การพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารในกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 1
ขอมูลองคกร
กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ประกอบดวยจังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และจั ง หวั ด สระบุ รี มี เ นื้ อ ที่ ร วมประมาณ 8,281.285 ตารางกิ โ ลเมตรหรื อ ประมาณ 5,175,803 ไร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นนทบุรี และปทุมธานี มีลักษณะเป2นพื้นที่ราบลุมริมฝ45งแมน้ําเจาพระยาที่น้ําทวมถึง
สําหรับจังหวัดสระบุรีมีพื้นที่สวนหนึ่งเป2นพื้นที่ราบลุมริมฝ45งแมน้ําป9าสักและบางสวนเป2นสวนหนึ่งของทิวเขาดง
พญาเย็นซึ่งมีลักษณะเป2นภูเขาเตี้ยและบริเวณภูเขาสูง มีสภาพภูมิอากาศเป2นแบบรอนชื้น กลุมจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน 1 แบงเขตการปกครองเป2 น 4 จั งหวั ด 42 อํ า เภอ 432 ตํ า บล 3,216 หมู บาน 4 องคB ก ารบริ ห าร
สวนจั ง หวั ด 3 เทศบาลนคร 15 เทศบาลเมื อ ง 78 เทศบาลตํ า บล และ 278 องคB ก ารบริ ห ารสวนตํ า บล
มีครั วเรื อนและประชากรตามระบบสถิ ติ ทางการทะเบี ย น กรมการปกครอง ปC พ.ศ. 2558 รวม 1,723,153
ครัวเรือน 3,733,993 คน

กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 1
จังหวัดสระบุรี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดนนทบุรี

ขอมูลการวิเคราะหศักยภาพ
ภาพรวมดานเศรษฐกิจ
ผลิตภัณฑBมวลรวม (GPP) ของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน1 มีมูลคาเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องทุกปC
โดยในปC 2557 มีมูลคาเทากับ 1,150,556 ลานบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 1.73 จากปCกอนหนาและ
มี มู ล คาผลิ ต ภั ณ ฑB ม วลรวมตอหั ว ประชากรเทากั บ 277,997 บาท/คน/ปC สํ า หรั บ มู ล คาเศรษฐกิ จ ที่ สํ า คั ญ
3 ลําดับแรกไดแก (1) ภาคอุตสาหกรรม จํานวน 599,566 ลานบาท คิดเป2นรอยละ 52.11 (2) ภาคการคา
จํานวน 150,995 ลานบาท คิ ดเป2 นรอยละ 13.12 และ (3) ภาคบริ การดานอสังหาริมทรั พยB การใหเชาและ
บริการธุรกิจ จํานวน 65,170 ลานบาท คิดเป2นรอยละ 5.66 ของผลิตภัณฑBมวลรวมกลุมจังหวัด
ดานการเกษตร
กลุ มจั งหวั ดภาคกลางตอนบน1 มี มูลคาเศรษฐกิจ ของกลุ มจั งหวั ด ที่เ ป2น มู ลคาจากภาคการเกษตร
ในปC พ.ศ. 2557 จํานวน 36,032 ลานบาท หรือรอยละ 2.1 ของมูลคาผลิตภัณฑBมวลรวมของกลุมจังหวัด
ประชากรสวนใหญในพื้นที่กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ประกอบอาชีพทําการเกษตร โดยมีเนื้อที่ทําการเกษตร
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จํานวน 3,093,538 ไร หรือคิดเป2นรอยละ 60.59 % ของเนื้อที่ทั้งหมดของกลุมจังหวัด สวนใหญจะทําการเกษตร
ประเภท นาขาว พื ช ไร พื ช สวน ตลอดจนทํ า การประมงและการทํ า ฟารB ม ปศุ สั ต วB โดยสั ด สวนฟารB ม
ที่ไดรับการรับรองมาตรฐานฟารBม (GAP) ตอจํานวนฟารBมทั้งหมด หรือคิดเป2นรอยละ 9.73 และมีจํานวน
โรงงานผลิ ต สิ น คาเกษตรกรรมและอาหารที่ ไดรั บ การรั บ รองมาตรฐาน GMP/HACCP ทั้ งสิ้ น 71 แหง
สํ า หรั บ ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต พบวา ขาวมี ป ริ ม าณผลผลิ ต เฉลี่ ย ตอไร จํ า นวน
1,396 กิ โ ลกรั ม ตอไร
ซึ่งต่ํากวาคาเฉลี่ย 18 กลุมจังหวัด
ตารางแสดงขอมูลการใชพื้นที่เพื่อทําการเกษตรของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 1
จังหวัด

เนื้อที่ใช
ประโยชนดาน
การเกษตร (ไร)
พระนครศรีอยุธยา 1,178,173
นนทบุรี
219,160
ปทุมธานี
510,192
สระบุรี
1,186,065
รวม
3,093,590
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

พื้นที่ทํา
นาขาว
ฟารม
(แหง)
(ไร)
30,460 1,065,336
7,497
150,359
18,053 341,069
27,320 425,013
83,330 1,981,777

พืชไร

สวนผลไม สวนผักไมดอก/
ยืนตน
ไมประดับ
(ไร)
(ไร)
(ไร)
8,395
9,574
20,525
25,873
23,965
26,398
553,026 21,768
8,677
553,026 74,653
70,522

การเกษตร
ดานอื่นๆ
(ไร)
94,868
22,403
118,760
177,581
413,612

การพัฒนาพื้นที่ตามแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 1
กลุ มจั ง หวั ด ภาคกลางตอนบน 1 กํ า หนดแนวทางการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ โดยเฉพาะการพั ฒ นา
ดานการเกษตร ซึ่งพิจารณาตามศักยภาพ ป4ญหาและความตองการพื้นที่ที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ และนโยบายรัฐบาล ไดกําหนดวิสัยทัศนBใหกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 เป2น “เมืองแหง
คุณภาพชี วิต แหลงของนวั ตกรรม ศูน ยBกลางการลงทุน ดานอุ ตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีชั้ นสู ง การทองเที่ ย ว
เชิงประวัติศาสตรBวัฒนธรรม และการผลิตอาหารปลอดภัย” มีเปYาหมายให “ภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม
การทองเที่ยวและบริการของกลุมจังหวัดมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น” กําหนดยุทธศาสตรBการพัฒนา โดย “การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตและความรวมมือกับสถานประกอบการสถานศึกษา และชุมชนเพื่อสงเสริมอุตสาหกรรม
และเกษตรกรรมเชิ ง สรางสรรคB ” ที่ นํ า เอาประวั ติ ศ าสตรB แ ละภู มิ ป4 ญ ญาทองถิ่ น มาใชในการเพิ่ ม ผลผลิ ต
ทางการเกษตร และสินคา OTOP มากขึ้น โดยใชกลยุทธBการพัฒนา 3 กลยุทธBคือ (1) สงเสริมการเพิ่มศักยภาพ
การแขงขั น งานวิ จั ย และพั ฒ นาเชื่ อ มโยงภู มิ ป4 ญ ญาทองถิ่ น เอกลั ก ษณB ข องกลุ มจั ง หวั ด ภาคกลางตอนบน 1
(2) พั ฒนาศักยภาพการผลิต และสรางมูลคาเพิ่มสิ นคาภาคการเกษตรและสิ นคาเอกลักษณBของผลิ ตภัณฑBกลุ ม
จั งหวั ดภาคกลางตอนบน 1 และ (3) พั ฒ นาขี ด สมรรถนะ ยกระดั บ ภาพลั กษณB ของผลิ ต ภั ณฑB ในกลุ มจั งหวั ด
ภาคกลางตอนบน 1 พรอมขยายชองทางการตลาดการประชาสัมพันธB ผานชองทางที่สามารถเขาถึงผูบริโภค
โดยพัฒนาประสิทธิภาพการบรูณาการฐานขอมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีเชิงเครือขายที่ทันสมัย
แนวคิดที่ไดจากการฝCกอบรมและการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุGน
ทุนฝ\กอบรมเพื่อพัฒนาขาราชการพลเรือนสามัญที่ปฏิบัติราชการในภูมิภาค ประจําปCงบประมาณ พ.ศ. 2559
มีเนื้อหาในการฝ\กอบรม 2 สวน ประกอบดวยสวนแรกเป2นภาควิชาการ มีเนื้อหาเกี่ยวของกับการพัฒนา 4 ดาน
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คือ (1) เศรษฐกิจดิจิทัลและสรางสรรคB (2) นวัตกรรมการเกษตรและอาหาร (3) การทองเที่ยวแบบยั่งยืนและ (4)
การบริหารเชิงกลยุทธB สําหรับสวนที่สองเป2นการศึกษาดูงานในประเทศญี่ปุ9น ซึ่งแบงเป2น 2 กลุม ไดแก
1. เมืองโอกายามา ศึกษาดูงานจํานวน 3 พื้นที่ มีผลสรุปการศึกษาดูงานดังนี้
1.1 การจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืนของเมืองโอกายามา (Sustainable Tourism : Okayama
Visitors and Convention Association) ใหความสําคัญกับการพัฒนาการทองเที่ยวโดยพัฒนาแหลงทองเที่ยว
เชิ ง ประวั ติ ศ าสตรB แ ละวั ฒ นธรรม การสรางความสะดวกในการเขาถึ งแหลงทองเที่ ย ว และมุ งเนนการสราง
ความประทับใจใหนักทองเที่ยวโดยการตอนรับและการบริการ
1.2 สวนผลไม Namaru Engai Kibiji Noen, Okayama เป2นบริษัทเอกชนที่ใหความสําคัญ
ในการสรางความสั ม พั น ธB ร ะหวางเกษตรกรกั บ ลู ก คา โดยสรางตลาดแบบขายตรง ไมผานพอคาคนกลาง
เนนการสรางความเขมแข็งใหภาคอุตสาหกรรม เสมือนการเกษตรเป2นอุตสาหกรรมพื้นฐานของชุมชน รวมทั้ง
ใหโอกาสเกษตรกรในการพัฒนาการผลิต
1.3 โรงงานสาเก บริษัท Miyashita Sake Brewery จํากัด ซึ่งตั้งโรงงานและผลิตโดยคํานึงถึง
วั ต ถุ ดิ บ และป4 จ จั ย การผลิ ต ที่ เ หมาะสมและมี คุณ ภาพดี ที่สุ ด คํ า นึ ง ถึ ง การสรางคุ ณคาใหทุ กขั้ น ตอนการผลิ ต
โดยอนุรักษBกรรมวิธีและวัสดุอุปกรณBการผลิตดั้งเดิมและมีเอกลักษณB ทําใหไดผลิตภัณฑBที่มีความเป2นเอกลักษณB
เฉพาะตัว นอกจากนี้ ยังใหความสําคัญกับการรวมกลุมเพื่อจําหนาย ทําใหอุตสาหกรรมเหลาสาเกมีการพัฒนาและ
สามารถแขงขันกับภายนอกได
2. เกาะคิวชูดูงาน ศึกษาดูงานจํานวน 4 พื้นที่ มีผลสรุปการศึกษาดูงานดังนี้
2.1 องคBกรการทองเที่ยวคิวชู (KTPO : Kyushu Tourism Promotion Organization) มีกลยุทธB
ในการสงเสริ ม การทองเที่ ย วแบบยั่ ง ยื น ที่ มุงเนนการสรางภาพลั ก ษณB ก ารทองเที่ ย ว (Branding Image)
โดยการใชออนเซนเป2 น จุ ด ขาย เนนการพั ฒ นาสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกและการบริ ก ารนั ก ทองเที่ ย ว เชน
เพิ่มมัคคุเทศกBที่มีทักษะดานภาษาตางประเทศและการติดตั้ง Free Wi-Fi เป2นตน
2.2 โรงงานเครื่องป4~นดินเผา Hataman Ceramic มีแนวความคิดการผลิตโดยใชเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยควบคูกับการรักษาและสืบสานวัฒนธรรมอันเป2นอัตลักษณBเฉพาะถิ่นดั้งเดิม เนนคุณภาพของผลิตภัณฑB
และลวดลายของเครื่องป4~นดินเผาที่มีเอกลักษณBเฉพาะตัวของโรงงาน นอกจากนี้ ยังเป2นการผลิตที่ใชทักษะฝCมือ
และความสามารถเฉพาะตัว เอาใจใส ทําธุรกิจโดยคํานึงถึงความตองการของลูกคาเป2นหลัก และแสวงหารูปแบบ
ที่สามารถตอบสนองลูกคาใหลูกคาเกิดความพอใจสูงสุด รวมทั้งการรวมกลุมกันเพื่อซื้อวัตถุดิบทําใหมีอํานาจ
ตอรองดานราคากับผูจําหนาย (Supplier) และรวมกลุมกันเพื่อจําหนายสินคา ทําใหเกิดการขยายเครือขาย
ทางการคาระหวางกัน และเกิดการแขงขันกันในดานคุณภาพในการผลิตสินคาและบริการ
2.3 สวนลูกพลับ เป2นรูปแบบความเชื่อมโยงภาคการเกษตรกับการทองเที่ยว โดยใชสวนผลไม
เป2 น ผลิ ต ภั ณ ฑB ก ารทองเที่ ย ววิ ถี ชี วิ ต ชุ ม ชน เนนการสรางประสบการณB แ ปลกใหมใหกั บ นั ก ทองเที่ ย วและ
สรางชองทางการตลาดที่หลากหลายใหเกษตรกร ที่สําคัญคือการสรางการรับรูและสราง Demand ใหลูกคา
กําหนดตารางกิจกรรมประจํา (Fix schedule) ในโปรแกรมนําเที่ยว ทําใหลูกคาเดินทางเขาไปในแหลงผลิต
โดยตรงและมี การซื้ อขายโดยตรง ระหวางผู ผลิ ต และผู บริ โ ภค สามารถลดตนทุ น ในการขนสงทํ าใหชาวสวน
มีรายไดมากขึ้น นอกจากนี้ ระบบสหกรณBการเกษตรระดับทองถิ่น (Primary Agricultural Cooperative
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Societies) และองคBกรการสงเสริมการทองเที่ยวทองถิ่น มีสวนสําคัญในการเชื่อมโยงภาคการเกษตรที่เป2นจุดแข็ง
ของทองถิ่นกับการทองเที่ยวที่เพิ่มโอกาสทางการตลาดไดอยางลงตัว
2.4 โครงการ One Village One Product (OVOP) เกิดจากการริเริ่มและผลักดันของชุมชน
เป2นการพัฒนาจากภายใน โดยการสรางอรรถประโยชนBสูงสุดจากทรัพยากรในทองถิ่น เพื่อปรับปรุงมาตรฐานและ
ความเป2นอยูของคนชุมชนที่สอดคลองกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของทองถิ่น การวัดการเจริญเติบโตของภูมิภาค
ถูกปรับเปลี่ยนจากการคํานึงถึงผลิตภัณฑBมวลรวมประชาชาติ (GNP) ไปเป2นความพึงพอใจมวลรวมประชาชาติ
(GNS) และมีปรัชญาพื้นฐานที่สําคัญ 3 ประการคือ (1) คิดระดับโลกแตทําระดับทองถิ่น (Think Global Act
Local) (2) เป2นอิสระ พึ่งพาตนเองและคิดอยางสรางสรรคB (Self-reliance and Creativity) และ (3) มีเปYาหมาย
สูงสุดคือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยB (Human Resource Development)
โดยสรุ ป คณะผู จั ด ทํ าไดคนพบแนวทางการพั ฒ นานวั ต กรรมเกษตรและอาหารจากการศึ กษาดู งาน
ในประเทศญี่ปุ9นวา ประเทศญี่ปุ9นใหความสําคัญกับการสรางเขมแข็งของชุมชน เนนรวมกลุม สงเสริมใหเกษตรกร
เป2 นเกษตรกรมืออาชี พโดยปรับ เปลี่ ยนรูป แบบการบริ หารจัด การแบบครอบครั ว เป2 นรู ป แบบบริ ษัท ผลิ ตโดย
ใชทรัพยากร วัตถุดิบและภูมิป4ญญาดั้งเดิมของทองถิ่นที่มีอัตลักษณBเฉพาะตัว และสรางมูลคาเพิ่ม (value Added)
ของสิ นคาเกษตรโดยคงไวซึ่งอัต ลักษณB ของทองถิ่ น (Unique) หรือการสรางเรื่ องราว (Story) ใหกับ ตัว สิน คา
เพื่อใหผูบริโภคไดรูสึกถึงความพิเศษเฉพาะตัวของสินคาชนิดนั้น ๆ รวมทั้งการใชเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม
ในรู ป แบบฟารB ม อั จ ฉริ ย ะ (Smart Farming) ซึ่ ง เป2 น การทํ า ฟารB ม ดวยการนํ า เทคโนโลยี ก ารเกษตร
มาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไดแก การควบคุมความชื้น แสงแดด อุณหภูมิ ปริมาณปุˆย ความตองการธาตุอาหาร
ฯลฯ สามารถแกป4ญหาความผันผวนของสภาพอากาศไดอีกทางหนึ่ง สําหรับดานการตลาด มุงเนนการสราง
ความเชื่ อ มโยงภาคการเกษตรและภาคการทองเที่ ย ว เพื่ อ เพิ่ ม ชองทางการจํ า หนายใหเกษตรกร รวมทั้ ง
การสรางเครือขายและตลาดแบบขายตรงที่ติดตอซื้อขายกันโดยตรงระหวางเกษตรกรกับลูกคา
สําหรับภาครัฐโดยเฉพาะระบบสหกรณBการเกษตรระดับทองถิ่น (Primary Agricultural Cooperative
Societies) พบวามีบทบาทสํา คัญในการรวมกลุมเพื่อสรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรและชุ มชน รวมทั้ ง
การสรางเครือขายเพื่อเชื่อมโยงภาคการเกษตรและการทองเที่ยว โดยเฉพาะอยางยิ่งบทบาทในการควบคุมกํากับ
และกระจายทรัพยากรและวัตถุดิบในการผลิต เพื่อควบคุมปริมาณการผลิตและบริหารกลไกการตลาด
ขอเสนอในการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหาร ในกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 1
จากยุทธศาสตรBการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ไดกลาวถึ ง
การสรางโอกาสทางเศรษฐกิจดวยฐานความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสรางสรรคBบนพื้นฐานการผลิต
และการบริโภคที่เป2นมิตรตอสิ่งแวดลอม ภายใตหลักการพัฒนาพื้นที่ ภารกิจและการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
ในสังคมไทย ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาเพื่อประโยชนBสุขที่ยั่งยืนของสังคมไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และดวยเหตุที่ทุนทางวัฒนธรรมเป2นองคBประกอบสําคัญของทุนทางสังคม และเป2นจุดแข็งที่สามารถเชื่อมโยง
ทุน ทางเศรษฐกิจ และทุน ทรัพยากรธรรมชาติ ใหเป2 นพลั งขั บเคลื่อนการเสริมสรางความอยู ดี มี สุขรวมกั น
ของคนในชาติ ทุนทางวัฒนธรรมยังเป2นเครื่องมือในการพัฒนาทุนมนุษยBของประเทศใหมีความเขมแข็งอีกทางหนึ่ง
กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 มีวัฒนธรรมและภูมิป4ญญาทองถิ่นที่มีความหลากหลาย โดดเดนและ
สืบทอดมายาวนาน หากนํามาตอยอดและผสมผสานกับความคิดสรางสรรคBผนวกกับองคBความรูและเทคโนโลยี
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สมัยใหม จะทําใหกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 สามารถผลิตสินคาและบริการที่มีลักษณะโดดเดนมีมูลคา
ทางเศรษฐกิ จสู งยากที่ จะเลีย นแบบ “ทุน ทางวั ฒนธรรม” ที่ ไทยมีอยู จึ งเปรีย บเสมื อนเป2 นขุ มทรั พยBที่มีคา
ในการสงเสริ ม เศรษฐกิ จ สรางสรรคB ข องไทยใหเป2 น ความหวั ง ใหมสํ า หรั บ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ของประเทศ
เพื่อใหเกิดการพัฒนาคุณคาทุนทางวัฒนธรรม โดยการสรางสรรคBตอยอดเพิ่มศักยภาพและโอกาสในการพัฒนา
ใหเป2นสินคาและบริการเชิงสรางสรรคB ที่มีบทบาทสําคัญตอการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย สามารถสรางคุณคาและ
มู ล คาทางเศรษฐกิ จ คุ ณ คาทางสั ง คมรวมถึ ง ยกระดั บ ขี ด ความสามารถในการแขงขั น ของประเทศ
จึ ง เห็ น ความสํ า คั ญ ในการพั ฒ นานวั ต กรรมการเกษตรและอาหาร นํ า สู การสรางสรรคB อุ ต สาหกรรม
โดยการประยุกตBใชเสนหBและเอกลักษณBจากทุนวัฒนธรรมและภูมิป4ญญาไทยมาสรางสรรคBเป2นผลิตภัณฑBและ
บริการที่สอดคลองกับความตองการของตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศ เชื่อมโยงกับการทองเที่ยว เพื่อสราง
มูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ ตามแนวยุทธศาสตรBการพัฒนา Thailand 4.0 โดยกําหนดแนวทางการพัฒนาโดยใชพื้นที่
เป2นที่ตั้งในรูปแบบการพัฒนา “หมูบานอุตสาหกรรมสรางสรรคB (Creative Industry Village : CIV)
เพื่ อดํ า เนิ น การสรางสรรคB ผ ลิ ต ภั ณฑB และบริ การ โดยการใช องคB ความรู เทคโนโลยี และนวั ต กรรมสมั ย ใหม
บนพื้นฐานของทุนทางวัฒนธรรมและภูมิป4ญญาทองถิ่น เชื่อมโยงกับการพัฒนาแหลงทองเที่ยวของชุมชน
สํ า หรั บ การพั ฒ นานวั ต กรรมการเกษตรและอาหารในพื้ น ที่ ก ลุ มจั ง หวั ด ภาคกลางตอนบน 1 นั้ น
คณะผูจัดทําขอเสนอแนวทางและกระบวนการในการพัฒนาที่ครบวงจรและเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน มีรายละเอียด
สรุปดังนี้
1. พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรและพัฒนาทรัพยากรการเกษตรอยางมีประสิทธิภาพ โดยปลูกฝ4ง
แนวความคิดใหเกษตรกรปรับเปลี่ยนมุมมอง ทัศนคติเดิมๆ ที่รอการชวยเหลือจากภาครัฐ เป2นการพึ่งพาตนเอง
โดยชวยสนับสนุนการลดตนทุน ลดรายจาย นําไปสูการเพิ่มรายได แลวจึงรวมกลุมชวยเหลือกันพัฒนาอาชีพ
ใหมีความเขมแข็ง มั่นคง โดยภาครั ฐตองลดการชวยเหลือในรู ปแบบสงเคราะหB มาเป2นรู ปแบบการสนับสนุ น
ถายทอดองคBความรู ปรับปรุงคุณภาพทรัพยากรการเกษตรใหมีความเหมาะสม การใชที่ดินตามศักยภาพของที่ดิน
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําเพื่อการเกษตร สนับสนุนและผลักดันใหเกษตรกรมีสวนรวมในการบริหาร
จัดการทรัพยากรการเกษตร เตรียมความพรอมรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและ
ปY อ งกั น บรรเทาป4 ญ หาภั ย ธรรมชาติ
พรอมทั้ ง เป2 น พี่ เ ลี้ ย งใหเกษตรกรสามารถยื น หยั ด ไดดวยตนเอง
เพื่อเพิ่มความยั่งยืน สรางเกษตรกรรุนใหมใหเขาสูภาคเกษตรทดแทนรุนเดิม สงเสริมใหองคBกรเกษตรกรและ
สถาบั น เกษตรกรมี ก ารดํ า เนิ น งานอยางมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและยั่ ง ยื น รวมทั้ ง อํ า นวยความสะดวกทางดาน
ขอมูลขาวสาร ทั้งดานการผลิต การตลาด การลงทุนทางการเกษตร ตลอดจนพัฒนาผูนําองคBกรใหมีความรูและ
สามารถนําหลักการบริหารจัดการองคBกรมาใชในการบริหารงานกลุม โดยยึดหลักการมีสวนรวมของเกษตรกร
เมื่อการรวมกลุมเขมแข็งแลว ควรสงเสริมไปสูรูปแบบการบริหารจัดการในลักษณะวิสาหกิจชุมชน หรือรูปแบบ
บริษัทเพื่อเชื่อมโยงกับกลไกตลาดตอไป เพื่อใหเกษตรกรมีความสามารถพึ่งพาตนเองได มีภูมิคุมกันพรอมรับ
ความเสี่ยง มีการกระจายรายไดที่ทั่วถึง มีความสามารถในการผลิตและการตลาด กาวสูการเป2นเกษตรกร
ปราดเปรื่อง (Smart Farmer) และ Smart Group ตอไป
2. พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินคาเกษตร และความมั่นคงอาหาร โดยการ
นํานวั ตกรรมเขามาสงเสริมและสนับ สนุน ในการทํา การเกษตร เชน การใชเทคโนโลยีในการควบคุ มความชื้ น
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อุณหภู มิ ปริมาณธาตุ อาหาร ตลอดจนการบริห ารจั ดการน้ํ าตนทุ น ที่ส นับ สนุน การทํา การเกษตร เพื่อใหมี น้ํ า
เพียงพอใชสําหรับการเพาะปลูกตลอดทั้งปC ไดแก การใชระบบน้ําหยด การวัดความชื้นของดิน การวางแผน
การผลิตสินคาเกษตรใหสอดคลองกับความตองการของตลาด สงเสริมการผลิตที่เป2นมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green
Product) พัฒนาคุณภาพ มาตรฐานสินคาเกษตร พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการโลจิสติกสB
ของภาคเกษตร เพื่อเป2นการเพิ่มมูลคาผลผลิตใหกับเกษตรกร การกําหนดพื้นที่ปรับเปลี่ยนสินคาเกษตรจากพื้นที่
ไมเหมาะสม โดย Zoning by Agri-Map เป2นตน เพื่อสรางฐานการผลิตภาคเกษตรใหเขมแข็ง ทําใหเกิด
ความมั่นคงในอาชีพ และสรางรายไดใหกับเกษตรกร พัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรและอาหารใหมีความสามารถ
ในการแขงขัน ประชาชนมีความมั่นคงดานอาหารและมีผลผลิตเพียงพอกับความตองการดานอาหารและพลังงาน
โดยการพัฒนาการผลิตและการสรางมูลคาเพิ่ม เนนลดตนทุนการผลิต และ เสริมสรางการผลิตสินคาเกษตร
ที่เป2นพืชอาหารและพลังงานใหเกิดความมั่นคง รวมทั้งสงเสริมและพัฒนางานวิจัย ผลงานประดิษฐBคิดคน
ดานวิทยาศาสตรB เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาขยายผลสูการพัฒนาภาคเกษตร
3. พัฒนาระบบตลาดสินคาเกษตร และสรางความเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม การทองเที่ยวและ
บริการ ปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบการตลาดสิ น คาเกษตรแบบดั้ ง เดิ ม เป2 น การวางแผนการผลิ ต ใหสอดคลองกั บ
ความตองการของตลาด รวมทั้งการเพิ่ มชองทางการจํา หนายสิ นคาเพื่อเพิ่มทางเลื อกและเพิ่ มอํ านาจตอรอง
ใหเกษตรกร โดยสรางความเชื่ อ มโยงกั บ ภาคเศรษฐกิ จ อื่ น ๆ ของประเทศ ไดแกภาคอุ ต สาหกรรม
ภาคการทองเที่ยวและภาคบริการ ซึ่งสามารถดําเนินการไดโดยการผลิตตามปริมาณความตองการของโรงงาน
ในทองถิ่นหรือภูมิภาค เพื่อปYองกันสินคาเกษตรลนตลาด สําหรับการเชื่อมโยงภาคการเกษตรกับการทองเที่ยวนั้น
เป2 น แนวโนมการตลาดที่ สํ า คั ญ ของสิ น คาเกษตร โดยเกษตรกรสามารถใชรู ป แบบทองเที่ ย วเกษตรหรื อ
การทองเที่ ยววิถีชีวิตชุ มชนทองถิ่น เป2นตั วนํา ใชพื้น ที่การเกษตรของตนเอง ชุ มชนหรือทองถิ่นเป2นผลิ ตภัณฑB
การทองเที่ ยว เนนการสรางประสบการณBแปลกใหมใหกับนักทองเที่ยวเพื่อสรางการรับรูและสราง Demand
ใหลูกคา โดยกําหนดตารางกิจกรรมประจํา (Fix schedule) ในโปรแกรมนําเที่ยวของบริษัทนําเที่ยวในพื้นที่หรือ
สวนกลาง การเชื่อมโยงดังกลาวจะทําใหลูกคาเดินทางเขาไปในแหลงผลิตโดยตรงและมีการซื้อขายโดยตรงระหวาง
ผูผลิตและผูบริโภค สามารถลดตนทุนในการขนสงทําใหเกษตรมีรายไดมากขึ้น นอกจากนี้ ยังสามารถเชื่อมโยง
สิน คาเกษตรกั บภาคบริ การ โดยผลิต เพื่ อสงขายในพื้ นที่ เ ศรษฐกิ จภาคบริการ อาทิ หางสรรพสิน คาประเภท
Convenience Store โรงแรม ภัตตาคารและรานอาหารในทองถิ่นหรือภูมิภาค ตามปริมาณและคุณภาพ
ที่ลูกคาตองการ ซึ่งจะชวยใหเกษตรกรมีคําสั่งซื้อและสามารถวางแผนการผลิตที่ชัดเจนได

ผูจัดทํา
นายศักดาวุธ

ศักดิเศรษฐ

สํานักงานจังหวัดนนทบุรี

นางจิรภัทธ

ปานอุทัย

สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดนนทบุรี

นางสาวนฤมล

พุกพิกุล

สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
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นางสาวสุพัฒนา อินทรสุข

สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การสรางมูลคาเพิ่มมาตรฐานอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2
โดยเปJน “ครัวสุขภาพเพื่อมหานคร”
1. ความเปJนมา
กลุมจังหวัด ภาคกลางตอนบน 2 มี ลักษณะภูมิป ระเทศ สวนใหญเป2 นที่ ราบลุม เหมาะแกการทํ านา
เพาะปลูกพืชตางๆ และเลี้ยงสัตวB (โคนม มีมากเป2นอันดับที่ 3 ของประเทศ) และปลาน้ําจืดที่มีชื่อ เชน ปลา
ชอนแมลา มูลคาเศรษฐกิจที่สําคัญของกลุมจังหวัด 3 ลําดับแรก ไดแก 1) ภาคอุตสาหกรรม
2) ภาค
เกษตรกรรม 3) ภาคการบริการ แตเนื่องจากประชากรสวนใหญ มีอาชีพทําการเกษตร ดังนั้น
จึงกําหนด
ยุทธศาสตรBมุงเนนการพัฒนา “ดานการเกษตรปลอดภัย” โดยปรับลดพื้นที่การทํานา และสงเสริมใหเกษตรกร
ปรั บ เปลี่ ย นหรื อ ทํ า การเกษตรแบบผสมผสาน โดยปลู ก พื ช ผั ก ปลอดภั ย ผลไม (กลวยน้ํ า วา) โคนม
แพะ และประมงน้ําจืดเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ไดกําหนดเป2นอัตลักษณBในการพัฒนาและ
เพิ่มศักยภาพมาตรฐานผลิตภัณฑBสินคาเกษตรปลอดภัยที่โดดเดนเพื่อใหเป2น “ครัวสุขภาพเพื่อมหานคร”
2. ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2
2.1 ตําแหนงยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2
2.1.1 การพัฒนาเศรษฐกิจแบบยั่งยืน ที่มุงเนนการเกษตรเป2นฐานราก “ครัวสุขภาพเพื่อมหานคร”
(Healthy kitchen for the Metropolis) (พืชผัก ไมผล (กลวย มะมวง) พันธุBขาว ขาวคุณภาพดี แพะ โคนม
และปลาน้ําจืด)
2.1.2 ทองเที่ยวเพื่อการเรียนรูเชิงสรางสรรคB (เชื่อมโยงประวัติศาสตรB ศาสนาและศรัทธาศิลปวัฒนธรรม
โครงการพระราชดําริ และภูมิป4ญญาทองถิ่น)
2.2. วิสัยทัศน
“ฐานการผลิตอาหารปลอดภัย ทองเที่ยวเพื่อการเรียนรู ทรัพยากรน้ําสมดุลและยั่งยืน”
2.3 ประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรBที่ 1 พัฒนาการตลาด ระบบ Logistics และการผลิตอาหารปลอดภัย
ประเด็นยุทธศาสตรBที่ 2 สรางมูลคาเพิ่มทางการทองเที่ยวจากฐานความรูทางประวัติศาสตรB
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิป4ญญาทองถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตรBที่ 3 บริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการ
3. กรอบแนวคิด
ลักษณะภูมิประเทศของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 สวนใหญเป2นที่ราบลุมเหมาะแกการทํานา และ
เพาะปลูกพืชตาง ๆ ประชากรสวนใหญ มีอาชีพทําการเกษตร ดังนั้น จึงกําหนดยุทธศาสตรBที่มุงเนน การ
พัฒนา “ดานการเกษตรปลอดภัย” แตเนื่องจากป4ญหาราคาผลผลิตตกต่ํา ภัยแลง ปริมาณน้ําฝนนอย
ทําให
เกษตรกรปลูกขาวลาชา บางพื้นที่ไมสามารถปลูกขาวได ขาวที่ปลูกในพื้นที่สวนใหญ
เป2นขาว
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ขาวธรรมดาทั่วไป ขายไมไดราคาไมคุมคาการลงทุน รัฐบาลมีนโยบายในการแกไขป4ญหาใหเกษตรกรโดยสนับสนุน
ใหเกษตรกรปรับเปลี่ยนวิธีการทําการเกษตร กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 จึงมีแนวคิด
ในการสนับสนุน
ใหเกษตรกรลดพื้นที่การทํานาโดยหันมาปลูกพืชและเลี้ยงสัตวBเพิ่มมากขึ้น
4. ผลจากการศึกษาดูงาน
จากการศึกษาดูงานที่ Namaru Engai Kibiji Noen ประเทศญี่ปุ9น สถานที่แหงนี้เป2นลักษณะ
สวน
เกษตร ตั้งอยูที่ Yubinbango 19-1164 จังหวัด Okayama โดยเกษตรกรไดรวมตัวกันจัดตั้งขึ้น
เมื่อ
ปC 2003 ขยายผลดําเนินการสรางความเขมแข็งใหแกเกษตรกรในพื้นที่ โดยเป2นแหลงรวบรวมและจําหนายสินคา
เกษตรของเกษตรกร มีสมาชิกเกษตรกรกวา 600 ราย ป4จจุบันดําเนินการในรูปแบบบริษัท มีพนักงานประจํา 30
คน และพนักงานชั่วคราวอีกประมาณ 80 คน ซึ่งพนักงานสวนใหญคือลูกหลาน
ของเกษตรกร ในพื้นที่
รายไดของบริษัทประมาณ 80-100 ลานเยนตอปC
ปรัชญาในการบริหารงาน (Normalization of Agriculture)
1) เป2นองคBกรกลางในการสรางความสัมพันธB ประสานเชื่อมตอระหวางเกษตรกรกับลูกคา
โดย
วิธีการสรางตลาดแบบขายตรงไมผานพอคาคนกลาง
2) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจากธุรกิจครอบครัว เป2นรูปแบบบริษัท
3) ใหโอกาสกับเกษตรกรในการพัฒนาการผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะกับทายาทเกษตรกร
4) สรางความเขมแข็งใหกับสังคมภาคเกษตรกรรม ทัดเทียมกับสังคมธุรกิจอื่น เสมือนการเกษตร เป2น
อุตสาหกรรมพื้นฐานในชนบท นําไปสูการพัฒนาชุมชนในทองถิ่น และการทองเที่ยวเชิงเกษตร
5) สรางสังคมผูสูงอายุในทองถิ่นไดอยูเคียงคูกับวัฒนธรรมเกษตร
6) รักษาความเป2นเอกลักษณBของเมืองโอคายามา เชน ปลูกพืชผัก ไมผล ที่เป2นพืชประจําถิ่น
ภายในบริษัท มีสวนสตรอเบอรBรี่ สวนไมดอกไมประดับ รานคาจําหนายผลผลิตสวนใหญ
จะ
จําหนายควบคูไปกับการจัดใหนักทองเที่ยวเขาชมสวนและชิมสตรอเบอรBรี่ในแปลง และผลผลิตบางสวนนํามาวาง
จําหนายที่รานคา ในสวนของรานคาเปŒดเป2นพื้นที่สําหรับใหเกษตรกรนําสินคามาจําหนาย
โดยบริษัทจะ
หัก 20% ของราคาขายเป2นคาบริหารจัดการ สินคาที่วางจําหนาย เชน องุน พลับ สตรอเบอรBรี่ แอปเปŒล และ
พืชผักตาง ๆ สินคาที่เกรดดี ไดมาตรฐานจะถูกนําไปจําหนาย ที่หางสรรพสินคาใกลสถานีรถไฟโอคายามา เปŒด
จําหนายทุกวัน สินคาทุกชิ้นสามารถจําหนายไดหมด สวนสินคาที่ตกเกรด ไมไดมาตรฐานบริษัทจะรับซื้อ นํามาตัด
แตงและขายในราคาถูก บางสวนนําไปแปรรูป เชน แยมสตรอเบอรBรี่ สตรอเบอรBรี่อบแหง ซอฟครีมสตรอเบอรBรี่
และผลไมดอง หรือนําไปเป2นวัตถุดิบประกอบอาหารที่รานอาหารของบริษัทเอง ทําใหเกษตรกรสามารถขายสินคา
เกษตรไดทั้งหมด ไมมีเหลือตกคางซึ่งเป2นผลดีตอเกษตรกรอยางมาก
จากกระบวนการการบริหารจัดการ
แบบครบวงจร ทั้งสวนผลไมปลูกไวเพื่อใหนักทองเที่ยวไดเขามาเยี่ยมชม โดยคิดคาเขาชมเป2นรายหัว บริษัทก็จะมี
รายไดจากสวนนี้ดวย การจําหนายผลผลิต จัดใหมีรานอาหารและสวนสนุก เพื่อครอบครัวที่มาเที่ยวชมสวน มีที่
เลนสําหรับเด็ก และมีอาหารไวรองรับนักทองเที่ยว
เป2นลักษณะของการทองเที่ยวเพื่อการศึกษาเรียนรู
เชิงเกษตร ทั้งนี้ บริษัทไดมองถึงผูผลิตกลุมเกษตรกร ผูบริโภคที่เอื้อประโยชนBตอกัน เป2นการสรางสรรคBสังคมให
เขมแข็ง โดยไมพึ่งพาภาครัฐ บริษัทแหงนี้
ไมไดมีนวัตกรรม แตมุงเนนดานการบริหารจัดการที่มีแนวคิด
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และเทคนิคที่สําคัญ เพื่อชวยเหลือเกษตรกร พัฒนาภาคเกษตรใหเขมแข็งยั่งยืน สามารถพึ่งพาตนเองได ป^จจัย
ความสําเร็จ (Key Success Factors) ของบริษัทแหงนี้ คือ การซื้อขายและกําหนดราคา (Price) โดยไมตอง
ผานพอคาคนกลาง
การผลิตที่มีปริมาณ (Quantity)เหมาะสมกับตลาด เป2นผลผลิตที่มีคุณภาพ
(Quality) และเนนบริการ (Service) ลูกคาแบบครบวงจร
5. ขอเสนอแนวคิดและการนําไปประยุกตใช
แนวคิดในการนําผลการศึกษามาประยุกตBใชกับภาคราชการในสวนของ กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2
เป2นเรื่องของการบริหารจัดการ เนื่องจากกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ประกอบดวย
จังหวัดชัยนาท
จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงหBบุรี และจังหวัดอางทอง มีพื้นที่สวนใหญเหมาะแกการทําการเกษตร ปลูกพืช และเลี้ยง
สัตวB ประกอบกับยุทธศาสตรBการพัฒนากลุมจังหวัดมุงเนนดานการเกษตรปลอดภัย
โดยจะเป2น “ครัว
สุขภาพเพื่อมหานคร” สามารถใชแนวคิด เทคนิคการบริหารจัดการของบริษัท Namaru Engai Kibiji Noen
ประเทศญี่ปุ9น นํามาประยุกตBใชในเรื่องตาง ๆ ดังนี้
1.การสรางเอกลักษณสินคาเกษตรในพื้นที่
ในแตละจังหวัดจะมีสินคาเกษตรที่โดดเดน เป2นอัตลักษณBของแตละจังหวัด ไดแก จังหวัดชัยนาท มี
ความโดดเดนในเรื่องพันธุBขาว และมีผลผลิตขาวเป2นสินคาเกษตรหลักของจังหวัด โดยมีศูนยBวิจัยขาว
อยูที่
จังหวัดชัยนาทดวย จังหวัดลพบุรี มีความโดดเดนในเรื่องโคนม โดยมีเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมมาก
เป2นอันดับ
3 ของประเทศ และมีสหกรณBโคนม เป2นแหลงรวบรวมผลผลิตน้ํานมดิบจากสมาชิกเพื่อ
นําไปแปรรูปตอไป
จังหวัดสิงหBบุรี มีความโดดเดน และมีชื่อเสียงในเรื่องปลาชอนแมลา ซึ่งมีการแปรรูป
ไปเป2นผลิตภัณฑBได
หลายชนิด สวนจังหวัดอางทอง มีความโดดเดนในการเป2นแหลงเพาะปลูกพืชผัก ผลไม (กลวย) ที่ปลอดภัย ซึ่งมี
พืชผัก หลายชนิด สงจําหนายไปยังหางสรรพสินคาทั้งในกรุงเทพมหานคร และ จังหวัดใกลเคียง โดยมีสหกรณB
การเกษตร เป2นผูรวบรวมและจัดจําหนายไปยังแหลงตาง ๆ นอกจากนี้
จังหวัดอางทอง ยังมีตลาดกลางที่
ใหญที่สุดในเขตภาคกลาง ซึ่งเป2นตลาดกลางคาสง-คาปลีก พืชผัก ผลไม จากอัตลักษณBที่โดดเดนของแตละจังหวัด
สามารถที่จะสรางกลุมผูผลิตสินคาเกษตรในรูปแบบของการรวมกลุม
เพื่อใหเกิดความ
เขมแข็งและยั่งยืน โดยไมตองพึ่งพาภาครัฐ การรวมกลุมกันอยางเขมแข็งจะทําใหมีอํานาจ ในการตอรองราคา
โดยเฉพาะการรวมกลุมผลิต แปรรูป และจําหนายแบบครบวงจร โดยไมผานพอคาคนกลาง จะทําใหกลุมเกษตรกร
สามารถบริหารจัดการไดเองซึ่งจะมีความยั่งยืนมากกวาการที่จะเป2นเพียงผูผลิต
แลวสงขายตอพอคาคน
กลาง จะทําใหถูกกดราคา ผลผลิตขายไดราคาต่ํา เกิดการขาดทุน เกษตรกร
ยังคงมีรายไดนอย ยากจน
เหมือนเดิม กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 มีวัตถุดิบในการผลิตสินคาเกษตร
ที่มีความพรอม ซึ่งภาครัฐมี
สวนในการชวยสงเสริมองคBความรูในเรื่องการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย
ไดมาตรฐานการแปรรูป รวมทั้ง
การรวมกลุมเพื่อการจําหนาย ดังนั้น กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2
จึงมีความพรอมในการนําไปสู
ความเป2น “ครัวสุขภาพเพื่อมหานคร” โดยทําเป2นแบรนดBความปลอดภัย
ไดมาตรฐาน เพิ่มความมั่นใจให
ผูบริโภคไดอยางแนนอน
2.การบริหารจัดการ แนวคิดในการบริหารจัดการที่นําไปสูความสําเร็จ
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ดานการผลิต สงเสริมใหมีการรวมกลุมการผลิตสินคาเกษตรที่เป2นอัตลักษณBของแตละจังหวัด ใน
รูปแบบของกลุมสหกรณB หรือขยายผลออกไปเป2นบริษัท เชนเดียวกับ Namaru Engai Kibiji Noen ประเทศญี่ปุ9น
โดยเฉพาะในกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 จะมีสินคาเกษตรที่หลากหลายตามความโดดเดนของแตละจังหวัด
ซึ่งเป2นสวนหนึ่งที่จะไมเป2นคูแขงกันเอง จะไมเกิดป4ญหาสินคาลนตลาด ผลผลิตราคาตกต่ํา ผลผลิตที่ได เชน
พืชผัก กลวยน้ําวา จะนําไปรวบรวมและคัดเกรดเพื่อการจําหนาย โดยสินคาเกษตร
ที่ไดเกรดดี มาตรฐาน
จะถูกนําสงไปขายตามหางสรรพสินคา สวนสินคาที่ตกเกรด ไมไดมาตรฐาน
จะนําไปจําหนายยังตลาดใน
พื้นที่ รวมทั้งสงจําหนายตามรานอาหารในพื้นที่ เพื่อไมใหสินคาเหลือตกคาง สําหรับขาว ของจังหวัดชัยนาท จะ
สงเสริมการปลูกขาวพันธุBดี ขายไดราคา มีการรวมกลุมผูผลิตขาวปลอดภัย มีโรงสีขาวที่เป2นโรงสีขาวปลอดภัยใน
พื้นที่ สินคาเกษตรประเภทปศุสัตวBของจังหวัดลพบุรี ไดแก โคนม แพะ และสินคาเกษตรประเภทประมง ของ
จังหวัดสิงหBบุรี ไดแกปลาชอนแมลา สงเสริมใหเกษตรกรผลิตปลาชอนแมลา ซึ่งเป2นปลาที่มีเฉพาะถิ่นเพิ่มมากขึ้น
ดานการแปรรูปสินคาเกษตร สินคาที่ผลิตไดจากในพื้นที่ของกลุมจังหวัด กรณีที่เป2นพืชผัก หาก
เป2นสินคาที่ตกเกรด ไมไดมาตรฐาน สวนหนึ่งสามารถนํามาแปรรูปเป2น ผักดอง กลวยน้ําวา นําไปแปรรูปเป2น
กลวยอัดเม็ด กลวยตาก กลวยอบ กลวยมวน ฯลฯ สวนน้ํานมดิบจากโคนม จะนําไปแปรรูป
เป2นนมยู
เอชที และนมพาสเจอรBไรสB จังหวัดสิงหBบุรีจะมีแปรรูปปลาชอนในหลากหลายรูปแบบ
ดานการตลาด จัดใหมีองคBกรกลางในการสรางความสัมพันธBประสานเชื่อมตอระหวางเกษตรกร กับ
ลูกคา โดยการสรางตลาดแบบขายตรงไมผานพอคาคนกลาง การจัดจําหนายโดยสหกรณBซึ่งเป2นการบริหารใน
รูปแบบของกลุมสหกรณB ทําการติดตอผูซื้อรายใหญเพื่อจําหนายตามหางสรรพสินคา การจําหนายในพื้นที่โดยให
เกษตรกรนําผลผลิตที่ไมไดมาตรฐานมาวางจําหนายในตลาดของชุมชนในแตละพื้นที่โดยตรง
สําหรับ
ผลผลิตที่ไดจากการแปรรูป เชน นมยูเอชที นมพาสเจอรBไรสB สามารถนําไปจําหนายในพื้นที่ไดเชนกัน เชน นม
โรงเรียน
3. การสรางความเขมแข็งและยั่งยืน
การรวมกลุมเกษตรกรทั้งในรูปแบบสหกรณB หรือกลุมผูผลิตรายเล็ก รายยอย ดําเนินการเอง แบบ
ครบวงจร ทั้งการผลิต การแปรรูป และการจําหนาย โดยใชระบบการบริหารจัดการกลุม
เพื่อใหเกิด
อํานาจ ในการตอรองในดานการตลาด และราคาสินคา ไมแขงกันผลิต เพื่อไมใหสินคาลนตลาด ผลผลิตที่ได
จําหนายเองไมผานพอคาคนกลาง ความรับผิดชอบตอสังคมในพื้นที่ จะทําใหเกิดความเขมแข็ง มั่นคง ยั่งยืน และ
ไมตองพึ่งพาภาครัฐอีกตอไป
4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร
ใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดํารงชีวิต การสรางเกษตรกรรุนใหม ปลูกจิตสํานึก
ใน
การสํานึกรักบานเกิด เพื่อใหคนรุนใหมหันมาประกอบอาชีพเกษตรกรรม จะทําใหสังคมเกษตร
มี
ความเขมแข็ ง และทั ด เที ย มกั บ สั ง คมธุ ร กิ จ อื่ น ๆ เสมื อ นการเกษตรเป2 น อุ ต สาหกรรมพื้ น ฐานในชนบท
นําไปสูการพัฒนาชุมชนในทองถิ่น ไดอยางยั่งยืน
ผูจัดทํา
นางป(ยนันท ป)นกอ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุ.มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2
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นายมุ.งมาตร วังกะ

นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ
ศูนยวิจัยข1าวชัยนาท

นางอุษณีย จันทราภิรมย

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดอ.างทอง

เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลตามศาสตรพระราชาของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนกลาง

ขอมูลหนวยงาน
กลุ มจั งหวั ดภาคกลางตอนกลาง(กลุ มเบญจบูร พาสุ วรรณภู มิ) ประกอบดวย จั งหวัด ฉะเชิงเทรา
นครนายก สมุทรปราการ ปราจีนบุรี และสระแกว มีพื้นที่ทั้งหมด 12,771621 ไร (20,434.89 ตร.กม.) โดยครึ่งหนึ่งของ
พื้นที่ใชประโยชนBทางการเกษตร จํานวน 6,178,912 ไรซึ่งพืชเศรษฐกิจ ไดแก ขาว ออยโรงงาน มันสําปะหลัง มะมวง
ยางพารา และปาลBมน้ํามัน สัตวBเศรษฐกิจ ไดแก ไกเนื้อ ไกไข สุกร โคเนื้อ และกุง สําหรับมูลคาผลิตภัณฑBมวลรวม
(GPP) มีมูลคา 1,256,705 ลานบาท (ลําดับที่ 2 รองจากกลุมจังหวัดภาคตะวันออก) มีรายไดเฉลี่ยตอหัว 300,259
บาท/คน/ปC ทั้งนี้ ศักยภาพของกลุมจังหวัด ไดแก เป2นที่ตั้งยุทธศาสตรBที่มีเสนทางหลวงสําคัญ
ทําใหสามารถเชื่อมโยงการขนสงสินคาไปยังภูมิภาคตางๆ รวมถึงเขตชายแดน

หลายสายตัดผาน
มีพื้นที่เหมาะสมใน

การพัฒนาแหลงน้ํา โดยมีลุมน้ําบางปะกง-ปราจีนบุรี-โตนเลสาบ และเป2นแหลงพื้นที่เกษตรกรรมที่มีสัดสวนการ
ไดรับการรับรองมาตรฐาน GAP ที่คอนขางสูง มีฐานการผลิตอุตสาหกรรมที่สําคัญของประเทศ รวมทั้งมีแหลง
ทองเที่ ยวเชิงธรรมชาติและประวัติ ศาสตรB อยู ในพื้ นที่ จํา นวนมาก ตลอดจนเป2น ที่ตั้ งของเขตเศรษฐกิจ พิเ ศษมี
ชายแดนติดกับประเทศกัมพูชา ซึ่งมีมูลคาการคาชายแดนที่สูง ดังนั้น จึงไดกําหนดวิสัยทัศนBวา “เสนทางการคา
การลงทุนไปสูอินโดจีน ฐานการผลิตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและนวัตกรรมเกษตรแปรรูประดับประเทศ แหลง
ผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย เสนทางทองเที่ยวธรรมชาติ สุขภาพ และวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมที่สมบูรณ”และกําหนดยุทธศาสตรBไว 5 ยุทธศาสตรB ประกอบดวย
ยุทธศาสตรที่ 1พัฒนาระบบโลจิสติกสBและความสัมพันธBกับประเทศเพื่อนบานเพื่อเป2นศูนยBกลาง
การคาการลงทุนภาคตะวันออกไปสูอินโดจีนและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ยุทธศาสตรที่ 2สงเสริมและสนับสนุนการนํานวัตกรรมมาใชในการผลิต ระบบตลาด และโครงสราง
พื้นฐานทางการเกษตรใหสอดคลองกับสภาพพื้ นที่ (Zoning) เพื่อใหสินคาเกษตรปลอดภัยไดมาตรฐานสากล
เชื่อมโยงตลาดรองรับการคาเสรี
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ยุทธศาสตรที่3พัฒนาคุณภาพแหลงทองเที่ยว และบริการดานการทองเที่ยวใหไดมาตรฐาน เพื่อ
สนับสนุนการทองเที่ยวเชิงนิเวศ สุขภาพ และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตรที่ 4สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และนวัตกรรมเกษตรแปรรูปและสมุนไพร
พลังงานทดแทน และยกระดับมาตรฐานฝCมือแรงงานและกลุมเกษตรกร สรางบรรยากาศที่เอื้อ

ตอการ

ลงทุนอุตสาหกรรมใหม (New S-Curve)
ยุ ท ธศาสตร ที่

5อนุ รั ก ษB ฟŽ~ น ฟู พั ฒ นา และปกปY อ งทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดลอม

อยางมีสวนรวม เพื่อประโยชนBตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางยั่งยืน

บทนํา
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2543 ไดความเห็นชอบในการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะทรงเป2น "พระบิดาแหงเทคโนโลยีของไทย" เนื่องจากพระองคBทานได
ทรงอํานวยการสาธิตฝนเทียมสูตรใหมครั้งแรกของโลกดวยพระองคBเอง ณ เขื่อนแกงกระจานและทรงพระปรีชาสามารถ
ทําใหฝนตกลงตรงเปYาหมายทามกลางสายตาของคณะผูแทนของรัฐบาลจากตางประเทศรวมทั้งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ไดเห็นชอบใหดําเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช เป2น “พระบิดาแหงนวัตกรรมไทย” เนื่องในวโรกาสพระราชพิธี ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปC และเป2นการ
รําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระอัจฉริยภาพ และพระปรีชาสามารถ

ดานนวัตกรรมจากโครงการแกลงดิน ซึ่งเป2น

การแกป4ญหาสภาพดินเปรี้ยวใหสามารถใชประโยชนBทางการเกษตรได
นอกจากนี้ รั ฐบาลพลเอกประยุ ทธB จั นทรB โอชา ไดแถลงนโยบายรั ฐบาลตอสภานิ ติ บั ญญั ติ แหงชาติ
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 วาในการบริหารราชการแผนดินไดนอมนํายุทธศาสตรBการพัฒนาประเทศวาดวยการ
เขาใจ เขาถึง และพัฒนา ตามแนวพระราชดําริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งทรงเนน

ความพอดี

พอควรแกฐานะความมีเหตุมีผล และการมีภูมิคุมกันมาใชเป2นแนวทางบริหารรวมทั้งไดกําหนด

ใหเศรษฐกิจ

ดิจิทัลเป2 นหนึ่งในนโยบายการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศโดยจะสงเสริมภาคเศรษฐกิจดิ จิทัลและ
วางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลใหเริ่มขับเคลื่อนไดอยางจริงจัง ซึ่งจะทําใหทุกภาคเศรษฐกิจกาวหนาไปไดทันโลกและ
สามารถแขงขันในโลกสมัยใหมไดทั้งการผลิตและการคาผลิตภัณฑBดิจิทัลโดยตรง

การรองรับการ

ใหบริการของภาคธุรกิจการเงินและธุรกิจบริการอื่นๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งภาคสื่อสารและบันเทิง ตลอดจนการ
รองรับการผลิตสินคาอุตสาหกรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคBรวมทั้งจะผลักดันงานสําคัญ
ประเทศชาติในเรื่องนี้

ของ
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ทั้งนี้รัฐบาลยังไดกําหนดวิสัยทัศนBยุทธศาสตรBชาติ 20 ปC (พ.ศ. 2560 – 2579) วา “ประเทศ

มี

ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป2นประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และกําหนด
ทิศทางการพัฒนาตามโมเดลประเทศไทย 4.0 ซึ่งเป2นการปรับโครงสรางเศรษฐกิจไปสูเศรษฐกิจ
ดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรคB และนวัตกรรม (Value-based Economy) รวมทั้ง

ที่ขับเคลื่อน
การดําเนินงานจะ

เป2นลักษณะหวงโซคุณคา (Value Chain)ประกอบดวย ตนทาง กลางทาง และปลายทาง โดยจะรวมมือกับภาค
สวนตาง ๆ ดําเนินการในรูปแบบประชารัฐ

แนวคิดที่ไดรับจากการฝCกอบรมและการศึกษาดูงาน
โครงการทุนฝ\กอบรมเพื่อพัฒนาขาราชการพลเรือนสามัญที่ปฏิบัติราชการในภูมิภาค

ประจําปC

งบประมาณ พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติม) โดยไดมีการศึกษาในเรื่องดังตอไปนี้
1.เศรษฐกิจดิจิทัลและสรางสรรค(Creative and Digital Economy)เป2นการนําเทคโนโลยีมา
ประยุกตBใชในการขับเคลื่อนองคBการ ศึกษาแนวโนม IT ค.ศ.2017 เชน Big Data, internet of Thing,Prompt Pay, IT
Security และ Business Value Dashboard การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล โดยสรางนวัตกรรมการบริการภาครัฐ รัฐบาลแบบ
เปŒด และการสรางมูลคาเพิ่มใหแกสินคาและบริการ รวมทั้งแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย
2.นวัตกรรมการเกษตรและอาหาร (Innovative Agriculture and Food)เป2นการใชความรู
ความคิ ด สรางสรรคB นํ า ไปสู การเปลี่ ย นแปลงที่ ก อใหเกิ ด ประโยชนB ส รางคุ ณ คา เป2 น เกษตรกรรมแนวใหม
โดยตัวอยางนวัตกรรม เชน การทําเกษตรอิ นทรียB สรางหวงโซอุ ปทาน สรางตราสินคา การตรวจสอบรับรอง
มาตรฐาน การแปรรูปเป2นเวชสําอาง นวัตกรรมอาหารในการดูแลสุขภาพ การทําธุรกิจเกษตร Smart Farmer
Biotechnology นวัตกรรมการเก็บเกี่ยว และการสรางมูลคาเพิ่มแกขาว เชน การเพิ่มความหอมในขาวหอมมะลิ
3. การทองเที่ยวแบบยั่งยืน (Sustainable Tourism) ศึกษาการพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหมีสิ่งดึงดูด
คมนาคมสะดวก สิ่งอํานวยความสะดวก ที่พัก และมีกิจกรรมในพื้นที่ (5 A) รวมทั้งสรางการมีสวนรวมของชุมชน (CBT)โดยใส
ใจในรายละเอียด ใชเวลาทองเที่ยวนานขึ้น มีเรื่องราวความเป2นมา ดําเนินการในรูปแบบรัฐ ราษฎรB และโรงเรียนรวมทั้งการ
สรางตราสินคาทองเที่ยว (Branding) เพื่อเป2นเครื่องมือที่ดึงความเป2นตัวตนหรือเอกลักษณB ที่มีอยูมาชวยในการ
สรางความโดดเดน ใหดึงดูดใจนักทองเที่ยวที่ในป4จจุบันมีทางเลือกในการเดินทางหลากหลายมากขึ้น
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4. การบริหารเชิงกลยุทธ (Strategic Management)ศึกษา Strategic Thinking เป2นการบรรลุ
เปYาหมายโดยสรางความไดเปรียบในการแขงขัน (แตกตางอยางโดดเดน) ซึ่งมาจากความรูความเขาใจที่มีขอมูลอางอิง
และการจัดทําแผนกลยุทธBเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการแขงขัน รวมทั้งการกําหนดตัวชี้วัด
รวมทั้งมีการศึกษาดูงานหนวยงานของประเทศญี่ปุ9น ประกอบดวย
1.ดานการทองเที่ยว ไดศึ กษา ณ Okayama Visitors & Convention Association
ซึ่งเป2นหนวยงานที่สงเสริมดานการทองเที่ยวที่ดึงดูดใหนักทองเที่ยวมาเที่ยวในตัวเมืองมากขึ้น โดยผูบริหารองคBการ
ไดมีการวางแผนและการบริหารงานจนประสบความสําเร็จ รวมทั้งมีการสรางเครือขายความรวมมือกับเมืองและ
จังหวัดใกลเคียง และไดศึกษาสํานักงานการทองเที่ยวแหงเกาะคิวชูที่มีการสราง Brand Destination ดานการ
ทองเที่ยว โดยใชจุดเดนจากทรัพยากรทางการทองเที่ยว คือ น้ําพุรอน (Onsen) ธรรมชาติ
อาหารการกิน
(Japanese cuisine) การจัดกิจกรรมดานการทองเที่ยว และการชอปปŒ~งโดยกําหนดภาพลักษณBใหเกาะคิวชูเป2น
ดินแดนแหงการพักผอนและความรื่นเริง “Relax & Rejoice Onsen Island Kyushu”
2.ดานนวัตกรรมเกษตรไดศึกษา ณ สวนผลไม NomaruEngaiKibiliNoenซึ่งเป2น หนวยงานที่เกษตรกร
รวมตัวกันสรางความเขมแข็งในรูปแบบบริษัท ขายสินคากับผูบริโภคโดยตรง และมีการนําเทคโนโลยี

มา

ประยุกตBใชกับการเพาะปลูกแบบดั้งเดิม จนกระทั่งสามารถสรางสวนเกษตรที่สรางผลผลิตไดจํานวนมาก

มี

รายไดเพียงพอเพื่อการพัฒนาอยางตอเนื่องและไดศึกษา Hayaman Ceramicซึ่งเป2นสวนลูกพลับ เมืองโออิตะ ไดมี
การพัฒนาใหเป2นการทองเที่ยวเชิงเกษตรแบบเปŒดใหนักทองเที่ยวสามารถเขาไปเลือกลูกพลับจากสวน ไดดวย
ตัวเอง และสามารถเลือกลูกพลับสดในราคาหนาสวนถูกกวาในทองตลาด ซึ่งเป2นการสรางกิจกรรม

ใน

นักทองเที่ยวไดมีสวนรวมอีกทางหนึ่งดวย
3.ดานนวัตกรรมสรางสรรค ไดศึกษา ณ บริษัท Miyashita Sake Brewery จํากัดเป2นการรวมกลุมผูผลิต
เหลาสาเกเริ่มจากการเป2นผลิตภัณฑBชุมชนและไดพัฒนาผลิตภัณฑBโดยการใชภูมิป4ญญาทองถิ่นและ

นํ า

เทคโนโลยีเขามาใชในการผลิต จนทําใหผลิตภัณฑBเป2นที่ยอมรับและศึกษาดูงาน ณ โรงงานเครื่องป4~นเซรามิก Hataman
Ceramic ซึ่งไดเชื่อมโยงกับการทองเที่ยว โดยหมูบานเซรามิกโอคาวะจิยามา นอกจากจะเป2นการสืบทอดประเพณีดั้งเดิม
ในการทํ าเครื่ องป4~ นเซรามิ กแลว ยั งเป2 นสถานที่ ถ ายทํ าละครและภาพยนตรB ต างๆ ซึ่ งนํ ามาเป2 นจุ ดขายในการ
ประชาสัมพันธBและทําการตลาดทองเที่ยวได รวมทั้งศึกษาดูงาน ณ โครงการหนึ่งหมูบานหนึ่งผลิตภัณฑB

(One

Village One Product : OVOP) ณ เมือง Oita ซึ่งเริ่มจากจากหมูบานตนแบบโอยามาที่มีการรวมกลุมในการ
สงเสริมการเพาะปลูกแบบการเกษตรผสมผสาน จนมีผลิตภัณฑBกวา 100 ชนิด ทั้งสินคาเกษตร

ขั้นพื้นฐาน

และผลิตภัณฑBอาหารแปรรูป รวมทั้งมีรานคาริมทาง Kanohana Garden ไวเป2นชองทางการตลาดในชุมชน โดย
รูปแบบการพัฒนาของหมูบานไดถูกนําไปปรับใชเป2นนโยบายการพัฒนาของจังหวัดโออิตะ
ผูวาราชการจังหวัด (นายโมริฮิโกะ ฮิรามัทซึ : MorihikoHiramatsu) และแพรกระจาย

ในปC 2522 โดย
ทั่วทุกหมูบานและ
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เมืองภายในจังหวัดในปC 2523ทั้งนี้ปรัชญา OVOP ประกอบดวย 3 ประการ คือ

(1) คิดระดับโลกแต

ทําระดับทองถิ่น (2) เป2นอิสระพึ่งพาตนเองและคิดอยางสรางสรรค และ (3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยB (Human
Resource Development) ซึ่งสอดคลองกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประเทศไทย

แนวคิดที่ไดจากการฝCกอบรมและศึกษาดูงาน
จากการเรียนรูขางตนทําใหทราบวาการที่จะพัฒนาประเทศไทยใหพนจากกับดักประเทศ

ที่มี

รายไดปานกลาง (Middle Income Trap) ไปสูการเป2นประเทศที่พัฒนาแลว จะตองอาศัยนวัตกรรม (ความรู
ความคิดสรางสรรคB และเทคโนโลยี) โดยเปลี่ยนแปลงแนวคิดจากการทํางาน (ทัศนคติ) แบบดั้งเดิม มาเป2นการ
นําเอาเทคโนโลยีดิจิทัลเขามาใชดังนี้
1. ดานการเกษตรเปลี่ยนจากการทําเกษตรแบบดั้งเดิม สูการทําเกษตรแบบใหมที่เนนการบริหารจัดการ
และเทคโนโลยี (Smart Farmer) การเตรียมการใหเกษตรกรเป2นผูประกอบการ (Enterprises) รวมกลุมและสราง
เครือขายผูผลิตขายสินคาโดยตรงกับผูบริโภค เปลี่ยนจากการประกอบธุรกิจที่พึ่งพาภาครัฐไปสูการประกอบธุรกิจ
แบบใหมที่มีศักยภาพสูง (Startups) พัฒนาคุณภาพใหมีมูลคาเพิ่มขึ้น (แปรรูปผลผลิตการเกษตร) โดยการใชความรูภูมิ
ป4ญญา ความเชี่ยวชาญและทักษะสูง (Skilled Labor)การใช GISตัวอยางเชน

การรวมกลุมของเกษตรกรใน

การทําเกษตรปลอดภัยของกลุมจังหวัด เชน มะมวง ขมิ้น หรือแปรรูปผลิตภัณฑB

เพื่อเพิ่มมูลคา เชน มะมวง

อบแหงสงตางประเทศลูกอมสมุนไพรขมิ้นและใชสื่อสังคมออนไลนB

เพื่อขายผลผลิตโดยตรงกับ

ผูบริโภค
2. ดานการทองเที่ ยวเปลี่ ย นจากการเนนภาคการผลิ ต สิ น คาเป2 น การเนนภาคบริ การมากขึ้ น
รวมทั้งมีการสงเสริมทองเที่ยวโดยชุมชน (CBT) การสราง Brand Image/ Mascot/ Story และพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานIT
เชน Free Wi-Fiการนําเทคโนโลยีการใช เชน การสราง App / QR Codeทองเที่ยว รวมทั้งมีการบริหารจัดการและ การรวมกลุม
ในรูปแบบเครือขายธุรกิจและประชารัฐ (รัฐ เอกชน วิชาการ ประชาสังคม และประชาชน) ดําเนินการในลักษณะหวงโซ
คุ ณคา เชื่ อมโยงการเกษตร สู การแปรรู ป (SMEs/OTOP) และพั ฒนาเป2 นแหลงทองเที่ ยว (ทองเที่ ยวเชิ งเกษตร)
ตัวอยางเชน การเปŒดเสนทางทองเที่ยววิถีพุทธของกลุมจังหวัด มีกิจกรรม

การทําบุญตักบาตร เที่ยว

ตลาดชุ มชนรอบวัด เริ่ มจาก 1) วั ด หลวงพอปากแดง จั งหวัด นครนายก 2) วั ดโสธรวรารามวรวิ หาร จั งหวั ด
ฉะเชิงเทรา 3) วัดแกวพิจิตร จังหวัดปราจีนบุรี 4) วัดสระแกว จังหวัดสระแกว และ

5) วัดบางพลีใหญใน

จังหวัดสมุทรปราการ ผสมผสานกับการทองเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต และสุขภาพ เชน การศึกษาภาพ
จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถ ตํานานความเป2นมาของวัด/พระประธาน ป45นจักรยานชมตลาดรอบวัดนวดสปาสมุนไพร ณ
โรงพยาบาลอภัยภูเบศรB จังหวัดปราจีนบุรี โรงพยาบาลวัฒนานคร จังหวัดสระแกวและพักบานโฮมสเตยBหรือ
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ทองเที่ยวเสนทางไหวพระ 5 พี่นอง “เบญจภาคีวารีปาฏิหาริยB” ประกอบดวย

1) หลวงพอโสธร

จั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา 2) หลวงพอโต จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ 3) หลวงพอวั ด ไรขิ ง จั ง หวั ด นครปฐม
4) หลวงพอบานแหลม จังหวัดสมุทรสงคราม และ 5) หลวงพอทอง จังหวัดเพชรบุรี

9 เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลตามศาสตรพระราชาของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนกลาง
กลุมผูเขียนไดนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิการพระอัจฉริยภาพ และพระปรีชาสามารถดานเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม รวมทั้งองคBความรูที่ไดจากการฝ\กอบรมและศึกษาดูงานขางตนจึงมีแนวคิดที่จะเสนอ“9 เศรษฐกิจและสังคม
ดิจิทัลตามศาสตรBพระราชาของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนกลาง” ดังนี้
1.นโยบายของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนกลางตองมีความชัดเจนที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลตาม
ศาสตรBพระราชา โดยถือเป2นวาระของกลุมจังหวัด โดยมีเปYาหมายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน

ของกลุม

จังหวัด สรางโอกาสและความเทาเทียมกันทางสังคม พัฒนาทรัพยากรมนุษยBรองรับยุคดิจิทัล และ

พัฒนา

คุณภาพการใหบริการภาครัฐ
2. ใหมีการบูรณาการขอมูล ทรัพยากร งบประมาณ และบุคลากรของทุกภาคสวน เพื่อการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลในรูปแบบประชารัฐโดยภาครัฐสงเสริม ภาคเอกชนขับเคลื่อน ภาควิชาการสนับสนุนองคB
ความรูทางวิชาการการวิจัยและนวัตกรรม และภาคประชาชนรวมดําเนินการ
3. ทุกภาคสวนตองเปลี่ยนแนวคิดจากการทํางานแบบดั้งเดิม (Thailand 1.0 2.0 3.0)
เป2 น การทํ า งานที่ ใ ชภู มิ ป4 ญ ญา ความคิ ด สรางสรรคB เทคโนโลยี และนวั ต กรรม (Thailand

มา
4.0)

รวมทั้งดําเนินการในลักษณะหวงโซคุณคา (Value Chain)เริ่มจากตนทาง เชน Farming System กลางทาง เชน
Ingredients Development และปลายทาง เชน Branding& Marketing
4. การนอมนําแนวทางตามพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและพระ
บรมวงศานุวงศBมาประยุกตBใชในการดําเนินงานหรือตอยอดขึ้นไป เชน การทําแกมลิง การทําหลุมขนมครกในพื้นที่ การ
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ปรับปรุงสภาพดินเปรี้ยวเพื่อใหเหมาะแกการเพาะปลูก (โครงการแกลงดิน) การใชอธรรมปราบอธรรม

(การใช

ผักตบชวา/ธูปฤาษีในการบําบัดน้ําเสีย) การสรางหลุมพอเพียง (การปลูกพืชหลายอยางเป2นกลุม

ในหลุม

เดียว) เกษตรทฤษฎีใหมสูการทํานา 1 ไรไดเงิน 1 แสน การสรางป9าสรางรายได (โดยปลูกไมเรือนยอดชั้นบน ชั้นกลาง
และชั้นลาง) การอนุรักษBพันธุกรรมพืชดังเชนตัวอยางการฟŽ~นฟูตนมะมวงที่โคนลงในพระราชนิพนธB เรื่องพระมหาชนก
โดยพระราชทานวิธีไว 9 วิธี ไดแก 1) เพาะเมล็ด 2) ถนอมรากที่เหลืออยูใหงอกใหม 3) ป4กชํากิ่ง

4) เสียบยอด 5)

ตอตา 6) ทาบกิ่ง 7) ตอนกิ่งใหออกราก 8) รมควันตนที่ไมมีลูก และ 9) ทําชีวาณูสงเคราะหB (การเพาะเซลลB) เป2น
ตน
5. การนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตBใชกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม
ดิจิทัลของกลุมจังหวัดโดยการดําเนินการตองอาศัยทางสายกลาง ความพอประมาณแกฐานะ ความมีเหตุมีผลอาศัย
ความรูและคุณธรรม รวมทั้งการมีภูมิคุมกันไมใชเทคโนโลยีมากเกินไปจนละเลยภูมิป4ญญาทองถิ่น การมีระบบปYองกัน
ขอมูลสวนบุคคล การใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมแกสภาพพื้นที่และชุมชนตามหลักภูมิสังคม

รวมทั้งการ

ตอยอดขยายผล
6. การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลตามลําดับขั้น ไดแก ระดับตนเอง เชน การทํา E-Commenceการ
ใชเครื่องสีขาวขนาดเล็กสําหรับครัวเรือนระดับกลุม เชน การสรางเครือขาย E-Commence

การจัดตั้ง

โรงสีขาวชุมชน และระดับชุมชน เชน การรวมกลุมสหกรณB โดยใชเทคโนโลยีสีขาวขนาดใหญ ฯลฯ
7. การใชภูมิป4 ญญาทองถิ่ น และนวั ตกรรมมาสรางสรรคBในการเพิ่ มมู ล คาสิ นคาและบริ การ เชน
กระเชาผาขาวมา กระเปˆาผักตบชวา/หญาลิเภา ของมูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพเป2นตนการแปรรูปผลิตภัณฑB เชน การ
ทํานมอัดเม็ดสวนจิตรลดา เป2นตน รวมทั้งการออกแบบบรรจุภัณฑBที่นาดึงดูด เชน การบรรจุน้ําผึ้ง

ใน

รูปแบบหลอดบีบแทนการบรรจุแบบขวดของโครงการสวนพระองคBสวนจิตรลดาเป2นตน
8. การสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลใหรวมคิด รวมทํา
รวมเป2 น เจาของ ซึ่ ง จะกอใหเกิ ด ความยั่ ง ยื น จะทํ า ใหประชาชนในชุ ม ชนมี ค วามคิ ด สรางสรรคB
กอใหเกิด นวั ต กรรมในพื้ น ที่ เนื่องจากชุ มชนมีความรู สึกหวงแหน จะพยายามหาวิ ธี แกไขป4 ญหา และชวยกั น
บํารุงรักษา เชน การแกไขป4ญหาการราคาผลผลิตเกษตรตกต่ํา โดยการแปรรูปเป2นเวชสําอางเป2นตน
9. การคํานึงถึงประโยชนBสุขของผูใช (Users) การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

ตอง

คํานึงถึงความตองการของผูใชวามีความตองการใชเทคโนโลยีประเภทใด มิใชแคตอบสนองความตองการ

ของ

หนวยงาน เชน การใชวิธีสแกนนิ้วมือในการเขาสํานักงาน ซึ่งไมอํานวยการความสะดวกแกประชาชน

ผูมา

รับบริการที่ตองรอคอยเจาหนาที่มาสแกนนิ้วมือ เพื่อใหสามารถเขามารับบริการภายในสํานักงานได
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ทายนี้ กลุมผูเขียนขออัญเชิญพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับวิทยาการและเทคโนโลยีมาเป2นเครื่องเตือนสติใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ดังนี้
ความตอนหนึ่งในพระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา ณ
อาคารใหมสวนอัมพรเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2522
"...เทคโนโลยีนั้น โดยหลักการ คือ การทําใหสิ่งที่มีอยูใหเกิดเปJนสิ่งที่นํามาใชประโยชนได ดังนั้น
เทคโนโลยี ที่ดี สมบูร ณ จึ งควรจะสรางสิ่ งที่ จ ะใชประโยชน ไดอยางคุ มคา และมี ค วามสูญเปลาหรื อความ
เสียหายที่เกิดขึ้นนอยที่สุด..."
และความตอนหนึ่ งในพระบรมราโชวาท ในโอกาสเสด็ จ พระราชดํ า เนิ น เปŒ ด งานพระจอมเกลา
ลาดกระบังนิทรรศนB 26ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา วิทยาเขตเจาคุณทหารลาดกระบัง

เมื่อ

วันที่ 16 มิถุนายน 2526
“...การพยายามศึกษาวิทยาการและเทคโนโลยีอันกาวหนาทุกสาขาจากทั่วโลก แลวเลือกสรรสวนที่
สําคัญเปJนประโยชนนํามาปรับปรุงใชใหพอดีพอเหมาะกับสภาพและฐานะของประเทศเรา เพื่อชวยใหประเทศของ
เราสามารถนําเทคโนโลยีอันทันสมัยมาใชพัฒนางานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและไมสิ้นเปลือง...”

**********************************

1. ดานการทองเที่ยว ไดศึกษา ณ Okayama Visitors & Convention Associationและสํานักงาน
การทองเที่ยวแหงเกาะคิวชู เป2นหนวยราชการที่ทําหนาที่ในการสงเสริมดานการทองเที่ยวที่ประสบความสําเร็จใน
การดึ ง ดู ด นั ก ทองเที่ ย วใหมาเที่ ย วเป2 น จํ า นวนมาก ซึ่ ง ป4 จ จั ย แหงความสํ า เร็ จ เกิ ด จากการวางแผนและการ
บริหารงานของผูบริหารองคBการ
2. ดานนวัตกรรมเกษตร ไดศึกษา ณ สวนผลไม NomaruEngaiKibiliNoenและ Hayaman Ceramic เป2น
หนวยงานดานเกษตรที่นําเทคโนโลยีมาประยุกตBใชกับการเพาะปลูกแบบดั้งเดิม จนกระทั่งสามารถ

สราง

สวนเกษตรที่สรางผลผลิตไดจํานวนมาก มีรายไดเพียงพอเพื่อการพัฒนาอยางตอเนื่อง

3. ดานนวัตกรรมสรางสรรค ไดศึกษา ณ บริษัท Manzai Shuzo UrbanSakeจํากัดเป2นโรงงานผลิตสาเก ที่
ดําเนินการโดยประชาชน เริ่มจากการเป2นผลิตภัณฑBชุมชน และไดพัฒนาผลิตภัณฑBโดยการใชภูมิป4ญญาทองถิ่นและนํา
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เทคโนโลยีเขามาใชในการผลิต จนทําใหผลิตภัณฑBเป2นที่ยอมรับทั้งภายในประเทศและสงออกไปยังประเทศตางๆ ทั่วโลกและ
โครงการหนึ่งหมูบานหนึ่งผลิตภัณฑB (One Village One Product : OVOP) ณ เมือง Oita โดยเริ่มจากหมูบานตนแบบโอยา
มาที่มีการรวมกลุมในการสงเสริมการเพาะปลูกแบบการเกษตรผสมผสาน จนมีผลิตภัณฑBกวา 100 ชนิด ทั้งสินคาเกษตร
ขั้นพื้นฐานและผลิตภัณฑBอาหารแปรรูป รวมทั้งมีรานคาริมทาง Kanohana Garden

ไวเป2นชองทาง

การตลาดในชุมชน จนเป2นตนแบบโครงการสินคา OTOP ของประเทศไทย

3. จัดทําแผนแมบทการขับเคลื่อนสระแกวดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยแบงออกเปJน 3 ระยะ
3.1 ระยะเรงดวน(1-2 ปq) : การสงเสริมการลงทุนและสรางฐานรากในการพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1) ดานเศรษฐกิจเชน สงเสริมและสนับสนุนผูประกอบการ SMEs คาขายผานทางออนไลนB
สรางรานคาชุมชนออนไลนBผานเครือขายศูนยBดิจิทัลชุมชนจัดทําโครงการเกษตรออนไลนB Smart Farming และนํา
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการสงเสริมการทองเที่ยวชุมชน ดวยการสราง Platform ทองเที่ยวออนไลนB
2) ดานสังคมเชน สรางทักษะในการใชประโยชนBจากเทคโนโลยีดิจิทัล

ให

เกิดประโยชนBและสรางสรรคB (Digital Literacy) สงเสริมใหประชาชนสามารถเขาถึงสื่อดิจิทัลดานอาชีพและ
วิ ช าชี พ เพื่ อ สรางรายไดและสรางอาชี พ อยางสรางสรรคB สงเสริ ม ใหมี ก ารศึ ก ษาออนไลนB โดยผานระบบ
การจัดการการเรียนการสอนออนไลนBแบบเปŒดทั้งในและนอกระบบการศึกษา ใชระบบ e-Learning

ใน

การเพิ่มทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษากัมพูชา และภาษาอื่นที่จําเป2น เพื่อรองรับการเป2นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) และสรางระบบเชื่อมโยงระบบทะเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกสBสวนบุคคล (Personal Health
Record : PHR)
3) ดานพัฒนาคุณภาพการใหบริการภาครัฐเชน ลดการใชเอกสารในการใหบริการของ
ภาครัฐ (Smart Service) จัดทําระบบอํานวยความสะดวกและระบบสนับสนุนการดําเนินธุรกิจแกผูประกอบการ
ในการเริ่มตนธุรกิจ (Doing Business Platform) พัฒนาระบบติดตอสื่อสารแบบออนไลนB
ภาครัฐผานอุปกรณBสื่อสารแบบเคลื่อนที่ เชน สมารBทโฟน แท็บแล็ต เพื่อใหการปฏิบัติงาน
และบูรณาการขอมูลขามหนวยงาน การสงเสริมใหประชาชนสามารถเขาถึงและสรางการ

ของหนวยงาน
มีความเชื่อมโยง

มีสวนรวมในการรับ

บริการจากหนวยงานภาครัฐผานเทคโนโลยีดิจิทัล ผานทางเว็ปไซตB (website) และอุปกรณBสื่อสารแบบเคลื่อนที่
อยางทั่วถึงและเทาเทียมกันและนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชภายในศูนยBบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service :
OSS) เพื่อใหพัฒนาคุณภาพการใหบริการภาครัฐใหสะดวก รวดเร็วขึ้น ตลอดจน
การเป2นประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0)

เป2นการรองรับการเขาสู
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3.2 ระยะกลาง (2-5 ปq) : การสนับสนุนทุกภาคสวนในจังหวัดใหมีสวนรวมในการพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมในรูปแบบประชารัฐ
1) ดานเศรษฐกิจเชน สงเสริมเกษตรกรและผูประกอบการคาขายผานทางออนไลนB
สนั บ สนุ น ใหผู ประกอบการผลิ ต และบริ การทํ า ธุ ร กิ จ ดวยเทคโนโลยี ดิ จิ ทัล และเศรษฐกิ จ สรางสรรคB และเกิ ด
Startups ในรูปแบบวัฒนธรรม(Digital cluster) และบูรณาการ Platform ทองเที่ยวออนไลนBใหแกประชาชน
2) ดานสังคมเชน ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลและเขาถึงบริการ
ดานสุขภาพและการศึกษา สงเสริมใหผูดอยโอกาสและผูพิการสามารถเขาถึงสื่อดิจิทัลดานอาชีพและวิชาชีพ เพื่อสราง
รายไดและสรางอาชีพอยางสรางสรรคB บูรณาการ Platform การศึกษาออนไลนBใหแกประชาชนผานระบบการ
จัดการการเรียนการสอนออนไลนBแบบเปŒด และสรางระบบ PHR กับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
3) ดานพั ฒนาคุ ณ ภาพการใหบริ ก ารภาครั ฐ เชน พั ฒ นาระบบติ ด ตอสื่ อ สารแบบ
ออนไลนBของหนวยงานภาครัฐผานอุปกรณBสื่อสารแบบเคลื่อนที่ เพื่อใหการปฏิบัติงานมีความเชื่อมโยงและบูรณา
การเสมือนหนึ่งเป2นหนวยงานเดียวกันและการใหบริการของภาครัฐเอื้อตอการทําธุรกรรมของภาคเอกชนและภาค
ประชาชน มีระบบอํานวยความสะดวกและไดมาตรฐาน
3.3 ระยะยาว(6-10 ปq) : จังหวัดสระแกวกาวเขาสูการเปJนสระแกวดิจิทัลที่ขับเคลื่อนและ
ใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลไดอยางเต็มศักยภาพตลอดจนสามารถสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม
ทั้งนี้ ผูเขียนไดรางยุทธศาสตรBการพัฒนาสระแกวดิจิทัลไว โดยใหมีความสอดคลองกับแผนพัฒนา
จังหวัดสระแกว (พ.ศ. 2560 - 2564) ดังนี้
ยุ ทธศาสตร ที่

1 การพั ฒนาและยกระดั บขี ด ความสามารถรองรั บการไปสู สระแกวดิ จิ ทั ล

ประกอบดวย
1. การบูรณาการขอมูล : การบูรณาการขอมูลผานระบบเชื่อมโยงขอมูลกลาง
2. การใหขอมูล : การใหทุกขอมูลงานบริการผานจุดเดียวโดยมีผูรับบริการเป2นศูนยBกลาง
3. การรับฟ4งความคิดเห็น : การแกไขเรื่องรองเรียนและการเขาถึงความตองการในเชิงรุก
4. การใหบริการอิเล็กทรอนิกสB : การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการใหบริการ
5. การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : การเพิ่มศักยภาพของบุคลากรภาครัฐในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล
ยุทธศาสตรที่ 2 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
1. การใหความชวยเหลือ : การใหบริการความชวยเหลือแบบบูรณาการในเชิงรุก
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2. การเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน : การบูรณาการตลาดแรงงานแบบครบวงจร
ยุทธศาสตรที่ 3การยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของภาคธุรกิจ
1. การเพิ่มประสิทธิภาพภาคการเกษตร : การเกษตรแบบครบวงจรรายบุคคลผานการบูรณาการ
2. การทองเที่ยว : การบูรณาการดานการทองเที่ยวแบบครบวงจร
3. การลงทุน : การบูรณาการงานบริการดานการลงทุนขามหนวยงาน
4. การคา (นําเขา/สงออก) : การบูรณาการการนาเขาสงออกแบบครบวงจร
5. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม : การสงเสริม SME แบบบูรณาการเชิงรุกเพื่อสงเสริมการเติบโต
6. ภาษีและรายได : ระบบภาษีบูรณาการขามหนวยงานแบบครบวงจร
ยุทธศาสตรที่ 4 การยกระดับความมั่นคงและเพิ่มความปลอดภัยของประชาชน
1. ความปลอดภัยสาธารณะ : การรักษาความปลอดภัยสาธารณะเชิงรุกโดยใชเครื่องมือวิเคราะหBขอมูลเชิงลึก
2. การบริหารจัดการชายแดน : การประเมินความเสี่ยงผูโดยสารขามแดนลวงหนาและพิสูจนBตัวตนผานชองทาง
อัตโนมัติ
3. การปYองกันภัยธรรมชาติ : การบูรณาการขอมูลเพื่อปYองกันภัยธรรมชาติ
4. การจัดการในภาวะวิกฤต : การบูรณาการขอมูลระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อบริหารจัดการในภาวะวิกฤต
**********************************

3.1 ระยะเรงดวน(1-2 ปq) : การสงเสริมการลงทุนและสรางฐานรากในการพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1) ดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1) ใหมีการติดตั้งอินเทอรBเน็ตความเร็วสูงไวใชในทุกหมูบานเพื่อใชเป2นฐานของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและสังคมอื่น ๆ
1.2) ใหมีการติดตั้งอินเทอรBเน็ตสาธารณะฟรี ใหครอบคลุมสถานศึกษา/โรงเรียนและศูนยBดิจิทัล
ชุมชน
1.3) เพิ่มชองทางของอินเทอรBเน็ตในการสื่อสารระหวางประเทศ เพื่อรองรับการสื่อสารและ การ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ
2) ดานเศรษฐกิจ
2.1) สงเสริมและสนับสนุนผูประกอบการ SMEs คาขายผานทางออนไลนB
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2.2) สรางรานคาชุมชนออนไลนBผานเครือขายศูนยBดิจิทัลชุมชน
2.3)จัดทําโครงการเกษตรออนไลนB Smart/ Digital Farming
2.4)นํ า เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล มาใชในการสงเสริ ม การทองเที่ ย วชุ ม ชน ดวยการสราง
Platform ทองเที่ยวออนไลนB
3) ดานสังคม
3.1) สรางทักษะความรูความเขาใจความตระหนักในการใชประโยชนBจากเทคโนโลยีดิจิทัล

ให

เกิดประโยชนBและสรางสรรคB (Digital Literacy)
3.2) สงเสริมใหประชาชนสามารถเขาถึงสื่อดิจิทัลดานอาชีพและวิชาชีพ เพื่อสรางรายไดและสราง
อาชีพอยางสรางสรรคB
3.3) สรางระบบเชื่อมโยงระบบทะเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกสBสวนบุคคล (Personal
Health Record : PHR)
3.4) สงเสริมใหประชาชนมีการศึกษาออนไลนB โดยผานระบบการจัดการการเรียน
การสอนออนไลนBแบบเปŒดทั้งในและนอกระบบการศึกษา
3.5) ใชระบบ e-Learning ในการเพิ่มทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษากัมพูชา และภาษาอื่น

ที่

จําเป2น เพื่อรองรับการเป2นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
3.6)โรงเรียนตํ ารวจตระเวนชายแดนมี อินเทอรB เน็ตความเร็วสู งและสื่อการเรีย นรูไดทัด เทียมกั บ
โรงเรียนในเมือง
4) ดานพัฒนาคุณภาพการใหบริการภาครัฐ
4.1) ลดการใชเอกสารในการใหบริการของภาครัฐ (Smart Service)
4.2) จัดทําระบบอํานวยความสะดวกและระบบสนับสนุนการดําเนินธุรกิจแกผูประกอบการ

ใน

การเริ่มตนธุรกิจ (Doing Business Platform)
4.3) พัฒนาระบบติดตอสื่อสารแบบออนไลนBของหนวยงานภาครัฐผานอุปกรณBสื่อสารแบบเคลื่อนที่
เชน สมารBทโฟน แท็บแล็ต เพื่อใหการปฏิบัติงานมีความเชื่อมโยงและบูรณาการขอมูล ขามหนวยงาน
4.4) การสงเสริมใหประชาชนสามารถเขาถึงและสรางการมีสวนรวมในการรับบริการจากหนวยงาน
ภาครัฐผานเทคโนโลยีดิจิทัล ผานทางเว็ปไซตB (website) และอุปกรณBสื่อสารแบบเคลื่อนที่อยางทั่วถึงและเทา
เทียมกัน
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4.5) นําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชภายในศูนยBบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) เพื่อให
พั ฒ นาคุ ณ ภาพการใหบริ ก ารภาครั ฐ ใหสะดวก รวดเร็ ว ขึ้ น ตลอดจนเป2 น การรองรั บ การเขาสู การเป2 น
ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0)
3.2 ระยะกลาง (2-5 ปq) : การสนับสนุนทุกภาคสวนในจังหวัดใหมีสวนรวมในการพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมในรูปแบบประชารัฐ
1) ดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1) ใหมี ก ารติ ด ตั้ ง อิ น เทอรB เ น็ ต ความเร็ ว สู ง ไวใชในทุ ก หมู บานเพื่ อ เชื่ อ มตออิ น เตอรB เ น็ ต
ภายในประเทศ
1.2) ใหมีการติดตั้งอินเทอรBเน็ตสาธารณะฟรี ใหครอบคลุมสถานที่ราชการ และแหลงชุมชน
2) ดานเศรษฐกิจ
2.1) สงเสริมเกษตรกรและผูประกอบการคาขายผานทางออนไลนB
2.2) สนับสนุนใหผูประกอบการผลิตและบริการทําธุรกิจดวยเทคโนโลยีดิจิทัลและ
เศรษฐกิจสรางสรรคB และเกิด Startups ในรูปแบบวัฒนธรรม(Digital cluster)
2.3) บูรณาการ Platform ทองเที่ยวออนไลนBใหแกประชาชน
3) ดานสังคม
3.1) ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลและเขาถึงบริการดานสุขภาพและการศึกษา
3.2) สงเสริมใหผูดอยโอกาสและผูพิการสามารถเขาถึงสื่อดิจิทัลดานอาชีพและวิชาชีพ

เพื่อ

สรางรายไดและสรางอาชีพอยางสรางสรรคB
3.3) เชื่อมโยงระบบทะเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกสBสวนบุคคล (Personal Health
Record : PHR) กับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.)
3.4) บู ร ณาการ

Platform การศึ ก ษาออนไลนB ใ หแกประชาชนผานระบบ

การจัดการการเรียนการสอนออนไลนBแบบเปŒด
4) ดานพัฒนาคุณภาพการใหบริการภาครัฐ
4.1) พัฒนาระบบอํานวยความสะดวกและระบบสนับสนุนการดําเนินธุรกิจแกผูประกอบการ ใน
การเริ่มตนธุรกิจ (Doing Business Platform)
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4.2) พัฒนาระบบติดตอสื่อสารแบบออนไลนBของหนวยงานภาครัฐผานอุปกรณBสื่อสารแบบเคลื่อนที่
เพื่อใหการปฏิบัติงานมีความเชื่อมโยงและบูรณาการเสมือนหนึ่งเป2นหนวยงานเดียวกัน
4.3) การใหบริ ก ารของภาครั ฐ เอื้ อ ตอการทํ า ธุ ร กรรมของภาคเอกชนและ
ภาคประชาชน มีระบบอํานวยความสะดวกและไดมาตรฐาน
3.3 ระยะยาว(6-10 ปq) : จังหวัดสระแกวกาวเขาสูการเปJนสระแกวดิจิทัลที่ขับเคลื่อนและ
ใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลไดอยางเต็มศักยภาพ ตลอดจนสามารถสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจและ
สังคม
1) ดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1) ใหมีการติดตั้งอินเทอรBเน็ตความเร็วสูงไวใชในทุกหมูบานเพื่อเชื่อมตอกับทุกอุปกรณBตลอดจน
สามารถเชื่อมตออินเตอรBเน็ตกับประเทศเพื่อนบาน
1.2) ใหมีการติดตั้งอินเทอรBเน็ตสาธารณะฟรี ใหครอบคลุมทุกพื้นที่ของจังหวัด
2) ดานเศรษฐกิจ
2.1) สงเสริมประชาชนใหสามารถคาขายผานทางออนไลนB
2.2) สนับสนุนใหผูประกอบการผลิตและบริการสามารถแขงขันดวยเทคโนโลยีดิจิทัล
รวมทั้งมีสินคาและบริการที่โดดเดนดวยเทคโนโลยีดิจิทัล
3) ดานสังคม
3.1) ประชาชนสามารถใชประโยชนBจากเทคโนโลยีดิจิทัลในชีวิตประจําวัน
3.2) จังหวัดไมมีความเหลื่อมล้ําดานเทคโนโลยีดิจิทัล และชุมชนสามารถใชเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อ
พัฒนาชุมชนของตนเอง
3.3) เชื่อมโยงระบบทะเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกสBสวนบุคคล (Personal Health
Record : PHR) กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ
3.4) ประชาชนสามารถทํางานผานระบบดิจิทัลและมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ
ดานเทคโนโลยีดิจิทัล
4) ดานพัฒนาคุณภาพการใหบริการภาครัฐ
4.1) การใหบริการของภาครัฐเป2นแบบไรเอกสารกระดาษ
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4.2) การใหบริการของภาครัฐเป2นเทคโนโลยีดิจิทัลที่ประชาชนเป2นศูนยBกลาง สามารถเปŒดเผยขอมูล
และเขามามีสวนรวมได
4.3) การใหบริการของภาครัฐไมเป2นอุปสรรคตอการคาและการทําธุรกรรมดิจิทัล
ทั้งนี้ผูเขียนไดรางยุทธศาสตรBการพัฒนาสระแกวดิจิทัลไว ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1การพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถรองรับการไปสูสระแกวดิจิทัลประกอบดวย
1. การบูรณาการขอมูล:การบูรณาการขอมูลผานระบบเชื่อมโยงขอมูลกลาง
2. การใหขอมูล: การใหทุกขอมูลงานบริการผานจุดเดียวโดยมีผูรับบริการเป2นศูนยBกลาง
3. การรับฟ4งความคิดเห็น: การแกไขเรื่องรองเรียนและการเขาถึงความตองการในเชิงรุก
4. การใหบริการอิเล็กทรอนิกสB: การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการใหบริการ
5. การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ: การเพิ่มศักยภาพของบุคลากรภาครัฐในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล
ยุทธศาสตรที่ 2การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
1. การใหความชวยเหลือ: การใหบริการความชวยเหลือแบบบูรณาการในเชิงรุก
2. การเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน: การบูรณาการตลาดแรงงานแบบครบวงจร
ยุทธศาสตรที่ 3การยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของภาคธุรกิจ
1. การเพิ่มประสิทธิภาพภาคการเกษตร: การเกษตรแบบครบวงจรรายบุคคลผานการบูรณาการ
2. การทองเที่ยว: การบูรณาการดานการทองเที่ยวแบบครบวงจร
3. การลงทุน: การบูรณาการงานบริการดานการลงทุนขามหนวยงาน
4. การคา (นําเขา/สงออก): การบูรณาการการนาเขาสงออกแบบครบวงจร
5. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม: การสงเสริม SME แบบบูรณาการเชิงรุกเพื่อสงเสริมการเติบโต
6. ภาษีและรายได: ระบบภาษีบูรณาการขามหนวยงานแบบครบวงจร
ยุทธศาสตรที่ 4 การยกระดับความมั่นคงและเพิ่มความปลอดภัยของประชาชน
1. ความปลอดภัยสาธารณะ: การรักษาความปลอดภัยสาธารณะเชิงรุกโดยใชเครื่องมือวิเคราะหBขอมูลเชิงลึก
2. การบริหารจัดการชายแดน: การประเมินความเสี่ยงผูโดยสารขามแดนลวงหนาและพิสูจนBตัวตนผานชองทาง
อัตโนมัติ
3. การปYองกันภัยธรรมชาติ: การบูรณาการขอมูลเพื่อปYองกันภัยธรรมชาติ
4. การจัดการในภาวะวิกฤต: การบูรณาการขอมูลระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อบริหารจัดการ
ใน
ภาวะวิกฤต
ซึ่ งรางยุ ทธศาสตรB การพั ฒ นาสระแกวดิ จิ ทัล ขางตน ยั ง มี ความสอดคลองกั บ แผนพั ฒ นาจั งหวั ด
สระแกว (พ.ศ. 2560 - 2564) ที่กําหนดวิสัยทัศนBวา “เมืองชายแดนแหงความสุข ถิ่นเกษตรปลอดภัย แหลง
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ทองเที่ยวเชิงนิเวศและอารยธรรมโบราณ เขตเศรษฐกิ จพิเ ศษสระแกวมั่น คง” ซึ่งกําหนดยุทธศาสตรB ไว 5
ยุทธศาสตรB ประกอบดวย
ยุทธศาสตรที่ 1เสริมสรางกระบวนการเรียนรูและสภาพแวดลอมของประชาชนใหสามารถปรับตัว
ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดลอมและคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุ ท ธศาสตร ที่

2ปรั บ ปรุ ง ป4 จ จั ย และกระบวนการผลิ ต สิ น คาเกษตรปลอดภั ย ใหไดคุ ณ ภาพ

มาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร ที่ 3 ฟŽ~ น ฟู แหลงทองเที่ ย ว ใหมี ความปลอดภั ย และปรั บ ปรุ งสิ่ งอํ า นวยความสะดวก
เสริมสรางสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเป2นแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศและเชื่อมโยงอารยธรรมโบราณ
ยุทธศาสตรที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสรางพื้นฐานการสงเสริมการคา การลงทุน พัฒนา
เศรษฐกิจ การบริหารจัดการดานสังคมและสิ่งแวดลอม เพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแกว
ยุทธศาสตรที่ 5เสริมสรางความมั่นคงเพื่อการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดน

**************************

ซึ่งหมายรวมถึงการผลิตและการคาผลิตภัณฑBดิจิทัลโดยตรง ทั้งผลิตภัณฑBฮารBดแวรBผลิตภัณฑBซอฟตBแวรBอุปกรณB
สื่อสารดิจิทัล อุปกรณBโทรคมนาคมดิจิทัล และการใชดิจิทัลรองรับการใหบริการของภาคธุรกิจการเงินและธุรกิจ
บริการอื่นๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ภาคสื่อสารและบันเทิง ตลอดจนการใชดิจิทัลรองรับการผลิตสินคาอุตสาหกรรม
และการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคBปรับปรุงบทบาทและภารกิจของหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรงใหดูแลและ
ผลักดันงานสําคัญของประเทศชาติในเรื่องนี้ และจะจัดใหมีคณะกรรมการระดับชาติ

เพื่อขับเคลื่อนเรื่องนี้อยาง

จริงจัง
ทั้งนี้ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 ที่ประชุมไดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ICT) รวมกับกระทรวงวิทยาศาสตรBและเทคโนโลยี (วท.) จัดทําแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งใน
(ราง) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมไดกําหนดวิสัยทัศนBวา “ปฏิรูปประเทศไทยสูดิจิทัลไทยแลนด” ซึ่ง
หมายถึง ประเทศไทยสามารถสรางสรรคB และใชประโยชนBจากเทคโนโลยีดิจิทัลอยางเต็มศั กยภาพในการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน นวัตกรรม ขอมูล ทุนมนุษยBและทรัพยากรอื่นใด เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
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ประเทศ ไปสู ความมั่ น คง มั่ ง คั่ ง และยั่ ง ยื น โดยไดกํ า หนดยุ ท ธศาสตรB ใ นการขั บ เคลื่ อ นไว 6 ยุ ท ธศาสตรB
ประกอบดวย
ยุทธศาสตรที่1พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงใหครอบคลุมทั่วประเทศเขาถึง
(accessible) พรอมใช (available) จายได (affordable)
ยุทธศาสตรที่2ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยเทคโนโลยีดิจิทัล ขับเคลื่อน New S-Curve เพิ่มศักยภาพสรางธุรกิจเพิ่ม
มูลคา
ยุทธศาสตรที่3สรางสังคมคุณภาพดวยเทคโนโลยีดิจิทัลสรางการมีสวนรวมการใชประโยชนB
อยางทั่วถึงและเทาเทียม
ยุทธศาสตรที่4ปรับเปลี่ยนภาครัฐสูการเปJนรัฐบาลดิจิทัล โปรงใสอํานวยความสะดวกรวดเร็ว
เชื่อมโยงเป2นหนึ่งเดียว
ยุทธศาสตรที่5 พัฒนากําลังคนใหพรอมเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล สรางคนสรางงานสราง
ความเขมแข็งจากภายใน
ยุทธศาสตรที่6 สรางความเชื่อมั่นในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล กฎระเบียบทันสมัยเชื่อมั่นในการ
ลงทุนมีความมั่นคงปลอดภัย
ไดกําหนดตําแหนงการพัฒนา (Positioning) ของกลุมจังหวัดวา “ประตูสูการคาอินโดจีน” โดยมีจุดเนนสําคัญ 4 ดาน
ไดแก 1) เสนทางการคาการลงทุน การคมนาคม และการคา ภาคตะวันออกของไทยสูอินโดจีน 2) แหลงผลิตสินคา
เกษตรปลอดภัย 3) อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เกษตรแปรรูปและสมุนไพร และ 4) แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ
สุขภาพ และวัฒนธรรม
ผูจัดทํา

นายศักดาวุธ

ศักดิเศรษฐ

สํานักงานจังหวัดนนทบุรี

นางจิรภัทธ

ปานอุทัย

สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดนนทบุรี

นางสาวนฤมล

พุกพิกุล

สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี

นางสาวสุพัฒนา อินทรสุข

สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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แนวทางการนําความรูดานนวัตกรรมการเกษตรและอาหาร
เพื่อปรับใชในการพัฒนากลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1
ประวัติความเปJนมา
การบริหารงานเชิงยุทธศาสตรBกลุมจังหวัดเป2นรูปแบบใหมของการบริหารงานแบบบูรณาการในรูปของ
การรวมกลุ มจั งหวั ด ที่ มีค วามสั ม พั น ธB เ ชื่ อมโยงในดานตางๆ เขาดวยกั น ซึ่ งจะชวยใหการวางกรอบทิ ศ ทาง
การพัฒนาและการใชประโยชนBทรัพยากรเป2นไปอยางมีระบบ และรวมกันแกไขป4ญหาระหวางจังหวัดไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
การจัดตั้งกลุมจังหวัดไดดําเนินการตั้งแตปC 2546 จนกระทั่ง คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 15 มกราคม
2551 เห็ น ชอบการปรั บ ปรุ ง การจั ด กลุ มจั ง หวั ด จาก 19 กลุ มจั ง หวั ด เหลื อ 18 กลุ มจั ง หวั ด และ
การกํ า หนดจั ง หวั ด ที่ เ ป2 น ศู น ยB ป ฏิ บั ติ ก ารกลุ มจั ง หวั ด รวมทั้ ง ใหจั ด ตั้ ง สํ า นั ก บริ ห ารยุ ท ธศาสตรB ก ลุ มจั ง หวั ด
(The Office of Strategy Management: OSM) ในจังหวัดที่เป2นที่ตั้งศูนยBปฏิบัติการกลุมจังหวัดตามที่สํานักงาน
ก.พ.ร. เสนอ และตามคําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยใหจัดตั้งสํานักงานกลุมจังหวัดเป2นหนวยงานบริหาร
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ราชการสวนกลางภายในสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1 ประกอบดวย
จังหวัดนครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี โดยมีจั งหวัดนครปฐมตั้งอยูใกลกรุงเทพมหานคร และมี
จั งหวั ด กาญจนบุ รี อยู หางกรุ งเทพฯ มากที่ สุ ด เพี ย ง 129 กิ โ ลเมตร ทํ า ใหไดรั บ อิ ท ธิ พลจากการขยายตั ว ของ
ก รุ ง เ ท พ ฯ จ น ก ล า ย เ ป2 น เ ข ต เ ศ ร ษ ฐ กิ จ เ ดี ย ว กั น ก ลุ ม จั ง ห วั ด ภ า ค ก ล า ง ต อ น ล า ง 1 มี
แมน้ําทาจีน แมน้ําแมกลอง และแมน้ําแควไหลผาน นอกจากนี้ยังมีเขื่อนศรีนครินทรB และเขื่อนวชิราลงกรณB
มีความอุดมสมบูรณBทางธรรมชาติเหมาะแกการเกษตรกรรม ไมวาจะเป2นขาว พืชผัก พืชไร ผลไม ประมงและปศุ
สัตวB ทําใหมีศักยภาพสนับสนุนนโยบายครัวโลกของรัฐบาล มีแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากมาย มีเขตชายแดน
ติดตอกับพมา เป2นระยะทาง 440กิโลเมตร ซึ่งเหมาะแกการคาชายแดน ประการสําคัญแตละจังหวัดภายในกลุม
จั ง หวั ด ภาคกลางตอนลาง 1 เป2 น จั ง หวั ด ขนาดกลางที่ มี ป ระชากรใกลเคี ย งกั น ประมาณจั ง หวั ด ละ
8 แสนคนเศษ รวม 3.4 ลานคนเศษซึ่งเหมาะแกการบริหารพัฒนาในดานตางๆ
ในการจัดทํายุทธศาสตรBการพัฒนากลุมจังหวัด เพื่อใหสอดคลองกับยุทธศาสตรBชาติ 20 ปC แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตรBการพัฒนาภาค ผูมีสวนเกี่ยวของของทุกภาคสวนตอง
กําหนดทิศทางในการพัฒนาโดยมีรูปแบบและการพัฒนาอยางยั่งยืน เพื่อความสําเร็จและยั่งยืนของการพัฒนา
ตอไปขางหนา ซึ่งความสําเร็จของการวางแผนสวนหนึ่งขึ้นอยูกับการสื่อสารทําความเขาใจเกี่ยวกับยุทธศาสตรBการ
พั ฒ นาใหเขาใจถู ก ตองตรงกั น จนทํ า ใหเกิ ด ความรู สึ ก เป2 น เจาของรวมกั น และสรางพลั ง การขั บ เคลื่ อ นไปสู
แผนปฏิบัติ ในขณะเดียวกันการปฏิบัติที่ปราศจากวิสัยทัศนBและทิศทางยอมเสี่ยงตอการลมเหลวสูง เชนกันดังนั้น
การจั ด ทํ า ยุ ท ธศาสตรB ก ารพั ฒ นากลุ มจั ง หวั ด จึ ง จํ า เป2 น และสํ า คั ญ ยิ่ ง ตอการพั ฒ นาใหเกิ ด ความสํ า เร็ จ ตาม
เปY า ประสงคB ข องทุ ก ภาคสวน โดยเปY า หมายสุ ด ทายคื อ เกิ ด ประโยชนB สู ง สุ ด ตอประชาชน และเป2 น ผลดี ต อ
ประเทศชาติเป2นสวนรวมตอไป
กลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1 มีเศรษฐกิจเป2นภาคการผลิตดานการเกษตรเป2นสําคัญ และรองลงมาเป2น
การทองเที่ยว โดยกลุมจังหวัดไดรวมกันกําหนดเปYาหมายที่จะพัฒนากลุมจังหวัด โดยเนนในการพัฒนาใหเป2น “เมือง
นวัตกรรมอาหาร (FOOD INNOPOLIS)”ซึ่งกลุมจังหวัดมีแมน้ําสายสําคั ญที่หลอเลี้ยงชีวิตใหกับเกษตรกร และ
ประชาชนโดยทั่ ว ไป ไดแก แมน้ํ า ทาจี น แมน้ํ า แมกลอง แมน้ํ า แควใหญ แมน้ํ า แควนอย แมน้ํ า ภาชี ซึ่ ง ถื อ วา
มีระบบชลประทานครอบคลุมทั้งพื้นที่ นอกจากนี้กลุมจังหวัดยังมีเขื่อนกักเก็บน้ํา เพื่อไวใชในการผลิตกระแสไฟฟYา 3
เขื่อน คือ เขื่อนแมกลอง (เดิมชื่อ เขื่อนวชิราลงกรณ) ในพื้นที่อําเภอทองผาภูมิ เขื่อนศรีนครินทรB ในอําเภอศรีสวัสดิ์
แ ล ะ เ ขื่ อ น ท า ทุ ง น า ใ น อํ า เ ภ อ เ มื อ ง ซึ่ ง อ ยู ใ น พื้ น ที่ จั ง ห วั ด ก า ญ จ น บุ รี ทั้ ง 3 เ ขื่ อ น คุ ณ ภ า พ ดิ น
เป2นดินในที่ราบลุมภาคกลาง ซึ่งมีแมน้ําทาจีนและแมน้ําแมกลองเป2นสายน้ําหลักในการพัดพาตะกอนและสารอินทรียB
มาทั บ ถมกั บ ในที่ ร าบลุ ม จึ ง มี พื้ น ที่ อุ ด มสมบู ร ณB เ หมาะกั บ การทํ า เกษตร ทั้ ง การทํ า นา ทํ า สวน ทํ า ไร
ปศุสัตวB และประมงซึ่งในขณะนี้อยูในระหวางวิจัยและพัฒนาแนวทาง และขั้นตอน การพัฒนากลุมจังหวัดใหเป2น
เมืองนวัตกรรมอาหาร (FOOD INNOPOLIS)
แมวาเศรษฐกิจกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1 โดยสวนใหญมาจากภาคนอกเกษตรก็ตาม แตแนวโนม
เศรษฐกิ จ ภาคเกษตรยั ง คงมี ทิ ศ ทางที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ซึ่ ง ชี้ ใ หเห็ น ถึ ง เศรษฐกิ จ ภาคเกษตรมี แ นวโนมเติ บ โตขึ้ น
อาจเป2นเพราะผลจากการพัฒนาภาคการเกษตรจึงสงผลใหปริมาณผลผลิตทางการเกษตรสวนใหญมีแนวโนมเพิ่มขึ้น
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ประกอบกับราคาสินคาเกษตรหลายชนิดที่ปรับตัวสูงขึ้นดวยเชนกัน อยางไรก็ตาม การแขงขันทางการคาที่ทวีความ
รุนแรงมากยิ่งขึ้น มีการนํามาตรการตางๆ มาใชเพื่อกีดกันทางการคา โดยเฉพาะมาตรการดานความปลอดภัยของ
ผูบริโภคทั่วโลกใหความสําคัญยิ่งขั้น ทําใหการพัฒนาการเกษตรตองเนนการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยโดยนําวิธีการ
ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม (Good Agricultural Practice : GAP) มาใชเพื่อยกระดับคุณภาพสินคา
เกษตรรวมถึ ง กลุ มจั งหวั ด ภาคกลางตอนลาง 1 ควรคิ ด หาทาง หรื อ วิ ธี การนํ า นวั ต กรรมการเกษตรและอาหาร
(Innovative Agriculture and Food)มาใชในการเพิ่มศักยภาพ
การพัฒนาดานการเกษตรของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1 เพื่อใหเป2นแหลงผลิตอาหารปลอดภัยเลี้ยง
ผูคนทั้งภายในและภายนอกประเทศ พบวากลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1 มีการเปลี่ยนแปลงคอนขางนอยในการ
ผลิตสินคาเกษตรของเกษตรกร เนื่องจากมีการใชสารเคมี และวัตถุวิทยาศาสตรBที่มีผลกระทบตอผูบริโภคคอนขางมาก
แมกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1จะพยายามสนับสนุนเกษตรกรใหผลิตอาหารไรสารพิษ และจัดทําเกษตรอินทรียBให
มากขึ้น แตปรากฏวาไดรับความสนใจจากการเกษตรนอย เนื่องจากตองใชเวลายาวนานในการผลิตแบบเกษตรอินทรียB
และผลผลิตไมเพียงพอตอการดํารงชีพและความตองการของตลาด แตก็ยังมีทิศทางและการตอบรับจากผูมีสวนไดสวน
เสียเพิ่มมากขึ้น
แนวคิดที่ไดรับจากการศึกษาดูงานและการปรับใช
1.แนวทางที่เกี่ยวกับการพัฒนาดานอาหารและเกษตรกรรม
จากการเขารับการอบรมในหองเรียน และการศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ9น ทําใหพบวาการพัฒนาศักยภาพ
ของเกษตรกรเพื่อใหรับทราบถึงนวัตกรรมการเกษตรและอาหาร (Innovative Agriculture and Food) อาจจะเป2น
แนวทางหนึ่ งที่ จ ะสามารถขั บ เคลื่ อนใหเกษตรกร สามารถมี ร ายไดเพิ่ มมากขึ้ น ซึ่ ง มี แนวทางที่ น าจะนํ า มาใชกั บ
แผนพัฒนาของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1 ดังนี้
1) พั ฒ นาขี ด ความสามารถของเกษตรกรใหมี ความรู และทั ก ษะในการทํ า เกษตรเชิ งธุ ร กิ จ การบริ ห าร
จัดการโลจิสติกสBและการตลาดสินคาเกษตรซึ่งจากการดูงานที่สวนผลไมเอกชน NOMARU ENGEI KIBIJI NOENเห็น
ไดวาเกษตรกรมี ความคิด ที่เ ขมแข็ ง ไมยึด ติด หรื อรอรั บ ความชวยเหลื อจากรัฐ บาลอาศั ยเพีย งแคตองการใหพื้ น ที่
เกษตรกรรมของตนเองสามารถอยูรอดไดอยางยั่งยืน โดยมีการใชเทคโนโลยีดานการเกษตรเขามาผสมกับการใช
เพาะปลูกแบบดั้งเดิม จนป4จจุบันกลายเป2นแหลงทองเที่ยวหรือตลาดกลางทางการเกษตร พรอมทั้งยังเป2นสถานที่
รวบรวมผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรซึ่งอยูรอบๆ สามารถนําผลผลิตทางการเกษตรมาขายในสถานที่แหงนี้ได
และยังสามารถกําหนดราคาการขายเองได
2) การใชความคิดและนวัตกรรมในการลดป4ญหาขอจํากัดดานทรัพยากรการผลิต สิ่งหนึ่งที่เห็นไดจาก
การศึกษาดูงานที่ NOMARU ENGEI KIBIJI NOEN คือ เกษตรกรพยายามเอาชนะป4ญหาดานขอจํากัดดานพื้นที่ในการ
ผลิต เป2นที่ทราบกันวาที่ดินในญี่ปุ9นมีราคาแพงมาก พื้นที่ในการเพาะปลูกก็มีอยูอยางจํากัด ในการปลูกสตรอเบอรBรี่ที่
NOMARU จึงไดมีการปลูกขึ้นไปถึงสามชั้น ทําใหไดผลผลิตมากขึ้น โดยไมตองเพิ่มพื้นที่ในการเพาะปลูก นี่เป2น
ตัวอยางหนึ่งในการพยายามเอาชนะป4ญหาและขอจํากัด ดวยการใชความคิดและนวัตกรรม ซึ่งในกรณีนี้ แมไมไดใช
นวัตกรรมชั้นสูงก็สามารถแกไขป4ญหาได
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3) การพัฒนาเป2นฐานการผลิตสินคาเกษตร และอุ ตสาหกรรมการเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และได
มาตรฐานเป2นที่ยอมรับโดยวิธีการนํานวัตกรรมการเกษตรและอาหาร (Innovative Agriculture and Food) มาใชใน
การเพิ่มศักยภาพ
4) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาพันธุBพืชพันธุBสัตวBใหทนทานตอสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเป2นเรื่องที่
มีความสําคัญมาก เนื่องจากในป4จจุบัน สภาวะของโลกเปลี่ยนไป และอากาศเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา การวิจัยและ
พัฒนาพันธุBพืชและสัตวB จะทําใหมนุษยBมีอาหารบริโภคไมวาจะอยูในสภาวะอากาศใดก็ตาม
5) พั ฒ นาการแปรรู ป สิ น คาเกษตรเพื่ อ ใหเกิ ด ผลิ ต ภั ณ ฑB ที่ มี มู ล คาสู ง มี ค วามหลากหลายและ
มีคุณภาพตรงตามความตองการของตลาดโดยวิธีการนํานวัตกรรมการเกษตรและอาหาร (Innovative Agriculture
and Food) ที่เกี่ยวของมาใช
6) พั ฒ นากระบวนการผลิ ต ภาคการเกษตรไปสู การเกษตรสมั ย ใหมที่ ป ลอดภั ย และไดมาตรฐาน
โดยใหความสําคัญกับการเรงผลักดันใหกระบวนการผลิตเขาสูระบบ Good Agricultural practice การบรรจุหีบหอ
การเก็บรักษา การแปรรูป
7) การใชระบบสหกรณBอยางจริงจังเพื่อใหเกิดความเขมแข็งอยางยั่งยืน สงเสริมใหมีการชวยเหลือซึ่งกันและกัน
ในชุมชน เชน การพัฒนาปุˆยเพื่อใหเหมาะสมกับพืช การรับซื้อจากเกษตรกรผูผลิตที่เป2นสมาชิกทําให มีอํานาจตอรอง
ราคา และลดป4ญหาการถูกเอารัดเอาเปรียบจากพอคาคนกลาง
8) เกษตรกรสามารถสรางการเชื่อมโยงภาคการเกษตรกับการทองเที่ยว โดยใชสวนผลไมของตนเองเป2น
ผลิตภัณฑBการทองเที่ยววิถีชุมชนของทองถิ่น เนนการสรางประสบการณBแปลกใหมใหกับนักทองเที่ยวจากการเก็บและ
ชิมผลไมหลากชนิดในพื้นที่เดียวกัน สามารถดึงดูดนักทองเที่ยวไดตลอดทั้งปCการผลิตเองขายเองที่สวน กอใหเกิดผลดี
ตอทั้งผูซื้อและผูขาย กลาวคือ ผูซื้อ ไดมีโอกาสไดสัมผัสกับธรรมชาติและเยี่ยมชมสวน มีโอกาสไดเลือกเก็บผลไมดวย
ตัวเอง กอใหเกิดความพอใจและประทับใจมากกวาการซื้อจากตลาด อีกทั้งยังมีราคาถูกกวาราคาตลาด ในแงของผูขาย
ก็จะไดราคาสูงกวาที่สงใหพอคาคนกลาง และประหยัดตนทุนคาขนสงในการขนยายสินคาไปขายที่ตลาด
นอกจากนี้ ขอดีที่โดดเดนของการกิจกรรมเก็บผลไมในสวน (Fruit Picking) คือ เกษตรกรไมจําเป2นตองเนน
ใหไดผลผลิตจํานวนมาก เพราะจุดขายคือ การสรางประสบการณBแปลกใหมใหแกนักทองเที่ยวในการชมสวนและเก็บ
ผลไมดวยตนเองมากกวา การเนนที่จะขายผลผลิตใหไดจํานวนมาก และการทองเที่ยวในลักษณะนี้ ยังทําใหเกษตรกรมี
รายไดมั่นคงจากการจัดเก็บคาเขาชมสวนอีกดวย
ในป4จจุบันนี้การทองเที่ยวในลักษณะของการเก็บผลไมที่สวน (Fruit Picking) กําลังไดรับความนิยม อยาง
สูงในป4จจุบันโดยเฉพาะกรณีของประเทศญี่ปุ9นนั้น เมืองตางๆ จะจัดใหมีกิจกรรมดังกลาว เกือบทุกเมือง และบริษัท
ทัวรBก็ไดจัดใหมีโปรแกรมกิจกรรมดังกลาวไวในตารางทองเที่ยว
สําหรับประเทศไทยนั้น ดวยภูมิประเทศที่เหมาะสมสําหรับการทําเกษตรกรรม ทําใหเกษตรกรสามารถผลิต
ผลไมออกมาไดหลากหลาย อยางไรก็ตาม ป4ญหาหนึ่งที่พบไดอยางสม่ําเสมอ คือป4ญหาราคาผลไมตกต่ํา ดังนั้น การจัด
กิจกรรมเก็บผลไมในสวน เป2นอีกชองทางหนึ่งที่จะลดป4ญหาดังกลาวได
สําหรับจังหวัดในกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1 นั้น ก็ไดมีการผลิตผลไมออกมาหลายชนิดดวยกัน หาก
นํามาจัดทําเป2นตารางกิจกรรมการเก็บผลไมที่สวน (Fruit Picking) ก็จะเพิ่มความนาสนใจใหแกกลุมจังหวัด และเป2น
ทางเลือกของนักทองเที่ยว
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ตัวอยางตารางแสดงกิจกรรมเก็บผลไมในสวน (Fruit Picking) ในจังหวัดตางๆ ในกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1
ชวงเวลา

เทศกาล
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

จังหวัด
เงาะ,ลองกอง,ทุเรียน

กาญจนบุรี

เทศกาลผลไม
ทองผาภูมิ

ราชบุรี

องุน

เทศกาลของดี
อ งุ น ห ว า น
ดําเนินสะดวก

สุพรรณบุรี
นครปฐม

มะมวง
สมโอ

เทศกาลอาหาร
ผลไมและของดี
นครปฐม

ทั้งนี้ เกษตรกรหนึ่งราย อาจปลูกพืชผลหลายๆ ชนิดในพื้นที่เดียวกัน เพื่อใหสามารถดึงดูดนักทองเที่ยวให
มาทองเที่ยวที่สวนของตนเองไดตลอดทั้งปC รวมทั้งเป2นการลดความเสี่ยงเนื่องจากมีพืชผลที่หลากหลายตามฤดูกาล
จะเห็นไดวา ภายใตขอจํากัดดานทรัพยากรที่ลดลง และป4ญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรที่มีราคาตกต่ํา
การเพิ่ มทางเลือกในการจํา หนายผลผลิต การสรางมูล คาเพิ่มใหสิ นคา การใหความรวมมื อกั นในรูป แบบสหกรณB
สามารถสรางลดป4ญหาราคาสินคาตกต่ําและสรางรายไดใหแกเกษตรกรอยางมั่นคง ทําใหเกษตรกรสามารถอยูไดดวย
ตนเอง ลดการพึ่งพิงภาครัฐ
2. การปรับใชในแนวทางอื่น ๆ
1) จากการศึ กษาดู งานพบวา องคB กรปกครองสวนทองถิ่ นของญี่ ปุ9 นมี ความเขมแข็ งและเป2 นศู นยB กลาง
ในการบริหารงานในพื้นที่ของตนเอง ทั้งเรื่องการสงเสริมดานการเกษตร การทองเที่ยว ใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของ
ตนเอง ตัวอยางที่เห็นไดชัดเจน คือ การริเริ่มและดําเนินโครงการ หนึ่งหมูบานหนึ่งผลิตภัณฑB ( One Village One
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Product : OVOP) ก็เกิดขึ้นจาการริเริ่มขององคBกรปกครองสวนทองถิ่นกรณีของประเทศไทย นั้นองคBกรปกครองสวน
ทองถิ่นของไทยนั้น กฎหมายไดกําหนดใหมีอํานาจหนาที่ในการพัฒนาทองถิ่นตนเองอยูแลว จึงควรสงเสริมสามารถใหใช
แนวทางของประเทศญี่ปุ9นเป2นตัวอยางในการพัฒนาทองถิ่นของตนเอง
2) การสงเสริมการทองเที่ยวของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1 โอกาสและศักยภาพอีกอยางหนึ่งของ
กลุ มจั ง หวั ด ภาคกลางตอนลาง 1 คื อ การทองเที่ ย ว ซึ่ ง เป2 น ที่ ย อมรั บ วาในเรื่ อ งของการทองเที่ ย วนั้ น จั ง หวั ด
ในกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1 เป2นปลายทางการทองเที่ยวที่ไดรับความนิยม เนื่องจากอยูไมไกลจากกรุงเทพ ใช
เวลาเดินทางไมนาน นักทองเที่ยวก็สามารถแสวงหาบรรยากาศ ธรรมชาติที่แปลกตาได จากขอมูลการทองเที่ยวพบวา
นักทองเที่ ย วมั กเดิน ทางไปที่ จังหวั ดใดจั งหวั ด หนึ่งแลวเดิ น ทางกลับ ทั้ ง ๆ ที่ บางครั้ งในเสนทางการเดิ นทางนั้ น
สามารถแวะทองเที่ ย วหรื อ จั ด เสนทางการทองเที่ ย วไปยั ง จั ง หวั ด ขางเคี ย งได จึ ง ควรพั ฒ นาเสนทาง
การทองเที่ ย วในเขตกลุ มจั ง หวั ด ภาคกลางตอนลาง 1 โดยจั ด เสนทางการทองเที่ ย ว (Loop) เป2 น โปรแกรม
การทองเทียวในหลายเขตจังหวัด เพื่อใหนักทองเที่ยวไดประสบการณBที่หลากหลาย ซึ่งเป2นการกระจายรายไดที่ดีใหแก
จังหวัดในกลุมจังหวัด ซึ่งตัวอยางของการจัดการทองเที่ยวในรูปแบบดังกลาว จะเห็นไดจากกรณีการจัดการทองเที่ยว
ของหมูเกาะคิวชู ซึ่งประกอบดวย 8 จังหวัดดวยกัน คือ ฟุกุโอกะ ซากะ นางาซากิ โอกินาวา คุมาโมโตะโออิตะ มิยาซา
กิ คาโกชิมาที่ไดรวมตัวจัดตั้งองคBการทองเที่ยวหมูเกาะคิวชูขึ้นโดยใหแตละจังหวัดสงเจาหนาที่มาปฏิบัติงานที่ศูนยB
ดังกลาวโดยไดรับเงินเดือนจากตนสังกัด โดยเจาหนาที่เหลานี้จะรวมกันคิดคนและพัฒนาโครงการที่เป2นโครงการที่
สงเสริมการทองเที่ยวของทุกจังหวัดในเขต โดยเฉพาะการสราง loop ของการทองเที่ยว ซึ่งในการดําเนินการโครงการ
ตางๆ จังหวัดในเกาะคิวชูไดมีการดําเนินรวมกัน เชน การใชฐานขอมูลการทองเที่ยว ระบบสาธารณูปโภค การดึงภาค
สวนตางๆ เขามามีสวนรวม ฯลฯ
กรณีกลุมจังหวัดควรมีการเตรียมการและความรวมมือดังกรณีตัวอยาง นอกจากนี้ควรมีการเตรียมความ
พรอมเพื่อพัฒนาเสนทางการทองเที่ยวรวมกัน เชน
- การดึ ง ทุ ก ภาคสวนเขามามี ส วนรวม โดยเฉพาะภาคเอกชนเขามามี เ พื่ อ การแกไขป4 ญ หา และ
การพัฒนา โดยไมพึงพารัฐบาล
- การเตรียมพรอมดานภาษาเพื่อรองรับนักทองเที่ยวชาวตางชาติโดยเฉพาะอังกฤษ รวมถึง ภาษาที่สาม เชน
ภาษาเกาหลี ภาษาพมา
- การสรางทางเลื อกในการทองเที่ ย ว ทั้ งสถานที่ ทองเที่ ย วเชิ งวั ฒ นธรรม สถานที่ ทองเที่ ย วเชิ งผจญภั ย
สถานที่ทองเที่ยวดานธรรมชาติ
- การเนนการสรางคุณภาพของสินคาและบริการ เพื่อใหเป2นที่ยอมรับ และการสรางตราสินคา(Branding)
ควบคูไปกับการประชาสัมพันธB
- การไมหยุดยั้งแนวคิดในการพัฒนา พยายามศึกษาและตอบสนองความตองการของผูบริโภคอยางสม่ําเสมอ
นอกจากนี้ ในป4 จจุ บั น นอกจากนั กทองเที่ ยวไทยแลว นักทองเที่ย วจากประเทศเพื่ อนบานก็ เ ริ่มเขามา
ทองเที่ยวที่ประเทศไทยมากขึ้นโดยใน 4 จังหวัดของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1 มี 2 จังหวัดที่มีชายแดนติดกับ
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ประเทศเพื่อนบานคือ จังหวัดราชบุรี ติดกับประเทศพมาบริเวณอําเภอสวนผึ้ง และจังหวัดกาญจนบุรี ติดกับประเทศ
พมาบริเวณบานพุน้ํารอน ต.บานเกา อําเภอเมืองกาญจนบุรี
โดยนักทองเที่ยวจากประเทศเพื่อนบานไดเขามาทองเที่ยวผานทางดานชายแดนทั้งสองจุด โดยเฉพาะบริเวณ
บานพุน้ํารอน นักทองเที่ยวเขามาทองเที่ยวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง จึงควรมีการพัฒนาการทองเที่ยวแบบผานแดน โดยให
จังหวั ดกาญจนบุรี และราชบุรี เป2น ประตู ผานแดนใหนักทองเที ยวชาวตางชาติเ ขามายังประเทศไทยและเดิ นทาง
ทองเที่ยวไปยังจังหวัดอื่นๆ
บทความนี้ เป2นเพียงขอสรุปและขอคิดเห็นจากการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ9น ซึ่งผูเขียนเห็นวา ภายใต
ภาวะที่เกษตรกรตองพบกับป4ญหาสภาวะอากาศที่นับวันยิ่งแปรปรวน ทรัพยากรการผลิตที่จํากัด รวมถึงป4ญหาและ
ขอจํากัดอื่นๆ การที่จะพัฒนาประเทศไทยไปสูเปYาหมาย Thailand 4.0โดยเฉพาะเรื่องของการพัฒนาเกษตรกรรมได
คือการใชความคิด การพัฒนาอยางตอเนื่อง การใชนวัตกรรมที่เหมาะสมกับสภาพของตนเองเพื่อการสรางรายไดที่
มั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน

ผูจัดทํา
นางฐปานีย

มครศวรรยธรรม

สํานักงานส.งเสริมการปกครองท1องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี

นายจีรสันติ

จิตภักดี

สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุ.มจังหวัดภาคกลางตอนล.าง 1

นวัตกรรมการเกษตรและอาหาร (Innovative Agriculture and Food)
1. ขอมูลพื้นฐานและศักยภาพเชิงพื้นที่ของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 2
1.1 ขอมูลพื้นฐานของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 2
กลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 2 ประกอบดวย 4 จังหวัด ไดแก จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม
เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธB มีประชากรรวม 1,763,271 คน มีพื้นที่รวมกัน 13,881.754 ตารางกิโลเมตร โดยพื้นที่
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สวนใหญเป2 น ที่ ร าบลุ ม โดยมี ช ายฝ45 ง ทะเลยาว 359 กิ โ ลเมตร และเป2 น ปากแมน้ํ า สํ า คั ญ 4 สาย
ที่ไหลลงสู ทะเลอาวไทย คื อแมน้ําทาจีน แมน้ํ าแมกลอง แมน้ํา เพชรบุรี และแมน้ํ าปราณบุ รี ดานทิ ศตะวันตก
ในเขตพื้ น ที่ จั ง หวั ด เพชรบุ รี แ ละประจวบคี รี ขั น ธB มีลั ก ษณะเป2 น ที่ ร าบสู ง และภู เ ขาสู ง ชั น แลวคอยลาดต่ํ า ลง
มาทางทิศตะวันออกเกิดเป2นสันป4นน้ําแบงน้ําสวนหนึ่งไหลลงสูพมา และอีกสวนหนึ่งไหลมาทางทิ
งไหลมาทางทิศตะวันออก
เป2นตนน้ําของแมน้ําเพชรบุรี แมน้ําปราณบุรี และมีแมน้ําลําคลองหลายสายภูมิประเทศของกลุมจังหวัดภาคกลาง
ตอนลาง 2 จึงเหมาะแกการทํานา ทําสวน ทํานาเกลือ การประมง และการเพาะเลี้ยงสัตวBน้ําชายฝ45ง
ในภาพรวมพบวา โครงสรางทางเศรษฐกิ จ ของกลุ มจั งหวั ด ภาคกลางตอนลาง 2 ขึ้ น อยู กั บ
ภาคการผลิต 4 สาขาหลัก ไดแก สาขาเกษตรการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ และการประมง สาขาอุต สาหกรรม
สาขาการคาสงและการคาปลีก และสาขาการการทองเที่ยวและบริการ
ผลิ ต ภั ณฑB มวลรวมจังหวั ด จากขอมู ลสํ า นั กงานคณะกรรมการพั ฒนาการเศรษฐกิ จและสั งคม
แหงชาติ (สศช.) ปC พ.ศ. 2557 กลุมจังหวัดภาคตกลางตอนลาง 2 มีมูลคาผลิตภัณฑBมวลรวมกลุมจังหวัด (Gross
Regional Product: GRP) เทากับ 489,127 ลานบาท อัตราการขยายตัวของมูลคาผลิตภัณฑBมวลรวมของ
กลุมจังหวัด (GRP) ณ ราคาคงที่ เพิ่มขึ้นจากปC พ.ศ.
พ 2556 (466,301 ลานบาท) รอยละ 4.89 คิดเป2นลําดับที่ 5
และมีผลิตภัณฑBกลุมจังหวัดตอหัวเทากับ 236,963 บาท/คน/ปC ซึ่งเป2นลําดับที่ 4 ของกลุมจังหวัดในประเทศ
1.2 ศักยภาพที่โดดเดนของกลุมจังหวัด

1.2.1 ศั ก ยภาพดานการทองเที่ ย วของกลุ
ว ของกลุ มจั ง หวั ด ภาคกลางตอนลาง 2 นั้ น ถื อ ไดวา
เป2นขีดความสามารถที่มีความกาวหนาขึ้นอยางชัดเจน ทั้งนี้เป2นผลมาจากพื้นฐานของทรัพยากรธรรมชาติ และ
ทรัพยากรดานวิถีชุมชนที่มีความอุดมสมบูรณBของพื้นที่ที่สามารถดึงดูด มีความหลากหลายทั้งดานการทองเที่ยว
เชิ ง นิ เ วศ เชิ ง วั ฒ นธรรม และแหลงทองเที่ ย วทางทะเลนานาชาติ รวมไปถึ ง กิ จ กรรมการทองเที่ ย วตางๆ
ทั้งยังเดินทางไมไกลจากกรุงเทพฯ สามารถสรางความประทับใจใหกับนักทองเที่ยวเรื่อยมา ตลอดจนมีศูนยBศึกษา
การพั ฒ นาอั น เนื่ องมาจากพระราชดํ า ริ และโครงการตามพระราชดํ า ริ อยู ในพื้ น ที่ จํ า นวนมาก ซึ่ งมี ศักยภาพ
ในการเป2นแหลงศึ
ลงศึกษาเรียนรูแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดั
ง
บประเทศ
1.2.2 ศั ก ยภาพดานการเกษตร ผลผลิ ต ภาคการเกษตรที่ สํ า คั ญ ของกลุ มจั งหวั ด ภาคกลาง
ตอนลาง 2 โดยผลผลิ
ผลผลิตภาคการเกษตรที่สําคัญในปC พ.ศ.2558
พ
ผลผลิตภาคการเกษตรที่สําคัญ ไดแก ขาว มะพราว
สั บ ปะรด และมะนาว มี พื้ น ที่ ก ารเกษตรรวมกั น ทั้ ง สิ้ น ประมาณ 2 ลานไร โดยผลผลิ ต ของพื ช ทั้ ง สี่ ช นิ ด นี้
มีสัดสวนสูงมากเมื่อเทียบกับผลผลิตของประเทศ นอกจากนี้กลุมจังหวัดฯ ยังมีผลผลิตการเพาะปลูกกลวยไม
เพื่อการสงออก
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ดานการประมง เนื่องดวยภูมิประเทศของจังหวัดทุกจังหวัดติดกับทะเล จึงเป2นแหลงศูนยBกลางในการ
จําหนายสินคาสัตวBน้ําการประมงมีความสําคัญดานการประมงทะเล โดยเฉพาะที่จังหวัดสมุทรสาครมีแหลงรวบรวมสินคา
ประมงที่สําคัญ ไดแก สะพานปลาเทศบาล สะพานปลาสมุทรสาคร ตลาดไทย ตลาดกุ ง การประมงทะเล ทั้งนี้ จังหวั ด
สมุทรสาครมีโรงงานอุตสาหกรรมตอเนื่องการประมงมากที่สุด อุตสาหกรรมโดยโรงงานที่เกี่ยวกับการประมง
ไดแก การประกอบการหองเย็น การแปรรูปสัตวBน้ําและผลิตภัณฑB การนําเขา และสงออกสัตวBน้ําและผลิตภัณฑB
การผลิตอาหารสัตวBน้ํา
ดานปศุสัตวB กลุมมีพื้นที่ทําการปศุสัตวBและผลผลิตดานปศุสัตวBจํานวนมาก โดยเฉพาะผลผลิต
ดานก ารป ศุ สั ต วB ที่ สํ า คั ญ คื อ โ คเนื้ อแล ะ โ คน ม โ ดยจั งหวั ด ประ จว บ คี รี ขั นธB มี ป ริ ม า ณกา รผ ลิ ต
โคเนื้อ และโคนมมากที่สุด รองลงมาคือจังหวัดเพชรบุรี
1.2.3 ศักยภาพดานการผลิตสินคาการเกษตรที่ปลอดภัยไดมาตรฐาน กลุมจังหวัดภาคกลาง
ตอนลาง 2 มี ศักยภาพในการผลิ ต สิ น คาดานการเกษตรซึ่ งเป2 น สิน คาที่ เ ป2 นรายไดหลั กของกลุ มจังหวั ด และ
เป2 น อาชี พ หลั ก ของประชาชนในกลุ มจั ง หวั ด (มู ล คารายไดจากผลิ ต ภั ณ ฑB ด านการเกษตร เป2 น รองจาก
ภาคอุตสาหกรรม แตภาคอุตสาหกรรมหนาแนนในเพียงจังหวัดสมุทรสาครเทานั้น) สําหรับแนวโนมสินคาเกษตร
ของกลุมจังหวั ดภาคกลางตอนลาง 2 จะมุงเนนเชิงเกษตรปลอดภั ยและไดมาตรฐาน โดยผลผลิ ตทางการเกษตร
6 ลําดับแรก ที่กลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 2 ควรพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ ไดแก 1) สับปะรด 2) มะพราว
3) กลวยหอมทอง 4) ขาว 5) ผักปลอดสารพิษ 6) ออยโรงงาน
2. แนวคิ ด ที่ ไ ดรั บ จากการฝC ก อบรม และการศึ ก ษาดู ง าน ณ ประเทศญี่ ปุG น ภายใตประเด็ น การเรี ย นรู
Innovation Agriculture
จากการฝ\กอบรมในหองเรียนและการศึกษาดูงานในหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ณ ประเทศญี่ปุ9น
จํานวน 6 แหง ไดแก 1) สํานักงานทองเที่ยวโอคายามา (Okayama Visitors and Convention Association)
2) NamaruEngaiKibijiNoen 3) Miyashita Sake Brewery Co., Ltd. 4) สํานักงานทองเที่ยวคิวชู 5) โรงงาน
เครื่องป4~นดินเผา Hataman Ceramic และสวนลูกพลับจังหวัดโออิตะ 6) โครงการ One Village One Product
(OVOP) แตละแหงมีการดําเนินงานที่เชื่อมโยงสอดคลองกันภายใตหัวขอ เศรษฐกิจดิจิทัลและสรางสรรคB (Digital
and Creative Economy) การทองเที่ยงแบบยั่งยืน (Sustainable Tourism) และ นวัตกรรมการเกษตรและ
อาหาร (Innovative Agriculture and Food) ทั้งนี้ คณะผูจัดทําจะเนนแนวคิดที่ไดรับในประเด็นการเรียนรู
Innovation Agriculture
ประเด็น

วิธีการ

1.การสรางมูลคาเพิ่ม (value Story/แปรรูป/สรางอัตลักษณB
Added) ของสินคาเกษตร

รูปแบบ
นวัตกรรมผลิตภัณฑBโปรตีนมะพราวผง/

ทองถิ่น (Unique)/สรางนวัตกรรม

เหลาสาเก Okayama/เนื้อซากะที่มีความ

(innovation) กับตลาดเฉพาะ

เฉพาะในพื้นที่ เป2นตน
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ประเด็น

วิธีการ

รูปแบบ

(Niche Market)
2. Smart Farming / Digital ปรับเปลี่ยนทัศนคติและเพิ่ม
Agriculture

Hops Smart Farm /

ประสิทธิภาพเกษตรกรสูการเป2น

NamaruEngaiKibiji (Strawberry Farm

เกษตรกรปราดเปรื่อง มีการทํา

เมือง Okayama)/Agri-Map / Big Data

การเกษตรอยางอัจฉริยะดวยการนํา
เทคโนโลยีการเกษตรมาเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต
3. Entrepreneur/Social

พัฒนาเกษตรกรใหเป2น

NamaruEngaiKibijiNoen / OVOP/

Enterprise (Bottom up

ผูประกอบการ/สนับสนุนการเกิด

Rest Area

approach)

กิจการเพื่อสังคม

2.1 การสรางมูลคาเพิ่ม (value Added) ของสินคาเกษตร
ภาคการเกษตรมี บ ทบาทสํ า คั ญ ตอระบบเศรษฐกิ จ ของประเทศไทย แตการเกษตรแบบดั้ ง เดิ ม
ไมสามารถใหผลผลิ ต เพี ย งพอตอความตองการ รวมทั้ ง รายไดจากภาคการเกษตรก็ ยั ง แตกตางจาก
ภาคการผลิตอื่นมาก ป4ญหาที่มีผลกระทบตอภาคการเกษตรนับวันจะเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ทั้งป4ญหาที่เกิดจากการ
เพิ่ ม ผลผลิ ต ทางการเกษตรที่ ก ระทบตอทรั พ ยากรธรรมชาติ การสู ญ เสี ย ผลิ ต ผลทางการเกษตรไปตั้ ง แต
การเก็บเกี่ยวตลอดเสนทางไปสูผูบริโภค หรือกระบวนการแปรรูปเป2นผลิตภัณฑBตางๆ และป4ญหาที่ภาคการเกษตร
ไมสามารถปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วของยุคโลกาภิวัตนB การรวมตัวทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ
แบบทวิ ภ าคี แ ละพยุ ห ภาคี ( สํ า นั ก งานนวั ต กรรมแหงชาติ , 2559 : ออนไลนB ) การเพิ่ ม ศั ก ยภาพการผลิ ต
ทางการเกษตรดวย การสรางมูลคาเพิ่ม (value Added) ของสินคา จึงเป2นทางเลือกที่ตอบโจทยBการแกไขป4ญหา
ของภาคการเกษตรในยุคที่จะกาวผานไปในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
2.1.1การสรางมูลคาเพิ่ ม(value Added) ของสินคาเกษตร โดยการแปรรู ปเป2 นผลิ ตภัณฑB
ที่ มีคุณ ภาพ คงไวซึ่ งความเป2 น อั ต ลั กษณB ของทองถิ่ น (Unique) หรื อการสรางเรื่ องราว(Story)ใหกั บ ตั ว สิ น คา
เพื่อใหผูบริโภคไดรูสึกวาไมไดถูกบังคับใหซื้อสินคา แตเพราะไดเรียนรูเรื่องราวจากสินคาและมีความพึงพอใจ
ที่จะซื้อ การสรางมูลคาเพิ่มของสินคาเกษตรสามารถทําไดในทุกกระบวนการที่เกี่ยวของตั้งแตเริ่มกระบวนการ
จนสิ้ น สุ ด กระบวนการ ทั้ ง นี้ เ พื่ อ เพิ่ ม คุ ณ ภาพสิ น คาใหมากที่ สุ ด ที่ ทํ า ใหผู บริ โ ภคพึ ง พอใจ มี ค วามตองการ
และรูสึกคุมคาที่จะซื้อ ยกตัวอยาง การสรางมูลคาเพิ่มของสินคาเกษตรที่ไดเรียนรูจากประเทศญี่ปุ9น
การผลิตสาเกของบริษัท Miyashita Sake Brewery Co., Ltd. เมืองโอคายามา
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สาเกเป2 น เครื่ องดื่มแอลกอฮอลBที่ห มั กจากขาว การผลิต สาเกของบริ ษัท Miyashita Sake
Breweryมีมีการสรางเรื่องราววาผลิตมาอยางยาวนานถึง 95 ปC กอนสงครามโลกครั้งที่ 2 เป2นโรงงานขนาดเล็ก
เนื่องจากโดนระเบิดในชวงที่เกิดสงครามโลก การผลิตจะใชวัตถุดิบในทองถิ่นคือ ขาวพันธุBทองถิ่นที่มีคุณภาพ
3 สายพันธุB และแหลงน้ําในพื้นที่ที่อุดมไปดวยแรธาตุ ทําใหสาเกมีคุณภาพและรสชาติดีเยี่ยม มีความโดดเดน
การสรางเรื่องราว การคํานึงถึงคุณภาพ และการสรางอัตลักษณBโดยการใชวัตถุดิบที่มีเฉพาะ
ในทองถิ่น ทําใหสาเกซึ่งเป2นเพียงเหลาหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอลBที่ชาวญี
ชาวญี่ปุ9นผลิตขึ้นเองและใชบริโภคในทองถิ่น
พัฒนาสูเครื่องดื่มแอลกอฮอลBที่รูจักกันทั่วโลก เป2นการเพิ่มมูลคากาผลิตไดอยางสมบูรณBแบบ
2.1.2 การสรางมูลคาเพิ่ม (value Added) ของสินคาเกษตรโดยการสรางนวัตกรรมการเกษตร
ที่บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยี
เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีการเกษตรที่ทันสมัยตางๆ เขากับเกษตรกรรม
แบบดั้งเดิม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูก เพิ่มผลผลิต และเพิ่มคุณภาพการผลิตผล โดยใชขอมูลของตนพืช
สภาพแวดลอมของฟารB ม และฐานขอมู ล ดานการเกษตร ที่ เ ชื่ อ มโยงถึ ง กั น เป2 น เครื อ ขาย มาประมวลผล
ดวยโปรแกรมคอมพิ ว เตอรB เ พื่ อ ชวยตั ด สิ น ใจปรั บ ป4 จ จั ย การผลิ ต และการดู แ ลรั ก ษาตนพื ช อยางพอเหมาะ
รวมถึงการจั ด การผลิ ต ผลิต เกษตรหลั งการเก็บ เกี่ย วเพื่อคงคุ ณภาพเอาไวใหนานที่ สุด (ศูน ยB สรางสรรคBธุ ร กิ จ
นวัตกรรมการเกษตร, 2559 : ออนไลนB) ยกตัวอยางการสรางนวัตกรรมการเกษตร
“AgriLife” โปรตี น มะพราวผลอิ น ทรี ยB (สํ า นั กงานนวั ต กรรม
แหงชาติ,2559: ออนไลนB) เป2นนวัตกรรมผลิตภัณฑBระดับโลกดานผลิตภัณฑBโปรตีน
ผลจากมะพราวที่ผลิตไดตามมาตรฐานเกษตรอินทรียBสากล โดยใชกรรมวิธีอบแหง
แบบพนฝอยผสมผสานกับแบบฟลู
ฟลูอิดไดซB ซึ่งโปรตีนที่ผลิตไดนับวาเป2นแหลงโปรตีน
จากพืชชนิดใหมของโลกที่มีกรดอะมิโนที่จําเป2นตอรางกายครบทั้ง 9 ชนิด
ประโยชนBทางเศรษฐกิจ นวัตกรรมโปรตีนผงจากมะพราวเป2นแหลงโปรตีนทางเลือกสําหรับ
ผูที่แพโปรตีนจากนม และสามารถใชทดแทนโปรตี
และสามารถใชทด
นจากถั่วเหลือง ซึ่งทําใหสามารถลดป
ามารถลดปริมาณการนําเขาโปรตีน
จากถั่ ว เหลื อ งได
ได ทั้ ง นี้ ยั ง เป2 น สิ น คานวั ต กรรมที่ มี ความตองการสู
ค วามตองการสู ง ในตลาดกกลุ มอาหารเพื
มอาหา ่ อ สุ ข ภาพ
กลุมอุตสาหกรรมอาหารเสริ
มอาหารเสริมและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ สามารถเพิ่มมูลคาใหกับสวนที่เหลือทิ้งจากกระบวนการ
ผลิตหลักทําใหบริษัทฯ มีความในการทํ
ในการทํากําไรเพิ่มขึ้น และสามารถจั
และสา
ดซื้อวั
อวัตถุดิบจากเกษตรกรในราคาที่สูงขึ้นได
เป2 น การสงเสริ
ารสงเสริ ม ใหเกษตรกรใหความสํ า คั ญกั
ญ กั บ การทํ า สวนมะพราวและการเพาะปลู ก แบบเกษตรอิ น ทรี ยB
บริษัทฯ สามารถลดคาใชจายในการกํ
มารถลดคาใชจายในการกําจัดของเสีย (zero-waste manufacturer)
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2.2 Smart Farming / Digital Agriculture
ปรั บ เปลี่ ย นทั ศ นคติ แ ละเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพเกษตรกรสู การเป2 น เกษตรกรปราดเปรื่ อ ง
(Smart Farmer) มีการทําการเกษตรอยางอัจฉริ ยะ (Smart Farming) ดวยการนําเทคโนโลยีการเกษตร
มาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
เกษตรกรถื อเป2 น ทรั พยากรมนุ ษยB ที่มีความสํา คั ญ ตอภาคการเกษตร การพั ฒนาภาคการเกษตร
ใหเกิดความรู ความคิดสรางสรรคB เพื่อนําไปสูการเปลี่ยนแปลงที่กอใหเกิดคุณคา(นวัตกรรม) จึงมีความจําเป2น
ที่ตองพัฒนาใหเกษตรกรสูความเป2น Smart Farmer(เกษตรกรปราดเปรื่อง)เพื่อใหสามารถนําศักยภาพของตนเอง
มาใชในการปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนBสูงสุด มีทัศนคติที่ดีตออาชีพการเกษตร มีความรอบรู สามารถวิเคราะหB
เชื่อมโยงและบริหารจัดการการผลิตและการตลาด โดยใชขอมูลประกอบการตัดสินใจ ตลอดจนคํานึงถึงคุณภาพ
และความปลอดภั ย ของผู บริ โ ภค สั ง คม และสิ่ ง แวดลอม ยกตั ว อยางจากการฝ\ ก อบรมและศึ ก ษาดู ง าน
ณ ประเทศญี่ปุ9น
Hops Smart Farm เป2น Smart Farming ภายใตชื่อ Deva Farm ตั้งอยูที่ อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี บริหารจัดการโดยคุณณัฐชัยและคุณธีรภัทร อึ๊งศรีวงศB Smart Farmer ปลูกฮอปสB ซึ่งเป2นวัตถุดิบ
สํ า คั ญ ในการทํ า คราฟทB เ บี ย รB เ ป2 น ฟารB ม แหงแรกในประเทศไทย มี ก ารเรี ย นรู ดวยตนเองทางอิ น เตอรB เ น็ ต
บวกกั บ การนํ า องคB ค วามรู ดานเทคโนโลยี แ ละซอฟตB แ วรB ที่ มี ม าแตเดิ ม นํ า มาใชในการเพาะปลู ก
ไดอยางมีประสิทธิผล
ความเปJน Smart Farmer เริ่มตนดวยความชอบ ความพึงพอใจ และเรีย นรู ดวยตนเอง
อยางรอบคอบ มี การนํ า องคB ความรู เดิ ม (ความรู ดานวิ ศวกรรมคอมพิ ว เตอรB ) มาประยุ กตB กับ การเรี ย นรู ดาน
การเกษตร เรื่ อ งการปลู ก และการดู แ ลฮอปสB ที่ ค นควาจากอิ น เตอรB เ น็ ต หนั ง สื อ ทั้ ง ในและตางประเทศ
ขอมูลทางวิชาการจากงานวิจัยตางๆ ลงมือปฏิบัติลองผิดลองถูกอยางอดทนและเอาใจใส
ความเปJน Smart Farming นําเทคโนโลยีมากใชอยางมีประสิทธิภาพ โดยการนําซอฟตBแวรB
และฮารB ด แวรB ม าใชในฟารB ม ฮอปสB ระบบการใหน้ํ า ใหปุˆ ย อุ ณ หภู มิ ภายในโรงเรื อ นฮอปสB จ ะควบคุ ม ดวย
ระบบคอมพิ ว เตอรB ทํ า ใหฮอปสB ส ามารถปลู กในประเทศไทยได ลบความเชื่ อที่ ว า ฮอปสB เ ป2 น พื ช เมื องหนาว
ไมสามารถปลูกในประเทศไทยได
2.3 Entrepreneur/Social Enterprise (Bottom up approach)
การสรางใหเกษตรกรเป2 น Entrepreneur หรื อ ผู ประกอบการ นั่ น คื อ ผู ที่คิด ริ เ ริ่ มดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ
ขึ้นมาเป2นของตนเอง มีการวางแผนการดําเนินงาน และดําเนินธุรกิจทุกดานดวยตนเอง โดยยอมรับความเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึ้นไดตลอดเวลา เพื่อมุงหวังผลกําไรที่เกิดจากผลการดําเนินงานของธุรกิจตนเอง
ลักษณะเฉพาะของ Entrepreneur คือ ตองเป2นผูที่มีความกระตือรือรน ขวนขวายที่จะเอาป4จจัย
การผลิตตางๆ มาผสมผสานดวยหลักการจัดการ ทําใหเกิดสินคาแปลกใหม เกิดผูบริโภคใหม มีการเสาะแสวงหา
ตลาด หรือชองทางที่ทําใหเกิดกําไร เป2นผูที่มีความคิดริเริ่มสรางสรรคBสิ่งแปลกๆ ใหกับสินคาตัวเดิมอยูเสมอ หรือ
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ปรับปรุงกระบวนการผลิตเดิมใหดีขึ้น ติดตามขาวสาร สถานการณBตางๆ ที่รุดหนาอยางรวดเร็วตลอดจนวิทยาการ
ใหมๆ ไปใชปรับปรุงใหดีขึ้น เป2นบุคคลที่มองเห็นชองทางที่จะสรางธุรกิจของตนเอง พรอมที่จะรับความเสี่ยงตางๆ
ที่เกิดขึ้นตั้งแตการตัดสินใจเริ่มดําเนินธุรกิจ ดังนั้น การสรางใหเกษตรกรเป2นEntrepreneur จึงเป2นการยกระดับ
ใหเกษตรกรมีศักยภาพดานการแขงขันรองรับเกษตรยุคใหม ยุคของเศรษฐกิจดิจิทัลและสรางสรรคBอยางสมบูรณB
(เวสทBสงขลา@ สะตอฟอรBยูทีม, 2558:ออนไลนB) ยกตัวอยางแบบอยางที่ไดจากการฝ\กอบรมและการศึกษาดูงาน
ณ ประเทศญี่ปุ9น
การสรางเกษตรกรใหเป2นผูประกอบการแบบบริษัท NamaruEngaiKibijiNoen
NamaruEngaiKibijiNoenตั้งอยูที่ Yubinbango19-1164 จังหวัดโอคายามา เป2นบริษัทที่เกษตรกร
ไดรวมตัวกันจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2003 ทําธุรกิจดานการเกษตรเป2นหลักและสรางความเขมแข็งใหแก
เกษตรกรในพื้นที่ นอกจากบริษัทจะเป2นผูผลิตผลไมแลว ยังเป2นแหลงรวบรวมจําหนายสินคาเกษตรของเกษตรกร
ในพื้นที่ซึ่งเป2นสมาชิกของบริษัทจํานวน 600 ราย แหลงจําหนายสินคาเกษตรมีจํานวน 2 แหลงคือ รานคาที่ตั้ง
ในบริษัท และรานคาที่ตั้งใกลสถานีรถไฟโอคายามา ป4จจุบันบริษัทมีพนักงานประจํา 30 คน และพนักงานชั่วคราว
ประมาณ 80 คน พนักงานสวนใหญคือ ลูกหลานของเกษตรกรในพื้นที่ รายไดจากการทํากิจการประมาณ 80-100
ลานเยนตอปC และมีแนวโนมสูงขึ้นทุกปC

ปรัชญาในการบริหารงานNamaruEngaiKibijiNoen
- เป2นตัวเชื่อมระหวางเกษตรกรและลูกคาโดยไมผานพอคาคนกลางและเนนการทองเที่ยวเชิงเกษตร
-ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจากธุรกิจครอบครัวเป2นรูปแบบบริษัท
- ใหโอกาสเกษตรกรพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะผูสืบทอดหรือทายาทเกษตรกร
- สรางความเขมแข็งใหกับภาคเกษตรกรรรม
- ใหโอกาสผูสูงอายุ เพื่อใหสามารถใชชีวิตในสังคมป4จจุบันได
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หลักการบริหารงาน NamaruEngaiKibijiNoen
- การดูแลเอาใจใส/ตัตั้งมั่น กลาเผชิญกับความทาทาย/เป2
ความทาทาย เป2นมืออาชีพ ออนนอม ถอมตน
- เป2นผูประสานเชื่อมตอระหวางเกษตรกรกับลูกคา
- สนับสนุนกิจกรรมทางการเกษตรและสรางผลงานใหสังคม
- สรางสังคมใหผูทุพพลภาพและผูสูงอายุไดอยูเคียงคูกับวัฒนธรรมเกษตร
- สงเสริมใหสังคมเกษตรมีความทัดเทียมกับสังคมธุรกิจอื่น
- รักษาความเป2นอัตลักษณBของเมืองโอคายามา เชน ปลูกพืชผัก ไมผล เป2นพืชประจําถิ่น

การสรางเกษตรกรใหเป2นผูประกอบการแบบOVOP
ประกอบการแบบ
โครงการ One Village One Product (OVOP)เป2
เป2นโครงการที่เกิดขึ้นเพื่อฟŽ~นฟูและพัฒนาชุมชน
ของจังหวัดโออิตะ เกาะคิวชู ประเทศญี่ปุ9น ภายใตคําขวัญวา “ความกาวหนาควบคู
ความกาวหนาควบคูกันไปทั้งในดานเกษตรกรรม
และอุตสาหกรรม” ความสําเร็จของ OVOP มี 3 ประการ ดังนี้
ประการแรก ทองถิ่นสูสากล(local
สากล
to Global) คือการคิดระดับโลก แตทําในระดับทองถิ่น
หรือภูมิป4ญญาทองถิ่นสูสากล การผลิตสินคาตองยังคงกลิ่น สี และวัฒนธรรมของทองถิ่น ที่สามารถเขาถึงรสนิยม
ของผูบริโภคทั่วประเทศและทั่วโลก ยิ่งเป2นสินคาที่เอกลักษณBโดดเดนเฉพาะถิ่นมาเพียงใด จะยิ่งมีชื่อเสียงกองโลก
ดังนั้น จะตองผลิตสินคาไมใชเพียงเพื่อตอบสนองความตองการของชุมชนเทานั้น แตตองมีมาตรฐานระดับสูง
ทั้งในระดับประเทศและระดับสากลดวย
ประการที่สอง เสริมสรางการพึ่งพาตนเอง (self–reliance) จะตองเป2นอิสระ พึ่งพาตนเอง
และคิดอยางสรางสรรคB ประชาชนในทองถิ
ระชาชนในทองถิ่นจะตองเป2นผูตัดสินใจวาจะพัฒนาสินคาใด ซึ่งไมไดเกิดจากนโยบาย
จากนโยบ
ของรั ฐ ไมวาจะเป2
าจะเป2 น ระดั บชาติ ห รือระดั บ ภูมิภ าค ทําใหผลิต ภั ณฑB ต างๆ กลายเป2
ลายเป2น เอกลักษณBของทองถิ่ น เชน
เห็ดหอมแหงง มะนาวคาโบสุ การทองเที่ยวเมืองยุฟุอิน เป2นตน
ประการที่ ส าม การพั ฒนาทรั พยากรมนุ ษย (Human
Human Resource Development)
ซึ่งเป2นเปYาหมายสูงสุดของ OVOP แรงขับเคลื่อนที่แทจริงของการพัฒนาภูมิภาค คือ “มนุ
“ ษยB” ซึ่งเป2นสิ่งจําเป2น
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อยางยิ่ ง ที่ จ ะตองมี ค วามกลา ทาทาย และมี วิ สั ย ทั ศ นB ก วางไกล จึ ง จะสามารถเป2 น ผู นํ า กระบวนการพั ฒ นา
ในแตละชุมชนได อันจะทําใหเศรษฐกิจของภูมิภาคพัฒนาไปไดอยางอัตโนมัติและเป2นธรรมชาติ ดังนั้น คําวา
“ผลิตภัณฑB” จึงไมไดหมายถึงสินคาเทานั้น แตหมายถึงผลิตผลจากความสามารถของมนุษยB ซึ่งสะทอนถึงการ
สรางทรัพยากรมนุษยBดวย(ยุทธศักดิ์, 2553:ออนไลนB)

Rest Area แหลงสรางโอกาสผูประกอบการใหม
ญี่ ปุ9 น เป2 น ประเทศที่ มี ร ะบบขนสงมวลชนสาธารณะที่ ย อดเยี่ ย ม ไมคอยมี ป4 ญ หาการจราจร
การเดินทางจึงสามารถกําหนดระยะเวลาการเดินทางไดคอนขางชัดเจนโดยขอมูลการเดินทางของประเทศญี่ปุ9นมี
การคํานวณวา การจอดพักรถทุกๆ 2 ชั่วโมง (เวลาโดยประมาณ) เป2นชวงเวลาที่ดีที่สุดสําหรับการผอนคลายและ
จะชวยทําลายความงวง และสามารถขับรถตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพที่สุด จึงไดสรางสถานที่ผอนคลายระหวาง
การเดินทาง นั่นคือ “จุดพักรถ” รูปแบบจุดพักรถตามมาตรฐานของญี่ปุ9นจะประกอบดวย หองน้ําที่สะอาดมาก มี
รานขายของกิ๊ฟช็อปหรือสินคาประจําทองถิ่น มีรานอาหาร มี information center มีที่ใหคนไดพักผอนหยอนใจ
และที่สําคัญตองมี “พื้นที่สีเขียว” ซึ่งทางญี่ปุ9นเชื่อวาจะชวยผอนคลายไดมาก (marumura,2559 : ออนไลนB)

ป4จจุบันนักทองเที่ยวในประเทศไทยสามารถเดินทางในรูปแบบใหมๆ ไดอยางหลากหลาย เชน
การทองเที่ยวในรูปแบบของทัวรB การจัดทัวรBคาราวาน การทองเที่ยวดวยตนเองโดยการใชรถยนตBสวนตัว หรือ
การทาทายดวยการทองเที่ ย วแบบรถจั กรยานยนตB หรื อรถจั กรยาน ทํ าใหเกิ ด ความตองการดานการบริ การ
ในสถานที่ทองเที่ยวที่หลากหลายขึ้น ธุรกิจเกี่ยวกับจุดพักรถ จึงเสมือนสรางโอกาสใหผูประกอบการใหมๆ ได
ลงทุน การสรางใหจุด พักรถมี สิ่งอํา นวยความสะดวกในทุกๆ ดานสํา หรับ นักทองเที่ ยว เชนเดีย วกั บ จุด พักรถ
มาตรฐานในประเทศญี่ ปุ9 น จะไมใชเพี ย งการตอบสนองความตองของนั กทองเที่ ย วเทานั้ น แตเป2 น การสราง
แหลงการจําหนายสินคาเกษตรที่จะกอเกิดรายไดสูทองถิ่นไดมั่งคั่ง
3. การนําแนวคิดที่ไดรับจากการฝCกอบรมและการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุGน มาปรับใชกลุมจังหวัดภาค
กลางตอนลาง 2 (เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม)
จากการเขารั บ การอบรมเพิ่ ม พู น ความรู และประสบการณB จ าการศึ ก ษาดู ง านที่ ป ระเทศญี่ ปุ9 น นั้ น
สามารถนําความรูมาประยุกตBใชในการปฏิบัติงานในพื้นที่ได ดังนี้
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3.1 พัฒนาเกษตรกร ดวยการปรับทัศนคติและแนวคิดการทําการเกษตร โดยนําปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใช เพื่อพัฒนาใหพึ่งพาตนเอง และยกระดับสูการเป2น Smart Farmer ซึ่งเป2นการเริ่มในระดับ
ป4จเจก จากนั้นจึ งพั ฒนาตอยอดโดยการสงเสริมและสรางความเขมแข็
และสรางความเขมแข็ งในการรวมกลุ มเป2น องคB กรเกษตรกร
เนนหลักการบริหารจัดการและเชื่อมโยงเครือขาย เพื่อสรางพลังและอํานาจตอรอง ตลอดจนพัฒนาศักยภาพ
การผลิตและการตลาดของสินคาเกษตร และยกระดับสูการเป2น Smart Group
3.2 พั ฒนาการผลิ ต ผลผลิ ต และผลิ ต ภั ณ ฑเกษตร หรื อเรีย กโดยรวมวาสิ น คาเกษตร โดยนํ า ขอมู ล
การผลิตและการตลาดเป2นฐานในการพัฒนาสินคาเกษตร นําภูมิป4ญญาทองถิ่นผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม
เพื่ อเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการผลิ ต ไดแก การลดตนทุ น การผลิ ต และการเพิ่มผลผลิ ตตอไร เป2 น ตน ภายใตหลั ก
การ “ทํานอย ไดมาก” ควบคูกับการผลิตที่คํานึงถึงความปลอดภัยของผูผลิตและผูบริโภค ตลอดจนการอนุรักษB
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อความยั่งยืนและยกระดับสูการเป2น Smart Farming
3.3 สรางมูลคาเพิ่มใหแกสินคาเกษตร โดยนํานวัตกรรมตอยอดจากผลผลิตที่มีคุณภาพดวยการผลิต
ใหไดตามมาตรฐานสากล เชน GAP มาตรฐานอินทรียB GMP เป2นตน และสามารถตอยอดคุณภาพดวยการสราง
ตราสินคา (Brand) เป2นการรับรองคุณภาพใหผูบริโภคเกิดความเชื่อมั่นในสินคาเกษตร นอกจากนี้การนําเสนอ
สินคาเกษตรโดยใชเรื่องราว (Story
Story) ยังชวยสรางจุดสนใจแกสินคาเกษตรอีกดวย อีกทั้งการพัฒนาบรรจุภัณฑB
ใหมี ค วามสวยงาม สะดวก ทั น สมั ย จะมี ส วนชวยเพิ่ ม มู ล คาของสิ น คาเกษตรไดมากขึ้ น เพื่ อ ยกระดั บ สู
การเป2น Smart Product
3.4 สงเสริมการตลาดสินคาเกษตร ป4ญหาสําคัญในภาคการเกษตรคื
ษตรคือเรื่องตลาด เนื่องจากเกษตรกร
สวนใหญยังขาดองคB ความรูเรื่องการตลาด จึงตองพึ่งพาผูประกอบการคาในการเขามาบริ หารจัด การ การซื้ อ
การขาย สินคาเกษตร ราคาผลผลิตเกษตรจึงถูกกําหนดโดยผูคาตามกลไกตลาด ซึ่งเกษตรกรมักไดรับผลกระทบ
เรื่องความไมแนนอนของราคาผลผลิ
วามไมแนนอนของราคาผลผลิตเกษตร หรือ การผลิตมากเกินไปทําใหผลผลิตลนตลาด ดังนั้น การสงเสริม
ใหเกษตรกรมีการรวมกลุมและสามารถบริหารจัดการทั้งภาคการผลิตและการตลาดไดเอง จึงเป2นการแกไขป4ญหา
ที่ตรงจุด สําหรับการสงเสริมและพัฒนาดานการตลาดสินคาเกษตร นั้น เกษตรกรตองมี
เกษตรกรตองมีขอมูลทั้งจาก Inside Out
และ Outside In มาพัฒนาปรับปรุงสินคาเกษตร การรวมกลุมเพื่อรวมกันซื้อรวมกันขายโดยใชรูปแบบสหกรณB
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รวมถึงการเปŒดตลาดกลางสินคาเกษตรในพื้นที่ นอกจากนี้ ยั งสามารถเชื่อมโยงกับการทองเที่ย วที่มีศักยภาพ
ในพื้นที่กลุมจังหวัดฯ เชนการออกรานจําหนายสินคาในงานเทศกาลตางๆ ของจังหวัดและกลุมจังหวัดฯ หรือ
การวางจําหนายสินคาในแหลงทองเที่ยวตางๆ ในพื้นที่ ซึ่งเป2นวิธีการนําผูบริโภคเขามาเลือกซื้อสินคาเกษตร ใน
พื้นที่ สวนการนําสินคาเกษตรออกแนะนําประชาสัมพันธBนอกพื้นที่กลุมจังหวัดฯนั้น สามารถจัดงานแสดงสินคา
ของกลุมจังหวัดฯ(Road Show) ไปยังภูมิภาคอื่น เพื่อเพิ่มชองทางการจําหนายสินคาเกษตรอีกทางหนึ่ง
ทั้งนี้ ควรมี การบู ร ณาการดานการตลาดรวมกั บ ภาครั ฐ และภาคเอกชน เชน บริ ษัทประชารั ฐ ในการสงเสริ ม
การตลาดสินคาเกษตรเพื่อเพิ่มชองทางตลาดตางประเทศไดอีกทางหนึ่ง
โดยสรุ ปคื อ การใชหลักปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพี ยงและนวั ตกรรมในการพัฒ นาเกษตรกรเพื่ อ
เพิ่มขีดความสามารถการผลิตสินคาเกษตรที่ตอบสนองความตองการของตลาด อันจะนําไปสูคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ของเกษตรกรและสามารถพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน
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แนวทางการบริหารจัดการทองเที่ยวของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกแบบยั่งยืน
ที่มา/ความสําคัญของป^ญหา
กลุมจังหวัดภาคตะวันออก ประกอบดวยจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ตั้งอยูในพื้นที่ชายฝ45ง
ทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย มีมูลคาผลิตภัณฑBมวลรวม 1,731,801 ลานบาท คิดเป2นรอยละ 13.18
ของผลิตภัณฑBมวลรวมประเทศ โครงสรางทางเศรษฐกิจของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกขึ้นอยูกับนอกภาคเกษตร
เป2นหลักมีมูลคา 1,610,921 ลานบาทคิดเป2นรอยละ 93.01 ของผลิตภัณฑBมวลรวมกลุมจังหวัด และผลิตภัณฑB
มวลรวมภาคเกษตรมี มู ล คา 120,880 ลานบาท คิ ด เป2 น รอยละ 6.98 ของผลิ ต ภั ณ ฑB ม วลรวมกลุ มจั ง หวั ด
สถานการณ การทองเที่ ยวของกลุ มจั งหวั ดภาคตะวั นออก รายไดจากการทองเที่ ยวของกลุ มจั งหวั ด
ภาคตะวันออกเพิ่มสูงขึ้นเป2นลําดับ คือ ในปC 2556 รายได 152,065 ลานบาท ในปC 2557 รายได 151,112 ลานบาท
ในปC 2558 รายได 186,141 ลานบาท เพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 10.03 สูงเป2นอันดับ 2 ของ 18 กลุมจังหวั ด
รองจากกลุมภาคใตฝ45งอันดามัน จํานวนนักทองเที่ยวในปC 2558 จํานวน 22,126,467 คน สัดสวนชาวไทยและ
ชาวตางประเทศเทากั บ 62 และ 38 ชาวตางชาติ ส วนใหญมี สั ญ ชาติ จี น รั ส เซี ย เกาหลี เยอรมั น อิ น เดี ย
ตามลําดับ จํานวนวันพักคางแรมโดยเฉลี่ยตอวันตอคน ปC 2557 เทากับ 5.11 วัน/คน จํานวนเงินที่ใชจายตอวัน
ตอคน ปC 2557 เทากั บ 4,060 บาท รายไดจากการทองเที่ ย วของกลุ มจั ง หวั ด ภาคตะวั น ออกสวนใหญ
อยูในพื้นที่จังหวัดชลบุรี รองลงมาคือจังหวัดตราด ระยอง และจันทบุรีตามลําดับ
วิสัยทัศนการทองเที่ยวไทย พ.ศ. 2579 ภายใตกรอบยุทธศาสตรBชาติ ระยะ 20 ปC (พ.ศ. 2560 – 2579)
"ประเทศไทยเป2นแหลงทองเที่ยวคุณภาพชั้น นําของโลก ที่เติ บโตอยางมีดุล ยภาพบนพื้นฐานความเป2นไทย
เพื่อสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และกระจายรายไดสูประชาชนทุกภาคสวนอยางยั่งยืน" ประกอบดวย
5 ประเด็นยุทธศาสตรBที่ครอบคลุมทุกมิติของการพัฒนาที่สําคัญ ดังนี้
ยุทธศาสตรBที่ 1: การพัฒนาคุณภาพแหลงทองเที่ยว สินคาและบริการดานการทองเที่ยว
รวมถึงการสงเสริมความยั่งยืนของแหลงทองเที่ยว สิ่งแวดลอมและอัตลักษณBวิถีไทย
ยุทธศาสตรBที่ 2: การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการทองเที่ยว
โดยไมกอใหเกิดผลกระทบเชิงลบตอชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม
ยุ ท ธศาสตรB ที่ 3: การพั ฒ นาขี ด ความสามารถของทรั พ ยากรมนุ ษ ยB ด านการทองเที่ ย วและ
สรางจิตสํานึกดานการทองเที่ยวสําหรับประชาชน
ยุทธศาสตรBที่ 4: การสรางสมดุลในนักทองเที่ยวกลุมตางๆ ผานการตลาดเฉพาะกลุม การสงเสริมวิถี
ไทยและการสรางความมั่นใจของนักทองเที่ยว
ยุทธศาสตรBที่ 5: การสงเสริมการมีสวนรวมและบูรณาการของภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน
ในการบริหารจัดการดานการทองเที่ยว รวมถึงความรวมมือระหวางประเทศ
โดยมี เป} าประสงค ที่ สํ าคั ญ คื อ 1) การเพิ่ มคาใชจายตอหั วของนั กทองเที่ ยวเพื่ อสงเสริ ม
การเป2นแหลงทองเที่ยวคุณภาพ 2) การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขงขันเพื่อเตรียมพรอมสําหรับการแขงขัน
ที่ ทวี ความรุ นแรงขึ้ น 3) การรั กษามู ล คาทางเศรษฐกิ จ ของรายไดจากอุ ต สาหกรรมการทองเที่ ย วไทย
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4) การกระจายรายไดและผลประโยชนBจากการทองเที่ยวสูทุกพื้นที่และทุกภาคสวน 5) การพัฒนาอุตสาหกรรม
การทองเที่ยวอยางยั่งยืน
ศักยภาพการทองเที่ยวของกลุมจังหวัดภาคตะวันออก มีความหลากหลายทั้งทางธรรมชาติ และมนุษยB
สรางขึ้น โดยรวมประมาณ 843 แหง จําแนกเป2นการทองเที่ยวชายทะเลที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ ไดแก พัทยา
และที่เป2นที่นิยมรองลงมาคือ เกาะชาง เกาะเสม็ด บางแสน ทองเที่ยวเชิงนิเวศ ไดแก ป9าเขา น้ําตก ป9าชายเลน
เชิงเกษตรเป2นสวนผลไมที่มีชื่อเสี ยง ไดแก ทุเรียน มังคุด เงาะ เชิงสุขภาพ ไดแก สปา บริการทางการแพทยB และ
การทองเที่ยวโดยชุมชนซึ่งแตละจังหวัดมีความแตกตางกันไป ซึ่งปรากฏอยูในวิสัยทัศนBในแผนพัฒนากลุมจังหวัด
ภาคตะวันออก (พ.ศ. 2561 - 2564) “ฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสีเขียวชั้นนําในอาเซียน ฐานการผลิตและ
จําหนายผลไม ประมง และปศุสัตวเพื่อการสงออก แหลงทองเที่ยวชายทะเลนานาชาติ เชิงนิเวศ เชิงเกษตร
เชิ ง สุ ข ภาพ และการทองเที่ ยวโดยชุ ม ชน พื้ น ที่ เ ศรษฐกิ จ ใหมชายแดนเชื่ อ มโยงกั บ ประเทศเพื่ อ นบาน
และประตู สู เศรษฐกิ จโลก” และกํ า หนดเป2 น ประเด็ น ยุ ท ธศาสตรB ที่ 3 “พั ฒ นาแหลงทองเที่ ย วและกิ จ กรรม
การทองเที่ยวกลุมจังหวัดภาคตะวันออกใหเป2นแหลงทองเที่ยวชายทะเลนานาชาติ เชิงนิเวศ เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ
และการทองเที่ยวโดยชุมชน” นอกจากนี้ ยังมีธุรกิจตอเนื่อง ไดแก MICE อาหาร หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑB Long Stay
ในพื้นที่กลุมจังหวัดภาคตะวันออก รวมทั้งมีโครงสรางพื้นฐานคอนขางสมบูรณB ถึงกระนั้นก็ดี จากขอมูลสําคัญ
พบวา รายไดจากการทองเที่ยวกระจุกตัวอยูในจังหวัดชลบุรี การกระจายรายไดลงสูประชาชนในแตละจังหวัด
มีอัตราการเปลี่ยนแปลงที่สูงขึ้นคอนขางนอยมาก ในขณะที่แหลงทองเที่ยว สินคาและบริการทางการทองเที่ยว
ที่มีศักยภาพกระจายตัวอยูใน 4 จังหวัด ประกอบกับยังใหความสําคัญกับการทองเที่ยวโดยชุมชนคอนขางนอยและ
ขาดการมี ส วนรวมของประชาชน และการบู รณาการในการสรางมู ลคาเพิ่ มใหกั บแหลงทองเที่ ยวอยางเป2 นระบบ
แนวคิดที่ไดรับจากการฝCกอบรมและการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุGน จากการฝ\กอบรมกอนศึกษาดูงานและ
การศึกษาดูงานดานการทองเที่ยว ณ ประเทศญี่ปุ9น เยี่ยมชมและดูงานที่เมืองโอกายามาและเมืองคิวชู
1. การฝCกอบรมกอนศึกษาดูงาน ไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
1.1 ส ถ า น ก า ร ณB แ ล ะ แ น ว โ น ม ก า ร พั ฒ น า ก า ร ท อ ง เ ที่ ย ว ไ ด แ ก 1) ส ถ า น ก า ร ณB แ ล ะ แ น ว โ น ม
การพัฒนาการทองเที่ยวในระดับโลก 2) ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยและทิศทางการพัฒนา
การทองเที่ ย วไทย รวมทั้ ง ตั ว อยางการดํ า เนิ น การในการสงเสริ ม การตลาดของไทย 3) แนวโนมที่ จ ะสงผล
ตออุตสาหกรรมการทองเที่ยวในอนาคต ไดแก (1) ป4จจัยสนับสนุนการเติบโต (2) การเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม
(3) การเปลี่ยนแปลงเชิงรูปแบบ 4) ธุรกิจที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว : ธุรกิจนําเที่ยว ที่พักแรม รานอาหาร
ขนสง/เดินทาง ของที่ระลึก กิจกรรมทางการทองเที่ยว/ผูจัดงาน
1.2 แนวทางการพัฒนาการทองเที่ยว ไดแก 1) องคBประกอบทางการทองเที่ยว 5 A : Attractions
Accessibility Accommodation Amenities Activities 2) ทรัพยากรทางการทองเที่ยวที่มีอยู และพิจารณา
การทองเที่ยวที่มีโอกาสเติบโต 3) พฤติกรรมการทองเที่ยวที่หลากหลายหรือมีทางเลือก (no more : one size fits
for all) 4) การจํ า แนกประเภทของนัก ทองเที ่ย ว ไดแก (1) กลุ มนัก ทองเที ่ย ว (เที ่ย วที ่เ ดิม กิจ กรรมเดิม
:a place like home, เที่ยวที่เดิมกิจกรรมใหม : city fantastic, เที่ยวที่ใหมกิจกรรมเดิม : the map, เที่ยวที่ใหม
กิจกรรมใหม : enriching experience) (2) พฤติกรรมนักทองเที่ยว (3) แหลงทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวแตละประเทศ
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นิ ย มตางกั น (4) การใชความคิ ด แบบสรางสรรคB (creativity) (5) การเพิ่ ม รายไดจากการทองเที่ ย ว
(จับกลุมนักทองเที่ยวที่มีรายไดสูง เพิ่มจํานวนวันนักทองเที่ยว เพิ่มจํานวนการใชจายของนักทองเที่ยว)
1.3 แนวทางการพัฒนาแหลงทองเที่ยวที่ยั่งยืน (สํารวจแหลงทองเที่ยว จัดแบงพื้นที่ในแหลงทองเที่ยว
กําหนดสิ่งอํ านวยความสะดวกและบริ การ จัดกิ จกรรมการทองเที่ยว ประเมิน ขีดความสามารถในการรองรั บ
ศึกษาผลกระทบ รวบรวมขอมูล จัดตั้งหนวยงานรับผิดชอบ)
1.4 การทองเที่ยวโดยชุมชน (CBT: community - based tourism) (Local Experience: small
(ใสใจรายละเอียด) slow (ดึงใหอยูนาน) story และ Experience: inside-out and outside-in) ความยั่งยืนและ
ผลประโยชนB จ ะตกอยู กั บ ชุ ม ชน ตั ว อยาง CBET: Community Entrepreneurial Based Tourism และ
ตนตอความลมเหลวของ CBT ไดแก ขาดนักทองเที่ยว (กิจกรรม CBT จํานวนนอยมากที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรม
การทองเที่ย วหลั ก การสงเสริมนอยมาก ชองทางการสนั บสนุ นต่ํา ) ป4 ญหาทางการเงิ น/การบริหารจัด การ
(รอยละ 40 ของโครงการ CBT ในประเทศกํ าลั งพั ฒนาไมนํ าชุ มชนเขามาในกระบวนการตั ดสิ นใจ รอยละ 60
ไมนํารูปแบบของขอตกลงที่ชุมชนเห็นชอบรวมกันเขามาในกระบวนการตัดสินใจ)
1.5 ศึกษาเฉพาะกรณี: โครงการลานนา แกงผาได ที่แสดงใหเห็นกระบวนการพัฒนาตั้งแตคัดเลือก
พื้นที่เพื่อกําหนดอัตลักษณB การขับเคลื่อนการพัฒนา การสรางความยั่งยืน โดยการมีสวนรวมของภาคสวนตางๆ
ตลอดหวงโซคุณคาการพัฒนาการทองเที่ยว โดยเฉพาะอยางยิ่งประชาชนในพื้นที่ตั้งแตเริ่มกระบวนการจนถึง
การอนุรักษBอัตลักษณB
1.6 ความรวมมื อของหนวยงานตางๆ ดานการทองเที่ ย ว ไดแก รัฐ - ราษฎรB - โรงเรีย น บทบาท
องคB กรปกครองสวนทองถิ่ น (การตลาดทองเที่ ย ว การแสวงหาและสรางแหลงทองเที่ ย วใหม การใหบริ การ
แหลงทองเที่ยว การวางแผนพัฒนาแหลงทองเที่ยว การบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว)
2. ขอมูลและแนวคิดที่ไดจากการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุGน
2.1 ในภาพรวมการทองเที่ยวของประเทศญี่ปุGน
2.1.1 อุตสาหกรรมการทองเที่ยวของประเทศญี่ปุGน
ประเทศญี่ปุ9นเริ่ มเปŒดประเทศใหนักทองเที่ยวตางประเทศเขามาทองเที่ย วในปC 2550
ขอมูลจากองคBการ UNWTO: World Tourism Barometer vol. 13 2015/4 ไดจัดลําดับจํานวนนักทองเที่ยว
ตางประเทศที่ เ ดิ น ทางเขาไปเที่ ย วในประเทศตางๆในโลก ตามขอมู ล ปC 2557 ปรากฏวา ประเทศญี่ ปุ9 น
มีนักทองเที่ยวตางประเทศเขามาทองเที่ยว 13.4 ลานคน เป2นลําดับที่ 22 ของโลก และเมื่อเปรียบเทียบขอมูล
จํา นวนนักทองเที่ ยวตางประเทศเขามาทองเที่ย วตั้งแตปC 2557 - 2558 มีแนวโนมสู งขึ้ นอยางตอเนื่อง คื อ
ปC 2547 จํ า นวน 6,137,905 คน ปC 2558 จํ า นวน 19,737,409 คน และในปC 2559 ณ เดื อ นตุ ล าคม
มีจํ า นวนนั กทองเที่ ย วเกิ น 20 ลานคนแลว แตก็ มีในบางปC จํ านวนนั กทองเที่ย วลดลง เชนในปC 2552 จํ า นวน
6,798,958 คน เนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจตกต่ํา Lehman shock และ ปC 2554 จํานวน 6,218,752 คน เนื่องจาก
ประสบภัยแผนดินไหว
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2.1.2 ยุทธศาสตรการทองเที่ยวของประเทศญี่ปุGน (Tourism - Oriented Nation and Local
Revitalization) เป2นหนึ่งในเจ็ดเสาหลักในยุทธศาสตรBการเจริญเติบโตใหม ประกอบดวย
1) ยุทธศาสตรBการการตั้งระบบเขตเศรษฐกิจพิเศษครบวงจร โดยคัดเลือกและมุงเนน
พื้นที่ที่มีศักยภาพในสาขาที่มีความสามารถในการแขงขันระหวางประเทศและสงเสริมนโยบายการเปŒดนานฟYาเสรี
อยางเต็มที่
2) ยุทธศาสตรBโครงการเพิ่มนักทองเที่ยวตางชาติ 30 ลานคน โดยทําใหกระบวนการ
ของวีซาใหกับชาวจีนงายขึ้น และการสนับสนุนทองเที่ยวในวันหยุดยาว
3) ยุทธศาสตรBการทองเที่ยวที่อยูอาศัย และการปรับปรุงบานใหอยูอาศัยสะดวก สบาย
และเป2นมิตรกับสิ่งแวดลอม
4) ยุทธศาสตรBการเปŒดสิ่งอํานวยความสะดวกของภาครัฐใหกับภาคเอกชน และสงเสริม
โครงการที่ใชทุนของภาคเอกชน ทั้งนี้ นโยบายหลักของนายกรัฐมนตรี นายชินโซ อาเบะ มุงมั่นใหประเทศญี่ปุ9น
เป2นประเทศที่มีรายไดหลักจากการทองเที่ยว
2.2 การศึกษาเฉพาะพื้นที่จังหวัดโอกายามา (Okayama Prefecture)
2.2.1 จังหวั ดโอกายามา ตั้งอยู ตอนใตของกรุงโตเกีย ว มี พื้น ที่ 790 ตารางกิ โลเมตร จํา นวน
ประชากร 709,584 คน อยู หางจากสถานี ชิ น โอซากาทางทิ ศ ตะวั น ตก เดิ น ทางดวยรถไฟชิ น คั น เซ็ น
ใชเวลาประมาณ 45 นาที จั ง หวั ด โอกายามาเป2 น จั ง หวั ด ที่ มี ฝ นตกนอยที่ สุ ด ในประเทศ ถู ก เรี ย กวา
“เป2นดินแดนแหงแสงอาทิตยB” (The Land of Sunshine) เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2552 รัฐบาลญี่ปุ9นไดยกฐานะ
เมืองโอกายามาซึ่งเป2นเมืองเอกของจังหวัดโอกายามา เป2นเขตปกครองรูปแบบพิเศษจากการเป2นเขตปกครอง
ในรูปแบบพิเศษเอื้อประโยชนBต อประสิ ทธิภาพในการบริหารจั ดการดานการทองเที่ย วใหมีความเป2น เอกภาพ
โดยเฉพาะคุณภาพของงานบริการสาธารณะที่จัดทําขึ้นเพื่อพัฒนาเมืองทองเที่ยวใหเป2นประโยชนBตอประชาชน
มากที่ สุ ด และทํ าใหสํ า นั กงานพั ฒ นาสงเสริ มการทองเที่ ย วเมื องโอกายามามี ค วามเหมาะสมทั้ งดานการเงิ น
ซึ่ ง สามารถจั ด ทํ า แผนงาน/โครงการโดยขอรั บ การสนั บ สนุ น จากรั ฐ บาลกลาง การมี บุ ค ลากรที่ เ หมาะสม
การนําเทคโนโลยีมาใชเพิ่มขีดความสามารถ ตลอดจนการรวมกลุมของภาคเอกชนและผูประกอบ การใหการ
สนับสนุนในการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2.2.2 สิ่งดึงดูดทางการทองเที่ยวของจังหวัดโอกายามา
1) แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรB ศิลปวัฒนธรรม ไดแก (1) เมืองคุราชิกิเป2นตนกําเนิด
ของนิทาน “โมโมทาโร” (2) เมืองคจิมะเป2นแหงแรกในประเทศญี่ปุ9นที่มีการผลิตกางเกงยีนสB 3) เมืองเกาตั้งอยู
ในใจกลางของ Hida Takayama (4) เทศกาลของทากายามา (Yatai Kaikan) (Festival Float Exhibition Hall)
เป2นเทศกาลที่มีชื่อเสียงมีขบวนแหของรถโบราณ และอื่นๆ
2) แหลงทองเที่ ย วเพื่ อ การสั น ทนาการ อาหาร และการจํ า หนายของที่ ร ะลึ ก ไดแก
(1) สวนโคระคุเอ็น เป2นสวนขนาดใหญที่สรางขึ้นเมื่อ 300 ปCกอน (2) บริเวณสถานีโอคายามา ภายในสถานี
จะมีหางสรรพสินคา และรานอาหาร ยังมีอิออนมอลลBที่เชื่อมตอกับสถานี (3) Miyagawa Asaichi (ตลาดตอนเชา
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ที่ Miyagawa) ตลาดเพื่ อ เพิ่ ม สี สั น ของ Takayama (4) Yume Kojo Hida (Hida Takayama Local History
Museum) คนที่ไดเขาไปเยี่ยมชมจะสนุกไปกับการทําขนมเซเบและพวกขนมสแน็คของญี่ปุ9น
3) แหลงทองเที่ ย วเชิ ง เกษตร จั ง หวั ด โอกายามาเมื องผลไม ดิ น แดนแหงแสงอาทิ ต ย
มีผลผลิตคุณภาพสูง อยางลูกทอขาว และองุน เป2นตน
2.3 การศึกษาเฉพาะพื้นที่เกาะคิวชู (Kyushu)
2.3.1 เกาะคิ วชู ตั้ งอยู ทางตะวัน ตกสุ ด ของเกาะหลักฮอนชู เป2 นเกาะใตสุ ดและเป2 นเกาะที่ มี
ขนาดใหญเป2นอันดับ 3 ของประเทศญี่ปุ9น ตั้งอยูในภาคตะวันตกเฉียงใตของหมูเกาะญี่ปุ9น มีเนื้อที่ 35,640 ตาราง
กิ โ ลเมตร และมี ป ระชากร 14,779,000 คน เกาะคิ ว ชู มี จั ง หวั ด ตั้ ง อยู รวม 8 จั ง หวั ด โดยแบงออกเป2 น
2 สวนคือ คิวชูตอนเหนือ ประกอบไปดวย Fukuoka, Oita, Kumamoto, Nagasaki, Saga และ คิวชูตอนใต
ประกอบไปดวยจังหวัด Miyazaki Kagoshima และ Okinawa มีสนามบินจํานวน 8 แหง มีทาเรือน้ําลึก จํานวน
2 แหง สภาพภูมิอากาศคอนขางอบอุน มีบอน้ําแรและภูเขาไฟ จึงอุดมสมบูรณBไปดวยพืชพรรณธัญญาหาร และ
มีธรรมชาติที่สวยงาม เต็มไปดวยตนไมหลากสีนานาชนิด มีที่เที่ยวมากมาย ที่สําคัญเป2นแหลงน้ําพุรอนที่สําคัญ
ที่สุดของประเทศดวย และเนื่องจากอยูใกลจีน และเกาหลี จึงไดรับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากประเทศเพื่อนบาน
ในทวีปเอเชียซึ่ง มีบทบาทสําคัญดานการพัฒนาเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
2.3.2 สถานการณการทองเที่ยวในเกาะคิวชู
1) จํานวนนักทองเที่ยวตางชาติที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในเกาะคิวชู โดยในปC พ.ศ. 2558
มี จํ า นวน 2,832,359 คน จํ า แนกเป2 น ชาวเกาหลี จํ า นวนรอยละ 43 รองลงมา คื อ นั กทองเที่ ย วที่ เ ดิ น ทาง
โดยเรื อ จํ า นวนรอยละ 28 ไตหวั น รอยละ 10 จี น รอยละ 7 ฮองกง รอยละ 5 ไทย รอยละ 2 และอื่ น ๆ
รอยละ 2 สําหรับเปYาหมายขององคBกรการทองเที่ยวคิวชู ในการเพิ่มจํานวนนักทองเที่ยวตางประเทศ มีเปYาหมาย
เพิ่ ม จาก 2.832 ลานคน ในปC พ.ศ. 2558 เป2 น 7.6 ลานคน ในอี ก 8 ปC ข างหนา (ปC พ.ศ. 2566) ดั ง นั้ น
การทองเที่ยวจึงเป2นหัวใจสําคัญของอุตสาหกรรมบนเกาะคิวชู
2) องคBกรการทองเที่ยวคิวชู (KTPO: Kyushu Tourism Promotion Organization)
การทองเที่ยวเกาะคิวชูโดยในอดีต จังหวัดบนเกาะคิวชูแตละจังหวัดไดพัฒนาการทองเที่ยวไปในทิศทางของตนเอง
ไมไดมีการรวมมือกันในการพัฒนาการทองเที่ยว ตอมาจังหวัดตางๆ บนเกาะคิวชู ไดหันมารวมมือกัน โดยจุดเริ่มตน
เกิดจากกรอบความรวมมือระหวาง 7 จังหวัดที่อยูบนเกาะคิวชู สวนใหญเป2นความรวมมือของบริษัทดานการทองเที่ยว
และบริ ษั ทใหบริ การดานการเดิ นทาง เชน บริ ษั ทดานรถไฟ โดยไดเกิ ด เป2 น องคB ก รการทองเที่ ย วคิ ว ชู KTPO
(Kyushu Tourism Promotion Organization) ขึ้ น มาเมื่ อ 11 ปC ที่ แ ลว (พ.ศ. 2548) โดยไดเริ่ ม กอตั้ ง
เป2นคณะกรรมการกลยุทธBเชิงพื้นที่ในปC พ.ศ. 2546 ตอมาในปC พ.ศ. 2547 ไดกอตั้งเป2นคณะกรรมการกลยุทธB
ดานการทองเที่ยวและในปC พ.ศ. 2548 จึงไดเกิดเป2น องคBการการทองเที่ยวคิวชูขึ้น โดยความรวมมือระหวาง
ภาครัฐและภาคเอกชน ในการรวมมือกันผลักดันใหเกาะคิวชู เป2นศูนยBกลางการทองเที่ยว และผลักดันใหเกิดเป2น
กลยุทธBดานการทองเที่ยวเกาะคิวชูขึ้นซึ่งโครงสรางของ KTPO ประกอบดวยที่ปรึกษา ภาคสวนดานการวางแผน
ภาคสวนภายในประเทศ ภาคสวนภายนอกประเทศ และภาคเครือขายความรวมมือ
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3) สิ่งดึงดูดนักทองเที่ยวของเกาะคิวชู ในระยะเริ่มตนในการพัฒนาดานการทองเที่ยวเกาะคิวชู
ขององคB ก ร KTPO ยั ง ไมมี ค วามชั ด เจน ในเรื่ อ งสิ น คาที่ จ ะเป2 น จุ ด เดนหรื อ เป2 น อั ต ลั ก ษณB ห รื อ เอกลั ก ษณB
ของการทองเที่ยวเกาะคิวชู (Product Champion) เทาใดนัก แตหลังจากรวมตัวกันเป2น KTPO มา 9 ปC สินคา
หรือสิ่งที่ไดนํามาสงเสริมยกเป2นจุดเดนอยางหนึ่งของการทองเที่ยวเกาะคิวชูและประสบผลสําเร็จ นั่นคือ การอาบน้ําแร
แชน้ําพุรอน (Onsen) ซึ่งมีทั้ง Indoor และ Outdoor มีทั้งการแชทั้งตัวและแชเทา และมีทั้งที่เป2นบอทั่วไปและ
บอนรก (Hells of Beppu \ Onsen : OITA) สิ่งดึงดูดนักทองเที่ยวที่สําคัญของเกาะคิวชูอื่นๆ ที่ไดรับความนิยม
ไมแพออนเซ็น ไดแก แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ เชน เกาะKujukushima – island (จังหวัด Nagasaki) และ
คอคอด Takachiho - Gorge (จังหวัด Miyazaki) อาหาร เชน ซูชิ (Sushi) และ เทมปูระ (Tempura) กิจกรรม
เก็ บ พื ช ผลไม เชน ลู ก พลั บ แอปเปŒ~ ล องุ น สตรอเบอรี่ และสม แหลงชอปป€• ง เชน ที่ จั ง หวั ด ฟุ กุ โ อกะ
ที่มีหางสรรพสินคาใหญ 4 หาง มีราน 100 yen shop Daiso
การนําแนวคิดและวิธีปฏิบัติจากการฝCกอบรมและการศึกษาดูงานมาพัฒนายุทธศาสตรดานการทองเที่ยว
ของกลุมจังหวัดภาคตะวันออก
1. การฝ\กอบรมและศึกษาดูงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งการศึกษาวิเคราะหB Benchmark ของประเทศหรือ
องคBกรชั้นนําที่อยูในธุรกิจเดียวกัน ถึงรายละเอียด ทําใหทราบถึงป4จจัยของความสําเร็จของประเทศหรือองคBกรชั้นนํา
หรื อวิ ธี การปฏิ บั ติ ที่ ทําใหองคB กรประสบความสํ า เร็ จ เพื่ อจะไดเป2 น แนวทางในการพั ฒ นายุ ทธศาสตรB ตั้ งแต
การประเมินผลการดําเนินงาน และผลักดันใหมีการทบทวนและปรับเปลี่ยนยุทธศาสตรB ซึ่งในกรณีของเมืองโอกายามา
และเกาะคิวชู ประเทศญี่ปุ9นที่นํามาเป2น Benchmark ถือไดวาประสบความสําเร็จดานการทองเที่ยว
2. ในการศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ9นดังกลาวไดนําฐานความรู และแนวคิดที่ไดจาการฝ\กอบรม ตลอดจน
การดําเนินงานดานการทองเที่ยวของกลุมจังหวัดภาคตะวันออก ไปใชในการทําความเขาใจ วิเคราะหBเปรียบเทียบ
และประมวลวิธีปฏิบัติที่ดีของทั้งสองเมืองดังกลาว โดยอาศัยเครื่องมือหวงโซคุณคา (Value Chain) ในการสรุป
เป2นขอเสนอ และนําไปพัฒนายุทธศาสตรBไดดังตารางตอไปนี้
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กระบวนการ
1. การคัดเลือก
จุดขายที่เปJน
อัตลักษณ และ
พัฒนา/
ปรับปรุงแหลง
ทองเที่ยว
สินคาและ
บริการทางการ
ทองเที่ยวให
เปJนรูปธรรม

วิธีปฏิบัติที่ดีของโอกายามา

วิธีปฏิบัติที่ดีของคิวชู

ขอเสนอวิธีปฏิบัติของกลุมจังหวัด

สถานที่ทองเที่ยวมีความหลากหลาย นาสนใจดึงดูดนักทองเที่ยว
เชน
1.สวนโคระคุเอ็น( Korakuen) สวนที่สวยและเกาแกที่สุด
ใน
ญี่ปุ9น สรางขึ้นในสมัยเอโดตอนตน (ประมาณปC 1600-1867)
บริเวณพื้นที่ของตระกูลโทคุกาวา สวนแหงนี้ไดรับการตั้งชื่อตามบทกวี
และเป2นสวนแบบดั้งเดิมของญี่ปุ9น ภายในสวนมีการออกแบบโดยใช
หิน ตนไม บอน้ํา และมีเนินขนาดเล็กเพื่อใหเป2นเหมือนฉากธรรมชาติ
ของญี่ปุ9นและจีน ดานหลังของสวนแหงนี้จะมองเห็นวิวของกรุงโตเกียว
โดมและตึกตางๆ ทําใหเห็นภาพเมืองสมัยใหมตัดกับธรรมชาติที่สวยงาม
2. ศาลเจาคิบิสึ จินจาเป2นศาลที่ตั้งอยูในโอกายามา
ในเทพนิยายที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ9น “โมโมทาโร” มีเทพชื่อ “คิบิทสึฮิโก
โนะมิโกโตะ” และเทพที่ประดิษฐานอยูที่นี่ ไมมีวันที่กอตั้งแต
เป2นที่รูจักกันที่หองโถงใหญที่ไดรับการทําลายดวยไฟอยางนอย
สองครั้งในอดีตที่ผานมา และหองโถงใหญในป4จจุบันถูกสราง
ขึ้นมาใหมในปC 1425 มันเป2นอาคารขนาดใหญที่นี่มีความกวาง
ประมาณสองเทาของขนาดของไอซูโมะ ทาอิชา” และในขณะที่
ถูกสรางขึ้นซึ่งเดิมเป2นวัตถุบูชาตัวเองศาลเจา ทั้งหมดถูกกําหนด
ใหเป2นสมบัติของชาติ
3. สวนผลไม จังหวัดโอคายามา มีชื่อเสียงจากการที่มีผลผลิต
ผลไมอรอยๆตลอดทั้งปC เนื่องจากเป2นจังหวัดที่มีอากาศอบอุน และ
มีวันที่แดดออกมากที่สุดในญี่ปุ9น ซึ่งผลไมที่มีชื่อเสียงมากที่สุดนั้น

การสรางทางเลือกในการทองเที่ยว โดยพื้นที่มี
สิ่งดึงดูดนักทองเที่ยวตามรสนิยม และ ชวงอายุ
ที่หลากหลาย เชน
1. การอาบน้ําแร (Onsen) เนื่องจากประเทศ
ญี่ปุ9นเป2นเกาะที่ตั้งอยูในเขตภูเขาไฟจึงมีบอน้ําพุ
รอนจํานวนมาก โดยบอน้ําพุรอนแตละแหงจะมี
เสนหBและชื่อเสียงของตน ซึ่งนักทองเที่ยว
สามารถสัมผัสความแตกตางดังกลาวได
โดยไมรูเบื่อ
2. การทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ เชน
(1) หมูเกาะ Kujukushima ซึ่งเป2นหมูเกาะที่
หนาแนนที่สุดในญี่ปุ9น บนน้ําทะเลสีฟYาสดใสนี้
มีเกาะนอยใหญที่มีตนไมตาง ๆ มากมายขึ้นเขียว
ขจีกระจายอยูทั่วบริเวณ โดยชายหาดของแตละ
เกาะตางก็ยังมีความเป2นธรรมชาติหลงเหลืออยู
มีคนที่มาเลนกีฬาทางน้ําหรือตั้งแคมป¡เพื่อสัมผัส
กับธรรมชาติที่อุดมสมบูรณBในจังหวัด Nagasaki
(2) ชองเขา Takachiho ซึ่งเป2นชองเขาหินสูง
ชันเหมือนหนาผา มีรูปรางคดเคี้ยวเหมือนมังกร
(มีน้ําตกสูงถึง 17 เมตรอยูในชองเขานี้)
3. อาหาร โดยอาหารที่ขึ้นชื่อและมีชื่อเสียง

1. แหลงทองเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมของ
แตละจังหวัดควรมีการพัฒนาปรับปรุง และ
สงเสริมใหพรอมที่จะตอนรับนักทองเที่ยว
สามารถสรางเรื่องราวใหเป2นที่สนใจของ
นักทองเที่ยว ขายความเป2นธรรมชาติที่เป2น
เอกลักษณBของพื้นที่ซึ่งประเทศ ไทยในแต
ละจังหวัด โดยแตละจังหวัดในประเทศไทย
ควรยกระดับภาพลักษณBการทองเที่ยวให
เป2นที่จดจําและนาสนใจตอนักทองเที่ยว
โดยสรางจุดขายจากจุดแข็งที่มีใหโดดเดน
2. แตละจังหวัดควรมีสัญลักษณBที่โดดเดน
ใหเป2นที่นาสนใจตอนักทองเที่ยว
โดยใชทรัพยากรที่มีในจังหวัด และนํามา
พัฒนาปรับปรุงใหสอดคลองกับ
ความตองการของนักทองเที่ยว โดยมีภาครัฐ
ภาคเอกชน และประชาชนในทองถิ่น
รวมมือกัน
3. กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ควรจัด
อันดับ แสดงจุดเดนของแหลงทองเที่ยว
อาทิเชน สวนที่สวยที่สุด 1 ใน 3 ของ
ประเทศ น้ําตกที่สูงที่สุด 1 ใน 3 ของ
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ก็คือลูกทอขาวหวานฉ่ํานั่นเอง ชวงที่มีผลผลิตมากที่สุด
ในเดือนกรกฎาคม และสิงหาคม จะมีนักทองเที่ยวจํานวนมากนิยม
เดินทางไปยังสวนลูกทอ ที่เปŒดบริการใหเขาไปเด็ดลูกทอทานในสวน
ดวยตัวเองตามอัธยาศัย
4. ตํานานโมโมทาโร โมโมทาโร เป2นนิทานพื้นบานที่สืบทอดกัน
มายาวนานตั้งแตอดีต มีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศญี่ปุ9น
เป2นเรื่องราวของเด็กชายคนหนึ่งที่เกิดจากลูกทอ
เติบโตมาอยางแข็งแกรง และเดินทางไปยังเกาะปCศาจพรอมกับสุนัข
ลิง และไกฟYา เพื่อปราบพวกยักษBที่ทําใหมนุษยBเดือดรอน
เป2นที่กลาวขานกันวาโอคายามา เป2นบานเกิดของ” โมโมทาโร”
บริเวณหนาสถานีโอคายามาเอง ก็มีรูปป4~นของโมโมทาโรตั้งอยูและ
สามารถพบเห็นสัญลักษณBนี้ไดทั่วไปในเขตเมือง เชน ฝาทอระบายน้ํา

ที่มาจากธรรมชาติและมีความปลอดภัย คือ ซูชิ
(Sushi) เทมปูระ (Tempura) นอกจากนั้น
ยังมีอาหารอรอย และหลากหลาย
ใหนักทองเที่ยวไดเลือกชิม ทั้งจากรานอาหาร
ริมทาง และอาหารสําเร็จรูปในรานสะดวกซื้อ
4.กิจกรรมเที่ยวชมสวนตามฤดูกาล เชน
ลูกพลับ แอปเปŒล องุน สตรอเบอรBรี่ ลูกทอขาว

ประเทศ จุดชมวิวที่สวยที่สุด ทะเลหมอก
ที่สวยที่สุด จุดชมดอกไมตามฤดูกาล เป2นตน
4. ศึกษาอัตลักษณBของชุมชนที่มี
แหลงทองเที่ยว โดยใหผูนําชุมชน/คน
ในชุมชนเขามามีสวนรวม ในกระบวน
การจัดการทองเที่ยว และกิจกรรม
การทองเที่ยวที่เหมาะสม สอดคลอง
กับสภาพพื้นที่ ประวัติศาสตรB วัฒนธรรม
ตลอดจนวิถีชีวิตในชุมชน
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กระบวนการ
2. การสรางสิ่ง
อํานวยความ
สะดวก
ปลอดภัย

วิธีปฏิบัติที่ดีของโอกายามา
การเดินทางที่หลากหลายชองทาง มีความสะดวกรวดเร็ว
1. การเดินทาง เป2นหนึ่งในศูนยBการคมนาคมของญี่ปุ9นตะวันตก
ที่เดินทางมาถึงไดอยางสะดวกสบายมาก โดยใชเวลาเพียง 1 ชัว่ โมง
จากเกียวโต และ 35 นาทีจาก Hiroshima เมื่อเดินทางดวยชินคันเซ็น
2. การใหความสําคัญที่วารถตองมากอนคน เป2น คนตองมากอนรถ
ใหมีจักรยาน ใหความสําคัญในการเดินทางใหคนไปกอน
3. เพิ่มถนนคนเดินโดยเฉพาะชวงวันหยุด เชนถนนเลียบคลอง
ถนนยานการคา และใชรถไฟ โบราณ(รถรางไฟฟYา) เขาสูตัวเมือง และ
จะขยายเชื่อมโยงไปสูสถานีรถไฟโอกายามา

วิธีปฏิบัติที่ดีของคิวชู
การวางแผนและเตรียมความพรอมในการ
สนับสนุนการทองเที่ยว คือ การพัฒนา
สิ่งอํานวยความสะดวกที่เกี่ยวของ
กับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว เชน
1. การเพิ่มจํานวนไกดที่มีความรูดาน
ภาษาตางประเทศ เชน ภาษาจีน ภาษาเกาหลี
และภาษาไทย
2. การติดตั้ง Free Wi-Fi โดยนับจากเริ่ม
โครงการในปC พ.ศ. 2558 จนถึงป4จจุบัน มีจุด
Wi-Fi เพื่อบริการนักทองเที่ยวแลว จํานวน
11,600 จุด
3. การสรางความพรอมของระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐาน เชน ถนน ระบบ
น้ําประปา โดยเฉพาะการสรางหองน้ําสาธารณะ
จํานวนมากและเนนการออกแบบอารยสถาป4ตยB
(Universal Design) เพื่อผูพิการ เด็ก และ
คนชรา

ขอเสนอวิธีปฏิบัติของกลุมจังหวัด
1. สวนราชการทําหนาที่สนับสนุน
ใหขอเสนอแนะ อํานวยความสะดวก เชน
การสรางระบบโครงสรางพื้นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค ระบบบําบัดจัดการขยะ
สิ่งปฏิกูล ระบบเสนทางคมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยเชื่อมโยงเสนทางการทองเที่ยว
เขาดวยกัน การประชาสัมพันธB และ
แนวทางการบริหารจัดการชุมชน
2. หนวยงานที่เกี่ยวของวางมาตรการ
ปYองกันป4ญหาที่เกิดตามมาหลังจากเกิด
แหลงทองเที่ยว เชนป4ญหาขยะมูลฝอย
น้ําเสีย สิ่งปฏิกูล มลพิษ ป4ญหาเสียงดัง
การเอาเปรียบนักทองเที่ยว
ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม
ความขัดแยง/ความวุนวายในชุมชน
โดยใชงบประมาณของกระทรวงทองเที่ยว
และกีฬาในระยะแรก หลังจากนั้นใหทองถิ่น
รวมกับชุมชนบริหารจัดการอยางตอเนื่อง
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กระบวนการ
3. การเพิ่ม
มูลคาทางการ
ทองเที่ยวโดย
สรางสินคา
และบริการ
ใหมๆ/เสริม
สิ่งที่มีอยูเดิม
อยาง
ผสมผสาน
เชื่อมโยง

วิธีปฏิบัติที่ดีของโอกายามา
1. การยกเวนภาษีของการซื้อสินคาใหแก
นักทองเที่ยวตางชาติ โดยเฉพาะสินคาทั่วไปใน
ซุปเปอรBมารBเกต รานขายยา เครื่องสําอาง เป2นการ
จูงใจใหนักทองเที่ยวตางชาติจับจายใชสอยมากขึ้น
2. การคํานึงถึงการสรางคุณคาของธุรกิจ
ที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวในทุกขั้นตอนของ
กิจกรรมหรือกระบวนการผลิต โดยใชหลักหวงโซ
คุณคา (Value chain) ตั้งแตตนทาง (ป4จจัยการ
ผลิต) กลางทาง (กรรมวิธีการผลิต) และปลายทาง
(ชองทางการตลาด) ของบริษัท Miyashita Sake
Brewery Co.Ltd. ซึ่งจะเนนใหนักทองเที่ยวมา
เยี่ยมชมโรงงาน แวะชิมและเลือกซื้อเองซึ่ง
อัตลักษณBของโรงงานคือ กอตั้งมาตั้งแตกอน
สมัยสงครามโลก ครั้งที่ 2 วัตถุดิบเป2นขาว
พันธุBพื้นเมือง ซึ่งรับซื้อจากขาวนาในพื้นที่ลวงหนา
การผลิตไมมีสิ่งของเหลือใช (Vast) เป2นการเพิ่ม
คุณคาใหสินคาไดอีกทางหนึ่ง นอกจากนั้นการ
รวมมือกับธุรกิจชนิดเดียวกันทําใหเกิดการพัฒนา
และสามารถแขงขันกับภายนอกไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
3. หนวยงานภาครัฐเป2นเพียงหนวยงานสนับสนุน

วิธีปฏิบัติที่ดีของคิวชู
การทําผลิตภัณฑชุมชน จะมีลักษณะดังนี้
1. จุดมุงหมายไมไดมุงเนนในเรื่องกําไร แตมุงใหพื้นที่/หมูบานมี
อาชีพมีรายไดพึ่งตนเองได ลูกหลานมีงานทําในพื้นที่/หมูบาน ไมตอง
ออกไปทํางานตางถิ่นซึ่งมีแนวคิดมีหลักการคลายกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9
2. เปJนหนึ่งหมูบานหนึ่งผลิตภัณฑ เชน หมูบานโอคาวะจิยามะซึ่ง
เป2นหมูบานที่ผลิตเครื่องป4~นเซรามิค โดยมีการจัดพื้นที่หมูบานที่มี
ความเป2นระเบียบเรียบรอยสวยงาม รูปทรงของบานแตละหลังมี
ลักษณะที่เป2นรูปแบบเดียวกัน มีเอกลักษณBที่บงบอกวาเป2นหมูบาน
เครื่องป4~นเซรามิค คือ มีปลองไฟที่ตั้งตามจุดตาง ๆ ของหมูบาน ซึ่ง
เป2นจุดดึงดูดใหนักทองเที่ยวไดถายรูปเก็บภาพไวเป2นที่ระลึก ทั้งนี้ จะ
มีปYายชื่อหมูบานและปYายผังแผนที่หมูบานที่ทําดวยแผนเซรามิค
ตั้งอยูบริเวณทางเขาพื้นที่หมูบานเครื่องป4~นเซรามิค และในสวนที่เป2น
อาหารหรือสวนผลไมก็จะใหนักทองเที่ยวมีสวนรวมในกิจกรรมดวย
3. การชอปป€•ง ซึ่งแหลงชอปปŒ~งที่สําคัญของเกาะคิวชู อยูที่เมือง
Fukuoka ที่มีหางสรรพสินคาขนาดใหญ โดยเฉพาะหางแฟชั่นมอลลB
“เทนจินคอร”ภายในอาคาร 8 ชั้นบนดินและ2ชั้นใตดิน ประกอบไป
ดวยรานคาเบ็ดเตล็ดและรานจําหนายแบรนดBเสื้อผาชื่อดังมากมาย
และยังมีบริการพิเศษสําหรับนักทองเที่ยวชาวตางชาติ เพียงแคแสดง
หนังสือเดินทางใหรานคาที่รวมรายการดู ก็จะสามารถรับบริการ
ยกเวนภาษีได นอกจากนี้ยังมี “แหลงชอปป€•งใตดินเทนจิน”เป2น

ขอเสนอวิธีปฏิบัติของกลุมจังหวัด
1. สวนราชการตองใชแนวคิดในการพัฒนา
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมดานการ
ทองเที่ยวดวยความเขมแข็งจากภายใน
ทองถิ่น จากอัตลักษณBและวิถีชีวิตของ
ชุมชน รวมทั้งการสงเสริมคุณภาพ
ผลิตภัณฑBสินคาและการเพิ่มชองทาง
การตลาด การพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใหแกผูประกอบการรายยอย และ
เกษตรกร
2. การพัฒนารูปแบบสินคาใหสอดคลองกับ
ความตองการของตลาดนักทองเที่ยว โดย
ศึกษา TREND ของนักทองเที่ยวแตละกลุม
วามีความสนใจในรูปแบบใด เพื่อใหแหลง
ทองเที่ยว และสินคาของไทยเป2นที่ตองการ
ของตลาดไดตรงจุด และสรางใหแตละ
จังหวัดสามารถดึงดูดนักทองเที่ยวให
ทองเที่ยวในจังหวัดของตนเองเป2นเวลานาน
ขึ้น เพื่อที่จะสามารถกระจายรายไดใหกับ
ทองถิ่นเพิ่มมากขึ้น
3. สงเสริมการทองเที่ยวโดยเพิ่ม
กลุมเปYาหมายเป2นนักทองเที่ยวผูสูงวัย
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สงเสริมชองทางการตลาด โดยไมไดให
การสนับสนุนดานงบประมาณ ซึ่งภาคเอกชน
ผูประกอบการ รวมทั้งเกษตรกร ตางมีการรวมกลุม
ลงทุน ลงแรงรวมกันเพื่อพัฒนาธุรกิจของตนเอง
อยางแทจริง ทําใหธุรกิจตางๆ เกี่ยวกับ
การทองเที่ยวเติบโตจากฐานรากและมีความยั่งยืน

ศูนยBการคาใตดินที่ประกอบดวยรานคากวา150ราน ยาว 590 เมตร
จากทิศเหนือไปยังทิศใต โดยรวมรานเสื้อผา เครื่องประดับ
เครื่องสําอาง และคาเฟ9ไวในพื้นที่วางใตดิน สามารถเดินชอปปŒ~งได
โดยไมตองออกไปขางนอกเลยจึงหมดกังวลแมในวันที่มีสภาพอากาศ
เลวราย

ของญี่ปุ9นมาเที่ยวเมืองไทยเนื่องจาก
มีจํานวนกลุมเปYาหมายกลุมนี้เพิ่มขึ้นทุกปC
4. การใชกลยุทธB “กีฬานําการทองเที่ยว”
เพื่อตอบสนองการทองเที่ยวเชิงสุขภาพและ
กีฬาซึ่งถือเป2นอัตลักษณBที่สําคัญของ
การทองเที่ยวของกลุมจังหวัด
ภาคตะวันออก
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กระบวนการ
4. การ
เชื่อมโยงการ
ทองเที่ยว
กระจายรายได
ใหกับพื้นที่
จังหวัดตางๆ

วิธีปฏิบัติที่ดีของโอกายามา
1. การพัฒนาเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยว ควบคูกับการพัฒนา
เมือง ใหสรางความเป2น อัตลักษณBของเมือง เป2นสถานที่นา
ทองเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่ง นอกนี้เกิดการเชื่อมโยงการ
ทองเที่ยว 4 เมือง ไดแก โอกายามา ฮิโรจิมา ทากามาสึ
บาจิยามา
2. จากการเยี่ยมชม Namaru Engai Kibigi Noen ซึ่งเป2น
ฟารBมทําสวนผักผลไมนานาชนิดและเป2นแหลงรวบรวม
จําหนายสินคาเกษตรของเกษตรกรกวา 600 ราย
แตใชพนักงานเพียง 30 คนทํายอดขายกวา 80-100 ลานเยน
ตอปC โดยยึดหลักการวิธีการขายตรงไมผานพอคาคนกลาง
ปรับเปลี่ยนรูปแบบจากธุรกิจครอบครัว เป2นแบบบริษัท
ใหโอกาสกับเกษตรกรในการพัฒนาผลผลิตโดยเฉพาะ
การฝ\กอบรมทายาทเกษตรกร นําไปสูการพัฒนาชุมชน
เชิงทองถิ่น รวมทั้งการใหโอกาสผูสูงอายุชวยเหลืองาน
ตามความเหมาะสม

วิธีปฏิบัติที่ดีของคิวชู
1. การสรางเสนทางวนรอบ (Loop)
เชื่อมโยงการทองเที่ยว โดยสงเสริมการ
ทองเที่ยวเพื่อเชื่อมโยงแหลงการทองเที่ยว
ที่สําคัญของจังหวัดตางๆ เริ่มตนที่ Onsen
สูธรรมชาติ อาหาร ทรัพยากรธรรมชาติ และ
การชอปปŒ~ง โดยใชการสรางเรื่องราว
เพื่อเพิ่มคุณคา จิตใจรักบริการ และ
ความพรอมดานสาธารณูปโภคพื้นฐานและ
โครงขายการคมนาคมที่หลากหลาย/ทันสมัย
เชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวตาง ๆ ในพื้นที่

ขอเสนอวิธีปฏิบัติของกลุมจังหวัด
1. การเชื่อมโยงการทองเที่ยวในกลุมจังหวัด
ที่มีอัตลักษณBใกลเคียงกัน มีการรวมมือกันอยางแทจริง
2. มีการจัดทําปฏิทินการทองเที่ยว วัฒนธรรม
ประเพณีทองถิ่น เทศกาลตางๆตามฤดูกาลของ
กลุมจังหวัด โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
ที่เกี่ยวของกับการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว
3. การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงเกษตร เนนธุรกิจ
ที่ครบวงจร เชน ฝ9ายผลิตเนนผลผลิตที่มีคุณภาพตรง
กับความตองการของตลาดและเป2นสินคาที่มี
อัตลักษณBของทองถิ่น ฝ9ายการตลาด เปŒดพื้นที่
ใหเกษตรกรสามารถนําสินคามาจําหนายได ตั้งราคา
ตามคุณภาพของสินคา ฝ9ายรานอาหาร ใชวัตถุดิบหลัก
ที่เป2นผลผลิตหลักในการประกอบอาหารรวมทั้งแปล
รูปสินคาเป2นการสรางมูลคาเพิ่ม ประเด็นหลักคือ
รายไดจากการทองเที่ยวของผูเยี่ยมชมสวนเกษตร
ซึ่งเป2นรายไดหลักของการทองเที่ยวเชิงเกษตร เชน
สวนผลไม ทุเรียน เงาะ มังคุด ในพื้นที่จังหวัด ระยอง
จันทบุรี และตราดซึ่งควรขยายใหเพิ่มมากขึ้น
ตามศักยภาพของผูประกอบการและความเหมาะสม
ของพื้นที่

กระบวนการ
5. การตลาด
และประชา
สัมพันธ

วิธีปฏิบัติที่ดีของโอกายามา
1. การเขาถึงขอมูลแหลงทองเที่ยวที่งายและ
หลากหลายชองทาง
2. การจัด Road Show ของการทองเที่ยวเมืองโอ
กายามาโดยการรวมมือกันในการพัฒนาการ
ทองเที่ยวของแตละเมืองไปแสดงสินคาอัตลักษณBของ
ตนเอง ณ ประเทศมาเลเซียโดยความรวมมือของหางอิ
ออน ในมาเลเซีย ทําใหมีนักทองเที่ยวชาวเอเซีย เพิ่ม
มากขึ้นถึง รอยละ 20
3. การใชสื่ออิเล็กทรอนิกสประชาสัมพันธการ
ทองเที่ยว แมแตหมูบานเล็กๆ ของเมืองโอกายามา ยัง
มีการประชาสัมพันธBผานทางเว็บไซตBการทองเที่ยวของ
เมือง โอกายามา พรอมทั้งจัดงานเพื่อประชาสัมพันธB
การทองเที่ยวจังหวัดโอกายามาอยางตอเนื่อง
4. การชูโมโมทาโร ซึ่งเปJนสัญลักษณของโอกายามา
เปJนจุดขายและประชาสัมพันธ เนื่องจากโมโมทาโร
เป2นตํานานของเมืองและเป2นที่รูจักดี โดยสงเสริมให
โมโมทาโรเป2นสวนหนึ่งของการสงเสริมการทองเที่ยว
ของเมือง
5. การบริการที่ประทับใจเปJนการประชาสัมพันธ
ของหนวยงานที่เกี่ยวของของการทองเที่ยว เชน
สํานักงานการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวโอกา
ยามา ถือกลยุทธBการตอนรับและดูแลนักทองเที่ยวใหมี

วิธีปฏิบัต57ิที่ดีของคิวชู
1. การแสวงหาตลาดการทองเที่ยว
ใหมเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยว เปJนการ
นําแนวคิดการทองเที่ยวแบบใหม มา
ปรับใชในพื้นที่ เชน การทองเที่ยวไป
ตามเสนทางธรรมชาติ “OLLE” ซึ่ง
เปJนการทองเที่ยวแนวผจญภัย โดย
นําแนวคิดการทองเที่ยวมาจากเกาะ
Jeju ของประเทศเกาหลี ซึ่งการ
ทองเที่ยวประเภทนี้แตละพื้นที่จะมี
Course ที่มีความยากงายหลาย
ระดับ เชนMunakata/Oshima
Course ของจังหวัด Fukuoka,
Beppu Course ของจังหวัด Oita
และ Hirado Course ของ จังหวัด
Nagasaki เปJนตน โดยนักทองเที่ยว
จะไดตราตึงใจพรอมสัมผัสถึงความ
สวยงามทางธรรมชาติ ชายทะเล
และภูเขา
2. การสรางภาพลักษณ
การทองเที่ยวใหเปJนที่รูจัก
(Branding Image)จากการ ทําวิจัย
การทองเที่ยวพบวาเมื่อถามนัก

ขอเสนอวิธีปฏิบัติของกลุมจังหวัด
1. ประเทศไทย ควรกระจายจังหวัดทองเที่ยวที่มีศักยภาพรองใหเพิ่ม
มากขึ้น การจัดแคมเปญ “เที่ยวใกลบาน” ลดจํานวนวัน เพิ่ม
จํานวนครั้ง ซึ่งสอดคลองกับเปYาประสงคBของแผนยุทธศาสตรBการ
ทองเที่ยวไทยที่ไดปรับสมดุลระหวางอุปสงคBและอุปทานตาม
ยุทธศาสตรBการสงเสริมตลาดทองเที่ยว การเพิ่มศักยภาพการ
ทองเที่ยวของเมืองรอง ควรจะปรับภาพลักษณBใหเป2นแหลงทองเที่ยว
ที่มีคุณภาพ มีระบบการคมนาคมที่สามารถเขาถึงแหลงทองเที่ยวได
สะดวกมากขึ้น และสามารถเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวอื่นในจังหวัด
เดียวกันหรือจังหวัดใกลเคียง เพื่อรองรับตลาดนักทองเที่ยวที่มี
HIGH VALUE
2. การประชาสัมพันธBสรางความเขาใจใหกับนักทองเที่ยวและชุมชนได
รวมกันจัดการการทองเที่ยวแบบรับผิดชอบตอชุมชน (Social
Responsible Tourism)
3. การคัดเลือกกําหนด Tourism Branding Image หลักและรอง
ของจังหวัดและกลุมจังหวัด โดยการมี
สวนรวมและตกลงรวมกันของภาคสวนตาง ๆ
4. การนําเรื่องเลา (Story Telling) มาสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาที่
ระลึก ผลิตภัณฑB OTOP รวมทั้งกิจกรรมและธุรกิจที่เกี่ยวของกับการ
ทองเที่ยว เชน
1) ประเภทการทองเที่ยว
2)ประเภทกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวประจําจังหวัด
3) ประเภทกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมประจําถิ่น
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ความประทับใจในตลอดการเดินทางทองเที่ยว
เพื่ออยากมาเยี่ยมเยือนบอกตอใหนักทองเที่ยวอื่น

ทองเที่ยวตางชาติถึงเกาะคิวชู นักทอง
เที่ยวจะนึกถึงออนเซ็น เป2นอันดับแรก
ดังนั้นการสรางแบรนดBของเกาะคิวชู
จึงใชออนเซ็นในการประชาสัมพันธB
(Promote) การทองเที่ยว

4) ประเภทสินคาของฝากและของที่ระลึก
5) ประเภทธุรกิจบริการทองเที่ยว-ที่พัก รานคา/รานอาหาร/ธุรกิจ
ทองเที่ยว
ทั้งนี้ อาจจะเป2นคณะทํางานขับเคลื่อนโดยหนวยงานที่เกี่ยวของกับ
การสงเสริมการทองเที่ยว ทั้งระดับจังหวัด และ องคBกรปกครองสวน
ทองถิ่น โดยสํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี ระยอง
จันทบุรี และตราด เป2นเจาภาพหลัก
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กระบวนการ
6. การพัฒนา
การทองเที่ยว
อยางยั่งยืน

วิธีปฏิบัติที่ดีของ
โอกายามา
1. การพัฒนาที่อยูอาศัย
ใหมีความทันสมัย
2. การพัฒนารานคา โดย
เมื่อกอนการเดินทางไปสู
ยานการคาตองมีการเดิน
แตป4จจุบันไดมีรถไฟ
โบราณ (รถราง) สามารถ
เดินทางเขาสูยานการคาได
สะดวกเพิ่มมากขึ้น โดย
ผูประกอบการรานคาได
กลับมามองพัฒนาเมืองโฮ
กายามามากขึ้น ทําให
นําไปสูเปYาหมายการ
พัฒนาไดดียิ่งขึ้น
3. การมีเอกภาพในการ
บริหารจัดการของ
หนวยงานหลักดานการ
ทองเที่ยว ซึ่งสังกัดสวน
ทองถิ่น ทําใหมีความ
เขาใจป4ญหาและสามารถ

วิธีปฏิบัติที่ดีของคิวชู
การสรางสรรคเมืองใหเปJนเมืองแหงการทองเที่ยว ซึ่งประกอบดวย 3 ป4จจัยหลัก ดังนี้
1. การเปJนเมืองแหงความสะอาด พบวา คนในพื้นที่ไดรับการปลูกฝ4งใหเป2นคนที่มี
ระเบียบวินัยและรักษาความสะอาด โดยเฉพาะการทิ้งขยะที่ทุกคนจะตระหนักรูหนาที่ใน
การคัดแยกขยะ และการทิ้งขยะ ในจุดทิ้งขยะ สงผลใหบานเมืองมีความสะอาด สวยงาม
เจริญหูเจริญตาแกทั้งผูคนในสังคมและนักทองเที่ยว
2. การเปJนเมืองที่ปลอดภัย พบวา สิ่งที่สัมผัสไดจากการลงพื้นที่ คือ ความมีระเบียบวินัย
ความสุภาพ ทั้งการใชชีวิตประจําวัน และการจราจรของคนที่พบเห็น ทําใหอุนใจ
และเกิดความรูสึกมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยBสิน
3. ภาคสวนที่เกี่ยวของมีจิตใจรักในงานดานบริการ (Service Mind) ซึ่งถือเป2นหัวใจ
สําคัญของงานบริการ โดยจากการใชบริการ พบวา ผูประกอบการรวมไปถึงประชาชน
ทั่วไปมีการใหบริการ หรือคําแนะนําแกนักทองเที่ยวดวยจิตใจที่รักงานบริการอยางเต็ม
เปC5ยม และแสดงออกใหเห็นถึง ความเอาใจใสของภาคสวนที่เกี่ยวของตอนักทองเที่ยว
รวมถึงการแสดงออกถึงความซื่อสัตยBสุจริตและความเป2นมืออาชีพของผูประกอบการ เชน
การขานรับการรับเงิน/การทอนเงิน การไมปฏิเสธการใชธนบัตรมูลคาสูงเพื่อซื้อของ
ราคาต่ํา เป2นตน

ขอเสนอวิธีปฏิบัติของกลุมจังหวัด

1. การวางผังเมืองใหมเพื่อความสวยงาม สะอาด
สะดวก ในการคมนาคม และสงเสริมการ
ทองเที่ยว พัฒนาเมืองใหมีความสะดวกและ
สะอาด จัดระบบการจราจรใหมีความคลองตัว
2. บุคลากรการทองเที่ยว ประชาชนเจาของ
แหลงทองเที่ยว ตองมีความรูในแหลงทองเที่ยว
นั้นเพื่อสรางความประทับใจใหกับนักทองเที่ยว
ที่มาเยือน
3. การปลูกจิตสํานึกใหกับคนไทยในการรัก
ประเทศชาติ ดวยการมีระเบียบวินัย ซื่อสัตยB รัก
ความสะอาด มีอัธยาศัยและเป2นเจาบานที่ดี
สํานึกรักบานเกิด รวมพัฒนาทองถิ่น จังหวัด
ประเทศ ใหมีความสวยงาม สะอาด รมรื่น นาอยู
นาเที่ยว
4. การนํากฎหมายที่เขมงวดมาบังคับใช เพื่อให
คนไทยเกิดความเกรงกลัว และไมกลากระทํา
4. การใหความสําคัญกับระบบการจัดเก็บขอมูลการใชประโยชนจากฐานขอมูล
ความผิด บานเมืองก็จะเกิดความสงบสุข
กลยุทธBที่สําคัญของพื้นที่เกิดจากการจัดระบบรวบรวมขอมูลและและใชประโยชนBจาก
ขอมูลที่ได เชน ในการกําหนด Branding Image ภายใตแนวคิดในการใช “Onsen” เป2น เรียบรอย นาอยู นาทองเที่ยว
ประตูตอนรับนักทองเที่ยว ซึ่งเกิดจากการเก็บขอมูลจากนักทองเที่ยวชาวตางชาติ จึงได 5. จังหวัดควรมีสัญลักษณBที่โดดเดนใหเป2นที่
นาสนใจตอนักทองเที่ยวโดยใชทรัพยากรที่มีใน
กําหนดตราสินคาดานการทองเที่ยว เป2น “Onsen” ภายใตคําขวัญ ผอนคลายและอิ่ม
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รวมกลุมเทศบาล
ภาคเอกชน และสหกรณB
ตางๆที่เกี่ยวของแกไข
ป4ญหาไดอยางตรงจุด

เอมกับออนเซ็นที่เกาะคิวชู (Relax & Rejoice Onsen Island Kyushu) เป2นตน
5. การมีสวนรวมในการพัฒนาของภาคเอกชน โดย ภาคเอกชนไดเขามามีบทบาทใน
การขับเคลื่อน การพัฒนาพื้นที่ เชน องคกรการทองเที่ยวคิวชู KTPO (Kyushu
Tourism Promotion Organization) ซึ่งเริ่มกอตั้งขึ้นในปC พ.ศ. 2548 โดยเกิดจาก
ความรวมมือระหวางภาครัฐ และภาคเอกชน ในการรวมมือกันผลักดันใหเกาะคิวชู
เป2นศูนยBกลางการทองเที่ยว และผลักดัน ใหเกิดเป2นกลยุทธBดานการทองเที่ยวเกาะคิวชูขึ้น

จังหวัด และนํามาพัฒนาปรับปรุงใหสอดคลอง
กับความตองการของนักทองเที่ยว โดยมีภาครัฐ
ภาคเอกชน และประชาชนในทองถิ่นรวมมือกัน
6. การนําระบบสหกรณBมาปรับใชในชุมชนตาง ๆ
ของไทย สงเสริมใหมีการชวยเหลือซึ่งกันและกัน
ในชุมชนในการผลิตสินคาที่เชื่อมโยงการ
ทองเที่ยว เพื่อใหเกิดความเขมแข็งอยางยั่งยืน
และลดป4ญหาการถูกเอารัดเอาเปรียบจาก
พอคาคนกลาง

ผลลัพธจากการสงเสริมการทองเที่ยวแบบยั่งยืน (Sustainable Tourism)
1. จํานวนแหลงทองเที่ยวโดยชุมชนเพิ่มมากขึ้น
2. สัดสวนรายไดของจังหวัดภายในกลุมจังหวัดเพิ่มขึ้นในระดับใกลเคียงกันมากขึ้น
3. จํานวนนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น
4. รายไดจากการทองเที่ยวเพิ่มขึ้น
ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. สรางอาชีพคนในชุมชนมีรายไดเพิ่มขึ้น สงผลใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามมา
2. คนในชุมชนเกิดความหวงแหนในขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และแหลงทองเที่ยวในชุมชนตนเอง
3. แหลงทองเที่ยวชุมชนจะกลายเป2นแหลงเรียนรูของสังคม เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางเครือขาย
และกลายเป2นพลังในการสรางฐานความรูสําหรับการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนและสรางสรรคBตลอดไป
**********************************
ผูจัดทํา
นางวิภาศรี คงเกลี้ยง

สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุ.มจังหวัดภาคตะวันออก

นางอําไพ ศักดานุกูลจิต สไลวินสกี้

สํานักงานการท.องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี

นายป(ยะ สมัครพงศ

สํานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี

นางคนึงนิจ ทยายุทธ

สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง

การสงเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหาร
ของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (รอยเอ็ด ขอนแกน มหาสารคาม กาฬสินธุ)

1. ขอมูลพื้นฐาน
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (รอยเอ็ด ขอนแกน มหาสารคาม กาฬสินธุB) มีโครงสรางของ
เศรษฐกิจหลักของกลุมจังหวัด คือ ภาคบริการ มีสัดสวนรอยละ 54.3 รองลงมา คือภาคอุตสาหกรรมที่มีสัดสวนรอยละ 26.4 และ
ภาคเกษตรกรรม มีสัดสวนรอยละ 19.0 ทั้งนี้ ภาคเศรษฐกิจ ที่มีอัตราการขยายตัวสูงไดแก อุตสาหกรรม บริการสุขภาพและ
สังคม และเกษตรกรรม
สําหรับสินคาเกษตรหลักของกลุมจังหวัด คือ ออย (ผลผลิตสูงสุดที่ขอนแกน) ขาวนาปC (ผลผลิตสูงสุดที่
รอยเอ็ด) มันสาปะหลัง (ผลผลิตสูงสุดที่กาฬสินธุB) ขาวนาปรัง (ผลผลิตสูงสุดที่กาฬสินธุB) โดยมีสินคา สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรBของ
จังหวัดภายในกลุมจังหวัด ไดแก กาฬสินธุB (ผาไหมแพรวากาฬสินธุB ขาวเหนียวเขาวงกาฬสินธุB) ขอนแกน (ผาไหมมัดหมี่ชนบท)
รอยเอ็ด (ขาวหอมมะลิทุงกุลารองไห : รอยเอ็ด ยโสธร สุรินทรB มหาสารคาม ศรีสะเกษ)
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง มีจุดเนนทางยุทธศาสตรB (Positioning) ของกลุมจังหวัด
ไดแก
1. ขาวหอมมะลิปลอดภัย/อินทรียB คุณภาพสูง เกษตรแปรรูป/อาหารปลอดภัย
2. การทองเที่ยว
3. ผาไหมที่ไดมาตรฐาน
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง จึงไดจัดทํายุทธศาสตรBการพัฒนา
โดยไดกําหนดวิสัยทัศน : ศูนยกลางอุตสาหกรรมเกษตร เชื่อมโยงการบริการ

ของ กลุมจังหวัด

การทองเที่ยว และ โลจิสติกส สูอนุภาค

ลุมน้ําโขง โดยมุงเนนพัฒนาผูประกอบการและพัฒนาสินคาและบริการ ใหมีศักยภาพ มีมาตรฐานการผลิต การตลาดสูสากล โดย
ใชนวัตกรรม เทคโนโลยีสมัยใหม
รวมทั้งทรัพยสินทางป^ญญา เพื่อสรางรายไดและสรางมูลคาเพิ่มในผลิตภัณฑใหกับ
เกษตรกรและผูประกอบการในกลุมจังหวัด อันจะนําไปสูการเพิ่มศักยภาพการแขงขันและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุม
จังหวัด ภูมิภาค และประเทศอยางมั่นคงและยั่งยืนตอไป

2. แนวคิดที่ไดจากการฝCกอบรมและศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุGน
จากการฝ\กอบรมในชั้นเรียน พบวาในโลกการคาป4จจุบันที่มีการแขงขันสูง
ลง ทุกมุมโลกสามารถขายสินคาและบริการได ทําใหประเทศไทยตองปรับตัวเพื่อแขงขัน

และถูกยอใหแคบ
ใหไดในระดับประเทศ ซึ่ง

นอกจากพรอมรับการเปลี่ยนแปลงแลว ยังตองศึกษาแนวโนมของตลาดและพัฒนานวัตกรรมใหมๆ ตลอดเวลา รวมทั้งมุงพัฒนา

ประเทศใหหลุดพื้นกับดั กรายไดปานกลาง ภายใตโมเดล “ประเทศไทย 4.0” นั่ นคือ 1) เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิ ม
(Traditional Farming) ในป4จจุบัน
ไปสูการเกษตรสมัยใหม ที่เนนการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming)
โดยเกษตรกรตองร่ํารวยขึ้น และเป2นเกษตรกรแบบเป2นผูประกอบการ (Entrepreneur) 2) เปลี่ยนจาก Traditional
หรือ SMEs ที่มีอยูที่รัฐตองใหความชวยเหลืออยูตลอดเวลา ไปสูการเป2น Smart Enterprises และ Startups
สูง 3) เปลี่ยนจาก Traditional

Services

ซึ่งมีการสรางมูลคาคอนขางต่ํา ไปสู High

Value Services

SMEs

ที่มีศักยภาพ

และ 4) เปลี่ยนจาก

แรงงานทักษะต่ําไปสูแรงงานที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง
1) เศรษฐกิจดิจิทัลและสรางสรรค

เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) หมายถึง เศรษฐกิจและสังคมที่ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เป$นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปกระบวนการผลิตการดําเนินธุรกิจ การคา
การบริการ การศึกษา การสาธารณสุข
การบริหารราชการแผ2นดินรวมทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมอื่นๆ ที่ส2งผลต2อการพัฒนาทางเศรษฐกิจการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนในสังคม และการจางงานที่เ พิ่มขึ้น

โดยการขับ เคลื่อ นนโยบายเศรษฐกิจและสัง คมดิจิทั ล มีการจัดตั้ ง

คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ มีคณะกรรมการเฉพาะดานที่ชี้นําทิศทางของการพัฒนาใหแก
หนวยงานทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ และกําหนดนโยบายสนับสนุนดานการสรางแรงจูงใจ (Incentive) นวัตกรรม (Innovation)
จัดหาตลาด ใหแกเอกชน เพื่อพัฒนาคนไทยที่มีความสามารถ รวมกันสรางเศรษฐกิจไทยใหเขมแข็ง
2) นวัตกรรมการเกษตรและอาหาร

นวั ต กรรมการเกษตรและอาหาร เป2 น การบู ร ณาการเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เทคโนโลยี ชี ว ภาพ และ
เทคโนโลยีการเกษตรที่ทันสมัยตาง ๆ เขากับเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูก เพิ่มผลผลิต และเพิ่ม
คุณภาพของผลิตผล ใชขอมูลของตนพืช สภาพแวดลอมของฟารBม และฐานขอมูล

ดานการเกษตร ที่เชื่อมโยงถึงกันเป2น

เครือขาย มาประมวลผลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรBเพื่อชวยการตัดสินใจปรับป4จจัยการผลิตและการดูแลรักษาตนพืชอยาง
พอเหมาะ รวมถึงการจัดการผลิตผลเกษตรหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อคงคุณภาพเอาไวใหนานที่สุด จากการที่ประเทศไทยมีรูปแบบ
เกษตรกรรมแบบดั้งเดิมที่ใหผลผลิตต่ํา สามารถใหผลผลิตเพียงพอตอความตองการ การทําการเกษตรวิธีเดิมๆ ทําใหเกิดผล
กระทบ

ตอทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และระบบนิเวศ การใชป4จจัยการผลิตอยางฟุ9มเฟŽอยเกินความจําเป2น

การจั ด การหลั ง การเก็ บ เกี่ ย วที่ ไ มดี พ อ จึ ง จํ า เป2 น ตองนํ า นวั ต กรรมเกษตรเขามาแกไขป4 ญ หาดั ง กลาว
ดวย
เทคโนโลยีการเกษตรที่ทันสมัย เกษตรกรรมแบบแมนยําสูงหรือฟารBมอัจฉริยะ เกษตรกรรมในเมือง และเกษตรกรรมแบบยั่งยืน
รวมไปถึงการจัดการผลิตผลเกษตรแบบครบวงจร นวัตกรรมเกษตรจึงเป2นเกษตรกรรมยุคใหมที่จะมีบทบาทมากขึ้นและถือวาเป2น
เกษตรกรรมของอนาคตอยางแทจริง และเครื่องมือสําคัญที่ชวยแกป4ญหาของเกษตรกรไทยใหมีความเป2นอยูทีดีขึ้น
3) การทองเที่ยวแบบยั่งยืน
การทองเที่ยวแบบยั่งยืน หมายถึงการทองเที่ยว รวมถึงการจัดบริการอื่นๆ ทั้งในป4จจุบันและอนาคต โดยคํานึงถึงขีด
ความสามารถของธรรมชาติ ชุมชน ขนบธรรมเนียบ ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตที่มีตอขบวนการทองเที่ยว ประชาชนทุกสวนไดรับ
ผลประโยชนBทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการทองเที่ยวอยางเสมอภาค การทองเที่ยวแบบยั่งยืน ควรมีลักษณะดังตอไปนี้ 1) เป2นการ
มีความตอเนื่องของทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม และสรางประสบการณBที่ดีใหแก
ทองเที่ยวที่มีความตอเนื่อง (Continuity)
นักทองเที่ยว

2) เป2นการทองเที่ยวที่มีคุณภาพ (Quality) เนน คุณภาพของสิ่งแวดลอม คุณภาพของประสบการณB

นันทนาการ ที่นักทองเที่ยวไดรับ และคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน และ 3) เป2นการทองเที่ยวที่มีความสมดุล (Balance) ระหวาง
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว ความตองการของชุมชนทองถิ่นและทรัพยากร
4) การบริหารเชิงกลยุทธ
การบริหารเชิงกลยุทธB ประกอบดวย 1) การวิเคราะหBสภาพแวดลอม สะทอนใหเห็นภาพรวมขององคBกรในดาน
ตางๆ ทั้งสภาพภายในและภายนอกองคBกร 2) การกําหนดทิศทางขององคBกร ไดแก
การกําหนดวิสัยทัศนB การกําหนดภารกิจ
หลัก การกําหนดวัตถุประสงคB และการกําหนดเปYาหมาย
และการกําหนดเปYาหมายในการดําเนินงาน

3) การสรางกลยุทธB ซึ่งเกิดจากการวิเคราะหBสภาพแวดลอม

ขององคBกร 4) การปฏิบัติการเชิงกลยุทธB 5) ขั้นตอนการควบคุมเชิงกลยุทธB การ

ประเมินผล และการปรับปรุงแกไข ซึ่งการบริหาร เชิงกลยุทธB เป2นลําดับขั้นตอนที่มีความสําคัญ เพราะนอกจากเป2นการกําหนดกล
ยุทธB เพื่อนํา ไปสูการปฏิ บัติแลว ผูบริ หารยั งตองมีความรูความเขาใจในการนํ ากลยุ ทธBมาปรับใชใหเหมาะ
กั บ
สภาพแวดลอมและสามารถพัฒนากลยุทธBนั้นเพื่อนํากลับไปใชไดอีก
จากการศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ9น ณ เมืองโอกายามา ไดแก 1) การทองเที่ยวเมืองโอกายามา
Miyashita Sake Brewery 3) Namaru Engai Kibiji Noen, Okayama
Hataman Ceramic

หมูบานโอคาวะจิยามะ จังหวัดซากะ 2) สวนลูกพลับ

2) โรงงานสาเก

และเกาะคิวชู ไดแก 1) โรงงานเครื่องป4~นดินเผา
จังหวัดโออิตะ 3) OVOP เมืองโออิตะ พบวามี

เกษตรกรในประเทศญี่ปุ9นแนวคิ ดในการพรอมที่จะพัฒนาตนเอง อยางตอเนื่อง โดยไมตองรอการชวยเหลือจากทางภาครัฐ ทําให
เกษตรกรของประเทศญี่ปุ9นสามารถพัฒนาตนเองจากเกษตรกรรายยอย มีการรวมกลุม มีการนําเทคโนโลยีใหม ๆ เขามาประยุกตBใช และ
พัฒนา

จนกลายเป2นผูประกอบการธุรกิจเกษตร ที่สามารถพึ่งตนเองและเอื้อเฟŽ~อตอเพื่อนในชุมชนไดอยางยั่งยืน
1) การทองเที่ยวเมืองโอกายามา
เมืองโอกายามา ประสบป4ญหาประชากรยายถิ่นฐานออกนอกเมืองเพื่อหนีความวุนวาย

ในเมืองและราคา

ที่ดินที่แพงขึ้น ทําใหภาครัฐมีนโยบายในการจูงใจใหประชากรกลับมาอาศัยอยูในเมือง เพื่อใหสามารถอํานวยความสะดวก
ดูแลสุขภาพและความเป2นอยูไดอยางทั่วถึง และเนื่องประชากรเริ่มเขาสู วัยสูงอายุ จึงมีการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให
สามารถรองรับประชากรวัยสูงอายุได

และพัฒนาสถานที่ทองเที่ยวเพื่อสรางรายไดใหกับเมือง รวมถึงการ

ประชาสัมพันธBเชิงรุก เพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวใหมาเที่ยวชมและพักคางคืนที่เมืองโอกายามา การสงเสริมการทองเที่ยวของโอกา
ยามา

มีการดําเนินการรวมกับเมืองใกลเคียง โดยกําหนดกลยุทธBและทําการตลาดรวมกัน มีการขยายตลาด

การ

ทองเที่ยวไปตางประเทศ โดยการจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว ณ ประเทศมาเลเซีย
2) โรงงานสาเก Miyashita Sake Brewery
บริษัท Miyashita Sake Brewery จํากัด มีอายุถึง 95 ปC ใชวัตถุดิบในทองถิ่นเป2นหลัก ประกอบดวยพันธุBขาวที่
เหมาะสมกับการผลิตเหลาสาเก 3 สายพันธุB ไดแก ขาวโอมาจิ (Omachi) ขาวยามาดะนิชิกิ (Yamada Nishiki) และขาวฮาซาฮี (Asahi)
โดยทําสัญญาลวงหนากับเกษตรผูปลูกขาวสายพันธุBที่ตองการ
ผลิตเป2นขาวใหมทั้งหมด การผลิตเหลาสาเก
ซึ่งเป2นเสนหBอยางหนึ่ง

สั่งซื้อในปริมาณที่เหมาะสมกับกําลังการผลิต เพื่อใหขาวที่นํามา

จะผานกรรมวิธีผลิตและเครื่องจักรวัสดุอุปกรณBที่มีมาแตดั้งเดิม (ภูมิป4ญญาทองถิ่น)

ที่ทําใหผลิตภัณฑBมีเอกลักษณBเฉพาะตัว มีกลิ่นอายและรสชาติที่หอมหวานนุมละมุน รวมทั้งมีการรวมตัวกัน

จัดตั้งสมาพันธBผูผลิตเหลาสาเก เพื่อสรางความรวมมือภายในกลุมผูผลิตและจัดงานสงเสริมการขาย (Event) ตาง ๆ

เพื่อเพิ่ม

ชองทางการตลาดโดยไมตองรับการสนับสนุนดานงบประมาณจากราชการ
3) Namaru Engai Kibiji Noen, Okayama
Namaru Engai Kibiji Noen เป2นบริษัทที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจากธุรกิจครอบครัว มาเป2นรูปแบบ

บริษัท โดยมีเปYาหมายเพื่อตองการสรางความเขมแข็งใหแกเกษตรกรในพื้นที่ มีการบริหารจัดการแบบครบวงจร ตั้งแต ตนทาง กลางทาง
ปลายทาง โดยจะมีฟารBมผลไมปลูกไวเพื่อใหนักทองเที่ยวไดเขามาเยี่ยมชม และจําหนายผลผลิต มีการศึกษาวิจัยสายพันธุB การขยายพันธุB
การพัฒนาระบบโรงเรือนการผลิต การแปรรูปผลผลิต และการตลาด โดยมีรานคาจําหนายสินคาเกษตรสําหรับใหเกษตรกรนําสินคามา
จําหนายโดย

กําหนดราคาขายเอง รวมทั้งรับซื้อสินคาที่ตกเกรดมาตัดแตงและขายในราคาถูก และบางสวนนําไปแปรรูป

จําหนาย หรือนําไปเป2นวัตถุดิบประกอบอาหารภายในรานอาหารของบริษัท ทําใหผลผลิตเกษตรไมมีเหลือตกคาง
4) โรงงานเครื่องป^•นดินเผา Hataman Ceramic
Hataman Ceramic เป2นโรงงานผลิตเครื่องป4~นดินเผานาเบะยามะยากิที่เกาแกที่สุดแหงหนึ่งในหมูบานโอคา

วะชิยามะ มีการสืบทอดและพัฒนาเทคนิคการผลิตที่คงไวซึ่งอัตลักษณB (Unique)

ทางวัฒนธรรมจากรุนสูรุนมาจากอดีต

ถึงป4จจุบัน มีการผสมผสานกระบวนการและเทคนิคการผลิตระหวางรูปแบบเกาดั้งเดิมและใชเทคโนโลยีสมัยใหมควบคูกัน โดย
ปรับปรุงกระบวนการเผาจากรูปแบบดั้งเดิมซึ่งใชฟŽนและถานหินในการเผา มาใชแก¢สและน้ํามันซึ่งเป2นเทคโนโลยีสมัยใหม อยางไร
ก็ตาม ขั้นตอนการรางลวดลายและการลงสีเครื่องป4~นดินเผา ยังคงใช “คนทองถิ่น” ซึ่งเป2นชางที่มีทักษะฝCมือเฉพาะดานที่มีการสืบ
ทอดความรูความชํานาญจากรุนเกาแกสูรุนป4จจุบัน และยังคงใชลวดลายบนกระเบื้องแบบโบราณซึ่งเป2นอัตลักษณBดั้งเดิม ที่มี
เอกลักษณBเฉพาะตัว โดยเนนความตองการของลูกคาเป2นหลัก และแสวงหารูปแบบที่สามารถตอบสนองลูกคาใหลูกคาเกิดความ
พอใจสูงสุด มีการรวมกลุมกันเพื่อซื้อวัตถุดิบทําใหมีอํานาจตอรองดานราคา รวมทั้งการรวมกลุมกันเพื่อจําหนายสินคา ทําใหเกิด
การขยายเครือขายทางการคาระหวางกัน และ

เกิดการแขงขันกันในดานคุณภาพของสินคาและบริการ

5) สวนลูกพลับ เมืองโออิตะ

สวนผลไมในเมืองโออิตะ มีพื้นที่ปลูกประมาณ 4,500 ตารางเมตร พื้นที่สวนใหญของสวน

ใชสําหรับการ

ปลูกพลับและมีการปลูกองุนในพื้นที่บางสวน เป2นสวนเกาแกที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ
ไดรับการสงเสริมและสนับสนุน
ป4จจัยการผลิตและเทคนิคการผลิตจากสหกรณBการเกษตรระดับทองถิ่น (Primary Agricultural Cooperative Societies) ซึ่ง
เจาของสวนเป2 น สมาชิ ก ใชแรงงานในครอบครั วเป2 น หลั ก เนนการผลิ ต เพื่ อ เชื่ อ มโยงกั บ การทองเที่ ย วในรู ป แบบการสราง
ประสบการณBแปลกใหมใหกับนักทองเที่ยว

(fruit

picking tourism) นักทองเที่ยวสามารถเก็บและรับประทานผลไม

สดๆ โดยเจาของสวนมีรายไดหลักจากการเก็บคาเขาชมสวน และขายลูกพลับใหกับนักทองเที่ยวที่มาเยี่ยมชมสวน ซึ่งราคาคาเขา
ชมจะกําหนดโดยองคBกรการสงเสริมการทองเที่ยวในทองถิ่น มีแนวทางการตลาดที่สําคัญคือการสรางการรับรูและ
สราง
Demand

ใหลูกคา จูงใจใหลูกคาเดินทางเขาไปในแหลงผลิตโดยตรง มีการซื้อขายโดยตรงระหวางผูผลิตและผูบริโภค แกป4ญหา

พอคาคนกลาง

6) ศูนย OVOP เมืองโออิตะ

เกิ ด ขึ้ น เมื่ อ ปC ค.ศ.1960 ซึ่ ง เป2 น ชวงการขยายตั ว ทางอุ ต สาหกรรม เกษตรกรเปลี่ ย นไปทํ า งานใน
ภาคอุตสาหกรรม ทิ้งถิ่นฐานยกเวนสตรี ประกอบกับรายไดเกษตรกรนอย จึงเกิดการรวมตัวกัน
เพื่อทําผลิตภัณฑBทองถิ่น
จนกระทั่งใน ปC 1679 นายโมริฮิโกะ ฮิรามิสุ ผูวาราชการจังหวัดโออิตะ
เห็นประโยชนBและใหการสนับสนุนนํามาสูการ
จัดตั้ง OVOP ในจังหวัดโออิตะ และไดรับการพัฒนาตอเนื่อง มาจนถึงป4จจุบันสงผลใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มมากขึ้น โดยมี
ปรัชญาในการบริหาร ดังนี้ 1) ปกปYองการเกษตรที่ทําอยูไมใหทิ้งอาชีพและรักษาคนใหอยูในทองถิ่น 2) มองสถานการณBในป4จจุบัน
วาประชาชนทําอะไรได และเปลี่ยนความคิดจาก "ไมมีอะไร" เป2นความคิดวา "มีอะไร" 3) ยึดถือคําวา "ใครก็ได ที่ไหนก็ไดเริ่มทํา
ทันที" 4) จุดประสงคBเพื่อใหเกษตรกรอยูไดดวยตนเองปกปYองทองถิ่นของตนเองคลายคลึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง
รัชกาลที่ 9 โดยมีขอแตกตางจาก OTOP ของไทย คือเนนใหคิดเองทําเอง ไมวาจะเป2นการออกแบบผลิตภัณฑB การตลาด แต
ประเทศไทยนั้นรัฐบาลสนับสนุนทุกอยาง

3. การประยุกตใช

จากการฝ\กอบรบในชั้นเรียนและการศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ9น สามารถนํามาประยุกตBใช ในการปฏิบัติงาน
ดานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรของจังหวัดและกลุมจังหวัด ดังนี้
1) สงเสริมการรวมกลุมเกษตร (Agri-Cluster)

และพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกลุม สราง

ความเขมแข็งใหกับกลุมเกษตรกรใหมีรูปแบบโครงสรางกลุมที่ชัดเจน มีการบริหารจัดการที่ดี โปรงใส ตรวจสอบ
ได พัฒนาใหรูจักพึ่งพาตนเอง ลดการพึ่งพาภาครัฐ
2) การพัฒนารูปแบบเกษตรธุรกิจ (Agro-Business

Model)

การพัฒนารูปแบบ

การทํา

การเกษตรจากเดิมที่เกษตรกรเป2นผูผลิตสินคาเกษตร มาเป2นนักบริหารการเกษตร (Entrepreneurship) พัฒนา
หวงโซอุปทาน ตนทาง กลางทาง ปลายทาง ตั้งแตการวางแผนการผลิตที่สอดคลองกับความตองการของตลาด การแปร
รูปสินคาเกษตร ตลอดจนการบริหารจัดการผลผลิตเกษตรถึงมือผูบริโภคโดย ไมผานพอคาคนกลาง
3) การประยุกตใชเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม (Agro-Base Innovation) การนํานวัตกรรม
และเทคโนโลยีการผลิตมาประยุกตBใช เพื่อยกระดับการผลิต ลดตนทุน เพิ่มมูลคาสินคาเกษตร
4) พัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร (Agro-Base Tourism) การพัฒนาแหลงผลิตสินคาเกษตร
เชื่อมโยงการทองเที่ยว จัดใหมีกิจกรรมสรางประสบการณBดานการเกษตรสําหรับนักทองเที่ยว (Activity-Base
Tourism)

5) สงเสริมแนวคิดของเสียเปJนศูนย (Zero Waste) การสงเสริมใหเกษตรกรมีความรูในการแปร
รูปผลผลิต นําผลผลิตที่ยังคงคางในฟารBมมาแปรรูปในรูปแบบตางๆ ใหเกิดประโยชนBสูงสุด ตลอดจนเพิ่มรายได
และขยายชองทางการตลาด

4. ขอเสนอในการสงเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหาร
จากการฝ\กอบรบในชั้นเรียนและการศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ9น กลุมไดวิเคราะหBป4ญหา

ที่สําคัญของ

เกษตรกรกลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง คือ ป4ญหาราคาสินคาเกษตรตกต่ําและผลผลิต ลนตลาด โดยเฉพาะขาวและมัน
สําปะหลัง จึงมีขอเสนอในการแกป4ญหาดังกลาวโดยการสงเสริมใหเกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตจากเพาะปลูกขาวหรือมัน
สําปะหลัง มาปลูกผักปลอกสารหรือผักอินทรียB

ซึ่งมีความตองการสูงในตลาด ประกอบกับแนวโนมที่มีกลุมคนรัก

สุขภาพมากขึ้น จึงมีขอเสนอในการสงเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหาร สําหรับกลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง ในลักษณะ Flag Shift Project ซึ่งเป2นการบูรณาการรวมกันของทุกภาคสวนทั้ง Value Chain ตนทาง กลางทาง
และปลายทาง โดยการสงเสริมใหชุมชนนํานวัตรกรรมการผลิตสมัยใหมมาใชกับการปลูกพืชผัก พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ
และเชื่อมโยงการทองเที่ยวใหเป2นแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร คือ “โครงการปลูกผักและผลไมในเรือนคัดกรองแสง” มีแนวทางการ
ดําเนินงาน ดังนี้
4.1 ตนทาง
4.1.1 การสงเสริมการรวมกลุมเกษตรกร เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับกลุมเกษตรกร มีรูปแบบ
โครงสรางกลุมที่ชัดเจน มีการบริหารจัดการที่ดี โปรงใส ตรวจสอบได พัฒนาใหรูจักพึ่งพาตนเอง แทนการรอการชวยเหลือจากรัฐ และ
เมื่อการรวมกลุมเขมแข็งแลว สงเสริมไปสูรูปแบบการบริหารจัดการ (Business

Model)

ในลักษณะวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social

Enterprise) หรือรูปแบบบริษัทตอไป

4.1.2 การวิจัยพัฒนาป^จจัยการผลิต ดําเนินการวิจัยพัฒนาดินปลูกที่เหมาะสม กับพืชผักแตละ
ชนิด ตลอดจนสภาพแวดลอมที่เหมาะสม เชน ปริมาณน้ํา อุณหภูมิ เป2นตน โดยในเบื้องตนเนนผักชนิดตางๆ และผลไมขนาดเล็ก
เชน สตอเบอรBรี่ เมลอน เป2นตน ใชวิธีการปลูกในถุงเพื่อสะดวกตอ

การควบคุมสภาพดิน น้ํา ตามปริมาณที่เหมาะสม

รวมทั้งสามารถใชซ้ําได
4.1.3 การนํานวัตกรรมมาใชในการปลูกพืช
1) โรงเรือนคัดกรองแสง สงเสริมการปลูกผักและผลไมในเรือน

คัดกรองแสง ซึ่ง

นําเทคโนโลยีวัสดุคลุมโรงเรือนสมัยใหม ที่สามารถลดความรอนในโรงเรือนได ทําใหอุณหภูมิในโรงเรือนที่ต่ํากวาจะมีผลใหพืชคาย
น้ํานอยกวา และไมเหี่ยวเฉางาย สามารถลดการสองผานของรังสียูวี โดยเฉพาะอยางยิ่งรังสียูวีบี (UVB) ซึ่งเป2นอันตรายกับพืช
สามารถกระจายแสงใหครอบคลุมทั่ วทุกจุด

ในโรงเรือน ทําใหพืชในโรงเรือนไดรั บแสงสวางอยางทั่วถึง สงผลใหพื ช

สังเคราะหBแสงไดมากขึ้น และเจริญเติบโตไดดีขึ้น ชวยลดการเขาทําลายจากแมลงศัตรูพืช ชวยเรงการเจริญเติบโตของพืช และชวย
เพิ่มสารอาหาร หรือคุณประโยชนBทางโภชนาการในพืชได
2) การควบคุมสภาพแวดลอม นําระบบโรงเรือนอัจฉริยะที่ใชคอมพิวเตอรBควบคุมมาใช
เพื่อควบคุมอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสม ควบคุมการรดน้ําในปริมาณที่เหมาะสม

รวมทั้งลดการใชแรงงาน

4.1.4 การอบรมใหความรูดานการผลิตเกษตรกร ฝ\กอบรมเกษตรกรยอมรับ การเปลี่ยนแปลง
รวมทั้งใหมีความรู ความเขาใจในการเพาะปลูกระบบใหม
4.2 กลางทาง
4.2.1 การสงเสริมการแปรรูปสินคา เป2นผลิตภัณฑBใหม แทนการขายผลผลิตเบื้องตน เพื่อเพิ่ม
มูลคา เพิ่มรายได และเพิ่มชองทางการตลาด เชน การอบแหง การดอง การนํามาปรุงอาหาร เป2นตน
4.2.2 การพัฒนาเครื่องหมายการคาและบรรจุภัณฑ ออกแบบเครื่องหมายการคาและบรรจุภัณฑB
สรางเรื่องราวของสินคา (Story) เพื่อสรางการรับรู การจดจําในตัวสินคา
4.3 ปลายทาง
4.3.1 การพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรกร เป2นการพัฒนาแหลงผลิตสินคาเกษตรใหสามารถ
รองรับนักทองเที่ยวใหมาเที่ยวชมกระบวนการผลิต มีกิจกรรมการสรางประสบการณB

ในการปลูก การเก็บเกี่ยว หรือการ

แปรรูป จัดใหมีรานคาจําหนายผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑBแปรรูปสินคาเกษตร ตลอดจนรานอาหารที่ใชวัตถุดิบจากแปลง
4.3.2 จัดทําปฏิทินสินคาเกษตร (fruit

picking Calendar)

จัดทําปฏิทิน

การออกสูตลาด

ของผักและผลไม เพื่อเป2นสวนหนึ่งของกิจกรรมการเก็บผลไมในสวนตามฤดูกาลตาง ๆ รวมทั้งการประชาสัมพันธBกิจกรรมดังกลาว
ผานสื่อตางๆ อยางตอเนื่อง
4.3.3 สงเสริมการตลาดออนไลน (Digital Marketing) จัดทําสื่อออนไลนB

ในรูปแบบตางๆ

เพื่อเป2นการประชาสัมพันธBและการขายสินคาออนไลนB รวมทั้งจัดระบบการขนสงสินคา
5. บทสรุป
จากการฝ\กอบรมในชั้นเรียนและการศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ9นในครั้งนี้ ไดรับความรูและประสบการณBที่สําคัญ
สําหรับการนําไปประยุกตBใชในการสงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดและ
กลุมจังหวัด เป2นอยางยิ่ง โดยกลุมไดเสนอ
แนวคิดเบื้องตนในการสงเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหาร สําหรับกลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ใน
ลักษณะ Flag Shift Project ซึ่งหวังเป2นอยางยิ่งวาจะเป2นประโยชนBตอการแกไขป4ญหาราคาสินคาเกษตรตกต่ําและผลผลิตลน
ตลาด ตลอดจนเพิ่มสถานที่ทองเที่ยวในจังหวัดและกลุมจังหวัด เพื่อความอยูดีมีสุขของประชาชน และกาวหนาของเศรษฐกิจ
จังหวัดและกลุมจังหวัดตอไป

ผูจัดทํา
นางสาวรตี เหงาจิ้น

สํานักงานเกษตรจังหวัดร1อยเอ็ด

นางสุภาภรณ นามปรีดา สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุม. จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
นางวนิดา บัวลาด
นายปริญญา บุญมา

สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
สํานักงานพาณิชยจังหวัดขอนแก.น

แนวทางการพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
สูการเปJนศูนยกลางการทองเที่ยวอารยธรรมลุมน้ําโขง
ขอมูลหนวยงาน
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน1ประกอบดวยจังหวัดอุดรธานี หนองคาย เลย หนองบัวลําภู และบึงกาฬ ได
กําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตรBของกลุมจังหวัด (Positioning)ในการเป2น“ศูนยBกลางการทองเที่ยวอารยธรรมลุมน้ําโขง”และกําหนดวิสัยทัศนBการ
พัฒนากลุมจังหวัดพ.ศ.2557 - 2560คือ“เป2นศูนยBกลางการพัฒนาเศรษฐกิจ ของอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงและประชาคมอาเซียน”และจากการ
จัดทําแผนพัฒนากลุมจังหวัด 4 ปC ฉบับใหม (พ.ศ. 2561 -2564) ไดมีการปรับวิสัยทัศนBการพัฒนากลุมจังหวัดใหมคือ “ศูนยBกลางการพัฒนา
เศรษฐกิจการทองเที่ยวเชิงอัตลักษณB และการเกษตรปลอดภัย ที่เป2นมิตรกับสิ่งแวดลอมของอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง” และไดกําหนดประเด็น
ยุทธศาสตรB กลุมจังหวัด (ใหม) ตามแผนพัฒนากลุมจังหวัด 4 ปC (2561-2564) ประกอบดวย
ยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับการทองเที่ยวเชิงอัตลักษณBในเรื่องของอารยธรรม ประวัติศาสตรB วัฒนธรรมและประเพณี ของ
อนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง
ยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ การผลิต และการบริการ ที่เป2นมิตรกับสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 3 เพิ่มศักยภาพการผลิตทางการเกษตรและการสรางมูลคาเพิม่ เพื่อการแขงขัน
สถานการณ และสภาพป^ญหาของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
1. กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน1มีศักยภาพดานการทองเที่ยวโดยพิจารณาจากรายได
อันดับ 2 ของภาคซึ่งมีทั้งการทองเที่ยวเชิงนิเวศนBเนื่องจากมีภูมิประเทศสวยงาม

ของการทองเที่ยวอยูที่

มีสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นในชวงฤดูหนาวมี

อุทยานแหงชาติหลายแหงเชนภูกระดึงภูหลวงภูเรือและแหลงทองเที่ยว ริมแมน้ําโขง เชนเชียงคานนอกจากนี้ยังมีแหลงทองเที่ยวที่เป2น
จุดเดนของพื้นที่เชนแหลงอารยธรรมมรดกโลกบานเชียงปรากฏการณB ทางธรรมชาติบั้งไฟพญานาคงานเทศกาลประเพณีการละเลนผีตาโขนมี
แหลงทองเที่ยวทางศาสนาที่สําคัญและ มีชื่อเสียงหลายแหงเชนวัดถ้ํากลองเพล (หลวงปู9ขาวอนาลโย) จังหวัดหนองบัวลําภูวัดโพธิ์ชัยวรวิหาร
(หลวงพอพระใส) วัดหินหมากเปYง (หลวงปู9เทสกBเทสรังสี) จังหวัดหนองคายวัดป9าบานตาด(หลวงตาพระมหาบัว)
การทองเที่ยวที่สามารถเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบานในพื้นที่สามเหลี่ยมมรดกโลก

จังหวัดอุดรธานีรวมทั้ง

ระหวางบานเชียง จังหวัดอุดรธานี–เมืองหลวง

พระบางสปป.ลาว–เมืองฮาลองเบยBประเทศเวียดนาม
ขอมูลดานการทองเที่ยวกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ในปC พ.ศ. 2556 มีรายได จากการทองเที่ยว
จํานวน 14,397 ลานบาท พ.ศ. 2557 มีรายได จํานวน 15,304 ลานบาท และพ.ศ. 2558 มีรายได จํานวน 17,115 ลานบาท โดยมีแนวโนม
รายไดเพิ่มขึ้นทุกๆปC

2.โดยทฤษฎีการรวมกลุมจังหวัด มีเปYาหมายที่จะใหเมืองเศรษฐกิจหลักใหญสรางความเชื่อมโยง

กับ

เมืองเล็กที่ติดอยูใกลกันใหเติบโตรวมกัน แตในทางปฏิบัติความเชื่อมโยงนี้ยังไมชัดเจน นับแตการรวมกลุมจังหวัด
ตั้งแตปC 2551 เป2นตนมาจนถึงป4จจุบัน จังหวัดแตละจังหวัดในกลุมจังหวัดตางมีการเจริญเติบโต

ดวยตนเอง

พบวาผลิตภัณฑBมวลรวม (Gross Provincial Products: GPP) ของจังหวัดในกลุมจังหวัดเติบโตขึ้น

ดวยตนเองมากกวาการทํา

ธุรกิจรวมระหวางผูประกอบการระหวางจังหวัดในกลุมจังหวัด เพราะสวนใหญ

การเติบโตเป2นการเติบโต

จากภายในแตละจังหวัด ผูผลิตไมไดทําการผลิตรวมกันในแตละจังหวัด
เศรษฐกิจที่มีสวนรวมโดยคนสวนใหญ (Inclusive

Growth)

ในกลุมจังหวัดและ

ไมเกิดการเจริญเติบโตทาง
แตละจังหวัดพบวา อุตสาหกรรม

สวนใหญของกลุมจังหวัดเป2นอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงไปขางหลัง (Backward Linkage) มากกวาอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงไป
ขางหนา (Forward

Linkage)

ที่กระจายป4จจัยการผลิตขั้นกลางไปสาขาการผลิตอื่นๆ (ศูนยB ROC,2557) ชองวางในการ

ขยายตัวของแตละจังหวัดมีความเหลื่อมล้ํากันมาก
3.ในการพัฒนาผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ของกลุมจังหวัดสบายดี ป4ญหาโดยภาพรวมเกิดจากความไมเอาจริงเอาจังใน
การพัฒนาของคนในกลุม OTOP เอง และสินคาหรือบริการที่มีความเป2นนวัตกรรม มีจํานวนนอยสวนใหญมักจะเกิดจากการ
ลอกเลียนแบบกัน ผูประกอบการยังขาดแนวคิดเชิงธุรกิจ เนื่องจาก สวนใหญเป2นชาวบานในชุมชนขาดการรวมกลุมเพื่อพัฒนา
เครือขายในการสรางความรวมมืออยางเป2นรูปธรรม
เพื่อการแลกเปลี่ยนและแบงป4นขอมูลขาวสารระหวางกัน เพื่อความรวมมือใน
การวิจัย การตลาดป4ญหาดานการตลาด จะพบวาสินคา OTOP ไมมีการพัฒนารูปแบบของบรรจุภัณฑBผลิตภัณฑBไมไดรับรอง มาตรฐาน
และชองทางการจําหนายที่ยังมีจํากัด โดยเฉพาะชองทางการจัดจําหนายพาณิชยBอิเล็คทรอนิกสB (e-commerce)

แตอยางไรก็

ตาม ผลิตภัณฑB OTOP ของภูมิภาคลุมน้ําโขงก็มีความเป2นเอกลักษณBเฉพาะถิ่นที่ไมเหมือนใคร เชน ผลิตภัณฑBผาหมี่ขิด ผายอมคราม ของจังหวัด
อุดรธานี และเมืองราชินีขาวเหนียว ขาวผัวหลงของจังหวัดหนองบัวลําภู

แนวคิดที่ไดรับจากการฝCกอบรมและศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุGน
จากการไดเขาอบรมในโครงการทุนฝ\กอบรมเพื่อพัฒนาขาราชการพลเรือนสามัญที่ปฏิบัติราชการ ใน
ภูมิภาค ประจําปCงบประมาณ 2559 (เพิ่มเติม) ทําใหขาราชการในกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
ไดเรียนรูและนํากลับไปขับเคลื่อนงานในหลายๆดาน ดังนี้
เศรษฐกิจดิจิทัลและสรางสรรค (Creative and Digital Economy)
• เป2 น การนํ า หลั ก การขั บ เคลื่ อ นงานภายใตนโยบายการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ของประเทศไทย
ยุค Thailand 4.0 เป2นการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจ ไปสู“Value-Based Economy”หรือ“เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม”
โดยมีฐานคิดหลัก คือ เปลี่ยนจากการผลิตสินคา “โภคภัณฑB” ไปสูสินคาเชิง “นวัตกรรม”เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศ
ดวยภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรคB และนวัตกรรม และเปลี่ยนจากการเนนภาคการ
ผลิตสินคา ไปสูการเนนภาคบริการมากขึ้นโดยใชแนวทาง “สานพลังประชารัฐ”เป2นตัวการขับเคลื่อน โดยมุงเนนการมีสวน
รวมของภาคเอกชน ภาคการเงินการธนาคาร ภาคประชาชน ภาคสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยและสถาบันการวิจัยตางๆ
รวมกันระดมความคิด ขับเคลื่อนผานโครงการ บันทึกความรวมมือ กิจกรรมหรืองานวิจัยตางๆ ตอยอดกลุมเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมเปYาหมาย
• การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยและแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป2นการนํา
เทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนและขับเคลื่อน ภาคเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยมีวิสัยทัศนBที่จะปรับเปลี่ยนประเทศสู
รูปแบบใหมเพื่อการพัฒนาเขาสูเศรษฐกิจดิจิทัลอยางยั่งยืน โดย 1 ใน 6 ยุทธศาสตรBหลักของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม คือ ปรับเปลี่ยนภาครัฐสูการเป2นรัฐบาลดิจิทัล เพื่อสงเสริมการบริการดิจิทัล ซึ่งประกอบดวย การพัฒนารากฐาน
และการเปลี่ยนรูปแบบบริการใหม ใหแกการทํางานและการใหบริการในภาครัฐ อันจะนําไปสู
การลดเอกสารกระดาษ
1.

ในทุกขั้นตอนการดําเนินงาน เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และถูกตองกอใหเกิดความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได สงเสริม
ใหเกิดนวัตกรรมในการใหบริการโดยมีผูรับบริการทั้งภาคประชาชนและ ภาคธุรกิจ
เป2นศูนยBกลาง และใหทุกภาค
สวนสามารถเขาถึงขอมูลของภาครัฐเพื่อนําไปตอยอดเพิ่มมูลคาสรางประโยชนB
ทางเศรษฐกิจและสังคมตอไป
2. นวัตกรรมการเกษตรและอาหาร (Innovative Agriculture and Food)
- เป2นการนําองคBความรูทางดานวิทยาศาสตรBและเทคโนโลยี มาใชเป2นเครื่องมือในการสรางสรรคB "นวัตกรรม
ดานการเกษตร" เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจเกษตร หรือ การเกษตรดิจิทัล (Digital Agriculture)
ไมวาจะเป2นเกษตร
อั จฉริ ยะและแมนยํ า อิ เล็ กทรอนิ กสB ทางการเกษตร และเกษตรกรรมในเมื อง ไมวาจะเป2 นการพั ฒนานวั ตกรรมดาน
กระบวนการจัดการ หรือนวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร ที่จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยเฉพาะได
เห็นความหลากหลายของนวัตกรรมขาวไทย
- การนําเสนองานวิจัยตางๆที่เกี่ยวของกับนวัตกรรมดานการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรไทย
เพื่อ
ตอบสนองความตองการของลูกคา และแนวโนมของตลาด ในยุคดิจิทัล อาทิเชน การแปรรูปเป2นเวชสําอาง นวัตกรรมอาหาร
ในการดูแลสุขภาพ
- ความรูในเรื่องธุรกิจนวัตกรรมเกษตรอินทรียB ซึ่งหมายถึง การพัฒนาผลิตภัณฑBใหม กระบวนการผลิตใหม
หรือรูปแบบธุรกิจใหม มีการบริหารจัดการตลอดทั้งหวงโซการผลิต มีการตรวจสอบรับรองมาตรฐานและระบบ
การ
ตรวจสอบยอนกลับ การสรางความแตกตางโดยอาศัยผลวิเคราะหBเชิงเปรียบเทียบ และการสรางตราสินคา
3.การพั ฒนาการทองเที่ ยวอยางยั่ งยืน (Sustainable Tourism) ไดเรี ยนรู ถึงสถานการณBและแนวโนม
การ
พั ฒนาการทองเที่ ยวของไทย องคB ประกอบทางการทองเที่ ยว และพฤติ กรรมนั กทองเที่ ยว รวมถึ งการสราง
ความคิดสรางสรรคB และการพัฒนาการทองเที่ยว รวมทั้งไดทราบถึงกระบวนการสรางและพัฒนาแหลงทองเที่ยวในพื้นที่ของ
กลุ มจั งหวั ดตางๆ โดยเนนศึ กษาความเป2 นเอกลั กษณB และอั ตลั กษณB ของแหลงทองเที่ ยวนั้ นๆการสรางภาพลั กษณB
การทองเที่ยว (Branding Image) ดําเนินการในรูปแบบรัฐ ราษฎรB และโรงเรียนสรางการมีสวนรวมของชุมชน
การ
ประชาสัมพันธB และการติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง
4. การบริหารเชิงกลยุทธ (Strategic Management)เป2นแนวคิดในการไปปรับใชกับการทํางาน
ที่ตองใช
ความคิดในการพลิกแพลงสถานการณBทุกประเภท เพื่อวางแผนรองรับเหตุการณBที่คาดวานาจะเผชิญ
โดยสราง
ความไดเปรียบในการแขงขัน (แตกตางอยางโดดเดน) ซึ่งมาจากความรูความเขาใจที่มีขอมูลอางอิง และ การจัดทําแผน
กลยุทธBเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการแขงขัน และการกําหนดตัวชี้วัด
สวนการศึกษาดูงานในหนวยงาน และแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศญี่ปุ9น จํานวน 7 แหงกลุม
ผูจัดทําไดเรียนรู ดังนี้
1. Okayama Visitors & Convention Association ซึ่งเป2นหนวยงานที่สงเสริมดานการทองเที่ยวที่ดึงดูด
ให
นักทองเที่ยวมาเที่ยวในตัวเมืองมากขึ้น โดยผูบริหารองคBการไดมีการวางแผนและการบริหารงาน
จน
ประสบความสําเร็จ รวมทั้งมีการสรางเครือขายความรวมมือกับเมืองและจังหวัดใกลเคียง
2. สํานักงานการทองเที่ยวแหงเกาะคิวชูKTPO (Kyushu Tourism Promotion Organization) เกิดจาก
ความรวมมือกันของ 7 จังหวัดในเกาะคิวชู เพื่อพัฒนาการทองเที่ยว โดยการกอตั้งเป2นคณะกรรมการ ขับเคลื่อนกล
ยุทธBดานการทองเที่ยวและในปC พ.ศ. 2548 จึงไดเกิดเป2นองคBการการทองเที่ยวคิวชูขึ้น โดยความรวมมือระหวางภาครัฐ
ภาคเอกชน และทองถิ่ น ในการรวมมื อกั นผลั กดั นใหเกาะคิ วชู เป2 นศู นยB กลาง และมี โครงสรางการบริ หารที่ ชั ดเจน
ประกอบดวยที่ปรึกษา ภาคสวนดานการวางแผน ภาคสวนภายในประเทศ ภาคสวนภายนอกประเทศ และภาคเครือขายความ

รวมมือ มีการกําหนดกลยุทธBในการสงเสริมการทองเที่ยวเกาะคิวชู คือ การสรางภาพลักษณBการทองเที่ยว
ใหเป2นที่
รูจัก (Branding Image) การพัฒนาดานสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการ เชนการอบรมภาษาที่ 2
ใหกับ
มัคคุเทศกB โดยเฉพาะภาษาจีน ภาษาเกาหลี และภาษาไทย และการเพิ่มFree Wi-Fi ใหกระจายอยางทั่วถึง การ
ประชาสัมพันธB การทองเที่ยวเกาะคิวชูใหเป2นที่รูจักโดยการจัดและเขารวมนิทรรศการและสัมมนา
ดาน
การทองเที่ยว และการจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวแนวผจญภัย โดยใชจุดเดนจากทรัพยากร
ทางการ
ทองเที่ยว คือ น้ําพุรอน (Onsen) ธรรมชาติ อาหารการกิน (Japanese cuisine) การจัดกิจกรรม
ดานการ
ทองเที่ยว และการชอปปŒ~ง โดยกําหนดภาพลักษณBใหเกาะคิวชูเป2นดินแดนแหงการพักผอนและความรื่นเริง “Relax &
Rejoice Onsen Island Kyushu”
3. ศึกษา ณ สวนผลไม NomaruEngaiKibigiNoen ซึ่งเป2นหนวยงานที่เกษตรกรรวมตัวกันสรางความเขมแข็ง
ใน
รูปแบบบริษัท ขายสินคากับผูบริโภคโดยตรง และมีการนําเทคโนโลยีมาประยุกตBใชกับการเพาะปลูกแบบดั้งเดิม จนกระทั่ง
สามารถสรางสวนเกษตรที่สรางผลผลิตไดจํานวนมากมีรายไดเพียงพอเพื่อการพัฒนาอยางตอเนื่อง
4. ศึกษา Hayaman Ceramic ซึ่งเป2นสวนลูกพลับ เมืองโออิตะ ไดมีการพัฒนาใหเป2นการทองเที่ยวเชิงเกษตรแบบ
เปŒดใหนักทองเที่ยวสามารถเขาไปเลือกลูกพลับจากสวนไดดวยตัวเอง และสามารถเลือกลูกพลับสดในราคาหนาสวนถูกกวา
ในทองตลาด ซึ่งเป2นการสรางกิจกรรมในนักทองเที่ยวไดมีสวนรวมอีกทางหนึ่งดวย
5. ศึกษา ณ บริษัท Miyashita Sake Brewery จํากัด เป2นการรวมกลุมผูผลิตเหลาสาเก เริ่มจาก
ไดพัฒนาผลิตภัณฑBโดยการใชภูมิป4ญญาทองถิ่นและนําเทคโนโลยี

การเป2นผลิตภัณฑBชุมชนและ

เขามาใชในการผลิตจนทําใหผลิตภัณฑBเป2นที่ยอมรับ

6. ศึกษาดูงาน ณ โรงงานเครื่องป^•นเซรามิก HatamanCeramic ซึ่งไดเชื่อมโยงกับการทองเที่ยว โดยหมูบาน

เซรามิกโอคาวะจิยามา

นอกจากจะเป2นการสืบทอดประเพณีดั้งเดิมในการทําเครื่องป4~นเซรามิกแลว ยังเป2นสถานที่ ถายทําละครและภาพยนตรBตางๆ ซึ่งนํามาเป2น
จุดขายในการประชาสัมพันธBและทําการตลาดทองเที่ยว
7. ศึกษาดูงาน ณ โครงการหนึ่งหมูบานหนึ่งผลิตภัณฑ (One

Village One Product

: OVOP)

ณ เมือง Oita ซึ่งเริ่มจาก

หมูบานตนแบบโอยามาที่มีการรวมกลุมในการสงเสริมการเพาะปลูกแบบการเกษตรผสมผสาน จนมีผลิตภัณฑBกวา 100 ชนิด ทั้ง
สินคาเกษตรขั้นพื้นฐานและผลิตภัณฑBอาหารแปรรูป รวมทั้ง

มีรานคาริมทาง Kanohana

Garden ไวเป2นชองทางการตลาดใน

ชุมชน โดยรูปแบบการพัฒนาของหมูบาน ไดถูกนําไปปรับใชเป2นนโยบายการพัฒนาของจังหวัดโออิตะในปC 2522 โดยผูวาราชการ
จังหวัด (นายโมริฮิโกะ ฮิรามัทซึ : MorihikoHiramatsu) และแพรกระจายทั่วทุกหมูบานและเมืองภายในจังหวัดในปC 2523 ทั้งนี้
ปรัชญา OVOP ประกอบดวย 3 ประการ คือ (1) คิดระดับโลก แตทําระดับทองถิ่น (2) เป2นอิสระพึ่งพาตนเองและคิดอยาง
สรางสรรคB และ (3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยB (Human

Resource Development)

ซึ่งสอดคลองกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงของประเทศไทย

ขอเสนอในการขับเคลื่อนและพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1(กลุมสบายดี)
สู
การเปJนศูนยกลางการทองเที่ยวอารยธรรมลุมน้ําโขง
จากการเขารวมฝ\กอบรม และศึกษาดูงาน ทําใหไดเรียนรูแนวทางในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด และกลุม
จั งหวั ด โดยการพั ฒนาจั งหวั ดมุ งเนนการพั ฒนาจั งหวั ดแบบองคB รวม ที่ ครอบคลุ มทุ กมิ ติ ในดานเศรษฐกิ จ สั งคม
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และความมั่นคง เพื่อพัฒนาคุณภาพ สรางโอกาส และอาชีพซึ่งตอบสนองตอความตองการของ
ประชาชนในจั งหวั ด สํ าหรั บแนวทางที่ จะพั ฒนากลุ มจั งหวั ด มุ งเนนการพั ฒนาดานเศรษฐกิ จ สั งคม มั่ นคง และ

ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของกลุมจังหวัด และนําไปสูการกระตุนใหเกิดการลงทุน ของ
ภาคเอกชน และสรางรายไดใหกลุมจังหวัด สูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เพื่อใหสอดคลองกับนโยบาย
ประเทศ
ไทย 4.0 โดยมีแนวทางในการขับเคลื่อนหนวยงาน/สวนราชการ ในกลุมจังหวัดสบายดี ดังนี้
กลุมจังหวัดตองมีการสรางความเขมแข็งจากภายในองคBกร/หนวยงาน เชื่อมโยงประชาคมโลกขับเคลื่อน
ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผานกลไกประชารัฐเชิงพื้นที่ ระหวางผูวาราชการจังหวัด
หอการคา
สภาอุตสาหกรรม ทองถิ่น ผูนําชุมชน ฯลฯ ขับเคลื่อนผานวิสาหกิจเชิงสังคม อาทิ
บริษัท ประชารัฐรัก
สามัคคี จํากัด
2. มีการวางยุทธศาสตรBทั้งระยะสั้น กลาง ยาว เชื่อมโยงยุทธศาสตรBชาติ 20 ปC และใชโมเดลประเทศไทย 4.0
3. ป4จจุบันขอมูลที่จําเป2นสําหรับการกําหนดนโยบายใหความชวยเหลือกระจัดกระจายกันอยูหลายแหงและ
ขาดการบูรณาการ กลุมจังหวัดจึงควร มีการบูรณาการขอมูลประชาชนจากทุกหนวยงาน ซึ่งจะทําใหสามารถกําหนดสิทธิ
รายบุ คคลไดอยางถู กตองครบถวน ใหประชาชน มี คุ ณภาพชี วิ ตที่ ดี ขึ้ น สามารถทราบถึ งสิ ทธิ์ ต างๆ ที่ พึ งจะได และ
ไดรับความชวยเหลือเชิงรุก ในขณะเดียวกันภาครัฐสามารถติดตามประเมินประสิทธิภาพของนโยบาย
ได
อยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย เชน ขอมูลแหลงทองเที่ยว ขอมูลหมูบานที่มี
ศักยภาพในการพัฒนาเป2นหมูบาน OTOP เพื่อการทองเที่ยว ขอมูลผลิตภัณฑBชุมชน เป2นตน เพื่อใหหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ
สามารถนําพื้นที่เปYาหมาย และกลุมเปYาหมายเดียวกัน มาบูรณาการทํางานรวมกัน
1.

มีการสรางภาพลักษณBของจังหวัดและกลุมจังหวัด กระตุนใหเกิดการทําใหจังหวัดเป2นพื้นที่ที่นาสนใจ
(Attractive Place) เพื่อดึงดูดการลงทุนจากภายนอก การสรางคนในพื้นที่ใหมีผลิตภาพสูง (Productive People)
รวมถึงการสราง
สินคาและบริการมูลคาสูงของจังหวัดที่สามารถแขงขันได (Competitive Product/Service)
5. กลุมจังหวัดตองจัดทํา Roadmap กลไกขับเคลื่อน พรอมตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ ที่เป2นรูปธรรม ทั้งในระยะสั้น
1 ปC 5 ปCและ 20 ปC ที่ชัดเจน และมี Quick win ออกมาภายใน 6 เดือน
ในการพัฒนาผลิตภัณฑBOTOPเชื่อมโยงกับแหลงทองเที่ยว กลุมจังหวัดสบายดี ไดนําเสนอการนําหลักปรัชญา
OVOP และหลักการพัฒนาการทองเที่ยวที่ยั่งยืนของ สํานักงานการทองเที่ยวแหงเกาะคิวชู KT PO (Kyushu Tourism Promotion
Organization) มาปรั บ ใชผนวกกั บ เป2 น การสรางภาพลั กษณB การทองเที่ ย ว
ของแตละชุ มชนใหสามารถดึ งดู ด
นักทองเที่ยวใหมาเยือนโดยมีแนวทางในการพัฒนา ดังนี้
หลักปรัชญา OVOP คือ (1) Local to Global คิดระดับโลก แตทําระดับทองถิ่น หรือภูมิป4ญญาทองถิ่นสูสากล
(2) Self-reliance and Creativity เป2นอิสระ พึ่งพาตนเอง และคิดอยางสรางสรรคB (3) Human Resource DevelopmentการพัฒนาทรัพยากรมนุษยB
ทั้งนี้ หนวยงานที่เกี่ยวของจะตองสนับสนุน และสงเสริมให ผูประกอบการ OTOP
ชองทางการจัดจําหนาย และ
ผลิตภัณฑBOTOP ใหพัฒนาตอไป ดังนี้
4.

1. ผูประกอบการ OTOP
1.1 ความเป2นผูนํา (Leader) กลุมจังหวัดฯตองใหการสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยB
ตอเนื่องและเป2นผูนําใหแกผูนําชุมชนในการพัฒนา และเสริมสรางความเขมแข็งใหกับคนในชุมชน
1.2 การมีความคิดสรางสรรคB (Creativity) กระตุนการพัฒนาสินคาและสรางความแตกตาง
ผลิตภัณฑB เพื่อสรางความไดเปรียบเชิงแขงขัน ทั้งในตลาดภายในประเทศ และตลาดตางประเทศ

อยาง
ใหกับ

1.3 รักในสิ่งที่ทํา (Passion) สงเสริมใหคนในชุมชนมีใจรักในอาชีพและงานของชุมชน ซึ่งเป2นแรงผลักดัน
ที่
สําคัญที่มีสวนชวยใหคนในชุมชนรวมกันสรางสรรคBผลงานที่ดีและมีคุณภาพ
1.4 ความรู (Knowledge) สนับสนุนใหความรู และการฝ\กอบรม ทั้งในดานการผลิต และความรูพื้นฐาน
ในการ
บริหารงาน การวางแผนการทํางาน การวางแผนการตลาดและการขาย เพื่อนําไปสูการกําหนดกลยุทธBสูความสําเร็จ
2. ชองทางการจัดจําหนาย
2.1 ชวยสนับสนุนกิจกรรมดานการขาย เชนมีการจัดงานแสดงผลิตภัณฑB OTOP และการออกบูธ (Event/Booth)
อยางตอเนื่องเพิ่มชองทางการจัดจําหนายผานรานคาปลีกสมัยใหม (Modern Trade)
เพื่อเป2นการขยายชองทาง
กลุมผูบริโภคไดมากขึ้น
ในการขาย ประชาสัมพันธBและทําใหผลิตภัณฑB OTOP เป2นที่รูจักและเขาถึง
2.2 การจัดใหมีศูนยBจําหนายผลิตภัณฑB OTOP และศูนยBแสดงและกระจายผลิตภัณฑB OTOP
2.3 พัฒนาการตลาดเชิงรุกทั้งในและตางประเทศ ผลักดันใหผลิตภัณฑB OTOP ของกลุมจังหวัดฯ สามารถสงออก
ไปจําหนายในตางประเทศได (Export) โดยมีมาตรฐานในการคัดสรรผลิตภัณฑBที่มีศักยภาพในการสงออก
และทําให OTOP
เป2นที่รูจักในระดับสากล
3. ผลิตภัณฑ OTOP
3.1 ความคิดสรางสรรคB (Creativity) มุงเนนใหคนในชุมชนนําความคิดสรางสรรคBมาพัฒนาสินคาใหเกิด
ความ
แตกตาง มีนวัตกรรม และตอบสนองความตองการของผูบริโภค ซึ่งจะเป2นการสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑB เชน จังหวัด
อุดรธานี ป4จจุบันกําลังมีการนําดอกบัวแดง และกานบัวแดง มายอมเสนไหม และเสนฝYาย แลวนํามาทอผาเป2นผืน สราง
ลวดลายผาที่เป2นอัตลักษณBของจังหวัดอุดรธานี ซึ่งการยอมผาดวยดอกบัวแดง และกานบัวแดง ยังไมเคยมีใครทํามากอน เป2นการ
สรางอัตลักษณB และเรื่องราวของแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียง มาพัฒนาผลิตภัณฑBใหเกิดมูลคามากยิ่งขึ้น
3.2 การพัฒนาผลิตภัณฑBอยางตอเนื่อง (Product Development) การนําความรู ความคิดสรางสรรคB และ
เทคโนโลยี มาพัฒนาสินคาอยางตอเนื่อง ไมวาจะเป2นเรื่องคุณภาพของวัตถุดิบที่นํามาผลิต คุณภาพ ของ
กระบวนการผลิต คุณภาพของชุมชนและการพัฒนาดานบรรจุภั ณฑB ใหมีการออกแบบที่ทันสมัย
ใช
ภาษาสากลบนบรรจุภัณฑB เพื่อชวยยกระดับมาตรฐานใหเป2นสากลยิ่งขึ้น
3.3 มาตรฐานผลิตภัณฑB (Standard) พัฒนาผลิตภัณฑB OTOP ใหผานการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑBชุมชน
(มผช.) มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) องคBการอาหารและยา (อย.) หรืออื่นๆ ที่ยอมรับโดยกระทรวงตางๆ ของ
รัฐบาลไทย เพื่อสรางความมั่นใจใหกับผูบริโภคตอผลิตภัณฑB
3.4 ทักษะและความชํานาญเฉพาะดาน (Knowhow) ใหการสนับสนุนและพัฒนาดานเทคโนโลยี เพื่อชวยตอยอดภูมิ
ป4ญญาทองถิ่น ทั้งการสนับสนุนดานทรัพยากรมนุษยB เพื่อใหมีทักษะและความชํานาญเฉพาะดาน โดยมีการจัดอบรมให
ความรูอยางตอเนื่อง ทั้งในเรื่องการทําแผนธุรกิจ (Business Plan) การจัดตั้งทีมที่ปรึกษาเฉพาะแตละประเภทผลิตภัณฑB OTOP
3.5 เรื่องราวความเป2นมาของผลิตภัณฑB (Story) เนนประวัติความเป2นมาที่สรางความนาสนใจของเรื่องราว และกรรมวิธี
การผลิต เป2นการสรางความแตกตางใหกับผลิตภัณฑBที่มีความคลายคลึงกันแตมีความตางกันจากที่มา
ทั้งในการ
ผลิตสูตรการคิดคน รสชาติ ธรรมเนียมปฏิบัติ ฯลฯ เพิ่มเสนหB/มูลคาเพิ่ม เชน ป4จจุบันสื่อภาพยนตรBและละคร
เป2น
ชองทางในการประชาสัมพันธBและเลาเรื่องราวของแหลงทองเที่ยว ไดเป2นอยางดี กลุมจังหวัดสบายดี จึงมีแนวคิด ในการ
พัฒนาผลิตภัณฑBผา ใหสอดคลองกับเรื่องราวของแหลงทองเที่ยว อาทิเชน อุดรนาคินทรB ผายอมดิน ถิ่นนาคา คือเป2นการ
นําผาทอมือมายอมดินที่นํามาจากคําชะโนด อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีความเชื่อวา เป2นวังของพญานาค และเป2น
ดินที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และเป2นศิริมงคล สําหรับผูที่สวมใสผาที่ยอมจากดิน ถิ่นนาคา

ผูจัดทํา
นายณัฐพงศ คําวงศป(น

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุ.มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

นางสาวสุขณกมล ศุขศาสตร

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
สํานักงานการท.องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี

นางสาวอ1อยทิพย ณรงคชัย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี

การทองเที่ยวแบบยั่งยืน (Sustainable Tourism) ของกลุมจังหวัด
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2

ภาค

สรุปประเด็นจากการศึกษาดูงานที่ญี่ปุGน
จากการไปศึ ก ษาดู ง านที่ ญี่ ปุ9 น ทั้ ง เมื อ ง โอกายามา คิ ว ชู ซากะ และโออิ ต ะ ทํ า ใหไดรั บ
ประสบการณBที่ดี นํามาปรับใชและเป2นแบบอยางใหกับกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2
ได
เป2นอยางมาก เนื่องจากบริบทของเมืองที่ไดไปดูงานที่ญี่ปุ9นนั้น สามารถเอามาเป2นตนแบบหรือแบบอยางที่ดีไดใน
หลาย ๆ ดาน ไมวาจะเป2นในเรื่องของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การจัดการ
ดานการ
ทองเที่ยว การวางผังเมือง การจัดการดานทรัพยากรมนุษยB การจัดการดานการคมนาคมขนสง เป2นตน อาทิเชน
การดูงานในเมืองโอกายามา ที่โรงงานสาเก สะทอนใหเห็นความสําเร็จในดานตาง ๆ มากมายจากโรงงานสาเกแหง
นี้ เพราะวาที่นี่เป2นโรงงานเล็ก ๆ แตเปC5ยมไปดวยคุณภาพมากมาย ไมวาจะเป2นเรื่องคนงาน ที่ไมมาก แตชวยกัน
ทํางานไดทันเวลาการผลิต การใสใจในคุณภาพเพื่อผูบริโภคในทองถิ่น ความพิถีพิถันและใสใจในทุกขั้นตอนของ
การผลิต ความซื่อสัตยBตอลูกคา การคัดเลือกวัตถุดิบที่ดีมาใชในการผลิต การปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑBอยาง
ตอเนื่อง การเป2นมิตรตอสิ่งแวดลอม เป2นตน ทั้งหลายทั้งปวงเหลานี้ลวนแลวแตเกิดจากจิตสํานึกที่ดีของคนญี่ปุ9น
ความรั ก ชาติ ความเป2 น อนุ รั ก ษB นิ ย มสู ง จึ ง ทํ า ใหการพั ฒ นาทุ ก ๆ ดาน
ของประเทศญี่ ปุ9 น ประสบ
ความสํ าเร็จ ไดรั บการยอมรับ จากนานาอารยประเทศ ไดรั บการชื่น ชมและยกยอง ใหชาวญี่ปุ9 นเป2น ชาติที่มี
ระเบียบวินัยสูงในอันดับตน ๆ ของโลกอยูอยางสม่ําเสมอ ภาพลักษณBของประเทศญี่ปุ9นจะโดดเดนในเรื่องคน คือมี
ความขยัน ซื่อสัตยB ตรงตอเวลามาก ออนนอมถอมตน
สภาพป^จจุบันของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประกอบดวย จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม
และจังหวัดมุกดาหาร มีอาณาเขตติดตอกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
มีแมน้ําโขง
เป2นเสนกั้นพรมแดน ที่จังหวัดนครพนมและมุกดาหาร มีสะพานมิตรภาพเชื่อมประเทศไทย
กับประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่จังหวัดมุกดาหารและนครพนม โดยมีเสนกั้นพรมแดนระหวางประเทศ
ไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตามแนวลําน้ําโขง ระยะทาง 246 กิโลเมตร (จังหวัดมุกดาหาร
ระยะทาง 72 กิ โ ลเมตร และจั งหวั ด นครพนม ระยะทาง 174 กิ โ ลเมตร) ซึ่ งสามารถ
เชื่อมตอไปยั ง
ประเทศในกลุมอินโดจีนได ลักษณะภูมิประเทศเป2นที่ราบสูงบนเทือกเขาภูพาน และมีพื้นที่
สวนใหญเป2นที่
ราบลุมเหมาะแกการทําเกษตรกรรม
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ตั้งอยูประมาณ เสนรุงที่ 160 องศา 25´ ลิปดา
ถึง 170 องศา 25´ ลิปดา เหนือ และเสนแวงที่ 1040 องศา 08´ ลิปดา ถึง 1040 องศา 47´ ลิปดา ตะวันออก มี
พื้นที่รวมประมาณ 19,474.47 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 12,190,433 ไร ประกอบดวยจังหวัดสกลนคร มี
พื้นที่ ประมาณ 9,605.76 ตารางกิ โลเมตรหรื อประมาณ 6,003,602 ไร จังหวัดนครพนม มี พื้นที่ ประมาณ
5,528.88 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,474,437 ไร จังหวัดมุกดาหาร มีพื้นที่ประมาณ 4,339.83 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 2,712,394 ไร

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 แบงเขตการปกครองออกเป2น 37 อําเภอ 277
ตําบล 3,169 หมูบาน มีองคBกรปกครองสวนทองถิ่นคือ 3 องคBการบริหารสวนจังหวัด 1 เทศบาลนคร
2
เทศบาลเมือง 112 เทศบาลตําบล และองคBการบริหารสวนตําบล 184 แหง
ประชากรของกลุ มจั ง หวั ด ฯ มี ทั้ ง หมด 2,207,327 คน แยกเป2 น เพศชาย 1,102,142 คน
และเพศหญิง 1,105,185 คน โดยสัดสวนจํานวนประชากรของแตละจังหวัดในกลุมจังหวัดฯ นั้นสามารถ แยก
ออกเป2น จังหวัดสกลนคร คิดเป2นรอยละ 51.79 ของจํานวนประชากรทั้งหมดของกลุมจังหวัด
จังหวัด
นครพนม คิดเป2นรอยละ 32.42 และจังหวัดมุกดาหาร คิดเป2นรอยละ 15.79
ภาคการทองเที่ยว มูลคาเศรษฐกิจสาขาโรงแรมและภัตตาคารคิดเป2นรอยละ 0.42 ของมูลคา
ผลิตภัณฑBมวลรวมกลุมจังหวัด (เฉลี่ย 3 ปC) โดยมีมูลคาเพิ่มขึ้นในปC 2556 จากปC 2555 เป2นมูลคา 66 ลานบาท แต
มีมูลคาลดลงในปC 2557 จากปC 2556 เป2นมูลคา 42 ลานบาท ซึ่งในปC พ.ศ. 2557 จังหวัดสกลนครมีจํานวนของ
หองพั กและนั กทองเที่ ย วสู งที่ สุ ดในกลุ มจั ง หวั ด โดยมี จํ า นวนหองพั ก 3,102 หอง และนั ก ทองเที่ ย วจํ า นวน
621,884 คน สวนจั ง หวั ด มุ ก ดาหารมี จํ า นวนของนั ก ทั ศ นาจรและรายไดจากการทองเที่ ย วมากที่ สุ ด
ในกลุมจังหวัด โดยมีจํานวนนักทัศนาจร 985,976 คน และรายไดจากการทองเที่ยว 1,995.07 ลานบาท
แหลงทองเที่ยวที่สําคัญ พิพิธภัณฑBพระเกจิอาจารยBหลวงปู9มั่น ภูริทัตโต วัดป9าสุทธาวาส อําเภอ
เมื อง จั งหวัด สกลนคร พิ พิธ ภัณฑB ห ลวงปู9 ฝ4~น อาจาโร วั ด ป9 าอุ ด มสมพร อํ า เภอพรรณานิ คม
จั งหวั ด
สกลนคร พิพิธภัณฑBหลวงปู9วัน อุตตโม วัดถ้ําอภัยดํารงธรรม อําเภอสองดาว จังหวัดสกลนคร พิพิธภัณฑBหลวงปู9
หลุย จันทสาโร วัดป9าสุทธาวาส อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เทสกBเจดียB วัดถ้ําขาม อําเภอพรรณานิคม
จังหวัดสกลนคร พระธาตุเชิงชุม อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร พระธาตุนคร จังหวัดนครพนม วัดพระธาตุ
พนมวรมหาวิหาร จังหวัดนครพนม วัดนรวราราม อําเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร วัดรอยพระพุทธบาทภู
มโนรมยB อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เจดียBบูทองกิตติ วัดป9าวิเวกวัฒนาราม เป2นที่เก็บรักษาพระบรมสารีริกธาตุ
ขององคBสัมมาสัมพุทธเจา และพระธาตุของพระอรหันตBสาวก
ของพระองคB ตําบลคําบก อําเภอคําชะอี
จังหวัดมุกดาหาร หอแกวมุกดาหารเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก ตั้งอยู ถนนมุกดาหาร-ดอนตาล อําเภอเมือง
จังหวัดมุกดาหาร หมูบานโฮมสเตยBบานภูและบานเปYา ตําบลบานเปYา อําเภอหนองสูง บานลุงโฮ (บานทานโฮจิ
มินหB) บานนาจอก ตําบลหนองญาติ อําเภอเมือง
จังหวัดนครพนม หนองหาร อําเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร อุทยานแหงชาติภูผายล (หวยหวด)
อําเภอเตางอย จังหวัดสกลนคร อุทยานแหงชาติภูพาน
อําเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ภูลังกา อําเภอบานแพง จังหวัดนครพนม ตลาดอินโดจีน จังหวัดนครพนม เขื่อน
หนาเมืองนครพนม สวนชมโขง ลองเรือชมทิวทัศนBแมน้ําโขง จังหวัดนครพนม แลนดBมารBกแหงใหมของนครพนมที่
สําคัญคือ พญาศรีสัตตนาคราช
บริเวณสามแยกดานป9าไม อุทยานแหงชาติมุกดาหาร (ภูผาเทิบ) ต.
นาสีนวน อ.เมือง จังหวัดมุกดาหาร แกงกะเบา อําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหารพระตําหนักภูพานราช
นิเวศนB อําเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร ตลาดอินโดจีน อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
ป4 จ จุ บั น เขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ ในกลุ มจั ง หวั ด ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนบน 2
ประกอบดวยพื้นที่ใน 2 จังหวัด ตามประกาศ กนพ. ที่ 1/2558 และ 2/2558 ดังนี้
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 1 ตามประกาศ กนพ. ที่ 1/2558 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดมุกดาหาร ประกอบดวย 11 ตําบล ใน 3 อําเภอ ในจังหวัดมุกดาหาร ไดแก อําเภอเมืองมุกดาหาร 5 ตําบล
ไดแก ตําบลศรีบุญเรือง ตําบลมุกดาหาร ตําบลบางทรายใหญ ตําบลคําอาฮวน และตําบลนาสีนวน อําเภอหวาน

ใหญ 4 ตําบล ไดแก ตําบลบางทรายนอย ตําบลชะโนด ตําบลหวานใหญ และตําบลบงขาม อําเภอดอนตาล 2
ตําบล ไดแก ตําบลโพธิ์ไทร และตําบลดอนตาล
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 ตามประกาศ กนพ. ที่ 2/2558 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดนครพนม ประกอบดวย 13 ตําบล ใน 2 อําเภอ ในจังหวัดนครพนม ไดแก อําเภอเมืองนครพนม 10 ตําบล
ไดแก ตําบลกุรุคุ ตําบลทาคอ ตําบลนาทราย ตําบลนาราชควาย ตําบลในเมือง ตําบลบานผึ้ง ตําบลโพธิ์ตาก
ตําบลหนองญาติ ตําบลหนองแสง และตําบลอาจสามารถ อําเภอทาอุเทน 3 ตําบล ไดแก ตําบลโนนตาล ตําบล
รามราช และตําบลเวินพระบาท
จุดแข็งดานการทองเที่ยวของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 มีดังนี้
1. แหลงทองเที่ยวประเภทเชิงธรรมชาติและสัตวBป9า จ.สกลนคร เชน แหลงทองเที่ยวในเขต
อุทยานแหงชาติภูพาน จ.นครพนม เชน แหลงทองเที่ยวในเขตอุทยานแหงชาติภูลังกา จ.มุกดาหาร เชน แหลง
ทองเที่ยวในเขตอุทยานแหงชาติมุกดาหาร (ภูผาเทิบ) เป2นตน
2. แหลงทองเที่ยวประเภทวิถีชีวิต ใน จ.สกลนคร เชน ชาวภูไท บ.โนนหอม บ.ถ้ําเตา ชุมชน
คาทอลิก บ.ทาแร ชุมชนเครื่องป4~นดินเผา บ.เชียงเครือ ศูนยBวัฒนธรรมไทยโส แหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษB บ.ทาวัด
จ.นครพนม เชน กลุมสหกรณBป4~นดินเผา บ.โนนตาล ชุมชนไทแสก บ.อาจสามารถ ศูนยBวัฒนธรรมผูไทเรณูนคร
ศูนยBหัตถกรรมบานทาเรือ หมูบานมิตรภาพไทย-เวียดนาม บ.นาจอก (บานลุงโฮ) จ.มุกดาหาร เชนโฮมสเตยB บ.นา
โสก หาแยกชุมชนเวียดนาม หมูบานทองเที่ยวเชิงอนุรักษB บ.หนองหลม หมูบานโฮมสเตยBบานภู หมูบานสาน
ตะกราพลาสติก บ.ชัยมงคล เป2นตน
3. แหลงทองเที่ยวประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และแหลงมรดก จ.สกลนคร เชน พระธาตุเชิงชุม
พระธาตุนารายณBเจงเวง พระธาตุภูเพ็ก จ.นครพนม เชน พระธาตุพนม พระธาตุศรีคุณ พระธาตุเรณู หมูบาน
มิตรภาพไทย-เวียดนาม บานนาจอก และ จ.มุกดาหาร เชน กลองมโหระทึก เป2นตน
4. แหลงทองเที่ย วประเภทเชิ งวิช าการ เชน ศูน ยB ศึกษาการพั ฒนาภู พานอั น เนื่ องมาจาก
พระราชดําริ จ.สกลนคร พิพิธภัณฑBจวนผูวาราชการ จ.นครพนม (หลังเกา) เป2นตน
5. แหลงทองเที่ยวประเภทสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ จ.สกลนคร เชน วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร วัดป9า
สุทธาวาส วัดป9าอุดมสมพร วัดถ้ําอภัยดํารงธรรม อาสนวิหารอัครเทวดามิคาแอล จ.นครพนม เชน วัดธาตุพนม
วรมหาวิหาร วัดพระธาตุเรณู วัดธาตุศรีคุณ วัดโฆษิตดาราม วัดพระธาตุประสิทธิ์ วัดพระธาตุทาอุเทน วัดมหาธาตุ
วัดนักบุญอันนา จ.มุกดาหาร เชน วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมยB วัดบรรพตคีรี เป2นตน
6. แหลงทองเที่ยวประเภทสันทนาการและบันเทิง จ.สกลนคร เชน อุทยานหนองหารเฉลิมพระ
เกียรติ จ.นครพนม ไดแก สะพานมิตรภาพ 3 ลองเรือสําราญแมน้ําโขง สวนหลวง ร.9 จ.มุกดาหาร ไดแก สะพาน
มิตรภาพ 2 ตลาดสินคาอินโดจีน เป2นตน
ยุทธศาสตรBการพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (พ.ศ.2561-2564)
ประเด็นยุทธศาสตรBที่ 1 การพัฒนาการทองเที่ยว 3 ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) อยาง
ยั่งยืน เป2นประเด็นที่มุงประชาสัมพันธBแหลงทองเที่ยว 3 ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) ของกลุมจังหวัดฯ
พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกดานการทองเที่ยวใหไดมาตรฐาน และใหความรูดานการทองเที่ยวและบริการแก
บุคคลากรดานการทองเที่ยว

เป}าประสงคเชิง
ยุทธศาสตร
1) แหลงทองเที่ยวเชิง
ธรรมะ ธรรมชาติและ
วัฒนธรรมของกลุม
จังหวัดฯ เป2นที่ยอมรับ
ในหมูนักทองเที่ยว
2) แหลงทองเที่ยวและ
สิ่งอํานวยความสะดวก
ไดรับการพัฒนาใหได
มาตรฐาน
3) บุคลากรดานการ
ทองเที่ยวไดรับการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการ
บริการ

ตัวชี้วัด
รอยละของ
จํานวน
นักทองเที่ยวที่
เพิ่มขึ้นจากปCที่
ผานมา
รอยละของ
รายไดจากการ
ทองเที่ยวที่
เพิ่มขึ้นจากปCที่
ผานมา

คาเป}าหมาย

กลยุทธ

2561 2562 2563 2564
3
3
3
3 1) ประชาสัมพันธBแหลง
ทองเที่ยว 3 ธรรม ของกลุม
จังหวัด
2) พัฒนาแหลงทองเที่ยว
และสิ่งอํานวยความสะดวก
3
3
3
3 ดานการทองเที่ยวใหได
มาตรฐาน
3) ใหความรูดานการ
ทองเที่ยวและบริการแก
บุคคลากรดานการทองเที่ยว

แนวทางในการพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ที่ไดประสบการณจากการศึกษาดูงานที่
ญี่ปุGน
1. ใชแผนพัฒนากลุมจังหวัดจะเป2นแผนที่มุงเนนการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคมเพื่อเพิ่ม
ขี ด ความสามารถในการแขงขั น ของกลุ มจั ง หวั ด และนํ า ไปสู การกระตุ นใหเกิ ด การลงทุ น ของภาคเอกชน
และสรางรายไดใหกลุ มจั ง หวั ด โดยพิ จ ารณาความเชื่ อ มโยงและสอดคลองกั บ นโยบายของรั ฐ บาล
และแผนพั ฒ นาประเทศ โดยใชนโยบายของคณะรั ฐ มนตรี มาพั ฒ นากลุ มจั งหวั ด มี การชั กจู งใหนั กทองเที่ ย ว
ตางชาติเขามาเที่ยวในประเทศไทย โดยใชการประชาสัมพันธBผานสื่อตาง ๆ เชน โทรทัศนB แผนพับ เว็บไซตB เป2น
ตน จูงใจใหนักทองเที่ยวมาเที่ยวในแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ ๆ ของ 3 จังหวัดในกลุมนี้ เชน ตามรอยตํานาน
พญานาคในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในหนองหาร จังหวัดสกลนคร วัดมรุกขนคร จังหวัดนครพนม ศาลพญานาค บริเวณ
ใตสะพานมิตรภาพ 2 จังหวัดมุกดาหาร เป2นตน
2. ใชทิศทางยุทธศาสตรBชาติระยะ 20 ปC (พ.ศ. 2560-2579) เพื่อดําเนินการภายใตวิสัยทัศนB
ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป2นประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนา ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย
พัฒนาภาคบริการ เพื่อการสรางรายไดจากการทองเที่ยว มีการปรับปรุงพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ดานการ
ขนสงเพื่อรองรับนักทองเที่ยวจากประเทศเพื่อนบาน และจากประเทศอื่น ๆ ซึ่งมีจุดแข็ง
ที่การ
คมนาคมที่สะดวกสบาย คือมีสนามบินใน 2 จังหวัด ไดแก สกลนคร และนครพนม และมีอาณาเขตและเสนทาง
คมนาคมที่สามารถเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบานและสามารถผานเขาไปจีนตอนใตได โดยผานสะพานมิตรภาพ 2
(จังหวัดมุกดาหาร) และสะพานมิตรภาพ 3 (จังหวัดนครพนม) ซึ่งสามารถขยายการคาไดในอนาคต โดยสะพาน

มิตรภาพ 2 (มุกดาหาร) และ 3 (นครพนม) เป2นเสนทางคมนาคมขนสงสินคาระหวางกรุงเทพมหานคร สปป.ลาว
ประเทศเวียดนาม และประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนตอนใต (นครหนานหนิง) โดยผานเสนทางหมายเลข 8
และหมายเลข 12
- สะพานมิตรภาพ 2 จ.มุกดาหาร อยูในเสนทางคมนาคมขนสงแนวตะวันออก – ตะวันตก (East
– West Economic Corridor) หรือเสนทาง R9 โดยระยะทางในชวง สปป.ลาว มีระยะทาง 239 กิโลเมตร และ
ระยะทางในชวงประเทศเวียดนามมีระยะทาง 276 กิโลเมตร
- สะพานมิตรภาพ 3 จ.นครพนม ตั้งอยูทางหลวงหมายเลข 212 เชื่อมไปยังถนนทางหลวงเอเชีย
หมายเลข 8 (นครพนมทาแขกหลักซาวเมืองวินหB จังหวัดเงอาน ประเทศเวียดนาม) ระยะทาง 331 ก.ม. และ
เชื่ อมโยงไปชายแดนจี น ที่ ด านผิ งเสี ย ง มณฑลกวางสี และนครหนานหนิ ง ประเทศจี น และเชื่ อมไปเสนทาง
หมายเลข 12 ของ สปป.ลาว (ทาแขก สปป.ลาว ดงเฮย จังหวัดกวางบิงหB เวียดนาม) ระยะทาง 310 ก.ม.
อีกทั้งยังมีโครงการกอสรางรถไฟเชื่อมเขตเศรษฐกิจสายบานไผ - นครพนม ซึ่งจะไดรับประโยชนB
แกจังหวัดมุกดาหาร และนครพนม จะทําใหนักทองเที่ยวหลั่งไหลเขามาเที่ยวในกลุมจังหวัดนี้ เพิ่มมากขึ้น
3. การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน หากเปรียบเทียบกับญี่ปุ9นแลวประเทศไทย
ยัง
ลาหลังมากในการพัฒนาคน ดังนั้นกลุมจังหวัดนี้ตองเรงพัฒนาที่คนอยางเรงดวน ไมวาจะเป2นบุคลากร
ใน
ภาครัฐ ภาคเอกชน พอคา ประชาชนทั่วไป ตองเสริมสรางการปลูกจิตสํานึกที่ดีใหมีความรักและ
ความหวง
แหนในบานเกิดหรือจังหวัดของตนเอง มีความคิดที่จะพัฒนาทองถิ่น มีความเสียสละ ไมเห็นแกประโยชนBสวนตน
มากกวาสวนรวม กลุมคนรุนเกาตองเป2นแบบอยางที่ดีใหกับกลุมคนรุนใหม กลุมคนรุนใหมตองคิดที่จะพัฒนา
จังหวัดตนเองใหมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน สรางความโดดเดนและแตกตาง
เพื่อสรางอัตลักษณBใหกับ
จังหวัดตนใหได
4. การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป2นมิตรตอสิ่งแวดลอม การพัฒนาในทุก ๆ ดาน ไมวา
จะเป2นดานการทองเที่ยวก็ตาม กลุมจังหวัดตองคํานึงถึงสิ่งแวดลอม ดูตัวอยางของประเทศญี่ปุ9น
ที่ใสใจ
ตอสิ่งแวดลอม ไมมีมลพิษ จะเห็นไดจากสิ่งแวดลอมที่สะอาด เชน ลําธารที่ใสสะอาดในเมือง
ไมมีควัน
ดําจากทอไอเสียรถยนตB ไมทิ้งขยะเกลื่อนกลาดตามทองถนน เป2นตน สังเกตไดจากญี่ปุ9น
มีระบบการ
จัดการขยะที่ดี เก็บขยะเป2นรอบในแตละสัปดาหB แยกขยะเป2นประเภท คนมีวินัยเก็บขยะ
กลับไปทิ้งที่
บานตนเอง เราตองมาปรับใชในกลุมจังหวัดเราใหได กฎหมายไทยตองเขมงวดมากกวานี้
เพื่อจะไดไมมัก
งายกันใหเห็นเป2นเรื่องปกติ
5. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยเฉพาะระบบงบประมาณจาก
ภาครัฐที่ควรจะมุงเนนไปที่การพัฒนาพื้นที่และประชาชนเป2นที่ตั้ง ไมใหยึดที่ตัวเจาหนาที่ภาครัฐเป2นหลัก ใสใจ
และจริงจังที่จะพัฒนาแหลงทองเที่ยวในกลุมจังหวัดโดยปราศจากผลประโยชนBแอบแฝง ขจัดการทุจริต คอรBรัปชั่น
อยางเด็ดขาด เพื่อเกิดความคุมคาในการใชจายงบประมาณ สังเกตไดจากที่ญี่ปุ9น มีการสรางองคBกรความรวมมือใน
การพัฒนาการทองเที่ยวระหวางภาครัฐและเอกชนอยูทุกเมืองของญี่ปุ9น
6. จัดสรางเรื่องราวและสรางจุดเดนดานการทองเที่ยวอยางจริงจังของกลุมจังหวัด
รวมถึง
การเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวตาง ๆ ซึ่งเราจะเห็นตัวอยางจากญี่ปุ9น เชน ที่คิวชู ลงเครื่องบิน
ที่เมืองฟูกู
โอกะ แตตองไปซื้องานศิลปะ (ชามและชา) ที่โออีตะ ไปเที่ยวเมืองเกาที่คุมาโมโต ตองไปแชออนเซ็นที่เบปปุ เป2น
ตน ของกลุมจังหวัดเรา ก็สรางเรื่องราวในเรื่องการเดินทางไหวพระตามพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย เชน ไหวพระ

ขอพร เสริมสิริมงคล พระธาตุเชิงชุม และตามรอยพระเกจิชื่อดังทั้งหลายในจังหวัดสกลนคร ขอพรและบนบาน
พระธาตุพนม จังหวัดนครพนม กราบนมัสการพระใหญ วัดรอยพระพุทธบาทมโนรมยB พรอมชมวิว 2 ฝ45งโขง
ไทย-ลาว ที่จังหวัดมุกดาหาร เป2นตน
ตัวชี้วัดความสําเร็จในการดําเนินการ
1. กลุ มจั ง หวั ด ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อตอนบน 2 มี ผ ลิ ต ภั ณ ฑB มวลรวมกลุ มจั ง หวั ด
(Gross Provincial Cluster Product : GPCP) ในภาคการทองเที่ยวขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 5
2. รายไดจากการทองเที่ ย วของกลุ มจั งหวั ด ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อตอนบน 2 เพิ่ มขึ้ น
รอยละ 3

ผูจัดทํา
นายปริญญ ปริญญไวกูณฐ

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุ.มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2

นายสมใจ กําดา

นักวิชาการขนส.งชํานาญการ สํานักงานขนส.งจังหวัดนครพนม

นายพงษพิพัฒน นาโพนงาม

นักวิชาการสหกรณชํานาญการ สํานักงานสหกรณจังหวัดมุกดาหาร

การขับเคลื่อนภาคการเกษตรกลุมจังหวัดนครชัยบุรินทรดวยนวัตกรรม
ขอมูลทั่วไปของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง1
กลุ มจั ง หวั ด ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนลาง 1 หรื อ “กลุ มจั ง หวั ด นครชั ย บุ ริ น ทรB ”
ประกอบดวยจังหวัด นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมยB และสุรินทรB มีพื้นที่ 32,323,870 ไร เป2นพื้นที่เกษตรกรรม
22,029,220 ไร พื้นที่ป9า 6,188,083 ไร มีประชากร 6,746,755 คน โดยสวนใหญประกอบอาชีพการเกษตรถึง
รอยละ 67
ขนาดเศรษฐกิจโดยรวมอยูที่ภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเป2นหลัก มูลคาผลิตภัณฑB
มวลรวมปC 2557
จํานวน 441,416 ลานบาท รายไดเฉลี่ยตอหัว 75,630 บาท
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 เป2นกลุมจังหวัดที่มีศักยภาพดานการเกษตร
เป2นหลัก มีพื้นที่การปลูกขาวถึง 11.4 ลานไร ผลผลิต 3.6918 ลานตัน มูลคา 38,180 ลานบาท พื้นที่ปลูก
มันสําปะหลัง 3.0725 ลานไร ผลผลิต 11.859 ลานตัน มูลคา 25.795 ลานบาท มีการเลี้ยงโคมากที่สุดจากสถิติ
ในปC 2558 จํานวน 684,957 ตัว มูลคา 20,770 ลานบาท และยังเป2นแหลงผลิตและแปรรูปไหมระดับประเทศ
ที่มีมูลคา 5,593 ลานบาท มีแหลงทองเที่ยวที่มีความหลากหลาย ทั้งการทองเที่ยวอารยธรรมขอมที่มีอัตลักษณB
ที่ โ ดดเดนและเชื่ อ มโยงไปยั ง ประเทศเพื่ อ นบาน แหลงทองเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศนB ห รื อ ธรรมชาติ ที่ เ ป2 น มรดกโลก
รวมทั้ ง แหลงทองเที่ ย วกี ฬ าที่ มี ชื่ อ เสี ย งและนํ า รายไดมาสู กลุ มจั ง หวั ด นอกจากนี้ ยั ง มี ศั ก ยภาพดานการคา
การลงทุนและการคาชายแดน โดยมีเขตแดนที่ติดตอกับประเทศเพื่อนบาน ไดแก จุดผานแดนชองจอม จังหวัด
สุรินทรB และจุดผอนปรนการคาชองสายตะกู จังหวัดบุรีรัมยB และมีโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภทจากสถิติการ
สํ า รวจ
ในปC 2557 จํ า นวน 3,916 โรงงาน นํ า มาซึ่ ง วิ สั ย ทั ศ นB ข องกลุ มจั ง หวั ด “ศู น ย กลางเกษตร
อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑไหม ทองเที่ยวอารยธรรมขอม โลจีสติกส และการคาชายแดน”
ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issues) ของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 ประกอบดวย
1. การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูปอาหาร
2. การยกระดับการทองเที่ยว และผลิตภัณฑBไหม
3. การสงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุน การคาชายแดน ระบบโลจีสติกสBสูภูมิภาค และอาเซียน
ถึ ง แมวาจะมี ศั ก ยภาพในดานตางๆ มากมายแตก็ ยั ง มี สิ่ ง ที่ ทํ า ใหการพั ฒ นาในพื้ น ที่
ที่ยังไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร ดังจะเห็นไดจาก การกระจายรายไดยังไมทั่วถึง ถึงแมวาในพื้นที่ 60% เป2นพื้นที่
การเกษตร แตน้ําใชยังไมเพีย งพอ ปริมาณของขยะมู ลฝอยมี ปริมาณมาก มีการนํากลับมาใชนอย และหนี้สิ น
ตอครั ว เรื อนมี จํ า นวนมาก จึ ง ไดกํ า หนดอั ต ลั กษณB โ ดดเดน (Unique Position) เป2 น นวั ต กรรมภาคอี ส าน
ดานการเกษตร การทองเที่ยว การคา และการสรางพลังงานทดแทน “Innovation for FASTTT” โดย FASTTT
มาจากคําวา
F = FUN ความสนุก
A = Agriculture การเกษตร (ขาวหอมมะลิ มันสําปะหลัง โคเนื้อ)
S = SILK ผลิตภัณฑไหม
T = Tourism การทองเที่ยว

T = Trade การคา
T = Transform (สรางขยะใหมีคุณคาเป2นพลังงานทดแทน)
แนวคิดที่ไดรับจากการฝCกอบรมและการศึกษาดูงาน
1.เศรษฐกิ จ ดิจิ ทัลและสรางสรรค (Creative and Digital ) เป2 นการนํ า เทคโนโลยีมาใช
ในการขับเคลื่อนการทํางาน การบูรณาการงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และการสรางมูลคาเพิ่มใหแกสินคา และ
บริการ เชน แนวคิด Digital Economy การเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีดิจิทัล ทิศทางการพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเศรษฐกิจดิจิทัลเป2นหนึ่งใน
นโยบาย
การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยประเทศไทยมีแผนในการปฏิรูปประเทศสู
ดิจิทัลไทยแลนดB คือความสามารถในการสรางสรรคBและใชประโยชนBจากเทคโนโลยีดิจิทัลอยางเต็มศักยภาพในการ
พัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน นวัตกรรม ขอมูล ทุนมนุษยB และทรัพยากรอื่นใดเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม ของประเทศไปสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
2.นวัตกรรมการเกษตรและอาหาร (Innovative Agriculture and Food) เป2นการนําความรู
ความคิดสรางสรรคB (Innovation) นําไปสูการเปลี่ยนแปลงเพื่อกอใหเกิดคุณคา เนนการเกษตรแนวใหม (Smart
Farming) การบูรณาการเทคโนโลยีที่เกี่ยวของเขากับเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม การเกษตรอุตสาหกรรม หวงโซ
อุ ป ทาน
ในภาคเกษตรกรรมและอาหาร เชน การสรางมู ล คาใหมใหสิ น คาประเภทเดิ ม (Value
Creation)
การสรางความแตกตาง การเปลี่ยนทิศทางจาก “ฐานผลิตทรัพยากร”เป2น “การ
ผลิตจากองคBความรู”
การเปลี่ยนจาก “การผลิตมากผลตอบแทนนอย (More for Less)” เป2น “ผลิต
มากผลตอบแทนมาก (More for More)” หรือ “ผลิตนอยผลตอบแทนมาก (Less for More)” แนวทางการใช
นวัตกรรมเพื่อปรับโครงสราง
การผลิตสินคาเกษตร โดยเฉพาะการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสราง
มูลคาสินคาขาว
3.การทองเที่ ย วแบบยั่ ง ยื น (Sustainable Tourism) เป2 น การพั ฒ นาการทองเที่ ย วโดย
การสรางการมีส วนรวมจากชุ มชน การพัฒ นาแหลงทองเที่ย วเพื่ อความยั่ งยืน โดยการคํานึ งถึงสถานการณBล ะ
แนวโนม
การพัฒนาการทองเที่ยวในระดับโลก การอนุรักษBแหลงทองเที่ยวเพื่อความยั่งยืนและการพัฒนา
รูปแบบการทองเที่ยวเพื่อความยั่งยืน รวมถึงการสงเสริมการตลาดการทองเที่ยวในรูปแบบตางๆ
4.การบริหารเชิงกลยุทธ (Strategic Management) เป2นการวางแผนการดําเนินงานเพื่อใหเกิด
ประโยชนB สู งสุ ด ตอองคB กรหรื อ ลดความเสี ย หายที่ เ กิ ด ขึ้ น ใหนอยที่ สุ ด โดยการใชทรั พ ยากรใหคุ มคา รวมถึ ง
ความสามารถ
ในการเลือกวิธีการเชิงกลยุทธBใหเหมาะสมกับสถานการณB รวมทั้งการกําหนดตัวชี้วัดใน
การดําเนินงาน
5.การศึกษาดูงานหนวยงานของประเทศญี่ปุGน
1) ดานการทองเที่ยว

(1) ศึกษาดูงาน ณ สํานักงานการทองเที่ยวแหงเมืองโอกายามา ซึ่งเป2นสวนราชการ
ที่ทําหนาที่ในการสงเสริมดานการทองเที่ยวจนกลายเป2นเมืองที่ประสบความสําเร็จในการดึงดูดนักทองเที่ยวเขาสู
เมื องเป2 น จํ า นวนมาก โดยการสรางเครื อขายสงเสริ มการทองเที่ ย วกั บ จั งหวั ดใกลเคี ย งรวมถึ งความสามารถ
ในการบริหารงานของผูบริหาร ตลอดจนความรูความสามารถของขาราชการภายในหนวยงาน
(2) ศึกษาดูงาน ณ สํานักงานการทองเที่ยวเมืองคิวชู จุดเดนของหนวยงานแหงนี้ คือ
การบูรณาการการทองเที่ยวของเมืองตางๆเขาดวยกันทั้ง 8 เมือง ซึ่งเป2นการสงเสริมการทองเที่ยวแบบกลุมเมือง
ที่ประสบความสําเร็จเป2นอยางมาก โดยใชจุดเดนของทรัพยากรธรรมชาติที่มีในทองถิ่นเป2นจุดขาย เชน น้ําพุรอน
ธรรมชาติ อาหาร วิถีชีวิต ตลอดจนการชอปปŒ~งที่สามารถดึงดูดนักทองเที่ยวตางชาติไดเป2นอยางดี
2) ดานการเกษตร
(1) ศึกษาดูงาน ณ สวนผลไมเอกชน Nomaru Engei Kibiji Noen เป2นองคBกร
ดานการเกษตรที่ ดํ า เนิ น การเพาะปลู ก จนกระทั่ ง สามารถมี ร ายไดที่ เ พี ย งพอตอการพั ฒ นาอยางตอเนื่ อ ง
และยั ง เป2 น การรวมตั ว กั น ของเกษตรกรในรู ป แบบบริ ษั ท ขายสิ น คาใหกั บ ผู บริ โ ภคโดยตรง การเปŒ ด สวน
ใหเป2นแหลงทองเที่ยว มีกิจกรรมสําหรับทุกคนในครอบครัว ทําใหเกิดรายไดจากการทองเที่ยวอีกทางหนึ่ง และ
จุดเดนที่สําคัญอีกประการ คือ การนําเทคโนโลยีมาประยุกตBใชกับการเพาะปลูกแบบดั้งเดิม การบริหารจัดการ
ผลผลิตภายในสวนผลไมใหสามารถเกิดรายไดในทุกขั้นตอนการผลิต (Zero waste)
(2) ศึกษาดูงาน ณ สวนผลไมเอกชน Hayaman Ceramic สวนลูกพลับที่มีชื่อเสียง
ของเมืองโออิตะ จุดเดนของสวนแหงนี้คือการสรางมูลคาเพิ่มใหภาคการเกษตรดวยการทองเที่ยว โดยเปŒดสวน
ใหนั ก ทองเที่ ย วไดเขาชมและชิ ม รวมทั้ ง เก็ บ ผลไมไดดวยตนเอง ตลอดจนการจั ด กิ จ กรรมใหนั ก ทองเที่ ย ว
ไดมีสวนรวมกับเกษตรกร
3) ดานนวัตกรรมสรางสรรค
(1) ศึกษาดูงาน ณ บริษัท Miyashita Sake Brewery จํากัด เป2นโรงงานผลิตเหลาสาเก
1 ใน 40 โรงงานที่ มี อ ยู ในจั ง หวั ด โอกายามา จุ ด เดนของโรงงานแหงนี้ คื อ การเลื อ กสถานที่ ตั้ ง ในบริ เ วณ
ที่ใกลแหลงวัต ถุดิ บ การอนุรั กษB กรรมวิ ธีผ ลิตและเครื่องจักรวั สดุอุปกรณBที่มีมาแตดั้งเดิ ม (ภูมิป4ญ ญาทองถิ่น )
เป2นเสนหB อยางหนึ่งที่ทําใหผลิตภัณฑBมีเอกลักษณBเฉพาะตัว มีกลิ่นอายและรสชาติที่หอมหวานนุมละมุนและ
การใชนวัตกรรมใหมเพื่อลดตนทุนการผลิต รวมทั้งการสรางคุณคาใหกับทุกขั้นตอนการผลิตหรือการวิเคราะหBหวง
โซคุณคา (Value Chain) ตั้งแตตนทาง (ป4จจัยการผลิต) กลางทาง (กรรมวิธีผลิตเหลาสาเก) และปลายทาง
(ชองทางการตลาด) ทําใหเกิดรายได ในทุกขั้นตอนการผลิต (Zero waste)
(2) ศึกษาดูงาน ณ โรงงานเครื่องป4~นดินเผาแบบคาคิเอะมอน Hataman Ceramic
เป2น โรงงานที่ วิธีการป4~น ดินเผาแบบโบราณ โดยสถานที่ แหงนี้ยั งเป2นที่ ถายทํา ละครและภาพยนตรB หลายเรื่อง
ซึ่งไดนํามาเป2นจุดขายในการประชาสัมพันธBการทองเที่ยวโรงงานแหงนี้
(3) ศึกษาดูงานโครงการ One Village One Product (OVOP) เป2นการพัฒนาจาก
ชุมชนทองถิ่น มิไดเกิดจากนโยบายรัฐบาลแตเกิดจากการริเริ่มและผลักดันของคนในชุมชน โดยการรวมกลุมของ
สหกรณB การเกษตรเมื องโอยามา มี การคั ด สรรสิ น คา OVOP ภายในชุ ม ชนที่ เ ป2 น สิ น คาที่ มี อยู ในชุ มชนจริ ง ๆ
นอกจาก
การจําหนายสินคา OVOP แลว ยังไดพัฒนาใหเป2นแหลงทองเที่ยว (Tourist Spots) ควบคูไป
ดวย ทั้งนี้ เมือง Oita
ยังเป2นแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ เพราะมีแหลงน้ําพุรอนและเป2นแหลงที่ผลิตสินคา

ทางการเกษตรและอาหารทะเล
ซึ่งมีความแตกตางจากการพัฒนา OTOP ของประเทศไทยในดานของการ
ขั บ เคลื่ อ นที่ มี ม าจากความตองการ
ของชุ ม ชนในพื้ น ที่ เ ป2 น สํ า คั ญ (Bottom-Up)
จึ ง ทํ า ใหเกิ ด
กระบวนการพัฒนาที่มีความเป2นอิสระ มุงเนนการพึ่งพาตนเองและเกิดความคิดอยางสรางสรรคB โดยภาครัฐมี
บทบาทเพียงแคสงเสริมสนับสนุนในสิ่งที่ชุมชนตองการ
การนําเศรษฐกิจดิจิทัลและสรางสรรคไปประยุกตใชในการพัฒนาสินคาเกษตรในกลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1
เนื่ อ งจากรายไดของประชากรในกลุ มจั ง หวั ด ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนลาง 1
มาจากภาคเกษตรกรรมและอุ ต สาหกรรมเป2 น หลั ก ดั งนั้ น กลุ มผู เขี ย นจึ งไดนํ า ความรู จากการฝ\ กอบรมและ
ศึกษาดูงานมาประยุกตBใชในการวางแผนพัฒนาดานการเกษตรของกลุมจังหวัดฯ โดยการนําเศรษฐกิจดิจิทัลและ
สรางสรรคBไปใช ดังตอไปนี้
1.1 กระบวนการต1นทาง
1) การสงเสริมใหเกษตรกรในกลุมจังหวัดนครชัยบุรินทรรวมกลุม เพื่อสรางความเขมแข็งและ
อํา นาจในการตอรอง ซึ่ งสอดคลองกั บ นโยบายแปลงใหญของกระทรวงเกษตรและสหกรณB โดยการสงเสริ ม
ใหเกษตรกรสวนใหญที่เป2นเกษตรกรรายยอย มีพื้นที่ถือครอง ทางการเกษตรขนาดเล็ก และเป2นการผลิตที่มี
ลักษณะ ตางคนตางทํา การดําเนินการลักษณะดังกลาวทําใหภาคเกษตรตอง เผชิญกับป4ญหาและขอจํากัดตางๆ
ซึ่งจะสงผล ตอรายไดและความเป2นอยูของเกษตรกร เชน ป4ญหาดานตนทุนการผลิต ไดแก คาพันธุB คาป4จจัยการ
ผลิตตางๆ คาใชจายของเครื่องจักรกลการเกษตร และคาจางแรงงานดานการเกษตร รวมทั้ง ป4ญหาการขาด
อํานาจการตอรองของเกษตรกรตลอดกระบวนการผลิต (Production Process) การจัดการหวงโซอุปทาน
(Supply Chain) และป4ญหาดานการถายทอดองคBความรูและเทคโนโลยีที่ยังไมเขาถึงตัวเกษตรกรไดเทาที่ควร
ดังนั้น
เพื่อเป2นการลดขอจํากัดดังกลาว จะตองสงเสริมใหเกษตรกรมีการรวมกลุมการผลิต
และการบริหารจัดการรวมกัน กระทรวงเกษตรและสหกรณBมีภารกิจตองดูแลคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ตองให
การสนับสนุนและสงเสริม การผลิตสินคาเกษตรของเกษตรกรใหมีคุณภาพไดมาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขันของสินคาเกษตร และ เพิ่มรายไดของเกษตรกร จึงไดกําหนดระบบการสงเสริมการเกษตรแบบ
แปลงใหญ ที่มีการบริหารจัดการรวมกัน
ใหเกษตรกรเป2นศูนยBกลางในการดําเนินงาน ผลักดันใหเกษตรกร
รวมกลุมในการผลิตเพื่อรวมกันจัดหาป4จจัยการผลิตที่มีคุณภาพ ราคาเป2นธรรมเพื่อลดตนทุน เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต ตลอดจนการจัดการดานการตลาดโดย หนวยงานภาครัฐ ใหการสนับสนุนและอํานวยความสะดวกใน
ดานตาง ๆ ทั้งความรูทางวิชาการตอยอดไปถึง
“แปลงใหญประชารัฐ” โดยเนนการดําเนินการรวมกัน
ระหวางภาครัฐ เกษตรกร และภาคเอกชน ซึ่งสอดรับ
กับนโยบายรัฐบาลในป4จจุบัน
2) การพั ฒ นาศั ก ยภาพเกษตรกร/กลุ มเกษตรกรในกลุ มจั ง หวั ด นครชั ย บุ ริ น ทร
ใหเปJนผูประกอบการ สําหรับการเพิ่มโอกาสและชองทางการตลาดสินคาเกษตรนครชัยบุรินทรBโดยการพัฒนา
ศักยภาพเกษตรกร นอกเหนือจากการเป2นเกษตรกรผูผลิตเพียงอยางเดียว โดยการเพิ่มองคBความรูและทักษะให
เกษตรกร/กลุมเกษตรกรในดานการตลาดผานสื่ออิเล็กทรอนิกสB การสรางรานคาออนไลนBและ/หรือ การซื้อขาย
ผานระบบ E-Commerce ในการซื้ อ ขายผลผลิ ต ทางการเกษตรระหวางเกษตรกร/กลุ มเกษตรกรกั บ ลู ก คา
(ผูประกอบการ) อีกชองทางหนึ่ง ซึ่งเป2นสื่อทางดานระบบออนไลนBเพื่อใหลูกคา(ผูประกอบการ) สามารถซื้อสินคา

ทางการเกษตร นครชัยบุรินทรBจากเกษตรกร/กลุมเกษตรกรรายนั้นๆ ไดตลอด 24 ชั่วโมง ในที่นี้ รานคาออนไลนB
จะถู กออกแบบใหเหมื อนกั บ รานคาที่ แสดงรายละเอี ย ดสิ น คา ราคา และการบริ การทั้ ง หมดที่ ร านนั้ น ๆมี อ ยู
เพื่ออํานวยความสะดวกใหลูกคาเขามาซื้อผานสื่ออิเล็กทรอนิกสBตางๆ เชน เว็บไซตB, Facebook , Line ,
Instagram หรือ Application ที่สรางขึ้นโดยกลุมเกษตรกรเอง โดยการซื้อขายดังกลาวไมตองมีการเดินทาง เป2น
ชองทาง
การจัดจําหนายที่ทันสมัย สามารถขายของไดตลอด 24 ชั่วโมง เหมาะสําหรับชีวิตประจําวันของ
ประชาชนในป4จจุบันที่ใชโทรศัพทBมือถือเป2น ชองทางการรับขาวสารที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัดคาใชจาย และ
ตนทุนต่ํา
1.2 กระบวนการกลางทาง
1) การเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร โดยการแปรรูปเปJนผลิตภัณฑตางๆ ซึ่งเนนการให
ความสํ า คั ญ ตามแนวโนมของตลาดกลุ มผู บริ โ ภค โดยการศึ ก ษาขอมู ล แนวโนมของตลาดกลุ มผู บริ โ ภค
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกสB วาในป4จจุบัน ลูกคากลุมใด ตองการผลิตภัณฑBประเภทใด ยกตัวอยางเชน การแปรรูปขาว
หอมมะลิเป2นผลิตภัณฑBหรือนํามาใชเป2นสวนผสมในอาหารตางๆ สําหรับคนที่รักและดูแลสุขภาพ โดยการพัฒนา
ผลิตภัณฑBธัญพืชผสมถั่วที่เหมาะสมสําหรับผูสูงอายุทั่วไปและผูสูงอายุที่เป2นเบาหวาน ผลิตภัณฑBธัญพืชที่วานั้น จะ
ใชขาว
เป2นสวนผสมหลัก แตมีเปYาหมายลดการเปลี่ยนแปYงเป2นน้ําตาล ซึ่งจะเป2นผลดีสําหรับผูสูงอายุ
ทั้งหลายทั้งที่เป2นและ ไมเป2นเบาหวาน ตลาดของผลิตภัณฑBนี้นาจะกวางขวางมากเพราะวาตอนนี้โลกกําลังกาวเขา
สูสังคมผูสูงอายุ เนื่องจากความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรBสุขภาพ ทําใหประชากรโลกมีอายุยืนยาวมากขึ้น
ป4ญหาสําคัญ
ของผูสูงอายุก็คือเรื่องของโรคภัยไขเจ็บตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งโรคความดันโลหิตสูง
มะเร็ง หัวใจ และเบาหวาน ดังนั้นอาหารจึงเป2นสวนสําคัญอยางหนึ่งที่ตองเลือกสรรมากขึ้น หรือการนําน้ําขาว
กลองงอก มาแปรรูปเป2นผลิตภัณฑBน้ําขาวกลองงอกพาสเจอรBไรสB และไอศกรีมน้ําขาวกลอง เป2นทางเลือกใหกับผู
ที่ไมชอบบริโภคขาวกลอง และ
เป2นอาหารวางเหมาะสําหรับผูบริโภคที่รักสุขภาพ ซึ่งมีคุณคาทางโภชนาการ
เชน วิตามินบี วิตามินอี
สารตานอนุมูลอิสระ สารแกมมาออไรซานอล เสนใยอาหาร สาร GABA
เป2นตน
2) การเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตรโดยเนนที่รูปแบบของบรรจุภัณฑ ซึ่งการออกแบบ
บรรจุ ภั ณฑB ทางการเกษตรเพื่ อสรางมู ล คาใหสิ น คาเกษตรนครชั ย บุ ริ น ทรB นั้ น นั บ เป2 น ป4 จ จั ย สํ า คั ญ อั น ดั บ แรก
ที่ควรคํ านึงถึงความนาสนใจ ความดึงดูดใจของผูบริ โภค หรือนักทองเที่ ยว ความเหมาะสมในชวงเวลาความ
ตองการของผูบริโภค เชน เทศกาลสําคัญตางๆของประเทศไทย เชน เทศกาลปCใหม เทศกาลสงกรานตB เทศกาล
แสดงความยิ น ดี ใ นโอกาสสํ า คั ญ ตางๆ ซึ่ ง เทศกาลเหลานี้ ส ามารถจั ด ทํ า เป2 น กระเชาที่ บ รรจุ ด วยผลิ ต ภั ณ ฑB
ทางการเกษตร เชน ขาวหอมมะลิ มะขามหวาน มะมวง สมโอ จากกลุมเกษตรกรตางๆในกลุมจังหวัดนครชัย
บุรินทรBได ชวยสงเสริมภาพลักษณBของผลิตภัณฑB โดยออกแบบบรรจุภัณฑBที่สวยงาม เพื่อใหผูรับพอใจและผูให
ภูมิใจ
จึงควรใหความสําคัญกับบรรจุภัณฑBผลิตภัณฑBทางการเกษตร อีกทั้งภาคธุรกิจเริ่มหันมาใหความ
สนใจกั บ รู ป แบบบรรจุ ภั ณฑB ม ากขึ้ น โดยมองวาการออกแบบหรื อ รู ป แบบบรรจุ ภั ณ ฑB มี ผ ลตอยอดขายอยาง
มาก เพราะเป2นสิ่งแรกที่ผูบริโภคไดเห็นและมีผลตอการตัดสินใจซื้อหรือไมซื้อ โดยเฉพาะบรรจุภัณฑBขาวหอมมะลิ
ของกลุมเกษตรกร
ที่ยังมีความจําเป2นตองปรับปรุงและพัฒนา เพื่อสรางความนาสนใจในตัวสินคา
และสามารถสรางผลสําเร็จไดในอนาคต เนื่องจากบรรจุภัณฑBมีบทบาทสําคัญหลายประการ เชน การรองรับและ

ลดความเสียหายแกผลิตภัณฑB การชวยเพิ่มมูลคาแกผลิตภัณฑBทําใหยอดจําหนายสูงขึ้น และที่สําคัญจะตองมีฉลาก
บอกรายละเอียดครบถวน เชน
ชื่อผลิตภัณฑB วัน/เดือน/ปCที่ผลิตและหมดอายุ แหลงผลิต และสิ่งที่
จําเป2นที่สุดสําหรับบรรจุภัณฑBผลผลิต
ทางการเกษตรนครชัยบุรินทรBในยุคดิจิทัลคือ “การตรวจสอบ
ยอนกลับ” (Traceability) ผาน QR code
โดยใช Application ของโทรศัพทBมือถือ ซึ่งเป2นระบบที่จัดทํา
ขึ้นเพื่อใหผูบริโภคเกิดความมั่นใจในการซื้อผลิตภัณฑBนครชัยบุรินทรB เพื่อการบริโภควาผลิตภัณฑBนครชัยบุรินทรB
ที่ซื้อมานั้น ไมมีสิ่งปนเปŽ~อน มีความปลอดภัย โดยสามารถตรวจสอบเสนทางของแหลงผลิต เกษตรกรผูผลิต ที่ตั้ง
แปลง รวมถึงแหลงแปรรูปของผลิตภัณฑBนั้นๆ ได
3) การเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตรโดยการขายเรื่องราวความเปJนมา (Story) ในพื้นที่
ปลูกผลผลิตทางการเกษตรตางๆของกลุมจังหวัดนครชั ยบุรินทรB ซึ่งครอบคลุม 4 จังหวัด ไดแก นครราชสีมา
ชัยภูมิ บุรีรัมยB และสุรินทรB ซึ่งในแตละแหลงผลิตของแตละจังหวัดก็มีเรื่องราวที่เลาขานแตกตางกันไป เชน การ
ปลูกขาวหอมมะลิของจังหวัดนครราชสีมา มีแหลงผลิตขาวหอมมะลิที่สําคัญคือ “ทุงสัมฤทธิ์” จังหวัดสุรินทรB มี
แหลงผลิต ขาวหอมมะลิที่สําคัญคือ “ทุงกุลารองไห” และจังหวัดบุรีรัมยB ก็จะมี “ขาวหอมมะลิดินภูเขาไฟ”
ดังนั้น ขาวหอมมะลิที่เป2นพืชเศรษฐกิจหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด จะไมมีความแตกตางกันเลย
หากไมมีเรื่องราว ความเป2นมาที่แตกตาง เปรียบเสมือนสัญลักษณBของขาวหอมมะลินครชัยบุรินทรB สําหรับ
ผูบริโภคยุคใหมนั้น
ขอมูลขาวสารตาง ๆ ที่ไดรับโดยตรง ลวนผานสื่ออิเล็กทรอนิกสBทั้งสิ้น สิ่งที่อยูในบท
สนทนาของผูบริโภคผลิตภัณฑBนครชัยบุรินทรB ที่สงผลตอสัญลักษณBของสินคาหรือผลิตภัณฑBก็คือ "เรื่องราว" ที่
เกี่ยวของกับแหลงผลิตนั้นๆ
ที่มีความนาสนใจบางอยาง จนผูบริโภคตองกลาวถึง และเรื่องราวที่ดีก็จะ
ทําใหแงมุมดีๆ ของสัญลักษณBนั้น
สรางความทรงจําที่ดีแกผูบริโภคได
1.3 กระบวนการปลายทาง
1) การสงเสริมการซื้อขายผลิตภัณฑทางการเกษตรผานตลาดสัญญาขอตกลง (Forward
Market) ตลาดสั ญ ญาขอตกลง เป2 น สั ญ ญาลวงหนาประเภทหนึ่ ง ซึ่ งเกิ ด ขึ้ น ระหวางผู ซื้ อซึ่ ง อาจจะเป2 น
ผูประกอบการ พอคา โรงสี และเกษตรกร/กลุมเกษตรกรซึ่งเป2นผูขายซึ่งตางรูจักกันตกลงทําสัญญาซื้อขายกันไว
กอนลวงหนา
เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาสินคาเกษตร ซึ่งสอดคลองกับการดําเนินการตาม
นโยบายแปลงใหญ ของรัฐบาลโดยมีหลักการ คือการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต อาทิ ลดตนทุนการผลิต เพิ่ม
ผลผลิตตอพื้นที่
รวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพไดมาตรฐาน ตรงตามความตองการของตลาด โดยมีการลงนาม
การซื้อขายผลผลิตกันลวงหนาระหวางกลุมเกษตรกรและผูประกอบการ สามารถแกป4ญหาเรื่องสินค้ําลนตลาดและ
ราคาสินค้ําเกษตรตกต่ํา
ทั้งนี้เกษตรกร/กลุมเกษตรกรผูผลิตขาวสามารถสงขอมูลภาพถายทั้งในดานการ
ผลิต การดูแลรักษา การแปรรูป รวมถึงขอมูลเกษตรกรผูผลิตผานสื่ออิเล็กทรอนิกสBใหแกผูประกอบการไดโดยตรง
เพื่อสรางความเชื่อมั่น
ใหแกผูประกอบการในทุกขั้นตอนที่จะการันตีถึงคุณภาพของผลผลิตนครชัยบุรินทรB
ไดอยางแทจริง อีกทั้งยังสงผล ตอความมั่นใจของผูบริโภคดวย
2) การสงเสริ มการซื้ อขายสิ น คาทางการเกษตรนครชัยบุ ริ น ทร ผานตลาดกลางพาณิ ชย
ดิจิทัล ในป4จจุบันการซื้อขายสินคาผานระบบออนไลนB ไดรับความนิยมเป2นจํานวนมาก เนื่องจากมีความสะดวก
รวดเร็ว สามารถลดเวลาและคาใชจายใหกับทั้งผูซื้อและผูขาย เว็บไซตB Thaitrade.com ของกระทรวงพาณิชยB จึง

จัดทําขึ้นเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับผูประกอบการไทย และรองรับการแขงขันภายหลังเปŒดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ดังนั้นการสรางชองทางการตลาดผลผลิตนครชัยบุรินทรBที่นาสนใจคือ การจําหนายผานตลาดกลางซื้อขาย
ทางอิเล็กทรอนิกสBของกระทรวงพาณิชยB ซึ่งอํานวยความสะดวกใหลูกคาผลิตภัณฑBนครชัยบุรินทรBจากทั่วโลก
สามารถติดตอซื้อขายซึ่งเป2นเกษตรกร/กลุมเกษตรกรไดอยางรวดเร็ว และสนับสนุนใหผูสงออกและผูนําเขาไทย
สามารถ สรางชองทางเจรจาการคาไดอยางสะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งการซื้อขายผานระบบออนไลนBนี้จะชวยลดตนทุน
ใหกับผูประกอบการ และยังชวยอํานวยความสะดวกใหกับคูคาในตางประเทศดวย โดยThaitrade.com จะเนน
การขายในลักษณะ B2B (Business to Business) มีการสั่งซื้อสินคาและผลิตภัณฑBเป2นจํานวนมาก มูลคาการซื้อ
ขาย
ตอหนึ่งคําสั่งซื้อคอนขางสูง ซึ่งเป2นผลดีตอเกษตรกรผูผลิตสินคาทางการเกษตรในกลุมจังหวัดนคร
ชัยบุรินทรBอยางยิ่ง อีกทั้งสํานักงานพาณิชยBจังหวัดทั้ง 4 จังหวัดทีสามารถเป2นพี่เลี้ยงและใหคําปรึกษาในการ
ดําเนินการแกเกษตรกร
ไดอยางใกลชิด
3) การสงเสริมการซื้อขายสินคาและผลิตภัณฑชุมชนผานแหลงทองเที่ยวในแตละจังหวัด
ภายในกลุมนครชัยบุรินทร โดยการสนับสนุนการนําสินคาที่เป2นผลิตภัณฑBหลักของแตละชุมชน/ทองถิ่นในแตละ
จังหวัดเทานั้น มาขายเป2นสินคาหลักในแหลงทองเที่ยว โรงแรม ที่พัก หางสรรพสินคา หรือจุดพักรถตาง ๆ ใน
จังหวัดนั้นๆ เพื่อสรางเอกลักษณBที่โดดเดนและสรางคุณคาทางการจดจําใหแกนักทองเที่ยวหรือผูที่ผานไปมาใน
กลุมจังหวัดนครชัยบุรินทรB เชน กุงจอม กระยาสารท จะมีขายเฉพาะแหลงทองเที่ยวในจังหวัดบุรีรัมยB เทานั้น
หรือ ผัดหมี่โคราช ขนมจีนประโดก หมูหยอง หมูแผน เฉพาะจังหวัดนครราชสีมา เพื่อใหรูวาหากมาทองเที่ยวใน
กลุมจังหวัดนครชัยบุรินทรB ในแตละจังหวัดจะมีของฝากที่ขึ้นชื่อประจําทองถิ่นกลับไป โดยไมสามารถไปหาซื้อ
ที่อื่นได
**********************************
ผูจัดทํา
นายเอก อุ.นจิตตวรรธนะ

หัวหน1ากลุ.มยุทธศาสตรพัฒนาการเกษตร
(นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดบุรีรัมย

นายณัฐนาท สันทัดพร1อม

นักวิชาการส.งเสริมการเกษตรชํานาญการ
สํานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา

นางสาววชิราภรณ ยอดน้ําคํา

นักวิชาการคลังชํานาญการ
สํานักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย

นางสาวสุนทรี ศรีสงคราม

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
สํานักงานจังหวัดชัยภูมิ

การพัฒนาสูการทองเที่ยวอยางยั่งยืนของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2
บทความนี้ มีจุ ด มุ งหมายเพื่ อ นํ า เสนอแนวทางการพั ฒ นาสู การทองเที่ ย วอยางยั่ ง ยื น ของกลุ มจั งหวั ด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอํานาจเจริญ) โดยแนวทางดังกลาว
ผูเขี ย นไดเสนอขึ้ น จากการนํ า ประสบการณB การศึ กษาดูงานการจั ด การทองเที่ ย วอยางยั่ งยื น ของภู มิภ าคคิ ว ชู
ประเทศญี่ปุ9นมาปรับใช โดยเนื้อหาหลักของบทความประกอบดวย 1) สถานการณBทั่วไปของการทองเที่ยวในกลุม
จังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 2) ประสบการณBการศึกษาดูงานการจัดการทองเที่ยวอยาง
ยั่งยืนของภูมิภาคคิวชู 3) แนวทางการพัฒนาสูการทองเที่ยวอยางยั่งยืนของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนลาง 2 และ
4) บทสรุป
1. สถานการณทั่วไปของการทองเที่ยวในกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 ประกอบดวย จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวั ดยโสธรและจังหวัดอํา นาจเจริญ มีพื้น ที่รวมกันประมาณ 31,907 ตารางกิโ ลเมตร คิด เป2นรอยละ 6.2
ของพื้นที่ประเทศไทย มีอาณาเขตติดตอกับประเทศเพื่อนบาน คือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและ
ราชอาณาจั ก รกั ม พู ช า รวมระยะทาง 601 กิ โ ลเมตร ประชากรของกลุ มจั ง หวั ด รวมทั้ ง สิ้ น 4,242,791 คน
มูลคาผลิตภัณฑBมวลรวม (GPP) ของกลุมจังหวัดในปC พ.ศ. 2557 จํานวน 208,286 ลานบาท
ในดานการทองเที่ ย วของกลุ มจั ง หวั ด ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนลาง 2 นั้ น มี แ หลงทองเที่ ย ว
เชิงประวัติศาสตรB วัฒนธรรมและประเพณี แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ เป2นจํานวนมากกระจายตัวอยูในทุก
จังหวัด โดยมีแหลงทองเที่ยวรวมกันทั้งสิ้น 159 แหง ขอมูลจากกรมการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและ
กีฬา
ที่มีการจัดเก็บในปC 2556-2558 พบวา นักทองเที่ยวที่เขามาทองเที่ยวมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ใน
ทุกๆ จังหวัด
โดยในปC 2558 มีจํานวนนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้นจากปC 2556 จํานวน 168,026 คน คิดเป2นรอยละ
3.56 ขณะเดียวกัน เมื่อจํานวนนักทองเที่ยวเขามาทองเที่ยวในกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพิ่มขึ้น สงผล
ดีตอสภาพเศรษฐกิจของประชาชนในพื้นที่ โดยมู ลคาการทองเที่ ยวในปC 2558 สูงถึง 8,412.91 ลานบาท ซึ่ ง
เพิ่มขึ้น 421.76 ลานบาท เมื่อเทียบกับปC 2557ซึ่งรายไดจากการทองเที่ยวมาจากชาวไทยเป2นหลัก โดยเฉลี่ย 3 ปC
ยอนหลัง
มูลคาการทองเที่ยวอยูที่ 7,400 ลานบาท คาใชจายเพื่อการทองเที่ยวเฉลี่ยตอคน
เพิ่มขึ้นทุกปC โดยนักเที่ยวตางชาติเป2นกลุมที่ใชจายสูงที่สุด ซึ่งในปC 2557 เทากับ 1,189 บาทตอคนตอวัน
จากขอมูลขางตน ชี้ใหเห็นวาการทองเที่ยวเป2นกิจกรรมสําคัญในการพัฒนาดานเศรษฐกิจของกลุมจังหวัด
ดังนั้นในการจัดทํา แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนื อตอนลาง 2 พ.ศ. 2561-2564 (ฉบับใหม)
ไดมีการระบุเรื่องการทองเที่ยวใหเป2น 1 ใน 3 ประเด็นยุทธศาสตรB เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนBของกลุมจังหวัดที่วา
“อุ ต สาหกรรมแปรรู ป และเกษตรอิ น ทรี ย เพิ่ ม มู ล ค. า การท. อ งเที่ ย วเชิ ง คุ ณ ภาพ การค1 า ชายแดน
ได1มาตรฐานสากล”โดยมีการใหนิยามของการทองเที่ยวเชิงคุณภาพไววา “พัฒนาการท.องเที่ยวสําหรับกลุ.ม
นั ก ท. อ งเที่ ย วเชิ ง คุ ณ ภาพทั้ ง กลุ. ม ระดั บ กลาง-บน กลุ. ม ความสนใจพิ เ ศษ โดยนํ า เสนอสิ น ค1 า และบริ ก าร
ที่ มีคุ ณ ภาพ ควบคู. กั บการสร1 า งมู ลค. า เพิ่ มให1 กั บสิ น ค1 า ทางการท. องเที่ ยว และสร1 า งการเดิ น ทางเชื่ อมโยง
การท.องเที่ยวกับกลุ.มประเทศอาเซียน”

โดยประเด็นยุทธศาสตรBที่ 2 ดานการขยายฐานตลาดการทองเที่ยวเชิงคุณภาพ ในแผนพัฒนากลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 พ.ศ. 2561-2564 มีเปYาประสงคBเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ดานการทองเที่ยวของกลุมจังหวัด สรางรายไดเพิ่มจากการพัฒนากิจกรรมการทองเที่ยวที่เพิ่มมูลคาและคุณคา
และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการดานการทองเที่ยว ทั้งนี้เพื่อใหบรรลุเปYาประสงคBดังกลาวจึงไดกําหนดกล
ยุทธBเพื่อการดําเนินการพัฒนาใน 4 ดานคือ 1) พัฒนาแหลงทองเที่ยวเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบาน กิจกรรมการ
ทองเที่ยวรูปแบบใหมและผลิตภัณฑBชุมชนใหมีความหลากหลาย 2) พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวย
ความสะดวกของแหลงทองเที่ยวที่ไดมาตรฐาน 3) บูรณาการพัฒนาการบริหารจัดการการทองเที่ยวอยางมีสวน
รวม และ
4) พัฒนาการประชาสัมพันธBและการตลาดเชิงรุกกลุมนักทองเที่ยวคุณภาพ
จะเห็ น ไดวาการกํ า หนดประเด็ น ยุ ท ธศาสตรB เปY า ประสงคB และกลยุ ท ธB ด านการทองเที่ ย วดั ง กลาว
ของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 มีความสอดคลองกับแนวทางการจัดการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
(Sustainable
Tourism) ซึ่ ง แนวทางในการพั ฒ นาไปสู การทองเที่ ย วแบบยั่ ง ยื น ของกลุ มจั ง หวั ด นั้ น
ผูเขียนจะไดนําเสนอในสวนที่สามของบทความนี้
2. ประสบการณการศึกษาดูงานการจัดการทองเที่ยวอยางยั่งยืนของภูมิภาคคิวชู
แหลงทองเที่ยวที่สําคัญของเกาะคิวชู ที่ไดรับการสงเสริมและยกใหเป2นจุดเดนของการทองเที่ยวเกาะคิวชู
และประสบผลสําเร็จนั่นคือ การอาบน้ําแรแชน้ําพุรอน (Onsen)นอกจากนี้ยังแหลงทองเที่ยวอื่นๆ ที่ไดรับความ
นิยม ประกอบไปดวยทั้งแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรB วัฒนธรรม แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ เทศกาลที่
สําคัญ ของแตละเมืองในการดึงดูดนักทองเที่ยว เชน เทศกาลคาราสึคุงจิ(จ.ซากะ) และยังมีย านชอปปŒ~ ง
กระจายอยู ตามเมืองตางๆ ของคิวชู เชน ยานเทนจิน ยานการคาเทนมงคัง เป2นตน
จํานวนนักทองเที่ยว ในปC 2015 ที่เขาประเทศญี่ปุ9น มีจํานวน 19,737,400 คน เป2นนักทองเที่ยวที่มาคิวชู
จํานวน 2,832,359 คน แบงเป2น นักทองเที่ยวจากเกาหลีรอยละ 43 จากไตหวันรอยละ 10 จีน รอยละ 7 ฮองกง
รอยละ 5 ไทย รอยละ 2 อื่ น ๆ รอยละ 2 และเป2 น นั ก ทองเที่ ย วที่ เ ดิ น ทางมากั บ เรื อ โดยสารอี ก รอยละ 28
ซึ่ ง สวนใหญจะเป2 น นั ก ทองเที่ ย วชาวจี น มี ร ายไดจากการทองเที่ ย ว 44.6 ลานเยน ในปC 2023 เกาะคิ ว ชู
ตั้งเปYาหมายใหการทองเที่ยวเป2นอุตสาหกรรมหลักของคิวชูโดยจะเพิ่มจํานวนนักทองเที่ยว เป2น 7.6 ลานคน และ
สรางรายไดจากการทองเที่ยว 67.25 ลานเยน
จากสภาพการทองเที่ยวของภูมิภาคคิวชูที่มีการขยายตัวอยางตอเนื่องดังกลาว องคBกรที่มีบทบาทสําคัญ
ในการสงเสริมการทองเที่ยวคือ “องคการสงเสริมการทองเที่ยวคิวชู (Kyushu Tourism Promotion
Organization-KTPO)” ซึ่งเป2นองคBการแหงความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน มีบทบาท
ในการบริหารจัดการใหเป2นไปตามยุทธศาสตรBการทองเที่ยวคิวชู (Kyushu Tourism Strategy) โดยโครงสราง
องคBการประกอบดวย 1) คณะกรรมการบริหาร (Executive Board) มีหนาที่ในการใหคําปรึกษาในการบริหาร
จั ด การองคB ก าร และ 2) สํ า นั ก งานปฏิ บั ติ ก าร (Operational Headquarters) มี ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งาน
เป2นผูบริหารงานสูงสุด แบงหนวยงานภายในออกเป2น 4 สวน ประกอบดวย หนวยงานวางแผน หนวยงานสงเสริม
การทองเที่ยวของนักทองเที่ยวภายในประเทศ หนวยงานสงเสริมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวตางชาติ และ
ศูนยBผลิตสื่อเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว

เปYาหมายขององคBการสงเสริมการทองเที่ยวคิวชูในป4จจุบันคือการเพิ่มจํานวนนักทองเที่ยวจาก 2.832
ลานคนในปC ค.ศ. 2015 ใหเป2น 7.6 ลานคนในปC ค.ศ. 2023 จึงไดมีการจัดทําโครงการสําคัญ 4 โครงการ เพื่อ
สนับสนุน
ใหเกิดการบรรลุเปYาหมายดังกลาว ประกอบดวย 1)โครงการสรางแบรนดการทองเที่ยวของคิวชู โดยชูจุดเดน
ของการเป2นแหลงน้ําพุรอน (Onsen) ที่มีคุณภาพที่ดีที่สุด ใหเกิดเป2นภาพลักษณBที่นักทองเที่ยวชาวตางชาติจะนึก
ถึงเป2น อันดับ แรกเมื่อกลาวถึงคิวชู โดยมีการจัด ทําตราสัญลั กษณBเ ป2นรูป น้ําพุรอนของเกาะคิวชู ทั้งนี้จึ งถือวา
การมาเที่ยวแหลงน้ําพุรอนจะเป2นชองทางที่โดดเดนที่สุดในการดึงดูดนักทองเที่ยวจากตางประเทศ ซึ่งจะทําใหเกิด
การสงเสริ มการทองเที่ ย วในดานอื่ น ๆ ของคิ ว ชู ต อไป 2) โครงการพั ฒนาป^ จ จั ยพื้ น ฐานดานการทองเที่ ย ว
มีกิจกรรมที่สําคัญคือ การฝ\กอบรมใหมัคคุเทศกB โดยเฉพาะ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี และภาษาไทย ซี่งทั้งสามภาษา
นี้เป2นตลาดนักทองเที่ยวที่มีการขยายตัวอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศโดยมีเปYาหมายในการจัดทําอุปกรณBกระจายสัญญาณWi-Fi ฟรี ใหเป2น 11,600 จุดในปC ค.ศ. 2016
เพื่ออํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยว 3) การประชาสัมพันธผานการจัดนิทรรศการสงเสริมการทองเที่ยวและ
การจั ดสั มมนาในตางประเทศ มีการจัด สั มมนาทางธุร กิ จในประเทศไทย ฟŒ ลิป ปŒ นสB สิ งคโปรB มาเลเซีย และ
อินโดนีเซีย เพื่อเป2นชองทางในการประชาสัมพันธBการทองเที่ยวคิวชู นอกจากนี้ยังรวมไปถึงประชาสัมพันธBผานเว็ป
ไซตB ภาพยนตรB และโฆษณาทางโทรทัศนB 4) การจัดกิจกรรมการทองเที่ยว “KYUSHU OLLE” เป2นกิจกรรม
การทองเที่ยวที่ประกอบดวยการเดินเที่ยวชมธรรมชาติ ซึ่งการเดินทางไมลําบากเกินไป แตก็ยังคงความสนุกสนาน
ทาทายในลักษณะการเดินชมธรรมชาติ
ป^จจัยแหงความสําเร็จของการจัดการทองเที่ยวอยางยั่งยืนของภูมิภาคคิวชู
จากการศึกษาดูงานดานการจัดการทองเที่ยวอยางยั่งยืนของคิวชู สามารถสรุปถึงป4จจัยแหงความสําเร็จ
ในการดําเนินงานไดเป2น 4 ประเด็น ดังนี้
ประการแรก การมี องค8 การหลั กที่ เ ขมแข็งในการส2 งเสริมการท2 องเที่ย วของภู มิภาค องคBการสงเสริ ม
การทองเที่ ย วคิ ว ชู (KTPO) เป2 น เจาภาพในการบริ ห ารจั ด การใหเกิ ด การสงเสริ ม การทองเที่ ย วคิ ว ชู ที่ มี ก าร
ดําเนินการมาอยางตอเนื่อง ความเขมแข็งขององคBการนี้เกิดขึ้นจากความรวมมือของภาครัฐและภาคเอกชน ทั้ง
สมาคม
การทองเที่ยวและผูประกอบการทองเที่ยวในพื้นที่ สะทอนไดจากความรวมมือในการระดมทุน
เพื่อจัดตั้งองคBการ ไดถึง 500 ลานเยน การมีองคBการที่เป2นเจาภาพเชนนี้ทําใหเกิดการดําเนินงานที่เป2นเอกภาพ
และทุกภาคสวน
มีเปYาหมายรวมกัน
ประการที่ ส อง การวางยุ ท ธศาสตร8 ก ารท2 อ งเที่ ย วอย2 า งชั ด เจนและมี ก ารดํ า เนิ น งานอย2 า งต2 อ เนื่ อ ง
มีการกําหนดเปYาหมายของการทองเที่ยวในระยะยาว (สะทอนจากเปYาหมายจํานวนนักทองเที่ยวปC ค.ศ.2023)
และมีการจัดทํ าโครงการและกิจ กรรมตางๆ เพื่ อบรรลุ เปY าหมายดังกลาวอยางเป2น รูปธรรมและตอเนื่อง โดย
โครงการหรือกิจกรรมตางๆ ก็มีการนําเสนอถึงจุดเดน ความทันสมัยและความแปลกใหมอยูเสมอ (เชน การสราง
แบรนดB
แหลงน้ําพุรอนที่ดีที่สุด การจัดกิจกรรม KYUSHU OLLE เป2นตน)
ประการที่ ส าม การไม2 ล ะเลยถึ ง เรื่ อ งการพั ฒ นาป: จ จั ย พื้ น ฐานดานการท2 อ งเที่ ย ว สะทอนไดจาก
ความพยายามพัฒนาดานภาษาใหกับมัคคุเทศกB หรือการใหบริการ Free Wi-Fi ที่ทั่วถึง ซึ่งป4จจัยพื้นฐานเหลานี้
มีความสําคัญในการอํานวยความสะดวกและสรางความประทับใจแกนักทองเที่ยว ซึ่งจะสงผลตอการขยายตัว
ของการทองเที่ยวคิวชูในระยะยาว

ประการสุด ทาย เนนการพัฒ นาแหล2 งท2 องเที่ย วโดยใชอั ตลักษณ8 และความโดดเด2 นของชุ มชนทองถิ่ น
เป$นจุดขาย สะทอนใหเห็นจากการนําแนวคิดหนึ่งหมูบานหนึ่งผลิตภัณฑB(One Village One Product: OVOP)
มาสงเสริมการทองเที่ยวเชน หมูบานโอคาวะจิยามะซึ่งเป2นหมูบานที่ผลิตเครื่องป4~นเซรามิค โดยมีการจัดพื้นที่
หมู บานที่ มีค วามเป2 น ระเบี ย บเรี ย บรอยสวยงาม รู ป ทรงของบานแตละหลั ง มี ลั กษณะที่ เ ป2 น รู ป แบบเดี ย วกั น
มีเอกลักษณBที่บงบอกวาเป2นหมูบานเครื่องป4~นเซรามิค คือ มีปลองไฟที่ตั้งตามจุดตาง ๆ ของหมูบาน ซึ่งเป2นจุด
ดึงดูดใหนักทองเที่ยวไดถายรูปเก็บภาพไวเป2นที่ระลึก ทั้งนี้ จะมีปYายชื่อหมูบานและปYายผังแผนที่หมูบานที่ทําดวย
แผนเซรามิค ตั้งอยูบริเวณทางเขาพื้นที่หมูบานเครื่องป4~นเซรามิค
3. แนวทางการพัฒนาสูการทองเที่ยวอยางยั่งยืนของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2
องคBการการทองเที่ยวโลก (UNWTO) ไดอธิบายถึงหลักการของการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (Sustainable
Tourism) ไว 5 ประการดวยกันคือ
1.ทรัพยากรทางธรรมชาติ ทรัพยากรทางประวัติศาสตรB ทรัพยากรทางวัฒนธรรมและทรัพยากรอื่นๆ
ในการทองเที่ ย วจะตองไดรับ การอนุ รักษB ไวเพื่ อใหสามารถใชประโยชนBไดอยางตอเนื่ องในอนาคต โดยจะยั ง
สามารถอํานวยประโยชนBใหแกสังคมป4จจุบันได
2.จะตองมี ก ารวางแผนและการจั ด การในการพั ฒ นาการทองเที่ ย วเพื่ อ ปY อ งกั น ไมใหเกิ ด ป4 ญ หา
ทางสิ่งแวดลอม และสังคมวัฒนธรรม ในพื้นที่แหลงทองเที่ยว
3.คุ ณภาพของสิ่ งแวดลอมในแหลงทองเที่ ย วโดยภาพรวมจะยั งคงไดรับ การรั กษาไวไดและปรั บ ปรุ ง
ใหดีขึ้นได เมื่อจําเป2นที่จะตองจัดทํา
4.จะตองรักษาระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวเอาไวเพื่อใหแหลงทองเที่ยวนั้นยังคงสามารถรักษา
ความเป2นที่นิยมอยูไดและสามารถทําการตลาดตอไปได
5.ผลประโยชนBของการทองเที่ยวจะตองเผื่อแผหรือกระจายไปในทุกภาคสวนของสังคม
จากหลักการของการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 5 ประการดังกลาว ผูเขียนไดนําแนวคิดที่ไดจากการไปศึกษา
ดูงานการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนของภูมิภาคคิวชู ประเทศญี่ปุ9น มาปรับใชเพื่อเป2นแนวทางการพัฒนา
สูการทองเที่ยวอยางยั่งยืนของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 โดยเป2นขอเสนอที่อิงกับกลยุทธB
การขยายฐานตลาดการทองเที่ยวเชิงคุณภาพ ในแผนพัฒนากลุมจังหวัด ภาคตะวันออกเฉีย งเหนือตอนลาง 2
พ.ศ. 2561-2564 ดังตอไปนี้
กลยุทธที่ 1 พัฒนาแหลงทองเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบาน กิจกรรมการทองเที่ยวรูปแบบใหมและ
ผลิตภัณฑBชุมชนใหมีความหลากหลาย
การดําเนินการตามกลยุทธBนี้ ควรดึงเอาความโดดเดนของทรัพยากรการทองเที่ยวในพื้นที่กลุมจังหวัด
ที่มีความหลากหลาย โดยเฉพาะเรื่องของประวัติศาสตรBทองถิ่น วัดเกาแก ศิลปหัตถกรรมพื้นบาน วิถีชีวิตทางดาน
การเกษตรในพื้นที่ มารอยเรียงเป2นเรื่องราวเชื่อมโยงกัน เพื่อสรางเสนทางวนรอบ (Loop) เชื่อมโยงการทองเที่ยว
ในกลุ มจั ง หวั ด ทั้ ง 4 จั ง หวั ด และเชื่ อ มโยงไปยั ง ประเทศเพื่ อ นบาน ซึ่ งการเพิ่ ม คุ ณ คา (Value) ของเสนทาง
การทองเที่ยวนี้จะสงผลตอการดึงดูดกลุมนักทองเที่ยวที่มีคุณภาพสูงโดยเฉพาะนักทองเที่ยวตางชาติกลุมที่เดินทาง
ทองเที่ ย วแบบพํ า นั กระยะยาว (Long Stay Tourists) และกลุ มนั ก ทองเที่ ย วชาวไทยที่ ส นใจเรื่ องราว
ทางประวัติศาสตรBและวัฒนธรรม อันจะสงผลไปสูการสรางความพึงพอใจของนักทองเที่ยวและยังเป2นการกระจาย

รายไดใหแกชุ ม ชนในแหลงทองเที่ ย วและสถานบริ ก ารในแตละจั ง หวั ด กรณี นี้ เ ชนเดี ย วกั บ การจั ด เสนทาง
การทองเที่ยวของเกาะคิวชูที่มีการรวมแหลงทองเที่ยวตางๆ ไว เชน การแชน้ําพุรอน การเกษตร ผลิตภัณฑBชุมชน
ทองถิ่น การชอปปŒ~ง ไวในเสนทางการทองเที่ยวเดียวกัน
กลยุทธที่ 2 พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกของแหลงทองเที่ยวที่ไดมาตรฐาน
การดําเนินการตามกลยุทธBนี้ ควรมุงปรับปรุงในเรื่องที่นักทองเที่ยวกลุมคุณภาพสูงใหความสําคัญ เชน
การเพิ่ มจํ า นวนไกดB ที่มี ความรู ดานภาษาตางประเทศที่ มี ความสอดคลองกั บ ตลาดนั ก ทองเที่ ย วในพื้ น ที่ เชน
ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ9น ภาษาฝรั่งเศส เป2นตน รวมถึงการติดตั้ง Free Wi-Fi ใหครอบคลุมพื้นที่แหลงทองเที่ยว
มากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ควรเพิ่มบริการขนสงสาธารณะ โดยเฉพาะรถโดยสารสาธารณะที่วิ่ งเชื่ อมตอระหวางกลุ ม
จังหวัด หรือจัดทําเป2นรถโดยสารเพื่อการทองเที่ยวกลุมจังหวัด มีจุดแวะพักระหวางทางโดยภายในบริเวณมีราน
จําหนายสินคา หองน้ําที่สะอาด จุดทิ้งขยะ และสภาพแวดลอมที่สวยงามสะอาดตา เพื่ออํานวยความสะดวกและ
สราง ความพึงพอใจใหแกนักทองเที่ยว
กลยุทธที่ 3 บูรณาการพัฒนาการบริหารจัดการการทองเที่ยวอยางมีสวนรวม
จากตั ว แบบการจั ด ตั้ งองคB การหลั กที่ เ ขมแข็ งในการสงเสริ มการทองเที่ ย วของภูมิภ าคคิ ว ชู (Kyushu
Tourism Promotion Organization-KTPO) มีขอเสนอวา กลุมจังหวัดควรมีการปรึกษาหารือและศึกษา
ความเปJนไปไดเกี่ ยวกับการจั ดตั้งองคการสงเสริมการทองเที่ยวของกลุมจังหวัด องคBการนี้ควรดําเนินการ
ในลักษณะองคBการเอกชน คณะกรรมการประกอบดวยเจาหนาที่ภาครัฐ ผูประกอบการภาคเอกชน และตัวแทน
ชุมชนแหลงทองเที่ ยวในกลุมจั งหวัด มีหนาที่ กําหนดยุทธศาสตรB การทองเที่ ยวของกลุ มจังหวั ด มี การกํา หนด
เปYาหมายในระยะยาว และมีสํานักงานสงเสริมการทองเที่ยวกลุมจังหวัดเป2นผูบริหารจัดการ ดําเนินงานโครงการ
และกิจกรรมตางๆ ในการสงเสริมการทองเที่ยว การสรางแบรนดBการทองเที่ยวของกลุมจังหวัด การพัฒนาเสนทาง
การทองเที่ ย วในกลุ มจั ง หวั ด กํ า หนดแนวทางในการอนุ รั กษB ท รั พ ยากรการทองเที่ ย ว เป2 น ตน ซึ่ งองคB ก ารนี้
หากจัดตั้งขึ้นจะเป2นเจาภาพหลักในการสงเสริมการทองเที่ยว จะสามารถบูรณาการแนวคิดและสรางแนวปฏิบัติ
ตางๆ เพื่อสรางรูปแบบการทองเที่ยวอยางยั่งยืนในพื้นที่แหลงทองเที่ยวของกลุมจังหวัด
กลยุทธที่ 4 พัฒนาการประชาสัมพันธBและการตลาดเชิงรุกกลุมนักทองเที่ยวเชิงคุณภาพ
การดํ า เนิ น งานตามกลยุ ท ธB นี้ ควรเริ่ ม จากการสรางแบรนด การทองเที่ ย วของกลุ มจั ง หวั ด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 จัดทําตราสัญลักษณBของการทองเที่ยวกลุมจังหวัดใหม โดยชูจุดเดนในเรื่อง
ประวัติศาสตรBทองถิ่นอีสานใตใหมีความนาสนใจและเป2นการเพิ่มมูลคา รวมถึงมีการประชาสัมพันธBและการตลาด
ในชองทางที่กลุมนักทองเที่ยวเชิงคุณภาพสนใจ เชน เว็ปไซตBที่มีเนื้อหาภาษาอังกฤษอยางชัดเจนและครบถวน
การเสนอบทความสงเสริมการทองเที่ยวกลุมจังหวัดในนิตยสารทองเที่ยวระดับนานาชาติ การรวมเผยแพรขอมูล
การทองเที่ยวกลุมจังหวัดในนิทรรศการสงเสริมการทองเที่ยวระดับชาติและนานาชาติ
นอกจากนี้เพื่อใหสอดคลองกับการมุงสูแนวทางการทองเที่ยวอยางยั่งยืนของกลุมจังหวัด ควรชูประเด็น
ในเรื่องการทองเที่ยวเชิงอนุรักษB การทองเที่ยวเชิงนิเวศ ในเนื้อหาของสื่อตางๆ ที่จะใชในการประชาสัมพันธBและ
การทําการตลาดตอไป

4. บทสรุป
การพั ฒ นาสู การทองเที่ ย วอยางยั่ ง ยื น ของกลุ มจั ง หวั ด ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนลาง 2
จะประสบความสําเร็จไดหากมีการนําหลักการของการจัดการทองเที่ยวอยางยั่งยืนไปปรับใชในการดําเนินการ
โครงการ/กิ จ กรรมตามยุ ทธศาสตรB การขยายฐานตลาดการทองเที่ ย วเชิ งคุ ณภาพ ซึ่ งผลลั พธB ที่จ ะไดจากการ
ทองเที่ยวอยางยั่งยืนของกลุมจังหวัดนั้น นอกจากจะเป2นการสรางรายไดใหแกชุมชนและผูประกอบการในกลุม
จังหวัดแลว ยังเป2นการอนุรักษBทรัพยากรการทองเที่ ยวใหสามารถสรางผลประโยชนBใหทุ กภาคสวนของกลุ ม
จังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 ตอไปอยางยั่งยืน

ผูจัดทํา
นางสาววรัญญาอินทรพันธุ

สํานักงานการท.องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

นายองอาจ สีทาแก

สํานักงานจังหวัดยโสธร

นายรัฐพล ธุระพันธ

ที่ทําการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ

การทองเที่ยวแบบยั่งยืน (Sustainable Tourism)
การทองเที่ยวในกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน เป2นป4จจัยสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ของ
กลุ มจั ง หวั ด ภาคใตชายแดนเป2 น อยางยิ่ ง เนื่ อ งจากเป2 น ภู มิ ภ าคที่ มี ค วามไดเปรี ย บ ในดานทํ า เลที่ ตั้ ง
ทรั พยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางวั ฒ นธรรม และการพั ฒ นาการทองเที่ ย วของกลุ มจั งหวั ด ภาคใต
ชายแดน ในชวงที่ผานมาไดดําเนินการมาอยางถูกตอง เนื่องจากการดําเนินงานมีความสอดคลองกับบริบทของ
พื้นที่ ที่มีความอุดมสมบูรณBและมีความสวยงาม มีความหลากหลาย ทางวัฒนธรรมที่เป2นตนทุนเดิม ของพื้นที่อยู
แ ล ว ก า ร ส ร า ง ค ว า ม ส ะ ด ว ก ใ น ก า ร เ ดิ น ท า ง เ ข า ถึ ง แ ห ล ง ท อ ง เ ที่ ย ว ก า ร ป รั บ ภู มิ ทั ศ นB แ ล ะ
การประชาสัมพันธB จึงเป2นแนวทางที่สอดคลอง ในขณะที่ยังมีสถานการณBความไมสงบเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง จึงที่ทํา
ใหนักทองเที่ยวขาดความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยBสิน การจัดกิจกรรม
ที่เนนเทศกาล
ตามอั ต ลั กษณB ของพื้ น ที่ เป2 น การบงบอกและสรางความเชื่ อมั่ น ในความปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พยB สิ น ใหกั บ
นักทองเที่ยวไดเป2นอยางดี เป2นการสรางแรงจูงใจและดึงดูดใหนักทองเที่ยวมาเที่ยว
ในพื้นที่มากขึ้น สงผล
ใหรายไดจากการทองเที่ยวของกลุมจังหวัดภาคใตชายแดนเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูง
อยางตอเนื่อง
กลุมจังหวัดภาคใตชายแดน เป2นจังหวัดที่มีศักยภาพการทองเที่ยวในระดับประเทศ
มี
ความหลากหลายทางการทองเที่ย ว มี ธรรมชาติ ทะเล ศิ ลปวั ฒนธรรม ประวัติ ศาสตรB วิ ถีชุ มชน
ดาน
การเกษตร และเชิงสุขภาพ และมีพื้นที่ติดตอกับประเทศมาเลเซีย มีดานชายแดนเชื่อมโยงกันถึง
9 ดาน
ทําใหมีนักทองเที่ยวมาเลเซีย อินโดนีเซีย และสิงคโปรBเดินทางเขามาทองเที่ยวอยางตอเนื่อง
รายไดจาก
การทองเที่ยวในปC 2558 มีมูลคา 54,752 ลานบาท ปC 2557 มีมูลคา 48,587 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น รอยละ
5.83 และสูงกวาคากลางของประเทศ คิดเป2นมูลคา 22,313 ลานบาท
วิสัยทัศน : กลุมจังหวัดภาคใตชายแดน
“เมืองยางพารา การคาชายแดน และการทองเที่ยวเชื่อมโยงอาเซียนอยางยั่งยืน”
การทองเที่ยวเชื่อมโยงอาเซียน หลังสิ้นปC 2564 กลุมจังหวัดภาคใตชายแดนมีโครงสรางพื้นฐานและ
สิ่งอํานวยความสะดวกเพียงพอ มีเสนทางการคมนาคมในการทองเที่ยวเชื่อมโยง
กับแหลงทองเที่ยว
ภายในภูมิภาคอาเซียนและนานาชาติ การบริหารจัดการทองเที่ยวที่เป2นมิตร
กับสิ่งแวดลอม ระบบการ
ประชาสัมพันธBผานสื่อ Social network ที่นักทองเที่ยวทั่วโลกสามารถ
เขาถึงขอมูลการทองเที่ยว ใน
แหลงทองเที่ยว ที่มีการบริการที่มีมาตรฐานสากล รวมทั้งสินคาและ
การบริการที่เป2นอัตลักษณB
จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ดานการทองเที่ยวของกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน : การ
ทองเที่ยวชายแดน และทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
1. ใหความสําคัญกับการพัฒนาแหลงทองเที่ยวสูมาตรฐานการทองเที่ยวไทย
2.ใหความสําคัญกับพัฒนาศักยภาพผูประกอบการทางดานการทองเที่ยว
ตลอดจน
การสงเสริมกิจกรรมดานการทองเที่ยวที่สอดคลองกับวัฒนธรรมในกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน
3. ใหความสํ า คั ญ กั บ การสงเสริ ม การตลาดดานการทองเที่ ย ว โดยการประชาสั ม พั น ธB
การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของกลุมจังหวัดภาคใตชายแดนทั้งภายในและภายนอกประเทศ
แนวคิดที่ไดจากการฝCกอบรม

ดานการทองเที่ยวแบบยั่งยืน
แนว โนมการทองเที่ ย วในอนาคต พบว าป4 จ จั ย ที่ ส งผ ล ตอการพั ฒ นาอุ ต ส าหกรรม
การทองเที่ยวของประเทศไทยอยางมีนัยสําคัญ จําแนกเป2น 3 ประการหลัก ไดแก
1. ป4จจัยสนับสนุนการเติบโต คือ การเติบโตของชนชั้นกลางและรายไดที่เพิ่มขึ้น การเติบโตของสาย
การบินตนทุนต่ํา สังคมผูสูงวัยซึ่งมีการจับจายใหสอยเพื่อการทองเที่ยวสูง
2. การเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมของนักทองเที่ยว ใชเทคโนโลยีระหวางการทองเที่ยว มุงเนน
ประสบการณBและความสําคัญกับความรูเชิงลึกของแหลงทองเที่ยวตางๆ
3. ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง เ ชิ ง รู ป แ บ บ ก า ร ท อ ง เ ที่ ย ว เ น น ก า ร ท อ ง เ ที่ ย ว เ ชิ ง วั ฒ น ธ ร ร ม
การทองเที่ยวทะเลและชายหาด กลุมธุรกิจการทองเที่ยว (MICE) การทองเที่ยวกีฬา การทองเที่ยวสุขภาพ
เป2นตน
แนวคิดที่ไดจากการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุGน
1.

กลยุทธดานการทองเที่ยวประเทศญี่ปุGน ประกอบดวย
1.1 การสรางอัตลักษณBการทองเที่ยวใหเป2นที่รูจัก (Branding Image)
1) การมี แ ละการสรางอั ต ลั ก ษณB ข องประเทศญี่ ปุ9 น สถานที่ ท องเที่ ย วทางประวั ติ ศ าสตรB

วัฒนธรรม มีโบราณสถานและโบรณวัตถุ ปราสาทโอกายามา สวนโคระคุเอ็น พิพิธภัณฑB หมูบานที่ผลิตเครื่องป4~น
เซรามิค โดยมีการจัดพื้นที่หมูบานที่มีความเป2นระเบียบเรียบรอยสวยงาม เป2นเอกลักษณBของหมูบานเซรามิค
รวมถึงธรรมชาติ ที่เหมาะสมเป2นแหลงทองเที่ยว เชน เกาะ Kujukushima
Takachiho-Gorge จังหวัด Miyazaki ดานอาหาร

– island (จังหวัด Nagasaki)

และ คอคอด

เชน ซูชิ (Sushi) และ เทมปูระ (Tempura) การทองเที่ยวเชิงเกษตร ชมสวน

ผลไม สวนลูกพลับ สวนองุน สวนสตรอเบอรี่
2) onsen (การอาบน้ําแรในบอน้ําพุรอน) ของเกาะคิวชู จากการทําวิจัยการทองเที่ยวพบวา
เมื่ อ ถามนั ก ทองเที่ ย วตางชาติ ถึ ง เกาะคิ ว ชู นั ก ทองเที่ ย วจะนึ ก ถึ ง onsen เป2 น อั น ดั บ แรก ดั ง นั้ น
การสราง Branding Image ของเกาะคิวชู จึงใช onsen ในการประชาสัมพันธBการทองเที่ยว (Onsen as a
gateway to the overseas market) เนื่องจากแหลงกําเนิดของ onsen ของญี่ปุ9นมีมากที่เกาะคิวชู เกาะคิว
ชูมี onsen ถึง 3 แหง จากทั้งหมดจํานวน 5 แหงในปะเทศญี่ปุ9น และเป2น onsen organic ดังนั้นเกาะคิวชู จึงใช
onsen เป2นจุดขายในการประชาสัมพันธBการทองเที่ยว รวมทั้งการสื่อสารไปถึงธรรมชาติ
ที่สวยงาม
3) การนําโมโมทาโร (เป2นชื่อตัวการBตูนในนิทานพื้นบาน) ซึ่งเป2นสัญลักษณBจากตํานานของเมือง
โอคายามา และเป2นที่รูจักกันดีของนักทองเที่ยวทั่วไปนํามาใชเป2นสวนหนึ่งของการสงเสริม การทองเที่ยวของ
เมืองโอคายามา
4) การทองเที่ ย วแบบพั ฒ นากิ จ กรรม มี ก ารสรางกิ จ กรรมรวมของนั ก ทองเที่ ย ว
ทําใหเกิดการมีสวนรวมและความประทับใจ มีของที่ระลึกที่เกิดจากการทํากิจกรรมรวมกันกลับมาดวย
5) การพัฒนาที่ทุกคนมีโอกาสเติบโตไปดวยกัน พัฒนารวมกัน (เอกชนรวมกับทองถิ่น)

6) การทองเที่ ยวแบบการเดิน นําชม เพื่อใหเดินผานเสนทางตางๆ มีกิจ กรรมรวมกั น ตลอด
เสนทาง ทําใหเกิดประสบการณBที่ประทับใจแกนักทองเที่ยว
7) การนํา ผู ที่เ กษี ยณอายุ แลว มาทํ า กิจ กรรมที่ เป2 น ประโยชนB ตอสวนรวม เชน ตอนรับ กลุ ม
นักทองเที่ยว ดูแลความสะอาด ความพรอมของสถานที่
1.2 การคมนาคมที่มีความสะดวก
1) การสรางเสนทางวนรอบ (Loop) เชื่อมโยงการทองเที่ยว โดยสงเสริมการทองเที่ยวเพื่อเชื่อมโยง
แหลงการทองเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดตาง ๆ เริ่มตนที่ Onsen สูธรรมชาติ อาหาร ทรัพยากรธรรมชาติ และการช
อปปŒ~ง โดยใชการสรางเรื่องราวเพื่อเพิ่มคุณคา ใสใจรักบริการ และ
และโครงขายการคมนาคมที่หลากหลายที่ทันสมัยเชื่อมโยง
2)

ความพรอมดานสาธารณูปโภคพื้นฐาน
แหลงทองเที่ยวตาง ๆ ในพื้นที่

มี ก ารวางผั ง เมื อ งที่ ส วยงาม สะอาด สะดวกในการคมนาคม มี ก ารบริ ก ารเสนทาง

การเดินทางที่สะดวก หลายชองทาง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว เชน เสนทางรถยนตBที่ลอดใตอุโมงคB
และการเดินทางโดยรถไฟความเร็วสูงชินคันเซ็นซึ่งทําใหการเดินทางประหยัดเวลาไดถึง

ตลอดสาย
3 ชั่วโมง

1.3 การบริการและการอํานวยความสะดวก
1)

บริ ก ารดานภ าษา การอบรมภาษาที่ 2 ใหกั บ มั ค คุ เ ทศกB โดยเฉพาะภาษาจี น

ภาษาเกาหลี ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย การเพิ่ม Free wi-fi ใหกระจายอยางทั่วถึง
2) การสรางความพรอมของระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน เชน ถนน ระบบน้ําประปา โดยเฉพาะ
การสรางหองน้ํ าสาธารณะจํา นวนมาก เนนความสะอาดระดับ เดี ยวกั บโรงแรมในทุกๆที่ และ

เนนการ

ออกแบบอารยสถาป4ตยB (Universal Design) ที่เหมาะกับการใชงานสําหรับผูพิการ เด็ก และคนชรา
3) การเป2นเมืองแหงความสะอาด พบวาคนในพื้นที่ไดรับการปลูกฝ4งใหเป2นคนที่มีระเบียบวินัย
และรักษาความสะอาด โดยเฉพาะการทิ้งขยะที่ทุกคนจะตระหนักรูหนาที่ในการคัดแยกขยะ และ
ในจุดทิ้งขยะ สําหรับในครัวเรือนจะเก็บขยะไวในบาน มีการแยกขยะอยางถูกตองแลว
เมื่อถึงเวลารถมาเก็บ จะไมมีถังขยะตั้งหนาบานและริมถนน สงผลใหบานเมือง

การทิ้งขยะ

นํามาวางไวหนาบาน
มีความสะอาด สวยงาม

เจริญหูเจริญตาแกทั้งผูคนในสังคมและนักทองเที่ยว
4) การเป2นเมืองที่ปลอดภัย ความมีระเบียบวินัย ความสุภาพ ทั้งการใชชีวิตประจําวัน และของ
คนที่พบเห็น ทําใหอุนใจ และเกิดความรูสึกมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยBสิน
5) ภาคสวนที่เกี่ยวของมีจิตใจรักในงานดานบริการ(Service

Mind)

ซึ่งถือเป2นหัวใจสําคัญของงาน

บริ ก าร โดยจากการใชบริ ก าร พบวา ผู ประกอบการรวมไปถึ ง ประชาชนทั่ ว ไปมี ก ารใหบริ ก าร
หรือคําแนะนําแกนักทองเที่ยวดวยจิตใจที่รักงานบริการอยางเต็มเปC5ยม และแสดงออก

ใหเห็น

ถึ ง ความเอาใจใสตอนั กทองเที่ ย ว รวมถึ ง การแสดงออกถึ งความซื่ อ สั ต ยB สุ จ ริ ต และความเป2 น มื อ อาชี พ ของ

ผูประกอบการ เชน การขานรับ การรับเงิน การทอนเงิน การไมปฏิเสธการใชธนบัตรมูลคาสูง

เพื่อซื้อ

ของราคาต่ํา เป2นตน

การบริหารจัดการ
1) องคBกรการทองเที่ยวคิวชู KTPO (Kyushu Tourism Promotion Organization)
เกิดจากความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชน โดยภาคเอกชนไดเขามามีบทบาทในการขับเคลื่อน การ
1.4

พัฒนาพื้นที่ ผลักดันใหเกาะคิวชูเป2นศูนยBกลางการทองเที่ยว และผลักดัน ใหเกิดเป2นกลยุทธB

ดานการ

ทองเที่ยวเกาะคิวชู ใชกลยุทธBการตอนรับดูแลทองเที่ยวเป2นอยางดี จนนักทองเที่ยวมีความประทับใจและบอกตอ
2) การวางแผนและเตรียมความพรอมในการสนับสนุนการทองเที่ยว คือ การพัฒนา

สิ่ง

อํานวยความสะดวกที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว เชน
•

การเพิ่ มจํ า นวนไกดB ที่ มี ความรู ดานภาษาตางประเทศ เชน ภาษาจี น ภาษาเกาหลี

ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย
การติดตั้ง Free Wi-Fi โดยนับจากเริ่มโครงการในปC พ.ศ. 2558 จนถึงป4จจุบัน มีจุด Wi•
Fi เพื่อบริการนักทองเที่ยวแลว จํานวน 11,600 จุด
3) การสรางทางเลือกในการทองเที่ยว โดยพื้นที่มีสิ่งดึงดูดนักทองเที่ยวตามรสนิยม และชวง
อายุที่หลากหลาย
4) การประชาสัมพันธB โดยการจัดและเขารวมนิทรรศการและสัมมนาดานการทองเที่ยว รวมมือ
กับ JNTO โดยในปC พ.ศ. 2558 ไดมีการจัดและเขารวมงานนิทรรศการทองเที่ยวนานาชาติแฟรB (International Travel Fair)
เชน เขารวมงาน TITF and FIT Fair ที่ประเทศไทย ซึ่งกลุมเปYาหมาย
และงานสัมมนาธุรกิจเกาะคิวชูระหวางภาคธุรกิจ

(B to B)

เป2นภาคธุรกิจกับภาคประชาชน (B to C)

ซึ่งไดมีการจัดงานในประเทศตาง ๆ ไดแก ไทย

ฟŒลิปปŒนสB สิงคโปรB มาเลเซีย และอินโดนีเซีย นอกจากนี้ ยังมีการสงเสริมการทองเที่ยวแหลงทองเที่ยวที่ยังไม
เป2นที่รูจักเพื่อเปŒดเป2นแหลงทองเที่ยวใหม

การประชาสัมพันธBทางเว็บไซตB และการใชเกาะคิวชูเป2น

สถานที่ถายทําภาพยนตรB ละคร และรายการทีวี
แนวคิดการพัฒนาการทองเที่ยวแบบยั่งยืน (Sustainable Tourism)
ปรับใชกับกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน

มา

จากการที่ ไดมีโอกาสไดไปเรียนรู/ศึกษาดูงาน ณ เกาะคิวชู และ เมื องโอคายามา
ได
เรีย นรู แนวคิด เกี่ย วกั บการจั ดการ การทองเที่ ยวแบบยั่งยืน (Sustainable Tourism) คือ
การ
พัฒนาการทองเที่ยวที่มุงเนนความไดเปรียบดวยการสรางมูลคา (Value Creation) ดานการทองเที่ยววิถีชีวิต
ภูมิป4ญ ญาทองถิ่ น ศิล ปวั ฒ นธรรม และประวัติ ศาสตรB โดยหารูป แบบ สรางองคB ความรู และ
สราง
เครือขายการทองเที่ยวอยางสรางสรรคB โดยใชการทองเที่ยวเป2นเครื่องมือใหชุมชนไดมีโอกาส
ในการใช

สิทธิ์ความเป2นเจาของพื้นที่ เพื่อกําหนดทิศทางการทองเที่ยวดวยตนเอง จึงเห็นควร
ตาง ๆ มาปรับใชเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน ดังนี้

นําแนวคิด

ศึกษาอัตลักษณBของชุมชนที่มีแหลงทองเที่ยว โดยใหผูนําชุมชน/คนในชุมชนเขามามี
สวนรวม ในกระบวนการจัดการทองเที่ยว และกิจกรรมการทองเที่ยวที่เหมาะสม สอดคลอง กับสภาพพื้นที่
ประวัติศาสตรB วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ตลอดจนวิถีชีวิตในชุมชน
2.
การรวมกันคัดเลือกกําหนด Tourism Branding Image หลักและรอง
ของจังหวัดและ
กลุมจังหวัด โดยการมีสวนรวมและตกลงรวมกันของภาคสวนตาง ๆ
3.
สวนราชการคอยสนับสนุน ใหขอเสนอแนะ อํานวยความสะดวก เชน การสรางระบบ
โครงสรางพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค ระบบบําบัดจัดการขยะสิ่งปฏิกูล ระบบเสนทางคมนาคม
ที่สะดวก
ปลอดภัยเชื่อมโยงเสนทางการทองเที่ยวเขาดวยกัน การประชาสัมพันธB และแนวทางการบริหารจัดการชุมชน
4.
หนวยงานที่ เ กี่ย วของวางมาตรการปY องกั นป4 ญ หาที่ เ กิด ตามมาหลั งจากเกิ ด แหลง
ทองเที่ ย ว เชนป4 ญ หาขยะมู ล ฝอย น้ํ า เสี ย สิ่ ง ปฏิ กู ล มลพิ ษ ป4 ญ หาเสี ย งดั ง การเอาเปรี ย บนั ก ทองเที่ ย ว
ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม ความขัดแยง/ความวุนวายในชุมชน
5.
ในระยะแรกทางราชการควรเขามามีบทบาทในการผลักดันใหเกิดการทองเที่ยวใน
ชุมชน ทั้งดานวิชาการ งบประมาณ โดยสนับสนุนใหชุมชนเขามาบริหารจัดการทองเที่ยวตั้งแตเริ่มแรก จากนั้น
ใหทองถิ่นรวมกับชุมชนบริหารจัดการตนเอง
6.
การประชาสัมพันธBสรางความเขาใจใหกับนักทองเที่ยวและชุมชนไดรวมกันจัดการการ
ทองเที่ยวแบบรับผิดชอบตอชุมชน (Social Responsible Tourism)
7. การพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว เชน
- จัดอบรมไกดBในพื้นที่ใหมีความรูดานภาษาตางประเทศ(ภาษาที่ 2) เชน ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ
ภาษามาลายู และการใหบริการแกนักทองเที่ยว (Service Mind)
- ติดตั้ง Free Wi-Fi ไวบริการ/อํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยว
- สรางทางเลือกในการทองเที่ยว โดยในแตละชุม ชนควรสรางสิ่งดึ งดูดนักทองเที่ยว
ตาม
รสนิยม และชวงอายุใหหลากหลาย
1.

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการสงเสริมการทองเที่ยวแบบยั่งยืน (Sustainable
Tourism)
1. คนในชุมชน นักทองเที่ ยว และผูประกอบการ รวมกัน รักษาสมดุล ของระบบนิ เวศของ
ชุมชน ผานการสรางกระบวนการกลุมใหมารวมกันคิด รวมกันทํา เมื่อเกิดการจัดการอยางเป2นระบบและประสบ
ความสําเร็จแลว แหลงทองเที่ยวชุมชนจะกลายเป2นแหลงเรียนรูของสังคม เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
เครือขาย และกลายเป2นพลังในการสรางฐานความรูสําหรับการพัฒนาการทองเที่ยว

อยางยั่งยืน

2. คนในชุ ม ชนเกิ ด ความหวงแหนในขนบธรรมเนี ย ม ประเพณี วั ฒ นธรรม และ
แหลงทองเที่ยวในชุมชนตนเอง ทําใหเกิดการอนุรักษBอยางชัดเจน

3. สามารถสรางงาน สรางอาชีพ และสรางรายไดแกคนในชุมชนเพิ่มขึ้น

สงผล

ใหคุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น
4. พื้นที่ไดรับการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน สิ่งอํานวยความสะดวก
การพัฒนาดานอื่นๆเกิดความคลองตัวตามมาดวย

ผูจัดทํา

นางอรุณ หนูผุด

สํานักงานเกษตรจังหวัดสงขลา

นางเปรมวดี สันหนู

สํานักงานพาณิชยจังหวัดสงขลา

นางสาวอุษา แก1วละเอียด

สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา

นางสาวภาชินี พฤกษาพิทักษ

สํานักงานการท.องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา

สงผลให

แนวทางการพัฒนาอันดามันสูเศรษฐกิจดิจิทัล
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2551 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบการแบงกลุมจังหวัดใหม
โดยให จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่และตรัง เป2นกลุมจังหวัดภาคใตฝ45งอันดามัน ซึ่งตั้งอยูบริเวณคาบสมุทร
ภาคใตฝ45งตะวันตก มีรูปรางพื้นที่ทอดตัวเป2นแนวยาวตามแนวเหนือ-ใต มีพื้นที่ติดชายฝ45งทะเลของมหาสมุทรอินเดีย
เป2 นแนวยาว ถึ ง 878 กิ โลเมตร มี พื้นที่ รวมกั นทั้ งสิ้ นประมาณ 17,688.915 ตารางกิ โลเมตร หรื อประมาณ
11,055,571.875 ไร
คิดเป2นรอยละ 24 ของพื้นที่ภาคใต นับเป2นกลุมจังหวัดที่มีจุดขาย ทางดานการ
ทองเที่ยวที่สําคัญของประเทศและ
มีชื่อเสียงระดับโลกเป2น Andaman Paradise หรือ มรกตเมืองใตที่มี
จุดขายดานการทองเที่ยว คือ หาดทราย ชายทะเล หมูเกาะและ การทองเที่ยวเชิงนิเวศนB เชน ดําน้ํา ปCนผา เป2น
ตน โดยมีภูเก็ตเป2นแหลงทองเที่ยว
ที่นักทองเที่ยวทั่วโลกรูจักกันในนาม “ไขมุกอันดามัน” และ
ศูนยBกลางธุรกิจบริการ ชั้นนํา สําหรับจังหวัดพังงา กระบี่และตรัง เป2นแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษBและเป2นแหลงดํา
น้ําระดับโลก สําหรับจังหวัดระนอง เป2นแหลงทองเที่ยว
เชิงสุขภาพมีน้ําแรเป2นแหลงทรัพยากรที่สําคัญ
กลุมจังหวัดภาคใตฝ45งอันดามัน มีความพรอมดานทรัพยากรธรรมชาติและแหลงทองเที่ยวที่มี
ชื่อเสียงระดับโลก การพัฒนาจึงมุงสูการเป2นแหลงทองเที่ยวในระดับโลกดวยการรักษามนตBเสนหBของศูนยBกลาง
การทองเที่ยวทางทะเล เพื่อเป2นฐานในการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับระบบเศรษฐกิจของประเทศและกลุม
จังหวัด เพื่อกาวเขาสูการเป2นศูนยBกลางแหงการพัฒนาเพื่อเชื่อมโยงการทองเที่ยวทางทะเลระดับโลก รวมทั้ง
บริหารจัดการและดําเนินการเฝYาระวังแกไขป4ญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและวิถีชีวิต
ชุมชน ที่เกิดขึ้นจากการขยายตัวของธุรกิจการทองเที่ยว และธุรกิจสาขา ก็จะเป2นการรักษาอันดามันใหมีความ
มั่นคง และยั่งยืนเป2นฐานเศรษฐกิจสําคัญใหกับชาติที่จะนํามาสูความมั่งคั่งอยางแทจริง การพัฒนากลุมจังหวัด
ภาคใตฝ45งอันดามันจึงมุงเนนสงเสริมและยกระดับการสรางขีดความสามารถในการแขงขันดานการทองเที่ยว ควบคู
กับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากร
ทางธรรมชาติที่ยั่งยืน อนุรักษBประเพณีวัฒนธรรม อัตลักษณB
ของอันดามัน และการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร และชุมชนใหสามารถดํารงชีพไดอยางพอเพียง
โดยเนนการพัฒนาใน 4 ดาน ไดแก
1. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
2. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ไดมาตรฐานและยั่งยืน
3. การบริหารจัดการดานการรักษาความสงบเรียบรอยและปYองกันบรรเทาสาธารณภัย
4. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในรูปแบบบูรณาการและประสานพลังประชารัฐ
วิสัยทัศนB
“อันดามันเปEนฐานเศรษฐกิจสําคัญของประเทศอย.างยั่งยืน”
ประเด็นยุทธศาสตรB
ยุทธศาสตรBที่ 1 การพัฒนาดานการทองเที่ยวใหไดมาตรฐานอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรBที่ 2 พัฒนาระบบและสรางมูลคาเพิ่มใหสินคาภาคเกษตร ประมง และปศุสัตวB ที่มีศักยภาพใน
พื้นที่ เพื่อใหชุมชนเกิดความเขมแข็งอยางยั่งยืน

ยุทธศาสตรBที่ 3 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพตนทุนมนุษยBเพื่อนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน
ตําแหน.งการพัฒนา
1. การทองเที่ยวที่มีมาตรฐานและคุณภาพระดับโลก
2. การเพิ่มมูลคาภาคการเกษตร ประมง และปศุสัตวB ใหมีมาตรฐานความปลอดภัยและเป2นมิตรตอสิ่งแวดลอม
3. การบริหารจัดการที่ยั่งยืน โดยเนนภูมิสังคม ประวัติศาสตรBประเพณีวัฒนธรรมและความตองการของทองถิ่น
ป4ญหาอุปสรรคในการพัฒนา
1.กลุมจังหวั ดภาคใตฝ45 งอั นดามัน เป2น แหลงทองเที่ ยวที่มีชื่อเสีย งอุ ดมสมบูรณB ดวยทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม ทําใหมีกลุมทุนกลุมผลประโยชนBทั้งในและตางประเทศ รวมทั้งภาคธุรกิจเอกชนตางพื้นที่ จํานวน
มากหลั่ งไหลเขาไปในพื้น ที่ สงผลกระทบตอการบริ หารจัด การในภาพรวม สงผลใหความอุด มสมบู รณB ของ
ทรัพยากรธรรมชาติฯถดถอยลง
2. การพัฒนาในพื้นที่สงผลกระทบตอชุมชนและประชาชนทองถิ่น และดัชนีคาความสุขของประชาชนลดลง
3. มี ก ารลงทุ น ในพื้ น ที่ จ ากผู ประกอบการทั้ ง ในและตางประเทศทํ า ใหเกิ ด การแขงขั น ในเชิ ง ธุ ร กิ จ สู ง แต
ผูประกอบการในพื้นที่สวนใหญขาดทักษะ และความรู ความสามารถ ในดานบริหารจัดการ
4. ขาดแคลนบุคลากรรองรับการพัฒนาการทองเที่ยวและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพและบางสาขาตองพึ่งแรงงาน
ตางชาติ
5. ในมิติดานความมั่นคง ยังเป2นพื้นที่เสียงที่จะตองเฝYาระวัง ทั้งในดานภัยธรรมชาติ และภัยจากความมั่นคง
เนื่องจากเป2นแหลงของกลุมทุนและผลประโยชนBของตางชาติ ตองสรางการบูรณาการในทุกภาคสวนในการ
เตรียมความพรอมและเฝYาระวังพื้นที่เพื่อสรางความเชื่อมั่น
แนวคิดที่ไดรับจากการฝCกอบรมและการศึกษาดูงาน
1. Creative and Digital Economy คือ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยการนําเอา
เทคโนโลยีดิจิทัลเขามาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลผลิตมวลรวมของประเทศใหทันกับ
โลกในยุคป4จจุบัน ตั้งแต Knowledge Economy หรือ เศรษฐกิจบนพื้นฐานของความรู และ Creative
Economy
ที่วางเปYาหมายในการเพิ่มมูล คาทางเศรษฐกิจ ใหกับสินคาและการบริการผานทาง
นวั ต กรรมและความคิ ด สรางสรรคB เพื่ อ ใหทั น กั บ ยุ คสมั ย ซึ่ งเป2 น กลไกสํ า คั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป
กระบวนการผลิต การดําเนินธุรกิจ การคา การบริการ การศึกษา การสาธารณสุข การบริหารราชการ
แผนดิน รวมทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมอื่น ๆ ที่สงผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต
2. จากการศึกษาดูงานการกําหนดการพัฒนาประเทศของเกาะคิวชูมีการกําหนดวิสัยทัศนB ของแตละ
กลุมจังหวัดใหมีเปYาประสงคBกลยุทธBเดียวกันเพื่อใหเกิดการดําเนินงานการขับเคลื่อนของแตละจังหวัดในทิศทาง
เดี ย ว
งายตอการนํ า สู การปฏิ บั ติ โดยการสงเสริ มดานการทองเที่ ย ว ผลิ ต ภั ณฑB ชุ มชนไปสู การปฏิ บั ติ ที่
สอดคลองกันโดย การบูรณาการและการมีสวนรวมของภาคสวนตาง โดยเฉพาะภาคเอกชนมีบทบาทในการ
ขับเคลื่อนเป2นอยางยิ่ง และการสนับสนุนของรัฐบาลดวย

3. องคBกรปกครองสวนทองถิ่นของคิวชูมีความเขมแข็ง มีระบบเกื้อกูลการบริหารงานและการขับเคลื่อน
นโยบาย ยุทธศาสตรBไปสูการปฏิบัติจึงมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4. คุณภาพของคน ตั้งแตวัฒนธรรมสํานึกรับผิดชอบ วัฒนธรรมองคBการ คานิยม ความมีวินัยเป2นสิ่งที่
จําเป2น ที่ควรนํามาปรับปรุง ปลูกฝ4งเปลี่ยนแปลงใหเกิดขึ้นในสังคมไทย
5. การพัฒนาผลิตภัณฑBสินคา OTOP ในชื่อ OVOP ของแตละกลุมสามารถทําประโยชนBไดอยางแทจริงคือ
ใหประชาชนเขามามีสวนรวมเนนการพึ่งพาตนเองคิดเอง ทําเอง รับฟ4งความคิดเห็นสมาชิกในกลุม
การผลิตคํานึงถึงคุณภาพมาตรฐานของผูบริโภคในพื้นที่เป2นหลัก และรักษาคุณภาพของตนเองไวโดยนําระบบ
QC เขามาควบคุมทุกขั้นตอน ภายใตการประเมินผลโดยทางราชการ พรอมทั้งเขามามีสวนรวมชวยเหลือเรื่องการ
พัฒนาคุณภาพการบรรจุภัณฑBการตลาด ทําใหประชาชนในพื้นที่สามารถชวยเหลือตนเองโดยใชเศรษฐกิจพอเพียงมา
เป2นแนวทาง
ในการดําเนินชีวิต
6. การใชศักยภาพดานเทคโนโลยีเพื่อแสดงใหเห็นถึงความแตกตางและการสรางราคาของผลิตภัณฑBสินคาและ
บริการดานตางๆ
7. การศึกษาดูงาน บริษัท Miyashita Sake Brewery จํากัด ณ จังหวัดโอกายามา เริ่มจากการเป2นผลิตภัณฑB
ชุมชนและไดพัฒนาผลิตภัณฑBโดยการใชภูมิป4ญญาทองถิ่นและนําเทคโนโลยีเขามาใชในการผลิต จนทําใหผลิตภัณฑB
เป2นที่ยอมรับและไดเห็นถึงความรวมมือกันของภาคเอกชนและการสนับสนุนของภาครัฐ เชน จากเดิมโรงงานผลิตเหลา
สาเกแตละแหง จะดําเนินการในลักษณะตางคนตางขาย ตอมาจึงมีการรวมตัวกันรวมกันขาย หนวยงานระดับจังหวัด
ใหการสนับสนุน ทําใหมีการจัดตั้งสมาพันธBผูผลิตเหลาสาเก เพื่อสรางความรวมมือภายในกลุมผูผลิต และจัดงาน
(Event) ตาง ๆ เพิ่มชองทางการตลาด ถึงแมไมไดใหการสนับสนุนดานงบประมาณจากภาครัฐก็ตาม
แนวทางในการพัฒนากลุมจังหวัดภาคใตฝ^Žงอันดามันในอนาคต
ตามที่ ทราบกั น ดี ว ากลุ มจั ง หวั ด ภาคใตฝ45 ง อั น ดามั น มี ความพรอมดานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
แหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก การพัฒนาของกลุมจังหวัดอันดามันจึงมุงสูการเป2นแหลงทองเที่ยวเป2นหลัก
การเสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจภายในกลุมจังหวัดอันดามันเพื่อมุงเนนเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแขงขัน
และเพิ่มขีดความสามารถของภาคการเกษตรเป2นจําเป2นที่จะตองดําเนินการควบคูไปดวยเป2นเรื่องสําคัญ
ประกอบกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Ministry of Digital Economy and Society
: MDE) ไดเดินหนาผลักดันใหเกิดขึ้นกับประเทศไทย โดยมีเปYาหมายที่จะพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศใหสามารถเติบโตและกาวไปแขงขันกับนานาประเทศดวยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยทําใหเมืองเชื่อมโยงกันดวย
โครงสรางพื้นฐานทางดานเทคโนโลยี และเพิ่มเติมความสะดวกใหแกวิถีชีวิต เศรษฐกิจ เติบโตในภาพรวม จึงเกิ ด
แนวคิดในการเริ่มพัฒนาในเมืองที่มีการเดินทางของนักทองเที่ยวและมีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงกอน ซึ่งเมื่อพิจารณา
ในหลาย ๆ องคBประกอบ
ทางภาครัฐจึงผลักดันให "ภูเก็ต" เป2นเมืองตนแบบในการผลักดันใหกลายเป2นสมารBตซิตี้
โดยโครงการไดเริ่มขึ้นตั้งแต
ปC พ.ศ. 2546 โดยรัฐบาลไดเขามาสนับสนุนโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มเติมสิ่ง
อํานวยความสะดวก
การที่ภาครัฐไดเริ่มโครงการเมืองอัจฉริยะ หรือ สมารBตซิตี้ (Smart City) ที่เกาะภูเก็ต เนื่องจากดวย
ขนาดพื้นที่ของจังหวัดที่ไมใหญจนเกินไป และโครงสรางประชากรในพื้นที่ที่มีอยูเพียง 378,364 คน แตมี
นักทองเที่ยวในปC 2557 สูงถึง 11,855,000 คน หรือคิดเป2น 3 เทาของประชากรในพื้นที่ และในจํานวน
นักทองเที่ยวนี้
เป2นชาวตางชาติถึง 70% อีกทั้งกิจการสวนใหญที่เกิดขึ้นในเมืองภูเก็ตเป2นของตางชาติ

เกือบทั้งสิ้น ภูเก็ตจึงเป2นพื้นที่ ที่มีความเหมาะสมในการดึงชาวตางชาติที่มีความชํานาญดานเทคโนโลยีดิจิทัลให
เขามาจัดตั้งบริษัทหรือสาขาที่ภูเก็ต
Andaman Smart City การผลักดันใหจังหวัดในกลุมอันดามันรวมตัวเป2นศูนยBกลางธุรกิจดิจิทัล
(Digital Hub) เพราะทุกวันนี้โลกกําลังขับเคลื่อนเขาสูยุค Internet of Things การพัฒนานวัตกรรมการ
ควบคุมแบบ Machine to Machine รวมทั้งเทคโนโลยีล้ําสมัยตาง ๆ ที่เขามาเกี่ยวของและมีบทบาทตอชีวิตเรา
ครอบคลุม
ไลฟ¡สไตลBตั้งแตตื่นจนเขานอน เมื่อเทคโนโลยีเชื่อมตอกับไลฟ¡สไตลBมนุษยB
เกิดการเปลี่ยนรูปแบบการใชชีวิตของคนในสังคมในบริบทที่กวางกวาเดิม โดยเชื่อมโยงขอมูลและ
ใชประโยชนBจากขอมูลใหมีประโยชนBมากที่สุด ซึ่งจะตองครอบคลุมทั้งเรื่องของความปลอดภัย ไมวาจะเป2น
การเดินทาง เขาออกเมือง หรือการเดินทางภายในเมือง การเขาพักที่พักอาศัย รวมถึงการพัฒนารูปแบบของทํา
ธุรกิจที่ตรงไลฟ¡สไตลBของกลุมเปYาหมายมากขึ้น โดยสรางระบบหรือวงจรในการตรวจสอบ ปYองกัน และพัฒนา
ระบบ
การขนสงใหเป2นระบบขนสงอัจฉริยะ เพื่อใหเกิดการใชงานพลังงานอยางคุมคา พรอมเชื่อมโยงทุก
ระบบของ
ทุกจังหวัดในพื้นที่อันดามันเขาดวยเพื่อเป2นตนแบบใหแกเมืองอื่น ๆ กลุมจังหวัดอื่นของ
ประเทศตอไป
ผลที่ไดจากการศึกษาดูงานเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินการงานของกลุมจังหวัดภาคใตฝ^Žงอันดามัน
1. Creative and Digital Economy คือ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยการนําเอา
เทคโนโลยีดิ จิทัล เขามาใชเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภ าพ ในกลุมจังหวัดภาคใตฝ45งอันดามั นบนพื้นฐานทางเศรษฐกิ จ
พื้นฐานของความรู และ Creative Economy ที่กลุมจังหวัดจะตองวางเปYาหมายในการเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ
ใหกับสินคาและ
การบริการผานทางนวัตกรรมและความคิดสรางสรรคB ซึ่งเป2นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อน
การปฏิรูปกระบวนการผลิต การดําเนินธุรกิจการคา การบริการ การศึกษา การสาธารณสุข การบริหารราชการ
แผนดิน รวมทั้งกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและสังคมอื่น ๆ ที่สงผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในพื้นที่
มีชีวิตที่ดีขึ้น
2. การกําหนดวิสัยทัศนB ของแตละจังหวัดในกลุมจังหวัดฝ45งอันดามันใหมีเปYาประสงคBกลยุทธBเดียวกัน
เพื่อใหเกิดการดําเนินงานการขับเคลื่อนของแตละจังหวัดในทิศทางเดียวงายตอการนําสูการปฏิบัติ โดยการ
สงเสริมดานการทองเที่ยว ผลิตภัณฑBชุมชนไปสูการปฏิบัติที่สอดคลองกันโดยการบูรณาการและการมีสวนรวม
ของภาคสวนตาง ภายใตบริบท Andaman Smart City ตามแนวทางการศึกษาดูงาน
3. การพั ฒนาผลิตภั ณฑBสินคา OTOP ของแตละกลุ มของสมาชิกในกลุมจังหวั ดอันดามัน เนนการ
ผลักดัน ใหประชาชนเขามามีสวนรวมเนนการ และไดรับประโยชนBอยางแทจริง สามารถพึ่งพาตนเองได คิดเอง ทํา
เอง
รับฟ4งความคิดเห็นสมาชิกในกลุมและสงเสริมการขายโดยใชเทคโนโลยีสมัยเขามาชวยเพิ่มการคา
ขาย จนทําใหผลิตภัณฑBเป2นที่ยอมรับและไดเห็นถึงความรวมมือกันของภาคเอกชนและการสนับสนุนของภาครัฐ
4. องคBกรปกครองสวนทองถิ่นภายในพื้นที่กลุมจังหวัดภาคใตฝ45งอันดามันตองพัฒนาศักยภาพ
ใหมี ค วามเขมแข็ ง มี ร ะบบการบริ ห ารงานที่ ส นั บ สนุ น นโยบายของรั ฐ บาล พรอมการขั บ เคลื่ อ นนโยบาย
ยุทธศาสตรB ของนโยบายสวนกลางไปสูการปฏิบัติในพื้นที่เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ภายใตบริบท Andaman Smart City การพัฒนาดานนวัตกรรมของเทคโนโลยี การบูรณาการ
ขอมูลพื้นฐานภาครัฐ และการดําเนินการใหเห็นรูปธรรม ซึ่งจะเป2นประโยชนBตอการพัฒนากลุมจังหวัดอันดามัน

เมื องอั จ ฉริ ย ะตองการพั ฒ นาดานไอซี ทีใหสมบู ร ณB เ หมือนกั น ในทุ กจั งหวัด เพื่ อกอใหเกิ ดประสิ ทธิภ าพและ
เกิดประสิทธิผล และเป2นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งสงผลใหเศรษฐกิจของกลุมจังหวัดอันดามันเติบโตไปพรอมกัน
ในทุกดานไมวาในเรื่องของภาคทองเที่ยวและภาคการเกษตร และสามารถใชเป2นมาตรฐานในการพัฒนากลุม
จังหวัดอื่น ๆ ทั่วประเทศในโอกาสตอไป
ภายใตวิสัยทัศนB “อันดามัน เมืองนาอยู” “Smile Smart and Sustainable Andaman”
“The Tourism of Sustainable growth by enhancing Creative Economy to
provide Happiness for all”
1. Smart Economy
2. Smart Tourism
3. Smart Health
4. Smart Safety
5. Smart Environment
6. Smart Education
7. Smart Governance

ศูนยBกลางของเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคBในระดับภูมิภาค
ทองเที่ยวสนุกสุขใจในอันดามัน
(Enjoyable Tour and Convenient Life)
ประชาชนรักษาพยาบาลดวยหมายเลขผูป9วยเดียวกัน
(One Patient Single ID Andaman)
อันดามันเมืองปลอดภัย (Andaman Safe City)
การเจริญเติบโตที่เป2นมิตรกับสิ่งแวดลอม (Andaman Green City)
ศูนยBรวมแหงการเรียนรูในระดับภูมิภาค
การบริหาร Andaman Smart City อยางยั่งยืน

4. ตัวชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินการ
1. จํ านวนของการจั ดทํ าฐานขอมู ลและระบบการใหบริ การออนไลนB และขอมู ลพื้ นฐานของจั งหวั ด
ในกลุมจังหวัดอันดามัน
2. จํานวนของหนวยงานจัดทําโครงการที่สามารถเชื่อมโยงขอมูล เพื่ออํานวยความสะดวกตอนักลงทุนและผูสนใจ
ทั่วไป
3. จํานวนการติดตั้ง Wifi ของแตละจังหวัดในแหลงทองเที่ยวสําคัญของกลุมจังหวัดอันดามัน
4. จํานวนการพัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยวของแตละจังหวัดเพื่อเตรียมความพรอมการเป2น Smart
Tourism
5. จํ านวนการจัด ตั้ งศูน ยB ขอมู ล หลั ก และลํ าดั บ รอง (CCTV) ที่ มีเ ทคโนโลยีที่ทันสมั ย เพื่ อเป2น ศู น ยB
บัญชาการ รับแจงเหตุและแกไขป4ญหาเมื่อเกิดเหตุการณBตางๆ ในพื้นที่อันดามัน
6. จั ดทํ า ระบบฐานขอมู ลทรั พยากรธรรมชาติและคุ ณภาพสิ่ งแวดลอมของกลุ มจังหวั ดอั น ดามั น ที่
ประชาชนและผูเกี่ยวของสามารเขาถึงไดงาย
7.จัดทําระบบฐานขอมูลผูป9วย ระหวางสถานพยาบาลในกลุมจังหวัด รวมถึงการสงตอขอมูลผูป9วยแตละ
รายพัฒนาความเชื่อมโยงฐานขอมูลของผูมารับบริการระหวางจังหวัด ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
8.การจัดทําสื่อการเรียนการสอนนําระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชเพื่อบูรณาการปรับปรุงการเรียนการสอน
เพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาของกลุมจังหวัดอันดามัน
9.จํ า นวนการจั ด ทํ า โครงการที่ ส ามารถเชื่ อ มโยงขอมู ล ไดทั้ ง ระบบ ทั้ ง กลุ มจั ง หวั ด เพื่ อ เป2 น ศู น ยB
Command Center สําหรับผูบริหารกลุมจังหวัด

10.จัดตั้งศูนยB Command Center ระหวาง องคBกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัด กลุมจังหวัด สวน
ภูมิภาค สวนกลาง เพื่อบริการสั่งการ และเรียกดูขอมูล พรอมการประชุมผานระบบ Video Conference กับ
หนวยงานสวนกลาง ผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอ และผูบริการองคBกรปกครองสวนทองถิ่นของกลุมจังหวัด
ภาคใตฝ45งอันดามัน
(อางอิง : จากโครงการตนแบบ Phuket Smart
City)
ผูจัดทํา
นางอรุณรัตน หวังดี

นักวิชาการสหกรณชํานาญการ

นายจตุพงศ แก1วใส

เจ1าพนักงานปกครองชํานาญการ

นางสาวป(ยนันท กําแหงส.อง

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

เศรษฐกิจดิจิทัลและสรางสรรคกับการพัฒนากลุมจังหวัดภาคใตฝ^Žงอาวไทย
วิสัยทัศนกลุมจังหวัดภาคใตฝ^Žงอาวไทย : “ ศูนยกลางการเกษตร การทองเที่ยวนานาชาติ
ระบบโลจิสติกสที่สมบูรณ เปJนมิตรกับสิง่ แวดลอม”

มี

นิยามวิสัยทัศน
ศู น ย กลางการเกษตร หมายถึ ง การมี ค วามโดดเดนในดานใดดานหนึ่ ง เชน ดานปริ ม าณการผลิ ต
(การปลูกพืช การปศุสัตวB และการประมง) ดานการแปรรูป ดานการตลาด หรือการสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ
ศูนยกลางการทองเที่ยวนานาชาติ หมายถึง การมีความโดดเดนในดานจํานวนนักทองเที่ยว และรายได
จากนักทองเที่ยวนานาชาติ
มีระบบโลจิสติกสที่สมบูรณ หมายถึง การมีระบบคมนาคมที่เป2นเครือขายเชื่อมโยงกันทั้งทางบก ทาง
อากาศ และทางน้ํา และเป2นป4จจัยพื้นฐานที่สนับสนุนการพัฒนาดานตางๆ ของกลุมจังหวัด
การเปJ น มิ ต รกั บสิ่ ง แวดลอม หมายถึ ง การพั ฒ นาในทุ กดานของกลุ มจั ง หวั ด จะตองไมสรางป4 ญ หา
ตอสิ่งแวดลอม รวมทั้งตองมียุทธศาสตรBการพัฒนาเพื่อปYองกัน หรือแกไขป4ญหาสิ่งแวดลอมที่มีอยู
จุดแข็ง : 1.มี ค วามไดเปรี ย บทางภู มิ ศ าสตรB เนื่ อ งจากเป2 น พื้ น ที่ จุ ด เชื่ อ มโยงการคมนาคมของภาคใต
มีเครื่องขายคมนาคม ทั้งทางบก ทางรถไฟ และทางอากาศ
2.มี ค วามหลากหลายของทรั พ ยากรทองเที่ ย วของพื้ น ที่ สู ง ทั้ ง แหลงทองเที่ ย วทางธรรมชาติ
(ทางทะเลและนิเวศป9าเขา)
จุดออน : 1.แรงงานขาดทักษะ ตองพึ่งพาแรงงานตางประเทศ
2.พื้นเศรษฐกิจ สวนใหญจําหนายในรูปวัตถุดิบ ไมมีการเพิ่มมูลคา
โอกาส : 1.โอกาสในการเชื่อมโยงการทองเที่ยว 2 ฝ45งทะเล จากเกาะสูแผนดิน และธรรมชาติสูวัฒนธรรม จาก
อันดามันสูอาวไทย
2.กระแสการทองเที่ยว และกิจกรรมการทองเที่ยวสอดคลองกับศักยภาพพื้นที่
อุปสรรค : 1.ภัยพิบัติจากธรรมชาติ มีแนวโนมรุนแรงมากขึ้น
2. การกีดกันทางการคาในรูปแบบตางๆ และภาวการณBแขงขันที่รุนแรง
แนวคิดเศรษฐกิจดิจิทัลและสรางสรรคที่ไดจากการฝCกอบรมและศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุGน
Digital Economy เป2นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยการนําเทคโนโลยีดิจิทัล ( Digital Technology )เขาไป
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และสรางมูลคาเพิ่มบนพื้นฐานความรูและความคิดสรางสรรคB
(
Creative Economy ) ที่วางเปYาหมายในการเพิ่มมูลคาใหกับสินคาและบริการผานทางนวัตกรรมและความคิด
สรางสรรคB
ประเทศญี่ ปุ9 น นั้ น มี ค วามโดดเดนในเรื่ อ งนวั ต กรรม ไมวาจะเป2 น เทคโนโลยี ใ นดานตางๆ มากมาย
แตสิ่ ง ที่ น าสนใจมากไปกวานั้ น คื อ นวั ต กรรมทางความคิ ด ของคนในประเทศญี่ ปุ9 น ที่ มี ค วามคิ ด สรางสรรคB
ผสมผสานกับวัฒนธรรมดั้งเดิม ความเชื่อ และความเป2นอยูของชาวญี่ปุ9น ไดอยางลงตัว เชน อาคารบานเรือน

ถึ ง แมการวางผั ง เมื อ งจะพั ฒ นาไปมากแคไหน ญี่ ปุ9 น ก็ ยั ง คงไวซึ่ ง ลั ก ษณะเฉพาะของอาคารบานเรื อ น
ที่มีวัฒนธรรมยาวนานของชาวญี่ปุ9น และในเรื่องอาหารนอกจากจะมีรสชาติอรอยแลว ญี่ปุ9นยังสรางเอกลักษณBทั้ง
ในรูปแบบของตัวอาหาร และบรรจุภัณฑB มีการสรางเรื่องราว ทําใหมีความโดดเดน นาจดจํา
ดึงดูดให
นักทองเที่ยวชาวตางชาติมาเที่ยวในประเทศญี่ปุ9นเป2นจํานวนมาก นวัตกรรมทางความคิดดังกลาว จึงเป2นสิ่ง
สําคัญที่ทําใหเกิดการพัฒนาและเชื่อมโยงไปสูการใชเทคโนโลยี สรางมูลคาเพิ่มใหแกสินคาและบริการ เป2นไปตาม
แนวทางการใชเศรษฐกิจดิจิทัลและสรางสรรคB โดยสามารถจําแนกเป2นแนวคิดในดานตางๆ ที่สอดคลองกับแนว
ทางการพัฒนากลุมจังหวัดภาคใตฝ45งอาวไทย ดังนี้
1.แนวคิดที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัลและสรางสรรคBกับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบการคมนาคม
การพัฒนาโครงการสรางพื้นฐานของประเทศญี่ปุ9น เป2นการพัฒนา ควบคูไปกับการอนุรักษBวัฒนธรรม
ดั้งเดิม ไมเป2นวาจะเป2นอาคารบานเรือนก็จะมีความเป2นอัตลักษณB โดดเดน เมื่อเห็นแลวก็จะรูไดทันที
วา
เป2นของญี่ปุ9น ไมวาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจะมีการพัฒนาไปมากเพียงใด แตญี่ปุ9นก็ยังคงไว
ซึ่ง
วัฒนธรรมดั้งเดิม สาเหตุที่เป2นเชนนั้น เพราะอัตลักษณBที่โดดเดนนี้ นักทองเที่ยวไมสามารถไปสัมผัส
ไดจาก
ประเทศใดในโลก ไมวาจะเป2นอาคารบานเรือน การแตงกายของชาวญี่ปุ9น ที่เมืองโอกายามา
และเกาะคิวชู
ก็ ยั งรั กษาอั ต ลั กษณB นั้ น ไวอยางชั ด เจน การพั ฒ นาเทคโนโลยี คมนาคมก็ เ ชนเดี ย วกั น
ประเทศญี่ ปุ9 น ให
ความสําคัญกับเรื่องนี้มาก โดยไดชื่อวาเป2นการสรางความประทับใจใหนักทองเที่ยวตางชาติ เมื่อเดินทางมา
ประเทศญี่ปุ9นตองนึกถึง รถไฟชินคันเซน ซึ่งมีความเร็วมากกวา 200 กิโลเมตรตอชั่วโมง
ซึ่งถือวาเป2นขาของ
ผูคนในการไปทองเที่ยวหรือจะไปทํางานเลยก็วาได เนื่องจากมีความเร็ว ความตรงตอเวลา ซึ่งการที่ประเทศญี่ปุ9นมี
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการใหมีมาตรฐานสูงดังกลาวได องคBประกอบที่สําคัญคือการพัฒนาเทคโนโลยีดาน
ไอที ขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการทํางาน เชน การบริการขอมูลการเดินทางผานเว็บไซตB http://www.hyperdia.com
และ http://jorudan.co.jp สามารถตรวจสอบตารางเวลา การจองตั๋วลวงหนา หากเป2นนักทองเที่ยวที่ไมรู
เสนทาง ผูโดยสารแคเลือกสถานีตนทาง สถานีปลายทาง วันและเวลาที่ตองการ ระบบจะนําเสนอ “เสนทางที่
นาจะดีที่สุด” ใหอัตโนมัติ และเพื่อเพิ่มมูลคาสินคาบริการใหนักทองเที่ยวมีความประทับใจ ประเทศญี่ปุ9น จึงให
ความสําคัญกับการปลูกฝ4งมาตรฐานการใหบริการในเรื่องขนสงสาธารณะหรือสถานีรถไฟที่จะตองทําความสะอาด
ใหเอี่ยมเสมอ ไมมีขยะหลนในสถานี รวมทั้งปลูกฝ4งมารยาท
ในการโดยสารรถไฟรวมกัน และหากมา
พิจารณาระบบคมนาคมภายในตัวเมืองโอกายามา หรือหลายเมือง ในประเทศญี่ปุ9น ปรากฏวา ประชาชนใน
ประเทศญี่ปุ9น ไมวาจะเป2นนักเรียน วัยทํางาน ยังใหความนิยม
ในการใชจักรยานในการเดินทางมากกวาการ
ใชรถยนตB หรือรถจักรยานยนตB ซึ่งสะทอนใหเห็นวาไมวาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจะมีการพัฒนาไปมากแคไหน
ประชาชนญี่ปุ9นก็ยังคงไวซึ่งความเรียบงาย
ในการใชชีวิตและรูสึกถึงคุณคาของสิ่งที่เป2นฐานรากของการ
พัฒนา
นอกจากนี้สิ่งที่เห็นไดชัดเจนอีกประกาศ ในการไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ9น คือ
การ
พัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน เชน การจัดการระบบสาธารณูปโภค
ดานการ
ประปา การประปาของทางการญี่ ปุ9 น ตางใหความสํ า คั ญ กั บโครงสรางการบํ า บั ด น้ํ า ทั่ ว ทั้ ง ประเทศ ใหมี
ประสิทธิภาพ เพื่อใหไดน้ําที่บริสุทธิ์สะอาด ดื่มไปแลวไมเป2นพิษตอรางกาย ซึ่งเป2นเรื่องที่คนญี่ปุ9นเชื่อใจและนํามา
ดื่มเป2นปกติ

2.แนวคิดที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัลและสรางสรรคBกับการทองเที่ยว
จากการศึกษาดูงานการทองเที่ยวคิวชู เมืองฟุกุโอกะ เกาะคิวชู เป2นเกาะที่ใหญเป2นอันดับ 3
ของ
ประเทศประญี่ปุ9น ตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงใหของเกาะฮอนชู ประกอบดวยเมือทาสําคัญหลายแหงที่ใชติดตอ
คาขายกับชาวจีนและชาวตะวันตกมานานหลายรอยปC โดยมีเมืองหลวง คือ จังหวัดฟุกุโอกะ
บนเกาะคิว
ชู มีแหลงทองเที่ยวครบทุกรูปแบบ ทั้งภูเขาไฟที่ยังไมดับ เมืองตากอากาศออนเซนที่มีชื่อเสียง สวนสนุก สวนน้ํา
วัด ศาลเจา รานอาหารที่มีชื่อเสียง และยังสามารถทองเที่ยวไดครบทุกฤดูกาลดวย เชน การชมซากุระบานในฤดู
ใบไมผลิ การชมใบไมเปลี่ยนสีในฤดูใบไมรวง สวนหิมะก็มีแตจะมีนอยกวาเกาะใหญเล็กนอย เพราะอยูตอนลาง
ของประเทศ และอีกเหตุผลสําคัญที่ทําใหภูมิภาคคิวชูนาสนใจ ก็คือ คาครองชีพที่นี่จะถูกกวาแถบโตเกียว หรือ โอ
ซากา
การทองเที่ยวคิวชูกับแนวคิดเศรษฐกิจดิจิทัลมาประยุกตBใชเพื่อนําไปสูการเพิ่มมูลคาสินคาและบริการ
ทางการทองเที่ ย วสู ลู กคา (นั ก ทองเที่ ย ว) ใหไดรั บ ความพึ ง พอใจสู งสุ ด มี ค วามสะดวกสบาย ปลอดภั ย ลด
ระยะเวลา ตนทุน สนองตอบตอความตองการ การใหบริการขอมูลขาวสารดานการทองเที่ยว
เพื่อการ
สงเสริมการตลาด ภาครัฐและเอกชนรวมกันกําหนดนโยบายและแผนงานอยางเป2นระบบ มีองคBกรระดับพื้นที่ที่มี
ความคลองตัวและปรับตัวไดทันตอเหตุการณB จากในอดีตที่การทองเที่ยวไมไดมีการสงเสริม อยางจริงจัง กลุม
นั กทองเที่ ย วสวนใหญมาจากประชากรภายในประเทศเทานั้ น แตในป4 จ จุ บั น ไดกํ า หนดเปY า หมายในเชิ งการ
ทองเที่ยวใหเกิดการขยายตัวมากขึ้น โดยสงเสริมการตลาดและประชาสัมพันธB
ดึงนักทองเที่ยวชาว
ตางประเทศเดินทางมาทองเที่ยวในประเทศมากขึ้น และยังสนับสนุนใหประชากร
ในประเทศเดินทาง
ทองเที่ยวมากขึ้นเชนเดิม ความรวมมือระหวางองคBกรภาครัฐและเอกชนจึงมีความสําคัญเป2นลําดับตนๆ ดวย
ทรัพยากรการทองเที่ยวและกิจกรรมที่หลากหลาย อีกทั้งความเป2นเอกลักษณBในเชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของ
ประเทศญี่ปุ9น จึงเป2นโอกาสและมีแนวโนมใหเกิดการขยายตัวดานการทองเที่ยวในอนาคต โดยเนนการทองเที่ยว
ในเชิงคุณภาพเป2นหลัก ซึ่งแผนการสงเสริมการทองเที่ยวที่ไดวางไวในสวนของการตลาดและประชาสัมพันธB การ
ใหนักทองเที่ยวไดรับรูขอมูลขาวสารดานการทองเที่ยว ดวยบริการขอมูลที่ภาครัฐและเอกชนไดรวมกันพัฒนาขึ้น
เพื่อนําไปสูการใหบริการแบบ Real Time ที่พัฒนาจุดใหบริการขอมูลขาวสารที่เป2นจุดเชื่อมตอการเดินทาง
เสนทางขนสงคมนาคม เชน สนามบิน จุดพักรถบนเสนทาหลวงเป2นตน และภายใน จะมีการใหบริการในรูปแบบ
ดิ จิ ทั ล ที่ ทั น สมั ย ดวยระบบเทคโนโลยี ส ารเทศ และคอมพิ ว เตอรB หรื อ นั ก ทองเที่ ย วสามารถสื บ คนผาน
ระบบสื่อสารไรสาย ที่ภาครัฐไดพัฒนาไว และนักทองเที่ยวสามารถเขาถึงได อันจะเป2นการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขันและขีดความสามารถในการสงเสริมภาคธุรกิจทองเที่ยว ลดตนทุน เพิ่มความพึงพอใจ เพิ่มชอง
ทางการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินคาและบริการที่มีอยูเดิม

3.แนวคิดที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัลและสรางสรรคBกับการเกษตร
จากการศึกษาดูงาน สวนผลไมเอกชน ( NOMARU ENGEI KIBIJI NOEN ) ณ เมืองโอกายามา ประเทศญี่ปุ9น
ซึ่งเป2นองคBกรดานเกษตรกรรมที่ดําเนินการเพาะปลูกจนกระทั่งสามารถมีรายไดเพียงพอ ตอการพัฒนาอยางตอเนื่อง ซึ่ง
แนวทางหลักๆ ของการเพาะปลูก คือ การใชเทคโนโลยีดานการเกษตรผสมกับการเพาะปลูกแบบดั้งเดิม โดยมี

ลั ก ษณะการบริ ห ารจั ด การแบบการพึ่ ง พาตนเอง มากกวาจะพึ่ ง พาการสนั บ สนุ น จากหนวยงานภาครั ฐ
ซึ่งเกษตรกรโดยรวม มีความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกร มีความรอบรูในระบบการผลิตดานการเกษตร มีความเป2น
Smart Farmer ซึ่งสามารถนํามาเป2นแบบอยางในการพัฒนาภาคเกษตรของกลุมจังหวัดภาคใตฝ45งอาวไทย ให
ยั่งยืนได
ขอเสนอในการใชเศรษฐกิจดิจิทัลและสรางสรรคเพื่อพัฒนากลุมจังหวัดภาคใตฝ^Žงอาวไทย
1.เศรษฐกิจดิจิทัลและสรางสรรคBกับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และระบบคมนาคมของกลุมจังหวัดภาคใตฝ45งอาว
ไทย
แนวคิดสําคัญจากการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ9น ในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และ
คมนาคม เพื่อเพิ่มมูลคาสินคาและบริการของกลุมจังหวัดภาคใตฝ45งอาวไทย มีดังนี้

ระบบ

1.1 การพัฒนาโครงการสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค ควบคูกับการอนุรักษBวิถีชีวิตชุมชน ใน
การพัฒนาโครงการสรางพื้นฐานดานตางๆ ของกลุมจังหวัดภาคใตฝ45งอาวไทย ตองมีการผสมผสานนวัตกรรมทาง
ความคิด กับวัฒนธรรมดั้งเดิมของกลุมจังหวัดภาคใตฝ45งอาวไทย ( ชุมพร สุราษฎรBธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง )
เชนเดียวกับเมืองโอกายามา กลาวคือ กลุมจังหวัดภาคใตฝ45งอาวไทย ตองสรางคานิยมดานนวัตกรรมทางความคิด
โดยผสมผสานเอกลักษณBของวัฒนธรรมศรีวิชัย อาคารบานเรือนและวิถีชีวิตชุมชนใหเป2นจุดแข็ง
ที่ใชในการ
เพิ่ มมูลคาในการทองเที่ ยว นอกจากนี้ ต องสรางวั ฒ นธรรมการใชชี วิต ที่ เหมาะสมกั บพื้ น ที่และ
ลด
ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดลอม เชนเดียวกับเมืองโอกายามา และเกาคิวชู โดยการสงเสริมใหประชาชนหันมาใช
จักรยานมากขึ้นในบริเวณตัวเมือง โดยตองมีชองทางรถจักรยาน (Bike Lane) รอบเมือง
เพื่อ
ลดมลพิษทางอากาศและสงเสริมใหประชาชนไดออกกําลังกาย รวมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตน้ําประปาให
สามารถดื่มได เชนเดียวกับประเทศญี่ปุ9น ที่มีการจัดการระบบสาธารณูปโภคดานการประปาและระบบกรองน้ํา
บริสุทธิ์เป2นอยางดี ทําใหสามารถจายน้ําคุณภาพดีที่สามารถดื่มได
1.2 การพัฒนาระบบคมนาคมขนสงสินคาและบริการ ซึ่งเป2นการบริหารสําคัญที่เมืองโอกายามา และ
เมืองโอซากา ใชในการเพิ่มมูลคาสินคาบริการ และสงเสริมการทองเที่ยวในดานการอํานวยความสะดวก จังหวัดสุ
ราษฎรBธานี ซึ่งเป2นจังหวัดหลักในกลุมจังหวัดภาคใตฝ45งอาวไทย ตั้งอยูในชัยภูมิที่ไดเปรียบ เหมาะสมในการเป2น
ศูนยBกลางโลจิสติกสBภาคใตตอนบน เพราะจังหวัดสุราษฎรBธานีมีความพรอมของโครงสรางพื้นฐานทางคมนาคมใน
การพัฒนาใหเป2นศูนยBกลางการคมนาคมและ การขนสงภาคใตฝ45งตะวันออกเชื่อมแผนดินสองฝ45งทะเล (อาวไทยอันดามัน) โดยมีโครงขายทางหลวง 4 ชองจราจร เชื่อมโยงในแนวเหนือใต และเชื่อมโยงระหวางอาวไทยและอัน
ดามันตามเสนทางขนสงแนวเสนทางพัฒนาชายฝ45งทะเลตะวันออกและฝ45งตะวันตก ทางรถไฟเป2นทางเดี่ยวตลอดใน
แนวเหนือใต (สถานีชุมทางบานทุงโพธิ์ทางแยกไปสุดทางที่คีรีรัฐนิคม)
มียานกองเก็บตูสินคา (Container
yard) ที่สถานีรถไฟทางบานทุงโพธิ์ เป2นจุดเชื่อมโยงการขนสงสินคาระหวางถนนและทางรถไฟ ดังนั้นการพัฒนา
ระบบคมนาคมที่จะเสนอแนวคิดจากการศึกษาดูงาน
ณ ประเทศญี่ปุ9น คือ การสรางสะพานเศรษฐกิจ
(Land Bridge) เชื่อมโยงระหวางฝ45งอันดามันและอาวไทย ผานทางหลวงแผนดินหมายเลข 44 ซึ่งมีเกาะกลาง
ถนนที่กวาง 145-155 เมตร มีจุดเริ่มตนจาก
อําเภออาวลึก จังหวัดกระบี่ไปสิ้นสุดที่ทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 401 อําเภอกาญจนดิษฐB จังหวัดสุราษฎรBธานี รวมระยะทาง 133.172 กิโลเมตร โดยพัฒนาในการใช

เทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูง รวมกับระบบคมนาคมทั้งทางบก ทางน้ํา ทางอากาศ เพื่อรนระยะเวลาในการเดินทาง
การขนสงสินคา การเพิ่มมูลคาสินคาและบริการ และเป2นเครื่องมือในการเปŒดประตูการทองเที่ยว เชื่อมโยงกลุม
ภาคใตฝ45งอาวไทย ภาคใตฝ45งอันดามัน
และภาคใตชายแดน

2.เศรษฐกิจดิจิทัลและสรางสรรคBกับพัฒนาการทองเที่ยวกลุมจังหวัดภาคใตฝ45งอาวไทย
จากการศึ กษาการทองเที่ ย ว เมื องโอกายามา และเมื องฟุ กุโ อกะ เกาะคิ ว ชู ซึ่ งมี การบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรในพื้นที่ใหสามารถใชเป2นจุดแข็งเพื่อเพิ่มมูลคาการทองเที่ยวในพื้นที่ ดังนั้นการประยุกตBผลการศึกษา
การทองเที่ ย ว เมื อ งโอกายามา และเกาะคิ ว ชู มาใชกั บ กลุ มจั ง หวั ด ภาคใตฝ4 ง อาวไทย เพื่ อ พั ฒ นาศั กยภาพ
ดานการทองเที่ยว สิ่งสําคัญ คือตองบริหารจัดการทรัพยากรการทองเที่ยวของกลุมจังหวัดภาคใตฝ45งอาวไทย ซึ่งมี
แหลงทองเที่ ย วมากมาย หลากหลาย ทั้ ง ทางทะเล และทางบก มี รู ป แบบการทองเที่ ย วหลายรู ป แบบ
เชนทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ ทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรB วัฒนธรรม และวิถีชีวิตชุมชนที่นาสนใจ นําศักยภาพ
ทางการทองเที่ยวมีอยูทั้งหมดเหลานั้น ไปสูการเพิ่มมูลคาการทองเที่ยวผานนวัตกรรมและความคิดสรางสรรคB โดย
ใชแนวคิดในการบริหารจัดการการทองเที่ยวกลุมจังหวัดภาคใตฝ45งอาวไทยใหสอดคลองกับยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
ประกอบดวย 3 ขั้นตอน
1. Digital Commerce - การคาระบบดิจิทัลmobile – ecommerce และ social commerce ที่
ขายผาน เว็บไซตBออนไลนB หรือการคาบนระบบดิจิทัล
2. Digital Transformation – การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจ และ
ขีด
ความสามารถในการแขงขันดานการทํางาน ลดตนทุน เพิ่มความพึงพอใจ
3. Digital Consumption – การนําเทคโนโลยีมาใชเป2นชองทางการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินคาหรือ
บริการที่มีอยูเดิม
การเพิ่มมูลคาการทองเที่ยวผานนวัตกรรมและความคิดสรางสรรคB โดยใชแนวคิดดังกลาว
กลุม
จังหวัดภาคใตฝ45งอาวไทย ควรใชความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีมาพัฒนาและเพิ่มมูลคา
ดานการ
ทองเที่ ย ว การเชื่ อ มโทรศั พ ทB มื อ ถื อ ใหมี บ ทบาทในบริ ก ารดานการทองเที่ ย วกลุ มจั ง หวั ด
แก
นักทองเที่ยว โดยใชคนหาขอมูลแหลงทองเที่ยว การซื้อแพ็คเกจทัวรB การจองตั๋วเครื่องบิน รถไฟ
เรือ
โดยสาร การเชารถยนตB การสืบคนขอมูลการเดินทางจากประสบการณBการทองเที่ยวของผูอื่นแบงป4นกันมากขึ้น
ซึ่งป4จจุบันนักทองเที่ยวใหความนิยมการใชเทคโนโลยีดังกลาวมากขึ้น เนื่องจากมีรูปแบบการนําเสนอที่นาสนใจ มี
ขอมูลในรายละเอียดในการประกอบการตัดสินใจไดอยางรวดเร็ว
นอกจากที่กลาวมาแลวในการนําแนวคิดเศรษฐกิจดิจิทัลและสรางสรรคBเพื่อพัฒนาการทองเที่ยว กลุม
จังหวัดภาคใตฝ45งอาวไทย ควรสงเสริมการวิจัยและพัฒนาโครงการ Digital Technogy for tourism การผลักดัน
ใหเกิ ด ความรวมมื อระหวางผู ประกอบการ ภาคเอกชน ในอุ ตสาหกรรมการทองเที่ ย ว ในการพั ฒ นา Digital
Marketing โดยรวมกันพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิทัลในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
กลุม
จังหวัด

3.เศรษฐกิจดิจิทัลและสรางสรรคBกับพัฒนาการเกษตรของกลุมจังหวัดภาคใตฝ45งอาวไทย
จากการศึกษาการเกษตรของเมืองโอกายามา และเมืองฟุกุโอกะ เกาะคิวชู ซึ่งมีรูปแบบการบริหารจัดการ
โดยการสรางความเขมแข็งของเกษตรกรในรูปแบบของการเกษตรพึ่งตนเอง มีการรวมกลุม
ของเกษตรกร
ที่มีความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกร ซึ่ งมีรูปแบบการสงเสริมความเขมแข็งใหกับเกษตรกรเชนเดี ยวกับกลุ ม
จังหวัดภาคใตฝ45งอาวไทย ดังนั้น จึงสามารถนําแนวคิดจากการศึกษาดูงานมาประยุกตBใช
โดยนําแนวทาง
เศรษฐกิจดิจิทัลและสรางสรรคBมาเป2นปรับใชกับภาคการเกษตรที่มีศักยภาพของกลุมจังหวัดภาคใตฝ45งอาวไทย
ไดแก ยางพารา ปาลBมน้ํามันและผลไม ( เงาะ ทุเรียน มังคุด ลองกอง ) การปศุสัตวB และการประมง ดังนี้
1. การพั ฒนา Smart Farmer โดยมีพื้น ฐานที่ สามารถเป2นตนแบบและสามารถถอดบทเรี ยนให
เกษตรกรรายอื่น ในการทําการเกษตร อันจะเกิดการพัฒนาในสาขาอาชีพเกษตรที่ยั่งยืนและมีความมาตรฐาน มี
ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพมาตรฐาน ไมทําลายสิ่งแวดลอมเป2นผูที่มีความภูมิใจในอาชีพเกษตรกร มุงมั่นและ หวง
แหนพื้นที่ใหคนรุนตอไป มีความสุขและพึงพอใจในการประกอบอาชีพการเกษตร ในการเชื่อมโยงเครือขาย Smart
Farmer ทั้งกลุมจังหวัด สามารถเสริมสรางความเขมแข็งของ Smart Farmer เป2นการพัฒนาเครือขายเกษตรที่มี
ศักยภาพและเป2นอนาคตของเกษตรกรไทยที่เขมแข็ง จากคุณสมบัติเดน ดังนี้
ประการที่ 1 เป2นผูมีความรูในเรื่องที่ทําอยู หมายถึง สามารถเป2นวิทยากรถายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตร หรือใหคําแนะนําปรึกษาใหกับผูอื่นที่สนใจในเรื่องที่ทําอยูได
ประการที่ 2 มีขอมูลประกอบการตัดสินใจ หมายถึง สามารถเขาถึงแหลงขอมูลทั้งจากเจาหนาที่ของ
รัฐ และผานทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอื่นๆ เชน Internet Mobile Smart Phone เป2นตน
มีการบันทึกขอมูลและใชขอมูลมาประกอบการวิเคราะหBวางแผนกอนเริ่มดําเนินการและบริหารจัดการผลผลิตให
สอดคลองกับความตองการของตลาด มีการนําขอมูลมาใชในการแกไขป4ญหาและพัฒนาอาชีพของตนเองได
ประการที่ 3 มีการบริหารจัดการผลผลิตและการตลาด มีความสามารถในกาบริหารจัดการป4จจัยการ
ผลิต แรงงาน และทุน ฯลฯ สามารถเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดเพื่อใหขายผลผลิตได ตลอดจนสามารถจัดการ
ของเหลือจากการผลิตที่มีประสิทธิภาพ (Zero waste management)
ประการที่ 4 เป2นผูมีความตระหนักถึงคุณภาพสินคาและความปลอดภัยของผูบริโภค มีความรูหรือ
ไดรับการอบรมเกี่ยวกับมาตรฐาน GAP/GMP เกษตรอินทรียB หรือมาตรฐานอื่นๆ มีกระบวนการผลิต
ที่
สอดคลองมาตรฐาน GAP/GMP เกษตรอินทรียB หรือมาตรฐานอื่นๆ
ประการที่ 5 มีความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม/สังคม มีกระบวนการผลิตที่ไมกอใหเกิดมลภาวะและ
ไมทําลายสิ่งแวดลอม (Green Economy) มีกิจกรรมชวยเหลือชุมชนและสังคมอยางตอเนื่อง
ประการที่ 6 มีความภูมิใจในความเป2นเกษตรกร มีความมุงมั่นในการประกอบอาชีพการเกษตร รัก
และหวงแหนพื้นที่และอาชีพเกษตรไวใหคนรุนตอไป มีความสุขและพึงพอใจในการประกอบอาชีพการเกษตร
2.การเชื่อมโยงขอมูลทะเบียนเกษตรกร ดําเนินการจัดเก็บขอมูลทะเบียนเกษตรกร กระทรวงเกษตร
และสหกรณB ไดมอบหมายใหกรมสงเสริมการเกษตร ดําเนินการจัดเก็บและปรับปรุงขอมูลทะเบียนเกษตรกร เมื่อ
มีการนําฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกรไปใชประโยชนBในการใหความชวยเหลือของ ภาครัฐโครงการใด ๆ การนํา
ฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกรมาใชในการจัดการพัฒนาฐานขอมูล รวมถึงชุดขอมูลตางๆ โดยเชื่อมโยงขอมูลจากทุก
หนวยงานภาครัฐ โดยไมยึดติดความเป2นเจาของ และเปŒดเผยตอสาธารณะ
เพื่อใหเกิดการพัฒนานวัตกรรม

บริการ และสรางคุ ณคาทางเศรษฐกิจและสังคม เชน ทะเบียนขอมูล ประชาชน
ที่ เก็บขอมู ล
ประชาชน ที่เก็บขอมูลบุคคลตั้งแตเกิดจนตาย สําหรับวางแผนพัฒนาการตลอดชีวิต ขอมูลสุขภาพที่จะพัฒนาสู
บริการสุขภาพดีถวนหนา (Universal Healthcare) รวมถึงขอมูลเกษตรกรที่ทราบสภาพการผลิตการตลาดเป2น
การใชขอมูลรวมของภาครัฐใชจัดทําแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคใตฝ45งอาวไทย
3.การพัฒนาแพลตฟอรมบริการสูรัฐบาลดิจิทัล ในกลุมจังหวัดภาคใตฝ45งอาวไทยสามารถรวมมือกัน
พัฒนาแพลตฟอรBมบริการ ตามแผนงานที่ปรับเปลี่ยนภาครัฐสูการเป2นรัฐบาลดิจิทัล การพัฒนาแพลตฟอรBมบริการ
พื้นฐานภาครัฐ (Government Service Platform) เพื่อรองรับการพัฒนาแอปพลิเคชั่น หรือบริการรูปแบบใหม
ที่เป2นบริการพื้นฐานของหนวยงานภาครัฐ ในระบบฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกร เพื่อนําขอมูล มาสงเสริมใหเกิด
แพลตฟอรBมบริการดานการเกษตร เชน ชุดขอมูลการผลิตในพื้นที่เขตเศรษฐกิจของพืช ปศุสัตวB การทําประมง
ปริมาณน้ํา ปริมาณน้ําฝน อุณหภูมิ ความอุดมสมบูรณBของดิน สภาพการใชประโยชนBที่ดินที่เป2นป4จจุบัน ระบบการ
ชลประทาน เสนทางคมนาคม สาธารณูปโภค ที่ตั้งตลาด หรือโรงงาน
รับซื้อผลผลิตฯ ซึ่งการสงเสริมให
เกิดการพัฒนา แพลตฟอรBมบริการพื้นฐานดานการเกษตร
จะเป2นการอํานวยความสะดวกกับ
เกษตรกร ภาครัฐ นักธุรกิจ ผูเกี่ยวของหรือผูสนใจกับภาคการเกษตร จะชวยใหระบบการผลิต และการตลาด
สินคาเกษตรมีการยกระดับภาคการเกษตรใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น จากการปรับสูรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งเกิดจากความ
รวมมื อกั บ องคB กรที่ มี องคB ความรู เพื่ อการเชื่ อมโยงขอมู ล กลุ มจั ง หวั ด 4 จั งหวั ด ( ชุ ม พร สุ ร าษฎรB ธ านี
นครศรีธรรมราช พัทลุง )

ผลที่คาดวาไดจากการพัฒนาสินคาเกษตรของกลุมจังหวัดภาคใตฝ^Žงอาวไทยโดยใชแนวคิดเศรษฐกิจ
ดิจิทัลและสรางสรรค ดังนี้
1. มีเครือขายเชื่อมโยง Smart Farmer เพื่อใหมีการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชในการพัฒนา
เกษตรกรเป2นแกนนํา เป2นกลุมคนตนแบบ ใหเกษตรกรรุนใหมไดพัฒนาตนเองตอ ๆ ไป
2. มีการพัฒนาแปลงผลิตการเกษตร เพื่อเชื่อมโยงกับการทองเที่ยว รายได เศรษฐกิจสรางสรรคB โดย
การนํ า ภู มิ ป4 ญ ญา การผลิ ต ดั้ ง เดิ ม ผสมผสานกั บ การใชนวั ต กรรมเพิ่ ม ผลผลิ ต เกษตร เชน การแปรรู ป
เพื่อเพิ่มมูลคา และเพิ่มรายไดใหกลุมเกษตรกรและเครือขาย
3. มีการใชเทคโนโลยี ตอยอดสูการคิดคนนวัตกรรมในการเพิ่มมูลคาสินคาเกษตรหลักสําคัญ
ใน
กลุมจังหวัด เชน ยางพารา ปาลBมน้ํามัน ผลไม รวมทั้งโคเนื้อศรีวิชัย โดยการรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน
รวมทั้ ง สถาบั น การศึ ก ษาที่ มี ศั ก ยภาพในการศึ ก ษาวิ จั ย พั ฒ นานวั ต กรรมในพื้ น ที่ ก ลุ มจั ง หวั ด หรื อ จาก
กระทรวงวิทยาศาสตรBและเทคโนโลยี เชื่อมโยงเครือขายใหเกิดผลิตภัณฑBการเกษตรที่มีมูลคาสูง
รวมทั้งการ
วิจัยตลาด ซึ่งเป2นสิ่งสําคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑB ตองเป2นที่ยอมรับของผูบริโภค
4.มีการพั ฒนาสิ น คาของกลุ มจั งหวั ดใหสอดคลองกับ กระแสความตองการบริ โภคสิ น คาสุขภาพ เชน
หมอนสุขภาพ ซึ่งไดนํานวัตกรรมมาใชในการเพิ่มมูลคา และทําใหผูใชมีสุขภาพดี การสกัดวิตามินจากน้ํามันปาลBม
จึงตองมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมตอไป

5. สงเสริ มการทําสิ นคาเกษตรบงชี้ทางภูมิศาสตรB นอกจากไขเค็มและน้ํามันมะพราวเกาะพะงันแลว
สินคาเกษตรที่มีความจําเป2นที่ควรทําเป2นสินคา GI ไดแก เงาะโรงเรียน ขาวสังขBหยด ขมิ้นชัน ซึ่งเกษตรกรผลิต
เฉพาะมีคุณภาพเป2นที่ยอมรับระดับประเทศ ในจังหวัดสุราษฎรBธานี
6. สงเสริ ม การใชเทคโนโลยี ใ นการจํ า หนายสิ น คาเกษตร ตั้ ง แตฟารB ม ถึ ง ผู บริ โ ภค โดยการใช
QR Code เพื่อตรวจสอบขอมูลผลิตภัณฑBและแหลงผลิตใหสามารถตรวจสอบยอนกลับไดตามมาตรฐานสากล

ผูจัดทํา
นางใจทิพย

ด.านปรีดานันท

สํานักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎรธานี

นายจักรกฤษณ เอ.งฉ1วน

สํานักงานการท.องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎรธานี

นายอิทธิพล

ขวาไทย

สํานักงานประมงจังหวัดสุราษฎรธานี

นายภูวนาถ

สุขสม

สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุ.มจังหวัดภาคใต1ฝ)Hงอ.าวไทย

ภาคผนวก
การพัฒนาระบบโลจิสติกสเชื่อมโยงภาคใตฝ^Žงอาวไทย และภาคใตฝ^Žงอันดามัน

ขอเสนอแนวคิดจากการฝCกอบรมและศึกษาดูงาน
เรื่อง “การยกระดับเศรษฐกิจสรางสรรคและดิจิทัล
ของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 สูฐานการผลิตมูลคาสูง”
แนวคิดการพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
กลุ มจั ง หวั ด ภาคเหนื อ ตอนบน 1 ประกอบดวยจั ง หวั ด เชี ย งใหม ลํ า พู น ลํ า ปาง และแมฮองสอน
มีผลิตภัณฑBมวลรวม ประจําปC 2557 มูลคา 328,758 ลานบาท โดยภาคบริการมีสัดสวนของรายไดมากที่สุด
รอยละ 58.70 รองลงมาคือภาคเกษตร รอยละ 21.86 และภาคอุตสาหกรรม รอยละ 19.44
ตามแผนพั ฒนากลุมจั งหวัด ภาคเหนือตอนบน 1 ไดกํา หนดวิสั ยทั ศนB ในการพัฒ นาไววา “ศู นยกลาง
การทองเที่ยว การคา การลงทุนสูสากล บนพื้นฐานความโดดเดนวัฒนธรรมลานนา สังคมนาอยู สิ่งแวดลอม
ยั่งยืน” และมีจุดเนนในการพัฒนา คือ “เศรษฐกิจสรางสรรค วัฒนธรรมลานนา”

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
จากกรอบแนวคิดในการพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจําปC 2561 – 2564 ในภาพที่ 1
ซึ่งไดคํ านึงถึงการนํา แนวทางการพั ฒนาประเทศตามแผนพัฒ นาเศรษฐกิ จและสั งคมแหงชาติฉบับ ที่ 12 และ
นโยบาย Thailand 4.0 มาประสานกับศักยภาพของพื้นที่ และป4ญหาความตองการของประชาชน โดยไดกําหนด
ตําแหนงทางยุทธศาสตรBเชิงบูรณาการที่มีความโดดเดน ไว 7 ประเด็น ไดแก
1. เมืองทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสรางสรรคB (Culture & Creative Tourism)
2. เกษตรมูลคาสูง (Value Added Agriculture)
3. แหลงผลิตอาหารนวัตกรรม (Northern Food Valley)
4. ศูนยBกลางการคาการลงทุนของภูมิภาค (Northern Land Port)

5. หัตถอุตสาหกรรมสรางสรรคB (Creative Craft)
6. ศูนยBกลางธุรกิจสุขภาพ (Health and Wellness)
7. เมืองนิเวศนB (Green City)
ทั้งนี้ ไดกําหนดแนวทางการพัฒนาใหมีความสอดคลองกันในทุกประเด็น เพื่อใหเกิดการพัฒนาในทุกมิติ
ทั้ งดานเศรษฐกิ จ สั งคม ความมั่ น คง และสิ่ งแวดลอม โดยใหความสํ า คั ญ กั บ การยกระดั บโครงสรางพื้ น ฐาน
ใหรองรั บ การพั ฒ นาในอนาคต การเสริ ม สรางทรั พ ยากรมนุ ษ ยB ใ หสามารถปรั บ ตั ว รองรั บ การเปลี่ ย นแปลง
ไดอยางเหมาะสม และสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน ซึ่งจะยกระดับ
การพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ไปสูความยั่งยืนตอไป
แนวคิดที่ไดรับจากการฝCกอบรมและศึกษาดูงาน
จากการฝ\ กอบรมและศึ ก ษาดู ง าน ณ ประเทศญี่ ปุ9 น ที่ ไ ดรั บ จากการเขารวมโครงการ ทุ น ฝ\ ก อบรม
เพื่อพัฒนาขาราชการในภูมิภาค ประจําปCงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติม) หัวขอ One Village One Product
: OVOP พบวาประเทศญี่ปุ9นไดใชกลไกการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมขั้น 6 (Sixth Order Industry) ในการผลักดัน
การผลิตภาคเกษตรใหมีความเขมแข็ง

ภาพที่ 2 กลไกการทํางานของอุตสาหกรรมขั้น 6 (Sixth Order Industry)
จากภาพที่ 2 จะเห็นไดวากลไกการทํางานของ OVOP นั้นมีวิธีการผลิตหลากหลายที่นําไปสูการเพิ่มขึ้น
ของรายได โดยใชแนวคิดอุตสาหกรรมขั้นที่ 6 (6th industry หรือ Integrated industry) ซึ่งทําใหเกษตรกร
กลายมาเป2นผูประกอบการดวยตนเองโดยใชสูตร 1 x 2 x 3 = 6 คือ (1) เกษตร (2) การผลิตและแปรรูป (3)
การตลาด เริ่มตั้งแตการเพาะปลูกแลวนํามาแปรรูปสินคาและหาชองทางจํานายตามความตองการของตลาด และ
หากขาดขั้นตอนใดไปทุกอยางจะมีคาเทากับ 0 โดยวงจรทั้งหมดจะเริ่มจากภาคเกษตรเป2นหลัก

อุ ต สาหกรรมขั้ น ที่ 6 เป2 น การใชประโยชนB จ ากทรั พยากรในพื้ น ที่ ช นบทเพื่ อสนั บ สนุ น ภาคเกษตร
ภาคอุ ต สาหกรรมการแปรรู ป และภาคการตลาดการจํ า หนาย ตลอดจนการขนสง ทํ า ใหเกิ ด การจางงาน
สรางรายไดแกชุมชน สามารถพึ่งตนเองไดทําใหเกิ ดเป2น ธุร กิจ ในชุ มชน สามารถสรางตลาดของสิน คาเกษตร
ที่ครบวงจร ดานการผลิต แปรรูปและบริการเขาถึงผูบริโภคโดยตรง รวมทั้งเชื่อมตอระหวางเมือง และชุมชนโดย
ผานการทองเที่ยว
นอกจากนี้เกษตรกรยังสามารถรูความตองการของผูบริโภค และสามารถผลิตสินคาตามความตองการได
โดยไมตองผานพอคาคนกลาง รวมถึ งการรวบรวมขอมู ล ไมวาจะเป2 น ขาวสารตางๆ เพื่ อนํ า มาวิ เ คราะหB ห รื อ
การนํ า เทคโนโลยี ม าประยุ กตB ใ ชเพื่ อ ใหเกิ ด การพั ฒ นาการผลิ ต และสรางสรรคB ผ ลิ ต ภั ณ ฑB บ ริ ก ารใหมๆ และ
อาศัยบุคลากร ที่มีความรูดานการตลาด การบริหารจัดการไดอีกดวย
แนวทางการยกระดับเศรษฐกิจสรางสรรคและดิจิทัลของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 สูฐานการผลิตมูลคา
สูง
จากแนวคิดในการพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และแนวคิดที่ไดรับจากการฝ\กอบรมและศึกษา
ดูงานที่ไดกลาวไปแลวขางตน คณะผูจัดทําจึงขอนําเสนอแนวทางการยกระดับเศรษฐกิจสรางสรรคBและดิจิทัล
ของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 สูฐานการผลิตมูลคาสูง โดยใชจุดเนนทางยุทธศาสตรB “เศรษฐกิจสรางสรรค
วัฒนธรรมลานนา” เป2นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนโดยมีกิจกรรม ดังนี้
1. การเชื่อมโยงธุรกิจทองถิ่นโดยดิจิทัลเป2นกลไกสนับสนุน เชน จัดทําจุดบริการฟรี WIFI (Lanna Free
WIFI) ในพื้น ที่ ซึ่งมี นั กทองเที่ ยวไปเยื อนจํ า นวนมาก เชน ทาอากาศยาน สถานีขนสง สถานี รถไฟ โรงแรม
หางสรรพสิ นคา รานอาหาร โดยเมื่ อนั กทองเที่ ย วทํ า การ Log on จะไดรหั สสํ า หรับใชอิ นเทอรBเ น็ ต ฟรี
ผานจุดใหบริการ WIFI ของสถานที่สําคัญที่เขารวมโครงการ และไดรับขอมูลรวมทั้งสิทธิประโยชนBเพิ่มเติมจาก
สถานที่ทองเที่ยว รานอาหาร ที่พัก รานขายของฝากของที่ระลึก โดยมุงเนนการกระจายนักทองเที่ยวไปสูแหลง
ทองเที่ยวในชุมชนของทั้ง 4 จังหวัดมากยิ่งขึ้น ซึ่งแนวทางดังกลาวนั้นมีความสอดคลองกับการทองเที่ยวของพื้นที่
เกาะ Kyushu ประเทศญี่ปุ9น ที่ไดมีการบูรณาการความรวมมือของจังหวัดและเมืองตาง ๆ โดยมีจุดเดนคือ
การเป2น Onsen Island และสรางสาธารณูปโภคไวรองรับการทองเที่ยวไดเป2นอยางดี
การดําเนินการดังกลาวจะสรางประโยชนBใหกับผูที่เกี่ยวของ 3 ฝ9าย ไดแก นักทองเที่ยว ไดรับบริการ
อินเทอรBเน็ตฟรี และไดรับขอมูลที่เป2นประโยชนBตอการทองเที่ยวในพื้นที่ ผูประกอบการในพื้นที่ มีชองทางใน
การประชาสัมพันธB ธุรกิจของตนเองไปสูกลุมผูบริโภคเปYาหมายโดยตรง และหนวยงานภาครัฐ ไดทราบขอมู ล
พฤติ ก รรมทางการทองเที่ ย วและการบริ โ ภคของกลุ มเปY า หมาย เพื่ อ นํ า มาใชวิ เ คราะหB กํ า หนดนโยบาย
ในการดําเนินงานโครงการหรือกิจกรรมตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. การพัฒนาของฝากของที่ระลึกในกลุมหัตถอุตสาหกรรมเชิงสรางสรรคB (Creative Craft) โดยเชื่อมโยง
กับกลุมเปYาหมายในอุตสาหกรรม MICE เชน เมื่อมีผูบริหารระดับสูงของหนวยงานและองคBกรตาง ๆ เดินทาง
มารวมกิจกรรมประชุมหรือแสดงนิทรรศการในพื้นที่กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ก็ใหมีการผลิตของฝากของ
ที่ระลึกที่ผลิตขึ้นมาเฉพาะบุคคล (Customized Gift for Special One) เป2นการสรางประสบการณBที่ประทับใจ
ใหกับผูมาเยือนคนพิเศษ และสามารถสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑBของฝากของที่ระลึกไดสูงมากขึ้นบนพื้นฐาน

ของการใชทรัพยากรในชุมชนและทองถิ่นอยางคุมคา เชนเดียวกับแนวทางการบูรณาการพัฒนาการทองเที่ยวเขา
กับผลิตภัณฑBของประเทศญี่ปุ9น โดยดูไดจากสินคาที่มีขายเฉพาะแหลงในประเทศญี่ปุ9น ซึ่งมีความเป2นเอกลักษณB
และผูที่มาเยือนักจะนิยมซื้อกลับไปเพื่อเก็บไวเป2นบันทึกความทรงจําในการมาเยือนสถานที่แหงนั้น
นอกจากนั้ น การดํ า เนิ น การดั ง กลาวยั ง สามารถตอยอดทางดานการคาการลงทุ น ไดอี ก ดวย
หากแขกผู มาเยื อ นคนพิ เ ศษเกิ ด ความประทั บ ใจในตั ว ผลิ ต ภั ณ ฑB ก็ อ าจจะเกิ ด การไปเยี่ ย มเยื อ นแหลงผลิ ต
เป2 น การสรางรายไดทางตรงใหกั บ ชุ ม ชน และอาจเกิ ด การสั่ ง ซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑB ใ นปริ ม าณมากเพื่ อ ไปจํ า หนาย
ในแหลงตาง ๆ ทั้งในและตางประเทศเพิ่มขึ้นอีกดวย
3. การสรางสรรคB ผลิตภั ณฑBอาหารทองถิ่นเพื่ อใหบริการกั บนักทองเที่ย วในโรงแรม (Lanna Dish)
โดยพัฒนาผลิตภัณฑBอาหารทองถิ่นในเชิงนวัตกรรมพรอมบริโภค เชน แหนม ไสอั่ว หมูทอด น้ําพริกหนุม ขาวแต¦น
ลํ า ไยอบแหง งาดํ า โดยจั ด เป2 น สํ า รั บ ในลั ก ษณะเดี ย วกั บ อาหารชุ ด (Bento)
ของประเทศญี่ ปุ9 น
ซึ่งจะสรางความประทับใจใหกับนักทองเที่ยวผูมาเยือนที่ตองการสัมผัสรสชาติความเป2นทองถิ่นไดเป2นอยางดี
นอกจากนั้น การดําเนินการดังกลาวยังสามารถสรางรายไดใหกับเกษตรกร และผูประกอบการทองถิ่น
ที่จะสามารถจําหนายวัตถุดิบ และผลิตภัณฑBใหกับโรงแรมและที่พักในกลุมจังหวัด ซึ่งจะเป2นการสรางเครือขาย
ทางธุรกิจในทองถิ่นใหมีความเขมแข็งไดอีกทางหนึ่งดวย
ขอเสนอแนะในการพัฒนา
การขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ของกลุ มจั ง หวั ด ภาคเหนื อตอนบน 1 ไปสู ฐานการผลิ ต มู ล คาสู ง จํ า เป2 น ตอง
ใชความคิด สรางสรรคBเ ป2น กลไกขับ เคลื่ อน (Creative Thinking Driven) การพั ฒนาทรัพยากรมนุ ษยB
จึงเป2 นเครื่องมื อที่ สํ าคั ญ ซึ่งตองอาศัย ความรวมมื อของหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบัน การศึกษา
ในการผลิตบุคลากร รุนใหมที่มีแนวความคิดสรางสรรคB (New Northern Creative Team) เพื่อรวมกันยกระดับ
การประกอบธุ ร กิ จ ในกลุ มจั งหวั ด ภาคเหนื อตอนบน 1 ที่ มี ความเป2 น เอกลั ก ษณB คื อ การทํ า ธุ ร กิ จ ที่ มุงเนน
การสรางสรรคBผลิตภัณฑBและบริการที่มีมูลคาสูงโดยใชทรัพยากรในทองถิ่นอยางคุมคา โดยคํานึงถึงสังคมและ
สิ่งแวดลอมควบคูไปดวย (Network Enterprise) ซึ่งจะเป2นการพัฒนาที่มีทิศทางนําไปสูการเป2นจุดหมาย
ปลายทางที่ดีที่สุดของผูอยูอาศัยและผูมาเยือน (Best Destination for Everyone) ไดอยางแทจริง
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แนวทางการจัดการการทองเที่ยวแบบยั่งยืน (Sustainable Tourism) ของกลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2
อุ ต สาหกรรมการทองเที่ ย วของไทยมี ก ารพั ฒ นาและเติ บ โตอยางตอเนื่ อ ง เห็ น ไดจากความสํ า เร็ จ
หลายประการ เชน การเพิ่มขึ้ น ของจํา นวนนั กทองเที่ ยวชาวตางชาติ อั ต ราการขยายตั ว ของรายไดจากการ
ทองเที่ยว ขีดความสามารถในการแขงขันดานการทองเที่ยวเพิ่มขึ้นอยูในอันดับที่ดีขึ้นและแหลงทองเที่ยวไดรับ
ความนิยม
ติดอันดับตนๆ ของโลก อุตสาหกรรมการทองเที่ยวของประเทศไทยยังประสบป4ญหาดาน
ทรัพยากรการทองเที่ยว ป4ญหาภาพลักษณBดานความปลอดภัย ความสะอาดของแหลงทองเที่ยว คุณภาพของ
ธุรกิจการทองเที่ยว
และการกระจุกตัวของนักทองเที่ยว ดังนั้นการพัฒนาการทองเที่ยวใหเกิดความยั่งยืน
จึงเป2นสิ่งสําคัญ
การทองเที่ยวอยางยั่งยืน หมายถึง การทองเที่ยว รวมถึงการบริหารจัดการบริการอื่นๆ ทั้งในป4จจุบันและ
อนาคตโดยตองดําเนินการภายใตขีดความสามารถของธรรมชาติ ชุมชน ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม
วิถีชีวิตที่มีตอกระบวนการการทองเที่ยว ตองตระหนักตอการมีสวนรวมของประชากร ชุมชน ขนบธรรมเนียม
ประเพณี วั ฒ นธรรม และเป2 น ที่ ย อมรั บใหประชาชนทุ กสวนไดรั บ ผลประโยชนB ท างเศรษฐกิ จ ที่ เ กิ ด จากการ
ทองเที่ยวเสมอภาคเทาเทียมกัน ทั้งนี้ บทความฉบับนี้ไดจัดทําขึ้นเพื่อนําแนวทางจากการฝ\กอบรมหลักสูตรเพื่อ
พั ฒ นาขาราชการพลเรื อนสามั ญ ที่ ป ฏิ บั ติ ร าชการในภู มิภ าค ประจํ า ปC งบประมาณ พ.ศ.2559 (เพิ่ มเติ ม) มา
ประยุกตBใชในการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร
นาน) โดยนําเสนอขอมูลพื้นฐานและศักยภาพของกลุมจังหวัด ผลการฝ\กอบรมทั้งในประเทศ และการศึกษาดูงาน
ณ ประเทศญี่ปุ9น รวมถึงนําผลการฝ\กอบรมและศึกษาดูงานมาประยุกตBใชในการกําหนดทิศทางการพัฒนาการ
ทองเที่ยวของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 อยางยั่งยืน เพื่อกอใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางเป2นรูปธรรมตอไป
ขอมูลพื้นฐานของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบดวย จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร และจังหวัด
นาน มี ช ายแดนดานเหนื อ ติ ด กั บ สหภาพเมี ย นมารB ชายแดนดานตะวั น ออกติ ด กั บ สาธารณรั ฐ ประชาธิ ปไตย
ประชาชนลาว มีพื้นที่รวม 36,024 ตร.กม. คิดเป2นรอยละ 7.02 ของพื้นที่ประเทศไทย มีจํานวนประชากร
2,695,136 คน
คิดเป2น 4.5% ของประเทศ ซึ่งมีประชากรสูงอายุมากกวาคาเฉลี่ยประเทศ เป2น
อันดับที่ 13 จากทั้งหมด 18 กลุมจังหวัด ดานเศรษฐกิจมีผลิตภัณฑBมวลรวมกลุมจังหวัด (GPP) จํานวน 181,520
ลานบาท มีขนาดใหญเป2นที่ 16 ของประเทศ มีมูลคาผลิตภัณฑBเฉลี่ยตอคน 74,267 บาท ลักษณะภูมิประเทศ
สวนใหญเป2นป9าไมและภูเขา
และเป2นตนกําเนิดของแมน้ําสายสําคัญหลายสาย
ศักยภาพการพัฒนา
1. มีเขตติดตอกับประเทศเพื่อนบาน คือ สหภาพเมียนมารB และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทําใหการคาชายแดนขยายตัวในระดับสูง เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบานมีการขยายตัวมากขึ้น และ
มีเ สนทางการคมนาคมที่ เ ชื่ อมโยงกั บประเทศเพื่ อนบานและกลุ มจังหวั ด ภาคเหนือตอนบน 2 เชน โครงขาย
คมนาคมตามกรอบความรวมมืออนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (GMS) กลุมจังหวัดฯอยูในแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือใต

(North : South Economic Corridor : NSEC) และเสนทาง R3A และ R3B เชื่อมโยงกับมณฑลยูนนาน และ
สาธารณรัฐประชาชนจีนตอนใต
2. เป2นฐานการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรียB
3. กลุมจังหวัดมีมรดกทางวัฒนธรรมที่เป2นเอกลักษณBเฉพาะทองถิ่นกลุมลานนาตะวันออก ที่สามารถ
นําไปใชประโยชนBในการพัฒนาดานการทองเที่ยวและสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาหัตถกรรม อุตสาหกรรม
4. มีแหลงทองเที่ยวที่ หลากหลาย ทั้งเชิ งนิเวศ เชิงศิลปวัฒนธรรม ชาติพัน ธุB เชิงธรรมชาติ และเชิ ง
สุขภาพ
ซึ่งในแตละปCมีนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้นทุกปC ในปC 2557 มีผูมาเยือน 4,756,456 คน ตอมาในปC 2558 มีผูมาเยือน
เพิ่มขึ้นเป2น 5,126,194 คน เพิ่มขึ้นรอยละ 7.21 ดานรายไดจากการทองเที่ยวมีอัตราเพิ่มขึ้นทุกปC ในปC 2557 มี
รายไดรวม 24,280.18 ลานบาท ในปC 2558 มีรายไดรวม 27,309.55 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ11.09 จากขอมูล
ดังกลาวแสดงใหเห็นวาการทองเที่ยวเป2นจุดเนนที่จะเพิ่มความไดเปรียบในการแขงขันใหกับกลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 จึงไดกําหนดเป2นหนึ่งในยุทธศาสตรBการพัฒนากลุมจังหวัดฯ ในการพัฒนาการทองเที่ยวเพิ่มมูลคา
ผลิตภัณฑB และคุณคาสินคาและบริการ เนนฐานเศรษฐกิจยั่งยืนเพิ่มมูลคาการทองเที่ยวเพื่อเพิ่มรายได และ
กําหนดเป2นประเด็นยุทธศาสตรBการพัฒนาการทองเที่ยวตามแผนยุทธศาสตรBกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ปC
2561 – 2564 คือ “พัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และ
สุขภาพ เพื่อเป2นการสรางรายไดสูชุมชนอยางยั่งยืน” โดยไดกําหนดจุดเนนทางยุทธศาสตรBและทิศทางการพัฒนา
ดังนี้
1. ศูนยBกลางการขนสงและกระจายสินคา
2. เมืองสมุนไพรและการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (Herb Heath Heritage of Peaceful and Long – Term Care)
3. สินคาเกษตรคุณภาพดีและปลอดภัย
แนวคิดจากการฝCกอบรมในประเทศ
ทิศทางการพัฒนาการทองเที่ยวประเทศไทยในระยะ 20 ปq (พ.ศ. 2560 -2579)
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพแหลงทองเที่ยว สินคา และบริการดานการทองเที่ยว รวมถึงการ
สงเสริมความยั่งยืนของแหลงทองเที่ยว สิ่งแวดลอม และอัตลักษณBวิถีไทย
ยุ ทธศาสตร ที่ 2 การพั ฒ นาโครงสรางพื้ น ฐานและสิ่ งอํ า นวยความสะดวกเพื่ อการทองเที่ ย ว โดยไม
กอใหเกิดผลกระทบเชิงลบตอชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษยBดานการทองเที่ยวและสรางจิตสํานึก
ดานการทองเที่ยวสําหรับประชาชน
ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางความสมดุลในนักทองเที่ยวกลุมตาง ๆ ผานการตลาดเฉพาะกลุม การสงเสริม
วิถีไทย และการสรางความเชื่อมมั่นของนักทองเที่ยว
ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการมี สวนรวมและบูรณาการของภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนในการ
บริหารจัดการดานการทองเที่ยวรวมถึงความรวมมือระหวางประเทศ
การเพิ่ มรายไดจากการทองเที่ยว ทํ าไดโดย เนนกลุ มนั กทองเที่ย วที่ มีร ายไดสู งเพิ่ ม/เพิ่ มจํ า นวนวั น
นักทองเที่ยว โดยสรางกิจกรรมใหนักทองเที่ยวสนใจที่จะพํานักตอและเพิ่มจํานวนการใชจายของนักทองเที่ยว

การทองเที่ยวโดยชุมชน (Community – Based Tourism : CBT) เป2นการทองเที่ยวที่ไมทําลาย
อัตลักษณBของตนเอง โดยคนในชุมชนรูสึกวาของในชุมชนสามารถทําประโยชนBใหกับพวกเขาได
แนวคิดจากการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุGน
การวางแผนดานการทองเที่ ย ว ประเทศญี่ ปุ9 น มี ก ารทํ า งานรวมกั น ระหวางภาครั ฐ ภาคเอกชน และชุ ม ชน
อยางแทจริง ภาครัฐสนับสนุนดานนโยบายในการพัฒนาการทองเที่ยว เชน วางผังเมืองจัดสถานที่เชื่อมโยงแหลง
ทองเที่ยว ควบคูกับการพัฒนาเมือง เพื่ออํานวยความสะดวกใหนักทองเที่ยวสามารถทองเที่ยวในบริเวณใกลเคียง
มีโครงสรางพื้นฐานที่สะดวกตอการเดินทางทองเที่ยว มีการปรับปรุงสถานที่ทางประวัติศาสตรB และเชื่อมโยง
แหลงทองเที่ยว สรางความเป2นอัตลักษณBของเมือง สรางสัญลักษณB และเรื่องราวใหเป2นที่นาสนใจตอนักทองเที่ยว
สงผลตอการซื้อสินคาในชุมชน เป2นตน และภาคเอกชนใหความรวมมือในการประชาสัมพันธBการทองเที่ยวทั้งใน
และตางประเทศ เชน การประชาสัมพันธBสินคาที่มีอัตลักษณBของตนเอง โดยความรวมมือกันทั้งหมด 4 จังหวัด
ที่ มี ภู มิ ป ระเทศ และสิ น คาใกลเคี ย งกั น ไดแก โอกายามา ฮิ โ รจิ ม า ทากามาสึ บาจิ ย ามา ในหางอิ อ อน
ประเทศมาเลเซีย ทํ าใหมี นั กทองเที่ ยวชาวเอเซี ย เพิ่ มมากขึ้ นถึ ง รอยละ 20 รวมทั้งการใชสื่ ออิเ ล็กทรอนิ กสB
ประชาสัมพันธBการทองเที่ยวแมแตหมูบานเล็กๆ ของเมืองโอกายามา ยังมีการประชาสัมพันธBผานทางเว็บไซตB
การทองเที่ ย วของเมื องโอกายามา และการประชาสั ม พั น ธB ก ารทองเที่ ย วเกาะคิ ว ชู ใ หเป2 น ที่ จั ก โดยเขารวม
นิทรรศการและสัมมนาดานการทองเที่ยว เขารวมงาน TITF and FIT Fair ที่ประเทศไทย ซึ่งกลุมเปYาหมายเป2น
ภาคธุรกิจกับภาคประชาชน (B to C) และงานสัมมนาธุรกิจเกาะคิวชูระหวางภาคธุรกิจ (B to B) ซึ่งไดมีการจัด
งานในประเทศตาง ๆ ไดแก ไทย ฟŒลิปปŒนสB สิงคโปรB มาเลเซีย และอินโดนีเซีย นอกจากนี้ ยังไดมีการสงเสริมการ
ทองเที่ยว แหลงทองเที่ยวที่ยังไมเป2นที่รูจักเพื่อเปŒดเป2นแหลงทองเที่ยวใหมใหกับนักทองเที่ยว โดยการใชเกาะ
คิวชูเป2นสถานที่ถายทําภาพยนตรB ละคร และรายการทีวี เป2นตน รวมถึงชุมชนที่ใหความรวมมือในการตอนรับและ
ดูแลนักทองเที่ยวใหมีความประทับใจเพื่ อใหนักทองเที่ยวกลุมเดิมมาเที่ยวซ้ํา และบอกตอนักทองเที่ยวกลุมใหมใหเขามา
ทองเที่ยว
การใหความสําคัญกับระบบการจัดเก็บขอมูลและการใชประโยชนBจากฐานขอมูล โดยการทําวิจัยการทองเที่ยว
เพื่อสรางภาพลักษณBการทองเที่ยวใหเป2นที่รูจัก (Branding Image) พบวาเมื่อถามนักทองเที่ยวตางชาติถึงเกาะคิว
ชู นั ก ทองเที่ ย วจะนึ ก ถึ ง ออนเซ็ น เป2 น อั น ดั บ แรก ดั ง นั้ น การสรางแบรนดB ข องเกาะคิ ว ชู จึ ง ใชออนเซ็ น
ในการประชาสัมพันธB (Promote) การทองเที่ยว เนื่องจากแหลงกําเนิดของออนเซ็นของญี่ปุ9นมีมากที่เกาะคิวชู
ซึ่งมีออนเซ็นถึง 3 แหง จากทั้งหมดจํานวน 5 แหงในปะเทศญี่ปุ9น และเป2นออนเซ็นแบบ organic
1. การสรางสรรคBเมืองใหเป2นเมืองแหงการทองเที่ยว ซึ่งประกอบดวย 3 ป4จจัยหลัก ดังนี้
• การเปJนเมืองแหงความสะอาด คนในพื้นที่ไดรับการปลูกฝ4งใหเป2นคนที่มีระเบียบวินัย และรักษา
ความสะอาด มีการคัดแยกขยะกอนทิ้ง
• การเปJนเมืองที่ปลอดภัย
• ภาคสวนที่เกี่ยวของมีจิตใจรักในงานดานบริการ(Service Mind) ผูประกอบการรวมไปถึง
ประชาชนทั่วไปมี การใหบริ การ หรือคํา แนะนํา แกนักทองเที่ ยวดวยจิตใจที่รั กงานบริการอยางเต็มเปC5ย ม เชน
การขานรับการรับเงิน/การทอนเงิน การไมปฏิเสธการใชธนบัตรมูลคาสูงเพื่อซื้อของราคาต่ํา เป2นตน
2. การแสวงหาตลาดการทองเที่ยวใหมเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยว เป2นการนําแนวคิดการทองเที่ยวแบบใหม
มาปรับใชในพื้นที่ เชน การทองเที่ย วไปตามเสนทางธรรมชาติ “OLLE” ซึ่ งเป2นการทองเที่ย ว

แนวผจญภัย โดยนําแนวคิดการทองเที่ยวมาจากเกาะ Jeju ของประเทศเกาหลี ซึ่งการทองเที่ยว
ประเภทนี้แตละพื้นที่จะมี Course ที่มีความยากงายหลายระดับ
3. การทําผลิตภัณฑBชุมชน มีจุดมุงหมายไมไดมุงเนนในเรื่องกําไร แตมุงใหพื้นที่/หมูบานมีอาชีพ มีรายได
พึ่งตนเองได ทําเป2นหนึ่งหมูบานหนึ่งผลิตภัณฑB เชน หมูบานโอคาวะจิยามะซึ่งเป2นหมูบานที่ผลิตเครื่องป4~นเซรามิค
โดยบานแตละหลังมีเอกลักษณB คือ มีปลองไฟที่ตั้งตามจุดตาง ๆ ของหมูบาน ซึ่งเป2นจุดดึงดูดใหนักทองเที่ยว
ไดถายรูปเก็บภาพไวเป2นที่ระลึก และจะมีปYายชื่อหมูบานและปYายผังแผนที่หมูบานที่ทําดวยแผนเซรามิคตั้งอยู
บริเวณทางเขาพื้นที่หมูบานเครื่องป4~นเซรามิค หรือ หมูบาน OVOP นําผลิตภัณฑBของชุมชนมาแปรรูปมีบรรจุภัณฑB
ที่สวยงาม มี อายุ การเก็บ รักษาที่ย าวนานขึ้ น และมี รสชาติดี โดยใชผลิต ภัณฑB มีในชุมชน เชน โมจิ รสมะนาว
คุกกี้มะนาว ขนมไสมะนาว เยลลี่รสมะนาว ลูกอมรสมะนาว เป2นตน
แนวทางในการพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
ศั กยภาพของกลุ มจั งหวั ด ภาคเหนื อ ตอนบน 2 ดานทองเที่ ย ว มี 3 ดาน ไดแก การทองเที่ ย วเชิ งวั ฒ นธรรม
การทองเที่ยวเชิงนิเวศ และการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ เปYาหมายในการพัฒนาการทองเที่ยว (Strategic Agenda)
คือ เพิ่มคาใชจายตอหั ว ตอคน เพิ่มสัดสวนนั กทองเที่ยวชาวตางชาติ และ เพิ่มระยะเวลาพํานักเฉลี่ย โดยนํ า
แนวคิด ที่ไดจากฝ\กอบรมและศึกษาดูงานประยุกตBใชในการทําใหเปYาหมายบรรลุผล ดังนี้
1. เนนการทองเที่ยวโดยชุมชน (Community – Based Tourism : CBT) โดยใหหนวยงานภาครัฐ
สถาบันการศึกษา เขามาสนับสนุนถอดบทเรียน และกระตุนใหชุมชนรวมกําหนดแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยว
โดยยึ ด หลั กไมทํ า ลายอั ตลั กษณB ของชุมชน สรางจุ ด ขายโดยใชวิ ถีชุ มชนดั้งเดิ มเดิ มเป2 น จุ ด ดึ งดู ดนั กทองเที่ ย ว
กําหนดกิจกรรมการทองเที่ยว ใหมีความหลากหลายบนพื้นฐานของความเป2นอัตลักษณBและภูมิป4ญญาทองถิ่น
เพื่อสรางโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางเจาบานกับนักทองเที่ยวไดอยางเหมาะสมหลายรูปแบบ เชน
การเขาพั กในโฮมสเตยB การศึ กษาวิ ถีชุ มชน การทํา กิ จกรรมทางการเกษตร การสาธิ ตงานหั ต ถกรรมพื้ นบาน
โดยมีมัคคุเทศกBในพื้นที่เป2นผูนําชมและใหความรูแกนักทองเที่ยว และรวมมือกับเอกชน ภาคบริการ เชน บริษัท
ทัวรBแนะนํานักทองเที่ยวเขาไปทองเที่ยวในชุมชนนั้นๆ โดยภาครัฐควรสรางโครงสรางพื้นฐาน เพื่ออํานวยความ
สะดวกใหสามารถเขาถึงชุมชนที่มีแหลงทองเที่ยวไดสะดวกขึ้น รวมถึงการประชาสัมพันธBที่ชุมชนสามารถสรางชอง
ทางการประชาสัมพันธBผานเว็บไซตB หรือ ภาครัฐ (สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬา) เขามาสนับสนุนการสราง
แอพพลิเคชั่น ที่เป2นขอมูลแหลงทองเที่ยว เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับกลุมนักทองเที่ยวที่สะดวกใช Social
Media
ในการทองเที่ยวดวยตัวเอง โดยสรางชุมชนเพื่อการทองเที่ยวตนแบบ เพื่อขยายผลไปสูชุมชน
อื่นจนครบทั้ง 4 จังหวัด
ในกลุมจังหวัด และสรางเสนทางการทองเที่ยวชุมชน ใหเชื่อมโยงทั้ง 4 จังหวัด
สามารถเพิ่มระยะเวลาพํานัก
ใหนานขึ้น จะชวยกระจายรายไดใหชุมชนอยางทั่วถึง รายไดจากการทองเที่ยว
ก็จะเพิ่มสูงขึ้นตามไปดวย
2. การเพิ่มศักยภาพของกลุมจังหวัด (Cluster Synergy) โดยมุงเนนจุดเดนของแตละจังหวัดใน
กลุมจังหวัด เพื่อสรางความแตกตาง หลีกเลี่ยงการแขงขัน เชน จังหวัดเชียงรายโดดเดนเรื่องเมืองศิลปะลานนา
จังหวัดพะเยาโดดเดนเรื่องอาหารปลอดภัย จังหวัดแพรโดดเดนเรื่องศูนยBรวมวัฒนธรรม และใกลชิดธรรมชาติ
จังหวัดนานโดดเดนเรื่องเมืองเกามีชีวิต และชุมชนยั่งยืน ดังนั้นการพัฒนาการทองเที่ยวจึงมุงเนนการพัฒนาจุดเดน

ของแตละจั งหวั ด และสรางเสนทางการทองเที่ ย วใหนักทองเที่ย วทองเที่ ย วครบทั้ง 4 จั งหวั ดในกลุ มจั งหวั ด
เป2นการกระจายรายไดจากการทองเที่ยวอยางทั่วถึง
3. การพัฒนาแหลงทองเที่ยว
3.1 แหลงทองเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพ กลุ มจั ง หวั ด มี น้ํ า พุ ร อนที่ ยั ง ขาดการพั ฒ นาและทํ า ใหเป2 น แหลง
ทองเที่ยว
ใหเป2นที่นิยมแกนักทองเที่ยว หากศึกษาจากการสรางออนเซ็นของประเทศญี่ปุ9นใหเป2นที่รูจักแกนักทองเที่ยวนั้น
ประเทศญี่ปุ9นไดสรางประสบการณBการแชออนเซ็นอยางครบวงจร และใชขอดีของน้ําพุรอน เพื่อบําบัดสุขภาพ จูง
ใจใหนักทองเที่ยวมาใชบริการออนเซ็น ดังนั้น หนวยงานภาครัฐควรรวมมือกับภาคเอกชนและชุมชนในการรวม
ปรับปรุงน้ํา พุรอนใหสถานที่แชน้ํ าพุร อนมีรู ปแบบที่นาสนใจ สรางบอน้ําพุ รอน 25 แบบ เพื่อความตองการที่
แตกตางของนักทองเที่ ยว เชน บอไวนB บอชาเขียว บอกาแฟ บอน้ําตก เป2นตน และสรางประสบการณBใหแก
นักทองเที่ยว เชน ผูมาพักที่ชุมชน ก. และใสชุดพื้นถิ่น จะไดแชน้ําพุรอนฟรี และบริการถายภาพฟรีเพื่อแชรBลงใน Social
Media เป2นตน
3.2 แหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรB ควรมีการสรางเรื่องราวของแหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรB
นั้นๆ
และปรับปรุงภูมิทัศนBใหสวยงาม โดยใหมีสถานที่ทองเที่ยวในบริเวณใกลเคียงที่สามารถเดินทางไปไดโดยสะดวก
4. การทองเที่ยวเชิงนิเวศ ควรสรางกิจกรรมที่มีความหลากหลาย และนาสนใจสําหรับนักทองเที่ยว
หลากหลายกลุม ซึ่งนอกจากมุงใหนักทองเที่ ยวไดรับ ความเพลิ ดเพลิ น พึงพอใจและใกลชิดกั บธรรมชาติ แลว
ควรมีกิจกรรมที่ใหนักทองเที่ยวไดมีโอกาสเรียนรูกับธรรมชาติโดยผานทางโปรมแกรมสื่อความหมายธรรมชาติ
รูปแบบตาง ๆ กิจกรรมเสริมดังกลาวอาจจัดกลุมไดเป2นกลุมกิจกรรมทองเที่ยวที่เนนการใกลชิดชื่นชมธรรมชาติ
(Appreciative Recreational Activities) และกลุมกิจกรรมทองเที่ยวที่เนนการผจญภัยตื่นเตนทาทายกับ
ธรรมชาติ (Adventurous Recreational Activities) สําหรับกิจกรรมการทองเที่ยวทั้ง 3 กลุม ไดแก กิจกรรม
การทองเที่ยวเชิงนิเวศ (กิจกรรมหลัก) กิจกรรมการทองเที่ยวแบบชื่นชมธรรมชาติ (กิจกรรมเสริม) และกิจกรม
ผจญภัยตื่นเตน (กิจกรรมเสริม)
5. สถาบันศึกษารวมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑBชุมชน รวมกับชุมชน ใชผลิตภัณฑBที่มีในชุมชนผลิตเป2น
สินคา
ที่มีบรรจุภัณฑBที่สวยงาม มีอายุการเก็บรักษาที่ยาวนานขึ้น และใหโรงแรมที่พักมีจุดควรวางจําหนายผลิตภัณฑBที่
ผลิ ตในชุ มชน และนํ า ผลิ ต ภัณฑB ในชุ มชนใหนั กทองเที่ ยวที่ เ ขาพักไดทดลองใชผลิต ภั ณฑB ฯ เพื่ อเป2 นการสราง
ชองทางการตลาดใหนักทองเที่ยวที่สนใจ
6. สรางสิ่ งอํา นวยความสะดวกใหผู สูงอายุ เชน หองน้ํา สํา หรับ ผูพิ การและผูสู งอายุ ทางลาด หรื อ
ที่จ อดรถ สํ าหรั บผู สูงอายุเ พื่ อรองรับ กลุ มนักทองเที่ย วตางชาติ สูงอายุ ที่จ ะเขามาพํ านั กระยะยาว
ในกลุมจังหวัด
7. เพิ่มจํานวนสถานรักษาพยาบาล เพื่อรองรับกลุมนักทองเที่ยวตางชาติสูงอายุที่จะเขามาพํานักระยะ
ยาว
ในกลุมจังหวัด
…………………………………………

ผูจัดทํา
น.ส.ป)ทมาภรณ จันทรคณา ศรีสวัสดิ์

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุ.มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

นางณัฐพร

นักวิชาการพาณิชยชํานาญการพิเศษ
สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงราย

มหาไพบูลย

น.ส.พรรษสรณ งุ.ยส.งแสวง

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
สนง.เกษตรและสหกรณจังหวัดพะเยา

กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 : การสงเสริมการคาการลงทุน การเกษตรและการทองเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตรเสนทาง LIMEC บนฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจสรางสรรค
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนเหนือลาง 1 ประกอบดวย 5 จังหวัด คือ พิษณุโลก ตาก อุตรดิตถB สุโขทัย และ
เพชรบูรณB มีศักยภาพเป2นแหลงผลิตทางการเกษตร คือ ขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตวB ออยโรงงาน มันสําปะหลัง ถั่ว
เหลือง และไมผล โดยมีจังหวัดพิษณุโลกเป2นเมืองศูนยBกลางความเจริญรองรับการเป2นศูนยBกลางการบริ
ลาง
การสี่แยก
อินโดจีน มีแหลงทองเที
แหลงทองเที่ยวที่เป2นมรดกโลกเชิงประวัติศาสตรB แหลงทองเที่ยวเชิงธรรมชาติและเชิงนิเวศนBและ
ประเพณีวัฒนธรรมที่เป2นเอกลักษณB สําหรับบริการพื้นฐานมีโครงขายคมนาคมทั้งการขนสงทางอากาศ ทางบก
และทางรถไฟที่สนับสนุนการขนสงผูโดยสารและสินคามี
คา ที่ตั้งที่สามารถเชื่อมโยงระหวางภาค
และเชื่อมโยง
การพัฒนาตาม North-South
South Economic Corridor และ East-West
West Economic Corridor และประตูเชื่อมโยง
ชายแดนสาธารณรั
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารBและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
กลุมจั งหวัด ภาคเหนือตอนลาง 1 ตั้งวิสัยทั ศนBใน
การพัฒนากลุมจังหวัดใหเป2น “ศูศูนยBกลางการบริการสี่แยก
อินโดจีน”โดยมี
โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สําคัญ คือ สนับสนุน
การสรางมู ล คาเพิ่ มของฐานการผลิ ต ทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมแปรรูปสินคาเกษตร มุงเนนใหภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมเป2นฐานการสรางรายไดใหกับกลุมจังหวัดได
อยางยั่ ง ยื น พั ฒ นาเพื่ อ เป2 น ศู น ยB ก ลางการคา การบริ ก าร
เชื่องโยงภายในกลุมจังหวัด ภาค และประเทศเพื่อนบาน ใหความสําคัญกับการสรางโอกาสใหเกิดการขยายตัว
และการเชื่อมโยงทางการคาและการบริการภายในกลุมจังหวัด ภาค และกับประเทศเพื่อนบาน โดยพัฒนาสิ่ง
อํานวยความสะดวก และระบบ Logistics เพื่อสนับสนุนการคาและการบริการ และการสรางคุ
และการ
ณคา (Value
Creation) ของการทองเที
การทองเที่ยวและผลิตภัณฑBทองถิ่นของกลุมจังหวัด เพื่อยกระดับการทองเที่ยวและผลิตภัณฑB
ทองถิ่นใหเป2
นใหเป2นแหลงรายไดที่สําคั ญของกลุมจังหวัด โดยการฟŽ~นฟู และพัฒนาทรัพยากรการทองเที่ ยวของกลุ ม
จังหวัดใหเป2นโดยเฉพาะอยางยิ่งการทองเที่ยวเชิญวัฒนธรรมและมรดกโลก สงเสริมพัฒนาดานการบริหารจัดการ
การทองเที่ยวทั้งการพัฒนาและเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยว การตลาดและการพั
การตลาดและ ฒนาบุบุคลากร
นโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและเศรษฐกิ
เศรษฐกิจสรางสรรค
ตามที่ พลเอก ประยุทธB จันทรBโอชา นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ ใน
ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ ความวา “สงเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัล ใหเริ่ม
ขับเคลื่อนไดอยางจริงจัง ซึ่งจะทําใหทุกภาคเศรษฐกิจกาวหนาไปไดทันโลกและสามารถแขงขันในโลกสมัยใหมได
ซึ่งหมายรวมถึงการผลิต และการคาผลิตภัณฑBดิจิทัลโดยตรง และการใชดิจิทัล
รองรับการ
ใหบริการของภาคธุรกิจการเงินและธุรกิจบริการอื่น ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ภาคสื่อสารและบันเทิง ตลอดจนการใช
ดิจิทัลรองรับการผลิตสินคาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคB”1
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คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธB จันทรBโอชา นายกรัฐมนตรี แถลงตอสภานิติบัญญัตแิ หงชาติ วันศุกรBที่ 18 กันยายน 2557

นอกจากนี้รัฐบาลยังมีแนวคิ
แนวคิด “ประเทศไทย 4.0” ซึ่งเป2นความมุงมั่นของรัรัฐบาลที
บา ่ตองการปรับเปลี่ยน
โครงสรางเศรษฐกิ จ ไปสู “Value
Value–Based Economy” หรื อ “เศรษฐกิ
เศรษฐกิ จ ที่ ขั บ เคลื่ อ นดวยนวั ต กรรมที่ มุ ง
เปลี่ยนแปลงใน 3 มิติ คือ เปลี่ยนจากการผลิตสินคา “โภคภัณฑB” ไปสูสินคาเชิง “นวั
นวัตกรรม”เปลี
กรรม ่ยนจากการ
ขับเคลื่ อนประเทศดวยภาคอุ ตสาหกรรม ไปสู การขั บเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิด สรางสรรคB
และ
นวัตกรรม และเปลี
เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคา ไปสูการเนน
ภาคบริการมากขึ้น ซึ่งประกอบดวย 4 องคBประกอบสําคัญ ไดแก
1.เปลี
เปลี่ ย นจากการเกษตรแบบดั้ ง เดิ ม (Traditional
Farming) ในป4 จ จุ บั น ไปสู การเกษตรสมั ย ใหม ที่ เ นนการบริ ห าร
จัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming)
2. เปลี่ยนจาก Traditional SMEs ไปสูการเป2น Smart
Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูง
3. เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสรางมูลคา
คอนขางต่ํา ไปสู High Value Services
4. เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ําไปสูแรงงานที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง
ซึ่งการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมมีบทบาทสํ
ทบาท าคัญเป2นอยางยิ่งตอการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
สรางสรรคB โดยการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมจะสงผลกระทบไดทั้งทางตรงและทางออมได เชน
ผลกระทบทางตรง ยกตัวอยางเชน การเกิดขึ้นของเทคโนโลยีดิจิทัลที่ชวยในการสรางสรรคBงานที่หลากหลายใน
ธุ ร กิ จ เพลง ธุ ร กิ จ ภาพยนตรB สิ่ ง พิ ม พB โ ทรทั ศ นB เ คเบิ ล และการออกแบบใหมๆ หรื อ การเกิ ด ขึ้ น ของระบบ
อินเตอรBเน็ตที่สงผลตอการพัฒนาของเกมสB ซอฟตBแวรB และระบบเครือขายทางสังคมผลกระทบทางออม เชนการ
เกิดขึ้ นของระบบอิ นเตอรBเน็ ตที่ส งผลตอการเจริญเติบโตของธุรกิ จโฆษณา รวมไปถึ งการขยายตลาด การ
ทองเที่ยว เป2นตน
ในกรณีของประเทศไทยไดใหคําจํากัดความของ “เศรษฐกิจสรางสรรคB” ไววา2 “แนวคิดการขับเคลื่อน
เศรษฐกิ จ บนพื้ น ฐานของการใชองคB ความรู การศึ กษาการสรางสรรคB งาน และการใชทรั พยB สิ น ทางป4 ญ ญาที่
เชื่อมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรมการสั่งสมความรูของสังคมและเทคโนโลยี/นวัตกรรมสมัยใหม”
ใหม โดยสํานักงาน
คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สคช.) ซึ่งไดกําหนดขอบเขตขนาดของเศรษฐกิจสรางสรรคB
สร
ในประเทศ
ไทยโดยยึดตามรูปแบบขององคBการสหประชาชาติวาดวยการคาและการพัฒนา (UNCTAD
UNCTAD) และปรับเพิ่มเติมตาม
รูปแบบของ UNESCO โดยไดรวมอาหารไทยและการแพทยBแผนไทยเขาไวในอุตสาหกรรมสรางสรรคBดวย พรอม
ทั้งไดจําแนกประเภทอุตสาหกรรมสรางสรรคBออกเป2น 4 กลุมอุตสาหกรรมหลัก (และ 15 กลุมอุตสาหกรรมยอย)
ไดแก
1. มรดกทางวัฒนธรรม (Cultural
(
Heritage) ไดแก งานฝCมือและหัตถกรรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
และความหลากหลายทางชีวภาพ การแพทยBแผนไทย และอาหารไทย
2. ศิลปะ (Arts) ไดแก ศิลปะการแสดง และ ทัศนศิลป¡
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3. สื่อสมัยใหม (Media) ไดแก ภาพยนตรBและวีดีทัศนB การพิมพB การกระจายเสียงและดนตรี
4. งานสรางสรรคBและออกแบบ (Functional Creation) ไดแก การออกแบบแฟชั่น สถาป4ตยกรรม
การโฆษณา และซอฟตBแวรB
โดยเปYาหมายสูงสุดของการพัฒนาประเทศ คือ การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) เป2น
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไดอยางตอเนื่องและเพียงพอในระยะยาว ซึ่งเศรษฐกิจสรางสรรคBในมิติของการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งในดานการสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ การจางงาน การกระจายรายได และผลกระทบตอการ
พัฒนาสังคมและชุมชน จึงตองดําเนินการใหครอบคลุม มีการวิเคราะหBถึงผลกระทบของเศรษฐกิจสรางสรรคBในเชิง
เศรษฐกิ จ ไมวาจะเป2 น ขนาดของเศรษฐกิ จ สรางสรรคB ขนาดของการจางงานและมู ล คา
การจางงาน
ผลตอบแทนในรูปแบบของกําไร และการกระจายรายไดของประชาชนอยางทั่วถึง
“Cool Japan” เครื่องจักรขับเคลื่อนการเจริญเติบโตใหมของญี่ปุGน
ประเทศญี่ปุ9นประสบป4ญหาที่เป2นผลกระทบมาจากความเป2นเมือง (Urbanization) เชนเดียวกับนานา
ประเทศทั่วโลก พื้นที่การเกษตรกรรมถูกเปลี่ยนใหเป2นพื้นที่เมืองอยางรวดเร็วพรอมๆกับการพัฒนาประเทศ ทําให
ญี่ปุ9นเกิดความตระหนักถึงความไมสามารถในการใหการสนับสนุนและการใหบริการดานโครงสรางพื้นฐานทาง
สังคม (Social Infrastructures) เชน ไฟฟYา (พลังงาน) น้ํา อาคารสิ่งกอสราง การขนสง การสื่อสาร การบริการ
ฯลฯ และที่สําคัญคือ วิถีชีวิต (Lifestyle) ของประชาชน และการดําเนินธุรกิจการแกไขป4ญหาตามวิธีการแบบเกา
เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนและเศรษฐกิจที่กําลังเผชิญอยูในขณะนี้โดยการมองไปที่มิติของการทําตาม
หนาที่ (Function) และใชเงิน (Cost)3
แมวาประเทศญี่ปุ9นจะมีแนวคิดเรื่องการสงออกวัฒนธรรมมาตั้งแตอดีต แตเป2นเพียงการเนนดานการ
พัฒนาทรัพยBสินทางป4ญญาเป2นหลัก เชน สงเสริมการจดลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรตางๆแตไมไดสงเสริมการเพิ่มมูลคา
ในแงการตลาดควบคูไปดวย นอกจากนี้ยังมีคูแขงสําคัญในตลาด อาทิ เกาหลีใต ที่เป2นคูแขงสําคัญในการสงออก
สินคาวัฒนธรรม และการทองเที่ยว ผานซีรี่/ละคร และศิลปŒนนักรองนักแสดง โดยสอดแทรกวัฒนธรรมการแตง
กาย อาหาร และวิถีชีวิต รวมไปถึงสถานที่ทองเที่ยวตางๆ ที่ถูกนําเสนอในชองทางดังกลาวดวย
กลไกสําคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสรางสรรคBของญี่ปุ9นคือภาคเอกชน ในขณะเดียวกันรัฐบาลเป2น
ผูนโยบายเพื่อการสนับสนุนเรื่องตางๆ เชน การสงเสริมเรื่องทรัพยBสินทางป4ญญา การสงเสริมการลงทุนสําหรับ
กลุมผูประกอบการดานความคิดสรางสรรคB ตลอดจนการสงเสริมใหเกิดการรวมกลุมอุ ตสาหกรรมสรางสรรคB
(Creative Cluster) และ เมืองแหงความคิดสรางสรรคB (Creative City) ดวย เอกลักษณBทางวัฒนธรรมเป2นจุด
แข็ง อุตสาหกรรมสรางสรรคBของญี่ปุ9นจึงเนนไปที่อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับ เนื้อหา (Content Industry) ซึ่ง
รวมถึง แอนิเมชั่น ภาพยนตรB ดนตรี และเกมสB ป4จจุบันพบวาผูบริโภคคนไทยมีความคุนเคยกับวัฒนธรรมญี่ปุ9น
ผานอาหารและการทองเที่ยวญี่ปุ9นเป2นหลัก ซึ่งป4จจัยที่ทําใหผูบริโภคคนไทยนิยมสินคาญี่ปุ9น คือ“คุณภาพ”และ
“ความคิดสรางสรรคB ”ที่ผสมผสานระหวางความประณีตบรรจง
และเรียบงาย อันเป2นลักษณะของ
ประเทศญี่ปุ9น โดยญี่ปุ9นไดเลือกยุทธศาสตรBเศรษฐกิจสรางสรรคBโดยดึงเอาธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมมาเป2น
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พิจิตรา ศุภสวัสดิ์กุล,"Cool Japan"ยุทธศาสตรBการสงออกในเศรษฐกิจดิจิทัล(1). หนังสือพิมพBกรุงเทพธุรกิจ 9 มีนาคม 2559.

ตัวขับเคลื่อน เพื่อสรางอุตสาหกรรมของประเทศอยางจริงจัง
ยั่งยืน

เพื่อใหเศรษฐกิจของประเทศเจริญเติบโตอยาง

การขับเคลื่อนการคาการลงทุน การเกษตรและการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรเสนทาง LIMEC เศรษฐกิจ
ดิจิทัลและเศรษฐกิจสรางสรรค
จากแนวทางในการพัฒนาภาคของ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ4 ที่
กําหนดใหภาคเหนือ เป2นฐานเศรษฐกิจมูลคาสูงโดยการพัฒนาการทองเที่ยวและการบริการเชิงสรางสรรคBและ
ยกระดับเป2นฐานการผลิตเกษตรอินทรียBและเกษตรปลอดภัย เชื่อมโยงสูอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ควบคูกับการ
อนุรักษBทรัพยากรป9าไมใหมีความอุดมสมบูรณB โดยมีแนวทางหลัก ดังนี้
1.พัฒนาการทองเที่ยวใหมีคุณภาพและความยั่งยืน มีธุรกิจบริการตอเนื่องกับการทองเที่ยวบริการสุขภาพ
และการศึกษาที่ไดมาตรฐาน รวมทั้งผลิตภัณฑBสรางสรรคBที่สรางมูลคาเพิ่มสูงอาทิ ภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด
เป2นฐานการทองเที่ยวอารยธรรมลานนาและชาติพันธุB ภาคเหนือตอนลาง เป2นฐานการทองเที่ยวมรดกโลก การ
ทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ เป2นตน
2. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและสรางมูลคาเพิ่มภายใตแนวคิดเกษตรปลอดภัยและ
เกษตรอินทรียB ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปใหมีความหลากหลายสอดคลองกับความตองการ
ของตลาดอาทิ ภาคเหนือตอนลางถูกกํา หนดใหเป2 นฐานผลิ ตสินคาเกษตรปลอดภัย และสิ นคาขาว พืชไร พื ช
อุตสาหกรรม และพืชพลังงาน ภาคเหนือตอนบเป2นฐานการผลิตสินคาเกษตรอินทรียB เป2นตน
3. ฟŽ~นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหคืนความอุดมสมบูรณB สรางความสมดุลแกระบบนิเวศเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยภาคเหนือตอนบนเป2นพื้นที่อนุรักษBฟŽ~นฟูป9าตนน้ํา ภาคเหนือตอนลาง
เป2 น แหลงกั กเก็ บ น้ํ า (อางเก็ บ น้ํ า แกมลิ ง ) รวมไปถึ งการบริ ห ารจั ด การน้ํ า อยางเป2 น ระบบ ที่ ทุก จั งหวั ด ตอง
ดําเนินการ และใหมีการเชื่อมโยงกันในลักษณะลุมน้ํา
4. พัฒนาระบบการดูแลผูสู งอายุร องรับการเปลี่ ยนแปลงเขาสูสั งคมผูสู งอายุของภาคเหนื อที่ เร็ว กวา
ระดับประเทศ 10 ปC ไดแก การพัฒนาการสงเสริมการมีรายไดและการมีงานทําของผูสูงอายุ พัฒนานวัตกรรมการ
ดูแลผูสูงอายุระยาว และสรางความเขมแข็งใหกับสถาบันครอบครัวและชุมชน
กลุ มจั ง หวั ด ภาคเหนื อ ตอนลาง 1 อยู ในชวงระหวางการเปลี่ ย นแปลงจากกลุ มจั ง หวั ด ที่ เ นนภาค
เกษตรกรรม เป2นกลุมจังหวัด “ความเป2นเมือง” มากขึ้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกลาวอาจกอใหเกิดป4ญหาความ
เหลื่อมล้ําดานรายไดเพิ่มมากขึ้น ประชาชนในบางกลุมบางสาขาอาชีพอาจมีโอกาสสรางรายไดมากกวาบางกลุม
บางสาขาอาชี พ ที่ ยั ง ยึ ด อาชี พ และวิ ถี ชี วิ ต แบบดั้ ง เดิ ม โดยเฉพาะอยางยิ่ ง ในภาคเกษตรกรรมซึ่ ง หากวา
ผูประกอบการยังคงยึดวิถีแบบเดิมๆ และคอยเป2นคอยไปอาจไมทันตอการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น
ใน
ขณะเดียวกันโอกาสในการสรางอาชีพใหมอาจเกิดขึ้นในกลุมจังหวัด มีโอกาสจะชวยใหประชาชนในพื้นที่มีรายได
เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการทองเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการโดยสรุป กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 ควร
ใหความสําคัญในการพัฒนา ดังตอไปนี้
4

จีระพร จรอุโมงคB (สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ). การเชื่อมโยงจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 สูการปฏิบัติ
ในพื้นที่. เอกสารสารประกอบการประชุมสัมมนาโครงการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดลําพูน พ.ศ.2561-2564 วันที่ 12 กรกฎาคม 2559

1. การพัฒนาเมืองหลัก (Hard Infrastructures & Soft Infrastructures)
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1ประกอบดวย 5 จังหวัด คือ พิษณุโลก ตาก อุตรดิตถB สุโขทัย
และ
เพชรบูรณB โดยมีจังหวัดพิษณุโลกเป2นศูนยBกลาง ทั้งในดานกายภาพ ซึ่งมีที่ตั้งอยูกลางของภูมิภาค
และ
เป2นจุดตัดของเสนทางที่สําคัญในระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต (North-South Economic Corridor)
และ
ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก(East-West Economic Corridor) คือ ทางหลวงแผนดิน
หมายเลข
11 และ ทางหลวงแผนดินหมายเลข 12 และเป2นศูนยBกลางในดานเศรษฐกิจและ
การบริหาร
ราชการแผนดิน กลาวคือ เป2นที่ตั้งของหนวยงานระดับภาค/ภูมิภาค ของสวนราชการ
และภาคธุรกิจ
เอกชน นอกจากนี้ ยั ง มี ม หาวิ ท ยาลั ย นเรศวร ซึ่ ง เป2 น สถาบั น การศึ ก ษาขนาดใหญ
และเป2 น
มหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาที่สําคัญของภาคเหนือ ซึ่งจังหวัดพิษณุโลก ไดตั้งวิสัยทัศนBเป2น
“ พิษณุโลก
: เมืองบริการเศรษฐกิจและสังคมสี่แยกอินโดจีน ” และมีพันธกิจหลักคือพัฒนา
เพื่อเป2นเมือง
บริการที่หลากหลาย(Service City) และมีความปลอดภัยสูง (Safety City)หากเปรียบเทียบ
กับการพัฒนา
เมืองหลักในตางประเทศ กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 มีความคลายคลึงกับภูมิภาคคันไซ ของประเทศญี่ปุ9น
คือภูมิภาคคันไซนับเป2นภูมิภาคที่ความเจริญมาชานานเป2นที่ตั้งของเมืองหลวงของญี่ปุ9น ในยุคแรก ๆ ของ
ประวัติศาสตรBคือ เมืองนาราและเมืองเกียวโตอดีตเมืองหลวงทั้งสองแหงนี้เป2นศูนยBกลาง การบริหารประเทศ
ญี่ปุ9นมานับพันปCที่ยังคงอนุรักษBโบราณสถาน โบราณวัตถุที่สําคัญและงดงามเป2นเมือง
แหงอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยว (เปรียบไดกับจังหวัดสุโขทัย)และภูมิภาคแหงนี้ยังเป2นที่ตั้งของเมืองอุตสาหกรรม ไดแก นครโอซากา
ศูนยBกลางการคาและอุตสาหกรรมสําคัญของประเทศ รวมถึงเมืองโกเบ ซึ่งเป2นเมืองทาและประตูการคาที่
สําคัญแหงหนึ่ง (เปรียบไดกับจังหวัดตากและอุตรดิตถB) โดยมีนครโอซากาเป2นศูนยBกลางของธุรกิจ การบริการ โลจิ
สติกสBและการคมนาคมทั้งทางบก (ถนนและราง) และทางอากาศ
(ทาอากาศยานนานาชาติคันไซ)
จากความตองการในการที่จะพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1ใหเป2นศูนยBกลางการคมนาคมและ
ขนสงในประเทศ และกลุมอนุภาคลุมน้ําโขง (Greater Mekong Subreigon : GMS) ซึ่งประกอบดวย และการ
เป2นประตู (Gateway) ในการขนสงสินคาระหวางตะวันออก -ตะวันตก และเหนือ-ใต ดังนั้นจึงจําเป2นตองพัฒนา
ศักยภาพและประสิทธิภาพรวมถึงการบูรณาการของระบบโครงสรางพื้นฐานและระบบสนับสนุนรวมถึงสิ่งอํานวย
ความสะดวกที่ชวยในการขนสง แตอยางไรก็ตามในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ซึ่งตองใชงบประมาณ
เงินทุนมหาศาล จึงตองมีการวางแผนที่ดีทั้งในการเชื่องโยงกับโครงการอื่น ๆ
(Project System
Integration) ไดแก การวางแผนในการทํา ขนสงตอเนื่ องหลายรูป แบบ เพื่ อใหสามารถ ใชโครงสรางในมี
ประสิทธิภาพและเป2นประโยชนBตอประเทศชาติในอนาคตดังนั้นนอกจากจะตองมีการบริหารโครงสรางพื้นฐานใหมี
ประสิทธิภาพแลวจะตองมีการวางแผนบูรณาการระบบโครงพื้นฐานตางๆ เขาดวยกัน เชน สนามบิน ระบบขนสง
ทางราง การขนสงผานแดน โดยเฉพาะการทํา Multimodal Transportation เชน และทําใหการขนสงสินคามี
ความคลองตัว ซึ่งการจะทําใหการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน
โดยเฉพาะอยางยิ่งการบูรณาการ
ระบบโครงสรางพื้นฐานขนาดใหญเขาดวยกันดังความตองในการขนสงสินคาใน GMS จะตองมีการวางแผนการจัด
กลุมเพื่อใหงายในการจัดการทั้งในดาน เจาของ ผูบริหาร และ
ผูใชโครงสรางพื้นฐาน ซึ่งจะเป2นประโยชนB
ตอการขนสงสินคาทั้งเกษตรและอุตสาหกรรม การเดินทาง
การทองเที่ยว และการคาชายแดน
นอกจากโครงสรางพื้นฐานดานกายภาพแลว ยังตองใหความสําคัญกับโครงสรางพื้นฐานดิจิทัล โดย
โครงสรางพื้นฐานดานดิจิทัลที่ใหบริการครอบคลุม และมีมาตรฐาน เพื่อสงเสริมใหเกิดนวัตกรรมบริการผานระบบ

ตางๆ ของทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนไดอยางมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและคุ ณ ภาพสู ง มาก โดยมี ต นทุ น ต่ํ า กวาเดิ ม สิ่ ง ที่
จําเป2นตองดําเนินการควบคูกันไปก็คือ การสงเสริมการใหบริการรัฐจะเรงยกระดับการใหบริการ
eGovernment โดยการเชื่อมโยงขอมูลภาครัฐผาน Platform ของรัฐ และนํามาซึ่งการพัฒนาสินคาและบริการ
ใหมๆ เชิงนวัตกรรมจากภาครัฐและเอกชนการพัฒนาสังคมดิจิทัลที่มีคุณภาพ ดวยการพัฒนาขอมูลขาวสาร และ
บริการของรัฐตางๆ ที่เอื้ออํานวยตอคนทุกระดับ คํานึงถึงผูดอยโอกาสใหสามารถเขาถึงไดทุกที่ ทุกเวลา อยาง
ทั่วถึง เทาเทียมกันผานเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้ง มีคลังทรัพยากรสารสนเทศเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล (Big Data)
และองคBความรูในกลุมจังหวัดในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชนสามารถเขาถึงและสามารถ เรียกขอมูลมาใชหรือนําไป
วิเคราะหBตอยอดไดอยางสะดวกงายดาย ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของโลก
ในทางปฏิ บั ติ กลุ มจั ง หวั ด ภาคเหนื อ ตอนลาง 1 มี ส ถาบั น การศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาหลั ก คื อ
มหาวิทยาลัยนเรศวร นอกจากนี้จังหวัดอื่น ในกลุมก็มีมหาวิทยาลัยเชนกัน อาทิ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถB มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณB มหาวิทยาลัยราชมงคลลานนา (ตาก) มหาวิทยาลัย
ราชมงคลลานนา (พิษณุโลก) เป2นตน ซึ่งสามารถเป2นศูนยBกลางในดาน IT และฐานขอมูล ทางวิชาการของ
กลุมจังหวัดได และอาจผลักดันไปสูการเป2นฐานขอมูลประกอบการวิเคราะหBและตัดสินใจ ของสวนราชการและ
ภาคเอกชนในการจัดทํานโยบายตางๆ ซึ่งจะตองสามารถเชื่อมโยงขอมูล และนําขอมูลมาใชงานไดมีประโยชนBมาก
ที่สุด โดยครอบคลุมทุกมิติ ทั้งการทองเที่ยว การเกษตร และการคา การลงทุน เนื่องจากกลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนลาง 1เป2นพื้นที่ที่มีลักษณะพิเศษ กลาวคือ มีความหลากหลายทางทรัพยากร ไมวาจะเป2นดานการเกษตร
อุต สาหกรรม การทองเที่ ยว และการคาชายแดน ทํ าใหสามารถ
ใชประโยชนB ในการเจริญ กาวหนาของ
เทคโนโลยี ในการสรางระบบในการตรวจสอบ ปY อ งกั น และสรางพั ฒ นาระบบตางๆเหลานี้ ใ หเกิ ด ความ
สะดวกสบายและอํานวยความสะดวกแกทุกภาคสวนได แตที่สําคัญคือตองเขาใจป4ญหาและความตองการของคน
ในพื้นที่ แลวรวมกันออกแบบระบบที่เหมาะสมที่สุดกับคุณสมบัติ
ของเมืองนั้นๆ เพื่อใหประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นและเศรษฐกิจเติบโตอยางยั่งยืน
2. การสงเสริมการทองเที่ยวมรดกโลก เสนทาง LIMEC
ระเบี ย งเศรษฐกิ จ หลวงพระบาง-อิ น โดจี น -เมาะลํ า ไย (Luangprabang-Indochina-Mawlamyine
Economic Corridor: LIMEC)เป2นแนวที่เชื่อมโยงระหวางแขวงหลวงพระบาง แขวงไชยะบุลี ของประเทศลาว
ออกจากประเทศลาว ณ ดานพรมแดนพูดู บานผาแกว เมืองปากลาย แขวงไชยะบุลี (ประเทศลาว)
เขาสู
ประเทศไทยที่ดานพรมแดนภูดู ตําบลมวงเจ็ดตน อําเภอบานโคก จังหวัดอุตรดิตถB (ประเทศไทย)
มายัง
พื้นที่อินโดจีน (พื้นที่ภาคเหนือตอนลาง 1) ออกจากประเทศไทย ณ ดานพรมแดนแมสอด จังหวัดตาก (ประเทศ
ไทย) เขาสูประเทศเมียนมารBที่ดานเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง (ประเทศเมียนมารB) ไปยังเมืองผาอัน
รัฐกะเหรี่ยง
และเมืองเมาะลําไย รัฐมอญ เมืองเมาะลําไย เป2นเมืองที่มีพื้นที่ติดกับทะเลฝ45งอันดามัน
ในการประชุมนานาชาติ ระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลําไย ครั้งที่ 2 ระหวาง วันที่
22-26 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ณ จังหวัดสุโขทัย ในหัวขอ "การเปŒดประตูสูมรดกโลก เพื่อการทองเที่ยวการคาและ
การลงทุน “Luangprabang-Indochaina-Mawlamyime Economic Corridor (LIMEC) International
Conference "World Heritage Gateway for Tourism, Trade andInvestment"
ซึ่งเป2นเวทีในการ
ติดตามและนําเสนอความกาวหนาในประเด็นการคา การลงทุน การทองเที่ยว การศึกษา สุขภาพ และโลจิสติกสB

มุงนําเสนอใหเกิดการเดินทางเพื่อการทองเที่ยวระหวาง 3ประเทศอยางเป2นรูปธรรม ทั้งการเดินทางทองเที่ยว
ระหวางประชาชนใน 3ประเทศ โดยจะมุงเนนในการพัฒนาเชื่อมโยงเสนทางทองเที่ยวกับประเทศเพื่อนบาน
“หลวงพระบาง-อินโดจีน-เมาะลําไย (Lao PDR-Indochina-Myanmar Route)” ซึ่งมีดินแดนแหงมรดกโลกและ
แหลงทองเที่ ยวอื่นๆหลายแหง เชน วั ดเชีย งทอง (หลวงพระบาง) เขื่ อนสิริ กิติ์ อุทยานแหงชาติ ภูหิ นรองกลา
อุทยานแหงชาติทุงแสลงหลวง อุทยานประวัติศาสตรBสุโขทัย อุทยานประวัติศาสตรBศรีสัชนาลัย ตลาดริมเมย และ
พระนอนวัดวินเสงตอวBยะ (เมาะลําไย) เป2นตน
ในมิติของการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนําไปวางแผนเพื่อการเดินทางทองเที่ยว จากจุดแข็งและโอกาส
ของกลุมจังหวัดดังกลาว จึงเป2นสิ่งสําคัญ เพราะสิ่งที่ยังเป2นจุดออนของกลุมจังหวัด คือ แหลงทองเที่ยวยังไมเป2นที่
รูจัก หรือ ขาดการประชาสัมพันธB ซึ่งนักทองเที่ยวจะสนใจขอมูลเพื่อนํามาใชในการตัดสินใจ การใชขอมูลดวย
การสืบคนขอมูล (Information Searching) เชน ขอมูลแหลงทองเที่ยว ขอมูลการเดินทาง ขอมูลการใชจายเงิน
ขอมูลที่พัก ขอมูลรานอาหารที่ชื่นขอบ เมื่อพอใจในสินคาและบริการ ก็ตกลงซื้อสินคาและบริการนั้น โดยอยูบน
พื้นฐานของขอมูลที่ไดรับและติดสินใจ นอกจากนี้นักทองเที่ยวยังใชสื่อสารขอมูลไปยังเพื่อนหรือญาติพี่นอง กอน
การเดิ น ทาง ระหวางการเดิ น ทาง และภายหลั งการเดิ น ทาง
ซึ่ งเป2 น การแลกเปลี่ ย น
ประสบการณBการทองเที่ยว (Share) เป2นการตลาดที่หนวยงานภาครัฐไมตองมีการลงทุน
ซึ่งจากพฤติกรรม
ของนักทองเที่ยวที่เปลี่ยนไป อาทิ การคนหาขอเสนอที่เป2นป4จเจกมากขึ้น เชน
ขอเสนอที่ดีกวา การ
ใหบริการที่ดีกวา รางวัล ขอมูลสินคาและแหลงทองเที่ยวที่รวดเร็ว ทันที เป2นป4จจุบัน หรือ เขาถึงอินเตอรBเน็ตได
มากขึ้น มีขอมูลเชิงลึกในขอมูลการทองเที่ยว และสามารถทําการจองลวงหนาได
ผานระบบอินเตอรBเน็ต
เป2นตน สิ่งเหลานี้เป2นโจทยBสําคัญ ที่กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 ตองใชเทคโนโลยีเขามาชวยสงเสริมการ
ทองเที่ยว และแกป4ญหาดานการทองเที่ยวในพื้นที่
3. การสงเสริมการคาการลงทุนของวิสาหกิจขนาดกลางและยอม(SMEs)
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy Development) ซึ่งเป2นนโยบายสําคัญของรัฐบาล ที่
เนนการสรางความเขมแข็งจากภายใน โดยเปลี่ยนเศรษฐกิจภูมิภาคใหเป2นระบบเศรษฐกิจที่เขมแข็ง
ดวยการ
ติดอาวุธทางป4ญญาใหแกผูประกอบการ เติมเต็มทั้งองคBความรู การบริหารจัดการ และการรังสรรคBนวัตกรรม
เพื่อใหทุกคนในประเทศสามารถยืนอยูบนขาของตัวเองได ตั้งแตตนทาง คือ การมีเทคโนโลยี เป2นของตนเอง
กลางทาง คื อ การมี อุต สาหกรรมที่ แข็ งแกรง และปลายทาง คือ การมีธุ ร กิ จ แบบใหม
เปลี่ ย นจาก
ผูประกอบการ SMEs ดั้งเดิมเป2นSmart Enterprises และ Startup
วิสาหกิจขนาดกลางและยอม(SMEs) ในกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1สวนใหญเป2นธุรกิจ
ที่
ตอบสนองความตองการของตลาดในทองถิ่น หรือตลาดในจังหวัดขางเคียงซึ่งจุดเริ่มตนของ SMEs สวนมาก มีที่มา
จากธุรกิจในลักษณะครอบครัวมักใชเทคนิคการผลิตไมซับซอนเนื่องจากการลงทุนต่ํา และผูประกอบการ พนักงาน
ขาดความรูพื้นฐานที่รองรับเทคนิควิชาการที่ทันสมัย จึงทําใหขาดการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑBตลอดจนการพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานที่ดี รวมถึงความรูความสามารถดานการตลาดในวงกวางโดยเฉพาะตลาดตางประเทศขอจํากัดที่
จะพบคือการปรับระบบการทํางานที่ไมทันกับความเปลี่ยนแปลงของป4จจัยแวดลอมตางๆที่ขยายใหญและเติบโต
ขึ้นขององคBกร ซึ่งเป2นอุปสรรคสําคัญของการแขงขันทางธุรกิจในยุคสมัยที่ตองการการปรับตัวไดอยางรวดเร็ว
ขณะเดียวกันความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคมขนสง ตลอดจน
การเปŒดเสรีทางการคาทําใหวิสาหกิจขนาด

ใหญ รวมทั้งสินคาจากตางประเทศเขามาแขงขันกับสินคาในทองถิ่นหรือในประเทศที่ผลิตโดยกลุมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมในพื้นที่มากขึ้นจากป4ญหาของกลุมจังหวัดดังกลาว จึงควรเนนการพัฒนาธุรกิจบนพื้นฐาน
นวัตกรรมและการสรางมูลคาเพิ่ม (Value Base Enterprise) และมุงเนนการใชเทคโนโลยีการตลาดออนไลนBใน
การเพิ่มความสามารถในแขงขัน
จังหวัดสุโขทัย เป2นจังหวัดในกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 ซึ่งถือวาประสบความสําเร็จ
ใน
การใชนวัตกรรมและการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาในจังหวัด ไมวาจะเป2นสินคาอาหาร OTOP และสินคาการ
ทองเที่ยว โดยใชกลยุทธBการตลาดแบบ “เรียบงาย ลึกซึ้ง ยั่งยืน” ซึ่งเริ่มตนจากการที่จังหวัดสุโขทัยตองการจะคิด
คําเรียกสินคาของจังหวัด โดยที่ประชุมซึ่ งประกอบดานทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน มีมติใชคําวา
“สุโขทัย” ซึ่งเป2นชื่อจังหวัดอยูแลว มาสรางเป2นแบรนดBสินคา อาทิ ทองสุโขทัย สังคโลกสุโขทัย หรือก¦วยเตี๋ยว
สุโขทัย ซึ่งแตเดิมสินคาเหลานี้เป2นที่นิยมและเป2นที่รูจักในระดับหนึ่งแลว
นอกจากนี้ยังมีการ
สรางเรื่องราว เพื่อชวนใหผูบริโภคมีความสนใจ อาทิ “ก¦วยเตี๋ยวสุโขทัย ทําไมใสถั่วฝ4กยาว”
เป2นการ
บอกเลาความแตกตางระหวางก¦วยเตี๋ยวทั่วไปกับก¦วยเตี๋ยวสุโขทัย ดวยการเลาเรื่องวัตถุดิบ นอกจากนี้กลยุทธB
ดังกลาวยังมีการเผยแพรในสื่อออนไลนB เป2นการตลาดในวงกวางอีกดวยจากตัวอยางดังกลาว
การพัฒนา
ธุรกิจบนพื้นฐานนวัตกรรมและการสรางมูลคาเพิ่ม (Value Base Enterprise) และการตลาดแบบ “เรียบงาย
ลึกซึ้ง ยั่งยืน” จะไมเกิดขึ้น หากไมไดรับความรวมมือจากภาคสวนตางๆในพื้นที่ กลาวคือ ความเรียบงาย คือ
คําวาสุโขทัย ที่ทุกภาคสวนรวมกันคิด และธุรกิจเอกชนนํามาใชเป2นแบรนดBสินคาของตน ความลึกซึ้ง คือ การสราง
เรื่องราว และความแตกตางเฉพาะ ซึ่งในทายที่สุดสิ่งที่ตามมาคือความยั่งยืน
4. การพัฒนาการเกษตร สูสินคาคุณภาพ(ขาว)
โครงสรางทางเศรษฐกิจของกลุ มจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 ขึ้นอยู กับ สาขาการเกษตร รอยละ 25
และสินคาเกษตรที่สําคัญของกลุมจังหวัด คือ ขาว ซึ่งนับวาเป2นอาหารหลักและสินคาสงออกที่สําคัญของไทย
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 มีพื้นที่การผลิต ขาวทั้งนาปCและนาปรัง โดยผลผลิต ขาวนาปCโดยรวมคิดเป2น
สัดสวนรอยละ 30ของทั้งภาคเหนือ โดยจังหวัดเพชรบูรณB พิษณุโลก กําแพงเพชร และสุโขทัย มีพื้นที่ปลูกขาว
นาปCมากเป2นอันดับหนึ่งในหาของพื้นที่ปลูกขาวนาปCในภาคเหนือ ผลผลิตขาวนาปรังคิดเป2นสัดสวนประมาณ
รอยละ 36 ของผลผลิตขาวนาปรังในภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลกเป2นจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกขาวนาปรังมากเป2น
อันดับหนึ่งในสามของภาคเหนือ
การสรางมูลคาเพิ่ม โดยการสงเสริมใหเกษตรกรผลิตขาวที่ไดมาตรฐาน การพัฒนาผลิตภัณฑBจากขาว
และการแปรรู ป ผลิ ต ภั ณ ฑB จ ากขาว นั บ เป2 น หนทางหนึ่ ง ที่ จ ะชวยเหลื อ เกษตรกร เป2 น การสรางมู ล คาเพิ่ ม
ใหกั บ ผลผลิ ต ขาว นอกจากนี้ ส หกรณB แ ละกลุ มเกษตรกรในกลุ มจั ง หวั ด ภาคเหนื อ ตอนลางเป2 น องคB ก ร
ที่ชวยเหลือเกษตรกรโดยตรง แตขาดเครื่องจักรกลการเกษตร และอุปกรณBทางการตลาดที่เพียงพอ
ตอ
การใหบริการกับเกษตรกร ไดอยางครบวงจร เพื่อชวยเหลือเกษตรกรไมใหถูกเอารัดเอาเปรียบ
จาก
พอคาคนกลาง และสามารถใหบริการเกษตรกรสมาชิกไดอยางทั่วถึง และครบวงจรตั้งแตตนทางการผลิต กลาง
ทางการรวบรวมและแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร และปลายทาง ในเรื่องของการตลาดเพื่อนํา
ผลผลิ ตจากเกษตรกรสู ผูบริโ ภคโดยผานเครื อขายของสหกรณB ทั่ว ประเทศ โดยตั้ งเปYาใหเกิ ด
การ

ปรับเปลี่ยนภาคการเกษตรจาก "เกษตรแบบดั้งเดิม" ไปสู "เกษตรอุตสาหกรรม" และกาวไปสู
"เกษตร
บริการ หรือธุรกิจเกษตร" ที่มีการใชนวัตกรรมเป2นหลักในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรในกลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนลาง 1โดยตองใหความสําคัญกับประเด็นดังตอไปนี้
1. มีศูนยBขอมูลกลางเกษตรดานเกษตรที่ Smart Farmer จะเขาถึงและนําไปใชประโยชนBได
ทั้ง
ขอมูลพื้นฐาน ขอมูลเพื่อการพัฒนา ตอยอด เบ็ดเสร็จในที่เดียว ซึ่งในพื้นที่กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1มี
หนวยงาน/สถาบัน/องคBกร ที่มีหนาที่เกี่ยวกับการผลิตขาวตั้งแตตนทาง ไปจนถึงปลายทาง อาทิ ศูนยBวิจัยและ
พัฒ นาเมล็ ดขาว หนวยงานสั งกั ดกระทรวงเกษตรและสหกรณB และหนวยงานสั งกัด กระทรวงพาณิช ยB ที่
รับผิดชอบดานการตลาด แตหนวยงานเหลานี้ยังขาดการบูรณาการ ยังมีการทํางานแยกสวนตามภารกิจหนาที่
(Function) ของตัวเองโดยเฉพาะหนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของกับการกําหนดราคาสินคาเกษตร
ควรให
ความสนับสนุนกระทรวงเกษตรฯ ในการดําเนินนโยบาย Smart Farmer เพื่อใหเกิดการบูรณาการฐานขอมูลกับ
ศู น ยB ขอมู ล กลางเกษตรในสวนของการตลาดเชิ งลึ ก ที่ ค รอบคลุ ม ดานมู ล คา ปริ มาณ สต็ อกสิ น คา เนื่ องจาก
การตลาดเป2นป4จจัยสําคัญอันดับแรกของการดําเนินการ ในลักษณะ “การตลาดนําการผลิต”
2. การรวมกลุมเพื่อการผลิตและการจําหนายในลักษณะสหกรณB แตมิใชในลักษณะของสหกรณBไทย ที่
เป2นอยูในป4จจุบัน (บริการเงินฝาก-เงินกู ขายวัตถุดิบ ขายปุˆย และรับซื้อขาว) แตควรเป2นไปในลักษณะ ของ
สหกรณBการเกษตรของประเทศญี่ปุ9น (Japanese Agricultural Cooperatives : JA) ซึ่งทําหนาที่
ให
คําแนะนําดานการประกอบอาชีพของเกษตรกร ดานการผลิตทางการเกษตร และการปรับปรุงชีวิต ความ
เป2นอยูของเกษตรกร สหกรณBจัดใหมีเจาหนาที่ของสหกรณBอยูประจําทุกสหกรณB เพื่อทําหนาที่
ให
คําแนะนําแกเกษตรกรในดานตาง เปŒดหนารานขายตรงของ JA (Farmer Market) หรือขายผาน Internet โดย
ผูผลิตตองเสียคาธรรมเนียมใหกับ JA (คาธรรมเนียมฝากขาย JA เป2นผูกําหนด) การกําหนดราคาขาย ผูผลิตสินคา
จะเป2นผูกําหนดดวยตนเองเป2นตน
การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล และเศรษฐกิ จ สรางสรรคB จํ า เป2 น ตองคํ า นึ ง ถึ ง วาจะสามารถใชเศรษฐกิ จ
สรางสรรคBใน “การขับเคลื่อน” ไปสูการพัฒนาไดอยางไร ภาคสวนใดจะมีบทบาทสําคัญในการเป2นผูขับเคลื่อน
ดังกลาวซึ่งตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวน โดยมีภาครัฐเป2นผูกําหนดนโยบาย และกํากับ
การ
ดําเนินนโยบายใหบรรลุวัตถุประสงคB ภาคเอกชน เป2นตัวแสดงสําคัญในการแสดงบทบาทขับเคลื่อนนโยบาย โดย
การลงทุ น การพัฒ นาธุ รกิ จ ใหมี ความเขมแข็ง และประชาชนในพื้น ที่เองตองแสดงบทบาท
ในการเป2 น
เจาของบาน ซึ่ งตองมีการพั ฒ นาตั ว เองทั้งในดานทั กษะการประกอบาชี พ ทั กษะภาษาและทั กษะ ในการใช
เทคโนโลยี หรื อกลาวในภาพรวมคื อตองมี ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากรและประชาชนในกลุ มจั งหวั ด ดวย เพื่ อใหทุ ก
องคาพยพสามารถบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจสรางสรรคBในพื้นที่ได

ผูจัดทํา
นายพิทักษ

ส1มภู.

เจ1าพนักงานปกครองชํานาญการ
ที่ทําการปกครองอําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

นายณัฐศักดิ์

แย1มสุข

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก สํานักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ

นายณัฐนันท

พุ.มพร

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
สํานักงานจังหวัดอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย

แนวทางการพัฒนาและเพิ่มมูลคาขาวของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 2
ที่มาและความสําคัญของป^ญหา
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 2 ประกอบดวย จังหวัดนครสวรรคB พิจิตร กําแพงเพชร และ
อุทัยธานี เป2นกลุมจังหวัดที่ภาคการเกษตรมีความสําคัญตอกลุมจังหวัดและตอประเทศสูง โดยเฉพาะอยางยิ่งเป2น
แหลงผลิตขาวที่สําคัญของประเทศ โดยมีพื้นที่เพาะปลูกขาวนาปCและนาปรังรวมประมาณ 6.7 ลานไร ผลผลิต
ประมาณ 4.5 ลานตันขาวเปลือก ผลผลิตดังกลาวถือไดวามากเป2นอันดับ 1 ของประเทศ กลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนลาง 2 จึงเป2นศูนยBกลางธุรกิจขาวที่สําคัญของประเทศ
“ขาว” เป2นตัวจักรขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 2 ป4ญหาที่
ประสบมาโดยตลอดคื อ เรื่ อ ง ขาวราคาตกต่ํ า โดยเฉพาะอยางยิ่ ง ปC ก ารผลิ ต ที่ ผ านมาที่ มี ร าคาตกต่ํ า เป2 น
ประวัติการณB และเกิดผลกระทบในวงกวาง สาเหตุหลัก ๆ ของป4ญหาราคาขาวตกต่ําเป2นเพราะโครงสรางทาง
การตลาดภายในที่ผูขายมีมาก ผูซื้อ (โรงสี) มีนอย จึงเกิดสภาพผูกขาดเชิงพื้นที่ โดยเฉพาะในชวงที่ผลผลิตออกมา
พรอมกันจํานวนมาก ตลาดขาวหลักสวนใหญพึ่งพาตลาดสงออกเป2นสําคัญถึง 45% ที่เหลือบริโภคในประเทศ เมื่อ
การสงออกมี ป4 ญ หาการชะลอตั ว และการแขงขั น กั บ ประเทศผู สงออกขาวอื่ น ๆ จึ งสงผลกระทบตอราคาขาว
ภายในประเทศดวย การขาดการบริหารจัดการดานการผลิตเชื่อมโยงกับตลาด อีกสวนหนึ่งมาจากวิถีการผลิตของ
เกษตรกรยุคป4จจุบันที่ตนทุนการผลิตสูง การใชสารเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิต สภาวะทางเศรษฐกิจที่เกษตรกรตองรีบ
ขายขาวโดยไมเก็ บไวเพื่อรอราคาทําใหขาวมี ความชื้น สูง ไดราคาต่ํ า ป4ญ หาตาง ๆ เหลานี้เ ป2น ป4ญ หาสั่งสมที่
หนวยงานภาครั ฐและภาคสวนที่ เกี่ ย วของไดหาวิธี การที่จ ะแกไขโดยมี แผนงาน/โครงการตางๆ ในสงเสริ ม
สนั บ สนุ น เกษตรกรผู ผลิ ต ขาว การสงเสริ ม การพั ฒ นาการผลิ ต และการตลาดขาวมาโดยตลอด
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 2 ไดกําหนดใหเรื่อง “ขาว” เป2นประเด็นสําคัญหนึ่งของกลุมจังหวัดฯ
จน
เป2นที่มาของการวางตําแหนงยุทธศาสตรBเชิงเศรษฐกิจของกลุมจังหวัด โดยมีวิสัยทัศน “เป2นศูนยBกลางธุรกิจขาว
สินคาเกษตรปลอดภัย การทองเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรมล้ําคาระดับประเทศ” กําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตรB
ไว 2 ดาน คือ ดานการเกษตร และดานการทองเที่ยว จุ ดยืดทางยุทธศาสตรดานการเกษตร “การยกระดั บ
คุณภาพและมาตรฐานสินคาเกษตรปลอดภัย เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค
ทั้งภายในและ
ตางประเทศ” มี เปYา หมาย (GOAL) 3 ดาน คือ 1) ผลผลิต ขาวและสินคาเกษตรที่ปลอดภั ย
มีคุณภาพ
มาตรฐาน 2) ผลิตภัณฑBแปรรูปจากขาวและสินคาเกษตรที่มีมาตรฐานโดยใชนวัตกรรมสมัยใหม เพื่อสราง
มูลคาเพิ่ม และ 3) ธุรกิจขาวและสินคาเกษตรปลอดภัยมีชองทางการจําหนายและตลาดเพิ่มขึ้น
สวนจุดยืน
ทางยุทธศาสตรดานการทองเที่ยว “การพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวธรรมชาติ ประวัติศาสตรB และวัฒนธรรม ที่
ไดมาตรฐาน เป2นที่ยอมรับของนักทองเที่ยว ทั้งชาวไทยและขาวตางประเทศ” มีเปYาหมาย (GOAL) การเชื่อมการ
ทองเที่ยวธรรมชาติ ประวัติศาสตรB วัฒนธรรม และการทองเที่ยวเชิงเกษตรเป2นที่รูจักและยอมรับของนักทองเที่ยว
ทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ

แนวคิดการพัฒนาที่ไดรับจากการศึกษาและฝCกอบรม
จากการเรี ย นรู ในชั้ น เรี ย นภาควิ ช าการในหั ว ขอเศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล และสรางสรรคB
นวั ต กรรมการเกษตรและอาหาร การทองเที่ ย วแบบยั่ งยื น และการบริ ห ารเชิ งกลยุ ท ธB และการศึ ก ษาดู งาน
ณ ประเทศญี่ ปุ9 น (เมื อ งโอกายามา และภู มิ ภ าคคิ ว ชู ) ไดรั บ แนวคิ ด ที่ ส ามารถนํ า มาเป2 น แนวทางในการวาง
ยุทธศาสตรBการพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 2 ดังนี้
1. นวัตกรรมการเกษตรและอาหาร ไดองคBความรูในเรื่องความหลากหลายของนวัตกรรมขาว
ไทย ที่ชี้ใหเห็นความสําคัญของการนํานวัตกรรมมาใชในอุตสาหกรรมขาวไทย โดยเปลี่ยนจาก Supply Chain
เป2น Value Chain โดยสิ่งที่เนน คือ การสรางมูลคาใหม (Value Creation) การสรางความแตกตาง
การ
เปลี่ ย นทิ ศ ทางจาก “ฐานผลิ ต ทรั พ ยากร”
เป2 น “การผลิ ต จากองคB ค วามรู ”
การเปลี่ ย นจากการ
“ผลิตมากผลตอบแทนนอย: More for Less” เป2น “ผลิตผลิตมากผลตอบแทนมาก: More for More” หรือ
“ผลิตนอยผลตอบแทนมาก: Less for more” กรณีศึกษาการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสรางมูลคาสินคาขาวตาง ๆ
เชน ครีมเทียมจากน้ํามันรําขาว เครื่องดื่มใหพลังงานจากขาว และทิศทางการพัฒนานวัตกรรม
ใน
อุ ต สาหกรรมขาวไทย ไดแก นวั ต กรรมขาวเพื่ อ สุ ข ภาพ เชน ขาวที่ ใ หคุ ณ คาและสารอาหารเป2 น ประโยชนB
ตอรางกาย ขาวที่ เ ป2 น อาหารเสริ ม ตางๆ นวั ต กรรมขาวกั บ ความสะดวกสบาย เชน ขาวสํ า หรั บ คนในเมื อ ง
นวัตกรรมขาวกับการบริการและรูปแบบธุรกิ จ เชน รานอาหาร แนวโนมในป4จจุบันของผูบริโภคตอการเลือก
อาหาร ไดแก อาหารที่บํารุงสมอง อาหารที่กินแลวสวย อาหารที่เกี่ยวกับการจัดการน้ําหนัก และอาหาร ที่
ชะลอความชรา และธุรกิจนวัตกรรมเกษตรอินทรียB
2. การทองเที่ยวแบบยั่งยืน ไดองคBความรูเกี่ยวกับแนวโนมการทองเที่ยวในอนาคต 4 เรื่อง คือ
นักทองเที่ยวตองการความสงบ (Travellers wanting to unplug) ชอบอะไรที่แปลกใหม (Discovering
Untouched and Unique places) ชอบการผจญภัย (Adventures of milllennials) และชอบทองเที่ยวใกลๆ
(Travelling Closer to home) นอกจากนี้ในการสงเสริมการทองเที่ยวตองมีองคBประกอบที่สําคัญ ที่เป2น
Key Success หรือ กฎ 5 A ประกอบดวย Attractions แหลงทองเที่ยวตองมีความดึงดูดใจ Accessibility แหลง
ทองเที่ยวตองสามารถเขาถึงไดงายโดยเฉพาะนักทองเที่ยวกลุม FIT หรือ Free Individual Travellers ที่เป2นกลุม
คนรุนใหมที่นิยมทองเที่ยวดวยตัวเอง Accommodation ตองมีที่พักแรมสําหรับนักทองเที่ยว Amenities ตองมี
สิ่งอํานวยความสะดวกบริการนักทองเที่ยว เชน สัญญาณไวไฟ หองน้ํา สัญญาณโทรศัพทB ฯลฯ และ Activities
ตองมีกิจกรรมการทองเที่ยวโดยตองสรางกิจกรรมขึ้นมาขายคู
กับแหลงทองเที่ยว โดยเฉพาะอยางยิ่งตอง
เป2นแบบเฉพาะที่ไมสามารถหาจากที่ไหนได หรือมีความเป2น Unique การทองเที่ยวที่มีโอกาสเติบโต ไดแก การ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ การทองเที่ยวเพื่อการศึกษา
การทองเที่ยว เพื่อเลนกีฬา การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
การทองเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม การทองเที่ยว เพื่อสัมผัสชีวิตและวัฒนธรรมทองถิ่น การทองเที่ยวเชิงผจญภัย
3. เศรษฐกิจดิจิทัลและสรางสรรคB ชี้ใหเห็นความสําคัญของโลกยุคดิจิทัล การเขาถึง
กลุม
ผูบริโภคผูซื้อดวยการตลาดรูปแบบใหม ผานสื่อออนไลนBที่มีการพัฒนารูปแบบตลาดและ
พฤติกรรม
ผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ทําใหผูผลิต ผูบริโภค สถานประกอบการ ธุรกิจ หางรานตางๆ
ตองปรับตัว
ตามเราจะเห็นรูปแบบการทําธุรกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม รูปแบบธุรกิจแบบเกาหมดไป
มีธุรกิจใหมๆ
เกิดขึ้นเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลที่ไมหยุดยั้ง

4. การศึ กษาดู งาน NamaruEngaiKibijiNoen , Okayama เป2 น สวนผลไมที่ ดํ าเนิ นการ
แบบครบวงจรตั้งแตตนน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา โดยทําการผลิตเพาะปลูกไมผล ไดแก สตรอบรอรี่ องุน พลับ ไมและ
ดอกไมประดับ มีรานคาของตัวเองในลักษณะ farm Outlet ที่เปŒดจําหนายสินคาผลผลิตที่สดใหม
สงตรง
ถึงมือผูบริโภค นอกจากนี้เปŒดโอกาสใหเกษตรกรในพื้นที่นําผลผลิตทางการเกษตรมาวางจําหนาย โดยทางราน
คิดคาบริหารจัดการ 20% และยังพัฒนาใหเป2นแหลงทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวมาเที่ยวชมและสามารถเลือกชิม
ผลไม และมีรานอาหารสําหรับใหบริการ ผลผลิตบางสวนที่ตกเกรด ไมไดคุณภาพจะถูกนํา
มาแปรรูปเป2น
ผลิตภัณฑB เชน แยมสตรอบรอรี่ สตรอบรอรี่อบแหง ซอฟครีมสตรอบรอรี่ ผลไมดอง เป2นตน และบางสวนนําไป
เป2นวัตถุดิบของรานอาหารเพื่อใหบริการนักทองเที่ยว บริหารในรูปของบริษัท โดยมุงเนนการพัฒนาดวยตนเอง
โดยไมพึ่งพาภาครัฐ และยังชวยเหลือเกษตรกรรายอื่น ๆ ในพื้นที่ใหมีโอกาส
ทางการตลาด ชวยพัฒนา
เศรษฐกิจของชุมชน โดยอาศัยการชวยเหลือพึ่งพากันเองในชุมชน
5. การศึกษาดูงานสวนลูกพลับ เมืองโออิตะ เป2นสวนผลไมที่ปลูกพลับเป2นสวนใหญ และองุนใน
พื้นที่บางสวน เป2นสวนเกาแกที่ สืบทอดมาจากบรรพบุรุ ษ บริห ารจัดการโดยใชแรงงานในครอบครัว เป2นหลั ก
ป4จจุบันไมไดมุงเนนการผลิตเพื่อจําหนายในตลาดเป2นหลัก แตเนนการผลิตเพื่อเชื่อมโยงกับการทองเที่ยว
ใน
รูปแบบที่ใหนักทองเที่ยวเขามาเที่ยวชมเพื่อสรางประสบการณBแปลกใหม สามารถเก็บและรับประทานผลไมสด ๆ
จากตน และถายรูปในสวนลูกพลับ โดยเจาของสวนมีรายไดหลักจากการเก็บคาเขาชมสวนเป2นรายหัว และรายได
จากการขายลูกพลับใหแกนักทองเที่ยว ถือเป2นการทองเที่ยวในรูปแบบ Fruit Picking ที่เป2น
การทองเที่ยว
รู ป แบบใหมที่ กํ า ลั ง ไดรั บ ความนิ ย มอยางสู ง ในญี่ ปุ9 น โดยมี ก ารกํ า หนดเป2 น ตารางกิ จ กรรมประจํ า
(Fix Schedule) ของบริษัทนําเที่ยว ที่จัดใหกับนักทองเที่ยวไดมีกิจกรรมเก็บผลไมในสวนตามฤดูกาลตาง ๆ
จุดเดนของการทองเที่ยวรูปแบบนี้ คือ ชาวสวนผลไมใชสวนของตนเองเป2นผลิตภัณฑBการทองเที่ยว
ให
นักทองเที่ยวเขามาเที่ยวชมและเลือกชิมผลไมตามความตองการ โดยชาวสวนมีรายไดจากการเก็บคาเขาชม
ขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาและเพิ่มมูลคาขาวกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 2
การพัฒนา “ขาว” จําเป2นตองสรางความแตกตางและปรับเปลี่ยนโครงสรางภาคการผลิต เพื่อ
สรางความไดเปรียบและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน โดยการสรางนวัตกรรมผลิตภัณฑBและบริการใหครบ
วงจรของหวงโซคุณคาของธุรกิจอุตสาหกรรมขาว

ที่มา : หวงโซมูลคาของอุตสาหกรรมขาวไทย โดยสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องค$การมหาชน)

ซึ่งการพัฒนาเรื่อง “ขาว” ของกลุมจังหวัดตั้งแตตนน้ํา กลาง และปลายน้ํา โดยปรับเปลี่ยน Supply Chain ให
เป2น Value Chain หรือการสรางคุณคาใหกับขาวในแตละหวงโซการผลิต ดังนี้
1. การพัฒนาการผลิตเพื่อใหไดผลผลิตขาวที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เชน มาตรฐานขาว
ปลอดภัย (GAP) ขาวอินทรียB (Organics) ซึ่งจะเปลี่ยนจากขาวราคาปกติเป2นขาวที่มีราคาสูงขึ้น
2. พัฒนาเกษตรกรใหปรับมุมมองและทัศนคติเดิมๆ ที่หวังรอการชวยเหลือพึ่งพาจากภาครัฐเป2น
ก า ร พึ่ ง พ า ต น เ อ ง มุ ง เ น น ก า ร ร ว ม ก ลุ ม เ พื่ อ ช ว ย เ ห ลื อ กั น ใ น ก า ร พั ฒ น า อ ย า ง เ ช น ส ว น ผ ล ไ ม
NamaruEngaiKibijiNoen ที่พัฒนาทุกอยางดวยตนเอง และยังชวยเหลือเผื่อแผเกษตรกรในพื้นที่ในการจําหนาย
ผลผลิตไดอีกดวย สรางระบบกลุมโดยการรวมตัวกันเป2นสถาบันเกษตรกรที่มีระบบบริหารจัดการที่เขมแข็ง เชน
บริษัท นามารุ ในจังหวัดโอกายามา หรือในรูปสหกรณBสวนลูกพลับในจังหวัดโออิตะ หรือจัดตั้งเป2นกลุมวิสาหกิจ
ชุ ม ช น ห รื อ ก ลุ ม เ ก ษ ต ร ก ร โ ด ย มี เ ปY า ห ม า ย แ ล ะ แ น ว ท า ง ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ข อ ง ก ลุ ม ที่ ชั ด เ จ น
การรวมกลุมเป2นบันไดขั้นแรก นําไปสูการแกไขป4ญหาใหกับเกษตรกรตั้งแตกระบวนการผลิตตนทาง กลางทาง ถึง
ปลายทาง
3. การสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาขาว การปรับเปลี่ยนจากการขายขาวเป2นกรัมแทนการขายขาว
เป2นเกวียน หรือการขายขาวแบบเดิม ๆ ที่เป2นสินคาโภคภัณฑBเป2นการขายขาวที่เป2นยา เป2นอาหาร
เพื่อ
สุขภาพ เป2น ผลิตภั ณฑBเสริมอาหาร โดยรวมมือกั บสถาบันวิจั ยตาง ๆ และมูลนิ ธิสถาบันสงเสริมสินคาเกษตร
นวัตกรรมในการนําผลงานวิจัยที่สามารถใชประโยชนBในเชิงพาณิชยBมาสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาขาว สรางความ
หลากหลายของสินคาขาวดังจะเห็นไดจากแนวโนมในป4จจุบันของผูบริโภคตอการเลือกอาหาร ไดแก อาหารที่บํารุง
สมอง อาหารที่กินแลวสวย อาหารที่เกี่ยวกับการจัดการน้ําหนัก และอาหารที่ชะลอความชรา และธุรกิจนวัตกรรม
เกษตรอินทรียBแนวทางที่นาสนใจ เชน ขาวที่ใหพลังงานแตไมทําใหอวนหรือชวย
ในการควบคุมโดยจะคอย
ๆ ปลอยพลังงานออกมาใหแกรางกาย ซึ่งจะตอบโจทยBใหกับผูบริโภคในป4จจุบันที่ดูแลสุขภาพและจะบริโภคขาว
นอยลงเพราะกลัวอวน กรณีนี้หากสามารถทําการวิจัยและพัฒนาเป2นผลิตภัณฑBในลักษณะดังกลาวก็จะชวยสราง
มูลคาเพิ่มใหกับขาวและทําใหผูบริโภคหันมาบริโภคขาวมากขึ้น
4. การปรั บเปลี่ย นแนวคิ ดเกษตรกรสูการเป2นนั กการตลาดหรื อนักบริ หาร โดยมี ความรู ดาน
การตล าดคว บคู กั บ การ ผ ลิ ต บริ ห ารจั ด การผ ล ผ ลิ ต โ ดยไมผ านพอคาค นกล างเช น ส ว นผ ลไ ม
NamaruEngaiKibijiNoen ที่มีหนารานเป2นของตนเอง ใหผูซื้อหรือผูบริโภคเป2นผูเดินเขามาหา เป2นการบริหาร
จัดการตลาดของเกษตรกรที่ทําใหไดรายไดเต็มเม็ดเต็มหนวย ตัดวงจรพอคาคนกลาง
5. การเชื่อมโยงขาวที่เป2นสินคาหลักของกลุมจังหวัด เขากับเรื่องการทองเที่ยวอยางเชน สวน
ผลไม NamaruEngaiKibijiNoen และสวนลูกพลับ เมืองโออิตะ ที่พัฒนาตอยอดจากการผลิตสินคาเกษตรอยาง
เดียวเป2นธุรกิจการทองเที่ยว โดยเฉพาะสวนลูกพลับ เมืองโออิตะ ที่ภายหลังมีรายไดหลักมาจากคาเขาชมมากกวา
การขายผลผลิต แนวทางที่อาจจะนํามาพัฒนาตอยอด คือ การเอานาขาวหรือแปลงขาว
มาเป2นจุดขาย
หรือผลิตภัณฑBการทองเที่ยวเหมือนกับชาวสวนผลไมของญี่ปุ9นทั้ง 2 แหงที่ใชสวนของตนเองเป2นผลิตภัณฑBการ
ทองเที่ยว ซึ่งเป2นการสรางประสบการณBที่แปลกใหมใหกับนักทองเที่ยวและตอบโจทยBเทรนดBการทองเที่ยวใน
ป4จจุบัน หรือสราง Activities เกี่ยวกับขาว โดยการสรางโรงแรมนาขาว/ที่พักโฮมสเตยBกระทอมกลางนา หรือทํา
แปลงขาวหรือนาขาวใหเป2นจุดเดนเป2นสถานที่ทองเที่ยว สถานที่ถายรูป หรือเชื่อมโยงกับรานอาหารตางๆ ในกลุม
จังหวัด ที่เป2นรานชื่อดังหรือมีชื่อเสียงเชื่อมโยงตลาดขาวโดยจัดแคมเปญเมนูที่เกี่ยวกับขาวใหบริการในรานอาหาร

หรือโรงแรมเพื่อใหบริการแกนักทองเที่ยว เป2นการทําการตลาดในรูปแบบใหมๆ ใหกับขาว จากการขายผลผลิต
ขาวธรรมดาอยางเดียว ก็อาจเชื่อมโยงเขาสูกิจกรรมการทองเที่ยวได
6. การนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาชวยในการผลิตและการตลาดขาว โดยในสวนการผลิตเทคโนโลยี
สามารถชวยในการเพิ่ ม ผลผลิ ต และลดตนทุ น การผลิ ต ใหกั บ เกษตรกร การจั ด การฟารB ม อั จ ฉริ ย ะ (Smart
Farming) ที่จะชวยใหมีรายไดที่เพิ่มขึ้น และสามารถนําเทคโนโลยีมาชวยในการขยายและหาชองทางการตลาด
ขาวใหม ๆ ที่เกษตรกรสามารถขายขาวไดโดยตรงกับผูบริโภค ทําใหไดราคาเต็มเม็ดเต็มหนวย เป2นการพัฒนา
จากการเกษตรยุคเดิมไปสูเกษตรกรในยุคดิจิทัล Smart Farmer
ทั้ง 6 แนวทางขางตน เป2นแนวคิดหรือขอเสนอที่จะชวยขับเคลื่อนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการ
พัฒ นาและเพิ่ มมู ล คาขาว ชวยตอบโจทยB การแกไขป4 ญ หาขาวของกลุ มจั งหวั ด ฯ โดยการขั บ เคลื่ อนจะบั งเกิ ด
ผลสัมฤทธิ์จําเป2นตองอาศัยการบูรณาการเชื่อมโยงหวงโซคุณคาของธุรกิจอุตสาหกรรมขาวกลุมจังหวัด อยาง
ครบวงจร โดยใชการรวมกลุมเกษตรกรเป2นตัวขับเคลื่อนเพื่อนําไปสูความสําเร็จในการแกไขป4ญหา สรางระบบ
กลุมโดยการรวมตัวกันเป2นสถาบันเกษตรกรที่มีระบบบริหารจัดการที่เขมแข็ง จัดตั้งเป2นกลุมวิสาหกิจชุมชน หรือ
กลุมเกษตรกร โดยมีเปYาหมายและแนวทางการดําเนินงานของกลุมที่ชัดเจน การรวมกลุมเป2นบันไดขั้นแรก นําไปสู
การแกไขป4ญหาใหกับเกษตรกร ตั้งแตกระบวนการผลิตตนทาง กลางทาง
ถึงปลายทาง นอกจากนี้ยังตอง
อาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนในรูปแบบประชารัฐ ทั้งภาคการผลิต ภาคสถาบันวิชาการ ภาคอุตสาหกรรม
การแปรรูป ภาคการตลาดและการเงิน ภาคการลงทุน ภาคราชการ และภาคประชาสังคม โดยการนอมนําหลัก
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป2นปรัชญานําทาง
ในการพัฒนา เพื่อเสริมสรางภูมิคุมกันและชวยให
ชาวนาและผูประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมขาวของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 2 และของประเทศ สามารถ
ยืนหยัดอยูไดอยางมั่นคง เกิดภูมิคุมกัน
และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางเหมาะสม อัน
สงผลใหเกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน
**************************************************
ผูจัดทํา
นายวิรัช ฉายาประเสริฐ

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดอุทัยธานี

นางดวงเดือน กลมาศ

นักวิชาการพาณิชยชํานาญการ
สํานักงานพาณิชยจังหวัดนครสวรรค

ว.าที่ร1อยโท ขุนทอง สายบุตร

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
สํานักงานจังหวัดอุทัยธานี

