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คํานํา
ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยางกาวกระโดด สงผลตอการ
เปล่ียนแปลงเชิงพ้ืนท่ี ท้ังในระดับชุมชนและเมืองอยางท่ีไมเคย
ปรากฏมากอนท้ังทางตรงและทางออม บางคร้ังกอตัวข้ึนเปน
ปญหาและโจทยเรงดวนท่ีรอการแกไข แนวคิดการมองอนาคต
(Foresight) จึงเหมาะสําหรับนํามาประยกุตใชในการวางแผนการ
พัฒนาในระดับพ้ืนท่ี เพ่ือบงช้ีสัญญาณความเปล่ียนแปลง 
ประเมินประเด็นความไมแนนอน (Uncertainties) เพ่ือรับรูและ
คาดการณภาพความเปล่ียนแปลงและผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน
ในอนาคตท่ีจะเปนปจจัยสําคัญตอการกําหนดทิศทาง (Direction 
Setting) ในการวางแผนตัดสินใจเชิงกลยทุธ (Strategic Decision 
Making) และกําหนดทางเลือกอนาคต (Alternative Futures) 
ท่ีสอดคลองกับเง่ือนไขการเปล่ียนแปลงในอนาคตหลากหลาย
สถานการณ

ในป 2563 สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) (สนช.) 
รวมกับมหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ไดดําเนิน
โครงการศึกษาภาพอนาคตแนวโนมการเปล่ียนแปลงเชิงพ้ืนท่ี 
เพ่ือการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม (Social Foresight) ในพ้ืนท่ี
จังหวัดพะเยา จังหวัดกาฬสินธุ จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสตูล 
ภายใตโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเพ่ือสังคมและชุมชน 
โปรแกรมท่ี 13 นวัตกรรมสําหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชน
นวัตกรรม 

สนับสนุนผานกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม 
จากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและ 
นวัตกรรม (สกสว.) เพ่ือนําเอาแนวคิดการมองอนาคตมาเปน
แนวทางการขับเคล่ือนนวัตกรรมเพ่ือสังคมผานกระบวนการ
การมีสวนรวม (Participatory Process) รวมกับภาคี เพ่ือมอง
ภาพอนาคตของพ้ืนท่ีรวมกัน ท้ังทางดานสังคม เทคโนโลยี 
เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอม ความเปนอยูผานออกแบบภาพอนาคต
เชิงพ้ืนท่ีใน 10 ปขางหนา และประเมินความตองการท่ีนําไปสู
การสรางสรรคนวัตกรรม เพ่ือแกปญหาสังคมเตรียมความพรอม
สําหรับพ้ืนท่ีในการวางแผนพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี และกําหนดนโยบาย 
แผนการดําเนินงานการพัฒนานวัตกรรมในพ้ืนท่ีอยางสอดคลอง
กับบริบทการเปล่ียนแปลงในอนาคต

สนช. ขอขอบพระคุณทีมนักวิจัย ผูเช่ียวชาญ เครือขายจาก
ภาคสวนตางๆ ท่ีไดกรุณาใหการสนับสนุนการดําเนินโครงการ
ดังกลาว และหวังเปนอยางยิ่งวาผลการดําเนินโครงการศึกษาน้ี
จะกอใหเกิดประโยชนอยางกวางขวางกับหนวยงานผูเก่ียวของ 
เพ่ือนําไปปรับใชประโยชนในการกําหนดแผนยุทธศาสตร 
วางนโยบายในพ้ืนท่ี และผูสนใจท่ัวดานอนาคตศาสตร  
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ภาพอนาคตการพัฒนา
นวัตกรรมเชิงพ้ืนท่ี6

01
อนาคต (Future) เปนคําท่ีทุกคนคุนชินและเปนส่ิงท่ีเกิดข้ึน
ภายหลังปจจุบันไมตายตัว ไมคงท่ี ไมแนนอน มีทางเลือก
หลายหลากและไมจํากัด มักเปนส่ิงท่ีอยากรูเทาทันส่ิงท่ีเปนไปได
ใหมากท่ีสุดในภายภาคหนา ขณะเดียวกันหลายคนก็พยายาม
จะออกแบบเตรียมความพรอม เพ่ือกําหนดเสนทางอนาคต 
และรับมือกับความเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนไดอยางทันทวงที 
(Future Readiness) เรียกไดวา การมองอนาคต (Foresight) 
เปนเร่ืองราวท่ีเก่ียวโยงกับชีวิตคนเราต้ังแตแรกเกิดทุกคน ทุกเพศ 
ทุกวัย ทุกอาชีพ ซ่ึงทุกคนลวนเก่ียวของกับกระบวนการมองความ
เปล่ียนแปลงระยะไกล (Futures Thinking) อยูแลว โดยไมรูตัว
ดวยซ้ํา เห็นไดชัดเจนจากในวัยเด็กพอแมมักจะต้ังคําถามวาในอนาคต
ลูกอยากจะเปนอะไร อยากเรียนคณะอะไร ซ่ึงลวนเปนการมอง
อนาคตพ้ืนฐานอยางหน่ึง

Introduction
บทนํา

I. ทําไม “การมองอนาคต” ถึงสําคัญ 

การมองอนาคต (Foresight) เปนแนวคิดท่ีเก่ียวของกับกระบวนการ
การมองความเปล่ียนแปลงอนาคตระยะไกลดวยการวิเคราะห 
คาดการณ และอธิบายการเปล่ียนแปลงในอนาคตอยางเปนระบบและ
มีความนาเช่ือถือ โดยไมไดมีจุดมุงหมายเพ่ือทํานายอนาคตใหถูกตอง
และสมบูรณ ผานกระบวนการคิดเชิงวิพากษท่ีมีความหลากหลาย 
(Critical Thinking) ต้ังแตการสรางจินตนาการ (Imagination) 
และกระบวนการคิด (Ideation) ไปจนถึงวิเคราะหเปรียบเทียบ
ความเปนจริง  (Calibration)  เพ่ือสะทอนใหเห็นแนวโนมอนาคตทาง
เลือกท่ีเปนไปไดมากท่ีสุด (Possible Alternative Trends)

แตกตางจากการพยากรณ (Forecast) ท่ีเนนความแนนอน  
โดยมักพิจารณาความเปล่ียนแปลงในอดีตและปจจุบันท่ีเกิดข้ึน
แลวมาคาดการณเสนแนวโนมสูอนาคตออกมาเพียงอนาคต
ทางเดียวระยะส้ันเพียงปสองปเทาน้ัน ดวยภายใตบริบท
สภาพแวดลอมของปจจัยท่ีเ ก่ียวของและปจจัยท่ีอยู เหนือ
การคาดหมาย มีการเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว ผันผวน 
มีความไมแนนอน ซับซอนและคลุมเครือ จึงทําใหการพยากรณ
อนาคตดวยขอมูลจากอดีตเร่ิมไดผลไมแมนยําอยางสมบูรณ
เหมือนอดีตท่ีผานมา

การมองอนาคต (Foresight)
เปนแนวคิดท่ีเก่ียวของกับ

กระบวนการการมองความเปล่ียนแปลง
ระยะไกลดวยการวิเคราะห คาดการณ 
และอธิบายการเปล่ียนแปลงในอนาคต
อยางเปนระบบและมีความนาเช่ือถือ

“

“



อนาคตที่อาจเกิดขึ้นได
(Possible Futures)
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อนาคตท่ีสามารถเกิดข้ึนได
Plausible Futures

อนาคตที่เปนไปไมได
(Preposterous Futures)

อนาคตที่สามารถเกิดขึ้นได
(Plausible Futures)

อนาคตที่มีความเปนไปได
(Probable Futures)

อนาคตจากการคาดการณ
(Projected Future)

อนาคตที่พึงประสงค
(Preferable Futures)

ปจจุบัน 3-5 ป 6-10 ป 11-20 ป 20 ปขึ้นไป

รูปแบบอนาคตมีไดหลากหลายรูปแบบ 
มีความเปนพหูพจน (Plurality) (Amara, 
1991; Bell, 1997; Voros, 2003) หรือ
วิเคราะหความเปนไปไดของเหตุการณ
ในอนาคตน้ัน สามารถพิจารณาไดตาม
กรอบระยะเวลาของอนาคต (Time Frame)  
ซ่ึงไมใชการมองหาขอมูลในอดีต โดยความ
แตกตางระหวางอนาคตในระดับความเปนไป
ไดในระดับตางๆ ตามกรอบชวงระยะเวลา 
แบงออกเปน 3 ชวง คือ ตอนน้ี (Now) 
อนาคตระยะใกล (Near) อนาคตระยะไกล 
(Far) ตามลักษณะของรูปกรวยอนาคต 
(Futures Cone) ดังน้ี

อนาคตท่ีอาจเกิดข้ึนไดจากการใชทฤษฎี 
องคความรูท่ีมีอยูในปจจุบันมาตอยอดตาม
แนวโนมตางๆ ท่ีช้ีนําทิศทางอนาคตอยูแลว 
ซ่ึงอนาคตลักษณะน้ีครอบคุลมถึงเหตุการณ
แบบเหตุไมคาดฝน (Wildcards) ท่ีมีโอกาส
เกิดข้ึนนอยมาก แตเม่ือเกิดข้ึนแลว กอใหเกิด 
ผลกระทบสูงเปนไดท้ังทางบวกและทางลบ 
อาทิ สถานการณการแพรระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

อนาคตท่ีอาจเกิดข้ึนได
Possible Futures

อนาคตท่ีเปนไปไมได
Preposterous Futures

อนาคตท่ีองคประกอบทฤษฎี องคความรู 
หรือเทคโนโลยีใหมท่ียังไมเปนท่ียอมรับ 
หรือไมเช่ือมโยงกับองคความรูในปจจุบัน 
แต มี โอกาส ท่ีจะเ กิด ข้ึนหรือคนพบได
ในอนาคต อาทิ การเดินทางขามกาลเวลา  
การ สูญพันธุ ของมนุษยจากการ เ กิด
โรคระบาด เปนตน

อนาคตท่ีไมไดอยูบนพ้ืนฐานความเปนจริง  
และไมมีโอกาสเกิดข้ึนมีเสนแบงกับอนาคต
ท่ีอาจเกิดข้ึนได แตดวยการมองอนาคตเปด 
กวางตอการจินตนาการถึงเหตุการณ 
ปรากฏการณ ท่ี ดู เหมือนเปนไม ไดและ
เพอฝน เพ่ือแสดงขอบเขตความเปนไปได
ของภาพอนาคตท่ีจะนําไปสูการวางแผน
ตอไปได  อาทิ เทคโนโลยี ทําใหมนุษย
ลองหนได อากาศในกรุงเทพฯ หนาวเย็น
จนหิมะตก เปนตน 



อนาคตจากการคาดการณ 
Projected Future

อนาคตท่ีมีความเปนไปได
Probable Futures

อนาคตท่ีมีสภาพเหมือนกับสถานการณ
ปจจุบัน (Business as usual) ตามชวงเวลา
ท่ีกําหนด คาดการณไดจากขอมูลในอดีต 
และปจจุบันภายใตบริบทสภาพแวดลอม 
และเง่ือนไขของปจจัยท่ีเก่ียวของไมมีการ
เปล่ียนแปลงภาพอนาคต จึงมักมีลักษณะ
เปนอนาคตเดียวแบบเอกพจน (Singularity) 
อาทิ การประมาณการรายรับ-รายจายของ 
บริษัทในแตละไตรมาสหรือ อนาคตจากการ
คาดการณเชิงปรากฏการณธรรมชาติท่ีไมมี
การเปล่ียนแปลงหรืออาจจะเปล่ียนแปลงได
ในระยะเวลาท่ียาว อาทิ พระอาทิตยยงัคง
ข้ึนตอนเชาทางทิศตะวันออกไปอีกหน่ึงพัน
ลานปขางหนา (อภิิวััฒน รััตนวราหะ, 2563)

อนาคตท่ีมีความเปนไปไดสูงท่ีจะเกิดข้ึนตาม
แนวโนมท่ีมีอยูในปจจุบัน จากการคํานวณ 
วิเคราะหเชิงปริมาณหรือเชิงสถิติ ทําให
อนาคตท่ีมีความเปนไดอยูในรูปของพหูพจน 
โดยแสดงโอกาสของการเกิดข้ึนตามชวง
คาความเช่ือม่ัน (Confidence Interval) 
แตระดับความเปนไปไดไมสูงเทากับอนาคต
จากการคาดการณ

อนาคตท่ีพึงประสงค
Preferable Futures
อนาคตท่ีควรเกิดข้ึนตามความคาดหวัง
จากกระบวนการคิด (Cognitive Process) 
วิเคราะหภาพอนาคตตางๆ ออกแบบ (Design) 
ผนวกรวมเขาดวยกันตามความตองการ
ท่ีสะทอนถึ ง คุณค าและค า นิ ยม  อา ทิ 
สภ าพแวดล อ มความ เป นอยู ท่ี พ่ึ งพา
เทคโนโลยีและองคความ รู ท่ีประหยัด
พลังงานและเปน มิตรตอ ส่ิ งแวดลอม
ทางธรรมชาติ เปนตน

อนาคตท่ีดีท่ีสุด คือ
การสรางโอกาส สรางสรรค

จินตนาการไปถึงอนาคต
ท่ีพึงประสงคเอง

กําหนดเสนทางไปขางหนา
อยางไมยึดติดกับขอมูล

ในอดีตและปจจุบัน

“

“

ภาพอนาคตการพัฒนา
นวัตกรรมเชิงพ้ืนท่ี8
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ความเปล่ียนแปลงพลิกโฉม (Disruption) ท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน 
ท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม เทคโนโลยี การเมืองการปกครอง 
จากปจจัยเรงเราท่ีขับเคล่ือนการเปล่ียนแปลงจากสภาพเดิมไปสู
ส่ิงใหมอยางเชิง (Transformation) สงผลกระทบตอทิศทาง
การพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีท้ังดานบวกและดานลบ การพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี
และเมืองใหเกิดการพัฒนาอยางม่ันคง รวมถึงการแกปญหาในพ้ืนท่ี
อยางยัง่ยนื ทําใหนวัตกรรมเชิงสังคม (Social Innovation) กลายเปน
เคร่ืองมือท่ีชวยแกปญหา ยกระดับคุณภาพชีวิต สรางโอกาส และ
ความเสมอภาคในสังคม

ความเปล่ียนแปลงดานตางๆ ท่ีเกิดข้ึนอยางกาวกระโดด สงผลตอ
การเปล่ียนแปลงเชิงพ้ืนท่ีรูปแบบใหมๆ ท้ังในระดับชุมชนและเมือง 
รวมถึงเกิดข้ึนรวดเร็วอยางท่ีไมเคยปรากฏมากอน โดยบางคร้ัง
กอตัวข้ึนเปนปญหาและโจทยเรงดวนท่ีรอการแกไข การเตรียม
ความพรอมในการวางแผนการพัฒนาในพ้ืนท่ี รวมถึงการออกแบบ
แนวทางแกปญหาโดยอาศัยนวัตกรรมเชิงสังคม จึงผสมผสาน
แนวคิดการมองอนาคต (Foresight) มาประยุกตใชในการวางแผน
การพัฒนาในระดับพ้ืนท่ีจึงเปนเคร่ืองมือสําคัญท่ีสามารถบงช้ี 
สัญญาณความเปล่ียนแปลง รวมถึงประเมินประเด็นความไมแนนอน 
(Uncertainties) เพ่ือรับรูและคาดการณภาพความเปล่ียนแปลง
ในอนาคตและผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนท่ีสงผลตอการกําหนดทิศทาง 
(Direction Setting) การวางแผนยุทธศาสตร กําหนดทางเลือก 
(Alternative) และการตัดสินใจเชิงกลยุทธ (Strategic Decision 
Making) ใหสอดคลองกับเง่ือนไขการเปล่ียนแปลงในอนาคต
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“

“



III. ประโยชนของการมองอนาคตเชิงพ้ืนท่ี 
The Benefits of Social Foresight

ภาพอนาคตการพัฒนา
นวัตกรรมเชิงพ้ืนท่ี10
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Stakeholder  
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บริบทความซับซอนของพ้ืนท่ีในมิติตางๆ ผานกรอบความคิดรวมกัน เพ่ือมองเห็นแนวโนม
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ระบุโอกาส รับมือความทาทาย และสรางอนาคตทางเลือกท่ีหลากหลายเชิงสรางสรรคจาก

ขอมูลและรายละเอียดท่ีเก่ียวของอยางครบถวน

จัดลําดับประเด็นความสําคัญและระดับผลกระทบของการเปล่ียนแปลง เพ่ือสนับสนุนการ

ตัดสินใจ (Robust Decision Making) ภายใตความไมแนนอนท่ีตองเผชิญของผูมีอํานาจ

ตัดสินใจและผูมีสวนไดสวนเสียรับรูถึงความสัมพันธและการพ่ึงพาซ่ึงกันและกันของทางเลือก

เชิงกลยุทธตางๆ 

เพ่ิมความชัดเจนการวางแผนกลยุทธจากปจจุบันไปสูอนาคต (Planning) กําหนดทิศทาง 

(Direction Setting) อยางสอดคลองภายใตสภาพแวดลอมความเปล่ียนแปลง 

เปดกวางรับรูความรู ความคิดท่ีหลากหลายอยางสมดุล และไมลําเอียง (Balanced and Non-

Biased) ผานการมีสวนรวมในการสรางอนาคตรวมกัน (Shaping the Future)

เปดโอกาสการมีสวนรวมอยางสรางสรรค และกระตุนใหเกิดการเปล่ียนแปลง สรางการเรียนรู

การคิดเชิงอนาคต เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการการเปล่ียนแปลงรวมกันของผูมีสวน

ไดสวนเสียในพ้ืนท่ี
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กระบวนการ
สรางภาพอนาคต
I. ทําไมตองมีกระบวนการออกแบบ
   อนาคตแบบมีสวนรวม 
 Participatory Future

การมองอนาคตแบบมีสวนรวม (Participatory Foresight) 
เปนแนวทางการสํารวจหรือกําหนดอนาคตท่ีอาจเกิดข้ึน
รวมกันของผูมีสวนไดสวนเสียในการคนหาประสบการณ 
และคุณคา เพ่ือมุงไปสูเปาหมายอนาคตรวมกันท่ีเกิดจาก
การยอมรับอยางฉันทามติ (Democratise) และสงเสริม
การมองอนาคตในระยะยาว จากการเช่ือมโยงอภิปราย
แลกเปล่ียนความรูความคิดเห็นระหวางกันและกัน โดยคํานึง 
ถึงการพัฒนาในอนาคตและสนับสนุนการกําหนดอนาคต
แบบมีสวนรวมท่ีทุกคนพึงประสงครวมกัน เพ่ือตัดสินใจ
สรางอนาคตท่ีดีกวา  สําหรับคนรุนหลัง สรางความเช่ือม่ัน
ใหกับผูท่ีเก่ียวของในการรับมือกับความทาทายในอนาคต ตลอด
จนวางแผนแนวทางการจัดการกับความไมแนนอน  
(Uncertainty) และสรางความยืดหยุน (Resilience) 
ในการรับมือกับการเปล่ียนแปลงในอนาคตใหครอบคลุม
ส่ิงท่ีอาจเกิดข้ึน ประโยชนของการพัฒนาภาพอนาคตแบบมีสวนรวม

 Benefits of Participatory Futures

 ภาพอนาคตแบบมีสวนรวมจะเปน
ตัวชวยในการปรับทิศทางและจัดระบบ

ในชวงเวลาท่ีเกิดเปล่ียนแปลง
ท่ีเต็มไปดวยความไมแนนอน หรือ

เม่ือมีความจําเปนในการปรับเปล่ียน
ภายใตสภาพแวดลอม

ใหชัดเจน

ความหลากหลายของมุมมองชวย
ปดจุดบอดหรือปองกันความเส่ียง

ตามความสามารถท่ีคาดการณวาจะเกิดข้ึน
ในอนาคต รวมถึงสรางโอกาสท่ีไมคาดฝน
หรือโอกาสท่ีตองการใหเกิดข้ึนในอนาคต

จากสมมุติฐานหรือจินตนาการจาก
การมองอนาคตรวมกัน

กระตุนใหเกิดการกระจาย
ตัวของนวัตกรรมในวงกวาง

กิจกรรมออกแบบอนาคตแบบมีสวนรวม
จะชวยใหผูเก่ียวของท้ังภาคประชาชน
และชุมชนมีความกระตือรือรนในการ
กําหนดอนาคตจนนําไปสูการตัดสินใจ

รวมกันในวางแนวทางปฏิบัติใหม
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ภาพอนาคตการพัฒนา
นวัตกรรมเชิงพ้ืนท่ี12

กระบวนการมีสวนรวมท่ีเก่ียวของกับการปฏิสัมพันธและแลกเปล่ียน
เรียนรูรวมกันเปนองคประกอบสําคัญในการมองอนาคต เพ่ือใหได
มุมมองและขอมูลเชิงลึก (Intelligence) ท่ีหลากหลาย โดยใชเคร่ืองมือ
การมองอนาคตท่ีหลากหลายผสมผสานเขาดวยกัน ท้ังเคร่ืองมือ
ท่ีเนนวิธีการเชิงปริมาณ (Quantitative) และเชิงคุณภาพ (Qualitative) 
หรือเชิงก่ึงปริมาณ (Semi-Quantitative) ตามความเหมาะสมกับ
ลักษณะประเด็นหรือสมมุติฐานอยางมีประสิทธิภาพและนาเช่ือถือ

II. วิธีการ/เครื่องมือการมองอนาคต
  Foresight Methods

เคร่ืองมือการวางกลยุทธสวนใหญ
มักใหความสนใจกับศักยภาพ

และสภาพแวดลอมในปจจุบันมากกวา
การมองความเปล่ียนแปลง

 และโอกาสท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต

เคร่ืองมือเหลาน้ีสามารถนํามาประยุกตใชกับกระบวนการหรือดําเนิน
กิจกรรมการมองอนาคตตางๆ ในบริบทและเง่ือนไขท่ี แตกตางกันออกไป 
ท้ังน้ี ในกระบวนการออกแบบภาพอนาคตเชิงกลยุทธมักใชวิธีการหรือ
เคร่ืองมือตางๆ รวมเขาดวยกัน ตัวอยางดังน้ี

•  Scenario Planning
•  Futures workshop
•  Delphi method

DRAWING
วาดภาพอนาคต

•  Backcasting
•  Strategy formulation
•  Roadmapping

DESIGNING
ออกแบบยุทธศาสตร

•  Stakeholder analysis
•  Innovation management
•  Risk management

DEVELOPING
วางแผนสูการปฎิบัติ

•  Horizon scanning
•  Trend analysis
•  Bibliometric

DISCOVERING
ระบุแนวโนมและ

ความเปล่ียนแปลง

“

“
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เครื่องมือรวบรวมขอมูล 
Tools for Gathering Intelligence

กวาดสัญญาณ รวบรวมขอมูลเก่ียวกับสถานการณปจจุบัน แนวโนม การเปล่ียนแปลง 
(Trends) ความทาทาย เหตุการณ ปรากฏการณหรือแนวคิดท่ีอาจกลายเปนปจจัย
ขับเคล่ือนสําคัญตอการสรางภาพอนาคตในมิติท่ีมีปฏิสัมพันธตอกันในบริบทการ
เปล่ียนแปลงตามรูปแบบ STEEP มิติสังคม (Social) มิติเทคโนโลยี (Technology) 
มิติเศรษฐกิจ (Economy) มิติส่ิงแวดลอม (Environment) และมิติการเมือง 
(Politics) หรืออาจมองไปถึงมิติคุณคา (Value)

วิเคราะหแนวโนมทิศทางของเหตุการณหรือปรากฏการณท่ีตอเน่ืองพอท่ีจะ
ทําใหทราบทิศทางและแรงผลักขับเคล่ือน (Drivers) ซ่ึงเปนปจจัยขับเคล่ือนสําคัญท่ี
มีผลตออนาคต อาจสงผลกระทบไดท้ังเชิงบวกหรือเชิงลบ โดยปฏิสัมพันธ
ของแนวโนมและปจจัยขับเคล่ือนจะเปนกลไกสําคัญในการสรางภาพอนาคต

กําหนดคําคนหา (Query Term) หรือคําสําคัญรวม (Keyword Co-Occurrence 
Analysis) รวบรวมขอมูลวิเคราะหตรวจทานและเปรียบเทียบชองวางและแนวโนม

•  รวบรวมความคิดเห็นจากกลุมผูเช่ียวชาญ
•  สังเคราะหประเด็นเชิงแนวคิดใหมเพ่ืออนาคต
• แสดงการแลกเปล่ียนท่ีอาจเกิดข้ึนท่ีไดอยางเสียอยาง (Tradeoffs) และทางเลือก
   เชิงนโยบายท่ีตองมีเพ่ิมเติม

เคร่ืองมือ (Tool) ใชเพ่ือ (Use it to)

การกวาดสัญญาณแนวราบ (Horizon Scanning)
กระบวนการคนหาสัญญาณความเปล่ียนแปลงจากสภาพแวดลอมภายนอก
ท่ีเกิดข้ึนมา ประเด็นใหมๆ อยางเปนระบบ รวมถึงเหตุการณท่ีไมคาดฝนท่ีจะ
นําไปสูการเปล่ียนแปลงท่ีสงแรงกระเพ่ือม เพ่ือระบุโอกาส ความทาทาย
ท่ีอาจเกิดข้ึน  

การวิเคราะหแนวโนมและแนวโนมระดับโลก (Trend and Mega Trend Analysis)
การวิเคราะหทิศทางการเปล่ียนแปลงดานตางๆ โอกาสท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต
ท้ังในระยะส้ัน ระยะปานกลาง และระยะยาว และขนาดผลกระทบท่ีเปนไปได 
โดยแนวโนมบางอยางสามารถคาดการณได อาทิ การเติบโตของประชากรสูงวัย
ท่ัวโลก   

การวิเคราะหเชิงบรรณมิติ (Bibliometrics) 
การใชเทคนิคเชิงสถิติวิเคราะหและจัดกลุมขอมูลและขอความจํานวนมาก
จากเอกสารงานวิจัยซ่ึงการประมวลผลขอมูลท้ังหมดน้ีจะชวยใหสามารถ
คนหาแนวโนมและทิศทางท่ีซอนเรนในชุดขอมูลน้ัน ท้ังในเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ 
   

วิธีการเดลฟาย (Delphi Method) 
กระบวนการเ ก็บรวบรวมขอมูลและความคิดเห็นจากกลุม ผู เช่ียวชาญ
เฉพาะเร่ือง เพ่ือใหทราบแนวคิดกระแสหลักเก่ียวกับประเด็นท่ีสนใจเก่ียวกับ
อนาคต ส่ิงท่ีควรเปนหรือส่ิงท่ีสามารถเกิดข้ึนไดในอนาคต (What could/
should be) ซ่ึงจะสํารวจขอมูลกับผูเช่ียวชาญหลายรอบเพ่ือทวนซ้ําแนวคิด
ของตนเองจนเกิดเปนแนวคิดใหม และจัดลําดับความสําคัญของประเด็นท่ีมี
ความสําคัญเชิงกลยุทธ

•

•

•
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เครื่องมือสํารวจความเปล่ียนแปลง 
Tools for Exploring the Dynamics of Change

เครื่องมือวาดภาพอนาคตและอธิบายลักษณะอนาคต 
Tools for Drawing and Describing What the Future Might be Like

• กําหนดลักษณะของความไมแนนอนท่ีสําคัญท่ีตองเผชิญในอนาคต
• ตกลงเลือกความไมแนนอนท่ีสําคัญ 2 ความไมแนนอนวางไวบนแกนตรงกันขามกัน
• สรางเมทริกซภาพอนาคตขนาด 2 x 2 matrix 

• ระบุปจจัยขับเคล่ือน (Driving Force) ท่ีกําหนดอนาคต
• ระบุปจจัยขับเคล่ือนสําคัญ (Key Drivers) สําหรับการออกแบบอนาคตเชิงกลยุทธ
• จําแนกความแนนอน (Certain) และความไมแนนอน (Uncertain) 
  ของปจจัยขับเคล่ือนสําคัญ

เคร่ืองมือ (Tool) ใชเพ่ือ (Use it to)

การจัดกลุมปจจัยขับเคล่ือน (Drivers mapping)
ระบุปจจัยขับเคล่ือนทางสังคม เทคโนโลยี เศรษฐกิจส่ิงแวดลอม และการเมือง 
(STEEP หรือ PESTLE) โดยจัดกลุมประเด็นหรือแนวโนมท่ีมีลักษณะรวมกัน 
และกําลังขับเคล่ือนการเปล่ียนแปลงไปสูการกําหนดสภาพแวดลอม

แกนของความไมแนนอน (Axes of uncertainty)
กําหนดแกนความไมแนนอนขอบเขตของปจจัยขับเคล่ือนสําคัญ เพ่ือกําหนด
กรอบสถานการณภาพอนาคต สําหรับการออกแบบภาพอนาคตทางเลือก
ท่ีหลายหลาก 

เคร่ืองมือ (Tool) ใชเพ่ือ (Use it to)

การสรางฉากทัศนอนาคต (Scenario Building)
ฉากทัศนอนาคตอธิบายเร่ืองราวอนาคตทางเลือกท่ีสภาพแวดลอมภายนอก
สามารถพัฒนาไดในอนาคต ซ่ึงจะชวยสํารวจการเปล่ียนแปลง หากมีแนวโนม 
ความไมแนนอนตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนไดตามเง่ือนไขของแตละสถานการณท่ีจะแปลง
ไปสูการกําหนดนโยบายหรือยทุธศาสตรตอไป

การกําหนดวิสัยทัศน (Visioning)
การวางวิสัยทัศนเปนแนวทางในการมุงสูอนาคตในระยะยาวใชต้ังเปาหมายและ
วัตถุประสงคท่ีสะทอนใหเห็นถึงอนาคตท่ีพึงประสงค

กําหนดขอบเขตท่ีตองการสรางฉากทัศน
สํารวจปจจัยขับเคล่ือนการเปล่ียนแปลง แนวทางตางๆ  ท่ีอาจสงผลตอการพัฒนา
พ้ืนท่ีในอนาคต
พิจารณาผูมีบทบาทหลัก (Key actors) ภาครัฐ ภาคเอกชนภาคประชาชน ทองถ่ิน 
รวมถึงคูแขง ภายใตเง่ือนไขความเก่ียวของท่ีแตกตางกันในการสรางฉากทัศน
ระบุขอกําหนดสําคัญของนโยบายภายใตเง่ือนไขสภาพบริบทภายนอกท่ีแตกตางกัน 
เพ่ือแปลงฉากทัศนไปสูนโยบายยุทธศาสตร

• 
• 

• 

• 

ดึงการมีสวนรวมกําหนดผลลัพธของอนาคตในระยะยาวรวมถึงการตกลงยอมรับ
สภาพความเปนจริงในปจจุบันคืออะไร และกําหนดส่ิงท่ีตองดําเนินการ เพ่ือใหบรรลุ
เปาหมาย
กําหนดและจัดลําดับความสําคัญของส่ิงท่ีตองดําเนินเพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศน

• 

• 
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เครื่องมือสําหรับการพัฒนาและทดสอบนโยบายเชิงกลยุทธ
Tools for Developing and Testing Policy Strategy

เคร่ืองมือ (Tool)

การพยากรณอนาคตแบบมองยอนหลัง (Backcasting)
เคร่ืองมือกําหนดเหตุการณการเปล่ียนแปลงสําคัญท่ีนาจะเกิดข้ึน ณ จุดเวลาตางๆ 
โดยกําหนดผลลัพธ ท่ีตองการในอนาคตให ชัดเจนข้ึนมากอน แลวจึงคอย
ยอนกลับมาดูวาแนวทางและความเปนไดท่ีจะไปถึงอนาคตท่ีพึงประสงคน้ัน
เปนอยางไร โดยเนนพิจารณาและถาม เพ่ือใหไดคําตอบวา “ถาเปาหมาย
ในอนาคตเปนเชนน้ี เม่ือเราอยู ณ จุดน้ีเราจะเปนอยางไร และตองทําอะไรบาง 
จึงจะบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว” เพ่ือใหสามารถพิจารณากลยุทธ และส่ิงท่ี
จะทําในปจจุบันเช่ือมตอกับอนาคต

แผนท่ีนําทาง (Roadmapping)
เปนเคร่ืองมือเชิงกลยุทธท่ีชวยแสดงใหเห็นวาปจจัยขอมูลแนวโนม (Trend) 
การวิจัย การแทรกแซงนโยบาย (Policy Interventions) ตางๆ เม่ือนํามารวม
เช่ือมโยงกันกับองคประกอบความสามารถ (Competency) ท่ีมีอยูสามารถ
กําหนดทิศทางนโยบาย กลยุทธการพัฒนาไปสูเปาหมายของอนาคตท่ีต้ังไว 
สวนใหญนิยมมาใชวางแผนดานเทคโนโลยี

วิธีการทดสอบอุโมงคลม (Windtunneling)
เปนเคร่ืองมือทดสอบการเปล่ียนแปลงยุทธศาสตรท่ีตอบสนองตอภาพอนาคต
กอนนําไปปฏิบัติจริง เพ่ือพิจารณาการตอบสนองตอเปาหมายจะสามารถ
ทําไดหรือไมหรือไปสูเปาหมายเชิงกลยุทธไดอยางไร 

ใชเพ่ือ (Use it to)

ระบุประเด็นส่ิงท่ีตองเปล่ียนแปลงระหวางปจจุบันและอนาคตท่ีพึงประสงค
ระบุกรอบระยะเวลา (Timeline) การเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญ
กําหนดปจจัยสําคัญภายในและภายนอกท่ีอาจสงผลตอระยะเวลาหรือขนาด
ของการเปล่ียนแปลง

• 
• 
• 

พิจารณาแนวโนมการเปล่ียนแปลงของปจจัยภายนอกและประเมินผลกรท่ีจะเกิดข้ึน
ในอนาคต
กําหนดวิสัยทัศนของส่ิงท่ีตองการในอนาคต
แยกยอยองคประกอบตางๆ และทําเขาใจความเช่ือมโยงและความสัมพันธระหวาง
องคประกอบตางๆ เพ่ือตอบสนองตออนาคตท่ีต้ังไว

• 

• 
• 

ระบุยุทธศาสตรและกลยุทธท่ีมีอยู
ตรวจสอบการตอบสนองของยุทธศาสตร กลยุทธตอเปาหมายของภาพอนาคต
ท่ีต้ังไววาจะสามารถทําไดหรือไม
สรางยุทธศาสตร กลยุทธ หรือขอเสนอแนะท่ีนําไปสูเปาหมายเพ่ิมเติมใหสอดคลอง
กับภาพอนาคต

• 
• 

• 
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การไปสูอนาคตมีจุดประสงค ความตองการท่ีแตกตางกัน ขอมูล 
เชิงลึกท่ีเก่ียวของกับอนาคตจึงเปนส่ิงจําเปนท่ีจะสามารถ
ตอบสนองตออนาคตไดดีท่ีสุด กระบวนการ วิธีการวิเคราะห และ
การฉายภาพอนาคตท่ีเปนไปไดมากท่ีสุด (Possible Scenario) 
และแนวโนมของการเปล่ียนแปลงในอนาคต จึงจําเปนตอเสนทาง
การไปถึงอนาคต

III. กระบวนการการมองอนาคตการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี 
  Implementing Social Foresight

โดยสามารถนําแตละข้ันตอนมาบูรณาการประยกุตเขากับวิธีการ/เคร่ืองมือ 
การมองอนาคตในแตละกลุมเคร่ืองมือผสมผสานเขาดวยกันตามขอบเขต
ของการออกแบบภาพอนาคตการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีท่ีกําหนดไว

สํารวจ คนหา สังเคราะห 
คัดเลือกปจจัยขับเคล่ือนสําคัญ 

(STEEP Horizon Scanning)
Signals, Trend, Drivers,

Uncertainty และจัดกลุมขอมูล 

ทบทวนขอมูลและกําหนดกรอบแนวคิด
(Review and Framework)

ทบทวนขอมูลเชิงพ้ืนท่ี
กรอบแนวคิดขอบเขตการศึกษา

ส่ือสารและเช่ือมโยงเครือขาย
(Communication) 

ส่ือสารภาพอนาคตในวงกวาง
และเช่ือมโยงผูมีบทบาทหลัก
ในการขับเคล่ือนภาพอนาคต

แปลงภาพอนาคตสูยุทธศาสตร 
(Formulate Vision from 
Scenario to Strategic)
พัฒนาขอเสนอแนะและเช่ือมโยง

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  
จากภาพอนาคตไปสูยุทธศาสตร

ออกแบบภาพอนาคต 
(Scenario Building) 
พัฒนาภาพอนาคตทางเลือก

ท่ีสามารถเกิดข้ึนได
สูฉากทัศนอนาคตท่ีพึงประสงค 

รวมมองอนาคต
(Envisioning)

ผานกระบวนการการมีสวนรวม
กับผูมีสวนไดสวนเสียในพ้ืนท่ี
รวมระบุประเด็นความทาทาย

ผลกระทบและจัดลําดับ
ความสําคัญของปจจัย

ขับเคล่ือนสําคัญ

Foresight 
Process

01

02

03

05

06

04

ข้ันตอน
การมองอนาคต

การเปล่ียนแปลงในอนาคตมีฐานคติ (Assumption) วาอนาคต
มีรูปแบบมากกวาหน่ึงรูปแบบ โดยไมมีรูปแบบท่ีตายตัวแนนอน
ชัดเจน และไมสามารถคาดการณไดท้ังหมด แตเราสามารถเตรียม
ความพรอมรองรับการเปล่ียนแปลงและกําหนดอนาคตไดดวย
การตัดสินใจเชิงกลยุทธผานการวิเคราะหหรือระเบียบวิธีท่ีถูกตอง 
(Bergeret al.,2008) และการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียผาน
กระบวนการการมีสวนรวม (Participatory Process) ท้ังผูกําหนด
นโยบาย ผูนํา นโยบายไปปฏิบัติ และผูไดรับผลกระทบจากนโยบาย 
เพ่ือใหไดขอมูลและมุมมองครบถวนทุกมิติ ซ่ึงจะทําใหสามารถ
กําหนดแผนบริหารจัดการความเส่ียง แผนบริหารทรัพยากรบุคคล 
และการคิดคนนวัตกรรมในรูปแบบตางๆ  (Tsoukas and Shepherd, 
2004; Ahuja et al.,2005; Rohrbeck, 2012; Rohrbeck, 
Schwarz, 2013 and Iden et al, 2017)

ข้ันตอนกระบวนการพัฒนาภาพอนาคตแนวโนมการเปล่ียนแปลง
เชิงพ้ืนท่ี เพ่ือการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม (Social Foresight) 
ในพ้ืนน้ัน ไมไดมีการกําหนดแนวทางการวางโครงสรางท่ีตายตัว 
แตสามารถแยกวงจรกิจกรรมกระบวนการคิดเชิงพ้ืนฐานในการ
พัฒนาภาพอนาคตเชิงพ้ืนท่ี ดังรูปภาพ
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กระบวนการตัวอยางเทคนิคการใชเครื่องมือ
การมองอนาคตพัฒนาภาพอนาคตเชิงพ้ืนท่ี 
Practising Social Foresight Process : 
Sample Tools Methods เม่ือเรารับรูความตองการสําหรับการพัฒนาภาพอนาคตท่ีจะสราง

การเปล่ียนแปลงในอนาคตท้ังจากการตระหนักถึงความเส่ียงใหม
ในอนาคต (Risk Conscious) การปรับเปล่ียนกระบวนทัศนทาง
ความคิด (Paradigm Shift) หรือการสรางแนวทางนโยบายใหม
เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงในอนาคต ชวงแรกของการออกแบบภาพ
อนาคต เรียกวาเปนชวง Pre-Foresight Stage กอนท่ีจะเร่ิมออกแบบ
ภาพอนาคตจะตองดําเนินการ

Project
Time Horizon

questions
METHOD

กําหนดกรอบประเดน็
แนวคิดการศึกษา

กําหนดขอบเขตการศึกษา
ในดานพ้ืนท่ีศึกษา ดานประชากร 

และกลุมตัวอยาง กําหนดกรอบระยะเวลาเปาหมาย
การมองอนาคต (Time Horizon) 

อาทิ ระยะ 10 ปขางหนา

ระบุคําถามหลัก
(Define Focal Questions)

ออกแบบกระบวนการ
และเลือกเคร่ืองมือ (Methodology) 
ท่ีเหมาะสมผสมผสานเขาดวยกัน  

เพ่ือใหเกิดการนําขอมูลท่ีหลากหลาย
สรางสรรคและนาเช่ือถือ

ทําความรูจักเขาใจกับพ้ืนท่ี
ในอดีตและปจจุบัน 

(Define Past and Present)

ข้ันตอน I :  
ทบทวนขอมูล และกําหนดกรอบแนวคิด 
Review and Framework

1

2

5
6

3

4
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ข้ันตอนน้ีเปนการกวาดสัญญาณออนๆ ประเด็นสําคัญๆ 
ท่ีนําไปสูการเปล่ียนแปลงจากสภาพแวดลอมภายนอก
ท่ีสามารถสงแรงกระเพ่ือมใหเกิดผลกระทบตอพ้ืนท่ี
ท้ังในเชิงบวกและเชิงลบ โดยการกวาดสัญญาณแนวราบ  
(Horizon Scanning) เนนมองไปยังอนาคตขางมากกวา 
ปจจุบัน เพ่ือระบุปจจัยขับเคล่ือนสําคัญ (driving forces) 
สามารถสํารวจสภาพแวดลอม ตามเสนชวงเวลาอนาคต 
ท่ีจะแสดงใหเห็นถึงความแตกตางระหวางปจจุบัน อนาคต
ท่ีกําลังเกิดข้ึนและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญ และชวงเวลา
ของการเปล่ียนผาน (Transform) ระหวางภาพปจจุบัน
และภาพอนาคต โดยอาจมองไดเปน 3 ระยะ ท้ังน้ี 
การสํารวจสภาพแวดลอมควรมุงไปท่ีเสนชวงเวลาท่ี 2 และ
เสนชวงเวลาท่ี 3 ดังรูป

Horizon 1 (H1) 
เสนชวงเวลา ณ ปจจุบัน เนนเหตุการณ 
ปรากฏการณส่ิงท่ีกําลังเกิดในปจจุบัน 
หรือปจจัยท่ีพบเห็นรับรูอยูในปจจุบัน 
โดยไมมีการเปล่ียนแปลงสําคัญเปนเพียง
การรักษาเสถียรภาพใหคงอยูจะทําให
อนาคตนอยลงหรือลาสมัยในอนาคต

Horizon 2 (H2) 
เสนชวงเวลาระยะกลางท่ีเปนไปได 
อาทิ ระยะ 10 ป เนนมองถึงเหตุการณ 
กิจกรรม ส่ิงใหมๆ นวัตกรรมท่ีมีอยู
แลวในปจจุบัน แตในอนาคตมีแนวโนม
ไดรับความนิยมสูงข้ึนเปนชวงเปล่ียน
ผานไปหาเสนชวงเวลาท่ี 3 (H3)

Horizon 3 (H3) 
เสนชวงเวลาท่ีหางไกล อาทิ ระยะ 20 ป 
เนนเหตุการณหรือปจจัยท่ีพบเห็นได
ชัดเจนในปจจุ บัน มี สัญญาณการ
เปล่ียนแปลงเพียงเล็กนอย ในกลุม
บางกลุมยังไมเปนกระแสหลัก แตใน
อนาคตมีแนวโนมโอกาสในการพัฒนา
สรางการเปล่ียนแปลงคร้ังใหญแตกตาง
จากเดิมได

Three Horizons Framework for Layering Change Life-Cycles

1st Horizon:
Analysis

Pocket pf the future
in the present

Now Time
Near Future (0-2years) / Further Future (2-5years) / Distance Future (5+years)

Disruption
Point

Disruption
Point

2nd Horizon:
Exploration

3rd Horizon:
Imangination

Im
po

rt
ra

nc
e

ข้ันตอน II:  วิเคราะหประเด็นสําคัญ 
 Key Issue

ข้ันตอน III:  สํารวจ คนหา สังเคราะห คัดเลือก  
 ปจจัยขับเคล่ือนสําคัญ  
 STEEP Horizon Scanning  

สํารวจ ทบทวน ศึกษา วิเคราะห และสังเคราะห ขอมูล 
องคความรูและวรรณกรรมปริทัศน ท่ีเ ก่ียวของกับ
บริบทการพัฒนาและความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน
ในระดับพ้ืนท่ีในชวงระยะเวลาท่ีกําหนดในกรณีน้ี คือ 
10 ป
ระดมความคิดเห็นระบุประเด็นโจทย/หัวขอ (Theme/ 
Issue) แนวโนมสําคัญท่ีสงผลกระทบตอเปล่ียนแปลง
เชิงพ้ืนท่ีในอนาคต

2

1
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ข้ันตอนการระบุปจจัยขับเคล่ือนสําคัญ สามารถ
ดําเนินการได ดังน้ี

สังเคราะหปจจัยขับเคล่ือนสําคัญท่ีมีสัญญาณ
สงผลตอการเปล่ียนแปลงของพ้ืนท่ีอยางมี 
นัยสําคัญตอประเด็นท่ีมองอนาคต

ส่ิงสําคัญท่ีมองหาในการมองอนาคต คือ

“ประเด็นสําคัญท่ีเก่ียวของ”
“แนวโนมแรงขับเคล่ือน”

“ความไมแนนอน”

การกวาดสัญญาณแนวราบ 
Horizon Scanning

กวาดหาปจจัยขับเคล่ือนสําคัญ สถานการณ
ปจจุบัน แนวโนมการเปล่ียนแปลง (Trends) 
ความทาทาย เหตุการณ ปรากฏการณหรือ
แนวคิดท่ีอาจกลายเปนปจจัยขับเคล่ือนสําคัญ
ตอการสรางภาพอนาคตในมิติท่ีมีปฏิสัมพันธ
ตอกันในบริบทการเปล่ียนแปลงในรูปแบบ 
STEEP มิติสังคม (Social) มิติเทคโนโลยี 
(Technology) มิติเศรษฐกิจ (Economy) มิติ
ส่ิงแวดลอม (Environment) และมิติการเมือง 
(Politics) หรืออาจมองไปถึงมิติคุณคา (Value) 
ท่ีเกิดข้ึนท้ังภายในและภายนอก

สังคม
Social

เทคโนโลยี

Technology

เศรษฐกิจ
Economic

สิ่งแวดลอม
Environmet

การเมือง
นโยบายภาครัฐ

Polotical

1

2
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ข้ันตอนการระบุปจจัยขับเคล่ือนสําคัญ สามารถ
ดําเนินการได ดังน้ี

สังเคราะหปจจัยขับเคล่ือนสําคัญท่ีมีสัญญาณ
สงผลตอการเปล่ียนแปลงของพ้ืนท่ีอยางมี 
นัยสําคัญตอประเด็นท่ีมองอนาคต

ส่ิงสําคัญท่ีมองหาในการมองอนาคต คือ

“ประเด็นสําคัญท่ีเก่ียวของ”
“แนวโนมแรงขับเคล่ือน”

“ความไมแนนอน”

การกวาดสัญญาณแนวราบ 
Horizon Scanning

กวาดหาปจจัยขับเคล่ือนสําคัญ สถานการณ
ปจจุบัน แนวโนมการเปล่ียนแปลง (Trends) 
ความทาทาย เหตุการณ ปรากฏการณหรือ
แนวคิดท่ีอาจกลายเปนปจจัยขับเคล่ือนสําคัญ
ตอการสรางภาพอนาคตในมิติท่ีมีปฏิสัมพันธ
ตอกันในบริบทการเปล่ียนแปลงในรูปแบบ 
STEEP มิติสังคม (Social) มิติเทคโนโลยี 
(Technology) มิติเศรษฐกิจ (Economy) มิติ
ส่ิงแวดลอม (Environment) และมิติการเมือง 
(Politics) หรืออาจมองไปถึงมิติคุณคา (Value) 
ท่ีเกิดข้ึนท้ังภายในและภายนอก

สังคม
Social

เทคโนโลยี

Technology

เศรษฐกิจ
Economic

สิ่งแวดลอม
Environmet

การเมือง
นโยบายภาครัฐ

Polotical

1

2
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ข้ันตอนระบุประเด็นความทาทาย ผลกระทบและจัดลําดับความสําคัญของปจจัยขับเคล่ือนสําคัญ

สังเคราะหขอมูลจาก STEEP และขอมูลปจจัยขับเคล่ือนจากผูเช่ียวชาญเขาดวยกัน

จัดกลุมปจจัยขับเคล่ือน ประเด็น (Issue) ท้ังหมด “รวบรวม” และ “จัดกลุม” เขาดวยกัน ตาม
ความเช่ือมโยงความสัมพันธท่ีเก่ียวของกัน จากน้ัน “ต้ังช่ือ” กลุมปจจัยขับเคล่ือน เพ่ือคนหา
ปจจัยขับเคล่ือนหลัก (Key Drivers)

จัดลําดับความสําคัญปจจัยขับเคล่ือน
ความเปล่ียนแปลง โดยพิจารณา
“ผลกระทบ (Degree of Impact)” และ
“ความไมแนนอน” (Degree of Uncer-
tainty) แบงระดับความเปนไปไดท่ีจะ
เกิดข้ึนของแตละปจจัย 3 ระดับ คือ ต่ํา 
(Low) กลาง (Medium) และสูง (High) 
เพ่ือพิจารณาคัดเลือกปจจัยขับเคล่ือน
สําคัญมาสรางฉากทัศน (Scenario) ตาม
ภาพอนาคตท่ีตองการ

ออกแบบแนวทางการรวบรวมขอมูลและเก็บรวบรวมขอมูลเชิงลึกท่ีเก่ียวของกับประเด็นโจทย
/หัวขอ (Theme/Issue) และปจจัยขับเคล่ือนสําคัญ โดยอาจใชวิธีการสํารวจเดลฟาย (Delphi 
Survey) เก็บรวบรวมขอมูล ความคิดเห็นจากผูเช่ียวชาญ เพ่ือใหทราบแนวคิดกระแสหลัก
เก่ียวกับประเด็นท่ีสนใจ หรือสัมภาษณเชิงลึกกับผูเช่ียวชาญในลักษณะ Expert Panel ท้ังจาก
ภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคเอกชน และภาคประชาชน

ข้ันตอน IV:  รวมมองอนาคต (Envisioning) ผานกระบวน การการมีสวนรวม   
 (Participatory Process) กับผูมีสวนไดสวนเสียในพ้ืนท่ี

1

2
4

3

จัดกลุม

จัดลำดับ

สังเคราะห
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ระดับความไมแนนอนไมใชระดับความเปนไปไดหรือเปนไปไมไดท่ีจะเกิดข้ึน แตคือระดับ 
ความไมรูวาจะเกิดข้ึนหรือไม มีผลกระทบขนาดไหนอยางไร หากรูวาปจจัยขับเคล่ือนน้ัน 
จะเกิดหรอืไมเกิดข้ึน เรยีกไดวามีความไมแนนอนต่ํา แตหากไมรูเลยวาปจจัยขับเคล่ือนน้ัน 

จะเกิดข้ึนหรือไม ถือวามีระดับความไมแนนอนสูง

“

“
วิเคราะหแกนของความไมแนนอน 
Axes of Uncertainty

ระดมความเห็นโหวตคัดเลือกปจจัยขับเคล่ือน โดยจําแนก
ระดับความสําคัญแรงผลกระทบและความไมแนนอนของ
ปจจัยขับเคล่ือนดังรูปเมทริกซ เพ่ือคัดเลือกใหไดปจจัย
ขับเคล่ือนท่ีมีความสําคัญท่ีสุดข้ึนมา 2 ปจจัย โดยมากนิยม
พิจารณาเลือกปจจัยท่ีมีผลกระทบสูง (High Impact) และ
ความไมแนนอนสูง (High Uncertainty)

ระบุความไมแนนอนของปจจัยขับเคล่ือนสําคัญหรือเหตุการณ
สําคัญท่ีไมแนใจวาจะเกิดหรือไมเกิดข้ึนในอนาคต ท้ังในเชิงบวก
และเชิงลบของปจจัยท่ีโหวต

1 2

3 ต้ังช่ือแกนความไมแนนอน ท้ังเชิงบวกและเชิงลบ (Aexs of 
Uncertainty) เพ่ือกําหนดตรรกะของโครงเร่ืองภาพอนาคต

Uncertainty -A Uncertainty +A

Uncertainty -B Uncertainty +B

Critical Planning

Issue

Important

Planning Issue

Important

Planning Issue

Important

Scenario Drivers

Important

Scenario Drivers

Critical Scenario

Drivers

Monitor Monitor
Monitor &

Re-assess

สูง

สูง

ต่ํา

Name of Driving Force 1

Name of Driving Force 2

Uncertainty -A Uncertainty +A

Uncertainty -B Uncertainty +B
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การพัฒนาภาพอนาคต (Scenario Building) จะแสดงใหเห็นถึงโครงสราง
เร่ืองราวจะท่ีเกิดข้ึนในอนาคตในแตละฉากทัศนวาหากมีแนวโนมการ
เปล่ียนแปลง ความไมแนนอนตางๆ ท่ีเกิดข้ึน จะเกิดการเปล่ียนแปลงอยางไร 
อนาคตทางเลือก (Alternative Futures) เปนอยางไร โดยผานกระบวนการ
การมีสวนรวม (Participatory Process) ของผูมีสวนไดสวนเสียจาก
ทุกภาคสวนรวมกันระดมความคิดเห็นพูดคุยแลกเปล่ียนรวมกัน เพ่ือหามุมมอง
ท่ีแตกตางและมุมมองใหมๆ

ประโยชนของการพัฒนาภาพอนาคตไมไดอยูท่ีภาพใดภาพหน่ึง แตอยูท่ี 
เร่ืองราวของแตละภาพอนาคตส่ือถึงความเขาใจถึงความเส่ียง โอกาส 
ความทาทาย และความเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ซ่ึงความเขาใจ
ภาพอนาคตจะนําไปสูการพัฒนานโยบาย ยทุธศาสตรท่ีแข็งแกรง (Robust) 
และรองรับกับสถานการณตางๆ ท่ีจะนําไปสูการสรางการเปล่ียนแปลง
เพ่ือส่ิงท่ีดีกวา (Changes for the Better)

นําความไมแนนอนของปจจัยขับเคล่ือนสําคัญท่ีมีผลกระทบและความ
ไมแนนอนสูง มาสรางฉากทัศนวางบนแกนตรงกันขามของภาพอนาคต 
เพ่ือสรางเคาโครงตรรกะภาพอนาคต (Scenario logic)

รวมกันอธิบายรายละเอียดลักษณะเร่ืองราวเหตุการณในแตละฉากทัศน
ของภาพอนาคต

คุณลักษณะฉากทัศนเนนเลาเร่ืองท่ีเปนไปไดสูงและจินตนาการ
ท่ีตองการใหเกิดข้ึน แสดงใหเห็นถึงพลังของปจจัยขับเคล่ือนสําคัญ 
ความไมแนนอนท่ีจะเกิดข้ึน ผูมีบทบาทหลักในการขับเคล่ือน 
(Key Actor) และองคประกอบสําคัญอ่ืนๆ ของแตละฉากทัศน

ต้ังช่ือแตละฉากทัศนในภาพอนาคต (Headline for Each 
Quadrant) ท่ีส่ือถึงเร่ืองราวในฉากทัศนงายตอการจดจํา
และสรางสรรค

วาดภาพเปรียบเปรยอนาคตในแตละฉากทัศน

ข้ันตอน V:  การออกแบบภาพอนาคต 
 Scenario Building

การสรางฉากทัศนอนาคต 
Scenario Building
ข้ันตอนการออกแบบภาพอนาคตแบบไขวแกน 2x2 แกน (Two Axes 
Method) 

Uncertainty -A

Uncertainty -B

Uncertainty +A

Uncertainty +B

ต้ังช่ือ
ฉากทัศน

ต้ังช่ือ
ฉากทัศน

ต้ังช่ือ
ฉากทัศน

ต้ังช่ือ
ฉากทัศน

Name of Driving Force 2
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เม่ือไดภาพอนาคตท่ีพึงประสงค (Preferable Futures) หรือภาพอนาคตท่ีสามารถเกิดข้ึนได (Plausible Futures) แลว การมองหา
โอกาสเชิงกลยุทธ (Strategic Opportunities) ความทาทายเชิงกลยุทธ (Strategic Challenges) ประเด็นการปรับเปล่ียน (Transformation) 
ท่ีจะเกิดข้ึนท่ีนําไปสูการสรางกลยุทธทางเลือก (Strategic Option) และกําหนดเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร (Strategic Goal) และ
แนวทางการขับเคล่ือนการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีท่ีสอดรับกับสถานการณตางๆ โดยเช่ือมโยงภาพอนาคตกับนโยบาย ยุทธศาสตร การวางแผน
เชิงกลยุทธใหบรรลุเปาหมายไปสูอนาคต  ควรมีเสนทางเดินไปยังอนาคตท่ีพึงประสงคท่ีสามารถมองกลับมายังสถานการณปจจุบัน
ใหเห็นจุดเร่ิมตน เสนทางและส่ิงท่ีตองทํา เพ่ือไปสูอนาคตท่ีชัดเจน

กําหนดวิสัยทัศนหรือเปาหมายของภาพอนาคตท่ีพึงประสงคใหชัดเจน
ระบุกรอบระยะเวลา (Timeline)
คัดเลือกผูมีสวนไดสวนเสียท่ีสําคัญเขามารวมระดมสมองวิเคราะหความแตกตางระหวางสถานการณในปจจุบันกับสถานการณ
ในภาพอนาคตท่ีพึงประสงค
ระบุเหตุการณ ปรากฏการณ และส่ิงท่ีคิดวาจะเกิดข้ึนหรือส่ิงท่ีจะตองเปล่ียนแปลงในแตละชวงเวลา ท่ีจะนําไปสูเปาหมายลงใน
เสนแผนภูมิกรอบเวลา (Timeline) โดยมองยอนกลับมาจากอนาคตแตละชวงเวลาจนถึงเวลาปจจุบัน เนนวิเคราะหความแตกตาง
ท่ีตองเกิดกอนหนาน้ันคืออะไร ไมวาจะเปนเหตุการณ นโยบาย กิจกรรม ปจจัยภายในและภายนอก
ทบทวนยอนกลับจากปจจุบันไปหาอนาคตซ้ําอีกคร้ัง เพ่ือพิจารณาความสมเหตุสมผลท้ังในเชิงสาเหตุ ผลลัพธ และเชิงเวลา
ระบุนโยบาย กิจกรรม มาตรการท่ีควรดําเนินการเพ่ิมเติม เพ่ือใหเปาหมายท่ีกําหนดเกิดข้ึนจริง
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การพยากรณอนาคตแบบมองยอนหลัง 
Backcasting

ข้ันตอน VI: เช่ือมโยงภาพอนาคตสูขอเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร 
 Formulate Vision from Scenario to Strategic

4 วางแผนกิจกรรม
ที่ควรดำเนินการ

1 กำหนดวิสัยทัศน
เปาหมายอนาคต3 ระดมความคิดเห็นระบุเหตุการณ 

ปรากฏการณที่จะเกิดขึ้นในแตละชวงเวลา 2 ระบุชวงเวลา

ปจจุบัน
อนาคต

กาวตอไป

กาวตอไป ชวงเวลา

กิจกรรม Action กิจกรรม Action กิจกรรม Action กิจกรรม Action

กิจกรรม Action กิจกรรม Action กิจกรรม Action กิจกรรม Action



การบรรลุเปาหมายของภาพอนาคตท่ีพึงประสงค ควรมีนโยบาย 
ยุทธศาสตรหรือกลยุทธ ท่ี มีความเปนไปไดในการดําเนินงาน 
(Implementation) สามารถตอบสนองตอการเปล่ียนแปลง
ในอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) การทดสอบ
ประเมินความแข็งแกรง (Robust) และใชการไดจริง (Viable) 
ในแตละนโยบาย ยุทธศาสตรหรือกลยุทธจะชวยใหสามารถระบุ
ไดวานโยบาย ยทุธศาสตรหรือกลยทุธใด สามารถปรับใชกับสถานการณ
ภาพอนาคตใด มีผลกระทบแตกตางกันอยางไร และควรจะเสริม
ยุทธศาสตร กลยุทธใด เพ่ือเตรียมความพรอมรองรับตอสถานการณ
ท่ีอาจเกิดข้ึนในฉากทัศนใด

ภาพอนาคตการพัฒนา
นวัตกรรมเชิงพ้ืนท่ี24

เตรียมภาพอนาคตทางเลือก

รวมกันระบุตรวจสอบการตอบสนองของนโยบาย ยุทธศาสตร
หรือกลยทุธท่ีมีอยูสามารถดําเนินการไดในปจจุบันหรือควรเตรียม
ความพรอมใดตอสถานการณในอนาคต

พิจารณานโยบาย ยุทธศาสตรหรือกลยุทธ ท่ีควรปรับเปล่ียน
เพ่ิมเติมใหสอดคลองกับสถานการณภาพอนาคต

ฉากทัศน
(Scenario) ฉากทัศน A

(Scenario A)
ฉากทัศน B

(Scenario B)
ฉากทัศน C

(Scenario C)
ฉากทัศน D

(Scenario D)ยุทธศาสตรทางเลือก
(Alternative Strategic)

ยุทธศาสตร 1

ยุทธศาสตร 2

ยุทธศาสตร 3

ยุทธศาสตร 4

แข็งแกรงตอบสนอง ไมตอบสนอง ควรปรับปรุง

ประเมินยุทธศาสตรดวยวิธีการทดสอบอุโมงคลม
Windtunneling

1

2

3
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กรณีการพัฒนาภาพอนาคต
นวัตกรรมเชิงพ้ืนท่ี03

การพัฒนาภาพอนาคตแนวโนมการเปล่ียนแปลงเชิงพ้ืนท่ี เพ่ือ
การพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม (Social Foresight) ในพ้ืนท่ีจังหวัด
พะเยา จังหวัดกาฬสินธุ จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสตูล ดําเนินการ
ดวยกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนรวมกัน เพ่ือมอง
ภาพอนาคตโดยใชเคร่ืองมือและเทคนิคดานการมองอนาคตมา
ปรับใชรวมกับกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) 
รวมกับผูเก่ียวของท่ีหลากหลายในพ้ืนท่ี โดยมีเปาหมายตอไปน้ี

เพ่ือระบุปจจัยแนวโนมการปล่ียนแปลงสําคัญท่ีสงผลกระทบ
ตอพ้ืนท่ีในระยะ 10 ปขางหนาในมิติตางๆ และพัฒนาภาพอนาคต
การพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี

วางแผนและสรางแนวทางนโยบายการพัฒนานวัตกรรมท่ีสอดคลอง
กับภาพอนาคตท่ีสรางผลกระทบกับเศรษฐกิจ/สังคม ในระดับ
พ้ืนท่ีในระยะยาว

กระตุนการสรางความตระหนักต่ืนตัวกับผูมีสวนเก่ียวของใหเห็น
ถึงความสําคัญของการเตรียมความพรอมสําหรับการรับมือกับ
การเปล่ียนแปลงในอนาคต

•

•

•
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กรณีการพัฒนาภาพอนาคต
นวัตกรรมเชิงพ้ืนท่ี03

การพัฒนาภาพอนาคตแนวโนมการเปล่ียนแปลงเชิงพ้ืนท่ี เพ่ือ
การพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม (Social Foresight) ในพ้ืนท่ีจังหวัด
พะเยา จังหวัดกาฬสินธุ จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสตูล ดําเนินการ
ดวยกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนรวมกัน เพ่ือมอง
ภาพอนาคตโดยใชเคร่ืองมือและเทคนิคดานการมองอนาคตมา
ปรับใชรวมกับกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) 
รวมกับผูเก่ียวของท่ีหลากหลายในพ้ืนท่ี โดยมีเปาหมายตอไปน้ี

เพ่ือระบุปจจัยแนวโนมการปล่ียนแปลงสําคัญท่ีสงผลกระทบ
ตอพ้ืนท่ีในระยะ 10 ปขางหนาในมิติตางๆ และพัฒนาภาพอนาคต
การพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี

วางแผนและสรางแนวทางนโยบายการพัฒนานวัตกรรมท่ีสอดคลอง
กับภาพอนาคตท่ีสรางผลกระทบกับเศรษฐกิจ/สังคม ในระดับ
พ้ืนท่ีในระยะยาว

กระตุนการสรางความตระหนักต่ืนตัวกับผูมีสวนเก่ียวของใหเห็น
ถึงความสําคัญของการเตรียมความพรอมสําหรับการรับมือกับ
การเปล่ียนแปลงในอนาคต

•

•

•

ภาพอนาคตการพัฒนา
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i. บริบท สถานการณจังหวัดพะเยา
อดีต-ปจจุบัน สูอนาคต

สภาพภูมิอากาศ : 

พะเยาเปนเมืองเกาแกแหงลานนาแยกตัวจากจังหวัดเชียงราย ต้ังอยู
ทางภาคเหนือพ้ืนท่ีทางเหนือติดตอกับจังหวัดเชียงราย ทางใตติดตอกับ
จังหวัดลําปาง และจังหวัดแพร ทางตะวันออกติดตอกับจังหวัดนานและ
แขวงไชยบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทางตะวันตกติดตอ
กับจังหวัดลําปาง มีพ้ืนท่ีประมาณ 3.95 ลานไร ขนาดพ้ืนท่ีใหญเปน
ลําดับท่ี 15 ของภาคเหนือ มีเน้ือท่ีปา 1.98 ลานไร เน้ือท่ีถือครองทางการ
เกษตร 1.50 ลานไร เน้ือท่ีนอกการเกษตร 0.46 ลานไร 

ลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไปลอมรอบดวยเทือกเขาหรือแอง ท้ังดาน
ตะวันออก ตะวันตก ใต และตอนกลางของจังหวัด ทอดตัวเปนแนวยาว
จากเหนือลงใต พ้ืนท่ีต้ังอยูในเขตลุมน้ําโขงและลุมน้ําเจาพระยา มีพ้ืนท่ี
ราบเหมาะแกการเพาะปลูกอยูระหวางเทือกเขาและลําน้ํา มีแมน้ํา
สายหลักสําคัญ 3 สาย แมน้ําอิง แมน้ําลาว และแมน้ํายม มีพ้ืนท่ีชุมน้ํา
ท่ีสําคัญ คือ กวานพะเยา เปนแหลงน้ําจืดขนาดใหญท่ีสุดในภาคเหนือ
ตอนบนอยูติดตัวเมืองพะเยา พ้ืนท่ีปลูกขาวในจังหวัดพะเยาถูกเรียก
ขานเปนดินแดนแหงทุงรวงทอง เปนหน่ึงใน 3 จังหวัดในเขตภาคเหนือ
ท่ีผลิตขาวหอมมะลิคุณภาพดี 

ฤดูฝน อยูระหวางเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม 
มีฝนตกหนาแนนในเดือนพฤษภาคม

ฤดูหนาว อยูระหวางเดือนพฤศจิกายนถึง
กุมภาพันธ อากาศหนาวจัดในเดือนพฤศจิกายน   
และมกราคม และเปนหน่ึงในจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบนท่ีประสบปญหาภาวะหมอกควันปกคลุม
ทุกป มีปญหารุนแรงในชวงเดือนกุมภาพันธ
ถึงเมษายน 

เน้ือท่ีปา
1.98 ลานไร

เน้ือท่ีทางการเกษตร
1.50 ลานไร

0.46 ลานไร
เน้ือท่ีนอกการเกษตร

จังหวัดพะเยา
มีพ้ืนท่ีประมาณ 3.95 ลานไร

ลําดับท่ี 15
ของภาคเหนือ

ขนาดพ้ืนท่ีใหญเปน
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ฤดูรอน อยูระหวางเดือนมีนาคมถึงเมษายน
อากาศรอนจัดในเดือนเมษายน 



ดานสังคม

48.79%

ประชากรชาย
51.21%

ประชากร
หญิง

วัยเด็ก

60,606 คน
0-14 ป

วัยแรงงาน

306,135 คน
15-59 ป

วัยสูงอายุ

99,116 คน
60 ปข้ึนไป จําแนกอายุไมได

6,136 คน

ก่ิงอ.ภูชาง

กิ่ง
อ.
ภูก
าม
ยา
ว

อ.เชียงคํา

อ.ปง
อ.เมือง

อ.เชียงมวน

อ.ดอกคําใต

อ.แมใจ อ.จุน

ประชากรวัยเด็กในพ้ืนท่ีมีแนวโนมลดลงอยางตอเน่ือง
สวนประชากรวัยผูใหญจนถึงวัยสูงอายุมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน
ป 2559 อัตราสวนเพศชาย : เพศหญิงอยู ท่ี  1:1.05 
อัตราเกิดนอยกวาอัตราตายมาต้ังแตป 2541-2559  
อัตราเพ่ิมตามธรรมชาติ เทากับ -0.14 สงผลใหโครงสราง
ประชากรของจังหวัดพะเยาเปล่ียนไปเปนจังหวัด
ท่ีเขาสู สังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณ อัตราประชากร
ผูสูงอาย ุ60 ปข้ึนไป อยูท่ี 18% และ 65 ปข้ึนไป 11.16% 
สูงกวาระดับประเทศ 18.3% คาดการณวาต้ังแต 
ป 2565 จังหวัดพะเยาจะมีผูสูงอายุเพ่ิมข้ึนไมนอยกวา 
3.32% ตอป

ป  2561 ประชากรท่ีมีอายุ  15 ป ข้ึนไปท่ีมีงานทํา 
มีจํานวน  223,979 คน สวนใหญทํางานดานการเกษตร
และการประมง 95,906 คน ต้ังแตป 2550-2560 
จํานวนแรงงานท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรและประมงลดลง 
ขณะท่ีอาชีพอิสระและธุรกิจการคา มีแนวโนมเพ่ิมข้ึน  
ปรากฏการณน้ีจะสงผลใหจังหวัดพะเยาเปล่ียนสภาพ
สังคมจากสังคมเกษตรกรรมเปนสังคมประกอบอาชีพ
อิสระหรือประกอบอาชีพท่ีอยูนอกระบบมากข้ึน 

ขณะท่ีภาพรวมสถานการณความยากจน ความเหล่ือมล้ํา 
ในจังหวัดพะเยาป  2562 อยู ใต เสนความยากจน 
(Poverty line) จากการคํานวณตนทุนหรือคาใชจาย
ในการดํารงชีวิตเฉล่ียของบุคคลในระดับครัวเรือน 
ประกอบดวยคาใชจายดานอาหาร (Food) และสินคา
บริการจําเปนพ้ืนฐานข้ันต่ําท่ีไมใชอาหาร (Non-food) 
ท่ีทําใหสามารถดํารงชีพอยูได มีประชากรท่ีอยูใตเสนความ
ยากจน 6,503 คน จากการสํารวจประชากร 307,698 คน0-19 ป 20-39 ป 40-59 ป 60-79 ป

ป 2553

40

20

0
ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561

จํานวนประชากรจังหัวดพะเยา จําแนกตามอายุ ป 2553-2561

พ้ีนท่ีท่ีมีประชากร
มากท่ีสุด

พ้ีนท่ีท่ีมีประชากร
นอยท่ีสุด

ความหนาแนนของประชากรโดยเฉล่ีย 77คน/ตร.กม.

ภาพอนาคตการพัฒนา
นวัตกรรมเชิงพ้ืนท่ี28
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จังหวัดพะเยามีสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานจํานวน 368 แหง 
อาชีวศึกษา 9 แหง และมหาวิทยาลัย 2 แหง มีศักยภาพสูง
ในการรองรับนักศึกษาจากทุกพ้ืนท่ีในจังหวัดพะเยา 
อยางไรก็ตาม การขยายตัวของเขตเมือง และการเพ่ิม
จํานวนของประชาชากร ทําใหมีความเส่ียงท่ีจะเกิด
ปญหาสังคม และสาธารณสุขตามมา อาทิ โรคเอดส 
พฤติกรรมเส่ียงของเด็กและเยาวชน ปญหาการฆาตัวตาย 
ปญหาการหยาราง การใชปุยเคมีในภาคการเกษตร 
การเผาตอซังขาว การบุกรุกพ้ืนท่ีปา ทําใหเกิดภัยธรรมชาติ 
มลพิษตางๆ มากมาย

38.4% ของประชากรอายุ 6 ปข้ึนไปในพ้ืนท่ีจังหวัดพะเยา
มีการใช Internet โดยประชากรท่ีมีโทรศัพทมือถือมี
ประมาณ 83.8% และ 27.7% มีการใชคอมพิวเตอร 
ขณะท่ีการนําเทคโนโลยีมาใชสรางมูลคาเพ่ิมให กับ
สินคาภาคเกษตรและบริการในพ้ืนท่ี สวนใหญมีการใช
เทคโนโลยี เพ่ืออํานวยความสะดวกตอการดําเนินชีวิต
ของผูคนในพ้ืนท่ี รวมถึงเทคโนโลยีการแปรรูปขยะดวย
วิธีเชิงกลชีวภาพ โรงบําบัดน้ําเสียดวยพลังงานแสงอาทิตย 
ฝายพับได โดรนบินพนน้ําหมักชีวภาพ เคร่ืองอบแหง
แบบถังทรงกระบอกหมุนดวยรัง สี อินฟราเรดหรือ 
การอบแหงขาวเปลือกดวยเคร่ืองอบแหง เปนตน

ดานเทคโนโลยี

38.4 % ของประชากร
อายุ 6 ปข้ึนไปมีการใช

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
368 แหง

อาชีวศึกษา
9 แหง

มหาวิทยาลัย
2 แหง

ดานการศึกษา

โทรศัพทมือถือ

83.8%คอมพิวเตอร

27.7%

Internet
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ป 2561 ขนาดเศรษฐกิจจังหวัดพะเยา มีผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด 
(GPP) 37,298 ลานบาท อยูอันดับท่ี 59 ของประเทศและรายได
เฉล่ียตอหัวประชากร 97,306 บาท เปนอันดับท่ี 47 ของประเทศ 
โดยมูลคาทางเศรษฐกิจของจังหวัดพะเยามีรายไดมาจากภาค
เกษตรกรรม 4,258 ลานบาท และนอกภาคเกษตรกรรม 14,670 
ลานบาท

รายไดจากภาคการเกษตรมาจากผลผลิตทางการเกษตรท่ีสําคัญ 
ไดแก ขาว ขาวโพดเล้ียงสัตว ยางพารา ลําไย ล้ินจ่ี กระเทียม หอมแดง 
และมันสําปะหลัง ขณะท่ีต้ังแตป 2559-2560 ภาคอุตสาหกรรม
มีแนวโนมขยายตัวแบบชะลอตัวลดลง 0.37% ท้ังอุตสาหกรรมดาน
เกษตร อาหาร หรืออุตสาหกรรมดานอ่ืนๆ

ขณะท่ีภาคการทองเท่ียวของจังหวัดพะเยาป 2560 มีผูเยี่ยมเยือน 
จํานวน 596,754 คน สวนใหญเปนผูเยี่ยมเยือนชาวไทย และ
เปนนักทัศนาจรมากกวานักทองเท่ียวท่ีขยายตัวมากข้ึน ปจจัยท่ีสงผล
ตอการขยายตัวของการทองเท่ียวในจังหวัดพะเยา สวนหน่ึงเปนผล
มาจากจังหวัดพะเยาเปนเมืองท่ีมีเสนห สงบเงียบ ซ่ึงมีกวานพะเยา
เปนเสมือนสัญลักษณการทองเท่ียวประจําจังหวัด

ศักยภาพเชิงพ้ืนท่ีของจังหวัดพะเยาเหมาะเปนศูนยกลางการคา 
การลงทุนจุดเช่ือมโยงในระบบขนสง (Logistic) และกระจายสินคา
สูกลุมประเทศความรวมมือระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง 
(Greater Mekong Subregion : GMS) และกลุม ASEAN มีจุด
ผอนปรนชายแดนไทย-ลาว หรือการกระจายสินคาลงสูภาคกลาง
ของประเทศและภายในภาคเหนือ และสามารถเปนจุดพักเพ่ือ
การเดินทางไปทองเท่ียว และมีโอกาสเช่ือมตอเสนทาง One Belt 
One Road ของประเทศจีน ซ่ึงอนาคตจะตองมีการเคล่ือนประชากร
จํานวน มากมายเขาและผานจังหวัดพะเยา

ดานเศรษฐกิจ

สาขาการผลิตท่ีมี
          มูลคาสูงสุด 4 สาขาแรก

ขายสงการขายปลีก
การซอมรถยนตและ
จักรยานยนต 

การศึกษา

2,189 
ลานบาท

ทางการเงินและ
การประกันภัย

2,032 
ลานบาท

อสังหาริมทรัพย

1,683 
ลานบาท

37,298 ลานบาท

GPP

อันดับท่ี 59 ของประเทศ

รายไดเฉล่ียตอหัวประชากร 
97,306 บาท
อันดับท่ี 47 ของประเทศ

(ป 2561)

2,310 
ลานบาท
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จังหวัดพะเยามีพ้ืนท่ีปาไมประมาณ 1.98 ลานไร ของพ้ืนท่ีท้ังหมด
สวนใหญเปนปาดงดิบ และปาไมเบญจพรรณกระจายอยูท่ัวไป อําเภอ
ท่ีมีปาไมหนาแนน ไดแก อําเภอเชียงคํา อําเภอเชียงมวน อําเภอปง และ
อําเภอเมือง ไมท่ีสําคัญ คือ ไมสัก ไมประดู ไมมะคา ไมชิงชัน ไมยาง 
ไมเต็ง และไมรัง เปนตน

ทรัพยากรธรณีท่ีสําคัญสามารถนํามาผลิตเชิงพาณิชย ไดแก ถานหิน 
หินอุตสาหกรรม และแบไรต มีแหลงถานหินท่ีไดรับการพัฒนา 
1 แหง ต้ังอยูในบริเวณพ้ืนท่ีแองเชียงมวน มีปริมาณถานหินสํารอง 
62.47 ลานตัน เปนถานหินประเภท Lignite/Subbituminous

ในป 2560 จังหวัดพะเยามีการปลอยกาซเรือนกระจกจากการ
ใชพลังงานโดยเฉล่ีย 282,860.01 ตัน คารบอนไดออกไซดเทียบเทา 
(tCO2e) ตอ GPP โดยเฉล่ีย 15.32 tCO2e/ลานบาท และสัดสวน
ปริมาณการใชพลังงานทดแทนตอปริมาณการใชพลังงานท้ังหมดคิดเปน 
59.43%

สําหรับคุณภาพอากาศจังหวัดพะเยา พบปญหาฝุนละอองขนาดเล็ก
ท่ีมีเสนผาศูนยกลางไมเกิน 10 ไมครอน (PM10) และ 2.5 ไมครอน 
(PM2.5) สงผลกระทบตอสุขภาพอยางรุนแรง สาเหตุมาจากการ
เผาปาและพ้ืนท่ีโลงมากกวา 80% ของพ้ืนท่ีเผาหรือ hot spot เกิดข้ึน
ในพ้ืนท่ีปาอนุรักษและปาสงวนแหงชาติ

ดานส่ิงแวดลอม

พ้ืนท่ีปาไมประมาณ
1.98 ลานไร
เปนปาดงดิบและ
ปาไมเบญจพรรณกระจาย
อยูท่ัวไป

ตนไมท่ีสําคัญ คือ  ไมสัก ไมประดู ไมมะคา 
ไมชิงชัน ไมยาง ไมเต็ง และไมรัง เปนตน

เปนถานหินประเภท Lignite/Subbituminous

ทรัพยากรธรณีท่ีสําคัญ
ถานหิน หิน อุตสาหกรรมและแบไรต
ปริมาณถานหินสํารอง62.47ลานตัน 
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จังหวัดพะเยาแมเปนเมืองรอง แตมีความไดเปรียบดานตนทุนทรัพยากรธรรมชาติท่ีทําใหคนจังหวัดพะเยา ไมตองแสวงหา
อนาคตในเมืองใหญ ทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดพะเยามีความหลากหลายทางชีวภาพ ทําใหสามารถใชประโยชนจากทรัพยากร
ธรรมชาติไดหลายรูปแบบ ประกอบกับมีตนทุนภูมิปญญาและวัฒนธรรมท่ีเขมแข็ง สามารถบูรณาการเขากับเทคโนโลยีอัจฉริยะ 
(Smart Technology) และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ตอยอดพัฒนาแพลตฟอรมตางๆ เช่ือมโยงกับตนทุนทาง
ทรัพยากรธรรมชาติ และตนทุนทางภูมิปญญาและวัฒนธรรมเขาดวยกัน สามารถนําไปสูการพัฒนาเมืองใหมีความเปนอยูท่ีดีข้ึนได

แนวโนมการเปล่ียนแปลงสําคัญระดับโลก (Megatrend)
ท่ีสงผลกระทบตอการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีของจังหวัดพะเยา

ii. แนวโนม ความทาทาย (Trend & Challenge)  
    และปจจัยขับเคล่ือนสําคัญ

การเปล่ียนแปลง
โครงสราง

ประชากรไปสู
สังคมผูสูงอายุ

ความกาวหนา
ทางเทคโนโลยี

การขาดแคลน
ทรัพยากร

ผลกระทบของ
ภาวะโลกรอนและ
การเปล่ียนแปลง
สภาพแวดลอม

การเปล่ียนแปลง
ทางสังคม
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มิติสังคม 
Social
ปจจัยขับเคล่ือนสําคัญในมิติสังคมท่ีมีผลตออนาคตจังหวัดพะเยา 
ในอีก 10 ปขางหนา ท่ีสงแรงกระเพ่ือมกอใหเกิดผลกระทบสูงตอการ
ใชชีวิตในอนาคตของจังหวัดพะเยา

ส่ือสังคมออนไลน
Social Media
การใชส่ือสังคมออนไลน เชน เฟสบุค ทวิตเตอร หรือ ต๊ิกตอก มีผลกระทบ
ท้ังดานบวกและดานลบ เชน การใชในการคาขายหรือส่ือขาวสารปลอม 
ปจจุบันส่ือสังคมออนไลน สงผลกระทบตอสุขภาพกาย สุขภาพ
จิต การยอมรับ และเขาถึงส่ือสังคมออนไลนมีผลกระทบตอการพัฒนา
พ้ืนท่ี เน่ืองจากการเลนส่ือสังคมออนไลนมากเกินพอดีมีโอกาสจะ
ทําใหประชากรในพ้ืนท่ีเปนโรคซึมเศราและโรคเก่ียวกับกลามเน้ือ

สังคมสูงวัย 
Aging Society
สัดสวนประชากรในพ้ืนท่ีมีแนวโนมท่ีจะมีอายุมากข้ึน เน่ืองจากอัตรา
การเกิดและอัตราการตายท่ีต่ําลง การเปล่ียนแปลงน้ีสงผลตอความ
ยั่งยืนในสังคม ท้ังการเปล่ียนรูปแบบความตองการสินคาและบริการ 
รูปแบบท่ีอยูอาศัย การขนสง ความตองการการบริการรูปแบบใหม
ดานสุขภาพ การดูแลผูสูงอายุ การวางแผนดานการเงิน ความบันเทิง
รูปแบบใหม รวมถึงการเปล่ียนแปลงระบบแรงงาน  การเปล่ียนแปลง
ความคาดหวังในคุณสมบัติของลูกจาง ทักษะ ทักษะการรูปแบบคิด 
และระบบการคลังของรัฐ คาใชจายทางดานสุขภาพท่ีสูงข้ึน คาเชา และ
การชวยเหลือท่ีลดลง เน่ืองจากจํานวนแรงงานเยาวชนท่ีลดลง

บทบาทของชนพ้ืนเมืองดิจิทัล 
Role of Digital Natives
กลุมคนท่ีเกิดมาพรอมกับความสามารถดานเทคโนโลยีกับกลุมคน
ท่ีไมไดเกิดมาพรอมเทคโนโลยี กลุมคนท่ีเกิดมาในยุคดิจิทัลจะมี
กระบวนการคิด และการดําเนินชีวิตแตกตางจากลุมอ่ืนอยางมาก  
ส่ิงหน่ึงท่ีเปนความวิตกกังวลของสังคม คือ ความกลัววากลุมคน
ท่ีเกิดมาพรอมกับความสามารถดานเทคโนโลยีจะติดเกมและ
โซเซียลมีเดีย และดูเหมือนวาทุกอยางจะสนองความตองการของ
กลุมคนรุนดิจิทัลอยางรวดเร็วทันใจ กระบวนการคิดและการดําเนิน
ชีวิต จึงแตกตางจากกลุมคนรุนกอนมาก เน่ืองจากมี  แนวโนมวากลุม
คนรุนน้ีจะมีความอดทนท่ีนอยลง มีสภาพอารมณท่ีตองการความสะดวก
รวดเร็ว และจะนําดิจิทัลเขามามีบทบาทกับทุกกิจกรรมของชีวิต

สุขภาพจิต 
Mental Wellbeing
ความรูสึกมีความสุขกับทุกวินาทีในชีวิต สามารถจัดการความเครียด 
และความซึมเศรา ความสามารถในการผูกสัมพันธกับผูอ่ืนมีแนวโนม
วาคนในจังหวัดพะเยาจะมีภาวะซึมเศราเพ่ิมข้ึน การพัฒนาเมือง
พะเยาตองการทุนมนุษยท่ีเขมแข็งท้ังกายและใจ รวมถึงตองการ
คนท่ีมีทักษะลมแลวลุกเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาเมืองพะเยา
ไมใชคนท่ีลมแลวจมอยูกับความทุกขตลอดไป

กวาดสัญญาณแนวโนมความเปล่ียนแปลงในพ้ืนท่ี
STEEP Horizon
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มิติสังคม 
Social
ปจจัยขับเคล่ือนสําคัญในมิติสังคมท่ีมีผลตออนาคตจังหวัดพะเยา 
ในอีก 10 ปขางหนา ท่ีสงแรงกระเพ่ือมกอใหเกิดผลกระทบสูงตอการ
ใชชีวิตในอนาคตของจังหวัดพะเยา

ส่ือสังคมออนไลน
Social Media
การใชส่ือสังคมออนไลน เชน เฟสบุค ทวิตเตอร หรือ ต๊ิกตอก มีผลกระทบ
ท้ังดานบวกและดานลบ เชน การใชในการคาขายหรือส่ือขาวสารปลอม 
ปจจุบันส่ือสังคมออนไลน สงผลกระทบตอสุขภาพกาย สุขภาพ
จิต การยอมรับ และเขาถึงส่ือสังคมออนไลนมีผลกระทบตอการพัฒนา
พ้ืนท่ี เน่ืองจากการเลนส่ือสังคมออนไลนมากเกินพอดีมีโอกาสจะ
ทําใหประชากรในพ้ืนท่ีเปนโรคซึมเศราและโรคเก่ียวกับกลามเน้ือ

สังคมสูงวัย 
Aging Society
สัดสวนประชากรในพ้ืนท่ีมีแนวโนมท่ีจะมีอายุมากข้ึน เน่ืองจากอัตรา
การเกิดและอัตราการตายท่ีต่ําลง การเปล่ียนแปลงน้ีสงผลตอความ
ยั่งยืนในสังคม ท้ังการเปล่ียนรูปแบบความตองการสินคาและบริการ 
รูปแบบท่ีอยูอาศัย การขนสง ความตองการการบริการรูปแบบใหม
ดานสุขภาพ การดูแลผูสูงอายุ การวางแผนดานการเงิน ความบันเทิง
รูปแบบใหม รวมถึงการเปล่ียนแปลงระบบแรงงาน  การเปล่ียนแปลง
ความคาดหวังในคุณสมบัติของลูกจาง ทักษะ ทักษะการรูปแบบคิด 
และระบบการคลังของรัฐ คาใชจายทางดานสุขภาพท่ีสูงข้ึน คาเชา และ
การชวยเหลือท่ีลดลง เน่ืองจากจํานวนแรงงานเยาวชนท่ีลดลง

บทบาทของชนพ้ืนเมืองดิจิทัล 
Role of Digital Natives
กลุมคนท่ีเกิดมาพรอมกับความสามารถดานเทคโนโลยีกับกลุมคน
ท่ีไมไดเกิดมาพรอมเทคโนโลยี กลุมคนท่ีเกิดมาในยุคดิจิทัลจะมี
กระบวนการคิด และการดําเนินชีวิตแตกตางจากลุมอ่ืนอยางมาก  
ส่ิงหน่ึงท่ีเปนความวิตกกังวลของสังคม คือ ความกลัววากลุมคน
ท่ีเกิดมาพรอมกับความสามารถดานเทคโนโลยีจะติดเกมและ
โซเซียลมีเดีย และดูเหมือนวาทุกอยางจะสนองความตองการของ
กลุมคนรุนดิจิทัลอยางรวดเร็วทันใจ กระบวนการคิดและการดําเนิน
ชีวิต จึงแตกตางจากกลุมคนรุนกอนมาก เน่ืองจากมี  แนวโนมวากลุม
คนรุนน้ีจะมีความอดทนท่ีนอยลง มีสภาพอารมณท่ีตองการความสะดวก
รวดเร็ว และจะนําดิจิทัลเขามามีบทบาทกับทุกกิจกรรมของชีวิต

สุขภาพจิต 
Mental Wellbeing
ความรูสึกมีความสุขกับทุกวินาทีในชีวิต สามารถจัดการความเครียด 
และความซึมเศรา ความสามารถในการผูกสัมพันธกับผูอ่ืนมีแนวโนม
วาคนในจังหวัดพะเยาจะมีภาวะซึมเศราเพ่ิมข้ึน การพัฒนาเมือง
พะเยาตองการทุนมนุษยท่ีเขมแข็งท้ังกายและใจ รวมถึงตองการ
คนท่ีมีทักษะลมแลวลุกเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาเมืองพะเยา
ไมใชคนท่ีลมแลวจมอยูกับความทุกขตลอดไป

กวาดสัญญาณแนวโนมความเปล่ียนแปลงในพ้ืนท่ี
STEEP Horizon

การใชอินเทอรเน็ตในอุปกรณตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการดํารงชีวิต 
Internet of Things
Internet of Things พัฒนามาจากเทคโนโลยีการระบุตัวตนดวยคล่ืนวิทยุ 
(Radio-frequency Identification : RFID) เช่ือมตอระหวางวัตถุ ส่ิงของ
หรือโครงสรางทางกายภาพเขากับโครงสรางดานดิจิทัลหรือระบบอินเทอรเน็ต
ผานเซ็นเซอร เพ่ือใหเกิดการส่ือสารแลกเปล่ียนขอมูลระหวางผูใชงาน 
และวัตถุในเครือขายอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตางๆ สามารถเช่ือมโยงหรือสง
ขอมูลถึงกันไดดวยอินเทอรเน็ต โดยไมตองปอนขอมูล การเช่ือมโยงน้ีงายจน
ทําใหผูใชสามารถส่ังการควบคุมการใชงานอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตางๆ ผาน
เครือขายอินเทอรเน็ตไดไปจนถึงการเช่ือมโยงการใชงานอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
ผานเครือขายอินเทอรเน็ตเขากับการใชงานอ่ืนๆ ทําใหเกิดเทคโนโลยีอัจฉริยะ 
เชน Smart Device, Smart Grid, Smart Home, Smart Network, Smart 
Intelligent Transportation เปนตน เทคโนโลยีน้ีจะเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต
และการประกอบอาชีพของคนในจังหวัดพะเยา เน่ืองจากเทคโนโลยเีปล่ียนแปลง
อยางรวดเร็ว ทําใหคนในพ้ืนท่ีตองปรับตัวตามการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี

บ๊ิกดาตา 
Big Data
เทคโนโลยีและสถาปตยกรรมไอทีรุนใหมท่ีไดรับการออกแบบใหสามารถ
รองรับการเก็บวิเคราะห และใชงานขอมูลหลากหลายประเภทท่ีเปล่ียนแปลง
อยางรวดเร็ว และมีปริมาณมหาศาลได โดยมีตนทุนต่ํา เม่ือเทียบกับเทคโนโลยี
และสถาปตยกรรมไอทีแบบเดิม ประกอบดวยฮารดแวรและซอฟตแวรท่ีควบรวม 
(Integrate) จัดระเบียบ (Organize) บริหารจัดการ (Manage) และนําเสนอ
ขอมูลขนาดใหญ มีผลตอวิธีการทํางานและวิถีชีวิตของคนในจังหวัดพะเยา มีผล
กระทบสูง เน่ืองจากขอมูลทุกดานจะถูกจัดเก็บ และนําไปใชประโยชนในการวางแผน
และประยกุตใชในดานตางๆ ท่ีเก่ียวของกับความเปนอยูของคนในจังหวัดพะเยา

เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 
Renewable energy technology
เทคโนโลยีพลังงานทดแทน ไดแก พลังงานน้ํา 
พลังงานแสงอาทิตย พลังลม เพ่ือนํามาใชแทน
พลังงานจากแหลงท่ีใชแลวหมดไป เชน ถานหิน 
แกสธรรมชาติ หินน้ํามัน และพลังงานทดแทนท่ี
สามารถหมุนเวียนมาใช ได อีก แตการนํา
พลังงานหมุนเวียนมาใชตองใชเงินลงทุนมาก 
ซ่ึงมีการใชเทคโนโลยีพลังงานทดแทนอยาง
แพรหลายในพ้ืนท่ี จะสงผลตอผูเก่ียวของกับ
พลังงานรูปแบบเดิมมีผลกระทบสูง เน่ืองจาก
จังหวัดพะเยามีธุรกิจท่ีเก่ียวของกับการเกษตร
และการขนสงซ่ึงตองพ่ึงพิงเทคโนโลยีพลังงาน

มิติเทคโนโลยี 
Technology

ปจจัยขับเคล่ือนสําคัญมิติเทคโนโลยีท่ีมีผลตอ
อนาคตจังหวัดพะเยาในอีก 10 ปขางหนามี
ปจจัยขับเคล่ือนท่ีเก่ียวกับเทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทน (Renewable energy technology) 
และการใชอินเทอรเน็ต การเช่ือมตออุปกรณตางๆ 
ท่ีเก่ียวของกับการดํารงชีวิต (Internet of 
Things : IoT) เปนแรงขับเคล่ือนท่ีคาดวาจะมี
ผลตออนาคตจังหวัดพะเยามากท่ีสุด 

ภาพอนาคตการพัฒนา
นวัตกรรมเชิงพ้ืนท่ี34



สังคมไรเงินสด 
Cashless Society
สังคมท่ีผูคนไมใชเงินสดในการแลกเปล่ียน ซ้ือขาย และจายเงินสดกันอีกตอไป แต
เปล่ียนมาใชการจายเงินดวยระบบ Payment รูปแบบตางๆ แทน เชน การจายเงินผาน 
QR Code การจายเงินผาน e-Wallet การโอนเงินผานแอปพลิเคชันของธนาคาร การ
โอนเงินระบบพรอมเพย  (PromptPay)  หรือการจองต๋ัวเคร่ืองบิน ท่ีพัก ผานการตัด
บัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต ในจังหวัดพะเยามีการใชจายในรูปแบบสังคมไรเงินสดมากข้ึน 
จังหวัดพะเยามีประชากรสวนใหญอยูในภาคการเกษตร มีผูสูงอายุมากข้ึนในกลุม
ผูสูงอายุ และผูท่ีอาศัยอยูในทองถ่ินหางไกลท่ีเทคโนโลยียังไมครอบคลุมก็ยังคงตอง
ใชเงินสดในการจับจายเปนหลัก รวมท้ังวิถีชีวิตคนในจังหวัดพะเยา การจับจายในรานคา 
ขนาดเล็ก การใชบริการจากผูใหบริการรายยอยน้ัน อาจทําใหยังคงมีความจําเปนในการ
ใชเงินสดอยู เน่ืองจากสังคมไรเงินสดทําใหมีความสะดวก สบาย ประหยัดเวลา มีความ
คลองตัว ตรวจสอบไดงาย และลดคาใชจาย ในอนาคตจังหวัดพะเยาจึงมีแนวโนมการ
ใชเงินสดลดลง

มิติเศรษฐกิจ 
Economics
ปจจัยขับเคล่ือนสําคัญมิติเศรษฐกิจท่ีมีผลตอ
อนาคตจังหวัดพะเยาในอีก 10 ปขางหนา ปจจัย
ขับเคล่ือนท่ีเก่ียวกับอุตสาหกรรมอาหาร
และการเกษตร (Agriculture and Food 
Industry) มีแรงขับเคล่ือนท่ีคาดวาจะสงผล
ตออนาคตจังหวัดพะเยามากท่ีสุดและมีปจจัย
อ่ืนท่ีเก่ียวของ อาทิ สังคมไรเงินสด (Cashless 
Society) การทํางานรูปแบบใหมท่ียืดหยุน
(Flexible work) และอุตสาหกรรมสุขภาพ
และความเปนอยู (Health and Wellness 
Industry)

อุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร 
Agriculture and Food Industry
จังหวัดพะเยาเปนเมืองเกษตรกรรม ประชากร 70-80% ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
เปนเมืองอาหารและเกษตร ผลผลิตเกษตรเศรษฐกิจหลักของพะเยา ไดแก ขาว ล้ินจ่ี ลําไย 
แคนตาลูป กาแฟ โคเน้ือ และปลานิล การทําอุตสาหกรรมอาหารและเกษตร รวมถึง
การประมงและการเล้ียงสัตวในพ้ืนท่ี  สวนใหญพ่ึงพิงทรัพยากรธรรมชาติ การผลิตอาหาร
ในอนาคตมีแนวโนมจะข้ึนอยูกับการอนุรักษและการใชทรัพยากรอยางคุมคามากข้ึน 
ภาคการเกษตรในพ้ืนท่ีมีแนวโนมไดรับผลกระทบจากการขยายตัวของชุมชนเมือง 
ความตองการใชน้ําเพ่ิมข้ึนจากภาคอุตสาหกรรมอ่ืนๆ การเปล่ียนแปลงสภาพอากาศ และ
สภาวะภัยแลงสูง ประกอบกับลักษณะการทําการเกษตรในจังหวัดพะเยามีการใชปจจัย
การผลิต อาทิ ปุย สารเคมีกําจัดศัตรูพืชในปริมาณมาก คุณภาพน้ําเสียจากการเล้ียงปลานิล 
รวมท้ังสภาพอากาศแปรปรวน สภาวะภัยแลง สงผลทําใหผลผลิตไดนอยและราคาตกต่ํา 
เม่ือเทียบกับคาแรงงานท่ีเพ่ิมสูงข้ึน หากมีเทคโนโลยีเขามาชวยจะทําใหสามารถพัฒนา
เกษตรในจังหวัดพะเยาใหดีข้ึน และการบริหารจัดการแหลงน้ํา และระบบน้ําท่ีใชสําหรับ
ภาคเกษตร จะสามารถเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันดานการผผลิตในพ้ืนท่ีได
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การทํางานรูปแบบใหมท่ียืดหยุน 
Flexible Work
รูปแบบการทํางานท่ีมีความยืดหยุนไมยึดติดสถานท่ี เวลา พนักงาน
สามารถเลือกเวลาและสถานท่ีทํางานได ทําใหสามารถทํางานได
คลองตัวมากข้ึน สามารถบริหารจัดการไดวาจะทํางานเวลาใดและ
สถานท่ีไหน วัยแรงงานสวนใหญเปนแรงงานภาคการเกษตรท่ีทํางาน
ตามฤดูกาล การระบาดของโรคโควิด-19 หรือโรคระบาดอ่ืนๆ 
ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงวิถีการดําเนินชีวิตและเปล่ียนแปลงเวลา
และสถานท่ีทํางาน โดยสามารถทํางานท่ีบานได ท้ังน้ีการทํางาน
รูปแบบใหมท่ียดืหยุนอาจมีผลกระทบคอนขางนอย เน่ืองจากจังหวัด
พะเยาเปนสังคมเกษตรและสังคมผูสูงอายุ

อุตสาหกรรมสุขภาพและความเปนอยู 
Health and Wellness Industry
อุตสาหกรรมสุขภาพและความเปนอยูรวมถึงกิจกรรมท้ังหมดท่ี
สงเสริมสุขภาพรางกายและจิตใจ มีการบริการดูแลสุขภาพท้ัง
ภายนอกและภายใน ต้ังแตโยคะจนถึงการใหคําปรึกษาดานโภชนาการ
เพ่ือสุขภาพท่ีดี การเพ่ิมสมรรถภาพรางกายใหแข็งแรง ธุรกิจความงาม 
การชะลอวัย บริการสปา และการทองเท่ียวเชิงสุขภาพในจังหวัดพะเยา
มีผลกระทบสูง เน่ืองจากจังหวัดพะเยาเปนจังหวัดนาอยูอาศัยและ
มีศักยภาพสูงในการเสริมสรางสุขภาพท่ีดี ทําใหมีโอกาสเปนเมือง
การทองเท่ียวเชิงสุขภาพได นอกจากน้ีในอนาคตคาใชจายดานการ
ดูแลสุขภาพคอนขางจะสูง หากประชาชนในพ้ืนท่ีมีรายไดนอย
จะลําบาก ระบบประกันสุขภาพท่ีดีจึงเปนส่ิงจําเปนในอนาคต
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มิติส่ิงแวดลอม
Environment

ปจจัยขับเคล่ือนสําคัญมิติส่ิงแวดลอมท่ีมีผลตออนาคตจังหวัด
พะเยาในอีก 10 ปขางหนา มีปจจัยขับเคล่ือนท่ีเก่ียวของกับ
เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development 
Goals) เปนแรงขับเคล่ือนท่ีคาดวาจะมีผลตออนาคตจังหวัด
พะเยาในระดับสูง รวมถึงภัยแลง (Droughts) ภาวะโลกรอน (Global 
Warming) และการจัดการของเสีย (Waste Management) 
ท่ีเปนปจจัยท่ีสงผลกระทบตอสภาพแวดลอมในพ้ืนท่ีจังหวัดพะเยา

เปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
Sustainable Development Goals  

องคการสหประชาชาติไดรวมกันพัฒนาและกําหนดเปาหมายการ
พัฒนาท่ีย่ังยืนรวมกันใหบรรลุในป ค.ศ. 2030 เพ่ือสรางมาตรฐาน
ของสังคมโลกบนพ้ืนฐานการใหความสําคัญตอการดํารงชีวิตบน
ส่ิงแวดลอมท่ีดี โดยเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนน้ันตองอาศัย
การลงทุนและการประกอบกิจการท่ีใหความสําคัญตอทรัพยากร
ในพ้ืนท่ี และการสรางขอตกลงหรือความรวมมือกับผูคนหรือชุมชน
ใหเกิดเปนกระบวนการพัฒนาท่ีจะเกิดประโยชนตอประชาคม
ทองถ่ิน ประเทศ และโลกไดอยางยั่งยืน ปจจัยน้ีมีผลกระทบสูง
ตอจังหวัดพะเยา เน่ืองจากการดําเนินการท่ีมีเปาหมายรวมกัน
ในระดับนานาชาติและเปนระบบและกลไกสําคัญในการดําเนิน
ชีวิตภายใตขอกําจัดในการใชทรัพยากรธรรมชาติท่ีเหลืออยูนอย 
ทามกลางปญหามลพิษท่ีหลากหลาย

ภัยแลง 
Droughts
สภาวะการลดลงของปริมาณน้ําฝนในชวงระยะเวลายาวนาน
เกินกวาปกติ สืบเน่ืองจากอุณหภูมิบรรยากาศโลกท่ีเพ่ิมสูงข้ึน 
ทําใหเกิดการคายระเหยของน้ําจากแหลงน้ําผิวดินอยางรวดเร็ว
และปริมาณมาก สงผลใหแหลงน้ําผิวดินเหลืออยูนอยกวาปกติ
หรือขาดแคลน อีกท้ังอากาศรอนทําใหเกิดการสะสมความช้ืน
ในบรรยากาศไดนานทําใหปริมาณฝนตกนอยลง สงผลกระทบอยาง
ตอเน่ืองตอการเพาะปลูกและการใชน้ําอยางรุนแรง ซ่ึงผูคน
สวนใหญในพ้ืนท่ีจังหวัดพะเยาอยูในภาคการเกษตรจําเปน
ตองใชน้ําในปริมาณมากในการเพาะปลูกและการดํารงชีวิต
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สภาวะโลกรอน  
Global Warming
มากกวา 50 ป มาแลวท่ีอุณหภูมิบรรยากาศโลกเพ่ิมสูงข้ึนในอัตรา
ท่ีรวดเร็วกวาในอดีต และมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง ซ่ึง
กระบวนการควบคุมหรือกระบวนการตัดสินใจตอการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศอาจมีการเปล่ียนแปลงหรืออาจมีการแทนท่ี
ดวยกระบวนการใหม และสภาวะโลกรอนท่ีมีความรุนแรงเพ่ิม
มากข้ึน มีแนวโนมในการควบคุมความเปล่ียนแปลงไมชัดเจน 
ทําใหอาจเปนปจจัยท่ีมีผลกระทบสูง เน่ืองจากสภาวะโลกรอน
เปนสาเหตุของความแปรปรวนของฤดูกาล ความรุนแรงและความ
ผิดปกติของพายุ สภาพอากาศและภัยพิบัติท่ีเก่ียวของกับสภาพ
อากาศ อันสงผลกระทบท้ังทางตรงและทางออมตอคุณภาพชีวิต 
และสภาพสังคมและเศรษฐกิจของผูคนในพ้ืนท่ี

การจัดการของเสีย  
Waste Management
การผลิตของใชหรือผลิตภัณฑใหมๆ โดยใชของเสียหรือขยะ
กําลังเปนรูปแบบการใชชีวิตใหมของผูคนในเมืองใหญประสบ
ปญหาการจัดการขยะหรือของเสียท่ีเกิดข้ึนจากการบริโภคอุปโภค
ของคนจํานวนมากในเมือง  กระบวนการจัดการของเสียแบบเดิม
คือการกําจัดในรูปแบบตางๆ น้ัน สงผลกระทบตอระบบนิเวศ 
สุขภาพและใชคาใชจายสูง ประเทศกําลังพัฒนาบางประเทศ
สามารถเปล่ียนขยะจํานวนมากในประเทศใหกลายเปนพลังงาน
และรายได กระบวนการจัดการขยะแบบใหม จึงใหความสําคัญ
ตอการคัดแยกและการใชประโยชนในรูปแบบของการนํากลับ
ไปใชใหมการนําไปแปรรูปใหมหรือการใชประโยชนในรูปแบบใหม 
แตขณะเดียวกันปญหาขยะหรือของเสียเปนปญหาท่ีมีแนวโนม
ความรุนแรงมากข้ึนตามจํานวนประชากรโลกท่ีเพ่ิมมากข้ึน

มิติการเมืองและนโยบายภาครัฐ 
Political

ปจจัยขับเคล่ือนสําคัญมิติการเมืองและนโยบายภาครัฐ ท่ีมีผลตอ
อนาคตจังหวัดพะเยาในอีก 10 ปขางหนาได ความไมแนนอน/การ 
เปล่ียนผานทางการเมือง (Political Instability/Transition) เปน
ปจจัยท่ีมีแรงขับเคล่ือนท่ีคาดวาจะมีผลตออนาคตจังหวัดพะเยามาก 
รวมถึงปจจัยท่ีเก่ียวของกับการคอรรัปช่ัน (Corruption) และบทบาท
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (Role of Local Governments) เปน
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเปล่ียนแปลงของพ้ืนท่ีในอนาคต

ความไมแนนอน/การเปล่ียนผานทางการเมือง
Political Instability / Transition
ความไมแนนอนทางการเมืองมักจะเกิดจากปจจัยตางๆ อาทิ ความ
ขัดแยง การแขงขันระหวางพรรคการเมือง การแขงขันระหวางสถาบัน
ของรัฐกับความตองการระบบประชาธิปไตย ระเบียบชาติท่ีเกิดจาก
การแบงสันปนสวนอํานาจภายในประเทศท่ีไมเทาเทียมมีโอกาสลดทอน
ประโยชนของคนพะเยา ซ่ึงความไมแนนอนทางการเมืองมีความสําคัญ
ตอความม่ันคงและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ความเช่ือม่ันของนักลงทุน 
และการพัฒนาประเทศ
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การทุจริตคอรรัปช่ัน  
Corruption
การใชอํานาจสาธารณะเพ่ือประโยชนสวนตน โดยโครงสรางของระบบตลาด
และระบบสังคมท่ีเอ้ือใหเกิดการคอรรัปช่ัน อาทิ โครงสรางของระบบตลาด
ท่ีมีกฎระเบียบท่ีซับซอนหรือมีระบบท่ีมีความเปนทางการมากเกินไป โครงสราง
ทางสังคม ซ่ึงตองพิจารณาคาตอบแทนของขาราชการ คุณภาพของระบบ
ราชการ ความเขมแข็งของกลไกเชิงสถาบันในการควบคุมคอรรัปช่ัน เปนตน 
ผลกระทบของการคอรรัปช่ันกอใหเกิดการบิดเบือนตลาด ทําใหเกิดตนทุน
ในการตอรอง และสงผลตอความลมเหลวของรัฐบาล

บทบาทขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน     
Role of Local Governments
ชุมชนทองถ่ินเชิงพ้ืนท่ีท่ีไมไดมีอํานาจอธิปไตยมีอํานาจและทรัพยากรในการ
จัดการท่ีเพียงในพ้ืนท่ีของตนเอง ซ่ึงมักจะครอบคลุมเร่ืองการดูแลสวนสาธารณะ 
ความสะอาดของถนน สุขอนามัย การกําจัดของเสีย ฯลฯ องคปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีมีความสัมพันธท่ีใกลชิดท่ีสุดกับประชาชนและมีความรูความเขาใจ
ความตองการของประชาชนมากท่ีสุด ความรูความเขาใจเหลาน้ีจะทําให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดพะเยาไดรับการยอมรับอยางแทจริง
จากรัฐบาลกลาง สงผลตอกระบวนการประชาธิปไตยและการสรางเสริมการ
มีสวนรวมของประชาชน โดยเปนเสมือนพ้ืนท่ีเรียนรูทางการเมืองท่ีบมเพาะ
ผูนําทางการเมืองได
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คนพะเยาสุขภาพจิตดี
คนในพ้ืนท่ีมีสุขภาพจิตท่ีดีจิตใจราเริงแจมใส กลาแสดงออก มีสติใน
การแกไขปญหา รูจักใชเหตุผลและมีความสงบสุขทางใจ จิตสาธารณะ 
เขาอกเขาใจตัวเองและผูอ่ืน การจัดการอารมณ มีวุฒิภาวะทางสังคม 
ซ่ึงส่ิงเหลาน้ีจะเกิดจากปจจัยพ้ืนฐานจากตนเอง ครอบครัว ชุมชนและ
สังคม การทํากิจกรรมพ้ืนฐานในการดําเนินชีวิต ต้ังแตสถาบันครอบครัว
เปนส่ิงหน่ึงท่ีทําใหเกิดสุขภาพจิตท่ีดี

คนพะเยาอยูกับภาวะกดดัน ซึมเศรา ทําราย ฆาตัวเอง
ความเปนอยูมีภาวะกดดันจากสังคม จนทําใหคนในสังคมเกิดภาวะเครียด 
ลูกหลานถูกคาดหวัง มีชีวิตการทํางานแบบหุนยนตอัตโนมัติ (Auto Bot) 
สงผลใหเกิดความวิตกกังวล เกิดการทํารายตนเอง ปดก้ันตนเองจากสังคม
ไมเขาสังคม จนเกิดภาวะซึมเศรา ไมยอมรับตัวเอง มีท้ังคนท่ีรูตัวและไมรูตัว
หากรูตัวก็จะเกิดการยอมรับได แตหากไมรูตัวก็จะเกิดอีกเหตุการณ
มีความหวาดระแวงและไมเช่ือม่ันในตัวเอง กินนอย ออนแอ และสวนใหญ
จะกาวราว บางคนเก็บตัวและความสัมพันธกับคนรอบขางไมดี และนําไปสู
การฆาตัวตาย

ปจจัยขับเคล่ือนสําคัญ 
Key Drivers
ปจจัยขับเคล่ือนสําคัญท่ีสงผลตอการเปล่ียนแปลงของจังหวัดพะเยาสามารถนําไปสู
การพัฒนาอนาคตทางเลือกการใชชีวิตในจังหวัดพะเยาในป 2030

iii. อนาคตทางเลือก สู ภาพอนาคตท่ีพ่ึงประสงค

สุขภาพจิต 
Mental Wellbeing
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เศรษฐกิจบนฐานถ่ินโลกภิวัตน  (Glocalization)  
วัฒนธรรมชีวิตตะวันตก เกษตรเคมี
การเติบโตของพ้ืนท่ีวัฒนธรรมความเปนอยูการบริโภคสินคาและบริการท่ีมา
จากเศรษฐกิจโลกาภิวัตนกลายเปนสวนสําคัญในการใชชีวิตของคนในพ้ืนท่ี
สอดรับกับวัฒนธรรมทองถ่ินจนกลายเปนหน่ึงเดียว ต้ังแตรูปแบบรานอาหาร
ท้ังแบบ Localization หรือ Globalization Localization จากทองถ่ิน
ด้ังเดิม และ Globalization เปนอาหารท่ีรับวัฒนธรรมมาจากตางประเทศ
มากข้ึน รูปแบบการอาหารท่ีรับประทานเปนแบบจานดวน (Fast Food) 
และอาหารเพ่ือสุขภาพ (Healthy Food) มากข้ึน แตกตางจากรูปแบบ
อาหารทองถ่ินท่ีรับประทานอาหารในปจจุบัน ขณะท่ีการทําการเกษตรกรรม
ของคนในพ้ืนท่ีมุงเนนไปพ่ึงพาการใชสารเคมี การผลิตสินคาเกษตร 
การทําการตลาดคนในพ้ืนท่ีสามารถทําเองไดทุกข้ันตอน แตก็อาจจะมี
บริษัททุนขนาดใหญเขามาควบคุมชวยทุกกระบวนการในการทําเกษตรกรรม
ในพ้ืนท่ีมากกวาในปจจุบัน การผลิตสินคาทางการเกษตรจะเปนแบบการผลิต
สินคารูปแบบเดียวกันในปริมาณมาก (Mass Production) ท่ีผลิตมาและก็ขาย
เลยตรงน้ัน แตจะมีอีกสวนหน่ึงท่ีสามารถรวมตัวกันเปนวิสาหกิจ บริหาร
จัดการต้ังแตตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ําไปสูผูบริโภคได  คนท่ีมีท่ีดินเทาน้ัน
ท่ีรวยเหมือนกับประเทศญ่ีปุน มีเกษตรกรในพ้ืนท่ีเพียง 10% ในอนาคต
เกษตรกรในพ้ืนท่ีจังหวัดพะเยาจะมีไมถึง 20% อีกท้ัง ในอนาคตจะมีการนํา
เขาอาหารจากตางถ่ินมากข้ึน ซ่ึงปจจุบันมีการนําเขาอาหารจากตางถ่ิน อาทิ 
เน้ือหมู ทําใหในอนาคตจึงจําเปนตองมีการทําปศุสัตวเพ่ิมข้ึน โดยกระบวนการ
วิธีการผลิตสินคาเกษตรจะเนนใชการผสมผสานวิถีภูมิปญญาด้ังเดิม และนํา
นวัตกรรม/เทคโนโลยีมาปรับใชจนเปน “Smart City Smart Farm”

เศรษฐกิจทองถ่ินภิวัตน  (Localization) 
ผลิตเองบริโภคเอง เกษตรอินทรีย
ลักษณะอาหารการกินในอนาคตของคนจังหวัดพะเยาเนน
บริโภควัถตุดิบในพ้ืนท่ีจังหวัดพะเยา หากเม่ือใดท่ีคนพะเยา
ไมกินของพะเยาก็ไมใชพะเยา ส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุด คือ การกิน
อาหารตองตอบโจทยในทันที อาหารเปนวัฒนธรรมเปนวิถี
ของจังหวัดพะเยา สะทอนถึงวัฒนธรรมวิถีชีวิตความเปนอยู 
ซ่ึงตองสืบสานวัฒนธรรมใหคงอยู อาหารท่ีบริโภคเปนอาหาร
ท่ีมีความปลอดภัย การเกษตรและอาหารจะมีความสัมพันธ
กับภูมินิเวศของจังหวัดพะเยาซ่ึงเปนตนกําเนิดลุมแมน้ํา การ
สรางอาหารและระบบการเกษตรสามารถเปนอันดับหน่ึงของ
ประเทศเนนทําการเกษตรเองผลิต โดยใชการตลาดนําการผลิต
เอาคุณคานําการผลิต ทําใหไดอาหารท่ีมีคุณภาพดี เนนนํา
เกษตรอินทรียมาพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีในอนาคต เกิดการเคล่ือน
ยายเขามาของคนหลายๆ เช้ือชาติท่ีจะเขามาอยูในพะเยา 
การเดินทางคมนาคมในเสนทางตางๆ เชน ทางอากาศ ทาง
ลอดใตดิน ถนนตางๆ ทําใหพ้ืนท่ีการเกษตรหายไป ซ่ึงเหลือ
อยูไมมาก  การทําเกษตรกรรมในอนาคตคตองเห็นความสําคัญ
ของคนในพ้ืนท่ี การบริหารจัดการผลิตสินคาทางการเกษตร 
การแบงพ้ืนท่ีเพาะปลูกพืช ผลไมปลูกเฉพาะถ่ินได หรือมีการ
กําหนดปริมาณการปลูกวาพ้ืนท่ีไหน ควรปลูกอะไร จํานวน
เทาไหร เพ่ือจะใหเกิดความสมดุลระหวางความตองการของ
ตลาดและอุปทานของตลาด

อุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร 
Agriculture and Food Industry 
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ฉากทัศนการใชชีวิตในจังหวัดพะเยา ป 2030
Future Scenario of Living in Phayao 2030

คนพะเยา
สุขภาพจิตดี

เศรษฐกิจบน
ฐานถ่ินโลกภิวัตน
(Glocalization)

วัฒนธรรม
ชีวิตตะวันตก

เกษตรเคมี

คนพะเยา
อยูกับภาวะ

กดดัน ซึมเศรา 
ทําราย

ฆาตัวเอง

เศรษฐกิจ
ทองถ่ินภิวัตน

(Localization) 
ผลิตเอง

บริโภคเอง 
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ฉากทัศนกินดีอยูดี
วิถีพะเยา
กินดีอยูดี วิถีพะเยา สะทอนถึง
การกิน คืออาหารทางการเกษตร 
มีผัก ปลา ขาว และอยูดี หมายถึง 
ผูคนในพ้ืนท่ีมีวิถีชีวิตท่ีดี วิถีชีวิต 
ความเปนอยูรายลอมความม่ันคง
ทางอาหาร สภาพสังคมประชาชน
ในพ้ืนท่ีมีความสุขกับการใชชีวิต 
แบบด้ังเดิม ยังคงมีการอนุรักษ
วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมของ
ชาวพะเยา การใชชีวิตในแบบ
เรียบงาย อยูแบบวิถีพอเพียงพอ
มีพอกินพอใช ลักษณะการทํา 
เกษตรกรรมและการผลิตอาหาร
เนนทําเอง ปลูกเอง ผลิตเอง โดย
คนในพ้ืนท่ีเนนทําเกษตรอินทรีย

ฉากทัศนสุขภาพจิตดี 
อาหารและเกษตรทุนนิยม
เกษตรกรในพ้ืนท่ีทําหนาท่ีเปน
ผูผลิตผลผลิต โดยมีนายทุนท่ีทํา
อุตสาหกรรมการเกษตรขนาดใหญ 
เปนผูรับซ้ือผลผลิต ภาพรูปมือ
เกษตรกรถือเงินและผลผลิต แลก
เปล่ียนกันกับนายทุนอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ สะทอนถึงเกษตรกรมี
ความสุขกับการแลกเปล่ียนสินคา 
ดวยกัน สภาพสังคมประชาชนใน
พ้ืนท่ีมีความสุขกับการใชชีวิตแบบ
ทุนนิยม มีความตองการท่ีจะเห็น
การเปล่ียนแปลงของชุมชนใน
พ้ืนท่ี การใชชีวิตแบบมีนายทุนเปน
ผูกําหนดปจจัย ท้ังการคาขาย 
การผลิต ลักษณะความเปนอยู
การบริโภคอาหารคนรุนใหมนิยม
ทานอาหารจานดวนมากกวาท่ีจะ
ทําเอง ลักษณะการทําเกษตรกรรม 
และการผลิตอาหารมีนายทุนเปน
ผูนําในพ้ืนท่ี เพ่ือทําการเกษตร
หรือผลิตอาหารแปรรูป โดยมีการนํา
อุปกรณ เคร่ืองมือท่ีชวยในการผลิต
มาใชมากข้ึน

ฉากทัศนตุมรั่ว
ตุมท่ีมีรอยร่ัวในตุมมีดอกบัวท่ีอยูดาน
ลางตุมสะทอนถึงภาคการเกษตรท่ีมี
น้ําเปนปจจัยการผลิตสําคัญเติม เทา
ไหรก็ไมเคยพอ บางปน้ําแลง บางป
น้ําทวม ซ่ึงสงผลตอการผลิตทําใหภาค
เกษตรกรประสบปญหาภาวะขาดน้ํา
บาง  ร่ัวไปกับพิษยาท้ังหลาย ทําให
ผลทางการเกษตร การผลิตท่ีอาจจะ
ไดกําไรกลับขาดทุน การยกระดับการ
ผลิตข้ึนมาใหสามารถสรางมูลคาเพ่ิม 
สงผลใหเกษตรกรท่ีผลิต มีกําไร มี
ชีวิตท่ีอยูดีกินดีมากข้ึนสภาพสังคม
ประชาชนในพ้ืนท่ีบางกลุมชอบท่ีจะ
ใหนายทุนเขามาทําอุตสาหกรรมใน
ขณะท่ีบางกลุมยังใชชีวิตแบบวิถี
ด้ังเดิม และมีความวิตกกังวลวากลุม
นายทุนจะนําการผลิตท้ังหมด การใช
ชีวิตเนนความเปนอยูแบบเรียบงาย
อยูแบบวิถีพอเพียง พอมีพอกิน 
ลักษณะการทําเกษตรกรรมและการ
ผลิตอาหาร การเกษตรแบบทําเอง 
ปลูกเอง ผลิตเองโดยคนในพ้ืนท่ี มี
การทําการเกษตรอินทรียแตยังพบ
ปญหาเร่ืองการใชน้ํา

ฉากทัศนกินอยูไมสุข ทุกข
เพราะทุนนิยม
ฉากทัศนสะทอนถึงระบบตลาดแบบ
นายทุนเขามาและสุขภาพจิต
ยํ่าแย รูปหมูท่ีถูกนายทุนสูบพ้ืนท่ี 
การเกษตรของผูคนออกไปเร่ือยๆ 
จนในท่ีสุด ก็เหลือหูหมูท่ีมีเพียง
ขางเดียวเปนหมูท่ีถูกนํามาเปรียบ
กับอาหารจานดวน (Fast Food)  
สภาพสังคมประชาชนในพ้ืนท่ีบาง
กลุมชอบท่ีจะใหนายทุนเขามาทํา
อุตสาหกรรมในขณะท่ีบางกลุมยงั
ใชชีวิตแบบวิถีด้ังเดิม  และมีความ
วิตกกังวลวากลุมนายทุนจะนําการ
ผลิตท้ังหมดรูปแบบ  การใชชีวิตเปน
แบบมีนายทุนเปนคนกําหนดปจจัย
ท้ังการคาขาย การผลิตคนรุนใหม
นิยมทานอาหารจานดวนมากกวา
ท่ีจะทําเอง ลักษณะการทําเกษตร
กรรม และการผลิตอาหารเนนใช
อุปกรณ/เคร่ืองจักรเปนปจจัยขับ 
เคล่ือนการผลิตเปนสวนใหญ ใช
แรงงานนอยลงอยางชัดเจน
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การเรียนรู (Learning) กับการใชชีวิตในจังหวัดพะเยา
คนพะเยาใหความสําคัญกับการเรียนรู ซ่ึงจะสงผลตอการเติบโต
ทางความคิดและพฤติกรรม ทําใหคนในจังหวัดพะเยาอยูกับรวมกับ
สังคมไดอยางกลมกลืน และเปนรากฐานท่ีม่ันคงในการพัฒนา
จังหวัดพะเยา การศึกษาท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตเปนแบบด้ังเดิม 
(เห็นหนาพบปะกัน) ผสมผสานการใชเทคโนโลยีโดยมีภูมิปญญา
ทองถ่ิน วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของคนพะเยาเปนพ้ืนฐาน เน้ือหา
การเรียนรูไมไดมีเร่ืองวิชาการแตเพียงอยางเดียวมีการบูรณาการ
อยางรอบดาน อาทิ วัฒนธรรมทองถ่ินกับวิทยาศาสตรหรือภาษา
กับเทคโนโลยีหรือวิทยาศาสตรกับการเกษตร เม่ือการศึกษาใน
จังหวัดพะเยาไดรับการพัฒนาจะนําไปสูการลดความเหล่ือมล้ํา
ทางสังคม และเม่ือคนในจังหวัดพะเยาสามารถนําองคความรูไป
ใชใหเกิดประโยชนตอตนเองและผูอ่ืนจะนําไปสูคุณภาพชีวิตท่ีดี

จังหวัดพะเยาท่ีมีผูคนอยูอาศัยเพ่ือใชชีวิตอยางมีความสุขท้ังกายและใจ 
(Livable) ภายใตวิถีชีวิตท่ีมีการเช่ือมตอทุกระดับระหวางคนชุมชน เทคโนโลยี 
และทรัพยากรภายในจังหวัด (Connected) สามารถเรียนรูและสรางรายไดบน
ฐานเกษตรและอาหารปลอดภัยท่ีมีการใชเทคโนโลยีสมัยใหม (Smart) โดยมี
ปจจัยขับเคล่ือนภาพอนาคตท่ีคนพะเยาพึงประสงคใหเกิดข้ึน ไดแก การเรียนรู 
(Learning) สวัสดิภาพ (Well-being) เทคโนโลยี (Technology) การทํางาน 
(Working) และวัฒนธรรม (Culture)

อนาคตท่ีพึงประสงค : กินดีอยูดี วิถีพะเยา

อนาคตการใชชีวิต
ในจังหวัดพะเยา

2030

#Livable
#Connected

#Smart

การเรียนรู
(Learning)

เทคโนโลยี
(Technology)สวัสดิภาพ

(Well-being)

วัฒนธรรม
(Culture)

การทำงาน
(Working)
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เทคโนโลยี (Technology) กับการใชชีวิตในจังหวัดพะเยา
การใชชีวิตของคนพะเยาในอนาคตใหความสําคัญกับวิถีชีวิตความ
เปนอยูท่ีเรียบงาย มีความปลอดภัย ท้ังรางกายและจิตใจ สภาพ
สังคมมีจํานวนผูสูงอายุมากข้ึน อาชีพเกษตรกรรม และวัฒนธรรม
แบบด้ังเดิมเกิดการเปล่ียนแปลงตามเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว 
เทคโนโลยีดิจิทัล และการส่ือสารจะเปนปจจัยเรงใหคนทุกกลุม
ทุกชวงวัยในจังหวัดพะเยาเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต มีการนําเทคโนโลยี
มาใชในชีวิตประจําวัน ประกอบอาชีพ และเรียนรูทักษะใหม  เนนใช
ชีวิตแบบ Smart Living and Safety การพัฒนาเมืองเนนพัฒนา
ตามหลักอารยสถาปตย (Universal Design) เพ่ือใหประชาชน
มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตท่ีดีปลอดภัย และมีความสุขในการดํารง
ชีวิต ขณะท่ีเทคโนโลยีส่ือสารไรสายความเร็วสูงจะเขามามีบทบาท
ในการประกอบอาชีพการเกษตร การซ้ือขายสินคาบริการอยูใน
รูปแบบเศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) ใชเทคโนโลยดิีจิทัล 
เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม มีการบริหารจัดการทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน รูปแบบการเกษตรจะเปนแบบเกษตรอัจริยะหรือมีการนํา
เทคโนโลยท่ีีทันสมัยมาใชในการผลิต มีการใชแรงงานทําการเกษตร
นอยลง อาทิ เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร เทคโนโลยีท่ีสามารถ
รักษาคุณสมบัติท่ีสําคัญของวัตถุดิบท่ีนํามาแปรรูปเปนอาหาร 
เทคโนโลย ีHigh Pressure Processing เทคโนโลยกีารสกัดสารสําคัญ
จากพืชและสมุนไพร Supercritical Fluid Extraction สารสกัดท่ี
ไดมีความปลอดภัยตอส่ิงแวดลอมและผูบริโภคมากกวาวิธีการสกัด
โดยใชตัวทําละลายอินทรีย

วัฒนธรรม (Culture) กับการใชชีวิตในจังหวัดพะเยา
การใชชีวิตในจังหวัดพะเยาน้ันยงัคงดําเนินไปบนฐานความเช่ือ ความ
ศรัทธา โดยเฉพาะวัฒนธรรมท่ีเก่ียวของกับศาสนา ความเช่ือทาง
จิตวิญญาณ ยังคงเปนสวนสําคัญในการใชชีวิตของผูคนในจังหวัด
พะเยาในอนาคต โดยวัฒนธรรมบางอยางอาจตองปรับเปล่ียนตาม
รูปแบบการใชชีวิตตามการเปล่ียนแปลงท่ีหลีกเล่ียงไมได แตอยางไร
ก็ดี วัฒนธรรมจะนําไปสูการสรางรายไดบนฐานวัฒนธรรม (Cultural 
Economy) อาทิ การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมการสรางผลิตภัณฑ
ชุมชนบนฐานภูมิปญญาทองถ่ิน การจัดงานเทศกาลหรือประเพณี
ตางๆ สรางรายไดใหกับผูคนและทองถ่ินได



ภาพอนาคตการพัฒนา
นวัตกรรมเชิงพ้ืนท่ี46

สวัสดิภาพ (Well-being)  กับการใชชีวิตในจังหวัดพะเยา

ความอยูดีมีสุขทางอาชีพ Career Wellbeing
หนาท่ีการงานเปนพ้ืนฐานสําคัญท่ีจะทําใหเกิดความอยูดี
มีสุขในดานอ่ืนๆ การอยูดีกินดี อาจจะตองเร่ิมจากการใหคน
พะเยาเขาถึงการศึกษาท่ีดี และสงเสริมใหมีการเรียนรู
ตลอดชีวิต สงเสริมคนรุนใหมใหสนใจทําการเกษตรแบบ 
Smart Farming โดยนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
เกษตรเขามาดําเนินการ ต้ังแตตนน้ําจนถึงปลายน้ํา อาทิ การ
วางแผนการผลิต การวางแผนการตลาด และสงเสริมการ
แปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคา

ความอยูดีมีสุขทางสังคม Social Wellbeing
สังคมมีความรัก มีเพ่ือนพองจะสงผลตอความรูสึกใหชีวิต
ผูคนมีความอยูดีมีสุขทางสังคม ในอนาคตสังคมของคนใน
จังหวัดพะเยาจะมีผูสูงอายมุากข้ึน ผูสูงอายอุาจอยูโดดเด่ียว
หรือถูกทอดท้ิงตองสงเสริมการทํากิจกรรมรวมกันในครอบครัว
ใหมีการดูแลอยางใกลชิด รวมท้ังจัดระบบบริการสาธารณะ 
(Public Service) อยางท่ัวถึง

ความอยูดีมีสุขทางรางกาย Physical Wellbeing 
สภาพแวดลอมท่ีดีพ้ืนท่ีสวนสาธารณะ อาทิ กวานพะเยา 
สถานีวิจัยประมงเปนสถานท่ีทํากิจกรรมกลางแจง รวมท้ัง
เปนเมืองอาหารและเมืองเกษตร  การตระหนักถึงการผลิต
และการบริโภคอาหารท่ีปลอดภัย โดยเนนการทําการเกษตร
แบบอินทรีย รวมถึงการสนับสนุนการผลิตอาหารในแบบ 
Localization ท่ีมาจากทองถ่ินท่ีเปนอัตลักษณของจังหวัด
พะเยาสุขภาพของคนพะเยาจะแข็งแรงสมบูรณดี

ความอยูดีมีสุขทางสภาพแวดลอม Community 
Wellbeing 
การอยูอาศัยในชุมชนและสภาพแวดลอมท่ีมีสภาพท่ีดีมี
ความปลอดภัยในท่ีอยูอาศัย และมีความภาคภูมิใจตอชุมชน
ท่ีอาศัย มีระบบ Smart Mobility บริการขนสงสาธารณะท่ี
ใหบริการทุกคน เพ่ืออํานวยความสะดวกในการเดินทางและ
การขนสง รวมถึงมีการบริหารจัดการจัดขยะ น้ําเสีย ควัน 
ฝุน และมลพิษทางอากาศอยางเหมาะสม



การทํางาน (Working) กับการใชชีวิตในจังหวัดพะเยา
อนาคตการทํางานในจังหวัดพะเยาจะมีลักษณะกระจายตัวในการ
ประกอบอาชีพในชุมชนและทองถ่ินของตน  ในการสรางรายไดในการ
ดํารงชีพผูคนจะไมไดมีเพียงอาชีพเดียว อาชีพหลักเก่ียวกับการเกษตร 
และอาชีพรองอยูบนฐานของทรัพยากรในชุมชนทองถ่ิน  อาทิ การผลิต
อาหาร การผลิตสินคาหัตถกรรม การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม การ
ทองเท่ียวเชิงอนุรักษ เปนตน ขณะเดียวกันจะมีคนจํานวนหน่ึงท่ี
พัฒนาศักยภาพของตนเอง และมีความพรอมท่ีจะนําเทคโนโลยีสมัย
ใหมมาใชในการสรางอาชีพใหมในจังหวัดพะเยา อาทิ นักบินโดรนเพ่ือ
การเกษตร ท่ีปรึกษาการตลาดบนส่ือโซเซียล เปนตน ทําใหคนพะเยา
ไมจําเปนตองเดินทางออกนอกพ้ืนท่ีชุมชน ทองถ่ินของตนเอง อาทิ 
คนจากอําเภอจุนไมจําเปนตองยายเขามาอยูในอําเภอเมือง คนจาก
จังหวัดพะเยาไมจําเปนตองยายไปจังหวัดเชียงใหมสงผลใหผูคนได
อาศัยกับครอบครัวและชุมชนท่ีคุนเคย ไดดูแล และเอ้ือเฟอซ่ึงกันและ
กัน มีเวลาเพียงพอท่ีจะพัฒนาตนเองและชุมชนทองถ่ินของตนเอง 
ทําใหมีความสุขกับการใชชีวิตในจังหวัดพะเยา
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อนาคตการใชชีวิต
ในจังหวัดพะเยา

2030

#Livable
#Connected

#Smart

การเรียนรู
(Learning)

เทคโนโลยี
(Technology)สวัสดิภาพ

(Well-being)

วัฒนธรรม
(Culture)

การทำงาน
(Working)

iv.  กลยุทธการผลักดันภาพอนาคต (Strategy and Action) 
 โอกาสและความทาทายของภาพอนาคตท่ีพึงประสงค
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ความเช่ือมโยงภาพอนาคตกับการรับมือกับความเปล่ียนแปลงในอนาคต

พยากรณอนาคตแบบมองยอนหลัง (Backcasting) : กินดีอยูดีวิถีพะเยา

ภาพอนาคตท่ี
อยากเห็น
# Livable
#Connected
# Smart

ปจจัยขับเคล่ือน
•  Working
•  Learning
•  Technology
•  Well-being
•  Culture

วิธีรับมือความเปลี่ยนแปลง
•  การพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคมที่เชื่อมโยงกับทุนทางสังคม วัฒนธรรมและทรัพยากร
 ธรรมชาติในพื้นที่
•  การพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคมที่ลดความเหลื่อมล้ำระหวางเมืองกับชนบท\
   ความแตกตางระหวางวัยและความเหลื่อมล้ำดานดิจิทัล
•  การสงเสริมใหมีการนำวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาชวยยกระดับรายได
 ของคนในพื้นที่
•  การพัฒนาผูประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม (Social enterprise) หรือธุรกิจเกื้อกูลสังคม 
 (Inclusive business) ในพื้นที่
•  การสงเสริมการพัฒนาคนทุกกลุมในพื้นที่ใหมีทักษะใหมและ สามารถเรียนรูตลอดชีวิต

2030

20292027202520232021

2028202620242022

1. ระบบการเงินที่ไรเงินสด E-BANKING
2. เกษตรกรสามารถใชเทคโนโลยีมาชวย
   ในการผลิต
3. ระบบขนสงมวลชนจากอำเภอสูจังหวัด
   รถพลังงานไฟฟาพรอมสถานีเติมพลังงาน
4. มีพลังงานธรรมชาติที่สะอาด
5. ทุกครัวเรือนปลอดหนี้
6. อยากใหมีอาหารที่ดี การเกษตร
 ปลอดภัย

1. ลดชองวางระหวางวัย
2. น้ำทวม ภัยแลงหมดไป
3. สุขภาวะทุกชวงวัยมีการพัฒนาอยาง
   ยั่งยืนทั่วถึง
4. มีมาตราการปองกันภัยพิบัติ ปญหาน้ำทวม
5. มีการสรางเขื่อนกักเก็บน้ำ เพื่อลดปญหา
   น้ำทวมรวมถึงการเก็บน้ำไวใชในยามจำเปน
6. การทุจริตคอรรัปชั่นที่นอยลง
7. อากาศดี น้ำเพียงพอตอการใช

1. การใชอินเตอรเน็ตฟรีทั้งจังหวัด
2. นำสายไฟฟาลงดิน อินเดอตเน็ตรวดเร็ว
3. จังหวัดพะเยาเปนเกษตรอินทรียทั้งจังหวัด
4. สรางศูนยการทองเที่ยวและความสะดวก
    สบายในการเดินทางขามในประเทศหรือ
    นอกประเทศ
5. มีการใชเทคโนโลยีทันสมัยและใชหุนบนต
   แทนมนุษย

1. ถนนเลี่ยงเมือง ถนนสำหรับการขนสง
   ครอบคลุมทุกอำเภอเชื่อมโยงกัน
2. มีหองสมุดประชาชน ที่ใชงานไดจริงและ
   มีฐานขอมูลความรูรองรับทุกแขนง และ
   แหลงเรียนรูที่หลากหลาย ศึกษาได
   ตลอดชีวิต
3. ลดความเหลื่อมล้ำทางฐานะ ทุกคน
   สามารถเขาถึงอินเตอรเน็ต การคมนาคม
   ที่จังหวัดสะดวก
4. มีการพัฒนาเครือขายและสัญญาณ
   อินเตอรเน็ตที่รวดเร็ว

1. เยวชนมีคุณธรรม จริยธรรมรักบานเกิด
   พรอมพัฒนาบานเกิดในทุกๆมิติ
2. การเสริมสรางรายไดและการออมเงินใน
   ครัวเรือน
3. สงเสริมการพัฒนาผลิตสินคาเกษตร
   ปลอดภัย
4. มีระบบสวัสดิการชุมชน
5. มีสวนสาธารณะทุกหมูบาน
6. คนในจังหวัดมีกินมีใช
7. ถนนในจังหวัดดีขึ้น ไมขรุขระ ในชุมชน
   ถนนเรียบ ปลอดภัยสำหรับผูขับขี่

1. มีการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจชุมชนระดับตำบล
2. การพัฒนาดานคมนาคมและการขนสงที่รวดเร็วขึ้น
3. เมืองพะเยาเปนเมืองสังคมผูสูงอายุ
4. มีธรรมชาติที่สวยงาม
5. มีการแยกน้ำเนาเสียและน้ำสะอาด
6. ใหมีการชวยการพัฒนาผลทางการเกษตรและคุณภาพ
 เกษตรกร
7. อยากใหใสใจผูสูงอายุใหมากๆเนื่องจากทุกวันนี้มีปริมาณ
 ผูสูงอายุมากขึ้นดวยเรื่อยๆ
8. อยากใหพะเยามีทาเรือสัญจร
9. สงเสริมจุดเดนดานวัฒนธรรมประเพณีรวมกับเทคโนโลยี
 ที่ทันสมัย
10. ทุกคนมีความเทาเทียมกัน ไมดูถูกหรือเอาเปรียบกัน

1. เมื่องแหงการทองเที่ยว พรอมเสนทาง
   การทองเที่ยวในทุกอำเภอ
2. มีฐานขอมูลขอบจังหวัดที่ครอบคลุมในทุกดาน
3. การบริหารนวัตกรรมจัดการระบบผูสูงอายุ 
 แบบครบวงจร
4. ศูนบสงเสริมสุขภาวะทักชวงวัย
5. มีสนามบิน สถานีรถไฟฟาในการเดินทางไปที่ตางๆ
6. มีหุนยนตในการใชแรงงานแทนคนมากขึ้น เพื่อจะได
 ลดการทำงานของคนเพื่อคนจะไดมีเวลาพักผอน
7. มีสวนผักออรแกนิค ในทุกครัวเรือน

1. มีรถโมบายสงสินคาเกษตรอินทรีย
2. การเสริมสรางสุขภาวะทุกชวงวัย
3. ศุนยกระจายสินคารวบรวมสินคาเกษตร
   พะเยา สูกลุมลูกคาทั่วประเทศ
4. มีสวนสนุกสวนสัตวสำหรับการทองเที่ยว
5. มีหนวยงานรองรับการเติบโตดานการเกษตร
6. มีเครื่องจักรยนตอุปกรณที่ทันสมัย

1. มีศูนยกลางตลาดของ แลกเปลี่ยน
   พืชผลการเกษตร
2. มีสงเสริมการเรียนรูที่หลากหลายใน
   ทุกกลุมวัย
3. มีแผนการบริหารจัดการน้ำและขยาย
   ระบบชลประทานแหลงน้ำ
4. มีเทคโนโลยีดานการเกษตร และดาน
   การจัดการภาษีที่ดีกวาเดิม ทันสมัย
   ทันโลกที่กาวไกล
5. อยากใหมีระบบจัดการขยะดวย เพราะ
   บางหมูบานตองใชวิธีการเผาอยู

1. เมืองพะเยาปลอดขยะ
2. ยานยนตไรคนขับ
3. มรการพัฒนาดานเทคโนโลยี 
    แตยังคงรักษาความเปนพะเยาไว
4. มีการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติที่
   ล้ำสมัย ผูคนจะอยูเคียงขางธรรมชาติ
   และเทคโนโลยี
5. การปองกันการตัดไมทำลายปา
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ขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนานวัตกรรมเชิงพ้ืนท่ี… เพ่ือไปสูอนาคต 
Recommendation & Policy Direction to the Future

เพ่ือใหเกิดนวัตกรรมท่ีจะกลมกลืนเปนเน้ือเดียวกับการใชชีวิตของ
คนพะเยา ในขณะเดียวกันก็สรางการเปล่ียนแปลงท่ีไดรับการยอมรับ
จากผูคนท่ีเก่ียวของกับจังหวัดพะเยามีรากฐานทุนวัฒนธรรมและ
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีศักยภาพ โดยนําเอาโอกาสตางๆ ท่ีมี อาทิ 
เทคโนโลยีสมัยใหมดานตางๆ การคมนาคมระบบราง ศักยภาพและ
ความมุงม่ันของทุนมนุษย และความเขมแข็งของเครือขาย พิจารณา
รวมกับความทาทายท่ีสําคัญ อาทิ ชองวางระหวางวัย ทักษะดานดิจิทัล 
ท่ีจํากัด และมลพิษจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เปนตน

•

•

•

การเปดเสนทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมผสมผสานการทํากิจกรรม
ในแตละแหลงทองเท่ียว อาทิ เสนทางทองเท่ียวบานตอมหรือ
เสนทางทองเท่ียวเกษตรธรรมชาติ พรอมกิจกรรมปลูกผักกลับบาน
หรือกิจกรรมทําอาหารพ้ืนเมืองแปรรูป ซ่ึงนอกจากนักทองเท่ียว
จะไดทองเท่ียวภายในประเทศแลวยังไดวิชาชีพกลับไปดวย
สงเสริมการใชชีวิตหลังเกษียณอายุในจังหวัดพะเยา ดวยทุนทาง
สังคมท่ีสงบและวัฒนธรรมท่ีเรียบงาย แตมีกิจกรรมทางวัฒนธรรม
ท่ีตอเน่ืองและหลากหลาย
การยกระดับระบบสวัสดิการของชุมชนทองถ่ิน ดวยการเช่ือมโยง
ทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ 
เปนระบบสวัสดิการแบบบูรณาการตามศักยภาพของชุมชนทองถ่ิน 
เพ่ือใหครอบคลุมการกินดีอยูดีของคนพะเยาต้ังแตเกิดจนเสียชีวิต

เทคโนโลยีจะเขามามีบทบาทตอการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีในจังหวัดพะเยา
มากข้ึน ชองวางการพัฒนายงัยดึโยงอยูกับความเหล่ือมล้ําระหวางเมือง
กับชนบท ความแตกตางระหวางวัย ความเหล่ือมล้ําทางดิจิทัล การ
เช่ือมโยงระหวางวัยเปนแนวทางสําคัญในการพัฒนานวัตกรรมเชิง
พ้ืนท่ี โดยบริหารจัดการกระจายอํานาจสูระดับทองถ่ิน และสราง
ระบบนิเวศการดําเนินชีวิตรวมกันอยางพ่ึงพาซ่ึงกันและกันระหวางคน
รุนกอนกับคนรุนใหม

•

•

•

การนําคนสองวัยมาเรียนรูรวมกัน ผานโครงการเมืองแหงการ
เรียนรูตลอดชีวิตบนพ้ืนท่ีจังหวัดพะเยา โดยไมเนนเพียงเขตเมือง
แตขยายไปท่ัวจังหวัด
สรางตนแบบในองคปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีการบริหารจัดการ
รวมกันระหวางคนรุนกอนกับคนรุนใหม
ปรับแกกฎหมาย เพ่ือเพ่ิมบทบาทหนาท่ีและอํานาจองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใหเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือลดความเหล่ือมล้ํา ลดความ
ไมเสมอภาคในการบริหารจัดการทองถ่ิน

การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือสังคมท่ีเช่ือมโยงกับทุนทาง
สังคม วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี 

การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือสังคมท่ีลดความเหล่ือมล้ํา 
ระหวางเมืองกับชนบทความแตกตางระหวางวัยและ
ความเหล่ือมล้ําทางดิจิทัล 
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การสงเสริมใหมีการนําวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมมา
ชวยยกระดับรายไดของคนในพ้ืนท่ี เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ฐานรากท่ีเปนโจทยสําคัญของจังหวัดพะเยา ซ่ึงการพัฒนานวัตกรรม
เพ่ือสังคมในพ้ืนท่ี จําเปนตองตอบโจทยความตองการในการสราง
รายไดควบคูไปกับการใชชีวิตของคนพะเยาได โดยเนนการยกระดับ
ทักษะการใชเทคโนโลยีและการเรียนรูทางเทคโนโลยีของคนทุกกลุม 
ประยุกตใชเทคโนโลยีทางการเกษตรและใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการ
เช่ือมโยงดานการตลาด

•

•

•

•

•

พัฒนาทักษะและยกระดับความสามารถดานการใชเทคโนโลยี
ดิจิทัล เพ่ือการประกอบอาชีพและสรางรายไดสําหรับคนทุกกลุม
พัฒนาเกษตรปลอดภัยแบบครบวงจร ต้ังแตการผลิต การแปรรูป 
และการตลาด โดยใชเทคโนโลยี
พัฒนาและบมเพาะผูประกอบการท่ีใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
โดยใชวัตถุดิบทางการเกษตรในพ้ืนท่ีหรือตอยอดจากวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถ่ิน
พัฒนาแพลทฟอรมเช่ือมโยงระหวางเกษตรกรและผูท่ีตองการ
ผลผลิตทางการเกษตรภายในพ้ืนท่ีจังหวัดพะเยาและจังหวัด
ใกลเคียง
พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรปลอดภัย อาทิ โรงงานตนแบบผลิตภัณฑอาหาร 
หองปฏิบัติการวิเคราะหทดสอบความปลอดภัยผลผลิตทาง
การเกษตรและมาตรฐานอาหาร

การพัฒนาผูประกอบการธุรกิจเพ่ือสังคม (Social Enterprises) หรือ
ธุรกิจเก้ือกูลสังคม (Inclusive Business) ในพ้ืนท่ีจะชวยใหเกิดการ
กระจายรายไดลงสูกลุมผูมีรายไดนอยเพ่ิมมากข้ึน และสงเสริมเศรษฐกิจ
ทองถ่ินหรือเศรษฐกิจชุมชน (Local Economy) โดยใหคนในชุมชน
มีสวนรวมในการคิด รวมทํา รวมรับผลประโยชนบนพ้ืนฐานของความ
สามารถท่ีชุมชนตางๆ มีอยูจากการใชทุนของชุมชน โดยเช่ือมโยง
เศรษฐกิจทองถ่ิน เพ่ือใหเกิดการกระจายรายไดอยางท่ัวถึง

•

•

•

•

•

พัฒนาผูประกอบการธุรกิจเพ่ือสังคม (Social Enterprises) 
หรือธุรกิจเก้ือกูลสังคม (Inclusive Business) ในพ้ืนท่ี
พัฒนาธุรกิจท่ีสามารถใหผูสูงอายุในพ้ืนท่ีเขามามีสวนรวมและ
พัฒนาการทําเกษตรอินทรียแบบมีสวนรวม
พัฒนาสงเสริมและยกระดับสินคาท่ีเปนเอกลักษณและ
อัตลักษณในแตละชุมชน
พัฒนาแหลงทองเท่ียวแบบบูรณาการเชิงนิเวศเชิงเกษตรและ
เชิงวัฒนธรรมในชุมชน
สรางพ้ืนท่ีทดลอง (Sandbox) ใหกับผูประกอบการทางสังคม
ระยะเร่ิมตน เพ่ือเปนสวนหน่ึงของการพัฒนาระบบนิเวศ
สําหรับนวัตกรรมเพ่ือสังคม

การสงเสริมการนําวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมายกระดับรายไดของคนในพ้ืนท่ี

การพัฒนาผูประกอบการธุรกิจเพ่ือสังคม  (Social 
Enterprises) หรือธุรกิจเก้ือกูลสังคม (Inclusive 
Business) ในพ้ืนท่ี



ภาพอนาคตการพัฒนา
นวัตกรรมเชิงพ้ืนท่ี52

การสงเสริมและพัฒนาคนทุกกลุมในพ้ืนท่ีใหมีทักษะใหมและเรียนรู
ตลอดชีวิต เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงในอนาคตตอการทํางานอาชีพ 
ใหมๆ  ท่ีจะเกิดข้ึน ตองจัดการกําลังคนใหสามารถรับมือกับสถานการณ
ท่ีเปล่ียนแปลงในอนาคต

•

•

โครงการพะเยาเมืองแหงการเรียนรูตลอดชีวิตของ UNESCO 
ซ่ึงมหาวิทยาลัยพะเยาและเทศบาลเมืองพะเยา ควรดําเนินการ
อยางตอเน่ือง
การพัฒนาพะเยาเมืองอัจฉริยะ จากการเปนเมืองแหงการเรียนรู
จะเปนรากฐานสําคัญตอการพัฒนาเมืองไปสูเมืองอัจฉริยะ โดย
เนนนําเทคโนโลยี นวัตกรรม เขามาชวยใหเกิดการคมนาคม
ท่ีสะดวก รวมถึงการใหความรูเร่ืองสุขอนามัยและการรักษา
ส่ิงแวดลอมของจังหวัดพะเยาใหนาอยู

การสงเสริมการพัฒนาคนทุกกลุมในพ้ืนท่ีใหมี
ทักษะใหมและสามารถเรียนรูตลอดชีวิต
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จังหวัดกาฬสินธุต้ังอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางมีความ
หลากหลายทางชาติพันธุทางไทอีสาน ผูไท และไทยญอ วัฒนธรรมท่ี
โดดเดนและเปนเอกลักษณ “วัฒนธรรมภูไท” หรือ “วัฒนธรรมผูไท” 
มีพ้ืนท่ีประมาณ 4.34 ลานไร คิดเปน 4.1% ของพ้ืนท่ีภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ เปนพ้ืนท่ีปาไม 0.47 ลานไร พ้ืนท่ีทําการเกษตร 2.70 
ลานไร พ้ืนท่ีนอกการเกษตร 1.17 ลานไร 

พ้ืนท่ีทางเหนือติดกับจังหวัดสกลนคร และจังหวัดอุดรธานี ทาง
ตะวันออกติดกับจังหวัดรอยเอ็ด และจังหวัดมุกดาหาร ทางใต
ติดกับจังหวัดรอยเอ็ด และจังหวัดมหาสารคาม ทางตะวันตกติดกับ
จังหวัดมหาสารคามและจังหวัดขอนแกน ลักษณะภูมิศาสตรต้ังอยู
ในตอนกลางของท่ีราบสูงโคราชในแองโคราช-อุบล เปนพ้ืนท่ีภูเขา
สูงจนถึงท่ีราบลุมริมฝงแมน้ํา

i. บริบท สถานการณจังหวัดกาฬสินธุ
อดีต-ปจจุบัน สูอนาคต

เน้ือท่ีปา
0.47 ลานไร

เน้ือท่ีทางการเกษตร 

2.70 ลานไร

1.17 ลานไร
เน้ือท่ีนอกการเกษตร

จังหวัดกาฬสินธุ
มีพ้ืนท่ีประมาณ 4.34 ลานไร

ลําดับท่ี 28
ของประเทศ

ขนาดพ้ืนท่ีใหญเปน

สภาพภูมิอากาศ : 

ฤดูรอน อยูระหวางเดือนมีนาคม 
ถึงพฤษภาคม มีอากาศรอนจัด
ในเดือนเมษายน 

ฤดูฝน อยูระหวางเดือนมิถุนายน
ถึงตุลาคม มีฝนตกหนาแนนใน
เดือนกันยายน 

ฤดูหนาว  อยู ระหว า ง เ ดือน
พฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ อากาศ
หนาวจัดในเดือนมกราคม คลาย
กับจังหวัดอ่ืนในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
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ดานสังคม

พ้ีนท่ีท่ีมีประชากรมากท่ีสุด

พ้ีนท่ีท่ีมีประชากรนอยท่ีสุด

ความหนาแนนของประชากรโดยเฉล่ียประมาณ 141.56 คน/ตร.กม.
จังหวัดกาฬสินธุ มีประชากรประมาณ 983,418 คน
เปนอันดับท่ี 23 ของประเทศ แบงเปนเพศหญิง 50.43% 
เพศชาย 49.57% อําเภอท่ีมีประชากรสูงสุด คือ อําเภอ
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การศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดกาฬสินธุมีหนวยงานท่ีมีสวนรวมในการจัดการ
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ปฐมวัย มีผูเรียน 37,549 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง มี
ผูเรียน 4,806 คน ตามลําดับ ระดับการศึกษาท่ีมีผูเรียนนอยท่ีสุด คือ 
ระดับอุดมศึกษา มีผูเรียน 4,221 คน จังหวัดกาฬสินธุมีครู ท้ังส้ิน 
10,627 คน คิดเปนสัดสวนครูตอผูเรียน 1 ตอ 18 

ดานการศึกษา

อัตราสวนครูตอนักเรียน

1:18 คน

ระดับประถมศึกษา
64,172 คน

ระดับมัธยมศึกษา
81,057 คน

ระดับมหาวิทยาลัย
4,806 คน

ภาพอนาคตการพัฒนา
นวัตกรรมเชิงพ้ืนท่ี56
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การเขาถึงเทคโนโลย ี(Access to Technology) ของประชากรจังหวัด
กาฬสินธุมีการใชเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารในกลุมประชากร
อาย ุ6 ปข้ึนไปจํานวน 750,144 คน โดยใชผานใชคอมพิวเตอร 23.30% 
และประชากรท่ีไมใชคอมพิวเตอร 76.70% ประชากรอายุ 6 ปข้ึนไป 
มีการใชอินเทอรเน็ต 44.19% และไมมีการใชอินเทอรเน็ต 55.81%

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศการส่ือสารในการดําเนินกิจการ สถาน
ประกอบการท่ีมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศการส่ือสารในจังหวัด
กาฬสินธุ มีจํานวน 39,925 สถานประกอบการ 

ดานเทคโนโลยี

ขนาดเศรษฐกิจจังหวัดกาฬสินธุ ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) 33,136 
ลานบาท (ป 2560) เปนรายไดเฉล่ียตอหัวประชากร 61,084 บาท 
ต่ําสุดเปนอันดับท่ี 3 ของประเทศ (75) และอยูอันดับท่ี 18 ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมูลคาทางเศรษฐกิจของจังหวัดกาฬสินธุมี
รายไดมาจากภาคเกษตรกรรม 6,442 ลานบาท และนอกภาค
เกษตรกรรม 26,578 ลานบาท โครงสรางการผลิตท่ีสําคัญ 3 สาขาหลัก 
ไดแก สาขาการเกษตร สาขาอุตสาหกรรม และสาขาการศึกษา

รายไดจากภาคการเกษตรมาจากผลผลิตทางการเกษตรท่ีสําคัญ ไดแก 
ขาว มันสําปะหลัง ออยโรงงาน ยางพารา ผาไหมแพรวากาฬสินธุ 
ผลผลิตขาวถือเปนพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดกาฬสินธุ และมีพ้ืนท่ี
เพาะปลูกมากท่ีสุด มีพ้ืนท่ีการเกษตรประมาณ 2.32 ลานไร คิดเปน
รอยละ 53.55 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด โดยท่ัวไปเปนการปลูกขาวนาป และ
ขาวนาปรัง ซ่ึงตอมาจังหวัดสงเสริมการปลูกขาวหอมมะลิปลอดภัย 
(GAP) และขาวหอมมะลิอินทรีย

สัตวเศรษฐกิจท่ีสรางรายไดใหแกจังหวัดกาฬสินธุ ไดแก ไก  เปด กระบือ  
สุกร โคเน้ือ และโคนม มีจํานวนเกษตรกรผูเล้ียงสัตวเศรษฐกิจมากท่ีสุด 
คือ เกษตรกรผูเล้ียงไก โคเน้ือ เปด สัตวน้ําสําคัญจากการเพาะเล้ียง
ท่ีสําคัญ ไดแก กุงกามกราม ปลานิลในกะชัง และปลาดุกบ๊ิกอุย

ดานเศรษฐกิจ

23.30 % ของประชากร
อายุ 6 ปข้ึนไปมีการใช

มีการใชงาน
ผานคอมพิวเตอร

23.30% มีการใช Internet

44.19%

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

33,136 ลานบาท
GPP

อันดับท่ี 75 ของประเทศ

รายไดเฉล่ียตอหัวประชากร 
61,084 บาท
อันดับท่ี 18 ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

(ป 2560)

ไมมีการใช Internet 55.81%
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ภาพอนาคตการพัฒนา
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ในป 2561 สัดสวนประชากรท่ีอยูใตเสนความยากจน 31.99% สูงเปน
อันดับท่ี 4 ของประเทศ ทําใหเปนจังหวัดท่ีมีปญหาความยากจนสูงสุด 
เร้ือรัง ระดับการพัฒนาท่ีต่ําเม่ือพิจารณาจากดัชนีความกาวหนาของ
คน (Human Achievement Index: HAI) ในป 2560 อยูอันดับท่ี 
45 จาก 77 จังหวัดท่ัวประเทศ คาดัชนี HAI เทากับ 0.5793 เน่ืองจาก
การพัฒนาคนหลายดานมีความกาวหนานอยมาก เม่ือเปรียบเทียบกับ
จังหวัดอ่ืนๆ โดยเฉพาะดานรายได ดานการคมนาคมและการส่ือสาร 
ติดลําดับ 1 ใน 10 จังหวัดท่ีมีความกาวหนานอยท่ีสุด ลําดับท่ี 72 
และ 69 จาก 77 จังหวัด ตามลําดับ และดานการศึกษาก็มีความ
กาวหนาคอนขางนอยมากอยูลําดับท่ี 59 จาก 77 จังหวัด

ในทางกลับกันการพัฒนาคนดานท่ีอยูอาศัยและสภาพแวดลอมมี
ความโดดเดนติดลําดับ 1 ใน 10 จังหวัดท่ีมีความกาวหนามากท่ีสุดอยู
ลําดับท่ี 10 จาก 77 จังหวัด มีตัวบงช้ีไมมีประชากรท่ีประสบภัยแลง 
และครัวเรือนท่ีมีบานและท่ีดินเปนของตนเองสูงมากอยูลําดับท่ี 2 และ
อัตราการวางงานต่ํามากอยูลําดับท่ี 2 จาก 77 จังหวัด

ภาคการทองเท่ียวมีแหลงทองเท่ียวทางประวัติศาสตร ทางวัฒนธรรม 
และแหลงทองเท่ียวทางการเกษตรท่ีสวยงามเปนเอกลักษณประจําถ่ิน 
เปนแหลงผลิตสินคา OTOP และผลิตภัณฑชุมชนท่ีมีช่ือเสียงและมี
คุณภาพ เชน ผาไหมแพรวา ไสกรอกปลากาฬสินธุ หมูทุบ หมูเค็ม 
อาหารปลอดภัยกาฬสินธุ (KS Kalasin Food Safety) ขาวเกรียบ
เขาวง ขาวเหนียวเขาวง มะมวงมหาชนก พุทรานมสด มีวัฒนธรรม
ประจําถ่ินท่ีมีความโดดเดนและเปนเอกลักษณ เชน วัฒนธรรมผูไท 
งานบุญบ้ังไฟตะไลลาน การแสดงโปงลาง และปราสาทรวงขาว 

31.99%

อัตราวางงานต่ําสุด

31.99 %

68.01 %

อยูในใตเสนความยากจน
ของประชากรในจังหวัดกาฬสินธุ
สัดสวน

อันดับ 2
ของประเทศ
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จังหวัดกาฬสินธุมีพ้ืนท่ีแหลงน้ําผิวดินท่ีสําคัญรองรับการดํารงชีวิตของ
ประชาชน คือ แมน้ําปาว แมน้ํายังและแมน้ําชี แหลงน้ําใตดิน สวนใหญ
เปนน้ําท่ีไดจากการเจาะบอบาดาล ซ่ึงมีปญหาเร่ืองคุณภาพน้ําท่ีไมอยูใน
เกณฑเพียงพอท่ีจะใชบริโภค เพราะมีความเค็มและกรอยเพราะวามีเกลือหิน
ปนอยูในบางพ้ืนท่ี 

ทรัพยากรแรธาตุสําคัญท่ี ไดแก แรลิกไนต เกลือหิน และกาซธรรมชาติ
มีทรัพยากรซากดึกดําบรรพหรือทรัพยากรบรรพชีวิจังหวัดกาฬสินธุ
ซากกระดูกไดโนเสารมากกวา 700 ช้ิน เปนไดโนเสารกินพืชอยางนอย
7 ตัว อายุประมาณ 130 ลานป ในจํานวน 1 ใน 7 ตัว เปนซากไดโนเสาร
ท่ีสมบูรณท่ีสุด มีแนวโนมท่ีจะคนพบซากส่ิงมีชีวิตโบราณเพ่ิมข้ึนในอนาคต

จังหวัดกาฬสินธุประสบกับปญหาคุณภาพดินเส่ือมดินขาดแรธาตุ และ
สารอาหาร การทําเกษตรตองพ่ึงสารเคมี ท้ังปุย สารฆาแมลง ตลอดฤดูเพาะ
ปลูกทําใหตนทุนของการผลิตเกษตรสูง ขณะท่ีภัยพิบัติจังหวัดกาฬสินธุ
ประสบปญหาน้ําทวมในบริเวณพ้ืนท่ีลุมน้ํา เน่ืองจากปริมาณน้ําจาก
ลําน้ําปาว ลําน้ําพาน และแมน้ําชีหนุนสูงทําใหน้ําเออเขาทวมพ้ืนท่ีนาขาว
เสียหาย บางปท่ีมีพายุหรือฝนมากผิดปกติ และปญหาภัยแลงในเขตนอก
พ้ืนท่ีชลประทานจากฝนท้ิงชวงเปนเวลานาน

แนวโนมปริมาณขยะเพ่ิมข้ึนทุกป เน่ืองจากการขยายตัวของชุมชน หากไมเรง
ลดอัตราการเกิดขยะ เพ่ิมการใชประโยชนใหมากข้ึน แนวโนมจังหวัดกาฬสินธุ
จะเจอปญหาเก่ียวกับขยะมูลฝอยเพ่ิมข้ึน

ดานส่ิงแวดลอม

พ้ืนท่ีปาไมประมาณ
470,000 ไร

ทรัพยากรธรณีท่ีสําคัญ
แรริกไนต เกลือหินและกาซธรรมชาติ

ทรัพยากรซากดึกดําบรรพ
กระดูกไดโนเสารมากกวา 700 ช้ิน

เปนไดโนเสารกินพืชอยางนอย 7 ตัว
อายุประมาณ 130 ลานป
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ปจจัยขับเคล่ือนและแนวโนมการเปล่ียนแปลงสําคัญท่ีมีผล
ตออนาคตจังหวัดกาฬสินธุในอีก 10 ปขางหนา

โครงสรางสัดสวนประชากรลดลง 
อัตราการเกิดของประชากรในจังหวัดกาฬสินธุมีแนวโนมลดลงเฉล่ีย
รอยละ 0.81 คนตอป ขณะท่ีอัตราการตายมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึนเฉล่ีย
รอยละ 0.70 คนตอป มีแนวโนมการเปล่ียนแปลงเขาสูสังคมผูสูงอายุ
อยางสมบูรณ (Completely Aged Society) ในป 2572 ผูสูงอายุใน
พ้ืนท่ีจะมีสัดสวนถึงรอยละ 21

การศึกษาของคนในพ้ืนท่ี
การศึกษาของประชากรจังหวัดกาฬสินธุมีแนวโนมการศึกษาในระดับ
อุดมศึกษาต่ําลง

คุณภาพชีวิต
แนวโนมคนจังหวัดกาฬสินธุมีอายุเฉล่ียแรกเกิดสูงข้ึน และอายุเฉล่ีย
ของการมีสุขภาพดีมีแนวโนมสูงข้ึน แตก็มีแนวโนมปญหาสุขภาพโรค
ไมติดตอเร้ือรังท่ีสําคัญ อาทิ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงเพ่ิมข้ึน

กวาดสัญญาณแนวโนมความเปล่ียนแปลง
STEEP Horizon

Social Technology Economy Environment political

ทรัพยากรมนุษย ปจจัยสนับสนุน เครื่องยนตขับเคลื่อน
ดวยเศรษฐกิจ

เงืนพื้นที่ GDP/GPP

แผนยุทธศาสตร
เชิงพื้นที่ (จังหวัด-

กลุมจังหวัด)

ทรัพยากรพื้นที่

แนวระเบียงเศรษฐกิจ
ตะวันออก-ตก

EWEC

เศรษฐกิจเชิงพื้นที่

กลไกการขับเคลื่อน
หลัก (Main Driver)

อัตราการ
เกิด-ตาย

เครื่องมือ /
สิ่งประดิษฐ

การเขาถึง
เทคโนโลยี

การศึกษา

วิจัย / นวัตกรรม

องคกรภาครัฐ-
เอกชนเขมแข็ง

ชุมชนเขมแข็ง

คาใชจายภาครัฐเกษตร

อุตสาหกรรม

บริการ-
การทองเที่ยว

ทรัพยากรในพื้นที่
ดิน/น้ำ/ปาไม

แหลงทองเที่ยว
ประวัติศาสตร

วัฒนธรรม ผูไท
ไหแพรวา

หัตถกรรม

คุณภาพชีวิต

8

1

2

3 4

7

6

5

ii. แนวโนม ความทาทาย (Trend &
Challenge) และปจจัยขับเคล่ือน สําคัญ

มิติสังคม
Social
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การเขาถึงเทคโนโลยี Access to Technology
ประชาชนเขาถึงเทคโนโลยีการส่ือสารสมัยใหมเพ่ิมข้ึน โดยมีการใช
อินเทอรเน็ตอยูในระดับรอยละ 44.19 การใชเทคโนโลยี การพัฒนา
ระบบฐานขอมูลพ้ืนฐานของจังหวัดกาฬสินธุ การพัฒนาระบบการ
ตลาดดิจิทัล เพ่ือลดตนทุนและเพ่ิมผลผลิตใหแกเกษตรกร และการ
แปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตร และมีแนวโนมนําเทคโนโลยชีวยการ
ผลิตมากข้ึนในกลุมพืชไร พืชสวน อาทิ ขาว มันสําปะหลัง และออย 

มิติเทคโนโลยี
Technology

ความตอเน่ืองของนโยบาย
ความไมตอเน่ืองของนโยบายสวนสําคัญในแตละวาระของหัวหนา
สวนราชการมีทิศทางไมสอดคลองกันลักษณะการทํางาน “ตาง 
หนวยงาน ตางคิด ตางทํา” ภายใตนโยบายเดียวกันขาดการบูรณาการ 
อยางแทจริง

มิตินโยบายภาครัฐ
Political

การวางงาน/ระดับการจางงาน
อัตราการวางงานเพ่ิมข้ึน และรายไดของประชากร
มีแนวโนมคงท่ี

การเติบโตทางเศรษฐกิจในพ้ืนท่ี
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเปนไปอยางชาๆ
แนวโนมเพ่ิมมากข้ึนเฉล่ียประมาณ
รอยละ 8.29 

มิติเศรษฐกิจ
Economic

การใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี
การนําทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูในพ้ืนท่ีมาใชประโยชนเพ่ิมข้ึน
พ้ืนท่ีทําการเกษตรจํานวน 2.70 ลานไร อาทิ ระบบชลประทานแต
ยังขาดการบริหารจัดการท่ีดีทําใหประสิทธิภาพในการใชพ้ืนท่ี
คอนขางต่ําและยังไมมีระบบคมนาคมและการส่ือสารท่ีทันสมัย
ในแหลงทองเท่ียว และการคนพบซากส่ิงมีชีวิตโบราณมีแนวโนม
เพ่ิมข้ึนซ่ึงเปนทรัพยากรทางบรรพชีวินท่ีสําคัญ 

มลพิษตางๆ 
ปริมาณขยะในพ้ืนท่ีมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนทุกป จํานวน 275.79 ตัน/วัน 
และมีการลักลอบเผาไรนา เพ่ือเตรียมการเพาะปลูกมีแนวโนม
ไมลดลงทําใหเกิดมลภาวะเพ่ิมข้ึน

ภัยธรรมชาติ
ปญหาน้ําทวมจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศเกิดพายุหรือ
ฝนมากผิดปกติ ปญหาภัยแลงจากฝนท้ิงชวงเปนเวลานาน และ
อากาศรอน ทําใหพืชผลทางการเกษตรไดรับความเสียหาย

มิติส่ิงแวดลอม
Environment
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อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารเชิงสรางสรรค 
Agro-Food Creative Industry
การแปรรูปผลผลิตทางเกษตรและธุรกิจบริการถูกเช่ือมโยงเขาดวยกัน 
โดยเนนใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม

เมืองอัจฉริยะ 
Smart city 
การพัฒนาเมืองเพ่ือการอยูอาศัยในอนาคต โดยคํานึงถึงคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม วัฒนธรรม คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงอาศัย
เทคโนโลยดิีจิทัล ชวยบริหารจัดการ และการมีสวนรวมของประชาชน
ในการพัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยูผูคนสุขภาพดี

ทองเท่ียวและเกษตรเชิงสรางสรรค 
Agri-Tourism Creative
การสรางคุณคาหรือเพ่ิมมูลคาการทองเท่ียวเชิงเกษตรเศรษฐกิจ
สรางสรรคท่ีมีการบูรณาการทางวัฒนธรรม ภาษา แหลงโบราณวัตถุ 
โบราณสถาน และเกษตร โดยการใชเทคโนโลยีเพ่ือสงเสริมและ
พัฒนาการทองเท่ียวและเกษตรอยางยั่งยืน 

ปจจัยขับเคล่ือนสําคัญ
Key Drivers

แรงงานท่ีมีทักษะข้ันสูง 
Highly Skill Worker
แรงงานท่ีมีทักษะความเช่ียวชาญและสามารถสรางนวัตกรรม
ในการสงเสริมการผลิตสินคาและบริการ

สังคมคุณภาพชีวิตท่ีดี 
Quality of Life
การรับรูความพึงพอใจและสถานะของบุคคลในการดํารงชีวิตในสังคม 
โดยจะสัมพันธกับเปาหมายและความคาดหวังของตนเอง ภายใตบริบท
ของวัฒนธรรม คานิยม มาตรฐานของสังคม และส่ิงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
เชน สุขภาพทางกาย (Physical Health) สุขภาพทางใจ (Mental 
Health) และสุขภาพทางสังคม (Social Health) ท่ีดี
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การเปล่ียนแปลงดานโครงสรางประชากรท่ีกําลังเขาสูสังคมสูงวัย มีอัตรา
การเกิดลดลง เศรษฐกิจท่ีซบเซา สภาพภูมิอากาศท่ีเปล่ียนแปลง การ
เกิดโรคระบาด โรคอุบัติใหม และการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในระดับโลก ทําใหจังหวัดกาฬสินธุตองเผชิญกับความทาทาย
เหลาน้ีอยางหลีกเล่ียงไมไดในอนาคต หากจังหวัดกาฬสินธุยังคงเปน
เมืองเกษตรและอาหารแบบด้ังเดิม (Traditional agriculture) ท่ีภาค
การเกษตรของจังหวัดกาฬสินธุยังไมมีการยกระดับมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ ไมไดรับการพัฒนาตัวผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ และผลิตผล
ทางการเกษตรยงัไมไดรับการแปรรูปเปนผลิตภัณฑหรือสินคาสําเร็จรูป
เพ่ือจําหนาย ภาคเกษตรของจังหวัดกาฬสินธุจะยังคงเปนภาคเศรษฐกิจ
ท่ีมีประชากรยากจนชุมนุมกันอยูจํานวนมาก จังหวัดกาฬสินธุ ครัวเรือน
เกษตรกรจะยังคงมีหน้ีสินพอกพูน และตกอยูในวงจรหน้ีจนมองไมเห็น
หนทางท่ีจะหลุดออกมาได ความพอกพูนของหน้ีสินของเกษตรกรยังคง
มีแนวโนมท่ีสูง

รวมถึงหากภาคการทองเท่ียวของเมืองกาฬสินธุเปนแบบด้ังเดิม
(Traditional Tourism) กลุมธุรกิจการทองเท่ียวไมเกิดการขยายตัว

 เน่ืองจากกลุมธุรกิจการทองเท่ียวจะยงัคงไมไดรับการสนับสนุนท้ังจาก
ภาครัฐหรือภาคเอกชนอยางตอเน่ือง การทองเท่ียวจะยังคงไมเกิดภาคี
เครือขายการทองเท่ียวระดับกลุมจังหวัดในแนวระเบียงเศรษฐกิจ 
East-West ซ่ึงจะสงผลใหชุมชนในพ้ืนท่ีแหลงทองเท่ียวยังคงไมได
รับผลประโยชนสูงสุดจากทรัพยากรแหลงทองเท่ียวของจังหวัดท่ีมีอยู 
รวมถึงรายไดจากการทองเท่ียวจะยงัไมกระจายสูชุมชนท่ีมีทรัพยากร
แหลงทองเท่ียวอยางท่ัวถึง 

นอกจากน้ีการพัฒนาเมืองแบบด้ังเดิม (Traditional City) จังหวัด
กาฬสินธุจะยังคงเผชิญกับปญหาการขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะ
แรงงานท่ีมีคุณภาพ แรงงานในพ้ืนท่ีขาดทักษะ ความสามารถท่ีตลาด
แรงงานตองการ ไมมีการพัฒนาหรือการนําเทคโนโลยมีาใชสําหรับการ 
สนับสนุนภาคการเกษตร และภาคการทองเท่ียว รวมถึงยังขาดการเช่ือมโยง
โครงสรางพ้ืนฐาน เชน โครงขายการคมนาคมขนสง โครงขายการ
ส่ือสาร และการบริหารจัดการชุดขอมูลขนาดใหญ (Big Data) อีกท้ัง 
โครงสรางเศรษฐกิจของจังหวัดตามไมทันการเปล่ียนแปลงของประเทศ
ท่ีเร่ิมเปล่ียนจากอุตสาหกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรม โรงงานท่ี
พ่ึงแรงงานไรฝมือเปนหลักไปสูอุตสาหกรรมสมัยใหมท่ีเนนการ
บริการและเทคโนโลยีข้ันสูง

iii. อนาคตทางเลือก สู ภาพอนาคตท่ีพึง
 ประสงค
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การเปล่ียนแปลงดานโครงสรางประชากรท่ีกําลังเขาสูสังคมสูงวัย มีอัตรา
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นวัตกรรมในระดับโลก ทําใหจังหวัดกาฬสินธุตองเผชิญกับความทาทาย
เหลาน้ีอยางหลีกเล่ียงไมไดในอนาคต หากจังหวัดกาฬสินธุยังคงเปน
เมืองเกษตรและอาหารแบบด้ังเดิม (Traditional agriculture) ท่ีภาค
การเกษตรของจังหวัดกาฬสินธุยังไมมีการยกระดับมาตรฐานของ
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มีแนวโนมท่ีสูง

รวมถึงหากภาคการทองเท่ียวของเมืองกาฬสินธุเปนแบบด้ังเดิม
(Traditional Tourism) กลุมธุรกิจการทองเท่ียวไมเกิดการขยายตัว
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East-West ซ่ึงจะสงผลใหชุมชนในพ้ืนท่ีแหลงทองเท่ียวยังคงไมได
รับผลประโยชนสูงสุดจากทรัพยากรแหลงทองเท่ียวของจังหวัดท่ีมีอยู 
รวมถึงรายไดจากการทองเท่ียวจะยงัไมกระจายสูชุมชนท่ีมีทรัพยากร
แหลงทองเท่ียวอยางท่ัวถึง 

นอกจากน้ีการพัฒนาเมืองแบบด้ังเดิม (Traditional City) จังหวัด
กาฬสินธุจะยังคงเผชิญกับปญหาการขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะ
แรงงานท่ีมีคุณภาพ แรงงานในพ้ืนท่ีขาดทักษะ ความสามารถท่ีตลาด
แรงงานตองการ ไมมีการพัฒนาหรือการนําเทคโนโลยมีาใชสําหรับการ 
สนับสนุนภาคการเกษตร และภาคการทองเท่ียว รวมถึงยังขาดการเช่ือมโยง
โครงสรางพ้ืนฐาน เชน โครงขายการคมนาคมขนสง โครงขายการ
ส่ือสาร และการบริหารจัดการชุดขอมูลขนาดใหญ (Big Data) อีกท้ัง 
โครงสรางเศรษฐกิจของจังหวัดตามไมทันการเปล่ียนแปลงของประเทศ
ท่ีเร่ิมเปล่ียนจากอุตสาหกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรม โรงงานท่ี
พ่ึงแรงงานไรฝมือเปนหลักไปสูอุตสาหกรรมสมัยใหมท่ีเนนการ
บริการและเทคโนโลยีข้ันสูง

iii. อนาคตทางเลือก สู ภาพอนาคตท่ีพึง
 ประสงค
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ฉากทัศนการใชชีวิตในจังหวัดกาฬสินธุ ป 2030
Future Scenario of Living in Kalasin 2030
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สภาพเมืองกาฬสินธุ : เมืองท่ีมีระบบชลประทานท่ีเช่ือมโยง
แหลงน้ําตางๆ ครอบคลุมท้ังพ้ืนท่ีจังหวัดมีการจัดการขอมูลขนาดใหญ 
(Big Data) เพ่ือนํามาใชทางการเกษตร เสนทางคมนาคมสะดวกเหมาะ
กับการขนสงรองรับการ เกษตร และการตลาดในการกระจายสินคาใน
พ้ืนท่ีไปสูพ้ืนท่ีขางเคียงมากข้ึน และเปนเมืองท่ีมีเทคโนโลยี และ
นวัตกรรมถูกนําชวยเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรมากข้ึน

สภาพสังคม แรงงานในพ้ืนท่ีมีศักยภาพมีความรูและทักษะ
ดานเทคโนโลยแีละนวัตกรรมข้ันสูง รวมถึงประชากรมีความสะดวก
ในการเขาถึงการปรับใชเทคโนโลย ี นวัตกรรมในการประกอบกิจกรรม 
ดานการเกษตรและแปรรูปอาหาร

สภาพเศรษฐกิจ เมืองเศรษฐกิจทองถ่ินในพ้ืนท่ีถูกขับเคล่ือน
ดวยกลุมธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) เก่ียวกับ 
การแปรรูปสินคาเกษตรและอาหาร และกลายเปนเมืองท่ีมีศูนยกลาง
การกระจายสินคาเกษตรแบบครบวงจร

ฉากทัศนเมืองเกษตร 5G 
ภาพอนาคตเมืองเกษตร 5G ท่ีคนในพ้ืนท่ีตองการใหเกิดข้ึนเปนสภาพ
เมืองท่ีถูกขับเคล่ือนดวยการทองเท่ียวและการเกษตรเชิงสรางสรรค
และเปนเมืองอัจฉริยะ จนทําใหเมืองเกษตร 5G เปนพ้ืนท่ีท่ีมีระบบ
ชลประทานเช่ือมโยงแหลงน้ําตางๆ ครอบคลุมพ้ืนท่ีในจังหวัดมีการ
เติบโตของกลุมธุรกิจ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) จาก
การแปรรูปเกษตรและอาหาร ปศุสัตว พืชสวน ประมงอยางตอเน่ือง
และมีแรงงานท่ีมีศักยภาพและมีความรู และทักษะข้ันสูงทางดาน
เทคโนโลยแีละนวัตกรรม เพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมการแปรรูปเกษตร
และอาหาร ข้ันกลาง และข้ันสูง พืชไร อีกท้ังมีโครงสรางพ้ืนฐานท้ัง
การบริหารจัดการชุดขอมูลขนาดใหญ (Big Data) การคมนาคม การ
ส่ือสารท่ีสะดวกรวดเร็วเอ้ือตอการทําธุรกิจจนเปนศูนยกลางการ กระจาย
สินคาเกษตรแบบครบวงจร



ภาพอนาคตการพัฒนา
นวัตกรรมเชิงพ้ืนท่ี66

ฉากทัศนเมืองเกษตรสรางสรรค
เมืองกาฬสินธุท่ีถูกขับเคล่ือนดวยการทองเท่ียวและเกษตรเชิงสรางสรรค
และการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารเชิงสรางสรรคท่ีเกิดจาก
การรวมกลุมธุรกิจการทองเท่ียว เชน บรรพชีวิน วัฒนธรรม ภูมิปญญา
ทองถ่ิน โบราณสถาน และกลุมเกษตรเชิงสรางสรรค เชน โฮมสเตย 
พุทรา มะมวงมหาชนก ขาวเขาวง เขาดวยกัน และมีการเช่ือมโยง
เครือขายการทองเท่ียวระดับกลุมจังหวัดในแนวระเบียงเศรษฐกิจ 
East-West รวมถึงรวมกลุมสรางความเขมแข็งทางการตลาดของกลุม
การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร เพ่ือกระจายสินคาผลิตภัณฑชุมชน
สงขายตอตามหางสรรพสินคา และยกระดับการพัฒนาสินคาและ
ผลิตภัณฑชุมชน (Creative Industry) จนไดรับการรับรองตาม
มาตรฐาน

สภาพเมืองกาฬสินธุ  ผูคนในพ้ืนท่ีเนนทําทองเท่ียวเชิงเกษตร
และวัฒนธรรม โดยยังคงวัฒนธรรมประเพณีใหคงอยู แตมีการ
ยกระดับการทําเกษตรและแปรรูปอาหารปลอดภัยในเชิงสรางสรรค
มากข้ึน

สภาพสังคม สังคมและวัฒนธรรมในพ้ืนท่ียังคงถูกอนุรักษใหเปน
แบบด้ังเดิม แตก็สามารถสรางความเขมแข็งในพ้ืนท่ีดวยการรวมกลุม
จนกลายเปนเมืองท่ีมีการรวมกลุมการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรมี
เครือขายการทองเท่ียวระดับกลุมจังหวัดในแนวระเบียงเศรษฐกิจ 
East-West แตก็ยังขาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมข้ันสูงในพ้ืนท่ีตอง
พ่ึงพาองคความรูจากแหลงอ่ืนเปนหลัก

สภาพเศรษฐกิจ เนนขับเคล่ือนเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีดวยกลุมธุรกิจ
การทองเท่ียว โดยเช่ือมโยงเครือขายการทองเท่ียวระดับกลุมจังหวัด
ในแนวระเบียงเศรษฐกิจ East-West เปนหลักในการพัฒนาพ้ืนท่ี
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ฉากทัศนเมือง Kalasin Happiness
สภาพเมืองท่ีถูกขับเคล่ือนดวยการทองเท่ียวและการเกษตรเชิงสรางสรรค
และการพ้ืนท่ีจังหวัดกาฬสินธุเปนเมืองอัจฉริยะเชนเดียวกับเมืองเกษตร 
5G แตเนนผลักดันการพัฒนาเมืองใหมีการรวมกลุมธุรกิจการทองเท่ียว 
เพ่ือขยายตัวทางธรุกิจ เชน บรรพชีวิน วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน 
โบราณสถาน และเช่ือมโยงภาคีเครือขายการทองเท่ียวระดับกลุม
จังหวัดในแนวระเบียงเศรษฐกิจ East-West รวมถึงพัฒนาศักยภาพ
คนในพ้ืนท่ีใหมีความรูทักษะดานเทคโนโลยแีละนวัตกรรมข้ันสูง เพ่ือ
นํามาใชประโยชนโดยเฉพาะในการพัฒนาการทองเท่ียวและเกษตร
เชิงสรางสรรค รวมถึงโครงสรางพ้ืนฐานในพ้ืนท่ีไดรับการพัฒนาท้ัง
เสนทางการคมนาคม การส่ือสาร การบริหารจัดการชุดขอมูลขนาด
ใหญ (Big Data) ใหเอ้ือตอการประกอบธุรกิจการทองเท่ียวและเกษตร
เชิงสรางสรรคของคนในพ้ืนท่ี

สภาพเมืองกาฬสินธุ เมืองท่ีมีโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเอ้ือตอการ
ประกอบธุรกิจการทองเท่ียวและเกษตรเชิงสรางสรรค มีการบริหาร
จัดการชุดขอมูลขนาดใหญ (Big Data) เพ่ือนํามาชวยธุรกิจการทองเท่ียว
และเกษตรเชิงสรางสรรคเสนทางคมนาคมสะดวกรองรับการขนสง
ทางการเกษตรและธุรกิจการทองเท่ียว มีเทคโนโลยแีละนวัตกรรมชวย
ดําเนินธุรกิจการทองเท่ียวและเกษตรเชิงสรางสรรคมากข้ึน

สภาพสังคม ประชากรและแรงงานในพ้ืนท่ีมีศักยภาพ ความรูและ
ทักษะทางดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมข้ันสูง ประชากรมีความสุข 
สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ และสภาพแวดลอมทรัพยากรในพ้ืนท่ีมีความ
สมบรูณ การทองเท่ียวในพ้ืนท่ีมีความสะดวกสบายครบครัน

สภาพเศรษฐกิจ เนนขับเคล่ือนเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีดวยการทองเท่ียว
 โดยเช่ือมโยงเครือขายการทองเท่ียวระดับกลุมจังหวัดในแนวระเบียง
เศรษฐกิจ East-West เปนหลักในการพัฒนาพ้ืนท่ีจนกลายเปน
แหลงรายไดหลักของคนในพ้ืนท่ีทําใหรายไดเฉล่ียตอหัวของประชากร
ในพ้ืนท่ีสูงข้ึน
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ภาพอนาคตท่ีพึงประสงคในการพัฒนานวัตกรรมเชิงพ้ืนท่ี
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ษตร 5G เมืองเกษตรสรางสรรค

กาฬสินธุเมือง
เศรษฐกิจสรางสรรค
(Creative Economy

of Kalasin City)
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3 อนาคตทางเลือกสู...อนาคตท่ีพึงประสงค
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กาฬสินธุเมืองเศษฐกิจสรางสรรค
Creative Economy of Kalasin City

การสรางความเปล่ียนแปลงไปสูเมืองเศรษฐกิจสรางสรรค (Creative 
Economy City) ในอนาคต ป 2030 การขับเคล่ือนเศรษฐกิจบน
พ้ืนฐานการใชองคความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลย ีและนวัตกรรม 
ผสมผสานกับความสรางสรรค (Creativity) เพ่ือสรางมูลคาและ
คุณคาผลิตภัณฑหรือบริการจากฐานทุนทางปญญา วัฒนธรรม 
ภูมิสังคม และทุนทรัพยากรหรือส่ิงแวดลอมชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ
จะทําใหภาคการเกษตรท่ีทําแบบด้ังเดิมพัฒนาไปสูภาคการเกษตร
และอาหารเชิงสรางสรรค (Creative Agriculture) ต้ังแตการ
พัฒนาระบบชลประทานท่ีเช่ือมโยงแหลงน้ําตางๆ ท่ีอุดมสมบูรณ 
และกระจายใหครอบคลุมท่ัวจังหวัด การทําเกษตรกรรมอัจฉริยะ 
(Smart Farm) จะถูกนํามาชวยในการบริหาร จัดการเพ่ือเพ่ิมผลิตผล
ทางการเกษตรในกลุมพืชไร อาทิ มันสําปะหลัง ยางพารา ขาว 
ออยมากข้ึน และวัสดุเหลือใชทางการเกษตรจะถูกนํามาแปรรูปเปน
พลังงานทดแทน (Renewable Energy or Alternative Energy) 
กลุมวิสาหกิจชุมชน SMEs การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร มีการ
เติบโตอยางตอเน่ืองกอใหเกิดรายไดกระจายสูชุมชนอยางยั่งยืน 

ขณะท่ีการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีเนนทองเท่ียวเชิงสรางสรรค (Creative 
Tourism) กลุมธุรกิจการทองเท่ียว (บรรพชีวิน วัฒนธรรม ภูมิปญญา
ทองถ่ิน และโบราณสถาน) และกลุมเกษตรเชิงสรางสรรค (โฮมสเตย 
พุทรา มะมวงมหาชนก และขาวเขาวง) เกิดการขยายตัวของธุรกิจ
โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐหรือการลงทุนจากภาค
เอกชน กลุมการทองเท่ียวเกิดภาคีเครือขายการทองเท่ียวระดับกลุม
จังหวัดตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ East-West สงผลใหชุมชนรอบ
พ้ืนท่ีแหลงทองเท่ียวมีรายไดจากการคาขายสินคาและบริการ

เกิดการกระจายรายไดสูชุมชนในบริเวณพ้ืนท่ีแหลงทองเท่ียว อาทิ 
พิพิธภัณฑสิรินธร ภูนอย ภูน้ําจ้ัน ภูแฝก และเมืองศูนยกลางแฟช่ัน
ผาไหมนานาชาติ 

สภาพเมืองกาฬสินธุเปนเมืองอัจฉริยะ (Smart City) มีการเช่ือมโยง
โครงสรางพ้ืนฐาน เชน โครงขายการคมนาคมขนสง โครงขายระบบ
ชลประทาน โครงขายการส่ือสาร และ Big Data อยางมีประสิทธิภาพ
กอใหเกิดระบบตลาดแบบดิจิทัล (Digital Market) และเกิด
ศูนยกลางกระจายสินคาเกษตรแบบครบวงจร ท่ีประชากรทุกคน
สามารถเขาถึงไดตลอดเวลา กลุมแรงงานเปนแรงงานท่ีมีทักษะมี
ความสามารถตรงตามท่ีตลาดตองการ โดยไดรับการสนับสนุนจาก
สถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ี อาทิ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ และสถาบัน
อาชีวศึกษาในทองถ่ิน รวมถึงมีการพัฒนาหรือการนําเทคโนโลยี
และนวัตกรรม เชน ระบบปญญาประดิษฐ และหุนยนต มาใชในการ
สนับสนุนภาคการเกษตร และภาคการทองเท่ียวของจังหวัดกาฬสินธุ
มากข้ึน
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แนวทางการพัฒนานวัตกรรมเชิงพ้ืนท่ี ...เพ่ือไปสูอนาคต “ กาฬสินทธุเมืองเศรษฐกิจสรางสรรค”
Recommendation & Policy Direction to the Future

iv. กลยุทธการผลักดันภาพอนาคต
Strategy and Action

01

02

03

04

05 06

07

08

09

10
ระบบชลประทานกระจาย
ครอบคลุมพื้นที่จังหวัด
บริหารจัดการพื้นที่เกษตรและ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการน้ำ

พืชไรมีผลผลิตตอพื้นที่สูง 
(ขาวมันสำประหลัง ออย 
ยางพารา)
เพิ่มประสิทธิภาพและมาตราฐาน
การผลิตของสินคาเกษตรพืชไร

เสนทางคมนาคมขนสง
สะดวกสนามบินกาฬสินธุ
พัฒนาโครงขายคมนาคมเชื่อมโยง
ระบบโลจิสติกสเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพ
การขนสง และอุตสาหกรรมอากาศยาน

เกษตรกรรมอัจฉริยะ (Smart 
Farmer) (พืชสวน ประมง และ
ปศุสัตว)
เพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขัน
ของเกษตรกร และเพิ่มผลิตภาพแรง
งานเกษตร

การแปรรูปสินคาเกษตรครบวงจรและ
คลังสินคาเกษตรที่เชื่อมโยงภูมิภาค
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
หวงโซอุปทาน และการตลาดสินคา
เกษตรครบวงจร

SMEs มีความสามารถทางการแขงขัน
ดานการคา การบริการในภาคภูมิภาค

พัฒนาศักยภาพ SMEs เพิ่มขีดความสามรถ
ทางการแขงขันดานการคา การบริการ และ

พัฒนาเครือขายผูประกอบการอยางบูรณาการ

แหลงทองเที่ยวยุคประวัติศาสตร และ
แหลงทองเที่ยวธรรมชาติ-วัฒนธรรม

เปนอันดับ 1 ของประเทศ
พัฒนาศักยภาพ และยกระดับคุณภาพ
แหลงทองเที่ยวและกิจกรรมทองเที่ยว

ภาคอุตสาหกรรมทองเที่ยว
และบริการเข็มแข็ง

พัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
อุตสาหกรรม

ระบบตลาดทั่วทั้งจังหวัดเปน
เศรษฐกิจดิจิทัล

พัฒนาระบบตลาดผลิตภัณฑเพื่อ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล

ศูนยกลางแฟชั่นผาไหมนานาชาติ
และผลิตภัณฑชุมชนใหไดมาตราฐาน

พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑชุมชน
ใหไดมาตรฐาน และเปนศูนยกลางแฟชั่น

ผาไหมนานาชาติ

กาฬสินธุ
เมืองเศรษฐกิจ

สรางสรรค
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บริหารจัดการพื้นที่เกษตร 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการน้ำและรักษา
สิ่งแวดลอมในพื้นที่

เพิ่มประสิทธิภาพและมาตราฐาน
การผลิตของสินคาเกษตรพืชไร

พัฒนาโครงขายคมนาคม
เชื่อมโยงระบบโลจิสติกสเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการขนสงและ
อุตสาหกรรมอากาศยาน

เพิ่มขีดความสามารถทาง
การแขงขันของเกษตรกรและ
เพิ่มผลิตภาพแรงงานเกษตร

เพิ่มปริมาณน้ำเก็บกัก และระบบสงน้ำ/ระบบการกระจายน้ำ สำหรับทำการเกษตรและแกปญหาน้ำทวมน้ำแลง

สนับสนุนการบริหารการจัดการพื้นที่
การเกษตรดวยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

(Zoning by Agri-Map)
ปลูกปาตนน้ำลำปาว และพื้นที่ปาสงวนเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณของดิน

สราง Zero Burn / Zero Waste พัฒนา Zero Burn / Zero Waste

สงเสริมการลงทุน (BOI) การแปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตร
(ขาว มันสำปะหลัง ออย และ ยางพารา) ขั้นกลาง-ขั้นสูงในพื้นที่

พัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลคา
ผลผลิตขาวเขาวงครบวงจร

พัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลคาการผลิต
ออยโรงงาน มันสำปะหลัง ยางพารา

พัฒนาโครงขายคมนาคมระบบโลจิสติกสอยางเปนระบบเพื่อสนับสนุนการคา การลงทุน การอุตสาหกรรม และการทองเที่ยวภายในจังหวัดกาฬสินธุและตามแนว
ระเบียงเศรษฐกิจสายตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor: EWEC) และในอนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง (Greater Mekong Sub region : GMS)

ศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทาง
อากาศการพัฒนาระบบขนสงทางรางเชื่อมโยงระหวาง

กาฬสินธุ-รอยเอ็ด และกาฬสินธุ-สนามบินขอนแกน

สรางและพัฒนาระบบขนสง และระบบขนสงทางราง เชื่อมโยงระหวางจังหวัด
กาฬสินธุ-รอยเอ็ด และกาฬสินธุ-ขอนแกน

พัฒนาศักยภาพเกษตรกรดวยฐานความรูวิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรม

เชื่อมโยงและพัฒนาศักยภาพดานการทองเที่ยวในพื้นที่ใหกับผูประกอบการ

สงเสริมวิิจัยการผลิต แปรรูปสินคาเกษตรคุณภาพสูงกับเกษตรกร และผูประกอบการ

เพิ่มทักษะบริหารจัดการ และเทคโนโลยี เครื่องจักรกล เพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานภาคเกาตรกรรม

ระยะสั้น
0-3 ป

ระยะกลาง
3-6 ป

ระยะยาว
6-10 ป
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เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการหวงโซอุปทานและ
การตลาดสินคาเกษตร
ครบวงจร

พัฒนาศักยภาพ SMEs 
เพิ่มขีดความสามารถทาง
การแขงขันดานการคา การ
บริการ และพัฒนาเครือขาย
ผูประกอบการอยางบูรณาการ

พัฒนาศักยภาพ ยกระดับ
คุณภาพแหลงทองเที่ยว 
กิจกรรมทองเที่ยว และ
เครือขายอุตสาหกรรม
การทองเที่ยวและบริหาร

พัฒนาตลาดสินคาเกษตรปลอดภัย
และเกษตรอินทรีย (Hub Location)

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการหวงโซอุปทาน
และการตลาดสินคาเกษตรครบวงจร

สรางศูนยแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และ
พัฒนาโรงงานตนแบบแปรรูปโคเนื้อคุณภาพสูง

สรางศูนยแปรรุปผลผลิตทางการเกษตร เชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวยุคกอนประวัติศาสตร
ในภูมิภาคและเสนทางการทองเที่ยวในพื้นที่

พัฒนาและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑชุมชนใหไดมาตรฐาน อาทิ อาหารเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย
ผลิตภัณฑสัตวน้ำจืด/ผลิตภัณฑสมุนไพรที่เปนอาหารและไมใชอาหาร

พัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพแหลง
ทองเที่ยว อาทิ ทองเที่ยวบรรพชีวิน และเสริม
กิจกรรมทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรมวาราวดี

พัฒนา Kalasin Geopark อุทยานโลก
ไดโนเสาร และ Kalasin Aquarium

จัดแสดงสัตวน้ำ
พัฒนาแหลงทองเที่ยวบรรพชีวินทุกแหลง

ใหไดมาตรฐานแหลงทองเที่ยวไทย

พัฒนา SMEs และเครือขายผูประกอบการอยางบูรณาการและ การพัฒนาขีดความสามารถ
ทางการแขงขันดานการคา การบริการ

พัฒนากิจกรรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ประเพณีสูการทองเที่ยวไทย

พัฒนาแหลงทองเที่ยวและกิจกรรม
การทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัด

สรางศูนยแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

พัฒนาแหลองทองเที่ยวและยกระดับบริการการทองเที่ยวทุกประเภทในจังหวัดกาฬสินธุใหไดมาตรฐาน
ยกระดับที่พักในชุมชนสูมาตรฐานโฮมสเตยไทย

พัฒนาสรางเครือขายอุตสาหกรรมการทองเที่ยว บุคคลากร และเชื่อมโยงการทองเที่ยว
ในจังหวัดและกลุมจังหวัด

พัฒนาตลาดทองเที่ยว และผลิตภัณฑที่เกี่ยวเนื่องกับการทองเที่ยว

ระยะสั้น
0-3 ป

ระยะกลาง
3-6 ป

ระยะยาว
6-10 ป
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พัฒนาระบบตลาดผลิตภัณฑ
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล

พัฒนาและยกระดับ
ผลิตภัณฑชุมชนใหไดมาตรฐาน
และเปนศูนยกลางแฟชั่นผาไหม
นานาชาติ

พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑไหมแพรวา และสิ่งทอพื้นเมืองใหไดมาจรฐาน

พัฒนาการออกแบบแฟชั่นล้ำสมัยสไตลผาไหมแพรวากาฬสินธุ และสิ่งทอพื้นเมือง

พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑชุมชนใหไดมาตรฐาน (OTOP Standardization)
เพิ่มศักยภาพตลาดผลิตภัณฑ

กลุม OTOP-Premium เพื่อรองรับ
Digital tramsformation

ยกระดับผาไหมและสิ่งทอพื้มเมือง
สูตลาดสากล

พัฒนาบรรจุภัณฑผลิตภัณฑรักษสิ่งแวดลอม
และระบบการจัดสงผลิตภัณฑรวดเร็วตรงเวลา

สถานที่และราคาประหยัด
สงเสริมศักยภาพและตลาดผูประกอบการ Digital Market

ระยะสั้น
0-3 ป

ระยะกลาง
3-6 ป

ระยะยาว
6-10 ป
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พัทลุงเปนจังหวัดชายฝงตะวันออกของแหลมมาลายูหรือแหลมทอง 
(Golden Khersonese) ทางภาคใตฝงตะวันตกของลุมน้ําทะเลสาบ
สงขลา (Songkhla Lake Basin) ลักษณะภูมิศาสตรเปนพ้ืนท่ีภูเขาและ
ท่ีราบสูงทางดานทิศตะวันตกประกอบดวยเทือกเขาบรรทัดถัดมาทาง
ทิศตะวันออกเปนพ้ืนท่ีราบสลับท่ีดอนและเปนพ้ืนท่ีราบลุมจดทะเลสาบ
สงขลา พ้ืนท่ีประมาณ 2.14 ลานไร เปนพ้ืนท่ีดิน 1.91 ลานไร พ้ืนท่ีน้ํา 
0.22 ลานไร

ชีวิตความเปนอยูยังคงวัฒนธรรมเฉพาะถ่ินตามลักษณะภูมิประเทศ
ท่ีแตกตางกันในแตละ พ้ืนท่ีต้ังแตภูเขาสูงท่ีมีปาไมมากมายจนถึงท่ีราบ
สําหรับทํานาเช่ือมตอกับพ้ืนท่ีทะเลสาบ (เขา ปา นา เล) ทําใหเกิดการ
พัฒนาและสืบสานมรดกภูมิปญญาท่ีมีคุณคาใหยังคงอยู

เปนจังหวัดท่ีมีเน้ือท่ีมากเปนอันดับท่ี 10 ของภาคใต และเปนอันดับท่ี 
55 ของประเทศ พ้ืนท่ีน้ําในจังหวัดพัทลุงนับเปนสวนสําคัญของทะเลสาบ
สงขลาประกอบดวยทะเลนอยและทะเลหลวงหรือทะเลสาบสงขลาตอน
ใน เน้ือท่ี 10% ของพ้ืนท่ีท้ังหมด มีความหลากหลายทางชีวภาพในระบบ
นิเวศวิทยาปาบกและความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศวิทยา
ปาพรุและทะเลสาบ

i. บริบท สถานการณจังหวัดพัทลุง
   อดีต-ปจจุบัน สูอนาคต

จังหวัดพัทลุง
มีพ้ืนท่ีประมาณ 2.14 ลานไร

ลําดับท่ี 10 ของภาคใต

ลําดับท่ี 55ของ
ประเทศ

ขนาดพ้ืนท่ีใหญเปน

พ้ืนดิน
1.91
ลานไร

พ้ืนน้ํา
0.22
ลานไร

ฤดูรอน 
ชวงปลายเดือนมีนาคม  
ถึงกลางเดือนกันยายน  

ฤดูฝน
กลางเดือนกันยายน  
ถึง กลางเดือนมีนาคม  

ในทุกปจังหวัดพัทลุงมีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตพัดปกคลุมประจําฤดูกาลทําให
มีเพียง 2 ฤดูกาล

สภาพภูมิอากาศ : 
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ดานสังคม

จังหวัดพัทลุง
มีจํานวนประชากร
524,865 คน

จังหวัดพัทลุงมีจํานวนประชากร 524,865 คน
เปนเพศหญิง จํานวน 269,027 คน เพศชาย 
จํานวน 255,838 คน มีประชากรกลุมชาติพันธุ
พ้ืนเมืองด้ังเดิม ชนเผาซาไก มันนิ มานิ หรือ
เงาะปา อาศัยอยูบริเวณเทือกเขาบรรทัด ในพ้ืนท่ี
อําเภอปาบอนและอําเภอกงหรา ปจจุบันกลุม
ชาติพันธุพ้ืนเมืองด้ังเดิมมีจํานวนลดลง เน่ืองจาก
ตองเผชิญกับการเปล่ียนแปลงทางสังคม สภาพ- 
แวดลอมการขยายตัวของเมืองท่ีเพ่ิมมากข้ึน

ป 2562 จังหวัดพัทลุงมีสัดสวนผูสูงอายุ สูงถึง 
18.41% ของประชากรท้ังหมด มีแนวโนมผูสูง
อายุ 8.10% อยูตามลําพังคนเดียว สภาพสังคม
จังหวัดพัทลุงมีอัตราหัวหนาครัวเรือนเด่ียวสูงสุด
อันดับท่ี 9 ของประเทศ และประชากรมีรายได
เฉล่ียตอครัวเรือนต่ําสุดในภาคใต (ไมรวม 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต) เฉล่ีย 20,509 บาท/เดือน/
ครัวเรือน

มีอัตราการวางงานแฝงยังสูง แตจังหวัดพัทลุงมี
จุดเดนดานความม่ันคงในดานท่ีอยูอาศัยหรือการ
มีท่ีดินทํากินของตัวเองในอัตราท่ีสูง รวมถึงมี
วัฒนธรรม ทองถ่ินท่ีอยูกันเปนสังคมท่ีใกลชิดกัน
ใหความรวมมือกันในกลุมหรือองคกรตางๆ อยาง
ชัดเจน 

รายไดเฉล่ีย/ครัวเรือนต่ําสุดในภาคใต 
(ไมรวม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต)
เฉล่ีย 20,509 บาท / เดือน /ครัวเรือน

อ.ปาพะยอม

อ.ควนขนุน

อ.ศรีบรรพต

อ.ศรีนครินทร
อ.เมือง

อ.กงหรา

อ.เขาสันชัย

อ.บางแกว

อ.ตะโหมด

อ.ปาบอน

อ.ปากพะยูน

วัยเด็ก

114,007 คน
0-14 ป

วัยแรงงาน

282,677 คน
15-59 ป

ของประชากรท้ังหมด
18.41%

สัดสวนผูสูงอายุ

วัยสูงอายุ

44,517 คน
60 ปข้ึนไป

ประชากร
ชาย

ประชากร
หญิง

255,838 คน 269,027 คน
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ประชากรจังหวัดพัทลุง 51.14% ของประชากรท้ังหมดสามารถเขา
ถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
ของประชากรจังหวัดพัทลุงในชวง 10 ปท่ีผานมา จังหวัดพัทลุงมีการนํา
เทคโนโลยี นวัตกรรมมาใชสรางมูลคาเพ่ิมดานเกษตรกรรมคอนขาง
นอย เนนการทําการเกษตรพ่ึงพิงสารเคมี แตมีแนวโนมขยายชองทาง
ตลาดดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ิมข้ึน และมีการใชประโยชน
จากทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ พลังงานทดแทน พลังงาน
ทางเลือกเพ่ิมข้ีน

ดานเทคโนโลยี

ป 2561 ขนาดเศรษฐกิจจังหวัดพัทลุง มีผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด 
(GPP) 36,006 ลานบาท รายไดเฉล่ียตอหัวประชากร 71,298 บาท 
โครงสรางมูลคาทางเศรษฐกิจของจังหวัดพัทลุงมีรายไดมาจาก
ภาคเกษตรกรรม ปาไม และประมง โดยเฉพาะยางพารา ขาว ผัก 
ผลไม และปศุสัตว รวมท้ังประมง เน่ืองจากศักยภาพโดยรวมเหมาะ
แกการเกษตร ทิศตะวันตกเปนเทือกเขาบรรทัด แหลงตนน้ําลําธาร 
(พ้ืนท่ีลาดเอียงไมมาก) และทิศตะวันออกเปนท่ีราบลุมและทะเลสาบ
สงขลา ทะเลนอย

แตต้ังป 2556 – 2560 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจังหวัด
พัทลุง อยูท่ี 0.84% ภาคการเกษตรขยายตัวเฉล่ีย 2.13% อัตรา
การขยายตัวทางเศรษฐกิจข้ึนอยูกับภาคการเกษตร โดยเฉพาะผลผลิต
ยางพารา ราคายางพาราท่ีตกต่ํามีสงผลตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ลดลง ขณะท่ีภาคการทองเท่ียววิถีชุมชนเติบโตมากท่ีสุดในประเทศ 
กลุมนักทองเท่ียวจากประเทศมาเลเซีย สิงคโปร และประเทศอ่ืนๆ เขา
มาในพ้ืนท่ีมากข้ึน

ดานเศรษฐกิจ

ประชากรจังหวัดพัทลุง

51.14%
เขาถึงการส่ือสารระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ต

LOREM 234.67 0.234

IPSUM 123.07 0.134

DOLOR 2245.0 1.654

AMET 12.066 0.934

VENIAM 131.77 1.566
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ในป 2561 จังหวัดพัทลุงติด 1 ใน 10 จังหวัดท่ีมีสัดสวนคนจนสูงท่ีสุด 
หรือมีความจนหนาแนนสูงท่ีสุดอยูอันดับท่ี 8 ของประเทศ มีสัดสวน
ประชากรท้ังจังหวัดท่ีอยูใตเสนความยากจน 24.93% กําลังแรงงาน 
ของจังหวัดพัทลุง มีผูอยูในวัยกําลังแรงงาน 413,289 คน และผูไมอยู
ในวัยกําลังแรงงาน 110,871 คน กําลังแรงงานเปนผูมีงานทํา 301,033  
คน สวนใหญอยูในภาคเกษตร 162,757 คน และทํางานนอกภาคเกษตร 
138,276 คน ขณะท่ีภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดสวนใหญเปนการ
ประกอบการท่ียังไมเพ่ิมมูลคาใหกับผลิตภัณฑมากนัก เปนเพียง
อุตสาหกรรมตนน้ําท่ีจะนําผลผลิตไปสูการผลิตในข้ันตอไป การลงทุน
สวนใหญจะเปนเจาของคนเดียว การรวมลงทุนกับนักลงทุนอ่ืนๆ ยงัมีนอย

ต้ังแตป 2553 พัทลุงประสบกับปญหาดานทรัพยากรน้ําบริเวณท่ี
เช่ือมตอกับทะเลสาบสงขลา คุณภาพน้ําอยูในเกณฑเส่ือมโทรม โดย
เฉพาะบริเวณทะเลนอย คลองนางเรียม และปากคลองลําปา พบ
แคดเมียม (Cd) และตะก่ัว (Pb) ปนเปอนมาจนถึงปจจุบัน

ปญหาน้ําทวม/อุทกภัยซ้ําซากและระบบการระบายน้ําออกสูทะเล 
เน่ืองจากจังหวัดพัทลุงมีมรสุมพัดผานทุกปและยงัถูกขนาบขางดวย
เทือกเขาบรรทัด ทะเลสาบสงขลา และทะเลอาวไทยจึงเปนทางผานการ
ระบายน้ําจากเทือกเขาและน้ําฝนสะสมลงสูทะเล รวมถึงมีแนวโนม
ปญหาดานส่ิงแวดลอมท่ีเก่ียวของกับแหลงกําจัดขยะ การแพรขยาย
ของวัชพืชในทะเลสาบสงขลาเพ่ิมข้ึน (พ้ืนท่ีจังหวัดพัทลุง) รวมถึง
ปญหาแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค ตลอดจนผลกระทบจากการ
เติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดใกลเคียงและการพัฒนาภาคใต
สงผลตอการพัฒนาจังหวัดไปสูเมืองเศรษฐกิจ สงผลใหมีการทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมมากข้ึน

ดานส่ิงแวดลอม
จังหวัดพัทลุง
มีสัดสวนคนจนสูงท่ีสุดเปน

อันดับ 8 ของประเทศป 
25

61
 

วัยแรงงาน
413,289 คน

ไมอยู
วัยแรงงาน 110,757 คน

อยูในภาคเกษตร
162,757 คน

36,006 ลานบาท
GPP

รายไดเฉล่ียตอหัวประชากร
71,298 บาท

อันดับท่ี 13 ของภาคใต
อันดับท่ี 61 ของประเทศ

(ป 2561)
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ปรากฏการณส่ิงใหม (New Normal) 
หลังสถานการณ COVID-19
เกิดกระแสคนรุนใหมกลับทองถ่ินหันมาทําการเกษตรหรือทําธุรกิจ 
ออนไลนหรือเจาของธุรกิจเล็กๆ ท่ีสามารถเล้ียงชีพตัวเองได และเขา
มามีสวนรวมพัฒนาทองถ่ินปรับตัวรองรับการเขาสูเมืองอัจฉริยะ 
(Smart City) เพ่ือเพ่ิมความสะดวกสบายในการใชชีวิต แตยังคง
รักษาวิถีด้ังเดิมของคนพัทลุงเอาไว

การเขาสูสังคมผูสูงอายุแบบสมบูรณ
ของจังหวัดพัทลุง
สัดสวนผูสูงอายเุพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วเขาสูสังคมสูงอายอุยางสมบูรณ 
(Completely Aged Society) และมีแนวโนมจะเพ่ิมสูงอีกถึง
รอยละ 31 ในอีก 20 ปขางหนาสงผลกระทบตอสังคมและเศรษฐกิจ 
เกิดการพ่ึงพิงสมาชิกในครอบครัวท่ีสูงข้ึน และสงผลกระทบตอความ
ม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดในระยะยาวจํานวนประชากร
วัยแรงงานท่ีลดลง และสงผลตอผลผลิตมวลรวมของจังหวัด ตลอด
จนการจัดสรรทรัพยากรของจังหวัดพัทลุง

คุณคาเมืองแหงการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
และเศรษฐกิจสรางสรรค
จังหวัดพัทลุงมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความอุดมสมบูรณท้ังปา เขา  
นา เล ซ่ึงเอ้ือตอกิจกรรมการทองเท่ียวในรูปแบบตางๆ สามารถ
ดึงดูดผูเยีย่มเยอืน รวมถึงมีภูมิปญญาชาวบานทองถ่ินท่ีสามารถสราง
ความเขมแข็งใหแกชุมชน และคาดวาในอนาคตคุณคาทางทรัพยากร
ในพ้ืนท่ีจังหวัดพัทลุงจะสรางคุณคาทางการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
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ครอบครัวยากจนและครอบครัวเล้ียงเด่ียวเพ่ิมข้ึน
เศรษฐกิจจังหวัดพัทลุงพ่ึงพาเกษตรกรรมเปนหลัก โดยเฉพาะ
ยางพารา ราคาผลผลิตเกษตรท่ีตกต่ํา จึงมีผลตอปญหาของครัวเรือน
ท่ีมีรายไดนอยลง และมีหน้ีสินครัวเรือนเพ่ิมข้ึนทําใหสัดสวนคนจน
ในภาพรวมของจังหวัดพัทลุงยิง่เพ่ิมสูงข้ึน มีแนวโนมสัดสวนครอบครัว
ยากจนเพ่ิมข้ึน สงผลตอใหเกิดปญหาครอบครัวมากข้ึน สภาพความ
เปนอยูเปนครัวเรือนเล้ียงเด่ียว (Single Parent) และครอบครัว
มีผูสูงอายุอยูตามลําพังมากข้ึน

เศรษฐกิจชะลอตัวและมีความเหล่ือมล้ําสูง
โครงสรางทางเศรษฐกิจของจังหวัดพัทลุงสวนใหญอยูในภาคการ
เกษตรเปนเกษตรกรรมเชิงเด่ียว มีแนวโนมชะลอตัวสูงตาม
สถานการณเศรษฐกิจมหภาคของประเทศ ขณะท่ีการลงทุนภาค
ธุรกิจ มีแนวโนมชะลอในระยะยาวทําใหการเติบโตทางเศรษฐกิจใน
พ้ืนท่ีต่ําลงและนําไปสูการเกิดความเหล่ือมล้ําทางรายไดของประชากร
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ดึงดูดผูเยีย่มเยอืน รวมถึงมีภูมิปญญาชาวบานทองถ่ินท่ีสามารถสราง
ความเขมแข็งใหแกชุมชน และคาดวาในอนาคตคุณคาทางทรัพยากร
ในพ้ืนท่ีจังหวัดพัทลุงจะสรางคุณคาทางการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
และเศรษฐกิจสรางสรรค (Creative Economy) เพ่ิมข้ึน
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ภาพอนาคตการพัฒนา
นวัตกรรมเชิงพ้ืนท่ี80

ปจจัยขับเคล่ือนสําคัญ
Key Drivers
ปจจัยขับเคล่ือนสําคัญท่ีนําไปสูการสรางการเปล่ียนแปลงในพ้ืนท่ี
จังหวัดพัทลุงใน 10 ปขางหนา

ภูมิปญญาสรางสรรคเศรษฐกิจและสังคม 
Creative Wisdom for Economy and Society
การสรางมูลคาเพ่ิมสินคาหรือบริการผานภูมิปญญาสรางสรรค
เพ่ือขับเคล่ือนเศรษฐกิจบนฐานความรู (Knowledge) การศึกษา
(Education) และความคิดสรางสรรค (Creativity) พัฒนาไปสู
ความเปนอุตสาหกรรมสรางสรรค (Creative Industry) โดย
ขับเคล่ือนผานการนําภูมิปญญา จากการเรียนรูและสะสมจาก
แหลงตางๆ จากตางประเทศท่ีอยูในรูปแบบเอกสารทางวิชาการ
งานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม หรือในรูปแบบการเรียนรู
จากส่ือออนไลนตางๆ มาใชประโยชนมากข้ึน และหากไมสามารถ
ปรับใชไดองคความรูในระดับทองถ่ิน ภูมิปญญาท่ีมาจากการ
สะสมองคความรู ประสบการณ เร่ืองเลาขานท่ีมีการถายทอด
ผานตัวบุคคลจากรุนสูรุน ผานจากครอบครัวสถาบันการศึกษา
และศูนยเรียนรูในชุมชนน้ันๆ จะเปนตัวขับเคล่ือนการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม

ศูนยขอมูลดิจิทัลอัจฉริยะ
Smart Digital Center
หนวยงานขับเคล่ือนบริหารจัดการ กระบวนการทางธุรกิจ รวมถึง
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมแบบมีสวนรวมในพ้ืนท่ี โดยการ
ใชระบบรวบรวมขอมูลดิจิทัลแบบอัจฉริยะหรือแพลตฟอรมออนไลน
ตางๆ ในพ้ืนท่ีอยางมีสวนรวมของคนในพ้ืนท่ี โดยเช่ือมโยงพัฒนาและ
สังเคราะหขอมูลดวยระบบปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence 
: AI) เพ่ือนําขอมูลไปใชประโยชนตอการพัฒนาการบริหารจัดการดาน
ตางๆ ในพ้ืนท่ี อาทิ ธุรกิจ สังคม การเมืองการบริหารทองถ่ินใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงดวยขอมูล นอกจากน้ีรวมถึงการใชระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีเหมาะสมในการเก็บรวมรวมขอมูลสังเคราะหขอมูล
ตางๆ ท่ีมีการจัดเก็บในพ้ืนท่ีดวยเครือขายของหนวยงานภาครัฐ ภาค
วิชาการ และภาคเอกชนแบบมีการบริหารจัดการรวมกัน โดยเนน
พัฒนากันเองในพ้ืนท่ี
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สรางสรรค

เศรษฐกิจและสังคม
ระดับสากล
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iii. อนาคตทางเลือก สู ภาพอนาคตท่ีพึงประสงค
Future of Phatthalung Forward 2030
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ศูนยขอมูลดิจิทัล
อัจฉริยะในพ้ืนท่ี
จังหวัดพัทลุง

ภาพอนาคตการพัฒนา
นวัตกรรมเชิงพ้ืนท่ี82

ฉากทัศน : Civilized Phatthalung
เมืองอารยะท่ีมีอัตลักษณมีพลวัตระหวางศูนยขอมูลอัจฉริยะสากลท่ี
ถูกผนวกกับภูมิปญญาองคความรูระดับสากลท่ีนําสรางสรรคใช
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจและสังคมในรูปแบบของเศรษฐกิจหมุนเวียน 
(Circular Economy) บนพ้ืนฐานเกษตรกรรมท่ีเขมแข็งจนบรรลุสู
ความเปนศูนยกลางของแหลงผลิตอาหารปลอดภัย (Safety Food 
City)  เพ่ือรองรับปจจัยในอนาคต เชน ศูนยกลางของอุตสาหกรรมผลิต
เน้ือจากพืชในระดับมาตรฐานโลก (Plant-Based Meat) ท่ีตอบสนอง 
กลุมบริโภคอาหารมังสวิรัติเพ่ือสุขภาพ (Vegan) กระท่ังกลายเปน
ปจจัยเก้ือหนุนกอเกิดการทองเท่ียวเชิงการกีฬาและสุขภาพท่ีมีระบบ
การบริหารจัดการทันสมัยเช่ือมโยงเปนเครือขายท่ัวโลกกลายเปน
แรงดึงดูดนักลงทุนดานอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอาหาร (Food 
Technology) และนักพัฒนา (Developer) จากท่ัวโลกภายใต
โครงสรางพ้ืนฐานการใชพลังงานทดแทนและเทคโนโลยพีลังงานสะอาด 
นําไปสูระดับคุณภาพชีวิตของคนเมืองพัทลุงสามารถเขาถึงระบบ
สาธารณูปโภคพ้ืนฐานและสาธารณูปการท่ีทันสมัยและท่ัวถึง มีมาตรฐาน
การดํารงชีวิตแบบท่ีสอดคลองกับอารยประเทศหรือประเทศท่ีเจริญ
แลว อยูอาศัยกันแบบคนทองถ่ินและตางถ่ินอยูรวมกันแบบพ่ึงพาอาศัย
กันหรือเก้ือกูลกัน วัฒนธรรมทองถ่ินถูกเช่ือมโยงเขาดวยกัน

ฉากทัศน : Startup Phatthalung
สตารทอัพเปรียบเหมือนเปนการเร่ิมตนใหมท่ีนําไปสูการเปล่ียนแปลง
ท่ีดีกวา โดยการเปนสตารทอัพน้ันตองมีการนําองคความรู และความ
คิดสรางสรรคท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะองคความรูในระดับสากล
ท่ีเปนท่ียอมรับมาปรับใช โดยบูรณาเขาการใชขอมูลทางดิจิทัลเพ่ือ
ใหไดขอมูลท่ีครอบคลุมในหลายดาน อาทิ ดานธุรกิจวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีนโยบายการพัฒนาพลเมืองของประเทศ (Citizen 
Development Policy) เพ่ือนํามาขับเคล่ือนสรางการเปล่ียนแปลง
ในการปรับปรุงผลผลิต บริการ กระบวนการหรือประสิทธิภาพของ
องคกรท้ังภาครัฐและเอกชน โดยการสรางคุณคาใหมใหกับประชากร
ในพ้ืนท่ีจังหวัดพัทลุง แกไขปญหาความเหล่ือมล้ําทางสังคมดวย
เศรษฐกิจแบบแบงปน (Sharing Economy) เนนสรางเศรษฐกิจ
ใหมในพ้ืนท่ีใหดําเนินการบนดิจิทัลแพลตฟอรม โดยไมผานตัวกลาง 
ท้ังในแงของการใชประโยชน ท่ีดิน เงินทุน องคความรู แรงงาน 
เปนตน ใหเกิดการแบงปนเพ่ือใหเกิดความเสมอภาคในพ้ืนท่ี โดย
นวัตกรรมจะถูกนํามาปรับใชใหเหมาะสมในการสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตใหดีข้ึนทุกดานอยางเหมาะกับคนพัทลุงทุกชวงวัย อาทิ 
วัยเด็ก วัยทํางาน คนดอยโอกาส และพิการ เปนตน
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ฉากทัศน : Smart Phatthalung
สมารทพัทลุงฉากทัศนเมืองท่ีผูคนในพ้ืนท่ีมีการใชประโยชนขอมูลและภูมิปญญาทองถ่ิน
ของตน นําทรัพยากรในทองถ่ินมาเพ่ิมมูลคาผลผลิตดวยเศรษฐกิจสรางสรรค สามารถ
พัฒนาตอยอดเปนธุรกิจชุมชน หรือยกระดับความรูใหเปนตนแบบการพัฒนา ตอยอด
ภูมิปญญาผานในระบบการศึกษาท่ีหลากหลายควบคูกับการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการ
สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมตางๆ ในดานเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม ทําใหความ
เหล่ือมล้ําทางสังคมลดลง คุณภาพชีวิตของคนในพ้ืนท่ีจังหวัดพัทลุงดีข้ึน จากรายไดท่ีเพ่ิม
ข้ึน ภาระหน้ีสินลดลงขณะท่ีการเคล่ือนยายประชากรแรงงานท่ีมีฝมือและมีความสามารถ
ออกจากจังหวัดพัทลุงลดลง เกิดการกระตุนแรงงานท่ีมีฝมือและมีความสามารถกลับมา
ทํางานท่ีจังหวัดพัทลุงมากข้ึน ขณะท่ีสภาพสังคมเมืองพัทลุงเปนสังคมท่ีมีการใหและ
แบงปนซ่ึงกันและกัน โดยเกิดการพัฒนาดานตางๆ ท่ีสนับสนุนภาพอนาคตดังกลาว ดังน้ี

Smart City 
พัทลุงเพียบพรอมดวยเทคโนโลยีดิจิทัล มี
การปรับใช IoT มาใชในการบริหารเมือง
และมีส่ิงอํานวยความสะดวกในดานตางๆ 
แกประชาชนในพ้ืนท่ี

Smart Community
คนในชุมชนความสามารถเขามามีสวนรวม
ในการบริหารและปกครองมากข้ึน และรวม
วางแผน พัฒนา ควบคุม และประเมินผล 
ท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม
ของชุมชน  โดยมีการใชเทคโนโลยดิีจิทัลและ
อินเทอรเน็ตในการบริหารชุมชน 

Smart Learning 
ประชาชนในพ้ืนท่ีสามารถเรียนรูมีทักษะ
ความสามารถในการประกอบอาชีพเช่ือมโยง
ความรูกับภูมิปญญาทองถ่ินในการตอยอด
สรางสรรค

Smart Green Agriculture 
ภาคการเกษตรของจังหวัดพัทลุงมีการนํา 
IoT มาปรับใชต้ังแตระบบการผลิตข้ัน
พ้ืนฐานท้ังกระบวนการ การจัดการระบบ
นิเวศท่ีสามารถทําการเกษตรอินทรีย 
มุงเนนการเกษตรปลอดภัยท่ีคํานึงถึง
ส่ิงแวดลอม เปล่ียนจากอุตสาหกรรมแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตรข้ันตนเปนอุตสาหกรรม
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรท่ีสรางมูลคา
เพ่ิมมากข้ึน 

Smart Holistic Health 
ระบบสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงและประชาชน
ในจังหวัดพัทลุงมีสวนรวมในการพัฒนาระบบ
การจัดการสาธารณสุขใหมีคุณภาพและ
ไดมาตรฐานทางการแพทย ประชาชนมี
ความรูความเขาใจในการดูแลสุขภาพตนเอง
ท้ังกายและจิต ปองกันการปวยดวยตนเอง
มากข้ึน 

Smart Governance
เมืองพัทลุงสามารถบริหารการจัดการดวย
ตนเอง มีการกระจายอํานาจทรัพยากรใน
แตละทองถ่ินเพ่ิมมากข้ึนอยางยุติธรรม

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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ฉากทัศน : Phatthalung Worldwide
พัทลุงเมืองศูนยกลางความเช่ือมโยงกับนานาประเทศฉากทัศนท่ีทาทาย
ดวยตัวขับเคล่ือนท่ีเปนศูนยดิจิทัลอัจฉริยะระดับสากลรวมกับ
ภูมิปญญาทองถ่ินในการนํามาสรางสรรคขับเคล่ือนเศรษฐกิจและ
สังคม เพ่ือใหจังหวัดพัทลุงเปนเมืองแหงศูนยกลางดานผลิตและจําหนาย
สินคาและบริการจากการใชจุดเดนดานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมสามารถพัฒนาผลิตภัณฑสินคาท้ังในการอาหารแปรรูป
ผลผลิตเกษตร และประมง สมุนไพรและอาหารเสริมสุขภาพ การ
ทองเท่ียวท่ีเช่ือมโยงกับส่ิงแวดลอมท่ีโดดเดนทําใหเกิดเปนกระแสการ
ทองเท่ียวเมืองรองท่ีสรางแรงดึงดูดใหนักทองเท่ียวจากพ้ืนท่ีตางๆ มา
เยีย่มชมกอใหเกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีอยางมาก ประกอบ
กับสภาพเมืองมีการเช่ือมโยงระบบและเสนทางคมนาคมขนาดใหญ 
มีการพัฒนารถไฟความเร็วสูง การสรางสนามบินพัทลุงสามารถสงผล
ใหจังหวัดพัทลุงกลายเปนเมืองทาและศูนยกลางการทองเท่ียวหรือการ
ลงทุนท่ีแตกตางจากเดิมไปอยางส้ินเชิง
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จัดการดานการพัฒนาคนและระบบโครงสรางพ้ืนฐาน
ท่ีรองรับเมืองอัจฉริยะเต็มรูปแบบ

พัฒนาโรงงานตนแบบท่ีมีความพรอมใน
ระดับในการบริหารจัดการเมืองโดยใช
ประโยชนจากระบบ IoT และโครงสราง
พ้ืนฐานตางๆ นําไปประยุกตใชพัฒนา
เมืองใหเติบโตอยางรวดเร็ว

• 
• 
• 

• 
• 

เตรียมกําลังคนรองรับตอแผนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
ปรับใชชองทางการเรียนรูท่ีหลากหลาย และใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบการขนสงมวลชนและระบบ
จราจรใหเปนระบบ IoT และเช่ือมโยงระบบฐานขอมูลใหมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว
สงเสริมใหประชาชนเกิดองคความรูในการดูแลสุขภาพตนเองท้ังกายและใจ
เช่ือมโยงกับฐานขอมูลจังหวัดและมีระบบ AI สนับสนุนในการบริการสาธารณสุขพรอมระบบ
ประกันสุขภาพของจังหวัดพัทลุงเพ่ิมเติมจากระบบประกันสุขภาพแหชาติ 

iv.  กลยุทธการผลักดันภาพอนาคต 
 Strategy and Action

การบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ
แบบเต็มรูปแบบ

เสนทางเปล่ียนผานสู : พัทลุงอัจฉริยะ (Smart Phatthalung)

1-3 ป

6-10 ป

4-6 ป

จัดการดานโครงสรางพ้ืนฐานและการกํา
หนดหนวยงานประสานงานหลักและรอง
เรงการจัดต้ังศูนยขอมูลอัจฉริยะของจังหวัดพัทลุง 
เพ่ือรวบรวมและสังเคราะหขอมูลดานตางๆ มาใช
ในการวางแผนดําเนินการงาน 
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แนวทางการพัฒนานวัตกรรมเชิงพ้ืนท่ี… เพ่ือไปสูอนาคต Smart Phatthalung
Recommendation & Policy Direction to the Future

สงเสริมบทบาทของพลเมือง 
ในจังหวัดพัทลุงใหเกิดความ

เขมแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเอง
สรางความเทาเทียมในสังคม 

ผานศูนยสงเสริมภาคพลเมือง
ท่ีเช่ือมโยงกับระบบฐานขอมูล

ของจังหวัด

สรางฐานขอมูลใหมและนําฐาน
ขอมูลเดิมมาวิเคราะหและ

สังเคราะห เพ่ือเช่ือมโยงกันท้ัง

ภายในและภายนอก จนถึงระดับ

สากลในรูปแบบศูนยขอมูล
จังหวัด สําหรับประกอบการ
ตัดสินใจและกําหนดนโยบาย

จัดการท่ีดินในจังหวัดพัทลุง
ใหมีประสิทธิภาพ โดยการอาศัย

เทคโนโลยี IoT ในการวาง
ผังเมืองใหเปนระบบดิจิทัล

เพ่ือรองรับการขยายของเมือง
ในอนาคต รวมท้ังระบบปองกัน 

และฟนฟูจากกรณีภัยพิบัติ

นําระบบตัดสินใจอัจฉริยะ (AI 

System ) ท่ีเช่ือมโยงกับระบบฐาน

ขอมูลของจังหวัด มาใชในภาค

การเกษตร และกระบวนการผลิต 

ตลอดจนแปรรูปและสงมอบ

สินคาถึงมือผูบริโภค 

พัฒนาการเรียนรูเพ่ือสราง
บุคลากร ในอนาคตท่ีเช่ียวชาญ

เทคโนโลยีดิจิทัลและ IoT

นําภูมิปญญาทองถ่ินมา
สรางรายไดผานศูนยสงเสริม
เศรษฐกิจภูมิปญญาชุมชนและ

นิคมเกษตรอุตสาหกรรมเกษตร
อัจฉริยะ ท่ีเช่ือมโยงกับระบบฐาน
ขอมูลของจังหวัด โดยใชแนวคิด

เศรษฐกิจแบงปน

พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบการขนสง มวลชนและระบบจราจรใหเปนระบบ IOT และเช่ือมโยงกับระบบฐานขอมูลของจังหวัดใหมีประสิทธิภาพ มีความสะดวก รวดเร็ว ไรมลภาวะ และ ประหยัด
ตนทุนการขนสง

สงเสริมใหประชาชนมี
องคความรูในการดแูลสุขภาพตนเอง

ท้ังกายและใจ ประกอบกับการมี
แพทยสมัยใหมท่ีเช่ือมโยงกับฐาน

ขอมูลจังหวัด และมีระบบ AI สนับสนุน
ในการบริการสาธารณสุขพรอมระบบ

ประกันสุขภาพ
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สตูลเปนจังหวัดทางตะวันตกของภาคใตริมฝงทะเลอันดามัน 
มีพ้ืนท่ีติดกับประเทศมาเลเซีย ลักษณะภูมิศาสตรเปนพ้ืนท่ี
เนินเขาและภูเขาสูง พ้ืนท่ีคอยๆ ลาดเอียงลงสูทะเลทาง
ตะวันตกและทางใตมีท่ีราบแคบๆ ขนานไปกับชายฝงทะเล 
ท่ีราบลงไปเปนปาชายเลนน้ําเค็มมีลําน้ําสายส้ันๆ ไหลผาน 
ทางตอนเหนือและทางตะวันออกมีภูเขามากมาย มีทิวเขา
นครศรีธรรมราชแบงเขตจังหวัดสตูลกับจังหวัดสงขลา และ
ทิวเขาสันกาลาคีรีแบงเขตประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย 
มีพ้ืนท่ีประมาณ 1.28 ลานไร อันดับท่ี 63 ของประเทศ และ
อันดับท่ี 12 ของภาคใต

i บริบท สถานการณจังหวัดสตูล
อดีต-ปจจุบัน สูอนาคต

ฤดูรอน
ชวงเดือนมกราคม
ถึงเมษายน

ฤดูฝน
ชวงเดือนพฤษภาคม
ถึงธันวาคม

จังหวัดสตูล
    มีพ้ืนท่ีประมาณ 1.28 ลานไร

ลําดับท่ี 12
ลําดับท่ี 63
ของภาคใต

ของประเทศ

ขนาดพ้ืนท่ีใหญเปน

ภูมิอากาศมักไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
ท่ีพัดจากอาวไทยและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตจากทาง
มหาสมุทรอินเดียทําใหมี 2 ฤดูกาล

สภาพภูมิอากาศ : 

พ้ีนท่ีท่ีมี
ประชากรมากท่ีสุด

พ้ีนท่ีท่ีมี
ประชากรนอยท่ีสุด

ความหนาแนนของประชากรโดยเฉล่ียประมาณ 128.96 คน/ตร.กม.

อ.เมือง
เกาะตะรุเตา

เกาะอาดัง
เกาะราวี

อ.ควนโดน
อ.ทาแพ

อ.ละงู

อ.มะนัง
อ.ทุงหวา

อ.ควนกาหลง
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ดานสังคม
จังหวัดสตูล มีประชากร 323,586 คน เพศชาย 160,926 คน 
เพศหญิง 162,660 คน 104,281 ครัวเรือน มีผูสูงอายุ 
(ผูท่ีมีอายุต้ังแต 60 ปข้ึนไป) 37,299 คน การศึกษาในจังหวัด
สตูลมีหลากหลายรูปแบบครอบคลุม ต้ังแตระดับปฐมวัยถึงระดับ
การศึกษาตลอดชีวิต แตสถาบันการศึกษาข้ันสูง หรือระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายข้ึนไปมีเพียง 3 แหงเทาน้ัน ไดแก 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล วิทยาลัยชุมชนสตูล 
และอาชีวศึกษาสตูล การศึกษาในจังหวัดสตูลมีแนวโนมจํานวน 
อัตรานักเรียนลดลงอยางตอเน่ือง เกิดจากการยายถ่ินฐานของ
ประชากรในจังหวัดและอัตราการเกิดท่ีลดลง รวมถึงการลาออก
กลางคัน ท่ีไดรับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจและสังคมในพ้ืนท่ี 

วิถีวัฒนธรรมมีงานประเพณีท่ีสําคัญ อาทิ งานแขงวาว ประเพณี
จังหวัดสตูล งานประเพณีลอยเรือของชาวเกาะหลีเปะ พิธีเขา
สุนัต วันฮารีรายอ หรืองานประเพณีถือศีลกินเจ เปนตน

ประชากร
ชาย

ประชากร
หญิง

49.73% 50.27%

เพศชาย
160,926 คน

เพศหญิง
162,660 คน

วัยสูงอายุ

37,299 คน
60 ปข้ึนไป

การเขาถึงเทคโนโลย ี(Access to Technology) ของประชากร
จังหวัดสตูลมีการใชเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารในกลุม
ประชากรอายุ 6 ปข้ึนไปจํานวน 254,219 คน โดยใชผาน
คอมพิวเตอร 28.09% และประชากรท่ีไมใชคอมพิวเตอร 71.91%
ประชากรอาย ุ6 ปข้ึนไป มีการใชอินเทอรเน็ต 57.96% และไมมี
การใชอินเทอรเน็ต 42.04%

ดานเทคโนโลยี
57.96 % ของประชากร

อายุ 6 ปข้ึนไปมีการใช

มีการใชงาน
ผานคอมพิวเตอร

28.09% มีการใช Internet

57.96%

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

ไมมีการใช Internet 42.04%



ขนาดเศรษฐกิจจังหวัดสตูลอยูในระดับปานกลาง ผลิตภัณฑ
มวลรวมจังหวัด (GPP) เทากับ 36,557 ลานบาท (ป 2560) 
มีรายไดประชากรตอหัว 129,565 บาท อยูในอันดับท่ี 27 
ของประเทศไทยและอันดับท่ี 9 ของภาคใต 

รายไดจากภาคการเกษตร 42.35% รายไดนอกภาคเกษตร
มีสัดสวนสูง 57.65 สวนใหญเปนรายไดจากภาคการทองเท่ียว 
เศรษฐกิจของจังหวัดสตูลคอนขางจะมีเสถียรภาพ แตรายได
จากภาคเกษตรแปรผันตามราคาสินคาเกษตร มีแนวโนม
เปล่ียนแปลงโครงสรางจากเศรษฐกิจภาคเกษตรและประมง
ไปสูเศรษฐกิจฐานบริการมากข้ึนในอนาคต

ดานเศรษฐกิจ

36,557 ลานบาท
GPP

อันดับท่ี 27 ของประเทศ

รายไดเฉล่ียตอหัวประชากร 
129,565 บาท
อันดับท่ี 9 ของภาคใต

(ป 2560)

ภาพอนาคตการพัฒนา
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จังหวัดสตูลมีแหลงแรท่ีสําคัญ อาทิ แบไรท ดีบุก ตะก่ัว เหล็ก เปนตน
มีแหลงธรณีท่ีหลากหลายท้ัง ถ้ําเล ถ้ําลอด แหลงซากดึกดําบรรพ น้ําตก 
หนาผา ชายหาดและพุน้ํารอน ท่ีมีคาสามารถสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ
ดวยอัตลักษณและวัฒนธรรม แตก็เปนพ้ืนท่ีท่ีมีการบุกรุกสูง เพ่ือนําท่ีดิน 
มาเปนท่ีอยูอาศัย และปลูกพืชผลทางการเกษตร สภาพดินในจังหวัดสตูล
เหมาะสมสําหรับปลูกขาว แตพบปญหาการเกิดดินเปร้ียวจัดได กรณีท่ี
ท้ิงใหดินแหง และเกิดจากการใชสารเคมี ปลูกพืชเชิงเด่ียว ขาดแคลนน้ํา
ชวงฤดูแลง สวนใหญตองการใชเพ่ือการอุปโภคบริโภค การเกษตร และ
สนับสนุนการทองเท่ียว เน่ืองจากไมมีแหลงกักเก็บน้ําขนาดใหญ ไมมีระบบ
กระจายน้ําท่ีเหมาะสม แหลงน้ําต้ืนเขินจากการบุกรุกทําลายปาตนน้ํา และ
ขาดการบริหารจัดการควบคุม และการวางแผนการใชน้ําอยางเหมาะสม 
มีแนวโนมสัตวทะเลหายากลดลง เน่ืองจากปญหาการบุกรุกทําลายแหลง
ขยายพันธุของเตาทะเลและสัตวทะเล

คุณภาพอากาศจังหวัดสตูลไมมีสถานประกอบการอุตสาหกรรมขนาดใหญ 
และการจราจรไมหนาแนน คุณภาพอากาศจึงไมมีปญหา แตมักจะไดรับ 
ผลกระทบจากเหตุการณไฟไหมปาในประเทศอินโดนีเซีย ชวงเดือน
มิถุนายนถึงตุลาคมของทุกป กอใหเกิดหมอกควันและฝุนละอองท่ีเรียกวา 
สถานการณหมอกควันขามแดน แตก็มีแนวโนมเกิดมลภาวะจากขยะ 
เน่ืองจากปริมาณขยะท่ีเพ่ิมข้ึนจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพ้ืนท่ี

ดานส่ิงแวดลอม

ทรัพยากรธรณี
ท่ีสําคัญ

แบไรต
ดีบุก ตะก่ัว

และเหล็ก

เหมาะสมสําหรับ

ปลูกขาว

ดินในจังหวัดสตูล
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ii.  แนวโนม ความทาทาย (Trend & Challenge) และปจจัยขับเคล่ือนสําคัญ
     โจทยประเด็นความทาทาย (Key issue) การมองภาพอนาคตการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีจังหวัดสตูล
 “เศรษฐกิจเชิงนิเวศ เพ่ือคุณภาพชีวิตคนและชุมชนท่ีย่ังยืน จังหวัดสตูล ป 2030”

กวาดสัญญาณแนวโนมความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ 
STEEP Horizon
ปจจัยขับเคล่ือนสําคัญมิติสังคมท่ีมีผลตออนาคตจังหวัดสตูลในอีก 10 ปขางหนา 

มิติดานเศรษฐกิจ

* การทองเที่ยวขยาย
ตัวสุดในรอบ 10 ป

รองรับนักทองเที่ยวชาวไทย มาเลเซีย

การประมง

มิติดานการเมือง

มิติดานสังคม

มิติดานเทคโนโลยี

มิติดานสิ่งแวดลอม

พัฒนาดานการทองเที่ยว

การพัฒนาพลังงานสะอาด

พัฒนาโครงสราง
พืนฐานของเมือง

พัฒนาตั้งศูนยการ

เรียนรูจังหวัดสตูล

พัฒนาการสื่อสาร
ไรสาย 5 G

พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ระบบคมนาคม

พัฒนาดานการศึกษา

One Belt One Road

คุณภาพชีวิตที่ดี/

ความเปนอยูที่ดี

ขาดสถาบันการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา

พัฒนาพื้นที่ใหเรือรบ
เรือขนถายขนาดใหญ

ผานได

Local Road
ไมมีความขัดแยงระหวาง

ชาวพุทธกับมุสลิม
ทางเชื่อมเขาสูพื้นที่

ความมั่นคง

ของประเทศ

*จำนวนประชากรนอย
* ทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ

ภูมินิเวศของสตูล

การจัดการสิ่งแวดลอม
โครงการพระราชดำริ
(อนุรักษสิ่งแวดลอม)

แผนดินแยกหางกัน
เกิดการแบงพื้นที่การพัฒนา

ไมพบผูติดเชื้อในจังหวัดสถานการณ Covid-19

ชุมชนพึ่งตนเอง

มากขึ้น

ทางเลือกพลังงานสะอาด
ที่เหมาะสมกับสตูล

Hub 5G

เยาวชนออกจาก
จังหวัด

เพื่อไปศึกษาตอ

อนุรักษพันธุกรรม
ของพืช

การพัฒนาสมุนไพรในพื้นที่ (OTOP)

รูปความสัมพันธมิติปจจัยขับเคลื่อนในการมองอนาคตของจังหวัดสตูล
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ภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ

แนวโนมสัดสวนประชากรเพ่ิมข้ึนในอัตราท่ีลดลงกําลังเขาใกลสภาวการณ
ลดลงของประชากร สงผลใหจังหวัดสตูลขาดแคลนแรงงานในอนาคต 
และสงผลกระทบตอการขับเคล่ือนทางเศรษฐกิจโดยตรง ประกอบกับ 
จังหวัดสตูลกําลังประสบกับปญหาแรงงานในจังหวัดอพยพไปทํางาน
ท่ีเมืองเศรษฐกิจอ่ืนๆ เชน ภูเก็ต กระบ่ี หาดใหญหรือสงขลา จึงทําให
ทวีความรุนแรงในดานปญหาการขาดแคลนแรงงานมากยิง่ข้ึน ภาคท่ี
มีแนวโนมตองการแรงงานมากข้ึน ไดแก ภาคอุตสาหกรรม การคา 
การบริการ โดยเฉพาะดานการทองเท่ียว 

สัดสวนประชากร

มิติสังคม
SOCIAL

จังหวัดสตูลกําลังประสบกับสถานศึกษาจํานวนนอยและการกระจาย
ตัวไมท่ัวถึง และสถาบันการศึกษาข้ันสูงยังมีจํานวนนอยเม่ือเทียบ
กับจังหวัดอ่ืนในภาคใตฝงอันดามัน จังหวัดสตูลมีแนวโนมขาดแรงงาน
ท่ีมีทักษะ มีแนวโนมนักเรียนออกกลางคันสูง สงผลใหในอนาคต
ขาดทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณภาพท่ีเปนปจจัยสําคัญท่ีสุดของจังหวัดสตูล

การศึกษาในพ้ืนท่ี

แนวโนมประชากรสูงอายใุนจังหวัดสตูลท่ีสูงข้ึนประกอบกับสถานพยาบาล
และจํานวนบุคลากรทางการแพทยท่ีมีอยูอยางจํากัด ซ่ึงสองปจจัย
กําลังสวนทางกันอยางชัดเจน หากไมมีการวางแผนรับมือดานนโยบาย
สาธารณสุขท่ีดี เม่ือเกิดสถานการณพัฒนาไปถึงวิกฤติอาจจะทําให
จังหวัดสตูลจะมีปญหาดานสาธารณสุข

บริการสาธารณสุขท่ีไมเพียงพอ

กลุมจังหวัดภาคใตฝงตะวันตกมีแนวโนมท่ีจะเกิดภัยสึนามิซ่ึงไดรับ
อิทธิพลจากการเกิดแผนดินไหวบริเวณแผนเปลือกโลกอินเดีย และ
แผนเปลือกโลกออสเตรเลีย แตดวยลักษณะท่ีต้ังของจังหวัดบนพ้ืน
แผนดินเองมีเกาะแกง เปรียบเสมือนเกราะกําบังไมใหไดรับแรงกระแทก
จากคล่ืนยกัษอยางเต็มตัว แตก็มีโอกาสไดรับผลกระทบจากพ้ืนท่ีบริเวณ
ท่ีไมมีเกาะเปนท่ีกําบังไดในอนาคต 

การรับมือภัยพิบัติ



เทคโนโลยีพลังงาน
ภาคใตพยายามผลักดันพัฒนาการใชพลังงานหมุนเวียนอยางตอเน่ือง 
โดยเฉพาะทางดานฝงอันดามันจังหวัดสตูลมีศักยภาพดานพลังงานแสง
อาทิตย แตมีขอจํากัดดานตนทุนการผลิตไฟฟาและความสม่ําเสมอ
ของการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย ซ่ึงแนวโนมการแปรรูป
ยางพาราใหเปนพลังงานมีโอกาสกอใหเกิดมูลคาทางเศรษฐกิจ

มิติเทคโนโลยี 
Technology

การเขาสูสังคมผูสูงอายุ
Aging Society - with Light Population in Satun Area
จังหวัดสตูลเปนจังหวัดท่ีมีประชากรไมหนาแนน โครงสรางของประชากร
มีลักษณะคลายกับกับโครงสรางประชากรของประเทศไทย มีจํานวน
ประชากรเพ่ิมสัดสวนมากข้ึน แรงงานมีการเคล่ือนยายออกนอกพ้ืนท่ี 
เพ่ือแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจและรายไดท่ีสูงข้ึน สวนใหญเคล่ือน
ยายแรงงานออกจากภาคการเกษตร ทําใหแรงงานท่ีเปนปจจัยการ
ผลิตพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจตองเผชิญกับความทาทายในการปรับตัว
ดวยการปรับเปล่ียนทักษะ หรือเรียนรูทักษะเพ่ิมเติมมีโอกาสกอใหเกิด
มูลคาทางเศรษฐกิจ

มิติเศรษฐกิจ 
Economy
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ความทาทายจากการเปล่ียนพฤติกรรมของตลาด
ไปสูความตองการท่ีมีความเฉพาะมากข้ึน 
Need for Customization
การระบาดของโรคโควิด-19 และการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี
การติดตอส่ือสาร และการเขาถึงขอมูลขาวสารสามารถทําไดอยาง
รวดเร็ว เขาถึงกลุมคนไดจํานวนมาก ทําใหความตองการสินคาและ
บริการของคนเปล่ียนแปลงไป มีลักษณะของความตองการสินคาและ
บริการท่ีมีความเฉพาะตัวมากข้ึน แนวโนมการพัฒนาทางเศรษฐกิจจะ
เปนการพัฒนาสินคาและบริการท่ีตอบสนองตอความตองการเฉพาะ
กลุม เฉพาะบุคคลมากข้ึน 

ความเหล่ือมล้ําดานรายได 
Income Inequality
ความเส่ียงจากความเหล่ือมล้ําทางดานรายไดยงัไมใชปญหาดานเศรษฐกิจ
ท่ีสําคัญของจังหวัดสตูลในปจจุบัน อยางไรก็ตามสถานการณความไม
เทาเทียม ขณะท่ีการพัฒนาดานเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล โดยเฉพาะ
ภาคการทองเท่ียวมีการเติบโตอยางกาวกระโดด ทําใหสตูลเปนแหลง
ดึงดูดเงินทุนจากนักลงทุนท้ังในประเทศและตางประเทศ มีความเปน
ไปไดท่ีจะมีกลุมประชากรท่ีอาศัยอยูในจังหวัดสตูล โดยเฉพาะในกลุม
ท่ีเขาไมถึงขอมูลขาวสารและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย มีโอกาสและความ
สามารถในการปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจไดชากวา 
เขาไมถึงโอกาสทางเศรษฐกิจท่ีเปดกวางมากข้ึนอยางรวดเร็ว เกิดการ
กระจายรายไดท่ีเปนธรรม
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ปจจัยดานการเปล่ียนแปลงโครงสรางและ
บทบาทของภาคเกษตรและประมง
Agricultural & Fisheryindustry
ภาคเกษตรและประมงของจังหวัดสตูลปจจุบันมีมูลคาทาง
เศรษฐกิจขนาดเล็กกวามูลคาทางเศรษฐกิจภาคการทองเท่ียว
แตภาคการเกษตรและประมงยงัคงเปนภาคเศรษฐกิจท่ีมีความสําคัญ
ในแงการเปนฐานรากเศรษฐกิจของสตูล พัฒนาการทางดาน
เทคโนโลยีจะทําใหกิจกรรมทางดานการเกษตรและประมงในพ้ื
นท่ีตองมีการปรับตัวเพ่ือใหสอดรับกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนใน
อนาคต อาทิ การทําเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) เกษตร
แมนยํา (Precision Farming) การเกษตรแบบผสมผสานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม (Sufficiency 
Economy) การผนวกภาคการเกษตรเขากับกิจกรรมการทองเท่ียว

ปจจัยคาครองชีพ 
Cost of living 

โครงสรางทางเศรษฐกิจในปจจุบันของจังหวัดสตูลไมมีแนวโนม
ปญหาท่ีเกิดจากการปรับเพ่ิมคาครองชีพท่ีสูงข้ึน ประชากรโดย
สวนใหญยงัสามารถสรางรายไดในอัตราท่ีเทียบเคียงไดกับการปรับ
เพ่ิมข้ึนของคาครองชีพในจังหวัดสตูล อยางไรก็ตามการเปล่ียนแปลง
โครงสรางทางเศรษฐกิจของจังหวัดสตูลท่ีถูกขับเคล่ือนโดยภาคการ
ทองเท่ียว ทําใหมีแนวโนมวาคาครองชีพของจังหวัดสตูลมีแนวโนม
ท่ีจะปรับเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วได 

ปจจัยความทาทายในการกํากับการใชประโยชน
จากท่ีดิน 
Land-use Regulation and Monitoring 
จังหวัดสตูลมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีหลากหลาย มีพ้ืนท่ี
ชายทะเล พ้ืนท่ีทะเล เกาะ ภูเขา และพ้ืนท่ีราบ เหมาะสม
กับการใชประโยชนจากพ้ืนท่ีแตกตางกัน ความหลากหลาย
ของทรัพยากรทําใหตองเผชิญกับความทาทายความตองการ
ในการใชประโยชนจากพ้ืนท่ี มีความเปนไปไดสูงท่ีจะทําให
เกิดความขัดแยงในชุมชนจากเหตุความคิดเห็นท่ีแตกตางกัน
ในการพัฒนาพ้ืนท่ี 

ปจจัยดานการจัดเก็บรายไดภาษีของทองถ่ิน 
Tourist Tax/Pollution Tax/Green 
Tax-Local Taxation  
นโยบายการกระจายอํานาจสูทองถ่ิน (Government 
Decentralization) การจัดการรายได และการจัดเก็บ
รายไดในรูปแบบของภาษีท่ีทองถ่ินจัดเก็บเองจะมีความสําคัญ
มากในอนาคต เพราะจะเปนแหลงรายไดหลักของทองถ่ิน
ท่ีนําไปใชพัฒนา ปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานท่ีจําเปน และยก
ระดับมาตรฐานการครองชีพของประชาชนในจังหวัด จาก
แนวโนมการพัฒนาดานเศรษฐกิจของจังหวัดสตูลไปสูภาค
การทองเท่ียวและบริการ การเตรียมแผนบริหารการจัดเก็บ
รายไดท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียวมีความสําคัญตอการ
พัฒนาจังหวัดสตูลไดอยางยั่งยืน



จังหวัดสตูลเปนจังหวัดท่ีใชพ้ืนท่ีปาชายเลน ลักษณะการพัฒนา
เศรษฐกิจเนนใชพ้ืนท่ีปาชายเลนเปนการแลกเปล่ียนรายได
กับความยั่งยืนของปาชายเลน อันเปนทรัพยากรธรรมชาติ
ท่ีทรงคุณคาการปองกันการกัดเซาะชายฝง การอนุบาลสัตวน้ํา
ทะเลและน้ํากรอย ความหลากหลายทางนิเวศ การรักษาระดับ
ออกซิเจน และควบคุมกาซคารบอนไดออกไซด สงผลกระทบ
ถึงสภาวะเรือนกระจกและการเปล่ียนแปลงของสภาพ
อากาศโลก

การอนุรักษและใชงานปาชายเลนอยางสมดุล

แมวาจังหวัดสตูลมีสัดสวนการใชประโยชนท่ีดินเปนพ้ืนท่ีชุมชน
/เมืองและอุตสาหกรรมตอสัดสวนพ้ืนท่ีท้ังหมดของจังหวัด
นอยเม่ือเทียบกับจังหวัดอ่ืนๆ ในฝงอันดามัน แตสัดสวนการเกิด
ขยะมูลฝอยใหมท่ีเกิดข้ึนตอคนตอวันมีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึน
โดยเพ่ิมข้ึนจากคนนอกพ้ืนท่ี ซ่ึงยังไมมีการจัดเก็บ กําจัดขยะ
มูลฝอยอยางถูกตอง มีโอกาสสงผลกระทบตอสภาพภูมิอากาศ 
ตอพ้ืนท่ีจังหวัดสตูลในอนาคต

การจัดการขยะ

มิติส่ิงแวดลอม 
Environment

มิติการเมืองและนโยบาย
Political

การพัฒนาแผนพัฒนาจังหวัดท่ีสรางจากประชาชนเนนกระบวนการ
มีสวนรวมในการวางแผนออกแบบแผนพัฒนาจังหวัด เพ่ือใหทราบ
ความตองการและลดการตอตานของประชาชน การพัฒนาไมสามารถ
เปนไปตามแผนไดและไมบรรลุเปาหมายท่ีควรจะเปน มีแนวโนมการ
เกิดการแยกหางทางพ้ืนท่ีแบงแยกการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี

โครงสรางการปกครองรวมศูนยกลางท่ีรัฐบาล
Centeralization

GLASS METAL E-WASTE
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สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธ์ิ คําขวัญประจําจังหวัดสตูล ดวย
การผสมผสานพหุวัฒนธรรมกันอยางลงตัว จนเกิดเปนอัตลักษณของ
เมืองสตูล และทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความสวยงามหลากหลาย ทําให
จังหวัดสตูลไดรับความสนใจจากนักทองเท่ียวเหมาะสมสําหรับใชชีวิต
พักผอนหลังเกษียณ ทองเท่ียวแบบระยะยาวและยัง่ยนื เสมือนบานหลัง
ท่ีสอง (Staycation Destination)  ดวยความเปนเมืองสุขภาวะ (Healthy 
City) เมืองอยูดี คนมีสุข และส่ิงแวดลอมยั่งยืน แตขณะเดียวกันยังมี
สัดสวนแพทยนอย ปญหาพ้ืนฐานดานมาตรฐานโรงพยาบาล ส่ิงอํานวย
ความสะดวกดานสุขภาพ รวมถึงความสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย 
สวยงามภูมิทัศนชุมชน ยงัคงเปนปญหาสําคัญ

เศรษฐกิจสีเขียว 
Green Economy Growth  
แนวโนมการเติบโตของพ้ืนท่ีปาไมในจังหวัดสตูลในชวง 10 ปท่ีผานมา 
พ้ืนท่ีปามีแนวโนมเพ่ิมข้ึน ในป 2552 มีพ้ืนท่ีปาไม 601,556.25 ไรของ
พ้ืนท่ีจังหวัด เพ่ิมข้ึนในป 2562 เปน 757,523.63 ไร ทรัพยากรธรรมชาติ
ท่ีสมบูรณท้ังธรณีวิทยา ปาไม ทะเล ปาชายเลน ธรรมชาติอ่ืนๆ มีสัดสวน
พ้ืนท่ีปาไมรอยละ 50 ของพ้ืนท่ีบนบก อุทยานแหงชาติรวม 3 แหง 
มีพ้ืนท่ีรวมกันเปนสัดสวนพ้ืนท่ีรวมสูงถึงรอยละ 70 ของพ้ืนท่ีรวมท้ัง
ทางบกและทางทะเลของจังหวัดสตูล รวมถึงมีมรดกวัฒนธรรม ศาสนา
ประวัติศาสตร มีซากดึกดําบรรพและโบราณสถาน มีความหลากหลายทาง
ชาติพันธุ จังหวัดสตูลควรรักษาและตอยอดระบบนิเวศท่ีเปนฐานเศรษฐกิจ 
เพ่ือเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจดานเกษตร ประมง สวนยางและปาลม 
อุตสาหกรรม การแปรรูปและผลิต รวมถึงธุรกิจและบริการท่ีมีมูลคาสูงข้ึน 
ในชวงปจจุบัน 

ปจจัยขับเคล่ือนสําคัญ
จากการกวาดสัญญาณการเปล่ียนแปลงในอนาคต

หมุดหมายการเดินทาง พักผอนและเกษียณ
Attractive Destination

สตูลมีผลิตภัณฑมวลรวมภาคเกษตรกรรมกวารอยละ 40 ไดแก 
ยางพารา ปาลม และการประมง เปนหลัก ขณะท่ีเทคโนโลยีดาน
การส่ือสารและดิจิทัล รวมถึงสมารทเทคโนโลยดีวยโซลูช่ันตางๆ ของ
โลกพัฒนามากข้ึน ขยายตัวกวางขวางและราคาถูกลง การปรับตัวไป
สูสมดุลใหมของโลกปจจุบันน้ี เกษตรกรรมอัจฉริยะ (Smart Farming) 
และการประมงอัจฉริยะ (Smart Fishery) จะสงเสริมอาชีพเกษตรกรรม
และการประมง สงเสริมรายไดและความเปนอยูท่ีดีของชาวประมง
พ้ืนถ่ินและเกษตรกร ซ่ึงเปนแรงงานภาคด้ังเดิมของจังหวัดสตูล

เกษตรและประมงทันสมัย 
Smart Farming and Fishery

7
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การพัฒนาพ้ืนท่ีเปนจังหวัดอัจฉริยะ (Smart City)  พัฒนาระบบงาน
ฐานขอมูลและประสานงานการวางโครงขายพ้ืนฐานดิจิทัล เพ่ือบริการ
ประชาชน และพัฒนาศักยภาพบุคลากรและประชาชนสูยุคดิจิทัล 
เปาหมาย จังหวัดสตูลจะพัฒนางานบริการประชาชนดวยเทคโนโลยี
ดิจิทัล จังหวัดสตูลควรขับเคล่ือนดวยขอมูล เพ่ือขยายโอกาสเติบโต
ในภาคเอกชนท่ีพรอมใชขอมูลและสถิติท่ีแมนยําถูกตอง นําไปสูการ
ยกระดับโอกาสและรายไดของธุรกิจตนเองและจังหวัดสตูล

จังหวัดขับเคล่ือนดวยขอมูล 
Data-Driven Province

แมจะมีทุนทรัพยากรธรรมชาติ ทุนวัฒนธรรมและทุนอ่ืนๆ แตระดับ
รายไดเฉล่ียของประชากรในจังหวัดสตูลยังคอนขางต่ํา โอกาสทางการ
ศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตยังถูกจํากัดดวยขีดความสามารถของ
คนสตูล สตูลมีกลุมนวัตกรรมการศึกษา เช่ือมโยงกับสมัชชาคนสตูลเปน
พ้ืนฐานตนทุนทางสังคมท่ีดี การยกระดับคนสตูลท้ังทักษะชีวิตและ
เทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหมจะสรางจังหวัดสตูลใหกาวหนาและยั่งยืน
ตอไป

คนสตูลกาวหนา 
Satun Smart Citizen

แนวคิดของชาวจังหวัดสตูลแยกออกเปนสองกลุม คือ กลุมมุงพัฒนา
ตอยอดจังหวัดใหทันสมัย เชน การกอสรางพัฒนาระบบคมนาคมรถไฟ
รางคู สนามบิน สะพานมิตรภาพไทย-มาเลย ทาเรือทองเท่ียว และกลุม
ตองการอนุรักษรักษาธรรมชาติ ระบบนิเวศ วัฒนธรรมท่ีดีมีเอกลักษณ
ท้ัง 2 มิติมีโอกาสท่ีดีและมีขอจํากัด การขับเคล่ือนสังคมจังหวัดสตูล
ใหกาวหนาอยางยัง่ยนื ตองมีความสามัคคีปกแผน รวมถึงตองมีนโยบาย 
กลยทุธ แผนและการลงมือปฏิบัติรวมกันเพ่ือรวมขับเคล่ือนจังหวัดให
กาวหนาไปอยางท่ีคนสตูลตองการ

ประชาคมสตูลสามัคคี 
Satun Forum

ผูนําระดับเมืองและระดับจังหวัดของสตูล มีความมุงหวังจะแกไข
จุดออนดานการคมนาคมการขนสงของสตูล ท่ีเคยเปนเมืองจุดหมาย
ปลายทางสุดทายของไทย สตูลติดชายแดนดานเหนือกับประเทศมาเลเซีย
ตรงรัฐเปอรลิสโดยมีทะเลก้ันขวาง แตสตูลไมมีท้ังเสนทางขนสงทาง
รถไฟ สนามบิน หรือทาเรือขนาดใหญ ผูนําจึงมีความตองการรวมกัน
เช่ือมโยงโครงสรางพ้ืนฐานเสนคมนาคม  “อันดามันเกตเวย” (Andaman 
Gateway) เพ่ือขยายโอกาสคมนาคมขนสงและการขนถายสินคาระบบ
โลจิสติกสแบบกาวกระโดด 

คมนาคมเช่ือมโยงใหม เพ่ิมการลงทุน เทคโนโลยีทันสมัย
กาวกระโดด
Smart Infrastructure
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ปจจัยขับเคล่ือนสําคัญ 
Key Drivers
ปจจัยขับเคลื่อนสำคัญที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจเชิงนิเวศ เพื่อคุณภาพชีวิตคนและชุมชนที่ยั่งยืน จังหวัดสตูล ป 2030

•  เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy Growth)
•  คนสตูลกาวหนา (Satun Smart Citizen)

iii.  อนาคตทางเลือก สู ภาพอนาคตท่ีพึงประสงค

คนรุนใหม
สรางสตูล

เติบโตแบบเนน
ส่ิงแวดลอม

เติบโตแบบ
เนนเศรษฐกิจ

ชุมชน
สรางสตูล
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เมืองสตูลในอนาคตท่ีพัฒนาการ
เติบโตทางเศรษฐกิจอยางพ่ึงพิง
ส่ิงแวดลอม ใชทรัพยากรในพ้ืนท่ี
เพ่ือใหเกิดความอยูดีกินดีอยาง
ยัง่ยนื เนนใชพลังงานสะอาดในภาค
การขนสงและพลังงานเปนมิตร 
กับส่ิงแวดลอม และมีการจัดการ
ขยะท่ีดี สามารถเพ่ิมรายไดจาก
การจัดการขยะ การขับเคล่ือน
สังคมคนรุนใหมจะเปนกําลังหลัก
ในการขับเคล่ือนการพัฒนาเชิง
พ้ืนท่ี สภาพความเปนการทํามา
หากิน ในภาคเกษตรจะหลาก
หลาย สามารถเล้ียงตัวเองและ
ชุมชนได ตนทุนทางวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร และธรรมชาติใน
ทองถ่ินจะกอใหเกิดขยายเศรษฐกิจ
จากทองถ่ิน

ฉากทัศนจังหวัดสีเขียว
โดยคนสตูล

เมืองเศรษฐกิจสีเขียวฐานการ
ทองเท่ียว และบริการคุณภาพสูง 
ดวยคนสตูลสมารท ผูนําและ
ประชาคมสามัคคี เมืองท่ีถูกขับ 
เคล่ือนดวยคนรุนใหมในพ้ืนท่ีเขา
มามีบทบาทพัฒนาวัตถุดิบเพ่ิม
มูลคาทองถ่ินท่ีมีอยูดวยการปรับ
ใชเทคโนโลย ีนวัตกรรม ท้ังในการ
ทําเกษตรอัจฉริยะ การทําสมารท
ฟารมปศุสัตว การแปรรูปผลิตภัณฑ
ทางการเกษตรปศุสัตวใหเปนท่ี
ยอมรับไดมาตรฐาน พัฒนาการ
ทองเท่ียว และบริการแบบคุณคา 
สูง (Hight Value) ภายใตการขับ 
เคล่ือนเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีโดยใช
ทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือสราง
มูลคาทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืน 
เนนสภาพความเปนอยูอยางมี
ความสุขรวมกัน ไมมีการขัดแยง
ทางผลประโยชนรวมกันแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น รับฟงความคิดเห็น
และเปดโอกาสใหคนรุนใหมมีสวน
รวม เพ่ือเช่ือมโยงการพัฒนาเมือง
สตูลใหเติบโต

ฉากทัศนสุขสตูล 

เมืองท่ีเนนการอนุรักษรักษา
วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติใน
พ้ืนท่ีใหคงอยู ถายทอดสงตอทาง
วัฒนธรรม องคความรู ภูมิปญญา
จากรุนสูรุนใหคงอยู เนนสรางเมือง
จากจุดเดนอัตลักษณชุมชนใน
พ้ืนท่ีใหเกิดมูลคา ภาคเกษตรกรรม 
สงเสริมเกษตรอินทรีย วิถีชุมชน 
และสงเสริม การทองเท่ียวโดย
ชุมชน เนนขับเคล่ือนการพัฒนา
เมืองสตูลโดยการรวมตัวกันของ
คนในชุมชนเพ่ือสรางการขับเคล่ือน
เมืองสตูล

ฉากทัศนถายทอดคุณคา
ความเปนสตูล

เมืองท่ีมีการเติบโตภายใตการใช
ทรัพยากรในพ้ืนท่ี เพ่ือสรางการ
เติบโตทางเศรษฐกิจอยางยัง่ยนื 
เนนสรางผลกระทบตอส่ิงแวดลอม
ใหนอย คนในพ้ืนท่ีอยูดีกินดีอยาง
ยั่งยืน ไมทําลายระบบนิเวศ ส่ิ
งแวดลอมในชุมชน เนนขับ เคล่ือน
การพัฒนาพ้ืนท่ีโดยการรวมตั
วของคนชุมชน เพ่ือสรางรายได 
ส ร า ง ก า ร เ ติ บ โ ต ใ ห กั บ
ชุมชน พัฒนาพ้ืนท่ีเมืองสตูล
ดวยการสงเสริมการทองเท่ียว
ชุมชนท่ีมีมาตรฐานสูง เติบโต
ดวยเศรษฐกิจท่ีเนนคุณภาพ
การบริการ จํากัดการเขาออก
เมืองจากกลุมคนภายนอก เพ่ือ
ปองกันการเ ส่ือมโทรมทาง
ธรรมชาติ แตเปดการลงทุนจาก
คนตางถ่ินหรือคนภายนอกพ้ืนท่ี
ท้ั งด าน โครงสร า ง พ้ืนฐาน 
สาธารณูปโภค สถานพยาบาล 
เพ่ือสรางการเติบโตของเมืองสตูล

ฉากทัศนเมืองทองเท่ียว
อนุรักษโดยชุมชนธุรกิจรุนใหม 
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นวัตกรรมออกแบบ
Innovative Design for City and Services

•  “สราง” สังคมแหงการมีสวนรวม
•  “สงเสริม” อัตลักษณจังหวัดสตูลสูสากล
•  “เพ่ิมมูลคา” แหลงทองเท่ียวยานเมืองเกา ชายหาดทะเล หมูเกาะ 
     ปาไมและชุมชน
•  “พัฒนาตอยอด” การพัฒนาอยางยั่งยนืของอุทยานธรณีโลก
     สตูล (Satun Geopark) 

นวัตกรรมการทองเท่ียวสีเขียว
Green Tourism and Services Innovation

จังหวัดสตูลมีอัตลักษณโดดเดน มีธรรมชาติท่ีสวยงามท้ังทางทะเล 
หมูเกาะ ปาไม มีพ้ืนท่ีเปนอุทยานแหงชาติถึงรอยละ 70 สังคมสงบสุข 
ฐานพหุวัฒนธรรม/ศาสนา ยานเมืองเกาอนุรักษเปนท้ังแหลงทองเท่ียว
และศูนยเศรษฐกิจ อุทยานธรณีโลกสตูลโดยยเูนสโก (UNESCO Satun 
Geopark) แหงแรกและแหงเดียวของประเทศไทย “นวัตกรรม
ออกแบบ” จะเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตและ
การบริการท้ังจังหวัด 

การจํากัดการทองเท่ียวขามแดนและสงเสริมไทยเท่ียวไทย
“นวัตกรรมการทองเท่ียวสีเขียว” จะเพ่ิมมูลคาเศรษฐกิจและ
รักษาระบบนิเวศวัฒนธรรมท่ีดีของสตูล โดยออกแบบและ
สรางสรรค

•  ระบบ Application เดินทาง ท่ีพัก อาหารและบริการ   
    เครือขาย Green Destination 
•  ฐานขอมูลเพ่ือการทองเท่ียวและแพลตฟอรมดานการตลาด
•  นวัตกรรมการสงเสริมอาหารทะเลพ้ืนบานและอาหารฮาลาล
•   ฐานขอมูลเพ่ือจัดการการใชท่ีดินแหลงทองเท่ียวอยาง ชาญฉลาด
•  เปล่ียนยานยนตสันดาปเปนยานยนตไฟฟา

นวัตกรรมขับเคล่ือนการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี

iv. กลยุทธการผลักดันภาพอนาคต
     Strategy and Action 
      

“สุขสตูล สู คนสตูลกาวหนา สามัคคี สรางรายไดดีบนวิถีนิเวศ”
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นวัตกรรมพลังงานสะอาด 
Clean Energy Innovation

นวัตกรรมจัดการของเสีย 
West Management Innovation

•  ระบบเดินทางขนสงสีเขียว เรือไฟฟา รถบัสไฟฟา และมอเตอรไซต
   ไฟฟาสาธารณะ 
•  พลังงานแสงอาทิตยบนเกาะ ริมทะเล อุทยานแหงชาติ และใน
   ชุมชนเมือง
• พลังงานชีวมวลจากของเหลือท้ิงจากภาคการเกษตร เชน
   ยางพาราและปาลม

สตูลมีสัดสวนพ้ืนท่ีปาไม 757,500 ไร ใน ป 2552-2562 พ้ืนท่ีปา
มีแนวโนมเพ่ิมข้ึน คนสตูลรวมอนุรักษผืนปาธรรมชาติใหเปนเสนห
จังหวัด ยกระดับการทองเท่ียวสงเสริมชีวิตชุมชนและระบบนิเวศ
วัฒนธรรมอยางดียิง่  อีกท้ังคาไฟฟาบนเกาะทองเท่ียว เชน หลีเปะ
สูงถึง 28 บาทตอหนวย ซ่ึงทําใหการลงทุนผลิตไฟฟาพลังงานแสง
อาทิตยจะมีระยะเวลาคืนทุนเพียงไมเกิน 3 ป “นวัตกรรมพลังงาน
สะอาด” ท่ีจะรักษาและสงเสริมธรรมชาติท่ีดีของจังหวัดสตูลไดเปน
อยางดี

สตูลมีระบบกําจัดขยะมูลฝอยฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาลเพียง 
2 แหงจากสถานท่ีกําจัด 13 แหง (เทศบาลเมืองสตูล และเทศบาลตําบล
กําแพง) แมจะมีสัดสวนการใชท่ีดินชุมชน/เมืองและอุตสาหกรรม 
ตอพ้ืนท่ีจังหวัดนอยเทียบกับจังหวัดภาคใตอันดามันอ่ืน แตสัดสวนการ
เกิดขยะมูลฝอยชุมชนกลับสูง ป 2562 มีขยะมูลฝอยเพ่ิมข้ึนเปน 308 
ตันตอวัน ดังน้ัน “นวัตกรรมจัดการของเสีย” จะสงผลใหเกิดภาพ
อนาคต “สุขวิถีสตูล” รวมกับนวัตกรรมอ่ืนๆ โดย

• “จัดทํา” ระบบขอมูลเปด (Open Data) เพ่ือการจัดการขยะ
• “สราง” นวัตกรรมจัดการขยะอินทรียและบรรจุภัณฑดวยหลัก 3-R 
• “เปล่ียน” ขยะเกษตรไปเปนพลังงานชีวมวล
• “สราง” นวัตกรรมการจัดเก็บและทําลายขยะอยางถูกสุขลักษณะ



SOCIAL FORESIGHT
FOR THE FUTURES 103

บทสงทาย

การมองอนาคต (Foresight) พยายามมองอนาคตระยะไกลยอนกลับมายัง
ปจจุบัน (From Future Back to Present) แบบองครวมและเช่ือมโยงกัน 
ท้ังระบบ ผานกระบวนการคิดเชิงวิพากษท่ีมีความหลากหลาย (Critical Thinking) 
ต้ังแตการสรางจินตนาการ (Imagination) และกระบวนการคิด (Ideation)
ไปจนถึงวิเคราะหเปรียบเทียบความเปนจริง (Calibration) เพ่ือสะทอนใหเห็น
แนวโนมอนาคตทางเลือกท่ีเปนไปไดมากท่ีสุด (Possible Alternative Trends) 
ซ่ึงโอกาสท่ีจะเกิดข้ึนจริงมากนอยเพียงใดข้ึนอยูกับองคประกอบของความหลาก
หลายของขอมูล (Data and Information) คุณภาพความนาเช่ือถือของ
กระบวนการหรือวิธีการ (Methodology) ทักษะการคิดอยางเปนระบบและ
สรางสรรค (Thinking) ตลอดจนการมีสวนรวมจากผูท่ีมีสวนไดสวนเสีย 
(Stakeholders) ท่ีจะทําใหเขาใจถึงปจจัยขับเคล่ือน (Drivers) และบริบท
ท่ีเก่ียวของ ท้ังในมิติเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
ท่ีเห็นอยางชัดเจนและท่ียังไมเห็นอยางชัดเจน ท่ีจะเปนตัวบงช้ีสัญญาณความ
เปล่ียนแปลง และความไมแนนอนและความเส่ียงดานตางๆ (Uncertainties) 
ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ท่ีจะมีผลตอการกําหนดทิศทาง (Direction Setting) 
ในการวางแผนยุทธศาสตร กําหนดทางเลือก (Make a Choice) และการ
ตัดสินใจเชิงกลยทุธท่ีสอดคลองกับเง่ือนไขการเปล่ียนแปลงในอนาคตหรือออกแบบ
อนาคตท่ีพึงประสงคตามท่ีตองการรวมกัน
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