
การพัฒนาพื้นที่  

สู่อนาคตประเทศไทย 
ภาค และเมือง 

เอกสารประกอบการประชุมประจ าปี 2560 ของ สศช. 

เร่ือง “ขับเคลื่อนแผนฯ 12 สู่อนาคตประเทศไทย” 
วันจันทร์ที่  3  กรกฎาคม  2560 

ณ ห้องแกรนดไ์ดมอนดบ์อลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค  เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 

จัดโดย ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 



แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้ก�ำหนดให้ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ภำค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ เป็นยุทธศำสตร์ส�ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศ โดยให้ควำมส�ำคัญกับกำรสร้ำง 
ควำมเข้มแข็งของฐำนเศรษฐกิจเดิม และกำรขยำยฐำนกำรผลิตและบริกำรใหม่ กำรพัฒนำเมืองส�ำคัญให้เติบโตอย่ำงมีคุณภำพ 
กำรพัฒนำและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณชำยฝั่งทะเลตะวันออก กำรบริหำรจัดกำรพื้นที่เศรษฐกิจชำยแดน รวมทั้งกำรเพิ่มประสิทธิภำพ 
กลไกกำรขับเคล่ือนกำรพัฒนำภำคและเมือง อย่ำงไรก็ดี กำรพัฒนำภำค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ เป็นกำรพัฒนำเชิงพ้ืนที่ 
ทีเ่กีย่วข้องกบักำรพฒันำในทกุมติขิองกำรพฒันำทัง้ในด้ำนเศรษฐกจิ สงัคม ทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อม รวมทัง้ควำมมัน่คง  
ซึ่งในกำรขับเคล่ือนกำรพัฒนำจะต้องให้ควำมส�ำคัญกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับมิติกำรพัฒนำดังกล่ำว และมีแนวทำงกำรพัฒนำ 
ในแต่ละพื้นที่ที่ชัดเจนและเหมำะสม รวมท้ังสำมำรถปรับเปลี่ยนให้สอดรับกับสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงในอนำคตได ้
อย่ำงทันท่วงที

การพัฒนาพื้นที่ ภาค และเมืองสู่อนาคตประเทศไทย

การเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่มีต่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
กำรพัฒนำประเทศไทยในอนำคตจะต้องเผชิญกับควำมเปลี่ยนแปลงในเรื่องที่ส�ำคัญ ดังนี้

การขยายตัวของประชากรเมือง  ประชำกรเมืองเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง  
โดยคำดว่ำสัดส่วนของประชำกรเมืองจะเพิ่มเป็นร้อยละ 60 ในปี 2569 ขณะที่ควำมต้องกำร 
สำธำรณูปโภคสำธำรณูปกำรจะมีมำกขึ้น เกิดกำรขยำยตัวของเมืองเนื่องจำกควำมต้องกำร 
ที่อยู่อำศัยและกิจกรรมทำงเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น
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ความต้องการแรงงานไร้ฝีมือจะลดลง โดยจะน�ำระบบอัตโนมัติมำท�ำงำน 
แทน ขณะท่ีควำมต้องกำรแรงงำนทักษะฝีมือจะมีมำกขึ้น ส่งผลให้เกิดกำรแย่งชิงแรงงำน 
ทั้งในประเทศและระหว่ำงประเทศ กำรเกิดอุตสำหกรรมและบริกำรใหม่ๆ เพื่อตอบสนอง 
ควำมต้องกำรในภำคกำรผลิต บริกำร และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ขณะที่รูปแบบ 
ผลิตภัณฑ์และบริกำรมีวัฏจักรสั้นลง 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมมากขึ้น ทั้งกำรลดลงของ 
พื้นที่ปำ่ ปริมำณขยะที่เพิ่มมำกขึ้น ควำมต้องกำรน�้ำที่มีมำกขึ้น มลพิษที่มีมำกขึ้น เนื่องจำก 
กำรแข่งขันในภำคอุตสำหกรรมท�ำให้เกิดกำรลดต้นทุนในกำรผลิต ซึ่งท�ำให้เกิดขยะ น�้ำเสีย 
อำกำศเสีย และกำรบุกรุกท�ำลำยป่ำ

โครงสร้างพ้ืนฐานมีการพัฒนามากข้ึน  ก่อให้เกดิโอกำสในกำรสร้ำงควำมพร้อม 
ของพื้นที่ในกำรขยำยฐำนกำรผลิตและกำรบริกำร และในกำรพัฒนำเชื่อมโยงกับโครงสร้ำง 
พื้นฐำนหลักของประเทศ ดังนั้น กำรพัฒนำเชิงพื้นที่ในระยะต่อไปจะต้องให้ควำมส�ำคัญกับ 
กำรยกระดับฐำนกำรผลิตและบริกำรเดิมให้มีควำมเข้มแข็งมำกขึ้น และกำรขยำยฐำนใหม่
ท่ีให้ควำมส�ำคัญกับกำรกระจำยโอกำสทำงเศรษฐกิจและสังคม โดยใช้ประโยชน์จำกกำร 
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและศักยภำพของพื้นที่

ความเหลื่อมล�้าของการพัฒนายังเป็นปัญหาส�าคัญที่ต ้องแก้ ไข  
ทัง้ควำมเหลือ่มล�ำ้ในด้ำนรำยได้ กำรได้รบับริกำรทำงกำรศึกษำและสำธำรณสุข กำรถือครอง
ทีด่นิ และกำรเข้ำถึงเงินทุนและเทคโนโลยี ซึง่จะต้องแก้ไขเพือ่เพิม่โอกำสในกำรสร้ำงศกัยภำพ 
ของประชำชนและผู้ประกอบกำรให้สำมำรถเผชิญกับกำรเปลี่ยนแปลง และใช้ประโยชน์จำก 
โอกำสที่เกิดขึ้น

นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบ้านและการเข้าสู ่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นทั้งปัจจัยที่สนับสนุนและข้อจ�ากัดต่อการค้า 
การลงทุนของไทย ทั้งกำรเคลื่อนย้ำยแรงงำนระหว่ำงประเทศ กำรบริหำรจัดกำรกำร 
ผำ่นแดน กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ กำรพัฒนำระบบสำธำรณูปโภคและโครงสรำ้งพื้นฐำน  
กำรพัฒนำเขตเศรษฐกิจชำยแดนและเมืองชำยแดน

ประเทศไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในปี 2564 ซึ่งเป็นช่วงสิ้นสุด 
ของแผนพฒันำเศรษฐกจิและสังคมแห่งชำต ิฉบับท่ี 12 จะส่งผลให้ก�ำลังซือ้ของประเทศลดลง  
กำรออมลดลง ภำระดำ้นกำรคลังของประเทศมีมำกขึ้น ควำมต้องกำรสินค้ำในประเทศลดลง 
และต้องพึง่พำตลำดต่ำงประเทศมำกขึน้ ท�ำให้ต้องเผชญิกบัมำตรกำรกดีกนักำรค้ำท่ีไม่ใช่ภำษี  
ทั้งกำรก�ำหนดมำตรฐำนสินค้ำ มำตรฐำนสิ่งแวดล้อม มำตรฐำนควำมปลอดภัยสิทธิมนุษยชน  
และมำตรฐำนอำหำร เป็นต้น
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ความก้าวหน้าของเทคโนโลยสีารสนเทศส่งผล
ต่อภาคธรุกจิและการใช้ชวีติของประชาชนทัง้ทางบวก
และทางลบ เน่ืองจำกเทคโนโลยีสำรสนเทศช่วยให้สำมำรถ 
เข้ำถึงแหล่งข้อมูลได้ง่ำยขึ้น ดังนั้น ประชำชนในพื้นที่หำ่งไกล 
มีโอกำสมำกขึ้นในกำรรับรู ้ข ้อมูลข ่ำวสำรเพื่อยกระดับ 
คุณภำพชีวิตให้ดีขึ้น และช่วยให้กำรซื้อขำยสินค้ำและบริกำร 
มีควำมสะดวกมำกขึ้น อย่ำงไรก็ดี หำกวิสำหกิจขนำดกลำง 
และขนำดย่อม (SMEs) ปรบัตวัไม่ทนัอำจสญูเสยีควำมสำมำรถ 
ในกำรแข่งขนั และประชำชนต้องมกีำรกลัน่กรองข้อมลูข่ำวสำร 
เพ่ือไม่น�ำไปสู่กำรสูญเสียคุณค่ำทำงวัฒนธรรมและพฤติกรรม 
ที่เน้นกำรบริโภคนิยมและค่ำนิยมที่ฟุ้งเฟ้อ 

แนวทางการพัฒนาภาค เมือง และ
พื้นที่เศรษฐกิจ

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำภำค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
ในแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี 12 ได้ก�ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำ 
ในแต่ละพื้นที่เพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต โดย

การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ เพื่อฟื้นฟูพื้นที่บริเวณ 
ชำยฝั่งทะเลตะวันออก และพัฒนำพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณ 
ชำยแดน

พื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก : ปัจจุบันเป็น 
ศูนย์กลำงเศรษฐกิจเชื่อมโยงกำรค้ำกำรลงทุนกับทั่วโลก และ
เป็นพื้นที่อุตสำหกรรมหลักโดยเฉพำะอุตสำหกรรมปิโตรเคมี 
ที่ใหญ่ติดอันดับ 1 ใน 5 ของเอเชีย เป็นฐำนกำรผลิตยำนยนต์ 
และอเิลก็ทรอนกิส์ทีส่�ำคญัของโลก มท่ีำเรอืน�ำ้ลกึและโครงสร้ำง 
พืน้ฐำนทีท่นัสมยั รวมทัง้เป็นแหล่งพลงังำนและวตัถดุบิส�ำหรับ
กำรผลติ อย่ำงไรกด็ ีกำรขยำยตวัของอตุสำหกรรมอย่ำงรวดเร็ว
และขำดกำรควบคุมอย่ำงมีประสิทธิภำพ ก่อให้เกิดปัญหำ 
สิง่แวดล้อมในพืน้ทีซ่ึง่ส่งผลกระทบต่อสขุภำพและควำมเชือ่มัน่

lifelockunlocked.com

ของประชำชน ดังนั้น ในยุทธศำสตร์กำรพัฒนำพื้นที่เศรษฐกิจ 
จึงมุ่งเน้นกำรพัฒนำพื้นที่บริเวณชำยฝั่งทะเลตะวันออกให้เป็น 
ฐำนกำรผลิตอุตสำหกรรมหลักของประเทศที่ขยำยตัวอย่ำง 
มีสมดุล มีประสิทธิภำพ และสอดคล้องกับศักยภำพของพ้ืนที่  
โดยเร่งรัดกำรแก้ปัญหำมลพิษและส่ิงแวดล้อม สนับสนุน 
กำรพัฒนำอุตสำหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม และพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงเศรษฐกิจ  
สังคมและสิ่งแวดล้อมที่ได้มำตรฐำน 

นอกจำกนี้ รัฐบำลมีนโยบำยที่จะพัฒนำระเบียง
เศรษฐกิจภำคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: 
EEC) เพื่อพัฒนำต่อยอดกำรพัฒนำพื้นที่บริเวณชำยฝั่งทะเล 
ตะวันออก (จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรำ) ให้เป็นเขต 
เศรษฐกิจชั้นน�ำของอำเซียน สนับสนุนกำรปรับตัวเข้ำสู่ยุค 
อุตสำหกรรม 4.0 ที่ขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีเข้มข้น ดิจิทัล  
และนวตักรรม รวมท้ังสนับสนุนกำรพฒันำควำมสำมำรถในกำร 
แข่งขันของประเทศ และยกระดับคุณภำพชีวิตและรำยได้ 
ของประชำชน 

พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน : พัฒนำเป็นพ้ืนที่ 
เศรษฐกิจใหม่บริเวณชำยแดนและเป็นประตูเศรษฐกิจ 
เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้ำน ในพื้นที่เป้ำหมำยเขตพัฒนำ 
เศรษฐกิจพิเศษชำยแดน 10 พื้นที่ ได้แก่ ตำก สระแก้ว  
สงขลำ หนองคำย นครพนม มุกดำหำร ตรำด กำญจนบุรี  
เชียงรำย และนรำธิวำส เพื่อกระจำย 
ควำมเจริญสู่ภูมิภำค ยกระดับ
รำยได้และคุณภำพชีวิตของ 
ประชำชน และแก้ปัญหำ
ควำมมั่นคงบริเวณชำยแดน 
โดยใช้ประโยชน์จำกศักยภำพ
ด้ำนท่ีต้ังของพื้นท่ีและกำร 
เป็นประชำคมเศรษฐกจิอำเซยีน 
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ในช่วงแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 กำรพัฒนำพื้นที ่
เศรษฐกิจพิเศษชำยแดนได้ให้ควำมส�ำคัญกับกำรส่งเสริม 
และอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรลงทุน สนับสนุนและยกระดับ
กิจกรรมทำงเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสอดคล้อง
กับศักยภำพของพื้นท่ี ส่งเสริมให้ภำคประชำชนและภำคี 
กำรพัฒนำเข้ำมำมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จำกกำรพัฒนำ  
และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
ภำยใต้กระบวนกำรมีส่วนร่วม

ที่ผ่ำนมำภำครัฐได้ให้กำรสนับสนุนองค์ประกอบหลัก 
ที่จ�ำเป็นในกำรพัฒนำเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษชำยแดน  
ได้แก่ (1) สิทธิประโยชน์ด้ำนกำรส่งเสริมกำรลงทุนในระดับ 
สูงสุดของประเทศท้ังมำตรกำรทำงภำษีและมิใช่ภำษี เช่น 
นโยบำยส่งเสริมกำรลงทุนส�ำหรับกิจกำรท่ัวไปและกิจกำร 
เป้ำหมำย สิทธิประโยชน์ส�ำหรับผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำด 
กลำงและขนำดย่อม (SMEs) กำรให้สินเชื่อเพื่อกำรลงทุนหรือ 
ขยำยกิจกำร กำรจัดตั้งศูนย์บริกำรจุดเดียวเบ็ดเสร็จด้ำนกำร
ลงทุน (2) กำรพัฒนำด่ำนศุลกำกรและโครงสร้ำงพื้นฐำน 
ให้ครบสมบูรณ์ได้มำตรฐำนเพื่อเชื่อมโยงกับพื้นท่ีเศรษฐกิจ 
หลักในประเทศและประเทศเพื่อนบำ้น (3) กำรบริหำรจัดกำร
แรงงำนต่ำงด้ำวให้สำมำรถท�ำงำนในเขตพฒันำเศรษฐกจิพเิศษ
ในลกัษณะไป - กลับ โดยให้สำมำรถใช้บตัรผ่ำนแดนเป็นเอกสำร
แทนหนังสือเดินทำงส�ำหรับกำรอนุญำตท�ำงำนในลักษณะ 
ไป - กลบั หรอืตำมฤดกูำล ซึง่แรงงำนกมัพชูำและแรงงำนเมยีนมำ 
ได้รับอนุญำตแล้ว นอกจำกนี้ ได้จัดตั้งศูนย์บริกำรเบ็ดเสร็จ
ด้ำนแรงงำนในทุกพื้นท่ี กำรพัฒนำทักษะฝีมือแรงงำน และ
กำรป้องกันและเฝำ้ระวังโรคติดต่อข้ำมพรมแดน (4) กำรจัดหำ 
พื้นที่เพื่อให้เอกชนหรือกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย
เช่ำพัฒนำเป็นพื้นที่อุตสำหกรรมและบริกำร (5) กำรพัฒนำ 
ด้ำนสังคม ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกำร
บรหิำรจดักำรควำมมัน่คงชำยแดนเพือ่ให้เกดิกำรพฒันำทีย่ัง่ยนื  
และ (6) กำรท�ำกำรตลำดและประชำสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อดึงดูด 
กำรลงทุนจำกในและตำ่งประเทศ 

การพัฒนาภาค เพื่อสร้ำงโอกำสทำงเศรษฐกิจ 
ให้กระจำยตัวอย่ำงทั่วถึง

ภาคเหนอืให้เป็นฐานเศรษฐกจิสร้างสรรค์มลูค่าสูง :  
พัฒนำให้เป็นฐำนเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์มูลค่ำสูงในด้ำนกำร 
ท่องเที่ยวและบริกำร เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์  
และกำรดูแลผู้สูงอำยุ โดยพัฒนำกำรท่องเที่ยวให้มีคุณภำพ  
และมธีรุกจิบรกิำรต่อเนือ่งทีม่มีำตรฐำนและผลติภณัฑ์สร้ำงสรรค์
มูลค่ำเพิ่มสูง เพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตทำงกำรเกษตร 
โดยเฉพำะเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมกำร
สร้ำงรำยได้และกำรมงีำนท�ำของผูส้งูอำย ุและพฒันำนวัตกรรม 
กำรดูแลผู้สูงอำยุระยะยำว รวมทั้งฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติ 
โดยกำรฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่ำต้นน�้ำในพื้นที่จังหวัดภำคเหนือ
ตอนบน กำรบริหำรจัดกำรน�้ำอย่ำงเป็นระบบในลุ่มน�้ำปิง วัง 
ยม น่ำน และกำรแก้ไขปัญหำหมอกควันในภำคเหนือตอนบน
และจังหวัดตำก 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอืให้หลุดพ้นจากความยากจน 
สู่เป้าหมายการพึ่งตนเอง : พัฒนำให้เป็นฐำนกำรผลิตข้ำว 
หอมมะลิคุณภำพสูงภำยใต้มำตรฐำนเกษตรอินทรีย์และ 
เกษตรปลอดภัย ศูนย์กลำงอุตสำหกรรมแปรรูปอำหำรและ
พลังงำนทดแทนของประเทศ แหล่งท่องเทีย่วทำงโบรำณคดี 
ยคุก่อนประวัติศำสตร์ อำรยธรรมขอม วัฒนธรรมประเพณี  
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แหล่งท่องเที่ยวธรรมชำติ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงกีฬำระดับ 
นำนำชำต ิรวมทัง้เป็นแหล่งผลิตสินค้ำและบริกำรที่เชือ่มโยงกบั
ระเบยีงเศรษฐกิจอนุภำคลุม่น�ำ้โขง โดยพฒันำพืน้ทีทุ่ง่กลุำร้องไห้ 
ให้เป็นฐำนกำรผลิตข้ำวหอมมะลิคุณภำพสูงภำยใต้มำตรฐำน 
เกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย พัฒนำนครรำชสีมำเป็น 
ศนูย์กลำงอตุสำหกรรมเกษตรแปรรปูและอำหำร เพิม่ศักยภำพ
กำรผลติพลงังำนทดแทนในกลุม่จงัหวดัภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 
ตอนกลำงและตอนล่ำง และส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงประเพณี
ในทกุพืน้ที ่พฒันำเส้นทำงเชือ่มโยงแหล่งท่องเทีย่วกบัประเทศ
เพื่อนบ้ำน (อำทิ สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้ำนช้ำง เลย - อุดรธำนี -
หนองบวัล�ำภ ู- หนองคำย - สปป.ลำว) รวมทัง้เพิม่ประสทิธภิำพ
กำรบริหำรจัดกำรน�้ำและฟื้นฟูทรัพยำกรป่ำไม้

ภาคกลางให้เป็นฐานเศรษฐกิจชั้นน�า : พัฒนำเป็น 
ศนูย์อตุสำหกรรมสเีขยีวชัน้น�ำในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ ฐำน 
กำรผลิตอำหำรและสินค้ำเกษตรท่ีมีคุณภำพ ปลอดภัยและ 
ได้มำตรฐำนโลก ศนูย์รวมกำรท่องเท่ียวของเอเชียท่ีมีชื่อเสียง
และเป็นที่รู้จักในระดับนำนำชำติ โดยเพิ่มขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันของอุตสำหกรรมเดิมและส่งเสริมอุตสำหกรรม
แห่งอนำคตให้เป็นฐำนรำยได้ใหม่ (เช่น ยกระดับกำรพัฒนำ
กลุ่มอุตสำหกรรมในพื้นที่จังหวัดปทุมธำนี พระนครศรีอยุธยำ 
ฉะเชิงเทรำ ปรำจีนบุรี ชลบุรี และระยอง ให้เป็นกลุ ่ม
อตุสำหกรรมทีใ่ช้เทคโนโลยขีัน้สงูและอตุสำหกรรมแห่งอนำคต) 
พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรผลิตอำหำรและสินค้ำเกษตร 
ที่มีคุณภำพ ปลอดภัยและเป็นสำกล ปรับปรุงมำตรฐำนสินค้ำ
และธรุกจิบรกิำรด้ำนกำรท่องเทีย่วให้มคีณุภำพและภำพลกัษณ์
ที่ได้มำตรฐำนสำกล รวมท้ังเพิ่มประสิทธิภำพระบบบริหำร
จดักำรน�ำ้

ภาคใต้ให้เป็นฐานการสร้างรายได้ท่ีหลากหลาย :  
พฒันำเป็นศนูย์กลำงอตุสำหกรรมแปรรปูปำล์มน�ำ้มนัครบวงจร 
และศูนย์กลำงไบโอดีเซล ศูนย์กลำงอุตสำหกรรมแปรรูป 
ยำงพำรำครบวงจร แหล่งผลิตภัณฑ์อำหำรทะเลที่ได้มำตรฐำน

สำกลและฐำนกำรผลิตโคเนือ้ 
ท่ี มี เ นื้ อ คุ ณ ภ ำ พ สู ง แ ล ะ 
ได้มำตรฐำน โดยเสริมสร้ำง 
ควำมเข้มแข็งของภำคกำร 
เกษตรให้เติบโตอย่ำงเต็ม
ศักยภำพของห่วงโซ่มูลค่ำ  
และยกระดับรำยได้จำกกำร

ท่องเที่ยวให้เติบโตอย่ำงต่อเนื่องและกระจำยรำยได้จำก 
กำรท่องเที่ยวสู่พื้นที่เชื่อมโยงรวมทั้งชุมชนและท้องถิ่นอย่ำง 
ทั่วถึง โดยส่งเสริมและพัฒนำกำรเชื่อมโยงกำรท่องเที่ยว 
ระหว่ำงแหล่งท่องเที่ยวระดับนำนำชำติในพื้นที่ภำคใต้ฝั ่ง 
อันดำมนัและอ่ำวไทย และแหล่งท่องเท่ียวบนบกบริเวณตอนใน
ทีม่ศีกัยภำพสงู รวมทัง้พฒันำเศรษฐกจิจงัหวดัชำยแดนภำคใต้ 
ให้เป็นพืน้ทีเ่ศรษฐกจิเฉพำะภำยใต้โครงกำรพฒันำเมอืงต้นแบบ  
“สำมเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยน�ำร่องใน 3 อ�ำเภอ ได้แก่ 
เบตง หนองจิก และสุไหงโก - ลก และวำงระบบป้องกันและ 
แก้ไขปัญหำควำมเสื่อมโทรมของทรัพยำกรธรรมชำติและ 
สิ่งแวดล้อม
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การพัฒนาเมือง มุง่เน้นกำรพฒันำเมอืงศนูย์กลำง
ของจงัหวดัและเมอืงส�ำคญัให้เตบิโตอย่ำงมคีณุภำพ

เมืองศูนย์กลางของจังหวัด : พฒันำเมอืงศนูย์กลำง
ของจังหวัดให้เป็นเมืองน่ำอยู่ส�ำหรับคนทุกกลุ่มในสังคม โดย
พฒันำสภำพแวดล้อมเมอืง ส่งเสรมิกำรจดักำรสิง่แวดล้อมเมอืง
อย่ำงมบีรูณำกำร พฒันำระบบขนส่งสำธำรณะในเขตเมอืง รกัษำ
อตัลักษณ์ของเมอืง และเพิม่ประสทิธภิำพกำรบรหิำรจดักำรเมอืง 

เมืองส�าคัญ : พัฒนำเมืองส�ำคัญ เช่น กรุงเทพฯ  
ให้เป็นเมอืงศนูย์กลำงกำรตดิต่อธรุกจิระหว่ำงประเทศ ศูนย์กลำง
กำรศกึษำ กำรบรกิำรด้ำนกำรแพทย์และสขุภำพระดบันำนำชำติ  
เมืองปรมิณฑลเป็นศนูย์กลำงกำรขนส่งและโลจสิตกิส์ ศนูย์บรกิำร 
ด้ำนสุขภำพ กำรศึกษำ และเมืองท่ีอยู่อำศัย เมืองเชียงใหม่  
เมืองพิษณุโลก เมืองขอนแก่น และเมืองนครรำชสีมำเป็น 
ศนูย์กลำงกำรค้ำ กำรบรกิำรสขุภำพ และกำรศกึษำ เมอืงภเูกต็ 
และเมืองหำดใหญ่เป็นเมืองน่ำอยู่และเอื้อต่อกำรขยำยตัว 
ทำงเศรษฐกิจ รวมท้ังพัฒนำพื้นท่ีรอบสถำนีขนส่งระบบรำง 
ในเมอืงทีม่ศีกัยภำพ อำท ิเมอืงอยธุยำ เมอืงนครสวรรค์ เมอืงทุง่สง  
และบรเิวณเมอืงชำยแดนทีม่ศีกัยภำพ รวมทัง้บรเิวณใกล้พืน้ที ่
เขตเศรษฐกิจพิเศษชำยแดน (อำทิ เมืองเบตง เมืองสะเดำ  
เมอืงพนุ�ำ้ร้อน เมอืงอรญัประเทศ เมอืงนครพนม เมอืงหนองคำย  
เมอืงเชยีงของ) โดยใช้แนวทำงกำรจดัรปูทีด่นิ กำรผงัเมอืงควบคู่ 
กบักำรพฒันำเมอืงแบบประหยดัพลงังำน

บทสรุป

กำรพฒันำพืน้ท่ี ภำค และเมอืงเพือ่อนำคตประเทศไทย 
ต้องเผชญิกบักำรเปล่ียนแปลงท้ังในและนอกประเทศ ซ่ึงเป็นทัง้
โอกำสและข้อจ�ำกดัต่อกำรพฒันำ นอกจำกน้ี ในกำรขบัเคลือ่น 
กำรพัฒนำเกี่ยวข้องกับหลำยภำคส่วนของภำคีกำรพัฒนำ  
ซึ่งต้องกำรกำรบูรณำกำรกำรท�ำงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อให้กำรด�ำเนินงำนมีกำรประสำนและผลักดันกำรพัฒนำ 
ไปในทิศทำงเดียวกนั และต้องรู้เท่ำทันกบักำรเปล่ียนแปลงและ 
แนวโน้มที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งเตรียมควำมพร้อมเพื่อให้สำมำรถ
เผชญิและใช้ประโยชน์จำกกำรเปล่ียนแปลงท่ีจะเกดิขึน้ได้อย่ำง 
เหมำะสม เกดิประโยชน์กบัพืน้ทีแ่ละประเทศโดยรวม 

บรรณานุกรม

ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรพฒันำกำรเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำติ.  
แผนพฒันำเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำต ิฉบบัที ่12 (พ.ศ. 
2560 - 2564). 2559.

ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรพฒันำกำรเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำติ.  
กำรค้ำชำยแดนและกำรค้ำผ่ำนแดนกบัประเทศเพือ่นบ้ำน  
ปี 2558. 2559.
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