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ราง แผนพัฒนาภาคกลางและพื้นทีก่ รุงเทพมหานคร
ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕)
๑. สภาพทั่วไป
๑.๑ ที่ ตั้ ง ภาคกลางประกอบด ว ย ๑๗ จั ง หวั ด ได แ ก
สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุ มธานี พระนครศรี อยุธยา สระบุรี ลพบุ รี
อ างทอง สิ งห บุ รี ชั ยนาท นครปฐม ราชบุ รี กาญจนบุ รี สุ พรรณบุ รี
สมุ ทรสาคร สมุ ทรสงคราม เพชรบุ รี และประจวบคี รี ขั นธ และพื้ นที่
กรุงเทพมหานคร มีอาณาเขตติดตอกับเมียนมาดานตะวันตก ดานเหนือ
ติดกับ จังหวัดอุทัยธานี นครสวรรค เพชรบูรณ ดานใตติดกับจั งหวัด
ชุ ม พร ส ว นทิ ศ ตะวั น ออกติ ด กั บ จั ง หวั ด นครราชสี ม า นครนายก
ฉะเชิงเทรา และอาวไทย

๑.๒ พื้นที่และลักษณะภูมิประเทศ มีพื้นที่รวม ๔๑.๑๕ ลานไร
หรือรอยละ ๑๒.๘ ของประเทศ เมื่อรวมพื้นที่กรุงเทพมหานครมีพื้นที่
๔๒.๑๒ ลานไร หรือรอยละ ๑๓.๑ ของประเทศ ภูมิประเทศแบงออกเปน ๓ ลักษณะ คือ ดานตะวันตกเปนพื้นที่สูง
บริเวณเทือกเขาถนนธงชัยและตะนาวศรีเปนแนวยาวไปทางใตตามแนวพรมแดน ตอนกลางเปนที่ราบลุมแมน้ํา
ที่เกิดจากการทับถมของดินตะกอนที่แมน้ําเจาพระยาและแมน้ําสาขาตางๆ พัดพามา สภาพดินมีความอุดม
สมบูรณสูง และตอนลางเปนพื้นที่ราบและที่ราบชายฝงทะเล

๑.๓ ภูมิอากาศ ภาคกลางมีภูมิอากาศแบบทุงหญาเมืองรอน มีฝนตกปานกลาง มีลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใตพัดพาความชุมชื้นมาจากทะเลอันดามันมาสูภาคกลาง แตเนื่องจากเทือกเขาถนนธงชัยและตะนาวศรี
ซึ่งทอดตัวในแนวเหนือ-ใตทางดานตะวันตกของภาคจึงเปนแนวบังลมมรสุม ทําให พื้นที่หลังเขามีฝนตกนอย
ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย ประมาณ ๑,๕๐๐ มิลลิเมตรตอป

๑.๔ การใชประโยชนที่ดิน ในป ๒๕๕๙ จากพื้นที่รวม ๔๑.๑๕ ลานไร จําแนกเปนพื้นที่ปาไม ๑๓.๙๑
ลานไร หรือรอยละ ๓๓.๘ พื้นที่ทําการเกษตร ๑๘.๐๒ ลานไร หรือรอยละ ๔๓.๘ และพื้นที่ใชประโยชนอื่นๆ
๙.๖๓ ลานไร หรือรอยละ ๒๓.๔ ของพื้นที่ภาค

๑.๕ ทรัพยากรธรรมชาติ
1.5.1 ดิ น ดิ น ที่ พบส ว นใหญใ นบริ เ วณที่ ราบภาคกลาง
มีลั กษณะเป น ดิน ลุ มน้ํา หรือดินตะกอนที่แมน้ํ าเจาพระยา ปาสั ก และ
แมกลอง พาตะกอนโคลนตมและทรายจากบริเวณที่สูงโดยรอบมาทับถม
อยูในบริเวณแองลุมน้ําเปนเวลานาน และยังพัดพาตะกอนใหมมาทับถม
อยูตลอดเวลา จากบริเวณที่เคยอยูใตระดับน้ําทะเลจนกลายเปนที่ราบ
ดินดอนสามเหลี่ ยมปากน้ําและบริ เวณที่ราบน้ําทวมถึงมายั งเขตทุงราบ
เจาพระยา สภาพดินในภาคกลางมีคุณสมบัติที่แตกตางกันดังนี้ ดินเหนียว
ดํากรุงเทพ เปน ดิน ที่มีเ นื้อ ละเอีย ดเหมาะที่จ ะใชเ พาะปลูก ขา วหรือ

๒

ยกรอ งปลูก มะพรา วได ดิน เหนียวองครั กษ เป น ดินเปรี้ย วที่ควรใชเป น เขตที่อยู อาศัย หรื อพื้น ที่เพื่อทํ า
การอุตสาหกรรม เปนลักษณะของดินที่ไมสมบูรณ ไดแก ดินในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนตน ดินรวน
กําแพงแสน เปนดินบริเวณขอบของที่ราบภาคกลางใชปลูกพืชไรดี และ ดินเหนียวทาจีน พบในเขตที่ติดตอ
กับทะเล หากยกรองใหสูงขึ้นสามารถปลูกมะพราว ผัก หรือไมผลอื่นๆ หรือใชพื้นที่เลี้ยงกุง เลี้ยงปลาหรือทํานาเกลือ
1.5.2 แหล งน้ํ า ภาคกลางมี ลุ มน้ํ าที่ สํ าคั ญ ๗ ลุ มน้ํ า คื อ ลุ มน้ํ าเจ าพระยา ลุ มน้ํ าสะแกกรั ง
ลุมน้ําปาสัก ลุมน้ําทาจีน ลุมน้ําแมกลอง ลุมน้ําเพชรบุรี และลุมน้ําชายฝงทะเลตะวันตก โดยแมน้ําที่สําคัญ
ในภาคกลาง ไดแก (๑) แมน้ําเจาพระยา แยกสาขาออกเปนแมน้ํา ๓ สาย คือ แมน้ําทาจีน แมน้ํานอย และ
แมน้ําลพบุรี (๒) แมน้ําปาสัก (๓) แมน้ําแมกลอง และ (๔) แมน้ําเพชรบุรี
1.5.3 ปา ไม ป ๒๕๖๐ มีพื้น ที่ป าไม ๑๓.๙๒ ล านไร คิดเป น รอยละ ๓๓.๘ ของพื้น ที่ห รื อ
รอยละ ๑๓.๖ ของพื้นที่ปาทั้งประเทศ ลักษณะของปาไมในภาคกลางสวนใหญเปนปาเบญจพรรณ ลักษณะทั่วไป
เปนปาโปรง พื้นที่ปาไมไมรกทึบ โดยมีไมที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจหลายชนิด ไดแก ไมสัก ไมมะคา และยังมีปาไม
ประเภทอื่ น ๆ ด ว ย เช น ป า ดงดิ บ ชื้ น ขึ้ น อยู ใ นที่ ร าบหรื อ บนภู เ ขาที่ ร ะดั บ ความสู ง ไม เ กิ น ๖๐๐ เมตร
จากระดับน้ําทะเล ปาชายเลน มักพบขึ้นอยูบริเวณชายฝงทะเล ปากแมน้ําลําคลอง และบริเวณรอบเกาะ
ที่มีสภาพเปนดินเลน และปาชายหาด ปาที่ขึ้นคลุมดินหรือเนินทรายชายฝงทะเลที่ยกตัวจนน้ําทวมไมถึง

๒. โครงขายคมนาคมขนสงและการบริการสาธารณูปโภค
2.1 การคมนาคมขนสงทางบก
๒.๑.๑ โครงขายถนน มีเสนทางถนนสายหลักขนาดไมต่ํากวา ๔ ชองจราจรเชื่อมโยงทุกจังหวัด
และโครงขายหลักของประเทศที่เชื่อมสูภาคตางๆ แตพื้นที่เมืองยังมีปญหาการจราจรแออัด
๑) ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) จากกรุงเทพมหานครผานภาคกลาง
(ปทุมธานี พระนครศรีอยุธ ยา สระบุรี ลพบุรี ชัยนาท) ไปยังภาคเหนือ ถนนเส นนี้บ างชว งอยูในโครงขาย
ทางหลวงเอเชีย คือ AH๑ (หินกอง-บางปะอิน; ชัยนาท-ตาก) AH๒ (ชัยนาท-แมสาย) AH๑๒ (สระบุรี-หินกอง)
๒) ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ) หรือ ทางหลวงสายสระบุรี–สะพาน
มิตรภาพที่หนองคาย เชื่อมโยงกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) โดยสายทางเริ่มตนที่จังหวัด
สระบุรี มุงเขาสูภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยสิ้นสุดที่จังหวัดหนองคาย และเปนสวนหนึ่งของทางหลวง
เอเซีย AH๑๒
๓) ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) จากกรุงเทพมหานครผานจังหวัด
สมุ ท รปราการไปยั ง ภาคตะวั น ออก สิ้ น สุ ดที่ ด า นพรมแดนบ า นหาดเล็ ก อํ า เภอคลองใหญ จั ง หวัด ตราด
(เขตแดนไทย-กัมพูชา) เปนสวนหนึ่งของทางหลวงเอเซีย AH๑๒๓
๔) ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) จากกรุงเทพมหานครผานภาคกลาง
ไปยังภาคใตถึงจุดผานแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย-มาเลเซีย) เปนสวนหนึ่งของทางหลวงเอเซีย AH๒ และ
AH๑๒๓
๕) ถนนกาญจนาภิเษก หรือ ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร เปนทางเลี่ยงเมือง
ที่เชื่อมทางสายหลั กไปสู ทุกภาคของประเทศ เพื่อแกป ญหาการจราจรติดขัดในเขตกรุงเทพมหานครและ

ราง แผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร

๓

ปริมณฑล เปนถนนสายสําคัญที่มีเสนทางเชื่อมตอกันเปนวงแหวนลอมรอบตัวเมืองกรุงเทพมหานคร จังหวัด
นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ รวมถึงผานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาดวย
๖) เสนทางแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ -ใต (North-South Economic Corridor
: NSEC) เชื่อมโยงระหวางไทย เมียนมา ลาว และจีน โดยมีจุดเริ่มตนที่จีนเขาเขตประเทศไทยทางจังหวัด
เชียงราย มีปลายทางทีก่ รุงเทพมหานคร และมีเสนทางเชื่อมตอไปยังภาคใต
๗) เสนทางแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต (Southern Economic Corridor : SEC)
เชื่อมโยงระหวางเมียนมา ไทย กัมพูชา และเวียดนาม ประกอบดวย เสนทางทวาย-ทิกิ-กรุงเทพมหานครอรัญประเทศ-ปอยเปต-พนมเปญ-โฮจิมินห-วังเตา ซึ่งเปนเสนทางที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง โดยพาดผาน
เมืองสําคัญ หลายเมืองและมีการขนสงขามแดนตามแนวเสนทางในปริมาณมาก และเสนทางทวาย-ทิกิบานพุน้ํารอน-กรุงเทพมหานคร-เสียมราฐ-สตรึงเตร็ง-ควิวยอน ซึ่งเปนเสนทางเศรษฐกิจและทองเที่ยวสําคัญ
ระหวางไทย และกัมพูชา รวมถึงเชื่อมตอระหวางไทยไปภาคกลางของเวียดนามผานกัมพูชา
๒.๑.๒ รถไฟ มีศูนยกลางอยูที่สถานีกรุงเทพมหานคร หรือสถานี "หัวลําโพง" โดยเปนระบบ
ทางสาม ไดแก ชวงสถานีรังสิต - ชุมทางบา นภาชี และหัวหมาก - ชุมทางฉะเชิงเทรา และทางคู ไดแ ก
ชวงสถานี ชุมทางบางซื่อ - รังสิต ชุมทางบานภาชี - ลพบุรี ชุมทางบานภาชี - ชุมทางแกงคอย และตลิ่งชัน นครปฐม ทางรถไฟมี ๕ สาย คือ สายเหนือ สายตะวันออกเฉียงเหนือ สายตะวันออก สายใต และสายแมกลอง
๒.๑.๓ รถไฟฟา มีระบบรถไฟฟาขนสงมวลชนเชื่อมกรุงเทพมหานคร ออกสูพื้นที่ปริมณฑล
ทุกทิศทาง โดยปจจุบันมีระบบรถไฟฟาขนสงมวลชนเปดใหบ ริการแลว จํา นวน ๖ เสนทาง ประกอบดว ย
๑) รถไฟฟาสายสีเขียวออน ชวงหมอชิต-สําโรง ๒) รถไฟฟาสายสีเขียวเขม ชวงสนามกีฬาแหงชาติ - บางหวา
๓) รถไฟฟาสายสีน้ําเงิน ชวงเตาปูน - บางซื่อ - หัวลําโพง ๔) รถไฟฟาสายสีมวง ชวงบางใหญ - เตาปูน
๕) รถไฟฟาแอรพอรตเรลลิงก ชวงสุวรรณภูมิ - พญาไท และ ๖) รถโดยสารดวนพิเศษ BRT ชวงสาทร ราชพฤกษ และที่ อ ยู ร ะหว า งดํ า เนิ น การ ได แ ก รถไฟฟ า สายสี แ ดงเข ม ช ว งบางซื่ อ -รั ง สิ ต สายสี เ ขี ย ว
ชวงหมอชิต-สะพานใหม-คูคต และสายสีชมพู ชวงแคราย-มีนบุรี เปนตน
2.2 การคมนาคมขนสงทางน้ํา
๒.๒.๑ การขนสงทางลําน้ําภายในภาค ไดแก เสนทางแมน้ําเจาพระยา ปาสัก แมกลอง และ
ทาจีน ซึ่งยังใชไดไมเต็มศักยภาพ เนื่องจากปญหาลําน้ําตื้นเขินในบางชวง
๒.๒.๒ การขนสงทางชายฝง คือ ทาเรือกรุงเทพมหานคร เปน Feeder Port ของทาเรือ
แหลมฉบัง รวมถึงมีทาเรือ Ferry หัวหิน - พัทยา
2.3 การคมนาคมขนส ง ทางอากาศ มี ท า อากาศยานนานาชาติ สุ ว รรณภู มิ และท า อากาศยาน
ดอนเมือง และอยูระหวางการพัฒนาระบบรถไฟฟาเชื่อมโยง ๓ ทาอากาศยาน ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อูตะเภา
ใหเปนศูนยกลางการบินของภูมิภาคอาเซียน
2.4 ดานชายแดน มีดานถาวร ๑ ดาน คือ ดานถาวรบานพุน้ํารอน จุดผอนปรน ๒ จุด คือ จุดผอนปรน
พิเศษดานสิงขร และจุดผอนปรนดานพระเจดียสามองค ที่เปนจุดเชื่อมโยงการคาชายแดนกับเมียนมา
2.5 แผนงานพัฒนาโครงสรางพื้นฐานขนาดใหญที่อยูระหวางดําเนินการในภาค ไดแก รถไฟความเร็วสูง
ชวงกรุงเทพมหานคร-โคราช รถไฟทางคูชวงนครปฐม-หัวหิน หัวหิน-ประจวบคีรีขันธ ฉะเชิงเทรา-คลองสิบ
เกา -แกง คอย ลพบุรี-ปากน้ํา โพ ฯลฯ ทางหลวงพิเศษระหวา งเมือ ง (มอเตอรเ วย) ๒ เสน ทาง ไดแ ก
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๔

๑) เส น ทางบางใหญ -กาญจนบุ รี ๒) เส น ทางบางปะอิ น -นครราชสี ม า การพั ฒ นารถไฟฟ า ในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ไดแก รถไฟฟาสายสีเขียว ชวงหมอชิต-สะพานใหม-คูคต สายสีชมพู ชวงแครายมีนบุรี รถไฟฟาสายสีแดงเขม ชวงบางซื่อ -รังสิต สายสีเหลือง ชวงลาดพราว-สําโรง และสายสีสม ชวงศูนย
วัฒนธรรม-มีนบุรี
2.6 บริการสาธารณูปโภค
๒.๖.๑ ไฟฟา การใหบริการไฟฟาครอบคลุมรอยละ ๘๘.๒ ของจํานวนครัวเรือนในภาคกลาง
โดยมีทั้งการไฟฟานครหลวงและการไฟฟาสวนภูมิภาคใหบริการ
๒.๖.๒ ประปา การใหบริการน้ําประปายังไมครอบคลุมและทั่วถึง และมีปญหาการขาดแคลน
แหลงน้ําดิบทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ในป ๒๕๕๙ การประปาภูมิภาค (กปภ.) ซึ่งใหบริการน้ําประปารวม
๑๕ จังหวัด (ยกเวนพื้นที่ของ กปน.) สามารถใหบริการแกผูใชน้ํา จํานวน ๙๙๘,๓๐๓ ราย สัดสวนการใหบริการ
ในแตล ะจังหวัด อยูระหวางร อยละ ๙ – ๕๔ และ การประปานครหลวง (กปน.) ซึ่งให บ ริ ก ารน้ํ า ประปา
ครอบคลุ ม พื้ น ที่ กรุ ง เทพมหานคร นนทบุ รี และสมุ ท รปราการ สามารถให บ ริ ก ารแก ผู ใ ช น้ํ า จํ า นวน
๒,๓๒๐,๐๐๐ ราย หรือรอยละ ๙๙.๘ ของจํานวนครัวเรือนในพื้นที่บริการ (๒,๓๒๔,๖๔๙ ราย) ทั้งนี้ ในเขต
กรุงเทพมหานคร สามารถใหบริการครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด

๓. สภาพเศรษฐกิจและรายได
๓.๑ ภาพรวมเศรษฐกิจ
๓.๑.๑ ภาคกลางเป นแหล งเศรษฐกิ จที่ สํ าคั ญของประเทศรองลงมาจากกรุ งเทพมหานคร
โดยภาคกลาง (๑๗ จังหวัด) มีมูลคาผลิตภัณฑภาค ณ ราคาประจําป ๒๕๕๙ เทากับ ๓,๓๓๑,๗๔๘ ลานบาท
คิดเปนสัดสวนรอยละ ๒๒.๙ ของผลิตภัณฑมวลรวมประเทศ เมื่อเทียบขนาดเศรษฐกิจ ป ๒๕๕๕ กับป ๒๕๕๙
พบวา ภาคกลาง (๑๗ จังหวัด) มีสัดสวนการผลิตลดลง สําหรับ กรุงเทพมหานคร เพิ่มขึ้นจากรอยละ ๒๙.๔
เปนรอยละ ๓๒.๕ ภาคกลางเปนภาคที่มีการพัฒนาและใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจสูง ซึ่งเปนผล
มาจากการเป นพื้ นที่ รองรั บการขยายตัว ของกิ จ กรรมทางเศรษฐกิจ จากกรุง เทพมหานคร อีก ทั้ง ยั ง ได รั บ
การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานคอนขางเพียบพรอม ทําใหมีความสะดวกในการคมนาคมขนสงทั้งทางบก
ทางน้ํา และทางอากาศ รวมทั้ง มีแหลงน้ําและระบบชลประทานคอนขางสมบูรณเมื่อเทียบกับภาคอื่นๆ และมี
พื้นที่ชายแดนติดกับเมียนมา จึงมีศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาทั้งทางดานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การคาฯ
การท องเที่ ยวและบริ การ ทํ าให มี สั ดส วนการผลิ ต สู ง รองจากกรุ ง เทพมหานคร และเมื่ อภาคกลางรวมกั บ
กรุงเทพมหานคร มีสัดสวนสูงถึงรอยละ ๕๕.๕ ในขณะที่ภาคอื่นมีสัดสวนการผลิตตอประเทศคอนขางต่ํา
๓.๑.๒ โครงสร างเศรษฐกิจของภาคกลางพึ่งพิงภาคอุตสาหกรรมมากที่สุดแตมีแนวโนม
ลดลง ในป ๒๕๕๙ ภาคอุ ตสาหกรรมมี สั ดส วนการผลิ ตร อยละ ๔๕.๗ (สาขาอุ ตสาหกรรม ร อยละ ๔๔.๖
สาขาเหมืองแรฯ รอยละ ๑.๑) ลดลงจากรอยละ ๔๘.๔ ในป ๒๕๕๕ รองลงมาคือ ภาคบริการ มีสัดสวนการผลิต
รอยละ ๔๘.๔ เพิ่มขึ้นจากรอยละ ๔๔.๒ ในป ๒๕๕๕ และที่เหลือเปนภาคเกษตรรอยละ ๕.๙ ลดลงจากรอยละ
๗.๕ ในป ๒๕๕๕ สําหรับสาขาการผลิตที่มีสัดสวนการผลิตสูงที่สุดของภาคในป ๒๕๕๙ คือ สาขาอุตสาหกรรม
โดยสัดสวนมูลคาผลิตภัณฑสาขาอุตสาหกรรมคิดเปนรอยละ ๔๔.๖ ของมูลคาผลิตภัณฑภาค และสัดสวน
มูลคาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมภาคกลางตอมูลคาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมรวมทั้งประเทศอยูที่รอยละ ๓๗.๕
นอกจากสาขาอุตสาหกรรมแลวสาขาการผลิตหลักของภาคที่สําคัญรองลงมา คือ สาขาการคาฯ มีสัดสวนการผลิต
รอยละ ๑๒.๘ สาขาขนสงฯ รอยละ ๗.๑ และสาขาเกษตรกรรมฯ รอยละ ๕.๙
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๕

ตารางที่ ๑ การเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจของภาคกลาง
รายการ
มูลคาผลิตภัณฑภาค
x มูลคา (ลานบาท)
x สัดสวนตอประเทศ (รอยละ)
x อัตราขยายตัวที่แทจริง (รอยละ)
มูลคาผลิตภัณฑภาคตอหัว
x มูลคา (บาท/คน/ป)
x อัตราการขยายตัว (รอยละ)
โครงสรางการผลิต (รอยละ)
x ภาคเกษตร
- เกษตรกรรม ปาไม และประมง
x ภาคอุตสาหกรรม
- เหมืองแรฯ
- อุตสาหกรรม
x ภาคบริการ
- การคาสงคาปลีก
- ขนสง
- อื่นๆ

๒๕๕๕

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒,๙๓๔,๑๐๒ ๓,๐๒๑,๙๗๘ ๓,๐๙๖,๙๔๓ ๓,๒๔๓,๐๗๓ ๓,๓๓๑,๗๔๘
๒๓.๗
๒๓.๔
๒๓.๔
๒๓.๖
๒๒.๙
๗.๔
๑.๗
๐.๑
๓.๑
๑.๒
๒๒๑,๑๐๕
๘.๕

๒๒๕,๔๓๗
๒.๐

๒๒๘,๗๗๔
๑.๕

๒๓๗,๒๙๖
๓.๗

๒๔๑,๕๓๖
๑.๘

๗.๕
๗.๕
๔๘.๔
๐.๘
๔๗.๖
๔๔.๒
๑๑.๔
๗.๐
๒๕.๘

๗.๕
๗.๕
๔๘.๑
๐.๘
๔๗.๔
๔๔.๔
๑๑.๔
๖.๗
๒๖.๓

๗.๐
๗.๐
๔๗.๗
๐.๗
๔๖.๙
๔๕.๓
๑๒.๐
๖.๕
๒๖.๙

๖.๒
๖.๒
๔๗.๔
๐.๙
๔๖.๕
๔๖.๓
๑๒.๒
๖.๘
๒๗.๓

๕.๙
๕.๙
๔๕.๗
๑.๑
๔๔.๖
๔๘.๔
๑๒.๘
๗.๑
๒๘.๔

ที่มา : ประมวลจากขอมูลของสํานักบัญชีประชาชาติ สศช.
๓.๑.๓ อัต ราการขยายตั วเฉลี่ยทางเศรษฐกิจของภาคกลางต่ํ ากวาระดั บประเทศ เศรษฐกิจ
ภาคกลางมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยในชวง ๕ ป (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) รอยละ ๒.๗ ต่ํากวาระดับประเทศที่มีอัตรา
การขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๓.๔ และถาเทียบรายปจะพบวา อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของภาคกลาง
สวนใหญจะต่ํากวาประเทศ ทั้งที่ภาคกลางเปนภาคที่มีบทบาททางเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศ ซึ่งสาเหตุหลัก
มาจากเศรษฐกิจของภาคพึ่งพิงการสงออกและสภาพพื้นที่ที่มีความเสี่ยงตอการเกิดน้ําทวม ดังนั้นจําเปนตองเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิตและบริ การเพื่อยกระดับการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศ
ใหหลุดพนจากการเปนประเทศรายไดปานกลาง รวมทั้งหาแนวทางปองกันและแกไขปญหาน้ําทวม โดยเฉพาะ
ในพื้นที่เศรษฐกิจสําคัญของภาค
อัตราการขยายตัวมูลคาผลิตภัณฑภาค

10.0

กลาง

7.43

เหนือ

รอยละ

5.0
-5.0
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2556

อีสาน

3.13
0.08
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1.20
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t2559
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ประเทศ
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๖

๓.๑.๔ ภาคกลางมีมูล คา ผลิต ภัณ ฑภ าคเฉลี่ย ตอ หัว (GRP Per capita) สูง กวา
ระดับประเทศ ป ๒๕๕๙ ภาคกลางมีมูลคาผลิตภัณฑภาคเฉลี่ยตอหัวเทากับ ๒๔๑,๕๓๖ บาท เพิ่มขึ้นจาก
๒๒๑,๑๐๕ บาท ในป ๒๕๕๕ และสูงกวาระดับประเทศที่มีมูลคาผลิตภัณฑเฉลี่ยตอหัวเทากับ ๒๑๕,๔๕๕ บาท
แตมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยในชวง ๕ ป (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) รอยละ ๓.๕ ต่ํากวาระดับประเทศที่มีอัตราการ
ขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๔.๘ ในชวงเดียวกัน จังหวัดที่มีมูล คา ผลิตภัณฑจังหวัดเฉลี่ยตอหัว (GPP Per capita)
สูงที่สุดคือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๔๖๐,๒๒๓ บาท รองลงมาคือ สมุทรสาคร ๓๘๒,๖๗๙ บาท และ
สมุทรปราการ ๓๓๗,๐๒๖ บาท ส วนจังหวัดที่มี มูล คา ผลิต ภัณ ฑจัง หวัด เฉลี ่ย ตอ หัว ต่ํา ที่ส ุด คือ ชัย นาท
๙๐,๕๓๒ บาท ต่ํา กวา จัง หวัด พระนครศรีอ ยุธ ยา ๕ เทา สํา หรับ กรุง เทพมหานคร มีมูล คา ผลิต ภัณ ฑ
จังหวัดเฉลี่ยตอหัว ๕๔๓,๗๐๘ บาท
๓.๑.๕ พื้ น ที่ เ ศรษฐกิ จ หลั ก ของภาคกลางยั ง คงกระจุ ก ตั ว อยู ใ นจั ง หวั ด ที่ เ ป น แหล ง
อุ ต สาหกรรมสํ า คั ญ ของภาค โดยจั ง หวั ด ที่ มี สั ด ส ว นการผลิ ตสู งที่ สุ ดคื อ สมุ ท รปราการ ร อยละ ๒๐.๘
พระนครศรี อยุ ธยา ร อยละ ๑๒.๐ รองลงมาคื อ สมุ ทรสาคร ร อยละ ๑๑.๐ และปทุ มธานี ร อยละ ๑๐.๔
สวนจังหวัดที่มีสัดสวนมูลคาผลิตภัณฑจังหวัดตอภาคต่ําที่สุดคือ จังหวัดสมุทรสงคราม รอยละ ๐.๖ ชี้ใหเห็นวา
การกระจายการพัฒนาในภาคกลางยังไมทั่วถึงทุกพื้นที่ โดยจังหวัดในภาคที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจดี
คือจั งหวัดในแถบปริ มณฑลที่รองรั บการกระจายตัว ของกิจ กรรมทางเศรษฐกิ จมาจากกรุ ง เทพมหานคร
โดยตรงและจังหวัดที่เปนแหลงอุตสาหกรรมสําคัญของภาค ดังนั้นจําเป นตองรักษาพื้นที่ฐานการผลิตเดิมของ
ภาคควบคูกับการกระจายการพัฒนาไปยังพื้นที่จังหวัดอื่นๆ
๓.๒ เศรษฐกิจรายสาขา
๓.๒.๑ ภาคเกษตร
๑) ภาคกลางมีศักยภาพในการพัฒนาดานการเกษตรตั้งแตตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา
โดยมีดิน และน้ํ าอุ ดมสมบู ร ณ และมีร ะบบชลประทานที่ดี มีลั กษณะภู มิประเทศที่เ อื้ออํ านวย ทํ าให เป น
แหลงผลิตสินคาเกษตรหลากหลายประเภท ทั้งพืชผัก ผลไม ปศุสัตว และประมง รวมทั้งเปนแหลงอุตสาหกรรม
แปรรูปการเกษตรที่เชื่อมโยงแหลงผลิตสินคาเกษตรทั้งในภาคกลาง และภาคอื่ นๆ มีสถาบันวิทยาศาสตรขาว
แหงชาติ ตั้งอยูที่จังหวัดสุพรรณบุรี มีศูนยวิจัยขาวตั้งอยูในพื้นที่หลายจังหวัด ไดแก จังหวัดชัยนาท สุพรรณบุรี
ลพบุรี ราชบุรี ปทุมธานี และพระนครศรีอยุธยา นอกจากนี้ยังมีตลาดคาสงคาปลีกสินคาเกษตรที่สําคัญในพื้นที่
เชน ตลาดไท จังหวัดปทุมธานี ตลาดศรีเมือง จังหวัดราชบุรี ตลาดปลาสุวพันธ จังหวัดอางทอง และตลาดมหาชัย
จังหวัดสมุทรสาคร เปนตน
๒) ภาคกลางมี มู ล ค า ผลิ ต ภั ณ ฑ ภ าคเกษตร ณ ราคาประจํ า ป พ.ศ. ๒๕๕๙
ประมาณ ๑๙๘,๐๐๔ ลานบาท ลดลงจาก ๒๑๙,๕๕๐ ลานบาท ในป ๒๕๕๕ โดยเปน มูล คา ผลิตภัณฑ
เกษตรกรรม การปา ไม ณ ราคาประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙ ประมาณ ๑๖๘,๐๗๙ ลานบาท และการประมง
๒๙,๙๒๕ ลานบาท ภาคเกษตรฯ มีสัดสวนมูลคา ผลิตภัณฑคิดเปนรอยละ ๑๖.๐ ของมูลคาผลิตภัณฑภาค
เกษตรฯ ของประเทศ เมื่อพิจารณาอัตราการเติบโตเฉลี่ย ในชวง ๕ ป (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) ของภาคเกษตรฯ
พบวา หดตัวเฉลี่ยรอยละ ๑.๘ ในขณะที่ระดับประเทศที่หดตัวเฉลี่ยรอยละ ๑.๑ เนื่องจากรูปแบบการผลิตเปน
เกษตรเชิงพาณิชยที่ใชสารเคมีจํานวนมาก มีปญหาดินเสื่อมโทรม และหลายพื้นที่มักประสบปญหาอุทกภัยและ
ภัยแลง มูลคาผลิตภัณฑเกษตรกรรม การปาไมมีสัดสวนการผลิตรอยละ ๕.๐ ตอมูลคาผลิตภัณฑภาคกลาง
และรอยละ ๑๕.๐ ของมูลคาผลิตภัณฑ เ กษตรกรรม การปา ไม ของประเทศ สําหรับการประมง แมวาจะมี
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สัดสวนการผลิตเพียงรอยละ ๐.๙ ตอมูลคาผลิตภัณฑภาคกลาง แตมีสัดสวนสูงถึงรอยละ ๒๖.๒ ของมูลคา
ผลิตภัณฑการประมงของประเทศ
๓) ภาคกลางเปนแหลงการทําเกษตรฯ ที่สําคัญของประเทศและมีแนวโนมการพัฒนา
คุณภาพการผลิตมากขึ้น แหลงการทําเกษตรฯ (เกษตรและประมง) ที่สําคัญของภาคกลาง คือ จังหวัดราชบุรี
มีสัดสวนการผลิตรอยละ ๑๓.๘ รองลงมาคือ จังหวัดสุพรรณบุรี รอยละ ๑๑.๘ และสมุทรสาคร รอยละ ๑๐.๔
ภาคกลางเปนพื้นที่ที่มีที่ราบลุมแมน้ําที่อุดมสมบูรณเหมาะสมในการทําการเกษตร แมวาปจจุบันมีแรงผลักดัน
ทางเศรษฐกิจ ทําใหพื้นที่เกษตรกรรมของภาคกลางลดลงไปมาก โดยแปรเปลี่ยนไปเปนพื้นที่อุตสาหกรรม และ
ที่อยูอาศัยมากขึ้น แตภาคกลางก็ยังถือไดวาเปนแหลงผลิตสินคาเกษตรที่สําคัญของประเทศแหงหนึ่ง ทั้งทางดาน
การเพาะปลูก การทําปศุสัตว และประมง สินคาเกษตรที่สําคัญของภาคกลางมีดังนี้
(๑) ขาวและพืชไร ผลผลิตที่สําคัญไดแก ขาว จังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกขาวทั้งนาป
และนาปรัง มาก คื อ จั งหวัด สุ พรรณบุรี พระนครศรี อยุ ธ ยา และชัย นาท มัน สํา ปะหลัง จั ง หวั ดที่มี พื้น ที่
ปลูกมันสําปะหลังมาก คือ จังหวัดกาญจนบุรี และลพบุรี ออยโรงงาน ปลูกมากในจังหวัดกาญจนบุรี ลพบุรี และ
สุพรรณบุรี สับปะรดโรงงาน ปลูกมากในจังหวัดประจวบคีรีขันธ ขาวโพดเลี้ยงสัตว ปลูกมากในจังหวัดลพบุรี
และสระบุรี
(๒) กล วยไม เป นพื ชส งออกสํ าคั ญที่ ทํ ารายได และสร างชื่ อเสี ยงให กั บประเทศ
โดยแหลงผลิตกลวยไมที่สําคัญของประเทศอยูในพื้นที่ภาคกลาง ซึ่งจังหวัดที่มีเนื้อที่เก็บเกี่ยวและผลผลิตมากที่สุด
ของภาคและของประเทศคือ จังหวัดนครปฐม รองลงมาคือ จังหวัดสมุทรสาคร
(๓) ปศุ สั ต ว ได แ ก โคนม เลี้ ย งมากที่ สุ ด ที่ จั ง หวั ด สระบุ รี รองลงมา ได แ ก
จังหวัดลพบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ และนครปฐม โคเนื้อ เลี้ ยงมากที่สุดที่จั งหวัดกาญจนบุรี
รองลงมา ไดแก จังหวัดสุพรรณบุรี ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ สุกร เลี้ยงมากที่สุดที่จังหวัดราชบุรี
รองลงมา ไดแก จั งหวัด นครปฐม ลพบุรี สุ พรรณบุรี และสระบุรี เปด เนื้อ เลี้ยงมากที่สุดที่จั งหวัดสระบุ รี
รองลงมา ไดแก จังหวัดนครปฐม ลพบุรี กาญจนบุรี และราชบุ รี เปดไข เลี้ยงมากที่สุดที่จั งหวัดสุ พรรณบุ รี
รองลงมา ไดแก จังหวัดอางทอง นครปฐม ลพบุรี และพระนครศรีอยุธยา ไกเนื้อ เลี้ยงมากที่สุดที่จังหวัดลพบุรี
รองลงมา ไดแก จังหวัดกาญจนบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี และนครปฐม และไกไข เลี้ยงมากที่สุดที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา รองลงมา ไดแก จังหวัดสุพรรณบุรี นครปฐม อางทอง และสระบุรี
(๔) ประมง ภาคกลางมี ศั ก ยภาพในการทํ า การประมงทั้ ง น้ํ า จื ด และน้ํ า เค็ ม
โดยจั ง หวั ด ที่ มี มู ล ค า ผลิ ต ภั ณ ฑ ป ระมงน้ํ า เค็ ม สู ง ที่ สุ ด ของภาค คื อ จั ง หวั ด สมุ ท รสาคร รองลงมาคื อ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ และสมุทรปราการ สวนจังหวัดที่มีมูลคาผลิตภัณฑประมงน้ําจืดสูงที่สุดของภาค คือ
จังหวัดนครปฐม
๔) พื้ น ที่ ช ลประทานต อ พื้ น ที่ เ กษตรของภาคกลางสู ง กว า ค า เฉลี่ ย ประเทศ
โดยมีสัดสวนรอยละ ๕๕.๒ ซึ่งสูงกวาคาเฉลี่ยของประเทศที่มีสัดสวนรอยละ ๒๑.๙ พื้นที่ชลประทานของภาคกลาง
ในป ๒๕๕๙ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ ๙.๙๕ ลานไร คิดเปนรอยละ ๓๐.๕ ของพื้นที่ชลประทานทั้งประเทศ
๕) เกษตรปลอดภั ย /เกษตรอิน ทรี ย ใ นพื้ น ที่ ยั งมี ไ มม ากนั ก จากข อมู ล การตรวจ
รับรองเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรียของกรมวิชาการเกษตร ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ พบวา
ภาคกลางมีพื้นที่ไดรับการรับรองเกษตรปลอดภัยรวมทั้งสิ้น ๑๐๑,๘๙๓.๕๘ ไร แบงออกเปนที่ยังไมหมดอายุ
๙๘,๔๘๐.๖๕ ไร และที่หมดอายุ ๓,๔๑๒.๙๓ ไร และเกษตรอินทรีย ๑,๔๖๙.๙๙ ไร แบงออกเปนที่ยังไม
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หมดอายุ ๑,๔๔๗.๗๔ ไร และที่หมดอายุ ๒๒.๒๕ ไร โดยจังหวัดในภาคกลางที่มีพื้นที่ไดรับการรับรองแหลง
ผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยมากที่สุดคือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ รองลงมาคือ จังหวัดปทุมธานี ราชบุรี และ
สุ พรรณบุ รี ส วนจั งหวัดที่มีพื้นที่ไดรั บการรับรองแหล งผลิ ตสิ นคาเกษตรอินทรี ยมากที่สุ ดคือ จั งหวัดลพบุ รี
รองลงมาคือ จังหวัดสุพรรณบุรี สระบุรี ประจวบคีรีขันธ และราชบุรี
๓.๒.๒ ภาคอุตสาหกรรม
๑) ภาคอุ ต สาหกรรมเป น ภาคการผลิ ต หลั ก ของภาคกลาง มี มู ล ค า ผลิ ต ภั ณ ฑ
ภาคอุตสาหกรรม ณ ราคาประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙ เทากับ ๑,๕๒๑,๕๕๖ ล านบาท เพิ่มขึ้นจาก ๑,๔๑๙,๐๒๕
ลานบาทในป ๒๕๕๕ โดยเปนมูลคาผลิตภัณฑสาขาอุตสาหกรรม ๑,๔๘๔,๖๔๓ ลานบาท และสาขาเหมืองแรฯ
๓๖,๙๑๓ ลานบาท สาขาอุตสาหกรรมจึงเปนสาขาการผลิตหลักที่สําคัญของภาคกลาง ป ๒๕๕๙ สัดสวนมูลคา
ผลิ ตภัณฑส าขาอุตสาหกรรมตอมูล คาผลิ ตภัณฑภาคคิดเป นร อยละ ๔๔.๖ และมีสั ดส วนมูลคา ผลิตภัณฑ
สาขาอุตสาหกรรมตอมูลคาผลิตภัณฑสาขาอุตสาหกรรมของประเทศคิดเปนรอยละ ๓๗.๕
๒) สาขาอุตสาหกรรมของภาคกลางมีอัตราขยายตัวเฉลี่ยต่ํากวาระดั บประเทศ
เมื่อพิจารณาการเติบโตของสาขาอุตสาหกรรมของภาคกลางในชวง ๕ ป (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) ที่ผานมา พบวา
สาขาอุตสาหกรรมของภาคกลางขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๑.๓ ในขณะที่ระดับประเทศมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย
รอยละ ๒.๕
๓) อุตสาหกรรมและแหลงผลิตที่สําคัญของภาคกลางยังคงกระจุ กตัวในจั งหวัด
ปริ ม ณฑล พระนครศรี อยุ ธ ยา และสระบุรี จั ง หวั ดที่มี สั ดส ว นมู ล คา ผลิ ต ภัณ ฑอุต สาหกรรมสู ง ที่สุ ด คื อ
จังหวัดสมุทรปราการ รองลงมาคือ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา สมุทรสาคร ปทุมธานี และนครปฐม สํ าหรั บ
อุตสาหกรรมสําคัญๆ ทีม่ ีสัดสวนมูลคาผลิตภัณฑสูงที่สุดของภาคกลางคือ อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑอาหาร
คิดเปนรอยละ ๑๕.๗ ของมูลคาผลิตภัณฑสาขาอุตสาหกรรมของภาค แหลงผลิตที่สําคัญอยูในพื้นที่จังหวัด
สมุทรสาคร สมุทรปราการ และนครปฐม รองลงมาคือ อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องดื่ม รอยละ ๑๐.๘ แหลงผลิต
ที่สํ าคัญอยู ในพื้นที่จั งหวัดปทุมธานี นครปฐม และพระนครศรีอยุธยา อุตสาหกรรมการผลิ ตเคมีภัณฑและ
ผลิตภัณฑเคมี รอยละ ๙.๘ แหลงผลิตที่สําคัญอยูในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรปราการ และนครปฐม
อุตสาหกรรมการผลิต ผลิตภัณ ฑคอมพิวเตอร อิเล็ก ทรอนิก ส และอุปกรณทางทัศ นศาสตร รอยละ ๙.๘
แหลงผลิตที่สําคัญอยูในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และปทุมธานี อุตสาหกรรมการผลิตยานยนต รถพวงและ
รถกึ่ งรถพ ว ง ร อยละ ๘.๘ แหล ง ผลิ ต ที่ สํ า คั ญ อยู ใ นพื้ น ที่ จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยาและสมุ ท รปราการ
อุ ต สาหกรรมการผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ อื่ น ๆ ที่ ทํ า จากแร อ โลหะ ร อ ยละ ๗.๐ แหล ง ผลิ ต ที่ สํ า คั ญ อยู ใ นพื้ น ที่
จังหวัดสระบุรี อุตสาหกรรมการผลิต ผลิตภัณฑยางและพลาสติก รอยละ ๖.๔ แหลงผลิตที่สํา คัญ อยูใ นพื้น ที่
จังหวัดสมุทรสาคร นครปฐม และสมุทรปราการ
๔) อุตสาหกรรมของภาคกลางสวนใหญยังขาดการนํานวัตกรรมมาสรางมูลคาเพิ่ ม
มีการใชแรงงานอยางเขมขน และสงผลกระทบดานลบตอสิ่งแวดลอม ทําใหมีคูแขงทางการคาสูง และยังมี
ปญหาการขาดแคลนแรงงาน คุณภาพแรงงานไมสอดคล องกับความตองการของตลาด เกิดปญหามลพิษ
เนื่องจากขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการควบคุมมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมทําใหเกิดผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอม ซึ่ง ปญหาเหลานี้ควรตองหาแนวทางแกไขโดยเร็ว เพื่อใหภาคกลางมีศักยภาพในการพัฒนา
ดานอุตสาหกรรมตอไปไดอยางยั่งยืน
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๕) ภาคกลางเป น ที่ ตั้ ง นิ ค มอุ ต สาหกรรมที่ สํ า คั ญ ของประเทศ ป จ จุ บั น มี
นิคมอุตสาหกรรมที่สํ าคัญในพื้นที่ ๑๕ แห ง ใน ๘ จั งหวัด คือ สมุทรปราการ ไดแก นิ คมอุตสาหกรรมบางปู
นิคมอุตสาหกรรมบางพลี ปทุมธานี ไดแก นิคมอุตสาหกรรมนวนคร สมุทรสาคร ไดแก นิคมอุตสาหกรรมมหาราช
นคร นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร และนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร พระนครศรีอยุธยา ไดแก นิคมอุตสาหกรรม
บางปะอิ น นิ ค มอุ ต สาหกรรมไฮเทค (บ า นหว า ) และนิ ค มอุ ต สาหกรรมสหรั ต นนคร ราชบุ รี ได แ ก
นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี และนิคมอุตสาหกรรมวี อาร เอ็ม สระบุรี ไดแก นิคมอุตสาหกรรมแกงคอย และ
นิคมอุตสาหกรรมหนองแค เพชรบุรี ไดแก นิคมอุตสาหกรรมบริการไทย ไดมอนด ซิตี้ และประจวบคีรีขันธ
ไดแก นิคมอุตสาหกรรมเหล็กบางสะพาน
๓.๒.๓ การคาชายแดน
๑) ภาคกลางเปนภาคที่มีศักยภาพในการพัฒนาทางดานการคาชายแดนกับประเทศ
เมียนมา โดยภาคกลางมีพื้นที่ชายแดนติดกับเมียนมาทางฝงตะวันตก ซึ่งจังหวัดที่เปนแหลงการคาชายแดน
ที่สําคัญคือ จังหวัดกาญจนบุรี และประจวบคีรีขันธ ป ๒๕๖๐ ภาคกลางมีมูลคาการคาชายแดนรวมทั้งสิ้น
ประมาณ ๖๔,๙๓๓.๐๖ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๖.๐ ของประเทศ ลดลงจาก ๑๐๘,๗๘๕.๗๓ ลานบาท
ในป ๒๕๕๕ โดยเปนมูลคาการนําเขา ๖๔,๒๓๒.๓๔ ลานบาท และสงออก ๗๐๐.๗๒ ลานบาท ขาดดุลการคา
กับประเทศเพื่อนบานมาโดยตลอด เนื่องจากมีการนําเขากาซธรรมชาติมาจากทางเมียนมาเปนมูลคาสู ง สําหรับ
การค าชายแดนของภาคกลาง ในช ว ง ป ๒๕๕๕-๒๕๖๐ มี อั ต ราการหดตั ว เฉลี่ ย ร อ ยละ ๖.๒ ในขณะที่
ระดับประเทศขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๓.๐
๒) สินคาสงออกสวนใหญเปนสินคาอุปโภคบริโภค โดยสินคาสงออกไปยังเมียนมา
ที่สําคัญ ไดแก อาหารเสริมและนม เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล เครื่องปรุงรส น้ํามันปาลม ตนกลาสัก เครื่องจักร
การเกษตร สุกรมีชีวิต ปุยและปูนซีเมนต เปนตน และสินคานําเขาจากเมียนมาที่สําคัญ ไดแก กาซธรรมชาติ
โค-กระบือมีชีวิต ไมไผลํา อาหารทะเล ขี้เลื่อย และเฟอรนิเจอรไม เปนตน แมวาการคาชายแดนของภาคกลาง
จะเปนการนําเขามากกวาสงออก เนื่องจากตองพึ่งพาพลังงานและพืชเกษตรที่เปนวัตถุดิบการผลิตจากประเทศ
เพื่อนบาน แตก็สามารถนํามาใชประโยชนทางเศรษฐกิจใหแกประเทศได
๓.๒.๔ การทองเที่ยว
๑) จํา นวนนักทองเที่ยวของภาคกลางมีแ นวโนมขยายตัวสูงกวาระดับประเทศ
ภาคกลางเปน พื้นที่ที่มีส ภาพภูมิประเทศทั้งภูเขา ป าไม น้ําตก และทะเล รวมทั้งเปนแหลงประวัติศาสตร
ที่สําคัญของประเทศ จึงมีแหลงทองเที่ยวมากมายหลากหลายประเภท แหลงทองเที่ยวสําคัญและมีชื่อเสียง
ของภาคกลาง ไดแก ชะอํา หัวหิน และอุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุ ธยา เปนตน ทําใหมีนักทองเที่ยว
เดินทางมาเที่ยวจํานวนมาก ในป ๒๕๖๐ ภาคกลางมีนักทองเที่ยวมาเยี่ยมเยือน ๖๒.๒๕ ลานคน เพิ่มขึ้นจาก
๔๑.๘๕ ลานคน ในป ๒๕๕๕ จังหวัดในภาคกลางที่มีจํานวนนักทองเที่ยวมากที่สุด คือ จังหวัดกาญจนบุรี รองลงมา
คือ จังหวัดเพชรบุรี พระนครศรีอยุธยา และประจวบคีรีขันธ สําหรับอัตราการขยายตัวของจํานวนนักทองเที่ยวของ
ภาคกลาง ในชวงป ๒๕๕๕-๒๕๖๐ มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๑๐.๒ สูงกวาระดับประเทศที่มีอัตราการ
ขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๘.๙
๒) รายได จ ากการท อ งเที่ ย วมี แ นวโน ม ขยายตั ว เพิ่ ม ขึ้ น สู ง กว า ระดั บ ประเทศ
ในป ๒๕๖๐ ภาคกลางมีรายไดจากการทองเที่ยว ๑๕๘,๒๒๕.๑๘ ลานบาท (คิดเปนรอยละ ๖.๔ ของประเทศ)
เพิ่มขึ้นจาก ๘๕,๗๐๘.๔๘ ลานบาท ในป ๒๕๕๕ จังหวัดที่มีรายไดจากการทองเที่ยวมากที่สุดในภาคกลาง คือ
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๑๐

จั งหวัดประจวบคี รี ขัน ธ รองลงมาคือ จั งหวัด เพชรบุ รี กาญจนบุ รี และพระนครศรี อยุ ธ ยา สํ าหรั บ อัตรา
การขยายตัวเฉลี่ยของรายไดจากการทองเที่ยวของภาคกลางในชวงป ๒๕๕๕-๒๕๖๐ มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย
รอยละ ๑๖.๑ สูงกวาระดับประเทศที่มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๑๔.๔
๓) นั ก ท อ งเที่ ย วส ว นใหญ เ ป น ชาวไทย และจํ า นวนวั น พั ก และรายจ า ยของ
นักทองเที่ยวในพื้นที่คอนขางต่ํากวาภาคอื่น เนื่องจากแหลงทองเที่ยวหลายแหงไมมีสิ่งอํานวยความสะดวก
ยังไมเปนที่รูจัก และมีที่ตั้งอยูใกล กรุงเทพมหานคร จึงไมนิยมพักคาง กรุงเทพมหานครมีแหลงทองเที่ยวที่มี
ชื่อเสียงในระดับนานาชาติ ไดแก วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และป ๒๕๖๐ กรุงเทพมหานคร ไดเปนเมืองที่มี
นักทองเที่ยวตางชาติมาทองเที่ยวมากที่สุ ดของโลก สํ าหรับรายไดทองเที่ยวของกรุ งเทพมหานคร มีสูงถึง
๙๔๗,๒๘๔.๓๐ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๓๘.๓ ของประเทศ
๓.๓ เศรษฐกิจระดับครัวเรือน
จากขอมูลล าสุ ดป ๒๕๖๐ พบวา รายไดเฉลี่ยตอครั วเรือนของประชากรในภาคกลางสูงกวา
ประเทศ แตหนี้สินเฉลี่ยตอครัวเรือนของประชากรในภาคกลางต่ํากวาประเทศ และเมื่อพิจารณาแนวโนมอัตรา
การขยายตัวเฉลี่ย (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๐) ของรายไดพบวาสูงกวาระดับประเทศ สวนอัตราการขยายตัวเฉลี่ย
ของหนี้ สิ น ต่ํากว าระดับ ประเทศ และเมื่อเปรี ยบเทีย บอัตราการขยายตัวระหวางรายไดกั บหนี้ สิ นเฉลี่ ยต อ
ครัวเรือนแลว พบวา อัตราการขยายตัวของรายไดเฉลี่ยครัวเรือนสูงกวาหนี้สินเฉลี่ย ดังนั้นประชากรของภาคมี
แนวโนมที่จะมีรายไดและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๓.๓.๑ รายไดเฉลี่ยครัวเรือนของภาคกลางสูงกวาระดับประเทศ โดยในป ๒๕๖๐ ภาคกลาง
มีรายไดเฉลี่ยครัวเรือน ๓๐,๖๖๐ บาทตอเดือน สูงกวาระดับประเทศ (๒๖,๙๔๖ บาทตอเดือน) เพิ่มขึ้นจาก
๒๑,๘๐๗ บาทตอเดือน ในป ๒๕๕๔ โดยมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๐) รอยละ ๘.๑ สูงกวา
ระดับประเทศที่ขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๖.๗ จังหวัดที่มีรายไดเฉลี่ยครัวเรือนสูงที่สุด ของภาค คือ จังหวัดปทุมธานี
๔๑,๔๘๔ บาทตอเดือน รองลงมาคือ นนทบุรี ๔๐,๘๖๑ บาทตอเดือน สระบุรี ๓๕,๓๗๘ บาทตอเดือน ราชบุรี
๓๓,๖๒๒ บาทตอเดือน นครปฐม ๓๒,๗๖๑ บาทตอเดือน และสมุทรสงคราม ๓๐,๑๘๓ บาทตอเดือน สวนจังหวัด
ที่มีรายไดเฉลี่ยครัวเรือนต่ําสุดในภาค คือ จังหวัดลพบุรี ๑๙,๗๙๖ บาทตอเดือน
๓.๓.๒ หนี้สินเฉลี่ยครัวเรือนของภาคกลางต่ํากวาระดับประเทศ โดยในป ๒๕๖๐ ภาคกลาง
มีหนี้สินเฉลี่ยตอครัวเรือน ๖๒,๘๕๗ บาท ต่ํากวาระดับประเทศ (๑๗๘,๙๙๔ บาท) เพิ่มขึ้นจาก ๕๓,๕๑๔ บาท
ในป ๒๕๕๔ โดยมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๐) รอยละ ๓.๑ ต่ํากวาระดับประเทศที่ขยายตัว
เฉลี่ยรอยละ ๗.๔ จังหวัดที่มีหนี้สินเฉลี่ยตอครัวเรือนสูงที่สุดของภาค คือ จังหวัด ปทุมธานี ๒๙๔,๙๐๑ บาท
รองลงมา คือ นนทบุรี ๒๘๘,๙๔๐ บาท ชัยนาท ๒๘๖,๘๘๘ บาท และสระบุรี ๒๘๖,๔๖๐ บาท สวนจังหวัดที่มี
หนี้สินเฉลี่ยตอครัวเรือนต่ําสุดในภาค คือ จังหวัดสุพรรณบุรี ๔๕,๘๖๑ บาท

๔. ประชากรและสังคม
๔.๑ ประชากร
๔.๑.๑ ภาคกลางมี อั ต ราการเพิ่ ม ขึ้ น ของจํ า นวนประชากรสู ง กว า ค า เฉลี่ ย ของประเทศ
ขอมูลจากกรมการปกครอง ในป ๒๕๖๐ ภาคกลางมีจํานวนประชากรทั้งสิ้น ๑๒.๐๒ ลานคน (ชาย ๕.๘๑ ลาน
คน หญิง ๖.๒๐ ลานคน) หรือรอยละ ๑๘.๒ ของประเทศ เพิ่มขึ้นจาก ๑๑.๕๐ ลานคนในป ๒๕๕๕ และ
มีอัตราการเพิ่มของจํานวนประชากรรวมของภาคในชวงป ๒๕๕๕ - ๒๕๖๐ เฉลี่ยรอยละ ๐.๙ ตอป สูงกวา
ราง แผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร

๑๑

ประเทศที่มีอัตราการเพิ่มเฉลี่ยรอยละ ๐.๕ โดยจังหวัดที่มีจํานวนประชากรมากที่สุดในสามลําดับแรก ไดแก
จังหวัดสมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี มีจํานวนประชากร ๑.๓๑ ๑.๒๓ และ ๑.๑๓ ลานคน ตามลําดับ
การเพิ่มขึ้นของประชากรของภาคกลางสวนหนึ่งเปนผลมาจากประชากรจากภูมิภาคอื่นหรือประชากรที่ไมมี
สัญชาติอพยพมาพักอาศัยและประกอบอาชีพ
๔.๑.๒ โครงสรางประชากรของภาคกลางเปลี่ยนแปลงเขาสูสังคมสูงวัยอยางสมบูรณในป
๒๕๖๖ โดยป ๒๕๕๕ ภาคกลางมีสัดสวนผูสูงอายุรอยละ ๑๓.๕ เพิ่มเปนรอยละ ๑๖.๐ ในป ๒๕๖๐ และในป
๒๕๖๖ ภาคกลางจะเขาสูสังคมผูสูงวัยอยางสมบูรณโดยมีสัดสวนผูสูงอายุมากกวา รอยละ ๒๐ เนื่องจากคน
มีความสนใจดานการดูแ ลสุ ข ภาพมากขึ้น ประกอบกับ การพัฒ นาด านวิ ทยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี และ
ความก าวหน าทางการแพทย จึ งทํ าให คนมี อายุ ยื นยาวมากขึ้ น ขณะที่ ป ระชากรวั ย เด็ ก มี แ นวโน ม ลดลง
อยางตอเนื่องจากรอยละ ๑๖.๓ ในป ๒๕๕๕ เปนรอยละ ๑๕.๐ ในป ๒๕๖๐ เชนเดียวกับประชากรวัยแรงงาน
ที่มีสัดสวนลดลงจากรอยละ ๗๐.๒ ในป ๒๕๕๕ เปนรอยละ ๖๙.๑ ในป ๒๕๖๐ สงผลใหอัตราการพึ่งพิงรวม
มีแนวโน มสู งขึ้นอย างต อเนื่ อง ทํ าให ประชากรวัยแรงงานต องรั บภาระในการดู แลเด็กและผู สู งอายุ มากขึ้ น
จากประชากรวัยแรงงาน ๑๐๐ คน ดูแลเด็กและผูสูงอายุ ๔๒ คน ในป ๒๕๕๕ เปนประชากรวัยแรงงาน ๑๐๐
คน ดูแลเด็กและผูสูงอายุ ๔๕ คน ในป ๒๕๖๐ และอัตราการพึ่งพิงผูสูงอายุมีแนวโนมสูงขึ้นเชนเดียวกัน ทําให
ประชากรวัยแรงงาน ๑๐๐ คน ตองรับภาระในการดูแลผูสูงอายุจาก ๑๙ คน ในป ๒๕๕๕ เปน ๒๓ คน
ในป ๒๕๖๐ เพราะฉะนั้นจึงตองดําเนินการอยางเรงดวนในการเพิ่มประสิทธิภาพและสมรรถนะกําลังแรงงาน
เพื่อใหสามารถรักษาระดับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และมีรายไดเพียงพอตอการครองชีพ เพื่อใหสามารถดูแล
ผูที่อยูในภาวะพึ่งพิงได
๔.๑.๓ ประชากรเมืองโดยรวมเพิ่มขึ้น ป ๒๕๕๕ มีประชากรเมืองจํานวน ๔.๓๗ ลานคน หรือ
รอยละ ๓๘.๐ ของประชากรทั้งภาค เพิ่มขึ้นเปน ๔.๕๒ ลานคน หรือรอยละ ๓๗.๙ ของประชากรทั้งภาค
ในป ๒๕๕๙ หรือเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย ๐.๘๘ ตอป โดยจังหวัดปทุมธานีมีอัตราการเพิ่มของประชากรเมืองมากที่สุด
รอยละ ๑๕.๕ รองลงมา คือ จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดลพบุรี มีอัตราการเพิ่มของประชากรเมือง รอยละ
๑๐.๗ และ ๔.๐ ตามลําดับ
ตารางที่ ๒ ประชากรภาคกลาง
รายการ
จํานวนประชากร (ลานคน)
โครงสรางประชากร (%)
กลุม ๐-๑๔ ป
กลุม ๑๕-๕๙ ป
กลุม ๖๐+
จํานวนประชากรเมือง (ลานคน)

ป
๒๕๕๕
๑๑.๕

๒๕๕๖
๑๑.๕๙

๒๕๕๗
๑๑.๗

๒๕๕๘
๑๑.๘๕

๒๕๕๙
๑๑.๙๓

๒๕๖๐
๑๒.๐๒

๑๖.๓
๗๐.๒
๑๓.๕
๔.๓๗

๑๖.๐
๗๐.๑
๑๓.๙
๔.๔๓

๑๕.๘
๖๙.๘
๑๔.๔
๔.๔๖

๑๕.๕
๖๙.๖
๑๔.๙
๔.๕๑

๑๕.๒
๖๙.๔
๑๕.๔
๔.๕๒

๑๕.๐
๖๙.๑
๑๖.๐
NA

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

๔.๑.๔ ประชากรแฝงกระจุกตัวในพื้นที่ที่เปนแหลงจางงานสําคัญของภาค จากขอมูลในป
๒๕๖๐ พบวา กรุงเทพมหานคร เปนจังหวัดที่มีประชากรแฝงมากที่สุด ๒.๒๐ ลานคน หรือ คิดเปนรอยละ
๒๒.๓ ของประชากรแฝงทั้งประเทศ (๘.๐๗ ลานคน) รองลงมา ไดแก จังหวัดสมุทรปราการ ๘.๓๑ แสนคน
ราง แผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร

๑๒

นนทบุรี ๖.๐๖ แสนคน ปทุมธานี ๕.๓๘ แสนคน และสมุทรสาคร ๔.๗๕ แสนคน หรือคิดเปนรอยละ ๑๐.๓
๗.๕ ๖.๗ และ ๕.๙ ของประชากรแฝงทั้งประเทศ ตามลําดับ เนื่องจากภาคกลางและกรุงเทพมหานครเปนแหลง
อุตสาหกรรมตางๆ เปนศูนยกลางทางธุรกิจ การคา และสถาบันการศึกษา ดังนั้นการใหโอกาสในการไดรับ
บริการจากภาครัฐทางดานสวัสดิการ ดานสาธารณูปโภค การรักษาพยาบาล และดานอื่นๆ จึงมีความจําเปน
ที่ภาครัฐตองดูแลและใหบริการอยางเทาเทียม
๔.๒ แรงงาน
๔.๒.๑ สัด ส ว นกํ า ลั ง แรงงานของภาคกลางมี แ นวโน ม ลดลงอย า งต อ เนื่ อ ง ในป ๒๕๖๐
ภาคกลางมี ประชากรอายุ ตั้ งแต ๑๕ ป ขึ้น ไป ๑๑.๘๙ ล านคน เปน ผู ที่อ ยู ในกํา ลั ง แรงงานหรื อผู ที่พ ร อ ม
จะทํางาน ๘.๓๖ ลานคน หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ ๗๐.๓ ลดลงจากป ๒๕๕๕ ที่มีสัดสวนรอยละ ๗๒.๙
ของประชากรอายุ ๑๕ ปขึ้นไป กําลังแรงงานเหลานี้ประกอบดวย ผูมีงานทํา ๘.๒๕ ลานคน ซึ่งผูมีงานทํา
สวนใหญรอยละ ๕๓.๐ อยูในภาคบริการ รองลงมารอยละ ๓๐.๑ อยูในภาคอุตสาหกรรม และรอยละ ๑๖.๙
อยูในภาคเกษตรกรรม โดยแรงงานในภาคบริการมีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากรอยละ ๔๙.๖ ในป ๒๕๕๕ เปนรอยละ
๕๓.๐ ในป ๒๕๖๐ เชนเดียวกับแรงงานในภาคอุตสาหกรรมมีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากรอยละ ๒๖.๘ ในป ๒๕๕๕
เปนรอยละ ๓๐.๑ ในป ๒๕๖๐ แตแรงงานในภาคเกษตรกรรมมีแนวโนมลดลงจากรอยละ ๒๓.๖ ในป ๒๕๕๕
เปนรอยละ ๑๖.๙ ในป ๒๕๖๐ สําหรับอัตราการวางงาน มีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากรอยละ ๐.๗ ในป ๒๕๕๕
เปนรอยละ ๑.๑ ในป ๒๕๖๐
๔.๒.๒ แรงงานสวนใหญมีความรูระดับประถมศึกษาและต่ํากวาประถมศึกษา แรงงานระดับ
อาชีว ะศึก ษามี น อยมาก ในป ๒๕๖๐ มี ผู งานทํา ๘.๒๕ ล านคน แรงงานส วนใหญ จบการศึ กษาระดั บ
ประถมศึกษาและต่ํากวาซึ่งมีแนวโนมลดลงจากรอยละ ๔๒.๒ ในป ๒๕๕๕ เปนรอยละ ๓๔.๓ ในป ๒๕๖๐
แรงงานที่จบการศึกษาระดับมัธยมตน เพิ่มขึ้นจากรอยละ ๑๗.๔ ในป ๒๕๕๕ เปนรอยละ ๑๙.๑ ในป ๒๕๖๐
ระดับ มัธ ยมปลาย เพิ่มขึ้นจากร อ ยละ ๑๑.๑ ในป ๒๕๕๕ เปน ร อ ยละ ๑๓.๒ ในป ๒๕๖๐ แรงงานที่จบ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาเพิ่มขึ้นจากรอยละ ๒๐.๓ ในป ๒๕๕๕ เปนรอยละ ๒๓.๒ ในป ๒๕๖๐ สําหรับ
แรงงานระดับอาชีวะมีสัดสวนนอยที่สุดแต มีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากรอยละ ๔.๖ ในป ๒๕๕๕ เปนรอยละ ๔.๙
ในป ๒๕๖๐ ไมสามารถตอบสนองความตองการของตลาดแรงงานในปจจุบันที่ตองการแรงงานสายวิชาชีพจํานวน
มาก
๔.๒.๓ กําลังแรงงานของภาคกลางเขาสูระบบประกันสังคมลดลง โดยสัดสวนผูประกันตน
ตอกําลังแรงงานลดลงจาก รอยละ ๕๕.๐ ในป ๒๕๕๕ เปนรอยละ ๔๗.๕ ในป ๒๕๖๐ แตยังสูงกวาคาเฉลี่ย
ของประเทศ (ร อยละ ๓๘.๔) โดยป ๒๕๖๐ ภาคกลางมีแรงงานอยูในระบบประกัน สังคม จํานวน ๓.๙๗
ล านคนหรื อร อยละ ๔๗.๕ จังหวัดที่มี แรงงานอยูใ นระบบประกั นสั งคมมากที่ สุ ดสามจังหวั ดแรก ไดแก
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมุทรสาคร และสมุทรปราการ ที่รอยละ ๗๙.๗ ๖๘.๗ และ ๖๕.๑ ตามลําดับ
สวนจังหวัดที่มีแรงงานอยูในระบบประกันสังคมนอยที่สุด ไดแก จังหวัดสุพรรณบุรี รอยละ ๑๗.๗
๔.๒.๔ ภาคกลางตองพึ่งพิงแรงงานตางดาวเพิ่มขึ้น โดยในป ๒๕๖๐ มีจํานวนแรงงานตางดาว
๓ สัญชาติ (เมียนมา สปป.ลาว กัมพูชา) ที่ไดรับอนุญาตใหทํางานในภาค จํานวน ๕๙๗,๐๗๑ คน เพิ่มขึ้นจาก
ป ๒๕๕๕ จํานวน ๒๔๒,๐๘๔ คน หรือคิดเปนรอยละ ๔๗.๘ ของแรงงานตางดาวที่ไดรับอนุญาตใหทํางาน
ทั้งประเทศ โดยจังหวัดปทุมธานี มีแรงงานตางดาวเขามาทํางานมากที่สุดในภาคกลาง จํานวน ๑๖๐,๓๙๘ คน
รองลงมาไดแก จังหวัดสมุทรสาคร จํานวน ๑๔๙,๖๖๙ คน ทั้งนี้ เปนผลมาจากโครงสรางประชากรที่เขาสู
ราง แผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร

๑๓

ภาวะสังคมผูสู งอายุ ขณะที่อัตราการเกิดลดลงและอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ ยทุกป
ประกอบกับแรงงานบางสาขาไมเปนที่นิยมของคนไทย โดยเฉพาะในกิจการประมงทะเล และแปรรูปสัตวน้ํา
ผูประกอบการจึงตองใชแรงงานจากประเทศเพื่อนบานโดยเฉพาะแรงงานสัญชาติเมียนมา
๔.๓ การศึกษา
๔.๓.๑ คนในภาคกลางไดรับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้นและสูงกวาคาเฉลี่ยประเทศ โดย
จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕-๕๙ ป เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง จาก ๘.๗ ป ในป ๒๕๕๕
เปน ๙.๘ ใน ป ๒๕๖๐ สูงกวาภาคอื่นๆ ซึ่งระดับประเทศมีปการศึกษาเฉลี่ย ๙.๕ ป โดยจังหวัดที่มีจํานวนป
การศึกษาเฉลี่ยสูงสุดของภาค ไดแก จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ซึ่งมีจํานวนปการศึกษาเฉลี่ย
๑๑.๕ ๑๐.๙ และ ๑๐.๕ ป ตามลําดับ สําหรับกรุงเทพมหานคร มีจํานวนปการศึกษาเฉลี่ย ๑๑.๗ ป
๔.๓.๒ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาอยูในเกณฑต่ํา โดยผลการสอบ O-NET ชั้น ม.๓ (๔ วิชาหลัก)
ในปการศึกษา ๒๕๖๐ มีคะแนนเฉลี่ย รอยละ ๓๔.๘ ลดลงจาก รอยละ ๓๖.๖ ในป ๒๕๕๕ ซึ่งต่ํากวาเกณฑ
คาเฉลี่ยรอยละ ๕๐ ในทุกวิชา เมื่อพิจารณาในรายวิชาป ๒๕๖๐ พบวา วิชาคณิตศาสตรมีคะแนนเฉลี่ยต่ําสุด
รอยละ ๒๖.๙ และวิชาภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด รอยละ ๔๙.๑ รองลงมาไดแก วิชาวิทยาศาสตร และ
ภาษาอังกฤษ รอยละ ๓๒.๕ และ ๓๐.๗ ตามลําดับ ซึ่งควรไดรับการปรับปรุงกระบวนการการบริหารวิชาการ
เพื่อใหผลสัมฤทธิ์มีคาเฉลี่ยดีขึ้น
๔.๓.๓ สถาบันการศึกษามีทุกระดับ ภาคกลางมีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ๔๔ แหง
ครอบคลุมเกือบทุกจังหวัด แยกเปนมหาวิทยาลัยของรัฐ ๒๔ แหง มหาวิทยาลัยเอกชน ๑๙ แหง และวิทยาลัย
ชุ ม ชน ๑ แห ง และในส ว นของกรุ ง เทพมหานคร ซึ่ ง มี ส ถาบั น การศึ ก ษาที่ สํ า คั ญ และมี ชื่ อ เสี ย ง ใน
ระดับอุดมศึกษาจํานวน ๖๑ แหง แยกเปนมหาวิทยาลัยของรัฐ ๓๕ แหง และมหาวิทยาลัยเอกชน ๒๖ แหง ซึ่ง
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาติดอันดับใน ๘๐๐ อันดับแรกของโลก จากการจัดอันดับของ Times
Higher Education (THE) ประจําป ๒๐๑๙ มหาวิทยาลัยในพื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร ติดอันดับ
ใน ๘๐๐ อัน ดับ แรกของโลก คือ มหาวิทยาลั ยมหิดล และติดอัน ดับที่ ๘๐๑-๑ ,๐๐๐ ไดแก จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี สําหรับระดับมัธยมศึกษามีโรงเรียนที่มีชื่อเสียง
หลายแห ง เช น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรี ยนมหิ ดลวิทยานุ สรณ โรงเรี ย นสวนกุห ลาบวิทยาลั ย และ
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) เปนตน
๔.๔ สาธารณสุข
๔.๔.๑ ประชาชนในภาคกลางมี โ อกาสได รั บ บริ ก ารสาธารณสุ ข ดี ที่ สุ ด ของประเทศ
เนื่องจากเปนที่ตั้งของสถานพยาบาลที่ดีที่สุดและมากที่สุดของประเทศ โดยมีจํานวนโรงพยาบาลรัฐบาล จํานวน
๑,๙๓๙ แหง แยกเปน โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) ๑๑๘ แหง โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) ๒๒ แหง โรงพยาบาลศูนย
(รพศ.) ๘ แหง และโรงพยาบาลสง เสริมสุขภาพตํา บล (รพ.สต.) จํา นวน ๑,๗๙๑ แหง และสัดสวนแพทย
ตอ ประชากรของภาคกลางไมรวมกรุงเทพมหานคร มีแนวโนมดีขึ้น จากแพทย ๑ คนตอประชากร ๒,๔๔๓ คน
ในป ๒๕๕๕ เปน ๒,๐๔๖ คน ในป ๒๕๖๐ ซึ่งจังหวัดสมุทรสาคร มีโอกาสไดรับบริการดานสุขภาพสูงที่ สุด
โดยมีแพทย ๑ คน ตอประชากร ๑,๒๕๒ คน รองลงมาคือ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีแพทย ๑ คน ตอประชากร
๑,๔๒๓ คน และจังหวัดสระบุรี ซึ่งมีแพทย ๑ คน ตอประชากร ๑,๖๔๕ คน ในสวนของกรุงเทพมหานคร
มี โ อกาสได รั บ บริ ก ารด า นสุ ข ภาพสู ง ที่ สุ ด ของประเทศ โดยมี แ พทย ๑ คน ต อ ประชากร ๖๓๐ คน
มีโรงพยาบาลสังกัดโรงเรียนแพทย ๙ แหง โรงพยาบาลทั่วไป ๒๖ แหง โรงพยาบาลเฉพาะโรคและสถาบัน
ราง แผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร

๑๔

เฉพาะโรค ๑๓ แหง ศูนยบริการสาธารณสุขครบทุกเขตรวม ๖๘ ศูนย/ ๗๖ สาขา และโรงพยาบาลเอกชน
๑๐๔ แหง ซึ่งสวนใหญกระจุกตัวอยูในกรุงเทพมหานคร หรือคิดเปนรอยละ ๓๐.๓ ของโรงพยาบาลเอกชน
ทั้งหมด
๔.๔.๒ คนในภาคกลางมีแนวโนมเปนโรคไมติดตอเรื้อรัง (NCDs) มากขึ้น ซึ่งเปนสาเหตุหลัก
ของการเสียชีวิต อัตราการเจ็บปวยดวยโรคไมติดตอเรื้อรังสําคัญใน ๕ โรค ไดแก โรคมะเร็ง ความดันโลหิต
หัวใจ เบาหวาน และหลอดเลือดสมอง เพิ่มขึ้นจาก ๕,๐๙๗ คนตอประชากรแสนคน ในป ๒๕๕๕ เปน ๖,๐๙๖
คนตอประชากรแสนคน ในป ๒๕๕๙ โดยเฉพาะการเจ็บปวยดวยโรคมะเร็งซึ่งเปนสาเหตุการตายสูงที่สุดของคนไทย
พบวา ภาคกลางมีอัตราการเจ็บปวยดวยโรคมะเร็งเพิ่มขึ้น จาก ๕๘๐ คนตอประชากรแสนคนในป ๒๕๕๕
เปน ๖๗๗ คนตอประชากรแสนคน ในป ๒๕๕๙ แตสําหรับอัตราผูปวยเอดสสะสมภาคกลางมีแนวโนมลดลง
จาก ๑๒๑ คนตอประชากรแสนคน ในป ๒๕๕๕ เปน ๑๐๓ คนตอประชากรแสนคน ในป ๒๕๕๙
๔.๔.๓ ภาคกลางมีปญหาการตั้งครรภในวัยรุนสูงกวาคาเฉลี่ยของประเทศ ปญหาการตั้งครรภ
ในวัยรุนของภาคกลางลดลงจาก ๕๘.๗ คนตอประชากรหญิงอายุ ๑๕ - ๑๙ ปพันคน ในป ๒๕๕๕ เปน ๔๒.๘
คนตอประชากรหญิงอายุ ๑๕ - ๑๙ ปพันคน ในป ๒๕๖๐ แตก็ยังเปนอัตราที่สูงกวาคาเฉลี่ยของประเทศที่มี
อัตรา ๓๙.๖ คนตอประชากรหญิงอายุ ๑๕ - ๑๙ ปพันคน โดยจังหวัดที่มีอัตราการคลอดในหญิงอายุ ๑๕-๑๙ ป
สูงสุดของภาคกลาง คือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ รองลงมา ไดแก จังหวัด สมุทรสาคร และสระบุรี ที่มีอัตรา
การคลอด ๕๙.๒ ๕๖.๓ และ ๔๙.๒ คนตอประชากรหญิงอายุ ๑๕ - ๑๙ ปพันคน ตามลําดับ ทั้งนี้ ปญหา
การตั้งครรภในเด็กวัยรุนของภาคกลาง ยังคงเป นปญหาสําคัญที่จะตองดําเนิ นการป องกันและแกไขอยาง
ตอเนื่อง
๔.๔.๔ อัต ราการตายของมารดามีแ นวโน มเพิ่ มขึ้ น ในขณะที่ อัต ราการตายของทารกมี
แนวโนมลดลง โดยอัตราการตายของมารดาจากการคลอดบุตรมีแนวโนมเพิ่มขึ้นจาก ๑๗.๕ คนตอการเกิด
มีชีพแสนคนในป ๒๕๕๕ เปน ๒๘.๔ คนตอการเกิดมีชีพแสนคน ในป ๒๕๖๐ สูงกวาระดับประเทศที่มีอัตรา
การตายของมารดา ๒๑.๘ คนตอการเกิดมีชีพแสนคน โดยจังหวัดที่มีอัตราการตายของมารดาสูงสุดในภาค
ไดแ ก จั ง หวั ดสมุท รปราการ ปทุม ธานี และประจวบคีรี ขัน ธ ที่มี อัต ราการตายของมารดา ๗๐.๕ ๕๕.๘
และ ๕๐.๘ คนตอประชากรแสนคน ตามลําดับ สวนอัตราการตายของทารกมีแนวโนมลดลง จาก ๖.๐ คนตอเกิด
มีชีพพันคน ในป ๒๕๕๕ เปน ๕.๘ คนต อเกิ ดมี ชีพพั น คนในป ๒๕๖๐ ซึ่ง ต่ํา กวา อัตราการตายของทารก
ระดับประเทศที่มีอัตรา ๕.๙ คนตอการเกิดมีชีพพันคน โดยจังหวัดลพบุรี มีอัตราการตายของทารกสูงสุดของ
ภาค ๘.๗ คนต อ เกิ ดมี ชีพ พั น คน รองลงมา ได แก จั ง หวั ดพระนครศรี อ ยุ ธ ยา และจั ง หวั ดราชบุ รีเ ทา กั น
กับจังหวัดอางทอง มีอัตราการตายของทารก ๘.๒ และ ๗.๐ คนตอเกิดมีชีพพันคน ตามลําดับ ในสวนของ
กรุงเทพมหานคร อัตราการตายของมารดามีแนวโนมลดลงจาก ๑๔.๕ คนตอการเกิดมีชีพแสนคนในป ๒๕๕๕
เป น ๑๒.๑ คนตอการเกิดมีชีพแสนคน ในป ๒๕๖๐ ส วนอัตราการตายของทารกมีแนวโนมลดลงเชนกัน
จาก ๖.๓ คนตอเกิดมีชีพพันคน ในป ๒๕๕๕ เปน ๖.๑ คนตอเกิดมีชีพพันคนในป ๒๕๖๐
๔.๕ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินลดลง ภาคกลางมีคดีเกี่ยวกับชีวิต รางกายและเพศ
และคดีประทุษรายตอทรัพยเพิ่มขึ้นจาก ๑๕๕.๕ คดี ในป ๒๕๕๕ เปน ๑๖๑.๒ คดีตอประชากรแสนคน
ในป ๒๕๖๐ โดยจังหวัดอางทองมีสัดสวนคดีสูงสุด จํานวน ๔๐๑.๙ คดีตอประชากรแสนคน รองลงมา ไดแก
จังหวัดเพชรบุรี และสระบุรี มีสัดสวนคดี ๑๙๘.๒ และ ๑๙๗.๕ คดีตอประชากรแสนคน ตามลําดับ สําหรับคดี
ยาเสพติด ก็ม ีแ นวโนม ลดลงจาก ๘๐๑.๗ คดีต อ ประชากรแสนคน ในป ๒๕๕๕ เปน ๔๕๙.๓ คดี
ราง แผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร

๑๕

ตอประชากรแสนคนในป ๒๕๖๐ ทั้งนี้พบคดียาเสพติดสูงสุดที่จังหวัดกาญจนบุรี ๖๓๕.๘ คดีตอประชากรแสน
คน รองลงมาไดแก จังหวัด ราชบุ รี และสิ งห บุ รีที่มีสั ดส วนคดียาเสพติดเทากับ ๕๙๖.๕ และ ๕๑๘.๘ คดี
ตอประชากรแสนคน ตามลําดับ
๔.๖ ความอบอุ น ในชี วิ ต ครอบครั ว มี แ นวโน ม ดี ขึ้ น ในขณะที่ อั ตราการสมรสมี แนวโน มลดลง
โดยในชวงป ๒๕๕๕ – ๒๕๖๐ อัตราการหยารางในภาคกลางมีแนวโนมลดลง จาก ๖.๖ คูตอพันครัวเรือน ในป
๒๕๕๕ เปน ๕.๗ คูตอพันครัวเรือนในป ๒๕๖๐ โดยภาพรวมใกลเคียงกับอัตราการหยารางของทั้งประเทศ
(๕.๗ คูต อพัน ครั ว เรื อน) ในป ๒๕๖๐ จั งหวั ด สระบุ รีมีอั ตราการหย า ร า งสู ง สุ ด ในภาค คือ ๙.๐ คูต อพั น
ครัวเรือน ในขณะที่จังหวัดสมุทรสาครมีอัตราการหยารางนอยที่สุด ๓.๕ คูตอพันครัวเรือน สวนอัตราการสมรส
ภาคกลางมีแนวโนมลดลงจาก ๑๖.๐ คูตอพันครัวเรือน ในป ๒๕๕๕ เปน ๑๒.๖ คูตอพันครัวเรือน ในป ๒๕๖๐
แตโดยภาพรวมยังต่ํากวาอัตราการสมรสของทั้งประเทศ (๑๓.๙ คูตอพันครัวเรือน) โดยจังหวัดสระบุรี มีอัตรา
การสมรสสูงสุดในภาคคือ ๑๘.๑ คูตอพันครัวเรือน ในขณะที่จังหวัดสมุทรสาครมีอัตราการสมรสนอยที่สุด
๘.๓ คูตอพันครัวเรือน
๔.๗ สถานการณ ความยากจนมีแนวโนมลดลง แต ความเหลื่อมล้ําในการกระจายรายไดสูงขึ้น
จํานวนคนจนหรือประชากรที่มีรายจายเพื่อการบริโภคต่ํากวาเสนความยากจนลดลงจาก ๙๖๓.๕ พันคน
ในป ๒๕๕๕ เปน ๕๙๙.๒ พันคน ในป ๒๕๖๐ เชนเดียวกับสัดสวนคนจนของภาคที่ มีแนวโนมลดลงอยาง
ตอเนื่องจากรอยละ ๗.๓ ในป ๒๕๕๕ เปนรอยละ ๔.๓ ในป ๒๕๖๐ โดยจังหวัดชัยนาทมีสัดสวนคนจนมากที่สุด
ของภาค รอยละ ๒๖.๒ รองลงมาไดแก จังหวัดอางทองและจังหวัดกาญจนบุรี มีสัดสวนคนจนรอยละ ๑๖.๕
และ ๑๑.๔ ตามลําดับ สวนสัมประสิทธิ์ความไมเสมอภาคในการกระจายรายได (Gini Coefficient) ภาคกลาง
มีแนวโนมเพิ่มขึ้นจาก ๐.๓๙๔ ในป ๒๕๕๔ เปน ๐.๔๐๖ ในป ๒๕๖๐ โดยจังหวัดมีความเหลื่อมล้ําสูงสุด
สามอันดับแรกในภาค ไดแก จังหวัดชัยนาท นครปฐม และสิงหบุรี มีสัมประสิทธิ์ความไมเสมอภาคในการ
กระจายรายได (Gini Coefficient) เทากับ ๐.๕๙๒ ๐.๕๐๕ และ ๐.๔๖๙ ตามลําดับ ซึ่งเกือบทุกจังหวัดใน
ภาคกลางมีความเหลื่อมล้ําเพิ่มขึ้น ยกเว นจังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร ปทุมธานี และลพบุรี ที่มีความ
เหลื่อมล้ําลดลง

๕. ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และภัยพิบัติ
๕.๑ สถานการณดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๕.๑.๑ ทรัพยากรดิ นเสื่อมโทรม พื้นที่ใ ชประโยชนนอกการเกษตรเพิ่มขึ้น ในขณะที่พื้นที่
เกษตรลดลง ทรัพยากรดินมีแนวโนมเสื่อมโทรมในระดับสูง ซึ่งมีสาเหตุจากการใชประโยชนที่ดินที่ไมเหมาะสม
เชน การใชสารเคมี การแผวถางปาไม เปนตน และยังมีปญหาดินเสื่อมโทรมที่เกิดตามธรรมชาติ โดยปญหา
ดินเปรี้ยวจัดในภาคกลางมีปริมาณเนื้อที่ ๓.๒๐ ลานไร ปญหาดินเค็มมีพื้นที่ประมาณ ๐.๔๘ ลานไร พบใน
บริ เ วณพื้น ที่ ที่ มี ต ะกอนน้ํ า ทะเล น้ํ า กร อ ยและกลุ ม จัง หวั ด ที่ มีพื้ น ที่ ใ กล กั บ ทะเล ได แ ก จั ง หวั ดนครปฐม
สุพรรณบุรี กาญจนบุรี อางทอง สิงหบุรี และชัยนาท
๕.๑.๒ ปริ มาณน้ํา ในอา งเก็บน้ําขนาดใหญมีแ นวโนมลดลง ปริ มาณน้ํ า ท าของภาคกลาง
มาจากลุมน้ําหลัก ๗ แหง คือ ลุมน้ําเจาพระยา ลุมน้ําสะแกกรัง ลุมน้ําปาสัก ลุมน้ําทาจีน ลุมน้ําแมกลอง
ลุมน้ําเพชรบุรี ลุมน้ําชายฝ งตะวันตก มีคารายปเฉลี่ ย ๒๔,๙๗๖ ลานลูกบาศกเมตร จากสถิติป ริมาณการ
เก็บ กั กน้ํ า ไดข องอา งเก็ บน้ํา ขนาดใหญ ของภาคกลางจํ า นวน ๕ อ า ง พบวา ปริ มาณน้ํ าที่กั กเก็ บได ตั้งแต
ป ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ มีปริมาณลดลงเฉลี่ยรอยละ ๑.๕ ตอป โดยป ๒๕๖๐ มีปริมาณน้ํากักเก็บไดจํานวน ๒๐,๕๔๒
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ลานลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ ๖๕.๕ ของความจุอาง เพิ่มขึ้นรอยละ ๑๐.๑ จากป ๒๕๕๙ และคิดเปนรอยละ
๘๒.๒ ของปริมาณน้ําทารายป ขณะที่ความตองการใชน้ําเพิ่มขึ้น จากการเพิ่มขึ้นของรอบการผลิตภาคเกษตร
การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม การทองเที่ยว และการเพิ่มขึ้นของชุมชนอยางตอเนื่อง สงผลใหการขาดแคลนน้ํา
ในหนาแลงยังคงเปนปญหาตอเนื่อง
๕.๑.๓ พื้ น ที่ ป า ไม ภ าคกลางเพิ่ ม ขึ้ น เล็ ก น อ ย ตั้ ง แต ป ๒๕๕๖–๒๕๖๐ พบว า พื้ น ที่ ป า ไม
ของภาคกลางเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ ๐.๐๔ ตอป โดยในป ๒๕๖๐ มีพื้นที่ปาไม ๑๓.๙๒ ลานไร คิดเปนรอยละ
๓๓.๘ ของพื้นที่ภาค ซึ่งต่ํากวาคามาตรฐานความสมดุลของระบบนิเวศ หากเปรียบเทียบกับปาไมทั้งประเทศ
ภาคกลางมีสัดส วนพื้นที่ปาไมรอยละ ๑๓.๖ ของพื้นที่ปาทั้งประเทศ โดยจังหวัดที่มีสัดสวนพื้นที่ปาไมตาม
มาตรฐานความสมดุลของระบบนิเวศ คือ จังหวัดกาญจนบุรี และเพชรบุรี สวนจังหวัดที่ไมมีพื้นที่ปาไม ไดแก
จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และอางทอง การเพิ่มขึ้นของผืนปาเปนผลจากประชาชนมีสวนรวม
ในการอนุรักษ ฟนฟู ดูแลรักษา รวมทั้งมีโครงการปลูกปาไมอยางตอเนื่อง สําหรับสถานการณปาชายเลนภาคกลาง
(จังหวัด สมุทรปราการ สมทุร สาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขัน ธ) ในชว ง ๕ ปที่ผานมา
(พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๗) ลดลงร อ ยละ ๙.๓ โดยป ๒๕๕๗ ภาคกลางมี พื้ น ที่ ป า ชายเลนทั้ ง หมดประมาณ
๖๕,๖๒๑.๙๘ ไร ซึ่ ง จั ง หวั ด ที่ มี พื้ น ที่ ป า ชายเลนมากที่ สุ ด คื อ จั งหวั ดสมุ ทรสาคร น อยที่ สุ ด คื อ จั งหวั ด
ประจวบคีรีขันธ สวนกรุงเทพมหานคร ในชวงป ๒๕๕๖ -๒๕๖๐ มีพื้นที่ปาไมเพิ่มขึ้น ๒,๔๕๓ ไร โดยป ๒๕๖๐
มี พื้ น ที่ ป า ไม ๓,๒๕๙ ไร คิ ด เป น ร อ ยละ ๐.๓ ของพื้ น ที่ จั ง หวั ด และพื้ น ที่ ป า ชายเลนมี แ นวโน ม ลดลง
อยางตอเนื่อง โดยเฉลี่ยลดลงรอยละ ๒๑.๘ ตอป
๕.๑.๔ ปริ ม าณขยะมู ล ฝอยที่ เ กิ ด ขึ้ น เพิ่ ม ขึ้ น ภาคกลางมี ป ริ ม าณขยะมากเป น ลํ า ดั บ ๒
ของประเทศ รองจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยในชวงป ๒๕๕๗–๒๕๖๐ ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นของภาค
กลางเฉลี่ยเพิ่มขึ้นรอยละ ๒.๒ ตอป ซึ่งเปนการเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการอุปโภคบริโ ภคของประชาชน โดยในป ๒๕๖๐ มีปริมาณขยะที่เกิดขึ้น ๕.๔๐ ล านตันตอป
หรือ ๑๔,๗๙๘ ตันตอวัน หรือคิดเปนรอยละ ๒๔ ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งประเทศ จังหวัดที่มีปริมาณการ
เกิดขยะมากที่สุดตามลําดับ คือ จังหวัดสมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม และพระนครศรีอยุธยา
สําหรับปริมาณขยะที่มีการกําจัดอยางถูกตองตามหลักวิชาการและที่ถูกนําไปใชประโยชนเมื่อเทียบกับปริมาณ
ขยะที่เกิดขึ้นมีสัดสวนเพิ่มขึ้นทุกป เนื่องจาก รัฐบาลใหความสําคัญกับปญหาขยะ สงผลใหมีการดําเนินงาน
เกี่ยวกับปญหาขยะอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น อยางไรก็ตาม ภาคกลางก็ยังคงประสบปญหา
ปริมาณขยะของเสียอันตรายที่มีแนวโนมมากขึ้น โดยเฉพาะของเสียอันตรายจากชุมชน และมูลฝอยติดเชื้อ
นอกจากนี้ ยังมีขยะในทะเลที่มีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
๕.๑.๕ คุณภาพน้ําของภาคกลางยังคงอยูในเกณฑเสื่อมโทรมมากกวาภาคอื่นๆ ภาคกลาง
มีจํานวนแหลงน้ําที่สําคัญอยู ๑๗ แหง ในชวงป ๒๕๕๖-๒๕๖๐ คุณภาพแหลงน้ําสวนใหญอยูในเกณฑพอใช
และไมมีแหลงน้ํ าใดอยูในเกณฑเสื่ อมโทรมมาก โดยป ๒๕๖๐ มีแหล งน้ําเสื่อมโทรมเพิ่มขึ้นจากป ๒๕๕๙
ในขณะที่แหล งน้ํ าที่มีคุณภาพดีล ดลง แมน้ําที่อยู ในเกณฑเสื่อมโทรมอย างตอเนื่อง ไดแก แมน้ําเจ าพระยา
ตอนลาง แมน้ําทาจีนตอนกลางและลาง แมน้ําลพบุรี และแมน้ําสะแกกรัง สาเหตุสําคัญมาจากชุมชนเมือง
พื้นที่เกษตรกรรม การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และการปศุสัตวที่ไมมีระบบการจัดการของเสีย โดยเฉพาะบริเวณ
อํา เภอพระประแดง จัง หวัด สมุท รปราการ อํา เภอเมือ ง อํา เภอทา วุง จัง หวั ด ลพบุร ี อํา เภอบา นแหลม
จังหวัดเพชรบุรี อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร อําเภอสามพราน อําเภอนครชัยศรี อําเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม และอําเภอสองพี่นอ ง จังหวัดสุพรรณบุรี สาเหตุห ลักเกิดจากการปลอยของเสีย สิ่งปฏิกูล และ
สิ่งโสโครกของชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม
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คุณภาพน้ําชายฝงทะเล จากสถานีตรวจวัด ๓๘ แหง ชวงระหวางป ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐
โดยรวม ภาคกลางมีคุณภาพน้ําอยูในเกณฑพอใชและมีแนวโนมดีขึ้น โดยป ๒๕๖๐ คุณภาพน้ําที่อยูในเกณฑ
พอใช เสื่อมโทรมและเสื่อมโทรมมากปรับตัวในทิศทางดีขึ้นจากป ๒๕๕๙ ในขณะที่คุณภาพน้ําที่อยูในเกณฑดี
ปรับตัวลดลง ซึ่งบริเวณที่ควรเฝาระวังเปนพิเศษ เนื่องจากเปนบริเวณเสื่อมโทรมถึงเสื่อมโทรมมาก ไดแก
บริเวณปากคลอง ๑๒ ธันวา หนาโรงงานฟอกยอม และปากแมน้ําเจาพระยา จังหวัดสมุทรปราการ บริเวณ
ปากน้ําแมกลอง จังหวัดสมุทรสงคราม บานบ อนอก จังหวัดประจวบคีรีขั น ธ ปากแมน้ําแมกลอง จังหวัด
สมุทรสงคราม และปากแมน้ําทาจีน จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งสาเหตุสวนใหญมาจากการปลอยน้ําเสียของโรงงาน
ฟอกยอม แหลงชุมชนทิ้งเศษขยะและเศษอาหาร รวมถึงการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงและการเลี้ยงปศุสัตว
๕.๑.๖ มลพิ ษทางอากาศยัง คงเปน ปญหาอย า งตอเนื่ องของภาคกลาง ทั้ง มลพิ ษที่ไ ดรั บ
ผลกระทบจากสารอินทรียระเหยงาย กาซโอโซน และฝุนละอองขนาดเล็ก ภาคกลางสวนใหญพบในจังหวัดที่มี
เขตประกอบการอุตสาหกรรม ไดแก จังหวัดสมุทรปราการ นนทบุรี สระบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และ
สมุทรสาคร สวนปญหาฝุนละอองขนาดเล็กไมเกิน ๑๐ ไมคอน บริเวณตําบลหนาพระลาน จังหวัดสระบุรี
ตั้งแตป ๒๕๕๖ -๒๕๕๙ มีแนวโนมดีขึ้น แตในป ๒๕๖๐ มีจํานวนวันที่ฝุนละอองสูงเกินมาตรฐานเพิ่มขึ้นจากป
๒๕๕๙ และยังคงเปนพื้นที่ที่มีปญหามากที่สุดของประเทศ สาเหตุหลักมาจากโรงปูนซิเมนต โรงปูนขาว โรงโม
บด ยอยหิน ถนนและการบรรทุกขนสงในพื้นที่ สวนพื้นที่บริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (นนทบุรี
ปทุมธานี สมุทรปราการ และนครปฐม) ยังคงพบปญหาฝุนละอองเกินคามาตรฐานอยางตอเนื่อง ซึ่งเกิดจาก
การจราจรที่หนาแนน ในขณะที่สารอินทรียระเหยงายมีแนวโนมลดลง
๕.๒ สถานการณภัยพิบัติ
๕.๒.๑ ไฟปาแนวโนมเพิ่มขึ้น จากสถิติตั้งแตป ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ พบวา จํานวนพื้นที่ปาที่ถูก
ไฟไหมเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ ๐.๙ ตอป โดยป ๒๕๖๐ พบวา มีพื้นที่ปาถูกไฟไหม ๒,๓๕๗ ไร คิดเปนสัดสวนรอยละ
๐.๐๒ ของพื้นที่ปาภาคกลาง ลดลงจากป ๒๕๕๙ รอยละ ๖๒.๗ จังหวัดที่มีสัดสวนไฟไหมปาเมื่อเทียบกับพื้นที่
ปาไมมากที่สุด ของภาคกลางคือจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งสาเหตุ คาดวานาจะเกิดจากการเผาไรเพื่อกําจัดวัชพืช
หรือเศษซากพืชที่เหลืออยูภายหลังการเก็บเกี่ยว
๕.๒.๒ สถานการณอุทกภัยเพิ่มขึ้น ชวงป ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ ภาคกลางมีจํานวนหมูบานและ
ครัว เรือน ที่ไดรั บผลกระทบจากอุทกภัยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะป ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐ มีห มูบ านไดรับความ
เสียหายจาก ๓๐ หมูบานในป ๒๕๕๘ เปน ๒,๗๘๓ หมูบานในป ๒๕๕๙ และ ๓,๕๖๙ หมูบานในป ๒๕๖๐
ซึ่งป ๒๕๖๐ จังหวัดที่ไดรับความเสียหายมากที่สุด คือ จังหวัดเพชรบุรี กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ และ
สุพรรณบุรี ตามลําดับ สาเหตุหลักเกิดจากฝนตกหนักติดตอกันเปนเวลานานและน้ําปาไหลบาก ประกอบกับ
การขยายตัวของเมืองสงผลใหความตองการใชที่ดินสําหรับปลูกสรางเพิ่มมากขึ้น
๕.๒.๓ พื้นที่ประสบภัยแลงลดลง ภาพรวมในชวง ๕ ปที่ผานมา (๒๕๕๖-๒๕๖๐) แนวโนม
หมูบานที่ประสบภัยแลงของภาคกลางมีจํานวนลดลง โดยป ๒๕๖๐ มีเพียงจังหวัดกาญจนบุรีเทานั้นที่ประสบ
กับภัยแลง จํานวน ๒๙ หมูบาน ๘๐๒ ครัวเรือน ซึ่งตั้งแตป ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ จังหวัดที่ประสบภัยแลงตอเนื่อง
ยังคงเปนจังหวัดกาญจนบุรี สระบุรี ชัยนาท สุพรรณบุรี และเพชรบุรี สาเหตุหลักเกิดจากภาวะฝนทิ้งชวง
สงผลใหปริมาณน้ําฝนที่ตกนอยและไมตกในพื้นที่อางเก็บน้ําขนาดใหญ
๕.๒.๔ การกัดเซาะชายฝงทะเลยังเปนปญหาตอเนื่อง ภาคกลางมีจังหวัดที่มีพื้นที่ติดชายทะเล
ไดแก จังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร เพชรบุรี และประจวบคีรี ขันธ มีชายฝงทะเลยาว
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๑๘

๔๖๒.๔๘ กิโลเมตร คิดเปนรอยละ ๑๔.๗ ของความยาวชายฝงทั้งหมด โดยถูกกัดเซาะเปนระยะทางรวม
๑๗๑.๒๓ กิโลเมตร คิดเปนรอยละ ๒๐.๖ ของการกัดเซาะชายฝงทะเลทั้งหมด ซึ่งเปนการกัดเซาะรุนแรง
ระยะทาง ๖๓.๒๖ กิโลเมตร และกัดเซาะปานกลางระยะทาง ๑๔๑.๔๑ กิโลเมตร โดยพื้นที่ที่มีอัตราการกัดเซาะ
รุ นแรงเฉลี่ ย มากกว า ๕ เมตร เกิ ดขึ้ น ใน ๔ จั งหวั ด ได แ ก จั งหวั ด สมุ ทรปราการ สมุ ทรสาคร เพชรบุ รี
และประจวบคีรีขันธ ตามลําดับ โดยเฉพาะจังหวัดสมุทรปราการที่พื้นที่ชายฝงทะเลถูกกัดเซาะรุนแรงมากที่สุด
ยาวถึง ๓๑.๔๗ กิโลเมตร สาเหตุของการกัดเซาะสวนหนึ่งมาจากการขยายตัวของพื้นที่อุตสาหกรรมและชุมชน
ที่ ขยายตั วรุ กล้ํ าพื้ นที่ ช ายฝ ง และการบุ กรุ กทํ าลายป าชายเลน ซึ่ ง ส งผลต อระบบนิ เวศชายฝ ง สํ าหรั บ
กรุ งเทพมหานครประสบกั บป ญหาการกั ดเซาะชายฝ ง ในระดั บ รุ นแรงถึ งร อ ยละ ๙๘.๓ ของแนวชายฝ ง
กรุงเทพมหานคร กลาวคือ มีแนวชายฝงถูกกัดเซาะรุนแรง ๕.๗๑ กิโลเมตรจากความยาวแนวชายฝง ๕.๘๑
กิโลเมตร
ตารางที่ ๓ การเปลี่ยนแปลงทางดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของภาคกลางไมรวมกทม.
รายการ
ปริมาณน้ําในอางน้ําขนาดใหญ ๕ อาง
(ขอมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม) ลานลบ.ม.
พื้นที่ปาไม (ลานไร)
จํานวนครั้งการเกิดไฟไหมปา
จํานวนพื้นที่ปาถูกไฟไหม (ไร)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น (ลานตัน/ป)
ปริมาณขยะที่กําจัดถูกตองตามหลักวิชาการ (ลานตัน/ป)
หมูบานที่รับผลกระทบจากอุทกภัย (แหง)
หมูบานที่รับผลกระทบจากภัยแลง (แหง)

๒๕๕๖

๒๕๕๗

ป
๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๓,๕๕๘ ๒๓,๖๒๓ ๑๙,๑๑๔ ๑๘,๖๕๖ ๒๐,๕๔๒
๑๓.๘๓
๓๐๑
๒,๙๗๐
๔.๙๘
๐.๘๙
๑,๒๗๑
๑,๒๘๒

๑๓.๘๖
๓๖๖
๓,๗๐๐
๕.๒๐
๑.๑๙
๕๙๙
๑,๑๓๑

๑๓.๙๑
๓๒๕
๔,๕๑๕
๕.๒๕
๑.๓๕
๓๐
๑,๔๗๙

๑๓.๙๑
๔๑๓
๖,๓๒๖
๕.๖๒
๒.๒๑
๒,๗๘๓
๑,๘๖๑

๑๓.๙๒
๒๑๐
๒,๓๕๗
๕.๔๐
๒.๓๔
๓,๕๖๙
๒๙

๖. พื้นที่กรุงเทพมหานคร
๖.๑ กรุ ง เทพมหานคร เป น เมื อ งที่ มี ป ระชากรมากที่ สุ ด ของประเทศไทย โดยมี ป ระชากร
ตามทะเบียนราษฎรประมาณ ๕.๗ ลานคน คิดเปนรอยละ ๘.๖ ของประเทศ ตั้งอยูบนสามเหลี่ยมปากแมน้ํา
เจ า พระยา มี แ ม น้ํ า เจ า พระยาไหลผ า นและแบ ง เมื อ งออกเป น ๒ ฝ ง คื อ ฝ ง พระนครและฝ ง ธนบุ รี
โดยกรุงเทพมหานครมีพื้น ที่ทั้งหมด ๑ ,๕๖๘.๗๓๗ ตารางกิโ ลเมตร กรุงเทพมหานครเปนองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษของประเทศไทย
๖.๒ กรุงเทพมหานคร เปนศูนยกลางการปกครอง การศึกษา การคมนาคมขนสง การเงินการธนาคาร
การพาณิชย การสื่อสาร และความเจริญของประเทศ เนื่องจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สําคัญยังคงกระจุกตัว
อยูในกรุงเทพมหานคร โดยมีสัดสวนการผลิตสูงที่สุด มีมูลคาผลิตภัณฑ ๔,๗๓๐,๒๑๒ ลานบาท คิดเปนรอยละ
๓๒.๕ ของประเทศ เศรษฐกิจพึ่งพิงภาคบริการสูงถึงรอยละ ๘๗.๒ จึงเปนศูนยรวมธุรกิจบริการที่สําคัญของ
ประเทศ มีสัดสวนมูลคาผลิตภัณฑภาคบริการคิดเปนรอยละ ๔๖.๑ ของประเทศ ซึ่งมีสัดสวนการผลิตสาขา
การคาฯ รอยละ ๔๗.๐ ของประเทศ สาขาการเงิน รอยละ ๕๙.๓ และสาขาการขนสงฯ รอยละ ๔๒.๑
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๖.๓ ปญหาที่สําคัญของกรุงเทพมหานคร ไดแก ปญหาจราจรแออัด ปญหาสิ่งแวดลอม (น้ําเสี ย
ขยะ) ป ญ หาความปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย สิ น และป ญ หาน้ํ า ท ว ม เนื่ อ งจากพื้ น ที่ ส ว นมาก
ในกรุ ง เทพมหานครเป น ที่ราบลุ ม ตั้งอยูบนพื้นที่บริเวณดิ นดอนสามเหลี่ ยมปากแม น้ํ า มี ระดับความสู งจาก
ระดั บน้ํ าทะเลปานกลางประมาณ ๑.๕๐-๒ เมตร โดยมี ค วามลาดเอี ย งจากทิ ศ เหนื อ สู อ า วไทยทางทิ ศ ใต
และเฉพาะลุมแมน้ําเจาพระยาตอนลางจะอยูสูงกวาระดับน้ําทะเลไมเกิน ๑.๕๐ เมตร ทําใหเกิดปญหาน้ําทวม
บอยครั้งในชวงฤดูมรสุม

๗. สภาวะแวดลอม
ภาคกลางและพื้นที่ กรุงเทพมหานคร มีที่ตั้ง ลักษณะภูมิสังคม โครงสรางเศรษฐกิจ ระบบโครงสราง
พื้น ฐาน ทรั พยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อม ที่ เป น จุ ดแข็ ง จุ ด อ อน โอกาส และภั ยคุ ก คาม ซึ่ งมี ผ ลต อ
การพัฒนาเชิงพื้นที่ ดังนี้คือ
๗.๑ จุดแข็ง
๗.๑.๑ เปนที่ตั้งของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนเมืองทองเที่ยวที่มีผูเดินทางมาเยือนมากที่สุด
ในโลก (Global Destinations Cities Index) เนื่องจากมีแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ
ไดแก วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร พระบรมมหาราชวัง และถนนขาวสาร
เปนตน นอกจากนี้ยังมีสิ่งอํานวยความสะดวกเพียบพรอม ทําใหรายไดทองเที่ยวของกรุงเทพมหานครสูงถึง
รอยละ ๓๘.๓ ของประเทศ และในป ๒๕๖๐ กรุ งเทพมหานคร ติดอัน ดับ เมืองทองเที่ยวที่มีผูเดินทางมา
เยี่ยมเยือนมากที่สุดในโลก
๗.๑.๒ เปนศูนยกลางการบริหารราชการ ศูนยกลางเศรษฐกิจและธุรกิจสําคัญของประเทศ
เนื่องจากเปนที่ตั้งของกระทรวง กรม ตลาดหลักทรัพย สถาบันการเงิน ธุรกิจ และการคาชั้นนําของประเทศ
๗.๑.๓ เป น ที่ ตั้ ง ของสถาบั น การศึ ก ษาชั้ น นํ า ทุ ก ระดั บ และมี ค วามพร อ มด า นเครื่ อ งมื อ
อุปกรณและบุคลากรการวิจัย โดยมีมหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยและพัฒนาที่มีชื่อเสียงจํานวนมาก
๗.๑.๔ เปนที่ตั้งของสถานพยาบาลที่ดีที่สุดและมากที่สุดของประเทศ โดยมีศูนยการแพทย
ชั้นนํา และสถาบันการแพทยเฉพาะทางที่มีชื่อเสียงจํานวนมาก
๗.๑.๕ เป น ฐานเศรษฐกิ จ อุ ต สาหกรรมส ง ออกและแหล ง จ า งงานหลั ก ของประ เทศ
ซึ่งอุตสาหกรรมที่สําคัญของภาค ไดแก วัสดุกอสราง ยานยนต อิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟา ในจังหวัด
สระบุ รี พระนครศรี อยุ ธ ยา ปทุม ธานี สมุท รปราการ รวมถึงอุต สาหกรรมแปรรู ป การเกษตร โดยเฉพาะ
การรวมกลุมของอุตสาหกรรมอาหาร ๓ กลุม คือ อุตสาหกรรมอาหารทะเล จังหวัดสมุทรสาคร อุตสาหกรรม
ไกเนื้อ จังหวัดลพบุรี และอุตสาหกรรมสับปะรดกระปอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ ตลอดจนเขตอุตสาหกรรม
เหล็กที่บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
๗.๑.๖ เปนศูนยกลางการคมนาคมขนสงของประเทศและภูมิภาคอาเซียน โดยมีการพัฒนา
โครงสร า งพื้น ฐานทางคมนาคมขนส งอย างเพียบพร อมและทัน สมัย สามารถอํานวยความสะดวกในการ
คมนาคมขนสงที่ครอบคลุมการเชื่อมโยงระหวางเมือง ระหวางภาค และระหวางประเทศมากกวาภาคอื่นๆ
ทั้งทางบก ทางราง ทางน้ํา และทางอากาศ
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๗.๑.๗ เปนแหลงรวมของแมน้ํา สายสํา คัญและมีพื้น ที่ลุมแมน้ําขนาดใหญที่มีค วามอุด ม
สมบูรณ มีพื้นที่ชลประทานมากที่สุดเปน “อูขาว อูน้ํา” ของประเทศ โดยมีสัดสวนพื้นที่ชลประทานคิดเปน
รอยละ ๓๐.๕ ของพื้นที่ชลประทานทั้งประเทศ
๗.๑.๘ เปนศูนยรวบรวมและกระจายสินคาเกษตรของประเทศ เนื่องจากมีตลาดคาสงคาปลีก
สินคาเกษตรที่สําคัญในพื้นที่ เชน ตลาดไท จังหวัดปทุมธานี ตลาดศรีเมือง จังหวัดราชบุรี ตลาดปลาสุวพันธ
จังหวัดอางทอง และตลาดมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร เปนตน
๗.๑.๙ เปนแหลงเกษตรกรรมที่อุดมสมบูรณของประเทศ เนื่องจากมีสภาพพื้นที่และระบบ
ชลประทานที่อุดมสมบูรณ โดยมีลักษณะการผลิตที่เดนและแตกตางกันไปในแตละพื้นที่ ไดแก ภาคกลาง
ตอนบน เปนแหลงผลิตขาวและพืชไร เชน ออยโรงงาน และขาวโพดเลี้ยงสัตว ภาคตะวันตกเปนแหลงผลิต
สับปะรด มะพราว และไมผล นอกจากนี้ภาคกลางยังเปนแหลงผลิต โคนม-โคเนื้อ สุกร และไก รวมทั้งยังมี
พื้นที่ชายฝงทะเลที่เหมาะแกการทําประมงน้ําลึกและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงทะเลที่สําคัญของประเทศ
๗.๑.๑๐ มีแหลงทองเที่ยวหลากหลาย โดยมีทั้งแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร
ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต และแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ ไดแก
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม อุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา ชะอํา และหัวหิน เปนตน นอกจากนี้
ภาคกลางยังมีพื้นที่อีกหลายแหงที่มีสภาพภูมิอากาศและธรรมชาติที่เหมาะตอการพัฒนาธุรกิจการทองเที่ยว
และบริการเชิงสุขภาพ เพื่อตอบสนองความตองการของกลุมเปาหมายที่เกิดขึ้นใหม เชน การทองเที่ยวเชิงนิเวศ
การบริการที่พักแบบ Long Stay Home Stay การบริการสปา การดูแลผูสูงอายุ การบริการสุขภาพ นวดแผนไทย
สมุนไพรเพื่อสุขภาพ และอาหารสุขภาพ การทองเที่ยวแบบผจญภัย ทัวรปา ฯลฯ
๗.๑.๑๑ เปนพื้นที่ในแนวเสนทางแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต (Southern Economic
Corridor : SEC) เชื่อมโยงระหวางเมียนมา ไทย กัมพูชา และเวียดนาม ซึ่งเปนเสนทางที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง
โดยพาดผานเมืองสําคัญหลายเมืองและมีการขนสงขามแดนตามแนวเสนทางในปริมาณมาก จึงเปนเสนทาง
เศรษฐกิจและทองเที่ยวสําคัญที่เชื่อมโยงระหวางไทย เมียนมา และกัมพูชา รวมถึงเชื่อมตอไปยังเวียดนามได
๗.๒ จุดออน
๗.๒.๑ พื้น ที่ กรุ ง เทพมหานคร และจั งหวัด ที่มีการเจริ ญ เติ บโตและขยายตัวของเมืองสูง
ประสบป ญ หาที่ ก ระทบต อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ได แ ก ป ญ หาจราจรแออั ด ป ญ หาฝุ น ละอองจากการจราจร
ที่หนาแนน ปญหาน้ําเสีย ปญหาขยะ ปญหาน้ําทวม ปญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน รวมทั้งปญหา
ความเสี่ยงภัยการกอการราย เปนตน
๗.๒.๒ มีปญหาฝุนละอองในเขตอุตสาหกรรมกอสราง โดยเฉพาะในพื้นที่ตําบลหนาพระลาน
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ซึ่งเปนพื้นที่ที่มีปญหาฝุนละอองขนาดเล็กไมเกิน ๑๐ ไมคอน มากที่สุด
ของประเทศ
๗.๒.๓ พื้นที่เกษตรที่อุดมสมบูรณลดลง จากการขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรมรุกล้ํ า
พื้นที่เกษตร และเปนการทําการเกษตรเชิงพาณิชยที่ยังมีการใชสารเคมีจํานวนมาก
๗.๒.๔ ปญ หาการเชื่อ มต อระหวา งโครงข า ยถนนกับ ระบบการขนส งอื่ น ๆ มี นอ ย ทํา ให
ไม ป ระหยั ดและมีต น ทุ น สู ง เนื่ อ งจากภาคกลางได มีก ารพั ฒ นาโครงข า ยถนนเป น จํ า นวนมาก ในขณะที่
การพัฒนาโครงขายรถไฟและทาเรือเพื่อใชขนสงสินคายังมีนอย

ราง แผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร

๒๑

๗.๒.๕ ทักษะกําลังแรงงานอยูในเกณฑต่ําไมสอดรับกั บระดับการพัฒนาของภาค ซึ่งจะสง
ผลกระทบทางลบตอการพัฒนา ทําใหขาดแคลนแรงงานที่มีความรูความสามารถที่สอดคลองกับความตองการ
ของตลาดแรงงานและสถานการณ การเปลี่ ย นแปลงของโลกได โดยเฉพาะในภาคการผลิ ตที่มี การใชทุ น
และเทคโนโลยีอยางเขมขน
๗.๒.๖ ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดลอ มเสื่อ มโทรมลง และมี แ นวโนม ที่จ ะทวีค วาม
รุนแรงยิ่งขึ้น เนื่องจากการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และชุมชนเมือง โดยไมมีการดําเนินมาตรการ
ควบคุม และบริหารจัดการสภาวะแวดลอมที่เหมาะสม ไดแก คุณภาพแมน้ําเจาพระยาและทาจีนตอนลาง
เสื่อมโทรมลง คุณภาพดินเสื่อมโทรมลง ปาไมและปาชายเลนถูกบุกรุกทําลาย และความสมบูรณของทรัพยากร
ชายฝงลดลง เปนตน
๗.๒.๗ การพัฒนาอุตสาหกรรมสวนใหญยังใชเทคโนโลยีเดิม และมีการใชแรงงานเขมขน
จึงสรางมูลคาเพิ่มไดต่ํา
๗.๒.๘ การทองเที่ยวกระจุกตัวในกรุงเทพมหานคร และบางจังหวัด เนื่องจากแหลงทองเที่ยว
รอบนอกไมเปนที่รูจักและขาดความพรอมจึงไมสามารถดึงดูดนักทองเที่ยวใหพักคางในพื้นที่ได
๗.๒.๙ ผูสูงอายุที่มีแ นวโนมเพิ่มจํานวนขึ้นอยางตอเนื่องสงผลใหมีอัต ราภาระพึ่งพิงเพิ่ม
มากขึ้น เนื่องจากสัดสวนประชากรผูสูงอายุเพิ่มขึ้น ในขณะที่ประชากรวัยเด็ก และวัยแรงงาน มีแนวโนมลดลง
๗.๓ โอกาส
๗.๓.๑ การเปดเสรีการคาและการลงทุนกับประเทศกลุม CLMV จะเปนโอกาสในการขยาย
ตลาดสงออกสินคาอาหารและอุตสาหกรรมมากขึ้น รวมทั้งชักจูงนักลงทุนเขามาลงทุนในพื้นที่ภาคกลางเพิ่มขึ้น
เนื่องจากมีความพรอมทั้งในดานทําเลที่ตั้ง ระบบโครงสรางพื้นฐานและบริการสังคม
๗.๓.๒ การพัฒนาความเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย-ภาคกลาง-ระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออกตามเสนทางแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต (Southern Economic Corridor) จะเปน
โอกาสในการเพิ่มการคา การลงทุน และการทองเที่ยว เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบาน
๗.๓.๓ ความกาวหนาทางเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว ทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยี วั ส ดุ และนาโนเทคโนโลยี จะเป น โอกาสในการปรั บ กระบวนการผลิ ต สิ น คา ให ส อดคล องกั บ
ความตองการของผูบริโภคที่หลากหลายทั้งในดานคุณภาพ มาตรฐาน และราคา
๗.๓.๔ โครงสรางประชากรที่กําลังเปลี่ยนแปลงเปนสังคมผูสูงอายุ เปดโอกาสใหกับสินคา
และบริการใหม ที่สอดคลองกับความตองการที่เปลี่ยนแปลงไป อาทิ การขยายตัวของตลาดอาหารสุขภาพ
สมุนไพร และการแพทยพื้นบาน สถานที่ทองเที่ยวและการพักผอนระยะยาวของผูสูงอายุ
๗.๓.๕ กระแสการรักษาสุขภาพและความนิยมธรรมชาติที่ขยายตัวไปทั่วโลก ชวยใหเกิด
ความตระหนักในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกัน ก็สรางกระแสความนิยม
บริโภคสินคาเชิงอนุรักษและสินคาสุขภาพ
๗.๓.๖ แผนงานโครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานระหวางภาค จะเปนโอกาสในการเชื่อมโยง
หวงโซคุณคา (Value Chain) ระหวางภาค
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๗.๔ ภัยคุกคาม
๗.๔.๑ สินคาราคาถูกของประเทศอื่นที่ตนทุนถูกกวาเขามาตีตลาด สงผลใหสูญเสียสวนแบง
ทางการตลาดและนักลงทุนตางชาติยายฐานการผลิตไปยังประเทศเหลานั้นเนื่องจากมีตนทุนการผลิตที่ต่ํากวา
ซึ่งสินคาของภาคกลางที่ไดรับผลกระทบ เชน ขาว เสื้อผา ผลไม เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เปนตน
๗.๔.๒ ภัยกอการรายขามชาติที่มีแนวโนมการกออาชญากรรมในเขตเมือง ซึ่งเปนอาชญากรรม
รูปแบบใหมที่เกิดขึ้นในภูมิภาคอาเซียน จะสงผลกระทบตอความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
รวมทั้งกระทบตอเศรษฐกิจ ทําใหนักธุรกิจหรือผูประกอบการที่สนใจจะเขามาลงทุนขาดความเชื่อมั่น
๗.๔.๓ มาตรการกีดกันที่ไมใชภาษี เชน มาตรฐานการผลิตสินคา มาตรฐานดานความสะอาด
และสุ ขอนามัย โดยไดมีการตั้งกฎเกณฑในการรั บ ซื้ อสิ น คาจากผู ผ ลิ ต คอนขางมาก และมีก ารตรวจสอบ
คุณภาพอยางเขมงวด สงผลใหผูประกอบการในภาคกลางตองเรงปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตใหไดมาตรฐาน
และคุณภาพสินคาใหเปนที่ยอมรับระหวางประเทศ
๗.๔.๔ การเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ มีความผันผวนและรุน แรง
มากขึ้น โดยเฉพาะอุทกภัยและภัยแลง

๘. ปญหาและประเด็นทาทาย
๘.๑ ปญหาคุณภาพชีวิตของคนในเมือง ไดแก ปญหาจราจร ขยะ น้ําเสีย น้ําทวม มลพิษทางอากาศ ฯลฯ
๘.๒ ปญหาการดูแลผูสูงอายุที่มีแนวโนมเพิ่มจํานวนขึ้นอยางตอเนื่อง
๘.๓ ทักษะกําลังแรงงานอยูในเกณฑต่ําไมสอดรับกับระดับการพัฒนาของภาค
๘.๔ พื้นที่เกษตรที่อุดมสมบูรณลดลงจากการขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม และเปนการทํา
เกษตรเชิงพาณิชยที่ใชสารเคมีจํานวนมาก
๘.๕ อุตสาหกรรมสวนใหญยังขาดการนํานวัตกรรมมาสรางมูลคาเพิ่ม ใชแรงงานเขมขน และสงผล
กระทบดานลบตอสิ่งแวดลอม
๘.๖ การทองเที่ยวกระจุกตัวในกรุงเทพมหานคร และบางจังหวัด แหลงทองเที่ยวรอบนอกไมเปนที่
รูจักและขาดความพรอมจึงไมสามารถดึงดูดนักทองเที่ยวใหพักคางในพื้นที่
๘.๗ มีสถาบันการศึกษาและวิจัยชั้นนําทุกระดับแตยังขาดการนําผลงานวิจัยที่สามารถใชประโยชน
ในเชิงพาณิชยเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการที่ชัดเจน

๙. แนวคิดและทิศทางการพัฒนา
ภาคกลางและพื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานคร เป น ภู มิ ภ าคที่ มี บ ทบาทสํ า คั ญ ในการเชื่ อ มโยงกั บ ทุ ก ภาค
ภายในประเทศ เนื่องจากเปนที่ตั้งของเมืองหลวงกรุงเทพมหานคร และเปนที่ตั้งของหนวยงานราชการระดับ
กระทรวง หนวยงานรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยชั้นนําทุกระดับ สถาบันการรักษาพยาบาลที่
ดีที่สุด รวมทั้งสถาบันธุรกิจ และสถาบันการเงินชั้นนําของประเทศ ขณะเดียวกันภาคกลางตั้งอยูในพื้นที่ลุม
แมน้ํ าขนาดใหญ ที่มีค วามอุด มสมบูร ณเ ปน “อูขา ว อูน้ํ า ” ของประเทศ และเปน พื้น ที่ใ นแนวระเบีย ง
เศรษฐกิจ ตอนใตข องอนุ ภู มิ ภ าคลุ ม น้ํ า โขง (Southern Economic Corridor) ที่ เ ชื่ อ มโยงเมี ย นมา-ไทย-

ราง แผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร

๒๓

กัมพูชา-เวียดนาม ซึ่งเปนเสนทางลัดโลจิสติกส (Landbridge) เชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียนกับโลกตะวันตกและ
โลกตะวันออก
ดั ง นั้ น การพั ฒ นาภาคกลางสู ค วาม “มั่ น คง มั่ ง คั่ ง ยั่ ง ยื น ” จํ า เป น ต อ งรั ก ษาความมี ชื่ อ เสี ย งของ
กรุงเทพมหานครใหเปนเมืองชั้นนํ า ระดับโลกตลอดไป ควบคูไปกับการใชศักยภาพพื้นฐานดานความอุดม
สมบูรณของดินและน้ํา และความพรอมของสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยในการยกระดับภาคการเกษตรสู
เกษตรอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อผลิตสินคาและบริการที่มีมูลคาสูง รวมทั้งการพัฒนา
เสนทางลัดโลจิสติกสเชื่อมโยงทวาย (เมียนมา) กับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อใหภาคกลาง
เปนพื้นที่ยุทธศาสตรในการเชื่อมโยงเสนทางการคาการขนสงระหวางทะเลตะวันตกและทะเลตะวันออกใน
ระยะยาว
๙.๑ เปาหมายเชิงยุทธศาสตร
ภาคกลางมีบทบาทสํ าคัญในการเชื่อมโยงกับ ทุกภาคภายในประเทศ เนื่ องจากเปน ที่ตั้งของ
กรุงเทพมหานคร สถาบันการศึกษาและวิจัยชั้นนําทุกระดับ สถาบันการรักษาพยาบาลที่ดีที่สุด นอกจากนี้
ภาคกลางยังมีแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียง สภาพพื้นที่และระบบชลประทานที่อุดมสมบูรณ เป นฐานเศรษฐกิจ
อุต สาหกรรมที่สํ า คัญ ของประเทศ และเป น พื้ น ที่ แนวระเบี ย งเศรษฐกิ จ ตอนใตข องอนุ ภู มิภ าคลุ มน้ํ าโขง
(Southern Economic Corridor) ที่เชื่อมโยงเมียนมา-ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม ซึ่งเปนเสนทางลัดโลจิสติกส
(Landbridge) เชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียนกับโลกตะวันตกและโลกตะวันออก ภาคกลางจึงมีเปาหมายที่จะ
“พัฒนากรุงเทพฯ สูมหานครทันสมัยและภาคกลางเปนฐานการผลิตสินคาและบริการที่มีมูลคาสูง”
๙.๒ วัตถุประสงค
๙.๒.๑ เพื่อรักษาภาพลักษณของกรุงเทพมหานคร ใหเปนเมืองที่มีความทันสมัย และเปนเมือง
นาอยูน าเที่ยวในลําดับตนๆ ของโลกตลอดไป
๙.๒.๒ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหอยูดีมีสุขทั้งสุขภาพกาย จิตใจ มีความมั่นคง
ดานอาชีพและรายได และมีสภาพแวดลอมที่ดี
๙.๒.๓ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและยกระดับการผลิ ตและสร างมูลคาเพิ่มให กับ สิน คา และ
บริการดานการเกษตร อุตสาหกรรม และการทองเที่ยว อยางตอเนื่อง
๙.๒.๔ เพื่ อ ฟ น ฟู แ ละรั ก ษาฐานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มให เ อื้ อ ต อ การพั ฒ นา
เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืน
๙.๓ เปาหมาย
9.3.1 อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคกลางขยายตัวเพิ่มขึ้น
9.3.2 สัมประสิทธิ์ความไมเสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายไดภาคกลางลดลง

ราง แผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร

๒๔

๙.๔ ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัด

คาฐาน

อัตราการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของ
ภาคกลาง

2,๓99,091
ลานบาท
(มูลคา CMV
ป 2559)
๐.๔๐๖
(ป ๒๕๖๐)

สัมประสิทธิ์ความไม
เสมอภาค (Gini
Coefficient)
ในการกระจายรายได

๒๕๖๒
เพิ่มขึ้น
ไมต่ํากวา
รอยละ ๓.๕

๒๕๖๓
เพิ่มขึ้น
ไมต่ํากวา
รอยละ๓.๕

คาเปาหมาย
๒๕๖๔
๒๕๖๕ 2562-2565
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
ไมต่ํากวา
ไมต่ํากวา
ไมต่ํากวา
รอยละ ๓.๕ รอยละ ๓.๕ รอยละ ๓.๕

ลดลงต่ํากวา ลดลงต่ํากวา ลดลงต่ํากวา ลดลงต่ํากวา ลดลงต่ํากวา
0.400
0.400
0.400
0.400
0.400

หมายเหตุ : ตัวชี้วัดและคาเปาหมายภาคกลาง ไมรวมกรุงเทพมหานคร

๙.๕ ยุทธศาสตรการพัฒนา
9.5.1 ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนากรุงเทพฯ เปนมหานครทันสมัยระดับโลกควบคูกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมเมือง
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัด

คาฐาน

กรุงเทพฯ ไดรับการ
จัดลําดับเปนเมืองนา
อยูที่ประชากรมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
สัดสวนปริมาณขยะมูล
ฝอยที่ถูกกําจัดอยาง
ถูกตองของภาคกลาง

อันดับที่ 98 *
(ป ๒๕๖๐)

๒๕๖๒
๒๕๖๓
ต่ํากวา
ต่ํากวา
อันดับที่ 97 อันดับที่ 97

คาเปาหมาย
๒๕๖๔
๒๕๖๕ 2562-2565
ต่ํากวา
ต่ํากวา
ต่ํากวา
อันดับที่ 97 อันดับที่ 97 อันดับที่ 97

รอยละ 43.25
(ป ๒๕๖๐)

ไมต่ํากวา
ไมต่ํากวา
ไมต่ํากวา
ไมต่ํากวา
ไมต่ํากวา
รอยละ ๔๕ รอยละ ๔๕ รอยละ ๔๕ รอยละ ๔๕ รอยละ ๔๕
ของปริมาณ ของปริมาณ ของปริมาณ ของปริมาณ ของปริมาณ
ขยะที่เกิดขึ้น ขยะที่เกิดขึ้น ขยะที่เกิดขึ้น ขยะที่เกิดขึ้น ขยะที่เกิดขึ้น
สัดสวนคดีชีวิตและ
161.2 คดีตอ ต่ํากวา ๑๖๐ ต่ํากวา ๑๖๐ ต่ํากวา ๑๖๐ ต่ํากวา ๑๖๐ ต่ํากวา ๑๖๐
คดีตอ
คดีตอ
คดีตอ
คดีตอ
คดีตอ
ทรัพยสินภาคกลาง
ประชากรแสนคน
ประชากร
(ป 2560)
ประชากร
ประชากร
ประชากร
ประชากร
แสนคน
แสนคน
แสนคน
แสนคน
แสนคน
หมายเหตุ : *การจัดอันดับเมืองที่นาอยูที่สุดในโลก World’s Most Liveable City 2017 ของ The Economist
Intelligence Unit (EIU)

แนวทางการพัฒนา
๑) เรงพัฒนาระบบขนสงมวลชนและระบบขนสงสาธารณะ อาทิ รถไฟฟา รถเมล ฯลฯ
เพื่อบรรเทาปญหาจราจรและใหประชาชนเขาถึงบริการระบบขนสงสาธารณะที่สะดวกสบายและปลอดภัยใน
การเดินทาง
๒) กอสรางถนนวงแหวน โครงขายเสนทางถนนที่ ขาดความเชื่อมโยง (Missing Link)
สะพานขามแมน้ําเจาพระยา ฯลฯ เพื่อลดปญหาความแออัดและคับคั่งของปริมาณการจราจรในเขตเมือง
ราง แผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร

๒๕

ลดปญหาคอขวด เปนการเชื่อมตอโครงขายการเดินทางเพื่ออํานวยความสะดวกในการเขาถึงและลดเวลาการ
เดินทาง รวมทั้งสรางความเชื่อมโยงระหวางเมือง
๓) จัดระเบียบการใชประโยชนที่ดินโดยใชมาตรการผังเมืองควบคุมการใชพื้นที่รวมทั้ง
คุ ม ครองแหล ง อนุ รั ก ษ แ ละทั ศ นี ย ภาพเมื อ ง ตลอดจนการจั ด ทั ศ นี ย ภาพของเมื อ งให ส วยงาม มี พื้ น ที่
สีเขียวและสวนสาธารณะ
๔) พั ฒ นาระบบดู แ ลผู สู ง อายุ โดยส ง เสริ ม การพั ฒ นาเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม
ใหสอดคลองตอความตองการและเอื้อตอการใชชีวิต รวมทั้งพัฒนารูปแบบและคุณภาพการบริการสาธารณสุข
ระดับ ปฐมภูมิและบริการดูแลระยะยาวสํ าหรั บผูสูงอายุ และออกแบบโครงสรางพื้นฐานและบริการตางๆ
ใหสามารถรองรับคนทุกกลุมในสังคมไดอยางเทาเทียมกัน (Universal Design) เพื่อรองรับสังคมผูสู งอายุ
และสงเสริมใหคนทุกกลุมสามารถเขาถึงและใชประโยชนจากการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและบริการตางๆ
อยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน
๕) ปองกันและแกไขปญหาขยะ น้ําเสีย น้ําทวม และมลพิษทางอากาศ ในเขตพื้นที่ที่มี
ปญหาความรุนแรงและความเสียหายเปนมูลคาสูง โดยเฉพาะในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
๖) วางระบบปองกันภัยอาชญากรรมและภัยกอการรายในเขตกรุงเทพมหานคร และพื้นที่
ตอเนื่อง รวมทั้ งพื้นที่ ที่ มีป ญหาอาชญากรรม ป ญหาการจราจร และป ญหาความรุ นแรงในสั งคม โดยการใช
เทคโนโลยี การบังคับใชกฏหมาย การปลูกจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมือง ตลอดจนสรางเครือขาย
เฝาระวัง เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
๗) พัฒนากรุงเทพมหานครเปนเมืองนาอยูอัจฉริยะ โดยการจัดทําผังภูมินิเวศเพื่อการ
จัดการพื้นที่และพัฒนาเมืองใหเปนเมืองที่มีความนาอยู อัจฉริยะ และสามารถรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
เปน ที่อ ยูอ าศัย ลดความเหลื ่อ มล้ํา และยกระดับ คุณ ภาพชีวิต ของประชาชนในพื้น ที่ทุก กลุม โ ดยยัง คง
รักษาอัตลักษณของพื้นที่ ซึ่งระยะแรกดําเนินการที่บางซื่อเพื่อเปน ตนแบบพัฒนาพื้นที่รอบสถานีระบบขนสง
มวลชน และเมืองอัจฉริยะแหงแรก (Smart City) ในไทย และภูมิภาคอาเซียน
9.5.2 ยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนาคุณภาพแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติและ
สรางความเชื่อมโยงเพื่อกระจายการทองเที่ยวทั่วทั้งภาค
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัด
รายไดจากการ
ทองเที่ยวภาคกลาง

คาฐาน
158,225
ลานบาท
(ป ๒๕๖๐)

คาเปาหมาย
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕ 2562-2565
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
ไมต่ํากวา
ไมต่ํากวา
ไมต่ํากวา
ไมต่ํากวา
ไมต่ํากวา
รอยละ 15.0 รอยละ 15.0 รอยละ 15.0 รอยละ 15.0 รอยละ 15.0

แนวทางการพัฒนา
๑) พัฒนาคุณภาพแหลงทองเที่ยวระดับนานาชาติ อาทิ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
ชายหาดชะอํา-หัวหิน สนามกอลฟระดับโลกที่เพชรบุรี กาญจนบุรี และพระนครศรีอยุธยา ใหเปนฐานการ
กระจายรายไดและการสรางงาน โดยยกระดับคุณภาพของธุรกิจบริการดานการทองเที่ยวใหไดมาตรฐานระดับ
นานาชาติและเปนที่ประทับใจของนักทองเที่ยว รวมทั้งพัฒนาการทองเที่ยวเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวชายฝง
ทะเลตะวันตกของภาคกลาง ไดแก จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ เชื่อมกับจังหวัดชุมพร และระนอง
ของภาคใต
ราง แผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร

๒๖

๒) พั ฒ นาแหล ง ท อ งเที่ ย วมรดกโลกพระนครศรี อ ยุ ธ ยาอย า งยั่ ง ยื น โดยฟ น ฟู
บู ร ณะโบราณสถาน และเตรี ย มความพร อ มของเมื อ งให ส ามารถรองรั บ ภั ย พิ บั ติ โดยเฉพาะอุ ท กภั ย ได
อยางมีประสิทธิภาพ
๓) อนุ รั ก ษ แ ละพั ฒ นากรุงรัตนโกสินทรและเมืองเกา เพื่อรักษาอัตลักษณของเมืองให
เปนมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดความเจริญรุงเรืองดานศิลปวัฒนธรรมอันยิ่งใหญของชาติตลอดไป อาทิ พื้นที่
เกาะรั ตนโกสิ นทร ในเขตกรุ งเทพมหานคร เมืองเกาเพชรบุรี เมืองเกากาญจนบุรี เมืองเการาชบุ รี เมืองเกา
สุพรรณบุรี และเมืองเกาลพบุรี
๔) พัฒนาแหลงทองเที่ยวที่มีศักยภาพ เชน กลุมประวัติศาสตรและศาสนา กาญจนบุรี สุ พรรณบุรี -พระนครศรี อยุ ธยา-อางทอง-สิ งห บุ รี -ชั ยนาท-ลพบุ รี -สระบุรี -นครปฐม-ราชบุ รี -เพชรบุ รี กลุ มดูแล
สุ ขภาพด วยแพทย แผนไทย อาทิ นนทบุ รี -สมุ ทรสาคร-นครปฐม-เพชรบุ รี และกลุ มท องเที่ ยวทางน้ํ า อาทิ
พระนครศรีอยุธยา-นนทบุรี-ปทุมธานี-อางทอง-สิงหบุรี โดยปรับปรุงและพัฒนาแหลงทองเที่ยวและกิจกรรมการ
ทองเที่ยวใหมีคุณคาและมูลคาเพิ่ม มีความหลากหลาย และเชื่อมโยงการทองเที่ยวระหวางจังหวัดอยางยั่งยืน
รวมทั้งบริหารการทองเที่ยวโดยคํานึงถึงขีดความสามารถในการรองรับ
๕) เพิ่มมาตรฐานแหลงทองเที่ยวทองถิ่นและแหลงทองเที่ยวโดยชุมชน เชน ตลาด
สามชุก ตลาดน้ําอัมพวา ตลาดน้ําดําเนินสะดวก เกาะเกร็ด ทองเที่ยวธรรมชาติส วนผึ้ง อุทยานแหงชาติ
แกงกระจาน ฯลฯ โดยปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวก กิจกรรมการทองเที่ยว สินคาและบริการดานการ
ทองเที่ยวใหไดมาตรฐานสากล
๖) พั ฒ นาการเข า ถึ ง แหล ง ท อ งเที่ ย วชุ ม ชน แหล ง ผลิ ต สิ น ค า OTOP และแหล ง
ทองเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อใหมีเสนทางหรือเครือขายการคมนาคมที่สามารถเดินทางเขาไปยังแหลงทองเที่ยวได
อยางสะดวกและปลอดภัย เปนการขยายเสนทางการทองเที่ยวและกระจายรายไดสูชุมชน
9.5.3 ยุทธศาสตรที่ ๓ ยกระดับการผลิตสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมโดยใชนวัตกรรม
เทคโนโลยี และความคิดสรางสรรค เพื่อใหสามารถแขงขันไดอยางยั่งยืน
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัด

คาฐาน

อัตราการขยายตัวการ
ผลิตภาคเกษตร
ภาคกลาง

107,392
ลานบาท
(มูลคา CMV
ป 2559)
1,126,479
ลานบาท
(มูลคา CMV
ป 2559)

อัตราการขยายตัวการ
ผลิตสาขา
อุตสาหกรรม
ภาคกลาง

๒๕๖๒
เพิ่มขึ้น
ไมต่ํากวา
รอยละ ๑.๙

คาเปาหมาย
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕ 2562-2565
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
ไมต่ํากวา
ไมต่ํากวา
ไมต่ํากวา
ไมต่ํากวา
รอยละ ๑.๙ รอยละ ๑.๙ รอยละ ๑.๙ รอยละ ๑.๙

เพิ่มขึ้น
ไมต่ํากวา
รอยละ ๓.๒

เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
ไมต่ํากวา
ไมต่ํากวา
รอยละ ๓.๒ รอยละ ๓.๒

เพิ่มขึ้น
ไมต่ํากวา
รอยละ ๓.๒

เพิ่มขึ้น
ไมต่ํากวา
รอยละ ๓.๒

แนวทางการพัฒนา
๑) นํ า ผลการวิ จั ย และพั ฒ นาด า นการเกษตรและอุ ต สาหกรรมการเกษตรมาใช
ประโยชนในเชิงพาณิช ย เชน นํา ผลการวิจัยและพัฒนาของสถาบัน วิทยาศาสตรขาวแหงชาติมาใชในการ

ราง แผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร

๒๗

พัฒนาการผลิตขาวในพื้นที่ เพื่อเพิ่มผลผลิตตอไร เพิ่มศักยภาพและยกระดับคุณภาพขาวซึ่งเปน สินคาสงออกที่
สําคัญของประเทศใหมีคุณภาพตรงตามความตองการของตลาด เปนตน
๒) พัฒนามาตรฐานฟารมเพื่อผลิตอาหารปลอดภัย (Food Safety) จากสินคาเกษตร
หลักของภาค ไดแก ขาว พืชผัก มะพราว โคนม โคเนื้อ สุกร ไก เปด กุง ปลา โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เปนแหลง
ผลิตสําคัญ ไดแก จังหวัด ชัยนาท สิงหบุรี อางทอง ลพบุรี สระบุ รี พระนครศรีอยุธยา สุ พรรณบุรี ราชบุ รี
นครปฐม และประจวบคีรีขัน ธ เพื่อ การสง ออกสิน คา เกษตรคุณ ภาพสูง ที่ส อดคลอ งกับ ความตอ งการ
ของผูบริโภคในตลาดเฉพาะและตลาดระดับบน
๓) สงเสริมการใชเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อยกระดับสู Smart Farmer และ Smart
Farming โดยสงเสริมใหเกษตรกรมีความรูความสามารถในการใชเ ทคโนโลยีการผลิตที่ทัน สมัยและพัน ธุ
ที่เหมาะสม รวมทั้งปรับปรุงระบบการบริหารจัดการตลาดใหมีประสิทธิภาพ
๔) ฟน ฟูค วามอุด มสมบูร ณท รัพ ยากรประมงทะเล โดยเรง รัด การอนุรัก ษ ฟน ฟู
และการจัดการใชประโยชนทรัพยากรประมงและสิ่งแวดลอมใหเปนระบบเหมาะสม ควบคูไปกับการสงเสริม
และพัฒนาอาชีพ เชน การสงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีการจัดการและวิธีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสรางมูลคาเพิ่ม การสงเสริมและพัฒนาการประมงพื้นบาน รวมทั้งการสงเสริม
และพัฒนาธุรกิจการประมง เปนตน ในพื้นที่ที่มีศักยภาพดานการประมงและเพาะเลี้ยงสัตวน้ําบริเวณชายฝง
รอบอาวไทย ไดแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และสมุทรปราการ
๕) เพิ่มความสามารถการแขงขันอุตสาหกรรมประมง (สมุทรสาคร) อุต สาหกรรม
กอสราง (สระบุรี) อุตสาหกรรมยานยนตและอิเล็กทรอนิกส (พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี สมุทรปราการ)
สูการใชเทคโนโลยีที่สูงขึ้นและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
๖) พัฒนาทักษะแรงงานใหมีความรูขั้นสูง เพื่อยกระดับและปรับเปลี่ยนทักษะแรงงาน
ใหกาวทันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมสามารถรองรับอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต
๗) พั ฒ นากาญจนบุ รี -ราชบุ รี -เพชรบุ รี ต อนบนให เ ป น แหล ง อุ ต สาหกรรมแปรรู ป
ผลผลิ ตทางการเกษตรและปศุสั ตว และกลุ มอุต สาหกรรมสิ่ งทอและเครื่องนุ งห มเชื่อ มโยงกับ แหล ง ผลิ ต
ในเมียนมา โดยเพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกสเพื่อลดตนทุนในการขนสงสินคา รวมทั้งยกระดับคุณภาพ
สินคาอุตสาหกรรมในพื้นที่ใหมีความทันสมัยและใหไดมาตรฐานสากลไปสูตลาดอาเซียน
๘) สงเสริมและสนับ สนุนธุรกิจ SMEs และ Start Up โดยใหความสําคัญกับ
การเสริ ม สร า งองค ค วามรู ใ ห แ ก ผู ป ระกอบการในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ อาทิ การนํ า งานวิ จั ย นวั ต กรรมและ
เทคโนโลยีมาใชในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการใชกลยุทธการตลาด ฯลฯ เพื่อใหสามารถเริ่มตน
ธุรกิจและเติบโตไดอยางมีประสิทธิภาพ

ราง แผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร

๒๘

9.5.4 ยุทธศาสตรที่ ๔ บริหารจัดการน้ําและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อแกไขปญหาน้ําทวม
ภัยแลง และคงความสมดุลของระบบนิเวศอยางยั่งยืน
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัด
คุณภาพน้ําแมน้ํา
เจาพระยาและทาจีน
ตอนลาง

สัดสวนพื้นที่ปาไมตอ
พื้นที่ภาคกลาง

คาฐาน

๒๕๖๒
๒๕๖๓
คาดัชนีคุณภาพน้ํา คาดัชนี
คาดัชนี
(WQI.) เทากับ คุณภาพน้ํา คุณภาพน้ํา
31 – 60 คะแนน (WQI.) ระดับดี (WQI.) ระดับดี
(ป 2560)
มากกวา 70 มากกวา 70
คะแนน
คะแนน
สัดสวนพื้นที่ปาไม สัดสวนพื้นที่ สัดสวนพื้นที่
รอยละ 30.0 ปาไมเพิม่ ขึ้น ปาไมเพิม่ ขึ้น
ตอพื้นที่ภาคกลาง เปนรอยละ เปนรอยละ
(ป 2560)
31.0
32.0
ตอพื้นที่ภาค ตอพื้นที่ภาค

คาเปาหมาย
๒๕๖๔
๒๕๖๕ 2562-2565
คาดัชนี
คาดัชนี
คาดัชนี
คุณภาพน้ํา คุณภาพน้ํา คุณภาพน้ํา
(WQI.) ระดับดี (WQI.) ระดับดี (WQI.) ระดับดี
มากกวา 70 มากกวา 70 มากกวา 70
คะแนน
คะแนน
คะแนน
สัดสวนพื้นที่ สัดสวนพื้นที่ สัดสวนพื้นที่
ปาไมเพิม่ ขึ้น ปาไมเพิม่ ขึ้น ปาไมเพิม่ ขึ้น
เปนรอยละ เปนรอยละ เปนรอยละ
33.0
34.0
34.0
ตอพื้นที่ภาค ตอพื้นที่ภาค ตอพื้นที่ภาค

แนวทางการพัฒนา
๑) พัฒนาแหลงน้ํา และระบบกระจายน้ํา ในพื้นที่แลงซ้ําซาก อาทิ จังหวัดกาญจนบุรี
ประจวบคีรีขันธ ราชบุรี และลพบุรี เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการน้ํา โดยปรับปรุงและบํารุงรักษา
แหล ง น้ํ า เดิ ม วางแผนจั ด สรรน้ํ า เพื่ อ รองรั บ ความต อ งการใช น้ํ า ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น จากการขยายตั ว ของกิ จ กร รม
ทางเศรษฐกิจและชุมชนไดอยางพอเพียงและมีเสถียรภาพ รวมทั้งจัดทําแหลงเก็บกักน้ําขนาดเล็กกระจาย
ในพื้นที่การเกษตรเพื่อบรรเทาและแกไขปญหาขาดแคลนน้ําในชวงฤดูแลง
๒) ป อ งกั น และแก ไ ขป ญ หาน้ํ า ท ว มพื้ น ที่ เ ศรษฐกิ จ ชุ ม ชน แหล ง ประวั ติ ศ าสตร
โบราณสถาน และพื้นที่น้ําทวมซ้ําซาก อาทิ จังหวัดชัยนาท อางทอง สิงหบุรี พระนครศรีอยุธยา สมุทรสาคร
นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ โดยเพิ่มแหลงเก็บกักน้ําที่เปนแกมลิง สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชน
ในพื้นที่เสี่ยงจัดตั้งกลุมเฝาระวังภัยน้ําทวม
๓) ปองกันและแกไขปญหาการทรุดตัวของแผนดิน รวมทั้งปญหาการรุกล้ําของน้ําเค็ม
ในเฉพาะเขตพื้นทีก่ รุงเทพมหานครและปริมณฑล
๔) หยุ ดยั้ ง การบุ ก รุก ทํ าลายพื้ น ที่ ปา และส ง เสริ ม การฟ น ฟูป า เสื่ อมโทรม ในพื้ น ที่
จังหวัดกาญจนบุรี เพชรบุรี และราชบุรี โดยการปลูกปาเพิ่มเติม และเพิ่มมาตรการเฝาระวังและปองกันการบุก
รุกปา สนับสนุนสิทธิและบทบาทของชุมชนใหเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการพื้นที่ปาชุมชนไมใหเสื่อม
โทรมลง
๕) ขุ ด ลอกลํ า น้ํ า เพื่ อ เพิ่ ม ปริ ม าณการกั ก เก็ บ น้ํ า และใช ใ นการขนส ง อาทิ แม น้ํ า
เจาพระยา แมน้ําทาจีน ฯลฯ และเพิ่มประสิทธิภาพการเดินเรือ และปรับปรุงทาเรือโดยสารสาธารณะในแมน้ํา
และลําคลองสาขาที่สําคัญ อาทิ แมน้ําเจาพระยา แมน้ําปาสัก และลําคลองสาขาในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล รวมทั้งฟนฟูคุณภาพน้ําแมน้ําเจาพระยาและทาจีนตอนลางในพื้นที่ พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี
นนทบุรี สมุทรปราการ นครปฐม และสมุทรสาคร

ราง แผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร

๒๙

๖) ฟน ฟูพื้น ที่ช ายฝ งทะเลที่เสื่ อมโทรม อาทิ ป องกันและแกไขป ญหาการกัดเซาะ
ชายฝงทะเลในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ โดยการ
จัดทําแนวปองกันการกัดเซาะชายฝงดวยวิธีการที่เหมาะสม เชน ปลูกปาชายเลน และการทําแนวไมไผกันคลื่น
แกไขปญหามลพิษทางทะเล และชายฝง โดยการบริหารจัดการขยะที่ลงสูทะเล และคราบน้ํามันในพื้นที่อาวไทย
ตอนใน
9.5.5 ยุ ท ธศาสตร ที่ ๕ เป ด ประตู ก ารค า การลงทุ น และการท อ งเที่ ย ว เชื่ อ มโยง
เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย-ภาคกลาง-ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัด

คาฐาน

๒๕๖๒

๒๕๖๓

คาเปาหมาย
๒๕๖๔

๒๕๖๕

2562-2565

มูลคาการคาชายแดน 64,933 ลานบาท เพิ่มขึ้นไมต่ํากวา เพิ่มขึ้นไมต่ํากวา เพิ่มขึ้นไมต่ํากวา เพิ่มขึ้นไมต่ํากวา เพิ่มขึ้นไมต่ํากวา
( ป 2560)
รอยละ 2.0
รอยละ 2.0 รอยละ 2.0 รอยละ 2.0 รอยละ 2.0
ภาคกลาง

แนวทางการพัฒนา
๑) พัฒนาทางหลวงพิเศษระหว างเมือง และรถไฟ เชื่อมกรุ งเทพ – กาญจนบุ รี
เพื่อเชื่อมโยง พื้นที่เศรษฐกิจชายแดนของภาคกับพื้นที่เศรษฐกิจหลักของประเทศใหสามารถเกื้อหนุนและ
ติดตอทางการพัฒนาระหวางพื้นที่ไดโดยสะดวกและรวดเร็ว
๒) เร งพั ฒ นาพื้น ที่เ ขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษชายแดนบ านพุน้ํ า ร อ น อํา เภอเมื อ ง
กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ใหเปนประตูเชื่อม Southern Economic Corridor จากทาเรือทวาย-ทาเรือ
แหลมฉบัง-ทาเรือสีหนุวิลล ประเทศกัมพูชา-ทาเรือวังเตา ประเทศเวียดนาม โดยพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ
สิ่งอํานวยความสะดวกดานการเดินทางและขนสงเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบาน
๓) พัฒนามาตรฐานดานชายแดนไทย-เมียนมา บานพุน้ํารอน ดานเจดียสามองค และ
ดานสิงขร เพื่อเชื่อมโยงการคา การลงทุน และการทองเที่ยว กับเมียนมา โดยจัดระเบียบการใชประโยชนที่ดิน
ใหสอดคลองกับการพัฒนาในอนาคต พรอมทั้งปรับปรุงและพัฒนาระบบโลจิสติกส ระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ จุดบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกบริเวณจุดผานแดน ตลอดจนระเบียบและกฏเกณฑที่เกี่ยวของ
๔) พัฒ นาเมื องและพื้ น ที่เ ศรษฐกิ จ ของภาคกลางตามแนวแกนหลั ก การเชื่ อมโยง
เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายกับ EEC โดยจัดเตรียมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการรองรับการพัฒนา
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพื่อใหเอื้อตอการพัฒนาการคา การลงทุน และการทองเที่ยวเชื่อมโยงระหวางไทยกับเมียนมา
9.5.6 ยุทธศาสตรที่ ๖ พัฒนาความเชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคมกับทุกภาคเพื่อเสริมสราง
เสถียรภาพและลดความเหลื่อมล้ําภายในประเทศ
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
คาเปาหมาย
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕ 2562-2565
มูลคาผลิตภัณฑภาคตอ 241,536 บาท เพิ่มขึ้นไมนอย เพิ่มขึ้นไมนอย เพิ่มขึ้นไมนอย เพิ่มขึ้นไมนอย เพิ่มขึ้นไมนอย
( ป 2559) กวารอยละ 4 กวารอยละ 4 กวารอยละ 4 กวารอยละ 4 กวารอยละ 4
หัวของภาคกลาง
(GRP Per capita)
ตัวชี้วัด

คาฐาน

ราง แผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร

๓๐

แนวทางการพัฒนา
๑) เรงดําเนินการแผนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานการคมนาคมขนสงที่เชื่อมโยงภาคกลาง
กับภาคอื่นๆ โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาระบบขนสงทางรางใหเปนโครงขายหลักในการขนสงของประเทศ
และรองรับการเชื่อมโยงกับการขนสงรูปแบบอื่นๆ เพื่อกระจายประโยชนและโอกาสจากจุดความเจริญหลัก
ของประเทศใหเชื่อมโยงไปยั งพื้นที่ภาคอื่นๆ ซึ่งจะทําใหเกิดการกระตุนการพัฒนาและลดความเหลื่อมล้ํ า
ระหวางภาค อาทิ
(๑) เชื่อมโยงภาคเหนือ ดวยรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ-พิษณุโลก และรถไฟทางคู
ลพบุรี-ปากน้ําโพ
(๒) เชื่ อ มโยงภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ด ว ยรถไฟความเร็ ว สู ง กรุ ง เทพฯนครราชสีมา และทางหลวงพิเศษระหวางเมืองบางปะอิน-นครราชสีมา
(๓) เชื่อมโยงภาคตะวันออก ดวยรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-ระยอง ทางหลวง
พิเศษ พัทยา-มาบตาพุด และรถไฟทางคูฉะเชิงเทรา-คลองสิบเกา-แกงคอย
(๔) เชื่อมโยงภาคใตและภาคใตชายแดน ดวยรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ –หัวหิน
และรถไฟทางคูป ระจวบคีรีขันธ-ชุมพร
๒) พั ฒ นาพื้ น ที่ โ ดยรอบสถานี ข นส ง มวลชนในเมื อ งที่ มี ศั ก ยภาพที่ สํ า คั ญ อาทิ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พระนครศรีอยุธยา และบริเวณเมืองชายแดนที่มีศักยภาพ รวมทั้งบริเวณใกล
พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อาทิ เมืองพุน้ํารอน โดยสนับสนุนใหมีการจัดทําโครงการนํารองที่ใช
แนวทางการจัดรูปที่ดิน การผังเมืองควบคูกับการพัฒนาเมืองแบบประหยัดพลังงาน

๑๐. แผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานครที่สอดคลองกับ
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
๑๐.๑ ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนากรุงเทพฯ เปนมหานครทันสมัยระดับโลกควบคูกับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมเมือง
๑๐.๑.๑ แผนงานการพัฒนาระบบขนสงสาธารณะที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของเมืองใน
เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
x สาระสําคัญ พัฒนาระบบขนสงสาธารณะที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของเมือง
ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
x หนวยงานดําเนินงานหลัก องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ การรถไฟฟาขนสงมวลชน
แหงประเทศไทย การรถไฟแหงประเทศไทย กระทรวงคมนาคม องคกรปกครองสวนทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
๑๐.๑.๒ พัฒนาสภาพแวดลอมและนวัตกรรมเพื่อคนทุกวัย
x สาระสําคัญ การปรับสภาพแวดลอมในที่สาธารณะใหเหมาะกับคนทุกวัย สงเสริม
สิ่งประดิษฐและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุและรองรับสังคมสูงวัย การพัฒนาตนแบบเมืองเพื่อ
รองรับสังคมสูงวัย สงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการสํา หรับผูสูงอายุ อาทิ ทางเทา และทางขามที่
ปลอดภัยในเขตเมือง
x หน ว ยงานดํ า เนิ น งานหลั ก สํ า นั ก งานคณะกรรมการนโยบายวิ ท ยาศาสตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
ราง แผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร

๓๑

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
๑๐.๑.๓ แผนงานปฏิ รู ป ระบบการจั ด บริ ก ารสาธารณสุ ข ระดั บ ปฐมภู มิ แ ละบริ ก ารดู แ ล
ระยะยาวสําหรับผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงไปยังสวนภูมิภาค
x สาระสําคัญ พัฒนารูปแบบและคุณภาพการบริการปฐมภูมิและบริการดูแลระยะยาว
สําหรับผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในสวนภูมิภาค โดยเฉพาะอยางยิ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่น สามารถ
ใหบริการสาธารณสุขปฐมภูมิไดอยางมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และทั่วถึงแกประชาชน พรอมทั้งสงเสริม
บทบาทองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดสภาพแวดลอมในทองถิ่นเพื่อลดปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพ
x หนวยงานดําเนินงานหลัก กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย
๑๐.๑.๔ แผนงานการสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
x สาระสําคัญ แผนงานการสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ประกอบดวย
โครงการสําคัญ อาทิ โครงการบูรณาการการแกปญหาอาชญากรรมดวยระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (มท.)
โครงการสรา งเครือ ขา ยเฝา ระวัง อาชญากรรมภาคประชาชน (สตร.) โครงการยกระดับ คุณ ภาพผูขับ ขี่
เพื่อความปลอดภัยบนทองถนน (คค.) โครงการสรางความมั่นคงดานอาชีพและรายได ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (มท.) โครงการเสริมสราง ตําบลขับขี่ปลอดภัย (มท.) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพความ
ปลอดภัยบนทองถนน (คค.)
x หนวยงานดําเนินงานหลัก กระทรวงมหาดไทย
๑๐.๑.๕ แผนงานจัดระเบียบและพัฒนาเมืองศูนยกลางทางเศรษฐกิจ
x สาระสําคัญ จัดทําแผนแมบทพื้นที่ศูนยกลางความเจริญตามความเหมาะสมของ
พื้นที่ของแตละเมือง และจัดทําแผนการใชประโยชนที่ดินของศูนยเศรษฐกิจ แหลงที่อยูอาศัยและพื้นที่เฉพาะ
ในเมือง พัฒนาระบบขนสงมวลชนขนาดใหญเพื่อใหเปนระบบการสัญจรหลักของคนในเมือง พัฒนาโครงสราง
พื้นฐานดานโทรคมนาคม สื่อสาร และดิจิทัลที่ทันสมัยเพื่อสรางบรรยากาศใหพรอมตอการลงทุนดานนวัตกรรม
และดิจิทัล และนําเทคโนโลยีมายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุมที่อาศัยอยูในเมือง และเพิ่มพื้นที่
สาธารณะตอประชากร โดยเนนความสอดคลองกับอัตลักษณ ความหลากหลาย และศักยภาพของเมือง บน
พื้นฐานของการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคม โดยชวงปที่ ๑ – ๕ เรงรัดการพัฒนาในกรุงเทพและ
ปริมณฑล
x หนวยงานดําเนินงานหลัก กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม กระทรวง
พาณิชย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา กระทรวงการคลัง กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงพลังงาน กระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
๑๐.๑.๖ โครงการวางแผน กําหนดพื้นที่ และเทคโนโลยีในการบริหารจัดการมลพิษกากของเสีย
ใหครอบคลุมพื้นที่ทุกภูมิภาค
x สาระสําคัญ กําหนดแผน Zoning การจัดตั้งศูนยบริหารจัดการมลพิษใหครอบคลุม
ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยชี้ประเด็นความสําคัญในการกําหนดพื้นที่และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในแตละภูมิภาค
ราง แผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร
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ซึ่งมี Criteria การคัดเลือกพื้นที่ที่ชัดเจน รวมทั้งทําความเขาใจในระดับชาติถึงความสําคัญของการจัดการ
มลพิษทุกประเภทตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม เพื่อปองกันการตอตานจากประชาชนโดย
สรางการมีสวนรวมใหประชาชนรับรูและเขาใจถึงปญหา
x หน ว ยงานดํ า เนิ น งานหลั ก
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม

๑๐.๒ ยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนาคุณภาพแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติและสรางความ
เชื่อมโยงเพื่อกระจายการทองเที่ยวทั่วทั้งภาค
๑๐.๒.๑ โครงการสงเสริมการทองเที่ยวเชื่อมโยงแหลงประวัติศาสตร วิถีชีวิตชุมชน
x สาระสําคัญ พัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร วัฒนธรรม
ประเพณี แ ละวิ ถี ชี วิ ต ชุ ม ชน โดยเน น การเชื่ อ มโยงแหล ง ท อ งเที่ ย วเชิ ง ประวั ติ ศ าสตร เมื อ งมรดกโลก
โบราณสถานที่ ส อดคล อ งกั น เช น การจั ด รายการเส น ทางท อ งเที่ ย วตามรอยประวั ติ ศ าสตร อุ ท ยาน
ประวัติศาสตร ชมอารยธรรมโบราณสถานตางๆ อนุสาวรีย อนุสรณสถาน สิ่งปลูกสรางที่มีคุณคา และ
ความสําคัญทางประวัติศาสตรเเละวัฒนธรรมรวมทั้งพัฒนากิจกรรมและบริการ และการทองเที่ยวรูปแบบใหม
ใหกับนักทองเที่ยว เชน การทองเที่ยวเชิงเกษตร การทองเที่ยวโดยชุมชน การทองเที่ยวเชิงนิเวศ การทองเที่ยว
วิถีพุทธ การทองเที่ยวกลุมมุสลิม เปนตน
x หนวยงานดําเนินงานหลัก กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม
และองคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (อพท.)
๑๐.๒.๒ โครงการยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทยแผนไทยแบบครบวงจร
x สาระสําคัญ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และ
แพทยแผนไทย ใหเกิดความโดดเดนในระดับนานาชาติ โดยการใชองคความรูและภูมิปญญาดั้งเดิมของไทย
พัฒนาตอยอดใหเกิดเปนนวัตกรรม สรางมูลคาเพิ่ม ตั้งแตการสงเสริมสุขภาพ ธุรกิจบริการสุขภาพ นวดแผนไทย
การดูแลผูสูงอายุ สถานพักฟนเพื่อการฟนฟูสุขภาพ การรักษาดวยสมุนไพร รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ
สมุนไพรเพื่อการรักษาและเสริมความงาม ใหไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับสูนานาชาติ และสงเสริมใหเกิดการ
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทยทั้งจากนักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางชาติ
x หนวยงานดําเนินงานหลัก กระทรวงสาธารณสุข
๑๐.๒.๓ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกผูโดยสารเรือสําราญ
ของทาเรือหลัก
x สาระสําคัญ จัดทําแผนพัฒนาและขับเคลื่อนการปรับปรุงและยกระดับสิ่งอํานวย
ความสะดวกในบริเวณทาเรือที่มีศักยภาพในการรองรับเรือสําราญ เชน กรุงเทพฯ เปนตน
x หนวยงานดําเนินงานหลัก กระทรวงคมนาคม
๑๐.๒.๔ โครงการบริหารจัดการการทองเที่ยวริมฝงแมน้ําเจาพระยา
x สาระสําคัญ จัดทําเสนทางการทองเที่ยวทางน้ําเพื่อเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวหรือ
กิจกรรมการทองเที่ยวสองฝงแมน้ําเจาพระยา ที่สะทอนเอกลักษณวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนในลุมน้ํา
เจาพระยา พรอมทั้งบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวในลุมแมน้ําเจาพระยาและบริเวณใกลเคียงใหมีมาตรฐาน
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ระดับสากลในทุกมิติ เชน การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม มาตรฐานความปลอดภัย การมีสวนรวมของชุมชน
การบอกเลาเรื่องราว เปนตน
x หนวยงานดําเนินงานหลัก กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา และกระทรวงคมนาคม
๑๐.๒.๕ แผนงานฟนฟูเมืองประวัติศาสตร และแหลงศิลปกรรม
x สาระสําคัญ จัดทําแผนการพัฒนาเมืองในรูปแบบการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตาม
ศั ก ยภาพและอั ต ลั ก ษณ ข องเมื อ งในพื้ น ที่ เ มื อ งประวั ติ ศ าสตร ซึ่ ง คํ า นึ ง ถึ ง การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ สั ง คม
สิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตของคนในเมือง โดยเนนกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน และบูรณาการ
การทํางานรวมกับหนวยงานในทองถิ่นในรูปแบบคณะทํา งาน รวมทั้งรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจาก
ภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวของ ตลอดจนพัฒนาและฟนฟูเมืองประวัติศาสตรและแหลงศิลปกรรม
x หนวยงานดําเนินงานหลัก กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
๑๐.๒.๖ โครงการบริหารการทองเที่ยว ควบคุมจํานวนนักทองเที่ยวไมใหเกินขีดความสามารถ
ในการรองรับของระบบนิเวศ
x สาระสําคัญ จัดทําขีดความสามารถในการรองรับนักทองเที่ยวของระบบนิเวศ
แนวปะการังและระบบนิเวศที่มีความสําคัญทั่วประเทศ รวมถึงการทองเที่ยวชมสัตวทะเลหายาก เชน วาฬบรูดา
จัดระบบบริหารจัดการในพื้นที่ตางๆ ใหเปนไปตามขีดความสามารถอยางมีประสิทธิภาพ โดยใหเกิดพื้นที่
เปาหมายสอดคลองกับเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
x หน วยงานดํ าเนิ นงานหลั ก
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม

x หนวยงานสนับสนุน กองทุนวิจัย สถาบันการศึกษาทีเ่ กี่ยวของ
๑๐.๓ ยุทธศาสตรที่ ๓ ยกระดับการผลิตสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมโดยใชนวัตกรรม เทคโนโลยี
และความคิดสรางสรรค เพื่อใหสามารถแขงขันไดอยางยั่งยืน
๑๐.๓.๑ แผนงานพัฒนาระบบคุณ ภาพมาตรฐานความปลอดภั ยสิน คาเกษตรและอาหาร
ใหเปนที่ยอมรับในตลาดทั้งในและตางประเทศ
x สาระสําคัญ เพื่อใหเกิดการพัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย
สินคาเกษตรและอาหาร ตลอดจนระบบการตรวจสอบ และระบบการตรวจสอบยอนกลับใหเปนที่ยอมรับ
เพื่อสรางความเชื่อมั่นในการบริโภคในตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศ
x หนวยงานดําเนินงานหลัก กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงสาธารณสุข
๑๐.๓.๒ แผนงานพัฒนาและสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรและอาหาร ใหเขาสูระบบมาตรฐาน
ความปลอดภัย
x สาระสําคัญ เพื่อสนับสนุน สงเสริม และกํากับดูแลใหการผลิตสินคาเกษตรและ
อาหารเขาสูระบบมาตรฐานความปลอดภัย โดยใชมาตรการสนับสนุนและสงเสริมการผลิต รวมทั้งการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดานการผลิตสินคาเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินคา
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เกษตรตลอดสายการผลิ ตใหมีคุณภาพมาตรฐานตามความตองการของตลาด
ดานการตลาดที่ตระหนักถึงการบริโภคสินคาเกษตรและอาหารที่ปลอดภัย

ควบคูไปกับการสง เสริ ม

x หนวยงานดําเนินงานหลัก กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงพาณิชย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๑๐.๓.๓ แผนงานสงเสริมการผลิตและการแปรรูปสินคาเกษตรใหมีคุณภาพมาตรฐาน และ
ยกระดับไปสูผลิตภัณฑคุณภาพสูง
x สาระสําคัญ ประยุกตใชเทคโนโลยีไปสูการผลิตในเชิงพาณิชยใหกับเกษตรกร
กลุม เกษตรกร หรือชุมชน ที่จะใชวัตถุดิบทางการเกษตรในการแปรรูปสรางมูลคาไปสูสินคาเกษตรแปรรูป
สินคาเกษตรขั้นสูงที่มีคุณคาเฉพาะ รวมถึง ตอยอดไปสูผลิตภัณฑคุณภาพสูง โดยการพัฒนาสงเสริมผลักดันให
เกษตรกรรวมกลุมแปรรูปสินคาเกษตรไปสูความเปนผูประกอบการแบบมืออาชีพ เพื่อสรางมูลคาเพิ่มของ
สินคา มีกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน การนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปสงเสริมใหกับ
กลุมเกษตรกร การพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ และเชื่อมโยงสอดคลองกับความตองการของตลาด
x หนวยงานดําเนินงานหลัก กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย และกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๑๐.๓.๔ แผนงานการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรใหเปนเกษตรกรยุคใหม (Smart Farmer)
x สาระสําคัญ เพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกรใหเปนเกษตรกรยุคใหมที่มีทักษะ
ในการประกอบการ สามารถเขาถึงและใชขอมูลขาวสารและความรู ทั้งทางดานเทคโนโลยี การจัดการ และ
การตลาด มีทักษะความรู ความสามารถในดานบัญชีการผลิต การควบคุมตนทุน การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
และจัดการคุณภาพผลผลิตของตน และสามารถเขาถึงชองทางการตลาดที่หลากหลายได โดยมีกลุมเปาหมายทั้ง
ทายาทเกษตรกร เกษตรกรในปจจุบัน และคนกลุมใหมที่จะเขาสูภาคเกษตรในอนาคต รวมถึงการสงเสริมให
เกษตรกรสามารถพัฒนาการจัดการคุณภาพใหไดตามมาตรฐานสินคาเกษตร (GAP) มาตรฐานการผลิตและ
แปรรูป (GMP) และมาตรฐานอื่นในระดับสากล
x หนวยงานดําเนินงานหลัก กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงพาณิชย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
๑๐.๓.๕ แผนงาน การพัฒนาผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมในภาคการเกษตร
x สาระสําคัญ สรางและเพิ่มสมรรถนะของผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ในภาคการเกษตรในการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการบริหารจัดการการผลิต การแปรรูปและการตลาด
รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญระดับสูงในการประยุกต เทคโนโลยีเพื่อจัดการหวงโซอุปทานที่ใชในการประกอบการ
การจัดการฟารม การเรียนรูดานเทคโนโลยีและนวั ตกรรมใหม การพัฒนาโครงการและบริหารจัดการธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมของเกษตรกร (SMAEs - Small and Medium Agricultural Enterprises) ทั้งนี้
ดวยการจัดตั้งสถาบันบมเพาะ ผูประกอบการธุรกิจเกษตร เพื่อใหการฝกอบรม การศึกษาประยุกตวิธีปฏิบัติที่ดี
และการบมเพาะองคความรูและความเชี่ยวชาญที่เหมาะสม
x หนวยงานดําเนินงานหลัก กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ
สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ สํานักงานพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม กระทรวงวิทยาศาสตรแ ละ
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เทคโนโลยี กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร สภา
เกษตรกรแหงชาติ
๑๐.๓.๖ แผนงาน การวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการผลิต การแปรรูป
และยกระดับเกษตรกรและยกระดับประกอบการและธุรกิจการเกษตรแบบครบวงจรของหวงโซคุณคา
x สาระสําคัญ การวิจัยเพื่อสรางความรูเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อตอยอดให
เกษตรกรนําไปใชประโยชนทั้งดานการผลิตและการแปรรูป รวมทั้งยกระดับใหเปนผูประกอบการธุรกิจ
การเกษตรตลอดหวงโซคุณคา โดยจัดตั้งหนวยประสานงานวิจัยเพื่อรับโจทยการพัฒนาจากกลุมเกษตรกรและ
ผู ป ระกอบการ นํ า สู ก ารสื บ ค น และพั ฒ นาเทคโนโลยี น วั ต กรรม การทํ า งานร ว มกั บ กลุ ม เกษตรกรและ
ผูประกอบการในการประเมินความเปนไปไดทางดานการตลาดและดานเทคโนโลยี การวิจัยทดลองและพัฒนา
การสรางผลิตภัณฑตนแบบ การทดสอบตลาด ไปจนถึงการออกแบบบรรจุภัณฑและตราสินคา
x หนวยงานดําเนินงานหลัก สถาบันอุดมศึกษา สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงพาณิชย กระทรวงวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี สํานักงานพัฒนา
เศรษฐกิจสรางสรรค (องคการมหาชน) สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน) สํานักงาน
นวัตกรรมแหงชาติ
๑๐.๓.๗ แผนงานการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม
x สาระสําคัญ วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน รวมทั้ง
ระบบกักเก็บพลังงานที่ใหพลังงานสูง ออกแบบและผลิตสถานีประจุไฟฟา เตารับเตาเสียบ การพัฒนาระบบ
จัดการไฟฟา จัดทํามาตรฐาน นโยบายทางดานเทคโนโลยีที่เกี่ยวของใหเหมาะสมกับการนําไปใชงานทันตอ
การเปลี่ ยนแปลงนวัต กรรมและเทคโนโลยี พร อมทั้ง พัฒ นาศูน ย ท ดสอบที่มีป ระสิ ทธิภ าพ ยกระดับ สู
มาตรฐานสากล ตลอดจนเพิ่มผลิตภาพบุคลากรดวยระบบรับรองความสามารถบุคลากรในอุตสาหกรรม
ยานยนต เพื่อใหประเทศไทยเปนฐานการผลิตรถยนตที่มีคุณสมบัติ “สะอาด ประหยัด ปลอดภัย” และใช
พลังงานในภาคขนสงอยางมีประสิทธิภาพ
x หนวยงานดําเนินงานหลัก กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
๑๐.๓.๘ โครงการยกระดั บ และเพิ่ ม ศั ก ยภาพและสมรรถนะแรงงาน รวมทั้ ง การเป น
ผูประกอบการใหม เพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน
x สาระสํา คัญ สง เสริมการพัฒ นาและยกระดับ ศัก ยภาพและสมรรถนะแรงงาน
ที่ส อดคลองกับการเปลี่ยนแปลงโครงสรางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และรูปแบบการทํา งานใหม และทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งสงเสริมการสรางผูประกอบการใหม ควบคูกับการจัดทํามาตรฐานอาชีพที่
สอดคลองกับอาชีพใหม ๆ เพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน
x หนวยงานดําเนินงาน กระทรวงแรงงาน กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสั งคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สคช. และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
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๑๐.๓.๙ โครงการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับทักษะอาชีพและสรางผูประกอบการยุคใหม
x สาระสําคัญ จัดใหนักเรียนในระดับการศึกษาพื้นฐานไดมีการฝกอาชีพระยะสั้นเพื่อ
สรางทักษะการทํางานดวยตนเองและการมีความรูคหกรรม หัตถกรรม ชางพื้นฐาน ดิจิทัลเทคโนโลยีเบื้องตน
และทักษะการจัดการเบื้องตน จัดกลไกสงเสริมสนับสนุนใหมีการเรียนในระดับชั้นมัธยมปลายคูขนานกับการ
เรียนอาชีวศึกษาระดับปวช.(ทวิศึกษา) เพื่อใหเยาวชนสามารถเขาสูตลาดการทํางานและมีวุฒิวิชาชีพไดเร็วถา
ตองการ แทนการสูญเปลาจากการเรียนอุดมศึกษาที่ไมมีตลาดแรงงานรองรับ รวมทั้งสรางทัศนคติที่ดีตอ
การศึกษาอาชีพ เพิ่มจํานวนและโอกาสการเรียนตออาชีวศึกษาในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
และสรางกําลั งงานให สอดคล องกับความตองการของประเทศ รวมทั้งส งเสริมให สถานศึกษาอาชีวศึกษาและ
สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาที่เชื่อมตอกับการทํางาน โดยนักศึกษาอาชีวศึกษาเรียนรู และฝกในสถาน
ประกอบการผานระบบทวิภาคี นักศึกษาอุดมศึกษาเรียนรูและฝกในสถานประกอบการหรือสถานที่ทํางานจริง
ผานระบบสหกิจศึกษา ระบบโรงเรียนฝกทักษะวิศวกรรม บุคลากรในสถานศึกษาไดมีประสบการณทางานตรงกับ
บุคลากรในภาคการผลิต สนับสนุนการพัฒนาและสงเสริมอาจารยสายการศึกษาวิชาชีพที่ตองการความรูและ
สมรรถนะตางจากสายวิชาการรวมถึงสรางกลไกและเพิ่มแรงจูงใจสนับสนุนใหผูประกอบการไดเพิ่มการทํา งาน
กับสถานศึกษา
x หนวยงานดําเนินงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงแรงงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ สถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) ภาคเอกชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ
๑๐.๔ ยุทธศาสตรที่ ๔ บริหารจัดการน้ําและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อแกไขปญหาน้ําทวม ภัยแลง
และคงความสมดุลของระบบนิเวศอยางยั่งยืน
๑๐.๔.๑ โครงการบรรเทาภัยพิบัติทางน้ําแบบบูรณาการ
x สาระสําคัญ เนื่องจากภัยพิบัติทางน้ําไดสรางความเสียหายทั้งเศรษฐกิจสังคม และ
เปนอุปสรรคในการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจที่ผานมา ควรมีการจัดการเพื่อบรรเทาภัยพิบัติทางน้ํา ใหลดความ
เสียหายลง (ใน ๕ ป ลดลงรอยละ ๕๐ ในพื้นที่สําคัญ) จากฐานเฉลี่ย ๑๐ ปที่ผานมาโดยจัดทําแผนบรรเทา
อุทกภัยพื้นที่วิกฤติ ที่รวมยุทธศาสตรตางๆ และภารกิจของหนวยงาน (Function) ระดมในพื้นที่วิกฤติน้ําทวม
ประกอบดวย ตัดยอดน้ําหลาก ผันน้ําขามลุม ปรับปรุงลําน้ําธรรมชาติ สิ่งกีดขวางทางน้ํา ระบบปองกันชุมชน
เมือง การจัดการพื้นที่น้ําทวม พื้นที่ชะลอน้ํา สรางคันกั้นน้ํา ระบบสูบน้ํา และมาตรการบริหารจัดการน้ํา
สภาวะตางๆ เชน ระบบประมวลผลและเตือนภัย การปรับตัวอยูกับพื้นที่น้ําทวมตามธรรมชาติ การปรับปฏิทิน
เพาะปลูกพืช การปรับเปลี่ยนใชที่ดิน ทั้งนี้ ในระยะ ๕ ปแรกจะมุงเนนพื้นที่พื้นที่ที่มีความเสียหายสูง และ
พื้นที่ การแกไขปญหาอุทกภัย และภัยแลงเชิงพื้นที่อยางเปนระบบ (Area Base) โดยเฉพาะกลุมลุมน้ํา
เจาพระยา และเปนแผนบูรณการครอบคลุมงานเตือนภัย แจงเตือน บริหารน้ํา พื้นที่น้ํานอง ชวยเหลือระหวาง
และหลังเหตุการณ สําหรับพื้นที่ที่มีความสําคัญ (สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติที่ ๑ ดานความมั่นคง)
x หนวยงานดําเนินงานหลัก สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ กระทรวงคมนาคม และกระทรวงมหาดไทย
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๑๐.๔.๒ โครงการจัดทําแผนแมบทการจัดทําแผนพัฒนาระบบจัดการน้ําในพื้นที่ ภาคกลาง
(Delta Water Master Plan ๒๐๔๐)
x สาระสําคัญ เพื่อใหเกิดการวางแผนและการจัดการระบบน้ําใหสอดคลองกับการ
พั ฒ นาพื้ น ที่ การระบายน้ํ า การแก ไ ขมลพิ ษ การทรุ ด ตั ว ของแผ น ดิ น และรองรั บ ต อ การเพิ่ ม ขึ้ น ของ
ระดับน้ําทะเล จําเปนตองมีการจัดทําแผนแมบทการจัดทําแผนพัฒนาระบบจัดการน้ําใหเหมาะสมและสมดุล
กับการพัฒนาพื้นที่นี้แบบบูรณาการ มีสวนรวมและรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความเจริญเติบโต
จากโครงสรางพื้นฐาน การทรุดตัวของแผนดิน การยกตัวของระดับน้ําทะเล ปญหามลพิษ โดยเฉพาะในเขต
พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยใชเครื่องมือสมัยใหม
x หนวยงานดําเนินงานหลัก กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ
๑๐.๔.๓ โครงการการจัดการปาไมและพื้นที่สีเขียวเพื่อการอนุรักษอยางยั่งยืน
x สาระสําคัญ สงเสริมการบริหารจัดการปาไมเชิงพื้นที่ ฟนฟูระบบนิเวศปาไมและ
พื้นที่สีเขียวตามธรรมชาติที่เสื่อมโทรม สงเสริมการใชประโยชนพื้นที่ปาไมและพื้นที่สีเขียวตามธรรมชาติให
เหมาะสม รวมถึงการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ โดยการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหมมาประยุกตใชในการ
หยุดยั้งการทําลายปา และมีการบูรณาการรวมกันทุกหนวยงาน เพื่อใหเกิดการอนุรักษอยางยั่งยืน
x หนวยงานดําเนินงานหลัก กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตร
และสหกรณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม กอง
อํ านวยการรั กษาความมั่ นคงภายในราชอาณาจั กร สํ านั กงานพั ฒนาเทคโนโลยี อวกาศและภู มิ สารสนเทศ
(องคการมหาชน)
๑๐.๔.๔ แผนงานการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินเรือลําน้ําและชายฝง
x สาระสํา คัญ พัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินเรือในแมน้ําเจาพระยา และ
แมน้ําปา สัก และการปรับปรุงทาเรือโดยสารสาธารณะในแมน้ําเจาพระยาและคลองสาขาในจังหวัดปทุมธานี
นนทบุรี กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ รวมทั้งการใชประโยชนทาเทียบเรือสินคาและปรับปรุงระบบบริหาร
จัดการภายในเพื่อความปลอดภัยในฝงอาวไทย
x หนวยงานดําเนินงานหลัก กระทรวงคมนาคม และการนิคมอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย
๑๐.๔.๕ โครงการเสริ ม สร า งกลไกให ช ายฝ ง ทะเลไดรั บ การป อ งกั น ป ญหาและมี น โยบาย
การจัดการชายฝงที่เหมาะสม โครงการฝกอบรมผูนําชุมชนชายฝงเกี่ยวกับความรู ในการจัดการชายฝง
ทะเลและเกาะที่เหมาะสม
x สาระสําคัญ กลไกสําคัญหนึ่งในการปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงและ
นําคืนมาซึ่งระบบนิเวศชายฝงที่มีระบบอยางเหมาะสม ซึ่งจะเปนการดําเนินการเชิงรุก ไดแก การมีความรู
ความเขาใจในการจัดการปญหาไดอยางถูกตองและเหมาะสมซึ่งผูนําชุมชนชายฝงและเกาะที่เกี่ยวของจะมี
บทบาทอยางมากและเปนที่มาของโครงการนี้
x หนวยงานดําเนินงานหลัก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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x หนวยงานสนับสนุน กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย หนวยงานในระดับ
ทองถิ่น สถาบันการศึกษาตางๆ
๑๐.๔.๖ โครงการการประเมินปริมาณและการบริหารจัดการขยะทะเล น้ําเสียและคราบน้ํามัน
ตามหลักสากลและจัดทําแผนที่ระบุสถานการณในไทย
x สาระสํา คั ญ ประเมิ น ปริ มาณและจั ดทํ าแผนที่ ร ะบุ ส ถานการณแ ละพื้ น ที่ วิก ฤต
ดานขยะทะเล น้ําเสีย และคราบน้ํามันในทะเล จัดตั้งโมเดลบริหารจัดการขยะทะเล น้ําเสีย และคราบน้ํามัน
ในพื้นที่อาวไทยตอนใน เรงงานศึกษาวิจัยดานขยะทะเลและผลิตภัณฑทดแทนพลาสติกใชแลวทิ้ง
x หน ว ยงานดํ า เนิ น งานหลั ก กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม
กระทรวงคมนาคม สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน)
x หนวยงานสนับสนุน กระทรวงเกษตรและสหกรณ กองทุนวิจัย สถาบันการศึกษา
ที่เกี่ยวของ
๑๐.๔.๗ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม
ทางทะเลและภัยพิบัติ ดวยการบูรณาการเครื่องมือเชิงพื้นที่แบบองครวม
x สาระสําคัญ จัดตั้งระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมทางทะเลและ
ภัยพิบัติ โดยใชการบูรณาการระบบขอมูลเชิงพื้นที่และเทคโนโลยีดานภูมิสารสนเทศทางทะเล เพื่อใชสนับสนุน
ขอมูลในการตัดสินใจเชิงนโยบาย ตลอดจนบริหารจัดการในภาวะวิกฤตและภัยพิบัติ โดยเริ่มจากโมเดลในพื้นที่
ที่มีความสําคัญ ไดแก อาวไทยตอนใน
x หน ว ยงานดํ า เนิ น งานหลั ก กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม 
กระทรวงคมนาคม สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคกรมหาชน)
x หนวยงานสนับสนุน กระทรวงเกษตรและสหกรณ กองทุนวิจัย สถาบันการศึกษา
ที่เกี่ยวของ
๑๐.๔.๘ โครงการการพัฒนาแหลงน้ํา เพื่อการเกษตรและการสรางระบบสงน้ําที่ครอบคลุม
และทั่วถึงพื้นที่ชลประทานและนอกเขตชลประทาน
x สาระสําคัญ จัดทําแผนการพัฒนาแหลงน้ํา และพื้นที่รับน้ําเพื่อการเกษตร พัฒนา
แหลงน้ํา ตลอดจนสงเสริมการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่แบบมีสวนรวมของชุมชน เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ
การใชน้ํา และผลิตภาพของน้ําเพื่อการเกษตร
x หน ว ยงานดํ า เนิ น งานหลั ก กระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ
๑๐.๕ ยุทธศาสตรที่ ๕ เปดประตูการคา การลงทุน และการทองเที่ยว เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ทวาย-ภาคกลาง-ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
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๑๐.๕.๑ แผนงานพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
x สาระสําคัญ เพื่อกระจายความเจริญสูภูมิภาค เพิ่มรายไดและคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งแกปญหาความมั่นคงบริเวณชายแดน ในพื้นทีเ่ ขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
กาญจนบุรี
x หนวยงานดําเนินการหลัก สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
๑๐.๕.๒ แผนงานการพัฒนาและปรับปรุงโครงขายทางหลวง ทางหลวงพิเศษระหวางเมือง
และทางพิเศษ
x สาระสําคัญ พัฒนาและปรับปรุงโครงขายถนนบริเวณดานการคาและประตูการคา
หลักตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ และบํารุงรักษาโครงขายถนนที่มีอยูในปจจุบันใหทําหนาที่เปนระบบเสริม
(Feeder Road) ปองกันและแกไขปญหาจุดเสี่ยง จุดอันตรายเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลดอัตราการเกิด
อุบัติเหตุทางถนน
x หนวยงานดําเนินงานหลัก กระทรวงคมนาคม
๑๐.๕.๓ แผนงานการพัฒนาโครงสรา งพื้นฐานดานขนสงและสิ่งอํานวยความสะดวกตาม
เสนทางยุทธศาสตรที่สําคัญ
x สาระสําคัญ พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานขนสงและสิ่งอํานวยความสะดวกตาม
เสนทางยุทธศาสตรที่สําคัญ เชน สถานีขนสงสินคาชายแดน เปนตน ใหสามารถเชื่อมโยงประตูการคาหลัก
ของประเทศ สนับสนุนการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบดวยการนําระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย
มาใชในการบริหารจัดการ เพื่อลดตนทุนโลจิสติกสและเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานในภาคขนสง รวมทั้ง
สรางมูลคาเพิ่มจากการเปนศูนยกลางทางภูมิศาสตรและเชื่อมตอกับเครือขายโลจิสติกสในระดับภูมิภาค
x หนวยงานดําเนินงานหลัก กระทรวงคมนาคม
๑๐.๖ ยุ ท ธศาสตร ที่ ๖ พั ฒ นาความเชื่ อ มโยงเศรษฐกิ จ และสั ง คมกั บ ทุ ก ภาคเพื่ อ เสริ ม สร า ง
เสถียรภาพและลดความเหลื่อมล้ําภายในประเทศ
๑๐.๖.๑ แผนงานการพัฒนาและปรับปรุงระบบคมนาคมขนสงทางราง
x สาระสําคัญ พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานทางราง รถจักรและลอเลื่อน
และศูนยซอมบํารุง ไดแก รถไฟขนาด ๑ เมตร และรถไฟความเร็วสูง เพื่อใหเปนโครงขายการเดินทางและ
ขนสงหลักของประเทศที่สอดรับกับความตองการเดินทางและขนสงสินคา รวมทั้งสนับสนุนใหเกิดการพัฒนา
พื้นที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ เกษตรกรรม ทองเที่ยวและอุตสาหกรรมของประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ
(โดยโครงการในภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในชวง ๕ ปแรก ไดแก โครงการรถไฟความเร็วสูง ชวง
กรุงเทพฯ-พิษณุโลก โครงการกอสรางรถไฟทางคู ชวงลพบุรี-ปากน้ํา และชวงนครปฐม-ชุมพร)
x หนวยงานดําเนินงานหลัก กระทรวงคมนาคม การรถไฟแหงประเทศไทย
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