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แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕
ฉบับทบทวน
๑. สภาพทั่วไป
๑.๑ ที่ ตั้ ง ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตั้ ง อยู่
ระหว่างละติจูด ๑๔◦๗' ถึง ๑๘◦๒๗' เหนือ และลองติจูด
๑๐๐◦๕๔' ถึง ๑๐๕◦๓๗' ตะวันออก ตั้งอยู่ในตาแหน่ง
ศูนย์กลางของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง โดยมีอาณาเขตติดต่อ
กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้านตะวันออก
และด้านเหนือ มีแม่น้าโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดน และด้านใต้
ติ ดต่ อราชอาณาจั กรกั ม พู ช า โดยมี เ ทื อ กเขาพนมดงรั ก
กั้นพรมแดน
๑.๒ พื้นที่และลักษณะภูมิประเทศ มีพื้นที่รวม ๑๐๕.๕๓ ล้านไร่ ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง
มีความลาดเอียงไปทางตะวันออก มีลักษณะคล้ายกระทะ แบ่งเป็น ๒ เขตใหญ่ ได้แก่ บริเวณแอ่งที่ราบโคราช
อยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ามูลและชี ลักษณะเป็นที่ราบสูงสลับกับเนินเขา และบริเวณแอ่งสกลนคร อยู่ทาง
ตอนเหนือของภาค ตั้งแต่แนวเขาภูพานไปจนถึงแม่น้าโขง เทือกเขาที่แบ่งระหว่างแอ่งโคราชและแอ่งสกลนคร
ได้แก่ เทือกเขาภูพาน
๑.๓ ภูมิอากาศ มีอากาศร้อนชื้น สลับกับแล้ง แบ่งเป็น ๓ ฤดู คือ ฤดูร้อน ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม อากาศจะร้ อ นและแห้ ง แล้ งมาก จั งหวั ดที่ มีอุ ณหภูมิ สู ง สุ ด คือ อุ ดรธานี ฤดู ฝน ช่ วงเดื อ น
พฤษภาคม-ตุ ล าคม ได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลของลมมรสุ ม ตะวั น ตกเฉี ย งใต้ ท าให้ มี ฝ นตกเป็ น บริ เ วณกว้ า ง
แต่มีแนวเทือกเขาดงพญาเย็นและสันกาแพง กั้นลมฝนจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ส่งผลให้พื้นที่แอ่งโคราช
ซึ่งเป็นเขตเงาฝนจึงมีสภาพแห้งแล้งกว่าแอ่งสกลนคร จังหวัดที่มีฝนตกมากที่สุด คือ นครพนม ฝนตกน้อยที่สุด
คือ นครราชสีมา ฤดูหนาว ช่วงเดือน พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ อากาศหนาวเย็น ได้รับอิทธิพลของลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือจากประเทศจีน จังหวัดที่มีอุณหภูมิต่าสุด คือ จังหวัดเลย
๑.๔ การใช้ประโยชน์ที่ดิน ในปี ๒๕๖๐ มีพื้นที่
รวม ๑๐๕.๕๓ ล้านไร่ จาแนกเป็นพื้นที่ปุาไม้ ๑๕.๗๕ ล้าน
ไร่ หรือร้อยละ ๑๔.๙ พื้นที่ทาการเกษตร ๖๓.๘7 ล้านไร่
หรือร้อยละ ๖๐.๕ และพื้น ที่ใช้ป ระโยชน์อื่นๆ 26.02
ล้านไร่ หรือร้อยละ ๒๔.7 ของพื้นที่ภาค
๑.๕ ทรัพยากรธรรมชาติ
๑.๕.๑ ดิน สภาพดินเป็นดินทรายไม่อุ้มน้า
ทาให้ขาดแคลนน้า และขาดธาตุอาหาร ใต้ดินมีเกลือหิน

๒

ทาให้ดินเค็ม จึงมีข้อจากัดต่อการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร
๑.๕.๒ แหล่งน้้า มีลุ่มน้าขนาดใหญ่ ๓ ลุ่มน้า ได้แก่ ลุ่มน้าโขง ลุ่มน้าชี และลุ่มน้ามูล ลาน้าหลัก
ของภาค ได้ แก่ แม่น้ าชี มีความยาวประมาณ ๗๖๕ กิโ ลเมตร ยาวที่ สุ ดในประเทศไทย มีต้ นน้าที่ทิว เขา
เพชรบูรณ์ และไหลไปรวมกับแม่น้ามูลที่จังหวัดอุบลราชธานี แม่น้ามูล มีความยาวประมาณ ๖๔๑ กิโลเมตร
ต้นน้าอยู่ที่เทือกเขาสันกาแพงแล้วไหลลงสู่แม่น้าโขงที่จังหวัดอุบลราชธานี นอกจากนี้ยังมีลาน้าสาขาย่อย ได้แก่
ลาปาว ลาน้าอูน ลาน้าสงคราม ลาเสียว ลาน้าเลย ลาน้าพอง และลาตะคอง รวมทั้งแหล่งน้าธรรมชาติ
ขนาดใหญ่ ที่กระจายอยู่ในพื้นที่ เช่น หนองหาร (สกลนคร) และ บึงละหาน (ชัยภูมิ) นอกจากนี้ยังมีแหล่งน้าบาดาล
มีปริมาณน้าในเกณฑ์เฉลี่ย ๕-๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ที่ความลึกของบ่อประมาณ ๓๐ เมตร คุณภาพของ
น้าบาดาลมีตั้งแต่เค็มจัด กร่อย และจืด เนื่องจากพื้นที่ในแอ่งโคราชและแอ่งสกลนครจะรองรับด้วยหินเกลือ
หากเจาะน้าบาดาลลึกเกินไปอาจจะพบน้าเค็ม
๑.๕.๓ ป่าไม้ ในปี ๒๕6๑ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่ปุาไม้ จานวน ๑๕.๗๕ ล้านไร่
คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๐๓ ของพื้นที่ภาค หรือร้อยละ ๑๘.๑๖ ของพื้นที่ปุาไม้ทั้งประเทศ ซึ่งยังต่ากว่าค่าเปูาหมาย
ในการรั ก ษาสมดุ ล ของระบบนิ เ วศที่ จ ะต้ อ งมี พื้ น ที่ ปุ า ไม้ ร้ อ ยละ ๔๐ ของพื้ น ที่ ส่ ว นใหญ่ มี ลั ก ษณะเป็ น
ปุาเบญจพรรณ

๒. โครงข่ายคมนาคมขนส่งและการบริการสาธารณูปโภค
๒.๑ โครงข่า ยถนน เชื่อมโยงกับโครงข่า ยหลักของประเทศและเชื่อมโยงสู่ประเทศเพื่อนบ้า น
สปป.ลาว กัมพูชา และสามารถเชื่อมโยงไปยังเวียดนามและจีนตอนใต้
๒.๑.๑ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ) เชื่อมโยงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑
(ถนนพหลโยธิน) และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒ (อุดรธานี สกลนคร นครพนม) เชื่อมสู่ สปป.ลาว
ผ่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ ๓ (นครพนม-แขวงคาม่วน) และมีถนนที่เชื่อมโยงอุดรธานี -หนองคาย
เชื่อมสู่สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ ๑ (หนองคาย-เวียงจันทน์)
๒.๑.๒ เส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor:
EWEC) เชื่อมโยงจากชายแดนไทย-เมียนมา จากจังหวัดตาก-พิษณุโลก-เพชรบูรณ์ เข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๑๒ (ชั ย ภูมิ ขอนแก่ น มหาสารคาม กาฬสิ น ธุ์ มุ กดาหาร) และเชื่อ มสู่
สปป.ลาว ผ่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ ๒ (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) เป็นเส้นทางเชื่อมโยงการค้า
การลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง (GMS)
๒.๑.๓ เส้นทางใหม่เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ๒
(East- West Economic Corridor : EWEC ๒) เชื่อมโยงจาก
ภาคกลางของเวียดนามในจังหวัดกว๋างนาม เข้าสู่ สปป.ลาว ทางด่าน
ดากตะอ๋อก ผ่านแขวงเซกอง แขวงจาปาศักดิ์ สปป.ลาว และเข้าสู่ไทย
ที่ด่านวังเต่า-ช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี
๒.๒ รถไฟ มี เส้ นทางเชื่อมโยงกับพื้นที่ เศรษฐกิจหลั กของ
ประเทศบริเวณภาคกลางและพื้นที่โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก (EEC) ๓ เส้นทาง ได้แก่ ๑) กรุงเทพฯ-หนองคาย เชื่อมสู่
สปป.ลาว ๒) กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี ๓) สายใหม่ เชื่อมโยงบ้านไผ่
แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๓

มหาสารคาม ร้อยเอ็ด มุกดาหาร นครพนม
๒.๓ สนามบิ น มี ๙ แห่ ง เป็ น สนามบิ นนานาชาติ ๒ แห่ ง คื อ อุด รธานี และอุบ ลราชธานี และ
สนามบินภายในประเทศ ๗ แห่ง ได้แก่ ขอนแก่น นครพนม นครราชสีมา สกลนคร บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด และเลย
๒.๔ ด่านชายแดน มี ๑๕ ด่านถาวร ๒๓ จุดผ่อนปรน ที่เป็นจุดเชื่อมโยงการค้าชายแดนกับประเทศ
เพื่อนบ้าน
๒.๕ แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างด้าเนินการในภาค ได้แก่ รถไฟความเร็วสูง
(ช่ว งกรุ งเทพฯ-นครราชสี มา ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย) รถไฟทางคู่ (ช่ว งชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น
ช่ ว งขอนแก่ น -หนองคาย ช่ ว งจิ ร ะ-อุ บ ลราชธานี ) ทางหลวงพิ เ ศษระหว่ า งเมื อ ง และทางพิ เ ศษ
(ช่วงบางปะอิน-นครราชสีมา ช่วงระเบียงเศรษฐกิจ EWEC ด้านตะวันออก)
๒.๖ บริการสาธารณูปโภค
๒.๖.๑ ไฟฟ้า มีระบบสายส่งเชื่อมโยงกับระบบสายส่งของประเทศและมีเขื่อนผลิตกระแสไฟฟูา
ที่สาคัญ ได้แก่ เขื่อนอุบลรัตน์ (ขอนแก่น) เขื่อนจุฬาภรณ์ (ชัยภูมิ) เขื่อนลาตะคอง (นครราชสีมา) และเขื่อนสิรินธร
(อุบลราชธานี)
๒.๖.๒ ประปา มี ร ะบบบริ การประปาครอบคลุ มพื้ นที่ เขตเมื อง ประกอบด้ ว ย การประปา
ส่วนภูมิภาค มีหน่วยงานระดับเขต ๓ แห่ง คือ สานักงานเขตประปาเขต ๖ (ขอนแก่น) สานักงานประปาเขต ๗
(อุดรธานี) และสานักงานประปาเขต ๘ (อุบลราชธานี)

๓. สภาพเศรษฐกิจและรายได้
๓.๑ ภาพรวมเศรษฐกิจ
3.1.1 เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีขนาดเล็ก มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาค ณ ราคาประจาปี
๒๕60 เท่ากับ 1,496,072 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙.7 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ ซึ่งลดลง
เมื่อเทียบกับปี ๒๕56 ที่มีสัดส่วนร้อยละ ๑๐.6 ของประเทศ
3.1.2 โครงสร้างการผลิต ยังคงพึ่งพิงภาคเกษตร และอุตสาหกรรมเป็นหลัก ในปี ๒๕60
ภาคเกษตรและภาคอุ ต สาหกรรมมี สั ด ส่ ว นเท่ า กั น ร้ อ ยละ 19.6 ส าหรั บ ภาคบริ ก าร มี สั ด ส่ ว น
ร้อยละ 60.8 ซึ่งประกอบด้วย สาขาขายส่ง ขายปลีก ฯ สาขาขนส่งฯ และบริการอื่นๆ ร้อยละ 13.4 2.4
และ 45.0 ตามลาดับ ซึ่งรายได้หลักของภาคมาจากภาคบริการและภาคเกษตร ในขณะที่ ภาคอุตสาหกรรม
จะมีแนวโน้มจะเป็นฐานรายได้ใหม่ของภาคจากนโยบายการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ ปี ๒๕๕๙
3.1.3 เศรษฐกิจขยายตัวต่้ากว่าระดับประเทศ เกิดความเหลื่อมล้้าระหว่างภาคมากขึ้น โดย
ปี ๒๕60 มีการขยายตัวร้อยละ ๒.5 ซึ่งต่ากว่าการขยายตัวของประเทศ ที่มีการขยายตัวร้อยละ 4.0 เป็นผล
มาจากการชะลอตัวของภาคเกษตร ได้รับผลกระทบจากฝนทิ้งช่วงและภัยแล้ง รวมทั้งราคาพืชผลเกษตรตกต่า
ต่อเนื่อง ทาให้รายได้ลดลง ส่งผลกระทบต่ออานาจซื้อของครัวเรือน
3.1.4 รายได้ เ ฉลี่ ย ต่ อประชากรเพิ่ มขึ้ น แต่ยั ง ต่้า กว่า ค่ า เฉลี่ ยของประเทศ ในปี ๒๕60
ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวประชากร (GRP Per capita) เฉลี่ย 80,352 บาทต่อคนต่อปี ซึ่งต่ากว่าค่าเฉลี่ยของ
ประเทศ ๒.8 เท่า และต่ากว่า กทม. และปริมณฑลถึง ๕.6 เท่า จังหวัดที่มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวสูงที่สุด ๓ อันดับ
แรกของภาค ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น (117,560 บาท) นครราชสีมา (๑๐0,301 บาท) และเลย (97,903
แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๔

บาท) ส่ ว น ๓ อั น ดั บ สุ ด ท้ า ย ได้ แ ก่ จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ (61,084 บาท) ยโสธร (54,183 บาท) และ
หนองบัวลาภู (53,416 บาท)
ตารางที่ ๑ ผลิตภัณฑ์มวลรวมและโครงสร้างเศรษฐกิจ
รายการ
๒๕๕6
๒๕๕7
๒๕๕8
๒๕๕9
๒๕60
มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาค
 มูลค่า (ล้านบาท)
1,373,003 1,319,175 1,363,568 1,438,846 1,496,072
 สัดส่วนต่อประเทศ (ร้อยละ)
10.6
10.0
9.9
9.9
9.7
 อัตราขยายตัวที่แท้จริง (ร้อยละ)
0.9
-0.4
3.1
3.0
2.5
มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัว
 มูลค่า (บาท/คน/ปี)
72,925
70,247
72,810
77,049
80,352
 อัตราการขยายตัว (ร้อยละ)
7.9
-3.7
3.6
5.8
4.3
โครงสร้างการผลิต (ร้อยละ)
 ภาคเกษตร
26.2
23.1
21.8
20.7
19.6
- เกษตรกรรม
25.7
22.6
21.4
20.3
19.2
- ประมง
0.5
0.5
0.4
0.4
0.4
 ภาคอุตสาหกรรม
18.1
19.4
19.0
19.3
19.6
- เหมืองแร่ฯ
0.9
1.0
1.1
1.1
0.9
- อุตสาหกรรม
17.2
18.4
17.9
18.2
18.7
 ภาคบริการ
55.7
57.5
59.2
60.0
60.8
- การค้า
10.4
11.3
12.0
12.8
13.4
- การขนส่ง
2.0
2.2
2.3
2.3
2.4
- อื่นๆ
43.3
44.0
44.9
44.9
45.0
ที่มา : ประมวลจากข้อมูลของสานักบัญชีประชาชาติ สศช.

3.1.5 เศรษฐกิจยังคงกระจุกตัวอยู่ในบางจังหวัดที่เป็นแหล่งการผลิตที่ส้าคัญของภาค ในปี
๒๕60 จังหวัดนครราชสีมา มีสัดส่วนการผลิตร้อยละ 18.4 ของภาค และจังหวัดขอนแก่น มีสัดส่วนการผลิต
ร้อยละ ๑3.6 ของภาค ในขณะที่ จังหวัดอานาจเจริญ หนองบัวลาภู มุกดาหาร ยโสธร และบึงกาฬ มีขนาด
เศรษฐกิจเล็กที่สุดของภาค แต่ละจังหวัดมีสัดส่วนไม่ถึงร้อยละ ๒.๐ ของภาค
๓.๒ เศรษฐกิจรายสาขา
๓.๒.๑ ภาคเกษตร
1) เป็น แหล่งผลิต พืช เศรษฐกิจ หลัก ของประเทศ แต่รูป แบบการผลิต ยังอาศัย
น้้าฝนเป็นหลักจึงมีผลิตภาพต่้า โดยในปี ๒๕60 ผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรมีมูลค่า 292,688 ล้านบาท พืชหลัก
ของภาคได้แก่ ข้าว อ้อยโรงงาน และ มันสาปะหลัง โดยมีพื้นที่ปลูกข้าวมากที่สุดของประเทศ ส่วนใหญ่ปลูก
ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ ในพื้นที่ตอนกลางและตอนล่างของภาค โดยเฉพาะพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ครอบคลุมพื้นที่
จังหวัดยโสธร ศรีสะเกษ สุรินทร์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และทุ่งสัมฤทธิ์ ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
และบุ รี รั มย์ โดยผลผลิ ตเฉลี่ ย ต่อไร่ ในภาพรวมต่ากว่ าระดับประเทศ เนื่องจากทาการเกษตรแบบดั้งเดิ ม
แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๕

ใช้สารเคมีสูง ซึ่งในแต่ละปีมีการนาเข้าวัตถุอันตรายทางเกษตร เฉลี่ยไม่ต่ากว่า ๓ พันล้านบาทต่อปี เป็นภาค
ที่มีพื้นที่ปลูกอ้อยและมันสาปะหลังมากที่สุดของประเทศ โดยอ้อยส่วนใหญ่ปลูกในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
ชัยภูมิ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ และอุดรธานี และมันสาปะหลัง ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ และอุดรธานี
สาหรับพื้นที่ปลูกข้าวอินทรีย์ มีแนวโน้มขยายพื้นที่มากขึ้น ปัจจุบั นแหล่งปลูกข้าว
อิน ทรี ย์ ในประเทศไทยร้ อ ยละ ๘๐.๐ อยู่ ใ นภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อ โดยเฉพาะในพื้ นที่ ทุ่ งกุ ล าร้ องไห้
(จังหวัดยโสธร สุรินทร์ มหาสารคาม ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด) และจังหวัดอุบลราชธานี ส่วนอีกร้อยละ ๒๐.๐ อยู่ใน
ภาคเหนือตอนบน ตลาดข้าวอินทรีย์ ส่วนใหญ่ส่งออกต่างประเทศ โดยเฉพาะสหภาพยุโรป
๒) มี พื้ น ที่ ใ ช้ ป ระโยชน์ ท างการเกษตรมากที่ สุ ด แต่ ข นาดฟาร์ ม ที่ ถื อ ครองต่ อ
ครัวเรือนเกือบต่้าสุดของประเทศ ในปี ๒๕60 มีพื้นที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ๖๓.๘5 ล้านไร่ คิดเป็น
ร้อยละ ๔๒.๘ ของประเทศ โดยพบว่าพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินสูงสุดคือจังหวัดในบริเวณตอนล่างของ
ภาค มีการพื้นที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรมากที่สุด 32.92 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 5๑.5 ของภาค สาหรับ
ขนาดฟาร์มที่ถือครองต่อครัวเรือน มีเพียง 23.4 ไร่ต่อครัวเรือน ต่ากว่าระดับประเทศที่มีขนาดฟาร์มถือครอง
ต่อครัวเรือน 25.2 ไร่ต่อครัวเรือน จังหวัดที่มีเนื้อที่ถือครองทาการเกษตรต่อครัวเรือนมากที่สุด ได้แก่ จังหวัด
นครราชสีมา บึงกาฬ หนองบัวลาภู และเลย มีเนื้อที่ถือครอง 32.14 31.12 30.19 และ 28.83 ไร่ต่อ
ครัวเรือน ตามลาดับ จังหวัดที่มีเนื้อที่ถือครองทาการเกษตรต่าสุดของภาค ได้แก่ จังหวัดสกลนคร นครพนม และ
ร้อยเอ็ด โดยมีเนื้อที่ถือครอง 17.79 18.29 และ 20.10 ไร่ต่อครัวเรือน ตามลาดับ
๓) พื้นที่ชลประทานน้อยกว่าทุกภาค โดยมีเพียง 7.12 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 11.2
ของพื้นที่เกษตร ซึ่งต่ากว่าระดับประเทศที่มีพื้นที่ชลประทานต่อพื้นที่เกษตรร้อยละ 22.0 ผลผลิตการเกษตร
ของภาคขึ้นอยู่กับสภาพดินฟูาอากาศเป็นหลัก ประกอบกับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อความมั่งคงด้านอาหาร ในพื้นที่ตอนกลางของภาคมีสัดส่วนพื้นที่
ชลประทานต่อพื้นที่เกษตรมากที่สุด ร้อยละ 16.7 ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ มีสัดส่วนร้อยละ 21.9 ของพื้นที่
เกษตรของจังหวัด รองลงมาพื้นที่ตอนล่างของภาคมีสัดส่วนพื้นที่ชลประทานต่อพื้นที่เกษตร ร้อยละ 11.4
ได้แก่ ยโสธร และจั งหวัดนครราชสี มา มี สั ดส่ ว นร้อ ยละ ๑7.6 และ ๑2.7 ของพื้ นที่เกษตรของจังหวั ด
ตามลาดับ
๓.๒.๒ ภาคอุตสาหกรรม
๑) อุตสาหกรรมขยายตัวในทิศทางที่เพิ่มขึ้น แต่มีบทบาทน้อยเมื่อเทียบกับประเทศ
การผลิ ตส่ ว นใหญ่เป็ นอุตสาหกรรมแปรรู ปขั้นต้น สร้างมูล ค่าเพิ่มต่าโดยมีสั ดส่ ว นเพียงร้อยละ ๖.7 ของ
ประเทศ ในปี ๒๕60 มีมูลค่า ณ ราคาประจาปี 280,337 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ๒36,562 ล้านบาท ในปี
๒๕๕6 และมีอัตราการขยายตัวในปี 2560 เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.3 ซึง่ สูงกว่าอัตราการขยายตัวระดับประเทศ ที่
มีการขยายตัว ร้ อยละ 3.0 โดยอุตสาหกรรมของภาคส่ ว นใหญ่ กระจุกตัว อยู่ตามเมื องหลั ก อาทิ จังหวั ด
ขอนแก่น และนครราชสีมา สาหรับโครงสร้างการผลิตอุตสาหกรรมยัง อยู่ในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม ส่วน
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก และสิ่งทอ เริ่มมีบทบาทมากขึ้น และเป็นฐานสร้าง
รายได้ใหม่ให้กับภาค ซึ่งอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ กระจุกตัวในจังหวัดนครราชสีมา ร้อยละ ๙6.2 ของภาค ส่วน
อุตสาหกรรมสิ่งทอ ส่วนใหญ่กระจายอยู่ทุกจังหวัด โดยจังหวัดที่มีสัดส่วนมากที่สุด ๕ อันดับแรกของภาค
ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม นครราชสีมา ชัยภูมิ และอุดรธานี สาหรับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและ
พลาสติก ส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา อุดรธานี บึงกาฬ และบุรีรัมย์ สาหรับอุตสาหกรรมที่เคย
แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๖

เป็นฐานรายเดิมของภาค เริ่มมีแนวโน้ม เพิ่มขึ้น อาทิ อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย จากร้อยละ 3.1 เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 3.4 ของสาขาอุตสาหกรรมโดยจังหวัดที่มีสัดส่วนมากที่สุด ๕ อันดับแรกของภาค ได้แก่ ขอนแก่น
สุรินทร์ นครราชสี มา อุบ ลราชธานี ร้อยเอ็ด ส่ว นอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (เอทานอล) ปัจจุบันมี
ผู้ประกอบการเปิดดาเนินการแล้ว 8 ราย ปริมาณการผลิต เฉลี่ย 2.3 ล้านลิตรต่อวัน หรือร้อยละ 38.5 ของ
การผลิตรวมทั้งประเทศ
๒) การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ที่อยู่ภายใต้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(กนอ.) ปัจจุบันมี 2 แห่ง ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี โดย กนอ. ได้อนุมัติให้บริษัทเมืองอุตสาหกรรม
อุดรธานี จากัด ดาเนินการ ซึ่งเป็นโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมสีเขียว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดาเนินการ
มีพื้นที่ประมาณ ๒,๒๑9 ไร่ ในท้องที่ตาบลโนนสูง และตาบลหนองไผ่ อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
โดยอุตสาหกรรมเปูาหมาย ได้แก่ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ ยางพาราขั้นปลาย และศูนย์
โลจิสติกส์ และนิคมอุตสาหกรรมหนองคาย ดาเนินการโดย บริษัทนาคา คลี นเพาเวอร์ จากัด ปัจจุบันอยู่
ระหว่างการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) มีเนื้อที่ประมาณ 2,960 ไร่ ในพื้นที่ตาบลโพนสว่าง
อาเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย รองรับอุตสาหกรรมเปูาหมาย ได้แก่ อุตสาหกรรมแปรรูปผลิตผลทาง
การเกษตร อาหารและเครื่องดื่ม ชิ้นส่วนยานยนต์ และโลจิสติกส์
๓.๒.๓ การค้าชายแดน
๑) การค้าชายแดนและผ่านแดน มีการขยายตัวอย่างก้าวกระโดด และมีบทบาท
ส้าคัญต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจของภาคมากขึ้น โดยในปี ๒๕61 มีมูลค่าการค้าชายแดน 333,960.30
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.0 ของการค้าชายแดนทั้งประเทศ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๑5.4 ในปี ๒๕๕6 โดยการ
ส่งออกมีมูลค่า 187,323.79 ล้านบาท และการนาเข้ามีมูลค่า ๑46,636.51 ล้ านบาท เกินดุลการค้า
40,687.28 ล้านบาท จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน และประเทศจีน สินค้าส่งออกที่
สาคัญ ได้แก่ น้ามันดีเซลและเบนซิน รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลไม้สดแช่เย็น แช่แข็งและแห้ง และ
เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกที่ผลิตจากนอกภาค สินค้านาเข้าที่สาคัญ ได้แก่ ทองแดงและ
ผลิตภัณฑ์ เครื่องรับ-ส่งสัญญาณและอุปกรณ์ติดตั้ง (โทรศัพท์ วิทยุ โทรทัศน์ อุปกรณ์) ผักและของปรุงแต่งจาก
ผัก เป็นต้น
๒) โครงสร้า งของมูลค่าการค้าชายแดน จาแนกตามประเทศคู่ค้าของภาค พบว่า
ในปี ๒๕61 การค้ากับ สปป.ลาว มีมูลค่าการค้า เท่ากับ ๑๖7,194.41 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50.1
ของมู ล ค่า การค้า ชายแดนทั้ งภาค โดยผ่ านด่ านศุล กากรมุกดาหาร หนองคาย และด่านช่องเม็ก จั งหวั ด
อุบลราชธานี คิดเป็นร้อยละ ๓7.3 ๓7.1 และ 10.6 ของมูลค่าการค้ากับ สปป.ลาว ตามลาดับ การค้า กับ
จีนตอนใต้ มีมูลค่าการค้า 83,467.65 ล้านบาท และเวียดนาม มีมูลค่าการค้า 77,142.90 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 25.0 และ 23.1 ตามลาดับ แนวโน้มการค้าชายแดนมีความสาคัญมากขึ้น ส่วนใหญ่ผ่านด่าน
ศุลกากรมุกดาหาร สาหรับมูลค่าการค้ากับกัมพูชา มีเพียงร้อยละ ๑.8 ของมูลค่าชายแดนทั้งภาค
๓.๒.๔ การท่องเที่ยว
๑) ทรั พ ยากรการท่ อ งเที่ ย ว มี ค วามหลากหลายทั้ ง การท่ อ งเที่ ย วยุ ค ก่ อ น
ประวัติศาสตร์และอารยธรรมขอม การท่อ งเที่ย วทางธรรมชาติที่ส าคัญ ได้แก่ อุท ยานแห่ง ชาติเ ขาใหญ่
จังหวัดนครราชสีมา ภูหลวง ภูเรือ และภูกระดึง จังหวัดเลย รวมทั้งการท่องเที่ยวประเพณีวัฒนธรรม และ
การท่องเที่ยวบริเวณเมืองชายแดนริมแม่น้าโขงเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน
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๒) รายได้จากการท่องเที่ยวของภาคต่้ากว่าร้อยละ ๕ ของรายได้การท่องเที่ยวทั้ง
ประเทศ ในปี ๒๕60 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจานวนนักท่องเที่ยว 40.59 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.0
ของจานวนนักท่องเที่ยวทั้งประเทศ และมีรายได้จากการท่องเที่ยว 86,721.62 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓.5
ของรายได้ท่องเที่ยวทั้งประเทศ และรายได้จากการท่องเที่ยวของภาคส่วนใหญ่เป็นรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทย
ร้อยละ ๙๕.6 ชาวต่างชาติร้อยละ ๔.4 สาหรับระยะเวลาพ้านักเฉลี่ย ลดลงจาก ๒.๔4 วัน ในปี ๒๕๕6 เหลือ
เพียง ๒.๓3 วัน และค่าใช้จ่ายต่อหัว เพิ่มขึ้นจาก 1,015.3๐ บาทต่อวัน ในปี ๒๕๕6 เป็น ๑,213.63 บาทต่อวัน
ในปี ๒๕60
๓) การกระจายตัวของนักท่องเที่ยว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีจานวน
นักท่องเที่ยวสู งสุ ด ประมาณ 19.53 ล้ านคนต่อปี สร้างรายได้ประมาณ 39,749.60 ล้ านบาทต่อปี ในปี
๒๕60 รองลงมาคือ ภาคตะวัน ออกเฉียงเหนื อตอนบน มีนักท่องเที่ยวประมาณ ๑3.66 ล้านคนต่อปี
สร้างรายได้ 27,788.09 ล้านบาทต่อปี และในพื้นที่ตอนกลางของภาค มีนักท่องเที่ยวประมาณ 7.39 ล้านคนต่อปี
สร้างรายได้ 19,183.93 ล้านบาทต่อปี จังหวัดนครราชสีมา มีจานวนนักท่องเที่ยวและรายได้มากที่สุด ส่วน
จั ง หวั ด อ านาจเจริ ญ และหนองบั ว ล าภู มีจ านวนนัก ท่อ งเที่ย วและรายได้ ต่าที่สุ ด ทั้ง นี้ก ารท่อ งเที่ย วของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังมีปัญหาในหลายด้าน อาทิ ความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวอยู่
ห่ า งไกลกั น การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมมี ป ฏิ ทิ น การท่ อ งเที่ ย วในช่ ว งระ ยะเวลาสั้ น ๆ
สิ่งอานวยความสะดวกและบุคลากรด้านการท่องเที่ยวขาดมาตรฐาน รวมถึงขาดการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยว
และปฏิทินการท่องเที่ยว
๓.๓ เศรษฐกิจระดับครัวเรือน
๓.๓.๑ รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต่้าเป็นอันดับสองของประเทศ
โดยในปี ๒๕60 มีรายได้เฉลี่ย ๒0,750 บาทต่อเดือน ต่ากว่ารายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนทั้งประเทศที่ ๒๖,973
บาทต่อเดือน
๓.๓.๒ หนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนภาคตะวันออกเฉียงเหนือสูงกว่าระดับประเทศ โดยในปี ๒๕60
มีจานวนครัวเรือนที่เป็นหนี้ ๓.61 ล้านครัวเรือน มากกว่าทุกภาค หรือมีสัดส่วนร้อยละ ๓๓.3 ของครัวเรือนที่
เป็นหนี้ทั้งประเทศ และหนี้สินครัวเรือนของภาคเฉลี่ย ๑79,923 บาท เพิ่มขึ้นจาก ๑49,307 บาท ในปี
๒๕๕6 และสูงกว่าหนี้สินต่อครัวเรือนเฉลี่ยทั้งประเทศที่ ๑78,994 บาท โดยหนี้สินสูงขึ้นจากราคาสินค้า
เกษตรตกต่า และต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ทาให้รายได้ไม่พอรายจ่าย เมื่อพิจารณาวัตถุประสงค์ของการกู้ยืม
พบว่า ครัวเรือนส่วนใหญ่กู้ยืมใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค เพื่อทาการเกษตร และนาไปใช้ลงทุนในสินทรัพย์
เช่น บ้าน รถยนต์ มากกว่าการกู้ยืมเพื่อการศึกษา

๔. ประชากรและสังคม
๔.๑ ประชากร
๔.๑.๑ จ้านวนประชากรของภาคมากที่สุดของประเทศ ปี ๒๕60 มีจานวนประชากร ๒๑.๙9
ล้านคน หรือร้อยละ ๓๓.2 ของประเทศ เพิ่มขึ้นจาก 21.70 ล้านคน ในปี 2555 และมีอัตราการเพิ่มขึ้นของ
ประชากรในช่วงปี 2555-๒๕60 โดยเฉลี่ยร้อยละ 0.22 ต่ากว่าประเทศที่มีอัตราการเพิ่มเฉลี่ยร้อยละ 0.54
โดยจังหวัดนครราชสีมา มีประชากรมากที่สุด 2.64 ล้านคน รองลงมา คือ จังหวัดอุบลราชธานี มีประชากร
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1.87 ล้านคน และจั งหวัดขอนแก่น มีประชากร 1.81 ล้ านคน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐ ๘.๕ และ ๘.๒
ของประชากรภาค ตามลาดับ
๔.๑.๒ สั ดส่ วนประชากรสู งอายุ เพิ่ มขึ้ น โครงสร้ า งประชากรมี แ นวโน้ ม การเปลี่ ย นแปลง
ไปสู่สังคมสูงวัยมากขึ้น โดยในปี 2555 มีสัดส่วนประชากรสูงอายุร้อยละ 15.8 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 19.4
ในปี ๒๕60 ซึ่ งสู ง กว่ าร้ อ ยละ 17.1 ของสั ด ส่ ว นผู้ สู งอายุ ระดั บ ประเทศ จึ ง ทาให้ ประชากรวั ย แรงงาน
ต้องรับภาระในการดูแลผู้สูงอายุมากขึ้น จากประชากรวัยแรงงาน 3.91 คน ดูแลผู้สูงอายุ ๑ คน ในปี 2555
เป็นประชากรวัยแรงงาน 3.13 คน ดูแลผู้สูงอายุ ๑ คน ในปี ๒๕60
๔.๑.๓ ประชากรเมื องโดยรวมเพิ่ มขึ้น ปี ๒๕๕5 มีประชากรเมื องจ านวน ๔.36 ล้ านคน
หรือร้อยละ 20.1 ของประชากรทั้งภาค เพิ่มขึ้นเป็น ๔.๔๕ ล้านคน หรือร้อยละ 20.2 ของประชากรทั้งภาค
ในปี ๒๕60 โดยจังหวัดมหาสารคามมีอัตราการเพิ่มของประชากรเมืองมากที่สุด ร้อยละ ๑๘.๐ รองลงมา ได้แก่
จังหวัดขอนแก่น ร้อยเอ็ด และอุบลราชธานี มีอัตราการเพิ่มของประชากรเมืองร้อยละ ๑๔.๙ ๘.๒ และ ๖.๖
ตามล าดับ ซึ่ งส่ ว นใหญ่ เป็ นเมืองศูน ย์ กลางความเจริญของภาคทั้ งด้ านเศรษฐกิจ และการศึกษา จึ งท าให้
ประชากรอพยพเข้าไปทางานและอาศัยจานวนมาก
ตารางที่ ๒ ประชากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รายการ
จานวนประชากร (ล้านคน)
โครงสร้างประชากร (ร้อยละ)
กลุ่ม ๐-๑๔ ปี
กลุ่ม ๑๕-๕๙ ปี
กลุ่ม ๖๐+
จานวนประชากรเมือง (ล้านคน)

ปี
๒๕๕๕
๒๑.๗๐

๒๕๕๖
๒๑.๗๘

๒๕๕๗
๒๑.๘๕

๒๕๕๘
๒๑.๙๒

๒๕๕๙
๒๑.๙๕

2560
21.99

๒๒.๔
๖1.8
๑๕.8
๔.๓๖

๒๑.9
๖๑.6
๑๖.5
๔.๔๐

๒๑.3
๖๑.5
๑๗.2
๔.๔๓

๒๐.8
๖๑.3
๑๗.9
๔.๔๕

๒๐.๓
๖๑.0
๑๘.7
๔.๔๕

19.9
60.7
19.4
4.45

๔.๒ แรงงาน
แรงงานส่ ว นใหญ่ มี ค วามรู้ ร ะดั บ ประถมศึ ก ษา แรงงานระดั บ อาชี ว ะมี สั ด ส่ ว นน้ อ ยมาก
ในปี 2560 มีกาลังแรงงาน 9.63 ล้านคน ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตร ร้อยละ 50.77 ของกาลังแรงงาน
ของภาค จานวนแรงงานที่มีความรู้ระดับประถมลดลง จากร้อยละ 56.8 ในปี 2556 เป็นร้อยละ 56.48
ในปี 2560 มีความรู้ระดับมัธยมต้น เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 16.02 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 17.9 ในปี 2560
ระดับมัธยมปลาย เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 11.87 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 11.96 ในปี 2560 แรงงานระดับ
อาชีวะเพิ่มขึ้นจากร้ อยละ 2.07 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 2.09 ในปี ๒๕๖๐ ระดับอุดมศึกษา เพิ่ มขึ้นจาก
ร้อยละ 7.05 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 9.56 ในปี ๒๕60
๔.๓ การศึกษา
๔.๓.๑ สถาบันการศึกษามีทุกระดับ โดยระดับอุดมศึกษามี ๕๓ แห่ง ครอบคลุมเกือบทุกจังหวัด
แยกเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ๓๖ แห่ง เอกชน ๑๐ แห่ง และสถาบันวิทยาลัยชุมชน ๗ แห่ง ในจานวนนี้เป็น
สถาบันวิจัย ๑๒ แห่ง ซึ่งมากที่สุดในประเทศ
๔.๓.๒ จ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรต่้ากว่าค่าเฉลี่ยประเทศ ในปี 2560 ประชากร
มีจานวนปีการศึกษาเฉลี่ย ๘.6 ปี ซึ่งต่ากว่าระดับประเทศที่มีปีการศึกษาเฉลี่ย ๙.5 ปี โดยจังหวัดขอนแก่น
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มีจานวนปีการศึกษาเฉลี่ยสูงสุด ๙.3 ปี รองลงมา ได้แก่ จังหวัดมหาสารคาม นครราชสีมา และหนองคาย 9.1
9.0 และ ๘.๘ ปี ตามลาดับ ขณะที่จังหวัดบึงกาฬ และสกลนคร มีจานวนปีการศึกษาเฉลี่ยต่าสุด 8.1 ปี
๔.๓.๓ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ต่้า โดยผลการสอบ O-NET ชั้น ม.๓ (4 วิชาหลัก)
ในปีการศึกษา 2555 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 34.9 ลดลงเป็น ร้อยละ ๓2.5 ในปี ๒๕60 ซึ่งต่ากว่าเกณฑ์
ค่าเฉลี่ยร้อยละ ๕๐ ในทุกวิชา เมื่อพิจารณาในรายวิชาปี ๒๕60 พบว่า วิชาคณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยต่าสุด
ร้อยละ ๒3.9 และภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยสู งสุดร้อยละ ๔6.5 รองลงมา ได้แก่ วิช าวิทยาศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ 31.1 และ 28.6 ตามลาดับ สาเหตุสาคัญส่วนหนึ่งมาจากความพร้อมทางเชาว์ปัญญาของ
เด็กวัยเรียนที่เป็นผลกระทบจากปัญหาภาวะโภชนาการของแม่และเด็ก
๔.๔ สาธารณสุข
๔.๔.๑ มีสถานบริการสาธารณสุขให้บริการครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่ ในปี 2560 มีจานวน
โรงพยาบาลรั ฐ บาล 323 แห่ ง ได้แก่ โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) ๒๙1 แห่ ง โรงพยาบาลทั่ว ไป (รพท.)
23 แห่ ง โรงพยาบาลศู น ย์ (รพศ.) 9 แห่ ง และโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต าบล (รพ.สต.)
จานวน ๓,๔๗7 แห่ง
๔.๔.๒ บริการสาธารณสุขมีการพัฒนาดีขึ้นเป็นล้าดับและมีแพทย์เฉพาะทางที่เชี่ยวชาญ
ด้านโรคประจ้าถิ่น โดยสัดส่วนแพทย์ต่อประชากรมีแนวโน้มดีขึ้น จากแพทย์ ๑ คนต่อประชากร 4,176 คน
ในปี 2555 เป็น 2,846 คน ในปี 2560 และมีแพทย์เฉพาะทางที่เชี่ยวชาญด้านการรักษาโรคไต โรคหัวใจ
มะเร็งท่อน้าดี และการผ่าตัดนิ่วในถุงน้าดี อย่างไรก็ตามบุคลากรทางการแพทย์ยังกระจุกตัวอยู่ ในเมืองหลักของ
ภาค ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น นครราชสีมา อุบลราชธานี และอุดรธานี จานวน 1,502 1,126 728 และ
550 คน ตามลาดับ จังหวัดที่มีสัดส่วนแพทย์ต่อประชากรมาก ได้แก่ จังหวัดบึงกาฬ หนองบัวลาภู นครพนม
และอานาจเจริญ จานวน 5,021 4,864 4,804 และ 4,141 คน ตามลาดับ โดยแพทย์ต้องมีภาระ
ในการดูแลผู้ปุวยมากขึ้น ซึ่งอาจมีผลต่อความล่าช้ารวมถึงคุณภาพในการให้บริการ
๔.๔.๓ ยังมีปัญหาความชุกของโรคพยาธิใบไม้ตับมากที่สุดในประเทศและมีแนวโน้มเพิ่ม
สูงขึ้น ซึ่ง มีความสั ม พัน ธ์กับ การเกิดมะเร็ งท่อน้ าดี อัตราของผู้ ปุว ยด้ว ยโรคมะเร็งท่ อ น้าดีในภาคเพิ่มขึ้ น
จาก 71.4 ต่อประชากรแสนคน ในปี 2555 เป็น 104.3 ต่อประชากรแสนคน ในปี ๒๕60 โดยจังหวัด
ขอนแก่น มีอัตราของผู้ปุวยด้วยโรคมะเร็งท่อน้าดีสูงสุด 200.6 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา ได้แก่ จังหวัด
ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี และสกลนคร 190.2 164.7 และ 132.0 ต่อประชากรแสนคน ตามลาดับ ทั้งนี้มี
สาเหตุมาจากค่านิยมความเชื่อและพฤติกรรมการบริโภคอาหารจากปลาน้าจืดมีเกล็ดแบบดิบ ๆ หรือสุก ๆ ดิบ ๆ
ที่มีตัวอ่อนพยาธิใบไม้ตับอาศัยอยู่
๔.๔.๔ มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการที่ส่งผลกระทบต่อความพร้ อมทางเชาว์ปัญญาวัยเด็ก
โดยค่าเฉลี่ยเชาว์ปัญญา (IQ) ของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ มีแนวโน้มลดลงและต่ากว่าระดับค่าเฉลี่ย
ของประเทศ ปี ๒๕๕๙ มีค่าเฉลี่ยเชาว์ปัญญาที่ระดับ ๙๔.๕ ลดลงจากระดับ ๙๖.๐ ในปี ๒๕๕๔ และต่ากว่า
ประเทศที่มีค่าเฉลี่ย ๙๘.๒ โดยจังหวัดที่มีค่าเฉลี่ยเชาว์ปัญญาต่าสุด ๓ อันดับแรกของภาค ได้แก่ จังหวัด
อุบ ลราชธานี อานาจเจริ ญ และมุก ดาหาร มีค่า เฉลี่ ยเชาว์ปั ญญา ๘๗.๗ ๙๐.๘ และ ๙๑.๓ ตามล าดั บ
อันเนื่องมาจากปัญหาโภชนาการของแม่และเด็ก
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๑๐

๔.๕ สัดส่วนคนจน
สัดส่วนคนจนมีแนวโน้มลดลง การกระจายรายได้มีแนวโน้ม คงที่ แต่ยังอยู่ในระดับสูงเมื่อ
เทียบกับภาพรวมทั้งประเทศ สัดส่วนคนจนของภาคลดลงจากร้อยละ 19.8 ในปี 2555 เป็นร้อยละ ๑๑.๔
ในปี ๒๕๖๐ แต่ยังสูงกว่าสัดส่วนคนจนของประเทศที่มีอัตราร้อยละ ๗.๙ โดยมี 3 จังหวัดในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ คือ จังหวัดกาฬสินธุ์ นครพนม และบุรีรัมย์ ติดลาดับ 1 ใน 10 จังหวัดที่มีความยากจนสูงที่สุดของ
ประเทศ โดยกาฬสินธุ์ มีสัดส่วนคนจนสูงสุด ร้อยละ 33.0 รองลงมา ได้แก่ นครพนม ร้อยละ 27.8 และ
บุรีรัมย์ ร้อยละ 21.0 ส่วนการกระจายรายได้ของภาคมีแนวโน้มคงที่ โดยค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคด้าน
รายได้ปรับจาก ๐.๔๔ ในปี ๒๕๕๖ เป็น ๐.๔๕ ในปี ๒๕๖๐ มีค่าสูงสุดเมื่อเทียบกับภาคอื่น

๕. ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ
๕.๑ สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕.๑.๑ ทรัพยากรป่าไม้มีแนวโน้มลดลง ในปี ๒๕60 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่ปุาไม้
จานวน ๑๕.๖6 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๔.9 ของพื้นที่ภาค หรือร้อยละ ๑๕.๓ ของพื้นที่ปุาไม้ทั้งประเทศ
ในช่วงปี 2556-2560 มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ปุาไม้ของภาคลดลงเฉลี่ยร้อยละ 0.24 เนื่องจาก
การบุกรุกพื้นที่ปุาไม้เพื่อการเกษตรที่เพิ่มมากขึ้น โดยจังหวัดที่มีพื้นที่ปุาไม้ต่อพื้นที่จังหวัดมากที่สุ ดได้แก่
จังหวัดมุกดาหาร รองลงมาคือ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดเลย และจังหวัดอุบลราชธานี
๕.๑.๒ ปริมาณการกักเก็บน้้าในเขื่อนขนาดใหญ่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีปริมาณน้าท่ารายปี ๖๑,๕๑๓ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี มีอ่างเก็บน้าขนาดใหญ่ ๑๒ แห่ง ความจุในการกักเก็บ
น้า ๘,๓๖๘ ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ ๑๓.6 ของปริมาณน้าท่ารายปี และมีอัตราการเปลี่ ยนแปลง
ปริมาณน้าในอ่างเก็บน้าขนาดใหญ่เพิ่มขึ้น เฉลี่ยร้อยละ ๕.๗ ในช่วงปี ๒๕๕6-๒๕60 โดยในปี ๒๕60 อ่างเก็บน้า
ขนาดใหญ่ของภาค มีปริมาณการกักเก็บ 5,805 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ ๖9.4 ของความจุทั้งหมด
เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕6 จานวน 3,630 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 44.๑ ของความจุทั้งภาค
๕.๑.๓ คุ ณ ภาพแหล่ ง น้้ า มี แ นวโน้ ม ดี ขึ้ น แหล่ ง น้ าส าคั ญ ๆ ๑๒ แห่ ง ได้ แ ก่ ล าน้ าชี
ลาปาว ลาน้ามูล น้าอูน น้าสงคราม ลาชี ลาเสียว ลาน้าเลย น้าพอง ลาตะคองตอนบน ลาตะคองตอนล่าง และ
หนองหาร ปี ๒๕60 แหล่งน้าอยู่ในเกณฑ์ดี มีเพียง 3 แห่ง ได้แก่ แม่น้าสงคราม ลาชี และหนองหาร แหล่งน้า
อยู่ ใ นเกณฑ์ พ อใช้ จ านวน 7 แห่ ง แหล่ งน้ าอยู่ ในเกณฑ์ เสื่ อมโทรม มี จ านวน 2 แห่ ง ได้ แก่ น้ าพอง และ
ลาตะคองตอนล่าง ปี ๒๕๖๑ แหล่งน้าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี จานวน ๑๐ แห่ง แหล่งน้าอยู่ในเกณฑ์พอใช้
จานวน ๑ แห่ง คือ ลาตะคองตอนบน และแหล่งน้าอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม 1 แห่ง คือ ลาตะคองตอนล่าง
๕.๑.๔ ปริ มาณขยะมูลฝอยมีแนวโน้ม ลดลงเพียงเล็กน้อย โดยในปี ๒๕60 มีปริมาณทั้งสิ้ น
๗.3๑ ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 28.0 ของปริมาณขยะทั้งประเทศ ลดลงจากปี ๒๕๕6 จานวน 7.76 ล้านตัน
หรือในช่วงปี ๒๕๕๖-๒๕60 ลดลงเฉลี่ยร้อยละ 1.4 จานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้บริการในการเก็บ
รวบรวมและกาจัดขยะมีจานวนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ ๕.๑ แต่ก็ยังค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับประเทศ คิดเป็น
ร้อยละ ๓๒.๘ โดยมีปริมาณขยะที่ถูกกาจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเพียง 1.62 ล้านตัน ในปี ๒๕60
หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๐.๖ ของขยะที่ถูกกาจัดถูกต้องทั้งประเทศ เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕6 จานวน 1.02 ล้านตัน
ขยะที่ถูกนาไปใช้ประโยชน์ ในปี 2560 จานวน 3.20 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ที่มีจานวนขยะที่นาไปใช้
ประโยชน์ จานวน 1.50 ล้านตัน
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๑๑

๕.๒ สถานการณ์ด้านภัยพิบัติ
๕.๒.๑ การเกิด ไฟป่า มี แนวโน้ม เพิ่มขึ้น ในช่ว งปี ๒๕๕๗-๒๕6๑ มีจานวนการเกิดไฟปุ า
เพิ่มขึ้น เฉลี่ย ร้อยละ 8.๓๔ โดยปี ๒๕6๑ เกิดไฟไหม้ปุาจานวน 87๙ ครั้ง พื้นที่ถูกไฟไหม้ 9,6๙๙.๑ ไร่
เพิ่มขึ้น จากปี ๒๕๕๗ ที่มีจ านวน ๗๗๒ ครั้ง และจานวนพื้นที่ปุาถูกไฟไหม้ 10,984 ไร่ โดยในระหว่างปี
๒๕๕๗-๒๕6๑ เกิดไฟไหม้ปุาเฉลี่ย ๑,032.6 ครั้งต่อปี คิดเป็นพื้นที่ที่ถูกไฟไหม้เฉลี่ย 14,578.54 ไร่ต่อปี
๕.๒.๒ พื้นที่ประสบปัญหาอุทกภัยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ริมแม่น้าและพื้นที่
ที่มีความเสี่ยงจากน้้าป่าไหลหลาก ในปี ๒๕๖๐ มีจานวนหมู่บ้านที่ประสบอุทกภัย จานวน 22,792 หมู่บ้าน
คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๖ ของหมู่บ้านที่ประสบอุทกภัย ทั้งประเทศ เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๖ ซึ่งมีหมู่บ้านประสบ
ปัญหาอุทกภัย ๑๕,๒๓๕ หมู่บ้ าน หรื อร้ อยละ ๕๒.๖ ของหมู่บ้านที่ประสบอุทกภัยทั้งประเทศ ส่ วนใหญ่
เกิ ด ขึ้ น ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ที่ มี แ ม่ น้ าส าคั ญ ในภาคไหลผ่ า นลงสู่ แ ม่ น้ าโขง โดยจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี ยโสธร
อานาจเจริญ นครพนม และมุกดาหาร เป็นพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยมากที่สุด จานวน ๒,๖๐๓ หมู่บ้าน
๕.๒.๓ ปัญหาภัยแล้งเกิดขึ้นเป็นประจ้าทุกปี ในปี ๒๕๖๐ หมู่บ้านประสบภัยแล้ง จานวน 418
หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๒ ของหมู่บ้านประสบภัยแล้งทั้งประเทศ ลดลงจากปี ๒๕๕๖ หมู่บ้านประสบภัยแล้ง
จานวน ๒๓,๗๙๘ หมู่บ้าน คิดเป็ นร้ อยละ ๖๔.๑ ของหมู่บ้านประสบภัยแล้ งทั้งประเทศ โดยเฉพาะบริเวณ
ตอนกลางและตอนล่างของภาค เนื่องจากลักษณะทางกายภาพของดินมีความสามารถในการอุ้มน้าต่า ขาด
ระบบชลประทานที่ครอบคลุมพื้นที่การเกษตร น้าใต้ดินไม่เพียงพอในฤดูแล้ง บ่อบาดาลขาดการบารุงรักษา
ตารางที่ ๓ ปัญหาภัยพิบัติของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รายการ
ผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
- จานวนหมู่บ้าน
- จานวนครัวเรือน (ล้านครัวเรือน)
ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง
- จานวนหมู่บ้าน
- จานวนครัวเรือน (ล้านครัวเรือน)

๒๕๕6

๒๕๕7

ปี
๒๕๕8

15,235
0.93

5,127
0.16

1,505
0.01

23,798
1.61

8,704
0.69

5,014
0.58

๒๕๕9

๖,๐๙๕ 22,๗๙๒
0.13
0.59
๓๒๘
0.27

๒๕๖๐

418
0.02

๖. สภาวะแวดล้อม
๖.๑ จุดแข็ง
๖.๑.๑ ที่ ตั้ ง ของภาคอยู่ ใ นต าแหน่ ง ศู น ย์ ก ลางของอนุ ภู มิ ภ าคลุ่ ม แม่ น้ าโขง (GMS) ซึ่ ง มี
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว โดยมีแนวชายแดนติดต่อกับ สปป.ลาว กัมพูชา และสามารถ
เชื่อมโยงต่อไปเวียดนามและจีนตอนใต้ได้อย่างสะดวก
๖.๑.๒ พื้นที่ทาการเกษตรมีมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ ๔๒.๘ ของพื้นที่เกษตรประเทศ และมีพื้นที่
ปลูกข้าวมากที่สุดโดยสามารถปลูกข้าวหอมมะลิคุณภาพดีที่สุดของประเทศ
แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๑๒

๖.๑.๓ ทรัพยากรท่องเที่ยวมีความหลากหลาย อาทิ แหล่งท่องเที่ยวซากดึกดาบรรพ์ไดโนเสาร์
ยุคก่อนประวัติศาสตร์โบราณคดีบ้านเชียง อารยธรรมขอม ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและธรรมชาติ และท่องเที่ยวเชิง
กีฬา ที่สามารถสร้างแรงดึงดูดนักท่องเที่ยวนานาชาติและนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มได้
๖.๑.๔ สถาบั น วิ จั ย ตั้ ง อยู่ ใ นพื้ น ที่ ๑๒ แห่ ง ซึ่ ง มี ค วามสามารถเฉพาะทางที่ โ ดดเด่ น
อาทิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้านสาธารณสุขและเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ด้านวิศวกรรมศาสตร์
และแปรรูปอาหาร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร ด้านเกษตรและประมง เป็นต้น
๖.๒ จุดอ่อน
๖.๒.๑ ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ สภาพพื้นดินเป็นดินทรายไม่อุ้มน้า บางพื้นที่มีปัญหาดินเค็ม
ทาให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากที่ดินอย่างเต็มที่
๖.๒.๒ ระบบชลประทานครอบคลุ ม พื้ น ที่ เ กษตรเพี ย งร้ อ ยละ 11.9 เกษตรกรส่ ว นใหญ่
ยังทาการผลิตที่พึ่งพาน้าฝน
๖.๒.๓ จานวนคนจนมากที่สุดของประเทศ คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๔ ของประชากรภาค ไม่สามารถ
เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ ขาดโอกาสทางการศึกษาและการประกอบอาชีพ
๖.๒.๔ คนมีพฤติก รรมการบริโ ภคอาหารดิบ มีปั ญหาโรคพยาธิใบไม้ ตับและมะเร็งท่อน้าดี
มากที่สุดในประเทศ
๖.๒.๕ แม่และเด็กมีปัญหาโภชนาการส่งผลให้เด็กในวัยเรียนมีความสามารถทางเชาว์ปัญญา
และความฉลาดทางอารมณ์ต่าสุดของประเทศ
๖.๒.๖ แหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรม สิ่งอานวยความสะดวกยังไม่เพียงพอและไม่ได้มาตรฐาน
บางแห่งตั้งอยู่ห่างไกลเข้าถึงได้ยาก กิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยวมีน้อย
๖.๓ โอกาส
๖.๓.๑ การก่อสร้างโครงสร้ างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจหลักของประเทศ
สู่ภาค อาทิ โครงข่ายรถไฟทางคู่ รถไฟความเร็วสูง ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง รวมทั้งการพัฒนาพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน จะทาให้เกิดโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ ๆ ในภาค
๖.๓.๒ ประเทศเพื่อ นบ้ านมี อัตราการขยายตัว ทางเศรษฐกิ จสู ง มีความต้องการสิ น ค้าและ
บริการมากขึ้น
๖.๓.๓ กระแสของสังคมโลกให้ความสาคัญต่อการดูแลสุขภาพ ประกอบกับโครงสร้างประชากร
สัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ทาให้มีความต้องการสินค้าและบริการด้านสุขภาพสูงขึ้น เช่น อาหารมาตรฐานอินทรีย์
พืชสมุนไพร ซึ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความพร้อมในด้านการผลิต
๖.๔ ภัยคุกคาม
๖.๔.๑ การย้ายฐานการผลิตและการขนส่งยาเสพติดบริเวณชายแดน อาชญากรรมข้ามชาติ
ภัยจากโรคติดต่อจากคนและสัตว์ที่เคลื่อนย้ายจากประเทศเพื่อนบ้าน ส่งผลต่อความมั่นคงของชาติ
๖.๔.๒ การเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรงมากขึ้น
โดยเฉพาะอุทกภัยและภัยแล้ง ส่งผลต่อความมั่นคงด้านอาหารและรายได้ของเกษตรกร
แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๑๓

๗. ปัญหาและประเด็นท้าทาย
๗.๑ ขาดแคลนน้าทั่วทั้งภาค ประสบปัญหาภัยแล้งซ้าซาก
๗.๒ มีจานวนคนจนมากที่สุด ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตร จึงไม่สามารถหลุดพ้นความยากจนได้
๗.๓ ปัญหาโภชนาการในแม่และเด็กส่ งผลให้ เด็กในวัยเรียนมีความสามารถทางเชาว์ปัญญาและ
ความฉลาดทางอารมณ์ต่า
๗.๔ มีความรุนแรงของโรคมะเร็งตับและท่อน้าดี อันเนื่องมาจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารดิบ
๗.๕ เศรษฐกิ จ ของภาคมี ข นาดเล็ ก มี อั ต ราการขยายตั ว ต่ ากว่ าระดั บประเทศ จึ ง มี แนวโน้ มเกิ ด
ความเหลื่อมล้าทางรายได้ระหว่างภาคและประเทศมากขึ้น
๗.๖ ภาคการผลิตหลักด้านเกษตรยังเป็นแบบดั้งเดิมพึ่งพาธรรมชาติ ทาให้มีผลิตภาพต่า และมีการใช้
สารเคมีสูง
๗.๗ อุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรขั้นต้น มูลค่าเพิ่มต่า ประกอบกับการลงทุน
ใหม่ ๆ มีน้อย จึงมีแหล่งสร้างงานน้อย
๗.๘ การค้าชายแดน สินค้าส่งออกส่วนใหญ่ผลิตจากนอกภาค ไม่สร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้ให้กับภาค
๗.๙ ทรัพยากรการท่องเที่ยวหลากหลาย แต่ยังไม่ได้รับการพัฒนาให้เป็นที่รู้จัก อยู่ในพื้นที่ห่างไกล
ขาดสิ่งอานวยความสะดวก

๘. แนวคิดและทิศทางการพัฒนา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปัญหาพื้นฐานด้านการขาดแคลนน้า ดินคุณภาพต่า ประสบอุทกภัยและ
ภั ย แล้ ง ซ้ าซาก คนมี ปั ญ หาทั้ ง ในด้ า นความยากจน และมี ปั ญ หาภาวะทุ พ โภชนาการ แต่ มี ค วามพร้ อ ม
ด้านสถาบั น การศึก ษาและสถาบั น วิ จั ย ดั งนั้ น การพัฒ นาเศรษฐกิ จและสั ง คมภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนื อ
ไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่ งยืน ” จาเป็น จะต้องแก้ไขปัญหาพื้นฐานควบคู่ไปกับการพัฒนาการวิจัยเพื่อใช้
ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในภาค
ให้มีการเจริ ญเติบ โตได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมทั้งการแสวงหาโอกาสการนาความรู้ ทุน เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมจากภายนอกมาช่วยขับเคลื่อน โดยการใช้ประโยชน์จากโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
คมนาคมขนส่งขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งและพื้นที่
เศรษฐกิจหลักของประเทศ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงและข้อตกลงกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่ม
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงที่กาลังมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมาเสริมสร้างกิจกรรมการพัฒนาใหม่ ๆ ให้แก่ภาค
เพื่ อ ให้ มี อั ต ราการเติ บ โตที่ สู ง เพี ย งพอต่ อ การลดความเหลื่ อ มล้ ากั บ พื้ น ที่ ส่ ว นอื่ น ๆ ของประเทศได้
ในระยะยาว
๘.๑ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่ให้เป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น้าโขง”
๘.๒ วัตถุประสงค์
๘.๒.๑ เพื่อแก้ปัญหาปัจจัยพื้นฐานด้านน้าและดิน ให้เอื้อต่อการประกอบอาชีพ การดารงชีพ
และการพัฒนาเศรษฐกิจของภาค
แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๑๔

๘.๒.๒ เพื่อดูแลช่วยเหลือคนจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี พึ่งพาตนเอง
พึ่งพาครอบครัว และพึ่งพากันในชุมชนได้
๘.๒.๓ เพื่อยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
สนับสนุนให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไม่ต่ากว่าระดับประเทศ
๘.๒.๔ เพื่อเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบเศรษฐกิจของประเทศ
และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
๘.๒.๕ เพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง
และมีบทบาทสนับสนุนประเทศเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
๘.๓ เป้าหมาย
๘.๓.๑ อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคขยายตัวเพิ่มขึ้น
๘.๓.๒ สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ลดลง
๘.๔ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ค่าฐาน

อัตราการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของภาค

892,676
ล้านบาท
(ปี 2559)
0.446
(ปี 2560)

สัมประสิทธิ์ความไม่
เสมอภาค (Gini
Coefficient)
ในการกระจายรายได้

ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕ 2562-2565
ขยายตัว
ขยายตัว
ขยายตัว
ขยายตัว ขยายตัวเฉลี่ย
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า ร้อยละ 3.5
ร้อยละ 3.5 ร้อยละ 3.5 ร้อยละ 3.5 ร้อยละ 3.5
ต่อปี
ลดลงต่ากว่า ลดลงต่ากว่า ลดลงต่ากว่า ลดลงต่ากว่า ลดลงต่ากว่า
0.446
0.446
0.446
0.446
0.446

๘.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
8.5.1 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริหารจัดการน้้าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพ
ชีวิตอย่างยั่งยืน
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
พื้นที่ชลประทาน

ค่าฐาน
ปี ๒๕๕๙
6.91 ล้านไร่

ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕ 2562-2565
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
120,000 ไร่ 120,000 ไร่ 120,000 ไร่ 120,000 ไร่ 480,000 ไร่

แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาแหล่งน้าเดิมและแหล่งน้าธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บ น้า
โดยการปรับปรุงอ่างเก็บน้า หนอง ฝายและพื้นที่ชุ่มน้าที่มีอยู่เดิม และพัฒนาแหล่งน้าธรรมชาติให้สามารถ
เพิ่มปริมาณการกักเก็บ รวมทั้งพัฒนาแหล่งน้าใต้ดินตามความเหมาะสมของพื้นที่โดยไม่ให้เกิดผลกระทบจาก
ดิน เค็ม สร้างแหล่ งกักเก็บ (แก้มลิ ง) อ่างเก็บน้า ฝาย และแหล่ งน้าขนาดเล็ กในพื้นที่ที่เหมาะสมในพื้นที่
การเกษตร
แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๑๕

2) พัฒนาแหล่งน้ าใหม่ในพื้นที่ลุ่มน้าโขง ชี มูล โดยศึกษา ส ารวจ และจัดหาพื้นที่
เพื่อพัฒนาแหล่งน้า ตลอดจนการผันน้าระหว่างลุ่มน้า แม่น้าในภาคและระหว่างภาค
3) พัฒนาระบบส่งและกระจายน้า เช่น ระบบสูบน้า อาคารบังคับน้า คลองส่งน้า เป็นต้น
4) บริหารจัดการน้าแบบบูรณาการเชิงลุ่มน้าทั้งระบบ โดยดาเนินการในระดับลุ่มน้า
ให้มีความสมดุลระหว่างการใช้น้าทุกกิจกรรมกับปริมาณน้าต้นทุน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุก
ภาคส่วน และมี การจัดทาแผนบริหารจัดการน้าทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาวเพื่อปูองกันความเสียหายจาก
อุทกภัยและภัยแล้ง
8.5.2 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อ
ลดความเหลื่อมล้้าทางสังคม
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
สัดส่วนคนจน

ค่าฐาน
ปี ๒๕๕๙
ร้อยละ 13.0

ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕ 2562-2565
ลดลงเหลือ ลดลงเหลือ ลดลงเหลือ ลดลงเหลือ ลดลงเหลือ
ร้อยละ 12.2 ร้อยละ 11.5 ร้อยละ 10.8 ร้อยละ 10.0 ร้อยละ 10.0

แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาอาชีพและรายได้ของผู้มีรายได้น้อย โดยสร้างโอกาสให้กลุ่ม ผู้มีรายได้น้อย
มีที่ดินทากินของตนเอง ส่งเสริมการมีอาชีพ สนับสนุนปัจจัยการผลิตและแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ
ยกระดับฝีมือและอบรมให้ความรู้ เพื่อให้มีรายได้เสริมและเกิดความมั่นคงทางรายได้ ตามแนวทางกาฬสินธุ์
โมเดล และหนองบัวลาภูโมเดล
2) พัฒ นาคุณ ภาพชีวิต และจัดสวัส ดิการให้ แก่ผู้ สู งอายุ ผู้ พิการ และผู้ ด้อ ยโอกาส
โดยเพิ่มสวัสดิการทางด้านสังคมให้กับกลุ่ม ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการดูแลผู้พิการและผู้สูงอายุ และสนับสนุนการออมเพื่อสร้างความมั่นคงทางรายได้ และพึ่งพาตนเอง
ได้ ใ นบั้ น ปลายชี วิต ยกระดั บ สถานพยาบาลชุม ชนในพื้ นที่ห่ างไกลให้ ไ ด้ม าตรฐาน และใช้ประโยชน์ จาก
ระบบสื่อสารทางอินเตอร์เน็ตเชื่อมโยงโรงพยาบาลขนาดใหญ่ให้สามารถดูแลผู้ปุวยและผู้สูงอายุ
3) พัฒนาความรู้ ทักษะอาชีพ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยกระจายการบริการด้าน
การศึกษาที่มีคุณภาพให้มีความเท่าเทียมระหว่างพื้นที่ เพื่อพัฒนาทักษะให้สามารถประกอบอาชีพและมีรายได้
ตามศั ก ยภาพของแต่ ล ะบุ ค คล ปรั บ ปรุ ง แหล่ ง เรี ย นรู้ ใ นชุ ม ชนและส่ ง เสริ ม ให้ มี ร ะบบการจั ด การความรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมให้สถาบันทางสังคมบูรณาการร่วมกันระหว่าง “ครอบครัว ชุมชน ศาสนา การศึกษา
สื่อ และภาคเอกชน” ในการหล่อหลอม ปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรมให้คนไทยดาเนินชีวิตที่ยึดมั่นในคุณธรรม
จริยธรรม มีวินัย มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
4) พัฒนาระบบการปูองกันและควบคุมโรคเฉพาะถิ่น แก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ
ในพื้นที่เสี่ยง อาทิ จังหวัดขอนแก่น สกลนคร ร้อยเอ็ด หนองบัวลาภู กาฬสินธุ์ อานาจเจริญ มหาสารคาม
อุดรธานี นครพนม และยโสธร โดยส่ งเสริ มการเรีย นรู้ใ นการปูองกัน โรคพยาธิ ใบไม้ตั บให้ แ ก่ประชาชน
ทั้งในชุมชนและเยาวชนในสถานศึกษา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและค่านิยมในการบริโภคอาหารปรุงสุกจาก
ปลาน้าจืดมีเกล็ด กาจัดสิ่งปฏิกูลจากชุมชนบริเวณรอบแหล่งน้าอย่างถูกหลักสุขาภิบาล สร้างเครือข่าย
แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๑๖

โรงพยาบาลในการคัดกรอง เฝูาระวัง วินิจฉัยและรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับและผู้ปุวยมะเร็งท่อน้าดี พร้อมทั้ง
พัฒนาระบบคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและระบบฐานข้อมูลเพื่อติดตามการทางาน
5) พัฒนาโภชนาการแม่และเด็ก โดยส่งเสริมการบริโ ภคไอโอดีนและให้ ความรู้แก่
พ่อแม่ห รื อผู้ ดูแลเด็กในด้านโภชนาการที่เหมาะสม ตั้ งแต่เริ่มตั้งครรภ์ และวิธีการเลี้ ยงดูเด็กที่เหมาะสม
เพื่อกระตุ้นการพัฒนาเด็กในช่วง ๐-๓ ปีแรก และยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชนและพื้นที่ห่างไกลให้ได้
มาตรฐาน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเด็กก่อนวัยเรียน ให้มีพัฒนาการความพร้อมทั้งทักษะสมอง ร่างกาย และสังคม
6) อานวยความยุ ติ ธ รรม ลดความเหลื่ อมล้ า โดยยกระดั บการให้ ความช่ ว ยเหลื อ
ผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาสด้านกฎหมายและคดีความ บูรณาการการทางานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐและเครือข่ายภาคประชาชนในการแก้ไขข้อพิพาทในชุมชนโดยสันติวิธี และสร้างการรับรู้กฎหมายเพื่อ
สร้างภูมิคุ้มกันในการปกปูองตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ
8.5.3 ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๓ สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของฐานเศรษฐกิ จ ภายในควบคู่ กั บ
การแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕ 2562-2565
อัตราการขยายตัวการ
ขยายตัว
ขยายตัว
ขยายตัว
ขยายตัว ขยายตัวเฉลี่ย
ผลิตภาคเกษตร
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า ร้อยละ 1.5
ร้อยละ 1.5 ร้อยละ 1.5 ร้อยละ 1.5 ร้อยละ 1.5
ต่อปี
สัดส่วนพื้นที่ปุาไม้ต่อ 15.65 ล้านไร่ ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
สัดส่วน
พื้นที่ภาค
สัดส่วนร้อยละ ร้อยละ 15.0 ร้อยละ 15.0 ร้อยละ 15.0 ร้อยละ 15.0 ไม่ต่ากว่า
14.5 ต่อพื้นที่ภาค ต่อพื้นที่ภาค ต่อพื้นที่ภาค ต่อพื้นที่ภาค ต่อพื้นที่ภาค ร้อยละ 15.0
ต่อพื้นที่ภาค
ตัวชี้วัด

ค่าฐาน
ปี ๒๕๕๙
145,538
ล้านบาท

แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาอาชีพและรายได้ของเกษตรกร โดยสร้างความมั่นคงของเกษตรกรรายย่อย
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรทางเลือก เกษตรกรรมยั่งยืน เกษตรแปลง
ใหญ่ เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป เกษตรอัจฉริยะ และระบบนิเวศ
การพัฒนาการเกษตร สนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกร พัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรและสถาบันเกษตรกร
พัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์การเกษตร พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นมืออาชีพ สนับสนุน
การเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรม
2) พัฒนาพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ให้เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง ในพื้นที่จังหวัด
ยโสธร สุรินทร์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และศรีสะเกษ รวมทั้งพื้นที่ที่มีศักยภาพอื่น ๆ โดยปรับกระบวนการผลิต
ให้อยู่ภายใต้มาตรฐานเกษตรปลอดภัย พัฒนาห่วงโซ่เกษตรอินทรีย์ให้ครอบคลุมทุกขั้นตอนการผลิต พร้อมทั้ง
ขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์ โดยส่งเสริมการผลิต และแปรรูปโดยใช้นวัตกรรม การยกระดับราคาสินค้าเกษตร
อินทรีย์ให้แตกต่างจากสินค้าเกษตรที่ใช้สารเคมี และการพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
การส่งเสริมกระบวนการตรวจรับรองแบบมีส่วนร่วมในการตรวจสอบกันเองของสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตและชุมชน
รวมทั้งการจัดทาโซนนิ่งระบบเกษตรอินทรีย์อย่างเป็นรูปธรรม โดยนาร่องในพื้นที่ที่มีความพร้อมและเหมาะสม
แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๑๗

และเชื่อมโยงไปสู่การท่องเที่ย วเชิงเกษตรหรือการท่องเที่ยววิถีไทยเพื่อขยายฐานรายได้ พร้อมทั้งจัดทา
ฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการผลิตที่เหมาะสม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมใหม่ๆ ให้ตอบสนองตลาดสินค้าเพื่อสุขภาพและการส่งออก จัดตั้งกองทุนเกษตรอินทรีย์ ตลอดจน
มาตรการส่งเสริมตลาดสีเขียวในชุมชนและท้องถิ่น ส่งเสริม เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรจาหน่ายสินค้าผ่าน
ช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
3) ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนไปสู่สินค้าเกษตรชนิดใหม่ตามศักยภาพของพื้นที่ (Zoning)
และความต้องการตลาด โดยส่งเสริมการปลูกพืชผัก ผลไม้ และไม้ดอก ในพื้นที่จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ
นครพนม ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี โดยสนับสนุนการปรับปรุงพัฒนาพันธุ์ การตรวจรับรองมาตรฐานสินค้า
เกษตร การประชาสัมพันธ์และการจัดตั้งตลาดกลาง รวมทั้งส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรสาคัญที่เป็นสารตั้งต้น
ในการแปรรูปผลิตสินค้า ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร มหาสารคาม เลย อานาจเจริญ และอุบลราชธานี ให้มีปริมาณ
มากพอและมีคุณภาพตามระบบมาตรฐานการเกษตรตามความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ และ
จัดทาฐานข้อมูลพื้นที่ปลูกพืชสมุนไพรเพื่อการบริหารจัดการ และส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสูงในพื้นที่
จังหวัดสกลนคร มุกดาหาร นครพนม นครราชสีมา สุรินทร์ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และอุบลราชธานี และโคนม ใน
พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น โดยสนับสนุนการปรับปรุงพันธุ์ ส่งเสริมการปลูกแปลงหญ้าและปรับปรุง
คุณภาพอาหารสัตว์ พัฒนาเทคโนโลยีการเลี้ยงและทักษะเกษตรกร รวมทั้งการจัดระบบมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ให้ได้
มาตรฐานอุตสาหกรรม (GMP) และเพิ่มช่องทางการจาหน่ายและขยายตลาดไปสู่อาเซียน
4) ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio Economy) ให้เป็นฐานรายได้ใหม่ที่
สาคัญของภาค โดยมุ่งลงทุนสร้างเศรษฐกิจบนฐานของการวิจัยและนวัตกรรมระดับสูง ในลักษณะสหวิทยาการ
ที่ใช้ทรัพยากรฐานชีวภาพ (พืช สัตว์ จุลินทรีย์) รวมถึงวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ของเสียและน้าเสียจาก
โรงงานอุตสาหกรรม ฟาร์มปศุสัตว์ และชุมชน พัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมู ลค่าสูง ก่อให้เกิด
ความก้าวหน้าและนวัตกรรมในมิติใหม่ๆ ที่ส่งผลต่อการปฏิรูปภาคเกษตร อาหาร สาธารณสุขและการแพทย์
พลังงาน อุตสาหกรรมเคมี และภาคสังคม โดยพัฒนาให้นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี และสกลนคร
เป็น ศูน ย์กลางอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแบบครบวงจร ส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรในพื้นที่
จั ง หวัด สกลนคร มหาสารคาม สุ ริ น ทร์ อ านาจเจริ ญ และอุ ดรธานี โดยพั ฒ นาเทคโนโลยีก ารผลิ ตให้ ไ ด้
มาตรฐาน GMP พัฒ นาระบบรับ รองผลิ ตภัณฑ์ส มุนไพรและสร้างแบรนด์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันและส่งออก ส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่และธุรกิจแนวใหม่ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 และตอนล่าง 2 ด้วยการพัฒนาต่อยอดจาก
วัตถุดิบและของเหลือทิ้งทางการเกษตร/อุตสาหกรรม และฐานความหลากหลายทางชีวภาพไปสู่ผลิตภัณฑ์
มูลค่าสูง เช่น ชีวเภสัชภัณฑ์ อาหาร อาหารสัตว์ในอนาคต โปรตีนทางเลื อก ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ พลาสติก
ชีวภาพ (bio-plastic) สารสกัดจากพืชมูลค่าสูง เอนไซม์หรืออาหารเสริมสุขภาพจากจุลินทรีย์ เป็นต้น รวมทั้ง
สร้างความมั่นคงทางพลังงานระดับชุมชน จากการนาวัตถุดิบในชุมชน ของเหลือทิ้งทางการเกษตร ขยะครัวเรือน
มาผลิตเป็นพลังงานเพื่อใช้ภายในครัวเรือนหรือชุมชน และส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนในระดับชุมชน
5) ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ SMEs ธุรกิจ Startup และวิสาหกิจชุมชน ผลิตสินค้า
อุปโภคบริโภค ในพื้นที่เชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น
กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มุกดาหาร เพื่อการส่งออกสู่ประเทศเพื่อนบ้าน โดยเน้นอุตสาหกรรมสีเขียวและการใช้
วัตถุดิบในพื้นที่ พัฒนาผู้ประกอบการ รวมทั้งสนับสนุนความรู้ด้านกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการเข้าถึง
แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๑๘

แหล่ ง เงิ น ทุ น ที่ เ ป็ น ธรรม การพั ฒ นาช่ อ งทางการตลาดในต้ น ทุ น ที่ ต่ าโดยใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ เช่ น
E-Commerce, E-Marketing เป็นต้น
6) ยกระดับมาตรฐานสินค้ากลุ่มผ้าไหม ผ้าฝูาย ผ้าย้อมคราม และส่งเสริมพื้นที่ที่มี
ศักยภาพให้ก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางแฟชั่นในระดับภูมิภาค อาทิ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา
สุรินทร์ และสกลนคร เป็นต้น โดยส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสินค้า การออกแบบ และตราสัญลักษณ์ พัฒนา
เทคโนโลยีและงานศึกษาวิจัยสร้างนวัตกรรมเพิ่มมูลค่า พร้อมทั้งพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนอื่นๆ
ยกระดับ ผู้ ป ระกอบการและนั กออกแบบรุ่ นใหม่ ให้ มีทักษะ มีความรู้ความสามารถทั้งการออกแบบและ
การจัดการ เพื่อให้สิ นค้ามีความหลากหลายและทันสมัย สร้างความเชื่อมโยงระหว่างวิสาหกิจชุมชนและ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับภาคอุตสาหกรรม และส่งเสริมการจับคู่ธุรกิจเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ
7) พั ฒ นาเมื อ งศู น ย์ ก ลางจั ง หวั ด เป็ น เมื อ งน่ า อยู่ โดยจั ด ระบบสาธารณู ป โภค
สาธารณูป การที่มีคุณภาพและให้ เพีย งพอต่อความต้องการของประชาชนและกิจกรรมเศรษฐกิจในเมือง
จัดระบบบริการสังคมที่ได้มาตรฐาน ที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย ให้ความสาคัญต่อการผังเมือง การเพิ่มพื้นที่
สีเขียว ความสะอาด และดูแลความปลอดภัยของประชาชน และรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ มุ่งเน้น
การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และสนับสนุนพลังงานสะอาด
8) อนุรักษ์และส่งเสริมการฟื้นฟูทรัพยากรปุาไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และรักษา
ความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ต้นน้าและปุาธรรมชาติที่สาคัญ ในพื้นที่จังหวัดเลย อุดรธานี สกลนคร
ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ และศรีสะเกษ โดยกาหนดและทาเครื่องหมายแนวเขตพื้นที่ปุาอนุรักษ์
และพื้นที่ปุานอกเขตอนุรักษ์ให้ชัดเจน ส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการฟื้นฟู ปลูกปุา และปูองกันการบุกรุก
เพื่อรักษาพื้นที่ปุาต้นน้าและปูองกันการชะล้างพังทลายของดินรวมถึงการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้า
9) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและ
ความคิดสร้างสรรค์ ในการพัฒนาภาค โดยใช้ประโยชน์จากสถาบันการศึกษา หน่วยงานด้านการวิจัยพัฒนา
ที่กระจายตัว อยู่ ในพื้น ที่ สร้ างความเชื่อมโยงสถาบันการศึกษา และภาคเอกชนเพื่อพัฒ นาเครือข่ายของ
อุตสาหกรรมในลักษณะคลัสเตอร์ สนับสนุนสถาบันการศึกษาหรือ สถาบันวิจัย ให้มีความพร้อมด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยในขั้นประยุกต์
และทดลองเพิ่มขึ้น ทั้งการจัดทาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การทาวิจัยตลาด การทดสอบผลิตภัณฑ์ และโรงงานนาร่อง
เพื่อให้สามารถแปลงงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น
8.5.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
รายได้การท่องเที่ยว

ค่าฐาน
ปี ๒๕๕๙
73,893
ล้านบาท

ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕ 2562-2565
ขยายตัว
ขยายตัว
ขยายตัว
ขยายตัว ขยายตัวเฉลี่ย
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า ร้อยละ 10.0
ร้อยละ 10.0 ร้อยละ 10.0 ร้อยละ 10.0 ร้อยละ 10.0
ต่อปี

แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมในทุกพื้นที่ โดยส่งเสริม
ชุมชนในการสร้างสรรค์กิจกรรมหรือเทศกาลประจาถิ่นในแต่ละเดือนในพื้นที่ต่างๆ โฆษณาประชาสัมพันธ์แก่
แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๑๙

นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เพื่อสร้างการรับรู้สินค้า บริการ แหล่งท่องเที่ยวที่สะท้อนอัตลักษณ์ของ
ชุมชน และเมืองเก่า ได้แก่ เมืองเก่าบุรีรัมย์ เมืองเก่าพิมาย เมืองเก่าสุรินทร์ เมืองเก่านครราชสีมา และเมืองเก่า
สกลนคร พัฒนาแบรนด์และสื่อสารความแตกต่างของชุมชนต่าง ๆ ในรูปแบบการเล่าเรื่อง (Storytelling)
ส่งเสริมการขายแพ็กเกจการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวนอกฤดูกาล ส่งเสริมการตลาดแบบมีเปูาหมาย
เฉพาะกลุ่ม เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มนักเรียนนักศึกษา กลุ่มผู้ปฏิบัติธรรม กลุ่มสุภาพสตรี เป็นต้น
๒) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี โดยบูรณาการจัดการแผนท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัดที่ดึงจุดเด่น
หรืออัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่มาสร้างเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในเขตอารยธรรมอีสานใต้ และ
เชื่อมโยงสู่ประเทศลาว กัมพูชา และเวียดนาม เพื่อเพิ่มระยะเวลาพานักและค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวของกลุ่ม
นักท่องเที่ยวคุณภาพทั้งชาวไทยและต่างประเทศ พัฒนาสินค้าและบริการที่มีจุดเด่นหรืออัตลักษณ์ที่สร้างจาก
ทุน ทางวัฒ นธรรม เพื่อให้ เกิดความจดจ าและสร้ างความโดดเด่น ลอกเลี ยนได้ ยาก พัฒ นาบุคลากรและ
ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวให้เป็นมืออาชีพ รักษามาตรฐานการให้บริการ จัดทาแผนที่ท่องเที่ยวให้ท่องเที่ยว
ได้ ต ลอดทั้ ง ปี พั ฒ นาระบบโลจิ ส ติ ก ส์ ข นถ่ า ยนั ก ท่ อ งเที่ ย วอย่ า งเป็ น ระบบไปสู่ แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
ดูแลความปลอดภัยและสุขลักษณะให้นักท่องเที่ยว
๓) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้าโขง ในพื้นที่จังหวัดเลย หนองคาย
บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อานาจเจริญ อุบลราชธานี และสกลนคร และพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง เลย-อุดรธานี-หนองบัวลาภู-หนองคายสปป.ลาว โดยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการ ให้สอดคล้องกับกระแสความนิยมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของสองฝั่งโขง พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย อาทิ การท่องเที่ยว/พักผ่อน
ชมทัศนียภาพและวิถีชีวิตลุ่มแม่น้าโขง (Leisure/Lifestyle) การท่องเที่ยวด้วยจักรยานและการเดินทางแบบ
คาราวาน (Cycling/Caravan Tours) การท่องเที่ยวเชิงมหกรรม (Festivals/Events) เป็นต้น พัฒนาถนน
เชื่อ มโยงระหว่ างแหล่ ง ท่องเที่ ย ว พั ฒ นาท่ าเรือ และการท่ องเที่ ยวทางน้ าให้ ได้ มาตรฐานความปลอดภั ย
ส่งเสริมการบริหารจัดการที่เกิดจากชุมชนเพื่อสร้างงานและรายได้ เน้นพัฒนาผู้ประกอบการด้านการจัดการ
และทักษะทางภาษาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้น
๔) พั ฒ นาและส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วยุ ค ก่ อ นประวั ติ ศ าสตร์ ในจั ง หวั ด ขอนแก่ น
กาฬสินธุ์ อุดรธานี หนองบัวลาภู และชัยภูมิ โดยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิง
สร้างสรรค์และมีชีวิต ออกแบบการจัดแสดง จัดนิทรรศการ มัลติมีเดีย หรือกิจกรรมต่างๆ ให้ผู้ชมมีส่วนร่วม
มีความสนุกรื่นรมย์เสมอ (play and learn) ทั้งภาษาไทยและต่างประเทศเพื่อขยายฐานนักท่องเที่ยวที่สนใจ
ศึกษาวิวัฒนาการของภาคตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน ปลูกฝังให้เด็กเข้าพิพิธภัณฑ์ผ่านกิจกรรม
ทั ศ นศึ ก ษาของโรงเรี ย นและนั น ทนาการของครอบครั ว พั ฒ นาสิ น ค้ า /บริ ก าร/ของที่ ร ะลึ ก ปรั บ ปรุ ง
สิ่งอานวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน โฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง พัฒนาระบบ
ขนส่งสาธารณะเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายและกลับมาได้บ่อยครั้ง
๕) พั ฒ นาและส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง กี ฬ าในพื้ น ที่ จั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์ ศรี ส ะเกษ
นครราชสีมา โดยส่ งเสริ มและสนั บสนุน อุตสาหกรรมกีฬาให้ครอบคลุมทุกมิติ เพื่อ สร้างมูล ค่าเพิ่มทั้งจาก
การกีฬาและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง อาทิ ธุรกิจการแข่งขันต่างๆ การผลิตอุปกรณ์/ชุดกีฬา/ของที่ระลึก สนามแข่งขัน
อาหารเสริมและเครื่องดื่ม โรงแรม ร้านอาหาร การเดินทางและขนส่ง ประกันภัย สถาบันพัฒนากีฬาอาชีพ
ทุกระดับ เป็นต้น ส่งเสริมการศึกษาในด้านเวชศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา และการบริหารจัดการ
แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๒๐

ธุรกิจกีฬา เพื่อผลิตบุคลากรรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมกีฬา สนับสนุนการจัดมหกรรมกีฬานานาชาติ
รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยว
๖) พัฒ นาและส่ งเสริ มการท่อ งเที่ยวธรรมชาติ ในจังหวั ดชัยภูมิ เลย นครราชสี ม า
อุบลราชธานี โดยส่งเสริมการท่องเที่ยวที่คานึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศเพื่อให้เกิด
ความสมดุลและยั่งยืน มุ่งเน้นนักท่องเที่ยวคุณภาพเพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมการท่องเที่ย วที่มุ่งเน้นให้เกิด
ความคุ้มค่าต่อประสบการณ์มากกว่าการท่องเที่ยวที่คุ้มค่าเงิน สนับสนุนให้คนไทยเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่
มากขึ้น รวมทั้งให้ความรู้นักท่องเที่ยวในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
๗) พั ฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วและสิ่ ง อ านวยความสะดวกให้ ไ ด้ ม าตรฐาน ดู แ ล
ความปลอดภัย ให้นักท่องเที่ยว ประชาสั มพันธ์การท่องเที่ยว และพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยง
ในลั ก ษณะเครื อ ข่ า ยเพื่ อ กระจายนั ก ท่ อ งเที่ ย วจากเมื อ งหลั ก ไปสู่ ชุ ม ชนและท้ อ งถิ่ น เชื่ อ มโยงกิ จ กรรม
การท่องเที่ยวระหว่างภาคเอกชน กับชุมชนและท้องถิ่น ทั้งในประเทศและกับประเทศเพื่อนบ้าน ที่สอดคล้อง
กั บ ความต้ อ งการของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว รวมทั้ ง พั ฒ นาทั ก ษะฝี มื อ บุ ค ลากรในภาคบริ ก ารและการท่ อ งเที่ ย ว
จัดฝึกอบรมมัคคุเทศก์ด้านภาษาต่างประเทศ นอกจากนั้นพัฒนาสินค้า OTOP สินค้าวิสาหกิจชุมชน ของที่ระลึก
ร้านอาหาร ที่พักให้มีคุณภาพดี ส่งเสริมการท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มตามความสนใจของนักท่องเที่ยว รวมถึงระบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว
8.5.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพื้นที่
เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
ใหม่ ๆ ของภาค
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
อัตราการเจริญเติบโต
เศรษฐกิจของภาค

ค่าฐาน
ปี ๒๕๕๙
892,676
ล้านบาท

๒๕๖๒
ขยายตัว
ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 3.5

ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕ 2562-2565
ขยายตัว
ขยายตัว
ขยายตัว ขยายตัวเฉลี่ย
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า ร้อยละ 3.5
ร้อยละ 3.5 ร้อยละ 3.5 ร้อยละ 3.5
ต่อปี

แนวทางการพัฒนา
1) เร่ ง พัฒ นาโครงสร้ างพื้ น ฐานขนาดใหญ่ ที่เ ชื่ อ มโยงภาคกับ พื้ นที่ เ ศรษฐกิจ หลั ก
ภาคกลางและพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ให้แล้วเสร็จตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
อาทิ แผนการพั ฒ นารถไฟความเร็ ว สู ง ช่ ว งนครราชสี ม า-หนองคาย การพั ฒ นาโครงข่ า ยรถไฟทางคู่
ช่วงขอนแก่น -หนองคาย ช่วงจิร ะ-อุบลราชธานี และโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและทางพิเศษ
ช่วงระเบียงเศรษฐกิจ EWEC ด้านตะวันออก
2) เร่งพัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งภายในภาคให้เป็นระบบที่ส มบูรณ์
อาทิ การพัฒนารถไฟสายใหม่ (บ้านไผ่ -นครพนม) โครงการพัฒนาท่าอากาศยาน ให้สามารถรองรับปริมาณ
ความต้ อ งการเดิ น ทางและขนส่ ง สิ น ค้ า ทางอากาศที่ เ พิ่ ม ขึ้ น (อุ ด รธานี อุ บ ลราชธานี บุ รี รั ม ย์ ร้ อ ยเอ็ ด
นครราชสีมา ขอนแก่น เลย และสกลนคร) และขยายถนน ๔ ช่องจราจรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง
3) พั ฒ นาเมื อ งขอนแก่ น ให้ เ ป็ น เมื อ งศู น ย์ ก ลางเศรษฐกิ จ การค้ า การลงทุ น
การบริ ก ารสุ ข ภาพและศู น ย์ ก ลางการศึ ก ษา โดยจั ด ท าแผนแม่ บ ทพื้ น ที่ ศู น ย์ ก ลางความเจริ ญ เช่ น
แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๒๑

เขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เขตนวัตกรรม พื้นที่อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม และพื้นที่เปิดโล่ง เป็นต้น พัฒนา
และปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงกับระบบโครงสร้างพื้นฐานหลักที่เชื่อมโยงระหว่างภาค เร่งรัดพัฒนา
ระบบขนส่งรางเบาเมืองขอนแก่น พร้อมทั้งส่งเสริมระบบขนส่งสาธารณะในเมืองให้เชื่อมโยงระหว่างเมืองและ
ระบบขนส่งอื่น
4) พัฒ นาพื้น ที่ร อบสถานีขนส่ งระบบรางในเมืองที่ มีศักยภาพที่ส าคัญ อาทิ เมือ ง
ขอนแก่น เมืองนครราชสี มา และเมืองอุบ ลราชธานี โดยพัฒ นาพื้นที่ ในรูป แบบเมืองกระชับ ให้ มี การใช้
ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสานทั้งการทางาน การอยู่อาศัย และการนันทนาการล้อมรอบสถานีขนส่ง และ
พัฒ นาพื้น ที่ บ ริ เวณเมืองชายแดนที่มีศักยภาพ รวมทั้งบริเวณใกล้ พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อาทิ
นครพนม หนองคาย มุกดาหาร ให้มีความพร้อมสาหรับรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมที่เชื่อมโยงกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน และเป็นศูนย์กลางความเจริญในการกระจายความเจริญไปยังพื้นที่โดยรอบ
5) พัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม โดยพัฒนาและยกระดับ
ความเชี่ ย วชาญของผู้ ป ระกอบการอุ ต สาหกรรมซ่ อ มบ ารุ ง และผลิ ต ชิ้ น ส่ ว นอากาศยานและระบบราง
ที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล พัฒนากาลังแรงงานและนวัตกรรมเพื่อเตรียมพร้อมรองรับ
การพัฒนาอุตสาหกรรมการบิน ในจังหวัดนครพนม อุตสาหกรรมระบบรางในจังหวัดขอนแก่น และพัฒนา
สถานีขนส่งสินค้าในจังหวัดขอนแก่น นครราชสีมา และอุดรธานี
8.5.6 ยุทธศาสตร์ ที่ 6 พั ฒนาความร่ ว มมือ และใช้ประโยชน์ จากข้ อตกลงกับประเทศ
เพื่อนบ้านในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
มูลค่าการค้าชายแดน

ค่าฐาน
ปี ๒๕๕๙
273,510
ล้านบาท

ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕ 2562-2565
ขยายตัว
ขยายตัว
ขยายตัว
ขยายตัว ขยายตัวเฉลี่ย
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า ร้อยละ 20.0
ร้อยละ 20.0 ร้อยละ 20.0 ร้อยละ 20.0 ร้อยละ 20.0
ต่อปี

แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาด่านชายแดน โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริเวณด่านศุลกากรให้เพียงพอ
สนับสนุนการจัดการด่านพรมแดนแบบเบ็ดเสร็จ CIQ (Customs/Immigration/Quarantine) ให้ได้มาตรฐานสากล
เร่ งเชื่อมต่อระบบสารสนเทศภายในและระหว่างหน่วยงานเพื่อสามารถให้ บริการ ณ จุดเดียว ( National
Single Window) เพิ่มอัตรากาลังเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอ พัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกบริเวณจุดผ่อนปรน
การค้าชายแดนที่มีศักยภาพ
2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงชายแดน โดยเร่งก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว
แห่งที่ ๕ (บึงกาฬ-ปากซัน) พัฒนาเส้นทางใหม่เชื่อมโยงบึงกาฬ-อุดรธานี และรถไฟความเร็วสูง เพื่อเชื่อมโยง
โครงข่ายเส้นทางคมนาคมระหว่างไทย ลาว เวียดนาม และจีน ให้มีความสะดวก ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
ในการเดินทาง

3) พั ฒ นาพื้ น ที่ เ ขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษชายแดน มุ ก ดาหาร นครพนม และ
หนองคาย เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการลงทุนและสร้างความร่วมมือกับ ประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนา
แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๒๒

เศรษฐกิจชายแดน พร้อมทั้งเร่งรัดการดาเนินงานโครงการและมาตรการสาคัญในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ให้มี
ความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน และบริการ CIQ ที่ได้มาตรฐานสากล

แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

