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ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

 
๑. สภาพทั่วไป 

๑.๑ ที่ตั้ ง  ภาคตะวันออกเฉียง เหนือ ตั้ งอยู่
ระหว่างละติจูด ๑๔◦๗' ถึง ๑๘◦๒๗' เหนือ และลองติจูด 
๑๐๐◦๕๔' ถึง ๑๐๕◦๓๗' ตะวันออก ตั้งอยู่ในต าแหน่ง
ศูนย์กลางของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง โดยมีอาณาเขตติดต่อ
กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้านตะวันออก
และด้านเหนือ มีแม่น้ าโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดน และด้านใต้ 
ติดต่อราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีเทือกเขาพนมดงรัก 
กั้นพรมแดน 

๑.๒ พื้นที่และลักษณะภูมิประเทศ มีพ้ืนที่รวม ๑๐๕.๕๓ ล้านไร่  ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง  
มีความลาดเอียงไปทางตะวันออก มีลักษณะคล้ายกระทะ แบ่งเป็น ๒ เขตใหญ่ ได้แก่ บริเวณแอ่งที่ราบโคราช 
อยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ ามูลและชี ลักษณะเป็นที่ราบสูงสลับกับเนินเขา  และบริเวณแอ่งสกลนคร อยู่ทาง  
ตอนเหนือของภาค ตั้งแต่แนวเขาภูพานไปจนถึงแม่น้ าโขง เทือกเขาที่แบ่งระหว่างแอ่งโคราชและแอ่งสกลนคร 
ได้แก่ เทือกเขาภูพาน  

๑.๓ ภูมิอากาศ มีอากาศร้อนชื้นสลับกับแล้ง แบ่งเป็น ๓ ฤดู คือ ฤดูร้อน ช่วงเดือนกุมภาพันธ์-
พฤษภาคม อากาศจะร้อนและแห้งแล้งมาก จังหวัดที่มีอุณหภูมิสูงสุด คือ อุดรธานี   ฤดูฝน ช่วงเดือน
พฤษภาคม-ตุลาคม  ได้ รับ อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  ท า ให้มีฝนตกเป็นบริ เวณกว้าง  
แต่มีแนวเทือกเขาดงพญาเย็นและสันก าแพง กั้นลมฝนจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ส่งผลให้พื้นที่แอ่งโคราชซึ่งเป็น
เขตเงาฝนจึงมีสภาพแห้งแล้งกว่าแอ่งสกลนคร จังหวัดที่มีฝนตกมากที่สุด คือ นครพนม ฝนตกน้อยที่ สุด คือ 
นครราชสีมา ฤดูหนาว ช่วงเดือน พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ อากาศหนาวเย็น ได้รับอิทธิพลของลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือจากประเทศจีน จังหวัดที่มีอุณหภูมิต่ าสุด คือ จังหวัดเลย  

๑.๔ การใช้ประโยชน์ที่ดิน ในปี ๒๕๕๘ มีพ้ืนที่รวม ๑๐๕.๕๓ ล้านไร่ จ าแนกเป็นพ้ืนที่ป่าไม้ ๑๕.๖๗ ล้าน
ไร่ หรือร้อยละ ๑๔.๘ พ้ืนที่ท าการเกษตร ๖๓.๘๕ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๖๐.๕ และพ้ืนที่ใช้ประโยชน์อ่ืนๆ  ๒๕.๘๗ 
ล้านไร่ หรือร้อยละ ๒๔.๕ ของพ้ืนที่ภาค 

๑.๕ ทรัพยากรธรรมชาติ 

๑.๕.๑ ดิน สภาพดินเป็นดินทรายไม่อุ้มน้ า 
ท าให้ขาดแคลนน้ า และขาดธาตุอาหาร ใต้ดินมีเกลือหิน 
ท าให้ดินเค็ม จึงมีข้อจ ากัดต่อการใช้ที่ดินเพ่ือการเกษตร  

๑.๕.๒ แหล่งน้ า มีลุ่มน้ าขนาดใหญ่ ๓ ลุ่มน้ า 
ได้แก่ ลุ่มน้ าโขง ลุ่มน้ าชี และลุ่มน้ ามูล ล าน้ าหลักของภาค 
ได้แก่ แม่น้ าชี มีความยาวประมาณ ๗๖๕ กิโลเมตร  
ยาวที่สุดในประเทศไทย มีต้นน้ าที่ทิวเขาเพชรบูรณ์ และ
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ไหลไปรวมกับแม่น้ ามูลที่จังหวัดอุบลราชธานี แม่น้ ามูล มีความยาวประมาณ ๖๔๑ กิโลเมตร ต้นน้ าอยู่ที่เทือกเขา
สั นก าแพงแล้ ว ไหลลงสู่ แม่ น้ า โขงที่ จั งหวั ด อุบลราชธานี  นอกจากนี้ ยั งมี ล าน้ าสาขาย่ อย ได้ แก่    
ล าปาว  ล าน้ าอูน  ล าน้ าสงคราม  ล าเสียว  ล าน้ าเลย ล าน้ าพอง  และล าตะคอง  รวมทั้งแหล่งน้ าธรรมชาติ
ขนาดใหญ่ ที่กระจายอยู่ในพ้ืนที่ เช่น หนองหาร (สกลนคร) และ บึงละหาน (ชัยภูมิ) นอกจากนี้ยังมีแหล่งน้ าบาดาล  
มีปริมาณน้ าในเกณฑ์เฉลี่ย ๕-๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ที่ความลึกของบ่อประมาณ ๓๐ เมตร คุณภาพของน้ า
บาดาลมีตั้งแต่เค็มจัด กร่อย และจืด เนื่องจากพ้ืนที่ในแอ่งโคราชและแอ่งสกลนครจะรองรับด้วยหินเกลือ หาก
เจาะน้ าบาดาลลึกเกินไปอาจจะพบน้ าเค็ม  

๑.๕.๓ ป่าไม้ ในปี ๒๕๕๙ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่ป่าไม้  จ านวน ๑๕.๖๕ ล้านไร่  
คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๘ ของพ้ืนที่ภาค หรือร้อยละ ๑๕.๓ ของพ้ืนที่ป่าไม้ทั้งประเทศ ซึ่งยังต่ ากว่าค่าเป้าหมาย 
ในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศที่จะต้องมีพ้ืนที่ป่าไม้ร้อยละ ๔๐ ของพ้ืนที่ ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็น 
ป่าเบญจพรรณ  

๒. โครงข่ายคมนาคมขนส่งและการบริการสาธารณูปโภค 
๒.๑ โครงข่ายถนน เชื่อมโยงกับโครงข่ายหลักของประเทศและเชื่อมโยงสู่ประเทศเพื่อนบ้าน  

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-แขวงค าม่วน) และมีถนนที่เชื่อมโยงอุดรธานี-หนองคาย เชื่อม
สู่สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ ๑ (หนองคาย-เวียงจันทน์) 

๒.๑.๒ เส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor: 
EWEC) เชื่อมโยงจากชายแดนไทย-เมียนมา จากจังหวัดตาก-พิษณุโลก-เพชรบูรณ์ เข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒ (ชัยภูมิ ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ มุกดาหาร) และเชื่อมสู่   
สปป.ลาว ผ่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ ๒ (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) เป็นเส้นทางเชื่อมโยงการค้า 
การลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (GMS) 

๒.๑.๓ เส้นทางใหม่เศรษฐกิจตะวันออก-
ตะ วันตก ๒  (East- West Economic Corridor : EWEC ๒ ) 
เชื่อมโยงจากภาคกลางของเวียดนามในจังหวัดกว๋างนาม  
เข้าสู่ สปป.ลาว ทางด่านดากตะอ๋อก ผ่านแขวงเซกอง แขวง
จ าปาศักดิ์ สปป.ลาว และเข้าสู่ไทยที่ด่านวังเต่า-ช่องเม็ก จังหวัด
อุบลราชธานี 

๒.๒ รถไฟ มีเส้นทางเชื่อมโยงกับพื้นที่เศรษฐกิจหลัก
ของประเทศบริ เวณภาคกลางและพ้ืนที่ โครงการระเบียง
เ ศ รษฐกิ จ ภ าคตะวั น ออก  (EEC) ๓  เ ส้ นท า ง  ไ ด้ แ ก่   
๑) กรุงเทพฯ-หนองคาย เชื่อมสู่ สปป.ลาว ๒) กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี ๓) สายใหม ่เชื่อมโยงบ้านไผ่ มหาสารคาม 
ร้อยเอ็ด มุกดาหาร นครพนม 
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๒.๓ สนามบิน มี ๙ แห่ง เป็นสนามบินนานาชาติ ๒ แห่ง คือ อุดรธานี และอุบลราชธานี และสนามบิน
ภายในประเทศ ๗ แห่ง ได้แก่ ขอนแก่น นครพนม นครราชสีมา สกลนคร บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด และเลย 

๒.๔ ด่านชายแดน มี ๑๕ ด่านถาวร ๒๓ จุดผ่อนปรน ที่เป็นจุดเชื่อมโยงการค้าชายแดนกับประเทศเพ่ือน
บ้าน 

๒.๕ แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างด าเนินการในภาค ได้แก่ รถไฟความเร็วสูง 
(กรุงเทพฯ-นครราชสีมา) รถไฟทางคู่ (ชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์บาง
ปะอิน-นครราชสีมา)   

๒.๖ บริการสาธารณูปโภค 

๒.๖.๑ ไฟฟ้า มีระบบสายส่งเชื่อมโยงกับระบบสายส่งของประเทศและมีเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้า 
ที่ส าคัญ ได้แก่ เขื่อนอุบลรัตน์ (ขอนแก่น) เขื่อนจุฬาภรณ์ (ชัยภูมิ) เขื่อนล าตะคอง (นครราชสีมา) และเขื่อนสิรินธร 
(อุบลราชธานี)  

๒.๖.๒ ประปา มีระบบบริการประปาครอบคลุมพ้ืนที่ เขตเมือง ประกอบด้วย การประปา 
ส่วนภูมิภาค มีหน่วยงานระดับเขต  ๓ แห่ง คือ ส านักงานเขตประปาเขต ๖ (ขอนแก่น) ส านักงานประปาเขต ๗ 
(อุดรธานี) และส านักงานประปาเขต ๘ (อุบลราชธานี) 

๓. สภาพเศรษฐกิจและรายได้  
๓.๑ ภาพรวมเศรษฐกิจ 

3.1.1 เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีขนาดเล็ก มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาค ณ ราคาประจ าปี 
๒๕๕๘ เท่ากับ ๑,๓๒๗,๙๑๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๗ ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ ซึ่งลดลง 
เมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๕ ที่มีสัดส่วนร้อยละ ๑๐.๔ ของประเทศ  

3.1.2 โครงสร้างการผลิตพึ่งพิงภาคบริการของภาครัฐ ภาคเกษตร และอุตสาหกรรม ในปี 
๒๕๕๘ ภาคบริการของภาครัฐ มีสัดส่วนการผลิตร้อยละ ๒๓.๓ รองลงมาคือ ภาคเกษตร มีสัดส่วนร้อยละ ๒๐.๘ 
และภาคอุตสาหกรรมร้อยละ ๑๙.๕ รายได้หลักของภาคมาจากภาคบริการของภาครัฐและภาคเกษตร ในขณะที่
ภาคอุตสาหกรรมมีแนวโน้มจะเป็นฐานรายได้ใหม่ของภาคจากนโยบายการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ ปี ๒๕๕๙  

3.1.3 เศรษฐกิจขยายตัวต่ ากว่าระดับประเทศ เกิดความเหลื่อมล้ าระหว่างภาคมากขึ้น โดยปี 
๒๕๕๘ มีการขยายตัวร้อยละ ๒.๓  ซึ่งต่ ากว่าการขยายตัวของประเทศ ที่มีการขยายตัวร้อยละ ๒.๙  เป็นผลมา
จากการชะลอตัวของภาคเกษตร ได้รับผลกระทบจากฝนทิ้งช่วงและภัยแล้ง รวมทั้งราคาพืชผลเกษตรตกต่ า
ต่อเนื่อง ท าให้รายได้ลดลง ส่งผลกระทบต่ออ านาจซื้อของครัวเรือน 

3.1.4 รายได้เฉลี่ยต่อประชากรเพิ่มขึ้นแต่ยังต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ  ในปี ๒๕๕๘ 
ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวประชากร (GRP Per capita) เฉลี่ย ๗๐,๙๐๖ บาทต่อคนต่อปี ซึ่งต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของ
ประเทศ ๒.๗ เท่า และต่ ากว่า กทม. และปริมณฑลถึง ๕.๔ เท่า จังหวัดที่มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวสูงที่สุด ๓ อันดับ
แรกของภาค ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น (๑๐๗,๖๐๗ บาท) นครราชสีมา (๑๐๖,๐๐๐ บาท) และอุดรธานี (๗๘,๐๙๕ 
บาท) ส่วน ๓ อันดับสุดท้าย ได้แก่ จังหวัดหนองบัวล าภู (๔๑,๙๖๓ บาท) ยโสธร (๔๗,๓๓๓ บาท) และกาฬสินธุ์ 
(๕๑,๑๔๗ บาท) 
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ตารางท่ี ๑  ผลิตภัณฑ์มวลรวมและโครงสร้างเศรษฐกิจ 

รายการ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาค      
 มูลค่า (ล้านบาท) ๑,๑๕๔,๗๑๔ ๑,๒๘๒,๓๘๕ ๑,๓๘๐,๘๐๘ ๑,๓๓๘,๖๗๑ ๑,๓๒๗,๙๑๘  
 สัดส่วนต่อประเทศ (ร้อยละ) ๑๐.๒ ๑๐.๔ ๑๐.๗ ๑๐.๒  ๙.๗  
 อัตราขยายตัวที่แท้จริง (ร้อยละ) ๗.๓ ๗.๘ ๑.๑ -๐.๔ ๒.๓ 
มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัว      
 มูลค่า (บาท/คน/ปี) ๖๑,๐๔๑ ๖๗,๙๔๕ ๗๓,๓๓๙ ๗๑,๒๘๖  ๗๐,๙๐๖  
 อัตราการขยายตัว (ร้อยละ) ๙.๔ ๑๑.๓ ๗.๙ -๒.๘ ๒.๕ 
โครงสร้างการผลิต (ร้อยละ)      
 ภาคเกษตร ๒๒.๔ ๒๓.๘ ๒๖.๓ ๒๓.๐ ๒๐.๘ 
- เกษตรกรรมฯ ๒๑.๙ ๒๓.๓ ๒๕.๙ ๒๒.๕ ๒๐.๓ 
- ประมง ๐.๕ ๐.๔ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ 

 ภาคอุตสาหกรรม ๒๐.๘ ๑๘.๗ ๑๗.๙ ๒๐.๐ ๑๙.๕ 
- เหมืองแร่ฯ ๑.๑ ง๑.๑ ๐.๙ ๑.๑ ๑.๑ 
- อุตสาหกรรม ๑๙.๗ ๑๗.๖ ๑๗.๐ ๑๘.๙ ๑๘.๔ 

 ภาคบริการภาครัฐ ๒๒.๖ ๒๓.๙ ๒๒.๓ ๒๒.๕ ๒๓.๓ 
 ภาคบริการอื่นๆ ๓๕.๐ ๓๔.๔ ๓๔.๓ ๓๕.๕ ๓๗.๓ 
ที่มา : ประมวลจากข้อมูลของส านักบัญชีประชาชาติ สศช. 

3.1.5 เศรษฐกิจยังคงกระจุกตัวอยู่ในบางจังหวัดที่เป็นแหล่งการผลิตที่ส าคัญของภาค  ในปี 
๒๕๕๘ จังหวัดนครราชสีมา มีสัดส่วนการผลิตร้อยละ ๒๐.๐ ของภาค และจังหวัดขอนแก่น มีสัดส่วนการผลิต 
ร้อยละ ๑๔.๑ ของภาค ในขณะที่ จังหวัดอ านาจเจริญ หนองบัวล าภู มุกดาหาร บึงกาฬ และยโสธร มีขนาด
เศรษฐกิจเล็กที่สุดของภาค มีสัดส่วนไม่ถึงร้อยละ ๒.๐ ของภาค 

๓.๒ เศรษฐกิจรายสาขา 

๓.๒.๑ ภาคเกษตร 

1) เป็นแหล่งผลิตพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศ แต่รูปแบบการผลิตยังอาศัย
น้ าฝนเป็นหลักจึงมีผลิตภาพต่ า โดยในปี ๒๕๕๘ ผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรมีมูลค่า ๒๗๕,๙๒๐ ล้านบาท พืชหลักของ
ภาคได้แก่ ข้าว อ้อยโรงงาน และ มันส าปะหลัง โดยมีพื้นที่ปลูกข้าวมากที่สุดของประเทศ ส่วนใหญ่ปลูกข้าว
หอมมะลิ ๑๐๕ ในพ้ืนที่ตอนกลางและตอนล่างของภาค โดยเฉพาะพ้ืนที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัด
ยโสธร ศรีสะเกษ  สุรินทร์  มหาสารคาม  ร้อยเอ็ด และทุ่งสัมฤทธิ์ ครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมาและ
บุรีรัมย์ โดยผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ในภาพรวมต่ ากว่าระดับประเทศ เนื่องจากท าการเกษตรแบบดั้งเดิม  
ใช้สารเคมีสูง  ซึ่งในแต่ละปีมีการน าเข้าวัตถุอันตรายทางเกษตร เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๓ พันล้านบาทต่อปี เป็นภาค 
ที่มีพ้ืนที่ปลูกอ้อยและมันส าปะหลังมากที่สุดของประเทศ  โดยอ้อยส่วนใหญ่ปลูกในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา 
ชัยภูมิ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ และอุดรธานี และมันส าปะหลัง ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ และอุดรธานี 
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ส าหรับพ้ืนที่ปลูกข้าวอินทรีย์ มีแนวโน้มขยายพ้ืนที่มากขึ้น ปัจจุบันแหล่งปลูกข้าว
อินทรีย์ในประเทศไทยร้อยละ ๘๐.๐ อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะในพ้ืนที่ทุ่งกุลาร้องไห้  
(จังหวัดยโสธร สุรินทร์ มหาสารคาม ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด) และจังหวัดอุบลราชธานี ส่วนอีกร้อยละ ๒๐.๐ อยู่ใน
ภาคเหนือตอนบน ตลาดข้าวอินทรีย์ ส่วนใหญ่ส่งออกต่างประเทศ โดยเฉพาะสหภาพยุโรป 

๒) มีพื้นที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรมากที่สุด แต่ขนาดฟาร์มที่ถือครองต่อครัวเรือน
เกือบต่ าสุดของประเทศ  ในปี ๒๕๕๘ มี พ้ืนที่ ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ๖๓.๘๕ ล้านไร่  คิดเป็น 
ร้อยละ ๔๒.๘ ของประเทศ  โดยพื้นที่ตอนล่างของภาค มีพื้นที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรมากท่ีสุด ๒๐.๓๐ ล้าน
ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๘ ของภาค ส าหรับขนาดฟาร์มที่ถือครองต่อครัวเรือน มีเพียง ๒๓.๒ ไร่ต่อครัวเรือน  
ต่ ากว่าระดับประเทศ ที่มีขนาดฟาร์มถือครองต่อครัวเรือน ๒๕.๓ ไร่ต่อครัวเรือน จังหวัดที่มีเนื้อที่ถือครอง 
ท าการเกษตรมากที่สุด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา หนองบัวล าภู และเลย มีเนื้อที่ถือครอง ๓๒.๒๘  ๓๐.๐๔  
และ ๒๙.๗๗ ไร่ต่อครัวเรือน ตามล าดับ  จังหวัดที่มี เนื้อที่ถือครองท าการเกษตรต่ าสุดของภาค ได้แก่  
จังหวัดสกลนคร นครพนม และศรีสะเกษ โดยมีเนื้อที่ถือครอง ๑๗.๕๗ ๑๘.๒๕ และ ๑๙.๙๙ ไร่ต่อครัวเรือน 
ตามล าดับ 

๓) พื้นที่ชลประทานน้อยกว่าทุกภาค โดยมีเพียง ๖.๓๘ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐  
ของพ้ืนที่เกษตร ซึ่งต่ ากว่าระดับประเทศ ที่มีพ้ืนที่ชลประทานต่อพ้ืนที่เกษตรร้อยละ ๒๐.๓  ผลผลิตการเกษตร
ของภาคข้ึนอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศเป็นหลัก ประกอบกับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทวี
ความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อความมั่งคงด้านอาหาร ในพ้ืนที่ตอนกลางของภาคมีสัดส่วนพื้นที่ชลประทาน
ต่อพ้ืนที่เกษตรมากที่สุด ร้อยละ ๑๕.๑ ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ มีสัดส่วนร้อยละ ๑๙.๔ ของพ้ืนที่เกษตรของ
จังหวัด รองลงมาพ้ืนที่ตอนล่างของภาคมีสัดส่วนพ้ืนที่ชลประทานต่อพ้ืนที่เกษตร ร้อยละ ๘.๗ ได้แก่ จังหวัด
นครราชสีมา และยโสธร มีสัดส่วนร้อยละ ๑๑.๒ และ ๑๑.๑ ของพ้ืนที่เกษตรของจังหวัด ตามล าดับ  

๓.๒.๒ ภาคอุตสาหกรรม 

๑) อุตสาหกรรมแม้ขยายตัวเพิ่มขึ้นแต่ยังมีบทบาทน้อยเม่ือเทียบกับระดับประเทศ 
การผลิตส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมแปรรูปขั้นต้น สร้างมูลค่าเพิ่มต่ า โดยมีสัดส่วนเพียงร้อยละ ๖.๕  
ของประเทศ ในปี ๒๕๕๘ มีมูลค่า ณ ราคาประจ าปี ๒๔๔,๐๒๗ ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจาก ๒๒๕,๘๗๓ ล้านบาท ใน
ปี ๒๕๕๕  และมีอัตราการขยายตัว ร้อยละ ๓.๗ ซึ่งสูงกว่าอัตราการขยายตัวระดับประเทศ ที่มีการขยายตัวร้อย
ละ ๑.๕ โดยอุตสาหกรรมของภาคส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ตามเมืองหลัก อาทิ จังหวัดขอนแก่น และนครราชสีมา 
ส าหรับโครงสร้างการผลิตอุตสาหกรรมยังอยู่ในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม ส่วนอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก และสิ่งทอ เริ่มมีบทบาทมากขึ้น และเป็นฐานสร้างรายได้ใหม่ให้กับภาค ซึ่ง
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ กระจุกตัวในจังหวัดนครราชสีมา ร้อยละ ๙๘.๙ ของภาค ส่วนอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
ส่วนใหญ่กระจายอยู่ทุกจังหวัด โดยจังหวัดที่มีสัดส่วนมากที่สุด ๕ อันดับแรกของภาค ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น 
มหาสารคาม นครราชสีมา ชัยภูมิ และสกลนคร ส าหรับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก ส่วนใหญ่
กระจุกตัวอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา บึงกาฬ อุดรธานี และบุรีรัมย์ ส าหรับอุตสาหกรรมที่เคยเป็นฐานรายเดิม
ของภาค เริ่มมีแนวโน้มลดลง อาทิ อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย จากร้อยละ ๔.๕ เหลือเพียงร้อยละ ๓.๓ ของ
สาขาอุตสาหกรรม เนื่องจากผลกระทบจากการปรับค่าจ้างแรงงานขั้นต่ าเพ่ิมขึ้นเป็นวันละ ๓๐๐ บาท ส่งผลให้
ผู้ประกอบการย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศเพ่ือนบ้านที่มีค่าจ้างแรงงานถูกกว่า ส่วนอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน 
(เอทานอล) ปัจจุบันมีผู้ประกอบการเปิดด าเนินการแล้ว ๖ ราย ปริมาณการผลิต เฉลี่ย ๑.๖ ล้านลิตรต่อวัน หรือร้อย
ละ ๓๖.๓ ของการผลิตรวมทั้งประเทศ 
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๒) การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ปัจจุบันมีเขตประกอบการอุตสาหกรรม ๓ แห่ง  
แต่เปิดด าเนินการแล้ว ๒ แห่ง คือ บริษัท เขตอุตสาหกรรมสุรนารี จ ากัด และบริษัท นวนคร จ ากัด (มหาชน) 
จังหวัดนครราชสีมา มีโรงงานตั้งอยู่ ๒๒ โรงงาน ส่วนใหญ่เป็นแหล่งผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์รถยนต์ 
สุขภัณฑ์ และพลาสติก นอกจากนี้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้อนุมัติให้บริษัท เมืองอุตสาหกรรม
อุดรธานี จ ากัด จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี ซึ่งเป็นโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมสีเขียว ปัจจุบันอยู่
ระหว่างการด าเนินการ มีพ้ืนที่ประมาณ ๒,๒๑๙ ไร่ ในท้องที่ต าบลโนนสูง และต าบลหนองไผ่ อ าเภอเมือง  

๓.๒.๓ การค้าชายแดน 

๑) การค้าชายแดน มีการขยายตัวอย่างก้าวกระโดด และมีบทบาทส าคัญต่อกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของภาคมากขึ้น โดยในปี ๒๕๕๙ มีมูลค่าการค้าชายแดน  ๒๗๓,๓๙๖.๓๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อย
ละ ๒๒.๘ ของการค้าชายแดนทั้งประเทศ เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ ๑๔.๘ ในปี ๒๕๕๕ โดยการส่งออกมีมูลค่า 
๑๖๗,๑๑๒.๔๐ ล้านบาท และการน าเข้ามีมูลค่า ๑๐๖,๓๐๐.๒๔ ล้านบาท เกินดุลการค้า ๖๐,๘๑๒.๑๖ ล้าน
บาท จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบ้าน และประเทศจีน สินค้าส่งออกที่ส าคัญ ได้แก่ น้ ามัน
ดีเซลและเบนซิน รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้า และเครื่องดื่มที่ไม่มี
แอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกที่ผลิตจากนอกภาค สินค้าน าเข้าที่ส าคัญ ได้แก่ ทองแดงและผลิตภัณฑ์ 
เครื่องรับ-ส่งสัญญาณและอุปกรณ์ติดตั้ง (โทรศัพท์ วิทยุ โทรทัศน์ อุปกรณ์) ไม้แปรรูป ผักและของปรุงแต่งจากผัก 
เป็นต้น ผลจากการเปิดสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ ๓ (นครพนม-ค าม่วน) เมื่อปลายปี ๒๕๕๔ ส่งผลให้
มูลค่าการค้าผ่านด่านศุลกากรนครพนม เพ่ิมขึ้นอย่างก้าวกระโดด เป็นผลมาจากผู้ประกอบการย้ายฐาน 
การน าเข้า-ส่งออกจากด่านศุลกากรมุกดาหารมายังด่านนครพนม เนื่องจากเส้นทาง R๑๒ จากนครพนม-สปป.ลาว-
เวียดนาม-จีนตอนใต้ หรือจากจีน-เวียดนาม-ไทย เป็นเส้นทางสั้นที่สุด โดยระยะทางจากชายแดนนครพนม-
หนานหนิง ประมาณ ๑,๐๓๓ กิโลเมตร ขณะที่มุกดาหาร-หนานหนิง ประมาณ ๑,๒๙๔ กิโลเมตร  

๒) โครงสร้างของมูลค่าการค้าชายแดน จ าแนกตามประเทศคู่ค้าของภาค พบว่า  
ในปี ๒๕๕๙  การค้ากับ สปป.ลาว มีมูลค่าการค้า เท่ากับ ๑๖๔,๑๐๒.๔๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐  
ของมูลค่าการค้าชายแดนทั้งภาค โดยผ่านด่านศุลกากรหนองคาย มุกดาหาร และด่านช่องเม็ก จังหวัด
อุบลราชธานี คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๐  ๓๗.๘ และ ๙.๙ ของมูลค่าการค้ากับ สปป.ลาว ตามล าดับ ส าหรับการค้า
ประเทศเวียดนาม มีมูลค่าการค้า ๕๓,๘๐๔.๒๕ ล้านบาท และ ประเทศจีนตอนใต้ มูลค่าการค้า ๕๐,๘๕๒.๖๓ 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๗ และ ๑๘.๖ ตามล าดับ แนวโน้มการค้าชายแดนมีความส าคัญมากขึ้น ส่วนใหญ่
ผ่านด่านศุลกากรนครพนม ส าหรับมูลค่าการค้าประเทศกัมพูชา มีเพียงร้อยละ ๑.๗ ของมูลค่าชายแดนทั้งภาค 

๓.๒.๔ การท่องเที่ยว 

๑) ทรัพยากรการท่องเที่ยว มีความหลากหลายทั้งการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์
และอารยธรรมขอม การท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ส าคัญ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ภู
หลวง ภูเรือ และภูกระดึง จังหวัดเลย รวมทั้งการท่องเที่ยวประเพณีวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวบริเวณเมือง
ชายแดนริมแม่น้ าโขงเชื่อมโยงเพ่ือนบ้าน 

๒) รายได้จากการท่องเที่ยวของภาคต่ ากว่าร้อยละ ๕ ของรายได้การท่องเที่ยวทั้ง
ประเทศ ในปี ๒๕๕๙ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจ านวนนักท่องเที่ยว ๓๗.๒๘ ล้านคน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๑ 
ของจ านวนนักท่องเที่ยวทั้งประเทศ และมีรายได้จากการท่องเที่ยว ๗๓,๘๙๒.๗๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๔ 
ของรายได้ท่องเที่ยวทั้งประเทศ และรายได้จากการท่องเที่ยวของภาคส่วนใหญ่เป็นรายได้จากนักท่องเที่ยว 
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ชาวไทย ร้อยละ ๙๕.๔ ชาวต่างชาติร้อยละ ๔.๖ ส าหรับระยะเวลาพ านักเฉลี่ย ลดลงจาก ๒.๔๖ วัน ในปี ๒๕๕๕ 
เหลือเพียง ๒.๓๑ วัน และค่าใช้จ่ายต่อหัว เพ่ิมขึ้นจาก ๙๘๑.๐ บาทต่อวันในปี ๒๕๕๕ เป็น ๑,๑๓๔.๗๕ บาทต่อวัน 
ในปี ๒๕๕๙ 

๓) การกระจายตัวของนักท่องเที่ยว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีจ านวน
นักท่องเที่ยวสูงสุด ประมาณ ๑๗.๖ ล้านคนต่อปี สร้างรายได้ประมาณ ๓.๒๖ หมื่นล้านบาทต่อปี ในปี ๒๕๕๙
รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีนักท่องเที่ยวประมาณ ๑๒.๙ ล้านคนต่อปี สร้างรายได้ 
๒.๔๙ หมื่นล้านบาทต่อปี และในพ้ืนที่ตอนกลางของภาค มีนักท่องเที่ยวประมาณ ๖.๗ ล้านคนต่อปี  
สร้างรายได้ ๑.๖๓ หมื่นล้านบาทต่อปี จังหวัดนครราชสีมา มีจ านวนนักท่องเที่ยวและรายได้ม ากที่สุด  
ส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ มีจ านวนนักท่องเที่ยวและรายได้ต่ าที่สุด ทั้งนี้การท่องเที่ยวของภาคตะวันออก  
เฉียงเหนือยังมีปัญหาในหลายด้าน อาทิ ความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวอยู่ห่างไกลกัน การ
ท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมมีปฏิทินการท่องเที่ยวในช่วงระยะเวลาสั้นๆ สิ่งอ านวยความสะดวกและบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยวขาดมาตรฐาน รวมถึงขาดการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวและปฏิทินการท่องเที่ยว 

๓.๓ เศรษฐกิจระดับครัวเรือน   

๓.๓.๑ รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต่ าเป็นอันดับสองของประเทศ  
โดยในปี ๒๕๕๘ มีรายได้เฉลี่ย ๒๑,๐๙๓ บาทต่อเดือน ต่ ากว่ารายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนทั้งประเทศที่ ๒๖,๙๑๕ บาท
ต่อเดือน 

๓.๓.๒ หนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนภาคตะวันออกเฉียงเหนือสูงกว่าระดับประเทศ แต่มีแนวโน้ม
ชะลอตัวลง โดยในปี ๒๕๕๘ มีจ านวนครัวเรือนที่เป็นหนี้ ๓.๕๐ ล้านครัวเรือน มากกว่าทุกภาค หรือมีสัดส่วน 
ร้อยละ ๓๓.๘ ของครัวเรือนที่เป็นหนี้ทั้งประเทศ และหนี้สินครัวเรือนของภาคเฉลี่ย ๑๖๐,๖๗๕ บาท เพ่ิมขึ้น
จาก ๑๓๗,๖๖๓ บาท ในปี ๒๕๕๔ และสูงกว่าหนี้สินต่อครัวเรือนเฉลี่ยทั้งประเทศที่ ๑๕๖,๗๗๐ บาท  
โดยหนี้สินสูงขึ้นจากราคาสินค้าเกษตรตกต่ า และต้นทุนกา รผลิตสูงขึ้น ท าให้รายได้ไม่พอรายจ่าย  
เมื่อพิจารณาวัตถุประสงค์ของการกู้ยืมพบว่า ครัวเรือนส่วนใหญ่กู้ยืมใช้จ่ายเพ่ือการอุปโภคบริโภค  
เพ่ือท าการเกษตร และน าไปใช้ลงทุนในสินทรัพย์ เช่น บ้าน รถยนต์ มากกว่าการกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

๔. ประชากรและสังคม 
๔.๑ ประชากร 

๔.๑.๑ จ านวนประชากรของภาคมากที่สุดของประเทศ ปี ๒๕๕๙ มีจ านวนประชากร ๒๑.๙๕ ล้าน
คน หรือร้อยละ ๓๓.๓ ของประเทศ เพ่ิมขึ้นจาก ๒๑.๕๙ ล้านคน ในปี ๒๕๕๔ และมีอัตราการเพ่ิมขึ้นของ
ประชากรในช่วงปี ๒๕๕๔-๒๕๕๙ โดยเฉลี่ยร้อยละ ๐.๓ ต่ ากว่าประเทศท่ีมีอัตราการเพ่ิมเฉลี่ยร้อยละ ๐.๖ โดย
จังหวัดนครราชสีมา มีประชากรมากที่สุด ๒.๖๓ ล้านคน รองลงมา คือ จังหวัดอุบลราชธานี มีประชากร ๑.๘๖ ล้าน
คน และจังหวัดขอนแก่น มีประชากร ๑.๘๐ ล้านคน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐  ๘.๕ และ ๘.๒ ของประชากรภาค 
ตามล าดับ 

๔.๑.๒ สัดส่วนประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้น โครงสร้างประชากรมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง 
ไปสู่สังคมสูงวัยมากขึ้น โดยในปี ๒๕๕๔ มีสัดส่วนประชากรสูงอายุร้อยละ ๑๔.๙ เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๑๘.๕  
ในปี ๒๕๕๙ ซึ่งสูงกว่าร้อยละ ๑๖.๕ ของสัดส่วนผู้สูงอายุระดับประเทศ จึงท าให้ประชากรวัยแรงงาน 
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ต้องรับภาระในการดูแลผู้สูงอายุมากขึ้น จากประชากรวัยแรงงาน ๔.๑๖ คน ดูแลผู้สูงอายุ ๑ คน ในปี ๒๕๕๔ 
เป็นประชากรวัยแรงงาน ๓.๓๑ คน ดูแลผู้สูงอาย ุ๑ คน ในปี ๒๕๕๙ 

๔.๑.๓ ประชากรเมืองโดยรวมเพิ่มขึ้น ปี ๒๕๕๔ มีประชากรเมืองจ านวน ๔.๓๒ ล้านคน  
หรือร้อยละ ๒๐.๐ ของประชากรทั้งภาค เพ่ิมขึ้นเป็น ๔.๔๕ ล้านคน หรือร้อยละ ๒๐.๓ ของประชากรทั้งภาค  
ในปี ๒๕๕๙ โดยจังหวัดมหาสารคามมีอัตราการเพ่ิมของประชากรเมืองมากท่ีสุด ร้อยละ ๑๘.๐ รองลงมา ได้แก่ 
จังหวัดขอนแก่น ร้อยเอ็ด และอุบลราชธานี มีอัตราการเพ่ิมของประชากรเมืองร้อยละ ๑๔.๙  ๘.๒ และ ๖.๖ 
ตามล าดับ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญของภาคทั้งด้านเศรษฐกิจ และการศึกษา จึงท าให้
ประชากรอพยพเข้าไปท างานและอาศัยจ านวนมาก 

ตารางท่ี ๒ ประชากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

รายการ 
ปี 

๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
จ านวนประชากร (ลา้นคน) ๒๑.๕๙ ๒๑.๗๐ ๒๑.๗๘ ๒๑.๘๕ ๒๑.๙๒ ๒๑.๙๕ 
โครงสร้างประชากร (ร้อยละ)        

กลุ่ม ๐-๑๔ ปี ๒๒.๙ ๒๒.๔ ๒๑.๘ ๒๑.๒ ๒๐.๗ ๒๐.๓ 
กลุ่ม ๑๕-๕๙ ปี ๖๒.๑ ๖๒.๐ ๖๑.๙ ๖๑.๗ ๖๑.๕ ๖๑.๓ 
กลุ่ม ๖๐+ ๑๔.๙ ๑๕.๖ ๑๖.๓ ๑๗.๐ ๑๗.๗ ๑๘.๕ 

จ านวนประชากรเมือง (ล้านคน) ๔.๓๒ ๔.๓๖ ๔.๔๐ ๔.๔๓ ๔.๔๕ ๔.๔๕ 

๔.๒ แรงงาน 

แรงงานส่วนใหญ่มีความรู้ระดับประถมศึกษา แรงงานระดับอาชีวะมีสัดส่วนน้อยมาก  
ในปี ๒๕๕๙ มีก าลังแรงงาน ๙.๖๙ ล้านคน ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตร ร้อยละ ๔๙.๙ ของก าลังแรงงาน 
ของภาค จ านวนแรงงานที่มีความรู้ระดับประถมลดลง จากร้อยละ ๕๘.๑ ในปี ๒๕๕๔ เป็นร้อยละ ๕๗.๐ ใน
ปี ๒๕๕๙ มีความรู้ระดับมัธยมต้น เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ ๑๕.๔ ในปี ๒๕๕๔ เป็นร้อยละ ๑๗.๕ ในปี ๒๕๕๙ ระดับ
มัธยมปลาย เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ ๑๐.๗ ในปี ๒๕๕๔ เป็นร้อยละ ๑๑.๗ ในปี ๒๕๕๙ แรงงานระดับอาชีวะมี
แนวโน้มลดลงจากร้อยละ ๒.๔ ในปี ๒๕๕๔ เป็นร้อยละ ๒.๑ ในปี ๒๕๕๙ ระดับอุดมศึกษา ลดลงจาก 
ร้อยละ ๑๒.๓ ในปี ๒๕๕๔ เป็นร้อยละ ๙.๗ ในปี ๒๕๕๙ ท าให้ผลิตภาพแรงงานต่ า 

๔.๓ การศึกษา 

๔.๓.๑ สถาบันการศึกษามีทุกระดับ โดยระดับอุดมศึกษามี ๕๓ แห่ง ครอบคลุมเกือบทุกจังหวัด แยก
เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ๓๖ แห่ง เอกชน ๑๐ แห่ง  และสถาบันวิทยาลัยชุมชน ๗ แห่ง ในจ านวนนี้เป็น
สถาบันวิจัย ๑๒ แห่ง ซึ่งมากที่สุดในประเทศ 

๔.๓.๒ จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรต่ ากว่าค่าเฉลี่ยประเทศ ในปี ๒๕๕๙ ประชากร 
มีจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ย ๘.๕ ปี ซึ่งต่ ากว่าระดับประเทศที่มีปีการศึกษาเฉลี่ย ๙.๔ ปี โดยจังหวัดขอนแก่น 
มีจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยสูงสุด ๙.๑ ปี รองลงมา ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา อุดรธานี และมหาสารคาม ๘.๙ 
๘.๘ และ ๘.๘ ปี ตามล าดับ ขณะที่จังหวัดเลยและสกลนคร มีจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยต่ าสุด ๗.๙ ปี 

๔.๓.๓ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ต่ า โดยผลการสอบ O-NET ชั้น ม.๓ (๕ วิชาหลัก) ใน
ปีการศึกษา ๒๕๕๔ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๓๗.๒ ลดลงเป็นร้อยละ ๓๖.๔ ในปี ๒๕๕๙ ซึ่งยังต่ ากว่าเกณฑ์
ค่าเฉลี่ยร้อยละ ๕๐ ในทุกวิชา เมื่อพิจารณาในรายวิชาปี ๒๕๕๙ พบว่า วิชาคณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยต่ าสุดร้อย
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ละ ๒๗.๐ และวิชาสังคมศึกษามีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดร้อยละ ๔๗.๓ รองลงมา ได้แก่ วิชาภาษาไทย วิทยาศาสตร์ 
แ ล ะภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ   ๔ ๔ . ๗   ๓ ๓ .๗  แ ล ะ  ๒ ๙ . ๓  ต า ม ล า ดั บ  ส า เ ห ตุ ส า คั ญ ส่ ว น ห นึ่ ง ม า จ า ก 
ความพร้อมทางเชาว์ปัญญาของเด็กวัยเรียนที่เป็นผลกระทบจากปัญหาภาวะโภชนาการของแม่และเด็ก 

๔.๔ สาธารณสุข 

๔.๔.๑ มีสถานบริการสาธารณสุขให้บริการครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่ มีจ านวนโรงพยาบาล
รัฐบาล จ านวน ๓๒๔ แห่ง แยกเป็น โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) ๒๙๓ แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) ๒๔ แห่ง 
โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) ๗ แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) จ านวน ๓,๔๗๑ แห่ง  

๔.๔.๒ บริการสาธารณสุขมีการพัฒนาดีขึ้นเป็นล าดับและมีแพทย์เฉพาะทางที่เชี่ยวชาญ 
ด้านโรคประจ าถิ่น โดยสัดส่วนแพทย์ต่อประชากรมีแนวโน้มดีขึ้น  จากแพทย์ ๑ คนต่อประชากร ๔,๓๓๒ คน 
ในปี ๒๕๕๔  เป็น ๓,๒๐๗ คน ในปี ๒๕๕๘ และมีแพทย์เฉพาะทางที่เชี่ยวชาญด้านการรักษาโรคไต  โรคหัวใจ  
มะเร็งท่อน้ าดี และการผ่าตัดนิ่วในถุงน้ าดี อย่างไรก็ตามบุคลากรทางการแพทย์ยังกระจุกตัวอยู่ในเมืองหลักของภาค 
จังหวัดที่มีสัดส่วนแพทย์ต่อประชากรมาก ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี นครราชสีมา และขอนแก่น จ านวน 
๒,๙๖๐ ๒,๘๑๔  และ ๑,๒๖๕  คน ตามล าดับ 

๔.๔.๓ ยังมีปัญหาความชุกของโรคพยาธิใบไม้ตับมากที่สุดในประเทศและมีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึน 
ซึ่ งมีความสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็ งท่อน้ าดี  อัตราของผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็ งท่อน้ าดี ในภาคเ พ่ิมขึ้น  
จาก ๘๔.๕ ต่อประชากรแสนคน ในปี ๒๕๕๔ เป็น ๑๐๐.๙ ต่อประชากรแสนคน ในปี ๒๕๕๘ โดยจังหวัด
ขอนแก่น มีอัตราของผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งท่อน้ าดีสูงสุด ๑๗๙.๒ ต่อประชากรแสนคน รองลงมา ได้แก่ จังหวัด
ร้อยเอ็ด และอุดรธานี ๑๖๗.๘ และ ๑๕๖.๕ ต่อประชากรแสนคน ตามล าดับ ทั้งนี้มีสาเหตุมาจากค่านิยม
ความเชื่อและพฤติกรรมการบริโภคอาหารจากปลาน้ าจืดมีเกล็ดแบบดิบๆ หรือสุกๆ ดิบๆ ที่มีตัวอ่อนพยาธิใบไม้ตับ 
อาศัยอยู่ 

๔.๔.๔ มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการที่ส่งผลกระทบต่อความพร้อมทางเชาว์ปัญญาวัยเด็ก  
โดยค่าเฉลี่ยเชาว์ปัญญา (IQ) ของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ มีแนวโน้มลดลงและต่ ากว่าระดับค่าเฉลี่ยของ
ประเทศ ปี ๒๕๕๙  มีค่าเฉลี่ยเชาว์ปัญญาที่ระดับ ๙๔.๕ ลดลงจากระดับ ๙๖.๐  ในปี ๒๕๕๔ และต่ ากว่า
ประเทศที่มีค่าเฉลี่ย ๙๘.๒ โดยจังหวัดที่มีค่าเฉลี่ยเชาว์ปัญญาต่ าสุด ๓ อันดับแรกของภาค ได้แก่ จังหวัด
อุบลราชธานี อ านาจเจริญ และมุกดาหาร มีค่าเฉลี่ยเชาว์ปัญญา ๘๗.๗  ๙๐.๘ และ ๙๑.๓ ตามล าดับ  
อันเนื่องมาจากปัญหาโภชนาการของแม่และเด็ก 

๔.๕ สัดส่วนคนจน 

สัดส่วนคนจนลดลงมาก แต่ยังคงสูงสุดเม่ือเทียบกับภาคอ่ืน การกระจายรายได้มีแนวโน้มดีขึ้น 
สัดส่วนคนจนของภาคลดลงจากร้อยละ ๑๘.๑ ในปี ๒๕๕๔ เป็นร้อยละ ๑๐.๓ ในปี ๒๕๕๘ สูงกว่าสัดส่วน 
คนจนของประเทศที่มีอัตราร้อยละ ๗.๒  โดยจังหวัดบุรีรัมย์ มีสัดส่วนคนจนสูงสุด ร้อยละ ๒๓.๓ รองลงมา 
ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยละ ๑๗.๘ และจังหวัดยโสธร ร้อยละ ๑๗.๓  ส่วนการกระจายรายได้ของภาคมีแนวโน้มดี
ขึ้น โดยสัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ปรับจาก ๐.๔๖ ในปี ๒๕๕๔ เป็น ๐.๔๓ ในปี ๒๕๕๘ 
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๕. ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ 
๕.๑ สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๕.๑.๑ ทรัพยากรป่าไม้มีแนวโน้มลดลง ในปี ๒๕๕๙ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่ป่าไม้ 
จ านวน ๑๕.๖๕ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๘ ของพ้ืนที่ภาค หรือร้อยละ ๑๕.๓ ของพ้ืนที่ป่าไม้ทั้งประเทศ ในช่วง
ปี 255๕-2559 มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ป่าไม้ของภาคลดลงเฉลี่ยร้อยละ ๐.๓ โดยจังหวัด 
ที่มีพ้ืนที่ป่าไม้ต่อพื้นที่จังหวัดมากท่ีสุดได้แก่ จังหวัดมุกดาหาร รองลงมาคือจังหวัดเลย จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัด
อุบลราชธานี ทั้งนี้เนื่องจากการบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือการเกษตรที่เพ่ิมมากขึ้น 

๕.๑.๒ ปริมาณการกักเก็บในเขื่อนขนาดใหญ่มีแนวโน้มลดลง ซึ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
มีปริมาณน้ าท่ารายปี ๕๕,๑๕๘ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี มีอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ ๑๒ แห่ง ความจุในการกักเก็บ
น้ า ๘,๓๖๘ ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ ๑๕.๒ ของปริมาณน้ าท่ารายปี และมีอัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณ
น้ าในอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ลดลงเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ ในช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๙ โดยในปี ๒๕๕๙ อ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่
ของภาค มีปริมาณการกักเก็บเพียง ๓,๗๗๕ ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ ๔๕.๑ ของความจุทั้งหมด ซึ่งลดลง
จากปี ๒๕๕๕ จ านวน ๓,๓๔๕ ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๘.๖ จ าเป็นต้องบริหารจัดการให้
เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ าเพ่ิมข้ึนตามจ านวนประชากร การขยายตัวของเมืองและการขยายพ้ืนที่การเกษตร 

๕.๑.๓ คุณภาพแหล่งน้ ามีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง โดยเฉพาะล าตะคองตอนล่าง จากการส ารวจ
แหล่งน้ าส าคัญๆ ๑๑ แห่ง ได้แก่ ล าน้ าชี ล าปาว ล าน้ ามูล น้ าอูน น้ าสงคราม ล าชี ล าเสียว ล าน้ าเลย น้ าพอง ล าตะ
คอง (บนและล่าง) และแหล่งน้ าขนาดใหญ่ ๑ แห่ง คือ หนองหาร  มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง โดยปี ๒๕๕๔ แหล่ง
น้ าอยู่ ในเกณฑ์ดี  จ านวน ๘ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๗ แหล่งน้ าอยู่ ในเกณฑ์พอใช้ จ านวน ๓ แห่ง  
คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐ ส่วนปี ๒๕๕๘ แหล่งน้ าอยู่ ในเกณฑ์ดีเหลือเพียง ๖ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐  
แหล่งน้ าอยู่ในเกณฑ์พอใช้ จ านวน ๔ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓ โดยแม่น้ าสงครามและหนองหาร มีคุณภาพดี 
มาโดยตลอด โดยล าตะคองตอนล่างและน้ าพอง มีคุณภาพเสื่อมโทรม โดยปัญหาคุณภาพแหล่งน้ าเสื่อมโทรม
เพ่ิมขึ้นนับจากปี ๒๕๕๕ เนื่องมาจากน้ าเสียชุมชน หลายพ้ืนที่ยังไม่มีระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียก่อนระบาย
ลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ 

๕.๑.๔ ปริมาณขยะมูลฝอยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยในปี ๒๕๕๙ มีปริมาณทั้งสิ้น ๗.๓๐ ล้านตัน คิด
เป็นร้อยละ ๒๖.๙ ของปริมาณขยะทั้งประเทศ เพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๕๘ จ านวน ๐.๑๒ ล้านตัน หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 
๓.๑ ในช่วงปี ๒๕๕๖-๒๕๕๙ จ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้บริการในการเก็บรวบรวมและก าจัดขยะมี
จ านวนเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ ๕.๑  แต่ก็ยังค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับประเทศ คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๘ เนื่องจาก ปี 
๒๕๕๗ รั ฐบาลได้ จั ด ให้ปัญหาขยะเป็ นวาระแห่ งชาติ  ซึ่ ง มี การด า เนิ นงานเกี่ ยวกับปัญหาขยะ 
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญกับการก าจัดขยะ 
ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการเพ่ิมขึ้น โดยมีปริมาณขยะที่ถูกก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเพียง ๑.๐๓ ล้านตัน ใน
ปี ๒๕๕๙ หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๐.๖ ของขยะที่ถูกก าจัดถูกต้องทั้งประเทศ เพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๕๘ จ านวน ๐.๑๗ 
ล้านตัน นอกจากนี้ สั ดส่ วนปริมาณขยะที่ถูกน า ไปใช้ประโยชน์ เมื่ อ เทียบกับขยะทั้ งหมดของภาค  
ยังคงมีค่อนข้างน้อยมีเพียงร้อยละ ๒๘.๑ เพ่ิมข้ึนจากปี ๒๕๕๘ คิดเป็นร้อยละ ๘.๓   
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๕.๒ สถานการณ์ด้านภัยพิบัติ  

๕.๒.๑ การเกิดไฟป่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  ในช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๙ มีจ านวนการเกิดไฟป่าเพ่ิมขึ้น
เฉลี่ยร้อยละ ๒๔.๙ โดยปี ๒๕๕๙ เกิดไฟไหม้ป่าจ านวน ๑,๕๖๐ ครั้ง พื้นท่ีถูกไฟไหม้ ๒๖,๗๐๙ ไร่ เพ่ิมข้ึนจาก ปี 
๒๕๕๕  จ า น วน  ๗๑ ๖  ค รั้ ง  แ ล ะจ า น ว น พ้ืน ที่ ป่ า ถู ก ไฟ ไหม้  ๑๖ ,๘๘๑  ไ ร่  โ ด ย ใน ร ะหว่ า งปี   
๒๕๕๔-๒๕๕๙ เกิดไฟไหม้ป่าเฉลี่ย ๑,๑๐๖ ครั้งต่อปี คิดเป็นพ้ืนที่ที่ถูกไฟไหม้เฉลี่ย ๑๕,๓๙๔ ไร่ต่อปี โดยปี 
๒๕๕๖ มีจ านวนครั้งที่เกิดไฟไหม้ป่ามากที่สุด ๑,๕๗๔ ครั้ง 

๕.๒.๒ พื้นที่ประสบปัญหาอุทกภัยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ริมแม่น้ าและพื้นที่ 
ที่มีความเสี่ยงจากน้ าป่าไหลหลาก ในปี ๒๕๕๗ มีจ านวนหมู่บ้านที่ประสบปัญหาอุทกภัย จ านวน ๕,๑๒๗ 
หมู่บ้านคิดเป็นร้อยละ ๑๖.๒ ของหมู่บ้านทั้งภาค เพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๕๕ ซึ่งมีหมู่บ้านประสบปัญหาอุทกภัยเพียง 
๑,๐๑๓ หมู่บ้าน หรือร้อยละ ๓.๒ ของหมู่บ้านทั้งภาค ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในพ้ืนที่จังหวัดที่มีแม่น้ าส าคัญ 
ในภาคไหลผ่านลงสู่แม่น้ าโขง โดยจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร อ านาจเจริญ นครพนม และมุกดาหาร เป็นพ้ืนที่  
ที่ประสบอุทกภัยมากที่สุด จ านวน ๒,๖๐๓ หมู่บ้าน  

๕.๒.๓ ปัญหาภัยแล้งเกิดขึ้นเป็นประจ าทุกปี  ในปี ๒๕๕๔ มีหมู่บ้านประสบภัยแล้ง จ านวน 
๒๖,๐๐๙ หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๔ ของหมู่บ้านทั้งภาค และในปี ๒๕๕๘ หมู่บ้านประสบภัยแล้ง จ านวน 
๕,๐๑๔ หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๙ ของหมู่บ้านทั้งภาค เนื่องจากลักษณะทางกายภาพของดิน 
มีความสามารถในการอุ้มน้ าต่ า ขาดระบบชลประทานที่ครอบคลุมพ้ืนที่การเกษตร น้ าใต้ดินไม่เพียงพอ  
ในฤดูแล้ง บ่อบาดาลขาดการบ ารุงรักษา การลักลอบตัดไม้ท าลายป่าเพ่ือขยายพ้ืนที่เพาะปลูก จึงท าให้ 
ภาคประสบภัยแล้งเป็นประจ าทุกปี โดยเฉพาะบริเวณตอนกลางและตอนล่างของภาค  

ตารางท่ี ๓ ปัญหาภัยพิบัติของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

รายการ 
ปี 

๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

ผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย      

- จ านวนหมู่บ้าน  ๒๔,๓๓๕ ๑,๐๓๐ ๑๕,๒๓๕ ๕,๑๒๗  

- จ านวนครัวเรือน (ล้านครัวเรือน) ๑.๕๕ ๐.๐๖ ๐.๙๓ ๐.๑๖  

ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง      

- จ านวนหมู่บ้าน ๒๖,๐๐๙ ๒๕,๒๓๐ ๒๓,๗๙๘ ๘,๗๐๔ ๕,๐๑๔ 

- จ านวนครัวเรือน (ล้านครัวเรือน) ๒.๙๘ ๒.๔๔ ๑.๖๑ ๐.๖๙ ๐.๕๘ 

๖. สภาวะแวดล้อม 
๖.๑ จุดแข็ง 

๖.๑.๑ ที่ ตั้ งของภาคอยู่ ในต าแหน่ งศู นย์ กลางของอนุภูมิภ าคลุ่ มน้ า โขง  ( GMS) ซึ่ งมี 
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว โดยมีแนวชายแดนติดต่อกับ สปป.ลาว กัมพูชา และสามารถเชื่อมโยง
ต่อไปเวียดนามและจีนตอนใต้ได้อย่างสะดวก 



- ๑๒ -  

แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

๖.๑.๒ พ้ืนที่ท าการเกษตรมีมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ ๔๒.๘ ของพ้ืนที่เกษตรประเทศ และมีพ้ืนที่
ปลูกข้าวมากที่สุดโดยสามารถปลูกข้าวหอมมะลิคุณภาพดีที่สุดของประเทศ  

๖.๑.๓ ทรัพยากรท่องเที่ยวมีความหลากหลาย อาทิ แหล่งท่องเที่ยวซากดึกด าบรรพ์ไดโนเสาร์  
ยุคก่อนประวัติศาสตร์โบราณคดีบ้านเชียง อารยธรรมขอม ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและธรรมชาติ และท่องเที่ยวเชิง
กีฬา ที่สามารถสร้างแรงดึงดูดนักท่องเที่ยวนานาชาติและนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มได้ 

๖.๑.๔ สถาบันวิ จัยตั้ งอยู่ ใน พ้ืนที่  ๑๒ แห่ ง  ซึ่ งมีความสามารถเฉพาะทางที่ โดดเด่น  
อาทิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้านสาธารณสุขและเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ด้านวิศวกรรมศาสตร์
และแปรรูปอาหาร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร ด้านเกษตรและประมง เป็นต้น 

๖.๒ จุดอ่อน 

๖.๒.๑ ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ สภาพพ้ืนดินเป็นดินทรายไม่อุ้มน้ า บางพ้ืนที่มีปัญหาดินเค็มท า
ให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากที่ดินอย่างเต็มที่ 

๖.๒.๒ ระบบชลประทานครอบคลุมพ้ืนที่ เกษตรเพียงร้อยละ ๑๐.๐ เกษตรกรส่วนใหญ่ 
ยังท าการผลิตที่พึ่งพาน้ าฝน 

๖.๒.๓ จ านวนคนจนมากที่สุดของประเทศ คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๓ ของประชากรภาค ไม่สามารถ
เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ ขาดโอกาสทางการศึกษาและการประกอบอาชีพ 

๖.๒.๔ คนมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารดิบ มีปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี 
มากที่สุดในประเทศ 

๖.๒.๕ แม่และเด็กมีปัญหาโภชนาการส่งผลให้เด็กในวัยเรียนมีความสามารถทางเชาว์ปัญญาและ
ความฉลาดทางอารมณ์ต่ าสุดของประเทศ 

๖.๒.๖ แหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรม สิ่งอ านวยความสะดวกยังไม่เพียงพอและไม่ได้มาตรฐาน  
บางแห่งตั้งอยู่ห่างไกลเข้าถึงได้ยาก  กิจกรรมเพ่ือการท่องเที่ยวมีน้อย 

๖.๓ โอกาส 

๖.๓.๑ การก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักของประเทศ 
สู่ภาค อาทิ โครงข่ายรถไฟทางคู่ รถไฟความเร็วสูง ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง รวมทั้งการพัฒนาพ้ืนที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน  จะท าให้เกิดโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ๆ ในภาค 

๖.๓.๒ ประเทศเพ่ือนบ้านมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง มีความต้องการสินค้าและบริการ
มากขึ้น 

๖.๓.๓ กระแสของสังคมโลกให้ความส าคัญต่อการดูแลสุขภาพ ประกอบกับโครงสร้างประชากร
สัดส่วนผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้น ท าให้มีความต้องการสินค้าและบริการด้านสุขภาพสูงขึ้น เช่น อาหารมาตรฐานอินทรีย์  
พืชสมุนไพร ซึ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความพร้อมในด้านการผลิต 

๖.๔ ภัยคุกคาม 

๖.๔.๑ การย้ายฐานการผลิตและการขนส่งยาเสพติดบริเวณชายแดน อาชญากรรมข้ามชาติ  
ภัยจากโรคติดต่อจากคนและสัตว์ที่เคลื่อนย้ายจากประเทศเพ่ือนบ้าน ส่งผลต่อความม่ันคงของชาติ 
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๖.๔.๒ การเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรงมากขึ้น 
โดยเฉพาะอุทกภัยและภัยแล้ง ส่งผลต่อความม่ันคงด้านอาหารและรายได้ของเกษตรกร 

๗. ปัญหาและประเด็นท้าทาย 
๗.๑ ขาดแคลนน้ าทั่วทั้งภาค ประสบปัญหาภัยแล้งซ้ าซาก 

๗.๒ มีจ านวนคนจนมากท่ีสุด ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตร จึงไม่สามารถหลุดพ้นความยากจนได้ 

๗.๓ ปัญหาโภชนาการในแม่และเด็กส่งผลให้เด็กในวัยเรียนมีความสามารถทางเช าว์ปัญญาและ 
ความฉลาดทางอารมณ์ต่ า 

๗.๔ มีความรุนแรงของโรคมะเร็งตับและท่อน้ าดี อันเนื่องมาจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารดิบ 

๗.๕ เศรษฐกิจของภาคมีขนาดเล็ก มีอัตราการขยายตัวต่ ากว่าระดับประเทศ จึงมีแนวโน้มเกิด 
ความเหลื่อมล้ าทางรายได้ระหว่างภาคและประเทศมากขึ้น 

๗.๖ ภาคการผลิตหลักด้านเกษตรยังเป็นแบบดั้งเดิมพ่ึงพาธรรมชาติ ท าให้มีผลิตภาพต่ า และมีการใช้
สารเคมีสูง 

๗.๗ อุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรขั้นต้น มูลค่าเพ่ิมต่ า ประกอบกับการลงทุน
ใหม่ๆ มีน้อย จึงมีแหล่งสร้างงานน้อย 

๗.๘ การค้าชายแดน สินค้าส่งออกส่วนใหญ่ผลิตจากนอกภาค ไม่สร้างมูลค่าเพ่ิมและรายได้ให้กับภาค 

๗.๙ ทรัพยากรการท่องเที่ยวหลากหลาย แต่ยังไม่ได้รับการพัฒนาให้เป็นที่รู้จัก อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล ขาด
สิ่งอ านวยความสะดวก 

๘. แนวคิดและทิศทางการพัฒนา  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปัญหาพ้ืนฐานด้านการขาดแคลนน้ า ดินคุณภาพต่ า ประสบอุทกภัยและ  

ภัยแล้งซ้ าซาก คนมีปัญหาทั้งในด้านความยากจน และมีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ แต่มีความพร้อม  
ด้านสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จ าเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานควบคู่ไปกับการพัฒนาการวิจัยเพ่ือใช้ความรู้ 
เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในภาคให้มีการ
เจริญเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมทั้งการแสวงหาโอกาสการน าความรู้ ทุน เทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก
ภายนอกมาช่วยขับเคลื่อน  โดยการใช้ประโยชน์จากโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งขนาด
ใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งและพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักของ
ประเทศ รวมทั้ งการใช้ประโยชน์จากการ เชื่ อมโยงและข้อตกลงกับประเทศเ พ่ือนบ้ านในกลุ่ ม  
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงที่ก าลังมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมาเสริมสร้างกิจกรรมการพัฒนาใหม่ๆ ให้แก่ภาค 
เ พ่ือให้มี อัตราการเติบโตที่สู งเ พียงพอต่อการลดความเหลื่อมล้ ากับพ้ืนที่ส่ วนอ่ืนๆ ของประเทศได้  
ในระยะยาว 
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๘.๑ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่ให้เป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาค 
ลุ่มแม่น้ าโขง” 

๘.๒ วัตถุประสงค์  

๘.๒.๑ เพ่ือแก้ปัญหาปัจจัยพ้ืนฐานด้านน้ าและดิน ให้เอ้ือต่อการประกอบอาชีพ การด ารงชีพ 
และการพัฒนาเศรษฐกิจของภาค 

๘.๒.๒ เพ่ือดูแลช่วยเหลือคนจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี พ่ึงพาตนเอง 
พ่ึงพาครอบครัว และพ่ึงพากันในชุมชนได้ 

๘.๒.๓ เพ่ือยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
สนับสนุนให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไม่ต่ ากว่าระดับประเทศ 

๘.๒.๔ เพ่ือเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบเศรษฐกิจของประเทศ และ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

๘.๒.๕ เพ่ือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง  
และมีบทบาทสนับสนุนประเทศเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

๘.๓ เป้าหมายและตัวชี้วัด 

๘.๓.๑ พ้ืนที่ชลประทานและรับประโยชน์เพ่ิมขึ้น ปริมาณกักเก็บน้ าเพ่ิมขึ้น พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งลดลง 

๘.๓.๒ สัดส่วนคนจนลดลง 

๘.๓.๓ อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไม่ต่ ากว่าระดับประเทศ 

๘.๓.๔ มูลค่าการค้าชายแดนเพ่ิมข้ึน 

๘.๓.๕ รายได้การท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 

๘.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๘.๔.๑ ยุทธศาสตร์ที ่๑  บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต
อย่างย่ังยืน 

แนวทางการพัฒนา 

1) พัฒนาแหล่งน้ าเดิมและแหล่งน้ าธรรมชาติ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการกัก เก็บน้ า  
โดยการปรับปรุงอ่างเก็บน้ า หนอง ฝายและพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีอยู่เดิม และพัฒนาแหล่งน้ าธรรมชาติให้สามารถ  
เพ่ิมปริมาณการกักเก็บ รวมทั้งพัฒนาแหล่งน้ าใต้ดินตามความเหมาะสมของพ้ืนที่โดยไม่ให้เกิดผลกระทบจากดิน
เค็ม สร้างแหล่งกักเก็บ (แก้มลิง) อ่างเก็บน้ า ฝาย และแหล่งน้ าขนาดเล็กในพ้ืนที่ที่เหมาะสมในพื้นที่การเกษตร 

2) พัฒนาแหล่งน้ าใหม่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าเลย ชี มูล โดยศึกษา ส ารวจ และจัดหาพ้ืนที่ 
เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า ตลอดจนการผันน้ าระหว่างลุ่มน้ า แม่น้ าในภาคและระหว่างภาค 

3) พัฒนาระบบส่งและกระจายน้ า เช่น ระบบสูบน้ า อาคารบังคับน้ า คลองส่งน้ า เป็นต้น 
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4) บริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการ โดยด าเนินการในระดับลุ่มน้ าให้มีความสมดุล
ระหว่างการใช้น้ าทุกกิจกรรมกับปริมาณน้ าต้นทุน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน และมี  
การจัดท าแผนบริหารจัดการน้ าทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาวเพ่ือป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้ง 

๘.๔.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒  แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลด
ความเหลื่อมล้ าทางสังคม 

แนวทางการพัฒนา 

1) พัฒนาอาชีพและรายได้ของคนยากจน โดยสร้างโอกาสให้กลุ่มคนจนมีที่ดินท ากิน
ของตนเอง ส่งเสริมการมีอาชีพ สนับสนุนปัจจัยการผลิตและแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ ยกระดับฝีมือ
และอบรมให้ความรู้ เพ่ือให้มีรายได้เสริมและเกิดความมั่นคงทางรายได้ 

2) พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ พิการ และผู้ด้อยโอกาส  
โดยเพ่ิมสวัสดิการทางด้านสังคมให้กับกลุ่มผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการดูแลผู้ พิการและผู้สูงอายุ และสนับสนุนการออมเพ่ือสร้างความมั่นคงในบั้นปลายชีวิต ยกระดับ
สถานพยาบาลชุมชนในพื้นที่ห่างไกลให้ได้มาตรฐาน และใช้ประโยชน์จากระบบสื่อสารทางอินเตอร์เน็ตเชื่อมโยง
โรงพยาบาลขนาดใหญ่ให้สามารถดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ 

3) พัฒนาความรู้ ทักษะอาชีพ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยกระจายการบริการด้าน
การศึกษาที่มีคุณภาพให้มีความเท่าเทียมระหว่างพ้ืนที่ เพ่ือพัฒนาทักษะให้สามารถประกอบอาชีพและมีรายได้ 
ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและส่งเสริมให้มีระบบการจัดการความรู้  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4) พัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมโรคเฉพาะถิ่น แก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ 
ในพ้ืนที่เสี่ยง อาทิ จังหวัดขอนแก่น สกลนคร ร้อยเอ็ด  หนองบัวล าภู กาฬสินธุ์ อ านาจเจริญ มหาสารคาม 
อุดรธานี นครพนม และยโสธร โดยส่งเสริมการเรียนรู้ในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับให้แก่ประชาชน  
ทั้งในชุมชนและเยาวชนในสถานศึกษา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและค่านิยมในการบริโภคอาหารปรุงสุกจาก  
ปลาน้ าจืดมีเกล็ด ก าจัดสิ่งปฏิกูลจากชุมชนบริเวณรอบแหล่งน้ าอย่างถูกหลักสุขาภิบาล สร้างเครือข่าย
โรงพยาบาลในการคัดกรอง เฝ้าระวัง วินิจฉัยและรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับและผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ าดี  พร้อมทั้ง
พัฒนาระบบคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและระบบฐานข้อมูลเพ่ือติดตามการท างาน 

5) พัฒนาโภชนาการแม่และเด็ก โดยส่งเสริมการบริโภคไอโอดีนและให้ความรู้แก่ 
พ่อแม่หรือผู้ดูแลเด็กในด้านโภชนาการที่เหมาะสม ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ และวิธีการเลี้ยงดูเด็กที่เหมาะสม  
เพ่ือกระตุ้นการพัฒนาเด็กในช่วง ๐-๓ ปีแรก และยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชนและพ้ืนที่ห่างไกลให้ได้
มาตรฐาน เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพเด็กก่อนวัยเรียน ให้มีพัฒนาการความพร้อมทั้งทักษะสมอง ร่างกาย และสังคม 

6) อ านวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ า  โดยยกระดับการให้ความช่วยเหลือ 
ผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาสด้านกฎหมายและคดีความ บูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
และเครือข่ายภาคประชาชนในการแก้ไขข้อพิพาทในชุมชนโดยสันติวิธี  และสร้างการรับรู้กฎหมายเพ่ือสร้าง
ภูมิคุ้มกันในการปกป้องตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ 
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๘.๔.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓  สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการพัฒนา 

1) พัฒนาอาชีพและรายได้ของเกษตรกร โดยสร้างความมั่นคงของเกษตรกรรายย่อย 
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรทางเลือก เกษตรกรรมยั่งยืน และเกษตร
แปลงใหญ่ สนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกร พัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรและสถาบันเกษตรกร พัฒนา
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์การเกษตร พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นมืออาชีพ สนับสนุนการเข้าถึง
แหล่งเงินทุนที่เป็นธรรม น าร่องในจังหวัดกาฬสินธุ์ นครพนม บุรีรัมย์ อ านาจเจริญ  มุกดาหาร ยโสธร 
มหาสารคาม  สกลนคร อุบลราชธานี  อุดรธานี ศรีสะเกษ และหนองบัวล าภู 

2) พัฒนาพ้ืนที่ทุ่งกุลาร้องไห้ให้เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง ในพ้ืนที่จังหวัด
ยโสธร สุรินทร์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และศรีสะเกษ รวมทั้งพ้ืนที่ที่มีศักยภาพอ่ืนๆ โดยปรับกระบวนการผลิต  
ให้อยู่ภายใต้มาตรฐานเกษตรปลอดภัย พัฒนาห่วงโซ่เกษตรอินทรีย์ให้ครอบคลุมทุกขั้นตอนการผลิต พร้อมทั้ง
ขยายพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ โดยส่งเสริมการผลิต การยกระดับราคาสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้แตกต่างจากสินค้า
เกษตรที่ใช้สารเคมี และการพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมกระบวนการตรวจ
รับรองแบบมีส่วนร่วมในการตรวจสอบกันเองของสมาชิกกลุ่มผู้ ผลิตและชุมชน รวมทั้งการจัดท าโซนนิ่งระบบ
เกษตรอินทรีย์อย่างเป็นรูปธรรม โดยน าร่องในพ้ืนที่ที่มีความพร้อมและเหมาะสม และเชื่อมโยงไปสู่  
การท่องเที่ยวเชิงเกษตรหรือการท่องเที่ยววิถีไทยเพ่ือขยายฐานรายได้ พร้อมทั้งจัดท าฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ 
เพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผนการผลิตที่เหมาะสม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ให้ตอบสนอง
ตลาดสินค้าเพ่ือสุขภาพและการส่งออก จัดตั้งกองทุนเกษตรอินทรีย์ ตลอดจนมาตรการส่งเสริมตลาดสีเขียว  
ในชุมชนและท้องถิ่น ส่งเสริมเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรจ าหน่ายสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-
Commerce) ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

3) ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนไปสู่สินค้าเกษตรชนิดใหม่ตามศักยภาพของพ้ืนที่  (Zoning) 
และความต้องการตลาด โดยส่งเสริมการปลูกพืชผัก ผลไม้ และไม้ดอก ในพ้ืนที่จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ 
นครพนม ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี โดยสนับสนุนการปรับปรุงพัฒนาพันธุ์ การตรวจรับรองมาตรฐานสินค้า
เกษตร การประชาสัมพันธ์และการจัดตั้งตลาดกลาง รวมทั้งส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรส าคัญที่เป็นสารตั้งต้นใน
การแปรรูปผลิตสินค้า ในพ้ืนที่น าร่องจังหวัดสกลนคร มหาสารคาม เลย และอุบลราชธานี ให้มีปริมาณมากพอและ
มีคุณภาพตามระบบมาตรฐานการเกษตรตามความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ และจัดท าฐานข้อมูล
พ้ืนที่ปลูกพืชสมุนไพรเพ่ือการบริหารจัดการ และส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสูงในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร 
มุกดาหาร นครพนม นครราชสีมา สุรินทร์ ชัยภูมิ บุรีรัมย์  และอุบลราชธานี และโคนม ในพ้ืนที่จังหวัด
นครราชสีมา ขอนแก่น โดยสนับสนุนการปรับปรุงพันธุ์ ส่งเสริมการปลูกแปลงหญ้าและปรับปรุงคุณภาพอาหาร
สัตว์ พัฒนาเทคโนโลยีการเลี้ยงและทักษะเกษตรกร รวมทั้งการจัดระบบมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐาน
อุตสาหกรรม (GMP) และเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายและขยายตลาดไปสู่อาเซียน 

4) ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy)  ให้เป็นฐานรายได้ใหม่ท่ีส าคัญ
ของภาค โดยมุ่งลงทุนสร้างเศรษฐกิจบนฐานของการวิจัยและนวัตกรรมระดับสูง ในลักษณะสหวิทยาการ  ที่ใช้
ทรัพยากรฐานชีวภาพ (พืช สัตว์ จุลินทรีย์) รวมถึงวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ของเสียและน้ าเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรม ฟาร์มปศุสัตว์ และชุมชน พัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูง ก่อให้เกิดความก้าวหน้า
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และนวัตกรรมในมิติใหม่ๆ ที่ส่งผลต่อการปฏิรูปภาคเกษตร อาหาร สาธารณสุขและการแพทย์ พลังงาน 
อุตสาหกรรมเคมี และภาคสังคม โดยพัฒนาให้นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี และสกลนคร เป็นศูนย์กลาง
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแบบครบวงจร ส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร 
มหาสารคาม สุรินทร์ และอ านาจเจริญ โดยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้ได้มาตรฐาน GMP พัฒนาระบบรับรอง
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและสร้างแบรนด์เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและส่งออก ส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่
และธุรกิจแนวใหม่ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางและตอนล่าง  ด้วยการพัฒนาต่อ
ยอดจากวัตถุดิบและของเหลือทิ้งทางการเกษตร/อุตสาหกรรม และฐานความหลากหลายทางชีวภาพไปสู่
ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง เช่น เอทานอล พลาสติกชีวภาพ (bio-plastic) สารสกัดจากพืชมูลค่าสูง เอนไซม์/อาหาร
เสริมสุขภาพจากจุลินทรีย์ เป็นต้น รวมทั้งสร้างความมั่นคงทางพลังงานระดับชุมชน จากการน าวัตถุดิบในชุมชน 
ของเหลือทิ้งทางการเกษตร ขยะครัวเรือน มาผลิตเป็นพลังงานเพ่ือใช้ภายในครัวเรือนหรือชุมชน และส่งเสริม
การใช้พลังงานหมุนเวียนในระดับชุมชน 

5) ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ SMEs  ธุรกิจ Startup และวิสาหกิจชุมชน ผลิตสินค้า
อุปโภคบริโภค ในพ้ืนที่เชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น 
กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มุกดาหาร เพ่ือการส่งออกสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน โดยเน้นอุตสาหกรรมสีเขียวและการใช้วัตถุดิบ
ในพ้ืนที่ รวมทั้งสนับสนุนความรู้ด้านกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรม การ
พัฒนาช่องทางการตลาดในต้นทุนที่ต่ าโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น e-Commerce, e-Marketing เป็นต้น 

6) ยกระดับมาตรฐานสินค้ากลุ่มผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าย้อมคราม และส่งเสริมพ้ืนที่ที่มี
ศักยภาพให้ก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางแฟชั่นในระดับภูมิภาค อาทิ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา 
สุรินทร์ และสกลนคร เป็นต้น  โดยส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสินค้า การออกแบบ และตราสัญลักษณ์ พัฒนา
เทคโนโลยีและงานศึกษาวิจัยสร้างนวัตกรรมเพ่ิมมูลค่า พร้อมทั้งพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนอ่ืนๆ 
ยกระดับผู้ประกอบการและนักออกแบบรุ่นใหม่ ให้มีทักษะ มีความรู้ความสามารถทั้งการออกแบบและ 
การจัดการ เพ่ือให้สินค้ามีความหลากหลายและทันสมัย สร้างความเชื่อมโยงระหว่างวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมกับภาคอุตสาหกรรม และส่งเสริมการจับคู่ธุรกิจเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ 

7) พัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่  โดยจัดระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและกิจกรรมเศรษฐกิจในเมือง จัดระบบ
บริการสังคมที่ได้มาตรฐาน ที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย ให้ความส าคัญต่อการผังเมือง การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 
ความสะอาด และดูแลความปลอดภัยของประชาชน และรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ 

8) ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ
ของพ้ืนที่ต้นน้ า ใน พ้ืนที่จั งหวัด เลย อุดรธานี  สกลนคร ชัยภูมิ  และนครราชสีมา โดยก าหนดและ 
ท าเครื่องหมายแนวเขตพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์และพ้ืนที่ป่านอกเขตอนุรักษ์ให้ชัดเจน ส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วม  
ในการฟ้ืนฟู ปลูกป่า และป้องกันการบุกรุก เพ่ือรักษาพ้ืนที่ป่าต้นน้ าและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน
รวมถึงการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า 

9) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและ
ความคิดสร้างสรรค์ ในการพัฒนาภาค โดยใช้ประโยชน์จากสถาบันการศึกษา หน่วยงานด้านการวิจัยพัฒนา 
ที่กระจายตัวอยู่ในพ้ืนที่ สร้างความเชื่อมโยงสถาบันการศึกษา และภาคเอกชนเพ่ือพัฒนาเครือข่ายของ
อุตสาหกรรมในลักษณะคลัสเตอร์ สนับสนุนสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย ให้มีความพร้อมด้านโครงสร้าง
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พ้ืนฐานและบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยในขั้นประยุกต์
และทดลองเพ่ิมขึ้น ทั้งการจัดท าผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การท าวิจัยตลาด การทดสอบผลิตภัณฑ์ และโรงงานน าร่อง 
เพ่ือให้สามารถแปลงงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากข้ึน 

๘.๔.๔ ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ  

แนวทางการพัฒนา 

1)  พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมในทุกพ้ืนที่  โดยส่งเสริม
ชุมชนในการสร้างสรรค์กิจกรรมหรือเทศกาลประจ าถิ่นในแต่ละเดือนในพ้ืนที่ต่างๆ โฆษณาประชาสัมพันธ์แก่
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เพ่ือสร้างการรับรู้สินค้า บริการ และแหล่งท่องเที่ยวที่สะท้อนอัตลักษณ์
ของชุมชน พัฒนาแบรนด์และสื่อสารความแตกต่างของชุมชนต่างๆ ในรูปแบบการเล่าเรื่อง (Storytelling) 
ส่งเสริมการขายแพ็กเกจการท่องเที่ยวเพ่ือกระตุ้นการท่องเที่ยวนอกฤดูกาล ส่งเสริมการตลาดแบบมีเป้าหมาย
เฉพาะกลุ่ม เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มนักเรียนนักศึกษา กลุ่มผู้ปฏิบัติธรรม กลุ่มสุภาพสตรี เป็นต้น 

๒) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา 
บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี โดยบูรณาการจัดการแผนท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัดที่ดึงจุดเด่น
หรืออัตลักษณ์ของแต่ละพ้ืนที่มาสร้างเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในเขตอารยธรรมอีสานใต้ และ
เชื่อมโยงสู่ประเทศลาว กัมพูชา และเวียดนาม เพ่ือเพ่ิมระยะเวลาพ านักและค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวของกลุ่ม
นักท่องเที่ยวคุณภาพท้ังชาวไทยและต่างประเทศ พัฒนาสินค้าและบริการที่มีจุดเด่นหรืออัตลักษณ์ที่สร้างจากทุน
ทางวัฒนธรรม เพ่ือให้เกิดความจดจ าและสร้างความโดดเด่น ลอกเลียนได้ยาก พัฒนาบุคลากรและ
ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวให้เป็นมืออาชีพ รักษามาตรฐานการให้บริการ จัดท าแผนที่ท่องเที่ยวให้ท่องเที่ยวได้
ตลอดทั้ ง ปี  พัฒนาระบบ โลจิ สติ กส์ ขนถ่ า ยนั กท่ อ ง เ ที่ ย วอย่ า ง เป็ น ระบบ ไปสู่ แหล่ ง ท่ อ ง เที่ ย ว  
ดูแลความปลอดภัยและสุขลักษณะให้นักท่องเที่ยว  

๓) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ าโขง ในพ้ืนที่จังหวัดเลย หนองคาย บึง
กาฬ นครพนม มุกดาหาร อุบลราชธานี และสกลนคร และพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน อาทิ สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง เลย-อุดรธานี-หนองบัวล าภู-หนองคาย-สปป.ลาว โดยพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ ยว  สินค้าและบริการ ให้สอดคล้องกับกระแสความนิยมการท่องเที่ ยว เชิงวัฒนธรรมข อง 
สองฝั่งโขง พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย อาทิ การท่องเที่ยว/พักผ่อนชมทัศนียภาพและวิถี
ชี วิตลุ่ มแม่น้ า โขง  (Leisure/Lifestyle) การท่องเที่ ยวด้วยจักรยานและการเดินทางแบบคาราวาน 
(Cycling/Caravan Tours) การท่องเที่ยวเชิงมหกรรม (Festivals/Events) เป็นต้น พัฒนาถนนเชื่อมโยงระหว่าง
แหล่งท่องเที่ยว พัฒนาท่าเรือให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย ส่งเสริมการบริหารจัดการที่เกิดจากชุมชนเพ่ือสร้าง
งานและรายได้ เน้นพัฒนาผู้ประกอบการด้านการจัดการและทักษะทางภาษาเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่
เพ่ิมข้ึน  

๔) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ ในจังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ 
อุดรธานี หนองบัวล าภู และชัยภูมิ โดยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์
และมีชีวิต ออกแบบการจัดแสดง จัดนิทรรศการ มัลติมี เดีย หรือกิจกรรมต่างๆ ให้ผู้ชมมีส่วนร่วม  
มีความสนุกรื่นรมย์เสมอ (play and learn) ทั้งภาษาไทยและต่างประเทศเพ่ือขยายฐานนักท่องเที่ยวที่สนใจ
ศึกษาวิวัฒนาการของภาคอีสานตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน ปลูกฝังให้เด็กเข้าพิพิธภัณฑ์ผ่าน
กิจกรรมทัศนศึกษาของโรงเรียนและนันทนาการของครอบครัว พัฒนาสินค้า/บริการ/ของที่ระลึก ปรับปรุง 
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สิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน โฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง พัฒนาระบบขนส่ง
สาธารณะเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวเพ่ือให้เข้าถึงได้ง่ายและกลับมาได้บ่อยครั้ง 

๕) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในพ้ืนที่จังหวัดบุ รีรัมย์  ศรีสะเกษ 
นครราชสีมา โดยส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมกีฬาให้ครอบคลุมทุกมิติ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทั้งจาก 
การกีฬาและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง อาทิ ธุรกิจการแข่งขันต่างๆ การผลิตอุปกรณ์/ชุดกีฬา/ของที่ระลึก สนามแข่งขัน 
อาหารเสริมและเครื่องดื่ม โรงแรม ร้านอาหาร การเดินทางและขนส่ง ประกันภัย  สถาบันพัฒนากีฬาอาชีพ 
ทุกระดับ เป็นต้น ส่งเสริมการศึกษาในด้านเวชศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา และการบริหารจัดการ
ธุรกิจกีฬา เพ่ือผลิตบุคลากรรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมกีฬา สนับสนุนการจัดมหกรรมกีฬานานาชาติ 
รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างการรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยว 

๖) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวธรรมชาติในจังหวัดชัยภูมิ เลย นครราชสีมา 
อุบลราชธานี โดยส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศเพ่ือให้เกิดความ
สมดุลและยั่งยืน มุ่งเน้นนักท่องเที่ยวคุณภาพเพ่ือให้สอดคล้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นให้เกิดความ
คุ้มค่าต่อประสบการณ์มากกว่าการท่องเที่ยวที่คุ้มค่าเงิน สนับสนุนให้คนไทยเดินทางมาท่องเที่ยวในพ้ืนที่มากขึ้น
เพ่ือลดการพ่ึงพิงตลาดต่างประเทศ รวมทั้งให้ความรู้นักท่องเที่ยวในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการ
จัดการขยะอย่างถูกวิธี  

๗) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน ประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยว และพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงในลักษณะเครือข่ายเพ่ือกระจายนักท่องเที่ยวจากเมือง
หลักไปสู่ชุมชนและท้องถิ่น เชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวระหว่างภาคเอกชน กับชุมชนและท้องถิ่น ทั้งใน
ประเทศและกับประเทศเพ่ือนบ้าน ที่สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว  รวมทั้งพัฒนาทักษะฝีมือ
บุคลากรในภาคบริการและการท่องเที่ยว จัดฝึกอบรมมัคคุเทศก์ด้านภาษาต่างประเทศ นอกจากนั้นพัฒนาสินค้า 
OTOP สินค้าวิสาหกิจชุมชน ของที่ระลึก ร้านอาหาร ที่พักให้มีคุณภาพดี ส่งเสริมการท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มตาม
ความสนใจของนักท่องเที่ยว รวมถึงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว 

๘.๔.๕ ยุทธศาสตร์ที่ 5  ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพื้นที่
เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ๆ 
ของภาค 

แนวทางการพัฒนา 

1) เร่งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคกับพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักภาค
กลางและพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ให้แล้วเสร็จตามแผน อาทิ แผนการพัฒนารถไฟความเร็ว
สูง การพัฒนาโครงข่ายรถไฟทางคู่ และโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองตามยุทธศาสตร์แผนพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๕ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 

2) เร่งพัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งภายในภาคให้เป็นระบบที่สมบูรณ์ อาทิ 
การพัฒนารถไฟสายใหม่ (บ้านไผ่-นครพนม) โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภายในภาค ๖ แห่ง (อุดรธานี 
อุบลราชธานี บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด นครราชสีมา และขอนแก่น) และขยายถนน ๔ ช่องจราจรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ทางหลวง 

3) พัฒนาเมืองส าคัญ ขอนแก่น นครราชสีมา ให้ เป็นเมืองศูนย์กลาง การค้า  
การลงทุน การบริการสุขภาพและศูนย์กลางการศึกษา โดยพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงกับ
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ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานหลักที่เชื่อมโยงระหว่างภาค เร่งรัดพัฒนาระบบขนส่งรางเบาเมืองขอนแก่น พร้อมทั้ง
ส่งเสริมระบบขนส่งสาธารณะในเมืองให้เชื่อมโยงระหว่างเมืองและระบบขนส่งอ่ืน  

4) พัฒนาพ้ืนที่ รอบสถานีขนส่ งระบบรางในเมืองที่มีศักยภาพที่ ส าคัญ  อาทิ   
เมืองขอนแก่น และบริเวณเมืองชายแดนที่มีศักยภาพ รวมทั้งบริเวณใกล้พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อาทิ 
เมืองนครพนม เมืองหนองคาย เมืองมุกดาหาร โดยสนับสนุนให้มีการจัดท าโครงการน าร่องที่ใช้แนวทาง 
การจัดรูปที่ดิน การวางผังเมืองควบคู่กับการพัฒนาเมืองแบบประหยัดพลังงาน 

๘.๔.๖ ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศ 
เพื่อนบ้านในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ 

แนวทางการพัฒนา 

1) พัฒนาด่านชายแดน โดยพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานบริเวณด่านศุลกากรให้เพียงพอ 
สนับสนุนการจัดการด่านพรมแดนแบบเบ็ดเสร็จ CIQ (Customs/Immigration/Quarantine) ให้ได้มาตรฐานสากล เร่ง
เชื่อมต่อระบบสารสนเทศภายในและระหว่างหน่วยงานเพ่ือสามารถให้บริการ ณ จุดเดียว (National Single 
Window) เพ่ิมอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอ พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกบริเวณจุดผ่อนปรนการค้าชายแดน
ที่มีศักยภาพ 

2) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงชายแดน โดยเร่งก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว 
แห่งที่ ๕ (บึงกาฬ-ปากซัน) เพ่ือเชื่อมโยงโครงข่ายเส้นทางคมนาคมระหว่างไทย ลาว เวียดนาม และจีน ให้มี
ความสะดวก ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

3) พัฒนาพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน โดยพัฒนามุกดาหารเป็นพ้ืนที่ 
น าร่อง เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการลงทุนและสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชายแดน พร้อมทั้งเร่งรัดการด าเนินงานโครงการและมาตรการส าคัญในเขตเศรษฐกิจพิเศษ นครพนม หนองคาย 
ให้มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน และบริการ CIQ ที่ได้มาตรฐานสากล 
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โครงการส าคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12  
มีตัวอย่างแนวคิดโครงการส าหรับการขับเคลื่อนการพัฒนาในประเด็นส าคัญ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการส าคัญของภาค 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการน้ าให้
เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
คุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 

 โครงการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 แก้ปัญหา 
ความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้มีรายได้น้อยเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า
ทางสังคม 

 โครงการจัดสรรที่ดินท ากินให้ชุมชน 
 โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนการออมชุมชนเพ่ือสวัสดิการ 

ของผู้สูงอายุ 
 โครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 
 โครงการแก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับในพ้ืนที่เสี่ยง 
 โครงการส่งเสริมการบริโภคไอโอดีนและให้ความรู้แก่พ่อแม่เด็กใน

ด้านโภชนาการที่เหมาะสม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความเข้มแข็ง
ของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับ
การแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 โครงการพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิให้มีคุณภาพสูงในพ้ืนที่ 
ทุ่งกุลาร้องไห้ 

 โครงการพัฒนาผ้าไหมอีสานสู่การเป็นศูนย์กลางแฟชั่น 
 โครงการป้องกัน ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 
 โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนา 
การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 

 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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โครงการส าคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ชื่อโครงการส าคัญ โครงการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ ๑  บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพ
ชีวิตอย่างยั่งยืน 

แนวทางการพัฒนา ๔) บริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการ 
หลักการและเหตุผล น้ าเป็นต้นทุนทางทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญในการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

วิกฤตภัยธรรมชาติทั้งน้ าแล้งและน้ าท่วมที่เกิดขึ้นเป็นประจ ามีความรุนแรงมากขึ้น 
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ระบบเศรษฐกิจและสังคม จากข้อมูลอุทกวิทยา พบว่า 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมาณน้ าท่าเหลือใช้ทุกลุ่มน้ าและลุ่มน้ าสาขา แต่ปัญหา
การขาดแคลนน้ า น้ าท่วม และน้ าเสีย เกิดจากการขาดประสิทธิภาพในการบริหารที่ดี 
ขาดแคลนแหล่งเก็บกักน้ า ขาดการมีส่วนร่วมจากคนในพื้นท่ี 

การด าเนินการในช่วงที่ผ่านมา ยังขาดกระบวนการบูรณาการในการวิเคราะห์ 
ศักยภาพลุ่มน้ า และการวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเชิงบูรณาการทั้งในระยะสั้น 
ระยะปานกลาง และระยะยาว ประกอบกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและจ านวน
ประชากรที่เพ่ิมขึ้นส่งผลให้มีความต้องการน้ าเพ่ิมขึ้น ดังนั้นการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าอย่างบูรณาการ เพ่ือให้มีน้ าเพียงพอแก่ความต้องการในระยะยาว  
จึงเป็นแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนส าหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

วัตถุประสงค์ พัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยเน้น 
การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่ ทั้งการเพ่ิมปริมาณการกักเก็บ การพัฒนา
และฟ้ืนฟูแหล่งน้ าเดิมและจัดหาแหล่งใหม่ ศึกษาและวิจัย การจัดการแหล่งน้ า  
การจัดการน้ าเสีย การใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพ 

แนวทางด าเนินงาน ๑) จัดท้ำแผนกำรบริหำรจัดกำรระบบลุ่มน ้ำ แผนงบประมำณแบบบูรณำกำร 
ภำยใต้คณะกรรมกำรนโยบำยน ้ำแห่งชำติ 

๒) ส่งเสริมและสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรน ้ำในรูปแบบคณะกรรมกำรลุ่มน ้ำ
และลุ่มน ้ำสำขำ รวมทั ง บูรณกำรกำรท้ำงำนอย่ำงเป็นระบบ โดยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรทั งด้ำนงบประมำณ ข้อกฎหมำย 
และระเบียบสนับสนุน  

๓) พัฒนำระบบฐำนข้อมูลในกำรบริหำรจัดกำรลุ่มน ้ำให้มีเอกภำพชัดเจนเป็นที่
ยอมรับร่วมกันของทุกหน่วยงำน และภำคประชำชน รวมถึงนักวิชำกำร  

๔) สร้ำงขีดควำมสำมำรถของชุมชนในกำรปรับตัวเพ่ือลดผลกระทบทำงลบ 
ทำงเศรษฐกิจและระบบนิเวศที่จะเกิดขึ นจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศและ 
ภัยธรรมชำติ 

๕) บริหำรจัดกำรน ้ำในลักษณะห่วงโซ่คุณค่ำ (Value Chain) ตั งแต่ต้นน ้ำ กลำงน ้ำ 
และปลำยน ้ำ เพ่ือให้มีกำรจัดกำรน ้ำทั งปริมำณและคุณภำพได้อย่ำงเหมำะสม 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ การบริหารจัดการน้ าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการที่
แท้จริงของประชาชนในการแก้ปัญหาน้ าแล้งและน้ าท่วมแบบบูรณาการและยั่งยืน 

 
 
 



- ๒๓ -  

แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

ชื่อโครงการส าคัญ โครงการจัดสรรที่ดินท ากินให้ชุมชน 
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ ๒. แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพ่ือลด

ความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
แนวทางการพัฒนา ๑) พัฒนาอาชีพและรายได้ของคนยากจน 
หลักการและเหตุผล การจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งรัฐบาลได้เล็งเห็นความส าคัญ

ของการบริหารจัดการที่ ดินและทรัพยากรดินของประเทศให้ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่พ่ีน้อง
ประชาชน คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ เห็นชอบระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายที่ดินนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๕๗ ให้มีคณะกรรมการนโยบาย ที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็น
ประธาน ท าหน้าที่ก าหนดนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน
ของประเทศ  ก าหนดแนวทางหรือมาตรการในการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากร
ดินอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งในเบื้องต้น “มุ่งเน้นยุทธศาสตร์ด้านการจัด
ที่ดินให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  ด้วยการจัดที่ดินในลักษณะ
แปลงรวมโดยไม่ให้กรรมสิทธิ แต่อนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็นกลุ่ม
หรือชุมชนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ คทช. ก าหนดในรูปแบบสหกรณ์หรือ
รูปแบบอื่นที่เหมาะสม  
      จากปัญหาภาวะหนี้สินของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อันเนื่องจาก
ผลผลิตเสียหายจากภัยธรรมชาติ และผลกระทบจากการเปิดการค้าเสรีที่ส่งผลให้
สินค้าเกษตรหลายชนิดในท้องตลาดราคาถูกลง เกษตรกรมีรายได้ลดลงและมีหนี้สิน
เพ่ิมมากข้ึน ซึ่งเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ท าให้เกษตรกรต้องขายที่ดินท ากินเพราะขาดทุน
และเป็นหนี้อย่างต่อเนื่อง บางส่วนเข้ามาหางานนอกภาคเกษตรในเมืองใหญ่ 
บางส่วนบุกรุกพ้ืนที่ป่าเพ่ือท าการเกษตร กลายเป็นปัญหาให้ทรัพยากรป่าไม้ลดลง 
ดังนั้นจึงมีความส าคัญและจ าเป็นเร่งด่วนในการแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนเรื่องที่ดิน
ท ากินและยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้ดีขึ้น  

วัตถุประสงค์ 1) เพื่อจัดหาที่ดินท ากินให้แก่กลุ่มคนจนในภาคเกษตรที่ไร้ที่ดินท ากิน   
2) เพ่ือป้องการพ้ืนที่ป่า พ้ืนที่ต้นน้ าที่สมบูรณ์ถูกบุกรุกท าลาย 

แนวทางด าเนินงาน 1) จัดสรรที่ดินให้แก่กลุ่มคนจนในภาคเกษตรที่ไร้ที่ดินท ากิน  
2) วางแผนการผลิตทางการเกษตรตามศักยภาพของพื้นที่ (Zoning) 
3) พัฒนาทักษะฝีมือ ความช านาญในการพัฒนาอาชีพ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนผู้ยากไร้ไม่มีที่ดินท ากินหรือที่อยู่อาศัยได้รับการช่วยเหลือให้มีที่ดิน 
ท ากินหรือที่อยู่อาศัยเพียงพอต่อการด ารงชีพ มีความม่ันคงในการประกอบอาชีพ 

 
 
 
 
 
 



- ๒๔ -  

แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

ชื่อโครงการส าคัญ โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนการออมชุมชนเพื่อสวัสดิการของผู้สูงอายุ 
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ ๒. แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพ่ือลด

ความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
แนวทางการพัฒนา ๒) พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 

หลักการและเหตุผล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว 
ส่งผลกระทบต่อภาระพ่ึงพิงของประชากรและการจัดสวัสดิการในด้านต่างๆ  เพ่ือ
รองรับการเพ่ิมขึ้นของประชากรสูงอายุ แม้ว่าปัจจุบันภาครัฐจะมีการจัดสวัสดิการ
ให้กับผู้สูงอายุแต่ยังไม่เพียงพอกับความต้องการ นอกจากนี้สถาบันครอบครัว ซึ่งมี
บทบาทหลักในการดูแลผู้สูงอายุลดความเข้มแข็งลงในการดูแลสมาชิก  ในปัจจุบัน 
แม้ว่าทุกชุมชนจะมีการจัดตั้งกองทุนชุมชนขึ้นเพ่ือเป็นสวัสดิการให้กับสมาชิกของ
กองทุนชุมชนนั้นๆ แต่ยังมีข้อจ ากัดของภาครัฐและสถาบันครอบครัวในการจัด
สวัสดิการเพ่ือผู้สูงอายุ ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพของกองทุนการออมชุมชนให้เข้ามา
มีบทบาทมากขึ้นในการดูแลทางด้านสวัสดิการของผู้สูงอายุ  จึงมีความส าคัญและ
จ าเป็นเร่งด่วนในการรองรับการเพ่ิมขึ้นของประชากรสูงอายุและการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

วัตถุประสงค์ ๑) เพ่ือศึกษาบทบาทของกองทุนการออมชุมชนต้นแบบในการจัดสวัสดิการ
เพ่ือผู้สูงอายุที่ประสบความส าเร็จ 

๒) เพ่ือก าหนดแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของกองทุนการออมชุมชนให้
สามารถจัดสวัสดิการเพื่อผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพ 

แนวทางด าเนินงาน ๑) ศึกษารูปแบบการจัดสวัสดิการของกองทุนการออมชุมชนเพ่ือผู้สูงอายุ 
๒) วิเคราะห์ศักยภาพ โอกาส ข้อจ ากัด ของกองทุนการออมชุมชนในการจัด

สวัสดิการเพื่อผู้สูงอายุ 
๓) พัฒนารูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพของกองทุนการออมชุมชนในการจัด

สวัสดิการเพื่อผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๑) องค์ความรู้เกี่ยวกับบทบาทของกองทุนการออมชุมชนในการจัดสวัสดิการ

เพ่ือผู้สูงอายุ 
๒) ข้อเสนอแนะแนวทาง และรูปแบบการพัฒนาศักยภาพของกองทุนการออม

ชุมชนในการจัดสวัสดิการเพื่อผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓) สร้างความตระหนักของการออมในระดับชุมชนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผู้สูงอายุ 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๕ -  

แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

ชื่อโครงการส าคัญ โครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว  
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ ๒. แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพ่ือลด

ความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
แนวทางการพัฒนา ๒) พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 

หลักการและเหตุผล ปัจจุบันภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้ำสู่ภำวะสังคมสูงวัย (Aging  Society) 
อย่ำงรวดเร็ว ประชำกรมีอำยุที่ยืนยำวขึ น แต่กำรเจ็บป่วยด้วยโรคต่ำงๆ ซึ่งต้องได้รับ
กำรดูแลรักษำในระยะยำวก็มำกขึ นตำม แม้ว่ำรัฐบำลจะมีนโยบำยส่งเสริมกำรดูแล
ผู้ป่วยสูงอำยุติดเตียง แต่ยังคงพบปัญหำข้อจ้ำกัดทำงด้ำนงบประมำณในกำรดูแล
รักษำ ฟ้ืนฟูสมรรถภำพ เพ่ือเป็นกำรลดภำระค่ำใช้จ่ำยในกำรดูแลรักษำในระยะยำว 
จึงมีกำรส่งเสริมให้ญำติหรือคนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำผู้ป่วยภำวะ
พ่ึงพิงมำกขึ น  

วัตถุประสงค์ ๑) เพ่ือถอดบทเรียนระบบกำรดูแลผู้สูงอำยุระยะยำวในพื นที่ประสบผลส้ำเร็จ
ของกำรบูรณำกำรระบบกำรดูแลผู้สูงอำยุระยะยำวในกลุ่มผู้สูงอำยุที่มีภำวะพ่ึงพิง 

๒) เพ่ือก้ำหนดกลไกกำรขับเคลื่อนระบบกำรดูแลผู้สูงอำยุระยะยำวและกำรสร้ำง
หลักประกันคุณภำพชีวิตที่เหมำะสมกับบริบทของแต่ละพื นที่อย่ำงเป็นรูปธรรม 

แนวทางด าเนินงาน ๑) ถอดบทเรียนและพัฒนำรูปแบบระบบกำรดูแลผู้สูงอำยุระยะยำวในพื นที่
ประสบผลส้ำเร็จในกำรดูแลผู้สูงอำยุระยะยำวในกลุ่มผู้สูงอำยุที่มีภำวะพ่ึงพิง 

๒) น ารูปแบบระบบกำรดูแลผู้สูงอำยุระยะยำวที่ประสบผลส้ำเร็จไปประยุกต์ใช้
ในชุมชน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

๑) องค์ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอำยุระยะยำวของแต่ละพ้ืนที่ที่เก่ียวข้อง 
๒) การขยายผลต้นแบบที่ประสบผลส้ำเร็จของกำรบูรณำกำรระบบกำรดูแล

ผู้สูงอำยุระยะยำวในกลุ่มผู้สูงอำยุที่มีภำวะพ่ึงพิงไปสู่ระดับชุมชน 
๓) สร้างความตระหนักของการดูแลผู้สูงอำยุระยะยำวในระดับชุมชนเพ่ือพัฒนา

คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๖ -  

แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

ชื่อโครงการส าคัญ โครงการแก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับในพื้นที่เสี่ยง 
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ ๒. แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพ่ือลด

ความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
แนวทางการพัฒนา ๔) พัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมโรคเฉพาะถิ่น 

หลักการและเหตุผล โรคพยาธิใบไม้ตับเป็นโรคของคนยากจนที่ถูกละเลยแต่ป้องกันได้หากได้รับ 
ความร่วมมือกันอย่างจริงจัง และเป็นโรคที่องค์การอนามัยโลกยอมรับจัดให้เป็นเชื้อก่อ
โรคมะเร็งท่อน้ าดี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอุบัติการณ์โรคมะเร็งท่อน้ าดีสูงที่สุดในโลก 
ซึ่งมีภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาสูงประมาณรายละ 500,000 บาท แต่ผลการรักษายัง
ไม่น่าพอใจ ผู้ป่วยมีอัตราการรอดชีพต่ า การแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาในการป้องกันรักษา
โรคพยาธิใบไม้ตับประสบผลส าเร็จในระดับหนึ่ง แต่ยังคงพบผู้ป่วยอีกจ านวนมาก  
ปลายปี 2555 เริ่มมีการคัดกรองมะเร็งท่อน้ าดีในประเทศไทยร่วมกับการรณรงค์แก้ไข
ปัญหาพยาธิใบไม้ตับ โดยประกาศเป็นวาระอีสาน “ก าจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับลดมะเร็ง
ท่อน้ าดี” และปี 2559–2568 ประกาศเป็นทศวรรษก าจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและ
มะเร็งท่อน้ าดีของประเทศไทย (ครม.อนุมัติยุทธศาสตร์ก าจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและ
มะเร็งท่อน้ าดี โดยเป้าหมายปี 2568 ประเทศไทยต้องปลอดโรคพยาธิใบไม้ในตับและ
มะเร็งท่อน้ าดี)  ดังนั้นการแก้ไขและป้องกันการเกิดซ้ าของโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็ง
ท่อน้ าดีจึงมีความจ าเป็นเร่งด่วนในพ้ืนที่เสี่ยงของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

วัตถุประสงค์ ๑) เพ่ือพัฒนำระบบกำรป้องกันและควบคุมโรคเฉพำะถิ่น 
๒) เพ่ือแก้ปัญหำโรคพยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน ้ำดีในพื นที่เสี่ยง 
๓) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้มีชุมชนต้นแบบในป้องกัน ควบคุมโรคและกลับมำ

ป่วยซ ้ำของโรคพยำธิใบไม้ตับ 
แนวทางด าเนินงาน ๑) กำรคัดกรองและป้องกันโรค เน้นกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพ กำรจัดกำร

สิ่งแวดล้อม โดยควำมร่วมมือของชุมชน ประชำชนได้รับกำรคัดกรองพยำธิใบไม้ตับและ
มะเร็งท่อน ้ำดีที่ทั่วถึงและครอบคลุม  

๒) กำรพัฒนำ กำรวินิจฉัย ดูแลรักษำ ส่งต่อ ต้องพัฒนำคุณภำพกำรวินิจฉัย 
ให้ถูกต้อง แม่นย้ำ 

๓) กำรวิจัยและกำรจัดกำรข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ 
๔) ถอดบทเรียนชุมชนต้นแบบที่ประสบผลส้ำเร็จในป้องกัน ควบคุมโรคและ

กลับมำป่วยซ ้ำของโรคพยำธิใบไม้ตับ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๑) บทเรียนของชุมชนต้นแบบที่สำมำรถน้ำไปประยุกต์ใช้กับชุมชนอ่ืนในกำรป้องกัน 

ควบคุมโรค และกำรกลับมำป่วยซ ้ำของโรคพยำธิใบไม้ตับได้ 
๒) ประชำชนกลุ่มเสี่ยงได้รับกำรพัฒนำ ควำมรู้ ทัศนคติ และทักษะกำรปฏิบัติตัว

ในกำรป้องกัน  ควบคุมโรค และกำรกลับมำป่วยซ ้ำของโรคพยำธิใบไม้ตับที่ถูกต้องและ
เหมำะสม 

 
 
 



- ๒๗ -  

แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

ชื่อโครงการส าคัญ โครงการส่งเสริมการบริโภคไอโอดีนและให้ความรู้แก่พ่อแม่เด็กในด้านโภชนาการ
ที่เหมาะสม 

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ ๒. แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพ่ือ
ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 

แนวทางการพัฒนา ๕) พัฒนำโภชนำกำรแม่และเด็ก 
หลักการและเหตุผล ภำวะขำดสำรไอโอดีนเป็นภำวะทุพโภชนำกำรที่เกิดขึ นกับประชำกรทั่วโลก

และเป็นสำเหตุที่พบบ่อยที่สุดของภำวะปัญญำอ่อนและควำมเสียหำยต่อสมอง กำร
ได้รับสำรไอโอดีนไม่เพียงพอของหญิงตั งครรภ์ มีควำมเสี่ยงต่อกำรแท้งบุตรสูง และ
อำจส่งผลต่อควำมด้อยของสมอง ควำมเฉลียวฉลำด และกำรเจริญเติบโตของทำรก ส่วน
เด็กที่ไม่ได้รับสำรไอโอดีนเพียงพอ จะมีสมองและร่ำงกำยที่เติบโตช้ำกว่ำปกติ  อำจ
ส่งผลให้หยุดกำรเจริญเติบโต และมีส่วนท้ำให้ไอคิวของเด็กต้่ำลง อำกำรผิดปกติ
เหล่ำนี เป็นสิ่งที่สำมำรถป้องกันได้ ส้ำหรับสถำนกำรณ์โรคขำดสำรไอโอดีนใน
ประเทศไทย  แม้จะลดลงแล้วแต่ยังคงพบภำวะขำดสำรไอโอดีนในหญิงตั งครรภ์ 
และเด็กนักเรียนประถมศึกษำ รวมทั งควำมพิกำรหรือปัญญำอ่อนในกลุ่มทำรกแรก
เกิด องค์กำรยูนิเซฟประเทศไทยจึงให้ควำมส้ำคัญกับกำรส่งเสริมให้เด็กและ
ป ร ะ ช ำ ช น ทุ ก ค น ไ ด้ รั บ 
สำรไอโอดีนอย่ำงเพียงพอ ดังนั นกำรแก้ไขภำวะขำดสำรไอโอดีนจึงมีควำมจ้ำเป็นที่
ต้องได้รับกำรแก้ไขอย่ำงเร่งด่วนให้หมดไปจำกประเทศไทย 

วัตถุประสงค์ เพ่ือขจัดโรคขำดสำรไอโอดีนที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำสติปัญญำของเด็กไทยด้วย
กำรส่งเสริมกำรบริโภคเกลือไอโอดีนในระดับชุมชนที่มีคุณภำพอย่ำงเพียงพอ 

แนวทางด าเนินงาน ๑) ดูแลหญิงตั งครรภ์ให้มีภำวะโภชนำกำรที่ดีโดยกำรบริโภคอำหำรครบ ๕ หมู่
ในปริมำณที่เพียงพอและหลำกหลำย ประเมินภำวะโภชนำกำรเป็นระยะๆ  ให้ค้ำแนะน้ำ
กำรเลี ยงลูกด้วยนมแม่และกำรให้อำหำรตำมวัยทำรก 

๒) ส่งเสริมกำรเจริญเติบโตของเด็กแบบองค์รวม ในเด็กแรกเกิด – ๕ ปี โดยให้
มีกำรเฝ้ำระวังและติดตำมกำรเจริญเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง ให้ควำมรู้แก่แม่เรื่อง 
กำรเลี ยงลูกด้วยนมแม่  กำรให้อำหำรเด็กในวัยต่ำงๆ อย่ำงเหมำะสม      

๓) ส่งเสริมให้มีกำรใช้เกลือเสริมไอโอดีนในอำหำรและในน ้ำดื่ม ยำเม็ดเสริม
ไอโอดีน โดยเฉพำะในโรงเรียนและหมู่บ้ำนในชนบทที่ค่อนข้ำงห่ำงไกล 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ชุมชุนและหมู่บ้ำนมีมำตรกำรควบคุมป้องกันโรคขำดสำรไอโอดีนอย่ำงทั่วถึง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๘ -  

แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 
ชื่อโครงการส าคัญ โครงการพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิให้มีคุณภาพสูงในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ 

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจภายใน ควบคู่กับการแก้ไขปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการพัฒนา ๒) พัฒนำพื นที่ทุ่งกุลำร้องไห้ให้เป็นแหล่งผลิตข้ำวหอมมะลิคุณภำพสูง 
หลักการและเหตุผล ปัจจุบันกำรผลิตข้ำวซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส้ำคัญ มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำง

รวดเร็ว มีกำรแข่งขันสูงทั งในและต่ำงประเทศ เกษตรกรรำยย่อยส่วนใหญ่ประสบ
ปัญหำตั งแต่ต้นทุนกำรผลิตสูง กำรผลิตไม่ได้มำตรฐำน ปัญหำด้ำนกำรตลำด ปัญหำ
ในกำรเข้ำถึงแหล่งข้อมูลเทคโนโลยีกำรผลิตสมัยใหม่ รวมถึงควำมผันผวนของรำคำข้ำว 
รำคำปัจจัยกำรผลิตที่สูงขึ น และกำรบริหำรจัดกำรด้ำนโลจิสติกส์ ท้ำให้กำรพัฒนำ
และส่งเสริมกำรผลิตข้ำวตั งแต่ต้นน ้ำจนถึงปลำยน ้ำขำดประสิทธิภำพ 

เพ่ือให้กำรผลิตข้ำวหอมมะลิมีคุณภำพสูงในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จ้ำเป็นต้องปรับกระบวนกำรผลิตให้ได้มำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ โดยพัฒนำห่วงโซ่ 
กำรผลิตเกษตรอินทรีย์ให้ครอบคลุมทุกขั นตอนกำรผลิต เพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมสูงขึ น 

วัตถุประสงค์ พัฒนำกำรผลิตข้ำวหอมมะลิให้มีคุณภำพสูงในพื นที่ทุ่งกุลำร้องไห้ (จังหวัด
ยโสธร สุรินทร์ ร้อยเอ็ด มหำสำรคำม และศรีสะเกษ) รวมทั งพื นที่ที่มีศักยภำพอ่ืนๆ 

แนวทางด าเนินงาน ๑) เพ่ิมศักยภำพกำรผลิตข้ำวหอมมะลิ โดยให้ควำมส้ำคัญกับกำรก้ำหนดพื นที่ 
เพำะปลูก (Zoning) วิจัยและพัฒนำพันธุ์ข้ำว  กำรบริหำรจัดกำรน ้ำ พัฒนำแหล่งน ้ำใหม่ 
ปรับปรุงบ้ำรุงดิน ส่งเสริมกำรรวมกลุ่มเกษตรกรรำยย่อย ท้ำเกษตรแปลงใหญ่ 
ส่งเสริมกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรม สร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนเกษตรอินทรีย์ 
ส่งเสริมกำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และกำรตรวจรับรองมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ รวมทั ง
จัดท้ำฐำนข้อมูลเกษตรอินทรีย์เพ่ือใช้ในกำรวำงแผนกำรผลิตให้มีควำมเหมำะสม 

๒) สร้ำงมูลค่ำเพ่ิม โดยวิจัยพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมในกำรแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จำกข้ำวให้มีควำมหลำกหลำย พัฒนำบรรจุภัณฑ์ กำรจัดท้ำตรำสินค้ำและ
ตรำรับรองคุณภำพ  รวมทั งส่งเสริมมำตรฐำนโรงสีข้ำวและโรงงำนแปรรูป 

๓) พัฒนำระบบกำรตลำด วิเครำะห์ควำมต้องกำรของตลำด พัฒนำเครือข่ำย
สหกรณ์กำรเกษตร ส่งเสริมกำรจ้ำหน่ำยสินค้ำผ่ำนช่องทำงพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ทั งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ ส่งเสริมกำรท้ำตลำดเฉพำะกลุ่ม(Niche 
Market) พัฒนำตลำดกลำงสินค้ำและตลำดซื อขำยล่วงหน้ำ พัฒนำระบบกำรขนส่ง
และกระจำยสินค้ำที่ปลอดภัยและมีมำตรฐำน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพและลดต้นทุนกำร
ขนส่ง 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ เพ่ิมศักยภำพกำรผลิตข้ำวหอมมะลิสู่มำตรฐำนสำกล ตอบสนองควำมต้องกำร
ของตลำดทั งในประเทศและต่ำงประเทศ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั ง
ยกระดับคุณภำพชีวิตของเกษตรกร 

 
 
 
 



- ๒๙ -  

แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 
 

ชื่อโครงการส าคัญ โครงการพัฒนาผ้าไหมอีสานสู่การเป็นศูนย์กลางแฟชั่น 
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจภายใน ควบคู่กับการแก้ไขปัญหา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา ๖) ยกระดับมำตรฐำนสินค้ำกลุ่มผ้ำไหม ผ้ำฝ้ำย ผ้ำย้อมครำม และส่งเสริมพื นที่ที่มี

ศักยภำพให้ก้ำวไปสู่กำรเป็นศูนย์กลำงแฟชั่นในระดับภูมิภำค 
หลักการและเหตุผล ผลิตภัณฑ์ผ้ำไหมถือเป็นหนึ่งในอุตสำหกรรมที่ส้ำคัญของภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ที่สร้ำงมูลค่ำได้สูงกว่ำผลิตภัณฑ์จำกกำรเกษตรชนิดอ่ืน อย่ำงไรก็ตำมปัจจุบันกำรผลิต
ผ้ำไหมในภำคยังเป็นกำรผลิตเชิงเดี่ยวเพ่ือจ้ำหน่ำยในลักษณะผ้ำผืน ขำดกำรบูรณำกำร 
ในกิจกรรมอ่ืนที่เกี่ยวข้องท้ำให้มีมูลค่ำเพ่ิม (Value Added) น้อย หำกมีกำรปรับปรุง
และพัฒนำสู่ตลำดเฉพำะกลุ่ม (Niche Market) และต่อยอดไปยังอุตสำหกรรมแฟชั่น 
และอุตสำหกรรมอ่ืนๆ จะสำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กับผ้ำไหมมำกกว่ำกำรผลิตเพ่ือ
จ้ำหน่ำยในลักษณะเดิม 

เพ่ือให้ภำคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลำงแฟชั่นผ้ำไหมระดับสำกล จ้ำเป็น 
ต้องพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถทักษะของผู้ผลิตในพื นที่  นวัตกรรมและเทคโนโลยี
กำรผลิตผ้ำไหม กำรออกแบบ พัฒนำรูปแบบและกำรใช้ประโยชน์ผ้ำไหมให้มีควำม
หลำกหลำย สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดในประเทศและต่ำงประเทศทั งที่
เป็นตลำดเดิมและตลำดใหม่ 

วัตถุประสงค์ ๑) เพ่ือเพ่ิมผลิตภำพเกษตรกรผู้ผลิตผ้ำไหมในขั นต้นและขั นกลำงของกำรผลิต 
๒) เพ่ือเพ่ิมศักยภำพธุรกิจผ้ำไหม ที่สำมำรถต่อยอดไปสู่อุตสำหกรรมแฟชั่นและ

อุตสำหกรรมอ่ืนๆ สร้ำงโอกำสกำรลงทุนของผู้ประกอบกำรในพื นที่  
แนวทางด าเนินงาน ๑) อบรมควำมรู้กำรเลี ยงไหม เพ่ือให้ได้รังไหมท่ีมีคุณภำพ 

๒) ส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำ เทคโนโลยี รวมถึงภูมิปัญญำชำวบ้ำนในกำรผลิต
ให้มีคุณภำพและมำตรฐำน และกำรคิดค้นลวดลำยและรูปแบบเพ่ือสร้ำงควำมโดดเด่น 
รวมถึงพัฒนำรูปแบบและกำรใช้ประโยชน์หัตถอุตสำหกรรมผ้ำไหมให้มีควำมหลำกหลำย 

๓) พัฒนำระบบรับรองมำตรฐำนฝีมือแรงงำน (Skill Certification) ในหัตถ
อุตสำหกรรมผ้ำไหม  

๔) ส่งเสริมกำรผลิตเพ่ือตลำดเฉพำะกลุ่ม (Niche) ส่งเสริมกำรรวมกลุ่มและ
เชื่อมโยงเครือข่ำยกำรผลิตหัตถอุตสำหกรรมผ้ำไหมเพ่ือเพ่ิมศักยภำพกำรผลิต 

๕) สร้ำงตรำสินค้ำและตรำรับรองคุณภำพ (Quality Mark) ควบคู่กับกำรประชำสัมพันธ์
ในรูปแบบต่ำงๆ จัดจ้ำหน่ำยผ่ำนช่องทำงออนไลน์เพ่ือให้ผู้ซื อเข้ำถึงข้อมูลของสินค้ำได้ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ กลุ่มเกษตรกรผู้ผผลิตไหมได้รับกำรพัฒนำทักษะ ผลิตภัณฑ์ผ้ำไหมเป็นที่ต้องกำร
ของตลำดในประเทศและต่ำงประเทศ โดยให้ควำมส้ำคัญกับกำรพัฒนำนวัตกรรม 
กำรออกแบบ และกำรใช้ประโยชน์ เพ่ือก้ำวไปสู่กำรเป็นศูนย์กลำงแฟชั่นของภูมิภำค 
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แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 
 
 
 

ชื่อโครงการส าคัญ โครงการป้องกัน ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ ๓  สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปัญหา

ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 8) ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และรักษาความหลากหลาย 

ทางชีวภาพของพ้ืนที่ต้นน้ า 
หลักการและเหตุผล พ้ืนที่ป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือลดลงอย่างต่อเนื่อง ขณะที่การเพ่ิมขึ้นของ

ประชากรท าให้ความต้องการที่อยู่อาศัยและที่ดินท ากิน ความต้องการด้านอาหาร
และรายได้เพ่ิมขึ้น ข้อจ ากัดในการบังคับใช้กฎหมายก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ า และ
ความขัดแย้งในพื้นที่ป่าไม้บ่อยครั้ง อย่างไรก็ดี แม้จะมีการปลูกป่าในพื้นที่ แต่ก็ยังไม่
เพียงพอต่อความต้องการ โดยเฉพาะไม้เศรษฐกิจ พยุง แดง มะค่า มักจะถูกลักลอบ
ตัดไม้และส่งออกไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน จ าเป็นต้องได้รับการปรับปรุงและ
บ ารุงรักษาป่าต้นน้ า 

วัตถุประสงค์ ๑) เพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้เป็นป่าต้นน้ า เพ่ิมความอุดมสมบูรณ์  เป็น
แหล่งอาหาร และรายได้ให้กับประชาชนได้อย่างยั่งยืน 

๒) เพ่ือป้องกันการบุกรุก รักษาพ้ืนที่ป่าไม้เดิม และเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ใหม่ รักษา
สมดุลระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ ให้ทรัพยากรป่าไม้เป็นฐานการพัฒนา
และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน สร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักในการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ และการมีส่วนร่วม เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการที่ถูกต้อง และสร้าง
รายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน 

แนวทางด าเนินงาน ๑) ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ และเพ่ิมพื นที่ป่ำไม้และป่ำต้นน ้ำของภำค ควบคู่กับกำรป้องกัน
กำรบุกรุกท้ำลำยป่ำ โดยกำรก่อสร้ำงฝำยต้นน ้ำ กำรปลูกป่ำ กำรเฝ้ำระวัง เพ่ือลด
กำรบุกรุกพื นที่ปำ และเพ่ิมพื นที่ป่ำต้นน ้ำ 

๒) สร้ำงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรบริหำรจัดกำรและอนุรักษ์
ทรัพยำกรป่ำไม้ และแหล่งน ้ำส้ำคัญในรูปแบบเครอืข่ำย 

๓) จัดให้มีระบบเตือนภัยล่วงหน้ำ โดยจัดเก็บข้อมูลทำงอุทกวิทยำและ
อุตุนิยมวิทยำระดับชุมชน รวมทั งสร้ำงเครอืข่ำยเตือนภัยระดับชุมชน 

๔) ส่งเสริมกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้ และประชำสัมพันธ์ ให้เห็นควำมส้ำคัญของ
ทรัพยำกรป่ำไม้ และผลกระทบที่เกิดจำกกำรตัดไม้ท้ำลำยป่ำ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ เพ่ิมพ้ืนที่ป่าต้นน้ า ลดการสูญเสียจากอุทกภัยและภัยแล้ง ลดการบุกรุกพ้ืนที่ป่า 
และการลักลอบตัดไม้เศรษฐกิจ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างยั่งยืน 
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แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 
 

ชื่อโครงการส าคัญ โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ ๓  สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปัญหา

ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 7) พัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ 
หลักการและเหตุผล การพัฒนาเศรษฐกิจก่อให้เกิดการขยายตัวของการใช้ที่ดินในเขตเมืองและ

ชุมชนใกล้ตัวเมือง ซึ่งที่ผ่านมาขาดการวางแผนเพ่ือรองรับการพัฒนาพ้ืนที่เกิดขึ้น
อย่างรวดเร็วและไม่เป็นไปตามผังเมืองที่ก าหนด โดยเฉพาะการบริหารจัดการระบบ
สาธารณูปโภค  

การผลิตและบริโภคตามความต้องการของประชาชนที่เพ่ิมข้ึน ต้องใช้ทรัพยากร
เพ่ือการผลิตมากขึ้น ส่งผลให้เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากร และมลพิษ อาทิ 
อากาศเสีย น้ าเสีย ขยะมูลฝอย เป็นต้น ซึ่งแนวทางการพัฒนาประเทศ เน้นการผลิต
และบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเมืองศูนย์กลางที่เน้นการท่องเที่ยว 
การเป็นเมืองหลัก เมืองชายแดน ซึ่งจะต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ มากขึ้น 

วัตถุประสงค์ ๑) เพ่ือให้มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพสอดรับกับการเป็น
เมืองน่าอยู่ของประชาชนทุกกลุ่มวัย และรองรับการเจริญเติบโตอย่างเหมาะสม 

๒) เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
แนวทางด าเนินงาน ๑) วำงแผนกำรบริหำรจัดกำรบนพื นฐำนกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคีกำรพัฒนำ

ในทุกกระบวนกำร 
๒) พัฒนำและออกแบบบผังเมืองผังเฉพำะ ก้ำหนดเขตกันชน (Buffer Zone) 

กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื นฐำนและระบบโลจิสติกส์สะอำด ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยี
สะอำด กำรผลิตและบริโภคท่ีสะอำด กำรขนส่งสำธำรณะในเขตเมือง 

๓) สนับสนุนองค์ควำมรู้  กำรประชำสัมพันธ์  ประสำนและสนับสนุน 
กำรด้ำเนินงำนของเครือข่ำยกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำ 
เพ่ือให้มีเทคโนโลยีในกำรบ้ำบัดน ้ำเสียชุมชน ขยะมูลฝอย 

๔) กำรจัดตั งคณะกรรมกำรจำกทุกภำคส่วนเพ่ือให้มีส่วนร่วมในกำรบริหำร
จัดกำรสิ่งแวดล้อม 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๑) ลดปริ มาณขยะมู ลฝอย  การผลิ ตที่ ส่ งผลกระทบต่ อสิ่ ง แวดล้ อม  
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าเสียของชุมชน 

๒) ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการด าเนินงานและบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 



- ๓๒ -  

แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 
 
 
 

ชื่อโครงการส าคัญ โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 

แนวทางการพัฒนา ๗) พัฒนำแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอ้ำนวยควำมสะดวกให้ได้มำตรฐำน ประชำสัมพันธ์
กำรท่องเที่ยว และเชื่อมโยงกิจกรรมกำรท่องเที่ยว 

หลักการและเหตุผล ภำคตะวันออกเฉียงเหนือมีทรัพยำกรกำรท่องเที่ยวหลำกหลำย ทั งกำรท่องเที่ยว
เชิงประเพณีวัฒนธรรม ยุคก่อนประวัติศำสตร์ อำรยธรรมอีสำนใต้ วิถีชีวิตลุ่มน ้ำโขง  
เชิงกีฬำ และธรรมชำติ แต่รำยได้จำกกำรท่องเที่ยวของภำคต่้ำกว่ำร้อยละ ๕ ของ
รำยได้ทั งประเทศ  ภำคตะวันออกเฉียงเหนือมีปัญหำกำรท่องเที่ยวหลำยด้ำน อำทิ 
ควำมเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอ้ำนวยควำมสะดวก แหล่งท่องเที่ยวอยู่
ห่ำงไกลกัน ชุมชนขำดทักษะกำรจัดกำรและสร้ำงสรรค์กิจกรรมกำรท่องเที่ยวให้
สำมำรถเที่ยวได้ทั งปี เป็นต้น จึงท้ำให้กำรท่องเที่ยวในภูมิภำคยังไม่ขยำยตัวเท่ำท่ีควร 

เพ่ือให้สร้ำงรำยได้แก่ชุมชน โดยใช้ประโยชน์จำกควำมหลำกหลำยด้ำนกำรท่องเที่ยว 
จ้ำเป็นต้องพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว สิ่งอ้ำนวยควำมสะดวกให้ได้มำตรฐำน เชื่อมโยง
เส้นทำงกำรท่องเที่ยวในลักษณะเครือข่ำยเพ่ือกระจำยนักท่องเที่ยวจำกเมืองหลัก
ไปสู่ชุมชนและท้องถิ่น รวมทั งเชื่อมโยงกำรท่องเที่ยวกับประเทศเพ่ือนบ้ำน 

วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว สิ่งอ้ำนวยควำมสะดวก เส้นทำงคมนำคม ให้ได้
มำตรฐำน รวมทั งเชื่อมโยงกำรท่องเที่ยวจำกเมืองหลักไปสู่ชุมชนและประเทศเพ่ือนบ้ำน 

แนวทางด าเนินงาน ๑) ศึกษำควำมต้องกำรและพฤติกรรมนักท่องเที่ยว ออกแบบและสร้ำงสรรค์
กิจกรรมกำรท่องเที่ยว พัฒนำกลไกควำมร่วมมือ และเครือข่ำยเชื่อมโยงกิจกรรม 
กำรท่องเที่ยวระหว่ำงภำคเอกชนกับชุมชนและท้องถิ่น ทั งในประเทศและกับประเทศ
เพ่ือนบ้ำน ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของนักท่องเที่ยว ส่งเสริมมำตรกำรด้ำน
ควำมปลอดภัยของนักท่องเที่ยว สร้ำงจิตส้ำนึกที่ดีของนักท่องเที่ยวในกำรดูแล
สิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว 

๒) ประเมินศักยภำพและควำมพร้อมของแหล่งท่องเที่ยว ขีดควำมสำมำรถใน
กำรรองรับนักท่องเที่ยว (Carrying Capacity) ปรับปรุงและพัฒนำโครงสร้ำงพื นฐำน 
ระบบขนส่งสำธำรณะ รวมทั งสิ่งอ้ำนวยควำมสะดวกให้ได้มำตรฐำน อำทิ ร้ำนอำหำร 
ห้องน ้ำ เป็นต้น พัฒนำสินค้ำที่ระลึกของแหล่งท่องเที่ยวและ OTOP ของชุมชน  

๓) พัฒนำทักษะของมัคคุเทศก์ ผู้ประกอบกำร และบุคลำกรที่เกี่ยวข้องให้เป็น
มืออำชีพ รักษำมำตรฐำนกำรให้บริกำร 

๔) ประชำสัมพันธ์กำรท่องเที่ยว สร้ำงแบรนด์กำรท่องเที่ยว ส่งเสริมกำรท่องเที่ยว
เฉพำะกลุ่มตำมควำมสนใจของนักท่องเที่ยว  

ผลที่คาดว่าจะได้รับ แหล่งท่องเที่ยวได้รับกำรปรับปรุงและพัฒนำให้ได้มำตรฐำน  เ พ่ือเ พ่ิม 
ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน รวมทั งเส้นทำงกำรท่องเที่ยวมีควำมเชื่อมโยงจำก
เมืองหลักไปสู่ชุมชนและประเทศเพ่ือนบ้ำน สร้ำงรำยได้ให้กับชุมชนและภำคเพ่ิมขึ น 
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อ.ก.บ.ภ. 
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