
12. เรื่อง  ทิศทางการพฒันาภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื ในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 

(พ.ศ. 2560 – 2564) 

               คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคม
แห่งชาติเสนอ ทิศทางการพฒันาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติฉบบัที่ 
12                   (พ.ศ. 2560 – 2564)  ดงัน้ี 

1.    ภาพรวม : ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีพื้นที่ 1 ใน 3 ของประเทศ  มีประชากร 1 ใน 3  ของ 

ประเทศ  แต่สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกจิไดเ้พยีง  1 ใน 10 ของประเทศ  เน่ืองจากมีขอ้จ ากดัของ
ปัจจยัพื้นฐานทั้งดา้นน ้าและคุณภาพดิน ส่งผลให้ประชาชนส่วนใหญ่ซ่ึงมีอาชีพและรายไดจ้ากการท าการเกษตร
ตอ้งประสบปัญหาความยากจนจึงขาดโอกาสในการพฒันาคุณภาพชีวติที่ดีท ั้งดา้นสุขภาพและการศึกษา   ส่งผล
ท าให้ติดกบัดกัอยู่ในวงจรของความยากจนไม่สามารถหลุดพน้ได ้

2.    ปัญหาและประเดน็ท้าทาย : ที่ส าคญัไดแ้ก ่  การขาดแคลนน ้าท ัว่ท ั้งภาคและประสบ
ปัญหา        

ภยัแลง้ซ ้าซาก  มีคนจนจ านวนมาก มีปัญหาไอคิวต ่าในเดก็  และมีปัญหาโรคมะเร็งตบัและท่อน ้าดี  เศรษฐกจิ
ของภาคมีขนาดเลก็และมีอตัราการขยายตวัต ่า   ภาคการผลิตหลกัดา้นเกษตรยงัพึ่งพาธรรมชาติจึงมีผลิตภาพ
ต ่า  อุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นการแปรรูปเกษตรขั้นตน้  มีมูลค่าเพิ่มต  ่า  การลงทุนใหม่ ๆ มีนอ้ย การคา้ชายแดน
เป็นการส่งสินคา้ออกที่ผลิตจากนอกภาค ทรัพยากรการท่องเที่ยวยงัเขา้ถึงไดย้ากและขาดส่ิงอ  านวยความสะดวก 

3.    ศักยภาพและโอกาส :  การพฒันาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือในระยะต่อไป มีศกัยภาพและ 

โอกาสที่เด่นชดัจากการมีพื้นที่ท  าการเกษตรขนาดใหญ่  มีประชากรวยัแรงงานมาก  มีมหาวทิยาลยัวจิยัต ั้งอยู่ใน
พื้นที่ 12 แห่ง  ซ่ึงมีความสามารถเฉพาะทางที่โดดเด่น  อาทิ  มหาวทิยาลยัขอนแกน่มีความเกง่ดา้นสาธารณสุข
และเกษตร  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารีเกง่ดา้นวศิวกรรมศาสตร์และแปรรูปอาหาร และ
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  วทิยาเขตสกลนครเกง่ดา้นเกษตรและประมง  รวมทั้งการมีโครงการกอ่สร้าง
โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่เช่ือมโยงพื้นที่เศรษฐกจิหลกัของประเทศสู่ภาค  อาทิ  โครงข่ายรถไฟทางคู ่
รถไฟความเร็วสูง  ทางหลวงพเิศษระหวา่งเมือง มพีื้นที่เช่ือมโยงกบัประเทศเพื่อนบา้น สปป.ลาว 
กมัพูชา  เวยีดนาม ที่มีการจริญเติบโตทางเศรษฐกจิอย่างรวดเร็ว 

4.    แนวคิดและทิศทาง :  การพฒันาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ   ไปสู่ความ “มัน่คง ม ัง่ค ัง่ ย ัง่ยืน”  
จ าเป็นจะตอ้งแกไ้ขปัญหาพื้นฐานควบคู่ไปกบัการพฒันาการวจิยัเพื่อใชค้วามรู้ เทคโนโลยี นวตักรรม และ
ความคิดสร้างสรรคใ์นการเสริมสร้างความเขม้แขง็ของเศรษฐกิจภายในภาคให้มีการเจริญเติบโตไดอ้ย่างเตม็
ศกัยภาพ  พร้อมทั้งใชโ้อกาสจากปัจจยัภายนอกมาช่วยขบัเคลื่อนโดยเฉพาะโครงการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน



ดา้นการคมนาคมขนส่งขนาดใหญ่ที่เช่ือมโยงภาคตะวนัออกเฉียงเหนือกบัโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่ง
และพื้นที่เศรษฐกจิหลกัของประเทศ   รวมทั้งการใชป้ระโยชนจ์ากการเช่ือมโยงและขอ้ตกลงกบัประเทศเพือ่น
บา้นในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขง (GMS)  ที่ก  าลงัมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมาเสริมสร้างกจิกรรมการพฒันา
ใหม่ ๆ ให้แกภ่าคเพื่อให้มีอตัราการเติบโตที่สูงเพยีงพอต่อการลดความแตกต่างเหลื่อมล  ้ากบัพื้นที่ส่วนอื่น ๆ ของ
ประเทศไดใ้นระยะยาว  โดยมุ่งพฒันาอีสานสู่มิติใหม่เป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกจิของอนุภูมภิาคลุ่มแม่น า้โขง” 
โดยมีวตัถุประสงค ์เป้าหมาย แนวทางการพฒันา และขอ้เสนอแผนงงาน/โครงการเบื้องตน้  ดงัน้ี 

4.1   วตัถุประสงค์ (1) เพื่อแกปั้ญหาปัจจยัพื้นฐานดา้นน ้าและดิน  ให้เอื้อต่อการประกอบ
อาชีพ  

การด ารงชีพ  และการพฒันาเศรษฐกจิของภาค (2) เพื่อดูแลช่วยเหลือคนจน ผูด้อ้ยโอกาส และผูสู้งอายุ  ให้มี
คุณภาพชีวติที่ดี   พึ่งพาตนเอง พึ่งพาครอบครัว  และพึ่งพากนัในชุมชนได ้  (3) เพื่อยกระดบัการผลิตและการ
สร้างมูลค่าเพิ่มโดยใชค้วามรู้ เทคโนโลย ีและนวตักรรม สนบัสนุนให้การเติบโตทางเศรษฐกจิของภาคไม่ต  ่ากวา่
ระดบัประเทศ  (4) เพือ่เช่ือมโยงห่วงโซ่มูลค่าของระบบเศรษฐกจิภาคเขา้กบัระบบเศรษฐกจิของประเทศ  และ
ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ (5) เพื่อพฒันาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นศูนยก์ลางเศรษฐกจิของอนุภูมภิาค
ลุ่มแม่น ้าโขง  และมีบทบาทสนบัสนุนประเทศเป็นศูนยก์ลางภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

4.2   เป้าหมายและตัวชี้วดั  (1) พื้นที่เส่ียงภยัแลง้ลดลง พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น ปริมาณกกั 

เกบ็น ้าเพิ่มขึ้น  (2) สัดส่วนคนจนลดลง (3) อตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิไม่ต  ่ากวา่ระดบัประเทศ              
  (4) มูลค่าการคา้ชายแดนเพิ่มขึ้น  (5) รายไดก้ารท่องเที่ยวเพิม่ขึ้น  

4.3 แนวทางการพฒันา 5 แนวทาง 

 (1) บริหารจดัการน ้าให้เพียงพอต่อการพฒันาเศรษฐกจิและคุณภาพชีวติอย่าง
ย ัง่ยืน  ไดแ้ก ่

การพฒันาประสิทธิภาพการกกัเกบ็น ้าในแหล่งน ้าเดิมและแหล่งน ้าธรรมชาติ การสร้างอ่างเกบ็น ้าฝาย และแหล่ง
น ้าขนาดเลก็ระดบัไร่นา  พฒันาระบบกระจายน ้า  เช่น อาคารบงัคบัน ้า  ระบบสูบน ้า คลองส่งน ้าและพฒันา
แหล่งน ้าใหม่ในลุ่มน ้าเลย ชี มูล 

 (2) แกปั้ญาความยากจนและพฒันาคุณภาพชีวติผูม้ีรายไดน้อ้ยเพื่อลดความเหลื่อมล  ้า
ทาง 

สังคม ไดแ้ก ่  พฒันาอาชีพและรายไดข้องคนยากจน  พฒันาคุณภาพชีวติและจดัสวสัดิการให้แกผู่สู้งอายุ  ผู้
พิการ  และผูด้อ้ยโอกาส แกปั้ญหาโรคพยาธิใบไมใ้นตบัและมะเร็งท่อน ้าดี พฒันาโภชนาการแม่และเดก็ 



                         (3) สร้างความเขม้แขง็ของฐานเศรษฐกจิภายในควบคู่กบัการแกปั้ญหาทรพัยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม  โดยเร่งพฒันาการศึกษาวจิยัเพือ่ยกระดบัสู่การท าเกษตรสมยัใหม่ การเพิ่มศกัยภาพ การผลิตสินคา้
เกษตรอินทรียแ์ละอาหารปลอดภยั พฒันาพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้เป็นแหลง่ผลิตขา้วหอมมะลิคุณภาพสูง ขยายการ
เลี้ยงโคเน้ือและโคนมคุณภาพสูง พฒันา Food Velley เป็นศูนยก์ลางอุตสาหกรรมอาหารครบวงจรที่จงัหวดั
นครราชสีมา ยกระดบัการผลิตผา้ไหมและผา้ฝ้ายยอ้มครามสู่สินคา้แฟชัน่ เสริมสร้างความเขม้แขง็ธุรกจิ SMEs 
และวสิาหกจิชุมชน และพฒันาการท่องเที่ยววฒันธรรมลุ่มน ้าโขงและการกฬีาสู่นานาชาติ 

                         (4) ใชโ้อกาสจากการพฒันาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เช่ือมโยงกบัพื้นที่เศรษฐกจิหลกัในภาค
กลางและพื้นที่ระเบียงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก (EEC) เพื่อพฒันาเมืองและพื้นที่เศรษฐกจิใหม่ ๆ ของ
ภาค              โดยเร่งพฒันารถไฟความเร็วสูงกรุงเทพ – หนองคาย รถไฟทางคู่บา้นไผ่ – นครพนม ทางหลวง
พิเศษ ระหวา่งเมืองบางปะอิน – นครราชสีมา และนครราชสีมา – ขอนแกน่ พฒันาเมืองและพื้นทีเ่ศรษฐกจิใหม ่
ๆ รอบสถานีขนส่งระบบรางที่ ขอนแกน่ นครราชสีมา ปรับปรุงสนามบินอุดรธานี  อุบลราชธานี  บุรีรัมย ์
ร้อยเอด็ นครราชสีมา และขอนแกน่ 

                         (5) พฒันาความร่วมมือและใชป้ระโยชนจ์ากขอ้ตกลงกบัประเทศเพื่อนบา้นในการสร้างความ
เขม้แขง็ทางเศรษฐกจิตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกจิ ไดแ้ก ่พฒันาด่าน CIQ ให้ได ้มาตรฐานสากล 
กอ่สร้างสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที ่5 บงึกาฬ – ปากซนั พฒันาพื้นที่เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ มุกดาหาร 
นครพนม หนองคาย ให้มีความพร้อมดา้นโครงสร้างพื้นฐาน และมีระบบบริการพิธีการผ่านแดนแบบ One – 
Stop Service 

               5. แผนงาน/โครงการ : กระทรวงและหน่วยงานที่เกีย่วขอ้งเสนอแผนงาน/โครงการเบื้องตน้ใน
การขบัเคลื่อนทิศทางการพฒันาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 
12             (พ.ศ. 2560 – 2564) สรุปได ้ดงัน้ี 

                         (1) การบริหารจดัการน ้า โดยพฒันาระบบบริหารจดัการน ้าในพื้นที่ลุ่มน ้า พฒันาแหล่งน ้าใน
พื้นที่นอกเขตชลประทาน เพิ่มประสิทธิภาพการส่งน ้าในพื้นที่ชลประทาน ระบบการกระจายน ้าเพื่อการเกษตร
ดว้ยพลงังานแสงอาทิตย ์ พฒันาระบบป้องกนัน ้าท่วมและแกปั้ญหาภยัแลง้ พื้นที่เกษตรไดร้ับประโยชน ์ จ านวน 
543,948 ไร่ ประชาชน 542,057 ครัวเรือน เพื่อเพิ่มปริมาณน ้ากกัเกบอีก 3,763 ลา้นลูกบาศกเ์มตรและพื้นที่รับ
ประโยชน ์ 10.2 ลา้นไร่ 

                         (2) การแกไ้ขปัญหาความยากจน และพฒันาคุณภาพชีวติ โดยจดัหาที่ดินท ากนิให้คนจนฝึก
อาชีพสร้างรายไดแ้ละยกระดบัคุณภาพชีวติส าหรับคนจน จดัสวสัดิการผูสู้งอายุและผูด้อ้ยโอกาส พฒันาที่อยู่
อาศยัให้ผูม้ีรายไดน้อ้ยตามโครงการบา้นมัน่คง 



                         (3) การพฒันาดา้นการเกษตร โดยการส่งเสริมเกษตรอินทรีย ์ เกษตรแปลงใหญ ่ รวมทั้ง 
ปรับเปลี่ยนไปสู่สินคา้เกษตรชนิดใหม่ตามศกัยภาพของพื้นที่ ยกระดบัคุณภาพสินคา้ พื้นที่ไดร้ับประโยชน ์
2,076,009 ไร่ เกษตรกร 171,472 ราย 

                         (4) การขยายเครือข่ายอินเทอร์เนต็สู่ชุมชนโดยติดตั้งบริการอินเทอร์เนต็ความเร็วสูงแบบไร้
สาย งบประมาณ 13,760 ลา้นบาท ครอบคลุม 20 จงัหวดั 

                         (5) การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ ในพื้นที่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ อาทิ รถไฟ
ความเร็วสูงไทยจีน กทม. – นครราชสีมา – หนองคาย โครงข่ายรถไฟทางคู่ ขนาด 1 เมตร จ านวน 6 เส้นทาง 
ไดแ้ก ่ช่วงชุมทางถนนจิระ – ขอนแกน่ ช่วงมาบกะเบา – ชุมทางถนนจิระ ช่วงชุมทางถนนจิระ – อุบลราชานี ช่วง
ขอนแกน่ – หนองคาย ช่วงอุบลราชานี – มุกดาหาร และช่วงบา้นไผ่ – นครพนม กอ่สร้างขดุพกัรถบรรทุก
โครงการกอ่สร้างทางหลวงพิเศษระหวา่งเมือง บางปะอิน – สระบุรี – นครราชสีมา ระยะทาง 196 กโิลเมตร และ 
นครราชสีมา – ขอนแกน่ ระยะทาง 183 กโิลเมตร พฒันาท่าอากาศยาน จ านวน 6 แห่ง อุดรธานี อุบลราชธานี 
บุรีรัมย ์ร้อยเอด็ นครราชสีมา และขอนแกน่ โดยปรับปรุงอาคารผูโ้ดยสาร ขยายลานจอดและทางวิง่ 

               ทั้งน้ีแผนงาน/โครงการยงัเป็นเพียงขอ้เสนอเบื้องตน้ที่จะน าไปจดัท าเป็นแผนพฒันาภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือแบบบูรณาการที่สมบรูณ์ ภายใตก้ระบวนการและกลไกการพฒันาพื้นที่เชิงบูรณาการ 
ระดบัภาค 6 ภาค ที่จะมีการจดัตั้งขึ้นต่อไป 
 


