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คานา
ส านั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ (สศช.)ในฐานะฝ่ า ย
เลขานุการ คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ได้แจ้งผลการประชุมคณะอนุกรรมการ
บูรณาการนโยบายพัฒนาภาค ด้านวิชาการ (อ.ก.บ.ภ. ด้านวิชาการ) ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 25
กรกฎาคม 2561 โดยมี ร องนายกรั ฐ มนตรี (นายวิ ษ ณุ เครื อ งาม) เป็ น ประธาน มี ม ติ เ ห็ น ชอบนโยบาย
หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2561 - 2565) แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีของจังหวัดและกลุ่ มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์
จันทร์โ อชา) เห็ นชอบแนวทางการกาหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามมติที่ประชุม อ.ก.บ.ภ. ด้านวิชาการครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561
และเห็นชอบแนวทางการกาหนดกรอบการจัดสรรงบพัฒนากลุ่มจังหวัด ซึ่งแบ่งงบประมาณเป็น 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 งบประมาณเพื่อการพัฒนาตามศักยภาพความต้องการของพื้นที่ หรือประเด็นร่วมของกลุ่มจังหวัด
ส่วนที่ 2 งบประมาณเพื่อการพัฒนาในลักษณะ Cluster หรือสนองนโยบายสาคัญของรัฐบาลเชิงพื้นที่
กลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนล่ า ง 1 จึ ง ได้ ด าเนิ น การทบทวนแผนพั ฒ นา
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระหว่างวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2561 โดยยึดยุทธศาสตร์
ชาติ ระยะ 20 ปี นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ งชาติ ทิ ศทางการพั ฒ นาภาคยุ ท ธศาสตร์ การพัฒ นาโครงสร้ า งพื้ นฐานด้ า นคมนาคม แผนแม่ บ ทจาก
กระทรวงที่เกี่ยวข้อง และมุ่งเน้นการทางานแบบเครือข่ายร่วมกันทุกภาคส่วน (ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชา
สังคม และสถาบันการศึกษา) เพื่อร่วมกันกาหนดทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด ฯ ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม
และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ฯ สามารถขับเคลื่อนไปได้ด้วยดี
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่งจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัด รวมทั้งเป็น
การแก้ไขปัญหาร่วมกันของกลุ่มจังหวัด ให้เหมาะสมกับโอกาสและศักยภาพของกลุ่มจังหวัด และนาไปสู่การ
กระตุ้นให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชนและสร้างรายได้ให้กลุ่มจังหวัด
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565)
ฉบั บ ทบทวน ปี พ.ศ. 2563 ฉบั บ นี้ ได้ รั บ ความเห็ นชอบจากคณะกรรมการบริห ารงานกลุ่ ม จังหวั ดแบบ
บู ร ณาการ (ก.บ.ก.) ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อตอนล่ า ง 1 ในคราวประชุ ม ครั้งที่ 8/2561 เมื่อ วันที่ 21
ธันวาคม 2560 โดยสรุปประเด็นสาคัญ ดังนี้
ตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategies Position)
1) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย
2) เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหมระดับประเทศ
3) เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม เชิง
นิเวศน์ การกีฬาที่มีชื่อเสียง
4) เป็นประตูสู่อีสาน และเชื่อมโยงการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน
เป้าหมายการพัฒนา
ศูนย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และสังคมเป็นสุข
/ประเด็นการพัฒนา...
กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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ประเด็นการพัฒนา (Strategies Issues) รวม 3 ประเด็น คือ
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
คณะกรรมการบริ ห ารงานกลุ่ มจั งหวั ดแบบบู รณาการฯ หวั งเป็ นอย่ างยิ่ งว่ า แผนพั ฒ นา
กลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563
ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ในการบูรณาการ แผนงาน/โครงการ เพื่อแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติในแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด ฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ต่อไป

คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
24 ธันวาคม 2561

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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สารบัญ
1. ข้อมูลเพื่อการพัฒนา
1.1 ด้านกายภาพ
1) ด้านกายภาพ
2) ด้านประชากร
3) ด้านการปกครอง
4) จุดผ่านแดน ไทย – กัมพูชา
5) โครงสร้างพื้นฐานและการเข้าถึงบริการ
6) ด้านพลังงาน
7) บริการพื้นฐานด้านสังคม
8) ทรัพยากรธรรมชาติที่สาคัญ (ป่าไม้ ดิน น้า)
9) ด้านการท่องเที่ยว
1.2 ด้านเศรษฐกิจ
1) ภาวะเศรษฐกิจไทย ประจาปี พ.ศ. 2560
2) ภาพรวมเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดฯ ในปี พ.ศ. 2559
3) ภาคเกษตร
4) ด้านอุตสาหกรรม/วิสาหกิจ
5) ด้านการค้า
6) ด้านท่องเที่ยว
1.3 ด้านสังคมและความมั่นคง
1) ด้านสังคม
2) ด้านความมั่นคง
1.4 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1) ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
2) ด้านภัยธรรมชาติ
3) ด้านสิ่งแวดล้อม
1.5 ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่
1.6 ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหากลุ่มจังหวัดในช่วงที่ผ่านมา
2. ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัด
2.1 บทวิเคราะห์
แนวโน้มขนาดใหญ่ (Mega Trend) / กระแสโลก
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หน้า
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนแม่บท
กระทรวง นโยบายรัฐบาล
SWOT การวิเคราะห์โอกาสและศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1
การวิเคราะห์ประเด็นการพัฒนาที่เชื่อมโยงกับปัจจัยภายในและภายนอก
สรุปประเด็นสาคัญจากนโยบายและแผนงาน ต่อการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด
ประเด็นการพัฒนาด้านการเกษตร การค้า การลงทุน
ประเด็นการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม
ประเด็นการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
แผนที่ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 Strategy Map
จุดเน้นการพัฒนาที่กลุ่มจังหวัดควรให้ความสาคัญ
2.2 สรุปข้อมูลแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
Unique Position และตาแหน่งทางยุทธศาสตร์
ตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategies Position)
เป้าหมายการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี
พันธกิจ (Mission)
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามเป้าหมายของการพัฒนากลุ่มจังหวัด
ประเด็นการพัฒนา
3. แบบ กจ.1 และบัญชีชุดโครงการ
4. แบบ กจ.1-1
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
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ข้อมูลเพือ่ การพัฒนา : ด้านกายภาพ
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

(นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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1. ข้อมูลเพื่อการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
1.1 ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
1) ด้านกายภาพ
(1) ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ : กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ
บุรีรัมย์ และสุรินทร์ มีพื้นที่ประมาณ 51,720.19 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 32,323,535ไร่ ตั้งอยู่ระหว่าง
เส้นละติจูดที่ 14 องศา 5ลิปดาเหนือ ถึงเส้นละติจูดที่ 16 องศา 43 ลิปดาเหนือ และระหว่างเส้นลองจิจูดที่ 107
องศา 10 ลิปดาตะวันออก ถึงเส้นลองจิจูดที่ 110 องศา 7 ลิปดาตะวันออก ซึ่งจากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ดังกล่าวนี้
จะทําให้พื้นที่ตั้งอยู่ในโซนเวลามาตรฐานสากลที่พิกัดลองจิจูด 105 องศาตะวันออก ซึ่งเป็นเวลาที่เร็วกว่ากรีนิช
ประเทศอังกฤษ 7 ชั่วโมง และมีสภาวะอากาศแบบสวันนา (Tropical Savanna Climate) ตามการจําแนกเขต
ภูมิอากาศแบบ Koppenซึ่งจะมีอากาศร้อนอุณหภูมิสูงตลอดปี โดยมีฤดูฝนสลับกับฤดูแล้งอย่างเด่นชัด โดยฤดู
ฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม และฤดูแล้งเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนเมษายน
(2) ที่ตั้งสัมพันธ์ :พื้นที่กลุ่มจังหวัด (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์) มีอาณาเขตติดต่อกับ
พื้นที่จังหวัดใกล้เคียง ดังนี้

ทิศเหนือ
ทิศตะวันออก
ทิศใต้
ทิศตะวันตก

ติดต่อกับจังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด
ติดต่อกับจังหวัดศรีสะเกษ
ติดต่อกับจังหวัดปราจีนบุรี สระแก้ว และราชอาณาจักรกัมพูชา
ติดต่อกับจังหวัดเพชรบูรณ์ ลพบุรี สระบุรี และจังหวัดนครนายก

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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(3) ขนาดพื้นที่ :จากการรวบรวมข้อมูลของกรมพัฒนาที่ดินพบว่าพื้นที่ทั้ง 4 จังหวัดมีพื้ นที่รวมกัน
ทั้งหมดประมาณ 51,720.192 ตารางกิโ ลเมตร หรื อ ประมาณ 32,323,870 ไร่ ซึ่ง คิด เป็ นร้ อยละ 30.63
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (168,854 ตารางกิโลเมตร) และคิดเป็นพื้นที่ร้อยละ 10.08 ของพื้นที่ทั้งประเทศ
(513,115 ตารางกิโลเมตร) โดยจังหวัดนครราชสีมามีพื้นที่มากที่สุด รองลงมาได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ บุรี รัมย์
และสุรินทร์ ตามลําดับ ปรากฏตามตารางที่ 1 และภาพประกอบ ข้างท้ายนี้

จังหวัด
นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรัมย์
สุรินทร์
รวม (กลุ่มจังหวัด)
ภาคอีสาน
ประเทศ

ตารางที่ 1 : แสดงพื้นที่ครอบคลุมของกลุ่มจังหวัด
เนื้อที่
ตร.กม.
ไร่
20,493.964
12,808,728
12,778.287
7,986,429
10,323.885
6,451,178
8,124.056
5,077,535
51,720.192
32,323,870
168,854.000
105,533,963
513,115.000
320,696,887

ร้อยละ
(ของกลุ่มจังหวัด)
39.60
24.25
19.25
16.91
100.00
-

ที่มา : ข้อมูลเนื้อที่ (ตร.กม.)จากเว็บไซต์สารานุกรมเสรี ข้อมูลเนื้อที่ (ไร่) จากกรมพัฒนาทีด่ ิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พื้นที่ครอบคลุมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

25%

39%

20%

16%

(4) ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 มีลักษณะทั้งเป็นพื้นที่ราบ
สูงและภูเขา พื้นที่ราบลุ่ม และพื้นที่ลูกคลื่นลอนตื้น และพื้นที่ลูกคลื่นลอนลึก โดยสามารถแบ่งออกเป็น 3
ลักษณะ ดังนี้
กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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- ลักษณะเทือกเขาสูงและที่ราบสูง
มีความสูงจากระดับน้ําทะเลมากกว่า 250 เมตร อยู่บริเวณ อําเภอปากช่อง ปักธงชัย วังน้ําเขียว
ครบุรี และเสิงสาง
เขตเทือกเขาดงพญาเย็น มีความสูงตั้งแต่ 500 – มากกว่า 1,000 เมตร จากระดับน้ําทะเล
ปานกลาง อยู่บริเวณ ทางตอนเหนือของเขตอําเภอเมืองชัยภูมิ บางส่วนของอําเภอหนองบัวระเหว อําเภอเทพ
สถิต อําเภอคอนสาร อําเภอเกษตรสมบูรณ์ อําเภอหนองบัวแดง อําเภอภูเขียว อําเภอแก้งคร้อ อําเภอภักดีชุม
พล อําเภอซับใหญ่
บริเวณเทือกเขาพนมดงรักมีความสูงตั้งแต่ 200 เมตรจากระดับน้ําทะเล บริเวณด้านตะวันตก
ของอําเภอหนองหงส์ ตอนใต้ของอําเภอโนนสุวรรณ อําเภอหนองกี่ อําเภอนางรอง อําเภอปะคํา อําเภอละหาน
ทราย อําเภอบ้านกรวด อําเภอโนนแดง ของจังหวัดบุรีรัมย์ อําเภอบัวเชด อําเภอสังขะ อําเภอกาบเชิง อําเภอ
พนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์
- ที่ราบลุ่มแม่น้า เช่น บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ําลําเชียงไกร ลําปลายมาศ ที่ราบลุ่มริมฝั่งลําสะแทด
พื้นที่ราบลุ่มแม่น้ําชี ในเขตอําเภอเมืองชัยภูมิ อําเภอคอนสวรรณ์ อําเภอบ้านเขว้า อําเภอแก้งคร้อ อําเภอเทพ
สถิต อําเภอบําเหน็จณรงค์ พื้นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ํามูล บริเวณอําเภอพุทไธสง อําเภอคูเมือง อําเภอสตึก จังหวัด
บุรีรัมย์ เขตอําเภอท่าตูม อําเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
- พืนที่ลูกคลื่น
มีลักษณะเป็นพื้นที่ลูกคลื่นลอนตื้นที่สูงสลับที่นา สูงจากระดับน้ําทะเลไม่เกิน 200 เมตร อยู่เขต
อําเภอแก้งสนามนาง อําเภอบ้ านเหลื่อม อําเภอบัว ใหญ่ อําเภอสีดา อําเภอบัวลาย อําเภอโนนแดง อําเภอ
ประทาย อําเภอลําทะเมนชัย อําเภอเมืองยาง อําเภอชุมพวง อําเภอพิมาย อําเภอคง อําเภอขามสะแกแสง
จังหวัดนครราชสีมา ลูกคลื่นลอนต่ํามีความสูงประมาณ 300 – 500 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง ในพื้นที่
บางส่วนของอําเภอเมืองชัยภูมิ อําเภอหนองบัวระเหว อําเภอบ้านเขว้า อําเภอแก้งคร้อ อําเภอเทพสถิต อําเภอ
บําเหน็จณรงค์ อําเภอเกษตรสมบูรณ์ อําเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ พื้นที่ลูกคลื่นลอนตื้น ที่มีความสูงประมาณ
150 – 200 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง บริเวณอําเภอประโคนชัย อําเภอพลับพลาชัย อําเภอเมือง
บุรีรัมย์ อําเภอห้วยราช อําเภอคูเมือง อําเภอลําปลายมาศ อําเภอกระสัง อําเภอบ้านด่าน บางส่วนของอําเภอ
นางรอง อําเภอหนองกี่ อําเภอหนองหงส์ อําเภอสตึก อําเภอพุทไธสง อําเภอนาโพธิ์ อําเภอบ้านใหม่ชั ยพจน์
อําเภอชํานิ อําเภอแคงดง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
(5) ลักษณะทางธรณีวิทยา: พื้นที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่ราบสูงโคราช หินที่รองรับส่วนใหญ่ประกอบด้วย
หินแข็ง (หินชุดโคราช) ประกอบด้วยลักษณะโครงสร้างแบบรูปประทุนคว่ําและรูปประทุนหงาย มีรอยแตกรอย
แยกและรอยคดโค้งทั่วไป รวมทั้งโดมเกลือ ลักษณะภูมิประเทศและภูมิสัณฐานของแอ่งย่อยบริเวณนี้เรียกว่า
แอ่งโคราช-อุบล มีพื้นที่ประมาณ 33,000 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บริเวณจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ
ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด บุรีรัมย์ กาฬสินธุ์ ยโสธร สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี และอํานาจเจริญ
แม่น้ําในบริเวณนี้ส่วนใหญ่มีต้นกําเนิดจากเทือกเขาที่เป็นขอบแอ่งทางทิศเหนือและทิศตะวันตก ที่สําคัญ ได้แก่
แม่น้ํามูล มีต้นกําเนิดจากเขาวงและเขาสมิงของเทือกเขาสันกําแพง บริเวณอําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
แม่น้ําชี มีต้นกําเนิดจากสันปันน้ําของเทือกเขาเพชรบูรณ์ ในเขตจังหวัดชัยภูมิ แม่น้ําทั้งสองสายไหลผ่านที่ราบ
ตอนกลางของแอ่งและบรรจบรวมกันเป็นแม่น้ําขนาดใหญ่ก่อนจะไหลลงสู่ แม่น้ําโขงทางทิศตะวันออกบริเวณ
อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี เป็นต้น
กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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(6) ปฐพีวิทยา : มีการแทรกดันของเกลือหินกระจายอยู่ทั่วไป ทําให้เกิดดินเค็มและน้ําเค็ม ลักษณะดิน
เป็นดินที่มีศักยภาพปานกลาง ถึงต่ํา สําหรับทําการเกษตร ดินที่เหมาะสมสําหรับการปลูกข้าวจะอยู่ใกล้ลุ่มน้ํา
และพื้นที่น้ําขังในฤดูฝน
กลุ่มจังหวัดมีกลุ่มแร่ธาตุที่สําคัญ โดยแบ่งเป็น 1) กลุ่มแร่เพื่อการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานและ
โครงการขนาดใหญ่ของรัฐ มีกลุ่มย่อยคือ กลุ่มแร่เพื่อการก่อสร้าง เช่น หินปูน หินบะซอลต์ หินแกรนิต หินอ่อน
หินทราย หินกาบ ดินลูกรัง กรวด ทรายก่อสร้าง กลุ่มแร่เพื่ออุตสาหกรรมซีเมนต์ เช่น หินปูน 2) กลุ่มแร่เพื่อ
สนั บ สนุ น เศรษฐกิ จ และอุ ต สาหกรรม เช่ น ดิ น เหนีย วสี เกลื อ หิ น หิ น ทรายแกะสลั ก และ 3) กลุ่ มแร่ เ พื่ อ
การเกษตร เช่น โพแทช โดโลไมต์ ซึ่งกลุ่มจังหวัดมีแร่ธาตุที่สําคัญ ปรากฏตามตารางที่ 2 ข้างท้ายนี้
ตารางที่ 2 : แสดงชนิดแร่ธาตุสาคัญที่ปรากฎอยู่ในกลุ่มจังหวัด
จังหวัด
นครราชสีมา

ชัยภูมิ

ชนิดแร่ธาตุ (ระบุชื่อ)
หินปูน
หินบะซอลต์
หินแกรนิต
หินอ่อน
หินกาบ/หินชนวน
หินทราย
หินฮอร์นแบลนไดด์
ทรายก่อสร้าง

พบมากในพื้นที่ (ระบุ)

อําเภอปากช่อง
อําเภอโชคชัย
อําเภอวังน้ําเขียว
อําเภอปากช่อง
อําเภอปากช่อง
อําเภอปากช่อง อําเภอสีคิ้ว อําเภอด่านขุนทด
อําเภอวังน้ําเขียว
อําเภอเมืองนครราชสีมา โนนสูง เฉลิมพระเกียรติ จักราช
พิมาย ชุมพวง เมืองยาง ลําทะเมนชัย
ดินลูกรังและกรวด
อําเภอเมืองนครราชสีมา อําเภอโนนสูง
เหล็กแมกนีไทดต์ - เอเมอรี อําเภอวังน้ําเขียว
ดินเหนียวสี
ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย
เกลือหิน (โดมเกลือ)
อ.โนนไทย โนนสูง ขามสะแกแสง คง เฉลิมพระเกียรติ
ด่านขุนทด ประทาย พระทองคํา
เกลือหิน (แอ่งเกลือ)
อ.โนนไทย โนนสูง ขามสะแกแสง คง เฉลิมพระเกียรติ
เมืองนครราชสีมา พิมาย ด่านขุนทด ประทาย พระทองคํา
โพแทช
อ.โนนไทย โนนสูง ขามสะแกแสง คง
โคโลไมต์
อําเภอปากช่อง
หินปูน
อําเภอภักดีชุมพล อําเภอหนองบัวแดง อําเภอคอนสาร
หินทรายประดับ
อําเภอซับใหญ่ อําเภอหนองบัวระเหว
ดินสี
อําเภอจัตุรัส อําเภอหนองบัวระเหว

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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จังหวัด

บุรีรัมย์

สุรินทร์

ชนิดแร่ธาตุ (ระบุชื่อ)
พบมากในพื้นที่ (ระบุ)
ดินลูกรังและกรวด
อําเภอจัตุรัส อําเภอบ้านแท่น อําเภอหนองบัวระเหว
เกลือหิน
อําเภอเมืองชัยภูมิ อําเภอบําเหน็จณรงค์ อําเภอคอนสวรรค์
อําเภอจัตุรัส อําเภอหนองบัวระเหว
โพแทช
อําเภอเมืองชัยภูมิ อําเภอบําเหน็จณรงค์ อําเภอคอนสวรรค์
อําเภอจัตุรัส อําเภอหนองบัวระเหว
หินบะซอลต์
อําเภอเมืองบุรีรัมย์ อําเภอเฉลิมพระเกียรติฯ อําเภอนางรอง
เกลือหิน
อําเภอคูเมือง อําเภอแคนดง อําเภอสตึก
ดินลูกรัง
อําเภอบ้านกรวด อําเภอประโคนชัย อําเภอหนองกี่
หินทราย
อําเภอปะคํา อําเภอโนนดินแดง
โพแทช
อําเภอพุทไธสง อําเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
หินบะซอลต์
อําเภอเมืองสุรินทร์ อําเภอปราสาท
เกลือหิน
อําเภอชุมพลบุรี อําเภอท่าตูม อําเภอรัตนบุรี

ที่มา : โครงการจําแนกเขตเพื่อการจัดการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีรายจังหวัด ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2553 กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(7) การใช้ประโยชน์ที่ดิน : กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน
อันดับ 1 คือเป็นพื้นที่เกษตรกรรม จํานวน 22,304,142 ไร่ รองลงมาเป็นพื้นที่ป่าไม้ จํานวน 6,046,827 ไร่
และพื้นที่ชุมชนและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 1,908,860 ไร่ พื้นที่แหล่งน้ํา จํานวน 942,430 ไร่ ปรากฏตามตารางที่
3 และกราฟที่ 1 ข้างท้ายนี้
ตารางที่ 3 : แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่างๆ พ.ศ. 2560
การใช้ประโยชน์ ที่ดิน
ประเภทต่างๆ
พื้นที่เกษตรกรรม
พื้นที่นา
พืชไร่
ไม้ผล
พืชสวน
ไม้ยืนต้น
พืชน้าํ
ปศุสัตว์

กลุ่มจังหวัด
22,304,142
12,439,524
7,752,532
275,343
36,111
1,600,924
147
156,940

นครราชสีมา
8,907,219
4,044,133
4,115,236
193,212
30,987
373,974
49
126,502

พื้นที่ (ไร่)
ชัยภูมิ
4,405,951
1,833,169
2,222,206
65,890
1,727
259,755
98
15,828

บุรีรัมย์
5,037,119
3,312,381
1,094,838
13,697
2,896
596,406
11,605

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

สุรินทร์
3,953,853
3,249,841
320,252
2,544
501
370,789
3,005

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563

การใช้ประโยชน์ ที่ดิน
ประเภทต่างๆ
สถานที่เลี้ยงสัตว์น้ํา
เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม

พื้นที่ปา่ ไม้
พื้นที่แหล่งน้าํ
น้ําธรรมชาติ
น้ําทีส่ ร้างขึ้น
พื้นที่ชุมชนและสิง่ ก่อสร้าง
ตัวเมืองและย่านการค้า
สถานที่ราชการและสถาบัน
หมู่บ้านบนพืน้ ราบ
นันทนาการ
สิ่งก่อสร้างเกี่ยวกับคมนาคม
และสถานีนา้ํ มัน
ลานตากและแหล่งรับซื้อ
ทางการเกษตร
สุสาน ป่าช้า
พื้นที่อุตสาหกรรม
พื้นที่เบ็ดเตล็ด
พื้นที่ร้าง
รวม

7

กลุ่มจังหวัด
33,058
9,563
6,046,827
942,430
480,714
461,716
1,908,860
148,124
265,908
1,351,550
74,596
45,198

นครราชสีมา
15,648
7,478
2,219,900
322,211
138,324
183,887
828,841
69,461
129,685
536,701
67,400
12,863

พื้นที่ (ไร่)
ชัยภูมิ
6,681
597
2,780,126
201,147
131,861
69,286
280,373
28,323
26,421
214,788
2,708
924

19,481

10,924

5,944

934

1,679

4,003
100,240
1,004,393
16,978
32,323,870

1,807
63,797
451,692
15,068
12,808,728

1,265
12,333
305,871
628
7,986,429

240
15,223
93,001
635
6,451,178

691
8,887
153,829
647
5,077,535

บุรีรัมย์
5,063
233
600,285
247,262
123,738
123,524
457,653
24,807
65,311
332,933
3,156
30,272

สุรินทร์
5,666
1,255
446,516
171,810
86,791
85,019
341,993
25,533
44,491
267,128
1,332
1,139

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ http://www.ldd.go.th

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563

กราฟที่ 1 :การใช้ ประโยชน์ ท่ ดี นิ
แหล่งน ้า
3%
ป่ าไม้
19%

อื่นๆ
9%

การเกษตร
69%

2) ด้านประชากร
(1) สั ดส่ วน แนวโน้ มประชากรและความหนาแน่ น : จากข้ อมู ล ของสํ านั กบริ ห ารการทะเบี ยน
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปี 2559 ปรากฏว่ากลุ่มจังหวัด “นครชัยบุรินทร์ ” มีประชากรจํานวน
6,752,462 คน แบ่งเป็นเพศชาย 3,351,603 คน เพศหญิง 3,400,859 คน คิดเป็นร้อยละ 10.24 จากจํานวน
ประชากรทั้งประเทศ 65,931,550 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จํานวน 10,925 คน คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.16
เมื่อเทียบจากกลุ่มจังหวัด และเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.93 เมื่อเทียบกับประเทศ โดยมีความหนาแน่นของประชากรใน
พื้นที่กลุ่มจังหวัด คิดเป็น 130 คน/ตารางกิโลเมตร และเมื่อเทียบความหนาแน่นของประชากรในพื้นที่ประเทศ
คิดเป็น 13 คน/ตารางกิโลเมตร ปรากฏตามตารางที่ 4 ตารางที่ 5 และตามกราฟที่ 2 ข้างท้ายนี้
ตารางที่ 4 : แสดงจานวนประชากรกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ประเภท
ชาย
หญิง
รวมทั้งกลุ่มฯ
ประเทศ

ปี 2558
3,351,600
3,395,155
6,746,755
65,729,098

จานวนประชากร (คน)
ปี 2559
3,351,603
3,400,859
6,752,462
65,931,550

ปี 2560
3,356,859
3,410,808
6,767,667
66,188,503

ที่มา : สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 2560

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

ความหนาแน่นของ
ประชากร (คน/ตร.กม.)

131
13

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563
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ตารางที่ 5 : แสดงประชากรแบ่งตามเขตเทศบาลของกลุ่มจังหวัด
2558 (2015)
จังหวัด

2559 (2016)

2560 (2017)

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

Total

Male

Female

Total

Male

Female

Total

Male

Female

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ าง 1
รวมยอด

6,746,755

3,351,600

3,395,155

6,753,698

3,351,993

3,401,705

6,767,667

3,356,859

3,410,808

ในเขตเทศบาล

1,225,620

598,913

626,707

1,221,395

596,429

624,966

1,218,188

594,281

623,907

นอกเขตเทศบาล

5,521,135

2,752,687

2,768,448

5,532,303

2,755,564

2,776,739

5,549,479

2,762,578

2,786,901

นครราชสีมา
รวมยอด

2,628,818

1,298,167

1,330,651

2,631,435

1,297,919

1,333,516

2,639,226

1,301,249

1,337,977

ในเขตเทศบาล

640,287

313,476

326,811

636,960

311,453

325,507

635,474

310,734

324,740

นอกเขตเทศบาล

1,988,531

984,691

1,003,840

1,994,475

986,466

1,008,009

2,003,752

990,515

1,013,237

ชัยภูมิ
รวมยอด

1,138,252

565,687

572,565

1,138,799

565,576

573,223

1,139,356

565,245

574,111

ในเขตเทศบาล

150,232

72,747

77,485

149,925

72,762

77,163

148,655

71,764

76,891

นอกเขตเทศบาล

988,020

492,940

495,080

988,874

492,814

496,060

990,701

493,481

497,220

บุรีรัมย์
รวมยอด

1,584,661

790,260

794,401

1,587,897

791,482

796,415

1,591,905

792,963

798,942

ในเขตเทศบาล

340,379

167,503

172,876

340,248

167,320

172,928

340,217

167,200

173,017

นอกเขตเทศบาล

1,244,282

622,757

621,525

1,247,649

624,162

623,487

1,251,688

625,763

625,925

สุรินทร์
รวมยอด

1,395,024

697,486

697,538

1,395,567

697,016

698,551

1,397,180

697,402

699,778

ในเขตเทศบาล

94,722

45,187

49,535

94,262

44,894

49,368

93,842

44,583

49,259

นอกเขตเทศบาล

1,300,302

652,299

648,003

1,301,305

652,122

649,183

1,303,338

652,819

650,519

ที่มา : สํานักบริหารทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563

กราฟที่ 2 : ประชากรกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
6,770,000

คน

6,760,000
6,750,000
6,740,000

จานวน (คน)

6,767,667

เชิงเส้ น (จานวน (คน))

6,752,462

6,746,755

6,730,000
พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

เมื่อพิจารณาสัดส่วนประชากรเมืองต่อชนบทของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ในปี พ.ศ. 2560 พบว่าสัดส่วนประชากรชนบท (นอกเขตเขตเทศบาล) มีจํานวนมากกว่าประชากรเมือง (ในเขต
เทศบาล) คิดเป็นร้อยละ 82 ประชากรเมือง คิดเป็นร้อยละ 18 เมื่อพิจารณาเป็นรายจังหวัด จังหวัดสุรินทร์มี
สัดส่วนประชากรชนบทมากที่สุดในกลุ่มจังหวัดฯ คิดเป็นร้อยละ 93.28 รองลงมาเป็นจังหวัดชัยภูมิ บุรีรัมย์ และ
นครราชสี มา ตามลํ าดับ โดยจังหวัดนครราชสี มาเป็นจังหวัดที่มีประชากรในเขตเทศบาลสูงเป็นอันดับหนึ่ง
ปรากฏตามตารางที่ 6 ข้างท้ายนี้
ตารางที่ 6 : สัดส่วนประชากรเมืองต่อชนบทของกลุ่มจังหวัด ปี พ.ศ. 2560
จังหวัด
รวม
Total
รวมยอด
ในเขตเทศบาล
นอกเขตทศ
บาล

2560 (2017)
สัดส่วน ปี 60 (ร้อยละ)
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
Male
Female
Total
Male
Female
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

6,767,667
1,218,188

3,356,859
594,281

3,410,808
623,907

100
18.00

100
17.70

100
18.29

5,549,479

2,762,578

2,786,901

82.00

82.30

81.71

นครราชสีมา
รวมยอด
ในเขตเทศบาล
นอกเขตทศ
บาล

2,639,226
635,474

1,301,249
310,734

1,337,977
324,740

100
24.08

100
23.88

100
24.27

2,003,752

990,515

1,013,237

75.92

76.12

75.73

ชัยภูมิ
รวมยอด
ในเขตเทศบาล
นอกเขตทศ
บาล

1,139,356
148,655

565,245
71,764

574,111
76,891

100
13.05

100
12.70

100
13.39

990,701

493,481

497,220

86.95

87.30

86.61

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563
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บุรีรัมย์
รวมยอด
ในเขตเทศบาล
นอกเขตทศ
บาล

1,591,905
340,217

792,963
167,200

798,942
173,017

100
21.37

100
21.09

100
21.66

1,251,688

625,763

625,925

78.63

78.91

78.34

100
6.72

100
6.39

100
7.04

93.28

93.61

92.96

สุรินทร์
รวมยอด
1,397,180
697,402
699,778
ในเขตเทศบาล
93,842
44,583
49,259
นอกเขตทศ
1,303,338
652,819
650,519
บาล
ที่มา : สํานักบริหารทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

เมื่ อ จํ า แนกตามช่ ว งอายุ อ อกเป็ น สามช่ ว งวั ย วั ย เด็ ก วั ย ทํ า งาน และวั ย สู ง อายุ ในปี พ.ศ. 2560
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 มีจํานวนประชากรวัยแรงงานมากที่สุด โดยเฉพาะช่วงอายุ
ระหว่าง 35 – 49 ปี ปรากฏตามกราฟที่ 3 ข้างท้ายนี้

กราฟที่ 3 : โครงสร้างอายุประชากร พ.ศ. 2560
มากกว่า 100
วัยสูงอายุ

90-94
80-84
70-74
60-64
ชาย
วัยทํางาน

50-54
40-44

หญิง

30-34
20-24
วัยเด็ก

10-14
0-4
-400000

-300000

-200000

-100000

0

100000

200000

300000

(คน)

400000

ที่มา : สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง (ข้อมูลมีเฉพาะผู้มีสญ
ั ชาติไทย และมีชื่อในทะเบียนบ้าน)

(2) กลุ่มชาติพันธุ์
กลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนล่ า ง 1 ประกอบด้ ว ยกลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ห ลายกลุ่ ม
กระจายอยู่ในพื้นที่ทั้ง 4 จังหวัด ดังนี้
กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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- ไทยโคราช
กลุ่มชาติพันธุ์ไทยโคราช เดิมถิ่นนี้ชาวพื้นเมืองเป็นละว้า ชาวไทยได้อพยพเข้ามาอยู่อาศัย
สมัยกรุงศรีอยุธยา พระเจ้าอู่ทองให้ ขุนหลวงพะงั่วยกกองทัพมารวบรวมดินแดนแถบนี้เข้ากับกรุงศรีอยุธยา
พระเจ้าอู่ทองโปรดฯ ให้กองทหารอยุธยาตั้งด่าน อยู่ประจํา และส่งช่างชาวอยุธยามาก่อสร้างบ้านเรือนและ วัด
วาอารามเป็นอันมาก ชาวไทยอยุธยาได้อพยพเข้ามาอยู่อาศัยเพิ่มขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและได้
อพยพมาอยู่นครราชสีมาอีกระลอกหนึ่งคือ คราวเสียกรุงครั้งที่ 2 โดยมีชาวไทยชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกได้
อพยพเข้ามาเพิ่มด้วย ชาวไทยกลุ่มนี้และชาวไทยพื้นเมืองเดิม (เข้าใจว่าเป็นชาวสยามลุ่มน้ํามูล (ไท-เสียม) อาจมี
เขมรและมอญปนอยู่ด้วย) สืบเชื้อสายเป็นชาวไทยโคราชและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีสืบทอดกันมา
กลุ่ ม ไทยโ คราช เป็ น กลุ่ ม ที่ แ สด ง
เอกลักษณ์ของเมืองนครราชสีมา เพราะสําเนียงแตกต่าง
จากกลุ่มอื่น เป็นกลุ่มที่พูดภาษาไทยโคราชซึ่งคล้ายคลึง
ภาษาไทยกลางแต่สําเนียงเพี้ยน เหน่อ ห้วนสั้น เกิ่นเสียง
มีคําไทยลาว (อีสาน) ปะปนบ้างเล็กน้อย ชาวไทยโคราช
แต่งกายแบบไทยภาคกลาง รับประทานข้าวเจ้า อาหาร
ทั่วไปคล้ายคลึงภาคกลาง ขนบธรรมเนียม ประเพณี และ
วัฒนธรรมคล้ายไทยภาคกลาง ปัจจุบัน กลุ่มไทยโคราชอาศัยอยู่ในทุกอําเภอในจังหวัดนครราชสีมา ยกเว้นบาง
อําเภอที่มีชาวไทยลาวมากกว่า (อําเภอบัวใหญ่-ปักธงชัย และสูงเนิน) และยังพบชาวไทยโคราชในบางส่วนของ
จังหวัดสระบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดชัยภูมิ (อําเภอบําเหน็จณรงค์และจัตุรัส) และจังหวัดบุรีรัมย์(อําเภอเมือง
บุรีรัมย์ นางรอง และหนองกี่)
- ไทยลาวเวียงจันทน์
กลุ่มไทยลาวเวียงจันทน์ ส่วนใหญ่อพยพเข้ามาอยู่สมัยสงครามปราบปรามเมืองเวียงจันทน์
สมัยธนบุรี มีการกวาดต้อนครอบครัวลาวเข้ามาอยู่ในหัวเมืองชั้นใน และอพยพเข้ามาโดยสมัครใจเพิ่มขึ้นในระยะ
หลังอยู่ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ เป็นส่วนใหญ่ และกระจายตัวอยู่ในพื้นที่ทั้ง 3 จังหวัด เหมือนกับหลายจังหวัดใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยได้ใช้ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมที่เหมือนกันกับชาวไทยลาว
โดยทั่วไป แต่ก็จะมีอยู่ที่แตกต่างในเรื่องของภาษาบ้างในแต่ละท้องถิ่น
- ไทยเขมร
กลุ่มไทยเขมร มีการตั้งถิ่นฐานอยู่ในท้องที่จังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี
รวมไปถึง ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และ นครราชสีมาบางพื้นที่ มีภาษาพูดและอักษรเป็นของตนเอง ภาษาเขมรป่า
ดงเหมือนภาษาเขมรในกัมพูชา แต่เสียงเพี้ยนกันอยู่บ้าง มีขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมเป็นของตนเอง
เขมรป่าดงแต่เดิมนับถือพุทธศาสนานิกายมหายาน ผสมกับศาสนาพราหมณ์ และเทวนิยมดั้งเดิม

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563
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- ไทยจีน
กลุ่มไทยเชื้อสายจีน ส่วนใหญ่ที่อพยพเข้ามาก่อตัวเป็นชุมชนขึ้นในจังหวัดเขตตัวเมืองทั้ง 4
จังหวัด เหมือนกันจังหวัดอื่นๆ ในประเทศไทย สาเหตุหลัก ๆ มาจากปัญหาการลี้ภัยสงครามที่เกิดขึ้นต่อเนื่อง
ยาวนาน นับตั้งแต่ยุคการปฏิวัติประชาธิปไตยสมัย ดร.ซุนยัดเซ็น การปฏิวัติ คอมมิวนิสต์นําโดยเหมา เจ๋อ ตง
และสงครามโลกครั้งที่ 2 กองทัพญี่ปุ่นบุกจีน ที่ต่อเนื่องยาวนานถึง 54 ปี ในระหว่าง พ.ศ. 2438 – 2492 ทําให้
ประชาชนเดือดร้อนลําเค็ญ โดยเฉพาะช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ชาวจีนในจังหวัดแต้จิ๋ว มณฑลกวางตุ้ง ได้อพยพ
ลี้ภัยเข้ามายังเมืองไทยเป็นจํานวนมาก สายหนึ่งมาทางเรือ ขึ้นฝั่งที่เมืองบางกอก อีกสายหนึ่งผ่านเข้ามาทาง
เวียดนามและลาว
- ไทยแขก
กลุ่มไทยเชื้อสายแขก ส่วนใหญ่ที่อพยพเข้ามาก่อตัวเป็นชุมชนขึ้นในจังหวัดเขตตัวเมืองทั้ง 4
จังหวัด เหมือนกันจังหวัดอื่นๆ ในประเทศไทย ประกอบอาชีพค้าขายเป็นหลัก
- ไทยมอญ
กลุ่มไทยมอญ ชาวมอญอพยพเข้ามาอยู่บริเวณเมืองนครราชสีมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2318 ในสมัย
กรุงธนบุรี สมเด็จ พระเจ้ากรุงธนบุ รี พระราชทานครัวมอญที่อพยพเข้ามาสวามิภักดิ์ มีเจ้าพระยามหาโยธา
(พญาเจ่ง) ต้นสกุล "คชเสนี" เป็นหัวหน้า แบ่งให้พระยานครราชสีมานําขึ้นมาอยู่ที่เมืองนครราชสีมา ตั้งครัวมอญ
ที่ ลําพระเพลิง เขตอําเภอปักธงชัยที่บ้านพลับพลา อําเภอโชคชัย พระยาศรีราชรามัญผู้เป็นหัวหน้าพาญาติ
พี่น้องมาอยู่ในเมืองเป็นสายกองส่วยทอง ตั้งบ้านเรือนเรียกว่าบ้านมอญ เมื่อเกิดกบฏเจ้าอนุวงศ์ เมื่อปี พ.ศ.2336
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยามหาโยธา (ทอเรียะ คชเสนี) คุมกองมอญ
มาสมทบมาร่วมรบกับกําลังฝ่ายไทย เมื่อเสร็จศึกแล้วพวกมอญเห็นเมืองปักธงชัยอุดมสมบูรณ์จึงมาตั้งถิ่นฐาน
ปัจจุบันชาวมอญในนครราชสีมายังรักษาวัฒนธรรมประเพณีมอญไว้ เช่น ภาษา การไหว้ผี การเล่นสะบ้าในเขต
บ้านท่าโพธิ บ้านสําราญเพลิง ตําบลนกออก อําเภอปักธงชัย ประกอบอาชีพทํานา ทําสวนทําเครื่องปั้นดินเผา
ภาษามอญจะใช้พูดในชาวไทยมอญที่อายุเกิน 60 ปีขึ้นไป คนรุ่นหลังจากนี้จะพูดภาษาไทยโคราชทั้งสิ้น
- ไทยส่วย
กลุ่มไทยส่วย ส่วย หรือ ข่า เป็นชนพื้นเมืองของหัวเมืองเขมรป่าดง พูดภาษาตระกูลมอญ เขมร ได้อยู่ในพื้นที่นี้ก่อนที่คนไทยจะเข้ามามีอิทธิพลเหนือดินแดนบริเวณลุ่มแม่น้ํามูลตอนบน ปัจจุบันอาศัยอยู่
ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์บางส่วน นอกจากนี้ภาษาส่วย เป็นภาษาของชาว
ส่วยที่อพยพมาจากจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดบุรีรัมย์ ปัจจุบันมีเฉพาะผู้ที่อายุเกิน 40 ปีขึ้นไป
ที่ยังคงใช้ภาษาส่วยในกลุ่มของตนเอง
- ไทยญัฮกุร
กลุ่มไทยญัฮกุร หรื อ เนียะกุล เป็นชนกลุ่มน้อยที่อาศัยอยู่ตามไหล่เขาหรือเนินเขาเตี้ย ๆ
บริเวณด้านในของที่ราบสูงโคราช อาจสืบเชื้อสายมาจากคนในสมัยทวารวดี ภาษาเป็นภาษาตระกูลมอญ-เขมร
กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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ปั จ จุ บั น พูด เฉพาะผู้ ที่อ ายุ เกิ น 60 ปี ขึ้น ไป นอกจากนั้ นใช้ภ าษาไทยโคราช ปั จจุ บัน อาศัย อยู่ ในจัง หวั ด
นครราชสีมา พื้นที่อําเภอปักธงชัย อําเภอครบุรี และอําเภอหนองบุญมาก ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ จะอาศัยอยู่ใน
เขตอําเภอเทพสถิต
- ไทยกูย
กลุ่ ม ไทยกู ย (แปลว่ า คน) เป็ น กลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์
“ข่า” อีกกลุ่มหนึ่ง มีรูปร่างลักษณะคล้ายชนเผ่าเขมร ส่วนใหญ่ ตั้ง
ถิ่นฐานอยู่ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ อุบลราชธานี สุรินทร์ บุรีรัมย์
บางส่วน กูยไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ทราบเพียงว่า แต่เดิม
อยู่ในกัมพูชา นิยมพูดภาษาเป็น 2 กลุ่ม คือ กูยลาว อยู่ในพื้นที่
จังหวัดศรีสะเกษตอนบน ซึ่งพูดภาษากูยโดยมีคําภาษาลาวปนอยู่
ด้ว ยบางคํา และกูยเขมร อยู่ในเขตจังหวัดสุรินทร์ ศรีส ะเกษ
ตอนล่าง และอุบลราชธานีตอนล่าง ซึ่งพูดภาษากูยโดยมีคําภาษาเขมรปนอยู่ด้วย ชาวไทยกูย อาศัยอยู่หนาแน่น
ที่สุดที่อําเภอ ศรีขรภูมิ สําโรงทาบ จอมพระ สังขะ บัวเชด ศรีณรงค์ สนม ท่าตูม บางส่วนของอําเภอเมือง เข
วาสินรินทร์ และกาบเชิง
- ไทยวน
กลุ่มไทยวน หรือ ไทยโยนก เป็นเผ่าไทยในภาคเหนือของไทย ได้อพยพเข้ามาอยู่ที่จังหวัด
นครราชสีมา เขตอําเภอสีคิ้ว สองทางด้ว ยกันคือ พวกแรกอพยพจากทางเหนือมาอยู่ที่ อําเภอเสาไห้ จังหวัด
สระบุรี ต่อมาเจ้าเมืองสระบุรีต้องการตั้งกองเลี้ยงโคนมที่เมืองนครจันทึก จึงได้แบ่งครอบครัวชาวไทยวนจาก
อําเภอเสาไห้ไปอยู่ที่อําเภอสีคิ้ว ส่วนอีกพวกหนึ่งอพยพมาจากเวียงจันทน์ ชาวไทยวนยังรักษาประเพณีและ
วัฒนธรรมแบบโยนกไว้ได้ดีมาก ภาษาไทยวน ใช้พูดในหมู่ไทยวนด้วยกันเองซึ่งมีอยู่ ประมาณ 5,000 คน ในเขต
อําเภอสีคิ้ว ในท้องที่ตําบลลาดบัวขาว ตําบลสีคิ้ว และตําบลบ้านหัน
3) ด้านการปกครอง เขตการปกครองของกลุ่มจังหวัดฯ ทั้ง 4 จังหวัด ประกอบด้วยข้อมูลรายละเอียด
ปรากฏตามตารางที่ 7 ข้างท้ายนี้
ตารางที่ 7 : แสดงเขตการปกครองของกลุ่มจังหวัดฯ ทั้ง 4 จังหวัด
จังหวัด
อาเภอ
ตาบล
หมู่บ้าน เทศบาลนคร/เมือง/ตาบล
นครราชสีมา
32
289
3,743
90
ชัยภูมิ
16
123
1,617
36
บุรีรัมย์
23
188
2,546
62
สุรินทร์
17
158
2,120
27
รวมกลุ่มจังหวัด ฯ
88
758
10,026
215
ที่มา : ข้อมูลจากสํานักงานจังหวัดในกลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

อบต.
243
123
146
144
656

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563
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4) จุดผ่านแดน ไทย – กัมพูชา
ตารางที่ 8 : แสดงจุดผ่านแดนไทย – กัมพูชา
จังหวัด
บุรีรัมย์
สุรินทร์

จุดผ่านแดน จุดผ่อนปรน
พื้นที่ของไทย
ถาวร

จุดผ่อนปรนช่องสายตะกู บ้าน
สายโท 6 ใต้ ตําบลจันทบเพชร
อําเภอบ้านกรวด

ด่านช่องจอม บ้านด่านพัฒนา

พื้นที่ของกัมพูชา
บ้านจุ๊บโกกี ตําบลอําปึก อําเภอ
บัณเตียอําปึน จังหวัดอุดรมีชัย
(ด่านชายแดน)
บ้านโอร์เสม็ด อําเภอสําโรง จังหวัด
อุดรมีชัย (ด่านชายแดนสากล)

ที่มา : ข้อมูลจากสํานักงานจังหวัดในกลุ่มจังหวัด

5) โครงสร้างพื้นฐานและการเข้าถึงบริการ
(1) ทางหลวงสายต่างๆ ในกลุ่มจังหวัด :ระบบคมนาคมขนส่งในพื้นที่กลุ่มจังหวัดมีถนนสายสําคัญ
หลายสาย มีทางหลวงแผ่นดินสายหลักและสายรอง ที่เชื่อมโยงระหว่างจังหวัด และภายในจังหวัด ทําให้การ
คมนาคมขนส่งในกลุ่มจังหวัดมีประสิทธิภาพสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก โดยมีเส้นทางสําคัญดังนี้
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 หรือ ถนนมิตรภาพ
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 ,201,202,205,206,207,218,219,224,225,226,304 และ 348
นอกจากนี้กลุ่มจังหวัดยังมีทางหลวงสายอาเซียนพาดผ่าน ได้แก่
- สาย AH 12 ผ่านสะพานมิตรภาพไทย/ลาว - หนองคาย - อุดรธานี- อ.น้ําพอง – ขอนแก่น – อ.
บ้านไผ่ – อ.พล – จังหวัดนครราชสีมา – อ.สูงเนิน – อ.สีคิ้ว – อ.มวกเหล็ก – จังหวัดสระบุรี – หินกอง – รังสิต
– กรุงเทพฯ รวมระยะทาง 511.5 กิโลเมตร
กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

16

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563

- สาย AH 121 ผ่านมุกดาหาร – อํานาจเจริญ – ยโสธร – อ.สุวรรณภูมิ –อ.พยัคฆภูมิพิสัย บุรีรัมย์ - อ.นางรอง – อ. ส้มป่อย – บ.ช่องตะโก รวมระยะทาง 458.5กิโลเมตร
(2) ทางรถไฟ :เส้นทางรถไฟที่ผ่านกลุ่มจังหวัด คือ รถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ (ประกอบด้วย
เส้นทาง กรุงเทพ – อุบลราชธานี, กรุงเทพ – หนองคาย, เส้นทางลําชี – อุบลราชธานี, เส้นทางนครราชสีมา –
อุบลราชธานี, เส้นทางกรุงเทพ – ศรีษะเกษ)
จังหวัดนครราชสีมา มีเส้นทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือผ่าน 2 สาย คือ
- เส้นทางกรุงเทพมหานคร – จังหวัดอุบลราชธานี
- เส้นทางกรุงเทพมหานคร – จังหวัดหนองคาย
รถไฟทั้งสองสายจะแยกกันที่ชุมทางจิระจังหวัดนครราชสีมานอกจากนี้ยังมีรถไฟอีกสายหนึ่งโดยแยกที่
ชุมทางแก่งคอย คือ สายอําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี – อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยจังหวัด
นครราชสีมา มีสถานีรถไฟ รวม 38 สถานี และ 2 ชุมทาง รวม 40 สถานี สถานีหลักในการขนส่งผู้โดยสารและ
สินค้าคือ สถานีนครราชสีมา และสถานีชุมทางบัวใหญ่
จังหวัดชัยภูมิ มีเส้นทางรถไฟผ่านพื้นที่ทางตอนใต้ของจังหวัดซึ่งเป็นเส้นทางระหว่าง อําเภอแก่งคอยจังหวัด
สระบุรี – อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา – อําเภอเทพสถิต – บําเหน็จณรงค์ – จัตุรัส จังหวัดชัยภูมิซึ่งมี
สถานีรถไฟรวม 6 สถานี มีขบวนรถไฟผ่านสถานีรถไฟอําเภอบําเหน็จณรงค์ และอําเภอจัตุรัส
จังหวัดบุรีรัมย์ มีเส้นทางรถไฟผ่าน คือ เส้นทางกรุงเทพมหานคร – จังหวัดอุบลราชธานี กรุงเทพ – สุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์ มีเส้นทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือผ่านทางตอนบนของจังหวัด โดยมีเส้นทางผ่าน 1 สาย
คือ เส้นทางกรุงเทพมหานคร – อุบลราชธานี
(3) ระบบขนส่งทางอากาศ
ตารางที่ 9 : ระบบขนส่งทางอากาศ
ท่าอากาศ
ยาน

บุรีรัมย์

สายการบิน

เส้นทางการบิน (Rout)
เริ่มต้น
ปลายทาง
กรุงเทพฯ (DMK)
บุรีรัมย์ (BFV)
กรุงเทพฯ (DMK)
บุรีรัมย์ (BFV)
กรุงเทพฯ (DMK)
บุรีรัมย์ (BFV)
กรุงเทพฯ (DMK)
บุรีรัมย์ (BFV)
บุรีรัมย์ (BFV)
กรุงเทพฯ (DMK)
บุรีรัมย์ (BFV)
กรุงเทพฯ (DMK)
บุรีรัมย์ (BFV)
กรุงเทพฯ (DMK)
บุรีรัมย์ (BFV)
กรุงเทพฯ (DMK)

เวลาออก
05.55 น.
14.00 น.
14.35 น.
17.25 น.
07.30 น.
15.20 น.
16.20 น.
19.40 น.

อัตราค่า
โดยสาร
07.00 น. 585 - 1,894
14.55 น. 590 - 3,258
15.45 น.
585 - 1,894
18.40 น.
08.35 น. 585 - 1,894
16.10 น. 590 - 3,258
17.30 น.
585 - 1,894
20.55 น.
เวลาถึง

ที่มา : สํานักงานจังหวัดบุรรี ัมย์ ปี พ.ศ. 2560

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563

(4) โครงสร้ า งพื้ น ฐานที่ รั ฐ บาลให้ ก าร
สนับสนุน
- รถไฟทางคู่ สายมาบกะเบา-ชุมทางถนน
จิระ 128 กิโลเมตร
- โครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯนครราชสีมา หรือรถไฟไทย-จีน ระยะทาง 253
กิโลเมตร
- โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

หรือมอเตอร์เวย์สายบางปะอิน – นครราชสีมา
ภาพ เส้นทางรถไฟความเร็วสูงที่เชื่อมไปสู่ AEC

ภาพสายทางการก่อสร้างรถไฟทางคู่ สายมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ

ภาพความเชื่อมโยงของรถไฟทางคู่ จากไทยสู่จีน

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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(5) ไฟฟ้า
ข้อมูลปี 2560 จํานวนผู้ใช้ไฟฟ้ามีจํานวนทั้งสิ้น 1,921,958 ราย เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2559 ที่มีผู้ใช้
ไฟฟ้า 1,875,439 ราย ทําให้กระแสไฟฟ้าที่จําหน่ายมากขึ้น เป็นจํานวนทั้งสิ้น 8,647,571,878 กิโลวัตต์/ชั่วโมง
โดยจําหน่ายให้กับกิจการขนาดใหญ่มากที่สุด 2,577,449,565 กิโลวัตต์/ชั่วโมง รองลงไปเป็นบ้านอยู่อาศัย
กิจการขนาดกลาง กิจการขนาดเล็ก กิจการขนาดกลาง และอื่นๆ ตามลําดับ ปรากฏตามตารางที่ 10 ข้างท้ายนี้
ตารางที่ 10 : แสดงจานวนและปริมาณการใช้จ่ายไฟฟ้า
ประเภทอัตราไฟฟ้า
ผู้ใช้ไฟฟ้า (ราย)
ไฟฟ้าที่จําหน่าย/ใช้
(กิโลวัตต์/ชั่วโมง)
- บ้านอยู่อาศัย
- กิจการขนาดเล็ก
- กิจการขนาดกลาง

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
1,845,662
1,875,439
1,921,958
7,805,512,526
8,382,670,868.02
8,647,571,878
2,380,678,694
875,158,133
1,245,802,361

2,559,241,291.55
922,334,455.32
1,313,072,430.28

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

2,577,449,565
936,186,633
1,318,601,610

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563

ประเภทอัตราไฟฟ้า
- กิจการขนาดใหญ่
- อื่น ๆ
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กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
3,089,477,401
3,362,715,111.52
3,592,608,599
214,395,937
225,307,579.35
222,725,471

ที่มา : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และสํานักงานสถิติแห่งชาติ

เมื่อพิจารณาเป็นรายจังหวัดแล้วพบว่า จังหวัดนครราชสีมามีผู้ใช้ไฟฟ้ามากที่สุด เนื่องจากมีจํานวน
ประชากรมากที่สุด จึงมีไฟฟ้าที่จําหน่ายหรือใช้ไปจํานวนมากถึง 5,886,652,137 กิโลวัตต์/ชั่วโมง ปรากฏตาม
ตารางที่ 11 ข้างท้ายนี้
ตารางที่ 11 : แสดงจานวนและปริมาณการใช้จ่ายไฟฟ้า ประจาปี พ.ศ. 2560 (รายจังหวัด)
ประเภทอัตราไฟฟ้า
ผู้ใช้ไฟฟ้า (ราย)
ไฟฟ้าที่จําหน่าย/ใช้
(กิโลวัตต์/ชั่วโมง)
- บ้านอยู่อาศัย
- กิจการขนาดเล็ก
- กิจการขนาดกลาง
- กิจการขนาดใหญ่
- อื่น ๆ

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรัมย์
สุรินทร์
835,141
325,005
410,899
350,913
5,886,652,137 820,643,093
1,075,055,448
865,221,200
1,311,958,690
475,826,117
803,466,067
3,136,464,993
158,936,270

351,785,507
136,044,913
129,198,897
185,445,110
18,168,666

500,929,967
179,168,527
217,893,947
151,568,519
25,494,488

412,775,401
145,147,076
168,042,699
119,129,977
20,126,047

ที่มา : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และสํานักงานสถิติแห่งชาติ

(6) ประปา
ข้อมูลปี 2560 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 มีกําลังการผลิตน้ําประปาในพื้นที่
ทั้งสิ้น 111.1837 ล้านลูกบาศก์เมตร มากกว่าปีที่ก่อน ที่มีปริมาณการผลิต 106.1653 ลูกบาศก์เมตร มีปริมาณ
ที่จําหน่ายแก่ผู้ใช้ 79.4916 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 71.50 ของปริมาณน้ําที่ผลิตได้ ทั้งนี้มีจํานวนผู้ใช้
ทั้งสิ้น 338,719 ราย ปรากฏตามตารางที่ 12 ข้างท้ายนี้
ตารางที่ 12 : แสดงจานวนและปริมาณการใช้น้าประปา
รายละเอียด
ผู้ใช้น้ํา (ราย)
ปริมาณการผลิต
(ล้านลูกบาศก์เมตร)

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
316,213
327,966
338,719
99.1197
106.1653
111.1837

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
74.9528
78.6718
79.4916

รายละเอียด
ปริมาณการจําหน่าย
(ล้านลูกบาศก์เมตร)
เฉลี่ยการใช้น้ํา (ลบ.ม./ราย/
เดือน)

80.2399

81.2805

79.0712

ที่มา : การประปาส่วนภูมิภาค และสํานักงานสถิติแห่งชาติ

เมื่อพิจารณาเป็นรายจังหวัดแล้วพบว่า จังหวัดนครราชสีมามีผู้ใช้น้ํามากที่สุด จํานวน 131,282 ราย ทํา
ให้มีปริมาณการผลิตและการจําหน่ายสูง แต่ปริมาณการใช้น้ําเฉลี่ยเป็นรายเดือนกลับพบว่า จังหวัดสุรินทร์มีการ
ใช้น้ํามากที่สุดถึง 22.0943 ลูกบาศก์เมตร/ราย/เดือน จังหวัดที่ใช้น้ําน้อยที่สุดในกลุ่มจังหวัดคือจังหวัดชัยภูมิมี
ปริมาณการใช้น้ําเฉลี่ย 16.5643 ลูกบาศก์เมตร/ราย/เดือน ปรากฏตามตารางที่ 13 ข้างท้ายนี้
ตารางที่ 13 : แสดงจานวนและปริมาณการใช้น้าประปา ประจาปี พ.ศ. 2560 (รายจังหวัด)
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรัมย์
สุรินทร์
131,282
89,814
62,606
55,017
46.2368
26.4029
20.1117
18.4322

รายละเอียด
ผู้ใช้น้ํา (ราย)
ปริมาณการผลิต
(ล้านลูกบาศก์เมตร)
ปริมาณการจําหน่าย
(ล้านลูกบาศก์เมตร)
เฉลี่ยการใช้น้ํา (ลบ.ม./ราย/เดือน)

31.9076

17.8525

15.1447

14.5867

20.2539

16.5643

20.1587

22.0943

ที่มา : การประปาส่วนภูมิภาค และสํานักงานสถิติแห่งชาติ

6) ด้านพลังงาน
กลุ่ มจั งหวัดภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนือตอนล่ าง 1 มีข้อมูล จํานวนแหล่ งผลิ ตไฟฟ้ าในกลุ่ มจังหวัด ฯ
จํานวน 170 โรง โดยมีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และโซลาร์รูฟทอปมากที่สุดถึง 44 โรง โดยเฉพาะจังหวัด
ชัยภูมิ มีโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนมากที่สุดในกลุ่มจังหวัดฯ ปรากฏตามตารางที่ 14 ข้างท้ายนี้
ตารางที่ 14 : แสดงแหล่งผลิตไฟฟ้าในกลุ่มจังหวัดฯ
จังหวัด

นครราชสีมา
ชัยภูมิ

โรงไฟฟ้า
พลังน้า

โรงไฟฟ้า
ก๊าซชีวภาพ

3
3

22
59

โรงไฟฟ้า
ชีวมวล

10
6

โรงไฟฟ้าพลังงาน
โรงไฟฟ้า
แสงอาทิตย์
พลังงานลม
และโซลาร์
รูฟทอป

6
3

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

20
13

รวม

61
84

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563

โรงไฟฟ้า
พลังน้า

จังหวัด

บุรีรัมย์
สุรินทร์
กลุ่มจังหวัดฯ

โรงไฟฟ้า
ก๊าซชีวภาพ

6

โรงไฟฟ้า
ชีวมวล

3
84
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โรงไฟฟ้าพลังงาน
โรงไฟฟ้า
แสงอาทิตย์
พลังงานลม
และโซลาร์
รูฟทอป

7
4
27

9

รวม

7
4
44

17
8
170

ที่มา : สํานักงานพลังงานจังหวัดในกลุ่มจังหวัด ปี พ.ศ. 2560

น้ํามันเชื้อเพลิงที่ผู้ค้าน้ํามันจําหน่ายให้ลูกค้าของจังหวัดในกลุ่มจังหวัด โดยน้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เตา มีปริมาณที่มากขึ้นทุกปี ส่วนก๊าซปิโตรเลียม เมื่อปี พ.ศ. 2559 มีปริมาณการจําหน่ายน้อยลง ปรากฏตาม
ตารางที่ 15 ข้างท้ายนี้
ตารางที่ 15 : ปริมาณน้ามันเชื้อเพลิงที่ผู้ค้าน้ามันจาหน่ายให้ลูกค้าของจังหวัดในกลุ่มจังหวัดฯ
หน่วย : พันลิตร

จังหวัด

ประเภท

2555

2556

2557

2558

2559

น้ํามันเบนซิน

209,093.47

223,630.62

237,608.08

274,571.01

308,073.03

น้ํามันดีเซล

678,837.75

765,322.47

770,218.24

786,545.24

810,268.45

153,856.86

156,569.83

153,263.89

144,159.98

136,052.89

น้ํามันเตา

29,499.71

23,440.50

24,584.15

24,109.92

25,219.06

น้ํามันเบนซิน

34,830.96

39,974.32

40,233.99

45,666.03

51,239.51

น้ํามันดีเซล

148,429.02

126,198.52

120,194.90

127,128.65

125,663.70

23,859.79

22,483.12

22,687.45

21,907.63

21,871.56

2,390.10

988.84

616.25

600.46

720.5

น้ํามันเบนซิน

100,740.19

92,389.77

99,778.81

95,735.92

110,897.62

น้ํามันดีเซล

307,461.38

326,026.76

302,127.53

305,754.62

288,317.98

32,524.05

34,911.99

35,765.57

35,136.76

31,396.36

666.12

146.44

900.74

1,171.92

1,354.58

น้ํามันเบนซิน

48,256.95

51,064.73

51,667.96

59,798.55

66,440.65

น้ํามันดีเซล

139,026.39

144,802.50

134,550.59

152,193.01

163,125.23

25,840.62

28,460.20

30,265.57

29,199.67

28,278.51

235.39

-

11.94

53.71

80.49

นครราชสีมา ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (พัน กก.)

ชัยภูมิ

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (พัน กก.)
น้ํามันเตา

บุรีรัมย์

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (พัน กก.)
น้ํามันเตา

สุรินทร์

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (พัน กก.)
น้ํามันเตา

ที่มา : กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
หมายเหตุ : - กลุ่มน้ํามันเบนซิน ประกอบด้วย มันเบนซิน ,เบนซิน ออกเทน 91, เบนซิน ออกเทน 95, แก๊สโซฮอล์อี 10 ออกเทน 91 , แก๊สโซฮอล์
อี 10 ออกเทน 95, แก๊สโซฮอล์อี 20 และแก๊สโซฮอล์อี 85
- กลุ่มน้ํามันดีเซล ประกอบด้วย ดีเซลหมุนเร็วธรรมดา ,ดีเซลหมุนเร็ว บี 5 ,น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว(เป็นดีเซลหมุนเร็วเกรดเดียว ตั้งแต่ พ.ค.
54) ,ปาล์มดีเซล , ดีเซลประมงชายฝั่ง และ ดีเซลพื้นฐาน

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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- กลุ่มก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประกอบด้วย ก๊าซปิโตรเลียมเหลว, บิวเทน และโพรเพน
- ปริมาณการจําหน่าย รวมการจําหน่ายให้ผู้ค้าตามมาตรา 10 ซึ่งไม่สามารถระบุจังหวัดปลายทางในการขนส่งได้

7) บริการพื้นฐานด้านสังคม
(1) สถานศึกษา : กลุ่มจังหวัดฯ มีโรงเรียนประถมศึกษา รวม 3,784 แห่ง โรงเรียนมัธยมศึกษา รวม
396 แห่ง ระดับอาชีวศึกษา มีจํานวนสถานศึกษาจํานวน 61 แห่ง และระดับอุดมศึกษา มีจํานวน 25 แห่ง
ปรากฏตามตารางที่ 16 ข้างท้ายนี้
จังหวัด
นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรัมย์
สุรินทร์
กลุ่มจังหวัด

ตารางที่ 16 : แสดงจานวนสถานศึกษาจาแนกตามประเภท ปี พ.ศ. 2560
โรงเรียนประถม (แห่ง) โรงเรียนมัธยม (แห่ง) อาชีวศึกษา (แห่ง)
1,329
176
23
725
69
17
897
66
13
833
85
8
3,784
396
61

อุดมศึกษา (แห่ง)
13
2
6
4
25

ที่มา : สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด และสํานักงานจังหวัดในกลุม่ จังหวัด

(2) จานวนนักเรียน/ครู : กลุม่ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 มีจํานวนนักเรียน ประจําปี
พ.ศ. 2560 ทั้งหมด 807,696 คน และมีจํานวน ครู ทั้งหมด 69,166 คน คิดเป็นจํานวน ครู 1 คน ต่อ นักเรียน 11
คน ปรากฏตามตารางที่ 17 ข้างท้ายนี้
ตารางที่ 17 : ตารางแสดงจานวนนักเรียนและครู ประจาปี พ.ศ. 2560
จังหวัด
กลุ่มจังหวัด ฯ
นครราชสีมา
ชัยภูมิ
นักเรียน
807,696
485,200
168,637
ครู
69,166
27,899
12,828
ที่มา : สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด และสํานักงานจังหวัดในกลุม่ จังหวัด

บุรีรัมย์
110,889
11,940

สุรินทร์
42,970
16,499

ตารางที่ 18 : แสดงรายชื่อสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
จังหวัด

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

นครราชสีมา 1.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน
3.มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
4.มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
5.วิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมา
6.วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ
7.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

วิทยาเขต
สถาบันอุดมศึกษา
1.มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 1. สถาบันบัณฑิต
2.วิทยาลัยนครราชสีมา
พัฒนบริหารศาสตร์
(นิด้า)
2. มหาวิทยาลัย
รามคําแหง สาขา
วิทยบริการเฉลิมพระ
เกียรติจังหวัด
นครราชสีมา
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563

จังหวัด

ชัยภูมิ
บุรีรัมย์

สุรินทร์

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน

8. มหาวิทยาลัยมหาจุฬา ลงกรณ์ราช
วิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

1.มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
2.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
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วิทยาเขต
สถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
สาขาวิทยบริการเฉลิม
พระเกียรติจังหวัด
บุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระ
เกียรติจังหวัดสุรินทร์

ที่มา : ข้อมูลจากสํานักงานจังหวัดในกลุ่มจังหวัด และเว็บไซต์สารานุกรมเสรี

(2) ด้ า นการบริ ก ารสาธารณสุ ข : การบริ ก ารด้ า นสาธารณสุ ข ในพื้ น ที่ ก ลุ่ ม จั ง หวั ด มี จํ า นวน
สถานพยาบาลทั้งสิ้น 2,011 แห่ ง จําแนกเป็นโรงพยาบาลของรัฐบาล 86 แห่ง โรงพยาบาลเอกชน 16 แห่ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล 945 แห่ง คลินิกรวมทุกประเภท 964 แห่ง ข้อมูลจากสํานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข รวบรวมโดยสํานักงานสถิติแห่งชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2559 ด้านบุคลากรทางการแพทย์ รวม
15,339 คน มีแพทย์จํานวน 2,266 คน ทันตแพทย์ 673 คน เภสัชกร 942 คน พยาบาลวิชาชีพ 11,365 คน
และพยาบาลเทคนิค 93 คน
(3) แหล่งนันทนาการและพักผ่อนหย่อนใจ : มีจํานวนทั้งสิ้น 1,070 แห่ง ซึ่งกระจายอยู่ในหลายๆ
พื้นที่ โดยจังหวัดสุรินทร์มีจํานวน 162 แห่ง จังหวัดนครราชสีมาจํานวน 738 แห่ง จังหวัดบุรีรัมย์จํานวน 10
แห่ง และจังหวัดชัยภูมิจํานวน 160 แห่ง
8) ทรัพยากรธรรมชาติที่สาคัญ (ป่าไม้ ดิน น้า)
(1) ด้านทรัพยากรป่าไม้
ในปี พ.ศ. 2560 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 มีเนื้อที่ป่า 6,188,083 ไร่
คิดเป็นร้อยละ 19.13 ของเนื้อที่ทั้งกลุ่มจังหวัด โดยจังหวัดชัยภูมิมีเนื้อที่ป่ามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 34.81
ของเนื้อที่จังหวัด และเป็นร้อยละ 45.98 ของเนื้อที่ป่ากลุ่มจังหวัดฯ เมื่อเทียบกับเนื้อที่ป่าของกลุ่มจังหวัดฯ
กับเนื้อที่ป่าของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีจํานวน 18,467,743 ไร่ กลุ่มจังหวัดฯ มีเนื้อที่ป่าคิดเป็นร้อยละ
32.74 และเมื่อเปรี ยบเทียบกับเนื้ อที่ ป่ าของกลุ่ มจังหวัดฯ กับเนื้อที่ป่าทั้งประเทศที่มีทั้งสิ้ น 105,846,356 ไร่
กลุ่มจังหวัดฯ มีเนื้อที่ป่าคิดเป็นร้อยละ 5.71 ปรากฏตามตารางที่ 19 ข้างท้ายนี้

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563
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ตารางที่ 19 : ข้อมูลเนื้อที่ป่าไม้ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง1 ปี พ.ศ. 2559/60
จังหวัด
นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรัมย์
สุรินทร์
กลุ่มจังหวัดฯ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประเทศ

เนื้อที่ (ไร่)

เนื้อที่ป่าไม้ (ไร่)

12,828,728.00
7,986,429.00
6,451,178.00
5,077,535.00
32,343,870.00
105,533,963.00
320,696,887.00

2,219,900.00
2,780,126.00
600,285.00
446,516.00
6,046,827.00
18,467,743.00
105,846,356.00

ร้อยละของเนื้อ ร้อยละของ
ที่ป่าต่อเนื้อที่ เนื้อที่ป่าจังหวัด
จังหวัด
ต่อเนื้อที่ป่าของ
กลุ่มจังหวัด
17.30
36.71
34.81
45.98
9.31
9.93
8.79
7.38
18.70
100.00
17.50
33.01

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ข้อมูลพื้นที่ป่าไม้รายจังหวัด ปี พ.ศ. 2560 สําหรับพื้นที่ป่าไม้ภาคและ
ประเทศ ปี พ.ศ. 2559)

(2) ด้านทรัพยากรน้า : กลุ่มจังหวัดตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ลุ่มน้าหลัก 3 ลุ่มน้า ได้แก่ ลุ่มน้าชี ลุ่มน้ามูล
และกลุ่มน้าป่าสัก
- ลุ่มน้าชี : มีพื้นที่รับน้ํา 49,477 ตารางกิโลเมตร แบ่งออกเป็น 20 ลุ่มน้ําสาขาพื้นที่โครงการ ที่
อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ําชีได้แก่พื้นที่เกือบทั้งหมดของจังหวัดชัยภูมิและพื้นที่บางส่วนของจังหวัดนครราชสีมา รวมคิด
เป็นร้อยละ 25.8 ของพื้นที่ลุ่มน้ําชีทั้งหมด
- ลุ่มน้ามูล : มีพื้นที่รับน้ํา 69,700 ตารางกิโลเมตร แบ่งออกเป็น 31 ลุ่มน้ําสาขาพื้นที่โครงการที่
อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ําได้แก่พื้นที่เกือบทั้งหมดของจังหวัดนครราชสีมา และพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัด
สุรินทร์ รวมคิดเป็นร้อยละ 54.2 ของพื้นที่ลุ่มน้ํามูลทั้งหมด
- ลุ่มน้าป่าสัก : มีพื้นที่รับน้ํา 6,292 ตารางกิโลเมตร แบ่งออกเป็น 8 ลุ่มน้ําสาขาพื้นที่โครงการที่
อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ํามูลได้แก่พื้นที่บางส่วนของจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดนครราชสีมา รวมคิดเป็นร้อยละ 2.4 ของ
พื้นที่ทั้งลุ่มน้ําป่าสัก
ตารางที่ 20 : ข้อมูลปริมาณความจุที่เก็บกักน้าของอ่างเก็บน้าขนาดใหญ่ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดฯ
แหล่งเก็บน้า
ลําตะคอง
มูลบน
ลําแซะ
ลําพระเพลิง
ลําปลายมาศ
ลํานางรอง
เขื่อนจุฬาภรณ์
ห้วยกุ่ม

ความจุที่เก็บกักน้า (ลบ.ม.)
300,000,000
141,000,000
270,000,000
105,000,000
100,000,000
120,000,000
188,000,000
22,000,000

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563

ห้วยปะทาว
ลําเชียงไกร (ตอนล่าง)
บ้านซับกระจาย
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44,000,000
27,700,000
4,300,000

ที่มา : สํานักชลประทานที่ 8 นครราชสีมา

(3) ทรัพยากรดิน : ความเหมาะสมของที่ดินเพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจ: ชั้นความเหมาะสมของที่ดินเพื่อ
การปลูกพืชเศรษฐกิจ 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ ข้าว พืชไร่ และไม้ผลไม้ยืนต้น สรุปได้ว่ามีชั้นความเหมาะสมของดินเพื่อ
การปลูกพืชเศรษฐกิจทั้ง 3 กลุ่มในเกณฑ์เหมาะสมปานกลางถึงเหมาะสมดีมาก ดังนี้ (เกณฑ์การประเมินที่ดิน
ของกรมพัฒนาที่ดิน และ FAO) ปรากฏตามตารางที่ 21 ข้างท้ายนี้
ตารางที่ 21 : แสดงพื้นที่ทรัพยากรดิน
ชั้นความเหมาะสมระดับปานกลาง - ดีมาก
การปลูกข้าว
การปลูกพืชไร่
การปลูกไม้ผล - ไม้ยืนต้น
รวมพื้นที่

พื้นที่ (ไร่)
20,413.49
11,191.99
11,874.68
43,480.16

ร้อยละ
39.47
21.64
22.96
84.07

ที่มา : สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดในกลุ่มจังหวัด

9) ด้านการท่องเที่ยว
(1) แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัด : จากลักษณะการจัดหมวดหมู่แหล่งท่องเที่ยวของ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สามารถจัดแบ่งสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดได้ 6 ประเภท
ปรากฏตามตารางที่ 22 - 24 ข้างท้ายนี้
ตารางที่ 22 : แสดงแหล่งท่องเที่ยวภายในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต
แหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปะ วัฒนธรรม
และแหล่งมรดกประเพณี
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาและความเชื่อ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงสันทนาการ และ
บันเทิง

กลุ่มจังหวัด ฯ
77
36
71

นครราชสีมา
20
14
13

ชัยภูมิ
27
5
7

บุรีรัมย์
6
6
20

สุรินทร์
24
11
31

13
64
26

4
34
18

2
13
4

3
8
3

4
9
1

287

103

58

46

80

ที่มา : จากการรวบรวมของสํานักงานจังหวัดในกลุ่มจังหวัดฯ พ.ศ. 2559

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563

ตารางที่ 23 : แสดงจานวนแหล่งท่องเที่ยวของเส้นทางอารยธรรมขอมในพื้นที่นครชัยบุรินทร์ (รายจังหวัด)
จังหวัด

แหล่งท่องเทีย่ ว
หลักของเส้น
ทางท่องเทีย่ ว
อารยธรรมขอม
(8 แห่ง)

นครราชสีมา 1.ปราสาทหิน
( 35 แห่ง) พนมวัน
2.ปราสาทหิน
พิมาย

แหล่งท่องเทีย่ วรอง
แหล่งท่องเทีย่ วรองของเส้น
ของเส้นทางการท่องเที่ยว
ทางการท่องเที่ยว
อารยธรรมขอมประเภท อารยธรรมขอมประเภท
โบราณสถาน
ศิลปะวัฒนธรรม
(34 แห่ง)
(8 แห่ง)

1. ปรางค์พะโค
2. กู่พราหมณ์จําศีล
3. ปราสาทนางรํา
4. กุฏิฤาษีน้อย
5. แหล่งหินดัดสีคิ้ว
6. ปราสาทโนนกู่
7. ปราสาทเมืองแขก
8. ปราสาทเมืองเก่า
9. โบราณสถานเมือง
เสมา
10. ปราสาทหินบ้าน
ถนนหัก
11. ปราสาทห้วยแคน

ชัยภูมิ
( 15 แห่ง)

1. ปรางค์กู่

1.บ้านกุดโง้ง
2.เมืองโบราณ
คอนสวรรค์
3.กู่บ้านกุดยาง
(กู่แดง)
4.พระธาตุหนองสาม
หมื่น

1. แหล่งโบราณคดี
บ้านปราสาท
2. พิพิธภัณฑ์สถาน
แห่งชาติพิมาย
3. พิพิธภัณฑ์สถาน
แห่งชาติมหาวีรวงศ์
4. หมู่บ้านด่าน
เกวียน

แหล่งท่องเทีย่ วเสริม
ของเส้น ทางการท่องเทีย่ ว
อารยธรรมขอม
(44 แห่ง)

1. อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
2. อนุสรณ์สถานวีรกรรมบ้านทุง่ สัมฤทธิ์
3. วัดเขาจันทร์งาม (ภาพเขียนสีโบราณบน
เพิงผาหิน)
4. วัดธรรมจักรเสมาราม (พระพุทธรูป
ปางไสยยาสน์)
5. วัดศาลาลอย (อุโบสถศิลปะไทยประยุกต์)
6.ศูนย์วัฒนธรรมสถาบันราชภัฏนครราชสีมา
7. สวนน้ําบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติ
8. หมู่บ้านปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านหลุง่
ประดู่สามัคคี
9. พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน ช้างดึกดํา
บรรพ์และไดโนเสาร์
10. ประตูชุมพล
11. วัดบ้านไร่
12. วัดโนนกุ่ม (วิหารหลวงพ่อโต)
13. ศูนย์วัฒนธรรมผ้าไหมปักธงชัย
14. อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
15. เขื่อนลําตะคลอง
16. โฮมสเตย์บ้านปราสาท
17. สวนสัตว์นครราชสีมา
18 ฟาร์มโชคชัย

1.อนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล
2.ศาลเจ้าพ่อพระยาภักดีชุมพล
3.ทุ่งดอกกระเจียว
4.อุทยานแห่งชาติไทรทอง
5.อุทยานแห่งชาติน้ําตกตาดโตน
6.อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม
7.อุทยานแห่งชาติภูแลนคา
8.มอหินขาว
9.ศูนย์ส่งเริมผ้าไหมจังหวัดชัยภูมิ
(บ้านเขว้า)
10.เขื่อนจุฬาภรณ์

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563

จังหวัด

แหล่งท่องเทีย่ ว
หลักของเส้น
ทางท่องเทีย่ ว
อารยธรรมขอม
(8 แห่ง)

บุรีรัมย์
(22 แห่ง)

1. ปราสาท
พนมรุ้ง
2. ปราสาท
เมืองต่ํา

สุรินทร์
(22 แห่ง)

1. ปราสาท
ตาเมือนธม
2. ปราสาท
ศรีขรภูมิ
3. ปราสาท
ภูมิโปน

แหล่งท่องเทีย่ วรอง
แหล่งท่องเทีย่ วรองของเส้น
ของเส้นทางการท่องเที่ยว
ทางการท่องเที่ยว
อารยธรรมขอมประเภท อารยธรรมขอมประเภท
โบราณสถาน
ศิลปะวัฒนธรรม
(34 แห่ง)
(8 แห่ง)

1. ภูพระอังคาร
2. ปราสาทหนองหงส์
3. เตาสวาย
4. เตานายเจียน
5. แหล่งตัดหินบ้าน
กรวด
6. ปรางค์กู่ฤาษี
7. ปรางค์กู่สวนแตง
8. กุฏิฤาษีบ้านโคก
เมือง
9. กุฏิฤาษีบ้านบัวลาย
10. ปราสาทบ้านบุ
11. เมืองฝ้าย
1. ปราสาทเมืองที
2. ปราสาทจอมพระ
3. ปราสาทตามอญ
4. ปราสาทบ้านพลวง
5. ปราสาทบ้านไพร
6. ปราสาทตาเมือน
7. ปราสาทตาเมือน
โต๊จ
8.ปราสาทยายเหงา
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แหล่งท่องเทีย่ วเสริม
ของเส้น ทางการท่องเทีย่ ว
อารยธรรมขอม
(44 แห่ง)

1.ศูนย์วัฒนธรรม
อีสานใต้

1.พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
2.พิพิธภัณฑ์ยุคก่อนประวัติ ศาสตร์วัด
บ้านพระสบาย
3.ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์
4.วนอุทยานเขากระโดง
5.เขตห้ามล่าสัตว์ป่า
อ่างเก็บน้ําห้วยตลาด
6.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่
7.ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหมบ้านนาโพธิ์
8.เขื่อนลํานางรอง

1. พิพิธภัณฑ์สถาน
แห่งชาติสุรินทร์
2. หมู่บ้านหัตถกรรม
เครื่องเงินเขวาสินริ
นทร์
3. หมู่บ้านวัฒนธรรม
ดงมัน

1. อนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์
จางวาง (เซียงบุ้น)
2. ห้องภาพเมืองสุรินทร์
3. วัดบูรพาราม(หลวงพ่อพระชีว์)
4. วนอุทยานพนมสวาย
5. วนอุทยานป่าสนหนองคู
6. หมู่บ้านช้าง (บ้านตากลาง)
7. กลุ่มหัตถกรรมบ้านโชค
8. ตลาดการค้าช่องจอม

ที่มา : รายงานผลการศึกษาโครงการศึกษาเพื่อจัดทําแผนแม่บทการท่องเที่ยวเส้นทางอารยธรรมขอม

ตารางที่ 24 : ข้อมูลงานเทศกาลประจาปีของจังหวัด หรืองานที่มีส่วนสาคัญ
ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด
เดือน

มกราคม

1.
2.
3.
4.
5.

เทศกาล
งานเบญจมาศบานในม่านหมอก
งานเทศกาลดอกจานบานที่แก้งสนามนาง
งานฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล
งานรับอรุณเบิกฟ้าวันปีใหม่ ณ พนมรุ้ง
งานวันมหกรรมหอมแดง

จังหวัด
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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เดือน

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

เทศกาล
6. งานวันหัวผักกาดหวาน ข้าวหอมมะลิ หมี่ยําไทย
7. งานเทศกาลสนมเมืองดอกจานประสานใจไหว้ปู่ตา
8. งานตรุษจีนนครราชสีมา
9. ฉลองตรุษจีนชัยภูมิ
10. งานทําบุญขวัญข้าวพระแม่โพสพ
11. งานฉลองเจ้าพ่อหลวงอุดม
12. งานประเพณีท่องเที่ยวปราสาทเมืองต่ํา ตามรอยอารยธรรมขอม
13. งานเทศกาลสนมเมืองดอกจานประสานใจไหว้ปู่ตา
14. งานแสงสีเสียง ปราสาทมีชัย
15. งานจดทะเบียนสมรสบนหลังช้าง (พิธีแต่งงานแบบชาวกูยหรือซัตเต)
16. งานตรุษจีนไหว้เจ้า ไชน่าทาวน์สําโรงทาบ
17. ฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี
18. งานประเพณีกินเข่าค่ําของดีเมืองสูงเนิน
19. งานประเพณีฉลองศาลหลักเมืองและแข่งขันตะกร้อแบบ open
20. งานนมัสการพระเจ้าใหญ่วัดหงษ์
21. งานปิดทองและสรงน้ําหลวงพ่อชํานิจ
22. งานเทศกาลสนมเมืองดอกจานประสานใจไหว้ปู่ตา
23. งานวันช้างไทย
24. เทศกาลประเพณี “นุ่งผ้าไหม ใส่ประเกือม เรือมกันตรึม”
25. ประเพณีขึ้นเขาสวาย
26. งานประเพณีสงกรานต์
27. บุญเดือนสี่ไทยคอนสาร
28. งานประเพณีสงกรานต์
29. งานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง
30. งานประเพณีขึ้นเขากระโดง
31. งานวันสงกรานต์ สนาม I - MOBILE STADIUM
32. งานเครื่องเคลือบพันปี ประเพณีบ้านกรวด
33. งานนมัสการหลวงปู่สุข
34. งานปรางค์กู่ฤๅษี
35. งานสืบสานตํานานปราสาทภูมิโปน
36. งานเยื่ยมเยือนตาเมือน เดือนเมษา
37. งานวันที่ระลึกพระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง
38. งานส่งเสริมการท่องเที่ยวปราสาทตาควาย
39. งานสืบสานจารีตประเพณีชุมชนท้องถิ่นเพื่อบูชา ปราสาทยายเหงา
40. งานประเพณีบวชนาคช้าง
41. งานเอื้องกุหลาบเหลืองโคราช

จังหวัด
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดนครราชสีมา

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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เดือน

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม

พฤศจิกายน

เทศกาล
42. งานวิสาขบูชา พุทธบารมี
43. บุญเดือนหกศาลเจ้าพ่อพญาแล
44. งานประเพณีบุญบั้งไฟและงานปรางค์กู่สวนแตง
45. งานบุญบั้งไฟอําเภอแคนดง
46. งานสืบสานประเพณีของดีโนนสุวรรณ
47. งานประเพณีบวชนาคช้าง
48. ประเพณีบุญบั้งไฟบวงสรวงเจ้าพ่อศรีนครเตาท้าวเธอ
49. การส่งเสริมการท่องเที่ยว อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมพนมดงรัก
50. งานประเพณีบุญบั้งไฟล้าน ตํานานพ่อขุนอุดม
51. ท่องเที่ยวดอกกระเจียว
52. งานสืบสานประเพณีวิถีชีวิตคนโนนนารายณ์
53. งานประเพณีแห่เทียนพรรษาโคราช
54. งานประเพณีแห่เทียนพิมาย
55. งานน้อยหน่าและของดีเมืองปากช่อง
56. ท่องเที่ยวดอกกระเจียว
57. ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอําเภอเมืองฯ
58. ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอําเภอนางรอง
59. ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอําเภอประโคนชัย
60. มหกรรมแห่เทียนพรรษาและตักบาตรบนหลังช้างจังหวัดสุรินทร์
61. ท่องเที่ยวดอกกระเจียว
62. งานไต้เห็ดเขาอังคาร
63. งานประเพณีแซนโฏนตาบุชาบรรพบุรุษ
64. แห่กระธูป
65. งานประเพณีสืบสานตํานานกวนข้าวทิพย์และประเพณีตักบาตร
เทโวโรหณะ
66. งานประเพณีแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน อําเภอท่าตูม
67. เทศกาลเที่ยวพิมาย และ แข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วย
พระราชทานฯ
68. งานประเพณีลอยกระทง พระประทีปพระราชทานฯ
69. งานเทศกาลอาหารย่างโคราช
70. งานเกษตรแฟร์ปากช่อง
71. ตีคลีไฟ
72. งานประเพณีแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน
73. งานมหกรรมมวยไทย เทศกาลกินไก่ ไหว้เจ้าพ่อขุนศรี
74. งานต้อนรับ เลี้ยงอาหารช้าง และการแสดงช้าง
75. งานสืบสานตํานานพันปีปราสาทศีขรภูมิ
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จังหวัด
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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เดือน

ธันวาคม

ธันวาคม

เทศกาล
76. งานประเพณีลอยกระทง
77. งานวันผ้าไหมและของดีเมืองปักธงชัย
78. งานปากช่องคาวบอยเฟสติวัล
79. งานปากช่องคาวบอยซิตี้
80. หนาวนี้ที่คอนสาร
81. count downที่มอหินขาว
82. งานกาชาดและไหมจังหวัดบุรีรัมย์
83. งานประกวดดนตรี "เทิดไท้คีตะราชัน"
84. งานมหกรรมว่าวอีสาน (นอนดูดาว ชมว่าวกลางคืน)
85. งาน หว่านวันแม่ เกี่ยววันพ่อ
86. งานเทศกาลข้าวมะลิหอม ปลาจ่อมกุ้ง ชมทุ่งนกประโคนชัย
87. งานสมโภชศาลเจ้าพ่อปู่อุปฮาดและเจ้าพ่ออุดมเดช
88. งานกาชาดอําเภอลําปลายมาศ
89. งานกาชาดอําเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
90. งานสมโภชศาลเจ้าพ่อหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จังหวัดสุรินทร์
91. งานเทศกาลข้าวใหม่หอมมะลิและงานกาชาด อําเภอชุมพลบุรี

จังหวัด
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์

ที่มา : ข้อมูลจากสํานักงานจังหวัดในกลุ่มจังหวัด

++++++++++

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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ข้อมูลเพือ่ การพัฒนา : ด้านเศรษฐกิจ
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

(นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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1.2 ด้านเศรษฐกิจ
ภาวะเศรษฐกิจไทย ประจาปี พ.ศ. 2560
ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย วิเคราะห์ไว้ว่า เศรษฐกิจไทยปี 2560 ขยายตัวร้อยละ
3.9 ตามการส่งออกสินค้าและการท่องเที่ยว สอดคล้องกับเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวชัดเจนและกระจายตัวมากขึ้น
อุปสงค์ในประเทศขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ขณะที่แรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากภาครัฐชะลอลงจากปีก่อน
เศรษฐกิจไทยขยายตัวดีเนื่องมาจากได้รับแรงส่งสาคัญตลอดทั้งปีจากการส่งออกสินค้าที่ดี
ขึ้นในมิติของประเภทสินค้าและตลาด ตามเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าโลกขยายตัวดีอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมี
การขยายกาลังการผลิตและย้ายฐานการผลิตของผู้ผลิตต่างชาติมาไทยช่วงก่อนหน้าในหลายอุต สาหกรรม
ขณะที่การส่ งออกขยายตัว ตามจ านวนนั กท่องเที่ยงต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นในเกือบทุกสั ญชาติ ส าหรับแรง
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากภาครัฐชะลอลงจากปีก่อน การลงทุนภาครัฐหดตัวเนื่องจากมีบางโครงการล่าช้าจาก
แผนจากทั้งข้อจากัดด้านประสิทธิภาพการเบิกจ่าย ผลของ พ.ร.บ. การจัด ซื้อจัดจ้างและการบริห ารพัส ดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งทาให้การจัดซื้อจัดจ้างต้องใช้ระยะเวลาเพิ่มขึ้น ปัญหาการเข้าไปดาเนินการในพื้นที่ และ
ภาวะฝนตกหนัก สาหรับการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป จากกาลังซื้อที่เพิ่มขึ้นในกลุ่ม
ครัวเรือนรายได้สูงนอกภาคเกษตรกรรม และความเชื่อมั่นครัวเรือนยังอยู่ในระดับสูง รายได้ครัวเรือ นนอกภาค
เกษตรกรรมบางส่วนได้รับผลกระทบจากการจ้างงานที่ลดลง เนื่องจากการใช้เครื่องจักรเข้ามาทดแทนแรงงาน
ในบางอุตสาหกรรม และรายได้ ครัวเรือนในภาคเกษตรกรรมบางส่วนได้รับผลกระทบจากราคาสินค้าเกษตรที่
หดตัวในช่วงปลายปีเพราะผลผลิตออกสู่ตลาดมากเกินความต้องการ ด้านการลงทุนภาคเอกชนยังอยู่ในระดับ
ต่า เนื่ องจากผู้ ประกอบการบางส่ วนยังมีกาลังการผลิตส่ว นเกินเหลื ออยู่และบางส่ วนรอความชัดเจนของ
พ.ร.บ. เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งผ่านร่างเพื่อประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายเมื่อกลางเดือน
กุมภาพันธ์ปี 2561
โดยรวมเศรษฐกิจมีเสถียรภาพ อัตราเงินเฟูอและอัตราการว่างงานอยู่ในระดับต่า ฐานะการ
คลังอยู่ในเกณฑ์ดี โดยสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ยังอยู่ต่ากว่ากรอบความยั่งยืนทางการคลังที่กาหนด
ฐานะการเงินของภาคธุรกิจเข้มแข็ง และฐานะการเงินของภาคสถาบันการเงินมีความแข็งแกร่ง ซึ่งรองรับความ
เสี่ยงจากคุณภาพสินเชื่อของลูกหนี้บางกลุ่มที่ด้อ ยลงได้ โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
และครั ว เรื อ นกลุ่ ม รายได้ น้ อ ย ซึ่ ง ยั ง ไม่ ได้ รั บ ผลบวกจากการขยายตั ว ของเศรษฐกิจ อย่ า งเต็ม ที่ ส าหรั บ
เสถียรภาพด้านต่างประเทศมีความเข้มแข็ง สะท้อนจากดุลบัญชีเดินสะพัดที่เกินดุลอย่างต่อเนื่องจากปีก่อน
และเงินส ารองระหว่างประเทศอยู่ ในระดับสูง ซึ่งจะสามารถช่ว ยรองรับผลกระทบจากความผั นผวนจาก
ต่างประเทศได้ สาหรับอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเทียบกับดอลลาร์อเมริกาแข็งค่าขึ้นจากปัจจัยด้านต่างประเทศ
และสอดคล้องกับทิศทางของเงินส่วนใหญ่ในภูมิภาค อย่างไรก็ดี ดัชนีค่าเงินบาทที่แท้จริง (REER) แข็งค่าใน
ลาดับกลาง ๆ เมื่อเทียบกับการแข็งค่าขึ้นของค่าเงินสกุลอื่นในภูมิภาค เนื่องจากอัตราเงินเฟูอของไทยอยู่ใน
ระดับต่ากว่าคู่ค้าคู่แข่ง
ในปี 2561 เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องและมีแรงส่งเศรษฐกิจที่สมดุลขึ้น โดย
แรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจมาจากการส่งออกสินค้าและการท่องเที่ยวที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องตามเศรษฐกิจคู่ค้าที่
ขยายตัวชัดเจน การใช้จ่ายภาคเอกชนที่ขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปและเริ่มกระจายตัวมากขึ้น รวมทั้งแรง
กระตุ้นจากภาครัฐที่มีแนวโน้มเร่งขึ้นโดยเฉพาะการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้การลงทุน
ภาคเอกชนเพิ่มขึ้นตามสาหรับอัตราเงินเฟูอมีแนวโน้มทยอยปรับตัวเพิ่มขึ้น ตามภาวะเศรษฐกิจที่ขยายตัว
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ต่อเนื่อง ต้นทุนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามราคาน้ามัน และผลต่อเนื่องของการขึ้นภาษีสรรพสามิตในบางรายการ
สินค้าเมื่อปลายปี 2560
ภาวะเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจาปี 2560
ภาวะเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี 2560 มีการขยายตัวต่อเนื่องจากปีก่อน ตาม
การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัว จากรายได้ภาคเกษตรที่ปรับดีขึ้น ตามราคาสินค้าเกษตรสาคัญที่
ขยายตัวจากปีก่อน รวมถึงภาคแรงงานนอกภาคเกษตรที่เพิ่มขึ้น ด้านการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวในอัตราที่
ชะลอลงตามภาคการก่อสร้างเป็นสิ่งสาคัญ สาหรับการผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวจากการผลิตเพื่อการ
ส่งออก ขณะที่การใช้ จ่ายภาครัฐหดตัวทั้งรายจ่ายประจาและรายจ่ายลงทุน จากผลของฐานสูงที่มีโครงการ
พิเศษในปีก่อน สาหรับอัตราเงินเฟูอทั่วไปสูงขึ้นตามราคาพลังงาน ด้านอัตราการว่างงานปรับสูงขึ้นเล็กน้อย
ส่วนยอดเงินฝากคงค้างและสินเชื่อคงค้างของสถาบันการเงินขยายตัวใกล้เคียงกับปีก่อน
รายได้เกษตรกร เพิ่มขึ้น จากราคาที่ขยายตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 5 ปี โดยราคายางพารา
เพิ่มขึ้น ตามปริ มาณน้ ายางที่ออกสู่ ตลาดน้ อยจากผลกระทบของอุทกภัยในภาคใต้ในช่วงต้นปี ราคาอ้อย
โรงงานเพิ่มขึ้น ตามทิศทางราคาน้ามันในตลาดโลกที่อยู่ในระดับสูง ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิ และข้ าวเปลือก
เจ้า 15% ปรับดีขึ้น ตามความต้องการของตลาดต่างประเทศ และส่วนหนึ่งเป็นผลจากสต๊อกข้าวของรัฐบาลที่
หมดลง ด้านราคามันสาปะหลัง ไก่เนื้อ และไข่ไก่คละ ปรับดีขึ้นตามความต้องการของตลาด ขณะที่ราคา
ข้าวเปลือกเหนียว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สุกร และโคเนื้อ หดตัว จากผลผลิตที่ออกสู่ตลาดมาก สาหรับผลผลิต
สินค้าเกษตรชะลอลง ตามผลผลิตอ้อยโรงงานที่หดตัวจากการประสบภัยแล้งในช่วงเพาะปลูก อย่างไรก็ดี
ผลผลิ ต สิ น ค้าเกษตรอื่น ๆ เพิ่ม ขึ้น เนื่ องจากภัย แล้ งคลี่ ค ลายช่ว งเดือนพฤษภาคม 2556 ก่อนถึง ฤดู กาล
เพาะปลูก 2559/2560
การผลิตภาคอุตสาหกรรม ขยายตัว ตามการเร่งผลิตเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของผู้ผลิตราย
ใหญ่ หลังจากปิดซ่อมสายการผลิตในช่วงปลายปีก่อน ด้านการผลิตน้าตาลทรายดิบขยายตัวตามปริมาณอ้อย
เข้ า หี บ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ในช่ ว งต้ น ปี จากการเปิ ด หี บ ล่ า ช้ า ในปี ก ารผลิ ต 2559/60 ส าหรั บ การผลิ ต ชิ้ น ส่ ว น
อิเล็กทรอนิกส์ การผลิตเยื่อกระดาษ และผลิตภัณฑ์กระดาษขยายตัวดีตามความต้องการจากต่างประเทศเป็น
สาคัญ
มูลค่าการค้าผ่านแดน ขยายตัวดี ตามการส่งออกเป็นสาคัญ โดยการส่งออกไปเวียดนาม
ขยายตัวจากผลไม้ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟูา และเครื่องดื่ม ด้านการส่งออกไปจีน ตอนใต้
ขยายตั ว จากคอมพิ ว เตอร์ / อุ ป กรณ์ และวงจรพิ ม พ์ ขณะที่ ก ารส่ ง ออกไป สปป.ลาว ลดลงจากรถยนต์
ผลิตภัณฑ์เหล็ก วัสดุก่อสร้างและปูนซีเมนต์ ส่วนการส่งออกไปกัมพูชาลดลงจากน้ามันสาเร็จรูป สาหรับการ
นาเข้าชะลอลงเล็กน้อย ตามการนาเข้ามือถือ/อุปกรณ์ จากเวียดนามเป็นสาคัญ
1.2.1 ภาพรวมเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ในปี พ.ศ. 2559
(1) ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมกลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนล่ า ง 1 (GROSS
PROVINCIAL CLUSTER PRODUCT AT CURRENT MARKET PRICES) ประจาปี พ.ศ. 2559 มีมูลค่า
475,166 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า ที่มีมูลค่า 457,036 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.97 และเป็น
อันดับที่ 5 จาก 18 กลุ่มจังหวัด สาขาอุตสาหกรรม (การผลิตอุตสาหกรรม รวมกับ การทาเหมืองแร่และเหมือง
หิน) ทารายได้ถึง 103,073 ล้านบาท มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกันกับสาขาการขายส่งและขายปลีก
การซ่ อมแซมยานยนต์ แ ละรถจั ก รยานยนต์ ที่ เพิ่ มขึ้ นอย่ างต่ อเนื่ อง ท ารายได้ ถึง 62,632 ล้ านบาท และสาขา
กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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การศึกษา ทารายได้ถึง 58,363 ล้านบาท สาขาที่น่าจับตามอง คือสาขาที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ได้แก่ สาขาที่พัก
แรมและบริการด้านอาหาร โดยเพิ่มขึ้นอย่าต่อเนื่อง จากปีก่อนหน้า คิดเป็นร้อยละ 27.3 สาขาศิลปะ ความบันเทิง
และนันทนาการ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า คิดเป็นร้อยละ 40.43 แสดงให้เห็นว่าสาขาที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
สร้างรายได้ให้กับกลุ่มจังหวัดฯ เป็นจานวนมาก ส่วนภาคการเกษตรแม้ว่าจะมีรายได้ที่สูงเป็นอันดับสองรองจาก
สาขาการผลิตอุตสาหกรรม แต่ยังคงลดลง เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าคิดเป็นร้อยละ – 7.23 ตามตารางที่ 25 และ
กราฟที่ 4 ข้างท้ายนี้
ตารางที่ 25 : ข้อมูล มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลกลุ่มจังหวัด ทั้ง 18 กลุ่มจังหวัด ณ ราคาประจาปี พ.ศ. 2559
ที่

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด (เรียงจากมากไปน้อย)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ภาคกลางปริมณฑล (นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ)
ภาคตะวันออก 2 (จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว)
ภาคกลางตอนบน (ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง)
ภาคตะวันออก 1 ( ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรมั ย์ สุรินทร์)
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี สงขลา)
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน (กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล)
ภาคใต้ชายแดน (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา)
ภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลาปาง ลาพูน)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด)
ภาคกลางตอนล่าง 1 (กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี)
ภาคเหนือตอนล่าง 1 (ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์)
ภาคเหนือตอนล่าง 2 (กาแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลาภู
อุดรธานี)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (ยโสธร ศรีสะเกษ อานาจเจริญ
อุบลราชธานี)
ภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย น่าน พะเยา แพร่)
ภาคกลางตอนล่าง 2 (ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (นครพนม มุกดาหาร สกลนคร)

15
16
17
18

ผลิตภัณฑ์มวลรวม(ล้านบาท)

ปี 2558

ปี 2559

1,799,880
807,770
583,877
457,036
427,513
389,151
397,748
352,527
358,676
331,828
278,983
277,279
224,708

2,001,999
1,958,969
812,217
634,514
475,166
468,870
436,172
416,997
374,015
370,827
346,822
287,025
279,710
237,187

212,358

222,715

182,080
159,651
111,190

192,111
170,710
117,226

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563

35

กราฟที่ 4 มูลค่ าผลิตภัณฑ์ กลุ่มจังหวัดรายสาขา ณ ราคา ประจาปี
120,000.00
100,000.00

60,000.00
40,000.00

2557

20,000.00

2558

บริการอื่นๆ

ศิลปะ บันเทิง

สุขภาพ สังคมสงเคราะห์

2559

การศึกษา

การบริหาร บริการ

วิชาชีพ วิชาการ

อสังหาริมทรัพย์

การเงิน ประกันภัย

ข่าวสาร การสื่อสาร

ที่พกั แรม อาหาร

ขนส่ง สถานที่เก็บสินค้ า

ขายส่ง-ปลีก ยามยนต์

ก่อสร้ าง

จัดการน ้า

ไฟฟ้า ก๊ าซ ไอน ้า ปรับอากาศ

อุตสาหกรรม

ทาเหมืองแร่-หิน

ภาคเกษตร

-

บริหารราชการ ป้องกันประเทศ…

ล้ านบาท

80,000.00

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

เมื่อจาแนกเป็นรายจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ในปี พ.ศ. 2559 จะ
พบว่า จังหวัดนครราชสีมา มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมมากที่สุดคือ 263,578 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนถึง 55.47
ของผลิ ตภัณฑ์มวลจั งหวัดในกลุ่ มจั งหวัด เพิ่มจากปีก่อนหน้าที่มีมูล ค่า 252,099 ล้ านบาท จังหวัดชัยภู มิ
บุรีรัมย์ สุรินทร์ มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าเช่นกัน โดยจังหวัดที่มีการเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือ
จังหวัดนครราชสีมา คิดเป็นร้อยละ 4.55 รองลงมาคือจังหวัดชัยภูมิ ที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า คิดเป็นร้อยละ 4.11
ปรากฏตามตารางที่ 26 ข้างท้ายนี้
ตารางที่ 26 : แสดงผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 จาแนกรายจังหวัด
ที่
1
2
3
4

จังหวัด/
กลุ่มจังหวัด
นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรัมย์
สุรินทร์

กลุ่มจังหวัด

อัตราเพิ่ม – ลด

ผลิตภัณฑ์มวลรวม(ล้านบาท)
ปี 2557
246,146
55,332
74,621
65,068
441,168

ปี 2558
252,099
56,722
80,228
67,987
457,036

(เทียบปี 58 และ 59)

ปี 2559
263,578
59,051
82,064
70,473
475,166

ล้านบาท

11,479
2,329
1,837
2,486
18,131

ร้อยละ

4.55
4.11
2.29
3.66

สัดส่วน
GPP ปี
พ.ศ. 2559

55.47
12.43
17.27
14.83

3.97 100.00

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563

(2) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 มีอัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมกลุ่ ม จั ง หวั ด ณ ราคาประจ าปี พ.ศ. 2559 จากปี ก่ อ น คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 3.97 เนื่ อ งจากสาขา
อุตสาหกรรมมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ถึงร้อยละ 6.45 ภาคการค้า ขยายตัวคิดเป็นร้อยละ 13.18 ปรากฏตาม
กราฟที่ 5 ข้างท้ายนี้

กราฟที่ 5 : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด
40.00

27.30

30.00
17.99
13.60
13.35

20.00

ร้อยละ

10.00

9.82
8.07

3.60

3.97

1.11

2.16

6.45

3.51 4.79

13.18

7.56 5.35 8.35 9.12

19.65
13.71
3.19

0.00
GPP
รวม
-2.66

-10.00

GPP เกษตร

GPP อุตสาหกรรม

-7.23

GPP การค้า

GPP ที่พักแรม บริการอาหาร

-0.98

-20.00
-30.00

-28.00

-40.00

พ.ศ. 2555

พ.ศ.2556

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

(3) โครงสร้างเศรษฐกิจ
ภาคเกษตรมีสัดส่วนโครงสร้างฯ เป็นร้อยละ 19.75 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่ม
จังหวัด และภาคนอกเกษตร มีสัดส่วนโครงสร้าง ฯ คิดเป็นร้อยละ 80.24 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์รวมกลุ่มจังหวัด
เมื่อคิดเป็นรายสาขาพบว่า สาขาการผลิตอุตสาหกรรม มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 20.91 รองลงมาเป็นสาขา
เกษตร การปุาไม้ และการประมง มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 19.75 ส่วนสาขาที่มีสัดส่วนโครงสร้างฯ น้อยที่สุด
คือ สาขากิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 0.08 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์
รวมกลุ่มจังหวัด ปรากฏตามตารางที่ 27 ข้างท้ายนี้
ตารางที่ 27 : แสดงผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ณ ราคาประจาปี
สาขา
ภาคเกษตร
1. เกษตรกรรม การปุาไม้ และการประมง
ภาคนอกเกษตร

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559

100,067
100,067
341,101

101,174
101,174
355,862

93,860
93,860
381,306

ร้อยละที่
เพิ่ม/ลด

สัดส่วน
ผลิตภัณฑ์
มวลรวม

-7.2287
-7.2287
7.1501

19.7531
19.7531
80.2469

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563

สาขา
2. การทาเหมืองแร่และเหมืองหิน
3. การผลิตอุตสาหกรรม
4. การไฟฟูา ก๊าซ ไอน้า และระบบการปรับอากาศ
5. การจัดหาน้า การจัดการน้าเสียและของเสียรวมถึง
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
6. การก่อสร้าง
7. การขายส่งและขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์และ
รถจักรยานยนต์
8. การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
9. ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
10. ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
11. กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย
12. กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
13. กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง
วิชาการ
14. กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
15. การบริหารราชการ การปูองกันประเทศและการ
ประกันสังคมภาคบังคับ
16. การศึกษา
17. กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์
18. ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ
19. กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด (ล้านบาท)
ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด ต่อคน (บาท)

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559

ร้อยละที่
เพิ่ม/ลด
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สัดส่วน
ผลิตภัณฑ์
มวลรวม

2,828
94,951
9,042
1,449

3,389
93,430
8,777
1,499

3,715
99,358
9,207
1,603

9.6314
6.3446
4.8974
6.9086

0.7818
20.9101
1.9376
0.3374

20,183
52,973

20,770
57,395

22,702
62,632

9.3032
9.1239

4.7777
13.1811

9,026
3,772
2,978
27,261
16,486
253

9,431
4,514
3,114
29,521
18,375
333

9,602
1.8199
5,746 27.3037
2,483 -20.2690
33,718 14.2159
19,594
6.6350
399 19.7458

2.0208
1.2093
0.5225
7.0960
4.1236
0.0840

1,215
23,990

1,328
27,899

1,425
28,714

7.3369
2.9213

0.3000
6.0430

55,383
13,337
1,149
4,824
441,168
75,588

55,523
14,263
1,290
5,011
457,036
78,469

58,363
15,140
1,811
5,093
475,166
81,750

5.1153
6.1527
40.4263
1.6369
3.9671
4.1817

12.2827
3.1864
0.3811
1.0719
100

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กลุ่ มจั งหวั ดภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนื อตอนล่ าง 1 มี เศรษฐกิ จที่ ส าคั ญ 3 อั นดั บแรก
เมื่อพิจารณาจากสัดส่วนของผลิตภัณฑ์มวลรวมรายสาขาที่สาคัญ 3 ลาดับแรก ได้แก่
1) การอุตสาหกรรม มีสัดส่วนโครงสร้างฯ คิดเป็นร้อยละ 21
2) เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการปุาไม้ มีสัดส่วนโครงสร้างฯ คิดเป็นร้อยละ 20
3) การขายส่ง การขายปลีก และการซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ (ภาคการค้า)
มีสัดส่วนโครงสร้างฯ คิดเป็นร้อยละ 13
4) การศึกษา (ภาคบริการ) มีสัดส่ว นโครงสร้างฯ คิดเป็นร้อยละ 12 ปรากฏตามกราฟ
ที่ 6 ข้างท้ายนี้
กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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กราฟที่ 6 : สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวม

อื่นๆ
34%

เกษตรกรรม การปุา
ไม้ และประมง
20%

อุตสาหกรรม
21%
การค้าส่ง การค้าปลีก
การซ่อมแซม
13%

การศึกษา
12%
ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

(4) มูลค่าผลิตภัณฑ์ต่อหัว
ข้อมูลจากสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในปี พ.ศ.2559
มี มู ล ค่ า 81,750 บาท/คน/ปี เพิ่ ม ขึ้ น จากปี ก่ อ นที่ มี มู ล ค่ า 78,469 บาท/คน/ปี คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 4.18
เมื่อเปรียบเทียบกับระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีรายได้ที่มากกว่าเกณฑ์ของภาค ปรากฏตามตารางที่ 28
ข้างท้ายนี้
หากจาแนกเป็นรายจังหวัดในกลุ่มจังหวัด ฯ จะพบว่า จังหวัดนครราชสีมา มีมูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมมากที่สุดที่ 105,618 บาท/คน/ปี แต่ลดลงจากปีก่อนที่มีมูลค่า 106,000 บาท/คน/ปี คิดเป็นร้อยละ
-0.36 รองลงมาเป็นจังหวัดบุรีรัมย์ 65,586 บาท/คน/ปี จังหวัดสุรินทร์ 63,462 บาท/คน/ปี และจังหวัดชัยภูมิ
61,826 บาท/คน/ปี ตามลาดับ ซึ่งจังหวัดในกลุ่มจังหวัด ฯ ที่มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมคิดเป็นร้อยละเพิ่มขึ้น
สูงสุด คือ จังหวัดสุรินทร์ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า คิดเป็นร้อยละ 13

ที่
1
2
3
4
5
6
7

ตารางที่ 33 : แสดงผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1/คน/ปี
เพิ่ม/ลด เปรียบเทียบ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อคนต่อปี
จังหวัด/
พ.ศ. 2558 กับ พ.ศ. 2559
กลุ่มจังหวัด
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
บาท
ร้อยละ
นครราชสีมา
98,322
106,000 105,618
-382 -0.36
ชัยภูมิ
57,721
55,665
61,826
6,161 11.07
บุรีรัมย์
59,263
58,554
65,586
7,032 12.01
สุรินทร์
58,343
56,159
63,462
7,303 13.00
กลุ่มจังหวัดฯ
75,588
78,469
81,750
3,281
4.18
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
72,925
72,831
76,207
3,376
4.64
ประเทศไทย
197,459
204,459 215,455
10,996
5.38

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563
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1.2.2 ภาคเกษตร
(1) มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคการเกษตร
มูลค่าเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ในปี พ.ศ. 2559
ภาคเกษตร จานวน 93,860 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8 ของมูลค่าทางภาคเกษตรประเทศไทย โดยจังหวัด
นครราชสีมามีสัดส่วนสูงที่สุดในกลุ่มจังหวัดคิดเป็นร้อยละ 43 ปรากฏตามกราฟที่ 7 ข้างท้ายนี้
กราฟที่ 7 สัดส่วนมูลค่าด้านเกษตรกรรมของกลุ่มจังหวัดฯ เทียบกับประเทศไทย ปี 2559 (ล้านบาท)

สถานการณ์ทางด้านเกษตรของกลุ่มจังหวัดฯ แม้ว่ามูลค่าทางด้านการเกษตรของกลุ่มจังหวัดมี
สัดส่วนที่ค่อนข้างสูง แต่มีแนวโน้มที่ลดลง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ซึ่งหาคานวณการเติบโตเฉลี่ยตลอดช่วง
ระยะเวลา 5 ปี จะพบว่ามีอัตราการลดลงประมาณ 0.4% ปรากฏตามกราฟที่ 8 ข้างท้ายนี้
กราฟที่ 8 มูลค่าด้านเกษตรกรรมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (ล้านบาท)

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563
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(2) เนื้อที่การเกษตร ในปี พ.ศ. 2559 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
มีเนื้อที่การเกษตรจานวน 20,310,547 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 62.86 ของเนื้อที่กลุ่มจังหวัดฯ โดยจังหวั ดสุรินทร์มี
เนื้อที่การเกษตรมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 82.91 ของพื้นที่จังหวัด รองลงมาคือจังหวัด บุรีรัมย์ คิดเป็นร้อยละ
68.05 ของพื้ น ที่ จั ง หวั ด เมื่ อเที ย บกั บ เนื้ อ ที่ ก ารเกษตรของกลุ่ ม จัง หวั ดฯ กั บ เนื้ อ ที่ การเกษตรของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีจานวน 63,865,821 ล้านไร่ กลุ่มจังหวัดฯ มีเนื้อที่การเกษตรคิดเป็นร้อยละ 31.81
ของเนื้ อที่การเกษตรของภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือ และคิดเป็นร้อยละ 13.73 ของเนื้อที่การเกษตรของ
ประเทศ ปรากฏตามตารางที่ 34 ข้างท้ายนี้
ตารางที่ 34 : เนื้อที่การเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
จังหวัด
นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรัมย์
สุรินทร์
กลุ่มจังหวัดฯ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประเทศ

เนื้อที่ (ไร่)
12,808,728
7,986,429
6,451,178
5,077,535
32,323,870
105,533,963
320,696,887

เนื้อที่การเกษตร
(ไร่)
8,386,293
3,328,122
4,388,667
4,207,464
20,310,547
63,865,821
149,036,944.00

เปรียบเทียบกับ
ร้อยละของเนื้อ
เนื้อที่
ที่การเกษตรต่อ
การเกษตรกลุ่ม
เนื้อที่จังหวัด
จังหวัดฯ
65.47
41.29
41.67
16.39
68.03
21.61
82.86
20.72
62.83
100
60.52
46.47

ที่มา : ระบบฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทย โครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงและจัดทาแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน
การพัฒนาในระดับพื้นที่ http://benchmark.moi.go.th

เมื่อแบ่งประเภทการใช้ประโยชน์ ทางเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1ปี
พ.ศ. 2559 จะพบว่ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 มีการทานาข้าวมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ
63 รองลงมาคือการทาพืชไร่ คิดเป็นร้อยละ 28 โดยจังหวัดสุรินทร์มีการทานาข้าวมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ
84.04 ของพื้นที่การเกษตรจังหวัด รองลงมาคือจังหวัดบุรีรัมย์ คิดเป็นร้อยละ 78.54 ของพื้นที่การเกษตร
จังหวัด เมื่อเปรียบเทียบเป็นภาคแล้วพบว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่ทาการเกษตรมากที่สุด โดยเฉพาะ
มีการทานาข้าวมากที่สุด จานวน 42,750,651 ไร่ รองลงมาเป็นพืชไร่ จานวน 11,948,934 ไร่ ปรากฏตาม
ตารางที่ 35 และกราฟที่ 9 ข้างท้ายนี้ ดังนี้
ตารางที่ 35 : พื้นที่ใช้ประโยชน์ทางเกษตรกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
หน่วย : ไร่
จังหวัด

นครราชสีมา

นาข้าว

พืชไร่

4,083,956

3,755,489

สวนไม้ผล ไม้
ยืนต้น

สวนผัก/ไม้
ดอก/ไม้
ประดับ

ที่ดินทาง
เกษตรอื่นๆ

106,326

41,534

398,988

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

รวม

8,386,293

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563

จังหวัด

นาข้าว

พืชไร่

สวนไม้ผล ไม้
ยืนต้น

ชัยภูมิ
1,825,911 1,081,267
78,905
บุรีรัมย์
3,447,038
478,568
229,419
สุรินทร์
3,536,069
375,263
140,068
กลุ่มจังหวัด
12,892,975 5,690,587
554,718
ภาค
42,750,651 11,948,934 4,324,426
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง
7,296,276 5,793,887 2,194,129
ภาคตะวันออก
2,776,205 3,218,208 5,201,310
ภาคใต้
933,091
10,373 16,131,014
ภาคใต้ชายแดน
287,285
- 3,016,729
ภาคเหนือ
15,791,278 10,198,893 4,052,947

สวนผัก/ไม้
ดอก/ไม้
ประดับ

ที่ดินทาง
เกษตรอื่นๆ
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รวม

19,797 322,242 3,328,122
24,475 209,167 4,388,667
12,182 143,882 4,207,464
97,988 1,074,279 20,310,547
318,111 4,523,699 63,865,821
359,869
108,492
117,036
10,512
447,149

2,379,225
1,576,695
1,113,875
132,068
2,014,577

18,023,386
12,880,910
18,305,389
3,456,594
32,504,844

ที่มา : ระบบฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทย http://benchmark.moi.go.th

กราฟที่ 9 : เนื้อที่การใช้ประโยชน์ทางการเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (ล้านไร่)

(3) การประกอบอาชี พ ทางเกษตรกรรม ในปี พ.ศ. 2559 กลุ่ ม จั ง หวั ด ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 จานวนประชากรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและประมง จานวน 1,137,793
คน เทีย บกับ จ านวนประชากรของกลุ่ มจังหวัดที่มีจานวน 6,752,462 คน คิดเป็นร้อยละ 16.85 โดยมีผู้
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและประมงที่จังหวัดนครราชสีมามากที่สุด จานวน 397,795 คน คิดเป็นสัดส่วนต่อ
ประชากรของกลุ่มจังหวัดฯ ที่ร้อยละ 5.89 รองลงมาเป็นจังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดสุรินทร์
ตามลาดับ หากเมื่อเปรียบเทียบเกษตรกรกับประชากรของจังหวัดแล้ว พบว่า จังหวัดชัยภูมิมีจานวนเกษตรกร
คิดเป็นร้อยละ 21.58 ของประชากรจังหวัด ปรากฏตามตารางที่ 36 ข้างท้ายนี้
กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563

ตารางที่ 36 : ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและประมงกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
จังหวัด
นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรัมย์
สุรินทร์
กลุ่มจังหวัดฯ

ประชากร (คน)
2,631,435
1,138,193
1,587,897
1,394,937
6,752,462

อาชีพเกษตรกรรม
และประมง
(คน)
397,795
245,603
267,492
226,902
1,137,793

ร้อยละของจานวน
เกษตรกรเทียบกับ
ประชากร

เปรียบเทียบกับ
เกษตรกรกับกลุ่ม
จังหวัดฯ

15.12
21.58
16.85
16.27
16.85

5.89
3.64
3.96
3.36

ที่มา : สานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปี พ.ศ. 2559

ข้อมูลระหว่างปี พ.ศ. 2557 – 2559 จานวนครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในปี พ.ศ. 2559 มีผู้มาขึ้นทะเบียน จานวน 884,267
ครัวเรือน มากขึ้นจากปีก่อนหน้า ที่มีจานวน 840,961 ครัวเรือน เมื่อเทียบกับระดับประเทศ คิดเป็นร้อยละ
12.95 ของจ านวนครั ว เรื อนเกษตรของประเทศ เมื่อพิ จารณาจั งหวั ดในกลุ่ ม จังหวัดแล้ ว พบว่ า จั งหวั ด
นครราชสีมามีจานวนครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนมากที่สุด ปรากฏตามตารางที่ 37 ข้างท้ายนี้
ตารางที่ 37 : จานวนครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร จาแนกรายจังหวัด พ.ศ. 2557 – 2559
หน่วย: ครัวเรือน

จังหวัด
นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรัมย์
สุรินทร์
กลุ่มจังหวัด
ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

ประเทศ

2557

2558

2559

243,146
165,743
193,859
180,745
783,493
2,860,662

265,923
174,787
208,697
191,554
840,961
3,073,343

284,681
179,957
217,563
202,066
884,267
3,209,387

6,047,824

6,516,347

6,828,666

เปรียบเทียบ เปรียบเทียบกับ
กับกลุ่ม
ประเทศ
32.19
4.17
20.35
2.64
24.60
3.19
22.85
2.96
12.95
47.00

ที่มา : กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(4) ชลประทาน
(4.1) พื้นที่ชลประทาน ในปี พ.ศ. 2560 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
มีพื้นที่ชลประทาน 2,822,691 ไร่ โดยมาเป็นอันดับที่ 4 จาก 18 กลุ่มจังหวัด และเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าที่มี
พื้ น ที่ ช ลประทาน 2,719,881 ไร่ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 3.78 ของปี ก่ อ น เมื่ อ เที ย บสั ด ส่ ว นภายในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มจังหวัดอยู่ที่ร้อยละ 37 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจังหวัดนครราชสีมามี
พื้นที่ชลประทานในปี พ.ศ. 2560 ที่จานวน 1,388,559 ไร่ มากเป็นอันดับที่ 3 ของประเทศ และเป็นอันดับ 1
ในกลุ่ มจั งหวัด ภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนื อตอนล่ าง 1 มี สั ด ส่ ว นอยู่ ที่ร้ อยละ 49.19 ของพื้ นที่ ช ลประทาน
กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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กลุ่มจังหวัด รองลงมาเป็นจังหวัดบุรีรัมย์ จานวน 643,865 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 22.81 ของพื้นที่ชลประทาน
ในกลุ่มจังหวัด ตามมาด้วยจังหวัดสุรินทร์ จานวน 537,723 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 19.05 ของพื้นที่ชลประทานใน
กลุ่มจังหวัด และจังหวัดชัยภูมิ จานวน 252,544 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 8.95 ของพื้นที่ชลประทานในกลุ่มจังหวัด
เมื่อพิจารณาข้อมูลระหว่างปี พ.ศ. 2558 – 2560 จังหวัดในกลุ่มจังหวัดมีพื้นที่ ชลประทาน
เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากในพื้นที่ยังประสบปัญหากับภัยแล้ง และมีความต้องการน้าเพื่อการเกษตรกรรม จึงมีการ
เพิ่มพื้นที่ชลประทาน จังหวัด กลุ่มจังหวัด และกรมชลประทาน ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบริหาร
จัดการน้าเพื่อการเกษตร ผ่านโครงการของจังหวัด กลุ่มจังหวัด และงบประมาณจากกรมชลประทานด้วย
ปรากฏตามตารางที่ 38 และกราฟที่ 10 ข้างท้ายนี้
ตารางที่ 38 : แสดงพื้นที่ชลประทานในกลุ่มจังหวัด
หน่วย : ไร่

จังหวัด
นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรัมย์
สุรินทร์
ค่าเฉลี่ยของ 76 จังหวัด
กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สัดส่วนของกลุ่มจังหวัดต่อภาค

ค่าสถิติ
2559
1,330,789
250,144
624,455
514,493
2,719,881
7,197,862
38

2558
936,574
239,636
387,813
321,209
1,885,232
6,380,147
30

2560
1,388,559
252,544
643,865
537,723
429,792
2,822,691
7,613,453
37

ค่าอันดับใน 76 จังหวัด
2558 2559 2560
7
3
3
46 43 44
31 16 16
38 25 23
4
3

4
3

ที่มา : สรุปผลการดาเนินงานโครงการชลประทานประเภทต่างๆ จาแนกตามจังหวัด ตามปีงบประมาณ รายงานข้อมูล
สารสนเทศโครงการชลประทาน กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และระบบฐานข้อมูล
กระทรวงมหาดไทย http://benchmark.moi.go.th

กราฟที่ 10 : สัดส่วนพื้นที่ชลประทานในกลุ่มจังหวัด
สุรินทร์
19%
นครราชสีมา
49%

บุรีรัมย์
23%
ชัยภูมิ
9%

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

4
3
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หมายเหตุ : วิธีการวัด พื้นที่ชลประทานรวมโครงการฯ ขนาดใหญ่+กลาง+เล็ก+สูบน้าด้วยไฟฟูา+แก้มลิง จากการสารวจในปีที่
จัดเก็บข้อมูล ในพื้นที่จังหวัด/ กลุม่ จังหวัดเปูาหมาย
หน่วย = ไร่
พื้นที่ชลประทาน หมายถึง พื้นที่ในเขตโครงการชลประทาน ส่วนที่ได้รับน้าจากระบบส่งน้า และสามารถนาน้าไปใช้
เป็นประโยชน์เพื่อการเพาะปลูกได้
ความต้องการน้าเพื่อการชลประทาน ประกอบด้วยความต้องการน้าเพื่อโครงการชลประทานขนาดใหญ่ ขนาดกลาง
ขนาดเล็ก สูบน้าด้วยไฟฟูาและพื้นที่ชลประทานราษฎร์ โดยผลการประเมินความต้องการน้าเพื่อโครงการชลประทานประเภท
ต่างๆ และสัดส่วนความต้องการน้าเพื่อโครงการชลประทานต่างๆ ต่อความต้องการน้าเพื่อการชลประทานทั้งหมดทั้งในสภาพ
ปัจจุบันและอนาคต ความต้องการน้าเพื่อการชลประทานแยกเป็น 3 กลุ่มโครงการ ได้แก่
1) โครงการชลประทานขนาดใหญ่และขนาดกลางที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 30,000 ไร่
2) โครงการขนาดกลางที่มีพื้นที่น้อยกว่า 30,000 ไร่ โครงการชลประทานขนาดเล็กและโครงการสูบน้าด้วยไฟฟูา
3) โครงการชลประทานราษฎร์หรือพื้นที่เกษตรที่มีศักยภาพในการใช้น้าจากลาน้า

(4.2) สั ด ส่ ว นหมู่ บ้ า นมี น้ าใช้ เ พื่ อ การเกษตรเพี ย งพอตลอดปี ข องกลุ่ ม จั ง หวั ด ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 มีสัดส่วนที่น้อยเมื่อเทียบกับกลุ่มจังหวัดอื่น อยู่ลาดับที่ 16 ใน 18 กลุ่มจังหวัด
และพบว่า จังหวัดนครราชสีมา แม้ว่าจะมีพื้นที่ชลประทานมากเป็นอันดับที่ 3 ของประเทศ แต่ยังมีน้าใช้เพื่อ
การเกษตรไม่เพียงพอ มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 35.6 ของปริมาณน้าที่ต้องการ หรือลาดับที่ 65ของประเทศ
โดยเฉพาะจังหวัดสุรินทร์ที่มีปริมาณน้าเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 30.96 ของปริมาณน้า
ที่ต้องการ หรือลาดับที่ 72 ของประเทศ ดังนั้น กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 จึงยังต้องการ
น้าเพื่อการเกษตรเป็นจานวนมาก ปรากฏตามตารางที่ 39 ข้างท้ายนี้
ตารางที่ 39 : สัดส่วนหมู่บ้านมีน้าใช้เพื่อการเกษตรเพียงพอตลอดปี
จังหวัด
นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรัมย์
สุรินทร์
ค่าเฉลี่ยของ 76 จังหวัด
กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2558
31.17
31.22
29.95
29.47
30.51
32.95

ค่าสถิติ
2559
32.27
20.30
40.46
35.55
33.02
34.88

2560
35.60
35.72
50.81
30.96
48.40
38.38
42.10

หน่วย : ร้อยละ
ค่าอันดับใน 76 จังหวัด
2558 2559 2560
65
66
65
74
65
64
50
67
37
56
68
72
16
5

17
6

16
5

ที่มา : แบบสารวจข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ศูนย์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย และระบบฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทย http://benchmark.moi.go.th

(5) ผลผลิตหลักของภาคเกษตร
(5.1) สถานการณ์ด้านพืชของประเทศ ข้อมูลจากนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในปี พ.ศ. 2560 ขยายตัวร้อยละ 6.8 เมื่อเทียบกับปี 2559 โดยมีปัจจัย
สนั บ สนุ น จากปริ มาณน้ าใช้การได้ในอ่างเก็บน้าที่ส าคัญมีมากกว่าปี 2559 ทาให้ เกษตรกรในหลายพื้นที่
กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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สามารถเพาะปลูกพืชฤดูแล้งได้ตามปกติ โดยเฉพาะข้าวนาปรัง ประกอบกับสภาพอากาศในพื้นที่ส่วนใหญ่ของ
ประเทศเอื้ออานวยมากขึ้น ฤดูฝนมาตามปกติ ทาให้เกษตรกรไม่ต้องเลื่อนการเพาะปลูกพืชในพื้นที่ที่เหมาะสม
ช่ว ยจั ด หาแหล่ งน้ า และสนั บ สนุ น ให้ ใช้ พืช พัน ธุ์ดี ทาให้ เ กษตรกรบางส่ ว นปรั บเปลี่ ย นพื้ นที่ ไปปลู ก พืช ที่
เหมาะสมมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การผลิตพืชบางส่วนในปีนี้ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสภาพอากาศ
ที่แปรปรวน
สาหรับพืชสาคัญที่มีปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวนาปรัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อย
โรงงาน สั บ ปะรดโรงงาน ยางพารา ปาล์ มน้ามัน ล าไย ทุเรียน มังคุด เงาะ ข้าวนาปรังมีผ ลลิ ตที่เพิ่มขึ้น
เนื่องจากน้าในอ่างเก็บน้าส่วนใหญ่มีมากกว่าปีที่ผ่านมา ทาให้มีน้าเพียงพอต่อการเพาะปลูกและเจริญเติบโต
ของต้นข้าว ทาให้เพาะปลูกมากขึ้น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เนื่องจากมีปริมาณน้าเพียงพอต่อการเจริญเติบโตไม่
กระทบแล้ ง ในช่ ว งออกดอก แม้ ว่ า พื้ น ที่ เ พาะปลู ก บางส่ ว นจะถู ก ปรั บ เปลี่ ย นไปปลู ก อ้ อ ยโรงงาน ซึ่ ง ได้
ผลตอบแทนดีกว่า แต่ผลผลิตโดยรวมเพิ่มมากขึ้น อ้อยโรงงาน เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบาย Zoning ที่สนับสนุน
ให้ปรับเปลี่ยนพื้นที่เพาะปลูกข้าวไม่เหมาะสมมาปลูกอ้อยโรงงานทดแทน และโรงงานน้าตาลยังส่งเสริมให้ปลูก
อ้อยโรงงานเพิ่มขึ้น สัปปะรดโรงงาน ช่วงปี 2558 – 2559 อยู่ในเกณฑ์ดี มีแรงจูงใจให้เกษตรกรขยายเนื้อที่
ปลูกในพื้นที่ว่าง และปลูกแซมสวนยางพารา และปลูกใหม่ทดแทนมันสาปะหลัง ยางพารา แม้ว่าแหล่งผลิตที่
สาคัญทางภาคใต้จะลดลงจากฝนตกต่อเนื่อง แต่โดยรวมยังคงเพิ่มขึ้น ปาล์มน้ามัน มีผลผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจาก
เนื้อที่ให้ผลเพิ่มขึ้นจากต้นปาล์มน้ามันที่ปลูกใหม่ในปี 2557 แทนพื้นที่ว่าง นาข้าว สวนเงาะ สวนลองกอง
ทดแทนต้นปาล์มที่มีอายุมาก ประกอบกับปริมาณน้าฝนเพียงพอ ทาให้ทะลายปาล์มมีน้าหนักดี ลาไย ทุเรียน
มังคุด เงาะ เนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออานวย ปริมาณน้าฝนเพียงพอ ราคาทุเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี จู.ใจเกษตรกร
ให้เพาะปลูก
ปริมาณผลผลิตที่ลดลง ได้ แก่ ข้าวนาปี และมันสาปะหลัง โดยข้าวนาปี ลดลงเนื่องจาก
ปลายเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2560 หลายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาทิ สกลนคร นครพนม
บึงกาฬ และกาฬสินธุ์ รวมทั้งภาคกลาง อาทิ ชัยนาท อยุธยา และลพบุรี ได้รับอิทธิพลจากพายุเซินกาและพายุ
ทกซูรี ทาให้ฝนตกหนักอย่าต่อเนื่อง เกิดนาท่วมรุนแรง ส่งผลต่อพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปี มันสาปะหลัง ลดลง
เนื่องจากราคามันสาปะหลังปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงปลายปี 2558 ทาให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพื้นที่
ไปปลูกอ้อยโรงงานและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งให้ผลตอบแทนดีกว่า อีกทั้งยังขาดแคลนท่อนพันธุ์มันสาปะหลัง
สาหรับปลูกซ่อมในพื้นที่ที่ประสบภัยแล้งในปีที่ผ่านมาด้วย
สินค้าพืชที่มีราคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นในช่วงเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2560 ได้แก่ ข้าว อ้อย
โรงงาน ยางแผ่นดิบ ทุเรียน มังคุด ข้าวที่ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากผลผลิตลดลงจากอุทกภัย อ้อยโรงงานมีราคา
เพิ่มขึ้น ราคาน้าตาลในตลาดโลกเพิ่มขึ้นจากผลผลิตน้าตาลทรายในตลาดโลกลดลง ยางแผ่นดิบ มีราคาเพิ่มขึ้น
เนื่องจากความต้องการใช้ยางพาราของโลกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามทิศทางราคาน้ามันที่เพิ่มขึ้น
ทุเรียน ราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากไม่เพียงพอจ่อความต้อ งการของตลาดในประเทศและต่างประเทศ มังคุด ราคา
เพิ่มขึ้น เนื่องจากมังคุดออกมามีคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาด
สินค้าพืชที่มีราคาเฉลี่ยลดลงในช่วงเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2560 ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ มันสาปะหลัง สัปปะรดโรงงาน ปาล์มน้ามัน ลาไย และเงาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ลดลง เนื่องจากมีการใช้พืช
อื่นที่มีราคาต่ากว่าเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์แทน ประกอบกับผลผลิตมีความชื้นสู. ทาให้ขายได้
ในราคาต่า มันสาปะหลังเนื่องจากเปอร์เซ็นต์แปูงในหัวมันลดลง ประกอบกับจีนเป็นผู้นาเข้ารายใหญ่กดดัน
ราคารั บ ซื้อ มั น เส้ น และแปู งมั น จากไทย สั บปะรดโรงงาน ราคาลดลง เนื่อ งจากผลผลิ ตออกสู่ ตลาดมาก
กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563

ประกอบกับคุณภาพผลผลิตไม่ตรงกับความต้องการของโรงงานแปรรูป ปาล์มน้ามัน เนื่องจากผลผลิตออกสู่
ตลาดเพิ่มขึ้น ประกอบกับสต๊อกน้ามันปาล์มคงเหลือเป็นจานวนมาก ลาไย ผลผลิตค่อนข้างเล็กไม่ได้คุณ ภาพ
เงาะ ผลผลิตออกสู่ตลาดพร้อมกันเป็นจานวนมาก
(5.2) ผลผลิตหลักด้านพืชของกลุ่มจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ผลผลิ ต ของ 4 พื ช เศรษฐกิ จ หลั ก ที่ ส าคั ญ ของประเทศ พบว่ า ในกลุ่ ม จั ง หวั ด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 มีผลผลิตอ้อยมากที่สุด รองลงมาคือ มันสาปะหลัง และข้าว (ข้าวหอม
มะลิและข้าวทั่วไป) ตามลาดับ ผลผลิตพืชทั้งข้าว มันสาปะหลัง และยางพารา ลดลงจากปี 2559 มีอ้อยที่มี
ผลผลิตเพิ่มขึ้นปรากฏตามกราฟที่ 11 ข้างท้ายนี้

กราฟที่ 11 : จานวนผลผลิตพืชเศรษฐกิจหลัก (ตัน)
40,000,000
35,000,000

56,067
9,523,890

จานวน (ตัน)

30,000,000
25,000,000

124,282
59,029

6,855,653

10,503,409

10,000,000

111,096 11,859,788
11,851,153
4,510,536

22,500,803

93,599
10,907,871
ยางพาราง

4,938,522 11,702,992 4,664,733

20,000,000
15,000,000

110,724

4,509,453

ข้ าว

4,698,730
18,518,767

5,000,000

มันสาปะหลัง

20,971,529
12,080,229

18,453,435 20,998,906

อ้ อย

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

ข้อมูลจาก สานักงานเกษตรจังหวัดในกลุ่มจังหวัด

เมื่อเปรียบเทียบมูลค่ารวมของพืชแต่ละชนิด ในปี พ.ศ. 2560 พบว่ามูลค่ารวมของข้าว (รวม
ข้าวหอมมะลิ และข้าวทั่ว ไป) เป็ น พืช ที่มีมูล ค่า รวมสู งที่สุ ด แต่แนวโน้มของมูล ค่ารวมลดลงอย่างต่อเนื่ อง
รองลงมาเป็นมันสาปะหลัง มี มูลค่ารวมสูงขึ้นจากปีก่อนหน้าอยู่ที่ 23,359 ล้านบาท เป็น 27,562 ล้านบาท
อ้อย เมื่อปี พ.ศ. 2559 ยังมีมูลค่ารวมที่สูงขึ้นจากปีก่อน แต่สาหรับปี พ.ศ. 2560 ราคาตกลง ส่วนยางพารามี
มูลค่ารวมลดลงจากปีก่อนหน้า ปรากฏตามกราฟที่ 12 ข้างท้ายนี้

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563
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กราฟที่ 12 : มูลค่ารวมของพืชเศรษฐกิจหลัก
83,222

90,000

80,000 78,190
70,000

74,280
61,154

มูลค่า(ล้านบาท

60,000

53,642

ข้ าว

47,348

50,000

39,461
25,053

30,000

13,923

20,000

25,795

30,662

23,359

21,429

19,948

มันสาปะหลัง

38,861

40,000

อ้ อย

27,562

ยางพารา

19,097

12,391

10,000
-

5,568

พ.ศ. 2555

3,868
พ.ศ.
2556

5,766

พ.ศ. 2557

8,451
พ.ศ. 2558

5,791

พ.ศ. 2559

3,510
พ.ศ.
2560

ข้อมูลจาก สานักงานเกษตรจังหวัดในกลุ่มจังหวัด

ข้าวหอมมะลิ ในปี พ.ศ. 2560 กลุ่มจังหวัด ฯ มีพื้นที่เพาะปลูกรวม 9,072,259 ไร่ มีปริมาณ
ผลผลิตรวม 3,561,797 ตัน ลดลงจากปีก่อนที่มีปริมาณผลผลิตรวม 3,663,985 ตัน คิดเป็นร้อยละ – 2.79
เนื่องจากมีพื้นที่ปลูกข้าวลดลง ประกอบกับราคาข้าวหอมมะลิ/ตัน ตกต่า เหลือเพียง 9,232 บาท/ตัน ทาให้
มูลค่าของข้าวหอมมะลิลดลงเหลือเพียง 30,244 ล้านบาท
จากการวิเคราะห์ข้อมูลระหว่างปี พ.ศ. 2556 – 2560 จะเห็นได้ว่า ราคาข้าว/ตัน ตกต่า
อย่างต่อเนื่อง ทาให้จานวนเกษตรกรที่ปลูกข้าวหอมมะลิเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 มีจานวนน้อยลง ส่งผลทาให้
มีการปลูกข้าวน้อยลงและปรับเปลี่ยนพื้นที่ไปทาเกษตรอื่นๆ เพื่อความเหมาะสมตามนโยบายของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ที่ให้ปรับเปลี่ยนที่นาไม่เหมาะสมไปทาเกษตรอื่นๆ ปรากฏตามตารางที่ 40 ข้างท้ายนี้
ตารางที่ 40 : ข้อมูลข้าวหอมมะลิ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
รายการ
พื้นที่เพาะปลูก (ไร่)
ผลผลิต(ตัน)
ผลผลิตต่อไร่ (กก./ไร่)
ราคา/ตัน(บาท)
มูลค่า (ล้านบาท)
จานวนเกษตรกร (ราย)

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557
9,566,482 9,338,447
3,567,860 3,512,130
1,573
1,608.79
15,385 12,420.83
56,012
40,600
568,801 1,075,457

พ.ศ. 2558
9,550,700
3,707,169
1,597
10,634.24
37,766
1,065,953

พ.ศ. 2559
9,376,234
3,663,985
1,556
10,064
31,261
1,014,542

พ.ศ. 2560
9,072,259
3,561,797
1,616
9,232
30,244
633,872

ที่มา : สานักงานเกษตรจังหวัดในกลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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ข้ า วทั่ วไป (ยกเว้ น ข้ าวหอมมะลิ ) ในปี พ.ศ.2560 กลุ่ มจั งหวั ด ฯ มี ปริ มาณผลผลิ ต รวม
947,656 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีปริมาณผลผลิตรวม 846,551 ตัน เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้น ถึงแม้ว่ากับ
ราคาเฉลี่ยลดลงจากปีก่อนที่มีราคา 10,419.25 บาท เป็น 9,895.78 บาท ทาให้ข้าวทั่วไปมีมูลค่ารวมเพิ่มขึ้นเป็น
8,617 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าที่มีมูลค่ารวม 8,200 ล้านบาท
จากการวิเคราะห์ข้อมูลระหว่างปี พ.ศ. 2556 – 2560 จะเห็นได้ว่าสถานการณ์ของข้าวทั่วไปเริ่ม
ดีขึ้น แม้ว่าข้าวหอมมะลิจะมีราคาตกต่าลงเรื่อยๆ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับพื้นที่เพาะปลูก แต่หากว่าราคาของข้าวทั่วไปยังไม่
ปรับตัวขึ้น เกษตรกรอาจจะหันไปทาการเกษตรอื่นที่ได้ราคาผลผลิตที่ดีกว่า ปรากฏตามตารางที่ 41 ข้างท้ายนี้
ตารางที่ 41 : แสดงข้อมูลข้าวทั่วไป (ยกเว้นข้าวหอมมะลิ)
รายการ
พื้นที่เพาะปลูก (ไร่)
ปริมาณผลผลิต (ตัน)
ผลผลิต (กก./ไร่)
ราคา (ตัน/บาท)
มูลค่ารวม (ล้านบาท)
จานวนเกษตรกร (ราย)

พ.ศ.2556
2,928,284
1,370,662
493
13,328
16,268
143,018

พ.ศ.2557
2,523,921
1,186,600
450.39
10,991.25
13,042
193,810

พ.ศ. 2558
2,112,521
957,564
447
10,007
9,582
199,576

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560
1,847,923 1,878,163
846,551
947,656
463.25
465.25
10,419.25
9,895.78
8,200
8,617
206,251
206,039

ที่มา : สานักงานเกษตรจังหวัดในกลุ่มจังหวัด

มั น ส าปะหลั ง มั น ส าปะหลั ง ในปี พ.ศ.2560 กลุ่ ม จั ง หวั ด ฯ มี ป ริ ม าณผลผลิ ต รวม
10,907,871 ตัน ลดลงจากปีก่อนที่มีปริมาณผลผลิตรวม 11,851,153 ตัน ถึงแม้ว่าผลผลิตจะลดลง แต่ราคา
เฉลี่ยปรับตัวขึ้นเป็น 2,265.5 บาท/ตัน จากปีก่อนหน้าที่มีราคาเฉลี่ย 1,987.50 บาท/ตัน ส่งผลให้มูลค่าของ
มันสาปะหลังเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน โดยมีมูลค่าที่ 27,561.62 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนหน้าที่มีมูลค่า 23,359.48
ล้านบาท
จากการวิเคราะห์ข้อมูลระหว่างปี พ.ศ. 2556 – 2560 จะเห็นได้ว่ามันสาปะหลังยังเป็นพืชที่
เกษตรกรนิ ย มเพาะปลู ก แม้ ว่ า ราคาจะผั น ผวนอยู่ ต ลอด เนื่ อ งจากผลผลิ ต มั น ส าปะหลั ง สามารถเข้ า สู่
กระบวนการแปรรูป ได้ทั้งหมด โดยแปรรูปเป็น มันเส้น มันอัดเม็ด แปูงมันสาปะหลัง และเอทานอล เพื่อใช้
เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น อาหาร อาหารสัตว์ สารความหวาน ผงชูรส กระดาษ สิ่งทอ เป็นต้น
ปรากฏตามตารางที่ 42 ข้างท้ายนี้
ตารางที่ 42 : ข้อมูลมันสาปะหลัง กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
รายการ
พ.ศ.2556
พ.ศ.2557
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
พื้นที่เพาะปลูก (ไร่)
3,526,298 2,997,781
3,072,504
2,935,143
2,737,024
ผลผลิต(ตัน)
10,503,409 11,702,992
11,859,788 11,851,153 10,907,871
ผลผลิตต่อไร่ (กก./ไร่)
3,536
3,681.75
3,804.25
3,805
4,024.83
ราคาเฉลี่ย/ตัน (บาท)
2,385
2,405.00
2,175
1,987.50
2,265.50
มูลค่า (ล้านบาท)
25,053
30,662
25,795
23,359.48
27,561.62
จานวนเกษตรกร (ราย)
141,288
159,213
165,689
167,438
153,360
ที่มา : สานักงานเกษตรจังหวัดในกลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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อ้อย ในปี พ.ศ.2560 กลุ่มจังหวัด ฯ มีปริมาณผลผลิตรวม 20,998,906 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี
ก่อนที่มีปริมาณผลผลิตรวม 18,453,435 ตัน แต่เนื่องจากราคาผลผลิตในกลุ่มจังหวัดจะตกต่าลงจากปีก่อนที่
ราคา 962.50บาท/ตัน ขึ้นเป็น 910 บาท/ตัน และพื้นที่เพาะปลูกและเนื้อที่เก็บเกี่ยวลดลง จึงส่งผลให้ผลผลิต
มีจานวนน้อยลง และมีมูลค่ารวมลดลงจากปีก่อนที่มีมูลค่า 21,429 ล้านบาท เป็น 19,097 ล้านบาท แม้ว่า
ราคาอ้อยในประเทศจะมีราคาดี ก็ตาม จากการวิเคราะห์ข้อมูลระหว่างปี พ.ศ.2556 – 2560 จะเห็นได้ว่า
หากมีปริมาณผลผลิตที่มากเกินความต้องการของตลาดจะทาให้ราคาตกต่า และส่งผลต่อมูลค่ารวมของอ้อย
ด้วย ปรากฏตามตารางที่ 43 ข้างท้ายนี้
ตารางที่ 43 : แสดงข้อมูลอ้อย
รายการ
พื้นที่เพาะปลูก (ไร่)
เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)
ปริมาณผลผลิต (ตัน)
ผลผลิต (กก./ไร่)
ราคา/ตัน (บาท)
มูลค่ารวม (ล้านบาท)
จานวนเกษตรกร (ราย)

พ.ศ.2556
1,913,487
1,708,824
18,518,767
10,712
3,302
61,154
86,618

พ.ศ.2557
1,813,913
1,673,766
12,080,229
11,809.50
1,025.75
12,391
93,882

พ.ศ. 2558
1,840,991
1,789,076
20,971,529
11,270
951.20
19,948
90,433

พ.ศ. 2559
1,898,726
1,876,562
18,453,435
11,901
962.50
21,429
93,951

พ.ศ. 2560
1,803,088
1,777,143
20,998,906
11,453.25
910
19,097
94,443

ที่มา : สานักงานเกษตรจังหวัดในกลุ่มจังหวัด

อ้อยโรงงาน ในปี พ.ศ. 2560 กลุ่มจังหวัดฯ มีโรงงานอ้อย จานวน 14 แห่ง กาลังการผลิตอยู่
ที่ 361,117 ตัน/วัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าที่มีกาลังการผลิตอยู่ที่ 355,117 ตัน/วัน และจังหวัดชัยภูมิ มี
จานวนโรงงานมากที่สุดในกลุ่ มจังหวัดฯ เนื่องจากจังหวัดชัยภูมิมีผ ลผลิตที่มากที่สุ ดในกลุ่มจังหวัดฯ ซึ่งมี
ปริมาณ 223,117 ตัน/วัน คิดเป็นสัดส่วนคือ ร้อยละ 61.79 ของกาลังการผลิตทั้งหมดของกลุ่มจังหวัด
จากการวิเคราะห์ข้อมูลระหว่างปี พ.ศ. 2556 – 2560 จานวนโรงงานอ้อยมีเท่าเดิม กาลัง
การผลิตปรับตัวไม่มาก โดยกาลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น มาจากโรงงานน้าตาล ครบุรี จากัด (มหาชน) จังหวัด
นครราชสีมา และบริษัท โรงงานน้าตาลบุรีรัมย์ จากัด ตามตารางที่ 44 ข้างท้ายนี้
ตารางที่ 44 : แสดงข้อมูลจานวนโรงงาน และกาลังการผลิต
หน่วย : ตัน/วัน

โรงงานอ้อย
กลุ่มจังหวัด ฯ
นครราชสีมา
1.บริษัท
น้าตาล ครบุรี
จากัด (มหาชน)

พ.ศ.2556
พ.ศ.2557
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
แห่ง กาลัง แห่ง
กาลัง แห่ง
กาลัง แห่ง กาลัง แห่ง
กาลัง
การผลิต
การผลิต
การผลิต
การผลิต
การผลิต
14 343,117 14 343,117 14 355,117 14 355,117 14 361,117
3 87,000
3
87,000 3
99,000 3 99,000
3 99,000
1 23,000
1
23,000 1
35,000 1 35,000
1 35,000

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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โรงงานอ้อย
2.บริษัท
อุตสาหกรรม
โคราช จากัด
3.บริษัท
อุตสาหกรรม
อ่างเวียน จากัด
ชัยภูมิ
1. โรงงานรวม
เกษตรกร
อุตสาหกรรม
2. โรงงาน
น้าตาลระยอง
บ้านเขาดิน
3. โรงงาน
อุตสาหกรรม
อ่างเวียน
4. โรงงาน
อุตสาหกรรม
โคราช
5.โรงงานมิตร
ภูเวียง
6. โรงงาน
น้าตาลขอนแก่น
7. โรงงาน
เกษตรกรมิตร
ภูหลวง
8. โรงงาน
น้าตาลเอราวัณ
9. โรงงานไทย
รุ่งเรือง
อุตสาหกรรม

พ.ศ.2556
แห่ง กาลัง
การผลิต
1 28,000

พ.ศ.2557
แห่ง
กาลัง
การผลิต
1
28,000

พ.ศ.2558
พ.ศ.2559
แห่ง
กาลัง แห่ง กาลัง
การผลิต
การผลิต
1
28,000 1 28,000

พ.ศ.2560
แห่ง
กาลัง
การผลิต
1 28,000

1

36,000

1

36,000

1

36,000

1

36,000

1

36,000

9
1

223,117
27,000

9
1

223,117
27,000

9
1

223,117
27,000

9
1

223,117
27,000

9
1

223,117
27,000

1

15,000

1

15,000

1

15,000

1

15,000

1

15,000

1

36,000

1

36,000

1

36,000

1

36,000

1

36,000

1

28,000

1

28,000

1

28,000

1

28,000

1

28,000

1

36,000

1

36,000

1

36,000

1

36,000

1

36,000

1

24,000

1

24,000

1

24,000

1

24,000

1

24,000

1

25,000

1

25,000

1

25,000

1

25,000

1

25,000

1

8,117

1

8,117

1

8,117

1

8,117

1

8,117

1

24,000

1

24,000

1

24,000

1

24,000

1

24,000

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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โรงงานอ้อย
บุรีรัมย์
1. บริษัท
โรงงานน้าตาล
บุรีรัมย์ จากัด
สุรินทร์
1.โรงงานน้าตาล
สุรินทร์

พ.ศ.2556
แห่ง กาลัง
การผลิต
1 17,000
1 17,000
1
1

16,000
16,000

พ.ศ.2557
แห่ง
กาลัง
การผลิต
1
17,000
1
17,000
1
1

16,000
16,000

พ.ศ.2558
พ.ศ.2559
แห่ง
กาลัง แห่ง กาลัง
การผลิต
การผลิต
1
17,000 1 17,000
1
17,000 1 17,000
1
1

16,000
16,000

1
1

16,000
16,000
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พ.ศ.2560
แห่ง
กาลัง
การผลิต
1 23,000
1 23,000
1
1

16,000
16,000

ที่มา : สานักงานเกษตรจังหวัดในกลุ่มจังหวัด

ยางพารา ในปี พ.ศ. 2560 กลุ่มจังหวัด ฯ มีปริมาณผลผลิตรวม 93,599 ตัน ลดลงจากปี
ก่อนที่มีปริมาณผลผลิตรวม 110,724 ตัน ส่งผลให้มีมูลค่าลดลงจากปีก่อนที่มีมูลค่า 5,791 ล้านบาท คงเหลือ
เพียง 3,510 ล้านบาท แม้ว่าจานวนเกษตรกรจะมีจานวนมากขึ้น
จากการวิเคราะห์ข้อมูลระหว่างปี พ.ศ.2556 – 2558 มีแนวโน้มไปในทิศทางดีมาตลอด จน
กระทั้งปี พ.ศ. 2559 ราคายางพาราตกต่า เกษตรกรไม่คุ้มค่ากับการกรีดยางพารา จึงทาให้มี ผลผลิตลดลง
ส่งผลต่อมูลค่ารวมจึงลดลงไปด้วย ปี พ.ศ. 2560 ตามตารางที่ 45 ข้างท้ายนี้
รายการ
พื้นที่เพาะปลูก (ไร่)
เนื้อที่กรีดยาง (ไร่)
ปริมาณผลผลิต (ตัน)
ผลผลิต (กก./ไร่)
ราคา (ตัน/บาท)
มูลค่ารวม (ล้านบาท)
จานวนเกษตรกร (ราย)

ตารางที่ 45 : แสดงข้อมูลยางพารา
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
524,020
655,211
661,556
724,116
630,674
217,384
406,043
403,520
448,384
418,398
59,029
111,096
124,282
110,724
93,599
256
270
337
240
170.16
65,532
52,660
53,070
53,263
34,445
3,868
5,766
8,451
5,791
3,510
39,252
45,768
41,295
45,898
47,411

ที่มา : สานักงานเกษตรจังหวัดในกลุ่มจังหวัด

(5.3) สถานการณ์ ด้ า นปศุ สั ต ว์ ร ะดั บ ประเทศ ข้ อ มู ล จากนโยบายและแผนพั ฒ นา
การเกษตร ส านั กงานเศรษฐกิจ การเกษตร ในปี พ.ศ. 2560 ขยายตัว ร้อยละ 2.0 เมื่อเที ยบกับปี 2559
เนื่องจากการขยายปริมาณการผลิตเพื่อรองรับความความต้องการของตลาดในประเทศและต่างประเทศที่
เพิ่มขึ้น ประกอบการมีการจัดการฟาร์มที่ได้มาตรฐาน มีการเฝูาระวังและควบคุมโรคระบาดที่ดี รวมทั้งสภาพ
อากาศที่เอื้ออานวยให้สัตว์เติบโตได้ดีกว่าปีที่ผ่านมา ทาให้สินค้าปศุสัตว์ทั้งไก่เนื้อ สุกร ไข่ไก่ โคเนื้อ และน้านมดิบ
กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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มี ผ ลผลิ ต เพิ่ ม ขึ้ น ส าหรั บ การผลิ ต ไก่ เ นื้ อ มี ก ารขยายการผลิ ต รองรั บ ความต้ อ งการของตลาดที่ เ พิ่ ม ขึ้ น
โดยเฉพาะความต้องการส่งออกทั้งตลาดญี่ปุน อาเซียน และเกาหลีใต้ ที่มีการนาเข้าเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์จาก
ไทยเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันความต้องการบริโภคภายในประเทศยังคงเพิ่มขึ้ น เนื่องจากราคาเนื้อไก่ที่ต่ากว่า
เนื้อสัตว์ประเภทอื่น ส่วนการผลิตสุกรมีปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาในช่วงต้นปีอยู่ในเกณฑ์ดี และ
ความต้องการบริโภคในประเทศที่มีอย่างต่อเนื่อง ทาให้เกษตรกรขยายการผลิต รวมทั้งมีการบริหารจัดการ
ฟาร์มที่ดี สามารถปูองกันและควบคุมโรคได้ แม้จะพบโรคระบาดในบางพื้นที่ แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อการผลิต
โดยรวม นอกจากนี้ สภาพอากาศที่เอื้ออานวยมากกว่าปีที่ผ่านมา ทาให้สุกรเติบโตได้ดีและมีผลผลิตออกสู่
ตลาดมากขึ้น ด้านการผลิตไก่ไข่ มีผลผลิตออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น เนื่องจากจานวนแม่ไก่ยืนกรงในระบบมีอยู่ มาก
เกษตรกรมีการจัดการฟาร์มที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงสภาพอากาศที่เหมาะสม ทาให้แม่ไก่ออกไข่ได้
ดีกว่าปีที่ผ่านมา สาหรับการผลิตโคเนื้อ มีการขยายการเลี้ยงเพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดใน
ประเทศแอละประเทศเพื่อบ้าน ส่วนการผลิตน้านมดิบมีปริมาณเพิ่มขึ้ น เนื่องจากแม่โครีดนมมีจานวนเพิ่มขึ้น
จากแม่โคสาวที่นาเข้าทดแทน ประกอบกับเกษตรกรมีการพัฒนาการเลี้ยงและการบริหารจัดการฟาร์มที่ดี ทา
ให้อัตราการให้น้านมเฉลี่ยเพิ่มขึ้นและมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดี
(5.4) จ านวนปศุ สัต ว์ใ นกลุ่ มจัง หวัด ภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนือตอนล่า ง 1 ปี 2560
มีสัดส่วนปริมาณสัดส่วนการเลี้ยงกระบือ โคนม และโคเนื้อที่สูงต่อจานวนของทั้งประเทศสูงที่สุด ในบรรดา
ปศุสัตว์ที่เลี้ยงในกลุ่มจังหวัดทั้งหมด จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดสุรินทร์มาเป็นแหล่งในการเลี้ยงโคเนื้อ
เป็นหลัก จังหวัดนครราชสีมาเป็นแหล่งในการเลี้ยงโคนมหลัก และจังหวัดสุรินทร์เป็นแหล่งในการเลี้ยงกระบือ
เป็นหลัก ตามตารางที่ 46 ข้างท้ายนี้
ตารางที่ 46 : จานวนปศุสัตว์ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ปี 2560
หน่วย : ตัว

ประเทศไทย
ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
กลุ่มจังหวัดอีสาน
ล่าง 1
กลุ่มจังหวัดต่อ
ประเทศ
กลุ่มจังหวัดต่อภาค
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
สุรินทร์
ชัยภูมิ

โคเนื้อ
โคนม
กระบือ
สุกร
ไก่
เป็ด
แพะ
แกะ
รวม
4,876,228 584,327 1,029,924 10,191,784 429,979,458 26,587,094 652,964 45,628 473,647,407
2,284,682 177,278 739,892 1,998,644 94,747,779 5,942,301 46,478 2,231 105,939,285
758,975

121,858

234,588

790,348

59,346,829

2,306,711

34,778

1,356

15.56%

20.85%

22.78%

7.75%

13.80%

8.78%

5.33%

2.97%

33.22%
245,126
201,158
241,069
71,622

68.74%
112,342
4,800
1,174
3,542

31.71%
41,072
85,313
99,495
8,708

39.54%
345,299
142,612
55,336
247,101

62.64%
36,990,911
11,986,006
3,167,781
7,202,131

38.82%
839,029
369,645
328,234
769,803

74.83% 60.78%
27,923
861
3,130
24
263
65
3,462
406

ที่มา : ข้อมูลจากกรมปศุสัตว์
กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

63,595,443

38,602,563
12,792,688
3,893,417
8,306,775
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โคเนื้อ ในปี พ.ศ.2560 กลุ่มจังหวัด ฯ มีเกษตรกรที่เลี้ยงโคเนื้อ จานวน 137,182
คน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า ที่มีจานวน 125,620 คน ทาให้มีจานวนโคเนื้อ 758,976 ตัว เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มี
โคเนื้ อ 651,907 ตัว เนื่ องจากกลุ่ มจั งหวัดได้มี โ ครงการที่ส่ งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ ประกอบกับ มีนโยบาย
ปรับเปลี่ยนพื้นที่นาไม่เหมาะสมไปทาการเกษตรอื่น ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 14.11 อีกทั้งราคาเฉลี่ยโคมีชีวิตก็
สูงขึ้นจากปีก่อน ส่งผลให้มูลค่ารวมเพิ่มขึ้นไปด้วย โดย มีมูลค่ารวมอยู่ที่ 25,220,510,000 บาท แม้ว่าราคา
เฉลี่ยเนื้อชาแหละจะลดลงจากปีก่อนหน้าแล้วก็ตาม
จากการวิเคราะห์ข้อมูลระหว่างปี พ.ศ. 2556 – 2560 ราคาเฉลี่ยโคมีชีวิตปรับเพิ่มขึ้นทุก
ปี มูลค่ารวมขึ้นอยู่กับเกษตรกรเป็นหลัก หากมีจานวนเกษตรกรมากขึ้น จานวนโคมากขึ้น ทาให้มีมูลค่ารวมเพิ่มขึ้น
เช่นกัน แต่จานวนฟาร์มมาตรฐานมีเพียงแห่งเดียวเท่านั้น ปรากฏตามตารางที่ 47 ข้างท้ายนี้
รายการ
จานวนฟาร์มมาตรฐาน (แห่ง)
จานวนโคเนื้อที่เลี้ยง (ตัว)
จานวนเกษตรกรที่เลี้ยง (ราย)

ตารางที่ 47 : แสดงข้อมูลโคเนื้อ
พ.ศ.2556
พ.ศ.2557
พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

0
740,401
138,736

0
685,042
125,819

1
684,957
130,744

1
651,907
125,620

1
758,975
137,182

ราคาเฉลี่ ย เนื้ อ ช าแหละแล้ ว
225
(บาท/กก.)
ราคาเฉลี่ยโคมีชีวิต
24,325
(บาท/ตัว)
มูลค่ารวม (บาท)
17,612,881,746
(โคมีชีวิต)
จานวนโรงฆ่าสัตว์ (แห่ง)
58
ที่มา : สานักงานปศุสัตว์จังหวัดในกลุ่มจังหวัด ฯ

265

285

293

285

25,750

30,350

31,150

32,500

18,033,840,000

20,770,699,000

20,325,637,800

25,220,510,000

58

52

55

55

เมื่อเปรียบเทียบจานวนโคเนื้อที่มากที่สุดในประเทศ 5 อันดับแรก จากข้อมูลของ
กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ จังหวัดนครราชสีมามี
จานวนโคเนื้อมากที่สุด จานวน 245,126 ตัว รองลงมาเป็นจังหวัดสุรินทร์ จานวน 241,069 ตัว จังหวัด
กาญจนบุ รี จั งหวัด ศรี ษะเกษ และจั ง หวัด อุบ ลราชธานี ตามล าดั บ ทาให้ เห็ น ได้ ชัด ว่า เกษตรกรในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเลี้ยงโคเนื้อเป็นจานวนมาก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความเหมาะสมในการทาปศุสัตว์
ตามตารางที่ 48 ข้างท้ายนี้
ตารางที่ 48 : ห้าอันดับเกี่ยวกับโคเนื้อ
5 อันดับแรกที่มีเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อมากที่สุด (ราย)
5 อันดับแรกที่มีโคเนื้อมากที่สุด (ตัว)
1. สุรินทร์
53,863
1. นครราชสีมา
245,126
2. อุบลราชธานี
50,863
2. สุรินทร์
241,069

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563

5 อันดับแรกที่มีเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อมากที่สุด (ราย)
5 อันดับแรกที่มีโคเนื้อมากที่สุด (ตัว)
3. ร้อยเอ็ด
49,814
3. กาญจนบุรี
219,618
4. ศรีษะเกษ
47,971
4. ศรีษะเกษ
205,130
5. บุรีรัมย์
37,576
5. อุบลราชธานี
203,729
ที่มา กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์
โคนม ในปี พ.ศ.2560 กลุ่มจังหวัด ฯ มีปริมาณโคนม จานวน 121,858 ตัว เพิ่มขึ้น
จากปีก่อนที่มีโคนม จานวน 108,355 ตัว และมีจานวนฟาร์มโคนมมาตรฐานเพิ่มขึ้นเป็น 146 แห่ง จากที่
ลดลง ทาให้มีปริมาณน้านมดิบที่รีดได้มีปริมาณเพิ่มขึ้นจากปีก่อน เป็น 2,698,128,272 กิโลกรัม ส่งผลต่อ
มูลค่ารวมเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีมูลค่า 31,555.91 ล้านบาท เป็น 48,273.73 ล้านบาท
จากการวิเคราะห์ข้อมูลระหว่างปี พ.ศ.2555 – 2560 จะเห็นได้ว่า จานวนเกษตรกร
ที่เลี้ยงโคนมเพิ่มมากขึ้น ทาให้จานวนโคนมมากขึ้น ส่งผลต่อปริมาณน้านมดิบที่รีดได้มีจานวนมาก มูลค่ารวม
สูงขึ้นแปรผันตามปริมาณน้านม ประกอบกับราคาเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดี คาดว่ามูลค่ารวมมีแนวโน้ม จะสูงขึ้น
ปรากฏตามตารางที่ 49 ข้างท้ายนี้
รายการ
จานวนฟาร์มมาตรฐาน (แห่ง)
จานวนโคนมที่เลี้ยง (ตัว)
จานวนเกษตรกรที่เลี้ยง (ราย)
ปริมาณน้านมดิบที่รีดได้ทั้งปี (กก.)
ราคาเฉลี่ย (บาท/ก.ก.)
มูลค่ารวม (บาท)

ตารางที่ 49 : แสดงข้อมูลโคนม
พ.ศ.2556
พ.ศ.2557
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560
4
3
501
54
146
83,718
82,184
86,456
108,355
121,858
2,620
2,792
2,701
3,493
3,952
162,616,126 162,791,272 146,653,872 1,772,548,613 2,698,128,272
16.88

17

18.45

18.21

18.20

2,770,096,555 2,782,353,353 2,658,098,671 31,555,911,420 48,273,732,000

ที่มา : สานักงานปศุสัตว์จังหวัดในกลุ่มจังหวัด ฯ

เมื่อเปรียบเทียบจานวนโคนมที่มากที่สุดในประเทศ 5 อันดับแรก จากข้อมูลของกลุ่มสารสนเทศและ
ข้อมูลสถิติ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ จังหวัดนครราชสีมามีจานวนโคเนื้อมาก
ที่สุด จานวน 245,126 ตัว รองลงมาเป็นจังหวัดสุรินทร์ จานวน 241,069 ตัว จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัด
ศรีษะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี ตามลาดับ ทาให้เห็นได้ชัดว่า เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเลี้ยงโค
เนื้อเป็นจานวนมาก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความเหมาะสมในการทาปศุสัตว์ ตามตารางที่ 50 ข้างท้ายนี้

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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ตารางที่ 50 : ห้าอันดับเกี่ยวกับโคนม
5 อันดับแรกที่มีเกษตรกรเลี้ยงโคนมมากที่สุด (ราย)
5 อันดับแรกที่มีโคนมมากที่สุด (ตัว)
1. นครราชสีมา
3,627
1. นครราชสีมา
112,342
2. สระบุรี
2,495
2. สุรินทร์
96,931
3. ลพบุรี
1,824
3. กาญจนบุรี
63,066
4. ราชบุรี
1,485
4. ศรีษะเกษ
44,479
5. เชียงใหม่
1,145
5. อุบลราชธานี
36,860
ที่มา กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์
กระบือ ในปี พ.ศ.2560 กลุ่มจังหวัด ฯ มีจานวนเกษตรกรที่เลี้ยงกระบือ จานวน
50,427 คน ปริมาณกระบือ 234,588 ตัว เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีกระบือ จานวน 184,710 ตัว แต่ราคากระบือ
มีชีวิตจะปรับราคาขึ้นจากปีก่อนที่ 37,125 บาท/ตัว เป็น 40,000 บาท/ตัว ทาให้มูลค่ากระบื อเพิ่มขึ้นจาก
ปีก่อนที่มีมูลค่า 6,364 ล้านบาท เป็น 6,788 ล้านบาท แม้ว่าราคาเฉลี่ยเนื้อชาแหละแล้วตกต่าจากปีก่อนที่มี
ราคา 303 บาท/กิโลกรัม คงเหลือเป็น 293 บาท/กิโลกรัมก็ตาม
จากการวิเคราะห์ข้อมูลระหว่างปี พ.ศ.2556 – 2560 จะเห็นได้ว่า จานวนกระบือ
ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามจานวนของผู้เลี้ยงกระบือ ราคารับซื้อกระบือมีชีวิต มีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง มี
ปรับตัวลงเล็กน้อยเมื่อปี พ.ศ. 2560 แต่มูลค่ารวมยังคงสูงขึ้นตามจานวนกระบือ ดังนั้น ในอนาคตมีแนวโน้มว่า
กระบื อ จะมี มู ล ค่ า เพิ่ ม ขึ้ น แต่ ต้ อ งท าให้ ร าคาเฉลี่ ย เนื้ อ ที่ ช าแหละมี ร าคาสู ง ขึ้ น ซึ่ ง อาจจะมี ผ ลมาจากที่
กลุ่มจังหวัดฯ ยังไม่มีฟาร์มมาตรฐานรับรอง ปรากฏตามตารางที่ 51 ข้างท้ายนี้
ตารางที่ 51 : แสดงข้อมูลกระบือ
รายการ

พ.ศ.2556

186,040
48,059
248
31,875
5,592,338,000
58
ที่มา : สานักงานปศุสัตว์จังหวัดในกลุ่มจังหวัด ฯ

จานวนฟาร์มมาตรฐาน (แห่ง)
จานวนกระบือที่เลี้ยง (ตัว)
จานวนเกษตรกรที่เลี้ยง (ราย)
ราคาเฉลี่ยเนื้อชาแหละแล้ว (บาท/กก.)
ราคาเฉลี่ยกระบือมีชีวิต (บาท/ตัว)
มูลค่ารวม (บาท) (กระบือมีชีวิต)
จานวนโรงฆ่าสัตว์ (แห่ง)

พ.ศ.2557

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

171,414
42,550
1,100
34,000
5,270,836,000
59

186,601
45,099
1,180
37,125
6,364,395,500
53

184,710
45,621
303
40,000
6,787,946,000
55

234,588
50,427
293
38,000
8,749,380,000
61

ไก่พันธุ์ เนื้อ ในปี พ.ศ.2560 กลุ่มจังหวัด ฯ มีปริมาณไก่เนื้อ 55,709,308 ตัว
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีไก่เนื้อ จานวน 49,344,809 แม้ว่าจานวนเกษตรกรผู้เลี้ยงลดลง ทาให้มูลค่ารวมสูงขึ้น
แม้ว่าราคาเฉลี่ยลดลงเป็นกิโลกรัมละ 37 บาท หรือราคา 89 บาท/ตัว

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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จากการวิเคราะห์ข้อมูลระหว่างปี พ.ศ.2556 – 2560 จะเห็นได้ว่า ราคาเฉลี่ยของ
เนื้อไก่ ปรับตัวขึ้นลงไม่มากนัก มูลค่าแปรผันตามจานวนเกษตรกรที่เลี้ยง หากเกษตรกรเลี้ยงไก่มาก จะมี
ปริมาณไก่มาก ก็จะทาให้มีมูลค่าสูงตามไปด้วย แต่เมื่อปี พ.ศ. 2560 จานวนไก่ที่เลี้ยงมีจานวนมากแม้ว่า
จานวนเกษตรกรที่เลี้ยงจะน้อยกว่าปีก่อน เนื่องจากปัจจัยการสนับสนุนขยายด้านการส่งออกและความนิยมใน
ประเทศ ปรากฏตามตารางที่ 52 ข้างท้ายนี้
ตารางที่ 52 : แสดงข้อมูลไก่พันธุ์เนื้อ
รายการ
จานวนฟาร์มตามมาตรฐานของ
กรมปศุสัตว์ (แห่ง)
จานวนไก่ที่เลี้ยง (ตัว)
จานวนเกษตรกรที่เลี้ยง(ราย)
ราคาเฉลี่ย (บาท/กก.)
ราคาเฉลี่ย (บาท/ตัว)
มูลค่ารวม (บาท)

พ.ศ.2556
696

พ.ศ.2557
574

พ.ศ.2558
560

พ.ศ.2559
583

พ.ศ.2560
585

38,981,814
1,937
39
81

49,685,549
4,812
40
91

52,561,338
5,302
40
90

49,344,809
4,870
40
91

55,709,308
4,728
37
89

3,175,040,098

4,420,559,881

4,576,094,878

4,423,173,889

5,007,432,214

ที่มา : สานักงานปศุสัตว์จังหวัดในกลุ่มจังหวัด ฯ

ไก่พัน ธุ์ไข่ ในปี พ.ศ.2560 กลุ่มจังหวัด ฯ มีปริมาณไก่พันธุ์ไข่ 2,680,080 ตัว
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีไก่พันธุ์ไข่ จานวน 1,892,423 ตัว เป็นไปตามจานวนเกษตรกรที่มีมากขึ้นจากปีก่อน โดย
มีจานวน 12,154 คน จากปีที่แล้วมีจานวน 9,204 คน แต่ปริมาณไข่ไก่ลดลงจากปีก่อนหน้า ที่มี 553 ล้านฟอง
เป็น 421 ล้านฟอง ส่งผลให้มูลค่าไข่ไก่รวมลดลงจากปีก่อนที่มีมูลค่า 1,780.35 ล้านบาท เป็น 1,197.41
ล้านบาท สวนทางกับภาวะเศรษฐกิจ สาขาปศุสัตว์ที่ไข่ไก่ มีผลผลิตจานวนมาก
จากการวิเคราะห์ข้อมูลระหว่างปี พ.ศ.2556 – 2560 จะเห็นได้ว่าปริมาณไก่พันธุ์ไข่
ปริมาณไข่ไก่ ส่งผลต่อมูลค่าไข่ไก่ เมื่อมีสินค้าออกสู่ตลาดมาก จึงทาให้ราคาลดลง เช่น เมื่อปี 2557 ปริมาณไข่
ไก่มีจานวนมากกว่าปี พ.ศ. 2556 ทาให้ในปีต่อมาราคาเฉลี่ยต่อฟองลดลงจากปีก่อน และเมื่อราคาลดลง การ
เลี้ยงก็ลดลง ปริมาณผลผลิตก็น้อยลงตาม ปรากฏตามตารางที่ 53 ข้างท้ายนี้
ตารางที่ 53 : แสดงข้อมูลไก่พันธุ์ไข่
รายการ
จำนวนฟำร์มตำมมำตรฐำน
ของกรมปศุสัตว์ (แห่ง)
จำนวนไก่ที่เลีย้ ง (ตัว)
จำนวนเกษตรกรที่เลีย้ ง(รำย)
ปริมำณไข่ไก่ (ฟอง)

พ.ศ.2556
61

พ.ศ.2557
66

พ.ศ.2558
62

พ.ศ.2559
61

พ.ศ.2560
68

1,151,630
4,571
345,345,191

1,845,103
4,412
546,566,574

1,589,614
9,023
465,614,625

1,892,423
9,204
553,756,847

2,680,080
12,154
421,957,990

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563

รายการ

พ.ศ.2556
3.24

รำคำเฉลี่ย (บำท/ฟอง)
983,223,996
มูลค่ำไข่ไก่รวม (บำท/ปี)
ที่มา : สานักงานปศุสัตว์จังหวัดในกลุ่มจังหวัด ฯ
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พ.ศ.2557
3.37

พ.ศ.2558
3.23

พ.ศ.2559
3.15

พ.ศ.2560
3.03

1,851,340,321

1,532,366,455

1,780,353,004

1,197,414,120

แพะ ในปี พ.ศ.2560 กลุ่มจังหวัด ฯ มีจานวนแพะที่เลี้ยง 35,138 ตัว เพิ่มขึ้นจากปี
ก่อนที่มีจานวน 16,127 ตัว เนื่องจากจานวนเกษตรกรที่เลี้ยงเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 458 ราย เป็น 1,127 ราย
ประกอบกับราคาเฉลี่ยเนื้อชาแหละแล้วเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 332.5 บาท/กิโลกรัม เป็น 1,210 บาท/กิโลกรัม ทา
ให้มูลค่ารวมเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีมูลค่า 48,217,640 บาท เป็น 147,609,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.33
โดยเฉพาะจังหวัดนครราชสีมา ที่มีการเลี้ยงแพะมากที่สุดในกลุ่มจังหวัด ถึงจานวน 27,923 ตัว คิดเป็นสัดส่วน
อยู่ที่ร้อยละ 79.47 และแพะได้ราคาดี อยู่ที่ 4,600 บาท/ตัว
ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูลระหว่างปี พ.ศ. 2556 – 2560 จะเห็นได้ว่า ปริมาณแพะ
และจานวนเกษตรกรเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งราคาปรับตัวสูงขึ้น ทาให้ในปี พ.ศ. 2560 ทาให้มูลค่าแพะรวมเพิ่มขึ้น
คาดว่ามีแนวโน้มเกษตรกรที่เลี้ยงจะเพิ่มขึ้นตามปัจจัยที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ปรากฏตามตารางที่ 54 ข้างท้ายนี้
ตารางที่ 54 : แสดงข้อมูลแพะ
รายการ

พ.ศ.2556

พ.ศ.2557

พ.ศ.2558

พ.ศ.2559

พ.ศ. 2560

จานวนฟาร์มตามมาตรฐานของ
กรมปศุสัตว์ (แห่ง)

-

-

1

1

1

จานวนแพะที่เลี้ยง (ตัว)
จานวนเกษตรกรที่เลี้ยง
(ราย)
ราคาเฉลีย่ เนื้อชาแหละแล้ว
(บาท/กก.)
ราคาเฉลี่ย (บาท/ตัว)
มูลค่ารวม (เฉลี่ย/ตัว x
จานวนแพะ) (บาท)

11,051
363

13,305
363

14,502
424

16,127
458

35,138
1,127

293

295

325

332.5

1,210

2,121
23,703,695

2,189
30,488,700

2,430
36,329,040

2,695
12,300
48,217,640 147,609,600

ที่มา : สานักงานปศุสัตว์จังหวัดในกลุ่มจังหวัด ฯ

แกะ ในปี พ.ศ.2560 กลุ่มจังหวัด ฯ มีจานวนแกะที่เลี้ยง 1,387 ตัว เพิ่มขึ้นจากปี
ก่อนที่มีจานวน 772 ตัว แม้ว่าราคาเนื้อแกะที่ชาแหละแล้วกับราคาแกะมีชีวิตจะลดลง โดยราคาเฉลี่ยเนื้อที่
ชาแหละแล้วมีราคา 315 บาท/กิโลกรัม จากปีก่อนที่มีราคา 335 บาท/กิโลกรัม และราคาเฉลี่ยของแกะ 1 ตัว
อยู่ที่ 2,440 บาท จากปีก่อนที่อยู่ที่ 2,468 บาท/ตัว แต่เนื่องจากจานวนแกะที่เลี้ยงมากขึ้น ทาให้มูลค่ารวม
ของปี 2560 อยู่ที่ 3,456,560 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าซึ่งมูลค่ารวมอยู่ที่ 1,822,320 บาท
จากการวิเคราะห์ข้อมูลระหว่างปี พ.ศ. 2556 – 2560 จะเห็นได้ว่า ราคาเฉลี่ยเนื้อ
แกะที่ชาแหละเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการทาอาชีพเลี้ ยงแกะ เมื่อเกษตรกรเห็นว่าราคาดีขึ้นก็จะเลี้ยงมากขึ้น แต่
เมื่อผลผลิตที่ออกสู่ตลาดมีจานวนมาก ก็จะทาให้ในปีถัดไปราคาลดลงเช่นกัน เป็นไปได้ว่าควรต้องศึกษาความ
ต้องการของตลาดเพื่อไม่ให้ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดมากเกินไปจนส่งผลต่อราคา ปรากฏตามตารางที่ 55
ข้างท้ายนี้
กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563

ตารางที่ 55 : แสดงข้อมูลแกะ
รายการ
จานวนฟาร์มตามมาตรฐานของกรม
ปศุสัตว์ (แห่ง)
จานวนแกะที่เลี้ยง (ตัว)
จานวนเกษตรกรที่เลี้ยง(ราย)
ราคาเฉลี่ยเนื้อชาแหละแล้ว(บาท/
กก.)
ราคาเฉลี่ย (บาท/ตัว)
มูลค่ารวม (เฉลี่ย/ตัว xจานวนแกะ)
บาท

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ. 2560
1
1
1
1
1
1,095
59
393

741
70
413

880
38
310

722
50
335

1,387
55
315

2,773
2,397,920

2,943
1,659,990

2,378
2,302,880

2,468
1,822,320

2,440
3,456,560

ที่มา : สานักงานปศุสัตว์จังหวัดในกลุ่มจังหวัด ฯ

ข้อ มูล ระหว่ างปี พ.ศ. 2558 – 2560 ฟาร์ม มาตรฐานของปศุสั ต ว์ข องกลุ่ ม จั งหวั ดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 มีจานวนเพิ่มขึ้น แต่ยังคงอยู่เป็นลาดับที่ 8 จาก 18 กลุ่มจังหวัด ในปี พ.ศ.
2560 คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 7.99 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าที่สัดส่วนมีถึงร้อยละ
21.54 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นอันดับที่ 2 จาก 6 ภาค) แสดงให้เห็นว่า
กลุ่ ม จั ง หวั ด อื่ น ๆ มี ฟ าร์ ม ที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองมาตรฐานฟาร์ ม GAP เพิ่ ม มากขึ้ น กว่ า กลุ่ ม จั ง หวั ด ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 เมื่อพิจารณาเป็นรายจังหวัดในกลุ่มจังหวัด พบว่า จังหวัดนครราชสีมามี
ฟาร์ม GAP มากที่สุด โดยมากเป็นอันดับที่ 10 ของประเทศ รองลงมาคือจังหวัดบุรีรัมย์ ชัยภูมิ และจังหวัด
สุรินทร์มีจานวนน้อยที่สุด ตามตารางที่ 56 ข้างท้ายนี้
ตารางที่ 56 : แสดงจานวนฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม GAP
หน่วย : ฟาร์ม

จังหวัด
นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรัมย์
สุรินทร์
ค่าเฉลี่ยของ 76 จังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2558
411.00
120.00
205.00
22.00
-

ค่าสถิติ
2559
403.00
122.00
206.00
21.00
-

2560
403.00
125.00
219.00
21.00
208.00

758.00

752.00

768.00

8

8

8

3,524.00

3,491.00

9,612.00

2

2

2

ค่าอันดับใน 76 จังหวัด
2558 2559 2560
9
9
10
38
41 41
28
27 27
63
63 64

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563

จังหวัด

2558

สัดส่วนของกลุ่มจังหวัดต่อภาค
(ร้อยละ)

21.51

ค่าสถิติ
2559

ค่าอันดับใน 76 จังหวัด
2558 2559 2560

2560

21.54

59

7.99

ที่มา : สานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง และระบบ
ฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทย http://benchmark.moi.go.th
 มาตรฐานของฟาร์ ม หมายถึ ง มาตรฐานทั่ ว ไปตามหลั ก การปฏิ บั ติ ที่ ดี ส าหรั บ ฟาร์ ม เลี้ ย งสั ต ว์ หรื อ Good
Agricultural Practices (GAP) คือ วิธีปฏิบัติว่าด้วยองค์ประกอบของฟาร์มเลี้ยงสัตว์ การจัดการสุขภาพสัตว์
การจัดการสิ่งแวดล้อม และการจัดการด้านสวัสดิภาพสัตว์ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะของผู้บริโภค
 ฟาร์มมาตรฐานในกรณีนี้ ครอบคลุมถึง ฟาร์มปศุสัตว์ทุกชนิด และฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้าทุกชนิด

(5.5) สหกรณ์การเกษตรและสมาชิก
จานวนสหกรณ์การเกษตรในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 มีจานวน
352 แห่ง มีสมาชิกจานวน 874,714 คน โดยจังหวัดนครราชสีมามากที่สุด รองลงมาคือจังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์
และจังหวัดชัยภูมิ ปรากฏตามตารางที่ 57 ข้างท้ายนี้
ตารางที่ 57 : แสดงจานวนสหกรณ์การเกษตรและสมาชิก
จังหวัด
นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรัมย์
สุรินทร์
กลุ่มจังหวัด

สหกรณ์(แห่ง)
102
66
94
90
352

สมาชิก (คน)
308,719.00
161,047.00
214,608.00
190,340.00
874,714

สัดส่วนจานวนสหกรณ์ใน
กลุ่มจังหวัดฯ
28.98
18.75
26.70
25.57

ที่มา กรมส่งเสริมสหกรณ์/ข้อมูลสารสนเทศสหกรณ์/สถิตสิ หกรณ์ ณ ปีปัจจุบัน ปี 59

(5.6) รายได้/หนี้สิน ของเกษตรกร
5.6.1 รายได้ เ งิ น สดสุ ท ธิ ท างการเกษตรต่ อ ครั ว เรื อ น
ของกลุ่ ม จั ง หวั ด ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 มีรายได้ค่อนข้างต่า ในปี พ.ศ. 2560 อยู่ที่ 20,811 บาทต่อครัวเรือน น้อยกว่า
ปีก่อนหน้าที่มีรายได้อยู่ที่ 32,515 บาทต่อครัวเรือน เป็นลาดับที่ 15 จาก 18 กลุ่มจังหวัด เมื่อพิจารณาจังหวัด
ในกลุ่มจังหวัด พบว่าจังหวัดบุรีรัมย์มีรายได้ต่าสุด และเป็นลาดับที่ 67 จาก 76 จังหวัด จังหวัดชัย ภูมิมีรายได้
เงินสดสุทธิทางการเกษตรมากที่สุดในกลุ่มจังหวัด โดยอยู่ที่ 30,439 บาทต่อครัวเรือน เมื่อพิจารณาระหว่างปี
พ.ศ. 2558 -2560 มีแนวโน้มที่รายได้ สดสุทธิทางการเกษตรต่อครัวเรือนลดลงอย่างต่อเนื่อง ปรากฏตาม
ตารางที่ 58 ข้างท้ายนี้

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563

60

ตารางที่ 58 : แสดงรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรต่อครัวเรือน
หน่วย : บาทต่อครัวเรือน

จังหวัด

ค่าสถิติ
2558

2559

ค่าอันดับใน 76 จังหวัด
2560

2558 2559 2560

นครราชสีมา

62,532

27,545

27,207

32

58

59

ชัยภูมิ

21,688

41,569

30,439

71

38

55

บุรีรัมย์

29,178

28,475

10,397

63

57

71

สุรินทร์
กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

49,600

32,469

15,201

47

52

67

40,750.00

32,515.00 20,811.00

15

13

15

31,556.00

28,291.00

33,254.00

5

5

5

-

71,617

ประเทศ

-

ที่มา : สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร และระบบฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทย http://benchmark.moi.go.th
หมายเหตุ : รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรต่อครัวเรือน หมายถึง ผลรวมของรายได้เงินสดสุทธิเกษตรและรายได้เงินสดสุทธิ
นอกเกษตร

5.6.2. สัดส่วนปริมาณเงินกู้ยืมต่อรายได้เงินสดสุทธิทางเกษตร ของกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 กลุ่มจังหวัดมีการกู้ยืมสูง ในปี พ.ศ. 2560 มีสัดส่วนการกู้ยืมต่อรายได้เงินสด
สุทธิทางเกษตร ร้อยละ 5.81 เป็นลาดับที่ 15 จาก 18 กลุ่มจังหวัด เมือเปรียบเทียบจังหวัดในกลุ่มจังหวัด
พบว่าจังหวัดบุรีรั มย์มีสั ดส่วนการกู้ยืมมากที่สุด ถึงร้อยละ 11.23 จังหวัดนครราชสีมามี สัดส่วนน้อยที่สุ ด
คิดเป็นร้อยละ 4.03 ซึ่งทุกจั งหวัดในกลุ่มจังหวัดยังมีสัดส่ วนที่เกินกว่าค่ากลางของประเทศ เมื่อพิจารณา
ระหว่างปี พ.ศ. 2558 – 2560 พบว่ามีสัดส่วนการกู้ยืมเพิ่มขึ้น แสดงให้เห็นว่า มีรายได้เงินสดสุทธิทางเกษตร
น้อย ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายภายในครัวเรือน เกษตรกรจึงต้องกู้ยืมเงิน ปรากฏตามตารางที่ 59 ข้างท้ายนี้
ตารางที่ 59 : แสดงสัดส่วนปริมาณเงินกู้ยืมต่อรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตร
หน่วย : ร้อยละ
ค่าสถิติ
ค่าอันดับใน 76 จังหวัด
จังหวัด
2558
2559
2560
2558 2559 2560
นครราชสีมา

1.77

3.04

4.03

33

43

56

ชัยภูมิ

6.74

2.74

4.19

71

35

57

บุรีรัมย์

3.58

3.87

11.23

60

50

70

สุรินทร์

2.00

3.16

8.55

37

46

68

กลุ่มจังหวัดภาค

2.83

3.16

5.81

15

13

15

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563

จังหวัด

ค่าสถิติ

61

ค่าอันดับใน 76 จังหวัด

2558

2559

2560

3.45

4.00

3.61

-

-

1.82

2558 2559 2560

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประเทศ

5

5

5

ที่มา : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และระบบฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทย http://benchmark.moi.go.th
หมายเหตุ : *สัดส่วนปริมาณเงินให้กู้ยืมต่อรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตร (ลดลง) * ตัวชี้วัดอ่านค่าแบบผกผัน
วิเคราะห์สัดส่วนปริมาณเงินให้กู้ยืมจากสถาบันสินเชื่อเพื่อการเกษตรต่างๆ เปรียบเทียบกับรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตร

5.6.3. สั ด ส่ ว นหนี้ เ สี ย ต่ อ ปริ ม าณเงิ น ให้ กู้ ยื ม เพื่ อ การเกษตร ของกลุ่ ม จั ง หวั ด ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 มีสัดส่วนหนี้เสียน้อย เป็นลาดับที่ 5 จาก 18 กลุ่มจังหวัด ซึ่งทุกจังหวัดใน
กลุ่มจังหวัดมีสัดส่วนที่น้อยกว่าค่ากลางของประเทศ โดยเฉพาะจังหวัดนครราชสีมา ได้ลาดับที่ 9 จาก 76
ประเทศ รองลงมาเป็นจังหวัดชัยภูมิ แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรมีการชาระหนี้อย่างสม่าเสมอ ปรากฏตามตาราง
ที่ 60 ข้างท้ายนี้
ตารางที่ 60 : แสดงสัดส่วนหนี้เสียต่อปริมาณเงินให้กู้ยืมเพื่อการเกษตร
หน่วย : ร้อยละ
ค่าสถิติ
ค่าอันดับใน 76 จังหวัด
จังหวัด
2558
2559
2560
2558 2559 2560
นครราชสีมา

2.46

2.5

2.13

27

20

9

ชัยภูมิ

2.14

2.05

2.17

21

8

12

บุรีรัมย์

2.07

2.25

2.37

17

15

20

สุรินทร์
กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2.46

2.52

3

27

21

30

2.32

2.38

2.43

5

4

5

2.32

2.40

2.33

1

2

1

-

-

4.21

ประเทศ

ที่มา : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และระบบฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทย http://benchmark.moi.go.th
หมายเหตุ : * สัดส่วนหนี้เสียต่อปริมาณเงินให้กู้ยืม (NPLs/ Loan) * ตัวชี้วัดอ่านค่าแบบผกผัน
สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loans : NPLs) หรือ หนี้เสีย หรือหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิด
รายได้ คือ ลูกหนี้เงินกู้ของสถาบันการเงินต่างๆ ซึ่งได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ของเอกชน ธนาคารพาณิชย์ของรัฐบาล บริษัท
เงินทุน ซึ่งลูกหนี้เหล่านี้ไม่สามารถจะชาระดอกเบี้ยและเงินต้นคืนให้สถาบันการเงินเป็นระยะเวลาเกินกว่า 3 เดือนขึ้นไป การ
พิจารณาว่าลูกหนี้รายใดจะเป็น NPL หรือไม่ จะพิจารณาดูเป็นรายบัญชี และนับเฉพาะบัญชีที่ผิดนัดเกิน 3 เดือนขึ้นไป

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563

ผลิตภัณฑ์ไหม ในปี พ.ศ.2560 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 เกษตรกรที่มีอาชีพ
ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม มีจานวน 37,828 ราย เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีจานวน 32,350 ราย สอดคล้องกับพื้นที่ปลูก
หม่อนเลี้ยงไหมจะเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีพื้นที่ ฯ จานวน 20,956 ไร่ เป็นจานวน 16,780 ไร่ และราคารับซื้อ
เส้นไหมปรับตัวลงจากปีก่อนที่มีราคา 1,550 บาท/กิโลกรัม เป็น 1,640 บาท/กิโลกรัมทาให้ผลผลิตเส้นไหม
เพิ่มขึ้นปีก่อนที่มี 134,676 กิโลกรัม/ปี เป็น 141,586 กิโลกรัม/ปี จึง ทาให้กลุ่มจังหวัด ฯ มีมูลค่าผลผลิต เส้น
ไหมลดลงจากปีก่อนที่มีมูลค่า 191,126,300 บาท เป็น 209,489,200 บาท ปรากฏตามตารางที่ 61 แนบท้ายนี้
จากการวิเคราะห์ข้อมูลระหว่างปี พ.ศ. 2556 – 2560 จะเห็นได้ว่า ราคาเส้นไหมเฉลี่ยมีผล
ต่อเกษตรกร เป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรหันมาปลูกหม่อนเลี้ยงไหม จะเห็นได้จากปี พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2560
ที่เกษตรกรมีจานวนมากขึ้น และเป็นไปตามจานวนผู้ผลิตไหมหรือผลิตภัณฑ์ไหม หากมีจานวนมากก็จะมีตลาด
ที่รอรับผลผลิตจากเส้นไหม มีความต้องการสูงก็จะส่งผลต่อมูลค่าผลผลิตเส้นไหมด้วย
ตารางที่ 61 : แสดงข้อมูลพื้นที่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและรายได้จากเส้นไหม
รายการ
พื้นที่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม (ไร่)
เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม (ราย)
ผู้ผลิตผ้าไหมและหรือผลิตภัณฑ์ไหม
(ราย)
ผลผลิตเส้นไหม (กก./ปี)
ราคาเส้นไหมเฉลี่ย (บาท/กก.)
มูลค่าผลผลิตเส้นไหมรวม (บาท)

พ.ศ.2556
23,567.20
31,672
28,848

พ.ศ.2557
20,517.20
30,249
25,391

พ.ศ. 2558
16,780
64,817
25,381

พ.ศ. 2559
19,414
32,350
19,181

พ.ศ. 2560
20,956
37,828
20,872

261,848
203,848
208,029
134,676
141,586
1,250
1,250
1,600
1,550
1,640
355,992,400 288,218,600 256,368,800 191,126,300 209,489,200

ที่มา : ข้อมูลจากการรายงานของจังหวัดในกลุ่มจังหวัด ฯ

สาหรับรายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมในภาพรวมของกลุ่มจังหวัด ฯ ในปี พ.ศ.2560
มี 6,975.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีมูลค่า 6,504.80 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.7 เนื่องจากยอด
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมในพื้นที่ทุกจังหวัดในกลุ่มจังหวัดฯ เพิ่มขึ้น ปรากฏตามตารางที่ 62 ข้างท้ายนี้
ตารางที่ 62 : ข้อมูลค่าจากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ข้อมูลพื้นฐาน
ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. (ล้านบาท)
ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ประกอบ
2555
2556
2557
2558
2559
2560 2559 2560
ตัวชี้วัด
กลุ่มจังหวัดฯ
5,484.54 4,961.77 4,374.22 5,592.74 6,504.80 6,975.58 16.31 5.7
นครราชสีมา
4,202.38 3,535.55 2,853.91 3,624.99 4,291.53 4,424.02 18.39 3.09
0.05
ชัยภูมิ
492.22
506.98
597.52 758.32
769.93 770.34 1.53
บุรีรัมย์
321.83
416.16
404.27 506.97
576.77 577.00 13.77 0.04
สุรินทร์
468.11
503.08
518.52 702.46
866.57 1,104.22 23.36 27.42
ที่มา : สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดในกลุ่มจังหวัดฯ

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563
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เมื่อพิจารณาแล้วพบว่า ปี พ.ศ. 2560 ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับตรานกยูงพระราชทานเพิ่มขึ้นจาก
ปีก่อน ภายหลังที่ปี 2559 ลดลงจากปี 2558 ไปเป็นจานวนมาก กลุ่มจังหวัดฯ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
โดยศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ในพื้นที่ สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สานั กงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ได้ให้ความสาคัญของการผลิต ผลิตภัณฑ์ไหมให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน ปรากฏตามตารางที่ 63 ข้างท้ายนี้
ตารางที่ 63 : ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดที่ได้รับดวงตรานกยูงพระราชทาน
ตรานกยูงพระราชทาน
(ดวง)
นกยูงสีทอง(ดวง)
นกยูงสีน้าเงิน(ดวง)
นกยูงสีเขียว(ดวง)
นกยูงเงิน (ดวง)
รวม (ดวง)

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560
2,282
7,274
2,890
4,286
1,636
25,687
38,340
34,888
22,170
19,582
125
98
82
370
125
750
3,377
7,328
25,336
1,574
28,844
52,466
45,188
52,162
22,917

ที่มา : ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพะเกียรติฯในกลุม่ จังหวัดฯ

1.2.3 ด้านอุตสาหกรรม/วิสาหกิจ
(1) มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด ฯ ภาคอุตสาหกรรม (สาขาการผลิตอุตสาหกรรม และสาขา
การทาเมืองแร่และเหมืองหิน ) ณ ราคาประจาปี พ.ศ. 2559 มีมูลค่ารวม 103,073 ล้านบาท เฉพาะสาขา
การผลิตอุตสาหกรรม อยู่ที่ 99,358 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 20.91ของผลิตภัณฑ์มวล
รวมกลุ่มจังหวัดฯ (จังหวัดนครราชสีมา 72,152 ล้านบาท จังหวัดชัยภู มิ 8,607 ล้านบาท จังหวัดบุรีรัมย์
11,924 ล้ า นบาท และจั ง หวั ดสุ ริ น ทร์ 6,674 ล้ านบาท) เพิ่ มขึ้ นจากปี ก่อ นที่ มีมู ล ค่ า 93,430 ล้ า นบาท
(จังหวัดนครราชสีมา 69,553 ล้านบาท จังหวัดชัยภูมิ 6,790 ล้านบาท จังหวัดบุรีรัมย์ 10,878 ล้านบาท และ
จังหวัดสุรินทร์ 6,209 ล้านบาท) เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า คิดเป็นร้อยละ 6.34 ปรากฏตามกราฟที่ 13
และ 14 ข้างท้ายนี้

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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กราฟที่ 13 : แสดงสัดส่วนมูลค่าด้านอุตสาหกรรมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

กราฟที่ 14 : แสดงมูลค่าด้านอุตสาหกรรมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
(ล้านบาท)

ที่มา : สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

(2) แนวโน้มการลงทุนภาคอุตสาหกรรม
กลุ่มจังหวัด ฯ คาดว่า แนวโน้มการลงทุนภาคอุตสาหกรรมจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากการฟื้นตัว
ของเศรษฐกิจ โลก รั ฐบาลจึ งมีน โยบายที่จ ะส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs) และผู้ ป ระกอบการสิ น ค้า OTOP ทุกตาบลทั่ว ประเทศ ซึ่ งจะส่ งผลให้ เศรษฐกิจ ในระดับพื้น ที่
กลุ่มจังหวัด ฯ ดีขึ้นอย่างแน่นอน
กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563
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(3) ข้อมูลด้านอุตสาหกรรม
จากข้อมูลของจังหวัดในกลุ่มจังหวัด ฯ ในปี พ.ศ.2560 พบว่า กลุ่ มจังหวัด ฯ มีจานวน
โรงงานทุกประเภทและเงินทุน สรุปได้ ดังนี้
- โรงงานทุกประเภท รวม 11,947 โรงงาน ลดลงจากปีก่อนที่มี จานวน 12,136
โรงงาน คิดเป็นร้อยละ – 1.55 (ลดลง 189 โรงงาน)
- ด้านจานวนเงินทุนปรับ ในปี พ.ศ. 2560 มีจานวนเงินลงทุนรวมทั้ง กลุ่มจังหวัด
จานวน 257,251 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มี 250,843 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.55 (เพิ่มขึ้น 6,408
ล้านบาท)
จังหวัดในกลุ่มจังหวัด ฯ โดยเฉพาะจังหวัดนครราชสีมา เป็นจังหวัดที่มีโรงงานอุตสาหกรรม
มากที่สุดในกลุ่มจังหวัดฯ และมีจานวนมากเกินครึ่งหนึ่งของโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมดของกลุ่มจังหวัด ฯ
และมีแนวโน้มที่จะมีสัดส่วนมากขึ้นเรื่อยๆ แสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมในกลุ่มจังหวั ดฯ เป็นอุตสาหกรรม
ประเภทที่ต้องการพึ่งพาเมืองในการเลื อกทาเลที่ตั้ง เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน เนื่องจากมี
โครงสร้างพื้นฐานและบุคลากรสนับสนุนที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาอุตสาหกรรม
เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงจานวนโรงงานอุตสาหกรรมใน 3 ช่วงปี ระหว่างปี พ.ศ.2558 –
2560 แล้ ว ปี พ.ศ. 2560 จังหวัดในกลุ่มจังหวัดส่วนใหญ่ มีจานวนโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น แต่จังหวัด
นครราชสีมาลดลง ถึงแม้ว่าจานวนเงินทุนจะมากขึ้นจากปีก่อน ซึ่งเป็นไปได้ว่าผู้ลงทุนมีการย้ายฐานการผลิตไป
ยังแหล่งอื่นๆ ปรากฏตามตารางที่ 64 และกราฟที่ 15 ข้างท้ายนี้
ตารางที่ 64 : แสดงข้อมูลจานวนและมูลค่าการลงทุนของโรงงานอุตสาหกรรม
โรงงานอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ปี 2560 เพิ่มขึ้น/
ปี พ.ศ.2558
ปี พ.ศ.2559
ปี พ.ศ.2560
จังหวัด
ลดจากปีก่อน
เงินทุน
เงินทุน
เงินทุน
เงินทุน
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
192,578 7,734
182,619 7,513
188,075 -221
จังหวัดนครราชสีมา 7,717
5,456
26,106 1,565
26,402 1,567
26,516
จังหวัดชัยภูมิ 1,682
2
114
23,528 1,665
24,523 1,687
25,303
จังหวัดบุรีรัมย์ 1,675
22
780
17,073 1,172
17,299 1,180
17,357
จังหวัดสุรินทร์ 1,162
8
58
259,285 12,136
250,843 11,947
257,251 -189
รวม 12,236
6,408
ที่มา : ระบบฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทย http://benchmark.moi.go.th

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563

กราฟที่ 15 : จานวนโรงงานแยกรายจังหวัด

พ.ศ. 2560

1,180 1,687

1,567

7,513

พ.ศ. 2559

1,172 1,665

1,565

7,734

สุรินทร์
บุรีรัมย์
ชัยภูมิ
1,162 1,675

พ.ศ. 2558

-

2,000

1,682

4,000

นครราชสีมา

7,717

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

จานวน (แห่ ง)

(4) อุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงกับประเด็นการพัฒนาที่สาคัญของกลุ่มจังหวัด ทั้ง 3 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ที่สาคัญได้แก่ อุตสาหกรรมการเกษตร อาหาร เครื่องดื่ม และเครื่องแต่งกาย โดยมีสัดส่วนของ
อุตสาหกรรมการเกษตรเป็นอันดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 56 ปรากฏตามตารางที่ 65 และกราฟที่ 16 ข้างท้ายนี้
ตารางที่ 65 : แสดงจานวนโรงงานอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ฯ
ประเภท/
พ.ศ.2557
พ.ศ.2558
สาขา
แห่ง
เงินทุน
แห่ง
เงินทุน
อุตสาหกรรม
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
การเกษตร
668 20,801.64 727 27,788.05
อาหาร
350 25,337.00 404 34,388.87
เครื่องดื่ม
27 11,107.44
31 11,204.65
สิ่งทอ
70 3,370.86
60 3,472.81
เครื่ อ งแต่ ง
67 3,395.11
65 3,246.79
กาย
รวม 1,182 64,012.05 1,287 80,101.17

พ.ศ.2559
แห่ง
เงินทุน
(ล้านบาท)
730
30,561.20
414
36,318.04
34
11,250.80
58
3,479.21
62
2,979.22

พ.ศ. 2560
แห่ง
เงินทุน
(ล้านบาท)
731 31,215.31
429 35,857.50
37 11,300.90
54
2,461.59
57
3,009.64

1,298

1,308

84,588.47

ที่มา : ข้อมูลจากสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในกลุ่มจังหวัด ฯ

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

83,844.94

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563
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กราฟที่ 16 : แสดงสัดส่วนประเภทอุตสาหกรรมของกลุ่มจังหวัด ปี พ.ศ. 2560
เครื่ องดื่ม
3%

อาหาร
33%

สิ่งทอ
4%

เครื่ องแต่ งกาย
4%

การเกษตร
56%

นอกจากนี้ การแปรรู ป อุ ต สาหกรรมการเกษตรของกลุ่ ม จั ง หวั ด ฯ เช่ น ข้ า ว อ้ อ ย มั น
สาปะหลัง ยางพารา เป็นต้น มีจานวนมาก โดยเฉพาะการแปรรูปมันสาปะหลังมีมากที่สุด รองลงมาเป็น โรงสี
ข้าว การแปรรูป ยางพารา โรงน้าตาล และโรงงานเอทานอล ตามลาดับ ปรากฏตามตารางที่ 66 ข้างท้ายนี้
ตารางที่ 66 : แสดงจานวนอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ที่เชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ฯ
โรงสี
แปรรูปมัน
แปรรูปยางพารา
น้าตาล
เอทานอล
จังหวัด
ประเภท ประเภท ประเภท ประเภท ประเภท ประเภท ประเภท ประเภท ประเภท ประเภท
2*
3**
2*
3**
2*
3**
2*
3**
2*
3**
นครราชสีมา 81
78
21
200
4
5
ชัยภูมิ
3
23
4
125
3
23
3
2
บุรีรัมย์
4
39
3
19
7
1
สุรินทร์
3
54
2
1
1
กลุ่มจังหวัด ฯ 91
194
28
346
3
35
0
10
0
2
ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2557

หมายเหตุ : * เครื่องจักรจาพวกไม่เกิน 50 แรงม้า และ/หรือ คนงานจานวนไม่เกิน 50 คน
** เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563

(5) ด้านผลิตภาพแรงงาน
ผลิ ตภาพแรงงานกลุ่ มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ าง 1 ในปี พ.ศ. 2559
อยู่ที่ 163,224 บาท/คน/ปี เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มี 153,859 บาท/คน อยู่ที่ 9,365 บาท/คน/ปี คิดเป็นร้อยละ
6.09 และมีค่าน้อยกว่าค่ากลางของประเทศ คิดเป็นลาดับที่ 12 จาก 18 กลุ่มจังหวัด แต่ยังห่างกว่าค่าเฉลี่ย
ของประเทศอยู่เกือบครึ่งหนึ่ง (ค่าเฉลี่ยประเทศ 301,906 บาท/คน/ปี) ปรากฏตามตารางที่ 68 และกราฟที่
67 และกราฟที่ 17 ข้างท้ายนี้
ตารางที่ 67 : แสดงผลิตภาพแรงงาน (บาท/คน/ปี) กลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน

พ.ศ.
2557
986,162
425,546

กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล

416,974

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2
ค่ากลางประเทศ

365,485
291,334
324,425
224,670
219,883
195,630
206,040
151,522
144,778
156,415
149,030
144,660
125,341
112,936
104,588

ผลิตภาพแรงงาน

พ.ศ.
พ.ศ.
การ
2558
2559
เปลี่ยนแปลง
987,324 1,074,940
87,616
454,399 462,126
7,727
429,467
431,408
1,941
370,845 397,101
26,256
316,836 353,206
36,370
315,903 345,703
29,800
234,725 247,223
12,498
230,910 244,985
14,075
196,228 209,457
13,229
196,520 203,331
6,811
153,968 160,442
6,474
153,859 163,224
9,365
153,894 159,780
5,886
151,735 159,771
8,036
146,305 158,662
12,357
132,261 141,960
9,699
122,242 133,091
10,849
109,573 117,921
8,348
301,906

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง
8.87
1.70
0.45
7.08
11.48
9.43
5.32
6.10
6.74
3.47
4.20
6.09
3.82
5.30
8.45
7.33
8.88
7.62

ที่ ม า : ส านั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั งคมแห่ งชาติ และระบบฐานข้ อ มู ล กระทรวงมหาดไทย
http://benchmark.moi.go.th

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563
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กราฟที่ 17 ผลิตภาพแรงงานของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

หมายเหตุ :
ผลิตภาพแรงงาน (Labour Productivity : LP) หมายถึง การใช้ปัจจัยแรงงาน 1 หน่วย ก่อให้เกิดผลผลิตกี่หน่วย
โดยกาหนดให้ปัจจัยทุนและปัจจัยอื่นๆ คงที่ การวัดปัจจัยแรงงานอาจจะวัดได้ทั้งในรูปของจานวนแรงงานและจานวนชั่วโมง
ทางาน การเปลี่ยนแปลงในผลผลิตอันสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยการผลิต โดยเฉพาะแรงงานหนึ่งหน่วย
เรียกว่า ผลผลิตหน่วยสุดท้ายของแรงงาน และเงื่อนไขสาหรับหน่วยผลิตเพื่อจะได้กาไรสูงสุดคือ เมื่อมูลค่าผลผลิตหน่วย
สุดท้ายของแรงงานเท่ากับอัตราค่าจ้างพอดี
ปั จ จั ย ที่ ส าคั ญ ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ผลิ ต ภาพของแรงงานนั้ น ได้ แ ก่ ความรู้ แ ละทั ก ษะของคนงาน ตลอดจน
สภาพแวดล้อมที่ผู้ประกอบกิจการได้สร้างขึ้น การศึกษาเรื่องผลิตภาพของแรงงานช่วยให้สามารถวัดความสาเร็จของแรงงาน
สามารถวัดประสิทธิภาพการผลิตโดยส่วนรวม ช่วยให้เข้าใจถึงแรงผลักดันที่อยู่เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงค่าจ้างและช่วยให้
สามารถหาระดับความต้องการกาลังคนได้ นอกจากนั้น การเพิ่มขึ้นในผลิตภาพของแรงงานทาให้เกิดผลหลายประการ เช่น ทา
ให้สินค้าราคาถูก มีการจ้างงานมากขึ้น เป็นเครื่องมือ เป็นเครื่องมือในการต่อรองขอเพิ่มค่าแรงงาน เป็นต้น
ตัวชี้วัดผลผลิตต่อหน่วยของแรงงานโดยการเปรียบเทียบระหว่างมูลค่าผลผลิตทั้งหมดที่ผลิตได้กับจานวนแรงงาน
ทั้งหมดที่ใช้ในการผลิต หากพื้นที่ใดที่แรงงาน 1 คน สามารถก่อให้เกิดผลผลิตที่มีมูลค่าสูงกว่าจะสะท้อนประสิทธิภาพแรงงาน
ที่สูงกว่า

เมื่ อ พิ จ ารณาดู เ ป็ น รายจั ง หวั ด พบว่ า จั ง หวั ด นครราชสี ม ามากที่ สุ ด และอั ต ราการ
เปลี่ยนแปลงมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 10.13 รองลงมาเป็นจังหวัดชัยภูมิ สุรินทร์ สาหรับจังหวัดบุรีรัมย์ที่ผลิต
ภาพแรงงานลดลง ปรากฏตามตารางที่ 68 ข้างท้ายนี้
ตารางที่ 68 : แสดงผลิตภาพแรงงาน (บาท/คน/ปี) รายจังหวัด
จังหวัด
นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรัมย์
สุรินทร์
ค่ากลางประเทศ

พ.ศ. 2558
183,783
111,420
139,891
131,711
-

แสดงผลิตภาพแรงงาน (บาท/คน/ปี)
พ.ศ. 2559 การเปลี่ยนแปลง อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
202,399
18,616.00
10.13
120,098
8,678.00
7.79
137,506 - 2,385.00
- 1.70
135,428
3,717.00
2.82
301,906
-

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และระบบฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทย http://benchmark.moi.go.th

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563

(6) วิสาหกิจ
ช่ ว งระหว่ า งปี พ.ศ. 2556 -2559 การเติ บ โตของวิ ส าหกิ จ ของกลุ่ ม จั ง หวั ด ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีวิสาหกิจขนาดเล็ก หรือขนาด S มากที่สุด
และจังหวัดนครราชสีมามีสัดส่วนวิสาหกิจสูงที่สุดของกลุ่มจังหวัด อยู่ที่ร้อยละ 34 ตามมาด้วยจังหวัดสุรินทร์
ร้อยละ 32 ปรากฏตามตารางที่ 69 และกราฟที่ 18 ข้างท้ายนี้
ตารางที่ 69 : จานวนวิสาหกิจในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
วิสาหกิจ
S
M
L
รวม
อัตราการเติบโต %

2556
204,310
363
145
204,818

2557
204,637
373
144
205,154
0.2

2558
206,324
370
146
206,840
0.8

2559
225,258
579
278
226,115
9.3

ที่มา : สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

กราฟที่ 18 : แสดงจานวนวิสาหกิจในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

เมื่อพิจารณาจานวนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับอนุมัติการจดทะเบียน
พบว่า จังหวัดบุรีรั มย์มีจานวนมากที่สุด ตามมาด้วย สุรินทร์ นครราชสีมา และชัยภูมิ โดยจังหวัดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีการจดทะเบียนมากที่สุดในประเทศ และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
1 จดทะเบียนมากเป็นอันดับ 3 จาก 18 กลุ่มจังหวัด ปรากฏตามตารางที่ 70 และกราฟที่ 19 ข้างท้ายนี้

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563
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ตารางที่ 70 : จานวนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับอนุมัติการจดทะเบียน
วิสาหกิจ
นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรัมย์
สุรินทร์
กลุ่มจังหวัด
อีสาน
ค่าเฉลี่ยประเทศ

2558
1,536
1123
2401
1,827
6887
37677

2559
1,764
1190
2775
2,091
7820
41419

2560
1,973
1421
2957
2,277
8628
43910
1,128

อันดับ
13
25
5
12
3
1

ที่มา : ระบบฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทย http://benchmark.moi.go.th

จานวนการจ้างงานในวิสาหกิจของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2559 ที่มีการเติบโตถึงเกือบร้อยละ 20 ในวิสาหกิจทุกระดับ โดยจังหวัด
นครราชสีมายังเป็นจังหวัดที่มีสัดส่วนการจ้างงานในวิสาหกิจสูงที่สุดของกลุ่มจังหวัด อยู่ที่ร้อยละ 46 ปรากฏ
ตามตารางที่ 71 และกราฟที่ 20 ข้างท้ายนี้
ตารางที่ 71 : จานวน และสถานการณ์การจ้างงานของวิสาหกิจ
วิสาหกิจ
S
M
L
รวม
อัตราการเติบโต %

2556
440,483
22,868
39,959
503,310

2557
446,301
23,179
38,406
507,886
0.9

2558
454,020
23,345
38,995
516,360
1.7

2559
525,180
32,185
57,401
614,766
19.1

ที่มา : สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563

กราฟที่ 21 : แสดงจานวนการจ้างงานวิสาหกิจในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

เมื่ อพิ จ ารณาตามประเภทวิ ส าหกิ จของกลุ่ ม จัง หวั ดภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนื อตอนล่ า ง 1 พบว่ า
ประเภทการการขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์ และจักรยาน มีจานวนมากที่สุด รองลงมาเป็น
สาขาการผลิต และสัดส่วนแรงงานที่สาขาต่างๆ เป็นไปตามจานวนวิสาหกิจ ยกเว้นสาขากิจกรรมการบริกา ร
ด้านอื่นๆ ที่มีสัดส่วนแรงงานน้อยกว่าจานวนวิสาหกิจ ปรากฏตามตารางที่ 72 ข้างท้ายนี้
ตารางที่ 72 : ประเภทวิสาหกิจสาคัญในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2559)
ประเภทวิสาหกิจ

จานวน
97,382

สัดส่วน
(ร้อยละ)
43.1

จานวน
แรงงาน
229,596

สัดส่วน
(ร้อยละ)
37.3

การขายส่งและการขายปลี ก การซ่อมยานยนต์
และจักรยาน
การผลิต
ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ
การก่อสร้าง

57,072
21,569
15,926
8,306

25.2
9.5
7.0
3.7

160,822
56,725
20,955
54,909

26.2
9.2
3.4
8.9

ที่มา : สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

1.2.4 การค้า
(1) มูลค่าการส่งออกสินค้า และการค้าชายแดน
กลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนล่ า ง 1 เป็ น กลุ่ ม จั ง หวั ด ที่ มี ศั ก ยภาพสู ง
ด้านการท่องเที่ยว มีความโดดเด่นเกี่ยวกับอารยธรรมขอมที่เป็นเอกลั กษณ์ เนื่องจากมีจังหวัดในกลุ่ มจังหวัด
ที่ ติ ดชายแดนประเทศกั มพู ชา ได้ แก่ จั งหวั ดบุ รี รั มย์ และจั งหวั ดสุ ริ นทร์ โดยมี ด่ านชายแดนการค้ า และ
ความต้องการในการพัฒนา ดังนี้

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563
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จังหวัดบุรีรัมย์
มีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ณ ช่องสายตะกู ตาบลจันทบเพชร อาเภอบ้านกรวด
จังหวัดบุรีรัมย์ และช่องจุ๊บโกกี อาเภอบันเตียอาปึล จังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา
ภาพรวม พบว่ าระหว่า งปี พ.ศ. 2555 – 2560 เมื่ อเริ่ม เก็บ ข้อ มูล ด้า นการค้า ชายแดน
ปี พ.ศ. 2555 มีมูลค่าการค้ารวมประมาณ 30.76 ล้านบาท และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จนเมื่อปี พ.ศ. 2559 เกิดการ
เติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยมีมูลค่าการค้ารวมประมาณ 602.47 ล้านบาท ขยายตัวจากปีก่อนหน้าคิดเป็นร้อยละ
548.67 แต่ต่อมาเมื่อ ปี พ.ศ. 2560 มูลค่าการค้ารวมอยู่ที่ 189.87 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อนไปเป็นจานวน
มาก แต่ยังคงมากกว่าปี พ.ศ. 2558
การส่งออก พบว่า ระหว่างปี พ.ศ. 2555 – 2560 มี แนวโน้นเพิ่มขึ้น โดยปี พ.ศ. 2559
มีมูลค่าสูง ถึง 567.79 ล้านบาทเมื่อเทียบจากปีก่อนหน้าที่มีมูลค่า 50.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 517.763 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 1,034.97 แต่ต่อมาเมื่อ ปี พ.ศ. 2560 มูลค่าการค้ารวมอยู่ที่ 143.39 ล้านบาท ซึ่งลดลง
จากปีก่อนไปเป็นจานวนมาก แต่ยังคงมากกว่าปี พ.ศ. 2558 โดยคาดการณ์ว่าช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2558 2559 มีการสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวจากการค้าชายแดนบริเวณช่องสายตะกู
ทั้ ง งบประมาณจากกระทรวงมหาดไทย และงบประมาณกลุ่ ม จั ง หวั ด ซึ่ ง กลุ่ ม จั ง หวั ด มี โ ครงการพั ฒ นา
ด่านการค้าชายแดน เป็นการก่อสร้างรั้วบริเวณจุดผ่อนปรนช่องสายตะกู อาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
ความยาว 4.5 กิโลเมตร และซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านสายโท 6 ใต้ ตาบล
จันทบเพชร - บ้านสายโท 12 ใต้ ตาบลสายตะกู อาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ประกอบกับได้มีกิจกรรม
ส่งเสริมทางการตลาด ทาให้ช่วงปี พ.ศ. 2559 เกิดการกระตุ้นทางการค้าชายแดน
การนาเข้า พบว่าระหว่างปี พ.ศ. 2555 – 2560 เริ่มมีการชะลอตัวตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558
การนาเข้าเมื่อปี พ.ศ. 2559 ลดลงเหลือ 39.67 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ -4.14 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าและปี
พ.ศ. 2560 อยู่ที่ 46.48 ล้านบาท ส่งผลให้ได้เปรียบดุลการค้า ข้อมูลปรากฏตามตารางที่ 73 และกราฟที่ 22
ข้างท้ายนี้
ตารางที่ 73 : มูลค่าการส่งออก-นาเข้า ดุลการค้า และมูลค่าการค้ารวม จังหวัดบุรีรัมย์
ตั้งแต่ ปี 2555-2560

รายการ/ปี
มูลค่าการส่งออก (ล้านบาท)
มูลค่าการนาเข้า (ล้านบาท)
ดุลการค้า (ล้านบาท)
มูลค่าการค้ารวม (ล้านบาท)

2555

2556

2557

15.336
15.42
-4.458
30.76

19.79 38.97
19.61 49.90
0.18 -10.93
46.71 88.87

2558

2559

50.03 567.79
41.39 39.67
8.64 528.12
92.88 602.47

2560
143.39
46.48
96.91
189.87

อัตราการเปลี่ยนแปลง(ร้อย
ละ)
2558/2559 2559/2560
1,034.97
-74.75
-4.14
17.16
6,014.61
-81.65
548.67
-68.48

ที่มา : สานักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563

กราฟที่ 22 : มูลค่ าการส่ งออก - การนาเข้ า จังหวัดบุรีรัมย์
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พ.ศ. 2560

สินค้าส่งออกที่สาคัญ เช่น น้ามันเบนซินธรรมดาไร้สารตะกั่ว/ปูนซีเมนต์ผงบรรจุแท็งก์ เครื่องปรุง
ครั ว เรื อน น้ ามัน พืช ผงชูร ส พริ ก น้าปลา อาหารสด อาหารแห้ ง อาหารตามสั่ ง เสื้ อผ้ า สิ นค้ า
เบ็ดเตล็ด เป็นต้น
สินค้านาเข้าที่สาคัญ เช่น บุหรี่ เบียร์ สุรา สินค้าตามฤดูกาล (กบ เขียด อึ่ง ผัก ผลไม้) เครื่องใช้ไฟฟูา
อิเล็กทรอนิคส์ อุปกรณ์เดินปุา ด้ามจอบ เสื้อผ้ามือสอง เป็นต้น
ปัจจุบันด่านช่องสายตะกูมีการส่งออก ตามมาตรา 5 ทวิ ได้แก่ ปูนซีเมนต์ผง หินโม่ น้ามันเบนซิน
ตะแกรงไวร์เมซ เป็นต้น
ที่มา : สานักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์

จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์ มีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน มีความยาวตลอดชายแดนประมาณ 90
กิโลเมตร โดยติดกับจังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชาผ่านจุดผ่านแดนถาวร ช่องจอม-โอร์เสม็ด อาเภอ
กาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งได้รับการยกฐานะจากจุดผ่อนปรนค้าชยแดนมาเป็นจุดผ่านแดนถาวร เมื่อวันที่ 1
กันยายน 2554 เปิดทุกวัน ระหว่างเวลา 06.00 – 22.00 น. โดยมีมูลค่าการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา ดังนี้
ภาพรวม การค้ า ผ่ า นจุ ด ผ่ า นแดนไทย-กั ม พู ช า พบว่ า ระหว่ า งปี พ.ศ. 2555 – 2560
มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น โดยระหว่างปี พ.ศ. 2555 – 2560 มูลค้าการค้ารวมเพิ่มขึ้น โดยปี 2560 มีมูลค่า
การค้ารวม 3,301.75 ล้านบาท
การส่ งออก พบว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555-2560 มีแ นวโน้ มลดลงนั บตั้ง แต่ ปี พ.ศ. 2558
จนเมื่อปี พ.ศ. 2560 มีมูลค่าส่งออกอยู่ที่ 952.75 ล้านบาท

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563
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การนาเข้า เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555-2560 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยในปี พ.ศ.
2559 เพิ่มขึ้นร้อยละ 52.11 ต่อมาเริ่มมีการชะลอตัว โดยในปี 2560 มีมูลค่า 2,349 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน
หน้า
ดุลการค้า จังหวัดสุรินทร์มีดุลการค้าเกินดุลอย่างต่อเนื่องทุกปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2559 จังหวัด
สุรินทร์เริ่มขาดดุลการค้า โดยปี พ.ศ. 2560 คิดเป็นร้อยละ -549.48 เนื่องจากมีการนาเข้าสินค้าเกษตร เช่น
มันสาปะหลัง ซึ่งมีการนาเข้าอย่างต่อเนื่อง และกัมพูชาไม่ให้มีการนาเข้าน้ามันทางบก จึงทาให้ทางประเทศ
ไทยขาดดุลการค้า ปรากฏตารางที่ 74 และกราฟที่ 23 ข้างท้ายนี้
ตาราง 74 : มูลค่าการส่งออก-นาเข้า ดุลการค้า และมูลค่าการค้ารวม จังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่ ปี 2555-2560
รายการ/ปี

2555

มูลค่าการส่งออก
(ล้านบาท)
มูลค่าการนาเข้า
(ล้านบาท)
ดุลการค้า (ล้านบาท)
มูลค่าการค้ารวม
(ล้านบาท)

2556

2557

1,253.34 1,910.64 2,369.87

2558

2559

2560
952.75

-39.24

-25.66

443.18

983.65 2,699.60 2,349.00

52.11

-12.99

863.61 1,926.69

1,125.09 -1,418.04 -1,396.25

-119.11

-1.54

1,061.69 1,273.06 2,813.05

3,092.40 3,981.16 3,301.75

-10.19

-17.07

190.92
715.66

269.5

2,108.76 1,281.56

อัตราการเปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)
2558/2559 2559/2560

ที่มา : สานักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์

กราฟที่ 23 : มูลค่าการค่าส่งออก - นาเข้า จ.สุรินทร์
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ล้านบาท

2,000.00
1,500.00
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มูลค่าการส่งออก
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มูลค่าการนาเข้า

443.18

-

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

จากการรวบรวมข้อมูล ของกรมศุลกากรช่องจอม จังหวัดสุรินทร์ พบว่าสินค้าส่งออก 10
อันดับแรก น้ามันเชื้อเพลิงส่งออกเป็นอันดับ 1 ในปี พ.ศ. 2559 ส่งออกเป็นมูลค่า 692.004 ล้านบาท แต่ปี
พ.ศ. 2560 ไม่มีข้อมูลเรื่องการส่งออกน้ามัน เนื่องจากทางกัมพูชาไม่ให้มีการนาเข้าน้ามันทางบก อันดับสอง
เป็นเม็ดพลาสติก เป็นมูลค่า 120.080 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2560 เป็นมูลค่า 147.778 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อย
ละ 23.07 อัน ดับสามคือเครื่องดื่มผลไม้มีมูลค่าที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 38.38 ตามมาด้ว ยอันดับสี่คือ
พลังงานไฟฟูา ที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 8.95 แต่สินค้าที่มีเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นสูง ที่สุดคือเครื่องดื่มน้าชาเขียวโออิชิ
กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563

ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าถึงร้อยละ 341.70 ตามมาด้วยยิปซั่มบุผนัง เพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึงร้อยละ 125.17
แสดงให้เห็นว่าประเทศกัมพูชามีความต้องการเครื่องดื่มสองประเภททั้งน้าผลไม้ และชาเขียวโออิชิ รวมไป
ถึงยิปซั่มบุผนัง เป็นจานวนมาก ปรากฏตามตารางที่ 75 ข้างท้ายนี้
ตารางที่ 75 : มูลค่าสินค้าส่งออก 10 อันดับแรก ด่านช่องจอม จังหวัดสุรินทร์ ประจาปี 2560
2559
2560
% YOY
ลาดับ
สินค้าส่งออก
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
1
น้ามันเชื้อเพลิง
692,004,079.49
2
เม็ดพลาสติก
120,080,869.48 147,778,549.71
23.07
3
เครื่องดื่มน้าผลไม้
83,390,544.16 115,394,183.70
38.38
4
พลังงานไฟฟูา
69,099,013.75
75,284,628.22
8.95
5
กระเบื้องมุงหลังคา
37,449,199.82
32,774,001.57
-12.48
6
เครื่องดื่มน้าชาเขียวโออิชิ
25,551,296.13 112,860,727.40
341.70
7
เครื่องดื่มน้าอัดลม
24,772,108.00
8,239,168.00
-66.74
8
ปูนซีเมนต์บรรจุถุง
13,373,765.14
10,154,364.50
-24.07
9
ยิปซั่มบุผนัง
12,326,968.54
27,757,182.46
125.17
10 อื่นๆ
203,513,226.88 422,507,194.44
107.61
รวม
1,281,561,071.39 952,750,000
ที่มา : ศุลกากรช่องจอม, ปี 2560

สินค้านาเข้า 10 อันดับแรก มันสาปะหลัง ประเภท มันเส้น และหัวมันสด ในปี พ.ศ. 2560
มันเส้นมีมูลค่า 2,006.746 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าถึงร้อยละ 63.17 และหัวมันสด มีมูลค่า 37.756
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าถึงร้อยละ 50.31 ตามมาด้วยถ่านไม้ และรถจักรยานสองล้อเก่าใช้แล้ว
ช่วงเวลาดังกล่าว กระทรวงพาณิชย์ได้กาหนดมาตรการการนาเข้า – ส่งออก เพื่อเป็นเครื่องมือในการรักษา
ระดับราคามันสาปะหลัง เนื่องจากประเทศไทยมีเกษตรกรที่เพาะปลูกมันสาปะหลังเป็ นจานวนมาก และ
เกษตรกรมักประสบปัญหาราคามันสาปะหลังตกต่าเป็นประจา รัฐจึงต้องมีมาตรการให้ความช่วยเหลือด้วย
การเปิ ด โครงการรั บ จ าน าในแต่ ล ะปี แต่ อี ก ด้า นหนึ่ง รั ฐ ก็ เ ปิ ดให้ มีก ารนาเข้ ามั น ส าปะหลั ง จากประเทศ
เพื่อนบ้าน ด้วยเหตุผลในการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าที่นาเข้าให้เกิดรายได้
เพิ่มภายในประเทศ และเพื่อให้ ความอนุ เคราะห์ แก่ป ระเทศเพื่อนบ้านซึ่ งมีฐ านะทางเศรษฐกิ จด้อ ยกว่ า
ประกอบกับ เพื่อที่จ ะผลั กดัน ให้ มีการใช้มันส าปะหลั ง ในอุตสาหกรรมเอทานอลเพิ่มขึ้น จึงต้องนาเข้ามั น
สาปะหลังจากกัมพูชา นอกจากนี้ความนิยมการปั่นจักรยานในไทยมีมากขึ้น จึงทาให้สินค้าประเภทนี้มีความ
ต้องการสูงด้วย ปรากฏตามตารางที่ 76 ข้างท้ายนี้

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563
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ตารางที่ 76 : มูลค่าสินค้านาเข้า 10 อันดับแรก ด่านช่องจอม จังหวัดสุรินทร์ ประจาปี 2560
2559
2560
% YOY
ลาดับ
สินค้านาเข้า
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
1 มันสาปะหลัง (มันเส้น)
1,229,836,612.00 2,006,746,225.84
63.17
2 มันสาปะหลัง (หัวมันสด)
25,119,753.00
37,756,250.00
50.31
3 ถ่านไม้
16,727,366.00
13,208,600.90
-21.04
4 รถจักรยานสองล้อเก่าใช้แล้ว
11,399,150.00
5,164,600.00
-54.69
5 เศษพลาสติก
8,209,284.40
10,918,475.00
33
6 เสื้อผ้า, ผ้าเก่าใช้แล้ว
7,165,530.00
6,758,900.00
-5.67
7 เศษพลาสติกด้อยคุณภาพ
7,051,496.40
8 พริกสด
5,741,000.00
9 หัวมันเทศสด
3,577,227.00
18,363,351.60
413.34
10 อื่นๆ
1,384,768,760.79
250,083,597.66
-81.94
รวม
2,699,596,179.59
2,349,000,001
ที่มา : ศุลกากรช่องจอม, ปี 2560

เมื่อจัดทาเป็นภาพรวมการค้าชายแดนของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระหว่าง
ปี พ.ศ. 2555 – 2560 พบว่า มูลค่าการส่งออกลดลง เนื่องมาตรการของทางกัมพูชาที่ไม่นาเข้าน้ามันทางบก
ส่ งผลให้ เสี ย ดุ ล การค้ า ซึ่งปกติทางไทยน าเข้ามัน ส าปะหลั ง แล้ ว ทางกัมพูช าจะนาเข้าน้ามั น จะท าให้ ไ ด้
ดุลการค้า ปรากฏตามตารางที่ 77 และกราฟที่ 24 ข้างท้ายนี้
ตารางที่ 77 : มูลค่าการส่งออก-นาเข้า ดุลการค้า และมูลค่าการค้ารวม กลุ่มจังหวัดฯ
รายการ/ปี
มูลค่าการส่งออก
(ล้านบาท)
มูลค่าการนาเข้า
(ล้านบาท)
ดุลการค้า
(ล้านบาท)
มูลค่าการค้ารวม
(ล้านบาท)

2555

2556

2557

2558

2559

2560

อัตราการเปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)
2558/2559 2559/2560

1,268.68 1,930.43 2,408.84 2,158.79 1,849.35 1,096.143

-10.38

-40.73

2395.48

107.89

-12.55

711.202 863.792 1,915.76 1,133.73 -889.92 -1,299.34

-40.82

- 46.01

9.76

-23.82

206.34

289.11

493.08 1,025.04 2,739.27

1,092.45 1,319.77 2,901.92 3,185.28 4,583.63

3,491.62

ที่มา : จากการคานวณข้อมูลของสานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563
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กราฟที่ 24 : มูลค่าการค้าส่งออก - นาเข้า กลุ่มจังหวัดฯ
3,000.00

2,739.27
2,500.00

2,408.84

2,000.00

ล้านบาท

2,395.48
2,158.79

1,930.43

1,849.35
มูลค่าการส่งออก

1,500.00

1,268.68
1,025.04

1,000.00
500.00

1,096.14

มูลค่าการนาเข้า

493.08
206.344

289.11

-

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

(6) สินค้า OTOP
ผลิตภัณฑ์ OTOP แบ่งเป็น 5 ประเภท ในปี พ.ศ. 2560 ประเภทอาหารมากที่สุด มี
จานวน 3,075 ราย รองลงมาเป็นประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก จานวน 3,035 ราย ประเภทผ้าและ
เครื่องแต่งกาย จานวน 2,421 ราย ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จานวน 760 ราย และสุดท้าย ประเภท
เครื่องดื่ม 397 ราย จังหวัดบุรีรัมย์มีผลิตภัณฑ์ OTOP จานวนมากที่สุด รองลงมาเป็นจังหวัดนครราชสีมา
สุรินทร์ และจังหวัดชัยภูมิ มูลค่าการค้าผลิตภัณฑ์ OTOP ของกลุ่มจังหวัดฯ เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี
พ.ศ. 2560 โตกว่าร้ อยละ 25 หรื อมูล ค่า 8,384.12 ล้ า นบาท จังหวัดนครราชสี มามีมู ล ค่าการจาหน่า ย
ผลิตภัณฑ์ OTOP มากที่สุดอยู่ที่ 3,806.75 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 46 ของมูลค่าการจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ OTOP ในกลุ่มจังหวัด ปรากฏตามตารางที่ 78 และกราฟที่ 25 - 26 ข้างท้ายนี้
ตารางที่ 78 : ผลิตภัณฑ์ OTOP จาแนกตามประเภทและรายจังหวัด
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ OTOP

กลุ่ม
จังหวัด ฯ

นครราชสีมา

ชัยภูมิ

บุรีรัมย์

สุรินทร์

ประเภทอาหาร
ประเภทเครื่องดื่ม
ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย
ประเภทของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึก
ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
รวม

3,075
397
2,421
3,035
760
9,688

1,146
180
558
1,039
425
3,348

13
2
12
1
3
31

1,686
207
1,547
1,829
273
5,542

230
8
304
166
59
767

ที่มา : สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดในกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2560

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563
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กราฟที่ 25 : แสดงมูลค่าการจาหน่ายสินค้า OTOP กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1 (ล้านบาท)

กราฟที่ 26 : แสดงสัดส่วนการจาหน่ายสินค้า OTOP
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

หมายเหตุ : ข้อมูลเดือนตุลาคม – กันยายน ของแต่ละปีงบประมาณ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ทาการสารวจและสรุปข้อมูลผลิตภัณฑ์
OTOP ที่มีศักยภาพของแต่ละจังหวัดในกลุ่มจังหวัด ปรากฏตามตารางที่ 79 ข้างท้ายนี้
ตารางที่ 79 : ข้อมูลผลิตภัณฑ์ OTOP ที่สาคัญของกลุ่มจังหวัด
จังหวัด

รายการ
ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม อาทิ ข้าวตังข้าวกล้องหมูหยอง ขนมเปี้ยะไส้ถั่วทองไข่แดง ผักไร้สารพิษ
ไข่เค็มใบเตย ข้าวหอมมะลิปลอดสารพิษ หมี่โคราช หมูหยอง องุ่นสดไร้เมล็ดปลอดสาร น้าองุ่น 100%
นครราชสีมา ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย อาทิ ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าไหมหางกระรอก
ผ้าไหมบาติก ผ้าพันคอ เสื้อผ้าสตรีสาเร็จรูป
ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก อาทิ เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน เสื่อบุฟองน้า ดอกไม้รังไหม
กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563
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จังหวัด

รายการ
พรมทอมือ มีด
ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร อาทิ ลูกประคบสมุนไพรแห้ง น้ามันเขียว สบู่หัวน้านมแพะผสมทองคา
ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม อาทิ กระยาสารท กล้วยทอดกรอบ ขนมทองม้วน ข้าวกล้อง ข้าวกล้อง
เพาะงอก ปลาส้มไร้กาง ไส้กรอกอีสาน หม่าเนื้อ-หมู มะขามหวาน ไข่เค็มพอกดินสอพอง น้ามะเม่า
ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย อาทิ ผ้าทอมือลายขัดพื้นฐาน ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าเกล็ดเต่า ผ้าขิต จี้
สะเก็ดดาว
ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก อาทิ เต่าประหยัดฟืนประหยัดถ่าน
ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร อาทิ ภูขจีสบู่เนื้อทอง ยาหม่องหว่าน 108 ไพล แชมพูสมุนไพรเจียว
กู้หลาน
ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม อาทิ ข้าวแตน ข้าวภูเขาไฟ กุ้งจ่อม หมูเส้น น้าพริกตาแดง น้าแร่
ธรรมชาติ ชาใบหม่อน น้าเสาวรสเข้มข้น
ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย อาทิ ชุดสตรี ผ้าขาวม้าลายขิด ผ้ายกดอกพิกุล ผ้าคลุมไหมมัดหมี่
ผ้าสไบ ผ้าไหมมัดหมี่เขียนทอง รองเท้าผักตบสมุนไพรจากใยพืช
ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก อาทิ ไม้นวด เตาย่างปลอดควัน เสื่อกกยกลาย กล่องใส่จิวเวลรี่
ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร อาทิ ครีมบารุงผิวจากโปรตีนไหมธรรมชาติ โคลนพอกตัวดินภูเขาไฟ
สบู่โปรตีนไหม สบู่กวาวเครือผสมสมุนไพร แฮร์โทนิค ซีรั่ม
ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม อาทิ กาละแมสด ข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมมะลิแดงอินทรีย์ ไข่เค็มไอโอดีน
ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย อาทิ ผ้าโฮล ผ้าคลุมไหล่ไหม เครื่องประดับทองเหลืองลายไทย
ผ้าพันคอไหม ผ้ายกลายโคมหลวง ผ้าทอมือลายขัด ผ้าสไบ ผ้าโสร่งหางกระรอก สร้อยงาช้าง ประคา
สร้อยหินมณีหยดทิพย์
ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก อาทิ ตะกร้าหวาย โต๊ะชุด กระเป๋าอเนกประสงค์
ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร อาทิ ครีมอาบน้าผสมขมิ้น-ไพล เซรั่มโปรตีนไหมทอง ยากษัยเส้น

ชัยภูมิ

บุรีรัมย์

สุรินทร์

ที่มา : ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ROC) พ.ศ. 2557

ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น) ได้จัดทาข้อมูลสินค้า OTOP ที่มีการส่งออกไปยังต่างประเทศ แยกเป็น
รายจังหวัด ปรากฏตามรางที่ 80 ข้างท้ายนี้

ตารางที่ 80 : สินค้า OTOP ที่มีการส่งออกไปยังต่างประเทศของแต่ละจังหวัด
จังหวัดนครราชสีมา
ประเภท
อาหาร

สินค้าที่ส่งออก
จานวน 11 ชนิด สินค้าที่ส่งออก เช่น หมูหยอง
แคบหมู เฉาก๊วย ไก่จ้อ หมี่โคราช กระยาสารท
ไส้กรอกปลา องุ่นสด หมูแผ่น กุนเชียง เป็นต้น

ประเทศที่ส่งออก
สปป.ลาว ฮ่องกง กัมพูชา มาเลเซีย
ออสเตรเลีย ไต้หวัน จีน เวียดนาม เบล
เยี่ยม สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฝรั่งเศส และ
อังกฤษ

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563

ประเภท
เครื่องดื่ม

สินค้าที่ส่งออก
จานวน 3 ชนิด สินค้าที่ส่งออก เช่น น้าดอก
อัญชัน น้าองุ่น และวิลลาพญาเย็น
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ประเทศที่ส่งออก
สปป.ลาว อังกฤษ และเยอรมนี

เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย จานวน 25 ชนิด เช่น สินค้าที่ส่งออก ผ้าทอมือ
ลายขัดพื้นฐาน กระเป๋าผ้า สร้อยคอ
เครื่องปั้นดินเผาด่านเกียน เสื้อผ้าสาเร็จรูปสตรี
ผ้าไหมหางกระรอก ชุดบุรุษ ผ้าไหมมัดหมี่
เนคไท เสท่อสตรี ชุดเสื้อผ้าไหมสุภาพบุรุษ
(พระราชทาน) ผ้าพันคอ เป็นต้น

สปป.ลาว อังกฤษ สหรัฐอเมริกา มาเลเซีย
สิงคโปร์ ฝรั่งเศส อินโดนีเซีย ฮ่องกง จีน
เมียนมา กัมพูชา เกาหลีไต้ เยอรมนี
และอินโดนีเซีย

ของใช้ของตกแต่ง

สหรัฐอเมริกา เยอรมนี โปรแลนด์ อังกฤษ
ฝรั่งเศส สิงคโปร์ ญี่ปุน อังกฤษ เกาหลีไต้
และสวีเดน

สมุนไพรที่ไม่ใช่
อาหาร

จานวน 8 ชนิด สินค้าที่ส่งออก เช่น ดอกไม้ดิน
กังหันไม้ไผ่ เครื่องปั้นดินเผา เปุาแก้ว ดอกไม้
ประดิษฐ์ หัตถกรรมเขาควายและแกะสลัก และ
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง
จานวน 5 ชนิด สินค้าที่ส่งออก เช่น หมอนหอม
แฟนซี ยาหม่องสมุนไพร เกลือหอม น้ามันเหลือง
จิตสุภาพ และว่านเยลโลบาล์ม

เวียดนาม สปป.ลาว กัมพูชา ออสเตเลีย
และสหรัฐอเมริกา

ที่มา : ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ROC) พ.ศ. 2557

จังหวัดชัยภูมิ
ประเภท

สินค้าที่ส่งออก

ประเทศที่ส่งออก

เครื่องดื่ม
จานวน 1 ชนิด สินค้าที่ส่งออก กาแฟชนิดผง
เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย จานวน 9 ชนิด เช่น ผ้ามัดหมี่ ผ้าพันคอ รัดเกล้า
ผ้าไหม เป็นต้น
ของใช้ของตกแต่ง
จานวน 11 ชนิด สินค้าที่ส่งออก เช่น ดอกไม้
ประดิษฐ์ ตุ๊กตาช้าง เป็นต้น

สปป.ลาว สหรัฐอเมริกา และเยอรมนี
ญี่ปุน อังกฤษ กัมพูชา เดนมาร์ค ฝรั่งเศส
นิวซีแลนด์ และอินเดีย
จีน เวียดนาม เกาหลีไต้ ฝรั่งเศส เยอรมนี
เดนมาร์ค ออสเตเลีย อังกฤษ
สหรัฐอเมริกา และอินเดีย

สมุนไพรที่ไม่ใช่
อาหาร

สปป.ลาว เวียดนาม เนเธอร์แลนด์ และ
ภูฏาน

จานวน 3 ชนิด สินค้าที่ส่งออก เช่น ยาหม่อง
แชมพูสมุนไพร และสบู่สมุนไพร

ที่มา : ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ROC) พ.ศ. 2557

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563
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จังหวัดบุรีรัมย์
ประเภท

สินค้าที่ส่งออก

เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย จานวน 11 ชนิด สินค้าที่ส่งออก เช่น ผ้าไหม ผ้า
มัดหมี่ ผ้าสไบ สร้อยคอ กระเป๋า รองเท้าถักเปีย
ผ้าทอมือ ผ้าลายขัด เป็นต้น
ของใช้ของตกแต่ง
จานวน 18 ชนิด สินค้าที่ส่งออก เช่น หัวอัปสรา
พร้อมเครื่องประดับครบชุด ตะเกียบ ไม้นวด
เบาะรองนั่ง บายศรีขันหมากแต่งงาน จอนรอง
แก้ว กล่องใส่ยา กล่องใส่จิวเวอร์รี่ ทัพพี ตะหลิว
สลักกะลา โคมไฟ เสื่อผักตบชวา

ประเทศที่ส่งออก
ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา เนเธอร์แลนด์
ฮ่องกง ไต้หวัน จีน กัมพูชา นอร์เวย์ ญี่ปุน
สปป.ลาว โปรตุเกตุ เยอรมนี และอิตาลี
ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา เกาหลี มาเลเซีย จีน
เนเธอร์แลนด์ ฮังการี ฝรั่งเศส ออสเตเลีย
และอิหร่าน

ที่มา : ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ROC) พ.ศ. 2557

จังหวัดสุรินทร์
ประเภท

สินค้าที่ส่งออก

อาหาร

จานวน 3 ชนิด สินค้าที่ส่งออก เช่น หัวผักกาด
มักโรนี ข้าวหอมมะลิ
เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย จานวน 74 ชนิด เช่น สินค้าที่ส่งออก เข็มขัดเงิน
เครื่องประดับเงิน กาไลงาช้าง ผ้าโสร่ง ผ้าไหม
มัดหมี่ ผ้ายกดอก ผ้าสไบ สร้อยคอมุก หินหยก
ดอกพิกุล เป็นต้น
ของใช้ของตกแต่ง
จานวน 9 ชนิด สินค้าที่ส่งออก เช่น ดอกไม้
ประดิษฐ์ตะกร้าหวาย รองเท้าผ้าไหม แก้วเพ้นท์
กระเป๋าอเนกประสงค์ พรมเช็ดเท้า ไม้นวดดูด
เส้น บัวสุรินทร์ เป็นต้น
สมุนไพรที่ไม่ใช่
จานวน 4 ชนิด สินค้าที่ส่งออก เช่น ยากษัยเส้น
อาหาร
ขมิ้น สคลับขัดผิว และเครื่องหอมหน้ากากแฟนซี
เป็นต้น

ประเทศที่ส่งออก
ฝรั่งเศส ฮ่องกง จีน และสิงคโปร์
สปป.ลาว สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน ฝรั่งเศส
กัมพูชา เกาหลีไต้ จีน เยอรมนี แคนาดา
เนเธอร์แลนด์ อิตาลี นอร์เวย์ และเนปาล
สหัรัฐอเมริกา สปป.ลาว กัมพูชา เมียนมา
มาเลเซีย จีน ญี่ปุน และอินเดีย
สปป.ลาว กัมพูชา ฝรั่งเศส และญี่ปุน

ที่มา : ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ROC) พ.ศ. 2557

1.2.5 ด้านท่องเที่ยว
(1) จานวนนักท่องเที่ยว รายได้จากการท่องเที่ยว ค่าใช้จ่ายต่อหัว
ในปี พ.ศ.2560 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 มีนักท่องเที่ยวเข้ามา
ท่องเที่ยวในพื้นที่ รวม 13,313,180 คน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยว รวม 12,572,619
คน คิดเป็นร้อยละ 4.81 แบ่งเป็นนักท่องเที่ยวคนไทย 13,094,754 คน และเป็นนักท่องเที่ยวต่ างประเทศ
229,000 คน ซึ่งมีนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลงจากปีก่อน ลดลงร้อยละ – 31.23 แต่รายได้จากการท่องเที่ยว
รวมเพิ่มขึ้นถึง 26,232.62 ล้านบาท เมื่อเทียบจากปีก่อนที่มีรายได้รวม 23,724.18 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563
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9.56 เนื่องจากค่าใช้จ่าย/คน/วัน เพิ่มขึ้น จาก 954 บาท/คน/วัน เป็น 1,161.82 บาท/คน/วัน เป็นไปตามนโยบาย
ของการท่องเที่ยวอีสานใต้ที่ให้ความสาคัญกับการเพิ่มการใช้จ่ายในการท่องเที่ยวให้มาก ปรากฏตามตารางที่ 81
และกราฟที่ 27 ข้างท้ายนี้
ตารางที่ 81 : แสดงจานวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด ฯ
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
พ.ศ.2556

พ.ศ.2557

พ.ศ.2558

พ.ศ.2559

นักท่องเที่ยวรวม (คน)

17,130,226

17,760,638

11,844,838

12,572,619

จานวนที่เพิ่ม/ ร้อยละที่เพิ่ม/
ลด
ลด
2559/2560 2559/2560
13,313,180 640,561.00
4.81

- คนไทย (คน)

16,816,204

17,436,639

11,639,670

12,272,098

13,094,754

314,022

323,999

205,168

300,521

722

783

799

1,162

1,158

- 4.00

-0.35

23,103

23,473

24,290

25,726

31,764

6,038.00

19.01

905

993

930

954

1,161.82

207.89

17.89

17,755.07

18,611.73

21,535.43

23,724.18

26,232.62

2,508.44

9.56

รายการ

- คนต่างประเทศ (คน)
โรงแรม/ที่พัก (แห่ง)
ห้องพัก (ห้อง)
ค่าใช้จ่าย/คน/วัน (บาท)
รายได้ (ล้านบาท)

พ.ศ.2560

822,656.00

6.28

229,000 - 71,521.00

-31.23

ที่มา : ข้อมูลจากการรายงานของสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดในกลุ่มจังหวัด

กราฟที่ 27 : รายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดฯ

ล้านบาท
30,000.00

26,232.62
23,724.18

25,000.00
20,000.00

21,535.14
17,755.07

18,611.73

15,000.00

รายได้

10,000.00
5,000.00
0.00
พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

ทั้งนี้ หากจาแนกจานวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดฯ ในปี พ.ศ. 2559
จะพบว่า
- นักท่องเที่ยว (รวม) มากที่สุด คือ จังหวัดนครราชสีมา มีนักท่องเที่ยวรวม 8,885,167
คน รองลงไป คือ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดสุรินทร์ ตามลาดับ
กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563

- รายได้จาการท่องเที่ยว มากที่สุด จังหวัดนครราชสีมา จานวน 19,250.88 ล้านบาท
รองลงไป คือ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดชัยภูมิ ตามลาดับ ปรากฏตามตารางที่ 82 ข้างท้ายนี้
ตารางที่ 82 : แสดงจานวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด ฯ ปี 2560
นักท่องเที่ยว (คน)
รายได้
จังหวัด
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย/
คนไทย
คนต่างประเทศ
รวม
รายได้ (ล้านบาท)
คน/วัน (บาท)
จังหวัดนครราชสีมา 8,697,203
157,964
8,855,167
1,432
19,250.88
จังหวัดชัยภูมิ
1,568,025
9,028
1,566,479
993.33
1,762.59
จังหวัดบุรีรัมย์
1,590,783
36,545
1,627,328
1,061.79
2,636.07
จังหวัดสุรินทร์
1,238,743
25,463
1,264,206
1,160.00
2,583.08
รวม 13,094,754

229,000

13,313,180

4,647.12

26,232.62

ที่มา : สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดในกลุ่มจังหวัด

(2) ข้อมูลด้านบริการที่เชื่อมโยงกับประเด็นการพัฒนาที่สาคัญของกลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัด ฯ มีธุรกิจบริการที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด ฯ เช่น กลุ่มบริษัท
นาเที่ยว กลุ่มที่พัก กลุ่มร้านอาหาร กลุ่มร้านสินค้าที่ระลึก กระจายอยู่ในพื้นที่ทั้ง 4 จังหวัด ปรากฏตามตาราง
ที่ 83 ข้างท้ายนี้
ตารางที่ 83 : เครือข่ายผู้ประกอบการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด
บริษัท
นาเที่ยว

ที่พัก

ร้านอาหาร

นครรำชสีมำ

69

168

8070

82

N/A

2.12

ชัยภูมิ

3

105

61

20

222

1.98

บุรีรัมย์

12

169

177

104

N/A

2.16

สุรินทร์

3

105

61

20

222

1.98

87

547

8,369

226

444

2.06

จังหวัด

กลุ่มจังหวัดฯ

ร้านสินค้า
แรงงาน
วันพักเฉลี่ย
ที่ระลึก ในภาคท่องเที่ยว

ที่มา : สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดในกลุ่มจังหวัด ปี พ.ศ. 2559
++++++++++

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563

ข้อมูลเพื่อการพัฒนา : ด้านสังคมและความมั่นคง
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

(นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563

1.3 ด้านสังคมและความมั่นคง
1.3.1 ด้านสังคม
(1) โครงสร้างประชากร
ในปี พ.ศ. 2560 กลุ่มจังหวัดมีจานวนประชากรรวม 6,767,667 คน โดยส่วนใหญ่เป็นประชากร
วัยแรงงาน โดยเป็นผู้มีอายุระหว่าง 35 – 50 ปี และมีแนวโน้มว่าประชากรผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ปรากฏตามกราฟที่ 28 ข้างท้ายนี้

กราฟที่ 28 : โครงสร้างอายุประชากร พ.ศ. 2560
มากกว่า 100

วัยสูงอายุ

90-94
80-84
70-74
60-64
ชาย

40-44

หญิง

วัยทางาน

50-54
30-34
20-24

วัยเด็ก

10-14
0-4
-400000

-300000

-200000

-100000

0

100000

200000

300000

400000

ผู้สูงอายุที่อยู่ลาพังคนเดียว ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระหว่างปี พ.ศ.
2555 – 2559 ขึ้น ลงไม่คงที่ อาจจะขึ้นอยู่กับสภาวะทางเศรษฐกิจ และการที่คนออกไปทางานนอกพื้นที่
ที่อยู่อาศัย จึงทาให้ ผู้สู งอายุ อยู่ ตัวคนเดีย ว ในปี พ.ศ. 2559 มีผู้ สูงอายุที่อยู่ล าพังคนเดียวสูงจากปีที่แล้ ว
คิดเป็นร้อยละ 7.5 สูงกว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือและค่ากลาง ซึ่งเมื่อมองย้อนกลับไปดูข้อมูลสัดส่วนคน
ยากจน ปี พ.ศ. 2559 ที่มีสัดส่วนลดลง จึงเป็นไปได้ว่าประชาชนออกไปทางานนอกพื้นที่ ทาให้มีรายได้มากขึ้น
สัดส่วนคนยากจนลดลง แต่ต้องปล่อยผู้สูงอายุไว้ตามลาพัง ปรากฏตามตารางที่ 84 ข้างท้ายนี้
ตารางที่ 84 : ร้อยละของผู้สูงอายุที่อยู่ลาพังคนเดียว (%)
จังหวัด
นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรัมย์
สุรินทร์
กลุ่มจังหวัด
ภาคอีสาน

2555
4.0
5.5
5.0
6.4
5.2
5.1

ร้อยละของผู้สูงอายุที่อยู่ลาพังคนเดียว(%)
2556
2557
2558
4.6
5.1
3.6
5.6
4.3
6.1
5.6
8.8
4.3
2.2
4.7
5.9
4.5
5.7
5.0
5.1
5.3
5.6

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

2559
5.5
8.4
8.8
7.2
7.5
6.1

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563

จังหวัด
ประเทศ

2555
4.8

ร้อยละของผู้สูงอายุที่อยู่ลาพังคนเดียว(%)
2556
2557
2558
5.3
5.4
6.0

87

2559
6.3

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

(2) การทางาน
กาลังแรงงานของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระหว่างปี พ.ศ. 2556 – 2560
มีจานวนลดลง โดยพบว่าผู้มีงานทาน้อยลงจากปีก่อนหน้า และจานวนคนว่างงานเพิ่มขึ้น รวมทั้งผู้ที่รอฤดูกาล
มีจานวนมากขึ้น นั้นหมายถึงเป็นช่วงที่ขาดแคลนรายได้ ทาให้มีอัตราการว่างงานเพิ่มมกขึ้นจากปีก่อน โดยอยู่
ที่ร้อยละ 1.4 ซึ่งมากกว่าค่ากลางของประเทศ ที่มีค่าคิดเป็นร้อยละ 1 ปรากฏตามตารางที่ 85 และกราฟที่
29 ข้างท้ายนี้
ตารางที่ 85 : แสดงสถานภาพแรงงาน และอัตราการว่างงาน
สถานภาพแรงงาน
ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป
ผู้อยู่ในกาลังแรงงาน
- ผู้มีงานทา
- ผู้ว่างงาน
ผู้ที่รอฤดูกาล
ผู้ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน
รวม

พ.ศ. 2556
5,676,990
3,911,665
3,839,886
29,152
42,626
1,765,324
15,265,643
0.7

สถานภาพแรงงาน (คน)
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559
4,587,018 4,608,368
4,627,695
3,101,308 3,024,336
2,970,030
3,047,204 2,970,491
2,911,135
29,531
31,423
33,872
24,574
22,422
25,023
1,485,709 1,584,033
1,657,664
12,275,344 12,241,073 12,225,419
0.7
0.8
0.9

อัตราการว่างงานกลุ่มจังหวัด
(ร้อยละ)
อัตราการว่างงานภาคอีสาน
0.7
0.7
(ร้อยละ)
อัตราการว่างงานประเทศ
0.7
0.7
(ร้อยละ)
ที่มา : สานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

พ.ศ. 2560
4,644,963
2,947,538
2,898,413
49,125
41,120
1,662,930
12,244,089
1.4

0.8

0.8

0.9

0.8

0.9

1.0

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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กราฟที่ 29 : กาลังแรงงานและอัตราว่างงานกลุ่มจังหวัด
4,500,000

1.6
1.4

4,000,000

1.4

3,500,000

1.2

คน

2,500,000
2,000,000

0.9

1

0.8
0.7

0.7

0.8

3,911,665
3,101,308

1,500,000

3,024,336

2,970,030

2,947,538

0.6

ร้อยละ

3,000,000

กาลังแรงงาน
อัตราว่างงาน

0.4

1,000,000

0.2

500,000
-

0
พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

จากการสารวจการทางานของผู้สูงอายุในประเทศไทย พบว่า ระหว่างปี พ.ศ. 2558 – 2560
มีจานวนเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีจานวนมากที่สุดในประเทศ ในปี พ.ศ. 2560
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 35.78 ของผู้สูงอายุที่ทางานในประเทศ และเป็นชายมากกว่าหญิง ซึ่งอาจสะท้อนถึง
ก็การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรที่มีแนวโน้มของผู้สูงอายุมากขึ้น ประกอบกับผู้สูงอายุที่ เกษียณอายุ
แล้ ว ไม่มีเงิน ออมมากพอ ขาดรายได้ในการเลี้ ยงชีพ ขาดความมั่นคงทางการเงิน ปัญหาความเจ็บป่ว ย
และค่ารักษาพยาบาล อีกทั้งผู้สู.วัยยังมีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ ที่หลายองค์กร
ยังต้องการรักษาไว้ จึงมีผู้สูงวัยที่ทางานเป็นจานวนมากขึ้น ปรากฏตามตารางที่ 86 ข้างท้ายนี้
ตารางที่ 86 : จานวนและร้อยละของผู้สูงอายุที่ทางาน จาแนกตามเพศ และภาค พ.ศ. 2556 – 2560
2559
2560
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
หน่วย : คน
ทั่วราชอาณาจักร
3,778,222 2,227,162 1,551,060 4,016,984 2,336,719 1,680,265 4,063,076 2,365,606 1,697,470
กรุงเทพมหานคร
213,844 127,337
86,506 215,661 132,919
82,742 250,321 139,165 111,156
ภาคกลาง
919,803 516,372 403,430 951,250 518,526 432,724 908,232 516,632 391,600
ภาคเหนือ
858,803 503,552 355,251 929,674 547,033 382,641 920,019 543,530 376,489
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,285,802 790,270 495,532 1,391,510 839,308 552,202 1,453,784 864,095 589,689
ภาคใต้
499,970 289,630 210,341 528,889 298,933 229,956 530,720 302,184 228,536
หน่วย : ร้อยละ
ทั่วราชอาณาจักร
100.00
58.95
41.05
100.00
58.17
41.83
100.00
58.22
41.78
กรุงเทพมหานคร
5.66
3.37
2.29
5.37
3.31
2.06
6.16
3.43
2.74
ภาคกลาง
24.34
13.67
10.68
23.68
12.91
10.77
22.35
12.72
9.64
ภาคเหนือ
22.73
13.33
9.40
23.14
13.62
9.53
22.64
13.38
9.27
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
34.03
20.92
13.12
34.64
20.89
13.75
35.78
21.27
14.51
ภาคใต้
13.23
7.67
5.57
13.17
7.44
5.72
13.06
7.44
5.62
ที่มา : การสารวจการทางานของผู้สูงอายุในประเทศไทย สานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ภาค

รวม

2558
ชาย

หญิง

รวม

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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(3) การศึกษา
จ าน ว นปี การ ศึ ก ษ าเฉ ลี่ ย ข องป ระช ากร อายุ 15 ปี ขึ้ น ไ ป ข องก ลุ่ ม จั งหวั ดภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระหว่างปี พ.ศ. 2556 – 2560 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งในปี พ.ศ. 2560 อยู่ที่
7.44 ปี แต่ยั งต่ ากว่า ค่า ของภาคตะวั น ออกเฉี ยงเหนื อซึ่ งอยู่ ที่ 7.52 ปี และระดับ ประเทศอยู่ ที่ 7.92 ปี
โดยเฉพาะจังหวัดสุรินทร์ที่การศึกษาเฉลี่ยน้อยที่สุดในกลุ่มจังหวัด ปรากฏตามตารางที่ 87 ข้างท้ายนี้
ตารางที่ 87 : จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไป
จังหวัด
นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรัมย์
สุรินทร์
กลุ่มจังหวัด
ภาคอีสาน
ประเทศ

จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไป (ปี)
2556
2557
2558
2559
2560
7.90
8.10
7.62
7.78
7.88
7.20
7.70
7.47
7.46
7.32
7.10
7.10
7.22
7.20
7.34
7.60
7.90
7.00
7.12
7.22
7.45
7.70
7.33
7.39
7.44
7.50
7.60
7.40
7.50
7.52
8.00
8.10
8.50
8.50
7.92

ที่มา : สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ และระบบฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทย
http://benchmark.moi.go.th

คะแนนเฉลี่ยการทดสอบ O-Net ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระหว่างปี พ.ศ. 2555 – 2560 พบว่า มีแนวโน้มลดลง โดยต่ากว่าค่ากลางของ
ประเทศ ซึ่งในปี พ.ศ. 2560 คิดเป็นร้อยละ 30.57 และจังหวัดชัยภูมิมีคะแนนเฉลี่ยการทดสอบ O-Net น้อย
ที่สุดในกลุ่มจังหวัดฯ คิดเป็นร้อยละ 29.24 ปรากฏตามตารางที่ 88 ข้างท้ายนี้
ตารางที่ 88 : คะแนนเฉลี่ยการทดสอบ O-Net ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (%)
จังหวัด
นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรัมย์
สุรินทร์
กลุ่มจังหวัด
ภาคอีสาน
ประเทศ

คะแนนเฉลี่ยการทดสอบ O-Net ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (%)
2560
2555
2556
2557
2558
2559
35.50
36.10
36.30
33.50
33.00
31.31
33.50
34.70
34.50
31.30
31.50
29.24
34.40
35.30
35.30
32.90
32.20
30.43
34.80
35.80
36.00
33.00
32.90
31.29
34.55
35.48
35.53
32.68
32.40
30.57
34.40
35.20
35.30
32.30
32.00
30.25
36.70
37.40
37.60
34.80
34.50
32.22

ที่มา : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประมวลผลโดย สานักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

90

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563

สศช. ปีการศึกษา 2555 - 2557 คะแนนเฉลี่ย 8 วิชา ปีการศึกษา 2558 - 2556 คะแนนเฉลีย่ 5 วิชา และระบบ
ฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทย http://benchmark.moi.go.th

คะแนนเฉลี่ยสติปัญญา (IQ) เด็กนักเรียน ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ของกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 โดยเปรียบเทียบระหว่างปี พ.ศ. 2554 และปี พ.ศ. 2559 คะแนน IQ เพิ่มขึ้น
โดยจังหวัดบุรีรัมย์มี IQ มากที่สุด และมีค่ามากกว่าค่ากลางของประเทศ แต่เมื่อดูลาดับแล้วพบว่ากลุ่มจังหวัด
เป็นลาดับท้ายๆ ของทั้งประเทศ อยู่ในลาดับที่ 14 จาก 18 กลุ่มจังหวัด ปรากฏตามตารางที่ 89 และกราฟที่
30 ข้างท้ายนี้
ตารางที่ 89 : คะแนนเฉลี่ยสติปัญญา (IQ) เด็กนักเรียนไทย ชั้น ป.1
ค่าสถิติ
จังหวัด

ค่าอันดับใน 76 จังหวัด
การ
2554
2559
ปรับเปลี่ยน
52
50
ขึ้น 2 อันดับ

2554

2559

นครราชสีมา

92.6

96.25

การ
ปรับเปลี่ยน
เพิ่ม

ชัยภูมิ

92.24

95.81

เพิ่ม

54

53

ขึ้น 1 อันดับ

บุรีรัมย์

93.71

98.6

เพิ่ม

38

36

ขึ้น 2 อันดับ

สุรินทร์

90.78

95.41

เพิ่ม

62

57

ขึ้น 5 อันดับ

กลุ่มจังหวัด

92.33

96.52

เพิ่ม

13

14

ต่าลง 1 อันดับ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

93.11

94.64

เพิ่ม

4

5

ต่าลง 1 อันดับ

ประเทศ

-

98.1

-

-

-

-

ที่มา : กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข และระบบฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทย
http://benchmark.moi.go.th
คะแนนระดับสติปัญญา (Intellectual Quotient; IQ) หมายถึง คะแนนความสามารถของบุคคลที่วัดโดยใช้
แบบทดสอบ SPM parallel version ซึ่งบ่งบอกความสามารถด้านการรับรู้ความสัมพันธ์เชิงรูปทรง (form perceptual
relation) ด้วยการใช้เหตุผลในเชิงเปรียบเทียบ (reason by analogy) แต่ไม่ได้วัดความสามารถทางด้านภาษา คะแนน
สติปัญญาเด็กนักเรียนไทย เป็นข้อมูลจากการวิจัยเชิงสารวจ (survey research) จากการทดสอบจากกลุ่มตัวอย่างเด็กอายุ
6-15 ปี ที่เรียนอยู่ในระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น สุ่มตัวอย่างเด็กนักเรียนทุกระดับชั้นด้วยวิธี stratified multistage cluster sampling จากโรงเรียน 76 จังหวัด ทั่วประเทศ ด้วยแบบทดสอบวัดสติปัญญา SPM parallel version
วิเคราะห์ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ 95% confidence interval ของค่าเฉลี่ย

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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กราฟที่ 30 : แสดงคะแนนเฉลี่ย IQ ของเด็กนักเรียนในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

จานวนผู้มีภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือปราชญ์ชาวบ้านเฉลี่ยต่อหมู่บ้าน ของกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 พบว่า มีจานวนสูงขึ้น แสดงให้เห็นว่า พื้นทีข่ องกลุ่มจังหวัดมีการเพิ่มโอกาส
ในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้น มีจานวนองค์ความรู้หรือมีจานวนนักปราชญ์ชาวบ้านซึ่งเป็นผู้รู้หรือ
เชี่ยวชาญที่สามารถเสริมสร้างการเรียนรู้ให้แก่ประชาชนในชุมชนในอัตราที่สูง
ตารางที่ 90 : จานวนผู้มีภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือปราชญ์ชาวบ้านเฉลี่ยต่อหมู่บ้าน
จังหวัด
นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรัมย์
สุรินทร์
กลุ่มจังหวัด

ค่าสถิติ (คนเฉลี่ยต่อหมู่บ้าน)
2556
2558
2560
31
30
64
65
59
60
53
38
51
48
56
46
45
42
56

ค่าอันดับใน 76 จังหวัด
2556
2558
2560
45
42
12
7
9
16
21
31
24
29
10
28

ที่มา : แบบสารวจข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ศูนย์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย และระบบฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทยhttp://benchmark.moi.go.th
หมายเหตุ : ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น ภูมปิ ัญญาชาวบ้าน หรือปราชญ์ชาวบ้าน ในที่นี้หมายถึง ผู้รู้ ผู้ชานาญการ ผู้นา หรือบุคคล
ตัวอย่าง ในด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและหัตถกรรม การแพทย์แผนไทย การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กองทุนและธุรกิจชุมชน ศิลปกรรม ภาษาและวรรณกรรม ปรัชญา ศาสนาและประเพณี และด้านโภชนาการ เป็นต้น

(4) รายได้/รายจ่ายภาคครัวเรือน
ข้อมูลจานวนครัวเรือนของกลุ่มจังหวัด ระหว่างปี พ.ศ. 2556 – 2560 มีจานวนครัวเรือน
ลดลง ในปี พ.ศ. 2560 จังหวัดนครราชสีมามีจานวนครัวเรือนมากที่สุด จานวน 745.26 พันครัวเรือน
รองลงมาเป็นจังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดชัยภูมิ ปรากฏตามตารางที่ 91 ข้างท้ายนี้

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

92

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563

ตารางที่ 91 : จานวนครัวเรือน
หน่วย: พันครัวเรือน

จังหวัด
นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรัมย์
สุรินทร์
กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2556
792.91
352.92
458.79
423.46
2,028.07
6,527.76

2557
753.08
289.70
348.48
341.99
1,733.25
5,458.25

2558
740.87
301.06
352.90
340.84
1,735.67
5,528.39

2559
776.06
302.40
362.65
333.98
1,775.08
5,600.23

2560
745.26
293.50
368.23
332.63
1,739.62
5,579.87

ประเทศ

20,167.52

20,601.04

21,326.00

21,480.64

21,387.16

ที่มา: การสารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ระหว่างปี พ.ศ. 2552 - 2560 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 มีรายได้เฉลี่ยของ
ครัวเรือนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องถึง ปี พ.ศ. 2558 แต่เมื่อปี พ.ศ. 2560 รายได้เฉลี่ยครัวเรือนของกลุ่มจังหวัด
ลดลง อยู่ที่ 20,886 บาท/ครัวเรือน/เดือน และต่ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ซึ่งมีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนอยู่ที่
23,552 บาท/ครัวเรือน/เดือน และมีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนลดลงเกือบทุกจังหวัดในกลุ่ม ยกเว้นจังหวัดชัยภูมิที่
มีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นถึง 25,544 บาท/ครัวเรือน/เดือน ปรากฏตามตารางที่ 92 และกราฟที่ 31 ข้างท้ายนี้
ตารางที่ 92 : แสดงรายได้เฉลี่ยครัวเรือนต่อเดือน/อัตราการเปลี่ยนแปลงของรายได้เฉลี่ย
จังหวัด
นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรัมย์
สุรินทร์
กลุ่มจังหวัด
ภาคอีสาน
ประเทศ
อัตราการเปลี่ยนแปลงของ
รายได้เฉลี่ย

รายได้เฉลี่ยครัวเรือนต่อเดือน (บาท/ครัวเรือน)
2552
2554
2556
2558
19,158
19,399
22,479
26,376
12,380
15,794
18,641
23,830
13,734
17,316
15,624
18,480
11,310
18,287
21,351
20,315
14,146
17,699
19,524
22,250
15,358
18,217
19,181
21,094
20,904
23,236
25,194
26,915
18.00
25.12
10.31
13.97

2560
24,429
25,544
15,382
18,188
20,886
19,802
23,552
- 6.13

ที่มา : การสารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ
ระบบฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทย http://benchmark.moi.go.th

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563
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กราฟที่ 31 : รายได้เฉลี่ยครัวเรือนกลุ่มจังหวัด
25,000

30
22,250

20,000

บาท/ครัวเรือน

18
15,000

19,524
17,699

14,146

25
20,866

20
15

13.97
10.31

10

10,000

5

ร้อยละ

25.12

รายได้เฉลี่ยครัวเรือน
อัตราการเปลี่ยนแปลง

0

5,000
-6.13
-

-5
-10

พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2560

ระหว่างปี พ.ศ. 2556 - 2560 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 มีรายจ่ายเฉลี่ย
ของครัวเรือนลดลง โดยปี 2560 อยู่ที่ประมาณ 16,018 บาท/ครัวเรือน/เดือน ปรากฏตามตารางที่ 93 ข้าง
ท้ายนี้
ตารางที่ 93 : แสดงรายจ่ายเฉลี่ยครัวเรือนต่อเดือน
จังหวัด
นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรัมย์
สุรินทร์
กลุ่มจังหวัด
อัตราการเปลี่ยนแปลงของรายได้เฉลี่ย

2556
15,618
15,022
14,343
18,584
15,892
6.91

รายจ่ายเฉลี่ยครัวเรือนต่อเดือน (บาท/ครัวเรือน)
2557
2558
2559
2560
17,771
18,645 18,489 17,841
17,163
16,332 17,705 17,238
13,952
16,087 13,054 12,686
17,069
18,537 16,289 16,307
16,489
17,400 16,384 16,018
3.62
5.24 - 6.20 - 2.29

ที่มา : สานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สถานการณ์การออมเงินของครัวเรือนในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ในปี พ.ศ.
2560 เพิ่มขึ้นจากเมื่อปี พ.ศ. 2558 โดยออมอยู่ที่ 4,868 บาท/ครัวเรือน/เดือน และมีการออมมากกว่าภาค
อีสาน ซึ่งอยู่ที่ 3,198 บาท/ครัวเรือน/เดือน มีสัดส่วนการออมต่อรายได้เพิ่มขึ้น โดยมีสัดส่วนการออมคิดเป็น
ร้อยละ 23.31 ของรายได้เฉลี่ยของครัวเรือน ปรากฏตามตาราง ที่ 94 และกราฟที่ 32 ข้างท้ายนี้

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

94

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563

ตารางที่ 94 : แสดงเงินออมเฉลี่ยของครัวเรือนต่อเดือน
จังหวัด

2550
2,872
1,909
1,726
141
1,662
N/A
3,049
11,988

นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรัมย์
สุรินทร์
กลุ่มจังหวัด
ภาคอีสาน
ประเทศ
รายได้เฉลี่ยกลุ่ม
จังหวัด
สัดส่วนการออมต่อ
รายได้

เงินออมเฉลี่ยของครัวเรือนต่อเดือน
2552
2554
2556
5,219
5,149
6,861
2,056
3,649
3,619
3,307
3,687
1,282
- 728
3,887
2,767
2,646
4,093
3,632
N/A
N/A
N/A
3,809
4,286
5,337
14,146
17,699
19,524

13.86

18.70

23.13

18.60

2558
7,731
7,731
2,393
1,778
4,850
3,583
N/A
22,250

2560
6,588
6,588
2,695
1,882
4,868
3,198
N/A
20,886

21.80

23.31

ที่มา : การสารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ
ระบบฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทย http://benchmark.moi.go.th

กราฟที่ 32 : แสดงการเปรียบเทียบ รายได้ รายจ่าย เงินออม เฉลี่ยต่อ
ครัวเรือน (บาท/เดือน)
25,000

22,250

บาท/เดือน

20,000
15,000

15,892
14,146

17,699
16,489

19,524
17,400

20,886

16,384

16,018
รายได้
รายจ่าย

10,000
5,000

เงินออม
2,646

4,093

3,632

4,850

4,868

พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2560

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563
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ระหว่างปี พ.ศ. 2552 – 2560 หนี้สินเฉลี่ยของครัวเรือนต่อปีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จนเมื่อ พ.ศ.
2560 มีหนี้สินเฉลี่ยครัวเรือนลดลงจากปีก่อนหน้า มีหนี้สินอยู่ที่ประมาณ 200,217.08 บาท/ครัวเรือน/ปี
คิดเป็นร้อยละ 79.89 ต่อรายได้เฉลี่ยครัวเรือนต่อปี ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 250,626 บาท/ครัวเรือน/ปี ปรากฏตาม
ตารางที่ 95 และกราฟที่ 33 ข้างท้ายนี้
ตารางที่ 95 : แสดงหนี้สินเฉลี่ยครัวเรือนต่อปี
จังหวัด

หนี้สินเฉลี่ยครัวเรือนต่อปี (บาท/ครัวเรือน)
2554
2556
2558
116,108.40 170,703.40 245,760.10
105,133.60 164,134.90 155,901.80
161,894.90 117,814.40 159,766.10
196,381.10 187,497.50 246,348.30
144,879.50 160,037.55 201,944.08

2552
134,654.00
103,092.00
117,943.00
118,378.00
118,516.75

นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรัมย์
สุรินทร์
กลุ่มจังหวัด
รายได้เฉลี่ยครัวเรือนต่อปี
รายจ่ายเฉลี่ยครัวเรือนต่อปี
สัดส่วนหนี้สินเฉลี่ย (บาท/ครัวเรือน/ปี)
ต่อรายได้เฉลี่ย (บาท/ครัวเรือน/ปี)
(ร้อยละ)

169,746
160,545

212,388
163,278

234,285
190,701

267,003
208,803

250,626
192,215

69.82

68.21

68.31

75.63

79.89

ที่มา : การสารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กราฟที่ 33 : หนี้สินเฉลี่ยของครัวเรือนกลุ่มจังหวัด
300,000

82
234,285

บาท/ครัวเรือน

200,000
150,000
100,000
50,000

169,746
160,545
69.82
118,516.75

80
78

250,626

75.63
208,803

190,701

212,388

79.89

267,003

76
192,215

74
72

163,278
68.31
160,037.55

68.21
144,879.50

201,944.08

ร้อยละ

250,000

70
200,217.08

68
66
64

-

62
2552
รายได้ครัวเรือนต่อปี

2554

2560
223,238.94
194,195.09
131,638.13
251,796.15
200,217.08

2556

รายจ่ายครัวเรือนต่อปี

2558
หนี้สินครัวเรือนต่อปี

2560
สัดส่วนหนี้สินเฉลี่ยต่อรายได้

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563
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หากพิจารณาตามวัตถุประสงค์ของการกู้ยืมพบว่า การกู้เพื่อใช้จ่ายในครัวเรือนมากที่สุด รองลงมาเป็น
การกู้ยืมเพื่อใช้ซื้อ/เช่าซื้อบ้านและที่ดิน และเพื่อการเกษตร โดยในปี พ.ศ. 2560 มีหนี้สินเฉลี่ยครัวเรือนจาก
การกู้ยืมมาเพื่อใช้จ่ายในครัวเรือน ถึง 81,105.82 บาท/ปี จากหนี้สินทั้งหมดคือ 200,271.08 บาท/ปี คิดเป็น
ร้อยละ 40.50 แสดงให้เห็นว่าส่วนใหญ่ครัวเรือนมีรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ปรากฏตามตารางที่ 96 ข้าง
ท้ายนี้
ตารางที่ 96 : หนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน จาแนกตามวัตถุประสงค์ของการกู้ยืม เป็นรายจังหวัด
จังหวัด

หนี้สินเฉลี่ยครัวเรือนต่อปี (บาท/ครัวเรือน) ในปี พ.ศ.
ประเภทการกู้ใช้
2552
2554
2556
2558

2560

กลุ่มจังหวัด

หนี้สินทั้งสิ้น
118,516.75 144,879.50 160,037.55 201,944.08 200,217.08
เพื่อใช้จ่ายในครัวเรือน
46,721.25 64,751.65 62,489.03 97,673.90 81,105.82
เพื่อใช้ทาธุรกิจที่ไม่ใช่การเกษตร 10,215.00 12,045.58 8,432.85 12,669.23 22,669.17
เพื่อใช้ทาการเกษตร
24,348.75 27,104.10 33,308.30 54,566.45 40,912.13
เพื่อใช้ในการศึกษา
4,118.00 3,827.78 4,039.28
1,792.53
2,221.13
เพื่อใช้ซื้อ/เช่าซื้อบ้านและที่ดิน 30,210.00 35,098.15 46,033.65 32,680.78 52,683.87
อื่น ๆ
2,903.75 2,052.30 5,734.43
2,561.20
624.97
134,654.00 116,108.40 170,703.40 245,760.10 223,238.94
นครราชสีมา หนี้สินทั้งสิ้น
เพื่อใช้จ่ายในครัวเรือน
49,505.00 51,403.00 74,166.60 110,108.50 100,361.50
เพื่อใช้ทาธุรกิจที่ไม่ใช่การเกษตร 19,679.00 16,690.70 7,709.50 10,801.90 13,236.53
เพื่อใช้ทาการเกษตร
23,956.00 30,399.00 32,622.50 88,505.60 50,727.66

ชัยภูมิ

บุรีรัมย์

เพื่อใช้ในการศึกษา
2,015.00
เพื่อใช้ซื้อ/เช่าซื้อบ้านและที่ดิน 35,587.00
อื่น ๆ
3,912.00
103,092.00
หนี้สินทั้งสิ้น
เพื่อใช้จ่ายในครัวเรือน
54,350.00
เพื่อใช้ทาธุรกิจที่ไม่ใช่การเกษตร 4,327.00
เพื่อใช้ทาการเกษตร
24,401.00
เพื่อใช้ในการศึกษา
3,202.00
เพื่อใช้ซื้อ/เช่าซื้อบ้านและที่ดิน 16,762.00
อื่น ๆ
51.00
117,943.00
หนี้สินทั้งสิ้น
เพื่อใช้จ่ายในครัวเรือน
46,845.00
เพื่อใช้ทาธุรกิจที่ไม่ใช่การเกษตร 6,314.00

3,228.90
14,221.00
165.80

2,039.90
52,254.70
1,910.20

1,350.10
33,731.60
1,262.30

3,871.14
55,024.41
17.71

105,133.60 164,134.90

155,901.80

194,195.09

79,125.40
7,997.50
40,783.90
461.70
35,147.00
619.40

69,624.50
23,450.60
42,883.30
475.80
16,186.10
3,281.50

71,821.93
30,435.54
64,000.14
608.75
27,328.73
-

161,894.90 117,814.40

159,766.10

131,638.13

69,193.10
9,871.80

71,607.34
10,856.72

37,744.20
7,499.10
31,196.90
1,574.60
25,729.00
1,389.90
75,833.50
7,568.60

62,672.40
6,366.40

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563

จังหวัด

หนี้สินเฉลี่ยครัวเรือนต่อปี (บาท/ครัวเรือน) ในปี พ.ศ.
ประเภทการกู้ใช้
2552
2554
2556
2558
เพื่อใช้ทาการเกษตร

สุรินทร์

25,152.00

19,465.10

20,738.70

38,528.20

97

2560
21,822.89

เพื่อใช้ในการศึกษา
5,377.00 7,786.40 1,300.80
1,913.50
1,718.36
เพื่อใช้ซื้อ/เช่าซื้อบ้านและที่ดิน 29,965.00 47,160.30 19,015.30 39,276.60 23,555.59
อื่น ๆ
4,291.00 4,081.00 7,720.80
983.00
2,077.22
118,378.00 196,381.10 187,497.50 246,348.30 251,796.15
หนี้สินทั้งสิ้น
เพื่อใช้จ่ายในครัวเรือน
36,185.00 94,025.90 33,991.70 141,769.50 80,632.49
เพื่อใช้ทาธุรกิจที่ไม่ใช่การเกษตร 10,540.00 16,423.90 11,658.00
6,552.60 36,147.88
เพื่อใช้ทาการเกษตร
23,886.00 27,355.40 39,088.10 48,348.70 27,097.83

เพื่อใช้ในการศึกษา
5,878.00 2,721.20 12,354.70
3,430.70
2,686.25
เพื่อใช้ซื้อ/เช่าซื้อบ้านและที่ดิน 38,526.00 53,282.30 77,717.60 41,528.80 104,826.75
อื่น ๆ
3,361.00 2,572.50 12,687.30
4,718.00
404.94
หมายเหตุ: หนี้อื่นๆ ได้แก่ หนี้จากการค้้าประกันบุคคลอื่น หนี้ค่าปรับหรือจ่ายชดเชยค่าเสียหายเป็นต้น
ที่มา : การสารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

(5) ด้านความยากจน และความเหลื่อมล้า
(5.1) จานวนคนจน
ระหว่างปี พ.ศ. 2555 – 2559 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 มีจานวนคน
จนลดลง เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2555 ที่มีจานวนคนจนถึง 1,166,900 คน ในปี พ.ศ. 2559 มีจานวนคนจนเพียง
686,900 คน (คนจนคือประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ต่ากว่ามาตรฐาน กล่าวคือ ไม่มีรายได้เพียงพอที่จะใช้จ่ายใน
การซื้อสิ่งจาเป็นขั้นพื้นฐานในการครองชีพ เช่น อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย) ปรากฏตามตารางที่ 97
ข้างท้ายนี้
ตารางที่ 97 : จานวนคนจนในกลุ่มจังหวัด
หน่วย: พันคน

จังหวัด
นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรัมย์
สุรินทร์
กลุ่มจังหวัดฯ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ทั่วราชอาณาจักร

2555
403.2
157.0
400.5
206.2
1,166.9
3,735.2
8,402.1

2556
437.2
152.0
320.2
121.0
1,030.4
3,271.2
7,305.1

2557
427.0
90.9
492.8
160.6
1,171.3
3,200.6
7,057.4

2558
288.8
54.0
292.8
109.0
744.6
1,929.8
4,847.2

2559
223.8
54.8
304.3
104.0
686.9
2,419.7
5,810.1

ที่มา: ข้อมูลจากการสารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สานักงานสถิติแห่งชาติ,
ประมวลผลโดย สานักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

98

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563

(5.2) เส้นความยากจน
ระหว่างปี พ.ศ. 2555 – 2559 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 เส้นความ
ยากจนมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยมา โดยอยู่ที่ 2,349 บาท/คน/เดือน ในปี พ.ศ. 2559 ปรากฏตามตารางที่ 98
ข้างท้ายนี้
ตารางที่ 98 : เส้นความยากจนกลุ่มจังหวัด
จังหวัด
นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรัมย์
สุรินทร์
กลุ่มจังหวัด
ภาคอีสาน
ประเทศ

2555
2,174
2,145
2,143
2,099
2,140
2,188
2,492

เส้นความยากจน (บาท/คน/เดือน)
2556
2557
2558
2,214
2,306
2,276
2,250
2,313
2,341
2,228
2,303
2,342
2,192
2,317
2,286
2,221
2,310
2,311
2,273
2,355
2,355.00
2,572
2,647
2,644.00

2559
2,353
2,344
2,381
2,318
2,349
2,396
2,667

ที่มา: ข้อมูลจากการสารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สานักงานสถิติแห่งชาติ

(5.3) ข้อมูลสัดส่วนคนยากจน ห้าปีย้อนหลัง จากปี พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2559 มีสัดส่วนคนยากจนลดลง
ถึงแม้ว่า ปี พ.ศ. 2557 จะมีสัดส่วนคนยากจนเพิ่มขึ้นสูง เนื่องจากเป็นช่วงที่มีการปรับเปลีย่ นรัฐบาล ทาให้เกิดความ
ไม่เสถียรภาพทางด้านเศรษฐกิจ แต่เมื่อสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว เกิดความมั่งคงและมีเสถียรภาพทั้งทาง
การเมืองและเศรษฐกิจ ทาให้สัดส่วนคนยากจนลดลง ในปี พ.ศ. 2559 จังหวัดชัยภูมิมีสัดส่วนคนยากจนน้อยที่สุด
ในกลุ่มจังหวัดคิดเป็นร้อยละ 5.7 ต่ากว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และค่ากลางของประเทศ ปรากฏตาม
ตารางที่ 99 กราฟที่ 34 ข้างท้ายนี้
ตารางที่ 99 : แสดงสัดส่วนคนยากจน
จังหวัด
นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรัมย์
สุรินทร์
กลุ่มจังหวัด
ภาคอีสาน
ประเทศ

2555
16.0
16.3
31.6
18.4
20.6
19.8
12.6

สัดส่วนคนยากจน (ร้อยละ)
2556
2557
2558
17.4
17.1
11.6
15.8
9.5
5.6
25.4
39.1
23.3
10.8
14.4
9.8
17.4
20.0
12.6
17.4
17.0
10.3
10.9
10.5
7.2

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

2559
9.0
5.7
24.3
9.4
12.1
13.0
8.6

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563

99

กราฟที่ 34 : จานวนคนจน เส้นความยากจน และสัดส่วนคนจน
350.00
20.60

20.00

17.36

250.00
จานวนคนจน(พันคน)

20.02

12.58

200.00
150.00

291.72

257.60

12.10

292.83

100.00

186.15

จานวนคนจน (พันคน)
สัดส่วนคนยากจน (ร้อยละ)

2555
291.72
20.60

2556
257.60
17.36

2557
292.83
20.02

จานวนคนจน (พันคน)

10.00
171.73

50.00
0.00

15.00
ร้อยละ

300.00

25.00

2558
186.15
12.58

2559
171.73
12.10

สัดส่วนคนยากจน (ร้อยละ)

5.00
-

(5.4) สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคของรายได้ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

ยังมีความเหลื่อมล้าหรือไม่เสมอภาคสูง โดยมีคะแนนที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ และอยู่ในลาดับที่ 16 จาก
18 กลุ่มจังหวัด ซึ่งเมื่อพิจารณาดูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นภาคที่มีความเหลื่อมล้าสูง เป็นลาดับหนึ่งใน
เรื่องการความไม่เสมอภาคด้านรายได้ โดยจังหวัดชัยภูมิมีความไม่เสมอภาคของรายได้มากที่สุดในกลุ่มจังหวัด
รองลงมาเป็นจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์ ปรากฏตามตารางที่ 100 ข้างท้ายนี้
ตารางที่ 100 : ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคด้านรายได้ (Gini coefficient)
จังหวัด
นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรัมย์
สุรินทร์
กลุ่มจังหวัด
ภาคอีสาน
ประเทศ

สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคของรายได้
หรือค่าสัมประสิทธิ์จีนี (คะแนน)
2556
2558
2560
0.44
0.41
0.44
0.47
0.51
0.48
0.42
0.45
0.41
0.42
0.42
0.42
0.44
0.44
0.45
0.44
0.43
0.45
N/A
N/A
0.42

อันดับ
2556
55
63
46
45
16
6

2558
41
73
66
51
16
5

ที่มา : สานักงานสถิติแห่งชาติ และระบบฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทย http://benchmark.moi.go.th
หมายเหตุ : * ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคด้านรายได้ (Gini coefficient) (ลดลง) * ตัวชี้วัดอ่านค่าแบบผกผัน

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

2560
48
69
30
38
16
6

100

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563
 ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคทางด้านรายได้ (Gini coefficient) เป็นเครื่องมือในการวัดความไม่เท่า
เทียมในรูปของสัดส่วน (Gini ratio) ซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1
 ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคทางด้านรายได้ คานวณจากการใช้ค่าของพื้นที่ระหว่างเส้น Lorenz ของ
การกระจายรายได้กับเส้นการกระจายรายได้สมบูรณ์เป็นตัวตั้ง และค่าของพื้นที่ใต้เส้นการกระจายรายได้
สมบูรณ์ทั้งหมดเป็นตัวหาร
 ตัวชี้วัดค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคทางด้านรายได้ (Gini coefficient) เพื่อประเมินความเท่าเทียมใน
การกระจายรายได้ของประชากรในพื้นที่
 ค่าตัวชี้วัด มีค่าระหว่าง 0 ถึง 1 การอ่านค่าเป็นแบบผกผัน คือ
1) ถ้าค่า Gini coefficient เข้าใกล้ 0 แสดงว่าความเท่าเทียมกันของรายได้มีมากขึ้น ถ้า Gini coefficient
เท่ากับ 0 หมายความว่า มีการกระจายรายได้อย่างเท่าเทียมกัน (perfect equality) นั่นคือ ทุกคนมี
รายได้เท่ากันหมด
2) ยิ่งค่า Gini coefficient เข้าใกล้ 1 มากเท่าไร แสดงว่าความไม่เท่าเทียมกันของรายได้ยิ่งมีมากขึ้น

(5.5) อัตราการพึ่งพิง
จากระบบฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทย ได้จัดทาเรื่องอัตราการพึ่งพิง โดยเปรียบเทียบ วัย
แรงงาน และวัยนอกแรงงาน ซึ่งเป็นประชากรเด็กและผู้สูงอายุ พบว่าในปี พ.ศ. 2560 มีอัตราการพึงพิงสูงขึ้น
ร้อยละ 50.07 จากปีก่อนที่มีอัตราการพึงพิงร้อยละ 49.46 ปรากฏตามตารางที่ 101 และกราฟที่ 35 ข้างท้ายนี้
ตารางที่ 101 : แสดงการพึงพิงในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือล่าง 1
ปี พ.ศ.
2558
2559
2560

เด็ก (คน)
1,218,166
1,199,734
1,181,800

ผู้สูงอายุ (คน)
976,764
1,007,642
1,048,349

แรงงาน (คน)
4,464,834
4,462,911
4,453,995

อัตราพึงพิง (ร้อยละ)
49.16
49.46
50.07

ที่มา : ระบบฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทย http://benchmark.moi.go.th

กราฟที่ 35 : แสดงการพึงพิงในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือล่าง 1

(6) การสาธารณสุข
(6.1) อั ต ราส่ ว นแพทย์ ต่ อ ประชากร ระหว่ า งปี 2556 – 2560 กลุ่ ม จั ง หวั ด ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 มีอัตราส่วนลดลงอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นว่าจานวนแพทย์มากขึ้น โดยในปี
พ.ศ. 2560 แพทย์ 1 คน ต้องรับผิดชอบประชากรของกลุ่มจังหวัดฯ จานวน 2,980 คน โดยจังหวัดใน
กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563
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กลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนแพทย์ต่อประชากรดีที่สุด อยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา แพทย์ 1 คน ต่อประชากร จานวน
2,337 คน ทั้งนี้ กลุ่มจังหวัดฯ ยังมีอัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรมากกว่าค่ากลางของประเทศ ซึ่งมีจานวนอยู่ที่
2,254 คน ปรากฏตามตารางที่ 102 ข้างท้ายนี้
ตารางที่ 102 : อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากร
จังหวัด
นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรัมย์
สุรินทร์
กลุ่มจังหวัด
อีสาน
ประเทศ

2556
3,261
5,507
4,673
4,640
4,520
N/A
3,262

อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากร (คน)
2557
2558
2559
3,166
2,814
2,978
5,213
4,425
4,819
4,453
3,756
4,106
4,317
3,785
4,041
4,287
3,695
3,647
N/A
3,207
3,338
2,980
2,035
2,065

2560
2,337
3,831
3,491
3,596
2,980
2,846
2,254

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (พ.ศ. 2552 - 2557) ทรัพยากรสาธารณสุข สานัก
นโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2558) ระบบฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทย
http://benchmark.moi.go.th (พ.ศ. 2559 –2560)

(6.2) จานวนสถานพยาบาลที่มีเตียงรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน และจานวนเตียง จาแนกเป็นรายภาค และ
จั ง หวั ด ในปี พ.ศ.2559 มี จ านวนสถานพยาบาลลดลงจากปี ก่ อ น โดยมี จ านวน 98 แห่ ง โดยจั ง หวั ด
นครราชสีมาและจังหวัดบุรีรัมย์ที่จานวนสถานพยาบาลลดลง แต่มีจานวนเตียงมากขึ้น 11,212 เตียง ปรากฏ
ตามตารางที่ 103 ข้างท้ายนี้
ตารางที่ 103 : จานวนสถานพยาบาลที่มีเตียงรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน และจานวนเตียง
จังหวัด

พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
แห่ง เตียง แห่ง เตียง แห่ง เตียง แห่ง เตียง แห่ง เตียง
นครราชสีมา
46 3,887 44 4,849 43 4,933 45 4,616 36 4,617
ชัยภูมิ
17 1,359 18 1,488 18 1,488 18 1,389 18 1,578
บุรีรัมย์
25 2,146 25 2,403 25 2,415 26 2,243 24 2,605
สุรินทร์
20 1,918 20 2,371 20 2,379 20 2,250 20 2,412
98 11,212
กลุ่มจังหวัด ฯ 108 9,310 107 11,111 106 11,215 109 10,498
371 31,414 379 35,886 365 35,718 383 35,096 360 34,426
ภาค
1,348 146,994 1,315 151,328 1,303 150,350 1,353 150,123 1,221 141,500
ที่มา : สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข และสานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประเทศ

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563

จานวนผู้ป่วยโรคสาคัญ 5 โรค ได้แก่ โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมอง โรคความดันโลหิต
สูง และโรคมะเร็ง ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 พบว่าในช่วงปี พ.ศ. 2557 – 2559 มี
ผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นทุกปี โดยมีผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงมาที่สุด รองลงมาคือเบาหวาน และโรคมะเร็ง
ตามลาดับ ปรากฏตามตารางที่ 104 และกราฟที่ 36 ข้างท้ายนี้
ตารางที่ 104 : จานวนผู้ป่วยโรคสาคัญ
โรค

จังหวัด

นครราชสีมา
ชัยภูมิ
โรคหัวใจ
บุรีรัมย์
สุรินทร์
กลุ่มจังหวัด
นครราชสีมา
ชัยภูมิ
โรคเบาหวาน
บุรีรัมย์
สุรินทร์
กลุ่มจังหวัด
นครราชสีมา
ชัยภูมิ
โรคหลอดเลือดสมอง บุรีรัมย์
สุรินทร์
กลุ่มจังหวัด
นครราชสีมา
ชัยภูมิ
โรคความดันโลหิตสูง บุรีรัมย์
สุรินทร์
กลุ่มจังหวัด
นครราชสีมา
ชัยภูมิ
โรคมะเร็ง
บุรีรัมย์
สุรินทร์
กลุ่มจังหวัด
รวม 5 โรค

จานวนผู้ป่วยโรคสาคัญ (ราย/ประชากรแสนคน)
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
743
873
917
637
720
704
553
611
682
604
693
731
652
748
787
1,064
1,218
1,322
1,130
1,386
1,457
1,031
1,211
1,345
910
1,131
1,200
1,036
1,227
1,325
461
550
608
328
383
397
318
407
457
326
393
458
377
506
456
1,636
1,868
2,055
1,349
1,714
1,770
1,481
1,781
2,009
1,312
1,634
1,736
1,484
1,773
1,930
888
1,041
1,104
449
454
455
607
778
875
611
882
979
690
847
900
20,677
24,779
26,709

ที่มา : ระบบฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทย http://benchmark.moi.go.th

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563
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กราฟที่ 36 : จานวนผู้ป่วยโรคสาคัญ

ด้านสุขภาพจิต กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระหว่างปี พ.ศ. 2555 – 2558
คะแนนสุขภาพจิต (%) มีแนวโน้นต่าลง โดยในปี พ.ศ. 2558 อยู่ที่ร้อยละ 70.21 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2555
มี ค ะแนนอยู่ ที่ ร้ อ ยละ 78.08 มี ค ะแนนต่ ากว่ า เมื่ อ เที ย บกั บ ระดั บ ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ โดยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีคะแนนอยู่ที่ ร้อยละ 70.21 แต่มีคะแนนสูงกว่าเมื่อเทียบกับค่ากลางของประเทศซึ่งมี
คะแนนอยู่ ที่ ร้ อยละ 69.87 เมื่อดูเป็ น รายจังหวัดในกลุ่มจังหวัดฯ พบว่าจังหวัดบุรีรัมย์มีคะแนนน้อยสุ ด
คิดเป็นร้อยละ 69.87 ปรากฏตามตารางที่ 105 ข้างท้ายนี้
ตางรางที่ 105 : ร้อยละของคะแนนสุขภาพจิต (%)
จังหวัด
นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรัมย์
สุรินทร์
กลุ่มจังหวัด
ภาคอีสาน
ประเทศ

2555
78.24
79.82
77.02
77.22
78.08
76.02
74.64

ร้อยละของคะแนนสุขภาพจิต
2556
2557
N/A
72.18
N/A
70.47
N/A
69.87
N/A
72.64
N/A
71.29
N/A
71.25
N/A
71.8

2558
70.51
70.04
69.87
70.40
70.21
70.47
69.87

ที่มา : การสารวจสุขภาพจิต(ความสุข)คนไทย สานักงานสถิติแห่งชาติ และกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณะสุข
และหนังสือดัชนีความก้าวหน้าของคน ปี 2560 สานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ระหว่างปี พ.ศ. 2558 – 2560 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 มีแนวโน้มว่ามีผู้ป่วย
ทางสุขภาพจิต เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะจังหวัดนครราชสีมา มีจานวนผู้ป่วยทางสุขภาพจิตมากที่สุด ปรากฏตาม
ตารางที่ 106 ข้างท้ายนี้
กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563

ตารางที่ 106 : ผู้ป่วยทางสุขภาพจิต
จานวนผู้ป่วยทางสุขภาพจิต (คน)
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
60,509
90,043
119,353
24,699
25,693
34,007
36,975
34,844
51,154
26,082
24,447
41,305
148,265
175,027
245,819

จังหวัด
นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรัมย์
สุรินทร์
กลุ่มจังหวัด

ที่มา : กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
และระบบฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทย http://benchmark.moi.go.th

การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยาสูบของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ในปี
พ.ศ. 2561 มีอัตราลดลง ซึ่งเป็นไปในทางที่ดีมากขึ้น แม้ว่าจะสูงกว่าค่ากลางของประเทศ เนื่องจากรัฐบาลมี
การรณรงค์ในเรื่ องการลดเหล้ าเข้าพรรษา การไม่สู บบุห รี่ในที่ส าธารณะ และให้ บริษัทผลิตยาสู บใส่ ภ าพ
อันตรายที่มีขึ้นทางสุขภาพของผู้สูบยาสูบบนซองยาสูบ ปรากฏตามตารางที่ 107 และกราฟที่ 37 ข้างท้ายนี้
ตารางที่ 107 : อัตราบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยาสูบ
หน่วย : ร้อยละ

อัตราบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ และยาสูบ
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดสุรินทร์
กลุ่มจังหวัด ฯ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประเทศ

พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
แอลกอฮอล์ ยาสูบ แอลกอฮอล์ ยาสูบ แอลกอฮอล์ ยาสูบ
5.68
7.02
7.35
7.13
7.07
6.64
6.17
7.7
8.35
8.71
7.34
7.28
6.82
7.39
8.21
7.68
7.34
6.46
5.66
6.57
7.76
7.15
8.05
7.35
6.13
7.14
7.82
7.55
7.38
6.85
4.94
6.88
7.63
7.67
7.42
6.75
6.41
6.49

ที่มา : ระบบฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทย http://benchmark.moi.go.th
หมายเหตุ : *อัตราการบริโภคเครือ่ งดื่มแอลกอฮอลล์ (ตัวชี้วัด จปฐ.) (ลดลง)
*อัตราการบริโภคยาสูบ (ตัวชี้วัด จปฐ.) (ลดลง) * ตัวชี้วัดอ่านค่าแบบผกผัน
 อัตราการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในที่นี้ใช้ข้อมูลจากการสารวจความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
ตัวชี้วัดที่ 25 คนในครัวเรือนไม่ดมื่ สุรา (ยกเว้นการดื่มเป็นครั้งคราว) โดยอัตราการบริโภคเครื่องดืม่
แอลกอฮอล์ พิจารณาจากจานวนคนในครัวเรือนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การสารวจเทียบต่อจานวนคนที่
สารวจทั้งหมดในพื้นที่เป้าหมาย

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563
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- คนในครัวเรือนนี้ไม่ดื่มสุรา หมายความว่า คนในครัวเรือนนี้ไม่ดื่มสุรา ยกเว้นการดืม่ เป็นครั้งคราวในงาน
เทศกาล งานประเพณีหรืองานเลีย้ งทางสังคม เฉลี่ยไม่เกินเดือนละ 1 ครั้ง
- ไม่ดื่มสุรา หมายถึง ไม่มีการดืม่ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ เช่น สุรา เบียร์ ไวน์ ยาดอง กระแช่
สาโท หรือที่ผลิตจากผักหรือผลไม้ เช่น มันฝรั่ง ข้าว น้าองุ่น โดยการนาวัตถุดิบดังกล่าวมาหมักและเติมยีสต์ลงไป ยกเว้นการ
ดื่มเป็นครั้งคราวในงานเทศกาล งานประเพณี หรืองานเลี้ยงทางสังคม เฉลี่ยไม่เกินเดือนละ 1 ครั้ง
- หากไม่ผ่านเงื่อนไขข้างต้น นับเป็นไม่ผา่ นเกณฑ์
 อัตราการบริโภคยาสูบ ในที่นี้ใช้ข้อมูลจากการสารวจความจาเป็นพืน้ ฐาน (จปฐ.) ตัวชี้วัดที่ 26 คนใน
ครัวเรือนไม่สบู บุหรี่ โดยอัตราการบริโภคยาสูบ พิจารณาจากจานวนคนที่ไม่ผา่ นเกณฑ์การสารวจ
เทียบต่อจานวนคนที่สารวจทั้งหมดในพื้นที่
- คนในครัวเรือนนี้ไม่สูบบุหรี่ หมายความว่า คนในครัวเรือนนี้ไม่สูบบุหรี่ ยาสูบ หรือยามวน หากไม่ใช่
นับเป็นไม่ผ่านเกณฑ์

กราฟที่ 37 : อัตราบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยาสูบ

(7) การเข้าถึงบริการสาธารณะ และข่าวสารเทคโนโลยี
จานวนครัวเรือนที่เข้าถึงไฟฟ้า/น้าประปา ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
พบว่า ครัวเรือนเข้าถึงไฟฟ้าและน้าประปามีจานวนเพิ่มขึ้นทุกปี ในขณะที่ไฟฟ้ามีการเข้าถึงเกือบจะครอบคลุม
ทั้งกลุ่มจังหวัด ในปี พ.ศ. 2560 คิดเป็นร้อยละ 88.35 แต่การเข้าถึงน้าประปายังมีสัดส่วนค่อนข้างต่า เมื่อ
เทียบกับจานวนครัวเรือนทั้งหมด ในปี พ.ศ. 2560 คิดเป็นร้อยละ 15.57 และต่ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ
ปรากฏตามกราฟที่ 38 และกราฟที่ 39 ข้างท้ายนี้

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

106
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ร้อยละ

กราฟที่ 38 : จานวนผู้ใช้ไฟฟ้าของกลุ่มจังหวัด
90.00
85.00
80.00
75.00
70.00
65.00

87.23

76.04

พ.ศ.
2555

79.24

79.50

พ.ศ.
2556

พ.ศ.
2557

87.70

88.35

สัดส่วนครัวเรือนที่เข้าถึงไฟฟ้า (ร้อยละ)

พ.ศ.
2558

พ.ศ.
2559

พ.ศ.
2560

ที่มา : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และสานักงานสถิติแห่งชาติ และระบบฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทย
http://benchmark.moi.go.th

กราฟที่ 39 : สัดส่วนครัวเรือนเข้าถึงน้าประปา (ร้อยละ)
16.00
15.50

15.57
15.31

ร้อยละ

15.00

15.02
14.76

14.50

14.48
14.00

สัดส่วนครัวเรือนเข้าถึง
น้าประปา (ร้อยละ)

14.12

13.50
13.00

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

ที่มา : ระบบฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทย http://benchmark.moi.go.th

จากข้อมูลสานักงานสถิติแห่งชาติ ร้อยละของประชากรที่เข้าถึงอินเตอร์เน็ตยังมีค่อนข้างน้อย แต่มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี โดยในปี พ.ศ. 2560 คิดเป็นร้อยละ 43 มากกว่าระดับของภาคอีสาน และมีการเพิ่มขึ้น
อย่างรวดเร็วจากปี พ.ศ. 2559 ที่ยังมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 37.8 ปรากฏตามตารางที่ 109 ข้างท้ายนี้

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563
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ตารางที่ 109 : สัดส่วนประชากรที่เข้าถึงอินเตอร์เน็ต
จังหวัด

2558
36.5
29.5
24.9
33.1
32.2
30.2
36.18

นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรัมย์
สุรินทร์
กลุ่มจังหวัด ฯ
ภาคอีสาน
ประเทศ

สัดส่วนประชากรที่เข้าถึงอินเตอร์เน็ต (%)
2559
43.8
33.2
31.7
35.2
37.8
36.0
44.3

2560
50.5
35.8
36.2
40.0
43.0
42.5
49.69

ที่มา : ระบบฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทย http://benchmark.moi.go.th

ประชากรของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ที่มีโทรศัพท์มือถือ ระหว่างปี พ.ศ.
2555 – 2559 มีแนวโน้มสูงขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2559 สูงถึงร้อยละ 72.8 ปรากฏตามตารางที่ 110 ข้างท้ายนี้
ตารางที่ 110 : ร้อยละของประชากรที่มีโทรศัพท์มือถือ
จังหวัด
นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรัมย์
สุรินทร์
กลุ่มจังหวัด ฯ
ภาคอีสาน
ประเทศ

2555
68.2
60.0
59.7
59.5
61.9
64.1
70.1

ร้อยละของประชากรที่มีโทรศัพท์มือถือ (%)
2556
2557
2558
71.5
75.3
77.4
68.5
68.7
74.1
63.7
64.1
65.3
64.0
64.6
64.9
66.9
68.2
70.4
68.1
70.7
74.4
73.3
77.2
79.3

2559
76.8
76.4
69.6
68.3
72.8
76.1
81.4

ที่มา : สานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

(8) บริการชุมชน
จากข้อมูลของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน และกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ระหว่างปี
พ.ศ. 257 – 2559 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 มีจานวนองค์กรชุมชน (ต่อประชากร
แสนคน) ยังน้อยกว่าระดับประเทศ โดยมีค่าเฉลี่ยเมื่อปี พ.ศ. 2559 อยู่ที่ 76 แห่งต่อประชากรแสนคน ลดลง
จากปี พ.ศ. 2559 ที่มีจานวน 98 แห่ง ต่อประชากรแสนคน โดยเฉพาะจังหวัดชัยภูมิและบุรี รัมย์ที่จานวน
องค์กรชุมชนลดลงจากปี พ.ศ. 2558 ไปเป็นจานวนมาก ปรากฏตามตารางที่ 111 ข้างท้ายนี้

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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ตารางที่ 111 : จานวนองค์กรชุมชน (ต่อประชากรแสนคน)
จังหวัด
นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรัมย์
สุรินทร์
กลุ่มจังหวัด ฯ
ภาคอีสาน
ประเทศ

จานวนองค์กรชุมชน (ต่อประชากรแสนคน)
2557
2558
2559
55
47
144
113
64
160
19
72
71
98
90
99
101
101

49
92
80
83
76
90
103

ที่มา : สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน และกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ประมวลผลโดยสานักพัฒนาฐานข้อมูลและ
ตัวชี้วัดภาวะสังคม สศช.

1.3.2 ความมั่นคง
(1) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
จากข้ อ มู ล จากส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ กลุ่ ม คดี อ าญาที่ น่ า สนใจของกลุ่ ม จั ง หวั ด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 มีกลุ่มคดีอาญาที่น่าสนใจ ประกอบด้วย การโจรกรรมรถจักรยานยนต์ –
รถยนต์ โจรกรรมโค – กระบือ โจรกรรมเครื่องมือเกษตร ปล้น – ชิงรถโดยสาร ปล้น – ชิงรถยนต์แท็กซี่ ข่ม
ขื่นและฆ่า ลักพาเรียกค่าไถ่ ฉ้อโกง ยักยอกทรัพย์ เกิดขึ้นและจับกุมได้ระหว่าง พ.ศ. 2556 – 2559 ดังนี้
- คดีที่เกิดขึ้น ระหว่างปี พ.ศ. 2555 – 2557 ลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ในปี พ.ศ. 2558 กลับมี
จานวนเพิ่มขึ้น โดยเป็นคดียักยอกทรัพย์ถึง 919 คดี จากปีก่อนที่มีจานวน 396 คดี รองลงมาคือคดี ฉ้อโกง
และการโจรกรรมรถจักยานยนต์ อาจเป็นผลมาจากสัดส่วนหนี้สิ้ นต่อรายได้ที่มากขึ้น (ข้อมูลหนี้สินต่อรายได้
จากตารางที่ 53 และกราฟที่ 24) และจริยธรรมในจิตใจตกต่า ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2559 คดีที่เกิดขึ้นลดลงจากปี
ก่อนหน้าอยู่ที่จานวน 1,109 คดี เมื่อพิจารณาเป็นรายจังหวัดแล้ว พบว่าจังหวัดนครราชสีมามีจานวนคดีที่รับ
แจ้งเพิ่มมากที่สุด
- คดีที่จับกุมได้ ระหว่างปี พ.ศ. 2555 – 2559 เมื่อเทียบกับการรับแจ้ง เฉลี่ยเกินกว่าร้อยละ 60
สามารถจับกุมได้ โดยเฉพาะปี พ.ศ. 2558 ได้รับแจ้ง 1,840 คดี สามารถจับกุมได้ 1,422 คดี คิดเป็นร้อยละ
77.28 สาหรับในปี พ.ศ. 2559 ได้รับแจ้ง 1,109 คดี แต่จั บกุมได้ 615 คดี คิดเป็นร้อยละ 55.45 ปรากฏตาม
ตารางที่ 112 และกราฟที่ 40 ข้างท้ายนี้

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563
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ตารางที่ 112 : สถิติการรับแจ้งและจับกุมกลุ่มคดีอาญาที่น่าสนใจ
รวมคดีอาญาที่น่าสนใจ (สัดส่วนคดีต่อประชากร)
จังหวัด
2555
2556
2557
2558
2559
รับแจ้ง จับกุม รับแจ้ง จับกุม รับแจ้ง รับแจ้ง จับกุม รับแจ้ง จับกุม รับแจ้ง
นครราชสีมา 766 505 676 350 413 766 505 676 350 413
ชัยภูมิ
154
79 149
95 156 154
79 149
95 156
บุรีรัมย์
183 120 207 144 243 183 120 207 144 243
สุรินทร์
157 103 173 106 193 157 103 173 106 193
กลุ่มจังหวัด 1,260 807 1,205 695 1,109 1,260 807 1,205 695 1,109
ที่มา : สานักงานตารวจแห่งชาติ
กราฟที่ 40 : สถิติการรับแจ้งและจับกุมกลุ่มคดีอาญาที่น่าสนใจ (สัดส่วนคดีต่อประชากร)
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
ยักยอกทรัพย์
ฉ้อโกง
ลักพาเรียกค่าไถ่
ข่มขืนและฆ่า
ปล้น-ชิงรถยนต์แท็กซี่
ปล้น-ชิงรถยนต์โดยสาร
โจรกรรมเครื่องมือเกษตร
โจรกรรมโค-กระบือ
โจรกรรมรถยนต์
โจรกรรมรถจักรยานยนต์

2555 รับแจ้ง 2555 จับกุม 2556 รับแจ้ง 2556 จับกุม 2557 รับแจ้ง 2557 จับกุม 2558 รับแจ้ง 2558 จับกุม 2559 รับแจ้ง 2559 จับกุม
368
219
476
248
396
260
919
801
473
333
527
359
416
242
413
263
548
373
560
373
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
2
5
3
6
3
39
36
0
0
5
4
5
4
10
9
8
6
1
1
61
20
43
15
39
20
39
19
108
88
294
202
260
183
245
185
287
187
101
63

เมื่อมาพิจารณาคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ ระหว่างปี พ.ศ. 2555 – 2560 จานวนคดีที่ได้รับแจ้ง
มีจานวนมากน้อยสลับกันไปทุกปี ส่วนใหญ่เป็นคดีฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา รองลงมาเป็นคดีวางเพลิง และชิงทรัพย์
แสดงให้เห็นถึงจริยธรรม และจิตใจของคนที่ตกต่า ซึ่งยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ช่วงปี 2559 คดีฆ่าผู้อื่น
โดยเจตนาลดลงไปมาก แต่กลับเพิ่มขึ้นมาอีกในปีถัดมา เนื่องจากเป็นคดีที่สะเทือนขวัญและอยู่ในความสนใจ
ของประชาชน เจ้าหน้าที่ตารวจจึงให้ความสาคัญและเร่งรัดในการจับกุม ดังนั้นส่วนใหญ่จะสามารถจับกุมได้
เกือบทั้งหมด ปรากฏตามตารางที่ 113 และกราฟที่ 41 ข้างท้ายนี้

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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ตารางที่ 113 : สถิติการรับแจ้งและจับกุมกลุ่มคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ
รวมคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ (สัดส่วนคดีต่อประชากร)
2556
2557
2558
2559
จังหวัด
รับแจ้ง รับแจ้ง รับ จับกุม รับ จับกุม รับ จับกุม
แจ้ง
แจ้ง
แจ้ง
นครราชสีมา
66
66
52
48
57
53
54
54
ชัยภูมิ
33
33
27
23
29
28
49
49
บุรีรัมย์
38
38
23
21
35
34
39
38
สุรินทร์
29
29
27
25
25
25
28
24
กลุ่มจังหวัด
166
166 129
117 146
140 116
111

2560
รับ จับกุม
แจ้ง
64
59
29
29
32
31
30
29
155 148

ที่มา : สานักงานตารวจแห่งชาติ
กราฟที่ 41 :สถิติการรับแจ้งและจับกุมคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ (สัดส่วนคดีต่อประชากร)
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

2556 รับ
แจ้ง
วางเพลิง
7
ลักพาเรียกค่าไถ่
0
ชิงทรัพย์
42
ปล้นทรัพย์
7
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา 110

2556
จับกุม
6
0
41
9
94

2557 รับ
แจ้ง
6
0
17
6
100

2557
จับกุม
5
0
15
6
91

2558 รับ
แจ้ง
17
0
28
1
100

2558
จับกุม
16
0
26
1
97

2559 รับ
แจ้ง
28
0
17
2
69

2559
จับกุม
27
0
15
2
67

2560 รับ
แจ้ง
25
0
25
0
105

2560
จับกุม
23
0
24
0
101

อัตราการเกิดคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1 พบว่าอัตราเกิดคดีอาชญากรรมมีน้อยเมื่อเทียบกับกลุ่มจังหวัดอื่น โดยกลุ่มจังหวัดเป็นลาดับที่ 2
จาก 18 กลุ่มจังหวัดเมื่อพิจารณาเป็นรายจังหวัดพบว่าจังหวัดชัยภูมิมีอัตราการเกิดอาชญากรรมน้อยที่สุด
รองลงมาเป็นจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ โดยทุกจังหวัดในกลุ่มจังหวัดมีอีตราการเกิด
อาชญากรรมน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ปรากฏตามตารางที่ 114 ข้างท้ายนี้

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563
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ตารางที่ 114 : อัตราการเกิดคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน
จังหวัด
นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรัมย์
สุรินทร์
ค่าเฉลี่ยของประเทศ
กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ค่าสถิติ
2558

2557

ค่าอันดับใน 76 จังหวัด
2559

52
42
47
45

52
44
52
57

48
52

52
58

45
40
45
46
107
44
49

14
4
7
6

9
3
9
14

9
5
9
12

2
1

2
1

2
1

ที่มา : ระบบฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทย http://benchmark.moi.go.th
หมายเหตุ *จานวนคดีรับแจ้งต่อประชากรแสนคน (ลดลง) * ตัวชี้วัดอ่านค่าแบบผกผัน
1) สถิติจานวนคดีรับแจ้ง 3 กลุ่มคดีอาญาสาคัญ จากสานักงานตารวจแห่งชาติ
รวบรวมโดยสานักงานสถิติแห่งชาติ (http://service.nso.go.th/nso/web/statseries/statseries13.html)
2) สถิติจานวนประชากรของจังหวัด (ข้อมูล ณ ปลายปี) จากสานักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง รวบรวมโดยสานักงานสถิติ
แห่งชาติ
ข้อจากัดของตัวชี้วัด : จน.ประชากรเป็นข้อมูลจากฐานทะเบียนราษฎร์ แต่สภาพความเป็นจริงบางพื้นที่มีประชากรแฝงอยู่ใน
พื้นที่เป็นจานวนมาก ทาให้การคานวณคดีจากประชากรแสนคนอาจมีการคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงบ้างเนื่องจากใน
สภาวะปัจจุบันยังไม่ทราบจน.ประชากรแฝงที่แท้จริง
(2) ปัญหายาเสพติด

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 มีคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเกิดขึ้นเช่นเดียวกับ
กลุ่มจังหวัดอื่นๆ ของประเทศไทย โดยในปี พ.ศ.2560 มีการจับกุมคดีเกี่ยวกับยาเสพติด จานวนทั้งสิ้น 12,750
คดี ลดลงจากปี พ.ศ.2559 ที่มีการจับกุม 17,629คดี โดยจังหวัดที่มีสถิติการจับกุมได้มากที่สุดในปี พ.ศ.2560
คือ จังหวัดนครราชสีมา จานวน 4,955 คดี รองลงไป คือ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์
ตามลาดับ ซึ่งสะท้อนให้เห็นในภาพรวมของกลุ่มจังหวัด ฯ ว่า ปัญหายาเสพติด ยังคงมีอยู่ในสังคมไทย เมื่อ
พิจารณาข้อมูลระหว่าง ปี พ.ศ. 2555 – 2560 สถิติการจับกุมของกลุ่มจังหวัดแกว่งตัวขึ้นลงอยู่เสมอ ดังนั้น
การรณรงค์ การเข้มงวดกวดขันเกี่ยวกับยาเสพติด จึงต้องกระทาอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลปรากฏตามตารางที่ 115
ข้างท้ายนี้

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563

ตารางที่ 115 : แสดงสถิติการจับกุมคดียาเสพติด
จังหวัด
นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรัมย์
สุรินทร์
กลุ่มจังหวัด
ประเทศ

พ.ศ. 2555
6,276
2,293
2,162
1,640
12,371
213,648

พ.ศ. 2556
10,046
3,282
4,690
1,991
20,009
245,555

สถิติการจับกุมคดียาเสพติด
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560
2,329
10,136
10,291
4,955
6,561
3,168
2,302
3,156
3,078
3,828
3,208
2,434
2,198
1,968
1,827
2,205
14,166
19,100
17,629
12,750
203,302
149,805
169,448
264,935

ที่มา : จากหนังสือผลการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศ สานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) และสานักงานสถิติแห่งชาติ
ข้อมูล ปี 60 จากตารวจภูธรภาค 3

ข้อมูลสถิติยาเสพติดที่จับกุมได้ แบ่งตามประเภทใหญ่ๆ 6 ประเภท ระหว่างปี พ.ศ. 2555 – 2560
จับกุมได้มากที่สุดคือยาบ้า รองลงมาคือกัญชา สาระเหย และยาไอซ์ ตามลาดับ ข้อมูลปรากฏตามตารางที่
116 ข้างท้ายนี้
ตารางที่ 116 : แสดงสถิติการประเภทยาเสพติดที่จับกุม
ประเภทของยา
เสพติดที่จบั กุม

ยาบ้า
กัญชา
เฮโรอีน
ยาไอซ์
สารระเหย
อื่นๆ

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

16,274
399
282
404
45

19,640
600
221
465
37

14,317
726
1
241
428
55

17,918
910
2
228
417
138

15,973
974
3
203
355
120

17,918
910
2
228
417
138

ที่มา : ตารวจภูธรภาค 3 และรายงานผลการดาเนินงานของสานักงาน ปปส. และข้อมูล ปี 60 จากตารวจภูธรภาค 3

จากข้อมูลระหว่างปี พ.ศ. 2557 – 2559 อัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน (ต่อประชากรแสนคน)
เทียบกับอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน (ต่อประชากรแสนคน) แสดงให้เห็นว่าผู้เสียชีวิตมีจานวน
มากเกือบเท่ากับครึ่งหนึ่งของจานวนอุบัติเหตุ และในปี พ.ศ. 2559 มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2558
โดยเฉพาะจังหวัดนครราชสีมา ที่มีจานวนอุบัติเหตุบนท้องถนน (ต่อประชากรแสนคน) ในปี พ.ศ. 2559 ถึง
เกือบ 90 ครั้ง มากกว่า มากกว่าค่าเฉลี่ยของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีจานวนประมาณ 30 ครั้ง เนื่องจาก
จังหวัดนครราชสีมามีเส้นทางที่เชื่อมต่อไปยังจังหวัดต่างๆ ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และจานวนผู้เสียชีวิต
ก็สูงขึ้นตามจานวนอุบัติเหตุ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายได้ร่วมมือ และแก้ไขปัญหาตามแนวทาง
ของสากล ข้อมูลปรากฏตามตารางที่ 117 ข้างท้ายนี้

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563
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ตารางที่ 117 : อัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนและอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน
(ต่อประชากรแสนคน)
จังหวัด

นครราชสีมา

ชัยภูมิ
บุรีรัมย์
สุรินทร์
กลุ่มจังหวัด ฯ

ภาคอีสาน

2557
การเกิด
ผู้เสียชีวิต
อุบัติเหตุ
(ราย)
(ครั้ง)
143.70
34.68
28.70
20.59
58.10
28.61
23.90
26.84
63.60
27.68
34.80
24.88

2558
การเกิด
อุบัติเหตุ
(ครั้ง)
133.80
30.70
83.00
43.60
72.80
41.60

2559
ผู้เสียชีวิต
(ราย)
35.52
17.07
23.47
27.70
25.94
24.19

การเกิด
อุบัติเหตุ
(ครั้ง)
89.80
31.10
70.70
71.40
65.80
44.40

ที่มา : ระบบฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทย http://benchmark.moi.go.th

กราฟที่ 42 : อัตราการเกิดอุบัติเหตุ และอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน
อัตราการเกิดอุบัติเหตุ

อัตราผู้เสียชีวิต

72.8

63.6

65.8

27.68

พ.ศ.2557

30.64

25.94

พ.ศ.2558

พ.ศ.2559

+++++++++++

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

ผู้เสียชีวิต
(ราย)
38.64
24.09
28.84
30.98
30.64
29.57

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563

ข้อมูลเพื่อการพัฒนา : ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

(นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

115
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563

1.4 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.4.1 ทรัพยากรธรรมชาติ
การเปลี่ ย นแปลงการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ของกลุ่ ม จั ง หวั ด ช่ ว งปี พ.ศ. 2554 – 2560 พื้ น ที่
เกษตรกรรม มีจานวนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 22.025 ล้านไร่ ในปี พ.ศ. 2554 เพิ่มขึ้นเป็น 22.304 ล้านไร่ ในปี
พ.ศ. 2560 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.26 โดยเฉพาะการทาพืชไร่ ไม้ยืนต้น และเลี้ยงสัตว์น้า มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 18.12 ร้อยละ 12.74 และร้ อยละ 23.15 ตามลาดับ ทั้งนี้ มีการปรับเปลี่ยนจากการทานามาทา
การเกษตรอื่ น คื อ การท าไร่ การปลู ก ไม้ ยื น ต้ น เช่ น ยางพารา มี ก ารเลี้ ย งสั ต ว์ น้ า นอกจากนี้ ยั ง มี ก าร
เปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจคือการทาเกษตรผสมผสานที่มีเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงเพิ่มสูงมากในปี พ.ศ. 2558
แต่กลับลดลงไปมากในปี พ.ศ. 2560 และการทาเกษตรผสมผสาน นอกจากนี้มีการปรับเปลี่ยนจากการทา
เกษตรกรรมมาเป็นอุตสาหกรรม โดยมีพื้นที่อุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น ในปี พ.ศ. 2560 มีพื้นที่ 100,240 ไร่
จากเดิมมีพื้นที่ 73,117 ไร่ ในปี พ.ศ. 2554 คิดเป็นร้อยละ 37.10 พื้นที่ชุมชนเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 6.18 และ
พบว่าพื้นที่แหล่งน้ามีจานวนมากขึ้น จากการขยายพื้นที่ชลประทาน และเกิดแหล่งน้าธรรมชาติมากขึ้น โดย
เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2554 คิดเป็นร้อยละ 8.87 ปรากฏตามตารางที่ 118 ข้างท้ายนี้
ตารางที่ 118 : แสดงการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่างๆ
การใช้
ประโยชน์ ที่ดิน
ประเภทต่างๆ

การ
เปลี่ยนแปลง
(54/60)

พื้นที่ (ไร่)

ร้อยละ

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2554

(ไร่)

พื้นที่
เกษตรกรรม
พื้นที่นา
พืชสวน/ไม้ผล
พืชไร่
ไม้ยืนต้น
พืชน้า
ปศุสัตว์
สถานที่เลี้ยง
สัตว์นา้

22,304,142

22,029,220

22,025,961

278,181

การ
เปลี่ยนแปลง
1.26

12,439,524
311,454
7,752,532
1,600,924
147
156,940
33,058

12,689,651
335,836
7,117,904
1,632,769
165
181,025
32,428

13,429,465
368,096
6,563,315
1,420,071
162
207,039
26,843

-989,941
-56,642
1,189,217
180,853
-15
-50,099
6,215

-7.37
-15.39
18.12
12.74
-9.26
-24.20
23.15

เกษตร
ผสมผสาน/ไร่
นาสวนผสม

9,563

39,442

10,970

-1,407

-12.83

พื้นที่ป่าไม้
พื้นที่แหล่งน้้า

6,046,827
942,430

6,188,083
894,971

6,283,648
865,648

-236,821
76,782

-3.77
8.87

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563

การใช้
ประโยชน์ ที่ดิน
ประเภทต่างๆ

การ
เปลี่ยนแปลง
(54/60)

พื้นที่ (ไร่)
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ร้อยละ

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2554

(ไร่)

น้าธรรมชาติ
น้าทีส่ ร้างขึ้น
พื้นที่ชุมชนและ
สิ่งก่อสร้าง
ตัวเมืองและ
ย่านการค้า

480,714
461,716
1,908,860

421,935
473,036
1,845,937

410,523
455,125
1,797,831

70,191
6,591
111,029

การ
เปลี่ยนแปลง
17.10
1.45
6.18

148,124

142,455

140,827

7,297

5.18

สถานที่ราชการ
และสถาบัน
นันทการ
สิ่งก่อสร้าง
สุสาน ป่าช้า
พื้นที่
อุตสาหกรรม
พื้นที่เบ็ดเตล็ด
พื้นที่ร้าง
รวม

265,908

246,279

235,326

30,582

13.00

74,596
1,416,229
4,003
100,240

77,178
1,376,190
3,835
95,340

73,281
1,344,624
3,773
73,117

1,315
71,605
230
27,123

1.79
5.33
6.10
37.10

1,004,393
16,978
32,323,870

1,130,689
139,630
32,323,870

1,193,037
84,628
32,323,870

-188,644
-67,650
0

-15.81
-79.94
0.00

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการคานวณของกลุ่มจังหวัดฯ

ส้ า หรั บ พื้ น ที่ ป่ า ไม้ ช่ ว งปี พ.ศ. 2554 – 2560 มี ก ารเปลี่ ย นแปลงจากปี พ.ศ. 2554 จ านวน
6,283,648 ไร่ ลดลงเหลือจานวน 6,046,827 ไร่ ในปี พ.ศ. 2560 โดยลดลงไปจานวน 236,821 ไร่ ลดลง
คิดเป็นร้อยละ 3.77 ปรากฏตามกราฟที่ 43 ข้างท้ายนี้

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

118

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563

กราฟที่ 43 : สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นที่กลุ่มจังหวัด
สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นที่กลุ่มจังหวัด
19.44
19.14
18.71

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2560

เมื่อเทียบสัดส่วนของพื้นที่กลุ่มจังหวัดแล้วพบว่า สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้คิดเป็นร้อยละ 19 ปรากฏตาม
กราฟที่ 44 ข้างท้ายนี้

กราฟที่ 44 :สัดส่ วนการใช้ พนื ้ ที่

เกษตรกรรม
69%

ป่ า
19%
แหล่งน ้า
ชุมชน 3%
อื่นๆ 6%
3%

แต่ เ มื่ อ ส้ า รวจพื้ น ที่ ป่ า ไม้ จ ากการแปลภาพดาวเที ย ม ระหว่ า งปี พ.ศ. 2556 – 2559 พบว่ า
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 มีปริมาณป่าไม้เพิ่มขึ้นเล็กน้อย เพิ่มขึ้น 109,751.35 ไร่ เป็น
5,355,158.66 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 2.05 ซึ่งเริ่มเพิ่มขึ้นมากในช่วงปี พ.ศ. 2558 โดยเฉพาะจังหวัดชัยภูมิ
มีป่าไม้เพิ่มขึ้นมากที่สุด เพิ่มขึ้นจานวน 48,633.76 ไร่ แต่จังหวัดสุรินทร์มีอัตราการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด
คิดเป็น ร้อยละ 9.72 แต่เมื่อเทียบกับข้อมูลของกรมพัฒนาที่ดินแล้ว ข้อมูลจากการแปลภาพจากดาวเทียม
มี จ านวนน้ อ ยกว่ า ข้ อ มู ล จากกรมพั ฒ นาที่ ดิ น ในปี พ.ศ. 2560 จ านวน 6,046,827 ไร่ มี ผ ลต่ า งอยู่ ที่
691,668.34 ไร่ ปรากฏตามตารางที่ 119 ข้างท้ายนี้

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563

119

ตารางที่ 119 : พื้นที่ป่าไม้จากการแปลภาพดาวเทียม
พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

(ไร่)

(ไร่)

(ไร่)

(ไร่)

อัตราการเปลี่ยนแปลง
ระหว่างปี 56 -59

จังหวัด

(ไร่)

ร้อยละ

นครราชสีมา

1,919,128.50

1,920,525.40

1,929,491.88

1,938,927.78

19,799.28

1.02

ชัยภูมิ

2,362,467.93

2,381,816.57

2,403,094.97

2,411,101.69

48,633.76

2.02

บุรีรัมย์

551,081.76

538,563.45

543,013.07

547,972.75

- 3,109.01

- 0.57

สุรินทร์

412,729.12

393,689.97

455,313.87

457,156.44

44,427.32

9.72

กลุ่มจังหวัด

5,245,407.31

5,234,595.39

5,330,913.79

5,355,158.66

109,751.35

2.05

ภาคอีสาน

15,813,931.52

15,748,932.23

15,660,166.45

15,647,822.54

-166,108.98

- 1.06

ประเทศ

102,119,539.57

102,285,400.65

102,240,981.84

102,174,805.09

55,265.52

0.05

ที่มา : สานักจัดการที่ดิน กรมป่าไม้

ปริมาณน้้าต้นทุนต่อความต้องการใช้น้าของประชากร จากข้อมูลของกรมชลประทาน กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และระบบฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทย กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
มีปริมาณน้าต้นทุนต่อความต้องการใช้น้าของประชากร เพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยในปี พ.ศ. 2560 มีจานวน
1,009 ล้านลูกบาศก์เมตร จากปีก่อนที่มีความต้องการจานวน 729 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ
38.41 โดยจังหวัดในกลุ่มจังหวัดมีความต้องการเพิ่มขึ้นทุกจังหวัด ปรากฏตามตารางที่ 120 ข้างท้ายนี้
ตารางที่ 120 : ปริมาณน้้าต้นทุนต่อความต้องการใช้น้าของประชากร
หน่วย : ล้าน ลบ.ม.

จังหวัด
นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรัมย์
สุรินทร์
ค่าเฉลี่ยของ 76 จังหวัด
กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2558
250
45
138
97
530
2,079

ค่าสถิติ
2559
368
113
163
85
729
3,536

2560
475
191
201
142
231
1,009
4,975

ค่าอันดับใน 76 จังหวัด
2558
2559
2560
9
9
9
24
18
14
13
16
13
15
20
17
5
2

6
2

5
2

ที่มา : แผนการบริหารจัดการน้าและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในเขตชลประทาน สานักบริหารจัดการน้าและอุทกวิทยา กรม
ชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และระบบฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทย http://benchmark.moi.go.th

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

120

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563

หมายเหตุ : ปริมาณน้าต้นทุน หมายถึงปริมาณน้าในเขื่อน อ่างเก็บน้า ฝาย ประตูระบายน้า ทางระบายน้าล้น หรือคันกั้นน้า
ปริมาณน้าที่ต้องการใช้ของประชากร ในที่นี้หมายถึง ความต้องการใช้น้าในช่วงฤดูแล้งของพื้นที่นั้นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
1) การใช้น้าด้านเกษตร
2) การใช้น้าสาหรับการอุปโภค-บริโภค
3) น้าเพื่อการรักษาระบบนิเวศน์
4) น้าเพื่อการอุตสาหกรรม และ
5) อื่นๆ เช่นการเพาะปลูกพืชต้นฤดูฝนปีถัดไป
วิธีการวัด = ปริมาณน้าต้นทุน – ปริมาณน้าที่ต้องการใช้ช่วงฤดูแล้ง ในปีเพาะปลูกนั้นๆ ในพื้นที่จังหวัด/ กลุม่ จังหวัดเป้าหมาย

1.4.2 ภัยธรรมชาติ
ข้อมูลภัยธรรมชาติของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระหว่างปี พ.ศ. 2555
– 2559 พบว่า ภัยแล้ง เป็นภัยธรรมชาติที่ประชาชนในกลุ่มจังหวัดต้องประสบมากที่สุดในทุกปี โดยมีจานวน
ผู้ประสบภัยในปี พ.ศ. 2559 จานวน 946,779 คน รองลงมาคือ อุทกภัย 245,442 คน ปรากฏตามตาราง
ที่ 121 และกราฟที่ 45 ข้างท้ายนี้
ตารางที่ 121 : ภัยธรรมชาติในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ประชากรที่
ประสบภัย
ธรรมชาติ
ภัยแล้ง
ภัยหนาว
อัคคีภัย
วาตภัย
อุทกภัย
รวม

พ.ศ. 2555
(คน)
3,592,825
502,405
483
20,197
240,762
4,356,672

พ.ศ. 2556
(คน)
3,021,252
2,393,026
932
25,193
1,776,758
7,217,161

พ.ศ. 2557
(คน)
415,716
917,466
202
31,032
21,231
1,385,647

พ.ศ. 2558
(คน)

พ.ศ. 2559
(คน)

1,005,064
275,890
380
83,571
7,091
1,371,996

ที่มา : สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดในกลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

946,779
207,746
213
43,536
245,442
1,443,716

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563

121

กราฟที่ 45 : ประชากรที่ประสบภัยธรรมชาติ (คน)
8,000,000
7,000,000
6,000,000

จ้านวน (คน)

5,000,000
4,000,000

อุทกภัย
วาตภัย

3,000,000

อัคคีภัย
ภัยหนาว

2,000,000

ภัยแล้ง

1,000,000
อุทกภัย
วาตภัย
อัคคีภัย
ภัยหนาว
ภัยแล้ง

พ.ศ. 2555
240,762
20,197
483
502,405
3,592,825

พ.ศ. 2556
1,776,758
25,193
932
2,393,026
3,021,252

พ.ศ. 2557
21,231
31,032
202
917,466
415,716

พ.ศ. 2558
7,091
83,571
380
275,890
1,005,064

พ.ศ. 2559
245,442
43,536
213
207,746
946,779

ข้อมูลระหว่างปี พ.ศ. 2557 – 2560 ซึ่งเก็บข้อมูลของอุทกภัย และภัยแล้ง พบว่าประชากร
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประสบกับภัยแล้งมากในปี พ.ศ. 2558 โดยมีสัดส่วนคิด
เป็นเป็นร้อยละ 9.77 สูงกว่าระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีมูลค่าความเสียหายมากถึง 567.61
ล้านบาท แต่เริ่มลดลงจนในปี พ.ศ. 2560 เป็นปีที่ไม่มีการประสบกับภัยแล้ง แต่ยังประสบกับอุทกภัยบ้าง
ปรากฏตามตารางที่ 122 และ ตารางที่ 123 ข้างท้ายนี้

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563

ตารางที่ 122 : สัดส่วนประชากรที่ประสบภัยธรรมชาติ (อุทกภัย, ภัยแล้ง)
พ.ศ. 2558
จังหวัด
นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรัมย์
สุรินทร์
กลุ่มจังหวัด
ภาคอีสาน

หน่วย : ร้อยละ
พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

อุทกภัย

ภัยแล้ง

อุทกภัย

ภัยแล้ง

อุทกภัย

ภัยแล้ง

0.42
0.03
-

20.74
5.19
2.93
0.60

0.63
1.08
0.20

4.77
0.14
9.24

0.01
0.96
0.24

-

0.17

9.77

0.54

3.80

0.22

0.25

5.81

0.88

3.61

6.79

-

ระบบฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทย http://benchmark.moi.go.th

ตารางที่ 123 : มูลค่าความเสียหายจากภัยธรรมชาติ (อุทกภัย, ภัยแล้ง)
หน่วย : ล้านบาท

พ.ศ. 2557
จังหวัด
นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรัมย์
สุรินทร์
กลุ่มจังหวัด
ภาคอีสาน

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

อุทกภัย

ภัยแล้ง

อุทกภัย

ภัยแล้ง

อุทกภัย

ภัยแล้ง

0.08
0.08
75.10

0.30
0.20
0.50
409.92

0.05
0.05
39.45

200.80
40.52
567.61
626.13

179.86

104.85
1.00
105.85
202.93

ระบบฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทย http://benchmark.moi.go.th

1.4.3 สิ่งแวดล้อม
ขยะมูลฝอย กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 มีปริมาณขยะมูลฝอยในปี พ.ศ.
2560 เท่ากับ 2.29 ล้านตัน ลดลงจากปีก่อนที่มีปริมาณขยะมูลฝอย จานวน 2.34 ล้านตัน และจานวนที่นา
ขยะกลับไปใช้เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีจานวน 534,704.94 ตัน/ปี คิดเป็นร้อยละ 22.76 ของจานวนขยะทั้งหมด
ซึ่งปี พ.ศ. 2560 มีขยะที่นาไปใช้ จานวน 1,028,570 ตัน/ปี คิดเป็นร้อยละ 44.77 ของจานวนขยะทั้งหมด
เมื่อพิจารณาเป็นรายจังหวัดพบว่าจังหวัดนครราชสีมามีปริมาณขยะมูลฝอยมากที่สุด รองลงมา
เป็นจังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ และชัยภูมิ ตามลาดับ แต่จังหวัดที่มีการนาขยะกลับมาใช้มากที่สุดคือ

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563

123

จังหวัดชัยภูมิ โดยมีสัดส่วนขยะที่นากลับไปใช้มากถึงร้อยละ 77.08 ปรากฏตามตารางที่ 124 และกราฟที่ 46
ข้างท้ายนี้
ตารางที่ 124 : แสดงปริมาณขยะมูลฝอยแยกรายจังหวัด
ปริมาณขยะมูลฝอย พ.ศ. 2559
ปริมาณขยะมูลฝอย พ.ศ. 2560
ปริมาณขยะ
ขยะที่นาไปใช้ สัดส่วนขยะ
ขยะที่นาไปใช้ สัดส่วนขยะที่
ขยะทั
ง
้
หมด
ขยะทั
ง
้
หมด
แยกรายจังหวัด
ประโยชน์(ตัน/ ที่ถูกนาไปใช้
ประโยชน์
ถูกนาไปใช้
(ตัน/ปี)
(ตัน/ปี)
ปี)
(ร้อยละ)
(ตัน/ปี)
(ร้อยละ)
จังหวัด
892,108.17 228,190.80
25.43
897,170
349,670
38.97
นครราชสีมา
34.8
386,900
298,205
77.08
จังหวัดชัยภูมิ 392,108.17 136,438.79
16.5
547,865
212,430
38.77
จังหวัดบุรีรัมย์ 583,123.98 96,239.50
481,612
73,835.85
15.33
465,740
168,265
36.13
จังหวัดสุรินทร์
22.76
2,297,675
1,028,570
44.77
กลุ่มจังหวัด ฯ 2,348,952 534,704.94
ที่มา : สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดในกลุม่ จังหวัด และสานักงานสิ่งแวดล้อมภาค 11 นครราชสีมา

กราฟที่ 46 : ปริมาณขยะมูลฝอยของกลุ่มจังหวัด
2,500,000

26.99

30

20
ตัน/ปี

1,500,000

1,000,000

16.27
15

2,263,473

2,215,092
10

500,000
368,313

597,871

-

สัดส่วนขยะที่น้าไปใช้ประโยชน์

25

2,000,000

ขยะทั้งหมด
ขยะที่นากลับไปใช้
สัดส่วนขยะที่นาไปใช้ประโยชน์

5
0

พ.ศ.2558

พ.ศ. 2559

คุณภาพน้าผิวดิน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 มีคุณภาพน้าผิวดินอยู่ในเกณฑ์
คุณภาพดี เมื่อพิจ ารณาแยกรายจั งหวัดพบว่า จังหวัดบุรีรัมย์มีคุณภาพดี มีค่าสู งกว่าจังหวัด ตามมาด้ว ย
จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดชัยภูมิ ส่วนจังหวัด สุรินทร์ มีคุณภาพพอใช้ ซึ่งจังหวัดสุรินทร์ที่คุณภาพน้า
ลดลงจากปีก่อน ควรมีมาตรการเฝ้าระวังไม่ให้คุณภาพน้าลดต่าลงกว่าปัจจุบัน ปรากฏตารางที่ 125 และกราฟ
ที่ 47 ข้างท้ายนี้

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563
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ตารางที่ 125 : แสดงคุณภาพน้้าผิวดินแยกรายจังหวัด
เกณฑ์มาตรฐาน WQI

ปี พ.ศ.
2554

นครราชสีมา
69

ชัยภูมิ
65

บุรีรัมย์
81

สุรินทร์
81

กลุ่มจังหวัด
74

2555

69

66

81

83

75

2556

65

68

74

80

72

2557

67

62

79

81

72

2558

61

63

87

63

71

2559

58
75

66
80

81
85

66
60

72
76

2560

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และระบบฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทย
http://benchmark.moi.go.th

เกณฑ์มาตรฐาน WQI

กราฟที่ 47 : คุณภาพน้า้ ผิวดินของกลุ่มจังหวัด
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

74

75

72

72

71

72

2554

2555

2556

2557

2558

2559

76

2560

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

91 - 100คุณภาพดีมาก
71 – 90 คุณภาพดี
61 – 70 พอใช้
31 – 60 เสื่อมโทรม
0 – 30 เสื่อมโทรมมาก
ค่าคะแนน WQI

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 มีการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกลดลงจากปีที่ผ่านมา โดยในปี พ.ศ. 2560 มีการปล่อยก๊าซฯ ประมาณ 6 ล้านตัน เมื่อพิจารณาเป็นราย
จังหวัดแล้วพบว่า ช่วงปี พ.ศ. 2559 -2560 จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดสุรินทร์ ก๊าซฯ ลดน้อยลงไปเป็นจานวน
มาก แต่โดยรวมทุกจังหวัดในกลุ่มจังหวัดมีการปล่อยปริมาณก๊าซเรือนกระจกลดลง และมีแนวโน้มที่จะลดลง
ไปอีก ปรากฏตามตารางที่ 126 ข้างท้ายนี้

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563
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ตารางที่ 126 : แสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแยกรายจังหวัด
ปี พ.ศ.
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560

นครราชสีมา
7,933
5,307
6,620
4,618
4,712
3,431
3,561

ปริมาณ (พันตัน/ปี)
ชัยภูมิ
บุรีรัมย์
4,389
1,790
1,729
1,876
1,547
1,650
1,402
1,820
1,608
1,996
532
1,231
569
1,314

สุรินทร์
869
1,376
1,109
1,124
1,186
698
692

กลุ่มจังหวัด
14,982
10,288
10,927
8,965
9,503
5,892
6,136

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และระบบฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทย http://benchmark.moi.go.th

เมื่อพิจารณาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเฉพาะภาคการขนส่งแล้ว พบว่า ปริมาณ การปล่อยก๊าซฯ
ภาคขนส่งค่อนข้างสูง มากกว่าภาคอื่นๆ ปรากฏตามตารางที่ 127 และกราฟที่ 48 ข้างท้ายนี้
ตารางที่ 127 : แสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเฉพาะสาขาขนส่ง
ปี พ.ศ.
2558
2559
2560

นครราชสีมา
2,957
2,939
3,561

ปริมาณ (พันตัน/ปี) เฉพาะสาขา ขนส่ง
ชัยภูมิ
บุรีรัมย์
สุรินทร์
415
1,281
556
443
1,007
585
477
1,091
580

กลุ่มจังหวัด
5,209
4,974
5,200

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และระบบฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทย http://benchmark.moi.go.th

กราฟที่ 48 แสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือยกระจก

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563

126

(4) การใช้พลังงานไฟฟ้าและเชื้อเพลิง
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือนต่อประชากรของกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 เพิ่มขึ้นทุกปี โดยในปี พ.ศ. 2560 อยู่ที่ 381 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อคน ส่วนในภาคที่
ไม่ใช่ครัวเรือนมีอัตราการใช้ไฟฟ้าต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดอยู่ที่ 11,819.00 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อ
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า ร้อยละ 3.67 ปรากฏตามตารางที่ 128 – 129 กราฟที่ 49 – 50 ข้างท้ายนี้
ตารางที่ 128 : แสดงสัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือนต่อประชากร
หน่วย : กิโลวัตต์-ชั่วโมง/คน

พ.ศ.

นครราชสีมา

2555
2556
2557
2558
2559
2560

397.46
416.45
437.27
462.00
495.00
497.00

ชัยภูมิ

บุรีรัมย์

252.64
261.88
274.43
288.00
305.00
309.00

สุรินทร์

251.03
260.75
272.89
282.00
312.00
315.00

กลุ่มจังหวัด ฯ

238.86
248.02
257.31
274.00
294.00
295.00

ที่มา : ระบบฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทย http://benchmark.moi.go.th

กราฟที่ 49 : สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือนต่อประชากร
450
400

กิโลวัตต์-ชั่วโมง ต่อคน

350

305.74

318.9

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556

333.95

353

378

381

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

300
250
200
150
100
50
0
พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2558

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

305.74
318.9
333.95
353.00
378.00
381.00

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563
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ตารางที่ 129 : แสดงสัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช่ภาคครัวเรือนต่อ GPP
หน่วย : กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ล้านบาท

พ.ศ.

นครราชสีมา

ชัยภูมิ

บุรีรัมย์

สุรินทร์

กลุ่มจังหวัด ฯ

2555
2556
2557
2558
2559
2560

10,309.10
10,527.18
10,830.97
15,528.00
15,692.00
16,118.00

6,188.06
6,539.96
6,772.79
6,893.00
6,675.00
7,150.00

4,957.28
5,187.66
5,543.12
5,800.00
5,929.00
6,287.00

5,011.34
5,035.05
5,378.52
5,779.00
5,885.00
6,094.00

10,309.10
10,527.18
10,830.97
11,362.00
11,401.00
11,819.00

ที่มา : ระบบฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทย http://benchmark.moi.go.th

กราฟที่ 50 : สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช่ภาคครัวเรือนต่อ GPP
12,000.00

11,819

กิโลวัตต์-ชั่วโมง ต่อล้านบาท

11,500.00

11,362

11,401

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

10,831

11,000.00
10,527.18

10,500.00

10,309.10

10,000.00
9,500.00
พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2560

สั ด ส่ ว นปริ ม าณการใช้ น้ า มั น เชื้ อ เพลิ ง เพื่ อ ยานพาหนะต่ อ ประชากรของกลุ่ ม จั ง หวั ด ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ขยับลดลงในปี พ.ศ. 2558 อยู่ที่ 274 ลิตรต่อคน และกลับมาเพิ่มขึ้น จนเมื่อปี
พ.ศ. 2560 อยู่ที่ 295 ลิตรต่อคน ปรากฏตามตารางที่ 130 และกราฟที่ 51 ข้างท้ายนี้

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

128

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563

ตารางที่ 130 : สัดส่วนปริมาณการใช้น้ามันเชื้อเพลิงเพื่อยานพาหนะต่อประชากร
หน่วย : ลิตร/คน

พ.ศ.

นครราชสีมา

2555
2556
2557
2558
2559
2560

397.46
416.45
437.27
404.00
425.00
441.00

ชัยภูมิ

บุรีรัมย์

252.64
261.88
274.43
152.00
155.00
166.00

สุรินทร์

251.03
260.75
272.89
235.00
251.00
262.00

กลุ่มจังหวัด ฯ

238.86
248.02
257.31
152.00
164.00
164.00

305.74
318.90
333.95
274.00
285.00
295.00

ที่มา : ระบบฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทย http://benchmark.moi.go.th

กราฟที่ 51 : สัดส่วนปริมาณการใช้น้ามันเชื้อเพลิงเพื่อยานพาหนะต่อประชากร
400.00
350.00

305.74

318.90

333.95

300.00

274.00

285.00

295.00

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

ลิตร/คน

250.00
200.00

150.00
100.00
50.00
-

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2557

++++++++++

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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ข้อมูลเพื่อการพัฒนา : ประเด็นปัญหา
และความต้องการเชิงพื้นที่
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

(นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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1.5 ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่
จากรายงานการสั ม มนา การพั ฒ นาขี ด ความสามารถการค้ า ชายแดนของกลุ่ ม จั ง หวั ด ภาค
ตะวัน ออกเฉีย งเหนื อตอนล่ าง 1 โดยศูน ย์ ปฏิบัติการร่ว มกลุ่ มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ (สถาบั น
ยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น) ประจาปี พ.ศ. 2558 ได้รวบรวมประเด็นความ
ต้ อ งการเชิ ง พื้ น ที่ ข องกลุ่ ม จั ง หวั ด ฯ และจั ง หวั ด ในกลุ่ ม จั ง หวั ด (นครราชสี ม า ชั ย ภู มิ บุ รี รั ม ย์ สุ ริ น ทร์ )
โดยมีประเด็นความต้องการเชิงพื้นที่ (น.3-46) ดังนี้
1) ความต้องการเชิงพื้นที่ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
1.1) การเชื่ อมโยงการท่ อ งเที่ ยวตามอารยธรรมขอมภายในกลุ่ มจั ง หวั ด เป็น กลุ่ ม จัง หวัด ที่ มี
ศักยภาพสู งด้า นการท่อ งเที่ย วที่ห ลากหลาย ได้แก่ แหล่ งท่อ งเที่ ยวเชิงนิ เวศ แหล่ งท่อ งเที่ ยวเชิงวิ ถีชีวิ ต
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวิชาการ แหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาและความเชื่อ แหล่งท่องเที่ยวสันทนาการและบันเทิง
แหล่ งท่ อ งเที่ ย วเชิ งศิ ล ปะ วัฒ นธรรมและมรดกโลก โดยมี ค วามโดดเด่น เกี่ย วกับ อารยธรรมขอม ที่ เ ป็ น
เอกลักษณ์ในกลุ่มจังหวัด สามารถเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัด

ภาพแสดงเส้นทางการท่องเที่ยวตามรอยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 (เส้นทางราชมรรคา)

1.2 การเชื่อมโยงเส้นทางรถไฟด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด จากข้อมูลที่ผู้ประกอบการเข้าไป
ลงทุ น ในจั ง หวั ด เสี ย มเรี ย บ กลุ่ ม จั ง หวั ด ควรมี ก ารเชื่ อ มโยงเส้ น ทางการท่ อ งเที่ ย ว ระหว่ า ง 2 ประเทศ
โดยเดินทางด้วยรถไฟตู้นอนที่สร้างปรับปรุงเพื่อการท่องเที่ยวโดยเฉพาะระหว่ างจังหวัด และเดินทางด้วย
รถยนต์ไปจังหวัดเสียมเรียบ โดยนาจุดเด่นของจังหวัดสุรินทร์ คือ ช้าง เข้ามาประชาสัมพันธ์ และมีการใช้รถไฟ
โบราณชนิดเครื่องจักรไอน้า วิ่งจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ถึง จังหวัดอุบลราชธานี
เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด และเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านให้มากขึ้น
กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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1.3 การเชื่อมโยงเส้นทางตามรอยทัพ รัชกาลที่ 1 ในสมัยกรุงธนบุรี ที่กองทัพของพระยาอภัยรณ
ฤทธิ์ และพระยาอนุชิตราชาในการสงครามกับล้านนาและประเทศกัมพูชา ในคราวสงครามตีเมืองเวียงจันทน์
มีการอัญเชิญพระแก้ว มรกตมาประดิษฐานที่กรุงรัตนโกสินทร์ และในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ยกให้เมืองนครราชสีมา มีฐานะเป็นเมืองชั้นเอกกากับตรวจตราเมืองประเทศราช
3 เมือง คือ เวียงจันทน์ นครพนม จาปาสัก ให้รวมทั้งปกครองหัวเมืองเขมรได้ และมีการสร้างอนุสาวรีย์ยก
ย่องรัชกาลที่ 1 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นเส้นทางประศาสตร์ที่สามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่าง กลุ่ม
จังหวัด
1.4 การเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยววีรบุรุษและวีรสตรีในทุกจังหวัด
พบว่ากลุ่มจังหวัดมีวีรบุรุษ และวีรสตรีที่สาคัญในแต่ละจังหวัด ที่ปกป้อ งการรุกราน
จากข้ า ศึ ก รุ ก รานจากข้ า ศึ ก ศั ต รู จ นได้ รั บ ชั ย ชนะ สามารถเชื่ อ มโยงเส้ น ทางการ
ท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดได้ โดยแต่ละจังหวัดมีการสร้างอนุสาวรีย์เชิดชูเกียรติให้ ผู้
กล้า ได้แก่ อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา อนุสาวรีย์พระยาภักดีชุมพล
(แล) จังหวัดชัยภูมิ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช จังหวัดบุรีรัมย์ และอนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีณรงค์จางวาง (ปุม) จังหวัด
สุรินทร์ ซึ่งแต่ละจังหวัดมีการจัดงานเฉลิมฉลองเป็นประจาทุกปี
2) ความต้องการเชิงพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมา
2.1 การส่งเสริมอุตสาหกรรมจั งหวัดนครราชสีมาเป็นศูนย์รวมข้าวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(Rice Center) เพราะจังหวัดนครราชสีมา มีผลผลิตข้าวจานวนมาก โดยผลผลิตข้าวนาปีจังหวัดนครราชสีมา
ปี 2557 มีจ านวน 1.64 ล้ านตัน (ข้อมู ล จากส านักงานเศรษฐกิจ การเกษตร, 2558) และมี การผลิ ตข้า ว
หอมมะลิ คุ ณ ภาพดี เ ป็ น จ านวนมาก จึ ง ต้ อ งการส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมข้ า ว เป็ น ศู น ย์ ร วมข้ า วภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
2.2 การสร้างถนนประวัติศาสตร์ของเมืองโคราช (นครราชสีมา) ช่วงกลางวันจังหวัดนครราชสีมาที่ถือ
เป็นเมืองใหญ่มีรถจานวนมาก แต่กลางคืนเงียบสงบหากมีก ารสร้างถนนประวัติศาสตร์เมืองโคราช มีถนน
คนเดินที่มีการเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ ร้านค้าเก่าๆ สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ ซึ่งควรใช้สถานที่จัดตั้ง
บริเวณประตูชัย อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
3) ความต้องการเชิงพื้นที่ของจังหวัดชัยภูมิ
3.1 โครงการศึกษาความเหมาะสมของการก่อสร้างทางรถไฟ 2 สายทาง (เส้นทางที่ 1 สายจัตุรัสชัยภูมิ-หนองบัวลาภู-เลย และเส้นทางที่ 2 สายลานารายณ์ -เพชรบูรณ์-เลย-หนองบัวลาภู) โดยการรถไฟ
แห่ งประเทศ (รฟท.) ได้ว่าจ้ างที่ป รึกษา เพื่อศึกษาความเหมาะสมของการก่อสร้างทางรถไฟ 2 สายทาง
จากการประชุมภาคเอกชนในจังหวัดชัย ภูมิ มีมติเห็นด้วยกับเส้ นทางที่ 1 คือ โครงการก่อสร้างทางรถไฟ
สายจัตุรัส-ชัยภูมิ-หนองบัวลาภู-เลย ที่ผ่าน 4 จังหวัด 15 อาเภอ ระยะทาง 333 กิโลเมตร ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จานวนประมาณ 26 ล้านคน เส้นทางที่ผ่านจังหวัดชัยภูมิ ในด้านการขนส่งอุตสาหกรรม มีสินค้า
สาคัญที่สามารถส่งออกไปยังต่างประเทศได้ เช่น เหมืองแร่โปแตสที่อาเภอบาเหน็จณรงค์ โรงงานแป้งมันขนาด
ใหญ่ที่อาเภอบาเหน็จณรงค์ อาเภอจุตรัส อาเภอเมืองชัยภูมิ ประมาณ 4 โรงงาน โรงงานน้าตาลอย่างน้อย
3 โรงงาน เป็นต้น อีกทั้งเส้นทางดังกล่าวมีสภาพเป็นที่ราบ ไม่มีพื้นที่อุทยาน

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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3.2 โอกาสจากแหล่ ง น้ าที่ ส าคั ญ ของจั ง หวั ด ชั ย ภู มิ จั ง หวั ด ชั ย ภู มิ เ ป็ น แหล่ ง ต้ น น้ าหลายแห่ ง
ประมาณ 6 แห่ง ได้แก่ ต้นน้าชี ลาน้าพรม ลาห้วยชีลอง ลาปะทาว ลาต้นฉลู บึงละหาน ซึ่งบึงละหาน อาเภอ
จัตุรัส เป็นบึงน้าจืดขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ สามารถใช้ประโยชน์จากน้าเพื่อการเกษตรได้มากขึ้น
3.3 การเปิดเหมืองแร่ โ ปแตส จั งหวัดชัยภูมิ ในปี 2547 บริษัทเหมืองแร่โปแตสอาเซียน จากัด
(มหาชน) ได้ดาเนินการยื่นคาขอประทานบัตรเหมืองแร่โปแตส พื้นที่รวมประมาณ 9,707 ไร่ ในเขตท้องถิ่น
ตาบลบ้ านตาล ตาบลบ้านเพชร และตาบลหัว ทะเล อาเภอบาเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ เมื่อดาเนินการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จสามารถผลิตปุ๋ยโปแตสออกจาหน่ายได้ในต้นปี 2561 ซึ่งการเปิดเหมืองแร่โปแตสช่วยให้เกิด
ประโยชน์หลายด้าน เช่น ลดการพึ่งพาการนาเข้าปุ๋ยจากต่างประเทศได้ถึงปีละ 9,000 ล้ านบาท สามารถสร้าง
เสถียรภาพด้านราคาปุ๋ยให้ภาคเกษตรกรรมภายในประเทศ
4) ความต้องการเชิงพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์
4.1 การยกระดับด่านการค้าชายแดนและจุดผ่อนปรนการค้าเป็นจุดผ่านแดนถาวร เพื่อพัฒนา
โครงข่ายศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่ภายในจังหวัดและ
เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ระยะทางจากจุดผ่อนปรนช่องสายตะกูไปเสียมเรียบประมาณ 193 กิโลเมตร
เป็นระยะทางที่ไกลกว่าด่านช่องจอม จังหวัดสุรินทร์ ไปเสียมเรียบ ระยะทางประมาณ 150 กิโลเมตร และ
ระยะทางจากด่านสะงา จังหวัดสุรินทร์ ไปจังหวัดเสียมเรียบประมาณ 130 กิโลเมตร จุดเด่นของจุดผ่อนปรน
ช่องสายตะกู คือ ถนนเรียบ ไม่มีภูเขา จึงเป็นความได้เปรียบด่านช่องจอมและด่านสะงา
4.2 การยกระดั บ สนามบิ น บุ รี รั ม ย์ เ ป็ น
สนามบิ น ศุ ลกากร จั ง หวั ดบุ รี รั ม ย์ มี อาณาเขตติ ดต่ อ
หลายจังหวัด เช่น สุรินทร์ มหาสารคาม นครราชสีมา
ขอนแก่น และประเทศกัมพูชา ตั้งอยู่บน Gate way
ระหว่ า งเขตประกอบการนิ ค มอุ ต สาหกรรมภาค
ตะวันออกและท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี สู่อินโด
จี น (จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร) จั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์ มี ส นามบิ น
พาณิชย์ 1 แห่ง ตั้งอยู่อาเภอสตึก ห่างจากอาเภอเมืองบุรีรัมย์ ประมาณ 30 กิโลเมตร มีจานวนเครื่องบิน
รองรับได้ 12 เที่ยวต่อวัน จานวนผู้โดยสานรองรับได้ 2,160 คนต่อวัน ปัจจุบันเปิดให้บริการทุกวันๆ ละ 2
เที่ยวบินขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงการคลังและกรมศุลกากรในเรื่องเงื่อนไข องค์ประกอบ
ต่างๆ เกี่ยวกับสนามบิน ตลอดจนศักยภาพและพื้นที่เหมาะสม
จังหวัดบุรีรัมย์มีความโดดเด่นเรื่องการ
ท่ อ งเที่ ย วด้ า นกี ฬ า ได้ แ ก่ สนามฟุ ต บอลที่ ไ ด้
มาตรฐานสากล และสนามแข่งรถยนต์สปอร์ตะดับ
มาตรฐานโลก (Chang International Circuit) เพื่อ
รองรับนักท่องเที่ยวและนักแข่งรถมาในพื้นที่จังหวัด
บุรีรัมย์ และอานวยความสะดวกให้ นักกีฬาในการ
ขนส่ ง อุ ป กรณ์ ใ นการแข่ ง ขั น โดยไม่ ต้ อ งผ่ า นพิ ธี
ศุลกากรที่สนามบินดอนเมือง หรือสุวรรณภูมิ ทาให้ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่ายในการขนส่งทางรถยนต์ จึงมี
ความเป็นไปได้สูงที่จ ะยกระดับเป็นสนามบินศุลกากร เพื่ อรองรับการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน และการ
ท่องเที่ยวต่อไป
กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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4.3 พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน 2 จังหวัด (จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์)
ปัจจุบันมีการเพาะปลูกมันสาปะหลังจานวนมาก และฝั่งกัมพูชาได้มีการนาเข้าเส้นมันจานวนมากแบบทวีคูน
ผ่านชายแดนไทย เพื่อส่งออกไปประเทศจีน
4.4 รถไฟระหว่างจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์ เพื่อลดปัญหาจราจรติดขัด จึงต้องการให้ทีการ
ส่งเสริมการใช้รถไฟมากขึ้น
5) ความต้องการเชิงพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์
5.1 มีความต้องการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจแปรรูปสินค้าเกษตร โดยนาวัตถุดิบทางการเกษตรทั้งใน
พื้นที่จังหวัดและวัตถุดิบทางการเกษตรของประเทศกัมพูชา เช่น มันสาปะหลัง ยางพารา มาแปรรูปให้ได้
มาตรฐาน ตลอดจนสามารถสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร และองค์กรส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการตลาด
5.2 ควรมี ก ารส่ ง เสริ ม การผลิ ต ปุ๋ ย อิ น ทรี ย์ จากวั ส ดุ เ หลื อ จากโรงงานแปรรู ป มั น ส าปะหลั ง
เพื่อส่งออกไปประเทศกัมพูชา เนื่องจากจังหวัดสุรินทร์ได้ชื่อว่ามีหมู่บ้านเลี้ยงช้างที่ใหญ่ที่สุดในโลกจึงต้องการ
นามูลช้าง มาผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อนาไปใส่ในนาข้าว แล้วส่งเสริมข้าวอินทรีย์จากมูลช้าง
5.3 ต้องการให้มีการส่งเสริมการแปรรูปยางพาราให้มากขึ้น การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐ
และเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ครั้งที่
3/2558 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ได้มีมติขอรับสนับสนุนงบประมาณจากส่วนราชการเพื่อดาเนินโครงการ
ก่อสร้างถนน 4 ช่อง จราจร ทางหลวงหมายเลข 205 (นครราชสีมา-ชัยภูมิ) และทางหลวงหมายเลข 226
(นครราชสีมา-บุรีรัมย์) เพื่อลดปัญหาการจราจร เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ และรองรับการเติบโตของ
การทาอุตสาหกรรมเหมืองแร่โปแตส
กลุ่มจังหวัดภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้รวบรวมความปัญหาและต้องการของประชาชน
เชิงพื้นที่ของจังหวัดในกลุ่มจังหวัด จากการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นทุกภาคส่วน เวทีจังหวัดเคลื่อนที่ของ
จังหวัด เวทีประชาคมของโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของจังหวัด การวิเคราะห์จากข้อมูลที่มีอยู่จริง รวมทั้งผล
การศึกษาที่มีอยู่ ของกลุ่มจั งหวัด สามารถสรุป และจัดสาดับความสาคัญของปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนของทั้ง 4 จังหวัดในกลุ่มที่ผ่านกระบวนมีส่วนร่วมของภาคีพัฒนาในทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับชุมชน
หมู่บ้าน อาเภอ และจังหวัด จนถึงกลุ่มจังหวัดสรุปได้ ดังนี้
1. การขาดแคลนแหล่ ง น้ าเพื่ อ การอุ ป โภคบริ โ ภค และ
การเกษตร ให้เพียงพอตลอดปี และการแก้ไขปัญหาน้าท่วมในช่วงฤดู
ฝน ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดมีแหล่งน้าธรรมที่สาคัญได้แก่ แม่น้ามูล แม่น้า
ชี ลาตะคอง โดยมีต้นน้าอยู่ที่จังชัยภูมิ และนครราชสีมา ไหลผ่าน
จังหวัดชัยภูมิ นครราชสี ม า บุ รีรัมย์ และสุ รินทร์ จนท้ายที่สุ ดลงไป
บรรจบแม่น้าโขงที่จังหวัดอุบลราชธานี สภาพพื้นที่ที่แม่น้าไหลผ่าน
เป็น พื้น ที่ราบแบนทาให้ในช่ว งฤดูฝนที่ฝ นตกชุกจะทาให้มีน้าล้ นฝั่ ง
ก่อให้เกิดปัญหาน้าท่วมเนื่องจากสภาพพื้นที่แบนราบ และการระบายไม่ทัน แต่ปัญหาน้าท่วมขั งไม่ยาวนาน
และก่อให้เกิดความเสียหายมากนั กเมื่อเทียบกับปัญหาภัยแล้ง ที่มีมูลค่าความเสียหายในวงกว้างและมีมูลค่า
สูง เนื่องจากการขาดแคลนน้าเพื่อการอุปโภคบริโภค และน้าเพื่อการเกษตร ซึ่งจังหวัดสุรินทร์มีความรุนแรง
ของปัญหามากที่สุด ถึงแม้ว่าจังหวัดชัยภูมิจะเป็ นแหล่งต้นกาเนิดของแม่น้าสายหลักของกลุ่มจังหวัดและภาค
กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ตาม แต่ยังคงประสบปัญหาภัยแล้งเช่นเดียวกับจังหวัดในกลุ่ม อันเนื่องมาจากไม่
สามารถน าน้ าจากแหล่ ง น้ าธรรมชาติ ที่มี อยู่ ม าใช้ ประโยชน์ ไ ด้อ ย่า งแท้ จริ ง ประกอบกั บในช่ว งหน้ าแล้ ง
ทรัพยากรน้าไม่ได้อยู่ในแหล่งน้าเนื่องจากน้าได้ไหลลงสู่แม่น้าโขงตามลักษณะภูมิประเทศ จึงมีความจาเป็นใน
การที่จะต้องเพิ่มศักยภาพในการกักเก็บน้าให้อยู่ในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นการทาแก้มลิง อ่างกักเก็บน้าขนาดเล็ก
ประตูระบายน้า ฝาย ทานบ บ่อน้าขนาดเล็ก รวมทั้งการเพิ่มพื้นที่ชลประทานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การสูบน้า
จากแหล่งน้าธรรมชาติ การส่งน้าเข้าไปในพื้นที่ เช่น ระบบรางเปิด หรือระบบท่อ ตามความเหมาะสมของแต่
ละพื้นที่ ให้ครอบคลุมพื้นที่ทาการเกษตร และเพื่อการอุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปี
2. ความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่การพัฒนาเส้นทางคมนาคมทางบก โดยการพัฒนาถนน
สายรองที่เชื่อมไปยังถนนสายหลักจากเขตชนบทไปสู่เมือง เส้นทางคมนาคมในหมู่บ้าน ถนนเชื่อมระหว่าง
จังหวัดต้องการปรับปรุงให้มีการขยายช่องจราจรจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร รวมทั้งถนนในเขตเมือง
เพื่อสะดวกในการสัญจร เพื่อลดปัญหาการจราจรที่ติดขัด การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะทางรางเชื่อมโยงกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งเป็นเส้นทางรถไฟสายใหม่ เช่น สายจัตุรัส –หนองบัวลาภู –เลย สายลานารายณ์ –
เพชรบูรณ์ –เลย – หนองบัวลาภู และการพัฒนาสนามบินในจังหวัดบุรีรัมย์ให้ได้มาตรฐานและยกระดับเป็น
สนามบินศุลกากร
3. ปั ญ หาและความต้ อ งการด้ า นอาชี พ และรายได้
ประชากรส่ ว นใหญ่ ข องกลุ่ ม จั ง หวั ด มี อ าชี พ ท าการเกษตร
โดยเฉพาะการทานา หรือการทาพืชไร่ เช่นมันส าปะหลั ง เมื่อ
สิ้นสุดฤดูกาลเพาะปลูกจะเป็นช่องว่างในการไม่มีงานทา เป็นการ
ว่างงานนอกฤดูกาลเพาะปลูกทาให้ไม่มีอาชีพและรายได้มาจุน
เจือครอบครัว ประกอบกับราคาพืชผลทางการเกษตรที่ตกต่าลง
มาอย่างต่อเนื่อง ทาให้ประชากรวัยแรงงานต้องอพยพเข้าไปทางานในเมือง ทิ้งครอบครัวซึ่งเป็นคนชราและ
เด็กให้อยู่กันตามลาพัง ก่อให้เกิดปัญหาทางด้านสังคมหลายประการตามมา เพื่อให้มีรายได้หลังฤดูการผลิต
ควรมีการสร้างอาชีพ เช่น การเลี้ยงสัตว์ซึ่งเหมาะกับภูมิภาคนี้เป็นอย่างยิ่งที่มีพื้นที่กว้าง แต่น้ามีน้อย หรือการ
ส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มแม่บ้าน เช่น อาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม หรืออาชีพอื่น ๆที่ใช้น้าน้อย หรืออาชีพ
นอกภาคเกษตร เพื่อสร้างให้เกิดรายได้ภายในครัวเรือน ไม่ต้องอพยพเคลื่อนย้ายแรงงานทาให้ครอบครัวอบอุ่น
ไม่เกิดปัญหาทางสังคม หรือปัญหายาเสพติด
4. ปัญหาและความต้องการด้านการท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ก็
เช่ น เดี ย วกั บ หลาย ๆ จั ง หวั ด ในภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ที่ มี ค วามดึ ง ดู ด ความสนใจจากนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
โดยเฉพาะชาวต่างประเทศได้น้อยกว่าจังหวัดในภาคเหนือ หรือจังหวัดชายทะเลภาคใต้ และภาคตะวันออก
ประกอบกับลักษณะภูมิประเทศที่มักจะแห้งแล้งจึงไม่เป็นที่นิยมนัก ถึงแม้ว่าแหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจั งหวัดจะ
มีความหลากหลาย โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ ๆ เช่น จังหวัดนครราชสีมากลับพบว่า กลางคืนเงียบสงบหากมีการ
สร้างถนนประวัติศาสตร์เมืองโคราช มีถนนคนเดินที่มีการเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ ร้านค้าเก่าๆ สามารถ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ ซึ่งควรใช้สถานที่จัดตั้งบริเวณประตูชัย อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี หรือแม้แต่จังหวัดบุรีรัมย์ที่
มีการท่องเที่ยวทางด้านกีฬา ซึ่งมีบางช่วงของปีเท่านั้น จึงมีความต้องการในการพัฒนาการท่องเที่ยวในด้าน
ต่าง ๆ ให้เกิดการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดตลอดทั้งปี และมีการเชื่อมโยงภายในกลุ่มจังหวัดตามเส้นทางการ
ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม การท่องเที่ยวเชิง ประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวตามเส้นทางช้างจากอดีตจนถึงยุค
ปัจจุบัน การท่องเที่ยววิถีชุมชน รวมทั้งการประชาสัมพันธ์อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องให้ได้รับความนิยมเป็นที่
รู้จักและใช้เวลาการพานักในพื้นที่ให้ยาวนานขึ้น
กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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5. ปัญหาและความต้องการด้านสิ่ งแวดล้อม
เกี่ ย วกั บ การบุ ก รุ ก ท าลายป่ า ไฟป่ า ภาวะโลกร้ อ น
ปัญหาขยะสะสม น้าเนาเสีย ซึ่งล้วนเกิดจากฝีมือของ
มนุษย์ ซึ่งจะต้องมีการสร้างจิตสานึกความรับผิดชอบ
ของคนต่อสิ่งแวดล้อม โดยเริ่ มตั้งแต่ร ะดับ ครอบครัว
จนถึงระดับประเทศ
6. ปั ญ หาและความต้ อ งการในด้ า นการถื อ
ครองที่ดินทากิน เนื่องจากประชากรมีจานวนเพิ่มมาก
ขึ้น ขนาดครอบครัวมีการขยายตัว ประกอบกับที่ดินที่ประชาชนถือครองไม่มีเอกสารสิทธิ์ มีเพียงเอกสารการ
ถือครอง เช่น ภ.บท.5 หรือเป็นที่ ส.ป.ก. ประชาชนไม่สามารถนาไปแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุน ในการประกอบ
อาชีพได้
+++++++++

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561– พ.ศ. 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563

ข้อมูลเพื่อการพัฒนา : ผลการพัฒนาและแก้ไข
ปัญหากลุ่มจังหวัดที่ผ่านมา
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

(นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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1.6 ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหากลุ่มจังหวัดในช่วงที่ผ่านมา
1.6.1 ตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2557 – 2560 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1 ได้กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) จานวน 3 ประเด็น คือ
1) การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูปอาหาร
2) การยกระดับการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม
3) การส่งเสริมและพัฒนาการค้า การค้าชายแดน ระบบโลจิสติกส์สู่ภูมิภาคและอาเซียน
สามารถจาแนกตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพื่อดาเนินโครงการที่สนับสนุนในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
ปรากฏตามตารางที่ 132 ข้างท้ายนี้
ตารางที่ 132 : ตารางแสดงงบประมาณที่ได้จัดสรรแยกตามประเด็นยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2557 - 2560
ประเด็นยุทธศาสตร์

2557
80,950,000

ปีงบประมาณ
2558
2559
2560
74,730,000 198,696,400 128,241,300

รวมร้อยละ
1. การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
482,617,700
เกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูปอาหาร
(36.97)
2. การยกระดับการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม 208,050,000 212,697,000 61,260,800 31,731,000 513,738,800
(39.35)
3. การส่งเสริมและพัฒนาการค้า การค้าชายแดน
- 123,577,300 185,300,800 308,878,100
ระบบโลจิสติกส์สู่ภมู ิภาคและอาเซียน
(23.66)
รวม
289,000,000 287,427,000 383,534,500 345,273,100 1,305,234,600
(100)
ที่มา : จากการรวบรวมของสานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ

การด าเนิ น การตามแผนพั ฒ นากลุ่ ม จั งหวั ด ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนล่ า ง 1 ระยะ 4 ปี
พ.ศ. 2557 – 2560 ซึ่งได้รับสรรทั้งสิ้น 1,305,234,600 บาท ซึ่งได้ดาเนินการมาแล้ว 4 ปี เพื่อขับเคลื่อนไปสู่
การเป็น “ศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม โลจิสติกส์ และการค้า
ชายแดน” สรุปการจัดสรรแยกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ประเด็นยุ ทธศาสตร์ การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป
อาหาร งบประมาณ 482.617 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.97 เป็นอันดับสองของงบประมาณทั้งหมด
2. ประเด็นยุทธศาสตร์การยกระดับการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม งบประมาณ 513.740 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 39.35 มากเป็นอันดับหนึ่ง
3. ประเด็นยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการค้า การค้าชายแดน ระบบโลจิสติกส์สู่ภูมิภาคและ
อาเซียน งบประมาณ 308.88 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.66
จากการดาเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ราชการกลุ่ ม จัง หวั ด ตั้ง แต่ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 จนถึ ง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้มีการจัดเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัด ดังตารางที่ 133 ข้างท้ายนี้

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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ตารางที่ 133 : ผลการดาเนินโครงการที่ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนา ช่วงแผนพัฒนาระยะ 4
ปี พ.ศ. 2557 - 2560
ตัวชี้วัด

2557
3,422
(-1578)

ผลการดาเนินงาน (ปีงบประมาณ)
2558
2559
2560
2,261
2,241
2,515
(-2739)
(-2,759)
(-2,485)

1. จ านวนแปลงข้ า วหอมมะลิ ที่ ผ่ า น
มาตรฐานการรับ รอง (GAP) เป้าหมายปี
ละ 5,000 แปลง
2 . ร้ อ ย ล ะ ที่ เ พิ่ ม ผ ล ผ ลิ ต เ ฉ ลี่ ย มั น 3,681.75
3,804
3,805
4,024.83
สาปะหลัง/ไร่ เป้าหมายเพิ่มขึ้นจากปีก่อน (+145.75)
(+122.5)
(+ 1.25)
(+219.83)
ร้อยละ 5 (Baseline ปี 2556 จานวน ร้อยละ
ร้อยละ 3.3
ร้อยละ 0.03 ร้อยละ 5.77
3,500 กก/ไร่)
4.09
3.ร้ อ ยละที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ของรายได้ จ ากการ 18,611.73 21,535.43
23,724.18
26,232.62
ท่องเที่ยว จากปีก่อนร้อยละ 1(Baseline (+856.66) (+2,923.70) (+2,188.75) (+2,508.44)
ปี 2556 จานวน 17,755.07 ล้านบาท)
ร้อยละ ร้อยละ 15.71 ร้อยละ 10.16
ร้อยละ
4.82
10.57
4. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการจาหน่าย 4,374.22
5,592.74
6,504.80
6,975.58
ผลิตภัณฑ์ไหมจากปีก่อน ร้อยละ 0.1,2,2 (-587.55) (+1,218.52)
(+912.06)
(+470.78)
(Baseline ปี 2556 จานวน 4,961.77
ร้อยละ 27.85 ร้อยละ 16.31 ร้อยละ 5.70
ล้านบาท)
5. จานวนโคเนื้อที่เพิ่มขึ้น ปีละ 8,000 ตัว 685,042
684,957
651,907
758,975
จากปีก่อน (Baseline ปี 2556 จานวน (-55,359)
(-85)
(-33,050)
(+107,068)
740,401 ตัว)
6. ร้ อ ยละที่ เ พิ่ ม ขึ้ น จากการค้ า ชายแดน 2,813.05
3,092.40
3,981.16
3,301.75
ร้อยละ 5 จากปีก่อน (Baseline ปี 2556 (+1,539.99) (+279.35)
(+888.76)
(-679.41)
ร้อยละ
จานวน 1,273.06 ล้านบาท)
ร้อยละ 9.93 ร้อยละ 28.74
120.96
ผลการดาเนินงานที่ผ่านมาตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ปี พ.ศ. 2557 -2560 มีผลการดาเนินงาน โดย
จาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปร
รูป อาหาร ซึ่งได้รั บ การสนับ สนุ นเป็ น อัน ดับสองของงบประมาณทั้งหมด โดยมีจุดเน้นการพัฒ นา 3 เรื่อง
คือ ข้าวหอมมะลิ มันสาปะหลัง โคเนื้อ กระบือ และแพะ มีโครงการที่สาคัญ ได้แก่
1) โครงการข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสูส่ากล สืบเนื่องจากวิถีชีวิตของประชาชนใน
กลุ่มจังหวัด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร และมีอาชีพทานาเป็นหลัก โดยมีวิถีทานาเพื่อเป็นอาหาร หรือที่เรียกว่า
“ทานาไว้เพื่อกิน เหลือแล้วจึงขาย” ไม่ได้มุ่งเน้นเพื่อการค้าดังเช่นการทานาในภาคกลาง ประกอบกับพื้นที่
ภาคอีสาน โดยเฉพาะพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ เป็นพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิได้ดี มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในเรื่องของข้าวที่
กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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มีความขาว หอม และนุ่ ม เป็นที่นิยม และจังหวัดสุ รินทร์มีพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้นี้ด้วยเช่นกัน นอกจากพื้นที่
ทุ่งกุลาร้องไห้ที่มีการขึ้นทะเบียนเป็นข้าวสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications : GI) หรือข้าวที่
การปลูกมีลักษณะเฉพาะพื้นที่ของตนเอง รวมไปถึงภูมิปัญญาที่สร้างสมสืบทอดกันมาในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์
ในการเพาะปลูก ต่างจากสินค้าชนิดเดียวกันที่ผลิตในแหล่งอื่น ข้าวทุ่งสัมฤทธิ์ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ก็
เป็นอีกพื้นทีท่ ี่เหมาะสมกับการปลูกข้าวหอมมะลิได้ดี และขึ้นทะเบียนข้าว GI ในปี พ.ศ. 2560 กลุ่มจังหวัด ฯ
มีพื้นที่เพาะปลูกรวม 9,072,259ไร่ มีปริมาณผลผลิตรวม 3,561,797 ตัน ลดลงจากปีก่อนที่มีปริมาณผลผลิต
รวม 3,663,985 ตัน คิดเป็นร้อยละ– 2.79 เนื่องจากมีพื้นที่ปลูกข้าวลดลง ประกอบกับราคาข้าวหอมมะลิ/ตัน
ตกต่า เหลือเพียง 9,232 บาท/ตัน ทาให้มูลค่าของข้าวหอมมะลิลดลงเหลือเพียง 30,244 ล้านบาท โดยมี
อุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง ได้แก่โรงสีขนาดใหญ่เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า จานวน 194 โรง (ข้อมูลอ้างอิงจาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2557) โดยมีการพัฒนาตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง กล่าวคือ
(1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ การปรับปรุงแหล่งกักเก็บน้าเดิมเพื่อการเกษตร ให้สามารถ
กักเก็บ น้ าได้เพิ่มขึ้น เพื่อการเกษตร และการก่อสร้างระบบกระจายน้า เพื่อ เพิ่มพื้นที่ชลประทานโดยการ
ก่อสร้างระบบสูบน้าด้วยไฟฟ้าและส่งน้าไปในพื้นที่การเกษตรด้วยระบบท่อและระบบรางเปิด แต่ปัจจุบันกลุ่ม
จังหวัดก็ยังต้องการแหล่งกักเก็บน้าแห่งใหม่และการเพิ่มพื้นที่ชลประทาน เพื่อให้ทั่วถึงแหล่งทาการเกษตรเป็น
จานวนมาก นอกจากนี้ยังมีการซ่อมสร้างถนนเพื่อขนถ่ายสินค้าเพื่ออานวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรที่จะ
เดินทางเข้า – ออก และนาผลผลิตทางการเกษตรออกไปจาหน่าย
(2) การปรับปรุงบารุงดิน การรณรงค์ไถกลบตอซังข้าว การใช้พืชบารุงดิน เช่น ปอเทือง พืชตระกูล
ถั่ว การทาปุ๋ยหมัก และการใช้สารชีวภัณฑ์แทนการใช้ปุ๋ย เคมี ให้สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนเป็นเกษตร
อินทรีย์ ซึ่งเริ่มดาเนินการในปี 2560 เป็นต้นไป
(3) การให้ องค์ ความรู้ เพื่ อ เพิ่ม ผลผลิ ตต่อ ไร่ ให้ มากขึ้ นแก่ เกษตรกร การปรับปรุงเมล็ ดพัน ธุ์ข้า ว
การป้องกันดูแล การกาจัดศัตรูพืชโดยไม่ใช้สารเคมี การปลูกและเก็บเกี่ยวในช่วงเวลาที่เหมาะสม
(4) การให้ความรู้ในด้านการแปรรูป โดยเป็นการใช้องค์ความรู้ทางนวัตกรรมจากมหาวิยาลัยในพื้นที่
ให้ เป็ น ผลิ ตภัณฑ์รู ป แบบต่า งๆ ทั้งผลิ ตภัณฑ์อาหาร และเครื่องส าอาง เพื่อเพิ่ มมูล ค่าให้ กับสิ นค้าเกษตร
สามารถเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร ซึ่งเป็นเพียงบางรายเท่านั้น ในการแปรรูปได้เน้นไปที่กลุ่มผู้ประกอบการ
SMEs หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป็นหลัก เพื่อหล่อหลอมให้เกิดการรวมกลุ่ม มีพลังในการผลักดัน ช่วยเหลือ
และแบ่งปัน ซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก
(5) การส่ ง เสริ ม การตลาด ได้ มี ก ารน าผู้ แ ทนเกษตรกรไปงานแสดงสิ น ค้ า Road
Show
ภายในประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มจังหวัดทางภาคใต้ เพื่อให้เกษตรกรได้ฝึกการเป็นนักการขาย การขายตรง
ซึ่งผลการดาเนินงานมีการตอบรับจากลูกค้าจังหวัดภาคใต้ และมีการติดต่อซื้อขายกับเกษตรกรผู้ผลิต หลังจาก
Road Show และนอกจากนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้สนับสนุ นงบประมาณเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับ
สหกรณ์การเกษตรในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ลานตากผลผลิต โรงอบลดความชื้อ โรงสีข้าว เครื่องชั่ง เพื่อเพิ่ม
ศั ก ยภาพให้ แ ก่ ส หกรณ์ ใ นการเป็ น ผู้ แ ปรรู ป ผลผลิ ต ของสมาชิ ก และท าการตลาดภายในประเทศ และ
ต่างประเทศตามศักยภาพของสหกรณ์การเกษตรแต่ละแห่ง
(6) นอกจากนั้นยังได้มีการพัฒนาการเกษตรให้เข้าสู่อาหารปลอดภัย โดยได้มีการยื่นเข้าตรวจรับรอง
มาตรฐาน GAPและมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และปรับรูปแบบการเกษตรเป็นเกษตรแปลงใหญ่
กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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จากการวิเคราะห์ข้อมูลระหว่างปี พ.ศ.2556 – 2560 จะเห็น
ได้ว่า ราคาข้าว/ตัน ตกต่าอย่างต่อเนื่องทาให้จานวนเกษตรกรที่ปลูก
ข้าวหอมมะลิเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 มีจานวนน้อยลง ส่งผลทาให้มี
การปลูกข้าวน้อยลงและปรับเปลี่ยนพื้นที่ไปทาเกษตรอื่นๆ เพื่อความ
เหมาะสมตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ใ ห้
ปรับเปลี่ยนที่นาไม่เหมาะสมไปทาเกษตรอื่นๆ สาหรับค่าเป้าหมายที่
ต้องการวัดความสาเร็จของโครงการนี้ ได้แก่ จานวนแปลงข้าวหอม
มะลิที่ผ่านมาตรฐานการตรวจรับรอง GAP เมื่อสิ้นปี 2560 มีจานวน 10,439 แปลง จากเป้าหมายที่ต้องการ
20,000 แปลง ผลการดาเนินการต่ากว่าเป้าหมาย 9,561 แปลง ซึ่งถือว่ายังไม่บรรลุตามแผน สืบเนื่องจาก
สาเหตุห ลั ก 2 ประการ ได้แก่ การได้รั บ งบประมาณสนับ สนุนดาเนิน การไม่เป็น ไปตามเป้า หมายที่ตั้งไว้
ประกอบกับตัวเกษตรกรไม่เห็นถึงความสาคัญของการมีมาตรฐานข้าว GAP ว่าจะสามารถเพิ่มมูลค่าของการ
ขายได้มากกว่าราคาที่ขายปกติ จึ งขาด/ละเลยการบันทึกข้อมูล อันเป็นสาเหตุสาคัญที่ทาการไม่ผ่านการ
ประเมิน GAP ทั้ง ๆ ที่คุณภาพของข้าวได้มาตรฐานแล้วก็ตาม
และเนื่องจากอาชีพการปลูกข้าว อัน เป็นวิถีชีวิตของชุมชนชาวอีสานที่มีมาแต่โบราณ และยังคงมีความเป็น
เอกลักษณ์ของประเทศ และข้าวยังคงเป็นอาหารหลักของชาวไทยและชาวเอเชีย รวมทั้งชาวโลกและชาติต่างๆ
ที่นับวันมีการแพร่ขยายไปยังหลายภูมิภาคทั่วโลก และได้ความนิยมอย่างแพร่หลายกว้างขวางมากขึ้น ถึงแม้ว่าใน
ด้านราคา จะไม่มีความ จูงใจในการประกอบอาชีพนี้ แต่ชาวนายังคงประกอบอาชีพสืบต่อจากบรรพบุรุษ โดย
การคาดหวังว่าอย่างน้อยก็ยังมีข้าวกินไม่อดอยาก ซึ่งทางกลุ่มจังหวัดได้มีความพยายามในการให้องค์ความรู้ใน
การเพิ่มผลผลิต การปลูกข้าวที่ปลอดภัย ทั้งผู้ปลูกและผู้บริโภค การแปรรูปข้ าวในรูปแบบต่างๆ ตลอดจนฝึก
เกษตรกรให้เป็นนักการขาย ขายตรงให้ผู้บริโภค ซึ่งการพัฒนาการทาการเกษตรให้เป็นเกษตรปลอดภัยตาม
มาตรฐาน GAP การสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ Smart Framer ตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รอบใหม่นี้ (พ.ศ.
2561 - 2565) ได้มีการยกระดับเป็นมาตรฐานอินทรีย์ โดยมีจุดมุ่งหวังในเรื่องของความปลอดภัย และเป็นการ
เพิ่มมูลค่าให้กับพืช และรายได้ของเกษตรกร นอกจากนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 เพิ่มเติม ได้มีการนาเทคโนโลยี เครื่องมือ เครื่องใช้สมัยใหม่เข้าช่วย เช่น เครื่องหยอด เครื่องเกี่ยวข้าว
การดาเนินการตามนโยบายนาแปลงใหญ่ และยังได้มีการเพิ่มศักยภาพให้แก่สหกรณ์การเกษตร เช่น เครื่อง
สีข้าว เครื่องคัดแยกเมล็ดข้าว ลานตาก โรงอบความชื้นข้าว เครื่องชั่ง เพื่อเพิ่มศักยภาพให้สหกรณ์ การเกษตร
สามารถทาการแปรรูปและการตลาดแทนเกษตรกร ทดแทนการพึ่งพาการส่งออกและช่ว ยให้ราคาพืชผล
การเกษตรมีมาตรฐานและสูงกว่าที่จะขายให้ภาคเอกชน และท้ายที่สุดเกษตรกรที่เป็นสมาชิกยังได้รับการ
ปั น ผลกาไรจากการด าเนิ น งานของสหกรณ์ การเกษตรอี กด้ว ย จึ งยัง คงมี ความจาเป็น ที่จะต้องได้รั บการ
สนับสนุนให้มีการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับมาตรฐานการเข้าสู่การเป็นเกษตรอินทรีย์ และสอดรับ
กับ กรอบการพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12 ที่กาหนดให้กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 เป็น Cluster แปรรูปอาหาร Food Valley ซึ่งล้วนเป็นศักยภาพที่โดดเด่น
ของกลุ่มจังหวัด เพื่อการอนุรักษ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอัตลักษณ์ของพื้นที่ให้คงอยู่สืบไป ถึงแม้ว่ารายได้จาก
การจาหน่ายข้าวไม่สู งมากนัก อันเนื่องมาจากราคาที่ตกต่า แต่ก็ได้มีแนวทางในการส่งเสริมการใช้ที่นาไม่
กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561– พ.ศ. 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563

เหมาะสมไปปลูกพืชอื่น เช่นการเลี้ยงสัตว์ ปลูกพืชที่ใช้น้าน้อย หรือการทาเกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่
ตามแนวทางปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรสามารถดารงชีพได้อย่างยั่งยืนสืบไป ทาให้
เกษตรกรมี คุณภาพชีวิต ดีขึ้ น และหลุ ด พ้น จากความยากจน และประการส าคัญ ประชากรส่ ว นใหญ่ ของ
กลุ่มจังหวัดที่ประกอบอาชีพนี้ และงบประมาณที่ได้รับในแต่ละปี มีจานวนจากัด การดาเนินงานจึงค่อยเป็น
ค่อยไป
2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสาปะหลัง มันสาปะหลังเป็น
พืชที่มีมูลค่ารองจากข้าว ในปี พ.ศ.2560 กลุ่มจังหวัด ฯ มีปริมาณผลผลิตรวม
10,907,871ตัน ลดลงจากปี ก่ อ นที่ มี ป ริ ม าณผลผลิ ต รวม 11,851,153 ตั น
ถึงแม้ว่าผลผลิตจะลดลง แต่ราคาเฉลี่ยปรับตัวขึ้นเป็น 2,265.5 บาท/ตัน จากปี
ก่อนหน้าที่มีราคาเฉลี่ย 1,987.50 บาท/ตัน ส่งผลให้มูลค่าของมันสาปะหลั ง
เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน โดยมีมูลค่าที่ 27,561.62 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนหน้าที่มี
มู ล ค่ า 23,359.48 ล้ า นบาท (ข้ อมู ล อ้ างอิ งจากส านั กงานเกษตรจั งหวั ดใน
กลุ่มจังหวัดฯ, 2559 - 2560) มีโรงงานแปรรูปจานวน 374 แห่ง (ข้อมูลอ้างอิง
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2557) โรงงานเอทานอล จานวน 2 แห่ง (ข้อมูล
อ้างอิงจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2557) ในกลุ่มจังหวัดฯ มีผลผลิ ตมันสาปะหลังมากที่สุดในประเทศ
นารายได้มาสู่เกษตรกรและขณะนี้มีผลการพัฒนาที่สาคัญโดยมีแนวทางการพัฒนาตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง
และปลายทาง ในแนวทางเดียวกันกับการพัฒนาโครงการข้าวฯ และได้มีการนานวัตกรรมพลังงานทดแทนมา
ใช้ในการเพิ่มผลผลิต คือการใช้ร ะบบโซล่ าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์สูบน้าเป็นระบบน้าหยดไปยังแปลง
มันสาปะหลัง สามารถเพิ่มผลผลิตต่อไร่ทาให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น โซล่าเซลล์ช่วยในการลดต้นทุนการ
ผลิต นอกจากนี้ยังได้มีการนาเครื่องจักรกลมาช่วย เช่น เครื่องปลูก เครื่องสับหัวมัน เพื่อทาเป็นมันเส้นสะอาด
สามารถเก็บไว้ได้นาน ขายนอกฤดูกาล ทาให้ได้ราคาที่ดีกว่า
จากการวิเคราะห์ข้อมูลระหว่างปี พ.ศ.2556– 2560 จะเห็นได้ว่ามันสาปะหลังยังเป็นพืชที่เกษตรกร
นิยมเพาะปลูก แม้ว่าราคาจะผันผวนอยู่ตลอดเนื่องจากผลผลิตมันสาปะหลังสามารถเข้าสู่กระบวนการแปรรูป
ได้ทั้งหมด โดยแปรรูปเป็น มันเส้น มันอัดเม็ด แป้งมันสาปะหลัง และเอทานอล ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรม
ต่อเนื่อง เช่น อาหาร อาหารสัตว์ สารความหวาน ผงชูรส กระดาษ สิ่งทอ เป็นต้น ประกอบกับนโยบายการ
ปฏิรูปภาคการเกษตรที่ปรับเปลี่ยนพื้นที่การเกษตรที่ไม่เหมาะสมไปทาการเกษตรอื่น ตลอดจนนโยบายของ
ภาครัฐที่มีการนาเข้าสินค้าประเภทมันเส้น หัวมันสด ที่ส่งผลให้ราคาและผลผลิตลดต่าลง เมื่อเทียบเป้าหมาย
การดาเนินงานที่กาหนดการวัดผลผลิตมันสาปะหลังเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากปีก่อน ถึงแม้ว่าผลผลิตมันสาปะหลัง
มีการเพิ่มผลผลิตไม่สม่าเสมอและไม่เป็นไปตามเป้าหมาย แต่ ในปี พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นปีท้ายสุดของแผน มี
ผลผลิตเฉลี่ย 4,024.83 กิโลกรัม/ไร่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.77 ซึ่งบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และในกลุ่มจังหวัดมี
ผลผลิตมันส าปะหลั งมากเป็น ลาดับ ต้น ๆ ของประเทศ และยังมีโรงงานผลิ ตเอทานอลที่จะทาหน้าที่ ผลิ ต
พลังงานทดแทน ซึ่งมีมันสาปะหลังเป็นวัตถุดิบ ประกอบกับได้มีการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ เพิ่มขึ้นในพื้นที่และ
สามารถนามันสาปะหลังไปผลิตเป็นอาหารสัตว์ หรืออื่น ๆ ได้ตามความต้องการ มันสาปะหลังจึงเป็นพืชที่มี
อนาคตและสมควรให้การสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิต และนาไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบ
อื่นๆ ต่อไป
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3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อและกระบือ
คุณภาพ ในปี พ.ศ.2560 กลุ่มจังหวัด ฯ มี เกษตรกรที่เลี้ยงโคเนื้อ
จานวน 137,182 คน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า ที่มีจานวน 125,620
คน ทาให้มีจานวนโคเนื้อ 758,976ตัว เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีโคเนื้อ
651,907 ตัว เนื่องจากกลุ่มจังหวัดได้มีโครงการที่ส่งเสริมการเลี้ยง
โคเนื้อ ประกอบกับมีนโยบายปรับเปลี่ยนพื้นที่นาไม่เหมาะสมไปทา
การเกษตรอื่น ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 14.11 อีกทั้งราคาเฉลี่ยโคมีชีวิตก็สูงขึ้นจากปีก่อน ส่งผลให้มูลค่ารวม
เพิ่มขึ้นไปด้วย โดยมีมูลค่ารวมอยู่ที่ 25,220.510 ล้านบาท แม้ว่าราคาเฉลี่ยเนื้อชาแหละจะลดลงจากปีก่อน
หน้ าแล้ ว ก็ตาม ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2560 กลุ่ มจังหวั ดได้มีกิ จกรรมส่ งเสริ มการแปรรูปเนื้อสั ตว์ การน า
นวัตกรรมมาช่วย และการยกระดับโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐาน
จากการวิเคราะห์ข้อมูลระหว่างปี พ.ศ. 2556 – 2560 ราคาเฉลี่ยโคมีชีวิตปรับเพิ่มขึ้นทุกปี มูลค่ารวมขึ้นอยู่
กับเกษตรกรเป็นหลัก หากมีจานวนเกษตรกรมากขึ้น จานวนโคมากขึ้น ทาให้มีมูลค่ารวมเพิ่มขึ้นเช่นกัน แต่จานวน
ฟาร์มมาตรฐานมีเพียงแห่งเดียวเท่านั้น เมื่อเทียบค่าเป้าหมายที่ต้องการเพิ่มจานวนโคเนื้อจากปีก่อนหน้า ปีละ
8,000 ตัว ในช่วง 3 ปี แรกของแผนมีค่าติดลบ แต่ในปีสุดท้ายของแผนคือปี พ.ศ. 2560 มีการเพิ่มจานวนโคเนื้อเกิน
เป้าหมาย ถึง 107,068 ตัว สืบเนื่องจากได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และกระตุ้นการเลี้ยงสัตว์ โดยจัดกิจกรรม
มหกรรมปศุสัตว์ เผยแพร่ให้ความรู้ และการสร้างกลุ่ม ซึ่งเป็นการสนับสนุนจากภาครัฐทาให้เกษตรกรเริ่มหันมาให้
ความสนใจที่จะเลี้ยงสัตว์มากขึ้น ซึ่งการเลี้ยงสัตว์สามารถสร้างรายได้จากอาชีพรองให้เป็นรายได้หลักของเกษตรกร
ประกอบกับในปัจจุบันประเทศเพื่อนบ้านในแถบอาเซียน เช่น สปป.ลาว กัมพูชา และเวียดนาม มีการสั่งซื้อกับ
จังหวัดตามแนวชายแดน ในขณะเดียวกันก็มีการส่งเสริมการเลี้ยงให้เพิ่มมากขึ้นจากเดิมที่มีการถดถอย และการเลี้ยง
สัตว์เศรษฐกิจตัวอื่นด้วย การส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์สามารถเชื่อมโยงกับผลผลิตทางการเกษตร ประกอบกับวิถีชีวิต
ดั้งเดิมของชาวอีสานที่มีการทาการเกษตรควบคู่กับการเลี้ยงสัตว์ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เช่น มูลยังก่อประโยชน์ในหลาย
อย่าง โดยการนาไปเป็นปุ๋ย หรือการทาพลังงานทดแทนได้ด้วย จึงควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงาน
อย่างต่อเนื่องในด้าน การเพิ่มผลผลิตให้ได้มาตรฐานและมีชื่อเสียง การนานวัตกรรมมาช่วยในกระบวนการผลิต การ
แปรรูป และการตลาดให้กว้างขึ้น
กระบื อ ในปี พ.ศ.2560 กลุ่ มจั งหวั ด ฯ มี จานวนเกษตรกรที่เลี้ ยงกระบื อ จานวน 50,427 คน
ปริมาณกระบือ 234,588 ตัว เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีกระบือ จานวน 184,710 ตัว แต่ราคากระบือมีชีวิตจะปรับ
ราคาขึ้นจากปีก่อนที่ 37,125บาท/ตัว เป็น 40,000 บาท/ตัว ทาให้มูลค่ากระบือเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีมูลค่า
6,364 ล้านบาท เป็น 6,788 ล้านบาท แม้ว่าราคาเฉลี่ยเนื้อชาแหละแล้วตกต่าจากปีก่อนที่มีราคา 303 บาท/
กิโลกรัม คงเหลือเป็น293 บาท/กิโลกรัมก็ตาม จากการวิเคราะห์ข้อมูลระหว่างปี พ.ศ.2556 – 2560 จะเห็นได้
ว่า จานวนกระบือปรับตัวเพิ่มขึ้นตามจานวนของผู้เลี้ยงกระบือ ราคารับซื้อกระบือมีชีวิตมีการปรับตัวสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่องมีปรับตัวลงเล็กน้อยเมื่อปี พ.ศ. 2560 แต่มูลค่ารวมยังคงสูงขึ้นตามจานวนกระบือ ดังนั้น ใน
อนาคตมีแนวโน้มว่า กระบือจะมีมูลค่า เพิ่มขึ้น แต่ต้องทาให้ราคาเฉลี่ยเนื้อที่ชาแหละมีราคาสูงขึ้นซึ่งอาจจะมี
ผลมาจากที่ ก ลุ่ ม จั ง หวั ด ฯ ยั ง ไม่ มี ฟาร์ ม มาตรฐานรั บรอง (ข้ อ มู ล อ้ า งอิ ง จากส านั ก งานปศุ สั ต ว์ จั ง หวั ด ใน
กลุ่มจังหวัดฯ)
แพะ ในปี พ.ศ.2560 กลุ่มจังหวัด ฯ มีจานวนแพะที่เลี้ยง 35,138 ตัว เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีจานวน
16,127 ตัว เนื่องจากจานวนเกษตรกรที่เลี้ยงเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 458 ราย เป็น 1,127 ราย ประกอบกับราคา
เฉลี่ยเนื้อชาแหละแล้วเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 332.5 บาท/กิโลกรัม เป็น 1,210 บาท/กิโลกรัม ทาให้มูลค่ารวม
กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีมูลค่า 48,217,640 บาท เป็น 147,609,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.33 โดยเฉพาะ
จังหวัดนครราชสีมา ที่มีการเลี้ยงแพะมากที่สุดในกลุ่ มจังหวัด ถึงจานวน 27,923 ตัว คิดเป็นสัดส่วนอยู่ที่
ร้อยละ 79.47 และแพะได้ราคาดี อยู่ที่ 4,600 บาท/ตัว จากการวิเคราะห์ข้อมูลระหว่างปี พ.ศ.2556 – 2560
จะเห็นได้ว่า ปริมาณแพะ และจานวนเกษตรกรเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งราคาปรับตัวสูงขึ้นในปี พ.ศ. 2560 ทาให้
มูลค่าแพะรวมเพิ่มขึ้นคาดว่ามีแนวโน้มเกษตรกรที่เลี้ยงจะเพิ่มขึ้นตามปัจจัยที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น
แกะ ในปี พ.ศ.2560 กลุ่มจังหวัด ฯ มีจานวนแกะที่เลี้ยง 1,387 ตัว เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีจานวน 772
ตัว แม้ว่าราคาเนื้อแกะที่ชาแหละแล้วกับราคาแกะมีชีวิตจะลดลง โดยราคาเฉลี่ยเนื้อที่ชาแหละแล้วมีราคา
315 บาท/กิโลกรัม จากปีก่อนที่มีราคา 335 บาท/กิโลกรัม และราคาเฉลี่ยของแกะ 1 ตัว อยู่ที่ 2,440 บาท
จากปีก่อนที่อยู่ที่ 2,468 บาท/ตัว แต่เนื่องจากจานวนแกะที่เลี้ยงมากขึ้น ทาให้มูลค่ารวมของปี 2560 อยู่ที่
3,456,560บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าซึ่งมูลค่ารวมอยู่ที่ 1,822,320 บาท จากการวิเคราะห์ข้อมูลระหว่างปี
พ.ศ.2556 – 2560 จะเห็นได้ว่า ราคาเฉลี่ยเนื้อแกะที่ชาแหละเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการทาอาชีพเลี้ยงแกะ เมื่อ
เกษตรกรเห็นว่ าราคาดีขึ้นก็จะเลี้ยงมากขึ้น แต่เมื่อผลผลิตที่ออกสู่ตลาดมีจานวนมาก ก็จะทาให้ในปีถัดไป
ราคาลดลงเช่นกัน เป็นไปได้ว่าควรต้องศึกษาความต้องการของตลาดเพื่อไม่ให้ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดมาก
เกินไปจนส่งผลต่อราคา
จากการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง และราคาที่ปรับตัวสูงขึ้นคาดว่าแนวโน้มทั้งโคเนื้อ กระบือ แพะและ
แกะจะเพิ่มขึ้น โคเนื้อที่กลุ่มจังหวัดส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อโคราชวากิว โดยสนับสนุนน้าเชื้อวากิว เวชภัณฑ์
โดยการอบรมการเลี้ ย งให้ แ ก่เกษตรกร การเลี้ ยงโค กระบือ แพะ แกะ เป็ น การปฏิรู ปภาคการเกษตรที่
เป็นการทาการเกษตรอีกรูปแบบหนึ่งที่กลุ่มจังหวัดให้การสนับสนุน เป็นการทาการเกษตรนอกฤดูกาลทานา
อาชีพการเลี้ยงสัตว์สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยง เป็นรายได้หลักจากอาชีพรอง ได้มีการตั้งกลุ่ม
ผู้เลี้ยงและอยู่ระหว่างการพัฒนาแปรรูป ปัจจุบันมีการสั่ งซื้อจากประเทศเพื่อนบ้านจานวนมาก ซึ่งถือว่ามี
อนาคตทางการค้าที่ดี และนารายได้มาสู่เกษตรกรได้ดีกว่าการปลูกพืช และได้ผลผลิตที่เหลือใช้คือฟางข้าว
สามารถนามาเป็นอาหารสัตว์ ถือเป็นเกษตรครบวงจร มูลสัตว์สามารถนาไปทาปุ๋ยในการปลูกพืชได้อีกทางหนึ่ง
เป็นอีกอาชีพที่มีอนาคตที่สมควรส่งเสริมและสนับสนุน เนื่องจากเป็นอาชีพที่ทารายได้ให้เกษตรกรแล้ว ยังเป็น
การส่งเสริมอาชีพนอกฤดูกาลทานา ลดพื้นที่การทานาที่ไม่เหมาะสม ลดการใช้น้าเป็นจานวนมาก ที่กาลัง
เผชิญกับภาวะภัยแล้ง อาชีพเลี้ยงสัตว์สามารถทารายได้ และเหมาะสมกับภูมิภาคนี้
2. ประเด็นยุทธศาสตร์การยกระดับการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม งบประมาณ 693.040 ล้านบาท
มากเป็นอันดับหนึ่งมีจุดเน้นการพัฒนา 2 เรื่อง ได้แก่ เรื่องที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว และการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ไหม ซึ่งสามารถเชื่อมต่อเป็นผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสามารถพัฒนาแหล่งผลิตไหม เช่น หมู่บ้าน
ท่องเที่ยววัฒนธรรมไหม และพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ไหมในรูปแบบต่างๆ เป็นสินค้าที่ระลึกควบคู่การท่องเที่ยว มี
โครงการที่สาคัญ ได้แก่
1) โครงการพั ฒ นาแหล่ งท่ องเที่ยวหลั ก และแหล่ งท่ องเที่ย วรอง ตามเส้ น ทางอารยธรรมขอม
มีกิจกรรมการปรับปรุงภู มิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวสาคัญๆ ของกลุ่มจังหวัดฯ พัฒนาเส้นทางคมนาคมในแหล่ง
ท่องเที่ยว พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อท่องเที่ยว เช่น ลานจอดรถ ลานกางเต้นท์
โรงอาหาร ห้ องน้า ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพและการรักษาความความปลอดภัยเพิ่มความเชื่อมั่นแก่
นักท่องเที่ยว โดยการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV งานด้านการท่องเที่ยวเป็นงานที่สร้างรายได้แก่
ประเทศและประชาชนได้เร็วและมีจานวนสูง ซึ่งขณะนี้ประเทศเข้าสู่ ASEAN จึงเห็นควรพัฒนากิจกรรมด้าน
การท่องเที่ยวให้ให้เป็นที่น่าสนใจเดินทางมาท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้รายได้ การท่องเที่ยวกระจายไปยัง
กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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พื้นที่ต่างๆ ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งกิจกรรมการท่องเที่ยว มีผู้เกี่ยวข้องมากมาย หลายสาขาอาชีพ ก่อให้เกิด
รายได้กระจายไปยังกลุ่มต่างๆ ทั้งภาคธุรกิจเอกชน SMEs เกษตรกร ซึ่งในปัจจุบันได้ริเริ่มมีการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวชุมชน มีการพัฒนา homestay ให้ได้มาตรฐาน พัฒนาหมู่บ้านไหมให้สามารถเป็นแหล่งศึกษาดูงาน
และ ท่องเที่ยววิถีชุมชนชนบท ซึ่งกาลังได้รับความนิยม มีนักท่องเที่ยวจากทั้งภายในและภายนอกประเทศ
นิยมเข้ามาท่องเที่ยวและพานักใน homestay
นอกจากจะดาเนินการพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอานวยความสะดวก โครงสร้างพื้นฐาน
ที่จาเป็น ในด้านการตลาดเชิงรุกและประชาสัมพันธ์ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้ทา
การประชาสัมพันธ์ให้เข้ากับยุคสมัยใหม่ โดยจัดทา Application บนมือถือเพื่ออานวยความสะดวกในการ
ค้นคว้าแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหารในกลุ่มจังหวัดฯ และยังจัดกิจกรรมการตลาดหรือ Road Show และ
จัด Road Show ไปยังประเทศเพื่อนบ้านเพื่อสร้างตลาดการค้าจากแหล่งลูกค้าใหม่ๆ เช่น เวียดนาม จีน ให้
นิยมหรือเดินทางมายังกลุ่มจังหวัดฯ โดยใช้การท่องเที่ยวเป็นตัวนา แล้วเดินทางไปยังการท่องเที่ยวแหล่งอื่นๆ
นอกจากนี้ในปีงบประมาณ 2560 ได้มีการจัดกิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเพื่อประชาสัมพันธ์สถานที่
ถ่ายทาของกลุ่มจังหวัด การจัดทาแผนที่อัจฉริยะ เพื่ออานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวคนสมัยใหม่ที่มักใช้
มือถือเป็นอุปกรณ์หลักในการเดินทาง ในปี พ.ศ.2560 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 มี
นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ รวม 13,313,180 คน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยว
รวม 12,572,619 คน คิดเป็นร้อยละ 4.81 แบ่งเป็นนักท่องเที่ยวคนไทย 13,094,754 คน และเป็น
นักท่องเที่ยวต่างประเทศ 229,000คน ซึ่งมีนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลงจากปีก่อน ลดลงร้อยละ – 31.23 แต่
รายได้จากการท่องเที่ยวรวมเพิ่มขึ้นถึง 26,232.62ล้านบาท เมื่อเทียบจากปีก่อนที่มีรายได้รวม 23,724.18
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.56 เนื่องจากค่าใช้จ่าย/คน/วัน เพิ่มขึ้น จาก 954 บาท/คน/วัน เป็น 1,161.82 บาท/คน/
วัน เป็นไปตามนโยบายของการท่องเที่ยวอีสานใต้ที่ให้ความสาคัญกับการเพิ่มการใช้จ่ายในการท่องเที่ยวให้มาก
ผลการดาเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมายทางด้านรายได้การท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1 จากปี
ก่อน หรือจะร้อยละ 8 ตามมาตรฐานกระทรวงท่องเที่ยวก็ตาม จะเห็นว่ารายได้มากการท่องเทียวเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ถึงร้อยละ 10 โดยในช่วงสุดท้ายของแผนปี พ.ศ. 2560 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึงร้อยละ 10.57 บรรลุตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ ประกอบกับยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวถือเป็นการตลาด ปลายทางของการทายุทธศาสตร์ทุก
เรื่องของกลุ่มจังหวัด และมีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง นารายได้เข้ามาสู่พื้นที่ ประกอบกับโอกาสทางการ
พัฒนาทางด้านโลจิสติกส์ที่ลงมายังพื้นที่ ทั้งทางบก ทางราง และในอนาคตรถไฟความเร็วสูงซึ่งจะมีการนา
นักท่องเที่ยวจากจีน ลาว เวียดนาม เข้ามาในพื้นที่ อีกเป็นจานวนมาก ประกอบกับศักยภาพการท่องเที่ยวของ
กลุ่มจังหวัดที่มีความหลากหลาย ทั้งท่องเที่ยวอารยธรรมขอม ธรรมชาติ วัฒนธรรม ศาสนา ประเพณี และ
กีฬาที่มีชื่อเสียงระดับโลก และความมีอัตลักษณะเฉพาะถิ่น แหล่งผลิตเกษตรอาหารปลอดภัย แหล่ งท่องเที่ยว
ชุมชนวิถีเกษตรอินทรีย์ การท่องเที่ยวหมู่บ้านไหม ท่องเที่ยวนวัตวิถี ที่ราชการกาลังส่งเสริม และการท่องเที่ยว
อาหาร ซึ่งเป็น Trend ที่กาลังนิยม เช่น street food ประกอบกับรสชาติของอาหารอีสานเป็นที่นิยม จึงเห็น
ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไป
2) โครงการส่ งเสริ ม และพั ฒ นาคุณ ภาพผลิ ตภั ณฑ์ ไหมสู่ ส ากล มี กิจกรรมที่ ส าคัญได้ แก่ การเพิ่ ม
ศักยภาพด้านการตลาดผลิ ตภัณฑ์ไหม การจัดการพัฒ นาผลิ ตภัณฑ์ ไหมให้ อยู่ในประเด็นยุทธศาสตร์การ
ท่องเที่ยว เนื่องจากผลิตภัณฑ์ไหมเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนทีเ่ ชื่อมต่อกับการท่องเที่ยว โดยพัฒนาเป็นสินค้าที่ระลึก
นอกจากนั้นหมู่บ้านไหมยังได้รับการปรับปรุงและพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิ ถีชุมชนได้อีกด้วย การเพิ่ม
กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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ศักยภาพไหมดาเนินการตั้งแต่ต้นทาง การพัฒนาการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม จนถึงกลางทาง การคิดนวั ตกรรม
การออกแบบลายผ้า ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ให้สนองตอบตามความต้องการลูกค้าในแต่ละ
ประเภท จนกระทั้งนาไปสู่การแปรรูปอื่นๆ เช่น การทาสบู่จากโปรตีนไหม สบู่จากสารสกัดจากรังไหม น้าสกัด
จากลูกหม่อน ไปสู่การพัฒนาช่วงปลายทาง โดยการ Road Show นาสินค้าผลิตภัณฑ์ไหมไปขายยังงานหรือ
เทศกาลต่างๆ รวมทั้งจากทีส่ ่วนกลางจัดในกรุงเทพมหานคร ทาให้แต่ละปีเกษตรกร(กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการ
พัฒนา) มีรายได้เพิ่มขึ้น จึงสมควรที่จะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในการนานวั ตกรรมใหม่ๆมาใช้ในการผลิต
เพื่อให้ผ้าไหมเป็นที่นิยมในทุกกลุ่มอายุ และให้เป็นที่นิยมแก่ ชาวต่างประเทศ เพื่อขยายตลาด เพราะไหมไทย
เป็นไหมที่มีคุณภาพ สวยงาม เป็นงานทอมือ (Handmade) แต่ยังไม่เป็นที่นิยมกว้างขวางมากนัก เพราะใน
เรื่องการดูแลรักษา การซักรีด ซึ่งต้องมีการค้นคว้าวิจัย เพื่ อพัฒนาภาคการผลิตให้การดูแลรักษาง่ายขึ้น ในปี
พ.ศ.2560 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 เกษตรกรที่มีอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม มีจานวน
37,828 ราย เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีจานวน 32,350 ราย สอดคล้องกับพื้นที่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมจะเพิ่มขึ้นจาก
ปี ก่ อ นที่ มี พื้ น ที่ ฯ จ านวน 20,956ไร่ เป็ น จ านวน
16,780ไร่ และราคารับซื้อเส้นไหมปรับตัว ลงจากปี
ก่อนที่มีราคา 1,550 บาท/กิโลกรัมเป็น 1,640 บาท/
กิ โ ลกรั ม ท าให้ ผ ลผลิ ต เส้ น ไหมเพิ่ ม ขึ้ น ปี ก่ อ นที่ มี
134,676 กิโลกรัม/ปี เป็น 141,586 กิโลกรัม/ปี จึง
ทาให้กลุ่มจังหวัด ฯ มีมูลค่าผลผลิตเส้นไหมลดลงจาก
ปี ก่ อ นที่ มี มู ล ค่ า 191,126,300
บาท เป็ น
209,489,200 บาท
จากการวิเคราะห์ข้อมูลระหว่างปี พ.ศ.2556
– 2560 จะเห็นได้ว่า ราคาเส้นไหมเฉลี่ยมีผลต่อเกษตรกร เป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรหันมาปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
จะเห็นได้จากปี พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2560 ที่เกษตรกรมีจานวนมากขึ้น และเป็นไปตามจานวนผู้ผลิตไหม
หรือผลิตภัณฑ์ไหม หากมีจานวนมากก็จะมีตลาดที่รองรับผลผลิตจากเส้นไหม มีความต้องการสูงก็จะส่งผลต่อ
มูลค่าผลผลิตเส้นไหมด้วย เมื่อเทียบกับค่าเป้าหมายที่กาหนดร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการจาหน่วยผลิภัณฑ์
ไหมจากปีก่อน ร้อยละ 0.1 – 2 ตามลาดับ จะเห็นว่ารายได้จากการจาหน่ายเพิ่มขึ้นมาโดยตลอด ซึ่งตัวเลขที่
ได้เป็นการจัดเก็บข้อมูลจากการจาหน่ายของเกษตรกรที่ขายตามงาน Road Show และ Event ที่หน่วยงาน
ราชการจัดขึ้นสาหรับผู้ประกอบการที่มีการซื้อขายต่างประเทศ หรือมีร้านค้าจาหน่ายไม่ได้มีการเก็บตัวเลข
ข้อมูลจาการขาย เนื่องจากไม่ได้อยู่ในกลุ่มเป้าหมายที่พัฒนา ซึ่งถือว่าบรรลุผลสาเร็จ จึงสมควรที่จะต้องมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยการนานวัตกรรมการออกแบบมาช่วยในขั้นตอนการผลิต เพื่อให้เกิดผลิตภั ณฑ์ใหม่ๆ
เป็ น ที่ นิ ย มในทุ ก กลุ่ ม อายุ และนานาชาติ รวมทั้ ง การน านวั ต กรรมใหม่ ๆ มาช่ ว ยในการแปรรู ป เป็ น
เครื่องสาอาง อันจะช่วยให้เพิ่มมูลค่าสินค้าไหม และนอกจากนั้นการทอผ้าไหมที่เป็นของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
หลังฤดูกาลทานา เป็นอาชีพเสริมนอกภาคเกษตรที่สร้างรายได้แก่ครอบครัวและชุมชนและเป็นภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของภาคอีสานและมีอัตลักษณ์ของลายผ้าไหมที่แตกต่ างกันไป สามารถเลือกได้หลากหลายรูปแบบ มี
จุดเด่นและลวดลายแตกต่างกันไป จังหวัดนครราชสีมามี “ไหมหางกระรอก” เป็นผ้าไหมดั้งเดิมของโคราชที่มี
ชื่อเสียงเป็นเอกลักษณะโดดเด่น “ไหมหมี่คั้นขอนารี ”ของจังหวัดชัยภูมิ เป็นลวดลายที่สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ฯ ทรงมีพระราชดาริให้อนุรักษ์ไว้ มีความประณีต สวยงาม จังหวัดบุรีรัมย์ไหมที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักคือ
“ซิ่นตีนแดง” และลวดลายที่ได้รับการพัฒนาใหม่คือ “ไหมหางกระรอกหมี่ภูภิรมย์” หรือ “LAVA SILK” มี
กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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ลวดลายเฉพาะตัว และ “ไหมมัดหมี่ลายโฮล” จังหวัดสุรินทร์ที่ใช้เส้ นไหมน้อยซึ่งเป็นส่วนในสุดของรังไหม มี
ลวดลายสีสันเป็นแบบฉบับสุรินทร์ และบ้านท่าสว่างมีโรงงานทอผ้าไหม ที่ทาผ้าให้ผู้นา APAC ที่เดินทาง
มาร่วมประชุมที่ประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2546 หากได้การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จะเป็นการสร้างโอกาสและ
รายได้แก่เกษตรกรโดยไม่ต้องย้ายถิ่ นฐานหลังฤดูการเก็บเกี่ยว ทาให้ สถาบันครอบครัวมีความมั่นคง แข็งแรง
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกด้วย
3. ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ก ารส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการค้ า
การค้าชายแดน ระบบโลจิ สติกส์สู่ภูมิภาคและอาเซียน งบประมาณ
129.577 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.92 ประเด็นยุทธศาสตร์นี้เริ่มใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กลุ่มจังหวัดมีพรมแดนที่ติดต่อกับประเทศ
เพื่อนบ้ าน คือ ประเทศกัมพูชา 2 แห่ง ได้แก่ ด่านการค้าชายแดน
ถาวร ช่องจอม – โอร์เสม็ด อาเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ และช่อง
สายตะกู ตาบลจั น ทบเพชร อาเภอบ้ านกรวด จังหวัดบุรีรั มย์ ยังมี
ฐานะเป็ น จุ ดผ่ อนปรน ติดต่อกับ ช่องจุ๊ บ โกกี อาเภอบันเตียอาปึ ล
จังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจัก รกัมพูชากิจกรรมที่ดาเนินการเป็นการพัฒนาโครงข่ายทางถนนเพื่อเชื่อมโยงไป
ยังจุดผ่อนปรนช่องส่ายตะกู ซึ่งมีแนวโน้มเติบโต มีการขนส่งสินค้าเข้า – ออก ผ่านแนวชายแดน รวมทั้งการ
ลงทุนด้านการท่องเที่ยวและนันทนาการ ซึ่งจุดผ่อนปรนช่องสายตะกูนี้กาลังยกฐานะเป็นด่านชายแดนถาวร
ต้ อ งได้ รั บ การพั ฒ นาอี ก หลายด้ า น ทั้ ง ด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐาน
ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนตามแนว
ชายแดน กิจ กรรม Road Show การจับ คู่ธุ รกิ จระหว่า ง
ผู้ประกอบการในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านตามแนวชายแดน
ภาพรวมการค้าผ่านจุดผ่านแดนไทย-กัมพูชา พบว่าระหว่างปี พ.ศ.
2555 – 2560 มี ก ารเปลี่ ย นแปลงเกิ ด ขึ้ น โดยระหว่า งปี พ.ศ.
2555 – 2560 มู ล ค้ า การค้ า รวมเพิ่ ม ขึ้ น โดยปี 2560 มี มู ล ค่ า
การค้ารวม 3,301.75 ล้านบาท
การส่ ง ออกพบว่ า ตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. 2555-2560 มี แ นวโน้ ม ลดลงนั บ ตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. 2558
จนเมื่อปี พ.ศ. 2560 มีมูลค่าส่งออกอยู่ที่ 952.75 ล้านบาท
การนาเข้า เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555-2560 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยในปี พ.ศ.
2559 เพิ่มขึ้นร้อยละ 52.11ต่อมาเริ่มมีการชะลอตัว โดยในปี 2560 มีมูลค่า 2,349 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า
ดุลการค้า จังหวัดสุรินทร์มีดุลการค้าเกินดุลอย่างต่อเนื่องทุกปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2559จังหวัด
สุรินทร์เริ่มขาดดุลการค้า โดยปี พ.ศ. 2560 คิดเป็นร้อยละ -549.48 เนื่องจากมีการนาเข้าสินค้าเกษตร เช่น
มันสาปะหลัง ซึ่งมีการนาเข้าอย่างต่อเนื่อง และกัมพูชาไม่ให้มีการนาเข้าน้ามันทางบก จึงทาให้ทางประเทศ
ไทยขาดดุลการค้า
เป้าประสงค์หลักของประเด็นยุทธศาสตร์นี้คือยกระดับการค้าชายแดน โดยกาหนดร้อยละที่เพิ่มขึ้น
จากการค้าชายแดน ร้อยละ 5 จากปีก่อน เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มูลค่าการการค้าชายแดนลดลง
เนื่องจากกัมพูชาไม่ให้มีการนาเข้าน้ามันทางบก จึงต้องมีการพัฒนาจุดผ่อนปรน ที่จังหวัดบุรีรัมย์ให้เป็นจุดผ่าน
แดนถาวร เพื่อประโยชน์ในด้านการค้าการลงทุ นระหว่างประเทศ ซึ่งจะสร้างฐานการค้าให้แก่กลุ่มจังหวัด
เนื่องจากปัจจุบันได้มีการค้าขายร่วมกัน โดยเฉพาะสินค้าอุปโภค บริโภค ประเทศไทยส่งออกเป็นจานวนมาก
กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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และการสนับสนุน ให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการค้าชายแดนให้มากขึ้น โดยการสนับสนุน
ทั้งทางด้านนโยบาย และปัจจัยอื่น ๆ เพื่อจูงใจ จึงสมควรต้องดาเนินการพัฒนาและสนับสนุนอย่างต่อเนื่องต่อไป
1.6.2 การวัดระดับการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ข้อมูลจากผลการศึกษาของที่ปรึกษาโครงการวัดระดับการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (Province
& Cluster Benchmarking) ของกระทรวงมหาดไทยที่จัดทาเพื่อประโยชน์ในการประเมินระดับการพัฒนา
ในการบริหารยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ผลการพัฒนาเชิงเปรียบเทียบในภาพรวมตามทิศทางของ
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉ บั บ ที่ 11 ใน 5 ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ พบว่ า กลุ่ มจั ง หวั ด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 มีดัชนีการพัฒนา (Composite Index) ณ ปี 2557 เท่ากับ 3.11 ซึ่งอยู่
ในระดับปานกลาง โดยยุทธศาสตร์ที่ 6 เรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ได้
คะแนนน้อยที่สุด เท่ากับ 2.58 ตัวชี้วัดที่ต้องให้ความสาคัญในการพัฒนา คือ ปริมาณขยะมูลฝอย
ในส่วนของแผนพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะที่ 2 ปี พ.ศ. 2557 2560 ซึ่งประกอบด้วย 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ เป็นประเด็นยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ มีความสอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) เมื่อพิจารณาจาก
ตัวชี้วัดที่สาคัญ พบว่ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเฉลี่ย 5 ปี
ย้อนหลั งเพิ่มขึ้น ร้ อยละ 6.37 ต่อปี โดยโครงสร้างเศรษฐกิจที่ส าคัญประกอบด้วยภาคเกษตรร้อยละ 26
ภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 21 และภาคบริการและอื่นๆ ร้อยละ 53 โดยมีพื้นที่เพื่อการเกษตร 20.3 ล้านไร่ มี
สินค้าเกษตรสาคัญของจังหวัด ได้แก่ ข้าว ด้านอุตสาหกรรมมีจานวนโรงงานอุตสาหกรรมรวม 12,300 แห่ง
รายได้เฉลี่ยของกลุ่มจังหวัดเท่ากับ 77,672 บาท/คน/ปี ด้านการท่องเที่ยวมีอัตราการขยายตัวทั้งจานวน
นักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยว โดยในปี 2557 มีจานวนผู้เยี่ยมเยือนรวม 10.7 ล้านคน มีรายได้รวม
18,612 ล้านบาท อย่างไรก็ตามยังพบปัญหาความเหลื่อมล้าทางสังคม โดยมีสัดส่วนคนจนร้อยละ 17.62 เส้น
ความยากจนอยู่ที่ระดับ 2,219 บาท/คน/เดือน ด้านแรงงานยังมีอัตราการว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 0.95 ซึ่งสูงกว่า
ค่าเฉลี่ย ของประเทศ ด้านทรั พยากรธรรมชาติมีปริมาณน้าต้นทุนเพียงพอต่อความต้องการใช้น้าของกลุ่ ม
จังหวัด ด้านสิ่งแวดล้อมมีปริมาณขยะลดลงร้อยละ 2.28 จากปี 2556 แต่มีสัดส่วนขยะที่นากลับมาใช้ ใหม่
เพียงร้อยละ 8.09 และมีสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อมูลค่าเศรษฐกิจจังหวัดลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่
ยังคงสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ
จากข้ อ มู ล การวั ด ระดั บ การพั ฒ นากลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนล่ า ง 1 ควรให้
ความสาคัญรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมให้เติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งควร
ให้ความสาคัญในการแก้ไขปัญหาด้านความเลื่อมล้าที่มีเกิดขึ้นลดสัดส่วนคนจน และเพิ่มอัตราการนาขยะไปใช้
ประโยชน์ เพื่อให้คุณภาพชีวิตของคนในกลุ่มจังหวัดก้าวหน้าควบคู่ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
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กลุ่มจังหวัด
ดัชนีรวม
ภ า ค ต ะ วั น อ อ ก
3.11
เฉียงเหนือตอนล่าง 1
ค่ากลาง 76 จังหวัด
3.21
ช่วงคะแนนการพัฒนา :
4.50 – 5.00 : ดีมาก
4.00 – 4.49 : ดี
3.00 – 3.99 : ปานกลาง
2.50 – 2.99 : ต้องพัฒนา
0 – 2.49 : ต้องพัฒนาอย่างเร่งด่วน

1.6.3 ผลการเบิกจ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
งบประมาณรายจ่ายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1 ได้ดาเนินการแล้วเสร็จ คงเหลืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
พระราชบั ญญัติงบประมาณรายจ่ ายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพิ่มเติม ตามแผนงาน
บูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจในประเทศ กลุ่มจังหวัดได้รับจัดสรร จานวน 5
โครงการ งบประมาณ จ านวน 3,916,467,800 บาท ส านั ก งบประมาณปรั บลดและไม่จั ด สรร จ านวน
89,797,300 บาท คงเหลืองบประมาณที่ได้รับจานวน 3,826,670,500 บาท ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2561 มีผล
การเบิ ก จ่ า ย 1,501,211,586.46 บาท (ร้ อ ยละ 41.60) ยั ง ไม่ เ บิ ก จ่ า ยและกั น เงิ น ไว้ เ บิ ก เหลื่ อ มปี
25,974,477.18 บาท งบประมาณเหลือจ่ายพับไป 40,258,258.60 บาท ปรากฏตามตารางที่ 134 ข้างท้ายนี้
ตารางที่ 134 :ตารางแสดผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม
ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2561
หน่วย : บาท

จังหวัด
นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรัมย์
สุรินทร์
รวม

งบประมาณ
1,359,016,300
756,559,800
831,693,400
879,401,000
3,826,670,500

ผลเบิกจ่าย
1,093,586,878.12
654,334,217.01
687,110,360.43
610,126,062.60
1,093,586,878.12

ร้อยละ กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณพับไป
98.16 20,549,610.15
244,879,811.73
97.59
16,151,347.05
95,424,709.09
95.24
34,323,740.25
110,259,299.32
76.24
190,133,722.88
79,141,214.52
98.16 20,549,610.15
244,879,811.73

ที่มา : ข้อมูลจากการประมวลผลของกลุ่มจังหวัดฯ

1.6.4 ผลการเบิกจ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2561
พระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.25 61 กลุ่ ม จั ง หวั ด ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 จานวน 3 โครงการ 11 กิจกรรมหลัก และค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561– พ.ศ. 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563

แบบบูรณาการ จานวน 5,000,000 บาท รวม 389,503,400 บาท ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2561 มีผลการเบิกจ่าย
310,075,053.41 บาท ร้อยละ 83.66 ผลการเบิกจ่ายยังต่ากว่าเป้าหมายที่กรมบัญชีกลางกาหนด โดยเป้าหมาย
การเบิกจ่ายในภาพรวมของไตรมาสที่ 4 อยู่ที่ร้อยละ 96 เนื่องจากมีงบประมาณที่เป็นเงินเหลือจ่ายนามาดาเนิน
โครงการใหม่ ยังไม่แล้วเสร็จ สัดส่วนของรายจ่ายลงทุนมีมากถึงร้อยละ 71.86ปรากฏตามตารางที่ 135 ข้างท้ายนี้
ตารางที่ 135 :ตารางแสดผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2561
หน่วย : บาท

จังหวัด

งบฯ จัดสรร

ขอรับจัดสรร
ไม่เต็มวงเงิน
100

นครราชสีมา
113,155,200
ชัยภูมิ
95,691,700
บุรีรัมย์
116,771,800
21,900
สุรินทร์
60,884,700
200
กลุ่มจังหวัดฯ
3,000,000
รวมทั้งสิ้น
389,503,400
22,200
ที่มา : ข้อมูลจากการประมวลผลของกลุ่มจังหวัดฯ

เหลือจ่ายพับไป
4,870,235.62
7,143,238.11
5,231,803.65
1,216,515.51
364,160.85
18,825,953.74

เบิกจ่าย

ร้อยละ

ยังไม่ได้เบิกจ่าย

82,484,313.38
71,228,542.01
108,444,096.35
45,282,262.52
2,635,839.15
310,075,053.41

76.17
80.44
97.24
75.89
100
83.66

25,800,551
17,319,919.88
3,074,000
14,385,721.97
60,580,192.85

1.6.5 ผลการเบิกจ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2561
พระราชบั ญ ญั ติง บประมาณรายจ่ ายประจ าปีง บประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่ ม จัง หวัด ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้รับจัดสรร จานวน 6 โครงการ และค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบ
บูรณาการ จานวน 5,000,000 บาท รวม 479,552,000 บาท ผลการเบิกจ่ายของกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ 14
ธันวาคม 2561 มีผลการเบิกจ่าย 1.39 ล้านบาท โดยเป้าหมายการเบิกจ่ายในภาพรวมของไตรมาสที่ 1 อยู่ที่
ร้อยละ 30 เนื่องจากยังอยู่ในช่วงของการเตรียมการประกาศจัดซื้อจัดจ้างและการก่อหนี้ผูกพันให้ทันในไตรมาส
ที่ 1 ได้ปรากฏตามตารางที่ 136 ข้างท้ายนี้
ตารางที่ 136 : ตารางแสดผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2561
หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายจ่าย
รายจ่ายประจา
รายจ่ายลงทุน
รวม

จานวน
98.28
381.24
479.52

ผลเบิกจ่าย
1.36
0
1.36

ที่มา : กรมบัญชีกลาง

+++++++++++

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

ร้อยละ
1.39
0
0.28

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563

ส่วนที่ 2.1 ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
(นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563

2.1 บทวิเคราะห์
กระบวนการในการจัดทาแผนพัฒนาระยะ 5 ปี กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้มีการนา
ยุทธศาสตร์และนโยบายที่เกี่ยวข้องมาเชื่อมโยงการทางานเพื่อเชื่อมโยงให้มีความสอดคล้องหรือขานรับนโยบายไปสู่
การปฏิบัติและบริบทที่เกี่ยวข้องทั้งระดับชาติ ระดับภาค และระดับ โลก ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ผ.ศ. 2560 –
2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นโยบายรัฐบาล
แผนแม่ บ ทของกระทรวงที่ เ กี่ ย วข้ อ ง รวมทั้ ง ยุ ท ธศาสตร์ ข องภาคเอกชนที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น หอการค้ า และสภา
อุตสาหกรรม เป็นต้น โดยจะวิเ คราะห์นโยบาย ยุทธศาสตร์ระดับต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการพัฒนากลุ่มจังหวัด
กระแสโลกหรือแนวโน้มขนาดใหญ่ (ปัจจัยภายนอก) โดยทาการวิเคราะห์ตนเองด้วย SWOT Analysis วิเคราะห์
จากระบบฐานข้อมูลผ่านเครื่องวัดระดับการพัฒนา Benchmark (ปัจจัยภายใน) การใช้ Strategy Map และการ
กาหนด Value chain ในแต่ละด้านเพื่อกาหนดทิศทางการจัดทาโครงการตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ดังนี้
2.1.1 แนวโน้มขนาดใหญ่ (Mega Trend) / กระแสโลก
1) Food Security อาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย เป็น
ปัจจัยสาคัญอย่างหนึ่งต่อการดารงสุขภาวะที่ดี นอกจากจะส่งผลให้
เกิ ด การพั ฒ นาศั ก ยภาพในทุ ก ด้ า นแล้ ว ยั ง ส่ ง ผลต่ อ การค้ า และ
เศรษฐกิ จ ของประเทศไทยด้ ว ย ความมั่ น คงทางอาหาร (Food
Security) ความหมายคือ สภาวะที่ทุกคนสามารถเข้ าถึงอาหารที่
เพี ย งพอ ปลอดภั ย และมี คุ ณ ค่ า ทางโภชนาการที่ เ หมาะสม เพื่ อ
ตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจ ในด้านอาหารให้เกิดชีวิต
ที่มีพลังและสุขภาพ รวมทั้งมีระบบที่เกื้อหนุน รักษาความสมดุลของ
ระบบนิเวศและความคงอยู่ของฐานทรัพยากรอาหารทางธรรมชาติ
ทั้งในภาวะปกติหรือเกิดภัยพิบัติ การก่อการร้ายประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการส่งออกข้าวและถือเป็นผู้ผลิตอาหาร
รายใหญ่ จากประชากรภายในประเทศส่ วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม จึงต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ทั้งในการผลิ ต
ผลผลิตทางการเกษตร หรือผลิตอาหารที่มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ ปลอดภัย ปราศจากสิ่งปนเปื้อน ไม่ว่า
จะเป็นสารเคมี อันตรายจากชีวภาพและสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ โดยเฉพาะที่ต้องส่งออกไปยังประเทศคู่ค้าต่างๆ ทั้งใน
ยุโรปและอเมริกา ที่มีมาตรการความปลอดภัยทางอาหารอย่างเข้มงวด
2) Water demand ทรัพยากรน้ามีความสาคัญเนื่องจากน้าเป็นสิ่งจาเป็น แก่การดารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต
ทุกชนิด ทั้งด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม บ้านเรือน นันทนาการและกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งด้านสิ่งแวดล้อม แต่น้า
จืดในโลกเรามีเพียงร้อยละ 2.5 เท่านั้น และปริมาณ 2 ใน 3 ของน้าจืดจานวนนี้เป็นน้าแข็งในรูปของธารน้าแข็งและ
น้าแข็งที่จับตัวกันอยู่ที่ขั้วโลกทั้งสองขั้ว ปัจจุบันความต้องการน้ามีมากกว่าน้าจืดที่มีอยู่ในหลายส่วนของโลก และใน
อีกหลายพื้นที่ในโลกกาลังจะประสบปัญหาความไม่สมดุลของ อุปสงค์และอุปทานของน้าในอนาคตอันไม่ไกลนัก
3) Climate Change การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ภาวะโลกร้อน เนื่องจากการดารงชีวิตของประชาชนและการพัฒนา
ประเทศในภาพรวม ต้องพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติและผลผลิตที่มี
ความล่ อแหลมสู ง ต่อ ความแปรปรวนและการเปลี่ ยนแปลงสภาพ
ภู มิ อ ากาศ เช่ น ทรั พ ยากรน้ า ผลผลิ ต ทางการเกษตร ตลอดจน
ทรั พ ยากรชายฝั่ ง ทั้ ง นี้ ป ระเด็ น ส าคั ญ ที่ สั ง เกตได้ อ ย่ า งชั ด เจนใน
ปัจจุบันคือ ประเทศไทยกาลังเผชิญกับสภาวะความรุนแรงของลมฟ้า
กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563
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อากาศและสภาพภูมิอากาศ ในรูปแบบของภาวะภัยแล้งและน้าท่วม ตลอดจนสภาวะความรุนแรงของอุณหภูมิและ
คลื่นความร้อน ที่นับวันจะทวีความรุนแรงและมีความถี่ของการเกิดบ่อยครั้งขึ้น ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต
ทรัพย์สิน สภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ นับเป็นมูลค่ามหาศาลในแต่ละปี โดยพบว่าในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา
ได้เกิดภาวะภัยแล้งและอุทกภัยที่รุนแรงในประเทศไทยมากกว่า 50 ครั้ง คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจมากถึงหลาย
พันล้านบาท ดังเช่นเมื่อเดือนสิงหาคม – ตุลาคม พ.ศ.2549 ประเทศไทยมีพื้นที่ประสบอุทกภัย 4,523,382 ไร่ ใน
52 จังหวัด เกษตรกรได้รับผลกระทบจานวน 301,737 ราย พืชเศรษฐกิจที่สาคัญเช่น ข้าว ข้าวโพด อ้อย ถั่วเหลือง
ได้รับความเสียหายคิดเป็นมูลค่าเบื้องต้นถึง 935,250,290.- บาท ( กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , 30 ตุลาคม
2549) ความเสียหายที่เกิดขึ้นนับว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สาคัญต่อการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาของ
ประเทศ ภาวะภัยแล้งและอุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ระหว่างปี พ.ศ.2547-2549 เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของ
ผลกระทบจากสภาวะความรุนแรงของสภาพภูมิอากาศต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนสุขภาพ
และความเป็นอยู่ของประชาชนโดยรวม
4) Urbanization คนไทยกาลังอยู่ในวิถีคนเมือง ประเทศไทยมีการขยายตัวของความเป็นเมืองมาตั้งแต่ทศวรรษ
1960 แม้ประเทศไทยจะประสบความสาเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจในรอบ 4 ทศวรรษที่ผ่านมา ทว่าโมเดลการ
พัฒนาแบบเดิมเริ่มมาถึงทางตันด้วยข้อจากัดหลายประการ อาทิ ผลิตภาพการผลิตที่ต่า การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
การแข่งขันทางเศรษฐกิจที่รุนแรงในตลาดโลก ฯลฯ ไทยจึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมองหาโมเดลการพัฒนาแบบใหม่
ที่ตั้งอยู่บนฐานของความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม การยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รวมถึงต้องปรับตัวและมอง
หาโอกาสจากการขยายตัวของความเป็นเมืองเพื่อแข่งขันกับนานาชาติในอนาคตได้ เช่น การมีธุรกิจเกี่ยวข้องกับ
การเดินทางสัญจรในเมือง ธุรกิจที่เน้นความสะดวกสบาย และคุณภาพ ธุรกิจด้านแหล่งเรียนรู้ และสาธารณูปโภค
ทางปัญญา
5) Population ภาวะประชากรที่เพิ่มจานวนมากขึ้น ทาให้เกิดผล
กระทบตามมา ต้องขยายเขตที่อยู่อาศัยจากเมืองไปสู่ชนบท ไปทาง
แหล่งการเกษตร ทาให้พื้นที่เกษตรลดลง เมื่อประชากรเพิ่มขึ้น ความ
ต้องการปัจจัยสี่ ก็มากขึ้นตาม ส่งผลต่อการใช้ทรัพยากรเพื่อการผลิต
ปัจจัยสี่สูง เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามมา
2.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
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ยุทธศาสตร์หลักของแผน 20 ปี
• ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
• ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
• ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
• ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
• ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
• ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากลุ่มจังหวัด
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 การสร้ า ง
 การเกษตรสร้างมูลค่านาผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปหรือเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขัน
มูลค่าผ่านขั้นตอนต่างๆ
 สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยวแบ
บูรณาการ
 พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้ นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ สร้างและพัฒนา
ผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีความสามารถในการแข่งขันและมีอัตลักษณ์
ชัดเจน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุ ทธศาสตร์
 สร้างความมั่นคง ความเป็ นธรรมและการลดความเหลื่ อมล้ าทาง
ชาติด้านการสร้ างและความ
เศรษฐกิจและสังคม
เสมอภาคทางสังคม
 พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
 มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย
 สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความ
เข้มแข็งของชุมชน
 เพิ่ ม ขี ด ความสามรถของชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ในการพั ฒ นา และสร้ า ง
ภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็ น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 มุ่งเน้นพัฒนาสังคมเศรษฐกิจให้เติบโตและมีความเป็นธรรมบนความ
สมดุลของฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี
 การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการพัฒนา
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
 มุ่งเน้นลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสร้างสังคมคาร์บอนต่า

2.1.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564) ได้กาหนดแนวทางการ
พัฒนาประเทศ โดยแบ่งตามประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งมียุทธศาสตร์ที่มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มจังหวัดฯ ดังนี้
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า
 พัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้สูงอายุวัยต้นให้สามารถเข้าสู่ตลาดงานเพิ่มขึ้น
 ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐาน
 ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนคานึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ
 พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้้าในสังคม
 การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
 การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ
o การพัฒนาภาคเกษตร
o การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม
o การพัฒนาภาคบริการและการท่องเที่ยว
o การพัฒนาภาคการค้าและการลงทุน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 การรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืนและเป็นธรรม
 ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 9 : การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
มีเป้าหมาย “หลุดพ้นความยากจน สู่เป้าหมายการพึ่งตนเอง”
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ :
พั ฒ นาให้ เ ป็ น ฐานการผลิ ต ข้ า วหอมมะลิ คุ ณ ภาพสู ง มาตรฐานปลอดภั ย และอิ น ทรี ย์ และศู น ย์ ก ลาง
อุตสาหกรรมแปรรู ปอาหารและเอทานอลของประเทศ รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดียุคก่อน
ประวัติศาสตร์ อารยธรรมขอม วัฒนธรรมประเพณี แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวเชิงกีฬาระดับ
นานาชาติ
แนวทางการพัฒนา
1. เพิ่มศักยภาพการผลิตไปสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย
พัฒนาพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ (ยโสธร สุรินทร์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ศรีษะเกษ) ให้เป็นแหล่งผลิตข้าว
หอมมะลิคุณภาพสูง โดยการปรับกระบวนการผลิตให้อยู่ภายใต้มาตรฐานเกษตรปลอดภัย พร้อมทั้ง
ยกระดับเกษตรอินทรีย์ และยกระดับการตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ไทยให้เท่าเทียมและเป็นที่ยอมรับของ
ตลาดต่างประเทศ พัฒนาห่วงโซ่เกษตรอินทรีย์ให้ครอบคลุมทุกขั้นตอนการผลิต โดยการสนับสนุนการวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ให้ตอบสนองตลาดสินค้าเพื่อสุขภาพและการส่งออก จัดตั้งกองทุนเกษตร
อินทรีย์ ส่งเสริมตลาดสีเขียวในชุมชนและท้องถิ่น ส่งเสริมเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรจาหน่ายสิ นค้าผ่าน
ช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งภายในและต่างประเทศ
2. พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
2.1 พัฒนาให้นครราชสีมาเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแบบครบวงจร โดย
สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรมอาหาร
ของภาค สร้างเครือข่ายระหว่างภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และภาคราชการ
2.2 ยกระดับมาตรฐานสินค้ากลุ่มผ้าไหมในพื้นที่ขอนแก่น นครราชสีมา และสุรินทร์ กลุ่มผ้าฝ้ายย้อม
ครามในพื้นที่สกลนครสู่การเป็นศูนย์กลางแฟชั่นในระดับภูมิภาค โดยการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสินค้า
การออกแบบ และตราสัญลักษณ์ พัฒนาเทคโนโลยีและงานศึกษาวิจัยสร้างนวัตกรรมเพิ่มคุณค่า พร้อมทั้ง
พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนอื่นๆ โดยยกระดับผู้ประกอบการและสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง
วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับภาคอุตสาหกรรม และส่งเสริมการจับคู่ธุรกิจเพื่อ
สร้างโอกาสทางธุรกิจ
2.3 เพิ่ ม ศั ก ยภาพการผลิ ต พลั ง งานทดแทนในพื้ น ที่ ข อนแก่ น กาฬสิ น ธุ์ นครราชสี ม า ชั ย ภู มิ
อุบลราชธานี และให้เกิดความสมดุลระหว่างพืชอาหารและพืชพลังงาน โดยการจัดการพื้นที่เกษตรกรรมที่
ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชพลังงาน สนับสนุนการผลิตพลังงานทดแทนด้วยเทคโนโลยีที่ใช้งานง่าย พร้อม
ทั้งส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนอย่างมีประสิทธิภาพในภาคการผลิต ชุมชนและท้องถิ่นให้มากขึ้น
3. ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงประเพณีวัฒนธรรมอารยธรรมขอม ยุคก่อนประวัติศาสตร์ และกีฬาสู่
นานาชาติ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ศรีษะเกษ นครราชสีมา ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิง
ประเพณีวัฒนธรรม และอารยธรรมขอมในพื้นที่จังหวัด บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีษะเกษ นครราชสีมา โดยเพิ่ม
นวัตกรรมการบริการท่องเที่ยวให้ตอบสนองความหลากหลายของกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว
กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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ให้ห ลากหลาย ส่งเสริ มกิจ กรรมการท่องเที่ยวเพื่อให้สามารถท่องเที่ยวได้ทั้งปี รวมทั้งพัฒ นาเส้นทาง
ท่องเที่ย วที่เชื่อมโยงในลั กษณะเครือข่ายเพื่อกระจายนักท่องเที่ยวจากเมืองหลักไปสู่ เมืองรอง ชุมชน
ท้องถิ่น
4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
4.1 พัฒนาแหล่งน้าเดิมและแหล่งน้าธรรมชาติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บ โดยการปรับปรุงและ
พัฒนาแหล่งน้าเดิมและแหล่งน้าธรรมชาติให้สามารถเพิ่มปริมาณเก็บกักในพื้นที่กลุ่มจังหวัด
4.2 พัฒนาแหล่งน้าใหม่ในพื้นที่ลุ่มน้าเลย ชี มูล และสร้างแหล่งกักเก็บ (แก้มลิง) ขนาดเล็กใน
พื้นที่ที่ เหมาะสมในพื้นที่การเกษตร โดยพัฒนาระบบส่งน้าและการกระจายน้าให้นาไปใช้ประโยชน์
ในช่วงฤดูแล้ง รวมทั้งพัฒนาแหล่งน้าใต้ดินตามความเหมาะสมของพื้นที่โดยไม่ให้เกิดผลกระทบจากดิน
เค็ม
5. ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ต้นน้า
2.1.4 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564)

เป้าหมาย “พัฒนาตะวันออกเฉียงเหนือสู่มิติใหม่ให้เป็น ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาค ลุ่มน้้าโขง”
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : บริหารจัดการน้าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความ
เหลื่อมล้า

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 : สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของฐานเศรษฐกิ จ ภายในควบคู่ กั บ การแก้ ปั ญ หา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจหลัก
ภาคกลางและพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศเพื่อนบ้านในการ
สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ตามแนวชายแดน และแนวระเบียงเศรษฐกิจ
 ผลกระทบที่เกี่ยวข้อง
+ จัดทาแผนการบริหารน้าในจังหวัดสุรินทร์ เพื่อบรรเทาภัยแล้ง
+ สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว โดยสร้างความประทับใจผ่านทางการแสดงถึงอารยธรรมในจังหวัด
นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์
+ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์
+ แก้ไขปัญหาความยากจนในกลุ่มจังหวัด ให้จานวนคนจนลดลง
+ ประชากรได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ รองรับการจ้างงงานและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
+ ปัญหาแรงงานต่างด้าวข้ามชาติ และการทาผิดกฎหมายต่างๆ บริเวณแนวชายแดน
2.1.5 นโยบายรัฐบาล
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 มียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายรัฐบาล ดังนี้
ข้อ 3 การลดความเหลื่อมล้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
ข้อ 3.4 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
ข้อ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ข้อ 4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถมีความรู้และ
ทักษะใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต
ข้อ 5 การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
ข้อ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ
ข้อ 6.4 ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ให้มีรายได้ที่เหมาะสมด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น ลดต้นทุนการผลิต
การช่วยเหลือในเรื่องปัจจัยการผลิตอย่างทั่วถึง การช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย
ข้อ 6.6 ชักจูงให้ นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย การสร้างสิ่งจูงใจและสิ่ ง
อานวยความสะดวกที่เกื้อกูลต่อบรรยากาศการท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวอันมี
ลักษณะโดดเด่นร่วมกันหรือจัดเป็นกลุ่มได้ เช่น กลุ่มธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และสุขภาพ และเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากวิถีชุ มชน เน้นให้ความรู้ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
การควบคุมสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ ราคาเป็นธรรม ตลอดจนการอานวยความสะดวกต่างๆ
ข้อ 6.8 แก้ไขปัญหาน้าท่วมในฤดูฝนทั้งที่ท่วมเป็นบริเวณกว้างและท่วมเฉพาะพื้นที่ การขาด
แคลนน้าในบางพื้นที่และบางฤดูกาล การจัดสร้างแหล่งน้าขนาดเล็กให้กระจายครอบคลุมทั่วพื้นที่เพาะปลูกมากที่สุด
ข้อ 6.16 ส่ งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้ องกับศักยภาพพื้นฐานของประเทศ เช่น
ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ตั้งแต่ต้นน้า จนถึงปลายน้า โดยพัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการผลิต

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่อาหาร
ไทยบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิปัญญา ส่งเสริมการวิจัยเกษตรแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
ข้อ 7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
ข้อ 7.4 เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ ภายในอนุภูมิภาคและ
ภูมิภาคอาเซียน
ข้อ 7.5 ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในชุมชนสู่แหล่ง
แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าทั้งภายในประเทศและเชื่อมโยงกับอาเซียน
2.1.6 แผนแม่บทเกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
วิสัยทัศน์ “เกษตรกรมั่นคง ภาคการเกษตรมั่งคั่ง ทรัพยากรการเกษตรยั่งยืน”
เป้าประสงค์ :
1) เกษตรกรมีความสามารถในอาชีพของตนเอง (Smart Farmers)
2) สถาบันเกษตรกรมีประสิทธิภาพในการดาเนินงาน (Smart Agricultural Groups)
3) สินค้าเกษตรมีคุณภาพมาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาด (Smart Agricultural
Products)
4) พื้นที่เกษตรและภาคการเกษตรมีศักยภาพ (Smart Area/Agriculture)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
2.1.7 แผนแม่บทการท่องเที่ยวฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 -2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้เกิดสมดุล
และยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวก เพื่อรองรับการขยายตัว
ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการพัฒนาการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความสมดุลให้กับการท่องเที่ยวไทยผ่านการตลาดเฉพาะกลุ่ม การส่ง เสริม
วิถีไทยและสร้างความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบูรณาการบริหารจัดการการท่องเที่ยว และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
 ทิศทางการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
- เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมตะวันออกเฉียงเหนือใต้
เป้าหมาย การท่องเที่ยวแห่งวิถีชีวิตอีสานใต้ร่วมสมัย เชื่อมโยง สสป.ลาว กัมพูชา และเวียดนาม
- เมืองต้องห้ามพลาด : บุรีรัมย์
- เมืองต้องห้ามพลาด PLUS : สุรินทร์ ชัยภูมิ
กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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2.1.8 นโยบายระดับชาติที่เกี่ยวข้องด้านการพัฒนาเมือง และโครงสร้างพื้นฐาน
แผนแม่บทการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย 2558 – 2565
เป้าประสงค์

แผนงาน
การพัฒนา

โครงการที่
เกี่ยวข้องกับ
กลุ่มจังหวัด

1. เสริมสร้างรากฐานความมั่นคงทางสังคม ด้วยการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
อย่างทั่วถึง
2. เสริมสร้างรากฐานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ โดยลดต้นทุนการขนส่ง เพิ่มความเร็วใน
การเดินทาง และการกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในภาคการผลิตและดาเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ
3. เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัย ในการเดินทางและการขนส่งและเกิดการพัฒนาที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
4. สร้างโอกาสสาหรับการแข่งขันและให้ประเทศได้ประโยชน์สู.สุดจากการเป็นประชาคม
อาเซียน
แผนงานการ
พัฒนา
โครงข่าย
รถไฟ
ระหว่างเมือง

แผนงานการพัฒนา
โครงข่ายขนส่ง
สาธารณะเพื่อแก้ไข
ปัญหาจราจรใน
กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล

- รถไฟทางคู่ ชุมทางถนนจิระ –
ขอนแก่น
- รถไฟทางคู่ มาบกะเบา-ชุมทางถนน
จิระ
- รถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯนครราชสีมา-หนองคาย-คุนหมิง

แผนงานการเพิ่มขีด
ความสามารถทางหลวง
เพื่อเชื่อมโยงฐานการ
ผลิตทีส่ าคัญของ
ประเทศและเชื่อมโยง
กับประเทศเพื่อนบ้าน

แผนงาน
การพัฒนา
โครงข่าย
การขนส่ง
ทางน้า

แผนงานการ
เพิ่มขีด
ความสามารถ
ในการ
ให้บริการ
ขนส่งทาง
อากาศ

- มอเตอร์เวย์สายบาง
ปะอิน-นครราชสีมา
- จุดพักรถนครราชสีมา

2.1.9 แผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูปภาคอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปฏิรูปนิเวศอุตสาหกรรมรองรับอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เชื่อมโยงอุตสาหกรรมไทยกับเศรษฐกิจโลก
ผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มจังหวัด
+ สร้างคลัสเตอร์อุตสาหกรรมที่มีนวัตกรรมและมูลค่าเพิ่มสูง รวมทั้งเชื่อมโยงเป็นห่วงโซ่คุณค่า
และในต่างประเทศ
+ ยกระดับผลิตภาพ มาตรฐานและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
+ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และทรัพยากรมนุษย์ทั้งในแง่คุณภาพ และปริมาณ ตลอดจนองค์
ความรู้ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563

161

+ ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมลงจากผลกระทบของการประกอบอุตสาหกรรมฯ
2.1.10 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 -2564

2.1.11 ยุทธศาสตร์กลุ่มจั งหวัดของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1
1. สนับสนุนให้เกิดการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปทั้งด้าน
อาหารและพลังงานทดแทน
2. สนั บ สนุ น หรื อ ผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด โครงสร้ า งพื้ น ฐานและปั จ จั ย การผลิ ต ที่ เ อื้ อ ต่ อ การลงทุ น
ภาคอุตสาหกรรม
3. สนับสนุนให้เกิดอุตสาหกรรมสีเขียว เพื่อการอยู่ร่วมกันในชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่ดี
2.1.12 ยุ ท ธศาสตร์ ภ าคของหอการค้ า ไทยและสภาหอการค้ า แห่ ง ประเทศไทย ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
1. การสร้างมาตรฐานและประสิทธิภาพของเกษตร และเกษตรปลอดภัย กรณี การเกษตรอินทรีย์
/ ThaiGAP
2. การสร้างการค้าการลงทุนด้วยการรวมกลุ่ม (Cluster Development) กรณีเขตเศรษฐกิจพิเศษ
3. การสร้างบริการเชิงสร้างสรรค์ด้วยวัฒนธรรมอีสาน (Creative Service by Esan Cluture)
4. การเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะ North South Corridor เลาะ ระเบียงอีสาน Esan
Corridor
5. การพัฒนาเครือข่ายหอการค้าและเสริมสร้างความเข้มแข็งโดยเฉพาะ SMEs
6. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ
7. การส่งเสริมการศึกษา และการศึกษาแบบทวิภาคี
8. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะน้า Resource Management (water)

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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2.1.13 ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นากลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนล่ า ง 1 (ชั ย ภู มิ
นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์) ของหอการค้าไทย
1. เพิ่มมู ล ค่าสิ น ค้าเกษตรประเภทข้ าวหอมมะลิ ไหม และผลิ ต ภัณฑ์ จากไหม ตลอดห่ ว งโซ่
อุปทาน
2. ส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร (มันสาปะหลัง อ้อย สบู่ดา) เป็นพลังงานทดแทน
3. สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคธุรกิจท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และอารยธรรมขอม
4. พัฒนา และปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์
2.1.14 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 - 2579)
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้จัดทาโครงการจัดทา แผนยุทธศาสตร์การ
พั ฒ นากลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนล่ า ง 1 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) โดยมี
มหาวิทยาลัยขอนแก่นหรือศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ROC) เป็นที่ปรึกษา
มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ได้ วิ เ คราะห์ และจั ด ท าภาพอนาคตของกลุ่ ม จั ง หวั ด ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ดังนี้

โดยมีร่างวิสัยทัศน์ คือ
“ศูนย์กลางโลจิสติกส์ การค้า การลงทุน เกษตร อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว และบริการในระดับสากล”
มีร่างประเด็นยุทธศาสตร์ จานวน 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนทั้งใน
ภาค ประเทศ และต่างประเทศ
กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและยกระดับนวัตกรรมแปรรูปการผลิตที่เอื้อต่อการตลาดด้านเกษตรและ
อุตสาหกรรมที่เหมาะสมกับการลงทุนการผลิต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวอารยธรรมขอม กีฬานันทนาการ และเชิงนิเวศน์สู่มาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั่วถึงและมีภูมิคุ้มกันที่ดีอย่างยั่งยืนเพื่อสุขภาวะที่ดีของคนในกลุ่ม
จังหวัดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.1.15 SWOT การวิเคราะห์โอกาสและศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้ร่วมกันวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงสถิติที่เก็บรวบรวมโดย
หน่วยงานของภาครัฐ แนวโน้มทิศทางของโลก และฐานข้อมูลภาครัฐ เพื่อค้นหาจุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ จุดอ่อน
หรือข้อเสียเปรียบ โอกาสที่จะดาเนินการได้ และข้อจากัดหรืออุปสรรค ทั้งสิ่งที่ได้เกิดขึ้นแล้วและแนวโน้มในการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายนอกและภายในกลุ่มจังหวัด ดังนี้
ปัจจัยที่เอื้อประโยชน์
ปั จ จั ย จุดแข็ง (Strengths)
ภายใน
1. มีศักยภาพด้านเกษตรกรรมที่สูง และเป็นแหล่งผลิต
สินค้าเกษตรสาคัญในพื้นที่ เช่น ข้าว มันสาปะหลัง โคเนื้อ
2. มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมรดกโลก คือ อุทยานแห่งชาติ
เขาใหญ่ และเป็นแหล่งจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ
ที่ได้มาตรฐาน เช่น ฟุตบอล แข่งรถ วอลเลย์บอล
3. มีแหล่งข้อมูลสาคัญทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม
ทางด้านอารยธรรมขอม ที่สามารถเชื่อมโยงกับประเทศ
เพื่อนบ้าน
4.ประชาชนมี ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ด้ า นการผลิ ต สาขา
การเกษตรตามแนวปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เช่ น
หัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา (ด่านเกวียน) เครื่องจักสาน
การถักทอผ้าไหม
5.เป็นแหล่งกาเนิดต้นน้าที่สาคัญของภูมิภาค อาทิ ลุ่ม
น้าลาตะคอง ลุ่มน้ามูล ลุ่มน้าลามาศ ลุ่มน้าลา จักราช
ลุ่มน้าลาเชียงไกร ลุ่มน้าลาสะแทด ลุ่มน้าชี ทาให้เข้าถึง
ประชาชนมีคุณภาพที่ดี
6. มีแร่ ที่ใช้เป็ นวัตถุ ดิบในอุ ตสาหกรรมเป็นจานวนมาก
เช่น เกลือหินโปแตส ซึ่งสามารถพัฒนาเป็นอุตสาหกรรม
ต่ อ เนื่ อ งได้ ม าก เช่ น ปุ๋ ย เคมี เกลื อ อุ ต สาหกรรม และ
เคมีภัณฑ์อื่นๆ
7. มีจุดผ่านแดนถาวร (ช่องจอม จั งหวัดสุรินทร์) และจุด
ผ่อนปรน (ช่องสายตะกู จังหวัดบุรีรัมย์)เพื่อส่งเสริมการค้า
ชายแดน
8. มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานมาก
9. มี ก ารดู แ ลผู้ พิ ก าร และมี ก ารส่ ง เสริ ม การเข้ า ถึ ง
สวัสดิการทางสังคมที่ดี

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบ
จุดอ่อน (Weaknesses)
1.ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมต่ อ หั ว ต่ า เนื่ อ งจากประชากร
ส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ใ นภาคเกษตรกร มี ร ายได้ น้ อ ยและไม่
แน่นอน
2. ผลผลิตทางการเกษตรเพื่อใช้ในการบริโภคยังผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานน้อย
3. ประชากรมีความเหลื่อมล้าด้านรายได้ และด้าน
ความเท่าเทียมเพศ
4. ขาดแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่ม ผ่านกระบวนการ
ทางด้ า นนวั ต กรรม และวิ จั ย พร้ อ มการเชื่ อ มโยง
การตลาดอย่างเป็นระบบ
5. สภาพเส้นทางผ่านสู่ภาคตะวั นออกเฉียงเหนือทรุด
โทรม
6. ส่วนงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ขาดความพร้อมในการ
ปรับตัวให้เท่าทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลง
7. ภาคเกษตรยังไม่มีการนาระบบ Zoning เข้ามาปรับ
ใช้อย่างจริงจัง
8. ขาดการพัฒนามาตรฐาน และการเชื่อมโยงเครือข่าย
ด้านการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ
9. ประชาชนยังไม่สามารถเข้าถึงการใช้น้าได้
10. คุณภาพและการเข้า ถึงการศึกษาในพื้นที่ยังต้อ ง
ได้รับการพัฒนา
11. ประชาชนในทุ ก ช่ ว งวั ย ยั ง คงมี ปั ญ หาด้ า น
สาธารณสุขที่ค่อนข้างสูง
12. บุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ไม่เพียงพอ
13. มีปัญหาขยะ และมลพิษอยู่ค่อนข้างสูง
16. มีปัญหายาเสพติดในพื้นที่สูง

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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ปัจจัยที่เอื้อประโยชน์
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบ
ปั จ จั ย จุดแข็ง (Strengths)
จุดอ่อน (Weaknesses)
ภายใน
10. มี ก ารบริ ห ารจั ด การพลั ง งานในพื้ น ที่ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
11. ประชาชนในพื้ น ที่ มี วิ นั ย ทางการเงิ น ที่ ดี และให้
ความสาคัญกับการออมสูง
ปั จ จั ย โอกาส (Opportunities)
ภายนอก
1. การรวมกลุ่มกันของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(ASEAN) จะสร้างเอกภาพและอัตลักษณ์ของภูมิภาคส่งผล
ให้เกิดเคลื่อนย้ายทุนและแรงงานอย่างเสรี และเพิ่มโอกาส
ทางการค้ากับต่างประเทศมากขึ้น
2. มีเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก
(East – West Economic Corridor) ส่งผลให้การค้าการ
ลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้านมีโอกาสมากยิ่งขึ้น
3. มีโครงการพัฒนาภายในประเทศและระหว่างประเทศ
ในด้านโลจิสติกส์ลงในกลุ่มจังหวัด (รถไฟทางคู่ สายมาบ
กะเบา-ชุ ม ทางถนนจิร ะ สายถนนจิ ร ะ-ขอนแก่ น รถไฟ
ความเร็วสูงสายกรุงเทพฯ-นครราชสีมา
โครงการก่ อ สร้ า งมอเตอร์ เ วย์ ส ายบางปะอิ น -โคราช
ระยะทาง 196 กิโลเมตร) ทาให้การคมนาคม การขนส่ง
สะดวกยิ่งขึ้น
4. กระแสท่องเที่ยวในอนาคตได้ให้ความสาคัญ กับการ
ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพ อนุ รั ก ษ์ และประวั ติ ศ าสตร์
อารยธรรม สู ง ขึ้ น ซึ่ ง กลุ่ ม จั งหวั ด มี แ หล่ งท่ อ งเที่ ย วที่ มี
ชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับสากลทั้ง 3 ประเภท
5. ยุคสังคมออนไลน์ที่ผู้บริโภค / นักท่องเที่ยว แบ่งปัน
ข้อมูลได้ตลอดเวลา เน้นการใช้งานผ่านแอพพลิเคชั่น และ
เสาะหาข้อมูลการทางเว็บไซต์ ซึ่งช่วยเปิดโอกาสทางการ
สื่อสารและการตลาดได้มากขึ้น
6. พฤติกรรมการบริโภค ของคนยุคปัจจุบัน เน้นไปที่ความ
สะดวกสบาย เพื่ อ สุ ข ภาพและเป็ น มิ ต รกั บ สิ่ งแวดล้ อ ม
ปลอดสารพิษ
7. แผนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการกาหนดให้เป็นฐาน
การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสู. มาตรฐานปลอดภัย และ
อินทรีย์ และศูนย์กลางอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและเอ
ทานอลของประเทศ
8. ทิศทางด้านการท่องเที่ยวกาหนดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ทางโบราณคดี ยุ ค ก่ อ นประวั ติ ศ าสตร์ อารยธรรมขอม
วัฒนธรรมประเพณี แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงกีฬาระดับนานาชาติ

อุปสรรค (Threats)
1. ความผันผวนราคาสินค้าการเกษตร และสินค้า
เกษตรหลั ก ของกลุ่ ม จั ง หวั ด มี คู่ แ ข่ ง ทั้ ง จากภายใน
ประเทศและต่างประเทศเป็นจานวนมาก
2. การใช้มาตรการกีดกัน ทางการค้าที่ ไม่ใช่ ภ าษีของ
ชาติตะวันตก เช่น มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ
อนามัย ซึ่งส่งผลกระทบต่อการส่ งออกสิน ค้าส าคั ญ
ประเภทสินค้าเกษตรแปรรูป
3. ผลกระทบจาก FTA , AEC ที่ทาให้เกิดการย้ายฐาน
การผลิตไปยังประเทศที่มีต้นทุนหรือค่าแรงงานต่ากว่า
4. ปัญหาโลกร้อนทาให้เกิดภัยธรรมชาติ ปรากฏการณ์
เอลนิ โ ญ ลานิ น ญา (น้ าท่ ว ม ฝนแล้ ง ) มี ผ ลต่ อ
เสถียรภาพการผลิตภาคการเกษตร
6. ประเทศไทยมี ค วามเสี่ ย งสู ง ด้ า นไซเบอร์ โดย
คอมพิ ว เตอร์ ป ระมาณ 1 ใน 5 เครื่ อ ง ถู ก โจมตี โ ดย
โปรแกรมที่ไม่พึงประสงค์
7. ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ และปัญหาความมั่นคง
ชายแดนมี แ นวโน้ ม ที่ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น และมี รู ป แบบที่
หลากหลายมากขึ้น

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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2.1.16 การวิเคราะห์ประเด็นการพัฒนาที่เชื่อมโยงกับปัจจัยภายในและภายนอก
จากการวิเคราะห์โดยยึดประเด็นที่เป็นศักยภาพและปัญหาสาคัญที่ปรากฏตามตัวชี้วัด และนามา
สนับสนุนการวิเคราะห์ SWOT เพื่อให้เชื่อมโยงไปสู่ประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด ฯ ได้ ดังนี้

ประเด็นที่ต้องการการพัฒนาเชิงรุก
Strength & Opportunity (SO)

ประเด็นที่ต้องการการแก้ไข
Weakness & Opportunity (WO)

1) เป็นศูนย์กลางสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม สามารถ
เชื่อมโยงสินค้า การลงทุนไปสู่ประเทศอินโดจีน ตามเส้นทาง
ระเบียงเศรษฐกิจ ตะวันตก-ตะวันออก : ถนน EWEC
2) แหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งเชิงนิเวศน์ อารยธรรม
ขอมโบราณ วัฒนธรรมประเพณี ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สามารถ
สนองต่อกระแสการท่องเที่ยวในปัจจุบัน
3) จุดผ่านแดนถาวร (ช่องจอม จังหวัดสุรินทร์) และ
จุดผ่อนปรน (ช่องสายตะกู จังหวัดบุรีรมั ย์) จะเป็นช่องทางใน
การ ส่งเสริมการค้าชายแดน และเชื่อมโยงเส้นทางการ
ท่องเที่ยวจากประเทศเพื่อนบ้านมายังกลุ่มจังหวัด
4) ยุทธศาสตร์ภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ระยะ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560
– 2564 มีแนวทางจะพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้เป็น
ฐานการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง มาตรฐานปลอดภัยและ
อินทรีย์ และศูนย์กลางอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและเอทา
นอลของประเทศ รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดียคุ
ก่อนประวัติศาสตร์ อารยธรรมขอม วัฒนธรรมประเพณี แหล่ง
ท่องเที่ยวธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวเชิงกีฬาระดับนานาชาติ
ซึ่งกลุ่มจังหวัดมีศักยภาพในการพัฒนาเป็น Food Valley ได้ถูก
ประกาศเป็นนโยบายระดับประเทศ

1) พฤติกรรมการบริโภค ของคนยุคปัจจุบัน เน้นอาหารเพื่อ
สุขภาพและปลอดสาร แต่ผลผลิตทางการเกษตรทีผ่ ่านเกณฑ์
มาตรฐานหรือปลอดสารยังมีน้อย
2) การรวมกลุ่มกันของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(ASEAN) ส่งผลให้เกิดเคลื่อนย้ายทุนและแรงงานอย่างเสรี ทา
ให้งานใช้แรงงานส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ เนื่องจากค่าแรงต่า
ก่อให้เกิดปัญหาอัตราว่างงานภายในกลุ่มจังหวัดฯ สูงขึ้น
3) เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก (East
– West Economic Corridor) ส่งผลให้การค้าการลงทุนกับ
ประเทศเพื่อนบ้านมีโอกาสมากยิ่งขึ้น แต่ยังไม่มรี ะบบที่จะ
เชื่อมต่อ
4) ยุทธศาสตร์ภาค เมือง และพืน้ ที่เศรษฐกิจ ระยะ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560
– 2564 มีแนวทางจะพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้เป็น
ฐานการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง มาตรฐานปลอดภัยและ
อินทรีย์ และศูนย์กลางอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและเอทา
นอลของประเทศ แต่ปญ
ั หาโลกร้อนทาให้เกิดภัยธรรมชาติ (น้า
ท่วม ฝนแล้ง) ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการผลิตสินค้าเกษตร
5) เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก (East
– West Economic Corridor) ส่งผลให้การค้าการลงทุนกับ
ประเทศเพื่อนบ้านมีโอกาสมากยิ่งขึ้น แต่สินค้าราคาถูกจาก
ประเทศจีนจะเข้ามาสู่ตลาดอินโดจีนมากขึ้น ทาให้มีการแข่งขัน
สูง

ประเด็นที่ต้องการการปรับเปลี่ยน
Strength & Threat (ST)

ประเด็นที่มีแนวโน้มถดถอย
Weakness & Threat (WT)

1) แหล่งต้นน้าที่สาคัญ ที่รองรับการผลิต ภาคเกษตร
ภาคอุตสาหกรรม แต่ภัยธรรมชาติ เช่น น้าท่วม ฝนแล้ง ทาให้
เป็นอุปสรรคต่อการผลิต รวมทั้งการอุปโภค บริโภค ของ
ประชาชน
2) เป็นกลุ่มจังหวัดที่ทาการเกษตร มีพืชเศรษฐกิจและสัตว์
เศรษฐกิจที่ทารายได้ค่อนข้างสูง แต่มาตรการที่กีดกันทาง
การค้า เช่น มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ด้านความปลอดภัย
Food Safety ส่งผลต่อการส่งออกสินค้า

1) การแข่งขันด้านการตลาดสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้าน
เช่น สินค้าการเกษตร สินค้าสิ่งทอราคาถูกจากจีน เวียดนาม
2) ข้อจากัดด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ระหว่าง
ประเทศที่ยุ่งยาก ซับซ้อน ไม่เอื้ออานวย ต่อการค้าการลงทุน
และการท่องเที่ยว

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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ประเด็นที่ต้องการการปรับเปลี่ยน
Strength & Threat (ST)

ประเด็นที่มีแนวโน้มถดถอย
Weakness & Threat (WT)

3) มีจุดผ่านแดนถาวร (ช่องจอม จังหวัดสุรินทร์) และ
จุดผ่อนปรนเพื่อมนุษยธรรม (ช่องสายตะกู จังหวัดบุรรี ัมย์) จะ
เป็นช่องทางในการ ส่งเสริมการค้าชายแดน และเชื่อมโยง
เส้นทางการท่องเที่ยวจากประเทศเพื่อนบ้านมายังกลุ่มจังหวัด
แต่โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกตามเมืองและ
ด่านชายแดนยังไม่เอื้อต่อการค้า และประโยชน์ของการค้า
ชายแดนไม่ได้ส่งผลลัพธ์มายังเจ้าของพื้นที่ ด่านชายแดนจึง
เสมือนช่องทางผ่านเข้าออก

3) มีปัญหาการลักลอบเข้าเมือง สินค้าหนีภาษี ของผิด
กฎหมาย ยาเสพติด แรงงาน ต่างด้าว ตามแนวชายแดน
4) การใช้มาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช้ภาษีของชาติ
ตะวันตก เช่น มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าสาคัญประเภทสินค้าเกษตรแปร
รูป

2.1.17 สรุปประเด็นส้าคัญจากนโยบายและแผนงาน ต่อการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดได้ ดังนี้
ด้านเศรษฐกิจ
 มุ่งสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นจากภายในและภายนอกประเทศ (การค้าชายแดน/ส่งออก)
 เศรษฐกิจเติบโตศักยภาพของพื้นที่ และสร้างห่วงโซ่คุณค่าเพื่อก่อให้เกิดเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูง และ
ยั่งยืน
 สร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างเป็นธรรมให้กับผู้ประกอบการ และเกษตรกรรุ่นใหม่
 กระจายรายได้และพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น
ด้านอุตสาหกรรม
 ส่งเสริมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติกซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักในนครราชสีมา
 พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและยังสามารถเชื่อมโยงฐานการผลิตของท้องถิ่นได้
 เพิ่มมูลค่าการลงทุน ทั้งในด้านการค้นคว้า และจานวนแรงงาน
 ขยายตัวอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมายไปยังตลาดต่างประเทศ
 พัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอในจังหวัดนครราชสีมาซึ่งมีสัดส่วนเป็นอันดับที่ 3 ของภาค
ด้านเกษตร
 ผลิตสินค้าเกษตรมาตรฐานสูง ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ เช่น ผลิตสินค้าออร์แกนนิค ส่งให้กับ
ร้านอาหารในกลุ่มจังหวัด เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาชีพเกษตกร
 ส่ ง เสริ ม การเลี้ ย งโคเนื้ อ คุ ณ ภาพสู ง ในพื้ น ที่ จั งหวั ด นครราชสี ม าและบุ รี รั ม ย์ พร้อ มทั้ ง พั ฒ นา
มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ให้อยู่ในเกณฑ์
 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าปศุสัตว์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
 ส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์
การค้า
 เชื่อมโยงทางการค้าและการบริการภายในกลุ่มจังหวัด ภาค และประเทศเพื่อนบ้าน และการ
พัฒนาตามแนวระเบียงเศรษฐกิจและพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
 พัฒนาช่องทาการคมนาคมระหว่างประเทศเพื่อบ้าน เช่น ทางหลวงหมายเลข 2 ที่พาผ่านเกือบทั้ง
กลุ่มจังหวัด เป็นช่องทางการค้าที่สาคัญทั้งในและนอกประเทศ

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563

167

 จังหวัดบุรีรัมย์และสุรินทร์ซึ่งเป็นพื้ นที่เชื่อมต่อชายแดนและมีมูลค่าการค้าชายแดนที่เพิ่มขึ้นเป็น
ยุทธศาสตร์ด้านการค้า
 ปัญหาการค้าขายสิ่งของผิดกฎหมายข้ามแดนในจังหวัดบุรีรัมย์และสุรินทร์
การท่องเที่ยว
 ปรับปรุงช่องทางการเดินทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว 4 จังหวัด
 จัดทาเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ เพื่อสร้างการรับรู้กับนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติ
 ส่งเสริมผ้าไหม ผ้าฝ้าย สู่ศูนย์กลางแฟชั่น ในจังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย์
 พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ (นครราชสีมา บุรีรัมย์
สุรินทร์)
 เปิดเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่ (FAM Trip) นครชัยบุรินทร์ เพื่อให้ชุมชนมีความเข้าใจในพฤติกรรม
ของนักท่องเที่ยว
สิ่งแวดล้อม
 การจัดการพื้นที่เมืองและชุมชนมุ่งสู่การเป็นเมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ฟื้นฟูป่าต้นน้า และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ในจังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา
 สร้างความสมดุลของระบบนิเวศ เพื่อสนับสนุนการผลิตและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
 บริหารจัดการน้าในจังหวัดสุรินทร์ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในการใช้น้ายาม
เผชิญสภาวะแห้งแล้งแบบบูรณาการและยั่งยืน
สังคม
 ประชาชนในจังหวัดชัยภูมิไม่มีที่ดินทากิน หรือที่อยู่อาศัย ได้รับการช่วยเหลือให้มีที่อยู่
 ประชากรได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะ รองรับการจ้างงานและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
 ลดจานวนคนจนในจังหวัดบุรีรัมย์ และนครราชสีมา โดยส่งเสริมความสาคัญของการออม
 ชุมชนมีความเข้มแข็ง ประชาชนมีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้า มีที่อยู่อาศัยและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์อย่างเสมอภาคและยั่งยืน
ความมั่นคง
 ภาครัฐและเอกชนจับมือบริหารความมั่นคงตามแนวชายแดนในจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์
 ลดปัญหาการทุจริตของภาครัฐโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
 ปัญหาลักลอบเข้าเมืองตามแนวชายแดน
 การก่อการร้ายหรือกระทาผิดกฎหมาย ในบริเวณชายแดน เช่น การเคลื่อนย้ายยาเสพติดหรือ
การค้ามนุษย์
กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการบริหารบ้านเมืองกิ จการที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. ได้จัดประชุม
ระดมสมองในการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 เพื่อเชื่อมโยงการพัฒนาภาค
โดยได้ใช้ห่วงโซ่คุณค่า โดยหยิบยกแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 4 ปี (พ.ศ.
2561 -2564) ฉบับทบทวน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์เพื่อจัดทาโครงการ ดังนี้
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ประเด็นการพัฒนาด้านการเกษตร การค้า การลงทุน
แผนแม่บทเกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี มีเป้าประสงค์ให้เกษตรกรมีความสามารถในอาชีพ
ตนเอง มีประสิทธิภาพการดาเนินงาน และสินค้าเกษตรมีคุณภาพมาตรฐาน ตามความต้องการของตลาด และใช้
พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนแม่บทฯ และส่งเสริมเกษตรกรในกลุ่มจังหวัดตามศักยภาพที่มีอยู่
ให้ดีขึ้น จึงต้องสร้างกิจกรรมทั้งห่ วงโซ่คุณค่าของผลผลิตเกษตร ให้ เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน ส่งเสริมการใช้
วิทยาศาสตร์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าในกลุ่มจังหวัด จึงเกิดแนวคิด ดังนี้
ต้น ทาง เน้น ไปที่ด้านการผลิ ต โดยจัดวางเรื่องการวิจัยและพัฒนา การบริห ารจัดการ ให้เป็น
รากฐานที่สาคัญ และส่งต่อไปเรื่องการส่งเสริมปัจจัยพื้นฐาน และการพัฒนาเกษตรกร ให้เกิดความรู้
กลางทาง เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ และยกระดับผลผลิตทางการเกษตร โดยการทามาตรฐาน
เช่น มาตรฐาน GAP เกษตรอินทรีย์ เพื่อให้สอดคล้องกับกระแสของโลกที่เน้นเรื่องอาหารปลอดภัย และรักษ์สุขภาพ
นอกจากมาตรฐานอาหารปลอดภัยแล้ว การควบคุมคุณภาพการแปรรูป ส่งเสริมการนาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น
ปลายทาง โดยการพัฒ นาระบบการขนส่ง ส่ งเสริมกลุ่มผู้ประกอบการในพื้นที่ เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งในการต่อรองราคา รวมถึงการพัฒนาการตลาด ประชาสัมพันธ์สินค้า กระตุ้นการบริโภค เชื่อมโยงกับธุรกิจ
อาหารในพื้นที่ เช่น นาสินค้าเกษตรจัดทาบันทึกข้อตกลงกับสถาบันการศึกษา ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล เป็นต้น
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ประเด็นการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม
จากการเชื่อมโยงแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ และการส่งเสริมการท่องเที่ยว
วิถีไทย จึงมุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในชุมชน เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้ไปยังคนในท้องถิ่น การ
ถ่ายทอดวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ที่เริ่มจะสูญหายหากหมดคนรุ่นหลัง เช่น การผลิตผ้าไหม และการประชาสัมพันธ์ไป
ยังนานาประเทศเพื่อสร้างกับรับ รู้เกี่ย วกับแหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดนอกเหนือจากแหล่งท่องเที่ยวหลักที่
ต่างชาติรู้จั กกัน ดี ประกอบกับ นโยบายรัฐ บาล ข้อ 6.6 ที่ต้องการชักจูงให้ นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวใน
ประเทศไทย โดยการสร้างสิ่งจูงใจและสิ่งอานวยความสะดวกที่เกื้ อกูลต่อบรรยากาศการท่องเที่ยว ส่งเสริมการ
ท่ อ งเที่ ย วที่ ค รอบคลุ ม แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วอั น มี ลั ก ษณะโดดเด่ น ร่ ว มกั น หรื อ จั ด เป็ น กลุ่ ม ได้ เช่ น กลุ่ ม ธรรมชาติ
ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสุขภาพ และเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากวิถีชุมชน เน้น
ให้ความรู้ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การควบคุมสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ ราคาเป็นธรรม ตลอดจน
การอานวยความสะดวกต่างๆ จึงมีแนวคิด ดังนี้
ต้นทาง เริ่มจากการรวบรวมองค์ความรู้ ทั้งด้านการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม ภูมิปัญญาใน
ท้องถิ่น น ามาสู่ การวิเคราะห์ ความต้องการและพฤติกรรมนักท่องเที่ยว ให้ สอดคล้ องกับสิ่งที่กลุ่ มจังหวัด เพื่อ
วางแผนด้านการท่องเที่ยว ตลอดจนการบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชน และพัฒนาความร่วมมือต่างๆ ควบคู่การ
การวางเรื่องความปลอดภัยในการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นหัวใจที่นักท่องเที่ยวให้ความสาคัญ
กลางทาง โดยการเตรียมความพร้อมบุคลากรภายในชุมชน การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานแหล่ง
ท่องเที่ยว ปรับปรุงภูมิทัศน์ สิ่งอานวยความสะดวก ส่งเสริมชุมชน/หมู่บ้านไหม การพัฒนาสร้างสรรค์กิจกรรม การ
ท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วม นิทรรศการหรืองานปะจาปีของชุมชน การปรับปรุงของที่ระลึก ที่สะท้อนอัตลักษณ์
ปลายทาง สร้างการรับรู้ ให้เกิดแบรนด์การท่องเที่ยว ส่งเสริมการตลาดชุมชน
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ประเด็นการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
จากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ผู้สูงอายุเริ่มมีจานวนมากขึ้น การดูแลให้ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ดี
ปลอดภัย มีผู้ดูแล จากนโยบายรัฐบาล ข้อ 3.4 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สู่อายุ แต่ก็ยังต้องวางรากฐานทาง
สังคมให้ดี โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่จะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ และเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศ นโยบาย
ข้อ 4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถมีความรู้และทักษะใหม่ที่สามารถ
ประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต และ ข้อ 5 การยกระดับคุณภาพบริการด้าน
สาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน ซึ่งกลุ่มจังหวัดมุ่งเน้นไปที่การยกระดับคุณภาพชีวิต หรือทรัพยากรมนุษย์
ถือเป็นฐานที่สาคัญส่งผลให้ด้านอื่นๆ ดีขึ้น แต่การจัดทาห่วงโซ่คุณค่าในเวทีนี้ ทางสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ได้จัดทาให้ครบทุกด้าน เพื่อให้เห็นภาพที่กลุ่มจังหวัดยังต้องการเติมเต็ม ทั้งด้านความมั่งคงในชีวิตและ
ทรัพย์สิน และการรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ก็เพื่อเป็นแนวทางให้กับจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัด สามารถนาไปใช้ในพื้นที่ของ
ตนเอง เพราะเรื่องเหล่านี้ เป็นปัจจัยพื้นฐานที่ในพื้นที่มีความต้องการพัฒนา จึงกาหนดเป็นแนวทาง ดังนี้
1. เริ่มจากการส่งเสริมการเรียนรู้ ให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ พัฒนาแหล่งศึกษา สร้างโอกาส
และแนวทางในการเข้าสู่การศึกษา
2. เมื่อมีการศึกษา ก็นาไปสู่การพัฒนาศักยภาพเพื่อการสร้างอาชีพ ลดความเหลื่อมล้าของสังคม
3. การส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดี ป้องกันการเล็บป่วย ลดอัตราการเสียชีวิต พร้อมทั้งจัดระบบ
ดูแลและจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ
4. ส่งเสริมให้มีกิจกรรมที่สร้างความอบอุ่น การสิบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นจากรุ่นหนึ่งสู่เด็กรุ่นใหม่
นาไปสู่การต่อยอดทางพาณิชย์ด้วย
5. การสร้างความสงบสุขมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน ด้วยการดูแลป้องกันการเกิดอาชญากรรม
อุบัติเหตุ ยาเสพติด
6. การรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ทั้งเรื่องป่าไม้ ดิน แหล่งน้า การบริหารจัดการขยะ รวมทั้งการ
ป้องกันภัยธรรมชาติ

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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กลุ่มจังหวัดมีการจัดทาแผนที่ยุทธศาสตร์ของภาพรวมของกลุ่มจังหวัด โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นหรือศูนย์
ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ROC) ซึ่งมีเป้าหมายหรือประสิทธิพลที่ต้องการคือ กลุ่ม
จังหวัดหลุดพ้นจากความยากจน ลดความเหลื่อมล้า การกระจายรายได้ที่เป็นธรรม และอัตราการขยายตัว
เศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ดังนี้

แผนที่ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
Strategy Map

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทาแผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจาปี โดยเชิญส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ประชา
สังคม และสถาบันการศึกษา เข้ามาร่วมการจัดทาแผน โดยมีการระดมความคิดเห็น และมีการจัดทา แผนที่
ยุทธศาสตร์ Strategy Map ตามประเด็นแต่ละด้าน ดังนี้

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563

ด้านการเกษตร
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ด้านการปศุสัตว์

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

173

174
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ด้านการท่องเที่ยว
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ด้านผลิตภัณฑ์ไหม
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ด้านสังคม
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จุดเน้นการพัฒนาที่กลุ่มจังหวัดควรให้ความส้าคัญ
 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการเกษตรให้ได้มาตรฐานเกษตรปลอดภัย
เนื่ อ งจากกลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนล่ า ง 1 มี ป ระชากรที่ ป ระกอบอาชี พ
เกษตรกรรม ในปี พ.ศ. 2559 จานวน 1,137,793 คน เทียบกับประชากรทั้งกลุ่มจังหวัดฯ จานวน
6,752,462 คน คิดเป็นร้อยละ 16.85 และมีพื้นที่เกษตรมากถึงร้อยละ 68.15 ของพื้นที่ทั้งหมด
ของกลุ่มจังหวัด ประกอบกับศักยภาพที่โดดเด่นในพืชและสัตว์เศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดฯ ที่สาคัญ
และมีชื่อเสียง ได้แก่ ข้าว มันสาปะหลัง อ้อย โคเนื้อ ไก่ แพะ จึงเป็นจุดเน้นที่ควรส่งเสริมในด้ าน
เกษตร
 ส่งเสริมการแปรรูปเป็นอุตสาหกรรมอาหารแบบครบวงจร โดยพัฒนาอุตสาหกรรมกลางทางและ
ปลายทางให้มากขึ้น จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ภาค
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาภาค เมื อ ง และพื้ น ที่ เ ศรษฐกิ จ ก าหนดให้ ก ลุ่ ม จั ง หวั ด ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ อาทิ พัฒนาให้นครราชสีมาเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและ
อาหารแบบครบวงจร
 การบริหารจัดการน้า โดยจัดหาแหล่งน้าและระบบส่งน้าเพื่อการเกษตรให้เพียงพอ
 ส่งเสริมอาชีพ และพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อสร้างโอกาสในการหารายได้จากภาคการเกษตรและภาค
นอกเกษตร รวมทั้งผลิตภัณฑ์ไ หม โดยการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวกับประวัติศาสตร์และสินค้า
ชุมชน
 การสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ในสาขาท่ อ งเที่ ย วที่ มี ศั ก ยภาพของกลุ่ ม ได้ แ ก่ ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง ธรรมชาติ
อารยธรรมขอม ประเพณี ศาสนา หมู่บ้านท่องเที่ยวไหม แหล่งท่องเที่ยวชุมชน การท่องเที่ยวเชิง
เกษตร โดยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีความสะอาด สะดวกและความปลอดภัยได้มาตรฐานและ
เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว จากการใช้ประโยชน์จากระบบ Logistic
************************

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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ส่วนที่ 2.2 สรุปข้อมูลแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
(นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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Unique Position
กาหนดโดยกระทรวงมหาดไทย และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
“นวัตกรรมภาคอีสานด้านการเกษตร การท่องเที่ยว การค้า และการสร้างพลังงานทดแทน”
หรือ “Innovation for FASTTT”

FASTTT มาจากคาว่า
F = FUN ความสนุก เกิดจากกิจกรรมการท่องเที่ยว ผจญภัย ที่ทาให้ลดวัยหรือกระชุ่มกระชวย การ
กีฬา
A = Agriculture การเกษตร เน้นที่เป็นเศรษฐกิจหลักของกลุ่มจังหวัดฯ ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ มัน
สาปะหลัง โคเนื้อ/โควากิว
S = SILK ผลิตภัณฑ์ไหม ทุกจังหวัดในกลุ่มจังหวัดฯ มีวัฒนธรรมสิ่งทอ ผ้าไหมอันเป็นอัตลักษณ์
เฉพาะแต่ละจังหวัด จังหวัดนครราชสีมามี “ไหมหางกระรอก” เป็นผ้าไหมโคราชที่มีชื่อเสียง เป็นเอกลักษณ์
โดดเด่น “ไหมหมี่คั้นขอนารี” ของจังหวัดชัยภูมิ เป็นลวดลายที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ทรงมีพระราชดาริ
ให้อนุรักษ์ไว้ มีความประณีต สวยงาม จังหวัดบุรีรัมย์ ลายไหมที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักคือ “ซิ่นตีนแดง”และลาย
ที่ได้รับการพัฒนาใหม่คือ “ไหมหางกระรอกหมี่ภูภิรมย์” หรือ “LAVA SILK” มีลวดลายเฉพาะตัว และ “ผ้า
ไหมมัดหมี่ลายโฮล” จังหวัดสุรินทร์ อยู่ที่เส้นไหมน้อยซึ่งเป็นส่วนในสุดของรังไหม มีลวดลายสีสันเป็นแบบ
ฉบับทางสุรินทร์ และบ้านท่าสว่างมีโรงงานทอผ้าไหม ที่ทอผ้าให้ผู้นา APAC ที่เดินทางมาร่วมประชุมที่
ประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2546
กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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T = Tourism การท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดมีการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งด้านวัฒนธรรม ขอมโบราณ
วัฒนธรรมท้องถิ่น การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
T = Trade การค้า ภาคค้าปลีกค้าส่งสร้างรายได้ 56,673 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.48 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวม อยู่ในลาดับที่ 3 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม นอกจากนี้ยังมีด่านค้าชายแดน ทั้งจุดผ่อนปรน
การค้าชายแดนช่องสายตะกู จังหวัดบุรีรัมย์ และจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม จังหวัดสุรินทร์
T = Transform หรือการสร้างขยะให้มีคุณค่าเป็นพลังงานทดแทน เกิดจากปริมาณขยะมูลฝอยที่มี
จานวนมากและการนากลับไปใช้น้อย โดยนวัตกรรมการสร้างเชื้อเพลิงจากขยะมูลฝอย (Refuse Derived
Fuel: RDF)

ตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategies Position)

แหล่งผลิต
สินค้าเกษตร
และอาหาร
ปลอดภัย

แหล่งท่องเที่ยวที่มี
ความหลากหลายทั้ง
การท่องเที่ยวอารย
ธรรมขอม เชิงนิเวศน์
การกีฬาที่มีชื่อเสียง

แหล่งผลิต
ผลิตภัณฑ์ไหม
ระดับประเทศ

ประตูสู่อีสาน และ
เชื่อมโยงการค้า
ชายแดนกับประเทศ
เพื่อนบ้าน

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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เป้าหมายการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี
จากโครงสร้างเศรษฐกิจในภาพรวมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 มีเศรษฐกิจ
ที่สาคัญ 3 ลาดับแรก โดยมีภาคอุตสาหกรรม มีสัดส่วนร้อยละ 21 รองลงมาเป็นภาคเกษตรกรรม มีสัดส่วน
ร้อยละ 20 และภาคการค้า ร้อยละ 13 มีพื้นที่การเกษตรร้อยละ 68.15 ของพื้นที่ของกลุ่มจังหวัด ประชากร
ส่วนใหญ่อยู่ในวัยแรงงาน ร้อยละ 16.85 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีศักยภาพทางการเกษตรที่โดดเด่น
ได้ แ ก่ ข้ าว มั น ส าปะหลั ง อ้ อ ย โคเนื้ อ โคนม ไก่ แพะ แกะ มี ศั ก ยภาพทางการท่ อ งเที่ ย วที่ ห ลากหลาย
ทั้งท่องเที่ยวธรรมชาติ นิเวศ อารยธรรม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และกีฬา มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็น
มรดกโลก เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหม และในขณะเดียวกันก็มีปัญหาในเรื่องการขาดแคลนน้าเพื่อการอุปโภค
บริ โ ภค และการเกษตร ราคาผลผลิ ตทางการเกษตรตกต่า สั ดส่ ว นคนยากจน ร้อยละ 12.1 รายได้เฉลี่ ย
ครัวเรือน/ปี 250,626 บาท หนี้สินเฉลี่ยครัวเรือน/ปี 200,217.08 บาท มีค วามไม่เสมอภาคด้านรายได้ (Gino
coefficient) สูงกว่าค่าเฉลี่ยประเทศ จึงกาหนดเป้าหมายการพัฒนาในการเป็น

ศูนย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม
และสังคมเป็นสุข
โดยมีแนวคิดการพัฒนา ดังนี้
1. การเพิ่มประสิทธิภาพภาคการผลิตให้เป็นมาตรฐานปลอดภัย และพัฒนาจนถึงขึ้นมาตรฐานอินทรีย์
ในภาคการเกษตรทั้งพืชและสัตว์ โดยมีการนานวั ตกรรมในพื้นที่มาช่วยให้ เกษตรกร โดยเฉพาะเกษตรกร
รุ่นใหม่ (Smart Farmer) ให้มีการสืบทอดภูมิปัญญาดั้งเดิมให้คงอยู่ด้วยการน้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาเป็นหลักในการดาเนินงาน เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
2. พัฒนาการบริหารจัดการน้าให้เพียงพอ ทั้งน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และน้าเพื่อการเกษตรให้
เพียงพอตลอดปี โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้าให้อยู่ในพื้นที่ หรือการขยายพื้นที่รับน้า การกระจาย
น้าไปยังพื้นที่
3. ส่งเสริมการแปรรูปของสินค้าให้มากขึ้นในพื้นที่ สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแบบครบ
วงจรในพื้นที่ โดยพัฒนาช่วงกลางทางและปลายทางให้มากขึ้น ดังจะเห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบัยที่ 12 ยุทธศาสตร์ภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ที่กาหนดให้กลุ่มจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดนคร
ราชสีม่ให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแบบครบวงจร
4. ส่งเสริมอาชีพ และเพิ่มทักษะฝีมือแรงงานเพื่อสร้างโอกาสในการสร้างรายได้จากภาคการเกษตร
และนอกภาคเกษตร โดยเชื่อมโยงสินค้าชุมชนกับการท่องเที่ยว
5. สร้างมูลค่าเพิ่มในสาขาการท่องเที่ยว โดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน ทั้งทางด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอานวยความสะดวก และบริการเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว การใช้ประโยชน์จากระบบ
Logistic ที่รัฐบาลไว้วางรากฐานไว้ให้ การสร้างความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว รวมถึงการ
สร้างการตลาดให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างและเป็นที่นิยมเดินทางมายังกลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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6. การพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพ โดยเฉพาะผู้สูงอายุให้ได้รับการดูแล มีศักยภาพ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
หรือสามารถดาเนินกิจกรรมได้ตามศักยภาพ รวมทั้งการรักษาภูมิปัญญาของผู้สูงอายุเพื่อให้สืบทอดไปยังรุ่น
ลูกหลาน และการเพิ่มศักยภาพของเด็ก เพื่อให้สังคมมีคุณภาพและสามารถดูแลตนเองได้ในอนาคต

พันธกิจ (Mission)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปข้าวหอมมะลิ
ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมันสาปะหลังเพื่ออุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทน
ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ กระบือ และแพะ และแปรรูปเชิงคุณภาพ
ส่งเสริมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ส่งเสริมศักยภาพการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์ไหม
ส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้ได้รับความนิยม และบริหารจัดการให้มีศักยภาพ
ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และค้าชายแดน
ส่งเสริมการพัฒนาด้านสังคม

ตัวชี้วัดความสาเร็จตามเป้าหมายของการพัฒนากลุ่มจังหวัด
ที่
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อคนต่อปีเพิ่มขึ้น
(ฐานข้อมูลปัจจุบัน ปี 59 อยู่ที่ 81,750 บาท/คน/ปี
ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)

ค่าเป้าหมาย ปี 65
ร้อยละ 4
(94,762.07 บาท/คน/ปี)

ปี 60 เพิ่มร้อยละ 1 : 82,567.50 บาท/คน/ปี
ปี 61 เพิ่มร้อยละ 1 : 83,393.18 บาท/คน/ปี
ปี 62 เพิ่มร้อยละ 2 : 85,061.04 บาท/คน/ปี
ปี 63 เพิ่มร้อยละ 3 : 87,612.87 บาท/คน/ปี
ปี 64 เพิ่มร้อยละ 4 : 91,117.38 บาท/คน/ปี
2.

ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคเกษตรเพิ่มขึ้น
(ฐานข้อมูลปัจจุบัน ปี 59 อยู่ที่ 93,860 ล้านบาท
ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)

ร้อยละ 4
(108,799.62 ล้านบาท)

ปี 60 เพิ่มร้อยละ 1 : 94,798.60 ล้านบาท
ปี 61 เพิ่มร้อยละ 1 : 95,746.59 ล้านบาท
ปี 62 เพิ่มร้อยละ 2 : 97,661.52 ล้านบาท
ปี 63 เพิ่มร้อยละ 3 : 100,591.37 ล้านบาท
ปี 64 เพิ่มร้อยละ 4 : 104,615.02 ล้านบาท

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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ที่
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
3. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
(ฐานข้อมูลปัจจุบัน ปี 60 อยู่ที่ 26,232.62 ล้านบาท
ที่มา : สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดในกลุ่มจังหวัด)

4

ปี 61 เพิ่มร้อยละ 8 : 28,331.23 ล้านบาท
ปี 62 เพิ่มร้อยละ 8 : 30,597.73 ล้านบาท
ปี 63 เพิ่มร้อยละ 9 : 33,351.53 ล้านบาท
ปี 64 เพิ่มร้อยละ 10 : 36,686.68 ล้านบาท
ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมจากรายได้
เฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี

ค่าเป้าหมาย ปี 65
ร้อยละ 10
(40,355.35 ล้านบาท)

ร้อยละ 3
(7,370.33 ล้านบาท)

(ฐานข้อมูลปัจจุบัน ปี 60 อยู่ที่ 26,232.62 ล้านบาท
ที่มา : สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดในกลุ่มจังหวัด)

5.

ปี 2558 = 5,592.74 ล้านบาท
ปี 2559 = 6,504.80 ล้านบาท
ปี 2560 = 6,975.58 ล้านบาท
เฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง = 6,357.71 ล้านบาท)
ปี 61 เพิ่มร้อยละ 3 : 6,548.44 ล้านบาท
ปี 62 เพิ่มร้อยละ 3 : 6,744.89 ล้านบาท
ปี 63 เพิ่มร้อยละ 3 : 7,155.66 ล้านบาท
ปี 64 เพิ่มร้อยละ 3 : 7,155.66 ล้านบาท
สัดส่วนคนยากจนลดลง
(ฐานปีข้อมูลปัจจุบัน ปี 59 อยู่ที่ ร้อยละ 12.1 ค่าเฉลี่ยของ
ประเทศ ร้อยละ 8.6

ร้อยละ 8.6

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)

ประเด็นการพัฒนา
1) การพัฒนาขีดความสามารถเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นศูนย์กลางด้านเกษตรปลอดภัย และอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร
แนวทางการพัฒนา
1.1 พัฒนาและบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตร
1.2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการกระจายสินค้าในภูมิภาค
1.3 ส่งเสริมการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมให้เหมาะสม
1.4 ยกระดับสินค้าเกษตรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน
1.5 ส่งเสริมการเกษตรผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
1.6 ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพลังงานทดแทน
1.7 ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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1.8 สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มการผลิตและจาหน่าย
1.9 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดสินค้าเกษตร
1.10 ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์คุณภาพสูง

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดของประเด็นการ
พัฒนาที่ 1
1

พ.ศ.
2562
2

พ.ศ.
2563
3

พ.ศ.
2564
4

พ.ศ.
2565
4

(95,746.59 ล้าน
บาท)

(97,661.52
ล้านบาท)

(100,591.37
ล้านบาท)

(104,615.02
ล้านบาท)

(108,799.62
ล้านบาท)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2565
4
(108,799.62
ล้านบาท)
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พ.ศ. 2561
1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ GPP
ภาคเกษตร
(ฐานข้อมูลจาก สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ปี 2559 = 93,860 ล้านบาท
ปี 2560 ประมาณการเพิ่มขึ้น
1 % =94,798.60 ล้านบาท )
2. พื้นที่รับประโยชน์ทางด้าน
การเกษตร จากการพัฒนา
และบริหารจัดการน้าเพิ่มขึ้น
(ไร่)
3. จานวนฟาร์มมาตรฐานที่
เพิ่มขึ้น (ฟาร์ม)

2) การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มคี ุณภาพ มีความสะดวก และปลอดภัย
2. เพื่อให้กลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการไหมมีรายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมเพิ่มขึ้น
แนวทางการพัฒนา
2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวก
2.2 พัฒนาสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว
2.3 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
2.4 สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว
2.5 พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว
กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

186

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563

2.6 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา
2.7 ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามรอยช้าง
2.8 ส่งเสริมพัฒนา การค้า การลงทุน การค้าชายแดน
2.9 ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน
2.10 ส่งเสริมนวัตกรรมการท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์ และการตลาด
2.11 เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไหมให้มีคุณภาพ
2.12 ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหม
2.13 พัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดของประเด็นการ
พัฒนาที่ 2
8

8

พ.ศ.
2563
9

(28,331.23 ล้าน
บาท)

(30,597.73
ล้านบาท)

(33,351.53
ล้านบาท)

(36,686.68
ล้านบาท)

(40,355.35
ล้านบาท)

3

3

3

3

3

3

(7,370.33
ล้านบาท)

(7,370.33 ล้านบาท)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้
จากการท่องเที่ยว
(ฐานข้อมูลจากสานักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดใน
กลุ่มจังหวัด
รายได้การท่องเที่ยวปี 2560
= 26,232.62 ล้านบาท)
2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่า
การจาหน่ายผลิตภัณฑ์ไหม
จากรายได้เฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี
(มูลค่าการจาหน่ายผลิตภัณฑ์
ไหม ฐานข้อมูลจากสานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดในกลุ่ม
จังหวัด

(6,548.44 ล้าน
บาท)

( 6,744.89
ล้านบาท)

(6,947.24
ล้านบาท)

พ.ศ.
2564
10

พ.ศ.
2565
10

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2565
(40,355.35 ล้าน
บาท)

(7,155.66
ล้านบาท)

ปี 2558 = 5,592.74 ล้านบาท
ปี 2559 = 6,504.80 ล้านบาท
ปี 2560 = 6,975.58 ล้านบาท

เฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง =
6,357.71 ล้านบาท)

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

10

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563
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3) ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางด้านร่างกายและสติปัญญาดีขึ้น
2. เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถพึ่งพาตนเองได้ แข็งแรง มีความสุข
แนวทางการพัฒนา
3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นตัวเด็กปฐมวัยเป็นสาคัญ
3.2 พัฒนา สนับสนุน กิจกรรมการลงทุนพัฒนาด้านสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
3.3 ส่งเสริมอาชีพ ทักษะชีวิต และส่งเสริมสร้างศักยภาพการพึ่งพาตนเอง
3.4 ส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดของประเด็นการ
พัฒนาที่ 3
96.52

-

พ.ศ.
2563
-

-

-

-

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
1.คะแนนเฉลี่ยสติปัญญา
(IQ) เด็กนักเรียนไทยของ
กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1 ชั้น ป.1
(ฐานข้อมูลจาก กรม
สุขภาพจิต กระทรวง
สาธารณสุข
ปี 2559 = 96.52
ค่าเฉลี่ยของประเทศ = 98.1)
2.ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจไม่
ต่ากว่าร้อยละ 80

พ.ศ.
2564
-

พ.ศ.
2565
98.1

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2565

80

85

90

++++++++++

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

98.1

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563

ส่วนที่ 3
แบบ กจ. 1 และบัญชีชุดโครงการ

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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แบบฟอร์มการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

ประเด็นการพัฒนา
(2)

แบบ กจ. 1

ค่าเป้าหมาย
แผนงาน

ตัวชี้วัดของแผนงาน

แนวทางการพัฒนา
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การ
พัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันเกษตรอุตสาหกรรม
ครบวงจร

เพิม่ มูลค่าและขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
ของภาคการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตร

1. ร้อยละทีเ่ พิม่ ขึ้นของ GPP
ภาคเกษตร
(ฐานข้อมูลจาก สศช. ปี 2559
= 93,860 ล้านบาท
ปี 2560 ประมาณการเพิม่ ขึ้น
1 % =94,798.60 ล้านบาท )
2. พืน้ ทีร่ ับประโยชน์ทางด้าน
การเกษตร จากการพัฒนา
และบริหารจัดการน้้าเพิม่ ขึ้น
(ไร่)

1

2

3

4

4

(95,746.59
ล้านบาท)

(97,661.52
ล้านบาท)

(100,591.37
ล้านบาท)

(104,615.02
ล้านบาท)

(108,799.62
ล้านบาท)

13,500

13,500

12,500

13,000

13,500

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2565
4
108,799.62
ล้านบาท

66,000 แนวทางการพัฒนาที่ 1
พัฒนาและบริหารจัดการน้้า
เพือ่ การเกษตร
แนวทางการพัฒนาที่ 2
ส่งเสริมและพัฒนาระบบโล
จิสติกส์และการกระจาย
สินค้าในภูมภิ าค
แนวทางการพัฒนาที่ 3
ส่งเสริมการบริหารจัดการ
พืน้ ทีเ่ กษตรกรรมให้
เหมาะสม

ประเด็นการพัฒนา
(2)

ค่าเป้าหมาย
แผนงาน

ตัวชี้วัดของแผนงาน

แนวทางการพัฒนา
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2565

แนวทางการพัฒนาที่ 4
ยกระดับสินค้าเกษตรเข้าสู่
ระบบมาตรฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ 5
ส่งเสริมการเกษตร
ผสมผสานตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางการพัฒนาที่ 6
ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม
และพลังงานทดแทน
แนวทางการพัฒนาที่ 7
ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิต
เพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่
แนวทางการพัฒนาที่ 8
สนับสนุนให้มกี ารรวมกลุ่ม
การผลิตและจ้าหน่าย
แนวทางการพัฒนาที่ 9
ยกระดับความสามารถใน
การแข่งขันด้านการตลาด
สินค้าเกษตร

ประเด็นการพัฒนา
(2)

ค่าเป้าหมาย
แผนงาน

ตัวชี้วัดของแผนงาน

แนวทางการพัฒนา
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การ
พัฒนาอุตสาหกรรมการ
ท่องเทีย่ ว และผลิตภัณฑ์ไหม

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2565

พัฒนาการเลี้ยงสัตว์ให้มี
1. จ้านวนฟาร์มมาตรฐานที่
คุณภาพและมาตรฐาน รองรับ เพิม่ ขึ้น (ฟาร์ม)
ตลาดระดับสูง

20

20

20

20

20

100

แนวทางการพัฒนาที่ 10
ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์
คุณภาพสูง

ส่งเสริมและสนับสนุนแหล่ง
ท่องเทีย่ วของกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
1 ให้ได้รับความนิยม

8

8

9

10

10

10

(28,331.23
ล้านบาท)

(30,597.73
ล้านบาท)

(33,351.53
ล้านบาท)

(36,686.68
ล้านบาท)

(40,355.35
ล้านบาท)

(40,355.35 ล้านบาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 1
พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
และสิ่งอ้านวยความสะดวก

1. ร้อยละทีเ่ พิม่ ขึ้นของรายได้
จากการท่องเทีย่ ว
(ฐานข้อมูลรายได้การ
ท่องเทีย่ วปี 2560 =
26,232.62 ล้านบาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 2
พัฒนาสินค้าและบริการ
ทางการท่องเทีย่ ว
แนวทางการพัฒนาที่ 3
พัฒนาบุคลากรด้านการ
ท่องเทีย่ ว
แนวทางการพัฒนาที่ 4
สร้างความเชื่อมั่นและ
ความปลอดภัยให้
นักท่องเทีย่ ว
แนวทางการพัฒนาที่ 5
พัฒนาและฟืน้ ฟูแหล่ง
ท่องเทีย่ ว

ประเด็นการพัฒนา
(2)

ค่าเป้าหมาย
แผนงาน

ตัวชี้วัดของแผนงาน

แนวทางการพัฒนา
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2565

แนวทางการพัฒนาที่ 6
ส่งเสริมการท่องเทีย่ วเชิง
กีฬา
แนวทางการพัฒนาที่ 7
ส่งเสริมการท่องเทีย่ วตาม
รอยช้าง
แนวทางการพัฒนาที่ 8
ส่งเสริมพัฒนา การค้า การ
ลงทุน การค้าชายแดน
แนวทางการพัฒนาที่ 9
ส่งเสริมการท่องเทีย่ ววิถี
ชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 10
ส่งเสริมนวัตกรรมการ
ท่องเทีย่ ว ประชาสัมพันธ์
และการตลาด

ประเด็นการพัฒนา
(2)

ค่าเป้าหมาย
แผนงาน

ตัวชี้วัดของแผนงาน

แนวทางการพัฒนา
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ส่งเสริมและสนับสนุน
ผลิตภัณฑ์ไหมของกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1 ให้เป็นทีต่ อ้ งการ
ของตลาดภายในและ
ต่างประเทศ

1. ร้อยละทีเ่ พิม่ ขึ้นของมูลค่า
การจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ไหม
จากรายได้เฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี
(มูลค่าการจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์
ไหม ฐานข้อมูล
ปี 2558 = 5,592.74 ล้านบาท
ปี 2559 = 6,504.80 ล้านบาท
ปี 2560 = 6,975.58 ล้านบาท
เฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง =
6,357.71 ล้านบาท)

3

3

3

3

3

(6,548.44 ล้าน
บาท)

( 6,744.89
ล้านบาท)

(6,947.24
ล้านบาท)

(7,155.66
ล้านบาท)

(7,370.33
ล้านบาท)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2565

3

แนวทางการพัฒนาที่ 11
(7,370.33 ล้าน เพิม่ ประสิทธิภาพ
บาท)
กระบวนการผลิตไหมให้มี
คุณภาพ
แนวทางการพัฒนาที่ 12
ส่งเสริมการตลาดและการ
ประชาสัมพันธ์การ
ท่องเทีย่ วและผลิตภัณฑ์ไหม

แนวทางการพัฒนาที่ 13
พัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมให้มี
คุณภาพและมาตรฐาน

ประเด็นการพัฒนา
(2)

ค่าเป้าหมาย
แผนงาน

ตัวชี้วัดของแผนงาน

แนวทางการพัฒนา
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
ประเด็นการพัฒนาที่ 3
ยกระดับคุณภาพชีวิต

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของเด็กปฐมวัยพืน้ ทีก่ ลุ่ม
จังหวัดนครชัยบุรินทร์

คะแนนเฉลี่ยสติปัญญา (IQ)
เด็กนักเรียนไทยของกลุ่ม
จังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1 ชั้น ป.1
(ฐานข้อมูลปี 2559 = 96.52
ค่าเฉลี่ยของประเทศ = 98.1)

96.52

-

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุให้ดขี ึ้น

ผู้สูงอายุมคี วามพึงพอใจไม่ต่้า
กว่าร้อยละ 80

-

-

-

-

-

80

98.1 98.1

85

90

แนวทางการพัฒนาที่ 1
ส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
เน้นตัวเด็กปฐมวัยเป็นส้าคัญ

แนวทางการพัฒนาที่ 2
พัฒนา สนับสนุน กิจกรรม
การลงทุนพัฒนาด้านสังคม
เพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนาที่ 3
ส่งเสริมอาชีพ ทักษะชีวิต
และส่งเสริมสร้างศักยภาพ
การพึง่ พาตนเอง
แนวทางการพัฒนาที่ 4
ส่งเสริมและพัฒนาตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

แบบฟอร์มการจัดท้าแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
เป้าหมายการพัฒนา : ศูนย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และสังคมเป็นสุข
บัญชีรายการชุดโครงการ
ประเด็นการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ
แหล่ง งปม. ผลผลิต
(7)
(8)
(9)
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันเกษตร
อุตสาหกรรมครบวงจร

งบประมาณดาเนินการ (11)
หน่วยดาเนินการ
(10)

โครงการที่ 1 การพัฒนานวัตกรรมเกษตรและ
อาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์
แผนงานที่ 1 เพิ่มมูลค่าและขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของภาคการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตร

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

161,541,800

133,000,000

655,028,800

436,780,000

436,780,000

1,823,130,600

161,541,800

133,000,000

655,028,800

436,780,000

436,780,000

1,823,130,600

158,760,000

118,800,000

567,728,800

347,780,000

347,780,000

1,540,848,800

158,760,000

118,800,000

360,500,000

300,000,000

300,000,000

1,238,060,000

- กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาและบริหาร
จัดการน้้าเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืนในเขตนคร
ชัยบุรินทร์

1

3

โครงการ
ชลประทานจังหวัด
ในกลุ่มจังหวัด และ
หน่วยงานด้าน
ชลทานที่เกี่ยวข้อง

- กิจกรรมหลัก 1.2 การเรียนรู้เกษตรกรรม
ยั่งยืนตามศาสตร์พระราชากลุ่มจังหวัดนครชัย
บุรินทร์ตลอดห่วงโซ่คุณค่า

1

1

ส้านักงานเกษตร
จังหวัดในกลุ่มจังหวัด

-

-

28,928,800

31,180,000

31,180,000

91,288,800

- กิจกรรมหลัก 1.3 การพัฒนาศักยภาพการ
บริหารและการจัดการสหกรณ์เกษตรประชารัฐ
นครชัยบุรินทร์

1

1

- ส้านักงาน
สหกรณ์จังหวัดใน
กลุ่มจังหวัด
- มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา
- มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน
นครราชสีมา

-

-

11,800,000

10,100,000

10,100,000

32,000,000

บัญชีรายการชุดโครงการ
ประเด็นการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ
แหล่ง งปม. ผลผลิต หน่วยดาเนินการ
(7)
(8)
(9)
(10)
- กิจกรรมหลัก 1.4 ห่วงโซ่คุณค่าของการ
1
1 มหาวิทยาลัยราช
พัฒนาเพื่อคงความหอมข้าวหอมมะลิกลุ่ม
ภัฏนครราชสีมา
จังหวัดนครชัยบุรินทร์
- กิจกรรมหลัก 1.5 เพิ่มพื้นที่ชลประทาน
สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ตามนโยบายของ
รัฐบาลเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณดาเนินการ (11)
พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

6,500,000

พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

-

-

6,500,000

6,500,000

19,500,000

-

-

114,000,000

-

-

114,000,000

- กิจกรรมย่อยที่ 1.5.1 ก่อสร้างระบบส่งน้้า
สถานีสูบน้้าด้วยไฟฟ้าบ้านศรีสวรรค์ บ้านศรี
สวรรค์ ต้าบลนางแดด อ้าเภอหนองบัวแดง
จังหวัดชัยภูมิ

2

3

กรมชลประทาน
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์

-

-

12,000,000

-

-

12,000,000

- กิจกรรมย่อยที่ 1.5.2 ก่อสร้างระบบส่งน้้า
สถานีสูบน้้าด้วยไฟฟ้าบ้านลาดใหญ่ บ้านลาด
ใหญ่ ต้าบลลาดใหญ่ อ้าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

2

3

กรมชลประทาน
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์

-

-

10,000,000

-

-

10,000,000

- กิจกรรมย่อยที่ 1.5.3 ปรับปรุงระบบส่งน้้า
บ้านดงใต้ โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาพรมเชิญ บ้านดงใต้ ต้าบลดงกลาง อ้าเภอคอนสาร
จังหวัดชัยภูมิ

2

3

กรมชลประทาน
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์

-

-

12,000,000

-

-

12,000,000

- กิจกรรมย่อยที่ 1.5.4 ปรับปรุงระบบส่งน้้า
ฝายกุดธาตุพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2
โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาพรม-เชิญ บ้าน
ธาตุสามหมื่น ต้าบลบ้านแก้ง อ้าเภอภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ

2

3

กรมชลประทาน
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์

-

-

30,000,000

-

-

30,000,000

- กิจกรรมย่อยที่ 1.5.5 ก่อสร้างระบบส่งน้้า
สถานีสูบน้้าด้วยไฟฟ้าบ้านกุดเวียง บ้านกุดเวียง
ต้าบลลาดใหญ่ อ้าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

2

3

กรมชลประทาน
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์

-

-

10,000,000

-

-

10,000,000

บัญชีรายการชุดโครงการ
ประเด็นการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ
แหล่ง งปม. ผลผลิต หน่วยดาเนินการ
(7)
(8)
(9)
(10)
2
3 กรมชลประทาน
- กิจกรรมย่อยที่ 1.5.6 สถานีสูบน้้าด้วยไฟฟ้า
กระทรวงเกษตร
พร้อมระบบส่งน้้าบ้านหนองเบน หมู่ที่ 5 บ้าน
และสหกรณ์
หนองเบน ต้าบลหนองคอนไทย อ้าเภอภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ
- กิจกรรมหลักที่ 1.6 ระบบระบายน้้าบรรเทา
อุทกภัยและภัยแล้งซ้้าซากจังหวัดชัยภูมิเร่งด่วน
2
3 กรมชลประทาน
- กิจกรรมย่อยที่ 1.6.1 อาคารบังคับน้้าล้า
กระทรวงเกษตร
ห้วยไผ่ 3 แห่ง บ้านหนองผักหลอด ต้าบลบ้าน
และสหกรณ์
แท่น อ้าเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
2
3 กรมชลประทาน
- กิจกรรมย่อยที่ 1.6.2 เพิ่มประสิทธิภาพล้า
กระทรวงเกษตร
ห้วยยางพร้อมอาคารประกอบ บ้านห้วยแย้
และสหกรณ์
ต้าบลห้วยแย้ อ้าเภอหนองบัวระเหว จังหวัด
ชัยภูมิ
2
3 กรมชลประทาน
- กิจกรรมย่อยที่ 1.6.3 เพิ่มประสิทธิภาพล้า
กระทรวงเกษตร
ห้วยโปร่ง บ้านกุดเวียง ต้าบลลาดใหญ่ อ้าเภอ
และสหกรณ์
เมือง จังหวัดชัยภูมิ
2
3 กรมชลประทาน
- กิจกรรมย่อยที่ 1.6.4 อาคารบังคับน้้าห้วยซัน
กระทรวงเกษตร
โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาพรม-เชิญ ต้าบล
และสหกรณ์
โนนคูณ อ้าเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
2
3 กรมชลประทาน
- กิจกรรมย่อยที่ 1.6.5 อาคารบังคับน้้าห้วย
กระทรวงเกษตร
บุ่งขี้มอด โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาพรมและสหกรณ์
เชิญ หมู่ 6 บ้านสีปาด ต้าบลหนองคอนไทย
อ้าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
แผนงานที่ 2 พัฒนาการเลี้ยงสัตว์ให้มี
คุณภาพและมาตรฐาน รองรับตลาดระดับสูง
- กิจกรรมหลักที่ 2.1 พัฒนาเกษตรกรผู้เลี้ยง
1
1 ส้านักงานปศุสัตว์
โคเนื้อสู่มาตรฐาน GFM
จังหวัดในกลุ่มจังหวัด

งบประมาณดาเนินการ (11)
พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

-

-

40,000,000

-

-

40,000,000

-

-

46,000,000

-

-

46,000,000

-

-

13,000,000

-

-

13,000,000

-

-

15,000,000

-

-

15,000,000

-

-

10,000,000

-

-

10,000,000

-

-

4,000,000

-

-

4,000,000

-

-

4,000,000

-

-

4,000,000

2,781,800
-

14,200,000
-

87,300,000

89,000,000

89,000,000

282,281,800

15,224,000

16,000,000

16,000,000

47,224,000

บัญชีรายการชุดโครงการ
ประเด็นการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ
แหล่ง งปม. ผลผลิต หน่วยดาเนินการ
(7)
(8)
(9)
(10)
- กิจกรรมหลักที่ 2.2 เพิ่มประสิทธิภาพการ
1
1 ส้านักงานปศุสัตว์
ใช้พืชอาหารสัตว์
จังหวัดในกลุ่มจังหวัด
- กิจกรรมหลักที่ 2.3 ขยายฐานการผลิตและ
1
1 ส้านักงานปศุสัตว์
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแพะเนื้อ
จังหวัดในกลุ่มจังหวัด
- กิจกรรมหลักที่ 2.4 พัฒนาโรงฆ่าสัตว์
1
1 ส้านักงานปศุสัตว์
จังหวัดในกลุ่มจังหวัด
- กิจกรรมหลักที่ 2.5 พัฒนาศักยภาพการ
1
1 ส้านักงานปศุสัตว์
แปรรูปผลิตภัณฑ์
จังหวัดในกลุ่มจังหวัด
- กิจกรรมหลักที่ 2.6 มหกรรมปศุสัตว์
1
1 ส้านักงานปศุสัตว์
นครชัยบุรินทร์
จังหวัดในกลุ่มจังหวัด
- กิจกรรมหลักที่ 2.7 ส่งเสริมการตลาดสินค้า
1
1 ส้านักงานปศุสัตว์
ปศุสัตว์
จังหวัดในกลุ่มจังหวัด
- กิจกรรมหลักที่ 2.8 พัฒนาเครือข่าย
1
1 มหาวิทยาลัย
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคคุณภาพกลางน้้า กลุ่มนครชัย
เทคโนโลยีสุรนารี
บุรินทร์
- กิจกรรมหลักที่ 2.9 ส่งเสริมการปลูกพืช
อาหารสัตว์ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม (น้้าเสีย)

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม
1. โครงการที่ 1 ยกระดับขีดความสามารถ
การท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ไหม นครชัยบุรินทร์
แผนงานที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนแหล่ง
ท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ให้ได้รับ
ความนิยม

1

1

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
ร่วมกับภาคเอกชน
และประชาชนใน
พื้นที่

งบประมาณดาเนินการ (11)
พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

2,781,800

พ.ศ. 2563

9,200,000

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

10,140,000

12,000,000

12,000,000

46,121,800

10,000,000

10,000,000

30,000,000

-

-

10,000,000

-

-

3,600,000

-

-

1,336,000

2,000,000

2,000,000

5,336,000

3,000,000

5,000,000

5,000,000

18,000,000

-

5,000,000

-

-

3,600,000

-

-

4,000,000

4,000,000

4,000,000

12,000,000

-

-

20,000,000

20,000,000

20,000,000

60,000,000

-

-

20,000,000

20,000,000

20,000,000

60,000,000

-

48,700,000

986,262,000

777,350,000

778,600,000

2,590,912,000

-

48,700,000

986,262,000

777,350,000

778,600,000

2,590,912,000

-

48,700,000

951,262,000

737,250,000

735,850,000

2,473,062,000

บัญชีรายการชุดโครงการ
ประเด็นการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ
แหล่ง งปม. ผลผลิต
(7)
(8)
(9)
- กิจกรรมหลัก 1.1 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและสิ่งอ้านวยความสะดวกด้านการ
ท่องเที่ยว

งบประมาณดาเนินการ (11)
หน่วยดาเนินการ
(10)

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562
-

-

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

836,612,000

620,600,000

619,200,000

2,076,412,000

- กิจกรรมย่อยที่ 1.1.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์อ่าง
เก็บน้้าห้วยจระเข้มาก ต้าบลบ้านบัว อ้าเภอ
เมือง จังหวัดบุรีรัมย์

1

1

โครงการ
ชลประทานจังหวัด
บุรีรัมย์

-

-

14,500,000

20,600,000

19,200,000

54,300,000

- กิจกรรมย่อยที่ 1.1.2 พัฒนาเส้นทางเพื่อการ
ท่องเที่ยว

1

1

แขวงทางหลวง
ชนบท ๔ จังหวัด
และแขวงทางหลวง
บุรีรัมย์

-

-

392,812,000

300,000,000

300,000,000

992,812,000

- กิจกรรมย่อยที่ 1.1.3 ติดตั้งระบบป้ายข้อมูล
อัจฉริยะ และระบบตรวจวัดสภาพจราจรและ
ตรวจจับอุบัติการณ์ในพื้นที่

1

1

แขวงทางหลวง
นครราชสีมา ที่ 1
และที2่

-

-

80,000,000

- กิจกรรมย่อยที่ 1.1.4 ศึกษาออกแบบการ
พัฒนาพื้นที่การค้าชายแดนช่องสายตะกู อ้าเภอ
บ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

2

1

กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง

-

-

15,000,000

-

-

15,000,000

- กิจกรรมย่อยที่ 1.1.5 ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ช้าง
ดึกด้าบรรพ์เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
- กิจกรรมย่อยที่ 1.1.6 ก่อสร้างทางหลวงชนบท
เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว

2

1

-

-

82,000,000

-

-

82,000,000

2

1

กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
กรมทางหลวง กรม
ทางหลวงชนบท
กระทรวงคมนาคม

-

-

209,000,000

300,000,000

300,000,000

809,000,000

- 1) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย
บร.4013แยกทางหลวงหมายเลข 2117 - บ้านละหาน
ทราย อ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
ระยะทาง 2.000กิโลเมตร

2

1

กรมทางหลวงชนบท
กระทรวงคมนาคม

-

-

25,000,000

-

-

-

-

80,000,000

25,000,000

บัญชีรายการชุดโครงการ
ประเด็นการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ
แหล่ง งปม. ผลผลิต
(7)
(8)
(9)

งบประมาณดาเนินการ (11)
หน่วยดาเนินการ
(10)

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

- 2) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย
บร.5053 แยกทางหลวงชนบทหมายเลข 4013 - บ้าน
บ้านกรวด อ้าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร

2

1

กรมทางหลวงชนบท
กระทรวงคมนาคม

-

-

25,000,000

-

-

25,000,000

- 3) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย
บร.4054 แยกทางหลวงหมายเลข 2445 - บ้านโคก
เมือง อ้าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง
2.000 กิโลเมตร

2

1

กรมทางหลวงชนบท
กระทรวงคมนาคม

-

-

25,000,000

-

-

25,000,000

- 4) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย
บร.3070 แยกทางหลวงหมายเลข 218 - อ่างเก็บน้้า
ห้วยจระเข้มาก อ้าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร

2

1

กรมทางหลวงชนบท
กระทรวงคมนาคม

-

-

25,000,000

-

-

25,000,000

- 5) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย
บ้านโอทะลัน ต้าบลจรัส อ้าเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ระยะทาง 4.000 กิโลเมตร

2

1

กรมทางหลวงชนบท
กระทรวงคมนาคม

-

-

26,000,000

-

-

26,000,000

- 6) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย
บ้านภูมิโปน ต้าบลดม อ้าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
ระยะทาง 4.000กิโลเมตร

2

1

กรมทางหลวงชนบท
กระทรวงคมนาคม

-

-

26,000,000

-

-

26,000,000

- 7) ขยายช่องผิวจราจรพร้อมก่อสร้างโครงสร้าง
ระบายน้้าข้างทางและงานไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสาย
แยกทางหลวงหมายเลข 2354 - ป่าหินงาม อ้าเภอเทพ
สถิต จังหวัดชัยภูมิ

2

1

กรมทางหลวงชนบท
กระทรวงคมนาคม

-

-

32,000,000

-

-

32,000,000

- 8) บูรณะลาดยางแอสฟัลติคคอนกรีตพร้อมก่อสร้าง
โครงสร้างระบายน้้าข้างทางและงานไฟฟ้าส่องสว่าง
ถนนสายแยกทางหลวงชนบท ชย.2006 - บ้านซับสะเล
เต อ้าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

2

1

กรมทางหลวงชนบท
กระทรวงคมนาคม

-

-

25,000,000

-

-

25,000,000

- กิจกรรมย่อยที่ 1.1.7 ปรับปรุงถนนเพื่อ
สนับสนุนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว

3

1

กรมการปกครองส่วน
ท้องถิน่
กระทรวงมหาดไทย
(อบจ.ชัยภูมิ)

-

-

43,300,000

-

-

43,300,000

บัญชีรายการชุดโครงการ
ประเด็นการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ
แหล่ง งปม. ผลผลิต หน่วยดาเนินการ
(7)
(8)
(9)
(10)
3
1
กรมการปกครองส่วน
-1) บูรณะลาดยางผิวทางลาดยางแอสฟัลติ
ท้องถิน่
กคอนกรีต สายบ้านโนนจาน - บ้านหนองบัว
กระทรวงมหาดไทย
บาน อ้าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณดาเนินการ (11)
พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

-

-

12,000,000

-

-

12,000,000

(อบจ.ชัยภูมิ)

-2) ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนก
รีต (โดยวิธี pavement in-place recycling)
สายบ้านวังอ้ายโพธิ์ - บ้านวังใหม่พัฒนา อ้าเภอ
เทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

3

1

กรมการปกครองส่วน
ท้องถิน่
กระทรวงมหาดไทย
(อบจ.ชัยภูมิ)

-

-

9,800,000

-

-

9,800,000

-3) ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนก
รีต (โดยวิธี pavement in-place recycling)
สายบ้านจอก - บ้านส้าราญ อ้าเภอคอนสวรรค์
จังหวัดชัยภูมิ

3

1

กรมการปกครองส่วน
ท้องถิน่
กระทรวงมหาดไทย
(อบจ.ชัยภูมิ)

-

-

9,500,000

-

-

9,500,000

- 4) ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนก
รีต (โดยวิธี pavement in-place recycling)
สายบ้านยางหวาย - บ้านจอก อ้าเภอคอน
สวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

3

1

กรมการปกครองส่วน
ท้องถิน่
กระทรวงมหาดไทย
(อบจ.ชัยภูมิ)

-

-

7,000,000

-

-

7,000,000

- 5) ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนก
รีต (โดยวิธี pavement in-place recycling)
สายบ้านเมืองน้อย - บ้านยางบ่า อ้าเภอเมือง
จังหวัดชัยภูมิ

3

1

กรมการปกครองส่วน
ท้องถิน่
กระทรวงมหาดไทย
(อบจ.ชัยภูมิ)

-

-

5,000,000

-

-

5,000,000

- กิจกรรมหลัก 1.2 การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านการท่องเที่ยว
- กิจกรรมย่อยที่ 1.2.1 สร้างความเข้าใจด้าน
กฎหมายเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว และการค้า
มนุษย์ ให้กับผู้ประกอบการโรงแรม รีสอร์ท
ห้องพัก ร้านอาหาร

1

1

ต้ารวจภูธรจังหวัด
นครราชสีมา

-

7,200,000

27,650,000

27,650,000

27,650,000

90,150,000

-

5,000,000

5,000,000

5,000,000

15,000,000

บัญชีรายการชุดโครงการ
ประเด็นการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ
แหล่ง งปม. ผลผลิต หน่วยดาเนินการ
(7)
(8)
(9)
(10)
- กิจกรรมย่อยที่ 1.2.2 พัฒนาบุคลากรด้าน
1
1 ส้านักงานการ
การท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ กลุ่มนคร
ท่องเที่ยวและกีฬา
ชัยบุรินทร์
จังหวัดบุรีรัมย์

งบประมาณดาเนินการ (11)
พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

-

7,200,000

8,000,000

8,000,000

8,000,000

31,200,000

- กิจกรรมย่อยที่ 1.2.3 พัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการการเชื่อมโยงการค้าการลงทุน
ชายแดนกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์

1

1

ส้านักงานพาณิชย์
จังหวัดสุรินทร์

-

-

650,000

650,000

650,000

1,950,000

- กิจกรรมย่อยที่ 1.2.4 สร้างเครือข่าย
อาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด
นครชัยบุรินทร์

1

1

ต้ารวจภูธรจังหวัด
นครราชสีมา
ร่วมกับ ชย.,บร.
และต้ารวจ
ท่องเที่ยว
นครราชสีมา

-

-

5,000,000

5,000,000

5,000,000

15,000,000

- กิจกรรมย่อยที่ 1.2.5 บูรณาการเครือข่าย
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในสถานที่ท่องเที่ยว
และภัยคุกคาม

1

1

ต้ารวจภูธรจังหวัด
นม.,ชย.,บร. สนง.
การท่องเที่ยวและ
กีฬาจ.สุรินทร์

-

-

4,000,000

4,000,000

4,000,000

12,000,000

- กิจกรรมย่อยที่ 1.2.6 อบรมเชิงปฏิบัติการ
เยาวชนคนสร้างศิลปะร่วมสมัยนครชัยบุรินทร์

1

1

ส้านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
นครราชสีมา

-

-

5,000,000

5,000,000

5,000,000

15,000,000

9,000,000

9,000,000

10,000,000

28,000,000

- กิจกรรมหลักที่ 1.3 การพัฒนาท่องเที่ยวชุมชน

-

-

- กิจกรรมย่อยที่ 1.3.1 ยกระดับการท่องเที่ยว
วิถีชุมชนนครชัยบุรินทร์

1

1

ส้านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
นครราชสีมา บุยภูมิ
บุรีรัมย์ สุรินทร์

-

-

5,000,000

5,000,000

6,000,000

16,000,000

- กิจกรรมย่อยที่ 1.3.2 ต้นแบบการท่องเที่ยว
วิถีชุมชนเกษตรอินทรีย์นครชัยบุรินทร์

1

1

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน (สุรินทร์)

-

-

4,000,000

4,000,000

4,000,000

12,000,000

บัญชีรายการชุดโครงการ
ประเด็นการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ
แหล่ง งปม. ผลผลิต หน่วยดาเนินการ
(7)
(8)
(9)
(10)
- กิจกรรมหลักที่ 1.4 การพัฒนาการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์
- กิจกรรมย่อยที่ 1.4.1 พัฒนามัคคุเทศก์
1
1 มหาวิทยาลัย
อัจฉริยะน้าเที่ยวกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
เทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน
(นครราชสีมา)

งบประมาณดาเนินการ (11)
พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562
-

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

41,500,000

78,000,000

80,000,000

79,000,000

278,500,000

-

-

5,000,000

5,000,000

5,000,000

15,000,000

- กิจกรรมย่อยที่ 1.4.2 เทศกาลภาพยนตร์
นานาชาตินครชัยบุรินทร์ (ครั้งที่ ๓)

1

1

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน
(นครราชสีมา)

-

10,500,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

25,500,000

- กิจกรรมย่อยที่ 1.4.3 เทศกาลท่องเที่ยว นคร
ชัยบุรินทร์สู่ AEC (ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยว Low Season)

1

1

ส้านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดนครราชสีมา

-

31,000,000

32,000,000

33,000,000

34,000,000

130,000,000

- กิจกรรมย่อยที่ 1.4.4 การแลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรมนครชัยบุรินทร์ - เฉินตู

1

1

ส้านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
นครราชสีมา

-

-

5,000,000

5,000,000

6,000,000

16,000,000

- กิจกรรมย่อยที่ 1.4.5 การสร้างภาพลักษณ์
ของกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ในการส่งเสริม
ธุรกิจการจัดทัวร์ เพื่อเป็นรางวัล (Incentive)
และธุรกิจการจัดกิจกรรม (Event Business)

1

1

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา

-

-

4,000,000

5,000,000

2,000,000

11,000,000

- กิจกรรมย่อยที่ 1.4.6 การแสดงศิลปกรรม
ร่วมสมัยนานาชาติ Korat Art Olympic
(Thailand biennale, Korat)

1

1

ส้านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
นครราชสีมา

-

-

27,000,000

27,000,000

27,000,000

81,000,000

บัญชีรายการชุดโครงการ
ประเด็นการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ
แหล่ง งปม. ผลผลิต
(7)
(8)
(9)
แผนงานที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์
ไหมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1 ให้เป็นที่ต้องการของตลาดภายใน
และต่างประเทศ
- กิจกรรมหลักที่ 2.1 การส่งเสริมการปลูก
หม่อนเลี้ยงไหม
- กิจกรรมย่อยที่ 2.1.1 การส่งเสริมการเลี้ยง
ไหมพันธุ์ดี

- กิจกรรมย่อยที่ 2.1.2 การบริหารจัดการ
แปลงหม่อน

- กิจกรรมหลักที่ 2.2 นวัตกรรมการผลิตผ้า
ไหมครบวงจร
- กิจกรรมย่อยที่ 2.2.1เผยแพร่นวัตกรรม
กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์

- กิจกรรมย่อยที่ 2.2.2 การเพิ่มประสิทธิภาพ
การฟอกย้อมสีธรรมชาติ

งบประมาณดาเนินการ (11)
หน่วยดาเนินการ
(10)

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

-

-

35,000,000

40,100,000

42,750,000

117,850,000

-

-

1,700,000

1,400,000

3,000,000

6,100,000

26,000,000

73,200,000

1

1

ศูนย์หม่อนไหม ฯ
เฉลิมพระเกียรติ
ชัยภูมิ (เจ้าภาพ)
นครราชสีมา
บุรีรัมย์ สุรินทร์

-

-

1,300,000

1,100,000

1

1

ศูนย์หม่อนไหม ฯ
เฉลิมพระเกียรติ
ชัยภูมิ (เจ้าภาพ)
นครราชสีมา
บุรีรัมย์ สุรินทร์

-

-

400,000

300,000

-

-

23,400,000

23,800,000

1

1

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน
(นครราชสีมา)

-

-

10,000,000

10,000,000

1

1

ส้านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์
(เจ้าภาพ)

-

-

500,000

900,000

บัญชีรายการชุดโครงการ
ประเด็นการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ
แหล่ง งปม. ผลผลิต หน่วยดาเนินการ
(7)
(8)
(9)
(10)
- กิจกรรมย่อยที่ 2.2.3 การเพิ่มประสิทธิภาพ
1
1 ศูนย์หม่อนไหม
การสาวไหมด้วยเครื่องสาวไหมปรับปรุงชนิดเข้า
เฉลิมพระเกียรติฯ
เหล่ง
จังหวัดชัยภูม,ิ ศูนย์
หม่อนไหมเฉลิมพระ
เกียรติฯ จังหวัด
นครราชสีมา

งบประมาณดาเนินการ (11)
พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

-

-

900,000

900,000

- กิจกรรมย่อยที่ 2.2.4 การเพิ่มทักษะเพื่อเพิ่ม
มูลค่าผ้าไหม

1

1

ศูนย์หม่อนไหม
เฉลิมพระเกียรติฯ
จังหวัดบุรีรัมย์
(เจ้าภาพ)

-

-

4,000,000

4,000,000

- กิจกรรมย่อยที่ 2.2.5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ผ้าไหม บรรจุภัณฑ์ เชิงสร้างสรรค์ที่มีอัตลักษณ์
ของภูมิภาคสู่สากล

1

1

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี

-

-

8,000,000

8,000,000

-

-

9,900,000

14,900,000

กิจกรรมหลักที่ 2.3 เพิ่มศักยภาพด้าน
การตลาดผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มนครชัยบุรินทร์
- กิจกรรมย่อยที่ 2.3.1 การสืบสานภูมิปัญญา
ผ้าไหม

1

1

ส้านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด
นครราชสีมา
(เจ้าภาพ)

-

-

2,400,000

2,400,000

- กิจกรรมย่อยที่ 2.3.2 มหกรรมไหมนครชัย
บุรินทร์

1

1

ส้านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดสุรินทร์
นครราชสีมา

-

-

7,500,000

7,500,000

- กิจกรรมย่อยที่ 2.3.3 การพัฒนานวัตกรรม
สืบสานเผยแพร่ภูมิปัญญาและจ้าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์

1

1

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน

-

-

-

5,000,000

พ.ศ. 2565

13,750,000

พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

38,550,000

บัญชีรายการชุดโครงการ
ประเด็นการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ
แหล่ง งปม. ผลผลิต
(7)
(8)
(9)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
1. โครงการที่ 1 ยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็ก
ปฐมวัยและผู้สูงอายุกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์

งบประมาณดาเนินการ (11)
หน่วยดาเนินการ
(10)

แผนงานที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของเด็กปฐมวัยพื้นที่กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
กิจกรรมหลักที่ 1.1 การพัฒนาศักยภาพเด็ก
ปฐมวัยด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้ตามหลักการ
พัฒนาสมอง (Brain Based Learning : BBL)

แผนงานที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุให้ดีขึ้น
กิจกรรมหลัก 2.1 การส่งเสริมสนับสนุนการ
ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน

1

1

2

2

- มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน
นครราชสีมา
- ส้านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
นครราชสีมา
- ส้านักงานพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ 4
จังหวัด

ส้านักงานพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
จังหวัดในกลุ่ม
จังหวัด

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

-

-

28,699,000

38,699,000

37,199,000

104,597,000

-

-

28,699,000

38,699,000

37,199,000

104,597,000

-

-

7,000,000

7,000,000

7,000,000

21,000,000

-

-

7,000,000

7,000,000

7,000,000

21,000,000

-

-

21,699,000

31,699,000

30,199,000

83,597,000

-

-

3,249,000

3,249,000

3,249,000

9,747,000

บัญชีรายการชุดโครงการ
ประเด็นการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ
แหล่ง งปม. ผลผลิต หน่วยดาเนินการ
(7)
(8)
(9)
(10)
กิจกรรมหลักที่ 2.2 คลังปัญญาผู้เชี่ยวชาญ
1
2 ส้านักงาน
สูงอายุนครชัยบุรินทร์สู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต
ศึกษาธิการจังหวัด
นครราชสีมา และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

งบประมาณดาเนินการ (11)
พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

-

-

5,000,000

5,000,000

5,000,000

15,000,000

กิจกรรมหลักที่ 2.3 ผลิตภัณฑ์เครื่องเฝ้าระวัง
การเกิดแผลกดทับด้วยตัวตรวจจับแรงกด

1

2

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน
นครราชสีมา

-

-

2,950,000

2,950,000

2,950,000

8,850,000

กิจกรรมหลักที่ 2.4 พื้นยางผลิตกระแสไฟฟ้า
เพื่อตรวจวัดการเดินและการทรงตัวของผู้สูงอายุ
ในเขตจังหวัดนครชัยบุรินทร์

1

2

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน
นครราชสีมา

-

-

4,000,000

4,000,000

4,000,000

12,000,000

กิจกรรมหลักที่ 2.5 การผลิตภัณฑ์ชุดควบคุม
สัญญาณไฟจารจรส้าหรับรถกู้ชีพฉุกเฉิน
(AMBULANCE)

1

2

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน
นครราชสีมา และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

-

-

5,000,000

5,000,000

10,000,000

กิจกรรมหลัก 2.6 สร้างความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน

1

2

ต้ารวจภูธรจังหวัด
ในกลุ่มจังหวัด

-

-

5,000,000

5,000,000

5,000,000

15,000,000

กิจกรรมหลัก 2.7 การสร้างศูนย์พัฒนาถ่ายทอด
นวัตกรรมการรักษาและป้องกันโรคผู้สูงอายุ
ทางด้านชีวกลศาสตร์การแพทย์

1

2

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
จ.นครราชสีมา

-

-

1,500,000

1,500,000

กิจกรรมหลัก 2.8 การสืบสานภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมผู้สูงอายุในชุมชนแหล่งเรียนรู้พื้นถิ่นสู่
ความยั่งยืนเชิงอนุรักษ์ระดับกลุ่มจังหวัด “นคร
ชัยบุรินทร์”

1

2

ส้านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
นครราชสีมา และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

-

-

-

-

5,000,000

-

5,000,000

3,000,000

10,000,000

บัญชีรายการชุดโครงการ
ประเด็นการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ
แหล่ง งปม. ผลผลิต หน่วยดาเนินการ
(7)
(8)
(9)
(10)
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบ
กลุ่มงานบริหาร
บูรณาการ
ยุทธศาสตร์กลุ่ม
1
5 จังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณดาเนินการ (11)
พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

25,000,000

166,541,800

186,700,000

1,674,989,800

1,257,829,000

1,257,579,000

4,543,639,600

หมายเหตุ : แหล่งงบประมาณ หมายถึง แหล่งงบประมาณของโครงการ โดยกาหนดไว้ ๔ แหล่ง โดยให้ระบุหมายเลขของแหล่งงบประมาณ ดังนี้
๑ หมายถึง งบประมาณของจังหวัด/กลุม่ จังหวัด
๒ หมายถึง งบประมาณของกระทรวง/กรม
๓ หมายถึง งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
๔ หมายถึง งบประมาณของภาคเอกชน/ชุมชน (ถ้ามี)
ผลผลิต
๑ หมายถึง การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
๒ หมายถึง การพัฒนาด้านสังคม
๓ หมายถึง การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
๔ หมายถึง การรักษาความมัน่ คงและความสงบ
๕ หมายถึง การบริหารจัดการภาครัฐ

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563

ส่วนที่ 4
แบบ กจ. 1-1
Project - Idea

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

211

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563

213

แบบ จ.1-1/กจ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของกลุ่มจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนา การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและการแปรรูป
แผนงานที่ 1 เพิ่มมูลค่าและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
แผนงานที่ 2 พัฒนาการเลี้ยงสัตว์ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน รองรับตลาดระดับสูง
หัวข้อ
๑. ชื่อโครงการ
๒. ความสาคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

รายละเอียด
โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์
2.1 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ มีพื้นที่การเกษตร 20.30
ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 62.81 ของเนื้อที่กลุ่มจังหวัดฯ มีพื้นที่ชลประทาน 1.45 ล้านไร่
คิดเป็นร้อยละ 6.61 ของพื้นที่การเกษตรกลุ่มจังหวัดฯ พืชเศรษฐกิจหลักมี 4 ชนิดโดย
เรียงตามมูลค่าสินค้า ได้แก่ ข้าว มันสาปะหลัง อ้อยและยางพารา โคเนื้อ แพะ และมี
ประกอบอาชี พ การเกษตร 3.30 ล้ า นคน หรื อ ร้ อ ยละ 48 ของประชากรทั้ ง หมด
ปั จ จุ บั น มีพื้น ที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒ นาแหล่ งน้า(พื้นที่เขตชลประทาน)ทั้ง 4
จังหวัด มีประมาณ 1,705,529 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 7.7 ของพื้น ที่การเกษตรทั้งกลุ่ม
จังหวัด ลุ่มน้าที่สาคัญในกลุ่มจังหวัดฯ ประกอบด้วย ลุ่มน้าชีมีลุ่มน้าสาขา จานวน 13
ลุ่มน้า ลุ่มน้ามูลมีลุ่มน้าสาขา 17 ลุ่มน้า (ลุ่มน้าเฉพาะในพื้นที่กลุ่มจังหวัดฯ) ปริ มาณ
น้าฝนที่ตกในพื้นที่ทั้ง 2 ลุ่มน้าต่อปี (ฝนตกปกติ) ประมาณ 12,036 ล้านลูกบาศก์เมตร
แหล่งน้าตามธรรมชาติ ที่ได้รับการพัฒนาสามารถกักเก็บน้าได้แล้ว อาทิเช่น เขื่อน
ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก ลาห้วย หนอง คลอง บึง ฝาย อ่างเก็บน้า
ประเภทต่างๆ สามารถกักเก็บน้าได้ประมาณ 2,500 ล้านลูกบาศก์เมตร มี น้าไหลทิ้งไม่
สามารถกักเก็บได้ ประมาณ 10,536 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ร้อยละ 12.46 ของ
ปริมาณน้าทั้งปี นอกจากนี้ กลุ่มจังหวัดมีโรงงานอุตสาหกรรมการแปรรูปการเกษตร
มากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อรองรับผลผลิ ตทางการเกษตร ทาให้ เพิ่ม
มูล ค่าสิ น ค้าทางการเกษตรมากขึ้น ได้แก่ โรงสีข้าวมากที่ สุ ด จานวน 192 โรงงาน
รองลงมาเป็ น การผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากมั น ส าปะหลั ง จ านวน 43 โรงงาน และ
อุตสาหกรรมการผลิตน้าตาลทราย จานวน 7 โรงงาน ซึ่งถือเป็นโอกาสของกลุ่มจังหวัด
ในการพัฒนาให้กลุ่มจังหวัดได้มีเขตเศรษฐกิจจาเพาะการแปรรูปสินค้าเกษตร

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ

รายละเอียด
2.2 ปัญหาภาคการเกษตรของเกษตรกรในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1 ในปัจจุบันคือ ต้นทุนการผลิตสูง ราคาสินค้าทางการเกษตรตกต่า ผลผลิต
ล้นตลาด สินค้าไม่ได้คุณภาพและมาตรฐาน เกษตรกรเริ่มมีอายุมากขึ้นและเน้นการจ้าง
ทาการเกษตรเป็นหลัก ซึ่งยังขาดความประณีตในการดาเนิ นการในแต่ละกระบวนการ
เกษตรกรขาดการรวมกลุ่ มเกษตรกรหรือกลุ่ มเกษตรกรไม่เข้มแข็ง ขาดอานาจการ
ต่อรองด้านราคา ขาดการใช้นวัตกรรมภาคการผลิต การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า การเพิ่ม
ช่องทางด้านการตลาดขาดการรับรู้ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ด้านการชลประทาน กลุ่ ม
จังหวัดฯ ได้ประสบปัญ หา 2 ด้านตลอดมาทุกปี คือ ในฤดูฝนประสบปัญหาน้าท่ว ม
พื้นที่การเกษตร ได้รับความเสียหายตลอดแนว 2 ฝั่งลาน้า ในฤดูแล้งประสบปัญหาภัย
แล้ง ทาการเกษตรไม่ได้ไม่มีน้าต้นทุน ในฤดูแล้งประชาชนในพื้นที่บางส่วนต้องอพยพ
โยกย้ายถิ่นไปหางานทาต่างพื้นที่ ส่วนภาคการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและการ
คมนาคมของเกษตรกรนั้น สภาพทางปัจจุบันสองข้างทางสูงกว่าระดับถนน ไม่มีทาง
ระบายน้ า คันทางแคบ เกษตรกรผู้ ใช้ทางได้รั บความเดื อดร้ อนจากน้าท่ว มขั งและ
การจราจรที่ไม่สะดวก ในปัจจุบันเศรษฐกิจของประเทศไทยประสบภาวะชะลอตัวอย่าง
ต่อเนื่ อง การส่ งออกสินค้าหดตั ว กาลังซื้อของประชาชนลดลง การบริโ ภคและการ
ลงทุนภาคเอกชนชะลอตัว ส่งผลให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs) ได้รับผลกระทบและประสบปัญหาในการดาเนินธุรกิจอย่างรุนแรงและขาด
ความเชื่อมั่นในการดาเนินธุรกิจ จาเป็นที่ภาครัฐจะต้องเข้าไปให้ความช่วยเหลือเพื่อ ให้
SMEs ประคองตัวให้อยู่รอด สามารถกลับมาดาเนินธุรกิจและเติบโตต่อไปได้
2.3 หากปัญ หาดั งกล่ า วไม่ไ ด้รับ การแก้ไ ข จะส่ งผลกระทบต่ อรายได้ ภ าค
การเกษตรของเกษตรกรและสืบเนื่องถึงคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกร ใน
การประกอบอาชีพเกษตรกรรม เกษตรกรขาดแรงจูง ใจในการทางาน ส่ งผลถึงการ
อพยพแรงงานภาคการเกษตรไหลเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม สังคมภาคการเกษตรคงเหลือ
เพียงเด็กและผู้สูงอายุ ซึ่งไม่มีศักยภาพในการพัฒนา
3.1 เพื่อพัฒนาด้านแหล่งน้าต่างๆ เพื่อการเกษตรอาทิเช่น ระบบส่งน้า แก้มลิง
ฝายหินทิ้งกั้นลาน้า ฯลฯ ในเขตกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑
3.2 เพื่อส่งเสริมสถาบันเกษตรกรโดยเฉพาะสหกรณ์การเกษตรให้มีศักยภาพ
และบทบาทหน้าที่เพื่อช่วยเหลือการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของเกษตรกรสมาชิกใน
แต่ละพื้นที่ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 โดยผ่านกลไกความ
ร่วมมือของทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ
3.3 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในการทาการเกษตรโดยการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืช
เศรษฐกิจที่เป็นพืชเชิงเดี่ยวเป็นการทาการเกษตรผสมผสาน โดยน้อมนาแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่มาเป็นหลักในการผลิตสินค้าเกษตรผ่านระบบ
การปฏิรูประบบเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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ยุทธศาสตร์
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รายละเอียด
3.4 เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ในการผลิต เมล็ดพันธ์
ข้าวคุณภาพและการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า และการเพิ่มช่องทางการตลาด
3.5 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การเชื่อมโยงการตลาด การ
จาหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์การเกษตรตามความต้องการของผู้บริโภคทั้งตลาดท้องถิ่น
ตลาดสากล
3.6 เพื่อพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปให้เกิด
ความเข้มแข็งและยั่งยืน สามารถแข่งขันได้ทั้งในและต่างประเทศ
3.7 เพื่อยกระดับและสนับสนุนให้เกิดความต้องการสินค้าเกษตรและอาหารที่
มีมาตรฐาน คุณภาพ และความปลอดภัย
3.8 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์ครบวงจร
3.9 เพื่อสร้างการรับรู้ ถ่ายทอดนวัตกรรม และพัฒนาเครือข่ายการตลาด
3.10 เพื่อเพิ่มมูลค่าด้านปศุสัตว์ของกลุ่มจังหวัด
1. GPP ภาคเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 4
2. จานวนฟาร์มมาตรฐานที่เพิ่มขึ้น
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
- ข้ อ 2.2 ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการสร้ า งความสามารถในการแข่ ง ขั น (Growth &
Competitiveness) (2.2) เพิ่ มขีด ความสามารถในการแข่งขั นของภาคเกษตร โดย
อาศัยองค์ความรู้ ทางวิชาการเกษตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
1.1 ขยายผลการทาการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2 เสริมสร้างความภาคภูมิใจและความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
1.3 ส่งเสริมการทาเกษตรกรรมยั่งยืนให้เห็นผลในทางปฏิบัติ
1.4 พัฒนาองค์ความรู้ของเกษตรกรสู่เกษตรกรมืออาชีพ
1.5 สร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายของเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทาน
2.1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานรองรับความต้องการของตลาด
2.2 ส่งเสริมการบริหารจัดการโซ่อุปทานสินค้าเกษตร
2.3 เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
2.5 เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและพลังงานอย่างยั่งยืน
2.6 สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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รายละเอียด
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตร
3.2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและเชื่อมโยงข้อมูลอย่างเป็นระบบ
3.3 ส่งเสริมการนางานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
สอดคล้องกับโมเดลไทยแลนด์ 4.0 ในการพัฒนา 2 เรื่อง ได้แก่
1. เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม
2. เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนด้วยอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี
มิติที่ 2 ความอยู่ดีมีสุขทางสังคม : เปลี่ยนเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer จานวน
20,000 ครัวเรือน ภายใน 5 ปี และ 100,000 ครัวเรือน ภายใน 10 ปี เกษตรกรมี
รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้น เป็น 60,000 บาทต่อครัวเรือน ภายใน 5 ปี
และเป็น 100,000 บาทต่อครัวเรือนภายใน 10 ปี
ตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
นวัตกรรมของภาคอีสานด้านการเกษตร : (ไหม ข้าว โควากิว) การท่องเที่ยว การค้า
และพลังงานทดแทน (Innovation for FASTTT)
- FUN
- AGRICULTURE
- SILK
- TOURISM
- TRADE
- TRANSFORM สร้างขยะให้มีคุณค่า สร้างเป็นพลังงาน

6. ระยะเวลา
7.กิจกรรมหลักของโครงการ

เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2565
ระบุแนวทางและวิธีการดาเนินงานที่เป็นกิจกรรมหลักที่ส่งผลให้โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์และสามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม

7.1 กิจกรรมหลักที่ 1
การพัฒนาและบริหารจัดการ
น้าเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืนใน
เขตนครชัยบุรินทร์
งบประมาณ ปี พ.ศ.2561
จานวน 158,760,000 บาท
งบประมาณ ปี พ.ศ.2562
จานวน 118,800,000 บาท
งบประมาณ ปี พ.ศ.2563
จานวน 360,500,000 บาท
งบประมาณ ปี พ.ศ.2564

1.เพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านแหล่งน้าต่าง ๆ อาทิเช่น ระบบส่งน้า แก้มลิง
ฝายหิ น ทิ้ งกั้ น ล าน้ า ฯลฯ ในเขตกลุ่ ม จั ง หวั ดภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อตอนล่ า ง ๑
จานวน 24 แห่ง (ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563) และมีพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น
2. บรรเทาปัญหาภัยแล้งให้แก่ราษฎรทั้ง 4 จังหวัด มีพื้นที่รับประโยชน์เพิ่มขึ้น ราษฎร
ได้รับประโยชน์สูงสุด
3. บรรเทาปัญหาภัยแล้งให้แก่ราษฎร มีแหล่งน้าต้นทุนเพิ่มขึ้น สามารถทาการเกษตร
ได้ มีรายได้เพิ่มขึ้นและยังมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัวเพิ่มขึ้น โดย
เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้า เพื่อเป็นแหล่งน้าต้นทุนในการทาการเกษตรของ
ราษฎร พร้อมทั้งเป็นการก่อสร้างระบบกระจายน้าผ่ านคลองส่งน้าดาดคอนกรีตและท่อ
ส่งน้าเข้าสู่พื้นที่เพาะปลูก และใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภค ได้ด้วย

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563

หัวข้อ
จานวน 300,000,000 บาท
งบประมาณ ปี พ.ศ.2565
จานวน 300,000,000 บาท
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รวม 1,238,060,000 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการโครงการ
ชลประทานจังหวัด และ
หน่วยงานด้านชลประทานใน
พื้นที่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สานักงานเกษตรจังหวัด
สานักงานพาณิชย์จังหวัด
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
สานักงานสหกรณ์จังหวัด
สานักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัด
7.2 กิจกรรมหลักที่ 2
การเรียนรู้เกษตรกรรมยั่งยืน
ตามศาสตร์พระราชากลุ่ม
จังหวัดนครชัยบุรินทร์ตลอด
ห่วงโซ่คุณค่า

1. การสร้างการรับรู้ให้แก่เกษตรกรของจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์
รวม 800 คน (จังหวัดละ 200 คน) ให้ทราบและเข้าใจถึงการทาการเกษตรตามศาสตร์
พระราชา เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 รวมทั้งการ
พัฒนาประเทศเพื่อก้าวเข้าสู่สังคมโลกทั้งในระดับภูมิภาค และในระดับโลก โดยน้อมนา
พระราชดารัสขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชที่ให้ “ประชาชน
เป็นศูนย์กลาง” ของการพัฒนา มาเป็นแนวทางในการดาเนินงาน เพื่อไม่ให้เกิดความ
ปีงบประมาณ 2563 จานวน ขัดแย้งในพื้นที่ ประชาชนมีส่วนร่วม และได้ประโยชน์จากการพัฒนาอย่าง แท้จริง ให้มี
ความ อยู่ดี กินดีและได้เชื่อมโยง “ศาสตร์พระราชา”ในเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
เงิน 28,928,800 บาท
ปีงบประมาณ 2564 จานวนเงิน พอเพียง กับเป้าหมายการ พัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs-Sustainable Development
Goals)
31,180,000 บาท
2. การสร้ างเกษตรกรต้ นแบบตามศาสตร์พ ระราชา (ดาเนิ นการที่ ศูนย์ กสิ กรรมไร้
ปีงบประมาณ 2565 จานวนเงิน สารพิษ อาเภอวังน้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา) ให้แก่เกษตรกรของจังหวัดนครราชสีมา
31,160,000 บาท
ชั ย ภู มิ บุ รี รั ม ย์ และสุ ริ น ทร์ รวม 200 คน (จั ง หวั ด ละ 50 คน) ให้ เ ป็ น ผู้ น าการ
รวม 91,288,800 บาท
เปลี่ยนแปลง มีอิทธิพลต่อเกษตรกรในพื้นที่ และพัฒนาความสามารถของเกษตรกรใน
พื้นที่ให้ไปสู่ระดับที่สูงขึ้นและศักยภาพมากขึ้น ทาให้เกิดการตระหนักรู้ในการเรียนรู้
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ศาสตร์พระราชาด้านการเกษตรนครชัยบุรินทร์
สานักงานเกษตรจังหวัด
3. การส่งเสริมนวัตกรรมการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์
การถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีกระบวนการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้า
เกษตรปลอดภัยนครชัยบุรินทร์ที่เข้าสู่ระบบการปฏิรูปการเกษตรผสมผสานตามหลัก
กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563

หัวข้อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน(สุรินทร์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สานักงานพาณิชย์จังหวัด
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
สานักงานสหกรณ์จังหวัด
สานักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัด

รายละเอียด
เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่า สาหรับเกษตรกรจานวน 200
ราย (จังหวัดละ 50 ราย) ในพื้นที่นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์.
4. การยกระดับระบบการรับรอง PGS (การสร้างระบบการรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์แบบมีส่วนร่วมของนครชัยบุรินทร์) และยกระดับ สู่มาตรฐานสากล ของสินค้า
เกษตรปลอดภัยสู่มาตรฐานสากลระบบอินทรีย์ ด้ว ยเป้าหมายการเพิ่มพื้นที่เกษตร
อินทรีย์ จ านวน 1 ล้านไร่ ภายในปี พ.ศ. 2564ตามนโยบายของรัฐบาล ระบบการ
รับรองเดิมที่เป็นระบบการรับรองที่เรียกว่า การรับรองโดยบุคคลที่ 3 (Third party) ซึ่ง
มีข้อจากัดหลายประการที่มีผลต่อการเพิ่มพื้นที่ การนาระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม
(PGS) จะช่วยขยายพื้นที่ในการทาเกษตรอินทรีย์ อีกทั้งระบบการรับรอง PGS ยังเป็น
การเตรียมความพร้อมให้กับเกษตรกร ให้เรียนรู้ในการทาเกษตรอินทรีย์ เมื่อเกษตรกรมี
ความรู้ ความเข้าใจต่อระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์แล้ว ก็จะสามารถพัฒนายกระดับ
ให้ก้าวสู่มาตรฐานระดับสากล
5.การยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัยของกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ กลุ่ ม
เกษตรกร กลุ่ มวิสาหกิจชุมชน SME และสถานประกอบการ จานวน 200 ราย
ดาเนินการ 1) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เกษตรกรในด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์และ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า 2) เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันสินค้าประเภท
เกษตรและอาหารให้มีคุณภาพมาตรฐาน มีความปลอดภั ย และตรงตามความต้องของ
ตลาดและผู้บริโภคทั้งภายในและภาคนอกประเทศ 3) พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร
เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยมีรายได้พอเพียงต่อ
การดารงชีวิต และมีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

7.3 กิจกรรมหลักที่ 3
การพัฒนาศักยภาพการบริหาร
และจัดการสหกรณ์เกษตร
ประชารัฐนครชัยบุรินทร์
ปีงบประมาณ 2563 จานวน
11,800,000 บาท
ปีงบประมาณ 2564 จานวน
10,100,000 บาท
ปีงบประมาณ 2565 จานวน
10,100,000 บาท
รวม 32,000,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา

การยกระดับขีดความสามารถในด้านองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมที่จะช่วยในการ
บริหารจัดการ การผลิ ต การแปรรูป การบริการและการตลาด เพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ การเกษตรในพื้นที่จังหวัดนครราชสี มา
ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ โดยอาศัยระบบและกลไกความร่วมมือที่ของภาคีเครือข่าย
เพื่อการพัฒ นาใช้ แนวคิดการวิจั ยเพื่อพั ฒ นาพื้ นที่แบบบูรณาการ (Area Based
Collaborative Research) โดยมีเป้าหมายสหกรณ์ที่มีศักยภาพจานวน 4 แห่ง(จังหวัด
ละ 1 แห่ง) เกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์จานวน 4,000 คน (จังหวัดละ 1,000 คน)
โดยมีกระบวนการ ดังนี้
ดาเนินการผ่านกลไกความร่วมมือของทุกภาคส่วนร่วมกับสหกรณ์การเกษตรในพื้น ที่
ประกอบไปด้วย
1.การพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์สิ น ค้า เกษตรเพื่ อเพิ่มมู ล ค่ า การศึก ษาข้อมู ล เรื่อ งเครื่อ งมื อ
ต้นทุนและผลตอบแทน การทา Niche Market
2. การพัฒนากระบวนการ/เทคโนโลยีผลิต อาทิ การพัฒนาโลจิสติกส์การผลิตให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด การพัฒนาเทคโนโลยีในการสีข้าวเพื่อลดการสูญเสีย
3. วิเคราะห์ อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน ปริมาณความต้องการ ผลตอบแทน การ

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563

หัวข้อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สานักงานสหกรณ์จังหวัด
สานักงานเกษตรจังหวัด
สานักงานพาณิชย์จังหวัด
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
สานักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน

7.4 กิจกรรมหลักที่ 4
ห่วงโซ่คุณค่าของการพัฒนาเพื่อ
คงความหอมข้าวหอมมะลิกลุ่ม
จังหวัดนครชัยบุรินทร์
งบประมาณ ปี พ.ศ.2563
จานวน 6,500,000 บาท
งบประมาณ ปี พ.ศ.2564
จานวน 6,500,000 บาท
งบประมาณ ปี พ.ศ.2565
จานวน 6,500,000 บาท
รวม 19,500,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สานักงานเกษตรจังหวัด
สานักงานพาณิชย์จังหวัด
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
สานักงานสหกรณ์จังหวัด
สานักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัด
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วางแผนธุร กิจ การบริห ารจั ดการการตลาด วิ เคราะห์ ปัญ หา โอกาส ของสมาชิ ก
สหกรณ์การเกษตร
4. การเชื่อมโยงธุรกิจ Business Matchaingits; ระหว่างสหกรณ์การเกษตร กับภาค
ธุรกิจในพื้นที่นครชัยบุรินทร์เช่น โรงแรม ร้านอาหาร โรงพยาบาล โรงเรียน เรือนจา
เป็นต้น
5. การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิ ตเม็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพภายใต้การ
พัฒนาโครงการเมล็ดพันธุ์ข้าวสหกรณ์การเกษตร
6. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการไร่นาเพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มคุณภาพการผลิต
ของเกษตรกรที่เป็นสมาชิก โดยการวิเคราะห์เชิงระบบจากปลายทาง กลางทาง สู่ต้น
ทางเพื่อการพัฒนาที่เชื่อมโยงเป็นระบบตามห่วงโซ่อุปทาน ในระบบผลิตสินค้าเกษตร
ของพื้ น ที่แ ต่ ล ะจั งหวั ด เชื่อ มโยงกับ การพัฒ นาเศรษฐกิ จ ภาคตะวั นออกเฉีย งเหนื อ
ตอนล่าง 1
1. กิจกรรมการถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีร่วมกับการคงความหอมข้าวหอมมะลิ
ในกระบวนการผลิตกับเกษตรกรที่ผลิตในระบบปลอดภัยและอินทรีย์จานวน 1,200
คนๆละ 2 ไร่ พื้นที่ 2,400 ไร่ ในพื้นที่นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ เพื่อให้
ได้ต้นแบบการจัดการแปลงที่สามารถเพิ่มค่าความหอมและคงความหอมได้ตั้งแต่ใน
ระบบแปลงปลูก ที่ทาให้ข้าวหอมมะลิกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น
กว่าพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิที่อื่น
2.กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการคงความหอมข้าวหอมมะลิใน
กระบวนการแปรรูปให้กับกลุ่มวิสาหกิจหรือสหกรณ์การเกษตรจานวน 40กลุ่ม/แห่งใน
พืน้ ที่นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ เพื่อใช้นวัตกรรมการคงความหอมใน
กระบวนการแปรรูปในกลางทางและปลายทางของข้าวหอมมะลิของกลุ่มนครชัย
บุรินทร์

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563

หัวข้อ
สถาบันการศึกษา หรือ
มหาวิทยาลัยอื่นๆในพื้นที่

รายละเอียด

7.5 กิจกรรมหลักที่ 5 พัฒนา
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อสู่
มาตรฐาน GFM
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2563
จานวน 15,224,000 บาท
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2564
จานวน 16,000,000 บาท
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2565
จานวน16,000,000 บาท
รวม 47,224,000 บาท

- เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อได้รับการพัฒนาศักยภาพการผลิต องค์ความรู้ เทคโนโลยี
สมัยใหม่
การพัฒนามาตรฐานฟาร์ม GFM เพื่อนาไปใช้เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน ในฟาร์มของตนเอง
ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา 1,280 ราย จังหวัดชัยภูมิ 640 ราย จังหวัด บุรีรัมย์ 920
ราย จังหวัดสุรินทร์ 680 ราย
รวม 352 กลุ่ม เกษตรกร 3,520 ราย
- เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ได้รับการพัฒนาให้เป็นเกษตรกรจิตอาสาด้านปศุสัตว์ ตาบลละ
2 คน
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายอื่นในชุมชน เช่น ให้คาแนะนาด้านการเลี้ยงสัตว์
การปรับระบบการเลี้ยง
การทาวัคซีนป้องกันโรค การปลูกพืชอาหารสัตว์ เป็นต้น ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
ผู้รับผิดชอบ สานักงานปศุสัตว์ 578 ราย จังหวัดชัยภูมิ 248 ราย จังหวัดบุรีรัมย์ 378 ราย จังหวัดสุรินทร์ 316 ราย
จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ
รวมเกษตรกรจิตอาสา 1,520 ราย
บุรีรัมย์ และสุรินทร์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรมปศุสัตว์ สานักงานปศุสัตว์
เขต 3 และศูนย์วิจัยและพัฒนา
อาหารสัตว์นครราชสีมา
7.6 กิจกรรมหลักที่ 6 เพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้พืชอาหาร
สัตว์
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2561
จานวน 2,781,800 บาท
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2562
จานวน 9,200,000 บาท
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2563
จานวน 10,140,000 บาท
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2564
จานวน 12,000,000 บาท
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2565
จานวน 12,000,000 บาท

- เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อได้รับการพัฒนาศักยภาพการผลิต องค์ความรู้ เทคโนโลยี
สมัยใหม่ในการผลิตอาหาร TMR การถนอมพืชอาหารสัตว์ การปรับปรุงคุณภาพอาหาร
สัตว์ เพื่อนาไปใช้เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน ในฟาร์มของตนเอง ในพื้นที่จังหวัด
นครราชสีมา 640 ราย จังหวัดชัยภูมิ 320 ราย จังหวัดบุรีรัมย์ 460 ราย จังหวัดสุรินทร์
340 ราย รวม 176 กลุ่ม เกษตรกร 1,760 ราย
- ศูนย์สาธิตการผลิตอาหารสัตว์ชุมชน (Feed Center) จานวน 3 แห่ง ในพื้นที่จังหวัด
ชัยภูมิ 1 แห่ง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้
ด้านการผลิตอาหารสัตว์ ของเกษตรกรได้เพราะปัจจุบันยังไม่มีศูนย์เรียนรู้ในพื้นที่ และ
ยังสามารถใช้เป็นแหล่งผลิต สารอง และกระจายอาหารสัตว์ กรณีเกิดภัยพิบัติ เช่น ภัย
แล้ง อุทกภัย ในพื้นที่ได้อีกด้วย

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563

หัวข้อ
รวม 46,121,000 บาท
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รายละเอียด

ผู้รับผิดชอบ สานักงานปศุสัตว์
จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ
บุรีรัมย์ และสุรินทร์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรมปศุสัตว์ สานักงานปศุสัตว์
เขต 3 และศูนย์วิจัยและพัฒนา
อาหารสัตว์นครราชสีมา
7.7 กิจกรรมหลักที่ 7 ขยาย
พัฒนาทักษะประสบการณ์และสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต แพะ
ฐานการผลิตและเพิ่ม
เนือ้ ให้กับเกษตรกร จานวน 120 ราย
ประสิทธิภาพการผลิตแพะเนื้อ
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2563
จานวน 10,000,000 บาท
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2564
จานวน 10,000,000 บาท
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2565
จานวน 10,000,000 บาท
รวม 30,000,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ สานักงานปศุสัตว์
จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ
บุรีรัมย์ และสุรินทร์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรมปศุสัตว์ สานักงานปศุสัตว์
เขต 3
7.8 กิจกรรมหลักที่ 8 พัฒนา - ดาเนินการต่อเติมขยายห้องบ่มซากโคเนื้อ โรงฆ่าสัตว์(โค,กระบือ) องค์การบริหารส่วน
โรงฆ่าสัตว์
ตาบลสลักได อาเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2563
จานวน3,600,000 บาท
รวม 3,600,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ สานักงานปศุสัตว์
สุรินทร์

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563

หัวข้อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สานักงานปศุสัตว์เขต 3
สานักงานปศุสัตว์จังหวัด
นครราชสีมา ชัยภูมิ และ
บุรีรัมย์
7.9 กิจกรรมหลักที่ 9 พัฒนา
ศักยภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2563
จานวน 1,336,000 บาท
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2564
จานวน 2,000,000 บาท
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2565
จานวน 2,000,000 บาท
รวม 5,336,000 บาท

รายละเอียด

- พัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ โดยการฝึกอบรมเกษตรกรพัฒนาทักษะการตัด
แต่งและแปรรูปเนื้อโค หลักสูตร “การตัดแต่งเนื้อโคและการปรุงสเต๊กเพื่อสร้างอาชีพ”
จานวน 160 ราย

ผู้รับผิดชอบ สานักงานปศุสัตว์
จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ
บุรีรัมย์ และสุรินทร์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรมปศุสัตว์ สานักงานปศุสัตว์
เขต 3
7.10 กิจกรรมหลักที่ 10
- จัดงานมหกรรมปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ประกอบด้วยกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ
มหกรรมปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ ประกวดสัตว์ แสดงพันธุ์สัตว์ จาหน่ายสินค้าปศุสัตว์-เกษตร และจัดนิทรรศการ/
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2562
นวัตกรรมด้านการผลิตปศุสัตว์ โดยบูรณาการทั้ง 4 จังหวัด
จานวน 5,000,000 บาท
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2563
จานวน 3,000,000 บาท
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2564
จานวน 5,000,000 บาท
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2565
จานวน 5,000,000 บาท
รวม 18,000,000 บาท

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563

หัวข้อ
ผู้รับผิดชอบ สานักงานปศุสัตว์
จังหวัดนครราชสีมา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ
บุรีรัมย์ และสุรินทร์ หน่วยงาน
สังกัดกรมปศุสัตว์ในพื้นที่และ
ใกล้เคียง
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7.11 กิจกรรมหลักที่ 11
ส่งเสริมการตลาดสินค้าปศุสัตว์ โดยจัดแสดงสินค้าปศุสัตว์ของกลุ่มจังหวัดฯ ที่จังหวัด
ส่งเสริมการตลาดสินค้าปศุสัตว์ ภูเก็ตและจังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2563
จานวน 4,000,000 บาท
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2564
จานวน 4,000,000 บาท
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2565
จานวน 4,000,000 บาท
รวม 12,000,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ สานักงานปศุสัตว์
จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ
บุรีรัมย์ และสุรินทร์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรมปศุสัตว์ สานักงานปศุสัตว์
เขต 3
7.12 กิจกรรมหลักที่ 12 การ
พั ฒ นาเครื อ ข่ า ยผู้ เ ลี้ ย งโคเนื้ อ
คุณภาพ (กลางน้า) กลุ่มจังหวัด
นครชัยบุรินทร์
งบประมาณ
ปีงบประมาณ 2563 จานวน
20,000,000 บาท
ปีงบประมาณ 2564 จานวน
20,000,000 บาท
ปีงบประมาณ 2565 จานวน
20,000,000 บาท
รวม 60,000,000 บาท

เพื่อพัฒนาเครือข่ายผู้เลี้ยงโคเนื้อคุณภาพ (กลางน้า) มีสมาชิกในเครือข่ายฯ รับซื้อและ
เลี้ยงโคเนื้อคุณภาพ (กลางน้า) เพิ่มขึ้น ปีละ 5 ราย เฉลี่ยรับซื้อและเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพ
(กลางน้า) รายละ 120 ตัวต่อปี รวมปีที่ 1 จานวน 600 ตัว ปีที่ 2 จานวน 1,200 ตัว
และปีที่ 3 จานวน 1,800 ตัว
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกที่มีศักยภาพในการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพ (กลาง
น้า) ในแต่ล ะกลุ่ มวิส าหกิจ ให้ คาปรึกษาแนะนา การออกแบบโรงเรือนเลี้ยงโคเนื้อ
คุณภาพ (กลางน้า) การรับซื้อลูกโคเนื้อคุณภาพหย่านมจากสมาชิก
ให้คาปรึกษา
แนะนาการจัดการฟาร์มโคเนื้อคุณภาพ (กลางน้า) การจัดการอาหารโคเนื้อคุณภาพ
(กลางน้า) รวมถึงการเชื่อมโยงตลาดผู้รับซื้อโคเนื้อคุณภาพ (กลางน้า) เพื่อนาไปขุนเป็น
โคปลายน้ า ส่ งเสริม การรวมกลุ่ มวิส าหกิ จชุมชนให้ เข้มแข็ง และเกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ้นและมั่นคง

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563

หัวข้อ
ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ เ ท ค โ น ธ า นี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ห น่ ว ย ง า น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง
สานักงานปศุสั ตว์จังหวัด กลุ่ ม
วิสาหกิจ กลุ่มสหกรณ์ผู้ เลี้ยงโค
เนื้อ
7.13 กิจกรรมหลักที่ 13 การ
ส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์
เพื่ อ ลดปั ญ หาสภาพแวดล้ อ ม
(น้ าเสี ย ) รอบบริ เ วณโรงงาน
แป้งมันส าปะหลัง กลุ่ มจังหวัด
นครชัยบุรินทร์
งบประมาณ
ปีงบประมาณ 2563 จานวน
20 ล้านบาท
ปีงบประมาณ 2564 จานวน
20 ล้านบาท
ปีงบประมาณ 2565 จานวน
20 ล้านบาท
รวม 60,000,000 บาท

รายละเอียด

เพื่อส่งเสริมให้พื้นที่รอบบริเวณโรงงานแป้งมันสาปะหลังปลูกหญ้าอาหารสัตว์ขนาด
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 120 ไร่ต่อ 1 โรงงาน จานวนปีละ 5 โรงงาน พื้นที่ 600 ไร่/ปี รวม 3
ปี 1,800 ไร่
โดยรับสมัครโรงงานแป้งมันสาปะหลังจากข้อมูลทุติยภูมิ (อุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัด
นครชัยบุรินทร์)ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ออกแบบและวางผังแปลงหญ้าของแต่ละพื้นที่
เป้าหมายให้เหมาะกับการผลิตพืชอาหารสัตว์หมุนเวียนให้มีหญ้าหั่นสดจาหน่ายวันละ
20 ตัน/โรงงาน และสนับสนุนท่อนพันธุ์หญ้า ปุ๋ยมูลสัตว์ หินฝุ่น และปัจจัยที่จาเป็นใน
การปลู กแปลงหญ้าขยายพัน ธุ์ ให้ ค าปรึกษาแนะน าการปลู กหญ้ า
การบริห าร
จัดการแปลงหญ้าเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพและผลผลิตสูงสุด รวมถึงแนะนาหรือจัดหา
ตลาดรองรับผลผลิตหญ้าที่ผลิตได้

ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ เ ท ค โ น ธ า นี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สานักงานปศุสัตว์จังหวัด กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มสหกรณ์ผู้เลี้ยงโค
เนื้อ กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
ภาคเอกชน (โรงงาน)
8.ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 2565
9.หน่วยงานดาเนินงาน
สานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์
โครงการชลประทาน และหน่วยงานด้านชลประทานในพื้นที่กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
สานักงานสหกรณ์จังหวัด
สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
สานักงานพาณิชย์จังหวัด
กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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หัวข้อ

10.งบประมาณ
11.ผลผลิต (Output)
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รายละเอียด
สานักงานปศุสัตว์เขต 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน(สุรินทร์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
1,663,130,600 บาท
4.1 ด้านการบริหารจัดการน้าเพื่อพัฒนาระบบเกษตร
แหล่งน้าเพื่อการเกษตรได้รับการพัฒนาให้สามารถกักเก็บน้าและส่งน้าให้แก่พื้นที่
การเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ จานวน 24 แห่ง
4.2 การเรียนรู้เกษตรกรรมยั่งยืนตามศาสตร์พระราชาพื้นที่นครชัยบุรินทร์ตลอดห่วง
โซ่คุณค่า
4.2.1 สร้างการรับรู้เกษตรกรรมยั่งยืนให้แก่เกษตรกรด้วยหลัก เกษตรทฤษฏีใหม่
เกษตรผสมผสาน ตามศาสตร์พระราชา -สร้างเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่นครชัยบุรินทร์
ให้เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง เกษตรกรรมยั่งยืน จานวน 1,200 ราย
4.2.2 พื้นที่เกษตรกรต้นแบบได้ปรับเปลี่ยนเป็นเกษตรกรรมยั่งยืนและได้รับรอง
มาตรฐาน PGS หรือมาตรฐานอื่นๆ 2,400 ไร่
4.2.3 สร้างเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่นครชัยบุรินทร์ ให้เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง
เกษตรกรรมยั่งยืน จานวน 200 ราย
4.2.4 ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรปลอดภัย พร้อมได้รับการรับรองมาตรฐาน ของ
สินค้าเกษตรปลอดภัย/มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จานวน 40 ผลิตภัณฑ์
4.3 การพัฒนาศักยภาพการบริหารและการจัดการสหกรณ์เกษตรประชารัฐนครชัย
บุรินทร์
4.3.1 สหกรณ์ ก ารเกษตรที่ มี ศั ก ยภาพและบทบาทหน้ า ที่ เ พื่ อ ช่ ว ยเหลื อ การ
ยกระดับเป็นสหกรณ์การเกษตรประชารัฐจานวน 4 แห่ง
4.3.2 จานวนเกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรผลิตสินค้าเกษตรโดยการ
ปฏิรูประบบเกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฏีใหม่ที่ได้รับการพัฒ นาเป็นเกษตรสมัยใหม่
จานวน 4,000 คน
4.3.3 จ านวนมู ล ค่ า รายได้ ใ นการผลิ ต สิ น ค้ า เกษตรปลอดภั ย ที่ มี คุ ณ ภาพและ
มาตรฐานที่เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3
4.3.4 ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวสหกรณ์การเกษตรประชารัฐนครชัยบุรินทร์ 4 แห่ง
4.4 ห่วงโซ่คุณค่าใหม่ของการพัฒนาเพื่อคงความหอมข้าวหอมมะลิกลุ่มจังหวัดนคร
ชัยบุรินทร์
4.4.1 การถ่ายทอดเทคโนโลยีร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นสาหรับการคงความหอม
ข้าวหอมมะลิกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์.ในระดับแปลงปลูก เช่น เมล็ดพันธุ์ ดิน การ
จัดการน้า ภูมิประเทศภูมิอากาศ การจัดการดูแลแปลง การเก็บเกี่ยว การเก็บรักษา
เป็นต้น จานวน 2,400 ไร่

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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หัวข้อ

รายละเอียด
4.4.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการข้าวหอมมะลินครชัยบุรินทร์ ตลอด
ห่วงโซ่คุณค่าการผลิตกระบวนการเก็บรักษา การสี และการแปรรูป การขนส่ง เป็นต้น
จานวน 1,200 ราย
4.5 ด้านปศุสัตว์
4.5.1 ศูนย์สาธิตการผลิตอาหารสัตว์ชุมชน (Feed Center) จานวน 3 แห่ง
4.5.2 ต่อเติมขยายห้องบ่มซากโคเนื้อ โรงฆ่าสัตว์ (โค,กระบือ) 1 แห่ง
4.5.3 จานวนเกษตรกรผ่านการฝึกอบรมพัฒนาสู่ฟาร์มมาตรฐาน GFM จานวน
3,520 ราย
4.5.4 จานวนเกษตรกรจิตอาสาด้านปศุสัตว์ได้รับการพัฒนา จานวน 1,520 ราย
4.5.5 เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ได้รับการพัฒนาทักษะการตัดแต่งและ
แปรรูปเนื้อโคคุณภาพ จานวน 160 ราย
4.5.6 งานมหกรรมปศุสัตว์ระดับประเทศปีละ 1 ครั้ง
4.5.7 เครือข่ายการตลาดที่เพิ่มขึ้นในเมืองท่องเที่ยว 2 จังหวัด
4.5.8 มีจานวนเกษตรกรที่ได้รับการเพิ่มศักยภาพการผลิตแพะเนื้อ

12.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome)

1. บรรเทาปัญหาภัยแล้งให้แก่เกษตรกรทั้ง 4 จังหวัด มีพื้นที่รับประโยชน์เพิ่มขึ้น
เกษตรกรได้รับประโยชน์สูงสุด
2. เกิด สหกรณ์การเกษตรประชารัฐนครชัยบุรินทร์ ที่มีศักยภาพพร้อมหนุนเสริม
การพัฒนาพื้นที่และช่วยยกระดั บเศรษฐกิจฐานราก พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรได้
อย่างเป็นรูปธรรม
3. เกษตรกรสมาชิกของสหกรณ์การเกษตร จานวน 4,000 คน เกิดการรวมกลุ่ม
และการสร้างเครือข่าย และน้อมนาแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏี
ใหม่มาเป็นหลักในการดาเนินงานในการปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่เหมาะสม
4. ผู้ประกอบการและบุคลากรในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปปลอดภัยและได้
มาตรฐานที่เข้าร่วมโครงการสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง ร้อยละ 80
5. สถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยมีผลิตภาพ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3, 6 และ 9 (ลดการสูญเสีย ร้อยละ 3 หรือ กาลังการผลิตเพิ่มขึ้น ร้อยละ 6
หรือ ยอดขายเพิ่มขึ้น หรือ ยอดการส่งออกเพิ่มขึ้น ร้อยละ 9 ) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65
6. ผู้ประกอบการและบุคลากรในธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่เข้าร่ว ม
โครงการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
7. สามารถเพิ่ ม มู ล ค่ า ทางเศรษฐกิ จ ของสิ น ค้ า เกษตรแปรรู ป ในพื้ น ที่ ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3
8. มีการปรับใช้ผลงานวิจัยและพัฒนาตามความต้องการในการแก้ปัญหาของพื้นที่
ด้านนวัตกรรมการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์การผลิตอาหารสัตว์จากพืชและสัตว์
และการสร้างมาตรฐานที่เป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดนาไปสู่การเชื่อมต่อเชิงพาณิชย์ภาค
เกษตร ธุรกิจ เอกชน และอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงตอนล่าง 1 ต่อไป

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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9. เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในการสร้างโอกาสในการต่อยอดเพื่อขยายผลทาง
เศรษฐกิจให้กับกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกพื ชและเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่ า ง 1 ผ่ า นเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ภาครั ฐ ภาควิ ช าการกั บ ผู้ ป ระกอบการ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ภายใต้หลักคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยจะต้องสามารถ
ตอบสนองการขับเคลื่อนเชิงเศรษฐศาสตร์ได้อย่างเป็นรูปธรรม เต็มเม็ดเต็ มหน่วย และ
คุ้มค่ามากที่สุด นาไปสู่การสร้างโอกาสในการขยายผลเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
จากวัตถุดิบทางการเกษตรและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรม
และการแปรรูปอาหารของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ในภาพรวมต่อไป

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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แบบ จ.1-1/กจ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของกลุ่มจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหม
แผนงาน 1. ส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ให้ได้รับความนิยม
2. ส่งเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ไหมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ให้เป็นที่ต้องการของตลาดภายในและต่างประเทศ
หัวข้อ
รายละเอียด
1. ชื่อโครงการ
ยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม นครชัยบุรินทร์
2. ความสาคัญของ
จากการเชื่ อ มโยงยุ ทธศาสตร์ร ะดั บชาติ 20 ปี กั บยุ ทธศาสตร์ก ลุ่ ม จัง หวั ดภาค
โครงการ หลักการและ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนล่ า ง 1 นโยบายของรั ฐ บาล เรื่ อ ง การเพิ่ ม ศั ก ยภาพทาง
เหตุผล
เศรษฐกิจ และส่ งเสริมการพัฒ นาอุตสาหกรรมที่ ส อดคล้ องกับศัก ยภาพพื้นฐานของ
ประเทศ ผลจากการท่องเที่ยวที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นในทุ ก ๆ ปี ก่อให้เกิดการจับจ่ าย
ซื้อของที่ระลึกตามแหล่งท่องเที่ยว ดังนั้น รัฐบาลจึงต้องจาเป็นที่จะเข้ามาบริหารจัดการ
ควบคู่กับการพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนในแหล่งท่องเที่ยวต่อไป
การดาเนินงานด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
1 เน้นความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล “ไทยแลนด์ 4.0” โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของ
รัฐบาล เพื่อปรับแก้ระบบ/จัดระบบเศรษฐกิจ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางการพัฒนา
ประเทศให้เจริญขึ้น สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกตามแบบใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลง
อย่างเร็ว รุนแรง ในศตวรรษที่ 21 ได้ เป็นเศรษฐกิจใหม่ มีรายได้สูง โดยวางเป้าหมายให้เกิด
ภายใน 5-6 ปี ในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value Based Economy
หรือ เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรม
ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม ปรับเปลี่ยนจากการ
เน้ น ภาคการผลิ ต สิ น ค้ า ไปสู่ ก ารเน้ น ภาคบริ ก ารมากขึ้ น เปลี่ ย นจาก Traditional
Services ไปสู่ High Value Services ซึ่งมีส่วนสาคัญในด้านการท่องเที่ยวที่จะนา
เทคโนโลยี ก ารท่ อ งเที่ ย วมาเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ก ารและความปลอดภั ย ของ
นักท่องเที่ยว เช่น การสร้างแผนที่นาเที่ ยวอัจฉริยะที่เกิดขึ้นนามาสู่การพัฒนาให้เกิด
ความต่อเนื่อง ที่จะแนะนาเส้นทางการท่องเที่ยว รวมถึงสถานบริการอื่น ๆ สิ่งอานวย
ความสะดวกที่ อ ยู่ ใ กล้ แ หล่ งท่ อ งเที่ ย วในพื้ นที่ ก ลุ่ มจั ง หวัด นครชั ย บุริ น ทร์ และ การ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวด้วยภาพยนตร์และสร้างกิจกรรมดึงดู ดนักท่องเที่ยวเข้าสู่
พื้นที่ให้มากขึ้นด้วยการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการ
จัดสร้างถนนเพื่ออานวยความสะดวกและรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้าสู่แหล่ง
ท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดฯ จานวนมากขึ้นในอนาคตต่อไป และเพื่อให้มีการพัฒนาไปได้
อย่ างสมบู รณ์ ทาให้ แหล่ งท่องเที่ยวของกลุ่ มจังหวัดมีความปลอดภัย สุ ขสบาย และ
กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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รายละเอียด
สะอาด มีผลต่อเนื่องถึงภาพลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดและความยั่งยืนตามแนวทางวิสัยทัศน์
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ทั้งนี้ ทรัพยากรต้นทุนทางการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ
ตอนล่ า ง 1 (นครชั ย บุ ริ น ทร์ ) มี ข้ อ ได้ เ ปรี ย บในเรื่ อ งของความหลากหลาย ทั้ ง การ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เช่น อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติภูแลนคา อุทยาน
แห่งชาติตาดโตน อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อันมีชื่อเสียงเรื่องทรัพยากรธรรมชาติอัน
สวยงาม การท่องเที่ยวเชิงอารยธรรมขอม เช่น ปราสาทหินพิมาย ปราสาทหินพนมรุ้ง
ปราสาทตาเมือนธม การท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชน เช่น ท่องเที่ยวหมู่บ้านวัฒนธรรมไหมที่
กระจายไปทั้ง 4 จังหวัด การท่องเที่ยวหมู่บ้านช้าง นอกจากนี้ ยังมีการท่องเที่ยวเชิงกีฬา
สนามฟุตบอลช้างอารีน่า และสนามแข่งรถ Chang International Circuit ในระยะ 3
ปีที่ผ่านมา จากข้อมูลทางสถิติของกระทรวงการท่อ งเที่ยวและกีฬา ระหว่าง พ.ศ. 2556
– 2560 มีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2560 มีรายได้ 26,232.62
ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 9.56 จานวนนักท่องเที่ยว 17,760,638 คน เพิ่มขึ้น
จากปีก่อนถึงร้อยละ 4.81 ตามตารางที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลด้านการท่องเที่ยว
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
รายการ

พ.ศ.2556

พ.ศ.2557

พ.ศ.2558

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

นักท่องเที่ยวรวม 17,130,226 17,760,638 11,844,838 12,572,619 13,313,180
(คน)
16,816,204 17,436,639 11,639,670 12,272,098 13,094,754
- คนไทย (คน)
314,022
323,999
205,168
300,521
229,000
- คน
ต่างประเทศ (คน)
722
783
799
1,162
1,158
โรงแรม/ที่พัก
(แห่ง)
23,103
23,473
24,290
25,726
31,764
ห้องพัก (ห้อง)
905
993
930
954
1,161.82
ค่าใช้จ่าย/คน/วัน
(บาท)
รายได้ (ล้านบาท) 17,755.07 18,611.73 21,535.43 23,724.18 26,232.62
ที่มา : สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดในกลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

ร้อยละที่
เพิ่ม/ลด
2559/256
0

4.81
6.28
-31.23
-0.35
19.01
17.89
9.56
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รายละเอียด
เพื่อเป็นการส่ งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด นครชัยบุรินทร์
เพื่อสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นและกระจายไปยังชุมชน จึงมีความจาเป็นที่จะต้องพัฒนาการ
ท่องเที่ยวให้มีความทันสมัยตอบสนอง กระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงไป การใช้เทคโนโลยี
และสื่อออนไลน์ มีความสาคัญจาเป็นที่ช่ วยประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ และ
แหล่งท่องเที่ยวเดิมในกลุ่มจังหวัดฯ การปรับปรุง พัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการ
ท่องเที่ยวที่เริ่มมีความนิยม ให้พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาให้ได้รับความพึงพอใจใน
มาตรฐาน การสัญจร ทั้งทางบก และทางอากาศ การบริการเพื่ อสร้างมาตรฐานให้กับ
ชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว นอกจากนี้ ธุรกิจบริการที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวของ กลุ่ม
จังหวัด ฯ เช่น กลุ่มที่พัก กลุ่มร้านอาหาร กลุ่มร้านสินค้าที่ระลึก OTOP กระจายอยู่ใน
พื้นที่ทั้ง 4 จังหวัด ได้ผลประโยชน์เชื่อมโยงกัน โดยการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ปัญญา
เทคโนโลยี และความคิ ด สร้ า งสรรค์ เพื่ อ รองรั บ การเปลี่ ย นแปลงในอนาคต กลไก
ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ถือเป็นการปฏิรูปประเทศไทยไปสู่ความมั่งคั่งอย่างมั่นคงและ
ยั่งยืน เพื่อให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง
นอกจากการพัฒ นาแหล่งท่องเที่ยว ยังต้ องพัฒนาเกี่ยวกับของที่ระลึกควบคู่กันไป
ปัจจุบันนโยบายของรัฐบาลมุ่งเน้นการส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ซึ่งเป็นธุรกิจรากฐานของประเทศ จากการเปิดเสรีประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 นั้น ทาให้เกิดคู่แข่งและสภาพการแข่งขัน ในตลาด
เพิ่มขึ้น ดังนั้นภาคอุตสาหกรรมไทยต้องปรับตัวอีกครั้ง เนื่องจากสินค้าที่มีคุณภาพต่า
ต้นทุนต่าหรือสินค้าที่สามารถใช้ทดแทนกันได้ง่ายจะรุกเข้ามาวางจาหน่ายในประเทศได้
มากขึ้น ส่ งผลกระทบต่อผู้ ผ ลิตหรือผู้ ประกอบการสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
เนื่องจากเป็นธุรกิจชุมชนขนาดเล็กที่ยังขาดความเข้มแข็งในการต่อสู้กับธุรกิจขนาดใหญ่
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงทาให้ผู้ประกอบการต้องปรับตัวรับการแข่งขันที่รุนแรง
(ธันยมัย เจียรกุล. 2557: 178) ดังนั้นประเทศไทยควรให้ความสาคัญกับกลุ่มวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนซึ่งเป็นฐานรากของธุรกิจ แนวทางหนึ่ง
ที่ส ามารถสร้ างความเข้มแข็งให้ กับกลุ่ มวิส าหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและกลุ่ ม
วิสาหกิจชุมชน คือ การเพิ่มศักยภาพ โดยการใช้จุดแข็งของชุมชนทางด้านวัฒนธรรม วิถี
ชีวิต และภูมิปัญญาเชื่อมโยงสู่ภาคการผลิตและบริการ เพื่อสร้างเอกลั กษณ์ของตนเอง
และขยายโอกาสทางการตลาดมากยิ่งขึ้น การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันนั้นจาเป็นต้อง
มุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถการใช้ทุนมนุษย์ ทุนกายภาพ และทรัพยากรธรรมชาติที่มี
อยู่ให้เกิดมูลค่าเพิ่มกับสินค้าและบริการ (Value Creation) และการเพิ่มประสิทธิภาพใน
กระบวนการผลิต ซึ่งรวมกันเรียกว่าผลิตภาพการผลิตถือว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สาคัญของ
การแข่งขัน (Porter M. E. 1990)
ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “ขับเคลื่อน
Thailand 4.0 ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม : Thailand 4.0 in the
Making” เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 รัฐบาลต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศใน 2
ประการ คือ ต้องเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับรายได้ของประชาชน
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การทาสองสิ่งได้นี้หัวใจอยู่ที่การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งทั้ง
สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ได้พัฒนามาด้วยสิ่งนี้ ขณะที่ไทยต้องตอบคาถามให้ได้
ว่ามีทั้งทรัพยากรและคน แต่ยังสู้ประเทศเหล่านั้นไม่ได้ ยังผลิตสินค้าเกษตรที่ราคาตกต่า
รายได้เกษตรกร 20-30 ล้านคน อยู่ได้ด้วยการขายสินค้าเกษตรที่ไม่มีมูลค่า ไม่เพิ่มมูลค่า
ดังนั้นรัฐบาลได้ให้ความสาคัญอย่างยิ่งในการนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
มาใช้เพื่อพัฒนาประเทศ พาชาติก้าวข้ามกับดักกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางสู่ประเทศ
รายได้ สู ง โดยใช้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ า นการสร้ า งความสามารถในการแข่ ง ขั น เป็ น
ยุทธศาสตร์สาคัญ เพื่อนาไทยสู่ประเทศพัฒนาแล้ว นอกจากการสร้างความสามารถใน
การแข่งขันแล้ว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้นต้องช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของคนใน
สังคมทุกระดับและทุกพื้นที่ในประเทศ ให้มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้ง
กลุ่ ม เกษตรกรและคนทั่ ว ไปในสั ง คม โดยต้ อ งน าวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ล งไป
ช่ ว ยเหลื อ คนในทุ ก ระดั บ และท าให้ เ ห็ น ว่ า วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี อ ยู่ ใ น
ชีวิตประจาวันและสร้างประโยชน์ของประชาชนได้ เช่น เกษตรกรต้องนาเทคโนโลยีไปใช้
เพื่อเพิ่มผลผลิต คาดการณ์ราคาผลผลิตทางการเกษตรและลดต้นทุนการผลิตได้ (ที่มา :
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
จากข้อมูลกาไรสุทธิของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวล
รวมทั้ ง หมดแบบปริ ม าณลู ก โซ่ (รายกลุ่ ม จั ง หวั ด )
ของกลุ่ ม จั ง หวั ด ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ในปี พ.ศ. 2559 พบว่า กาไรสุทธิของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด อยู่ในลาดับที่ 4 เพิ่มขึ้นจากปี
พ.ศ. 2558 คิดเป็นร้อยละ 15.97 ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 กาไรสุทธิของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
ทั้งหมดแบบปริมาณลูกโซ่ (รายกลุ่มจังหวัด)
ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และระบบฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทย

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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ผ้าไหมเป็นหนึ่งในสินค้า หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ปี
พ.ศ. 2559 ตลาดผ้าไหมไทยมีมูลค่าซื้อขายประมาณ 6,000 ล้านบาทต่อปี และมีมูลค่า
การส่งออกถึง 496,499,291 บาท ถึงแม้ว่าผ้าไหมจะมีราคาสูงแต่ยังเป็นที่นิยมเพราะมี
ความสวยงามและมีเอกลักษณ์ ดังนั้นผู้ผลิตควรดารงรักษาลวดลายเอกลักษณ์ของแต่ละ
ท้องถิ่นให้คงอยู่คู่กับการพัฒนาลวดลายใหม่ๆ ที่ทันสมัยเพื่อขยายกลุ่มของผู้บริโภคให้
มากขึ้น เนื่องจากปัจจัยสาคัญที่ทาให้ผู้บริโภคเลือกซื้อผ้าไหมคือ คุณภาพของผ้าไหม ซึ่ง
ประเภทของเส้นไหมที่นิยมมากที่สุดคือ เส้นไหมพันธุ์พื้นเมือง (อรทัย สายสะอาด และ
คณะ. 2557: 63) และแม้ว่าอาชีพทอผ้าไหมจะมีกระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศไทย
แต่ผ้ าไหมที่มีชื่ อเสี ย งส่ ว นใหญ่อยู่ ที่ภ าคตะวันออกเฉีย งเหนื อ (ศิริพ ร บุญชู และ
นันทวรรณ รักพงษ์. 2555: 6) เนื่องจากชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความสามารถ
ด้านการสร้างสรรค์การทอผ้าไหม ภูมิปัญญาอีสานเหล่านี้นับว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรม
ที่มีคุณค่า ผ่านการสั่งสมการถ่ายทอดและการสืบทอดมาหลายชั่วอายุคนทาให้ชุมชน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแห่งยังคงมีการทอผ้าไหมเป็นวิถีชีวิตและวิถีวัฒนธรรม
กลุ่มจังหวัดมีผลิตภัณฑ์ไหมที่มีอัตลักษณ์และลวดลายแตกต่างกันตามแต่วัฒนธรรม
ท้องถิ่นไปทั้ง 4 จังหวัด ไม่ว่าจะเป็น จังหวัดนครราชสีมามี “ไหมหางกระรอก” เป็นผ้า
ไหมโคราชที่มีชื่อเสียง เป็นเอกลักษณ์โดดเด่น “ไหมหมี่คั้นขอนารี” ของจังหวัดชัยภูมิ
เป็นลวดลายที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ทรงมีพระราชดาริให้อนุรักษ์ไว้ มีความประณีต
สวยงาม จังหวัดบุรีรัมย์ ลายไหมที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักคือ “ซิ่นตีนแดง”และลายที่ได้รับ
การพัฒนาใหม่คือ “ไหมหางกระรอกหมี่ภูภิรมย์ ” หรือ “LAVA SILK” มีลวดลาย
เฉพาะตัว และ “ผ้าไหมมัดหมี่ลายโฮล” จังหวัดสุรินทร์ อยู่ที่เส้นไหมน้ อยซึ่งเป็นส่วนใน
สุดของรังไหม มีลวดลายสีสันเป็นแบบฉบับทางสุรินทร์ และบ้านท่าสว่างมีโรงงานทอผ้า
ไหม ที่ทอผ้าให้ผู้นา APAC ที่เดินทางมาร่วมประชุมที่ประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2546
ในปี พ.ศ. 2560 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 มีเกษตรกรที่มี
อาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม มีจานวน 37,828 ราย ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2559 คิดเป็น
ร้อยละ 16.93 โดยมีพื้นที่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2559 ร้อยละ 7.94 มี
ผู้ผลิตผ้าไหมและหรือผลิตภัณฑ์ไหม มีจานวน 20,872 ราย ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2559
คิดเป็นร้อยละ 8.82 มีมูลค่าผลผลิตเส้นไหมรวม มีจานวน 209,489,200 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้น
จากปี พ.ศ. 2559 คิดเป็นร้อยละ 9.61 ดังตารางที่ 2

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลพื้นที่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและรายได้จากเส้นไหม
รายการ

2556
23,567.20

ปี งบประมาณ พ.ศ.
2557
2558
2559
20,517.20
16,780
19,414

2560

พื้นที่ปลูกหม่อน
20,956
เลี้ยงไหม (ไร่)
เกษตรกรผู้ปลูก
31,672
30,249
64,817
32,350
37,828
หม่อนเลี้ยงไหม
(ราย)
ผู้ผลิตผ้าไหมและ
28,848
25,391
25,381
19,181
20,872
หรือผลิตภัณฑ์ไหม
(ราย)
ผลผลิตเส้นไหม
261,848
203,848
208,029
134,676
141,586
(กก./ปี)
ราคาเส้นไหมเฉลี่ย
1,250
1,250
1,600
1,550
1,640
(บาท/กก.)
มูลค่าผลผลิตเส้น 355,992,400 288,218,600 256,368,800 191,126,300 209,489,200
ไหมรวม (บาท)

ที่มา : ข้อมูลจากการรายงานของจังหวัดในกลุ่มจังหวัด ฯ

เมื่อพิจารณาจุดแข็ง (Strengths) ของกลุ่มผู้ทอผ้าไหมทอมือ กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 พบว่า ผลิตภัณฑ์ทาจากไหมพื้นเมือง ส่วนใหญ่ผ้าย้อมสี
ธรรมชาติ สีไม่ตก วัตถุดิบสาหรับการผลิตบางส่วนสามารถหาได้จากท้องถิ่น สินค้ามี
ชื่อเสียงด้านคุณภาพ ผู้ผลิตมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์การผลิตผ้า ด้าน
จุดอ่อน (Weaknesses) ของจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 คือ ขาดการ
นาด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาใช้ในกระบวนการผลิตในระดับต่าง ๆ
ดังนี้
1. ระดับต้นทาง หมายถึง การบริหารจัดการการปลูกหม่อนและการเลี้ยงไหมซึ่ง
พบว่า ขาดการบริห ารจัดการน้าส าหรับการปลูกหม่อนส่งผลให้ผ ลิตเส้นไหมได้เฉลี่ ย
800-1,000 กิโลกรัมต่อไร่และส่วนใหญ่ผลิตใบหม่อนได้เฉพาะฤดูฝน รวมทั้งขาดบริหาร
จัดการการส่งเสริมการปลูกหม่อนและการเลี้ยงไหม ซึ่งส่งผลให้ใบหม่อนมีคุณภาพต่า
ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพของหนอมไหมและรังไหม
2. ระดับกลางทาง หมายถึง การผลิตเส้นไหม ผ้าไหม และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
เส้นไหมและผ้าไหม ซึ่งพบว่า การขาดการพัฒนานวัตกรรมการผลิตผ้าไหม เมื่อพิจารณา
ภาพรวมปัญหาของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจรายย่อย และวิสาหกิจ
ชุมชน พบว่าเกิดจากความไม่จริงจังในการพัฒนาของคนในกลุ่ม OTOP (มหาวิทยาลัย
ราชภัฎนครราชสีมา คณะวิทยาการจัดการ. 2552) สินค้าหรือบริการที่มีความเป็น
นวัตกรรมมีจานวนน้อย ส่วนใหญ่เกิดจากการลอก เลียนแบบกัน ปัญหาที่สาคัญที่ส่งผล
กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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ต่อประสิทธิภาพการผลิต และการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถการ
แข่งขัน คือปัญหาด้านการผลิต ปัญหาการขาดเทคโนโลยีการผลิต และ ไม่มีทักษะการ
ผลิต (ชิโนรส ละอองวรรณ. 2549; ศศิเพ็ญ พวงสายใจ. 2551: 46-55; มานพ ชุ่มอุ่น.
2555: 164; ศิริพร เบญจมาศ. 2553: 49; และ ศิริวรรณ ศิริรักวงษา. 2551: 54-56)
จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นสามารถสรุปปัญหาสาคัญของวิสาหกิจชุมชนกลุ่ มผู้ทอผ้า
ไหมทอมือ คือ ประสิทธิภาพการผลิตต่า ซึ่งมีสาเหตุมาจากขาดการพัฒนากระบวนการ
ผลิตผ้าไหมทอมือ และเมื่อโครงสร้างทางด้านเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนแปลงไปจากการ
ผลิตผ้าเพื่อใช้สอยในครัวเรือนสู่การผลิตผ้าเพื่อการค้า จาเป็นต้องมีกระบวนการผลิต
อย่างครบวงจร มีระบบการบริหารจัดการ โดยการเพิ่มศักยภาพการผลิตให้ได้ทั้งปริมาณ
คุณภาพและราคาที่ได้มาตรฐาน มีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่หลากหลาย (วีระ
พันธ์สุวรรณ. 2553: 417) ดังนั้นจึงต้องให้ความสาคัญกับการพัฒนานวัตกรรมการผลิต
เส้นไหมและผ้าไหม การเพิ่มประสิทธิภาพการฟอกย้อมสีธรรมชาติ การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ผ้าไหม การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์ของภูมิภาคและการเพิ่มทักษะเพื่อเพิ่ม
มูลค่าผ้าไหม
3. ระดับปลายทาง หมายถึง ด้านการสืบสานภูมิปัญญาการทอผ้าไหมและตลาด ซึ่ง
พบว่า ขาดการเพิ่มศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ไหม เมื่อพิจารณารายได้จากการ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมในภาพรวมของกลุ่มจังหวัด ฯ ในปี พ.ศ. 2560 มีมูลค่า 6,975.58
ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2559 คิดเป็นร้อยละ 5.6 แต่พบว่าจังหวัดชัยภูมิมีรายได้
จากการจ าหน่ า ยผลิ ตภั ณ ฑ์ไ หมลดลง และจัง หวัด บุ รีรั ม ย์มี ร ายได้จ ากการจ าหน่ า ย
ผลิตภัณฑ์ไหมเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2
ข้ อ มู ล ค่ า จากการจ าหน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ หมของกลุ่ ม จั ง หวั ด ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ข้อมูลพื้นฐาน
ประกอบ
ตัวชี้วดั

กลุ่มจังหวัดฯ
นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรัมย์
สุรินทร์

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. (ล้านบาท)

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น

2556

2557

2558

2559

2560

2559

2560

4,961.77

4,374.22

5,592.74

6,504.80

6,975.58

16.31

5.7

3,535.55

2,853.91

3,624.99

4,291.53

4,424.02

18.39

3.09

506.98
416.16
503.08

597.52
404.27
518.52

758.32
506.97
702.46

769.93
576.77
866.57

770.34
577.00
1,104.22

1.53
13.77
23.36

0.05
0.04
27.42

ที่มา : สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดในกลุ่มจังหวัดฯ พ.ศ.2560

เมื่อพิจารณาตารางที่ 2 ข้อมูลค่าจากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมของกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 พบว่า มูลค่าการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมมีมูลค่าเพิ่มขึ้ น
แต่ มีแ นวโน้ ม ลดลง เมื่ อ พิจ ารณาโครงการที่ ผ่ านมาพบว่ าส่ ว นใหญ่ เ ป็น การส่ ง เสริ ม
การตลาด เช่น โครงการแสดงและจาหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร ์ ดังนั้น
กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

236

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563

หัวข้อ

3. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

รายละเอียด
หากต้ องการเพิ่ มขี ดความสามารถในการแข่ งขั น และยกระดับ รายได้ข องประชาชน
จาเป็นอย่างยิ่งต้องนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาผ้าไหม
และผลิตภัณฑ์จากไหมบนพื้นฐานของการรักษาอัตลักษณ์ของชุมชน เช่น การสืบสานภูมิ
ปั ญ ญาผ้ า ไหม และการพั ฒ นานวั ต กรรมสื บ สานเผยแพร่ ภู มิ ปั ญ ญาและจ าหน่ า ย
ผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์ ควบคู่ไปกับการแสดงและจาหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัด
นครชัยบุรินทร์
การพั ฒ นาการเกษตรที่ ผ่ า นมา พบว่ ารายได้ แ ละความเป็ น อยู่ ของเกษตรกรของ
ประเทศไทยและภู มิ ภ าคยั ง คงมี ส ภาพความเป็ น อยู่ ที่ ย ากจนโดยเฉพาะภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการทาเกษตรแบบดั้งเดิมซึ่งไม่สามารถ
ผลิตและการแปรรูปผลผลิตให้ได้ปริมาณและคุณภาพตรงตามที่ลูกค้าต้องการ นอกจากนี้
ยังมีความแตกต่างของรายได้จากคนในภาคการเกษตรและภาคผลิ ตอื่นค่อนข้างมาก
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ การขาดการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น การ
อพยพย้ายถิ่น ความยุ่งยากและซับซ้อนในกระบวนการผลิต รวมทั้งการขาดการจัดการที่
ดี การขาดเครื่องมือ เครื่องจักรที่มี ประสิ ทธิภ าพ ทั้งในระดับต้นทาง กลางทาง และ
ปลายทาง รวมทั้งขาดความเข้าใจด้านการพัฒนารูปแบบของผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จาก
ผ้าไหม และขาดการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ไหม ซึ่งความยุ่งยากและซับซ้อนเหล่านี้
ส่งผลให้ปริมาณและคุณภาพการผลิตผ้าไหมต่าลงและไม่เป็นที่ต้องการของลูกค้า
ปัญหาสาคัญของกลุ่มผู้ผลิตเส้นไหมและผ้าไหมจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และ
สุรินทร์ คือ ปริมาณ คุณภาพการผลิตผ้าไหมต่าลง และผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม
ไม่เป็นที่ต้องการของลูกค้า ซึ่งมีความสาคัญและจาเป็นต้องเร่งศึกษา หาแนวทาง และ
พัฒนา เนื่องจากกลุ่มผู้ผลิตเส้นไหมและผ้าไหม เป็นกลุ่มชุมชนที่มีความสาคัญต่อระบบ
เศรษฐกิจ คือ ช่วยการสร้างงาน สร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างเงินตราต่างประเทศ ช่วยประหยัด
เงินตราต่างประเทศ โดยการผลิตเพื่อทดแทนการนาเข้าจากต่างประเทศ เป็นจุดเริ่มต้น
ในการลงทุน และสร้างเสริมประสบการณ์ ช่วยเชื่อมโยงกับกิจกรรมขนาดใหญ่ และภาค
การผลิตอื่น ๆ รวมทั้งเป็นแหล่งพัฒนาทักษะฝีมือของคนในชุมชน นาไปสู่การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่ทาให้วิถีการผลิตผ้า
ไหมของชุมชน
1. เพื่อเป็นการผลักดันเศรษฐกิจของประเทศ โดยวางรากฐานแนวทางการขับเคลื่อนกลุ่ม
จังหวัดให้ยั่งยืน
2. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในทุกมิติของกลุ่มจังหวัด
3. เพื่อเพิ่มจานวนนักท่องเที่ยวเข้าสู่กลุ่มจังหวัดฯ
4. เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวเข้าสู่กลุ่มจังหวัดฯ
5. เพื่อส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
6. เพื่อพัฒนานวัตกรรมการผลิตผ้าไหมครบวงจร
7. เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มนครชัยบุรินทร์
8. เพื่อให้เกิดการบูรณาการการทางานในทุกภาคส่วน

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563

หัวข้อ
4. ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย
5. พื้นที่เป้าหมาย
6. กิจกรรมหลัก
6.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
1,127,112,000 บาท

งบประมาณ ปี พ.ศ.
2563
จานวน 14,500,000
บาท
งบประมาณ ปี พ.ศ.
2564
จานวน 20,600,000
บาท
งบประมาณ ปี พ.ศ.
2565
จานวน 19,200,000
บาท
รวม 54,300,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ โครงการ
ชลประทานจ.บุรีรัมย์
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รายละเอียด
1. จานวนนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนกลุ่มจังหวัดฯ เพิ่มมากขึ้น 10 %
2. รายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดฯ เพิ่มมากขึ้น 10 %
3. มูลค่าการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมจากรายได้เฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี เพิ่มขึ้น 3 %
4 จังหวัด (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ )

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว
พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ที่มีกลุ่มแหล่งท่องเที่ยวที่
หลากหลาย กระจายอยู่ในพื้นที่ 4 จังหวัด ทั้งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงได้รับ
ความนิยมแล้วและกาลังดาเนินการพัฒนาแหล่งให้ดีมีมาตรฐาน ซึ่งการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว
จาเป็นต้องดาเนินการเพื่อสร้างความเชื่อมั่น ความประทับใจและความสะดวกและ
ปลอดภัยในการท่องเที่ยว ทั้งนี้ หากนักท่องเที่ยวมีความประทับใจได้รับความ
สะดวกสบายในการเดินทางท่องเที่ยว จะทาให้แหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดได้รับ
ความนิยมมีนักท่องเที่ยวเข้าท่องเที่ยวและเยี่ยมชมบ่อยขึ้นมากขึ้น
กิจกรรมย่อยที่ 1.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้าห้วยจระเข้มาก ตาบลบ้านบัว อาเภอ
เมือง จังหวัดบุรีรัมย์
เป็นกิจกรรมที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อคราวประชุม ครม.นอกสถานที่
ณ จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ด้านการท่องเที่ยว มีมติให้ กรมการ
ท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย รับข้อเสนอไป
พิจารณา แต่เนื่องจากพื้นที่ดาเนินการเป็นพื้นที่ของกรมชลประทาน เพื่อให้เกิดความ
คล่องตัวในการบริหารจัดการ รวมทั้งการขออนุญาตใช้พื้นที่ จึงมีความเห็นว่าควรให้
หน่วยงานของกรมชลประทานเป็นผู้รับผิดชอบ จึงขอรับการสนับสนุนจากงบประมาณ
ของกลุ่มจังหวัด
- ปรับปรุงทานบดินอ่างเก็บน้าห้วยจระเข้มาก งบประมาณ 14,500,000.- บาท (ขอตั้ง
งบประมาณปี 2563)
- ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์และลานกิจกรรมสันทนาการ อ่างเก็บน้าห้วยจระเข้มาก
ต.บ้านบัว อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
งบประมาณ 20,600,000.- บาท (ขอตั้งงบประมาณ ปี 2564)
- ปรับปรุงระบบแสงสว่างและความปลอดภัยเส้นทางจักรยานอ่างเก็บน้าห้วยจระเข้
มาก ต.บ้านบัว
อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ งบประมาณ 19,200,000.- บาท
- (ขอตั้งงบประมาณปี 2565)

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563

หัวข้อ
งบประมาณ ปี พ.ศ.
2563
จานวน 392,812,000
บาท
งบประมาณ ปี พ.ศ.
2564
จานวน 300,000,000
บาท
งบประมาณ ปี พ.ศ.
2565
จานวน 300,000,000
บาท
รวม
992,812,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ แขวงทาง
หลวงชนบท 4 จังหวัด
และแขวงทางหลวง
บุรีรัมย์

รายละเอียด
กิจกรรมย่อยที่ 1.2 พัฒนาเส้นทางเพื่อการท่องเที่ยว
องค์ประกอบพื้นฐานที่รองรับการท่องเที่ยว สามารถสนับสนุนการท่องเที่ยวให้
เป็นไปด้วยดี และทาให้เกิดความรวดเร็วในการดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
โดยเฉพาะเส้นทางการท่องเที่ยว หากเดินทางได้สะดวก เร็วรวด สร้างความพึงพอใจ
ให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ที่สัญจรไปมา โดยกลุ่มจังหวัด สนับสนุน การขยายเส้นทาง การ
ปรับปรุงผิวจราจร การขยายช่องการจราจร และเครื่องหมายอานวยความสะดวกและ
ปลอดภัย ดังนี้
ปี พ.ศ. 2563 ดาเนินการในเส้นทางเข้าแหล่งท่องเที่ยว อาทิ บริเวณเส้นทางจักรยาน
รอบอ่างเก็บน้าห้วยจระเข้มาก อ่างเก็บน้าห้วยตลาด อุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทหิน
เขาพนมรุ้ง จุดชมวิวผามะนาว อาเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ การเชื่อมโยงเส้นทาง
ท่องเที่ยวระหว่างแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อาเภอคอนสวรรค์ (แหล่งดูนกบึงแวง พระใหญ่
สมัย ทวาราวดี แหล่งผลิตผักปลอดสารโครงการที่กลุ่มจังหวัดฯให้การสนับสนุน) กับ
แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลช่องสามหมอ , ท่ามะไฟหวาน อาเภอแก้งคร้อ รวมถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูแลนคาและตาดโตน (แหล่งจาหน่ายอาหารแปรรูป
พื้นถิ่น วัดป่าสุคะโต ป่าปรงพันปี อ่างเก็บน้าลาปะทาว พระธาตุชัยภูมิ แหล่งผลิตไม้ผล
4 ตาบล ปรางค์กู่ มอหินขาว น้าตกตาดโตน) โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา แหล่งท้องทุ่งทะเลสาบทุ่งกุลา
จังหวัดสุรินทร์ เส้นสายสูงเนิน - วัดธรรมจักรเสมาราม อาเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา เส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม (บุญแห่กระธูปออกพรรษาหนองบัวแดง)
เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์บ้านโหล่นและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวด้านทิศ
ใต้
เดินทางท่องเที่ยวการค้าชายแดนช่องสายตะกู เส้นทางท่องเที่ยวธรรมชาติน้าตกวังเณร
จังหวัดนครราชสีมา เส้นทางท่องเที่ยวปราสาทคุ้มดิน จังหวัดสุรินทร์ แหล่งผลิตส้มโอ
หวานและล่องแพน้าพรม แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติภูคิ้ง อาเภอเกษตรสมบรูณ์
จังหวัดชัยภูมิ บริเวณเส้นทางท่องเที่ยวด้านกีฬาสนามช้างอารีน่า/สนามช้างอินเตอร์
เนชั่นเนล

งบประมาณ
80,000,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ แขวงทาง
หลวงนครราชสีมาที่ 1
แขวงทางหลวง
นครราชสีมาที่ 2

กิจกรรมย่อยที่ 1.3 ติดตั้งระบบป้ายข้อมูลจราจรอัจฉริยะ และระบบตรวจวัดสภาพ
จราจรและตรวจจับอุบัติการณ์
1) ดาเนินการในเขตพื้นที่รับผิดชอบของแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
2) ดาเนินการในเขตพื้นที่รับผิดชอบของแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
กลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนล่ า ง 1 (นครชั ย บุ ริ น ทร์ ) มี จั ง หวั ด
นครราชสี ม าเป็ น เสมื อนประตูสู่ ภ าคอีส าน หรื อศูน ย์ก ลางคมนาคม ทาให้ มี ปริ มาณ
การจราจรหนาแน่น เพื่อให้ความสะดวกในการสัญจรบนถนนสายหลัก แก่นักท่องเที่ยวที่
จะเดิน ทางเข้ามาสู่ กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ รวมทั้งผู้ สั ญจรรายอื่นๆ และเป็นการ
ป้องกันอุบัติภัยบนท้องถนน กรมทางหลวงได้มีการศึกษาระบบป้ายข้อมูลจราจรอัจฉริยะ

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563

หัวข้อ

6.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
90,150,000 บาท
งบประมาณ ปี พ.ศ.
2563
จานวน 5,000,000
บาท
งบประมาณ ปี พ.ศ.
2564
จานวน 5,000,000
บาท
งบประมาณ ปี พ.ศ.
2565
จานวน 5,000,000
บาท
รวม
15,000,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ :
ตารวจภูธรจังหวัด
นครราชสีมา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
ตารวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ
บุรีรัมย์ สุรินทร์
งบประมาณ ปี พ.ศ.
2562
จานวน 7,200,000
บาท
งบประมาณ ปี พ.ศ.
2563
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รายละเอียด
และระบบตรวจวัดสภาพจราจรและตรวจจับอุบัติการณ์ จะมีส่วนสาคัญในการพัฒนา
ศักยภาพการบริหารจัดการจราจรและอุบัติเหตุบนทางหลวง เพื่อการนาไปสู่การบริหาร
จัดการจราจรบนโครงข่ายและบริเวณทางแยกให้มีประสิทธิภาพ การให้บริการข้อมูลแก่
ประชาชนในการเลือกใช้เส้นทางที่เหมาะสม ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อลดโอกาสการเกิด
อุบัติเหตุบนทางหลวง ตอบสนองและจัดการสถานการณ์ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุได้อย่าง
ทันท่วงที และมีเชื่อมต่อการทางานของระบบงานบนทางหลวงเข้าสู่ระบบงานกลางที่
พัฒนาและติดตั้งที่ศูนย์บริหารจัดการจราจรและอุบัติเหตุ (ชั่วคราว)
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
กิจกรรมย่อยที่ 2.1 สร้างความเข้าใจด้านกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว และ
การค้ามนุษย์ ให้กับผู้ประกอบการโรงแรม รีสอร์ท ห้องพัก ร้านอาหาร
-ให้ความรู้ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับที่พัก เพื่อขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย
พร้อมทั้งให้ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
- จัดฝึกอบรมกลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบการหรือตัวแทนในพื้นที่ "นครชัยบุรินทร์"
จานวน 4 รุ่นๆ ละ 1,000 ราย รวมเป็น 4,000 ราย

กิจกรรมย่อยที่ 2.2 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและกีฬา และนันทนาการ กลุ่ม
นครชัยบุรินทร์
มีรายละเอียด ดังนี้
ปี 2563 เป็นเงิน 8,000,000 บาท มีรายละเอียด ดังนี้
- อบรมหลักสูตรการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ให้กับบุคลากรด้านการท่องเที่ยว จานวน 400 คน
(จานวน 4 ครั้งๆ ละ 100 คน)

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563

หัวข้อ
จานวน 8,000,000
บาท
งบประมาณ ปี พ.ศ.
2564
จานวน 8,000,000
บาท
งบประมาณ ปี พ.ศ.
2565
จานวน 8,000,000
บาท
รวม 31,200,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ สานักงาน
การท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดบุรีรัมย์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
: สานักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา 4
จังหวัด

รายละเอียด
- อบรมหลักสูตรภาษาต่างประเทศเพื่อการท่องเที่ยว
ให้กับบุคลากรด้านการท่องเที่ยว จานวน 400 คน (จานวน 4 ครั้งๆ ละ 100 คน)
- อบรมหลักสูตรเพิ่มศักยภาพด้านการตลาด ให้กับประกอบการด้านการท่องเที่ยว นคร
ชัยบุรินทร์ จานวน 400 คน (จานวน 4 ครั้งๆ ละ 100 คน) - อบรมหลักสูตรการพัฒนา
ศักยภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว วิถีชุมชน นครชัยบุรินทร์ ให้กับบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยว จานวน 400 คน (จานวน 4 ครั้งๆ ละ 100 คน)
ปี 2564 เป็นเงิน 8,000,000 บาท มีรายละเอียด ดังนี้
- อบรมหลักสูตรการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ให้กับบุคลากรด้านการท่องเที่ยว จานวน 400 คน
(จานวน 4 ครั้งๆ ละ 100 คน)
- อบรมหลักสูตรภาษาต่างประเทศเพื่อการท่องเที่ยว
ให้กับบุคลากรด้านการท่องเที่ยว จานวน 400 คน (จานวน 4 ครั้งๆ ละ 100 คน)
- อบรมหลักสูตรเพิ่มศักยภาพด้านการตลาด ให้กับประกอบการด้านการท่องเที่ยว นคร
ชัยบุรินทร์ จานวน 400 คน (จานวน 4 ครั้งๆ ละ 100 คน)
- อบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้าน การท่องเที่ยว วิถีชุมชน
นครชัยบุรินทร์ ให้กับบุคลากรด้านการท่องเที่ยว จานวน 400 คน (จานวน 4 ครั้งๆ
ละ 100 คน)
ปี 2565 เป็นเงิน 8,000,000 บาท มีรายละเอียด ดังนี้
- อบรมหลักสูตรการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ให้กับบุคลากรด้านการท่องเที่ยว จานวน 400 คน
(จานวน 4 ครั้งๆ ละ 100 คน)
- อบรมหลักสูตรภาษาต่างประเทศเพื่อการท่องเที่ยว
ให้กับบุคลากรด้านการท่องเที่ยว จานวน 400 คน (จานวน 4 ครั้งๆ ละ 100 คน)
- อบรมหลักสูตรเพิ่มศักยภาพด้านการตลาด ให้กับประกอบการด้านการท่องเที่ยว นคร
ชัยบุรินทร์ จานวน 400 คน (จานวน 4 ครั้งๆ ละ 100 คน)
- อบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้าน การท่องเที่ยว วิถีชุมชน นคร
ชัยบุรินทร์ ให้กับบุคลากรด้านการท่องเที่ยว จานวน 400 คน (จานวน 4 ครั้งๆ ละ
100 คน)

งบประมาณ ปี พ.ศ.
2563
จานวน 650,000 บาท
งบประมาณ ปี พ.ศ.
2564
จานวน 650,000 บาท

กิจกรรมย่อยที่ 2.3 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการการเชื่อมโยงการค้าการลงทุน
ชายแดนกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
- อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ด้านการค้า การลงทุน กฎระเบียบการนาเข้า
ส่งออกและที่เกี่ยวข้อง จานวน 100 คน
- ศึกษาดูงานลู่ทางการค้าชายแดน และพิธีการส่งออก นาเข้าสินค้า ณ ด่านการค้าใน
จังหวัด หรือต่างจังหวัดที่มีชายแดนติดกับราชอาณาจักรกัมพูชา จานวน 100 คน

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563

หัวข้อ
งบประมาณ ปี พ.ศ.
2565
จานวน 650,000 บาท
รวม 1,950,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ สานักงาน
พาณิชย์จังหวัดสุรินทร์
งบประมาณ ปี พ.ศ.
2563
จานวน 5,000,000
บาท
งบประมาณ ปี พ.ศ.
2564
จานวน 5,000,000
บาท
งบประมาณ ปี พ.ศ.
2565
จานวน 5,000,000
บาท
รวม 15,000,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ ตารวจภูธร
จังหวัด นครราชสีมา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
- ตารวจภูธรจังหวัด
ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์
- ตารวจท่องเที่ยว
นครราชสีมา
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รายละเอียด

กิจกรรมย่อยที่ 2.4 สร้างเครือข่ายอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดนคร
ชัยบุรินทร์
นับวันจะมีสถิติการก่ออาชญากรมในรูปแบบต่างๆเพิ่มมากขึ้น จนทาให้เหล่ามิจฉาชีพ
ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมีกลุ่มเป้าหมายในการก่ออาชญากรรมที่หลากหลาย ด้วยการ
ที่กาลังเจ้าหน้าที่ตารวจมีจานวนน้อย ไม่เพียงพอต่อภารกิจดูแลความปลอดภัยให้กับ
นักท่องเที่ยวได้อย่างทั่วถึง จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างบุคลากรเครือข่ายภาค
ประชาชน เพื่อสอดส่องช่วยเหลืองานของเจ้าหน้าที่ตารวจเพื่อป้องกันปัญหาการ
อาชญากรรมที่จะเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป ในการนี้ตารวจภูธรในกลุ่ม
จังหวัดนครชัยบุรินทร์จึงจัดทาโครงการอบรมอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวนครชัย
บุรินทร์ ให้ความรู้ ความสามารถทักษะการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว และการเป็นเจ้าบ้าน
ที่ดี โดยเฉพาะการเพิ่มเติมความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และ
ความสามารถอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะนาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่
นักท่องเที่ยวต่อไป อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพ้อมเพื่อจะเป็นศูนย์กลางแห่งการ
คมนาคมและการท่องเที่ยว สร้างศักยภาพในการเป็นแกนนาในด้านเศรษฐกิจ จึงจาเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อม โดยจะมุ่งเน้นเรื่องการศึกษาและการฝึกอบรม
บุคคลากรในส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นปฐมบท โดยเพราะการศึกษาอบรมเป็นรากฐานแห่งการ
พัฒนาทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะในปี 2561 - 2564 ประเทศไทยได้รับคัดเลือกให้เป็น
เจ้าภาพการแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบ ระดับโลก ซุปเปอร์จีที ณ สนามแข่งช้าง
อินเตอร์เนชั่นแนล บุรีรัมย์ ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จะเข้ามารับชม
การแข่งขันประมาณ 500,000 – 600,000 คน จังหวัดนครราชสีมา เป็นรอยต่อจังหวัด
บุรีรัมย์ ที่เป็นสนามแข่งขันต่อพันธะสัญญา ย่อมต้องมีความการเตรียมพร้อมด้าน
บุคลากรเพื่อช่วยเหลือและอานวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว อย่างเป็นรูปธรรม
โดยดาเนินการ ดังนี้
-ผู้เข้าอบรมมีจิตอาสาในการปฏิบัติงานและมีความรู้ด้านภาษามากขึ้น พร้อมด้วยการ
ต้อนรับและการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ให้กับนักท่องเที่ยว
- จัดฝึกอบรมกลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวสาคัญ "นครชัยบุรินทร์"
จานวน 4 รุ่น ๆ ละ 200 ราย รวมเป็น 800 ราย

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563

หัวข้อ
งบประมาณ ปี พ.ศ.
2563
จานวน 4,000,000
บาท
งบประมาณ ปี พ.ศ.
2564
จานวน 4,000,000
บาท
งบประมาณ ปี พ.ศ.
2565
จานวน 4,000,000
บาท
รวม 12,000,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ :
ตารวจภูธรจังหวัด
นครราชสีมา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
- ตารวจภูธรจังหวัด
ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์
- สานักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัด 4 จังหวัด
งบประมาณ ปี พ.ศ.
2563
จานวน 5,000,000
บาท
งบประมาณ ปี พ.ศ.
2564
จานวน 5,000,000
บาท
งบประมาณ ปี พ.ศ.
2565
จานวน 5,000,000
บาท
รวม 15,000,000 บาท

รายละเอียด
กิจกรรมย่อยที่ 2.5 บูรณาการเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในสถานที่ท่องเที่ยว
และภัยคุกคาม
กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ เป็นพื้นที่กาลังมีความเติบโตอย่างรวดเร็วทั้งในด้านเศรษฐกิจ
การเมือง และสังคม ทั้งนี้เนื่องจากที่ตั้งของจังหวัดเปรียบเสมือนประตู่สู่อีสาน เป็น
เส้นทางผ่านติดต่อไปยังจังหวัดอื่น ๆ ในภายตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศ
นอกจากนั้นยังเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ระหว่างรอยต่อของทั้ง 3 ภาค สภาพภูมิศาสตร์ดังกล่าว
เป็นผลให้มีประชาชน ผ่านไปมาเข้าออก ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์เป็นจานวน
มาก สังคมของกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์จึงมีความหลากหลาย ท่ามกลางความ
เจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ดังกล่าว ปัญหาของสังคมต่าง ๆ ก็
ทวีความรุนแรงมาขึ้นตามไปด้วย อาชญากรจึงเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายในการก่อเหตุจาก
กลุ่มประชาชนทั่วไปเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการดูแลรักษา
ความปลอดภัย การให้บริการและการอานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
และชาวต่างประเทศ แก่บุคลากรและการท่องเที่ยว ตารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาและ
สถานีตารวจท่องเที่ยว 2 กองกากับการ 1 กองบังคับการตารวจท่องเที่ยว 2 จึงได้สร้าง
บุคลากรเครือข่ายอาสาสมัครตารวจท่องเที่ยวให้สามารถบริการและดูแลความปลอดภัย
ให้แก่นักท่องเที่ยวได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยดาเนินการ ดังนี้
- ให้ความรู้และความเข้าใจและประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวขณะประสบภัยในด้านต่างๆ
- จัดฝึกอบรมภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวกลุ่มนครชัย
บุรินทร์ จานวน 4 รุ่นๆ ละ 100 ราย รวมเป็น 400 ราย
กิจกรรมย่อยที่ 2.6 อบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนสร้างศิลปะร่วมสมัยนครชัยบุรินทร์
1. การบริหารโครงการ
ประชุมคณะทางาน เตรียมการ วางแผนการทางาน
2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 1 ครั้ง หลักสูตร 4 วัน 3 คืน
กลุ่มเป้าหมาย เยาวชนคนรักษ์ศิลป์ 60 คน (4 จังหวัดๆ ละ
15 คน)/ ศิลปินที่มีชื่อเสียง 30 คน/ เจ้าหน้าที่ 10 คน รวม 100 คน
3. จัดแสดงผลงานของผู้อบรมเชิงปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า 60 ชิ้นงาน

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563

หัวข้อ
ผู้รับผิดชอบ สานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
นครราชสีมา
6.3 กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ
28,000,000 บาท
งบประมาณ ปี พ.ศ.
2563
จานวน 5,000,000
บาท
งบประมาณ ปี พ.ศ.
2564
จานวน 5,000,000
บาท
งบประมาณ ปี พ.ศ.
2565
จานวน 6,000,000
บาท
รวม 16,000,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ สานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
นครราชสีมา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
-สานักงานวัฒนธรรม 4
จังหวัด
งบประมาณ ปี พ.ศ.
2563
จานวน 4,000,000
บาท
งบประมาณ ปี พ.ศ.
2564
จานวน 4,000,000
บาท
งบประมาณ ปี พ.ศ.
2565
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รายละเอียด

การพัฒนาท่องเที่ยวชุมชน
กิจกรรมย่อยที่ 3.1 ยกระดับการท่องเที่ยววิถีชุมชนนครชัยบุรินทร์
- กิจกรรม การบริหารโครงการ
- อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างรุกขกรอาสารักษ์รุกขมรดกของแผ่นดิน
- อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มขีดความสามารถศิลปินพื้นบ้านท่องเที่ยว วิถีชุมชนนครชัย
บุรินทร์
- การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
- ยกระดับตลาดวัฒนธรรมวิถีชุมชน นครชัยบุรินทร์

กิจกรรมย่อยที่ 3.2 ต้นแบบการท่องเที่ยววิถีชุมชนเกษตรอินทรีย์นครชัยบุรินทร์
1) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์
คัดเลือกพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้านที่มีความโดดเด่นในการทาเกษตรอินทรีย์ โดยคัดเลือก
จังหวัดละ1 พื้นที่ แล้วมีการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นแหล่งเรียนรู้ มีการจัดทาฐาน
เรียนรู้ด้านการเกษตรให้มีความชัดเจน กาหนดกิจกรรมในพื้นที่เรียนรู้ และกาหนด
เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ ที่สาคัญ ในแต่ละพื้นที่มีการสร้าง “มัคคุเทศก์
ด้านเกษตรอินทรีย์” พื้นที่ละ 10 คน แต่ละพื้นที่ใช้งบประมาณในการพัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยววิถีชุมชนเกษตรอินทรีย์

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563

หัวข้อ
จานวน 4,000,000
บาท
รวม 12,000,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล (สุรินทร์)

รายละเอียด
2) การสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์
มีกิจกรรมการเชื่อมโยงเครือข่ายที่ทาเกษตรอินทรีย์กลุ่มต่าง ๆในพื้นที่ เพื่อ
เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ และมีการเชื่อมเครือข่ายการท่องเที่ยว
วิถีชุมชนเกษตรอินทรีย์ในแต่ละจังหวัดของกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ อีกทั้ง
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายการท่องเที่ยวที่เป็นต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
อินทรีย์ เช่น กลุ่มสามพรานโมเดล อ.สามพราน จ.นครปฐม
3) การปรับกระบวนทัศน์ด้านเกษตรอินทรีย์ของนักท่องเที่ยว
สร้างกระบวนการรับรู้ และสร้างความตระหนักให้ผู้บริโภคในรูปแบบนักท่องเที่ยว
ได้เห็นคุณค่าของการทาเกษตรอินทรีย์ ผ่านรูปแบบการอบรม การจัดเวทีแลกเปลี่ยน
จากเกษตรกรต้นแบบ ปราชญ์ด้านเกษตรอินทรีย์ และผู้ที่อยู่ในวงการเกษตรอินทรีย์
ก่อนไปเยี่ยมชมพื้นที่ชุมชนเกษตรอินทรีย์
4) การสร้างต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์
หลังจากแต่ละชุมชนเกษตรอินทรีย์ ทั้ง 4 จังหวัด ได้พัฒนาเป็นพื้นที่การท่องเที่ยว
เชิงเกษตรอินทรีย์ในลักษณะแหล่งเรียนรู้ มีการทดลองจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
อินทรีย์ ด้วยการนานักท่องเที่ยวที่ได้ปรับกระบวนทัศน์ด้านเกษตรอินทรีย์แล้ว ไป
ท่องเที่ยวชุมชนเกษตรอินทรีย์ ต่อเนื่องกันเป็นเวลาประมาณ 4 เดือน หลังจากนั้นแต่ละ
พื้นที่จะมีการถอดบทเรียน และมีการประเมินผล เพื่อค้นหาพื้นที่ต้นแบบที่ดี (Best
practice) ของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ ในการนาไปขยายไปสู่พื้นที่อื่น ๆ ของ
กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์

6.4 กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ
278,500,000 บาท
งบประมาณ ปี พ.ศ.
2563
จานวน 5,000,000
บาท
งบประมาณ ปี พ.ศ.
2564
จานวน 5,000,000
บาท
งบประมาณ ปี พ.ศ.
2565
จานวน 5,000,000
บาท
รวม 15,000,000 บาท

การพัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
นครชัยบุรินทร์
กิจกรรมย่อยที่ 4.1 พัฒนามัคคุเทศก์อัจฉริยะนาเที่ยวกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติที่มีความสนใจจะเดินทางมาท่องเที่ยว
ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์เป็นจานวนมาก แต่ด้วยเหตุที่พื้นที่กว้างขวางมาก จึง
จาเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาชุดสื่อนาเที่ยวอัจฉริยะขึ้นมา เพื่อให้เป็นเครื่องมือสาหรับ
นักท่องเที่ยวในการค้นหาสถานที่ที่ต้องการในระหว่างการเดินทางมาท่องเที่ยว เพื่อให้
นักท่องเที่ยวได้รับข้อมูลที่สาคัญๆ และสามารถเลือกเดินทางไปท่องเที่ยวในสถานที่ที่ตน
สนใจได้อย่างทั่วถึง และช่วยกระตุ้นให้มีการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวมากขึ้น ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่และยกระดับรายได้จากการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด
นครชัยบุรินทร์ให้มากขึ้น โดยพัฒนาสื่อนาเที่ยว ดังนี้
- พัฒนาแผนที่ท่องเที่ยวเส้นทางอารยธรรมขอม
- พัฒนาเรื่องราวแหล่งท่องเที่ยวอารยธรรมขอม
- พัฒนาแอบพลิเคชั่นนาเที่ยวอัจฉริยะอารยธรรมขอม

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563
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หัวข้อ
ผู้รับผิดชอบ มทร.อีสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- บ.ประชารัฐฯ 4
จังหวัด

รายละเอียด

งบประมาณ ปี พ.ศ.
2562
จานวน 10,500,000
บาท
งบประมาณ ปี พ.ศ.
2563
จานวน 5,000,000
บาท
งบประมาณ ปี พ.ศ.
2564
จานวน 5,000,000
บาท
งบประมาณ ปี พ.ศ.
2565
จานวน 5,000,000
บาท
รวม 25,500,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ มทร.อีสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- บ.ประชารัฐฯ 4
จังหวัด
งบประมาณ ปี พ.ศ.
2562
จานวน 31,000,000
บาท
งบประมาณ ปี พ.ศ.
2563
จานวน 32,000,000
บาท
งบประมาณ ปี พ.ศ.
2564

กิจกรรมย่อยที่ 4.2 เทศกาลภาพยนตร์นานาชาตินครชัยบุรินทร์
(ครั้งที่ 3)
ปัญหาสาคัญของกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และ
สุรินทร์) คือ มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวน้อยเนื่องจากยังไม่มีกิจกรรมและสื่อ
ภาพยนตร์ที่จะช่วยสร้างการรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติน้อย และ
ไม่ดึงดูดความสนใจเท่าที่ควร ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและ
กระตุ้นการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดนครราชสีมา จึงกาหนดให้มี “เทศกาลภาพยนตร์
นานาชาตินครชัยบุรินทร์” เพื่อนาไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่ทาให้การท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ให้เจริญ
รุดหน้าต่อไป โดยกาหนดกิจกรรม ดังนี้
- อบรมเยาวชนนักพัฒนาภาพยนตร์ ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว 4 จังหวัด
- จัดเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ

กิจกรรมย่อยที่ 4.3 เทศกาลท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์สู่ AEC (ส่งเสริมและ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว Low Season)
- เทศกาลเที่ยวนครชัยบุรินทร์ (10 ล้านบาท)
การจัดกิจกรรมสร้างกระแสการเดินทางของนักท่องเที่ยว กาหนดให้มีการจัด 2 ครั้ง
ครั้งละ 4 วัน 3 คืน (1) จัดกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร เช่น ศูนย์ประชุม
แห่งชาติสิริกิตติ์ หรือ สวนลุมพินี เป็นต้นจานวน 1 ครั้ง (2) จัดกิจกรรมในพื้นที่กลุ่ม
จังหวัดอื่น จานวน 1 ครั้ง เช่น ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ หรือ กลุ่มจังหวัดภาคตะวัน
วันออก โดยมีวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ดังนี้
1.นาเสนอ สร้างการรับรู้ความเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ในด้านเอกลักษณ์วัฒนธรรม
ประเพณี วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นของนครชัยบุรินทร์แก่นักท่องเที่ยวจากภูมิภาค
อื่น

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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หัวข้อ
จานวน 33,000,000
บาท
งบประมาณ ปี พ.ศ.
2565
จานวน 34,000,000
บาท
รวม 130,000,000
บาท
ผู้รับผิดชอบ
- สานักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดนครราชสีมา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- สานักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา 4
จังหวัด./ททท./กกท.

งบประมาณ ปี พ.ศ.
2563
จานวน 5,000,000
บาท
งบประมาณ ปี พ.ศ.
2564
จานวน 5,000,000
บาท
งบประมาณ ปี พ.ศ.
2565
จานวน 6,000,000
บาท
รวม 16,000,000 บาท

รายละเอียด
2. นาเสนอสินค้าท่องเที่ยว อาทิ เทศกาล ประเพณี กลุ่มผู้ประกอบการนาเที่ยวในพื้นที่
แหล่งท่องเที่ยวเด่นที่มีคุณภาพและน่าดึงดูดให้เป็นทางเลือกใหม่สาหรับตลาดท่องเที่ยว
ในและนอกประเทศ
กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย
1.การประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าเพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวผ่านทางสื่อต่างๆ อาทิ สื่อวิทยุ
โทรทัศน์ สื่อประชาสัมพันธ์ (รถแห่) แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์
2. การจัดงานแถลงข่าวและสกู้ปประชาสัมพันธ์ข่าวผ่านรายการโทรทัศน์
3. ภายในงาน ประกอบด้วย
3.1 การแนะนาโปรแกรมและสินค้าท่องเที่ยวทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนที่
ดาเนินการภายในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ตลอดปี 2563 (ปฏิทินท่องเที่ยวประจาปี)
3.2 จัดตกแต่งพื้นที่เพื่อสร้างการรับรู้ความเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ นาเสนอเพื่อ
กระตุ้นให้เกิดความต้องการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ในทุกฤดู
3.3 นาเสนอ ชุดการแสดง/อาหาร สินค้าพื้นถิ่น/ สถานที่ท่องเที่ยวจาลอง/ กิจกรรม
ท่องเที่ยวจาลอง/การแสดงแสง สี เสียง ฯลฯ
3.4 การประกวดภาพถ่ายของนักท่องเที่ยวในงานหรือการเช็คอินเที่ยวงานผ่านทางโซ
เชียล
- FAM TRIP นครชัยบุรินทร์ (4 จังหวัด จังหวัดละ 3 วัน 2 คืน : คณะจากต่างประเทศ/
สื่อและบล็อกเกอร์ในและต่างประเทศ) (6 ล้านบาท)
- นครชัยบุรินทร์ มาราธอน ( 4 สนามเชื่อมโยง 4 จังหวัด) (๘ ล้านบาท)
- จัดกิจกรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและปั่นจักรยาน “Tour of
Nakornchaiburin” (จังหวัดละ 1 ครั้ง) (8 ล้านบาท)
กิจกรรมย่อยที่ 4.4 การแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนครชัยบุรินทร์-เฉินตู
1. การบริหารโครงการ
ประชุมคณะทางาน เตรียมการ วางแผนการทางาน
2. จัดงานแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม 1 ครั้ง
- จัดการแสดงแลกเปลี่ยนทางศิลปวัฒนธรรมของคณะนักแสดงจากจังหวัด
นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ กับ เมืองเฉินตู มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 2 วัน
- จัดแสดงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะการแสดงไทย-จีน ในสถานศึกษา 1 วัน
- การแสดงสัญจรในแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชน 1 วัน
โดยดาเนินการภายในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563

หัวข้อ
ผู้รับผิดชอบ สานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
นครราชสีมา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สานักงานวัฒนธรรม 4
จังหวัด
งบประมาณ ปี พ.ศ.
2563
จานวน 4,000,000
บาท
งบประมาณ ปี พ.ศ.
2564
จานวน 5,000,000
บาท
งบประมาณ ปี พ.ศ.
2565
จานวน 2,000,000
บาท
รวม 11,000,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา
งบประมาณ ปี พ.ศ.
2563
จานวน 27,000,000
บาท
งบประมาณ ปี พ.ศ.
2564
จานวน 27,000,000
บาท
งบประมาณ ปี พ.ศ.
2565
จานวน 27,000,000
บาท
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รายละเอียด

กิจกรรมย่อยที่ 4.5 การสร้างภาพลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ในการ
ส่งเสริมธุรกิจการจัดทัวร์เพื่อเป็นรางวัล (Incentive) และธุรกิจการจัดกิจกรรม
(Event Business)
-กิจกรรมการศึกษาและพัฒนาภาพลักษณ์ของกลุ่มจังหวัด นครชัยบุรินทร์ ในการส่งเสริม
ธุรกิจการจัดทัวร์เพื่อเป็นรางวัล (Incentive) และธุรกิจการจัดกิจกรรม (Event
Business)
-กิจกรรมการจัดทาแผนส่งเสริมภาพลักษณ์และกิจกรรมการสื่อสารภาพลักษณ์ ได้แก่
การศึกษาข้อมูล การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์สร้างการ
รับรู้เพื่อสื่อสารภาพลักษณ์)

กิจกรรมย่อยที่ 4.6 การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ (Korat Art Olympic
(Thailand biennale,Korat))
1. การบริหารโครงการ
- ประชุมคณะทางาน เตรียมการ วางแผนการทางาน
- ศิลปินและคณะทางานลงพื้นที่จังหวัด ศึกษาข้อมูลในการ
เตรียมความพร้อมสร้างสรรค์ผลงาน ลักษณะของการ
ติดตั้งผลงาน ทาแบบร่างผลงาน
2. สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดงานและเปิดตัวโครงการ
- การผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทุกช่องทาง
- จัดแถลงข่าว จานวน 3 ครั้ง
ครั้งที่ 1 แถลงข่าวเปิดตัวศิลปินโครงการ
ครั้งที่ 2 แถลงข่าวการลงพื้นที่เตรียมความพร้อมถนน
ประติมากรรม

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563

หัวข้อ
รายละเอียด
รวม 81,000,000 บาท
ครั้งที่ 3 แถลงข่าวเปิดงาน Thailand biennale, Korat
ผู้รับผิดชอบ สานักงาน
- จัดกิจกรรม Press Visit นาสื่อมวลชนติดตามกิจกรรมในประเด็นต่างๆ
วัฒนธรรมจังหวัด
- กิจกรรมแชร์ภาพถ่ายสถานที่จัดงานพร้อมเขียนข้อความเรื่องราว Thailand
นครราชสีมา
biennale, Korat
- การแสดงนิทรรศการในหอศิลป์
- ประชุมเสวนาทางวิชาการพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัย
ภัณฑารักษ์ ศิลปินในประเทศและต่างประเทศ
- จัดกิจกรรมศิลปิน / นักแสดงกับงานศิลปะ โดยเชิญศิลปิน/นักแสดง ที่สนใจงาน
ศิลปะสร้างสรรค์ผลงานตามที่สนใจ (วาดภาพและจัดแสดงผลงาน)
3. การประกวดผลงานศิลปกรรมระดับนานาชาติ โดยเปิดรับสมัคร Open call จาก
ศิลปินไทยและ ศิลปินต่างประเทศ
4. การเตรียมความพร้อมของสถานที่ จัดตกแต่งแต่สถานที่ ปรับปรุงภูมิทัศน์ วัสดุ
อุปกรณ์พื้นที่การจัดแสดงผลงานของศิลปิน
5. การจัดส่งผลงานของศิลปินมายังประเทศไทย เพื่อเตรียมการประกอบชิ้นส่วน และ
ติดตั้งนิทรรศการผลงานของศิลปิน ณ จังหวัดนครราชสีมา
6. การจัดงาน Press Preview และ Professional Preview
7. การจัดงานแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ (Korat Art Olympic (Thailand
biennale,Korat)
- การแสดงนิทรรศการผลงานทางศิลปกรรม
- การตัดสินเพื่อคัดเลือกผลงานดีเด่น
- การจัดกิจกรรมทางการศึกษาแหล่งเรียนรู้ระหว่างเส้นทางการจัดนิทรรศการ
แสดงผลงานทางศิลปกรรม
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ workshop กับศิลปินแห่งชาติ
- การเสวนาระหว่างศิลปินไทย ศิลปินท้องถิ่น และศิลปินต่างชาติ
- ถนนศิลปะ
- ตลาดนัดวัฒนธรรม
8. จัดทาบทความและสรุปผลสาเร็จของการจัดงาน
6.5 กิจกรรมหลักที่ 5 การส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
การส่งเสริมการปลูก
กิจกรรมย่อย 5.1 การส่งเสริมการลี้ยงไหมพันธุ์ดี
หม่อนเลี้ยงไหม
หน่วยดาเนินการเจ้าภาพหลัก : ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ชัยภูมิ
งบประมาณ
สถานที่ดาเนินการ : กลุ่มผู้ผลิตเส้นไหมและผ้าไหมจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์
ปี พ.ศ. 2563 จานวน
และสุรินทร์
1,700,000 บาท
จุดประสงค์ของโครงการ : เพื่อพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงไหมเพื่อการจาหน่ายรัง และ
ปี พ.ศ. 2564 จานวน ผลิตเส้นไหม
1,400,000 บาท

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563

หัวข้อ
ปี พ.ศ. 2565 จานวน
3,000,000 บาท
รวม 6,100,000
บาท
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รายละเอียด

วิธีการดาเนินงาน :
1) การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
2) สารวจ รวบรวม จัดทาข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
3) ดาเนินการอบรมเพิ่มศักยภาพการเลี้ยงไหม เช่น การจัดการโรงเรือนเลี้ยงไหมการ
เพื่อผลิตรังไหมจาหน่าย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
4) การดาเนินการเลี้ยงไหมพันธุ์ดี
: ศูนย์หม่อนไหมเฉลิม
5) การติดตาม การให้คาปรึกษา และประเมินผลการดาเนินโครงการ
พระเกียรติฯ ชัยภูมิ
ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
1. เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร จานวน 300 ราย ได้รับการเพิ่มความรู้ ทักษะการเลี้ยง
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิม
ไหมพันธุ์ดี
พระเกียรติฯ บุรีรัมย์
2. เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร จานวน 100 ราย สามารถบริหารจั ดการการเลี้ยงไหม
สุรินทร์
พันธุ์ดีเพื่อเพิ่มผลผลิตการเลี้ยงไหมได้มาตรฐาน
ผลผลิต : เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร จานวน 400 ราย ได้รับการเพิ่มความรู้และทักษะ
การลี้ยงไหมพันธุ์ดี พร้อมทั้งมีนวัตกรรมความรู้และเทคโนโลยีในการพัฒนาวัตถุดิบ รัง
ไหม เส้นไหม ให้มีคุณภาพ
ผลลัพธ์ : เกษตร กลุ่มเกษตรกร จานวน 300 ราย ได้รับการเพิ่มความรู้และทักษะการ
เลี้ยงไหมพันธุ์ดี พร้อมทั้งมีนวัตกรรมความรู้และเทคโนโลยีในการพัฒนาการเลี้ยงไหม
พันธุ์ดีที่มีมาตรฐานรองรับ
กิจกรรมย่อย 5.2 การบริหารจัดการแปลงหม่อน
หน่วยดาเนินการเจ้าภาพหลัก : ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ชัยภูมิ
สถานที่ดาเนินการ : กลุ่มผู้ผลิตเส้นไหมและผ้าไหมจังหวัดชัยภูมิและบุรีรัมย์
จุดประสงค์ของโครงการ : เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการแปลงหม่อนเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตใบหม่อนสาหรับเลี้ยงไหม
วิธีการดาเนินงาน :
1) การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
2) สารวจ รวบรวม จัดทาข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
3) ดาเนินการอบรมการบริหารจัดการน้าในแปลงหม่อนและการบริหารจัดการแปลง
หม่อนเพื่อเพิ่มผลผลิต
4) การดาเนินการบริหารจัดการแปลงหม่อน
5) การติดตาม การให้คาปรึกษา และประเมินผลการดาเนินโครงการ
ตัวชี้วัด
1. เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร จานวน 300 ราย ได้รับการเพิ่มความรู้ ทักษะ การปลูก
หม่อนเลี้ยงไหม
2. เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร จานวน 100 ราย สามารถบริหารจัดการแปลงหม่อนเพื่อ
เพิ่มผลผลิตใบหม่อนสาหรับเลี้ยงไหมได้ไม่น้อยกว่า 3,500-4,000 กิโลกรัมต่อไร่

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563

หัวข้อ

รายละเอียด
ผลผลิต : เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร จานวน 400 ราย ได้รับการเพิ่มความรู้และทักษะ
การปลูกหม่อนการเลี้ยงไหม พร้อมทั้งมีนวัตกรรมความรู้และเทคโนโลยีในการพัฒนา
วัตถุดิบ รังไหม เส้นไหม ให้มีคุณภาพ
ผลลัพธ์ : เกษตร กลุ่มเกษตรกร จานวน 300 ราย ได้รับการเพิ่มความรู้และทักษะ การ
ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม พร้อมทั้งมีนวัตกรรมความรู้และเทคโนโลยีในการพัฒนาวัตถุดิบ ใบ
หม่อน รังไหม เส้นไหม ที่มีมาตรฐานรองรับกลุ่มเป้าหมาย : 200 ราย

6.6 กิจกรรมหลักที่ 6
นวัตกรรมการผลิตผ้า
ไหมครบวงจร
งบประมาณ
ปี พ.ศ. 2563 จานวน
23,400,000 บาท
ปี พ.ศ. 2564 จานวน
23,800,000 บาท
ปี พ.ศ. 2565 จานวน
26,000,000 บาท
รวม 73,200,000
บาท
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
: มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน นครราชสีมา
สานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดนครราชสีมา,
บุรีรัมย์ ศูนย์หม่อนไหม
เฉลิมพระเกียรติ
นครราชสีมา ชัยภูมิ
บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
สานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัด 4 จังหวัด
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิม
พระเกียรติฯ

นวัตกรรมการผลิตผ้าไหมครบวงจร
กิจกรรมย่อยที่ 6.1 การเผยแพร่นวัตกรรมกระบวนการผลิตผ้าไหมนครชัยบุรินทร์
หน่วยดาเนินการเจ้าภาพหลัก : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
สถานที่ดาเนินการ : กลุ่มผู้ผลิตเส้นไหมและผ้าไหมจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์
และสุรินทร์
จุดประสงค์ของโครงการ : 1) เพื่อพัฒนานวัตกรรมการผลิตเส้นไหมและผ้าไหมอย่า ง
ครบวงจร และ 2) เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเส้นไหมและผ้าไหมอย่างครบวงจร
กลุ่มเป้าหมาย : อย่างน้อย 11 กลุ่ม
ในงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ดาเนินการในนามของกิจกรรมหลัก การพัฒนานวัตกรรม
เพื่อสนับสนุนการผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
คือ กลุ่มผู้ทอผ้าไหม จานวน 25 กลุ่ม และจัดทานวัตกรรมการผลิตเส้นไหมและผ้าไหม
จานวน 8 เครื่องต่อ 1 กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งยังมีกลุ่มผู้ทอผ้าไหมเป็นจานวนมากที่ต้องการ
นวัตกรรมการผลิตเส้นไหมและผ้าไหม สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ขยายการทา
นวัตกรรมไปยังกลุ่มผู้ทอผ้าไหม เพิ่มจากกลุ่มเดิม ในนามของกิจกรรมหลัก การพัฒนา
นวัตกรรมการผลิตผ้าไหม
วิธีการดาเนินงาน :
1) การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
2) สารวจ รวบรวม จัดทาข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
3) การศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการผลิตเส้นไหมและผ้าไหม
4) การพัฒนานวัตกรรมการผลิตเส้นไหมและผ้าไหม
5) การศึกษาประสิทธิภาพนวัตกรรมการผลิตเส้นไหมและผ้าไหม
6) การอบรมความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมการผลิตเส้นไหมและผ้าไหม
7) การติดตาม การให้คาปรึกษาและประเมินผลการดาเนินโครงการ
ตัวชี้วัด : ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตผ้าไหมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 20
ผลผลิต : 1. ได้เส้นไหมที่มีมาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพ
2. ได้นวัตกรรมการผลิตผ้าไหม
1) เครื่องสาวไหม
2) เครื่องค้นหูกเส้นไหม

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563
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หัวข้อ
รายละเอียด
นครราชสีมา สุรินทร์
3) เครื่องตีเกลียวเส้นไหม
สานักงานพัฒนาชุมชน
4) เครื่องเตรียมเส้นไหมเพื่อมัดหมี่เส้นไหม
จังหวัด 4 จังหวัด กลุ่ม
5) เครื่องมือสาหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทอผ้าไหม
วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูก
6) เครื่องช่วยย้อมสีเส้นไหม
หม่อน เลี้ยงไหม ทอผ้า ผลลัพธ์ : ประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้น ร้อยละ 30
ผู้ประกอบการไหม
กิจกรรมย่อยที่ 6.2 การเพิ่มประสิทธิภาพการฟอกย้อมสีธรรมชาติ
หน่วยดาเนินการเจ้าภาพหลัก : สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์
สถานที่ดาเนินการ : กลุ่มผู้ผลิตเส้นไหมและผ้าไหมจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์
จุดประสงค์ของโครงการ : ๑) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการฟอกย้อมสีธรรมชาติ
ให้กับกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบในพื้นที่ และ 2) เพื่อส่งเสริมการเชื่อมโยงเครือข่ายการฟอก
ย้ อ มสี ธ รรมชาติ ร ะหว่ า งกลุ่ ม ผู้ ผ ลิ ต ผู้ ป ระกอบการในพื้ น ที่ ก ลุ่ ม จั ง หวั ด ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
วิธีการดาเนินงาน :
1) การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
2) สารวจ รวบรวม จัดทาข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
3) การอบรมเทคนิคการฟอกย้อมสีธรรมชาติ
4) การประยุกต์ใช้การฟอกย้อมสีธรรมชาติในกระบวนการผลิตจริง
5) การเชื่อมโยงเครือข่ายการฟอกย้อมสีธรรมชาติระหว่างกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
6) การติดตาม การให้คาปรึกษาและประเมินผลการดาเนินโครงการ
ตัวชี้วัด : กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการไหม และฝ้ายได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวน
ฟอกย้อมสีธรรมชาติ จานวน 20 กลุ่ม
ผลผลิต : คุณภาพเส้นไหมที่ผ้าการฟอกย้อมสีธรรมชาติได้คุณภาพตามมาตรฐาน
ผลลัพธ์ : กลุ่มผู้ผลิตสามารถจาหน่ายผ้าไหมในราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 10
กิจกรรมย่อย 6.3 การเพิ่มประสิทธิภาพการสาวไหมด้วยเครื่องสาวไหมปรับปรุงชนิดเข้า
เหล่ง
หน่วยดาเนินการเจ้าภาพหลัก : ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดชัยภูมิ
สถานที่ดาเนินการ : กลุ่มผู้ผลิตเส้นไหมจังหวัดชัยภูมิ และนครราชสีมา
จุดประสงค์ของโครงการ : 1) เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตเส้นไหมตามมาตรฐาน
มกษ. 8000 ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ 2) เพื่อพัฒนาวัตถุดิบเส้นไหม ให้ได้คุณภาพ
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และ 3) เพื่อพัฒนาเส้นไหมเหลืองให้สามารถเข้าสู่
กระบวนการผลิตผ้าไหมได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้น

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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หัวข้อ

รายละเอียด
วิธีการดาเนินงาน :
1) การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
2) สารวจ รวบรวม จัดทาข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
3) การพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตเส้นไหมตามมาตรฐาน มกษ. 8000 ให้กับ
เกษตรกร
4) การพัฒนาวัตถุดิบเส้นไหมให้ได้มาตรฐาน
5) การพัฒนาเส้ นไหมเหลื องให้สามารถเข้าสู่ กระบวนการผลิตผ้ าไหมได้อย่างมี
คุณภาพ
6) การติดตาม การให้คาปรึกษาและประเมินผลการดาเนินโครงการ
ตัวชี้วัด : 1. เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ การพัฒนาวัตถุดิบ
รังไหม เส้นไหม ให้มีคุณภาพ จานวน 120 คน
2. เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสามารถผลิตเส้น
ไหมคุณภาพดีเข้าสู่กระบวนการผลิตผ้าไหม เพิ่มขึ้นจากเดิมผลิตได้ 1 - 1.5 กิโลกรัม เป็น
2 - 3 กิโลกรัมต่อคน
ผลผลิต : เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร จานวน 120 คน ได้รับการเพิ่มความรู้และทั กษะ
การพัฒนาวัตถุดิบการผลิตเส้นไหม พร้อมทั้งมีนวัตกรรมความรู้และเทคโนโลยีในการ
พัฒนาวัตถุดิบ เส้นไหม ให้มีคุณภาพ
ผลลัพธ์ : เกษตร กลุ่มเกษตรกร จานวน 120 คน สามารถผลิตเส้นไหมคุณภาพดีเข้าสู่
กระบวนการผลิตผ้าไหม เพิ่มขึ้นจากเดิมผลิตได้ 1 - 1.5 กิโลกรัม เป็น 2 - 3 กิโลกรัมต่อ
คน
กิจกรรมย่อย 6.4 การเพิ่มทักษะเพื่อเพิ่มมูลค่าผ้าไหม
หน่วยดาเนินการเจ้าภาพหลัก : ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ บุรีรัมย์
สถานที่ดาเนินการ : กลุ่มผู้ผลิตเส้นไหมและผ้าไหมจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์
และสุรินทร์
จุดประสงค์ของโครงการ : เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตเส้นไหมตามมาตรฐาน
มกษ. 8000 ให้กับเกษตรกรในพื้นที่
วิธีการดาเนินงาน :
1) การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
2) สารวจ รวบรวม จัดทาข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
3) การเพิ่มทักษะให้กับกลุ่มผู้ผลิตเส้นไหมและผ้าไหมไหมในด้านการเพิ่มความเงางาม
การเพิ่มความหอม และการเพิ่มความนุ่มของเส้นไหมและผ้าไหม
4) การประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตจริง
5) การติดตาม การให้คาปรึกษาและประเมินผลการดาเนินโครงการ
ตัวชี้วัด : เกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมมีรายได้จากการจาหน่ายผ้าไหมเพิ่มขึ้นร้อยละ 3
ต่อปี

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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รายละเอียด
ผลผลิต : เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรสามารถผลิตเส้นไหมตามมาตรฐาน มกษ.8000
ผลลัพธ์ : กลุ่มผู้ผลิตสามารถจาหน่ายผ้าไหมในราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 10
กลุ่มเป้าหมาย : 20 กลุ่ม
กิจกรรมย่อย 6.5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหม บรรจุภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ที่มี
อัตลักษณ์ของภูมิภาคสู่สากล
หน่วยดาเนินการเจ้าภาพหลัก : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

6.7 กิจกรรมหลักที่ 7
เพิ่มศักยภาพด้าน
การตลาดผลิตภัณฑ์
ไหมกลุ่มนครชัย
บุรินทร์

สถานที่ดาเนินการ : กลุ่มผู้ผลิตเส้นไหมและผ้าไหมจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์
และสุรินทร์
จุดประสงค์ของโครงการ : 1) เพื่อยกระดับการออกแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
และบรรจุภัณฑ์ผ้าไหมให้สอดคล้องกับความต้ องการของตลาด และสร้างเอกลักษณ์ที่
เป็นอัตลักษณ์ของภูมิภาค และ 2) เพื่อส่งเสริมพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
บรรจุภัณฑ์อย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพอันเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้า
วิธีการดาเนินงาน :
1) การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
2) สารวจ รวบรวม จัดทาข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
3) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหม และบรรจุภัณฑ์ ของผ้าไหมที่สอดคล้องและเหมาะสม
กับความต้องการของผู้บริโภค
4) การประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตจริง
5) การติดตาม การให้คาปรึกษาและประเมินผลการดาเนินโครงการ
ตัวชี้วัด : ผู้ประกอบการเกี่ยวกับไหมมีศักยภาพทางการผลิต และมีความพร้อมในการ
พัฒนาในเชิงการตลาดจานวน 40 ผลิตภัณฑ์
ผลผลิต : 1. จานวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาในด้านการนาอัตลักษณ์ของท้องถิ่นมา
ประยุกต์ใช้จานวน 40 ผลิตภัณฑ์
2. ผู้ประกอบการชุมชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพการผลิตผลิตภัณฑ์ให้ตรง
ตามความต้องการ ของตลาด จานวน 40 ราย
ผลลัพธ์ : ร้ อยละ 65 ของจานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการให้คาปรึกษาแนะนาด้านการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมและบรรจุภัณฑ์ (เป้าหมาย 40 ราย) ได้ผ ลิตภัณฑ์และบรรจุ
ภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
เพิ่มศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มนครชัยบุรินทร์
กิจกรรมย่อย 7.1 การสืบสานภูมิปัญญาผ้าไหม
หน่วยดาเนินการเจ้าภาพหลัก : สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ดาเนินการ : กลุ่มผู้ผลิตเส้นไหมและผ้าไหมจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์
และสุรินทร์

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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หัวข้อ
งบประมาณ
ปี พ.ศ. 2563 จานวน
9,900,000 บาท
ปี พ.ศ. 2564 จานวน
14,900,000 บาท
ปี พ.ศ. 2565 จานวน
13,750,000 บาท
รวม 38,550,000
บาท
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
: มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน นครราชสีมา
สานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดสุรินทร์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิม
พระเกียรติฯ
นครราชสีมา ชัยภูมิ
บุรีรัมย์ สุรินทร์
สานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดนครราชสีมา
ชัยภูมิ บุรีรัมย์ กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูก
หม่อเลี้ยงไหม ทอผ้า

รายละเอียด
จุดประสงค์ของโครงการ : 1) เพื่ออนุรักษ์ และสืบสานภูมิปัญญาผ้ าไหม อันเป็นอัต
ลั กษณ์เฉพาะของแต่ ล ะพื้นที่ และการเผยแพร่ ประชาสั มพัน ธ์ข้อมูล ความรู้และภู มิ
ปัญญาผ้าไหมให้รู้จักแพร่หลาย และ 2) เพื่อพัฒนาภูมิปัญญาเกี่ยวกับการทอผ้าไหมให้
เป็น แหล่งเรียนรู้อนุรักษ์และการสืบสานและพัฒนาภูมิปัญญาไหม ที่เป็นเอกลักษณ์ให้
เกิดความยั่งยืน
วิธีการดาเนินงาน :
1) การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
2) ส ารวจ รวบรวม จั ด ท าข้ อ มู ล และจั ด ท านิ ท รรศการเกี่ ย วกั บ ผ้ า ไหมและ
ขบวนการผลิตผ้าไหมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาผ้าไหม
ที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่
3) การติดตาม การให้คาปรึกษาและประเมินผลการดาเนินโครงการ
ตัวชี้วัด : ภูมิปัญญาผ้าไหมได้รับการอนุรักษ์ สืบสาน และพัฒนาต่อยอด
ผลผลิต : ภูมิปัญญาผ้าไหมได้รับการอนุรักษ์ สืบสาน และพัฒนาต่อยอด จานวน 12
หมู่บ้าน
ผลลัพธ์ : 1. ภูมิปัญญาผ้าไหม อันเป็นอัตลักษณ์เฉพาะของแต่ละพื้นที่ได้รั บการสืบทอด
และการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ความรู้และภูมิปัญญาผ้าไหมให้รู้จักแพร่หลาย
2. หมู่บ้านที่มีภูมิปัญญาผ้าไหม ได้รับการพัฒนาภูมิปัญญาเกี่ยวกับการทอผ้าไหมให้เป็น
แหล่งเรียนรู้อนุรักษ์และการสืบสานและพัฒนาภูมิปัญญาไหม ที่เป็นเอกลักษณ์ให้เกิด
ความยั่งยืน
กิจกรรมย่อย 7.2 มหกรรมไหมนครชัยบุรินทร์
หน่วยดาเนินการเจ้าภาพหลัก : สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์
จุดประสงค์ของโครงการ : เพื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์กลางการผลิตและการตลาดผ้าไหม
ของอาเซียน ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
วิธีการดาเนินงาน :
1) การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
2) การประชาสัมพันธ์ศูนย์กลางการผลิตและการตลาดผ้าไหมของอาเซียน ให้เป็นที่
รู้จักอย่างแพร่หลาย
3) การจัดมหกรรมไหมนครชัยบุรินทร์
4) การติดตาม การให้คาปรึกษาและประเมินผลการดาเนินโครงการ
ตัวชี้วัด : มูลค่าการจาหน่ายสินค้า และผลิตภัณฑ์ไหม เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓
ผลผลิต : มูลค่าการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมเพิ่มขึ้น
ผลลัพธ์ : สร้างรายได้และมีช่องทางการตลาดให้กับกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการไหม
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ เข้าร่วมโครงการ 150 ราย

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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7. หน่วยงาน
ดาเนินงาน

8. ระยะเวลาในการ
ดาเนินงาน

255

รายละเอียด
กิจกรรมย่อย 7.3 การพัฒนานวัตกรรมสืบสานเผยแพร่ภูมิปัญญาและจาหน่ายผลิตภัณฑ์
ไหมนครชัยบุรินทร์ (งบประมาณปี พ.ศ. 2564)
หน่วยดาเนินการเจ้าภาพหลัก : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สถานที่ดาเนินการ : กลุ่มผู้ผลิตผ้าไหมจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์
จุดประสงค์ของโครงการ : เพื่อพัฒนานวัตกรรมสนับสนุนการขายผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่ม
จังหวัดนครชัยบุรินทร์
วิธีการดาเนินงาน :
1) การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
2) สารวจ รวบรวม จัดทาข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
3) การพัฒนานวัตกรรมสนับสนุนการขายผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
4) การอบรมนวัตกรรมสนับสนุนการขายผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
5) การส่งมอบนวัตกรรมสนับสนุนการขายผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
6) การติดตาม การให้คาปรึกษาและประเมินผลการดาเนินโครงการ
ตัวชี้วัด : มูลค่าการจาหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ไหมโดยรวม เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓
ผลผลิต : มูลค่าการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมเพิ่มขึ้น
ผลลัพธ์ : สร้างรายได้และมีช่องทางการตลาดให้กับกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการไหม
กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มผู้ผลิตผ้าไหมจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
1. สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
2. สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
3. สานักงานพาณิชย์จังหวัด
4. ตารวจภูธรจังหวัด
5. แขวงทางหลวงชนบท
6. แขวงการทาง
7. โครงการชลประทาน
8. ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ
9. สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
10. สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
11. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
12. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
13. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
14. กระทรวงคมนาคม
15. กระทรวงมหาดไทย
5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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หัวข้อ
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต
(output)

รายละเอียด

1,641,612,000 บาท
1. อัตราการเติบโตของการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
การท่องเที่ยว
2. ได้เส้นไหมที่มีมาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพ
3. ได้นวัตกรรมการผลิตผ้าไหม
4. นวัตกรรมสนับสนุนการขายผลิตภัณฑ์ไหม
5. ได้ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมและบรรจุภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะกลุ่ม
11.ผลที่คาดว่าจะได้รับ - เกิดการประชาสัมพันธ์ การขยายตลาดการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริม ภาคการท่องเที่ยว เพื่อ
(Outcome)
เป็นการกระตุ้น และมูลค่าเพิ่มด้าน
- ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมจากรายได้เฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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แบบ จ.1-1/กจ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของกลุ่มจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัด ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานที่ 1 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กปฐมวัยพื้นที่กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
แผนงานที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้ดีขึ้น
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ หลักการ
และเหตุผล

รายละเอียด
ยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุกลุ่มจังหวัด
นครชัยบุรินทร์
จ า ก ส ถ า น ก า ร ณ์ ท า ง ด้ า น สั ง ค ม ก ลุ่ ม จั ง ห วั ด ภ า ค
ตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนล่ า ง 1 มี ประชากรส่ ว นใหญ่ อยู่ ใ นภาค
แรงงานถึงร้อยละ 70 ของประชากรกลุ่มจังหวัด แต่มีน้อยโน้มว่า
ผู้ สู ง อายุ จ ะเพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ประกอบกั บ เด็ ก ที่ เ ติ บ โตมา
ท่ามกลางโลกไร้พรมแดน หรือเด็กที่เกิดประมาณปี พ.ศ. 2553 เป็น
ต้นมา (Generation Alpha) เกิดมาในครอบครัวที่พ่อแม่มีฐานะ
สัมผัสเทคโนโลยีตั้งแต่เด็ก อาจทาให้เกิด ความรู้สึกเบื่อง่าย ไม่อดทน
และสมาธิสั้ น กลุ่มจังหวัดจึงให้ ความสาคัญกับทรัพยากรเด็กและ
ผู้สูงอายุ เด็กเป็นทรัพยากรที่จะกลายเป็นกาลังสาคัญของชาติ และ
ผู้สูงอายุแม้ว่าจะเป็นวัยที่เกษียณตัวเองจากการทางานแล้ว แต่องค์
ความรู้ แ ละประสบการณ์ เ ป็ น เสมื อ นสมบั ติ ที่ ล้ าค่ า ยั ง สามารถ
ถ่ายทอดให้กับชนรุ่นหลังได้
ดังนั้น ส าหรับเด็ก การพัฒนาเชาว์ปัญญาควบคู่กับการพัฒ นา
ด้านอารมณ์เป็นเรื่องสาคัญ
เชาวน์ปัญญา หรือ ไอคิว (Intelligent Quotient : IQ) คือ
ความสามารถของบุ ค คลในการเรี ย นรู้ เข้ า ใจ จดจ า วิ เ คราะห์
สังเคราะห์และคิดอย่างมีเหตุผล ซึ่งกรมสุขภาพจิตมีเป้าหมายสาคัญ
ของการพัฒนาเด็กไทยให้มีระดับ คะแนนเฉลี่ยสติปัญญา (IQ) ไม่ต่า
กว่า 100 จุดเทียบเท่าเด็กสากล เพื่อเพิ่มศักยภาพทุนมนุษย์และ
เตรียมความพร้อมการแข่งขันระดับประเทศ จากการสารวจคะแนน
เ ฉ ลี่ ย ส ติ ปั ญ ญ า ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ปี พ .ศ . 2559 โ ด ย
กระทรวงมหาดไทย พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยสติปัญญานักเรียนไทยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 เท่ากับ 98.10 ซึ่งต่ากว่าคะแนนเฉลี่ยสติปัญญา
ของจุดเทียบเท่าเด็กสากล และจังหวัดที่มีคะแนนเฉลี่ยสติปัญญาต่า
กว่าค่าคะแนนเฉลี่ยสติปัญญาของประเทศ มีจานวน 37 จังหวัด ซึ่ง
ส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังรูปที่ 1

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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หัวข้อ

รายละเอียด

รูปที่ 1 คะแนนเฉลี่ยสติปัญญา (IQ) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและระบบฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทย
เมื่ อ พิ จ ารณาคะแนนเฉลี่ ย สติ ปั ญ ญาของนั ก เรี ย นไทยชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 1 รายกลุ่มจังหวัด ใน ปี 2559 พบว่า กลุ่มจังหวัด
ทีค่ ่าคะแนนเฉลี่ยสติปัญญาสูงที่สุดของประเทศ คือ กลุ่มจังหวัดภาค
กลางและปริมณฑล ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยสติปัญญาใกล้เคียงกับคะแนน
เฉลี่ยสติปัญญาเด็กสากล เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยสติปัญญาของ
นั ก เรี ย นไทยชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 1
กลุ่ ม จั ง หวั ด ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 เท่ากับ 96.52 ซึ่งอยู่ลาดับที่ 14 ซึ่ง
มีค่าคะแนนเฉลี่ยสติปัญญาต่ากว่าคะแนนเฉลี่ยสติปัญญาเด็กสากล
คิดเป็นร้อยละ 3.48 และต่ากว่าคะแนนเฉลี่ยสติปัญญาของประเทศ
คิดเป็นร้อยละ 1.61 ดังรูปที่ 2

รูปที่ 2 คะแนนเฉลี่ยสติปัญญา (IQ) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
(รายกลุ่มจังหวัด)
กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563

หัวข้อ
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รายละเอียด
ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและระบบฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทย
เมื่ อ พิ จ ารณาคะแนนเฉลี่ ย สติ ปั ญ ญาของนั ก เรี ย นไทยชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 1 รายจังหวัด ใน ปี 2559 พบว่ า จังหวัด
สมุทรสงครามมีคะแนนเฉลี่ยสติปัญญาสูงที่สุด เท่ากับ 109.58 และ
จังหวัดปัตตานี มีคะแนนเฉลี่ยสติปัญญาต่าที่สุด เท่ากับ 88.32 เมื่อ
พิจารณาคะแนนเฉลี่ยสติปัญญาของนักเรียนไทยชั้นประถมศึกษาปีที่
1 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 พบว่า จังหวัด
บุรีรัมย์ มีคะแนนเฉลี่ยสติปัญญาสูงที่สุด เท่ากับ 98.60 และจังหวัด
สุรินทร์ มีคะแนนเฉลี่ยสติปัญญาต่าที่สุด เท่ากับ 95.41 (สานักงาน
คณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติและระบบ
ฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทย)
ตารางที่ 1 คะแนนเฉลี่ยสติปัญญานักเรียนไทยชั้นประถมศึกษาปีที่
1 รายจังหวัด
จังหวัด
บุรีรัมย์
นครราชสีมา
ชัยภูมิ
สุรินทร์

คะแนนเฉลี่ยสติปัญญา (IQ)
ปี 2554
ปี 2559
93.71
98.60
92.60
96.25
92.24
5.81
90.78
95.41

ลาดับที่ของ
ประเทศ
36
50
53
57

จากข้ อ มู ล ของ นาวาอากาศตรี น ายแพทย์ บุ ญ เรื อ ง ไตร
เรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า จากการสารวจระดับไอ
คิวครั้งล่าสุดเมื่อปี พ.ศ. 2559 ในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
จานวน 23,641 คนทั่วประเทศ โดยในภาพรวมของประเทศยังมี
นักเรียนไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยสติปัญญาต่ากว่า
ค่าปกติคือต่ากว่า 90 จุด คิดเป็นร้อยละ 37.61 หรือคาดว่ามี
ประมาณ 300,000 คนทั่วประเทศ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ขององค์การ
อนามัยโลกที่กาหนดให้เด็กที่มีไอคิวต่ากว่า 90 จุด ไม่ควรเกินร้อยละ
25 และจากการสารวจข้อมูลต่อไปพบว่า ยังมีเด็กที่มีไอคิวต่ากว่า 70
จุด ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์เข้าข่ายสติปัญญาบกพร่องที่ ต้องได้รับการดูแล
ช่ ว ยเหลื อ ทั น ที คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 5.8 ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ข้ อ มู ล ของ
สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สานักงานส่งเสริมสังคม
แห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) และยูนิเซฟ ประเทศไทย
เรื่อง การพัฒนาและดูแลเด็กปฐมวัยกับการคุ้มครองทางสังคม พบว่า
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ในรอบ 15 ปีที่ผ่านมาเด็กปฐมวัยของไทย (อายุตั้งแต่ 0-5 ปี)
ประมาณร้อยละ 30 หรือ 1 ใน 3 ของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการล่าช้า
ซึ่ง ถื อ ว่ า มี จ านวนสู ง มาก เมื่ อ จาแนกลั ก ษณะของพั ฒ นาการเด็ ก
ปฐมวัย พบว่าพัฒนาการทางภาษาล่าช้า คิดเป็นร้อยละ 20 ตามด้วย
พัฒนาการทางปฏิภาณไหวพริบและการเข้ากับสังคม เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการล่าช้าคิดเป็นร้อยละ 5 และทักษะการอ่าน เขียนและ
คานวณ เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการล่าช้า คิดเป็นร้อยละ 5
ดังนั้นการดูแลเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพจึงมีความสาคัญและจาเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องเร่งรีบดาเนินการ ซึ่ง ศ.นพ.ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ปรึกษาโครงการ
พัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนระบบหลักประกันโอกาส
ทางการศึกษา กล่าวว่า การดูแลเด็กปฐมวัย (0-5 ปี) นับเป็นยุคทอง
ของพั ฒ นาการเรี ย นรู้ เพราะเป็ น ช่ ว งเวลาส าคั ญ ที่ ส มองมี ก าร
พัฒนาการสูงสุดที่ส่ งผลต่อสติปัญญา บุ คลิกภาพ และความฉลาด
ทางอารมณ์ สอดคล้ องกับข้อมูล ของ นพ.สุ ริยเดว ทรีปาตี
ผู้ อ านวยการสถาบั น แห่ ง ชาติ เ พื่ อ การพั ฒ นาเด็ ก และครอบครั ว
มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า การดูแลเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ ต้อง
เริ่มจาก 3 ส่วนที่ต้องทางานร่วมกัน คือ
1. การเสริมพลังครอบครัว ซึ่งถือเป็นหัวใจของการพัฒนาการ
เรียนรู้ เด็กปฐมวัยควรเน้นการมีปฏิสัมพันธ์กับครอบครัวและจากัด
การใช้เทคโนโลยี
2. การพัฒนาระบบบริหารจัดการคลินิกสุขภาพเด็กที่มีการคัด
กรองเด็กและจัดการในกรณีที่พบภาวะบกพร่องอย่างรวดเร็ว (early
detection & early intervention)
3. การพัฒนาระบบส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของศูนย์เด็ก
เล็ กและโรงเรียนอนุบาลในสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและ
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้มีคุณภาพ
ดังนั้นการลงทุนเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตั้งแต่เด็กปฐมวัยถือ
เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด จากผลการศึกษาของ James Heckman
นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล (2542) พบว่า การลงทุนในเด็ก
ปฐมวัยจะได้ผลตอบแทนกลับคืนในอนาคตถึง 7 เท่า นั่นคือ หาก
ลงทุน 1 บาท จะได้ผลประโยชน์คืนกลั บสู่ สั งคมถึง 7 บาท
ผลการวิจัยพบว่า เด็กที่ได้รับการเลี้ ยงดูที่ดีทั้งสารอาหารและการ
ดูแลสุขภาพที่ดีในช่วงแรกของชีวิตจะมี ทักษะทางกายภาพ IQ และ
EQ ที่ดีกว่า มีโอกาสเข้าเรียนจนถึงระดับอุดมศึกษาสูงกว่า สามารถ
ลดโอกาสการซ้าชั้นหรือออกกลางคันและมีโอกาสเป็นกาลังแรงงานที่
มีคุณภาพ มีรายได้ให้กับครอบครัวในอนาคต ดังนั้นการพัฒนาระบบ
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รายละเอียด
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลให้มี
คุณภาพเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพ
สูงขึ้น จากข้อมูลของ พญ.ยุพยง แห่งเชาวานิช ประธานมูลนิธิศูนย์
นมแม่แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ช่องว่างของการดูแลเด็กปฐมวัย ที่
เกิ ดปั ญ หาทั้ งในเขตเมื อ งและชนบทในขณะนี้ คื อ กลุ่ มผู้ ห ญิง วั ย
ทางานในเมืองมากกว่าร้อยละ 50 ขาดสถานรับเลี้ยงเด็ก (Day care)
ที่มีคุณภาพ ซึ่งพบว่า ในกรุงเทพมหานครมีเพียง 18 แห่งเท่านั้น
ขณะที่เด็กในชนบทส่ วนใหญ่อยู่ในการเลี้ยงดูของปู่ย่าตายายและ
เครื อ ญาติ เนื่ อ งจากพ่ อ แม่ ท างานในเมื อ งท าให้ เ ด็ ก มี พั ฒ นาการ
ล่าช้า
พรพิไล เลิศวิชา นักวิชาการผู้ เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้
โดยสอดคล้องกับการทางานของสมอง กล่าวว่า สมองเป็นศูนย์รวม
ของร่างกายมนุษย์ มีการทางานที่เชื่อมโยงและสัมพันธ์กัน ดังนั้น
ของเล่นที่มีหลักการพัฒนาสมองจึงสามารถสร้างเสริมพัฒนาการไป
ด้ ว ยกั น ทั้ ง เรื่ อ งภาษา ความจ า ร่ า งกาย สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม
อย่างไรก็ตามสิ่งที่ควรคานึงถึงที่สุดคือ หัวใจของการเล่น คือ ต้อง
สนุก เพราะเมื่อเกิดความสนุกสมองจะเปิดรับสาหรับข้อมูลต่าง ๆ ที่
ทาให้เด็กเรียนรู้ได้ตลอดเวลา แต่ปัจจุบันเด็กไทยในสถานศึกษามี
โอกาสน้ อ ยมากในการได้ สั ม ผั ส และเล่ น กั บ ของเล่ น ที่ ผ่ า นการ
ออกแบบให้สอดคล้องกับวิธีทางานของสมองของเด็กอย่างเหมาะสม
ในแต่ละช่วงวัย แม้โรงเรียนอนุบาลโดยทั่วไปจะมีของเล่นให้เด็กเล่น
แต่มีจานวนน้อยและไม่ครอบคลุมพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของเด็ก
ดังนั้น เคนและเคน (Caine and Caine) เสนอแนะให้ผู้สอนเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้แบบสัมผัสโดยตรงซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียน
เกิ ด ก า ร เรี ย น ไ ด้ อ ย่ า ง แ ท้ จ ริ ง ซึ่ ง ก า รเ รี ย น รู้ ขอ ง ส ม อ ง มี
องค์ประกอบ 3 ลักษณะ ดังนี้
1. การเรียนรู้ขั้นพื้นฐาน เป็นการเรียนรู้เนื้อหา ข้อมูล ขั้นตอน
และวิธีการต่าง ๆ
2. การเรียนรู้อย่างมีความหมาย เป็นการเรียนรู้ที่มีเป้าหมาย
เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นทราบถึ ง ประโยชน์ แ ละคุ ณ ค่ า เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นมี แ รง
บันดาลใจ รวมทั้งกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้และมีความศรัทธาต่อ
สิ่งที่เรียนรู้
3. การเรียนรู้แบบสัมผัสโดยตรง เป็นการเรียนรู้ที่ผสมผสานการ
เรียนรู้ขั้นพื้นฐานเข้ากับการเรียนรู้อย่างมีความหมาย เป็นการเรียนรู้
ที่ผู้เรียนได้รับจากประสบการณ์ตรงทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่าง
แท้จริง
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"ของเล่นที่มีอยู่อย่างจากัดและของเล่นที่ไม่ช่วยเสริมพัฒนาของ
เด็ก " เป็ นสาเหตุ ส าคั ญที่ท าให้ เด็ ก ปฐมวัย (0-5 ปี ) ของไทยมี
พัฒนาการโดยรวมล่าช้า โดยเฉพาะพัฒนาการด้านภาษา ส่งผลให้
โอกาสในการเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมรอบตัวน้อยลง ซึ่งผลที่ตามมาคือ
โอกาสที่ ส มองจะพั ฒ นาลดลงตามไปด้ ว ย ดั ง นั้ น "การเล่ น "
เปรี ย บเสมื อ นชี วิ ต จิ ต ใจของเด็ ก "ของเล่ น " จึ ง ต้ อ งเป็ น มากกว่ า
เครื่องมือสร้างความสนุก แต่ช่วยเพิ่มพลังสมองไปพร้อมกัน ดังนั้น
การเลือกของเล่นที่เหมาะสมกั บเด็กในแต่ละวัยกลายเป็นโจทย์ยาก
สาหรับคุณพ่อคุณแม่ เพราะบางครั้งของเล่นราคาแพงและคิดว่าดี
ที่สุดสาหรับลูกอาจไม่สร้างความประทับใจให้กับเด็กอย่างที่ตั้งใจ
Brain-Based Learning: BBL คือ การเรียนรู้ที่มีพื้นฐานมาจาก
สมอง เป็นศาสตร์ทางด้านประสาทวิทยาศาสตร์ (neuroscience)
ซึ่งอธิบายถึงพัฒนาการของสมองอย่างลึกซึ้ง สมองเป็นศูนย์รวมของ
ร่างกายมนุษย์ มีการทางานที่เชื่อมโยงและสัมพันธ์กัน ดังนั้นของเล่น
จึงนาไปสู่ การเรียนรู้ที่มีพื้นฐานมาจากสมองซึ่ง สามารถสร้างเสริม
พัฒ นาการไปด้ว ยกันทั้งเรื่องภาษา ความจา ร่างกาย สั งคม และ
สิ่งแวดล้อม สนามเด็กเล่นตามหลักการเรียนรู้ที่มีพื้นฐานมาจาก
สมอง (Brain-Based Learning: BBL) เป็นของเล่นบนพื้นฐานของ
การเรียนรู้ตามหลั กการพัฒนาสมองสาหรับเด็กระดับปฐมวัยและ
ประถมศึกษา เพื่อส่งเสริมพัฒนาการรอบด้านสาหรับเด็ก ให้เด็กได้
ค้นพบตนเองและเติบโตไปเป็นคนที่ใ ฝ่ เรียน ใฝ่ รู้ พัฒ นาตนอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ ง การพั ฒ นาสนามเด็ ก เล่ น ตามหลั ก การพั ฒ นา
สมอง เริ่มต้นด้วยการทาความเข้าใจองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับการ
เรียนรู้ของสมอง ประกอบด้วยพื้นที่ 3 ส่วน ได้แก่
1. พื้นที่พัฒนาระบบผิวสัมผัส ประกอบด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์
กิจกรรมที่เด็กมีโอกาสสัมผัสรับรู้วัสดุที่มีผิวสัมผัสต่างกันในระหว่าง
ทากิจกรรมสร้างสรรค์ และกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ/กิจกรรม
กลางแจ้ง
2. พื้นที่พัฒนาระบบสร้างสมดุล ประกอบด้วยกิจกรรมที่ฝึกการ
เคลื่อนไหวของร่างกายทั้งแนวดิ่งและแนวราบ กิจกรรมการแกว่ง
การเล่ นกระดานลื่ น การปีน เครื่องเล่ นสนาม การเดินบนพื้นผิ ว ที่
ขรุขระ ไม่ราบเรียบ และกิจกรรมการโยก การทรงตัว การวิ่งจ๊อกกิ้ง
และการตีลังกา
3. พื้นที่พัฒนาระบบสัมพันธภาพของร่างกาย เช่น การโหนบาร์
การชักเย่อ การโยนบอล การผลักกล่องที่มีน้าหนักในทิศทางต่าง ๆ
การชก หรือดันหมอนขนาดใหญ่ และการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อเล็ก
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ตัวอย่างสนามเด็กเล่นตามหลักการเรียนรู้ที่มีพื้นฐานมาจาก
สมอง (Brain-Based Learning: BBL) ดังรูปที่ 3

The winner

โหนบาร์คู่

ไต่ราว

วิ่งต่างระดับ

ดังรูปที่ 3 ตัวอย่างสนามเด็กเล่นตามหลักการเรียนรู้ที่มีพื้นฐานมา
จากสมอง (Brain-Based Learning: BBL)
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ประเสริฐ บุญเกิด กล่าวว่า สนาม
เด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมองเริ่มต้นจากสนามเด็กเล่นง่าย ๆ ที่มี
บ่อทราย เครื่องปีนป่าย ซึ่งสามารถทาให้เด็กชาวเขาสามารถสื่อสาร
ด้ว ยภาษาไทยได้ สนามเด็ กเล่ นตามหลั ก การพั ฒ นาสมอง ทาให้
ความเครียดของเด็กสลายไป เด็กได้ค้นพบตนเอง ช่วยเพิ่มสมาธิของ
เด็ก หากในประเทศไทยมีสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒ นาสมองทั่ว
ประเทศ อนาคตเด็ ก ไทยจะเข็ ม แข็ ง แข็ ง แรง ประเทศไทยจะมี
นักกีฬาเกิดขึ้นอีกมากมาย สอดคล้องกับข้อมูลของอาจารย์รุ่ง อุดม
ศิริ ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ โรงเรียนนาร่องโครงการ
พัฒ นาสนามเด็กเล่ นตามหลั กการพัฒ นาสมอง พบว่ า เด็ กทุกคน
ต้องการเล่น เพราะการเล่นทาให้เด็กได้ลองผิดลองถูก เด็กจะเกิดการ
เรียนรู้ และเกิดการจาเป็นบทเรียน ถอดบทเรียนให้เป็นความรู้ติดตัว
ไป เมื่อเกิดความสาเร็จจะทาให้เกิดความพึงพอใจ มีความสุข และ
กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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รายละเอียด
ความภาคภูมิใจในตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาข้อมูลของครู
ดวงพร นามพลกรัง โรงเรียนบ้านบึงตะโก ตาบลพลกรัง อาเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา พบว่า เด็กนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ในประจาปี
การศึกษา 2560 ก่อนและหลังเล่นของเล่น ตามหลักการเรียนรู้ที่มี
พื้นฐานมาจากสมองมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน แตกต่างกัน ซึ่งเมื่อเด็ก
นัก เรี ย นชั้ น อนุ บ าลปี ที่ 2 ได้ เ ล่ น ของเล่ น ตามหลั ก การเรี ย นรู้ ที่ มี
พื้นฐานมาจากสมอง พบว่ามีพัฒ นาการดีขึ้ นอย่างมีนัยส าคัญ ดั ง
ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่
2 ก่อนและหลังเล่ นของเล่น ตามหลักการเรียนรู้ที่มีพื้นฐานมาจาก
สมอง
รายการประเมิน
1. ผลการพัฒนาการ
ด้านร่างกายของ
นักเรียน
2. ผลการพัฒนาการ
ด้านอารมณ์และจิตใจ
3. ผลการพัฒนาการ
ด้านสังคม
4. ผลการพัฒนาการ
ด้านสติปัญญา

ค่าร้อยละการเรียนรู้ตาม ค่าร้อยละ
หลักการพัฒนาสมอง
ความ
แตกต่าง
ก่อนเล่น
หลังเล่น
74.07
97.22 เพิ่มขึ้นร้อยละ
31.26
78.78

98.99

87.25

98.69

62.34

93.20

เพิ่มขึ้นร้อยละ
25.65
เพิ่มขึ้นร้อยละ
13.11
เพิ่มขึ้นร้อยละ
49.50

เมื่ อ พิ จ ารณาสถานการณ์ สั ง คมที่ ก้ า วเข้ า สู่ สั ง คมสู ง อายุ ข อง
ประเทศไทย โดยประชากรสูงอายุในวัยปลายหรือที่มีอายุมากกว่า
80 ปีขึ้นไป มีการเพิ่มขนาดและสัดส่วนเร็วกว่าประชากรสูงอายุกลุ่ม
อื่ น แสดงถึ ง อายุ ขั ย ของผู้ สู ง อายุ ซึ่ ง เพิ่ ม สู ง ขึ้ น เรื่ อ ยๆ ซึ่ ง เป็ น
สถานการณ์ที่สวนทางกับการเปลี่ยนแปลง ของครอบครัวที่มีภาวะ
เจริญพันธุ์ (เด็กเกิดใหม่) ลดลง ครอบครัวมีขนาดเล็กลง สภาพความ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว ส่งผลให้มีผู้สูงอายุที่ต้องอยู่คนเดียวหรือที่อยู่
ตามล าพั ง จากข้ อ มู ล ของส านั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการ
เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ระหว่ า งปี พ.ศ. 2555 -2559 มี
แนวโน้มสูงขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2559 มีผู้สูงอายุอยู่ลาพังคนเดียวคิด
เป็นร้อยละ 7.5 ซึ่งมากกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศที่มีผู้ สู งอายุที่อยู่
ลาพังคนเดียว ร้อยละ 6.3 ตามตารางที่ 3 ดังนี้
กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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รายละเอียด
ตารางที่ 3 แสดงร้อยละของผู้สูงอายุที่อยู่ลาพังคนเดียว
จังหวัด
นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรัมย์
สุรินทร์
กลุ่มจังหวัด
ภาคอีสาน
ประเทศ

ร้อยละของผู้สูงอายุที่อยู่ลาพังคนเดียว(%)
2555 2556 2557 2558 2559
4.0
4.6
5.1
3.6
5.5
5.5
5.6
4.3
6.1
8.4
5.0
5.6
8.8
4.3
8.8
6.4
2.2
4.7
5.9
7.2
5.2
4.5
5.7
5.0
7.5
5.1
5.1
5.3
5.6
6.1
4.8
5.3
5.4
6.0
6.3

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

และพบว่าจานวนผู้สูงอายุที่มีความจาเป็นต้องพึ่งพาการดูแลและ
ที่ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนภายในชุมชนมีแนวโน้มที่จะ
เพิ่ ม ขึ้ น เรื่ อ ยๆ ดั ง นั้ น จึ ง ต้ อ งมี ก ลไกท าหน้ า ที่ ใ ห้ ก ารดูแ ลและ
ให้บริการผู้สูงอายุเหล่านี้การก้าวสู่สังคมสูงอายุ เป็นปรากฏการณ์
ที่ชัดเจนของสังคมไทยในศตวรรษที่ 21 จากข้อมูลจะพบว่าประเทศ
ไทยได้กลายเป็นสังคมผู้สูงอายุ มาตั้งแต่ปี 2548 อันเป็นผลจากการ
ที่อัตราการเกิดของคนไทยลดลง อย่างมากและชีวิตคนไทยที่ยืนยาว
ขึ้น สั ง คมไทยได้ รั บ รู้แ ละตระหนั ก ถึ ง สถานการณ์ ส ัง คมผู ้ส ูง อายุ
พอสมควรแล้ว แต่สิ่งที่สังคมยังไม่ตระหนักชัดและยังได้รับข้อมูลไม่
มากนักคือ ภาพสังคมผู้สูงอายุไทยนับจากนี้เป็นต้นไป โดยโครงสร้าง
ของประชากรจะสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว คลื่นประชากรรุ่นที่เกิดในช่วงปี
2506-2526 หรือที่เรียกว่า “ประชากรรุ่นเกิดล้าน” ซึ่งมีอายุ 30-50
ปี กาลังเคลื่อนตัวกลายเป็นประชากรสูงอายุกลุ่มใหญ่ในอีก 20-30
ปี ข้ า งหน้ า นี้ ท าให้ ป ระเทศไทยกลายเป็ น “สั ง คมผู้ สู ง อายุ อ ย่ า ง
สมบูรณ์” และคาดการณ์ว่าในปี 2573 จะมีประชากรสูงอายุสัดส่วน
ประมาณ 1 ใน 4 ของประชากรทั้งหมดของประเทศ
สถานการณ์ทางสังคมไทยในปัจจุบัน พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงไป
อย่ า งรวดเร็ ว ทั้ ง ด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม วั ฒ นธรรม รวมไปถึ ง การ
เปลี่ ยนแปลงทางด้านกฎหมาย กฎระเบียบและการจัดสวัส ดิการ
สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์สังคมใน
ปั จ จุ บั น ตามแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12
(พ.ศ.2560–2564) ได้นาเสนอกรอบทิศทางการจัดสวัสดิการสังคมที่
ยั่ ง ยื น อย่ า งบู ร ณาการร่ ว มกั บ ภาคี ภ าคส่ ว น เพื่ อ ให้ เ กิ ด สั ง คม
กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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รายละเอียด
สวัสดิการ โดยต้องการให้คนไทยมีสวัสดิการพื้นฐานในเรื่องที่มีความ
จาเป็นต่อการดารงชีวิตและระบบสวัสดิการหรือสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ
ครอบคลุ ม ทั่ ว ถึ ง เป็ น ธรรมเพื่ อ ปู ท างสู่ สั ง คมสวั ส ดิ ก าร (Welfare
Society) ที่มีสวัสดิการถ้วนหน้า (Welfare for All) สาหรับคนไทย
ภายในปี 2560 ไม่ให้มีคนไทยตกหล่นไปจากการดูแล ซึ่งกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้นาประเด็นแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มากาหนดเป็นยุทธศาสตร์
กระทรวงภายในปี 2560–2564 ภายใต้ยุทธศาสตร์ผลักดันให้เกิด
สังคมสวัสดิการ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่ม เพศ วัย
สามารถเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง
อันเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลปัจจุบันในด้านสังคม
และคุณภาพชีวิตที่มุ่งเน้นการจัดสวัสดิการแก่ทุกกลุ่มเป้าหมายให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีและร่วมเป็นพลังชีวิต เพื่อร่วมเป็นพลังขับเคลื่อน
สั งคม เสริมสร้า งความเสมอภาค ลดความเหลื่ อ มล้ าในสั งคม ซึ่ ง
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสาคัญกับการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน และการเสริมสร้างให้ผู้สูงอายุ คนพิการ
และผู้ด้อยโอกาส มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดการเหลื่อมล้า การสร้าง
โอกาสในการเข้ า ถึ ง บริ ก ารของรั ฐ อั น เป็ น สิ ท ธิ พื้ น ฐานและ
เครื่องหมายแสดงความเท่าเทียมของสังคม

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. การพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้ตาม
หลักการพัฒนาสมอง
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ สูงอายุในด้านสุขภาพ อาชีพรายได้
นันทนาการ สวัสดิการสังคมสิทธิตามกฎหมาย
3. เพื่อส่ งเสริมแหล่งเรียนชุมชมสู่ การอนุรักษ์ตามหลักปรัช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง
4. เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินผู้สูงอายุ

4. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
1. พัฒนาการด้านร่างกายของเด็กปฐมวัย เพิ่มขึ้นร้อยละ 20
2. พัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัย เพิ่มขึ้นร้อยละ 10
ตัวชี้วัดความสาเร็จการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจไม่ต่ากว่าร้อยละ 80

5. พื้นที่เป้าหมาย

พื้นทีก่ ลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ (จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์)

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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6. กิจกรรมหลัก
6.1 กิจ กรรมหลักที่ 1 การพัฒนา
ศักยภาพเด็กปฐมวัยด้วยนวัตกรรมการ
เรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง (BrainBased Learning: BBL)
งบประมาณรวม 21,000,000 บาท
(ปีงบฯ 2563 จานวน 7,000,000 บ.
ปีงบฯ 2564 จานวน 7,000,000 บ.
ปีงบฯ 2565 จานวน 7,000,000 บ.)
หน่วยงานรับผิดชอบ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสานนครราชสีมา

6.2 กิจกรรมหลักที่ 2 การส่งเสริม
สนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน
งบประมาณรวม 9,747,000บาท
(ปีงบฯ 2563 จานวน 3,249,000 บ.
ปีงบฯ 2564 จานวน 3,249,000 บ.
ปีงบฯ 2565 จานวน 3,249,000 บ.)
หน่วยงานรับผิดชอบ
สานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์และ
จังหวัดสุรินทร์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สานักสนับสนุน
วิชาการ 5 (สสว.5) / สานักงาน
สาธารณสุข จังหวัดบุรีรัมย์และสุรินทร์
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รายละเอียด
การพั ฒ นาศั ก ยภาพเด็ ก ปฐมวั ย ด้ ว ยนวั ต กรรมการเรี ย นรู้ ต าม
หลักการพัฒนาสมอง (Brain-Based Learning: BBL) มีรายละเอียด
ดังนี้
1. การคัดเลือกโรงเรียนระดับประถมศึกษา จานวน 32 โรงเรียน
ผู้คัดเลือก : สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสี มา ชัยภูมิ
บุรีรัมย์ และสุรินทร์
2. สารวจข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
ผู้สารวจ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
3. พัฒนาสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง (Brain-Based
Learning: BBL) ที่มุ่งเน้นการเรียนรู้แบบสัมผัสโดยตรง จานวน
10 ประเภทต่อ 1 สถานศึกษา
ผู้ดาเนินการ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
นครราชสีมา
4. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัย
ผู้ดาเนินการ : โรงเรียนระดับประถมศึกษา
5. ประชุมติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
ผู้ดาเนินการ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
นครราชสีมา
6. จัดทารูปเล่มรายงานสรุปผลการดาเนินงานโครงการ
ผู้ดาเนินการ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
นครราชสีมา
1. สร้ า งแกนน าสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ โดยมี ก ลุ่ ม เป้ า หมาย คื อ
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) มีการจัด
กิจกรรมต่อเนื่องสัปดาห์ละครั้ง
2. พัฒนาทักษะผู้ดูแลผู้สูงอายุอย่างมืออาชีพ Caregiver
๓. ขับเคลื่อนการดูแลผู้สงอายุในชุมชน โดย อพม. และเครือข่ายใน
พื้นที่ 2 ครั้ง/เดือน 4 เดือน
4. ประชุมติดตามประเมินผลการดาเนินงาน (พมจ. สสว.5 สธ. และ
อพม.)
5.จัดทารูปเล่มรายงานสรุปผลการดาเนินงานโครงการ

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563

หัวข้อ
6.3 กิจกรรมหลักที่ 3 คลังปัญญา
ผู้เชี่ยวชาญสูงอายุนครชัยบุรินทร์สู่การ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
งบประมาณ 15,000,000 บาท
(ปีงบฯ 2563 จานวน 5,000,000 บ.
ปีงบฯ 2564 จานวน 5,000,000 บ.
ปีงบฯ 2565 จานวน 5,000,000 บ.)
หน่วยงานรับผิดชอบ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดนครชัยบุรินทร์

6.4 กิจกรรมหลักที่ 4 ผลิตภัณฑ์เครื่อง
เฝ้าระวังการเกิดแผลกดทับด้วยตัว
ตรวจจับแรงกด
งบประมาณรวม 8,850,000 บาท
(ปีงบฯ 2563 จานวน 2,950,000 บ.
ปีงบฯ 2564 จานวน 2,950,000 บ.
ปีงบฯ 2565 จานวน 2,950,000 บ.)
หน่วยงานรับผิดชอบ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสานนครราชสีมา
6.5 กิจกรรมหลักที่ 5 พื้นยาง
กระแสไฟฟ้าเพื่อตรวจวัดการเดินและ
การทรงตัวของผู้สูงอายุในเขตนครชัย
บุรินทร์
งบประมาณรวม 10,000,000 บาท
(ปีงบฯ 2563 จานวน 4,000,000 บ.
ปีงบฯ 2564 จานวน 4,000,000 บ.
ปีงบฯ 2565 จานวน 4,000,000 บ)
หน่วยงานรับผิดชอบ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสานนครราชสีมา

รายละเอียด
1. เพื่อสืบค้น รวบรวมและจัดระบบองค์ความรู้ผู้เชี่ยวชาญสูงอายุ
1.1 ค้ น หาข้ อ มู ล จากเอกสาร และลงพื้น ที่ ส ารวจสื บ ค้น เพื่ อ
รวบรวมผู้เชี่ยวชาญจากผู้สูงอายุกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
1.2 จัดระบบองค์ความรู้ ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อคัดกรอง จัดหมวดหมู่
จาแนกประเภทแต่ละบุคคล เป็นฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญสูงอายุในแต่
ละประเภท จังหวัดละ 20 คน 4 จังหวัด เป็น 80 คน
2. พัฒนานวัตกรรมคลังปัญญาผู้เชี่ยวชาญสูงอายุ เพื่อถอดบทเรียน
องค์ความรู้
2.1 สร้างชุดสื่อนวัตกรรมองค์ความรู้ผู้เชี่ยวชาญต้นแบบ
จากฐานข้อมูล จังหวัดละ 2 คน 4 จังหวัด เป็น 8 คน
2.2 พัฒนาระบบนวัตกรรมการถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้
3. เผยแพร่องค์ความรู้ขยายผลสู่การนาไปใช้
3.1 จัดทาสื่อ เอกสารเผยแพร่
3.2 จัดมหกรรมเสวนาคลังปัญญาผู้เชี่ยวชาญสูงอายุ
นครชัยบุรินทร์
4. ประเมินผลโครงการนาไปสู่การต่อยอดขยายผลต่อไป
1) สร้างเครือข่ายและคัดกรองผู้เข้าร่วมโครงการ
2) จัดทานวัตกรรมเครื่องเฝ้าระวังการเกิดแผลกดทับด้วยตัวตรวจจับ
แรงกด ชุดละ 30,000 บาท จานวน 5 ชุด จานวน 8 โรงพยาบาล
ชุมชน 4 จังหวัด อีสานตอนล่าง
3) ถ่ายทอดองความรู้ในการสร้าง ประกอบ และการดูแลรักษาเครื่อง
แก่โรงพยาบาลชุมชน
3) ติดตามผลการดาเนินงาน สรุปผลการดาเนินงาน และปรับปรุง
นวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการใช้งานเพื่อปรับปรุงสู่การเก็บข้อมูล
ในระบบคลาวด์และพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
1) คั ดกรองผู้ เข้ าร่ ว มโครงการในกลุ่ ม จัง หวั ดนครชัย บุริ นทร์แ ละ
หน่วยดาเนินการที่ต้องการนาไปใช้
2) รับฟังความต้องการจากผู้สูงอายุและหน่วยงานที่ต้องการนาไปใช้
จัดทากรอบแนวคิด แผนการดาเนินงาน
3) ดาเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมพื้น
ยางผลิ ต กระแสไฟฟ้ า เพื่ อ ตรวจจั บ การเดิ น และการทรงตั ว ของ
ผู้สูงอายุ

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563

หัวข้อ
6.6 กิจกรรมหลักที่ 6 ผลิตภัณฑ์ชุด
ควบคุมสัญญาณไฟจารจรสาหรับรถกู้ชีพ
ฉุกเฉิน (AMBULANCE)
งบประมาณ 10,000,000 บาท
(ปีงบฯ 2564 จานวน 10,000,000 บ.
ปีงบฯ 2565 จานวน 10,000,000 บ)
หน่วยงานรับผิดชอบ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสานนครราชสีมา
6.7 กิจกรรมหลักที่ 7 สร้างความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน
งบประมาณรวม 15,000,000 บาท
(ปีงบฯ 2563 จานวน 5,000,000 บ.
ปีงบฯ 2564 จานวน 5,000,000 บ.
ปีงบฯ 2564 จานวน 5,000,000 บ.)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ตารวจภูธร
จังหวัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตารวจภูธร
จังหวัด 3 จังหวัด
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รายละเอียด
1) สร้า งเครือ ข่า ยและคั ดกรองข้อมู ล จากโรงพยาบาลในตัว เมือ ง
จังหวัดนครราชสีมาเพื่อเข้าร่วมโครงการ
2) ออกแบบแนวทางในการจัดทานวัตกรรมต้นแบบอุปกรณ์รับ -ส่ง
สั ญ ญาณข้ อ มู ล ผ่ า นระยะไกลและชุ ด ควบคุ ม สั ญ ญาณไฟจารจร
สาหรับรถกู้ชีพฉุกเฉิน จังหวัดอีสานตอนล่าง
3) นาอุปกรณ์ต้นแบบไปทดลองในพื้นที่จาลอง
สภาพสังคมไทยในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะมีประชากรผู้สูงอายุมาก
ยิ่งขึ้น การเตรียมความพร้อมในการดูแลสร้างความปลอดภัยให้แก่
ผู้สูงอายุ จากภัยคุกคามด้านต่างๆจึงเป็นสิ่งที่สาคัญเป็นอย่างยิ่ง จาก
การที่มีข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์และสื่อแขนงต่างๆจะเห็นได้ว่า กลุ่ม
ผู้ สู งอายุ เป็ น กลุ่ มที่ มีค วามเสี่ ยงของการก่ อ เหตุอ าชญากรรมเพิ่ ม
สูงขึ้นเลื่อย การดูแลชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เป็นหน้าที่หลัก
ของต ารวจ แต่ ด้ ว ยเหตุ ที่ ว่ า ก าลั ง พลของต ารวจมี ไ ม่ เ พี ย งพอต่ อ
ภารกิจหลั กที่ทาเป็นประจา การสร้างเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อ
สอดส่องดูแลชุมชนของตนเองจึงเป็นเรื่องที่สาคัญมาก โดยเฉพาะ
เครือข่ายที่ดูแลความปลอดภัยกลุ่มผู้สูงอายุโดยตรง กลุ่มจังหวัดนคร
ชัยบุรินทร์ยังขาดบุคลากรและความพร้อมด้านต่างๆเป็นอย่างมาก
ตารวจภูธรในพื้นที่กลุ่มจังหวั ดนครชัยบุรินทร์ จึงได้จัดอบรมสร้าง
บุคลากรอาสาสมัครป้องปรามภัยในชุมชน เพื่อการมีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหาการก่ออาชญากรรมและภัยคุกคามที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ

6.8 กิจกรรมหลักที่ 8 ศูนย์พัฒนา
จัดฝึกอบรม สัมมนา ให้ความรู้ เกี่ยวกับเรื่องการดูแลและรักษาข้อ
ถ่ายทอดนวัตกรรมการรักษาและป้องกัน เข่าไม่ให้เสื่อมก่อนเวลาอันควร ให้แก่ ผู้สูงอายุในพื้นที่เขตนครชัย
โรคผู้สูงอายุทางด้านชีวกลศาสตร์
บุรินทร์ กลุ่มเป้าหมาย 2 ปี รวม 1,600 คน
การแพทย์ตามนโยบาย Thailand 4.0
ของรัฐบาล งบประมาณรวม 3,000,000
บาท
(ปีงบฯ 2563 วงเงิน 1,500,000 บาท
ปีงบฯ 2564 วงเงิน 1,500,000 บาท)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563

หัวข้อ
6.9 กิจกรรมหลักที่ 9 การสืบสานภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรมผู้สูงอายุในชุมชน
แหล่งเรียนรู้พื้นถิ่นสู่ความยั่งยืนเชิง
อนุรักษ์ระดับกลุ่มจังหวัด “นครชัย
บุรินทร์”
งบประมาณ 10,000,000 บาท
(ปีงบฯ 2563 วงเงิน 5,000,000 บาท
ปีงบฯ 2564 วงเงิน 5,000,000 บาท)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด 4 จังหวัด
7. หน่วยงานดาเนินงาน

รายละเอียด
1) สืบค้นภูมิปัญญาและวัฒนธรรมผู้สู งอายุในชุมชนสร้างเสริมแหล่ง
เรียนรู้ชุมชน
2) จัดทาหลักสูตรภูมิปัญญาและวัฒนธรรมแหล่งเรียนรู้ชุมชนเชิง
อนุรักษ์
3) ฝึกอบรมผู้สูงอายุแกนนาชุมชน ให้เป็นผู้ถ่ายทอดภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมพร้อมประวัติศาสตร์ในชุมชน
4) ขยายผลสู่ชุมชน/สถานศึกษา/นักท่องเที่ยว เป็นแหล่งเรี ยนรู้เชิง
อนุรักษ์ของชุมชน
5) กากับ ติดตาม และประเมินผลโครงการ

1. สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
2. สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
3. ตารวจภูธรจังหวัด
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
5. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565)
9. งบประมาณ
จานวน 83,597,000 บาท
ปีงบฯ พ.ศ. 2563 จานวน 21,699,000 บาท
ปีงบฯ พ.ศ. 2564 จานวน 31,699,000 บาท
ปีงบฯ พ.ศ. 2565 จานวน 30,199,000 บาท
10. ผลผลิต (Output)
1. พัฒนาการด้านร่างกายและด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัยเพิ่มขึ้น
2. ผู้สูงอายุและคนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สังคมปลอดภัยโดย
น้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน
3. มีองค์ความรู้จากภูมิปัญญาผู้สูงอายุที่สามารถสร้ างเป็นแหล่ง
เรียนรู้ชุมชนได้
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) เด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุนครชัยบุรินทร์ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563

ภาคผนวก ก.
รายการตรวจสอบการดาเนินการตามพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ พ.ศ. 2551

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563
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ภาคผนวก ก
รายการตรวจสอบการดาเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
--------------------การดาเนินการ

ดาเนินการ
แล้ว

1) นาข้อมูลการสารวจความคิดเห็นของประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัดของจังหวัดทุกจังหวัด
ในกลุ่มจังหวัดไปประกอบการจัดทาแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก.บ.ภ. กาหนด
2) จัดประชุมหารือร่วมกันระหว่างหัวหน้าส่วนราชการที่มีสถานที่ตั้งทาการอยู ในจังหวัด
ทุกจั งหวัดในกลุ่มจังหวัดไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่ วนภูมิภาคหรือราชการบริหาร
สวนกลางและผู้ บริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นทั้งหมดในจังหวัด รวมทั้ง ผู้ แทน
ภาคประชาสังคม และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนา
จังหวัดตามมาตรา 53/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่ง
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 และ
มาตรา 19 มาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา 23 และมาตรา 24 แห ง
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551



3) การประชุมของ ก.บ.ก. เพื่อจัดทาและเห็นชอบแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดตามพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551และหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.บ.ภ. กาหนด



ไม่ได้
ดาเนินการ



ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ ทั้งนี้ได้แนบรายงาน
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) มาพร้อมนี้ด้วย

(ลงชื่อ)............................................................
(นายวิเชียร จันทรโณทัย)
หัวหน้ากลุ่มจังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

หมายเหตุ ให้จังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัดเป็นผู้จัดทา
กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563

ภาคผนวก ข.
สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
(พ.ศ. 2561 -2565)
ทบทวน ปี พ.ศ. 2563

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

275
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ภาคผนวก ข
สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2561-2565)
หัวข้อ

แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
(พ.ศ. 2561 - 2564)

เหตุผลของการปรับเปลี่ยน

(เสนอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)

แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
(พ.ศ. 2561 - 2565)
(ฉบับทบทวน)

เป้าหมายการ
พัฒนา

ศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม
การค้าชายแดน สังคมเป็นสุข

ศูนย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม
และสังคมเป็นสุข

ได้มีการปรับการค้าชายแดน ให้เป็น
แนวทางการพัฒนาอยู่ภายใต้ด้าน
การท่องเที่ยวเที่ยว เนื่องจาก
กิจกรรมการสนับสนุนส่วนนี้มี
ค่อนข้างน้อย ไม่สะท้อน
ผลประโยชน์ให้แก่พื้นที่ติดชายแดน
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ส่วนการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในด่านค้า
ชายแดนใช้งบประมาณจานวนมาก
เกินศักยภาพของกลุ่มจังหวัด แต่
ยังคงมีความสาคัญซึ่งสามารถ
เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวชายแดน
และกลุ่มจังหวัด

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จตาม
เป้าหมายการ
พัฒนา

1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาค
การเกษตรและอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น
2. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
3. รายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์
ไหมเพิ่มขึ้น
4. มูลค่าการส่งออกสินค้าชายแดน
เพิ่มขึ้น
5. ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี

1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อคนต่อปีเพิ่มขึ้น
2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาค
เกษตรเพิ่มขึ้น
3) รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
4) มูลค่าการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมจาก
รายได้เฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี เพิ่มขึ้น
5) สัดส่วนคนยากจนลดลง

เนื่องจากการตัวชี้วัดด้านสังคม ไม่
สามารถวัดได้อย่างเป็นรูปธรรม จึง
ต้องอาศัยตัวชี้วัดอื่นๆ เข้ามาเป็น
เครื่องมือในการวัด โดยกลุ่มจังหวัด
ได้นาตัวชี้วัดของสานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ เกี่ยวกับด้านความ
เป็นธรรมในสังคม คือเรื่องของ
คนจน และเพิ่มตัวชี้วัดเรื่อง
ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อคนต่อปี
เพื่อให้เกิดเป้าหมายในภาพรวมของ

ประเด็นการ
พัฒนา

1. การพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป
2. การยกระดับอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม
3. การส่งเสริมและพัฒนาการค้าการ
ลงทุน และการค้าชายแดน
4. ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

1. การพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป
2. การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม
3. ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ได้มีการปรับการค้าชายแดน ให้เป็น
แนวทางการพัฒนาอยู่ภายใต้ด้าน
การท่องเที่ยว

กลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

