ส่วนที่ 4
สถานการณ์และแนวโน้มด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของจังหวัดและภาคการศึกษา
สถานการณ์และแนวโน้มด้านเศรษฐกิจ
สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 และ 2 มีผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในจังหวัด ณ ราคาตลาด ต่อหัวต่อหนึ่งปี (Gross Provincial Product at Current Market Price Per
capita) ปี พ.ศ.2556 ภาพรวมอยู่ ใ นล าดั บ ต้ น ๆ ของประเทศโดยกลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคกลางตอนล่ า ง 1
มีผลิตภัณฑ์มวลรวม 531,282 ล้านบาท จานวนประชากร (1,000 คน) 3,458 คน ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อ
ประชากร 153,643 บาท/คน โดยรายได้ห ลั กมาจากภาคเกษตร 98,728 ล้ านบาท ภาคนอกเกษตร
432,554 ล้านบาท ส่วนกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 มีผลิตภัณฑ์มวลรวม 466,301 ล้านบาท จานวน
ประชากร (1,000 คน) 2,051 คน ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อประชากร 227,359 บาท/คน มีรายได้หลั ก
มาจากภาคเกษตร 39,691 ล้านบาท ภาคนอกเกษตร 426,611 ล้านบาท ทั้ง 2 กลุ่มจังหวัดมีรายได้ที่มาจาก
ภาคนอกเกษตร ซึ่ ง เป็ น รายได้ ที่ ม าจากอุ ต สาหกรรมมากที่ สุ ด รองลงมา จากการขายส่ ง ขายปลี ก
การซ่อมแซมยานยนต์ จั กรยานยนต์ ของใช้ส่ว นบุคคล และของใช้ในครัวเรือน โดยในภาพรวมประเทศ
มีผลิ ตภัณฑ์มวลรวม 12,910,038 ล้านบาท จานวนประชากร (1,000 คน) 66,755 คน ผลิตภัณฑ์
มวลรวมต่อประชากร 193,394 บาท/คน (ข้อมูลจากสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ)
ภาคเกษตรกรรม
พื้นที่ส่วนใหญ่นั้นเป็นพื้นที่การเกษตรเนื่องจากมีการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์เป็นหลัก โดยจังหวัด
ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 และ 2 มีพื้นที่ทั้งสิ้น 28,804,058 ไร่ เป็น พื้นที่การเกษตรทั้งหมด
10,636963 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 36.93 ของพื้นที่ทั้งหมด ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 มีพื้นที่
การเกษตรสาหรับพืชไร่มากเป็นอันดับ 1 รองลงมาคือ พื้นที่การเกษตรสาหรับที่นาและการเกษตร สาหรับ
พื้นที่เลี้ยงสัตว์มีน้อยที่สุด ส่วนกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 เป็น พื้นที่ทาการเกษตรปลูกไม้ผล รองลงมา
คือ พื้นที่เพาะปลู กพืชไร่ นาข้ าว และสถานที่เพาะเลี้ ยงสั ตว์น้า นอกจากนี้ยังมีพื้นที่เล็ กน้อยใช้เป็น พื้น ที่
ปลูกพืชสวน พื้นที่ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ และพื้นที่เพาะปลูกพืชน้า
ผลผลิตภาคการเกษตรที่สาคัญ ได้แก่ ข้าว มะพร้าว สับปะรด และมะนาว โดยผลผลิตของพืช
ทั้งสี่ชนิดนี้มีสัดส่วนสูงมากเมื่อเทียบกับผลผลิตของประเทศ นอกจากนี้ ยังมีผลผลิตการเพาะปลูกกล้วยไม้
เพื่อการส่งออก และยังมีจังหวัดที่ติดชายทะเล 4 จังหวัด จึงมีผลผลิตด้านการประมง คิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ
17.78 ของมูล ค่าการผลิตภาคการประมง รวมทั้งประเทศไทยผลผลิตประมงมีความสาคัญอย่างมากต่อ
ผลผลิตประมงของประเทศ และผลผลิ ตประมงยัง เชื่อมโยงสู่ภ าคอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารในสั ดส่ วนที่
ค่อนข้างสูงในภาคอุตสาหกรรม

๑๔
การปศุสัตว์
ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 และ 2 มีการเลี้ยงสัตว์ประเภทต่างๆ ได้แก่ โคเนื้อ โคนม
กระบื อ สุ ก ร ไก่ ไ ข่ ไก่ เ นื้ อ และเป็ ด ซึ่ ง แนวโน้ ม ของจ านวนสั ต ว์ ใ นแต่ ล ะปี จ ะไม่แ น่ น อนทั้ งนี้ ขึ้ น อยู่ กั บ
โรคระบาดในปีนั้นๆ โดยกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 มีการเลี้ยงไก่เนื้อมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 49.1
ของจานวนสัตว์ทั้งหมด รองลงมามีการเลี้ยงไก่ไข่ คิดเป็นร้อยละ 24.7 ของจานวนสัตว์ทั้งหมด ในส่วนของ
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ มีพื้นที่ทาการปศุสัตว์และผลผลิตด้านปศุสัตว์จานวนมาก โดยเฉพาะโคเนื้อ
และโคนม โดยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีป ริมาณการผลิตโคเนื้อ และโคนมมากที่สุด รองลงมาคือจังหวัด
เพชรบุรี
ภาคอุตสาหกรรม
ในพื้ น ที่ ก ลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคกลางตอนล่ า ง 1 และ 2 ในปี 2555 โดยภาพรวมมี โ รงงาน
อุตสาหกรรม จานวนทั้งสิ้น 14,740 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 10.93 ของประเทศ เงินทุนจดทะเบียน จานวน
591,201 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.16 ของประเทศ มีจานวนคนงานทั้งสิ้น 657,671 คน คิดเป็นร้อยละ
16.57 ของประเทศ
ภาคการค้าและบริการ
ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 มีจานวนสถานประกอบการทางด้านการค้าและบริการ
ทั้งหมด 10,551 แห่ง และมีลูกจ้างทั้งหมด 117,147 คน โดยสถานประกอบการด้านการขายส่ง การขาย
ปลี ก การซ่อมแซมยานยนต์ จั กรยานยนต์ ของใช้ส่ วนบุคคล และของใช้ในครัว เรือนนั้น มีจานวนสถาน
ประกอบการมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 51.79 ของจานวนสถานประกอบการทั้งหมด รองลงมาได้แก่
สถานประกอบการบริการด้านโรงแรมและภัตตาคาร ร้อยละ 9.08 สถานประกอบการด้ านลู กจ้าง
ในครัวเรือนส่วนบุคคลมีจานวนน้อยที่สุด ร้อยละ 0.02 ส่วนจานวนลูกจ้างในสถานประกอบการนั้น จะพบว่า
สถานประกอบการด้านการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคล และ
ของใช้ในครัวเรือน มีจานวนลูกจ้างมากที่สุดร้อยละ 51.79 ของจานวนลูกจ้างทั้งหมด ส่วนกลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนล่าง 2 มี ศักยภาพในการขายส่ง ขายปลีก การซ่อมจักยานยนต์และของใช้ โดยมีมูลค่าในการ
ดาเนินงาน 52,504 ล้านบาท
ด้านการท่องเที่ยว
ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 และ 2 ถือได้ว่าเป็นผล
มาจากพื้ น ฐานของทรั พ ยากรธรรมชาติ และทรั พ ยากรด้ า นวิ ถี ชุ ม ชนที่ มี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์ ข องพื้ น ที่
ความหลากหลายในรูปแบบการท่องเที่ยว ความสะดวกในการเดินทาง ทาให้สามารถดึงดูด และสร้างความ
ประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวเรื่อยมา ศักยภาพดังกล่าวสามารถสะท้อนได้จากสถิติจานวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามา
พานักในสถานที่ตากอากาศต่าง ๆ ในพื้นที่ ที่มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่
ยั ง เป็ น นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยที่ ป ระทั บ ใจในเส้ น ทางท่ อ งเที่ ย วที่ มี ค วามหลากหลายทั้ ง การท่ อ งเที่ ย ว
ทางธรรมชาติ ศิล ปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิตของชุมชน ประกอบกับตาแหน่งที่ตั้งที่อยู่ใกล้

๑๕
เมืองหลวง จึงทาให้ ติดอันดับแรกๆ ของสถานที่ตากอากาศสาหรั บชาวกรุงเทพมหานครมาตั้งแต่อดีต จนถึง
ปัจจุบัน จัดได้ว่าเป็นภูมิภาคที่มีความน่าสนใจอยู่หลายประการ
สถานการณ์และแนวโน้มด้านสังคม
สานักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme UNDP) ได้ใช้ดัชนีการพัฒนาคน (Human Development Index - HDI) ในการติดตามสถานการณ์
การพัฒนาคนของแต่ละประเทศ ประเทศไทยมีคะแนนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมากว่า 30 ปีในปี 2556
ประเทศไทยอยู่ในอันดับ 103 จากทั้งหมด 186 ประเทศ ซึ่งนับเป็นลาดับต้นๆของกลุ่มประเทศที่มี “การ
พัฒนาคนระดับปานกลาง” ตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา UNDP ประเทศไทยได้ติดตามการพัฒนาคนในประเทศ
ไทย โดยใช้ดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index - HAI) ซึ่งเป็นดัชนีที่ครอบคลุม
ประเด็นสาคัญของการพัฒนาคนที่ประยุกต์มาจาก HDI ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย
สานักงานศึกษาธิการภาค 6 จึงได้นาดัช นีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement
Index-HAI) ซึ่งสานักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (The United Nations Development
Programme - UNDP) และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ร่วมกัน
จัดทารายงานการพัฒนาคนของประเทศไทย ปี 2557 ในหัวข้อ “การพัฒนาคนในบริบทของประชาคม
อาเซียน” โดยให้ความสาคัญกับมุมมองต่อบริบทใหม่ภายใต้สถานการณ์ที่เป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงของ
ประชาคมอาเซียน ที่จะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคนและชุมชนในประเทศไทย ดัชนีความก้าวหน้าของคน
เป็นดัชนีรวมที่สานักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ประเทศไทย พัฒนาขึ้นเป็นครั้งแรกในปี
2546 ครั้งที่สองในปี 2550 ครั้งที่สามในปี 2552 และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 เพื่อประเมินสถานการณ์
การพัฒนาคนระดับจังหวัดในภาพรวม ซึ่งดัชนีความก้าวหน้าของคนมีองค์ประกอบ ประกอบด้วยดัชนีย่อย
8 ด้าน 40 ตัวชี้วัด โดยนาเสนอวงจรชีวิตของคนเริ่มตั้งแต่ลืมตาดูโลก สุขภาพ นับเป็นองค์ประกอบพื้นฐาน
สาคัญที่สุดของมนุษย์ ความสมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์ทาให้คนดารงชีวิตและปฏิบัติภ ารกิจได้อย่าง
ราบรื่น การศึกษา เป็นมิติที่สาคัญที่สุดของเด็กทุกคน การศึกษาทาให้คนมีความรู้ มีทักษะที่นาไปประยุกต์ใช้
ในการทางาน เพื่อให้มี รายได้ เพียงพอที่จะมี ที่อยู่อาศัย สินค้าและบริการเพื่อการดารงชีวิตและสามารถ
เลือกอยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมที่ดีมี ครอบครัวและชีวิตชุมชน ที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างคนในครอบครัว
และชุมชนและท้ายที่สุดต้องมี การติดต่อสัมพันธ์ กับผู้อื่นและมี ส่วนร่วม ในฐานะสมาชิกของสังคม (ข้อมูล
จากสานักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ)
องค์ป ระกอบที่ใช้ในการคานวณดัช นีความก้าวหน้าของคน มีดัช นีย่อย 8 ด้าน 21 มิติ 40
ตัวชี้วัดดังนี้
ดัชนีย่อย
1. สุขภาพ

มิติ
1. คุณภาพชีวิต

2. การส่งเสริมสุขภาพ

1.
2.
3.
4.
5.

ตัวชี้วัด
ทารกแรกเกิดที่มีน้าหนักต่ากว่าเกณฑ์ (%)
ประชากรที่เจ็บป่วย (%)
ประชากรที่พิการ (%)
คะแนนสุขภาพจิต (%)
ประชากรมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ
(สูบบุหรี่ และ/หรือดื่มสุรา) (%)

๑๖
ดัชนีย่อย
2. การศึกษา

มิติ
3. การบริการสุขภาพ
4. ผลสะสมด้านการศึกษา
5. การเข้าเรียน
6. คุณภาพการศึกษา

3. ชีวิตการงาน

7. การมีงานทา
8. การคุ้มครองแรงงาน

4. รายได้

5. ที่อยู่อาศัยและ
สภาพแวดล้อม

9. ระดับรายได้
10. ความยากจน
11. หนี้สิน
12. ความไม่เท่าเทียมทางรายได้
13. ความมั่นคงในที่อยู่อาศัย
14. สิ่งอานวยความสะดวก
พื้นฐาน
15. สภาพแวดล้อม

6. ชีวิตครอบครัว

16. ชีวิตครอบครัว

17. ความปลอดภัยในชุมชน

7. การคมนาคมและ
การสื่อสาร

18. การคมนาคม

ตัวชี้วัด
6. ประชากรที่ออกกกาลังกาย (%)
7. จานวนประชากรต่อแพทย์ (คน)
8. จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากร
อายุ 15 ปีขึ้นไป (ปี)
9. อัตรานักเรียนต่อประชากรวัยเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (%)
10. ค่าเฉลี่ยเชาวน์ปัญญา (IQ) ของเด็กอายุ
6-15 ปี
11. คะแนนเฉลีย่ การทดสอบ O-Net ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (%)
12. อัตราการว่างงาน (%)
13. อัตราการทางานต่าระดับ (%)
14. แรงงานที่มีประกันสังคม (%)
15. การบาดเจ็บจากการทางาน (ต่อลูกจ้าง
ที่เป็นสมาชิกกองทุนเงินทดแทนพันคน)
16. รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนต่อเดือน (บาท)
17. สัดส่วนประชากรยากจน (%)
18. ครัวเรือนที่มีหนีส้ ินเพื่อการอุปโภคบริโภค
(%)
19. ค่าดัชนีความเสมอภาคของรายได้ (จินี่)
20. ครัวเรือนที่มีบ้านและทีด่ ินเป็นของตนเอง
(%)
21. ครัวเรือนที่มตี ู้เย็น (%)
22. รอยเท้าคาร์บอน (ต้น CO2/คน)
23. ประชากรที่ประสบอุทกภัย (%)
24. ประชากรที่ประสบภัยแล้ง (%)
25. เด็กที่ประสบภาวะยากลาบาก (ต่อ
ประชากรแสนคน)
26. เด็กอายุ 15-17 ปีที่ทางาน (%)
27. ครัวเรือนที่มีหัวหน้าครัวเรือนเดีย่ ว (%)
28. ผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียว (%)
29. การแจ้งความคดีชีวิต ร่างกาย เพศ และคดี
ประทุษร้ายต่อทรัพย์ (ต่อประชากรแสนคน)
30. การจับกุมคดียาเสพติด (ต่อประชากรแสน
คน)
31. หมู่บ้านที่ถนนสายหลักใช้การได้ตลอดปี (%)

32. จานวนยานยนต์จดทะเบียน (ต่อประชากร
พันคน)
33. อุบัติเหตุบนท้องถนน (ต่อประชากรแสนคน)

19. การสื่อสาร

34. ครัวเรือนที่มโี ทรทัศน์ (%)
35. ประชากรที่มโี ทรศัพท์มือถือ (%)
36. ประชากรที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ต (%)

๑๗
ดัชนีย่อย
8. การมีส่วนร่วม

มิติ
20. การมีส่วนร่วมทางการเมือง
21. การมีส่วนร่วมทางสังคม

ตัวชี้วัด
37. การใช้สิทธิเลือกตั้ง (%)
38. จานวนองค์กรชุมชน(ต่อประชากรแสนคน)
39. ครัวเรือนที่เป็นสมาชิกกลุม่ /องค์กร
ในท้องถิ่น (%)
40. ครัวเรือนที่มสี ่วนร่วมทากิจกรรมสาธารณะ
ของหมู่บ้าน (%)

ผลการติดตามจาแนกรายจังหวัดในพื้นที่กลุ่ มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 และ 2 จะพบว่า
จั ง หวั ด นครปฐม มี ค วามก้ า วหน้ า ในการพั ฒ นาคนมากที่ สุ ด รองลงมาจั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม เพชรบุ รี
สุพรรณบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร ประจวบคีรีขันธ์ และกาญจนบุรี ล้าหลังมากที่สุด เมื่อจาแนกรายด้าน จังหวัด
ที่ติดอันดับความก้าวหน้า 10 อันดับแรก คือจังหวัดสุพรรณบุรี มีความก้าวหน้าในด้านที่อยู่อาศัยมากที่สุด
เป็นอันดับ 1 ของประเทศ จังหวัดสมุทรสาคร มีความก้าวหน้าด้านสุขภาพ รายได้ และชีวิตการงาน ในลาดับ
ที่ 4, 5 และ 6 ของประเทศตามลาดับ ส่วนจังหวัดนครปฐม มีค วามก้าวหน้าด้านการศึกษา รายได้ และ
การคมนาคม ในลาดับที่ 6, 9 และ 9 ของประเทศตามลาดับ
ด้านกาลังแรงงาน
โดยภาพรวมก าลั งแรงงานในพื้ น ที่ กลุ่ ม จั งหวั ด ภาคกลางตอนล่ า ง 1 และ 2 ในปี 2557
มีจานวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 4,617,421 คน อยู่ในกาลังแรงงาน จานวน 3,423,082 เป็นผู้มีงานทา
3,398,809 คน เป็นผู้ว่างงาน 19,570 คน (ร้อยละ 0.57 ของประชากรผู้อยู่ในวัยแรงงาน) ผู้ที่รอฤดูกาล
4,704 และเป็นผู้อยู่นอกกาลังแรงงาน 1,194,338 คน (ข้อมูลจากสานักงานสถิติแห่งชาติ)
แรงงานต่างด้าว
แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทางานในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 และ 2 มาจากการนาเข้า
ถูกกฎหมายตาม MOU แรงงานต่างด้าวที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ แรงงานต่างด้าวตลอดชีพ แรงงานที่เข้ามา
ส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมาย ชั่วคราว ทั่วไป และชนกลุ่มน้อย จากการสารวจเดือนกุมภาพันธ์ 2558
มีจานวนทั้งสิ้น 275,408 คน คิดเป็นร้อยละ 20.30 จากจานวนแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทางานในประเทศไทย
ทั้งหมด โดยอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครมากถึงร้อยละ 10.31 แต่โดยสภาพความเป็นจริงแล้ว แรงงานต่างด้าว
ที่เข้ามาโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายยังมีอยู่อีกมาก ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ อย่างไรก็ตามการที่ประเทศไทย
เข้าสู่ AEC ในปี 2558 จะมีผลทาให้แรงงานต่างด้าวจากประเทศในกลุ่มอาเซียนเข้ามาทางานในแต่ละจังหวัด
เพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอน (ข้อมูลจากสานักบริหารแรงงานต่างด้าว กระทรวงแรงงาน)
ความยากจน
ประชากรในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 และ 2 มีเส้นความยากจน (Poverty line) ซึ่งเป็น
เครื่องมือสาหรับใช้วัดภาวะความยากจน โดยคานวณจากต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายของปัจเจกบุคคลในการได้มา
ซึ่ ง อาหารและสิ น ค้ า บริ ก ารที่ จ าเป็ น พื้ น ฐานในการด ารงชี วิ ต ซึ่ ง ในปี พ.ศ. 2555 เส้ น ความยากจน
ระดับประเทศอยู่ที่ 2,492 บาท/คน/เดือน ในขณะที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 และ 2 มีเส้นความ
ยากจน 2,641 บาท/คน/เดือน สัดส่วนคนจน คานวณจากจานวนประชากรที่มีรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค

๑๘
ต่ากว่าเส้นความยากจนระดับประเทศ ร้อยละ 12.64 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 และ 2 มีสัดส่วน
คนจนร้อยละ 10.93 และจานวนคนจนที่มีรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคเฉลี่ยต่อคนต่อเดือน ต่ากว่าเส้น
ความยากจน ระดับประเทศ มีคนจนจานวน 8,402.10 (พันคน) โดยเป็นคนจนในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง 1 และ 2 จานวน 665 (พันคน) คิดเป็นร้อยละ 7.91 ของคนจนทั้งประเทศ (ข้อมูลจากสานักงาน
สถิติแห่งชาติ)
สถานการณ์และแนวโน้มด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 และ 2 ประกอบด้วย ดิน ป่าไม้
แม่น้ า แร่ หิ น ปู น ทะเล และชายฝั่ ง มีค วามส าคั ญเชื่อมโยงต่อการประกอบอาชี พเพาะปลู ก การประมง
การท่ อ งเที่ ย ว ที่ ส ร้ า งรายได้ ใ ห้ กั บ ประชากรในพื้ น ที่ โดยในช่ ว งเวลาที่ ผ่ า นมา ประเด็ น ปั ญ หา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ที่สาคัญอันดับแรกคือ ปัญหาชายฝั่งทะเลถูกทาลาย ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิต
ความเป็นอยู่ของประชาชน การประกอบอาชีพการเกษตร และการท่องเที่ยวด้วย ด้านปัจจัยภายนอกที่ทวี
ความสาคัญเพิ่มขึ้น คือ วิกฤตการณ์ภาวะโลกร้อนที่กาลังส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างหลีกเลี่ยงมิได้
ลักษณะของดินในแต่ละจังหวัด มีความหลากหลายสามารถทาการเกษตรได้หลายรูปแบบ ทั้งทานา
ปลูกพืชไม้ผล พืช ไร่ โดยจากข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน พบว่าการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ในพื้ น ที่ ข องจั ง หวั ด ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น พื้ น ที่ เ กษตรกรรม และป่ า ไม้ ซึ่ ง ปั ญ หาที่ พ บของดิ น คื อ ปั ญ หาดิ น เค็ ม
มีปริมาณเกลือโซเดียมมากเกินไป ปัญหาดินเปรี้ยวมีธ าตุกามะถันปะปน ปัญหาดินทรายจัด ไม่อุ้มน้าและ
แร่ธาตุอาหารต่า และปัญหาดินตื้น มีเศษหินและกรวด ยากต่อการไถพรวน
ในส่วนของทรัพยากรทะเลและชายฝั่งพื้นที่ของ 4 จังหวัดติดทะเล มีเส้นทางที่ต่อเนื่องกันในเขต
ชายฝั่งทะเลอ่าวไทย โดยมีชายฝั่งทะเลยาวรวมกัน 359 กิโลเมตร บริเวณตลอดแนวชายฝั่งมีความอุดม
สมบูรณ์ เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์นานาชนิด และเกิดการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรชายฝั่งตามเขต
พื้นที่ต่าง ๆ และมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ น่าสนใจ อาทิ แหล่งดูนก นาเกลือ ทะเลโคลน ป่าชายเลน และทะเล
ที่ส วยงาม อย่ างไรก็ตามปั ญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ทาให้ พื้นที่ทาการเกษตร ป่าชายเลน ถูกทาลาย
กลายสภาพเป็นทะเลมากขึ้นทุกปี และยังขาดแนวป้องกันการกัดเซาะรุนแรง สาหรับจังหวัดเพชรบุรีและ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
การกัดเซาะชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย เกิดขึ้นในพื้นที่ราบน้าขึ้นถึงบริเวณป่าชายเลน สาหรับ
บริเวณหาดทรายส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว เขตอุตสาหกรรม และที่อยู่อาศัย จากการสารวจ
พบว่าการกัดเซาะชายฝั่งทะเลเกิดขึ้นในทุกจังหวัดรอบอ่าวไทย โดยมีอัตราการกัดเซาะรุนแรงเฉลี่ยมากกว่า
5.0 เมตรต่อปี (ซึ่งจัดเป็นพื้นที่วิกฤติหรือพื้นที่เร่งด่วน) เกิดขึ้นในพื้นที่ชายฝั่ง 12 จังหวัด คือ จันทบุรี
ระยอง ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช
สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส ระยะทางรวม 180.9 กิโลเมตร หรือประมาณร้อยละ 10.9 ของแนวชายฝั่ง
ทะเลอ่าวไทย นอกจากนี้ยังพบว่ามีการกัดเซาะระดับ ปานกลางอัตราเฉลี่ย 1.0-5.0 เมตรต่อปี (ถือเป็นพื้นที่
เสี่ยง) ใน 14จังหวัด คือ ตราด จันทบุรี ชลบุรี ระยอง สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์
ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส ระยะทางรวม 305.1 กิโลเมตร หรือ
ประมาณร้อยละ 18.4 ของแนวชายฝั่งทะเลอ่าวไทย ทั้งนี้ชายฝั่งทะเลบริเวณอ่าวไทยตอนบนตั้งแต่ปากแม่น้า
บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา จนถึงปากแม่น้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร เป็นพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวและมีการ

๑๙
กัดเซาะขั้นรุนแรงมากที่สุด บางพื้นที่มีอัตราการกัดเซาะชายฝั่งมากกว่า 25 เมตรต่อปี จะเห็นได้ว่าจังหวัด
ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 และ 2 มีพื้นที่ติดชายทะเลฝั่งอ่าวไทย 4 จังหวัด เป็นพื้นที่วิกฤต
พื้นที่เร่งด่วน และพื้นที่เสี่ยงต่อการกัดเซาะชายฝั่งทะเล
สภาพแวดล้อมเกิดการเสื่อมโทรมจากการประกอบการอุตสาหกรรม โดยปัญหาสิ่งแวดล้อม
ที่สาคัญ คือ ปัญหาน้าเสีย และการกาจัดขยะมูลฝอย แหล่งน้าสาคัญที่ใช้ในการทาการเกษตรกรรมมี ลุ่มน้า
สาคัญ 5 แห่ง ประกอบด้วย ลุ่มน้าแม่กลอง ลุ่มน้าท่าจีน ลุ่มน้าเพชรบุรี ลุ่มน้าชายฝั่งตะวันตก ลุ่มน้าภาคใต้
ฝั่งตะวันออก ทั้งนี้จากรายงานสรุปสถานการณ์มลพิษของประเทศไทยปี พ.ศ. 2551 โดยกรมควบคุมมลพิษ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่า ลุ่มน้าท่าจีน และลุ่มน้าเพชรบุ รี อยู่ในเกณฑ์คุณภาพ
เสื่อมโทรม (ข้อมูลจากแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 และ 2)
ประเด็นที่ต้องพัฒนา
ทิศทางการพัฒนาในพื้นทีก่ ลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 และ 2 เน้นการพัฒนาที่แตกต่างกัน
ดังนี้ (ข้อมูลจากแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 และ 2)
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1
1. การพัฒนาเป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
- คุ้มครองพื้นที่เกษตรที่อุดมสมบูรณ์ที่รัฐได้ลงทุนระบบชลประทานและบริการขั้นพื้นฐาน
ไปแล้วจานวนมาก
- สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ให้ทนทานต่อสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป
- ส่งเสริมการใช้สารชีวภาพทดแทนสารเคมีพร้อมทั้งจัดระบบตรวจสอบรับรองคุณภาพ
และความปลอดภัยของสินค้า
- พัฒนาการแปรรูปสินค้าเกษตรให้มีความหลากหลายและมีคุณภาพตรงตามความต้องการ
ของตลาด
2. ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ให้ความสาคัญการปรับปรุงกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมให้สะอาด และปลอดภัย
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการของเสียและมลพิษจากการประกอบการอุตสาหกรรมให้มี
ประสิทธิภาพเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- สร้างจิตสานึกให้ผู้ประกอบการมีความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อลดปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่
- สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร
3. สร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจฐานราก
- สนับสนุนการพัฒนาสินค้า OTOP ที่เชื่อมโยงภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
- นาแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์มาใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์
- พัฒนายกระดับผู้ประกอบการ OTOP เป็นผู้ประกอบ SMEs แบบมืออาชีพ
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4. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (Eco-Tourism)
- รักษาสมดุลระหว่างจานวนนักท่องเที่ยวกับขีดความสามารถที่จะรองรับให้ได้
- สร้างจิตสานึกด้านการท่องเที่ยวเพื่อรักษาระบบนิเวศน์แก่นักท่องเที่ยว ผู้เกี่ยวข้อง และ
ประชาชนทัว่ ไป
- ให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมและมีขีดความสามารถในการจัดการทรัพยากรและบริการ
การท่องเที่ยว
- พัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกและบริการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกลมกลืนกับทรัพยากร
- สร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวให้มีความมั่นใจและความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
- สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ผูกกับศิลปวัฒนธรรม/ขนบธรรมเนียมประเพณี/
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน
- วางแผนเตรียมการรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านให้สอดคล้อง
กับนโยบายระหว่างประเทศ
- วางผังการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสม
- พัฒนามาตรฐานบริการและสิ่งอานวยความสะดวกบริเวณจุดผ่านแดนให้เพียงพอและ
ได้มาตรฐานในระดับนานาชาติ
- ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรและผู้ประกอบการท้องถิ่น
- จัดระเบียบแรงงานต่างด้าวเพื่อเตรียมการรองรับการเข้าออกของแรงงานจากสหภาพพม่า
6. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ให้ถูกบุกรุกทาลาย
- กาหนดกฎเกณฑ์และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
7. พัฒนาแหล่งน้าทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ
- พัฒนาแหล่งกักเก็บน้าและระบบการบริหารจัดการน้าอย่างบูรณาการ
- สนับสนุนให้มีการพัฒนาแหล่งน้าขนาดเล็กในไร่นาในพื้นที่ที่มีข้อจากัดในการจัดหาแหล่งน้า
ขนาดใหญ่ เพื่อสามารถเก็บน้าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคได้อย่างเพียงพอ
- ส่งเสริมการใช้สารชีวภาพที่มีคุณสมบัติช่วยลดกลิ่น และบาบัดน้าเสีย เพื่อแก้ไขปัญหาน้าเน่าเสีย
ในพื้นที่แหล่งชุมชน และแหล่งอุตสาหกรรม
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
ความท้าทายที่สาคัญของกลุ่มจังหวัด
1. ผลผลิตสัตว์น้ามีจานวนลดลง จึงต้องมีการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้าและสร้างแหล่งที่อยู่อาศัย
ของสัตว์น้า
2. การสร้างมูลค่าเพิ่มในการผลิตด้านการเกษตร
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3. ความเชื่อมโยงของการท่องเที่ยวและพื้นที่เศรษฐกิจยังไม่ครอบคลุม
4. พื้นที่ชายฝั่งทะเลถูกกัดเซาะเฉลี่ยปีละ 5 เมตร จึงต้องดาเนินการป้องกันและแก้ไข
อย่างเร่งด่วน
5. ปัญหาขยะเพิ่มขึ้น
จึงได้กาหนดทิศทางการพัฒนา โดยกาหนดเป็นพันธกิจ ดังนี้
1. สร้างและฟื้นฟูทุนธรรมชาติและทรัพยากรสัตว์น้า เพื่อเป็นฐานในการลงทุนทางอุตสาหกรรม
เกษตรกรรม และการท่องเที่ยว

2. เพิ่มผลผลิตด้านการเกษตร และส่งเสริมการท่องเที่ยว
3. พัฒนาสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพปลอดภัยและได้มาตรฐาน
4. สร้างระบบเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว พื้นที่เศรษฐกิจ และการค้าชายแดน
5. ลดความรุนแรงปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างต้นทุนทางทรัพยากรเพื่อการลงทุน
กลยุทธ์ที่ 1.1 บริหารจัดการและฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้าให้คงความอุดมสมบูรณ์
พักลยุ
ฒนาทธ์ที่ 1.2 พัฒนาระบบการผลิตและการจัดการสินค้าด้านการเกษตร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเชื่อมโยงของการท่องเที่ยวและพื้นที่เศรษฐกิจ
กลยุทธ์ที่ 2.1 เพิ่มศักยภาพทางการค้า การท่องเที่ยวและเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจ
กลยุทธ์ที่ 2.2 สร้างความสัมพันธ์ทางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
กับประเทศเพื่อนบ้าน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 3.1 ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง
กลยุทธ์ที่ 3.2 บริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยสรุปภาพรวมของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 และ 2 เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีศักยภาพ
ความพร้อมในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านศักยภาพพื้นที่ เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดม
สมบู ร ณ์ ในส่ ว นอาชี พ ที่ ส าคั ญ ของกลุ่ ม จั ง หวั ด คื อ อุ ต สาหกรรม เกษตรกรรม ประมง การท านาเกลื อ
การท่ องเที่ ย ว การค้า ชายแดน และการลงทุน ในพื้ นที่ เศรษฐกิ จพิ เศษ ซึ่ง กาลั งจะเกิด ขึ้น ในอนาคตของ
กลุ่มจังหวัดนี้ สาหรับปัญหาที่ต้องการได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนคือการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ทะเล
การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ กลับมามีสภาพที่สมบูรณ์ เป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงนิเวศน์และเป็นต้นทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ ที่เชื่อมโยงสู่เศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดและประเทศได้อย่างมี
ศักยภาพ

