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1. สภาพทั่วไป
๑.๑ ที่ ตั้ ง ภาคกลางประกอบด้ ว ย ๑๗ จั ง หวั ด ได้ แ ก่

สมุทรปราการ นนทบุ รี ปทุ มธานี พระนครศรี อยุธยา สระบุรี ลพบุ รี
อ่ างทอง สิ งห์ บุ รี ชั ยนาท นครปฐม ราชบุ รี กาญจนบุ รี สุ พรรณบุ รี
สมุ ทรสาคร สมุ ทรสงคราม เพชรบุ รี และประจวบคี รี ขั นธ์ และพื้ นที่
กรุงเทพมหานคร มีอาณาเขตติดต่อกับเมียนมาด้านตะวันตก ด้านเหนือ
ติดกับ จังหวัดอุทัย ธานี นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ ด้านใต้ติดกับจังหวัด
ชุ ม พร ส่ ว นทิ ศ ตะวั น ออกติ ด กั บ จั ง หวั ด นครราชสี ม า นครนายก
ฉะเชิงเทรา และอ่าวไทย

๑.๒ พื้นที่และลักษณะภูมิประเทศ มีพื้นที่รวม ๔๑.๑๕ ล้านไร่

หรือร้อยละ ๑๒.๘ ของประเทศ เมื่อรวมพื้นที่ กรุงเทพมหานครมีพื้นที่
๔๒.๑๒ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๑๓.๑ ของประเทศ ภูมิประเทศแบ่งออกเป็น ๓ ลักษณะ คือ ด้านตะวันตกเป็นพื้นที่
สูงบริเวณเทือกเขาถนนธงชัยและตะนาวศรีเป็นแนวยาวไปทางใต้ตามแนวพรมแดน ตอนกลางเป็นที่ราบลุ่ม
แม่น้าที่เกิดจากการทับถมของดินตะกอนที่แม่น้าเจ้าพระยาและแม่น้าสาขาต่างๆ พัดพามา สภาพดินมีความ
อุดมสมบูรณ์สูง และตอนล่างเป็นพื้นที่ราบและที่ราบชายฝั่งทะเล

๑.๓ ภูม ิอ ากาศ ภาคกลางมี ภู มิ อากาศแบบทุ่ งหญ้ าเมื องร้ อน

มี ฝนตกปานกลาง มี ล มมรสุ ม
ตะวันตกเฉียงใต้พัดพาความชุ่มชื้นมาจากทะเลอันดามันมาสู่ภาคกลาง แต่เนื่องจากเทือกเขาถนนธงชัยและ
ตะนาวศรีซึ่งทอดตัวในแนวเหนือ-ใต้ทางด้านตะวันตกของภาคจึงเป็นแนวบังลมมรสุม ท้าให้ พื้นที่หลังเขามีฝน
ตกน้อย ปริมาณน้้าฝนเฉลี่ย ประมาณ ๑,๕๐๐ มิลลิเมตรต่อปี

๑.๔ การใช้ประโยชน์ที่ดิน ในปี ๒๕๕๘ จากพื้นที่รวม ๔๑.๑๕ ล้านไร่ จ้าแนกเป็นพื้นที่ป่าไม้ ๑๓.๙๑

ล้านไร่ หรือร้อยละ ๓๓.๘ พื้นที่ท้าการเกษตร ๑๘.๐๑ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๔๓.๘ และพื้นที่ใช้ประโยชน์อื่นๆ
๙.๖๔ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๒๓.๔ ของพื้นที่ภาค

๑.๕ ทรัพยากรธรรมชาติ
1.5.1 ดิ น ดิ น ที่ พบส่ ว นใหญ่ใ นบริเ วณที่ ราบภาคกลาง
มีลั กษณะเป็ น ดิน ลุ่ มน้้ าหรื อดิน ตะกอนที่แม่น้าเจ้าพระยา ป่าสั ก และ
แม่กลอง พาตะกอนโคลนตมและทรายจากบริเวณที่สูงโดยรอบมาทับถม
อยู่ในบริเวณแอ่งลุ่มน้้าเป็นเวลานาน และยังพัดพาตะกอนใหม่มาทับถม
อยู่ตลอดเวลา จากบริเวณที่เคยอยู่ใต้ร ะดับน้้าทะเลจนกลายเป็นที่ราบดิน
ดอนสามเหลี่ ย มปากน้้ า และบริ เ วณที่ ร าบน้้ าท่ ว มถึ ง มายั ง เขตทุ่ ง ราบ
เจ้าพระยา สภาพดินในภาคกลางมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันดังนี้ ดินเหนียว
ดากรุงเทพ เป็นดินที่มีเนื้อละเอียดเหมาะที่จะใช้เพาะปลูกข้าวหรือยก
ร่อ งปลูก มะพร้า วได้ ดิน เหนี ย วองครั ก ษ์ เป็ น ดิ น เปรี้ ย วที่ ค วรใช้ เ ป็ น เขตที่ อ ยู่ อ าศั ย หรื อ พื้ น ที่ เ พื่ อ ท้ า
การอุตสาหกรรม เป็นลักษณะของดินที่ไม่สมบูรณ์ ได้แก่ ดินในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นต้น ดินร่วน
กาแพงแสน เป็นดินบริเวณขอบของที่ราบภาคกลางใช้ปลูกพืชไร่ดี และ ดินเหนียวท่าจีน พบในเขตที่ติดต่อ
กับทะเล หากยกร่องให้สูงขึ้นสามารถปลูกมะพร้าว ผัก หรือไม้ผลอื่นๆ หรือใช้พื้นที่เลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลาหรือท้านาเกลือ

-๒-

1.5.2 แหล่ งน้ า ภาคกลางมีลุ่ มน้้ าที่ ส้ าคั ญ ๗ ลุ่ มน้้า คือ ลุ่ มน้้ าเจ้ าพระยา ลุ่ มน้้าสะแกกรั ง
ลุ่มน้้าป่าสัก ลุ่มน้้าท่าจีน ลุ่มน้้าแม่กลอง ลุ่มน้้าเพชรบุรี และลุ่มน้้าชายฝั่งทะเลตะวันตก โดยแม่น้าที่ส้าคัญ
ในภาคกลาง ได้แก่ (๑) แม่น้าเจ้าพระยา แยกสาขาออกเป็นแม่น้า ๓ สาย คือ แม่น้าท่าจีน แม่น้าน้อย และ
แม่น้าลพบุรี (๒) แม่น้าป่าสัก (๓) แม่น้าแม่กลอง และ (๔) แม่น้าเพชรบุรี
1.5.3 ป่า ไม้ ปี ๒๕๕๙ มีพื้นที่ป่าไม้ ๑๓.๙๑ ล้ านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๘ ของพื้นที่ห รือ
ร้อยละ ๑๓.๖ ของพื้นที่ป่าทั้งประเทศ ลักษณะของป่าไม้ในภาคกลางส่วนใหญ่เป็นป่าเบญจพรรณ ลักษณะทั่วไป
เป็นป่าโปร่ง พื้นที่ป่าไม้ไม่รกทึบ โดยมีไม้ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจหลายชนิด ได้แก่ ไม้สัก ไม้มะค่า และยังมีป่าไม้
ประเภทอื่ น ๆ ด้ ว ย เช่ น ป่ า ดิ บ ชื้ น ขึ้ น อยู่ ใ นที่ ร าบหรื อ บนภู เ ขาที่ ร ะดั บ ความสู ง ไม่ เ กิ น ๖๐๐ เมตร
จากระดับน้้าทะเล ป่าชายเลน มักพบขึ้นอยู่บริเวณชายฝั่งทะเล ปากแม่น้าล้าคลอง และบริเวณรอบเกาะ
ที่มีสภาพเป็นดินเลน และป่าชายหาด ป่าที่ขึ้นคลุ มดินหรือเนินทรายชายฝั่งทะเลที่ยกตัวจนน้้าท่ว มไม่ถึง
แต่ได้รับผลกระทบจากทะเล เช่น ไอความเค็ม และลมจากทะเล

2. โครงข่ายคมนาคมขนส่งและการบริการสาธารณูปโภค
2.1 การคมนาคมขนส่งทางบก
2.1.1 โครงข่ายถนน มีเส้นทางถนนสายหลักขนาดไม่ต่้ากว่า ๔ ช่องจราจรเชื่อมโยงทุกจังหวัด
และโครงข่ายหลักของประเทศที่เชื่อมสู่ภาคต่างๆ แต่พื้นที่เมืองยังมีปัญหาการจราจรแออัด
๑) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) จากกรุงเทพฯ ผ่านภาคกลาง
(ปทุมธานี พระนครศรีอยุธ ยา สระบุรี ลพบุรี ชัยนาท) ไปยังภาคเหนือ ถนนเส้ นนี้บางช่ว งอยู่ ในโครงข่าย
ทางหลวงเอเชีย คือ AH๑ (หินกอง-บางปะอิน; ชัยนาท-ตาก) AH๒ (ชัยนาท-แม่สาย) AH๑๒ (สระบุรี-หินกอง)
๒) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ) หรือ ทางหลวงสายสระบุรี–สะพาน
มิตรภาพที่หนองคาย เชื่อมโยงกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) โดยสายทางเริ่มต้นที่ จังหวัด
สระบุรี มุ่งเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยสิ้นสุดที่จังหวัดหนองคาย และเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวง
เอเซีย AH๑๒
๓) ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๓ (ถนนสุ ขุ ม วิ ท ) จากกรุ ง เทพฯ ผ่ า นจั ง หวั ด
สมุ ท รปราการไปยั ง ภาคตะวั น ออก สิ้ น สุ ดที่ ด่ า นพรมแดนบ้ า นหาดเล็ ก อ้ า เภอคลองใหญ่ จั ง หวัด ตราด
(เขตแดนไทย-กัมพูชา) เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงเอเซีย AH๑๒๓
๔) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) จากกรุงเทพฯ ผ่านภาคกลาง
ไปยังภาคใต้ถึงจุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย-มาเลเซีย) เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงเอเซีย AH๒ และ
AH๑๒๓
๕) ถนนกาญจนาภิเษก หรือ ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร เป็นทางเลี่ยงเมือง
ที่เชื่อมทางสายหลักไปสู่ทุกภาคของประเทศ เพื่อแก้ปัญหาการจราจรติดขัดในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
เป็นถนนสายส้าคัญที่มีเส้นทางเชื่อมต่อกันเป็นวงแหวนล้อมรอบตัวเมืองกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี
ปทุมธานี และสมุทรปราการ รวมถึงผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วย

แผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร

-๓-

๖) เส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (North-South Economic Corridor
: NSEC) เชื่อมโยงระหว่างไทย เมียนมา ลาว และจีน โดยมีจุดเริ่มต้นที่จีนเข้าเขตประเทศไทยทางจังหวัด
เชียงราย มีปลายทางที่กรุงเทพฯ และมีเส้นทางเชื่อมต่อไปยังภาคใต้
๗) เส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ (Southern Economic Corridor :
SEC) เชื่อมโยงระหว่างเมียนมา ไทย กัมพูชา และเวียดนาม ประกอบด้วย เส้นทางทวาย-ทิกิ-กรุงเทพฯอรัญ ประเทศ-ปอยเปต-พนมเปญ-โฮจิม ิน ห์-วัง เตา ซึ ่ง เป็น เส้น ทางที ่ม ีศ ัก ยภาพทางเศรษฐกิจ สูง
โดยพาดผ่านเมืองส้าคัญหลายเมืองและมีการขนส่งข้ามแดนตามแนวเส้นทางในปริมาณมาก และเส้นทาง
ทวาย-ทิกิ-บ้านพุน้าร้อน-กรุงเทพฯ-เสียมราฐ-สตรึงเตร็ง-ควิวยอน ซึ่งเป็นเส้นทางเศรษฐกิจและท่องเที่ยว
ส้าคัญระหว่างไทย และกัมพูชา รวมถึงเชื่อมต่อระหว่างไทยไปกับภาคกลางของเวียดนามผ่านกัมพูชา
2.1.2 รถไฟ มีศูนย์กลางอยู่ที่สถานีกรุงเทพฯ หรือสถานี "หัวล้าโพง" โดยเป็นระบบทางสาม
ได้แก่ ช่วงสถานีรังสิต - ชุมทางบ้านภาชี และหัวหมาก - ชุมทางฉะเชิงเทรา และทางคู่ ได้แก่ ช่วงสถานีชุมทาง
บางซื่ อ - รั ง สิ ต ชุ ม ทางบ้ านภาชี - ลพบุ รี ชุม ทางบ้า นภาชี – ชุ มทางแก่ง คอย และตลิ่ งชั น – นครปฐม
ทางรถไฟมี ๕ สาย คือ สายเหนือ สายตะวันออกเฉียงเหนือ สายตะวันออก สายใต้ และสายแม่กลอง
2.1.3 รถไฟฟ้า มีระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเชื่อมกรุงเทพฯ ออกสู่พื้นที่ปริมณฑลทุกทิศทาง
โดยปัจจุบันมีระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเปิดให้บริการแล้วจ้านวน ๖ เส้นทาง ประกอบด้วย ๑) รถไฟฟ้า
สายสี เ ขี ย วอ่ อ น ช่ ว งหมอชิ ต –ส้ า โรง ๒) รถไฟฟ้ า สายสี เ ขี ย วเข้ ม ช่ ว งสนามกี ฬ าแห่ ง ชาติ – บางหว้ า
๓) รถไฟฟ้าสายสี น้ าเงิน ช่ว งเตาปู น – บางซื่อ – หั ว ล้ าโพง ๔) รถไฟฟ้าสายสี ม่ว ง ช่ว งบางใหญ่ -เตาปูน
๕) รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ ช่วงสุวรรณภูมิ – พญาไท และ ๖) รถโดยสารด่วนพิเศษ BRT ช่วงสาทร –
ราชพฤกษ์ และที่อยู่ ระหว่างด้าเนิ นการ ได้แก่ รถไฟฟ้าสายสี แดงเข้ม ช่ว งบางซื่อ -รังสิต สายสี เขียวอ่อน
ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต และสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี เป็นต้น
2.2 การคมนาคมขนส่งทางน้า
2.2.1 การขนส่งทางลาน้าภายในภาค ได้แก่ เส้นทางแม่น้าเจ้าพระยา ป่าสัก แม่กลอง และ
ท่าจีน ซึ่งยังใช้ได้ไม่เต็มศักยภาพ เนื่องจากปัญหาล้าน้้าตื้นเขินในบางช่วง
2.2.2 การขนส่งทางชายฝั่ง คือ ท่าเรือกรุงเทพฯ เป็น Feeder Port ของท่าเรือแหลมฉบัง
รวมถึงมีท่าเรือ Ferry หัวหิน - พัทยา
2.3 การคมนาคมขนส่ ง ทางอากาศ มี ท่ า อากาศยานนานาชาติ สุ ว รรณภู มิ และท่ า อากาศยาน
ดอนเมือง และอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าเชื่อมโยง ๓ ท่าอากาศยาน ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา
ให้เป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคอาเซียน
2.4 ด่านชายแดน มีด่านถาวร ๑ ด่าน คือ ด่านถาวรบ้านพุน้าร้อน จุดผ่อนปรน ๒ จุด คือ จุดผ่อนปรน
พิเศษด่านสิงขร และจุดผ่อนปรนด่านพระเจดีย์สามองค์ ที่เป็นจุดเชื่อมโยงการค้าชายแดนกับเมียนมา
2.5 แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างดาเนินการในภาค ได้แก่ รถไฟความเร็วสูง
ช่วงกรุงเทพฯ-โคราช รถไฟทางคู่ช่วงนครปฐม-หัวหิน หัวหิน -ประจวบคีรีขันธ์ ฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า แก่งคอย ลพบุรี-ปากน้้าโพ ฯลฯ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) ๒ เส้นทาง ได้แก่ ๑) เส้นทาง
บางใหญ่-กาญจนบุรี ๒) เส้นทางบางปะอิน-นครราชสีมา รถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต -สะพานใหม่-คูคต
และสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี
แผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร

-๔-

2.6 บริการสาธารณูปโภค
2.6.1 ไฟฟ้า การให้บริการไฟฟ้าครอบคลุมร้อยละ ๘๘.๒ ของจ้านวนครัวเรือนในภาคกลาง
โดยมีทั้งการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้บริการ
2.6.2 ประปา การให้บริการน้้าประปายังไม่ครอบคลุมและทั่วถึง และมีปัญหาการขาดแคลน
แหล่งน้้าดิบทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ในปี ๒๕๕๙ การประปาภูมิภาค (กปภ.) ซึ่งให้บริการน้้าประปารวม
๑๕ จังหวัด (ยกเว้นพื้นที่ของ กปน.) สามารถให้บริการแก่ผู้ใช้น้า จ้านวน ๙๙๘,๓๐๓ ราย (ครัวเรือน) สัดส่วนการ
ให้ บริ การในแต่ล ะจั ง หวัด อยู่ ร ะหว่ า งร้ อ ยละ ๙ – ๕๔ และ การประปานครหลวง (กปน.) ซึ่ งให้ บริ ก าร
น้้ า ประปาครอบคลุ ม พื้ น ที่ กรุ งเทพฯ นนทบุ รี และสมุ ท รปราการ สามารถให้ บ ริก ารแก่ผู้ ใ ช้น้ า จ้ านวน
๒,๓๒๐,๐๐๐ ราย หรือร้อยละ ๙๙.๘ ของจ้านวนครัวเรือนในพื้นที่บริการ (๒,๓๒๔,๖๔๙ ราย) ทั้งนี้ ในเขต
กรุงเทพฯ สามารถให้บริการครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด

3. สภาพเศรษฐกิจและรายได้
3.1 ภาพรวมเศรษฐกิจ
3.1.1 ภาคกลางเป็ น แหล่ งเศรษฐกิ จที่ ส าคั ญของประเทศรองลงมาจากกรุ งเทพฯ และ
ภาคตะวันออก โดยภาคกลาง (๑๗ จังหวัด) มีมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาค ณ ราคาประจ้าปี ๒๕๕๘ เท่ากับ ๓,๒๓๔,๓๖๔
ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๒๓.๗ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ เมื่อเทียบขนาดเศรษฐกิจ ปี ๒๕๕๔ กับปี
๒๕๕๘ พบว่า ภาคกลาง (๑๗ จังหวัด) มีสัดส่วนการผลิตไม่แตกต่างจากเดิม ส้าหรับกรุงเทพฯ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ
๒๙.๕ เป็ น ร้ อ ยละ ๓๒.๕ ภาคกลางเป็ น ภาคที่ มี ก ารพั ฒ นาและใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ กิ จ กรรม
ทางเศรษฐกิจสูง ซึ่งเป็นผลมาจากการเป็นพื้นที่รองรับการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจจากกรุงเทพฯ
อีกทั้งยังได้รับการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานค่อนข้างเพียบพร้อม ท้าให้มีความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง
ทั้งทางบก ทางน้้ า และทางอากาศ รวมทั้ง มีแหล่ งน้้าและระบบชลประทานค่อนข้างสมบูรณ์เมื่ อเทียบกั บ
ภาคอื่นๆ และมีพื้นที่ชายแดนติดกับ เมียนมา จึงมีศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาทั้งทางด้านเกษตรกรรม
อุ ตสาหกรรม การค้ าฯ การท่ อ งเที่ ย วและบริ ก าร ท้ า ให้ มี สั ด ส่ ว นการผลิ ต สู ง รองจากกรุ ง เทพฯ และ
ภาคตะวัน ออก และเมื่อภาคกลางรวมกับกรุงเทพฯ มีสั ดส่ วนสู งถึงร้อยละ ๕๖.๑ ในขณะที่ภาคอื่นมีสั ดส่ วน
การผลิตต่อประเทศค่อนข้างต่้า
3.1.2 โครงสร้างเศรษฐกิจ ของภาคกลางพึ่งพิงภาคอุตสาหกรรมมากที่สุดแต่มีแนวโน้ม
ลดลง ในปี ๒๕๕๘ ภาคอุ ตสาหกรรมมี สั ดส่ วนการผลิ ตร้ อยละ ๔๘.๐ (สาขาอุ ตสาหกรรม ร้ อยละ ๔๗.๒
สาขาเหมืองแร่ฯ ร้อยละ ๐.๘) ลดลงจากร้อยละ ๕๐.๖ ในปี ๒๕๕๔ รองลงมาคือ ภาคบริการ มีสัดส่วนการผลิต
ร้อยละ ๔๖.๔ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๔๒.๖ ในปี ๒๕๕๔ และที่เหลือเป็นภาคเกษตรร้อยละ ๕.๖ ลดลงจากร้อยละ
๖.๘ ในปี ๒๕๕๔ ส้าหรับสาขาการผลิตที่มีสัดส่วนการผลิตสูงที่สุดของภาคในปี ๒๕๕๘ คือ สาขาอุตสาหกรรม
โดยสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์สาขาอุตสาหกรรมคิดเป็นร้อยละ ๔๗.๒ ของมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาค และสัดส่วน
มูลค่าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาคกลางต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรวมทั้งประเทศอยู่ที่ร้อยละ ๔๐.๔
นอกจากสาขาอุตสาหกรรมแล้วสาขาการผลิตหลักของภาคที่ส้าคัญรองลงมา คือ สาขาการค้าฯ มีสัดส่วนการผลิต
ร้อยละ ๑๒.๕ สาขาขนส่งฯ ร้อยละ ๗.๔ และสาขาเกษตรฯ ร้อยละ ๔.๘
ตารางที่ ๑ การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจของภาคกลาง
รายการ
มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาค

๒๕๕๔

๒๕๕๕

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

แผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร

-๕รายการ
 มูลค่า (ล้านบาท)
 สัดส่วนต่อประเทศ (ร้อยละ)
 อัตราขยายตัวที่แท้จริง (ร้อยละ)
มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัว
 มูลค่า (บาท/คน/ปี)
 อัตราการขยายตัว (ร้อยละ)
โครงสร้างการผลิต (ร้อยละ)
 ภาคเกษตร
- เกษตรกรรมฯ
- ประมง
 ภาคอุตสาหกรรม
- เหมืองแร่ฯ
- อุตสาหกรรม
 ภาคบริการ
- การค้าส่งค้าปลีก
- ขนส่ง
- อื่นๆ

๒๕๕๔
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒,๖๗๗,๔๑๒ ๒,๙๓๕,๑๐๗ ๓,๐๓๓,๐๑๓ ๓,๑๐๓,๘๔๔ ๓,๒๓๔,๓๖๔
๒๓.๗
๒๓.๘
๒๓.๕
๒๓.๕
๒๓.๗
- ๕.๗
๗.๕
๑.๙
๐.๐
๒.๘
๒๐๓,๘๖๙
- ๓.๘

๒๒๑,๑๘๑
๘.๕

๒๒๖,๒๖๐
๒.๓

๒๒๙,๒๘๕
๑.๓

๒๓๖,๖๕๙
๓.๒

๖.๘
๕.๘
๑.๐
๕๐.๖
๐.๘
๔๙.๘
๔๒.๖
๑๑.๙
๗.๖
๒๓.๑

๗.๕
๖.๕
๑.๐
๔๘.๕
๐.๘
๔๗.๗
๔๔.๑
๑๑.๘
๗.๗
๒๔.๖

๗.๕
๖.๖
๐.๙
๔๘.๔
๐.๘
๔๗.๗
๔๔.๑
๑๑.๘
๗.๔
๒๔.๙

๖.๗
๕.๘
๐.๙
๔๘.๐
๐.๗
๔๗.๓
๔๕.๓
๑๒.๒
๗.๐
๒๖.๐

๕.๖
๔.๘
๐.๘
๔๘.๐
๐.๘
๔๗.๒
๔๖.๔
๑๒.๕
๗.๔
๒๖.๕

ที่มา : ประมวลจากข้อมูลของส้านักบัญชีประชาชาติ สศช.
3.1.3 อัต ราการขยายตั วเฉลี่ยทางเศรษฐกิจของภาคกลางต่ากว่าระดับประเทศ เศรษฐกิจ
ภาคกลางมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยในช่วง ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘) ร้อยละ ๑.๓ ต่้ากว่าระดับประเทศที่มีอัตรา
การขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๒.๙ และถ้าเทียบรายปีจะพบว่า อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของภาคกลางต่้ากว่า
ประเทศเกือบทุกปี ทั้งที่ภาคกลางเป็นภาคที่มีบทบาททางเศรษฐกิจที่ส้าคั ญของประเทศ ซึ่งสาเหตุหลักมาจาก
เศรษฐกิจของภาคพึ่งพิงการส่งออกและสภาพพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดน้้าท่วม ดังนั้นจ้าเป็นต้องเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิ ตและบริการเพื่อยกระดับการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศให้
หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง รวมทั้งหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วม โดยเฉพาะใน
พื้นที่เศรษฐกิจส้าคัญของภาค
อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาค
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3.1.4 ภาคกลางมีมูล ค่า ผลิต ภัณ ฑ์ภ าคเฉลี่ย ต่อ หัว (GRP Per capita) สูง กว่า
ระดับประเทศ ปี ๒๕๕๘ ภาคกลางมีมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคเฉลี่ยต่อหัวเท่ากับ ๒๓๖,๖๕๙ บาท เพิ่มขึ้นจาก
แผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร
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๒๐๓,๘๖๙ บาท ในปี ๒๕๕๔ และสูงกว่าระดับประเทศที่มีมูลค่าผลิตภัณฑ์เฉลี่ยต่อหัวเท่ากับ ๒๐๓,๓๕๖ บาท
แต่มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยในช่วง ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘) ร้อยละ ๒.๓ ต่้ากว่าระดับประเทศที่มีอัตราการ
ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔.๔ ในช่วงเดียวกัน จังหวัดที่มีมูล ค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดเฉลี่ยต่อหัว (GPP Per capita)
สู ง ที่ สุ ด คื อ จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ๔๗๕,๗๙๕ บาท รองลงมาคื อ สมุ ท รสาคร ๓๖๔,๓๕๔ และ
สมุทรปราการ ๓๓๙,๘๗๒ บาท ส่ วนจังหวัดที่มี มูล ค่า ผลิต ภัณ ฑ์จัง หวัด เฉลี ่ย ต่อ หัว ต่้า ที่ส ุด คือ ชัย นาท
๘๑,๐๗๒ บาท ต่้ากว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเกือบ ๖ เท่า ส้าหรับกรุงเทพฯ มีมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัด
เฉลี่ยต่อหัว ๕๑๓,๓๙๗ บาท
3.1.5 พื้ น ที่ เ ศรษฐกิ จ หลั ก ของภาคกลางยั ง คงกระจุ ก ตั ว อยู่ ใ นจั ง หวั ด ที่ เ ป็ น แหล่ ง
อุ ต สาหกรรมส าคั ญ ของภาค โดยจั ง หวั ด ที่ มี สั ด ส่ ว นการผลิ ตสู งที่ สุ ดคื อ สมุ ท รปราการ ร้ อยละ ๒๑.๒
พระนครศรี อยุ ธยา ร้ อยละ ๑๒.๘ รองลงมาคื อ สมุ ทรสาคร ร้ อยละ ๑๐.๗ และปทุ มธานี ร้ อยละ ๑๐.๖
ส่วนจังหวัดที่มีสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อภาคต่้าที่สุดคือ จังหวัดสมุทรสงคราม ร้อยละ ๐.๖ ชี้ให้เห็นว่า
การกระจายการพัฒนาในภาคกลางยังไม่ทั่วถึงทุกพื้นที่ โดยจังหวัดในภาคที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจดี
คือจังหวัดในแถบปริมณฑลที่รองรับการกระจายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจมาจากกรุงเทพฯ โดยตรงและ
จั งหวัดที่เ ป็ น แหล่ ง อุตสาหกรรมส้ าคัญ ของภาค แต่ส่ ว นใหญ่ก็จะประสบปัญ หาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อมเสื่ อมโทรม และเป็ น จั งหวัดที่มักได้รับผลกระทบจากการชะลอตัว ทางเศรษฐกิจของประเทศ
คู่ค้าส้าคัญ ท้าให้เศรษฐกิจจังหวัดเหล่านี้ในช่วง ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘) ที่ผ่านมาส่วนใหญ่มีแนวโน้มหดตัว
โดยจังหวัดสมุทรปราการหดตัวเฉลี่ย ร้อยละ ๐.๒ พระนครศรีอยุธยา ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๑.๑ สมุทรสาคร
หดตัวเฉลี่ยร้อยละ ๐.๑ และปทุมธานีหดตัวเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ ดังนั้นจ้าเป็นต้องรักษาพื้นที่ฐานการผลิตเดิม
ของภาคควบคู่กับการกระจายการพัฒนาไปยังพื้นที่จังหวัดอื่นๆ
3.2 เศรษฐกิจรายสาขา
3.2.1 ภาคเกษตร
๑) ภาคกลางมีศักยภาพในการพัฒนาด้านการเกษตรตั้งแต่ต้นน้า กลางน้า และปลายน้า
โดยมีดิน และน้้ าอุ ดมสมบู ร ณ์ และมีร ะบบชลประทานที่ดี มีลั กษณะภู มิประเทศที่เ อื้ออ้ านวย ท้ าให้ เป็ น
แหล่งผลิตสินค้าเกษตรหลากหลายประเภท ทั้งพืชผัก ผลไม้ ปศุสัตว์ และประมง รวมทั้งเป็นแหล่งอุตสาหกรรม
แปรรูปการเกษตรที่เชื่อมโยงแหล่งผลิตสินค้าเกษตรทั้งในภาคกลาง และภาคอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีตลาดค้าส่ง
ค้าปลีกสินค้าเกษตรที่ส้าคัญในพื้นที่ เช่น ตลาดไท จังหวัดปทุมธานี ตลาดศรีเมือง จังหวัดราชบุรี ตลาดปลา
สุวพันธ์ จังหวัดอ่างทอง และตลาดมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร เป็นต้น
๒) ภาคกลางมี มู ล ค่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ภ าคเกษตร ณ ราคาประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘
ประมาณ ๑๘๑,๙๐๘ ล้านบาท ลดลงจาก ๑๘๒,๗๔๒ ล้า นบาท ในปี ๒๕๕๔ โดยเป็นมูล ค่าผลิตภัณฑ์
สาขาเกษตรฯ ณ ราคาประจ้าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประมาณ ๑๕๕,๕๖๔ ล้านบาท และสาขาประมง ๒๖,๓๔๔
ล้านบาท สาขาเกษตรฯ มีสัดส่วนมูลค่า ผลิตภัณฑ์คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๓ ของมูลค่าผลิตภัณฑ์สาขาเกษตรฯ
ของประเทศ อัตราการขยายตัวเฉลี่ย ในช่วง ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘) ของสาขาเกษตรฯ ร้อยละ ๐.๒ ต่้ากว่า
ระดั บประเทศที่ มี อัตราการขยายตั วเฉลี่ ย ร้ อยละ ๑.๒ เนื่ อ งจากรู ป แบบการผลิ ต เป็ น เกษตรเชิง พาณิ ช ย์
ที่ ใ ช้ ส ารเคมี จ้ า นวนมาก มี ปั ญ หาดิ น เสื่ อ มโทรม และหลายพื้ น ที่ มั กประสบปั ญ หาอุ ท กภั ยและภั ย แล้ ง
ส้าหรับสาขาประมง แม้ว่าจะมีสัดส่วนการผลิตเพียงร้อยละ ๐.๘ ต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคกลาง แต่มีสัดส่วนสูง
ถึงร้อยละ ๒๕.๔ ของมูลค่าผลิตภัณฑ์สาขาประมงของประเทศ และเมื่อพิจารณาการเติบโตของสาขาประมง
แผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร
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ในช่วง ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘) ที่ผ่านมา พบว่า สาขาประมงหดตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔.๓ แต่ยังหดตัวน้อยกว่า
ระดับประเทศที่หดตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕.๕
๓) ภาคกลางเป็นแหล่งการทาเกษตรฯ ที่สาคัญของประเทศและมีแนวโน้มการพัฒนา
คุณภาพการผลิตมากขึ้น แหล่งการท้าเกษตรฯ (เกษตรและประมง) ที่ส้าคัญของภาคกลาง คือ จังหวัดราชบุรี
มีสัดส่วนการผลิตร้อยละ ๑๓.๔ รองลงมาคือ สุพรรณบุรี ร้อยละ ๑๑.๖ กาญจนบุรี ร้อยละ ๑๐.๕ และ
นครปฐม ร้อยละ ๑๐.๑ ภาคกลางเป็นพื้นที่ที่มีที่ราบลุ่มแม่น้าที่อุดมสมบูรณ์เหมาะสมในการท้าการเกษตร
แม้ว่าปัจ จุบัน มีแรงผลักดัน ทางเศรษฐกิจ ท้าให้พื้นที่เกษตรกรรมของภาคกลางลดลงไปมาก โดยแปรเปลี่ยน
ไปเป็นพื้นที่อุตสาหกรรม และที่อยู่อาศัย มากขึ้น แต่ภาคกลางก็ยังถือได้ว่าเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่ส้าคัญ
ของประเทศแห่งหนึ่ง ทั้งทางด้านการเพาะปลูก การท้าปศุสัตว์ และประมง สินค้าเกษตรที่ส้าคัญของภาคกลางมีดังนี้
(๑) ข้าวและพืชไร่ ผลผลิตที่ส้าคัญได้แก่ ข้าว จังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกข้าวทั้งนาปี
และนาปรังมาก คือ จังหวัดสุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา และชัยนาท มันสาปะหลัง จังหวัดที่มีพื้นที่ปลูก
มัน ส้าปะหลังมาก คือ จังหวัดกาญจนบุรี และลพบุรี อ้อยโรงงาน ปลูกมากในจังหวัดกาญจนบุรี ลพบุรี และ
สุพรรณบุรี สับปะรดโรงงาน ปลูกมากในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(๒) กล้ วยไม้ เป็ นพื ชส่ งออกส้ าคั ญที่ ท้ ารายได้ และสร้ างชื่ อเสี ยงให้ กั บประเทศ
โดยแหล่งผลิตกล้วยไม้ที่ส้าคัญของประเทศอยู่ในพื้นที่ภาคกลาง ซึ่งจังหวัดที่มีเนื้อที่เก็บเกี่ยวและผลผลิตมากที่สุด
ของภาคและของประเทศคือ จังหวัดนครปฐม รองลงมาคือ จังหวัดสมุทรสาคร
(๓) ปศุสัตว์ ได้แก่ โคนม เลี้ยงมากที่สุดที่จังหวัดสระบุรี รองลงมา ได้แก่ ลพบุรี
ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ กาญจนบุรี และนครปฐม โคเนื้อ เลี้ยงมากที่สุดที่จังหวัดกาญจนบุรี รองลงมา ได้แก่
ลพบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี และประจวบคีรีขันธ์ สุกร เลี้ยงมากที่สุดที่จังหวัดราชบุรี รองลงมา ได้แก่ นครปฐม
ลพบุรี สระบุรี และสุพรรณบุรี เป็ดเนื้อ เลี้ยงมากที่สุดที่จังหวัดลพบุรี รองลงมา ได้แก่ นครปฐม สระบุรี และ
ราชบุรี เป็ดไข่ เลี้ยงมากที่สุดที่จังหวัดสุพรรณบุรี รองลงมา ได้แก่ อ่างทอง นครปฐม ราชบุรี และลพบุรี ไก่เนื้อ
เลี้ยงมากที่สุดที่จังหวัดลพบุรี รองลงมา ได้แก่ สระบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี และนครปฐม และไก่ไข่
เลี้ยงมากที่สุดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รองลงมา ได้แก่ สุพรรณบุรี นครปฐม อ่างทอง และสระบุรี
(๔) ประมง ภาคกลางมี ศั ก ยภาพในการท้ า การประมงทั้ ง น้้ า จื ด และน้้ า เค็ ม
โดยจั ง หวั ด ที่ มี มู ล ค่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ระมงสู ง ที่ สุ ด ของภาค คื อ จั ง หวั ด สมุ ท รสาคร โ ดยมี สั ด ส่ ว นการผลิ ต
เกินครึ่งหนึ่งของภาค รองลงมาคือ ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรปราการ และนครปฐม
๔) พื้นที่ชลประทานต่อพื้นที่เ กษตรของภาคกลางสูงกว่า ค่าเฉลี่ยประเทศ โดยมี
สัดส่ วนร้อยละ ๕๔.๓ ซึ่งสู งกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศที่มีสั ดส่ วนร้ อยละ ๒๑.๑ พื้นที่ชลประทานของภาคกลาง
ในปี ๒๕๕๘ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ ๙.๗๙ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๐ ของพื้นที่ชลประทานทั้งประเทศ
๕) เกษตรปลอดภั ย /เกษตรอิน ทรี ย์ ใ นพื้ น ที่ ยั งมี ไ ม่ม ากนั ก จากข้ อมู ล การตรวจ
รับรองเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ของกรมวิชาการเกษตร ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ พบว่า
ภาคกลางมีพื้นที่เกษตรปลอดภัยรวมทั้งสิ้น ๘๙,๙๐๖.๖๙ ไร่ และเกษตรอินทรีย์ ๑,๑๙๘.๕๑ ไร่ โดยจังหวัด
ในภาคกลางที่มีพื้นที่ได้รับการรับรองแหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยมากที่สุดคือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
รองมาคือ จังหวัดราชบุ รี สุพรรณบุรี และปทุมธานี ส่ว นจังหวัดที่มีพื้นที่ได้รับการรับรองแหล่งผลิตสินค้า
เกษตรอินทรีย์มากที่สุดคือ จังหวัดสระบุรี รองมาคือ จังหวัดสุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และราชบุรี
แผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร
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3.2.2 ภาคอุตสาหกรรม
๑) ภาคอุ ต สาหกรรมเป็ น ภาคการผลิ ต หลั ก ของภาคกลาง มี มู ล ค่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ภาคอุตสาหกรรม ณ ราคาประจ้าปี ปี ๒๕๕๘ เท่ากับ ๑,๕๕๒,๕๑๖ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ๑,๓๕๕,๓๒๐ ล้านบาท
ในปี ๒๕๕๔ โดยเป็นมูลค่าผลิตภัณฑ์สาขาอุตสาหกรรม ๑,๕๒๕,๔๖๓ ล้านบาท และสาขาเหมืองแร่ฯ ๒๗,๐๕๓
ล้านบาท สาขาอุตสาหกรรมจึงเป็นสาขาการผลิตหลักที่ส้าคัญของภาคกลาง ปี ๒๕๕๘ สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์
สาขาอุ ต สาหกรรมต่ อ มู ล ค่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ภ าคคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๔๗.๒ และมี สั ด ส่ ว นมู ล ค่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส าขา
อุตสาหกรรมต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์สาขาอุตสาหกรรมของประเทศคิดเป็นร้อยละ ๔๐.๔
๒) สาขาอุต สาหกรรมของภาคกลางมีแนวโน้มหดตัวเล็กน้อยในขณะที่ประเทศ
ขยายตัว เมื่อพิจารณาการเติบโตของสาขาอุตสาหกรรมของภาคกลางในช่วง ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)
ที่ผ่านมา พบว่า สาขาอุตสาหกรรมของภาคกลางหดตัวเฉลี่ยร้อยละ ๐.๒ ในขณะที่ระดับประเทศมีอัตรา
การขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๑.๑
๓) อุตสาหกรรมและแหล่งผลิตที่สาคัญของภาคกลางยังคงกระจุกตัวในจังหวัด
ปริ ม ณฑล พระนครศรี อยุ ธ ยา และสระบุ รี จังหวัดที่ มีสั ด ส่ ว นมูล ค่าผลิ ต ภัณฑ์ อุตสาหกรรมสู ง ที่สุ ด คื อ
สมุทรปราการ รองลงมาคือ พระนครศรี อยุธยา สมุทรสาคร ส้าหรับอุตสาหกรรมส้าคัญๆ ที่ มีสั ดส่วนมูลค่า
ผลิตภัณฑ์สูงที่สุดของภาคกลางคือ อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๑
ของมูลค่าผลิตภัณฑ์สาขาอุตสาหกรรมของภาค แหล่งผลิตที่ส้าคัญอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ปทุมธานี และ
สมุทรสาคร รองลงมาคือ อุตสาหกรรมการผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี ร้อยละ ๑๑.๔ แหล่งผลิตที่ส้าคัญ
อยู่ ใ นพื้ น ที่ จั ง หวั ด สมุ ท รสาคร นครปฐม และปทุ ม ธานี อุต สาหกรรมการผลิต ยานยนต์ รถพ่ว งและ
รถกึ ่ง รถพ่ว ง ร้ อ ยละ ๙.๘ แหล่ งผลิ ตที่ ส้ า คัญ อยู่ใ นพื้น ที่ จั งหวั ดพระนครศรี อ ยุธ ยา และสมุ ทรปราการ
อุตสาหกรรมการผลิ ตผลิ ตภัณฑ์จ ากแร่ อโลหะ ร้อยละ ๖.๗ แหล่ งผลิ ตที่ส้ าคัญอยู่ในพื้ นที่ จังหวัดสระบุ รี
อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์และเครื่องมือทางวิทยุ โทรทัศน์และการสื่อสาร ร้อยละ ๖.๕ แหล่งผลิตที่ส้าคัญอยู่
ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และปทุมธานี
๔) อุตสาหกรรมของภาคกลางส่วนใหญ่ยังขาดการนานวัตกรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่ ม
มีการใช้แรงงานอย่างเข้มข้น และส่งผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม ท้าให้มีคู่แข่งทางการค้าสูง และยังมี
ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน คุณภาพแรงงานไม่สอดคล้ องกับความต้องการของตลาด เกิดปัญหามลพิษ
เนื่องจากขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการควบคุมมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมท้าให้เกิดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่ง ปัญหาเหล่านี้ควรต้องหาแนวทางแก้ไขโดยเร็ว เพื่อให้ภาคกลางมีศักยภาพในการพัฒนา
ด้านอุตสาหกรรมต่อไปได้อย่างยั่งยืน
๕) ภาคกลางเป็ น ที่ ตั้ ง นิ ค มอุ ต สาหกรรมที่ ส าคั ญ ของประเทศ ปั จ จุ บั น มี
นิคมอุตสาหกรรมที่ส้ าคัญในพื้นที่ ๑๕ แห่ ง ใน ๘ จังหวัด คือ สมุทรปราการ ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมบางปู
นิคมอุตสาหกรรมบางพลี ปทุมธานี ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมนวนคร สมุทรสาคร ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมมหาราช
นคร นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร และนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร พระนครศรีอยุธยา ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรม
บางปะอิ น นิ ค มอุ ต สาหกรรมไฮเทค (บ้ า นหว้ า ) และนิ ค มอุ ต สาหกรรมสหรั ต นนคร ราชบุ รี ได้ แ ก่
นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี และนิคมอุตสาหกรรมวี อาร์ เอ็ม สระบุรี ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย และ
นิคมอุตสาหกรรมหนองแค เพชรบุรี ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมบริการไทย ไดมอนด์ ซิตี้ และประจวบคีรีขันธ์
ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมเหล็กบางสะพาน
แผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร
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3.2.3 การค้าชายแดน
๑) ภาคกลางเป็นภาคที่มีศักยภาพในการพัฒนาทางด้านการค้าชายแดนกับประเทศ
เมียนมา โดยภาคกลางมีพื้นที่ชายแดนติดกับเมียนมาทางฝั่งตะวันตก ซึ่งจังหวัดที่เป็นแหล่งการค้าชายแดน
ที่ส้าคัญคือ จังหวัดกาญจนบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ปี ๒๕๕๙ ภาคกลางมีมูลค่าการค้าชายแดนรวมทั้งสิ้น
ประมาณ ๗๐,๔๖๖.๔๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๐ ของประเทศ ลดลงจาก ๑๐๘,๗๘๕.๗๓ ล้านบาท
ในปี ๒๕๕๕ โดยเป็นมูลค่าการน้าเข้า ๖๙,๖๖๗.๓๔ ล้านบาท และส่งออก ๗๙๙.๑๕ ล้านบาท ขาดดุลการค้า
กับประเทศเพื่อนบ้านมาโดยตลอด เนื่องจากมีการน้าเข้าก๊าซธรรมชาติมาจากทางเมียนมาเป็นมูลค่าสูง ส้าหรับ
การค้าชายแดนของภาคกลาง ในช่วง ๕ ปี (๒๕๕๕-๒๕๕๙) มีอัตราการหดตัวเฉลี่ ยร้อยละ ๕.๙ ในขณะที่
ระดับประเทศขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๒.๖
๒) สินค้าส่งออกส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภค โดยสินค้าส่งออกไปยังเมียนมา
ที่ส้าคัญ ได้แก่ อาหารเสริมและนม เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เครื่องปรุงรส น้้ามันปาล์ม ต้นกล้าสัก เครื่องจักร
การเกษตร สุกรมีชีวิต ปุ๋ยและปูนซีเมนต์ เป็นต้น และสินค้าน้าเข้าจากเมียนมาที่ส้าคัญ ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ
โค-กระบือมีชีวิต ไม้ไผ่ล้า อาหารทะเล ขี้เลื่อย และเฟอร์นิเจอร์ไม้ เป็นต้น แม้ว่าการค้าชายแดนของภาคกลาง
จะเป็นการน้าเข้ามากกว่าส่งออก เนื่องจากต้องพึ่งพาพลังงานและพืชเกษตรที่เป็นวัตถุดิบการผลิตจากประเทศ
เพื่อนบ้าน แต่ก็สามารถน้ามาใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศได้
3.2.4 การท่องเที่ยว
๑) จ านวนนักท่องเที่ยวของภาคกลางมีแนวโน้มขยายตัวสูงกว่า ระดับประเทศ
ภาคกลางเป็น พื้นที่ที่มีส ภาพภูมิประเทศทั้งภูเขา ป่ าไม้ น้้าตก และทะเล รวมทั้งเป็นแหล่งประวัติศาสตร์
ที่ส้าคัญของประเทศ จึงมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายหลากหลายประเภท แหล่งท่องเที่ยวส้าคัญและมีชื่อเสียง
ของภาคกลาง ได้แก่ ชะอ้า หัวหิน และอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เป็นต้น ท้าให้มีนักท่องเที่ยว
เดินทางมาเที่ยวจ้านวนมาก ในปี ๒๕๕๙ ภาคกลางมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยือน ๕๓.๙๖ ล้านคน เพิ่มขึ้นจาก
๔๑.๘๕ ล้านคน ในปี ๒๕๕๕ จังหวัดในภาคกลางที่มีจ้านวนนักท่องเที่ยวมากที่สุด คือ จังหวัดกาญจนบุรี รองลงมา
คือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ส้าหรับอัตราการขยายตัวของจ้านวนนักท่องเที่ยวของ
ภาคกลาง ในช่วง ๕ ปี (๒๕๕๕-๒๕๕๙) มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๙.๒ สูงกว่าระดับประเทศที่มีอัตรา
การขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๘.๘
๒) รายได้ จ ากการท่ อ งเที่ ย วมี แ นวโน้ ม ขยายตั ว เพิ่ ม ขึ้ น สู ง กว่ า ระดั บ ประเทศ
ในปี ๒๕๕๙ ภาคกลางมีรายได้จากการท่องเที่ยว ๑๒๙,๒๖๒.๕๖ ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ ๖.๐ ของประเทศ)
เพิ่มขึ้นจาก ๘๒,๒๕๖.๘๒ ล้านบาท ในปี ๒๕๕๕ จังหวัดที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวมากที่สุดในภาคกลาง คือ
จั งหวัดประจวบคี รี ขัน ธ์ รองลงมาคือ จั งหวัดเพชรบุรี กาญจนบุ รี และพระนครศรีอยุธ ยา ส้ าหรับอัตรา
การขยายตัวเฉลี่ยของรายได้จากการท่องเที่ยวของภาคกลางในช่วง ๕ ปี (๒๕๕๕-๒๕๕๙) มีอัตราการขยายตัว
เฉลี่ยร้อยละ ๑๕.๗ สูงกว่าระดับประเทศที่มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๑๔.๓
๓) นั ก ท่ อ งเที่ ย วส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ชาวไทย และจ านวนวั น พั ก และรายจ่ า ยของ
นักท่องเที่ยวในพื้นที่ค่อนข้างต่ากว่าภาคอื่น เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งไม่มีสิ่งอ้านวยความสะดวก
ยังไม่เป็นที่รู้จัก และมีที่ตั้งอยู่ใกล้ กรุงเทพฯ จึงไม่นิยมพักค้าง กรุงเทพฯ มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในระดับ
นานาชาติ ได้แก่ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และปี ๒๕๕๙ ติดอันดับเมืองท่องเที่ยวที่มีผู้เดินทางมาเยี่ยมเยือนมาก
แผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร

- ๑๐ -

ที่สุดในโลก ส้าหรับรายได้ท่องเที่ยวของกรุงเทพฯ มีสูงถึง ๘๒๒,๔๕๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๒ ของ
ประเทศ
3.3 เศรษฐกิจระดับครัวเรือน
จากข้อมูลล่ าสุ ดปี ๒๕๕๘ พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนของประชากรในภาคกลางสูงกว่า
ประเทศ และหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนของประชากรในภาคกลางต่้ากว่าประเทศ อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณา
แนวโน้มอัตราการขยายตัวเฉลี่ย (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๘) ของรายได้พบว่าต่้ากว่าระดับประเทศ ในขณะที่อัตรา
การขยายตัวเฉลี่ยของหนี้สินสูงกว่าระดับประเทศ นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบอัตราการขยายตัวระหว่างรายได้
กับหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนแล้ว พบว่า อัตราการขยายตัวของหนี้สินเฉลี่ยสูงกว่ารายได้เฉลี่ยครัวเรือน ดังนั้นจึง
ควรหาแนวทางเพิ่มรายได้และลดหนี้สินให้ประชากรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3.3.1 รายได้เฉลี่ยครัวเรือนของภาคกลางสูงกว่าระดับประเทศ โดยในปี ๒๕๕๘ ภาคกลาง
มีรายได้เฉลี่ยครัวเรือน ๒๘,๖๘๕ บาทต่อเดือน สูงกว่าระดับประเทศ (๒๖,๙๑๕ บาทต่อเดือน) เพิ่มขึ้นจาก
๒๑,๘๐๗ บาทต่อเดือน ในปี ๒๕๕๔ โดยมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๘) ร้อยละ ๘.๖ ต่้ากว่า
ระดับประเทศที่ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๙.๖ จังหวัดที่มีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนสูงที่สุด ของภาค คือ จังหวัดปทุมธานี
๔๑,๐๕๗ บาทต่อเดือน รองลงมาคือ นครปฐม ๔๐,๓๔๗ บาทต่อเดือน นนทบุรี ๓๖,๘๘๔ บาทต่อเดือน สระบุรี
๒๙,๔๑๓ บาทต่อเดือน และสมุทรสาคร ๒๙,๓๔๗ บาทต่อเดือน ส่วนจังหวัดที่มีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนต่้าสุด
ในภาค คือ จังหวัดสุพรรณบุรี ๑๕,๗๘๖ บาทต่อเดือน
3.3.2 หนี้สินเฉลี่ยครัวเรือนของภาคกลางต่ากว่าระดับประเทศ โดยในปี ๒๕๕๘ ภาคกลาง
มีหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน ๑๕๕,๕๗๑ บาท ต่้ากว่าระดับประเทศ (๑๕๖,๗๗๐ บาท) เพิ่มขึ้นจาก ๑๑๗,๖๘๕ บาท
ในปี ๒๕๕๔ โดยมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๘) ร้อยละ ๑๒ สูงกว่าระดับประเทศที่ขยายตัวเฉลี่ย
ร้อยละ ๘.๒ จังหวัดที่มีหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนสูงที่สุดของภาค คือ จังหวัดนนทบุรี ๒๗๗,๖๐๖ บาท รองลงมา
คือ ชัยนาท ๒๗๓,๓๓๖ บาท ปทุมธานี ๒๒๑,๗๔๘ บาท และพระนครศรีอยุธยา ๒๑๖,๘๑๖ บาท ส่วนจังหวัด
ที่มีหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนต่้าสุดในภาค คือ จังหวัดสมุทรสงคราม ๘,๐๙๐ บาท

4. ประชากรและสังคม
4.1 ประชากร
๔.๑.๑ จานวนประชากรรวมของภาคกลางเพิ่มขึ้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ข้อมูลจาก
กรมการปกครอง ในปี 2559 ภาคกลางมีจ้านวนประชากรทั้งสิ้ น 11.๙๓ ล้านคน (ชาย 5.77 ล้านคน
หญิง 6.16 ล้านคน) หรือร้อยละ 18.09 ของประเทศ เพิ่มขึ้นจาก 11.๕0 ล้านคนในปี 255๕ และมีอัตรา
การเพิ่มประชากรรวมของภาคในช่วงปี 255๕-2559 โดยเฉลี่ยร้อยละ 0.๗๕ ต่อปี สูงกว่าประเทศที่มีอัตรา
การเพิ่มเฉลี่ยร้อยละ 0.6 จังหวัดที่มีจ้านวนประชากรมากที่สุดในสามล้าดับแรก ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ
มีจ้านวนประชากร 1.29 ล้านคน จังหวัดนนทบุรี มีจ้านวนประชากร 1.21 ล้านคน และจังหวัดปทุมธานี
มีจ้านวนประชากร 1.11 ล้านคน การที่อัตราการเพิ่มประชากรของภาคกลางเพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งเป็นผลมาจาก
ประชากรจากภูมิภาคอื่นอพยพมาพักอาศัยและประกอบอาชีพ
๔.๑.๒ สั ด ส่ ว นประชากรผู้ สู ง อายุ เ พิ่ ม ขึ้ น ในขณะที่ ป ระชากรวั ย เด็ ก และวั ย แรงงาน
มี แ นวโน้ ม ลดลง โดยผู้ สู ง อายุ เ พิ่ ม ขึ้ น จากร้ อ ยละ 1๓.๕ ในปี 255๕ เป็ น ร้ อ ยละ 15.4 ในปี 2559
ซึ่งภาคกลางมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมผู้สู งอายุมากขึ้น เนื่องจากคนมีความสนใจด้านการดูแล
แผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร

- ๑๑ -

สุขภาพมากขึ้น ประกอบกับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และความก้าวหน้าทางการแพทย์
จึ งท้าให้ คนมีอายุ ยื นยาวมากขึ้ น ขณะที่ป ระชากรวัยเด็กมีแ นวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 16.3
ในปี 255๕ เป็นร้อยละ 15.2 ในปี 2559 เช่นเดียวกับประชากรวัยแรงงานที่มีสัดส่วนลดลงจากร้อยละ
๗๐.๕๒ ในปี 255๕ เป็นร้อยละ 69.4 ในปี 2559 ส่งผลให้อัตราพึ่งพิงมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท้าให้
ประชากรวัยแรงงานต้องรับภาระในการดูแลผู้สูงอายุมากขึ้น จากประชากรวัยแรงงาน ๕.๒๒ คน ดูแลผู้สูงอายุ
๑ คน ในปี ๒๕๕๕ เป็นประชากรวัยแรงงาน ๔.๕๐ คน ดูแลผู้สูงอายุ ๑ คน ในปี ๒๕๕๙
๔.๑.๓ ประชากรเมืองโดยรวมเพิ่มขึ้น ปี ๒๕๕๕ มีประชากรเมืองจ้านวน 4.๓๗ ล้านคน หรือ
ร้อยละ 38.0 ของประชากรทั้งภาค เพิ่มขึ้นเป็น 4.52 ล้านคน หรือร้อยละ 37.9 ของประชากรทั้งภาค
ในปี ๒๕๕๙ หรือเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย ๐.๘๘ ต่อปี โดยจังหวัดปทุมธานีมีอัตราการเพิ่มของประชากรเมืองมากที่สุด
ร้อยละ 15.5 รองลงมาคือ จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดลพบุรี มีอัตราการเพิ่มของประชากรเมือง ร้อยละ
10.7 และ 4.0 ตามล้าดับ
ตารางที่ ๒ ประชากรภาคกลาง
รายการ
จ้านวนประชากร (ล้านคน)
โครงสร้างประชากร (%)
กลุ่ม 0-14 ปี
กลุ่ม 15-59 ปี
กลุ่ม 60+
จ้านวนประชากรเมือง (ล้านคน)

2555
11.50

2556
11.59

ปี
2557
11.70

16.3
70.2
13.5
4.37

16.0
70.1
13.9
4.43

15.8
69.8
14.4
4.46

2558
11.85

2559
11.93

15.5
69.6
14.9
4.51

15.2
69.4
15.4
4.52

๔.๑.๔ ประชากรแฝงมี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น ในพื้ น ที่ ที่ เ ป็ น แหล่ ง จ้ า งงานส าคั ญ ของภาค
จากข้อมูลในปี ๒๕๕๙ พบว่า กรุงเทพมหานคร เป็นจังหวัดที่มีประชากรแฝงมากที่สุด 2.27 ล้านคน หรือ
คิดเป็นร้อยละ 27.0 ของประชากรแฝงทั้งประเทศ (8.24 ล้านคน) รองลงมา ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ
7.68 แสนคน นนทบุรี 6.99 แสนคน ปทุมธานี 5.67 แสนคน และสมุทรสาคร 4 .42 แสนคน หรือคิดเป็น
ร้อยละ 9.3 8.5 6.9 และ 5.2 ของประชากรแฝงทั้งประเทศ ตามล้าดับ เนื่องจากภาคกลางและกรุงเทพมหานครเป็น
แหล่งอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นศูนย์กลางทางธุรกิจ การค้า และสถาบันการศึกษา
4.2 แรงงาน
4.2.1 สัดส่วนกาลังแรงงานต่อประชากรมีแนวโน้มลดลง ในปี ๒๕๕๙ ภาคกลางมีประชากร
อายุตั้งแต่ ๑๕ ปี ขี้นไป ๑๑.๗๕ ล้านคน เป็นผู้ที่อยู่ในก้าลังแรงงานหรือผู้ที่พร้อมจะท้างาน ๘.41 ล้านคน
หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๗๑.๖ ลดลงจากปี ๒๕๕๕ ที่มีสัดส่วนร้อยละ ๗๒.๙ ของประชากรอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป
ก้าลังแรงงานเหล่านี้ประกอบด้วย ผู้มี งานท้า 8.30 ล้านคน ซึ่งผู้มีงานท้าส่วนใหญ่ร้อยละ ๕๑.๖ อยู่ใน
ภาคบริ ก าร รองลงมาร้ อ ยละ ๓๑ .๗ อยู่ ในภาคอุตสาหกรรม และร้อ ยละ ๑๖ .๗ อยู่ในภาคเกษตรกรรม
โดยแรงงานในภาคบริการมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 49.6 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 51.6 ในปี 2559
เช่นเดียวกับแรงงานในภาคอุตสาหกรรมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 28.8 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 31.7 ในปี
2559 แต่แรงงานในภาคเกษตรกรรมมีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ 23.6 ในปี ๒๕๕๕ เป็นร้อยละ ๑๖.๗ ในปี
แผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร

- ๑๒ -

๒๕๕๙ ส้ า หรั บ อั ต ราการว่ า งงาน มี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น จากร้ อ ยละ ๐.๗ ในปี ๒๕๕๕ เป็ น ร้ อ ยละ ๑ .๐
ในปี ๒๕๕๙
4.2.2 แรงงานส่วนใหญ่มีความรู้ระดับประถมศึกษาและต่ากว่าประถมศึกษา แรงงานระดับ
อาชี ว ะศึ ก ษามี น้ อ ยมาก ในปี ๒๕๕๙ มี ผู้ ง านท้ า 8.30 ล้ า นคน แรงงานส่ ว นใหญ่ จ บการศึ ก ษาระดั บ
ประถมศึกษาและต่้ากว่าซึ่งมีแนวโน้มลดลงจาก ร้อยละ 42.2 ในปี ๒๕๕๕ เป็น ร้อยละ 35.4 ในปี ๒๕๕๙
แรงงานที่จบการศึกษาระดับมัธยมต้น เพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๑๗.๔ ในปี ๒๕๕๕ เป็นร้อยละ ๑๘.๘ ในปี ๒๕๕๙
ระดั บ มั ธ ยมปลาย เพิ่ ม ขึ้ น จากร้ อ ยละ ๑๑.๑ ในปี ๒๕๕๕ เป็ น ร้ อ ยละ ๑๓.๓ ในปี ๒๕๕๙
แรงงานที่จบการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๒๐.๓ ในปี ๒๕๕๕ เป็นร้อยละ ๒๒.๒ ในปี ๒๕๕๙
ส้าหรับแรงงานระดับอาชีวะมีสัดส่วนน้อยที่สุดแต่ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๔.๖ ในปี ๒๕๕๕ เป็นร้อยละ
๔.๙ ในปี ๒๕๕๙ แต่ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันที่ต้องการแรงงาน
สายวิชาชีพจ้านวนมาก
4.2.3 ประกัน สังคม แรงงานของภาคกลางเข้าสู่ร ะบบประกันสังคมเพิ่มขึ้น โดยสัดส่ว น
แรงงานที่ได้รับความคุ้มครองตามระบบประกันสังคมลดลงจากร้อยละ ๔๔.๙ ในปี ๒๕๕๕ เป็นร้อยละ ๕๕.๐
ในปี ๒๕๕๙ แต่ยังสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ (ร้อยละ ๓๖.๗) โดยปี ๒๕๕๙ ภาคกลางมีแรงงานอยู่ในระบบ
ประกันสังคม จ้านวน ๓.๗๘ ล้านคนหรือร้อยละ ๔๔.๙ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีแรงงานอยู่ในระบบ
ประกันสังคมมากที่สุดร้อยละ ๗๖.๑ รองลงมา ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดสมุทรสาคร ร้อยละ ๖๓.๘
และ ๖๓.๖ ตามล้าดับ ส่วนจังหวัดที่มีแรงงานอยู่ในระบบประกันสังคมน้อยที่สุด ได้แก่ จังหวัดสุพ รรณบุรี
ร้อยละ ๑๖.๑
4.2.4 ภาคกลางต้องพึ่งพิงแรงงานต่างด้าวลดลง โดยในปี ๒๕๕๙ มีจ้านวนแรงงานต่างด้าว
๓ สัญชาติ (เมียนมา สปป.ลาว กัมพูชา) ที่ได้รับอนุญาตให้ท้างานในภาค จ้านวน ๔๒๗,๙๒๒ คน ลดลงจาก
ปี ๒๕๕๕ จ้านวน ๒๔๒,๐๘๔ คน หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๗.๗ ของแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ท้างาน
ทั้งประเทศ โดยจังหวัดปทุมธานี มีแรงงานต่างด้าวเข้ามาท้างานมากที่สุดในภาคกลาง จ้านวน ๑๑๘,๘๒๘ คน
รองลงมาได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร จ้านวน ๙๖,๖๙๔ คน ทั้งนี้ เป็นผลมาจากโครงสร้างประชากรที่เข้าสู่ภาวะ
สังคมผู้สูงอายุ ในขณะที่ประชากรวัยแรงงานและวัยเด็กมีแนวโน้มลดลง ประกอบกับแรงงานบางสาขาไม่เป็น
ที่นิยมของคนไทย โดยเฉพาะในกิจการประมงทะเล และแปรรูปสัตว์น้า ผู้ประกอบการจึงต้องใช้แรงงานจาก
ประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะแรงงานสัญชาติเมียนมา
4.3 การศึกษา
4.3.1 จ านวนปี ก ารศึ ก ษาเฉลี่ ย ของประชากรสู ง กว่ า ค่ า เฉลี่ ย ประเทศ ในปี ๒๕๕๙
ประชากรอายุ ๑๕-๕๙ ปีของภาคกลาง มีจ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ย ๙.๗ ปีและกรุงเทพมหานคร มีจ้านวน
ปีการศึกษาเฉลี่ย ๑๑.๕ ปี สูงกว่าภาคอื่นๆ และระดับประเทศที่มีปีการศึกษาเฉลี่ย ๙.๔ ปี โดยจังหวัดนนทบุรี
มีจ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ยสูงสุดของภาค ๑๑.๕ ปี รองลงมา ได้แก่ จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสมุทรปราการ
ซึ่งมีจ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ย ๑๐.๗ และ ๑๐.๕ ปี ตามล้าดับ
4.3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ต่า โดยผลการสอบ O-NET ชั้น ม.๓ (๕ วิชาหลัก)
ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๓๘.๙ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๓๘.๙ ในปี ๒๕๕๕ แต่ก็ยังต่้ากว่า
เกณฑ์ค่าเฉลี่ยร้อยละ ๕๐ ในทุกวิชา เมื่อพิจารณาในรายวิชาปี ๒๕๕๙ พบว่าวิชาคณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ย
แผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร
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ต่้าสุดร้อยละ ๒๙.๙ และวิชาสังคมศึกษามีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดร้อยละ ๔๙.๘ รองลงมาได้แก่ วิชาภาษาไทย
วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ร้อยละ ๔๗.๑ ๓๕.๒ และ ๓๒.๕ ตามล้าดับ
4.3.3 สถาบันการศึกษามีทุกระดับ ภาคกลางมีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ๔๖ แห่ง
ครอบคลุมเกือบทุกจังหวัด แยกเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ๒๔ แห่ง เอกชน ๒๐ แห่ง และสถาบันวิทยาลัยชุมชน
๒ แห่ง และในส่วนของกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีสถาบันการศึกษาที่ส้าคัญและมีชื่อเสียง ในระดับอุดมศึกษา
จ้ า นวน ๕๙ แห่ ง แยกเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ของรั ฐ ๓๔ แห่ ง และมหาวิ ท ยาลั ย เอกชน ๒๕ แห่ ง
ซึ่งสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาติดอันดับใน ๘๐๐ อันดับแรกของโลก จากการจัดอันดับของ Times
Higher Education (THE) ประจ้ าปี ๒๐๑๖ -๒๐๑๗ มหาวิท ยาลัย ในพื ้น ที ่ภ าคกลางและกรุง เทพมหานคร
ติดอันดับใน ๘๐๐ อันดับแรกของโลก จ้านวน ๓ แห่ง คือ มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุ รี ส้าหรั บระดับมัธยมศึกษามีโรงเรียนที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง เช่น
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และโรงเรียนบดินทรเดชา
(สิงห์ สิงหเสนี) เป็นต้น
4.4 สาธารณสุข
๔.๔.๑ ประชาชนในภาคกลางมีโอกาสได้รับบริการสาธารณสุขดีที่สุดของประเทศ เนื่องจาก
เป็นที่ตั้งของสถานพยาบาลที่ดีที่สุดและมากที่สุดของประเทศ โดยมีจ้านวนโรงพยาบาลรัฐบาล จ้านวน ๑,๙๓๙
แห่ง แยกเป็น โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) ๑๑๘ แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) ๒๒ แห่ง โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.)
๘ แห่ง และโรงพยาบาลส่ง เสริม สุข ภาพต้า บล (รพ.สต.) จ้า นวน ๑ ,๗๙๑ แห่ง และสัด ส่ว นแพทย์ต่อ
ประชากรของภาคกลางไม่รวมกรุงเทพฯ มีแนวโน้มดีขึ้น จากแพทย์ 1 คนต่อประชากร ๒,๔99 คน ในปี ๒๕๕๔
เป็น ๒,121 คน ในปี ๒๕๕๘ ซึ่งจังหวัดสมุทรสาคร มีโอกาสได้รับบริการด้านสุขภาพสูงที่สุด โดยมีแพทย์
๑ คน ต่อประชากร ๑,๓๕๐ คน รองลงมาคือ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีแพทย์ ๑ คน ต่อประชากร ๑,๔๓๘ คน
ในส่ ว นของกรุ ง เทพมหานคร มี โ รงพยาบาลสั ง กั ด โรงเรี ย นแพทย์ 9 แห่ ง โรงพยาบาลทั่ ว ไป 26 แห่ ง
โรงพยาบาลเฉพาะโรคและสถาบันเฉพาะโรค 13 แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุขครบทุกเขตรวม 68 ศูนย์/ 76
สาขา และโรงพยาบาลเอกชน 104 แห่งซึ่งสวนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพฯ หรือคิดเป็นร้อยละ 30.3
ของโรงพยาบาลเอกชนทั้งหมด
๔.๔.๒ อัต ราการเจ็ บ ป่ ว ยด้ ว ยโรคไม่ ติ ด ต่ อที่ ป้ อ งกั น ได้ มี แ นวโน้ ม เพิ่ มขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
อัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อที่ป้องกันได้ ได้แก่ โรคมะเร็ง ความดันโลหิต หัวใจ เบาหวาน และหลอดเลือดสมอง
เพิ่มขึ้นจาก 4,829.33 คนต่อประชากรแสนคน ในปี ๒๕๕๔ เป็น 5,840.98 คนต่อประชากรแสนคน
ในปี ๒๕๕๘ โดยเฉพาะการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งซึ่งเป็นสาเหตุการตายสูงที่สุดของคนไทย พบว่า ภาคกลางมีอัตรา
การเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งเพิ่มขึ้น จาก 522.17 คนต่อประชากรแสนคนในปี ๒๕๕๔ เป็น 634.38 คนต่อ
ประชากรแสนคน ในปี ๒๕๕๘ แต่ส้าหรับอัตราผู้ป่วยเอดส์สะสมภาคกลางมีแนวโน้มลดลงจาก 188.05 คน
ต่อประชากรแสนคน ในปี ๒๕๕๔ เป็น 107.62 คนต่อประชากรแสนคน ในปี ๒๕๕๘
๔.๔.๓ อัตราการคลอดในหญิงอายุ ๑๕-๑๙ ปีสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ปัญหาการตั้งครรภ์ ใน
วัยรุ่นของภาคกลางลดลงจาก ๖๐.๑ คนต่อประชากรหญิงอายุ ๑๕ - ๑๙ ปีพันคน ในปี ๒๕๕๕ เป็น ๔๖.๑ คน
ต่อประชากรหญิงอายุ ๑๕ - ๑๙ ปี พันคน ในปี ๒๕๕๙ แต่ก็ยังเป็นอัตราที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ
ที่มีอัตรา ๔๒.๙ คนต่อประชากรหญิงอายุ ๑๕ - ๑๙ ปีพันคน โดยจังหวัดที่มีอัตราการคลอดในหญิงอายุ ๑๕-๑๙ ปี
สู งสุ ดของภาคกลาง คื อ จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ รองลงมาได้ แ ก่ จั งหวั ด สมุ ทรสาคร และจั งหวั ดสระบุ รี
แผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร
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ที่มีอัตราการคลอด ๖๓.๘ ๕๙.๓ และ ๕๔.๑ คนต่อประชากรหญิงอายุ ๑๕ - ๑๙ ปีพันคน ตามล้าดับ ทั้งนี้
ปัญหาการตั้งครรภ์ในเด็กวัยรุ่นของภาคกลาง ยังคงเป็นปัญหาส้าคัญที่จะต้องด้าเนินการป้องกันและแก้ไข
อย่างต่อเนื่อง
๔.๔.๔ อัตราการตายของมารดาและอัตราการตายของทารกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยอัตรา
การตายของมารดาจากการคลอดบุตรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก ๑๗.๕ คนต่อการเกิดมีชีพแสนคนในปี ๒๕๕๕
เป็น ๒๑.๗ คนต่อการเกิดมีชีพแสนคน ในปี ๒๕๕๙ แต่ยังต่้ากว่าระดับประเทศที่มีอัตราการตายของมารดา
๒๖.๖ คนต่อการเกิดมีชีพแสนคน จังหวัดสิงห์บุรีมีอัตราการตายของมารดาสูงสุดในภาคคือ ๕๓.๙ คนต่อ
การเกิดมีชีพแสนคน รองลงมาได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดปทุมธานี มีอัตราการตายของมารดา ๕๒.๗
และ ๔๗.๒ คนต่ อ ประชากรแสนคน ตามล้ าดั บ ส่ ว นอั ตราการตายของทารกมี แนวโน้ มเพิ่ มขึ้ นเล็ กน้ อย
จาก ๖.๐ คนต่อเกิ ดมี ชีพพันคน ในปี ๒๕๕๕ เป็น ๖.๑ คนต่ อเกิด มี ชี พ พัน คนในปี ๒๕๕๙ แต่ยั งต่้ ากว่ า
ระดับประเทศที่มีอัตรา ๖.๔ คนต่อการเกิดมีชีพพันคน โดยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีอัตราการตายของทารก
สูงสุด ๘.๘ คนต่อการเกิดมีชีพพัน คน รองลงมาคือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง มีอัตรา
การตายของทารก ๗.๔ และ ๗.๓ คนต่อเกิดมีชีพพันคน ตามล้าดับ ในส่วนของกรุงเทพมหานคร อัตราการตาย
ของมารดามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก ๑๔.๕ คนต่อการเกิดมีชีพแสนคนในปี ๒๕๕๕ เป็น ๒๐.๑ คนต่อการเกิดมีชีพ
แสนคน ในปี ๒๕๕๙ ส่วนอัตราการตายของทารกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกัน จาก ๖.๓ คนต่อเกิดมีชีพพันคน
ในปี ๒๕๕๕ เป็น ๖.๘ คนต่อเกิดมีชีพพันคนในปี ๒๕๕๙
4.5 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินลดลง ภาคกลางมีคดีเกี่ยวกับชีวิต ร่างกายและเพศ
และคดีป ระทุษ ร้ ายต่อทรั พย์ ล ดลงจาก ๑๕๐.๗ คดี ในปี 2555 เป็น ๑๒๐.๒ คดีต่ อประชากรแสนคน
ในปี2559 โดยจังหวัดสมุทรปราการมีสัดส่วนคดีสูงสุด จ้านวน ๑๗๓.๗ คดีต่อประชากรแสนคน รองลงมา
ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสิงห์บุรี มีสัดส่วนคดี ๑๕๔.๓ และ ๑๓๙.๖ คดีต่อประชากรแสนคน
ตามล้ าดั บ สาหรั บคดี ย าเสพติ ด ก็มี แนวโน้ม ลดลงจาก ๗๔๙.๔ คดี ต่อ ประชากรแสนคน ใน ปี 2555
เป็ น ๔๑๗.๑ คดี ต่ อ ประชากรแสนคนในปี 2559 ทั้ ง นี้ พ บอั ต ราการเกิ ด คดี ย าเสพติ ด สู ง สู ด ที่ จั ง หวั ด
สมุทรปราการ ๕๕๓.๑ คดีต่อประชากรแสนคน รองลงมาได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรีและสิงห์บุรีที่มีสัดส่วนคดี
ยาเสพติดเท่ากับ ๕๔๐.๒ และ ๕๓๘.๐ คดีต่อประชากรแสนคน ตามล้าดับ
4.6 ความอบอุ่น ในชีวิ ต ครอบครั ว มีแ นวโน้ มดี ขึ้น ในขณะที่อั ตราการสมรสมีแ นวโน้ มลดลง
โดยในช่วงปี 2555 – 2559 อัตราการหย่าร้างในภาคกลางมีแนวโน้มลดลง จาก ๖.๖ คู่ต่อพันครัวเรือน
ในปี 2555 เป็ น ๕.๔ คู่ ต่ อ พั น ครั ว เรื อ นในปี 2559 แต่ โ ดยภาพรวมยั ง สู ง กว่ า อั ต ราการหย่ า ร้ า งของ
ทั้งประเทศ (๕.๕ คู่ต่อพันครัวเรือน) ในปี 2559 จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีอัตราการหย่าร้างสูงสุดในภาค
คือ ๘.๑ คู่ต่อพันครัวเรือน ในขณะที่จังหวัดสมุทรสาครมีอัตราการหย่าร้างน้อยที่สุด ๓.๑ คู่ต่อพันครัวเรือน
ส่วนอัตราการสมรสภาคกลางมีแนวโน้มลดลงจาก ๑๖.๐ คู่ต่อพันครัวเรือน ในปี 2555 เป็น ๑๒.๓ คู่ต่อพันครัวเรือน
ในปี 2559 แต่โดยภาพรวมยังต่้ากว่าอัตราการสมรสของทั้งประเทศ ( ๑๔.๓ คู่ต่อพันครัวเรือน) โดยจังหวัด
สระบุรีมีอัตราการสมรสสูงสุดในภาคคือ ๑๗.๘ คู่ต่อพันครัวเรือน ในขณะที่จังหวัดสมุทรสาครมีอัตราการสมรส
น้อยที่สุด ๗.๕ คู่ต่อพันครัวเรือน
4.7 สถานการณ์ความยากจน และความเหลื่อมล้าในการกระจายรายได้มีทิศทางที่ดีขึ้น จ้านวน
คนจนหรือประชากรที่มีรายจ่ายเพื่อการบริโภคต่้ากว่าเส้นความยากจนลดลงจาก ๙๖๓.๕ พันคน ในปี ๒๕๕๕
แผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร
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เป็น ๗๑๓.๒ พันคน ในปี ๒๕๕๙ เช่นเดียวกับสัดส่วนคนจนของภาคที่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องจาก
ร้อยละ ๗.๖๑ ในปี ๒๕๕๕ เป็นร้อยละ ๕.๔๑ ในปี ๒๕๕๙ โดยจังหวัดชัยนาทมีสัดส่วนคนจนมากที่สุด
ของภาค ร้อยละ ๒๘.๓ รองลงมาได้แก่ จังหวัดอ่างทองและจังหวัดกาญจนบุรี มีสัดส่วนคนจนร้อยละ ๑๔.๕
และ ๑๔.๑ ตามล้าดับ ส่วนสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคในการกระจายรายได้ (Gini Coefficient) ภาคกลาง
มีแนวโน้มลดลงเกือบทุกจังหวัด ยกเว้นจังหวัดปทุมธานี ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี และสมุทรสาคร
โดยเฉพาะจังหวัดปทุมธานีที่มีความเหลื่อมล้้าเพิ่มขึ้นมาก ในปี ๒๕๕๔, ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๘ จังหวัดปทุมธานี
มีสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคในการกระจายรายได้ (Gini Coefficient) เท่ากับ ๐.๒๙๙, ๐.๓๑๓ และ
๐.๔๓๓ ตามล้าดับ

5. ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ
5.1 สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1.1 ทรัพยากรดิ นเสื่อมโทรม พื้นที่ใ ช้ประโยชน์นอกการเกษตรเพิ่มขึ้น ในขณะที่พื้นที่
เกษตรลดลง ทรัพยากรดินมีแนวโน้มเสื่อมโทรมในระดับสูง ซึ่งมีสาเหตุจากการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่เหมาะสม
เช่น การใช้สารเคมี การแผ้วถางป่าไม้ เป็นต้น และยังมีปัญหาดินเสื่อมโทรมที่เกิดตามธรรมชาติ โดยปัญหา
ดินเปรี้ยวจัดในภาคกลางมีปริมาณเนื้อที่ ๓.๒๐ ล้านไร่ ปัญหาดินเค็มมีพื้นที่ประมาณ ๐.๔๘ ล้านไร่ พบใน
บริ เ วณพื้น ที่ ที่ มี ต ะกอนน้้ า ทะเล น้้ ากร่ อ ยและกลุ่ ม จัง หวั ด ที่ มีพื้ น ที่ ใ กล้ กั บ ทะเล ได้ แ ก่ จั ง หวั ดนครปฐม
สุพรรณบุรี กาญจนบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี และชัยนาท
5.1.2 ปริ มาณน้าในอ่า งเก็บน้าขนาดใหญ่มีแนวโน้มลดลง ปริมาณน้้า ท่า ของภาคกลาง
มาจากลุ่มน้้าหลัก ๗ แห่ง คือ ลุ่มน้้าเจ้าพระยา ลุ่มน้้าสะแกกรัง ลุ่มน้้าป่าสัก ลุ่มน้้าท่าจีน ลุ่มน้้าแม่กลอง
ลุ่มน้้าเพชรบุรี ลุ่มน้้าชายฝั่ งตะวันตก มีค่ารายปีเฉลี่ ย ๒๔,๙๗๖ ล้านลูกบาศก์เมตร จากสถิติปริมาณการ
เก็บ กั กน้้ า ได้ข องอ่า งเก็ บ น้้ า ขนาดใหญ่ ของภาคกลางจ้านวน ๕ อ่ าง พบว่า ปริ มาณน้้าที่กั กเก็ บได้ ตั้งแต่
ปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ มีปริมาณลดลงเฉลี่ยร้อยละ ๐.๖ ต่อปี โดยปี ๒๕๕๙ มีปริมาณน้้ากักเก็บได้จ้านวน ๑๘,๖๕๖
ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๕ ของความจุอ่าง ลดลงร้อยละ ๒.๔ จากปี ๒๕๕๘ และคิดเป็นร้อยละ
๗๔.๗ ของปริมาณน้้าท่ารายปี ขณะที่ความต้องการใช้น้าเพิ่มขึ้น จากการเพิ่มขึ้นของรอบการผลิตภาคเกษตร
การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และการเพิ่มขึ้นของชุมชนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ปัญหา
การขาดแคลนน้้าในหน้าแล้งรุนแรงขึ้น
5.1.3 พื้ น ที่ ป่ า ไม้ ภ าคกลางเพิ่ ม ขึ้ น เล็ ก น้ อ ย ตั้ ง แต่ ปี ๒๕๕๖–๒๕๕๙ พบว่ า พื้ น ที่ ป่ า ไม้
ของภาคกลางเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ ๐.๐๒ ต่อปี โดยในปี ๒๕๕๙ มีพื้นที่ป่าไม้ ๑๓.๙๑ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ
๓๓.๘ ของพื้นที่ภาค ซึ่งต่้ากว่าค่ามาตรฐานความสมดุลของระบบนิเวศ มีสัดส่วนพื้นที่ป่าไม้คิดเป็นร้อยละ
๑๓.๖ ของพื้นที่ป่าทั้งประเทศ โดยจังหวัดที่มีสัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ตามมาตรฐานความสมดุลของระบบนิเวศ คือ
จั ง หวั ด กาญจนบุ รี และเพชรบุ รี ส่ ว นจั ง หวั ด ที่ ไ ม่ มี พื้ น ที่ ป่ า ไม้ เ ลย ได้ แ ก่ จั ง หวั ด นนทบุ รี ปทุ ม ธานี
พระนครศรี อ ยุ ธ ยา และอ่ า งทอง การเพิ่ ม ขึ้ น ของผื น ป่ า เป็ น ผลจากประชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในการอนุ รั ก ษ์
ฟื้นฟู ดูแลรักษา รวมทั้งมีโครงการปลูกป่าไม้อย่างต่อเนื่อง ส้าหรับสถานการณ์ป่าชายเลนภาคกลาง (จังหวัด
สมุทรปราการ สมทุรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์) ในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๕๒๒๕๕๗) ลดลงร้อยละ ๙.๓ โดยปี ๒๕๕๗ ภาคกลางมีพื้นที่ป่าชายเลนทั้ งหมดประมาณ ๖๕,๖๒๑.๙๘ ไร่
ซึ่ ง จั ง หวั ด ที่ มี พื้ น ที่ ป่ า ชายเลนมากที่ สุ ด คื อ จั งหวั ดสมุ ทรสาคร น้ อ ยที่ สุ ด คื อ จั ง หวั ดประจวบคี รี ขั น ธ์
ส่วนกรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น ๒,๔๔๘ ไร่ โดยปี ๒๕๕๙ มีพื้นที่ป่าไม้ ๓,๒๕๔ ไร่ คิดเป็นร้อยละ
แผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร
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๐.๓ ของพื้นที่จังหวัด พื้นที่ป่าชายเลนมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉลี่ยลดลงร้อยละ ๒๑.๘ ต่อปี
ตารางที่ ๓ การเปลี่ยนแปลงทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของภาคกลางไม่รวมกทม.
รายการ
ปริมาณน้้าในอ่างน้้าขนาดใหญ่ ๕ อ่าง
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม) ล้านลบ.ม.
พื้นที่ป่าไม้ (ล้านไร่)
จ้านวนครั้งการเกิดไฟไหม้ป่า
จ้านวนพื้นที่ป่าถูกไฟไหม้ (ไร่)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น (ล้านตัน/ปี)
ปริมาณขยะที่ก้าจัดถูกต้องตามหลักวิชาการ (ล้านตัน/ปี)
หมู่บ้านที่รับผลกระทบจากอุทกภัย (แห่ง)
หมู่บ้านที่รับผลกระทบจากภัยแล้ง (แห่ง)

ปี
๒๕๕๕

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๒,๗๓๘ ๒๓,๕๕๘ ๒๓,๖๒๓ ๑๙,๑๑๔ ๑๘,๖๕๖
๒๕๙
๒,๘๔๐

๑,๒๖๗
๑,๔๔๙

๑๓.๘๒
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

๑๓.๙๑
๔๑๓
๖,๓๒๖
๕.๖๒
๒.๒๑

๑,๔๗๙

5.1.4 ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นและที่ตกค้างสะสมเพิ่มขึ้น ภาคกลางมีปริมาณขยะมาก
เป็นล้าดับ ๒ ของประเทศ รองจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยในช่วงปี ๒๕๕๗–๒๕๕๙ ปริมาณขยะมูลฝอย
ที่เกิดขึ้นของภาคกลางเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๔.๒ ต่อปี ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และ
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการอุปโภคบริโภคของประชาชน โดยในปี ๒๕๕๙ มีปริมาณขยะที่เกิดขึ้น ๕.๖๒
ล้านตันต่อปี หรือ ๑๕,๓๘๘.๕ ตันต่อวัน หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๐.๘ ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งประเทศ
จังหวัดที่มีปริมาณการเกิดขยะมากที่สุดตามล้าดับ คือ จังหวัดสมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี และนครปฐม
ปริมาณขยะที่มีการก้าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและที่ถูกน้าไปใช้ประโยชน์เมื่อเทียบกับปริมาณขยะ
ที่เกิดขึ้นมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นทุกปี เนื่องจากปี ๒๕๕๗ รัฐบาลได้ก้าหนดให้ปัญหาขยะเป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งจะท้า
ให้มีการด้าเนินงานเกี่ยวกับปัญหาขยะอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ถึงกระนั้น ภาคกลางก็ยังคง
ประสบกับปัญหาปริมาณขยะตกค้างสะสมเพิ่มมากขึ้นและปริมาณของเสียอันตรายที่มีแนวโน้มของปัญหา
รุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะของเสียอันตรายจากชุมชน และมูลฝอยติดเชื้อ
5.1.5 คุณภาพน้าของภาคกลางยังคงอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมากกว่าภาคอื่นๆ ภาคกลาง
มีจ้านวนแหล่งน้้าที่ส้าคัญอยู่ ๑๗ แห่ง ในช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ถึงแม้จ้านวนแหล่งน้้าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีจ้านวน
เพิ่มขึ้น และแหล่งน้้าที่อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมีจ้านวนลดลง ซึ่งปี ๒๕๕๙ จ้านวนแหล่งน้้าเสื่อมโทรมมี ๔ แห่ง
ลดลงจากปี ๒๕๕๘ ที่มีถึง ๘ แห่ง ในขณะที่จ้านวนแหล่งน้้าที่อยู่ในเกณฑ์ดีและพอใช้เพิ่มมากขึ้น แต่ภาคกลาง
ก็ ยั ง คงมี คุ ณ ภาพน้้ า อยู่ ใ นเกณฑ์ เ สื่ อ มโทรมมากกว่ า ภาคอื่ น ๆ แม่ น้ า ที่ อ ยู่ ใ นเกณฑ์ เ สื่ อ มโทรม ได้ แ ก่
แม่น้าเจ้าพระยาตอนล่าง แม่น้าท่าจีนตอนล่าง แม่น้าลพบุรี และแม่น้าสะแกกรัง สาเหตุส้าคัญมาจากชุมชน
เมือง พื้นที่เกษตรกรรม การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า และการปศุสัตว์ที่ไม่มีระบบการจัดการของเสีย โดยเฉพาะ
ในแม่น้ า เจ้า พระยาตอนล่า งและแม่น้ า ท่า จีน ตอนล่ า ง พบว่ า เกิ ด จากการระบายน้้ า เสี ย จากโรงงาน
อุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่อย่างหนาแน่น ส่วนในเขตกรุงเทพมหานคร ค่าเฉลี่ยคุณภาพน้้า
ในคลองและแม่ น้ า เจ้ า พระยา ยั ง คงมีปั ญ หาน้้า เสี ยค่ อ นข้า งรุ น แรง สาเหตุ จากการปล่ อ ยสิ่ ง ปฏิกู ล และ
สิ่งโสโครกของชุมชน
แผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร
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ส้าหรับคุณภาพน้้าชายฝั่งทะเลของภาคกลางมีแนวโน้มดีขึ้น จากสถานีตรวจวัดคุณภาพน้้า
ชายฝั่งทะเล ๓๘ แห่ง ในปี ๒๕๕๙ มี ๑๘ แห่งที่อยู่ในเกณฑ์ดีเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๘ ที่มีเพียง ๑ แห่ง อย่างไรก็ตาม
ยังมีบริเวณที่ควรเฝ้าระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นบริเวณเสื่อมโทรมถึงเสื่อมโทรมมาก ได้แก่ บริเวณปากคลอง
๑๒ ธันวาหน้าโรงงานฟอกย้อม กม. ๓๕ ปากแม่น้าเจ้าพระยา จังหวัดสมุทรปราการ บริเวณปากน้้าแม่กลอง
จังหวัดสมุทรสงคราม ปากคลองบ้านบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี และปากแม่น้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร
ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการปล่อยน้้าเสียของโรงงานฟอกย้อม แหล่งชุมชนทิ้งเศษขยะและเศษอาหาร รวมถึง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งและการเลี้ยงปศุสัตว์
5.1.6 มลพิ ษทางอากาศยัง คงเป็น ปัญหาอย่ า งต่อเนื่องของภาคกลาง ทั้ง มลพิ ษที่ไ ด้รั บ
ผลกระทบจากสารอินทรีย์ระเหยง่าย ก๊าซโอโซน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก ภาคกลางส่วนใหญ่พบในจังหวั ดที่มี
เขตประกอบการอุตสาหกรรม ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ นนทบุรี สระบุรี ปทุมธานี อยุธยา และสมุทรสาคร
ส่วนปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน ๑๐ ไมคอน บริเวณต้าบลหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี มีแนวโน้มดีขึ้น
กล่าวคือ ในปี ๒๕๕๙ มีจ้านวนวันที่ฝุ่นละอองสูงเกินมาตรฐานลดลง แต่ยังคงเป็นพื้นที่ที่มีปัญหามากที่สุด
ของประเทศ สาเหตุหลักมาจากกิจกรรมโรงโม่ บด ย่อยหิน เหมืองหิน และการขนถ่านหิน ส่วนพื้นที่บริเวณ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และนครปฐม) ยังคงพบทั้งปัญหาฝุ่นละออง
และสารอินทรีย์ระเหยง่ายเกินค่ามาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
5.2 สถานการณ์ภัยพิบัติ
5.2.1 ไฟป่าแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากสถิติตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ พบว่า จ้านวนพื้นที่ป่าที่ถูก
ไฟไหม้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ ๑๒.๔ ต่อปี โดยเฉพาะในปี ๒๕๕๙ พบว่า มีพื้นที่ป่าถูกไฟไหม้ ๖,๓๒๖ ไร่ คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ ๐.๐๕ ของพื้นที่ป่าภาคกลางเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๘ ร้อยละ ๔๐.๑ จังหวัดที่มีสัดส่วนไฟไหม้ป่า
เมื่อเทียบกับพื้นที่ป่าไม้ ม ากที่สุด คือ จัง หวัด ประจวบคีรีขัน ธ์ เพชรบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี และสระบุรี
ตามล้ า ดับ ซึ่ง สาเหตุส ่ว นใหญ่คาดว่าน่าจะเกิดจากการเผาไร่เพื่อก้าจัดวัช พืช หรือเศษซากพืช ที่เหลืออยู่
ภายหลังการเก็บเกี่ยว
5.2.2 สถานการณ์อุทกภัยเบาบางลง ภายหลังจากเหตุการณ์มหาอุทกภัยปี ๒๕๕๔ ภาคกลาง
ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยเบาบางลง ช่วงปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ ภาคกลางมีจ้านวนจังหวัดและหมู่บ้าน
ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยลดลงเรื่อย ๆ ซึ่งจังหวัดที่ประสบอุทกภัยซ้้าซาก ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สระบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี นครปฐม ราชบุรี และสมุทรปราการ สาเหตุหลักในการเกิด
อุทกภัยส่วนใหญ่เกิดจากฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลานาน ประกอบกับ มีการบุกรุกท้าลายป่าซึ่งเป็นที่ซับน้้า
นอกจากนี้ยังมีจังหวัดที่เป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย คือ จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี และ
สมุทรสาคร
5.2.3 พื้นที่ประสบภัยแล้งลดลง ภาพรวมในช่วง ๔ ปี (๒๕๕๕-๒๕๕๘) ภาคกลางมีจ้านวน
หมู่บ้ านที่ป ระสบภัย แล้ งลดลง ยกเว้น ปี ๒๕๕๘ ที่มีหมู่บ้านที่ประสบภัยแล้ งเพิ่มขึ้นจาก ๑,๐๒๔ หมู่บ้าน
ปี ๒๕๕๗ เพิ่มเป็น ๑,๔๗๙ ในปี ๒๕๕๘ โดยจังหวัดที่ประสบภัยแล้งซ้้าซาก ได้แก่ กาญจนบุรี และเพชรบุรี
สาเหตุหลักเกิดจากภาวะฝนทิ้งช่วง ส่งผลให้ปริมาณน้้าฝนที่ตกน้อยและไม่ตกในพื้นที่อ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่
5.2.4 การกัดเซาะชายฝั่งทะเลยังเป็นปัญหาต่อเนื่อง ภาคกลางมีจังหวัดที่มีพื้นที่ติดชายทะเล
ได้แก่ สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ มีชายฝั่งทะเลยาว ๔๖๒.๔๘
กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๗ ของความยาวชายฝั่งทั้งหมด โดยถูกกัดเซาะเป็นระยะทางรวม ๑๗๑.๒๓
แผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร
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กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๖ ของการกัดเซาะชายฝั่งทะเลทั้งหมด ซึ่งเป็นการกัดเซาะรุนแรงระยะทาง
๖๓.๒๖ กิโลเมตร และกัดเซาะปานกลางระยะทาง ๑๔๑.๔๑ กิโลเมตร โดยพื้นที่ที่มีอัตราการกัดเซาะรุนแรงเฉลี่ย
มากกว่า ๕ เมตร เกิดขึ้นใน ๔ จังหวัด ได้แก่ สมุทรปราการ สมุทรสาคร เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ตามล้าดับ
โดยเฉพาะสมุทรปราการที่พื้นที่ชายฝั่งทะเลถูกกัดเซาะรุนแรงมากที่สุดยาวถึง ๓๑.๔๗ กิโลเมตร สาเหตุของ
การกัดเซาะส่วนหนึ่งมาจากการขยายตัวของพื้นที่อุตสาหกรรมและชุมชนที่ขยายตัวรุกล้้าพื้นที่ชายฝั่ง และการบุกรุก
ท้าลายป่าชายเลน ซึ่งเป็นผลต่อระบบนิเวศชายฝั่ง ส้าหรับกรุงเทพมหานครประสบกับปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
ในระดับรุ นแรงถึงร้ อยละ ๙๘.๓ ของแนวชายฝั่งกรุงเทพมหานคร กล่าวคือ มีแนวชายฝั่ งถูกกัดเซาะรุนแรง
๕.๗๑ กิโลเมตรจากความยาวแนวชายฝั่ง ๕.๘๑ กิโลเมตร

6. พื้นที่กรุงเทพมหานคร
๖.๑ กรุ ง เทพมหานคร เป็ น เมื อ งที่ มี ป ระชากรมากที่ สุ ด ของประเทศไทย โดยมี ป ระชากร
ตามทะเบียนราษฎรประมาณ ๕.๗ ล้านคน คิดเป็นร้อยละ ๘.๗ ของประเทศ ตั้งอยู่บนสามเหลี่ยมปากแม่น้า
เจ้ า พระยา มี แ ม่ น้ า เจ้ า พระยาไหลผ่ า นและแบ่ ง เมื อ งออกเป็ น ๒ ฝั่ ง คื อ ฝั่ ง พระนครและฝั่ ง ธนบุ รี
โดยกรุงเทพมหานครมีพื้น ที่ทั้งหมด ๑ ,๕๖๘.๗๓๗ ตารางกิโ ลเมตร กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษของประเทศไทย
๖.๒ กรุ งเทพฯ เป็ นศู นย์ กลางการปกครอง การศึ กษา การคมนาคมขนส่ ง การเงิ นการธนาคาร
การพาณิชย์ การสื่อสาร และความเจริญของประเทศ เนื่องจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ส้าคัญยังคงกระจุกตัว
อยู่ในกรุงเทพฯ โดยมีสัดส่วนการผลิตสูงที่สุด มีมูลค่าผลิตภัณฑ์ ๔,๔๓๗,๔๐๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๕
ของประเทศ เศรษฐกิจพึ่งพิงภาคบริการสูงถึงร้อยละ ๘๖.๘ จึงเป็นศูนย์รวมธุรกิจบริการที่ส้าคัญของประเทศ
มีสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคบริการคิดเป็นร้อยละ ๔๖.๕ ของประเทศ ซึ่งมีสัดส่วนการผลิต สาขาการค้าฯ
ร้อยละ ๔๘.๐ ของประเทศ สาขาการเงิน ร้อยละ ๖๑.๑ และสาขาการขนส่งฯ ร้อยละ ๔๙.๐
๖.๓ ปัญหาที่สาคัญของกรุ งเทพฯ ได้แก่ ปัญหาจราจรแออัด ปัญหาสิ่ งแวดล้ อม (น้้าเสี ย ขยะ)
ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และปัญหาน้้าท่วม เนื่องจากพื้นที่ส่วนมากในกรุงเทพมหานคร
เป็นที่ราบลุ่ม ตั้งอยู่บนพื้นที่บริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้า มีระดับความสูงจากระดับน้้าทะเลปานกลาง
ประมาณ ๑.๕๐-๒ เมตร โดยมีความลาดเอียงจากทิศเหนือสู่อ่าวไทยทางทิศใต้ และเฉพาะลุ่มแม่น้าเจ้าพระยา
ตอนล่างจะอยู่สูงกว่าระดับน้้าทะเลไม่เกิน ๑.๕๐ เมตร ท้าให้เกิดปัญหาน้้าท่วมบ่อยครั้งในช่วงฤดูมรสุม

7. สภาวะแวดล้อม
ภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพฯ มีที่ตั้ง ลักษณะภูมิสังคม โครงสร้างเศรษฐกิจ ระบบโครงสร้างพื้นฐาน
ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ที่เป็ นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม ซึ่งมีผ ลต่อการพัฒ นา
เชิงพื้นที่ ดังนี้คือ
7.1 จุดแข็ง
7.1.1 เป็นที่ตั้งของกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีผู้เดินทางมาเยือนมากที่สุดในโลก
(Global Destinations Cities Index) เนื่องจากมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ ได้แก่
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร พระบรมมหาราชวัง และถนนข้าวสาร เป็นต้น
แผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร
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นอกจากนี้ยังมีสิ่งอ้านวยความสะดวกเพียบพร้อม ท้าให้รายได้ท่องเที่ยวของกรุงเทพฯ สูงถึงร้อยละ ๓๘.๒
ของประเทศ และในปี ๒๕๕๙ กรุงเทพฯ ติดอันดับเมืองท่องเที่ยวที่มีผู้เดินทางมาเยี่ยมเยือนมากที่สุดในโลก
7.1.2 เป็นศูนย์กลางการบริหารราชการ ศูนย์กลางเศรษฐกิจและธุรกิจสาคัญของประเทศ
เนื่องจากเป็นที่ตั้งของกระทรวง กรม ตลาดหลักทรัพย์ สถาบันการเงิน ธุรกิจ และการค้าชั้นน้าของประเทศ
7.1.3 เป็ น ที่ ตั้ ง ของสถาบั น การศึ ก ษาชั้ น น าทุ ก ระดั บ และมี ค วามพร้ อ มด้ า นเครื่ อ งมื อ
อุปกรณ์และบุคลากรการวิจัย โดยมีมหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยและพัฒนาที่มีชื่อเสียงจ้านวนมาก
7.1.4 เป็นที่ตั้งของสถานพยาบาลที่ดีที่สุดและมากที่สุดของประเทศ โดยมีศูนย์การแพทย์
ชั้นน้า และสถาบันการแพทย์เฉพาะทางที่มีชื่อเสียงจ้านวนมาก
7.1.5 เป็ น ฐานเศรษฐกิ จ อุ ต สาหกรรมส่ ง ออกและแหล่ ง จ้ า งงานหลั ก ของประเทศ
ซึ่งอุตสาหกรรมที่ส้าคัญของภาค ได้แก่ วัสดุก่อสร้าง ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า ในจังหวัด
สระบุ รี พระนครศรี อยุ ธ ยา ปทุมธานี สมุทรปราการ รวมถึงอุตสาหกรรมแปรรูป การเกษตร โดยเฉพาะ
การรวมกลุ่มของอุตสาหกรรมอาหาร ๓ กลุ่ม คือ อุตสาหกรรมอาหารทะเล จังหวัดสมุทรสาคร อุตสาหกรรม
ไก่เนื้อ จังหวัดลพบุรี และอุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋อง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตลอดจนเขตอุตสาหกรรม
เหล็กที่บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
7.1.6 เป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งของประเทศและภูมิภาคอาเซียน โดยมีการพัฒนา
โครงสร้ า งพื้น ฐานทางคมนาคมขนส่ งอย่ างเพียบพร้อมและทันสมัย สามารถอ้านวยความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งที่ครอบคลุมการเชื่อมโยงระหว่างเมือง ระหว่างภาค และระหว่างประเทศมากกว่าภาคอื่นๆ
ทั้งทางบก ทางราง ทางน้้า และทางอากาศ
7.1.7 เป็ น แหล่ ง รวมของแม่ น้ าสายส าคั ญ และมี พื้ น ที่ ลุ่ ม แม่ น้ าขน าดใหญ่ ที่ มี
ความอุดมสมบูรณ์ มีพื้นที่ชลประทานมากที่สุดเป็น “อู่ข้าว อู่น้า” ของประเทศ โดยมีสัดส่วนพื้นที่ชลประทาน
คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๐ ของพื้นที่ชลประทานทั้งประเทศ
7.1.8 เป็นศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าเกษตรของประเทศ เนื่องจากมีตลาดค้าส่งค้าปลีก
สินค้าเกษตรที่ส้าคัญในพื้นที่ เช่น ตลาดไท จังหวัดปทุมธานี ตลาดศรีเมือง จังหวัดราชบุรี ตลาดปลาสุวพันธ์
จังหวัดอ่างทอง และตลาดมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร เป็นต้น
7.1.9 เป็นแหล่งเกษตรกรรมที่อุดมสมบูรณ์ของประเทศ เนื่องจากมีสภาพพื้นที่และระบบ
ชลประทานที่อุดมสมบูรณ์ โดยมีลักษณะการผลิตที่เด่นและแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ ได้แก่ ภาคกลาง
ตอนบน เป็ นแหล่งผลิตข้าวและพืช ไร่ เช่น ข้าวโพด ข้าวฟ่าง และถั่วเหลื อง ภาคตะวันตกเป็นแหล่งผลิ ต
สับปะรด มะพร้าว และไม้ผล นอกจากนี้ภาคกลางยังเป็นแหล่งผลิต โคนม-โคเนื้อ สุกร และไก่ รวมทั้งยังมี
พื้นที่ชายฝั่งทะเลที่เหมาะแก่การท้าประมงน้้าลึกและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งทะเลที่ส้าคัญของประเทศ
7.1.10 มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลาย โดยมีทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์
ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ ได้แก่
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ชะอ้า และหัวหิน เป็นต้น นอกจากนี้
ภาคกลางยังมีพื้นที่อีกหลายแห่งที่มีสภาพภูมิอากาศและธรรมชาติที่เหมาะต่อการพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยว
และบริการเชิงสุขภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
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การบริการที่พักแบบ Long Stay
Home Stay การบริการสปา การดูแลผู้สูงอายุ การบริการสุขภาพ
นวดแผนไทย สมุนไพรเพื่อสุขภาพ และอาหารสุขภาพ การท่องเที่ยวแบบผจญภัย ทัวร์ป่า ฯลฯ
7.1.11 เป็นพื้นที่ในแนวเส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ (Southern Economic
Corridor : SEC) เชื่อมโยงระหว่างเมียนมา ไทย กัมพูชา และเวียดนาม ซึ่งเป็นเส้นทางที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง
โดยพาดผ่านเมืองส้าคัญหลายเมืองและมีการขนส่งข้ามแดนตามแนวเส้นทางในปริมาณมาก จึงเป็นเส้นทาง
เศรษฐกิจและท่องเที่ยวส้าคัญที่เชื่อมโยงระหว่างไทย เมียนมา และกัมพูชา รวมถึงเชื่อมต่อไปยังเวียดนามได้
7.2 จุดอ่อน
๗.๒.๑ พื้น ที่กรุ งเทพฯ และจังหวัดที่มีการเจริ ญเติบโตและขยายตัวของเมืองสูงประสบ
ปัญหาที่กระทบต่อคุณภาพชีวิต ได้แก่ ปัญหาจราจรแออัด ปัญหาสิ่งแวดล้อม (น้้าเสีย ขยะ) ปัญหาน้้าท่วม
ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งรวมทั้งปัญหาความเสี่ยงภัยการก่อการร้าย เป็นต้น
๗.๒.๒ มีปัญหาฝุ่นละอองในเขตอุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยเฉพาะในพื้นที่ต้าบลหน้าพระลาน
อ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน ๑๐ ไมคอน มากที่สุด
ของประเทศ
๗.๒.๓ พื้นที่เกษตรที่อุดมสมบูรณ์ลดลง จากการขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรมรุกล้้ า
พื้นที่เกษตร และเป็นการท้าการเกษตรเชิงพาณิชย์ที่ยังมีการใช้สารเคมีจ้านวนมาก
๗.๒.๔ ปัญ หาการเชื่อ มต่ อระหว่า งโครงข่ า ยถนนกับ ระบบการขนส่ งอื่ น ๆ มี น้อ ย ท้า ให้
ไม่ ป ระหยั ดและมีต้ น ทุ น สู ง เนื่ อ งจากภาคกลางได้ มีก ารพั ฒ นาโครงข่ า ยถนนเป็น จ้ า นวนมาก ในขณะที่
การพัฒนาโครงข่ายรถไฟและท่าเรือเพื่อใช้ขนส่งสินค้ายังมีน้อย
๗.๒.๕ ทักษะกาลังแรงงานอยู่ในเกณฑ์ต่าไม่สอดรับกับระดับการพัฒนาของภาค ซึ่งจะส่ง
ผลกระทบทางลบต่อการพัฒนา ท้าให้ขาดแคลนแรงงานที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกได้ โดยเฉพาะในภาคการผลิตที่มีการใช้ ทุน และ
เทคโนโลยีอย่างเข้มข้น
๗.๒.๖ ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อมเสื่ อ มโทรมลง และมีแ นวโน้ม ที่จ ะทวี ค วาม
รุนแรงยิ่งขึ้น เนื่องจากการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และชุมชนเมือง โดยไม่มีการด้าเนินมาตรการ
ควบคุม และบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม ได้แก่ คุณภาพแม่น้า เจ้าพระยาและท่าจีนตอนล่าง
เสื่อมโทรมลง คุณภาพดินเสื่อมโทรมลง ป่าไม้และป่าชายเลนถูกบุกรุกท้าลาย และความสมบูรณ์ของทรัพยากร
ชายฝั่งลดลง เป็นต้น
๗.๒.๗ การพัฒนาอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ยังใช้เทคโนโลยีเดิม และมีการใช้แรงงานเข้มข้น
จึงสร้างมูลค่าเพิ่มได้ต่้า
๗.๒.๘ การท่ อ งเที่ ย วกระจุ ก ตั ว ในกรุ ง เทพฯ และบางจั ง หวั ด เนื่ อ งจากแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
รอบนอกไม่เป็นที่รู้จักและขาดความพร้อมจึงไม่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้พักค้างในพื้นที่ได้
๗.๒.๙ ผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มเพิ่มจานวนขึ้น อย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีอัตราภาระพึ่งพิงเพิ่ม
มากขึ้น เนื่องจากสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ในขณะที่ประชากรวัยเด็ก และวัยแรงงาน มีแนวโน้มลดลง
7.3 โอกาส
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๗.๓.๑ การเปิดเสรีการค้าและการลงทุนกับประเทศกลุ่ม CLMV จะเป็นโอกาสในการขยาย
ตลาดส่งออกสินค้าอาหารและอุตสาหกรรมมากขึ้น รวมทั้งชักจูงนักลงทุนเข้ามาลงทุนในพื้นที่ภาคกลางเพิ่มขึ้น
เนื่องจากมีความพร้อมทั้งในด้านท้าเลที่ตั้ง ระบบโครงสร้างพื้นฐานและบริการสังคม
๗.๓.๒ การพัฒนาความเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย-ภาคกลาง-ระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออกตามเส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ (Southern Economic Corridor) จะเป็นโอกาส
ในการเพิ่มการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน
๗.๓.๓ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยี วั ส ดุ และนาโนเทคโนโลยี จะเป็ นโอกาสในการปรับ กระบวนการผลิ ต สิ น ค้า ให้ ส อดคล้ องกั บ
ความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลายทั้งในด้านคุณภาพ มาตรฐาน และราคา
๗.๓.๔ โครงสร้างประชากรที่กาลังเปลี่ยนแปลงเป็นสังคมผู้สูงอายุ เปิดโอกาสให้กับสินค้า
และบริการใหม่ ที่สอดคล้องกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป อาทิ การขยายตัวของตลาดอาหารสุขภาพ
สมุนไพร และการแพทย์พื้นบ้าน สถานที่ท่องเที่ยวและการพักผ่อนระยะยาวของผู้สูงอายุ
๗.๓.๕ กระแสการรั กษาสุขภาพและความนิยมธรรมชาติที่ขยายตัวไปทั่วโลกช่ว ยให้เกิด
ความตระหนักในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกัน ก็สร้างกระแสความนิยม
บริโภคสินค้าเชิงอนุรักษ์และสินค้าสุขภาพ
๗.๓.๖ แผนงานโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระหว่างภาค จะเป็นโอกาสในการเชื่อมโยง
ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ระหว่างภาค
7.4 ภัยคุกคาม
๗.๔.๑ สินค้าราคาถูกของประเทศอื่นที่ต้นทุนถูกกว่าเข้ามาตีตลาด ส่งผลให้สูญเสียส่วนแบ่ง
ทางการตลาดและนักลงทุนต่างชาติย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศเหล่านั้นเนื่องจากมีต้นทุ นการผลิตที่ต่้ากว่า
ซึ่งสินค้าของภาคกลางที่ได้รับผลกระทบ เช่น ข้าว เสื้อผ้า ผลไม้ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
๗.๔.๒ ภัยก่อการร้ายข้ามชาติที่มีแนวโน้มการก่ออาชญากรรมในเขตเมือง ซึ่งเป็นอาชญากรรม
รูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคอาเซียน จะส่งผลกระทบต่อความมั่ นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
รวมทั้งกระทบต่อเศรษฐกิจ ท้าให้นักธุรกิจหรือผู้ประกอบการที่สนใจจะเข้ามาลงทุนขาดความเชื่อมั่น
๗.๔.๓ มาตรการกีดกันที่ไม่ใช่ภาษี เช่น มาตรฐานการผลิตสินค้า มาตรฐานด้านความสะอาด
และสุ ขอนามัย โดยได้มีการตั้งกฎเกณฑ์ในการรับซื้ อสิ นค้าจากผู้ ผ ลิ ต ค่อนข้างมาก และมีการตรวจสอบ
คุณภาพอย่างเข้มงวด ส่งผลให้ผู้ประกอบการในภาคกลางต้องเร่งปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐาน
และคุณภาพสินค้าให้เป็นที่ยอมรับระหว่างประเทศ
๗.๔.๔ การเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ มีความผันผวนและรุนแรง
มากขึ้น โดยเฉพาะอุทกภัยและภัยแล้ง

8. ปัญหาและประเด็นท้าทาย
๘.๑ ปัญหาคุณภาพชีวิตของคนในเมือง ได้แก่ ปัญหาจราจร ขยะ น้้าเสีย ฯลฯ
๘.๒ ปัญหาการดูแลผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มเพิ่มจ้านวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง
๘.๓ ทักษะก้าลังแรงงานอยู่ในเกณฑ์ต่้าไม่สอดรับกับระดับการพัฒนาของภาค
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๘.๔ พื้นที่เกษตรที่อุดมสมบูรณ์ลดลงจากการขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม และเป็นการท้า
เกษตรเชิงพาณิชย์ที่ใช้สารเคมีจ้านวนมาก
๘.๕ อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ยังขาดการน้านวัตกรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่ม ใช้แรงงานเข้มข้น และส่งผล
กระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม
๘.๖ การท่องเที่ยวกระจุกตัวในกรุงเทพฯ และบางจังหวัด แหล่งท่องเที่ยวรอบนอกไม่เป็นที่รู้จักและ
ขาดความพร้อมจึงไม่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้พักค้างในพื้นที่
๘.๗ มีสถาบันการศึกษาและวิจัยชั้นน้าทุกระดับแต่ยังขาดการน้าผลงานวิจัยที่สามารถใช้ประโยชน์
ในเชิงพาณิชย์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการที่ชัดเจน

9. แนวคิดและทิศทางการพัฒนา
ภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพฯ เป็นภูมิภาคที่มีบทบาทส้าคัญในการเชื่อมโยงกับทุกภาคภายในประเทศ
เนื่ องจากเป็ น ที่ ตั้ งของเมือ งหลวงกรุ ง เทพมหานคร และเป็ นที่ ตั้ง ของหน่ ว ยงานราชการระดับ กระทรวง
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาและวิจัยชั้นน้าทุกระดับ สถาบันการรักษาพยาบาลที่ดีที่สุด รวมทั้ง
สถาบันธุรกิจ และสถาบันการเงินชั้นน้าของประเทศ ขณะเดียวกันภาคกลางตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มแม่น้าขนาดใหญ่
ที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็น “อู่ข้าว อู่น้า ” ของประเทศ และเป็นพื้นที่ในแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ของ
อนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง (Southern Economic Corridor) ที่เชื่อมโยงเมียนมา-ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม ซึ่งเป็น
เส้นทางลัดโลจิสติกส์ (Landbridge) เชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียนกับโลกตะวันตกและโลกตะวันออก
ดั ง นั้ น การพั ฒ นาภาคกลางสู่ ค วาม “มั่ น คง มั่ ง คั่ ง ยั่ ง ยื น ” จ้ า เป็ น ต้ อ งรั ก ษาความมี ชื่ อ เสี ย งของ
กรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองชั้นน้ าระดับ โลกตลอดไป ควบคู่ไปกับการใช้ศักยภาพพื้นฐานด้านความอุดม
สมบูรณ์ของดินและน้้า และความพร้อมของสถาบันการศึกษา/วิจัยในการยกระดับภาคการเกษตรสู่เกษตร
อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อผลิตสิ นค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง รวมทั้งการเร่งรัดผลักดัน
เส้นทางลัดโลจิสติกส์เชื่อมโยงทวาย (เมียนมา) กับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อให้ภาคกลาง
เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ในการเชื่อมโยงเส้นทางการค้าการขนส่งระหว่างทะเลตะวันตกและทะเลตะวันออกใน
ระยะยาว
9.1 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
ภาคกลางมีบ ทบาทส้ าคัญในการเชื่อมโยงกับทุกภาคภายในประเทศ เนื่องจากเป็นที่ตั้งของ
กรุงเทพมหานคร สถาบันการศึกษาและวิจัยชั้นน้าทุกระดับ สถาบันการรักษาพยาบาลที่ดีที่สุด นอกจากนี้
ภาคกลางยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง สภาพพื้นที่และระบบชลประทานที่อุดมสมบูรณ์ เป็นฐานเศรษฐกิจ
อุต สาหกรรมที่ส้ า คัญ ของประเทศ และเป็ น พื้ นที่ แนวระเบี ย งเศรษฐกิ จตอนใต้ข องอนุ ภู มิภ าคลุ่ มน้้ าโขง
(Southern Economic Corridor) ที่เชื่อมโยงเมียนมา-ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม ซึ่งเป็นเส้นทางลัดโลจิสติกส์
(Landbridge) เชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียนกับโลกตะวันตกและโลกตะวันออก ภาคกลางจึงมีเป้าหมายที่จะ
“พัฒนากรุงเทพฯ สู่มหานครทันสมัยและภาคกลางเป็นฐานการผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง”
9.2 วัตถุประสงค์
๙.๒.๑ เพื่อรักษาภาพลักษณ์ของกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองที่มีความทันสมัย และเป็นเมืองน่าอยู่
น่าเที่ยวในล้าดับต้นๆ ของโลกตลอดไป
แผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร
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๙.๒.๒ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุขทั้งสุขภาพกาย จิตใจ มีความมั่นคง
ด้านอาชีพและรายได้ และมีสภาพแวดล้อมที่ดี
๙.๒.๓ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและยกระดับการผลิ ตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ กับสินค้าและ
บริการด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว อย่างต่อเนื่อง
๙.๒.๔ เพื่ อ ฟื้ น ฟู แ ละรั ก ษาฐานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มให้ เ อื้ อ ต่ อ การพั ฒ นา
เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
9.3 เป้าหมายและตัวชี้วัด
๙.๒.๑ กรุงเทพฯ ได้รับการจัดล้าดับเป็นเมืองที่มีคุณภาพชีวิตชั้นน้าในโลกดีขึ้น
๙.๒.๒ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินดีขึ้น
๙.๒.๓ รายได้การท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
๙.๒.๔ มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรเพิ่มขึ้น
๙.๒.๕ มูลค่าผลิตภัณฑ์สาขาอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น
๙.๒.๖ คุณภาพน้้าแม่น้าเจ้าพระยาและท่าจีนตอนล่างอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
๙.๒.๗ ปริมาณขยะที่ได้รับการก้าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเพิ่มขึ้น
9.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
๙.๔.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนากรุงเทพฯ เป็นมหานครทันสมัยระดับโลกควบคู่กับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง
แนวทางการพัฒนา
๑) เร่งพัฒนาระบบขนส่งมวลชนและระบบขนส่งสาธารณะ อาทิ รถไฟฟ้า รถเมล์ ฯลฯ
เพื่อบรรเทาปัญหาจราจรและให้ประชาชนเข้าถึงบริการระบบขนส่งสาธารณะที่สะดวกสบายและปลอดภัย
ในการเดินทาง
๒) ก่อสร้างถนนวงแหวน ถนนเชื่อมต่อ (Missing link) สะพานข้ามแม่น้าเจ้าพระยา ฯลฯ
เพื่อลดปัญหาความแออัดและคับคั่งของปริมาณการจราจรในเขตเมือง ลดปัญหาคอขวด เป็นการเชื่อมต่อ
โครงข่ายการเดินทางเพื่ออ้านวยความสะดวกในการเข้าถึงและลดเวลาการเดินทาง รวมทั้งสร้างความเชื่อมโยง
ระหว่างเมืองและชนบท
๓) จัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยใช้มาตรการผังเมืองควบคุมการใช้พื้นที่รวมทั้ง
คุ้ ม ครองแหล่ ง อนุ รั ก ษ์ แ ละทั ศ นี ย ภาพเมื อ ง ตลอดจนการจั ด ทั ศ นี ย ภาพของเมื อ งให้ ส วยงาม มี พื้ น ที่
สีเขียวและสวนสาธารณะ
๔) พั ฒ นาระบบดู แ ลผู้ สู ง อายุ และออกแบบโครงสร้ า งพื้ น ฐานและบริ ก ารต่ า งๆ
ให้สามารถรองรับคนทุกกลุ่มในสังคมได้อย่างเท่าเทียมกัน ( Universal Design) เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ และ
ส่งเสริมให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการต่างๆ อย่าง
เสมอภาคและเท่าเทียมกัน
แผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร
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๕) แก้ไขปัญหาขยะ น้้าเสี ย น้้าท่วม และมลภาวะทางอากาศ อันเนื่องมาจากการ
ขยายตัวของชุมชนเมือง
๖) ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมกรุงเทพฯ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาความรุนแรง
และความเสียหายเป็นมูลค่าสูง
๗) วางระบบป้องกันภัยอาชญากรรมและภัยก่อการร้ายในเขตกรุงเทพฯ และพื้นที่
ต่อเนื่อง เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
๘) พั ฒ นาเมื อ งปริ ม ณฑล (สมุ ท รปราการ นนทบุ รี ปทุ ม ธานี นครปฐม และ
สมุทรสาคร) ให้ เป็น เมืองศูน ย์ กลางการบริ การธุรกิจและการพาณิช ย์ ศูนย์กลางการขนส่ งและโลจิส ติกส์
ศูนย์บริการด้านสุขภาพและการศึกษาและเมืองที่อยู่อาศัย โดยประสานการวางระบบโครงข่ายโครงสร้าง
พื้ น ฐาน ระบบขนส่ ง มวลชนสาธารณะ และบริ ก ารทางสั ง คม กั บ มาตรการทางผั ง เมื อ ง ในการชี้ น้ า ให้
การขยายตัวของเมืองเป็นไปอย่างมีแบบแผนและเหมาะสม รวมทั้งการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองให้เอื้อต่อการ
อยู่ อ าศั ย การเดิ น ทางและการขนส่ ง โดยสะดวกและปลอดภั ย โดยเฉพาะการป้ อ งกั น น้้ า ท่ ว ม -น้้ า เสี ย
พร้ อ มทั้ ง การจั ด ให้ มี พื้ น ที่ สี เ ขี ย วเพื่ อ เป็ น ปอดและสถานที่ พั ก ผ่ อ นหย่ อ นใจของชุ ม ชนเพิ่ ม ขึ้ น รองรั บ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจและกิจกรรมต่างๆ ทั้งการท่องเที่ยว อุตสาหกรรม ธุรกิจการค้า การคมนาคมขนส่ง
และการเพิ่มขึ้นของประชากรเมือง
๙.๔.๒ ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ พัฒ นาคุณ ภาพแหล่งท่อ งเที่ยวที่มี ชื่อเสียงระดับนานาชาติและ
สร้างความเชื่อมโยงเพื่อกระจายการท่องเที่ยวทั่วทั้งภาค
แนวทางการพัฒนา
๑) พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวระดับนานาชาติ อาทิ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
ชะอ้า-หัวหิน สนามกอล์ฟระดับโลกที่เพชรบุรี กาญจนบุรี และพระนครศรีอยุธยา ให้เป็นฐานการกระจาย
รายได้ และการสร้ า งงาน โดยยกระดับ คุณภาพของธุร กิจ บริ การด้า นการท่ องเที่ ยวให้ ไ ด้ม าตรฐานระดั บ
นานาชาติและเป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยว
๒) พั ฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วมรดกโลกพระนครศรี อ ยุ ธ ยาอย่ า งยั่ ง ยื น โดยฟื้ น ฟู
บู ร ณะโบราณสถาน และเตรี ย มความพร้ อ มของเมื อ งให้ ส ามารถรองรั บ ภั ย พิ บั ติ โดยเฉพาะอุ ท กภั ย ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
๓) เพิ่มมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่นและแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน เช่น ตลาด
สามชุก ตลาดน้้าอัมพวา ตลาดน้้าด้าเนินสะดวก เกาะเกร็ด ท่องเที่ยวธรรมชาติสวนผึ้ง อุทยานแห่งชาติแก่ง
กระจาน ฯลฯ โดยปรับปรุงสิ่งอ้านวยความสะดวก กิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว
ให้ได้มาตรฐานสากล
๔) พั ฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ศั ก ยภาพ เช่ น กลุ่ ม ประวั ติ ศ าสตร์ แ ละศาสนา
กาญจนบุรี-สุพรรณบุรี-พระนครศรีอยุธยา-อ่างทอง-สิงห์บุรี-ชัยนาท-ลพบุรี-สระบุรี-นครปฐม-ราชบุรี-เพชรบุรี
กลุ่มดูแลสุขภาพด้วยแพทย์แผนไทย อาทิ นนทบุรี -สมุทรสาคร-นครปฐม-เพชรบุรี และกลุ่มท่องเที่ยวทางน้้า
อาทิ พระนครศรีอยุ ธยา-นนทบุรี-ปทุมธานี -อ่างทอง-สิงห์ บุรี โดยปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและ
กิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม มีความหลากหลาย และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัด
อย่างยั่งยืน
แผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร
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๕) พั ฒ นาการเข้ า ถึ ง แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วชุ ม ชน แหล่ ง ผลิ ต สิ น ค้ า OTOP และแหล่ ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อให้มีเส้นทางหรือเครือข่ายการคมนาคมที่สามารถเดินทางเข้าไปยังแหล่งท่องเที่ยวได้
อย่างสะดวกและปลอดภัย เป็นการขยายเส้นทางการท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ชุมชน
๙.๔.๓ ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมโดยใช้นวัตกรรม
เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
๑) น้ า ผลการวิ จั ย และพั ฒ นาของสถาบั น วิ ท ยาศาสตร์ ข้ า วแห่ ง ชาติ ม าใช้ ใ นการ
พัฒนาการผลิตข้าวในพื้นที่ เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ เพิ่มศักยภาพและยกระดับคุณภาพข้าวซึ่งเป็น สินค้าส่งออกที่
ส้าคัญของประเทศให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด
๒) พัฒนามาตรฐานฟาร์มเพื่อผลิตอาหารปลอดภัย (Food safety) จากสินค้าเกษตร
หลักของภาค ได้แก่ ข้าว พืชผัก มะพร้าว โคนม โคเนื้อ สุกร ไก่ เป็ด กุ้ง ปลา โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นแหล่ง
ผลิตส้าคัญ ได้แก่ ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง ลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี ราชบุรี นครปฐม
และประจวบคีรีขันธ์ เพื่อการส่งออกสินค้าเกษตรคุณภาพสูง ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคใน
ตลาดเฉพาะและตลาดระดับบน
๓) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อยกระดับสู่ Smart Farmer และSmart
Farming โดยส่ ง เสริ ม ให้ เ กษตรกรมี ค วามรู้ ค วามสามารถในการใช้ เ ทคโนโลยี ก ารผลิ ต ที่ ทั น สมั ย และ
พันธุ์ที่เหมาะสม รวมทั้งปรับปรุงระบบการบริหารจัดการตลาดให้มีประสิทธิภาพ
๔) ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ทรัพยากรประมงทะเล โดยเร่งรัด การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
การจัดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมให้เป็นระบบเหมาะสม ควบคู่ไปกับการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพ เช่น การส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการและวิธีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าเพี่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่ม การส่ งเสริมและพัฒนาการประมงพื้นบ้าน รวมทั้งการส่งเสริมและ
พัฒนาธุรกิจการประมง เป็นต้น ในพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้าบริเวณชายฝั่งรอบ
อ่าวไทย ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และสมุทรปราการ
๕) เพิ่มความสามารถการแข่งขันอุต สาหกรรมประมง (สมุทรสาคร) อุตสาหกรรม
ก่อสร้าง (สระบุรี) อุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ (พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี สมุทรปราการ)
สู่การใช้เทคโนโลยีที่สูงขึ้นและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๖) พั ฒ นากาญจนบุ รี -ราชบุ รี -เพชรบุ รี ต อนบนให้ เ ป็ น แหล่ ง อุ ต สาหกรรมแปรรู ป
ผลผลิ ตทางการเกษตรและปศุสั ตว์ และกลุ่ มอุต สาหกรรมสิ่ งทอและเครื่องนุ่งห่ มเชื่อ มโยงกับ แหล่ งผลิ ต
ในเมียนมา โดยเพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์เพื่อลดต้นทุนในการขนส่งสินค้า รวมทั้งยกระดับคุณภาพ
สินค้าอุตสาหกรรมในพื้นที่ให้มีความทันสมัยและให้ได้มาตรฐานสากลไปสู่ตลาดอาเซียน
๗) ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ SMEs และ Start Up โดยให้ความส้าคัญกับการ
เสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการในการด้าเนินธุรกิจ อาทิ การน้างานวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภ าพการผลิต และการใช้กลยุทธ์การตลาด ฯลฯ เพื่อให้สามารถเริ่มต้นธุรกิจและ
เติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร

- ๒๖ -

๙.๔.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ บริหารจัดการน้าและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วม
ภัยแล้ง และคงความสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
๑) พั ฒ นาแหล่ ง น้้ า และระบบกระจายน้้ า ในพื้ น ที่ แ ล้ ง ซ้้ า ซาก อาทิ กาญจนบุ รี
ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี และลพบุรี เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการน้้า โดยปรับปรุงและบ้ารุงรักษา
แหล่ ง น้้ า เดิ ม วางแผนจั ด สรรน้้ า เพื่ อ รองรั บ ความต้ อ งการใช้ น้ า ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น จากการขยายตั ว ของกิ จ กรรม
ทางเศรษฐกิจและชุมชนได้อย่างพอเพียงและมีเสถียรภาพ รวมทั้งจัดท้าแหล่งเก็บกักน้้าขนาดเล็กกระจาย
ในพื้นที่การเกษตรเพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้้าในช่วงฤดูแล้ง
๒) ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาน้้ า ท่ ว มพื้ น ที่ เ ศรษฐกิ จ ชุ ม ชน แหล่ ง ประวั ติ ศ าสตร์
โบราณสถาน และพื้นที่น้าท่วมซ้้าซาก อาทิ ชัยนาท อ่างทอง สิงห์บุรี พระนครศรีอยุธยา สมุทรสาคร นนทบุรี
ปทุมธานี และสมุทรปราการ โดยเพิ่มแหล่งเก็บกักน้้าที่เป็นแก้มลิง ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยง
จัดตั้งกลุ่มเฝ้าระวังภัยน้้าท่วม
๓) ป้องกันการบุ กรุ กท้าลายป่าและฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุ รี
เพชรบุรี และราชบุรี โดยการปลูกป่าเพิ่มเติม และเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังติดตามการบุกรุกป่า สนับสนุนสิทธิ
และบทบาทของชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพื้นที่ป่าของชุมชนไม่ให้เสื่อมโทรมลง
๔) ขุ ด ลอกล้ า น้้ า เพื่ อ เพิ่ ม ปริ ม าณการกั ก เก็ บ น้้ า และใช้ ใ นการขนส่ ง อาทิ แม่ น้ า
เจ้ า พระยา แม่ น้ า ท่ า จี น ฯลฯ รวมทั้ ง ฟื้ น ฟู คุ ณ ภาพน้้ า แม่ น้ า เจ้ า พระยาและท่ า จี น ตอนล่ า งในพื้ น ที่
พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ นครปฐม และสมุทรสาคร
๕) ป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล อาทิ สมุทรปราการ สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคี รีขันธ์ โดยการจัดท้าแนวป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งด้วยวิธีการที่เหมาะสม
เช่น ปลูกป่าชายเลน และการท้าแนวไม้ไผ่กันคลื่น
๙.๔.๕ ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๕ เปิ ด ประตู ก ารค้ า การลงทุ น และการท่ อ งเที่ ย ว เชื่ อ มโยง
เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย-ภาคกลาง-ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
แนวทางการพัฒนา
๑) พัฒ นาทางหลวงพิเศษระหว่ างเมือง และรถไฟ เชื่อมกรุงเทพ – กาญจนบุ รี
เพื่อเชื่อมโยง พื้นที่เศรษฐกิจชายแดนของภาคกับพื้นที่เศรษฐกิจหลักของประเทศให้สามารถเกื้อหนุนและ
ติดต่อทางการพัฒนาระหว่างพื้นที่ได้โดยสะดวกและรวดเร็ว
๒) เร่ งพั ฒ นาพื้น ที่เ ขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จพิ เ ศษชายแดนบ้ านพุน้ า ร้อ น อ้า เภอเมื อ ง
จังหวัดกาญจนบุรี ให้เป็นประตูเชื่อม Southern Economic Corridor จากท่าเรือทวาย -ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือสีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา -ท่าเรือวังเตา ประเทศเวียดนาม โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ้านวย
ความสะดวกด้านการเดินทางและขนส่งเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน
๓) พัฒนามาตรฐานด่านชายแดนไทย-เมียนมา บ้านพุน้าร้อน ด่านเจดีย์สามองค์ และ
ด่านสิงขร เพื่อเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว กับเมียนมา โดยจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ให้สอดคล้องกับการพัฒนาในอนาคต พร้ อมทั้งปรับปรุงและพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ระบบสาธารณูปโภคและ
แผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร

- ๒๗ -

สาธารณูปการ จุดบริการและสิ่งอ้านวยความสะดวกบริเวณจุดผ่านแดน ตลอดจนระเบียบและกฏเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง
๔) พัฒ นาเมื องและพื้ น ที่เ ศรษฐกิ จของภาคกลางตามแนวแกนหลั ก การเชื่ อมโยง
เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายกับ EEC โดยจัดเตรียมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการรองรับการพัฒนา
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างไทยกับ
เมียนมา
๙.๔.๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาความเชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคมกับทุกภาคเพื่อเสริมสร้าง
เสถียรภาพและลดความเหลื่อมล้าภายในประเทศ
แนวทางการพัฒนา
๑) เร่งด้าเนินการแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงภาคกลาง
กับภาคอื่นๆ ของประเทศ เพื่อกระจายประโยชน์และโอกาสจากจุดความเจริญหลักของประเทศให้เชื่อมโยงไป
ยังพื้นที่ที่ภาคอื่นๆ ซึ่งจะท้าให้เกิดการกระตุ้นการพัฒนาและลดความเหลื่อมล้้าระหว่างภาค อาทิ
(๑) เชื่อมโยงภาคเหนือ ด้วยรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ-พิษณุโลก และรถไฟทางคู่

ลพบุรี-ปากน้้าโพ
(๒) เชื่ อ มโยงภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ด้ ว ยรถไฟความเร็ ว สู ง กรุ ง เทพฯ-

นครราชสีมา และทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองบางปะอิน-นครราชสีมา
(๓) เชื่อมโยงภาคตะวันออก ด้วยรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-ระยอง ทางหลวง

พิเศษ พัทยา-มาบตาพุด และรถไฟทางคู่ฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย
(๔) เชื่อมโยงภาคใต้และภาคใต้ชายแดน ด้วยรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ–หัวหิน

และรถไฟทางคู่ประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร
๒) พัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองที่มีศักยภาพที่ส้าคัญ อาทิ เมืองอยุธยา
และบริ เวณเมื องชายแดนที่ มีศั กยภาพ รวมทั้ง บริ เวณใกล้ พื้ นที่ เขตพัฒ นาเศรษฐกิจ พิเ ศษชายแดน อาทิ
เมืองพุน้าร้อน โดยสนับสนุนให้มีการจัดท้าโครงการน้าร่องที่ใช้แนวทางการจัดรูปที่ดิน การผังเมืองควบคู่กับ
การพัฒนาเมืองแบบประหยัดพลังงาน

แผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร

- ๒๘ -

10. แผนงานและโครงการสาคัญ
แผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
มีตัวอย่างแนวคิดแผนงาน/โครงการส้าหรับการขับเคลื่อนการพัฒนาในประเด็นส้าคัญ ดังนี้
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

แผนงาน/โครงการสาคัญของภาค

ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนากรุงเทพฯ เป็นมหานคร
ทันสมัยระดับโลกควบคู่กับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมเมือง

 ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
 พัฒนาเมืองปริมณฑล (สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม

ยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ชื่อเสียงระดับนานาชาติและสร้าง
ความเชื่อมโยงเพื่อกระจายการ
ท่องเที่ยวทั่วทั้งภาค
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและ
อุตสาหกรรมโดยใช้นวัตกรรม
เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์
เพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4
บริหารจัดการน้้าและ
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อแก้ไขปัญหา
น้้าท่วม ภัยแล้ง และคงความสมดุล
ของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5
เปิดประตูการค้า การลงทุน และการ
ท่องเที่ยว เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจ
พิเศษทวาย-ภาคกลาง-ระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ยุทธศาสตร์ที่ 6
พัฒนาความเชื่อมโยงเศรษฐกิจและ
สังคมกับทุกภาคเพื่อเสริมสร้าง
เสถียรภาพและลดความเหลื่อมล้้า
ภายในประเทศ

และสมุทรสาคร)

 ยกระดับมาตรฐานบริการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง

ระดับนานาชาติ
 พัฒนาและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
 พัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ สินค้า OTOP/SMEs/

วิสาหกิจชุมชน/Biz Club

 บริหารการจัดการทรัพยากรน้้าแบบบูรณาการ

 พัฒนามาตราฐานด่านชายแดนไทย-เมียนมา ด่านสิงขร

 พัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองอยุธยา

แผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร

- ๒๙ -

๑๐.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนากรุงเทพฯ เป็นมหานครทันสมัยระดับโลกควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง
ชื่อแผนงาน/โครงการ
สาคัญ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้าท่วมในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

แนวทางการพัฒนา

ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมกรุงเทพฯ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาความรุนแรง
และความเสียหายเป็นมูลค่าสูง
หลักการเหตุผล
 กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน และเป็นแหล่งสร้างรายได้ที่
ส้ า คั ญ ทั้ ง ของภาคและของประเทศ เป็ น ผลให้ เ มื องเกิ ด การขยายตั ว อย่ า ง
รวดเร็ว รวมทั้งขาดการบังคับใช้ประโยชน์ที่ดิน ขาดมาตรการในการบริหาร
จัดการน้้า การระบายน้้า และการป้องกันน้้าท่วมที่มีประสิทธิภาพ จึ งส่งผลให้
ปัญหาน้้าท่วมทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์
 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืน
เป้าหมาย
 ลดมูล ค่าความเสี ยหายจากปัญหาน้้ า ท่ว มขัง ปัญหาน้้ าหลาก และอุทกภัย ที่
เกิดขึ้นในเขตกรุงเทพมหานคร
แนวทางการดาเนินงาน  ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมกรุงเทพฯ อาทิ ก่อสร้างคันกั้นน้้า ทางผันน้้า/
ระบายน้้า ที่พักน้้า/แก้มลิง เป็นต้น
 พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วม
 สร้างระบบและกลไกในการป้องกัน และเตือนภัยปัญหาน้้าท่วมเพื่อลดมูลค่า
ความเสียหาย
หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานหลัก: กรุงเทพมหานคร
หน่วยงานเสริม: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย
ระยะเวลาดาเนินงาน ปี 2560 - 2564
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและเศรษฐกิจมีการเติบโต สามารถยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน

แผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร

- ๓๐ -

ชื่อแผนงาน/โครงการ
สาคัญ
แนวทางการพัฒนา

พัฒนาเมืองปริมณฑล (สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม และ
สมุทรสาคร)
พัฒนาเมืองปริมณฑล (สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม และสมุทรสาคร)
ให้เป็นเมืองศูนย์กลางการบริการธุรกิจและการพาณิชย์ ศูนย์กลางการขนส่งและ
โลจิสติกส์ ศูนย์บริการด้านสุขภาพและการศึกษาและเมืองที่อยู่อาศัย
หลักการเหตุผล
 ปั จ จุ บั น กทม. และปริ ม ณฑล เป็ น ศู น ย์ ก ลางการพั ฒ นาในด้ า นต่ า งๆ ของ
ประเทศเป็นศูนย์กลางการบริหารราชการ เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ เป็นที่ตั้ง
ของสถาบันการแพทย์เฉพาะทางที่มีชื่อเสียง เป็นฐานอุตสาหกรรมส่งออก และ
เป็นแหล่งจ้างงานหลัก เป็นศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าเกษตรของประเทศ
ประกอบกั บ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉ บั บ ที่ 12 ได้ ใ ห้
ความส้าคัญกับการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ส้าหรับทุกกลุ่มคนในสังคม
โดยมี ส าธารณู ป โภคและสาธารณู ป การอย่ า งทั่ ว ถึ ง มี ค วามปลอดภั ย
สิ่งแวดล้อมดี เศรษฐกิจดี เดินทางสะดวก และประชาชนมีคุณภาพชีวิตโดยรวมที่ดี
วัตถุประสงค์
 เพื่ อให้ เมื อ งปริ มณฑลเป็ น เมือ งศูน ย์ กลางการบริ การธุ ร กิจ และการพาณิ ช ย์
ศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกส์ ศูนย์บริการด้านสุขภาพและการศึกษาและ
เมืองที่อยู่อาศัย
เป้าหมาย
 เมืองปริมณฑลเป็นศูนย์กลางการบริการธุรกิจและการพาณิชย์ ศูนย์กลางการ
ขนส่งและโลจิสติกส์ที่มีคุณภาพ
 เมืองปริมณฑลเป็นเมืองศูนย์กลางการบริการด้านสุขภาพและการศึกษา และ
เมืองที่อยู่อาศัย
แนวทางการดาเนินงาน  ประสานการวางระบบโครงข่ า ยโครงสร้ า งพื้ น ฐาน ระบบขนส่ ง มวลชน
สาธารณะ และบริการทางสั งคม กับมาตรการทางผังเมือง เพื่อชี้น้าให้ การ
ขยายตัวของเมืองเป็นไปอย่างมีแบบแผนและเหมาะสม
 จั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มเมื อ งให้ เ อื้ อ ต่ อ การอยู่ อ าศั ย การเดิ น ทางและการขนส่ ง
โดยสะดวกและปลอดภัย อาทิ การป้องกันน้้าท่วม-น้้าเสีย การจัดให้มีพื้นที่
สีเขียว และสวนสาธารณะ
 พัฒนาเมืองปริ มณฑลให้ เป็นเมื องศูนย์ ก ลางการบริ การธุ รกิจและการพาณิ ชย์
ศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกส์ ศูนย์บริการด้านสุขภาพและการศึกษา และ
เมืองที่อยู่อาศัย โดยส่งเสริมการลงทุนและพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานหลัก : กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม
หน่วยงานเสริม : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพาณิชย์
ระยะเวลาดาเนินงาน ปี 2560 - 2564
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เมืองมีการพัฒนาและขยายตัวอย่างเป็นระบบ เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่ส้าคัญ
ของภาค และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตปริมณฑล
แผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร

- ๓๑ -

๑๐.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติและสร้างความ
เชื่อมโยงเพื่อกระจายการท่องเที่ยวทั่วทั้งภาค
ชื่อแผนงาน/โครงการ ยกระดับมาตรฐานบริการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ
สาคัญ
แนวทางการพัฒนา

พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวระดับนานาชาติ อาทิ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ชะอ้า-หัวหิน
สนามกอล์ฟระดับโลกที่เพชรบุรี กาญจนบุรี และพระนครศรีอยุธยา
หลักการเหตุผล
 ภาคกลางมีแหล่ งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงในระดับนานาชาติ เป็น แหล่ง สร้า งรายได้ที่ส้า คัญ
ทั้งของภาคและของประเทศ ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวมีหลากหลาย ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒ นธรรม แหล่ง ท่อ งเที่ย วชุม ชน และแหล่ง ท่อ งเที่ย วทางธรรมชาติ อย่า งไรก็ต าม
การขยายตัวของการท่องเที่ยวยังกระจุกตัวอยู่ใน กรุงเทพมหานครและบางจังหวัด เนื่องจาก
แหล่งท่องเที่ยวรอบนอกไม่เป็นที่รู้จัก และขาดความพร้อมทั้งทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน และ
สิ่งอ้านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว จึงไม่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้พักค้างคืนใน
พื้นที่ได้
วัตถุประสงค์
 เพื่ อ รั ก ษาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ชื่ อ เสี ย งระดั บ นานาชาติ ใ ห้ ค งความสมบู ร ณ์ แ ละสวยงาม
เป็นแหล่งสร้างรายได้ของภาคอย่างยั่งยืน
 เพื่อเชื่อมโยงและกระจายการท่องเที่ยวให้ทั่วถึงทั้งภาค
เป้าหมาย
 แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติได้รับการพัฒนาและดูแลรักษาให้คงความสมบูรณ์
และสวยงาม
 แหล่งท่องเที่ยวชุมชนได้ยกระดับมาตรฐานทางด้านการท่องเที่ยว
แนวทางการ
 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวระดับนานนาชาติ โดยการฟื้นฟูและจัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยว
ดาเนินงาน
 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ้านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว
 ยกระดับคุณภาพของธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานระดับนานาชาติ
 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
 พัฒนารูปแบบ นวัตกรรม สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว
 พัฒนาการตลาด/ประชาสัมพันธ์
หน่วยงานรับผิดชอบ หน่ ว ยงานหลั ก :
กระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า กระทรวงคมนาคม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์
หน่ ว ยงานเสริ ม :
กระทรวงพาณิ ช ย์ กระทรวงสาธารณสุ ข กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
(สถาบันการศึกษา) กระทรวงอุตสาหกรรม
ระยะเวลาดาเนินงาน ปี 2560 - 2564
ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนมี ร ายได้ เ พิ่ ม ขึ้ น และเศรษฐกิ จ ในภาคมี ก ารเติ บ โต สามารถยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต
ของประชาชนในภาค

แผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร

- ๓๒ -

ชื่อแผนงาน/โครงการ
สาคัญ
แนวทางการพัฒนา

หลักการเหตุผล

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
แนวทางการดาเนินงาน

หน่วยงานรับผิดชอบ

ระยะเวลาดาเนินงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

พัฒนาและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ เช่น กลุ่มประวัติศาสตร์และศาสนา กาญจนบุรีสุพรรณบุรี-พระนครศรีอยุธยา-อ่างทอง-สิงห์บุรี-ชัยนาท-ลพบุรี-สระบุรี-นครปฐมราชบุรี-เพชรบุรี
 ภาคกลางมี แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วมรดกโลก และโบราณสถานที่ มี ชื่ อ เสี ย งและเป็ น
เอกลักษณ์ ที่น่าสนใจและมีคุณค่าจ้านวนหลายแห่ง ซึ่งสมควรที่จะได้รับการพัฒนา
การส่งเสริม และการบริหารจัดการการท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศาสนาอย่างยั่งยืน
 เพื่อฟื้ น ฟูและพัฒ นาแหล่ งท่องเที่ยวเชิงประวัติ ศาสตร์ และศาสนาที่มีศั กยภาพ
ในภาคกลางให้คงความสมบูรณ์และสวยงาม
 เพื่อกระจายรายได้ไปสู่จังหวัดและชุมชนในพื้นที่อย่างแท้จริงและเป็นธรรม
 รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
 เศรษฐกิจภาคบริการขยายตัวเพิ่มขึ้น
 ปรับปรุง พัฒนา ฟื้นฟูและจัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยว
 ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นากิ จ กรรมการท่ องเที่ ย วให้ มี คุ ณ ค่ า และมู ล ค่ า เพิ่ ม
มีความหลากหลาย และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัด
 ปรับปรุงสิ่งอ้านวยความสะดวก กิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้าน
การท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสากล
 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
 พัฒนารูปแบบ นวัตกรรม สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว
 พัฒนาการตลาด/ประชาสัมพันธ์
หน่วยงานหลัก : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงคมนาคม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์
หน่วยงานเสริม : กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ
(สถาบันการศึกษา) กระทรวงอุตสาหกรรม
ปี 2560 - 2564
ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและเศรษฐกิจในภาคมีการเติบโต สามารถยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในภาค

แผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร

- ๓๓ -

๑๐.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมโดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี
และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ชื่อแผนงาน/โครงการ
สาคัญ
แนวทางการพัฒนา
หลักการเหตุผล

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

แนวทางการดาเนินงาน

หน่วยงานรับผิดชอบ
ระยะเวลาดาเนินงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

พัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ สินค้า OTOP/SMEs/วิสาหกิจชุมชน/
Biz Club
ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ SMEs และ Startup
 จากสภาพปัญหาส้าคัญของผู้ประกอบการที่ไม่สามารถพัฒนาสินค้าและบริ การให้
แข่งขันได้ ตลอดจนขาดประสิทธิภาพในการสร้างนวัตกรรมสินค้าและบริการ เพื่อ
น้าเสนอถึงคุณค่าสินค้าหรือบริการนั้นๆ ให้กับผู้บริโภค จึงจ้าเป็นต้องมีการพัฒนา
ผู้ประกอบการและเตรียมความพร้อมธุรกิจสู่สากล จึงจ้าเป็นที่ผู้ประกอบการจะต้อง
เรียนรู้การพัฒนาตัวสินค้าและบริการ พัฒนากระบวนการบริหารจัดกการธุรกิจให้มี
คุณภาพและประสิทธิภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิม
 เพื่อพัฒนาศักยภาพและการรวมกลุ่มสินค้า OTOP/SMEs/วิส าหกิจชุมชน/Biz
Club ที่เป็นอัตลักษณ์
 เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า OTOP/SMEs/วิสาหกิจชุมชน/Biz Club
 เพื่อขยายตลาดให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
 เพิ่มตลาดรองรับสินค้า
 สัดส่วนที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP/SMEs/วิสาหกิจชุมชน/
Biz Club
 จ้ า นวนการจั ดช่ อ งทางการจ้ า หน่ า ยสิ น ค้า และบริ ก ารเศรษฐกิ จ เชิง สร้ างสรรค์
เพิ่มขึ้น
 น้า ผลการวิจัยและพัฒนามาใช้ในการพัฒนาการผลิต เพิ่มศักยภาพและยกระดับ
คุณภาพสินค้าให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด
 ส่ง เสริม และสนับ สนุน เทคโนโลยีแ ละนวัต กรรมการแปรรูป เพื ่อ สร้า ง
มูลค่าเพิ่มและความหลากหลายของสินค้า
 พัฒนาการตลาด/ประชาสัมพันธ์
หน่วยงานหลัก : กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย
หน่วยงานเสริม : กระทรวงวิทยาศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ (สถาบันการศึกษา)
ปี 2560 - 2564
ประชาชนและผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้นและเศรษฐกิจในภาคมีการเติบโต สามารถ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาค

แผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร

- ๓๔ -

๑๐.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการน้้าและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อแก้ไขปัญหาน้้าท่วม ภัยแล้ง และ
คงความสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
ชื่อแผนงาน/โครงการ บริหารการจัดการทรัพยากรน้าแบบบูรณาการ
สาคัญ
แนวทางการพัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจ ชุมชน แหล่งประวัติศาสตร์ โบราณสถาน และ
พื้นที่น้าท่วมซ้้าซาก
หลักการเหตุผล
 การพัฒ นาด้านทรัพยากรน้้ าของประเทศที่ผ่ านมายังไม่ส ามารถบรรลุ วัตถุประสงค์
หลักของการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยสาเหตุหลักส่วนหนึ่ง คือ การขาดการยอมรับใน
แผนงานซึ่งส่วนใหญ่ถูกก้าหนดโดย หน่วยงานส่วนกลางหรือหน่วยงานรัฐ ในลักษณะ
โครงการแบบ Top Down ส่งผลให้เกิดความขัดแย้ง ขาดการยอมรับจากประชาชน
และไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้
 การบริ ห ารจั ด การและพั ฒ นาทรั พ ยากรน้้ า แบบบู ร ณาการระดั บ ภาค ควรมี ค วาม
ชัดเจนในเรื่องของพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้้าท่วม สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในระดับพื้นที่ ผ่านกระบวนการส้ารวจพื้นที่จริง การรวบรวมข้อมูลโครงการ
ที่หน่วยงานได้พิจารณาด้าเนินการ กระบวนการปรึกษาและหารือในระดับต่างๆ อาทิ
ระดับต้าบล ระดับอ้าเภอ และระดับจังหวัด พร้อม ทั้งมีการน้าเสนอในรูปแบบบูรณาการ
แผนที่โครงการที่สามารถระบุต้าแหน่ง ในระบบ Geographic Information System
(GIS) เพื่อประกอบความเข้าใจร่วมกัน เพื่อใช้เป็นกรอบแผนปฏิบัติการบริหาร จัดการ
และพัฒนาทรัพยากรน้้าระดับภาค ที่มาจากการส้ารวจสภาพปัญหาและความต้องการ
ผ่านกระบวนการปรึกษาหารือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกระดับ
วัตถุประสงค์
 เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการโครงการที่สอดคล้องกับพื้นที่และหาแนวทางใน
การแก้ไขปั ญหาน้้าท่วมของต้าบล/อ้าเภอ/จังหวัด/ภาค โดยส้ารวจความต้องการ
โครงการแก้ไขปัญหาน้้าท่วมระดับภาค
 เพื่อจัดท้าเป็น ฐานข้อมูล พร้ อมสร้ างแผนที่ร ะบุพิกัดต้าแหน่งของพื้น ที่น้าท่ว มระดับ
ต้าบล/อ้าเภอ/จังหวัด/ภาค ด้วยระบบ GIS
 เพื่อจัดท้าแผนบูรณาการแก้ไขปัญหาน้้าท่วมของภาค
เป้าหมาย
 พื้นที่และประชาชนที่ได้ผลกระทบจากน้้าท่วมลดลง
 จ้านวนเงินค่าเยียวยาและค่าชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากภัยน้้าท่วมของภาครัฐลดลง
 มีระบบติดตามสถานการณ์น้าและการแจ้งเตือนภัย (GIS)
แนวทางการ
 วางระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมพัฒนาการตลาด/ประชาสัมพันธ์
ดาเนินงาน
 พัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้าและการแจ้งเตือนภัย
 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงจัดตั้งกลุ่มเฝ้าระวังภัยน้้าท่วม
หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานหลัก : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย
หน่วยงานเสริม : กระทรวงดิจิทัลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงศึกษาธิการ
(สถาบันการศึกษา)
ระยะเวลาดาเนินงาน ปี 2560 - 2564
ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนได้รับผลกระทบจากปัญหาน้้าท่วมลดลง มี ระบบติดตามสถานการณ์น้าและการแจ้ง
เตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ
แผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร

- ๓๕ -

๑๐.๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เปิดประตูการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ทวาย-ภาคกลาง-ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ชื่อแผนงาน/โครงการ
สาคัญ

พัฒนามาตราฐานด่านชายแดนไทย-เมียนมา ด่านสิงขร

แนวทางการพัฒนา

พัฒนามาตรฐานด่านชายแดนไทย-เมียนมา ด่านสิงขร เพื่อเชื่อมโยงการค้า การลงทุน
และการท่องเที่ยวกับเมียนมา
ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายแดนที่เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน
ในภูมิภาคอาเซียน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการค้าการลงทุน
และรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่ง ด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เป็นจุดเชื่อมความสัมพันธ์ทางด้านวัฒนธรรม ประเพณี และเศรษฐกิจ ระหว่างไทยเมียนมา จากการประกาศให้ด่านสิงขรเป็น “จุดผ่อนปรนพิเศษด่ านสิงขร” ได้มี
ผู้ประกอบการทั้งชาวไทยและชาวเมียนมาให้ความสนใจด้าเนินกิจกรรม ระหว่างกัน
มากยิ่งขึ้น เนื่องจากจังหวัดมะริด สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เป็นพื้นที่ที่อุดมไป
ด้วยทรัพยากรธรรมชาติมีอุตสาหกรรมประมงขนาดใหญ่ ดังนั้นการพัฒนา ด่านสิงขร–
มะริด ซึ่งเป็นช่องทางการค้าที่ส้าคัญ จะช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ
ไทยและเมียนมา ให้เพิ่มขึ้น
 เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุน บริเวณพื้นที่จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร
 เพื่อพัฒนาศักยภาพ และมาตรฐานจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร
 มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น
 จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขรมีมาตรฐานและศักยภาพเพิ่มขึ้น
 การวางผังเมือง/จัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดิน
 ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาระบบโลจิ ส ติ ก ส์ ระบบสาธารณู ป โภคและสาธารณู ป การ
พัฒนาจุดบริการและสิ่งอ้านวยความสะดวกบริเวณจุดผ่านแดนเพื่อรองรับการ
ขยายตัวทางด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างกัน
 ส่งเสริมการลงทุนด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับเมียนมา
 ปรั บปรุ งระเบียบและกฏเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้ เอื้อต่อการค้า การลงทุน และการ
ท่ อ งเที่ ย วเชื่ อ มโยงกั บ เมี ย นมา -สนั บ สนุ น กิ จ กรรมทางการตลาด เ ช่ น
การประชาสัมพันธ์ การเชื่อมโยงธุรกิจ การประชุม/แสดงสินค้าระดับนานาชาติ
หน่วยงานหลัก : กระทรวงคมนาคม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม
หน่วยงานเสริม : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงศึกษาธิการ
ปี 2560 - 2564
จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขรได้รับการพัฒนายกระดับมาตรฐาน มูลค่าทางเศรษฐกิจ
ชายแดนมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น

หลักการเหตุผล

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
แนวทางการดาเนินงาน

หน่วยงานรับผิดชอบ

ระยะเวลาดาเนินงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
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- ๓๖ -

๑๐.๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาความเชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคมกับทุกภาคเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพและลด
ความเหลื่อมล้้าภายในประเทศ
ชื่อแผนงาน/โครงการ พัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งระบบรางใน เมืองอยุธยา
สาคัญ
แนวทางการพัฒนา

พัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่ งระบบรางในเมืองที่มีศักยภาพที่ส้าคัญ อาทิ เมืองอยุธยา และ
บริเวณเมืองชายแดนที่มีศักยภาพ รวมทั้งบริเวณใกล้พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
อาทิ เมืองพุน้าร้อน
หลักการเหตุผล
 จากการที่เมืองมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วท้าให้เกิดการขยายการพัฒนาทางกายภาพ
ของเมือง ไปยังพื้นที่ต่างๆ ในภูมิภาค ซึ่งการที่จัดให้มีระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ
กระจายตัว ไปตามการตั้งถิ่นฐานในแนวเส้นทางคมนาคมบริเวณชานเมืองเพิ่มขึ้น
ผนวกกับรัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาความเชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคมกับทุกภาค
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ประชาชนใช้เส้นทางคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และ
ลดความเหลื่ อมล้้ าของประชาชนในภู มิภาค ดั งนั้น การวางและจั ดท้าผั งเมืองพื้นที่
โดยรอบสถานีรถไฟความเร็วสูง เช่น เมืองอยุธยา จะเป็นการจัดประโยชน์การใช้ที่ดิน
เพื่อรองรับการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
วัตถุประสงค์
 เพื่อจัดระเบียบการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 เพือ
่ อ้านวยความสะดวกในการคมนาคม
เป้าหมาย
 มีการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณโดยรอบสถานีขนส่งระบบรางอย่างมีประสิทธิภาพ
 ประชาชนได้รับการบริการที่มีมาตรฐาน
แนวทางการ
 วางผังเมือง/จัดรูปที่ดิน
ดาเนินงาน
 ออกแบบ/พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 วางระบบการควบคุมดูแลสิ่งแวดล้อมเมือง
 ส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับพื้นที่
 พัฒนาเมืองแบบประหยัดพลังงาน
หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานหลัก : กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม
ระยะเวลาดาเนินงาน ปี 2560 - 2564
ผลที่คาดว่าจะได้รับ  มีการวางและจัดท้าผังเมืองบริเวณโดยรอบสถานีขนส่งระบบรางใน เมืองอยุธยาที่ได้
มาตรฐาน
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