
บทน�ำ
การพฒันาภาค เมอืง และพืน้ทีเ่ศรษฐกจิเป็นการพฒันาเชงิพืน้ทีท่ีเ่กีย่วข้องกบัการพฒันาในทกุมติขิองการพฒันาทัง้ในด้าน 

เศรษฐกจิ สงัคม ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม รวมทัง้ความมัน่คง นอกจากนี ้ในพืน้ทีช่ายแดน ความร่วมมอืระหว่างประเทศ 

และการเปล่ียนแปลงเงือ่นไขของการพฒันาในประเทศเพือ่นบ้านเป็นอกีประเดน็ทีต้่องให้ความส�าคญั ทีผ่่านมาการกระจกุตัวของ 

การพฒันาทีอ่ยูใ่นกรงุเทพฯ และภาคกลาง การขยายตวัของประชากรในเขตเมอืง การเป็นส่วนหนึง่ของประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน  

การเปลีย่นแปลงนโยบายการพฒันาประเทศของประเทศเพือ่นบ้าน และการเลือ่นไหลของกระแสวฒันธรรมโลกก่อให้เกดิโอกาสและ 

ภาวะคกุคามต่อการพฒันาของประเทศไทย ซึง่ได้ก�าหนดยทุธศาสตร์การพฒันาภาค เมอืง และพืน้ทีเ่ศรษฐกจิภายใต้แผนพฒันา 

เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่12 (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยให้ความส�าคญักบัการสร้างความเข้มแขง็ของฐานการผลติและบรกิารเดมิ 

และการขยายฐานการผลติและบรกิารใหม่ การพฒันาเมอืงส�าคัญให้เตบิโตอย่างมคุีณภาพ การพฒันาและฟ้ืนฟพูืน้ทีบ่รเิวณชายฝ่ังทะเล 

ตะวนัออก การบรหิารจดัการพืน้ทีเ่ศรษฐกจิชายแดน รวมทัง้การเพิม่ประสทิธภิาพกลไกการขบัเคลือ่นการพฒันาภาคและเมอืง

ส�านักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาพื้นที่ และส�านักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง

แนวทางการพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำภำค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจได้ก�ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำในแต่ละพื้นที่ โดย

การพัฒนาภาค เพื่อสร้ำงโอกำสทำงเศรษฐกิจให้กระจำยตัวอย่ำงทั่วถึง

ภาคเหนือ ให้เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง: พัฒนำให้เป็น 
ฐำนเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์มลูค่ำสงูในด้ำนกำรท่องเทีย่วและบรกิำร เกษตรปลอดภยั 
และเกษตรอินทรีย์ และกำรดูแลผู้สูงอำยุ โดยพัฒนำกำรท่องเที่ยวให้มีคุณภำพ  
และมีธุรกิจบริกำรต่อเนื่องที่มีมำตรฐำนและผลิตภัณฑ์สร้ำงสรรค์มูลค่ำเพิ่มสูง  
เพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตทำงกำรเกษตรโดยเฉพำะเกษตรปลอดภัยและเกษตร
อนิทรย์ี ส่งเสรมิกำรสร้ำงรำยได้และกำรมงีำนท�ำของผูสู้งอำยุ และพฒันำนวตักรรม 
กำรดูแลผู้สูงอำยุระยะยำว รวมทั้งฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติโดยกำรฟื้นฟูและ 

การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
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อนุรักษ์ป่ำต้นน�้ำในพื้นที่จังหวัดภำคเหนือตอนบน กำรบริหำรจัดกำรน�้ำอย่ำง
เป็นระบบในลุ่มน�้ำปิง วัง ยม น่ำน และกำรแก้ไขปัญหำหมอกควันในภำคเหนือ 
ตอนบนและจังหวัดตำก 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้หลุดพ้นจากความยากจนสู่เป้าหมาย
การพึ่งตนเอง: พัฒนำให้เป็นฐำนกำรผลิตข้ำวหอมมะลิคุณภำพสูงภำยใต้ 
มำตรฐำนเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย ศูนย์กลำงอุตสำหกรรมแปรรูป 
อำหำรและพลังงำนทดแทนของประเทศ แหล่งท่องเที่ยวทำงโบรำณคดียุคก่อน 
ประวตัศิำสตร์ อำรยธรรมขอม วฒันธรรมประเพณ ีแหล่งท่องเท่ียวธรรมชำติ และ
แหล่งท่องเทีย่วเชงิกฬีำระดบันำนำชำต ิรวมทัง้เป็นแหล่งผลิตสินค้ำและบริกำรท่ี

เชือ่มโยงกบัระเบยีงเศรษฐกจิอนภุมูภิำคลุม่น�ำ้โขง โดยพฒันำพืน้ทีทุ่ง่กลุำร้องไห้
ให้เป็นฐำนกำรผลิตข้ำวหอมมะลิคุณภำพสูงภำยใต้มำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ 
และเกษตรปลอดภัย พัฒนำนครรำชสีมำเป็นศูนย์กลำงอุตสำหกรรมเกษตร
แปรรูปและอำหำร เพิ่มศักยภำพกำรผลิตพลังงำนทดแทนในกลุ่มจังหวัด 
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลำงและตอนล่ำง และส่งเสริมกำรท่องเที่ยว
เชิงประเพณีในทุกพื้นที่ พัฒนำเส้นทำงเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวกับประเทศ 
เพื่อนบ้ำน (อำทิ สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้ำนช้ำง เลย - อุดรธำนี - หนองบัวล�ำภู - 
หนองคำย - สปป.ลำว) รวมท้ังเพิม่ประสิทธภิำพกำรบริหำรจัดกำรน�ำ้และฟ้ืนฟู
ทรัพยำกรป่ำไม้

ภาคกลาง ให้เป็นฐานเศรษฐกจิชัน้น�า: พฒันำเป็นศูนย์อุตสำหกรรมสีเขยีวชัน้น�ำในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ ฐำนกำรผลิต 
อำหำรและสินค้ำเกษตรที่มีคุณภำพ ปลอดภัย และได้มำตรฐำนโลก ศนูย์รวมกำรท่องเทีย่วของเอเชียที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จัก 
ในระดับนำนำชำติ โดยเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของอุตสำหกรรมเดิมและส่งเสริมอุตสำหกรรมแห่งอนำคตให้เป็น 
ฐำนรำยได้ใหม่ (เช่น ยกระดบักำรพฒันำกลุม่อตุสำหกรรมในพืน้ท่ีจังหวดัปทุมธำนี พระนครศรีอยุธยำ ฉะเชงิเทรำ ปรำจีนบุร ีชลบรุี  
และระยอง ให้เป็นกลุม่อตุสำหกรรมทีใ่ช้เทคโนโลยขีัน้สงูและอตุสำหกรรมแห่งอนำคต) พฒันำคณุภำพและมำตรฐำนกำรผลติอำหำร 
และสินค้ำเกษตรที่มีคุณภำพ ปลอดภัย และเป็นสำกล ปรับปรุงมำตรฐำนสินค้ำและธุรกิจบริกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวให้มีคุณภำพ 
และภำพลักษณ์ที่ได้มำตรฐำนสำกล รวมทัง้เพิม่ประสทิธภิำพระบบบรหิำรจดักำรน�ำ้

แนวคิด การปรับปรุงผังเมืองรวมใหม่ กทม.
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ภาคใต้ ให้เป็นฐานการสร้างรายได้ท่ีหลากหลาย: 
พัฒนำเป็นแหล่งผลิตภัณฑ์ยำงพำรำและปำล์มน�้ำมันที่ส�ำคัญ 
ของประเทศ ศูนย์กลำงอุตสำหกรรมแปรรูปปำล์มน�้ำมัน 
ครบวงจรและศูนย์กลำงไบโอดีเซล ศูนย์กลำงอุตสำหกรรม 
แปรรูปยำงพำรำครบวงจร แหล่งผลิตภัณฑ์อำหำรทะเลที่ได ้
มำตรฐำนสำกล และฐำนกำรผลติโคเนือ้ทีม่เีนือ้คณุภำพสูงและ 
ได้มำตรฐำน โดยเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งภำคกำรเกษตร 
ให้เตบิโตอย่ำงเตม็ศกัยภำพของห่วงโซ่มลูค่ำ และยกระดับรำยได้ 
จำกกำรท่องเทีย่วให้เตบิโตอย่ำงต่อเนือ่งและกระจำยรำยได้จำกกำรท่องเท่ียวสู่พืน้ท่ีเชือ่มโยงรวมท้ังชมุชนและท้องถิน่อย่ำงทัว่ถงึ 
โดยส่งเสริมและพัฒนำกำรเชื่อมโยงกำรท่องเที่ยวระหว่ำงแหล่งท่องเที่ยวระดับนำนำชำติในพื้นที่ภำคใต้ฝั่งอันดำมันและอ่ำวไทย  
และแหล่งท่องเที่ยวบนบกบริเวณตอนในที่มีศักยภำพสูง รวมทั้งพัฒนำเศรษฐกิจในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจ 
เฉพำะภำยใต้โครงกำรพัฒนำเมืองต้นแบบ “สำมเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยน�ำร่องใน 3 อ�ำเภอ ได้แก่ เบตง หนองจิก และ 
สุไหงโก-ลก และวำงระบบป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมเสื่อมโทรมของทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาเมือง เพื่อพัฒนำเมืองศูนย์กลำงของจังหวัดและเมืองส�ำคัญให้เติบโตอย่ำงมีคุณภำพ

เมืองศูนย์กลางของจังหวัด: พัฒนำเมืองศูนย์กลำงของจังหวัดให้เป็นเมืองน่ำอยู่ส�ำหรับคนทุกกลุ่มในสังคม โดยพัฒนำ 
สภำพแวดล้อมเมอืง ส่งเสรมิกำรจดักำรสิง่แวดล้อมเมอืงอย่ำงมบีรูณำกำร พฒันำระบบขนส่งสำธำรณะในเขตเมอืง รกัษำอตัลกัษณ์ 
ของเมือง และเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรเมือง 

เมืองส�าคัญ: พัฒนำเมืองส�ำคัญ เช่น กรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองศูนย์กลำงกำรติดต่อธุรกิจระหว่ำงประเทศ ศูนย์กลำง 
กำรศกึษำ กำรบรกิำรด้ำนกำรแพทย์และสขุภำพระดบันำนำชำติ เมอืงปริมณฑลให้เป็นศูนย์กลำงกำรขนส่งและโลจิสติกส์ ศนูย์บรกิำร 
ด้ำนสขุภำพ กำรศกึษำ และเมอืงทีอ่ยูอ่ำศยั เมอืงเชยีงใหม่ เมอืงพษิณุโลก เมอืงขอนแก่น และเมอืงนครรำชสีมำให้เป็นศูนย์กลำงกำรค้ำ  
กำรบริกำรสุขภำพและกำรศึกษำ เมืองภูเก็ตและเมืองหำดใหญ่ให้เป็นเมืองน่ำอยู่และเอื้อต่อกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ รวมทั้ง
พ้ืนที่รอบสถำนีขนส่งระบบรำงในเมืองที่มีศักยภำพ อำทิ เมืองอยุธยำ เมืองนครสวรรค์ เมืองทุ่งสง และบริเวณเมืองชำยแดน 
ที่มีศักยภำพ รวมทั้งบริเวณใกล้พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชำยแดน (อำทิ เมืองเบตง เมืองสะเดำ เมืองพุน�้ำร้อน เมืองอรัญประเทศ  
เมอืงนครพนม เมอืงหนองคำย เมอืงเชยีงของ) โดยใช้แนวทำงกำรจดัรปูทีด่นิ กำรวำงผงัเมอืงควบคูก่บักำรพฒันำเมอืงแบบประหยัด 
พลังงำน

การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ เพื่อฟื้นฟูพื้นที่บริเวณชำยฝั่งทะเล 
ตะวันออก และพัฒนำพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชำยแดน

พืน้ทีบ่รเิวณชายฝ่ังทะเลตะวนัออก: พฒันำเป็นฐำนกำรผลติ 
อตุสำหกรรมหลกัของประเทศทีข่ยำยตวัอย่ำงมสีมดลุ มปีระสทิธภิำพ  
และสอดคล้องกับศักยภำพของพื้นที่ 

ปัจจุบันพื้นที่บริเวณชำยฝั่งทะเลตะวันออกเป็นศูนย์กลำง 
เศรษฐกิจเชื่อมโยงกำรค้ำกำรลงทุนกับท่ัวโลก และเป็นพื้นที่
อุตสำหกรรมหลักโดยเฉพำะอุตสำหกรรมปิโตรเคมีที่ใหญ่ติดอันดับ 1  
ใน 5 ของเอเชีย เป็นฐำนกำรผลิตยำนยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ที่ส�ำคัญ
ของโลก มีท่ำเรือน�้ำลึกและโครงสร้ำงพื้นฐำนที่ทันสมัย รวมทั้งเป็น 
แหล่งพลังงำนและวัตถุดิบส�ำหรับกำรผลิต อย่ำงไรก็ดี กำรขยำยตัว 
ของอุตสำหกรรมอย่ำงรวดเร็วและขำดกำรควบคุมอย่ำงมปีระสทิธภิำพ  
ก่อให้เกิดปัญหำสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภำพและ 
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ควำมเชือ่มัน่ของประชำชน ดงันัน้ ในยทุธศำสตร์กำรพฒันำพืน้ท่ีเศรษฐกจิจึงได้เร่งรัดกำรแก้ปัญหำมลพษิและส่ิงแวดล้อม สนบัสนนุ 
กำรพัฒนำอุตสำหกรรมท่ีใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงเศรษฐกิจ สังคม  
และสิ่งแวดล้อมที่ได้มำตรฐำน 

นอกจำกนัน้ รฐับำลมนีโยบำยทีจ่ะพฒันำระเบยีงเศรษฐกจิภำคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor: EEC) เพือ่พฒันำ 
ต่อยอดกำรพฒันำพืน้ทีบ่รเิวณชำยฝ่ังทะเลตะวนัออก (จงัหวดัชลบรุ ีระยอง และฉะเชงิเทรำ) ให้เป็นเขตเศรษฐกจิชัน้น�ำของอำเซยีน  
สนบัสนนุกำรปรบัตวัเข้ำสูย่คุอตุสำหกรรม 4.0 ทีข่บัเคลือ่นโดยเทคโนโลยเีข้มข้น ดจิทิลั และนวตักรรม รวมทัง้สนบัสนนุกำรพัฒนำ 
ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ และยกระดับคุณภำพชีวิตและรำยได้ของประชำชน โดย 1) ยกระดับอุตสำหกรรม 
ท่ีใช้เทคโนโลยีขั้นสูงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และต่อยอดอุตสำหกรรมด้วยนวัตกรรมและกำรวิจัย รวมทั้งพัฒนำอุตสำหกรรม 
สมัยใหม่ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนำคต เช่น บริเวณสนำมบินอู่ตะเภำพัฒนำเป็นอุตสำหกรรมกำรบินและโลจิสติกส์  
ศูนย์ธุรกิจกำรบิน และอุตสำหกรรมชิ้นส่วนอำกำศยำน 2) ขยำยระบบคมนำคมและโลจิสติกส์อย่ำงครบวงจร ทันสมัยและ 
ได้มำตรฐำนสำกล 3) พฒันำระบบสำธำรณปูโภคและสำธำรณปูกำร โครงข่ำยน�ำ้ ระบบพลงังำนและไฟฟ้ำ รวมทัง้ระบบเทคโนโลยี 
สำรสนเทศให้มีคุณภำพและเพียงพอต่อควำมต้องกำรของกิจกรรมทำงเศรษฐกิจที่จะเพิ่มขึ้นและควำมต้องกำรของประชำชน 
ในท้องถิ่น 4) พัฒนำเมืองใหม่และพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวอย่ำงครบวงจรเพื่อรองรับนักธุรกิจและนักท่องเที่ยว และ 5) เร่งรัด 
กำรแก้ปัญหำมลพิษและสิ่งแวดล้อมให้เกิดผลอย่ำงเป็นรูปธรรม

พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน: พัฒนำเป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชำยแดนและเป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับ 
ประเทศเพื่อนบ้ำน ในพื้นที่เป้ำหมำยเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษชำยแดน 10 พื้นที่ ได้แก่ ตำก สระแก้ว สงขลำ หนองคำย นครพนม  
มุกดำหำร ตรำด กำญจนบุรี เชียงรำย และนรำธิวำส

ในช่วงแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี 12 กำรพัฒนำพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชำยแดนได้ให้ควำมส�ำคัญกับกำรส่งเสริมและอ�ำนวย 
ควำมสะดวกในกำรลงทุน สนับสนุนและยกระดับกิจกรรมทำงเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับศักยภำพ 
ของพื้นที่ ส่งเสริมให้ภำคประชำชนและภำคีกำรพัฒนำเข้ำมำมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จำกกำรพัฒนำ และบริหำรจัดกำร 
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมภำยใต้กระบวนกำรมีส่วนร่วม
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ที่ผ ่ำนมำภำครัฐได้ให้กำรสนับสนุน 
องค์ประกอบหลักท่ีจ�ำเป็นในกำรพัฒนำเขต
พัฒนำเศรษฐกิจพิเศษชำยแดน ได้แก่ 1) สิทธิ
ประโยชน์ด้ำนกำรส่งเสริมกำรลงทุนในระดับ 
สูงสุดของประเทศ ท้ังมำตรกำรทำงภำษีและ
มใิช่ภำษ ี กำรให้สนิเชือ่เพือ่กำรลงทนุหรอืขยำย
กจิกำร และกำรจดัตัง้ศนูย์บรกิำรจดุเดยีวเบด็เสรจ็ 
ด้ำนกำรลงทุน 2) กำรพัฒนำด่ำนศุลกำกร 
และโครงสร้ำงพ้ืนฐำนให้ครบสมบรูณ์ได้มำตรฐำน 
เพื่อเช่ือมโยงกับพื้นท่ีเศรษฐกิจหลักในประเทศ
และประเทศเพื่อนบ้ำน 3) กำรบริหำรจัดกำร 
แรงงำนต่ำงด้ำวให้สำมำรถท�ำงำนในเขตพัฒนำ
เศรษฐกิจพิเศษในลักษณะไป - กลับ และกำรจัดตัง้ศนูย์บรกิำรเบด็เสรจ็ด้ำนแรงงำน พัฒนำทักษะฝีมือแรงงำน รวมทั้งป้องกัน 
และเฝ้ำระวังโรคติดต่อข้ำมพรมแดน 4) กำรจัดหำพืน้ทีเ่พื่อพัฒนำเป็นพื้นที่อุตสำหกรรมและบริกำร 5) กำรพัฒนำด้ำนสังคม  
กำรศึกษำ ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงชำยแดนเพื่อให้เกิดกำรพัฒนำที่ยั่งยืน  
และ 6) กำรท�ำกำรตลำดและประชำสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อดึงดูดกำรลงทุนจำกในและต่ำงประเทศ

บทสรุป
ในกำรขบัเคลือ่นกำรพฒันำภำค เมอืง และพืน้ท่ีเศรษฐกจิเกีย่วข้องกบัหลำยภำคส่วนของภำคีกำรพฒันำ จึงควรต้องให้ 

ควำมส�ำคัญกับกำรมีส่วนร่วมและควำมต้องกำรของภำคีกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้อง นอกจำกนั้นกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำยังต้องกำร 
กำรบูรณำกำรกำรท�ำงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อให้กำรด�ำเนินงำนมีกำรประสำนและผลักดัน 
กำรพัฒนำไปในทิศทำงเดียวกัน เพื่อให้สำมำรถ 
ขับเคลื่อนกำรพัฒนำได้ส�ำเร็จผลตำมวัตถุประสงค์ 
และเป้ำหมำยที่วำงไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และ 
เนื่องจำกเงื่อนไขของกำรพัฒนำมีกำรเปลี่ยนแปลง 
ตลอดเวลำ ประเทศไทยจะต้องรู ้ให้ทันกับกำร 
เปลี่ยนแปลงและแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น และปรับตัว 
เพื่อให้สำมำรถใช้ประโยชน์และพัฒนำไปในทิศทำง 
ทีเ่หมำะสม 
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