
ประเด็นพัฒนาสําคัญ
และเรงดวนโดยรวมของภาคกลาง 3 มิติ

มิติเศรษฐกิจ 

มิติสิ่งแวดลอม
1) มลพิษทางอากาศ 
2) การใชสารเคมีและเผาในแปลงเกษตร 
3) ขาดการมีสวนรวมจัดทําผังเมือง 
4) ทรัพยากรชายฝงและคุณภาพนํ้าทะเล 
5) ปญหาคุณภาพนํ้าจืด 
6) เพิ่มพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงสภาพแวดลอมในเมือง 
7) การจัดการขยะและการนํากลับมาใชใหม 
8) ความถี่และความรุนแรงของภัยธรรมชาติ 
9) นํ้าทะเลหนุนสูงในชวงฤดูแลง 
10) เพิ่มพื้นที่ปาไมและปาเศรษฐกิจ

1) การกออาชญากรรมและยาเสพติด 
2) โรคอุบัติใหม 
3) ความยากจน 
4) ธรรมาภิบาลในการบริหารราชการ 
5) ความเหลื่อมลํ้าของโอกาสทางการศึกษา 
6) การเจ็บปวยดวยโรคไมติดตอ 
7) ความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร 
8) ความปลอดภัยและอุบัติเหตุทางถนน 
9) ความเขมแข็งและการมีสวนรวมของชุมชน 
10) การดูแลคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ

1) ความถดถอย/หดตัวของภาคการทองเที่ยว 
2) ภาระหนี้สินของครัวเรือน 
3) เศรษฐกิจชะลอตัว/หดตัว 
4) ความเหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกิจ 
5) การเขา (ไม) ถึงเทคโนโลยีของเกษตรกรและผูประกอบการรายยอย 
6) การถดถอยของภาคเกษตร 
7) การชะลอตัวของภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ 
8) การวางงานและการทํางานตํ่าระดับ 
9) การสงเสริมสหกรณดิจิตอลหรือสหกรณอัจฉริยะ (Smart Cooperative) 
10) การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) เติบโตชา

มิติสังคม

• ชัยนาท 
• พระนครศรีอยุธยา 
• ลพบุรี 
• สิงหบุรี 
• สระบุรี 
• อางทอง

• นนทบุรี 
• ปทุมธานี 
• นครปฐม 
• สมุทรปราการ

• กาญจนบุรี 
• ราชบุรี 
• สุพรรณบุรี

ภาคกลางตอนลาง (1)

ภาคกลางตอนลาง (2)

แบงการศึกษาภาคกลางออกเปน 4 กลุมจังหวัด

• ประจวบครีขีนัธ 
• เพชรบรุ ี
• สมทุรสงคราม 
• สมทุรสาคร

**กรุงเทพมหานคร ไมรวมอยูในการศึกษาของโครงการวิจัยนี้

ภาคกลางตอนบน

ภาคกลางปรมิณฑล

8  ขอเสนอแนะ
 เชิงนโยบาย

จากความตองการพัฒนาของภาคกลาง 
คณะทํางานไดใหขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
เพือ่นาํไปสูการรเิริม่ดาํเนนิการของภาคกลาง
ไวหลายประการ 

1) พัฒนาระบบ big data เพื่อใชวิเคราะหพฤติกรรมและการตัดสินใจของเกษตรกร ประชาชนที่แมนยํายิ่งข้ึน
2) วิจัยปรับโครงสรางหน้ีครัวเรือนและเกษตรกร ใหเขาใจถึงประสิทธิผลทางเลือกที่เหมาะสม 
3) การสราง/ปรับสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมใหเหมาะสม เพื่อลดอาชญากรรมและยาเสพติด
4) เตรียมพรอมรับมือกับสถานการณวิกฤติของชุมชน เชน ภัยพิบัติ และการระบาดของโรคติดตอ
5) พัฒนาหวงโซอุปทาน การนําเศษของเหลือใชทางการเกษตรมาใชประโยชน เพ่ือลดมลพิษทางอากาศ
6) บริหารจัดการปญหานํ้าทวม น้ําแลง และน้ําเสียในเชิงพื้นที่ แบบมีสวนรวมทุกภาคสวน
7) สนับสนุนการมีสวนรวมในการจัดทําผังเมืองอยางท่ัวถึง 
8) ควรมีการสรางเครือขายเชิงประเด็น (thematic network) 
    (ก) เนนการ “สรางเสริมระบบเศรษฐกิจฐานราก” เพื่อทําหนาที่ตอบ/สรางองคความรูในการแกไขปญหา/พัฒนา 
    (ข) ประสานงานใหเกิดการสราง/การจัดการ/การใชองคความรู 

พื้นที่ตองการอะไร ?
ความตองการและขอเสนอเชิงนโยบายจาก ภาคกลาง
โครงการจดัทําแผนบรูณาการดานวทิยาศาสตร   วจัิย และนวตักรรมเพือ่การพฒันาเชิงพืน้ทีอ่ยางยัง่ยนื (Area Need) แบงพืน้ทีก่ารศกึษา
ออกเปน 6 ภูมิภาค ไดแก ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต ภาคใตชายแดน และยังแบงพื้นที่ของภาค
ตาง ๆ  ออกเปนกลุมพื้นที่ยอยสําหรับการศึกษาทั้งสิ้น 18 กลุมยอย โดยยึดการแบงกลุมตามที่ตั้งของจังหวัดในเขตติดตอกันหรือตอเนื่อง
กันเปนหลัก  จากนั้นพิจารณาความสอดคลองหรือเกื้อหนุนกันของประเด็นยุทธศาสตรหรือทิศทางการพัฒนา รวมไปถึงการแกไขประเด็น
สําคัญเรงดวนที่จําเปนตองอาศัยความรวมมือรวมกันระหวางจังหวัด

Download 
รายงานฉบับสมบูรณ

คณะนักวิจัยภาคกลาง
ดร. บุศรินทร เลิศชวลิตสกุล (มหาวิทยาลัยนเรศวร),
ดร.เดชรัต สุขกําเนิด (นักวิจัยอิสระ) 
และนาวิน โสภาภูมิ (นักวิจัยอิสระ) และคณะ

www.sdgmove.com

1) การใชสารเคมแีละเผาในแปลงเกษตร 
2) ปญหาความยากจน
3) เศรษฐกิจชะลอตัว/หดตัว 
4) ภาระหนี้สินของครัวเรือน

กลุมจังหวัดภาคกลางปริมณฑล กลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง (2)

กลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง (1)  
1) การสงเสริมสหกรณดิจิตอลหรือสหกรณอัจฉริยะแบบครบวงจร 
2) ความเหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกิจ 
3) การเขา (ไม) ถงึเทคโนโลยีของเกษตรกรและผูประกอบการรายยอย 
4) การกออาชญากรรมและยาเสพติด 
5) การชะลอตัวของภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ 

1) การกออาชญากรรมและยาเสพติด 
2) การใชสารเคมีและการเผาในแปลงเกษตร 
3) ธรรมาภิบาลในการบริหารราชการ
4) ความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา 
5) ขาดการมีสวนรวมจัดทําผังเมือง 

ความตองการของพื้นที่ 

1) โรคอุบัติใหม [SDG3]
2) การกออาชญากรรมและยาเสพติด [SDG3, SDG16]
3) ธรรมาภิบาลในการบริหารราชการ [SDG16]
4) ความถดถอย/หดตัวของภาคการทองเที่ยว [SDG8]
5) มลพิษทางอากาศ [SDG3, SDG11]
6) ความเหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกิจ [SDG8, SDG10]

ประเด็นความตองการที่แตกตางกันในแตละกลุมจังหวัด

ประเด็นความตองการรวมกัน6 ประเด็นความตองการรวมกัน5
1) ความถดถอย/หดตัวของภาคการทองเที่ยว [SDG8, SDG12]
2) ภาระหน้ีสินของครัวเรือน [SDG1]
3) เศรษฐกิจชะลอตัว/หดตัว [SDG8]
4) ทรัพยากรชายฝงและคุณภาพน้ําทะเล [SDG14]
5) โรคอุบัติใหม [SDG3]

กลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง (1) และ (2)กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน และ ปริมณฑล

ความตองการเฉพาะกลุมจังหวัด
1) การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงสุขภาพ 
    [SDG9, SDG3]
2) การพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน [SDG12]
3) การอนุรักษพื้นที่วัฒนธรรมควบคูไปกับการขยายตัว
    การทองเที่ยว [SDG8, SDG12]
4) ระบบอุปถัมภในระบบราชการ สงผลตอปญหาธรรมาภิบาล 
    [SDG16]
5) ปญหานํ้าทวม นํ้าแลง [SDG13]

ความตองการเฉพาะกลุมจังหวัด
1) พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เศรษฐกิจทองถิ่น พรอมรองรับ
    สังคมสูงวัย [SDG8]
2) พัฒนาธุรกิจ SMEs รุนใหม [SDG8]
3) พัฒนาการศึกษาทางเลือกใหเพิ่มขึ้นและมีการยอมรับ [SDG4]
4) บริหารจัดการภัยพิบัติ ปญหานํ้าทวม นํ้าแลง [SDG6, SDG11]
5) ปญหานํ้าเนาเสียจากอุตสาหกรรม ชุมชน และการเกษตร [SDG6]

  ความตองการเฉพาะกลุมจังหวัด
  1) การลงทุนทางสังคมสงผลตอเศรษฐกิจ
  และคุณภาพชีวิต [SDG1, SDG8, SDG10]
  2) การลงทุนดานการพัฒนาเมือง ผังเมือง
      ระบบขนสงสาธารณะใหเหมาะสม [SDG11]
3) แกปญหาพนันออนไลนในกลุมผูใหญและเยาวชน  [SDG16]
4) พัฒนาระบบการศึกษาและเนนสายอาชีพมากขึ้น [SDG4]
5) แกไขความรุนแรงในครอบครัวจากปญหาชายเปนใหญ 
(patriarchy) [SDG5, SDG16]

ความตองการเฉพาะกลุมจังหวัด
1) แกไขการขาดแคลนแรงงาน บริหารจัดการแรงงานขามชาติ
    อยางเปนธรรม [SDG8, SDG10]
2) พัฒนาเศรษฐกิจชายแดนไทย-เมียนมาร แบบบูรณาการทุกมิติ 
    [SDG8, SDG17]
3) การเขาถึงทรัพยากรวัตถุดิบ การสงสินคาขามคาบสมุทร 
   [SDG8, SDG9]
4) การทองเที่ยว และเศรษฐกิจทองถิ่น ภูมิภาค [SDG8, SDG12]
5) สื่อสารและสรางความรูเทาทันสื่อ (media literacy) 
    ผานสื่อโซเชียล และการปฏิรูปสื่อ [SDG4]

กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน

1) ความเหลื่อมลํ้าโอกาสทางการศึกษา 
2) ความรุนแรงในครอบครัว 
3) ภาระหนี้สินของครัวเรือน  
4) ขาดการมีสวนรวมจัดทําผังเมือง

กาญจนบุรี

ชัยนาท

ลพบุรี

สิงหบุรี
สระบุรี

เพชรบุรี

ประจวบขีรีขันธ

ราชบุรี

สมุทรสงคราม

สมุทรปราการ

ปทุมธานี

สมุทรสาคร

นนทบุรี

นครปฐม

อยุธยาอางทอง

สุพรรณบุรี

ภาคกลางตอนบน

ภาคกลางตอนลาง (2)

ภาคกลางตอนลาง (1)

ภาคกลางปริมณฑล


