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๑. 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 เมื่อรวมพื้นที่กรุงเทพมหานครมีพื้นที่
๔๒.๑๒ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๑๓.๑ ของประเทศ ภูมิประเทศแบ่งออกเป็น ๓ ลักษณะ คือ ด้านตะวันตกเป็นพื้นที่สูง
บริเวณเทือกเขาถนนธงชัยและตะนาวศรีเป็นแนวยาวไปทางใต้ตามแนวพรมแดน ตอนกลางเป็นที่ราบลุ่มแม่น้า
ที่เกิ ดจากการทับ ถมของดิน ตะกอนที่แ ม่น้ าเจ้ าพระยาและแม่ น้าสาขาต่ างๆ พั ดพามา สภาพดิน มีค วาม
อุดมสมบูรณ์สูง และตอนล่างเป็นพื้นที่ราบและที่ราบชายฝั่งทะเล

๑.๓ ภูมิอากาศ ภาคกลางมีภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน มีฝนตกปานกลาง มีลมมรสุมตะวันตก

เฉียงใต้พัดพาความชุ่มชื้นมาจากทะเลอันดามันมาสู่ภาคกลาง แต่เนื่องจากเทือกเขาถนนธงชัยและตะนาวศรี
ซึ่งทอดตัวในแนวเหนือ-ใต้ทางด้านตะวันตกของภาคจึงเป็นแนวบังลมมรสุม ท้าให้ พื้นที่หลังเขามีฝนตกน้อย
ปริมาณน้้าฝนเฉลี่ย ประมาณ ๑,๕๐๐ มิลลิเมตรต่อปี

๑.๔ การใช้ประโยชน์ที่ดิน ในปี ๒๕๖๑ จากพื้นที่รวม ๔๑.๑๕ ล้านไร่ จ้าแนกเป็นพื้นที่ป่าไม้ ๑๓.๙๒
ล้านไร่ หรือร้อยละ ๓๓.๘ พื้นที่ท้าการเกษตร ๑๘.๐๒ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๔๓.๘ และพื้นที่ใช้ประโยชน์อื่นๆ
๙.๒๑ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๒๒.๔ ของพื้นที่ภาค

๑.๕ ทรัพยากรธรรมชาติ
๑.๕.๑ 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 จากบริเวณที่เคยอยู่ใต้ระดับน้้าทะเลจนกลายเป็นที่ราบ
ดินดอนสามเหลี่ ยมปากน้้ าและบริ เวณที่ราบน้้าท่วมถึงมายังเขตทุ่งราบ
เจ้าพระยา สภาพดินในภาคกลางมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันดังนี้ ดินเหนียว

๒

ดากรุงเทพ เป็นดินที่มีเนื้อละเอียดเหมาะที่จะใช้เพาะปลูกข้าวหรือยกร่องปลูกมะพร้าวได้ ดินเหนียวองครักษ์
เป็นดินเปรี้ยวที่ควรใช้เป็นเขตที่อยู่อาศัยหรือพื้นที่เพื่อท้าการอุตสาหกรรม เป็นลักษณะของดินที่ไม่สมบูรณ์
ได้แก่ ดินในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นต้น ดินร่วนกาแพงแสน เป็นดินบริเวณขอบของที่ราบภาคกลางใช้
ปลูกพืชไร่ดี และ ดินเหนียวท่าจีน พบในเขตที่ติดต่อกับทะเล หากยกร่องให้สูงขึ้นสามารถปลูกมะพร้าว
ผัก หรือไม้ผลอื่นๆ หรือใช้พื้นที่เลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลาหรือท้านาเกลือ
๑.๕.๒ แหล่งน้า ภาคกลางมีลุ่มน้้าที่ส้าคัญ ๖ ลุ่มน้้า คือ ลุ่มน้้าเจ้าพระยา ลุ่มน้้าป่าสัก ลุ่มน้้าท่าจีน
ลุ่มน้้าแม่กลอง ลุ่มน้้าเพชรบุรี และลุ่มน้้าชายฝั่งทะเลตะวันตก โดยแม่น้าที่ส้าคัญในภาคกลาง ได้แก่ (๑) แม่น้า
เจ้าพระยา แยกสาขาออกเป็นแม่น้า ๓ สาย คือ แม่น้าท่าจีน แม่น้าน้อย และแม่น้าลพบุรี (๒) แม่น้าป่าสัก
(๓) แม่น้าแม่กลอง และ (๔) แม่น้าเพชรบุรี
๑.๕.๓ ป่า ไม้ ปี ๒๕๖๐ มีพื้นที่ป่าไม้ ๑๓.๙๒ 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 ดงดิ บ ชื้ น ขึ้ นอยู่ ใ นที่ ร าบหรื อ บนภู เ ขาที่ ร ะดั บ ความสู งไม่ เ กิ น ๖๐๐ เมตร
จากระดับน้้าทะเล ป่าชายเลน มักพบขึ้นอยู่บริเวณชายฝั่งทะเล ปากแม่น้าล้าคลอง และบริเวณรอบเกาะ
ที่มีสภาพเป็นดินเลน และป่าชายหาด ซึง่ ขึ้นคลุมดินหรือเนินทรายชายฝั่งทะเลที่ยกตัวจนน้้าท่วมไม่ถึง

๒. โครงข่ายคมนาคมขนส่งและการบริการสาธารณูปโภค
๒.๑ การคมนาคมขนส่งทางบก
๒.๑.๑ โครงข่ายถนน มีเส้นทางถนนสายหลักขนาดไม่ต่้ากว่า ๔ ช่องจราจรเชื่อมโยงทุกจังหวัด
และโครงข่ายหลักของประเทศที่เชื่อมสู่ภาคต่างๆ แต่พื้นที่เมืองยังมีปัญหาการจราจรแออัด
๑) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) จากกรุงเทพมหานครผ่านภาคกลาง
(ปทุมธานี พระนครศรีอยุธ ยา สระบุรี ลพบุรี ชัยนาท) ไปยังภาคเหนือ ถนนเส้ นนี้บางช่ว งอยู่ในโครงข่าย
ทางหลวงเอเชีย คือ AH๑ (หินกอง-บางปะอิน; ชัยนาท-ตาก) AH๒ (ชัยนาท-แม่สาย) AH๑๒ (สระบุรี-หินกอง)
๒) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ) หรือ ทางหลวงสายสระบุรี–สะพาน
มิตรภาพที่หนองคาย เชื่อมโยงกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) โดยสายทางเริ่มต้นที่จังหวัด
สระบุรี มุ่งเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยสิ้นสุดที่จังหวัดหนองคาย และเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวง
เอเซีย AH๑๒
๓) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) จากกรุงเทพมหานครผ่านจังหวัด
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) จากกรุงเทพมหานครผ่านภาคกลาง
ไปยังภาคใต้ถึงจุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย-มาเลเซีย) เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงเอเซีย AH๒ และ
AH๑๒๓
๕) ถนนกาญจนาภิเษก หรือ ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร เป็นทางเลี่ยงเมือง
ที่เชื่อมทางสายหลั กไปสู่ ทุกภาคของประเทศ เพื่อแก้ปัญหาการจราจรติดขัดในเขตกรุงเทพมหานครและ
แผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร

๓

ปริมณฑล เป็นถนนสายส้าคัญที่มีเส้นทางเชื่อมต่อกันเป็นวงแหวนล้อมรอบตัวเมืองกรุงเทพมหานคร จังหวัด
นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ รวมถึงผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วย
๖) เส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ -ใต้ (North-South Economic Corridor:
NSEC) เชื่อมโยงระหว่างไทย เมียนมา ลาว และจีน โดยมีจุดเริ่มต้นที่จีนเข้าเขตประเทศไทยทางจังหวัด
เชียงราย มีปลายทางทีก่ รุงเทพมหานคร และมีเส้นทางเชื่อมต่อไปยังภาคใต้
๗) เส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ (Southern Economic Corridor: SEC)
เชื่อมโยงระหว่างเมียนมา ไทย กัมพูชา และเวียดนาม ประกอบด้วย เส้นทางทวาย-ทิกิ-กรุงเทพมหานครอรัญประเทศ-ปอยเปต-พนมเปญ-โฮจิมินห์-วังเตา ซึ่งเป็นเส้นทางที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง โดยพาดผ่าน
เมืองส้าคัญหลายเมืองและมีการขนส่งข้ามแดนตามแนวเส้นทางในปริมาณมาก และเส้นทางทวาย-ทิกิบ้านพุน้าร้อน-กรุงเทพมหานคร-เสียมราฐ-สตรึงเตร็ง-ควิวยอน ซึ่งเป็นเส้นทางเศรษฐกิจและท่องเที่ยวส้าคัญ
ระหว่างไทย และกัมพูชา รวมถึงเชื่อมต่อระหว่างไทยไปภาคกลางของเวียดนามผ่านกัมพูชา
๒.๑.๒ รถไฟ มีศูนย์กลางอยู่ที่สถานีกรุงเทพมหานคร หรือสถานี "หัวล้าโพง" โดยเป็นระบบ
ทางสาม ได้แก่ ช่ว งสถานีรังสิต - ชุมทางบ้านภาชี และหัว หมาก - ชุมทางฉะเชิงเทรา และทางคู่ ได้แ ก่
ช่ว งสถานี ชุมทางบางซื่อ - รังสิต ชุมทางบ้านภาชี - ลพบุรี ชุมทางบ้านภาชี - ชุมทางแก่งคอย และตลิ่งชัน นครปฐม ทางรถไฟมี ๕ สาย คือ สายเหนือ สายตะวันออกเฉียงเหนือ สายตะวันออก สายใต้ และสายแม่กลอง
๒.๑.๓ รถไฟฟ้า มีระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเชื่อมกรุงเทพมหานคร ออกสู่พื้นที่ปริมณฑล
ทุกทิศทาง โดยปัจจุบันมีระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเปิดให้บริการแล้ว จ้านวน ๖ เส้นทาง ประกอบด้ว ย
๑) รถไฟฟ้าสายสีเขียวอ่อน ช่วงหมอชิต-ส้าโรง ๒) รถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้ม ช่วงสนามกีฬาแห่งชาติ - บางหว้า
๓) รถไฟฟ้าสายสีน้าเงิน ช่วงเตาปูน - บางซื่อ - หัวล้าโพง ๔) รถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - เตาปูน
๕) รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ ช่วงสุวรรณภูมิ - พญาไท และ ๖) รถโดยสารด่วนพิเศษ BRT ช่วงสาทร ราชพฤกษ์ และที่ อ ยู่ ร ะหว่ า งด้ า เนิ น การ ได้ แ ก่ รถไฟฟ้ า สายสี แ ดงเข้ ม ช่ ว งบางซื่ อ -รั ง สิ ต สายสี เ ขี ย ว
ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต และสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี เป็นต้น
๒.๒ การคมนาคมขนส่งทางน้า
๒.๒.๑ การขนส่งทางลาน้าภายในภาค ได้แก่ เส้นทางแม่น้าเจ้าพระยา ป่าสัก แม่กลอง และ
ท่าจีน ซึ่งยังใช้ได้ไม่เต็มศักยภาพ เนื่องจากปัญหาล้าน้้าตื้นเขินในบางช่วง
๒.๒.๒ การขนส่งทางชายฝั่ง คือ ท่าเรือกรุงเทพมหานคร เป็น Feeder Port ของท่าเรือ
แหลมฉบัง รวมถึงมีท่าเรือ Ferry หัวหิน - พัทยา
๒.๓ การคมนาคมขนส่ ง ทางอากาศ มี ท่ า อากาศยานนานาชาติ สุ ว รรณภู มิ และท่ า อากาศยาน
ดอนเมือง และอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าเชื่อมโยง ๓ ท่าอากาศยาน ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา
ให้เป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคอาเซียน
๒.๔ ด่านชายแดน มีด่านถาวร ๑ ด่าน คือ ด่านถาวรบ้านพุน้าร้อน จุดผ่อนปรน ๒ จุด คือ จุดผ่อนปรน
พิเศษด่านสิงขร และจุดผ่อนปรนด่านพระเจดีย์สามองค์ ที่เป็นจุดเชื่อมโยงการค้าชายแดนกับเมียนมา
๒.๕ แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างดาเนินการในภาค ได้แก่ รถไฟความเร็วสูง
ช่วงกรุงเทพมหานคร-โคราช รถไฟทางคู่ช่วงนครปฐม-หัวหิน หัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์ ฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้าแก่งคอย ลพบุรี-ปากน้้าโพ ฯลฯ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) ๒ เส้นทาง ได้แก่ ๑) เส้นทาง
แผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร

๔

บางใหญ่-กาญจนบุรี และ ๒) เส้นทางบางปะอิน-นครราชสีมา การพัฒนารถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ได้แก่ รถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต -สะพานใหม่-คูคต สายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี รถไฟฟ้า
สายสีแดงเข้ม ช่วงบางซื่อ-รังสิต สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-ส้าโรง และสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี
๒.๖ บริการสาธารณูปโภค
๒.๖.๑ ไฟฟ้า ปี ๒๕๖๑ การให้บริการไฟฟ้าครอบคลุมร้อยละ ๘๖.๕ ของจ้านวนครัวเรือนใน
ภาคกลาง โดยมีทั้งการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้บริการ
๒.๖.๒ ประปา การให้บริการน้้าประปายังไม่ครอบคลุมและทั่วถึง และมีปัญหาการขาดแคลน
แหล่งน้้าดิบทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ในปี ๒๕๖๑ การประปาภูมิภาค (กปภ.) ซึ่งให้บริการน้้าประปารวม
๑๕ จังหวัด ยกเว้นพื้นที่ของการประปานครหลวง (กปน.) สามารถให้บริการแก่ผู้ใช้น้า จ้านวน ๑,๑๑๔,๓๕๗ ราย
สั ดส่ วนการให้ บริ การในแต่ล ะจั ง หวั ด อยู่ ร ะหว่ า งร้ อยละ ๑๐ – ๕๕ และ กปน. ซึ่ ง ให้ บ ริ ก ารน้้ า ประปา
ครอบคลุ ม พื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานคร นนทบุ รี และสมุ ท รปราการ สามารถให้ บ ริ ก ารแก่ ผู้ ใ ช้ น้ า จ้ า นวน
๒,๓๗๕,๔๙๐ ราย หรือร้อยละ ๕๔.๙ ของจ้านวนครัวเรือนในพื้นที่บริการ (๔,๓๒๓,๙๔๑ ราย) ทั้งนี้ ในเขต
กรุงเทพมหานคร สามารถให้บริการครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด

๓. สภาพเศรษฐกิจและรายได้
๓.๑ ภาพรวมเศรษฐกิจ
๓.๑.๑ ภาคกลางเป็ น แหล่ ง เศรษฐกิ จ ที่ ส าคั ญ ของประเทศรองจากกรุ ง เทพมหานคร
โดยภาคกลาง (๑๗ จังหวัด) มีมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาค ณ ราคาประจ้าปี ๒๕๖๑ เท่ากับ ๓,๗๒๓,๖๑๒ ล้านบาท
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๒๒.๘ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ เมื่อเทียบขนาดเศรษฐกิจ ปี ๒๕๕๗ กับปี ๒๕๖๑
พบว่า ภาคกลาง (๑๗ จังหวัด) มีสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคต่อประเทศลดลงจากร้อยละ ๒๓.๔ เหลือร้อยละ
๒๒.๘ ส้าหรับกรุงเทพมหานคร เพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๓๑.๖ เป็นร้อยละ ๓๒.๙ ภาคกลางเป็นภาคที่มีการพัฒนา
และใช้ประโยชน์ ที่ดินเพื่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจสู ง ซึ่งเป็นผลมาจากการเป็น พื้นที่รองรับการขยายตัว ของ
กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ จากกรุ ง เทพมหานคร อี ก ทั้ ง ยั ง ได้ รั บ การพั ฒ นาด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐานค่ อ นข้ า ง
เพียบพร้อม ท้าให้มีความสะดวกในการคมนาคมขนส่งทั้งทางบก ทางน้้า และทางอากาศ รวมทั้งมีแหล่งน้้าและ
ระบบชลประทานค่อนข้างสมบูรณ์เมื่อเทียบกับภาคอื่นๆ และมีพื้นที่ชายแดนติดกับเมียนมา จึงมีศักยภาพและ
โอกาสในการพัฒนาทั้งทางด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การค้า การท่องเที่ยวและบริการ ท้าให้มีสัดส่วนมูลค่า
ผลิตภัณฑ์สูงรองจากกรุงเทพมหานคร และเมื่อภาคกลางรวมกับกรุงเทพมหานคร มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ ๕๕.๗
ในขณะที่ภาคอื่นส่วนใหญ่มีสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์ต่อประเทศค่อนข้างต่้า
๓.๑.๒ โครงสร้ า งเศรษฐกิจ ของภาคกลางพึ่ งพิงภาคอุต สาหกรรมมากที่สุด ในปี ๒๕๖๑
ภาคอุตสาหกรรมมีสัดส่วนการผลิตร้อยละ ๔๘.๗ (สาขาอุตสาหกรรม ร้อยละ ๔๓.๔ สาขาเหมืองแร่ ร้อยละ ๐.๙
สาขาการไฟฟ้า ร้อยละ ๓.๙ และสาขาการประปา ร้อยละ ๐.๔) ลดลงจากร้อยละ ๕๑.๖ ในปี ๒๕๕๗ รองลงมาคือ
ภาคบริการ มีสัดส่วนการผลิตร้อยละ ๔๕.๓ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๔๑.๔ ในปี ๒๕๕๗ และที่เหลือเป็นภาคเกษตร
ร้อยละ ๖.๐ ลดลงจากร้อยละ ๗.๐ ในปี ๒๕๕๗
๓.๑.๓ อัต ราการขยายตั วเฉลี่ยทางเศรษฐกิจของภาคกลางต่ากว่าระดับประเทศ เศรษฐกิจ
ภาคกลางมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยในช่วง ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑) ร้อยละ ๒.๕ ต่้ากว่าระดับประเทศที่มีอัตรา
การขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๒ และถ้าเทียบรายปีจะพบว่า อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของภาคกลาง
แผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร

๕

ส่วนใหญ่จะต่้ากว่าประเทศ ทั้งที่ภาคกลางเป็นภาคที่มีบทบาททางเศรษฐกิจที่ส้าคัญของประเทศ ซึ่งสาเหตุหลัก
มาจากเศรษฐกิจของภาคพึ่งพิงการส่งออก ดังนั้นจ้าเป็นต้องเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิต
และบริการเพื่อยกระดับการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง
๓.๑.๔ ภาคกลางมีมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคเฉลี่ยต่อหัว (GRP Per capita) สูงกว่าระดับประเทศ
ปี ๒๕๖๑ ภาคกลางมีมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคเฉลี่ยต่อหัวเท่ากับ ๒๕๓,๔๔๑ บาท เพิ่มขึ้นจาก ๒๒๔,๐๖๖ บาท
ในปี ๒๕๕๗ และสูงกว่า ระดับประเทศที่มีมูลค่าผลิตภัณฑ์เฉลี่ยต่อหัวเท่ากับ ๒๓๖,๘๑๕ บาท แต่มีอัตราการ
ขยายตัวเฉลี่ยในช่วง ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑) ร้อยละ ๒.๗ ต่้ากว่าระดับประเทศที่มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย
ร้อยละ ๔.๓ ในช่วงเดียวกัน จังหวัดที่มีมูล ค่า ผลิต ภัณ ฑ์จัง หวัด เฉลี่ย ต่อ หัว (GPP Per capita) สูงที่สุดคือ
จั งหวัดพระนครศรี อยุ ธ ยา ๔๕๔,๙๕๓ บาท รองลงมาคื อ สมุท รสาคร ๓๘๙,๘๑๘ บาท สมุ ทรปราการ
๓๖๖,๖๔๒ บาท และสระบุรี ๓๒๔,๘๒๐ บาท ส่วนจังหวัดที่มีมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดเฉลี่ยต่อหัวต่้าที่สุดคือ
สุพรรณบุรี ๑๐๗,๒๒๘ บาท ต่้ากว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๔.๒ เท่า ส้าหรับกรุงเทพมหานคร มีมูลค่า
ผลิตภัณฑ์เฉลี่ยต่อหัว ๖๐๔,๔๒๑ บาท
ตารางที่ ๑ การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจของภาคกลาง
รายการ
มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาค
 มูลค่า (ล้านบาท)
 สัดส่วนต่อประเทศ (ร้อยละ)
 อัตราขยายตัวที่แท้จริง (ร้อยละ)
มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัว
 มูลค่า (บาท/คน/ปี)
 อัตราการขยายตัว (ร้อยละ)
โครงสร้างการผลิต (ร้อยละ)
 ภาคเกษตร
- เกษตรกรรม ป่าไม้ และประมง
 ภาคอุตสาหกรรม
- เหมืองแร่ฯ
- อุตสาหกรรม
- ไฟฟ้า
- ประปา
 ภาคบริการ
- การค้าส่งค้าปลีก
- ขนส่ง
- การเงิน
- อื่นๆ
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ที่มา: ประมวลจากข้อมูลของส้านักบัญชีประชาชาติ สศช.
๓.๑.๕ 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
อุตสาหกรรมสาคัญของภาค โดยจังหวัดที่มีสัดส่วนการผลิตสูงที่สุดคือ สมุทรปราการ ร้อยละ ๒๑.๔ รองลงมา
คือ พระนครศรีอยุธยา ร้อยละ ๑๑.๑ สมุทรสาคร ร้อยละ ๑๐.๙ และปทุมธานี ร้อยละ ๑๐.๘ ส่วนจังหวัดที่
มี สั ด ส่ ว นมู ล ค่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จั ง หวั ด ต่ อ ภาคต่้ า ที่ สุ ด คื อ จั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม ร้ อ ยละ ๐.๗ ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า
แผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร
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การกระจายการพัฒนาในภาคกลางยังไม่ทั่วถึงทุกพื้นที่ โดยจังหวัดในภาคที่มีมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อภาคสูง
คือจังหวัดในแถบปริมณฑลที่รองรับการกระจายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจมาจากกรุงเทพมหานครโดยตรง
และจังหวัดที่เป็นแหล่งอุตสาหกรรมส้าคัญของภาค ดังนั้นจ้าเป็นต้องรักษาพื้นที่ฐานการผลิตเดิมของภาค
ควบคู่กับการกระจายการพัฒนาไปยังพื้นที่จังหวัดอื่นๆ
๓.๒ เศรษฐกิจรายสาขา
๓.๒.๑ 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 และภาคอื่ นๆ มีสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าว
แห่งชาติ ตั้งอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรี มีศูนย์วิจัยข้าวตั้งอยู่ในพื้นที่หลายจังหวัด ได้แก่ จังหวัดชัยนาท สุพรรณบุรี
ลพบุรี ราชบุรี ปทุมธานี และพระนครศรีอยุธยา นอกจากนี้ ยังมีตลาดค้าส่งค้าปลีกสินค้าเกษตรที่ส้าคัญในพื้นที่
เช่น ตลาดไท จังหวัดปทุมธานี ตลาดศรีเมือง จังหวัดราชบุรี ตลาดปลาสุวพันธ์ จังหวัดอ่างทอง และตลาดมหาชัย
จังหวัดสมุทรสาคร เป็นต้น
๒) ภาคกลางมี มู ล ค่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ภ าคเกษตร ณ ราคาประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑
ประมาณ ๒๒๔,๕๔๖ ล้านบาท ลดลงจาก ๒๑๖,๙๕๗ ล้านบาท ในปี ๒๕๕๗ ภาคเกษตรของภาคกลาง
มีสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์คิดเป็นร้อยละ ๖.๐ ของมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาค และร้อยละ ๑๖.๙ ของมูลค่าผลิตภัณฑ์
ภาคเกษตรของประเทศ เมื่อพิจารณาอัตราการเติบโตเฉลี่ย ในช่วง ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑) ของภาคเกษตร
พบว่า ขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ ๐.๓ เนื่องจากรูปแบบการผลิตเป็นเกษตรเชิงพาณิชย์ที่ใช้สารเคมีจ้านวนมาก
มีปัญหาดินเสื่อมโทรม และหลายพื้นที่มักประสบปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง
๓) ภาคกลางเป็นแหล่งเกษตรกรรมที่สาคัญของประเทศและมีแนวโน้มการพัฒนา
คุณภาพการผลิตมากขึ้น แหล่งการท้าเกษตรฯ (เกษตรและประมง) ที่ส้าคัญของภาคกลาง คือ จังหวัดราชบุรี
มีสัดส่วนการผลิตร้อยละ ๑๒.๕ รองลงมาคือ จังหวัดสุพรรณบุรี ร้อยละ ๑๒.๓ กาญจนบุรี ร้อยละ ๑๑.๑ และ
นครปฐม ร้อยละ ๙.๔ ภาคกลางเป็นพื้นที่ที่มีที่ราบลุ่มแม่น้าที่อุดมสมบูรณ์เหมาะสมในการท้าการเกษตร
แม้ว่าปัจ จุบัน มีแรงผลักดัน ทางเศรษฐกิจ ท้าให้พื้นที่เกษตรกรรมของภาคกลางลดลงไปมาก โดยแปรเปลี่ยน
ไปเป็นพื้นที่อุตสาหกรรม และที่อยู่อาศัยมากขึ้น แต่ภาคกลางยังถือได้ว่าเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่ส้าคัญของ
ประเทศแห่งหนึ่ง ทั้งทางด้านการเพาะปลูก การท้าปศุสัตว์ และประมง สินค้าเกษตรที่ส้าคัญของภาคกลางมีดังนี้
(๑) ข้าวและพืช ไร่ ผลผลิต ที่ส้า คัญ ได้แ ก่ ข้า ว จัง หวัด ที่มีพื้นที่ป ลูก ข้า วนาปี
มาก คื อ จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี ชั ย นาท และพระนครศรี อ ยุ ธ ยา มั น ส าปะหลั ง จั ง หวั ด ที่ มี พื้ น ที่
ปลูกมันส้าปะหลังมาก คือ จังหวัดกาญจนบุรี และลพบุรี อ้อยโรงงาน ปลูกมากในจังหวัดกาญจนบุรี ลพบุรี และ
สุพรรณบุรี สับปะรดโรงงาน ปลูกมากในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปลูกมากในจังหวัดลพบุรี
และสระบุรี
(๒) กล้ วยไม้ เป็ นพื ชส่ งออกส้ าคั ญที่ ท้ ารายได้ และสร้ างชื่ อเสี ยงให้ กั บประเทศ
โดยแหล่งผลิตกล้วยไม้ที่ส้าคัญของประเทศอยู่ในพื้นที่ภาคกลาง ซึ่งจังหวัดที่มีเนื้อที่เก็บเกี่ยวและผลผลิตมากที่สุด
ของภาคและของประเทศคือ จังหวัดนครปฐม รองลงมาคือ จังหวัดสมุทรสาคร
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(๓) ปศุ สั ต ว์ ได้ แ ก่ โคนม เลี้ ย งมากที่ สุ ด ที่ จั ง หวั ด สระบุ รี รองลงมา ได้ แ ก่
จังหวัดลพบุ รี ราชบุรี กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และนครปฐม โคเนื้อ เลี้ ยงมากที่สุดที่จังหวัดกาญจนบุรี
รองลงมา ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ สุกร เลี้ยงมากที่สุดที่จังหวัดราชบุรี
รองลงมา ได้แก่ จั งหวัดนครปฐม ลพบุรี สุ พรรณบุรี และสระบุรี เป็ด เนื้อ เลี้ยงมากที่สุดที่จังหวัดสระบุรี
รองลงมา ได้แก่ จังหวัดนครปฐม ลพบุรี กาญจนบุรี และราชบุรี เป็ดไข่ เลี้ยงมากที่สุดที่จังหวัดสุ พรรณบุรี
รองลงมา ได้แก่ จังหวัดอ่างทอง นครปฐม ลพบุรี และพระนครศรีอยุธยา ไก่เนื้อ เลี้ยงมากที่สุดที่จังหวัดลพบุรี
รองลงมา ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี และนครปฐม และไก่ไข่ เลี้ยงมากที่สุดที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา รองลงมา ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี นครปฐม อ่างทอง และสระบุรี
(๔) ประมง ภาคกลางมี ศั ก ยภาพในการท้ า การประมงทั้ ง น้้ า จื ด และน้้ า เค็ ม
โดยจังหวัดที่มีมูลค่าผลิตภัณฑ์สาขาประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้า สูงที่สุดของภาค คือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
รองลงมาคือ จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรปราการ และสมุทรสงคราม
๔) พื้นที่ชลประทานต่อพื้นที่เกษตรของภาคกลางสูงกว่าประเทศ โดยมีสัดส่วนร้อยละ
๕๖.๐ ซึ่งสูงกว่าของประเทศที่มีสัดส่วนร้อยละ ๒๒.๕ พื้นที่ชลประทานของภาคกลาง ในปี ๒๕๖๑ ครอบคลุม
พื้นที่ประมาณ ๑๐.๑ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๑ ของพื้นที่ชลประทานทั้งประเทศ
๕) เกษตรปลอดภั ย /เกษตรอิน ทรี ย์ ใ นพื้ น ที่ ยั งมี ไ ม่ม ากนั ก จากข้ อมู ล การตรวจ
รับรองเกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ของกรมวิชาการเกษตร ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ พบว่า
ภาคกลางมีพื้นที่ได้รับการรับรองเกษตรปลอดภัยรวมทั้งสิ้น ๑๐๑,๘๙๓.๕๘ ไร่ แบ่งออกเป็นที่ยังไม่หมดอายุ
๙๘,๔๘๐.๖๕ ไร่ และที่หมดอายุ ๓,๔๑๒.๙๓ ไร่ และเกษตรอินทรีย์ ๑,๔๖๙.๙๙ ไร่ แบ่งออกเป็นที่ยังไม่
หมดอายุ ๑,๔๔๗.๗๔ ไร่ และที่หมดอายุ ๒๒.๒๕ ไร่ โดยจังหวัดในภาคกลางที่มีพื้นที่ได้รับการรับรองแหล่ง
ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยมากที่สุดคือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รองลงมาคือ จังหวัดปทุมธานี ราชบุรี และ
สุ พรรณบุ รี ส่ วนจั งหวัดที่มีพื้ นที่ได้รั บการรั บรองแหล่ งผลิ ตสิ นค้าเกษตรอินทรีย์มากที่สุ ดคือ จังหวัดลพบุ รี
รองลงมาคือ จังหวัดสุพรรณบุรี สระบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และราชบุรี
๓.๒.๒ ภาคอุตสาหกรรม
๑) สาขาอุตสาหกรรมเป็นสาขาการผลิตหลักของภาค ภาคกลางมีมูลค่าผลิตภัณฑ์
ภาคอุ ตสาหกรรม ณ ราคาประจ้ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เท่ ากับ ,๘๑๒,๔๙๓ ล้ านบาท เพิ่มขึ้ นจาก ๑,๕๙๙,๒๘๘
ล้ านบาท ในปี ๒๕๕๗ โดยเป็ น มูล ค่า ผลิ ตภัณฑ์สาขาอุตสาหกรรม ๑,๖๑๖,๕๕๙ ล้ านบาท สาขาเหมืองแร่
๓๔,๕๖๖ ล้านบาท สาขาการไฟฟ้า ๑๔๔,๘๕๔ ล้านบาท และสาขาการประปา ๑๖,๕๑๕ ล้านบาท สาขา
อุ ต สาหกรรมจึ ง เป็ น สาขาการผลิ ต หลั ก ที่ ส้ า คั ญ ของภาคกลาง ปี ๒๕๖๑ สั ด ส่ ว นมู ล ค่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส าขา
อุตสาหกรรมต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาค คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๔ และมีสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์สาขาอุตสาหกรรมต่อ
มูลค่าผลิตภัณฑ์สาขาอุตสาหกรรมของประเทศ คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๙
๒) สาขาอุต สาหกรรมของภาคกลางมีอัตราขยายตัวเฉลี่ยต่ากว่าระดับประเทศ
เมื่อพิจารณาการเติบโตของสาขาอุตสาหกรรมของภาคกลางในช่วง ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑) ที่ผ่านมา พบว่า
สาขาอุตสาหกรรมของภาคกลางขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๐.๙ ในขณะที่ระดับประเทศมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย
ร้อยละ ๒.๐
๓) อุตสาหกรรมและแหล่งผลิตที่สาคัญของภาคกลางยังคงกระจุกตัวในจังหวัด
ปริมณฑล พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี จังหวัดที่มีสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์ สาขาอุตสาหกรรมสูงที่สุด คือ
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จังหวัดสมุทรปราการ ร้อยละ ๒๐.๕ รองลงมาคือ จังหวัดสมุทรสาคร ร้อยละ ๑๗.๓ พระนครศรีอยุธยา ร้อยละ
๑๖.๕ ปทุมธานี ร้อยละ ๑๒.๖ และนครปฐม ร้อยละ ๑๑.๘ ส้าหรับอุตสาหกรรมส้ าคั ญๆ ที่มีสั ดส่วนมูลค่า
ผลิตภัณฑ์สูงที่สุดของภาคกลางคือ อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร คิดเป็น ร้อยละ ๑๔.๘ ของมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ส าขาอุตสาหกรรมของภาค แหล่งผลิตที่ส้าคัญอยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรปราการ และ
นครปฐม รองลงมาคือ อุตสาหกรรมการผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี ร้อยละ ๑๑.๓ แหล่งผลิตที่ส้าคัญอยู่ใน
พื้น ที่ จั ง หวั ด สมุ ท รสาคร สมุ ท รปราการ และนครปฐม อุต สาหกรรมการผลิต ผลิต ภัณ ฑ์ค อมพิว เตอร์
อิเ ล็ก ทรอนิก ส์ และอุป กรณ์ท างทัศ นศาสตร์ ร้อ ยละ ๑๐.๐ แหล่ ง ผลิ ต ที่ ส้ า คั ญ อยู่ ใ นพื้ นที่ จั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา และปทุมธานี อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องดื่ม ร้อยละ ๙.๒ แหล่งผลิตที่ส้าคัญอยู่ในพื้นที่
จังหวัดนครปฐม ปทุมธานี และพระนครศรีอยุธยา อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก ร้อยละ
๗.๘ แหล่งผลิตที่ส้าคัญอยู่ในพื้น ที่ จังหวัดสมุทรสาคร นครปฐม และสมุ ทรปราการ อุตสาหกรรมการผลิต
ยานยนต์ รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วง ร้อยละ ๗.๖ แหล่งผลิตที่ส้าคัญอยู่ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ
สมุทรปราการ และอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ท้าจากแร่อโลหะ ร้อยละ ๖.๔ แหล่งผลิตที่ส้าคัญอยู่
ในพื้นทีจ่ ังหวัดสระบุรี
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 นิคมอุตสาหกรรม
มหาราชนคร นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร และนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร พระนครศรีอยุธยา ได้แก่ นิคม
อุตสาหกรรมบางปะอิน นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค (บ้านหว้า) และนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร ราชบุรี ได้แก่
นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี และนิคมอุตสาหกรรมวี อาร์ เอ็ม สระบุรี ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย และ
นิคมอุตสาหกรรมหนองแค เพชรบุรี ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมบริการไทย ไดมอนด์ ซิตี้ และประจวบคีรีขันธ์
ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมเหล็กบางสะพาน
๓.๒.๓ การค้าชายแดน
๑) ภาคกลางเป็นภาคที่มีศักยภาพในการพัฒนาทางด้านการค้าชายแดนกับประเทศ
เมียนมา โดยภาคกลางมีพื้นที่ชายแดนติดกับเมียนมาทางฝั่งตะวันตก ซึ่งจังหวัดที่เป็นแหล่งการค้าชายแดน
ที่ส้าคัญคือ จังหวัดกาญจนบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ปี ๒๕๖๑ ภาคกลางมีมูลค่าการค้าชายแดนรวมทั้งสิ้น
ประมาณ ๗๖,๗๙๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๘ ของประเทศ ลดลงจาก ๑๑๖,๕๖๗ ล้านบาท ในปี ๒๕๕๗
โดยเป็นมูลค่าการน้าเข้า ๗๕,๙๕๗ ล้านบาท และส่งออก ๘๓๕ ล้านบาท ขาดดุลการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน
มาโดยตลอด เนื่องจากมีการน้าเข้าก๊าซธรรมชาติมาจากทางเมียนมาเป็นมูลค่าสูง ส้าหรับการค้าชายแดนของภาค
กลาง ในช่วงปี ๒๕๕๗-๒๕๖๑ มูลค่าการค้าชายแดนภาคกลางหดตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕.๘ ขณะที่ระดับประเทศ
ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔
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๒) สินค้าส่งออกส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภค โดยสินค้าส่งออกไปยังเมียนมา
ที่ส้าคัญ ได้แก่ อาหารเสริมและนม เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เครื่องปรุงรส น้้ามันปาล์ม เครื่องจักรการเกษตร
สุกรมีชีวิต ปุ๋ย และปูนซีเมนต์ เป็นต้น และสินค้าน้าเข้าจากเมียนมาที่ส้าคัญ ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ โค-กระบือ
มีชีวิต ไม้ไผ่ล้า อาหารทะเล และเฟอร์นิเจอร์ไม้ เป็นต้น แม้ว่าการค้าชายแดนของภาคกลางจะเป็นการน้าเข้า
มากกว่าส่งออก เนื่องจากต้องพึ่งพาพลังงานและพืชเกษตรที่เป็นวัตถุดิบการผลิตจากประเทศเพื่อนบ้าน แต่ก็
สามารถน้ามาใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศได้
๓.๒.๔ การท่องเที่ยว
๑) จ านวนนักท่องเที่ยวของภาคกลางมีแนวโน้มขยายตัวสูงกว่า ระดับประเทศ
ภาคกลางเป็น พื้นที่ที่มีส ภาพภูมิประเทศทั้งภูเขา ป่าไม้ น้้าตก และทะเล รวมทั้งเป็นแหล่งประวัติศาสตร์
ที่ส้าคัญของประเทศ จึงมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายหลากหลายประเภท แหล่งท่องเที่ยวส้าคัญและมีชื่อเสียง
ของภาคกลาง ได้แก่ ชะอ้า หัวหิน และอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เป็นต้น ท้าให้มีนักท่องเที่ยว
เดินทางมาเที่ยวจ้านวนมาก ในปี ๒๕๖๑ ภาคกลางมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยือน ๖๕.๕๘ ล้านคน เพิ่มขึ้นจาก
๔๖.๗๐ ล้านคน ในปี ๒๕๕๗ จังหวัดในภาคกลางที่มีจ้านวนนักท่องเที่ยวมากที่สุด คือ จังหวัดกาญจนบุรี รองลงมา
คือ จังหวัดเพชรบุรี พระนครศรีอยุธยา และประจวบคีรีขันธ์ ส้าหรับอัตราการขยายตัวของจ้านวนนักท่องเที่ยวของ
ภาคกลาง ในช่วงปี ๒๕๕๗-๒๕๖๑ มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๘.๔ สูงกว่าระดับประเทศที่มีอัตราการ
ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๖.๙
๒) รายได้จากการท่องเที่ยวมี อัตราการขยายตัวเฉลี่ยเท่ากับ ระดับประเทศ ในปี
๒๕๖๑ ภาคกลางมีรายได้จากการท่องเที่ยว ๑๗๑,๐๙๙ ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ ๖.๓ ของประเทศ) เพิ่มขึ้น
จาก ๑๐๖,๐๙๓ ล้านบาท ในปี ๒๕๕๗ จังหวัดที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวมากที่สุดในภาคกลาง คือ จังหวัด
ประจวบคี รี ขั น ธ์ รองลงมาคื อ จั ง หวั ด เพชรบุ รี กาญจนบุ รี และพระนครศรี อ ยุ ธ ยา ส้ า หรั บ อั ต รา
การขยายตัวเฉลี่ยของรายได้จากการท่องเที่ยวของภาคกลางในช่วงปี ๒๕๕๗-๒๕๖๑ มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย
ร้อยละ ๑๒.๑ เท่ากับระดับประเทศที่มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๑๒.๑ เช่นกัน
๓) นั ก ท่ อ งเที่ ย วส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ชาวไทย และจ านวนวั น พั ก และรายจ่ า ยของ
นักท่องเที่ยวในพื้นที่ค่อนข้างต่ากว่าภาคอื่น เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งไม่มีสิ่งอ้านวยความสะดวก
ยัง ไม่เ ป็น ที่รู้จัก และมีที่ตั้ง อยู่ใ กล้ ก รุง เทพมหานคร จึง ไม่นิย มพัก ค้าง ส้า หรับ กรุง เทพมหานครมีแ หล่ง
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ ได้แก่ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และ
วัดอรุณราชวราราม เป็นต้น จากผลส้ารวจสุดยอดจุดหมายปลายทางโลกของมาสเตอร์การ์ด ประจ้าปี ๒๕๖๑
(Mastercard Global Destination Cities Index, GDCI ๒๐๑๘) กรุงเทพมหานคร คือสุดยอดเมืองที่เป็นจุดหมาย
ปลายทางอันดับหนึ่งของโลกที่นักท่องเที่ยวต้องการมาเยือนและพักแรมมากที่สุด ส้าหรับรายได้ท่องเที่ยวของ
กรุงเทพมหานคร มีสูงถึง ๑,๐๔๐,๕๑๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๖ ของประเทศ
๓.๓ เศรษฐกิจระดับครัวเรือน
จากข้อมูลล่ าสุ ดปี ๒๕๖๐ พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนของประชากรในภาคกลางสูงกว่า
ประเทศ แต่หนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนของประชากรในภาคกลางต่้ากว่าประเทศ และเมื่อพิจารณาแนวโน้มอัตรา
การขยายตัวเฉลี่ย (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) ของรายได้พบว่าสูงกว่าระดับประเทศ ส่วนอัตราการขยายตัวเฉลี่ย
ของหนี้ สิ น ต่้ากว่ าระดับ ประเทศ และเมื่อเปรี ยบเทีย บอัตราการขยายตัวระหว่างรายได้กั บหนี้สิ นเฉลี่ ยต่ อ
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ครัวเรือนแล้ว พบว่า อัตราการขยายตัวของรายได้เฉลี่ยครัวเรือนสูงกว่าหนี้สินเฉลี่ย ดังนั้นประชากรของภาค
มีแนวโน้มที่จะมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๓.๓.๑ รายได้เฉลี่ยครัวเรือนของภาคกลางสูงกว่าระดับประเทศ โดยในปี ๒๕๖๐ ภาคกลาง
มีรายได้เฉลี่ยครัวเรือน ๓๐,๖๖๐ บาทต่อเดือน สูงกว่าระดับประเทศ (๒๖,๙๔๖ บาทต่อเดือน) เพิ่มขึ้นจาก
๒๖,๘๓๐ บาทต่อเดือน ในปี ๒๕๕๖ โดยมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) ร้อยละ ๑๒.๓ สูงกว่า
ระดับประเทศที่ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕.๑ จังหวัดที่มีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนสูงที่สุด ของภาค คือ จังหวัดปทุมธานี
๔๑,๔๘๔ บาทต่อเดือน รองลงมาคือ นนทบุรี ๔๐,๘๖๑ บาทต่อเดือน สระบุรี ๓๕,๓๗๘ บาทต่อเดือน ราชบุรี
๓๓,๖๒๒ บาทต่อเดือน นครปฐม ๓๒,๗๖๑ บาทต่อเดือน และสมุทรสงคราม ๓๐,๑๘๓ บาทต่อเดือน ส่วนจังหวัด
ที่มีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนต่้าสุดในภาค คือ จังหวัดลพบุรี ๑๙,๗๙๖ บาทต่อเดือน
๓.๓.๒ หนี้สินเฉลี่ยครัวเรือนของภาคกลางต่ากว่าระดับประเทศ โดยในปี ๒๕๖๐ ภาคกลาง
มีหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน ๖๒,๘๕๗ บาท ต่้ากว่าระดับประเทศ (๑๗๘,๙๙๔ บาท) ลดลงจาก ๖๕,๙๓๒ บาท
ในปี ๒๕๕๖ โดยมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) ร้อยละ ๖.๒ ต่้ากว่าระดับประเทศที่ขยายตัว
เฉลี่ยร้อยละ ๑๐.๔ จังหวัดที่มีหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนสูงที่สุดของภาค คือ จังหวัดปทุมธานี ๒๙๔,๙๐๑ บาท
รองลงมา คือ นนทบุรี ๒๘๘,๙๔๐ บาท ชัยนาท ๒๘๖,๘๘๘ บาท และสระบุรี ๒๘๖,๔๖๐ บาท ส่วนจังหวัดที่มี
หนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนต่้าสุดในภาค คือ จังหวัดสุพรรณบุรี ๔๕,๘๖๑ บาท

๔. ประชากรและสังคม
๔.๑ ประชากร
๔.๑.๑ ภาคกลางมี อั ต ราการเพิ่ ม ขึ้ น ของจ านวนประชากรสู ง กว่ า ค่ า เฉลี่ ย ของประเทศ
ข้อมูลจากกรมการปกครอง ในปี ๒๕๖๐ ภาคกลางมีจ้านวนประชากรทั้งสิ้น ๑๒.๐๒ ล้านคน (ชาย ๕.๘๑
ล้านคน หญิง ๖.๒๐ ล้านคน) หรือร้อยละ ๑๘.๒ ของประเทศ เพิ่มขึ้นจาก ๑๑.๕๐ ล้านคนในปี ๒๕๕๕ และ
มีอัตราการเพิ่มของจ้านวนประชากรรวมของภาคในช่วงปี ๒๕๕๕ - ๒๕๖๐ เฉลี่ยร้อยละ ๐.๙ ต่อปี สูงกว่า
ประเทศที่มีอัตราการเพิ่มเฉลี่ยร้อยละ ๐.๕ โดยจังหวัดที่มีจ้านวนประชากรมากที่สุดในสามล้าดับแรก ได้แก่
จังหวัดสมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี มีจ้านวนประชากร ๑.๓๑ ๑.๒๓ และ ๑.๑๓ ล้านคน ตามล้าดับ
การเพิ่มขึ้นของประชากรของภาคกลางส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากประชากรจากภูมิภาคอื่นหรือประชากรที่ไม่มี
สัญชาติอพยพมาพักอาศัยและประกอบอาชีพ
๔.๑.๒ โครงสร้างประชากรของภาคกลางเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ในปี
๒๕๖๖ โดยปี ๒๕๕๕ ภาคกลางมีสัดส่วนผู้สูงอายุร้อยละ ๑๓.๕ เพิ่มเป็นร้อยละ ๑๖.๐ ในปี ๒๕๖๐ และในปี
๒๕๖๖ ภาคกลางจะเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์โดยมีสัดส่วนผู้สูงอายุมากกว่า ร้อยละ ๒๐ เนื่องจากคน
มีความสนใจด้านการดูแ ลสุ ข ภาพมากขึ้น ประกอบกับ การพัฒ นาด้ านวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และ
ความก้ าวหน้ าทางการแพทย์ จึ งท้ าให้ คนมี อายุ ยื นยาวมากขึ้ น ขณะที่ ป ระชากรวั ย เด็ ก มี แ นวโน้ ม ลดลง
อย่างต่อเนื่องจากร้อยละ ๑๖.๓ ในปี ๒๕๕๕ เป็นร้อยละ ๑๕.๐ ในปี ๒๕๖๐ เช่นเดียวกับประชากรวัยแรงงาน
ที่มีสัดส่วนลดลงจากร้อยละ ๗๐.๒ ในปี ๒๕๕๕ เป็นร้อยละ ๖๙.๑ ในปี ๒๕๖๐ ส่งผลให้อัตราการพึ่งพิงรวม
มีแนวโน้ มสู งขึ้นอย่ างต่ อเนื่ อง ท้ าให้ ประชากรวัยแรงงานต้ องรั บภาระในการดู แลเด็กและผู้ สู งอายุมากขึ้ น
จากประชากรวัยแรงงาน ๑๐๐ คน ดูแลเด็กและผู้สูงอายุ ๔๒ คน ในปี ๒๕๕๕ เป็นประชากรวัยแรงงาน
๑๐๐ คน ดูแลเด็กและผู้สูงอายุ ๔๕ คน ในปี ๒๕๖๐ และอัตราการพึ่งพิงผู้สูงอายุมีแนวโน้มสูงขึ้นเช่นเดียวกัน
ท้าให้ประชากรวัยแรงงาน ๑๐๐ คน ต้องรับภาระในการดูแลผู้สูงอายุจาก ๑๙ คน ในปี ๒๕๕๕ เป็น ๒๓ คน
แผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร

๑๑

ในปี ๒๕๖๐ เพราะฉะนั้นจึงต้องด้าเนินการอย่างเร่งด่วนในการเพิ่มประสิทธิภาพและสมรรถนะก้าลังแรงงาน
เพื่อให้สามารถรักษาระดับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และมีรายได้เพียงพอต่อการครองชีพ เพื่อให้สามารถดูแล
ผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงได้
๔.๑.๓ ประชากรเมืองโดยรวมเพิ่มขึ้น ปี ๒๕๕๕ มีประชากรเมืองจ้านวน ๔.๓๗ ล้านคน หรือ
ร้อยละ ๓๘ ของประชากรทั้งภาค เพิ่มขึ้นเป็น ๔.๕๕ ล้านคน หรือร้อยละ ๓๗.๘ ของประชากรทั้งภาค
ในปี ๒๕๖๐ หรือเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ ๐.๗๙ ต่อปี โดยจังหวัดปทุมธานีมีอัตราการเพิ่มของประชากรเมือง
มากที่สุดร้อยละ ๓.๒ รองลงมา คือ จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนนทบุรี มีอัตราการเพิ่มของประชากรเมือง
ร้อยละ ๒.๕ และ ๐.๘ ตามล้าดับ
ตารางที่ ๒ ประชากรภาคกลาง
รายการ
จ้านวนประชากร (ล้านคน)
โครงสร้างประชากร (%)
กลุ่ม ๐-๑๔ ปี
กลุ่ม ๑๕-๕๙ ปี
กลุ่ม ๖๐+
จ้านวนประชากรเมือง (ล้านคน)

ปี
๒๕๕๕
๑๑.๕

๒๕๕๖
๑๑.๕๙

๒๕๕๗
๑๑.๗

๒๕๕๘
๑๑.๘๕

๒๕๕๙
๑๑.๙๓

๒๕๖๐
๑๒.๐๒

๑๖.๓
๗๐.๒
๑๓.๕
๔.๓๗

๑๖.๐
๗๐.๑
๑๓.๙
๔.๔๓

๑๕.๘
๖๙.๘
๑๔.๔
๔.๔๖

๑๕.๕
๖๙.๖
๑๔.๙
๔.๕๑

๑๕.๒
๖๙.๔
๑๕.๔
๔.๕๒

๑๕.๐
๖๙.๑
๑๖.๐
๔.๕๕

ที่มา: ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๔.๑.๔ ประชากรแฝงกระจุกตัวในพื้นที่ที่เป็นแหล่งจ้างงานสาคัญของภาค จากข้อมูลในปี
๒๕๖๐ พบว่า กรุงเทพมหานคร เป็นจังหวัดที่มีประชากรแฝงมากที่สุด ๒.๒๐ ล้านคน หรือ คิดเป็นร้อยละ
๒๒.๓ ของประชากรแฝงทั้งประเทศ (๘.๐๗ ล้านคน) รองลงมา ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ ๘.๓๑ แสนคน
นนทบุรี ๖.๐๖ แสนคน ปทุมธานี ๕.๓๘ แสนคน และสมุทรสาคร ๔.๗๕ แสนคน หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๐.๓
๗.๕ ๖.๗ และ ๕.๙ ของประชากรแฝงทั้งประเทศ ตามล้าดับ เนื่องจากภาคกลางและกรุงเทพมหานครเป็นแหล่ง
อุตสาหกรรมต่างๆ เป็นศูนย์กลางทางธุรกิจ การค้า และสถาบันการศึกษา ดังนั้นการให้โอกาสในการได้รับ
บริการจากภาครัฐทางด้านสวัสดิการ ด้านสาธารณูปโภค การรักษาพยาบาล และด้านอื่นๆ จึงมีความจ้าเป็น
ที่ภาครัฐต้องดูแลและให้บริการอย่างเท่าเทียม
๔.๒ แรงงาน
๔.๒.๑ สัด ส่ ว นก าลั ง แรงงานของภาคกลางมี แ นวโน้ ม ลดลงอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ในปี ๒๕๖๐
ภาคกลางมี ป ระชากรอายุ ตั้ งแต่ ๑๕ ปี ขึ้น ไป ๑๑.๘๙ ล้ านคน เป็นผู้ ที่อ ยู่ในก้า ลั ง แรงงานหรือผู้ ที่พ ร้อ ม
จะท้างาน ๘.๓๖ ล้านคน หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๗๐.๓ ลดลงจากปี ๒๕๕๕ ที่มีสัดส่วนร้อยละ ๗๒.๙
ของประชากรอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป ก้าลังแรงงานเหล่านี้ประกอบด้วย ผู้มีงานท้า ๘.๒๕ ล้านคน ซึ่งผู้มีงานท้า
ส่วนใหญ่ร้อยละ ๕๓ อยู่ในภาคบริการ รองลงมาร้อยละ ๓๐.๑ อยู่ในภาคอุตสาหกรรม และร้อยละ ๑๖.๙
อยู่ในภาคเกษตรกรรม โดยแรงงานในภาคบริการมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๔๙.๖ ในปี ๒๕๕๕ เป็นร้อยละ
๕๓ ในปี ๒๕๖๐ เช่นเดียวกับแรงงานในภาคอุตสาหกรรมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๒๖.๘ ในปี ๒๕๕๕
เป็นร้อยละ ๓๐.๑ ในปี ๒๕๖๐ แต่แรงงานในภาคเกษตรกรรมมีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ ๒๓.๖ ในปี ๒๕๕๕
แผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร

๑๒

เป็นร้อยละ ๑๖.๙ ในปี ๒๕๖๐ ส้าหรับอัตราการว่างงาน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๐.๗ ในปี ๒๕๕๕
เป็นร้อยละ ๑.๑ ในปี ๒๕๖๐
๔.๒.๒ แรงงานส่วนใหญ่มีความรู้ระดับประถมศึกษาและต่ากว่าประถมศึกษา แรงงานระดับ
อาชี ว ศึ ก ษามี น้ อ ยมาก ในปี ๒๕๖๐ มี ผู้ มี งานท้ า ๘.๒๕ ล้ านคน แรงงานส่ ว นใหญ่ จบการศึ กษาระดั บ
ประถมศึกษาและต่้ากว่าซึ่งมีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ ๔๒.๒ ในปี ๒๕๕๕ เป็นร้อยละ ๓๔.๓ ในปี ๒๕๖๐
แรงงานที่จบการศึกษาระดับมัธยมต้น เพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๑๗.๔ ในปี ๒๕๕๕ เป็นร้อยละ ๑๙.๑ ในปี ๒๕๖๐
ระดับ มัธ ยมปลาย เพิ่มขึ้น จากร้ อยละ ๑๑.๑ ในปี ๒๕๕๕ เป็นร้อ ยละ ๑๓.๒ ในปี ๒๕๖๐ แรงงานที่จบ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาเพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๒๐.๓ ในปี ๒๕๕๕ เป็นร้อยละ ๒๓.๒ ในปี ๒๕๖๐ ส้าหรับ
แรงงานระดับอาชีวะมีสัดส่วนน้อยที่สุดแต่ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๔.๖ ในปี ๒๕๕๕ เป็นร้อยละ ๔.๙
ในปี ๒๕๖๐ อย่างไรก็ดี การผลิตแรงงานระดับอาชีวศึกษายังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน
ในปัจจุบันที่ต้องการแรงงานสายวิชาชีพจ้านวนมาก
๔.๒.๓ กาลังแรงงานของภาคกลางเข้าสู่ระบบประกันสังคมลดลง โดยสัดส่วนผู้ประกันตน
ต่อก้าลังแรงงานลดลงจาก ร้อยละ ๕๕ ในปี ๒๕๕๕ เป็นร้อยละ ๔๗.๕ ในปี ๒๕๖๐ แต่ยังสูงกว่าค่าเฉลี่ยของ
ประเทศ (ร้ อ ยละ ๓๘.๔) โดยปี ๒๕๖๐ ภาคกลางมี แ รงงานอยู่ ใ นระบบประกั น สั ง คม จ้ า นวน ๓.๙๗
ล้ า นคนหรื อ ร้ อ ยละ ๔๗.๕ จั ง หวั ด ที่ มี แ รงงานอยู่ ใ นระบบประกั นสั งคมมากที่ สุ ดสามจั งหวั ดแรก ได้ แก่
จั งหวั ดพระนครศรี อ ยุ ธ ยา สมุทรสาคร และสมุ ทรปราการ ที่ ร้ อยละ ๗๙.๗ ๖๘.๗ และ ๖๕.๑ ตามล้ า ดั บ
ส่วนจังหวัดที่มีแรงงานอยู่ในระบบประกันสังคมน้อยที่สุด ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี ร้อยละ ๑๗.๗
๔.๒.๔ ภาคกลางต้องพึ่งพิงแรงงานต่างด้าวเพิ่มขึ้น โดยในปี ๒๕๖๐ มีจ้านวนแรงงานต่างด้าว
๓ สัญชาติ (เมียนมา สปป.ลาว กัมพูชา) ที่ได้รับอนุญาตให้ท้างานในภาค จ้านวน ๕๙๗,๐๗๑ คน เพิ่มขึ้นจาก
ปี ๒๕๕๕ จ้านวน ๒๔๒,๐๘๔ คน หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๗.๘ ของแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ท้างาน
ทั้งประเทศ โดยจังหวัดปทุมธานี มีแรงงานต่างด้าวเข้ามาท้างานมากที่สุดในภาคกลาง จ้านวน ๑๖๐,๓๙๘ คน
รองลงมาได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร จ้านวน ๑๔๙,๖๖๙ คน ทั้งนี้ เป็นผลมาจากโครงสร้างประชากรที่เข้าสู่
ภาวะสังคมผู้สู งอายุ ขณะที่อัตราการเกิดลดลงและอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ ยทุกปี
ประกอบกับแรงงานบางสาขาไม่เป็นที่นิยมของคนไทย โดยเฉพาะในกิจการประมงทะเล และแปรรูปสัตว์น้า
ผู้ประกอบการจึงต้องใช้แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะแรงงานสัญชาติเมียนมา
๔.๓ การศึกษา
๔.๓.๑ คนในภาคกลางได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้นและสูงกว่าค่าเฉลี่ยประเทศ โดย
จ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕-๕๙ ปี เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จาก ๘.๗ ปี ในปี ๒๕๕๕
เป็น ๙.๘ ใน ปี ๒๕๖๐ สูงกว่าภาคอื่นๆ ซึ่งระดับประเทศมีปีการศึกษาเฉลี่ย ๙.๕ ปี โดยจังหวัดที่มีจ้านวนปี
การศึกษาเฉลี่ยสูงสุดของภาค ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ซึ่งมีจ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ย
๑๑.๕ ๑๐.๙ และ ๑๐.๕ ปี ตามล้าดับ ส้าหรับกรุงเทพมหานคร มีจ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ย ๑๑.๗ ปี
๔.๓.๒ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ต่า โดยผลการสอบ O - NET ชั้น ม.๓ (๔ วิชา
หลัก) ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ ๓๔.๘ ลดลงจาก ร้อยละ ๓๖.๖ ในปี ๒๕๕๕ ซึ่งต่้ากว่า
เกณฑ์ค่าเฉลี่ยร้อยละ ๕๐ ในทุกวิชา เมื่อพิจารณาในรายวิชาปี ๒๕๖๐ พบว่า วิชาคณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ย
ต่้าสุด ร้อยละ ๒๖.๙ และวิชาภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ร้อยละ ๔๙.๑ รองลงมาได้แก่ วิชาวิทยาศาสตร์
แผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร
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และภาษาอังกฤษ ร้อยละ ๓๒.๕ และ ๓๐.๗ ตามล้าดับ ซึ่งควรได้รับการปรับปรุงกระบวนการการบริหาร
วิชาการ เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์มีค่าเฉลี่ยดีขึ้น
๔.๓.๓ สถาบันการศึกษามีทุกระดับ ภาคกลางมีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ๔๔ แห่ง
ครอบคลุมเกือบทุกจังหวัด แยกเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ๒๔ แห่ง มหาวิทยาลัยเอกชน ๑๙ แห่ง และวิทยาลัย
ชุมชน ๑ แห่ง และในส่วนของกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีสถาบันการศึกษาที่ส้าคัญและมีชื่อเสียงในระดับอุดมศึกษา
จ้ า นวน ๖๑ แห่ ง แยกเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ของรั ฐ ๓๕ แห่ ง และมหาวิ ท ยาลั ย เอกชน ๒๖ แห่ ง ซึ่ ง
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของภาคกลางและกรุงเทพมหานครอยู่ใน ๘๐๐ อันดับแรกของโลก จาก
การจัดอันดับของ Times Higher Education (THE) ประจ้าปี ๒๐๑๙ คือ มหาวิทยาลัยมหิดล และติดอันดับ
ที่ ๘๐๑-๑,๐๐๐ ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ส้าหรับ
ระดับมัธยมศึกษามีโรงเรียนที่ มีชื่อเสียงหลายแห่ง เช่น โรงเรียนเตรี ยมอุดมศึกษา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เป็นต้น
๔.๔ สาธารณสุข
๔.๔.๑ ประชาชนในภาคกลางมี โ อกาสได้ รั บ บริ ก ารสาธารณสุ ข ดี ที่ สุ ด ของประเทศ
เนื่องจากเป็นที่ตั้งของสถานพยาบาลที่ดีที่สุดและมากที่สุดของประเทศ โดยมีจ้านวนโรงพยาบาลรัฐบาล จ้านวน
๑,๙๓๙ แห่ง แยกเป็น โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) ๑๑๘ แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) ๒๒ แห่ง โรงพยาบาลศูนย์
(รพศ.) ๘ แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล (รพ.สต.) จ้านวน ๑,๗๙๑ แห่ง และสัดส่ว นแพทย์
ต่อ ประชากรของภาคกลางไม่รวมกรุงเทพมหานคร มีแนวโน้มดีขึ้น จากแพทย์ ๑ คนต่อประชากร ๒,๔๔๓ คน
ในปี ๒๕๕๕ เป็น ๒,๐๔๖ คน ในปี ๒๕๖๐ ซึ่งจังหวัดสมุทรสาคร มีโอกาสได้รับบริการด้านสุขภาพสูงที่ สุด
โดยมีแพทย์ ๑ คน ต่อประชากร ๑,๒๕๒ คน รองลงมาคือ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีแพทย์ ๑ คน ต่อประชากร
๑,๔๒๓ คน และจังหวัดสระบุรี ซึ่งมีแพทย์ ๑ คน ต่อประชากร ๑,๖๔๕ คน ในส่วนของกรุงเทพมหานคร
มี โ อกาสได้ รั บ บริ ก ารด้ า นสุ ข ภาพสู ง ที่ สุ ด ของประเทศ โดยมี แ พทย์ ๑ คน ต่ อ ประชากร ๖๓๐ คน
มีโรงพยาบาลสังกัดโรงเรียนแพทย์ ๙ แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป ๒๖ แห่ง โรงพยาบาลเฉพาะโรคและสถาบัน
เฉพาะโรค ๑๓ แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุขครบทุกเขตรวม ๖๘ ศูนย์/ ๗๖ สาขา และโรงพยาบาลเอกชน
๑๐๔ แห่ง ซึ่งส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพมหานคร หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๐.๓ ของโรงพยาบาลเอกชนทั้งหมด
๔.๔.๒ คนในภาคกลางมีแนวโน้มเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) มากขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุหลัก
ของการเสียชีวิต อัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังส้าคัญใน ๕ โรค ได้แก่ โรคมะเร็ง ความดันโลหิต
หัวใจ เบาหวาน และหลอดเลือดสมอง เพิ่มขึ้นจาก ๕,๐๙๗ คนต่อประชากรแสนคน ในปี ๒๕๕๕ เป็น ๖,๑๕๓
คนต่อประชากรแสนคน ในปี ๒๕๖๐ โดยเฉพาะการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งซึ่งเป็นสาเหตุการตายสูงที่สุดของคนไทย
พบว่า ภาคกลางมีอัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งเพิ่มขึ้น จาก ๕๘๐ คนต่อประชากรแสนคนในปี ๒๕๕๕ เป็น
๗๑๗ คนต่อประชากรแสนคน ในปี ๒๕๖๐ แต่ส้าหรับอัตราผู้ป่วยเอดส์สะสมภาคกลางมีแนวโน้มลดลงจาก
๑๒๑ คนต่อประชากรแสนคน ในปี ๒๕๕๕ เป็น ๑๐๒ คนต่อประชากรแสนคน ในปี ๒๕๖๐
๔.๔.๓ ภาคกลางมีปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ปัญหาการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่นของภาคกลางลดลงจาก ๕๘.๗ คนต่อประชากรหญิงอายุ ๑๕ - ๑๙ ปีพันคน ในปี ๒๕๕๕ เป็น ๔๒.๘
คนต่อประชากรหญิงอายุ ๑๕ - ๑๙ ปีพันคน ในปี ๒๕๖๐ แต่ก็ยังเป็นอัตราที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศที่มี
อัตรา ๓๙.๖ คนต่อประชากรหญิงอายุ ๑๕ - ๑๙ ปีพันคน โดยจังหวัดที่มีอัตราการคลอดในหญิงอายุ ๑๕-๑๙ ปี
สูงสุดของภาคกลาง คือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รองลงมา ได้แก่ จังหวัด สมุทรสาคร และสระบุรี ที่มีอัตรา
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การคลอด ๕๙.๒ ๕๖.๓ และ ๔๙.๒ คนต่อประชากรหญิงอายุ ๑๕ – ๑๙ ปีพันคน ตามล้าดับ ทั้งนี้ ปัญหา
การตั้งครรภ์ในเด็กวัยรุ่นของภาคกลาง ยังคงเป็นปัญหาส้าคัญที่จะต้องด้าเนินการป้องกันและแก้ไขอย่างต่อเนื่อง
๔.๔.๔ อัต ราการตายของมารดามี แนวโน้ม เพิ่ ม ขึ้น ในขณะที่อั ตราการตายของทารกมี
แนวโน้มลดลง โดยอัตราการตายของมารดาจากการคลอดบุตรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก ๑๗.๕ คนต่อการเกิด
มีชีพแสนคนในปี ๒๕๕๕ เป็น ๒๘.๔ คนต่อการเกิดมีชีพแสนคน ในปี ๒๕๖๐ สูงกว่าระดับประเทศที่มีอัตรา
การตายของมารดา ๒๑.๘ คนต่อการเกิดมีชีพแสนคน โดยจังหวัดที่มีอัตราการตายของมารดาสูงสุดในภาค
ได้แ ก่ จั ง หวั ดสมุท รปราการ ปทุม ธานี และประจวบคีรี ขัน ธ์ ที่มี อัต ราการตายของมารดา ๗๐.๕ ๕๕.๘
และ ๕๐.๘ คนต่อประชากรแสนคน ตามล้าดับ ส่วนอัตราการตายของทารกมีแนวโน้มลดลง จาก ๖ คนต่อเกิด
มี ชีพพันคน ในปี ๒๕๕๕ เป็ น ๕.๘ คนต่ อเกิ ดมี ชีพพั นคนในปี ๒๕๖๐ ซึ่ง ต่้า กว่า อัตราการตายของทารก
ระดับประเทศที่มีอัตรา ๕.๙ คนต่อการเกิดมีชีพพันคน โดยจังหวัดลพบุรีมี อัตราการตายของทารกสูงสุดของ
ภาค ๘.๗ คนต่ อ เกิ ดมี ชีพ พั น คน รองลงมา ได้ แก่ จัง หวั ดพระนครศรีอ ยุธ ยา และจั ง หวั ดราชบุ รีเ ท่า กั น
กับจังหวัดอ่างทอง มีอัตราการตายของทารก ๘.๒ และ ๗.๐ คนต่อเกิดมีชีพพันคน ตามล้าดับ ในส่วนของ
กรุงเทพมหานคร อัตราการตายของมารดามีแนวโน้มลดลงจาก ๑๔.๕ คนต่อการเกิดมีชีพแสนคนในปี ๒๕๕๕
เป็ น ๑๒.๑ คนต่อการเกิดมีชีพแสนคน ในปี ๒๕๖๐ ส่ วนอัตราการตายของทารกมีแนวโน้มลดลงเช่นกัน
จาก ๖.๓ คนต่อเกิดมีชีพพันคน ในปี ๒๕๕๕ เป็น ๖.๑ คนต่อเกิดมีชีพพันคนในปี ๒๕๖๐
๔.๕ ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ชุมชนมีค วามปลอดภัยในชีวิต และทรัพ ย์สิน ลดลง
ภาคกลางมีคดีเกี่ยวกับชีวิต ร่างกายและเพศและคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์เพิ่มขึ้นจาก ๑๕๕.๕ คดี ในปี ๒๕๕๕
เป็น ๑๖๑.๒ คดีต่อประชากรแสนคน ในปี ๒๕๖๐ โดยจังหวัดอ่างทองมีสัดส่วนคดีสูงสุด จ้านวน ๔๐๑.๙
คดีต่อประชากรแสนคน รองลงมา ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี และสระบุรี มีสัดส่วนคดี ๑๙๘.๒ และ ๑๙๗.๕
คดีต่อประชากรแสนคน ตามล้าดับ สาหรับคดียาเสพติดก็มีแนวโน้มลดลงจาก ๘๐๑.๗ คดีต่อประชากร
แสนคน ในปี ๒๕๕๕ เป็น ๔๕๙.๓ คดีต่อ ประชากรแสนคนในปี ๒๕๖๐ ทั้ง นี้พ บคดีย าเสพติด สูง สุด ที่
จังหวัดกาญจนบุรี ๖๓๕.๘ คดีต่อประชากรแสนคน รองลงมาได้แก่ จังหวัดราชบุรี และสิงห์บุรีที่มีสัดส่วน
คดียาเสพติดเท่ากับ ๕๙๖.๕ และ ๕๑๘.๘ คดีต่อประชากรแสนคน ตามล้าดับ
๔.๖ ความอบอุ่ น ในชี วิ ต ครอบครั ว มี แ นวโน้ ม ดี ขึ้ น ในขณะที่ อั ตราการสมรสมี แนวโน้ มลดลง
โดยในช่วงปี ๒๕๕๕ – ๒๕๖๐ อัตราการหย่าร้างในภาคกลางมีแนวโน้มลดลง จาก ๖.๖ คู่ต่อพันครัวเรือน
ในปี ๒๕๕๕ เป็น ๕.๗ คูต่ ่อพันครัวเรือนในปี ๒๕๖๐ โดยภาพรวมใกล้เคียงกับอัตราการหย่าร้างของทั้งประเทศ
(๕.๗ คู่ต่อพันครัวเรือน) ในปี ๒๕๖๐ จังหวัดสระบุรีมีอัตราการหย่าร้างสูงสุดในภาค คือ ๙ คู่ต่อพันครัวเรือน
ขณะที่จังหวัดสมุทรสาครมีอัตราการหย่าร้างน้อยที่สุด ๓.๕ คู่ต่อพันครัวเรือน ส่วนอัตราการสมรสภาคกลาง
มีแนวโน้มลดลงจาก ๑๖ คู่ต่อพันครัวเรือน ในปี ๒๕๕๕ เป็น ๑๒.๖ คู่ต่อพันครัวเรือน ในปี ๒๕๖๐ แต่โดยภาพรวม
ยังต่้ากว่าอัตราการสมรสของทั้งประเทศ (๑๓.๙ คู่ต่อพันครัวเรือน) โดยจังหวัดสระบุรีมีอัตราการสมรสสูงสุด
ในภาคคือ ๑๘.๑ คู่ต่อพันครัวเรือน ขณะที่จังหวัดสมุทรสาครมีอัตราการสมรสน้อยที่สุด ๘.๓ คู่ต่อพันครัวเรือน
๔.๗ สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ความเหลื่อมล้าในการกระจายรายได้สูงขึ้น
จ้านวนคนจนหรือประชากรที่มีรายจ่ายเพื่อการบริโ ภคต่้ากว่าเส้นความยากจนลดลงจาก ๙๖๓.๕ พันคน
ในปี ๒๕๕๕ เป็น ๕๙๙.๒ พันคน ในปี ๒๕๖๐ เช่นเดียวกับสัดส่วนคนจนของภาคที่ มีแนวโน้มลดลงอย่าง
ต่อเนื่องจากร้อยละ ๗.๓ ในปี ๒๕๕๕ เป็นร้อยละ ๔.๓ ในปี ๒๕๖๐ โดยจังหวัดชัยนาทมีสัดส่วนคนจนมากที่สุด
ของภาค ร้อยละ ๒๖.๒ รองลงมาได้แก่ จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดกาญจนบุรี มีสัดส่วนคนจนร้อยละ ๑๖.๕
และ ๑๑.๔ ตามล้าดับ ส่วนสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคในการกระจายรายได้ (Gini Coefficient) ภาคกลาง
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๑๕

มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก ๐.๓๙๔ ในปี ๒๕๕๔ เป็น ๐.๔๐๖ ในปี ๒๕๖๐ โดยจังหวัดที่มีความเหลื่อมล้้าสูงสุด
สามอันดับแรกในภาค ได้แก่ จังหวัดชัยนาท นครปฐม และสิงห์บุรี มีสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคในการ
กระจายรายได้ (Gini Coefficient) เท่ากับ ๐.๕๙๒ ๐.๕๐๕ และ ๐.๔๖๙ ตามล้าดับ ซึ่งเกือบทุกจังหวัดใน
ภาคกลางมีความเหลื่อมล้้าเพิ่มขึ้น ยกเว้นจังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร ปทุมธานี และลพบุรี ที่มีความ
เหลื่อมล้้าลดลง

๕. ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ
๕.๑ สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕.๑.๑ ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม พื้นที่ใช้ประโยชน์นอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้น ขณะที่พื้นที่เกษตร
ลดลง ทรัพยากรดินมีแนวโน้มเสื่อมโทรมในระดับสูง ซึ่งมีสาเหตุจากการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่เหมาะสม เช่น
การใช้สารเคมี การแผ้วถางป่าไม้ เป็นต้น และยังมีปัญหาดินเสื่อมโทรมที่เกิด ขึ้นตามธรรมชาติ โดยปัญหา
ดินเปรี้ยวจัดในภาคกลางมีปริมาณเนื้อที่ ๓.๒๐ ล้านไร่ ปัญหาดินเค็มมีพื้นที่ประมาณ ๐.๔๘ ล้านไร่ พบใน
บริ เ วณพื้ น ที่ที่ มีตะกอนน้้ าทะเล น้้ า กร่ อ ย และกลุ่ ม จังหวัดที่ มีพื้น ที่ใกล้ กับ ทะเล ได้แก่ จัง หวัด นครปฐม
สุพรรณบุรี กาญจนบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี และชัยนาท
๕.๑.๒ ปริ มาณน้าในอ่า งเก็บน้าขนาดใหญ่มีแนวโน้มลดลง ปริมาณน้้าท่า ของภาคกลาง
มาจากลุ่ มน้้ า หลั ก ๗ แห่ ง (ลุ่ ม น้้ า เจ้ า พระยา ลุ่ ม น้้ าสะแกกรัง ลุ่ ม น้้า ป่า สั ก ลุ่ ม น้้า ท่า จีน ลุ่ ม น้้า แม่ กลอง
ลุ่ มน้้ าเพชรบุ รี ลุ่ ม น้้ าชายฝั่ งตะวัน ตก) มีค่ าเฉลี่ ย ๒๔,๙๗๖ ล้ านลู กบาศก์เมตร/ปี จากสถิ ติป ริม าณการ
เก็บ กั กน้้ า ได้ข องอ่า งเก็ บ น้้ า ขนาดใหญ่ ของภาคกลางจ้านวน ๕ อ่ าง พบว่า ปริ มาณน้้าที่กั กเก็ บได้ ตั้งแต่
ปี ๒๕๕๖ – ๒๕๖๑ มีปริมาณลดลงเฉลี่ย ร้อยละ ๐.๑ ต่อปี โดยปี ๒๕๖๑ มีปริมาณน้้ากักเก็บได้จ้านวน
๒๓,๕๔๒ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๗๕ ของความจุอ่าง เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๔.๕ จากปี ๒๕๖๐ และ
คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๒ ของปริมาณน้้าท่ารายปี ขณะที่ความต้องการใช้น้าเพิ่มขึ้น จากการเพิ่มขึ้นของรอบการผลิต
ภาคเกษตร การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และการเพิ่มขึ้นของชุมชนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้
การขาดแคลนน้้าในหน้าแล้งยังคงเป็นปัญหาต่อเนื่อง
๕.๑.๓ พื้ น ที่ ป่ า ไม้ ภ าคกลางเพิ่ ม ขึ้ น เล็ ก น้ อ ย ตั้ ง แต่ ปี ๒๕๕๖–๒๕๖๑ พบว่ า พื้ น ที่ ป่ า ไม้
ของภาคกลางเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ ๐.๐๓ ต่อปี โดยในปี ๒๕๖๑ มีพื้นที่ป่าไม้ ๑๓.๙๒ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ
๓๓.๘ ของพื้นที่ภาค ซึ่งต่้ากว่าค่ามาตรฐานความสมดุลของระบบนิเวศ หากเปรียบเทียบกับป่าไม้ทั้งประเทศ
ภาคกลางมีสัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ร้อยละ ๑๓.๖ ของพื้นที่ป่าทั้งประเทศ โดยจังหวัดที่มีสัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ตาม
มาตรฐานความสมดุลของระบบนิเวศ คือ จังหวัดกาญจนบุรี และเพชรบุรี ส่วนจังหวัดที่ไม่มีพื้นที่ป่าไม้ ได้แก่
จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และอ่างทอง การเพิ่มขึ้นของผืนป่าเป็นผลจากประชาชนมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแลรักษา รวมทั้งมีโครงการปลูกป่าไม้อย่างต่อเนื่ อง ส้าหรับสถานการณ์ป่าชายเลนภาคกลาง
(จังหวัดสมุทรปราการ สมทุร สาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์) ในช่ว ง ๕ ปีที่ผ่านมา
(พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๗) ลดลงร้ อ ยละ ๙.๓ โดยปี ๒๕๕๗ ภาคกลางมี พื้ น ที่ ป่ า ชายเลนทั้ ง หมดประมาณ
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 อยที่ สุ ด คื อ จั งหวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ ส่วนกรุงเทพมหานคร ในช่วงปี ๒๕๕๖ -๒๕๖๐ มีพื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น ๒,๔๕๓ ไร่ โดยปี ๒๕๖๐
มีพื้นที่ป่าไม้ ๓,๒๕๙ ไร่ คิดเป็ นร้อยละ ๐.๓ ของพื้นที่จังหวัด และพื้นที่ป่าชายเลนมีแนวโน้มลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉลี่ยลดลงร้อยละ ๒๑.๘ ต่อปี
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๑๖

๕.๑.๔ ปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้น ภาคกลางมีปริมาณขยะมากเป็นล้าดับ ๒ ของประเทศ
รองจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยในช่วงปี ๒๕๕๗–๒๕๖๐ ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นของภาคกลางเฉลี่ย
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒.๒ ต่อปี ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การอุปโภคบริโภคของประชาชน โดยในปี ๒๕๖๐ มีปริมาณขยะที่เกิดขึ้น ๕.๔๐ ล้านตันต่อปี หรือ ๑๔,๗๙๘
ตันต่อวัน หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๔ ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งประเทศ จังหวัดที่มีปริมาณการเกิดขยะมากที่สุด
ตามล้าดับ คือ จังหวัดสมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม และพระนครศรีอยุธยา ส้าหรับปริมาณขยะ
ที่มีการก้าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและที่ถูกน้าไปใช้ประโยชน์เมื่อเทียบกับปริมาณขยะที่เกิดขึ้นมีสัดส่วน
เพิ่มขึ้นทุกปี เนื่องจาก รัฐบาลให้ความส้าคัญกับปัญหาขยะ ส่งผลให้มีการด้าเนินงานเกี่ยวกับปัญหาขยะ
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ภาคกลางก็ยังคงประสบปัญหาปริมาณขยะของเสีย
อันตรายที่มีแนวโน้มมากขึ้น โดยเฉพาะของเสียอันตรายจากชุมชน และมูลฝอยติดเชื้อ นอกจากนี้ ยังมีขยะ
ในทะเลที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
๕.๑.๕ คุณภาพน้าของภาคกลางยังคงอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมากกว่าภาคอื่นๆ ภาคกลาง
มีจ้านวนแหล่งน้้าที่ส้าคัญอยู่ ๑๗ แห่ง ในช่วงปี ๒๕๕๖-๒๕๖๑ คุณภาพแหล่งน้้าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์พอใช้
โดยไม่มีแหล่งน้้าใดอยู่ในเกณฑ์ดีมากและเสื่อมโทรมมาก ปี ๒๕๖๑ มีแหล่งน้้าคุณภาพดีเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๐
ขณะที่แหล่งน้้าที่มีคุณภาพพอใช้ลดลง แม่น้าที่อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ แม่น้าเจ้าพระยา
ตอนล่ าง แม่ น้ าท่าจี น ตอนล่ า ง แม่ น้ าลพบุ รี และแม่ น้า สะแกกรัง สาเหตุส้ าคั ญมาจากชุ มชนเมื อง พื้ น ที่
เกษตรกรรม การเพาะเลี้ย งสัต ว์น้ า และการปศุสัต ว์ที่ไ ม่มีร ะบบการจัด การของเสีย โดยเฉพาะบริเ วณ
อ้า เภอพระประแดง จัง หวัด สมุท รปราการ อ้า เภอเมือ ง อ้า เภอท่า วุ้ง จัง หวัด ลพบุรี อ้า เภอบ้า นแหลม
จังหวัดเพชรบุรี อ้าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร อ้าเภอสามพราน อ้าเภอนครชัยศรี อ้าเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม และอ้า เภอสองพี่น้อ ง จังหวัดสุพรรณบุรี สาเหตุห ลักเกิดจากการปล่อยของเสีย สิ่งปฏิกูล และ
สิ่งโสโครกของชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม
คุณภาพน้้าชายฝั่งทะเล จากสถานีตรวจวัด ๓๘ แห่ง ช่วงระหว่างปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐
โดยรวม ภาคกลางมีคุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์พอใช้และมีแนวโน้มดีขึ้น โดยปี ๒๕๖๐ คุณภาพน้้าที่อยู่ในเกณฑ์
พอใช้ เสื่อมโทรม และเสื่อมโทรมมากปรับตัวในทิศทางดีขึ้นจากปี ๒๕๕๙ ในขณะที่คุณภาพน้้าที่อยู่ในเกณฑ์ดี
ปรับตัวลดลง ซึ่งบริเวณที่ควรเฝ้าระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นบริเวณเสื่อมโทรมถึงเสื่อมโทรมมาก ได้แก่
บริเวณปากคลอง ๑๒ ธันวา หน้าโรงงานฟอกย้อม และปากแม่น้าเจ้าพระยา จังหวัดสมุทรปราการ บริเวณ
ปากน้้ าแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม บ้านบ่อนอก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปากแม่น้าแม่กลอง จังหวัด
สมุทรสงคราม และปากแม่น้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการปล่อยน้้าเสียของโรงงาน
ฟอกย้อม แหล่งชุมชนทิ้งเศษขยะและเศษอาหาร รวมถึงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งและการเลี้ยงปศุสัตว์
๕.๑.๖ มลพิ ษทางอากาศยัง คงเป็น ปัญหาอย่ า งต่อเนื่องของภาคกลาง ทั้ง มลพิ ษที่ไ ด้รั บ
ผลกระทบจากสารอินทรีย์ระเหยง่าย ก๊าซโอโซน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก ภาคกลางส่วนใหญ่พบในจังหวัดที่มี
เขตประกอบการอุตสาหกรรม ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ นนทบุรี สระบุรี ปทุมธานี อยุธยา และสมุทรสาคร
ส่วนปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน ๑๐ ไมคอน บริเวณต้าบลหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี ตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ ๒๕๕๙ มีแนวโน้มดีขึ้น แต่ในปี ๒๕๖๐ มีจ้านวนวันที่ฝุ่นละอองสูงเกินมาตรฐานเพิ่มขึ้ นจากปี ๒๕๕๙ และ
ยังคงเป็นพื้นที่ที่มีปัญหามากที่สุดของประเทศ สาเหตุหลักมาจากโรงปูนซิเมนต์ โรงปูนขาว โรงโม่ บด ย่อยหิน
ถนนและการบรรทุกขนส่ งในพื้น ที่ ส่ ว นพื้นที่บ ริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (นนทบุ รี ปทุมธานี
สมุทรปราการ และนครปฐม) ยังคงพบปัญหาฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเกิดจากการจราจรที่
หนาแน่น ในขณะที่สารอินทรีย์ระเหยง่ายมีแนวโน้มลดลง
แผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร

๑๗

๕.๒ สถานการณ์ภัยพิบัติ
๕.๒.๑ ไฟป่ามีแนวโน้มลดลง จากสถิติตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ – ๒๕๖๑ พบว่า จ้านวนพื้นที่ป่าที่ถูก
ไฟไหม้ลดลงเฉลี่ยร้อยละ ๔.๖ ต่อปี โดยปี ๒๕๖๑ พบว่า มีพื้นที่ป่าถูกไฟไหม้ ๑,๒๔๔ ไร่ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
๐.๐๑ ของพื้นที่ป่าภาคกลาง ลดลงจากปี ๒๕๖๐ ร้อยละ ๔๗.๒ ซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรี มีสัดส่วนไฟไหม้ป่า
เมื่อเทียบกับพื้นที่ป่าไม้มากที่สุดเพีย งแค่ร้อยละ ๐.๐๔ เท่านั้น โดยสาเหตุส่วนใหญ่คาดว่าน่าจะเกิดจาก
การเผาไร่เพื่อก้าจัดวัชพืชหรือเศษซากพืชที่เหลืออยู่ภายหลังการเก็บเกี่ยว
๕.๒.๒ สถานการณ์อุทกภัยเพิ่มขึ้น ช่วงปี ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ ภาคกลางมีจ้านวนหมู่บ้านและ
ครั ว เรื อน ที่ได้รั บ ผลกระทบจากอุทกภัย เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะปี ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐ มีห มู่บ้านได้รับความ
เสียหายจาก ๓๐ หมู่บ้านในปี ๒๕๕๘ เป็น ๒,๗๘๓ หมู่บ้านในปี ๒๕๕๙ และ ๓,๕๖๙ หมู่บ้านในปี ๒๕๖๐
ซึ่งปี ๒๕๖๐ จังหวัดที่ได้รับความเสียหายมากที่สุด คือ จังหวัดเพชรบุรี กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และ
สุพรรณบุรี ตามล้าดับ สาเหตุหลักเกิดจากฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลานานและน้้าป่าไหลบาก ประกอบกับ
การขยายตัวของเมืองส่งผลให้ความต้องการใช้ที่ดินส้าหรับปลูกสร้างเพิ่มมากขึ้น
๕.๒.๓ พื้นที่ประสบภัยแล้งลดลง ภาพรวมในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา (๒๕๕๖-๒๕๖๐) แนวโน้ม
หมู่บ้านที่ประสบภัยแล้งของภาคกลางมีจ้านวนลดลง โดยปี ๒๕๖๐ มีเพียงจังหวัดกาญจนบุรีเท่านั้นที่ประสบ
กับภัยแล้ง จ้านวน ๒๙ หมู่บ้าน ๘๐๒ ครัวเรือน ซึ่งตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ จังหวัดที่ประสบภัยแล้งต่อเนื่อง
ยังคงเป็นจังหวั ดกาญจนบุรี สระบุรี ชัยนาท สุพรรณบุรี และเพชรบุรี สาเหตุหลักเกิดจากภาวะฝนทิ้งช่วง
ส่งผลให้ปริมาณน้้าฝนที่ตกน้อยและไม่ตกในพื้นที่อ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่
๕.๒.๔ การกัดเซาะชายฝั่งทะเลมีแนวโน้มดีขึ้น ภาคกลางมีจังหวัดที่มีพื้นที่ติดชายทะเล ได้แก่
สมุ ทรปราการ สมุท รสงคราม สมุ ทรสาคร เพชรบุ รี และประจวบคี รีขั นธ์ มี ช ายฝั่ ง ทะเลยาว ๔๖๒.๔๘
กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๗ ของความยาวชายฝั่งทั้งหมด โดยปี ๒๕๖๐ ถูกกัดเซาะเป็นระยะทางรวม
๑๗.๖ กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ ๓.๘ ของชายฝั่งทะเลภาคกลาง ลดลงจากปี ๒๕๕๔ ที่ถูกกัดเซาะเป็นระยะทาง
๑๗๑.๒๓ กิโลเมตร โดยเป็นการกัดเซาะรุนแรง ๑๑.๖๖ กิโลเมตร ปานกลาง ๐.๘ กิโลเมตร และน้อย ๕.๑๔
กิโลเมตร โดยจังหวัดที่มีอัตราการกัดเซาะรุนแรง ได้แก่ สมุทรปราการ เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ตามล้าดับ
โดยเฉพาะสมุทรปราการที่พื้นที่ชายฝั่งทะเลถูกกัดเซาะรุนแรงมากที่สุด สาเหตุของการกัดเซาะส่วนหนึ่งมาจาก
การขยายตัวของพื้นที่อุตสาหกรรมและชุมชนที่ขยายตัวรุกล้้าพื้นที่ชายฝั่ง และการบุกรุกท้าลายป่าชายเลน ซึ่งเป็น
ผลต่อระบบนิเวศชายฝั่ง ส้าหรับกรุงเทพมหานคร ปี ๒๕๖๐ พื้นที่การกัดเซาะได้รับการแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้ว
ตารางที่ ๓ การเปลี่ยนแปลงทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของภาคกลางไม่รวมกทม.
รายการ
ปริมาณน้้าในอ่างน้้าขนาดใหญ่ ๕ อ่าง
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม) ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่ป่าไม้ (ล้านไร่)
จ้านวนครั้งการเกิดไฟไหม้ป่า
จ้านวนพื้นที่ป่าถูกไฟไหม้ (ไร่)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น (ล้านตัน/ปี)
ปริมาณขยะที่กา้ จัดถูกต้องตามหลักวิชาการ (ล้านตัน/ปี)
หมู่บ้านที่รับผลกระทบจากอุทกภัย (แห่ง)
หมู่บ้านที่รับผลกระทบจากภัยแล้ง (แห่ง)

ปี
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๓,๕๕๘ ๒๓,๖๒๓ ๑๙,๑๑๔ ๑๘,๖๕๖ ๒๐,๕๔๒ ๒๓,๕๒๖
๑๓.๘๓
๓๐๑
๒,๙๗๐
๔.๙๘
๐.๘๙
๑,๒๗๑
๑,๒๘๒

๑๓.๘๖
๓๖๖
๓,๗๐๐
๕.๒๐
๑.๑๙
๕๙๙
๑,๑๓๑

๑๓.๙๑
๓๒๕
๔,๕๑๕
๕.๒๕
๑.๓๕
๓๐
๑,๔๗๙

๑๓.๙๑
๔๑๓
๖,๓๒๖
๕.๖๒
๒.๒๑
๒,๗๘๓
๑,๘๖๑

๑๓.๙๒
๒๑๐
๒,๓๕๗
๕.๔๐
๒.๓๔
๓,๕๖๙
๒๙

๑๓.๙๒
๑๔๒
๑,๒๔๔

แผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร

๑๘

๖. 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 ๘.๖ 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 กรุ งเทพมหานครเป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษของประเทศไทย
๖.๒ กรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์กลางการปกครอง การศึกษา การคมนาคมขนส่ง การเงินการธนาคาร
การพาณิชย์ การสื่อสาร และความเจริญของประเทศ เนื่องจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ส้าคัญยังคงกระจุกตัว
อยู่ในกรุงเทพมหานคร โดยมีสัดส่วนการผลิตสูงที่สุด ปี ๒๕๖๑ มีมูลค่าผลิตภัณฑ์ ๕,๓๘๖,๘๐๓ ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๓๒.๙ ของประเทศ เศรษฐกิจพึ่งพิงภาคบริการสูงถึงร้อยละ ๘๗.๒ จึงเป็นศูนย์รวมธุรกิจบริการที่ส้าคัญ
ของประเทศ มีสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคบริการคิดเป็นร้อยละ ๔๘.๒ ของประเทศ ซึ่งมีสัดส่วนการผลิตสาขา
การค้า ร้อยละ ๔๖.๗ ของประเทศ สาขาการเงิน ร้อยละ ๖๑.๐ และสาขาการขนส่ง ร้อยละ ๔๑.๘
๖.๓ ปัญหาที่สาคัญของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ปัญหาการจราจรแออัด ปัญหาสิ่งแวดล้อม (น้้าเสีย
ขยะ) ปั ญ หาความปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น และปั ญ หาน้้ า ท่ ว ม เนื่ อ งจากพื้ น ที่ ส่ ว นมาก
ในกรุงเทพมหานครเป็นที่ราบลุ่ม ตั้งอยู่บนพื้นที่บริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้า มีระดับความสูงจาก
ระดับ น้้ าทะเลปานกลางประมาณ ๑.๕๐-๒ เมตร โดยมีความลาดเอียงจากทิศเหนือสู่ อ่าวไทยทางทิศใต้
และเฉพาะลุ่มแม่น้าเจ้าพระยาตอนล่างจะอยู่สูงกว่าระดับน้้าทะเลไม่เกิน ๑.๕๐ เมตร ท้าให้เกิดปัญหาน้้าท่วม
บ่อยครั้งในช่วงฤดูมรสุม

๗. สภาวะแวดล้อม
ภาคกลางและพื้นที่ กรุงเทพมหานคร มีที่ตั้ง ลักษณะภูมิสังคม โครงสร้างเศรษฐกิจ ระบบโครงสร้าง
พื้น ฐาน ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้ อม ที่ เป็ น จุ ดแข็ ง จุ ด อ่ อน โอกาส และภั ยคุ ก คาม ซึ่ งมี ผ ลต่ อ
การพัฒนาเชิงพื้นที่ ดังนี้คือ
๗.๑ จุดแข็ง
๗.๑.๑ เป็นที่ตั้งของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีผู้เดินทางมาเยือนมากที่สุด
ในโลก (Global Destinations Cities Index) เนื่องจากมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ
ได้แก่ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร พระบรมมหาราชวัง และถนนข้าวสาร
เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีสิ่งอ้านวยความสะดวกเพียบพร้อม ท้าให้รายได้ท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครสูงถึง
ร้อยละ ๓๘.๓ ของประเทศ และในปี ๒๕๖๐ กรุงเทพมหานคร ติดอันดับเมืองท่องเที่ยวที่มีผู้เดินทางมา
เยี่ยมเยือนมากที่สุดในโลก
๗.๑.๒ เป็นศูนย์กลางการบริหารราชการ ศูนย์กลางเศรษฐกิจและธุรกิจสาคัญของประเทศ
เนื่องจากเป็นที่ตั้งของกระทรวง กรม ตลาดหลักทรัพย์ สถาบันการเงิน ธุรกิจ และการค้าชั้นน้าของประเทศ
๗.๑.๓ เป็ นที่ตั้ งของสถาบันการศึกษาชั้นนาทุกระดับ และสถาบันวิจัยและพัฒนาที่ มีความ
พร้อมด้านเครื่องมืออุปกรณ์และบุคลากรการวิจัย โดยมีมหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยและพัฒนาที่มีชื่อเสียง
จ้านวนมาก
๗.๑.๔ เป็นที่ตั้งของสถานพยาบาลที่ดีที่สุดและมากที่สุดของประเทศ โดยมีศูนย์การแพทย์
ชั้นน้า และสถาบันการแพทย์เฉพาะทางที่มีชื่อเสียงจ้านวนมาก
แผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร

๑๙

๗.๑.๕ เป็ น ฐานเศรษฐกิ จ อุ ต สาหกรรมส่ ง ออกและแหล่ ง จ้ า งงานหลั ก ของประเทศ
ซึ่งอุตสาหกรรมที่ส้าคัญของภาค ได้แก่ วัสดุก่อสร้าง ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า ในจังหวัด
สระบุ รี พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ปทุ ม ธานี สมุ ท รปราการ รวมถึ ง อุ ต สาหกรรมแปรรู ป การเกษตร ได้ แ ก่
อุตสาหกรรมอาหารทะเล จังหวัดสมุทรสาคร อุตสาหกรรมไก่เนื้อ จังหวัดลพบุรี และอุตสาหกรรมสับปะรด
กระป๋อง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๗.๑.๖ เป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งของประเทศและภูมิภาคอาเซียน โดยมีการพัฒนา
โครงสร้ า งพื้น ฐานทางคมนาคมขนส่ งอย่ างเพียบพร้อมและทันสมัย สามารถอ้านวยความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งที่ครอบคลุมการเชื่อมโยงระหว่างเมือง ระหว่างภาค และระหว่างประเทศมากกว่าภาคอื่นๆ
ทั้งทางบก ทางราง ทางน้้า และทางอากาศ
๗.๑.๗ เป็น แหล่งรวมของแม่น้าสายสาคัญและมีพื้น ที่ลุ่มแม่น้าขนาดใหญ่ที่มีค วามอุดม
สมบูรณ์ มีพื้นที่ชลประทานมากที่สุดเป็น “อู่ข้าว อู่น้า” ของประเทศ โดยมีสัดส่วนพื้นที่ชลประทานคิดเป็น
ร้อยละ ๓๐.๕ ของพื้นที่ชลประทานทั้งประเทศ
๗.๑.๘ เป็นศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าเกษตรของประเทศ เนื่องจากมีตลาดค้าส่งค้าปลีก
สินค้าเกษตรที่ส้าคัญในพื้นที่ เช่น ตลาดไท จังหวัดปทุมธานี ตลาดศรีเมือง จังหวัดราชบุรี ตลาดปลาสุวพันธ์
จังหวัดอ่างทอง และตลาดมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร เป็นต้น
๗.๑.๙ เป็นแหล่งเกษตรกรรมที่อุดมสมบูรณ์ของประเทศ เนื่องจากมีสภาพพื้นที่และระบบ
ชลประทานที่อุดมสมบูรณ์ โดยมีลักษณะการผลิตที่ โดดเด่นและแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ ได้แก่ ภาคกลาง
ตอนบน เป็นแหล่งผลิตข้าวและพืชไร่ เช่น อ้อยโรงงาน และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ภาคตะวันตกเป็นแหล่งผลิต
สับปะรด มะพร้าว และไม้ผล นอกจากนี้ ภาคกลางยังเป็นแหล่งผลิต โคนม-โคเนื้อ สุกร และไก่ รวมทั้งยังมี
พื้นที่ชายฝั่งทะเลที่เหมาะแก่การท้าประมงน้้าลึก และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งทะเลที่ส้าคัญของประเทศ
๗.๑.๑๐ มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลาย โดยมีทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์
ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ ได้แก่
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ชะอ้า และหัวหิน เป็นต้น นอกจากนี้
ภาคกลางยังมีพื้นที่อีกหลายแห่งที่มีสภาพภูมิอากาศและธรรมชาติที่เหมาะต่อการพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยว
และบริการเชิงสุขภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
การบริการที่พักแบบ Long Stay / Home Stay การบริการสปา การดูแลผู้สูงอายุ การบริการสุขภาพ นวดแผน
ไทย สมุนไพรเพื่อสุขภาพ และอาหารสุขภาพ การท่องเที่ยวแบบผจญภัย ทัวร์ป่า ฯลฯ
๗.๑.๑๑ เป็นพื้นที่ในแนวเส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ (Southern Economic
Corridor: SEC) เชื่อมโยงระหว่างเมียนมา ไทย กัมพูชา และเวียดนาม ซึ่งเป็นเส้นทางที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง
โดยพาดผ่านเมืองส้าคัญหลายเมืองและมีการขนส่งข้ามแดนตามแนวเส้นทางในปริมาณมาก จึงเป็นเส้นทาง
เศรษฐกิจและท่องเที่ยวส้าคัญที่เชื่อมโยงระหว่างไทย เมียนมา และกัมพูชา รวมถึงเชื่อมต่อไปยังเวียดนามได้
๗.๒ จุดอ่อน
๗.๒.๑ พื้น ที่ กรุ งเทพมหานคร และจังหวัดที่มีการเจริ ญเติบโตและขยายตัวของเมืองสูง
ประสบปั ญ หาที่ ก ระทบต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ได้ แ ก่ ปั ญ หาจราจรแออั ด ปั ญ หาฝุ่ น ละอองจากการจราจร
ที่หนาแน่น ปัญหาน้้าเสีย ปัญหาขยะ ปัญหาน้้าท่วม ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งปัญหา
ความเสี่ยงภัยการก่อการร้าย เป็นต้น
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๗.๒.๒ ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ต้าบลหน้าพระลาน อ้าเภอเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็น เขตอุตสาหกรรมก่อสร้าง จึงเป็น พื้นที่ที่มีปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน
๑๐ ไมคอน มากที่สุดของประเทศ
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
ไม่ประหยัดและมีต้นทุนสูง เนื่องจากภาคกลางมีการพัฒนาโครงข่ายถนนเป็นจ้านวนมาก ขณะที่การพัฒนา
โครงข่ายรถไฟและท่าเรือเพื่อใช้ขนส่งสินค้ายังมีน้อย
๗.๒.๕ ทักษะกาลังแรงงานอยู่ในเกณฑ์ต่าไม่สอดรับกับระดับการพัฒนาของภาค ซึ่งจะส่ง
ผลกระทบทางลบต่อการพัฒนา ท้าให้ขาดแคลนแรงงานที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานและสถานการณ์ การเปลี่ ย นแปลงของโลกได้ โดยเฉพาะในภาคการผลิ ตที่มี การใช้ทุ น
และเทคโนโลยีอย่างเข้มข้น
๗.๒.๖ ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อมเสื่ อ มโทรมลง และมีแ นวโน้ม ที่จ ะทวี ค วาม
รุนแรงยิ่งขึ้น เนื่องจากการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และชุมชนเมือง โดยไม่มีการด้าเนินมาตรการ
ควบคุม และบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม ได้แก่ คุณภาพแม่น้าเจ้าพระยาและท่าจีนตอนล่าง
เสื่อมโทรมลง คุณภาพดินเสื่อมโทรมลง ป่าไม้และป่าชายเลนถูกบุกรุกท้าลาย และความสมบูรณ์ของทรัพยากร
ชายฝั่งลดลง เป็นต้น
๗.๒.๗ การพัฒนาอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ยังใช้เทคโนโลยีเดิม และมีการใช้แรงงานเข้มข้น
จึงสร้างมูลค่าเพิ่มได้ต่้า
๗.๒.๘ การท่องเที่ยวกระจุกตัวในกรุงเทพมหานคร และบางจังหวัด เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยว
รอบนอกไม่เป็นที่รู้จักและขาดความพร้อมจึงไม่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้พักค้างในพื้นที่ได้
๗.๒.๙ ผู้ สู ง อายุ มี แ นวโน้ ม เพิ่ ม จ านวนขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งส่ ง ผลให้ มี อั ต ราภาระพึ่ ง พิ ง
เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ขณะที่ประชากรวัยเด็ก และวัยแรงงาน มีแนวโน้มลดลง
๗.๓ โอกาส
๗.๓.๑ การเปิดเสรีการค้าและการลงทุนกับประเทศกลุ่ม CLMV จะเป็นโอกาสในการขยาย
ตลาดส่งออกสินค้าอาหารและอุตสาหกรรมมากขึ้น รวมทั้งชักจูงนักลงทุนเข้ามาลงทุนในพื้นที่ภาคกลางเพิ่มขึ้น
เนื่องจากมีความพร้อมทั้งในด้านท้าเลที่ตั้ง ระบบโครงสร้างพื้นฐานและบริการสังคม
๗.๓.๒ การพั ฒ นาความเชื่ อ มโยงเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษทวาย -ภาคกลาง-เขตพั ฒ นา
พิเศษภาคตะวันออกตามแนวเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ (Southern Economic Corridor) จะเป็น
โอกาสในการเพิ่มการค้า 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
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๗.๓.๔ โครงสร้างประชากรที่กาลังเปลี่ยนแปลงเป็นสังคมผู้สูงอายุ เปิดโอกาสให้กับสินค้า
และบริการใหม่ ที่สอดคล้องกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป อาทิ การขยายตัวของตลาดอาหารสุขภาพ
สมุนไพร และการแพทย์พื้นบ้าน สถานที่ท่องเที่ยวและการพักผ่อนระยะยาวของผู้สูงอายุ
๗.๓.๕ กระแสการรั กษาสุขภาพและความนิยมธรรมชาติที่ขยายตัวไปทั่วโลก ช่ว ยสร้าง
กระแสความนิยมบริโภคสินค้าเชิงอนุรักษ์และสินค้าสุขภาพ ขณะเดียวกันช่วยให้เกิดความตระหนักในการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
๗.๓.๖ แผนงานโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระหว่างภาค จะเป็นโอกาสในการเชื่อมโยง
ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ระหว่างภาค
๗.๔ ภัยคุกคาม
๗.๔.๑ สินค้าราคาถูกของประเทศอื่นที่ต้นทุนถูกกว่าเข้ามาตีตลาด ส่งผลให้สูญเสียส่วนแบ่ง
ทางการตลาด และนักลงทุนต่างชาติย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศเหล่านั้น เนื่องจากมีต้นทุนการผลิตที่ต่้ากว่า
ซึ่งสินค้าของภาคกลางที่ได้รับผลกระทบ เช่น ข้าว เสื้อผ้า ผลไม้ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
๗.๔.๒ ภัยก่อการร้ายข้ามชาติที่มีแนวโน้มการก่ออาชญากรรมในเขตเมือง ซึ่งเป็นอาชญากรรม
รูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคอาเซียน จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
รวมทั้งกระทบต่อเศรษฐกิจ ท้าให้นักธุรกิจหรือผู้ประกอบการที่สนใจจะเข้ามาลงทุนขาดความเชื่อมั่น
๗.๔.๓ มาตรการกีดกันที่ไม่ใช่ภาษี เช่น มาตรฐานการผลิตสินค้า มาตรฐานด้านความสะอาด
และสุ ขอนามั ย โดยได้มีก ารตั้งกฎเกณฑ์ในการรับซื้ อสิ นค้า ของผู้ ผ ลิ ตค่อนข้างมาก และมีก ารตรวจสอบ
คุณภาพอย่างเข้มงวด ส่งผลให้ผู้ประกอบการในภาคกลางต้องเร่งปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐาน
และคุณภาพสินค้าให้เป็นที่ยอมรับระหว่างประเทศ
๗.๔.๔ การเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ มีความผันผวนและรุนแรง
มากขึ้น โดยเฉพาะอุทกภัยและภัยแล้ง

๘. ปัญหาและประเด็นท้าทาย
๘.๑ ปัญหาคุณภาพชีวิตของคนในเมือง ได้แก่ ปัญหาจราจร ขยะ น้้าเสีย น้้าท่วม มลพิษทางอากาศ ฯลฯ
๘.๒ ปัญหาการดูแลผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มเพิ่มจ้านวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง
๘.๓ ทักษะก้าลังแรงงานอยู่ในเกณฑ์ต่้าไม่สอดรับกับระดับการพัฒนาของภาค
๘.๔ พื้นที่เกษตรที่อุดมสมบูรณ์ลดลงจากการขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม และเป็นการท้า
เกษตรเชิงพาณิชย์ที่ใช้สารเคมีจ้านวนมาก
๘.๕ อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ยังขาดการน้านวัตกรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่ม ใช้แรงงานเข้มข้น และส่งผล
กระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม
๘.๖ การท่องเที่ยวกระจุกตัวในกรุงเทพมหานคร และบางจังหวัด แหล่งท่องเที่ยวรอบนอกไม่เป็นที่
รู้จักและขาดความพร้อมจึงไม่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้พักค้างในพื้นที่
๘.๗ มีสถาบันการศึกษาและวิจัยชั้นน้าทุกระดับแต่ยังขาดการน้าผลงานวิจัยที่สามารถใช้ประโยชน์
ในเชิงพาณิชย์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการที่ชัดเจน
แผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร

๒๒

๙. แนวคิดและทิศทางการพัฒนา
ภาคกลางและพื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานคร เป็ น ภู มิ ภ าคที่ มี บ ทบาทส้ า คั ญ ในการเชื่ อ มโยงกั บ ทุ ก ภาค
ภายในประเทศ เนื่องจากเป็นที่ตั้งของเมืองหลวงกรุงเทพมหานคร และเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการระดับ
กระทรวง หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยชั้นน้าทุกระดับ สถาบันการรั กษาพยาบาล
ที่ดีที่สุด รวมทั้งสถาบันธุรกิจ และสถาบันการเงินชั้นน้าของประเทศ ขณะเดียวกันภาคกลางตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่ม
แม่น้ าขนาดใหญ่ ที่มีค วามอุด มสมบูร ณ์เ ป็น “อู่ข้า ว อู่น้า ” ของประเทศ และเป็น พื้น ที่ใ นแนวระเบีย ง
เศรษฐกิจ ตอนใต้ข องอนุ ภู มิ ภ าคลุ่ ม น้้ า โขง (Southern Economic Corridor) ที่ เ ชื่ อ มโยงเมี ย นมา-ไทยกัมพูชา-เวียดนาม ซึ่งเป็นเส้นทางโลจิสติกส์ (Landbridge) เชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียนกับโลกตะวันตกและ
โลกตะวันออก
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 และความพร้อมของสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยในการยกระดับภาคการเกษตรสู่
เกษตรอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง รวมทั้งการพัฒนา
เส้นทางโลจิสติกส์เชื่อมโยงทวาย (เมียนมา) กับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor)
เพื่อให้ภาคกลางเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ในการเชื่อมโยงเส้นทางการค้า การขนส่งระหว่างทะเลตะวันตกและทะเล
ตะวันออกในระยะยาว
๙.๑ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
จากแนวคิดและทิศทางการพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร จึงก้าหนดเป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ คือ “พัฒนากรุงเทพฯ สู่มหานครทันสมัยและภาคกลางเป็นฐานการผลิตสินค้าและบริการที่มี
มูลค่าสูง”
๙.๒ วัตถุประสงค์
๙.๒.๑ เพื่อรักษาภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร ให้เป็นเมืองที่มีความทันสมัย และเป็นเมือง
น่าอยูน่ ่าเที่ยวในล้าดับต้นๆ ของโลกตลอดไป
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
๙.๓ เป้าหมาย
๙.๓.๑ อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคกลางขยายตัวเพิ่มขึ้น
๙.๓.๒ สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ของภาคกลางลดลง

แผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร

๒๓

๙.๔ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
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หมายเหตุ: ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายภาคกลาง ไม่รวมกรุงเทพมหานคร

๙.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
๙.๕.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนากรุงเทพฯ เป็นมหานครทันสมัยระดับโลกควบคู่กับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ค่าฐาน
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หมายเหตุ: *การจัดอันดับเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลก World’s Most Liveable City ๒๐๑๗ ของ The Economist
Intelligence Unit (EIU)

แนวทางการพัฒนา
๑) เร่งพัฒนาระบบขนส่งมวลชนและระบบขนส่งสาธารณะ อาทิ รถไฟฟ้า รถเมล์ ฯลฯ
เพื่อบรรเทาปัญหาจราจร และให้ประชาชนเข้าถึงบริการระบบขนส่งสาธารณะที่สะดวกสบายและปลอดภัยใน
การเดินทาง
๒) ก่อ สร้ างถนนวงแหวน เชื่ อมโยงโครงข่ ายเส้ นทางถนนที่ ยั งขาดความเชื่ อมต่ อกั บ
เส้นทางหลัก (Missing Link) และก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้าเจ้าพระยาเพิ่มขึ้น ฯลฯ เพื่อลดปัญหาความแออัด
แผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร

๒๔

และคับคั่งของปริมาณการจราจรในเขตเมือง ลดปัญหาคอขวด เป็นการเชื่อมต่อโครงข่ายการเดินทางเพื่ออ้านวย
ความสะดวกในการเข้าถึงและลดเวลาการเดินทาง รวมทั้งสร้างความเชื่อมโยงระหว่างเมือง
๓) จั ดระเบี ย บการใช้ป ระโยชน์ที่ ดิน โดยใช้มาตรการผั ง เมือ งควบคุมการใช้พื้น ที่
รวมทั้งคุ้มครองแหล่งอนุรั กษ์และทัศนียภาพเมือง ตลอดจนการจัดทัศนียภาพของเมืองให้สวยงามมีพื้นที่
สีเขียวและสวนสาธารณะ
๔) พั ฒ นาระบบดู แ ลผู้ สู ง อายุ โดยส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม
ให้สอดคล้องต่อความต้องการและเอื้อต่อการใช้ชีวิต รวมทั้งพัฒนารูปแบบและคุณภาพการบริการสาธารณสุข
ระดับ ปฐมภูมิและบริ การดูแลระยะยาวส้ าหรับผู้สูงอายุ และออกแบบโครงสร้างพื้นฐานและบริการต่างๆ
ให้สามารถรองรับคนทุกกลุ่มในสังคมได้อย่างเท่าเทียมกัน (Universal Design) เพื่อรองรับสังคมผู้สู งอายุ
และส่งเสริมให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ จากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการต่างๆ
อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
๕) ป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ น้้าเสีย น้้าท่วม และมลพิษทางอากาศ ในเขตพื้นที่ที่มี
ปัญหาความรุนแรงและความเสียหายเป็นมูลค่าสูง โดยเฉพาะในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
๖) วางระบบป้องกันภัยอาชญากรรมและภัยก่อการร้ายในเขตกรุงเทพมหานคร และพื้นที่
ต่อเนื่ อง รวมทั้ งพื้นที่ ที่ มีปั ญหาอาชญากรรม ปั ญหาการจราจร และปั ญหาความรุ นแรงในสั งคม โดยการใช้
เทคโนโลยี การบังคับใช้กฏหมาย การปลูกจิตส้านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมือง ตลอดจนสร้างเครือข่า ย
เฝ้าระวัง เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
๗) พัฒนากรุงเทพมหานครเป็นเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ โดยการจัดท้าผังภูมินิเวศเพื่อการ
จัดการพื้นที่และพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองที่มีความน่าอยู่ อัจฉริยะ และสามารถรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
เป็น ที่อ ยู่อ าศัย ลดความเหลื ่อ มล้้า และยกระดับ คุณ ภาพชีวิต ของประชาชนในพื้น ที่ทุก กลุ่ม โดยยัง คง
รักษาอัตลักษณ์ของพื้นที่ ซึ่งระยะแรกด้าเนินการที่บางซื่อเพื่อเป็น ต้นแบบพัฒนาพื้นที่รอบสถานีระบบขนส่ง
มวลชน และเมืองอัจฉริยะแห่งแรก (Smart City) ในไทย และภูมิภาคอาเซียน
๙.๕.๒ ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ พัฒ นาคุณ ภาพแหล่งท่อ งเที่ยวที่มี ชื่อเสียงระดับนานาชาติและ
สร้างความเชื่อมโยงเพื่อกระจายการท่องเที่ยวทั่วทั้งภาค
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ค่าฐาน

รายได้จากการ
ท่องเที่ยวภาคกลาง

๑๕๘,๒๒๕
ล้านบาท
(ปี ๒๕๖๐)

ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๒๕๖๒-๒๕๖๕
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้นเฉลีย่
ไม่ต่้ากว่า
ไม่ต่้ากว่า
ไม่ต่้ากว่า
ไม่ต่้ากว่า
ไม่ต่้ากว่า
ร้อยละ ๑๕.๐ ร้อยละ ๑๕.๐ ร้อยละ ๑๕.๐ ร้อยละ ๑๕.๐ ร้อยละ ๑๕.๐ ต่อปี

แนวทางการพัฒนา
๑) พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวระดับนานาชาติ อาทิ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
ชายหาดชะอ้า-หัวหิน สนามกอล์ฟระดับโลกที่เพชรบุรี กาญจนบุรี และพระนครศรีอยุธยา ให้เป็นฐานการ
กระจายรายได้และการสร้างงาน โดยยกระดับคุณภาพของธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานระดับ
นานาชาติและเป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยว รวมทั้งพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวชายฝั่ง
ทะเลตะวันตกของภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ เชื่อมกับจังหวัดชุมพร และระนอง
ของภาคใต้
แผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร

๒๕

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) อนุ รั ก ษ์ แ ละพั ฒ นากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า เพื่อรักษาอัตลักษณ์ของเมืองให้
เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดความเจริญรุ่งเรืองด้านศิลปวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ของชาติตลอดไป อาทิ พื้นที่
เกาะรั ตนโกสิ นทร์ ในเขตกรุ งเทพมหานคร เมืองเก่าเพชรบุรี เมืองเก่ากาญจนบุรี เมืองเก่าราชบุรี เมืองเก่า
สุพรรณบุรี และเมืองเก่าลพบุรี
๔) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ เช่น กลุ่มประวัติศาสตร์และศาสนา กาญจนบุรี
สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี นครปฐม ราชบุรี และเพชรบุรี กลุ่มดูแล
สุขภาพด้วยแพทย์แผนไทย อาทิ นนทบุรี สมุทรสาคร นครปฐม และเพชรบุรี และกลุ่มท่องเที่ยวทางน้้า อาทิ
พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี ปทุมธานี อ่างทอง และสิงห์บุรี โดยปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรม
การท่องเที่ยวให้มีคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม มีความหลากหลาย และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดอย่างยั่งยืน
รวมทั้งบริหารการท่องเที่ยวโดยค้านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับ
๕) เพิ่มมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่นและแหล่งท่ องเที่ยวโดยชุมชน เช่น ตลาด
สามชุก ตลาดน้้าอัมพวา ตลาดน้้าด้าเนิน สะดวก เกาะเกร็ด ท่องเที่ยวธรรมชาติส วนผึ้ง อุทยานแห่งชาติ
แก่งกระจาน ฯลฯ โดยปรับปรุงสิ่งอ้านวยความสะดวก กิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการ
ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสากล
๖) 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
๙.๕.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมโดยใช้นวัตกรรม
เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ค่าฐาน

๒๕๖๒
อัตราการขยายตัว ของ ๑๐๗,๓๙๒ ลบ.
เพิ่มขึ้น
มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาค
(มูลค่า CVM
ไม่ต่้ากว่า
เกษตรของภาคกลาง
ปี ๒๕๕๙)
ร้อยละ ๑.๙
อัตราการขยายตัว ของ ๑,๑๒๖,๔๗๙ ลบ. เพิ่มขึ้น
มูลค่าผลิตภัณฑ์สาขา
(มูลค่า CVM
ไม่ต่้ากว่า
อุตสาหกรรมของ
ปี ๒๕๕๙)
ร้อยละ ๓.๒
ภาคกลาง

๒๕๖๓
เพิ่มขึ้น
ไม่ต่้ากว่า
ร้อยละ ๑.๙
เพิ่มขึ้น
ไม่ต่้ากว่า
ร้อยละ ๓.๒

ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๒๕๖๒-๒๕๖๕
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้นเฉลีย่
ไม่ต่้ากว่า ไม่ต่้ากว่า
ไม่ต่้ากว่า
ร้อยละ ๑.๙ ร้อยละ ๑.๙ ร้อยละ ๑.๙ ต่อปี
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้นเฉลีย่
ไม่ต่้ากว่า ไม่ต่้ากว่า
ไม่ต่้ากว่า
ร้อยละ ๓.๒ ร้อยละ ๓.๒ ร้อยละ ๓.๒ ต่อปี

แผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร

๒๖

แนวทางการพัฒนา
๑) น้ า ผลการวิ จั ย และพั ฒ นาด้ า นการเกษตรและอุ ต สาหกรรมการเกษตรมาใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิช ย์ เช่น น้าผลการวิจั ยและพัฒนาของสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติมาใช้ในการ
พัฒนาการผลิตข้าวในพื้นที่ เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ เพิ่มศักยภาพและยกระดับคุณภาพข้าวซึ่งเป็น สินค้าส่งออก
ที่ส้าคัญของประเทศให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด เป็นต้น
๒) พัฒนามาตรฐานฟาร์มเพื่อผลิตอาหารปลอดภัย (Food Safety) จากสินค้าเกษตร
หลักของภาค ได้แก่ ข้าว พืชผัก มะพร้าว โคนม โคเนื้อ สุกร ไก่ เป็ด กุ้ง ปลา โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นแหล่ง
ผลิตส้าคัญ ได้แก่ จังหวัด ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง ลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา สุ พรรณบุรี ราชบุรี
นครปฐม และประจวบคีรีขัน ธ์ เพื่อ การส่ง ออกสิน ค้า เกษตรคุณ ภาพสูง ที่ส อดคล้อ งกับ ความต้อ งการ
ของผู้บริโภคในตลาดเฉพาะและตลาดระดับบน
๓) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อยกระดับสู่ Smart Farmer และ Smart
Farming โดยส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและพันธุ์
ที่เหมาะสม รวมทั้งปรับปรุงระบบการบริหารจัดการตลาดให้มีประสิทธิภาพ
๔) ฟื้น ฟูค วามอุด มสมบูร ณ์ท รัพ ยากรประมงทะเล โดยเร่ง รัด การอนุรัก ษ์ ฟื้น ฟู
และการจัดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมให้เป็นระบบเหมาะสม ควบคู่ไปกับการส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพ เช่น การส่งเสริมการวิ จัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการและวิธีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่ม การส่งเสริมและพัฒนาการประมงพื้นบ้าน รวมทั้งการส่งเสริม
และพัฒนาธุรกิจการประมง เป็นต้น ในพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้าบริเวณชายฝั่ง
รอบอ่าวไทย ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และสมุทรปราการ
๕) เพิ่มความสามารถการแข่งขันอุตสาหกรรมประมง (สมุทรสาคร) อุตสาหกรรม
ก่อสร้าง (สระบุรี) อุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ (พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี สมุทรปราการ)
สู่การใช้เทคโนโลยีที่สูงขึ้นและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๖) พัฒนาทักษะแรงงานให้มีความรู้ขั้นสูง เพื่อยกระดับและปรับเปลี่ยนทักษะแรงงาน
ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถรองรับอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
๗) 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 โดยเพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์เพื่อลดต้ นทุนในการขนส่งสินค้า รวมทั้งยกระดับคุณภาพ
สินค้าอุตสาหกรรมในพื้นที่ให้มีความทันสมัยและได้มาตรฐานสากลสู่ตลาดอาเซียนและตลาดต่างประเทศ
๘) ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ธุ ร กิ จ SMEs และ Start Up โดยให้ ค วามส้ า คั ญ กั บ
การเสริ ม สร้ า งองค์ ค วามรู้ ใ ห้ แ ก่ ผู้ ป ระกอบการในการด้ า เนิ น ธุ ร กิ จ อาทิ การน้ า งานวิ จั ย นวั ต กรรมและ
เทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการใช้กลยุทธ์การตลาด ฯลฯ เพื่อให้สามารถเริ่มต้น
ธุรกิจและเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๙) ส่งเสริมให้อุทยานวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัย เมืองนวัตกรรมอาหาร ฯลฯ มีบทบาท
ในการขั บ เคลื่ อนให้ ภ าคกลางเป็ น ฐานการผลิ ต สิ น ค้า และบริก ารมูล ค่ าเพิ่ม สู ง ผ่ า นการวิจั ย พัฒ นา และ
นวัตกรรมที่เข้มข้น

แผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร

๒๗

๙.๕.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ บริหารจัดการน้าและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วม
ภัยแล้ง และคงความสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ค่าฐาน

คุณภาพน้้าแม่น้า
เจ้าพระยาและท่าจีน
ตอนล่าง

ค่าดัชนีคุณภาพน้้า
(WQI) เท่ากับ
๓๑ – ๖๐ คะแนน
(ปี ๒๕๖๐)

สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ต่อ
พื้นที่ภาคกลาง

สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้
ร้อยละ ๓๓.๘
ต่อพื้นที่ภาคกลาง
(ปี ๒๕๖๐)

๒๕๖๒
ค่าดัชนี
คุณภาพน้้า
(WQI) ระดับดี
มากกว่า ๗๐
คะแนน
สัดส่วนพื้นที่
ป่าไม้เพิม่ ขึ้น
เป็นร้อยละ
๓๔.๕
ต่อพื้นที่ภาค

๒๕๖๓
ค่าดัชนี
คุณภาพน้้า
(WQI) ระดับดี
มากกว่า ๗๐
คะแนน
สัดส่วนพื้นที่
ป่าไม้เพิม่ ขึ้น
เป็นร้อยละ
๓๕.๐
ต่อพื้นที่ภาค

ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๔
ค่าดัชนี
คุณภาพน้้า
(WQI) ระดับดี
มากกว่า ๗๐
คะแนน
สัดส่วนพื้นที่
ป่าไม้เพิม่ ขึ้น
เป็นร้อยละ
๓๕.๕
ต่อพื้นที่ภาค

๒๕๖๕
ค่าดัชนี
คุณภาพน้้า
(WQI) ระดับดี
มากกว่า ๗๐
คะแนน
สัดส่วนพื้นที่
ป่าไม้เพิม่ ขึ้น
เป็นร้อยละ
๓๖.๐
ต่อพื้นที่ภาค

๒๕๖๒-๒๕๖๕
ค่าดัชนี
คุณภาพน้้า
(WQI) ระดับดี
มากกว่า ๗๐
คะแนน
สัดส่วนพื้นที่
ป่าไม้เพิม่ ขึ้น
เป็นร้อยละ
๓๖.๐
ต่อพื้นที่ภาค

แนวทางการพัฒนา
๑) พัฒนาแหล่งน้้า และระบบกระจายน้้า ในพื้นที่แล้งซ้้าซาก อาทิ จังหวัดกาญจนบุรี
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 จังหวัดชัยนาท อ่างทอง สิงห์บุรี พระนครศรีอยุธยา สมุทรสาคร
นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ โดยเพิ่มแหล่งเก็บกักน้้าที่เป็นแก้มลิง ส่งเสริมและสนับสนุนให้ ประชาชน
ในพื้นที่เสี่ยงจัดตั้งกลุ่มเฝ้าระวังภัยน้้าท่วม
๓) ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทรุดตัวของแผ่นดิน รวมทั้งปัญหาการรุกล้้าของน้้าเค็ม
โดยเฉพาะในเขตพื้นทีก่ รุงเทพมหานครและปริมณฑล
๔) หยุดยั้งการบุกรุกท้าลายพื้นที่ป่าและส่งเสริมการฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม โดยเฉพาะใน
พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เพชรบุรี และราชบุรี โดยการปลูกป่าเพิ่มเติม และเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังและป้องกัน
การบุกรุกป่า สนับสนุนสิทธิและบทบาทของชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพื้นที่ป่าชุมชนไม่ให้
เสื่อมโทรมลง
๕) 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
เจ้าพระยา แม่น้าท่าจีน ฯลฯ และเพิ่มประสิทธิภาพการเดินเรือ และปรับปรุงท่าเรือโดยสารสาธารณะในแม่น้า
และล้าคลองสาขาที่ส้าคัญ อาทิ แม่น้าเจ้าพระยา แม่น้าป่าสัก และล้าคลองสาขาในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล รวมทั้งฟื้นฟูคุณภาพน้้าแม่น้าเจ้ าพระยาและท่าจีนตอนล่างในพื้นที่ พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี
นนทบุรี สมุทรปราการ นครปฐม และสมุทรสาคร
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๒๘

๖) ฟื้น ฟูพื้น ที่ช ายฝั่ งทะเลที่เสื่ อมโทรม อาทิ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งทะเลในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ โดยการ
จัดท้าแนวป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งด้วยวิธีการที่เหมาะสม เช่น ปลูกป่าชายเลน และการท้าแนวไม้ไผ่กันคลื่น
แก้ไขปัญหามลพิษทางทะเล และชายฝั่ง โดยการบริหารจัดการขยะที่ลงสู่ทะเล และคราบน้้ามันในพื้นที่
อ่าวไทยตอนใน
๙.๕.๕ ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๕ เปิ ด ประตู ก ารค้ า การลงทุ น และการท่ อ งเที่ ย ว เชื่ อ มโยง
เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย-ภาคกลาง-เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๒๕๖๒-๒๕๖๕
มูลค่าการค้าชายแดน ๖๔,๙๓๓ เพิ่มขึ้นไม่ต่้ากว่า เพิ่มขึ้นไม่ต่้ากว่า เพิ่มขึ้นไม่ต่้ากว่า เพิ่มขึ้นไม่ต่้ากว่า เพิ่มขึ้นเฉลีย่
ภาคกลาง
ล้านบาท ร้อยละ ๒.๐
ร้อยละ ๒.๐
ร้อยละ ๒.๐ ร้อยละ ๒.๐
ไม่ต่้ากว่า
(ปี ๒๕๖๐)
ร้อยละ ๒.๐ ต่อปี
ตัวชี้วัด

ค่าฐาน

แนวทางการพัฒนา
๑) พัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง และรถไฟ เชื่อมกรุงเทพ – กาญจนบุรี เพื่อเชื่อมโยง
พื้นที่เศรษฐกิจชายแดนของภาคกับพื้นที่เศรษฐกิจหลักของประเทศ ให้สามารถเกื้อหนุนและติดต่อทางการ
พัฒนาระหว่างพื้นที่ได้โดยสะดวกและรวดเร็ว
๒) เร่ งพั ฒ นาพื้น ที่เ ขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จพิ เ ศษชายแดนบ้ านพุน้ า ร้อ น อ้า เภอเมื อ ง
กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ให้เป็นประตูเชื่อม Southern Economic Corridor จากท่าเรือทวาย-ท่าเรือ
แหลมฉบัง-ท่าเรือสีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา-ท่าเรือวังเตา ประเทศเวียดนาม โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
สิ่งอ้านวยความสะดวกด้านการเดินทางและขนส่งเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน
๓) พัฒนามาตรฐานด่านชายแดนไทย-เมียนมา บ้านพุน้าร้อน ด่านเจดีย์สามองค์ และ
ด่านสิงขร เพื่อเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว กับเมียนมา โดยจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ให้สอดคล้องกับการพัฒนาในอนาคต พร้อมทั้งปรับปรุงและพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ จุดบริการและสิ่งอ้านวยความสะดวกบริเวณจุดผ่านแดน ตลอดจนระเบียบและกฏเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
๔) พัฒ นาเมื องและพื้ น ที่เ ศรษฐกิ จของภาคกลางตามแนวแกนหลั ก การเชื่ อมโยง
เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายกับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) โดยจัดเตรียม
ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการรองรับการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาการค้า
การลงทุน และการท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างไทยกับเมียนมา
๙.๕.๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาความเชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคมกับทุกภาคเพื่อเสริมสร้าง
เสถียรภาพและลดความเหลื่อมล้าภายในประเทศ
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๒๕๖๒-๒๕๖๕
มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาค ๒๔๑,๕๓๖ บาท เพิ่มขึ้นไม่น้อย เพิ่มขึ้นไม่น้อย เพิ่มขึ้นไม่น้อย เพิ่มขึ้นไม่น้อย
เพิ่มขึ้นเฉลี่ย
ต่อหัวของภาคกลาง
(ปี ๒๕๕๙) กว่าร้อยละ ๔ กว่าร้อยละ ๔ กว่าร้อยละ ๔ กว่าร้อยละ ๔ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔ ต่อปี
(GRP Per capita)
ตัวชี้วัด

ค่าฐาน
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๒๙

แนวทางการพัฒนา
๑) เร่งด้าเนินการแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงภาคกลาง
กับภาคอื่นๆ โดยให้ความส้าคัญกับการพัฒนาระบบขนส่งทางรางให้เป็นโครงข่ายหลักในการขนส่งของประเทศ
และรองรับการเชื่อมโยงกับการขนส่งรูปแบบอื่นๆ เพื่อกระจายประโยชน์และโอกาสจากจุดความเจริญหลัก
ของประเทศให้เชื่อมโยงไปยั งพื้นที่ภาคอื่นๆ ซึ่งจะท้าให้เกิดการกระตุ้นการพัฒนาและลดความเหลื่อมล้้ า
ระหว่างภาค 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 เทพฯนครราชสีมา และทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองบางปะอิน-นครราชสีมา
(๓) เชื่อมโยงภาคตะวันออก ด้วยรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-ระยอง ทางหลวง
พิเศษพัทยา-มาบตาพุด และรถไฟทางคู่ฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย
(๔) เชื่อมโยงภาคใต้และภาคใต้ชายแดน ด้วยรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ –หัวหิน
และรถไฟทางคู่ประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร
๒) พั ฒ นาพื้ น ที่ โ ดยรอบสถานี ข นส่ ง มวลชนในเมื อ งที่ มี ศั ก ยภาพส้ า คั ญ อาทิ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พระนครศรีอยุธยา และบริเวณเมืองชายแดนที่มีศักยภาพ รวมทั้งบริเวณใกล้
พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อาทิ เมืองชายแดนบ้านพุน้าร้อน จังหวัดกาญจนบุรี โดยสนับสนุนให้มี
การจัดท้าโครงการน้าร่องที่ใช้แนวทางการจัดรูปที่ดิน การผังเมืองควบคู่กับการพัฒนาเมืองแบบประหยัด
พลังงาน
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