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ค ำน ำ 

การวางแผนยุทธศาสตร์ เป็นการวางแผนเพ่ือน าองค์กรไปสู่ภาพลักษณ์ใหม่ ก้าวสู่วิสัยทัศน์ที่ต้องการ   
โดยมีการวิเคราะห์สถานการณ์ในปัจจุบัน และความต้องการที่จะไปในอนาคต มีการก าหนดวิธีที่จะไปให้ถึง
หรือส าเร็จตามที่หวังไว้ การวางแผนยุทธศาสตร์จึงเป็นการวางแผนในภาพรวม และทุกกลยุทธ์ที่ก าหนดขึ้น
เป็นปัจจัยที่ชี้อนาคตของกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล เป็นการวางแผนเพ่ือแก้ปัญหา การป้องกันปัญหา 
หรือการพัฒนาให้ดีขึ้น ในการบริหารเชิงกลยุทธ์จะท าให้องค์กรมีการวางแผนยุทธศาสตร์ที่ดี อันจะส่งผลให้มี
การบริหารงานแบบมีระบบและด าเนินงานในเชิงรุก โดยมุ่งที่ผลสัมฤทธิ์  

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ได้ก าหนดทิศทางการพัฒนาไว้อย่างเป็นรูปธรรม มีความ
ชัดเจนและสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ของกลุ่มจังหวัด ซ่ึงจะเป็นกลไกในการด าเนินการพัฒนาในพ้ืนที่ เพ่ือแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาศักยภาพของกลุ่มจังหวัดให้มีความก้าวหน้า มีความเจริญรุ่งเรืองในอนาคต โดยยึด
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบาย
รัฐบาล รวมทั้งแผนรายสาขา/เฉพาะด้านต่างๆ ที่ผ่านความเห็นชอบจาก คณะรัฐมนตรีแล้ว และข้อสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี โดยให้ความส าคัญกับแผนพัฒนาภาค เพ่ือเป็นแผนชี้น าการพัฒนาในภาพรวมของพ้ืนที่ เพื่อให้
เกิดการพัฒนาที่สอดคล้องเชื่อมโยงกันในทุกพ้ืนที่ และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน อันจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนได้อย่างทั่วถึง โดยการจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดใช้กระบวนการประชาคมแบบมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และได้มีการจัดเวทีระดมความคิดเห็นของประชาชนเพ่ือให้ได้มาซึ่งปัญหา และความ
ต้องการ จากประชาชนในพ้ืนที่ รวมทั้ง ได้มีการประสานแผนในระดับพ้ืนที่ โดยมีการรวบรวมและจัดล าดับ
ความส าคัญของปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ผ่านกลไกการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผน
ชุมชน แผนพัฒนาตาบล แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนาอาเภอ เพ่ือให้แผนมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกัน
ในทุกระดับเป็นแผนเดียวกัน (One Plan)  

กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดนครปฐม นนทบุรี  ปทุมธานี  และ
สมุทรปราการ ได้จัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ฉบับทบทวน (พ.ศ. 2562 - 2565) ตาม
นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ฉบับทบทวน ที่ ก.บ.ภ. ก าหนด  โดย
ยึดความส าคัญของศักยภาพในพ้ืนที่ ปัญหา ความต้องการของพ้ืนที่ และก าหนดทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด 
เพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนา ประเด็นการพัฒนา และแนวทางการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด
ภาคกลางปริมณฑล โดยค านึงถึงเป้าหมายสุดท้ายที่ต้องเกิดขึ้น คือ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและ
เกิดผลดีต่อประเทศชาติเป็นส่วนรวม 
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1. ข้อมูลสภำพทั่วไปของกลุ่มจังหวัดภำคกลำงปริมณฑล 
1.1 ประวัติกำรจัดตั้งกลุ่มจังหวัด 
 การบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดเป็นรูปแบบใหม่ของการบริหารงานแบบบูรณาการในรูปของ 
การรวมกลุ่มจังหวัดที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงในด้านต่างๆ เข้าด้วยกัน ซึ่งจะช่วยให้การวางกรอบทิศทาง  
การพัฒนาและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีระบบ และร่วมกันแก้ไขปัญหาระหว่างจังหวัดได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดได้ด าเนินการตั้งแต่ปี 2546 จนกระทั่ง คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่  
15 มกราคม 2551 เห็นชอบการปรับปรุงการจัดกลุ่มจังหวัด จาก 19 กลุ่มจังหวัดเหลือ 18 กลุ่มจังหวัด และ
การก าหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัด รวมทั้งให้จัดตั้งส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  
(The Office of Strategy Management : OSM) ในจังหวัดที่เป็นที่ตั้งศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัด ตามที่
ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ และตามค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยให้จัดตั้งส านักงานกลุ่มจังหวัดเป็น
หน่วยงานบริหารราชการส่วนกลางภายในส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  

ภายหลังคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 เห็นชอบการใช้อ านาจตามมาตรา 4  
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551 
เห็นชอบร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ... ยกเลิก
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) เรื่อง การ
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการบริหารงบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัด (ฉบับที่ 2) ลง
วันที่ 11 ตุลาคม 2554 และเห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและก าหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่ม
จังหวัด ทั้งนี้ ได้มีราชกิจจานุเบกษา ประกาศใช้บังคับ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิง
พ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2561 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบ
บูรณาการ เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 
เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการบริหารงบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัด  
(ฉบับที่ 2) และประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่อง 
การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและก าหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด (ฉบับที่ 3) เรียบร้อยแล้ว โดย
กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ประกอบด้วย จังหวัดนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ โดยให้
จังหวัดนครปฐมเป็นศูนย์ปฏิบัติการ 

 กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลตั้งอยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร ท าให้ได้รับอิทธิพลจากการขยายตัวของ
กรุงเทพฯ จนกลายเป็นเขตเศรษฐกิจเดียวกัน กรุงเทพมหานครและกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลนับว่าเป็น
เขตเศรษฐกิจที่มีความเจริญที่สุด และเป็นศูนย์กลางการปกครอง การบริหารราชการ พาณิชยกรรม และ
การเงินของประเทศ ซึ่งกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลมีแม่น้ าท่าจีน แม่น้ าแม่กลอง และแม่น้ าเจ้าพระยาไหล
ผ่าน ไม่มีภูเขา มีล าคลองธรรมชาติ และคลองชลประทาน  
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กรุงเทพฯ และปริมณฑลมีการพัฒนาจนเป็นฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศ ที่มีบทบาทส าคัญในการ
เชื่อมโยงกับทุกภาคภายในประเทศ เนื่องจากเป็นที่ตั้งของเมืองหลวงกรุงเทพมหานคร และเป็นที่ตั้งของ
หน่วยงานราชการระดับกระทรวง หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยชั้นน าทุกระดับ 
สถาบันการรักษาพยาบาลที่ดีที่สุด รวมทั้งสถาบันธุรกิจ และสถาบันการเงินชั้นน าของประเทศ  

กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลตั้งอยู่ ในพ้ืนที่ลุ่มแม่น้ าขนาดใหญ่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ เป็น  
“อู่ข้าว อู่น้ า” ของประเทศ และเป็นพ้ืนที่ในแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (Southern 
Economic Corridor) ที่เชื่อมโยงเมียนมา-ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม ซึ่งเป็นเส้นทางโลจิสติกส์ (Landbridge) 
เชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียนกับโลกตะวันตกและโลกตะวันออก โดยการใช้ศักยภาพพ้ืนฐานด้านความอุดมสมบูรณ์
ของดินและน้ า และความพร้อมของสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยในการยกระดับภาคการเกษตรสู่  
เกษตรอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่ าสูง รวมทั้งการพัฒนา
เส้นทางโลจิสติกส์เชื่อมโยงทวาย (เมียนมา) กับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor)  

เพ่ือให้กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลเป็นพ้ืนที่ยุทธศาสตร์ในการเชื่อมโยงเส้นทางการค้า การพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ เช่น กลุ่มประวัติศาสตร์และศาสนา กลุ่มดูแลสุขภาพด้วยแพทย์แผนไทย และ
กลุ่มท่องเที่ยวทางน้ า โดยปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีคุณค่าและ
มูลค่าเพ่ิม มีความหลากหลาย และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดอย่างยั่งยืน  รวมทั้งบริหารการ
ท่องเที่ยวโดยค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับ ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมพ้ืนที่เศรษฐกิจ ชุมชน
รวมทั้งฟ้ืนฟูคุณภาพน้ า ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งปัญหาความเสี่ยงภัยการก่อการร้าย 
จากแนวคิดและทิศทางการพัฒนา กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลจึงก าหนดเป้าหมายการพัฒนาใน
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พ.ศ.2562 - 2565 ฉบับทบทวน คือ “กลุ่มจังหวัดอัจฉริยะที่ยั่งยืน (Smart and Sus-
tainability Cluster)” 

1.2 ลักษณะทำงกำยภำพ 

ที่ตั้งและอำณำเขต 
  กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ซึ่งประกอบไปด้วย จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี
และจังหวัดสมุทรปราการ มีขนาดพ้ืนที่รวมประมาณ 5,320.58 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 3,325,362.5 ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 5.20 ของพ้ืนที่ภาคกลางและคิดเป็นร้อยละ 1.04 ของประเทศ โดยกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ปริมณฑลตั้งอยู่ในพ้ืนที่ราบลุ่มภาคกลาง มีอาณาเขตเกือบล้อมรอบกรุงเทพมหานคร โดยมีอาณาเขตติดกับ
จังหวัดอ่ืนๆ ดังนี้ 

  ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดสุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี 
  ทิศใต ้  ติดต่อกับ จังหวัดสมุทรสาคร  
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดนครนายก ฉะเชิงเทรา 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี 
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 จังหวัดนครปฐม    มีพ้ืนที่ประมาณ 2,168.327 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 1,355,204.375 ไร่ 
 จังหวัดนนทบุรี   มีพ้ืนที่ประมาณ   622.303  ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ    388,939.375 ไร่ 
 จังหวัดปทุมธานี   มีพ้ืนที่ประมาณ 1,525.856  ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ    953,660.000 ไร่ 
 จังหวัดสมุทรปราการ  มีพ้ืนที่ประมาณ 1,004.092 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ    627,557.500 ไร่ 

 

ลักษณะภูมิประเทศ 

 พ้ืนที่ส่วนใหญ่ เป็นที่ราบลุ่มอยู่เหนือระดับน้ าทะเลปานกลาง ค่อนข้างราบเรียบ ลักษณะภูมิประเทศ 
ของแต่ละจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดค่อนข้างเหมือนกัน คือ ไม่มีภูเขา เป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม มีที่ดอนกระจายเป็น
แห่งๆ มีแหล่งน้ ากระจาย ทั้งทางธรรมชาติ และคลองชลประทาน โดยไม่มีพ้ืนที่ป่าไม้ (ป่าบก) มากนัก กลุ่ม
จังหวัดมีพ้ืนที่ป่ามากทีสุ่ดอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นป่าชายเลน  

ลักษณะภูมิอำกำศ 
ลักษณะภูมิอากาศของกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล โดยส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นแบบร้อนชื้น  

อยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งท าให้ประกอบด้วย ฤดูฝน ฤดูหนาว และฤดูร้อน โดยฤดู
หนาวก็ไม่หนาวจนเกินไป และเนื่องจากลักษณะพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่ม มีความแตกต่างของระดับพ้ืนดินเพียง
เล็กน้อย สภาพภูมิอากาศจึงมีลักษณะค่อนข้างสม่ าเสมอตลอดพ้ืนที่  มีเพียงจังหวัดสมุทรปราการจะมีสภาพ
ภูมิอากาศแบบพ้ืนที่ชายทะเล ในฤดูร้อนมีความชื้นในอากาศค่อนข้างสูง 
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1.3 ข้อมูลกำรปกครอง/ประชำกร 

กำรปกครอง  
  กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล สามารถแบ่งเขตการปกครองส่วนภูมิภาคในภาพรวมได้ดังนี้ 
ประกอบด้วย 4 จังหวัดแบ่งออกเป็น 26 อ าเภอ 268 ต าบล 2,152 หมู่บ้าน และสามารถจ าแนกการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น ได้ดังนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 4 แห่ง เทศบาลนคร 5 แห่ง เทศบาลเมือง 26 แห่ง 
เทศบาลต าบล 59 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล 183 แห่ง รายละเอียด ดังนี้ 
กำรปกครองตำมลักษณะปกครองท้องที่ 

ล ำดับ จังหวัด อ ำเภอ ต ำบล หมู่บ้ำน 
1 นครปฐม 7 106 930 
2 นนทบุรี 6 52 329 
3 ปทุมธานี 7 60 494 
4 สมุทรปราการ 6 50 399 

รวม 26 268 2,152 
 

กำรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ล ำดับ จังหวัด 
จ ำนวน 
อบจ. 
(แห่ง) 

จ ำนวน 
เทศบำลนคร 

(แห่ง) 

จ ำนวน 
เทศบำลเมือง 

(แห่ง) 

จ ำนวน
เทศบำล

ต ำบล(แห่ง) 

จ ำนวน 
อบต. 
(แห่ง) 

1 นครปฐม 1 1 5 18 91 
2 นนทบุรี 1 2 6 11 27 
3 ปทุมธานี 1 1 9 17 37 
4 สมุทรปราการ 1 1 6 13 28 

รวม 4 5 26 59 183 
 ข้อมูล ณ วันที่  26 พฤศจิกำยน 2562 กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 

ประชำกร 
 จากข้ อมู ลป ระชากรตามทะเบี ยนราษฎร ปี  พ .ศ . 2561 ณ  วันที่  31  ธัน วาค ม  2561 
กลุ่ มจั งหวัดภาคกลางปริมณ ฑล มีประชากรรวมทั้ งสิ้ น  4,581,108 คน เป็ นชาย 2,175,256 คน 
หญิง 2,405,852 คน โดยมีประชากรที่ได้รับสัญชาติไทย จ านวน 4,538,153 คน เป็นชาย 2,152,260 คน
หญิง 2,385,893 คน และมีประชากรที่ยังไม่ได้รับสัญชาติไทย จ านวน 42,955 คน เป็นชาย 42,955 คน 
และเป็นหญิง 19,959 คน รายละเอียด ดังนี้ 
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ตำรำงประชำกร จ ำแนกเพศ และสัญชำติ กลุ่มจังหวัดภำคกลำงปริมณฑล พ.ศ. 2557 – 2561 

เพศ และ สถำนะสัญชำติ 2557 2558 2559 2560 2561 

รวม 4,400,529 4,466,612 4,521,861 4,581,108 4,636,048 
ชำย 2,093,910 2,124,845 2,148,739 2,175,256 2,199,642 
หญิง 2,306,619 2,341,767 2,373,122 2,405,852 2,436,406 

สัญชำติไทย  4,433,512 4,484,051 4,538,153 4,589,066 

ชำย  2,106,868 2,128,392 2,152,260 2,174,592 

หญิง  2,326,644 2,355,659 2,385,893 2,414,474 

ไม่ได้สัญชำติไทย  33,100 37,810 42,955 46,982 

ชำย  17,977 20,347 22,996 25,050 

หญิง  15,123 17,463 19,959 21,932 

  ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
 

การตั้งถิ่นฐานของประชากร กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ในปี 2561 ประกอบด้วยชุมชนเมือง
ขนาดใหญ่ ขนาดเล็กจ านวนมาก มีสิ่งอ านวยความสะดวกทางสังคม มีสาธารณูปโภคต่างๆ อย่างครบสมบูรณ์ 
การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและการค้า การบริการของกรุงเทพฯ และปริมณฑล น ามาซึ่งปัญหาการ
ปรับตัวของแรงงานอพยพ โดยแรงงานที่อพยพเข้ามาหางานท าในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ได้สร้างปัญหาด้าน
ที่อยู่อาศัยและชุมชนแออัด มีผู้อาศัยในแหล่งเสื่อมโทรมถึงประมาณ 2 ล้านคน รวมทั้งก่อให้เกิดปัญหาด้าน
คุณภาพชีวิต จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการช่วยเหลือด้านการจัดหาที่อยู่อาศัย การเพ่ิมพูนทักษะความรู้ 
ความสามารถในการประกอบอาชีพ ตลอดจนการขยายบริการพื้นฐานทางสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ
คนยากจนในเขตเมืองให้ดีขึ้น 

 

จ ำนวนประชำกรแยกเป็นรำยจังหวัด ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2557 - 2561 

จังหวัด ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

นครปฐม 891,071 899,342 905,008 911,492 917,053 

นนทบุรี 1,173,870 1,193,711 1,211,924 1,229,735 1,246,295 

ปทุมธำนี 1,075,058 1,094,249 1,111,376 1,129,115 1,146,092 

สมุทรปรำกำร 1,261,530 1,279,310 1,293,553 1,310,766 1,326,608 

รวม 4,401,529 4,466,612 4,521,861 4,581,108 4,636,048 
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กรำฟแสดงจ ำนวนประชำกรแยกเป็นรำยจังหวัด 

 
 จากกราฟ จะเห็นได้ว่าแต่ละจังหวัดมีจ านวนประชากรตามทะเบียน เพ่ิมขึ้นในทุกๆ ปี อาจเนื่องจาก
จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล เป็นกลุ่มจังหวัดที่อยู่ติดกับกรุงเทพมหานคร ท าให้ประชาชนซึ่งอยู่
ในเขตกรุงเทพ หรือจังหวัดใกล้เคียง ย้ายถิ่นฐาน ออกมายังแถบปริมณฑลเพราะความหนาแน่นของประชากร
ที่เพ่ิมมากขึ้นของกรุงเทพมหานครนั่นเอง  

จ ำนวนครัวเรือนแยกเป็นรำยจังหวัด ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2557 - 2561 
                                                                                                                                 หน่วย : พัน 

จังหวัด 2557 2558 2559 2560 2561 

นครปฐม 309.3 324.3 341.93 334.02 364.84 

นนทบุรี 537.7 532.4 552 541.43 530.31 

ปทุมธำนี 408.8 497.9 547.48 503.31 504.46 

สมุทรปรำกำร 695.7 717.2 775 737.17 707.65 

                                                                                                            ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาติ   

จากตาราง จะเห็นได้ว่าแต่ละจังหวัดจะมีจ านวนครัวเรือน เพ่ิมขึ้นทุกๆ ปี ถึงแม้ในช่วง 2 ปีหลัง 

จ านวนครัวเรือนจะลดลงบ้างเล็กน้อย แต่จ านวนครัวเรือนรวมของกลุ่มจังหวัด มีจ านวนครัวเรือนในแต่ละปีไม่

แตกต่างกันหากสังเกตตัวเลข จะมีเพียงจังหวัดนครปฐมที่เพ่ิมขึ้นชัดเจน อาจเนื่องจากเป็นจังหวัดที่อยู่ติดกับ

กรุงเทพมหานคร ท าให้ประชาชนซึ่งเป็นครอบครัวใหม่ที่อยู่ในเขตกรุงเทพ หรือจั งหวัดใกล้เคียง ย้าย

ครอบครัวมาตั้งรกรากในกลุ่มจังหวัดนครปฐมแทนการตั้งครอบครัวในกรุงเทพมหานคร เพราะความหนาแน่น

ของประชากรที่เพ่ิมมากขึ้นของกรุงเทพมหานคร ประกอบกับการเดินทางที่มีในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นใน

อนาคต สามารถที่จะอ านวยความสะดวกให้กับการเดินทาง ซึ่งใช้ระยะเวลาไม่นานในการเดินทางเข้าสู่เมือง

หลวง น ามาซึ่งการตัดสินใจครอบครัวที่เกิดใหม่นั่นเอง   
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กรำฟแสดงจ ำนวนครัวเรือนแยกเป็นรำยจังหวัด

 
 

 จากกราฟ จะเห็นได้ว่าแต่ละจังหวัดจะมีจ านวนครัวเรือนเพ่ิมขึ้นและลดลง จ านวนไม่แตกต่างกันมาก
นัก โดยช่วง 5 ปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 – 2561 มีจ านวนครัวเรือนแบบก้าวกระโดด ยกเว้นจังหวัดนครปฐม ที่
จ านวนครัวเรือนเพ่ิมขึ้นไม่มากนัก และเป็นการเพ่ิมขึ้นแบบค่อยๆ เพ่ิมขึ้น ตัวเลขไม่ได้ผันผวนมากเหมือน
จังหวัดอ่ืนๆ 

 
ควำมหนำแน่นของประชำกร คนต่อตำรำงกิโลเมตร ปี 2557-2561 

จังหวัด/ปี 2557 2558 2559 2560   2561 
นครปฐม 411.01 414.83 417 420.4 422.9 
นนทบุรี 1,886.34 1,918.22 1,947 1976.1 2002.7 
ปทุมธำนี 703.84 717.07 728 739.9 751.1 
สมุทรปรำกำร 1,256.39 1,274.1 1,288 1305.4 1321.2 
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กรำฟแสดงควำมหนำแน่นของประชำกร

 
 จากกราฟ จะเห็นได้ว่าแต่ละจังหวัดจะมีจ านวนความหนาแน่นของประชากรเพ่ิมขึ้นในทุกๆ ปี  
โดยกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ในปี พ.ศ. 2561 มีความหนาแน่นของประชากรเป็นล าดับต้นๆ ของ
ประเทศ ดังนี้ จังหวัดนนทบุรีมีความหนาแน่นของประชากร อยู่ที่ 2,002.1 คนต่อตารางกิโลเมตร จังหวัด
สมุทรปราการมีความหนาแน่นของประชากร อยู่ที่ 1,321.2 คนต่อตารางกิโลเมตร จังหวัดปทุมธานีมีความ
หนาแน่นของประชากร อยู่ที่  751.1 คนต่อตารางกิโลเมตร และจังหวัดนครปฐมมีความหนาแน่นของ
ประชากร อยู่ที่ 422.9 คนต่อตารางกิโลเมตร 
1.4 ข้อมูลเศรษฐกิจ 

 ขนาดเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล (ผลิตภัณฑ์มวลรวม) ในปี พ.ศ. 2559 มีอัตราการ
ขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมฯ แบบปริมาณลูกโซ่ อยู่ที่ร้อยละ 1.27 อยู่ในล าดับที่ 13 จาก 18 กลุ่มจังหวัด 
โดยมีผลิตภัณฑ์มวลรวมทุกสาขาอยู่ที่ 1,635,792 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเทียบกับขนาดผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ (GDP) ณ ราคาประจ าปี มีมูลค่าอยู่ที่ 14,533,465 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.26 ของประเทศ และ
มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจร้อยละ 2.31 ต่อปี ประชากรมีรายได้อยู่ที่ 268,070 บาทต่อคนต่อปี มี
สัดส่วนคนจนอยู่ที่ร้อยละ 0.67 มีอัตราการว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 1.17  
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 ขนาดเศรษฐกิจภาคการเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ในปี พ.ศ. 2559 อยู่ที่ 32,413 
ล้านบาท โดยมีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ -2.93 อยู่ในล าดับที่ 18 จาก 18 กลุ่มจังหวัด ซึ่งขนาดเศรษฐกิจ
ภาคการเกษตรของประเทศอยู่ที่ 1,192,671 ล้านบาท กลุ่มจังหวัดจึงมีขนาดเศรษฐกิจภาคการเกษตรคิดเป็น
ร้อยละ 2.64 ของประเทศ โดยมีพ้ืนที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 1.86 ล้านไร่ แบ่งเป็น นาข้าว ร้อยละ 54.48 
,พืชไร่ร้อยละ 8.97 ,สวนไม้ผล ไม้ยืนต้น ร้อยละ 4.66 ,สวนผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ ร้อยละ 5.79 และ มีที่ดิน
ทางการเกษตรอื่นๆ ร้อยละ 29.10 
 ขนาดเศรษฐกิจ ผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาอุตสาหกรรมของกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ในปี 
พ.ศ. 2559 อยู่ที่ 690,438 ล้านบาท มีอัตราการขยายตัวร้อยละ -3.41 มีสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภาคอุตสาหกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด แบบปริมาณลูกโซ่ อยู่ที่ร้อยละ 42.14 อยู่ในล าดับที่ 5 จาก 18 
กลุ่มจังหวัด โดยมีผลิตภาพแรงงานเฉลี่ย 431,408 บาทต่อคนต่อปี อยู่ในล าดับที่ 3 จาก 18 กลุ่มจังหวัด และ
จากข้อมูลในปี พ.ศ. 2560 กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล มีจ านวนโรงงานรวมทั้งสิ้น 16,885 แห่ง มีจ านวน
คนงานรวมทั้งสิ้น 944,680 คน มีจ านวนเงินทุนอยู่ท่ี 1,194,082 ล้านบาท 
 มีผลิตภัณฑ์มวลรวม การขายส่งและการขายปลีกฯ พ.ศ. 2559 เท่ากับ 237,122 ล้านบาท มีอัตรา
การขยายตัวอยู่ที่ ร้อยละ 6.12 โดยมีก าไรสุทธิของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวล
รวมทั้งหมด แบบปริมาณลูกโซ่ อยู่ที่ร้อยละ 6.35 อยู่ในล าดับที่ 1 จาก 18 กลุ่มจังหวัด คิดเป็น 77,661 ล้าน
บาท และมีรายได้จากการจ าหน่ายสินค้า OTOP อยู่ที่ 16,828 ล้านบาท มีจ านวนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชนที่ได้รับอนุมัติการจดทะเบียนในปี พ.ศ. 2560 จ านวน 1,340 แห่ง 
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 มีผลิตภัณฑ์มวลรวม สาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหารปี พ.ศ. 2559 เท่ากับ 20,358 ล้านบาท  
มีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 8.95 มีรายได้จากการท่องเที่ยว 16,353 ล้านบาท อยู่ในล าดับที่  13 จาก 18 
กลุ่มจังหวัด โดยมีสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด แบบปริมาณ
ลูกโซ่ อยู่ที่ร้อยละ 1.26 มีจ านวนผู้มาเยี่ยมเยือนทั้งชาวไทยและต่างชาติรวม 10,566,469 คน 
 

ระดับกำรพัฒนำตำมทิศทำงแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 

ของกลุ่มจังหวัดภำคกลำงปริมณฑล 

 

 เศรษฐกิจภำพรวม 
สถำนะ 

   ตัวชี้วัดด้ำนเศรษฐกิจภำพรวม    ค่ำเฉลี่ย 
กลุ่มจังหวัดกลำงปริมณฑล 

1 
  

18 ค่ำสถิติ หน่วย อันดับ 

  
(2559)อัตราขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมฯ แบบ
ปริมาณลูกโซ ่

3.00 1.27 ร้อยละ 13 

  
(2559)มูลค่าผลิตภัณฑ์ฯ เฉลี่ยต่อหัว  
(Per Capital) 

166,850 268,070 บำท 2 

  (2560)อัตราเงินเฟ้อทั่วไป 0.8 0.9 ร้อยละ 9 

  (2561)อัตราการขยายตัวของการลงทุนภาครัฐ -1.29 -1.29 ร้อยละ 10 
 

 

 

 
 

http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0301001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0301001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0302001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0302001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0306001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0303001
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 ด้ำนเกษตร 

อันดับ 
   ตัวชี้วัดด้ำนเกษตร    ค่ำเฉลี่ย 

กลุ่มจังหวัดกลำงปริมณฑล 

1 
  

18 ค่ำสถิติ หน่วย อันดับ 

  
(2559)สัดส่วนมลูค่าผลติภณัฑ์มวลรวมภาคเกษตรต่อ
ผลิตภณัฑ์มวลรวมทั้งหมด แบบปริมาณลูกโซ่ 

9.44 1.53 ร้อยละ 18 

  
(2559)อัตราการขยายตัวของผลติภัณฑม์วลรวมภาคเกษตร  
แบบปริมาณลูกโซ ่

-2.45 -6.50 ร้อยละ 17 

  (2559)สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อภาคเกษตร 46.20 56.79 ร้อยละ 7 

  (2560)จ านวนฟาร์มที่ไดร้ับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม GAP 880 713 ฟำร์ม 10 

  (2559)อัตราเพิ่มของแรงงานเกษตรกรในพ้ืนท่ี -5.31 6.97 ร้อยละ 2 

  (2559)พื้นที่ชลประทาน 1,814,677 1,664,000 ไร่ 10 

  (2560)ปริมาณน้ าต้นทุนต่อความต้องการใช้น้ า  962.78 -2,710.00 ล้ำน ลบ.ม. 18 

  (2560)สัดส่วนหมู่บ้านมีน้ าใช้เพื่อการเกษตรเพียงพอตลอดป ี 48.40 90.32 ร้อยละ 1 

http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0307001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0307001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0308001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0308001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0317001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0321001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0318001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0412001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0408001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0409001
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อันดับ 
   ตัวชี้วัดด้ำนเกษตร    ค่ำเฉลี่ย 

กลุ่มจังหวัดกลำงปริมณฑล 

1 
  

18 ค่ำสถิติ หน่วย อันดับ 

  (2559)รายไดเ้งินสดสุทธิทางการเกษตรต่อครัวเรือน 71,617 68,984 
บำทต่อ

ครัวเรือน 
7 

  (2559)สัดส่วนปริมาณเงินกู้ยืมต่อรายได้เงินสดสุทธิทางเกษตร  1.82 2.05 เท่ำ 9 

  (2560)สัดส่วนหน้ีเสียต่อปริมาณเงินให้กู้ยืมเพื่อการเกษตร 4.21 9.28 ร้อยละ 16 

  
(2560)สัดส่วนองค์กรชุมชน (สหกรณ์และกลุม่เกษตร) ท่ีมี
เสถียรภาพทางการเงินอยู่ในระดับมั่นคงดีถึงดีมาก 

50.16 66.02 ร้อยละ 2 

 

 

 

 
 

http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0314001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0315001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0316001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0219001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0219001
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 ด้ำนอุตสำหกรรม 

อันดับ 
   ตัวชี้วัดด้ำนอุตสำหกรรม    ค่ำเฉลี่ย 

กลุ่มจังหวัดกลำงปริมณฑล 

1 
  

18 ค่ำสถิติ หน่วย อันดับ 

  
(2559)สัดส่วนมลูค่าผลติภณัฑ์มวลรวม
ภาคอุตสาหกรรมต่อผลติภณัฑ์มวลรวม
ทั้งหมด แบบปริมาณลูกโซ ่

40.49 42.14 ร้อยละ 5 

  
(2559)อัตราการขยายตัวของผลติภัณฑ์
มวลรวมภาคอุตสาหกรรม แบบปริมาณ
ลูกโซ ่

2.05 -3.00 ร้อยละ 15 

  (2560)ปริมาณการใช้น้ ามันดีเซล 989,887.59 2,086,011.32 พันลิตร 3 

  (2560)ปริมาณการใช้พลังงานทดแทน 432,240.89 1,182,741.00 พันลิตร 2 

  
(2560)สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อ
ปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย 

204.33 202.23 พันลิตรต่อ 1 Ktoe 12 

  
(2560)สัดส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายต่อ
ผลิตภณัฑ์มวลรวมฯ 

5.99 4.76 
พันตันเทียบเท่ำ

น้ ำมันดิบ/พันล้ำน
บำท 

15 

  
(2559)สัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ต่อผลติภณัฑ์มวลรวมฯ 

18.01 9.22 
ตันของก๊ำซเรือน
กระจก/ล้ำนบำท 

1 

  
(2560)อัตราการเปลี่ยนแปลงของสัดส่วน
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อผลติภัณฑ์
มวลรวมฯ 

1.85 -0.65 ร้อยละ 12 

  (2559)ผลิตภาพแรงงานเฉลีย่ 301,906 431,408 บำท/คน/ปี 3 
 

 

http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0309001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0309001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0309001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0311001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0311001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0311001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0703001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0705001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0704001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0704001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0701001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0701001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0421001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0421001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0416001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0416001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0416001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0305001
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 ด้ำนกำรค้ำและธุรกิจขนำดยอ่ม 
อันดับ 

   ตัวชี้วัดด้ำนกำรค้ำ และธุรกิจขนำดย่อม    ค่ำเฉลี่ย 

กลุ่มจังหวัดกลำงปริมณฑล 

1 
  

18 ค่ำสถิติ หน่วย อันดับ 

  
(2559)ก าไรสุทธิของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อ

มูลค่าผลติภณัฑ์มวลรวมทั้งหมด แบบปริมาณลูกโซ่  
4.00 6.35 ร้อยละ 1 

  (2560)อัตราเพิ่มของรายได้จากการจ าหน่ายสินค้า OTOP 22.45 20.90 ร้อยละ 11 

  
(2560)จ านวนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่

ได้รับอนมุัติการจดทะเบียน 

4,762 1,340 แห่ง 17 

 

  

(2560)สัดส่วนมลูค่าผลติภณัฑ์มวลรวมสาขาการขนส่ง 

สถานท่ีเก็บสินคา้ และการคมนาคม ต่อผลติภณัฑ์มวลรวม

ทั้งหมด แบบปริมาณลูกโซ ่

5.81 13.70 ร้อยละ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0304001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0304001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0225001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0222001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0222001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0702001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0702001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0702001
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 ด้ำนท่องเที่ยวและบริกำร 

อันดับ 
   ตัวชี้วัดด้ำนท่องเท่ียว และบริกำร    ค่ำเฉลี่ย 

กลุ่มจังหวัดกลำงปริมณฑล 

1 
  

18 ค่ำสถิติ หน่วย อันดับ 

  (2559)รายไดจ้ากการท่องเที่ยว 74,041 16,353 ล้ำนบำท 13 

  
(2559)สัดส่วนมลูค่าผลติภณัฑ์มวลรวมด้านการท่องเที่ยวต่อ

ผลิตภณัฑ์มวลรวมทั้งหมด แบบปริมาณลูกโซ่ 
4.02 1.26 ร้อยละ 12 

  
(2559)สัดส่วนมลูค่าผลติภณัฑ์มวลรวมสาขาตัวกลางทางการเงินต่อ

ผลิตภณัฑ์มวลรวมทั้งหมด แบบปริมาณลูกโซ่ 
4.52 4.19 ร้อยละ 14 

  
(2559)สัดส่วนมลูค่าผลติภณัฑ์มวลรวมภาคบริการ (นอกเหนือจาก

บริการภาครัฐ) ต่อผลิตภณัฑ์มวลรวมทั้งหมด แบบปริมาณลูกโซ่  
48.44 55.18 ร้อยละ 10 

  
(2559)อัตราการขยายตัวของผลติภัณฑม์วลรวมภาคบริการ 

(นอกเหนือจากบริการภาครัฐ) แบบปริมาณลูกโซ ่

5.85 5.90 ร้อยละ 9 

 
 

http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0323001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0324001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0324001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0325001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0325001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0312001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0312001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0313001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0313001
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1.5 ข้อมูลทำงสังคม 
อันดับ 

   ตัวชี้วัดด้ำนสังคม (กำรศึกษำ เรียนรู้ และอำชีพ) ค่ำเฉลี่ย 

กลุ่มจังหวัดกลำงปริมณฑล 

1 
  

18 ค่ำสถิติ หน่วย อันดับ 

  (2560)จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ย 8.00 10.00 ปี 1 

  (2560)ระดับคะแนนเฉลีย่ O-NET ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 32.22 35.77 คะแนน 1 

  (2559)คะแนนเฉลี่ยสติปญัญา (IQ) เด็กนักเรียนไทย ช้ันป.1 98.10 103.84 คะแนน IQ 1 

  
(2559)ร้อยละของเด็กนักเรียนที่มคีะแนน EQ ไมต่่ ากว่าเกณฑ์

มาตรฐาน 

77.03 73.87 ร้อยละ 15 

http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0114001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0115001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0106001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0107001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0107001
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อันดับ 
   ตัวชี้วัดด้ำนสังคม (กำรศึกษำ เรียนรู้ และอำชีพ) ค่ำเฉลี่ย 

กลุ่มจังหวัดกลำงปริมณฑล 

1 
  

18 ค่ำสถิติ หน่วย อันดับ 

  
(2561)สัดส่วนคนอายุ 6 ปีขึ้นไปปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา

อย่างน้อยสัปดาหล์ะ 1 ครั้ง 

99.56 99.78 ร้อยละ 5 

  (2558)อัตราการอ่านของคนไทยอายุ 6 ปีขึ้นไป 74.9 83.8 ร้อยละ 1 

  (2560)สัดส่วนผู้ใช้อินเตอร์เนต็ต่อจ านวนประชากร 49.69 65.96 ร้อยละ 1 

  
(2560)จ านวนผู้มีภมูิปัญญาท้องถิ่นหรือปราชญ์ชาวบ้านเฉลี่ย

ต่อหมู่บ้าน 

46 23 คน 18 

  (2561)อัตราเพิ่มของผู้เรียนระบบทวิภาคี  10.54 15.33 ร้อยละ 7 

  (2561)สัดส่วนคนอายุ 15 -59 ปี มีอาชีพและมีรายได ้ 99.38 99.56 ร้อยละ 5 

  (2561)สัดส่วนคนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและมีรายได ้ 94.97 93.25 ร้อยละ 12 

  (2560)สัดส่วนแรงงานเพศหญิงตอ่ประชากรแรงงาน 43.80 45.69 ร้อยละ 2 

  
(2560)สัดส่วนผู้หญิงในระดับบรหิารหรือในระดับการตัดสินใจ

ต่อจ านวนแรงงานในระดับบริหารทั้งหมด  

28.62 37.03 ร้อยละ 1 

  (2560)สัดส่วนนักเรียนด้อยโอกาสต่อนักเรียนท้ังหมด 62.72 34.90 ร้อยละ 2 

  (2560)จ านวนนักเรียนพิการเรียนร่วมเฉลี่ยต่อโรงเรยีน  12 15 
คนต่อ

โรงเรียน 
3 

 

อันดับ 
   ตัวชี้วัดด้ำนสังคม (สุขภำพ และสำธำรณสุข) ค่ำเฉลี่ย 

กลุ่มจังหวัดกลำงปริมณฑล 

1 
  

18 ค่ำสถิติ หน่วย อันดับ 

 
(2560)อัตราการเกดิมีชีพ 10.3 10.0 

รำยต่อประชำกร

พันคน 
9 

http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0146001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0146001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0117001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0116001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0224001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0224001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0108001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0111001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0110001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0112001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0113001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0113001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0208001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0209001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0118001
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อันดับ 
   ตัวชี้วัดด้ำนสังคม (สุขภำพ และสำธำรณสุข) ค่ำเฉลี่ย 

กลุ่มจังหวัดกลำงปริมณฑล 

1 
  

18 ค่ำสถิติ หน่วย อันดับ 

  (2560)สัดส่วนเด็กที่มีพัฒนาการสมวัย  95.84 96.17 ร้อยละ 7 

  (2560)สัดส่วนคนอายยุืน ตั้งแต่ 80 ปีขึ้นไป 2.23 2.07 ร้อยละ 13 

  
(2561)สัดส่วนครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย 

และได้มาตรฐาน 

99.05 98.76 ร้อยละ 13 

  
(2561)สัดส่วนครัวเรือนมีการใช้ยาเพื่อบ าบัด บรรเทาอาการ

เจ็บป่วยเบื้องต้นอย่างเหมาะสม 

99.24 99.41 ร้อยละ 9 

  
(2561)สัดส่วนคนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพ

ประจ าป ี

95.96 99.06 ร้อยละ 3 

  
(2561)สัดส่วนคนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกก าลังกายอย่างน้อย

สัปดาหล์ะ 3 วัน ๆ ละ 30 นาที  

99.46 99.13 ร้อยละ 15 

  (2560)สัดส่วนประชากรที่มภีาวะอ้วนและหรืออ้วนลงพุง 32.84 28.25 ร้อยละ 1 

  (2561)สัดส่วนคนสูบบุหรี ่ 6.49 2.20 ร้อยละ 1 

  (2561)สัดส่วนคนดื่มสุรา 6.41 2.30 ร้อยละ 2 

  

(2559)อัตราเพิ่มของการเจบ็ป่วยด้วย 5 โรคไม่เรื้อรังท่ีส าคญั 

(โรคหัวใจ เบาหวาน หลอดเลือดสมอง ความดันโลหิตสูง หรือ

มะเร็ง) 

4.45 2.10 ร้อยละ 3 

  (2560)อัตราผู้ป่วยทางสุขภาพจิต 3,293 2,440 
รำยต่อประชำกร

แสนคน 
4 

  (2560)อัตราการฆา่ตัวตายต่อประชากรแสนคน 6.34 3.37 
รำยต่อประชำกร

แสนคน 
2 

  (2560)สัดส่วนค่าใช้จ่ายประเภทเวชภัณฑ์และค่าตรวจ 2.23 2.56 ร้อยละ 14 

http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0104001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0119001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0121001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0121001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0122001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0122001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0123001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0123001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0128001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0128001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0126001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0124001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0125001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0120001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0120001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0120001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0130001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0129001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0133001
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อันดับ 
   ตัวชี้วัดด้ำนสังคม (สุขภำพ และสำธำรณสุข) ค่ำเฉลี่ย 

กลุ่มจังหวัดกลำงปริมณฑล 

1 
  

18 ค่ำสถิติ หน่วย อันดับ 

รักษาพยาบาล ต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมดของครัวเรือนเฉลี่ยต่อเดือน 

  (2560)สัดส่วนประชากรต่อแพทย์ 1 คน 6,017 6,725 คน 13 

 

อันดับ 
   ตัวชี้วัดด้ำนสังคม (ควำมยำกจน และเหลื่อมล้ ำ) ค่ำเฉลี่ย 

กลุ่มจังหวัดกลำงปริมณฑล 

1 
  

18 ค่ำสถิติ หน่วย อันดับ 

  (2560)รายไดค้รัวเรือนเฉลีย่ 23,552 35,954 บำทต่อเดือน 1 

  
(2560)อัตราส่วนการออมเฉลีย่ต่อรายได้เฉลี่ยของ

ครัวเรือน 

20.42 22.13 ร้อยละ 6 

  
(2560)รายไดเ้ฉลีย่ต่อหัวของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มี

รายได้ต่ าสุด 

9,368 14,513 
บำทต่อเดือน 

ต่อคน 
1 

  
(2560)มูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินของกลุ่มประชากร 

ร้อยละ 40 ที่มีรายไดต้่ าสดุ 

45,405 104,989 บำทต่อครัวเรือน 1 

  
(2560)สัดส่วนครัวเรือนท่ีมหีนี้ในระบบต่อครัวเรือน 

ที่มีหนี้ท้ังหมด 

90.76 87.79 ร้อยละ 14 

  
(2560)ค่าสัมประสิทธ์ิความไมเ่สมอภาคด้านรายได ้

(Gini coefficient)  

0.298 0.248 
คะแนน Gini  

(0-1) 
2 

  (2560)สัดส่วนคนจน 11.15 0.67 ร้อยละ 1 

  
(2560)สัดส่วนหน้ีสินเฉลี่ยต่อรายได้เฉลีย่ของครัวเรือน

กลุ่มที่ยากจนทีสุ่ด 

14.21 8.56 ร้อยละ 2 

  
(2560)สัดส่วนครัวเรือนท่ีมรีายไดสู้งกว่ารายจ่ายร้อยละ 

10 ขึ้นไป 

53.53 56.40 ร้อยละ 7 

http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0133001
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http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0201001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0204001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0204001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0218001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0218001
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http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0205001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0206001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0206001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0142001
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อันดับ 
   ตัวชี้วัดด้ำนสังคม (ควำมยำกจน และเหลื่อมล้ ำ) ค่ำเฉลี่ย 

กลุ่มจังหวัดกลำงปริมณฑล 

1 
  

18 ค่ำสถิติ หน่วย อันดับ 

  (2560)อัตราพึ่งพิง 50.06 46.60 ร้อยละ 2 

 
 

 
 

 

http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0138001
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1.6 ทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม 

อันดับ    ตัวชี้วัดด้ำนทรัพยำกร/สวล. (ทรัพยำกรทำงธรรมชำติ 

และสิ่งแวดล้อม)    
ค่ำเฉลี่ย 

กลุ่มจังหวัดกลำงปริมณฑล 

1 
  

18 ค่ำสถิติ หน่วย อันดับ 

  (2560)สัดส่วนพ้ืนท่ีป่าไม้ต่อพ้ืนท่ีจังหวัด  31.67 0.43 ร้อยละ 18 

  (2560)สัดส่วนพ้ืนท่ีป่าเศรษฐกิจตอ่พ้ืนท่ีจังหวัด  2.39 0.03 ร้อยละ 18 

  (2557)พื้นที่ป่าชายเลน  218,865.46 10,643.31 ไร่ 7 

  (2560)ผลตรวจวัดคณุภาพน้ า (WQI) 55 52 
คะแนน 

(1-100) 
14 

  (2560)ผลตรวจวัดคณุภาพน้ าทะเลชายฝั่ง (MWQI) 66 9 
คะแนน 

(1-100) 
6 

  
(2560)สัดส่วนจ านวนวันท่ีมคีุณภาพอากาศ (ค่า AQI) อยู่ใน

เกณฑ์มาตรฐาน 

97.33 96.84 ร้อยละ 15 

  (2560)สัดส่วนขยะมูลฝอยชุมชนที่ถูกน าไปใช้ประโยชน ์ 33.37 21.50 ร้อยละ 15 

 

(2560) สัดส่วนของขยะมลูฝอยชุมชนที่ได้รับการจัดการ

อย่างถูกต้อง 

68.14 78.53 ร้อยละ 3 

  (2560)ปริมาณขยะมลูฝอย 3,426 6,917 ตันต่อวัน 18 

http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0401001
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http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0418001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0419001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0420001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0420001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0414001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0415001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0415001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0413001
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อันดับ    ตัวชี้วัดด้ำนทรัพยำกร/สวล. (ทรัพยำกรทำงธรรมชำติ 

และสิ่งแวดล้อม)    
ค่ำเฉลี่ย 

กลุ่มจังหวัดกลำงปริมณฑล 

1 
  

18 ค่ำสถิติ หน่วย อันดับ 

  
(2560)ปริมาณการจัดการกากอุตสาหกรรมอันตรายที่เข้าสู่

ระบบการจัดการ 

101,466.20 563,524.69 ตัน 17 

  
(2560)จ านวนเรื่องร้องเรียนด้านปญัหามลพิษที่ไดร้ับแจ้ง

ทั้งหมดในพื้นที่ 
24 120 เร่ือง 18 

 

 

 

อันดับ 
   ตัวชี้วัดด้ำนทรัพยำกร/สวล. (ภัยธรรมชำติ)    ค่ำเฉลี่ย 

กลุ่มจังหวัดกลำงปริมณฑล 

1 
  

18 ค่ำสถิติ หน่วย อันดับ 

  
(2560)จ านวนระบบพยากรณ์และอุปกรณ์เตือนภัยล่วงหน้า

ในพื้นที่  
173 0 ชิ้น 18 

  (2560)สัดส่วนผู้ประสบอุทกภัย 6.08 0.01 ร้อยละ 1 

http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0417001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0417001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0903001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0903001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0405001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0405001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0423001
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1.7 ควำมม่ันคง  

อันดับ 
   ตัวชี้วัดด้ำนควำมมั่นคง (ด้ำนครอบครัว ควำมอบอุ่น)    ค่ำเฉลี่ย 

กลุ่มจังหวัดกลำงปริมณฑล 

1 
  

18 ค่ำสถิติ หน่วย อันดับ 

  (2560)สัดส่วนของครอบครัวขยาย  37.41 27.50 ร้อยละ 16 

  (2559)สัดส่วนผู้สูงอายุอยูล่ าพังคนเดียว 6.62 4.49 ร้อยละ 3 

  (2560)อัตราการจดทะเบียนหย่า 6 5 คู่ต่อพันครัวเรือน 14 

  (2560)อัตราเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัว  6 2 
เหตุกำรณ์ต่อแสน

ครัวเรือน 
2 

 

 

 

อันดับ 

   ตัวชี้วัดด้ำนควำมมั่นคง (ด้ำนคุณภำพชีวิต และชุมชน)    ค่ำเฉลี่ย 

กลุ่มจังหวัดกลำงปริมณฑล 

1 
  

18 ค่ำสถิติ หน่วย อันดับ 

  

(2560)สัดส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจดัการที่ด ี

(รวม อปท.ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินและ อปท.ท่ีไดร้ับรางวัลทุกประเภท) 

ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด 

1.67 1.44 ร้อยละ 9 

  (2557)สัดส่วนศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต่อจ านวนหมู่บ้าน 55.72 55.55 ร้อยละ 7 

  (2560)สัดส่วนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่อจ านวนหมู่บ้าน 66.19 43.46 ร้อยละ 17 

  (2560)จ านวนองค์กรชุมชนต่อประชากรแสนคน 130.37 22.30 แห่ง 18 

  
(2561)สัดส่วนครัวเรือนมีส่วนร่วมท ากิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์

ชุมชนหรือท้องถิ่น  

99.54 99.50 ร้อยละ 10 

  (2559)สัดส่วนครัวเรือนท่ีมีบา้นและที่ดินเป็นของตนเอง 78.81 40.77 ร้อยละ 18 

http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0141001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0139001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0140001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0137001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0601001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0601001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0601001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0223001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0105001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0220001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0101001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0101001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0143001
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อันดับ 

   ตัวชี้วัดด้ำนควำมมั่นคง (ด้ำนคุณภำพชีวิต และชุมชน)    ค่ำเฉลี่ย 

กลุ่มจังหวัดกลำงปริมณฑล 

1 
  

18 ค่ำสถิติ หน่วย อันดับ 

  (2560)สัดส่วนครัวเรือนท่ีมีน้ าประปาใช้ในครัวเรือน 82.86 91.25 ร้อยละ 5 

  
(2561)สัดส่วนครัวเรือนมีน้ าใช้เพียงพอตลอดปี อย่างน้อยคนละ 45 

ลิตรต่อวัน 

99.83 99.97 ร้อยละ 2 

  
(2561)สัดส่วนครัวเรือนท่ีมีน้ าสะอาดส าหรับดื่มและบริโภคเพียงพอ

ตลอดปี 
99.84 99.97 ร้อยละ 3 

  
(2560)สัดส่วนผู้สูงอายุท่ีพักอาศัยอยู่ในห้องนอนช้ันล่างหรืออยู่บ้าน

ช้ันเดียว 

80.74 68.51 ร้อยละ 18 

  
(2560)สัดส่วนผู้สูงอายุท่ีมีห้องน้ าห้องส้วมแบบโถนั่งห้อยเท้าภายใน

บ้าน 

46.93 82.98 ร้อยละ 1 

 

 

 

อันดับ 
   ตัวชี้วัดด้ำนควำมมั่นคง (ควำมสงบสขุ และปัญหำในสังคม)    ค่ำเฉลี่ย 

กลุ่มจังหวัดกลำงปริมณฑล 

1 
  

18 ค่ำสถิติ หน่วย อันดับ 

  (2561)อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบตัิเหตุบนท้องถนนต่อประชากรแสนคน  36.92 33.96 
รำยต่อประชำกร

แสนคน 
10 

  (2559)จ านวนคดียาเสพติด 8,575 8,455 คดี 11 

  (2559)อัตราการเกดิคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน 91 120 
คดีต่อประชำกร

แสนคน 
13 

  (2559)สัดส่วนคดีที่จับกุมได้ต่อคดทีี่รับแจ้ง  68.25 64.13 ร้อยละ 14 

  (2560)อัตราเด็กที่อยู่ในการคุมประพฤติ  0 0 
คดีต่อเยำวชน 

พันคน 
12 

http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0144001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0145001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0145001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0710001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0710001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0134001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0134001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0135001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0135001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0127001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0501001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0102001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0103001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0136001
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อันดับ 
   ตัวชี้วัดด้ำนควำมมั่นคง (ควำมสงบสขุ และปัญหำในสังคม)    ค่ำเฉลี่ย 

กลุ่มจังหวัดกลำงปริมณฑล 

1 
  

18 ค่ำสถิติ หน่วย อันดับ 

  (2559)อัตราการคลอดในมารดาอายุ 15-19 ปี 43 39 
รำยต่อหญิง 

วัยเดียวกันพันคน 
5 

  (2559)อัตราการคลอดในมารดาอายุ 10-14 ปี 1 1 
รำยต่อหญิง 

วัยเดียวกันพันคน 
7 

 

อันดับ 
   ตัวชี้วัดด้ำนควำมมั่นคง (หลักประกันทำงสังคม)    ค่ำเฉลี่ย 

กลุ่มจังหวัดกลำงปริมณฑล 

1 
  

18 ค่ำสถิติ หน่วย อันดับ 

  (2558)สัดส่วนประชากรในการเขา้ถึงสวัสดิการ  99.95 99.86 ร้อยละ 18 

  (2560)สัดส่วนประชากรผู้ไปใช้สิทธิประกันสุขภาพ 20.58 20.39 ร้อยละ 10 

  
(2560)สัดส่วนแรงงานนอกระบบที่อยู่ในระบบประกันสังคมต่อก าลงั

แรงงาน 

5.79 4.12 ร้อยละ 18 

  
(2560)สัดส่วนแรงงานท่ีเป็นสมาชกิกองทุนการออมแห่งชาติต่อก าลงั

แรงงานท้ังหมด  

1.54 0.56 ร้อยละ 18 

  
(2561)สัดส่วนคนพิการได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน ชุมชน หรือ

ภาครัฐ 

99.95 99.91 ร้อยละ 14 

 

http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0131001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0132001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0214001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0215001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0211001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0211001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0212001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0212001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0216001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0216001
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1.8 ข้อมูลด้ำนกำรท่องเที่ยว 
กลุ่มจังหวัดภาคกลางภาคกลางปริมณฑล มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ที่สามารถสร้างรายได้ 

จากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เนื่องจากอยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้
ภายใน 1 วัน เหมาะกับการท่องเที่ยวแบบ One day Trip ของคนกรุงเทพมหานคร ที่ต้องการวันพักผ่อน
ประจ าสัปดาห์ เพ่ือผ่อนคลายจากการท างาน ทั้งแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติทางสายน้ า หรือการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศน์ ชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เช่น ตลาดน้ า ตลาดโบราณ โฮมสเตย์ วัฒนธรรมตามลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา 
ลุ่มแม่น้ าท่าจีน  

ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภำคกลำงปริมณฑล แยกเป็นรำยจังหวัด 

 จังหวัดนครปฐม 
จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของไทยอย่าง

ต่อเนื่อง รวมทั้งได้จัดท า แผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด ซึ่งจะท าให้

ภาคการท่องเที่ยวมีการเจริญเติบโตมากขึ้นสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญในจังหวัดนครปฐมได้แก ่องค์พระปฐมเจดีย์ 

พระราชวังสนามจันทร์ พุทธมณฑล พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง วัดไร่ขิง ตลาดน้ าดอนหวาย 

ตลาดน้ าล าพญาและลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพราน ฯลฯ 

อ ำเภอเมืองนครปฐม 
 

วัดพระปฐมเจดีย์รำชวรมหำวิหำร 
เป็นที่ประดิษฐานของพระร่วงโรจนฤทธิ์ พระอาราม
หลวงชั้นเอกชนิดราชวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ในบริเวณ
ใจกลางเมืองนครปฐม เป็นที่ประดิษฐานองค์พระ
ปฐมเจดีย์อันเก่าแก่ที่มีอายุยาวนานนับพันปี และมี
ชื่อเสียงเป็นที่ รู้จักโดยทั่ วไป  อีกทั้ งยังเป็นสิ่ งที่
เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของชาวจังหวัดนครปฐมอีก
ด้วย ปูชนียสถานส าคัญแห่งนี้เชื่อกันว่าพระปฐม

เจดีย์เป็นเจดีย์องค์แรกที่สร้างขึ้นในประเทศไทย มีพระร่วงโรจนฤทธิ์ ประดิษฐานในซุ้มวิหารทางทิศเหนือหน้า
องค์พระปฐมเจดีย์ 

พิพิธภัณฑ์สถำนแห่งชำติพระปฐมเจดีย์ 
ตั้งอยู่บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ทางด้านทิศตะวันออก 
เป็นที่รวบรวมเก็บรักษาโบราณวัตถุ ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
ศิลปะสมัยทวารวดีเปิดให้ชมวันพุธ – วันอาทิตย์เวลา 
09.00–16.00 น. อัตราค่าเข้าชมคนละ 20 บาท ชาว
ต่างประเทศคนละ 100 บาท 
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พระรำชวังสนำมจันทร์ 
พระราชวังสนามจันทร์ ตั้งอยู่ห่างจากองค์
พระปฐมเจดีย์ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 
2 กิโลเมตร เป็นพระราชวังของกษัตริย์ใน
สมัยโบราณ ใกล้กับเนินปราสาท มีสระน้ า
ใหญ่แห่งหนึ่ง ซึ่งมีชื่อเรียกขานกันมาแต่เดิม
ว่า สระน้ าจันทร์ครั้นต่อมาพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 มีพระ

ราชประสงค์ที่จะสร้างพระราชวังที่ประทับขึ้น ณ เมืองนครปฐม ส าหรับเป็นที่ประทับแปรพระราชฐานใน
โอกาสเสด็จฯ มาสักการะองค์พระปฐมเจดีย์และเพ่ือประทับพักผ่อนพระราชอิริยาบถ  ทรงเลือกจังหวัด
นครปฐม โดยได้พระราชทานนามว่า "พระราชวังสนามจันทร์"  
 
วัดพระประโทณเจดีย์ 

วัดพระประโทณเจดีย์อยู่บริเวณริมถนนเพชร
เกษมห่ างจากองค์พระปฐมเจดีย์ ไปทางทิศ
ตะวันออก ประมาณ 1 กิโลเมตรเศษ องค์พระ
ประโทณเจดีย์สูง 50 เมตร ฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส 
กว้างด้านละ  60 เมตร มีบัน ได  57 ขั้น  พระ
ป ร า งค์ ที่ ตั้ ง อ ยู่ บ น สุ ด เป็ น ลั ก ษ ณ ะ แ บ บ
รั ต น โ ก สิ น ท ร์  วั ด พ ร ะ ป ร ะ โท ณ เจ ดี ย์ 
ได้ยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิด
วรวิหารภายในบริเวณวัดยังมีปูชนียวัตถุ  เช่น 
พระเขี้ยวแก้ว ทะนานทองจ าลอง รอยพระพุทธ

บาทหลวงพ่อโต ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะสมัยเชียงแสน 
 
อ ำเภอก ำแพงแสน 
สวนป่ำสมุนไพรวัดปลักไม้ลำย 
ตั้งอยู่ที่ต าบลทุ่งขวาง อ าเภอก าแพงแสน ห่างจากนครปฐม
ไปตามถนนมาลัยแมนประมาณ  20 กิโลเมตร เป็นสวน
สมุนไพรประมาณ 500 ชนิด บนเนื้อที่จ านวน 92 ไร่ มีการ
นวดแผนโบราณ อบสมุนไพร และการปฏิบัติธรรม 
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สวนพฤกษศำสตร์และสวนแสนปำล์ม 
ตั้ งอยู่ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขต
ก าแพงแสน ซึ่งภายในมหาวิทยาลัยมีโครงการต่างๆ 
ที่ให้ความรู้แก่เกษตรกรและผู้สนใจ  มีการจ าลอง
เทคโนโลยีเกษตร ระบบชลประทาน อุทยานแมลง – 
ผีเสื้อ แปลงปลูกพืชและปาล์มชนิดต่างๆ 
 
 

เมืองเก่ำก ำแพงแสน 
เป็นเมืองโบราณสมัยทวารวดี ปัจจุบันใช้
เป็นค่ายลูกเสือของจังหวัด  เมืองเก่ า
ก าแพงแสนสันนิษฐานว่า สร้างขึ้นโดย
เมืองนครชัยศรีเพ่ือควบคุมเส้นทางการค้า
ตามคูคลอง การเที่ยวชมโบราณสถาน
แ ห่ ง นี้ จ ะ เน้ น ไป ใน ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง 
คูน้ าและคันดินที่ยังคงสภาพเดิมไว้อย่างชัดเจน โดยไม่มีซากโบราณสถานใดๆสภาพภายในตัวเมืองมีเนินดิน
สระน้ า ต้นไม้ใหญ่และเป็นที่อยู่อาศัยของนกนานาพันธุ์ 
อ ำเภอสำมพรำน 

วัดไร่ขิง วัดไร่ขิงสร้างเมื่อ พ.ศ. 2394 โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (พุก)  
ซึ่งสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญานวโรรสได้ทรงระราชทาน
นามว่า วัดมงคลจินดารามแต่ชาวบ้านเรียกว่าวัดไร่ขิง  ตามชื่อต าบล 
ตั้งอยู่ที่ต าบลไร่ขิง ห่างจากกรุงเทพฯ 32 กิโลเมตร มีทางเข้า 3 ทาง คือ 
ทางแยกหน้าสถานีต ารวจโพธิ์แก้ว ทางแยกตรงข้ามกับสวนสามพราน 
และทางแยกพุทธมณฑลสาย 5 
 
 
 

ลำนแสดงช้ำงและฟำร์มจระเข้สำมพรำน ตั้งอยู่ริมถนนเพชร
เกษม ห่างจากกรุงเทพฯตั้งอยู่ริมถนนเพชรเกษม ห่างจาก
กรุงเทพฯ 31 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 150 ไร่ การแสดง
ชนช้างสงครามยุทธหัตถี ประกอบแสงสีเสียงตระการตาความ
น่ารักของช้างแสนรู้และการแสดงอ่ืนๆ 
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สวนสำมพรำน สวนสามพราน (โรสการ์เด้น) ตั้งอยู่ริม
ถนนเพชรเกษมห่างจากลานแสดงช้าง และฟาร์มจระเข้
สามพราน 1 กิโลเมตร เป็นสถานที่พักผ่อนอยู่ติดแม่น้ า
นครชัยศรี ภายในตกแต่งเป็นสวนดอกไม้นานาชนิด  
มีหมู่บ้านไทยบรรยากาศร่มรื่น เปิดทุกวัน เวลา 08.00-
18.00 น. 
 

 
ตลำดริมน้ ำวัดดอนหวำย ตลาดริมน้ าวัดดอนหวายตั้งอยู่  
ต าบลบางกระทึกอ าเภอสามพราน การเดินทางจากกรุงเทพฯ  
ไปตามถนนเพชรเกษม ใช้ทางเข้าทางเดียวกับวัดไร่ขิงตรงไป
อีก 10 กิโลเมตร เป็นตลาดย้อนยุคที่ยังหลงเหลือความเป็น
อดีตสมัยรัชกาลที่ 6 ให้เห็น 
 
 
 
อ ำเภอนครชัยศรี 

พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย 
พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย ตั้งอยู่บนถนนปิ่นเกล้า–นครชัยศรี 
กิโลเมตรที่ 13ต าบลขุนแก้ว เป็นสถานที่จัดแสดงหุ่นขี้ผึ้ง 
ไฟเบอร์กลาส ซึ่งมีความสวยงามและเหมือนจริง 
 
 
 
 
ตลำดน้ ำวัดกลำงคูเวียง 
ตลาดน้ าวัดกลางคูเวียง ตั้งอยู่ที่ต าบลสัมปทวน มีจ าหน่าย
อาหาร ผลไม้นานาชนิดและแพปลาทั้งยังมีบริการล่องเรือ 
ชมทิวทัศน์แม่น้ านครชัยศรีชมวิถีชีวิตชุมชนและเที่ยวชม
วัดต่างๆ 
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วัดศีรษะทอง 
เป็นวัดที่ รู้จักกันอย่างแพร่หลาย  เพราะในแต่ละวันจะมี
ประชาชนนิยมมาสักการบูชาพระราหูเพ่ือความเป็นสิริมงคลที่
วัดนี้เป็นจ านวนมาก ด้วยคติความเชื่อที่ว่าพระราหูนั้นเป็นเทพ
ซึ่งสามารถบันดาลประโยชน์และโทษให้เกิดขึ้นกับบุคคลหรือสิ่ง
ต่างๆ ได้ ดังนั้น จึงเกิดพิธีกรรมในการบูชาพระราหูขึ้นเพ่ือช่วย
ให้โชคร้ายอันอาจจะเกิดขึ้นนั้น บรรเทาลงหรือกลับแปรเปลี่ยน
เป็นสิ่งที่ดีงามกับชีวิต 

เจษฎำ เทคนิคมิวเซี่ยม (ยนตรกรรมโบรำณ) 
เป็นพิพิธภัณฑ์รถเก่า ก่อตั้งขึ้นโดย นายเจษฎา เดชสกุลฤทธิ์ นักธุรกิจชาว
ไทยเกิดจากการได้พบเห็นพิพิธภัณฑ์หลายแห่งในทวีปยุโรปและอเมริกา  
ที่เป็นแหล่งรวบรวมรถยนต์หายากที่จัดแสดงไว้มากมาย  จึงได้เริ่มสะสม
รถยนต์หายากขึ้นบ้าง โดยเริ่มสะสมจากรถ Messerschmitt KR-200 รถ
การ์ตูน (Bubble Car) รถคันแรกที่น าเข้ามาจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ 
จนถึงปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 500 คัน 

อ ำเภอบำงเลน 
ตลำดน้ ำล ำพญำอยู่บริเวณหน้าวัดล าพญา ต.ล าพญา จาก
กรุงเทพฯ ใช้ถนนปิ่นเกล้า-นครชัยศรี วัดจะอยู่ด้านซ้าย 
เป็นตลาดริมน้ ามีสินค้า พืช ผัก ผลไม้และอาหารอร่อยขึ้น
ชื่อของอ าเภอบางเลน 
 
 
 

 
ตลำดบำงหลวง ร.ศ.122 
เป็นชุมชนเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี เรียกว่า ตลาด 100 ปี  
บางหลวง เริ่มก่อตั้งตลาดตั้งแต่ปี  พ.ศ.2446 ตั้งอยู่ริม 
แม่น้ าท่าจีน (หรือแม่น้ าสุพรรณบุรี) ด้านฝั่งตะวันตก เป็น 
ห้องแถวไม้สองชั้นหันหน้าเข้าหากัน ยาวจากหัวตลาดถึง 
ท้ายตลาด ประมาณ 68 ห้อง ปัจจุบันยังคงสภาพความ

สวยงามและบรรยากาศของสถาปัตยกรรมตลาดเก่าในอดีตไว้อย่างสมบูรณ์ทั้งรูปแบบวิถีชีวิตที่เรียบง่ายการค้า
ขายของคนในชุมชน รวมทั้งประเพณีและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกลมกลืนระหว่างวัฒนธรรมไทย–จีนที่สืบทอด
กันมาเป็นเวลากว่า 100 ปี 
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อ ำเภอดอนตูม 
ศำลพระโพธิสัตย์กวนอิม บ้ำนทุ่งพิชัย 
ตั้งอยู่เส้นทางหลวงหมายเลข 3036 เป็นแบบปางสมาธิ ศิลปะจีนโบราณ
แกะสลักด้วยไม้ที่มีอายุกว่า 1,000 ปี การแกะสลักใช้ไม้ท่อนเดียวตั้งแต่
ช่วงพระพักตร์จนถึงช่วงหน้าตัก ลงลักปิดทอง มีขนาดหน้าตักกว้าง 5.50 
เมตรความสูงจากฐานถึงยอดปรก  12 เมตร ได้ท าพิธีปฐมฤกษ์การ
แกะสลัก เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2550 ณ โรงงานแกะสลักที่เมืองแต้จิ๋ว 

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มีพระนามว่า“กวนซิอิมผู่สัก” และได้มีพิธีอัญเชิญองค์พระโพธิสัตว์กวนอิม
ขึ้นประดิษฐาน เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2552 

อ ำเภอพุทธมณฑล 
พุทธมณฑลตั้งอยู่ที่ต าบลศาลายา จากกรุงเทพฯ ไปตาม
ถนนเพชรเกษมถึงกิโลเมตรที่ 22แล้วเลี้ยวขวาเข้าพุทธ
มณฑล สาย 4 ประมาณ 8 กิโลเมตร หรือไปตามถนนสาย
ปิ่นเกล้า – พุทธมณฑล ประมาณ  19 กิโลเมตร เป็น
สถานที่ส าคัญทางพุทธศาสนา 
 
 

 
 

 จังหวัดนนทบุรี 

 แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนนทบุรี โดยส่วนใหญ่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัด และ

โบราณสถาน รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และเชิงวัฒนธรรม โดยเฉพาะวิถีชีวิต 2 ฝั่งคลอง และริมน้ า

เจ้าพระยา อาทิ วัดเฉลิมพระเกียรติ วัดชมภูเวก อุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก วัดปรมัยยิกาวาส คลองอ้อม

นนท์ ฯลฯ นักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดนนทบุรี ส่วนใหญ่จะมีลักษณะแบบเช้ามาเย็นกลับ หรือ

การเดินทางท่องเที่ยวทางแม่น้ าเจ้าพระยา โดยใช้เส้นทางมาจากกรุงเทพมหานคร ผ่านจังหวัดนนทบุรี เพ่ือไป

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักมากที่สุด คือ “เกาะเกร็ด” ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีได้

จัดกิจกรรมล่องเรือไหว้พระ 9 วัด ทั้งสองฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยารอบเกาะเกร็ด โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ทุกวันหยุด

เสาร์-อาทิตย ์
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 ตามประวัติเกาะเกร็ดในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ แห่งกรุงศรีอยุธยา โปรดเกล้าให้ขุด
คลองกว้างหกวา เมื่อปี พ.ศ. 2265 เรียกว่า “คลองลัดเกร็ดน้อย”ต่อมากระแสน้ าเปลี่ยนทิศทางแรงขึ้นเซาะ
ตลิ่งท าให้คลองขยาย ในปัจจุบันกว้างประมาณ 120 เมตร แผ่นดินตรงแหลมจึงกลายเป็นเกาะ ชื่อที่เรียกนั้น 
ชื่อเดิมเรียกว่า เกาะศาลากุน เกาะเกร็ดมีความเจริญมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา หลังจากกอบกู้เอกราชได้ 
พระเจ้าตากสินมหาราชจึงโปรดให้ชาวมอญที่เข้ารีตมาตั้งถิ่นฐานที่นี่ ชาวมอญบนเกาะเกร็ดนั้นมีทั้งที่เข้ามาใน
สมัยกรุงธนบุรี และสมัยรัชกาลที่ 2 ต่อมาเมื่อตั้งอ าเภอปากเกร็ดขึ้นแล้วเกาะศาลากุน จึงมีฐานะเป็นต าบล
และเรียกว่าต าบลเกาะเกร็ด เกาะนี้จึงมีชื่ อว่า “เกาะเกร็ด” การคมนาคมบนเกาะจะใช้รถจักรยานและ
รถจักรยานยนต์ สถานที่น่าสนใจบนเกาะและฝั่งตรงข้ามรอบเกาะ 

เกำะเกร็ด  เป็น เกาะขนาดใหญ่กลางแม่น้ า
เจ้าพระยา เป็นชุมชนที่เจริญมาตั้งแต่ปลายสมัย
อยุ ธยา วัดต่ าง ๆ  ที่ ส ร้ างขึ้ นบน เกาะเป็ น 
โบราณสถานที่สวยงาม สร้างขึ้นในสมัยอยุธยา
ตอนปลายทั้งสิ้น มีฐานะเป็น ต าบลแบ่งเขตการ
ปกครองเป็นหมู่บ้านรวม ทั้งสิ้น 7 หมู่บ้านเกาะ
เกร็ด  เกิ ดขึ้ น จ ากการขุ ด คลอง ลั ด ล าน้ า

เจ้าพระยาตรงส่วนที่เป็นแหลมยื่นไปตามความโค้งของแม่น้ าเจ้าพระยา ในสมัยพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระแห่งกรุง
ศรีอยุธยาในปี พ.ศ. 2265 เรียกคลองนี้ว่า"คลองลัดเกร็ดน้อย" ต่อมากระแสน้ าได้ เปลี่ยนทิศทาง ท าให้คลอง
ขยายกว้างขึ้นเพราะถูกความแรงของกระแสน้ าเซาะตลิ่งพัง จึงกลายเป็นแม่น้ าและเกาะเกร็ดมี สภาพเป็น
เกาะเช่นปัจจุบัน 

 ศูนย์วัฒนธรรมพื้นบ้ำนชำวมอญ   ตั้งอยู่ที่ด้านซ้ายของวัด 
ปรมัยยิกาวาส เป็นสถานที่แสดง ภาชนะเครื่องปั้นดินเผาแบบ
รามัญ รูปทรงต่าง ๆ ฝีมือประณีตสวยงามเช่น หม้อน้ า นอกจากนี้
ยังมีการแสดงวิธีการปั้นและจ าหน่ายสินค้าเครื่องปั้นดินเผา 

 

 หมู่บ้ำนเครื่องป้ันดินเผำ ตั้งอยู่บริเวณสองข้างทางเดินรอบเกาะ
เกร็ด  เป็ นหมู่ บ้ านที่ ท า เครื่อ งปั้ นดิ น เผาภาชนะของใช้ ใน
ชีวิตประจ าวัน แบบมอญ และจ าหน่ายสินค้าที่ระลึก เช่น กระถาง 
ครก โอ่งน้ า ฯลฯ แหล่งใหญ่และ เก่าแก่ของจังหวัดนนทบุรี 
สามารถจะชมขั้นตอนต่าง ๆ ในการท าเครื่องปั้นดินเผาตั้งแต่การ
เตรียมดินจนถึงวิธีการน าเข้าเตาเผา 
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 ตลำดน้ ำบำงคูเวียง 
ตั้งอยู่ปากคลองบางคูเวียง ชาวบ้านจะน าผลไม้ตาม
ฤดูกาลบรรทุกเรือ มาค้าขายกันที่นี่ นอกจากนี้ยังมี
อาหารและสินค้าอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นต่อชีวิตประจ าวัน 
และทุกเช้าพระภิกษุจากวัดบริเวณใกล้เคียง จะออก
บิณฑบาตโดยใช้เรือล าเล็ก ๆ เป็นพาหนะ เป็นภาพ
ชีวิตแบบไทยที่นับวันจะหาดูได้ยาก 

 พิพิธภัณฑ์มนุษยชำติวิทยำ 

เป็ น พิ พิ ธภั ณ ฑ์ ป ระวั ติ ธ รรมช าติ แห่ งแ รกของไท ย  
สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2504 ตั้งอยู่ด้านหลังศาลากลางจังหวัด 
 (หลังเก่า) ภายในตัวอาคารแบ่งออกเป็น 2 ชั้น โดยชั้นบน
จัดเป็นที่แสดงปูชนียวัตถุ อาทิ พระพุทธรูปในสมัยต่างๆ 
และเครื่องลายครามเก่าแก่มากมาย ส่วนชั้นล่างเป็นสถานที่
จัดแสดงความเป็นมาเก่ียวกับโลกชีวิตพืช สัตว์ มนุษย์ ศิลปะ
และเครื่องอุปโภคจากอดีตถึงปัจจุบัน 

สวนทิพย์ 

เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ลักษณะเป็นสวนพันธุ์ไม้ต่าง ๆ  
ในวรรณคดี มีศาลาทรงไทยส าหรับนั่งพักผ่อน ภายในบริเวณ
สวนและริมท่าน้ าบรรยากาศร่มรื่นสวยงามแบบไทย ๆ ตั้งอยู่
ริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยาด้านตะวันออกที่ต าบลบางพูด ถนนสุขา  
ประชาสรรค์ 2 (ถนนวัดกู้) อ าเภอปากเกร็ด 

สวนตำลน้อย เป็นสวนไม้ดอกไม้ประดับตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยาด้านตะวันตกตรงข้ามกับวัดกู้ มีพันธุ์ไม้ 
นานาชนิดปลูกไว้อย่างมี ระเบียบสวยงามสถานที่เงียบสงบเหมาะส าหรับการพักผ่อน 

 สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 

เป็นสวนสาธารณะที่มีบึงน้ าขนาดใหญ่ตั้งอยู่บริเวณหนอง
ปรือ รายรอบด้วยหมู่แมกไม้ที่ ร่มรื่นและเงียบสงบ มี
สวนหย่อม นาฬิกาแดด น้ าพุ กลางน้ าเหมาะส าหรับเป็นที่
พักผ่อนหย่อนใจ  
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ศำสนสถำน (Religious Site) 

วัดโชติกำรำม (Wat Chotikaram) 
สถานที่ตั้ง : อ าเภอเมืองตั้งอยู่ที่ต าบลบางไผ่ ไปทางที่ว่าการ อบต.บางไผ่ เดิมชื่อวัดสามจีน สร้างเมื่อประมาณ
ปี พ.ศ. 2350 ซุ้มประตูหน้าต่างที่พระอุโบสถเป็นลวดลายปูนปั้นประดับเครื่องถ้วยลายครามและเบญจรงค์ 
ภายในมีพระประธานปางมารวิชัยประดิษฐานอยู่บนฐานชุกชี มีจิตรกรรมฝาผนังภายในตั้งแต่พ้ืนจรดเพดาน 
 
วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหำร (Wat Chaloem Phra Kiat) 

สถานที่ตั้ง : อ าเภอเมือง ตั้งอยู่ที่บริเวณในซอยเฉลิมพระ
เกียรติ 15 เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหารตั้งอยู่ริม
ฝั่งตะวันตกของแม่น้ าเจ้าพระยา รัชกาลที่ 3 สถาปัตยกรรม
ในวัดที่น่าสนใจได้แก่ พระอุโบสถ เป็นศิลปะแบบพระราช
นิยมในรัชกาลที่ 3 คือ ศิลปะที่ได้รับอิทธิพลจากจีนมาผสม 
หลังคามุงด้วยกระเบื้องรางดินเผาชนิดกาบกล้วยไม่เคลือบสี 
ถือปูนทับแนวท าเป็นลอนลูกฟูกแบบเก๋งจีน หน้าบันประดับ
ด้วยกระเบื้องเคลือบสีสลับลวดลายใบดอกพุดตาน 
 

วัดปรำสำท (Wat Prasat) 
สถานที่ตั้ง : อ าเภอเมือง สร้างในสมัยอยุธยาตอนปลาย ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช หน้าบันพระ
อุโบสถเป็นไม้สักสลักรูปนารายณ์ทรงครุฑสถาปัตยกรรม เป็นโบสถ์แบบมหาอุดไม่มีการเจาะฝาผนังเลย ฐาน
พระอุโบสถเป็นแบบตกท้องช้างหรือท้องส าเภานอกจากนั้นยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเขียนขึ้นในสมัยอยุธยา
ตอนปลายโดยมีฝีมือของสกุลช่างชั้นสูงนนทบุรี ซึ่งนับว่าเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เก่าแก่ที่สุดในขณะนี้ของ
จังหวัดวัดปราสาทถือว่าเป็นวัดหนึ่งที่ด าเนินการอนุรักษ์โบสถ์และศิลปกรรมได้อย่างถูกวิธี จึงท าให้เป็นแหล่ง
วิทยาการที่น่าสนใจยิ่งของทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
กำรเดินทำง สามารถเดินทางโดยรถโดยสารประจ าทางสายบางใหญ่-ท่าน้ านนท์ 
 
วัดเขมำภิรตำรำมรำชวรวิหำร (Wat Khema Phirataram) 
สถานที่ตั้ง : อ าเภอเมือง อยู่ที่ถนนพิบูลสงครามในเขตต าบลสวนใหญ่ ห่างจากตัวเมืองมาทางด้านใต้ประมาณ 
2 กิโลเมตร ด้านหน้าของวัดติดริมฝั่งแม่น้ าภายในวัดมีพระมหาเจดีย์ สูง 30 เมตร ตั้งอยู่ด้านหลังโบสถ์ บรรจุ 
พระบรมสารีริกธาตุพระประธานเป็นพระพุทธรูปหล่อเก่าแก่ ศิลปะสมัยอยุธยาอัญเชิญมาจากพระราชวัง  
จันทร์เกษม ภายในวัดมีพระต าหนักแดงและพระท่ีนั่งมณเฑียรตั้ง 
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วัดชมภูเวก (Wat Chomphuwek) 
สถานที่ตั้ง : อ าเภอเมือง ตั้งอยู่ในเขตต าบลท่าทราย ริมถนน
สายสนามบินน้ า-นนทบุรี ชื่อวัดมาจากที่ตั้งที่อยู่บนเนินสูงมี
ความเงียบสงบจึงเรียกว่าวัดชมภูวิเวก สร้างขึ้นประมาณปีพ.ศ. 
2300 โดยชาวมอญในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเป็นผู้สร้าง 
ภายในวัดมีอาคารเสนาสนะต่างๆ พระอุโบสถสวยงาม สร้าง
เมื่อปีพ.ศ.2520 ลักษณะทรงไทยใต้ถุนสูง 2 ชั้น มีช่อฟ้า
ใ บ ร ะ ก า ห า ง ห ง ส์ ห ลั ง ค า ล ด  3 ชั้ น  ห น้ า บั น  
ซุ้มประตู หน้าต่าง ปิดทองปิดกระจก ฝาผนังภายในอุโบสถ 

หลังเก่ามีภาพจิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติและทศชาติ ส าหรับปูชนียวัตถุมีพระประธานในอุโบสถสมัยสุโขทัย
มีพระพุทธรูปยืน 2 องค์ นอกจากนี้ภายในบริเวณวัดยังมีพระเจดีย์รามัญเรียกว่า "พระมุเตา" สร้างโดย
พระสงฆ์จากเมืองมอญเมื่อ พ.ศ.2460 สันนิษฐานว่า ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 
 
วัดกู้ (Wat Ku) 
สถานที่ตั้ง : อ าเภอปากเกร็ด ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยา ต าบลบางพูด สร้างในสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีเป็น
ศิลปะแบบมอญ ภายในโบสถ์หลังเก่ามีภาพจิตรกรรมฝาผนังแบบมอญ เป็นภาพเขียนสีน้ ามันเรื่องราวพุทธ
ประวัติ บริเวณริมน้ าหน้าวัดเป็นจุดที่เรือพระที่นั่งของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระม เหสีใน
รัชกาลที่ 5 ประสบอุบัติเหตุเรือล่มสิ้นพระชนม์ วิหารประดิษฐานพระนอนองค์ใหญ่ ด้านข้างวิหารเป็นที่เก็บ
เรือพระที่นั่งของพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ที่อับปาง ซึ่งชาวบ้านได้กู้ข้ึนมาและมีพระต าหนักที่สร้างขึ้น เพื่อ
เป็นอนุสรณ์สถานที่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์สิ้นพระชนม์ และเมื่อคราวเรือล่มได้อัญเชิญพระศพมา
ไว้ที่วัดนี้ชั่วคราว มีศาลพระนางเรือล่ม (พระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์) ซึ่งจ าลองแบบจากศาลาจัตุรมุขของ
พระท่ีนั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์ที่พระราชวัง บางปะอิน 
 
วัดปรมัยยิกำวำส (Wat Paramaiyikawat) 
สถานที่ตั้ง : อ าเภอปากเกร็ด เดิมชื่อ วัดปากอ่าว มีชื่อใน ภาษามอญว่าเภี่ยมุเกี๊ยะเติ้ง วัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัย
อยุธยาตอนปลาย ดังปรากฎพระเจดีย์มุเตาซึ่งเป็นเจดีย์ทรงมอญ ปัจจุบันอยู่ติดริมแม่น้ ากระแสน้ ากัดเซาะฐาน
รากท าให้เจดีย์มีลักษณะเอียง พระอุโบสถมีการตกแต่งด้วยวัสดุน าเข้าจากประเทศอิตาลี ศิลปะยุโรปแบบพระ
ราชนิยมในสมัยรัชกาลที่ 5  เนื่องจากศิลปการสร้างมีลักษณะแบบมอญ พระเจดีย์ทุกองค์สร้างแบบมอญและ
พระพุทธรูปพระประธานในโบสถ์สลักด้วยหินอ่อนแบบมอญด้วยจึงเรียกกันว่า "วัดมอญ" ภายในวัดมีภาพ
จิตรกรรมฝาผนังและบานประตูหน้าต่างโบสถ์ประดับลายปูนปั้นสวยงาม 
 
 
 

http://www.sawadee.co.th/hotel/nonthaburi
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วัดสวนแก้ว (Wat Suan Kaeo) 
สถานที่ตั้ง : อ าเภอบางกรวย เป็นสถานที่เผยแพร่ธรรมโดย
พระพิศาลธรรมพาที  พระพยอม กัลยาโณ  เป็นพระ
นักพัฒนา ท่านได้ริเริ่มโครงการต่างๆ ของมูลนิธิสวนแก้ว
เพ่ือพัฒนาสังคม ความเป็นอยู่ของผู้ที่ยากจนและด้อย
โอกาศอาทิ โครงการซุปเปอร์มาเก็ตผู้ยากไร้ โครงการร่ม
โพธิ์แก้วเป็นสถานเลี้ยงดูคนชรา และโครงการสวนแก้วซึ่ง
เป็นศูนย์รับเลี้ยงเด็กอ่อน 
 

 
วัดอัมพวัน (Wat Amphawan) 
สถานที่ตั้ง : อ าเภอบางใหญ่ เป็นวัดสร้างในสมัยอยุธยาตอนปลายประมาณรัชกาลพระเจ้าปราสาททองเดิมชื่อ  
วัดบางม่วง สิ่งที่น่าสนใจของวัดนี้คือหอไตรกลาง-น้ า เป็นสถาปัตยกรรมไทยที่สมบูรณ์ที่สุด เป็นเรือนไม้ตั้งอยู่
ในสระน้ าขนาดเล็ก ตัวหอเป็น 2 ชั้น ชั้นล่างโล่งไม่มีพ้ืนและฝาชั้นบนเป็นตัวหอขนาด 2 ห้อง ช่วงล่างเป็นลูก
ฟักกระดานดุน ตอนบนเป็นซี่ลูกกรงไม้กลึงเสากรอบประตูเป็นเสาหัวเม็ด ประตูหูข้าง เครื่องล ายองเป็นไม้
จ าหลัก หลังคาซ้อน 2 ชั้น มีปีกนก 1 ชั้น มุงกระเบื้องดินเผาใต้เชิงชายและหน้าบันประดับไม้สลักลายรดน้ า 
ฝาผนังด้านนอกทาสีลูกฟักด้วยสีแดง ขอบขาว ตัวไม้เครื่องบันอ่ืนๆทาสีขาว ตัดเหลี่ยมสีแดง เสาลงพ้ืนสีขาว
เขียนลายแดง หน้าบาน ประตูเข้าในหอไตรเป็นบานไม้ลงรักปิดทองลายพุ่มข้าว-บิณฑ์และประจ ายามก้านแย่
งอกเลาเป็นไม้จ าหลักลายดอกพุดตานลูกฟัก เหนือประตูเป็นภาพนกข้างละตัว เหนือขึ้นไปเป็นภาพพระ
อาทิตย์ พระจันทร์ ในห้องสะกัดท้ายหอไตรเป็นที่เก็บพานตะลุ่ม และฐานพระพุทธรูปไม้จ าหลักเป็นจ านวน
มาก นอกจากนี้ยังมีมณพปพระพุทธบาท ภายในมีพระพุทธบาทจ าลองท าด้วยโลหะประดิษฐานอยู่บนฐานปูน
และศาลาที่งดงามมาก 
 
พระต ำหนักและพระรำชวัง (Palace) 

ต ำหนักประถม-นนทบุรี (The Prathom-Nonthaburi Palace) สถานที่ตั้ง : อ าเภอเมือง ตั้งอยู่เลขที่ 
45/5 ซอยอัคนี (งามวงศ์วาน 2) เป็นต าหนักหนึ่งในวังเพชรบูรณ์ของสมเด็จเจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก กรมขุน
เพ็ชรบูรณ์อินทราชัย พระราชโอรสองค์ที่ 72 สร้างขึ้นใน พ.ศ.2462 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวและองค์ที่ 8 ของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ตัวอาคารเป็นไม้สักใต้ถุนสูงผสมผสาน 
รูปแบบสถาปัตยกรรมโดเมสติกรีไววัล ด้านหน้าหลังคาจั่ว ด้านข้างเป็นจั่วปาดมุมมุงกระเบื้องว่าว และมี
อาคารหลังเล็กรูปแบบเดียวกัน สร้างอยู่ริมน้ า 
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พิพิธภัณฑ์ (Museum) 

พิพิ ธภัณ ฑ์มนุษยชำติ วิทยำ (Anthropology Museum) สถานที่ ตั้ ง  : อ า เภอเมื อง  พิ พิ ธภัณ ฑ์
ประวัติศาสตร์ธรรมชาติแห่งแรกของไทย สร้างขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2504 ตั้งอยู่ด้านหลังศาลากลางจังหวัด หลังเก่า 
ชั้นล่างจัดแสดงความเป็นมาเกี่ยวกับโลก และอ่ืนๆเช่น การเกิดของ สัตว์ พืช  เป็นต้น เปิดให้เข้าชม : วัน
อังคาร-วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. (ปิดในวันอาทิตย์-วันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
พิพิธภัณฑ์และศูนย์ฝึกอบรมกำรแพทย์แผนไทย (Museum and the Thai Traditional Medical 
Training Centre)สถานที่ตั้ง:อ าเภอเมือง สังกัดกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
กระทรวงสาธารณสุข พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ตั้งอยู่ในกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตัวอาคารพิพิธภัณฑ์เป็น
อาคารทรงไทยแบบเครื่องก่อ 9 หลัง ออกแบบโดยศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี ศิลปินแห่งชาติ สาขา
ทัศนศิลป์ ภายในตัวอาคารทรงไทยจัดแบ่งเป็น 3 ชั้น คือชั้นใต้ดินชั้นที่หนึ่งและชั้นที่สอง ชั้นที่สองเป็นส่วน
พิพิธภัณฑ์จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับความเป็นมาและวิวัฒนาการการแพทย์แผนไทย ปรัชญาการแพทย์
พ้ืนบ้าน จัดแสดงเครื่องยาไทยประเภทต่าง ๆ และยังแสดงให้เห็นการน าภูมิปัญญาไทยมาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ประกอบด้วยห้อง ต่างๆ 7 ห้อง 

ห้องที่ 1 หอพระไภษัชคุรุไวทูรยประภำ : แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่าง ความเชื่อทางพุทธ
ศาสนากับการแพทย์แผนไทยหรือท่ีเรียกว่า พุทธศาสน์การแพทย์ 

ห้องท่ี 2 หอบรมครูกำรแพทย์แผนไทย : เพ่ือแสดงให้เห็นถึงพิธีไหว้ครู ตามหลักความเชื่อของไทย 
ห้องที่  3 ห้องวิวัฒนำกำรกำรแพทย์แผนไทย : ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน แสดงวิวัฒนาการทาง

การแพทย์แผนไทยตั้งแต่ยุคก่อนสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาล
ปัจจุบัน 

ห้องที่ 4 ห้องภูมิปัญญำไทย : ด้านแพทย์พ้ืนบ้านทั้ง 4 ภาคของไทย 
ห้องท่ี 5 ห้องกำรนวดไทย : แสดงประวัติความเป็นมาของการนวด อุปกรณ์เครื่องมือการนวดต่างๆ 
ห้องที่ 6 ห้องอำหำรไทย : แสดงวัฒนธรรมการกินอยู่ตามฤดูกาลและตามธาตุของคนไทยทั้ง 4 ภาค  

ซึ่งเหมาะสมต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ประจ าภาค และเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย 
ห้องท่ี 7 ห้องยำ : แสดงถึงหลัก 4 ประการในการปรุงยา เครื่องยา และยาไทยสมุนไพรประเภทต่างๆ 
จากตัวพิพิธภัณฑ์ ลงไปชั้นที่หนึ่งของอาคารพิพิธภัณฑ์ประกอบด้วย ห้องอาหารเพ่ือสุขภาพ ขาย

อาหารเพ่ือสุขภาพ และมีห้องจ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ยาดม ยาทา ลูกอม สบู่ ยาสระผม ในบริเวณ
เดียวกันจะเห็นศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแพทย์แผนไทย ห้องตรวจรักษาด้วยการแพทย์แผนไทย ห้องอบสมุนไพร 
ห้องนวดมีบริการนวดรักษาโดยสมัครเป็นสมาชิกก่อน และเปิดบริการ 08.30-17.00 น. ทุกวัน นวดรักษา 
นวดสุขภาพ 200 บาท นวดฝ่าเท้า 150 บาท ประคบสมุนไพร 150 บาท อบสมุนไพร 100 บาท 
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บ้ำนครูมนตรีตรำโมท หรือ บ้ำนโสมส่องแสง (Montri Tramote’s house or Ban Som Song Saeng)
สถานที่ตั้ง : อ าเภอเมือง บ้านครูมนตรี ตั้งอยู่ที่ถนนติวานนท์ 3 ซอยพิชยนันท์ 2 ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมือง  
ครูมนตรี ตราโมท ดุริยางคศิลปินแห่งบ้านโสมส่องแสง คีตกวี 5 แผ่นดิน ผู้มีชีวิตอยู่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 
จนกระทั่งถึงรัชกาลที่ 9 ได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาดุริยางคศิลป์ดนตรีไทยประจ าปี  พ.ศ. 
2528 ได้รังสรรค์ผลงานประพันธ์ท านองเพลงไทยไว้มากกว่า 200 เพลง รวมทั้งบทร้องอีกจ านวนมาก เช่น เพลงโสม
ส่องแสง และยังได้จัดสอนดนตรีไทยให้กับผู้สนใจทั่วไปทุกวันเสาร์-อาทิตย์ และในช่วงอาทิตย์ที่สองของเดือน
กุมภาพันธ์ของทุกปี จะมีจัดพิธีไหว้ครูดนตรีไทยเปิดให้เข้าชมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย 
 
พิพิธภัณฑ์วัดปรมัยยิกำวำส (Wat Poramaiyikawat Museum) 
สถานที่ตั้ง : อ าเภอปากเกร็ด ตั้งอยู่ภายในวัดปรมัยยิกาวาส โดยมีอาคารสองชั้นซึ่งแต่เดิมเป็นกุฎิของอดีต 
เจ้าอาวาส สร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นอาคารจัดแสดง ชั้นล่างหรือหอไทยนิทัศน์เครื่องปั้นดินเผาได้รับการ
สนับสนุนจาก สวทช. จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผาเป็นหลัก โดยได้จ าลองเตาเผาและหุ่นจ าลอง  
ของช่างท าเครื่องปั้นดินเผาไว้ มีมุมฉายวีดิทัศน์เรื่องราวต่างๆ อาทิ ขนมไทยที่มีชื่อเสียงของเกาะเกร็ด พ้ืนที่ 
ส่วนใหญ่ในอาคารจัดแสดงวิวัฒนาการของเครื่องปั้นดินเผาที่พบในประเทศไทย และมีตัวอย่างของ
เครื่องปั้นดินเผาในภาคต่างๆ จัดแสดงด้วย มุมหนึ่งจัดแสดงเครื่องใช้ไม้สอยในบ้านที่วางกองอยู่รวมกันอาทิ 
พัดลมเก่า ตะเกียง หรือเครื่องใช้ไม้สอยในครัวเรือนจ าพวกครก กระทะใบบัว กระต่ายขูดมะพร้าว เป็นต้น ชั้น
บน ประกอบไปด้วยสิ่งของหลากหลายประเภท ได้แก่  

1. สิ่งของในพระเจ้าบรมมหัยยิกาเธอ กรมสมเด็จพระสุดารัตนราชประยูร 
2. สิ่งของที่อดีตเจ้าอาวาสได้รับการถวายมาเนื่องในวาระส าคัญของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี 
3. สิ่งของในวัฒนธรรมประเพณีมอญ หลายชิ้นสืบมาแต่ก่อนกรุงรัตนโกสินทร์ 
4. สิ่งของเบ็ดเตล็ด อาทิ พิมพ์ดีดสมัยเก่าที่ตรีตรา "กรมพัสดุ" เปิดให้เข้าชม : วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่

เวลา 13.00-16.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 9.00-17.00 น. 
 

พิพิธภัณฑ์เขำสัตว์ (The Horn Museum) 
สถานที่ตั้ง : อ าเภอปากเกร็ด พิพิธภัณฑ์เขาสัตว์ ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ 27/8 หมู่ 6 ถนนประชาราษฏร์ ต าบล 
ตลาดขวัญ เป็นพิพิธภัณฑ์เอกชนที่รวบรวมเขาสัตว์และวัตถุโบราณไว้จ านวนมาก ด าเนินงานโดยคุณประเสริฐ  
ศรียรรยงค์ ภายในจัดแสดงเขาสัตว์และวัตถุโบราณนับแสนชิ้นมีอายุตั้งแต่ 100 ปี ถึง 16 ล้านปี โดยเฉพาะ 
เขาสัตว์และส่วนหัวกระโหลกมีครบทุกชนิดทั้งสัตว์กินพืชและกินเนื้อ เน้นสัตว์ที่มีอยู่ในประเทศไทย ชิ้นที่เด่น  
คือ งาช้างแมมมอธยาว 2 เมตร พบในภาคอีสาน เขาเนื้อสมันซึ่งเป็นสัตว์ที่สูญพันธ์ไปแล้ว เขาวัวกูปรีและเขา
สัตว์อ่ืนๆ ทุกชนิดที่มีในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมทั้งยังมีวัตถุโบราณของไทยมากกว่า 30,000 ชิ้น  
พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เปิดให้เข้าชมวันเสาร์-อาทิตย์ 09.00-16.00 น. ค่าเข้าชมผู้ใหญ่ 100 บาท เด็ก 50 บาท  
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 0 2562 2681, 0 2968 5956 
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ตลำด (Market) 

ตลำดน้ ำวัดแสงสิริธรรม (Wat Saeng Siritham Floating Market) 
สถานที่ตั้ง : อ าเภอเมือง ตั้งอยู่ที่ถนนรัตนาธิเบศน์-ตลาดท่าอิฐโครงการส่งเสริมให้ผู้ผลิตสินค้ารอบบริเวณวัด
และเกาะเกร็ดได้มีโอกาสน าสินค้ามาแสดง และจ าหน่าย นอกจากนี้ ยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของ
นักท่องเที่ยวอีกด้วย เปิดทุกวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา 06.00-17.00 น. 
ตลำดต้นไม้ (Plant Market) 
สถานที่ตั้ง : อ าเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเป็นหนึ่งในผู้ผลิตและส่งออกดอกไม้และผลไม้รายใหญ่แห่งหนึ่ง  
ของประเทศ ที่นี่ท่านสามารถเลือกซื้อพรรณไม้นานชนิด ทั้งไม้ดอก ไม้ประดับ ดอกทิวลิป รวมทั้งอุปกรณ์
ตกแต่งสวน โดยคิดราคาแบบราคาส่ง การเดินทาง : ใช้เส้นทาง ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ผ่านอ าเภอบางกรวย 
อ าเภอบางใหญ่ 
คลองขนมหวำน (The Dessert or CanalKhlong khanom wan) 
สถานที่ตั้ง : อ าเภอบางบัวทอง รอบเกาะเกร็ด มีชาวบ้านที่อาศัยอยู่สองฝั่งคลองท าขนมหวาน จ าพวก 
ทองหยิบ ทองหยอด ขายส่ง พร้อมทั้งมีการสาธิตให้นักท่องเที่ยวได้ชม และซื้อกลับไปเป็นของฝาก เดิม
ชาวบ้านปลูกบ้านเรือนอยู่ตามริมคลองบางบัวทอง ประกอบอาชีพท านา และตามคันนาจะปลูกต้นตาลเป็น
จ านวนมาก จากการที่มีต้นตาลมากนั่นเองท าให้ราษฎรเกิดการเรียนรู้ในการน าจาวตาลมาเชื่อม เพ่ือใช้เป็น
ของหวานในงานต่างๆ ตั้งแต่ร้อยกว่าปี ต่อมาได้พัฒนาการท าขนมไทยประเภทต่างๆ เช่น ทองหยิบ 
ทองหยอด ฝอยทอง เม็ดขนุน ฯลฯ ฝีมือการท าขนมไทยในคลองบางบัวทองเป็นที่เลื่องลือจนเป็นตลาดค้าส่ง
ทั้งในจังหวัดนนทบุรี และจังหวัดใกล้เคียง ที่คลองขนมหวานมีสาธิตให้นักท่องเที่ยวได้ชม พร้อมซื้อกลับเป็น
ของฝาก 
สวนสำธำรณะและอุทยำน (Park & National Park) 

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ (Sri Nakarins Park) 
สถานที่ตั้ง : อ าเภอเมือง เป็นสวนสาธารณะมีเนื้อที่ประมาณ 102 ไร่ ตั้งอยู่บริเวณหนองปรือ ต าบลบ้านใหม่  
จากสี่แยกสวนสมเด็จฯ มาประมาณ 1 กิโลเมตร 
อุทยำนเฉลิมกำญจนำภิเษก (Kanchanaphisek Park) 
สถานที่ตั้ง : อ าเภอเมือง จุดเด่น คือ วิมานสราญนวมินทร์ เป็นพลับพลาโถงเครื่องยอดแหลมตั้งอยู่กลางสระ
น้ า ก่อสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคาลดชั้นยอดแหลมทรงมณฑป ประดับฉัตรสามชั้นสัญลักษณ์แสดง
เครื่องยศของประเภทอาคารชั้นสูง มีเนื้อที่ประมาณ 100 ไร่ กรมธนารักษ์เป็นผู้จัดสร้างขึ้นด้วยงบประมาณ 
900 ล้านบาท 
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แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ (Other Attractions) 

มูลนิธิสงเครำะห์สัตว์พิกำร (The Lame animals Aid Foundation) สถานที่ตั้ง : อ าเภอปากเกร็ด 
ในความอุปถัมภ์ของหลวงตามหาบัว ตั้งอยู่เลขที่ 15/1 หมู่ 1 ซอยพระมหาการุณย์ ถนนติวานนท์ ต าบลบ้าน
ใหม่ ปัจจุบันมีสุนัขอยู่ในความดูแล 800 ตัว 
 

 จังหวัดปทุมธำนี 

ศำสนสถำน (Religious site) 

ศำลหลักเมือง (City Pillar Shrine)  

สถานที่ตั้ง : อ าเภอเมือง เป็นปูชนียสถานที่ส าคัญยิ่งของจังหวัดปทุมธานี เป็นที่ประดิษฐานเจ้าพ่อหลักเมือง  

ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวจังหวัดปทุมธานี ศาลหลักเมืองนี้อยู่บริเวณทางเข้าศาลากลางจังหวัด สร้างขึ้น

เมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2520 เป็นศาลาแบบจตุรมุข ยอดกลางมีลักษณะคล้ายก้านดอกบัวหลวงเหนือขึ้นไป 

เป็นฐานกลีบบัวรองรับมณฑป ภายในมณฑปประดิษฐานหลักเมืองและมีรูปหล่อพระนารายณ์สี่กรทรงเหนือ  

หลังนกฮูกและพระวิษณุหล่อด้วยส าริด ด้านหลังของมณฑปบรรจุพระยอดธงวัดไก่เตี้ย อีกทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์

มากมาย ประกอบด้วยเครื่องรางของขลังที่รวบรวมมาจากวัดต่างๆ ในจังหวัดปทุมธานี 

วัดหงส์ปทุมำวำส (Wat Hong Pathummawat) 

สถานที่ตั้ง : อ าเภอเมือง ตั้งอยู่ที่ต าบลบางปรอก เป็นวัดที่สร้างโดยชาวมอญที่อพยพมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรี

อยุธยาโดยขนานนามว่า "วัดหงสา" ตามชื่อเมืองหงสาวดีและสร้างเสาหงส์ไว้เป็นสัญลักษณ์ ปูชนียวัตถุส าคัญ

ของวัด คือ พระพุทธชินราชจ าลองปางมารวิชัย เจดีย์มอญ รูปหล่อหลวงปู่เฒ่าที่ชาวบ้านนับถือ วัดแห่งนี้ได้รับ

รางวัลชนะเลิศโครงการอนุรักษ์พันธุ์ปลา หน้าวัดมีพันธุ์ปลาต่างๆ มากมายที่อาศัยอยู่ในแม่น้ าเจ้าพระยาเช่น

ปลาสวาย ปลาเทโพ ว่ายมาชุมนุมกันอยู่เนืองแน่นเพื่อรอรับอาหารจากผู้มาท าบุญไหว้พระที่วัด 

วัดชินวรำรำม (Wat Chinwararam) 

สถานที่ตั้ง : อ าเภอเมือง เป็นวัดเก่าแก่และเป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชั้นวรวิหาร เดิมชื่อ "วัดมะขามใต้" 

บริเวณรอบพระอาราม กว้างขวาง ในพระอุโบสถมีจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงาม พร้อมค าบรรยายเป็นโคลง-สี่

สุภาพเกี่ยวกับ เรื่องพระเจ้าสิบชาติ นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอ่ืนๆ เช่น พระวิหาร มณฑป หอระฆัง ศาลา

การเปรียญ ศาลาท่าน้ าและต าหนักชินวรสิริวัฒน์ ฯลฯ วัดนี้ได้รับการปฏิสังขรณ์โดยพระเจ้าวรวงศ์ -เธอกรม

หลวงชินวรสิริวัฒนาสมเด็จพระสังฆราชเจ้า อดีตเจ้าอาวาสราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดชินวราราม ตั้งอยู่บน

ฝั่งตะวันตกของแม่น้ าเจ้าพระยาเยื้องปากคลองรังสิตประยูรศักดิ์ไปทางเหนือเล็กน้อย ในเขตอ าเภอเมือง

ปทุมธานี จากทางแยกถนนสายกรุงเทพฯ-ปทุมธานี ก่อนถึงสะพานนนทบุรีประมาณ 500 เมตร ทางฝั่งซ้ายจะ

มีทางแยกเข้าไปประมาณ 1 กิโลเมตร การเดินทางสะดวกทั้งทางรถยนต์และทางเรือ 
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วัดสิงห์ (Wat Sing) 

สถานที่ตั้ง : อ าเภอสามโคก ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ าเจ้าพระยา 

การเดินทางใช้ถนนสายปทุมธานี-สามโคก ประมาณ 3 กิโลเมตร จะมี

ทางแยกขวาเข้าวัดเป็นวัดเก่าแก่ซึ่งยังปรากฏเจดีย์ โบสถ์ และวิหาร

เก่าแก่ ควรค่าแก่การศึกษาด้านประวัติศาสตร์โบราณคดี พระพุทธรูป

ส าคัญของวัดคือ หลวงพ่อโต พระพุทธรูปลงรักปิดทองปางมารวิชัย 

สมัยกรุงศรีอยุธยา พระพุทธไสยาสน์ (หลวงพ่อเพชร) นอกจากนี้ยังมี

โกศบรรจุอัฐิหลวงพ่อพญากราย ซึ่งเป็นพระมอญธุดงค์มาจ าพรรษา 

ที่วัดสิงห์ บนกุฎิของวัดมีพิพิธภัณฑ์เก็บรักษาของเก่าได้แก่ ตุ่มสามโคก 

แท่นบรรทมของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เมื่อครั้งเสด็จ

ประพาสเมืองสามโคก ใบลานอักษรมอญ ตู้พระธรรมและพระพุทธรูป 

วัดไผ่ล้อม (Wat Phailom) 

สถานที่ตั้ง : อ าเภอสามโคก เป็นวัดโบราณที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงสุโขทัย ซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งตะวันออกของแม่น้ า

เจ้าพระยา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างประเทศ เนื่องจากบริเวณวัด

นั้นมีต้นไม้ขึ้นอยู่หนาแน่นร่มรื่นเป็นที่อาศัยของ "นกปากห่าง" จ านวนมาก นกปากห่างเป็นนกที่อยู่ในตระกูล 

นกกระสา มีถ่ินก าเนิดในประเทศอินเดีย ศรีลังกา พม่า ไทย ลาว เขมร และเวียดนาม 

วัดเจดีย์ทอง (Wat Chedi Thong) 

สถานที่ตั้ง : อ าเภอสามโคก ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ าเจ้าพระยา ต าบลคลองควาย การเดินทางใช้

เส้นทางสายปทุมธานี-สามโคก ประมาณ 8 กิโลเมตรและแยกขวาเข้าวัด

อีกประมาณ 500 เมตร ในวัดนี้มีเจดีย์ทรงรามัญสร้างในสมัยต้นกรุง

รัตนโกสินทร์โดยชาวมอญ เป็นสถาปัตยกรรมมอญที่เลียนแบบมาจากเจดีย์

จิตตะกองของพม่าและมีพระพุทธรูปปางมารวิชัย สร้างขึ้นด้วยหยกขาว 

เป็นที่เคารพสักการะของชาวไทยรามัญ 

วัดบัวขวัญ (Wat Bua Khwan) 

สถานที่ตั้ง : อ าเภอลาดหลุมแก้ว  เป็นวัดที่สร้างในสมัย รัชกาลที่ 5 และมีพลับพลาที่ประทับแรกนาขวัญใน

สมัยรัชกาลที่ 6 เรียกกันว่า ศาลาแดง นับเป็นพลับพลาที่สวยงาม หลังคามุงด้วยกระเบื้องไม้สักซึ่งหาดูได้ยาก 

อีกท้ังภายในวัดมีพระพุทธรูปปางบ าเพ็ญทุกขกิริยา 



54 
 

วัดเจดีย์หอย (Wat Chedi Hoi) 

สถานที่ตั้ง : อ าเภอลาดหลุมแก้ว ตั้งอยู่หมู่ที่  4 ต าบลบ่อเงิน การเดินทางใช้ทางหลวงหมายเลข 346 

(ปทุมธานี-บางเลน) ถึงหลักกิโลเมตรที่ 21-22 แล้วแยกเข้าวัดไปอีกประมาณ 10 กิโลเมตร วัดนี้เมื่อปี พ.ศ. 

2523 มีฐานะเป็นส านักสงฆ์ต่อมามีการขุดพบซากหอยนางรมยักษ์ที่อยู่ในเขตวัด มีอายุกว่า 1,000 ปี เป็น

จ านวนมาก หลวงพ่อทองกลึงจึงคิดน าซากหอยโบราณมาก่อเป็นเจดีย์ขึ้นจึงเรียกว่าเจดีย์หอย บริเวณวัดมีการ

ขุดพบซากหอยนางรมยักษ์อายุนับล้านปีจ านวนมาก หลวงพ่อทองกลึงเจ้าอาวาสจึงน าซากหอยโบราณมาก่อ

เป็นเจดีย์ขึ้นที่ด้านหน้าทางเข้าและในวัด นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์รวบรวมพระพุทธรูปและศิลปวัตถุ 

โบราณวัตถุ ข้าวของเครื่องใช้เก่าๆ จ านวนมาก เช่น ตุ่มสามโคก ถ้ วยชามดินเผา ไม้แกะสลัก เครื่องคิดเลข 

เปลือกหอยนางรมยักษ์ หอยมือเสือยักษ์ ฆ้องทองเหลืองที่ลูบแล้วมีเสียงดังได้โดยไม่ต้องตี 

วัดวรณีธรรมกำยำรำม (Wat Worani Thammakayaram) 

สถานที่ตั้ง : อ าเภอคลองหลวง วัดนี้เป็นที่รู้จักกันดีเกี่ยวกับการท าสมาธิฝึกจิตตั้งอยู่ที่ต าบลคลองสาม อ าเภอ 

คลองหลวง จากถนนพหลโยธินเข้าไป 5 กิโลเมตร วัดมีพ้ืนที่กว้างขวางสวยงามและมีบรรยากาศสงบเหมาะสม

ส าหรับการฝึกสมาธิ 

วัดพืชอุดม (Wat Phut Udom) 

สถานที่ตั้ง : อ าเภอล าลูกกา ตั้งอยู่ที่ต าบลล าไทร จากแยกอนุสรณ์สถานแห่งชาติไปตามทางหลวงสาย 3312 

ประมาณ 31 กิโลเมตร มีรถสองแถวบริการจากมีนบุรี หนองจอกและจากสะพานใหม่มายังวัดตลอดวัน วัดพืช

อุดมตั้งอยู่ริมคลองหกวา บริเวณวัดเต็มไปด้วยรูปปั้นแสดงความเชื่อเรื่องบาปบุญในพระพุทธศาสนา ส่วนใน

พระอุโบสถประดิษฐานหลวงพ่อโสธรจ าลองมีบันไดเล็กๆ ขึ้นไปยังสวรรค์ภูมิทั้ง 9 ชั้นที่ได้จ าลองไว้และมีทาง

ลงไปนรกภูมิใต้อุโบสถ 

อนุสำวรีย์ (Monument) 

อนุสรณ์สถำนแห่งชำติ (The National Memorial) 

สถานที่ตั้ง : อ าเภอล าลูกกา ตั้งอยู่ที่ต าบลคูคต บริเวณถนนวิภาวดีรังสิตบรรจบกับถนนพหลโยธิน มีเนื้อที่

ประมาณ 38 ไร่ ในความดูแลของกรมยุทธศึกษาทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด เป็นทั้งอนุสรณ์สถาน

เทิดทูนวีรกรรมบรรพบุรุษไทยที่ได้ใช้สติปัญญาความสามารถตลอดจนเลือดเนื้อ และชีวิตเข้าปกป้องผืน

แผ่นดินมาตุภูมิแห่งนี้ไว้และเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย ตลอดจนเหตุการณ์รบ

ครั้งส าคัญของไทยและสงครามที่กองทัพไทยได้ไปปฏิบัติการรบในต่างประเทศอาทิ สงครามเวียดนาม สงคราม

เกาหลี โดยใช้หุ่นจ าลองเหตุการณ์และภาพถ่าย มีห้องจัดแสดงวิวัฒนาการเครื่องแบบ เครื่องหมายยศของทหาร

ทุกยุคสมัย ดินจากสมรภูมิรบ 
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ที่ส าคัญด้านหน้าอาคารประดิษฐานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 แกะสลักด้วยหินอ่อนขนาดเท่าครึ่ง 

ของพระองค์จริง และที่น่าสนใจมากคือ อาคารภาพปริทัศน์แสดงภาพจิตรกรรมอันงดงามบนผนังโค้งวงกลม 

เรื่องราวจากสมัยสุโขทัยถึงปัจจุบันประกอบเสียงค าบรรยาย รวมความยาวโดยรอบถึง 90 เมตร ด้านนอกจัด

แสดงวัตถุยุทโธปกรณ์ขนาดใหญ่ที่ปลดประจ าการ เปิดให้เข้าชม : วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 09.00-12.00 น. 

และ 13.00-15.00 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หมู่คณะต้องการผู้บรรยายควรติดต่อล่วงหน้า สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่  

โทร. 0 2532 1020-1 

พิพิธภัณฑ์ (Museum) 

พิพิธภัณฑ์หินแปลก (Rare Stone Museum) 

สถานที่ตั้ง : อ าเภอเมือง ตั้งอยู่ที่ 29/2 หมู่ 1ถนนรังสิต-ท่าน้ าปทุมธานี ต าบลบ้านกลาง ภายในพิพิธภัณฑ์ 

หินแปลกได้เก็บรักษาและสะสมหินหยก ฟอสซิล หินธรรมชาติ และหินย้อยที่ได้มาจากที่ต่างๆ ทั้งในประเทศ

ไทยและต่างประเทศท่ัวโลก จัดแสดงหินแปลกเป็นรูปลักษณ์และสีสันต่าง ๆ ภายในพิพิธภัณฑ์จ านวนมากอาทิ 

กระดานหมากรุกจีน รูปนกเค้าแมว รูปหมียืน ที่เข่ียบุหรี่ จัดแสดงที่เข่ียบุหรี่ อาทิ ไฟแช็กชนิดต่างๆ ที่เปิดขวด 

รูปต่างๆ ที่เขี่ยบุหรี่ทองเหลืองลงยา เครื่องเงินไทย เครื่องดินเผา เครื่องเคลือบทั้งของประเทศไทยและ

ประเทศต่างๆ รองเท้า ผีเสื้อ รถสมัยโบราณ เครื่องบิน ที่เขี่ยบุหรี่โทรศัพท์พร้อมไฟแช็ก และปลอกกระสุนปืน 

เป็นต้น เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. 

พิพิธภัณฑ์โชคชัย (Chokchai Museum) 

สถานที่ตั้ง : อ าเภอลาดหลุมแก้ว ได้จัดแสดงและรวบรวมของสะสมของคุณโชคชัยผู้สร้างต านานคาวบอยไทย 

แห่งฟาร์มโชคชัย ที่ถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีมาตลอดระยะเวลา กว่า 60 ปี 

พิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติกำญจนำภิเษก (The National Archives in Commemoration of H.M. 

the King’s Golden Jubilee) 

สถานที่ตั้ง : อ าเภอคลองหลวง สร้างขึ้นเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 

ทรงครองราชครบ 50 ปี ในปี พ.ศ.2539 เป็นพิพิธภัณฑ์ทางด้าน ชาติพันธุ์วิทยาตั้งอยู่ ณ ต าบลคลองห้า 

อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี บนเนื้อที่ 305 ไร่ เพ่ือร่วมเฉลิมฉลองในวโรกาสที่ส าคัญยิ่งของพสกนิกร

ชาวไทย กรมศิลปากรเป็นผู้ด าเนินการก่อสร้าง จึงได้อัญเชิญนามพระราชพิธีมาเป็นชื่อหน่วยงานนี้ว่า 

"พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก" โครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ด้านชาติพันธุ์วิทยานั้น

ก าเนิดมาจากนโยบายของกรมศิลปากรที่ตระหนักถึงแนวทาง การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ที่มุ่งเน้นทางด้านการกระจายความเจริญจากเมืองไปสู่ชานเมืองนับเป็น

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เฉพาะสาขาในส่วนกลาง ล าดับที่  3 นอกจากนี้ทางกรมศิลปากรได้จัดให้
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พิพิธภัณฑสถานเฉพาะด้านสาขาอ่ืนๆ ผนวกกับการสร้างอาคารของหน่วยงานอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรมที่

โยกย้ายออก จากกรุงเทพฯ มารวมอยู่ในพ้ืนที่เดียวกันเพื่อเตรียมจัดให้เป็นพ้ืนที่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เฉลิมพระ

เกียรติ ร.9 แหล่งเรียนรู้สหสาขาวิชาที่ครอบคลุมความรู้เรื่องที่เกี่ยวกับคนไทยทั้งศิลป วัฒนธรรมชาติพันธุ์

วิทยาและธรรมชาติวิทยา เพ่ือเอ้ืออ านวยประโยชน์การเรียนรู้แก่ผู้ที่มาเยี่ยมเยียนเป็นบทน าการเดินทาง

ท่องเที่ยว และศึกษาในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ เปิดให้เข้าชม : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น. 

องค์กำรพิพิธภัณฑ์วิทยำศำสตร์แห่งชำติ (อพวช.) ( National Science Museum ) 

สถานที่ตั้ง : อ าเภอคลองหลวง จัดตั้งโดยองค์การ

พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ห่ ง ช า ติ

กระทรวงวิทยาศาสตร์พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เป็น

สถานที่จัดนิทรรศการแสดงผลงานและกิจกรรมทาง

วิทยาศาสตร์ เพ่ือสื่อสารกับและให้ความรู้แก่ผู้เข้า

ชมให้เข้าใจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้เพ่ือ

สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและเพ่ือการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนต่อไป พิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่ที่ ต าบล

คลอง 6 อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ได้รับการออกแบบและก่อสร้างในรูปทรงเรขาคณิตสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ 3 

ลูก แต่ละลูกมีขนาด 20x20x20 เมตรวางพิงกันเพ่ือพยุงและเฉลี่ยการรับน้ าหนักของกันและกัน ท าให้เกิด

ความสมดุลในการทรงตัว ภายในพิพิธภัณฑ์ฯ จัดแสดงนิทรรศการต่างๆทางวิทยาศาสตร์ อาทิเช่น การจ าลอง

ลูกโลกขนาดใหญ่ หุ่นจ าลองลูซี่ ที่ท าจากฟอสซิล เป็นรูปเหมือนที่แสดงถึงการก าเนิดมนุษย์คนแรก ยาน

อวกาศและมนุษย์อวกาศจ าลอง จัดแสดงในเรื่องของแสง พ้ืนฐานและเทคโนโลยีในประเทศไทยลักษณะทาง

ภูมิศาสตร์ ธรณีวิทยา นิเวศวิทยา การผลิตด้านการเกษตรและเทคโนโลยีการก่อสร้าง แสดงถึงภูมิปัญญาไทย

เป็นต้น  

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เปิดทุกวันอังคาร-วันศุกร์ เวลา 09.00–16.00 น. วันเสาร์-วันอาทิตย์และวันหยุด 

นักขัตฤกษ์ เวลา 09.00–17.00 น. ปิดวันจันทร์ สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ โทร. 0 2577 9999  

ต่อ 1829-30 หรือที่เว็บไซต์ www.nsm.or.th สามารถโดยสารรถประจ าทางสาย ปอ.1155 สายรังสิต- 

ฟิวเจอร์พาร์ค-พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 

พิพิธภัณฑ์บัว (Lotus Museum) 

สถานที่ตั้ง : อ าเภอคลองหลวง ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อปี  

พ.ศ. 2543 ในการดูแลของส านักงานโครงการภูมิทัศน์และส านักงานกิจการพิเศษของมหาวิทยาลัยฯ  

ตามโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
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โดยมีเป้าหมายหลักเพ่ือรวบรวมพันธุ์บัวทั้งพันธุ์ไทย พันธุ์ต่างประเทศและพันธุ์ลูกผสม เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ 

ค้นคว้าวิจัย ขยายพันธุ์บัวเพ่ือศึกษาเรื่องการน าส่วนต่างๆ ของบัวไปใช้ประโยชน์อีกทั้งเพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยว 

เชิงอนุรักษ์ มีการรวบรวมพันธุ์บัวต่างๆ ทั้งของไทยและต่างประเทศ และพันธุ์ลูกผสม กว่า 100 สายพันธุ์ 

ปลูกไว้ในกระถางและสระน้ า อาทิ บัวหลวง บัวผัน บัวเผื่อน บัวยักษ์ บัวจงกลนี บัวกระด้ง ฯลฯ รวมทั้งบัวที่

ชื่อว่า "มังคลอุบล" บัวฝรั่งสัญชาติไทย ที่ได้รับรางวัล Best New Hardy Waterlily 2004 ในการประกวดบัว

โลกครั้งที่ 19 ที่สหรัฐอเมริกา "บัวแทนขวัญ" บัวฝรั่งสัญชาติไทยที่ได้รับรางวัล Best New Hardy Waterlily 

2006 "บัวธัญกาฬ" บัวสายบานกลางคืน ดอกสีแดง ด า เหลือบม่วง หลังใบมีจุดประสีด า ได้รับรางวัลรอง

ชนะเลิศ อันดับ 2 ปี พ.ศ. 2550 งานบัวนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ์ ณ สวนหลวง ร.9 และ "บังจงกลนี" บัวไทย

แท้ตั้งแต่สมัยสุโขทัยมีที่ประเทศไทยแห่งเดียวในโลก บัวที่บานแล้วไม่หุบเพราะมีกลีบซ้อนกันหลายชั้น เปิดให้

เข้าชมฟรีทุกวัน เวลา 8.30-16.30 น. 

พิพิธภัณฑสถำนเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งมหำวิทยำลัยกรุงเทพ 

วิทยำเขตรังสิต (The Southeast Asian Ceramics Museum (SEACM), Bangkok University, 

Rangsit Campu) 

สถานที่ตั้ง : อ าเภอคลองหลวง จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2543 ภายในจัดแสดงเครื่องถ้วยโบราณจ านวนกว่า 2,000 

รายการ เพ่ือกระตุ้นให้บุคคลทั่วไปเกิดความซาบซึ้งและรู้จัก คุณค่าของเครื่องถ้วย และเพ่ือให้เป็นศูนย์

ศึกษาวิจัยและฝึกอบรมเกี่ยวกับเครื่องถ้วยสมัย ประวัติศาสตร์ทุกด้าน ศิลปโบราณวัตถุ เครื่องถ้วยที่ผลิตจาก 

แหล่งเตาในประเทศไทยเช่น เครื่องถ้วยสุโขทัย เครื่องถ้วยล้านนาและเครื่องถ้วยอยุธยา รวมทั้งเครื่องถ้วยที่

ผลิตจากเตาเผาในต่างประเทศ ซึ่งค้นพบในประเทศไทยอาทิ เครื่องถ้วยจีน เครื่องถ้วยเวียตนามและเครื่อง

ถ้วยพม่า เป็นต้น พิพิธภัณฑ์ แบ่งออกเป็นห้องนิทรรศการถาวร ห้องนิทรรศการชั่วคราว ร้านจ าหน่ายหนังสือ

และสินค้าที่ระลึกเปิดให้เข้าชมทุกวัน ยกเว้นวันอาทิตย์ วันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 09.00-16.00 น. 

พิพิธภัณฑ์กำรเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ (The Golden Jubilee Museum of Agriculture) 

สถานที่ตั้ง : อ าเภอคลองหลวง ตั้งอยู่ที่ต าบลคลองหนึ่ง ถนนพหลโยธิน กิโลเมตรที่  46-48 ตรงข้าม 

นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ประกอบด้วย กลุ่มอาคารพิพิธภัณฑ์ 9 อาคาร มีทางเดินเชื่อมต่อกัน จัดแสดง

เรื่องราวทางการเกษตรผ่านเทคโนโลยีทันสมัยและหุ่นจ าลอง ครอบคลุมเนื้อหางานการเกษตรทุกด้าน ได้แก่  

การพัฒนาที่ดิน ป่าไม้ ประมง ปศุสัตว์ ระบบนิเวศ ส่วนด้านนอกมีเรือนเพาะปลูก แปลงนาสาธิตและจ าลอง

สภาพความเป็นอยู่ของเกษตรกรทุกภูมิภาคของไทย นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ประชุมสัมมนาด้าน

วิชาการเกษตรและยังเป็นแหล่งการศึกษาทางด้านโครงการพระราชด าริ ปิดวันอังคาร-วันอาทิตย์และวันหยุด

นักขัตฤกษ์ ปิดวันจันทร์ เวลา 09.30–15.30 น. ไม่เก็บค่าเข้าชม สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ โทร. 0 2529 2211-4 
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ศูนย์จัดแสดงนิทรรศกำร (Exhibition Centre) 

หออัครศิลปิน (The Supreme Artist Hall) 

สถานที่ตั้ง : อ าเภอคลองหลวง ตั้งอยู่ต าบลคลองห้าอยู่เลยพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ไปอีกราว 3 กิโลเมตร สร้าง

ขึ้นเพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นเลิศในศิลปะทั้งมวล เป็นที่ประจักษ์ชัดแก่พสก

นิกรและศิลปินทั่วโลกและเป็นสถานที่จัดแสดงผล งานด้านศิลปและวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของพระองค์ 9 

ด้านคือ ด้านหัตถกรรม ด้านกีฬา ด้านวรรณศิลป์ ด้านจิตรกรรม ด้านถ่ายภาพ ด้านภูมิสถาปัตยกรรม ด้าน

ประติมากรรม ด้านดนตรีและด้านการพระราชนิพนธ์เพลง นอกจากนี้ยังเป็นที่จัดแสดงประวัติและผลงานอัน

ล้ าค่าของศิลปินแห่งชาติทุกท่านในรูปแบบนิทรรศการภาพและเทคโนโลยีที่ทันสมัยและถ่ายทอดผลงานและ

ภูมิปัญญาของศิลปินแห่งชาติทั้ง 4 สาขาคือ สาขาวรรณศิลป์ ศิลปการแสดง ทัศนศิลป์และสถาปัตยกรรม 

ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ในวันอังคาร-วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 09.30-16.00 น. ปิดวันจันทร์ โทร. 0 

2986 5020-4 โทรสาร 0 2986 5023 

ตลำด (Market) 

ตลำดไท (Talad Thai) 

สถานที่ตั้ง : อ าเภอคลองหลวง ตลาดกลางสินค้าการเกษตรแห่งประเทศไทย ศูนย์กลางสินค้าเกษตรและ

อุตสาหกรรมการเกษตรครบวงจร ตั้งอยู่ที่ถนนพหลโยธิน บนเนื้อที่กว้างขวางกว่า 500 ไร่ กว้างขวางและ

สะดวกสบายแตกต่างจากตลาดกลางแบบเก่าอย่างสิ้นเชิง ด้วยการแบ่งตลาดออกเป็นสัดส่วนตามประเภท  

ของสินค้าที่หลากหลาย ท าให้สามารถรองรับปริมาณสินค้าหมุนเวียนได้วันละกว่า 15,000 ตัน เปิดบริการ 

ทุก 24 ชั่วโมง 

ตลำดน้ ำคลองสำม (Khlong Sam Floating Mark) 

สถานที่ตั้ง : อ าเภอคลองหลวง เป็นแหล่งท่องเที่ยวล่าสุดที่ได้รับความร่วมมือทั้งจากภาครัฐและเอกชน ที่ให้การ

สนับสนุนในการก่อตั้งชุมชนตลาดน้ าแห่งนี้ สะท้อนการด าเนินชีวิตอันงดงามในสมัยโบราณและเป็นการรักษา

วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม ตลาดน้ ามีความยาวกว่า 20 กิโลเมตร ตลอดล าน้ านักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับ 

เรือล าเล็กล าน้อยมากกว่า 100 ล า ซึ่งจะน าสินค้ามาขายให้แก่ผู้ที่ เดินทางผ่านไปมาได้จับจ่ายใช้สอยกัน 

ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นสินค้าเกษตรกรรม สินค้าหัตถกรรมพ้ืนเมืองจากปทุมธานี สินค้าประเภทอาหาร

หลากหลายชนิดทั้งคาว-หวานหรือสินค้าประเภทของช าร่วยของที่ ระลึกก็มีให้เลือกซื้อหากันอย่างเต็มที่ ตลาด

ได้รับความร่วมมือกันเป็นอย่างดีให้น้ ามีความใสสะอาดด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชม 

กับอดีตอย่างสมบูรณ์แบบ พร้อมกันนี้ยังปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมที่เชื่อมโยงทางบกและทางน้ าให้ติดต่อถึงกัน 

http://www.sawadee.co.th/hotel/pathumthani
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ท าให้การเดินทางไปท่องเที่ยวมีความสะดวกสบายและได้ชื่นชมความเป็น"ตลาดน้ า" อีกแห่งหนึ่งของเมืองไทยอย่าง

แท้จริง 

แหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติ (Natural Attractions) 

ทุ่งรังสิต (Thung Rangsit) 

สถานที่ตั้ง : อ าเภอธัญบุรี ใน ปี พ.ศ. 2431 ณ บริเวณทุ่งกว้างใหญ่ดินแดน ที่เต็มไปด้วยที่ราบลุ่มและหนอง

น้ าทิศตะวันออกถึงเมืองสระบุรี ทิศใต้จดมณฑลกรุงเทพฯ และเมืองมีนบุรี ทิศตะวันตกจดล าน้ าเจ้าพระยาทุ่ง

กว้างแห่งนี้มีชื่อว่า "ทุ่งรังสิต" เป็นทุ่งกว้างรกร้างเต็มไปด้วยสัตว์ป่ามากมาย โดยฉพาะช้างจะลงมาหากินจาก

เขาใหญ่  นครนายก สระบุรี ลงมาอยู่ทุ่ งรัสิตด้านตะวันออกชาวบ้าน จึงเรียกพ้ืนที่บริเวณนี้ว่าโขลง  

ส่วนบ้านเรือนในทุ่งรังสิตในยุคแรก มีผู้คนเข้าไปตั้งบ้านเรือน อยู่ค่อนข้างน้อยกระจัดกระจายเป็นหย่อมๆ 

บ้านจะสร้างแบบง่ายๆ ต่อมามีกาลขุดคลองเพ่ือเพ่ิมผลผลิตในการปลูกข้าวโดยเฉพาะในเขตฝั่งตะวันออกล า

น้ าเจ้าพระยาเรียกว่า "คลองรังสิตประยูรศักดิ์" ในท้องที่ของต าบลบ้านใหม่ ใต้เกาะจึงมีผู้คนอพยพจากถิ่น

ต่างๆ เข้ามาอยู่มากขึ้นเรื่อยๆ จนรัฐบาลต้องจัดตั้งเขตรูปปกครองใหม่ขึ้นในปี พ.ศ. 2445 โดยตั้งเป็นเมืองขึ้น

ในพ้ืนที่ริมฝั่งคลองซอยที่ 6 กับ คลองซอยที่ 7 พระราชทานนามว่า "เมืองธัญบุรี" 

สวนสัตว์และสวนสนุก (Zoo & Amusement Park) 

สวนสนุกดรีมเวิลด์ (Dream World Amusement Park) 

สถานที่ตั้ง: อ าเภอธัญบุรี ตั้งอยู่ที่ต าบลบึงยี่โถ ดรีมเวิลด์เป็นสวนสนุกและสถานที่พักผ่อนที่รวบรวมความ
บันเทิงนานาชนิดเข้าไว้ด้วยกันในเนื้อที่กว่า 160 ไร่ ประกอบด้วยดินแดนต่างๆ 4 ดินแดน ซึ่งได้รับการ
ออกแบบให้มีบรรยากาศแห่งความสุข สนุกสนานที่แตกต่างกันออกไปได้แก่ ดรีมเวิลด์พลาซ่า ดินแดนที่เต็มไป
ด้วยความงดงามของสถาปัตยกรรมอันวิจิตรพิศดาร ตลอดสองข้างทางดรีมการ์เด้นเป็นอุทยานสวนสวยที่ถูก
จัดไว้อย่างสวยงาม ท่ามกลางความเย็นสบายจากทะเลสาบขนาดใหญ่และเคเบิ้ลคาร์ ที่จะพาชมความงามของ
ทัศนียภาพในมุมสูง แฟนตาซีแลนด์ เป็นดินแดนแห่งเทพนิยาย ประกอบด้วยปราสาทเจ้าหญิงนิทรา บ้านขนม
ปังและบ้านยักษ์ แอดแวนเจอร์แลนด์ ดินแดนแห่งการผจญภัยและท้าทาย ประกอบด้วยรถไฟตะลุยจักรวาล 
ไวกิ้งส์ เมืองหิมะ เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

http://www.sawadee.co.th/hotel/khaoyai
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 จังหวัดสมุทรปรำกำร 

โบรำณสถำนและประวัติศำสตร์ (Historic Building) 

เมืองโบรำณ (Muang Boran) 
สถานที่ตั้ง : อ าเภอเมือง หลังจากนั้นก็ได้มีการสร้าง
เพ่ิมขึ้นมาเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบัน เมืองโบราณได้เริ่ม
ก่อสร้างขึ้นมาในปี  พ.ศ. 2506 ด้วยการจ าลอง
สถาปัตยกรรม และศิลปกรรมชิ้นโบว์แดงของ 76 
จังหวัดทั่วไทยมารวมไว้ในผังบริเวณที่จ าลองให้คล้าย
ไทยแลนด์แดนขวานทอง ซึ่งมีพ้ืนที่ประมาณ 800 ไร่  

พิพิธภัณฑ์เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-
17.00น ค่าเข้าชมผู้ใหญ่300เด็ก200และส าหรับค่าจอดรถยนต์และรถตู้ 50 บาท ติดต่อสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ 
0 2323 9253 0 2224 1058-7, 0 2226 1936-7 

ป้อมพระจุลจอมเกล้ำ (Pom Phra Chulachomklao ) 
สถานที่ตั้ง : อ าเภอเมือง ป้อมพระจุลจอมเกล้า ตั้งอยุ่ที่ปากแม่น้ าเจ้าพระยา ต าบลแหลมฟ้าผ่า อยู่ห่างจาก 
แยกพระสมุทรเจดีย์ ไปตามถนนสุขสวัสดิ์ ปัจจุบันป้อมพระจุลจอมเกล้าขึ้นตรงกับฐานทัพเรือกรุงเทพ และ 
ได้ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพ่ือเป็นราชานุสรณ์และร าลึก
ถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยอย่างหาที่
เปรียบไม่ได้และกองทัพเรือได้จัดเป็นพิพิธภัณฑ์เปิดให้ประชาชนเข้าชมด้วย ป้อมพระจุลจอมเกล้าเป็นป้อมที่
ทันสมัยและมีบทบาทส าคัญยิ่งในการปกป้องอธิปไตยของชาติ ซึ่งเป็นที่ท าการยิงต่อสู้กับอริราชศัตรูมาแล้ว
ครั้งหนึ่งเมื่อปี พ.ศ. 2436 เป็นป้อมที่จารึกอยู่ในความทรงจ าของคนไทยและประวัติศาสตร์ชาติไทยมา
ยาวนาน นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์เรือหลวงแม่กลอง เป็นเรือรบประจ าการมีอายุการใช้งานนานที่สุดใน
กองทัพเรือเป็นเวลากว่า 60 ปี จนกระทั่งกระทรวงกลาโหมได้พิจารณาเห็นว่ามีสภาพทรุดโทรมมากจึงปลด
ประจ าการเพือ่อนุรักษ์เป็นพิพิธภัณฑ์ 
 
สิ่งท่ีน่ำสนใจในป้อมพระจุลจอมเกล้ำ : 
ป้อมปืนเสือหมอบ (Pom Puen Suea Mop or Machine Gun) เป็นปืนประจ าป้อมพระจุลจอมเกล้า  
มีลักษณะเป็นปืนหลุม 7 หลุมโดยปืนมีสมรรถนะสูงทั้ง 7 กระบอกนี้ได้สั่งมาจากบริษัท เซอร์ดับบลิวจีอาร์มสต
รอง จ ากัด ประเทศอังกฤษ ถือเป็นปืนใหญ่บรรทุกท้ายรุ่นแรกที่มีใช้ในกองทัพเรือเพ่ือใช้ส าหรับการต่อสู้กับ
กองก าลังที่ไม่เป็นมิตร ตั้งอยู่บริเวณฐานล่างของป้อม 
 
 

http://www.sawadee.co.th/hotel/bangkok
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เรือหลวงแม่กลอง 
เรือหลวงแม่กลองเป็นเรือรบประเภทเรือสลุป ต่อที่อู่เรืออูรางา เมืองโยโกสุกะ ประเทศญี่ปุ่น ปลดระวาง
ประจ าการเมือ พ.ศ. 2539 นับว่าเป็นเรือรบที่ประจ าการยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์กองทัพเรือไทย และ
เป็นเรือรบที่มีความเก่าแก่เป็นอันดับ 2 ของโลก ปัจจุบันกองทัพเรือได้ด าเนินการอนุรักษ์และปรับปรุงเป็น
พิพิธภัณฑ์เรือรบไทย เพ่ือน้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การเดินทาง : โดยรถยนต์ ใช้เวลา
ในการเดินทางประมาณ 7 กิโลเมตร ใช้ทางหลวงหมายเลข 303โดยรถประจ าทาง มีรถประจ าทางปรับอากาศ
และแบบธรรมดา สาย 20 (ป้อมพระจุลจอมเกล้า-ท่าน้ าท่าดินแดง) ก็สามารถไปถึงป้อมพระจุลจอมเกล้าได้
เช่นกัน เปิดให้เข้าชมฟรีทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. 

 
ป้อมแผลงไฟฟ้ำ (Pom Phlaeng Faifa) 
สถานที่ตั้ง : อ าเภอเมือง ป้อมแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ต าบลตลาด สภาพสมบูรณ์อยู่
บางส่วน เป็นป้อมปราการแห่งหนึ่งของฐานทัพเมืองนครเขื่อนขันธ์ เป็น
เสมือนหนึ่งฐานทัพด้านปากแม่น้ าเจ้าพระยา และเป็นเมืองที่มีป้อมปราการ
หลายแห่งโดยบริเวณข้างบนของป้อมได้จัดปืนใหญ่ โบราณหลายกระบอก

ตั้งไว้ให้ชมรอบๆ บริเวณจัดปลูกต้นไม้ร่มรื่น 
พระสมุทรเจดีย์ (Phra Samut Chedi) 
สถานที่ตั้ง : อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวประเภทโบราณสถานและเป็นปูชนียสถานที่ส าคัญ 
ซึ่งมีผู้คนมาเคารพสักการะบูชา และยังเป็นสัญลักษณ์ประจ าจังหวัดสมุทรปราการ ผู้คนทั่วไปจะเรียกกันติด
ปากว่า พระเจดีย์กลางน้ า เนื่องจากเดิมบริเวณที่ก่อสร้างพระสมุทรเจดีย์เป็นเกาะที่มีน้ าล้อมรอบ แต่ต่อมา
แผ่นดินได้งอกเพ่ิมออกมาจนในปัจจุบัน ท าให้ไม่มีสภาพเป็นเกาะอีกต่อไป 

ศำสนสถำน (Religious Site) 

วัดกลำงวรวิหำร (Wat Klang Worawihan) 
สถานที่ตั้ง : อ าเภอเมือง วัดกลางวรวิหาร ตั้งอยู่ถนนศรีสมุทร ต าบลปากน้ า ปัจจุบันเป็นพระอารามหลวงชั้น
โท เป็นวัดสมัยอยุธยาตอนปลาย เดิมชื่อ วัดตะโกทอง พระอุโบสถได้รับการปฏิสังขรณ์ในสมัยรัชกาลที่ 3 หน้า
บันมีลายปูนปั้นประดับเครื่องลายคราม ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังเรื่องปฐมสมโพธิกถา ต่อมาเม่ือพ.ศ. 2449 มี
การสร้างพระมณฑปประดิษฐานพระพุทธบาท 4 รอย หน้าบันมีลายปูนปั้นเครื่องแถวประดับด้วยถ้วยจาน
เบญจรงค์ ยอดสุดแต่ละมุมมีปูนปั้นหน้าของท้าวจตุโลกบาล ตามเค้าโครงเรื่องไตรพระภูมิพระร่วง เบื้องบน
ของผนังภายในซุ้มพระพุทธรูปขนาดย่อมโดยรอบ ศาลาการเปรียญลักษณะเป็นเรือนไทยแบบเรือนหมู่ไม้สักท้ัง
หลัง หน้าบันมีลวดลายไม้สลักละเอียดอ่อนสวยงามควรค่าแก่การอนุรักษ์อย่างยิ่ง การเดินทางจากสามแยก
สมุทรปราการตรงไปตามถนนประโคนชัย (เข้าตลาดปากน้ า) จากนั้นให้เลี้ยวซ้ายไปทางถนนศรีสมุทรจะพบวัด
อยู่ในสุดของถนน 
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วัดบำงพลีใหญ่ในตลำดและเก่ำ (Wat Bang Phli Yai Nai and Old Market) 
สถานที่ตั้ง : อ าเภอเมือง ชื่อวัดพลับพลาไชยชนะสงคราม เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่สมัยสุโขทัย 
ปางมารวิชัยลืมเนตร หน้าตักกว้าง 3 ศอก 1 คืบ เนื้อเป็นทองสัมฤทธิ์เป็นพระประธานในโบสถ์ เป็นที่เลื่อมใส 
ของประชาชนโดยทั่วไปนาม หลวงพ่อโต วัดนี้จึงมีอีกชื่อว่า "วัดหลวงพ่อโต"  เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 
08.00-17.00 น. 
 

วัดอโศกำรำม (Wat Asokaram) 
สถานที่ตั้ง : อ าเภอเมือง ตั้งอยู่เทศบาลบางปูซอย 60 ถนนสุขุมวิทสายเก่า 
ต าบลท้ายบ้าน ห่างจากตัวเมือง 6 กิโลเมตร (เข้ามาจากถนนสุขุมวิท
ประมาณ 1 กิโลเมตร) สร้างเมื่อวันที่  8 พฤษภาคม พ.ศ. 2505 ฝ่าย
ธรรมยุตินิกาย โดยพระสุทธิธรรมรังสีคัมภีร์เมธาจารย์ (พระอาจารย์ลี ธมฺมธ
โร) เป็นวัดส าคัญวัดหนึ่ง และเป็นสถานที่ส าหรับวิปัสสนากรรมฐาน มีสิ่งที่
น่าชม เช่น พระธุตังคเจดีย์ เป็นพระเจดีย์หมู่รวม 13 องค์ แต่ละองค์

ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ เป็นที่ระลึกถึงธุดงควัตร 13 ประการ และวิหารวิสุทธิธรรมรังสี อาคารจตุรมุข 
3 ชั้นส่วนยอดเป็นมณฑปประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุเช่นกัน ภายในวิหารประดิษฐานสรีระท่านอาจารย์ลี 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดโทร. 0 2395 0003 
 
ศำลเจ้ำพ่อหลักเมือง (City Pillar Shrine) 
สถานที่ตั้ง : อ าเภอเมือง อยู่ที่ต าบลตลาด สร้างข้ึนเมื่อปี พ.ศ. 2356 เป็นหลักเมืองเก่าของอ าเภอพระประแดง  
ในสมัยเมื่ออ าเภอนี้มีฐานะเป็นเมือง ชาวบ้านถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และส าคัญแห่งหนึ่งซึ่งชาวเมืองเคารพ 
นับถือกันมาก หลักเมืองนี้มีลักษณะพิเศษคือ มีรูปของพระพิฆเนศวร์สถิตอยู่เหนือเสา 
 
วัดโปรดเกศเชษฐำรำม (Wat Protketchettharam) 
สถานที่ตั้ง : อ าเภอพระประแดง อยู่ที่ต าบลทรงคะนอง เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี เป็นวัดพุทธไทยเพียงวัด
เดียวในย่านพระประแดง ส่วนวัดอ่ืน ๆ มักเป็นพุทธรามัญ พระยาเพชรพิชัย สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 2 มี
ลักษณะสถาปัตยกรรมดีเด่นคือ พระอุโบสถมุงหลังคาด้วยกระเบื้องมอญเก่า ไม่มีช่อฟ้าใบระกา หน้าบันมี
ศิลปะปูนปั้นลายเครือเถาประดับเครื่องลายคราม ภายในมีพระประธานหล่อด้วยโลหะ เป็นพระพุทธรูปปาง
มารวิชัย พระวิหารมีลักษณะสถาปัตยกรรมเช่นเดียวกับพระอุโบสถ ภายในมีพระพุทธไสยาสน์พระพักตร์งาม
มาก เหนือหน้าต่างมีภาพปริศนาธรรม เป็นศิลปะตะวันตกซึ่งหาดูได้ยาก นอกจากนี้ยังมีพระมณฑปหลังคามุง
ด้วยกระเบื้องรายรอบด้วยเก๋งจีน ประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่าง ๆ มีพระปรางค์ท่ีมุมทั้ง 4 ด้าน ภายในพระ
มณฑปมีพระพุทธรูปและรอยพระพุทธบาทจ าลองประดับมุข 
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วัดทรงธรรมวรวิหำร (Wat Songtham Worawihan) 
สถานที่ตั้ง : อ าเภอพระประแดง ตั้งอยู่ถนนทรงธรรม เลยจากวัดโปรดเกศเชษฐาราม ประมาณ 200 เมตร  
เป็นวัดเก่าแก่ในพุทธศาสนารามัญนิกาย สร้างขึ้นพร้อมกับเมืองนครเขื่อนขันธ์ ในสมัยรัชกาลที่ 2 มีกุฏิและ 
พระอุโบสถเป็นเครื่องไม้ฝากระดาน ต่อมาในรัชกาลที่ 3 ทรงเห็นว่าวัดช ารุดทรุดโทรมมากจึงโปรดฯ ให้ 
พระยาด ารงค์ราชพลขันธ์ (จุ้ย คชเสนี) รื้อกุฏิมาสร้างเป็นหมู่เดียวกัน ปัจจุบันเป็นพระอารามหลวงชั้นโท  
มีพระรามัญเจดีย์องค์ใหญ่  ศิลปะรามัญ พระวิหารก่ออิฐถือปูน มีช่อฟ้าใบระกาท าด้วยไม้สัก ภายใน
ประดิษฐานพระพุทธบาทจ าลอง 
วัดบำงพลีใหญ่กลำง (Wat Bang Phli Yai Klang) 
สถานที่ตั้ง : อ าเภอบางพลี วัดบางพลีใหญ่กลาง ตั้งอยู่บริเวณคลองส าโรงฝั่งเหนือ ต าบลบางพลีใหญ่ ห่างจาก 
วัดบางพลีใหญ่เล็กน้อย สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2367 ชาวบ้านเรียกว่า วัดกลาง ต่อมาเปลี่ยนเป็น วัด
ราษฎร์ศรัทธาธรรม และครั้งสุดท้ายเปลี่ยนเป็นวัดบางพลีใหญ่กลาง เป็นที่ประดิษฐานสมเด็จพระศากยมุณีศรี
สุเมธบพิตร พระพุทธรูปปางสีหไสยาสน์ยาวประมาณ 53 เมตร ภายในองค์พระแบ่งเป็น 4 ชั้น ชั้น 1 เป็นห้อง
ปฏิบัติธรรมชั้นที่ 2 ประดิษฐานพระอรหันต์ 500 รูป มีภาพวาดห้องนรกและห้องสวรรค์ ชั้นที่ 3 มีภาพวาด
เกี่ยวกับพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อีกหลายองค์ และชั้นที่ 4 เป็นชั้นที่บรรจุพระสาริกธาตุซึ่งพระอาจารย์จ านงค์ไป
อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกา ณ วะละ เมืองโคลัมโบเมื่อปี พ.ศ. 2530 ในชั้นนี้มีห้องประดิษฐานหัวใจพระ
ซึ่งประชาชนนิยมมาปิดทองเพ่ือเป็นศิริมงคล 
พิพิธภัณฑ์ (Museum) 

พิพิธภัณฑ์ไดโนเสำร์ (The Dinosaur Museum) 
สถานที่ตั้ง : อ าเภอเมือง ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ของฟาร์มจระเข้และสวน
สัตว์สมุทรปราการ เพ่ือให้นักศึกษา หรือ นักท่องเที่ยว ได้ศึกษา
เรื่องราวของไดโนเสาร์ช่วงยุคก่อนประวัติศาสตร์ อาคาร
พิพิธภัณฑ์แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ด้านนอกอาคารจัดแสดง 
แ ล ะ ภ า ย ใน อ า ค า ร  เป็ น ข อ ง ส่ ว น นิ ท ร ร ศ ก า ร  ที่ มี 
หุ่นไดโนเสาร์ที่ตั้งอยู่หน้าพิพิธภัณฑ์ 2 ชนิด คือ ชนิดกินพืชและ
กินเนื้อ ซึ่งมีขนาดใหญ่สูง 8 เมตร ยาว 15 เมตร และขนาด

เท่าตัวจริงกว่า 13 ชนิด ภายในตัวอาคารได้จัดแสดงถึงความเป็นไปของโลก ก าเนิดสัตว์โลก การขุดค้นพบ 
ฟอสซิลในโลกและในประเทศไทยในยุคต่างๆ ชั้นบนซึ่งเป็นห้องประชุมสามารถรองรับคนได้ถึง 350 คน ที่มี
ภาพยนตร์และพร้อมการฉายสไลด์มัลติวิชั่น เรื่องของมนุษย์และสัตว์ดึกด าบรรพ์ด้วย  ฟาร์มจระเข้และสวน
สัตว์สมุทรปราการแห่งนี้เปิดให้เข้าชม ทุกวันตั้งแต่เวลา 07.00-18.00 น. ค่าบัตรผ่านประตู ผู้ใหญ่คนละ 50 
บาท เด็ก 30 บาท ชาวต่างประเทศคนละ 300 บาท การเข้าชมเป็นหมู่คณะหรือสถาบันการศึกษาที่ต้องการ
วิทยากร ควรมีหนังสือติดต่อล่วงหน้าไปที่ ฟาร์มจระเข้และ สวนสัตว์สมุทรปราการ 555 ถนนท้ายบ้าน อ าเภอ
เมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 หรือ โทร. 0 2703 4891 และ 0 2703 514, 0 2703 5144-8 
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พิพิธภัณฑ์ช้ำงเอรำวัณ (The Erawan Museum) 
สถานที่ตั้ง : อ าเภอเมือง ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 12 ไร่ ของบริษัท ธนบุรี
ประกอบยนต์ จ ากัด ต าบลบางเมืองใหม่ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างจาก
แรงบันดาลใจ และความคิดของ คุณเล็ก วิริยะพันธ์ ผู้สร้างเมือง
โบราณ จังหวัดสมุทรปราการ และปราสาทสัจธรรม เมืองพัทยา 
จังหวัดชลบุรี เพ่ือให้เป็นสถานที่เก็บรักษาศิลปวัตถุ มรดกทาง
วัฒนธรรมด้านต่าง ๆ และเพ่ือสืบสานอนุรักษ์งานศิลป์ไทยให้คงอยู่
สืบชั่วลูกชั่ วหลานสืบไป ช้างเอราวัณหรือช้างสามเศียร เป็น
ป ร ะ ติ ม า ก ร ร ม ล อ ย ตั ว ด้ ว ย วิ ธี เ ค า ะ มื อ แ ห่ ง แ ร ก 
ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ท าจากโลหะทองแดง แผ่นเล็กสุดขนาดเท่าฝ่ามือ
น ามาเรียงต่อกันด้วยความประณีตนับแสนชิ้น อาคารพิพิธภัณฑ์ช้าง
เอราวัณแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ ส่วนบนของตัวช้าง เฉพาะ

ส่วนหัวมีน้ าหนักประมาณ 100 ตัน และล าตัวช้างหนัก 150 ตัน สูง 29 เมตร กว้าง 12 เมตร และยาว 39 
เมตร นอกจากนี้ยังมีศาลา ซึ่งเป็นการตกแต่งภายใน การผสมผสานศิลปะหลากหลายรูปแบบ เช่น การใช้
กระจกสีแบบศิลปะตะวันตก เครื่องเบญจรงค์สลับลวดลายสอดสี การดุนโลหะบนแผ่นดีบุกของช่างเมือง
นครศรีธรรมราช และรูปปั้นโบราณชนิดต่าง ๆ อาทิ คนธรรพ์บรรเลงดนตรี รูปพญานาค ของช่างเมืองเพชร 
ส่วนชั้นใต้ดินที่เรียกว่า "ชั้นบาดาล" เป็นที่จัดแสดงนิทรรศการและโบราณวัตถุจ านวนมาก อาทิ พระพุทธรูป 
เทวรูปสมัยต่าง ๆ และเครื่องลายครามของจีน ระเบียงรอบนอกตัวอาคารประกอบด้วยซุ้มแปดซุ้ม รอบ
พิพิธภัณฑ์ เป็นอุทยานพรรณไม้ในวรรณคดี และพันธุ์ ไม้หายากจากทุกภูมิภาคของประเทศ มีงาน
ประติมากรรมลอยตัวเรื่อง รามเกียรติ์ วางเรียงรายล้อมรอบอาคาร 
พิพิธภัณฑ์ทหำรเรือ (Naval Musem) 

สถานที่ตั้ง : อ าเภอเมือง เป็นพิพิธภัณฑสถานแบบพิเศษ ท าหน้าที่ 
รวบรวม อนุรักษ์ วัตถุพิพิธภัณฑ์อันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ 
โบราณสถาน และโบราณคดี ที่เกี่ยวกับกิจการทหารเรือ ภายใน
พิพิธภัณฑ์ เป็นที่รวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ เกี่ยวกับ วัตถุ
พิพิธภัณฑ์สมัยโบราณของกองทัพเรือไทย ยุทธนาวีการรบครั้งส าคัญ 
ๆ ตลอดจนอาวุธยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ ที่เคยใช้ในการรบเป็นจ านวน
มาก นอกจากนี้ ยังมีเรือจ าลองสมัยต่าง ๆ เช่น เรือที่ใช้ในพระราช
พิธีกระบวนเรือพยุหยาตราชลมารค ในสมัยรัชกาลที่ 5 เรือหลวงพระ

ร่วง เรือเหรา และเรือหลวงมัจฉาณุ สิ่งที่น่าสนใจที่สุดในพิพิธภัณฑ์ทหารเรือที่หาชมได้ยาก ก็คือ เรือหลวง
มัจฉานุ ซึ่งเป็นเรือด าน้ ารุ่นแรกของกองทัพเรือไทย ที่บางส่วนได้ถูกเก็บรักษาไว้ ณ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ 
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พิพิธภัณฑ์ทหำรเรือ เปิดให้เข้ำชมฟรี ทุกวัน เวลำ 09.00 – 15.30 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ดังนี้ 
1. การเข้าชมเป็นรายบุคคล สามารถเข้าชมได้ตามวัน-เวลา ที่ก าหนด 
2. การเข้าชมเป็นหมู่คณะ สามารถเข้าชมได้ตามวัน-เวลา ที่ก าหนดเช่นกัน และทางพิพิธภัณฑ์จะจัดวิทยากร 

ในการบรรยาย (แบบฟอร์มขอเข้าชม) 

3. สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ หัวหน้าพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ เลขที่ 99 ถนนสุขุมวิท ต าบล
ปากน้ า อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270 โทร. 0 2394 1997 หรือ 0 2475 3808 

 
ตลำด (Market) 

ตลำดน้ ำบำงน้ ำผึ้ง (Bang Namphueng Floating Market) 
สถานที่ตั้ง : อ าเภอพระประแดง เกิดจากแนวคิดขององค์การบริหารส่วนต าบลบางน้ าผึ้งและประชาชนในพื้นที่  
ซึ่งมีความเห็นพ้องต้องกันว่าต้องการท าตลาดน้ าขึ้นมา ทั้งนี้ในเบื้องต้นต้องการจัดท าเป็นศูนย์จ าหน่ายผลิตผล
ทางการเกษตรเท่านั้น แต่เมื่อน าเอาแนวคิดดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมประชาต าบล กลับได้รับการตอบรับและ  
ขยายการด าเนินงานให้กว้างขวางขึ้นในลักษณะศูนย์จ าหน่ายสินค้าของชุมชน โดยการจัดสร้างซุ้มจ าหน่าย
ส าหรับขายของ ซุ้มจ าหน่ายสินค้าโอท็อปและสะพานริมปูน ริมคลอง ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่โดยรอบ จัดหาสิ่ง
อ านวยความสะดวกต่างๆรวมใช้ระยะเวลาด าเนินงานกว่า 3 ปีจึงสามารถเปิดด าเนินการได้ ปัจจุบันนี้ชาวบ้าน
ได้น าผัก ผลไม้ที่มีอยู่ในสวน อาหารคาวหวานพ้ืนเมือง งานฝีมือ มาจ าหน่ายซึ่งเป็นนโยบายหลักของผู้
ด าเนินงานที่จะเน้นการท่องเที่ยวแบบผสมผสานเชิงอนุรักษ์ ซึ่งเป็นแนวคิดในการด าเนินงานและเอกลักษณ์ที่
ส าคัญของตลาดบางน้ าผึ้ง ตลาดน้ าบางน้ าผึ้ง เปิดให้บริการทุกวันเว้นวันเสาร์และอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 
14.00 น. 
แหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติ (Natural Attractions) 
บึงตะโก้ (Bueng Tako)  
สถานที่ตั้ง : อ าเภอเมือง บึงตะโก้ เป็นบึงที่นักท่องเที่ยวนิยมเล่นกีฬา 
ทางน้ า ได้แก่ เคเบิ้ลสกีและวินด์เซิร์ฟ อัตราค่าบริการชั่วโมงละ 200 
บาท 2 ชั่วโมง 300 บาท 3 ชั่วโมง 400 บาท ทั้ งวัน 500 บาท เปิด
ให้บริการทุกวัน วันธรรมดาเปิด 12.00-18.00 น. วันหยุดเปิด 10.00-
18.00 น.  
กำรเดินทำง จากทางด่วนสายบางนา-ตราด ให้ตรงไปประมาณกิโลเมตรที่ 13 ปากทางเข้าบึงตะโก้จะอยู่
ทางด้านขวามือติดกับ บริษัท มิตซูบิชิ จ ากัด เข้าไป 100 เมตร และเลี้ยวขวาเข้าซอยสุกไสว (ใกล้กับไปรษณีย์
บางพลี) 200 เมตร ก็จะถึงบึงตะโก้ สอบถามรายละเอียด โทร. 0 2316 7805-10 
 
 
 

http://www.sawadee.co.th/hotel/samutprakan
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สถำนตำกอำกำศบำงปู (Bang Pu Seaside) 
สถานที่ตั้ง : อ าเภอพระประแดง อยู่ในเขตต าบลบางปูใหม่ ริม
ถนนสุขุมวิท  ประมาณ กิ โล เมตรที่  37 ตรงข้ามกับนิคม
อุตสาหกรรมบางปู ห่างจากตัวเมืองประมาณ 11 กิโลเมตร เป็น
สถานตากอากาศที่มีชื่อเสียงมาเป็นเวลานานและเป็นสถานพัก
ฟ้ืน พักผ่อน ของกรมพลาธิการทหารบก ภายในมีร้านอาหาร
บริการ ในวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 17.00 – 21.00 น. จะมีกิจกรรม
พิเศษเปิดฟลอร์ลีลาศกับเสียงเพลงสุนทราภรณ์อันไพเราะ โดย

คิดค่าดนตรีภายในฟลอร์ลีลาศเพียงคนละ 50 บาท นอกจากนี้ในช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงปลายเดือน
เมษายน บริเวณบางปูจะมีนกนางนวลอพยพมาหากินอยู่ตามชายทะเล เหมาะที่จะมาเที่ยวชมในยามเย็น
พร้อมกับชมพระอาทิตย์อัสดง สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ โทร. 0 2323 9138, 0 2323 9983 
สวนสัตว์และสวนสนุก (Zoo & Amusement Park) 
ฟำร์มจระเข้สมุทรปรำกำร (Crocodile Farm) 

สถานที่ตั้ง : อ าเภอเมือง ฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการ ตั้งขึ้น 
เป็นแห่งแรกของประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. 2493 ปัจจุบันเป็นฟาร์มจระเข้ 
ที่ใหญ่ที่สุดในโลก อยู่ในเขตต าบลท้ายบ้าน ซึ่งห่างจากตัวเมืองประมาณ  
3 กิโลเมตร ภายในเป็นสถานเพาะเลี้ยงจระเข้ขนาดต่างๆ กว่า 40,000 
ตัว พร้อมมีการแสดงวิธี จับจระเข้ด้วยมือเปล่าทุกวัน ในส่วนการแสดง
ของช้างแสนรู้เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว

เป็นอันมาก มีการแสดงทุก 1 ชั่วโมง เริ่มตั้งแต่เวลา 09.30-16.30 น. ทุกวัน นอกจากการเลี้ยงจระเข้แล้ว 
ภายในฟาร์มยังมีสัตว์แสนรู้อ่ืน ๆ อีก เช่น เสือ และลิงชิมแปนซี สัตว์ประเภทอ่ืน ๆ เช่น ชะนี เต่า งูเหลือม งู
หลาม นก อูฐ ฮิปโป และปลาจ านวนมาก 
 
 
ฟำร์มหนองงูเห่ำ (Nong Ngu Hao Snake Farm) 
สถานที่ตั้ง : อ าเภอเมือง ฟาร์มหนองงูเห่าและฟาร์มเสือ อยู่ที่ต าบลบางโฉลง ถนนบางนา -ตราด ประมาณ
กิโลเมตรที่ 14-15 แยกเข้าทางซ้าย 300 เมตร (เข้าซอยวิทยาลัยเกริก) เริ่มเปิดด าเนินการในปี พ.ศ. 2529 มี
เนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ เป็นสถานที่เพาะเลี้ยงงูเห่าชนิดต่าง ๆ และมีการแสดงวิธีรีดพิษงู การจับงู พร้อมทั้งมี
ผลิตภัณฑ์ท าด้วยหนังงูจ าหน่ายในราคาย่อมเยา เช่น รองเท้า กระเป๋า เข็มขัด ฯลฯ นอกจากนี้ยังมี การแสดง
เสือให้ชมอีกด้วย เปิดให้เข้าชม 09.00-17.00 น. ปกติจะอนุญาตให้เข้าชมเฉพาะบริษัทน าเที่ยวที่มีการ
ติดต่อกันไว้แล้วเท่านั้น หากบุคคลทั่วไปสนใจจะเข้าชมต้องท าหนังสือหรือติดต่อขออนุญาตล่วงหน้าไปที่ 
ฟาร์มหนองงูเห่า เลขที่ 23/2 หมู่ 6 กิโลเมตรที่ 15 ถนนบางนา-ตราด ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ 10540 โทร. 0 2312 5990 โดยเสียค่าเข้าชมคนละ 50 บาท 
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1.9 ข้อมูลสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำกลุ่มจังหวัดที่ผ่ำนมำ 

เนื่องจากเป็นกลุ่มจังหวัดใหม่ ได้รับการจัดตั้งและให้เริ่มจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดเพ่ือขอรับการ
จัดสรรงบประมาณ ตั้งแต่งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2562 จึงท าให้ยังไม่มีผลการด าเนินงานที่เป็นผลลัพธ์ของ
โครงการให้เห็นอย่างชัดเจน มีเพียงผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานเท่านั้น กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล 
ได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 616,868,300 บาท ส่วนใหญ่เป็นงบลงทุนจ านวน 570,764,600 บาท คิด
เป็นร้อยละ 92.53 งบด าเนินงาน/งบรายจ่ายอื่น 46,103,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.47  

ส าหรับข้อมูลผลการเบิกจ่ายของกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ปรากฏว่ามีผลการ
เบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น จ านวน 197,361,025.71 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.99 ของวงเงินงบประมาณ จ าแนกเป็น
งบลงทุน 170,171,223.90 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.81 งบด าเนินงาน/งบรายจ่ายอ่ืน 27 ,189,801.81 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 58.98 มีหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังได้เบิกจ่าย 231 ,616,912.82 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.55 ดังนั้น 
เมื่อรวมผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ผลเบิกจ่ายรวมกับที่ก่อหนี้ผูกพันไว้แต่ยังไม่ได้เบิกจ่าย) เป็นเงิน 
428,977,936.53 คิดเป็นร้อยละ 69.54 ส าหรับรายการที่ยังไม่สามารถลงนามในสัญญาจ้างได้ทันภายในวันที่ 
30 กันยายน 2562 เป็นโครงการที่ผ่านกระบวนการหาตัวผู้รับจ้างไว้เรียบร้อยแล้ว และได้ด าเนินการส ารอง
เงินในระบบ GFMIS ซึ่งจะสามารถลงในสัญญาและก่อหนี้ผูกพันได้ครบทุกรายการ จ านวน 141 ,512,200.00 
บาท คิดเป็นร้อยละ 22.94 ดังนั้น ผลการใช้จ่ายงบประมาณของกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมทุกรายการเป็นเงินทั้งสิ้น 570,490,136.53 คิดเป็นร้อยละ 92.48 

ปัจจุบันกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลได้เร่งรัดการอนุมัติโครงการหรือแผนงานประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ของส่วนราชการ ซึ่งหัวหน้ากลุ่มจังหวัดได้มอบอ านาจการด าเนินงานต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดในกลุ่มจังหวัดที่มีกิจกรรมหรือแผนงานที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่  ตามขั้นตอน 
ระเบียบปฏิบัติ เรียบร้อยแล้ว ระหว่างนี้ส่วนราชการต่างๆ ก าลังด าเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้อง  
 
โครงกำรส ำคัญตำมประเด็นกำรพัฒนำ 
ประเด็นการพัฒนา : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ เมือง ชุมชนอย่างเป็นระบบ พัฒนาการ
บริหารจัดการน้้า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและย่ังยืน  

โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำและกำรลงทุน 
 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชนเส้นทางจังหวัดปทุมธานี / ปรับปรุง ซ่อมสร้างถนน 

เส้นทางขนส่งสินค้าเข้าสู่กรุงเทพฯ และปริมณฑลเส้นทางจังหวัดนครปฐม / ปรับปรุงถนนเพื่อการ
ขนส่งเส้นทางจังหวัดนนทบุรี / พัฒนาโครงข่ายคมนาคมอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์เพื่อเชื่อมถนน
สายหลัก สายรองรับบริการประชาชนภาคธุรกิจ 
หน่วยงำนรับผิดชอบ : แขวงทางหลวงปทุมธานี / แขวงทางหลวงชนบทนครปฐม / แขวงทางหลวง
ชนบทนนทบุรี / แขวงทางหลวงสมุทรปราการ 



68 
 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงกำร : ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการทางถนน สะดวกปลอดภัย รองรับ
คุณภาพชีวิตของชุมชนและผู้ใช้เส้นทาง และช่วยพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ การขนส่งที่มีคุณภาพ ช่วย
ขยายตลาดผลผลิตระหว่างชุมชนได้รวดเร็ว 

โครงกำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อม 
 กิจกรรมปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ า 

หน่วยงำนรับผิดชอบ : โครงการชลประทานนนทบุรี  / ที่ท าการปกครองอ าเภอปากเกร็ด  
ผลสัมฤทธิ์ของโครงกำร : สามารถบรรเทาปัญหาน้ าท่วม ลดผลกระทบต่อพ้ืนที่การเกษตรและชุมชน
ที่อยู่อาศัย  

 กิจกรรมป้องกัน อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงำนรับผิดชอบ : ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ 
ผลสัมฤทธิ์ของโครงกำร : ชายฝั่งได้รับการป้องกันและลดการสูญเสียจากการกัดเซาะของน้ าทะเล 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ให้คงสภาพ  

ประเด็นการพัฒนา : การพัฒนาเมืองและยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของ
ประชาชน ส่งเสริมการบริการทางการแพทย์และการศึกษา สู่การเป็นสังคมเมืองน่าอยู่  

โครงกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเพื่อยกระดับคุณภำพชีวิตประชำชน  
 กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันปัญหาคนไร้ที่พ่ึงและผู้ด้อยโอกาส 

หน่วยงำนรับผิดชอบ : ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจังหวัดนครปฐม / ปทุมธานี 
ผลสัมฤทธิ์ของโครงกำร : ผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พ่ึง และกลุ่มเสี่ยง ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้าน
อาชีพและผลิตภัณฑ์อาชีพ สามารถพ่ึงพาตนเองได้และปัญหาทางสังคมลดลง  

ประเด็นการพัฒนา : พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมอย่างครบวงจร  
โครงกำรยกระดับกำรท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภำคกลำงปริมณฑล 

 กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้านคมนาคมเพ่ือสืบสานวิถีชุมชน 
- รายการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แยกทางหลวง นฐ.4055 – บ้านบัวแดง ต าบลบาง
เลน อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
- รายการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้าน
ยาง ต้นยางสามยอด ต าบลบ้านยาง อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
หน่วยงำนรับผิดชอบ : แขวงทางหลวงชนบทนครปฐม 
ผลสัมฤทธิ์ของโครงกำร : นักท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน ประชาชนมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 
น าไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชน 

 กิจกรรมก่อสร้างทางเดิน คสล.ยกระดับเลียบคลองวัดจันทร์ หมู่ที่ 4 - บ้านมะขามทอง หมู่ที่ 5 ต าบล
เกาะเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
หน่วยงำนรับผิดชอบ : ที่ท าการปกครองอ าเภอปากเกร็ด 
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ผลสัมฤทธิ์ของโครงกำร : นักท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน ประชาชนมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 
น าไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชน 

 กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตลาดน้ าเพ่ือสืบสานวัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชนลุ่มน้ า 
- รายการก่อสร้างศาลาเพ่ือเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจนักท่องเที่ยวตลาดน้ าวัดปรีดาราม หมู่ที่ 3 
ต าบลคลองจินดา อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
หน่วยงำนรับผิดชอบ : ที่ท าการปกครองอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  
ผลสัมฤทธิ์ของโครงกำร : นักท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน ประชาชนมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 
น าไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชน 

 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เที่ยวชมวิถีชุมชนหมู่บ้านเกษตรกร 
- รายการก่อสร้างศาลาที่พักนักท่องเที่ยวและปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมบริเวณต้นยางสามยอด ต าบล
บ้านยาง อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
หน่วยงำนรับผิดชอบ : ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม 
ผลสัมฤทธิ์ของโครงกำร : นักท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน ประชาชนมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 
น าไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชน 

 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตามวิถีชุมชนสายน้ าเจ้าพระยา 13 แห่ง / กิจกรรมภูมิศิลป์ ถิ่น
วัฒนธรรม / กิจกรรมมหกรรมวัฒนธรรมงานศิลป์ เลิศล้ าวัฒนธรรม / กิจกรรมจัดแสดงสินค้า
ท่องเที่ยวชุมชนและลานวัฒนธรรมพื้นถ่ินไทย จีน รามัญ 
หน่วยงำนรับผิดชอบ : ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี / ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดปทุมธานี 
ผลสัมฤทธิ์ของโครงกำร : นักท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน ประชาชนมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 
น าไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชน 

 กิจกรรมนวัตกรรมการท่องเที่ยวเพ่ือรองรับการเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล 
หน่วยงำนรับผิดชอบ : ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม / ที่ท าการปกครองอ าเภอ
สามพราน / ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี 
ผลสัมฤทธิ์ของโครงกำร : นกัท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน ประชาชนมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 
น าไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชน 
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2. กำรวิเครำะหส์ภำวกำรณ์และศักยภำพของกลุ่มจังหวัด 
2.1 ข้อมูลกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรและศักยภำพของประชำชนในท้องถิ่น 

กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล รวบรวมปัญหาและความต้องการของประชาชนและส่วนราชการใน
พ้ืนที่ด้วยวิธีการ ดังนี้ 

1) กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 5 ปี 
และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ตาม
นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ฉบับทบทวน ณ ห้องศรีสง่า โรงแรมริเวอร์ 
จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562  ซึ่งมคีณะกรรมการ ก.บ.ก. ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดท า
แผนงานโครงการในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลจากทั้ง 4 จังหวัด รวมทั้ง ภาคเอกชน ซึ่งประกอบไป
ด้วยหอการค้า สภาอุตสาหกรรม ตลอดจนภาคประชาสังคม จากทั้ง 4 จังหวัด เข้าร่วมประชุมดังกล่าว 
ประมาณ 200 คน โดยรับข้อมูลปัญหาและความต้องการของแต่ละจังหวัดตามแผนพัฒนาในแต่ละจังหวัด 
เพ่ือเป็นข้อมูลความต้องการ เพ่ือน ามาบูรณาการแผนงานโครงการร่วมกัน 
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 2) กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลได้จัดประชุมจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2562-2565) 
ฉบับทบทวน และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2564 กลุ่มย่อย ประเด็น การพัฒนาที่ 1 เพ่ิม
ความสามารถในการผลิตและศักยภาพของคนท างาน และผู้ประกอบการ SMEs ทั้ งในภาคเกษตร 
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและบริการ ในวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมบัวหลวง จังหวัด
ปทุมธานี เพ่ือรวบรวมปัญหาและความต้องการจากจังหวัดต่าง ๆ ภายในกลุ่มจังหวัด โดยรับข้อมูลปัญหาและ
ความต้องการของแต่ละจังหวัดตามแผนพัฒนาในแต่ละจังหวัด เพ่ือเป็นข้อมูลความต้องการ แล้วน ามาบูรณา
การร่วมกัน โดยจัดหมวดหมู่ปัญหาในลักษณะที่คล้ายคลึงกันหรือเหมือนกัน เพ่ือร่วมกันแก้ปัญหา ส่วนใดที่มี
ศักยภาพสูงเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน ที่จะใช้ในการพัฒนาในลักษณะเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายในการพัฒนา 
รวมถึงรับฟังข้อมูล ข้อเสนอที่จะก าหนดเป้าหมายการพัฒนาใหม่ ตามที่คณะกรรมาธิการฯ สภาผู้แทนราษฎร์
ได้ทักท้วง เนื่องจากเห็นว่าเป้าหมายการพัฒนาเดิม มีส านวนที่ค่อนข้างยาวหลายบรรทัด 
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 3) กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลได้จัดประชุมจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2562-2565) 
ฉบับทบทวน และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2564 กลุ่มย่อย ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การพัฒนา
เมืองและชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยของประชาชนสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ รองรับการ
เติบโตของกรุงเทพมหานคร ในวันพุธ ที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมตลาดขวัญ จังหวัดนนทบุรี เพ่ือ
ร่วมกันวิเคราะห์ร่วมกันวางแผน เพ่ือแสดงให้เห็นถึงโอกาส ศักยภาพ ปัญหา และอุปสรรคของกลุ่มจังหวัด 
โดยมีการวิเคราะห์ ความเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาตามหลัก logical framework และมีความสอดคล้อง
กับข้อมูลเพ่ือการพัฒนา ตลอดจนร่วมกันก าหนดตัวชี้วัดการพัฒนาระดับกลุ่มจังหวัด ให้มีความชัดเจน
สอดคล้องเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาตลอดช่วงระยะเวลาของแผน มีจ านวนตัวชี้วัดที่เหมาะสม และ
สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณหรือคุณภาพ หรือ ค่า benchmark ซึ่งแสดงถึงความก้าวหน้าอย่างเหมาะสมและ
เป็นไปได้ในแต่ละปี ซึ่งมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนงานโครงการจากทั้ง  4 จังหวัด รวมทั้ง 
ภาคเอกชน ประกอบไปด้วยหอการค้า สภาอุตสาหกรรม ตลอดจนภาคประชาสังคมจากทั้ง 4 จังหวัด เข้าร่วม 
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 4) กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลได้ก าหนดจัดการประชุมกลุ่มย่อยประเด็นการพัฒนาที่ 2  พัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์อย่างเป็นระบบ พัฒนาการบริหารจัดการน้ าทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน  และประเด็นการพัฒนาที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม
อย่างครบวงจร ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ. ห้องประชุมพิมานปฐม ศาลากลางจังหวัดนครปฐม ชั้น 5 
พร้อมทั้งแบ่งหน้าที่ให้แต่ละจังหวัดได้รวบรวมแผนงานโครงการ ที่แต่ละจังหวัดได้พิจารณาศักยภาพในแต่ละ
ประเด็น ซึ่งส่วนราชการในแต่ละจังหวัดได้บูรณาการแผนงานโครงการร่วมกัน แล้วจัดส่งแผนงานโครงการ
ดังกล่าวให้กลุ่มจังหวัด ตามประเด็นการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน โดยการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดต้องสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบาย
รัฐบาล รวมทั้งแผนรายสาขา/เฉพาะด้านต่างๆ ที่ผ่านความเห็นชอบจาก คณะรัฐมนตรีแล้ว และข้อสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี รวมถึงให้ความส าคัญกับแผนพัฒนาภาค โดยต้องยึดศักยภาพ โอกาส ปัญหา และความ
ต้องการของพ้ืนที่ (area) สอดคล้องกับผลที่ได้จากการวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มจังหวัด  
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5) กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลได้จัดการประชุมสรุปผลของการจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พ.ศ. 
2562 – 2565 (ฉบับทบทวน) และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัด เมื่อ
วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ. ห้องประชุมพิมานปฐม ศาลากลางจังหวัดนครปฐม ชั้น 5 พร้อมกับน าร่าง
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2562 – 2565 (ฉบับทบทวน) และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 เข้ารับฟังความคิดเห็นในการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันกับบุคคลจากภาคส่วนต่างๆ ในกลุ่มจังหวัด 
เพ่ือน าข้อคิดเห็นมาปรับปรุงแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้สมบูรณ์  โดยรับฟังข้อเสนอจากผู้มีความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น อาจารย์ในพ้ืนที่ รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ และร่วมกันเสนอ
ข้อมูลในการพัฒนา ปัญหาและความต้องการที่ผ่านการรับฟังของแต่ละจังหวัด สะท้อนปัญหา ความขัดข้อง 
อุปสรรค และทิศทางในการพัฒนาโดยเฉพาะจากภาคเอกชน และผู้แทนองค์กรเอกชน ซึ่งสามารถสะท้อน
ปัญหาและทิศทางการพัฒนาและความต้องการได้ และเมื่อได้ผลการรับฟัง ความคิดเห็นแล้ว ได้น าผลการ
ประชุมและข้อคิดเห็นของที่ประชุมเสนอคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) เพ่ือ
ปรับปรุงแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้สมบูรณ์ต่อไป 

โดยกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล  ได้ร่วมประสานและอ านวยการ
การจัดท าแผนฯ โดยตระหนักถึงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนพัฒนาภาคกลางและนโยบายรัฐบาล เพ่ือให้การจัดท าแผนได้สอดรับกับแผน
ระดับชาติ ระดับภาค และนโยบายของรัฐบาลในทุกมิติ ตลอดจนการน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
จัดล าดับความส าคัญของประเด็นการพัฒนา  
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   สรุปประเด็นปัญหำและควำมต้องกำรของกลุ่มจังหวัดภำคกลำงปริมณฑล ดังนี้ 

 จังหวัดนครปฐม 
1. ปัญหำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ประกอบด้วย 

1.1 ปัญหาด้านถนนและการจราจร มีสาเหตุมาจากถนนร้าวและช ารุด เป็นหลุม เป็นบ่อ รวมทั้ง

จ านวนรถท่ีเพ่ิมข้ึน และน้ าหนักของรถบรรทุกที่วิ่งผ่านถนน ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง และท าให้การขนส่ง

ล่าช้า เกิดความเสียหายต่อพืชผลทางการเกษตร จึงควรด าเนินการแก้ไขด้วยการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร

และถนนตลอดเส้นทางเพ่ือให้ได้มาตรฐานสามารถรองรับน้ าหนักรถบรรทุกได้ ควบคุมน้ าหนักของรถบรรทุกที่

วิ่งผ่านถนน และติดตั้งกล้อง CCTV เพ่ือตรวจจับรถบรรทุกที่มีน้ าหนักเกินมาตรฐาน 

1.2 ปัญหาด้านน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค มีสาเหตุจากน้ าบาดาลมีฝุ่นตะกอนปะปนอยู่ และท่อเมน

ประปาเก่า รวมทั้งมีตะกอนเกาะอยู่ในท่อส่งน้ า ส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพ น้ ามีกลิ่นเหม็น โรคผื่นคัน และ

ภูมิแพ้ นอกจากนี้ ยังประสบปัญหาน้ าประปาไหลอ่อนท าให้แรงดันในการส่งน้ าไม่เพียงพอและไม่ทั่วถึง และ

ไม่ได้มาตรฐาน ส่งผลกระทบต่อการขาดแคลนน้ าเพ่ือการบริโภค ตลอดจนประสบปัญหาภัยแล้ง ปัญหาน้ าเค็ม  

ท าให้ประชาชนไม่มีน้ าประปาอย่างเพียงพอและขาดคุณภาพ ซึ่งควรด าเนินการแก้ไขด้วยการส ารวจและเจาะ

บ่อน้ าบาดาลเพ่ิม และจัดท าระบบประปาผิวดิน ปรับปรุงท่อเมนประปาให้มีขนาดใหญ่ขึ้น หรือสร้างหอถัง

ประปาหมู่บ้านที่ได้มาตรฐาน 

1.3 ปัญหาด้านไฟฟ้า มีสาเหตุจากพ้ืนที่เขตชุมชนและเส้นทางคมนาคมบางจุดมีการติดตั้งไฟฟ้า

สาธารณะไม่ทั่วถึง ส่งผลให้ประชาชนขาดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  รวมทั้งเกิดอุบัติเหตุหรือ

อาชญากรรม ซ่ึงควรด าเนินการแก้ไขโดยขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งไฟทางสาธารณะ 

2. ปัญหำด้ำนกำรประกอบอำชีพภำคเกษตร มีสำเหตุหลักจำกองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 

2.1 เกษตรกรขาดความรู้ในการพัฒนาด้านการเกษตร และมีการใช้สารเคมีในการผลิต ท าให้สารเคมี

ตกค้างในดิน ดินเสื่อมสภาพ สัตว์น้ าตาย ส่งผลให้ผลผลิตลดลง ต้นทุนสูง รายได้น้อย รวมทั้งมีผลกระทบต่อ

สุขภาพของประชาชน 

2.2 ต้นทุนการผลิตสูง เนื่องจากใช้ ปุ๋ย ยาฆ่าแมลงก าจัดศัตรูพืชมาก ส่งผลให้มีผลผลิตน้อยและมี

สารเคมีตกค้าง ดินเสื่อมสภาพ ขายได้ราคาไม่ดี เกษตรกรมีรายได้ลดลงและหนี้สินเพิ่มขึ้น 

2.3 ขาดตลาดจ าหน่ายผลผลิตด้านการเกษตร ราคาตกต่ า ไม่แน่นอน ไม่มีตลาดรองรับ และขาดการ

ส่งเสริมผลิตภัณฑ์การเกษตรในชุมชน ส่งผลกระทบให้เกษตรกรขาดรายได้ 

2.4 ประสบปัญหาอุทกภัย น้ าท่วมขัง น้ าล้นตลิ่ง ส่งผลให้พ้ืนที่ทางการเกษตร ถนน บ้านเรือน ได้รับ

ความเสียหาย 
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2.5 แหล่งน้ าคลองชลประทาน และคูคลองตื้นเขิน และเกษตรกรสูบน้ าใต้ดินท าเกษตรจ านวนมากท า

ให้แหล่งน้ าธรรมชาติลดน้อยลงทุกปี ส่งผลให้มีน้ าไม่เพียงพอในการอุปโภคบริโภคและการเกษตรนอกจากนี้ ยัง

มีปัญหาผักตบชวาและดินสไลด์ท าให้คลองระบายน้ าตื้นเขิน ส่งผลให้เกษตรกรที่ท าการเกษตรประสบปัญหา 

จากสาเหตุดังกล่าว ทางจังหวัดควรเร่งด าเนินการแก้ไขโดยการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรใช้สารชีวภาพ

แทนสารเคมี อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในการท าเกษตรแนวใหม่ ส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ ปรับปรุง

พ้ืนที่เพ่ือท าการเพาะปลูกตลอดทั้งปี ส่งเสริมการท าปุ๋ยหมักชีวภาพ การผลิตสารชีวอินทรีย์การแปรรูปผลผลิต

ทางการเกษตร วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ของเมล็ดพันธุ์พืชร่วมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

พัฒนาดินและจัดหาพันธุ์พืชให้เหมาะสมกับพ้ืนที่เพาะปลูก จัดหาตลาดกลางรองรับผลผลิตทางการเกษตร

ระหว่างผู้ผลิตกับผู้ซื้อโดยตรง รวมทั้งการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรเพ่ือให้มีอ านาจต่อรองพ่อค้าคนกลางเอาเปรียบ

เกษตรกรผู้ผลิต และสร้างระบบการบริหารจัดการน้ า และระบบนิเวศน์การกักเก็บน้ าตามธรรมชาติ 

3. ปัญหำด้ำนกำรท่องเที่ยว มีสำเหตุหลักดังต่อไปนี้ 

3.1 ขาดการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง ส่งผลให้จ านวนนักท่องเที่ยวลดลง

รายได้จากการท่องเที่ยวลดลง และนักท่องเที่ยวไม่รู้ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญและจุดเด่นในแต่ละอ าเภอ 

3.2 ขาดการบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างบูรณาการ อาทิ ขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ 

ด้านการท่องเที่ยว ขาดข้อมูลแนะน าแหล่งท่องเที่ยวอย่างชัดเจน ขาดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และขาด

การประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน  ส่งผลให้นักท่องเที่ยวมีน้อยและไม่สามารถสร้าง

รายได้จากการท่องเที่ยว 

3.3 ขาดความเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างเป็นระบบและครบวงจร เช่น ชมสวนผลไม้  

ไร่นาสวนผสม ชมนาบัว ผลิตภัณฑ์ OTOP ส่งผลให้ประชาชนขาดรายได้จากการท่องเที่ยว ขาดแหล่งจ าหน่าย

สินค้า และนักท่องเที่ยวไม่ประทับใจในสถานที่ท่องเที่ยว 

3.4 ขาดการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าในท้องถิ่นให้โดดเด่น และเป็นเอกลักษณ์ระดับประเทศ รวมทั้ง 

ขาดการขยายช่องทางการจ าหน่ายและแปรรูปผลิตภัณฑ์  ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นยังไม่เป็นที่รู้จักใน

ระดับประเทศไม่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม และขาดความเป็นเอกลักษณ์ จึงท าให้ไม่สามารถสร้างแบรนด์ได้

อย่างโดดเด่น 

3.5 ขาดความต่อเนื่องในการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งผลให้ประเพณีและวัฒนธรรม

ท้องถิ่นสูญหายจากสาเหตุดังกล่าว ทางจังหวัดควรเร่งด าเนินการแก้ไขโดยบูรณาการความร่วมมือเพ่ือ

พัฒนาการท่องเที่ยวระหว่างภาครัฐ  ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์แหล่ง

ท่องเที่ยว จัดตั้งศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยว พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ได้มาตรฐานและจัดหาช่องทาง

การจ าหน่ายสินค้าในพื้นที่ นอกพ้ืนที ่และอินเตอร์เน็ต เป็นต้น 
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4. ปัญหำด้ำนสังคม 

4.1 ปัญหาด้านการศึกษา มีสาเหตุจากการขาดแคลนบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ ส่งผลให้

คะแนนวัดผลการศึกษาต่ ากว่ามาตรฐาน และประชาชนไม่ได้ศึกษาต่อในระดับสูง ส่งผลให้ขาดความรู้ในการ

พัฒนาอาชีพ ซึ่งควรด าเนินการแก้ไขโดยเพ่ิมแรงจูงใจแก่บุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีบุคลากรทาง

การศึกษาเพ่ิมขึ้น และพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา และพัฒนาหลักสูตรเพ่ือประกอบอาชีพส าหรับ

ประชาชน 

4.2 ปัญหาด้านสาธารณสุขและอนามัย มีสาเหตุจากประชาชนขาดความเข้าใจด้านการดูแลสุขภาพ

ท าให้สูญเสียค่ารักษาพยาบาลและการเดินทาง นอกจากนี้ จ านวนแพทย์พยาบาล อุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่

เพียงพอ ส่งผลให้การดูแลผู้ป่วยและการบริการทางการแพทย์ไม่ทั่วถึง และการให้บริการรักษาไม่มีคุณภาพ

รวมทั้งสังคมเริ่มก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุที่มีเพ่ิมขึ้นท าให้เสียค่าใช้จ่ายในการดูแล และสวัสดิการ

ต่าง ๆ ที่เพ่ิมมากขึ้น ซึ่งควรด าเนินการแก้ไขโดยประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับโรคพ้ืนฐานและ

สุขอนามัย และใส่ใจในเรื่องของสุขภาพ อบรมเพ่ิมศักยภาพให้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจ าโรงพยาบาลและ

ส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความรู้กับประชาชนก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายแก่ผู้น า

ท้องที่ ผู้น าท้องถิ่น และประชาชนในชุมชน ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมด้านสุขภาพให้แก่ประชาชนอย่าง

ต่อเนื่อง 

4.3 ปัญหาด้านการแพร่ระบาดของยาเสพติด ซึ่งมีสาเหตุจากการมีผู้จ าหน่ายและเสพยาเสพติดอยู่ใน
พ้ืนที่ การขยายตัวของประชากรแฝงหรือแรงงานต่างด้าว เด็กและเยาวชนมีความเสี่ยงต่อการติดยาเสพติดซึ่ง
สร้างปัญหาให้กับคนในชุมชน ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาว่างงาน ปัญหาอาชญากรรมและ
ปัญหาครอบครัว ประกอบกับพ้ืนที่ในบางหมู่บ้านต าบลเป็นเส้นทางเชื่อมต่อเขตพ้ืนที่จังหวัดอ่ืน  ท าให้สะดวก
ต่อการขนส่งเคลื่อนย้ายยาเสพติด ซึ่งควรด าเนินการแก้ไขโดยอบรมและเผยแพร่เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด 
ส่งเสริมให้ชุมชน/ หมู่บ้านช่วยกันดูแลเฝ้าระวังไม่ให้มีการแพร่ระบาด และสร้างเครือข่ายกับต าบลใกล้เคียง 
และจัดกิจกรรมสร้างความรักความอบอุ่นในครอบครัว รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเข้มงวด และ
แก้ไขกฎหมายให้มีบทลงโทษที่สูงขึ้น 

4.4 ปัญหาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนซึ่งมีสาเหตุจากการจัดช่อง
จราจรไม่เหมาะสม ท าให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เด็กวัยรุ่นแข่งรถบนถนน ท าให้เกิดเสียงดัง ผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับ
ความเดือดร้อนและก่อให้เกิดอุบัติทางท้องถนน รวมทั้งขาดระบบการป้องกันการเกิดอัคคีภัย และขาดถังเคมี
ดับเพลิงประจ าแต่ละหมู่บ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ช่วงฤดูร้อนมีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาไฟฟ้าลัดวงจรจาก
เครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งควรด าเนินการแก้ไขโดยก าหนดให้เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่ งครัด และการ
เตรียมพร้อมรองรับและป้องกันการเกิดอัคคีภัย 

 



78 
 

5. ปัญหำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

ปัญหาด้านน้ าเสีย คูคลองตื้นเขิน และอุทกภัย มีสาเหตุดังต่อไปนี้ 

5.1 การปล่อยน้ าเสียจากเขตชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรมและการใช้สารเคมีในภาคการเกษตร

ส่งผลให้น้ าเน่าเสีย เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ของเชื้อโรค น้ าที่จะใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอและไม่มีคุณภาพ 

ผลผลิตทางการเกษตรลดลง สัตว์น้ าบางชนิดสูญพันธุ์ และมีผลกระทบต่อการประมง 

5.2 คูคลองแม่น้ าตื้นเขินเนื่องจากมีผักตบชวาหนาแน่น และสิ่งปฏิกูลที่ประชาชนทิ้งในคูคลองส่งผล

กระทบต่อการท่องเที่ยวทางน้ า และท าให้การคมนาคมขนส่งทางน้ าล่าช้าเนื่องจากมีสิ่งกีดขวางการไหลของน้ า 

ตลอดจนการไหลเวียนของน้ าลดลงส่งผลกระทบต่อการเกิดน้ าล้นตลิ่งในฤดูน้ าหลาก 

5.3 การเกิดอุทกภัยส่งผลให้พ้ืนที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายจากสาเหตุดังกล่าว  จังหวัดควร

เร่งด าเนินการแก้ไขปัญหาโดยบังคับใช้กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดกับฟาร์มเลี้ยงสัตว์และโรงงานที่

ปล่อยสิ่งเน่าเสียลงแหล่งน้ า ประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบก ากับดูแลอย่างเคร่งครัด 

ก าหนดให้โรงงานมีบ่อบ าบัดน้ าเสียที่ได้มาตรฐานก่อนปล่อยน้ าลงสู่ล าคลองสาธารณะ  นอกจากนี้ ยังควรให้

ความส าคัญกับการขุดลอกคูคลองสาธารณะต่าง ๆ เพ่ือให้น้ าไหลผ่านได้สะดวก รณรงค์สร้างความตระหนัก

ให้กับประชาชนเรื่องการทิ้งขยะในแม่น้ า การน าผักตบชวาไปท าปุ๋ยหมักหรือการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จักสาน 

รวมทั้งบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกรมชลประทานร่วมแก้ไขปัญหาอุทกภัยทั้งระบบ 

5.4 ปัญหาด้านมลพิษในชุมชน มีสาเหตุจากขยะมีปริมาณมาก ส่งกลิ่นเหม็น และส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม และสุขภาพประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง รวมทั้งสภาวะโลกร้อน ระบบนิเวศน์ถูกท าลาย ส่งผลให้
ภูมิอากาศไม่เป็นไปตามฤดูกาล รวมทั้งเกษตรกรเผาอ้อยและฟางข้าวหลังฤดูเก็บเกี่ยว ควันและฝุ่นละอองจาก
การเผาก่อให้เกิดปัญหามลภาวะทางอากาศ ซึ่งควรแก้ไขปัญหาโดยปรับปรุงระบบการจัดเก็บและก าจัดขยะให้
ได้มาตรฐาน รณรงค์ให้ประชาชนเห็นความส าคัญในการคัดแยกขยะอย่างเหมาะสม สร้างโรงงานก าจัดขยะที่มี
คุณภาพ ตลอดจนรณรงค์ให้ความรู้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน มลภาวะทางอากาศ และปรากฎการณ์
ก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งให้ความรู้ในการแปลงใบอ้อยและฟางข้าวมาเป็นปุ๋ยอินทรีย์ และปลูกจิตส านึกในการ
ปลูกต้นไม้และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

5.5 ปัญหาด้านน้ ากัดเซาะตลิ่ง ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาถนนพังได้ในอนาคต โดยเมื่อมีการกัดเซาะตลิ่ง  

จะส่งผลให้ตลิ่งถนนข้างคลองพัง คูคลองตื้นเขิน และเกิดอุบัติเหตุง่ายขึ้น ซึ่งควรด าเนินการแก้ไขโดยการ

เปลี่ยนทางน้ าไปลงตรงจุดที่มีท่อระบายน้ า หรือท าก าแพงกันดิน ป้องกันน้ าไหล หรือปลูกหญ้าแฝก เป็นต้น  
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 จังหวัดนนทบุรี 
ปัญหาด้านต่างๆ ที่พบจากภาคประชาชนในจังหวัดนนทบุรี ประชาชนมีความต้องการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา
ด้านต่างๆ ดังนี้  
1. ด้ำนระบบสำธำรณูปโภค 

 1.1 ระบบขนส่ง : ควรแก้ไขสาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด ควรมีการขยายพื้นที่ผิวจราจร 
หรือขยายถนน ควรมีเจ้าหน้าที่ในการควบคุมการสัญจรของรถโดยสาร อาทิ เช่น รถโดยสารประจ าทาง รถตู้  
เป็นต้น การเพ่ิมการเดินทางโดยใช้รถไฟฟ้า การจัดการการจอดรถบนพื้นที่ผิวจราจรสาธารณะ 
 1.2 ระบบไฟฟ้ำ : จังหวัดนนทบุรีมีโรงไฟฟ้าในพ้ืนที่ซึ่งถือเป็นจุดแข็งของจังหวัด จึงควรใช้ความ
ได้เปรียบนี้ในการพัฒนาภาคธุรกิจ ปัจจุบันมีการเข้าถึงของระบบไฟฟ้าตามชุมชนต่างๆมากขึ้น ปัญหาของ
ระบบไฟฟ้าน้อยลง  
 1.3 ระบบประปำ: ต้องวางแผนระบบประปาเพ่ือรองรับการขยายตัวของที่อยู่อาศัย น้ าประปายังไม่
สะอาด และยังมีบางท้องที่ท่ีน้ าประปายังเข้าไม่ถึง น้ าไหลช้า ควรมีการขุดลอกคูคลอง 
2. ด้ำนสุขอนำมัยและสิ่งแวดล้อม 
 2.1 กำรก ำจัดขยะ: ถังขยะไม่เพียงพอ/การทิ้งขยะไม่เป็นที่ ท าให้เกิดน้ าเน่าเสียจากขยะ น้ าขยะที่
เกิดจากขยะที่เก็บตามท้องถนน ขยะในชุมชน ขยะ (จากโรงงาน) ปัญหาเรื่องกลิ่นจากขยะ 
 2.2 ระบบน้ ำเสีย : น้ าเสียจากโรงงาน ระบบบ าบัดน้ าเสีย ปริมาณน้ าเสียที่เพ่ิมมากขึ้น ระบบระบาย
น้ าเสียยังไม่ดีพอ 
 2.3 โรงพยำบำล: ควรเพ่ิมสถานพยาบาลและการบริการให้เพียงพอต่อผู้ใช้บริการที่เพ่ิมขึ้น จัดหา
เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยเพ่ิม พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ทุกส่วนให้มีประสิทธิภาพ และเพ่ิมการ
ให้บริการเฉพาะทางส าหรับผู้สูงอายุและเด็ก 
 2.4 กำรปรับปรุงภูมิทัศน์: ควรเน้นความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
ปรับปรุงภูมิทัศน์สายส่งไฟฟ้าและแนวส่งไฟฟ้า การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวตลอดเส้นทางการจราจรและพ้ืนที่ป่า
ส าคัญของชุมชน 
 2.5 กำรขยำยตัวของสังคมเมืองและที่อยู่อำศัย: เนื่องจากเมืองมีการขยายตัวมากขึ้นท าให้เกิด
ประชากรแฝง ควรมีกฎหมายที่ชัดเจนด้านประชากรแฝง การขยายตัวที่อยู่อาศัยท าให้เกิดช่องว่างระหว่าง
ประชาชนกับภาครัฐ ควรตั้งนิติบุคคลด้านการประสานงานภาครัฐและการบริหารจัดการเป็นรูปธรรม ควรมี  
พรบ.ควบคุมหมู่บ้านจัดสรร  
 2.6 กำรบทบำทของภำคเกษตรกรรม: ขาดตลาดรับซื้อสินค้าการเกษตร ควรมีการอนุรักษ์พ้ืนที่

การเกษตร ภาครัฐส่งเสริมอาชีพนอกเหนือจากการท าเกษตรกรรมให้แก่ประชาชนเพ่ือเป็นการส่งเสริม  

หารายได้พิเศษ 
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3. ด้ำนเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 

 3.1 ปัญหำด้ำนเศรษฐกิจ ควรมีการจัดการปัญหาการว่างงาน คนตกงาน ส่งเสริมการมีงานท า ปัญหาด้าน

ค่าครองชีพที่สูง รายได้ต่ า หนี้นอกระบบ แรงงานต่างด้าว 

 3.2 ด้ำนเยำวชน: ควรมีมาตรการป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง โดยให้ชุมชน 

มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา ปัญหาเด็กติดเกมส์ เด็กแว้นซ์ การจับกลุ่มมั่วสุมของเยาวชน 

 3.3 ประชำกรสูงวัย: ควรมีพ้ืนที่ให้ผู้สูงวัยได้พบปะสังสรรค์และท ากิจกรรมร่วมกันสร้างอาชีพเสริม 

เพ่ือให้ผู้สูงวัยมีรายได้ มีหน่วยงานที่ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาปัญหาสุขภาพส าหรับผู้สูงวัยโดยเฉพาะ ให้ผู้สูงวัยมี

ส่วนร่วมในการพัฒนา หรือเป็นที่ปรึกษาในเรื่องต่าง ๆ เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ อีกทั้งยังท า

ให้ผู้สูงวัยรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า 

 3.4 ปัญหำอำชญำกรรม: ควรมีการส่งเสริมความรู้ด้านศีลธรรมให้แก่เยาวชน สร้างวินัย ให้ความรู้  

ความอบอุ่นในครัวเรือน ควรบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง 

 จังหวัดปทุมธำนี 
ผลจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของจังหวัดปทุมธานี ได้เปลี่ยนจากเศรษฐกิจที่พ่ึงพิงภาค

การเกษตรมาเป็นเศรษฐกิจที่พ่ึงพิงภาคอุตสาหกรรม ประกอบกับ จังหวัดปทุมธานียังเป็นที่ตั้งของสถานศึกษา 
ทั้งในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาหลายแห่ง รวมทั้งการเป็นนิคมอุตสาหกรรมและมี โรงงานอุตสาหกรรม
หลายแห่ง ส่งผลให้จังหวัดปทุมธานีกลายเป็นแหล่งรองรับการเข้ามาท ามาหากินจากผู้คนในทุกภูมิภาคของ
ประเทศ รวมทั้งแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างาน และจ านวนประชากรแฝงที่เพ่ิมมากขึ้นก่อให้เกิดการขยายตัว
ของชุมชนอย่างรวดเร็ว เป็นช่องทางให้เกิดปัญหาต่างๆ ทั้ งปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ปัญหา
อาชญากรรม ปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชน ปัญหาการมั่วสุมและการถูก
มอมเมาอันน าไปสู่ปัญหายาเสพติดและอบายมุขต่าง ๆ รวมทั้งปัญหาด้านสาธารณสุข  ปัญหาด้าน
สาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ 

นอกจากนี้ การมีถนนสายหลักเชื่อมโยงกับกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไปสู่ภาคเหนือ ภาคกลาง
ตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลให้ปัญหาการจราจรมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น และเป็นพ้ืนที่เสี่ยงต่อการ
แพร่ระบาดของยาเสพติดสู่แรงงาน นักศึกษา และเยาวชน ภาพรวมปัญหาและความต้องการของประชาชนใน
จงัหวัดปทุมธานี สรุปได้ ดังนี้ 
 

1. ปัญหำด้ำนมลภำวะและขยะมูลฝอย   
จากการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรม ท าให้ประชากรจากที่อ่ืนย้ายมาอยู่ในจังหวัดปทุมธานีเพ่ิม

ขั้น และปัจจุบันหมู่บ้าน/ชุมชนเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้มีปริมาณขยะเพ่ิมมากขึ้น จากการส ารวจขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง มีปริมาณขยะโดยรวมกว่า 1,650 ตัน/วัน มีน้ าเสียจากภาคอุตสาหกรรม ชุมชนและ
เกษตรกรรมบางส่วนที่ไม่ได้รับการบ าบัดก่อนทิ้งลงสู่แหล่งรองรับน้ า ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ า โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งแม่น้ าเจ้าพระยาและคลองสาขาต่าง ๆ ส าหรับความต้องการของภาคประชาชน คือ ต้องการให้มีการ
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ควบคุมการบ าบัดน้ าเสียของโรงงานก่อนทิ้งลงสู่แม่น้ า มีการบ าบัดน้ าเสียจากอาคารบ้านเรือนและชุมชน 
รวมทั้งภาครัฐต้องด าเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดในการควบคุม / จับกุมผู้กระท าความผิดกฎหมาย มี
การสร้างความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ ทั้งระดับส่วนกลางและพ้ืนที่ร่วมกันบริหารจัดการเรื่องขยะ
และน้ าเสีย รวมทั้งให้ความรู้แก่ครัวเรือนภาคประชาชนให้ตระหนักถึงปัญหามลภาวะและเรื่องขยะมูลฝอย 
การรณรงค์ลดปริมาณขยะ การคัดแยกขยะ และให้ความรู้เรื่องการน าขยะบางประเภทหรือวัสดุเหลือใช้
กลับมาใช้ประโยชน์ 
 

2. ปัญหำยำเสพติด 
นับได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ของจังหวัดปทุมธานี และนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น ปัญหาการเสพยาเสพ

ติดของวัยรุ่นในชุมชน ผู้ใช้แรงงานตามโรงานอุตสาหกรรม และการมั่วสุมเสพยาเสพติดของนักเรียน นักศึกษา  
ตามสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในมุมมองของประชาชนต้องการให้มีการปราบปราม จับกุมอย่างจริงจัง เจ้าหน้าที่ 
ที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดเพ่ือรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย บางส่วนมองว่าเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องกลับกลายเป็นผู้กระท าผิดเอง การปราบปรามและจับกุมผู้กระท าผิดมีอย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่สามารถ
ก าจัดปัญหายาเสพติดได้ จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย บางส่วนมองว่าจังหวัดปทุมธานีกลายเป็น
แหล่งค้าส่ง – ค้าปลีก และสามารถจัดหายาเสพติดได้ง่าย ส่วนในระดับชุมชนหากต้องการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ได้อย่างยั่งยืน  คนในชุมชนต้องช่วยเหลือและดูแลตนเองภายใต้ความสนับสนุนของภาครัฐ 

3. ปัญหำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาการก่ออาชญากรรมเป็นปัญหาต่อเนื่องมาจากปัญหา 

ยาเสพติด จากปัญหาแรงงานต่างถิ่นที่เข้ามาท างานในโรงงานอุตสาหกรรม  และจากเด็กหรือเยาวชนที่เข้ามา
ศึกษาในสถานศึกษา ปัญหาการก่ออาชญากรรมมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทั้งในแง่ความรุนแรงและปริมาณ มีทั้งคดี 
การลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ การมั่วสุมเรื่องยาเสพติด ทะเลาะวิวาท รวมทั้งอาชญากรรมรุนแรง ปล้น ฆ่า ซึ่ง
อาจจะมีสาเหตุมาจากการเลียนแบบพฤติกรรมที่มีการเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ ปัญหาค่าครองชีพสูง การใช้จ่าย
เกินตัว ความแออัดของชุมชนเมือง ล้วนเป็นปัญหาของการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมเมือง และสังคม
อุตสาหกรรม ในมุมมองของประชาชนต้องการให้ภาคราชการแก้ไขปัญหาที่ต้นตอหรือสาเหตุของปัญหาอย่าง
แท้จริง ปัญหายาเสพติดเป็นสาเหตุหลักของความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการก่ออาชญากรรม 
การมีปัญหาค่าครองชีพสูง รายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย ก็เป็นสาเหตุส าคัญอีกประการหนึ่ง ภาครัฐต้องช่วย
สร้างรายได้ให้กับภาคประชาชน มีโครงการพัฒนาอาชีพ พัฒนาฝีมือแรงงาน และให้ความสงเคราะห์ประชาชน
ในกรณีท่ีไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ 

 

๔. ปัญหำสำธำรณูปโภคและโครงสร้ำงพ้ืนฐำน   
เป็นปัญหาที่เกิดจากการขยายตัวของจังหวัดปทุมธานีความเป็นสังคมเมืองและมีการเคลื่อนย้าย

โรงงานอุตสาหกรรม แรงงาน และการเพิ่มขึ้นของประชากรแฝง  การขยายตัวของบ้านจัดสรร ชุมชน ปัญหา
เหล่านี้ล้วนก่อให้เกิดความต้องการด้านสาธารณูปโภค ถนนหนทาง ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์เพ่ิมขึ้น ปัญหา
การจราจรติดขัด ถนนช ารุด  ขรุขระ การซ่อมแซมหรือสร้างถนนใหม่เพ่ิมเติม เป็นปัญหาที่จังหวัดปทุมธานี



82 
 

ก าลังเผชิญอยู่ ซึ่งความต้องการของประชาชนที่เรียกร้องต้องการคือ การเพ่ิมข้ึนของสาธารณูปโภค โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเรื่องการคมนาคมขนส่ง  ถนน  ทางด่วน  เร่งแก้ไขปัญหาเรื่องการจราจรติดขัด เร่งสร้างสาธารณูปโภค 
เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง โรงงานอุตสาหกรรม และการเพ่ิมขึ้นของแรงงานและประชากรแฝง 

 

๕. ปัญหำประชำกรแฝงและแรงงำนต่ำงด้ำว  
จากการที่จังหวัดปทุมธานีมีการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมมีความพร้อมด้านการคมนาคมและ

สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน มีตลาดกลางกระจายสินค้าเกษตรของประเทศ ท าให้แรงงานหลั่งไหลสู่จังหวัดปทุมธานี  
ทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวซึ่งคาดว่ามีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น กระจายอยู่ตามโรงงานอุตสาหกรรม สถานที่
ก่อสร้าง และตลาดสด (ตลาดไท, ตลาดสี่มุมเมือง) ซึ่งประชาชนแฝงและแรงงานต่างด้าวได้ก่อให้เกิดปัญหา  
การขาดแคลนสาธารณูปโภค การช่วงชิงบริการจากรัฐ ปัญหาชุมชนแออัด ปัญหาสาธารณสุข การก่อ
อาชญากรรม และปัญหาสังคมด้านอื่น ๆ  ในมุมมองของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี ส่วนหนึ่ง มองว่าปัญหา
การขาดแคลนแรงงานไร้ฝีมือ ท าให้ต้องจ้างแรงงานต่างด้าวเป็นเพราะคนไทยเลือกงานท า ไม่อดทนและไม่
ต้องการท างานหนัก สกปรก หรือเสี่ยงอันตราย ความต้องการของประชาชนในจังหวัดปทุมธานีคือต้องการให้
มีการจัดการบริหารแรงงานต่างด้าวอย่างเป็นระบบ ป้องกันการก่ออาชญากรรมของชาวต่างด้าวที่ก่อ
อาชญากรรมค่อนข้างรุนแรง และติดตามจับกุมมาลงโทษได้ยาก 

 

๖. ปัญหำภัยพิบัติจำกธรรมชำติ  
จังหวัดปทุมธานี ในอดีตไม่ได้เผชิญกับปัญหาภัยพิบัติจากธรรมชาติมากนักปัญหาอุทกภัยในบาง

พ้ืนที่ บางอ าเภอ ถือได้ว่าเป็นเรื่องปกติ เป็นวิถีชีวิตชุมชนที่อยู่ริมฝั่งน้ าเจ้าพระยา และประชากรในชุมชน
สามารถปรับตัวให้อยู่ร่วมกับธรรมชาติได้ ตั้งแต่เกิดน้ าท่วมใหญ่ในปี พ.ศ. 2554 สร้างความเสียหายและตื่น
ตระหนกให้กับชาวปทุมธานีเป็นอย่างมาก ปริมาณน้ าที่เพ่ิมมากขึ้น ระบบระบายน้ าที่ไม่สามารถระบายน้ าได้
อย่างเหมาะสมเพียงพอ สร้างความเสียหายให้ทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม บ้านจัดสรร ที่พักอาศัย
ของประชาชน เป็นจ านวนมาก เหล่านี้เริ่มเป็นปัญหาของประชาชน และประชาชนเรียกร้องความต้องการให้
ภาครัฐเร่งป้องกันและแก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งด่วน 
 

 จังหวัดสมุทรปรำกำร 
จากการรวบรวมและสรุปปัญหาจากแผนชุมชน แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาท้องถิ่น และภาคส่วน

ต่างๆ ในจังหวัด สามารถสรุปปัญหาในท้องถิ่นได้ดังนี้ 
1. ปัญหำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

1.1 ปัญหำน้ ำท่วม ถือเป็นปัญหาสาคัญของจังหวัดสมุทรปราการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูฝน 
ท าให้เกิดปัญหาการระบายน้ าไม่ทัน และเมื่อน้ าท่วมขังเป็นเวลานานส่งผลให้ถนนเกิดการช ารุดเสียหายเป็น
หลุมเป็นบ่อ การสัญจรไปมาเป็นไปด้วยความยากล าบาก นอกจากนี้ยังพบปัญหาการระบายน้ าจาก
กรุงเทพมหานครสู่ทะเลในบางพ้ืนที่มีอุปสรรคในการไหลของน้ าไปสู่สถานีสูบน้ า ท าให้ไม่สามารถเดินเครื่อง
สูบน้ าได้เต็มที่ เนื่องจากคลองมีลักษณะตื้นเขิน มีวัชพืชจ านวนมาก มีการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างลุกล้ าล าคลอง 
และมีถนนสายส าคัญขวางทางน้ า เช่น ถนนอ่อนนุช ถนนบางนา - ตราด ถนนเทพารักษ์ เป็นต้น พ้ืนที่ซึ่ง
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ประสบปัญหาดังกล่าว ได้แก่ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ อ าเภอบางเสาธง อ าเภอบางบ่อ และอ าเภอพระสมุทร
เจดีย์ 

1.2 ปัญหำน้ ำเสีย ถือเป็นปัญหาที่สาคัญของจังหวัดสมุทรปราการ เนื่องจากมีโรงงานอุตสาหกรรม
จ านวนมาก ประกอบกับพ้ืนที่ชุมชนมีความหนาแน่นสูง โดยมีแหล่งก าเนิดส าคัญ 3 แหล่ง คือ (1) น้ าเสียจาก
ชุมชน ประกอบด้วยชุมชนผู้พักอาศัยริมคลองชายทะเลและคลองสาขา ซึ่งมีอยู่อย่างหนาแน่นโดยส่วนใหญ่ 
ไม่มีระบบการบ าบัดน้ าเสียของชุมชนก่อนระบายลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ (2) น้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 
ประกอบด้วย น้ าเสียจากการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมจ านวนมากในพ้ืนที่ ซึ่งท าการทิ้งลงแหล่งน้ าธรรมชาติ 
โดยไม่ผ่านการบ าบัดตามข้อก าหนด และ (3) น้ าเสียจากการเกษตร เกิดจากการสูบน้ าเข้า-ออกบ่อปลาและ
บ่อกุ้ง ซึ่งมีการชะล้างตะกอนเลนไปสะสมในแหล่งน้ า 

1.3 ปัญหำกำรจัดกำรขยะมูลฝอย ปัญหาที่พบคือ ขยะมูลฝอยที่ตกค้างในชุมชนที่การจัดเก็บสถานที่
หรือเข้าจัดเก็บไม่ทันเวลาท าให้เป็นสิ่งปฏิกูลที่เน่าเหม็นน่าราคาญ ไม่มีระบบการคัดแยกขยะ องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นไม่มีสถานที่ทิ้งขยะ หรือสถานที่ก าจัดขยะเป็นของตนเอง ต้องเช่าพ้ืนที่เอกชนในการก าจัดขยะมูล
ฝอย สถานที่ก าจัดไม่ถูกสุขลักษณะ ระบบก าจัดขยะมูลฝอยขาดประสิทธิภาพมีการลักลอบทิ้งขยะมูลฝอยจาก
นอกเขต การก าจัดขยะมูลฝอยส่วนใหญ่จะใช้วิธีการฝังกลบและเทกองที่ไม่ถูกสุขลักษณะ รวมทั้งประชาชนยัง
ขาดจิตส านึกในการทิ้งขยะและการแยกประเภทขยะมูลฝอย 

1.4 ปัญหำมลพิษทำงอำกำศ ถือเป็นปัญหาส าคัญอีกปัญหาหนึ่งของจังหวัดสมุทรปราการเนื่องจากมี
โรงงานอุตสาหกรรมจ านวนมาก เกิดจากโรงงานและสถานประกอบการต่าง ๆ เช่น ซ่อมรถยนต์ เชื่อมเหล็ก 
เป็นต้น ท าให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งในเรื่องสารเคมี และวัตถุมีพิษจากโรงงานที่ไม่มีระบบควบคุมมลพิษที่ดี 
ท าให้ประชาชนผู้อาศัยได้รับสารพิษจนต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล  และพบผู้ป่วยโรคระบบทางเดิน
หายใจมากกว่าโรคอ่ืน ๆ นอกจากนี้ยังมีมลพิษที่เกิดจากการคมนาคมขนส่งทางบก ในถนนสายส าคัญ 3 สาย 
คือถนนบางนา-ตราด ถนนเทพารักษ์ และถนนกิ่งแก้ว-ลาดกระบัง โดยปัญหาดังกล่าวพบมากบริเวณอ าเภอ
บางพลีและอ าเภอบางเสาธง 

1.5 ปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่งทะเล จังหวัดสมุทรปราการมีความยาวของชายหาดประมาณ 45 กม. 
แต่เนื่องจากพ้ืนที่บางบริเวณมีการสะสมตัวออกไป และบางบริเวณเกิดกัดเซาะของน้าทะเลเข้ามามากส่งผลให้
เส้นชายฝั่งมีระยะทางเพ่ิมขึ้นเป็น  74 กม . โดยพบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอยู่ ในพ้ืนที่  ต .นาเกลือ  
ต.แหลมฟ้าผ่า ต.บางปู และ ต.คลองด่าน มีระยะทางรวมทั้งสิ้น 58,257 เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 79  
ของระยะทางตามแนวชายฝั่งที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด อย่างไรก็ตามในอดีตที่ผ่านมาได้มีความพยายามใน
การท าเขื่อนกั้นน้ าและปักไม้ไผ่เพ่ือเป็นแนวกันคลื่น แต่วิธีการดังกล่าวก็เป็นการบรรเทาปัญหาได้ระดับหนึ่ง 
ซึ่งปัญหาดังกล่าวจะต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูง และเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิต
ความเป็นอยูข่องประชาชนในพื้นท่ีจ านวนมาก 
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2. ปัญหำด้ำนสังคม 
2.1 ปัญหำยำเสพติดเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจตกต่ า ปัญหาการด ารงชีพ ปัญหาคนว่างงานปัญหา

เยาวชน โดยเฉพาะผู้ใช้แรงงานเข้ามาอาศัยอยู่ในพ้ืนที่จ านวนมาก มีการมั่วสุม เที่ยวเตร่ และเสพยาเสพติด 
รวมถึงที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดที่เหมาะเป็นแหล่งที่พักยาเสพติด และเส้นทางลักลอบล าเลียงยาเสพติด
จึงท าให้เกิดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพ้ืนที่ และน าไปสู่การก่ออาชญากรรมในรูปแบบต่าง ๆ เป็น
อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

2.2 ปัญหำกำรว่ำงงำนในสภาวะเศรษฐกิจที่มีการชะลอตัวและมีการหลั่งไหลของแรงงานต่างด้าวเข้า
มาในพ้ืนที่จ านวนมาก ส่งผลให้ เกิดการลดปริมาณการผลิตในภาคอุตสาหกรรม น าไปสู่การเกิดปัญหาการ
ว่างงานมากขึ้น 

2.3 ปัญหำกำรบริกำรสำธำรณสุขไม่เพียงพอ เนื่องจากมีประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวอาศัยอยู่
ในจังหวัดจ านวนมาก อีกทั้งแรงงานต่างด้าวมีการตั้งครรภ์สูง ส่งผลให้การบริการสาธารณสุขไม่ทั่วถึงและ
เพียงพอกับประชากรที่อาศัยอยู่จริง 
3. ปัญหำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

3.1 ปัญหำด้ำนกำรจรำจร เกิดปัญหาสภาพการจราจรติดขัด เนื่องจากการเพ่ิมข้ึนของชุมชนเมืองท า
ให้มีปริมาณรถยนต์มีเป็นจ านวนมากโดยเฉพาะในช่วงระยะเวลาเร่งด่วน 

3.2 ปัญหำกำรบุกรุกที่สำธำรณะ สืบเนื่องจากการประกอบธุรกิจและอาคารอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ท า
ให้เกิดการบุกรุกท่ีสาธารณะเพ่ือใช้ประโยชน์เป็นจ านวนมาก 

3.3 ปัญหำถนนช ำรุด เนื่องจากรถบรรทุกมีปริมาณมากและมีการบรรทุกเกินที่กฎหมายก าหนด
โดยเฉพาะในเขตอ าเภอบางพลี 

3.4 ปัญหำระบบสำธำรณูปโภค พบว่าประชาชนในบางพ้ืนที่ยังเข้าไม่ถึงระบบสาธารณูปโภคซึ่ง 
บางครอบครัวต้องเสียค่าใช้จ่ายในการใช้น้ าประปาและไฟฟ้าในราคาสูงกว่าปกติถึง 2-3 เท่า 

สรุปปัญหำและควำมต้องกำรด้ำนต่ำงๆ ของกลุ่มจังหวัดภำคกลำงปริมณฑล 

 จากการรวบรวมข้อมูล ความคิดเห็นของแต่ละจังหวัดสรุปได้ว่า ส่วนใหญ่จะมีลักษณะของปัญหา 

ที่คล้ายๆ กัน เนื่องจากมีพ้ืนที่อยู่ใกล้กับกรุงเทพมหานครจนกลายเป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจเดียวกัน ปัญหาที่ส าคัญ

ของกลุ่มจังหวัดที่ควรได้รับการพัฒนา คือ  

 1. ปัญหาด้านการจราจรที่แออัด เนื่องจากมีการขยายตัว และเจริญเติบโตสูงขึ้นเร็วมาก ท าให้มี

แหล่งท่องเที่ยว และห้างสรรพสินค้ามากขึ้น ท าให้เกิดการแออัดของชุมชน มีรถสัญจรสูงในแต่ละวัน เกิด

ปัญหาการจราจรที่ติดขัด ปัญหาด้านมลพิษทางเสียงและอากาศ ปัญหาด้านอุบัติเหตุทางรถ ฯลฯ 

 2. ปัญหาเรื่องการจัดการขยะ และระบบน้ าเสีย เมื่อเมืองขยายตัวแต่ยังไม่มีระบบบริหารจัดการ

ขยะที่ดี ท าให้เกิดปัญหาหาขยะมูลฝอย การทิ้งขยะในที่สาธารณะ ตามท้องถนน แหล่งน้ าต่างๆ หรือการปล่อย

น้ าเน่าเสีย ซึ่งเกิดจากโรงงาน หรือชุมชนต่างๆ  
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 3. ปัญหาประชากรแฝง การเข้ามาแย่งอาชีพ และพ้ืนที่ในการท ามาหากินของคนชุมชนดั้งเดิม 

ท าให้เกิดการว่างงาน และตกงาน การได้รับการบริการที่ไม่เต็มที่ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องควรออก

กฎหมายที่เคร่งครัดเกี่ยวกับประชากรแฝง มีการบริหารจัดการงบประมาณส าหรับในการแก้ไขปัญหาประชากร

แฝง เพื่อให้ประชาชนทั้งกลุ่มจังหวัดได้รับสวัสดิการที่ควรจะได้รับอย่างเต็มท่ี    

 4. ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ปัญหาเศรษฐกิจที่พบมากที่สุด คือ ปัญหา

เรื่องค่าครองชีพสูง ปัญหาการว่างงาน และคนตกงาน เมื่อมีความเป็นเมืองมากขึ้น ค่าครองชีพต่างๆก็สูงขึ้น

ตามด้วย ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าที่พัก แต่ในทางกลับกันรายได้ลดน้อยลง เศรษฐกิจของประเทศที่ชะลอตัว

ท าให้คนตกงานมากขึ้น เกิดปัญหาหนี้สินนอกระบบ ส่งผลให้เกิดปัญหาทางด้านสังคมตามมา เช่น ปัญหาท า

ร้ายร่างกาย ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาชิงทรัพย์ เป็นต้น การระบาดของยาเสพติดที่พบในกลุ่มเยาวชน การมั่ว

สุ่ม และปัญหาการขับรถมอเตอร์ไซค์ซิ่งบนท้องถนน สร้างความร าคาญใจแก่ประชาชน และผู้ใช้รถบนท้อง

ถนน ประชาชนท างานนอกบ้านมากขึ้น ต่างคนต่างอยู่ ท าให้ปัจจุบันวัฒนธรรมดั้งเดิมค่อยๆหายไป ไม่มีการ

อนุรักษ์ ขาดการปลูกฝัง ควรจะมีการสร้างศูนย์อนุกรักษ์วัฒนธรรมเพื่อให้คงวัฒนธรรมเก่าแก่ไว้ดั้งเดิม 

2.2 กำรวิเครำะห์ศักยภำพ  

 ขนาดเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล (ผลิตภัณฑ์มวลรวม) ในปี พ.ศ. 2559 มีอัตราการ
ขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมฯ แบบปริมาณลูกโซ่ อยู่ที่ร้อยละ 1.27 อยู่ในล าดับที่ 13 จาก 18 กลุ่มจังหวัด 
โดยมีผลิตภัณฑ์มวลรวมทุกสาขาอยู่ที่ 1,635,792 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเทียบกับขนาดผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ (GDP) ณ ราคาประจ าปี มีมูลค่าอยู่ที่ 14,533,465 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.26 ของประเทศ และ
มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจร้อยละ 2.31 ต่อปี ประชากรมีรายได้อยู่ที่ 268,070 บาทต่อคนต่อปี มี
สัดส่วนคนจนอยู่ที่ร้อยละ 0.67 มีอัตราการว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 1.17  
 ขนาดเศรษฐกิจภาคการเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ในปี พ.ศ. 2559 อยู่ที่ 32,413 
ล้านบาท โดยมีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ -2.93 อยู่ในล าดับที่ 18 จาก 18 กลุ่มจังหวัด ซึ่งขนาดเศรษฐกิจ
ภาคการเกษตรของประเทศอยู่ที่ 1,192,671 ล้านบาท กลุ่มจังหวัดจึงมีขนาดเศรษฐกิจภาคการเกษตรคิดเป็น
ร้อยละ 2.64 ของประเทศ โดยมีพ้ืนที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 1.86 ล้านไร่ แบ่งเป็น นาข้าว ร้อยละ 54.48 
,พืชไร่ร้อยละ 8.97 ,สวนไม้ผล ไม้ยืนต้น ร้อยละ 4.66 ,สวนผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ ร้อยละ 5.79 และ มีที่ดิน
ทางการเกษตรอื่นๆ ร้อยละ 29.10 
 ขนาดเศรษฐกิจ ผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาอุตสาหกรรมของกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ในปี 
พ.ศ. 2559 อยู่ที่ 690,438 ล้านบาท มีอัตราการขยายตัวร้อยละ -3.41 มีสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภาคอุตสาหกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด แบบปริมาณลูกโซ่ อยู่ที่ร้อยละ 42.14 อยู่ในล าดับที่ 5 จาก 18 
กลุ่มจังหวัด โดยมีผลิตภาพแรงงานเฉลี่ย 431,408 บาทต่อคนต่อปี อยู่ในล าดับที่ 3 จาก 18 กลุ่มจังหวัด และ
จากข้อมูลในปี พ.ศ. 2560 กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล มีจ านวนโรงงานรวมทั้งสิ้น 16,885 แห่ง มีจ านวน
คนงานรวมทั้งสิ้น 944,680 คน มีจ านวนเงินทุนอยู่ท่ี 1,194,082 ล้านบาท 
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 มีผลิตภัณฑ์มวลรวม การขายส่งและการขายปลีกฯ พ.ศ. 2559 เท่ากับ 237,122 ล้านบาท มีอัตรา
การขยายตัวอยู่ที่ ร้อยละ 6.12 โดยมีก าไรสุทธิของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวล
รวมทั้งหมด แบบปริมาณลูกโซ่ อยู่ที่ร้อยละ 6.35 อยู่ในล าดับที่ 1 จาก 18 กลุ่มจังหวัด คิดเป็น 77,661 ล้าน
บาท และมีรายได้จากการจ าหน่ายสินค้า OTOP อยู่ที่ 16,828 ล้านบาท มีจ านวนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชนที่ได้รับอนุมัติการจดทะเบียนในปี พ.ศ. 2560 จ านวน 1,340 แห่ง 
 มีผลิตภัณฑ์มวลรวม สาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหารปี พ.ศ. 2559 เท่ากับ 20,358 ล้านบาท  
มีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 8.95 มีรายได้จากการท่องเที่ยว 16,353 ล้านบาท อยู่ในล าดับที่ 13 จาก 18 
กลุ่มจังหวัด โดยมีสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด แบบปริมาณ
ลูกโซ่ อยู่ที่ร้อยละ 1.26 มีจ านวนผู้มาเยี่ยมเยือนทั้งชาวไทยและต่างชาติรวม 10,566,469 คน 

 กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล มีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่รวดเร็ว สามารถขยายการเติบโต 

ของเศรษฐกิจต่อเนื่องทุก ๆ ปี โดยเฉพาะภาคนอกการเกษตรที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ภาค

การเกษตรมีลักษณะของการชะลอการเติบโตและมีแนวโน้มที่ ลดลง อันเกิดจากการขยายตัวของภาค

ประชาชนภายในกลุ่มจังหวัดและความต้องการด้านอื่นที่มากกว่าภาคการเกษตร 

2.3 เครื่องมือกำรวิเครำะห์ทำงกำรบริหำร 
กำรวิเครำะห์ด้วย Diamond Model 
6 ด้านใหญ่ๆ แบ่งเป็นปัจจัยภายใน 4 ประการ และปัจจัยภายนอก 2 ประการ คือ 

1) ปัจจัยในการด้าเนินงาน หรือ ปัจจัยทางการผลิต (Factor Condition, Factor En-
dowment)ทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรด้านความรู้ กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล มีบุคลากรที่หลากหลาย 
ทั้งจากหน่วยงานของภาครัฐในแต่ละจังหวัด และบุคลากรทางการศึกษาในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับ
มหาวิทยาลัย หรือปราชญ์ชาวบ้านในท้องถิ่นที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดฯ อย่างไร  
ก็ตามอัตราส่วนต่อประชากรรวมก็ยังคงน้อยและไม่ทั่วถึงในทุกมิติเท่าที่ควร ทรัพยากรทางกายภาพ และ
โครงสร้างพ้ืนฐาน กลุ่มจังหวัดฯ มีพ้ืนที่ติดต่อกับกรุงเทพมหานคร ซึ่งถือว่าเป็นศูนย์กลางบริหารราชการ 
ศูนย์กลางเศรษฐกิจ และธุรกิจส าคัญของประเทศ มีระบบขนส่งที่สามารถเชื่อมโยงไปสู่ภูมิภาคต่าง ๆ ท าให้
กลุ่มจังหวัดมีความได้เปรียบที่สามารถสร้างยุทธศาสตร์การเป็นศูนย์กลาง ในประเด็นต่าง ๆ ได้หลากหลาย  

2) เง่ือนไขด้านความต้องการของตลาด (Demand Condition)กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ปริมณฑล มีสินค้าและบริการหลากหลาย โดยเฉพาะมิติการท่องเที่ยว สามารถท่องเที่ยวแบบหลากหลายได้ใน
วันเดย์ทริป สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวในทุกระดับ ดังนั้นการพัฒนาในมิติการบริการ 
อุตสาหกรรม การเกษตรหรือสินค้าเกษตรในรูปแบบต่าง ๆ มีโอกาสในการพัฒนาต่อยอดจากของเดิมได้ดี  

3) อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและสนับสนุน (Related and Supporting Industries) ส่วนนี้
ในแง่การวิเคราะห์เชิงโครงสร้างสินค้าเกษตรที่ส าคัญในกลุ่มจังหวัด มีหลากหลายสามารถป้อนเข้าสู่การผลิต
แปรรูปเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ รวมทั้งเมื่อมองในแง่ของโครงสร้างพ้ืนที่ตั้งกลุ่มจังหวัดฯ สามารถเป็นแหล่ง
รวบรวมสินค้าเพ่ือการผลิตภายในกลุ่มจังหวัดได้ 
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4) กลยุทธ์องค์กร โครงสร้างและการแข่งขัน (Firm Strategy, Structure and Rivalry)
กลุ่มจังหวัดมีจุดมุ่งเน้น คือ (1) ปรับโครงสร้างการด าเนินงานทางเศรษฐกิจของชุมชน เกษตรกร วิสาหกิจ
ชุมชนสหกรณ์ และวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม ให้มีความสามารถในการแข่งขัน ก้าวทันเทคโนโลยี รู้ ทัน
บริบทโลก รอดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่การมีรายได้ที่มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน (2) สร้างและประสานความ
ร่วมมือในการพัฒนาเครือข่ายระหว่างภาคเอกชน ชุมชนประชาคม และภาครัฐ รวมถึงเครือข่ายภายใน ในการ
พัฒนาส่งเสริมระบบด าเนินงานทางเศรษฐกิจและความมั่นคงในกลุ่มจังหวัด (3) ปรับปรุง สนับสนุนและ
ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีการเชื่อมโยงกัน และการพัฒนา  
ทางเศรษฐกิจร่วมกันของกลุ่มจังหวัด (4) พัฒนาระบบติดตามและประเมินผล รวมถึงกลไกในการขับเคลื่อน
โครงการ/กิจกรรมของกลุ่มจังหวัดให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค ์

ปัจจัยภายนอกที่มีบทบาทต่อการเกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันของประเทศ 2 ประการ คือ 
5) รัฐบาล (Government) มีนโยบายการพัฒนาประเทศที่ชัดเจน ตั้งแต่ แผนชาติ 20 ปี 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 นโยบายประเทศไทย 4.0 รวมถึงนโยบายในระดับกระทรวง
ที่เอ้ือต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด 

6) เหตุสุดวิสัย หรือโอกาส (Chance) สิ่งที่สามารถลดความสามารถการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ได้ชัดเจนมากที่สุด มี 2 เรื่องใหญ่ๆ คือ เรื่องความแปรปรวนของสภาพอากาศ และภัยธรรมชาติ ส่งผลต่อ  
การผลิตสินค้าในภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม และเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและ  
การแข่งขันทางเศรษฐกิจที่มีความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้น ที่ส่งผลให้เกิดปัญหาการปรับตัวของภาคประชาชนและ
ภาคธุรกิจ 
ประเด็นที่กลุ่มจังหวัดให้ควำมส ำคัญ 
 1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบโลจิสติกส์ของกลุ่มจังหวัดเพ่ือขยายขีดความสามารถและ
พัฒนาคุณภาพการให้บริการเพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองและพ้ืนที่ เศรษฐกิจหลัก โดยยกระดับ 
ให้มีโครงข่ายสามารถเชื่อมโยงภายในกลุ่มจังหวัดที่สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ 
 2. เน้นสร้างความเข้มแข็งให้กับปัจจัยพ้ืนฐาน ทุนทางเศรษฐกิจให้สนับสนุนการเพ่ิมศักยภาพ 
ของฐานการผลิตและฐานรายได้เดิม และยกระดับห่วงโซ่มูลค่าด้วยการใช้เทคโนโลยีวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้าง
นวัตกรรมการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด รวมทั้ งสร้างสังคม
ผู้ประกอบการให้มีทักษะการท าธุรกิจที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ตลอดจนพัฒนาพ้ืนที่ชายแดน  
ที่มีศักยภาพและพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนเศรษฐกิจเข้าสู่  
การเป็นประเทศรายได้สูงในอนาคต การพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพปลอดภัยและให้ได้มาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับระดับสากล โดยส่งเสริมการใช้สารชีวภาพทดแทนสารเคมี พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีระบบ
ตรวจสอบรับรองคุณภาพของสินค้าเกษตรสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ พัฒนาการแปรรูป
สินค้าเกษตรให้มีความหลากหลาย และส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร รวมทั้งวิสาหกิจชุมชน 
 3. การเพ่ิมศักยภาพการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างสร้างสรรค์ โดยให้ความส าคัญกับ  
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่สอดคล้องและสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์  วัฒนธรรม วิถีชุมชน โดยความต้องการ
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จากประชาชนเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา และการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเพ่ือดึงดูดให้นักท่องเที่ยว
ได้ใช้เวลาพักผ่อนท่องเที่ยวในพ้ืนที่ เพ่ิมมากขึ้น รวมทั้งให้ความส าคัญกับการสร้างองค์ความรู้ในด้าน  
การท่องเที่ยว การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้แก่ท้องถิ่นและชุมชน เพราะกระแสความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิม 
 4. การพัฒนานวัตกรรมและการน ามาใช้ขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติเพ่ือยกระดับศักยภาพของ  
กลุ่มจังหวัด โดยจะมุ่งเน้นการน าความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรม ท าให้เกิดสิ่งใหม่ที่มีมูลค่าเพ่ิม
ทางเศรษฐกิจทั้งในเรื่องกระบวนการผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ การพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการเพ่ิมผลผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพของแรงงานในภาคอุตสาหกรรม 
และเกษตรกรรมให้มีทักษะในด้านต่างๆ เพ่ือพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
 5. การสนับสนุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการลดต้นทุนของการผลิตสินค้าเกษตร โดยใช้พลังงาน
จากธรรมชาติ เช่น ลม พลังงานจากแสงอาทิตย์ รวมถึงการใช้สารชีวภาพ ฯลฯ เพ่ือเป็นการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในประเด็นการสร้าง
ความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน และในประเด็นการจัดการทรัพยากร  
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 6. การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  และนวัตกรรม  
โดยสนับสนุนการวิจัยพัฒนา การดัดแปลงและต่อยอดการพัฒนาเทคโนโลยีไปสู่ความเป็นอัจฉริยะ โดยใช้
เทคโนโลยีขั้นสูงและการผสมผสานเทคโนโลยี การพัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี
(Technopreneur) รวมทั้งการเชื่อมโยงระหว่างภาคการผลิตที่เป็นกลุ่มใหญ่ของประเทศ ได้แก่ เกษตรกร  
รายย่อย วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับสถาบันวิจัย และสถาบันการศึกษา รวมทั้ง
พัฒนาและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีอยู่ให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี แบบก้าวกระโดด 
โดยเฉพาะเร่งสร้างและพัฒนาบุคลากรวิจัยในสาขา STEM (Science, Technology,Engineering, and 
Mathematics) และสนับสนุนการด าเนินงานอย่างเป็นเครือข่ายระหว่างสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา ภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน/ชุมชน รวมทั้งการปรับกลไกระบบวิจัยและพัฒนาของประเทศทั้งระบบ 
ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs เพ่ือให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของกลุ่มจังหวัดอย่างยั่งยืน และก่อให้เกิดการกระจายตัวทางเศรษฐกิจไปสู่พ้ืนที่ เป็นแหล่งรองรับแรงงานและ
สร้างรายได้กับประชาชนในพ้ืนที่ ลดปัญหาการเข้ามาหางานท าในพ้ืนที่กรุงเทพ เนื่องจากกลุ่มจังหวัด  
มีศักยภาพในการพัฒนา SMEs อันมีองค์ประกอบค่อนข้างครบ ทั้งทุนทางธรรมชาติ ทางประวัติศาสตร์และ
ทางสังคม 
 7. เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ ขยายฐานเศรษฐกิจให้กว้างขึ้น และต่อยอดห่วงโซ่การผลิตให้เข้มแข็งขึ้น 
โดยการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิต และน าผลการวิจัยและการพัฒนาที่เกี่ยวข้องมาใช้ประโยชน์ในการสร้าง
ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ที่หลากหลาย และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนา
ความเชื่อมโยงด้านคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคม  
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 8. การสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม เน้นการรักษา
และฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า สนับสนุนการเติบโต 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดมลพิษ  
ที่เกิดจากการผลิตและการบริโภค ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เร่งเตรียม  
ความพร้อมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ รวมทั้งบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
 
กำรวิเครำะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 

จุดแข็ง  (Strength) 
1. พ้ืนที่ตั้งของกลุ่มจังหวัดมีความเหมาะสมต่อการเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุน เนื่องจากมี

เขตพ้ืนที่ติดกับกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นศูนย์กลางการบริหารราชการ อันเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการ 
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศ  

 
2. มีสถาบันการศึกษาชั้นน าในทุกระดับ รวมทั้งมีความพร้อมด้านบุคลากร และสถาบันเหล่านั้น

ยังผลงานการวิจัยต่างๆ มากมาย ท าให้กลุ่มจังหวัดมีความพร้อม สามารถรองรับการศึกษาให้แก่ภาค
ประชาชนในพ้ืนที่ และพ้ืนที่ใกล้เคียงได้ในทุกระดับการศึกษา  
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3. กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล นครปฐม นนบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการเป็นจังหวัด

ปริมณฑลส่งผลให้ การคมนาคมและการขนส่งสะดวก ทางบกที่เชื่อมโยงภูมิภาคต่างๆของประเทศ เช่น ถนน
วงแหวนอุตสาหกรรม ถนนกาญจนภิเษกมีท่าเรือและคลังสินค้าจ านวนมากส าหรับการขนส่งสินค้าของ
ภาคอุตสาหกรรมไปสู่ท่าเรือน้ าลึก ในจังหวัดนครปฐมยังเป็นพ้ืนที่เชื่อมโยง ภาคตะวันตกและภาคใต้ ถึง
ชายแดนประเทศเมียนมาร์ ท าให้มีระบบการคมนาคมพ้ืนฐานที่ดี มีการพัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงการคมนาคมอย่าง
ต่อเนื่อง สามารถรองรับการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ และมีความพร้อมในการรองรับการขยายตัวในภาคสังคม
และเศรษฐกิจ เป็นศูนย์รวมและกระจายสินค้าเกษตรของประเทศ 
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4. มีแหล่งรวมของแม่น้ าสายส าคัญ และมีพ้ืนที่ลุ่มแม่น้ าขนาดใหญ่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีพื้นที่
ชลประทานในหลายพ้ืนที่ที่ครอบคลุมต่อการอุปโภคบริโภคแก่ภาคประชาชน และมีความพร้อมในการขยาย
พ้ืนที่ในอนาคต  

 

 
5. ภาคอุตสาหกรรมมีศักยภาพและโอกาสที่ดีทางเศรษฐกิจและธุรกิจเนื่องจากในจังหวัด 

สมุทรปราการมีโรงงานอุตสาหกรรมจ านวนมากที่สุดของประเทศ (7,391 แห่ง) และเป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
เชื่อมโยง (Supply Chain) เช่น อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์อุตสาหกรรมเครื่องจักร อุปกรณ์
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์/พลาสติกไฟฟ้า/อิเลคทรอนิคส์ และอุตสาหกรรมผลิต
อาหารแปรรูปนอกจากนี้ในจังหวัดนครปฐมยังสามารถเป็นฐานการผลิตสินค้าทางเกษตรเพ่ือแปรรูปเป็น
อุตสาหกรรม โดยมีโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปขนาดใหญ่รองรับวัตถุดิบในพ้ืนที่ 
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- ขนาดเศรษฐกิจ ผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาอุตสาหกรรมของกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล  

ในปี พ.ศ. 2559 อยู่ที่ 690,438 ล้านบาท มีอัตราการขยายตัวร้อยละ -3.41 มีสัดส่วนมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด แบบปริมาณลูกโซ่ อยู่ที่
ร้อยละ 42.14 อยู่ในล าดับที่ 5 จาก 18 กลุ่มจังหวัด โดยมีผลิตภาพแรงงานเฉลี่ย 431,408 
บาทต่อคนต่อปี อยู่ในล าดับที่ 3 จาก 18 กลุ่มจังหวัด และจากข้อมูลในปี พ.ศ. 2560 กลุ่ม
จังหวัดภาคกลางปริมณฑล มีจ านวนโรงงานรวมทั้งสิ้น 16,885 แห่ง มีจ านวนคนงานรวม
ทั้งสิ้น 944,680 คน มีจ านวนเงินทุนอยู่ที่ 1,194,082 ล้านบาท 

 
จีดีพี/จีพีพี:การผลิตอุตสาหกรรม 

 
 
6. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงศิลปวัฒนธรรรม (One Day Trip)  เนื่องจากกลุ่มจังหวัด 

ภาคกลางปริมณฑล (นครปฐม นนบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ) ทั้ง 4 จังหวัดมีพ้ืนที่ติดต่อกับกรุงเทพมหานคร
ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ สามารถรองรับนักท่องเที่ยวจากกรุงเทพมหานครและเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชนใน
พ้ืนที่ และยังมีแหล่งอารยะรรมส าคัญที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน จึงได้เปรียบด้านการท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ เชิงวัฒนธรรม รวมถึงการท่องเที่ยวทางสายน้ า ในลุ่มแม่น้ าท่าจีน และลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา 
เนื่องจากกลุ่มจังหวัดมีทรัพยากรพ้ืนฐานด้านการท่องเที่ยวที่โดดเด่นระดับประเทศ เช่น องค์พระปฐมเจดีย์ 
จังหวัดนครปฐม เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ จังหวัดสมุทรปราการ  ศาลหลักเมือง 
จังหวัดปทุมธานี ฯลฯ 
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7. มีการขนส่งทางอากาศ (ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ) ที่เป็น Hub of Southeast 

Asia ท่าอากาศยานเป็นดัชนีหนึ่งในการ ชี้วัดภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจาก เป็นแหล่งสร้างรายได้
ที่มีมูลค่ามหาศาล ดังนั้น ท่าอากาศยานหลักของประเทศจึงต้อง มีศักยภาพที่สามารถรองรับการเติบโตของ
ธุรกิจการบินและการขนส่งทางอากาศ ด้วย Infrastructure ที่สมบูรณ์แบบและทันสมัย ท่าอากาศยานสุวรรณ
ภูมิ จึงเป็นท่าอากาศยาน ในอนาคตของประเทศที่จะมีบทบาทส าคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 
ในฐานะศูนย์กลางทางการบินของภูมิภาคและเป็นประตู สู่เอเชียในอนาคตต่อไป 
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จุดอ่อน (Weakness) 

1. เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของเมืองอย่างรวดเร็วและการขยายตัวของกรุงเทพมหานคร 

ที่ขยายมาถึงกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลจนกลายเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของประชาชน จากภูมิภาคต่างๆ

ส่งผลกระทบต่อประชาชนดั้งเดิม ที่มีวิถีชีวิตแบบเกษตรกรรม โดยเฉพาะสินค้าและบริการมีราคาเพ่ิมสูงขึ้น

อย่างรวดเร็วตามความต้องการของผู้บริโภค ส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนในพ้ืนที่ที่เพ่ิมสูงขึ้น 

โดยมีอัตราเงินเฟ้อที่ร้อยละ 2.5-3.0 และการขยายตัวของกรุงเทพมหานครที่มีอัตราการเพ่ิมข้ึนของประชากร

สูง โดยคาดว่าจะเกิดข้ึนในอีก 5 - 20 ปี ข้างหน้า 

 

 

 
2. ประชากรวัยแรงงานรับภาระดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมข้ึน 
3. ภาครัฐต้องใช้งบประมาณในการดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมข้ึน 
 

สัดส่วนคนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและมีรายได้ 
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- กลุ่มจังหวัดมีสัดส่วนคนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและมีรายได้ มีค่าร้อยละ 93.25 ต่ ากว่า
ค่าเฉลี่ยของประเทศ อยู่ในล าดับที่ 12 จาก 18 กลุ่มจังหวัด โดยมีเพียงจังหวัดนครปฐม
เท่านั้นที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ 
 

สัดส่วนของครอบครัวขยาย (รายกลุ่มจังหวัด) 

   

 
- กลุ่มจังหวัดมีสัดส่วนของครอบครัวขยาย มีค่าร้อยละ 27.50 ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ 

อยู่ในล าดับที่ 16 จาก 18 กลุ่มจังหวัด โดยทั้ง 4 จังหวัดนั้น มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของ
ประเทศ ซึ่งค่าเฉลี่ยของประเทศอยู่ที่ร้อยละ 37.41 
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4. วัยแรงงานมีจ านวนลดลงท าให้ต้องใช้แรงงานจากคนต่างด้าวเพิ่มขึ้น 
5. การเปลี่ยนแปลงเป็นสังคมเมืองมากข้ึนท าให้ความสัมพันธ์ในชุมชนลดลง 
6. การเปลี่ยนแปลงจากครอบครัวใหญ่เป็นครอบครัวเดี่ยว ท าให้ความสัมพันธ์ในเครือญาติห่างกัน 
 
สัดส่วนแรงงานนอกระบบที่อยู่ในระบบประกันสังคมต่อก าลังแรงงานทั้งหมด (รายกลุ่มจังหวัด) 

      

 

- กลุ่มจังหวัดมีสัดส่วนแรงงานนอกระบบที่อยู่ในระบบประกันสังคมต่อก าลังแรงงานทั้งหมด 
(รายกลุ่มจังหวัด) มีค่าร้อยละ 4.12 ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ อยู่ในล าดับที่ 18 จาก 18 
กลุ่มจังหวัด ซึ่งเป็นล าดับสุดท้าย โดยทั้ง 4 จังหวัดมีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ซึ่ง
ค่าเฉลี่ยของประเทศอยู่ที่ร้อยละ 5.79 
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สัดส่วนแรงงานที่เป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติต่อก าลังแรงงานทั้งหมด

      

 

- กลุ่มจังหวัดมีสัดส่วนแรงงานที่เป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติต่อก าลังแรงงานทั้งหมด 
มีค่าร้อยละ 0.56 ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ อยู่ในล าดับที่ 18 จาก 18 กลุ่มจังหวัด ซึ่งเป็น
ล าดับสุดท้าย โดยทั้ง 4 จังหวัดนั้น มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ซึ่งค่าเฉลี่ยของ
ประเทศอยู่ที่ร้อยละ 1.54 

7. การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและมลพิษทางน้ า ทางอากาศ ที่เกิดจากภาคประชาชน  

ภาคการผลิต ภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม ที่ยังบริหารจัดการไม่ทั่วถึงและครอบคลุมอย่างมีประสิทธิภาพ

ในหลายพื้นท่ี 

ผลตรวจวัดคุณภาพน้ า (WQI) 
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- กลุ่มจังหวัดมีผลตรวจวัดคุณภาพน้ า (WQI) หรือค่าดัชนีคุณภาพน้ าผิวดินอยู่ที่  52.15  

ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ อยู่ในล าดับที่ 14 จาก 18 กลุ่มจังหวัด โดยมีเพียงจังหวัด
ปทุมธานีเท่านั้นที่มีค่าผลตรวจวัดคุณภาพน้ า (WQI) มากกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ซึ่ง
ค่าเฉลี่ยของประเทศมีผลตรวจวัดคุณภาพน้ า (WQI) อยู่ที่คะแนน 55 
 

สัดส่วนจ านวนวันที่มีคุณภาพอากาศ (ค่า AQI) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
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- กลุ่มจังหวัดมีสัดส่วนจ านวนวันที่มีคุณภาพอากาศ (ค่า AQI) อยู่ ในอยู่ที่ร้อยละ 96.84 
ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ อยู่ในล าดับที่ 17 จาก 18 กลุ่มจังหวัด ซึ่งค่าเฉลี่ยของประเทศมี
สัดส่วนจ านวนวันที่มีคุณภาพอากาศ (ค่า AQI) ร้อยละ 97.33  
 

ตัวชี้วัดด้ำนทรัพยำกร/สวล. 
(ทรัพยำกรทำงธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม) ค่ำเฉลี่ย 

กลุ่มจังหวัดกลำงปริมณฑล 

ค่ำสถิติ หน่วย อันดับ 

(2560)สัดส่วนขยะมูลฝอยชุมชนที่ถูกน าไปใช้ประโยชน ์ 33.37 21.50 ร้อยละ 15 

(2560) สัดส่วนของขยะมลูฝอยชุมชนที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง  68.14 78.53 ร้อยละ 3 

(2560)ปริมาณขยะมลูฝอย 3,426 6,917 ตันต่อวัน 18 

(2560)ปริมาณการจัดการกากอุตสาหกรรมอันตรายที่เข้าสู่ระบบการ

จัดการ 

101,466.20 563,524.69 ตัน 17 

(2560)จ านวนเรื่องร้องเรียนด้านปญัหามลพิษที่ไดร้ับแจ้งท้ังหมดใน

พื้นที ่
24 120 เร่ือง 18 

 
8. แรงงานในภาคการผลิตที่ยังไม่ครอบคลุม จากปัจจัยการเคลื่อนย้ายแรงงาน การเลือกท างาน

ของกลุ่มแรงงานใหม่ ปัญหาการดูแลผู้สูงอายุ ที่มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นของกลุ่มผู้ที่อยู่ในก าลังแรงงานเดิม และ

การขาดแคลนกลุ่มแรงงานเฉพาะ ผู้ประกอบการจึงขาดแคลนแรงงานไทย ท าให้จ าเป็นต้องจ้างแรงงานต่าง

ด้าวเพ่ือให้กิจการสามารถด าเนินการอย่างการขาดแคลนแรงงานระดับกลาง และวิชาชีพเฉพาะด้านที่มีทักษะ 

(Skilled Labor) อาทิ ช่างฝีมือ ภาษาสากล และภาษาเพ่ือนบ้านรวมทั้งแรงงานไร้ฝีมือ 

9. ปัญหาความรุนแรงทางสังคม อาชญากรรม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จากการ

ขยายตัวของชุมชน ท าให้การบริหารจัดการยังท าได้ไม่ครอบคลุมต่อจ านวนประชากรในพ้ืนที่ที่เพ่ิมขึ้น 

 

 

 

 

 

 

http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0414001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0415001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0413001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0417001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0417001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0903001
http://benchmark.moi.go.th/moibenchmarking2561/#kpi-0903001
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อัตราการเกิดคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคน 

     

 

สัดส่วนคดีที่จับกุมได้ต่อคดีท่ีรับแจ้ง 
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สัดส่วนคดีที่จับกุมได้ต่อคดีท่ีรับแจ้ง 

 
- กลุ่มจังหวัดมีสัดส่วนคดีท่ีจับกุมได้ต่อคดีท่ีรับแจ้งอยู่ที่ร้อยละ 64.13 ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ 

อยู่ในล าดับที่ 14 จาก 18 กลุ่มจังหวัด ซึ่งค่าเฉลี่ยของประเทศมีสัดส่วนคดีที่จับกุมได้ต่อคดีที่รับ
แจ้งอยู่ที่ร้อยละ 68.25  

10. มีสถาบันการศึกษาและงานวิจัยชั้นน าในทุกระดับแต่ยังขาดผลงานวิจัยที่สามารถใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการที่ชัดเจน 

โอกำส (Opportunity) 
1. นโยบายการพัฒนาของประเทศไทยในด้านต่าง ๆ ที่ส่งเสริมทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการ

พัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล เช่น การพัฒนากรุงเทพฯ เป็นมหานครทันสมัยระดับโลก 

2. กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ถือเป็นกลุ่มจังหวัดที่มีการเปลี่ยนแปลงของเมืองอย่าง

รวดเร็วอันเป็นผลมาจากการขยายตัวของกรุงเทพมหานครและมีอัตราการเพ่ิมขึ้นของประชากรสูง ประกอบ

กับความหนาแน่นและแออัดของกรุงเทพฯ จึงมีการย้ายที่ท าการของส่วนราชการ เช่น ในจังหวัดนนบุรี  

มีกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารสุข กระทรวงยุติธรรม นอกจากนี้ในจังหวัดนครปฐมยังเป็นเมืองศูนย์กลาง

การศึกษาของภูมิภาค โดยมีสถาบันการศึกษาทุกระดับ มีมหาวิทยาลัยชั้นน าที่มีชื่อเสียงอยู่ในพ้ืนที่ โดยค่า

ดัชนีความก้าวหน้าของคน(HAI) ด้านการศึกษาเท่ากับ 0.6736 คิดเป็นอันดับที่ 7 ของประเทศประกอบกับ

เมืองมีความพร้อมและมีรายได้สูงเอ้ือต่อการพัฒนาพ้ืนที่ ท าให้มีผู้เลือกเอาพ้ืนที่กลุ่มภาคกลางปริมณฑลเป็นที่

พักอาศัยจ านวนมาก 

3. เป็นพ้ืนที่รองรับการขยายตัวของกรุงเทพมหานคร การขยายตัวของกรุงเทพมหานครส่งผล

ต่อการเจริญเติบโตของกลุ่มจังหวัดปริมณฑลด้านการพัฒนาเมือง เช่น การขยายรถไฟฟ้าจากกรุงเทพสู่

สมุทรปราการท าให้การเดินทางสะดวกขึ้น ซึ่งได้เปรียบในการพัฒนาในหลายด้านและการเกิดขึ้นของระบบ

ขนส่งมวลชนในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล เช่น รถไฟฟ้าสายสีเขียว สะพานใหม่ – คูคต เอ้ืออ านวย

ต่อการลดต้นทุนทางธุรกิจ การเดินทางและเป็นการดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาในพ้ืนที่  
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ระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต 

 

รถไฟฟ้าสายสีเขียว สะพานใหม่ – คูคต 

 

4. จากจุดอ่อนของการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ท าให้ขาดแคลนแรงงานในวัยแรงงาน แต่เป็นโอกาส
ให้เกิดธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ เช่น ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ บริการออกแบบที่พักอาศัยเพื่อรองรับผู้สูงวัย เครื่องใช้
ในบ้านที่รองรับความต้องการทางกายภาพของผู้สูงอายุ และหุ่นยนต์ดูแลผู้ สูงอายุ ส าหรับธุรกิจด้านสุขภาพ 
ในช่วงที่ผ่านมา ภาครัฐได้เดินหน้าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพของเอเชีย 
โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งได้ลงทุนตามแผนการเพิ่มศักยภาพบริการทางการแพทย์ รวมทั้งการพัฒนาสถาน
ดูแลผู้สูงอายุ เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Medical Tourism) ตลาดท่องเที่ยว 
เชิงการแพทย์  (Medical Tourism) มีแนวโน้มเติบโตโดดเด่น จากกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ 2 กลุ่ม
หลัก คือ กลุ่มที่ต้องการการรักษาพยาบาลในราคาที่ถูกกว่าและกลุ่มที่ต้องการคุณภาพการรักษาพยาบาลที่
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ดีกว่า โดยในปี 2560 การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของโลกมีมูลค่าตลาดราว 2.9 ล้านล้านบาท และมีแนวโน้ม
จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในประเทศจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ และ
เป็นโอกาสดีของกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลที่มีจุดแข็งในด้านการคมนาคมและการรองรับการขยายตัวจาก
กรุงเทพมหานคร เหมาะสมที่จะรองรับการเกิดธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ 

5. แนวโน้มของผู้บริโภคที่นิยมบริโภคอาหารปลอดภัย ประเทศไทยซึ่ งปัจจุบันผู้บริโภค 
ให้ความส าคัญในการดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้น จนท าให้พฤติกรรมในการบริโภคเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะ
กลุ่มประชากรที่มีการศึกษา และอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ เป็นกลุ่มประชากรที่มีความฉลาดและเลือกสินค้าที่มี
ประโยชน์ต่อสุขภาพ อยู่ในอันดับที่ 19 ของโลก รองจากประเทศในกลุ่ม AEC อย่างอินโดนีเซีย เพียงชาติเดียว จึง
ท าให้ก่อให้เกิดโอกาสทางธุรกิจ เช่น  

5.1 อาหารเพื่อสุขภาพและอาหารจากธรรมชาติ (Health and Natural Ingredients) 
5.2 อาหารส าหรับผู้สูงอายุ (Food for Older Adults) 
5.3 อาหารฟิวชั่น (Fusion Food) 
5.4 อาหารส าเร็จรูปส าหรับคนเมือง (Ready to Eat) 
5.5 อาหารปลอดภัย (Food Safety) 
5.6 อาหารควบคุมน้ าหนัก (Digital to Diet) 

 
อุปสรรค (Threat) 

1. ความแปรปรวนของสภาพอากาศ และภัยธรรมชาติ ส่งผลต่อการผลิตสินค้าในภาค

การเกษตรและภาคอุตสาหกรรม 

2. ระเบียบด้านการค้าและการลงทุน ท าให้เกิดข้อจ ากัดในการน าเข้าสินค้าของแต่ละประเทศ  

มีมาตรฐานแตกต่างกัน และมีการใช้มาตรการที่ไม่ใช่ภาษี  (Non-Tariff Barriers: NTB) เป็นเครื่องมือในการ

ปกป้องการน าเข้าสินค้ามากข้ึน โดยเฉพาะมาตรการด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Sanitary and Phyto-

sanitary Standard: SPS) 

3. นโยบายเปิดการค้าเสรี ท าให้ภาคอุตสาหกรรมต้องแข่งขันสูง กระทบต่ออุตสาหกรรม 

โดยเฉพาะอุตสาหกรรม ที่ เราเรียกว่ า อุตสาหกรรมทารก ( Infant industries) คือ อุตสาหกรรม  

ที่ยังต้องการ ให้รัฐบาลปกป้องอยู่ เป็นอุตสาหกรรมที่เพ่ิงเกิดใหม่ ไม่มีความสามารถ ในการที่จะไปแข่งขันใน

เวทีโลก อย่างเพียงพอ เพราะฉะนั้น ถ้าเปิดเสรี อุตสาหกรรมเหล่านี้ จะถูกกระทบจากสินค้าราคาถูก จากอีก

ประเทศหนึ่ง 

4. การกระจุกตัวภาคธุรกิจของนักลงทุนที่เข้ามาในกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ที่ยังไม่

สามารถสร้างแรงจูงใจให้เกิดการกระจายการลงทุนและแหล่งเงินทุน รวมไปถึงการเคลื่อนย้ายเงินทุน  
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ไปยังประเทศที่มีต้นทุนแรงงานต่ ากว่า และการเคลื่อนย้ายแรงงาน ซึ่งค่าจ้างแรงงานในประเทศสูงเมื่อเทียบ

กับค่าจ้างแรงงานของบางประเทศในกลุ่มอาเซียน 

 

 

 

ในการจ้างงานในโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือการผลิตจะเห็นได้ว่าในประเทศไทยมีอัตราค่าจ้าง

แรงงาน 5,100 บาทต่อเดือนซึ่งมีอัตรา (ก่อนขึ้นค่าจ้าง) ต่ าพอๆ กับอินโดนีเซีย คือ 5,100 บาทต่อเดือน 

ส าหรับไทย ค่าแรงพอๆ กับฟิลิปปินส์และมาเลเซียที่ 9,000 บาทต่อเดือนท าให้ตอนนี้จึงเรียกได้ว่าอินโดนีเซีย

กลายเป็นอีกแหล่งลงทุนที่ต่างชาติสนใจ เพราะค่าแรงถูก และมีทรัพยากรมาก รวมทั้ง รัฐบาลยังมีนโยบาย

เปิดกว้างต่อการลงทุนจากต่างชาติอย่างเต็มที ่

5. ปัญหาคุณภาพชีวิตของคนในเมือง อาทิ ปัญหาจราจร ขยะ น้ าเสีย ฯลฯ ปัญหาการดู แล

ผู้สู งอายุที่ มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทักษะก าลังแรงงานอยู่ ในเกณฑ์ต่ าไม่สอดรับกับระดับ  

การพัฒนาของภาคอุตสาหกรรม 
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6. พ้ืนที่เกษตรกรรมที่อุดมสมบูรณ์ลดลง จากการขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม ท าให้เกิด

ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรม โดยเฉพาะในพ้ืนที่เมืองและแหล่งอุตสาหกรรมส าคัญ

ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล 

ข้อมูลสนับสนุนกำรพัฒนำกลุ่มจังหวัดภำคกลำงปริมณฑล 

 
ภาคกลางและพ้ืนที่กรุงเทพฯ เป็นภูมิภาคที่มีบทบาทส าคัญในการเชื่อมโยงกับทุกภาคภายในประเทศ 

เนื่องจากเป็นที่ตั้งของเมืองหลวงกรุงเทพมหานคร  และเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการระดับกระทรวง 
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาและวิจัยชั้นน้าทุกระดับ สถาบันการรักษาพยาบาลที่ดีที่สุด รวมทั้ง
สถาบันธุรกิจ และสถาบันการเงินชั้นน้าของประเทศ ขณะเดียวกันภาคกลางตั้งอยู่ในพ้ืนที่ลุ่มแม่น้ าขนาดใหญ่
ที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็น “อู่ข้าว อู่น้ า” ของประเทศ และเป็นพ้ืนที่ในแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ของอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (Southern Economic Corridor) ที่เชื่อมโยงเมียนมา-ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม ซึ่งเป็น
เส้นทางลัดโลจิสติกส์ (Landbridge) เชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียนกับโลกตะวันตกและโลกตะวันออก  

ดังนั้น การพัฒนาภาคกลางสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จ้าเป็นต้องรักษาความมีชื่อเสียงของ

กรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองชั้นน้าระดับโลกตลอดไป ควบคู่ไปกับการใช้ศักยภาพพ้ืนฐานด้านความอุดม
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สมบูรณ์ของดินและน้ า และความพร้อมของสถาบันการศึกษา/วิจัยในการยกระดับภาคการเกษตรสู่เกษตร

อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง รวมทั้งการเร่งรัดผลักดัน

เส้นทางลัดโลจิสติกส์เชื่อมโยงทวาย (เมียนมา) กับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือให้ภาค

กลางเป็นพ้ืนที่ยุทธศาสตร์ในการเชื่อมโยงเส้นทางการค้าการขนส่งระหว่างทะเลตะวันตกและทะเลตะวันออก

ในระยะยาว 

เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์  
ภาคกลางมีบทบาทส าคัญในการเชื่อมโยงกับทุกภาคภายในประเทศ  เนื่องจากเป็นที่ตั้งของ

กรุงเทพมหานคร สถาบันการศึกษาและวิจัยชั้นน้าทุกระดับ สถาบันการรักษาพยาบาลที่ดีที่สุด นอกจากนี้ 
ภาคกลางยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง สภาพพ้ืนที่และระบบชลประทานที่อุดมสมบูรณ์ เป็นฐานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมที่ส าคัญของประเทศ และเป็นพ้ืนที่แนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
(Southern Economic Corridor) ที่เชื่อมโยงเมียนมา-ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม ซึ่งเป็นเส้นทางลัดโลจิสติกส์ 
(Landbridge) เชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียนกับโลกตะวันตกและโลกตะวันออก  ภาคกลางจึงมีเป้าหมายที่จะ 
“พัฒนากรุงเทพฯ สู่มหานครทันสมัยและภาคกลางเป็นฐานการผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง”  
วัตถุประสงค์  

๑. เพ่ือรักษาภาพลักษณ์ของกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองที่มีความทันสมัย และเป็นเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยวใน
ล้าดับต้นๆ ของโลกตลอดไป  

๒. เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุขท้ังสุขภาพกาย จิตใจ มีความมั่นคงด้านอาชีพ
และรายได้ และมีสภาพแวดล้อมที่ดี  

๓. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและยกระดับการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการด้าน
การเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว อย่างต่อเนื่อง  

๔. เพ่ือฟ้ืนฟูและรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
คุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน  
เป้ำหมำยและตัวชี้วัด  

๑. กรุงเทพฯ ได้รับการจัดล้าดับเป็นเมืองที่มีคุณภาพชีวิตชั้นน้าในโลกดีขึ้น  

๒. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินดีขึ้น  

๓. รายได้การท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน  

๔. มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรเพิ่มขึ้น  

๕. มูลค่าผลิตภัณฑ์สาขาอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน  

๖. คุณภาพน้ าแม่น้ าเจ้าพระยาและท่าจีนตอนล่างอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  

๗. ปริมาณขยะที่ได้รับการก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเพ่ิมข้ึน  
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ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำกรุงเทพฯ เป็นมหำนครทันสมัยระดับโลกควบคู่กับกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

และแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อมเมือง  
แนวทำงกำรพัฒนำ  

๑) เร่งพัฒนาระบบขนส่งมวลชนและระบบขนส่งสาธารณะ อาทิ รถไฟฟ้า รถเมล์ ฯลฯ เพ่ือบรรเทา
ปัญหาจราจรและให้ประชาชนเข้าถึงบริการระบบขนส่งสาธารณะที่สะดวกสบายและปลอดภัย ในการเดินทาง  

๒) ก่อสร้างถนนวงแหวน ถนนเชื่อมต่อ (Missing link) สะพานข้ามแม่น้ าเจ้าพระยา ฯลฯ เพ่ือลด
ปัญหาความแออัดและคับคั่งของปริมาณการจราจรในเขตเมือง ลดปัญหาคอขวด เป็นการเชื่อมต่อโครงข่าย
การเดินทางเพ่ืออ้านวยความสะดวกในการเข้าถึงและลดเวลาการเดินทาง รวมทั้งสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง
เมืองและชนบท  

๓) จัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยใช้มาตรการผังเมืองควบคุมการใช้พ้ืนที่รวมทั้งคุ้มครองแหล่ง
อนุรักษ์และทัศนียภาพเมือง ตลอดจนการจัดทัศนียภาพของเมืองให้สวยงาม มีพ้ืนที ่สีเขียวและสวนสาธารณะ  

๔) พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุ และออกแบบโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการต่างๆ ให้สามารถรองรับคนทุก
กลุ่มในสังคมได้อย่างเท่าเทียมกัน (Universal Design) เพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ และส่งเสริมให้คนทุกกลุ่มสามารถ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการต่างๆ อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน  

๕) แก้ไขปัญหาขยะ น้ าเสีย น้ าท่วม และมลภาวะทางอากาศ อันเนื่องมาจากการขยายตัวของชุมชนเมือง  
๖) ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมกรุงเทพฯ เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่มีปัญหาความรุนแรงและความ

เสียหายเป็นมูลค่าสูง  
๗) วางระบบป้องกันภัยอาชญากรรมและภัยก่อการร้ายในเขตกรุงเทพฯ และพ้ืนที่ต่อเนื่อง เพ่ือดูแล

รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
๘) พัฒนาเมืองปริมณฑล (สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม และสมุทรสาคร) ให้เป็นเมือง

ศูนย์กลางการบริการธุรกิจและการพาณิชย์ ศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกส์ ศูนย์บริการด้านสุขภาพและ
การศึกษาและเมืองที่อยู่อาศัย โดยประสานการวางระบบโครงข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบขนส่งมวลชน
สาธารณะ และบริการทางสังคม กับมาตรการทางผังเมือง ในการชี้น้าให้การขยายตัวของเมืองเป็นไปอย่างมี
แบบแผนและเหมาะสม รวมทั้งการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองให้เอ้ือต่อการอยู่อาศัย การเดินทางและการขนส่ง
โดยสะดวกและปลอดภัย โดยเฉพาะการป้องกันน้ าท่วม-น้ าเสีย พร้อมทั้งการจัดให้มีพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือเป็นปอด
และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชุมชนเพ่ิมขึ้น รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและกิจกรรมต่างๆ ทั้งการ
ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม ธุรกิจการค้า การคมนาคมขนส่ง และการเพิ่มขึ้นของประชากรเมือง  

ยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำคุณภำพแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนำนำชำติและ สร้ำงควำม
เชื่อมโยงเพื่อกระจำยกำรท่องเที่ยวทั่วทั้งภำค  
แนวทำงกำรพัฒนำ  
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๑) พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวระดับนานาชาติ อาทิ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ชะอ้า-หัวหิน 
สนามกอล์ฟระดับโลกที่เพชรบุรี กาญจนบุรี และพระนครศรีอยุธยา ให้เป็นฐานการกระจายรายได้และการ
สร้างงาน โดยยกระดับคุณภาพของธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานระดับนานาชาติและเป็นที่
ประทับใจของนักท่องเที่ยว  

๒) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกพระนครศรีอยุธยาอย่างยั่งยืน โดยฟื้นฟู บูรณะโบราณสถาน และ
เตรียมความพร้อมของเมืองให้สามารถรองรับภัยพิบัติ โดยเฉพาะอุทกภัยได้ อย่างมีประสิทธิภาพ  

๓) เพ่ิมมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่นและแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน  เช่น ตลาดสามชุก ตลาดน้ า
อัมพวา ตลาดน้ าด าเนินสะดวก เกาะเกร็ด ท่องเที่ยวธรรมชาติสวนผึ้ง อุทยานแห่งชาติ แก่งกระจาน ฯลฯ โดย
ปรับปรุงสิ่ งอ้านวยความสะดวก  กิจกรรมการท่องเที่ยว  สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้ ได้
มาตรฐานสากล  

๔) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ เช่น กลุ่มประวัติศาสตร์และศาสนา กาญจนบุรี-สุพรรณบุรี-
พระนครศรีอยุธยา-อ่างทอง-สิงห์บุรี-ชัยนาท-ลพบุรี-สระบุรี-นครปฐม-ราชบุรี-เพชรบุรี กลุ่มดูแลสุขภาพด้วย
แพทย์แผนไทย  อาทิ  นนทบุ รี -สมุทรสาคร -นครปฐม -เพชรบุ รี  และกลุ่ มท่ องเที่ ยวทางน้ า  อาทิ 
พระนครศรีอยุธยา-นนทบุรี-ปทุมธานี-อ่างทอง-สิงห์บุรี โดยปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรม
การท่องเที่ยวให้มีคุณค่าและมูลค่าเพ่ิม มีความหลากหลาย และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดอย่าง
ยั่งยืน  

๕) พัฒนาการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวชุมชน แหล่งผลิตสินค้า OTOPและแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
เพ่ือให้มีเส้นทางหรือเครือข่ายการคมนาคมที่สามารถเดินทางเข้าไปยังแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย เป็นการขยายเส้นทางการท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ชุมชน  

ยุทธศำสตร์ที่ ๓ ยกระดับกำรผลิตสินค้ำเกษตรและอุตสำหกรรมโดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และ
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ เพื่อให้สำมำรถแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน  
แนวทำงกำรพัฒนำ  

๑) น าผลการวิจัยและพัฒนาของสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติมาใช้ในการพัฒนาการผลิตข้าวใน
พ้ืนที ่เพ่ือเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ เพ่ิมศักยภาพและยกระดับคุณภาพข้าวซึ่งเป็นสินค้าส่งออกท่ีส าคัญของประเทศให้
มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด  

๒) พัฒนามาตรฐานฟาร์มเพ่ือผลิตอาหารปลอดภัย (Food safety)จากสินค้าเกษตรหลักของภาค 
ได้แก่ ข้าว พืชผัก มะพร้าว โคนม โคเนื้อ สุกร ไก่ เป็ด กุ้ง ปลา โดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่เป็นแหล่งผลิตส าคัญ 
ได้แก่ ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง ลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี ราชบุรี นครปฐม และ
ประจวบคีรีขันธ์ เพ่ือการส่งออกสินค้าเกษตรคุณภาพสูง ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในตลาด
เฉพาะและตลาดระดับบน  
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๓) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรเพ่ือยกระดับสู่  Smart Farmer และSmart Farming โดย
ส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและ พันธุ์ที่เหมาะสม รวมทั้ง
ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการตลาดให้มีประสิทธิภาพ  

๔) ฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ทรัพยากรประมงทะเล โดยเร่งรัดการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และการจัดการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมให้เป็นระบบเหมาะสม ควบคู่ไปกับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
เช่น การส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการและวิธีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเพ่ีอเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิม การส่งเสริมและพัฒนาการประมงพ้ืนบ้าน รวมทั้งการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
การประมง เป็นต้น ในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพด้านการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าบริเวณชายฝั่งรอบอ่าวไทย ได้แก ่
ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และสมุทรปราการ  

๕) เพ่ิมความสามารถการแข่งขันอุตสาหกรรมประมง (สมุทรสาคร) อุตสาหกรรมก่อสร้าง (สระบุรี) 
อุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ (พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี สมุทรปราการ) สู่การใช้เทคโนโลยีที่
สูงขึ้นและเปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม  

๖) พัฒนากาญจนบุรี-ราชบุรี-เพชรบุรีตอนบนให้เป็นแหล่งอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
และปศุสัตว์ และกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเชื่อมโยงกับแหล่งผลิต  ในเมียนมา โดยเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์เพ่ือลดต้นทุนในการขนส่งสินค้า รวมทั้งยกระดับคุณภาพสินค้าอุตสาหกรรมใน
พ้ืนที่ให้มีความทันสมัยและให้ได้มาตรฐานสากลไปสู่ตลาดอาเซียน  

๗) ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ SMEs และ Start Up โดยให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างองค์ความรู้
ให้แก่ผู้ประกอบการในการด าเนินธุรกิจ อาทิ การน้างานวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยี มาใช้ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต และการใช้กลยุทธ์การตลาด ฯลฯ เพ่ือให้สามารถเริ่มต้นธุรกิจและเติบโตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

ยุทธศำสตร์ที่ ๔ บริหำรจัดกำรน้ำและทรัพยำกรธรรมชำติเพื่อแก้ไขปัญหำน้ำท่วม ภัยแล้ง และคง
ควำมสมดุลของระบบนิเวศอย่ำงย่ังยืน  
แนวทำงกำรพัฒนำ  

๑) พัฒนาแหล่งน้ า และระบบกระจายน้ า ในพ้ืนที่แล้งซ้ าซาก อาทิ กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 
ราชบุรี และลพบุรี เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการน้ า โดยปรับปรุงและบ ารุงรักษาแหล่งน้ าเดิม 
วางแผนจัดสรรน้ าเพ่ือรองรับความต้องการใช้น้ าที่เพ่ิมขึ้นจากการขยายตัวของกิจกรรม ทางเศรษฐกิจและ
ชุมชนได้อย่างพอเพียงและมีเสถียรภาพ รวมทั้งจัดท าแหล่งเก็บกักน้ าขนาดเล็กกระจาย ในพ้ืนที่การเกษตร
เพ่ือบรรเทาและแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ าในช่วงฤดูแล้ง  

๒) ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมพ้ืนที่เศรษฐกิจ ชุมชน แหล่งประวัติศาสตร์ โบราณสถาน และ
พ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซาก อาทิ ชัยนาท อ่างทอง สิงห์บุรี พระนครศรีอยุธยา สมุทรสาคร นนทบุรี ปทุมธานี และ
สมุทรปราการ โดยเพิ่มแหล่งเก็บกักน้ าที่เป็นแก้มลิง ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงจัดตั้งกลุ่ม
เฝ้าระวังภัยน้ าท่วม  
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๓) ป้องกันการบุกรุกท้าลายป่าและฟ้ืนฟูป่าเสื่อมโทรม ในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี เพชรบุรี และ
ราชบุรี โดยการปลูกป่าเพ่ิมเติม และเพ่ิมมาตรการเฝ้าระวังติดตามการบุกรุกป่า สนับสนุนสิทธิและบทบาท
ของชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพื้นที่ป่าของชุมชนไม่ให้เสื่อมโทรมลง  

๔) ขุดลอกล าน้ าเพ่ือเพ่ิมปริมาณการกักเก็บน้ าและใช้ในการขนส่ง อาทิ แม่น้ าเจ้าพระยา แม่น้ าท่าจีน 
ฯลฯ รวมทั้งฟ้ืนฟูคุณภาพน้ าแม่น้ าเจ้าพระยาและท่าจีนตอนล่างในพ้ืนที่ พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี 
สมุทรปราการ นครปฐม และสมุทรสาคร  

๕) ป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล อาทิ สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 
เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ โดยการจัดท าแนวป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ด้วยวิธีการที่เหมาะสม เช่น ปลูกป่า
ชายเลน และการท้าแนวไม้ไผ่กันคลื่น  

ยุทธศำสตร์ที่ ๕ เปิดประตูกำรค้ำ กำรลงทุน และกำรท่องเที่ยว เชื่อมโยง เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ทวำย-ภำคกลำง-ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก  
แนวทำงกำรพัฒนำ  

๑) พัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง และรถไฟ เชื่อมกรุงเทพ–กาญจนบุรี เพ่ือเชื่อมโยงพ้ืนที่
เศรษฐกิจชายแดนของภาคกับพื้นท่ีเศรษฐกิจหลักของประเทศให้สามารถเก้ือหนุนและติดต่อทางการพัฒนา
ระหว่างพื้นที่ได้โดยสะดวกและรวดเร็ว  

๒) เร่งพัฒนาพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนบ้านพุน้ าร้อน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 
ให้เป็นประตูเชื่อม Southern Economic Corridor จากท่าเรือทวาย-ท่าเรือแหลมฉบัง-ท่าเรือสีหนุวิลล์ 
ประเทศกัมพูชา-ท่าเรือวังเตา ประเทศเวียดนาม โดยพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ้านวยความสะดวกด้าน
การเดินทางและขนส่งเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน  

๓) พัฒนามาตรฐานด่านชายแดนไทย-เมียนมา บ้านพุน้ าร้อน ด่านเจดีย์สามองค์ และ ด่านสิงขร เพ่ือ
เชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว กับเมียนมา โดยจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้สอดคล้อง
กับการพัฒนาในอนาคต พร้อมทั้งปรับปรุงและพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
จุดบริการและสิ่งอ้านวยความสะดวกบริเวณจุดผ่านแดน ตลอดจนระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง  

๔) พัฒนาเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจของภาคกลางตามแนวแกนหลักการเชื่อมโยง เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ทวายกับ EECโดยจัดเตรียมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการรองรับการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
เพ่ือให้เอ้ือต่อการพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างไทยกับเมียนมา  

ยุทธศำสตร์ที่ ๖ พัฒนำควำมเชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคมกับทุกภำคเพื่อเสริมสร้ำงเสถียรภำพ
และลดควำมเหลื่อมล้ำภำยในประเทศ  
แนวทำงกำรพัฒนำ  

๑) เร่งด าเนินการแผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงภาคกลางกับภาคอ่ืนๆ  
ของประเทศ เพ่ือกระจายประโยชน์และโอกาสจากจุดความเจริญหลักของประเทศให้เชื่อมโยงไปยังพ้ืนที่ที่ภาค
อ่ืนๆ ซึ่งจะท้าให้เกิดการกระตุ้นการพัฒนาและลดความเหลื่อมล้ าระหว่างภาค อาท ิ 
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    (๑) เชื่อมโยงภาคเหนือ ด้วยรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ-พิษณุโลก และรถไฟทางคู่ลพบุรี-ปากน้ าโพ  

    (๒) เชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา และทาง
หลวงพิเศษระหว่างเมืองบางปะอิน-นครราชสีมา  

    (๓) เชื่อมโยงภาคตะวันออก ด้วยรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-ระยอง ทางหลวงพิเศษ พัทยา-มาบ
ตาพุด และรถไฟทางคู่ฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย  

    (๔) เชื่อมโยงภาคใต้และภาคใต้ชายแดน ด้วยรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ–หัวหิน และรถไฟทางคู่
ประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร  

๒) พัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองที่มีศักยภาพที่ส าคัญ อาทิ เมืองอยุธยา และบริเวณ
เมืองชายแดนที่มีศักยภาพ รวมทั้งบริเวณใกล้พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อาท ิเมืองพุน้ าร้อน โดย
สนับสนุนให้มีการจัดท้าโครงการน้าร่องที่ใช้แนวทางการจัดรูปที่ดิน การผังเมืองควบคู่กับการพัฒนาเมืองแบบ
ประหยัดพลังงาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



113 
 

สรุปผลกำรวิเครำะห์ศักยภำพ และกำรทบทวนประเด็นกำรพัฒนำ 

ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1  

พัฒนำกระบวนกำรผลิตภำคกำรเกษตร อุตสำหกรรมและพำณิชยกรรมด้วยระบบอัจฉริยะ 
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ประเด็นกำรพัฒนำที่ 2 

พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนระบบโลจิสติกส์ และระบบป้องกันบรรเทำพิบัติภัย 
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ประเด็นกำรพัฒนำที่ 3 
พัฒนำคุณภำพชีวิตสู่สังคมน่ำอยู่ 
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ประเด็นกำรพัฒนำที่ 4 
พัฒนำและส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชื่อมโยงวัฒนธรรมที่หลำกหลำย 
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ยุทธศำสตร์กำรพฒันำกลุ่มจังหวัด 

เป้ำหมำยกำรพัฒนำ 

กลุ่มจังหวัดอัจฉริยะที่ยั่งยืน (Smart and Sustainability  Cluster) 

พันธกิจ  

1. ปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของชุมชนและภาคการผลิตให้มีความสามารถในการแข่งขัน  
โดยน าเอาเทคโนโลยีมาปรับใช้เพ่ือให้เป็นการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Ecosystem) 

2. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการเดินทางสัญจร รวมทั้งค านึงถึง 
ความปลอดภัย (Smart Mobility and Smart Safety) 

3. ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนทุกช่วงวัย ให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข สู่การเป็นเมือง 
น่าอยู่ (Smart Citizen) 

4. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม (Smart Tourism) 

เป้ำประสงค์รวม 

เศรษฐกิจมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง และความสุขที่ยั่งยืน 

 เศรษฐกิจมั่นคง ประเมินอัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด เพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 3.5 

 ประชาชนมั่งค่ัง ประเมินจากมูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดเฉลี่ยต่อหัว เพิ่มข้ึนร้อยละ 4 

 ความสุขทีย่ั่งยืน ประเมินจากค่าดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI) เฉลี่ยของกลุ่มจังหวัด  

ต้องไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของปี 2558-2560 (หรือไม่น้อยกว่า 0.6229) 

 

 

 

 

 

 



120 
 

ประเด็นกำรพัฒนำ 

 ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 พัฒนากระบวนการผลิตภาคการเกษตร อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมด้วย

ระบบอัจฉริยะ 

 วัตถุประสงค์ 

  1.1 เพ่ิมมูลค่าในการผลิต ทั้งในภาคเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม  

1.2 สร้างสิ่งแวดล้อม ยกระดับและขีดความสามารถของคนท างานและผู้ประกอบการ SMEs 

ทั้งในภาคเกษตร อุตสาหกรรมและบริการ  

ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
1. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของเกษตรกรที่ผ่านความส าเร็จ 
(Smart farmer) 

5 5 5 5 

 แนวทำงกำรพัฒนำ 

  1.1 ส่งเสริมการท าเกษตรอัจฉริยะ เพ่ือผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง (เกษตรเศรษฐี) และลด

ต้นทุนการผลิต 

  1.2 พัฒนาแรงงานให้มีทักษะที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของการย้ายฐานการผลิต และ

รองรับการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างเศรษฐกิจ  
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 ประเด็นกำรพัฒนำที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ และระบบป้องกันบรรเทาพิบัติภัย 

 วัตถุประสงค์ 

  2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนส่งสาธารณะและโลจิสติกส์เพื่อรองรับการเติบโตของเมือง

และบริการประชาชนอย่างทั่วถึง 

2.2 พัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติอย่างยั่งยืน  

ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
1. ร้อยละท่ีลดลงจากอุบัติเหตุบนท้องถนน 3 3 3 3 
2. ร้อยละของความเสียหายจากการเกิดพิบัติภัยลดลง 3 3 3 3 

 แนวทำงกำรพัฒนำ 

  2.1 พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการขยายตัวของเมือง/ชุมชนและเพ่ิมประสิทธิภาพ

ระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง และระบบโลจิสติกส์ 

  2.2 พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าและระบบป้องกันน้ าท่วมเขตเมือง และ

พ้ืนที่เศรษฐกิจ  
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ประเด็นกำรพัฒนำที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมน่าอยู่  

 วัตถุประสงค์ 

  3.1 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

3.2 เสริมสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และคนพิการ  

ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
1. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของผู้สูงอายุที่มีศักยภาพมีงานท าและ
รายได้เหมาะสม 

5 5 5 5 

 แนวทำงกำรพัฒนำ 

  3.1 เสริมสร้างอาชีพให้ประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และคนพิการ 
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ประเด็นกำรพัฒนำที่ 4 พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงวัฒนธรรมที่หลากหลาย 

 วัตถุประสงค์ 

  4.1 เพ่ิมรายได้และจ านวนนักท่องเที่ยว 

4.2 แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมรองรับการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับวิถี

ชีวิต 

ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
1. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได้จากการท่องเที่ยว 5 5 5 5 
2. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจ านวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย-
ต่างประเทศ 

5 5 5 5 

แนวทำงกำรพัฒนำ 

  4.1 พัฒนาท่องเที่ยววัฒนธรรมการเชื่อมโยงทางชาติพันธุ์ 

4.2 พัฒนาพื้นที่เชิงการเกษตรมูลค่าสูง รองรับการท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้แบบ  

one day trip และเพ่ิมรายได้จากกิจกรรมเสริม 

4.3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับจัดการประชุมนานาชาติ  
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to. ma^a^fufn^iaijyi^iji^vn'J^^utfi^iwjn'iiu^t^fl^vim^^uaEi^^^'aiya'^

oi. iviailfuiJ^Tflii'a^^n^'^y^nyvil.^i^^m^iliEivnEi^nnBn^fn^H-^'iy

s^: ^ria^tt^Tnfrri^^^^ay^w^^wlm^ttm^ttftstJt^^HytteT^

fn?wjjynlfii^-^afn'3iiy^Tuuas^s\jaj'[^^^i^fi3^ja^iJ'5BivifiiaEin'5S'iJ'5s^vi5fn^iilii{]^^fE)

^n^y^iam'3^^n'3^ifmjjjnin^a1iim^u^i^iru mjjfJfnBjiTwm^^ej'iB^^vn^ifiiii^|fia

ua^n'i^ii^iBJjmnii^^ajj^iiuif^^^naua^^^jjWupmjjt'^^iJuw laaa^iinB^'afri^iTj^f^ .̂

T's^niJ^sfMflfniwRjini'uvin'i^ninia^iJisiviPi

tJ^^ytliflTtufrr^^^T^^y^iyyifra^^w'^mnn^n^Ji^tuiramji^-iTiyaa^

^'aiua'j ^w^Ma^nfiTsin^i^ij^ii'M^^ inil{^jvnfn^a^n^^^w ^iiui^y^Tulvicy

^n^n^^Tyi^jan^fn^aln^i'affiwi^^iwsBsi'ja^inu ^iiWtl^sTnijiivil^i.a'uvi'^u^svi

ai^^^jt '̂^^t^wn^^htii^!^

•n^swm

nan^t^vianvi <t

wfuw^ua^

nani^^vianvi 01

nanti^vi^nvi to

^aJ^s^ntu

wfuw^^au

<r. n^n^iivian

^. ^uvaihviijnB

to. flTiijf!^pi{yiia<uflaMfn^ "n^nnT^u^siviw^?!

o. ^^atfl^mi

a/   a/vnua

a (Project Brief)

a (Project Brief)

(Project



.fiaiinas^^^. na^n ita^;Ci.fini"Hyunly^iwn'3. % ^iiunv^^nnl^ i^ wanal^i.

ajj\jitu i^iu anu^^wBfi^) ^nw^iiiifiua^a-^^l'Brn-^ iiluw

•mnjuasaswnu"i'njfnW^n'5uatJftJtJ^<anu^ et anavi^

(^6nto,ci!eil^,ooo tJTM

^anau totom - nusnou b^toa;

i^'^vnwa'NWJTJjiu tl^jwtsn^ a^v^vl^rni uTn^vn^vta'j-^TiuuvitjflitJ^u uun^i

tJTUiJ^uaswiiunfl^n^'iJaaaMuwuvl^vt^Viaj^vi'svlnfn^ vn^via-j^viajnaiat) sntob^

Viautii'^i^E^-tjn-^via-in-JTia vl nu.esi-ooo uas nu.^cnb+ooo Mnviatn^vialvi^y anina

Tn^a ^vi^aajiYi^TJ^nn^

todL.ooo.ooo U^Vt

utn^vn^via^^ajjviitJnfn^

w^iin^^iiTJijivni^Vifin^iativii'^i'Hap'^i^'iJaaa^ovin'^aumii^yT^vi^iitJ^ij

uu'NvraMa'j'aufi'jitJfij

TloasilJEifl                 1^9

©.o^ ttamiaiiajtl^m (Qutcome)

o!. wawaa (output)

i. •njtJ^swnai

gt. •ssasnan^'ufnianiuu^n^

to. ^vi^B^^^1lS^^^li

n^ni^uvianvi ^^

wfuw^nau

ftofmuvreffw 

wfuw^^au

••^•••••^.-•.:•- -.:-.^.-V^-::.-^^. <|^^^g •    •.•••.:^;r-•-..^ /   '-,,• :,:•. •-. ^



•Ufuil^uasmaiJ^sansfnnfn^Divn^^am^'ui^vi^^^^vi^i

riaa^n-^itia^'Qa-jmj^a'afla^ni^iaiaivianviiaaiJfu'iJ^^avi'f'i'u

(^o,©(t^:,ooo inn

^^^tfn'nuTasnBm^uas^iaa-a^^^^Tjfl^ilsjj

^uvflijn^a^wTVi^nnna^tJ^afljtia

®. fn^fiaain^^airfla-^miwa^aa^niwiaiaivian wiaaiJfuiJ^

i\Mm it^fitai^ntt^titttttittassnafi'n

to. ih^^^lumiv) iias^inwlnaifla^^fuwa^J^sTa^ti

^nnrni^w^TwuviiauT uasfni^a^frum^wvianaiia^

^a^a^in

®. I'waila'^mjfn^wvianauasfn^'iarn'nu^^aaa^ji^ni^'uvi

aaiujijn uaKan^aa^an^n

to. wa^as^^i^of^^Mi^T uanla^t1rHmTq^i^^^l^r

en. maHin^m^^iia^uasfn^{y^!?vn'3iinlfl'^aasia^fi3^^^

:. i^iaiil^aanufi^fiwa^vidaui^ a^nviTinn^ni^a^an'u

lu^iia'u^f^uaKfnai^^ja^u
&. man^si^uWiPO^en^^a'ii'ija^^inMfn^^iRaaunani^via^iw^^ a^waWiJT^^n^fua

Kial^mamiannm^via^ivlaT

iua^iinn^fiiyn'5uwu'^'aiunW3isn^iiaE^Riiuvi'3'tnaiJ'uvi ©to (^.fl. te^^^o - to^^^s:)

Ejvispnaoi^vian tn.a^n^anjjiiljju^vn-^if^^fi^) ^yis^naw^Tn^^so^ too !5 (n.?i.

tobo - toctmlesl) iJt^llitlfiTSmJUl n. ^&U tn.fiT n'l^tj^MTJUa^^^fn'JlJ'lUaS'J^lI^

^iaTJ^svnv! Hu^n^^viEjvisfnaw'fnjiij^viT'^ •U'itLliufmw&jinvi to. ^w^nTfl^ai^

•rrapti istiu'ia^aSfiaaH '̂Jviltos'utJ iromfl'mnvmwmTh yrfrisTfna^fltn^ttaK

a^^aajjaan^aij^auasff^SiiW^^niJS^n^fymjnn^'waiunT^?^a^^^Tii'un'uWiaa '̂a

w^wn^uasfl{ufn^^;3sii ^^iiiviijj'una^^jj^nMClfl^nii^ni.il'u^afn^'Haiinma^'^nu

tiaa^si^a^tlftiari'm^tj^^2f^ittitjirs^8tifnoriSffl^ ^ru •t^ai^afraiji-

ilaa^fi'a^aw'ltti^sTaD'uyi^uia^a-^^ia^uvia^tlns^'sa^n^ ^aa-jm^ila'SfTu^a'Ovi^^

annn^suaijnuas^nn^T'as^ia^nw ^'3awmaii)iifn^ufill^i]{\jvn^saj!a'niM5^ma

•Uaaari'aaEJ'^aa'iwi^nu^-aafl^ia'Jniil^^a^anmurn^rla^mj'iaafn^naai^^au

i]a^n^wa^fiiaTjn1wta?aiviafiri?aaTJfi)iJ^^2w>ftjma'lw^vi?atj^aR'3^atfl^^si^BVi

^JiiitJ^uaswBJiinuMa'^univiai^jjiJ^saviS/inviia'jfuiPi^'fcrefi^ ^m^ijj uas^furnw^w

^snaa^iaa^i

n^nf^iivianvi to

ts^.® nan^ivtanvi •

wTuwauau

<t. nan^iuviafi

^. wuvli^^vrajna

o^. Brj^Tfuia^finiilnvijj^a

m. TiM^thSfi^IIB^^ljWfm

to. frnji^n^^tytia^fl^fn^ vianm^ua^iviMwa

©. flalfliMfm

Wa

a CPrqject Brief)

(Project Brief)

(Project Brief ^ltitfl^fm)



si. ijR^^jJTJaaa^alij^^muasvirHfi^u Saw^n^^^vl^ua^ilIafnalufniai'i^naia

iwjtiii

en. TJ^s^ni)iitu^t4^l^tjtJiBTa^iJ\)nrifin?wBJ\inuvi'5iJ'unuann^ila^n'un^Bwviana

©. jnT5r^t!^iti^aiin^^tij*LiJ^jvfo-3c5u
kti^^nii^^n^..(Aa^iar^^aaTiia^aa1^J^UMa^id0^iM

vitjvi^a-aiJJijn'lafufnB'H^^n ua^^a-^frufiiBwvianatja-a^a^

bbb,^,ooo •un^

i^a^ias^ sj^^^en— f^^^sne^-i^ i^^a^t^

^n •wMH^ilaBosfi-'Viuas wiSe^ vi^ys^-tJiii tl^iwsn^ a^w-^iJyia ^ T^niMijnuas

•un^fnwHi^anTj^^aa ^TUf^nu^atJBsvniivi ©© Tfl^mBtiatJiiKvn'utJ^^uBnii vivin

fnBtlnfiia^a'iifiBihfHfiia ^^vT^uuviij^

ta^^fn^^atl^svnu^J'^JJB'ivi

©0,000,000 1HVI

^>          ^  A            A     O/       ^   O               1

en^,ooo,ooo TTTPT

^nw-5itj[a5'isn'i^u,a^w^iija'5^<iviT?iilv^j5nu

fiaaf^-^^auuastJf\jTi^^2vfa'u^vf^'aTJvi)j5ny

^^ijfi'^'iu^a5i5fniu,asw<iil!a-5^^vtTa'u^^iJ5Jj

fi^,oeno,ooo VnVI

ain^iafjJ^suu'fla^n'uuasilli^K'^^a'nij^vn^si^jjtn^ ma'ila^n'Ufn^nawnc^na^

G^cn,oii6r]l€nfooo \J^Y1

ln^m^tj^iuastin^fnifiiin[sgn^^(gg ^nijfMnutiail^svniivi ©© vivinrniiln^^a^
a-iifiathnifi^a

©o. wavtai^maiMi'u (Outcome)
et. wawaa (output)

^^ tsest^tlwn^itSw^

to. MromufnttflHW

w^uwa^atj

^thsantu

narmuvianvi *r

^fuwa^fatj

a       ^ ^

wfuwatfau

^th^niu

nafmuviafivi en

ipuSftiia'u,



,®. w^^aneju.aiJ^^t[ntfu^ltjM^tjnn^^nn^^^ain^nti^^^

uas^iJ'i^^viBfn'w

is. w^aiejaa^tl^sinti'uviQl'iJ'w^^aMtjmi'iJg'ijw^Tuiia-^f^ inuwl^fu^^-^iu

ff^^-3R'5^i^^lyRn<5M'u%n?-^nR^?>fi?|ijiin^

bo,oeil(a,<^oo UTiT

^an^jj te^bm - fruanau tec^bo:

^jiiEjrn^u.'HnEj'Q^jtynmivifln^j uatl^^vnu

•wajun^i'uann^u^viamaiia-^f'un'i^Htj^nn^in'H'iIi^vi^iviaa^iaa^ajja^uasviaa^i

i.aa^itj'si^fnavi'B'U'aB'u'l'uwa'^antj

s:b,olo^^l,ooo TJTin

rt^cIfn^iuv^viadrycyiuuvi/in'^ ^aiJ^sviTu

iwi^ni^ijtj^u.a^^nviw^B^ejl^^^vin^iiaw^'^n'iflria^'iJijjaj^iaaan-^^S'u

teo <̂3oe5,ooer tiTW

^'UEjfnii.i.'wviail^^^vuvifin^j tiaiJ^svnii

•w^nf^ii^viT'^/n^^nai^iJiuw^a

^aaas^<3nuwvia1a^)a<nJ"5K'ai^f'u^infu'u^ni^

® ivia'w^j'U'i^^u'urniH'uimi5in^f|HS'iJi^^vi5/n<w ^aia^fum^twul^iia^

^3a^tta3m5i^^i^mj|98^^weTt|-

h iriaiJ^ainiitiS^wni^^wvi^iiti

lua^annanuwU^^tnn^w^an^sjnnnin bo tl ^u^^uaei^^^ii^iiasSu.u'jIiIiuvi

a^^utiuvinil fnflf^^Hfl^nu^fnflfy'lufn^^uaua^^Tiiii.tl'ua^ifjJUfn'^^^vi^iJu

.lwB^8iMa8)ie4- ^^m ^smjiJ^s^e^-j^pari^^na^ia^mM^^^j^

'wwj^iisuti^uaflcu/n'^^^w^-aa'i^aa'n-a^tru

YieifisilieJ^^

^ ^iawaw (output)

a: ^xhw^xu

vi, ^^fci^^fntufmfliiir^'iu

b. ^U^a^nu^niu'u^nu

nanjivtanw to

wtfrssmu

wfuw^^au

<st.<e> nan^uvtanvi

wiuw^uau

. nan^uivian

a^. vrumthviina

<. M/3tf3ua!!flnit)nvijns

n. Ta^iJisa-^flTia^Tfl^fn^

in. fmu^imyua^ta^fm vranfmuasivrwwa

a. tfalt^fm

vfitia

en

ia (Project Brief)

ia (Project Brief) ti

uwimiu

(Project Brief mEiIfl-nfm)



©. w^an^j^^jfwnyiin^OT'u uiitTufn^^wj^nviaiii uasnT^s^S^^Piu

h. ti^^ain^nasiflia^in^^ma^ifnvi w^aawa-3an^l.^furn^inEjviB^iffl^nij| aa

vl^i^jmin| aasjansj'i^a'iI'iltJiJ^wil^

en. w^an^vinn^jji^ina^tjimieiwivi na^wwi^fumi^awiDisiJu^uaisa^

fW^^uas^ssss'^^-

a:. w^an^juastl^j^^n^fuvniiJw'wata'l'um^ilQij^ion^a^i^ ^uvi4^Tua^u

ac^^n^^iiQtufniW'uin'nainflnflfjBinfi'B'u

naa^iaej^                143
®o. wavmifm^st^ru (Outcome)

vntia



an^mjni'ia^aiiftynniiij'l'uvi'uvi^aviTiViufl^RjfluiAa^^uvi'Lnai.flti^

(  ̂,000,000 U^Yl

^^yin^ii.̂ jvr^^nflngi'aiJ^u.cu.'we.

a. tJ^S^i'o^S^T^i.^^asTBrnT^iraT^riTn^Ba^^^Ji^vrraT^^ty^nT^Juasi.TO

^uflTHJTJa€0tfEilw3n uaviTW8j^^iiia4tJ^t(T0ii vl^sflnirujj fitu/nvi^^wvi^

8f4fljjjj?m^ imiawuasilaa^iTaiHB i^^^janin^ou'w^lvi^^u^Pifla'lnaifla^iia^

i^fifiaa'ul^

lo. ^^jJiTnt^ams^n/n^iaruHiii-u SMART CiTY

a. irJa^auIawn/nflsi^TjlviLilTJ SMART CITY

is. maiaiuaf^fiTiuf ^Qn^anuma uas^nuwhlat^i'ungviinEiyi'uftuvi

ina^^a^^^un'i^HIia^afluaaulatil'Mmjn^uiiInviuia

^4viT <̂l<un^ijfnflnai4il^jJtu^ia lun a^viQ^ilyiuEnu ^aviT^^uflitJsjj ^^^vn^^

uuvitji uas^w^^iajjvrs'U^fn's itlu^-JviT'^vi^^rn'S'uana^'Jvn^i.fii'tf^naam-^

^io^-j3^*n^aanM05.'5w asniRj5R8Ufn5 was^^mOuuia^via^i.^i'^^lna

mjn^ivivijjvnufl^ ^^HSil'j^iiiniu.fJ^ a"i^<n'uwn^'n uastfnvia^visnwhinTii

n{)jja'w5'̂ ifnflnan-5<iJ^jjuiyia iilu^TUTUunn m^winjniis'uua^'i'iiia^Q^^^ivia

\j^Mn^aniiia^ia^uasjjij^tvi^^'uTfl15^^inavin<ivia'^-3ti4a^viT^'UPi^iJsjj ua

a^iJi^ai.^ajjIa^n^^^ivi^^^nn^^nai^i'tin^fi'j'uriai^virt'UEJtJ^M'i^^Vinit^tna^

aa^^wiivi^j n^^vn-avia^ ^aHn'i'5iLU'Ufn'5'uiuTfi^<i<^inavn^Via^iil'ulvlBEii<i^

tl^^^viB/invtanjjn'^as^ia'ua'ua^i^iafl'jiiJwa-^rinit^n'uniii'uivi'i^a^nn^a^'iaiuas

^"u^tvi^ niJ^fnitJisan^Tuaasjuani.vla^^'wa^ari'uvi^^^Tua'U'i l^ati^iflti

^iaxiv ua^Sths^viBfnvi na^^fla anin^aa^vnafn^a^'iaiiWi^lajl'iJain'3flaB-3W'3

a^a^t4^u^ij^iLVivin^ti<u'U^'3iJ^<u^t^n4vi'i^U]niQija'iijn^aH^^ijauriwl'iBvi-i^l^

BBi-^jfi^^^a^'Ki'u^Btwifnifu tta^fn^^^tiEisti.tj'UPiwN^'j mai^tiuwi*

fi^aviaFm3j|m^fi^iuBfiaaa^^B^a^J8B^-3as<i^'uvn-3 uasmi^ujjaHnan^itis

^ja^JBB t^B^B'iEjwaHvin^^n^^siQ^J^'^uriw'ii.u'Ufni a^waH^viMiinjjuB-^viT'^

HJ^ii(u^aiO'ua4vriw^€i^^itaJ^i\)^uj84th8^an^EJW8til'

ra^i4fl^ijj\JaaJHiiiaswiiinuja4Hii5TiUja4iina^

^naasi0afi

\© naniiuvianvi a

^utl^E^nfu

. nanjjvian

^ wuyliilnin.a

r. wrriiT^trasfhtthwnB

m. Qqilrea4Mi84l!ffm

in. fmjitfimyua^lf^fm vranfmuasivi^wa

a. ^atf^mi

v^^wa

ia (Project "Bff<ef)

UWW11I

a (Project Brief)

(Project Brief ^^^ilflurn^)



liistfTtfuijflai/n^^Q^vili ^flujjfm^i'^ju^ua^tjaa^^^^i i^^^^ufmnflwa^YiifUj

S^a^viainvianaSw anviiiiu in^fnnuijrui^ltifn^a^^ua'imjna^T^ui'uwi^'W'uvi'in

2fnnutlaa^/i'a1'u^^Mu.asvif'wtj<ulu5^h'ut?i'5'fc)^naaf!miJ^!qjL^a1ii?^wu.as
v)?na9uneft8^^n7mTlu^uvi

. ^^funi^a'u^Jjl^fufl'jn^fpi^iiJi.tin'lann^'l'U'Oa^n'uai^^fynfi^ijja'uaflnfi^

aiijq|nn^?^lu^iuviaa^ vwt^anun^^iwauvi^fl')ijjftMiiri^niiiaTna?^atianun^^

to. jjnnitj^vn^^niTitltyvi^uja^Btin^^iQ'^a '̂luyiuvin^jj^viQ^/inftnan^tRutu'iia

d,OOO,OOO U1VI

e^-iftw te^^^at - nwrem text^^o^

flais^^^Qyiatflnawi Iw^a^iina^aannna ^uaunliiiviflMaSuwtnR

,ui^^m^vJ^|.wiuk^aH^^^lu^

cn,ooo,ooo 1I1VI

^juti'un'l^ivifil'uTaSiAwin^

'flwsuwTvBifliam^^^autna^^fj^m'w

^^^.:-•^.-••. .. ,.>=^^,::..^. -snaasia^^ ^••^-^v^^-.^.-.-;^^-^.^^^- 145

ao. wavtflia '̂nast^fu (Outcome)

i. waw^a (output)

O.̂ O.'J'SU.VlQflM. to

wfuw^^atj

wiuwatjatj



s),rfcto,ooo tnvi

^ai^U te(to6n - fVUtntlU todtosT

UBftijflia4niilfvi^(i4viT^fl^<Usu TJ^wBid

ain4Bn?viLviaiai3jai'i4inal^ilmnfi^H^wua^^aaIanna'l<uvi'U'^naija4viT'^

fnna^4iJi3jvwia

a.d^lto^ooo UIVl

UBf^flJfl.'5B4flul^vi^4^4^Tl'Ufl.'5tJ53J tJi^jJfinil

w^fhi^^r<rw5^T^rTa"TJf^ttiria

Mi^^T^iBtia^ ^o tia-^f^aatarna, nuHviw uasn^Juiaa^ Mfuniiwwin

pfna^i'w^-Tua'i^

a. irial'WfliiHvi^iAa^n^jJi^^'l^furn^^^fjjfl^a^aaK^ivin'afiviS S^mu^pmjj

rtn^^storae^^a^fTn

te. ^l^ftwHw^4ll>f^^iill(8^wl^?mi^n^^^^^^W^^l^^w^w^|^^ 1̂UR^^•

n^i^^^4ij^ni^a^a^inn^^4flwua^Rija4ifl^i^n^fi)WBiTii^naflnviTM

anjjnifl^wua^la

n. LalMflu '̂M^4aasri^uiflB41l^f'Lini^iiiiif^riBni<HiuBi^viiiaKanjJiTio

tli^natiai^'w^Ci^nal^

i.vi55rin^ui.f>ii'W^fi^'^wn^?i-^wan'3^vnj5!ia<Uistvifiilviain^fnQKi,an^n<nJa^uas

^^nanQwnvu'ini^^tifi^^jjifi^^vi^^'MnH'iJ^^ifn^^'uijIannaitl^^aalania ua^

nTj^jm^t^lufltilTvi^ ua^i^^u^n^s^nrn^tiavii^^uuivla^^^iBalafna.flu'l^vi

^^uan^iJi.^a^aiiiniawai^4npfnafi^<w^'i'uan^v(H^nijn'3n'iJ^t;riaijan^flinaM

a'HJiTO^vn^^iB'il^

ta^^a^n^^na/in^nniwwui.a^lmn^a^lan'iaua^wiJ^saiJtifijvi'ivii'^^f'iij
naasiaa^

et. •ssasnani'umf^niuu'^'iii

to. mbawj^hithi-nu

.e nan^iu^anvi a

wTuwa^au

d^. nan^^uvian

st. wowSimnB

<^. Mw^^uasifl'uthvijna

m. <5*i^il^sa^fl^i8^l(^fni

in. flTUjshflVytia'atfli^fm vtannTSua^ivwwa

®. naimwrm

v 9/vmia

\UiWYU

ia (Project Brief)

(Project Brief)

(Project Brief nalflTirn^)



w^atiTarna, ntilfvi^ uasnflui^a^ >lfunniwi'un^nafn<w'i^an^wu,aswBJUi

^aw/i^^ian^^'w

®. w^atiTanna, m/lTmw uas^nijiii^a^ Hfufn^flUflia-^iAaji^^n'w^vis jjfmu^

b. w^aalama, ^ulfvl^ aa^n{jjji,f!a<i i^^iM^^m^nnu^nu^nivlu^^u^us'nil'u

#!Bfnvil^ijiT5{i^}inmits4^

en. w^iaalarna, fl^Hvi^^ u,a!in^|ui,?ia-3 i^fumivmiun^nanTw^ntja'i^vianin^o

tJi^natian^^'w^C'snal^

maasiaeifl                147

so. wa^mrJi^sMfTU (Outcome)

of. wawaw (output)

vhtia



ted^ar^^.cn^ro "UIVl

^?Tur^n^4ai5T5aiaDa''3ViT'^tlvi3JS'i^

i.'AU'Ll^s^visfrTwrn^ai.Latj'^/n'wwSrmsw'^-^iu'UDaofl's^ii

^nunonuaisnioi^^wT^tlYiiJS'iCi

Ii^^anunawi d avi^ua^ ^^.aw as: uw •aa-^^vtT^^nJyjaj^n^

®. ^aaas ^o ^^-aanua^^is'U'urn^a^i.aiiisiwivi^uaw^an^isrB^a^'l'U'ijU^u

WTUintu^
fe.iaea^ia^ Meatthty-Aing- iwiu-

oi.'5aaa^^^-5w^a'itj^^'UTuaai.^tiVwjj/i"ns!W'^-3iiflUfnvi?^wvi^'Bu

®. i^iaHtlisj'Bn^^anu'i^n^u.ari'm.a^a TaBnn^eu'suiia^fm'l'o^iln^wYi'^

rn^U.'wviEjaasHCiflTiii'sa'ufi.ia^rn^^iLafjDfn^u.'uiia^^iu

te; ir^a^il^^'To'^a'^RiAwuas ^-aa-viSft;j-TJ|t^^-3ft^^JR5Pj^^f!u?&^-fu-

w^-aantj/w'^n'ii w^tf'ruw^i.aaVwSfmsw'w^

on. iviaHwa^an^/ ^^fn^w^ijTu^^i.aaVw^rm^vi'^'w^i^i'ia^uasl^l^'iJniJuvi

an if5til^mi^ u.a?jti/iTw

ar. iviaaafiiiHantja^a'uaf^t'unn'saavi'i^'iJri"5d^aaaiifiivi^ia<i^<ia'iEj/^nn^

Mfivhijaawifc^^Sflms^w^

^^viT'^TJviajBnu l^wisvnjna-^aTijj^'i^ty'l'urni^ua^i^fiiviw^^a'i^uasiJ^srTntfuw

S/mswwu.tj'ua-^^'Mj ^^aavi'i'laKinT^^'UElnTi^uaji'UfnviwCi/m^^^^^

uuua>m5'3Jj a4'*^i!'wi!ST^-\3*u^lwjiiai b^tea: ^m ^a^^^an^p^^^rjjjRumj

vi^a^nuiB^^w^i^i'uvi'u^ ivltiwu T^aji-uuulua^ibsna'uvian'j Hari m^m

fJ-3UQ^aauvitaa^arn^a<ii,a1jj{iti/nviw^ai^ is^ufn^^u.aji^i/n^u.ti'UB-aR^jjvi

tjiu 1J3J^ uasvui^au^fn^ fn^aaaQa^miij.as^iJn's^uviiviwisjajj^fnviTuw^a'i^

uasrw^^/m^ w w-^ uwas^a

^jU^^u.aej^fn'wwjjfn'js^wuuua'^ai^U

d. -njihsintu

ei. i^asnantum^aniuu^n^

t>. viiba^ivia'Hij'^TU

^r.® n^rm^vianvi

t^vumttv

C n^m^sjvinfT

ar. w-JiiTauasjfi'H'ihviina

n. ^aj\J^sa'3Riia^i1a^^fn^

in. RTUj^^imyDB'aTfl^fm viannTSiias^wwa

®. naln^rm

"MTWa

a (Project Brfef)

(Project Brief)

uuimu

an

(Project Brief nEjTfl^rm)



a.il^i^anni^ua^^i^n^w^aif^U\jija<ifl^QiJuas^^3S<ul<u^n'uLn<i'i'ua^Bni{ij^j'B

^wiail^iu^i^iliant^u.aauiia^unn^^niolf'^ilnt^

to. w^an^^'na/n^T'ufiTj^ni.Q'Ufni^wu.asClsi^i/n^vi^l

m. ^^ai^Hfurn^^fi-aan^aa'3iua^^'5n^nviTunT5^ii<i^QW

.I^i^i^flann'santnii^OTua^vi^avia^n^^^'w

te. w^an^^n^nni^^a^j^n^^ai.ftia^a^vi'uajjau.asasj^'^n^Q^i^'i
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ao. waiien^m^^lli^u (Outcome)

<^. wawaw (output)

vhtia



an^^uwtjwai'unifli^naua^^fliiu^^if'i^a'utJvi ate ^.fl. ted^o - b^ba;

^vi5?n^^irn^iviiai'untl'5si.vi?i^jvi5?na^^vi ai tia^m^a^n^fmuLtiuuwvi^

Lffli^naaasuii^ti^aan^^at^I^a^^uti^vti^nnii^iji^SfiQnjjjf-i^y^ua!;

anmio^a^4ni^tl^tiifii^^um^aij^m^ij^nii.via^i^^

wfm3jaiu'iinrn^LLwti'u1'ui^'38?naDa<irnf!i'u?fn^ m^waiiin^naflivif^tJ^n^

i^Hi.ntjtatii^i^iiJuwan^8mj5ntjq^na\j^niiiTviiivi2uu^l<uiji)Bna^iua8il

a^iaTwni^urnivia-5i.^a^i?<ii^jiftnrnii a^iaiurn^af^^al^annnT^via'^i.via'j

iJftJtJ^ngviijna^Lna^a^nijnnivia^^a^HSfl^n^miajj'atJTuIfl^a^n^ni's

iiivin^wni^^ntinn^via^^a^anis^us'i'u^ina'uin'iii'lvi^^u^T'uiJ^iana^Qua^

annnTsvia-aLvia^ 5<inn^mjifiaa'uHi.fl^'^na^{yt^\jM'u<ti'j-5ii,wtjwaiu'i*i auuvi

®b a^i'U'urniiWRj'uiua^'l^Qvian^iawf tvt^^MaauasuQMn^^jjwjri^vi'uivi

iwjvwnnvu m^'^ajtii^^'W5na^iavia rn<5'Wftnjnuasani3s^jfliiifi'i^!)a^n'ia<iu

uasfl'^iJjfl^af'i-ja^^fll'unniitian^^iuw'i^'w^nauasriu^n^^M^fl^Uflmjfn^

L^wa^/in^a^unniwaMki.a^'u^nn^L^ijj^iJWinn^^aaaari^^wa^iJ.as'u^nn^i.^iiJ

^aaHt^au.a^iviat'utaS^aafas uafianni^u a^Hfm^e^n^ty^^ufn^H^nanTw

tia^vifi^^ia^fi^^^^ mia^ia^un'm^ajjIa^^aa^w^'H^iapiiam^iJ^sjavisfnvi
nn^^aju^viu^^^^sfialM^uasnn^wsiuijn^iiJu.ti'^isi^a^i^^'S'wsn^ rn^wauwanu

fiiflijirin^i.tinri'unn'Sflnuasrii^twiajja'^'iuviiau^iao^a'uirn'sHanu'iiaia^fu

^i^dau nuvi^fn^ia^i^a^^u^'iJ^snatjfniviwawl^'Hiattltj taa'^aniaj^rn^

tiJaa'iJuiJa^flnuwa^rniDB^w'uiinflBEin^n^if^u.a^jJi^sTuaina^ia'^a'umu.as

^^i^f^nnivia^i.viEiQi.'?ia^a^fum'3^€jj*ia-5T!i<!jiJ^)UT'i'U5i^}j anaunnjjaj'MViT^i

rnflnan-Ji^iicu'fig

Tttrasiaa^

to. fmjj^nmyna^fl^^m^ vianm^uasivi^Ha

e. ^au^fm
vh^^a

a (Project Brief)

(Project Brief)

(Project Bri



•^^n^flainB^TurnTvia<ii.viEn

®,isis^o,ooo tl"IVl

fi^tf^^4BT^^wa^yie^T^^^-^iiffnaiaT8TiTfl^^^^

©,000,000 U1V1

^nm^uviao^B^i.tasn'wna-^ViT'^ufl^tJBJj -utivi^^ \Jyjucnij aajvi'siJ'snm's

wajtngJaiJ^s^n^u'W'UBi.'wamBvia-^i.via^

®o,ooo,ooo U1V1

^TurKnuvia^i.^a^iJ.asinwa-^viT'a'UflBtJB^j tiuvi^i tlyjuBi^ ajj-yi^JBirni

wajii^lfl^-^a^'i-^'Hij^n'uuvia-JviB-^i.^B'^ri^jj^-^vi'^^^flnai-^tJ^ifW^ia

dLd,om(oi,a;oo U1V1

^Tun^Tuvia-Jivia^u.asin'Mn^viT^'uai'U^u tlyjueiii vivhfm'ilnfi'sawvnfi

liviuB^il vtnnn'iB<iJnflia<ianL/iaanavia,^u,n'3 ^wrn^TJna'sa^a'niaB'u^iau vim

m^Rass^uaaanuswvu.

vi'uviaviawaoiviaQt'unau^iviT'^a'iana'i^iJ^jjai'yia

an^uua^^nal^annrn^via-ai.^a'^L'wjJ^ruiBBas oi

©. ^aw^^nuvia<ivia<iLvia'3<lu^j}J '̂lMl^}j'i^[5-i'uuasanijn^aia<ifuijnvia^i.via'i

MaEinas^nfma^iJaaAi^^j

to. iriawiiuin^via^iviEniB^fuf^via^i.viB'j^iJu^^j One Day trip au^^ihui^i

mimuaTUTuwi.SaiJiaauuasi^ijnal^fnpi^navitna^a'^

m. maiJistin^iJ^jBLi.a^vinnniwai^nn^via^^aQn^ija^Q^nnpinan^'Uijjfliyia

^na^ia^wiJ'i^natjnTjHSpniiii'tiuu^

it. i^iaa^'i^ifl^atlnan'i^via^ivia^^ilaii'u'lviii w"u ^^na MICE, OTOP ^^na ,

ua CSR i^^^^-u

b. ^anis^^Wnn'5'wrifln<ipiu^)a-3'unvia<iivia^marii^^ina^hi'W3JiJ'ifimi

wn^i^^ur^^i^Titji^^u-wfl-aijrj3j^^tii^tJijiAasnaVt

n^i^^^ni^<i^uvii'^afi^s!^njl0fin?iif!!i'y^fi^Hf!iijl'uij3J^J'uu^^via^fi<uuf)^U'u^ilu

wa'iJT '̂IaDijam^i.^l'us^ijji.via^^pmut'Maauaivn^^^'H^fia uasi^aitlun'mwj

^^^^Qiij^nijnialxjnn?uw^'i1unn^viB'aivia'3^ia^njj3J^viQ^/innan^sju'iaH

^C^i4af^a^u^4^ie^i^^^4^us5^mi^s^m^i|u^ima^sa^!^^^aa^

a^^fli^n^^Tfti-jnn'iH^LaiiJLLasj'^^j'u'iniiviB^Lvia^Lvia'sa^funii^aijla^a

i\ii^\i Titii^si^u anatin n^a^viT'^fnflna'^Jijjtu'na'BU ^a^afuavuai^'u

^•uTJisuifuwaliJ

neiasiaej^                 154

n^ni5'5jivainvi o^

n^r^amRw or

•nnhsinw

WTUW^W3U

nafmavianvi to

^tnhwntu

wfuwaua'u

<. nafmuwanw 

^tnhsantu

wfuWflflatJ

<. nanvfaman

r. mmuhwjia

<t. n'w^^iu.asfhiil'nnnti

n. T^mJi^s-^misVifl^fm

•MTiia



®. nau^vi^/nanan^ilijjw^a ^^nani^urn'ivia^^En^iJu'U'u'lviillTl'M'u^rn^

W^ia^we^Sfiafi'j'JiJ^M-ta^Jj^i'fviQ-^iviBQ^'wana'Ma'ietj^^^^ tta'Q8n'js^!u-

^nvia^vi8^i^Uvn-J^n'^€<iivi8im3J^J'u

te. 5u^an^^^n^ni?tJis^)^a3JWUBfini[viB^i.vi8'3Hi.tl'uvifanu'W'3vian8JJint)'u

®. •i^flanni'i'uuvia^via-uvi^n^'^ 1 'oa^^oviQ^Mfum'5'^aj'uivin'ws ^Tiufl^TU

wn | an^^^iia^fiJwvt&Hvia^i^'U'Mn-^-iinvia^B^-

te. S^iEjl^ua^an'UQU'unvia^ivitnmu^u

;ffy,iss)cn,(too invi

^ai^u bd^bsn - rrutntru loctba:

j?Tun-3Tuvia<n.viEJ^aasriwia'aviT'^^fl"S'LJ3J vuvw^^ ilyiusnu aiJVi^TJ^m^ viinn

n^\Jnfl^ia^^vi^iJyjiJH^Ci v^nmitJnflia<!^^<?i'd'vijJ5'nj vi^rn^'Unfl^a^

a*nuiaan^vi^^Li,n^^nm^TJna^a^a*'ii/ia'un'^i.a'UvivfinniiJnflia^a''i^iaan3J'w^i'u

uvinUTiaju5iji"i'ua^flnnna^tl1jJw^a

d,ooo,ooo IIIVI

.^au^^^^minafliiflnvia^^B^umjiiaaniii5iti8^^iiviii5tiLvia^^fty3u

<^^,ooo,ooo D1V1

^fn^f^nuvia^ivitnu.asfi'Wi^JVi^a^iiJwj wvw^^ nJyjw^nS ajjvmjnmi

a^^i.ei'uvn^via^i.vitnL^^ajjtB^viii'unutiQ^Qn

b,ooo,ooo U1VI

^nur^nTjvia^ivienuasflwna'JviT^^fl^tJsjj tjuyi^^ iJtiubiu a^vi^O^f^

a^ia^ijij^th^tTa^vi^^^^iin^a^^

cncn,ooo,ooo UT^

an'un^nuvia^^tnua^n'wnao^^ufl^iJ^ii irwm^^ ijvjsje^^ a^vi^^J^nm^

arun<n^via<iivta^u.asn'wna'-9viT'^i\4aiti|3j u^uvi^i iJviiJSTu ajjvmi'nfm

^naasiaa                  152

®o. Haviflna'Jnasi'laitJ (Outcome)

e^. wawaa (output)

^. •njtJ^sjnw

m. •ssssnan '̂Ufn^ani^u^n^

b. vru^B'^^^la^l,ul4•^^^

nafm^vianvi a

^nhstnfu

WTuSfrtfa^

nafmuvranvi tt

•smJismaj

wfuwauai)

nafmuvianvi b

•a<utJ'3^jnu

wfuwa^au

n^n^uvianw. a

^tnhwntu

wfuwauau

wruwfl^fau

vhtia



unvia<i^a^W^fn^lviauas^i^wn4tlisLvi^^i>StiVin^nvia^t^a^Vi'Js'5'i^i'>^atjniia''uvif

'H^snirwaunii^iiviii^^vifanTia^'OTj'lviauas^f'nwn^^tl'ssivn'i

Isc^.ooo^ooo tnv!

^aiftjj tedtooi - ^^uanau isdtoa:

^I'unoTuTaBilmmas^i.Sa-^aw^wjtl^u

tJititJ^aifin^na^tj^^s^n^a^n^ativit vv^a^tlTuiJ^rjMfi'u

b^,ooo,ooo U^V1

c?Tun-3TuIa5'i5nT3aas^ma^a<iviTi^<ufl'5iJu

vns^^f^aunuauvif (fwf^^uflitl^jjj

an^^tiu.as^al^ainnTsvia^i.via^^u^i'u^BBas m

s). I'watJftJiJ^'wwunu.via^^a^ivi'aiiiasLfaiifi.^tJ'ssT^rtiaM^aas^'uaiu

TkufiTaraawiSL

is. ^anaHLn^^^^iitl^s^tilai.Lasfin^an^wvi^^aTinvia^i.viaQuastl'jsifn^j'uvnliJ

01. ivIanissj^TiiLrt^i^natia^u'BtJin^rn^^ui.flaB'unaf^i^jjvia^Lvia'j a-awaW

tl^s^mraS^si^mi^uaififliwa-JwaT

ii!j^.una^^a^nunn^ainn^l^^a-̂ ua^iin^5^ia,^j,wai^.'iofin^.uB/iuasi

/n^luili^ivi?! ^H5nniwaitiini^viB^iviE]'3ua8uvia^a^ivij'3^')^vi''avi^n\J'ss!^u

piTiuiJaa^n^uri'unvia-^^a^'L'ufmsiJfiwuaKfn'^sj^fifiw u.am'5via<ii.vi^'3i.^o

•aijlt^^• b^--nrtj^-^ji ^a^ifii'waa^atJ'i^Sfiufl"'^uas!tjcmit'WJj^l^?~a'l^"if^

ijnvia^ivitnmjj^iu is iviniu^an d: tl ^nnflTiij'l^^i^'u^nuian^'nwu awantttu

^ati^ Taiita^wtlTisi.'ww uas^OT^ei a-^^a^^m^a^inaniitia^i.a^urnivia'^i.^a^tti

^tluiu"ulviJ4i,'wa^iaua'ua<iflTiu^a-5nT5TO^'u'nvia^i^a^ viu ni^via^iviEi'i^

.Ui^nain^w^aiu.tiu^^ltli|[iin^m3^

rn^<Ma^i,viB'jiiiiti3nwi^iujQij(]tyQ|^vfa'3iu, fn^via^ivia'j^iJ^iii, m^via^ivia'}

Miu^auvi^SYjjviBpnau^ ia*i

^i^ifjjn'i^via^ivi^QlTjii'iw^tn^^fi^TO^tjni^ijj "vi^^n^atnjj^'uyii"

•snaa^taa^i

o. wavifn^jnasl^fu (Outcome)

ei. w^w^^ (output)

^^. •nnbsjnw

m(. WBsnan<l^fn?^nwU'nii

to. vnh^it!hi.ti'U'^'iu

^r.® nan^jvi^nvi a

•jtjiJ^sjjntu

wfuw^^au

<^. vium'flnvijjna

<^. en^b^^uasfl'H'UTmnH

m. •5{riJ?sfi'afliiaVlfiifm

.te^ Riin^naiy.̂ iaifei'Wi.a's. ManfliiikastiM^^a,

®. ^ai^-arm
vnua

uwu-nu

ia (Project Brief)

(Project Brief)

(Project Brief

uuu



^TU7ut,t^sintjlmr'Tnn"nm -̂^vmnm3J'Hiu

0ti^anira7i4iuu,tJTjjj'i^niivinnw4a

QTib,ioio<?;,ooo tnvi

^an^u te4ton - fruanati b<^b:

OT^^rrM^ia?"UtJvrumtJ^- 8fr^n^mvia<ri,fia7itasmrrwomjtj'm^T

Haa^no^)aiau.asi,^ui,^uia'uvn^ania^tja<iviTi^<u'uvi'i^1

ito,ooo,ooo U^Vl

ffn'uf^Tuvia'^ivia'iaasn'wn^viQ^'U'uvi'i^i

a^iaium^via^ivia'j^n^i (Trail Running & Cycling) aii-uifrwamanu

jjvmYi^n^iinwwnaaf ^viaiwiw^naiMitau

bb^^ooo U1V1

U'tt'MVI.n.̂ a'^IIUlJVl^lATlJ^il.

'wuvin^iiawQaflnflna^iJiiJnj^a

anuiTjuaK^alaainfnivia^i.viaQ^jjwj^BaaK m

©. iaa^a^iiuaa^itja^filvi^aa.in^ ufi.unwauiia.JMiQ.viari^)uiiwi.ftTaii

^vianitiamiiVMiiau aaaaatitJ^^in'BtJv^^i'liJ l^wuvi^havtTfenjfi^iJpj aas^^vto^

ina^^ lalmgruvi^an^a^iitvlaniiBanffia^fna

h. rf5aff^ta^u^Bsa<ffi^iil^mi^          l^Vtr
tei'uvn-j^niaTui'wam'jaanma^rna

lu^iflj^u^^^^tu^ra^.'usLniunu dna^xti^^iA'UBiii&uaflri^inn. 2aii^u3Wfl

H2nanw^^<uan^aiu VMluil^siYiflua^iianti^^ivifl v^^fjjinaSfrmn^flfm

tl'u^n^aTut'uIfi^ifn^ aiviitiii Tf^mitlii^Bvia ^fl^^fni^^iian^aiuma^jti/nn

• ^fi^^^^tJtitn^aitimBif^^^asn^^n^3fiiamewsfii^fifiit v^u^^ti

^-^MSmi^tu^iflL'urn^'u^n^antiun^aa^ ^^aJlrnia^^fl^nTiw^ i aa

^fiiniiai4tja^u^o^n?Biiiannamja^ijiaiinu^wfl itatJi(n^iiwuB

iwJw^nvujjiHaniaiu^^uinntiu

via<itv^^Qi.^fi^ni^ajjl^^n^3j^<iviT'^fl^ftri0'i-!itifajuiia
^o^siaa^

©o. Mfmnta'r^^^'l^TU (Outcome)

^;. w^wa^ (output)

a. wihsintu

b. tnhtrrm^nSti'ntr

n^n^^uvianvi a

wTuw^^au

dr.© fi^n^iuvianvi a

^ite^nw

*r. R^n-s-aman.

^. w'̂ m'ihviiJio

^. ^ -̂T^ua^finiilnviino

m. Tjujila.'4aa4l*i.fl.ai

in. a'^jia^aqj^ia^fli'^i^ iaahfl,ntu.asi.5a^.a

a. talfl^fm
vn^ia

ia (Project Brief)

ia (Project Brief)

urns fi
(Project Brief na1flfm)



fi.u.n.)

uiur
ffntOufr^

y

y

s

en) mnJ's^^i)€W aua twa^^^u^^tMi^fauu^m^iJin^i^^^^TjJvi^^i^nq^^m

iili^8nTTLvrT5^n^u^sna^^^ijii\j^cuTfrR ^.n. b^a^® ua^w^nmawi

iift^Tsmi^ n.u.fi. mvrufl

te)^iJi^iivi1a^jjn^iifvni^M^viij^aQii^iT}ni^vi^aaiiJvi^<iTinn^^8^liia^M-5R
^n^M^R'l<un^jia-5VtT'1lii<3iaKi^^ii'jini^\Jiwi'3^l'3iifj2/infiv1a^inn<sij1vi'i'5

a'iunai'Sii^K^[tj?Mn<ja^^^n^tJnn^a^Hiu^a-Sti^iwiT^i^w! iiuw ^iivfu

^nniifstn^jroj ua^wuvn^^rasinaiam^ iwaf^^frnun^iwiina^mjuHiii^iin

^^1wiiJirwii ^n/© uvi^^sywJfq}pi5Bi\jnj\j1vm^Tn'nuw^u nft. kx^ma^

uasui^n ! jj^wsi b® inw^ bb in^si ben uasjn^i'n ba^ uvi^

ffl^T^a^am^iT^^fl^TiJftflWU^ia^ThsTfmil^

lun^^alih^snarjmi^^
n.u.n. nivru^

fmruihifm

mi.

n



ภาคผนวก ข 

สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ�มจังหวัด(พ.ศ. 2562 – 2565) (ฉบับทบทวน) 

หัวข%อ แผนพัฒนากลุ�มจังหวัด 

(พ.ศ. 2562 - 2565) 

 

แผนพัฒนากลุ�มจังหวัด 

(พ.ศ. 2562–2565) 

(ฉบับทบทวน) 

เหตุผลของการปรับเปล่ียน 

เป-าหมายการ

พัฒนา 

เป�นศูนย
กลางการค�าการ

ลงทุน บริการธุรกิจและ

การพาณิชย
 

การผลิตอุตสาหกรรม

ระดับประเทศ 

ศูนย
กลางโลจิสติกส
  

ศูนย
บริการด�านสุขภาพ 

(Medical Hub) แหล3ง

ผลิตอาหารปลอดภัย  

การศึกษาระดับ

มาตรฐานสากล 

ท3องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  

สู3การเป�นเมืองน3าอยู3 

กลุ3มจังหวัดอัจฉริยะ 

ท่ียั่งยืน (Smart and 

Sustainability Cluster) 

ปรับสํานวน ให�เหมาะสม ตาม

ข�อเสนอจากการประชุมรับฟHงความ

คิดเห็น ซ่ึงได�รับความเห็นชอบ 

จากคณะกรรมการบริหารงาน 

กลุ3มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) 

ตัวช้ีวัด

ความสําเร็จตาม

เป-าหมาย 

การพัฒนา 

เศรษฐกิจม่ันคง 

ประเมินจากอัตราการ

ขยายตัวมูลค3าผลิตภัณฑ


กลุ3มจังหวัด ร�อยละ 3.0 

ประชาชนม่ังค่ัง ประเมิน

จากมูลค3าผลิตภัณฑ
กลุ3ม

จังหวัดเฉลี่ยต3อหัว 

เพ่ิมข้ึนร�อยละ 3 

เศรษฐกิจม่ันคง ประเมิน

จากอัตราการขยายตัว

มูลค3าผลิตภัณฑ
มวล

รวมกลุ3มจังหวัด เพ่ิมข้ึน

ร�อยละ 3.5 

ประชาชนม่ังค่ัง ประเมิน

จากมูลค3าผลิตภัณฑ
กลุ3ม

จังหวัดเฉลี่ยต3อหัว 

เพ่ิมข้ึนร�อยละ 4 

 

ปรับให�เหมาะสม ตามข�อเสนอจาก

การประชุมรับฟHงความคิดเห็น  

ซ่ึงได�รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการบริหารงานกลุ3ม

จังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) 



ความสุขท่ียั่งยืน ประเมิน

จากค3าดัชนีความก�าวหน�า

ของคน (HAI) เฉลี่ยของ

กลุ3มจังหวัด  

ต�องไม3น�อยกว3าค3าเฉลี่ย

ของปU 2558-2560 

(หรือไม3น�อยกว3า 0.6350) 

ความสุขท่ียั่งยืน ประเมิน

จากค3าดัชนีความก�าวหน�า

ของคน (HAI) เฉลี่ยของ

กลุ3มจังหวัด  

ต�องไม3น�อยกว3าค3าเฉลี่ย

ของปU 2558-2560 

(หรือไม3น�อยกว3า 0.6229) 

 

ประเด็น 

การพัฒนา 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 

เพ่ิมความสามารถในการ

ผลิตและศักยภาพของ

คนทํางาน และ

ผู�ประกอบการ SMEs  

ท้ังในภาคเกษตร 

อุตสาหกรรม  

พาณิชยกรรม และบริการ 

 

พัฒนากระบวนการผลิต

ภาคการเกษตร

อุตสาหกรรมและ 

พาณิชยกรรมด�วยระบบ

อัจฉริยะ 

ปรับสํานวน ให�เหมาะสม ตาม

ข�อเสนอจากการประชุมรับฟHงความ

คิดเห็น ซ่ึงได�รับความเห็นชอบ 

จากคณะกรรมการบริหารงาน 

กลุ3มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) 

 
ประเด็นการพัฒนาท่ี ๒

พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน 

ระบบโลจิสติกส
อย3างเป�น

ระบบ พัฒนาการบริหาร

จัดการน้ํา 

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล�อมอย3างสมดุล

และยั่งยืน 

 

พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน

ระบบโลจิสติกส
 และ

ระบบป_องกันบรรเทา

พิบัติภัย 

ปรับสํานวน ให�เหมาะสม ตาม

ข�อเสนอจากการประชุมรับฟHงความ

คิดเห็น ซ่ึงได�รับความเห็นชอบ 

จากคณะกรรมการบริหารงาน 

กลุ3มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) 



 
ประเด็นการพัฒนาท่ี 3  

การพัฒนาเมืองและ

ชุมชน ยกระดับคุณภาพ

ชีวิต และความปลอดภัย

ของประชาชนสู3การเป�น 

สังคมเมืองน3าอยู3 รองรับ

การเติบโตของ

กรุงเทพมหานคร 

 

พัฒนาคุณภาพชีวิตสู3

สังคมน3าอยู3  

ปรับสํานวน ให�เหมาะสม ตาม

ข�อเสนอจากการประชุมรับฟHงความ

คิดเห็น ซ่ึงได�รับความเห็นชอบ 

จากคณะกรรมการบริหารงาน 

กลุ3มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) 

 

 
ประเด็นการพัฒนาท่ี 4  

พัฒนาการท3องเท่ียวเชิง

อนุรักษ
และวัฒนธรรม

อย3างยั่งยืน 

 

พัฒนาและส3งเสริมการ

ท3องเท่ียวเชื่อมโยง

วัฒนธรรมท่ีหลากหลาย 

ปรับสํานวน ให�เหมาะสม ตาม

ข�อเสนอจากการประชุมรับฟHงความ

คิดเห็น ซ่ึงได�รับความเห็นชอบ 

จากคณะกรรมการบริหารงาน 

กลุ3มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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