
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 6 ภาค 
  

  



แผนพัฒนาภาคกลางและพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560–2564)

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

25 ตุลาคม 2561

 เป็นศูนย์บริหารราชการ ศูนย์กลางเศรษฐกิจและธุรกิจสําคัญของประเทศ

 เป็นที่ตั้งของสถาบันการศึกษาช้ันนําทุกระดับ/มีความพร้อมด้านเครื่องมือ
อุปกรณ์และบุคลากรการวิจัย

 เป็นที่ตั้งของสถานพยาบาลท่ีดีที่สุดและมากที่สุดของประเทศ 

 เป็นแหล่งรวมของแม่นํ้าสายสําคัญและมีพื้นที่ลุ่มแม่นํ้าขนาดใหญ่ที่มีความ
อุดมสมบูรณ์ มีพื้นที่ชลประทานมากที่สุดเป็น “อู่ข้าว อู่นํ้า” ของประเทศ

 เป็นศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าเกษตรของประเทศ

 เป็นฐานอุตสาหกรรมส่งออก และแหล่งจ้างงานหลักของประเทศ

 เป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งของประเทศและภูมิภาคอาเซียน 

 มีแหล่งท่องเท่ียวหลากหลาย เช่น วัดพระแก้ว/เมืองเก่าอยุธยา/ชะอํา-หัวหิน-
ปราณบุรี-ประจวบฯ/ตลาดนํ้าอัมพวา/ตลาดสามชุก/อุทยานแห่งชาติแก่ง
กระจาน ฯลฯ และมีกรุงเทพฯ เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีผู้เดินทางมาเยือนมาก
ที่สุดในโลก (Global Destinations Cities Index)
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สรุปปัญหาและประเด็นท้าทาย

 ปัญหาคุณภาพชีวิตของคนในเมือง ได้แก่ ปัญหาจราจร ขยะ นํ้าเสีย ฯลฯ

 ปัญหาการดูแลผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มเพิ่มจํานวนข้ึนอย่างต่อเน่ือง

 ทักษะกําลังแรงงานอยู่ในเกณฑ์ต่ําไม่สอดรับกับระดับการพัฒนาของภาค

 พื้นที่เกษตรท่ีอุดมสมบูรณ์ลดลงจากการขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม 
และเป็นการทําเกษตรเชิงพาณิชย์ที่ใช้สารเคมีจํานวนมาก

 อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ยังขาดการนํานวัตกรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่ม ใช้แรงงาน
เข้มข้น และส่งผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม

 การท่องเที่ยวกระจุกตัวในกรุงเทพฯ และบางจังหวัด แหล่งท่องเที่ยวรอบนอก
ไม่เป็นที่รู้จักและขาดความพร้อมจึงไม่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้พักค้างในพื้นที่ 

 มีสถาบันการศึกษาและวิจัยช้ันนําทุกระดับแต่ยังขาดผลงานวิจัยที่สามารถใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการท่ีชัดเจน

4

1
พัฒนากรุงเทพฯ เป็นมหานครทันสมัยระดับโลกควบคู่กับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง

2
พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงระดับนานาชาติ
และสร้างความเช่ือมโยงเพื่อกระจายการท่องเที่ยวทั่วทั้งภาค

3
ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมโดยใช้นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

4
บริหารจัดการนํ้าและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อแก้ไขปัญหานํ้าท่วม ภัยแล้ง 
และคงความสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

5
เปิดประตูการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว เช่ือมโยงเขตเศรษฐกิจ
พิเศษทวาย-ภาคกลาง-ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

6
พัฒนาความเช่ือมโยงเศรษฐกิจและสังคมกับทุกภาคเพื่อเสริมสร้าง
เสถียรภาพและลดความเหลื่อมล้ําภายในประเทศ



• เร่งพัฒนาระบบขนส่งมวลชนและระบบขนส่งสาธารณะ อาทิ รถไฟฟ้า รถเมล์ ฯลฯ
• ก่อสร้างถนนวงแหวน ถนนMissing link สะพานข้ามแม่นํ้าเจ้าพระยา ฯลฯ
• ใช้มาตรการผังเมืองควบคุมการใช้พื้นที่รวมทั้งคุ้มครองแหล่งอนุรักษ์และ

ทัศนียภาพเมือง
• พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุ /ออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน Universal Design
• แก้ไขปัญหาขยะ นํ้าเสีย ฯลฯ
• ป้องกันและแก้ไขปัญหานํ้าท่วมกรุงเทพฯ
• วางระบบป้องกันภัยอาชญากรรมและภัยก่อการร้ายในกรุงเทพฯและพื้นที่ต่อเน่ือง
• พัฒนาเมืองปริมณฑล

พัฒนากรุงเทพฯ เป็นมหานครทันสมัยระดับโลก ควบคู่กับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง

คะแนนด้านการศกึษา
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พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงระดับนานาชาติ
และสร้างความเชื่อมโยงเพื่อกระจายการท่องเท่ียวท่ัวท้ังภาค

• พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวระดับนานาชาติ วัดพระแก้ว ชะอํา-หัวหิน  
สนามกอล์ฟระดับโลกที่เพชรบุรี กาญจนบุรี และพระนครศรีอยุธยา  

• พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกพระนครศรีอยุธยาอย่างยั่งยืน

• เพิ่มมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวท้องถ่ินและแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน เช่น
ตลาดสามชุก ตลาดนํ้าอัมพวา ตลาดนํ้าดําเนินสะดวก เกาะเกร็ด 
ท่องเที่ยวธรรมชาติสวนผึ้ง อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ฯลฯ

• พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ เช่น กลุ่มประวัติศาสตร์/ศาสนา 
กาญจนบุรี-สุพรรณบุรี-อยุธยา-อ่างทอง-สิงห์บุรี-ชัยนาท-ลพบุรี-สระบุรี-
นครปฐม-ราชบุรี-เพชรบุรี กลุ่มดูแลสุขภาพด้วยแพทย์แผนไทย อาทิ 
นนทบุรี-สมุทรสาคร-นครปฐม-เพชรบุรี และกลุ่มท่องเที่ยวทางน้ํา อาทิ 
พระนครศรีอยุธยา-นนทบุรี-ปทุมธานี-อ่างทอง-สิงห์บุรี ฯลฯ

• พัฒนาการเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียวชุมชน/แหล่งผลิตสินค้า OTOP /แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
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• นําผลการวิจัยและพัฒนาของสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติมาใช้ในการ
พัฒนา การผลิตข้าวในพื้นที่

• พัฒนามาตรฐานฟาร์มเพื่อผลิตอาหารปลอดภัย จากสินค้าเกษตรหลักของ
ภาค ได้แก่ ข้าว พืชผัก มะพร้าว โคนม โคเน้ือ สุกร ไก่ เป็ด กุ้ง ปลา

• ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อยกระดับสู่ Smart Farmer/Smart 
Farming

• ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ทรัพยากรประมงทะเล

• เพิ่ มความสามารถการแข่ง ขัน อุตสาหกรรมประมง (สมุทรสาคร ) 
อุตสาหกรรมก่อสร้าง(สระบุรี) อุตสาหกรรมยานยนต์และอิเลคทรอนิคส์
(อยุธยา สมุทรปราการ ปทุมธานี) สู่การใช้เทคโนโลยีที่สูงข้ึนและเป็นมิตร
สิ่งแวดล้อม

• พัฒนากาญจนบุรี-ราชบุรี-เพชรบุรีตอนบนให้เป็นแหล่งอุตสาหกรรมแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตรและปศุสัตว์ เช่ือมโยงกับแหล่งผลิตในเมียนมา

• ส่งเสริมธุรกิจ SMEs /Startup

ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมโดยใช้นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างย่ังยืน
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พื้นที่เสี่ยงน้าํทว่ม

• พัฒนาแหล่ง นํ้า และระบบกระจายนํ้า  ในพื้นที่แล้งซ้ํ าซาก  อาทิ 
กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี และลพบุรี

• ป้องกันและแก้ไขปัญหานํ้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจ ชุมชน แหล่งประวัติศาสตร์/
โบราณสถาน และพื้นที่ นํ้าท่วมซ้ําซาก อาทิ ชัยนาท อ่างทอง สิงห์บุรี 
อยุธยา สมุทรสาคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ

• ป้องกันการบุกรุกทําลายป่าและฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม จ.กาญจนบุรี เพชรบุรี 
และราชบุรี

• ขุดลอกลํานํ้าเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บนํ้าและใช้ในการขนส่ง อาทิ 
แม่นํ้าเจ้าพระยา แม่ นํ้าท่าจีน ฯลฯ รวมทั้งฟื้นฟูคุณภาพนํ้าแม่ นํ้า
เจ้าพระยาและท่าจีนตอนล่างในพื้นที่  อยุธยา ปทุมธานี  นนทบุรี 
สมุทรปราการ นครปฐม และสมุทรสาคร

• ป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล อาทิ สมุทรปราการ 
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์

บริหารจัดการนํ้าและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อแก้ไขปัญหา
นํ้าท่วม ภัยแล้ง และคงความสมดุลของระบบนิเวศอย่างย่ังยืน
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• พัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและทางรถไฟ เ ช่ือมกรุงเทพ –
กาญจนบุรี

• เร่งพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน จ.กาญจนบุรี

• พัฒนามาตรฐานด่านชายแดนไทย-เมียนมา บ้านพุนํ้าร้อน ด่านเจดีย์สามองค์ 
และด่านสิงขร 

• พัฒนาเมืองและพื้นที่ เศรษฐกิจของภาคกลางตามแนวแกนหลัก     
การเช่ือมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายกับ EEC

เปิดประตูการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจ
พิเศษทวาย-ภาคกลาง-ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
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ท่าเรือแหลมฉบัง
ท่าเทียบเรือนํ้าลึกทวาย

พัฒนาความเช่ือมโยงเศรษฐกิจและสังคมกับทุกภาคเพ่ือ
เสริมสร้างเสถียรภาพและลดความเหลื่อมล้ําภายในประเทศ

• เร่งดําเนินการแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่งเช่ือมโยงภาค
กลางกับภาคอ่ืนๆ ของประเทศ 

- ภาคเหนือ : รถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ-พิษณุโลก/ รถไฟทางคู่ลพบุรี-
ปากนํ้าโพ

- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ :  รถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ-โคราช /    
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองบางปะอิน-นครราชสีมา

- ภาคตะวันออก : รถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-ระยอง/ ทางหลวงพิเศษ 
พัทยา-มาบตาพุด /รถไฟทางคู่ฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย

- ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน : รถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ–หัวหิน /รถไฟทาง
คู่ประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร

• พัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองที่มีศักยภาพท่ีสําคัญ และ
บริเวณเมืองชายแดนที่มีศักยภาพ
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โครงการรถไฟความเร็วสูง
กรุงเทพฯ-พิษณุโลก

11

โครงการรถไฟทางคู่ 
ลพบุรี – ปากนํ้าโพ 
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โครงการรถไฟความเร็วสูง
กรุงเทพฯ-นครราชสีมา

13

โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 
บางปะอิน-นครราชสีมา 
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โครงการรถไฟความเร็วสูง

รถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพ-ระยอง 
เชื่อมต่อท่าอากาศยานหลัก ๓ แห่ง 

ระยะทาง ๒๒๑ กิโลเมตร

15

โครงการรถไฟทางคู่ 
ฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย 
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ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 

ช่วงพัทยา-มาบตาพุต ระยะทาง ๓๑.๕ กิโลเมคร
17

โครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ-หวัหิน

18



โครงการรถไฟทางคู่ประจวบคีรีขันธ์-ชมุพร

19



แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560–2564)

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

25 ตุลาคม 2561

2

ศักยภาพและโอกาสการพัฒนา

 ที่ตั้งของภาคอยู่ในตําแหน่งศูนย์กลางของอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง (GMS) ซึ่งมีการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว โดยมีแนวชายแดนติดต่อกับ สปป.ลาว 
กัมพูชา และสามารถเช่ือมโยงต่อไปเวียดนามและจีนตอนใต้ได้อย่างสะดวก

 พื้นที่ทําการเกษตรมีมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 42.8 ของพื้นที่เกษตรประเทศ และ
มีพื้นที่ปลูกข้าวมากที่สุด โดยสามารถปลูกข้าวหอมมะลิคุณภาพดีที่สุดของ
ประเทศ 

 ทรัพยากรท่องเที่ยวมีความหลากหลาย อาทิ แหล่งท่องเท่ียวซากดึกดําบรรพ์
ไดโนเสาร์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ โบราณคดีบ้านเชียง อารยธรรมขอม ท่องเที่ยว
เชิงนิเวศและธรรมชาติ และท่องเที่ยวเชิงกีฬา ที่สามารถสร้างแรงดึงดูด
นักท่องเที่ยวนานาชาติและนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มได้

 สถาบันวิจัยตั้งอยู่ในพื้นที่ 12 แห่ง ซึ่งมีความสามารถเฉพาะทางที่โดดเด่น อาทิ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้านสาธารณสุขและเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    
สุรนารี ด้านวิศวกรรมศาสตร์และแปรรูปอาหาร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตสกลนคร ด้านเกษตรและประมง เป็นต้น



3

สรุปปัญหาและประเด็นท้าทาย

 ขาดแคลนน้ําทั่วทั้งภาค ประสบปัญหาภัยแล้งซ้ําซาก

 มีจํานวนคนจนมากที่สุด ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตร จึงไม่สามารถหลุดพ้นความยากจนได้

 มีปัญหาโภชนาการของแม่และเด็ก ส่งผลให้ไอคิวต่ําในเด็ก

 มีความรุนแรงของโรคมะเร็งตับและท่อนํ้าดี อันเน่ืองมาจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารดิบ  

 เศรษฐกิจของภาคมีขนาดเล็ก มีอัตราการขยายตัวต่ํากว่าระดับประเทศ จึงมีแนวโน้มเกิดความ
เหลื่อมล้ําทางรายได้ระหว่างภาคและประเทศมากข้ึน

 ภาคการผลิตหลักด้านเกษตรยังเป็นแบบดั้งเดิมพึ่งพาธรรมชาติ ทําให้มีผลิตภาพต่ํา และมีการใช้
สารเคมีสูง

 อุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรข้ันต้น มูลค่าเพิ่มต่ํา ประกอบกับการลงทุน
ใหม่ๆ มีน้อย จึงมีแหล่งสร้างงานน้อย

 การค้าชายแดน สินค้าส่งออกส่วนใหญ่ผลิตจากนอกภาค ไม่สร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้ให้กับภาค

 ทรัพยากรการท่องเที่ยวหลากหลาย แต่ยังไม่ได้รับการพัฒนาให้เป็นที่รู้จัก อยู่ในพื้นที่ห่างไกล 
ขาดสิ่งอํานวยความสะดวก 

4

“ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง” 
แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1
บริหารจัดการนํ้าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพ
ชีวิตอย่างยั่งยืน

2
แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย  
เพื่อลดความเหล่ือมล้ําทางสังคม

3
สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายใน ควบคู่กับการแก้ไข
ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ

5
ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เช่ือมโยงพื้นที่
เศรษฐกิจหลักภาคกลาง และพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
(EEC) เพื่อพัฒนาเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ๆของภาค

6
พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศ
เพื่อนบ้านในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนว
ชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ  
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 บริหารจัดการนํ้าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างย่ังยืน

ที่มา: กนช.

บริหารจัดการน้ําเพ่ือแก้ไขปัญหาเชิงพ้ืนท่ี บริหารจัดการน้ําแบบครบวงจร แก้ไขปัญหาสิ่งกีดขวางทางน้ํา

 พัฒนาแหล่งนํ้าเดิมและแหล่งนํ้าธรรมชาติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บ 
 พัฒนาแหล่งนํ้าใหม่ในพื้นที่ลุ่มนํ้าเลย ชี มูล 
 พัฒนาระบบส่งและกระจายนํ้า
 บริหารจัดการนํ้าแบบบูรณาการ 

6

แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม

 พัฒนาอาชีพและรายได้ของคนยากจน 
 พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ   

ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
 พัฒนาความรู้ ทักษะอาชีพ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 พัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมโรคเฉพาะถิ่น 
 พัฒนาโภชนาการแม่และเด็ก
 อํานวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ํา 
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 พัฒนาอาชีพและรายได้ของเกษตรกร   
 พัฒนาพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ให้เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง 

 ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนไปสู่สินค้าเกษตรชนิดใหม่

 ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) ให้เป็นฐาน
รายได้ใหม่ที่สําคัญของภาค

 พัฒนาธุรกิจ SMEs / ธุรกิจ Startup / วิสาหกิจชุมชน

 ยกระดับมาตรฐานสินค้ากลุ่มผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าย้อมคราม 

 พัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

 ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และรักษา
ความหลากหลายทางชีวภาพ

 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาความรู้ เทคโนโลยี 
นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ ในการพัฒนาภาค

 สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับ 
การแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

8

 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม   
 ส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ 

 ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มนํ้าโขง และพัฒนาเส้นทาง
เช่ือมโยงแหล่งท่องเ ท่ียวกับประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ 
สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง

 ส่งเสริมการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ 

 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา

 ส่งเสริมการท่องเที่ยวธรรมชาติ 

 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอํานวยความสะดวกให้ได้
มาตรฐาน ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และเช่ือมโยง
กิจกรรมการท่องเที่ยว

พัฒนาการท่องเท่ียวเชิงบูรณาการ
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รถไฟความเร็วสูง

โครงข่ายรถไฟทางคู่

ทางหลวงพิเศษระหวา่งเมือง

ระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง

เมืองนครราชสีมา

 เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่
 เร่งพัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งภายในภาค
 พัฒนาเมืองสําคัญ : นครราชสีมา ขอนแก่น
 พัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองที่มีศักยภาพ

เมืองขอนแก่น

 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งท่ีเชื่อมโยงพื้นท่ี
เศรษฐกิจหลักภาคกลาง และพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) 
เพื่อพัฒนาเมืองและพื้นท่ีเศรษฐกิจใหม่ๆ ของภาค

10

พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศเพื่อนบ้าน
ในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและ
แนวระเบียงเศรษฐกิจ

 พัฒนาด่านชายแดน 
 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงชายแดน
 พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 



แผนพัฒนาภาคตะวันออก
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560–2564)

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

25 ตุลาคม 2561

 พ้ืนที่ศูนย์รวมอุตสาหกรรมของประเทศ
เป็นแหล่งที่ต้ังของอุตสาหกรรมหลักด้านปิโตรเคมี 
กลั่นน้ํามัน ยานยนต์ เหล็ก เครื่องใช้ไฟฟ้า 
และแปรรูปการเกษตร

 แหล่งเกษตรกรรมที่อุดมสมบูรณ์
แหล่งผลไม้ แหล่งปศุสัตว์ (สุกร ไก่) แหล่งประมงน้ําลึก 
และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งทะเล

 แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ
พัทยา บางแสน เกาะเสม็ด เกาะช้าง 
และย่านธุรกิจเจียระไนอัญมณีที่สําคัญของประเทศ

 ศูนย์การค้าชายแดนไทย-กัมพูชา
จุดผ่านแดนถาวรอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว หาดเล็ก จังหวัดตราด 
และบ้านแหลม บ้านผักกาด จังหวัดจันทบุรี

2



 พ้ืนที่เชื่อมโยงการขยายตัวจากกรุงเทพฯ 
 ประ ตู สู่ เศรษฐกิ จ โลก  เ น่ื องจาก มีระบบ

โครงข่ายการคมนาคมขนส่งค่อนข้างสมบูรณ์ 
ได้แก่ สนามบิน ท่าเรือ โครงข่ายถนน และ
รถไฟ ที่สามารถเชื่อมโยงกับกลุ่มจังหวัดอ่ืนๆ 
ประเทศเพ่ือนบ้าน และนานาชาติได้โดยสะดวก
และรวดเร็ว 

3

สรุปปัญหาและประเด็นท้าทาย

 ปัญหาสิ่งแวดล้อมในเมืองอุตสาหกรรม เช่น มลพิษทางอากาศ 
ขยะ นํ้าเสีย ฯลฯ

 ปัญหาปริมาณนํ้าไม่เพียงพอต่อความต้องการ

 ภาวะขาดแคลนแรงงานภาคเกษตรและทักษะแรงงานภาคอุตสาหกรรม
ท่ีไม่สอดรับกับระดับการพัฒนาของภาคตะวันออก

 ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานไม่เพียงพอต่อการขยายตัวของเมือง
ท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

 อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ยังขาดการนํานวัตกรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่ม 
และยังใช้แรงงานเข้มข้น 

 สถาบันการศึกษาผลิตบุคลากรไม่ตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน

4



ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออก
เป้าหมาย ฐานเศรษฐกิจชั้นนํา
            ของอาเซียน 1

พัฒนาพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกให้เป็น
เขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีมีความทันสมัยท่ีสุดในภูมิภาคอาเซียน

2
พัฒนาภาคตะวันออกให้เป็นแหล่งผลิตอาหารท่ีมีคุณภาพ
และได้มาตรฐานสากล

3 ปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเท่ียว

4
พัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจชายแดนให้เป็นประตูเศรษฐกิจ
เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและเจริญเติบโตอย่างย่ังยืน 

5
แก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและจัดระบบการบริหาร
จัดการมลพิษให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

5

1
EEC 1. พัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกให้เป็น

เขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีความทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน

 พัฒนาโครงข่ายความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่งหลักให้เอื้อ
ประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและเมืองในอนาคต ได้แก่ 
สนามบินอู่ตะเภา รถไฟความเร็วสูงเช่ือม 3 สนามบิน ท่าเรือแหลมฉบัง
ระยะ 3 ท่าเรือมาบตาพุดระยะ 3 ท่าเรือสัตหีบ และรถไฟทางคู่เชื่อม 3 
ท่าเรือ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ช่วงพัทยา-มาบตาพุด  
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1
EEC 1. พัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกให้เป็น

เขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีความทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน (ต่อ)

 พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวชายทะเลนานาชาติในจังหวัดชลบุรี-ระยอง ให้เป็น
ฐานการกระจายรายได้และการสร้างงานให้แก่ชุมชน 

 พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองสําคัญของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ เอื้อต่อ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีสมดุล ได้แก่ ฉะเชิงเทรา : 
เมืองท่ีอยู่อาศัยชั้นดีท่ีทันสมัย พัทยา : เมืองท่องเท่ียวเชิงธุรกิจ อู่ตะเภา : 
ศูนย์ธุรกิจการบิน ระยอง : เมืองแห่งการศึกษาและวิทยาศาสตร์

 ส่ง เสริมการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมท่ีใช้ เทคโนโลยีขั้นสูงและ
อุตสาหกรรมแห่งอนาคตในพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
เช่น จัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ พัฒนากําลังคนรองรับ EECd EECi 
ประชาสัมพันธ์ และชักจูงนักลงทุนท่ีมีศักยภาพและเหมาะสม เป็นต้น

7

2
เกษตร 2. พัฒนาภาคตะวันออกให้เป็นแหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพ และได้

มาตรฐานสากล

 พัฒนาการผลิตและการค้าผลไม้ภาคตะวันออก ให้เป็นศูนย์ผลไม้
เมืองร้อนแห่งเอเชีย 

 ส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ ได้แก่ สุกรและไก่ ในจังหวัดชลบุรีและ
ฉะเชิงเทรา ให้ผลผลิตมีคุณภาพและได้มาตรฐานความปลอดภัย 
สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

 พัฒนาพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพด้านประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่งอ่าวไทย 
ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ให้คงความอุดมสมบูรณ์
ของทรัพยากรชายฝั่งทะเลอย่างย่ังยืนต่อไป 
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 ฟื้นฟูและปรับปรุ งการพัฒนาการท่องเที่ ยวในจังหวัดนครนายก 
ฉะเชิงเทรา จันทบุรี และตราด ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงเกษตร 
เชิงสุขภาพ และการท่องเท่ียวโดยชุมชน 

3
ท่องเที่ยว

3. ปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว

 ฟื้นฟูและอนุรักษ์การท่องเที่ยวในจังหวัดปราจีนบุรีและสระแก้ว ให้เป็น
แหล่งท่องเท่ียวอารยธรรมขอม 

9

 พัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจชายแดนบ้านแหลมและบ้านผักกาด อําเภอ
โป่งนํ้าร้อน จังหวัดจันทบุรี ให้เป็นศูนย์กลางการค้าชายแดน
เชื่อมโยงกับจังหวัดพระตะบองและไพลินของกัมพูชา

 พัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนหาดเล็ก อําเภอคลองใหญ่ 
จังหวัดตราด ให้เป็นศูนย์กลางธุรกิจการค้าชายแดนและการ
ท่องเท่ียว เช่ือมโยงกับจังหวัดเกาะกง กัมพูชา 

4
เศรษฐกิจชายแดน

 พัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนอรัญประเทศ จังหวัด
สระแก้ว ให้เป็นประตูและศูนย์กลางทางการค้า การท่องเท่ียว และ
การลงทุน เชื่อมโยงกับประเทศกัมพูชาและเวียดนาม

4. พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนให้เป็นประตูเศรษฐกิจ
เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและเจริญเติบโตอย่างย่ังยืน
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5
ทรัพยากร 5. แก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและจัดระบบการบริหารจัดการมลพิษให้มี

ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

 บริหารจัดการน้ําเพื่อบรรเทาภาวะฝนแล้งและน้ําท่วมจังหวัดจันทบุรีและตราด 

 เร่งฟื้นฟูป่าต้นน้ําให้เกิดความสมดุลต่อระบบนิเวศ

 ฟื้นฟูป่าชายเลนและป้องการกัดเซาะชายฝั่งจังหวัดจันทบุรีและฉะเชิงเทรา

 ดําเนินการตามมาตรการการจัดการมลพิษทางอากาศจังหวัดระยอง ชลบุรี 
และฉะเชิงเทรา

 เพิ่มประสิทธิภาพระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน เพื่อป้องกันการปล่อยมลพิษ
ลงสู่แม่น้ําที่มีความเส่ือมโทรมอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ แม่น้ําระยองตอนบน 
ตอนล่าง และแม่น้ําพังราดตอนบน

 พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการรวบรวม ขนย้าย และกําจัดขยะ ให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน
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1

แผนพัฒนาภาคเหนือ
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560–2564)

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

25 ตุลาคม 2561

 ภาคเหนือเป็นแหล่งวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ เป็นฐานการผลิต
หัตถอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์โดยใช้ฐานความรู้ด้าน
เทคโนโลยีศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบร่วมสมัย 

 ภาคเหนือมีความพร้อมต่อการพัฒนาเป็นฐานเชื่อมโยง
ด้านการค้าและบริการกับพื้นที่เศรษฐกิจภาคกลาง และกลุ่ม
ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง 

 สิน ค้า เกษตรและเกษตรแปรรูปของภาคเหนือมีความ
หลากหลาย

 สภาพภูมิสังคมและผู้คนเอื้อต่อการพัฒนาภาคธุรกิจบริการ
สามารถเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวซึ่งเป็นฐานเศรษฐกิจสําคัญ
ของภาค 

 เป็นพื้นที่ป่าต้นนํ้าของประเทศ มีความหลากหลายทางชีวภาพ
สูง และเป็นฐานทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ

2

ศักยภาพและโอกาสการพัฒนาภาคเหนือ



3

สรุปปัญหาและประเด็นท้าทาย

 เป็นแหล่งท่องเที่ยวเป้าหมายระดับสากล มีทุนทางวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติโดดเด่น แต่พ้ืนที่ท่องเท่ียว
ค่อนข้างกระจุกตัวยังกระจายสู่ชุมชนไม่มาก

 มีฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอัตตลักษณ์ และมีองค์ความรู้/เทคโนโลยี/นวัตกรรม ของสถาบันการศึกษาจํานวนมาก 
แต่ยังไม่สามารถนํามาใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้อย่างคุ้มค่า

 ยังไม่สามารถใช้ประโยชน์จากการเช่ือมโยงเศรษฐกิจกับอนุภูมิภาคต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ ผู้ประกอบการในพ้ืนที่
ส่วนใหญ่ยังไม่มีส่วนร่วมในห่วงโซ่การผลิต/การค้าในอนุภูมิภาค และสินค้าส่งออกชายแดนส่วนใหญ่มาจาก
นอกภาค จึงไม่สร้างมูลค่าเพ่ิมและรายได้ให้กับภาค

 โครงสร้างพ้ืนฐานของเมืองศูนย์กลางยังไม่สมบูรณ์ โดยเฉพาะระบบขนส่งสาธารณะและสนามบิน
 พ้ืนที่เกษตรส่วนใหญ่อยู่นอกเขตชลประทาน การบริหารจัดการนํ้าในพื้นที่เกษตรยังไม่ทั่วถึง การทําการเกษตรส่วน

ใหญ่ยังเป็นเกษตรเคมี สินค้าเกษตรยังเป็นขั้นปฐมภูมิและแปรรูปขั้นต้น
 ประชาชนส่วนใหญ่ยังยากจน สัดส่วนคนจนของภาคสูงกว่าระดับประเทศ และด้อยโอกาสในการเข้าถึงบริการ

ภาครัฐ
 ประชากรสูงอายุมีสัดส่วนสูงที่สุดในประเทศ ขณะที่ขาดแคลนแรงงานท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ
 พ้ืนที่ป่าต้นนํ้าบางส่วนมีสภาพเส่ือมโทรม มีปัญหาบุกรุกและใช้ประโยชน์พ้ืนที่ป่าผิดประเภท และยังคงเผชิญปัญหา

มลพิษหมอกควันรุนแรง

4

กรอบแนวคิด
จากศักยภาพภูมิสังคมของภาคเหนือ ซ่ึงมีวัฒนธรรมประเพณีท่ีมีอัตลักษณ์โดดเด่น มีการฟื้นฟู 
สืบสานและสร้างสรรค์สู่การผลิตสินค้าและบริการ ทั้งการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์หัตถกรรมที่มีชื่อเสียงระดับ
สากล ภาคเหนือมีพื้นท่ีเกษตรขนาดเล็กและเป็นพื้นท่ีต้นนํ้า จึงเหมาะสมต่อการปรับระบบการผลิตตาม
แนวทางเกษตรอินทรีย์ ทําเลท่ีตั้งของภาคเหนือมีศักยภาพเช่ือมโยงเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่ม
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง และสามารถขยายไปสู่จีนตอนใต้และกลุ่มประเทศเอเชียใต้ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ
เหนือ-ใต้ และ ตะวันออก-ตะวันตก รวมทั้ง ภาคเหนือเป็นพื้นท่ีป่าต้นนํ้าท่ีสําคัญของประเทศ

ดังนั้น การกําหนดทิศทางการพัฒนาภาคเหนือจึงใช้จุดแข็งทางภูมิสังคมประกอบกับปัจจัยสนับสนุน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และองค์ความรู้ นํามาพัฒนาต่อยอดการผลิตและบริการที่มีศักยภาพและโอกาสเพ่ือสร้าง
มูลค่าตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รวมทั้งใช้โอกาสจากการเช่ือมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านเพื่อขยาย
ฐานเศรษฐกิจของภาค จึงมีเป้าหมายท่ีจะพัฒนาภาคเหนือให้เป็น “ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง เชื่อมโยง
เศรษฐกิจกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง”



1
พัฒนาการท่องเท่ียวและธุรกิจบริการตอ่เนื่องให้มีคุณภาพ 
สามารถสรา้งมูลคา่เพิ่มอย่างยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่าง
ท่ัวถึง รวมท้ังต่อยอดการผลิตสนิคา้และบรกิารท่ีมีศักยภาพสงู
ด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม 

2 ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพเิศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค 
GMS BIMSTEC และ AEC เพื่อขยายฐานเศรษฐกิจของภาค

3 ยกระดับเป็นฐานการผลติเกษตรอินทรยี์และเกษตรปลอดภยั 
เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรปูท่ีสรา้งมูลค่าเพิม่สงู

4
พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปญัหาความยากจน พัฒนาระบบ
ดูแลผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ยกระดบั
ทักษะฝีมือแรงงานภาคบรกิาร

5
อนุรักษ์และฟืน้ฟปู่าตน้น้าํให้คงความสมบรูณ์ จัดระบบบรหิาร
จัดการน้าํอย่างเหมาะสมและเชื่อมโยงพื้นท่ีเกษตรให้ท่ัวถึง 
ป้องกันและแก้ไขปญัหามลพษิหมอกควันอย่างยั่งยืน

5

“ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง” 

พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเน่ืองให้มีคุณภาพ 
สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน และกระจายประโยชน์
อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการท่ีมี
ศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม

 พัฒนากลุ่มท่องเที่ยวที่มีศักยภาพตามแนวทางการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ กลุ่มอารยธรรมล้านนา
และชาติพันธุ์ กลุ่มมรดกโลกทางประวัติศาสตร์ กลุ่ม
เชิงธรรมชาติ และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น MICE 
พักผ่อน-สุขภาพ พํานักระยะยาว ผจญภัย-กีฬา 

 พัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมายที่มี
ศักยภาพสูง ได้แก่ กลุ่มอาหารและสินค้าเพื่อสุขภาพ 
กลุ่มบริการทางการแพทย์และสุขภาพ กลุ่มผลิตภัณฑ์
เชิงสร้างสรรค์

1
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2 ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเช่ือมโยงกับ
อนุภูมิภาค GMS BIMSTEC และ AEC เพื่อขยายฐานเศรษฐกิจ 
ของภาค

 เสริมศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐาน และวางผังเมือง 
ทั้งเมืองหลักและเมืองชายแดนให้สอดคล้องและสมดุล
ระหว่างการอนุรักษ์กับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

 พัฒนาเมืองสําคัญ ได้แก่ เชียงใหม่ และพิษณุโลก ให้
เป็นเมืองศูนย์กลางการค้าและบริการ พัฒนาเมือง
สถานีขนส่งระบบราง ได้แก่ นครสวรรค์ เด่นชัย 
เชียงของ และพัฒนาเมืองเศรษฐกิจชายแดน

 พัฒนายกระดับขีดความสามารถของธุรกิจ และ
ผู้ประกอบการและบุคลากรให้พร้อมเข้าสู่ Supply 
Chain ของธุรกิจระดับอนุภูมิภาคและระดับสากล 

 พัฒนาสินค้าและบริการที่มีศักยภาพสามารถแข่งขัน
ได้เพื่อขยายตลาดทั้งประเทศเพื่อนบ้าน และต่างประเทศ

7

3 ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตร
ปลอดภัย เช่ือมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้าง
มูลค่าเพิ่มสูง

 พัฒนาฐานการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่
ภาคเหนือตอนบน และเกษตรปลอดภัยในพื้นที่
ภาคเหนือตอนล่าง

 สนับสนุนการเชื่อมโยงผลผลิตเกษตรสู่อุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูปที่มีศักยภาพ

 สนับสนุนการผลิตพลังงานทดแทน และอุตสาหกรรม
ฐานชีวภาพ ในจังหวัดนครสวรรค์ กําแพงเพชร

 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทางการเกษตรทั้งระบบ 
และพัฒนา Smart Farmer

 พัฒนาแหล่งนํ้าเพื่อการเกษตรอย่างเป็นระบบ
เครือข่ายที่เช่ือมโยงกัน

8



4 พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนา
ระบบดูแลผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วมของครอบครัวและ
ชุมชน ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานภาคบริการ

 ส่งเสริมการสร้างรายได้และการมีงานทําของผู้สูงอายุ
และคนยากจน

 พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวสําหรับผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะพึ่งพิง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

 พัฒนาแรงงานให้มีความรู้และทักษะในการประกอบ
อาชีพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน

 สร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวและชุมชน

9

5 อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นนํ้าให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบ
บริหารจัดการนํ้าอย่างเหมาะสมและเช่ือมโยงพื้นที่
เกษตรให้ทั่วถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอก
ควันอย่างยั่งยืน

 ฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าไม้ซึ่งเป็นป่าต้นนํ้าในพื้นที่ 
8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

 พัฒนาการบริหารจัดการนํ้าอย่างเป็นระบบใน
ลุ่มนํ้าหลักของภาค ได้แก่ ลุ่มนํ้า ปิง วัง ยม และน่าน 
รวมทั้งพัฒนาแหล่งเก็บกักนํ้าธรรมชาติขนาดใหญ่

 ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ
ตอนบนและจังหวัดตาก 

10
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน พื้นที่เป้าหมาย แนวทางการดําเนินงานตามห่วงโซ่คุณค่า
ต้น กลาง ปลาย

1. พัฒนาการท่องเท่ียวและธุรกิจบริการตอ่เนื่องให้มีคุณภาพ สามารถสรา้งมูลคา่เพิ่มอย่างยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างท่ัวถึง รวมท้ังต่อยอด
การผลิตสนิค้า และบรกิารท่ีมีศักยภาพสงูด้วยภูมิปญัญาและนวัตกรรม

1.1  การพัฒนากลุ่มท่องเท่ียว
ที่มีศักยภาพตามแนว
ทางการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์ ได้แก่ (1) 
กลุ่มท่องเท่ียวอารยธรรม
ล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ ์
(2) กลุ่มท่องเท่ียวมรดก
โลก (ทางประวติัศาสตร)์ 
(3) กลุ่มท่องเท่ียวเชิง
ธรรมชาติ (4) กลุ่ม
ท่องเท่ียวท่ีมีเป้าหมาย
เฉพาะ (เช่น MICE 
ผจญภัย/กีฬา การ
พักผ่อน/เชิงสุขภาพ 
พํานักระยะยาว )

เชียงใหม่ ลําพูน 
ลําปาง แม่ฮ่องสอน 
เชียงราย พะเยา 
แพร่ น่าน สุโขทัย 
กําแพงเพชร 
เพชรบูรณ ์
อุทัยธานี

• พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
แหล่งท่องเที่ยว 

• ปรับปรุงโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
และส่ิงอํานวยความสะดวก

• ฟ้ืนฟูสืบสานวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

• สนับสนุนการอนุรกัษ์และ
พัฒนาเมือง/ชุมชนให้คงอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรม/ประวติัศาสตร์
/วิถีชุมชนสังคม

• พัฒนาบุคลากร/การจัดการ
ท่องเท่ียวในชุมชน

• เสริมสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันของธรุกิจท่องเที่ยว
และบริการต่อเนือ่งทั้งระบบ

• วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
และบริการ ท่องเท่ียวที่มี
อัตลักษณ์จากฐานวัฒนธรรม
และภูมปัิญญาท้องถ่ิน

• พัฒนากิจกรรมท่องเที่ยว
เฉพาะกลุ่ม เช่น กลุ่ม
ท่องเท่ียวเพ่ือสุขภาพ กลุ่ม
ผู้สูงอายุ กลุ่มกีฬา-ผจญภัย 
กลุ่มกิจกรรมพิเศษ (เช่น 
งานสมรส )

• พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว/ 
โปรแกรมท่องเที่ยวชุมชนที่มี
รูปแบบหลากหลาย 

• สร้างตลาดในรปูแบบส่ือ 
online ให้สอดคล้องกับ
กลุ่มลูกค้าเพ่ือสร้างการ
รับรู้สร้างกระแสตลาด
ของกิจกรรม/แหล่ง
ท่องเท่ียวต่างๆ

• สนับสนุนกจิกรรมทาง
การตลาด เช่น การ
เชื่อมโยงธุรกิจ การ
ประชุม /แสดงสินค้า
ระดับนานาชาติ /
กิจกรรมในแหล่ง
ท่องเท่ียวชุมชน

ตัวอย่างห่วงโซ่คุณค่า  แนวทางการพัฒนาภายใต้ทิศทางการพัฒนาภาคเหนือ

ทิศทางการพัฒนาภาคเหนือ 
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน พื้นที่เป้าหมาย แนวทางการดําเนินงานตามห่วงโซ่คุณค่า
ต้น กลาง ปลาย

1.2  การพัฒนาต่อยอด
อุตสาหกรรมและ
บริการเป้าหมายท่ีมี
ศักยภาพสูง ได้แก่ 
กลุ่มอาหารและสินค้า
เพ่ือสุขภาพ กลุ่ม
บริการทางการแพทย์
และสุขภาพ และกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์เชิง
สร้างสรรค์

เชียงใหม่ และพ้ืนที่
เครือข่ายท่ีมี
ศักยภาพ

• สนับสนุนการพัฒนา
อุตสาหกรรมอาหารท้ังระบบ
ตามแนวคิด  Food Valley 

• เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
กลุ่มธุรกิจ และขยายเครือข่าย

• พัฒนาบุคลากรในธุรกิจ
บริการสุขภาพ 

• พัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่ม
สมุนไพร และแพทย์แผนไทย

• สนับสนุนสถาบัน
การศึกษาในการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม และส่งเสรมิการ
นํามาใช้เชิงพาณิชย์ เช่น การ
วิจัยด้านน้าํแร/่น้าํพุรอ้น ด้าน
สมุนไพร

• สนับสนุนการพัฒนาสร้าง 
สรรค์ ออกแบบผลิตภัณฑ์และ
บริการเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม

• พัฒนาสินค้าของท่ีระลึกที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะถ่ิน

• ส่งเสริมการตลาด ให้
สอดคล้องกับตลาด
เป้าหมายระดับสากล 
โดยเฉพาะกลุ่มท่องเท่ียว
เชิงสุขภาพ กลุ่มบริการ
ทางการแพทย์และสุขภาพ

• สนับสนุนการสร้างแบรนด์
สินค้าและบริการ

• สนับสนุนการสร้างสรรค์ 
กิจกรรม/พ้ืนที่/ย่านการค้า 
(Creative Space)

2. ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพเิศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภมิูภาค GMS BIMSTEC และ AEC เพื่อขยายฐานเศรษฐกิจของภาค
2.1 การเสริมศักยภาพ

ของโครงสร้างพ้ืนฐาน 
และเมือง ทั้งเมือง
หลักและเมือง
ชายแดน

เชียงใหม่ พิษณุโลก 
ตาก เชียงราย 
พะเยา น่าน 
อุตรดิถ์ 
แม่ฮ่องสอน

• วางผังเมืองทั้งเมืองหลักและ
เมืองชายแดน

• พัฒนาโครงข่ายเส้นทางและ
ระบบขนส่งย่อยท่ีเชื่อมต่อกับ
ระบบหลักของประเทศและ
อนุภูมิภาค

• ระบบ CIQ และ Single 
window ที่ด่านชายแดน

ตัวอย่างห่วงโซ่คุณค่า  แนวทางการพัฒนาภายใต้ทิศทางการพัฒนาภาคเหนือ



13

ยุทธศาสตร์/แผนงาน พื้นที่เป้าหมาย แนวทางการดําเนินงานตามห่วงโซ่คุณค่า
ต้น กลาง ปลาย

2.2 การพัฒนาเมืองสําคัญ 
ได้แก่ เชียงใหม่ และ
พิษณุโลก ให้เป็นเมือง
ศูนย์กลางการค้า บริการ

เชียงใหม่ 
พิษณุโลก

• พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ
และการขนส่งหลายรูปแบบ

• พัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร
ที่มีประสิทธิภาพสูง

• พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ส่ิงแวดล้อมเมือง

2.3 การพัฒนาเมืองสถานี
ขนส่งระบบราง ที่
นครสวรรค์ แพร่ (เด่นชัย) 
เชียงราย (เชียงของ) 

นครสวรรค์ แพร่ 
(อ.เด่นชัย) 
เชียงราย (อ.เชียง
ของ)

• วางผังเมือง /จัดรูปที่ดิน
• ออกแบบ/พัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐาน

• ส่งเสริมกิจกรรมเศรษฐกิจ
ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่

2.4 การยกระดับขีดความ 
สามารถธุรกิจท้องถ่ินที่มี
ศักยภาพให้เข้าสู่ Supply 
Chain ของธุรกิจใหญ่ได้ 

ทุกจังหวัด • พัฒนาผู้ประกอบการ และ
เครือข่ายธุรกิจท้องถ่ิน

• ศึกษาวิจัย/ สังเคราะห์
สภาวการณ์ธุรกิจ อุตสาหกรรม 
บริการ เพ่ือหาลู่ทางในการลงทุน
ของผู้ประกอบการไทย 

• การเลือก Product 
champion เพ่ือกําหนด
เป้าหมายการพัฒนาท่ี
ชัดเจน

• พัฒนาสินค้าที่มีศักยภาพ
สามารถแข่งขันได้ และ
ตอบสนองตลาดในกลุ่ม
ประเทศเพ่ือนบ้าน และ 
AEC

• สนับสนุนการเชื่อมโยง/
สร้างเครือข่าย/จับคู่
ธุรกิจ ตาม Supply 
Chain

ทิศทางการพัฒนาภาคเหนือ 
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)

ตัวอย่างห่วงโซ่คุณค่า  แนวทางการพัฒนาภายใต้ทิศทางการพัฒนาภาคเหนือ
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แผนพัฒนาภาคใต้
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560–2564)

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

25 ตุลาคม 2561

 แหล่งท่องเที่ยวหมู่เกาะมีช่ือเสียงระดับโลก อาทิ ภูเก็ต กระบี่ พีพี สมุย พะงัน 
 ชายหาดและหมู่เกาะทางตอนบนของภาค (ชายหาดและหมู่เกาะ จ.ชุมพร) สามารถ

เช่ือมโยงกับเขต The Royal Coast ของภาคกลาง
 พื้นที่บนบกตอนในมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ อุดมสมบูรณ์ สวยงาม และ

หลากหลายทางชีวภาพ (เข่ือนรัชประภา อุทยานแห่งชาติเขาหลวง) และแหล่ง
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และอารยธรรมศรีวิชัย (วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 
และพระบรมธาตุไชยา) 

 เป็นแหล่งเพาะปลูกยางพารา ปาล์มนํ้ามัน และไม้ผลเมืองร้อน ที่สําคัญของประเทศ
 ที่ราบลุ่มนํ้าปากพนังและทะเลสาบสงขลาเป็นแหล่งปลูกข้าวของภาค 
 บริเวณปากแม่นํ้า ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลนเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงกุ้งและสัตว์นํ้า

ชายฝ่ังที่สําคัญของประเทศ
 ทางตอนล่างเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ซึ่งเป็นที่ตั้ง Rubber City และ 

อ.สะเดา เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา รวมทั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
 ที่ตั้งของภาคและโครงข่ายคมนาคมขนส่งสามารถเชื่อมโยงกับภาคกลางและตะวันออก 

รวมทั้งพื้นที่เศรษฐกิจภาคเหนือต่อเน่ืองไปยังภาคใต้ (อิสกันดาร์) ของมาเลเซียและ
สิงคโปร์ ตลอดจนกลุ่มประเทศ BIMSTEC ภูมิภาคตะวันออกไกล (จีน ญ่ีปุ่น เกาหลี) 
และเส้นทางการค้าโลก 2



สรุปปัญหาและประเด็นท้าทาย

 นักท่องเที่ ยวกระจุกตัวอยู่ ในแหล่งท่องเที่ ยวหมู่ เกาะและชายหาดหลัก 
เกินขีดความสามารถในการรองรับ (Carrying Capacity) เช่น ภูเก็ต กระบ่ี สมุย 
พะงัน เกาะเต่า พีพี หลีเป๊ะ เป็นต้น 

 แหล่งท่องเที่ยวชายทะเลหลายแห่งยังไม่เป็นที่รู้จักของตลาดการท่องเที่ยว
ระดับโลก และยังขาดการพัฒนาเช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยวพื้นที่ตอนในของภาค 
รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน

 พืชเศรษฐกิจ (ยางพารา ปาล์มน้ํามัน และไม้ผล) ผลิตแบบดั้งเดิม การแปรรูป
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มน้อย แต่มีงานศึกษาวิจัยที่สามารถนํามาขยายผลใน
เชิงพาณิชย์

 จุดที่ตั้งของภาคมีความได้เปรียบ สามารถพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
เช่ือมโยงการค้าภายในและภายนอกภูมิภาค

 ทรัพยากรประมงเส่ือมโทรม ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งและอุทกภัยรุนแรงข้ึน
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ภาคใต้มีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีช่ือเสียงระดับโลก และแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ศักยภาพสามารถสร้างรายได้ให้กับภาคทั้งพื้นที่ตอนในและชายฝั่งทะเลทั้งสองด้าน 
รวมทั้งมีระบบนิเวศชายฝั่งที่เป็นแหล่งเพาะพันธ์ุสัตว์น้ําตามธรรมชาติและเหมาะ
กับการเพาะเล้ียงสัตว์น้ําชายฝั่ง ในขณะท่ีการผลิตภาคเกษตร ได้แก่ ยางพาราและ
ปาล์มน้ํามันซ่ึงเป็นแหล่งผลิตและแปรรูปที่สําคัญของประเทศยังเป็นแบบดั้งเดิม 

นอกจากนี้ ภาคใต้มีความได้เปรียบด้านสภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่อยู่ใกล้เส้นทาง
การค้าโลก สามารถเชื่อมโยงการพัฒนากับพื้นที่ภาคอื่นๆ ของประเทศ รวมทั้งภูมิภาค
เอเชียใต้และเอเชียตะวันออก 

กรอบแนวคิด

ดังนั้น การพัฒนาภาคใต้ควรพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นมาตรฐานสากลเพื่อรักษา
ความมีช่ือเสียงของแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก พร้อมกับพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ศักยภาพให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิต
และแปรรูปภาคเกษตรควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
รวมทั้งพัฒนาการเช่ือมโยงการค้า การลงทุน กับภูมิภาคต่างๆ ของโลก

4



5

1 พัฒนาการท่องเที่ยวของภาคให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพช้ันนําของโลก

2
พัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและปาล์มนํ้ามันแห่งใหม่ของ
ประเทศ

3 พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรหลักของภาค

4
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการท่องเที่ยว 
การพัฒนาเขตอุตสาหกรรม และการเชื่อมโยงการค้าโลก

พัฒนาการท่องเที่ยวของภาคใหเ้ป็นแหล่งทอ่งเที่ยวคุณภาพชั้นนําของโลก1
 ยกระดับคุณภาพบรกิาร และสง่เสรมิธุรกิจตอ่เนื่องในแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงของภาค เช่น ภูเก็ต สมุย 

พะงัน และหลีเป๊ะ เป็นต้น โดยคํานึงความสามารถในการรองรับของพื้นท่ี (Carrying Capacity) อย่างยั่งยืน 

 พัฒนาและสนบัสนนุรปูแบบการท่องเท่ียวเรือสําราญ และการท่องเท่ียวเชิงอาหาร เพื่อการท่องเท่ียวของภาค
ไปสู่แหลง่ท่องเท่ียวชั้นนําระดับโลก

 พัฒนาเมืองท่องเท่ียวหลัก (ภูเก็ต) ให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City)  และมีระบบขนสง่มวลชน (Monorail) 
เพื่ออํานวยความสะดวกในการให้บรกิารนกัท่องเท่ียว 

 พัฒนาแหลง่ท่องเท่ียวบนบกบริเวณตอนในของภาค อาทิ เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎรธ์านี และอุทยาน
แห่งชาติเขาหลวง จ.นครศรีศรธีรรมราช และแหล่งท่องเท่ียวชายหาดให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวชั้นนําแห่งใหม่
เพื่อเชื่อมโยงการพัฒนาแหลง่ท่องเท่ียวทางทะเลท่ีมีชื่อเสียงท้ังด้านตะวันตกและตะวันออกของภาค และเขต 
The Royal Coast ของภาคกลาง

 พัฒนารปูแบบการท่องเท่ียวให้มีความหลากหลายเพื่อสรา้งมูลค่าเพิม่ให้กับการท่องเท่ียวสําคัญของภาค อาทิ 
ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพและสปา (ระนอง กระบี่ สตูล สุราษฎรธ์าน ีและพทัลงุ) ท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ และ
วัฒนธรรม (วัดพระมหาธาตวุรมหาวิหาร จ.นครศรฯี เมืองเก่า จ.สงขลา และตะก่ัวป่า จ.พังงา) และท่องเท่ียว
เชิงอนุรักษ์ (Satun Geo Park) การท่องเท่ียวผจญภยั (พัทลุง นครศรีธรรมราช และ สุราษฎรธ์าน)ี และการ
ท่องเท่ียวเชิงกีฬา

 ส่งเสริมรูปแบบการท่องเท่ียวโดยชุมชนให้เข้มแข็งและสอดคลอ้งกับศักยภาพของพื้นท่ีเพือ่เป็นแหลง่สรา้ง 
อาชีพใหม่และกระจายรายไดสู้ท้่องถ่ิน
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 พัฒนาเขตพ้ืนที่อุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราหาดใหญ่ – สะเดา ที่เป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อม รวมทั้งเช่ือมโยงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนและนิคมอตุสาหกรรมยาง (Rubber City) ให้เป็นฐานเศรษฐกิจ
ที่สร้างรายไดอ้ย่างยัง่ยืน

 พัฒนาเขตอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีแบบครบวงจร จ.กระบ่ี สุราษฎร์ธานี 
และชุมพร เพื่อให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของภาค

 พัฒนาและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยชีีวภาพและนวัตกรรมการผลิตภาค
เกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ และแปรรูปผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ 
อาทิ เครื่องสําอาง ยาสมุนไพร เวชสําอางค์ ผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อรองรับ
การพัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปภาคเกษตร 
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2 พัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและปาล์มนํ้ามนัแหง่ใหมข่องประเทศ

 ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรท่ีเป็นอตัลักษณ์และเหมาะสมกับ
ศักยภาพพ้ืนที่ของภาค เช่น ข้าว ไม้ผล และปศุสัตว์ ให้เป็น
สินค้ามูลค่าสูงและได้มาตรฐานส่งออก

 ยกระดับอุตสาหกรรมการเพาะเล้ียงกุ้งและสัตว์น้ําชายฝั่งใหเ้ป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อม และได้มาตรฐานสุขอนามยัและเป็นไปตาม
กฎกติกาสากล

 ส่งเสริมการทําการเกษตรแบบผสมผสานเพื่อสร้างความมัน่คง
ทางด้านรายไดข้องเกษตรกรรายย่อย โดยเฉพาะยางพาราและ
ปาล์มน้ํามัน

 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและบริหาร
จัดการฟาร์มอย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นเกษตรกรมือ
อาชีพ (Smart Farmer)

 วางระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาความเส่ือมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติฯ ที่เป็นปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 
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3 พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรหลักของภาค



 พัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวชั้นนําแห่ง
ใหม่กับแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียง อาทิ พัฒนาถนนเลียบชายฝั่งทะเลอ่าวไทย
สายชุมพร – สุราษฎร์ – นครศรีฯ – สงขลา เชื่อมโยงกับสาย The Royal 
Coast ของภาคกลาง พัฒนาเส้นทางรถไฟเพื่อการท่องเท่ียวเชื่อมโยงฝั่งอันดา
มันและอ่าวไทย (สายท่านุ่น – พังงา – พุนพิน – ดอนสัก) (สายระนอง – ชุมพร) 
(สายระนอง – พังงา – กระบี่ – ตรัง) 

 พัฒนาและสนับสนุนท่าเรือสําราญในจังหวัดภูเก็ตให้เป็นท่าเรือหลัก (Homeport) 
ของโลก รวมท้ังพัฒนาท่าเรือแวะพัก (Port of Call) และท่าเรือมารีน่าให้มี
มาตรฐานในแหล่งท่องเท่ียวทางทะเลท่ีมีศักยภาพของภาค (กระบี่ พังงา สมุย) 

 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมแปรรูปยาง
หาดใหญ่ – สะเดา อาทิ รถไฟฟ้าหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์ ทางหลวงพิเศษ
(Motorway) หาดใหญ่-ด่านพรมแดนสะเดา รถไฟทางคู่ชุมพร-สุราษฎร์ฯ- 
หาดใหญ่ และพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าทุ่งสง ท่าเรือสงขลาแห่งท่ี 2  ท่าอากาศ
ยานหาดใหญ่  

 พัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานเชื่อมโยงภาคใตกั้บเสน้ทางการค้าโลก อาทิ การพฒันา
ท่าเรือชายฝ่ังอันดามัน สนามบนิภเูก็ต และโครงข่ายรถไฟเชื่อมโยงท่าเรือ
สงขลา 2 – หาดใหญ่ – ปาดังเบซาร ์– บัตเตอร์เวอร์ธ (มาเลเซีย)
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4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการท่องเที่ยว การพัฒนาเขตอุตสาหกรรม 
และการเชื่อมโยงการค้าโลก

ยุทธศาสตร์/แผนงาน พื้นท่ีเป้าหมาย
ประเด็นการพฒันาตามห่วงโซ่คุณค่า

ต้น กลาง ปลาย

1. พัฒนาการท่องเท่ียวของภาคให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวคุณภาพชั้นนําของโลก
1.1  แผนงานด้านการ 

ยกระดับคุณภาพบรกิาร 
และส่งเสรมิธุรกิจ
ต่อเนื่องในแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียง
ของภาค

ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี 
สตูล กระบ่ี พังงา    
ตรัง ชุมพร

• พัฒนาส่ิงอํานวยความ
สะดวก   

• พัฒนาบุคลากรและ
ผู้ประกอบการด้าน
บริการท่องเท่ียว

• ระบบขนส่งสาธารณะ

• ยกระดับมาตรฐาน
การให้บริการ ของ
ผู้ประกอบการ ธุรกิจ
บริการ 

• สนับสนุนบริการด้าน
การแพทย์

• พัฒนาระบบการป้องกัน
และรักษาความปลอดภัย
นักท่องเท่ียว 

• ประชาสัมพันธ์และ
ส่งเสริมการตลาด
สําหรับนักท่องเท่ียว
ต่างชาติระดับบน

1.2  แผนงานพัฒนาและ
สนับสนนุรปูแบบการ
ท่องเท่ียวเรือสําราญ 
และการท่องเท่ียว
เชิงอาหาร

ภูเก็ต
สุราษฎร์ธานี

• ปรับปรุงพิธีการตรวจคน
เข้าเมือง

• เตรียมความพร้อมรองรบั
เหตุฉุกเฉิน

• พัฒนาบุคลากร
• ผลิตวัตถุดิบอาหาร

ปลอดภัยสนับสนุนการ
ท่องเท่ียว 

• สนับสนุนธุรกิจเกี่ยวเนือ่ง
การท่องเท่ียวเรือสําราญ

• การเชื่อมโยงแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีมีศักยภาพ 
อาทิ การท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม

• รับรองมาตรฐานการ
ท่องเท่ียวเชิงอาหาร

• ส่งเสริมการท่องเท่ียว 
เชิงอาหาร (อาทิ food 
route, workshop 
ด้านอาหาร)

• เทศกาลอาหาร

ตัวอย่างห่วงโซ่คุณค่า  แนวทางการดําเนินภายใต้ทศิทางการพัฒนาภาคใต้
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน พื้นท่ีเป้าหมาย
ประเด็นการพฒันาตามห่วงโซ่คุณค่า

ต้น กลาง ปลาย
2. พัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรปูยางพาราและปาลม์น้าํมันแห่งใหม่ของประเทศ
2.1  แผนงานพัฒนาเขตพื้นที่

อุตสาหกรรมแปรรูป
ยางพาราหาดใหญ่–
สะเดา ที่เป็นมิตร     
กับส่ิงแวดล้อม 

สงขลา • ส่งเสริมให้มีการขยาย
ผลงานวิจัยสู่อุตสาหกรรม 
ปลายน้ํา

• พัฒนาบุคลากรรองรับการ
ใช้นวัตกรรมการแปรรปู
ยางพารา

• ส่งเสริมการผลิต
เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา

• ส่งเสริมการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ยางพารากลาง
น้ําและปลายนํ้า

• เชื่อมโยงการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนและนิคม
อุตสาหกรรมยาง

• ส่งเสริมการตลาด
ระหวา่งประเทศ

2.2  แผนงานพัฒนาเขต
อุตสาหกรรมโอเลโอ  
เคมีคอลแบบครบวงจร

กระบ่ี ชุมพร
สุราษฎร์ธานี

• จัดต้ังเขตอุตสาหกรรม   
โอเลโอเคมีแบบครบวงจร

• ส่งเสริมการผลิตและจัด
จําหน่ายผลิตภัณฑ์จาก
อุตสาหกรรมโอเลโอ      
เคมีคอล

• พัฒนาความร่วมมือการ
กําหนดมาตรฐานกลาง 
และคุณภาพของผลผลิต
ปาล์มน้ํามันในอาเซียน

• สนับสนุนการใช้น้ํามัน
ปาล์มในอุตสาหกรรม
พลังงานทดแทน

• สร้างกลไกความร่วมมือ
ระหวา่งประเทศเพ่ือน
บ้าน (ไทย อินโดนีเซีย 
มาเลเซีย)

ตัวอย่างห่วงโซ่คุณค่า  แนวทางการดําเนินภายใต้ทศิทางการพัฒนาภาคใต้
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน พื้นท่ีเป้าหมาย
ประเด็นการพฒันาตามห่วงโซ่คุณค่า

ต้น กลาง ปลาย
3. พัฒนาการผลิตสนิค้าเกษตรหลกัของภาคและสรา้งความเข้มแข็งสถาบันเกษตรกร
3.1  แผนงานยกระดับการ

ผลิตสินคา้ท่ีเป็นอัต
ลักษณ์ของภาค (ข้าว  
ไม้ผล ปศุสัตว์)

พัทลุง ชุมพร 
นครศรีธรรมราช      
สุราษฎร์ธานี

• สนับสนุนการใช้
เทคโนโลยี นวัตกรรมใน
การผลิต

• ส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่

• การบริหารจัดการการ
บํารุงรักษา เก็บเกี่ยว และ
บรรจุภัณฑ์ 

• การแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ได้
มาตรฐาน

• การพัฒนาบรรจุภัณฑ์
• การรับรองมาตรฐาน

สินค้า

• ส่งเสริมการตลาด
หลากหลายรูปแบบ

• เชื่อมโยงธุรกิจชุมชน

3.2  แผนงานส่งเสรมิการ
ทําเกษตรผสมผสาน

11 จังหวัด • สนับสนุนการปลูกพืช 
เล้ียงสัตว์พันธุดี์ แบบ
ผสมผสาน

• สนับสนุนโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านการเกษตร

• สนับสนุนการรวมกลุ่มเพ่ือ
การแปรรูป

• ส่งเสริมช่องทาง
การตลาด

ตัวอย่างห่วงโซ่คุณค่า  แนวทางการดําเนินภายใต้ทศิทางการพัฒนาภาคใต้
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน พื้นท่ีเป้าหมาย
ประเด็นการพฒันาตามห่วงโซ่คุณค่า

ต้น กลาง ปลาย
4. พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานสนบัสนนุการท่องเท่ียว การพฒันาเขตอุตสาหกรรม และการเชื่อมโยงการค้าโลก
4.1  แผนงานพัฒนา

โครงข่ายคมนาคม
ขนส่งเชื่อมโยงการ
ท่องเท่ียว

ชุมพร 
นครศรีธรรมราช      
สุราษฎร์ธานี
สงขลา ระนอง พังงา 
กระบ่ี ตรัง ภูเก็ต

• พัฒนาเส้นทางรถไฟ
เชื่อมโยงเหนือ-ใต้ ฝ่ัง   
อันดามัน และผ่ังอันดา
มัน-อ่าวไทย

• พัฒนาถนนเลียบชายฝ่ัง
ทะเลเช่ือมโยง The 
Royal Coast 

• พัฒนาเมืองภูเก็ต 
หาดใหญ่ และเมือง
ศูนย์กลางเศรษฐกิจของ
ภาคให้เป็นเมืองน่าอยู่

4.2  แผนงานโครงสร้าง
พื้นฐานเชื่อมโยง
ภาคใต้กับเสน้ทาง
การค้าโลก

ชุมพร สุราษฎร์ธานี 
นครศรีธรรมราช 
สงขลา ระนอง กระบ่ี 
พังงา ตรัง ภูเก็ต

• พัฒนาและปรับปรุงท่าเรือ
หลัก

• ปรับปรุงสนามบิน
• พัฒนาโครงข่ายรถไฟ
• พัฒนาโครงข่ายถนน

• พัฒนาถนนสายรอง
สนับสนุนการขนส่งและ
กระจายสินค้า

• พัฒนาระบบส่งและ
จําหน่ายนํ้าดิบ และเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบส่งน้ํา
ในพ้ืนที่อุตสาหกรรมของ
ภาค

ตัวอย่างห่วงโซ่คุณค่า  แนวทางการดําเนินภายใต้ทศิทางการพัฒนาภาคใต้
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แผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560–2564)

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

25 ตุลาคม 2561

 เป็นแหล่งเพาะปลูกพืชเขตร้อน ยางพารา ปาล์มน้ํามัน และผลไม้ รวมทั้ง
แหล่งการประมงและเพาะพันธ์ุสัตว์น้ําที่สําคัญของประเทศ
 มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (ป่าบาลา-ฮาลา) และเมืองท่องเที่ยว

ชายแดน ที่สามารถพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน และมีระบบรักษา
ความปลอดภัยให้เป็นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยว
 อัตลักษณ์ของสังคมพหุวัฒนธรรมและอาหารที่มีช่ือเสียงที่ใช้วัตถุดิบ

เฉพาะถ่ิน เช่น  ไก่เบตง ผักน้ํา ปลาจีน และปลากุเลา  สามารถพัฒนาไปสู่
การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และอาหารของภาคไปสู่ระดับนานาชาติได้
 ประชากรวัยเด็กและแรงงานมีสัดส่วนสูง สามารถพัฒนาความรู้และทักษะฝีมือ

แรงงาน และการประกอบอาชีพ ให้รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของภาค
 มีพื้นที่เขตอุตสาหกรรมที่สําคัญของภาค (หนองจิกและเมืองปัตตานี) 

รวมทั้งมีเมืองชายแดน (สุไหงโก-ลก และเบตง) และเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน (นราธิวาส) ที่สามารถพัฒนาการค้าการลงทุน และการ
ท่องเที่ยวให้เช่ือมโยงการพัฒนากับภาคใต้ และพ้ืนที่ เศรษฐกิจด้าน
ตะวันออกของมาเลเซีย   
 มีท่าเรือขนส่งสินค้าชายฝั่งเช่ือมโยงกับภาคกลางและภาคตะวันออก รวมทั้ง

โครงข่ายรถไฟที่สามารถเช่ือมการเดินรถกับมาเลเซีย สิงคโปร์ และ
ท่าอากาศยานที่สามารถรองรับการขยายตัวของนักท่องเที่ยว
 ลักษณะสังคมในชุมชนที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มและพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน

แนวป่าบาลา-ฮาลา
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สรุปปัญหาและประเด็นท้าทาย

 การขยายตัวทางเศรษฐกิจและรายได้ต่อหัวประชากรตํ่า โครงสร้างเศรษฐกิจ
พึ่งพาภาคเกษตร ซ่ึงมีการผลิตแบบดั้งเดิม และส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร
รายย่อย ซ่ึงมีรายได้ครัวเรือนต่ํา

 อุตสาหกรรมของภาคเป็นการแปรรูปข้ันต้นและเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบเดิม 
ได้แก่ ยางแผ่น น้ํามันปาล์มดิบ 

 ส่ิงแวดล้อมเส่ือมโทรมกระทบต่อปริมาณทรัพยากรประมง 

 ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความเข้าใจในการดูแลอนามัยของแม่และเด็กอย่าง
ถูกต้อง รวมทั้งระดับการศึกษาของแรงงานส่วนใหญ่ต่ํากว่าระดับประถม

 เหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่มีแนวโน้มลดลง แต่ผู้ประกอบการยังขาดความ
เช่ือม่ันในการลงทุน และการท่องเที่ยวยังกระจุกตัวในบริเวณชายแดน 

 โครงสร้างสร้างพื้นฐานยังเป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวของการค้าชายแดน 
และการท่องเที่ยวของภาค
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ภาคใต้ชายแดนพึ่งพิงภาคพืชเกษตรโดยมีพื้นเศรษฐกิจหลัก ยางพารา 
และปาล์มน้ํามันและไม้ผล ซ่ึงยังใช้รูปแบบการผลิตแบบดั้งเดิมและเป็น
การแปรรูปข้ันต้นเพื่อการส่งออก ทําให้ได้รับผลกระทบจากความผันผวน
ของราคา นอกจากนี้ภาพลักษณ์ความไม่ปลอดภัยจากเหตุการณ์ความไม่
สงบ ส่งผลต่อภาวะการค้าและการลงทุนอย่างไรก็ดี ภาคใต้ชายแดนเป็น
แหล่งทําการประมงท่ีสําคัญของประเทศ   เนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาติอุดม
สมบูรณ์และแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม รวมทั้งมีพื้นที่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 
และเมืองชายแดนมีจุดที่ตั้งที่ได้เปรียบในการเช่ือมโยงการพัฒนาระหว่างพื้นที่
ภาคใต้และมาเลเซียรวมทั้งสิงคโปร์  ประกอบกับปัจจุบันรัฐบาลอยู่ระหว่าง
ดําเนินโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหล่ียมม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” เพื่อพัฒนา
อุตสาหกรรมการเกษตร อ. หนองจิก การพัฒนาด้านการค้าและการท่องเที่ยว 
อ. สุไหงโก-ลก และ อ.เบตง เพื่อสร้างงานและรายได้ให้กับประชาชนควบคู่ไปกับ
การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

ดังนั้น การพัฒนาภาคใต้ชายแดนจึงควรมุ่งการพัฒนาขยายผลการดําเนิน 
โครงการเมืองต้นแบบ โดยการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมแปร
รูปการเกษตร พัฒนาเมืองชายแดนให้เป็นเมืองการค้าและท่องเที่ยว ควบคู่กับ
การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

กรอบแนวคิด

4



เป็นแหล่งผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูปที่สําคัญของประเทศ และเป็นเมืองชายแดน
เช่ือมโยงการค้าและการท่องเที่ยวกับพื้นที่ภาคใต้และ
การพัฒนาเศรษฐกิจของมาเลเซียและสิงคโปร์

ทิศทางการพัฒนาภาคใต้ชายแดน

1
พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูป
การเกษตรเพื่อความม่ันคงให้กับภาคการผลิต

2
พัฒนาเมืองสุไหงโก-ลก และเมืองเบตงให้เป็นเมืองการค้า
และเมืองท่องเที่ยวชายแดน

3 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

เป้าหมาย

5

1
 พัฒนาพื้นที่ อ.หนองจิกต่อเน่ือง อ.เมืองปัตตานี ให้เป็นเขต

อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปปาล์มนํ้ามัน ยางพารา มะพร้าว และ
อุตสาหกรรมแปรรูปประมงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้เป็นแหล่ง
รายได้ให้กับภาค  

 พัฒนาและส่งเสริมการขยายพื้นที่เพาะปลูก ปาล์มนํ้ามัน ยางพารา 
มะพร้าว พืชและผลไม้ เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูป
สินค้าเกษตร   

 พัฒนาและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมในการ
เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก รวมทั้งการทําปศุสัตว์ และประมง เพื่อ
เพิ่มผลผลิต และคุณภาพ ตลอดจนแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มตลอด
ห่วงโซ่การผลิตให้กับภาคการเกษตร 

 ส่งเสริมการสร้างตราสินค้าผลผลิตทางการเกษตรที่มีช่ือเสียงของภาค 

 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ อาทิ 
การพัฒนาท่าเทียบเรือขนส่งสินค้าชายฝั่ง 

พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร
เพื่อความม่ันคงให้กับภาคการผลิต
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 พัฒนาสิง่อํานวยความสะดวกบรเิวณด่านชายแดนให้เพียงพอและไดม้าตรฐาน เพื่อความ 
รวดเร็วในการขนส่งสินค้าและการเดินทางข้ามแดน อาทิ โครงการก่อสร้างสะพานข้าม
แม่น้ําโก-ลกแห่งท่ี 2 และสะพานข้ามแม่น้ําโก-ลกท่ีด่านตากใบ เร่งรัดโครงการพัฒนา
ด่านบูเก๊ะตา ระยะท่ี 2 และจัดหาท่ีดินรองรับการพัฒนาด่านฯ ระยะท่ี 3

 พัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงเมืองชายแดนสุไหงโก-ลก และ
เบตง) อาทิ ยกระดับมาตรฐานเขตทาง (เมืองนราธิวาส-สุไหงโก-ลก) และขยายช่องทาง
จราจร (เมืองยะลา-เบตง) การปรับปรุงท่าอากาศยานนราธิวาส พัฒนาท่าอากาศยาน
ปัตตานี และเร่งรัดการก่อสร้างสนามบินเบตง และการเชื่อมต่อการเดินรถไฟข้าม
พรมแดนประเทศมาเลเซีย 

 พัฒนาการท่องเท่ียวของภาคใต้ชายแดนให้มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ อาทิ การพัฒนา
แหล่งท่องเท่ียวป่าบาลา-ฮาลา การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม และการท่องเท่ียวเชิงอาหาร 

 พัฒนาและส่งเสริมธุรกิจท่องเท่ียวและธุรกิจการค้าชายแดน อาทิ การท่องเท่ียวสุขภาพ 
(บําบัดรักษาด้วยสมุนไพรและน้ําพุร้อน) เชื่อมโยงธุรกิจบริการท่องเท่ียว การจัดหาท่ีดิน
รองรับการพัฒนาการค้าชายแดน และการจัดตั้งตลาดกลางสินค้าเกษตร  

 ส่งเสริมความร่วมมือการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนของภาคกับการพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจ
ด้านตะวันออกของประเทศมาเลเซีย  

พัฒนาเมืองสุไหงโก-ลกและเมอืงเบตงใหเ้ป็นเมืองการค้าและเมืองทอ่งเทีย่วชายแดน

ด่านสุไหงโกลก

2

7

3

 พัฒนาและสนับสนุนทักษะฝีมือแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา
เพื่อรองรับการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและเมืองการค้าและ
เมืองท่องเที่ยวชายแดน 

 พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา รวมทั้งส่งเสริมการให้ความรู้และ
ความเข้าใจในการดูแลอนามัยแม่และเด็ก 

 สนับสนุนการรวมกลุ่มในชุมชนเพื่อพัฒนาอาชีพและยกระดับเศรษฐกิจ
ครัวเรือน โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินในการผลิตสินค้าและบริการ อาทิ สินค้า 
OTOP สินค้าอัตลักษณ์ท้องถ่ิน อาหารและบริการฮาลาล) และกลไกประชารัฐ
เพื่อเช่ือมโยงตลาดการท่องเที่ยวทั้งภายในและภายนอกภาค  

 ส่งเสริมและสนับสนุนการอยู่ร่วมกันแบบสังคมพหุวัฒนธรรมเพื่อสร้างความ
เข้มแข็งชุมชนและอยู่ร่วมกันอย่างมีสันติ และมีส่วนร่วมในการรักษาความ
ปลอดภัยของชุมชนและท้องถ่ิน

เสริมสร้างความเข้มแข็งใหก้ับชุมชน
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9

ยุทธศาสตร์/แผนงาน พื้นท่ีเป้าหมาย
ประเด็นการพฒันาตามห่วงโซ่คุณค่า

ต้น กลาง ปลาย

1. พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรปูการเกษตรเพื่อสรา้งความม่ันคงให้กับภาคการผลิต
1.1  แผนงานด้านการ

พัฒนาศักยภาพการ
ผลิตภาคเกษตร

ยะลา ปัตตานี 
นราธิวาส

• ใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการพัฒนา
สายพันธุ์ดี การปลูก 
บํารุงรักษา 

• ส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่
• พัฒนา Young Smart

Farmer 
• ส่งเสริมการทําเกษตร

ผสมผสาน

• แปรรูปเพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร

• รวบรวมและสกัด
น้ํามันดิบ 

• อุตสาหกรรมแปรรูป
มะพร้าว 

• การใช้เทคโนโลยีการเก็บ
เกี่ยว คัดแยก บรรจุภัณฑ์ 
และระบบโลจิสติกส์

• พัฒนาระบบตลาดการ
จําหน่ายสินค้าเกษตร  
อาทิ ตลาดออนไลน์ 

• พัฒนาตลาดกลาง
สินค้าเกษตร รวมทั้ง
พัฒนาระบบ
สารสนเทศ

1.2  แผนงานด้านการ
ยกระดับอุตสาหกรรม
ประมง การเพาะเลีย้ง
กุ้งและสัตว์น้าํชายฝ่ัง
เพื่อการสง่ออกและเป็น
มิตรต่อสิง่แวดลอ้ม

ปัตตานี นราธิวาส • ยกระดับศูนย์วิจัยและ
เพาะเล้ียงสัตว์น้าํให้เป็น  
ศูนย์กระจายพันธุ ์สัตว์น้ํา
ที่มีคุณภาพ 

• ระบบมาตรฐานการ
จัดการฟาร์ม

• แปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร
ทะเลที่หลากหลายและได้
มาตรฐาน

• ส่งเสริมการตลาด
อาหารทะเลและ
ผลิตภัณฑ์อาหารทะเล

• ส่งเสริมการจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ในตลาด
เฉพาะ (Niche 
Market)

ตัวอย่างห่วงโซ่คุณค่า  แนวทางการดําเนินภายใต้ทศิทางการพัฒนาภาคใต้ชายแดน
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน พื้นท่ีเป้าหมาย
ประเด็นการพฒันาตามห่วงโซ่คุณค่า

ต้น กลาง ปลาย

2. พัฒนาเมืองสุไหงโก-ลก และเมืองเบตง ให้เป็นเมืองการค้าและเมืองท่องเท่ียวชายแดน
2.1 แผนงานพัฒนา       

สิ่งอํานวยความสะดวก
บริเวณด่านชายแดน 
และพื้นท่ีเศรษฐกิจ
บริเวณชายแดน

ยะลา  นราธิวาส • พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
บริเวณด่านชายแดน

• เร่งรัดก่อสร้างด่าน
ชายแดน

• จัดหาท่ีดินเพ่ือรองรบัการ
พัฒนาด่านในอนาคต

• จัดระเบียบการใช้พ้ืนที่
บริเวณด่านชายแดน 
ชุมชนและพ้ืนที่ หลังด่าน
ให้เหมาะสม

• ส่งเสริมการใช้
ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์

• การดูแลและการ
บริหารจัดการแบบมี
ส่วนร่วม

2.2 แผนงานด้านการพฒันา
และส่งเสรมิธุรกิจ
ต่อเนื่องการท่องเท่ียว
ในเมืองท่องเท่ียว
ชายแดน

ยะลา นราธิวาส • ส่งเสริมการพัฒนาเมือง
ชายแดนเบตงและสุไหง  
โก-ลก

• ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน
และส่ิงอํานวยความ
สะดวกในแหล่งท่องเท่ียว
เมืองเบตงและสุไหงโก-ลก 
อาทิ ไฟฟ้า อินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง

• สนับสนุนเครื่องมือและ
อุปกรณ์สนับสนุนความ
ปลอดภัย
การท่องเท่ียว

• พัฒนาบุคลากรด้านการ
ท่องเท่ียวและ
ผู้ประกอบการธุรกิจ
บริการท่องเท่ียว

• พัฒนามาตรฐาน
การให้บริการธุรกิจ
ท่องเท่ียวให้ได้
มาตรฐานสากล

ตัวอย่างห่วงโซ่คุณค่า  แนวทางการดําเนินภายใต้ทศิทางการพัฒนาภาคใต้ชายแดน



ยุทธศาสตร์/แผนงาน พื้นท่ีเป้าหมาย
ประเด็นการพฒันาตามห่วงโซ่คุณค่า

ต้น กลาง ปลาย

3. เสริมสรา้งความเข้มแข็งให้กับชุมชน
3.1  แผนงานด้านการ

พัฒนาและสนบัสนนุ
ทักษะฝีมือแรงงาน

ยะลา ปัตตานี 
นราธิวาส

• พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน
ตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานในพืน้ที่

• สนับสนุนให้
ผู้ประกอบการ
จ้างงานผู้ที่ได้รับการ
พัฒนาทักษะแรงงาน

• สนับสนุนแรงงานที่มี
ทักษะเป็น
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่

3.2  แผนงานด้านการ
ส่งเสริมเศรษฐกิจ
ชุมชนให้มีความ
เข้มแข็ง

ยะลา ปัตตานี 
นราธิวาส

• ส่งเสริมการผลิตสินค้า
ชุมชนเพ่ือสร้างงานสร้าง
รายได้ให้กับประชาชน

• พัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน
โดยใช้ภูมิปัญญาและอัต
ลักษณ์ของพ้ืนที่เพ่ือเพ่ิม
มูลค่าสินค้า

• สนับสนุนการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

• ส่งเสริมช่องทางการ
จําหน่าย ผลิตภัณฑ์
ชุมชนผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

3.3 แผนงานด้านการสรา้ง
ความเข้มแข็งของสังคม
พหุวัฒนธรรม

ยะลา ปัตตานี 
นราธิวาส

• สร้างความเข้าใจและการ
ยอมรับการอยู่ร่วมกันของ
สังคมพหุวัฒนธรรม

• ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการดูแลความ
ปลอดภัยของชุมชน

• สนับสนุนกิจกรรมการ
แลกเปล่ียนวัฒนธรรม 
เพ่ือให้เกิดการยอมรับซ่ึง
กันและกัน

• สร้างเครือข่ายความ
เข้มแข็งระหวา่งชุมชน
เพ่ือการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุข

ตัวอย่างห่วงโซ่คุณค่า  แนวทางการดําเนินภายใต้ทศิทางการพัฒนาภาคใต้ชายแดน
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