในประเทศ
ได้ในคราวเดียวกัน
ตัวชี้วัด ประกอบด้วย
(1) รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และการกระจาย
รายได้
(2) ผลิตภาพการผลิตของประเทศทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน
(3) การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา
(4) ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ประกอบด้วย 5 ประเด็น ได้แก่
1. การเกษตรสร้างมูลค่า ให้ความสาคัญกับการเพิ่มผลิตภาพการผลิตทั้งเชิงปริมาณและ
มูลค่า และความหลากหลายของสินค้าเกษตร ประกอบด้วย
- เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น
- เกษตรปลอดภัย
- เกษตรชีวภาพ
- เกษตรแปรรูป
- เกษตรอัจฉริยะ
2. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต โดยสร้างอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตที่
ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต
ประกอบด้วย
- อุตสาหกรรมชีวภาพ
- อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร
- อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์
- อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์
- อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ
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3. สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โดยการรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางที่
สาคัญของการท่องเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับและเพิ่มสัดส่วนของ
นักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง ประกอบด้วย
- ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
- ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ
- ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงามและแพทย์แผนไทย
- ท่องเที่ยวสาราญทางน้า
- ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค
4. โครงสร้ างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก ครอบคลุมถึงโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ
ในด้านโครงข่ายคมนาคม พื้นที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐาน
ทางเศรษฐกิจ โดย
- เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ
- สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
- เพิ่มพื้นที่และเมืองเศรษฐกิจ
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่
- รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค
5. พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่
ที่มีทักษะและจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการที่มีความสามารถในการแข่งขันและ
มีอัตลักษณ์ชัดเจน โดย
- สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ
- สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน
- สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด
- สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล
- ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์มีเป้าหมายการพัฒนาที่สาคัญ
เพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุ กช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ
สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น
มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูก ต้อง มีทักษะที่
จาเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการ
เรี ย นรู้ แ ละการพั ฒ นาตนเองอย่ า งต่ อ เนื่ องตลอดชี วิ ต สู่ ก ารเป็ น คนไทยที่ มี ทัก ษะสู ง เป็ นนวั ต กร นั ก คิ ด
ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอื่นๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง ตัวชี้วัด ประกอบด้วย
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(1) การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย
(2) ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
(3) การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย
ยุ ทธศาสตร์ ช าติ ด้า นการพั ฒ นาและเสริม สร้ างศั กยภาพทรัพ ยากรมนุษ ย์ ประกอบด้ว ย 7
ประเด็น ได้แก่
1. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยม
และวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ โดย
- การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว
- การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรมจริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอน
ในสถานศึกษา
- การสร้างความเข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา
- การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
- การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ
- การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม
- การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย
ประกอบด้วย
- ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย เน้นการเตรียมความพร้อมให้แก่พ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์
- ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สอดรับกับ
ศตวรรษที่ 21
- ช่วงวัยแรงงาน ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะแรงงานสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด
- ช่วงวัยผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศ
3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้น
ผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา โดย
- การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสาหรับศตวรรษที่ 21
- การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่
- การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท
- การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต
- การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวาง
ตาแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก
- การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม
- การสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ
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4. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย โดย
- การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม
รวมทั้งสื่อตั้งแต่ระดับปฐมวัย
- การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการทางาน และระบบสนับสนุน ที่เหมาะสม
สาหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่างๆ
- การดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเทศให้มา
สร้างและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ
5. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจสติปัญญา และสังคม
โดย
- การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ
- การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ
- การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี
- การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี
- การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพื้นที่
6. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
โดย
- การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย
- การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน
- การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
7. การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ โดย
- การส่งเสริมการออกกาลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต
- การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกกาลังกาย กีฬาและนันทนาการ
- การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ
- การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพื่อรองรับการเติบโตของ
อุตสาหกรรมกีฬา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการพัฒนาที่สาคัญที่ให้
ความสาคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคเอกชนประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดย
การสนั บ สนุ น การรวมตัว ของประชาชนในการร่ว มคิ ดร่ว มทาเพื่อส่ ว นรวม การกระจายอานาจและความ
รับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการ
จั ด การตนเอง และการเตรี ย มความพร้ อ มของประชากรไทยทั้ ง ในมิ ติ สุ ข ภาพเศรษฐกิ จ สั ง คม และ
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สภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเองและทาประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคม
ให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่ างเป็นธรรมและทั่วถึง ตัวชี้วัด
ประกอบด้วย
(1) ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐระหว่างกลุ่มประชากร
(2) ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน
(3) ความก้าวหน้าในการพัฒนาจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม
และเทคโนโลยี
(4) คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ประกอบด้วย 4 ประเด็น ได้แก่
1. การลดความเหลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ โดย
- ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก
- ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค
- กระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร
- เพิ่มผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทยให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพและความริเริ่ม
สร้างสรรค์ มีความปลอดภัยในการท่างาน
- สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศภาวะ
และทุกกลุ่ม
- ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยตรง
- สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขและการศึกษา โดยเฉพาะสาหรับ
ผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
- สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างทั่วถึงยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
2. การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี โดย
- พัฒนาศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีในภูมิภาค
- กาหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละกลุ่มจังหวัดในมิติต่างๆ
- จัดระบบเมืองที่เอื้อต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่ มีคุณภาพและปลอดภัย ให้สามารถ
ตอบสนองต่อสังคมสูงวัยและแนวโน้มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต
- ปรับโครงสร้างและแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อวางระบบและ
กลไกการบริหารงานในระดับภาค กลุ่มจังหวัด
- สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่บนฐานข้อมูลความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
- การพัฒนากาลังแรงงานในพื้นที่
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3. การเสริมสร้างพลังทางสังคม โดย
- สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปันไม่ทอดทิ้งกัน และมีคุณธรรม โดยสนับสนุนการรวมตัว
และดึงพลังของภาคส่วนต่างๆ
- การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
- สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและ
ภาคประชาชน
- ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคม
- สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม
- สนับสนุนการพัฒ นาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสร้างสรรค์ เพื่อรองรับสังคมยุค
ดิจิทัล
4. การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการ
ตนเอง โดย
- ส่ งเสริ มการปรั บพฤติก รรมในระดั บครัว เรือนให้ มีขีดความสามารถในการจัดการ
วางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ
- เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองและการพึ่งพากันเอง
- สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ เพื่อสร้างประชาธิปไตยชุมชน
- สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายการ
พั ฒ นาที่ ส าคั ญ เพื่ อ น าไปสู่ ก ารบรรลุ เ ป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ในทุ ก มิ ติ ทั้ ง มิ ติ ด้ า นสั ง คม เศรษฐกิ จ
สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่าง
บูรณาการ ใช้พื้นที่เป็น ตัวตั้งในการกาหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการดาเนินการบนพื้นฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะ
เป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสาคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน อันจะนาไปสู่
ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง ตัวชี้วัด ประกอบด้วย
(1) พื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(2) สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมได้รับการฟื้นฟู
(3) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(4) ปริมาณก๊าซเรือนกระจก มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ
ประเด็น ยุ ทธศาสตร์ ช าติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้ อม
ประกอบด้วย 6 ประเด็น ได้แก่
1. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว โดย
- เพิ่ ม มู ล ค่ า ของเศรษฐกิ จ ฐานชี ว ภาพให้ ส อดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการสร้ า ง
ความสามารถในการแข่งขัน
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- อนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นกาเนิด
- อนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้าลาคลองและแหล่งน้าธรรมชาติทั่วประเทศ
- รักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
2. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล โดย
- เพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล
- ปรับปรุง ฟื้นฟู และสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ
- ฟื้นฟูชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ชายฝั่งทะเลได้รับการป้องกันและแก้ไขทั้งระบบ
และมีนโยบายการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการอย่างเป็นองค์รวม
- พัฒนาและเพิ่มสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ โดย
- ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
- มี ก ารปรั บ ตั ว เพื่ อ ลดความสู ญ เสี ย และเสี ย หายจากภั ย ธรรมชาติ แ ละผลกระทบ
ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ
ภาครัฐและภาคเอกชน
- พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติ ใหม่และโรคอุบัติซ้าที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
4. พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่
เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดย
- จัดทาแผนผังภูมินิเวศเพื่อการพัฒนาเมือง ชนบท พื้นที่เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
รวมถึงพื้นที่อนุรักษ์ตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศอย่างเป็นเอกภาพ
- พัฒ นาพื้น ที่เมือง ชนบทเกษตรกรรม และ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริห าร
จัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน
- จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบ ให้
เป็นไปตามมาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล
- สงวนรักษา อนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรม
และศิลปวัฒนธรรมอัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถิ่นบนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรม
อย่างยั่งยืน
- พัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัคร ด้วยกลไกการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถิ่น
- เสริมสร้างระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อมและยกระดับความสามารถในการ
ป้องกันโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้า
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5. พัฒนาความมั่นคงน้า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย
- พัฒนาการจัดการน้าเชิงลุ่มน้าทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้าของประเทศ
- เพิ่มผลิตภาพของน้าทั้งระบบในการใช้น้าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่ม
จากการใช้น้าให้ทัดเทียมกับระดับสากล
- พัฒ นาความมั่นคงพลั งงานของประเทศและส่ ง เสริมการใช้พลั งงานที่ เป็นมิตรต่ อ
สิ่งแวดล้อม
- เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน
- พัฒนาความมั่นคงด้านการเกษตรและอาหารของประเทศและชุมชน ในมิติปริมาณ
คุณภาพ ราคาและการเข้าถึงอาหาร
6. ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกาหนดอนาคตประเทศ โดย
- ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี
ของคนไทย
- พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม และระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อม
- จั ด โครงสร้ า งเชิ ง สถาบั น เพื่ อ จั ด การประเด็ น ร่ ว ม ด้ า นการบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
- พัฒนาและดาเนินโครงการที่ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อกาหนดอนาคตประเทศ ด้าน
ทรั พยากรธรรมชาติ สิ่ ง แวดล้ อ มและวัฒ นธรรม บนหลั ก ของการมี ส่ ว นร่ว ม และ
ธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐมีเป้าหมายการพัฒนาที่
สาคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครั ฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดย
ภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ทาหน้าที่ในการกากับ
หรือในการให้บริการยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทางานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม
มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
นานวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทางานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และ
ปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน
เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็วและโปร่งใส โดยทุกภาค
ส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตความมัธยัสถ์ และสร้างจิตส่านึกในการปฏิเสธไม่
ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จาเป็น มี
ความทันสมัยมีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และนาไปสู่การลดความเหลื่อมล้าและเอื้อต่อการพัฒนา โดย
กระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและการอานวยความยุติธรรมตาม
หลักนิติธรรม ตัวชี้วัด ประกอบด้วย
(1) ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ
(2) ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ
(3) ระดับความโปร่งใสการทุจริต ประพฤติมิชอบ
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(4) ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐประกอบด้วย 8
ประเด็น ได้แก่
1. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริ การอย่า ง
สะดวกรวดเร็ว โปร่งใส โดย
- การให้ บริ การสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้าของ
ภูมิภาค
- ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่างๆ ผ่านการนาเทคโนโลยีดิจิ ทัล
มาประยุกต์ใช้
2. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการ
พัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ โดย
- ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
- ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
- ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ
3. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาประเทศ โดย
- ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม
- ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
- ส่งเสริมการกระจายอานาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล
4. ภาครัฐมีความทันสมัย โดย
- องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ
- พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย
5. บุ ค ลากรภาครั ฐ เป็ น คนดี แ ละเก่ ง ยึ ด หลั ก คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มี จิ ต ส านึ ก มี
ความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ โดย
- ภาครัฐมีการบริหารกาลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม
- บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทางานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนา
ตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ
6. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย
- ประชาชนและภาคีต่างๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต
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- การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เป็นธรรม
และตรวจสอบได้
- การบริ ห ารจั ด การการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต อย่ า งเป็ น ระบบแบบ
บูรณาการ
7. กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่างๆ และมีเท่าที่จาเป็น โดย
- ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลง
- มีกฎหมายเท่าที่จาเป็น
- การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เท่าเทียมมีการเสริมสร้างประสิทธิภาพการ
ใช้กฎหมาย
8. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค โดย
- บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย
เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่พึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม
- ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุกร่วมกันในทุกขั้นตอนของการ
ค้นหาความจริง
- หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง อาญาและปกครองมีเป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ร่วมกัน
- ส่ ง เสริ ม ระบบยุ ติ ธ รรมทางเลื อ กระบบยุ ติ ธ รรมชุ ม ชน และการมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชนในกระบวนการยุติธรรม
- พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.
2562 ประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องผ่านวิสัยทัศน์และการขับเคลื่อนการพัฒนาของผู้นาประเทศใน
อดีต และในวันนี้วิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนประเทศของรัฐบาลชุดนี้ คือ “มุ่งมั่นให้ประเทศไทยเป็นประเทศ
ที่พัฒนาแล้วในศตวรรษที่ 21” โดยรัฐบาลได้กาหนดนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ในการบริหารราชการ
แผ่นดิน ประกอบด้วย
1) การแก้ไขปัญหาในการดารงชีวิตของประชาชน โดยลดข้อจากัดในการประกอบอาชีพของ
คนไทย การจัดการระบบการขนส่ งสาธารณะผ่ านเทคโนโลยีดิจิทัล ทบทวนรูปแบบและมาตรฐานหาบเร่
แผงลอยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อยังคงเอกลักษณ์ ของเมืองหลวงแห่งร้านอาหารริมถนน ทา
ให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม แก้ไขปัญหาหนี้สินและลดภาระหนี้สินของประชาชนในกองทุน
หมู่บ้าน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหนี้สินนอกระบบ การฉ้อโกงหลอกลวงประชาชนโดยครอบคลุมไปถึง
การฉ้อโกงหลอกลวงผ่านระบบออนไลน์ปรับปรุงระบบภาษีและการให้สินเชื่อที่เอื้อให้ประชาชนสามารถมีที่อยู่
อาศัยเป็นของตนเองได้ตามความพร้อม ปรับปรุงระบบที่ดินทากินให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงได้จัดทาแนว
ทางการกาหนดสิทธิและการจัดการสิทธิ์ในที่ดินของเกษตรกรที่เหมาะสม ลดอุปสรรคในธุรกิจประมงพาณิชย์
และประมงชายฝั่ง รวมทั้งช่วยเหลือดูแลประมงพื้นบ้านโดยยังต้องสอดคล้องกับมาตรฐานด้านการประมงของ
องค์กรระหว่างประเทศ
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2) การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยปรับปรุงระบบบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐและเบี้ยยังชีพของประชาชน อาทิผู้สูงอายุและคนพิการที่มีรายได้น้ อย ผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส
และพิจารณาขยายความครอบคลุมไปยังกลุ่มมารดาตั้งครรภ์เด็กแรกเกิด และเด็กวัยเรียนที่ครอบครัวมีปัญหา
ทางเศรษฐกิจ และเร่งรัดการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพื่อลดความเหลื่อมล้าของคุณภาพการบริการในแต่
ละระบบ ลดภาระการเดินทางไปสถานพยาบาลของประชาชน และลดความแออัดในโรงพยาบาลขนาดใหญ่
พัฒ นาโรงพยาบาลส่ งเสริมสุขภาพตาบล อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บ้าน (อสม.) ระบบการแพทย์
ทางไกลและภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย เพื่อให้ประชาชนที่อยู่ในชุมชนสามารถเข้าถึงหน่วยบริการสาธารณสุขได้
อย่างทั่วถึง รวดเร็ว และได้รับการบริการอย่างมีคุณภาพ
3) มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก โดยเร่งกระบวนการจัดทา
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้มี
เม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโดยเร็ว จัดเตรียมมาตรการรองรับการกีดกันทางการค้าและมาตรการสนับสนุนเพื่อ
เพิ่มช่องทางการส่ งออกให้ผู้ส่ งออกที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้า ปรับปรุงทิศทางการ
ส่งออกไปยังตลาดอื่นโดยเร็ว ขยายความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจกับประเทศที่มีศักยภาพ และส่งเสริม
การท่องเที่ยวภายในประเทศ ทั้งในส่วนของเมืองหลัก เมืองรอง และการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อกระจายรายได้ใน
รูปแบบเศรษฐกิจแบ่งปัน เพื่อสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศในช่วงที่มีข้อจากัดด้านการ
ส่งออก และส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม
4) การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม โดยจัดพื้นที่การเกษตรให้สอดคล้อง
กับระบบบริหารจัดการน้าและคุณภาพของดินตาม Agri-Map กาหนดเป้าหมายรายได้เกษตรกรให้สามารถมี
รายได้จากผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพในสินค้าเกษตรสาคัญ อาทิ ข้าว ยางพารา มันสาปะหลัง ปาล์ม
อ้อย และข้าวโพด ด้วยการชดเชย การประกันรายได้ส่งเสริมระบบประกันภัยสินค้าเกษตร หรือเครื่องมือทาง
การเงิน สมัยใหม่ที่ไม่ก่อให้ เกิดผลกระทบทางวินัยการเงินการคลังของภาครัฐ ในระยะยาว ส่ งเสริมเกษตร
พันธสัญญา และศึกษารูปแบบระบบแบ่งปันผลกาไรสินค้าเกษตรที่เป็นธรรมให้แก่เกษตรกร แก้ไขปัญหาข้าว
ครบวงจรส่งเสริมการใช้ยางพาราในภาคอุตสาหกรรมและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ส่งเสริม
การใช้ผลผลิตทางการเกษตรในอุตสาหกรรมพลังงาน สร้างนวัตกรรมและเครื่องมือทางการเกษตรในราคาที่
เข้าถึงได้เพื่อลดต้นทุนการผลิต ควบคุมมาตรฐานการใช้สารเคมีหรือปุ๋ยเคมีในการเกษตรเพื่อนาไปสู่การลด ละ
เลิกการใช้สารเคมีหรือปุ๋ยเคมีโดยจัดหาสิ่งทดแทนที่มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของเกษตรกร ต่อยอดภูมิ
ปัญญาและความรู้ของปราชญ์ชาวบ้านในการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป รวมทั้งเร่งศึกษาวิจัยและ
พัฒ นาเทคโนโลยี การใช้กัญชา กัญชง และพืช สมุนไพรในทางการแพทย์อุตสาหกรรมทางการแพทย์และ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ อื่น ๆ เพื่ อสร้ างโอกาสทางเศรษฐกิ จและการสร้ างรายได้ข องประชาชน โดยก าหนดกลไกการ
ดาเนินงานที่รัดกุม เพื่อมิให้เกิดผลกระทบทางสังคมตามที่กฎหมายบัญญัติไว้อย่างเคร่งครัด
5) การยกระดับศักยภาพของแรงงาน โดยยกระดับรายได้ค่าแรงแรกเข้าและกลไกการปรับ
อัตราค่าจ้างที่สอดคล้องกับสมรรถนะแรงงานควบคู่กับการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานผ่านกลไกคณะกรรมการ
ไตรภาคีเพื่อนาไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน ควบคู่ไปกับการกากับดูแลราคาสินค้าไม่ให้กระทบกับค่า
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ครองชีพของประชาชน และสามารถจูงใจให้แรงงานพัฒนาตนเองเพื่อปรับเปลี่ยนทักษะ และเปลี่ยนสายอาชีพ
ให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานอุตสาหกรรมเป้าหมาย และความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
6) การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต โดยต่อยอดอุตสาหกรรมเป้าหมาย
และวางรากฐานการพัฒนาภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ดึงดูดการ
ลงทุนของภาคเอกชนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเขตเศรษฐกิจพิเศษ เมืองอัจฉริยะ และการลงทุนใน
โครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย รวมทั้งวางรากฐานการพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายในระบบ 5G ควบคู่ไปกับการ
พัฒ นาทักษะของผู้ป ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม และชุมชน ในการเข้าถึงตลาดในประเทศและ
ตลาดโลกผ่านแพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่ในการ
ให้บริการสาธารณสุขและการศึกษทางไกล การสร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะทั้งในส่วนผู้ประกอบการขนาด
กลางและขนาดย่อม เกษตรกร รวมถึงผู้ประกอบการยุคใหม่ พร้อมทั้งส่งเสริมการใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อเป็น
ฐานในการขับเคลื่อนประเทศด้วยปัญญาประดิษฐ์ในอนาคต
7) การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 โดยสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่ในระบบดิจิทัล
ปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้มุ่งสู่ระบบการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีด้านวิศวกรรม คณิตศาสตร์
โปรแกรมเมอร์และภาษาต่างประเทศ ส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา
การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพในทุกตาบลส่งเสริมการพัฒนาหลักสู ตรออนไลน์ของสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อ
แบ่งปันองค์ความรู้ของสถาบันการศึกษาสู่สาธารณะ เชื่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ
สร้างนักวิจัยใหม่ และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศสร้างความรู้ความ
เข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สื่อออนไลน์และโครงข่ายสังคมออนไลน์ของคนไทยเพื่อป้องกันและลดผลกระทบ
ในเชิงสังคม ความปลอดภัย อาชญากรรมทางไซเบอร์และสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการกระจาย
ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง การสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีในสังคม รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
ที่จาเป็นในการดาเนินชีวิต
8) การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิ ชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการ
ประจา โดยเร่งรัดการดาเนินมาตรการทางการเมืองควบคู่ไปกับมาตรการทางกฎหมายเมื่อพบผู้กระทาผิดอย่าง
เคร่งครัด นาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการเฝ้าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและเข้มงวด และ
เร่งรัดดาเนินการตามขัน้ ตอนของกฎหมายเมื่อพบผู้กระทาผิดอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ภาครัฐปลอดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบโดยเร็วที่สุดพร้อมทั้งให้ภาคสังคม ภาคเอกชน และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน
และเฝ้าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบ
9) การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้โดยเร่งรัดการ
แก้ไขปัญหายาเสพติดโดยให้ความสาคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและการบังคับใช้กฎหมาย
อย่างเคร่งครัด รวมถึงการร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศทุกภูมิภาค ปราบปรามแหล่งผลิตและ
เครื อข่ า ยผู้ ค้ า ยาเสพติ ด ทั้ ง บริ เ วณชายแดนและพื้ น ที่ภ ายในฟื้ นฟู ดู แลรั ก ษาผู้ เสพผ่ า นกระบวนการทาง
สาธารณสุข สร้างโอกาส สร้างอาชีพ รายได้ และการยอมรับของสังคมสาหรับผู้ที่ผ่านการฟื้นฟูและเร่งสร้าง
ความสงบสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยน้อมนายุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็น
หลักในการดาเนินการยกระดับ คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน ทั้งในด้านการศึกษา เศรษฐกิจ
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และสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เร่งรัดการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับ
ผลกระทบจากความไม่สงบ รวมทั้งจัดสวัสดิการที่เหมาะสมสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่ โดยให้เป็นกา ร
แก้ไขปัญหาภายในของประเทศด้วยกฎหมายไทยและหลักการสากล
10) การพั ฒ นาระบบการให้ บ ริ ก ารประชาชน โดยมุ่ ง สู่ ค วามเป็ น รั ฐ บาลดิ จิ ทั ล ที่ โ ปร่ ง ใส
ตรวจสอบได้พัฒนาระบบจัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐ ปรับปรุงระบบการอนุมัติและอนุญาตของทาง
ราชการที่สาคัญให้เป็นระบบดิจิทัลทั้งบุคคลและนิติบุคคลเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ ลดภาระ
ค่าใช้จ่ายของประชาชน ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากเกินความจาเป็น ลดข้อจากัดด้านกฎหมายที่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อ
การทาธุรกิจและการดารงชีวิตของประชาชนแก้ไขกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม ล้าสมัย และเป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาประเทศ ผ่านการทดลองใช้มาตรการด้านกฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และขับเคลื่อนการ
ให้บริการในทิศทางที่ตรงกับความต้องการของประชาชนและภาคธุรกิจ
11) การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัยตั้งแต่การป้องกันก่อนเกิดภัยการให้
ความช่วยเหลือระหว่างเกิดภัย และการแก้ไขปัญหาในระยะยาว โดยจัดระบบติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง
และกาหนดมาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้ส ามารถบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ ได้มากที่สุดและ
ทันท่วงทีรวมทั้งพัฒนาการปฏิบัติการฝนหลวงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
12) การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน และการดาเนินการเพื่อ
แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะในส่วนที่ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
ทิศทางแนวโน้มโลกที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย
เมื่อต้องเตรียมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนเทคโนโลยีที่จะเข้ามา
ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จนทาให้ต้องดาเนินนโยบายและกาหนดยุทธศาสตร์ด้วยความรัดกุม
มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและสร้างความ
ร่วมมือทุกภาคส่วน ทั้งนี้การมุ่งเป้าจ าเป็ นอย่างยิ่งจะต้องพัฒ นาไปยังทิศทางที่เป็นการนานวัตกรรมต่างๆ
ทั้งจากฐานภูมิปัญญาและฐานทางวิทยาศาสตร์มาบูรณาการเพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อย่าง
สอดคล้องกัน
อัตราการขยายตัวของดุลการค้าระหว่างประเทศ ปี พ.ศ. 2563 มูลค่า : ล้านบาท
มูลค่า : ล้านบาท
ปี 2563

อัตราการขยายตัว : ร้อยละ

การค้า

ส่งออก

นาเข้า

ดุลการค้า

การค้า

ม.ค.

1,231,005.28

587,494.39

643,510.90

-56,016.51

-10.24

ก.พ.

1,134,392.85

622,309.57

512,083.28

110,226.29

มี.ค.

1,346,448.99

693,352.56

653,096.43

ม.ค.-มี.ค.

3,711,847.13

1,903,156.52

1,808,690.61

ส่งออก

นาเข้า

ดุลการค้า

-4.63

-14.82

59.83

-8.39

-8.51

-8.24

-9.76

40,256.13

5.69

4.21

7.32

-29.10

94,465.91

-4.42

-2.98

-5.90

139.27
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ในสถานการณ์ปัจจุบันพบว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศมีแนวโน้นที่ลดลง อันเป็นผลมาจาก
การเปลี่ยนแปลง และการแข่งขันที่สูงขึ้นทั้งภายในและระหว่างประเทศ เห็นได้จากตัวเลขอัตราการขยายตัว
ดังแสดงในตารางข้างต้น ทั้งนี้ยังได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าและการเกิดโรคระบาดทาให้เกิดการชะลอ
ตัวทั่วโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ประเทศคู่ค้าสาคัญของไทย ปี พ.ศ. 2563 (มกราคม - มีนาคม) มูลค่า : ล้านบาท
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อินโดนีเซีย
เวียดนาม
ฮ่องกง
ออสเตรเลีย
เกาหลีใต้
อินเดีย
ไต้หวัน
กัมพูชา
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
สวิสเซอร์แลนด์
รวม 15 ประเทศ
อื่นๆ

มูลค่าการค้า

2563 (ม.ค.-มี.ค.)
มูลค่า : ล้านบาท
การส่งออก การนาเข้า

ดุลการค้า

533,922
439,372
425,561
157,930
150,324
139,213
132,839
111,833
104,387
100,651
93,187
90,602
81,228
79,462
78,087
2,738,598
973,249

201,697
259,581
184,023
83,887
63,396
85,520
86,599
93,623
74,267
33,916
54,154
29,481
61,348
20,037
62,117
1,393,647
509,510

-150,528
79,790
-57,515
9,843
-23,531
31,827
40,359
75,413
44,147
-32,818
15,120
-31,640
41,468
-39,388
46,148
18,695
45,771

352,225
179,791
241,538
74,043
86,928
53,693
46,240
18210
30,120
66,735
39,034
61,121
19,880
59,425
15,969
1,344,952
463,739

มูลค่า
การค้า
-5.09
-4.96
-10.24
31.46
-24.15
7.04
-6.54
2.62
-9.20
-7.59
-8.59
-3.12
31.79
-19.39
35.51
-4.13
-5.23

2563 (ม.ค.-มี.ค.)
อัตราการขยายตัว (%)
การ
การนาเข้า
ส่งออก
-4.67
-5.33
-6.37
-2.84
-9.21
-11.01
33.90
28.81
-25.97
-22.76
17.27
-6.01
-11.52
4.45
8.21
-18.90
-6.93
-14.36
-6.93
-7.08
-15.24
2.57
8.45
-7.86
17.06
115.43
-1.13
-24.12
104.28
-41.32
-1.03
-7.15
-7.93
-2.07

จากการประชุม WEF 2018 ผลกระทบต่างๆ ประกอบด้วย
- นโยบาย America First Policy ประเด็นสาคัญซึ่งยังคงเป็นที่จับตามองจากทั่วทุกมุมโลกมาก
ที่สุ ดคงหนี ไม่ พ้ น ความเคลื่ อนไหวและท่า ที ของโดนัล ทรั มป์ ประธานาธิ บดี ส หรั ฐ อเมริ ก า ที่มี ต่ อการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในทิศทางกีดกันการค้า และปกป้องผลประโยชน์ประเทศเป็นหลัก ภายใต้สโลแกน
American First หรืออเมริกาต้องมาก่อน ซึ่งแนวทางดังกล่าวดูเหมือนว่าจะเป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามกับ
แนวคิดของฝั่งประเทศยุโรปรวมทั้งจีนที่มุ่งเน้นไปที่การร่วมมือระหว่างกันและต่อต้านลัทธิกีดกันทางการค้า
อย่ างไรก็ตาม ในการประชุมครั้ งนี้ โดนัล ทรัมป์ ได้กล่ าวสุนทรพจน์ในวันสุ ดท้าย ของการประชุมมี
สาระสาคัญว่าการที่ประเทศสหรัฐอเมริกาต้องมาก่อนนั้นไม่ได้หมายความว่าประเทศสหรัฐอเมริกาต้องการที่
จะอยู่อย่างโดดเดี่ยวเพียงลาพัง แต่หากหมายถึงพลังของสหรัฐอเมริกาในการที่จะช่วยสร้างความเข้มแข็ง
ต่อเศรษฐกิจโลก ซึ่งหากว่าประเทศสหรัฐอเมริกาเติบโตและมั่งคั่ง นั่นหมายถึงงานนับไม่ถ้วนจะเกิดขึ้นทั่ว
โลก โดยในมิติของการค้าระหว่างประเทศได้ระบุว่าต้องการปฏิรูปการค้าระหว่างประเทศให้เกิดความเป็น
ธรรม โดยยินดีที่จะสนับสนุนการค้าเสรีที่เป็นธรรมแต่ปิดกั้นการค้าเสรีกับประเทศที่เอาเปรียบ นอกจากนั้น
ที่ผ่านมาแผนการปรับลดและปรับเปลี่ยนโครงสร้างภาษีครั้งใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมริกายังคาดว่าจะเพิ่ม

23

ดุลการค้า
-6.20
-6.20
-16.31
90.43
-12.58
101.43
-24.71
17.71
-1.08
-5.49
-41.47
-19.18
-3.96
-32.14
1,345.76
220.62
-42.68

รายได้เฉลี่ยของครอบครัวอเมริกันได้มากกว่า 4,000 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อปี นอกจากนั้น ที่เห็นได้ชัดคือบริษัท
ยักษ์ใหญ่ของโลกอย่าง Apple ได้ประกาศที่จะนากาไรที่เกิดขึ้นนอกประเทศกลับเข้าสู่ป ระเทศกว่า 2.45
แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ พร้อมแผนการลงทุนอีกมากกว่า 3.5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ในการนาเงินกลับสู่
ระบบเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาในช่วง 5 ปีข้างหน้า นับว่าเป็นช่วงเวลาที่ดี ซึ่งพร้อมสาหรับการทาธุรกิจ การ
สร้างงาน และการลงทุนที่จะเกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา (Trump, 2018) นอกจากนี้ กองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศ(IMF) ยังได้คาดการณ์ว่าในปี ค.ศ. 2018 และปี ค.ศ. 2019 เศรษฐกิจโลกจะขยายตัวถึง
ร้อยละ 3.9 โดยส่วนหนึ่งเป็นผลจากการปรับลดภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งคาดว่าจะช่วยกระตุ้นการ
เติบโตเศรษฐกิจในประเทศสหรัฐอเมริกาไปจนถึงปี ค.ศ. 2020 และมีแนวโน้มที่ดีที่จะส่งผลต่อคู่ค้าด้วย
เช่นกัน ทั้งนี้ประเทศอินเดียยังคงเป็นประเทศที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเร็วที่สุดในโลก โดยในปี ค.ศ.
2018 คาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 7.4
- การสร้างความร่วมมือ (Collaboration) ให้เกิดขึ้นระหว่างประเทศและทุกภาคส่วนในสังคม
เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ทุกคนเติบโตไปพร้อมกัน (Inclusive Growth) โดยในประเด็นดังกล่าวผู้นา
ประเทศฝั่งยุโรปอย่าง อังเกล่า แมร์เคิล นายกรัฐมนตรีประเทศเยอรมนี นางเทเรซ่า เม นายกรัฐมนตรีของ
สหราชอาณาจักร และ เอ็มมานูเอล มาครง ประธานาธิบดีประเทศฝรั่งเศส ได้กล่าวในที่ประชุมถึงการ
ร่วมมือกันในการแก้ปัญหาในทิศทางเดียวกัน โดยนางอังเกล่า แมร์เคิล ได้กล่าวว่าการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดใน
การสร้างอนาคตที่ดีคือ การร่วมมือระหว่างกันและการเปิดเข้าหากัน ไม่ใช่การสร้างกาแพงต่อกัน โดยที่
นโยบายการกีดกันการค้าแน่นอนว่ายังไม่ใช่คาตอบในช่วงเวลานี้ สอดคล้องกับนายเอ็มมานูเอล มาครง ที่ได้
กล่าวถึงความสาเร็จของประเทศฝรั่งเศสที่ว่า ความสาเร็จของประเทศฝรั่งเศสจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้หาก
ปราศจากความสาเร็จของชาวยุโรป ซึ่งจาเป็นต้องได้รับความร่วมมือระหว่างกันจากนานาชาติ เช่นเดียวกั บ
นางเทเรซ่า เม ที่ภายหลังจากที่สหราชอาณาจักรแยกตัวอิสระออกจากสหภาพยุโรปแล้วนั้น ก็มุ่งเดินหน้ า
ทาข้อตกลงทวิภาคีกับประเทศต่างๆ และจะยังคงเป็นผู้สนับสนุนการค้าเสรีดังเดิม
- ยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (The Fourth Industrial Revolution) ซึ่งความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างก้าวกระโดด ระบบอินเทอร์เน็ตที่แพร่หลายขึ้น รวมถึงระบบปัญญาประดิษฐ์
เครื่องจักรอัจฉริยะ ที่มีแนวโน้มจะเข้ามาแทนที่แรงงานมนุษย์ที่มีอยู่ทุกกิจกรรมของมนุษย์จะเปลี่ยนแปลง
ไปไม่ว่าจะเป็นวิธีการใช้ทรัพยากรบนโลก วิธีการสื่อสารและปฏิสัมพั นธ์กันระหว่างมนุษย์ ล้วนส่งผลต่อการ
เพิ่มผลผลิตของมนุษย์ให้สูงขึ้น กล่าวได้ว่านับวันเทคโนโลยียิ่งเข้ามามีบทบาทในชีวิตมนุษย์มากขึ้น (Kaeser,
2018) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของ ปัญญาประดิษฐ์ หรือ A.I. (Artificial Intelligence) กับผลกระทบที่
เกิดขึ้น ซันดาร์ พิชัย (Sundar Pichai) CEO ของ Google ได้กล่าวถึงระบบปัญญาประดิษฐ์ว่านับวันยิ่งมี
ความส าคั ญ ต่ อ มนุ ษ ย์ ม ากขึ้ น ถึ ง แม้ ว่ า จะมี ก ระแสความกั ง วลถึ ง ผลกระทบออกมาอยู่ เ สมอก็ ต าม
เช่นเดียวกับแจ็ค หม่า ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจอีคอมเมิร์ซ (e-Commerce) ยักษ์ใหญ่จากจีน
‘Alibaba’ ที่ได้กล่าวว่า คนทั่วไปมักมองว่า ระบบปัญญาประดิษฐ์คือภัยคุกคามต่อมนุษย์ทั้งที่ความจริงแล้ว
ระบบปั ญญาประดิษฐ์ จ ะเข้ามาช่ว ยให้ มนุษย์มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมากกว่า เทคโนโลยี ต้องทาให้ มนุษย์
สามารถทาสิ่งต่างๆ ได้ดีขึ้นไม่ใช่ทาให้แย่ลง จริงอยู่คอมพิวเตอร์อาจจะเก่งกว่ามนุษย์เพราะมันไม่เคยลืมไม่
เคยโกรธ แต่คอมพิวเตอร์ไม่สามารถฉลาดไปกว่ามนุษย์ แม้ว่าปัญญาประดิษฐ์ส ามารถทางานแทนมนุษย์เรา
ได้ในหลายๆ ส่วน หรือในอนาคตอาจจะแย่งงานมนุษ ย์โดยที่เครื่องจักรอาจเข้ามาแทนที่ แต่ก็ยังมีงานที่
ปัญญาประดิษฐ์ไม่สามารถทาได้ เช่น งานในภาคบริการ ซึ่งจาเป็นต้องมีความแตกต่างอยู่ในตัว (Flashman,
2018) นอกจากนี้ ยังแนะถึงเคล็ดลับสู่ความสาเร็จ ซึ่งหากไม่อยากพ่ายแพ้อย่างรวดเร็วจาเป็นต้องมี IQ
ที่สูง และหากต้องการได้รับความนับถือจาเป็นต้องมี LQ หรือเรียกอีกอย่างว่า IQ of Love ขณะเดียวกัน
ยั ง ได้ ก ล่ า วถึง ความส าคั ญของการศึ กษาซึ่ ง นั บ ว่ า เป็ น ความท้ าทายอย่ า งมากส าหรั บ โลกยุ ค ปั จ จุ บั น ที่
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ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี โดยที่ครูต้องหมั่นศึกษาเรียนรู้และแบ่งปันความรู้ที่ได้ตลอดเวลาและจาเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงการสอนในวันนี้ มิฉะนั้นในอีก 30 ปีข้างหน้าเราจะมีปัญหา แน่นอนว่าเราคงไม่สามารถสอน
เด็กๆ ให้แข่งขันกับเครื่องจักรซึ่งฉลาดกว่า แต่เราจะต้องสอนในสิ่งที่แตกต่างเพื่อสร้างโอกาสให้กับเด็ก
สอดคล้องกับที่ CEO แห่งมูลนิธิ LEGO อย่างจอห์น กู้ดวิน (John Goodwin) ที่ได้กล่าวว่าการปฏิรูป
การศึกษาจะเป็นหัวใจสาคัญที่จะเข้ามาช่วยรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตดังกล่าว และยังได้ออกมา
เตือนว่าปัจจุบันในหลายๆ ประเทศทั่วโลกยังคงใช้ตาราเรียนตั้งแต่ยุคสมัยรุ่นปู่ย่าตายาย ซึ่งไม่สอดรับต่อ
การเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน (Wearden and Elliott, 2018)
- ความไม่เท่าเทียมและความเหลื่อมล้า (Inequality) ในปัจจุบันนับว่าเป็นประเด็นปัญหาสาคัญ
ในหลายๆ ประเทศทั่วโลกที่ต่างให้ความสนใจอย่างใกล้ชิด ซึ่งจากรายงานประจาปี ค.ศ. 2017 ของ Oxfam
จะพบว่าช่องว่างความเหลื่อมล้าด้านความมั่งคั่งระหว่า งคนรวยกับคนจนกว้างมากขึ้นเรื่อยๆ โดยที่บรรดา
มหาเศรษฐีผู้ร่ารวยที่สุดที่มีอยู่ราวร้อยละ 1 ของประชากรโลก กลับเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินที่คิดเป็น
มูลค่าถึงร้อยละ 82 ของความมั่งคั่งที่มีอยู่ทั้งหมด ซึ่งจะเห็นได้ว่ากลุ่มคนร่ารวยได้เพิ่มความมั่งคั่งขึ้นเป็น
อย่างมากในแต่ละปีที่ผ่านมา ในขณะที่กลุ่ม คนยากจนกลับไม่มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น (Hope, 2018) อย่างไรก็ดี
สาหรับประเทศที่มีช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนและเป็นประเทศที่มั่งคั่งมากสุดในโลกปี พ.ศ. 2018 คือ
ประเทศนอร์เวย์ โดยที่ชาวนอร์เวย์มีความเป็นอยู่และมีสุขภาพที่ดี ใส่ใจในเรื่องการศึกษา รวมถึงระบบ
เศรษฐกิ จ สีเขีย วซึ่งเป็น แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน บนพื้นฐานของความสมดุล ระหว่างความ
ต้องการของมนุษย์กับทรัพยากรที่มีอยู่บนโลก โดยมากกว่าร้อยละ 98 ของพลังงานในประเทศนอร์เวย์
ปัจจุบันมาจากแหล่งทรัพยากรที่สามารถทดแทนใหม่ได้ ทั้งนี้ ดัชนีความมั่งคั่งดังกล่าวได้สารวจจาก 103
ประเทศทั่วโลก ขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ลาดับที่ 23 จากการจัดอันดับดังกล่าว
(ที่มา: สานักวิชาการ สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 2561)

ทิศทางแนวโน้มประเทศอาเซียนที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนให้ความสาคัญกับการส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคง
ในภูมิภาค โดยเน้นการสร้างบรรทัดฐานและค่านิยมร่วมกัน เช่น ธรรมาภิบาล การเคารพกฎหมายและ
หลักการสาคัญต่างๆ เช่น การแก้ไขข้อพิพาทโดยสันติวิธี การสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและการส่งเสริมความ
ร่วมมือเพื่อต่อสู้กับภัยคุกคามต่างๆ ร่วมกัน ซึ่งมีเป้าหมายและลาดับความสาคัญในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏอยู่ในเอกสาร ASEAN Political-Security Community Blueprint หรือ APSC Blueprint 2025
ในปี พ.ศ. 2561 อาเซียนมีการปฏิบัติตาม action lines ของ APSC Blueprint 2025 ไปแล้ว 255 ประเด็น
หรือคิดเป็นร้อยละ 88 และยังเหลือรายการ action lines ที่ต้องดาเนินการอีก 35 ประเด็น ในส่วนของไทย
ให้ความสาคัญใน 5 เรื่อง ได้แก่ (1) การบริหารจัดการชายแดน (2) การเสริมสร้างความมั่นคงทางทะเล
(3) การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ (4) การสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและการทูตเชิงป้อ งกัน และ (5)
การเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติการทางทหารร่วมกันของอาเซียน
ความคืบหน้าในการดาเนินการของประชาคมการเมืองและความมั่นคงในด้านต่างๆ มี ดังนี้
1. การเสริมสร้างความมั่นคงในรูปแบบปกติ ในภาพรวมประชาคมการเมืองและความมั่นคงประสบ
ผลสาเร็จในการป้องกันไม่ให้มี ปัญหาข้อพิพาทที่นาไปสู่การสู้รบในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ
สามารถส่งเสริมความร่วมมือและการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจภายในอาเซียนจนมีผลให้ความมั่นคงในรูปแบบ
ปกติอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้ โดยมีความคืบหน้าที่สาคัญ อาทิ ในประเด็นทะเลจีนใต้ ซึ่งได้มีการ
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ทดลองและดาเนินการ MFA-to-MFA Hotline to Respond to Maritime Emergencies in the South
China Sea เป็นผลสาเร็จ รวมทั้งมีการจัดทาร่างเอกสารสาหรับการเจรจา Code of Conduct for the
South China Sea (COC) ทั้งนี้ ไทยยังคงส่งเสริมการดาเนิ นกิจกรรม/โครงการความร่วมมือต่างๆ เพื่อ
สนับ สนุน แนวคิดที่จะพัฒนาทะเลจี นใต้เป็นทะเลแห่งสันติภาพ เสถียรภาพ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ในส่วนของการเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติการทางทหารร่วมกันของอาเซียน ที่ประชุมรัฐมนตรีกลาโหม
อาเซียน (ASEAN Defence Ministers’ Meeting – ADMM) ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 18 – 20 ตุลาคม
ค.ศ. 2018 ที่สิงคโปร์ ได้ให้ความเห็นชอบและยกระดับการประชุมผู้บัญชาการทหารสูงสุดอาเซียนให้เป็น
การประชุมอย่างเป็นทางการ ในปี ค.ศ. 2019 ที่ไทยดารงตาแหน่งประธานอาเซียน ไทยจะรับตาแหน่ง
ประธาน ADMM และ ADMM – Plus ด้วยเช่นกัน ซึ่งไทยได้แสดงความพร้อมในการเสริมสร้างความเป็น
หุ้นส่วน และขับเคลื่อนความร่วมมือ เพื่อความมั่นคงที่ยั่งยืน ทั้งนี้ จะมีการส่งมอบศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน
(ASEAN Center of Military Medicine – ACMM) ซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์อาเซียนที่จะเป็นผลลัพธ์ที่เป็น
รูปธรรมในช่วงที่ไทยดารงตาแหน่งประธานอาเซียนให้กับอาเซียนด้วย
2. การส่งเสริมความร่วมมือเพื่อรับมือกับภัยคุกคามความมั่นคงในรูปแบบใหม่ การพัฒนาความ
เชื่อมโยงในอาเซียนน ามาซึ่งผลประโยชน์และความท้าทายที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากอาเซียนยังไม่มีระบบการ
บริหารภัยคุกคามดังกล่าวอย่างเต็มรูปแบบในระดับภูมิภาค อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันอาเซียนมีกรอบความ
ร่วมมือหรือความตกลงในรายสาขาเพื่อรับมือกับความท้าทายดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ดังนี้
2.1 ความร่วมมือด้านอาชญากรรมข้ามชาติ ความร่วมมือด้านอาชญากรรมข้ามชาติในอาเซียน
มีความคืบหน้ามาก โดยปัจจุบัน มีการกาหนดให้ มีการประชุม ASEAN Ministerial Meeting on
Transnational Crime (AMMTC) ทุกปี (จากเดิมทุกสองปี) ซึ่งไทยมีบทบาทที่แข็งขันโดยเฉพาะในกรอบ
ASEAN Senior Officials’ Meeting on Transnational Crime (SOMTC) และ AMMTC โดยไทยเป็น
ประเทศนา (lead shepherd) ในเรื่องการต่อต้านยาเสพติดและการลักลอบค้าสัตว์ป่าและค้าไม้ผิด
กฎหมาย โดยเมื่อวันที่ 29 – 30 มีนาคม ค.ศ. 2018 สานักงานตารวจแห่งชาติได้ร่วมกับ UNODC จัดการ
ประชุมคณะทางานการลักลอบค้าสัตว์ป่าและค้าไม้ผิดกฎหมาย ครั้งที่ 1 ทั้งนี้ ในช่วงการประชุม AMMTC
ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน ค.ศ. 2018 ที่กรุงเนปยีดอ ไทยได้สนับสนุนการดาเนินการ
เพื่อรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ รวมทั้งมาตรการทางด้านการพัฒนาควบคู่กับการต่อต้านการก่อการร้าย
และแนวคิดสุดโต่ง ด้วยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับแนวทางสายกลาง ความรู้
และความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนาและชาติพันธุ์ และการแก้ปัญหาที่รากเหง้า รวมทั้งได้ร่วมรับรองเอกสาร
ผลลัพธ์การประชุมที่สาคัญ อาทิ ASEAN Plan of Action (PoA) to Prevent and Counter the Rise of
Radicalisation and Violent Extremism 2018 – 2025 และ Guidelines on Consular Assistance
by ASEAN Member States Mission in Third Countries to Nationals of other ASEAN Member
States นอกจากนี้ ในการประชุมดังกล่าวไทยได้รับมอบตาแหน่งประธาน AMMTC และแสดงความพร้อมที่
จะจัดการประชุม AMMTC ครั้งที่ 13 ในปี ค.ศ. 2019 ด้วย
2.2 ความร่วมมือด้านการต่อต้านยาเสพติด ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่อาเซียนให้ความสาคัญ
อย่ า งมากและได้ มี ก ารตั้ ง กลไกในระดั บ รั ฐ มนตรี เ พื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หานี้ โ ดยเฉพาะ ไทยยั ง คงบทบาทผู้
ประสานงานที่สาคัญของสานักงานประสานความร่วมมือด้านยาเสพติดอาเซียน (ASEAN-NARCO) ซึ่งตั้งอยู่
ที่สานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านการป้องกันยาเสพติด
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ในระดับอาเซียน นอกจากนี้ ในช่วงการประชุมรัฐมนตรีอาเซีย นด้านยาเสพติด (AMMD) ครั้งที่ 6 ระหว่าง
วันที่ 17 – 19 ตุลาคม ค.ศ. 2018 ณ กรุงฮานอย ไทยได้เสนอให้มีการขยาย ASEAN Cooperation Work
Plan to Tackle Illicit Drug Production and Trafficking in the Golden Triangle (2017 – 2019)
ให้ครอบคลุมถึงปี ค.ศ. 2022 เพื่อส่ง เสริมการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคาอย่างจริงจัง
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ให้การรับรองเอกสารผลลัพธ์การประชุมที่สาคัญ อาทิ Joint Statement at the High
Level Segment และ Joint ASEAN Statement Against Legalisation of Controlled Drugs ซึ่งจะ
เป็ น การแสดงจุ ด ยื น ของอาเซี ย นในการต่ อ ต้ า นการท าให้ ย าเสพติ ด ถู ก กฎหมาย ในช่ ว งการประชุ ม
คณะกรรมาธิ การยาเสพติ ด ครั้ งที่ 62 ในเดือ นมี นาคม ค.ศ. 2019 ที่ก รุง เวี ยนนา ประเทศออสเตรี ย
ตลอดจนให้การรับรอง Guiding Criteria and Modalities in Engaging External Parties for AMMD
and its Subsidiary Mechanism เพื่อเสริมสร้างการดาเนินงานของที่ประชุม AMMD ให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
2.3 ความร่วมมือด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ ความร่วมมือด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ใน
อาเซียนมีความคืบหน้ามากโดยเฉพาะเมื่ออนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรี
และเด็ก (ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children –
ACTIP) มีผลบังคับใช้เมื่อเดือนมีนาคม ค.ศ. 2017 โดยในส่วนของประเทศไทยได้ภาคยานุวัติอนุสัญญา
ดั ง กล่ า ว เมื่ อ ปี ค.ศ. 2016 ในปั จ จุ บั น อาเซี ย นเริ่ ม มี ก ารจั ด ตั้ ง กลไกข้ า มรายสาขา (cross-sectoral
mechanism) เพื่อต่อสู้กับเรื่องการค้ามนุษย์ผ่านกลไก Bohol Process ด้วย
2.4 ความร่วมมือเพื่อรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ อาเซียนให้ความสาคัญอย่างมากต่อการ
ส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ และการเสริ ม สร้ างขี ด ความสามารถเพื่อ รั บ มือ กั บ ความท้า ทายทางไซเ บอร์ แ ละ
อาชญากรรมทางไซเบอร์ โดยล่าสุดได้มีการเปิดตัว (soft launch) ศูนย์ AEAN-Japan Cybersecurity
Capacity-Building Center เมื่อวันที่ 14 กันยายน ค.ศ. 2018 ที่กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุม
ASEAN Telecommunications and IT Ministers Meeting (TELMIN) เมื่อเดือนธันวาคม ค.ศ. 2017 ที่
กัมพูชา ทั้งนี้ ในปี ค.ศ. 2019 ที่ไทยเป็นประธานอาเซียน จะได้มีการจัดพิธีเปิดตัว ศูนย์ AEAN-Japan
Cybersecurity Capacity-Building Center อย่างเป็นทางการด้วย
2.5 ความร่วมมือด้านการบริหารจัดการชายแดน การบริหารจัดการชายแดนในอาเซียนเป็ น
เรื่องที่ไทยให้ความสาคัญและมีบทบาทอย่างแข็งขันมาโดยตลอด โดยเมื่อวันที่ 6-7 มีนาคม ค.ศ. 2017 ไทย
ร่วมกับสหรัฐฯ โดยได้รับความร่วมมือจากสานักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ
(UNODC) จัดการประชุม Workshop on the Concept Development of ASEAN Regional Forum
Transnational Threat Information-sharing Centre (ATTIC) เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลในการจัดการปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ นอกจากนี้ ไทยยังได้ร่วมกับ UNODC จัดการ
ประชุม High Level Regional Conference on Enhancing Cooperation on Border Management
in the ASEAN Region มาแล้วถึง 4 ครั้ง นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 2015 โดยการประชุมครั้งล่าสุด จัดขึ้นระหว่าง
วันที่ 2 – 3 พฤษภาคม ค.ศ. 2018 ซึ่งได้มีการรวบรวมข้อเสนอเกี่ยวกับการบริหารจัดการชายแดนเป็น
เอกสารที่มีชื่อว่า “Growth with Security: ASEAN 2025 A Regional Border Management
Roadmap to Synchronise Economic and Security Agendas” โดยข้อเสนอที่สาคัญคือ การ
เสนอแนะให้มีการจัดทา “ASEAN-wide Border Management Cooperation Arrangement” เพื่อเป็น
กลไกในการสร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริมความปลอดภัยบริเวณชายแดนและการอานวยความสะดวกด้าน
การค้าข้ามแดน ทั้งนี้ ประเด็นดังกล่าวเป็นหนึ่งในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ไทยจะผลักดันในช่วงที่ดารงตาแหน่ง
ประธานอาเซียน
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2.6 ความร่วมมือในการเสริมสร้างความมั่นคงทางทะเล ในปัจจุบันอาเซียนมีความพยายามมาก
ยิ่งขึ้นที่จะส่งเสริมความร่วมมือทั้งในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนและกับภาคีภายนอกเพื่อเสริมสร้างความ
มั่นคงทางทะเล อาทิ ในกรอบ ARF Inter-sessional Meeting on Maritime Security (ARF ISM on
MS), ASEAN Maritime Forum (AMF) และ Expanded Maritime Forum (EAMF) ไทยให้ความสาคัญ
ในเรื่องความเชื่อมโยงระหว่าง maritime security, maritime safety, maritime cooperation and
connectivity และการแก้ไขปัญหาโจรสลัด รวมทั้งส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก Regional Cooperation
Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ship in Asia (ReCAAP) ทั้งนี้ สภา
ความมั่นคงแห่งชาติของไทยได้จัดทาแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ. 2558-2564) ซึ่งครอบคลุมทั้ง
ในเรื่องความมั่นคงทางทะเล การรักษาความปลอดภัยของเส้นทางเดินเรือ และการอนุรักษ์ทรัพยากรทาง
ทะเล
3. การส่งเสริมความเป็นแกนกลางของอาเซียน ปัจจุบันความเป็นแกนกลางของอาเซียนกาลัง
เผชิญความท้าทายโดยภาคีนอกภูมิภาคต่างๆ ที่แข่งขันในการเข้ามามีบทบาทและมีส่วนกาหนดทิศทางการ
ดาเนินความสัมพันธ์ในภูมิภาคมากขึ้น ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้อาเซียนได้พยายามรับมือกับความท้าทายดังกล่าว
โดยการเสริมสร้างบทบาทนาของอาเซียนในการกาหนดนโยบายด้านความมั่นคงในภูมิภาคโดยอาศัยกลไกที่
มีอาเซียนนา (ASEAN-led mechanisms) ได้แก่ การประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและ
ความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (ASEAN Regional Forum: ARF) การประชุมรัฐมนตรีกลาโหม
อาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา (ASEAN Defense Ministers’ Meeting: ADMM-Plus) และ
การประชุมสุดยอดเอเชีย-ตะวันออก (East Asia Forum: EAS) เพื่อรักษาความเป็นแกนกลางของอาเซียน
ในโครงสร้างสถาปัตยกรรมในภูมิภาค
นอกจากนี้แนวคิดหลักสาหรับการเป็นประธานอาเซียนของไทย คือ Advancing Partnership for
Sustainability หรือ“ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” ซึ่งมีองค์ประกอบ 3 ประการ ดังนี้
1. การก้าวไกล (Advancing) โดยให้อาเซียนมองและก้าวไปด้วยกันสู่อนาคตอย่างมีพลวัต ใช้
ประโยชน์จากวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 และสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันควบคู่ไปกับการสร้า งระบบภูมิคุ้มกันจากเทคโนโลยีก้าวกระโดด และความท้าทายต่างๆ ใน
อนาคต โดยเฉพาะสาหรับ MSMEs เพื่อก้าวไปสู่ดิจิทัลอาเซียน (Digital ASEAN)
2. การร่วมมือ ร่วมใจ (Partnership) ผ่านการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนภายในอาเซียนและกับ
ประเทศคู่ เ จรจาและประชาคมโลกโดยการเสริ ม สร้ า งความร่ ว มมื ออาเซี ย นบวกหนึ่ ง และโครงสร้ า ง
สถาปัตยกรรมในภูมิภาคที่มีอาเซียนเป็นแกนกลางเพิ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับนานาประเทศ โดย
คานึงถึงความสมดุลและประโยชน์ต่อประชาชน และเพิ่มบทบาทของอาเซียนในเวทีโลกเพื่อช่วยแก้ไขปัญหา
สาคัญต่าง ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภู มิอากาศ ในการนี้ ตัวขับเคลื่อนสาคัญสาหรับอาเซียนคือการ
ส่งเสริมความเชื่อมโยงในทุกมิติ ทั้งในเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน กฎระเบียบ การเชื่อมโยงประชาชน โดยเฉพาะ
ในบริบ ทของปี วัฒ นธรรมอาเซีย น ค.ศ. 2019 รวมถึงการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ค วามเชื่อมโยงต่างๆ ใน
ภูมิภาค เพื่อก้าวไปสู่อาเซียนที่ไร้รอยต่อ (Seamless ASEAN)
3. ความยั่งยืน (Sustainability) กล่าวคือ การสร้างความยั่งยืนในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงที่
ยั่งยืน ความยั่งยืนด้านการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมถึงเศรษฐกิจสีเขียว และการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งการ
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จัดตั้งศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนและศูนย์อาเซียนเพื่อผู้สูงวัยอย่างมี
ศักยภาพและมีนวัตกรรมจะมีบทบาทสาคัญในการบรรลุเป้าหมายนี้
ความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างอาเซียนและภาคีภายนอก
ตลอดระยะเวลามากกว่า 50 ปีที่ผ่ านมา นับตั้งแต่สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Association of Southeast Asian Nations) หรือ อาเซียน (ASEAN) ถือกาเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม
พ.ศ. 2510 ตามปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok Declaration) และได้ก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
(ASEAN Community) ในปี พ.ศ. 2558 อาเซียนได้มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง โดยเร่งเสริมสร้างความ
เชื่อมโยงระหว่างกันทั้งด้านกายภาพ กฎระเบียบ และระหว่างประชาชน เพื่อทาให้อาเซียนเป็นประชาคมที่
มีความเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างแท้จริง อาเซียนได้ขยายความความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือ กับภาคี
ภายนอก (ASEAN External Relations) เพื่อสนับสนุนการสร้างประชาคมอาเซียนและส่งเสริมให้
มหาอานาจมีปฏิสัมพันธ์กับอาเซียนอย่างสร้างสรรค์ โดยให้ความสาคัญกับการรักษาความเป็นแกนกลางของ
อาเซียน (ASEAN centrality) ในโครงสร้างสถาปัตยกรรมภูมิภาค ภายใต้กรอบการประชุ มสุดยอดอาเซียน
บวกสาม (ASEAN PLUS THREE) การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit : EAS) และ
การประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการดาเนินความสัมพันธ์กับคู่เจรจาและภาคีภายนอกอื่น ๆ โดยมี
ท่าทีหนึ่งเดียวของอาเซียนเพื่อส่งเสริมบทบาทและรักษาผลประโยชน์อาเซียนเป็นสาคัญ
ปัจจุบัน อาเซียนมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับ 10 คู่เจรจา (Dialogue Partner) ซึ่งประกอบด้วย
9 ประเทศ คือ อาเซียน – ญี่ปุ่น, อาเซียน – ออสเตรเลีย, อาเซียน – นิวซีแลนด์, อาเซียน – สหรัฐอเมริกา,
อาเซียน – แคนาดา, อาเซียน – สาธารณรัฐเกาหลี, อาเซียน – อินเดีย, อาเซียน – จีน, อาเซียน – รัสเซีย
และ 1 องค์กรระดับภูมิภาค คือ อาเซีย น – สหภาพยุโรป (อียู) นอกจากนี้ ตามกฎบัตรอาเซียนข้อ 44
อาเซี ย นยั งมี ป ฏิ สั มพั น ธ์ กับ ภาคี ภ ายนอกในสถานะอื่ น ๆ เช่ น การเป็ น คู่เ จรจาเฉพาะสาขา ( Sectoral
Dialogue Partner) ได้แก่ ปากีสถาน นอร์เวย์ สวิตเซอร์แลนด์ และตุรกี และการเป็นหุ้นส่วนเพื่อการ
พัฒนา (Development Partner) คือ เยอรมนี และยังมีปาปัวนิวกินีเป็นประเทศผู้สังเกตการณ์พิเศษ
(Special Observer) ของอาเซียนอีกด้วย ความสัมพันธ์และความร่วมมือกับภาคีภายนอกเหล่านี้ นอกจาก
จะช่วยเสริมสร้างสันติภาพและส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจในภูมิภาคแล้ว ยังมีส่วนช่วยแก้ไขปัญหา
ท้าทายร่วมกัน ทั้งปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การก่อการร้าย
และอาชญากรรมข้ามชาติ รวมทั้งช่ว ยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนผ่านความร่ว มมื อด้าน
การศึกษา สาธารณสุข และการพัฒนาที่ยั่งยืน
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(ที่มา : สานักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติ)

ในระหว่ างวัน ที่ 2-3 พฤศจิ กายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่ า นมา ไทยได้ป ระสบความส าเร็จในการเป็ น
ประธานการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 (35th ASEAN Summit) ภายใต้แนวคิด “ร่วมมือ ร่วมใจ
ก้าวไกล ยั่งยืน” (Advancing Partnership for Sustainability) ที่ประชุมสามารถผลักดันข้อตกลงหุ้นส่วน
ทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคหรือ RCEP โดยมีชาติสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ร่วมกับ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้
ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ โดยคาดว่าจะมีการลงนามความตกลงอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2563 ภายใต้
การเป็นประธานอาเซียนของเวียดนาม ในด้านสังคม-วัฒนธรรม นั้น ที่ประชุมได้เปิดศูนย์อาเซียนอีก 3 ศูนย์
ได้แก่ ศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒ นาที่ยั่งยืน ศูนย์อาเซียนเพื่อผู้ สูงวัยอย่างมี
ศักยภาพและนวัตกรรม และศูนย์ฝึกอบรมอาเซียนด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม ที่ประชุมยังได้
ออกแถลงการณ์ร่วมกัน และระบุลงในวิสัยทัศน์ผู้นาอาเซียน โดยมีความมุ่งมั่นที่จะสานต่อความร่วมมือเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืนตามกรอบวิสัยทัศน์อาเซียน 2578 (ASEAN Vision 2025) และวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน
2573 (Sustainable Development Goals: SDG 2030) ของสหประชาชาติ อันสะท้อนถึงแนวคิดหลัก
ของการประชุมอาเซียนในปีนี้ที่มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ที่มา : Asean2019.go.th, The Tiger.com)
นอกจากนี้ ก ารผลั ก ดั น การเจรจาจั ด ท าความตกลงหุ้ น ส่ ว นทางเศรษฐกิ จ ระดั บ ภู มิ ภ าค (Regional
Comprehensive Economic Partnership: RCEP) ให้สาเร็จตามเป้าหมาย จะทาให้เกิดเขตการค้าเสรีที่
ใหญ่ที่สุดในโลก มีมูลค่าการค้ารวม 17.4 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็น 1 ใน 3 ของการค้าโลก หรือมี
GDP รวม 27.33 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็น 1 ใน 3 ของ GDP โลก
(ที่มา https://www.eeco.or.th/pr/news/34thAseanSummitThailandVisionMission)
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แนวโน้มและความท้าทายในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ
เมื่อต้องเตรียมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนเทคโนโลยีที่จะเข้ามา
ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จนทาให้ต้องดาเนินนโยบายและกาหนดยุทธศาสตร์ด้วยความรัดกุม
มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและสร้างความ
ร่วมมือทุกภาคส่วน ทั้งนี้การมุ่งเป้าจ าเป็นอย่างยิ่งจะต้องพัฒ นาไปยังทิศทางที่เป็นการนานวัตกรรมต่างๆ
ทั้งจากฐานภูมิปัญญาและฐานทางวิทยาศาสตร์มาบูรณาการเพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อย่าง
สอดคล้องกัน
แนวโน้มสถานการณ์ความมั่นคงของไทยในระยะยาว
การวิเคราะห์สถานภาพด้านความมั่นคงของไทย โดยใช้ผลการจัดอันดับการพัฒนาด้านต่างๆ ตาม
วงรอบโดยองค์การระหว่างประเทศต่างๆ นั้นสถานภาพการพัฒนาของไทยเทียบกับนานาประเทศ เป็นดังนี้
1) การจัดอันดับด้านคุณภาพชีวิตมนุษย์ ในด้านคุณภาพชีวิตมนุษย์มีการจัดอันดับที่สาคัญ ได้แก่ ดัชนี
การพัฒนามนุษย์ (Human Development Index: HDI) และ ดัชนีคุณภาพชีวิต (Quality of Life Index)
จากการสารวจพบว่า ประเทศไทยยังคงประสบปัญหาความยากจน มีอัตราการฆาตกรรมที่ สูง รวมถึงมีอัตรา
การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์มากเป็นอันดับต้นของโลก อย่างไรก็ตาม ไทยยังคงมีจุดแข็งด้านค่าครอง
ชีพที่ไม่สูง และมีค่าเฉลี่ยด้านสุขภาพและบริการด้านสาธารณสุขอยู่ในระดับดี
2) การจัดอันดับด้านคุณภาพสังคม การเมือง และการบริหารประเทศ มีการจัดอันดับที่สาคัญ ได้แก่
รายงานความสุขของประชากรโลก (World Happiness Report) อันดับความโปร่งใสประจาปี ซึ่งจัดทาโดย
องค์กรความโปร่งใสระหว่างประเทศ (Transnational International) ดัชนีความสามารถในการแข่งขัน ซึ่ง
จัดทาโดยสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) การจัดอันดับเสรีภาพการใช้อินเทอร์เน็ตของ
ประชาชน ซึ่งจัดทาโดย Freedom House การจัดอันดับสภาพแวดล้อม และความสะดวกในการประกอบ
ธุรกิจ จัดทาโดยธนาคารโลก รวมถึงการจัดทาตัวชี้วั ดภาวะสั งคมของส านักงานคณะกรรมการพัฒ นาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประเทศไทยยังประสบปัญหาความยากจน ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น ความไร้
เสถียรภาพทางการเมือง ปัญหาความมั่นคง ปัญหาทรัพย์สินทางปัญญา การขาดเสรีภาพในการใช้อินเทอร์เน็ต
การขาดการบริหารจัดการที่ดินอย่างมีคุ ณภาพ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังคงติดอันดับ 1 ใน 50 ประเทศ
ของโลกที่มีสภาพแวดล้อมน่าลงทุน รวมถึงเป็นประเทศที่ประชากรมีความสุขอยู่ในอันดับต้นของอาเซียน
แนวโน้มด้านความมั่นคงภายในประเทศไทยในระยะ 20 ปี ข้างหน้า
ประเทศไทยจะยังเผชิญกับความท้าทายด้านความมั่นคงที่หลากหลาย ทั้งภัยคุกคามแบบดั้งเดิม และ
ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ได้แก่ ปัญหาการเมืองที่เกิดขึ้นจากความแตกแยกของสังคม ปัญหาการก่อความไม่สงบ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัญหาการก่อการร้าย ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ และปัญหาความมั่นคงรูปแบบ
ใหม่
ปัญหาการเมืองที่เกิดขึ้นจากความแตกแยกของสังคม ไทยจะยังประสบปัญหาการขาดเสถียรภาพ โดย
ส่งผลให้การเมืองไทยขาดเสถียรภาพ โดยปัญหาดังกล่าวมีส าเหตุมาจากหลายปัจจัย อาทิ ความเหลื่อมล้า
ปัญหาการทุจริต การขาดระบบยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้า การบริหารจัดการภาครัฐขาดประสิทธิภาพ
อย่างไรก็ตาม การจัดยุทธศาสตร์ชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อวางรากฐานการพัฒนาของไทยในอนาคตในการสร้าง
ธรรมาภิบาล การพัฒนาระบบบริหารราชการ ตลอดจนการเร่งปรับปรุง/พัฒนา กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อขจัดสาเหตุฐานรากของปัญหาดังกล่าว
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ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีแนวโน้มคลี่คลายหากรัฐบาลยังคงดาเนินการ เพื่อสร้าง
ความเข้าใจ และผสมผสานพลังร่วมกับประชาชน การเสริมสร้างการยอมรับสังคมพหุวั ฒนธรรม และการได้รับ
ความร่ว มมือจากมาเลเซีย ซึ่งจะส่งผลให้ส ามารถสกั ดกั้นแนวคิดหั วรุนแรงมิให้ แพร่ขยายเข้ามาในไทยได้
รวมถึงจะช่วยให้ไทยสามารถเชื่อมโยงในมิติต่างๆ เข้ากับประเทศอาเซียนทางตอนใต้ได้มากขึ้น
ปัญหาการก่อการร้าย ไทยจะยังคงมีความเสี่ยงจากกลุ่มที่เข้ามาปฏิบัติการในไทย โดยเฉพาะจากกลุ่ม
ที่เคยเข้ามาปฏิบัติการแล้ว อาทิ กลุ่มฮิชบัลเลาะฮ์ กลุ่มชาวอิหร่าน และกลุ่มชาวตุรกี ซึ่งจะใช้วิธีการและ
รูปแบบใหม่ๆ ในการก่อการร้าย อาทิ การใช้อาวุธเคมี อาวุธชีวภาพ อาวุธแผ่รังสี และการก่อการร้ายทาง
ไซเบอร์ นอกจากนี้ไทยยังเป็นประเทศทางผ่านของกลุ่มก่อการร้ายที่สนับสนุน IS
ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ ไทยจะยังคงประสบปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผล
มาจากการเชื่อมโยงในภูมิภาค พัฒนาการทางเทคโนโลยีการสื่อสาร ทาเลที่ตั้งของไทยซึ่งอยู่ใจกลางภูมิภาค
นโยบายการเปิดเสรีการค้าและการลงทุนของไทย โดยปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติที่สาคัญที่ไทยต้องเผชิ ญ
ได้แก่ การค้ายาเสพติด การลักลอบผลิตและจัดหาเอกสารปลอม อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ อาชญากรรม
ไซเบอร์ อาชญากรรมสิ่งแวดล้อม และการค้ามนุษย์
สถานการณ์และแนวโน้มสิ่งแวดล้อมโลก
วาระการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ของโลก ค.ศ. 2030 ได้ ก าหนดทิ ศ ทางการรั ก ษาและบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ ในขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรง
และพั น ธกรณี ที่ เกี่ ย วข้ อง ท าให้ ไทยต้อ งพร้ อมรับ ภาระในการลดก๊า ซเรื อนกระจกมากขึ้น ภายใต้ ก ระแส
การแข่งขันการค้าที่เข้มข้น วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 เป็นทิศทางหลักในการพัฒนาของโลกหลัง
ค.ศ. 2015 โดยมีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ประกอบด้วย
17 เป้าหมาย และ 169 เป้าประสงค์ จะมีส่วนสาคัญในการกาหนดทิศทางการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต
โดยเฉพาะการสร้ า งหลั ก ประกั น ในการจั ด ให้ มี น้ าและสุ ข อนามั ย ส าหรั บ ทุ ก คน ยกระดั บ คุ ณ ภาพน้ า
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ น้ าทุ ก ภาคส่ ว น การมี รู ป แบบการผลิ ต และบริ โ ภคที่ ยั่ ง ยื น ใช้ ท รั พ ยากรอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ลดการเกิดของเสีย การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จาก มหาสมุทรและทะเล การปกป้องและฟื้ นฟู
ระบบนิเวศป่าไม้อย่างยั่งยืน และหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ การบริหารจัดการการเมือง
อย่างยั่งยืน ลดผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม และการดาเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศ และผลกระทบที่เกิดขึ้นทาให้ประเทศต้องมีการกาหนดเป้าหมายและแนวทาง การพัฒนา
เพื่อรั กษาฟื้ น ฟูฐ านทรั พยากรธรรมชาติ ควบคู่กับ แนวทาง การพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จที่มี การใช้ประโยชน์
ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด ซึ่งจะเป็นโอกาสที่ประเทศไทยจะพัฒ นากลไก
ดาเนินงาน ของหน่วยงานต่างๆ ภายในประเทศให้ เกิดการบรูณาการไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อบรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกและพร้อมไปกับการพัฒนาภายในประเทศอย่างยั่งยืน ข้อตกลงระหว่างประเทศ
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวี ความเข้มข้น ส่งผลให้ประเทศต่างๆ รวมทั้ง ไทยต้องดาเนิน
มาตรการลดก๊าซเรือนกระจกอย่ างจริ งจัง ประเทศไทยได้ประกาศเจตนารมณ์และกาหนดเป้าหมาย ของ
ประเทศในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ต่ากว่าระดับการปล่อยตามปกติ ร้อยละ 7 - 20 ภายในปี พ.ศ.
2563 นอกจากนี้ บันทึกความตกลงปารีส (Paris Agreement) ที่นานาประเทศได้รับรองร่วมกันเมื่อ 12
ธันวาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งมุ่งควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกให้ต่ากว่า 2 องศาเซลเซียส และ
ประเทศไทยได้ลงนามรับรองบันทึกความตกลงดังกล่าวเมื่อ 22 เมษายน พ.ศ. 2559 ส่งผลให้ไทยต้องมีส่วน
ร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง โดยกาหนดเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 25 ภายในปี พ.ศ. 2573 อีกทั้งต้องมีการทบทวนเพื่อเพิ่มระดับการลดการปล่อยก๊าซ
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เรือนกระจกทุก 5 ปี ก่อให้เกิดนัยสาคัญ ต่อการพัฒนาประเทศที่จะต้องเร่งดาเนินการเพื่อลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกในทุกภาคส่วนทั้งภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและบริการ ตลอดจนภาคครัวเรือน เป็นแรงกดดัน
ให้ประเทศต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตและบริโภคให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเพิ่มการใช้พลังงาน
หมุนเวียนและพลังงานชีวภาพเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ประธานาธิบดี Donald Trump ถอนตัวออกจาก
ข้อตกลงสภาพอากาศปารี ส ซึ่ งเป็ น ผลจากการประชุม COP21 อาจส่ ง ผลต่อทิ ศทางการดาเนิ นการเพื่ อ
แก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกได้
นอกจากนี้ ยั งมีแนวโน้ มในการใช้ประเด็นการปล่ อยก๊าซเรือนกระจกเป็นเงื่อนไขส าหรั บกาหนด
มาตรฐานสินค้าในการค้าระหว่างประเทศซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกของไทย แต่อาจสร้า งโอกาส
สาหรับธุรกิจใหม่ด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ ผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การเพิ่มประสิทธิภาพ
การลดของเสีย อย่างไรก็ดี แม้ว่ากรอบอนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้กาหนดให้มีความ
ช่วยเหลือแก่ประเทศกาลังพัฒนา ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แต่ในทางปฏิบัติยังมี
ข้อจากัดเพราะความขัดแย้ง กับแนวทางการปกป้องสิทธิของทรัพย์สิ นทางปัญญาภายใต้กรอบการค้าโลก
(World Trade Organization: WTO) ทาให้ประเทศไทยไม่สามารถใช้ประโยชน์ จากข้อกาหนดของอนุสัญญาฯ
ในส่วนนี้ได้
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรงมากขึ้นส่งผลต่อการผลิต
ในภาคเกษตร และความมั่นคงด้านน้าและอาหาร การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก่อให้เกิดการขาดแคลนน้า
อุทกภัย และภัย ธรรมชาติที่รุ น แรง สร้ างความเสี ยหายต่อระบบการเพาะปลู ก ทาให้ ปริมาณผลผลิ ตทาง
การเกษตรของโลกลดลง อาจก่อให้เกิดความไม่มั่นคงด้านอาหาร สาหรับประเทศไทยความผันผวนและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งผลต่อเนื่องไปยังการผลผลิตและการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร ซึ่งเป็น
แหล่งรายได้สาคัญของประเทศ อาจก่อให้เกิดความไม่มั่นคงด้านอาหารทั้งระดับ ประเทศและระดับครัวเรือน
ในขณะเดียวกัน ภาคเกษตรเป็นแหล่งรายได้ หลักของเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยที่ต้องประสบความสูญเสียจาก
สภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนส่งผลซ้าเติมต่อปัญหาความยากจน เช่นเดียวกับการเปลี่ยนแปลงฤดูกาลที่ส่งผล
กระทบต่อการท่องเที่ยวของประเทศ
สถานการณ์และแนวโน้มด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดและฉับพลัน
ในช่วงที่ผ่านมาการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น เทคโนโลยีสื่อสารและเทคโนโลยีชีวภาพ
ทาให้รูปแบบการผลิต การดาเนินธุรกิจและการใช้ชีวิตของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปมากอย่างรวดเร็ว มนุษย์
สามารถ สื่อสารทั้งภาพและเสียงได้อย่างไร้พรมแดน การทาธุรกิจและธุรกรรมบนโครงข่ายดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น
ประเทศที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจทาให้การเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นไปอย่างก้าวกระโดด เช่น
การลงทุนวิจัยและพัฒนาอย่างมากในประเทศเกาหลีได้ผลักดันผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศให้เติบโตอย่างก้าว
กระโดดจาก 67,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี พ.ศ. 2523 เป็น 561,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี พ.ศ. 2543
หรือ ขยายตัวประมาณ 8.3 เท่า ภายใน 20 ปี และกรณีประเทศจีนทาให้ GDP เพิ่มขึ้น จาก1.2 ล้านล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ ในปี พ.ศ. 2543 เป็น 6.6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี พ.ศ. 2553 และใช้เวลาอีกเพียง 4 ปี
ในการขยายตัวเป็น 10.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี พ.ศ. 2557 ดังนั้น ประเทศไทยต้องให้ความสาคัญกับการ
พัฒนากาลังคนด้านวิจัยและพัฒนา รวมทั้ง ส่งเสริมระบบ STEM ศึกษา เพื่อพัฒนาเด็กวัยเรียนให้คิดเป็น
วิทยาศาสตร์ จะทาให้สามารถเป็ นเจ้าของเทคโนโลยี และนวัตกรรมก้าวทันโลก ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการสร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจ ก้าวกระโดดการพัฒนาและลดความเหลื่อมล้าและสร้างคุณภาพชีวิต
ในอนาคตองค์ ค วามรู้ ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ที่ สั่ ง สมมาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งประกอบกั บ
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานแขนงใหม่ เช่น วิทยาการรับรู้ (Cognitive Science) ซึ่งเป็นการทางาน
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ระหว่างสมองและจิตใจ ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดอารมณ์และการกระทา เป็นต้น มีความสาคัญต่อการ
สร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ที่จะส่งผลให้เกิดการพลิกโฉมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการดารงชีวิต
ของมนุษย์แบบก้าวกระโดด (Disruptive Technology) โดยมีแนวโน้มว่าเทคโนโลยีพื้นฐานใน 4 ด้าน ได้แก่
เทคโนโลยีชีวภาพ นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีวัสดุศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การสื่อสาร และดิจิทัล จะส่งผลให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ 12 ด้าน ได้แก่ (1) อินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่
(2) โปรแกรมอัจฉริยะที่สามารถคิดและทางานแทนมนุษย์ (3) อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่งทุกอย่าง (Internet of
Things) (4) เทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Technology) (5) เทคโนโลยีหุ่นยนต์ขั้นก้าวหน้า (Advanced
Robotics) (6) ยานพาหนะไร้คนขับ (Autonomous and Near-Autonomous Vehicles) (7) เทคโนโลยี
พันธุกรรมสมัยใหม่ (Next-Generation Genomics) (8) เทคโนโลยีการเก็บพลังงาน (Energy Storage)
(9) การพิมพ์ แบบสามมิติ (3D Printing) (10) เทคโนโลยีวัสดุขั้นก้าวหน้า (11) เทคโนโลยีการขุดเจาะน้ามัน
และก๊าซขั้นก้าวหน้า และ (12) เทคโนโลยีพลังงานทดแทน แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดังกล่าว
ส่งผลกระทบต่อประเทศทั้งในมิติเศรษฐกิจ และสังคมที่สาคัญ มีดังนี้
การเกิดสาขาอุตสาหกรรมและบริการใหม่ ๆ ที่ผสมผสานการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่หลากหลายสาขา
เพื่อ ตอบสนองความต้อ งการในภาคการผลิ ต บริก าร และพฤติกรรมของผู้ บริ โ ภคที่เ ปลี่ ย นแปลงไป โดย
อุตสาหกรรมใหม่ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ใน 5 กลุ่มหลัก ได้แก่ (1) กลุ่มอาหารเกษตร และเทคโนโลยีชีว ภ าพ
(2) กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ (3) กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และ
ระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม (4) กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่ เชื่อมต่อและบังคับ
อุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยี สมองกลฝังตัว และ (5) กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม
และบริการที่มีมูลค่าสูง รวมทั้งรูปแบบและกระบวนการประกอบธุรกิจบริการจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ
หลากหลาย รู ป แบบผลิ ตภัณ ฑ์และบริ การมีวัฏ จักรชีวิต สั้ นลง การแข่งขั นในตลาดอยู่ บนฐานของการใช้
นวัตกรรมทั้งในกระบวนการผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ นวัตกรรมด้านตลาดและการบริหาร
จั ด การ ถ้ า ภาคธุ ร กิ จ โดยเฉพาะผู้ ป ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่ อ มปรั บ ตั ว ไม่ ทั น อาจสู ญ เสี ย
ความสามารถในการแข่งขันได้ ในขณะเดียวกัน จะสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการในการสร้างธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ
ที่ใช้เทคโนโลยี เพื่อปรั บ เปลี่ ย นกระบวนการผลิ ต ที่ทาให้ ส ามารถบริห ารจัดการห่ ว งโซ่การผลิ ตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เกิดความเหลื่อมล้าในมิติต่างๆ อันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด เช่น ความ
เหลื่อมล้าในการเข้าถึงเทคโนโลยีเนื่องจากความแตกต่างด้านรายได้ ด้านความรู้ ด้านทักษะ หรือด้านการเข้าถึง
โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี ความเหลื่อมล้าของแรงงานที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีขั้นสูง และแรงงานที่ไม่มี
ทักษะ ความเหลื่อมล้าของผู้ประกอบการขนาดใหญ่และขนาดเล็กที่มีความสามารถในการลงทุนเพื่อยกระดับ
ศักยภาพทางเทคโนโลยีแตกต่างกัน เป็นต้น
ประเทศไทยจาเป็นต้องเร่งสร้างสมรรถนะทางเทคโนโลยีชั้นสูงใน 5 กลุ่มดังกล่าวข้างต้นโดยกลุ่ม
เทคโนโลยีที่ไทยมีศักยภาพพัฒนาได้เอง ได้แก่ การเกษตร การแพทย์ และสิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมสร้างสรรค์
และวัฒนธรรม จะต้องพัฒนาต่อยอดให้เกิดมูลค่าเพิ่มขึ้นและเป็นฐานเศรษฐกิ จใหม่ในระยะต่อไป สาหรับกลุ่ม
เทคโนโลยีอื่นๆ ที่ประเทศไทยยังขาดศักยภาพในการพัฒนา อาจใช้รูปแบบการให้พัฒนาในลักษณะวิศวกรรม
ย้อนกลับ (Reverse Engineering) เพื่อให้สามารถเร่งพัฒนาเทคโนโลยีให้ทันการเปลี่ยนแปลงของโลก และใน
ขณะเดียวกัน จะต้องลงทุนวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่เป็นฐานของการพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคต
รวมทั้งต้องเตรียมพัฒนากาลังคนด้านวิทยาศาสตร์ทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว โดยในระยะสั้นต้องดึงดูด
นักวิจัยจากต่างประเทศ และในระยะยาวต้องพัฒนาคนและบุคลากรวิจัย โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์พื้นฐานใน
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ลักษณะสหสาขา เพื่อสั่งสมองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ และยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาว
สถานการณ์และแนวโน้มด้านเศรษฐกิจ
ในปัจจุบันเศรษฐกิจโลกมีการเติบโตต่ากว่าศักยภาพที่ควรจะเป็น ภายหลังจากที่ต้องเผชิญกับวิกฤต
เศรษฐกิจ หลายครั้งมีปัญหาในเชิงโครงสร้างที่ยังอ่อนแอในหลายภาคส่วนของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหา
การคลังไม่ยั่งยืนและปัญหาหนี้สาธารณะของกลุ่มสหภาพยุโรป ปัญหาเศรษฐกิจจีนชะลอตัว และการฟื้นตัว
ของเศรษฐกิจญี่ปุ่นที่ล่าช้า ในขณะที่มีข้อจากัดจากโครงสร้างประชากรสูงอายุ ภาวะความซบเซาของเศรษฐกิจ
โลกส่งผลให้การแข่งขัน ในตลาดโลกรุนแรงขึ้น มีการใช้มาตรการที่ไม่ใช่ภาษีในการกีดกันการค้า (Non-tariff
Barriers: NTBs) และที่สาคัญคือการเพิ่มผลิตภาพการผลิตด้วยการใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันและแก้ปัญหาอุปสรรคด้านทรัพยากรและกาลังคน ในขณะเดียวกันการรวมตัวทางการค้าและการ
ลงทุนเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างรายได้มีความเข้มข้นขึ้น
ส าหรั บ เศรษฐกิ จ ไทยก็ ยั ง อยู่ ใ นช่ ว งของการขยายตั ว ต่ ากว่ า ศั ก ยภาพเช่ น กั น ทั้ ง จากผลกระทบ
เศรษฐกิจโลกซบเซาและยังอยู่ในช่วงของการฟื้นตัวของการลงทุนภายในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุน
ในการพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานและระบบโลจิ ส ติ ก ส์ เ พื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น
การกระจายโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
รวมทั้งยังต้องปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจฐานความรู้ ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และผลิตภาพการ
ผลิตให้สัมฤทธิ์ผล
ผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย
สาหรับปี พ.ศ. 2562 สถาบันที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกเรื่องการจัดอันดับความสามารถในการ
แข่งขัน ได้แก่ IMD (International Institute for Management Development) และ WEF (World
Economic Forum) ซึ่งได้ใช้เกณฑ์ในการประเมินใช้ 4 Criteria ประกอบด้วย
1. Enabling Environment สิ่งแวดล้อมในการทาธุรกิจ เอื้ออานวยต่อการทาธุรกิจไหม ครอบคลุม
ไปถึงสถาบันต่า งๆ เช่น กฎหมาย ราชการ ระบบต่างๆ ระเบียบในการดาเนินงาน การกากับดูแล เรื่อง
เหล่านี้สนับสนุนให้ภาคธุรกิจสามารถแข่งขันได้ดีไหม ใช้วิธีวัดโดยดูว่า ถ้าจะเปิดธุรกิจใช้เวลากี่วัน ต้องไป
ติดต่อกับกี่หน่วยงาน ต้องเซ็นเอกสารกี่ฉบับ ต้องใช้ใบอนุญาตกี่ฉบับ ซึ่งประเทศไทยต้องทาหลายอย่าง การ
ทาธุรกิจต้องมีใบอนุญาตค่อนข้างมาก ต้องติดต่อหลายหน่วยงาน
2. Human Capital ทักษะความสามารถของคน คนเก่งอย่างเดียวไม่พอ ต้องมีการสนับสนุนให้คน
สามารถทางานได้ดีด้วย นั่นก็คือ โครงสร้างทางด้านสาธารณสุข สวัสดิภาพทางสังคม เช่น ประกันสังคม
3. Markets ความหลากหลายของสินค้า มีสินค้าให้เลือกกี่ยี่ห้อ นอกจากนี้ยังครอบคลุมไปถึงตลาด
การเงิน เพราะเงินเป็นสิ่งสาคัญที่ใช้ใ นการลงทุน วัดว่าถ้าไม่มีเงินทุน จะสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มาก
น้อยเพียงใด
4. Innovation Ecosystem การมีสภาวะที่เอื้ออานวยต่อการสร้างนวัตกรรม มีการสนับสนุนโดย
ภาครัฐเพื่อให้เงินทุนกับการทาวิจัยเพื่อใช้ในการสร้างนวัตกรรม นวัตกรรมถูกแปลงออกมาในเชิงพาณิชย์ได้
มากน้อยเพียงใด
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ผลการจัดอันดับประเทศไทย สถาบัน IMD ที่ประกาศ World Competitiveness 2019 ในช่วง
กลางปี ได้ให้ประเทศไทยขึ้นมาอยู่ในอันดับที่ 25 จากทั้งหมด 63 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ จากอันดับที่ 30
ในปี พ.ศ. 2561 ซึ่งนับว่าเป็นอันดับที่ดีที่สุดในรอบสิบปี โดย 3 ปัจจัยหลักที่ดีขึ้นคือ ปัจจัยหลักด้าน
สมรรถนะทางเศรษฐกิจอยู่ในอันดับที่ 8 (ดีขึ้น 2 อันดับ) ปัจจัยหลักด้านประสิทธิภาพของภาครัฐอยู่ใน
อันดับที่ 20 (ดีขึ้น 2 อันดับ) และปัจจัยหลักด้านโครงสร้างพื้นฐานอยู่ในอันดับที่ 45 (ดีขึ้น 3 อันดับ) และ
ในช่วงปลายปี ทางฝั่ง WEF ก็ประกาศ Global Competitiveness Index 4.0 โดยประเทศไทยมีคะแนน
ดัชนีความสามารถทางการแข่งขันที่ดีขึ้นจาก 67.5 คะแนนเป็น 68.1 คะแนน อย่างไรก็ตาม อันดับกลับ
ลดลงอยู่ในอันดับที่ 40 ของโลก จากทั้งหมด 141 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ จากปี พ.ศ. 2561 ที่อยู่ในอันดับ
38 ดังแสดงในตาราง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเปรียบเทียบ 141 ประเทศ
อันดับที่
ประเทศ
ปี 2561
ปี 2562
เพิ่มขึ้น/ ลดลง
1
สิงคโปร์
83.5
84.8
เพิ่มขึ้น
2
สหรัฐอเมริกา
85.6
83.7
ลดลง
3
ฮ่องกง
82.3
83.1
เพิ่มขึ้น
4
เนเธอร์แลนด์
82.4
82.4
ลดลง
5
สวิตเซอร์แลนด์
82.6
82.3
เพิ่มขึ้น
6
ญี่ปุ่น
82.5
82.3
ลดลง
7
เยอรมัน
82.8
81.8
ลดลง
8
สวีเดน
81.7
81.2
เพิ่มขึ้น
9
อังกฤษ
82.0
81.2
ลดลง
10
เดนมาร์ก
80.6
81.2
คงที่
40
ไทย
67.5
68.1
ลดลง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศอาเซียน+3
อันดับที่
ประเทศ
ปี 2018
ปี 2019
เพิ่มขึ้น/ ลดลง
1
สิงคโปร์
83.5
84.8
เพิ่มขึ้น
2
ญี่ปุ่น
82.5
82.3
ลดลง
3
เกาหลีใต้
78.8
79.6
เพิ่มขึ้น
4
มาเลเซีย
74.4
74.6
ลดลง
5
จึน
72.6
73.9
คงที่
6
ไทย
67.5
68.1
ลดลง
7
อินโดนีเซีย
64.9
64.6
ลดลง
8
บรูไน
61.4
62.8
เพิ่มขึ้น
9
ฟิลิปปินส์
62.1
61.9
ลดลง
10
เวียดนาม
58.1
61.5
เพิ่มขึ้น
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จากตารางพบว่า ด้านที่ ทาให้ประเทศไทยได้คะแนนสูงประกอบด้วย
- Macro-economic Stability เสถียรภาพด้านเศรษฐกิจ ซึ่งอยู่ภายใต้หัวข้อ Enabling Environment
ซึ่งวัดจากสินค้านาเข้า สินค้าส่งออก การเกิดดุลทางการค้า อัตราเงินเฟ้อ ความเข้มเเข็งของธนาคาร
- Health สวัส ดิการด้านสุข ภาพของเราดีก ว่า หลายๆ ประเทศ Outcome ของโครงการด้า น
สุขภาพต่าง ๆ ค่อนข้างดี เข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึง
- Financial System มีระบบการเงินที่ดีมาก ธนาคารปล่อยกู้ให้กับเอกชนอย่างทั่ว ถึง โอกาสที่
ธุรกิจต่างๆ จะเข้าถึงแหล่งเงินทุนมีสูง และตลาดทุนของไทยค่อนข้างดี มี Financial Asset ที่หลากหลาย
รวมถึงมีผู้กากับ ดูแลที่เข้มเเข็ง ไม่ว่าจะเป็น ธปท. หรือ กลต. ก็ตาม แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ในข้อนี้ก็มีจุดที่ไทยมี
คะแนนน้อย คือ การสนับสนุน Startup ไทยยังทาได้ไม่ดี แต่ไม่ได้แย่ เรามี Venture Capital มากขึ้น
แต่ยังเข้าถึง Startup ได้ไม่เพียงพอ ถ้าเทียบกับ International Benchmark
และในด้านที่ควรต้องปรับปรุงและเป็นประเด็นท้าทาย ประกอบด้วย
- Institutions สถาบันหรือองค์กรต่างๆ สามารถสนับสนุนธุรกิจในประเทศให้ดาเนินไปได้ดีแค่ไหน
เช่น ระบบกฎหมาย ที ่ม ีข ้อ ห้า มต่า งๆ การแก้ข ้อ พิพ าท หรือ ระบบการเงิน ถ้า หากธุร กิจ ไม่ป ระสบ
ความสาเร็จ จะต้องเจรจา ฟ้องร้อง พิทักษ์ทรัพย์ ฟ้องล้มละลาย อย่างไร หรือขั้นตอนในการติดต่อราชการ
ความซับซ้อนในการติดต่อ และประเด็นสาคัญในข้อนี้ คือ คอร์รัปชัน
- Skills ทักษะความรู้ของเด็กจบใหม่ว่ามีทักษะสอดรับกับการทางานในระดับใด โลกธุรกิจที่มีการ
เปลี่ยนแปลงในขณะนี้ มีการพัฒนาทักษะไปในทิศทางใด รวมไปถึงการ Train พนักงานบริษัทเอกชน การให้
ความสาคัญกับ Lifelong Learning มีการ upskill reskill อยู่เสมอ
- Product Market ตลาดที่มีสินค้าที่หลากหลาย และมาจากหลายบริษัท หลายอย่างให้เลือก และ
หลายผู้ขาย ไม่มีการแข่งขันตลาดที่ดีพอ มีลักษณะตลาดผูกขาด
- Innovation Capability หรือความสามารถในการพัฒนานวัตกรรม
- Labor Market ตลาดแรงงาน ซึ่งพูดเรื่องของนโยบายแรงงาน การคุ้มครองแรงงาน สหภาพ
แรงงาน ค่าแรงขั้นต่า สิทธิประโยชน์ ซึ่งไทยอาจยังมีปัญหาอยู่ แต่สิทธิในบางเรื่องก็ดี เช่น การลาคลอด ซึ่ง
ในบางประเทศ ไม่สามารถลาคลอดได้
- Infrastructure โครงสร้า งพื ้น ฐาน เช่น ถนน รถยนต์ รถประจ าทาง รถไฟ ซึ ่ง ถ้า วัด ใน
ระดับประเทศ ไทยยังต้องปรับปรุงอยู่
- ICT Adoption ไม่ได้วัดจากปริมาณผู้ใช้สมาร์ตโฟน แต่พูดถึงความรู้ด้านดิจิทัล ความตระหนัก
รับรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity) ไม่ได้ดูเพียงว่า 'ใช้' อย่างเดียว แต่ดูว่า 'ใช้เป็น รู้ถึง
ประโยชน์และโทษ' นอกจากนี้ยังรวมถึงการรับเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการทางาน หลายๆ งานในประเทศ
ไทยยังเป็นแบบต้องทาด้วยมือหรือ Manual อยู่ รวมทั้งยังใช้กระดาษกันอยู่ ถึงแม้จะชูนโยบายไร้กระดาษ
(Paperless) แต่ยังมีการเซ็นเอกสาร สแกนเอกสารเก็บเข้าระบบอยู่ โดย WEF ชี้ว่า ประเทศไทยยังมีพื้นที่ที่
จะต้องเร่งพัฒนาอยู่มากในเรื่องของ Technology Adoption
(ที่มา: สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, innovative wisdom World Economic Forum IMD)
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ส่วนที่ 2
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลสภาพทั่วไปของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย 5 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์
และตาก โดยมีความเป็นมาของกลุ่มจังหวัด ดังนี้
1. ความเป็นมาของกลุ่มจังหวัด
การบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดเป็นรูปแบบใหม่ของการบริหารงานแบบบูรณาการให้มี
ความเหมาะสมมากขึ้นในรูปของการรวมกลุ่มจังหวัดที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงในด้ านต่างๆ เข้าด้วยกัน ซึ่งจะ
ช่วยให้การวางกรอบทิศทางการพัฒนาและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีระบบและร่วมกันแก้ไข
ปัญหาระหว่างจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2551 เห็นชอบการ
ปรับปรุงกลุ่มจังหวัดเป็น 18 กลุ่มจังหวัด และกาหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ได้กาหนดให้จังหวัดพิษณุโลกเป็นศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัด
โดยการจัดตั้งสานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดในจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัด เพื่อเป็นเจ้าภาพ
ในการประสานงานเพื่อเชื่อมโยงและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล โดยทาหน้าที่
เป็นสานักงานเลขานุการของคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
2. ลักษณะทางกายภาพ
(1) ลักษณะภูมิประเทศ
ภูมิประเทศของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 โดยทั่วไปประมาณ 2 ใน 3 ของพื้นที่
กลุ่มจังหวัดเป็นที่ราบลุ่มแม่น้าและที่ราบลูกฟูก (rolling plains) ได้แก่ พื้นที่ในบริเวณตอนกลางของจังหวัด
พิษณุโลก อุตรดิตถ์ สุโขทัย และตาก ซึ่งเกิดจากการกระทาของแม่น้าสายสาคัญๆ คือ แม่น้าน่าน แม่น้ายม แม่
น้าปิง และลาน้าสาขา นอกจากนี้การกระทาของแม่น้ายังทาให้เกิดเป็นที่ราบขั้นบันได (terraces) และที่ราบน้า
ท่วมถึง (flood plain) ของแม่น้ายม และแม่น้าน่าน อีกด้วย
ทางด้านทิศตะวันตกของกลุ่มจังหวัดในเขตพื้นที่อาเภอแม่สอด อาเภอแม่ระมาด อาเภอ
ท่าสองยาง อาเภอพบพระ และอาเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ภูมิประเทศมีลักษณะเป็นทิวเขาปกคลุมด้วยป่าไม้ มี
เทือกเขาสูงสลับซับซ้อนกันไปมา มีพื้นที่ราบสาหรับทาการเกษตรกรรมบ้างเล็กน้อย โดยมีเทือกเขาถนนธงชัย
ซึ่งทอดตัวยาวจากภาคเหนือลงมาเป็นแนวเขตแดนกั้นระหว่างประเทศไทยกับสหภาพพม่า
ทางด้านทิศตะวันออกของกลุ่มจังหวั ด บริเวณตอนบนมีลักษณะพื้นที่เป็นภูเขาและที่สูง
โดยมีเทือกเขาหลวงพระบางทอดตัวยาวลงมากั้นเขตแดนระหว่างประเทศไทย – ลาว ช่วงตั้งแต่อาเภอน้าปาด
อาเภอฟากท่า อาเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ มาถึงอาเภอนครไทย อาเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
และทอดยาวต่อเนื่องไปจนถึงอาเภอหล่มสัก อาเภอน้าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ กลายเป็นทิวเขาเพชรบูรณ์ ซึ่ง
ทอดตัวยาวไปจนจรดแนวเขตของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีสภาพเป็ นที่ราบเชิงเขาสลับลูกเนินเตี้ย ๆ ไปจน
จรดที่ราบลุ่มแม่น้าและมีที่ราบแคบๆ ในบริเวณเขตอาเภอหล่มสัก และอาเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่ งที่ราบ
นี้มีแม่น้าป่าสักไหลผ่านลงไปทางใต้และไหลไปสู่ภาคกลางต่อไป
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(2) ที่ตั้ง ขนาดพื้นที่ และอาณาเขต
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย 5 จังหวัด คือ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัด
เพชรบูรณ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดตาก มีเนื้อที่ประมาณ 54,325.604 ตารางกิโลเมตร
หรือประมาณ 33,935,737 ไร่ ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัด
และประเทศใกล้เคียง ดังนี้
แสดงอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดและประเทศใกล้เคียง
จังหวัด

พิษณุโลก

เพชรบูรณ์

อุตรดิตถ์

สุโขทัย

ตาก

พื้นที่จังหวัด
( ตร.กม. )
10,815.85

อาณาเขต
เหนือ
จังหวัดอุตรดิตถ์

ใต้

ตะวันออก

ตะวันตก

จังหวัดพิจิตร

จังหวัดเพชรบูรณ์,
จังหวัดเลย และ
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

จังหวัดสุโขทัย

จังหวัดลพบุรี

จังหวัดขอนแก่นและ
จังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดพิษณุโลก,
จังหวัดนครสวรรค์
และจังหวัดพิจติ ร
จังหวัดสุโขทัย

12,668.41

จังหวัดเลย

7,838.59

จังหวัดแพร่และ
จังหวัดน่าน

จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลกและ
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

6,596.09

จังหวัดแพร่และ
จังหวัดอุตรดิตถ์

จังหวัดกาแพงเพชร
และจังหวัด
พิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลกและ
จังหวัดอุตรดิตถ์

จังหวัดตากและ
จังหวัดลาปาง

16,406.65

จังหวัด
แม่ฮ่องสอน,
จังหวัดเชียงใหม่,
จังหวัดลาพูน
และจังหวัด
ลาปาง

จังหวัดอุทัยธานี
และจังหวัด
กาญจนบุรี

จังหวัดสุโขทัย,
จังหวัดกาแพงเพชร,
จังหวัดนครสวรรค์และ
จังหวัดอุทัยธานี

ประเทศ
สาธารณรัฐแห่ง
สภาพเมียนมาร์

39

ทิศเหนือ

ติดต่อกับ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลาพูน จังหวัดลาปาง
จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน
ทิศใต้
ติดต่อกับ จังหวัดกาแพงเพชร จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัด
กาญจนบุรี จังหวัดพิจิตร และจังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชัยภูมิ และสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดกาญจนบุรี และประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

แผนที่แสดงอาณาเขตของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
(3) สภาพภูมิอากาศ
สภาพภูมิอากาศของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ฤดู
ประกอบด้วย
ฤดูร้อน เริ่มต้นประมาณปลายเดือนมีนาคม - เดือนเมษายน อากาศจะร้อนและแห้งแล้ง
พอสมควร อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ 41 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยต่าสุดอยู่ที่ประมาณ 13 องศาเซลเซียส
ฤดูฝ น เริ่มต้นประมาณกลางเดือนพฤษภาคม - เดือนตุล าคม ในช่ว งปี พ.ศ. 2551 2553 ปริมาณน้าฝนเฉลี่ยเท่ากับ 1,338 มิลลิเมตรต่อปี จานวนวันที่ฝนตก 118 วัน และปริมาณฝนสูงสุด 87
มิลลิเมตร
ฤดูหนาว เริ่มต้นประมาณเดือนพฤศจิกายน - กลางเดือนมีนาคม โดยในเขตพื้นที่บริเวณ
ภูเขาและที่สูง สภาพอากาศจะคล้ายคลึงกับในเขตภาคเหนือตอนบนซึ่งมีอากาศหนาวเย็น ในช่วงเดือนธันวาคม
- เดือนมกราคม ในเขตภูเขาสูงหรือยอดดอยสภาพอากาศจะหนาวเย็นมาก จนเกิดเป็นปรากฏการณ์น้าค้ าง
แข็งหรือที่เรียกว่า “แม่คะนิ้ง” เกิดขึ้น และทาให้มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนเข้ามาสัมผัสกับอากาศที่หนาวเย็นนี้
เป็นจานวนมากทุกๆ ปี
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แสดงสถิติค่าเฉลี่ยอุณหภูมิของพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 พ.ศ. 2561
อุณหภูมิเฉลี่ยปี พ.ศ. 2561 (องศาเซลเซียส)
สถานีอุตุนิยมวิทยา
อุณหภูมิเฉลี่ยต่าสุด
อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด
พิษณุโลก
16.6
39.3
เพชรบูรณ์
14.8
40.6
อุตรดิตถ์
16.5
40.0
สุโขทัย
15.7
40.5
ตาก
13.9
41.0
ที่มา: กรมอุตุนยิ มวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

แสดงสถิติค่าเฉลี่ยปริมาณน้าฝนของพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 พ.ศ. 2561
ปริมาณน้าฝน ปริมาณน้าฝน ปริมาณน้าฝน
สถานี
เฉลี่ยปี
เฉลี่ยปี
เฉลี่ยปี
อุตุนิยมวิทยา
พ.ศ.2556
พ.ศ.2557
พ.ศ.2558
พิษณุโลก
1,470.8
1,327.1
891.3
เพชรบูรณ์
1,318.4
1,139.1
827.7
อุตรดิตถ์
1,345.6
1,224.9
825.6
สุโขทัย
1,507.2
1,212.5
869.4
ตาก
1,142.5
926.7
778.6
ที่มา: กรมอุตุนยิ มวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ปริมาณน้าฝนเฉลี่ย ปีพ.ศ.2561 (มิลลิเมตร)
ปริมาณ
จานวน
ปริมาณวันที่
น้าฝนเฉลี่ย วันฝนตก น้าฝนสูงสุด
พ.ศ.2561
(วัน)
(มิลลิเมตร)
1,140.2
121
125.3
998.2
119
52.8
1,329.9
116
120.6
880.1
89
66.8
926.7
110
63.4

(4) การใช้ที่ดินในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีพื้นที่รวมกันใน ปี พ.ศ. 2560 เท่ากับ 54,325.604 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 33,953,502 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 32.02 ของพื้นที่ภาคเหนือ และร้อยละ 10.58 ของ
พื้นที่ประเทศไทยทั้งหมด
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แสดงเนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 พ.ศ. 2561

เนื้อที่ทางการ
เกษตร

ที่นา

พืชไร่

ไม้ผล
ไม้ยืนต้น

สวนผัก
ไม้ดอก

การเกษตร
ด้านอื่นๆ

เนื้อที่นอก
การเกษตร
(ไร่)

2,419,704

3,058,803

1,779,303

726,789

346,178

14,757

191,776

1,281,402

7,917,760

2,436,038

3,282,023

1,262,752

1,646,862

141,733

44,720

185,956

2,199,699

อุตรดิตถ์

4,899,120

2,759,388

1,249,462

681,227

315,698

153,550

12,654

86,333

890,270

สุโขทัย

4,122,557

1,223,254

1,824,668

1,215,381

394,179

128,081

9,579

77,448

1,074,635

ตาก

10,254,156

7,793,129

1,404,416

315,725

845,494

91,736

18,568

132,893

1,056,611

กลุ่มจังหวัด

33,953,502 16,631,513

10,819,372

5,254,388

3,929,022

861,278

100,278

674,406

6,502,617

เนื้อที่ทั้งหมด
(ไร่)

เนื้อที่ป่าไม้
(ไร่)

พิษณุโลก

6,759,909

เพชรบูรณ์

จังหวัด

เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร (ไร่)

ที่มา: สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โดยจังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุดในกลุ่มจังหวัด คือ จังหวัดตาก รองลงมาคือ จังหวัดเพชรบูรณ์
พิษณุโลก อุตรดิตถ์ และสุโขทัย ตามลาดับ
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างกลุ่ม 1 มีเนื้อที่ป่าไม้ จานวน 16,631,513 ไร่ และเนื้อที่ใช้
ประโยชน์ทางการเกษตร จานวน 10,819,372 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 31.86 ของเนื้อที่ในกลุ่มจังหวัด โดยจาแนก
เป็นเนื้อที่นาข้าว จานวน 5,254,388 ไร่ เนื้อที่พืชไร่ จานวน 3,929,022 ไร่ เนื้อที่ไม้ผลและไม้ยืนต้น จานวน
861,278 ไร่ เนื้อที่สวนผักและไม้ดอก จานวน 100,278 ไร่ และเนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรด้ านอื่นๆ
จานวน 674,406 ไร่
เนื้อที่ใช้ประโยชนนอกการเกษตร ซึ่งหมายถึง เนื้อที่ในเขตชุมชน ที่อยู่อาศัย สิ่งปลูกสร้าง
ที่ตั้งโรงงานในอุตสาหกรรม สถานที่ราชการ เส้นทางคมนาคม พื้นที่สาธารณประโยชน์ และที่อื่นๆ ที่ไม่ได้ใช้
ประโยชน์ทางการเกษตร จานวน 6,502,617 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 19.15 ของเนื้อที่ในกลุ่มจังหวัด
3. การปกครอง
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 47 อาเภอ 424 ตาบล และ 4,492
หมู่บ้าน มีหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่หน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น แยกเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด
5 แห่ง เทศบาลตาบล 106 แห่ง องค์การบริหารส่วนตาบล 349 แห่ง ตามลาดับ
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จังหวัด
พิษณุโลก
เพชรบูรณ์
อุตรดิตถ์
สุโขทัย
ตาก
รวม

แสดงจานวนเขตการปกครองในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ปี พ.ศ. 2558
เทศบาล เทศบาล
อาเภอ ตาบล
หมู่บ้าน อบจ.
อบต.
เมือง
ตาบล
9
93
1,048
1
1
24
76
11
117
1,430
1
3
22
102
9
67
613
1
1
25
53
9
84
843
1
3
18
69
9
63
558
1
1
17
49
47
424
4,492
5
9
106
349

รวม
1,253
1,686
769
1,027
699
5,434

จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก แบ่ ง การปกครองออกเป็ น 9 อ าเภอ ดั ง นี้ อ าเภอเมื อ งพิ ษ ณุ โ ลก, อ าเภอ
ชาติตระการ, อาเภอนครไทย, อาเภอเนินมะปราง, อาเภอบางกระทุ่ม, อาเภอบางระกา, อาเภอพรหมพิราม,
อาเภอวังทอง และอาเภอวัดโบสถ์ แยกเป็น 93 ตาบล 1,032 หมู่บ้าน
จั ง หวั ด เพชรบูร ณ์ แบ่ งการปกครองออกเป็น 11 อ าเภอ ดัง นี้ อาเภอเมื องเพชรบู รณ์ , อ าเภอ
หล่มสัก, อาเภอหล่มเก่า, อาเภอชนแดน, อาเภอหนองไผ่, อาเภอบึงสามพัน, อาเภอวิเชียรบุรี, อาเภอศรีเทพ
อาเภอน้าหนาว, อาเภอเขาค้อ และอาเภอวังโป่ง แยกเป็น 117 ตาบล 1,261 หมู่บ้าน
จังหวัดอุตรดิตถ์ แบ่งการปกครองออกเป็น 9 อาเภอ ดังนี้ อาเภอเมืองอุตรดิตถ์, อาเภอตรอน, อาเภอ
ท่าปลาอาเภอน้าปาด, อาเภอฟากท่า, อาเภอบ้านโคก, อาเภอพิชัย , อาเภอลับแล และอาเภอทองแสนขัน
แยกเป็น 67 ตาบล 562 หมู่บ้าน
จังหวัดสุโขทัย แบ่งการปกครองออกเป็น 9 อาเภอ ดังนี้ อาเภอเมืองสุโขทัย, อาเภอบ้านด่านลานหอย,
อาเภอคีรีมาศ, อาเภอกงไกรลาศ, อาเภอศรีสัชนาลัย, อาเภอศรีสาโรง, อาเภอสวรรคโลก, อาเภอศรีนคร และ
อาเภอทุ่งเสลี่ยม แยกเป็น 86 ตาบล 843 หมู่บ้าน
จังหวัดตาก แบ่งการปกครองออกเป็น 9 อาเภอ ดังนี้ อาเภอเมืองตาก, อาเภอบ้านตาก, อาเภอ
สามเงา, อาเภอแม่ระมาด, อาเภอท่าสองยาง, อาเภอแม่สอด, อาเภอพบพระ, อาเภออุ้มผาง และอาเภอวังเจ้า
แยกเป็น 63 ตาบล 562 หมู่บ้าน
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4. จานวนประชากร
(1) จานวนประชากร ครัวเรือน และความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่
จากข้อมูลกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พบว่า ในปี พ.ศ.2560 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1 มีประชากรจานวนทั้งสิ้น 3,561,377คน โดยแบ่งเป็นเพศชาย 1,758,877 คน คิดเป็นร้อยละ 49.38
เพศหญิง 1,802,500 คน คิดเป็นร้อยละ 50.61 จังหวัดที่มีประชากรมากที่สุดในกลุ่มจังหวัด คือ จังหวัด
เพชรบูรณ์ มีประชากรรวมจานวน 995,331 คน รองลงมา คือ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดตาก จังหวัดสุโขทัย และ
จังหวัดที่มีประชาน้อยที่สุด คือ จังหวัดอุตรดิตถ์ มีจานวนประชากร 457,092 คน
แสดงจานวนประชากร ครัวเรือน และความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
ปี พ.ศ. 2560
จังหวัด

จานวนประชากรในกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง 1 พ.ศ. 2560 ( คน )
รวม
865,368
995,331
457,092
599,319
644,267

พิษณุโลก
เพชรบูรณ์
อุตรดิตถ์
สุโขทัย
ตาก
กลุม่
3,561,377
จังหวัด
ประเทศ 66,188,503

พื้นที่
(ตร.กม.)

ความหนาแน่น
ประชากร
(คน/ตร.กม.)

จานวน
ครัวเรือน

ชาย
423,986
492,647
224,150
291,620
326,474

หญิง
441,382
502,684
232,942
307,699
317,793

10,816
12,668
7,839
6,596
16,407

80.01
78.57
58.31
90.86
39.27

337,644
348,520
167,559
213,584
212,935

1,758,877

1,802,500

54,326

347

1,280,242

32,464,906

33,723,597

513,140

128.99

25,723,807

ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีจานวนครัวเรือนทั้งสิ้น 1,280,242 ครัวเรือน คิดเป็น
ร้อยละ 4.97 ของจานวนครัวเรือนทั้งประเทศ มีอัตราความหนาแน่นประชากรเฉลี่ยทั้งกลุ่มจังหวัด เท่ากับ
69.40 คนต่อตารางกิโลเมตร ซึ่งยังน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศที่มีความหนาแน่นของประชากรเท่ากับ 128.99
คนต่อตารางกิโลเมตร โดยจังหวัดสุโขทัยเป็นพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นมากที่สุด เท่ากับ 90.86 คนต่อตาราง
กิโลเมตร รองลงมา คือ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบู รณ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดตาก มีความหนาแน่น
ประชากรน้อยที่สุด คือ 39.27
(2) สถานภาพแรงงาน จานวนผู้มีงานทา และจานวนว่างงาน
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย 5 จังหวัด คือ จังหวัดพิษณุโลก เพชรบูรณ์
อุตรดิตถ์ สุโขทัย และตาก ในปี พ.ศ. 2561 มีจานวนประชากรวัยแรงงานที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป จานวนทั้งหมด
1,431,431 คน เป็นผู้อยู่นอกกาลังแรงงาน 610,035 คน คิดเป็นร้อยละ 42.62 เป็นผู้อยู่ในกาลังแรงงาน
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821,394 คน คิดเป็นร้อยละ 57.38 โดยแบ่งเป็นผู้มีงานทา จานวน 808,995 คน ผู้ว่างงาน จานวน 9,618 คน
และผูท้ ี่รอฤดูกาล 2,781 คน
แสดงสถานภาพแรงงาน จานวนผู้มีงานทา และจานวนผู้ว่างงาน ปี พ.ศ. 2561
จังหวัด

ประชากรอายุ
15 ปีขนึ้ ไป
386,851
382,464
271,866
190,262
199,988

ผู้อยู่ในกาลัง
แรงงาน
233,235
216,493
161,646
97,723
112,297

กาลังแรงงาน
ปัจจุบนั
233,206
214,902
161,337
97,419
111,749

ผู้มีงานทา

ผู้ว่างงาน

พิษณุโลก
229,863
3,343
เพชรบูรณ์
213,423
1,479
สุโขทัย
158,403
2,934
อุตรดิตถ์
96,073
1,346
ตาก
111,233
516
รวมกลุ่ม
1,431,431
821,394
818,613
808,995
9,618
จังหวัด
ประเทศ
56,279,010 38,433,589 38,268,835 37,864,550 404,285
ที่มา: การสารวจภาวะการทางานของประชากร สานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทลั

กาลังแรงงาน
ที่รอฤดูกาล
29
1,591
309
304
548

ผู้อยู่นอกกาลัง
แรงงาน
153,616
165,970
110,220
92,538
87,691

2,781

610,035

164,754

17,845,421

5. สังคมวัฒนธรรมและประเพณี
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดตาก เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีสังคม วัฒนธรรมและประเพณีที่มีความหลากหลาย และโดด
เด่นเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ดังนี้
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลกเป็นจังหวัดใหญ่ ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง และเป็นเมืองที่มีความสาคัญทาง
ประวัติศาสตร์ เพราะเจริญรุ่งเรืองมายาวนานตั้งแต่ก่อนสมัยสุโขทัย อีกทั้งยังเคยเป็นเมืองหลวงแทนกรุงศรี
อยุธยาถึง 25 ปี ด้วย ในอดีตพิษณุโลกได้รับการเรียกขานว่าเมืองสองแควเพราะเป็นเมืองที่มีแม่น้าสองสายไหล
ผ่านคือแม่น้าน่านและแม่น้าแควน้อย ปัจจุบันพิษณุโลกเป็นเมืองที่มีความเจริญในหลายด้านและเป็นที่ตั้งของ
สถานที่สาคัญหลายแห่ง เช่น มหาวิทยาลัยนเรศวร สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม และท่าอากาศยาน อีกทั้งยังเป็น
เมืองที่มี รถไฟตัดผ่านและขบวนรถไฟสายเหนือแทบทุกขบวนล้วนวิ่งผ่านพิษณุโลกทั้งสิ้น จึงทาให้ พิษณุโลก
กลายเป็นจังหวัดศูนย์กลางทั้งในด้านการบิน การขนส่งทางบก รวมทั้งการค้าที่สาคัญของเขตภาคเหนือตอนล่าง
นอกจากนี้พิษณุโลกยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สาคัญที่นับวันจะยิ่งเป็นที่นิยมมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มี
แหล่งท่องเที่ยวสาคัญและมีชื่อเสียงหลายแห่งในหลากหลายรูปแบบทั้งในด้านของประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม
ประเพณีวิถีชีวิต และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีทาเลที่ตั้งอยู่ใกล้กับจังหวัดท่องเที่ยวที่สาคัญอีกหลาย
จังหวัด คือ สุโขทัย เลย และเพชรบูรณ์ ทั้งยังเป็นจังหวัดที่มีการจัดการด้านการท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพ แหล่ง
ท่องเที่ยวต่างๆ มีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีและมีสิ่งอานวยความสะดวกในด้านการ
ท่องเที่ ย วครบครั น ทั้งที่พัก อาหาร ไปจนถึงกิ จกรรมท่องเที่ยวต่า งๆ ท าให้ นัก ท่องเที่ ยวที่ม าเยือนจังหวั ด
พิษณุโลกมาประทับใจและกลับมาเยือนอีกในครั้งต่อๆ ไป
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พิษณุโลกเป็นจังหวัดที่ผู้คนยังคงรักษาขนบธรรมเนียมและประเพณีดั้งเดิมไว้ได้อย่างเข้มแข็งตลอด
ทั้งปีจึงมีการจัดงานเทศกาลเฉลิมฉลองและงานประเพณีที่สาคัญ เช่น งานสมโภชพระพุทธชินราช งานวั ดน้าตาล
สด งานประเพณีปักธงชัย ประเพณีสรงน้าพระพุทธชินราช ประเพณีการเล่นคอน ประเพณีแข่งเรือยาว เป็นต้น
จังหวัดเพชรบูรณ์
เมืองมะขามหวาน คือ สมญานามของเพชรบูรณ์จังหวัดที่อยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่างเป็นดินแดน
แห่งขุนเขาผืนป่าเขียวขจีทัศนียภาพสวยงามอากาศสดชื่นเย็นสบายตลอดปีโดยเฉพาะบริเวณ เขาค้อ ที่ได้รับ
ฉายาว่าเป็น “สวิตเซอร์แลนด์เมืองไทย” เพชรบูรณ์เดิมมีชื่อว่า “เพชรบุระ” หรือ “พืชปุระ” อันหมายถึง เมือง
แห่งพืชพันธุ์ธัญญาหารสันนิษฐานว่ามีการสร้างมาตั้งแต่ยุคสุโขทัย และยุคที่สอง คือ สมัยสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช ซึ่งเมืองนี้ทาหน้าที่เป็นเสมือนกาแพงชั้นนอกเพื่อป้องกันข้าศึกเข้ามารุกราน ต่อมาในสมัยอยุธยา เมือง
เพชรบูรณ์กลายเป็นเมืองสาคัญในการเคลื่อนทัพผ่าน จนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่ 6 เพชรบูรณ์ก็ถูกยกฐานะขึ้น
เป็นจังหวัด ในยุคสมัยหนึ่งเพชรบูรณ์กลายเป็นสมรภูมิสู้รบระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์กับรัฐบาลไทยโดยเฉพาะใน
บริเวณเขาค้อและภูหินร่องกล้ากลายเป็นพื้นที่สีชมพูยาวนานกว่า 13 ปี ปัจจุบันเขาค้อและภูหินร่องกล้าได้รับ
การพัฒนาจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญของจังหวัดเพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์เป็นจังหวัดที่เต็มไปด้วยสีสันหลากหลายทั้งในด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีและ
แหล่งธรรมชาติ อีกทั้งผู้คนในท้องถิ่นยังคงรักษาขนบธรรมเนียมและประเพณีดั้งเดิมไว้ได้อย่างเข้มแข็ง ตลอดทั้ง
ปีมีการจัดงานเทศกาลเฉลิมฉลองในงานประเพณีที่สาคัญ เช่น งานกาชาดมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ งาน
บวงสรวงเจ้าพ่อศรีเทพ ประเพณีอุ้มรักพระดาน้า งานโอบหมอกกอดหนาวดูดาวที่เขาค้อ ไหว้พ่อขุนผาเมือง พิธี
บวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พิธีผูกขวัญหรือสู่ขวัญ และพิธีเฮ็ดเวียก เป็นต้น
จังหวัดอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนล่างเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่สมัยก่อนยุค
ประวัติศาสตร์ โดยสันนิษฐานว่ามีผู้คนอยู่อาศัยตั้งถิ่นฐานในบริเวณนี้มาตั้งแต่ก่อน พ.ศ. 1000 เนื่องจากมีการ
ค้นพบกลองมโหระทึกทาด้วยทองสัมฤทธิ์ ที่ตาบลท่าเสา อาเภอเมือง ซึ่งเป็นโลหะชนิดที่มีใช้กันอยู่ในยุคสัมฤทธิ์
หรือยุคโลหะตอนต้นอันเป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์นั้นเอง อุตรดิตถ์ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งพระแท่นศิลาอาสน์
ตานานอันลึกลับของเมืองลับแล ดินแดนแห่งลางสาดหวานหอม และเป็นบ้านเกิดของพระยาพิชัยดาบหักขุนศึก
คู่บารมีของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก่อนรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
ตัวเมืองอุตรดิตถ์ในปัจจุบันนี้ เป็นเพียงตาบลชื่อบางโพธิ์ท่าอิฐที่ขึ้นอยู่กับเมืองพิชัย แต่เนื่องจากใน
สมั ย นั้ น เมื่อ พ่อ ค้า จะน าสิ น ค้ าจากเมื องหลวงพระบาง น่า น หรื อเมือ งทางเหนือ อื่ นๆ ไปขยายทางใต้ เช่ น
พิษณุโลก นครสวรรค์ อยุธยา กรุงเทพฯ หรือจะนาสินค้าจากทางใต้ขึ้นเหนือก็ต้องแวะพักกันตามท่าน้าจอดเรือ
ของบางโพธิ์ท่าอิฐ ทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าและวัฒนธรรมตลอดจนการโยกย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยของกลุ่มชน
ต่างๆ ตามแนวลาน้าขึ้น บางโพธิ์ท่าอิฐซึ่งอยู่ริมฝั่งขวาของแม่น้าน่า นมีความเจริญขึ้นอย่างรวดเร็ว เมื่อมาถึงใน
สมัย ของรั ช กาลที่ 5 จึ งทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้ าฯ ยกฐานะตาบลบางโพธิ์ท่าอิฐ ขึ้นเป็นเมืองอุตรดิตถ์ซึ่ง มี
ความหมายว่า “ท่าน้าแห่งทิศเหนือ” แต่ยังคงขึ้นกับเมืองพิชัยอยู่ ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 6 เมืองอุตรดิตถ์มีความ
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เจริญมากขึ้นกว่าเมืองพิชัยจึงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นจังหวัดและเมืองพิชัยลงไปเป็นอาเภอหนึ่งขึ้นกับจังหวัด
อุตรดิตถ์จนถึงทุกวันนี้
อุตรดิตถ์เป็นจังหวัดที่ผู้คนในท้องถิ่นยังคงรักษาขนบธรรมเนียมและประเพณีดั้งเดิมอันงดงามไว้ได้
อย่างเข้มแข็งตลอดทั้งปีจึงมีการจัดงานเทศกาลเฉลิมฉลองในงานประเพณีที่สาคัญ เช่น งานพระยาพิชัยดาบหัก
และงานกาชาดประจาจังหวัด งานฉลององค์พระฝางทรงเครื่อง (จาลอง) งานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ งาน
นมัสการพระบรมธาตุทุ่งยั้ง ประเพณีการแข่งขันกีฬาว่าวไทย นมัสการหลวงพ่อโต ประเพณีตักบาตรข้าวหลาม
งานพญาปาดและเทศกาลหอมกระเทียม เลี้ยงปู่ตา กองแล้งกองฝน ไหว้ศาลปู่เจ้าเมือง เเห่น้าเข้าวัด ประเพณี
คล้องช้างคล้องม้า ประเพณีขอฟ้าขอฝน ทอดผ้าสี่ไตร นมัสการพระบาทสีฟัน อัฏฐมีบูชา งานไหว้พระธาตุและ
แห่บั้งไฟ ประเพณีผีตลก งานสลากภัตร งานทานก๋วยสลาก บายสี่สู่ขวัญลางสาด งานฉลองพระธาตุศรี สองเมือง
ประเพณีไหลแพไฟ เป็นต้น
จังหวัดสุโขทัย
สุโขทัยอาณาจักรเก่าแก่ร่วม 700 ปี เป็นราชธานีแห่งแรกของชาติไทยโดยมีพ่อขุนศรีอินทราทิตย์
ขึ้นครองราชย์เป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์พระร่วง สืบสายกษัตริย์ปกครองประชาราชหลายพระองค์ อาณาจักร
สุโขทัยเจริญรุ่งเรืองที่สุ ดในยุคสมัยพ่อขุนรามคาแหงมหาราช ผู้ทรงพระปรีชาสามารถทั้งทางด้านการศึกษา
สงครามการเมื อ งการปกครอง ศาสนา จนขยายอาณาเขตออกไปไกลถึ ง ดิ น แดนโพ้ น ทะเลอย่ า งเมื อ ง
นครศรีธรรมราช ที่สาคัญทรงเป็นผู้ประดิษฐ์อักษรไทย เป็นรากฐานที่พัฒนาจนเป็นภาษาประจาชาติในปัจจุบัน
ไม่ ใ ช่ แ ค่ ภ าษาไทย แต่ ใ นอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ สุ โ ขทั ย และที่ ศ รี สั ช นาลั ย ยั ง คงมี ร่ อ งรอยแห่ ง
อารยธรรมทางสังคม งานศิลปะ และสถาปัตยกรรม ทรงคุณค่าหลงเหลืออยู่อย่างครบถ้วน จนได้รับการยกย่อง
ให้เป็นมรดกโลก โดยองค์การยูเนสโก สร้างความสุขความภาคภูมิใจกับชาวไทยไม่น้อย ดังความหมาย “รุ่งอรุณ
แห่งความสุข” ที่มาจากชื่อเมืองสุโขทัยนั่นเอง
สุโขทัยเป็นจังหวัดที่เต็มไปด้วยสีสันหลากหลายทั้งในด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีและ
แหล่งธรรมชาติอีกทั้งผู้คนในท้องถิ่นยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมอันงดงามไว้ได้อย่างเข้มแข็ง
ตลอดทั้งปีมีการจัดงานเทศกาลเฉลิมฉลองในงานประเพณีที่สาคัญ เช่น งานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ
ประเพณีตักบาตรเทโว ประเพณีบวชช้างหาดเสี้ยว งานวันพ่อขุนรามคาแหงประเพณีสรงน้าโอยทาน สงกรานต์
ศรีสัชนาลัย สลากภัตทุ่งเสลี่ยมพิธีเรียกขวัญ พิธีบวงสรวงไหว้ครูช่าง (พระพิฆเณศวร์) เป็นต้น
จังหวัดตาก
ตากเป็นจังหวัดทางภาคเหนือตอนล่างเดิมชื่อว่า “เมืองระแหง” เป็นเมืองหน้าด่านที่สาคัญมาตั้งแต่
สมัยสุโขทัยจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นจึงได้มีการย้ายตัวเมืองจากฝั่งขวาของแม่น้าปิงมายังฝั่งซ้าย ณ บริเวณ
ตาบลบ้านระแหงในปัจจุบัน โดยประวัติความเป็นมาอันยาวนาน ทาให้ตากเต็มไปด้วยเรื่องราวและสถานที่ที่
น่าสนใจ เช่น ในด้านของสถาปัตยกรรมมีเจดีย์และวัดศิลปะแบบมอญ ซึ่งจากหลักฐานงานศิลป์เหล่านี้ทาให้ได้รู้
ว่าตากเป็น เมืองที่มีชาวมอญอาศัย อยู่ตั้งแต่อดีต นอกจากนี้ยังมีวัดวาอารามศิลปะแบบไทยสมัยสุโขทัยและ
อยุธยา รวมถึงตึกรามบ้านช่องรูปทรงคลาสสิคสไตล์ยุโรป สมัยรัชกาลที่ 5 ในด้านของแหล่งธรรมชาติ ตากยังคง
อุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้ โดยเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีพื้นที่อยู่ในเขตผืนป่าตะวันตกซึ่งเป็นผืนป่าที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย
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อาคเนย์ และเป็นแหล่งรวมความหลากหลายทางธรรมชาติที่สาคัญระดับโลก ครอบคลุมพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์
ป่าและอุทยานแห่งชาติหลายแห่ง จัดเป็นแหล่งต้นน้าที่สาคัญของประเทศ นอกจากนี้ตากยังเป็นจังหวัดที่มี
ผลผลิตทางการเกษตรมากมายทั้งดอกไม้ ผลไม้ และพืชเมืองหนาวหลากหลายชนิด
ตากเป็นจังหวัดที่เต็มไปด้วยสีสันหลากหลายทั้งในด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีและแหล่ง
ธรรมชาติอีกทั้งผู้คนในท้องถิ่นยังคงรักษาขนบธรรมเนียมและประเพณีดั้งเดิมอันงดงามไว้ได้อย่างเข้มแข็งตลอด
ทั้งปีมีการจัดงานเทศกาลเฉลิมฉลองในงานประเพณีที่สาคัญ เช่น งานประเพณีล อยกระทงสายไหลประทีป
1,000 ดวง ประเพณีกรวยสลาก ประเพณีกินก๋วยสลาก ประเพณีขึ้นธาตุเดือนเก้า และประเพณีกินวอ เป็นต้น
6. โครงสร้างพื้นฐานและการเข้าถึงบริการ
(1) ไฟฟ้า
สถิติการใช้ไฟฟ้าในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ปี พ.ศ. 2558 มีจานวนผู้ใช้ไฟฟ้าจานวน
ทั้งสิ้น 1,055,459 ราย พลังงานไฟฟ้าที่จาหน่ายและใช้มีจานวนรวมทั้งสิ้น 3,564,832,512 กิโลวัตต์-ชั่วโมง เพื่อ
ใช้ในบ้านและที่อยู่อาศัย จานวน1,455,664,593 กิโลวัตต์-ชั่วโมง ใช้ในกิจการขนาดเล็ก จานวน 614,120,465
กิโลวัตต์-ชั่วโมง ใช้ในกิจการขนาดกลางจานวน 618,450,409 กิโลวัตต์-ชั่วโมง ใช้ในกิจการขนาดใหญ่ จานวน
524,134,765 กิโลวัตต์-ชั่วโมง และใช้ในกิจการอื่นๆ จานวน 656,098,956 กิโลวัตต์-ชั่วโมง ทั้งนี้กลุ่มจังหวัดฯ มี
การใช้ไฟฟ้าเพื่อบ้านอยู่อาศัย คิดเป็นร้อยละ 41, กิจการขนาดเล็ก ร้อยละ 19, กิจการขนาดกลาง ร้อยละ19
กิจการขนาดใหญ่ ร้อยละ 16 (รวมพลังงานไฟฟ้าที่ใช้เพื่อการผลิตร้ อยละ 54) และอื่นๆ ร้อยละ 5 ของการใช้
พลังงานไฟฟ้าที่จาหน่ายและใช้ทั้งหมด
(2) ประปา
ปี พ.ศ. 2558 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีจานวนผู้ใช้น้าทั้งสิ้น 160,467 ราย น้าประปา
ที่ผลิตใช้เพื่ออุปโภคและบริโภคในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างได้ทั้งจากแหล่งน้าผิวดินและแหล่งน้าใต้ดิน น้า
บาดาล ภาพรวมทุกจังหวัดในกลุ่มฯ มีกาลังการผลิตน้าประปาเท่ากับ 48,852,604 ลูกบาศก์เมตร และมีปริมาณ
น้าจาหน่ายรวมทั้งสิ้น 34,990,038 ลูกบาศก์เมตร
(3) การคมนาคมขนส่ง และโลจิสติกส์
- การคมนาคมขนส่ง มีหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ โครงข่ายถนน โครงข่ายรถไฟ การคมนาคม
ขนส่งทางอากาศ และการคมนาคมทางน้า เป็นต้น
- โลจิสติกส์ โครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงระหว่างประเทศ และการค้าชายแดน
จังหวัดพิษณุโลก เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สาคัญที่ถูกกาหนดให้เป็นศูนย์กลางการบริการโลจิสติกส์และโครงข่ายการ
คมนาคมขนส่งเชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงตามแนวเส้นทางสาย R2 ซึ่งเมียนมาร์-ไทย-สปป.-ลาว-เวียดนาม
และเส้นทางสาย R3E เชื่อมโยง ไทย-สปป.-ลาว-จีนตอนใต้ และเส้นทางสาย R3W เชื่อมโยง ไทย-เมียนมาร์-จีน
ตอนใต้ ซึ่ ง ทั้ ง 2 เส้ น ทาง จะมี จุ ด ตั ด ที่ สี่ แ ยกอิ น โดจี น บริ เ วณจุ ด ตั ด ของทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข 11
(ช่วงพิษณุโลก-อุตรดิตถ์) กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 และถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลกด้านใต้ เชื่อมโยงการ
ขนส่งสินค้าในภูมิภาคอาเซียน โดยผ่านทางด่านการค้าชายแดนสาคัญต่าง ๆ ได้แก่ ด่านแม่สอด ด่านมุกดาหาร
ด่านเชียงของ และด่านเชียงแสน สาหรับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีชายแดน 3 จังหวัด (จังหวัดตาก
อุตรดิตถ์ และพิษณุโลก) ระยะทางรวม 689 กิโลเมตร ติดต่อประเทศเมียนมาร์และ สปป.ลาว ซึ่งเศรษฐกิจกาลัง
48

เติบโต จึงมีศักยกภาพในการทาธุรกิจค้าขายชายแดนโดยเฉพาะอย่างยิ่งด่านแม่สอด (จังหวัดตาก) และด่านภูดู่
(จังหวัดอุตรดิตถ์)
7. ทรัพยากรธรรมชาติและแร่ธาตุ
(1) ทรัพยากรดิน
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีทรัพยากรดินที่มีลักษณะเด่น คือ มีการพัฒนาของดินไม่
มากนั ก และยั ง คงมี ธ าตุ อาหารที่เ ป็ น ประโยชน์ ต่อ พื ช อยู่ ในปริ ม าณค่ อนข้ างสู ง จึง เป็น ดิ นที่ มีศั ก ยภาพทาง
การเกษตรค่อนข้างสูง
ลักษณะดินทั่วไปในกลุ่มจังหวัดฯ เช่น ดินตะกอน เกิดจากอิทธิพลของน้าพัดตะกอนมา
ทับถม ปรากฏอยู่บริเวณสองฝั่งแม่น้าน่าน และแม่น้ายม, ดินร่วนกึ่งดินทราย, ดินมีลูกรังปน, ดินร่วนและดิน
ทรายที่มีการระบายน้าดี, ดินเหนียวและดินร่วนที่มีการระบายน้าดี เนื้อดินบนหยาบและมีเนื้อดินละเอียดหรือ
หยาบปานกลางอยู่ในชั้นดินล่าง ส่วนใหญ่ใช้ปลูกพืชไร่ภายในเขตที่ราบของหุบเขา, ดินที่มีหินปูนและเป็นดิน
ตื้น, ดินที่เกิดตามที่สูงชันเป็นดินตื้นที่มีหินปนอยู่มาก พบกระจายอยู่ทั่วไปตามเขตภูเขาสูง และที่ราบสูง เป็น
ดินที่มีป่าไม้ปกคลุม
(2) ทรัพยากรน้า
- แหล่งน้าผิวดิน ลุ่มน้าที่สาคัญในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1 มี จานวน 6 ลุ่มน้า ได้แก่ ลุ่มน้า
ปิง วัง ยม น่าน ลุ่มน้าป่าสัก และลุ่มน้าสาละวิน ลุ่มน้าเหล่านี้มีสาคัญต่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภค
- แหล่งน้าใต้ดิน แหล่งน้าบาดาลที่ให้น้ามาก ได้แก่ แหล่งน้าบาดาลที่เป็นหินร่วนในภาคเหนือ
ตอนล่าง ครอบคลุมพื้นที่บริเวณที่ราบลุ่มของแม่น้ายมและแม่น้าน่าน จากจังหวัดอุตรดิตถ์ถึงตอนเหนือของจังหวัด
นครสวรรค์ สาหรับหินแข็งในภาคเหนือนั้นครอบคลุมท้องที่ภาคเหนือเป็นส่วนใหญ่ ส่วนทางด้านตะวันออกของ
จังหวัดน่านและจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นหินทราย และหินดินดาน ซึ่งหินเหล่านี้ไม่กักเก็บน้าจึงให้น้าน้อย คุณภาพน้า
บาดาลส่วนใหญ่เป็นน้าจืด แต่มักมีปริมาณสารละลายเหล็กอยู่สูง
- แหล่งน้าชลประทานขนาดใหญ่ที่สาคัญในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
 เขื่อนภูมิพล
สร้างขึ้นเพื่อใช้ สาหรั บกักเก็บน้ าใช้อุปโภคบริ โภค และผลิตกระแสไฟฟ้า อ่างเก็บน้ า
สามารถรองรับน้าได้สูงสุด 13,462 ล้านลูกบาศก์เมตร สร้างปิดกั้นลาน้าปิงที่บริเวณเขาแก้ว อาเภอสามเงา
จังหวัดตาก ผลิตไฟฟ้าได้ 743,800 กิโลวัตต์
 เขื่อนสิริกิติ์
ตั้งอยู่ที่อาเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็ นเขื่อนเอนกประสงค์ เพื่อการเกษตรกรรม
การผลิตพลังงานไฟฟ้า และเพื่อบรรเทาอุทกภัยในที่ราบภาคเหนือตอนล่าง และภาคกลาง สามารถเก็บกักน้าได้
ประมาณ 10,550 ล้านลูกบาศก์เมตร ผลิตไฟฟ้าได้ 50,000 กิโลวัตต์ หรือปีละ 670 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง
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 เขื่อนนเรศวร
สร้างปิดกั้นแม่น้าน่าน ที่บ้านหาดใหญ่ อาเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก สร้าง
เพื่อทดและส่งน้าให้แก่พื้นที่บริเวณฝั่งขวาของแม่น้าน่านในเขต 3 จังหวัด คือ พิษณุโลก พิจิตร และส่วนบนของ
จังหวัดนครสวรรค์ จานวน 572,400 ไร่ และพื้นที่บริเวณฝั่งซ้ายตอนบนของแม่น้าน่านบริเวณทุ่งสานในเขต
จังหวัดพิษณุโลกอีก จานวน 94,700 ไร่ และเพื่อบรรเทาอุทกภัยจากแม่น้ายมบริเวณพื้นที่ในเขตโครงการฯ
นอกจากนี้หากได้ก่อสร้างโครงการพิษณุโลกระยะที่ 2 จะช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกบริเวณฝั่งซ้ายตอนล่างของ
แม่น้าน่านอีก จานวน 753,750 ไร่ ในเขตจังหวัดพิษณุโลก พิจิตร และนครสวรรค์
 เขื่อนแม่ปิงตอนล่าง
เป็นเขื่อนขนาดเล็กชนิดดินถมแกนดินเหนียวปิดทันด้วยหินทิ้ง สร้างปิดกั้นลาน้าปิง
ห่างจากเขื่อนภูมิพลลงมาทางท้ายน้า 5 กิโลเมตร ความยาวเขื่อน 200 เมตร สูง 12 เมตรจากท้องน้า ความกว้าง
สันเขื่อน 10 เมตร อ่างเก็บน้ามีความจุ 4.92 ล้านลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2538
 เขื่อนแควน้อยบารุงแดน
เป็นโครงการพระราชดาริ ตั้งอยู่ที่หมู่ 4 ตาบลคันโช้ง อาเภอวัดโบสถ์ ก่อสร้าง
เสร็จสมบูรณ์เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2552 ประกอบด้วย 3 เขื่อนหลัก ได้แก่ เขื่อนปิดช่องเขาต่า ลักษณะเป็น
เขื่อนดิน, เขื่อนแควน้อย เป็นเขื่อนหินทิ้งดาดหน้าคอนกรีต และเขื่อนสันตะเคียน ลักษณะเป็นเขื่อนหินทิ้งแกน
ดินเหนียว ปริมาณน้ากักเก็บสูงสุด 769 ล้านลูกบาศก์เมตร กั้นปิดกั้นลาน้าแควน้อยที่รับน้าป่า มาจากเขต
อาเภอนครไทย และอาเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ปัจจุบันเขื่อนแควน้อยบารุงแดนอยู่ระหว่างทดลอง
และกักเก็บน้า พร้อมกาลังดาเนินการก่อสร้างระบบชลประทานเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้าท่วม ในเขต
พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก – พิจิตร กว่า 155,000 ไร่
(3) ทรัพยากรแร่ธาตุ
ทรัพยากรแร่ธาตุในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 แบ่งเป็น 3 ชนิด ใหญ่ๆ ได้แก่ แร่โลหะ
แร่อโลหะ และแร่เชื้อเพลิง พบมากในจังหวัดต่างๆ ดังนี้
แร่โลหะ
- เหล็ก พบมากในจังหวัดเพชรบูรณ์ (แหล่งซับไม้แดง เขาเหล็ก อาเภอหนองไผ่)
- ทองแดง พบมากในจังหวัดเพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ (บริเวณน้าตรอน-น้าสุ่ม อาเภอน้าปาด,
อาเภอฟากท่า)
- ทองคา พบมากในจังหวัดเพชรบูรณ์ (อาเภอเมือง, อาเภอหล่มสัก)
- สังกะสี พบมากในจังหวัดตาก (ผาแดง อาเภอแม่สอด) เพชรบูรณ์ (อาเภอเมือง)
- ตะกั่ว พบมากในจังหวัดเพชรบูรณ์
แร่อโลหะ
- ยิปซัม พบมากในจังหวัดอุตรดิตถ์ (อาเภอน้าปาด) ตาก (อาเภอแม่สอด)
- หินอ่อน พบมากในจังหวัดสุโขทัย
- หินแกรนิต พบมากในจังหวัดตาก (อาเภอเมือง, อาเภอบ้านตาก, อาเภอสามเงา)
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- ฟอสเฟต พบมากในจังหวัดเพชรบูรณ์ (เขาชะโงก เขาเทพพนม อาเภอชนแดน)
- แบไรต์ พบมากในจังหวัดเพชรบูรณ์
แร่เชื้อเพลิง
- ลิกไนต์ พบมากในจังหวัดตาก
- น้ามันดิบ พบมากในจังหวัดกาแพงเพชร (แหล่งสิริกิติ์)
- หินน้ามัน พบมากในจังหวัดตาก
8. แหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
(1) สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลกมีแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญที่มีชื่อเสียงมากมายหลายหลายรูปแบบทั้งในด้าน
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ดังนี้
- อาเภอเมืองพิษณุโลก ได้แก่ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร พระราชวังจันทร์ มหา
วิหารสมเด็จองค์ปฐม โรงหล่อพระบูรณะไทย สวนนกไทยศึกษา วัดนางพญา เป็นต้น
- อาเภอวังทอง ได้แก่ สวนสาธารณะบึงราชนก สวนรุกขชาติสกุโณทยาน อุทยานแห่งชาติ
ทุ่งแสลงหลวง วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง พระมหาธาตุเจดีย์ศรีบวรชินรัตน์ เป็นต้น
- อาเภอนครไทย ได้แก่ อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง อุทยานแห่ งชาติภูหิ นร่องกล้ า
อนุสาวรีย์พ่อขุนบางกลางหาว เป็นต้น
- อาเภอวัดโบสถ์ ได้แก่ เขื่อนแควน้อยบารุงแดน อุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแคว เขตห้ามล่า
สัตว์ป่าเขาน้อย-เขาประดู่ เป็นต้น
- อาเภอชาติตระการ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติน้าตกชาติตระการ น้าตกนาจาน อุทยาน
แห่งชาติภูสอยดาว เป็นต้น
- อาเภอเนินมะปราง ได้แก่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้าผาท่าพล ถ้าเดือน ถ้าดาว เป็นต้น
(2) สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดเพชรบูรณ์
จั งหวัดเพชรบู ร ณ์มีแหล่ งท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายรูปแบบทั้งวัดวาอารามโบราณสถาณ
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลายแห่ง ได้แก่ วัดมหาธาตุ วัดพระธาตุผา
ซ่อนแก้ว อนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง พระตาหนักเขาค้อ ทุ่งทานตะวันที่บึงสามพัน ทุ่งปอเทือง ถ้าใหญ่น้าหนาว
(ภูน้าริน) เขาค้อ ภูหินร่องกล้า อุทยานแห่งชาติน้าหนาว อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ภูทับเบิก ไร่กานันจุล
เป็นต้น
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(3) สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดอุตรดิตถ์
จั ง หวั ด อุ ต รดิ ต ถ์ มี แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ น่ า สนใจหลากหลายรู ป แบบทั้ ง แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทาง
ธรรมชาติ วัดวาอารามโบราณสถาน สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และด้านชายแดนไทย-สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้แก่ อุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน น้าตก แหล่งกักเก็บน้าตามธรรมชาติยอดดอย
และถ้า สถานที่ท่องเที่ยวทางชายแดน พิพิธภัณฑ์ วัดโบราณ เมืองโบราณ แหล่งโบราณคดีและสถาปัตยกรรม
สาคัญ เป็นต้น
(4) สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดสุโขทัย
จังหวัดสุโขทัยมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลากหลายรูปแบบทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
วัดวาอารามโบราณสถานสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์อุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน น้าตก พิพิธภัณฑ์
วัดโบราณ เมืองโบราณ เป็นต้น
(5) สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดตาก
จั ง หวั ด ตากมี แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ น่ า สนใจมากมายทั้ ง แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางธรรมชาติ แ หล่ ง
ท่องเที่ยวทางหน้าประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม วัดวาอารามและด่านการค้าชายแดนไทย-สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ ได้แก่ น้าตกทีลอซู เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางอุทยานแห่งชาติขุนพะวอ อุทยานแห่งชาติตาก
สินมหาราช เนินพิศวง ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน อุทยานประวัติศาสตร์เมืองตากเก่า เขื่อนภูมิพล ตลาดริมเมย
อาเภอแม่สอดและสะพานมิตรภาพไทย-พม่า เป็นต้น
9. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง1
(1) การวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจ
(1.1) มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด
จากข้อมูลของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในปี
พ.ศ. 2560 พบว่ามูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (Gross Provincial Product :
GPP) มีมูลค่าเท่ากับ 300,903 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.95 ของทั้งประเทศ จังหวัดที่มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวล
รวมสูงที่สุดในกลุ่มจังหวัด คือ พิษณุโลก มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม 93,046 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.92 ของ
ทั้ง กลุ่ มจั ง หวัด รองลงมา คื อ จั ง หวัด เพชรบู ร ณ์ จั ง หวั ด สุ โ ขทั ย จั ง หวัด ตาก และจั ง หวัด อุ ต รดิ ต ถ์ มี มู ล ค่ า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมน้อยที่สุด คือ 38,106 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.66 ของทั้งกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
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แสดงมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัด ปี พ.ศ. 2560
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัด
จังหวัด
GPP (ล้านบาท)
เฉลี่ยต่อคนต่อปี (บาท)
ทั่วประเทศ
15,451,959
228,398
พิษณุโลก
93,046
104,175
เพชรบูรณ์
76,799
84,058
อุตรดิตถ์
38,106
87,982
สุโขทัย
45,153
73,251
ตาก
47,799
94,902
กลุ่มจังหวัด
300,903
88,874

สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมต่อกลุ่มจังหวัด
30.92
25.52
12.66
15.01
15.89
100

ด้านมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดเฉลี่ยต่อจานวนประชากรโดยเฉลี่ยมีสัดส่วน
เท่ากับ 88,874 บาทต่อคนต่อปี ซึ่งน้อยกว่าค่าเฉลี่ ยทั่ว ประเทศที่มีค่าเฉลี่ย 228,398 บาทต่อคนต่อปี โดย
จังหวัดที่มีค่าเฉลี่ยต่อจานวนประชากรมากที่สุดในกลุ่มจังหวัด คือ จังหวัดพิษณุโลก มีค่าเฉลี่ยผลิตภัณฑ์มวลรวม
เท่ากับ 104,175 บาทต่อคนต่อปี ตามมาด้วยจังหวัดตาก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดสุโขทัย
ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 73,251 บาทต่อคนต่อปี
(1.2) การเกษตรกรรม
ด้านการเกษตรพื้นที่ส่วนใหญ่ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง1 เป็นที่ราบเหมาะ
แก่การเพาะปลูกและมีแม่น้าสายสาคัญไหล่ผ่านหลายสาย รวมถึงมีระบบชลประทานทาให้เป็นแหล่งผลิตข้าว
และพืชไร่ที่สาคัญของประเทศ พืชเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ได้แก่
- ข้าวนาปี
พื้นที่ปลูกข้าวนาปีทั้งประเทศ ปี พ.ศ.2560 มีจานวน 58,645,474ไร่ ผลผลิตรวม
25,236,345 ตัน โดยพื้นที่ปลูกข้าวนาปีในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีจานวน 4,096,780 ไร่ ถ้าจาแนก
ตามรายจังหวัดในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1 อันดับหนึ่ง ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก คิดเป็นร้อยละ 31 รองลงมา คือ
จังหวัดเพชรบูรณ์ คิดเป็นร้อยละ 26 จังหวัดสุโขทัย คิดเป็นร้อยละ 24 จังหวัดอุตรดิตถ์ คิดเป็นร้อยละ13 และ
จังหวัดตาก คิดเป็นร้อยละ 6 ของพื้นที่ปลูกข้าวนาปีกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ตามลาดับ
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สัดส่วนพื้นที่ปลูกข้าวนาปี ปี พ.ศ.2560
อุตรดิตถ์
12%

ตาก
5%
พิษณุโลก
35%

สุโขทัย
20%

เพชรบูรณ์
28%

แสดงพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปีจาแนกรายจังหวัด ปี พ.ศ. 2560
พื้นที่ปลูกและผลผลิตข้าวนาปีกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ปี พ.ศ. 2557-2560
พื้นที่ปลูก (ไร่)
ผลผลิตรวม (ตัน)
2557
2558
2559/60
2557
2558
2559/60
ตาก
261,823
177,470
219,940
112,110
76,703
90,979
สุโขทัย
1,036,758
758,610
960,884
577,418
392,207
534,346
อุตรดิตถ์
589,182
473,513
544,985
361,239
292,809
322,086
พิษณุโลก
1,359,936
1,314,035
1,304,183
782,776
725,113
747,444
เพชรบูรณ์
1,083,518
1,069,094
1,066,788
592,718
545,010
582,938
กลุ่มจังหวัด
4,331,217
3,792,722
4,096,780
2,426,261
2,031,842
2,277,793
รวมทั้งประเทศ
60,790,599 55,812,540 58,645,474 26,269,964 23,009,340 25,236,345
ที่มา: สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2560)
จังหวัด

แสดงพื้นที่ปลูกและผลผลิตเฉลี่ยข้าวนาปี 3 ปี (ปี พ.ศ. 2557-2560)
จังหวัด
พื้นที่ปลูกเฉลี่ย 3 ปี (ไร่)
ผลผลิตรวมเฉลี่ย 3 ปี (ตัน)
ตาก
219,744
93,264
สุโขทัย
918,751
501,324
อุตรดิตถ์
535,893
325,378
พิษณุโลก
1,326,051
751,778
เพชรบูรณ์
1,073,133
573,555
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
4,073,573
2,245,299
รวมทั้งประเทศ
58,416,204
24,838,550
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กลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคเหนื อ ตอนล่ า ง 1 มี พื้ น ที่ ก ารปลู ก ข้ า วนาปี โ ดยรวมเฉลี่ ย 3 ปี
จานวน 4,073,573 ไร่ คิดเป็ นร้ อยละ 6.97 ของพื้นที่ปลู กข้าวนาปีทั้งประเทศ และผลผลิ ตรวมเฉลี่ ย 3 ปี
จานวน 2,245,299 ตัน คิดเป็นร้อยละ 9.03 ของผลผลิตรวมทั้งประเทศ
- ข้าวนาปรัง
พื้นที่ปลูกข้าวนาปรังทั้งประเทศปี พ.ศ. 2560 มีจานวน 10,456,546 ไร่ ผลผลิต
รวม 6,620,845 ตัน โดยพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีจานวน 1,640,491 ไร่ ถ้า
จาแนกตามรายจั งหวัดในกลุ่มภาคเหนือตอนล่ าง 1 อันดับหนึ่ง ได้แก่ จังหวัดพิษณุโ ลก คิดเป็นร้อยละ 44
รองลงมา คือ จังหวัดสุโขทัย คิดเป็นร้อยละ 34 จังหวัดอุตรดิตถ์ คิดเป็นร้อยละ19 จังหวัดเพชรบูรณ์ คิดเป็นร้อย
ละ 2 และจังหวัดตาก คิดเป็นร้อยละ 1 ของพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ตามลาดับ
สัดส่วนพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง ปี พ.ศ. 2560
เพชรบูรณ์
2%

ตาก
1%
พิษณุโลก
44%

อุตรดิตถ์
19%

สุโขทัย
34%

แสดงพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปรังจาแนกรายจังหวัด ปี พ.ศ. 2560
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่ าง 1 มีพื้นที่การปลู กข้าวนาปรังโดยรวมเฉลี่ ย 4 ปี
จานวน 1,454,864.25 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 14.37 ของพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังทั้งประเทศ และผลผลิตรวมเฉลี่ย 4 ปี
จานวน 902,722 ตัน คิดเป็นร้อยละ 3.18 ของผลผลิตรวมทั้งประเทศ
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แสดงพื้นที่ปลูกและผลผลิตเฉลี่ยข้าวนาปรังกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ปี พ.ศ. 2557-2560
จังหวัด
ตาก
สุโขทัย
อุตรดิตถ์
พิษณุโลก
เพชรบูรณ์
กลุ่ม
จังหวัด

2557
33,850
675,803
343,558
1,048,819
114,521
2,216,551

พื้นที่ปลูก (ไร่)
2558
2559
9,294
7,500
474,420
332,160
193,630
123,600
450,194
299,950
40,827
30,840
1,168,365

794,050

2560
9,730
559,856
316,309
714,234
40,362

2557
19,253
412,521
233,714
643,399
62,874

1,640,491

1,371,761

ผลผลิตรวม (ตัน)
2558
2559
5,146
4,104
290,251
200,250
129,977
81,942
282,481
186,300
21,379
15,924
729,234

รวมทั้ง
15,055,076 8,489,505 6,502,400 10,456,546 9,7672,093 5,365,448
ประเทศ
ที่มา: สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2560)

2560
5,347
338,122
205,148
449,555
23,199

488,520

1,021,371

4,050,855

6,620,845

แสดงพื้นที่ปลูกและผลผลิตเฉลี่ยข้าวนาปรัง 4 ปี (ปี พ.ศ. 2557-2560)
จังหวัด
พื้นที่ปลูกเฉลี่ย 3 ปี (ไร่)
ผลผลิตรวมเฉลี่ย 3 ปี (ตัน)
ตาก
15,093.50
8,463
สุโขทัย
510,559.75
310,286
อุตรดิตถ์
244,274.25
162,695
พิษณุโลก
628,299.25
390,434
เพชรบูรณ์
56,637.50
30,844
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
1,454,864.25
902,722
รวมทั้งประเทศ
10,125,881.75
28,427,310
- ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
พื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั้งประเทศ ปี พ.ศ. 2558 มีจานวน 7,156,778 ไร่ และ
ปริมาณผลผลิตรวม 4,610,992 ตัน จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นแหล่งผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ใหญ่อันดับหนึ่งของกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 คิดเป็นร้อยละ 45 รองลงมาคือจังหวัดตาก คิดเป็นร้อยละ 30 จังหวัดสุโขทัยมีพื้นที่
ปลูกน้อยที่สุด คือ ร้อยละ 3 ของพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง
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สัดส่วนพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี พ.ศ. 2560
พิษณุโลก
13%

ตาก
30%

อุตรดิตถ์
9%
พิษณุโลก
3%

เพชรบูรณ์
45%

แสดงพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จาแนกรายจังหวัด ปี พ.ศ. 2558
แสดงพื้นที่ปลูกและผลผลิตเฉลี่ยข้าวนาปรังกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ปี พ.ศ. 2556-2558
พื้นที่ปลูก (ไร่)
ผลผลิตรวม (ตัน)
จังหวัด
2556
2557
2558
2556
2557
2558
เหนือ
5,048,729 5,017,349 4,957,914 3,332,002 3,307,950 3,227,368
ตาก
689,527
648,502
644,117
457,651
433,609
424,287
สุโขทัย
67,454
56,920
55,473
41,620
34,491
33,047
อุตรดิตถ์
185,554
194,181
192,523
119,839
123,693
121,154
พิษณุโลก
264,439
273,458
266,453
180,505
182,192
175,330
เพชรบูรณ์

991,883

954,821

945,882

687,357

650,918

638,572

รวมทั้งประเทศ

7,426,514

7,231,588

7,156,778

4,876,180

4,729,527

4,610,992

ที่มา: สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2560)

กลุ่ มจั ง หวั ด ภาคเหนือ ตอนล่ า ง 1 มีพื้ น ที่ผ ลิ ต ข้ าวโพดเลี้ ย งสั ต ว์โ ดยเฉลี่ ย 3 ปี
จานวน 2,143,729 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 42.81 ของพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในภาคเหนือ และมีผลผลิตรวม
เฉลี่ย 3 ปี 1,434,755 ตัน คิดเป็นร้อยละ 43.62 ของผลผลิตรวมทั้งภาคเหนือ
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่ าง 1 มีพื้นที่เก็บเกี่ยวอ้อยโรงงานเฉลี่ ย 3 ปีจานวน
836,108 ไร่ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 34.01 ของพื้ น ที่ เ ก็ บ เกี่ ย วในภาคเหนื อ และผลผลิ ต รวมเฉลี่ ย 3 ปี เท่ า กั บ
9,792,086 ตัน และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.93 ของปริมาณผลผลิตในภาคเหนือ ซึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์มีพื้นที่
เก็บเกี่ยวและผลผลิตอ้อยโรงงานมากเป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1 รองลงมา คือ จังหวัดสุโขทัย
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แสดงพืน้ ที่เก็บเกี่ยวและผลผลิตเฉลี่ยอ้อยโรงงาน 3 ปี (2557-2559)
จังหวัด
พื้นที่เก็บเกี่ยวเฉลี่ย 3 ปี (ไร่) ผลผลิตรวมเฉลี่ย 3 ปี (ตัน)
ภาคเหนือ
2,458,235
28,855,550
ตาก
9,441
101,198
สุโขทัย
240,342
2,759,515
อุตรดิตถ์
91,186
1,057,764
พิษณุโลก
123,199
1,413,128
เพชรบูรณ์
371,940
4,460,481
รวมภาคเหนือตอนล่าง 1
836,108
9,792,086
สัดส่วนกลุ่มจังหวัดฯ
34.01
33.93
ต่อภาคเหนือ (ร้อยละ)
สถานการณ์การผลิตเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในภาคเหนือ มีโรงงานที่ได้รับ
อนุญาตก่อสร้างรวม 6 แห่ง ได้แก่
1. บจ.เอกรัฐพัฒนา นครสวรรค์ วัตถุดิบกากน้าตาล
2. บจ.ไทยรุ่งเรืองพลังงาน เพชรบูรณ์ วัตถุดิบกากน้าตาล/อ้อย
3. บจ.เซ็นทรัลเอ็นเนอร์ยี่ กาแพงเพชร วัตถุดิบมันสาปะหลัง
4. บจ.สวนอุตสาหกรรมพลังงาน อุทัยธานี วัตถุดิบมันสาปะหลัง
5. บจ.น้าตาลไทยเอทานอล กาแพงเพชร วัตถุดิบมันสาปะหลัง/อ้อย
6. บจ.แม่สอดพลังงานสะอาด ตาก วัตถุดิบน้าอ้อย
ปัจ จุ บั น มีเพียง 2 แห่งที่ทาการผลิ ตเอทานอล คือ บริษัทเอกรัฐ พัฒ นา จากัด
(จังหวัดนครสวรรค์) โดยใช้กากน้าตาลเป็นวัตถุดิบ และบริษัทแม่สอดพลังงานสะอาด จากัด (จังหวัดตาก) ใช้
น้าอ้อยเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต
- มันสาปะหลัง
ปี พ.ศ. 2559 พื้นที่เก็บเกี่ยวมันสาปะหลังโรงงานทั้งประเทศ มีจานวน 8,899,140
ไร่ และผลผลิตรวม 31,807,488 ตัน จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นแหล่งผลิตมันสาปะหลังมากอันดับหนึ่งคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 32 รองลงมา คือ จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดตาก คิดเป็นร้อยละ 26 เท่ากันของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1
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สัดส่วนพื้นที่เก็บเกี่ยวมันสาปะหลังโรงงานจาแนกรายจังหวัด ปี พ.ศ. 2559
ตาก
26%

พิษณุโลก
26%

อุตรดิตถ์
5%
สุโขทัย
11%

เพชรบูรณ์
32%

แสดงพื้นที่เก็บเกี่ยวมันสาปะหลังโรงงานจาแนกรายจังหวัด ปี พ.ศ. 2559
แสดงพื้นที่ปลูกและผลผลิตเฉลี่ยข้าวนาปรังกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ปี พ.ศ. 2557-2559
จังหวัด

พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร่)

ผลผลิตรวม (ตัน)

อุตรดิตถ์

2557
1,843,080.00
128,538.00
58,183.00
25,040.00

2558
1,944,387.00
153,772.00
68,052.00
28,413.00

2559
1,945,513.00
155,876.00
68,869.00
28,649.00

2557
6,700,328.00
475,621.00
187,222.00
83,430.00

2558
7,177,595.00
568,650.00
217,635.00
95,413.00

2559
7,039,601.00
579,079.00
221,275.00
96,289.00

พิษณุโลก
เพชรบูรณ์

161,449.00
185,368.00

184,254.00
191,502.00

157,438.00
193,819.00

539,450.00
664,463.00

529,120.00
691,259.00

509,470.00
709,184.00

30,022,052.00

32,357,741.00

31,807,488.00

เหนือ
ตาก
สุโขทัย

รวมทั้งประเทศ 8,431,223.00 8,961,344.00 8,899,140.00
ที่มา: สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

- ยางพารา
เนื้อที่ยืนต้นยางพาราทั้งประเทศ ปี พ.ศ. 2558 มีจานวน 23,331,923 ไร่ ผลผลิต
รวม 4,466,063 ตัน เนื้อที่ยืนต้นยางพารามากอันดับหนึ่ง ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก สัดส่วนเนื้อที่ร้อยละ 46
รองลงมาเป็นจังหวัดเพชรบูรณ์ ร้อยละ 34 เนื้อที่ยืนต้นน้อยที่สุด คือ จังหวัดตาก เพียงร้อยละ 4 ของเนื้อที่
ทั้งหมดในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
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สัดส่วนเนื้อที่ยืนต้นยางพารา รายจังหวัด ปี พ.ศ. 2558
สุโขทัย
7%

อุตรดิตถ์
9%

ตาก 4%
พิษณุโลก
46%

เพชรบูรณ์
34%

แสดงสัดส่วนเนื้อที่ยืนต้นยางพารา รายจังหวัด ปี พ.ศ. 2558
แสดงเนื้อที่ยืนต้นยางพารากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ปี พ.ศ. 2556 – 2558
จังหวัด

เหนือ
ตาก
สุโขทัย
อุตรดิตถ์
พิษณุโลก
เพชรบูรณ์
รวมทั้งประเทศ

พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร่)

ผลผลิตรวม (ตัน)

2556

2557

2558

2556

2557

2558

1,211,469
13,614
26,063
30,654
163,067
117,866
23,345,841

1,225,000
13,659
26,109
31,658
165,732
121,603
23,358,744

1,227,234
13,777
26,268
32,254
166,202
121,961
23,331,923

88,757
678
2,448
1,155
9,876
3,767
4,556,285

98,541
824
2,367
1,604
11,875
6,642
4,566,260

1,017,587
940
2,137
1,843
11,941
6,878
4,466,063

ที่มา: สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคเหนื อ ตอนล่ า ง 1 มี เ นื้ อ ที่ ยื น ต้ น ยางพาราเฉลี่ ย 3 ปี จ านวน
356,829 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 29.22 ของเนื้อที่ยืนต้นยางพาราในภาคเหนือ และผลผลิตรวมเฉลี่ย 3 ปีเท่ากับ
21,658 ตัน และคิดเป็ น ร้อยละ 5.39 ของปริมาณผลผลิ ตรวมในภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโ ลกมีเนื้อที่ยืนต้น
ยางพาราและผลผลิตยางพารามากเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
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แสดงเนื้อที่ยืนต้นยางพาราและผลผลิตรวมเฉลี่ย 3 ปี (2556 – 2558)
จังหวัด
ภาคเหนือ
ตาก
สุโขทัย
อุตรดิตถ์
พิษณุโลก
เพชรบูรณ์
รวมภาคเหนือตอนล่าง 1
สัดส่วนกลุ่มจังหวัดฯ ต่อ
ภาคเหนือทั้งหมด(ร้อยละ)

เนื้อที่ยืนต้น เฉลี่ย 3 ปี (ไร่)
1,221,234
13,683
26,147
31,522
165,000
120,477
356,829

ผลผลิตรวมเฉลี่ย 3 ปี (ตัน)
401,628
814
2,317
1,534
11,231
5,762
21,658

29.22

5.39

สรุปพืชสินค้าเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
ลาดับ สินค้าเกษตรกร
พื้นที่เพาะปลูก(ไร่) พื้นที่เก็บเกี่ยว(ไร่) ผลผลิต(ตัน)
1
อ้อย
806,045
806,045
8,990,913
2
ข้าวนาปี
4,607,272
4,502,720
2,682,142
3
มันสาปะหลัง
587,858
576,226
2,041,219
4
ข้าวโพดเลีย้ งสัตว์
2,168,278
2,103,530
1,466,836
5
ข้าวนาปรัง
1,568,114
1,526,713
954,512
6
สับปะรด
45,665
45,486
168,711
7
มันฝรั่ง
17,452
17,178
45,295
8
ส้มเขียวหวาน
27,324
26,404
35,520
9
ลาไย
42,082
41,326
25,501
10
ยางพารา
359,101
148,182
22,669
11
หอมแดง
8,515
8,326
19,472
12
ทุเรียน
27,975
24,581
16,473
13
ปาล์มน้ามัน
25,043
16,694
11,247
14
ลองกอง
17,357
12,753
6,571
15
มะพร้าว
7,504
7,504
6,484
16
ถั่วเหลือง
22,004
21,366
5,513
17
มะนาว
5,577
5,243
4,644
18
กระเทียม
5,727
5,703
4,302
19
เงาะ
3,246
2,491
3,078
20
ลิ้นจี่
705
705
324
21
กาแฟ
5,134
2,302
227
ที่มา: วิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานสถิติการเกษตรของประเทศไทย พ.ศ. 2557 ของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
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(1.3) ด้านอุตสาหกรรม
ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมจดทะเบียนกับกระทรวงอุตสาหกรรม และได้รับอนุญาต
ให้ประกอบกิจการใหม่ (ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535) จาแนกตามประเภทโรงงานในพื้นที่กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง 1 จากรายงาน ปี พ.ศ. 2560 ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม พบว่า ในกลุ่มจังหวัดมีโรงงาน
อุตสาหกรรมใหม่ทั้งสิ้น 157 โรงงาน โดยจังหวัดตากมีโรงงานมากที่สุด จานวน 48 โรงงาน รองลงมา คือ จังหวัด
พิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ และสุโขทัย ตามลาดับ โดยมีมูลค่าเงินจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 2,619 ล้านบาท มี
แรงงานในระบบทั้งสิ้น 3,297 คน โดยจังหวัดตากมีแรงงานมากที่สุด คือ 2,084 คน รองลงมา คือ จังหวัด
พิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ และสุโขทัย ตามลาดับ
แสดงข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมที่จดทะเบียนกับกระทรวงอุตสาหกรรม และได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการใหม่
(ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535) จาแนกตามประเภทโรงงาน ปี พ.ศ. 2560
พิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ สุโขทัย ตาก กลุ่มจังหวัด
ข้อมูล
จานวนโรงงาน
36
33
30
10
48
157
(โรงงาน กิจการใหม่)
เงินทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)
726
797
210
132
754
2,619
คนงานรวม (คน)
470
385
204
154 2,084
3,297
คนงานชาย
267
230
183
61
892
1,633
คนงานหญิง
203
155
21
93
1,192
1,664
ที่มา: กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

(1.4) ด้านการท่องเที่ยว
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีแนวทางการในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวโดย
มุ่งเน้น การสร้างคุณค่า (Value Creation) การท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของกลุ่มจังหวัดเพื่อยกระดับการ
ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้เป็นแหล่งรายได้ที่สาคัญของกลุ่มจังหวัด โดยการฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากร
การท่องเที่ยวของกลุ่ มจังหวัดให้ เป็ นเอกลั กษณ์และเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่ างชาติ
ส่งเสริมพัฒนาด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวทั้งด้านการพัฒนาและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวการตลาดและ
บุคลากร สร้างความปลอดภัยและมาตรฐานของการท่องเที่ยวด้านที่พัก อาหาร และการเดินทาง รวมทั้งความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว รวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้ การศึกษาวิจัย เพื่อสร้างคุณค่าของ
ทรัพยากรการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
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แสดงข้อมูลการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ปีพ.ศ.2558-2561
จังหวัด

จานวนนักท่องเที่ยว

ปี2558
(คน)

ปี2559
(คน)

รวม
1,813,705 1,889,009
พิษณุโลก ชาวไทย
1,665,742 1,736,876
ชาวต่างประเทศ
147,963
152,133
รวม
1,915,786 1,950,418
เพชรบูรณ์ ชาวไทย
1,893,150 1,927,455
ชาวต่างประเทศ
22,636
22,963
รวม
852,441 1,018,205
อุตรดิตถ์ ชาวไทย
844,971 1,009,778
ชาวต่างประเทศ
7,470
8,427
รวม
1,246,967 1,291,459
สุโขทัย ชาวไทย
907,556
940,922
ชาวต่างประเทศ
339,411
350,537
รวม
1,904,751 2,010,148
ตาก
ชาวไทย
1,866,591 1,970,025
ชาวต่างประเทศ
38,160
40,123
กลุ่ม
รวม
7,733,650 8,159,239
จังหวัด
ชาวไทย
7,178,010 7,585,056
ชาวต่างประเทศ
555,640
574,183
ที่มา: สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ปี2560
(คน)
1,961,584
1,803,342
158,242
2,300,993
2,275,426
25,567
1,036,395
1,027,850
8,545
1,408,117
1,031,740
376,377
2,121,938
2,079,866
42,072
8,829,027
8,218,224
610,803

รายได้การ
ระยะเวลา
ท่องเที่ยว
ปี2561
พานัก
ปี2561
(คน)
โดยเฉลี่ย
(ล้าน
(วัน)
บาท)
1,999,391 8,330.90
1.94
1,838,692 7,521.29
1.95
160,699
809.61
1.79
2,362,288 7,533.70
2.30
2,336,057 7,438.46
2.30
26,231
95.24
2.78
1,074,129 2,216.41
1.78
1,065,334 2,200.99
1.78
8,795
15.42
1.77
1,461,838 3,753.98
1.98
1,074,435 2,609.19
1.92
387,403 1,144.79
2.22
2,211,283 7,092.85
2.00
2,167,621 6,916.79
2.00
43,662
176.06
2.54
9,108,929 28,928
2.00
8,482,139 26,687
1.99
626,790
2,241
2.22

จากข้ อ มู ล ของส านั ก งานปลั ด กระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า พบว่ า จ านวน
นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี และใน ปี พ.ศ. 2561
มีจานวนนักท่องเที่ยวรวมทั้งสิ้น 9,108,929 คน เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2560 จานวน 279,902 คน โดยแบ่งเป็น
นักท่องเที่ยวชาวไทย 8,482,139 คน คิดเป็นร้อยละ 93.11 เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 626,790 คน คิดเป็น
ร้อยละ 6.88 จังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุด คือ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีทั้งสิ้น 2,362,288 คน รองลงมา คือ
จังหวัดตาก พิษณุโลก สุโขทัย และอุตรดิตถ์ ตามลาดับ ส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก มีรายได้
มากที่สุด คือ 8,330.90 ล้านบาท รองลงมา คือ จังหวัดเพชรบูรณ์ ตาก สุโขทัย และอุตรดิตถ์ ตามลาดับ ส่วน
ระยะเวลาการพานักในพื้นที่ของนักท่องเที่ยวเฉลี่ยทั้งกลุ่มจังหวัดอยู่ที่ 2 วัน โดยจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นพื้นที่ที่
นั ก ท่อ งเที่ ย วพ านั ก ยาวนานที่ สุ ด คือ 2.3 วั น รองลงมา คือ จัง หวัด สุ โ ขทั ย พิ ษณุ โ ลก ตาก และอุ ต รดิ ต ถ์
ตามลาดับ
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(2) ภาพรวมเศรษฐกิ จ และทิ ศ ทางการพั ฒ นาภาคในช่ ว งแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12 ของ
ภาคเหนือโดยรวม สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
- เศรษฐกิจของภาคเหนือมีขนาดเล็ก มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาค ณ ราคาประจาปี พ.ศ. 2558
เท่ากับ 1,068,582 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.8 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ ซึ่งมีสัดส่วนเล็กลงเมื่อเทียบกับ
ปี 2555 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 8.9 ของประเทศ
- โครงสร้างเศรษฐกิจขับเคลื่อนโดยภาคบริการและภาคเกษตร ในปี พ.ศ. 2558 ภาค
บริการมีสัดส่วนถึงร้อยละ 55.9 ส่วนใหญ่เป็นการค้าส่งค้าปลีก การศึกษา และบริการภาครัฐ สาหรับโรงแรมและ
ภัตตาคารมีแนวโน้มขยายตัวสูงสอดคล้องกับการเติบโตของการท่องเที่ยว ภาคเกษตรมีสัดส่วนร้อยละ 26.0 ของ
ผลิตภัณฑ์ภาค ซึ่งเป็นการผลิตพืชเกือบทั้งหมด ส่วนภาคอุตสาหกรรมมีบทบาทน้อยเพียงร้อยละ 18.1 ซึ่งส่วน
ใหญ่กว่าร้อยละ 62 เป็นอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
- เศรษฐกิ จ ภาคเหนื อ ขยายตั ว ต่ ากว่ า ระดั บ ประเทศ ในปี พ.ศ. 2558 เศรษฐกิ จ
ภาคเหนือหดตัวร้อยละ 0.9 ขณะที่ประเทศขยายตัวร้อยละ 2.9 เป็นผลจากการหดตัวของภาคเกษตรที่ลดลงมาก
ถึงร้อยละ 10.3 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง และราคาผลผลิตตกต่าทาให้เกษตรกรลดการผลิต
ส่งผลกระทบต่อกาลังซื้อของเกษตรกร ขณะที่ภาคบริการขยายตัวได้ดีทุกสาขา โดยเฉพาะสาขาก่อสร้าง และ
สาขาโรงแรมภัตตาคารที่ขยายตัวกว่าร้อยละ 13
- รายได้เฉลี่ยต่อประชากรต่ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ในปี พ.ศ. 2558 ผลิตภัณฑ์ภาค
ต่อหัวประชากรของภาคเหนือ (GRP Per capita) เท่ากับ 93,058 บาทต่อคนต่อปี ยังห่างจากระดับประเทศ
เกือบ 1 เท่า จังหวัดที่มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดลาพูน (142,771 บาท) เชียงใหม่
(126,976 บาท) กาแพงเพชร (123,428 บาท) เนื่องจากเป็นแหล่งอุตสาหกรรมและพื้นที่เศรษฐกิจหลักของภาค
ขณะที่จังหวัดแพร่ (61,013 บาท) สุโขทัย (59,921 บาท) และแม่ฮ่องสอน (56,862 บาท) มีรายได้เฉลี่ยต่อ
ประชากรต่าที่สุดในภาค
- พื้นที่เศรษฐกิจค่อนข้างกระจุกตัวในจังหวัดใหญ่ โดยจังหวัดที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่
ที่สุ ดของภาค คือ จั งหวัดเชี ย งใหม่ สั ดส่ ว นร้อ ยละ 20.4 รองลงมา ได้ แก่ จังหวัดนครสวรรค์ ร้อ ยละ 9.2
กาแพงเพชร ร้อยละ 9.0 และเชียงรายร้อยละ 8.8 ขณะที่แม่ฮ่องสอนมีขนาดเล็กที่สุดเพียงร้อยละ 1.1 ทั้งนี้
พื้นที่เศรษฐกิจ ไม่มีความเปลี่ยนแปลงจากช่วงที่ผ่านมามากนัก
(3) เศรษฐกิจรายสาขา
(3.1) ภาคเกษตร
ภาคเกษตรมีบทบาทสาคัญต่อเศรษฐกิจภาคเหนือ ทั้งในด้านเป็นฐานรายได้หลักของ
ประชากรส่วนใหญ่และการจ้างงาน ในปี พ.ศ. 2558 ผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรมีมูลค่า 278,444 ล้านบาท คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 26.0 ของผลิตภัณฑ์ภาค ผลผลิตเกษตรของภาคเหนือส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์จากพืช ที่สาคัญ
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ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และอ้อยโรงงาน ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งเป็นการทาเกษตรแปลงใหญ่ที่ยังมี
การใช้สารเคมีสูง สาหรับการผลิตพืชผัก และไม้ผล ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเหนือตอนบน โดยระบบการผลิตปรับสู่
เกษตรอิน ทรี ย์มากขึ้น ซึ่งยั งอยู่ในระดับเกษตรอินทรีย์ตามวิถีพื้นบ้าน แต่มีแนวโน้มขยายสู่ เชิงพาณิชย์ พืช
อินทรีย์สาคัญ ได้แก่ ชาอินทรีย์ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลาปาง และแม่ฮ่องสอน ข้าวอินทรีย์ และข้าว
หอมมะลิอินทรีย์ ในจังหวัดเชียงราย พะเยา และเชียงใหม่ รวมทั้งพืชผักและผลไม้เมืองหนาว
ผลิตภัณฑ์ภาค โครงสร้างเศรษฐกิจ และอัตราขยายตัว
รายการ

2554

2555

2556

2557

2558

926,160

1,101,763

1,115,886

1,099,795

1,068,582

สัดส่วนต่อประเทศ (ร้อยละ)

8.2

8.9

8.6

8.3

7.8

อัตราขยายตัวที่แท้จริง (ร้อยละ)

5.4

9

-1.9

-2.1

-0.9

98706

95066

56559

95461

93058

8

19.3

1.6

-1.1

-2.5

ภาคเกษตร

28.4

33

32.4

30.2

36

- เกษตรกรรม

27.9

32.6

31.9

29.7

25.5

- ประมง

0.5

0.4

0.5

0.5

0.5

ภาคอุตสาหกรรม

21.7

17.8

18.2

19

18.1

- เหมืองแร่

5.2

5.2

5.3

5.3

4.3

- อุตสาหกรรม

16.5

12.6

12.9

13.7

13.8

ภาคบริการ

49.9

49.2

49.4

50.8

55.9

- การค้าส่งค้าปลีก

10.7

11.2

10.9

11.6

12.3

- โรงแรมภัตตาคาร

1.5

1.5

1.6

2

2.4

- บริการภาครัฐ

18

17.8

17.3

17.1

18.9

18.7

19.6

20.1

22.3

มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาค
มูลค่า (ล้านบาท)

มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัว
มูลค่า (บาท/คน/ปี)
อัตราการขยายตัว (ร้อยละ)
โครงสร้างเศรษฐกิจ (ร้อยละ)

- อื่นๆ
9.7
ที่มา: ประมวลจากข้อมูลของสานักบัญชีประชาชาติ สศช.
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พื้นที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ในปี พ.ศ. 2558 มีพื้นที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร
รวม 32.5 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 21.8 ของพื้นที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรทั้งประเทศ โดยพื้นที่เกษตรของ
ภาคเหนือส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ค่อนข้างราบเหมาะ
สาหรับปลูกข้าวและพืชไร่ มีความเหมาะสมในการทาเกษตรแปลงใหญ่ ขณะที่จังหวัดในภาคเหนือตอนบนมีพื้นที่
เกษตรไม่มากเนื่องจากเป็นภูเขาสูงสลับที่ราบเชิงเขา และมีขนาดฟาร์มเล็กมากประมาณ 10 ไร่ ต่อครัวเรือน
จึงเหมาะกับเกษตรแบบประณีตหรือเกษตรอินทรีย์
พื้นที่ชลประทานต่อพื้นที่เกษตรของภาคเหนือสูงกว่าค่าเฉลี่ยประเทศโดยในปี พ.ศ.
2558 มีสัดส่วนร้อยละ 26.7 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศที่มีสัดส่วนร้อยละ 21.1 ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ
8.66 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 27.5 ของพื้นที่ชลประทานทั้งประเทศ พื้นที่โครงการชลประทานของภาคเกือบร้อย
ละ 70 อยู่ในจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง แต่ยังมีสัดส่วนพื้นที่ชลประทานต่อพื้นที่เกษตรค่อนข้างต่าเพียงร้อยละ
18.3 จึงเป็นข้อจากัดในการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตร ทั้งการเก็บกักน้าในฤดูแล้ง และชะลอน้าในช่วงฤดู
ฝนไม่ให้ท่วมพืชผลเสียหาย
(3.2) ภาคอุตสาหกรรม
1) อุตสาหกรรมของภาคเหนือมีบทบาทน้อยเมื่อเทียบกับระดับประเทศในปี พ.ศ.
2558 ผลิตภัณฑ์ภาคอุตสาหกรรม (สาขาอุตสาหกรรมและเหมืองแร่) มีมูลค่า 193,121 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 18.1 ของผลิตภัณฑ์ภ าค และมีสัดส่ วนเพียงร้อยละ 4.6 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์ภ าคอุตสาหกรรมของ
ประเทศ โครงสร้างอุตสาหกรรมหลักประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม มีสัดส่วนสูงที่สุด ร้อยละ
62.7 ของสาขาอุตสาหกรรม รองลงมาเป็นการผลิตอุปกรณ์และเครื่องมือทางวิทยุ โทรทัศน์ และการสื่อสาร การ
ผลิตเครื่องมือที่ใช้ทางการแพทย์ ผลิตภัณฑ์จากแร่อโลหะ และการผลิตเครื่องแต่งกาย ตามลาดับ โดยส่วนใหญ่
ยังคงพึ่งพาฐานทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ เช่น วัตถุดิบ ทางการเกษตร แร่ดินขาว และไม้แปรรูป รวมทั้งอาศัย
ฝีมือแรงงานเป็นหลัก อุตสาหกรรมในภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดกาแพงเพชร และนครสวรรค์ เป็นกลุ่มอาหาร
และเครื่องดื่ม กลุ่มพลังงานชีวภาพ/ชีวมวล โดยเป็นโรงงานขนาดใหญ่ และมีนิคมอุตสาหกรรมที่จังหวัดพิจิตร
สาหรับภาคเหนือตอนบนในนิคมอุตสาหกรรมลาพูนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของนักลงทุนญี่ปุ่น
ซึ่งปัจจุบันเต็มพื้นที่แล้ว และมีโรงงานอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป และอุตสาหกรรมเบาต่างๆ กระจายในจังหวัด
เชียงใหม่ ลาพูน ลาปาง โดยเป็นผู้ผลิตขนาดกลางและขนาดย่อม
2) ภาคเหนือเป็นแหล่งผลิตหัตถอุตสาหกรรมที่สาคัญของประเทศ เป็นผลิตภัณฑ์ที่
มีอัตตลั กษณ์ของศิล ปวัฒ นธรรมภาคเหนือและมี ความหลากหลาย อาทิ ผ้ า ทอ เครื่อ งเงิ น เฟอร์ นิเจอร์ไ ม้
ผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้าน เป็นต้น แหล่งผลิตส่วนใหญ่กระจายในจังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยมีจังหวัดเชียงใหม่
เป็นแหล่งจาหน่ายหลัก และเป็นเมือง UNESCO’s Creative City Network (สาขา Crafts and Folk Art) ซึ่ง
ปัจจุบันมีการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพสูงขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการศึกษา และ
ศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ (TCDC ภาคเหนือ) นอกจากนี้ ตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 เป็นต้นมา ได้มีการ
พัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในกลุ่มซอฟต์แวร์ และดิจิทัลคอนเทนต์ ซึ่งในช่วงปี พ.ศ. 2555-2558 โครงการที่
ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ และดิจิทัลคอนเทนต์ มีการขยายตัวเฉลี่ยของจานวนผู้
ประกอบกิจการสูงถึงร้อยละ 29.4 ต่อปี โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นเมืองสาหรับนักพัฒนางาน
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ดิจิทัล (Best City for Digital Nomads) ซึ่งปัจจุบันมีการพัฒนาธุรกิจ Startup โดยสานักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิตัล (DEPA ภาคเหนือ) และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ให้การสนับสนุน
(3.3) การค้าชายแดน
ด่านชายแดนภาคเหนือเป็นประตูการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งเมียนมาร์ และ
สปป.ลาว และสามารถเชื่อมโยงการค้ากับประเทศจีนตอนใต้ การค้าชายแดนเติบโตอย่างต่อเนื่อง ปี 2559
การค้าผ่านด่านศุลกากร (การค้าชายแดนและผ่านแดน) มีมูลค่ารวม 151,686.64 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการ
ส่งออกจึงได้ดุลการค้าสูงมาโดยตลอด ในช่วงปี พ.ศ. 2555-2559 มูลค่าการค้าชายแดนภาคเหนือขยายตัวเฉลี่ย
ร้อยละ 23 ต่อปี ตามการค้ากับประเทศเมียนมาร์จากการเปิดประเทศทาให้มีความต้องการสิน ค้าเพื่ออุปโภค
บริโภคสูง และการนาเข้าพลังงานไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา ของ สปป.ลาว ผ่านทางด่านทุ่งช้าง
อย่างไรก็ตาม ภาคเหนือเป็นเพียงทางผ่านของสินค้าออกสู่ประเทศเพื่อนบ้านและจีนตอนใต้ เท่านั้น โดยสินค้า
ส่วนใหญ่มาจากส่วนกลาง ด่านชายแดนหลัก ได้แก่ ด่ านแม่สอด จังหวัดตาก สัดส่วนร้อยละ 55.8 และด่านใน
จังหวัดเชียงราย ได้แก่ ด่านเชียงของ เชียงแสน และด่านแม่สาย รวมประมาณร้อยละ 35
สินค้าส่งออกที่สาคัญ อาทิ น้ามันเชื้อเพลิง วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง น้าตาลทราย
เครื่องโทรสารพร้อม อุปกรณ์ สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้า นาเข้า อาทิ พลังงานไฟฟ้า โคกระบือมีชีวิต ผลิตภัณฑ์
อื่นๆ จากสัตว์ ผักและผลไม้ พืชน้ามัน และสินค้าเกษตร สาหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนในภาคเหนือ มี 2
แห่ง ได้แก่ อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก และอาเภอแม่สาย เชียงแสน เชียงของ ในจังหวัดเชียงราย ปัจจุบันอยู่
ระหว่างการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน
โครงสร้างการค้าชายแดนจาแนกตามประเทศคู่ค้า ในปี พ.ศ. 2559 มูลค่าการค้า
ส่วนใหญ่ยังคงเป็นเมียนมาร์ 97,972 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64.6 รองลงมาเป็น สปป.ลาว 38,804 ล้านบาท
ร้อยละ 25.6 เป็นอันดับสองสูงกว่าการค้าผ่านแดนกับจีนตอนใต้ เป็นผลมาจากการนาเข้าพลังงานไฟฟ้า และ
การพัฒนาพื้นที่ในแขวงบ่อแก้วและหลวงน้าทา ทาให้ความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคและวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง
มากขึ้น ขณะที่การค้าผ่านแดนกับจีนตอนใต้ชะลอตัว โดยมีมูลค่า 14,910.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.8 ส่วน
หนึ่งเป็นผลมาจากเศรษฐกิจประเทศจีนอยู่ในภาวะชะลอตัว สาหรับช่องทางการค้ากับจีนตอนใต้เปลี่ยนมาผ่าน
ด่านเชียงของมากขึ้นจากเดิมที่ผ่านทางด่านเชียงแสน โดยในปี พ.ศ. 2559 การค้ากับจีนผ่านด่านเชียงของมี
สัดส่วนถึงร้อยละ 75.7 เนื่องจากความสะดวกของการขนส่งตามเส้นทาง R3A ผ่านสะพานข้ามแม่น้าโขงแห่งที่ 4
ประกอบกับการขนส่งทางเรือที่ท่าเรือเชียงแสนยังติดปัญหาร่องน้า ผู้ประกอบการจึงเปลี่ยนมาเป็นการขนส่ง
สินค้าทางถนน R3A หรือขนส่งทางเรือในแม่น้าโขงแต่ถ่ายสินค้าไปยังท่าเรือของประเทศลาวเพื่อหลีกเลี่ยงโขด
หินและเกาะแก่ง จากนั้นขนส่งทางบกตามถนน R3A ผ่านทางด่านเชียงของ
การค้าขายชายแดนจังหวัดตากและจังหวัดอุตรดิตถ์ ประกอบด้วย จุดผ่านแดนถาวร
ภูดู่ (Phu Doo International Point of Entry) เป็นด่านการค้าชายแดนถาวรสังกัดด่านศุลกากรทุ่งช้าง ด่านภูดู่
ถือเป็นจุดผ่านแดนถาวรไทย-ลาวแห่งที่ 3 ของประเทศไทยที่เชื่อมต่อกับแขวงไชยบุรี ประเทศลาว ซึ่งเป็นแขวง
เดียวในประเทศลาวที่มีด่านสากลเชื่อมต่อกับประเทศไทยมากที่สุด เพราะมีเขตติดต่อกับ 6 จังหวัดของประเทศ
ไทย และเป็นจุดผ่านแดนถาวรแห่งแรกของจังหวัดอุตรดิตถ์ ด่านภูดู่ตั้งอยู่ที่ บ้านภูดู่ หมู่ที่ 2 ตาบลม่วงเจ็ดต้น
อาเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ฝั่งตรงข้ามติดต่อกับด่านสากลภูดู่ (เดิมใช้ชื่อผาแก้ว) บ้านผาแก้ว เมืองปากลาย
แขวงไชยบุรี ประเทศลาว เดิมมีฐานะเป็นเพียงจุดผ่อนปรนชั่วคราวซึ่งเปิดให้บริการในวันศุกร์และวันเสาร์ แต่
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ปัจจุบันทางคณะรัฐมนตรีได้ยกระดับช่องภูดู่ให้เป็นจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ ทาให้อุตรดิตถ์เป็นเส้นผ่านทางอีกแห่ง
ในอินโดจีนของกลุ่มจังหวัดอินโดจีน วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 กระทรวงมหาดไทยประกาศยกระดับขึ้น
เป็นจุดผ่านแดนถาวรภูดู่
- สินค้าส่งออกที่สาคัญ ได้แก่ น้ามันเชื้อเพลิง น้ามันหล่อลื่น สินค้าอุปโภค
บริโภค อุปกรณ์การเกษตร เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด ปุ๋ย/สารเคมี อาหารสด/แห้ง เสื้อผ้าสาเร็จรูป เป็นต้น
- สินค้านาเข้าที่สาคัญ ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เศษเหล็ก ของเก่า เหล้า บุหรี่
ไวน์ เบียร์ สมุนไพร สินค้าอุปโภคบริโภค โทรศัพท์มือถือ ถ่านไม้ เครื่องจักรสาร เป็นต้น
นอกจากนี้ศักยภาพของด่านภูดู่ สามารถเชื่อมโยงการค้า และการท่องเที่ยวได้หลาย
มิติ ประกอบด้วย
- เชื่อมอาณาจักรล้านนา (เชียงใหม่) กับอาณาจักรล้านช้าง (หลวงพระบาง)
ระยะทาง 695 กม.
- เชื่อมเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง กับเมืองมรดกโลกสุโขทัยศรีสัชนาลัยชากัง
ลาว ด้วย ระยะทาง 550-650 กม.
- เชื่ อ มเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษชายแดนแม่ ส อด จั ง หวั ด ตาก และเมื อ งเมยวดี
ประเทศพม่า กับ สปป.ลาว ระยะทาง 422 กม. ด้วยเพ็กเก็จทัวร์ วันเดียวเที่ยวสามประเทศ คือ พม่า-ไทย-ลาว
- เชื่อมโยงอุตรดิตถ์-นครหลวงเวียงจันทร์ ด้วยระยะทางเพียง 394 กม.
- เชื่อมต่อการขนส่งทางราง โดยมีรถไฟจากสถานีรถไฟศิลาาสน์ ไปเชียงใหม่ ,
กรุงเทพฯ ท่าเรือคลองเตย ท่าเรือแหลมฉบัง และท่าเรือสัตหีบ ได้สะดวกรวดเร็ว
เพื่อเพิ่มมูลค้าการค้าขายชายแดน การค้าผ่านแดน และการท่องเที่ยว ให้แก่ทั้ง 2
ประเทศมากขึ้นเพราะด่านภูดู่ -ด่านผาแก้ว สามารถเชื่อมต่อ เมืองหลวงพระบาง เมืองมรดกโลกประมาณ 309
กิโ ลเมตร ไปแขวง ไซยะบู ลี 194 กิโ ลเมตร ไปนครเวียงจันทร์ 238 กิโ ลเมตร และมาจังหวัดอุตรดิตถ์ 156
กิโลเมตร ไปเชียงใหม่ 405 กิโลเมตร ไปกรุงเทพ 547 กิโลเมตร ไปชายแดนแม่สอด(ตาก)-เมียวดี(พม่า) ประมาณ
422 กิโลเมตร
ภาพรวมเศรษฐกิจในอดีตของ อาเภแม่สอด เติบโตเฉลี่ยร้อยละ 20 ทุกปี ถือเป็น
การค้าชายแดนที่มีมูลค่าส่งออกสูงที่สุดทางภาคเหนือของไทย โดยมูลค่าส่งออก ปี พ.ศ. 2554 มูลค่า 2.1 หมื่น
ล้านบาท ปี พ.ศ. 2555 มูลค่า 3.7 หมื่นล้านบาท ปี พ.ศ. 2556 มูลค่า 4.3 หมื่นล้านบาท และปีนี้ (พ.ศ. 2557)
เฉพาะแค่เดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ ยอดถึง 8.6 พันล้านบาท คาดสิ้นปีมูลค่าจะถึง 5 หมื่นล้านบาท
สินค้าส่งออกที่สาคัญ คือ น้ามันเชื้อเพลิง และสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆ ส่วนการนาเข้าสูงขึ้นเช่นกัน ปี พ.ศ.
2554 มูลค่า 8 พันล้านบาท ปี พ.ศ. 2555 มูลค่า 1.4 หมื่นล้านบาท ปี 2556 มูลค่า 2.7 หมื่นล้านบาท สินค้า
นาเข้าส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบจากทรัพยากรธรรมชาติ สินค้าเกษตร เป็นต้นทั้งนี้ในสถานการณ์ปัจจุบันยังมีการ
ขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมีมูลค่านาเข้าส่งออกในปีปัจจุบัน พ.ศ. 2562 ที่ระดับการส่งออก 69 ,468.09 ล้าน
บาท และนาเข้า 9,668.09 ล้านบาท (https://th.wikipedia.org/wiki/อาเภอแม่สอด)
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สถิติมูลค่าสินค้าส่งออก ด่านศุลกากรแม่สอด ปีงบประมาณ 2555 - 2562 (หน่วย : ล้านบาท)
เดือน

ปีงบประ ปีงบประมา ปีงบประมา ปีงบประมา ปีงบประมา ปีงบประมา ปีงบประมา ปีงบประมา
มาณ
ณ 2556
ณ 2557
ณ 2558
ณ 2559
ณ 2560
ณ 2561
ณ 2562
2555
2,219.31

3,693.34
4,137.10
ตุลาคม
พฤศจิกาย
1,881.29
3,401.05
4,226.78
น
2,332.63
3,364.85
4,245.13
ธันวาคม
2,401.87
3,038.22
4,395.88
มกราคม
4,304.77
กุมภาพันธ์ 2,936.46 3,121.87
3,772.18
4,121.63
5,223.37
มีนาคม
2,571.24
3,036.40
4,307.10
เมษายน
5,408.54
พฤษภาคม 3,321.42 3,840.78
3,108.39
3,375.75
4,741.94
มิถุนายน
4,424.03
กรกฎาคม 3,176.62 2,986.30
2,805.26
3,571.20
5,286.39
สิงหาคม
3,441.93
3,912.60
5,256.33
กันยายน
33,968.60 41,464.00
55,957.36
รวม
ที่มา: http://www.danmaesot.com/im-ex.html

5,505.19

7,343.68

6,743.69

5,750.65

5,592.59

5,399.74

6,335.32

6,721.48

6,175.36

5,719.86

5,595.97
5,238.28
5,171.33
6,177.60
4,464.61
6,271.67
4,901.73
4,593.44
5,376.05
5,544.47
64,240.06

6,793.15
6,310.05
6,302.47
7,607.80
5,550.02
7,288.12
6,848.51
6,655.99
6,202.84
6,389.17
79,627.11

7,757.64
6,429.14
7,166.14
7,493.66
6,805.46
6,181.06
6,124.13
5,502.68
5,866.56
6,480.27
79,271.91

6,378.39
5,911.62
6,008.00
7,469.23
5,787.87
7,166.84
6,476.43
5,157.64
5,294.19
5,695.46
73,271.68

5,784.68
5,500.03
5,418.60
7,434.44
5,297.16
7,035.83
6,129.61
5,190.93
4,880.27
5,483.14
69,468.09

สถิติมูลค่าสินค้านาเข้า ด่านศุลกากรแม่สอด ปีงบประมาณ 2555 – 2562 (หน่วย : ล้านบาท)
เดือน

ปีงบประ ปีงบประมา ปีงบประมา ปีงบประมา ปีงบประมา ปีงบประมา ปีงบประมา ปีงบประมา
มาณ
ณ 2556
ณ 2557
ณ 2558
ณ 2559
ณ 2560
ณ 2561
ณ 2562
2555
50.07

140.938
234.782
ตุลาคม
พฤศจิกาย
58.743
192.747
286.717
น
83.652
225.574
336.879
ธันวาคม
92.122
301.248
329.647
มกราคม
257.821
330.082
กุมภาพันธ์ 202.161
132.039
306.741
349.179
มีนาคม
95.624
189.523
272.126
เมษายน
289.091
247.681
พฤษภาคม 127.581
90.362
164.961
219.045
มิถุนายน
67.009
152.919
237.418
กรกฎาคม
71.535
116.755
298.569
สิงหาคม
91.714
172.07
376.895
กันยายน
1,162.61
2,510.39
3,519.02
รวม
ที่มา: http://www.danmaesot.com/im-ex.html

411.687

231.418

337.787

410.119

476.501

493.06

195.497

383.658

557.888

473.679

427.152
293.47
342.186
283.501
212.627
260.546
297.662
299.171
310.884
441.608
4,073.55

388.257
444.316
374.617
459.057
265.325
372.458
315.597
382.212
374.055
376.316
4,179.13

511.841
422.808
416.941
444.255
361.359
624.446
467.692
403.119
449.997
477.809
5,301.71

436.588
540.936
568.876
604.483
389.962
752.63
571.822
423.443
546.112
686.365
6,487.23

451.896
409.717
541.41
606.103
411.292
1,138.33
1,632.21
1,651.75
1,414.34
460.864
9,668.09
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(3.4) การท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวของภาคเหนือโดดเด่นด้านวัฒนธรรมและธรรมชาติ โดยมีจุดแข็งอยู่ที่
สภาพภูมิสังคมซึ่งเป็นภูเขาสูง ทัศนียภาพสวยงาม อากาศเย็นสบาย มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์โดยเฉพาะ
วัฒนธรรมที่งดงามเป็นเอกลักษณ์ ผู้คนมีความเป็นมิตร รวมทั้งเป็นประตูเชื่อมโยงการท่องเที่ย วสู่ประเทศเพื่อน
บ้าน และยังมีแหล่งมรดกโลกทั้งด้านประวัติศาสตร์และเชิงนิเวศน์ จึงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาอย่าง
ต่อเนื่อง และเริ่มขยายตลาดท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มมากขึ้น เช่น MICE การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ การท่องเที่ยว
ชุมชน กีฬา/การผจญภัย พานั กระยะยาว และการท่องเที่ยวในกลุ่ มประเทศอนุภูมิภาคลุ่ มแม่น้าโขง โดยมี
เชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวหลักที่มีชื่อเสียงระดับโลก อย่างไรก็ตาม สภาพโดยรวมของทรัพยากรธรรมชาติ และ
แหล่งท่องเที่ยวหลักมีความเสื่อมโทรม การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว และระบบขนส่งสาธารณะยังขาด
ประสิทธิภาพ และปัญหาหมอกควันที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยว เป็นประเด็นที่ท้าทายต่อการ
พัฒนาการท่องเที่ยวของภาคเหนือ
รายได้จ ากการท่ องเที่ย วภาคเหนือ ขยายตั ว ต่ อเนื่อ ง ในปี 2559 มีนั กท่ องเที่ ย ว
จานวน 31.07 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 11.7 ของจานวนนักท่องเที่ยวทั้ งประเทศ และมีรายได้จากการท่องเที่ยว
158,771.44 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.4 ของรายได้ท่องเที่ยวทั้งประเทศ รองจากกรุงเทพฯ ภาคใต้ และภาค
ตะวั น ออก โดยปี พ.ศ. 2555-2559 รายได้ จ ากการท่ อ งเที่ ย วภาคเหนื อ ขยายตั ว เฉลี่ ย ร้ อ ยละ15.1 ต่ อ ปี
สูงกว่าระดับประเทศที่ขยายตัวร้อยละ 14.3 และจานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10.8 ขณะที่ของ
ประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.8 นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 85 เป็นชาวไทย และยังเป็นการท่องเที่ยวกระแส
หลัก สาหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติร้อยละ 42.4 มาจากยุโรปและอเมริกา และร้อยละ 26 เป็นนักท่องเที่ ยวจาก
จีนซึ่งขยายตัวสูงมาก
รายได้จากการท่องเที่ยวยังคงกระจุกตัวในเมืองท่องเที่ยวหลักแต่มีแนวโน้มกระจายสู่
เมืองรองมากขึ้น ในปี 2555-2559 จังหวัดที่มีสั ดส่ว นรายได้จากการท่องเที่ยวมากที่สุดส่ วนใหญ่ เป็นเมือง
ท่องเที่ยวหลัก คือ เชียงใหม่ ร้อยละ 54.5 เชียงราย ร้อยละ 16.5 พิษณุโลก ร้อยละ 5.1 และเพชรบูรณ์ ร้อยละ
4.2 อย่างไรก็ตาม พบว่า เมืองท่องเที่ยวรอง เช่น น่าน พิจิตร ลาพูน อุทัยธานี อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ กาแพงเพชร
พะเยา ลาปาง มีการขยายตัวของรายได้การท่องเที่ยวในอัตราที่สูง
(4) เศรษฐกิจระดับครัวเรือน
รายได้เฉลี่ยครัวเรือนของภาคเหนือต่ากว่าระดับประเทศมาก และขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง
โดยในปี พ.ศ. 2558 รายได้เฉลี่ยครัวเรือนภาคเหนือ 18,952 บาทต่อเดือน ต่ากว่าระดับประเทศที่ 26,915 บาท
ต่อเดือน จังหวัดที่มีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนสูงที่สุดของภาค คือ จังหวัดลาพูน 23,834 บาทต่อเดือน ต่าสุด คือ
จังหวัดเชียงราย 13,497 บาทต่อเดือน และพบว่าอัตราการขยายตัวของรายได้เฉลี่ยครัวเรือนชะลอตัวลง เหลือ
เฉลี่ยร้อยละ 4.7 ต่อปี ในช่วง พ.ศ. 2555-2558
หนี้สินเฉลี่ยครัวเรือนของภาคเหนือต่ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ แต่มีแนวโน้มขยายตัว ในปี
พ.ศ. 2558 ภาคเหนือมีหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน 145,346 บาท ต่ากว่าของประเทศที่ 156,770 บาท จังหวัดที่มี
หนี้ สิ น เฉลี่ ย ต่ อครั ว เรื อ นสู ง ที่สุ ดของภาค คื อ จั งหวั ดพิ ษณุ โ ลก 263,135 บาทรองลงมาคื อ จัง หวัด ล าพู น
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231,587 บาท ต่าสุดในภาคคือ จังหวัดเชียงใหม่ 31,196 บาท แม้ว่าหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนของภาคยังค่อนข้าง
ต่า แต่มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยเพิ่มขึ้น เฉลี่ยร้อยละ 9.0 ต่อปี ในช่วง พ.ศ. 2555-2558
(5) ประชากรและสังคม
(5.1) ประชากร
อัต ราการเพิ่ ม ประชากรของภาคต่ ากว่ า ระดั บประเทศ ปี พ.ศ. 2559 มี จ านวน
ประชากร 12.08 ล้านคนหรือร้อยละ 18.3 ของประเทศ เพิ่มขึ้น จาก 11.78 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2554 และมี
อัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรในช่วงปี 2554-2559 โดยเฉลี่ยร้อยละ 0.4 ต่ากว่าประเทศที่มีอัตราการเพิ่มเฉลี่ย
ร้อยละ 0.6 โดยจังหวัดเชียงใหม่ มีประชากรมากที่สุด 1.74 ล้านคน รองลงมา คือ จังหวัดเชียงรายที่มีประชากร
1.28 ล้ านคน และจังหวัดนครสวรรค์ มีประชากร 1.07 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 14.4, 10.6 และ 8.8 ของ
ประชากรภาค ตามลาดับ
สัดส่วนประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้น สูงกว่าระดับประเทศ โครงสร้างประชากรมีแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมสูงวัยมากขึ้น เป็นผลจากความสาเร็จของการวางแผนครอบครัวและการพั ฒนาด้าน
สาธารณสุข โดยในปี พ.ศ. 2554 มีสัดส่วนประชากรสูงอายุร้อยละ 16.2 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 20.5 ในปี พ.ศ.
2559 ซึ่งสูงกว่าร้อยละ 15.9 ของสัดส่วนผู้สูงอายุระดับประเทศ จึงทาให้ประชากรวัยแรงงานต้องรับภาระในการ
ดูแลผู้สูงอายุมากขึ้น จากประชากรวัยแรงงาน 4 คน ดูแ ลผู้สูงอายุ 1 คน ในปี พ.ศ. 2554 เป็นประชากรวัย
แรงงาน 3 คน ดูแลผู้สูงอายุ 1 คน ในปี พ.ศ. 2559
ประชากรเมืองโดยรวมเพิ่มขึ้น ปี 2554 มีประชากรเมืองจานวน 3.12 ล้านคน หรือ
ร้อยละ 26.5 ของประชากรทั้งภาค เพิ่มขึ้นเป็น 3.27 ล้านคน หรือร้อยละ 27.1 ของประชากรทั้งภาค ในปี
2559 โดยจังหวัดเชียงรายมีอัตราการเพิ่มของประชากรเมืองมากที่สุด ร้อยละ 19.4 รองลงมา ได้แก่ จังหวัดตาก
และพิษณุโ ลก มีอัตราการเพิ่มของประชากรเมืองร้อยละ 19.1 และ 13.8 ตามลาดับ ซึ่งส่ว นใหญ่เป็นเมือง
ศูน ย์ กลางความเจริ ญ ของภาคทั้ง ด้า นเศรษฐกิจ การศึกษา และเป็ น ที่ตั้ งของเขตเศรษฐกิจพิ เศษ จึ งท าให้
ประชากรอพยพเข้าไปทางานและอาศัยจานวนมาก
ประชากรภาคเหนือ
รายการ

-

จานวนประชากร (ล้านคน)
โครงสร้างประชากร
กลุ่ม 0-14 ปี
กลุ่ม 15-59 ปี
กลุ่ม 60+
จานวนประชากรเมือง (ล้านคน)

ปี พ.ศ.
2554
11.78

2555
11.8

2556
11.83

2557
11.85

2558
12.07

2559
12.08

19.1
64.7
16.2
3.12

18.6
64.6
16.8
3.13

18.2
64.1
17.7
3.15

17.8
63.6
18.6
3.19

17.4
63.1
19.2
3.28

17
62.5
20.5
3.27
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(5.2) แรงงาน
แรงงานส่วนใหญ่มีความรู้ระดับประถมศึกษา มีแนวโน้มจบการศึกษาระดับสูงมากขึ้น
ปี 2559 มีกาลังแรงงาน 6.31 ล้านคน ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตร ร้อยละ 42.5 ของกาลังแรงงานของภาค
จานวนแรงงานที่มีความรู้ระดับประถม ลดลง จากร้อยละ 52.4 ในปี 2554 เป็นร้อยละ 48.4 ในปี 2559 มี
ความรู้ร ะดับมัธยมต้น ลดลงจากร้ อยละ 14.2 ในปี 2554 เป็นร้อยละ 13.9 ในปี 2559 ระดับมั ธ ยมปลาย
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 9.7 ในปี 2554 เป็นร้อยละ 11.5 ในปี 2559 แรงงานระดับอาชีวะ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2.8 ใน
ปี 2554 เป็นร้อยละ 2.9 ในปี 2559 ระดับอุดมศึกษา เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 9.8 ในปี 2554 เป็นร้อยละ 11.8 ในปี
2559 เห็นได้ว่าคุณภาพแรงงานดีขึ้น
(5.3) การศึกษา
1) สถาบันการศึกษามีทุกระดับ โดยระดับอุดมศึกษามี 27 แห่ง ครอบคลุมเกือบทุก
จังหวัด แยกเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ 14 แห่ง เอกชน 7 แห่ง และสถาบันวิทยาลัยชุมชน 6 แห่ง
2) จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรต่ากว่าค่าเฉลี่ยประเทศ ในปี พ.ศ. 2559
ประชากรมีจานวนปีการศึกษาเฉลี่ ย 8.6 ปี ซึ่งต่ากว่าระดับประเทศที่มีปีการศึกษาเฉลี่ย 10.1 ปี โดยจังหวัด
พิษณุโลก มีจานวนปีการศึกษาเฉลี่ยสูงสุด 9.5 ปี รองลงมา ได้แก่ จังหวัดลาพูน และจังหวัดอุตรดิตถ์ 9.4 ปี
ตามลาดับ ขณะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีจานวนปีการศึกษาเฉลี่ยต่าสุด 6.6 ปี
3) ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ต่า โดยผลการสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 (5 วิชาหลัก) ในปีการศึกษา 2554 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 36.6 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 38.4 ในปี การศึกษา
2559 ซึ่งยังต่ากว่าเกณฑ์ค่าเฉลี่ยร้อยละ 50 ในทุกวิชา โดยปีการศึกษา 2559 วิชาสังคมศึกษามีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด
ร้อยละ 49.1 รองลงมา ได้แก่ วิชาภาษาไทย ร้อยละ 46.7 และวิชาคณิตศาสตร์มีคะแนนต่าสุดร้อยละ 29.6
(5.4) สาธารณสุข
1) มี ส ถานบริ ก ารสาธารณสุ ข ให้ บ ริ ก ารครอบคลุ ม ทั่ ว ถึ ง ทุ ก พื้ น ที่ มี จ านวน
โรงพยาบาลรัฐบาล จานวน 192 แห่ง แยกเป็น โรงพยาบาลชุม ชน (รพช.) 170 แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.)
16 แห่ง โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) 6 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) จานวน 2,330 แห่ง
2) บริการสาธารณสุขมีการพัฒนาดีขึ้นเป็นล้าดับ โดยสัดส่วนแพทย์ต่อประชากร มี
แนวโน้มดีขึ้น จากแพทย์ 1 คนต่อประชากร 2,733 คน ในปี พ.ศ. 2554 เป็น 2,314 คน ในปี พ.ศ. 2558
อย่างไรก็ตาม บุคลากรทางการแพทย์ยังกระจุกตัวอยู่ในจังหวัดที่เป็นเมืองศูนย์กลางและเมืองหลักของภาค ได้แก่
จั งหวั ดเชี ย งใหม่และพิษ ณุโ ลก โดยจั ง หวัด เชียงใหม่ มีสั ด ส่ ว นแพทย์ ต่อประชากร 1,398 คน และ จั งหวั ด
พิษณุโลก มีสัดส่วนแพทย์ต่อประชากร 1,406 คน
3) อัตราการฆ่าตัวตายยังคงมีสัดส่วนสูงที่สุดของประเทศและมีแนวโน้มลดลงเพียง
เล็กน้อย อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรแสนคนของภาคลดลง จาก 10.2 ต่อประชากรแสนคน ในปี 2554 เป็น
10.1 ต่อประชากรแสนคน ในปี พ.ศ. 2558 โดยจั งหวัดล าพูนเป็นจังหวัดที่มีอัตราการฆ่าตัวตายสูงสุดของ
ภาคเหนือและประเทศ เท่ากับ 19.5 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดน่าน
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มีอัตราการฆ่าตัวตาย 14.6 และ 12.76 ต่อประชากรแสนคนตามลาดับ ขณะที่จังหวัดพิจิตรมีอัตราการฆ่าตัวตาย
ต่าสุด 3.11 ต่อประชากรแสนคน
(5.5) สัดส่วนคนจน
สัดส่วนจนลดลงมาก แต่ยังคงสูงกว่าระดับประเทศ การกระจายรายได้มีแนวโน้มดี
ขึ้น สัดส่วนคนจนของภาคลดลงจากร้อยละ 16.1 ในปี พ.ศ. 2554 เป็นร้อยละ 8.8 ในปี พ.ศ. 2558 สูงกว่า
สัดส่ว นคนจนของประเทศที่มีอัตราร้อยละ 7.2 โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอน มี สัดส่ วนคนจนสู งสุด ร้อยละ 32.2
รองลงมา ได้แก่ จังหวัดตาก ร้อยละ 24.5 และจังหวัดน่าน ร้อยละ 21.0 ส่วนการกระจายรายได้ของภาคมี
แนวโน้มดีขึ้น โดยสัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ปรับจาก 0.44 ในปี พ.ศ. 2554 เป็น 0.38 ในปี พ.ศ. 2558
(6) ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ
(6.1) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- พื้นที่ป่าไม้ภาคเหนือมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ปี พ.ศ. 2559 ภาคเหนือมีพื้นที่ป่าไม้ จานวน
56.43 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 52.6 ของพื้นที่ภาค หรือร้อยละ 55.3 ของพื้นที่ป่าไม้ของประเทศ เพิ่มขึ้นจาก 56.28
ล้านไร่ ในปี พ.ศ. 2556 เป็นผลจากการรณรงค์ของภาครัฐ การบังคับใช้กฎหมาย และการทา CSRภาคเอกชน
- มีปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐานในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
โดยเฉพาะช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนของทุกปี ซึ่งเป็นผลมาจากการเผาป่า การเผาในที่โล่ง และการเผาวัสดุ
เหลือใช้ทางการเกษตร ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน ภาวะเศรษฐกิจและธุรกิจการ
ท่องเที่ยว ปี 2559 (เดือนมกราคมถึงพฤษภาคม) ภาคเหนือมีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเฉลี่ย 24 ชั่วโมงเกิน
มาตรฐานสูงสุดที่อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เท่ากับ 317 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก
ไม่ควรเกินมาตรฐานที่ 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) และมีจานวนวันที่มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก ( PM10)
เฉลี่ย 24 ชั่วโมงเกินมาตรฐาน 56 วัน เพิ่มขึ้นจาก 49 วัน ในปี พ.ศ. 2555
- ปริมาณการกักเก็บน้าในเขื่อนขนาดใหญ่ของภาคเหนือเพิ่มขึ้น ปี 2559 (ข้อมูล ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2559) ภาคเหนือมีปริมาณน้ากักเก็บในอ่างเก็บน้าขนาดใหญ่ 7 แห่ง 15,732 ล้าน ลบ.ม. หรือ
ร้อยละ 64 ของความจุอ่างเก็บน้าทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากปี 2555 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555) ซึ่งมีปริมาณ
น้ากักเก็บ 14,765 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 60 ของความจุอ่างเก็บน้าทั้งหมด
- คุ ณภาพแหล่ งน้าผิ ว ดินภาคเหนือมีแนวโน้มแย่ ล ง คุณภาพแหล่ ง น้าหลั กใน
ภาคเหนือ รวม 11 แห่ง ได้แก่ แม่น้าสายหลัก 9 สาย (แม่น้าปิง วัง ยม น่าน กก แม่จาง ลี้ อิง กวง) และแหล่ง
น้านิ่ง 2 แห่ง (กว๊านพะเยา และบึงบอระเพ็ด) ในปี พ.ศ. 2559 คุณภาพแหล่งน้าเฉลี่ยแย่ลง เมื่อเปรียบเทียบกับ
ปี พ.ศ. 2555 โดยแม่น้าวัง แม่น้าอิงและแม่น้าจาง มีคุณภาพแหล่งน้าลดลงจากคุณภาพดี ในปี 2555 เป็นพอใช้
ในปี พ.ศ. 2559 ขณะที่กว๊านพะเยาคุณภาพน้าปรับลงจากคุณภาพพอใช้เป็นเสื่อมโทรม สาเหตุหลักมาจากน้า
เสียของชุมชนเมือง ชุ มชนที่อาศัยริมน้า การท่องเที่ยว (รีสอร์ท โรงแรม) และการปนเปื้อนของสารเคมีที่ใช้ใน
พื้นที่เกษตรกรรม
- ปัญหาขยะภาคเหนือมีแนวโน้มลดลง ในปี พ.ศ. 2559 ภาคเหนือมีปริมาณขยะ
ทั้งสิ้น 4.22 ล้านตัน ลดลงจาก 4.33 ล้านตัน ในปี พ.ศ. 2556 หรือลดลงร้อยละ 2.5 โดยพบว่าภาคเหนือมี
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ปริ ม าณขยะที่ถู กก าจั ดอย่ างถูก ต้อ งมากขึ้ นจาก 0.86 ล้ านตัน ในปี 2556 เป็ น 1.88 ล้ า นตั น ในปี 2559
เนื่องจากมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บริการเก็บรวบรวมและกาจัดขยะมากขึ้น จังหวัดที่มีปริมาณขยะมาก
ที่สุด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่มีปริมาณขยะ 605,351.16 ตัน รองลงมา ได้แก่ จังหวัดเชียงราย มีปริมาณขยะ
401,671.89 ตัน
(6.2) สถานการณ์ปัญหาภัยพิบัติ
- พื้นที่ประสบปัญหาอุทกภัยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในปี พ.ศ. 2557 มีจานวนหมู่บ้านที่
ประสบปัญหาอุทกภัย จานวน 4,549 หมู่บ้านคิดเป็นร้อยละ 28.5 ของหมู่บ้านทั้งภาค เพิ่มขึ้น จาก ปี 2555 ซึ่งมี
หมู่บ้านประสบปัญหาอุทกภัยเพียง 3,425 หมู่บ้าน หรือร้อยละ 21.5 ของหมู่บ้านทั้งภาค โดยจังหวัดเชียงราย
เป็นพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยมากที่สุด จานวน 1,097 หมู่บ้าน รองลงมา ได้แก่ จังหวัดน่าน 532 หมู่บ้าน และ
เชียงใหม่ 503 หมู่บ้าน
- ปัญหาภัยแล้งเกิดขึ้นเป็นประจาทุกปี ในปี พ.ศ. 2554 มีหมู่บ้านประสบภัยแล้ง
จานวน 11,256 หมู่บ้าน คิดเป็ น ร้ อยละ 68.4 ของหมู่บ้านทั้งภาค และในปี 2558 หมู่บ้านประสบภัยแล้ ง
จานวน 8,656 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 54.3 ของหมู่บ้านทั้งภาค โดยในปี พ.ศ. 2558 จังหวัดเชียงใหม่ มีหมู่บ้า น
ที่ประสบภัยแล้งมากที่สุดในภาคเหนือ จานวน 1,218 หมู่บ้าน รองลงมาได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก และแพร่ มี
หมู่บ้านที่ประสบภัยแล้ง จานวน 1,053 และ 937 หมู่บ้าน ตามลาดับ
- ไฟไหม้ป่าเกิดขึ้นเป็นประจาในหลายพื้นที่ ในช่วงปี พ.ศ. 2554-2558 มีอัตราการ
เกิดไฟป่าเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 35.7 โดยปี พ.ศ. 2554 เกิดไฟป่า 1,266 ครั้ง มีพื้นที่ป่าถูกไฟไหม้ จานวน 8,137 ไร่
และในปี พ.ศ. 2558 เกิดไฟป่าเพิ่มเป็น 3,444 ครั้ง พื้นที่ป่าถูกไฟไหม้เพิ่มเป็น 35,862 ไร่ สาเหตุส่วนใหญ่ เกิด
จากการหาของป่า เผาไร่ ล่าสัตว์ เลี้ยงสัตว์
- พื้นที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหว เนื่องจากอยู่บริเวณพื้นที่รอยเลื่อนสาคัญ
11 รอยเลื่อน ตั้งแต่ปี 2550-2559 มีการเกิดแผ่นดินไหวที่สามารถรับรู้ได้ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ลาปาง
เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา และน่าน เกิดแผ่นดินไหว จานวน 22 ครั้ง ขนาดความรุนแรงตั้งแต่ 2.2- 6.3 แมกนิจูด
(Magnitude) และมีแผ่นดินไหวรุนแรงเพียงครั้งเดียว ขนาด 6.3 ในปี พ.ศ. 2557 ซึ่งมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ อาเภอ
พาน จังหวัดเชียงราย ซึ่งถือว่าเป็นเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่มีจุดศูนย์กลางในประเทศไทยขนาดสูงที่สุด
ปัญหาภัยพิบัติของภาคเหนือ
รายการ
ผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
- จานวนหมู่บ้าน
- จานวนครัวเรือน (ล้านครัวเรือน)
ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง
- จานวนหมู่บ้าน
- จานวนครัวเรือน (ล้านครัวเรือน)

2554

2555

ปี พ.ศ.
2556

11,166
0.89

3,425
0.20

7,363
0.35

4,549
0.13

-

11,256
1.21

12,018
1.11

9,427
0.76

8,522
0.48

8,656
0.76
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(6.3) สถานการณ์สิ่งแวดล้อม
คุณภาพน้าของจังหวัดตากตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้าที่สาคัญของประเทศไทยครอบคลุม
เป็นส่วนหนึ่งของลุ่มน้าปิง ลุ่มน้าวัง ลุ่มน้ายม ลุ่มน้าสาละวิน และลุ่มน้าแม่กลอง จังหวัดตากอยู่ในเขตรับผิดชอบ
ของสานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 นครสวรรค์ ในการตรวจสอบเฝ้าระวังแหล่งกาเนิดมลพิษและสถานการณ์ด้าน
สิ่งแวดล้อม โดยดาเนินการตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพน้าในเขตพื้นที่จังหวัดตาก แม่น้าปลง และแม่น้าวัง
ได้ ข้ อ มู ล คุ ณ ภาพน้ าแหล่ ง น้ าผิ ว ดิ น เป็ น รายสถานี โดยส านั ก งานสิ่ ง แวดล้ อ มภาคที่ 4 นครสวรรค์ ต รวจ
ค่าพารามิเตอร์ที่แสดงถึงคุณภาพน้าผิวดิน โดยเฉพาะบริเวณออกซิเจนละลายน้า (DO) และค่าพารามิเตอร์
สาคัญอื่น ๆ สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 ระบุคุณภาพแหล่งน้าผิวดินแยกรายสถานี รวม 10 สถานี เมื่อ
ปีงบประมาณ 2554 ปรากฏว่า แหล่งน้าผิ วดินที่อยู่ในเกณฑ์คุณภาพน้าดี มีจานวน 7 สถานี คือ แม่น้าปิง
บริเวณใต้เขื่อนภูมิพล อาเภอสามเงา สะพานบ้านตาก อาเภอบ้านตาก สะพานแขวน อาเภอเมือง สะพานกิตติ
ขจร อาเภอเมืองและหน้าวัดตะคร้อ อาเภอวังเจ้า รวมทั้งลาห้วยสาขาแม่น้าปลง ห้วยตากบริเวณสะพานหมู่ที่ 2
บ้านท้องฟ้า ตาบลท้องฟ้า อาเภอบ้านตาก และคลองวังเจ้าบริเวณสะพานข้ามคลองวังเจ้าด้านเหนือ เทศบาล
ตาบลวังเจ้า อาเภอวังเจ้า สาหรับปัญหาความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้า ที่อาจเกิดขึ้นและต้องเฝ้าระวัง อัน
เนื่องมาจากการชะล้างหน้าดินในช่วงฤดูฝนจากพื้นที่เกษตรกรรมร่วมกับน้าทิ้งจากชุมชนเมืองที่ปล่อยลงสู่แหล่ง
น้าโดยตรง ไม่มีการบาบัดน้าเสีย แหล่งน้าผิวดินที่อยู่ในเกณฑ์คุณภาพพอใช้ มีจานวน 3 สถานีคือ แม่น้าปิง
บริเวณสันเขื่อนภูมิพล แม่น้าวังทั้ง 2 สถานี คือ บริเวณสะพานบ้านวังหมัน อาเภอสามเงา และสะพานบ้านตาก
ตาบลแม่ส ลิ ด อาเภอบ้ านตาก ปัญหาความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้า ที่อาจเกิดขึ้นและต้องเฝ้ าระวังอาจ
เนื่องมาจากในช่วงฤดูร้อนและฤดูหนาวปริมาณน้าค่อนข้างน้อย ประกอบกับน้านิ่ง ไม่มีการไหลเวียนถ่ายเท
นอกจากนี้ ยังพบว่าค่าการนาไฟฟ้าและค่าความเค็มสูง อาจเนื่องมาจากบริเวณตอนบนของจุดตรวจวัดมีพื้นที่
เกษตร เช่น สวนกล้ว ยไข่ นาข้าว อาจส่ งผลให้ปริมาณเกลือและสารละลายอนินทรีย์ต่างๆ ในน้ามีปริมาณ
ค่อนข้างสูง และอาจมีน้าทิ้งจากชุมชนที่ปล่อยลงสู่แหล่งน้าโดยตรง โดยไม่มีการบาบัดน้าเสียอย่างไรก็ตาม ผล
การตรวจวัดค่าคุณภาพน้าในแม่น้าปิงและแม่น้าวั ง ค่าคุณภาพน้ามีแนวโน้มคงที่ โดยโน้มเอียงไปในทางต่าลง
เล็กน้อย โดยดูจากสถานการณ:การใช้พื้นที่แหล่งต้นน้าลาธารแล้วพื้นที่ต้องเฝ้าระวังจะเป็นพื้นที่ต้นน้าลาธาร ลา
ห้วยสาขาแม่น้าปิงต่าง ๆ ตอนบนห้วยสาขาที่จะลงไปยังแม่น้าเมย ส่วนแม่น้าวังซึ่งเป็นส่วนสุดท้ายของแม่ น้าใน
ท้องที่จังหวัดตากในเรื่องคุณภาพน้ายังมีปัญหาน้อยกว่าเรื่องปัญหาน้าท่วม
คุณภาพอากาศและเสียง พบว่า ผลการตรวจวัดค่าคุณภาพอากาศ ของสานักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 ในท้องที่จังหวัดตาก จานวน 2 สถานี เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25-27
มีนาคม พ.ศ. 2558 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27-29 มีนาคม พ.ศ. 2558 ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า
10 ไมครอน หน่วย ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ปรากฏว่า บริเวณศาลากลางจังหวัดตาก 40.59, 33.93, 75.16
และ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.แม่สอด 51.98, 58.18, 90.26 ตามลาดับ ซึ่งค่ามาตรฐานคุณภาพ
อากาศเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 120 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ดังนั้น ค่าคุณภาพอากาศข้างต้นจึงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ตามมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (พ.ศ. 2538) ของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ.
2538 สรุป ผลการตรวจวัดเฝ้าระวังคุณ ภาพอากาศพื้นที่รับผิดชอบส านักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที่ 4 ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังตารางที่ 5.26
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คุณภาพอากาศของภาคเหนือ
จังหวัด

ชื่อสถานีตรวจวัด

ตาก
กาแพงเพชร

หน้าศาลากลางจังหวัดตาก
ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.แม่สอด
สานักงาน ทสจ. กาแพงเพชร (เดิม)

นครสวรรค์

ศูนย์ปฏิบัติการจราจรป้อมชอนตะวัน

อุทัยธานี

ที่ว่าการอาเภอเมืองอุทัยธานี

ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน
(ไมโครมกรัม/ลูกบาศก์เมตร)
25 มี.ค. 58
26 มี.ค. 58
27 มี.ค. 58
40.59
33.93
75.16
27 มี.ค. 58
28 มี.ค. 58
29 มี.ค. 58
51.98
58.18
90.26
24 มี.ค. 58
25 มี.ค. 58
26 มี.ค. 58
42.6
39.13
25.62
31 มี.ค. 58
1 เม.ย. 58
2 เม.ย. 58
45.17
57.14
67.81

ผลการตรวจวัดระดับเสียง ในท้องที่จังหวัดตากของสานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 ใน
ท้องที่จังหวัดตาก จานวน 2 สถานี เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2558 และ
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ. 2558 ผลการตรวจวัดระดับเสียงปรากฏว่า บริเวณศาลากลางจังหวัดตาก
68.9 เดซิเบลเอ และศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อาเภอแม่สอด 64.5, 64.2 เดซิเบลเอ ตามลาดับ ซึ่งค่า
มาตรฐานคุณภาพเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 70 เดซิเบลเอ ดังนั้น ระดับเสียงที่ตรวจวัดจึงอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานระดับเสียง ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540)
(6.4) สถานการณ์และการดาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันใน
พื้นที่จังหวัดตาก
จังหวัดตาก มีเนื้อที่ 10 ล้านกว่าไร่ เป็นเนื้อที่ป่า 7.9 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 72 ของ
พื้นที่จังหวัด เป็นอันดับ 2 ของประเทศ สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงชัน ชนิดป่าส่วนใหญ่ก็เป็นป่าเต็ง
รังและป่าเบญจพรรณ เมื่อถึงฤดูแล้งจะผลัดใบเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี นอกจากนี้ยังมีราษฎรได้รับการผ่อนผันให้อยู่
อาศัยทากินในเขตพื้นที่ ป่าไม้ ตามมติ ครม. 30 มิถุนายน พ.ศ. 2541 และคาสั่ง คสช. ที่ 66/2557 อีกจานวนไม่
น้อยกว่า 2 หมื่นราย เนื้อที่กว่า 4 แสนไร่ และมีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ จานวน 1
สถานี ตั้งอยู่ในท้องที่อาเภอแม่ส อด ภูมิประเทศเป็นแอ่งกระทะ ติดแนวเขตชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน
สหภาพเมียนมา และในทุกๆ วัน จะมีรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่บรรทุกสินค้าจานวนมาก จอดรอเพื่อดาเนินการ
ทางพิธีการทางศุลกากรข้ามไปส่งสินค้ายังประเทศเพื่อนบ้าน จากเหตุผลดังกล่าวจึงทาให้จังหวัดตาก มีข้อจากัด
และความสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่ าและหมอกควันสูงกว่าพื้นที่อื่น ๆ ซึ่งจังหวัดได้พยายามนาข้อจากัดดังกล่าวมา
ดาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ปี พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมาจังหวัดตาก ตรวจวัดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ (PM 10)
เกินเกณฑ์ค่ามาตรฐานกาหนด จานวน 19 วัน การตรวจพบจุดความร้อนหรือจุด Hotspot ด้วยดาวเทียมระบบ
MODIS ช่วงระหว่าง 1 มกราคม ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จานวน 1,377 จุด เป็นอันดับ 1 ในกลุ่ม 9 จังหวัด
ภาคเหนือที่ประสบปัญหา ไฟป่าและหมอกควัน
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สถานการณ์ ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดตาก ปี พ.ศ.2562
(1) สถานการณ์คุณภาพอากาศ
(1.1) ค่า PM 10 จังหวัดตาก ช่วงระหว่าง 1 มกราคม – 31 พฤษภาคม พ.ศ.
2562 เกินเกณฑ์ค่ามาตรฐานกาหนด (120 g/m3) 15 วัน ( 12-15,18,23 – 25 มีนาคม พ.ศ. 2562, และ 5, 6,
22, 25-28 เมษายน พ.ศ. 2562) อยู่ในระดับสีส้มเริ่มมีผลกระทบต่ อร่างกาย สูงสุดวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562
:157 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
(1.2) ค่า PM 2.5 จังหวัดตาก ช่วงระหว่าง 1 มกราคม – 31 พฤษภาคม พ.ศ.
2562 เกินเกณฑ์ค่ามาตรฐานกาหนด (50 g/m3) อยู่ในระดับสีส้ม เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ จานวน 46 วัน
โดยมีค่าสูงสุด 90 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562
(2) การตรวจพบจุด Hotspot (ดาวเทียม Aqua /Terra ระบบ MODIS) ท้องที่
จังหวัดตากช่วงระหว่าง 1 มกราคม – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ตรวจพบ 946 จุด เมื่อเปรียบเทียบ ปี พ.ศ.
2561 เวลาเดียวกัน ตรวจพบ 1,377 จุด น้อยกว่าปีที่ผ่านมา 431 จุด ตรวจพบในเขตป่าอนุรักษ์ 409 จุด
ป่าสงวนฯ 425 จุด สปก. 50 จุด ที่เกษตร 31 จุด ริมทางหลวง 2 จุด ชุมชน 29 จุด อาเภอสามเงา ตรวจพบมาก
สุด 215 จุด
(3) การตรวจพบจุด Hotspot (ดาวเทียม Suomi ระบบ VIIRS) ท้องที่จังหวัดตาก
ช่วงระหว่าง 1 มกราคม – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ตรวจพบ 10,220 จุด เมื่อเปรียบเทียบ ปี พ.ศ. 2561
(ช่วงวันที่ 1มกราคม – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561) ตรวจพบ 11,154 จุด ยังน้อยกว่าปีที่ผ่านมา 934 จุด
จังหวัดตาก ได้กาหนดเป้าหมายค่า PM 10 ปี พ.ศ. 2562 ลดลงร้อยละ 25 จากปี
2561 : 19 วัน ปี พ.ศ. 2562 ต้องไม่เกิน 14 วัน ซึ่งถึงวันนี้จังหวัดตากมีวันเกินเกณฑ์ค่ามาตรฐานที่กาหนด 15
วัน และกาหนดเป้าหมายการตรวจพบจุดความร้อน (Hotspot ระบบ MODIS) ปี 2562 ลดลงร้อยละ 50 จากปี
พ.ศ. 2561 : 1,377 จุด โดยปี พ.ศ. 2562 ต้องไม่เกิน 650 จุด ซึ่งตั้งแต่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.
2562 จังหวัดตาก ตรวจพบจุด ความร้อน (Hotspot) จานวน 946 จุด ในปี พ.ศ. 2562 การตรวจวัดฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก (PM 10) เกินเกณฑ์ค่า มาตรฐาน และการตรวจพบจุดความร้อนหรือจุด Hotspot ของจังหวัดตาก
น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากทุกหน่วยงานมี ความพร้อมในการให้ความร่วมมือและเตรียมการเป็นอย่างดี ถึ งแม้
จะไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
(4) การแจ้งความดาเนินคดี ช่วงห้ามเผา (18 กุมภาพันธ์- 30 เมษายน พ.ศ. 2562)
ข้อมูลตารวจภูธรจังหวัดตาก รับแจ้งความร้องทุกข์ 77 คดี ไม่รู้ตัวผู้กระทาผิด 56 คดี จับกุมผู้ต้องหา
(5) สถิติผู้ได้รับผลกระทบจากหมอกควันด้านสุขภาพอนามัยของจังหวัดตาก
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จานวนผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ จังหวัดตาก เปรียบเทียบรายปี พ.ศ. 2560-2562
ปี พ.ศ.
จานวนผู้ป่วย(คน)
อัตราป่วยต่อ 100000
60
85,387
20,053,22
61
79,752
18,932.54
62
30,732
7,259,29
หมายเหตุ ข้อมูลปีพ.ศ. 2562 ข้อมูลระหว่าง ม.ค.-เม.ย. เท่านั้น ยังไม่ใช่ผลรวมทั้งปี
ที่มา : โปรแกรม Health Data Center (HDC.) ณ วันที่ประมวลผล :: 24 เมษายน 2562

เมื่อเปรียบเทียบรายปี พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 พบว่าอัตราป่วยโรคระบบ
ทางเดิ น หายใจของจั ง หวั ด ตากมี แ นวโน้ ม ลดลง โดย ส านั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด ตาก กลุ่ ม งานอนามั ย
สิ่งแวดล้อมและชีวอนามัย
(6) ปี 2562 ปัญหาหมอกควันไฟป่าไม่มีผลกระทบต่อการขึ้น -ลง ของเครื่องบิน ณ
ท่าอากาศยาน นานาชาติแม่สอด จังหวัดตาก แต่อย่างใด
(7) จังหวัดตาก มีพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าและหมอกควันในปี พ.ศ.2562 จากการ
ประเมินสถิติข้อมูล Hotspots ปี พ.ศ. 2557 , 2558 , 2559 , 2560 (ช่วง 1 มกราคม - 31 พฤษภาคม) มีพื้นที่
เสี่ยงสีแดงที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ จานวน 13 ตาบล จากทั้งหมด 63 ตาบล (562 หมู่บ้าน)
(6.5) การดาเนินงานเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองหมอก
ควัน ไฟป่า ของจังหวัดตาก
1) จังหวัดตากได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและ
หมอกควันจังหวัดตาก ปี พ.ศ. 2562 ตามคาสั่งกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตากที่
3836/2561 ลงวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นผู้อานวยการศูนย์บัญชาการ
รูปแบบ Single command และจังหวัดตากได้แต่งตั้งคณะทางานศูนย์บัญชาการฯ ระดับจังหวัด และระดับ
อาเภอ ตามคาสั่งจังหวัดตาก ที่ 158 /2562 ลงวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562 โดยระดับอาเภอมีนายอาเภอ
ท้องที่เป็นหัวหน้าศูนย์บัญชาการในการบูรณาทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับพื้นที่ ประกอบด้วย ป่าไม้ ทหาร
ตารวจ อาสาสมัคร เครือข่าย ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับพื้นที่ และจังหวัดตากได้
กาหนดช่วงเวลาห้ามเผา 72 วัน ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 นอกจากนี้ ศูนย์
บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดตาก ปี พ.ศ. 2562 ได้มีคาสั่งมอบหมาย
ภารกิจให้ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบดาเนินการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 10)
และ (PM 2.5) ในพื้นที่จังหวัดตาก ตามคาสั่งจังหวัดตาก ที่ 281/2562 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ได้แก่
การฉีดพ่นละอองน้าลดฝุ่นละอองในอากาศในที่ชุมชน ถนน สถานที่ก่อสร้าง 4 ช่วงเวลา (8.00 น., 11.00 น.,
13.00 น., และ 15.00 น.) เป็นประจาทุกวัน ตั้งด่านตรวจรถยนต์ควันดา ในท้องที่อาเภอแม่สอด ตรวจรถยนต์
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บรรทุกที่จอดรอส่งสินค้าข้ามแดนไปยังสหภาพเมียนมาซึ่งมีจานวนมาก ให้ดับเครื่องยนต์ช่วงระหว่างรอข้ามแดน
และการตรวจสอบโรงงานที่เป็นแหล่งต้นกาเนิดของ PM 2.5 ทั่วทั้งจังหวัดตาก จานวน 28 โรงงาน
2) จังหวัดตาก ได้กาหนดมาตรการแผนปฏิบัติการป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟป่า
และหมอกควันจังหวัดตาก ปี พ.ศ. 2562 โดยแบ่งช่วงก่อนประกาศห้ามเผา ช่วงประกาศห้ามเผา หลังประกาศ
ห้ามเผา โดยใช้บทเรียนปีที่ผ่านมาปรับแก้ไขจุดพร่อง จัดแบ่งพื้นที่มีหน่วยงานรับผิดชอบชัดเจน มีนายอาเภอ
ท้องที่เป็นศูนย์บัญชาการบูรณาการทุกหน่วยงานในระดับพื้นที่
3) จังหวัดตาก ได้กาหนดเป้าหมายค่า PM 10 ปี พ.ศ. 2562 ลดลงร้อยละ 25 จาก
ปี พ.ศ. 2561 : 19 วัน ปี พ.ศ. 2562 ต้องไม่เกิน 14 วัน ซึ่งถึงวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 จังหวัดตาก มีวัน
เกินเกณฑ์ค่ามาตรฐานที่กาหนด 15 วัน (ลดลงร้อยละ 21 อยู่อันดับ 9 ในกลุ่ม 9 จังหวัดภาคเหนือ) และกาหนด
เป้าหมายการตรวจพบจุดความร้อน (Hotspot) ปี 2562 ลดลงร้อยละ 50 จากปี พ.ศ. 2561 : 1,377 จุด โดย
ปี พ.ศ. 2562 ต้องไม่เกิน 650 จุด ซึ่งตั้งแต่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 จังหวัดตาก ตรวจพบ
จุดความร้อน (Hotspot) (ดาวเทียม ระบบ Modis) จานวน 872 จุด (ลดลงร้อยละ 37 อยู่อันดับ 6 ในกลุ่ม 9
จังหวัดภาคเหนือ) คาดว่าในปี พ.ศ. 2562 (สิ้นเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ) การตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก
(PM 10) เกินเกณฑ์ค่ามาตรฐาน และการตรวจพบจุดความร้อนหรือจุด Hotspot ของจังหวัดตากจะน้อยกว่าปีที่
ผ่านมา เนื่องจากทุกหน่วยงานมีความพร้อมให้ความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหา อีกทั้งราษฎรในพื้นที่
เป็นมิตรให้ความร่วมมือกับทางราชการ
ปัญหาอุปสรรค
1) ราษฎรในพื้นที่ ยังไม่ให้ความร่วมมือและตระหนักถึงพิษภัย ผลเสียจากการจุดไฟ
ในกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเผาวัสดุการเกษตร การเผาวัชพืชเพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูก ปล่อยลุกลามเข้า
ป่าโดยไม่มีการควบคุมทาแนวกันไฟ
2) ชาวบ้านยังคงมีพฤติกรรมการจุดไฟเผาป่า เพื่อต้องการล่าสัตว์ เก็บหาของป่าบาง
ชนิด เช่น ผักหวาน รวมทั้งการเผาเพื่อให้วัวที่ปล่อยเลี้ยงในป่าได้มีหญ้ากิน เป็นต้น
3) สภาพพื้นที่บางพื้นที่มีภูเขาสูงชัน และมีเนื้อที่กว้างขวางมาก การเดินทางเข้าไป
ดับไฟป่ามีความยากลาบากต้องใช้ระยะเวลายาวนานกว่าจะถึงที่เกิดเหตุ
ข้อเสนอแนะ
1) ในเชิงพื้นที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมไฟป่า จาเป็นต้องปรับเปลี่ยน
วิธีการทางานในทางเชิงรุกมากยิ่งขึ้น โดยการสร้างความเข้าใจกับชุมชนที่มีพื้นที่เกษตรติดกับป่าในการเตรียม
พื้นที่เพาะปลูกและกาหนดช่วงเวลาเผา ร่วมกับชุมชนในการทาแนวกันไฟมิให้ลุกลามเข้าป่า
2) ในเชิงนโยบาย ให้ความรู้การศึกษากับเยาวชนเรื่องไฟป่าและผลกระทบที่เกิด
เพื่อปลูกฝังจิตสานึกและให้เห็นประโยชน์ของสาธารณะส่วนรวมตั้งแต่วัยเยาว์
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3) อัตรากาลังเจ้าหน้าที่ งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ มีจานวนจากั ดมีไม่เพียงพอ
ในการใช้ปฏิบัติงานในช่วงวิกฤต สมควรได้รับการสนับสนุนอย่างเพียงพอ และได้รับก่อนสถานการณ์จะเกิดความ
รุนแรง
4) การควบคุมการปลูกพืชในพื้นที่เกษตร เช่น ข้าวไร่ ข้าวโพด และอ้อยโรงงาน ใน
การควบคุมของแต่ละจังหวัด ยังไม่ สามารถควบคุมได้ เป็นเพียงแค่การขอความร่วมมือ จึงสมควรที่จะต้องมี
มาตรการต่างๆ มาบังคับใช้อย่างจริงจัง ทั้งตัวเกษตรกรและผู้ประกอบการที่รับซื้อพืชผลทางการเกษตร
5) สภาพพื้นที่บางพื้นที่ มีภูเขาสูงชัน และมีเนื้อที่กว้างขวางมาก การเดินทางเข้าไป
ดับไฟป่ามีความยากลาบากต้องใช้ระยะเวลายาวนานกว่าจะถึงที่เกิดเหตุ หากมีความรุนแรงสมควรขอสนับสนุน
ความร่วมมือจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กองทัพบก กองทัพอากาศ สนับสนุนอากาศยาน
ช่วยดับไฟป่า
จุดความร้อน (Hotspot) แยกรายอาเภอ จังหวัดตากแบ่งตามประเภทการใช้ที่ดิน
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
อาเภอ

ป่าอนุรักษ์

ประเภทการใช้ที่ดิน (จานวนจุดความร้อน)
พื้นที่ริม
ป่าสงวน
พื้นที่
เขต สปก.
ทางหลวง
แห่งชาติ
การเกษตร
(50 เมตร)
35
5
5
0
36
0
1
0
44
0
3
1
38
4
0
0
48
14
14
1
68
13
4
0
26
11
0
0
96
1
4
0
34
2
0
0
425
50
31
2

เมืองตาก
35
บ้านตาก
31
สามเงา
159
วังเจ้า
19
แม่สอด
19
แม่ระนาด
50
พบพระ
14
ท่าสองยาง
14
อุ้มผาง
68
ผลรวม
409
จังหวัดตาก
ที่มา : สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก 31 พฤษภาคม 2562
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ชุมชน
และอื่นๆ

ผลรวม

7
1
8
3
5
1
0
2
2
29

87
69
215
64
101
136
51
117
106
946

ส่วนที่ 3
โอกาสและทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
เมื่อพิจารณาจากข้อมูลที่เก็บรวบรวมทั้งหมดของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ได้แก่ สภาพ ทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงบริบทการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอก ประเทศ
และภายในประเทศ ที่อาจส่งผลต่อการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด ทาให้สามารถนามาวิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพื่อ
แสดงให้เห็นภาพรวมของ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ดังนี้
จุดแข็ง (Strength: S)
- ภาคเหนือ ตอนล่า ง 1 มีค วามพร้อ มต่อ การพัฒ นาเชื่อ มโยงด้า นการค้า และบริก ารกับ
นานาชาติ และกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง โดยมีโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจภาคกลาง
ของประเทศ และเส้นทางตามแนว NSEC North-South Economic Corridor (จีนตอนใต้ เมียนมา ลาว ไทย)
และ EWEC East-West Economic Corridor (เวียดนาม กัมพูชา ลาว ไทย เมียนมา) และเชื่อมโยง One
Belt One Road มีช่องทางการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนกับประเทศเมียนมา และ สปป.ลาว (ด่านพรมแดน
แม่สอด จังหวัดตาก และด่านผ่านแดนถาวรภูดู่ จังหวัดอุตรดิตถ์)
- สิน ค้า เกษตรและเกษตรแปรรูป มีค วามหลากหลาย โดยในพื้น ที่ภ าคเหนือ ตอนล่า ง มี
ศักยภาพ ในด้านผลิตภัณฑ์อาหาร โดยเฉพาะข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว ข้าวโพด มันสาปะหลัง และอ้อย บรรจุ
ภัณฑ์ชีวภาพ ตลอดจนอุตสาหกรรมพลังงานชีวภาพ เช่น เอทานอลจากกากน้าตาล พลังงานไฟฟ้า จากแกลบ
อุต สาหกรรมอาหารสัต ว์ เนื่อ งจากเป็น แหล่ง ผลิต สิน ค้า เกษตรที่สาคัญ ของประเทศ และสามารถนาเข้า
วัต ถุ ดิบ เกษตรจากประเทศเพื่ อ นบ้ า น พั ฒ นาผลิ ต ภั ณฑ์ อ าหารที่ มี มู ล ค่ า เพิ่ ม สู ง อาทิ อาหารเสริ ม สุ ข ภาพ
Functional Food และผลิตภัณฑ์เวชสาอางต่างๆ เป็นต้น
- มีแรงงานที่มีศักยภาพทักษะที่ดี ตลอดจนฐานการผลิตหัตถอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ โ ดยใช้
ฐานความรู้ด้านเทคโนโลยีศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบร่วมสมัย เพื่อตอบสนองต่อกระแสความต้องการ
ของตลาดสินค้าหัตถกรรมที่มีศักยภาพในการพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มสู่งานหัตถศิลป์
- สภาพภู มิ เศรษฐกิ จ -สั งคมเอื้อ ต่ อ การพั ฒ นาภาคธุ ร กิจ บริ การ สภาพแวดล้ อมทางสั ง คม
วัฒนธรรมมีศักยภาพสาหรับภาคธุรกิจบริการ มีโรงพยาบาลที่มีความพร้อมในการให้บริการที่ดีมีมาตรฐาน เช่น งาน
แสดงสินค้า งานประชุมวิชาการ บริการทางการศึกษา ธุรกิจบริการสุขภาพและทางการแพทย์ และธุรกิจด้าน
บริการ Logistics เป็นต้น
- มีแ หล่งท่องเที่ย วทางประวัติศ าสตร์และวัฒ นธรรมที่โ ดดเด่น เป็นมรดกโลก และมีแหล่ง
ท่องเที่ย วทางธรรมชาติที่ส วยงาม สามารถพัฒ นาเชื่อมโยงการท่องเที่ยวภายในภาคและเชื่อมโยง กับกลุ่ ม
ประเทศลุ่ ม น้ าโขงและประเทศเมื อ งพี่ เ มื อ งน้ อ ง โดยเฉพาะการจั ด กลุ่ ม การท่ อ งเที่ ย ว เช่ น ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
ประวัติศาสตร์ เชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชน เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ
- มีสถาบันการศึกษาในการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับและสนับสนุนการพัฒนาด้านวิจัยและ
นวัตกรรมร่วมกับภาครัฐ เอกชน และประชาชน
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- มีแหล่งน้าชลประทานขนาดใหญ่ที่สาคัญและการบริหารจัดการน้า ส่งผลต่อพื้นที่ป่าไม้ มี
ทรัพยากรดินที่มีลักษณะโดดเด่น และยังคงมีธาตุอาหารอุดมสมบูรณ์
จุดอ่อน (Weakness: W)
- การขยายตัวของพื้นที่เมือง ชุมชน และอุตสาหกรรมที่ขาดการบริหารจัดการที่มี ประสิทธิภาพ
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง โดยเฉพาะการกาจัดขยะมูล ฝอย และน้าเสียจากชุมชน
และอุตสาหกรรม การให้บ ริการขนส่งมวลชนสาธารณะที่ไม่สามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง การสิ้ นเปลื อง
พลังงาน ปัญหาความปลอดภัย รวมถึงการเติบโตของชุมชนที่รุกล้าพื้นที่เกษตรกรรมอันอุดมสมบูรณ์ และตัด
ทอนระบบโครงข่ายชลประทานเพื่อการเกษตร นาไปสู่การสูญเสียพื้นที่เกษตรกรรมของภาคและสร้า งมลภาวะ
ต่อปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
- ขาดการจัดตั้งศูนย์เพื่อรองรับการพัฒนาด้านการค้า การประสานงานเครือข่ายประเทศคู่ค้าที่
มีศักยภาพการบริ การและท่องเที่ย ว อาทิ ศูน ย์จาหน่ายและกระจายสิ นค้า ศูนย์ ข้อมูล การพั ฒ นาด้านการ
ท่องเที่ยว ตลอดจนศูนย์นวัตกรรมเพื่อสังคมที่เ ป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาเชิงเศรษฐกิจและสังคม
อย่างยั่งยืนและมีส่วนร่วม
- รายได้ด้านการท่องเที่ยวยังต่ากว่าที่ควรจะเป็น ขาดกิจกรรมการท่องเที่ยวต่อเนื่องทั้งปี
และการประชาสัมพันธ์ที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายในปัจจุบัน และสนามบินพาณิชย์และระบบโลจิสติกส์ครบวงจร
เชื่อมโยงระดับประเทศและต่างประเทศ
- ขาดการประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการผลิต แปรรูปสินค้าเกษตร การค้า และบริการ รวมถึงการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์อย่างครบวงจร
- พื้นที่บางส่วนประสบภัยธรรมชาติ ได้แก่ อุทกภัย และภัยแล้งซ้าซาก
- มีการเปลี่ ย นแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่ สั งคมผู้ สู งอายุ ส่ งผลให้ สั ดส่ ว นประชากรวัย
แรงงานลดลง แรงงานส่ว นใหญ่มีค วามรู้ร ะดับ ประถมศึก ษา ขาดความรู้แ ละขาดทัก ษะที่ส นับ สนุน การ
พัฒ นาศักยภาพและโอกาสของภาคที่สาคัญคือ ความรู้และทัก ษะในด้านภาษาเพื่อการท่องเที่ยวและธุรกิจ
บริการต่างๆ เทคโนโลยีทางการแพทย์ เทคโนโลยีดิจิตอล เครื่องทุ่นแรงที่ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
โอกาส (Opportunities: O)
- การเชื่อมโยงโครงข่ายเส้นทางคมนาคม ส่งผลให้เกิดโอกาสในการขยายตลาดการค้า สินค้า
เกษตร การท่องเที่ยว และบริการการศึกษานานาชาติ มีศักยภาพที่จะเป็นศูนย์การแพทย์ (Medical Hub) ธุรกิจ
บริการสุขภาพและการแพทย์ จากการเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมตามเส้นทาง OBOR และ GMS ทาให้
ภาคเหนือตอนล่างเป็นประตูเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าและนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะมีปริมาณเพิ่มขึ้น และมีโอกาส
ในการขยายธุรกิจบริการด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น
- ยุทธศาสตร์ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่กาหนดแนวทางการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart
city) เป็นกลยุทธ์ในการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนและส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาค
- มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ให้พัฒนาจังหวัดในพื้นที่สี่แยกอินโดจีน
เอื้ อต่ อการพั ฒ นาความร่ ว มมือ ระหว่า งประเทศ โดยเฉพาะการพัฒ นาเศรษฐกิ จเชื่อ มโยงตามแนว EWEC
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(East-West Economic Corridor) นโยบายรัฐบาลมีนโยบายจัดตั้งและพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อาเภอ
แม่สอด จังหวัดตาก
- ความสัมพันธ์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งในระดับท้องถิ่นและ
ระดับประเทศมีแนวโน้มดีขึ้น ผ่านความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง
- รัฐบาลมีนโยบายในการอนุ รักษ์และการจัดการป่าไม้อย่างชัดเจน และการส่งเสริม การใช้
พลังงานทดแทน Bio Energy
- ตลาดการท่องเที่ยวขยายตัว ซึ่งมีความโดดเด่นด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณี และ
ธรรมชาติ สามารถพัฒนาเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวที่หลากหลายร่วมกันและดึงดูดนักท่องเที่ยวจากประเทศที่
มีศักยภาพ เช่น จีน อินเดีย ญี่ปุ่น ยุโรป อเมริกา และนานาชาติ รวมทั้งมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่มีเป็น
จานวนมาก ยังสามารถพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและการพักผ่อนระยะยาวสาหรับผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้รัก
สุขภาพ
อุปสรรค (Threat: T)
- นโยบายการเปิดการค้าเสรีอาจส่งผลกระทบต่อสินค้าเกษตรทั้งการบริโภคในกลุ่มจังหวัดฯ และ
การส่ง ออกสิน ค้า ไปยัง ตลาดต่า งประเทศ การเปิด เสรีท างการค้า และการรวมกลุ่ม ทางเศรษฐกิ จในอนุ
ภูมิภาคต่างๆ ประชาคมอาเซียน (AEC) และ OBOR ส่งผลต่อโอกาสการขยายการค้าการลงทุน แต่จะมีการ
เคลื่อนย้ายสินค้า บริ การ และบุคคลระหว่างประเทศสมาชิกที่ส ะดวกขึ้น อาจส่งผลกระทบทางลบทั้งในเชิง
เศรษฐกิจและสังคม
- กฎ ระเบีย บการค้า ผ่า นแดนประเทศเพื่อ นบ้า นยัง มีข้อ จากัด และขั้น ตอนที่เ ข้ม งวด ไม่
เอื้ออานวยการค้าชายแดน
- กลุ่มประเทศเพื่อนบ้านและกลุ่มจังหวัดใกล้เคียงมีศักยภาพด้านการบริการท่องเที่ยวที่สาคัญ
- ขาดการผลักดันและความร่วมมือในการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาเป็นศูนย์การแพทย์
Medical Hub
- การเปลี่ ย นแปลงสภาพภูมิ อ ากาศส่ ง ผลต่อ การผลิ ตภาคเกษตร การเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศก่อให้เกิดปัญหาต่อการเกษตร โดยทาให้ปริมาณผลผลิตทางการเกษตรลดลง ส่งผลให้เกิด ความไม่
มั่นคงด้านอาหาร และรายได้ของเกษตรกร
- ภัย ธรรมชาติมีแ นวโน้ม รุน แรงขึ้น ภาคเหนือ ประสบปัญ หาอุท กภัย ภาวะภัย แล้ง การ
พัง ทลายของดิน หมอกควัน และฝุ ่น ละอองขนาดเล็ก และมีแ นวโน้ม รุน แรงขึ ้น สภาพอากาศที ่มี ค วาม
แปรปรวนส่งผลกระทบต่อการคุณภาพชีวิตของประชาชน
สถานการณ์และโอกาสในการพัฒนากลุ่มจังหวัด
ประเทศไทยมีจุดเด่นสามารถเชื่อมโยงสู่ประเทศต่างๆ ของอาเซียนโดยเฉพาะภาคพื้นที่ต่อเนื่องกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา มาเลเซีย และเวียดนาม โดยสามารถขยายเชื่อมโยงไปถึงตลาด
จีนและอินเดียส่วนการเชื่อมโยงการคมนาคมในระดับภูมิภาค (ทางหลวงเอเชียและกรอบความร่วมมืออาเซียน)
ระดับอนุ ภูมิภาค (กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง) และระดับทวิภาคี (ไทย-สปป.ลาว, ไทย-กัมพูชา,
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ไทย-เมียนมา, และ ไทย-มาเลเซีย) โดยได้ตกลงร่วมมือเชื่อมโยงการเคลื่อนย้ายของคนและสินค้าระหว่างกัน สาหรับ
ช่องทางที่เป็นโอกาสในการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 คือ จังหวัดตาก (แม่สอด-เมียวดี)
โอกาสการค้าและการลงทุนในกลุ่ม CLMV เป็นกลุ่มที่ขาดแคลนแรงงานมีฝีมือและบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถด้านต่างๆ และยังไม่มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค ทาให้ต้นทุนด้าน
โลจิสติกส์สูง ต้องพึ่งพาความช่วยเหลือด้านการพัฒนาจากต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศไทย จึงเป็น โอกาสใน
การพัฒนากลุ่ มจั งหวัดที่สาคัญเพื่อส่ งเสริมการค้าการลงทุ น การเกษตร อุตสาหกรรมและพลั งงาน และการ
เชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมระดับภูมิภาค รวมทั้งขยายเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ เช่น R8 และ R12 เชื่อม
ระหว่างไทย-ลาว-เวียดนาม เป็นต้น
ปัจ จุบัน รัฐ บาลไทยให้ค วามสาคัญ กับ ตลาดอาเซีย น โดยเฉพาะ CLMV เป็น พิเ ศษ โดยถือว่าเป็น
Home Market เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีอย่างต่อเนื่อง และยังเป็นแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มาก ทั้งป่าไม้ แร่ธาตุ ประมง และน้ามัน ค่าจ้างแรงงานก็ยังไม่สูงมากนัก จึงถือ
เป็นโอกาสดีที่จะทาความรู้จักให้มากขึ้น และเป็นโอกาสทางธุรกิจที่สาคัญ โดยเฉพาะประเทศกัมพูชาที่สนใจ
ประเทศไทยเป็ น ล าดั บ ต้ น ๆ นอกจากนี้ กั ม พู ช ายั ง ได้ มี ก ารจั ด ท าแผนพั ฒนาเศรษฐกิ จแห่ งชาติ ระยะกลาง
(National Strategic Development Plan-NSDP) ปี ค.ศ. 2014 – 2018 เพื่อ พัฒ นาการเจริญเติบ โตทาง
เศรษฐกิจ โดยมีเป้าหมายที่จ ะดาเนิน การให้เศรษฐกิจกัมพูชามีอัตราการขยายตัว โดยเฉลี่ยร้อยละ 7 ต่อปี
จากการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ให้มีความหลากหลายมากขึ้น โดยเน้นการเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าส่งออก
โดยเฉพาะสินค้าเกษตรกรรมด้วยการเพิ่มผลผลิต ซึ่งให้ความสาคัญกับข้าวเป็นหลัก
ดังนั้น ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจาก CLMV น่าจะมาจากด้านการค้าเป็นสาคัญ ประโยชน์จากการส่งออก
สินค้าที่ CLMV มีกาหนดจะต้องลดภาษีศุลกากรเพิ่มเติมภายในปี พ.ศ. 2558 เช่น กัมพูชา มีกาหนดลดภาษีการ
นาเข้าสินค้าในกลุ่มอาหาร (เนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์นม ผักและผลไม้ ข้าว) และเครื่องสาอางจากเดิมเก็บที่ร้อยละ
5 เป็นร้อยละ 0-5 ส่วน สปป.ลาว จะลดภาษีนาเข้าเบียร์จากเดิม ที่สูงถึงร้อยละ 20 เป็นร้อยละ 5 และลดภาษี
น าเข้ ายานยนต์ จากร้ อยละ 10 เป็ นศูนย์ ขณะที่ เมี ยนมาจะลดภาษี น าเข้ าอาหารทะเล ผั กและผลไม้ บางชนิ ด
เครื่องครัว เครื่องสาอาง รองเท้าหนัง และยานยนต์จากร้อยละ 5 เป็นศูนย์ สาหรับเวียดนามจะลดภาษีนาเข้ายาน
ยนต์และจักรยานยนต์จากร้อยละ 60 เป็นร้อยละ 50 (จะทยอยลดให้เหลือศูนย์ในปี พ.ศ. 2561) และลดภาษี
นาเข้า เนื้อ สัต ว์ สิน ค้า เกษตร ผัก และผลไม้บ างชนิด จากร้อ ยละ 5 เป็นศูนย์ ในขณะเดียวกันประเทศในกลุ่ม
CLMV ก็ยังคงมีความต้องการสินค้าไทยมีหลากหลาย ตั้งแต่สินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้ในชีวิตประจาวัน อย่าง
อาหารและเครื่องดื่ม สินค้าฟุ่มเฟือย เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า ยานยนต์ รวมไปจนถึงสินค้าวัตถุดิบและสินค้าทุน เช่น
วัสดุก่อสร้าง เครื่องจักรกลการเกษตร และเครื่องจักรอุตสาหกรรม ตลาดประเทศเพื่อนบ้านกลุ่มนี้มีความ
น่าสนใจเนื่องจากผู้บริโภคมีความนิยมต่อสินค้าไทย โดยมองว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ และผู้บริโภค มีการรับรู้
ต่อตราสินค้าของไทยค่อนข้างมาก โดยเฉพาะใน 3 ประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกับไทยโดยตรง หรือ CLM
คือ กัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมา
โอกาสการค้าการลงทุนในกลุ่มประเทศ CLMV ภายหลัง AEC ปี พ.ศ. 2558 ประเทศ CLMV อัน
ประกอบด้วยกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนามเป็นเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดของไทย ปัจจุบันมีพัฒนาการ ทาง
เศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็วเพื่อรองรับการรวมกลุ่มเป็นตลาดเดียวของอาเซียนภายใต้ชื่อ AEC หรือ ASEAN
Economic Community อีกทั้งที่ตั้งของไทยตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์เป็นศูนย์กลาง (Hub) ของอาเซียน ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์ต่อไทยในการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานกับเพื่อนบ้านและขยายโอกาสการค้าการลงทุนระหว่างกัน
ขยายตัว พัฒนาการของ CLMV เป็นทั้งโอกาสและความท้าทายสาหรับผู้ประกอบการไทยที่จะเข้าไปร่วมเป็น
พันธมิตรในการเติบโตใน สปป. ลาว
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ประเทศ CLMV อยู่ร ะหว่างการฟื้น ฟูประเทศเพื่อ เตรีย มตัว สาหรับ AEC ขณะที่ไทยมีนโยบาย
เชื่อมโยงห่วงโซ่คุณค่า และห่วงโซ่อุปทาน กับ CLMV ตามแนวระเบียง เศรษฐกิจ เหนือ -ใต้ และตะวัน ตกตะวันออก จึงเป็นโอกาสดีที่ธุรกิจไทยโดยเฉพาะ SMEs ในการก้าวสู่ตลาด ต่างประเทศเป็นก้าวแรก โดยเข้า
ไปทาตลาดและลงทุนใน CLMV ในขณะที่ภาวะการแข่งขันยัง ไม่รุนแรงเช่นปัจจุบัน อีกทั้งประเทศไทยยั ง
สามารถใช้ CLMV ในการเชื่อมโยงเศรษฐกิจใหญ่ๆ ระดับโลกต่อไป เช่น ประเทศจีน (1,300 ล้านคน) อินเดีย
(1,200 ล้านคน) และอาเซียน (600 ล้านคน) นอกจากนั้น ไทยควรพัฒนาตนเองเป็น Trading Nation กระจาย
สินค้าจาก CLMV สู่ตลาดโลก เช่น ประมง สินแร่ อัญมณี และน้ามัน เนื่องจาก CLMV ยังมีประสบการณ์ในการทา
ตลาดน้อย รวมทั้งการเข้าไปลงทุนใน CLMV เพื่อใช้ประโยชน์จาก GSP
อุปสรรคทางภาษีที่ลดลงภายในภูมิภาคอาเซียน และการผลักดันให้จัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษขึ้น
ในพื้นที่ชายแดนของไทย น่าจะส่งผลให้การค้าระหว่างไทยและประเทศเพื่อนบ้านขยายตัวมากขึ้น รวมถึงอาจ
ก่อให้เกิดการเชื่อมโยงด้านการผลิตและการสร้างห่ว งโซ่อุปทานระหว่างกัน เพิ่ม ขึ้น อีก ในสิน ค้า ชนิด อื่น ที่มี
ศักยภาพในอนาคต อย่างไรก็ตาม สิ่งที่น่ากังวลมากที่สุดในเวลานี้ และมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็คือ
มาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ ภาษีของประเทศในกลุ่มอาเซียนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ประเทศไทยมีการจัดตั้งรูปแบบเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zones: SEZs) มาเป็น
เวลานานแล้วแต่รูปแบบ SEZs อยู่ในลักษณะของพื้นที่อุตสาหกรรมหรือนิคมอุตสาหกรรม ตัวอย่างเช่น นิคม
อุตสาหกรรมลาดกระบังที่เป็นรูปแบบของเขตอุตสาหกรรมส่งออก (Export Processing Zone: EPZ) เป็นต้นหาก
พิจารณารูปแบบ SEZs ของประเทศไทยจะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่เป็น นิคมอุตสาหกรรมที่ให้ความสาคัญต่อการ
ส่งออกอยู่ในพื้นที่ที่มีการคมนาคมที่สะดวกทั้งทางถนน ทางอากาศหรือทางน้า รวมทั้งอยู่ใ กล้แหล่งวัตถุดิบที่
สาคัญ สาหรับการจัดตั้งพื้น ที่ SEZs บริเวณชายแดนมีวัตถุประสงค์หลักคือเพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจระหว่างกัน
โดยมีการกาหนดจัดตั้งพื้นที่ SEZs เริ่มต้นขึ้นจากการผลักดันของธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (Asian
Development Bank: ADB) อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากกลยุทธ์ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงการระเบียง
เศรษฐกิจ (Economic Corridors) โดย ADB ได้บรรจุแผนการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษไว้เป็นแผนปฏิบัติการ
(Action Plan) เพื่อการเปลี่ยนระเบียงการขนส่ง (Transport Corridors) ให้เป็นระเบียงเศรษฐกิจเพื่อ
เชื่อมโยงเศรษฐกิจเข้าไว้ด้วยกันโดยเฉพาะในลุ่มน้าโขงตอนล่าง ซึ่ง ADB ให้การสนับสนุนในรูปแบบของการ
ช่วยเหลือในเชิงเทคนิคและงบประมาณ สศช. จึงได้ริเริ่มแผนการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษโดยเฉพาะ
บริเวณชายแดนจากมติคณะรัฐมนตรีในวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2547 แต่อาจไม่สามารถผลักดันได้เนื่องจาก
ข้อจากัดของกฎหมายในบางประการจนกระทั่งปี พ.ศ. 2556 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ คือ “ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ พ.ศ. 2556” ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เป็นผลจากการ
ประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.
2557 ในระยะแรก 5 จังหวัดประกอบไปด้วยจังหวัดตาก มุกดาหาร สระแก้ว ตราด และสงขลา และในระยะที่ 2
อีก 5 จังหวัดประกอบไปด้วยจังหวัดเชียงราย หนองคาย นครพนม กาญจนบุรี และนราธิวาส
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 มีการระบุโครงการและแผนการดาเนินการ
เป้าหมายที่สาคัญ 4 ประการซึ่งได้กาหนดให้การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษถือเป็น 1 ใน 4 เป้าหมายที่
สาคัญในการพัฒ นาของแผนภายใต้แผนพัฒ นาฯ ฉบับที่ 12 ได้กาหนดให้เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ
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1. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (Border SEZs): กาหนดให้พื้นที่จังหวัดที่มีที่ตั้ง บริเวณ
ชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยคัดเลือกจังหวัดที่มีศักยภาพสามารถเชื่อมโยงการค้าการลงทุน การผลิตกับ
ประเทศในภูมิภาคอาเซียนการจัดตั้ง SEZs บริเวณพื้นที่ชายแดนนั้น รัฐบาลมุ่งหวังว่า SEZs จะช่วยยกระดับ
ความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ โดยให้ความสาคัญกับการประกอบธุรกิจ ที่ใช้แรงงานเข้มข้น ใช้วัตถุดิบจาก
ท้องถิ่นบริเวณชายแดนหรือประเทศเพื่อนบ้าน และธุรกิจด้านโลจิสติกส์
2. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษคลัสเตอร์ (Cluster-Based SEZs): สาหรับธุรกิจที่ไม่เหมาะกับชายแดน
และธุรกิจที่เป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคต อาทิ กิจการวิจัยและพัฒนา กิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและใช้แรงงาน
น้อย เป็นต้น วัตถุประสงค์การจัดตั้ง SEZs แบบ Cluster เพื่อเชื่อมโยงกับผู้ผลิตต้นน้า – กลางน้า – ปลายน้า
อุตสาหกรรมสนั บสนุนสถาบันการศึกษาสถาบันเฉพาะทาง หน่วยงานรัฐ องค์กรเอกชน และท้องถิ่น เข้าไว้
ด้วยกัน โดย SEZs แบบ Cluster แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบหลักคือแบบ Super Cluster และคลัสเตอร์อื่นๆ

แผนภาพแสดงคลัสเตอร์เป้าหมายอื่นๆ คลัสเตอร์แปรรูปแต่ละภาค
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ที่มา: สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2558 อนาคตไทยก้าวไกลด้วยคลัสเตอร์
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ตารางแสดงกิจกรรมทางเศรษฐกิจเป้าหมายของพื้นที่ SEZs
13 กลุ่มกิจการเป้าหมาย
1. อุตสาหกรรมการเกษตรประมงและกิจการที่
เกี่ยวข้อง
2. เซรามิกส์
3. อุตสาหกรรมสิ่งทอเครื่องนุ่งห่มและเครื่องหนัง
4. อุตสาหกรรมผลิตเครื่องเรือน
5. อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
6. การผลิตเครื่องมือแพทย์
7. อุตสาหกรรมยานยนต์เครื่องจักรและชิ้นส่วน
8. อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
9. การผลิตพลาสติก
10. การผลิตยา
11. กิจการโลจิสติกส์ *
12. นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม
13. กิจการเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว *

10 ประเภทกิจการเป้าหมายทีป่ ระกาศเพิ่มเติม
กลุ่มที่ BOI ให้การส่งเสริมในปัจจุบัน
1. กิจการอบพืชและไซโล
2. กิจการผลิตสินค้าจากผลพลอยได้หรือเศษวัสดุทาง
การเกษตร
3. กิจการผลิตโครงสร้างโลหะสาหรับงานก่อสร้างหรือ
งานอุตสาหกรรม
4. กิจการผลิตสิ่งพิมพ์ทั่วไป
กลุ่มที่ BOI ยกเลิกการส่งเสริมไปแล้วแต่นากลับมา
ส่งเสริมใหม่เฉพาะ SEZs
1. กิจการผลิตอาหารสัตว์หรือส่วนผสมอาหารสัตว์
2. กิจการผลิตวัสดุก่อสร้างและกิจการผลิตสินค้า
คอนกรีตอัดแรงสาหรับงานสาธารณูปโภค (ยกเว้น การ
ผลิตกระเบื้องมุงหลังคาเซรามิกส์และการผลิตกระเบื้อง
ปูพื้นหรือผนัง)
3. กิจการผลิตสิ่งปรุงแต่งสาหรับประทินร่างกาย
4. กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกสาหรับสินค้าอุปโภค
เช่นบรรจุภัณฑ์พลาสติก
5. กิจการผลิตสิ่งของจากเยื่อหรือกระดาษ
6. กิจการพัฒนาอาคารสาหรับโรงงานและคลังสินค้า

ที่มา: สศช. 2559. PowerPoint นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

รัฐบาลได้กาหนดคาจากัดความของ SEZs เอาไว้ว่า “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ คือ พื้นที่ที่คณะกรรม
การนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) กาหนดให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งรัฐจะสนับสนุน
โครงสร้างพื้นฐาน สิทธิประโยชน์การลงทุน การบริหารแรงงานต่างด้าวแบบไป-กลับ การให้บริการจุดเดียว
เบ็ดเสร็จ และการอื่นที่จาเป็น”
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ตารางแสดงมาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขต SEZs
กรณีกิจการเป้าหมาย
(13 กลุ่มอุตสาหกรรม)
ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลเพิ่มเติมจากหลักเกณฑ์ปกติ 3 ปี แต่รวมแล้วไม่ ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลสูงสุด
เกิน 8 ปี
8 ปี (จากัดวงเงินไม่เกินร้อยละ 100)
หากเป็นกิจการในกลุ่ม A1 หรือ A2 ซึ่งได้ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล 8 ปี ลดหย่อนภาษีเงินได้นติ ิบุคคล
อยู่แล้วให้ได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 เพิ่มอีก 5 ปี ร้อยละ 50 เพิ่มอีก 5 ปี
- หักค่าขนส่งไฟฟ้าประปา 2 เท่าเป็นระยะเวลา 10 ปี
เหมือนกัน
- หักค่าติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอานวยความสะดวกได้ร้อยละ 25 ของเงิน
ลงทุนนอกเหนือจากการหักค่าเสื่อมราคาตามปกติ
- ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร
- ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบที่ใช้ผลิตเพื่อส่งออก
- อนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือ
- สิทธิประโยชน์อื่นๆทีไ่ ม่ใช่ภาษีอากรเช่นการถือครองที่ดินการนาช่างฝีมือ
ต่างด้าวมาทางานเป็นต้น
กรณีกิจการทั่วไปตามบัญชีประเภทของบีโอไอ

ที่มา: สศช. 2559. คู่มือการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

เป้าหมายการดาเนินงานหลักของพื้นที่ SEZs คือการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในพื้นที่เพื่อช่วยสร้างงาน
และสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ ส่งผลให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในทางอ้อม ดังนั้น รัฐจึงมีมาตรการต่างๆ
สนับสนุนให้เอกชนเข้ามาลงทุนในพื้นที่ รวมถึงการพัฒนาธุรกิจ SMEs ซึ่งมีอยู่เป็นจานวนมากในท้องถิ่นให้มี
ความเข้มแข็ง ผ่านมาตรการส่งเสริมการลงทุนที่สาคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 13 กิจกรรมทางเศรษฐกิจเป้าหมาย
และอีก 10 กิจการเป้าหมาย โดยมาตรการกระตุ้นการลงทุนซึ่งในแต่ละจังหวัดได้มีการกาหนดกิจการเป้าหมาย
เอาไว้
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ตารางแสดงกิจการเป้าหมายในแต่ละจังหวัด
กิจกรรมการผลิต
1. อุตสาหกรรมการเกษตร ประมง และกิจการที่เกี่ยวข้อง
2. การผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกส์
3. อุตสาหกรรมสิ่งทอเครื่องนุ่งห่มและเครื่องหนัง
4. การผลิตเครื่องเรือน
5. อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
6. การผลิตเครื่องมือแพทย์
7. อุตสาหกรรมยานยนต์เครื่องจักรและชิ้นส่วน
8. อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
9. การผลิตพลาสติก
10. การผลิตยา
11. กิจการโลจิสติกส์
12. นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม
13. กิจการสนับสนุนการท่องเทีย่ ว

ตาก* สระแก้ว มุกดาหาร ตราด สงขลา
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ที่มา: สศช. 2559. คู่มือการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

แนวทางการพัฒนาพื้นที่ราบลุ่มแม่น้าโขงตอนใต้
กรอบความร่วมมือในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง (Greater Mekong Subregion: GMS) เกิดขึ้น
ในปี พ.ศ. 2535 เป็นการรวมกลุ่มในระดับอนุภูมิภาค 6 ประเทศ อันได้แก่ ประเทศไทย ลาว เมียนมา กัมพูชา
เวียดนาม และมณทลตอนล่างของประเทศจีน (ยูนนานและกวางสี) โดยมีธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย (Asian
Development Bank: ADB) เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนเชิงงบประมาณและความช่วยเหลือในด้านอื่นๆ
ทั้งนี้เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันโดยลดต้นทุนทางด้านการค้าผ่านแดน การขนส่ง และการผลิต
ร่ วมส่ งเสริ มการลงทุ นผ่ านแดน พั ฒนาขีดความสามารถในการแข่งขั น โดยส่ ง เสริ ม ความร่ว มมือ ทางการเงิน
เทคโนโลยี การตลาด การผลิตสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนผู้อยู่อาศัย ด้วยการยกระดับรายได้พัฒนาทักษะ
ฝีมือ พัฒนาแนวพื้นที่พัฒนาให้เกิดความยั่งยืนทางการเงินเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อม สาหรับแนวทางการดาเนินงาน
จะแบ่งพื้นที่ดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจออกเป็น 3 ส่วน คือ
- ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor: EWEC) ที่เชื่อมโยง 4
ประเทศได้แก่ เมียนมา ไทย ลาว และเวียดนาม มีระยะทางราว 1,500 กิโลเมตรและผ่านเมืองหลักของแต่ละ
ประเทศดังตารางต่อไปนี้
ตารางแสดงระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor: EWEC)
EWEC

เมียนมา
เมืองเมาะละแหม่ง
เมียวดี

ไทย
อ.แม่สอด จ.ตาก จ.สุโขทัย
จ.พิษณุโลก จ.เพชรบูรณ์
จ.ขอนแก่น จ.กาฬสินธุ์ และ
จ.มุกดาหาร
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ลาว
จ.สะหวันนะเขต

เวียดนาม
ดองฮา
ดานัง

- ระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (North-South Economic Corridor: NSEC) แบ่งออกเป็น
2 เส้นทางหลัก ดังนี้
ตารางแสดงระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (North-South Economic Corridor: NSEC)
เส้นทาง\ประเทศ
จีน
NSEC 1
- คุนหมิง
- เชียงรุ่ง
- ต้าหลั่ว
NSEC 2

- คุนหมิง
- เชียงรุ่ง

เมียนมา
- เชียงตุง
- ท่าขี้เหล็ก

ลาว

ไทย
อ.แม่สาย จ.เชียงราย - จ.เชียงใหม่ – จ.ลาพูน –
จ.ลาปาง - จ.พะเยา - จ.แพร่ – จ.อุตรดิตถ์ –
จ.กาแพงเพชร - จ.ตาก – จ.พิษณุโลก –
จ.นครสวรรค์ - จ.อยุธยา - กรุงเทพฯ
อ.เชียงของ จ.เชียงราย - จ.เชียงใหม่ – จ.ลาพูน จ.ลาปาง - จ.พะเยา - จ.แพร่ – จ.อุตรดิตถ์ –
จ. กาแพงเพชร - จ.ตาก – จ.พิษณุโลก –
จ.นครสวรรค์ - จ. อยุธยา - กรุงเทพฯ

- บ่อเต็น
- หลวงน้าทา
- ห้วยทราย

กลุ่มจั งหวัดภาคเหนือตอนล่า ง 1 ได้ผลักดัน ระเบียงเศรษฐกิจหลวงพระบาง – อิน โดจีน เมาะลาไย (LIMEC) โดยมีประเด็นดังนี้
ตารางแสดงอุปสงค์ทางการท่องเที่ยวและความสามารถในการรองรับบนระเบียงเศรษฐกิจ
อุปสงค์ทางการท่องเที่ยว
ความสามารถในการรองรับ
- การไปมาหาสู่กันเองของนักท่องเที่ยวภายในกลุม่ LIMEC
นักท่องเที่ยวจากภูมิภาคอื่น และจากนอกระเบียงเศรษฐกิจ

เส้นทางท่องเที่ยวมรดกโลกและมรดกวัฒนธรรม
(One World Heritage Region)
- การหาข้อตกลงในการผลิตสินค้าและบริการทางการ
ท่องเที่ยวร่วมกันโดยเฉพาะเส้นทางการท่องเที่ยว LOCAL
TRAILS ที่สามารถดึงดูดใจนักท่องเที่ยวทั้งใน และนอก LIMEC

- การรวมเอาระเบียงเศรษฐกิจ LIMEC เป็น 1
จุดหมาย (One Destination) ส่งผลให้พื้นที่มีความ
โดดเด่นด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว การท่องเที่ยว
แหล่งธรรมชาติและการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพซึ่งมี
จังหวัดพิษณุโลกเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิง
การแพทย์และเพชรบูรณ์เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว
เพื่ออายุวัฒนะ

- การพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 1 (จังหวัด
พิษณุโลก) ให้รองรับธุรกิจไมซ์ (MICE Business)
สาหรับระเบียงเศรษฐกิจนีโ้ ดยธุรกิจไมซ์เป็นส่วนหนึ่ง
ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่มีวัตถุประสงค์หลักของการ
เดินทางที่เฉพาะเจาะจงกว่าธุรกิจการท่องเที่ยว
ประเภทอื่น เช่น เป็นการเดินทางเพื่อร่วมประชุม
บริษัทหรือเดินทางเนื่องจากรางวัลที่ได้รับหรือเพื่อเข้า
ร่วมประชุมนานาชาติหรือการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า
หรือนิทรรศการนานาชาติ เป็นต้น
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- การพัฒนาความร่วมมือ โดยเริ่มจากการตั้ง
คณะทางานด้านการท่องเที่ยว(LIMEC TOURISM
COLLABORATION) เพื่อประสาน งานการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวในกลุม่ LIMEC โดยมีข้อเสนอแนะด้าน
องค์ประกอบความร่วมมือ

ด้านการท่องเที่ยว/สุขภาพ (World Heritage, Cultural and Health Tourism)
• โอกาสในการเชื่อมโยงแหล่งมรดกโลกบนเส้นบนระเบียงเศรษฐกิจสามารถเชื่อมโยงไปยังเมืองอื่น
และแหล่งมรดกวัฒ นธรรมอื่น ๆ ในสามประเทศได้ จากการเชื่อมโยงของระบบโลจิส ติกส์ ทั้งทางบก ทางน้า
และทางอากาศ
• แหล่ ง มรดกโลกของไทยมี ค วามเชื่ อ มโยงกั บ แหล่ ง มรดกโลกและวั ฒ นธรรมในหลายมิ ติ อาทิ
ประวัติศาสตร์ ศิลปหัตถกรรม และประเพณี เป็นต้น
ซึ่งจาเป็นต้องหาวิธีลดข้อจากัดด้าน VISA และการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์เพื่อช่วยเพิ่ม
โอกาสเหล่านั้น
ด้านการค้าและการลงทุน
ตารางแสดงข้อเสนอการค้าการลงทุนบนระเบียงเศรษฐกิจ LIMEC
แขวงไซยะบูลีผู้แทนฯ ได้เสนอประเด็นต่างๆ ดังนี้
สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย - ให้ร่วมผลักดันเปิดด่านภูดู่เป็นด่านสากลเพื่อความสะดวกด้านการศุลกากร ด้านภาษีส่งออก
ประชาชนลาว รวมถึงข้อจากัดของปริมาณสินค้าการเกษตรในการผ่านแดน

สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพ
เมียนมา

- เสนอให้พิจารณาการทาวีซ่าแบบ VISA on Arrival
- มีนโยบายส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้ไปลงทุนฐานการผลิตที่ไซยะบูลีซึ่งปัจจุบันให้สิทธิ
ประโยชน์กับคนต่างชาติเท่าเทียมกับประเทศของตน
รัฐมอญผู้แทนฯ ได้ให้ข้อมูล ดังนี้
- ปัจจุบันรัฐมอญมีสินค้าทางการเกษตรที่หลากหลายขึ้น และสนับสนุนให้มีการลงทุนสร้าง
โรงงานผลิตในรัฐมอญเช่นเกลือ ซึง่ ปัจจุบันมีโรงงานผลิตเกลือได้ประมาณ 80,000 ตัน/ปี และ
สามารถผลิตอาหารทะเลแช่แข็งได้ 10,000 ตัน/ปี รวมถึงผลิตยางพาราได้ถึง 120,000 ตัน (ใน
พื้นที่ปลูก 600,000 เอเคอร์) และมีความต้องการให้มีนักลงทุนเข้ามาสร้างผลิตภัณฑ์ที่ทาจาก
ยางพารา
- มีความต้องการส่งออกสินค้าประเภทถั่วเหลืองให้กับโรงงานเต้าเจีย้ วน้าเต้าหู้ ในไทย
- ให้คาแนะนา หรือเสนอวิธีการที่ถูกต้องในการส่งข้าวสารเข้ามาในไทย
- มีความประสงค์จะซื้อยาฆ่าหญ้าจากไทย
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ประเทศไทย

รัฐกะเหรี่ยง ผู้แทนฯ ได้ให้ข้อมูล ดังนี้
- ผ่าอ่างรัฐกะเหรี่ยงมีนิคมอุตสาหกรรมให้เช่าซึ่งราคาค่าเช่าลดลงจากเดิมเหลือ 500,000 จ๊าด
- ด้านการเกษตร ได้เสนอให้มาลงทุนขยายพันธุ์พืชแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี และร่วมมือในการ
ทางานพัฒนาพันธุ์ข้าวร่วมกัน
- ต้องการให้ไทยลดหย่อนข้อจากัดในการนาเข้าสินค้าประเภทข้าวโพด เพื่อให้เข้ามาขายได้มากขึ้น
ผู้แทนฯ ได้เสนอให้ทุกประเทศได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านต่างๆ ร่วมกัน ดังนี้
- ปัญหาเรื่องผลผลิตปาล์มในปัจจุบันที่มีไม่เพียงพอที่จะตั้งเป็นโรงงาน ซึ่งได้เสนอให้มีการผลิต
ร่วมกับ สปป.ลาว เพื่อให้สามารถตั้งโรงงานได้ในอนาคต (เพื่อให้ผลิตได้ในปริมาณ 100,000 ตัน
หรือมีพื้นที่ 30,000-40,000 ไร่ขึ้นไป)
- ปัญหาผลผลิตการเกษตรบางตัวที่ไม่สามารถส่งเข้าไทยได้ เนื่องจากข้อจากัดบางประการโดย
เสนอให้จัดเป็นตั้งคณะกรรมการเพื่อหารือร่วมกัน หรือการรวมตัวของคนรุ่นใหม่จากทั้ง 5 ประเทศ จัด
กิจกิจกรรมที่เรียกว่า LIMEC Start Up เพื่อให้เกิดเครือข่ายและความร่วมมือกันต่อไปในอนาคต
- หารือร่วมกันในเรื่องการทาวีซ่าเปิด (โดยในช่วงแรกให้ทาเป็น VIP VISA ก่อน)

ด้านการศึกษา
โดยตัวแทนแต่ล ะประเทศได้ออกมาบรรยายถึงระบบการจัดการศึกษาโครงสร้างหลักสูตร
การเรียนการสอนต่างๆ รวมไปถึงสถาบันการศึกษาแต่ละประเภทดังนี้
ตารางแสดงการบริหารจัดการด้านการศึกษาบนระเบียงเศรษฐกิจ
สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมา
ประเทศไทย

แขวงไซยะบูลี
- มีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษาโดยมีโรงเรียนอนุบาล
ประมาณ 100 แห่ง โรงเรียนประถม ประมาณ 400 แห่ง และโรงเรียนมัธยม ประมาณ 90 แห่ง
(ซึ่งจะอิงตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ สปป.ลาว)
- ปัจจุบันเริ่มมีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิชาชีพ (เทียบเท่า ปวช. ปวส. ของไทย)
แขวงหลวงพระบาง (พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาของภาคเหนือ สปป.ลาว)
- มีโรงเรียนนานาชาติโรงเรียนวิชาชีพครูและมีมหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ (ซึ่งเป็น 1 ใน 5 ของ
มหาวิทยาลัยใน สปป.ลาว)
- มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตบุคลากรสายวิศวกรรมโยธาเป็นทีต่ อ้ งการของตลาดโดยเฉพาะ
ประเทศไทยและเกาหลี
- มีความโดดเด่นในด้านงานฝีมือและงานแกะสลักซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมทีส่ ืบทอดกันมา
มีลักษณะการบริหารจัดการด้านการศึกษาคล้ายคลึงกัน คือ
-มีทุกระดับตั้งแต่อนุบาลประถมมัธยม และอุดมศึกษาซึ่งมีเพียงพอต่อความต้องการ
- ระดับอุดมศึกษาที่สาคัญ ได้แก่ มหาวิทยาลัยในเมืองย่างกุ้ง และเมืองมัณฑะเลย์
โดยหลักสูตรที่มีความนิยมสูงได้แก่ สังคมศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์
จังหวัดในกลุ่มภาคเหนือตอนล่างทั้ง 5 จังหวัด ซึ่งเป็นสมาชิกเครือข่ายในกลุ่ม LIMEC
- มีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถม มัธยม อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา
- ระดับอุดมศึกษาที่สาคัญได้แก่มหาวิทยาลัยนเรศวรมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 5 จังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่ า ง มี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนที่ ห ลากหลาย เช่ น แพทย์ ศ าสตร์ วิ ท ยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ สังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ เป็นต้น
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- สถาบัน/วิทยาลัยอาชีวะ (หลักสูตรการเรียนการสอนสายวิชาชีพเฉพาะ) ได้แก่ ช่างไฟฟ้า
ช่างเชื่อม ช่างกล การบัญชี คอมพิวเตอร์และการท่องเที่ยวเป็นต้น
- สามารถผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพสู่หน่วยงานและธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ
- ในระดับประถมและมัธยมศึกษาได้มีการเพิ่มหลักสูตร English Program เพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมและการต่อยอดในการเพิ่มศักยภาพให้กับนักเรียน

ซึ่งการแลกเปลี่ ยนข้อมูลด้านการศึกษาดังกล่าวเพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือกันในด้านการพัฒนา
หลักสูตรที่มีความเกี่ยวข้องและสอดคล้องกับนโยบายประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเกิดศักยภาพด้านการศึกษาเพื่อ
ต่อยอดการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนสามารถสรุปประเด็นหลักที่สาคัญออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 การแลกเปลี่ยนและการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่คณาจารย์และนักเรียน/นักศึกษา
สถาบันการศึกษาของไทยในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1 ได้สนับสนุนการแลกเปลี่ยนคณาจารย์
และนักเรียน/นักศึกษาโดยสนับสนุนทุนการศึกษาจากสถาบันต่างๆ ดังนี้
- อาชี ว ะศึ ก ษาจั ง หวั ด สุ โ ขทั ย สนั บ สนุ น ทุ น การศึ ก ษาในสาขาวิ ช าต่ า งๆ ดั ง นี้ ไฟฟ้ า
อิเล็กทรอนิกส์ ช่างเชื่อม ช่างกล การเงินการบัญชี คอมพิวเตอร์ การท่องเที่ยว อาหาร และสิ่งประดิษฐ์ โดยจะ
มอบเป็นเงินค่าลงทะเบียนและค่าที่พักตลอดจนจบหลักสูตรจานวน 3 – 5 ทุนการศึกษาสาหรับแต่ละประเทศ
- มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามสนับสนุนทุนการศึกษาจานวน 50 ทุนในทุกๆ สาขาวิชา
โดยจะต้องผ่านตามเกณฑ์การคัดเลือกจากทางมหาวิทยาลัย
- มหาวิทยาลัยราชภั ฏเพชรบูรณ์ สนับสนุนทุนการศึกษาจานวน 10 ทุนโดยพิจารณาตาม
คุณสมบัติที่เหมาะสมจากทางมหาวิทยาลัย
- มหาวิทยาลัยนเรศวรสนับสนุนทุนการศึกษาแต่ไม่ระบุจานวน ซึ่งจะพิจารณาตามคุณสมบัติ
ของผู้สมัคร/ผู้ที่สนใจขอรับทุนการศึกษา
ส่วนที่ 2 การจัดการประชุมวิชาการด้านการศึกษาระดับนานาชาติ
หน่ว ยงานด้า นการศึก ษาหลายหน่ว ยงานได้เ ล็ง เห็น ความสาคัญ ของการจัด หลัก สูต ร การ
แลกเปลี่ยนระดับนานชาติระยะสั้นเพื่อให้เกิดการเพิ่มพูนทางความรู้และเปิดรับมุมมองจากภายนอกเพื่อพัฒนา
ศักยภาพในตนเองของคณาจารย์ และนักเรียน/นักศึกษา ซึ่งมีหลักสูตรที่นาเสนอดังนี้
- ด้านหลักสูตรพละศึกษาจังหวัดสุโ ขทัยได้มีการจัดฝึกอบรมโค้ช ซึ่งฝึกสอนโดยผู้ เชี่ ยวชาญ
ต่างชาติ
- การประชุมวิชาการเรื่อง “Decision Maker” ที่ประเทศสิงคโปร์ โดยโรงเรียนตากพิทยาคม
เป็น ผู้ป ระสานงานและสนับ สนุน ค่า ใช้จ่า ยในการเข้า อบรมฟรีส าหรับ ผู้ที่ส นใจ (แต่ย กเว้น ในส่ว นของ ค่า
เดินทางและที่พัก) โดยผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่จะเป็นระดับรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงเท่านั้น
- หลักสูตรแลกเปลี่ยนการศึกษา (Education Camp) จากสถาบันการศึกษาจังหวัดตาก
- จัดทาหลักสูตรการศึกษาพิเศษของกลุ่มความร่วมมือ LIMEC
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ส่วนที่ 3 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
ทั้งสามประเทศมีความเห็นร่วมกันในการจัดตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนด้านการศึกษาขึ้น
ด้านโลจิสติกส์
ปัจจุบันระบบโลจิสติกส์ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีการเชื่อมโยงพัฒนาตาม North-South
Economic Corridor และ East-West Economic corridor และประตูเชื่อมโยงชายแดนเมียนมา และ สปป.
ลาว ส่งผลให้ของธุรกิจในการขนส่งสินค้ามีการเติบโตซึ่งการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าถือเป็นกิจกรรมหลักใน
ระบบการขนส่งผ่านแดนจากการแสดงความคิดเห็นพบอุปสรรคและข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
ตารางแสดงระบบโลจิสติกส์บนระเบียงเศรษฐกิจ
สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมา

ประเทศไทย

- กาหนดระเบียบข้อตกลงและข้อจากัดต่างๆระหว่ างประเทศด้านการขนส่งให้เป็น ไปใน
ทิศทางเดียวกันได้แก่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชิงกระบวนการ(เช่นระเบียบขั้นตอนและ
เงื่อนไขของการผ่านแดนข้อกฎหมายเมื่อเกิดอุบัติเหตุ) และการพัฒนาโครงสร้างพื้ นฐานเชิง
กายภาพ (เช่นความพร้อมของอาคารในฝั่งไทยความต่างระดับของโครงสร้างถนน)
- ได้เสนอให้มีการแลกเปลีย่ นความรู้ด้านวิชาการและกฎหมายเกี่ยวกับการขนส่งภายในกลุ่ม
ประเทศ LIMEC เพื่อให้มีความรูค้ วามเข้าใจตรงกัน
- ประเด็นเรื่องของการประกันภัยทั้งยานพาหนะสินค้า และการประกัน มีความต้องการให้
สร้างข้อตกลงร่วมกันเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
- ประเด็นเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเชิงกระบวนการ (Soft Infrastructure) โดยต้องการให้มี
กฎระเบียบข้อบังคับและนโยบายที่ชัดเจนเช่นข้อตกลงการเปลี่ยนถ่ายสินค้า
- ประเด็นเรื่องข้อจากัดของความสามารถในการรับน้าหนักของสะพานแต่เนื่องจากสะพาน
แห่งที่ 2 กาลังจะแล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2660 ดังนั้น ประเด็นด้านนี้จะสามารถแก้ไขได้ใน
อนาคตอันใกล้
- ประเด็นเรื่องรายละเอียดของข้อตกลงต่างๆ ในการผ่านแดนของแต่ละประเทศโดยยึดหลัก
ASEAN Framework
- ประเด็ น ข้ อปั ญ หาด้ านการประกั น ภัย ควรมีก ารจั ด ตั้งองค์ก รที่รั บ ผิด ชอบด้ านการ
ประกันภัยและตกลงให้เป็นกฎเดียวกัน
- ประเด็นเรื่องการผ่านแดน ควรพัฒนาเรื่องการอานวยความสะดวกในการผ่านแดน เช่น
การเตรียมเอกสารและขั้นตอนต่างๆ ในการผ่านแดนที่ถูกต้องและแต่ละประเทศควรมีการ
เตรียมเอกสารสาหรับการนาพาหนะในการผ่านแดนให้พร้อม (เช่น ใบประกอบรถยนต์ หรือ
ใบอนุญาตขับขี่ที่ออกโดยส่วนกลาง เป็นต้น)
- ประเด็นเรื่องการผ่านด่านสินค้า ควรมีการกาหนดข้อตกลงเรื่องการผ่านด่านสินค้าที่มี
ลักษณะไม่เต็มคันรถ เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายย่อยอีกทั้ง ควรอนุญาตให้
รถบรรทุกสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้าน (สปป.ลาว และ สหภาพเมียนมา) เข้ามาขนถ่าย
สินค้าในเขตพื้นที่ประเทศไทยในระยะห่างจากด่านพรมแดนไม่เกิน 10 กิโลเมตร
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ศักยภาพของกลุ่มจังหวัดเพื่อต่อยอดการพัฒนา
ในการพิจารณาศักยภาพของกลุ่มจังหวัดเพื่อต่อยอดการพัฒนาสามารถวิเคราะห์ผลจากแผนพัฒนา
กลุ่ม จัง หวัด ภาคเหนือ ตอนล่า ง 1 (พ.ศ. 2557-2560) และแผนพัฒ นากลุ่ม จังหวัดภาคเหนือ ตอนล่าง 1
(พ.ศ. 2560-2565) โดยการนามาเปรียบเทียบเพื่ อศักยภาพของกลุ่มจังหวัดในการที่จะนาไปสู่การพัฒ นา
ต่อยอด โดยมีประเด็นเปรียบเทียบรายละเอียด ดังนี้
ตารางแสดงการเปรียบเทียบสภาพเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
(พ.ศ. 2557-2560)
1. สภาพเศรษฐกิจ
1.1 มูลค่าผลิตภัณฑ์กลุม่ จังหวัด (GRP): พบว่ากลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง 1 มีมูลค่าสูงกว่าของกลุ่ม 2 และสัดส่วน
GRP ในกลุ่ม 1 มีแนวโน้มสูงขึ้นซึ่งตรงข้ามกับกลุ่ม 2 ที่มี
แนวโน้มลดลง
1.2 รายได้เฉลี่ยต่อหัว(GPP Per Capital): พบว่า GPP
ต่อหัวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง กลุ่ม 2 สูงกว่าของ
กลุ่ม 1
1.3 โครงสร้างเศรษฐกิจ: กลุ่ม 1 ขึ้นอยู่กับภาคเกษตรเป็น
หลั ก รองลงมาเป็ น ภาคการค้ า /บริ ก าร และภาค
อุตสาหกรรม ซึ่งต่างกับกลุ่ม 2 ที่ขึ้นอยู่กับภาคอุตสาหกรรม
เป็นหลัก
1.4 การเกษตร: พืชเศรษฐกิจที่สาคัญ ได้แก่ ข้าว ถั่ว
เหลือง มันสาปะหลัง อ้อยและข้าวโพด และอุตสาหกรรม
ส่วนใหญ่จะเกี่ยวเนื่องกับการเกษตร เช่น โรงงานน้าตาล
โรงงานเครื่องจักรกลการเกษตร และโรงสีข้าว เป็นต้น
- ข้าวนาปี: เพชรบูรณ์ พิษณุโลก กาแพงเพชร และ
สุโ ขทั ย มี พื้ นที่ ป ลู ก ข้า วนาปี ม ากเป็ น อั นดั บ 1 ใน 5 ของ
ภาคเหนือ
- ข้าวนาปรัง: จังหวัดพิษณุโลก มีพื้นที่ปลูกข้าวนา
ปรังมากเป็นอันดับ 1 ใน 3 ของภาคเหนือ
- ข้าวโพด: จังหวัดเพชรบูรณ์ มีพื้นที่ปลูกข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์มากเป็นอันดับ 1 ของประเทศ
- มันสาปะหลัง: จังหวัดพิษณุโลก มีพื้นที่ปลูกมัน
สาปะหลังมากเป็น 1 ใน 5 ของภาคเหนือ

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
(พ.ศ. 2561-2565)
1. สภาพเศรษฐกิจ
1.1 ภาพรวมของเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
- มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
(GPP): มีมูลค่าคิดเป็นร้อยละ 2.24 ของทั้งประเทศ และจังหวัด
พิษณุโลกมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมสูงสุดในกลุ่มจังหวัด
- มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยต่อประชากรของจังหวัด
พิษณุโลกมีมากที่สุด รองลงไปคือ ตาก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ และ
สุโขทัย ตามลาดับ
1.2 ด้านการเกษตร: พืชเศรษฐกิจที่สาคัญ ได้แก่ ข้าว พืชไร่
สวนผัก และสวนผลไม้ยืนต้น เป็นต้น
- ข้ า วนาปี : จั งหวั ด พิ ษณุ โ ลก มี พื้น ที่ ป ลู ก ข้ าวนาปี ม าก
ที่สุดในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1 รองลงมาคือ เพชรบูรณ์ ส่วน
จังหวัดตาก มีพื้นที่ปลูกน้อยที่สุด
- ข้าวนาปรัง: จังหวัดสุโขทัยมีพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังมาก
ที่สุดในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1 รองลงมาคือ จังหวัด พิษณุโลก
ส่วน จังหวัดตาก มีพื้นที่ปลูกน้อยที่สุด
- ข้าวโพด: จังหวัดเพชรบูรณ์ มีพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ย ง
สัตว์มากเป็นอันดับ 1 ของกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1 รองลงมาคือ
จังหวัดตาก ส่วน จังหวัดสุโขทัยมีพื้นที่ปลูกน้อยที่สุด
- อ้อย: จังหวัดเพชรบูรณ์ มีพื้นที่ ปลูกและผลิตอ้อยมาก
ที่สุ ดเป็น อั นดั บ 1 ของกลุ่ ม ภาคเหนื อ ตอนล่ า ง 1 รองลงมาคื อ
จังหวัดสุโขทัย
- มั น ส าปะหลั ง : จั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ มี พื้ น ที่ ป ลู ก มั น
สาปะหลังมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1
รองลงมาคือ จังหวัดพิษณุโลก
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ตารางแสดงการเปรียบเทียบสภาพเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มจังหวัดฯ (ต่อ)
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
(พ.ศ. 2557-2560)
- อ้อย: จังหวัดเพชรบูรณ์ และ จังหวัดสุโขทัย มี
พื้ น ที่ ป ลู ก และผลิ ตอ้ อยมากที่ เป็ นอั นดั บ 1 ใน 5 ของ
ภาคเหนือ
- ถั่วเขียว: จังหวัดเพชรบูรณ์ มีพื้นที่ปลูกถั่ว
เขียวมากเป็นอันดับ 1 ของประเทศ
1.5 การค้าและบริการ
1) การค้าชายแดน: ที่ด่านแม่สอด มีสินค้าส่งออกที่
สาคัญคือ น้ามันเชื้อเพลิง น้ามันพืช โทรทัศน์ ผงชูรส
ผ้ า ฝ้ า ย และยารั ก ษาโรค ส่ ว นสิ น ค้ า น าเข้ า คื อ
เฟอร์ นิ เ จอร์ ที่ ท าจากไม้ หอมหั ว ใหญ่ ปลาโค และ
กระบือ เป็นต้น
2) การท่องเที่ยว: พบว่า นักท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง
มีสัดส่วนร้อยละ 40 แต่สัดส่วนรายได้จากการท่องเที่ยว
มีเพียงร้อยละ 20 เท่านั้น
3) แหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1 มีทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ/เกษตร
เชิงประวัติศาสตร์ และเชิงศิลปวัฒนธรรม
สถานการณ์ ก ารท่ อ งเที่ ย วกลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคเหนื อ
ตอนล่าง 1
1) จังหวัดตาก บรรยากาศการท่องเที่ยวจะคึกคักช่วง
ฤดูหนาว ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-มกราคม ปัจจัยที่ดึงดู
นักท่องเที่ยวต่างชาติ คือ ช่วงเทศกาล ระยะทางและ
เวลาในการเดินทางที่สะดวก สินค้าราคาถูก เป็นต้น
ปั ญ หาในการท่ อ งเที่ ย วในจั งหวั ด คื อ ระบบการขนส่ ง
สาธารณะในจังหวัด เช่น รถประจาทาง
รถสองแถว รถรับจ้าง เป็นต้น
2) จั งหวั ดพิ ษณุ โลก มี แหล่ งท่ องเที่ ยวที่ หลากหลาย
จุ ดเด่ นคื อการท่ องเที่ ยวเชิ งศาสนา วั ดต่ างๆ และการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บรรยากาศการท่องเที่ยวจะคึกคักช่วง
เดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
(พ.ศ. 2561-2565)
- ยางพารา: จ.พิษณุโลกมีผลผลิตรวมจากการการปลูก
ยางพารามากเป็นอันดับ 1 รองลงมาคือ จ.เพชรบูรณ์ ส่วน จ.ตาก มี
พื้นที่ปลูกน้อยที่สุด
1.3 ด้ า นอุ ต สาหกรรม ในกลุ่ ม จั งหวั ด ภาคเหนื อ ตอนล่ า ง 1
พบว่า จ.พิษณุโลก มีจานวนอุตสาหกรรมมากที่สุด รองลงมาคือ จ.
เพชรบูรณ์ ตาก สุโขทัย และอุตรดิตถ์ ตามลาดับ แต่จังหวัดที่มีแรงงาน
มากที่สุด คือ ตาก รองลงมาคือ จ.เพชรบูรณ์ พิษณุโลก สุโขทัย และ
อุตรดิตถ์ ตามลาดับ และสถานประกอบการ พบว่า มีอุตสาหกรรม
ขนส่ ง มากที่ สุ ด รองลงมาคื อ อุ ต สาหกรรมการเกษตร และ
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ตามลาดับ
1.4 ด้านการท่องเที่ยว พบว่า จานวนนักท่องเที่ยวโดยรวมมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี
- จานวนนักท่องเที่ยว พบว่า จังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวมาก
สุ ด คื อ จ.พิ ษ ณุ โ ลก รองลงมาคื อ เพชรบู ร ณ์ ตาก สุ โ ขทั ย และ
อุตรดิตถ์ ตามลาดับ
- รายได้จากการท่องเที่ยว พบว่า จังหวัดที่ได้รายได้จาก
การท่องเที่ยวมากที่สุดคือ จ.พิษณุโลก รองลงมาคือ เพชรบูรณ์ตาก
สุโขทัย และอุตรดิตถ์ ตามลาดับ
- ระยะเวลาการพานักในพื้นที่ พบว่า จังหวัดที่มี
นักท่องเที่ยวพานักยาวนานสุดคือ เพชรบูรณ์รองลงมาคือ สุโขทัย ตาก
พิษณุโลก และอุตรดิตถ์ ตามลาดับ
- ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวัน พบว่า จังหวัดที่มีค่าใช้จ่าย
เฉลี่ยสูงสุดคือ ตาก รองลงมาคือ พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ และ
อุตรดิตถ์ ตามลาดับ
1.5 ด้านการค้าชายแดน มีพื้นที่ติดกับชายแดน 2 แห่งคือ ด่าน
แม่สอด ติดกับเมียนมาร์ ซึ่งมีมูลค่าการค้าสูงต่อเนื่องมาหลายปี และ
ด่านภูดู่ จ.อุตรดิตถ์ ติดกับ สปป.ลาว ซึ่งกาลังเติบโตตามการยกฐานะ
ขึ้นเป็นด่านถาวรตามประกาศกระทรวงฯ (19 พ.ค. 2556)
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ตารางแสดงการเปรียบเทียบสภาพเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มจังหวัดฯ (ต่อ)
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
(พ.ศ. 2557-2560)
และเดือนมิถุนายน-ตุลาคม ส่วนช่วงฤดูฝน นิยมไปล่องแก่ง
ตามน้าตกและพัก แรมตามอุท ยานต่างๆ ส่วนปัญหาในด้า น
แหล่งท่องเที่ย วที่พบคือ ปัญหามลพิษและความสะอาดของ
สถานที่ท่องเที่ยว
3) จังหวั ดเพชรบูร ณ์ จุดเด่น คือ การท่ องเที่ ยวเชิงศาสนา
และพิพิธภัณฑ์ที่สาคัญ รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยาน
แห่งชาติต่างๆ และที่พักตามจุดชมวิว เป็นต้น บรรยากาศของ
การท่ องเที่ ย วจะเริ่ม คึ ก คั กในช่ วงเข้ า ฤดู ห นาวคื อ ตั้ งแต่ ช่ว ง
เดือนตุลาคมเป็นต้นไป จะพบนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่ เขาค้อ
เป็นจานวนมาก
4) จั ง หวั ด สุ โ ขทั ย มี แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ น่ า สนใจคื อ การ
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิง
นิเวศน์ รวมถึงการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เป็นต้น บรรยากาศ
ของแหล่งท่องเที่ยวจะคึกคักในช่วงต้นปีในไตรมาสที่ 1 และ
ปลายปี ไตรมาส 4 (เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม) สาหรับช่วง
ไตรมาสที่ 2 และ 3 บรรยากาศค่อนข้างเงียบเหงา เนื่องจาก
ผลกระทบจากน้าท่วมในตัวอาเภอเมือง
5) จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นเมืองที่มีตานานของเมืองลับแล มี
แหล่งท่อ งเที่ ยวที่น่ าสนใจหลายแหล่ งคื อ การท่ อ งเที่ย วเชิ ง
นิเวศ การท่องเที่ยวเชิงศาสนา การท่อ งเที่ย วเชิงวัฒ นธรรม/
ประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยวเชิงกีฬา
เป็นต้น บรรยากาศของการท่องเที่ยวจะคึกคักช่วงไตรมาสที่ 1
(เดือนมกราคม-เมษายน) และ ไตรมาสที่ 4 (เดือนตุลาคมธันวาคม)

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
(พ.ศ. 2561-2565)
2. การวิเคราะห์ด้านสังคมและความมั่นคง
2.1 ด้านสังคม
1) โครงสร้างประชากรและแรงงาน กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1
ในช่วงปี 2561 มีจานวนประชากรเพิ่มขึ้นทุกปี ส่วนใหญ่อายุ 3554 ขนาดครั ว เรื อ เฉลี่ ย ประมาณ 3.17 คน/ครั ว เรื อ น ความ
หนาแน่นของประชากรเฉลี่ยอยู่ที่ 63.64 คน/ตร.กม. โดยจังหวัดที่
มี ค วามหนาแน่ น มากสุ ด คื อ สุ โ ขทั ย รองลงมาคื อ พิ ษ ณุ โ ลก
เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ และตาก ตามลาดับ
สาหรับสถานการณ์แรงงาน พบว่า กลุ่มอาชีพที่มีคนทางานมาก
ที่ สุ ด คื อ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านที่ มี ฝี มื อ ทางการเกษตรและการประมง
รองลงมาคือ กลุ่มอาชีพพนักงานบริการ และพนักงานในร้านค้า
และตลาด และกลุ่ม อาชีพ ผู้ บัญ ญัติ ก ฎหมาย ข้ าราชการระดั บ
อาวุโสและผู้จัดการมีจานวนน้อยที่สุด
2) ด้านการศึกษา ระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับต่ากว่า
ประถมศึกษา รองลงมาคือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยม และ
ระดับอุดมศึกษาตามลาดับ สาหรับผู้ไม่มี วุฒิการศึกษาพบน้อ ย
ที่สุด จังหวัดที่มีวัยแรงงานที่มีการศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษามาก
ที่สุด คือ จ.สุโขทัย ส่วนจังหวัดที่มีวัยแรงงานที่มีระดับการศึกษา
ต่ากว่าประถมศึกษา มากที่สุดคือ จ.เพชรบูรณ์
3) ด้านสาธารณสุข พบว่า จังหวัดที่มีโรงพยาบาลของรัฐมาก
ที่สุด คือ พิษณุโลก และ เพชรบูรณ์ จังหวัดที่มีโรงพยาบาลเอกชน
มากที่ สุด คือ พิ ษ ณุโ ลก จั งหวัด ที่ มีโ รงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพ
ตาบลมากที่สุดคือ เพชรบูรณ์ และเมื่อวิเคราะห์ในภาพรวมจะเห็น
ว่า พิษณุโลกเป็นจังหวัดที่มีการให้บริการด้านการแพทย์มากที่สุด
ในกลุ่มจังหวัดฯ
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แสดงการเปรียบเทียบสภาพเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มจังหวัดฯ (ต่อ)
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
(พ.ศ. 2557-2560)
2. สภาพสังคม
1) ประชากร: สั ด ส่ ว นของประชากรในกลุ่ ม
ภาคเหนือตอนล่าง มีประมาณร้อยละ 52 ของจานวน
ประชากรในภาคเหนือ
2) โครงสร้ า งประชากร: กลุ่ ม อายุ 0-14 ปี มี
แนวโน้มลดลง แต่กลุ่มผู้สู งอายุ ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น
3) ประชากรเมือง: มีจานวนเพิ่มขึ้นแต่ไม่มากนัก
4) จ านวนคนยากจน:ในกลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคเหนื อ
ตอนล่าง กลุ่ม 1 มีสัดส่วนค่าเฉลี่ยของคนยากจน
สู งกว่ า ในกลุ่ ม จั งหวั ด ภาคเหนื อ แต่ มี แ นวโน้ ม เริ่ ม
ลดลงตั้งแต่ ปี 2551 เป็นต้นมา
5) แรงงานต่างด้าว: ในกลุ่มภาคเหนือตอนบน
มากกว่าภาคเหนือ ตอนล่าง และภาคเหนื อตอนล่า ง
กลุ่ม 1 มีสัดส่วนสูงกว่า กลุ่ม 2 แต่ในอนาคตในกลุ่ม 2
มีแนวโน้มการใช้แรงงานต่างด้าวเพิ่มมากขึ้น
3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1) ทรั พ ยากรป่ า ไม้ : เนื้ อ ที่ ป่ า ไม้ ใ นกลุ่ ม จั งหวั ด
ภาคเหนือตอนล่าง มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 36 ของ
พื้น ที่ ป่ า ไม้ ใ นภาคเหนื อ และร้ อ ยละ 80 อยู่ ใ นกลุ่ ม
ภาคเหนือตอนล่าง 1
2) อุ ก ทกภั ย : พื้ น ที่ ใ นกลุ่ ม ภาคเหนื อ ตอนล่ า ง 1
ได้รับผลกระทบของน้าท่วมเป็นพื้นที่บริเวณกว้างกว่า
ในกลุ่ม 2
3) ภัยแล้ง: จานวนครัวเรือนที่ประสบภัยแล้งในกลุ่ม
ภาคเหนือตอนล่างมีเพียงร้อยละ 20 ของผู้ประสบภัย
แล้งในภาคเหนือ
4) ไฟป่ า: ส่ วนใหญ่ เกิ ดปั ญหาไฟป่ าในกลุ่ มจั งหวั ด
ภาคเหนือตอนบนมากกว่าตอนล่าง แต่ถ้าเทียบในกลุ่ม
ภาคเหนือตอนล่าง 1 กับ 2 พบว่าเกิดปัญหาไฟป่าในกลุ่ม
1 มากกว่า แต่คิดเป็นพื้นที่ไม่มากนัก

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
(พ.ศ. 2561-2565)
4) ความยากจนพบว่า ปี 2557 มีค นจนคิ ด เป็ น สั ดส่ ว นร้ อ ยละ
13.15 ของประชากรในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1 และจังหวัดที่มีสัดส่วน
คนจนมากที่สุด คือ ตาก รองลงมาคือ อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ พิษณุโลก
และสุโขทัย ตามลาดับ และในปีที่ผ่านมาพบว่าสัดส่วนคนจนลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง แสดงว่าเศรษฐกิจเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น
2.2 ด้านความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพ ย์สิน พบว่า คดีที่
มีการรับแจ้งมากสุดคือ คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน รองลงมาคือ คดีที่
น่าสนใจ คดีชีวิต ร่างกาย และเพศ รวมถึงคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ
ตามลาดับ
3. การวิเคราะห์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.1 ทรัพยากรป่าไม้ที่สาคัญ
1) พื้นที่ป่าไม้ พื้นที่ป่าไม้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จังหวัดที่มีป่าไม้เพิ่มขึ้นมาก
ที่สุดในกลุ่ม 1 คือ อุตรดิตถ์ รองลงมาคือ ตาก เพชรบูรณ์ ตามลาดับ ส่วน
จังหวัดสุโขทัย และพิษณุโลกมีอัตราการเปลี่ยนแปลงลดลงซึ่งถูกนาไปใช้
ทางการเกษตรส่วนใหญ่
2) แหล่งน้าชลประทานขนาดใหญ่ที่ส าคัญ ได้ แ ก่ เขื่อนสิริกิ ติ์ จั งหวั ด
อุตรดิตถ์ เขื่อนนเรศวร และเขื่อนแควน้อยบารุงแดน จังหวัดพิษณุโลก
เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
3) ลั ก ษณะของดิ น ลั ก ษณะดิ น ยังค่ อนข้ างมีแ ร่ ธาตุ อุด มสมบูร ณ์ จึ งมี
ศักยภาพทางการเกษตรค่อนข้างสูง
3.2 สถานการณ์สิ่งแวดล้อม
1) สถานการณ์ไฟป่า พบว่า มีพื้นที่เสียหายจากไฟป่าเพิ่มขึ้นทุกปี และ
จังหวัดตากเป็นจังหวัดที่พบว่ามีสถานการณ์ไฟป่ามากสุด
2) ปริมาณขยะมูลฝอย จากข้อมูลในปี 2561 กลุ่มจังหวัดฯ มีขยะมูล
ฝอยคิดเป็นร้อยละ 32.50 ของปริมาณขยะในภาคเหนือ และร้อยละ 4.59
ของปริมาณขยะในประเทศ จังหวัดที่มีปริมาณขยะมูลฝอยมากที่สุด คือ
เพชรบูรณ์ รองลงมาคือ พิษณุโลก ตาก สุโขทัย และอุตรดิตถ์ ตามลาดับ
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ตารางแสดงการเปรียบเทียบศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
(พ.ศ. 2557-2560)
การวิเคราะห์ SWOT Analysis
จุดแข็ง
1. ทาเลที่ตั้งเหมาะสมในการเชื่อมโยง North-South และ
East-West Corridor รวมถึงมีโครงข่ายคมนาคมพื้น
ฐานรองรับการเชื่อมโยงทั้งทางบกและทางอากาศ
2. มีสถาบันการศึกษาในการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับ
และสนับสนุนการพัฒนา
3. มี เ ป็ น แหล่ ง ผลิ ต การเกษตรที่ ส าคั ญ ของภาคเหนื อ
ตอนล่างและของประเทศ
4. มีศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนทั้งใน
จังหวัดตากและจังหวัดอุตรดิตถ์
5. มีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่
โดดเด่ น เป็ น มรดกโลก และมี แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย งทาง
ธรรมชาติที่ สวยงามกระจายครอบคลุ มทุ กพื้ นที่ ของ
กลุ่มจังหวัดฯ

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
(พ.ศ. 2561-2565)
การวิเคราะห์ SWOT Analysis
จุดแข็ง
1. ที่ตั้งเชื่อมโยงตามแนว NSEC และ EWEC โดยมีโครงข่ายคมนาคมพื้น
ฐานรองรับทั้งทางบกและทางอากาศของอนุภูมิภาคอินโดจีน
2. สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมีความหลากหลาย เนื่องจากเป็นแหล่ง
ผลิ ต สิ น ค้ า เกษตรที่ ส าคั ญ ของภาคเหนื อ ตอนล่ า งและประเทศ
นอกจากนี้สามารถนาเข้าวัตถุดิบเกษตรจากประเทศเพื่อนบ้าน
3. มีช่องทางการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนกับประเทศเมียนมา
(ด่านแม่สอด และด่านภูดู่)
4. มีศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนทั้งในจังหวัดตาก
และจังหวัดอุตรดิตถ์(เขตเศรษฐกิจพิเศษอาเภอแม่สอด จังหวัดตาก)
5. มีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่โดดเด่นเป็นมรดก
โลก และมีแหล่งท่องเที่ยงทางธรรมชาติที่สวยงามกระจายครอบคลุม
ทุกพื้นที่
6. มีสถาบันการศึกษาในการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับและสนับสนุน
การพัฒนา
7. ภาคเหนือตอนล่างมีความพร้อมต่อการพัฒนาเชื่อมโยงด้านการค้ า
และบริการกับนานาชาติ และกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
โดยมีโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงภาคกลางของประเทศ
8. แรงงานมีศักยภาพทักษะที่ดี ตลอดจนฐานการผลิตหัตถอุตสาหกรรมเชิง
สร้างสรรค์ โดยใช้ ฐานความรู้ด้านเทคโนโลยี และการออกแบบร่วม
สมัย
9. สภาพภูม ิเ ศรษฐกิจ - สัง คมเอื ้อ ต่อ การพัฒ นาภาคธุ รกิ จบริ การ
สภาพแวดล้อมทางสังคม วัฒนธรรม มีศักยภาพสาหรับภาคธุรกิจบริการ
มีโรงพยาบาลที่มีความพร้อมในการให้บริการที่ดีมีมาตรฐาน
10 มีแหล่งน้าชลประทานขนาดใหญ่ที่สาคัญและการบริห ารจัด การน้า
ส่งผลต่อพื้นที่ป่าไม้ มีที่มีลักษณะโดดเด่น และธาตุอาหารสมบูรณ์
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ตารางแสดงการเปรียบเทียบศักยภาพของกลุ่มจังหวัดฯ (ต่อ)
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
(พ.ศ. 2557-2560)
จุดอ่อน
1. ขาดการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นความรู้
เพื่อสนับสนุนการเกษตร การค้า และการบริการ
2.ยั ง ไม่ มี ก ารจั ด ตั้ ง ศู น ย์ เ พื่ อ รองรั บ การพั ฒ นาด้ า น
การค้า การบริการและ ท่องเที่ยว อาทิ ศูนย์จาหน่าย
และกระจายสินค้า และศูนย์ข้อมูลการพัฒนา ด้าน
การท่องเที่ยว
3. บริ ก ารการท่ อ งเที่ ย วยั ง สร้ า งรายได้ จ ากั ด และ
กิจกรรมการท่องเที่ยวยังขาดความต่อเนื่องตลอด
ทั้งปี
4. พื้นที่บางส่วนยังประสบปัญหาภัยธรรมชาติ ได้แก่
อุทกภัยและภัยแล้วซ้าซาก

โอกาส
1. เป็น ศูน ย์ก ลางการเชื ่อ มโยงในอนุภ ูม ิภ าค ลุ่ ม
แม่น้าโขง สามารถขยายตลาดการค้า บริการ การ
ท่องเที่ยว และสินค้าเกษตร
2. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2540 ให้พัฒนา
จังหวัดในกลุ่มพื้นที่ “สี่แยกอินโดจีน” ทาให้ได้รับ
ผลดี จ ากโครงการพั ฒ นาความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
ประเทศโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยง
ตามแนว East-West Corridor
3.การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์และความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านทั้ง ในระดับท้องถิ่น
และระดับประเทศมีแนวโน้มดีขึ้น

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
(พ.ศ. 2561-2565)
จุดอ่อน
1. ขาดการจัดตั้งศูนย์เพื่อรองรับการพัฒนาด้านการค้า การบริการ
และท่องเที่ยว อาทิ ศูนย์จาหน่ายและกระจายสินค้าศูนย์ข้อมูลด้าน
การท่องเที่ยว
2.รายได้ด้า นการท่อ งเที่ย วยัง ต่าและขาดกิจ กรรมการท่องเที่ยว
ต่อเนื่องทั้งปี
3. ขาดการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมา และการประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการ
ผลิ ต แปรรู ป สิ น ค้ า เกษตร การค้ า และบริ ก าร การบริ ห าร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. พื้นที่บางส่วนประสบภัยธรรมชาติ ได้แก่ อุ ทกภัย และภัยแล้ง
ซ้าซาก
5. ความรู้ความเข้าใจและการปรับตัวในการเป็นสมาชิกประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนยังอยู่ในขอบเขตจากัด
6. การขยายตั วของพื้ นที่ เมื อง ชุ มชน และอุ ตสาหกรรมที่ ขาดการ
บริ หารจั ดการที่ มี ประสิ ทธิ ภาพ ส่ งผลกระทบโดยตรงต่ อ การ
จัดการสิ่งแวดล้อมเมือง
7. มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ทาให้
สัดส่วนประชากรวัยแรงงานลดลง
โอกาส
1. เป็ น ศู น ย์ ก ลางการเชื่ อ มโยงโครงข่ า ยเส้ น ทางคมนาคมในอนุ
ภู มิ ภ าคลุ่ ม แม่ น้ าโขง สามารถขยายตลาดการค้ า บริ การ การ
ท่องเที่ยว และสินค้าเกษตร
2. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2540 ให้พัฒนาจังหวัดในกลุ่ม
พื้นที่สี่แยกอินโดจีนเอื้อต่อการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ
โดยเฉพาะการพั ฒนาเศรษฐกิ จเชื่ อมโยงตามแนว East-West
Corridor
3. นโยบายรัฐบาลมีนโยบายจัดตั้งและพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
4. นโยบายรัฐบาลสนับสนุนส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและการลงทุน
ด้านการคมนาคมขนส่ง
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ตารางแสดงการเปรียบเทียบศักยภาพของกลุ่มจังหวัดฯ (ต่อ)
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
(พ.ศ. 2557-2560)
(พ.ศ. 2561-2565)
4. ความเชื่อมโยงภาคการผลิตอุตสาหกรรมของกลุ่ม 5. ความสัมพันธ์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อน
จังหวัดภาคเหนือตอนล่างกลุ่ม 1 กับกลุ่ม 2
บ้านทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศมีแนวโน้มดีขึ้น
5. การเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรปกครอง 6. ยุทธศาสตร์ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่กาหนดแนวทางการ
ส่วนท้องถิ่น (อปท.)
พัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart city) เป็นกลยุทธ์ในการพัฒนา
เมืองอย่างยั่งยืนและส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาค
7. รัฐบาลมีนโยบายในการอนุรักษ์และการจัดการป่าไม้อย่างชัดเจน
และการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน Bio Energy
8. ตลาดการท่องเที่ยวขยายตัว ซึ่งมีความโดดเด่นด้านประวัติศาสตร์
วัฒนธรรมประเพณีและ ธรรมชาติ สามารถพัฒนาเป็นเส้นทาง
การท่องเที่ยวที่หลากหลายร่วมกันและดึงดู ดนักท่องเที่ยวจาก
ประเทศที่มีศักยภาพ
อุปสรรค
1. กฎระเบียบการค้าผ่านแดนประเทศเพื่อนบ้านยังมี
ข้อจากัดและขั้นตอนที่เข้มงวดไม่เอื้ออานวยการค้า
ชายแดน
2. นโยบายการเปิ ด การค้า เสรี อ าจส่ งผลกระทบต่ อ
สินค้าภาคเกษตร ทั้งการบริโภคในกลุ่มจังหวัดและ
การส่งออกสินค้าไปยังตลาดต่างประเทศ
3.ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้สารเคมี
ในภาคเกษตรมีแนวโน้มที่รุนแรงและขยายตัวเพิ่ม
มากขึ้น
4. กลุ่มจังหวัดใกล้เคียงในภาคเหนือและประเทศเพื่อน
บ้านมีศักยภาพด้านบริการท่องเที่ยวที่สาคัญ

อุปสรรค
1. กฎระเบียบการค้าผ่านแดนประเทศเพื่อนบ้านยังมีข้อจากัดและ
เข้มงวดไม่เอื้ออานวยการค้าชายแดน
2. นโยบายการเปิดการค้าเสรีอาจส่งผลกระทบต่อสินค้าภาคเกษตร
ทั้งการบริโภคในกลุ่มจังหวัดและการส่งออกสินค้าไปยังตลาด
ต่างประเทศ
3. กลุ่ ม ประเทศเพื่ อ นบ้ า นและกลุ่ ม จั ง หวั ด ใกล้ เ คี ย งมีศักยภาพ
ด้านบริการท่องเที่ยวที่สาคัญ
4. ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้สารเคมีในภาคเกษตร
มีแนวโน้มรุนแรงและขยายตัว
5. ขาดการผลักดันและความร่วมมือในการส่งเสริมการพัฒนาเป็น
ศูนย์การแพทย์ Medical Hub
6. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลต่อการผลิตภาคเกษตรโดย
ทาให้ผลผลิตลดลง ส่งผลให้เกิดความไม่มั่นคงด้านอาหาร และ
รายได้ของเกษตรกร
7. ภั ย ธรรมชาติ มี แ นวโน้ ม รุ น แรงขึ้ น สภาพอากาศที่ มี ค วาม
แปรปรวน ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต
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ตารางแสดงการเปรียบเทียบทิศทางการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
(พ.ศ. 2557-2560)
ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
1. สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มของฐานการผลิตทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูป
2. พัฒนาเพื่อเป็นศูนย์กลางการค้าการบริการ เชื่อมโยงภายใน
กลุ่มจังหวัด ภาค และประเทศเพื่อนบ้าน
3. สร้างคุณค่า (Value Creation)การท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นของกลุ่มจังหวัด
4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนที่มุ่งเน้นการ
สร้างความสมดุลของระบบนิเวศ

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
(พ.ศ. 2561-2565)
ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
จะเน้นการเสริมจุดแข็งที่มีศักยภาพทางการเกษตรและการท่องเที่ยว
โดยต่อยอดจากฐานความรู้และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิต และแก้ไข
จุ ด อ่ อ น ด้ า น ท รั พ ย า ก ร ม นุ ษ ย์ แ ล ะ ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงใช้โอกาสความได้เปรียบของที่ตั้งเชื่อมสู่
ชายแดน โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สาคัญคือ
1. สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มของฐานการผลิตทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมแปรรูป และยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์
และเกษตรปลอดภัย
2. พัฒนาเพื่อเป็นศูนย์กลางการค้า การบริการ เชื่อมโยงภายในกลุ่ม
จังหวัดภาคและประเทศในกลุ่มอาเซียน และเพิ่มการใช้โอกาสจาก
เขตการค้าชายแดน
3. สร้างคุณค่าการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของกลุ่มจังหวัด
ต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการที่มีศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญ ญาและ
นวัตกรรม
4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนที่มุ่งเน้นการสร้าง
ความสมดุลของระบบนิเวศ ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควัน
อย่างยั่งยืน
5. พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาระบบ
ดูแลผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะ
ฝีมือแรงงานภาคบริการ

นโยบายการด าเนิ น ความสั ม พั น ธ์ เ มื อ งพี่ เ มื อ งน้ อ ง เป็ น นโยบายรั ฐ บาลมุ่ ง เน้ น การเสริ ม สร้ า ง
ความสัมพันธ์อัน ดีกับ นานาประเทศบนหลักการนโยบายต่างประเทศเป็นส่ วนประกอบสาคัญของนโยบาย
องค์รวมทั้งหมดในการบริหารราชการแผ่นดิน รวมทั้งการดาเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องเป็นเรื่องที่รัฐบาล
ให้ความสาคัญ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาล และงานในระดับ
พื้นที่มีความมุ่งมั่นที่จะผลักดันการดาเนินความสัมพันธ์ภายใต้กรอบเมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) ให้เกิดผล
อย่ า งเป็ น รู ป ธรรม ในระยะยาว มี ค วามต่ อ เนื่ อ งและเป็ น ประโยชน์ ต่ อ การพั ฒ นาทั้ ง ในระดั บ พื้ น ที่ และ
ระดับประเทศในภาพรวม โดยกรอบความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องมีส่วนสาคัญในการเป็นกลไกเชื่อมโอกาส และ
ความร่ ว มมือ ในหลากหลายมิติ ร ะหว่ างจังหวัด ของไทยกั บจั งหวัด หรือ หน่ ว ยการปกครองขอ งต่า งประเทศ
นอกจากนี้ การด าเนิ น ความสั ม พั น ธ์ เ มื อ งพี่ เ มื อ งน้ อ งยั ง มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ร ะยะ 20 ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย การดาเนินการ
เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง จานวน 7 ฉบับ ซึ่งในปัจจุบัน อยู่ระหว่างการปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี
จานวน 7 ฉบับ ให้เป็นร่างหลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติ และขั้นตอนในการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง
ฉบับเดียว เพื่อความสะดวกในการอ้างอิง และถือปฏิบัติ (ที่มา: กองการต่างประเทศ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย)
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หลั ก การที่ ส าคั ญ ของการด าเนิ น ความสั ม พั น ธ์ เ มื องพี่ เ มื อ งน้ อง คื อ สถาปนาความสั ม พั น ธ์ เ มื อ งพี่
เมืองน้องจะต้องอยู่บนหลักการ “ความสมศักดิ์ศรี เป็นประโยชน์ และมีความยั่งยืน ” โดยจังหวัดจะต้องคานึงถึง
ความเหมาะสมในการจับคู่ความสัมพันธ์กับจังหวัดหรือหน่วยการปกครองของต่างประเทศ อาทิ ความสอดคล้อง
กันทางด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะสามารถขยายความร่วมมือกันได้ใน
อนาคต โดยคู่ความสัมพันธ์จะต้องมีฐานะเทียบเท่าจังหวัดของไทย อาทิ มลรัฐ มณฑล นคร ฯลฯ และจะต้อง
คานึงถึงประโยชน์ที่ฝ่ายไทยจะได้เป็นหลัก มีการเตรียมความพร้ อมด้านแผนงาน งบประมาณ บุคลากร และ
กลไก ในการติดตาม ประเมินผล ภายหลังการสถาปนาความสัมพันธ์ฯ เพื่อให้เกิดร่วมมือกันอย่างเป็นรูปธรรม ใน
ระยะยาว เกิดความยั่งยืนในการดาเนินความสัมพันธ์
ส าหรั บ กลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคเหนื อ ตอนล่ า งที่ มี ฐ านการท่ อ งเที่ ย วและการผลิ ต ที่ ห ลากหลายเป็ นเป็ น
ศูนย์กลางโลจิสต์ภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งมีความพร้อมด้านการเดินทางทั้งทางบกและทางอากาศ ประเทศที่มี
ศักยภาพและบางจังหวัดในกลุ่มได้ดาเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็น
ประเทศที่มีศักยภาพทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และนวัตกรรม โดยมี ข้อมูลที่น่าสนใจ ดังนี้
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศจีน (GDP)
ในปี พ.ศ. 2559 GDP ของจีนเท่ากับ 74.4 ล้านล้านหยวน (10.7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 6.7 เมื่อเทียบกับปี 2558 GDP ของจีนในไตรมาสที่ 1/2559 เติบโตที่ร้อยละ 6.7 ไตรมาสที่ 2/2559
เติบโตที่ร้อยละ 6.7 ไตรมาสที่ 3/2559 เติบโตที่ร้อยละ 6.7 และไตรมาสที่ 4/2559 เติบโตที่ร้อยละ 6.8 หาก
แบ่งตามภาคธุรกิจ ภาคการเกษตรมีมูลค่าเท่ากับ 6.4 ล้านล้านหยวน (9.2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) เพิ่มขึ้นร้อยละ
3.3 ภาคอุตสาหกรรมมีมูลค่า 29.6 ล้านล้านหยวน (4.3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.1 และภาค
บริการมีมูลค่า 38.4 ล้านล้านหยวน (5.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.8 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ.
2558
การค้าระหว่างประเทศของจีน
ในปี พ.ศ. 2560 มูลค่าการค้าระหว่างประเทศของจีนเท่ากับ 27.79 ล้านล้านหยวน เติบโตร้อยละ 14.2
จากปี2559 ฟื้นตัวสู่ระดับ 4 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นอัตราเติบโตที่สูงที่สุดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ภายในจานวนนี้
มูลค่าการส่งออกเท่ากับ 15.33 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.8 มู ลค่าการนาเข้าเท่ากับ 12.46 ล้านล้าน
หยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.7
สิ น ค้ า น าเข้ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ทคโนโลยี ชั้ น สู ง และสิ น ค้ า อุ ป โภคบริ โ ภคระดั บ ไฮเอนด์ เช่ น อุ ป กรณ์
เครื่องจักรกล ผลิตภัณฑ์สาหรับเด็กทารก เครื่องสาอาง และของใช้ในครัวเรือน เป็นต้น และยังเป็นสินค้านาเข้าที่
เป็นที่นิยมตามทิศทางการปรับเปลี่ยนการบริโภคของจีน นอกจากนี้จีนนาเข้า แผงวงจรไฟฟ้า เครื่องยนต์และ
ผลิตภัณฑ์ทางน้าและทางทะเลเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.3 ร้อยละ 17.6 และร้อยละ 20 ตามลาดับ
การส่งออกเครื่องจักรและเครื่องไฟฟ้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูงกับสินค้าอุปกรณ์เพิ่มขึ้น เช่น การส่งออกรถยนต์
คอมพิวเตอร์ เครื่องมือทางการแพทย์เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.2 ร้อยละ 16.6 และร้อยละ 10.3 ตามลาดับ
การค้าระหว่างไทย – จีน
มูลค่าการค้าระหว่างไทย-จีน ในช่วงครึ่งแรกของปี พ.ศ. 2561 (เดือนมกราคม -มิถุนายน) อยู่ที่ 39,395.6
ล้านหรียญสหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 13 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน
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สินค้าสาคัญที่จีนนาเข้าจากไทย เช่น เครื่องจักรไฟฟ้า พลาสติก เพชรพลอย อุปกรณ์ออปติคอล ไม้
ผลไม้และถั่ว สารอินทรีย์ ผัก น้ามันเชื้อเพลิง และรถยนต์ เป็นต้น
สินค้าสาคัญที่จีนส่งออกไปไทย เช่น เครื่องจักรไฟฟ้า เหล็กกล้า ผลิตภัณฑ์พลาสติก ผลิตภัณฑ์เหล็กกล้า
รถยนต์ เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ออปติคอล อาหารทะเล ผลไม้และถั่ว และผลิตภัณฑ์เคมี เป็นต้น
การลงทุนของจีน
การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรช่วง 10 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2562 ปรับตัวขึ้นร้อยละ 5.2 เมื่อเทียบเป็น
รายปี สู่ระดับ 51.09 ล้านล้านหยวน (7.3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งต่ากว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะ
ขยายตัวร้อยละ 5.4 การลงทุนในอุตสาหกรรมขั้นปฐมภูมิ (Primary Industry) มีมูลค่า 1883.8 พันล้านหยวน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.1 การลงทุนในอุตสาหกรรมขั้นทุติยภูมิ (Secondary Industry) มีมูลค่า 23182.6 พันล้าน
หยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 และการลงทุนในอุตสาหกรรมขั้นตติยภูมิ (Tertiary Industry) มีมูลค่า 34,583.7
พันล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.9 โดยภายในจานวนดังกล่าว การลงทุน ในโครงสร้างพื้นฐานมีมูลค่า 11,887.8
พันล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.4 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2558 ในช่วง 10 เดือนแรกของปี2562 จีนมีการลงทุน
ในต่างประเทศ ที่มิใช่ด้านการเงิน มูลค่า 621,780 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.9
จีนลงทุนในประเทศบนเส้นทาง One Belt One Road มีมูลค่า 14,530 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลง
ร้อยละ 0.02 เมื่อเทียบกับปี 2558
ในปี พ.ศ. 2559 การลงทุน ของต่างชาติในภาคบริการมีมูลค่า 5.7 แสนล้ านหยวน (8.8 หมื่นล้ าน
ดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.3 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และครองสัดส่วนร้อยละ 70.3 ของการลงทุนของ
ต่างชาติในจีน ภาคบริการด้านข้อมูลและข่าวสาร คอมพิวเตอร์ และการค้าปลีกเติบโตที่ร้อยละ 59.8 ร้อยละ
112.8 และร้อยละ 83.1 ตามลาดับ การลงทุนของต่างชาติในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงมีมูลค่า 9.6 หมื่นล้าน
หยวน (1.4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 86.1 ในปี พ.ศ. 2559 มีการจัดตั้งบริษัทโดยบริษัทต่างชาติ
จานวน 27,900 บริษัท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปี 2558
ต่างชาติลงทุนในภาคตะวันตกมีมูลค่า 62,690 ล้านหยวน (9,037 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้น ร้อยละ
1.6 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และการลงทุนในภาคตะวันออกมีมูลค่า 7 แสนล้านหยวน (1 แสนล้านดอลลาร์
สหรัฐ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.6
ระหว่างเดือน มกราคม-กันยายน พ.ศ. 2559 ประเทศ/เขตที่ลงทุนในจีนมากที่สุด 10 อันดับแรก ได้แก่
ฮ่องกง (64,540 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) สิงคโปร์ (4,560 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เกาหลีใต้ (3,760 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
มาเก๊า (3,320 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) สหรัฐอเมริกา (3,010 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ไต้หวัน (2,790 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ) เยอรมนี (2,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ญี่ปุ่น (2,270 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) สหราชอาณาจักร (1,740 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ) และลักเซมเบิร์ก (1,350 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
การลงทุน จากสหรั ฐ อเมริ กาและยุโ รปมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยสหรัฐ ฯ และกลุ่ ม ประเทศใน
สหภาพยุโรปลงทุนในจีนเพิ่มขึ้นร้อยละ 52.6 และร้อยละ 41.3 ตามลาดับ เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2558 ในทวีป
เอเชีย เขตบริหารพิเศษมาเก๊ามีการลงทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 290.3 เกาหลีใต้เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.8 และญี่ปุ่น เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1.7 ซึ่งเป็นการเติบโตเชิงบวกครั้งแรกในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
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การบริโภคภายในประเทศจีน
ในปี พ.ศ. 2559 การค้าปลีกมีมูลค่ากว่า 33.2 ล้านล้านหยวน (4.78 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10.4 จากช่วงเดียวกันของปี 2558 และมูลค่าการค้าปลีกทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ( E-Commerce)
เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.6 จากปี พ.ศ. 2558 ราคาสินค้าผู้บริโภคเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ในปี พ.ศ. 2559
การซื้อสินค้าที่มีคุณภาพสูง อาทิ โทรทัศน์ที่ให้ความคมชัดเสมือนจริงระดับ 4k (Ultra HD) มียอดขาย
เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันในปีก่อนร้อยละ 37 และโทรศัพท์มือถือ 4G เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.5 นอกจากนี้ในปี พ.ศ.
2559 ยอดจาหน่ายรถยนต์ใหม่อยู่ที่ 28 ล้านคัน เพิ่ มขึ้นร้อยละ 13.65 จากปี พ.ศ. 2558 จากการปรับลดภาษี
สาหรับรถยนต์ขนาดเล็กเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐในการส่งเสริมการใช้เครื่องยนต์ที่มีมลพิษต่าและ
นโยบายการประหยัดเชื้อเพลิง
ธุรกิจอาหารมีรายรับ 3.58 ล้านล้านหยวน (5.16 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.8 จากปี
พ.ศ. 2558 และภาคการท่องเที่ยวภายในประเทศมีรายรับสูงขึ้นร้อยละ 14 โดยจานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 11 จากปี พ.ศ. 2558
รายได้ประชาชนจีน
ในปี 2559 รายได้เฉลี่ย ของประชากรจีนอยู่ที่ 23,821 หยวน (3,434 ดอลลาร์สหรัฐ ฯ) ต่อคนต่อปี
เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.3 ทั้งนี้ รายได้เฉลี่ยของประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองอยู่ที่ 33,616 หยวน (4,845 ดอลลาร์
สหรัฐฯ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6 และรายได้เฉลี่ยของประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตชนบทอยู่ที่ 12,363 หยวน (1,782
ดอลลาร์สหรัฐฯ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.2
ในปี พ.ศ. 2559 อัตราการเติบโตทางรายได้ของชาวจีนอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ากว่าอัตราการเติบโตของ GDP
และต่ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระยะ 5 ปี ฉบับที่ 13 (2559-2563) ที่
ร้อยละ 6.5 ระดับความเหลื่อมล้าของรายได้เพิ่มสูงขึ้นโดยค่าสัมประสิทธิ์จินี (Gini Coefficient) อยู่ที่ร้อยละ
0.465 เพิ่มขึ้น 0.003 จากปี พ.ศ. 2558
ณ สิ้นปี พ.ศ. 2559 จีนมีประชากรจานวน 1,382.71 ล้านคน เพิ่มขึ้น 8.09 ล้านคนจากปี พ.ศ. 2557
โดยจีนมีประชากรเพศชาย 708.15 ล้านคน และเพศหญิง 674.56 ล้านคน และจีนมีประชากรวัยทางาน (อายุ
16 – 59 ปี) จานวน 907.47 ล้านคน
การท่องเที่ยวชาวจีน
ในปี 2559 มีชาวจีนเดินทางไปท่องเที่ยวนอกประเทศมากกว่า 122 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.3 จาก
ช่วงเดียวกันของปีก่อน หากพิจารณาค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวของนักท่องเที่ยวจีน จะอยู่ที่ประมาณ 900 ดอลลาร์
สหรัฐ รวมมูลค่า 109,800 ล้านดอลลาร์สหรั ฐ ครองสัดส่วนร้อยละ 16 ของตลาดการท่องเที่ยวในต่างประเทศ
ของจีน จนถึงเดือน ม.ค. 2560 ผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาของจีนสามารถท่องเที่ยวโดยไม่ต้องขอรับ การตรวจ
ลงตรา (visa-free) หรือสามารถขอ Visa on Arrival รวม 61 ประเทศ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 9 ประเทศ และ
แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวจีน ได้แก่ ประเทศไทย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เวียดนาม รัสเซีย เกาะมัลดีฟส์ และ
อังกฤษ เป็นต้น
ระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2559 นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางไปเที่ยวที่จีน 13.5 ล้านคน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 จากช่วงเดียวกันของปี 2558 รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ รวมประมาณ 3.1 แสนล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.9
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นักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เข้ามาเที่ยวจีนมากที่สุด 17 อันดับแรก ได้แก่ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา
เวี ย ดนาม รั ส เซี ย ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ มองโกเลี ย มาเลเซี ย สิ ง คโปร์ อิ น เดี ย ไทย แคนาดา ออสเตรเลี ย เยอรมนี
อินโดนีเซีย อังกฤษ และฝรั่งเศส ตามลาดับ
ภาพรวมนโยบาย One Belt One Road (OBOR) และการลงทุนของจีนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
One Belt One Road เป็นยุทธศาสตร์ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงริเริ่มขึ้นในปี ค.ศ. 2013 โดยมุ่งที่จะ
เชื่อมต่อทวีปเอเชีย ทวีป แอฟริกา เข้าด้วยกัน ซึ่งความเชื่อมโยงดังกล่าวจะทาในรูปแบบของการสร้างเครือข่าย
โครงสร้างสาธารณูปโภค รวมถึง เส้นทางรถไฟ ถนน ท่อลาเลียงพลังงาน ระบบการจ่ายไฟฟ้า ยิ่ งไปกว่านั้น
ยุทธศาสตร์ One Belt One Road ยังมุ่งที่จะสร้างความร่วมมือระหว่างภูมิภาคในด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงกรอบ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ทางการเมือง การค้าการเงิน สังคมและวัฒนธรรม
สถานะปัจจุบันของนโยบาย One Belt One Road
- ด้านการลงทุนและการค้า (Investment & Trade)
นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 2013 ซึ่งเป็นปีที่จีนได้ริเริ่มนโยบาย One Belt One Road จีนได้ลงทุนไปแล้ว
มากกว่า 5 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐตามประเทศในเส้นทางดังกล่าว ซึ่งในปี 2016 เพียงปีเดียวมูลค่าการลงทุน
โดยตรง (Direct Investment) นั้นสูงถึง 1.45 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 8.5 ของการลงทุนออก
นอกประเทศของจีนทั้งหมด (China’s total outbound investment)
ในปี ค.ศ. 2016 จีนได้เซ็นสั ญญาการลงทุนในโครงการใหม่ๆ กับประเทศตามเส้ นทาง
One Belt One Road มูลค่ากว่า 1.26 แสนล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 36 ยิ่งไปกว่านั้น
การค้าระหว่างจีนกับประเทศตามเส้นทาง One Belt One Road ในปีเดียวกันมีมูลค่า 9.063 แสนล้านเหรียญ
สหรั ฐ เพิ่มขึ้ น จากปี ก่อนหน้ าร้ อ ยละ 0.5 ซึ่งในขณะเดียวกันการค้ากั บต่า งประเทศของจี นภาพรวมลดลง
ร้อยละ 0.9
- ความร่วมมือด้านพัฒนาขีดความสามารถ (Capacity Cooperation)
ณ ปลายปี ค.ศ. 2016 กลุ่ ม ธุ ร กิ จ จี น ได้ ส ร้ า งเขตความร่ ว มมื อ ทางการค้ า และเศรษฐกิ จ
(Economic and Trade Cooperation) 56 แห่ง ใน 20 ประเทศที่อยู่ในเส้นทาง One Belt One Road ซึ่งมี
มูลค่าการลงทุนรวมทั้งหมดมากกว่า 1.85 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ แล้ วสร้างรายได้ทางภาษีเกือบ 1.1 พันล้าน
เหรียญสหรัฐ และสร้างงานท้องถิ่นกว่า 180,000 ตาแหน่ง
จีนได้ร่วมกันพัฒนาระบบอุตสาหกรรม (Industrial Capacity Cooperation system) ใน 20
ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศคาซัคสถานที่จีนได้ลงนามความร่วมมือในโครงการกว่า 51 โครงการ มูลค่า
กว่า 2.7 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ
- การพัฒนาความเชื่อมต่อ Connectivity progress
จีนได้ลงนามในสัญญาความร่วมมือด้านการพัฒนาการขนส่งในระดับทวิภาคีและระดับภูมิภาค
กับประเทศในเส้นทาง One Belt One Road กว่า 130 สัญญา เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจจีน -ปากีสถาน
(China-Pakistan Economic Corridor) ซึ่งเป็นหนึ่งใน หกระเบียงเศรษฐกิจในเส้นทาง One Belt One Road
มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว มีโครงการการสร้างทางหลวงสายหลัก ทางรถไฟ ท่าเรือ ที่กาลังอยู่ในระหว่างการ
ดาเนินการ
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- การสนับสนุนด้านการเงิน (Financial Support)
จีนได้สนับสนุนเงินทุนกว่า 4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับการจัดตั้งกองทุน Silk Road แล้ว
เพื่อสนับสนุนการดาเนินโครงการตามนโยบาย โดยได้มีการกระจายเงินลงทุนกว่า 5.3 พันล้านเหรียญแล้วในการ
ลงทุนรอบแรก ในปี ค.ศ. 2015 ธนาคารเพื่อการลงทุนสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของเอเชีย (Asian
Infrastructure Investment Bank) ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาสาธารณูปโภคในเอเชีย และได้มีการอนุมัติเงินทุน
จานวน 1 แสนล้านเหรียญสหรัฐ โดยปัจจุบันธนาคารดังกล่าวได้มีการให้กู้ยืมทั้งหมดกว่า 2 พันล้านเหรียญสหรัฐ
นโยบาย One Belt One Road นี้ได้เกิดการผลักดันให้มีการสร้างความร่วมมือทางการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจการค้าร่วมกัน (Economic and Trade Co-operation Zones) ในประเทศต่างๆ ที่อยู่ในเส้นทาง
One Belt One Road ข้อมูลจาก HKTDC2 รายงานว่าปัจจุบัน จีนได้สร้างความร่วมมือทางเขตเศรษฐกิจ (Cooperation zones) จานวน 56 เขต ในจานวน 20 ประเทศที่อยู่บนเส้นทาง ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนสะสม
(Cumulative Investment) รวมกว่า 1.86 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ และสามารถดึงดูดบริษัทให้เข้ามาลงทุนและ
มีมูลค่าผลผลิตรวม (output value) อยู่ที่ 5.07 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ โดยเขตความร่วมมือทางเศรษฐกิจนี้ได้มี
การผลักดันการจ้างแรงงานท้องถิ่นกว่า 180,000 ตาแหน่ง และยังช่วยผลักดันการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรม
ของประเทศที่มีเข้าไปลงทุนและมีการยกระดับอุตสาหกรรมหลักที่สาคัญต่างๆ อาทิ อุตสาหกรรมสิ่งทอเบา
(light textiles) เครื่องใช้ในครัวเรือน เหล็กกล้า สิ่งก่อสร้าง เคมีภัณฑ์ (ภาพรวม)
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นภูมิภาคที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจโดยจะเห็นได้จากมูลค่าผลผลิต
มวลรวมของประเทศและ GDP per Capita ที่เห็นได้จากกราฟด้านล่าง

แสดง GDP และ GDP per Capita รายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยสามารถดึงดูดเงินลงทุนจากภายนอกโดยผ่านทางการก่อตั้งเขต
เศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zones) สนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการลงทุน โดยที่หลังจาก
จีนได้ประกาศดาเนินนโยบาย One Belt One Road แล้วนั้น นักลงทุนจีนได้ไปก่อตั้งเขตการลงทุนร่วม (Cooperation zones) ร่วมกับประเทศต่างๆ ในแถบอาเซียน
โอกาสการเชื่อมโยงภายในและต่างประเทศ
ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ได้ดาเนินโครงการศึกษาแนวทางการ
พัฒนาและสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องเพื่อสนับสนุนและขยายความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อการ
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พัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 โดยได้ลงนามความร่วมมือสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่าง
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 กับมณฑลส่านซี และมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งถือเป็นริเริ่มการ
ขยายความร่วมมือในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจการค้าการลงทุน ด้านสังคมวัฒนธรรม และด้านอื่นๆ ซึ่งถือว่า
เป็นการเปิดโอกาสให้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีศักยภาพในการแข่งขันมากขึ้น
จากสถานการณ์และโอกาสในการพัฒ นากลุ่มจังหวัดที่เกี่ยวกับประเด็นระเบียงเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ
การเชื่อมโยงกลุ่มประเทศ CLMV และจีน โดยภาพรวมแล้วกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1 มีสินค้าเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีมาตรฐานสาคัญ เช่น ข้าว มันสาปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และยาพารา มีโอกาสที่ดีใน
การค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้านที่เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ CLMV และจีนที่มีการเปิดเขตการค้าเสรีหรือ
สนธิสัญญาการค้าที่จะเป็นประโยชน์และเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ เหนือ-ใต้ (North-South Economic
Corridor: NSEC) โดยผ่านจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดอุตรดิตถ์ และระเบียงเศรษฐกิจ
ตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor: EWEC) โดยผ่านอาเภอแม่สอด จังหวัดตาก จังหวัด
พิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์ และ LIMEC ที่เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของด้านการขนส่ง Logistics ในเรื่อง
ของการค้าและบริ การตลอดจนอุตสหกรรมและนวัตกรรมที่ท าให้ ก ลุ่ มจังหวัดมีศั กยภาพสู งขึ้ นทั้งด้ านการ
ท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายที่ทาให้ยกระดับการท่องเที่ยวมูลค่าสูง เชื่อมโยงมรดกโลกได้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
มากขึ้น สาหรับความพร้อมด้านการศึกษาที่มีสถานศึกษาที่มีความพร้อมในการพัฒนาทางนวัตกรรมก็ยังสามารถ
เชื่อมโยง เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษคลัสเตอร์ (Cluster-Based SEZs) สาหรับธุรกิจที่ไม่เหมาะกับชายแดนและ
ธุรกิจที่เป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคต อาทิ กิจการวิจัยและพัฒนา กิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและใช้แรงงานน้อย
นอกจากนี้ยังสามารถใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์ในระดับ ASEAN, RCEP และ OBOR ได้ในอนาคต
จากการขยายกรอบความสัมพันธ์ LIMEC และโครงการเมืองพี่เมืองน้องจะเป็นยุทธศาสตร์ที่สาคัญและมีความจา
เป็นมากเนื่องจากการเชื่อมโยงระดับภูมิภาคในอนาคต ทั้งความสัมพันธ์ทางด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ การเมือง
สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี จะสามารถถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนกันได้อย่างเสรีและรวดเร็วมากขึ้น การ
พัฒนาหลายๆ ด้านอาจเกิดการ disruption ถ้าไม่มีการเตรียมการและมีการวางแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงที่
รวดเร็วอันจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ การสร้างความสัมพันธ์และการสร้างความเชื่อมั่นแก่กลุ่มประเทศต่างๆ ใน
ระดับโลกจะเป็นวิธีที่ทาให้เกิดการพัฒนาและขยายตัวอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าการที่มุ่งพัฒนาภายในกลุ่ม
จังหวัดแต่อย่างเดียว แต่ทั้งนี้ต้องมีการเตรียมการและศึกษาทั้งกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ในเชิงกฎหมายระหว่าง
ประเทศ ซึง่ จะทาให้สามารถมุ่งเป้าได้อย่างชัดเจนและไม่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่เสียเปรียบ นอกจากนี้ประเด็นท้า
ทายสาหรับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 สามารถวิเคราะห์แนวโน้มและภาพที่จะสะท้อนไปยังโอกาสการ
พัฒนา เช่น เป็นแหล่งท่องเที่ยวเป้าหมายระดับสากล มีทุนทางวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติโดดเด่นแต่
พื้นที่ท่องเที่ยวค่อนข้างกระจุกตัว รวมถึงมีฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอัตลักษณ์ และมีองค์ความรู้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมจากสถาบันการศึกษาจานวนมาก แต่ยังไม่สามารถนามาใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้อย่างคุ้มค่า และยัง
ต้องมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองศูนย์กลางยังที่ไม่สมบูรณ์ ที่จะต้องผสมผสานให้เข้ากับนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนา Plat form ใหม่ๆ ที่เชื่อมการพัฒนาในทุกด้าน แม้ว่าเรื่อง
ดังกล่าวจะสามารถพัฒนาได้ด้วยการมุ่งเป้าเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แต่พื้นที่เกษตรส่วนใหญ่อยู่นอกเขต
ชลประทานยังต้องการการบริหารจัดการน้าในพื้นที่เกษตรยังไม่ทั่ว ถึง รวมถึงการส่ งเสริมการทาการเกษตร
ปลอดภัย ซึ่งเป็นตัวแปรสาคัญในการพัฒนาสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าสูง และจะต้องควบคู่กับการพัฒนาพื้นที่ป่าต้น
น้าให้มีคุณภาพและอนุรักษ์ไม่ให้มีสภาพเสื่อมโทรม ตลอดจนปัญหาบุกรุกและใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าผิดประเภท
และการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่รุนแรงจากภาวะโลกร้อน (Global Warming) ที่จะทาให้เกิดปัญหาทั้งน้า
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ท่วมและภัยแล้ง ตลอดจนการเกิดความไม่แน่นอนของสภาพอากาศจนกระทบต่อการผลิต ผลิตภัณฑ์การเกษตร
ของกลุ่มเกษตรกรในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ที่ทั้งขาดแคลนความรู้ในเทคโนโลยีที่จะช่วยรับมือการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวและการเข้าถึงทั้งเงินทุน ความช่วยเหลือและโอกาสสนับสนุนต่างๆ และสิ่งที่อาจจะเป็น
ตัวเร่งการเกิดวิกฤตดังกล่าวได้แก่การที่กลุ่มจังหวัดมีโครงสร้างประชากรเข้าสู่กลุ่มประชากรสูงอายุ ทาให้เกิด
ภาวะขาดแคลนแรงงานทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพในอนาคตอันใกล้ ทั้งนี้ประมาณการจานวนประชากรโลก
7,678,174,656 คน ซึ่งประเทศที่มีจานวนของประชากรโดยเฉพาะประเทศจีนและอินเดีย และกลุ่มประเทศใน
อาเซียนที่มีระยะทางไม่ไกลจากกลุ่มจั งหวัดก็เป็นเป้าหมายในการเชื่อมโยงและสามารถพัฒนาสินค้าและบริการ
ของกลุ่มจังหวัดให้เป็นไปตามความต้องการและความนิยมของกลุ่มประเทศนั้นๆ ควรมีการศึกษาเชิงนโยบายด้าน
ความต้องการเชิงลึกของกลุ่มประเทศเหล่านั้นในอนาคตต่อไป
แนวทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนเหนือล่าง 1 ประกอบด้วย 5 จังหวัด คือ พิษณุโลก ตาก อุตรดิตถ์ สุโขทัย และ
เพชรบู รณ์ มีศักยภาพเป็น แหล่ งผลิตทางการเกษตร คือ ข้าว ข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ อ้อยโรงงาน มันสา ปะหลั ง
ถั่วเหลือง และไม้ผลที่จังหวัดอุตรดิตถ์ นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านตามแนวพัฒนา
East-West Economic Corridor โดยมีจังหวัดพิษณุโลกเป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญรองรับการเป็นศูนย์กลาง
บริการสี่แยกอินโดจีน มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมรดกโลกเชิงประวัติศาสตร์ คือ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและ
ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและเชิงนิเวศและประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์
อาทิ ประเพณีอุ้มพระดาน้าของจังหวัดเพชรบูรณ์ สาหรับบริการพื้นฐานมีโครงข่ายคมนาคมทั้งการขนส่งทาง
อากาศ ทางบก และทางรถไฟที่สนับสนุนการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า มีแหล่งเก็บกั กน้าขนาดใหญ่ 3 แห่ง คือ
เขื่อนภูมิพลจังหวัดตาก เขื่อนสิริกิติ์จังหวัดอุตรดิตถ์ และเขื่อนแควน้อยจังหวัดพิษณุโลก มีสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาที่มีศักยภาพในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์ความรู้ในการพัฒนาพื้นที่ทิศทางการพัฒนา
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 เน้นการเสริมจุดแข็งที่มีศักยภาพทางการเกษตร และการท่องเที่ยวโดยต่อยอด
การพัฒนาด้วยฐานความรู้และเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตเดิม
พร้อมทั้งแก้ไขจุดอ่อนด้านการผลิต ทรัพยากรมนุษย์ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนการใช้
โอกาส ด้านศักยภาพที่ตั้งที่สามารถเชื่อมโยงระหว่างภาคและเชื่อมโยงการพัฒนาตาม North-South Economic
Corridor และ East-West Economic Corridor และประตูเชื่อมโยงชายแดนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
ที่จังหวัดตาก และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สาคัญ
ดังนี้
(1) สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มของฐานการผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร
มุ่งเน้นให้ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเป็นฐานการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มจังหวัดได้อย่างยั่งยืน โดยสนับสนุนแนว
ทางการผลิตเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อสร้ างมูลค่าเพิ่ม พัฒนา
ระบบ Logistics สาหรับสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรที่มีประสิทธิภาพสนับสนุนการ
พัฒนาการผลิตพลังงานทดแทนจากพืช รวมถึงสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร
และอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรให้ตรงกับความต้องการของตลาด
(2) พัฒนาเพื่อเป็นศูนย์กลางการค้า การบริการ เชื่องโยงภายในกลุ่มจังหวัด ภาค และประเทศเพื่อน
บ้าน ให้ความสาคัญกับการสร้างโอกาสให้เกิดการขยายตัว และการเชื่อมโยงทางการทางค้าและการบริการ
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ภายในกลุ่มจังหวัด ภาค และกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวก และระบบ Logistics เพื่อ
สนับสนุนการค้าและการบริการ โดยมีจังหวัดพิษณุโลกเป็นศูนย์กลางการคมนาคมเชื่อมโยงสนับสนุนธุรกิจการ
บริการใหม่ที่มีศักยภาพ อาทิ ธุรกิจบริการสุขภาพ เพื่อเป็นแหล่งรายได้ใหม่ของกลุ่มจังหวัดพัฒนาศักยภาพของ
ผู้ป ระกอบการ และบุ คลากรของกลุ่ มจังหวัด เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางการบริการสี่แยกอินโดจีน และ
เสริมสร้างความร่วมมือในระดับพื้นที่เพื่อขยายการค้าชายแดน
(3) สร้างคุณค่า (Value Creation) การท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของกลุ่มจังหวัด เพื่อยกระดับ
การท่อ งเที่ย วและผลิ ต ภั ณฑ์ ท้ อ งถิ่ น ให้ เ ป็ นแหล่ ง รายได้ ที่ส าคั ญของกลุ่ ม จัง หวัด โดยการฟื้ น ฟูแ ละพั ฒ นา
ทรัพยากรการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดให้เป็นเอกลักษณ์และเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ
ส่งเสริมพัฒนาด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวทั้งการพัฒนาและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว การตลาดและ
บุคลากร สร้างความปลอดภัยและมาตรฐานของการท่องเที่ยวด้านที่พัก อาหาร และการเดินทางรวมทั้งความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว รวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้การศึกษาวิจัยเพื่อสร้างคุณค่าของ
ทรัพยากรการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
(4) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ที่มุ่ งเน้นการสร้างความสมดุลของระบบนิเวศ เพื่อ
สนับสนุนการผลิตและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน โดยให้ความสาคัญกับการพัฒนาแหล่งน้า และการบริหารจัดการ
น้าให้ทั่วถึงและเป็นระบบ เพิ่มสมรรถนะแหล่งกักเก็บน้าเดิม และแหล่งกักเก็บน้าใหม่ ตามศักยภาพและความ
จาเป็นของพื้นที่ ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน น้า ป่าไม้ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตลอดจนพัฒนาระบบ
เตือนภัยในพื้นที่เสี่ยงภัย ทั้งดินถล่ม ภัยแล้ง และอุทกภัย
(5) การเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ในการรองรับการเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุโดยมีการวางมาตรการสร้ างศักยภาพการพึ่งพาตนเองให้ผู้สูงอายุและระบบสังคมมั่นคงธุรกิจ บริการ
และนวัตกรรมดูแลผู้ สูงอายุและสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวและชุมชน เพื่อให้ชุมชนเข้ามามี
บทบาทในการจัดสวัสดิการได้อย่างยั่งยืนและเป็นโครงข่ายการคุ้มครองของสังคมให้กับผู้สูงอายุที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตที่จะนาไปสู่การสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีกับผู้สูงอายุ
ปัจจัยความสาเร็จของการพัฒนา (Key Success Factors: KSF)
1. การขับเคลื่อนการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ต้องมี
การร่วมมือทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและใช้เทคโนโลยีหรือ platform เข้ามาช่วยในการดาเนินงานเพื่อให้ได้
ประสิทธิภาพและรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
2. การพัฒนาเชิงนวัตกรรมอย่างมีส่วนร่วมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาชน
จะต้องดาเนินภายใต้ความเข้มข้นและกรอบเวลาที่เร่งด่วน เพื่อให้ได้การแก้ปัญหาที่ตอบโจทย์และเกิดการพัฒนาเชิง
สังคมร่วมกับเศรษฐกิจ เป็นหัวใจของการสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูงอย่างยั่งยืน
3. การพัฒนาคุณภาพและศักยภาพมนุษย์จะต้องดาเนินการให้ครบทุ กช่วงวัย เพราะเป็นปัจจัยหลัก ใน
การขับเคลื่อนประเทศให้ได้ขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้นโดยตรง และเป็นแนวทางสู่ความยั่งยืนด้าน
ต่างๆ ในอนาคต
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4. การเชื่อมโยงเครือข่ายและสร้างความสัมพันธ์ในระดับภูมิภาคจะช่วยให้เกิดการกระจายและสร้าง
โอกาสทางการค้าการลงทุนที่มีศักยภาพอย่างสูงโดยเฉพาะการเชื่อม LIMEC เข้าสู่ One belt one road ทาให้
เกิดการเคลื่อนย้ายทั้งทุน แรงงาน เทคโนโลยี และโอกาสการพัฒนาร่วมระดับโลกต่อไป
กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) เป็นอย่างยิ่งต้อง
กาหนดกลไกการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดสัมฤทธิ์ผล โดยบูรณาการการทางานร่วมกันตั้งแต่ระดั บบน
จนถึงระดับ ล่ างในภาคส่ ว นต่างๆ รวมทั้ง ภาคธุรกิจ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และประชาชน เพื่อระดม
ทรัพยากรร่วมบูรณาการขับเคลื่อนให้บังเกิด ผลเสร็จเป็นรูปธรรม โดยมีคณะกรรมการบริหารกลุ่มจังหวัดเป็น
แกนกลางหลั ก ในการอ านวยความสะดวกให้ กั บ คณะกรรมการบริ ห ารจั ง หวั ด ซึ่ ง ท าหน้ า ที่ ถ่ า ยทอดแผน
ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติในระดับจังหวัดอย่างเป็นลาดับชั้นดังต่อไปนี้
แสดงกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
คณะกรรมการระดับ
คณะกรรมการ กบจ.
คณะกรรมการ กบก.
AREA
AGENDA
FUNCTION
กลไกขับเคลื่อนในพื้นที่
- จังหวัดพิษณุโลก
- จังหวัดอุตรดิตถ์
- จังหวัดเพชรบูรณ์
- จังหวัดตาก
- จังหวัดสุโขทัย

- ถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติระดับจังหวัด
- กลไกการบริหารระดับจังหวัด
- แต่ละจังหวัดจัดทาAction Plan

- การเสริ ม สร้ า งและการพั ฒ นา
ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ แนวคิ ด และ
สาระสาคัญของแผนยุทธศาสตร์

นอกจากนี้กลไกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมบรรลุตามเป้าหมายที่
กาหนดไว้ร่วมกันยังมีขั้นตอนในการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ ดังต่อไปนี้
1) ประชุมคณะกรรมการ กบก. ผลักดันให้มีงบประมาณเชิงบูรณาการภายในแต่ละจังหวัดเพื่อเป็นแกน
หลักในการสนับสนุนความสาเร็จตามตัวชี้วัดของการพัฒนาร่วมกันตั้งแต่ต้นน้าจนถึงปลายน้า
2) ประชุมส่วนราชการเพื่อเชื่อมโยงสู่จังหวัด และถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3) คณะกรรมการ กบจ. แต่ละจังหวัดนาแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกระดับใน
การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ บูรณาการสนับสนุน จากหน่วยงานราชการ
และภาคส่วนอื่น ๆ โดยเริ่มจากการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมลงมือปฏิบัติ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
ทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชน ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาให้มาร่วมแก้ไขปัญหาและ
สนับสนุนการพัฒนา
4) กาหนดกลไกติดตามและประเมินผล เพื่อเป็นการรายงานความก้าวหน้าของการขับเคลื่อนแผน
ยุทธศาสตร์ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆ ในทุกระดับ โดยดาเนินการในช่วงกลางแผนและปลาย
แผน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจ ารณาแนวทางในการปรับปรุงหรือทบทวนแผนต่อไป โดยกาหนดกรอบ
ระยะเวลา ซึ่งอาจจะเป็นการติดตามและประเมินผลรายปี การติดตามและประเมินผลในระยะกลางแผน และ
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การติดตามและประเมินผลในระยะปลายแผน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของระยะเวลาและสถานการณ์
ณ ขณะนั้น โดยดาเนินงานติดตามและประเมินผล 3 ระยะ ดังต่อไปนี้
4.1) ติดตามและประเมินผลประเด็นการขับเคลื่อนที่สาคัญ
4.2) ติดตามและประเมินผลระดับยุทธศาสตร์
4.3) ติดตามและประเมินผลภาพรวม
5) ทบทวนแผนยุ ท ธศาสตร์ เ ป็ น ระยะอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เนื่ อ งจากสถานการณ์ โ ลกและสถานการณ์
ภายในประเทศมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แผนยุทธศาสตร์เดิมอาจจะล้าสมัยและไม่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น การทบทวนแผนจึงเป็นสิ่งจาเป็นที่ต้องปฏิบัติตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้ยุทธศาสตร์การ
พัฒนามีความทันสมัย และเป็นแนวทางในการพัฒนาในระยะต่อไปอย่างเหมาะสม
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ส่วนที่ 4
แผนพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2561 – 2580)
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยใช้ “ห่วงโซ่คุณค่า”
การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศโดยใช้ “ห่วงโซ่คุณค่า” กับกลุ่มภาคเหนือ
ตอนล่าง 1 โดยยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์
ที่ 8 การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศไทย และ ยุทธศาสตร์ ที่ 9 เพื่อให้
เป็ น ฐานเศรษฐกิจ สร้างสรรค์มูลค่าสูง ประกอบกับศักยภาพของกลุ่ มภาคเหนือตอนล่ าง 1 มีความโดดเด่น
เกี่ยวกับสินค้าเกษตรปลอดภัยและศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกส์ระดับภูมิภาคและการเชื่อมโยง ตลาดทั้งใน
และต่างประเทศ การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ตลอดจนการบริหาร จัดการน้าอย่าง
ครบวงจรและบู รณาการร่วมกับ ภาคีเครือข่าย ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านผู้ สูงอายุที่จะเกิดขึ้นซึ่งมี
ประสิทธิภาพที่นาไปสู่การสร้างห่วงโซ่คุณค่าในการเชื่อมโยงการพัฒนากับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 จาก
แนวคิดของ Michael E. Porter (1980), “Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior
Performance”, The Free Press ที่นาเสนอการบูรณาการกิจกรรมต่างๆ และแนวความคิดในการพัฒนา
กระบวนการเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่องค์กรตลอดจนการส่งผลดีต่อทุกองค์ประกอบและเป็นแนวทางที่สาคัญในการ
กาหนดกลยุทธการดาเนินงานให้มีความสอดคล้องและมีทิศทางไปในทางเดียวกัน ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพของ
การทางานอย่างเป็นองค์รวม ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุนดังต่อไปนี้ (บูรณะศักดิ์ for
Quality May 2009 p.087)
เพื่อให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนอย่างมั่นคงและยั่งยืนจึงได้นาเสนอกรอบแนวคิดโซ่คุณค่าร่วมกับ
แนวคิดการขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0 ซึ่งโลกในศตวรรษที่ 21 มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย โดยเฉพาะใน
เรื่องของการเชื่อมต่อกัน(Connectivity) ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างตามมา เช่น
บทบาทของประเทศที่มีมากกว่า 200 ประเทศในปัจจุบันจะเริ่มลดลงเมื่อเทียบกับบทบาทของข้อต่อ (Node) ใน
เครือข่ายประเทศและเมืองที่จะมีบทบาทเข้ามาแทนที่ อีกทั้งพรมแดน (Border) ที่กั้นระหว่างประเทศจะ
ปรับเปลี่ยนเป็นสะพาน(Bridge) เชื่อมระหว่างประเทศมากขึ้น การเชื่อมต่อกันจึงเป็นทั้งโอกาสและภัยคุกคามซึ่ง
ประเทศไทยจะต้องเตรียมตัวให้พร้อม โดยในด้านเศรษฐกิจการค้าคือการเตรียมขีดความสามารถในการแข่งขัน
(Competitiveness) “ประเทศไทย 4.0” จึงเป็นความมุ่งมั่นของรัฐบาลปัจจุบันที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ “Value-Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” ซึ่งจะช่วยเพิ่มคุณค่า
และมูลค่าให้แก่สินค้าและบริการของไทย เนื่องจากในปัจจุบัน ประเทศไทยยังติดอยู่ในโมเดลเศรษฐกิจแบบ “ทา
มาก ได้น้อย” จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนโมเดลเศรษฐกิจเป็นแบบ “ทาน้อย ได้มาก” ซึ่งหมายถึงการขับเคลื่อนให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยใน 5 องค์ประกอบที่สาคัญ ได้แก่
- เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farming) ในปัจจุบันไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ที่
เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) เพื่อให้เกษตรกรมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีและเป็น
เกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) มากขึ้น
114

- เปลี่ยนจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแบบดั้งเดิม (Traditional SMEs) หรือวิสาหกิจที่
ต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากภาครัฐสูงไปสู่การเป็นวิสาหกิจสมัยใหม่ (Smart Enterprise) และสตาร์ทอัพ
(Startups) ที่มีศักยภาพสูง
- เปลี่ยนจากการซื้อเทคโนโลยีจากต่างประเทศเป็นการสร้างเทคโนโลยีขึ้นมาเอง
- เปลี่ยนจากบริการแบบดั้งเดิม (Traditional Services) ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่า ไปสู่
บริการมูลค่าสูง (High Value Services)
- เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและทักษะสูง

ความเชื่อมโยงของแผนงานโครงการตามกรอบแนวคิด (Value Chain)
ห่วงโซ่คุณค่า (Value chain) ของแต่ละประเด็นการพัฒนา ประกอบด้วย
1) มุ่งเน้นการพัฒนาระบบสนับสนุนและปัจจัยพื้นฐานที่จาเป็น การมุ่งเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงโครงข่าย
การขนส่งคมนาคมและระบบโลจิสติกส์จากกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1 สู่ภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก
2) มุ่งเป้าเป็นเมืองที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแบบบูรณาการร่วมกันพิจารณาให้
ครอบคลุมคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย
3) ยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถทางเศรษฐกิจ สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมที่
เหมาะสมเชิงพื้นที่ เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานความรู้
4) พัฒนาผลิตภาพทางการเกษตรต่างๆ ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดภายใต้มาตรฐาน
ความปลอดภัยระดับสากล โดยที่ไม่ละเลยการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการจัดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและพลังงานอย่างยั่งยืน
5) พัฒนาและส่งเสริมการตลาดในรูปแบบที่หลากหลาย เชื่อมความสัมพันธ์กับตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ ร่วม
สร้างช่องทางการตลาดด้วยเทคโนโลยีและส่งเสริมการท่องเที่ยวและการเป็นเครือข่ายท่องเที่ยวมูลค่าสูงบนฐาน
นิเวศและประวัติศาสตร์
6) สร้างพันธมิตรทางเศรษฐกิจและสังคม และวัฒนธรรม กับประชาคมโลก การพัฒนาเครือข่าย ความ
ร่วมมือผ่านองค์กรต่างๆ และสร้างกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
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ต้นน้า
ปัจจัยพื้นฐานและ
การพัฒนา
การผลิตที่ได้
คุณภาพและ
มาตรฐาน
ทักษะทรัพยากร
(VC1)
มนุษย์
(VC2)

กลางน้า
การพัฒนาและ
สร้างเทคโนโลยี
และนวัตกรรม
(VC3)

การแปรรูป การ
เพิ่มมูลค่าสินค้า
และบริการ
(VC4)

ปลายน้า
การพัฒนา
การตลาดและ
ช่องทางการ
กระจายสินค้า
(VC5)

การเชื่อมโยง
เครือข่ายและ
สร้างพันธมิตร
ภายในประเทศ
และต่างประเทศ
(VC6)
มุ่งเน้นการพัฒนา มุ่งเป้าเป็นเมืองที่ ยกระดับและ
พัฒนาผลิตภาพ
พัฒนาและ
สร้างพันธมิตร
ระบบสนับสนุน มีความมั่นคง
พัฒนาขีด
ทางการเกษตร
ส่งเสริมการตลาด ทางเศรษฐกิจและ
และปัจจัยพื้นฐาน มั่งคั่ง ด้วยการ
ความสามารถทาง ต่างๆ ให้มีความ
ในรูปแบบที่
สังคม และ
ที่จาเป็นต่อการ พัฒนาคุณภาพ
เศรษฐกิจ สร้าง สอดคล้องกับความ หลากหลาย เชื่อม วัฒนธรรม กับ
พัฒนาในมิติที่
ชีวิตที่ดีแบบ
มูลค่าเพิม่ ด้วย
ต้องการของตลาด ความสัมพันธ์กับ ประชาคมโลก
สาคัญและเป็นข้อ บูรณาการร่วมกัน การพัฒนาและ
ภายใต้มาตรฐาน
ตลาดใหม่ที่มี
การพัฒนา
ได้เปรียบ การมุ่ง พิจารณาให้
สร้างนวัตกรรมที่ ความปลอดภัย
ศักยภาพ ร่วม
เครือข่ายความ
เป็นศูนย์กลาง
ครอบคลุม
เหมาะสมเชิง
ระดับสากล
สร้างช่องทาง
ร่วมมือผ่าน
การเชื่อมโยง
คุณภาพชีวิตของ พื้นที่
โดยที่ไม่ละเลยการ การตลาดด้วย
องค์กรต่างๆ และ
โครงข่ายการ
ประชาทุกช่วงวัย เสริมสร้าง
อนุรักษ์ ฟื้นฟูและ เทคโนโลยี
สร้างกิจกรรม
ขนส่งคมนาคม
ด้วยความสุขและ เศรษฐกิจ
การจัดการใช้
และส่งเสริมการ ส่งเสริม
และระบบ
เตรียมพัฒนา
ฐานความรู้ เพื่อ ประโยชน์
ท่องเที่ยวและการ ความสัมพันธ์
โลจิสติกส์ จาก
ทักษะที่จาเป็นต่อ เพิ่มขีด
ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นเครือข่าย
อย่างต่อเนื่อง
กลุ่มภาคเหนือ
ความเป็นอยู่ใน ความสามารถใน สิ่งแวดล้อมและ
ท่องเที่ยวมูลค่าสูง
ตอนล่าง 1 สู่
อนาคต
การแข่งขันอย่าง พลังงานอย่างยั่งยืน บนฐานนิเวศน์
ภูมิภาคต่างๆ
ต่อเนื่อง ตาม
ทาง
ทั่วโลก
นโยบาย
ประวัติศาสตร์
Thailand 4.0

กรอบแนวคิด การบูรณาการโซ่คุณ ค่า เพื่อเป็นแนวทางในการกาหนดแผนการปฏิ บัติงานให้ ส อดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ ทั้งนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์และความจาเป็น
[Value Chain 1] ปัจจัยพื้นฐานและการผลิตที่ได้มาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนา ยกระดับเกษตรปลอดภัย เกษตรอัจฉริยะ อาหารแปรรูปและอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ เพิ่มมูลค่าสูง สู่มาตรฐานระดับสากล
- พัฒนาระบบแหล่งน้าให้ครอบคลุมพื้นที่การเกษตร และปรับปรุงคุณภาพแหล่งน้า
- ศูนย์แปรรูปปศุสัตว์ และผลิตผลการเกษตรครบวงจร
- การจัดการชลประทานทั้งระบบ
- การพัฒนาระบบขนส่งสินค้าการเกษตรพร้อมเชื่อมโยงระบบ IT
- การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมปัจจัยการผลิตและแปรรูปด้วยนวัตกรรม
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ยุทธศาสตร์ที่ 2: พัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งโลจิสติกส์และระบบโซ่อุปทาน สู่ศูนย์กลางอินโดจีนและ
ภูมิภาค RCEP
- พัฒนาระบบขนส่งมวลชนระหว่างจังหวัดและเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมเพื่อการค้าชายแดน
- ปรับปรุงกฎระเบียบการข้ามแดนระหว่างประเทศ
- สร้างศูนย์การขนส่งมวลชน สินค้าและบริการ
- พัฒนาสนามบินและเครือข่ายที่รองรับการขยายตัวของธุรกิจการบิน
- พัฒนาการขนส่งระบบราง
- พัฒนาโครงข่ายถนนในภูมิภาค
- การพัฒนาที่ดินรอบสถานีและจุดขนส่งสาคัญ
- ปรับปรุงโครงข่ายเส้นทาง และขยายเส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยว
- พัฒนาเส้นทางคมนาคมและจุดเชื่อมต่อสู่แหล่งท่องเที่ยว เพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 3: พัฒนาการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลังงานสะอาด ตลอดจน
อนุรักษ์ ฟื้นฟูอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
- ส่งเสริมการพัฒนาและสร้างแก้มลิง
- เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ และพื้นที่สีเขียว
- ปรับปรุงกฎหมายถือครองที่ดิน
- พัฒนาเกษตรเชิงนิเวศ
- การกระจายอานาจการจัดการทรัพยากร
- การจัดผังเมืองและแบ่งโซนอุตสาหกรรม และการจัดสรรที่ดินทากิน
ยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน เศรษฐกิจ การค้าการลงทุนบนฐานการพัฒนา
นวัตกรรมและดิจิทัล ศูนย์กลางการท่องเที่ยวบนฐานนิเวศวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และมรดกโลก
- สร้างศูนย์วิจัยนวัตกรรม
- พัฒนาศูนย์มาตรฐานสินค้าการเกษตรและบริการครบวงจร
- การพัฒนาเมืองบริการอัจฉริยะ
- การพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน
- การพัฒนาโครงข่ายอินเตอร์เน็ตและการเชื่อมโยง IoT
- พัฒนาความร่วมมือการสร้างนวัตกรรมร่วมกันทุกภาคส่วน
- ลงทุนการพัฒนานวัตกรรมกลุ่มจังหวัดอย่างต่อเนื่อง
- จั ด ตั้ ง ศู น ย์ น วั ต กรรมเพื่ อ สั ง คมกลุ่ ม ภาคเหนื อ ตอนล่ า งเชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ยนวั ต กรรมทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ
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ยุทธศาสตร์ที่ 5: น้อมนาศาสตร์พระราชาพัฒนาคนทุกช่วงวัย ยกระดับคุณภาพชีวิต การศึกษาสาธารณสุข
สร้างสังคมสุขยั่งยืนและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม
- พัฒนาปัจจัยพื้นฐานการดารงชีพ
- กาหนดมาตรฐานการดารงชีพพื้นฐาน
- การจัดการภัยธรรมชาติครบวงจร และศูนย์แจ้งเตือนภัย
- กระจายศูนย์สุขภาพให้ทั่วถึงพื้นที่บริการ
- ส่งเสริมการเรียนรู้นอกเวลา เพื่อสร้างความรู้และประสบการณ์หลากหลายด้าน
- สร้างกิจกรรมและบรรยากาศส่งเสริมการเป็นนวัตกรอย่างต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์ที่ 6: การบูรณาการเสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินเตรียมความพร้อมเผชิญ
สภาวะวิกฤต ขยายความร่วมมือและความสัมพันธ์กับต่างประเทศอย่างมีดุลยภาพ
- จัดตั้งศูนย์บริการท่องเที่ยวให้บริการที่ได้มาตรฐานสากล
- ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานและมีความปลอดภัย
- โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับภัยธรรมชาติ
[ Value Chain 2 ] การพัฒนาคุณภาพและทักษะทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนา ยกระดับเกษตรปลอดภัย เกษตรอัจฉริยะ อาหารแปรรูปและอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ เพิ่มมูลค่าสูง สู่มาตรฐานระดับสากล
- พัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน
- พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการผลิตข้าวปลอดภัยด้วยนวัตกรรม
- พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรแบบมุ่งเป้าตลาด และวางแผนการผลิตตามความต้องการของตลาด
- ปรับปรุงกฎระเบียบการนาเข้า/ส่งออกสินค้าเกษตร
- พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบในการผลิต
- ควบคุมการและตรวจสอบใช้สารเคมีในผลิตภัณฑ์เกษตร และเพิ่มการใช้สารชีวภัณฑ์ในการผลิต
- ส่งเสริมเกษตรกรเข้าถึงปัจจัยการผลิตอย่างเป็นธรรม
- พัฒนามาตรฐานโรงงานแปรรูปสินค้าเกษตร
- การพัฒนาเมล็ดพันธุ์อย่างครบวงจร
- การขยายการใช้แนวทางพระราชดาริ
- พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ และการสร้าง smart farmer
- ยกระดับมาตรฐานสินค้าการเกษตรเพื่อส่งออก
- การยกระดับคุณภาพการปลูกและการแปรรูปพืชสมุนไพร
- การพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เกษตรและอาหาร
- การจัดการแรงงานต่างด้าวในภาคการเกษตร
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ยุทธศาสตร์ที่ 2: พัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์และระบบโซ่อุปทาน สู่ศูนย์กลางอินโดจีนและ
ภูมิภาค RCEP
- พัฒนามาตรฐานโครงสร้างพื้นฐาน และระบบขนส่งและกระจายสินค้า
- พัฒนาด่านการค้าชายแดน
- พัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
- การพัฒนาระบบขนส่งข้ามแดน
- การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
- การสร้างจุดพักรถ จุดพักสินค้าเกษตร
- พัฒนาศูนย์อานวยความสะดวกด้านการค้าและโลจิสติกส์
ยุทธศาสตร์ที่ 3: พัฒนาการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลังงานสะอาด ตลอดจน
อนุรักษ์ ฟื้นฟูอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
- ส่งเสริมการปลูกป่าและการพัฒนาแหล่งน้า/ต้นน้า
- การบริหารจัดการป่า ไม้ ดิน น้า
- ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม
- การปรับปรุงกฎหมายด้านพลังงานทางเลือก
- การใช้ประโยชน์จากป่าเสื่อมโทรม
- การพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว
- การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะ
- การพัฒนาพื้นที่สูงตามแนวพระราชดาริ
- การสร้างจิตสานึกการอนุรักษ์อย่างต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน เศรษฐกิจ การค้าการลงทุนบนฐานการ
พัฒนานวัตกรรมและดิจิทัล ศูนย์กลางการท่องเที่ยวบนฐานนิเวศวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และมรดกโลก
- พัฒนาผู้ประกอบการและเครือข่าย เพิ่ม skill การแข่งขันเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
- พัฒนามาตรฐานการบริการด้านข้อมูล
- ส่งเสริมอาชีพด้วยระบบเทคโนโลยีเพื่อการสร้างองค์ความรู้
- การพัฒนาเมืองบริการอัจฉริยะ
- พัฒนาฐานข้อมูล Big data เชื่อมโยงและจัดการฐานข้อมูลแบบบูรณาการ
- พัฒนาบุคลากรที่มีความพร้อมในการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
- ส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
- พัฒนาความร่วมมือการสร้างนวัตกรรมร่วมกันทุกภาคส่วน
- ลงทุนการพัฒนานวัตกรรมกลุ่มจังหวัดอย่างต่อเนื่อง
- จั ด ตั้ ง ศู น ย์ น วั ต กรรมเพื่ อ สั ง คมกลุ่ ม ภาคเหนื อ ตอนล่ า งเชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ยนวั ต กรรมทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ
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ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว
ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
การจัดการท่องเที่ยวด้าน ศิลปะ วัฒนธรรมและการเกษตรโดยชุมชน
พัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานสาหรับแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอานวยความสะดวกนักท่องเที่ยว
พัฒนาศูนย์เครือข่ายการท่องเที่ยวครบวงจร
พัฒนามาตรฐานบริการและการท่องเที่ยว
การปรับปรุงกฎระเบียบการผ่านแดนสาหรับนักท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 : น้ อมน าศาสตร์พระราชาพัฒนาคนทุกช่วงวัย ยกระดับคุณภาพชีวิต การศึกษา
สาธารณสุข สร้างสังคมสุขยั่งยืนและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม
- การพัฒนาการศึกษาทุกระดับ
- การเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
- ยกระดับความมั่นคงและปลอดภัยทุกมิติ
- จัดการปัญหายาเสพติด
- การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
- พัฒนาเยาวชนให้มีทักษะการทางานและร่วมพัฒนาสังคม
- การสร้างระบบบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมในชุมชน
- ส่งเสริมการเรียนรู้นอกเวลา เพื่อสร้างความรู้และประสบการณ์หลากหลายด้าน
- สร้างกิจกรรมและบรรยากาศส่งเสริมการเป็นนวัตกรอย่างต่อเนื่อง
- ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจ สร้างสรรค์และภูมิปัญญา
ยุทธศาสตร์ที่ 6: การบูรณาการเสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินเตรียมความพร้อมเผชิญ
สภาวะวิกฤต ขยายความร่วมมือและความสัมพันธ์กับต่างประเทศอย่างมีดุลยภาพ
- ปรับปรุงมาตรฐานการให้บริการ(บุคลากร)
- ส่งเสริมรวมกลุ่มผู้ประกอบการและชุมชน
- ป้องกันปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง
- การพัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วย และระบบสาธารณสุข
- การยกระดับบริการภาครัฐ
[ Value Chain 3 การพัฒนาและสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรม ]
ยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนา ยกระดับเกษตรปลอดภัย เกษตรอัจฉริยะ อาหารแปรรูปและอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ เพิ่มมูลค่าสูง สู่มาตรฐานระดับสากล
- ส่งเสริมเทคโนโลยี และนวัตกรรมในการยกระดับสินค้าและบริการ
- สนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการเกษตร
- พัฒนาเทคโนโลยีการรักษาคุณภาพสินค้า และบรรจุภัณฑ์
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การใช้เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต
แปรรูปอาหารแบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยี
การจัดการของเสียจากกระบวนการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ 2: พัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์และระบบโซ่อุปทาน สู่ศูนย์กลางอินโดจีนและ
ภูมิภาค RCEP
- พัฒนาความปลอดภัยระบบขนส่งโดยใช้เทคโนโลยี
- การเตรียมความพร้อมและพัฒนาเมืองเข้าสู่ Smart city
ยุทธศาสตร์ที่ 3: พัฒนาการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลังงานสะอาด ตลอดจน
อนุรักษ์ ฟื้นฟูอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
- ส่งเสริมเทคโนโลยีสะอาด/การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการจัดการทรัพยากร
- การจัดการขยะโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
- ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด
ยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน เศรษฐกิจ การค้าการลงทุนบนฐานการ
พัฒนานวัตกรรมและดิจิทัล ศูนย์กลางการท่องเที่ยวบนฐานนิเวศวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และมรดกโลก
- การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนและสร้างสรรค์
- การพัฒนาระบบการผลิตด้วยนวัตกรรม มุ่งสู่เกษตรปลอดภัย
- การทดแทนแรงงานด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
- การส่งเสริมปัญญาประดิษฐ์เพื่ออุตสาหกรรม
- ศูนย์วิจัยสินค้าเกษตรครบวงจร
- พัฒนาความร่วมมือการสร้างนวัตกรรมร่วมกันทุกภาคส่วน
- ลงทุนการพัฒนานวัตกรรมกลุ่มจังหวัดอย่างต่อเนื่อง
- จั ด ตั้ ง ศู น ย์ น วั ต กรรมเพื่ อ สั ง คมกลุ่ ม ภาคเหนื อ ตอนล่ า งเชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ยนวั ต กรรมทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ
- การพัฒนาแอปพลิเคชันสาหรับการบริการท่องเที่ยว
- พัฒนานวัตกรรมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง
- การรวบรวมข้อมูลทางศิลปะและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ ที่ 5: น้ อมน าศาสตร์พระราชาพัฒ นาคนทุกช่ว งวั ย ยกระดับ คุณภาพชีวิต การศึกษา
สาธารณสุข สร้างสังคมสุขยั่งยืนและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม
- ส่งเสริมเทคโนโลยีสะอาด การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- พัฒนาสื่อเทคโนโลยีสาหรับผู้สูงอายุ
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การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุข
พัฒนามาตรฐานคุณภาพชีวิตด้วยเทคโนโลยี
สร้างกิจกรรมและบรรยากาศส่งเสริมการเป็นนวัตกรอย่างต่อเนื่อง
ส่งเสริมการเรียนรู้นอกเวลา เพื่อสร้างความรู้และประสบการณ์หลากหลายด้าน

ยุทธศาสตร์ที่ 6: การบูรณาการเสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินเตรียมความพร้อมเผชิญ
สภาวะวิกฤต ขยายความร่วมมือและความสัมพันธ์กับต่างประเทศอย่างมีดุลยภาพ
- การใช้เทคโนโลยีจัดการเตือนภัย
- การพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับการดารงชีพ
[ Value Chain 4 การแปรรูป การเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ]
ยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนา ยกระดับเกษตรปลอดภัย เกษตรอัจฉริยะ อาหารแปรรูปและอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ เพิ่มมูลค่าสูง สู่มาตรฐานระดับสากล
- สร้างมูลค่าสูงการเกษตรและอาหารปลอดภัย ด้วยการแปรรูปสินค้าเกษตร
- ยกระดับมาตรฐาน สินค้าเกษตร มาตรฐานสากลต่างๆ
- การพัฒนาสินค้าเกษตรให้มีความหลากหลาย
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
- การพัฒนาพันธุ์ท้องถิ่นและส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์
- การส่งเสริมการจดทะเบียนสินค้า G.I.
ยุทธศาสตร์ที่ 2: พัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และระบบโซ่อุปทาน สู่ศูนย์กลางอินโดจีนและ
ภูมิภาค RCEP
- ยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการ
- พัฒนาบุคลากรด้านภาษา และ IT เพื่อรองรับ Global Supply Chain
- พัฒนากระบวนการขนส่งสินค้าให้มีคุณภาพ รวดเร็ว ภายใต้ต้นทุนที่แข่งขันได้
- การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการพัฒนาการขนส่ง และการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการ
- ระบบขนส่งมวลชน รองรับระบบ Logistic เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค
ยุทธศาสตร์ที่ 3: พัฒนาการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลังงานสะอาด ตลอดจน
อนุรักษ์ ฟื้นฟูอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
- ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจทดแทนป่า
- พัฒนาพลังงานทางเลือก และพลังงานทดแทน
- เกษตรเชิงนิเวศ
- การแปรรูปวัสดุเหลือใช้
- การอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์ท้องถิ่น
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ยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน เศรษฐกิจ การค้าการลงทุนบนฐานการ
พัฒนานวัตกรรมและดิจิทัล ศูนย์กลางการท่องเที่ยวบนฐานนิเวศวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และมรดกโลก
- ยกระดับศักยภาพฐานความรู้อย่างต่อเนื่อง
- ยกมาตรฐานแรงงานด้านดิจิทัล
- การพัฒนาศูนย์ข้อมูลดิจิทัล
- การเชื่อมโยงสินค้าและผลิตภัณฑ์กับข้อมูล
- การสร้างกระบวนการผลิตครบวงจร
- การพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
- พัฒนาความร่วมมือการสร้างนวัตกรรมร่วมกันทุกภาคส่วน
- ลงทุนการพัฒนานวัตกรรมกลุ่มจังหวัดอย่างต่อเนื่อง
- จั ด ตั้ ง ศู น ย์ น วั ต กรรมเพื่ อ สั ง คมกลุ่ ม ภาคเหนื อ ตอนล่ า งเชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ยนวั ต กรรมทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ
- สร้างมูลค่าสูงการท่องเที่ยวและบริการด้วยนวัตกรรม
- เพิ่มมูลค่า สร้างอัตลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว
- การพัฒนามัคคุเทศก์
- ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
- พัฒนาชุมชนต้นแบบการท่องเที่ยว
- อนุรักษ์และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
- สร้าง Brand สินค้าท้องถิ่น เชื่อมโยงการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ ที่ 5: น้ อมน าศาสตร์พระราชาพัฒ นาคนทุกช่ว งวั ย ยกระดับ คุณภาพชีวิต การศึกษา
สาธารณสุข สร้างสังคมสุขยั่งยืนและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม
- การจัดสวัสดิการภาครัฐอย่างเท่าเทียมและเร่งด่วน
- การใช้ศาสตร์พระราชาในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
- ส่งเสริมการเรียนรู้นอกเวลา เพื่อสร้างความรู้และประสบการณ์หลากหลายด้าน
- สร้างกิจกรรมและบรรยากาศส่งเสริมการเป็นนวัตกรอย่างต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์ที่ 6: การบูรณาการเสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินเตรียมความพร้อมเผชิญ
สภาวะวิกฤต ขยายความร่วมมือและความสัมพันธ์กับต่างประเทศอย่างมีดุลยภาพ
- การพัฒนาบุคลากรในการเฝ้าระวังภัยพิบัติ
- พัฒนาและสร้างศูนย์บริการนอกพื้นที่/ในชุมชน
- พัฒนาระบบความมั่นคงด้านวิถีชีวิต
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[ Value Chain 5 การพัฒนาการตลาดและช่องทางการกระจายสินค้า]
ยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนา ยกระดับเกษตรปลอดภัย เกษตรอัจฉริยะ อาหารแปรรูปและอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ เพิ่มมูลค่าสูง สู่มาตรฐานระดับสากล
- การพัฒนา e-commerce และเชื่อมโยง online กับกลุ่มผู้ผลิต
- พัฒนาตลาดกลางสินค้าการเกษตรปลอดภัยในทุกจังหวัด
- พัฒนากลุ่มเกษตรกรจากผู้ผลิตสู่ผู้ประกอบการ
- การสร้าง Brand และมาตรฐานคุณภาพ
- การจัดการแหล่งเรียนรู้การเกษตร
- พัฒนาระบบ Contact Farming และการส่งเสริมคุณภาพการผลิต
ยุทธศาสตร์ที่ 2: พัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์และระบบโซ่อุปทาน สู่ศูนย์กลางอินโดจีนและ
ภูมิภาค RCEP
- สร้างพันธมิตรการค้าเชื่อมโยงการตลาดทั้งในและต่างประเทศ
- พัฒนาระบบ Logistics ด้วยเทคโนโลยีและ IT
- พัฒนา Hub ศูนย์กระจายสินค้า และ Logistics park
ยุทธศาสตร์ที่ 3: พัฒนาการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลังงานสะอาด ตลอดจน
อนุรักษ์ ฟื้นฟูอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
- สร้างจิตสานึกและแรงจูงใจในการมีส่วนร่วม
- การสร้างรับรู้การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- การสร้างความเข้าใจระหว่างภาครัฐและชุมชนเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่า
ยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน เศรษฐกิจ การค้าการลงทุนบนฐานการ
พัฒนานวัตกรรมและดิจิทัล ศูนย์กลางการท่องเที่ยวบนฐานนิเวศวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และมรดกโลก
- การพัฒนาเครือข่ายนวัตกรและส่งเสริมการใช้นวัตกรรมในการปรับปรุงการทางาน
- การเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคโดยตรงด้วย platform
- ส่งเสริมและพัฒนาระบบสหกรณ์เพื่อช่วยกระจายสินค้า
- พัฒนาความร่วมมือการสร้างนวัตกรรมร่วมกันทุกภาคส่วน
- ลงทุนการพัฒนานวัตกรรมกลุ่มจังหวัดอย่างต่อเนื่อง
- จั ด ตั้ ง ศู น ย์ น วั ต กรรมเพื่ อ สั ง คมกลุ่ ม ภาคเหนื อ ตอนล่ า งเชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ยนวั ต กรรมทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ
- ส่งเสริมการตลาด การท่องเที่ยว อย่างต่อเนื่องและสร้าง content ที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
- พัฒนาการประชาสัมพันธ์ด้วย platform
- การเชื่อมโยงประวัติศาสตร์และผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว
- การส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวเชิงรุก
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ยุทธศาสตร์ ที่ 5: น้ อมน าศาสตร์พระราชาพัฒ นาคนทุกช่ว งวั ย ยกระดับ คุณภาพชีวิต การศึกษา
สาธารณสุข สร้างสังคมสุขยั่งยืนและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม
- การพัฒนาศูนย์ประสานงานและพัฒนาคุณภาพชีวิตระบบดิจิทัล
- สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาสังคม
- พัฒนา Smart city
- สร้างกิจกรรมและบรรยากาศส่งเสริมการเป็นนวัตกรอย่างต่อเนื่อง
- ส่งเสริมการเรียนรู้นอกเวลา เพื่อสร้างความรู้และประสบการณ์หลากหลายด้าน
ยุทธศาสตร์ที่ 6: การบูรณาการเสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินเตรียมความพร้อมเผชิญ
สภาวะวิกฤต ขยายความร่วมมือและความสัมพันธ์กับต่างประเทศอย่างมีดุลยภาพ
- การเจรจาคู่การค้า และสร้างความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง
- พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงมรดกโลกระหว่างประเทศและเมืองพี่เมืองน้อง
- สร้างเครือข่ายการเข้าถึงระบบเฝ้าระวังภัย
[ Value Chain 6 การเชื่อมโยงเครือข่ายและสร้างพันธมิตรภายในประเทศและต่างประเทศ]
ยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนา ยกระดับเกษตรปลอดภัย เกษตรอัจฉริยะ อาหารแปรรูปและอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ เพิ่มมูลค่าสูง สู่มาตรฐานระดับสากล
- การขยายตลาดสากลและตลาดฮาลาล
- สร้างเครือข่ายเกษตรกรเชื่อมโยงการผลิต แปรรูป การตลาด
- การพัฒนาอัตลักษณ์สินค้าในแต่ละจังหวัด
- สร้างศูนย์กระจายสินค้าอัฉริยะ (Smart Hub)
- วิจัยความต้องการตลาดใหม่ทั้งในและต่างประเทศ
- การเชื่อมโยงการเกษตรกับกิจกรรมอื่นๆ
- สร้างกิจกรรมและงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้าส่งเสริมกิจกรรมไมซ์
ยุทธศาสตร์ที่ 2: พัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์และระบบโซ่อุปทาน สู่ศูนย์กลางอินโดจีนและ
ภูมิภาค RCEP
- การขยายตลาดระหว่างประเทศ
- การพัฒนาจุดกระจายสินค้าชายแดน
- การพัฒนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับกลุ่มประเทศ CLMV-OBOR
- พัฒนาระบบแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างจังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 3: พัฒนาการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลังงานสะอาด ตลอดจน
อนุรักษ์ ฟื้นฟูอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
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-

การจัดการขยะแบบ Zero waste และการมีส่วนร่วม
ปลูกจิตสานักแก่เยาวชนด้าน Green
การจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรแบบ Zero waste
ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน

ยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน เศรษฐกิจ การค้าการลงทุนบนฐานการ
พัฒนานวัตกรรมและดิจิทัล ศูนย์กลางการท่องเที่ยวบนฐานนิเวศวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และมรดกโลก
- ศูนย์ให้คาปรึกษาและความรู้ Startup SMEs และประชาชนทั่วไป
- พัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจดิจิทัลครบวงจร
- ส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่าย Fin tech
- พัฒนาความร่วมมือการสร้างนวัตกรรมร่วมกันทุกภาคส่วน
- ลงทุนการพัฒนานวัตกรรมกลุ่มจังหวัดอย่างต่อเนื่อง
- จั ด ตั้ ง ศู น ย์ น วั ต กรรมเพื่ อ สั ง คมกลุ่ ม ภาคเหนื อ ตอนล่ า งเชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ยนวั ต กรรมทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ
- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เชื่อมโยงกับศูนย์สุขภาพและบริการ
- การเชื่อมโยงกลุ่มผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ
- การเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดและระหว่างภูมิภาค
- ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กีฬา และผู้สูงวัย
- พัฒนาแหล่งมรดกโลกและสร้างเส้นทางเชื่อมโยงใหม่
- การพัฒนาระบบโครงข่ายการสื่อสารให้ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ ที่ 5: น้ อมน าศาสตร์พระราชาพัฒ นาคนทุกช่ว งวั ย ยกระดับ คุณภาพชีวิต การศึกษา
สาธารณสุข สร้างสังคมสุขยั่งยืนและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม
- สร้างกิจกรรมและบรรยากาศส่งเสริมการเป็นนวัตกรอย่างต่อเนื่อง
- ส่งเสริมการเรียนรู้นอกเวลา เพื่อสร้างความรู้และประสบการณ์หลากหลายด้าน
ยุทธศาสตร์ที่ 6: การบูรณาการเสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินเตรียมความพร้อมเผชิญ
สภาวะวิกฤต ขยายความร่วมมือและความสัมพันธ์กับต่างประเทศอย่างมีดุลยภาพ
- พัฒนาโครงข่ายเตือนภัย
- พัฒนา application และ platform ที่สะดวกต่อการแจ้งเตือนภัย
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แผนพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
เป้าหมายการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 20 ปี
เป้าหมายการพัฒนา
“ศูนย์กลางความเจริญสี่แยกอินโดจีน เชื่อมโยงดินแดนมรดกโลก บนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน”
พันธกิจ (Mission)
- ยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถทางเศรษฐกิจสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรม
- อนุรักษ์ ฟื้นฟู และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานสะอาด
- เสริมสร้างความมั่นคงและโดดเด่นด้วยอัตลักษณ์ทางสังคมวัฒนธรรม
- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการจัดการท่องเที่ยวบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์และดิจิทัล
- พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรทุกช่วงวัย ด้วยความสุขและการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม
- สร้างพันธมิตรทางเศรษฐกิจและสังคมกับประชาคมโลก
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Goal)
- พั ฒ นาผลิ ต ภาพทางการเกษตรมู ล ค่ า สู ง ให้ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของตลาดภายใต้
มาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล
- พัฒนาการท่องเที่ยวและการเป็นเครือข่ายท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน มีมูลค่าสูงบน
ฐานนิเวศประวัติศาสตร์
- เป็ น ศูน ย์ กลางการเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่ งคมนาคมและระบบโลจิส ติกส์ จากกลุ่มภาคเหนือ
ตอนล่าง 1 สู่ภูมิภาคโลก
- อนุรักษ์ ฟื้นฟู และการจัดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานอย่างยั่งยื น
บนฐานความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ
- เป็นศูนย์กลางเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานความรู้และเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อเพิ่ มขีดความสามารถในการ
แข่งขันและเพิ่มรายได้ของภาคเหนือตอนล่าง
- เป็นเมืองที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีแบบบูรณาการร่วมกันอย่างมี ดุลยภาพและ
ยั่งยืน
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ประเด็นการพัฒนา (Development Issue)
1. พัฒนา ยกระดับเกษตรปลอดภัย เกษตรอัจฉริยะ อาหารแปรรูปและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เพิ่ม
มูลค่าสูงสู่มาตรฐานระดับสากล
2. พัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์และระบบโซ่อุปทาน สู่ศูนย์กลางอินโดจีนและภูมิภาค
RCEP
3. พัฒนาการบริห ารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม และพลังงานสะอาด ตลอดจนอนุรักษ์
ฟื้นฟูอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
4. พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันเศรษฐกิจ การค้าการลงทุนบนฐานการพัฒนานวัตกรรม
และดิจิทัล ศูนย์กลางการท่องเที่ยวบนฐานนิเวศวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และมรดกโลก
5. น้อมนาศาสตร์พระราชาพัฒนาคนทุกช่วงวัย ยกระดับคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณสุข สร้าง
สังคมสุขยั่งยืนและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม
6. การบูรณาการเสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน เตรียมความพร้อมเผชิญสภาวะ
วิกฤต ขยายความร่วมมือและความสัมพันธ์กับต่างประเทศอย่างมีดุลยภาพ
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ.2561-2565) ระยะ 5 ปี
เป้าหมายการพัฒนา “ศูนย์กลางการความเจริญและพัฒนาสี่แยกอินโดจีน”
พันธกิจ
- สนับสนุนการสร้างมูลค่า เพิ่มการผลิตทางการเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูป โดยเน้นเกษตรปลอดภัย
เกษตรอินทรีย์ แปรรูปสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันและเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจภูมิภาคอาเซียน
- พัฒนาการค้า การลงทุน การบริการโครงสร้างพื้นฐาน รองรับระบบ Global Supply Chain เพื่อเป็น
ศูนย์กลางการค้า การบริการ เชื่อมโยงภายในประเทศ และภูมิภาคอาเซียน
- พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของกลุ่มจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
อย่างยั่งยืนของกลุ่มจังหวัด
- บริหารจัดการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้คงความอุดมสมบูรณ์ เป็นฐานสนับสนุนการผลิตทั้งภาค
เกษตร อุตสาหกรรม การท่องเที่ยวที่ปลอดภัยได้มาตรฐานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
โอกาสการพัฒนา
- พัฒนาประสิทธิภาพตลอดโซ่อุปทานสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชนและการตลาดที่ทันสมัย
- พัฒนาโครงข่ายการค้า การลงทุน การบริการเครือข่ายคมนาคมสี่แยกอินโดจีนเชื่อมโยง
RCEP (อาเซียน +6)
128

-

พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม กีฬาและสุขภาพ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
บูรณาการนวัตกรรมและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกมิติสู่เป้าหมายการยกระดับขีด
ความสามารถการแข่งขันระดับประเทศและสร้างการมีส่วนร่วมในการดาเนินโครงการ
ร่วมกัน
- ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพและเป็น
กาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต
เป้าประสงค์
- เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์แปรรูปที่มีคุณภาพปลอดภัยภายใต้มาตรฐานความ
ปลอดภัยที่เป็นที่ยอมรับของตลาด
- เพิ่มศักยภาพการค้า การลงทุน และความร่วมมือด้านเศรษฐกิจกับประเทศคู่ค้าสาคัญ ควบคู่การ
พัฒนาปรับปรุง ขยายเส้นทางและระบบ Logistic ด้านต่างๆ เชื่อมโยง East-West Economic
Corridor และ One Belt One Road
- เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว จานวนนักท่องเที่ยว จานวนแหล่งท่องเที่ยว ภายใต้มาตรฐานบริการและ
ความปลอดภัย
- เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อ
สร้างความสมดุลอย่างยั่งยืนทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ
กลยุทธ์ที่สาคัญ
- พัฒนาและส่งเสริมกระบวนการผลิตภายใต้ระบบคุณภาพตลอดโซ่อุปทานสินค้าเกษตร
- ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม ร่วมกับองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนากลุ่มจังหวัดร่วมกัน
- พัฒนาศักยภาพการแข่งขันการเข้าร่วมเครือข่ายประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและกรอบ
ความร่วมมือ One Belt One Road
- พัฒ นาการคมนาคมและระบบรองรั บ Logistics อย่างครบวงจร ส่ ง เสริม การค้า การลงทุน สร้า ง
พันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ
- ส่งเสริม พัฒนา และอนุ รักษ์แหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนสิ่งอานวยความสะดวก เชื่อมโยงกลุ่มตลาด
นักท่องเที่ยวใหม่ที่มีศักยภาพ
- ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นฐานการผลิต การค้า การบริการอย่างมี คุณภาพ
และคุ้มค่า
- พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการอย่างเป็นระบบภายใต้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
- พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบรองรับสังคมผู้สูงวัยและการพัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย์ทุกช่วงวัย
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ตัวชี้วัด (KPI) และ ค่าเป้าหมายและกลยุทธ์การพัฒนา มีดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนา ยกระดับเกษตรปลอดภัย เกษตรอัจฉริยะ อาหารแปรรูปและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เพิ่มมูลค่าสูง สู่มาตรฐานระดับสากล
เป้าประสงค์:
1. พัฒนาผลิตภาพ ภาคเกษตร อาหารแปรรูปและอุตสาหกรรมการเกษตรมูลค่าสูงให้มีความสอดคล้องความต้องการของตลาดภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย
และมาตรฐานการผลิตระดับสากล
2. ภาคเกษตร อาหารแปรรูป และภาคอุตสาหกรรมอัจฉริยะขับเคลื่อนอย่างสร้างสรรค์โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย
3. สร้างมูลค่ารายได้จากการเครือข่ายเกษตรอุตสาหกรรม ทั้งขนาดเล็ก กลางใหญ่ กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1 เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 เป็นอย่างน้อยภายในปี พ.ศ. 2580
ตัวชี้วัด
1.ร้อยละของพื้นที่เกษตร
ปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ และ
เกษตรแปลงใหญ่ที่มีมลู ค่าสูง
และการได้รับรองมาตรฐาน

2. จานวนโครงการส่งเสริม
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
พื้นฐานที่ส่งเสริมการเกษตร
เพิ่มมูลค่าสูง

ค่าเป้าหมาย
ปี 61-65

ปี 66-70

ปี 71-75

ปี 76-80

- จานวนพื้นที่เกษตร
ปลอดภัย เกษตร
อินทรีย์ และเกษตร
แปลงใหญ่ และ
ผลผลิตต่อพื้นที่
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5
- การรับรองคุณภาพ
การผลิตเพื่อความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5
- การนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมต่อยอด
ร้อยละ 10

- จานวนพื้นที่เกษตร
ปลอดภัย เกษตร
อินทรีย์ และเกษตร
แปลงใหญ่ และ
ผลผลิตต่อพื้นที่
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5
- การรับรองคุณภาพ
การผลิตเพื่อความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5
- การนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมต่อยอด
ร้อยละ 10

- จานวนพื้นที่เกษตร
ปลอดภัย เกษตร
อินทรีย์ และเกษตร
แปลงใหญ่ และ
ผลผลิตต่อพื้นที่
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5
- การรับรองคุณภาพ
การผลิตเพื่อความ
ปลอดภัยเพิ่มขึน้
ร้อยละ 5
- การนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมต่อยอด
ร้อยละ 15

- จานวนพื้นที่เกษตร
ปลอดภัย เกษตร
อินทรีย์ และเกษตร
แปลงใหญ่ และ
ผลผลิตต่อพื้นที่
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5
- การรับรองคุณภาพ
การผลิตเพื่อความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5
- การนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมต่อยอด
ร้อยละ 15
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กลยุทธ์
1. ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการทรัพยากรที่เกีย่ วข้องกับการผลิตสินค้า
เกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือเกษตรกรทั้งในระดับกลุม่ จังหวัดและ
ระดับประเทศ เพื่อการพัฒนาผลิตภาพและคุณภาพทางการเกษตร
3. สนับสนุนการนานวัตกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร และเครือข่าย
4. สร้างหน่วยขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภาพและคุณภาพทางานร่วมกับกลุ่ม
เกษตรอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง

1. สนับสนุนการวิจยั ทั้งในระดับบุคคลทั่วไปและสถาบันการศึกษา
2. เชื่อมโยงงานวิจัยสู่การปฏิบัติจริงในพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาการผลิตให้แก่
เกษตรกร
3. สร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษา เครือข่ายเกษตรกร เครือข่าย
ผู้ผลิตแปรรูป
4. สนับสนุนการนาเทคโนโลยีพัฒนาศักยภาพการเกษตรทีม่ ีความปลอดภัย
สินค้าเกษตรนวัตกรรม

ตัวชี้วัด
3. ร้อยละของผลิตภาพและ
คุณภาพผลิตภัณฑ์เกษตร
ปลอดภัย เกษตรอินทรีย์
อาหารแปรรูปที่เพิ่มขึ้นและ
ภาคอุตสาหกรรมที่มีการ
บริหารจัดการทีด่ ีและได้รับ
รองมาตรฐาน
4. จานวนโครงการส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยเข้า
สู่ตลาดเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้เป็น
ตลาดการเกษตรที่มีศักยภาพ
สูง

ค่าเป้าหมาย
ปี 61-65

ปี 66-70

ปี 71-75

ปี 76-80

- มูลค่าของรายได้
อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5
- ผลิตภาพ และ
คุณภาพของ
กระบวนการผลิต
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5
- ตลาดสินค้าทาง
การเกษตรและอาหาร
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5

- มูลค่าของรายได้
อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5
- ผลิตภาพ และ
คุณภาพของ
กระบวนการผลิต
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5
- ตลาดสินค้าทาง
การเกษตรและอาหาร
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5

- มูลค่าของรายได้
อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10
- ผลิตภาพ และ
คุณภาพของ
กระบวนการผลิต
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5
- ตลาดสินค้าทาง
การเกษตรและอาหาร
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10

- มูลค่าของรายได้
อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10
- ผลิตภาพ และ
คุณภาพของ
กระบวนการผลิต
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5
- ตลาดสินค้าทาง
การเกษตรและอาหาร
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10
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กลยุทธ์
1. ส่งเสริมการเข้าถึงความรู้การพัฒนามาตรฐานการผลิตและมาตรฐาน
ความปลอดภัยแก่กับเกษตรและผูป้ ระกอบการ ทั้ง off-line และ online
2. จัดทาแนวทางการดาเนินงานมาตรฐาน และ best practice ช่วย
ยกระดับมาตรฐานให้เครือข่ายเข้าใจและนาไปปฏิบตั ิได้โดยง่าย

1. ผลักดันตลาดสินค้าทางการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมเกษตรทั้งระบบ
2. สร้างระบบกลไกทางการตลาดเชิงรุกด้วยเทคโนโลยีและเครือข่ายการค้า
การลงทุนในระดับประเทศและภูมิภาค
3.ส่งเสริมการสร้างช่องทางการขายและกระจายสินค้าด้วย Digital
Marketing ร่วมกับการสร้างแบรนด์เพื่อรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งโลจิสติกส์และระบบโซ่อุปทาน สู่ศูนย์กลางอินโดจีนและภูมิภาค RCEP
เป้าประสงค์:
1. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 เป็นศูนย์กลาง (Hub) การเชื่อมโยงโครงข่ายโลจิสติกส์และระบบโซ่อุปทานของอินโดจีน และภูมิภาค RCEP เพื่อยกระดับ
การค้าการลงทุนและสร้างรายได้
2. พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งในกลุ่มจังหวัดและการเชื่อมโยงกับภูมิภาคอื่นๆ และต่างประเทศสู่มาตรฐานระดับสากล
ตัวชี้วัด
1. ยกระดับเมือง
ศูนย์กลางการลงทุน
ด้านโลจิสติกส์

2. ร้อยละของการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบคมนาคมขนส่งให้มี
มาตรฐานที่นานาชาติ
ยอมรับและเป็นสากล

ค่าเป้าหมาย
ปี 61-65
- ศูนย์บริการการค้า
การลงทุนครบวงจร
และโครงสร้างเมือง
อัจฉริยะระยะที่ 1

- จานวนโครงการ
ปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
คมนาคมภายใต้
มาตรฐานสากลที่
เชื่อมโยงระบบ
โลจิสติกส์ประเทศ
3. จานวนโครงการพัฒนา - พัฒนา Logistics
ศูนย์กลางระบบโลจิสติกส์ Hub แต่ละจังหวัด
และยกระดับเส้นทาง
และเชื่อม Network
คมนาคมเชื่อมโยงกับโลจิ ด้วย มาตรฐาน
สติกส์และSupply Chain ระบบโลจิสติกส์สากล

ปี 66-70

ปี 71-75

ปี 76-80

กลยุทธ์

- ศูนย์บริการการค้า
การลงทุนครบวงจร
และโครงสร้างเมือง
อัจฉริยะระยะที่ 2

- พัฒนาโครงข่ายเมือง
อัจฉริยะ
- เชื่อมโยงโครงข่าย
เมืองอัจฉริยะสู่กลุม่
จังหวัดอื่นๆ

- พัฒนาโครงข่ายเมือง 1. การพัฒนาศูนย์กลางการบริการการค้าการลงทุนเชิงพาณิชย์
อัจฉริยะ
2. พัฒนาโครงข่ายเมืองอัจฉริยะบริการด้วยเทคโนโลยีหลากหลายมิติ
- เชื่อมโยงโครงข่าย
เพื่อรองรับการค้าการลงทุน
เมืองอัจฉริยะสู่กลุม่
จังหวัดอื่นๆ

- ยกระดับสู่สนามบิน
นานาชาติ
- พัฒนาระบบ
เครือข่ายเมืองบริการ
อัจฉริยะ

- ยกระดับขยาย
โครงข่ายขนส่งและ
บริการเชื่อมโยงเมือง
อัจฉริยะ

- พัฒนาโครงข่าย
1. พัฒนาคมนาคมโครงข่ายเพื่อเชือ่ มโยงในและต่างประเทศในการ
ขนส่งและบริการ
ขยายตัวการค้าการลงทุน
เชื่อมโยงเมืองอัจฉริยะ 2. การพัฒนาสนามบินนานาชาติให้มีประสิทธิภาพและเชื่อมต่อการ
เดินทางและโลจิสติกส์สินค้าและท่องเที่ยว
3. การพัฒนาเมืองเพื่อรองรับการค้าการลงทุน

- ยกมาตรฐานระบบ
ขนส่งคมนาคมและ
ระบบโลจิสติกส์
เชื่อมโยง RCEP
OBOR

- พัฒนาระบบGlobal - พัฒนาระบบGlobal 1. การพัฒนาระบบขนส่งคมนาคมเพื่อการค้า การลงทุน
Supply Chain
Supply Chain
2. การพัฒนาระบบซัพพลายเชนสินค้าและบริการทีส่ าคัญเชื่อมโยง
เครือข่าย RCEP และ OBOR ที่มีประสิทธิภาพ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลังงานสะอาด ตลอดจนอนุรักษ์ ฟื้นฟูอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
เป้าประสงค์:
1. สร้างการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์พลังงานทดแทนอย่างเป็นระบบและมีความยั่งยืนบนฐานความสมบูรณ์ของระบบ
นิเวศน์
2. พัฒนาการบริหารจัดการน้าของกลุ่มจังหวัดอย่างเป็นระบบเพื่อรองรับแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย
3. พัฒนาการบริหารจัดการขยะที่ได้มาตรฐานและครบวงจร
4. การจัดการฝุ่นควัน คุณภาพอากาศ และผลกระทบจากไฟป่าในเขตภาคเหนือตอนล่าง
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของพื้นที่สี
เขียวและพื้นที่ป่าไม้

2. ร้อยละขยะมูลฝอยที่ได้รับ
การจัดการอย่างถูกต้องและ
ตามหลักวิชาการ

ค่าเป้าหมาย
ปี 61-65

ปี 66-70

ปี 71-75

ปี 76-80

- พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 2
- พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 2
- สัดส่วนการใช้
ประโยชน์พื้นที่ป่า
ลดลงร้อยละ 5
- ปริมาณขยะลดลง
ร้อยละ5

- พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 3
- พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 3
- สัดส่วนการใช้
ประโยชน์พื้นที่ป่า
ลดลงร้อยละ 6
- ปริมาณขยะลดลง
ร้อยละ10

- พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 4
- พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 4
- สัดส่วนการใช้
ประโยชน์พื้นที่ป่า
ลดลงร้อยละ 7
- ปริมาณขยะลดลง
ร้อยละ15

- พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5
- พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5
- สัดส่วนการใช้
ประโยชน์พื้นที่ป่า
ลดลงร้อยละ 8
- ปริมาณขยะลดลง
ร้อยละ20
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กลยุทธ์
1. การเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในเขตป่าสงวนและอุทยานแห่งชาติตลอดจนพืน้ ที่สี
เขียว
2. การสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและประชาชนในการส่งเสริมการ
อนุรักษ์พื้นที่ป่าและพื้นที่สีเขียว
3. การสร้างจิตสานักและกิจกรรมรณรงค์การเพิ่มพื้นทีส่ ีเขียวในเขตเมือง
เขตชุมชน แหล่งท่องเที่ยงอย่างต่อเนื่อง
1. ส่งเสริมการจัดการขยะอย่างยั่งยืนและมีส่วนร่วม
2. พัฒนาระบบคัดแยกขยะอย่างครบวงจร
3. สร้างนวัตกรรมในการกาจัดขยะที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด
3. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการ
จัดการสภาพแวดล้อมและการ
ใช้พลังงานทดแทนในเขตเมือง
และเขตท่องเที่ยว

ค่าเป้าหมาย
ปี 61-65

- กิจกรรมรณรงค์จติ
อาสาเพิ่มขึ้นร้อยละ 5
- กิจกรรมลดใช้
พลังงานและการใช้
พลังงานทดแทน
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3
4. ร้อยละความสาเร็จของการ - พื้นที่เขตชลประทาน
พัฒนาการบริหารจัดการน้า
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5
- พื้นที่ขาดแคลนน้า
ลดลงร้อยละ 5

ปี 66-70

ปี 71-75

ปี 76-80

- กิจกรรมรณรงค์จติ
อาสาเพิ่มขึ้นร้อยละ 5
- กิจกรรมลดใช้
พลังงานและการใช้
พลังงานทดแทน
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3
- พื้นที่เขตชลประทาน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5
- พื้นที่ขาดแคลนน้า
ลดลงร้อยละ 5

- กิจกรรมรณรงค์จติ
อาสาเพิ่มขึ้นร้อยละ 5
- กิจกรรมลดใช้
พลังงานและการใช้
พลังงานทดแทน
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3
- พื้นที่เขตชลประทาน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10
- พื้นที่ขาดแคลนน้า
ลดลงร้อยละ 5

- กิจกรรมรณรงค์จติ
อาสาเพิ่มขึ้นร้อยละ 5
- กิจกรรมลดใช้
พลังงานและการใช้
พลังงานทดแทน
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3
- พื้นที่เขตชลประทาน
เพิ่มขึ้นร้อยละ10
- พื้นที่ขาดแคลนน้า
ลดลงร้อยละ 5
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กลยุทธ์
1. การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
2. พัฒนากิจกรรมและสร้างเครือข่ายจิตอาสาด้านส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
3. ส่งเสริมการลดใช้พลังงานและมุ่งพัฒนาทดแทนและพลังงานสะอาด

1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาหรับเขตนอกชลประทาน
2. ยกระดับการบริการจัดการน้าเพื่อการเกษตรและบริโภคอย่างเป็นระบบ
3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและการแจ้งเตือนการใช้น้าครบวงจร
4. สร้างระบบโครงข่ายการจ่ายน้าด้วย AI.

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน เศรษฐกิจ การค้าการลงทุนบนฐานการพัฒนานวัตกรรมและดิจิทัล ศูนย์กลางการท่องเที่ยวบนฐาน
นิเวศวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และมรดกโลก
เป้าประสงค์:
1. ส่งเสริมสินค้าและบริการเศรษฐกิจสร้างสรรค์การค้าการลงทุนให้เติบโตยั่งยืน
2. พัฒนาอาชีพและธุรกิจบนฐานเทคโนโลยีนวัตกรรมและดิจิทัล
3. เป็นศูนย์กลางเสริมสร้างเศรษฐกิจดิจิทัลฐานความรู้นวัตกรรมและวัฒนธรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มรายได้
4. เชื่อมโยงเครือข่ายนวัตกรรมและการศึกษา พร้อมดาเนินการถ่ายทอดความรู้ทั้งในและต่างประเทศ
5. ส่งเสริมการสินค้าและบริการ การส่งออก การค้าชายแดน
6. พัฒนาและสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่รองรับการท่องเที่ยวมูลค่าสูงบนเชิงนิเวศน์ สุขภาพ และประวัติศาสตร์มรดกโลก และอุตสาหกรรมไมซ์ ภายในปี พ.ศ. 2580
7. สร้างมูลค่ารายได้จากการท่องเที่ยวกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง1เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 เป็นอย่างน้อยภายในปี พ.ศ. 2580
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ปี 61-65

ปี 66-70

ปี 71-75

ปี 76-80

1. จานวนร้อยละผู้ประกอบการทีอ่ ยู่ในฐาน - ผู้ประกอบการ
ตลาด Digital Market และStartup
เพิม่ ขึ้นร้อยละ 5

- ผู้ประกอบการ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5

- ผู้ประกอบการ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10

- ผู้ประกอบการ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10

2. อัตราการยกระดับสินค้าและมาตรฐาน
การตรวจสอบคุณภาพและระบบสอบ
ย้อนกลับที่มีประสิทธิภาพ

- สินค้าที่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน
ร้อยละ15
- จัดตั้งศูนย์
พัฒนาและ
ตรวจสอบ
คุณภาพสินค้า
ก่อนเข้าสู่
platform
ดิจิทัลต่างๆ

- สินค้าที่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน
ร้อยละ 10
- การให้ความรู้เพื่อ
พัฒนาสินค้าและ
บริการ
- พัฒนาระบบ
ตรวจสอบคุณภาพ
และสอบย้อนกลับ
สินค้า

กลยุทธ์

1. พัฒนาผู้ประกอบการด้วยนวัตกรรมเพื่อเตรียมพร้อมสู่ startup และเข้าให้
ถึงตลาด Digital Market
2. เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดรูปแบบที่หลากหลายภายใต้
การใช้เทคโนโลยีดิจิทลั
- สินค้าที่ผ่าน
- สินค้าที่ผ่าน
1. พัฒนาความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา ภาครัฐและเอกชน และนัก
เกณฑ์มาตรฐาน
เกณฑ์มาตรฐาน
ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 20 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 20 2. ยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการในกลุม่ จังหวัดด้วยเครื่องมือเทคโนโลยี
ดิจิทัล
3. พัฒนาศูนย์กลางการรับรองมาตรฐานสินค้าและระบบสอบย้อนกลับ
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ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์

ปี 61-65

ปี 66-70

ปี 71-75

ปี 76-80

3. อัตราของการเพิ่มเศรษฐกิจฐานความรู้
และเศรษฐกิจดิจิทลั

- จานวนโครงการ
ส่งเสริมเศรษฐกิจ
ฐานความรู้และ
เศรษฐกิจดิจิทลั
เพิ่มขึ้นร้อยละ5

- จานวนสินค้าและ
บริการที่พัฒนา
ภายใต้เศรษฐกิจ
ฐานความรู้และ
เศรษฐกิจดิจิทลั
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5

- จานวนสินค้าและ
บริการที่พัฒนา
ภายใต้เศรษฐกิจ
ฐานความรู้และ
เศรษฐกิจดิจิทลั
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5

1. การนาองค์ความรู้มาพัฒนาต่อยอดสินค้าและบริการให้แก่กลุ่ม
ผู้ประกอบการและ startup ในกลุ่มจังหวัด
2. ส่งเสริมและกระจายโอกาสการใช้ระบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน

4. อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวล

- มูลค่าสินค้าและ
บริการจาก
ฐานความรู้และ
เศรษฐกิจดิจิทลั ต่อ
จังหวัด
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5
- มูลค่าของรายได้
สินค้าและบริการ
ด้านนวัตกรรม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5
- จานวนทรัพย์สิน
ทางปัญญา ภูมิ
ปัญญาและ GI.
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5

- จานวนสินค้า
และบริการที่
พัฒนาภายใต้
เศรษฐกิจ
ฐานความรู้และ
เศรษฐกิจดิจิทลั
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5
- มูลค่าสินค้าและ
บริการจาก
ฐานความรู้และ
เศรษฐกิจดิจิทลั
ต่อจังหวัด
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5
- มูลค่าของรายได้
สินค้าและบริการ
ด้านนวัตกรรม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5
- จานวนทรัพย์สิน
ทางปัญญา ภูมิ
ปัญญาและ GI.
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5

- มูลค่าสินค้าและ
บริการจาก
ฐานความรู้และ
เศรษฐกิจดิจิทลั ต่อ
จังหวัด
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5
- มูลค่าของรายได้
สินค้าและบริการ
ด้านนวัตกรรม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5
- จานวนทรัพย์สิน
ทางปัญญา ภูมิ
ปัญญาและ GI.
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5

- มูลค่าสินค้าและ
บริการจาก
ฐานความรู้และ
เศรษฐกิจดิจิทลั ต่อ
จังหวัด
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5
- มูลค่าของรายได้
สินค้าและบริการ
ด้านนวัตกรรม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5
- จานวนทรัพย์สิน
ทางปัญญา ภูมิ
ปัญญาและ GI.
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5

1. ส่งเสริมการลงทุนและการสร้างเครือข่ายธุรกิจสินค้าและบริการเศรษฐกิจ
ดิจิทัล
2. สร้าง Marketing Platform เพื่อช่วยขายและสร้างมูลค่าให้แก่กลุ่มสินค้า
และบริการเศรษฐกิจดิจิทลั

รวมของกลุ่มจังหวัด

5. อัตราของการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และ
บริการด้านนวัตกรรม
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1. ส่งเสริมการพัฒนาและสร้างสินค้าและบริการด้วยนวัตกรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีเอกลักษณ์
2. ส่งเสริมการพัฒนาและจดคุ้มครองความรู้และนวัตกรรมที่พัฒนาในกลุ่ม
จังหวัดพร้อมทั้งขายผลเชิงพาณิชย์

ตัวชี้วัด
6. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการ
ท่องเที่ยวทั้งภาคสินค้าและภาคการ
ให้บริการ

7. จานวนการพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อยกระดับมาตรฐานแหล่ง
ท่องเที่ยวและมรดกโลก

8. การพัฒนากิจกรรมประกอบการ
ท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมไมซ์

ค่าเป้าหมาย
ปี 61-65
- มูลค่าสินค้าและ
บริการ ด้าน
ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
ร้อยละ5
- แหล่งท่องเที่ยวได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น
ร้อยละ5
- พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล
สารสนเทศการ
ท่องเที่ยว
- จานวน
platform และ
startup ท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5

ปี 66-70

- มูลค่าสินค้าและ
บริการ ด้าน
ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
ร้อยละ5
- แหล่งท่องเที่ยว
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้นร้อยละ5
- จานวน
นวัตกรรม
เชื่อมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยวในกลุ่ม
จังหวัดและ
ภูมิภาค
- จานวน
platform และ
startup
ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม - ผู้เข้าร่วม
เพิ่มขึ้นร้อยละ5
กิจกรรมเพิ่มขึ้น
- เครือข่าย
ร้อยละ5
อุตสาหกรรมไมซ์ - เครือข่าย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3
อุตสาหกรรมไมซ์
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5

กลยุทธ์

ปี 71-75

ปี 76-80

- มูลค่าสินค้าและ
บริการ ด้าน
ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
ร้อยละ5
- แหล่งท่องเที่ยวได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น
ร้อยละ5
- จานวนนวัตกรรม
เชื่อมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยวในกลุ่ม
จังหวัดและภูมิภาค
- จานวน
platform และ
startup ท่องเที่ยว
เพิม่ ขึ้นร้อยละ 5

- มูลค่าสินค้าและ
บริการ ด้าน
ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
ร้อยละ5
- แหล่งท่องเที่ยวได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น
ร้อยละ5
- จานวนนวัตกรรม
เชื่อมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยวในกลุ่ม
จังหวัดและภูมิภาค
- จานวน
platform และ
startup ท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5

1. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และสุขภาพ
ตลอดจนประชาสัมพันธ์เชิงรุกสู่กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพและ
ความสามารถในการจ่ายสูง
2. พัฒนากิจกรรมเชิงนิเวศน์ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ สุขภาพและกิจกรรม
สันทนาการที่หลากหลายและมาตรฐานสากล
3. พัฒนาและส่งเสริมการยกระดับสินค้าและบริการภายใต้มาตรฐานท่องเที่ยว
สากล ร่วมกับการสร้างแบรนด์อัตลักษณ์
1. การเชื่อมโยงเทคโนโลยีการท่องเที่ยวและบริการด้วยฐานข้อมูลและระบบ
สารสนเทศ
2. พัฒนาความร่วมมือระหว่างเอกชนและภาครัฐเพื่อพัฒนา platform การ
ท่องเที่ยวที่มีความน่าเชื่อถือข้อมูลเป็นปัจจุบัน
3. ประยุกต์ใช้ AI เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพ
รองรอบการขยายตัวและความต้องกาของนักท่องเที่ยว
4.ส่งเสริมการสร้าง startup และผลักดัน platform ส่งเสริมการท่องเที่ยว

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5
- เครือข่าย
อุตสาหกรรมไมซ์
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10
- เครือข่าย
อุตสาหกรรมไมซ์
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10

1.พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่และเดิมให้มีความพร้อมทั้งด้านประสิทธิภาพและ
ความปลอดภัย
2.พัฒนากิจกรรมสันทนาการ กีฬา สุขภาพและกิจกรรมประกอบการ
ท่องเที่ยวที่หลากหลาย
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับอุตสาหกรรมไมซ์
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 น้อมนาศาสตร์พระราชาพัฒนาคนทุกช่วงวัย ยกระดับคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณสุข สร้างสังคมสุขยั่งยืนและสืบสานประเพณีวัฒนธรรม
ที่ดีงาม
เป้าประสงค์:
1. ประชาชนมีความมั่นคง มั่งคั่ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน บูรณาการการอยู่ร่วมกันอย่างมีดุลยภาพและยั่ งยืนโดยนาแนว
พระราชดาริมาสู่การปฏิบัติ
2. พัฒนาคนทุกช่วงวัย ด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณสุขที่มีมาตรฐาน
3. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามได้รับการสืบทอด สืบสาน และการมีจิตสาธารณะ
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ปี 61-65

1. ร้อยละของสถานศึกษาและ - จานวนโครงการที่
สถานบริการสาธารณสุขที่
พัฒนาสถานศึกษาและ
ได้รับมาตรฐาน
สถานบริการสาธารณสุข
ภายใต้มาตรฐานสากล
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5
- จานวนสถานศึกษา
และสถานบริการ
สาธารณสุขทีผ่ ่าน
มาตรฐานบังคับ เพิม่ ขึ้น
ร้อยละ 5
2. อัตราการเข้าถึงการบริการ - จานวนประชาชน
และสวัสดิการพื้นฐานจาก
เข้าถึงการบริการ
ภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ
สวัสดิการพื้นฐาน
ร้อยละ 70
- จานวนข้อผิดพลาด
ข้อร้องเรียนลดลง
ร้อยละ 5

ปี 66-70

ปี 71-75

ปี 76-80

- จานวนโครงการที่
พัฒนาสถานศึกษาและ
สถานบริการสาธารณสุข
ภายใต้มาตรฐานสากล
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5
- จานวนสถานศึกษา
และสถานบริการ
สาธารณสุขทีผ่ ่าน
มาตรฐานบังคับ เพิม่ ขึ้น
ร้อยละ 5
- จานวนประชาชน
เข้าถึงการบริการ
สวัสดิการพื้นฐาน
ร้อยละ 75
- จานวนข้อผิดพลาด
ข้อร้องเรียนลดลง
ร้อยละ 5

- จานวนโครงการที่
พัฒนาสถานศึกษาและ
สถานบริการสาธารณสุข
ภายใต้มาตรฐานสากล
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5
- จานวนสถานศึกษา
และสถานบริการ
สาธารณสุขทีผ่ ่าน
มาตรฐานบังคับ เพิม่ ขึ้น
ร้อยละ 5
- จานวนประชาชน
เข้าถึงการบริการ
สวัสดิการพื้นฐาน
ร้อยละ 80
- จานวนข้อผิดพลาด
ข้อร้องเรียนลดลง
ร้อยละ 5

- จานวนโครงการที่
พัฒนาสถานศึกษาและ
สถานบริการสาธารณสุข
ภายใต้มาตรฐานสากล
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5
- จานวนสถานศึกษา
และสถานบริการ
สาธารณสุขทีผ่ ่าน
มาตรฐานบังคับ เพิม่ ขึ้น
ร้อยละ 5
- จานวนประชาชน
เข้าถึงการบริการ
สวัสดิการพื้นฐาน
ร้อยละ 85
- จานวนข้อผิดพลาด
ข้อร้องเรียนลดลง
ร้อยละ 5
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1. เพิ่มขีดความสามารถการให้บริการและพัฒนาองค์กรอย่างทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือและplatform
2. จัดตั้งคณะกรรมการผลักดันระบบตรวจติดตามมาตรฐานสากล
สถานศึกษาและสถานบริการสาธารณสุข
3. การจัดตั้งศูนย์สุขภาพสาหรับคนทุกช่วงวัยและกิจกรรมเชิงรุก
เพื่อสร้างสุขภาพที่ดี เชิงป้องกัน
4. พัฒนาให้มีศูนย์เรียนรู้ร่วมกันเพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงความรู้
และการช่วยเหลือทางสังคม เชื่อมโยงกิจกรรม CSR ต่างๆ ทั้งใน
และต่างประเทศ
1. ส่งเสริมการเข้าถึงบริการและการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ทราบถึง
บริการและสวัสดิการพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง
2. ยกระดับการให้บริการและสร้างความเชื่อมั่นต่อผูร้ ับบริการ
3. พัฒนาศูนย์การบริการและสวัสดิการแบบ one stop service
และการสร้าง application ที่สะดวกเชื่อมโยงฐานข้อมูลจากภาครัฐ

ตัวชี้วัด

3. ระดับดัชนีความสุขของ
ประชาชนในกลุ่มจังหวัด

ค่าเป้าหมาย
ปี 61-65

ปี 66-70

ปี 71-75

ปี 76-80

- ประชาชนได้รับความ
พอใจในการบริการ
มากกว่าร้อยละ 70
- พัฒนาระบบประเมิน
Gross National
Happiness: GNH ของ
กลุ่มจังหวัด
- ส่งเสริมโครงการที่
ยกระดับ GNH เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5

- ประชาชนได้รับความ
พอใจในการบริการ
มากกว่าร้อยละ 75
- ส่งเสริมโครงการที่
ยกระดับ GNH เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5
- สร้างเครือข่าย GNH
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5

- ประชาชนได้รับความ
พอใจในการบริการ
มากกว่าร้อยละ 80
- ส่งเสริมโครงการที่
ยกระดับ GNH เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5
- สร้างเครือข่าย GNH
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5

- ประชาชนได้รับความ
พอใจในการบริการ
มากกว่าร้อยละ 85
- ส่งเสริมโครงการที่
ยกระดับ GNH เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5
- สร้างเครือข่าย GNH
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5
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กลยุทธ์

1. พัฒนาระบบประเมิน Gross National Happiness: GNH ของ
กลุ่มจังหวัดตามบริบทของประชาชนแต่ละพื้นที่
2. ส่งเสริมโครงการภาครัฐให้สอดคล้องกับแนวทาง GNH
3. สร้างเครือข่าย SE , CSR ช่วยขับเคลื่อนโครงการอย่างต่อเนื่อง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การบูรณาการเสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินเตรียมความพร้อมเผชิญสภาวะวิกฤต ขยายความร่วมมือและความสัมพันธ์กับ
ต่างประเทศอย่างมีดุลยภาพ
เป้าประสงค์:
1. การเตรียมความพร้อมในการจัดการระบบเตือนภัยพิบัติ และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2. การขยายความร่วมมือความสัมพันธ์กับเมือง จังหวัด มณฑลในประเทศศักยภาพ
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละความสาเร็จของ
ความสัมพันธ์กับเมือง จังหวัด
มณฑลในประเทศศักยภาพ

ค่าเป้าหมาย
ปี 61-65

- จานวนกิจกรรม
ส่งเสริมการสร้าง
ความสัมพันธ์เมืองพี่
เมืองน้อง เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5
- จานวนเครือข่ายทาง
วัฒนธรรม การ
ท่องเที่ยว และ
เศรษฐกิจ เมืองพี่เมือง
น้อง เพิ่มขึ้นร้อยละ5
2. ร้อยละความสาเร็จของการ - ความเสียหายจาก
พัฒนาระบบเตรียมความ
ภัยพิบัติลดลง
พร้อมของระบบเตือนภัยและ ร้อยละ 5
จัดการภัยพิบัติในสภาวะวิกฤต - ความแม่นยาในการ
ระบบป้องกันและบรรเทา
เตือนภัยและแจ้งเตือน
สาธารณภัย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5

ปี 66-70

ปี 71-75

ปี 76-80

- จานวนกิจกรรม
ส่งเสริมการสร้าง
ความสัมพันธ์เมืองพี่
เมืองน้อง เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5
- จานวนเครือข่ายทาง
วัฒนธรรม การ
ท่องเที่ยว และ
เศรษฐกิจ เมืองพี่เมือง
น้อง เพิ่มขึ้นร้อยละ5
- ความเสียหายจาก
ภัยพิบัติลดลง
ร้อยละ 5
- ความแม่นยาในการ
เตือนภัยและแจ้งเตือน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5

- จานวนกิจกรรม
ส่งเสริมการสร้าง
ความสัมพันธ์เมืองพี่
เมืองน้อง เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5
- จานวนเครือข่ายทาง
วัฒนธรรม การ
ท่องเที่ยว และ
เศรษฐกิจ เมืองพี่เมือง
น้อง เพิ่มขึ้นร้อยละ5
- ความเสียหายจาก
ภัยพิบัติลดลง
ร้อยละ 10
- ความแม่นยาในการ
เตือนภัยและแจ้งเตือน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10

- จานวนกิจกรรม
ส่งเสริมการสร้าง
ความสัมพันธ์เมืองพี่
เมืองน้อง เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5
- จานวนเครือข่ายทาง
วัฒนธรรม การ
ท่องเที่ยว และ
เศรษฐกิจ เมืองพี่เมือง
น้อง เพิ่มขึ้นร้อยละ5
- ความเสียหายจาก
ภัยพิบัติลดลง
ร้อยละ 10
- ความแม่นยาในการ
เตือนภัยและแจ้งเตือน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10
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กลยุทธ์
1. จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมและเศรษฐกิจร่วมกัน
ระหว่าง Sister City อย่างต่อเนื่อง
2. พัฒนาคุณภาพสิ่งอานวยความสะดวก สาธารณูปโภคพื้นฐาน และระบบ
ความปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยว ให้สร้างความเชื่อมมั่นแก่นักท่องเที่ยว
3. พัฒนามาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวตามเกณฑ์ประเมินมรดกโลกและ
เชื่อมโยงเครือข่ายท่องเที่ยวเมืองพี่เมืองน้อง

1. พัฒนาระบบเตือนภัยเพื่อลดความเสียหายจากภัยพิบัตดิ ้วยระบบการ
จัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์
2. เพิ่มประสิทธิภาพด้วยการสร้างเครือข่ายเตือนภัยและการใช้ platform ที่
ง่ายสะดวกรวดเร็วต่อการใช้งานของประชาชน

ลาดับที่

ร่างแผนงาน/โครงการสาคัญที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีรายละเอียดดังนี้
ประเด็นการพัฒนาที่ 1: พัฒนา ยกระดับเกษตรปลอดภัย เกษตรอัจฉริยะ อาหารแปรรูปและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เพิ่มมูลค่าสูง สู่มาตรฐานระดับสากล
ระยะเวลาดาเนินการ
แผนงาน/โครงการ
พื้นที่ดาเนินการ
กลุ่มเป้าหมาย
สั้น กลาง ยาว

1

พัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของสินค้าเกษตร เพื่อบูรณาการ
และวางแผนการจาหน่ายและการส่งออกสินค้าเกษตรของกลุ่มจังหวัด

x

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1

เกษตรกร/
ผู้ประกอบการ/
ธุรกิจเกษตร

2

ส่งเสริมบริหารแหล่งเงินทุนสาหรับสนับสนุนเกษตรกรองค์กรเกษตร และ
อบรมเกษตรกรโดยให้ความรู้ในการบริหารจัดการการลงทุน

x

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1

เกษตรกร/
ผู้ประกอบการ

3

เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันพัฒนาศักยภาพมาตรฐาน การเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตร

x

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1

เกษตรกร/
ผู้ประกอบการ

4

พัฒนาเครือข่ายเกษตรกรเพื่อร่วมทาวิจัยภาคปฏิบัติ เพิ่มประสิทธิภาพใน
การผลิตและแปรรูป

X

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1

เกษตรกร/
ผู้ประกอบการ

5

พัฒนาการเกษตร อาหารแปรรูปและอุตสาหกรรมตั้งแต่ต้นน้า กลางน้า
ไปจนถึงปลายน้า

x

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1

เกษตรกร/
ผู้ประกอบการ
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แหล่งงบประมาณ
กระทรวงเกษตรฯ/
กระทรวงดิจิทลั ฯ/
กระทรวงศึกษาธิการ/
กระทรวงวิทยาศาสตร์
กระทรวงเกษตรฯ/
กระทรวงพาณิชย์/
กระทรวงการคลัง/
กระทวงมหาดไทย
กระทรวงเกษตรฯ/
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงเกษตรฯ/
กระทรวงมหาดไทย/
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงเกษตรฯ/
กระทรวงดิจิทลั ฯ/
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัย และนวัตกรรม/
กระทรวงทรัพยากร/
กระทรวงทรัพยากรและธรรมชาติ

ลาดับที่

6

แผนงาน/โครงการ
พัฒนาโรงงานแปรรูป Smart Factory ขนาดเล็ก และฟื้นฟูเครื่องจักร
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรแปรรูปสู่ชุมชน

ระยะเวลาดาเนินการ
สั้น กลาง ยาว

พื้นที่ดาเนินการ

กลุ่มเป้าหมาย

แหล่งงบประมาณ

x

x

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1

เกษตรกร/
ผู้ประกอบการ

กระทรวงเกษตรฯ/
กระทรวงอุตสาหกรรม/
กระทรวงพาณิชย์

เกษตรกร/
ผู้ประกอบการ/
ธุรกิจเกษตร/
ประชาชนทั่วไป

7

ส่งเสริมพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์จากสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) เพื่อเพิ่ม
มูลค่าให้กับสินค้าและบริการ

x

x

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1
(เพชรบูรณ์,สุโขทัย)
อุตรดิตถ์

8

พัฒนาเครือข่ายเกษตรกรเพื่อร่วมทาวิจัยภาคปฏิบัติ
เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและแปรรูป

x

x

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1

เกษตรกร/
ผู้ประกอบการ

9

พัฒนาและสนับสนุนสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพมูลค่าสูงเป็น Product
Champion ภายใต้มาตรฐานสากล สู่ตลาดศักยภาพสูง

x

x

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1

เกษตรกร/
ผู้ประกอบการ

10

ส่งเสริมการเกษตรตลอดโซ่อุปทานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
และสินค้ามูลค่าสูงและระบบสอบย้อนกลับ

x

x

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1

เกษตรกร/
ผู้ประกอบการ

11

ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าข้าวพันธุ์ต่างๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างอัตลักษณ์
เฉพาะของกลุ่มจังหวัด

x

x

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1

เกษตรกร/
ผู้ประกอบการ

กระทรวงเกษตรฯ/
กระทรวงดิจิทลั ฯ

12

สร้างเครือข่ายการผลิตและการตลาดร่วมกันระหว่างสหกรณ์กับภาคเอกชน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

x

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1

เกษตรกร/
ผู้ประกอบการ

กระทรวงเกษตรฯ/
กระทรวงมหาดไทย/
กระทรวงพาณิชย์

x
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กระทรวงเกษตรฯ/
กระทรวงพาณิชย์/
กระทรวงอุตสาหกรรม/
มหาดไทย
กระทรวงเกษตรฯ/
กระทรวงดิจิทลั ฯ/
กระทรวงศึกษาธิการ/
กระทรวงวิทยาศาสตร์
กระทรวงเกษตรฯ/
กระทรวงมหาดไทย/
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงเกษตรฯ/
กระทรวงมหาดไทย/
กระทรวงพาณิชย์

ลาดับที่

แผนงาน/โครงการ

ระยะเวลาดาเนินการ
สั้น กลาง ยาว

พื้นที่ดาเนินการ

กลุ่มเป้าหมาย

แหล่งงบประมาณ
กระทรวงเกษตรฯ/
กระทรวงมหาดไทย/
กระทรวงพาณิชย์/
กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงเกษตรฯ/
กระทรวงมหาดไทย/
กระทรวงพาณิชย์/
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงเกษตรฯ/
กระทรวงมหาดไทย/
กระทรวงพาณิชย์

13

พัฒนาพื้นที่การเกษตรให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์และ
กฎหมายปัจจุบัน

x

x

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1

เกษตรกร/
ผู้ประกอบการ

14

ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาการเกษตร และ Smart Farming
เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการผลิต

x

x

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1

เกษตรกร/
ผู้ประกอบการ

15

พัฒนาเครื่องจักรและระบบช่วยเหลือการปรับปรุงคุณภาพสินค้าเกษตร

x

x

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1

เกษตรกร/
ผู้ประกอบการ

16

เพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานคุณภาพสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้า
ชุมชน แบบครบวงจรของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

x

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1

เกษตรกร/
ผู้ประกอบการ

กระทรวงเกษตรฯ/
กระทรวงมหาดไทย/
กระทรวงพาณิชย์

17

พัฒนาและยกระดับสินค้าเกษตร OTOP แบบครบวงจรให้เป็นสินค้าระดับ
5 ดาว และพรีเมียม

x

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1

เกษตรกร/
ผู้ประกอบการ

กระทรวงเกษตรฯ/
กระทรวงมหาดไทย/
กระทรวงพาณิชย์

x

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1

เกษตรกร/
ผู้ประกอบการ

กระทรวงเกษตรฯ/
กระทรวงมหาดไทย/
กระทรวงพาณิชย์

x

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1

เกษตรกร/
ผู้ประกอบการ

กระทรวงเกษตรฯ/
กระทรวงมหาดไทย/
กระทรวงพาณิชย์

18

พัฒนาคลัสเตอร์สินค้าเกษตรเชื่อมโยงสู่ชุมชน

19

ส่งเสริมการเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อพัฒนาการเกษตร
สู่ความเป็นเลิศด้านอาหารและสินค้าแปรรูปเกษตร

x

x

x

x
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ประเด็นการพัฒนาที่ 2: พัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์และระบบโซ่อุปทาน สู่ศูนย์กลางอินโดจีนและภูมิภาค RCEP
ลาดับที่

แผนงาน/โครงการ

ระยะเวลาดาเนินการ

พื้นที่ดาเนินการ

กลุ่มเป้าหมาย

แหล่งงบประมาณ

x

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1

ผู้ประกอบการ/
นักลงทุน/
ต่างประเทศ/
นักท่องเที่ยว

กระทรวงพาณิชย์/
กระทรวงคมนาคม/
กระทรวงอุตสาหกรรม

x

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1

ผู้ประกอบการ/
ประชาชนทั่วไป

กระทรวงพาณิชย์/
กระทรวงคมนาคม/
กระทรวงอุตสาหกรรม

สั้น
1

ส่งเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจเมืองปลอดภาษีจังหวัดชายแดน และ
เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจในและต่างประเทศ

2

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุน
ภายในกลุ่มจังหวัด

3

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โครงข่ายคมนาคม และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
เมือง

4

พัฒนาศูนย์การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transportation
Center Project) ร่วม Internet Platform

5

พัฒนาระบบ Demand-Supply Chain สินค้าและบริการทั้งระบบ การ
สร้างและเชื่อมโยงศูนย์ (Hub) Logistic เพื่อการกระจายสินค้าที่มี
ประสิทธิภาพร่วมกันในกลุม่ จังหวัด

6

พัฒนาถนนและโครงข่าย ถนนสายหลักและสายรองรวมถึงระบบการขนส่ง
ทางรางอากาศยานทางด่วนพิเศษ เพื่อเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจสาคัญและ

กลาง

ยาว

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1

x

x

จังหวัดพิษณุโลก
อุตรดิตถ์
สุโขทัย

x

x

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1

x

x

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1

x
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ผู้ประกอบการ/
นักลงทุน/
ต่างประเทศ/
นักท่องเที่ยว
ผู้ประกอบการ/
นักลงทุน/
ต่างประเทศ/
นักท่องเที่ยว
ผู้ประกอบการ/
นักลงทุน/
ต่างประเทศ/
นักท่องเที่ยว/
ประชาชนทั่วไป
ผู้ประกอบการ/
นักลงทุน

กระทรวงพาณิชย์/
กระทรวงคมนาคม/
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงคมนาคม

กระทรวงพาณิชย์/
กระทรวงคมนาคม/
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงคมนาคม

ลาดับที่

แผนงาน/โครงการ

ระยะเวลาดาเนินการ
สั้น

กลาง

พื้นที่ดาเนินการ

การพัฒนาฐานข้อมูลการบินเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์

แหล่งงบประมาณ

ยาว

ระบบคมนาคมภายในประเทศ ต่างประเทศและเส้นทาง One belt one
road

7

กลุ่มเป้าหมาย
ต่างประเทศ/
นักท่องเที่ยว

x

x

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1

ผู้ประกอบการ/
นักลงทุน
ต่างประเทศ/
นักท่องเที่ยว/
ประชาชนทั่วไป

กระทรวงพาณิชย์/
กระทรวงคมนาคม/
กระทรวงอุตสาหกรรม

ผู้ประกอบการ/
ประชาชนทั่วไป

กระทรวงพาณิชย์/
กระทรวงการคลัง/
กระทรวงมหาดไทย

นักท่องเที่ยว/
ประชาชนทั่วไป
ผู้ประกอบการ/
นักลงทุน
ต่างประเทศ/
นักท่องเที่ยว/
ประชาชนทั่วไป

8

พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเมือง รองรับการสัญจรอัจฉริยะ

x

x

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1

9

พัฒนาเมืองศูนย์กลางการบริการเชิงพาณิชย์ครบวงจรอัจฉริยะ

x

x

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1

10

พัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางธุรกิจและเชื่อมโยง
เครือข่ายทั่วโลก

x

x

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1
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คมนาคม

คมนาคม

ประเด็นการพัฒนาที่ 3: พัฒนาการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลังงานสะอาด ตลอดจนอนุรักษ์ ฟื้นฟูอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
ระยะเวลาดาเนินการ
ลาดับที่
แผนงาน/โครงการ
พื้นที่ดาเนินการ
กลุ่มเป้าหมาย
สั้น กลาง ยาว
ประชาชนใน
ฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้าเดิมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยใน
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
พื้นที/่
1
x
พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
ตอนล่าง 1
เขตอุทยานฯ/
ชุมชน/
ประชาชนใน
พื้นที่/
การพัฒนาเครือข่ายการกระจายน้าสู่ชุมชนจากลุ่มน้ากลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ผู้ประกอบการ/
2
x
ภาคเหนือตอนล่าง 1
ตอนล่าง 1
โรงงาน
อุตสาหกรรม/
ชุมชน
ครัวเรือน/
เพิ่มพื้นที่สีเขียว ฟื้นฟูเมืองสีเขียวและการพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับ
โรงงาน
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
3
สิ่งแวดล้อม (Eco Village) และการใช้เทคโนโลยีสะอาด ภายใต้ความ
x
อุตสาหกรรม/
ตอนล่าง 1
ปลอดภัยระดับสากล (Smart Safety and Green City)
ผู้ประกอบการ/
ประชาชนทั่วไป
ครัวเรือน/
โรงงาน
จัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกต้อง และส่งเสริม Zero Waste Society และ
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
4
x
อุตสาหกรรม/
การหมุนเวียนทรัพยากรให้กลับมาใช้ใหม่
ตอนล่าง 1
ผู้ประกอบการ/
ประชาชนทั่วไป
โรงงาน
ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นฐาน
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
5
x
อุตสาหกรรม/
การผลิต การค้าและการบริการอย่างมีคุณภาพและคุ้มค่า
ตอนล่าง 1
ผู้ประกอบการ/
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แหล่งงบประมาณ
กระทรวงทรัพยากรฯ/
กระทรวงมหาดไทย/
กระทรวงเกษตรฯ
กระทรวงทรัพยากรฯ/
กระทรวงอุตสาหกรรม/
กระทรวงเกษตรฯ/
ท้องถิ่น
กระทรวงพลังงาน/
กระทรวงทรัพยากรฯ/
กระทรวงวิทยาศาสตร์/
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงพลังงาน/
กระทรวงทรัพยากรฯ/
กระทรวงวิทยาศาสตร์
กระทรวงพลังงาน/
กระทรวงทรัพยากรฯ/
กระทรวงวิทยาศาสตร์

ลาดับที่

6

แผนงาน/โครงการ
สนับสนุนการดูแลสภาพแวดล้อม (Smart Environment) ของเมือง
และชนบท

ระยะเวลาดาเนินการ
สั้น กลาง ยาว

พื้นที่ดาเนินการ
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1

x

ประชาชนใน
พื้นที่/
เขตอุทยานฯ/
ชุมชน
ประชาชนใน
พื้นที่/
ผู้ประกอบการ/
โรงงาน
อุตสาหกรรม/
ชุมชน
ครัวเรือน/
โรงงาน
อุตสาหกรรม/
ผู้ประกอบการ/
ประชาชนทั่วไป

แหล่งงบประมาณ
กระทรวงทรัพยากรฯ/
กระทรวงเกษตรฯ/
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงทรัพยากรฯ/
กระทรวงอุตสาหกรรม/
กระทรวงเกษตรฯ/
กระทรวงสาธารณสุข

7

พัฒนาระบบบริหารจัดการน้าแบบบูรณาการและส่งเสริมเทคโนโลยี
สะอาดในการบาบัดน้าเสียก่อนลงแหล่งน้า

8

พัฒนาพลังงานทางเลือกเพื่อความมั่นคงทางพลังงานและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (พลังงานงานแสงอาทิตย์และอื่นๆ) ร่วมกับการจัดการทาง
ธุรกิจ

x

x

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1

9

ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นฐานการผลิตการค้า
และการบริการอย่างมีคณ
ุ ภาพและคุ้มค่า

x

x

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1

ประชาชนในพื้นที่

กระทรวงทรัพยากรฯ/
กระทรวงมหาดไทย

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1

ผู้ประกอบการ/
โรงงาน
อุตสาหกรรม/
กลุ่มสินค้าเกษตร

กระทรวงอุตสาหกรรม/
กระทรวงเกษตรฯ/
กระทรวงพาณิชย์ฯ/
กระทรวงทรัพยากรฯ/
กระทรวงมหาดไทย (ท้องถิ่น)

10

บูรณาการ Database การเกษตรและป่าไม้ ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่
อย่างยั่งยืน

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1

กลุ่มเป้าหมาย

x

x
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x

กระทรวงพลังงาน/
กระทรวงวิทยาศาสตร์

ลาดับที่

11

12

แผนงาน/โครงการ

ส่งเสริมการรับรู้ การปรับตัวและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพ
ภูมิอากาศทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม

ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างจิตสานึก ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

ระยะเวลาดาเนินการ
สั้น กลาง ยาว
x

x

x

x

พื้นที่ดาเนินการ

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1

ผู้ประกอบการ/
โรงงาน
อุตสาหกรรม/
ประชาชนทั่วไป

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1

ผู้ประกอบการ/
โรงงาน
อุตสาหกรรม/
กลุ่มสินค้าเกษตร

13

บริหารจัดการปัญหาฝุ่นควันและไฟป่า

x

x

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1

14

พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและยั่งยืน

x

x

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1
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ผู้ประกอบการ/
โรงงาน
อุตสาหกรรม/
กลุ่มสินค้าเกษตร
ผู้ประกอบการ/
โรงงาน
อุตสาหกรรม/
กลุ่มสินค้าเกษตร

แหล่งงบประมาณ
กระทรวงทรัพยากร/
กระทรวงดิจิทลั /
กระทรวงเกษตร/
กระทรวงอุตสาหกรรม/
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงอุตสาหกรรม/
กระทรวงเกษตรฯ/
กระทรวงพาณิชย์ฯ/
กระทรวงทรัพยากรฯ/
กระทรวงมหาดไทย(ท้องถิ่น)
กระทรวงอุตสาหกรรม/
กระทรวงเกษตรฯ/
กระทรวงทรัพยากรฯ/
กระทรวงมหาดไทย(ท้องถิ่น)
กระทรวงอุตสาหกรรม/
กระทรวงเกษตรฯ/
กระทรวงทรัพยากรฯ/
กระทรวงมหาดไทย (ท้องถิ่น)

ประเด็นการพัฒนาที่ 4: พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน เศรษฐกิจ การค้าการลงทุนบนฐานการพัฒนานวัตกรรมและดิจิทัล ศูนย์กลางการท่องเที่ยวบนฐานนิเวศวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์และมรดกโลก
ระยะเวลาดาเนินการ
ลาดับที่
แผนงาน/โครงการ
พื้นที่ดาเนินการ
กลุ่มเป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ
สั้น กลาง ยาว
กระทรวงแรงงาน/
ผู้ประกอบการ/
การเพิ่มศักยภาพสถานประกอบการขนาดกลางและ เล็กให้สามารถ
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
กระทรวงดิจิทลั ฯ/
1
x
สถานประกอบการขนาด
แข่งขันได้ ด้วย Digital Platform
ตอนล่าง 1
กระทรวงศึกษาธิการ/
กลาง-เล็ก
กระทรวงพาณิชย์
นักเรียน นักศึกษา/
จัดตั้งศูนย์นวัตกรรมเพื่อสังคมกลุม่ ภาคเหนือตอนล่างเชื่อมโยงเครือข่าย
กระทรวงศึกษาธิการ/
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ วัยแรงงาน/ผู้ประกอบการ/
2
นวัตกรรมทั้งในและต่างประเทศ และ Social Innovation Hub แต่ละ
x
กระทรวงแรงงาน/
ตอนล่าง 1
สถานประกอบการขนาด
จังหวัด
กระทรวงอุตสาหกรรม
กลาง-เล็ก
กระทรวงพาณิชย์/
จัดทาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ดา้ นเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ผู้ประกอบการ/นักลงทุน
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ/
3
x
X
ตอนล่าง 1 เพื่อการลงทุน
ตอนล่าง 1
ต่างประเทศ
กระทรวงดิจิทลั ฯ/
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงแรงงาน/
ผู้ประกอบการ/
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
กระทรวงดิจิทลั ฯ/
4
การส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เพื่อรองรับการบริการอัจฉริยะ
x
x
สถาน5ประกอบการขนาด
ตอนล่าง 1
กระทรวงศึกษาธิการ/
กลาง-เล็ก
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงแรงงาน/
ผู้ประกอบการ/
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
กระทรวงดิจิทลั ฯ/
5
เพิ่มศักยภาพการแข่งขันเชิงนวัตกรรมสร้างสรรค์
x
x
สถานประกอบการขนาด
ตอนล่าง 1
กระทรวงศึกษาธิการ/
กลาง-เล็ก
กระทรวงพาณิชย์
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ลาดับที่

6

7

8

9

10

11

แผนงาน/โครงการ

ระยะเวลาดาเนินการ
สั้น กลาง ยาว

พื้นที่ดาเนินการ

กลุ่มเป้าหมาย

แหล่งงบประมาณ

x

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1

นักเรียน /นักศึกษา/
วัยแรงงาน

กระทรวงศึกษาธิการ/
กระทรวงแรงงาน/
กระทรวงอุตสาหกรรม

พัฒนาสินค้า บริการ และผลิตภัณฑ์ OTOP

จัดตั้งกองทุน Youth Startup fund เป็นเครื่องมือผลักดันให้คนรุ่นใหม่
หันมาสนใจการประกอบธุรกิจ

x

ยกระดับสินค้าและบริการสู่ตลาดสากล

x

ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าชายแดน

x

ส่งเสริมการพัฒนาสินค้าและบริการสู่ตลาดใหม่และการเชื่อมโยงตลาด
ภายในประเทศ
พัฒนาสารสกัดจากพืชสมุนไพร นวัตกรรมเมืองสมุนไพร ส่งเสริมองค์
ความรู้ภมู ิปัญญาสูเ่ ชิงพาณิชย์

x

x

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1

นักเรียน /นักศึกษา/
วัยแรงงาน

x

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1

ผู้ประกอบการ/
สถานประกอบการขนาด
กลาง-เล็ก

x

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1

ผู้ประกอบการ/
สถานประกอบการขนาด
กลาง-เล็ก

x

x

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1

x
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ผู้ประกอบการ/
สถานประกอบการขนาด
กลาง-เล็ก
นักเรียน /นักศึกษา/
วัยแรงงาน/ผู้ประกอบการ

กระทรวงแรงงาน/
กระทรวงพาณิชย์/
กระทรวงศึกษาธิการ/
กระทรวงแรงงาน/
กระทรวงดิจิทลั ฯ/
กระทรวงศึกษาธิการ/
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงแรงงาน/
กระทรวงพาณิชย์/
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงพาณิชย์/
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงพาณิชย์/
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ/
กระทรวงแรงงาน/
กระทรวงศึกษาธิการ

ลาดับที่

12

13

แผนงาน/โครงการ
ส่งเสริมการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบตั ร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์
และบริการ

14

15

ส่งเสริมการค้าการลงทุนในภาคเกษตรกรรมภาค อุตสาหกรรม
และภาคบริการที่เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม

17

x

พัฒนาระบบตรวจสอบมาตรฐานสินค้าด้วยระบบดิจติ อล

พัฒนาศักยภาพ ยกระดับคุณภาพ มาตรฐาน และการตลาดเชิงรุก
ภาคการค้าการลงทุน ภาคการท่องเที่ยว และภาคธุรกิจบริการ

16

ระยะเวลาดาเนินการ
สั้น กลาง ยาว

พัฒนาPlatform เพื่อการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ยกระดับคุณภาพ
การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม
กิจกรรมสันทนาการและกิจกรรมการประกอบท่องเที่ยว

x

กลุ่มเป้าหมาย

แหล่งงบประมาณ

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1

ผู้ประกอบการ/
สถานประกอบการขนาด
กลาง-เล็ก

กระทรวงพาณิชย์/
กระทรวงอุตสาหกรรม

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1

x

x

พื้นที่ดาเนินการ

x

ผู้ประกอบการ/
สถานประกอบการขนาด
กลาง-เล็ก

กระทรวงการท่องเที่ยวฯ/
กระทรวงพาณิชย์/
กระทรวงอุตสาหกรรม

x

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1

ผู้ประกอบการ/
สถานประกอบการขนาด
กลาง-เล็ก

กระทรวงการท่องเที่ยวฯ/
กระทรวงพาณิชย์/
กระทรวงอุตสาหกรรม

นักเรียน /นักศึกษา/
วัยแรงงาน

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ/
กระทรวงการท่องเที่ยวฯ/
กระทรวงพาณิชย์/
กระทรวงศึกษาธิการ

x
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กระทรวงพาณิชย์/
กระทรวงอุตสาหกรรม/
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1

x

ผู้ประกอบการ/
สถานประกอบการขนาด
กลาง-เล็ก

x

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1

นักเรียน /นักศึกษา/
วัยแรงงาน/ผู้ประกอบการ

กระทรวงการท่องเที่ยวฯ/
กระทรวงศึกษาธิการ

ลาดับที่

18

แผนงาน/โครงการ
พัฒนาเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวและรณรงค์สร้างจิตสานึกในการเป็น
“เจ้าบ้าน” ที่ดีมีไมตรีจิตและเอื้ออาทร

19

ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบ Green Tourism เพื่อก่อให้เกิดความยั่งยืน
ในมิติสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ ดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพ

20

พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยจัดบริการด้านสุขภาพสาหรับ
นักท่องเที่ยวด้วยบุคลากรทีเ่ ชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยตาม
มาตรฐานสากล

21

พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการส่งเสริมการท่องเที่ยว บูรณาการเส้นทาง
ท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด

22

พัฒนาและบูรณะแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เชื่อมโยงการเดินทาง
ร่วมกลุม่ จังหวัด

23

ส่งเสริมกิจกรรมประจาจังหวัดสู่การเป็น World Festival เชื่อมโยงศิลปะ
วัฒนธรรมและประเพณีไปต่างประเทศก่อเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ

ระยะเวลาดาเนินการ
สั้น กลาง ยาว
x

พื้นที่ดาเนินการ

กลุ่มเป้าหมาย

แหล่งงบประมาณ

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1

ผู้ประกอบการ/
สถานประกอบการขนาด
กลาง-เล็ก

กระทรวงพาณิชย์/
กระทรวงการท่องเที่ยวฯ

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1

x

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1

x

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1

x

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1

x

x
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x

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1

นักศึกษา/
วัยแรงงาน/ผู้ประกอบการ/
สถานประกอบการ
วัยแรงงาน/ผู้ประกอบการ/
สถานประกอบการ
ผู้ประกอบการ/
สถานประกอบการขนาด
กลาง-เล็ก
นักศึกษา/
วัยแรงงาน/ผู้ประกอบการ/
สถานประกอบการ
นักศึกษา/
วัยแรงงาน/ผู้ประกอบการ/
สถานประกอบการ

กระทรวงการท่องเที่ยวฯ/
กระทรวงศึกษาธิการ/
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงการท่องเที่ยวฯ/
กระทรวงพาณิชย์/
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงการท่องเที่ยวฯ/
กระทรวงพาณิชย์/
กระทรวงศึกษาธิการ/
กระทรวงแรงงาน/
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงศึกษาธิการ/
กระทรวงแรงงาน/
กระทรวงอุตสาหกรรม

ลาดับที่

24

25

26

แผนงาน/โครงการ
พัฒนาศักยภาพ ยกระดับคุณภาพ มาตรฐาน และการตลาดเชิงรุกภาคการ
ท่องเที่ยว

x

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้า บริการ การอานวยความสะดวก และความ
ปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว

พัฒนาศักยภาพของชุมชน บุคลากร และภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว

27

พัฒนางานวิจัยและสารสนเทศให้ไปสู่เชิงพาณิชย์ การประชาสัมพันธ์ และ
เชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลในระดับโลก

28

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและสังคมเพื่อการวิเคราะห์เชิงนโยบายภาครัฐแห่ง
อนาคต

29

ระยะเวลาดาเนินการ
สั้น กลาง ยาว

พัฒนาฐานข้อมูลของภาครัฐ (Big Data) และเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงาน
ต่างๆ เพื่อระบบสนับสนุนระบบตัดสินใจด้วยปัญญาประดิษฐ์ (A.I.)

x

x

พื้นที่ดาเนินการ

กลุ่มเป้าหมาย

แหล่งงบประมาณ

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1

ผู้ประกอบการ/
สถานประกอบการขนาด
กลาง-เล็ก

กระทรวงอุตสาหกรรม/
กระทรวงดิจิทลั ฯ/
กระทรวงพาณิชย์

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1

นักศึกษา/
วัยแรงงาน/ผู้ประกอบการ/
สถานประกอบการขนาด
กลาง-เล็ก

กระทรวงแรงงาน/
กระทรวงดิจิทลั ฯ/
กระทรวงศึกษาธิการ/
กระทรวงพาณิชย์

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1

x

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1

วัยแรงงาน/ผู้ประกอบการ/
สถานประกอบการ

กระทรวงแรงงาน/กระทรวง
อุตสาหกรรม

x

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1

นักศึกษา/
วัยแรงงาน/ผู้ประกอบการ/
สถานประกอบการ

กระทรวงแรงงาน/
กระทรวงดิจิทลั ฯ/
กระทรวงศึกษาธิการ/
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงแรงงาน/
กระทรวงศึกษาธิการ/
กระทรวงพาณิชย์

x

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1

นักศึกษา/
วัยแรงงาน/ผู้ประกอบการ/
สถานประกอบการ

กระทรวงดิจิทลั ฯ/
กระทรวงพาณิชย์/
กระทรวงพาณิชย์

x
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นักศึกษา/
วัยแรงงาน/ผู้ประกอบการ/
สถานประกอบการ

ลาดับที่

30

แผนงาน/โครงการ

ระยะเวลาดาเนินการ
สั้น กลาง ยาว

พัฒนาและเชื่อมโยง Innovation District แต่ละจังหวัดและการสร้าง
เครือข่ายภาครัฐและประชาชน

x

x

พื้นที่ดาเนินการ
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1

กลุ่มเป้าหมาย

แหล่งงบประมาณ

นักศึกษา/
วัยแรงงาน/ผู้ประกอบการ/
สถานประกอบการ

กระทรวงแรงงาน/
กระทรวงดิจิทลั ฯ/
กระทรวงศึกษาธิการ/
กระทรวงพาณิชย์

ประเด็นการพัฒนาที่ 5: น้อมนาศาสตร์พระราชาพัฒนาคนทุกช่วงวัย ยกระดับคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณสุข สร้างสังคมสุขยั่งยืนและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม
ระยะเวลาดาเนินการ
ลาดับที่
แผนงาน/โครงการ
พื้นที่ดาเนินการ
กลุ่มเป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ
สั้น กลาง ยาว
x

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1

ประชาชนทั่วไป/
หมู่บ้านและชุมชน
ประชาชนทั่วไป/
หมู่บ้านและชุมชน

1

จัดทาแผนรองรับสังคมผู้สูงวัย และจัดตั้งศูนย์พักพิงฟื้นฟูสาหรับผูส้ งู อายุ

2

การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งและวินัยในชุมชน โดยใช้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

x

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1

3

การจัดทาฐานข้อมูลคนพิการ เพื่อการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมชีวิต
คุณภาพต่อสังคม

x

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1

ประชาชนทั่วไป/
หมู่บ้านและชุมชน

4

ส่งเสริมการบริการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และการพัฒนา
Medical Hub ทางด้านสมุนไพร และฐานข้อมูลวิจัยเชิงพาณิชย์

x

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1

ประชาชนทั่วไป/
หมู่บ้านและชุมชน
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กระทรวงมหาดไทย/
กระทรวงสาธารณสุข/
กระทรวงพัฒนาสังคมฯ
กระทรวงมหาดไทย/
กระทรวงดิจิทลั ฯ/
กระทรวงพัฒนาสังคมฯ
กระทรวงมหาดไทย/
กระทรวงสาธารณสุข/
กระทรวงพัฒนาสังคมฯ
กระทรวงมหาดไทย/
กระทรวงสาธารณสุข/
กระทรวงพัฒนาสังคมฯ

ลาดับที่
5

6

7

แผนงาน/โครงการ
การเพิ่มศักยภาพแรงงานในและนอกระบบเพื่อรองรับการเติบโตของ
เศรษฐกิจ

ระยะเวลาดาเนินการ
สั้น กลาง ยาว
x

พัฒนาคุณภาพชีวิตและเมืองปลอดภัยสาหรับคนทุกช่วงวัย

x

ส่งเสริมการออกแบบอารยสถาปัตย์เพื่อรองรับสังคมผูส้ ูงวัยและสร้าง
โอกาสทางธุรกิจในกลุม่ ลูกค้าศักยภาพสูง

x

x

x

พื้นที่ดาเนินการ

กลุ่มเป้าหมาย

แหล่งงบประมาณ

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1

แรงงานนอก
ระบบ/
แรงงานต่างด้าว

กระทรวงแรงงาน/
กระทรวงพัฒนาสังคมฯ

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1

ประชาชนทั่วไป/
หมู่บ้านและชุมชน

กระทรวงมหาดไทย/
กระทรวงสาธารณสุข/
กระทรวงพัฒนาสังคมฯ

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1

ประชาชนทั่วไป/
หมู่บ้านและ
ชุมชน/
นักท่องเที่ยว

กระทรวงมหาดไทย/
กระทรวงพัฒนาสังคมฯ

ประชาชนทั่วไป/
หมู่บ้านและชุมชน

กระทรวงสาธารณสุข/
กระทรวงพัฒนาสังคมฯ

ประชาชนทั่วไป/
หมู่บ้านและชุมชน

กระทรวงพัฒนาสังคมฯ/
กระทรวงการท่องเที่ยวฯ

ประชาชนทั่วไป/
หมู่บ้านและชุมชน

กระทรวงสาธารณสุข/
กระทรวงพัฒนาสังคมฯ

พัฒนาเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มวัยและกลุม่
ผู้สูงอายุ

x

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1

9

ส่งเสริมกิจกรรมการกีฬาเครือข่ายกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง

x

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1

10

พัฒนาคนทุกช่วงวัยในกลุ่มจังหวัดอย่างมีคุณภาพมุ่งสู่การเป็นเมือง
Happiness City

x

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1

8
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ลาดับที่

แผนงาน/โครงการ

11

พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรภาครัฐ บุคลากรอาสาสมัคร
บุคลากรด้านสาธารณสุข เพื่อรองรับประชาชนทุกช่วงวัย

12

พัฒนาการระบบการเชื่อมโยงการศึกษาและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมใน
พื้นที่เพื่อให้เยาวชนกลับมาพัฒนาบ้านเกิด

13

ระยะเวลาดาเนินการ
สั้น กลาง ยาว
x

กลุ่มเป้าหมาย

แหล่งงบประมาณ

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1

บุคลากรภาครัฐ/
บุคลากร
อาสาสมัคร

กระทรวงแรงงาน/
กระทรวงสาธารณสุข

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1

x

พัฒนาคนและคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัยผ่านการศึกษา โดยเน้นด้านภาษา
และการสร้างอาชีพ

พื้นที่ดาเนินการ

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1

x

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1
14

15

16

พัฒนาศูนย์การประเมินสุขภาพประชาชนด้วยปัญญาประดิษฐ์ (A.I.)

x

พัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์เพือ่ รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

พัฒนาระบบสาธารณสุขกลุ่มจังหวัดอย่างยั่งยืน

x

x

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1

x
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ประชาชนทั่วไป/
หมู่บ้านและชุมชน

กระทรวงศึกษาธิการ/
กระทรวงพัฒนาสังคมฯ

ประชาชนทั่วไป/
หมู่บ้านและชุมชน

กระทรวงศึกษาธิการ/
กระทรวงพัฒนาสังคมฯ/กระทรวง
แรงงาน

นักเรียน/
นักศึกษา/
ประชาชนทั่วไป

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ/
กระทรวงสาธารณสุข/
กระทรวงดิจิทลั

ประชาชนทั่วไป/
หมู่บ้านและชุมชน

กระทรวงแรงงาน/
กระทรวงมหาดไทย

ประชาชนทั่วไป/
หมู่บ้านและชุมชน

กระทรวงสาธารณสุข

ลาดับที่
17

แผนงาน/โครงการ
ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนด้วยพลังบวร

ระยะเวลาดาเนินการ
สั้น กลาง ยาว

พื้นที่ดาเนินการ
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1

x

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1
18

ศูนย์การเรียนรูด้ ิจิตอลเพื่อขับเคลือ่ นเศรษฐกิจและสังคมสู่อนาคต

19

เพิ่มสมรรถนะบุคคลากรภาครัฐด้วยเทคโนโลยี

20

พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
และการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ และ Big data เพื่อการพัฒนา
จังหวัด

x
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1

x

x
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x

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1

กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนทั่วไป/
หมู่บ้านและชุมชน

แหล่งงบประมาณ
กระทรวงสาธารณสุข/
กระทรวงพัฒนาสังคมฯ

นักเรียน/
นักศึกษา/
ประชาชนทั่วไป/
หมู่บ้านและชุมชน

กระทรวงดิจิทลั /
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ/
กระทรวงมหาดไทย

ประชาชนทั่วไป/
หมู่บ้านและชุมชน

กระทรวงดิจิทลั /
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ/กระทรวง
พัฒนาสังคมฯ

พนักงานภาครัฐ/
หน่วยงานต่างๆ
ของภาครัฐ

กระทรวงดิจิทลั /กระทรวงมหาดไทย/
กระทรวงแรงงาน

ลาดับที่

1

2

3

4

ประเด็นการพัฒนาที่ 6: การบูรณาการเสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินเตรียมความพร้อมเผชิญสภาวะวิกฤต ขยายความร่วมมือและความสัมพันธ์กับต่างประเทศ
อย่างมีดุลยภาพ
ระยะเวลาดาเนินการ
แผนงาน/โครงการ
พื้นที่ดาเนินการ
กลุ่มเป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ
สั้น กลาง ยาว
กระทรวงมหาดไทย/
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ประชาชนทั่วไป/
กระทรวงกลาโหม/
เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ
x
x
ตอนล่าง 1
หมู่บ้านและชุมชน
กระทรวงพัฒนาสังคม/
สานักงานตารวจแห่งชาติ
กระทรวงมหาดไทย/
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ประชาชนทั่วไป/
กระทรวงกลาโหม/
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ตามแนวชายแดน
x
x
ตอนล่าง 1
หมู่บ้านและชุมชน
กระทรวงพัฒนาสังคม/
สานักงานตารวจแห่งชาติ
กระทรวงมหาดไทย/
สร้างระบบความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในการรับมือกับภัย
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ประชาชนทั่วไป/
กระทรวงกลาโหม/
พิบัติ อุบัติภัย และสาธารณภัย ด้วยการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
x
x
ตอนล่าง 1
หมู่บ้านและชุมชน
กระทรวงพัฒนาสังคม/
อุบัติภัย ภัยพิบตั ิ และสาธารณภัยให้ได้มาตรฐาน
สานักงานตารวจแห่งชาติ
ป้องกันและปราบปรามการกระทาสิ่งผิดกฎหมาย ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

x

161

x

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1

ประชาชนทั่วไป/
หมู่บ้านและชุมชน

กระทรวงมหาดไทย/
กระทรวงกลาโหม/
กระทรวงพัฒนาสังคม/
สานักงานตารวจแห่งชาติ

ลาดับที่

แผนงาน/โครงการ

5

พัฒนาและบริการจัดการแหล่งน้า อุปโภคบริโภค และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย อย่างยั่งยืนและการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์

6

พัฒนาเขตชายแดน (เศรษฐกิจพิเศษ) ปรับปรุง กฎ ระเบียบการผ่านแดน
และการเชื่อมโยงเมืองพี่เมืองน้องเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ท่องเที่ยว และ
วัฒนธรรม อย่างเป็นระบบและยั่งยืน

7

ขยายความร่วมมือกับเมือง มณฑล จังหวัดกับกลุม่ ประเทศ AEC, GMS,
LIMEC, BIMSTEC และประเทศทีม่ ีศักยภาพ

ระยะเวลาดาเนินการ
สั้น

กลาง

x

x

x

ยาว

x

x

x

พื้นที่ดาเนินการ

กลุ่มเป้าหมาย

แหล่งงบประมาณ

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1

ประชาชนทั่วไป/
หมู่บ้านและชุมชน

กระทรวงการท่องเที่ยวฯ/องค์การ
บริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน/
กระทรวงมหาดไทย/
กระทรวงพาณิชย์

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1

ประชาชนทั่วไป/
หมู่บ้านและ
ชุมชน/

กระทรวงมหาดไทย/
กระทรวงกลาโหม/
กระทรวงการท่องเที่ยวฯ/
สานักงานตารวจแห่งชาติ

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1

ชุมชนที่มี
ศักยภาพ/
ผู้ประกอบการ/
นักท่องเที่ยว

กระทรวงการท่องเที่ยวฯ/
กระทรวงพาณิชย์/
กระทรวงคมนาคม

8

ปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ชายแดนเพื่อป้องกันการสูญเสียชายแดน

x

x

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1

ประชาชนทั่วไป/
หมู่บ้านและชุมชน

9

พัฒนาแม่น้าสายเล็กและสายรองเพื่อลดความเสี่ยงทางภัยพิบตั ิ

x

x

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1

ประชาชนทั่วไป/
หมู่บ้านและชุมชน
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กระทรวงการท่องเที่ยวฯ/องค์การ
บริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน/
กระทรวงมหาดไทย/
กระทรวงพาณิชย์
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
เพื่อการ/กระทรวงทรัพยากรฯ/
กระทรวงวิทยาศาสตร์/
กระทรวงมหาดไทย

