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แนวทางการพัฒนาความพร้อมของพื้นที่  
เพ่ือมุ่งสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษที่ดี 

กลุ่มจังหวัดตะวันออก 1 (ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา) 
 

ที่มา 
 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 ประกอบด้วยจังหวัดชลบุรี ระยอง 
และฉะเชิงเทรา ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย 
เนื้อที่ทั้งหมด 13,299 ตารางกิโลเมตร หรือ 8,291,250 ไร่ ปัจจุบันพ้ืนที่  
3 จังหวัดนี้ เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลักของประเทศ โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลังงาน และยานยนต์ มีการอัตราการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2557 มีผลิตภัณฑ์ มวลรวม 
ณ ราคาประจ าปี 1.9 ล้านล้านบาท (แบ่งเป็นภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 65 
ภาคบริการและอ่ืน ๆ ร้อยละ 32 และภาคเกษตรกรรม ร้อยละ 3) คิดเป็น
ร้อยละ 14.57 ของทั้งประเทศ โดยมีผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาอุตสาหกรรม
สูงสุดถึง 1.2 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ประเทศ หรือมีสัดส่วนเกือบ 1 ใน 3 ของประเทศ (สถิติสะสมเงิน ลงทุนใน
ภาคอุตสาหกรรมปี 2558 มูลค่า 1.6 ล้านล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 27.89 
ของประเทศ : ข้อมูลจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม มี.ค. 2559)  
 การพัฒนาโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
(Eastern Economic Corridor Development) ให้เป็นเขตเศรษฐกิจ 

ชั้นน าของอาเซียน โดยมีเป้าหมายการพัฒนา ดังนี้ 
  

1 



   

 

 - ฉะเชิงเทรา เป็นเมือง ที่ถูกก าหนดให้รองรับการขยายตัวของ
กรุงเทพมหานคร ระบบการขนส่งสินค้าเชื่อมโยง 3 สนามบิน (ดอนเมือง 
สุวรรณภูมิ อู่ตะเภา) ท่าเรือน้ าลึก และเป็นเส้นทางเชื่อมสู่ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ โดยเน้นการพัฒนาเป็นเมืองอยู่อาศัยที่ตอบสนองความต้องการ
ของผู้มีรายได้ระดับกลาง และรองรับการขยาย หรือเคลื่อนย้าย หน่วยงานรัฐ  
จากในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร รวมไปถึงการพัฒนาการค้า กับประเทศ 

เพ่ือนบ้าน คือประเทศกัมพูชา ตลอดจนการยกระดับภาคการเกษตร  
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาสนับสนุน 

 - ชลบุรี เป็นศูนย์กลางการศึกษา และพัฒนาทักษะนานาชาติ  
เพ่ือรองรับความต้องการด้านแรงงานมีฝีมือ ส าหรับกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง  ๆ 
อีกทั้งยังพัฒนาเป็นเมืองพักตากอากาศ ส าหรับการอยู่อาศัย เพ่ือบุคลากร
ชาวต่างประเทศที่ท างานในเขตเศรษฐกิจการลงทุนพิเศษ โดยมีแหลมฉบัง 
และศรีราชา เป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมสมัยใหม่ เช่น อุตสาหกรรม
เทคโนโลยี ด้านหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 
อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ในขณะที่พ้ืนที่ อู่ตะเภา สามารถพัฒนา 

ต่อยอด ไปสู่การสร้างอุตสาหกรรมขนส่งสินค้าเชิงพาณิชย์ อุตสาหกรรม
ซ่อมบ ารุงอากาศยาน เขตปลอดภาษีต่าง ๆ ธุรกิจต่อเรือ และท่าเรือน้ าลึก  
เป็นต้น   
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 - ระยอง เป็นจังหวัดที่มี พ้ืนฐานด้านอุตสาหกรรมที่แข็งแรง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อุตสาหกรรมปิโตรเลียม และปิโตรเคมี ซึ่งสามารถ
พัฒนาต่อยอดทั้งในด้านการผลิต และการวิจัย ให้สอดคล้องกับกระแส
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพต่าง ๆ ในทศวรรษหน้า เช่น อุตสาหกรรม
ผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuel) อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ (Bioplastic)  

รวมไปถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 
ระดับสูงที่เป็นมาตรฐานสากล   
 ยุทธศาสตร์ และแผนการพัฒนากลุ่มจังหวัดตะวันออก 1   
 ได้ก าหนดเป้าหมาย ดังนี้ มุ่งพัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจชั้นน าของ
อาเซียน โดยรักษาฐานเศรษฐกิจเดิมที่มีอยู่ ให้เติบโตอย่างยั่งยืน และสร้าง
ฐานเศรษฐกิจใหม่เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และสนับสนุน 

ให้ประเทศเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ โดยเน้นการพัฒนาที่มีศักยภาพสูง 
ได้แก่ พ้ืนฐานการผลิตและบริการ เมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาค 

 -  พ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษที่ดี และทันสมัยที่สุดในภูมิภาค
อาเซียน 

 -  แหล่งผลิตอาหาร และผลไม้ เพ่ือการส่งออก 

 -  แหล่งท่องเที่ยวมาตรฐานระดับนานาชาติ 
 -  ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟ้ืนฟู และบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 -  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ได้รับบริการสาธารณสุขที่ได้
มาตรฐาน และส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต และได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 ดังนี้ 
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 ยุทธศาสตร์ที่  1 พัฒนาความพร้อมของพ้ืนที่  สร้างบรรยากาศ 

เพ่ือส่งเสริมการค้า การลงทุนอุตสาหกรรมเพ่ือมุ่งสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษที่ ดี 
และทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาภาคตะวันออกให้เป็นแหล่งผลิตอาหารที่มี
คุณภาพ และไดม้าตรฐานสากล 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรับปรุงมาตรฐานสินค้า และธุรกิจบริการด้านการ
ท่องเที่ยว 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 เร่งแก้ปัญหาวิกฤตมลพิษ และพัฒนาระบบบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 

 แนวคิดจากการศึกษาดูงาน 

 การศึกษาดูงานด้านการจัดการการท่องเที่ยวเมืองโอกายาม่า  

 ภาพรวมการบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่ส าคัญของเมืองโอกายาม่า  
ให้ความส าคัญในการจัดโซนการท่องเที่ยว โดยมีการจัดแบ่งออกเป็น  
3 โซน ได้แก่  
 1. Station area ท าหน้าที่เป็นศูนย์กลาง การคมนาคมขนส่ง 
 2. Cultural area เป็นโซน ศิลปวัฒนธรรม  
 3. University area เป็นโซนของการจัดกิจกรรมประชุมสัมมนา 
และแสดงนิทรรศการทั้ง 3 โซน เชื่อมโยงกันด้วยระบบขนส่งมวลชน 
เพ่ือให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้ด้วยความสะดวก 
รวดเร็ว ซึ่งในแต่ละโซน ได้รับการพัฒนาและเชื่อมโยง เพ่ือส่งเสริมธุรกิจ
ภาคเอกชน ทั้งในส่วนของโรงแรมที่พัก ร้านอาหาร แหล่งช้อปปิ้ง สินค้าที่
ระลึกตามฟังก์ชันของแต่ละโซน อย่างเป็นระบบ โดยส านักงาน Visitor 
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and Convention Association ของจังหวัดโอกายาม่า มีการบูรณาการ
การท างานร่วมกับผู้ประกอบการโรงแรม ซ่ึงมีที่พักรวมกันมากกว่า 13,000 

ยูนิต โดยตั้งอยู่รอบ ๆ ศูนย์กลางระบบขนส่งมวลชน ที่เรียกว่า Okayama 

Station ซ่ึงมีความพร้อมทั้งระบบ รถไฟใต้ดิน บนดิน รถไฟฟ้าความเร็วสูง 
ชินคันเซ็น รถราง และรถบัสในเขตเมือง 
 การศึกษาดูงาน TDK Museum เมืองอคิตะ 

 บริษัท TDK ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2478 โดยมี Mr. Kenzo Saito 

เป็นประธานคนแรก โดยมีวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ เกี่ยวกับเฟอร์ไรท์ 
และวัสดุแม่เหล็ก ที่ได้รับการคิดค้น และประดิษฐ์ขึ้นในประเทศญี่ปุ่น ในปี 
ค.ศ. 1940 ได้คิดค้น และน าเทคโนโลยีแม่เหล็ก มาพัฒนาต่อยอด เกิดขึ้น
เป็น Neodymium Magnet ที่สามารถให้พลังงานไฟฟ้า ได้เพ่ิมมากขึ้น 
จาก Ferrite Magnet ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ถึง 10 เท่า และภายใต้การวาง
ยุทธศาสตร์ และนวัตกรรมเพ่ืออนาคต โดยได้จ าลองเมืองในอนาคตปี 2035 
ซึ่งเป็นเมืองแห่งพลังงานทดแทนที่สะอาด และสนับสนุนระบบการถ่ายโอน
พลังงานแบบไร้สาย ระบบสาธารณะ ที่อยู่อาศัยและประชาชน เชื่อมต่อกัน
ผ่าน IOT เพ่ือสร้างสังคมที่สะดวกสบาย และปลอดภัยในอนาคต ซึ่งน าแสดง
ให้เห็นภาพ ผ่านระบบ VR ที่ทันสมัย ภายใต้ ค าถาม 6 ข้อ ที่เป็นโจทย์ 
ส าหรับความคาดหวัง ความต้องการที่จะเป็น ที่อยากเห็นในอนาคต 

ปี 2035 เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า ดังนี้ 
 1. What do you think the Future town will be like in 

2035? 

 2. What do you want to do in the universe in 2035? 
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 3. What will remain unchanged in 2035? 

 4. What do you think automobiles will be like in 

2035? 

 5. What do you want your life to be like in 2035? 

 6. What would make you happy in the future?  
  ก่อให้เกิดการจ าลอง โมเดลเมืองแห่งอนาคต 2035 ขึ้น ซึ่งบริษัท
ได้น าเสนอผ่าน Animation และส่งการต่าง ๆ  ผ่าน Ipad สร้างความแปลกใหม่  
อาทิเช่น Smart House ที่มีบริหารจัดการ สั่งการต่าง ๆ โดยใช้ IOT ระบบ
การชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ แบบไร้สาย โดยเอาแนวคิดการชาร์จแบตเตอรี่
ของโทรศัพท์มือถือมาเป็นแรงบันดาลใจ หรือระบบ Smart Healthy  
ที่บันทึกข้อมูลด้านสุขภาพของผู้ใช้งาน และแจ้งเตือนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง 
หรือผิดปกติ ระบบ Smart Grid การบริหารจัดสรรด้านพลังงาน ซึ่งรอบ ๆ 
บริษัท ได้ด าเนินการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน เช่น พลังงานจาก
แสงอาทิตย์  และพลังงานจากลม ซึ่ งเป็นพลังงานสะอาด ไม่มีต้นทุน  
เป็นต้น 

 ข้อเสนอแนวการพัฒนา 

 การพัฒนาด้านพลังงาน (Energy)  
 พ้ืนที่จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา อยู่ในเขตการให้บริการ
ทางไฟฟ้า “กฟภ.2” ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ซึ่งรับผิดชอบการ
บริการในพ้ืนที่ 5 จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา จันทบุรี และตราด 
ได้คาดการณ์ความต้องการไฟฟ้า จากสถานีไฟฟ้าแรงสูงต้นทางในพ้ืนที่  
3 จังหวัด ช่วงปี 2560 - 2579 ประมาณ 5,017 - 8,030 เมกะวัตต์ ซึ่งการ
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ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีขีดความสามารถในปัจจุบัน ผลิต
กระแสไฟฟ้า ได้ประมาณ 5,962  เมกะวัตต์ คาดการณ์ว่าจะสามารถ
รองรับความต้องการไฟฟ้าได้ถึงปี 2565 ส าหรับสถานีไฟฟ้าย่อย มีความ
ต้องการไฟฟ้าที่รองรับระบบไฟฟ้า 22 เควีจาก กฟภ. ในพ้ืนที่ 3 จังหวัด 
ช่วงปี 2560 - 2579 ประมาณ 3,302 - 6,739 เมกะวัตต์ ซึ่ง กฟภ.มีขีด
ความสามารถในปัจจุบัน ประมาณ 5,558 เมกะวัตต์ คาดการณ์ว่าจะ
สามารถรองรับความต้องการไฟฟ้าได้ถึงปี 2571 ซึ่งจากการศึกษาดูงาน 
TDK Museum ได้แนวคิดการพัฒนาโดยการผลิตไฟฟ้าจากเดิม Ferrite 

magnet มาเป็นการผลิตไฟฟ้าจาก Neodymium magnet และการ
ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar farm) 
ดังนี้ 
 ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากเดิมที่ยังคง
ใช้ Ferrite magnet ในการผลิตกระแสไฟฟ้า มาเป็นการผลิตกระแสไฟฟ้า
จาก Neodymium magnet ซึ่งเมื่อใช้พลังงานเท่ากัน Neodymium 

magnet จะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้า ได้มากกว่า Ferrite magnet ที่ใช้
อยู่ในปัจจุบัน ถึง 10 เท่า 
 การส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด เพ่ือเป็นพลังงานทางเลือก เช่น 
พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar farm) ปัจจุบันเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ 
มีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่พลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้งานจริงใน
ปัจจุบันยังมีปริมาณน้อยกว่า หนึ่งในสิบของหนึ่งเปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับ
ความต้องการพลังงานทั่วโลก การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์  
เป็นการน าประโยชน์ของพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ได้อย่างคุ้มค่า ส าหรับ
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ประเทศไทย มีศักยภาพในการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ในเกณฑ์ดี  
โดยมีการต้นทุนประมาณ 8 - 9 บาทต่อหน่วยไฟฟ้า (KWh) พลังงานที่ได้
ไม่ก่อให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ เมื่อเทียบกับการผลิตกระแสไฟฟ้าจาก
น้ ามันดิบ ในการผลิตไฟฟ้า 1 หน่วย (KWh) จะก่อให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์  
0.63 กิโลกรัม ปล่อยสู่บรรยากาศ ภาครัฐควรออกมาตรการเพ่ือส่งเสริม 
และสนับสนุนให้ภาคเอกชน ประชาชน หันมาใช้พลังงานแสงอาทิตย์  
ในการผลิตกระแสไฟฟ้า เพ่ือใช้ภายในองค์กร บ้านเรือน มีการบริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบ ก็จะสามารถสร้างรายได้จากการจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้า ที่เกินความต้องการใช้งานในแต่ละวัน ให้ภาครัฐต่อไป  
จึงอยากให้ภาครัฐส่งเสริมให้พ้ืนที่กลุ่มจังหวัดตะวันออก 1 เป็นพ้ืนที่น าร่อง
การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในอาคารส านักงาน บ้านเรือนที่อยู่อาศัย ภาค
การเกษตร ฯลฯ เพ่ือรองรับการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เพ่ิมขึ้นในภาคอุตสาหกรรม  
การท่องเที่ยวและที่อยู่อาศัย ตามนโยบายของรัฐบาล ในการส่งเสริมให้กลุ่ม
จังหวัดดังกล่าว เป็นเขตพ้ืนที่พิเศษภาคตะวันออก (EEC) และยังสามารถ
ลดการใช้ทรัพยากรที่มีอย่างจ ากัด ลดก๊าซเรือนกระจกที่สร้างภาวะโลกร้อน  
และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตทีดี่ด้วย 

 การบริหารจัดการจราจร (Logistic sensor)  
 เส้นทางคมนาคมในกลุ่มจังหวัดตะวันออก 1 เป็นโครงข่ายที่
ครอบคลุม และสามารถเชื่อมโยงทุกภาคของประเทศ โดยทางหลวงสายหลัก  
ได้แก่ หมายเลข 3 34 36 304 331 344 361 รวม 7 สาย ทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) หมายเลข 7 กรุงเทพฯ - ชลบุรี โดยในปี 2560 
อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้างมอเตอร์เวย์ พัทยา - มาบตาพุด ก่อสร้างเพ่ือ
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เพ่ิมช่องจราจรและบูรณะทางหลวงในพ้ืนที่ภาคตะวันออก รวมทั้งมี
แผนพัฒนาโครงข่าย ถนนส ารองเพ่ือเชื่อมโยงระบบให้สมบูรณ์ และเพ่ือ
แก้ไขปัญหาความแออัดของการจราจร การเดินทางไปสู่ภาคตะวันออก 
อาศัยสองเส้นทางหลัก คือ ทางหลวงหมายเลข 3 และทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง หมายเลข 7 ซึ่งเป็น เส้นทางที่จ านวนยานพาหนะมีปริมาณมาก 
การจราจรค่อนข้างหนาแน่นในบางช่วงของเส้นทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วง
เทศกาลส าคัญ จากการศึกษาดูงาน TDK Museum มีแนวคิดการพัฒนา
และบริหารการจัดระเบียบจราจรโดยใช้ระบบ Sensor data collection 

เพ่ือให้เกิดความสะดวกและความปลอดภัยในการใช้ถนน ดังนี้ 
 การติดตั้งเซ็นเซอร์อัจฉริยะที่สามารถตรวจจับ รวบรวมข้อมูล
การจราจรที่เป็นปัจจุบัน (Real - time Data) โดยใช้ระบบควบคุมและ
บริหารจัดการจราจร โดยระบบจะบริหาร และตัดสินใจ เพ่ือลดปัญหา
ปริมาณการจราจรที่จะเกิดขึ้น ด้วยวิธีที่เหมาะสมที่สุด เพ่ือให้สามารถใช้
ประโยชน์จากโครงข่ายถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยืดหยุ่นรองรับ
ปริมาณการจราจรในแต่ละช่วงเวลา นอกจากนี้ระบบดังกล่าว จะให้ข้อมูล
เส้นทางการเดินทางแก่ผู้ใช้เส้นทาง ตามประเภทของยานพาหนะ เพ่ือที่
เลือกเส้นทางที่เหมาะสม และใช้เวลาในการเดินทางที่น้อยที่สุด รวมทั้ง
สามารถตรวจตราเหตุการณ์ผิดปกติหรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนน 
เพ่ือให้การช่วยเหลือ แก้ไข บริหารจัดการเส้นทาง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือลดความสูญเสีย และการติดขัดของจราจร 
 ระบบกล้องวงจรปิด เป็นการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

ไว้ในพ้ืนที่การจราจรส าคัญ หรือในจุดที่มีปัญหาการจราจรวิกฤต และท า
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การเชื่อมสัญญาณภาพมายังศูนย์ควบคุมกลาง เพ่ือรับรู้สภาพการจราจร
ส าหรับการประสานงาน และสนับสนุนการจัดการและแก้ไขปัญหาจราจร 
 ทั้งนี้ ควรมีการพัฒนาให้มีความสามารถแสดงผลผ่าน Google map  
และ API ได ้

 การบริหารจัดการพื้นที่ (Zoning) การพัฒนาพื้นที่เป้าหมาย ซึ่งได้
ก าหนดตามยุทธศาสตร์ที่รัฐบาล ได้ก าหนดทิศทางการพัฒนาในพ้ืนที่
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ดังนี้ 

  ซึ่งจากการศึกษาดูงาน Okayama แนวคิดการบริหารจัดการพ้ืนที่
เพ่ือความเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยแบ่งพ้ืนที่ตามศักยภาพ
และวิถีชุมชุน เป็นเขตอุตสาหกรรม ที่อยู่อาศัย และเกษตรกรรม โดยน า
แนวคิดมาปรับการพัฒนาและบริหารการจัดการพ้ืนที่เป้าหมายกลุ่ม
ตะวันออก 1 เพ่ือผสานความสมดุลด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ให้เกิดการพัฒนาพ้ืนที่เมืองที่มีความยืดหยุ่นสูง สามารถรับมือกับการ
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เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การสร้างสภาพแวดล้อมที่เมือง
เพ่ือส่งเสริมให้เกิดสุขภาวะที่ดี ที่มีพ้ืนฐานของการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีรูปแบบแนวทางผังเมืองต้นแบบ ดังนี้  
 เมืองท่องเที่ยวแบบนันทนาการและบันเทิง โดยอาจมีการขับเคลื่อน
โดยภาคเอกชน (ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและบันเทิง) เป็นหลัก 
หน่วยงานภาครัฐเป็นผู้สนับสนุน ในฐานะผู้ให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานและ
บริการสาธารณะ รวมทั้งควบคุมการพัฒนาให้มีทิศทางที่เป็นไปตาม
นโยบายที่ก าหนด 

 เมืองอุตสาหกรรม โดยพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ สร้าง
กระบวนการการผลิตที่มีการลดการปล่อยของเสียจากกระบวนการผลิต 
ระบบธรรมาภิบาล รวมถึงการพัฒนาและใช้พลังงานทางเลือก โดยเอกชน
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและหน่วยงานก ากับตามกฎหมายเป็น
หน่วยงานหลัก 

 เมืองคมนาคมขนส่งทางน้ าและ logistics มีการเชื่อมต่อกับ
ยานพาหนะประเภทอ่ืนได้ และมีกิจกรรมของการรวบรวมและกระจาย
สินค้ารองรับ  
 เมืองการศึกษา มีการสร้างเมืองที่ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านวิถีชีวิต 

โดยมีความร่วมมือ ของสถาบันการศึกษา และท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดคุณค่า
ของการศึกษาสู่การพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ  
 เมืองน่าอยู่ เพ่ือพัฒนาเมืองให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน มุ่งส่งเสริมพัฒนาเมืองและท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาอย่างสมดุลทั้งใน
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนา
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เมืองหลักและเมืองศูนย์กลางของจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพให้เป็นเมือง
น่าอยู่ส าหรับทุกคนทุกกลุ่มในสังคม  
 

โดย 

1. นายธนวัฒน์ จิตโสภณปัญญา  ส านักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 

2. นายปริญญา ก าแหง  ส านักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี 
3. นางอรุณี เอ้ือภวิช ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ 

  สิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง 
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ข้อเสนอแนวทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 

เร่ือง การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนและการส่งเสริม 

การท่องเที่ยวชุมชน 

  

 ข้อมูลพื้นฐานภาคกลางตอนบน  
 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ประกอบด้วย จังหวัดพระนคร  
ศรีอยุธยา จังหวัดชัยนาท จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และ
จังหวัดอ่างทอง ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ราบลุ่มภาคกลางของประเทศไทย บริเวณ 

ลุ่มน้้าเจ้าพระยา และลุ่มน้้าป่าสัก มีพ้ืนที่รวม 16,593.43 ตารางกิโลเมตร 

หรือ 10,378,776.50 ไร่ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
โดยมีพ้ืนที่ทางการเกษตรรวมทั้งสิ้น 6,662,227 ไร่ โดยจังหวัดที่มีพ้ืนที่
ทางการเกษตรมากที่สุดคือ จังหวัดลพบุรี 2,191,015 ไร่ รองลงมาจังหวัด
ชัยนาท จังหวัดสระบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสิงห์บุรี และ
จังหวัดอ่างทองตามล้าดับ นอกจากนี้กลุ่มจังหวัด ภาคกลางตอนบน  

มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย และเป็นกลุ่มจังหวัดที่มีลักษณะโดดเด่น
ด้านการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์  ศาสนา วัฒนธรรมและวิถีชีวิต 

โดยเฉพาะเมืองมรดกโลกของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือพระนารายณ์
ราชนิเวศน์ของลพบุรี แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ส้าคัญของจังหวัดต่าง  ๆ 
ไม่ว่าจะเป็นพระนครศรีอยุธยา สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง และแหล่งท่องเที่ยว 
ที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น สวนนกชัยนาท นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยว
ชุมชนที่หลากหลาย เช่น ทุ่งทานตะวันของจังหวัดสระบุรี พิพิธภัณฑ์ 
บ้านลาวเวียง บ้านหนองขามของจังหวัดชัยนาท หรือบ้านมีดอรัญญิกของ
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จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเป็น
จ้านวนมากในแต่ละปี โดยจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุดคือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา รองลงมาคือจังหวัดสระบุรี ลพบุรี ชัยนาท อ่างทอง 
และสิงห์บุรี ตามล้าดับ โดยจังหวัดที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวสูงสุด คือ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ้านวน 15,310,000 บาท รองลงมาคือจังหวัด
สระบุรี ลพบุรี ชัยนาท อ่างทอง และสิงห์บุรี 
 ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน  
 วิสัยทัศน์  
 “เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ศูนย์กลางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
วัฒนธรรม แหล่งการลงทุนอุตสาหกรรม นวัตกรรม ครัวสุขภาพไทย และ
การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าที่ยั่งยืน” 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การตลาด  

โดยใช้นวัตกรรม ยกระดับ สินค้าเกษตร การแปรรูป อุตสาหกรรม และ
ผู้ประกอบการ SME 4.0 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 ฟ้ืนฟูและยกระดับแหล่งท่องเที่ยว 

กิจกรรมท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ ชุมชนและปรับปรุงสิ่งอ้านวยความสะดวก 

ความปลอดภัยให้ ได้มาตรฐานสากลเ พ่ือสร้างความประทับใจแก่
นักท่องเที่ยว 
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 กลยุทธ์ :  
 1. พัฒนาส่งเสริมฟ้ืนฟูและเพ่ิมศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวให้ได้
มาตรฐานและปรับปรุงสิ่งอ้านวยความสะดวก ความปลอดภัยให้แก่
นักท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด  

 2.  การบริหารจัดการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด ส่งเสริมกิจกรรม
การท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณี และท่องเที่ยววิถีชุมชน 

อย่างมีประสิทธิภาพ  

 3. เพ่ิมศักยภาพและยกระดับการตลาดและการประชาสัมพันธ์
ท่องเที่ยวที่ทันสมัยทั่วถึง และกว้างขวาง  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรน้้า มลภาวะ
สิ่งแวดล้อมท่ีมีคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมจากผักตบชวา โดยใช้นวัตกรรม  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคม Logistic 

พัฒนาสภาพแวดล้อม ขยะมูลฝอย และการจัดการเมือง และชุมชน 

ให้น่าอยู ่
 กรอบแนวคิดจากการศึกษาดูงาน 

 สวนเกษตร Noumaru EngeiKib iji Noen, Okayama เป็นสถานที่ 
รวบรวมผลผลิตทางการเกษตรหลากหลาย ด้าเนินการโดยบริษัทเอกชนที่
ให้ความส้าคัญในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเกษตรกรกับลูกค้า  
โดยสร้างตลาดแบบขายตรง ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง เน้นการสร้างความ
เข้มแข็งให้ภาคเกษตร ซึ่งเป็นฐานส้าคัญของของชุมชน รวมทั้งให้โอกาส
เกษตรกรในการพัฒนาการผลิตและสามารถก้าหนดราคาราคาสินค้าด้วย
ตนเอง 
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 คณะผู้จัดท้าได้ ค้นพบแนวทางการพัฒนาสินค้าและบริการที่
หลากหลายผ่านแหล่งท่องเที่ยวชุมชน การจัดระบบกระบวนการบริหาร
ด้านการจัดการผลผลิต ตลอดจนการท้างานเป็นทีม จากการศึกษาดูงาน
กล่าวคือ การให้ความส้าคัญกับการสร้างเข้มแข็งของชุมชน เน้นรวมกลุ่ม 
ส่งเสริมให้เกษตรกรเป็นเกษตรกรมืออาชีพ การผลิตสินค้าเกษตรที่ได้
มาตรฐาน สามารถก้าหนดราคาผลผลิตได้เอง สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม 
(value Added) ของสินค้าเกษตร หรือการสร้างเรื่องราว (Story) ให้กับ
ตัวสินค้าเกษตร เช่น สตรอเบอรี่ องุ่น และพีชขาว เพ่ือให้ผู้บริโภคได้รู้สึก
ถึงความพิเศษเฉพาะตัวของสินค้าชนิดนั้น ๆ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีมาใช้
ในการบริหารจัดการ เช่น การติดตั้ง QR Code เพ่ือให้ผู้บริโภคสามารถ
ตรวจสอบสินค้าได้จากแหล่งผลิตโดยตรง การสร้างความเชื่อมโยง 
ภาคการเกษตรและภาคการท่องเที่ยว เพ่ือเพ่ิมช่องทางการจ้าหน่ายให้
เกษตรกร รวมทั้งการสร้างเครือข่ายและตลาดแบบขายตรงที่ติดต่อซื้อขายกัน 

โดยตรงระหว่างเกษตรกรกับลูกค้า ผ่านสหกรณ์ซ่ึงเป็นผู้บริหารผลผลิต 

 จัดระบบกระบวนการบริหารจัดการ 

 สิ่งส้าคัญที่ท้าให้สวนผลไม้ Noumaru ประสบความส้าเร็จคือ  
การก้าหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่ชัดเจนในการเชื่อมโยงภาคเกษตรและ
การท่องเที่ยวเข้าด้วยกัน และบริหารจัดการด้วยความซื่อสัตย์และโปร่งใส 
ตลอดจนสร้างแหล่งกระจายสินค้า และจัดระเบียบสินค้าได้อย่างลงตัว 
ผ่านเครือข่ายชุมชนที่หลากหลาย นอกจากนี้ สามารถบริหารจัดการพ้ืนที่
ให้เกิดความคุ้มค่าและจัดวางโซนต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ส้าหรับนักท่องเที่ยวอย่างครบวงจร ทั้งในด้านการท่องเที่ยว การพักผ่อน 
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รวมทั้งสิ่งอ้านวยความสะดวกด้านการผลิต การขาย การขนส่ง และกิจกรรมที่
สนุกสนานให้กับลูกค้า ด้วยการหาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ 
รวมทั้งเป็นผู้ประสานในการเชื่อมโยงผู้ผลิตกับลูกค้าท่ีดี  
 การท างานเป็นทีม (Teamwork) 
 แม้จะมีระบบการบริหารจัดการที่ดี  แต่ ปัจจัยส้าคัญที่ท้าให้ 
การขับเคลื่อนของสวนผลไม้ Noumaru เป็นไปอย่างมีระบบคือบุคลากร 
กล่าวคือ มีการจัดโครงสร้างในการท้างานเป็นทีม กระชับ และใช้งานได้ง่าย  
มีการวางแผนโดยการสร้างวัตถุประสงค์ร่วมกัน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุความส้าเร็จตามภารกิจ ซึ่งการท้างานเป็นทีมดังกล่าว 
อาศัยการก้าหนดขอบเขต อ้านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละคนอย่าง
ชัดเจน แต่โฟกัสในเป้าหมายเดียวกัน 

 สร้างเครือข่ายสินค้าและบริการ 
 แนวทางการบริหารในการกระจายผลผลิตของสวนผลไม้ Noumaru 

เมื่อผลผลิตของเกษตรกรมีมากเกินความต้องการ ได้มีการขยายเครือข่าย
สวนเกษตรในลักษณะเดียวกันเพ่ิมขึ้น โดยให้แต่ละแห่งสามารถบริหาร
จัดการพ้ืนที่ได้ตามเหมาะสม แต่ต้องมีการเชื่อมโยงกัน และสามารถพ่ึงพา
กันได้ รวมทั้งยังคงเป้าหมายในการท้างานเหมือนกัน เพ่ือประโยชน์สูงสุด
ในการพัฒนาและการสร้างความเชื่อมั่นให้กับเกษตรกรและนักท่องเที่ยว 
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 ข้อเสนอและแนวทางการประยุกต์ใช้ 
 การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนและการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวชุมชน 

 แนวคิดในการน้าผลการศึกษามาประยุกต์ใช้กับภาคราชการนั้น  
ขอเรียนว่าจังหวัดในพ้ืนที่ภาคกลางตอนบน มีบริบทของพ้ืนที่ที่แตกต่างกัน 
และทรัพยากรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
แหล่งท่องเที่ยว ก็มีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง การจะบูรณาการจาก
หลายจังหวัดเข้าด้วยกันเพ่ือเป้าหมายเดียวกัน เหมือนกับสวนผลไม้ 
Noumaru จึงเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากยังมีข้อจ้ากัดใน
หลาย ๆ ด้าน ทั้งในด้านข้อกฎหมาย ยุทธศาสตร์แต่ละจังหวัด แต่สิ่งหนึ่งที่
สามารถน้าเอากรอบแนวคิดในการบริหารของสวนเกษตร Noumaru  
มาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของแต่ละจังหวัดก็ยังมีความเป็นไปได้ โดยเฉพาะ
การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวชุมชนต่าง ๆ ในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน ซึ่งเป็นเรื่องของการบริหารจัดการ และการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน และการสร้างแหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้มีอัตลักษณ์ ทั้งใน
ด้านอารยธรรมโบราณ ศิลปวัฒนธรรม และเมืองมรดกโลก ซึ่งในกรณีนี้จะ
เป็นการน้าเอารูปแบบการบริหารจัดการที่ได้ศึกษาดูงาน มาปรับใช้กับ
แหล่งท่องเที่ยวชุมชน “มีดอรัญญิก” ดังนี้ 
 การสร้างเรื่องราว (Story) ของชุมชน 

 การสร้าง เรื่องราวของชุมชนให้ โดดเด่น ถือเป็นสิ่ งส้ าคัญที่ 
แหล่งท่องเที่ยวชุมชนควรต้องด้าเนินการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการ
ก้าหนดบทบาทหน้าที่ของการพัฒนาของแต่ละพ้ืนที่ให้มีความชัดเจน และ
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มีความเชื่อมโยงกันในภาพรวม โดยอาจใช้เรื่องราวในอดีตร่วมกันเรื่องใด
เรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่อง หรือใช้ความเป็นศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิม ที่หาได้ยาก  
และเป็นพ้ืนที่เฉพาะในการสร้างเรื่องราว เช่น 

 1. เรื่องราวของหมู่บ้านอรัญญิก ต้าบลท่าช้าง อ้าเภอนครหลวง 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นแหล่งผลิตมีดที่ใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศ  
ชุมชนลาวเวียงบ้านหนองขาม จังหวัดชัยนาท ซึ่งมีการทอผ้ายกดอก 

สีคราม ราคาผืนละ 100,000 บาท ศูนย์ตุ๊ กตาชาววังบ้ านบางเสด็จ 

อ้าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ซึ่งเป็นโครงการที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชด้าริให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ .ศ. 2519  

เพ่ือเป็นอาชีพเสริมเพ่ิมพูนรายได้ให้แก่ราษฎร ริมฝั่งแม่น้้าเจ้าพระยา 
 2. เรื่องราวของท่องเที่ยววิถีชุมชน บ้านมหาสอน อ้าเภอบ้านหมี่ 
จังหวัดลพบุรี ไหว้พระท้าบุญที่วัดมหาสอน ที่มีพระนาคปรกที่ใหญ่ที่สุด 

เรื่องราวของวิถีไท - ยวน บ้านโตนด วิถีความสุขแบบล้านนา บ้านโตนด 
ต้าบลดาวเรือง อ้าเภอเมือง จังหวัดสระบุรี หรือ ชุมชนลาวแง้ว บ้านทองเอน  
อ้าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี   
 การสร้างอัตลักษณ์ของชุมชน 

 การส่งเสริมให้ชุมชนปรับเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า 

สู่ภาคการให้บริการ และการสร้างอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ หรือสร้างอัตลักษณ์
ของผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นสิ่งจ้าเป็นที่จะท้าให้นักท่องเที่ยวสนใจมากยิ่งขึ้น 
หรือแม้กระทั่งการน้าเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ เพ่ือสร้าง
ความโดดเด่นให้กับแหล่งท่องเที่ยวชุมชน เช่น การสร้าง QR code ของ
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ผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้ทราบแหล่งที่มาและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผลิตภัณฑ์ 
หรือการจัดท้าระบบ Application ด้านการท่องเที่ยวชุมชน เช่น 

 1. การสร้างเครือข่ายในลักษณะการรวมกลุ่มเป็น Cluster (คล้าย
กับสวนเกษตร Noumaru)  โดยให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการก้าหนดจุดการพัฒนาชุมชนเพ่ือสร้างความ
เป็นอัตลักษณ์ และร่วมกันพัฒนาเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

 2. การสร้างจุดเด่น (Landmark) ของชุมชนให้ชัดเจน 

 3. การสร้างมาตรฐานของแหล่งท่องเที่ยว ทั้งทางด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน คุณภาพของสินค้าและบริการ ให้เป็นที่ยอมรับ  

 สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 

 ปัจจัยหนึ่งที่ท้าให้แหล่งท่องเที่ยวชุมชนไม่ประสบผลส้าเร็จคือ  
การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน (หรือการมีส่วนร่วมของเกษตรกร) ดังนั้น 
การแก้ไขปัญหาในชุมชนหรือเพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนให้ดีขึ้น 
จะต้องเกิดจากคน (เกษตรกร) ในชุมชนเอง โดยภาครัฐเข้าไปมีบทบาทใน
การช่วยเหลือ ชี้แนะด้านวิชาการ หรือให้ความรู้ใหม่ ๆ ซึ่งกระบวนการมี
ส่วนร่วมไม่ได้เริ่มที่การวางแผน แต่เป็นการพูดคุยและทบทวนถึงปัญหาใน
ชุมชน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันทั้งชุมชน เช่น  
 1. การรับฟังความคิดเห็นของชุมชนเป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง ทราบถึงปัญหาที่แท้จริงของ
ชุมชน 

 2. ร่วมกันคิด ร่วมกันท้าในการแก้ไขปัญหา มีอิสระในการคิด  
ซึ่งอาจจะเรียกว่ามีการวางแผนร่วมกันก็ได้ 
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 3. มีเป้าหมายเดียวกันในการร่วมกันแก้ไขปัญหา 
 4. มีการปฏิบัติตามแนวทางที่ร่วมกันคิดในชุมชนนั้น  ๆ ไปใน
แนวทางเดียวกัน 

 5. น้าสิ่งที่ได้ท้าหรือปัญหาที่เกิดขึ้นมาพูดคุยและแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึนร่วมกัน เพ่ือให้ได้ในสิ่งที่ดีที่สุดส้าหรับการปฏิบัติของชุมชน 

 ช่องทางการตลาด (Market Chanel) 
 1. การสร้างตราสินค้า (Branding) ให้เป็นที่โดดเด่นน่าสนใจ 

 2. การน้าเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ เพ่ือสร้าง 

ความโดดเด่นให้กับแหล่งท่องเที่ยวชุมชน เช่น QR code ของผลิตภัณฑ์ 
หรือระบบ Application ท่องเที่ยว เป็นต้น 

 3. การพัฒนาด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ เป็นการเพ่ิมช่อง
ทางการรับรู้ของนักท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย และน่าสนใจ  
ผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวหรือปฏิบัติการท่องเที่ยว หรือการพัฒนา 

สื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น Application/Line /Facebook เป็นต้น 

 พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เพื่ อ เพิ่ม มูลค่า  (Value 

Added) 
 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมมูลค่า (การผลิต 

ผลผลิตทางการเกษตร Noumaru) เป็นสิ่งจ้าเป็นอย่างยิ่งต่อการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมของตัวผลิตภัณฑ์ และการสร้างรายได้ให้กับชุมชน สิ่งส้าคัญคือ 
เป็นการลดต้นทุนในการผลิต และสร้างจุดขายให้กับผลิตภัณฑ์ ตลอดจน
การพัฒนากระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐาน ซึ่งก่อนจะมีการพัฒนาต้อง
ศึกษาและท้าความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้า กลุ่มเป้าหมาย 

21 



และตลาดให้ชัดเจน นอกจากนี้ การพัฒนาบุคลากรในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ  
เป็นสิ่งที่ต้องด้าเนินการควบคู่กันไป ทั้งในการพัฒนาองค์ความรู้เฉพาะด้าน 
การน้าเอาเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการ
ประกวดผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างความเป็นเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ และ
สุดท้ายของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน ให้ประสบผลส้าเร็จต้องอาศัย
หลักการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน และใช้กลุ่มที่
ประสบความส้าเร็จเป็นต้นแบบในการพัฒนา เพ่ือให้เกิดมูลค่าเพ่ิมอย่าง
แท้จริง 
 

โดย 

1.  นายพงศ์จิตต์  รวีกิจสัมฤทธิ์ ผู้อ้านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และ 

   ข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด 

  ส้านักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   

2.  นายสุรศักดิ์  สุขสมบูรณ์ นักวิชาการป่าไม้ช้านาญการ 

  ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ 

  สิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

3.  นางสาวชวนชม  ดีรัศมี นักวิชาการเกษตรช้านาญการพิเศษ 

  ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท    
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ข้อเสนอแก้ไขปัญหาสัปปะรดราคาตกต ่าจังหวัดราชบุรี  
ผ่านการสร้างเนื้อหาการตลาด (Content Marketing)  

และการบอกเล่าเรื องราว (Storytelling) 
 

ทวีศักดิ์ ตั้งปฐมวงศ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช่านาญการ  

ส่านักงานจังหวัดราชบุรี 
 

 บริบทของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 

 กลุ่มจั งหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (ราชบุรี  กาญจนบุรี  และ
สุพรรณบุรี) โดยภูมิศาสตร์กลุ่มจังหวัด ฯ มี แม่น ้าท่าจีน แม่น ้าแม่กลอง 
และแม่น ้าแควไหลผ่าน มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติเหมาะแก่การ
เกษตรกรรม มีเขตชายแดนติดต่อกับสหภาพเมียนมา ระยะทาง 440
กิโลเมตร มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากมาย ประการส้าคัญทั ง 3 จังหวัด 

เป็นจังหวัดขนาดกลางที่มีประชากรใกล้เคียงกันประมาณจังหวัดละ 8 แสนคน)  
ทั งเป็นกลุ่มจังหวัดที่อยู่ติดกับกลุ่มจังหวัดปริมณฑล ส่งผลให้ได้รับอิทธิพล
จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวจาก
ศูนย์กลางของประเทศ จึงนับเป็นกลุ่มจังหวัดที่มีศักยภาพและความพร้อม
ในด้านทรัพยากร โครงสร้างพื นฐาน ภูมิศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวและ
เกษตรกรรม 
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 ภาคการเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 

 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 มีโครงสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่ม
จังหวัด (Gross Provincial Group Product) คิดเป็น 18% ของมูลค่า
โดยรวม แม้ว่าเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดโดยส่วนใหญ่ ขึ นกับภาคนอกเกษตร 
แต่กลุ่มจังหวัดมีพื นที่ทางการเกษตรที่มีความอุดมสมบูรณ์  ประชากร 

ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพภาคการเกษตร และเป็นที่ตั งของอุตสาหกรรม 

แปรรูปสินค้าเกษตรได้แก่โรงสีข้าว โรงงานแปรรูปผักและผลไม้ รวมทั ง
โรงงานผลิตอาหารกระป๋องเพ่ือการส่งออก ซึ่งสร้างเศรษฐกิจให้กั บ 

กลุ่มจังหวัด หนึ่งในสินค้าเกษตรที่ส้าคัญและสร้างมูลค่าเพ่ิม คือ สัปปะรด 
ซึ่งสร้างรายได้ให้กลุ่มจังหวัดประมาณปีละ 1,300 ล้านบาท โดยเฉพาะ
จังหวัดราชบุรี ซึ่งปลูกสัปปะรดมากที่สุดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1   
 การปลูกสัปปะรดของจังหวัดราชบุรี  
 สับปะรดที่ปลูกในจังหวัดราชบุรี สามารถจ้าแนกประเภทของ
สับปะรดได้ 2 ประเภท คือ  
 1.  สับปะรดผลสด หมายถึง สับปะรดที่มีการปลูกเพ่ือการบริโภค 

ผลสด ปลูกร้อยละ 25 - 30  
 2.  สับปะรดโรงงาน หมายถึง สับปะรดที่มีการปลูกเพ่ือน้าผลผลิต
เข้าสู่กระบวนการแปรรูปในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น การท้าสับปะรด
กระป๋อง เป็นต้น ปลูกร้อยละ 70 - 75 

 เกษตรกรจังหวัดราชบุรี นิยมปลูกสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย มีชื่อเรียก
ในท้องถิ่นแตกต่างกัน เช่น สับปะรดศรีราชา สับปะรดปราณบุรี สับปะรด
สามร้อยยอด สับปะรดสวนผึ ง (บ้านคา) ฯลฯ มีรสหวานฉ่้า ไม่กัดลิ น  
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มีกลิ่นหอม เนื อละเอียด หนานิ่ม มีตาค่อนข้างตื น เมื่อปอกเปลือกแล้ว 

ตาผลจะติดออกไปกับเปลือก นอกจากนี ยังมีการปลูกสับปะรดพันธุ์ MD2  
มีรสหวาน มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว เนื อมีสีเหลืองเข้ม เนื อแน่น ไม่เป็นโพรง 
ไม่กัดลิ น และเมื่อผลแก่จะเปลี่ยนจากผิวสีเขียวเป็นสีเหลืองทองทั งผล  
แต่ไม่เป็นที่นิยมของตลาด เกษตรกรในจังหวัดราชบุรีจึงไม่นิยมปลูกกัน
อย่างแพร่หลาย 

 สับปะรด นับได้ว่าเป็นผลไม้ที่มีคุณประโยชน์หลายประการ 
ส้านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ได้ระบุถึงประโยชน์
และสรรพคุณของสับปะรดไว้ ดังนี   
 1.  ช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันแข็งแรง รับประทานสับปะรดวันละ 1 ชิ น
จะช่วยให้ร่างกายได้รับวิตามินซี ซึ่งวิตามินซีช่วยในการท้างานของเนื อเยื่อ
เกี่ยวพัน และป้องกันไม่ให้ร่างกายติดเชื อ สามารถต่อสู้กับเชื อโรคต่าง ๆ 
จึงเป็นการสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้มีความแข็งแรง  
 2.  ช่วยในการย่อยอาหาร สับปะรดมีกากใยอาหารมากซึ่ งมี
ความส้าคัญกับการย่อยอาหาร และเป็นที่รู้กันดีว่า กากใยอาหารช่วยลด
คอเลสเตอรอล และควบคุมน ้าตาลในเส้นเลือด เนื่องจากสับปะรดมี
เอนไซม์ตามธรรมชาติที่มีชื่อว่า “บรอมีเลน” สามารถช่วยย่อยอาหารได้ทั ง
สภาวะเป็นกรดและด่าง จึงเหมาะสมอย่างยิ่งในการช่วยย่อยอาหารใน
กระเพาะอาหารซึ่งมีความเป็นกรดสูง หากรับประทานสับปะรดหลังมื อ
อาหารเป็นประจ้า นอกจากจะช่วยในการย่อยอาหารแล้วยังช่วยในการ
ขับถ่ายอีกด้วย 
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 3.  ช่วยให้เลือดลมไหลเวียนดี สับปะรดมีสารแอนตี ออกซิแดนท์ 
เช่น วิตามินซี เบต้าแคโรทีน และแมงกานีส ช่วยป้องกันอันตรายจากสาร
อนุมูลอิสระที่จะท้าลายโครงสร้างของเซลล์ และอาจท้าให้เกิดโรคหัวใจ 

อัมพฤกษ์ และอัมพาตอีกด้วย 

 4.  ป้องกันความเสี่ยงจากโรคมะเร็ง การรับประทานสับปะรด  
ผักและผลไม้เป็นประจ้า จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง
โดยเฉพาะมะเร็งกระเพาะอาหารและมะเร็งตับ 

 5.  ช่วยให้เหงือกมีสุขภาพแข็งแรง เนื่องจากสับปะรดมีวิตามินซีสูง 
จะช่วยป้องกันความเสี่ยงจากโรคเลือดออกตามไรฟัน ช่วยให้เหงือก 

มีสุขภาพแข็งแรง 
 6. ลดอาการปวดประจ้าเดือน อาการอักเสบจากริดสีดวงทวาร 
อาการที่เกี่ยวข้องกับเส้นเลือดด้า โรคกระดูกข้ออักเสบ หากรับประทาน
สับปะรดเป็นประจ้า จะช่วยบรรเทาอาการเหล่านี ได้ รวมไปถึงการสมานแผล 

ให้ทุเลาได้เร็วขึ น      
 จังหวัดราชุบรี นับเป็นจังหวัดที่มีการปลูกสับปะรดโรงงานมากเป็น
อันดับที่ 2 ของประเทศ โดยใช้สับปะรดพันธุ์ปัตตาเวียส่งโรงงาน ซึ่งมี 
ความแตกต่างจากสับปะรดผลสด ที่เป็นชนิดหวานรับประทานกันทั่วไป 
ด้วยเทคนิควิธีปลูกเพ่ือส่งโรงงานท้าสับปะรดกระป๋อง ท้าให้รสชาติ 
ไม่หวานจัด เหมาะกับคนที่ควบคุมระดับน ้าตาล และยังมีวิตามินซี สูงมาก  
ในต่างประเทศนิยมรับประทานสับปะรดประเภทนี  เนื่องจากเทคนิค 

การปลูกที่ใช้ปุ๋ยแตกต่างจากการปลูกกินผลสด ในจังหวัดราชบุรี สับปะรด
บ้านคาที่มีชื่อเสียงได้รับการรับรอง GAP (Good Agriculture Product) 
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และได้รับการขึ นทะเบียนเป็นสินค้า GI (Geographical Indication)  

ตามประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา ส่วนใหญ่มีการปลูกในพื นที่ 4 อ้าเภอ  
ได้แก่ อ้าเภอบ้านคา อ้าเภอปากท่อ อ้าเภอสวนผึ ง และอ้าเภอจอมบึง 
เนื่องจากความพิเศษของสภาพดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ เมื่อน้าดินไป
วิเคราะห์ พบว่า ดินเป็นชุดดินจันทึก มีธาตุภูเขาไฟ ท้าให้สับปะรดหวาน  
มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนสับปะรดพื นที่ปลูกอ่ืน ๆ จึงเป็นเครื่องหมายรับรอง
คุณภาพของผลผลิตสับปะรดจากจังหวัดราชบุรี  แต่กลับพบปัญหา 

ความผันผวนของราคาจากผลผลิตที่มีวงรอบออกมาพร้อมกันจนเกิด
สภาวะล้นตลาด 

 สถานการณ์ผลผลิตสับปะรดล้นตลาด 

 สถานการณ์ผลผลิตสับปะรดล้นตลาด มีสาเหตุเนื่องมาจากตั งแต่
ช่วงต้นปีระหว่างเดือนมกราคม - เมษายน มีฝนตกลงมาหลายระลอกส่งผล
ให้อากาศเย็น สับปะรดจึงทยอยออกผล ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวมักจะเกิดขึ น
เป็นประจ้าทุกปี ปีละ 2 ช่วง คือ ช่วงแรก (พฤษภาคม - กรกฎาคม)  
เป็นช่วงที่ผลผลิตออกพร้อมกันมากและราคาสับปะรดตกต่้ามากที่สุด และ 
ชว่งที่สอง (พฤศจิกายน - ธันวาคม) ปัญหาดังกล่าวมิได้เกิดขึ นเฉพาะจังหวัด
ราชบุรีเท่านั น ยังเกิดขึ นกับจังหวัดอ่ืน ๆ ที่มีการปลูกสับปะรดในกลุ่ม
จังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ได้แก่  จังหวัดกาญจนบุรี  และจังหวัด
สุพรรณบุรี 
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 การแก้ไขปัญหาสบัปะรดราคาตกต ่าจังหวัดราชบุรี 
 1.  ด้านการเ พ่ิมมูลค่า จั งหวัดส่ ง เสริมการแปรรูปสับปะรด  
ชาวราชบุรีใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีมาตั งแต่อดีตในการแปรรูปสับปะรด 
ได้แก่ การท้าสับปะรดกวน แช่อ่ิม แยมสับปะรด น ้าสับปะรด เป็นต้น  
ซึ่งขณะนี ทางจังหวัดให้ความส้าคัญในการรวมกลุ่มจัดตั งเป็นวิสาหกิจ
ชุมชน การยกระดับสินค้าแปรรูปให้ถูกลักษณะอนามัย ให้ เป็นไป 

ตามมาตรฐาน และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีความดึงดูดผู้บริ โภค 
นอกจากนี ยังมีการส่งเสริมการแปรรูปให้เป็นสินค้าให้มีความแปลกใหม่ 
ทั งรูปลักษณ์ รสชาติ ใส่นวัตกรรมทางความคิด ซึ่งจะช่วยในการเพ่ิมมูลค่า
ของสินค้าให้มากขึ น  
 2. ด้านการตลาด มีการเพ่ิมช่องทางการจ้าหน่ายโดยตรงให้แก่
ผู้ผลิตและผู้บริโภค ในช่วงที่ราคาสับปะรดราคาตกต่้า ผู้ว่าราชการจังหวัด
ราชบุรีได้เปิดพื นที่บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดหลังเก่าริมน ้า  
ให้เกษตรกรมาเปิดท้ายน้าผลผลิตมาจ้าหน่าย ตามนโยบาย “คนราชบุรี
ช่วยเกษตรกรราชบุรี” นอกจากนี ยังได้รับความร่วมมือจากบริษัท เซ็นทรัล 
กรุ๊ป จ้ากัด จัดงาน “กระจายสินค้าสับปะรดอ้าเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี” 
เ พ่ือเปิด พื นที่ จ้ าหน่ายสับปะรดในเขตกรุ ง เทพฯ และปริมณฑล  
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างด ี

 3. ด้านการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร ขณะนี จังหวัดราชบุรี 
มีตลาดเกษตรกรเป็นประจ้าทุกวันอังคารและวันศุกร์ บริ เวณหน้า
ส้านักงานเกษตรอ้าเภอเมืองราชบุรี ถนนยุติธรรม ซึ่งในอดีตนั นได้มีการ
ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรมาเป็นพ่อค้า - แม่ค้าเอง แต่เกษตรกรนั น 
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ก็ไม่กล้าที่จะมาขายสินค้าด้วยตนเอง เพราะคิดว่าตนเองไม่สามารถขายได้ 
ไม่มีความรู้ด้านการขาย ต่อมาทางส้านักงานเกษตรจังหวัดราชบุรีได้มีการ
เชิญชวนเข้าร่วมอบรมเกษตรกรในด้านการขาย และเป็นพ่ีเลี ยงในการ
อ้านวยความสะดวก เกษตรกรเกิดความเชื่อมั่น สามารถขายสินค้า 

ด้วยตนเองได้ และยังสามารถก้าหนดราคาสินค้าได้เอง ท้าให้เกษตรกร 

เกิดความพึงพอใจ ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดี แต่สับปะรดที่จะสามารถ
น้ามาขายในตลาดเกษตรกรได้นั นจะต้องได้รับมาตรฐาน GAP ซึ่งข้อดีที่
เกษตรกรมาขายสินค้าเองนั น เกษตรกรจะได้เรียนรู้ความต้องการของ
บริโภค เพ่ือน้ามาปรับปรุงคุณภาพและการผลิตโดยตรง 
 4.  ด้านการส่งเสริมการบริโภค ส่งเสริมสับปะรดเสิร์ฟก่อนมื อ
อาหาร เมื่อไปรับประทานอาหารร้านข้าวแกงปักษ์ใต้ จะพบว่ามีการเสิร์ฟ
น ้าพริกกะปิและผักฟรีแก่ลูกค้า ดังนั นการแก้ปัญหาของจังหวัดราชบุรีก็
เช่นเดียวกัน ขณะนี ทางจังหวัดได้เริ่มเตรียมการเรียกประชุมหารือ และขอ
ความร่วมมือกับผู้ประกอบการร้านอาหารและโรงแรม ในการเสิร์ฟ
สับปะรดก่อนมื ออาหาร เพ่ือให้เป็นเอกลักษณ์ และความทรงจ้าที่ดีให้กับ
นักท่องเที่ยวที่มายังจังหวัดราชบุรี อีกทั งยังเป็นช่องทางหนึ่งในการช่วย
ระบายผลผลิตสับปะรดของจังหวัดในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดเป็นจ้านวนมาก 

 แนวทางการแก้ไขปัญหาผลผลิตสับปะรดล้นตลาดนั นจะต้องแก้ไขที่
สาเหตุ ซึ่งจะแตกต่างกันตามบริบทของแต่ละพื นที่ ก่อนที่จะน้าไปสู่ 
แนวทางการแก้ไขปัญหา ขอน้าเสนอกรอบแนวคิดการพัฒนาและเพ่ิม
มูลค่าผลิตภัณฑ์จากการศึกษาดูงานเพ่ิมมูลค่าสินค้าการเกษตรของร้าน 
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อินะอิวะอุดง จังหวัดอากิตะ (Akita Prefectural) ประเทศญี่ปุ่น ผ่าน 

การบอกเล่าเรื่องราวของการสร้างความน่าสนใจและคุณค่าของสินค้า  
 

 การตลาดโดยใช้เนื้อหา (Content Marketing) และการบอกเล่า
เรื องราว (Storytelling)  
 การบอกเล่าเรื่องราว ท้าให้ผู้บริโภคนั นรู้สึกเหมือนได้เดินทางไปกับ
เรื่องเล่านั น ท้าให้คนนั นจดจ้าเรื่องราวของเนื อหานั นได้มากกว่า และที่
ส่งผลคือการท้าให้คนที่บริโภคการเล่าเรื่องนั นสามารถกลับมาดูหรือฟังใหม่ได้  
ส่งต่อข้อความหรือเอาไปเล่าต่อได้ และสร้างความผูกพันเพ่ิมเติม ด้วยเหตุนี  
การท้าบอกผ่านเรื่องราว (Storytelling) จึงเป็นการท้าการตลาดโดยใช้
เนื อหา (Content Marketing) ท้าให้คนที่รับสื่อนี เกิดความผูกผันกับแบรนด์ 
อย่างมาก เป็นการใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาเพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์นั นขึ นมาระหว่างแบรนด์และคนที่รับสื่อ จะเห็นตัวอย่างได้ดี
จากโฆษณาที่เรียกน ้าตาทั งหลายในประเทศ ที่สามารถกระตุ้นอารมณ์ได้ 
เพราะการเล่าเรื่องผ่านโฆษณาแบบนี  และท้าให้เราจดจ้าได้ตลอดเวลา 

 

 

 

 

 

 อินะนิวะอุด้ งนับ เป็นเส้น อุด้ งที่ท้ าด้ วยมือ ถือก้าเนิดขึ น ใน
จังหวัดอะคิตะ เป็น 1 ใน 3 เส้นอุด้งที่มีชื่อเสียงที่สุดในญี่ปุ่น ควบคู่กับ  
ซะนุกิอุด้งแห่งภูมิภาคชิโคะขุ และ คิชิเม็ง แห่งเมืองนาโกยะ “อินะนิวะ 
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เป็นเส้นอุด้งตากแห้งที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยแรกเริ่มของยุคเอโดะ จนมาถึง
เมืองยูซะในแถบอินากาวะ ว่ากันว่าเส้นอุด้งชนิดนี้ มีรสชาติลื่นลิ้น เส้นเล็ก
แต่นุ่มหนึบหนับ ด้วยเทคนิคการดึงยืดด้วยมือตามแบบดั้งเดิมที่ถ่ายทอด
กันมายาวนาน” หนึ่งในป้ายข้อความที่ติดหน้าร้านอินะอิวะอุดง จังหวัด 

อากิตะ ประเทศญี่ปุ่น  ถือเป็นหนึ่ งในกลยุทธ์การบอกเล่าเรื่องราว  
เพ่ือสร้างคุณค่าของสินค้า ประกอบกับการน้าเสนอประวัติ กระบวนการท้า
ของเส้นอุดง้ผ่านการจัดให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมการผลิต พร้อมบอกเล่า
น้าเสนอว่า ในอดีต อุด้งแบบนี จะเสิร์ฟเฉพาะในวังเท่านั น การท้าเส้นอุด้ง
แบบนี ใช้เวลาถึงสี่วันเลยทีเดียว แทบจะต้องท้ากันทีละเส้น เริ่มจาก 

การนวดแป้ง และท้าให้แบนโดยไม้ก่อนจะยืดออกและตากให้แห้ง ซึ่งการ
นวดแป้ง ต้องท้าซ ้าแล้วซ ้าเล่าและปล่อยให้ทิ งตัว เชื่อกันว่าฟองอากาศที่
เกิดจากการปล่อยให้ทิ งตัวและการนวดเส้นซ ้า ๆ กันหลายครั งท้าให้ 
เส้นอุด้งนี เหนียวหนุ่มและกลืนง่าย อินะนิวะอุด้งนี สามารถทานทั งแบบ
ร้อนและแบบเย็น ซึ่งมีขายทั งเส้นและแบบบะหมี่ส้าเร็จรูปในจังหวัด 

อากิตะ และส่งออกขายในเกาหลีใต้ ไต้หวัน ฮ่องกง และไทย นับเป็น
ตัวอย่างของความส้าเร็จจากการเพ่ิมมูลค่าสินค้าที่ประสบความส้าเร็จ 

อย่างสูง 
 ข้อเสนอแก้ไขปัญหาสัปปะรดราคาตกต ่าจังหวัดราชบุรี ผ่านการ
สร้างเนื้อหาการตลาด (Content Marketing) และการบอกเล่าเรื องราว 
(Storytelling) 
 การแก้ไขปัญหาผลผลิตสับปะรดโรงงานล้นตลาดไม่ใช่เรื่องที่
สามารถกระท้าได้ง่าย เนื่องจากเมื่อผลผลิตออกสู่ตลาดเป็นจ้านวนมาก 
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ย่อมเป็นไปตามกลไกตลาดนั่นคือ ราคาจะต่้าลง ซึ่งพื นที่ปลูกสับปะรดใน
ประเทศไทยไม่ได้มีเพียงจังหวัดราชบุรีที่เดียวเท่านั น ยังมีจังหวัดใกล้เคียง 
และจังหวัดในภาคอ่ืน ๆ ที่สามารถปลูกสับปะรดได้ ดังนั นการแก้ไขปัญหา
จะต้องมาจากความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างบูรณาการ  
 ในที่นี จึงขอน้าเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาผลผลิตสับปะรด
โรงงานล้นตลาดของจังหวัดราชบุรี โดยการสร้างเรื่องราวสับปะรดผลไม้
มงคล โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ นักท่องเที่ยวชาวจีน ซึ่งเดินทางเข้ามา
ท่องเที่ยวในประเทศไทยปีละ 9 - 10 ล้านคน และมีแนวโน้มเพ่ิมเฉลี่ยปีละ 
20% ทั งมีงานวิจัยพบว่า ชาวจีนที่เคยเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย 
ครั งที่ 2 นิยมเลือกเดินทางท่องเที่ยวในเมืองรองมากขึ น และนิยมศึกษาหา
ข้อมูลความรู้ทางสื่อออนไลน์ สื่อสิงพิมพ์ และค้าบอกเล่าก่อนการออก
เดินทางไปท่องเที่ยว จังหวัดราชบุรีจึงนับมีโอกาสจากการท่องเที่ยวจาก
นักท่องเที่ยวจีนทีม่ีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ น การแก้ปัญหาสับปะรดล้นตลาดจึง
ควรใช้โอกาสจากการท่องเที่ยวสนับสนุน  
 ชาวจีนถือว่าสับปะรดเป็นผลไม้มงคลที่มีความหมายแสดงถึง 
ความโชคดีและความเจริญ นอกจากนี  ชาวจีนยังนิยมรับประทานผลไม้สด 
และมีความเชื่อว่าการส่งของขวัญเป็นผลไม้สด แสดงถึงความปรารถนาให้
ผู้รับมีสุขภาพที่แข็งแรง สับปะรดภาษาจีนแต้จิ๋วเรียกว่า "อ่ังไล้" แปลว่า 
เรียกสีแดงมา โดยค้าว่า อ่ัง แปลว่าสีแดง ส่วนค้าว่า ไล้ แปลว่า เรียกมาหาเรา  
เมื่อรวมกันจึงแปลความได้ว่า เรียกสีแดงมาหาเรา ซึ่งเป็นความหมายมงคล 
เพราะสีแดงเป็นสีแห่งโชควาสนา การเริ่มต้นสิ่งดี เป็นสีที่ใช้ในงานมงคล 
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เช่น งานปีใหม่ งานแต่งงาน งานวันเกิด งานครบรอบในโอกาสต่าง ๆ และ
งานขึ นบ้านใหม่ เป็นต้น 

 การผูกโยงเล่าเรื่องราว (Storytelling) ของจังหวัดราชุบรีซึ่งมี
สัญลักษณ์ที่รับรู้โดยทั่วไปว่าเป็นเมืองโอ่งมังกร ในที่นี มังกรจัดเป็นสัตว์ใน
เทพนิยายจีนที่เป็นมงคล หากน้ามาจับคู่กับสับปะรดจัดสร้างเรื่องราว
เนื อหาเพ่ือการตลาด (Content Marketing) พร้อมสร้างการรับรู้ (Perception)  
ผ่านสื่อออนไลน์ สื่อสิ่งพิมพ์ หรือประชาสัมพันธ์ผ่านกลุ่มบริษัททัวร์จีน 

ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยได้ว่า สับปะรดจากจังหวัดราชบุรี 
เป็นสินค้าสับปะรดโอ่งมังกร เป็นสิ่งที่ต้องกินเมื่อเดินทางมาเที่ยวประเทศไทย  
จะเสริมสร้างความร่้ารวย โชคดี เป็นสิริมงคล โดยอาจใช้ดารา นักแสดงจีน 
ซึ่งก้าลังโด่งดังในจีนเป็นจุดสร้างความน่าสนใจ จะเป็นผลให้สามารถสร้าง
มูลค่าเพ่ิมของสับปะรดได้ และยังสามารถขายโอ่งมังกรขนาดเล็ก ซึ่งควร
พัฒนาบรรจุภัณฑ์โอ่งขนาดเล็กให้ใส่สับปะรดได้ เมื่อทานหมดแล้วสามารถ
น้าโอ่งขนาดเล็กติดตัวกลับบ้านได้  
 ในอนาคตหากจะพัฒนาต่อยอดนวัตกรรม ควรมีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์  
ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่จ้าเป็นอย่างยิ่งส้าหรับสินค้าที่มีอายุการเก็บรักษาสั น
อย่างสับปะรด การใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถเก็บรักษาคุณภาพและยืดอายุ
การวางจ้าหน่าย (Active Packaging) หรือบรรจุภัณฑ์ที่มีนวัตกรรรม 

บ่งบอกคุณภาพของสินค้า เช่น บ่งบอกระดับความสุกของผลไม้ ก็เป็นเรื่อง
ที่น่าสนใจไม่น้อย แม้จะท้าให้ต้นทุนเพ่ิมขึ น แต่มีความคุ้มค่าหากสามารถ
ส่งออก และครองใจผู้บริโภคตลาดบนที่มีก้าลังซื อสูง ทั งตลาดชนชั นกลาง
ของจีนที่มีจ้านวนมาก 
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ข้อมูลพื้นฐานและศักยภาพเชิงพื้นที่ของกลุ่มจังหวดั 

ภาคกลางตอนล่าง 2 

  ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง 2 

 ก ลุ่ ม จั ง ห วั ด ภ า ค ก ล า ง ต อ น ล่ า ง  2 
ประกอบด้วย 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร 
สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ โดยมี
จั ง หวั ด เ พช รบุ รี  เ ป็ นหั วหน้ า กลุ่ ม จั งห วั ด  
มีประชากรรวม 1,763,271 คน มี พ้ืนที่รวมกัน 
13,881.754 ตารางกิโลเมตร โดยพ้ืนที่ส่วนใหญ่
เป็นที่ ร าบลุ่ ม  โดยมีชายฝั่ งทะ เลยาว  359 
กิโลเมตร และเป็นปากแม่น้้าส้าคัญ 4 สาย ที่ไหลลงสู่ทะเลอ่าวไทย คือ 

แม่น้้าท่าจีน แม่น้้าแม่กลอง แม่น้้าเพชรบุรี และแม่น้้าปราณบุรี  ด้านทิศ
ตะวันตกในเขตพ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์มีลักษณะเป็น 

ที่ราบสูงและภูเขาสูงชัน แล้วค่อยลาดต่้าลงมาทางทิศตะวันออกเกิดเป็น 

สันปันน้้าแบ่งน้้าส่วนหนึ่งไหลลงสู่พม่า และอีกส่วนหนึ่งไหลมาทาง 

ทิศตะวันออกเป็นต้นน้้าของแม่น้้าเพชรบุรี แม่น้้าปราณบุรี และมีแม่น้้า 

ล้าคลองหลายสายภูมิประเทศของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2  
จึงเหมาะแก่การท้านา ท้าสวน ท้านาเกลือ การประมง และการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้้าชายฝั่ง นอกจากนั่นยังมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 
ที่มากท่ีสุดในประเทศไทย 
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 ในภาพรวมพบว่า โครงสร้างทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง 2 ขึ้นอยู่กับภาคการผลิต 4 สาขาหลัก ได้แก่  สาขาเกษตร 

การเพาะปลูกพืช เศรษฐกิจและการประมง สาขาอุตสาหกรรม สาขาการค้าส่ง
และการค้าปลีก และสาขาการท่องเที่ยวและบริการ  
 จากข้อมูลส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) ปี พ.ศ. 2559 กลุ่มจังหวัดภาคตกลางตอนล่าง 2 มีมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวม Gross provincial cluster product) เท่ากับ 170,710  
ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมแยกรายจังหวัด จังหวัด
สมุทรสาครมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมสูงที่สุด คิดเป็นมูลค่าเท่ากับ 
366,207 ล้านบาท ตามด้วยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  86,972 ล้านบาท 
เพชรบุรี 62,897 ล้านบาท และสมุทรสงคราม 20,841 ล้านบาท 

 ศักยภาพที่โดดเด่นของกลุ่มจังหวัด 

 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 มีศักยภาพสูงและโดดเด่นทั้งด้าน
การท่องเที่ยว และการเกษตรมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายมากมายจาก 

ภูผาสู่มหานที มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์สวยงามทั้งทางบกและ
ทะเล รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารที่ส้าคัญแห่งหนึ่งของประเทศ 
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 ศักยภาพด้านการท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2  
การท่องเที่ ยวถือได้ว่ า เป็นขีดความสามารถที่มีความก้าวหน้าขึ้น 

อย่างชัดเจน ทั้งนี้  เป็นผลมาจากพ้ืนฐานของทรัพยากรธรรมชาติและ
ทรัพยากรด้านวิถีชุมชนที่มีความอุดมสมบูรณ์ของพ้ืนที่ที่สามารถดึงดูด 
และสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวเรื่อยมา โดยจ้านวน
นักท่องเที่ยวของปี 2560 มีจ้านวน 14,888,123 คน (เพ่ิมขึ้น 5.38%) 
และรายได้จากการท่องเที่ยว จ้านวน 46,580.51 ล้านบาท (เพ่ิมขึ้น 
4.17%) แหล่งท่องเที่ยวที่ส้าคัญ เช่น พระนครคีรี (เขาวัง), พระราชนิเวศน์
มฤคทายวัน, พระรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน), อุทยาน ร.2, อุทยานเขา
สามร้อยยอด, หาดชะอ้า, หัวหิน, อ่าวมะนาว และตลาดน้้าอัมพวา และ
แหล่งท่องเที่ยวใหม่ เช่น ซานโตรินี่ วอเตอร์ แฟนตาซี, Camel Republic, 

Swiss Sheep Farm, สวนน้้าวานา นาวา และโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ เป็นต้น 

 ศักยภาพด้านการเกษตร กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 มีพ้ืนที่
ท้าการเกษตรรวม 3,256,154 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 37.55 ของพ้ืนที่ถือครอง
ทั้งหมด โดยพบว่าพ้ืนที่ท้าการเกษตรของกลุ่มจังหวัดเป็นการปลูกไม้ผล 
โดยคิดเป็นร้อยละ 49.98% ของพ้ืนที่ท้าการเกษตรทั้งหมด ในล้าดับ
รองลงมา คือ พ้ืนที่เพาะปลูกพืชไร่ พ้ืนที่นาข้าว และสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 
นอกจากนี้ยังมีพ้ืนที่เล็กน้อยใช้เป็นพ้ืนที่ปลูกพืชสวน พ้ืนที่ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ 
และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ และพ้ืนที่เพาะปลูกพืชน้้า และมูลค่าการผลิตภาค
การเกษตร (การเกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้) คิดเป็นร้อยละ 

4.37 ของมูลค่าผลผลิตมวลรวมของกลุ่มจังหวัด ในขณะที่สัดส่วนเฉลี่ย
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มูลค่าการผลิตภาคการเกษตรของทั้งประเทศไทย อยู่ที่ร้อยละ 10.22  
พืชเศรษฐกิจที่ส้าคัญ ได้แก่ ข้าว มะพร้าว สับปะรด มะนาว กล้วยไม้ และ
ไม้ผล สัตว์เศรษฐกิจที่ส้าคัญ ได้แก่ โคเนื้อ โคนม แพะ ไก่ไข่ ไก่เนื้อ และ
สุกร สัตว์น้้าที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ปลาทู กุ้งทะเล ปู หอย ปลานิล 
ปลาสลิด และปลาทับทิม 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2  
มีวิสัยทัศน์การพัฒนามุ่ งสู่การเป็น “ฐานการผลิตและบริการในภาค
การเกษตร อุตสาหกรรม อาหาร การท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานและเป็นมิตร 

กับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและศักยภาพสินค้าและบริการเพ่ือ 

การท่องเที่ยว การค้า และพ้ืนที่ทางเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อม” มีประเด็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 4 ประเด็น คือ  
 1. การสร้างต้นทุนทางทรัพยากรภาคเกษตร  
 2. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและศักยภาพสินค้าและบริการ 

เพ่ือการท่องเที่ยว การค้า และพ้ืนที่ทางเศรษฐกิจ  
 3. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 4. เพ่ิมศักยภาพอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรม (Innovation) และแนวคิด
เศรษฐกจิสร้างสรรค์ (Creative economy) อย่างยั่งยืน 

 แนวคิดที่ได้รับจากการฝึกอบรม และการศึกษาดูงาน ณ ประเทศ
ญี่ปุ่น 

 จากการฝึกอบรมในห้องเรียนและการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น 
จ้านวน 6 แห่ง ได้แก่  
 1. ร้านอุด้งอินานิวะอุด้ง เมืองซูยาวะ  
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 2. หมู่บ้านคาคุโนะดาเตะ หมู่บ้านซามูไรโบราณ  
 3. Farm Stay  

 4. สหกรณ์การเกษตร จังหวัดอากิตะ  
 5. TDK Company  

 ซึ่งแต่ละแห่งมีการด้าเนินงานที่เชื่อมโยงสอดคล้องกันภายใต้หัวข้อ 
เศรษฐกิจดิจิทัลและการสร้างสรรค์นวัตกรรม การสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการ
ท่องเที่ยวและการบริการ นวัตกรรมทางการเกษตร และความมั่นคง 
ทางสังคมโดยคณะผู้จัดท้าจะเน้นประเด็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการ
ท่องเที่ยวและการบริการ ดังนี้  
 การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ (Quality Tourism) 

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักที่ส้าคัญในการ
สร้างรายได้ให้กับประเทศไทย แต่ธุรกิจการท่องเที่ยวมีส่วนในการท้าให้
ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมลง การท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ คือการ
ท่องเที่ยวเชิงแนวคิด เป็นการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวคุณภาพที่มี 
ความตั้งใจที่จะเลือกมาท่องเที่ยว ณ สถานท่องเที่ยวที่จุดหมายปลายทางจริง  
ไม่ใช่ เป็นการท่องเที่ยวไปยังที่แห่งนั้นตามกระแสนิยม โดยภาครัฐ 
ผู้ประกอบการและชุมชนร่วมกันพัฒนาการเพ่ิมมูลค่าการท่องเที่ยว ให้แก่
นักท่องเที่ยวซึ่งรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงแนวคิด คือ การท่องเที่ยวที่มี
พ้ืนฐานกับธรรมชาติ (Nature based tourism) โดยมีหลายลักษณะ เช่น 
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) การท่องเที่ยวทางทะเล (Marine 

Ecotourism) การท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา (Geotourism) การท่องเที่ยว
เชิงเกษตร (Agrotourism) เป็นต้น (มหาวิทยาลัยศิลปากร , 2559 : 
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ออนไลน์) ดังนั้น การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ จึงเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์ใน
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

 

 

 

 

 

 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism)  

 เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่พัฒนาต่อยอดจากการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม มุ่งเน้นการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น เปิดโอกาสให้
นักท่องเที่ยวเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมการท่องเที่ยวจากชุมชน และ
ส่งเสริมการผลิตสินค้าท้องถิ่นป้อนสู่ตลาด เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของนักท่องเที่ยว ตัวอย่างกิจกรรมของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เช่น 
การเรียนภาษาท้องถิ่น การทอผ้า การวาดภาพวาดการแกะสลักและ 

การท้าอาหารพ้ืนบ้าน เป็นต้น (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559 : ออนไลน์) 
ตัวอย่างจากการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น คือการท้า  Farm Stay  

โดยมีแนวคิดที่ได้ ดังนี้ 
 สร้ า งมู ลค่ า เ พ่ิม  (Value Added) ให้ กั บทุ นทาง วัฒนธรรม  
โดยปรับเปลี่ยนจากการท้าการเกษตรเพียงอย่างเดียวมาเป็น Farm Stay 

เพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร วิถีชีวิต และวัฒนธรรมที่เสริมสร้าง 
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อาชีพและรายได้ให้กับชุมชนเองไม่ใช่นายทุน อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่
วัฒนธรรม วิถีชีวิตของชาวญี่ปุ่นให้เป็นที่รู้จักอีกด้วย 

 ปรับเปลี่ยนแนวคิดเดิม ๆ ว่าเกษตรกรเป็นผู้ผลิตสินค้าเพ่ือป้อนสู่
ตลาดมาเป็นนักบริหารจัดการ โดยเกษตรกรจะต้องมีความรู้ทางการเกษตร
ควบคู่กับการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ทั้งนี้ จะต้องได้รับการส่งเสริมจากทุก
ภาคส่วนในการส่งเสริมด้านความรู้ทางวิชาการ และด้านการตลาด 

 การพัฒนารูปแบบธุรกิจ (Business Model) เชื่อมโยงการเกษตร  
สู่การแปรรูป และการท่องเที่ยวกับชุมชน โดยการปลูกฝังค่านิยมให้ชุมชน
ร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่นของตน ร่วมกันยกระดับคุณภาพชีวิตผ่านวิถี
การเกษตร วัฒนธรรม ตลอดจนถ่ายทอดไปยังเกษตรกรรุ่นใหม่ ให้สานต่อ
การด้าเนินงานต่อไป 

 พัฒนาเกษตรกรให้เข้าใจและสามารถน้าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปรับใช้ในการด้าเนินชีวิตและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรสู่การ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร คือเกษตรกรไทยต้องปรับมุมมองและทัศนคติเดิม ๆ  
ที่หวังรอการช่วยเหลือหรือต้องการพ่ึงพาภาครัฐ เป็นการพ่ึงพาตนเองและ
มุ่งเน้น การรวมกลุ่มเพื่อช่วยกันพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง โดยภาครัฐ
ต้องลดการช่วยเหลือในรูปแบบสงเคราะห์ มาเป็นรูปแบบการให้ความรู้
และเป็นพ่ีเลี้ยง ให้เกษตรกรสามารถยืนหยัดได้ด้วยตนเองเพ่ือเพ่ิมความ
ยั่งยืน และพัฒนาจากการเกษตรแบบเดิม ๆ สู่การสร้างมูลค่าเพ่ิมโดย 

ต่อยอดเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

 ส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ ซึ่งสังคมไทยก้าลังก้าวเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุจึงมีความจ้าเป็นในการพัฒนาอาชีพให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ  
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โดยกิจกรรมการท่องเที่ยวแบบฟาร์มสเตย์ เป็นการน้าวิถีชีวิตวัฒนธรรม 

มาสร้างมูลค่าเพ่ิม จากการศึกษาดงูาน ณ จังหวัดอาคิตะ ซึ่งเป็นจังหวัดที่มี
ผู้สูงอายุจ้านวนมาก กลุ่มวัยท้างานจะเข้าไปท้างานในเมืองหลวง จะมี
ผู้สูงอายุที่อยู่บ้าน ภาครัฐจึงส่งเสริมแนวคิดการท่องเที่ยวแบบ Farm Stay 

โดยให้ผู้สูงอายเุป็นผู้ถ่ายทอดวิถีชีวิต ภูมิปัญญาของตนให้แก่นักท่องเที่ยว 

 การน าแนวคิดที่ได้รับจากการฝึกอบรมและการศึกษาดูงาน  
ณ ประเทศญี่ปุ่น มาปรับใช้กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (เพชรบุรี 
ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม) 
 จากการเข้ารับการอบรมเ พ่ิมพูนความรู้ และประ สบการณ์ 
จากการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประกอบกับศักยภาพที่โดดเด่น 
รวมทั้งวิสัยทัศน์ของของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 สามารถน้า
ความรู้ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาค
กลางตอนล่าง 2 โดยมีแนวคิดที่จะให้เป็นการท่องเที่ยวแบบ Tropical 

Fisherman Stay หรือ “ที่พักชาวประมงเขตร้อน” โดยจะมีการด้าเนินการ 
ร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน มีการน้ากิจกรรมต่าง ๆ อาหารที่เป็น 

อัตลักษณ์ และวัฒนธรรม ทั้งนี้ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการท่องเที่ยวและ
การบริการ ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง 2 มากขึ้น เพ่ือให้ประชาชนมีรายได้ เ พ่ิมขึ้น ซึ่งมีแนวทาง 
ในการด้าเนินการ ดังนี้ 
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 ภาคเอกชน/ประชาชนด าเนินการ ดังนี้ 
 1. จัดท้ากิจกรรมแปลกใหม่จากชุมชนของตน เช่น การท้าอาหาร
จากผลผลิตจากป่าชายเลน ตกปลา ตกหมึก ปลูกป่าชายเลน ถีบกระดาน
เก็บหอยแครง ท้านาเกลือ เป็นต้น  
 2. จัดอาหารที่สด สะอาดและปลอดภัยที่ เป็นอาหารพ้ืนถิ่น  
เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยว เช่น ปลาทูแม่กลอง ปลานวลจันทร์ ปลากุเลา 
สาหร่ายพวงองุ่น พร้อมผลไม้ เช่น มะพร้าวน้้าหอมบ้านแพ้ว ส้มโอแม่กลอง  
สับปะรดเมืองประจวบ และชมพู่เพชรสายรุ้ง เป็นต้น 
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 ภาครัฐส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการ ดังนี้ 
 โครงสร้างพ้ืนฐานและมาตรฐาน 

 - วางแผนก้าหนดเขตการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว โดยให้ชุมชน
ชายฝั่งที่มีความพร้อมในการด้าเนินการเป็นต้นแบบโดยพิจารณาคัดเลือก
จังหวัดละ 1 แห่ง และขยายไปสู่ชุมชนอ่ืน ๆ 

 - ฝึกอบรมชาวบ้านในชุมชนให้มีความรู้และทัศนคติในการเป็น
เจ้าบ้านที่ดี 
 - ตรวจสอบมาตรฐานและคุณภาพต่าง ๆ เช่น ห้องพัก อาหาร 
การบริการต่าง ๆ  
 - ออกข้อก้าหนดการดูแลรักษาทรัพยากรป่าชายเลน  เช่น  
การปลูกป่าต้องเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของนักท่องเที่ยว เป็นต้น 

 กิจกรรมการท่องเที่ยวและของฝากของท่ีระลึก 

 - ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรและประมง เช่น ปลาทูแปรรูป 
สับปะรดแปรรูป มะพร้าวแปรรูป เป็นต้น  
 - พัฒนาร้านค้าและของฝากของที่ระลึก เช่น มาตรฐานและ
ความแปลกใหม่ของสินค้า เป็นต้น 

 การตลาด  
 - ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง เช่น Social Media 

ต่าง ๆ เป็นต้น 

 - พัฒนาช่องทางการตลาด เชื่อมโยงตลาด เช่น การวางแผน
ร่วมกับบริษัททัวร์ เป็นต้น 
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 - ส่งเสริมการจัดงานเทศกาลต่าง ๆ เช่น การแข่งขันถีบกระดาน
หาหอยแครง เป็นต้น 

 - จัดท้าคู่มือการท่องเที่ยว 

 - จัดท้า Route ท่องเที่ยว  

 กลุ่มเป้าหมาย 

 นักท่องเที่ยวต่างชาติ เช่น ยุโรป จีน เป็นต้น โดยเฉพาะนักท่องเที่ยว 
ชาวยุโรป ได้แก่ นักท่องเที่ยวที่มาจาก สหราชอาณาจักรอังกฤษ ประเทศ
ออสเตรีย ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ เป็นต้น  ซึ่งเป็น
นักท่องเที่ยวคุณภาพ โดยปัจจัยผลัก (Push motivations) ที่ท้าให้
นักท่องเที่ยวชาวยุโรปต้องการเดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทยเพราะ
ต้องการแสวงหาสิ่ งแปลกใหม่ (Novelty seeking) ต้องการหลีกหนี 
ความจ้าเจและต้องการพักผ่อน (Escape and relaxation) และความ
ต้องการด้านสังคม (Socialization) ส่วนปัจจัยดึงให้เลือกประเทศไทย 
(Pull Motivations) ของนักท่องเที่ยวชาวยุโรป เพราะประเทศไทยมี 
รูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย (A variety of tourists’ 
attractions and activities) และแหล่งดึงดูดเชิงวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์ (Cultural and historical attractions) รวมถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวด้านความบันเทิงยามราตรี  นอกจากนี้แล้วนักท่องเที่ยว 

ชาวเยอรมันและอังกฤษ นิยมรูปแบบการท่องเที่ยวแบบผจญภัย  และ
ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ  
 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนับเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาท 

อย่างมากต่อเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นอุตสาหกรรมที่สามารถเติบโต
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ได้อย่างต่อเนื่อง ศักยภาพของตลาดการท่องเที่ยวของประเทศไทยพบว่า 

การท่องเที่ยวของประเทศไทยประสบความส้าเร็จเป็นอย่างดีในระดับโลก
และได้รับรางวัลด้านการท่องเที่ยวระดับนานาชาติหลายรางวัล อีกทั้งยังมี
ภาพลักษณ์ที่ดี ในสายตานักท่องเที่ยวต่างชาติ ในแง่ของพฤติกรรม
นักท่องเที่ยวถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงในภาพรวมที่เป็นไปในทางบวกทั้งการ
ใช้จ่ายต่อหัวที่เพ่ิมมากขึ้น และนักท่องเที่ยวในตลาดศักยภาพที่เดินทาง 

เข้ามาเป็นจ้านวนมากขึ้นและสร้างรายได้ให้แก่ประเทศมากขึ้น เช่น 
นักท่องเที่ยวจากประเทศจีน และยุโรป เป็นต้น นโยบายของรัฐบาลที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวที่มีผลส้าคัญในการผลักดันการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทยมีหลายประการ การสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการท่องเที่ยวและ 

การบริการ จึงเป็นมาตรการหนึ่ง การจัดการท่องเที่ยวให้เป็นการท่องเที่ยว
แบบ Tropical Fisherman Stay หรือ “ที่พักชาวประมงเขตร้อน” จึงเป็น
ทางเลือกใหม่ให้กับนักท่องเที่ยว ที่แปลกและแตกต่างไปจากการท่องเที่ยว
แบบ Home Stay หรือ Farmer Stay ทั้งนี้ เพ่ือให้สอดคล้องตามความ
ต้องการหรือพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวสมัยใหม่ที่ให้ความส้าคัญกับ
ประสบการณ์จากการท่องเที่ยวและมีความเต็มใจที่จะใช้จ่ายมากขึ้น  
เพ่ือแสวงหาประสบการณ์ที่แตกต่างและเฉพาะด้านของนักท่องเที่ยว 

แต่ละราย การส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าวจึงเป็นสิ่งแปลกใหม่ (Novelty 

seeking) และเชื่อมั่นว่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวในกลุ่ม
จังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 และประเทศไทยมากขึ้น ท้าให้ประชาชน 

มีรายได้เพ่ิมข้ึน 
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การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) 
กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล  

(นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ) 
 

 กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ประกอบด้วย 4 จังหวัด คือ จังหวัด
นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ปริมณฑล เป็นฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศ รองรับการขยายตัวของ
กรุงเทพมหานคร จนกลายเป็นพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจเดียวกับกรุงเทพฯ  
โดยเป็นเมืองศูนย์กลางการบริการ ธุรกิจและการพาณิชย์ ศูนย์กลางการขนส่ง
และโลจิสติกส์ ศูนย์บริการด้านสุขภาพและการศึกษา และเมืองที่อยู่อาศัย  
 ผลิตภัณฑ์กลุ่ มจั งหวัดภาคกลางปริมณฑล  (GPCP :  Gross 

Provincial Cluster Product) ปี 2559 มูลค่า 1,635,792 ล้านบาท 
(11 . 3% ของประ เทศ )  GPCP Per capita 268,070 บาท สู งกว่ า
ระดับประเทศ (215,455 บาท) โครงสร้างเศรษฐกิจหลักของกลุ่มจังหวัด
ภาคกลางปริมณฑล คือ สาขาอุตสาหกรรม มีสัดส่วนร้อยละ 42 รองลงมา
คือ สาขาการค้า มีสัดส่วนร้อยละ 14   
 กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล มีศักยภาพและโอกาสการพัฒนาให้
เป็นแหล่งอุตสาหกรรมของประเทศ มีโรงงานอุตสาหกรรมจ านวนมากที่
สมุทรปราการ และปทุมธานี  เป็นศูนย์กลางตลาดค้าส่งสินค้าเกษตรที่ใหญ่
ที่สุดของประเทศที่ปทุมธานี เป็นศูนย์กลางการศึกษา วิจัยระดับชั้นน าของ
ประเทศ มีมหาวิทยาลัยกระจายอยู่ในจังหวัดในกลุ่มจังหวัด มากถึง 20 แห่ง  
อาทิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  มหาวิทยาลัย 
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เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โรงเรียนนายร้อยต ารวจ นอกจากนี้  
ยังเป็นศูนย์กลางการขนส่งทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ เชื่อมโยงการ
ขนส่งและโลจิสติกส์ ระหว่างภาค และภูมิภาคกับกรุงเทพมหานคร  
โดยเฉพาะศูนย์กลางการบิน (Hub of Southeast Asia) ที่สนามบินสุวรรณภูมิ  
รองรับธุรกิจการบินและการขนส่งทางอากาศ  
 กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ได้ก าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาใน
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2562 – 2564 จะพัฒนาให้เป็น “ศูนย์กลาง
การค้า การลงทุน บริการธุรกิจและการพาณิชย์ การผลิตอุตสาหกรรม
ระดับประเทศ ศูนย์กลางโลจิสติกส์ ศูนย์บริการด้านสุขภาพ (Medical 

Hub) แหล่งผลิตอาหาร การศึกษาระดับมาตรฐาน ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
สู่การเป็นเมืองน่าอยู่” เป้าหมายการพัฒนาเพ่ือให้ “เศรษฐกิจม่ันคง 
ประชาชนม่ังคั่ง และความสุขที่ยั่งยืน” โดยมุ่งเน้นการพัฒนาที่ส าคัญ 

ใน 4 ประเด็น ดังนี้ 
 1. การพัฒนานวัตกรรมด้านการผลิต และยกระดับอุตสาหกรรม
เกษตร อุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม 

 2. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์ เมือง และชุมชน
อย่างเป็นระบบ  
 3. การพัฒนาเมืองและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่การ
เป็นสังคมเมืองน่าอยู่ 
 4. การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม 
ให้มีชื่อเสียงระดับโลก 
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 แนวคิดที่ได้จากการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น  
 1. นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาพ้ืนที่โดยการ
วางแผนและออกแบบพ้ืนที่  ภายใต้แนวคิดการพัฒนาเมืองหรือย่าน
นวัตกรรม (Innovation District) โดยพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสิ่งอ านวย
ความสะดวก หรือบริการต่าง ๆ ที่เอ้ือต่อการประกอบธุรกิจและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของผู้ พักอาศัยและผู้ท ากิจกรรมในย่าน โดยน าหลักการ
อารยสถาปัตย์  (Universal Design) ในการออกแบบ และพัฒนาสิ่ งก่อสร้าง  
และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น อาคาร สถานที่ ทางเดินเท้า พ้ืนที่
สาธารณะ ห้องน้ า เพ่ือรองรับคนทุกกลุ่มในสังคมให้ได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย เป็นธรรม ทั่วถึง และเท่าเทียม  
 2. การบริหารจัดการการท่องเที่ยวเมืองโอกายาม่า เมืองโอกายาม่า 
ให้ความส าคัญกับการจัดแบ่งโซนการท่องเที่ยว โดยแบ่งพ้ืนที่ในเขตเมือง
เป็น 3 โซน คือ โซนที่ 1 ย่านการขนส่ง (Station Area) ท าหน้าที่เป็น
ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง เชื่อมโยงการเดินทางในพ้ืนที่กับนอกพ้ืนที่ 
โซนที่ 2 ย่านศิลปวัฒนธรรม (Cultural Area) เป็นโซนจัดกลุ่มท่องเที่ยว 

ที่เกี่ยวข้องกับด้านศิลปะและวัฒนธรรม และโซนที่ 3 University Area  
เป็นย่านการจัดกิจกรรมประชุมสัมมนาและแสดงนิทรรศการ ทั้ง 3 โซน 
เชื่อมโยงด้วยระบบการขนส่งสาธารณะ (Good access to transportation)  
เพ่ืออ านวยความสะดวกในการขนส่งสินค้า และให้บริการแก่นักท่องเที่ยว
สามารถเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว 

 3. TDK Company & Museum บริษัท TDK ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 

ปี พ.ศ. 2478 เป็นบริษัทผลิตชิปและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับบริษัท
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ต่าง ๆ เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องโทรศัพท์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่อง
คอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายรูป เป็นต้น บริษัทฯ ได้คิดค้น ศึกษา วิจัย และ
พัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพ่ือโลกแห่งอนาคต ในปี 2035 หลายหลาก
นวัตกรรม ทั้งนวัตกรรมยานยนต์แห่งอนาคตด้วยระบบ self - driving car 

ช่วยให้การขับขี่อย่างปลอดภัย และระบบการชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ 
แบบไร้สาย Smart House ที่ใช้การสั่งการด้วยระบบ Sensor ผ่านการ
เคลื่อนไหวโดยใช้มือในการสั่งการ หรือระบบ Smart Healthy ที่บันทึก
ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพส่วนบุคคล และแจ้งเตือนเมื่อมีเกิดการเปลี่ยนแปลง 
หรือผิดปกติภายในร่างกาย และสามารถส่งข้อมูลไปยังศูนย์การแพทย์ 
เพ่ือให้ค าปรึกษา หรือรักษาอาการผู้ป่วยได้ทันท่วงที     
 4. การพัฒนาที่ยั่ งยืน (Sustainable Development)  การ
พัฒนาที่ยั่งยืน หมายถึง รูปแบบของการพัฒนาที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของคนในรุ่นปัจจุบัน โดยไม่ท าให้คนรุ่นต่อไปในอนาคตต้อง
ประนีประนอมยอมลดทอนความสามารถในการที่จะตอบสนองความ
ต้องการของตนเอง กล่าวคือ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต่าง ๆ  
เพ่ือผลประโยชน์ของคนรุ่นปัจจุบัน จะต้องไม่ใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง  
แต่ควรเป็นการใช้ทรัพยากรในเชิงอนุรักษ์และพัฒนาให้เต็มศักยภาพอยู่
ตลอดเวลา ทั้งนี้ การพัฒนาที่ยั่งยืน จะต้องพิจารณาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และความยั่งยืนของระบบนิเวศไปพร้อม ๆ กัน การใช้ทรัพยากร 

เพ่ือการผลิตสินค้าและบริการจึงต้องให้ความส าคัญกับกระบวนการผลิต
หรือการบริการที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ หรือความเสี่ยงต่อมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด และอยู่กับธรรมชาติได้อย่างสมดุล เช่น การใช้
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เทคโนโลยีสะอาด (Cleaner Technology :  CT) และการออกแบบ 

เพ่ือสิ่งแวดล้อม  
 การประยุกต์แนวคิดเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) 
ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล 

 การพัฒนาเมืองแบบ Smart City หรือเมืองอัจฉริยะ เป็นการ
พัฒนาเมืองยุคใหม่ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยน านวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมาปรับใช้กับเมือง โดยที่ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ
สาธารณะของเมืองได้อย่างรวดเร็ว การเชื่อมโยงข้อมูลถึงกันเพ่ือช่วย
พัฒนาระบบบริการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  
 คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

นิเทศศาสตร์ ให้ความหมายของ สมาร์ทซิตี้  (Smart City) หรือเมือง
อัจฉริยะไว้ว่า “เป็นรูปแบบการประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัล หรือข้อมูล
สารสนเทศและการสื่อสารในการเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพของการ
บริหารจัดการเมือง สิ่งแวดล้อม การศึกษา และการบริการชุมชน เพ่ือช่วย
ในการลดต้นทุน และลดการบริโภคของประชากร โดยให้ประชาชน
สามารถอยู่อาศัยได้ในคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ใช้ชีวิตให้สะดวกสบายขึ้น และ
ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของเมืองได้รวดเร็วสร้างความปลอดภัยให้
ทั้งชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น” หรือกล่าวได้ว่าการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
และมีความปลอดภัยมากขึ้น 

 จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลมีการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือ
รองรับการขยายตัวของกรุงเทพมหานคร ท าให้กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ปริมณฑลมีการเติบโตและขยายตัวอย่างรวดเร็ว ซึ่งผลจากการพัฒนา 
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ก่อให้เกิดผลกระทบและปัญหาในหลายด้าน อาทิ ด้านการจราจร ด้านการ
จัดการขยะและสิ่งแวดล้อม การลดลงของพ้ืนที่สีเขียว และด้านความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เป็นต้น ดังนั้น การใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและชาญฉลาดจากแนวคิดที่ได้จากการ
ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น จะเป็นข้อเสนอเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการให้บริการและการบริหารจัดการเมือง ลดค่าใช้จ่ายและ
ลดการสิ้นเปลืองการใช้ทรัพยากร ภายใต้แนวคิด “การพัฒนาเมืองน่าอยู่ 
ทันสมัย ให้ประชาชนในกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล อยู่ดี มีสุข 
อย่างยั่งยืน” โดยพัฒนาให้เป็น Smart City ใน 3 ประเด็นการพัฒนา 
ได้แก่ ระบบขนส่งอัจฉริยะ การบริหารจัดการพ้ืนที่  และระบบความ
ปลอดภัยสาธารณะ ดังนี้ 
 1. ระบบขนส่งอัจฉริยะ (Intelligent Transport) โดยน านวัตกรรม  
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีการสื่อสาร มาช่วยในการ
บริหารจัดการระบบคมนาคมขนส่ง และการจัดการการจราจร เพ่ือช่วยใน
การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบขนส่งสาธารณะ ให้การเดินทางมีความสะดวก 
ปลอดภัย และช่วยลดการติดขัดของการจราจร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพ้ืนที่
เมืองของกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลและกรุงเทพมหานคร โดยการ
จัดตั้งศูนย์ควบคุมระบบการขนส่งอัจฉริยะจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ปริมณฑล เพ่ือรวบรวมข้อมูลและประชาชนสามารถได้รับข้อมูลการจราจร
แบบ real - time จากระบบดังกล่าว โดยศูนย์จะเชื่อมโยงกับศูนย์ควบคุม
ระบบขนส่งอัจฉริยะของกรุงเทพมหานคร และภายในศูนย์แต่ละแห่งจะมี
ระบบการจัดการ ดังนี้ 
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 - ระบบรายงานการแจ้งเตือนผู้ขับขี่กรณีเกิดอุบัติเหตุบนถนนสายหลัก 

 - ระบบ GPS รถขนส่งสาธารณะ เพ่ือช่วยในการตรวจสอบการขับขี ่
และรายงานสภาพการจราจรในเขตเมือง 
 - ระบบบริหารจัดการจราจรด้วย IoT Sensor เพ่ือแก้ปัญหา
การจราจรติดขัด ช่วยให้ผู้ใช้ถนนรับข้อมูลการจราจรได้อย่างทั่วถึง แบบ 
real – time สามารถวัดความเร็ว และความหนาแน่นของการจราจร 
สภาพอากาศ ช่วยแจ้งเตือนเมื่อเกิดอุบัติเหตุข้างหน้าได้อย่างแม่นย า 
สามารถคาดการณ์ และวางแผนการเดินทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ลดการสูญเสียพลังงาน และช่วยลดมลพิษจากการจราจรติดขัด 

 - PLATFORM การให้บริการขนส่งมวลชนที่เชื่อมโยงข้อมูลกับ
ผู้รับบริการ ข้อมูลตารางเวลาเดินรถ ลานจอดรถ เส้นทางเดินรถ เช่น 
ระบบจองรถแท็กซี่ มอเตอร์ไซด์รับจ้าง ระบบจ่ายเงิน ผ่าน Application 

บนมือถือ เป็นต้น 

 2.  การจัดการพื้นที่ (Land Use) โดยการจัดแบ่งพ้ืนที่การพัฒนา
ตามศักยภาพและความเหมาะสมในแต่ละจังหวัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
โดยพัฒนาด้านอารยสถาปัตย์ เพ่ือให้การใช้ประโยชน์ และบริการ มีความ
สะดวก สบาย และเสมอภาค โดยจัดวางต าแหน่งการพัฒนาจังหวัดในกลุ่ม
จั งหวัดภาคกลางปริมณฑลให้ เป็น เมืองหลักในแต่ละด้าน  ได้แก่  
เมืองศูนย์การค้า เมืองที่อยู่อาศัย เมืองศูนย์กลางบริการของภาครัฐ และเมือง
ศูนย์กลางการคมนาคม ดังนี้ 
 - การยกระดับจังหวัดปทุมธานี ให้ เป็นศูนย์การศึกษาและ
ศูนย์การค้า ดังนี้  
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 - เมืองการศึกษา โดยยกระดับสถาบันการศึกษาและแหล่งเรียนรู้
ให้เป็นศูนย์กลางศึกษาวิจัย วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
พัฒนาให้เป็นย่านนวัตกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
วัฒนธรรม  
 - เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town)  
 - ศูนย์กลางรวบรวมและกระจายสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
ของประเทศ 

 - การพัฒนาจังหวัดนนทบุรี ให้เป็นย่านธุรกิจการค้าและเมืองที่อยู่
อาศัย โดยให้เป็นศูนย์กลางจัดแสดงและจ าหน่ายสินค้าระดับนานาชาติ และ
ศูนย์บริการระดับประเทศ รวมทั้งพัฒนาให้เป็นเมืองที่อยู่อาศัยแบบอัจฉริยะ 

 - การส่งเสริมจังหวัดนครปฐม ให้เป็นศูนย์กลางการบริการของ
หน่วยงานภาครัฐ เป็นเมืองที่อยู่อาศัย และการศึกษาวิจัยด้านการเกษตร
และอาหารปลอดภัย  
 - การส่งเสริมจังหวัดสมุทรปราการ ให้ เป็นเมืองศูนย์กลาง 
การคมนาคมขนส่งทางอากาศ และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง   
 - การพัฒนาเ พ่ือเ พ่ิมประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้าและ 

การขนส่งมวลชนสาธารณะ โดยการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน 

การคมนาคมขนส่งที่ส าคัญคือ ระบบรางรถไฟ เพ่ือเชื่อมต่อการคมนาคม
ระหว่างเมืองหลักในแต่ละภูมิภาค โดยใช้กรณีศึกษาของประเทศญี่ปุ่นที่มี
รถไฟความเร็วสูงชินคันเซ็น (Shinkansen) เพ่ือเชื่อมต่อการเดินทาง
ระหว่างเมืองใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการขนส่งสินค้าทางรางที่มี
ความรวดเร็ว 

54 



 
 

 การบริหารจัดการพ้ืนที่ในลักษณะข้ามพ้ืนที่หรือในลักษณะ Cluster 
โดยเปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจเอกชนเข้ามาบริหารจัดการ โดยใช้กรณีศึกษา
การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวของเมืองโอกายาม่า ที่ให้บริษัท JTB 

เข้ามาร่วมรับผิดชอบ ท าให้เห็นได้ถึงความคล่องตัวในการบริหารงานเมื่อ
เทียบกับของภาครัฐ 

 3.  ระบบความปลอดภัยสาธารณะ (Public Safety) เพ่ือให้เมือง
และชุมชนน่าอยู่ และประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
โดยการจัดตั้ง “ศูนย์บัญชาการกล้องวงจรปิดระดับกลุ่มจังหวัด” เพ่ือเป็น
ศูนย์บริหารจัดการและเชื่อมโยงกล้อง CCTV ที่ติดตั้งครอบคลุมทุกพ้ืนที่
ของจังหวัดในกลุ่มจังหวัด ส าหรับน ามาวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือใช้ในการบริหาร
จัดการเมือง (CCTV Analytic) โดยศูนย์ดังกล่าวจะต้องเชื่อมโยงกับศูนย์
ควบคุมระบบการขนส่งอัจฉริยะ เช่น วิเคราะห์ปริมาณจราจรในแต่ละ
เส้นทาง การลดจุดเสี่ยงหรือจุดอันตรายของเมือง หรือการวิเคราะห์จ านวนคน 

หรือนักท่องเที่ยวในแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือวางแผนการจัดการเดินทาง และการ
รักษาความปลอดภัย 

 อีกประเด็นส าคัญด้ านความปลอดภัยสาธารณะคือการเ พ่ิม
ประสิทธิภาพระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าในเขตชุมชนเมือง  
มีข้อเสนอส าหรับการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศด้านบริหารจัดการน้ า  
โดยการจัดท าแอปพลิเคชันส าหรับโทรศัพท์มือถือ (Mobile Application) 
และการพัฒนาระบบข้อมูลของน้ าผ่านการวัดค่าด้วยระบบเซ็นเซอร์ต่าง ๆ 
เช่น ค่าความเป็นกรด - ด่าง ค่าความเค็ม ค่าความใส ระดับน้ า ปริมาณฝนตก  
คุณภาพของน้ า เป็นต้น เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ ทันสมัย และใช้
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ในการติดตามประเมินสถานการณ์ทรัพยากรน้ า การเตือนภัยล่วงหน้าและ
การบริหารจัดการน้ าในรูปแบบต่าง ๆ ครอบคลุมทั้งน้ าท่วม น้ าแล้ง และ
น้ าเสียในเขตเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย 

 

 

โดย 

1. นางละมัย   โพธิ์สูง   ส านักงานจังหวัดปทุมธานี 
2. นางสาวกรกนก  นะระแสน   ส านักงานพาณิชย์จังหวัด 

   สมุทรปราการ 

3. นายองอาจ  นิ่มเป๋า  ส านักงานจังหวัดนนทบุรี 
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การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

 

 ข้อมูลสภาพทั่วไปกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 

 ข้อมูลสภาพทั่วไป 

 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ประกอบด้วย จังหวัดปราจีนบุรี 
จันทบุรี ตราด นครนายก และสระแก้ว โดยจังหวัดปราจีนบุรีเป็นศูนย์
ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ 23,261.081 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 14,521,938 ไร่ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  
5 จังหวัด 37 อ าเภอ 278 ต าบล 3 ,081 หมู่บ้าน องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 297 แห่ง ข้อมูลตามระบบทะเบียนของกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย ในปี พ.ศ. 2559 มีประชากรรวม 2,064,107 คน  
เป็นชาย จ านวน 1,023,127 คน และเป็นหญิงจ านวน 1,040,980 คน 
ลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาและที่ราบสลับภูเขา บริเวณชายฝั่งทะเล 

ด้านจังหวัดตราดและจันทบุรี ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปอากาศเย็นสบาย
ตลอดปี มีฝนตกชุกในฤดูฝน ความชื้นในอากาศสูง จากสภาพภูมิศาสตร์ 
ภูมิอากาศ ความอุดมสมบูรณ์ของพ้ืนที่ประชากรจึงประกอบอาชีพ 

ที่หลากหลาย ได้แก่ สวนผลไม้ เช่น ทุเรียน มังคุด เงาะ ล าไย สับปะรด 
ยางพารา ประมง จ าหน่ายอาหารทะเลสดและอาหารแปรรูปต่าง ๆ  
เป็นแหล่งรวมอัญมณีล้ าค่าและเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ของโลก 

 ข้อมูลการวิเคราะห์ศักยภาพ 

 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม  พิจารณาจากผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 
(GPP) ณ ราคาประจ าปี  2559 มีมูลค่าเท่ากับ 442,956 ล้านบาท  
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โดยโครงสร้างภาคการผลิต ในปี 2559 ส่วนใหญ่อยู่นอกภาคการเกษตร 
จ านวน 342,010 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 77.21 และภาคเกษตร 
จ านวน 100,946 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 22.78 ส่วนรายได้เฉลี่ยใน
ภาพรวมของกลุ่มจังหวัดเฉลี่ย 887,667 บาท/คน/ปี  
 ด้านการเกษตร  มูลค่าทางเศรษฐกิจที่ เป็นมูลค่าจากภาค
การเกษตร ภาพรวมของปี 2559 จ านวน 100,946 ล้านบาท อาชีพด้าน
การเกษตร อาทิ พืชไร่ (ข้าว มันส าปะหลัง อ้อย) พืชสวน (ทุเรียน มังคุด 
ล าไย ยางพารา ปาล์มน้ ามัน) ประมง และปศุสัตว์ ส าหรับการผลิตทาง
การเกษตรอย่างถูกต้องและเหมาะสม (GAP) มีเกษตรกรที่ได้รับจ านวน 
11,009 ราย ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรส่วนใหญ่เป็นผลไม้ จ าพวก เงาะ 
ทุเรียน มังคุด สับปะรด ลองกอง พืชผัก สมุนไพร ไม้ผลต่าง ๆ เป็นต้น  
 -  สมุนไพร (Herbal City) มีนโยบายมุ่งเน้นพัฒนาสมุนไพรและ
ผลิตภัณฑ์แบบครบวงจร และส่งเสริมเศรษฐกิจของเกษตรทางเลือก  
มีพ้ืนที่ปลูกและผลิตสมุนไพร ได้แก่ ปราจีนบุรี จันทบุรี และสระแก้ว  

พืชสมุนไพรที่ปลูก ได้แก่ หญ้าปักกิ่ง หญ้าหนวดแมว เพชรสังฆาต 
เสลดพังพอน ขม้ินชัน ฟ้าทลายโจร ไพล กระวาน ฯลฯ แหล่งขายที่ส าคัญ 

ได้แก่  โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภู เบศร จังหวัดปราจีนบุรี  และ
โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 
 ด้ านการท่อง เที่ ยว  มีแหล่ งท่อง เที่ ยวมีความหลากหลาย  
เป็นลักษณะการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ได้แก่ ภูเขา ป่าไม้ ทะเล เกาะ แก่ง 
แหล่งท่องเที่ยวทางอารยธรรม วัฒนธรรมประเพณี และทางธรรมชาติ 
ฯลฯ สถิติด้านการท่องเที่ยว ปี 2560 (ม.ค. – มิ.ย. 2560) มีนักท่องเที่ยว
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และผู้เยี่ยมเยือน จ านวน 5,734,848 คน ซึ่งเพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.35 โดยมี
รายได้จากการท่องเที่ยว ปี 2560 (ม.ค. – มิ.ย. 2560) 23,085.66 ล้านบาท 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 15.46 มีจ านวนที่พัก/โรงแรม จ านวน 527 แห่ง 
 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีพ้ืนที่ที่ติดกับทะเล 

อ่าวไทย จ านวน 2 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี และตราด แนวชายฝั่งทะเลยาว 
286.55 กิโลเมตร เป็นที่รวมของทรัพยากรอันหลากหลาย ทั้งป่าชายเลน 
หาดทราย ปะการัง ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรเหล่านี้ เป็นปัจจัย
เกื้อหนุนต่อกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การท่องเที่ยว พ้ืนที่ป่าไม้ในปี พ.ศ. 2559  
มีพ้ืนที ่4,081,207.30 ไร่  
 ความต้องการการพัฒนาเชิงพื้นที่ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 

 เน้นปัญหาด้านท่องเที่ยวและวัฒนธรรม  

 1. แหล่งโบราณสถานหลายแห่งทรุดโทรมไม่ได้รับการบูรณะให้อยู่
ในสภาพที่จะส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 

 2. ขาดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมที่มีการบริหารจัดการที่ได้
มาตรฐาน  
 3. ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีส าคัญเริ่มจะสูญหาย 

 4. ปัญหาด้านการประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพเพ่ือเพ่ิมจ านวนนักท่องเที่ยว
และรายได้จากการท่องเที่ยว 

 5. ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการท่องเที่ยวและ
การให้บริการ  
 6. ขาดการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด 
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  การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรมไทยเป็นอย่างมากและการที่จะพัฒนาไปสู่การท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนได้ จ าเป็นต้องอาศัยรากฐานขององค์ความรู้ใหม่ผสมผสานกับ
องค์ความรู้ เดิม ที่มีลักษณะเป็นการบูรณาการ อันได้แก่ องค์ความรู้
เกี่ยวกับนักท่องเที่ยวและสินค้าท่องเที่ยว การจัดการท่องเที่ยว มิติทาง
สิ่ งแวดล้อมและวัฒนธรรม และสถานการณ์การเจริญเติบโตทาง
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของ 
“ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว” คือ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องอาศัยการ 

มีส่วนร่วมของด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย จ าเป็นต้องมีการพัฒนา ดังนี้ 
 1. การบริการน าเที่ยวของมัคคุเทศก์ ที่พักแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร 
สถานที่จ าหน่ายสินค้าของที่ระลึก  
 2. ระบบการให้ความคุ้มครองรักษาความปลอดภัย  
 3. ความสะดวกสบายและการเชื่อมโยงเพ่ือให้บริการนักท่องเที่ยว 
และเพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางไปสัมผัสกับแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ด้วย
ความสะดวกสบาย จนเกิดเป็นความประทับใจ และต้องกลับมาใช้บริการอีก  
ซึ่ งการกลับมาใช้บริ การซ้ าของนักท่อง เที่ ยว เป็นสิ่ งที่ ธุ รกิจภาค 
อุตสาหกรรมบริการต่างให้ความส าคัญกับลูกค้าหรือนักท่องเที่ยว 

กลุ่มนี้มากเป็นอย่างยิ่ง  
 4. การวางแผนพัฒนาด้านการท่องเที่ยวต่าง  ๆ ส่ ง เสริมให้
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในแต่ละประเภทล้วนมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวให้อยู่ในความนิยม เป็นสถานที่ปรารถนาในการมาเที่ยวชม
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ของนักท่องเที่ยว เพราะจะท าให้มูลค่าของรายได้ที่เกิดจากการท่องเที่ยว
เพ่ิมสูงขึ้น 

 การพัฒนาพื้นที่ตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2  
 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 - โซ่ข้อกลางเชื่อม กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล EEC และประเทศ
เพ่ือนบ้าน เพ่ือก้าวสู่เมืองเศรษฐกิจชั้นน า  
 - แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม 

 - แหล่งผลิตอาหาร สินค้าเกษตร และผลไม้คุณภาพปลอดภัย  
 - เมืองสมุนไพรแห่งเอเชีย 

 - ประตูการค้าชายแดนเชื่อมโยงสู่อินโดจีน 

 วิสัยทัศน์ 
 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม อุตสาหกรรม อัญมณี และ
เศรษฐกิจฐานรากก้าวหน้า แหล่งผลิตอาหาร สินค้าเกษตร และผลไม้
ปลอดภัย เมืองสมุนไพรแห่งเอเชีย การค้าขายชายแดนเชื่อมโยง EEC และ
ประเทศเพ่ือนบ้าน  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1.  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานเพ่ือสนับสนุน
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สุขภาพ และวัฒนธรรม  
 2.  เพ่ิมขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรม อัญมณี การค้า การลงทุน 
การค้าชายแดนเชื่อมโยง EEC และประเทศเพ่ือนบ้าน  

 3.  พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป การตลาด สินค้า
เกษตร และผลไม้คุณภาพปลอดภัย และสมุนไพรไทยอย่างครบวงจร  
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 4.  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนา และปกป้อง ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม เพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
อย่างยั่งยืน  
 5.  พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม การบริหารจัดการ ยกระดับ
คุณภาพชีวิตให้มีความมั่นคงปลอดภัย โดยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 
เป้าหมายการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเพ่ือให้มีรายได้จากการท่องเที่ยว 
และจ านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน  
 แนวคิดที่ได้จากการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น 

 ทุนฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่ปฏิบัติราชการใน
ภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีเนื้อหาในการฝึกอบรม 
ประกอบด้วย  
 การฝึกอบรมภาควิชาการ ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
พัฒนาการท่องเที่ยว ดังนี้ 
 1. การสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการท่องเที่ยวและการบริการ (Value 

Added Creation for Tourism and Service) การสร้างการมีส่วนร่วม
จากชุมชน การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือความยั่งยืน การพัฒนารูปแบบ
การท่องเที่ยวเ พ่ือความยั่ งยืน  ได้แก่  สถานการณ์และแนวโน้มการ
พัฒนาการท่องเที่ยวในระดับโลก แนวโน้มการท่องเที่ยวส าคัญที่จะมี
อิทธิพลต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวในระยะกลางถึงระยะยาว เช่น การ
เติบโตของนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่ม (ผู้สูงอายุ Generation Y&Z กลุ่มชนชั้น
กลาง) การเติบโตของตลาดเกิดใหม่ส่งผลให้การแข่งขันเพ่ือดึงดูด
นักท่องเที่ยวของแต่ละประเทศทวีความรุนแรงขึ้น รวมถึงวิวัฒนาการทาง
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เทคโนโลยีที่ต้องปรับตัวแนวทางการน าเสนอสินค้าและบริการและการให้
ความส าคัญกับความยั่งยืนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 2. พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว แต่ละกลุ่ม กับความสามารถในการ
รองรับนักท่องเที่ยว 

 3. ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยและทิศทางการ
พัฒนาการท่องเที่ยวไทยกับความคุ้มค่าของทรัพยากรที่เสียไป ซึ่งไทยต้อง
เน้นการท าตลาดการท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม และนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ
มากยิ่งขึ้น 

 4. องค์ประกอบทางการท่องเที่ยว 5 A : Attractions Accessibility 

Accommodation Amenities Activities 

  - ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่มีอยู่  เช่น ประวัติศาสตร์ 
โบราณสถาน โบราณวัตถุ สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี 
ธรรมชาติ และพิจารณาการท่องเที่ยวที่มีโอกาสเติบโต 

  - การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) ก าหนด
กรอบหรือทิศทางการพัฒนา ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์กรอย่าง
ยั่งยืน (Sustainable Development Goal) โดยมีองค์ประกอบของความ
ยั่งยืน คือ องคาพยพในสังคม ตั้งแต่อาหาร อากาศ ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม 
จนถึงคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม การพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทไทย ได้แก่ 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมอย่างยั่ งยืน  
การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน  
  - เศรษฐกิจดิจิทัลและการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Digital 

Economy & Innovation) การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการขับเคลื่อนองค์กร 
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การบูรณาการงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สินค้า
และบริการ การสร้างความแตกต่าง การเปลี่ยนทิศทางจาก “การผลิตฐาน
ทรัพยากร” เป็น “การผลิตฐานความรู้” เปลี่ยนจาก “ผลิตมากผลตอบแทน
น้อย (More for Less)” เป็น “ผลิตมากผลตอบแทนมาก (More for More)”  
หรือ “ผลิตน้อยผลตอบแทนมาก (Less for More)”  
  - นวัตกรรมการเกษตรและอาหาร (Innovative Agriculture and 

Food) เป็นการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพ และ
เทค โน โลยี ก าร เ กษตรที่ ทั นสมั ย เ ข้ า กับการ เกษตรแบบดั้ ง เ ดิ ม  
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเพาะปลูก การเพ่ิมผลผลิต การลดต้นทุน และ
การเพ่ิมคุณภาพของผลิตผล ใช้ข้อมูลของต้นพืช สภาพแวดล้อมของฟาร์ม 
ฐานข้อมูลด้านการเกษตรที่เชื่อมโยงถึงกันเป็นเครือข่ายมาประมวลผล 

เพ่ือช่วยในการตัดสินใจปรับปรุงปัจจัยการผลิตและการดูแลรักษาพืช 

อย่างเหมาะสม รวมถึงการจัดการผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยวเพ่ือคงคุณภาพ 

ให้นานที่สุด  
 การศึกษาในประเทศญี่ปุ่น  
 การศึกษาดูงาน ณ เมืองอากิตะ 

 จังหวัดอาคิตะ (Akita) ตั้งอยู่ในภูมิภาคโทโฮคุ (Tohoku Region) อุดม
สมบูรณ์ไปด้วยป่าสน และแหล่งน้ าแร่ธรรมชาติบนที่ราบสูง เพราะมี
เทือกเขาล้อมรอบถึง 3 ทิศ มีพ้ืนที่ 67 ตารางกิโลเมตร มีประชากรอาศัย
อยู่ทั้งหมด 318,926 คน เศรษฐกิจหลักของจังหวัดเป็นแบบอุตสาหกรรม
ดั้งเดิม เช่น การเกษตร ประมง และป่าไม้ที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์และ
สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ สภาพภูมิอากาศ มีอากาศที่หนาวเย็น 
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ตลอดทั้งปี อีกทั้งยังเป็นดินแดนแห่งต านานเรื่องเล่าขาน และเป็นแห่ง
สุดท้ายที่ยังอนุรักษ์วิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณีโบราณ รวมถึง
หัตถกรรมพ้ืนเมือง มีการจัดเทศกาลต่าง ๆ ตลอดทั้งปี เช่น เทศกาล 

นามาฮาเงะ เซะโดะ, เทศกาลคันโต (Kanto Festival), งานเทศกาล
ดอกไม้ไฟโอมาการิ (Ornagari Fireworks Festival) เป็นต้น มีสถานที่
ท่องเที่ยวที่สวยงาม อาทิ ทะเลสาบทาซะวะ (Tazawalake) ภูเขาโจไค 
(Chokai Mountain) ซึ่งได้ขนานนามว่าเป็นภูเขาไฟฟูจิแห่งจังหวัดอากิตะ 
ซามูไรสตรีท (Kakunodate Samaurai House Street) หุบเขาโอยาสุ 
(Oyasu Valley) เป็นต้น โดยได้ศึกษาเรียนรู้ในจังหวัดอากิตะ ดังนี้ 
  - อินานิวะอุดง (Inaniwa Udon) ณ รานซาโตะโยชิเกะ เมือง 
ยูซะวะ ไดศ้ึกษาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นด้วยการบูรณาการวิธี
สมัยโบราณเข้ากับอุปกรณ์ที่ทันสมัยจนสามารถสร้างชื่อเสียงสู่ผลิตภัณฑ์ได้ 
จัดตั้งขึ้นประมาณ พ.ศ. 2407 ปัจจุบันมี Mr.Sato Yosuke ทายาทรุ่นที่ 7 

เป็นผู้สืบทอดกิจการ ซึ่งมีมายาวนานถึง 154 ปี ปัจจัยแห่งความส าเร็จ (1) 
ลักษณะผลิตภัณฑ์ที่ มี จุด เด่น  ทั้ งการเลือกใช้ วัตถุดิบที่มีคุณภาพ 
กระบวนการผลิตที่ดี ถูกสุขลักษณะ ใช้หลักการของเสียเป็นศูนย์ (Zero 

Waste) รสชาติแบบดั้งเดิมที่เกิดจากการสั่งสมประสบการณ์มาอย่าง
ยาวนาน ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์  การต่อยอด
ผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายและครบวงจร (2) กระบวนการผลิตเน้น 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ ใสใจทุกขั้นตอนเพ่ือให้ไดเส้น 

อุด้งที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ท าให้ผู้บริโภคต้องเดินทางมาลิ้มลองรสชาติ
เพ่ือให้ได้อรรถรสแบบดั้งเดิม ถือเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมทั้งทางการ
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ท่องเที่ยวและบริการ (3) การบริหารจัดการแบบครบวงจร ตั้งแต่การผลิต 
การแปรรูป และการจัดจ าหน่ายสินค้า (4) การสร้างแบรนด ภายใต้ชื่อแบรนด  

“อินานิวะอุดง” จากประวัติความเป็นมาและเรื่องราวที่มีประวัติศาสตร์ 
(Brand History) ที่น่าสนใจ  
  - สหกรณ์การเกษตรจังหวัดอากิตะ ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 2005 
เป็นสหกรณ์ระดับปฐม (Primary Societies) เกิดจากการรวมตัวของ
เกษตรกรในพ้ืนที่ มีสมาชิก 128 คน โดยภาครัฐให้การสนับสนุนปัจจัย 

การผลิตด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ ระบบ
ชลประทาน เป็นต้น วัตถุประสงค์การรวมตัวของสมาชิกเพ่ือลดต้นทุน 

การผลิต และเพ่ิมปริมาณผลผลิตต่อไร่ มีพ้ืนที่แบ่งเป็นพ้ืนที่ท านาประมาณ 
300 เฮกเตอร์ (1 เฮกเตอร์ = 6 ไร่ 1 งาน) ส่วนพ้ืนที่อ่ืนอีกประมาณ 10 
เฮกเตอร์ เป็นพ้ืนที่ปลูกผัก กระบวนการผลิตตั้งแต่ปลูก จนแปรรูปเป็น
ข้าวเปลือก ใช้เทคโนโลยีการเกษตรที่ทันสมัยร่วมกับการเกษตรแบบดั้งเดิม 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเพาะปลูก การเพ่ิมผลผลิต การลดต้นทุน และ
การเพ่ิมคุณภาพของผลิตผล โดยมีต้นทุนการผลิต 100,000 เยน/เฮกเตอร์ 
(ประมาณ 16,600 บาท/ไร่) ผลผลิต 6,000 กิโลกรัม/เฮกเตอร์ (ประมาณ 
1,000 กก./ไร่) สินค้าที่ได้ส่งตามโรงเรียน และซุปเปอร์มาเก็ตในพ้ืนที่ และ
ต่างจังหวัด การจัดสรรประโยชน์กระจายให้สมาชิกตามขนาดของพ้ืนที่และ
เงินลงทุน ปัจจัยความส าเร็จ 1) ทุกคนได้รับประโยชน์ 2) มีการฝึกเกษตร
รุ่นใหม่เ พ่ือทดแทน จุดอ่อน 1) ขาดแคลนแรงงานที่ เป็นวัยท างาน  
2) ทายาทท่ีเป็นวัยท างานไม่สนใจด้านการเกษตร 
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  - อุตสาหกรรม Farm Stay ของเมืองอากิตะ ที่เป็นการน า
แนวทางการบูรณาการวิธีพัฒนาแนวทางเพ่ิมมูลค่าทางการท่องเที่ยวเข้า
กับการสร้างความยั่ งยืนทางสังคมของชุมชน  เป็นการน าทุนทาง
ทรัพยากรธรรมชาติและทุนทางวัฒนธรรมมาเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว  
ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นเริ่มวางแผนพัฒนาฟาร์ม และชุมชนชาวประมงกว่า 500 

แห่งทั่วประเทศ ให้เป็นที่พักส าหรับผู้ที่อยากสัมผัสวิถีชีวิตพอเพียงเรียบง่าย  
สไตล์หมู่บ้านชนบท ตั้งเป้า 40 ล้านรายภายในปี 2020 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่
ญี่ปุ่นจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก (Tokyo Olympic) และ
พาราลิมปิก (Paralympic) โดยนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับการท าการเกษตร 
การประมง งานฝีมือ และวัฒนธรรมท้องถิ่นแบบญี่ปุ่นแท้ ๆ  อย่างใกล้ชิด สิ่งที่
นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศต้องการจากการท่องเที่ยวแบบฟาร์ม 

สเตย์ในจังหวัดอากิตะ คือ การอ านวยความสะดวก ความปลอดภัย  
ความประหยัด และการได้ร่วมท ากิจกรรมต่าง ๆ ในฟาร์มสเตย์  เพ่ือให้เกิด 

การเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น วิถีชีวิตความเป็นอยู่ การเป็นเจ้าภาพ
ที่ดีของคนญี่ปุ่น โดยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางการท่องเที่ยวได้อย่าง
คุ้มค่า เช่น สถานที่ท่องเที่ยวภูมิปัญญาท้องถิ่น การละเล่นและการแสดง
พ้ืนบ้าน เป็นต้น 

 การศึกษาดูงาน ณ เมืองโอคายาม่า 

 เมืองโอกายาม่า (Okayama Prefecture) ตั้งอยู่ตอนใต้ของกรุงโตเกียว  
มีพ้ืนที่ 790 ตารางกิโลเมตร อยู่ห่างจากสถานีชินโอซาก้าทางทิศตะวันตก 
เดินทางด้วยรถไฟชินคันเซ็น ประมาณ 45 นาที นอกจากนี้ โอกายาม่า  
ยังเป็นเมืองที่มีวันที่ฝนตกน้อยที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ถูกเรียกว่าเป็น  
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“ดินแดงแห่งแสงอาทิตย์” (The Land of Sunshine) อากาศอบอุ่น 
ผสมผสานกับความเย็นสบาย ท าให้เมืองนี้มีทิวทัศน์งดงามกว้างขวาง และ
ยังมีผลผลิตคุณภาพสูง อย่างลูกท้อขาว และองุ่น เป็นต้น ชาวญี่ปุ่น ถือว่า 
เมืองโอกายาม่าเป็นเมืองศูนย์กลางใหญ่ที่มีประชากรอาศัยอยู่ถึง 7 ล้านคน 
นอกจากนี้ ยังมีเมืองคุราชิกิที่เต็มไปด้วยความส าคัญทางประวัติศาสตร์ 
ไม่แพ้เมืองเกียวโต ที่เมืองคุราชิกิ มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย เช่น เมือง
โบราณคุระชิกิ และแหล่งอุตสาหกรรมมิสึชิมะ มีนักท่องเที่ยวมากมาย 

มาเยี่ยมชมเช่นกัน เมืองโอกายาม่าได้มีการจัดตั้งกลไกในการส่งเสริม 

การท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ มีชื่อเรียกว่า Visitors and Convention 

Association โดยว่าจ้าง Outsource มืออาชีพเข้ามาร่วมรับผิดชอบ
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐของเมือง ชื่อบริษัท JTB นอกจากนี้ได้ศึกษา 

การจัดการท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพของเมืองโอคายาม่า ดังนี้ 
 - ได้ศึ กษาแนวทางในการพัฒนาการท่อง เที่ ยวที่ ประสบ
ความส าเร็จของส านักงานการท่องเที่ยวเมืองโอคายาม่า ในด้านการน า
ประชากรท้องถิ่นที่เคยไปท างานยังเมืองใหญ่กลับสู่เมืองโอคายาม่าได้  
โดยเมืองโอคายาม่าให้ความส าคัญกับการน าต านานในการสร้าง เรื่องราว 
(Story) ของเมือง ได้แก่ นิทาน “โมโมทาโร่กับผองเพ่ือน” ซึ่งเป็นนิทาน
พ้ืนบ้านของชาวโอกายาม่า การจัดการท่องเที่ยวของเมืองโอกายาม่า  
มีการจัดรูปแบบการจัดการที่ชัดเจน มีการจัดตั้งองค์กรที่มีการบริหาร
จัดการที่ชัดเจน (1) การจัดโซนในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว  
(2) การจัดการประชาสัมพันธ์ และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
ต่อเนื่อง (3) การสร้างการเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งเพ่ืออ านวยความ

68 



 

สะดวกในการเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยว (4) การสร้างมูลค่าเพ่ิมจากต านาน
หรือเรื่องเล่าและการสร้างเสน่ห์ให้กับแหล่งท่องเที่ยว (5) การสนับสนุน
จากภาครัฐที่เป็นรูปธรรมและการก าหนดโครงสร้างในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างชัดเจน (6) มีการก าหนดแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการ
ท่องเที่ยวของเมืองอย่างชัดเจนและมีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม 

 - บริษัท Minanmoto Kichoan ไดศ้ึกษาแนวคิดในการเพ่ิมมูลค่า
ผลผลิตทางการเกษตรสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงที่ส่งออกไปยังประเทศต่าง ๆ 
ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย 

 - สวน Nomaru Engei kibiji Noen ได้ศึกษาแนวทางพัฒนาชุมชน
และสังคมผ่านกระบวนการในลักษณะคล้ายคลึงกับรูปแบบสหกรณ์  
แต่บริหารจัดการโดยชาวไร่ชาวสวนทั้งหมด ให้ความส าคัญในการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างเกษตรกรกับลูกค้า โดยสร้างตลาดแบบขายตรง 

ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง เน้นการสร้างความเข้มแข็งให้ภาคอุตสาหกรรม 
เสมือนการเกษตรเป็นอุตสาหกรรมพ้ืนฐานของชุมชน รวมทั้งให้โอกาส
เกษตรกรในการพัฒนาการผลิตทางการเกษตร รักษาความเป็นเอกลักษณ์
ของเมืองโอคายาม่า เช่น ปลูกพืชผัก ไม้ผล ที่เป็นพืชประจ าถิ่น  รวมทั้ง
สร้างสังคมให้ผู้ทุพพลภาพและผู้สูงอายุได้อยู่เคียงคู่กับวัฒนธรรมเกษตร 
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 แนวทางในการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 Model  

การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากการเข้ารับการอบรมเพ่ิมพูนองค์ความรู้และการศึกษาดูงาน  
ณ ประเทศญี่ปุ่น ท าให้สามารถน ามาปรับใช้ในการพัฒนาศักยภาพการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ซึ่งมีความโดดเด่น
ของทรัพยากรด้านการท่องเที่ยว เช่น ทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย
และเป็นมรดกโลกแหล่งผลิตสินค้าทางการเกษตรที่มีความโดดเด่น
โดยเฉพาะในเรื่องผลไม้ อารยธรรมโบราณ และมรดกโลก เป็นต้น โดยจะ
เน้นการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ และ
วัฒนธรรมท้องถิ่นเข้าด้วยกันเพ่ือให้เกิดประโยชน์กับชุมชนในพ้ืนที่ ทั้งนี้ 
ในการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2  

จึงควรมีการด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
 การพัฒนาด้านการเกษตร เกษตรกรในพ้ืนที่ต้องปรับเปลี่ยนจาก
การท าเกษตรแบบดั้งเดิมสู่การท าเกษตรแบบใหม่ที่เน้นการบริหารจัดการ 
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และการน าเทคโนโลยี (Smart Farmer) มาใช้ในการผลิต  การเตรียมการ
ให้เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการ (Enterprises) การกลุ่มและสร้างเครือข่าย
ผู้ผลิต ผู้ขายสินค้าโดยตรงกับผู้บริโภคเปลี่ยนจากการประกอบธุรกิจที่
พ่ึงพาภาครัฐไปสู่การประกอบธุรกิจแบบใหม่ที่มีศักยภาพสูง (Startups) 

สร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตผลทางการเกษตรหรือผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยการแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพให้ได้มาตรฐานสากล เช่น GAP, GMP เป็นต้น 
และสามารถต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยการสร้างตราสินค้า (Brand)  

เป็นการรับรองคุณภาพให้ผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวเกิดความเชื่อมั่น 

ในผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้  การคงไว้ซึ่งการเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น 
น าเสนอผ่านการสร้างเรื่องราว (Story) ให้กับตัวผลิตภัณฑ์ ช่วยสร้างจุด
สนใจแก่ผลิตภัณฑ์ และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีความสวยงาม สะดวก 
ทันสมัย จะช่วยเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชนได้มากขึ้น 

 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ชุมชนเปลี่ยนจากการเน้นภาค 

การผลิตสินค้า เป็นการเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมทั้งมีการส่งเสริมการ
ท่อง เที่ ย ว โดยชุมชน  (CBT) การสร้ า ง อัตลั กษณ์ของ พ้ืนที่  ส ร้ า ง 
อัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ชุมชน และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน 

การท่องเที่ยว การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ เช่น การสร้าง 
Application/QR code ด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งชุมชนมีการบริหาร
จัดการและการรวมกลุ่มเครือข่ายธุรกิจเชื่อมโยงแบบประชารัฐ ด าเนินการ
ในลักษณะห่วงโซ่คุณค่าเชื่อมโยงการเกษตร สู่การแปรรูปเพ่ิมมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว  
เช่น ชม ชิม ช้อปสวนผลไม้ การเรียนรู้วิถีชีวิตชาวประมง การเรียนรู้
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ประวัติศาสตร์ อารยธรรมท้องถิ่นโบราณ ซึ่งเป็นจุดเด่นของกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออก 2 รวมถึงการสร้างมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
ดึงดดูนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศผ่านเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ที่
หลากหลาย นอกจากนี้ ในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนควรมีการ
ด าเนินการ เช่น 

 -   การสร้างเครือข่ายการรวมกลุ่มเป็น cluster โดยทุกภาคส่วน 

เข้ามามีส่วนร่วม ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ชุมชนเจ้าของพ้ืนที่ เข้ามามี
ส่วนร่วมในการส ารวจสภาพปัญหาของชุมชน ร่วมกันแก้ไขปัญหา และ 

ร่วมการพัฒนาชุมชนเพ่ือรองรับการท่องเที่ยว 

 -   การเตรียมพร้อมด้านภาษาเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศ 

 -   การสร้างอัตลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่น เพ่ือเป็น
ทางเลือกในการท่องเที่ยว ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ประวัติศาสตร์ 
อารยธรรมและวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ และสถานที่ท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ 
 -   การสร้างมาตรฐาน คุณภาพของสินค้าและบริการ ให้เป็นที่ยอมรับ  
และการสร้างตราสินค้า (Branding) ควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์ 
 -  ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันพิจารณาว่าขายสินค้าและบริการอย่างไร
ให้มีคุณค่าเพ่ิมมากขึ้น ภายใต้มูลค่าเท่าเดิม อาทิ ท าให้นักท่องเที่ยวรับรู้ 
รับทราบคุณค่าของสินค้าและบริการมากขึ้น ท าให้จ าง่าย อธิบายได้ภายใน
เวลาอันรวดเร็ว เป็นต้น 
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 -   สร้าง Position พัฒนาจุดเด่นของชุมชนที่ชัดเจน ไม่จ าเป็นต้อง
ท าตามใคร ท าเหมือนใคร ต้องสร้างจุดเด่นที่มีอยู่ในพ้ืนที่ สร้างจุดต่างจาก
จุดแข็งและนักท่องเที่ยวมีความต้องการ 

 การพัฒนาด้านการตลาดประชาสัมพันธ์ เมื่อเตรียมความพร้อม 

ในการสร้างอัตลักษณ์ และการสร้างมาตรฐาน ของทรัพยากรการท่องเที่ยวแล้ว  
การส่งเสริมทางด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ เพ่ือประชาสัมพันธ์
ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 

ไปสู่ นักท่องเที่ยวทั้ ง ในและต่างประเทศก็ เป็นสิ่ งที่ส าคัญ  ทั้ งจาก
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพ้ืนที่เกิดความประทับใจแล้วบอกต่อ หรือพัฒนา 
สื่ อประชาสั มพันธ์  เช่ น การสร้ าง Application/QR code การเชื่ อมโยง  
สื่อประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง 
 ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนินการ 

 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 มีรายได้จากการท่องเที่ยว และจ านวน
นักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 

 ข้อเสนอในการพัฒนา 

 ในการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
โดยชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ ควรมีแนวทางในการด าเนินการดังนี้ 
 -   นโยบายของภาครัฐ ต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาการบริหาร
จัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยสนับสนุนให้เป็นวาระแห่งชาติและ 

เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลักในการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ 

นอกจากนี้ ภาครัฐควรแสดงบทบาทหรือท าหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยงในการ
สนับสนุนให้เกิดการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน กล่าวคือ ท าหน้าที่
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สนับสนุนเฉพาะในส่วนที่ชุมชนมีความต้องการและจ าเป็นจริง ๆ เช่น  
การสนับสนุนบุคลากรในการให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ  
 - ให้ความส าคัญกับหลักการท างานในลักษณะของการบูรณาการ
ความร่วมมือระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ  
ร่วมด าเนินการ และร่วมติดตามประเมินผล เปิดโอกาสให้ภาคเอกชน 
ชุมชน หรือภาคประชาชน เสนอความคิดเห็นและความต้องการเกี่ยวกับ
แผนงาน/โครงการ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงรูปธรรม สามารถ
ตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) 

และเป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและยั่งยืน 

 - การพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาชิกของชุมชนที่มีการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
เน้นการพัฒนาทักษะด้านภาษา การสื่อสาร การบริการ และทักษะเฉพาะด้าน  
เพ่ือให้บุคลากรมีทักษะและขีดความสามารถในการให้บริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 - การพัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยว 

ที่อยู่ใกล้เคียงกับชุมชน เพ่ือให้สามารถรองรับการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยง 

ต่อจากชุมชน โดยต้องพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว 
มุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิงนิเวศ และเชิงเกษตรมากขึ้น เพ่ือคง
ทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพแวดล้อมที่สวยงาม ปราศจากมลพิษ อันเป็น
เอกลักษณ์ของพ้ืนที่อย่างยั่งยืน 

 - การประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนทั้งในและ
ต่างประเทศ สนับสนุนให้เกิดการจัดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว เทศกาล
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ท่องเที่ยวที่หลากหลายและต่อเนื่องตลอดทั้งปี เน้นการประชาสัมพันธ์ 
จุดขายที่เป็นอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ รวมทั้งการประเมินศักยภาพด้านการ
ท่องเที่ยวในทุกด้าน เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาการท่องเที่ยวในปีต่อไป 

 - สร้างมูลค่าเพ่ิม (Value Added) ให้กับทุนทางสังคม โดยปรับเปลี่ยน 

จากการท าการเกษตรเพียงอย่างเดียวมาเป็นการท่องเที่ยวแบบเชิงเกษตร 
วิถีชีวิต และวัฒนธรรมที่เสริมสร้างอาชีพและรายได้ให้กับเกษตรกร รวมทั้ง
เป็นการเผยแพร่วัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชน วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ให้กับนักท่องเที่ยวได้สัมผัสและเป็นการสร้างชื่อเสียงกับจังหวัดอีกด้วย 

 - ปรับเปลี่ยนแนวคิดเดิม ๆ ว่าเกษตรกรเป็นผู้ผลิตสินค้าเพ่ือป้อน
สู่ตลาด มาเป็นนักบริหารจัดการ โดยเกษตรกรจะต้องมีความรู้ทาง
การเกษตรควบคู่กับการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ซึ่งจะต้องได้รับการสนับสนุน
ส่งเสริมจากทุกภาคส่วนทั้งความรู้ทางด้านวิชาการและการตลาด 

 - พัฒนารูปแบบธุรกิจ (Business Model) เชื่อมโยงการเกษตร  
สู่การแปรรูป และการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยการปลูกฝังค่านิยมให้ชุมชน
ร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่นของตน ร่วมกันยกระดับคุณภาพชีวิตผ่านวิถี
การเกษตร วัฒนธรรม ตลอดจนถ่ายทอดไปยังรุ่นใหม่สานต่อการ
ด าเนินงาน 

 - ส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ ซึ่งสังคมไทยก าลังก้าวเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุจึงมีความจ าเป็นในการพัฒนาอาชีพให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ  
โดยกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการประกอบ
อาชีพ เนื่องจากเป็นการน าทรัพยากร วิถีชีวิต วัฒนธรรมท้องถิ่น ที่มีอยู่มา
สร้างมูลค่าเพ่ิม 
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ผู้จัดท า 
1. นางสาวประภาส  สีหานอก   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

     ช านาญการ ส านักงานจังหวัดจันทบุรี 
2. นายศราวุฒิ  ทัพธานี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

     ช านาญการ ส านักงานจังหวัดนครนายก 

3. นางนันธพร  ทิพยาวงษ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

     ช านาญการ ส านักงานเกษตรและ 

   สหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี 
4. นายอิทธิรัฐ  สนิารักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

    ช านาญการ ส านักงานการท่องเที่ยว 

   และกีฬาจังหวัดสระแก้ว 
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แนวทางการพัฒนาภาคการเกษตรเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง 
ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ของกลุม่จังหวัด 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
(กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด) 

 

 สภาพทั่วไปและสถานการณ์การพัฒนากลุ่มจังหวัด 

 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย 4 จังหวัด  
ได้แก่ จังหวัด กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม และจังหวัดร้อยเอ็ด  
มีจังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลางการบริหารงานกลุ่มจังหวัด  มีพ้ืนที่ 
31,423 ตารางกิโลเมตร มีประชากรรวมทั้งสิ้น 5,058,4 คน อยู่ในวัยแรงงาน 
3.61 ล้านคน เป็นชาย 1.72 ล้านคน หญิง 1.88 ล้านคน  
 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง มีมูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมกลุ่มจังหวัด (Gross Provincial Cluster Product : GPCP)  
ปี 2558 จ านวน 341,954 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจาก ปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 
0.3 มีมูลค่า GPCP เป็นล าดับที่ 11 จาก 18 กลุ่มจังหวัด มีพ้ืนที่การเกษตร 
13,585,812 ไร่ มีครัวเรือนเกษตรกร 730,290 ครัวเรือน (ข้อมูลกรม
ส่งเสริมการเกษตร ปี 2558) พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ คือ ข้าว อ้อยโรงงาน 
มันส าปะหลัง ภาคอุตสาหกรรมหลักที่มีการลงทุนมากที่สุด ได้แก่ 
อุตสาหกรรมกระดาษ และอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ 
ได้แก่ อุตสาหกรรมแปรรูปข้าว อุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาล อุตสาหกรรม
มันส าปะหลัง 
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 การท่อง เที่ ยวกลุ่ มจั งหวัดส่ วนใหญ่ เป็นการท่อง เที่ ยว เชิ ง
ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ มีผลิตภัณฑ์จาก
ไหมที่มีอัตลักษณ์เฉพาะ คือ ผ้าไหมมัดหมี่ (ขอนแก่น) ผ้าไหมแพรวา 
(กาฬสินธุ์) ผ้าไหมสร้อยดอกหมาก (มหาสารคาม) ผ้าไหมสาเกต (ร้อยเอ็ด) 
ในปี  2559 กลุ่มจังหวัดฯ มีมูลค่าการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากไหม 
2,947,076,550 บาท  
 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางได้ก าหนดเป้าหมาย
การพัฒนากลุ่มจังหวัด ในห้วงระยะเวลา พ.ศ. 2561 - 2564 เพ่ือใช้เป็น
กรอบแนวทางของการพัฒนากลุ่มจังหวัด ภายใต้ผลการวิ เคราะห์
สภาพแวดล้อม ศักยภาพ บริบทของการพัฒนาที่ผ่านมาและในอนาคต 
รวมทั้งสภาพของปัญหาและความต้องการของประชาชน โดยมียุทธศาสตร์
การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ดังนี้ 
 “ศูนย์กลางอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร เชื่อมโยงการบริการ 
การท่องเที่ยว และโลจิสติกส์สู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง” โดยมีประเด็นการ
พัฒนากลุ่มจังหวัด 3 ประเด็น คือ 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตรและ
อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขัน
ด้านการค้า การบริการ และโลจิสติกส์ 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การเพ่ิมศักยภาพการท่องเที่ยวอย่างครบ
วงจร 
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 แนวคิดที่ได้จากการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น 

 จากการฝึกอบรมในชั้นเรียน พบว่า ในการพัฒนาประเทศ ในยุค 
Thailand 4.0 จะต้องปรับเปลี่ยนโครงการเศรษฐกิจสู่ Value Based 

Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ในด้านของสินค้า
จะต้องมีนวัตกรรม ในภาคอุตสาหกรรมต้องขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี และ
เน้นการผลิตในภาคการบริการเพ่ิมมากขึ้นเนื่องจากเป็นภาคที่สร้าง
มูลค่าเพ่ิมได้สูง การเปลี่ยนผ่านใน 4 องค์ประกอบส าคัญ คือ 1) จาก 
Traditional Farming สู่การเกษตรสมัยใหม่ที่เน้นการบริหารจัดการและ
เทคโนโลยี (Smart Farming) 2) จาก Traditional SMEs สู่การเป็น 
Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูง 3) จาก Traditional 
Services ไปสู่ภาคบริการที่เป็น High Value Services และ 4) จาก Low 

skill labor พัฒนาเป็นแรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง 
โดยมีรายละเอียดจากการศึกษาในชั้นเรียน ดังนี้ 
 การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ การสร้างความ
มั่นคง การสร้างความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาประเทศทีเ่น้นนวัตกรรม และ ICT (ระบบ
อิเล็กทรอนิคส์) ในการขับเคลื่อนประเทศ ทุกภาคเศรษฐกิจและสังคมสู่
ประเทศ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้พ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง 
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เนื่องจากปัจจุบันกระแสหรือแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก ไม่ว่าจะ
เป็นในเรื่องของความก้าวหน้าในการพัฒนาเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างของประชากร การท าให้สุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น  
การให้ความส าคัญกับคุณภาพชีวิตมนุษย์ (Health, Wellness and Well 

Being) ที่ลึกซึ้งมากขึ้น การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือความเป็นศูนย์ลดการสูญเสีย  
การขาดแคลนทรัพยากรและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการใช้
เทคโนโลยีอัจฉริยะที่เป็นสอดคล้องกับแนวคิดสีเขียว ส่งผลต่อประเทศไทย
จะต้องมีการปรับตัวและพัฒนาให้ทันต่อแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลง 
ของโลก 

 เศรษฐกิจดิจิทัลและการสร้างสรรค์นวัตกรรม การใช้เทคโนโลยี
เ พ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในยุค เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital 

Economy) ซ่ึงหมายถึง เศรษฐกิจและสังคมท่ีใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาในทุกด้าน  
ส่วนนวัตกรรมมีความส าคัญคือเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิม การสร้างความ
แตกต่าง การเปลี่ยนทิศทางจาก การผลิตฐานทรัพยากรเป็นการผลิต
ฐานความรู้ จากการผลิตมากผลตอบแทนน้อย (More foe Less) เป็น 
ผลิตมากผลตอบแทนมาก (More for More) หรือ ผลิตน้อยผลตอบแทน
มาก (Less for More) ซ่ึงการน านวัตกรรมเข้าใช้สามารถใช้ได้ในทุกสินค้า
และบริการ การใช้ประโยชน์จากข้อมูล ที่เก็บในรูปของฐานข้อมูล Plat 

Form ในการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน ปัญหา ความต้องการและโอกาสใน
การพัฒนา  
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 การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยวและบริการ ตามยุทธศาสตร์
การท่องเที่ยว (พ.ศ.2560 - 2564) กล่าวคือ การยกระดับคุณภาพแหล่ง
ท่องเที่ยวให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยเน้นความยั่งยืนของแหล่ง
ท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อมและอัตลักษณ์วิถีไทย พัฒนาองค์ความรู้และส่งเสริม
นวัตกรรมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน พัฒนา
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีองค์ความรู้ด้านการ
พัฒนาและบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนากลไกบูรณาการความร่วมมือกับภาคี
เครือข่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
การท่องเที่ยวจะต้องเตรียมการเพ่ือรองรับแนวโน้มการท่องเที่ยวระดับโลก 
ได้แก่ การเติบโตของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ การเติบโตของนักท่องเที่ยว 
Gen Y&Z การเติบโตของประชากรกลุ่มชนชั้นกลาง การเติบโตของตลาด
เกิดใหม่ ประเด็นทางการเมืองและการก่อการร้าย วิวัฒนาการทาง
เทคโนโลยี ช่องทางดิจิทัล ความภักดีของลูกค้า รูปแบบการด าเนินชีวิต 

ที่ใส่ใจสุขภาพ และให้ความส าคัญกับความยั่งยืน เช่น ในเรื่องของอาหารต้องมี
คุณค่า ปลอดภัย มีอัตลักษณ์  เน้นอาหารสุขภาพเชื่อมโยงการท่องเที่ยว 

เชิงเกษตร เป็นสังคมไร้เงินสด การสร้างทางลาด ห้องน้ าส าหรับผู้สูงอายุ 
การชูเมืองเด่นแล้วจัดการท่องเที่ยวเมืองหลักเชื่อมโยงเมืองรองด้วย
โครงสร้างพ้ืนฐานการคมนาคมที่สะดวก ประชาสัมพันธ์ ทาง Social 

Network ชิว – ชิม – แชะ – แชท – แชร์ และจัดประชาสัมพันธ์แบบแชร์
แล้วได้ส่วนลดทันที เป็นต้น 

81 



 
 

 นวัตกรรมการเกษตรและอาหาร เนื่องจากแนวโน้มของภาคเกษตร
และอาหารของโลกจะมีความต้องการอาหารเพ่ิมมากขึ้น ผู้ผลิตและ
ผู้บริโภคมีความสัมพันธ์โดยตรงมากขึ้น การก้าวกระโดดด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีส่งผลให้ประสิทธิภาพการผลิตเพ่ิมมากขึ้น ความสะดวกสบาย 

และการใส่ใจต่อสุขภาพจะมีบทบาทมากขึ้น โดยสินค้าเกษตรและอาหารที่
จะอยู่ได้ต้องมีนวัตกรรมและความปลอดภัย และในช่วงเปลี่ยนผ่านที่สังคม
ก้าวสู่ยุคของคนรุ่นใหม่ การพัฒนาเกษตรกรเป็น Young Smart Farmer 

และ Smart Farmer เพ่ือพัฒนาเป็นผู้ประกอบ การ SMEs Startup 

Social Enter การใช้นวัตกรรมแบบเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agriculture) 

ตั้งแต่การผลิต-แปรรูป-ตลาด ด้วยสินค้าที่มีความปลอดภัย ยกระดับมูลค่า 

ด้วยคุณภาพมาตรฐาน ควบคู่กับการประหยัดทรัพยากรน้ า และการใช้
พ้ืนที่การเกษตร ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 จากการศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น ณ เมือง อะคิตะ  
 อินานิวะอุด้ง เมืองยูซาวะ เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นด้วยการบูรณาการวิธีสมัยโบราณเข้ากับอุปกรณ์ที่ทันสมัยจน
สามารถสร้างชื่อเสียงสู่ผลิตภัณฑ์ของประเทศได้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้มี
การถ่ายทอดสืบต่อกันมาจากบรรพบุรุษ และได้เริ่มมีการท าการตลาดอย่าง
จริงจัง มีการเปิดสาขาที่ต่างประเทศ โดยจุดเด่นของผลิตภัณฑ์คือการขาย
เรื่องราวความเป็นมาควบคู่กับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 

 สหกรณ์การเกษตร จังหวัดอะคิตะ สหกรณ์ก่อตั้งเมื่อ 2005 โดย
สมาชิกสหกรณ์ มีการระดมหุ้นกัน โดยสมาชิกเป็นเกษตรกร 128 คน และ
เป็น Staff 12 คน แรกเริ่มจากเกษตรกรรวมตัวกัน จากนั้นก็ได้รับการ
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สนับสนุนจากทางจังหวัด ในการหาช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้า 
สนับสนุนเครื่องจักร วัตถุประสงค์ การตั้งสหกรณ์ เพ่ือลดต้นทุนการผลิต 
โดยมีการลงทุนร่วมกันทั้ งภาครัฐและกลุ่มเกษตรกร เป็นสหกรณ์
การ เกษตรระดับปฐม หรื อระดับ ท้ องถิ่ น  (Primary Agricultural 

Cooperative Societies) สหกรณ์จัดตั้งในกลุ่มเกษตรที่ท าการเกษตรเฉพาะ  
ผลิตข้าวอะคิตะโคมาชิ (Akitakomachi) เป็นพันธุ์ข้าวของจังหวัดอะคิตะ 
(Akita) ปัจจัยที่มีผลต่อความก้าวหน้าของสหกรณ์ คือ พ้ืนฐานลักษณะ
นิสัยและแนวคิดของคนญี่ปุ่น มีความเป็นชาตินิยม มีความขยัน ตรงต่อ
เวลา มีความสามัคคี มุ่งสร้างบุคลากรที่มีความกระตือรือร้นมีจิตวิญญาณ 

บุกเบิกสร้างสรรค์ เพ่ือสร้างกลุ่มสหกรณ์การเกษตร (JA) ที่มีความ
น่าเชื่อถือ และเป็นที่พ่ึงพาแก่สมาชิก โดยรัฐบาลได้ออกกฎหมายที่ดูแล
สหกรณ์และภาคเกษตรกรรม โดยไม่เข้าไปแทรกแซงกิจการของสหกรณ์
มากเกินไป  

 Farm Stay เป็นแนวทางที่บูรณาการวิธีพัฒนาแนวทางเพ่ิมมูลค่า
ทางการท่องเที่ยวเข้ากับการสร้างความยั่งยืนทางสังคมของชุมชน เป็นการ
น าเสนอรูปแบบวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน เพ่ือให้นักท่องเที่ยวที่
ต้องการซึมซับวัฒนธรรม เข้ามามีส่วนร่วมเรียนรู้ความเป็นอยู่วิถีชีวิตของ
ชาวชนบทในประเทศญี่ปุ่น การเป็นเจ้าบ้านที่ดีคือหัวใจของการเปิดบ้าน
เป็น Farm Stay  

 บริษัท TDK ณ TDK Museum เมืองนิคาโฮ  จั งหวัดอะคิตะ 

ประเทศญี่ปุ่น เป็นบริษัทที่ด าเนินการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์
ชั้นน าของประเทศญี่ปุ่น ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2478 โดยมี Mr. Kenzo 
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Saito เป็นประธานคนแรก บริษัทฯ ยังคงรักษาความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน
ในท้องถิ่น ได้ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ขึ้นเพ่ือเฉลิมฉลองครบรอบ 70 ปีแห่ง 
การก่อตั้งบริษัท โดยภายในพิพิธภัณฑ์ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่ง  
จัดแสดงประวัติศาสตร์ของแม่เหล็ก ประวัติความเป็นมาของบริษัท ผลการ
ด าเนินการที่ผ่านมา ผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ได้พัฒนาและผลิตขึ้น และ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่บริษัทได้ท าเพ่ือตอบแทนสังคม ส่วนที่สองจัดการวาง
ยุทธศาสตร์ และนวัตกรรมเพ่ืออนาคต ผ่านเทคโนโลยี ที่พัฒนาขึ้นของ 
TDK เพ่ือเปลี่ยนแปลงโลกในอนาคต จ าลองเมืองในอนาคตปี 2035  
ซึ่งเป็นเมืองแห่งพลังงานทดแทนที่สะอาด ระบบการถ่ายโอนพลังงานแบบ
ไร้สาย ระบบสาธารณะ ที่อยู่อาศัยและประชาชน เชื่อมต่อกันผ่าน IOT 

เพ่ือสร้างสังคมที่สะดวกสบาย และปลอดภัยในอนาคต โดยมีมุมมอง 
แนวคิดในการท าธุรกิจของบริษัท คือ กระบวนการเก็บข้อมูลในอดีต  
เพ่ือน ามาใช้เป็นข้อมูลในการด าเนินการแก้ไข และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น การผลิตสินค้าและบริการ ที่ปลอดภัย ตรงความต้องการของ
ผู้บริโภค และการรักษาความไว้วางใจในตัวของผลิตภัณฑ์  การรักษา
ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและคู่ค้าทางธุรกิจอ่ืน ๆ ร่วมรักษา และใส่ใจ  
กับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการแบ่งปันประโยชน์คืนกลับสังคมและ
ประเทศ 

 จากการศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น ณ เมือง โอคายาม่า 

 โรงงานขนม Minamoto Kichoan มีการท าขนมมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1946  

หรือ 72 ปีมาแล้ว ซึ่งปัจจุบัน ขนม Minamoto มีจ าหน่ายไปทั่วโลกถึง 40 

ประเทศ รวมถึงไทยด้วย มีโรงงานผลิตถึง 6 แห่ง พนักงานรวม 2,500 คน 
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เฉพาะโรงงานที่โอกายามะ สร้างขึ้นเมื่อราว 23 ปีที่แล้ว มีพนักงาน 200 คน 
กระบวนการผลิตภายในโรงงาน เน้นความสะอาดและหลักอนามัย รสชาติ
ความอร่อย กระบวนการผลิตใช้คนท างานร่วมกับเครื่องจักร มีผลิตภัณฑ์
ขนมที่หลากหลาย ได้แก่ขนมพาย ขนมเปี๊ย โดรายากิ ไอศครีม ฯลฯ 
จุดเด่นคือ การท าหีบห่อบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม 

 บริษัท Nomaru Engei Kibiji Noen ด าเนินการในรูปแบบคล้าย
เป็นสหกรณ์ตลาดสินค้าเกษตรท้องถิ่นของชาวเมืองโอยาม่า สมาชิก
สหกรณ์มีประมาณ 700 คน ท าหน้าที่เชื่อมโยง Demand กับ Supply 

โดย เกษตรกรจะเป็นผู้ ก าหนดราคาขายในตลาด  โดยหั ก  21%  
จากยอดขายเข้าสหกรณ์ เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ และการท า
การตลาด รวมถึงการพัฒนาตลาด ทางตลาดจะท าหน้าที่ติด Tag ป้ายราคา
ตามที่เกษตรกรเป็นผู้ก าหนด ป้ายราคา ก็จะระบุวันที่ผลิต ผู้ผลิต สวนที่ผลิต 
เพ่ือเป็นการควบคุมคุณภาพของสินค้าในตัว องค์ประกอบของตลาด 

ในลั กษณะนี้ จ ะส า เ ร็ จ ได้  คื อ  1) ต้ อ งมี  Space ตลาดวางสิ นค้ า  
2) มีเครือข่ายสมาชิก 3) มีเงินลงทุน และ 4) มีระบบบริหารจัดการ และ 

ที่ส าคัญคือ การมีจิตวิญญาณแห่งศรัทธาระหว่างกันของเหล่าสมาชิก ซึ่งจะ
ท าให้ตลาดและสมาชิก มีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

 บริษัทยีนส์ การสร้างแบรนด์ Betty Smith ยีนส์ แบรนด์ดังของ
ญี่ปุ่นที่ Betty Smith jeans Museum อ าเภอโคจิม่ะ ที่มีการเริ่มสร้าง 
แบรนด์ได้เมื่อราว ค.ศ.1960 หรือเมื่อ 58 ปีก่อน เดิมทีก็ใช้ชื่อแบรนด์ว่า  
Big John แต่ได้มีการพัฒนาแบรนด์โดยเฉพาะเจาะจงกับลูกค้าที่เป็น
สุภาพสตรี  จึ ง เปลี่ ยนชื่ อแบรนด์มาเป็น Betty Smith ปั จจัยแห่ ง
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ความส าเร็จในการสร้างแบรนด์ คือ 1) connection ที่มีกับผู้ผลิตยีนส์ 
ในสหรัฐ เพราะท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ท าให้สามารถมองตลาด
สากล  2) Focusing to Marketing ลู กค้ าหลักคื อสุ ภ าพสตรี  และ  
3) Different from Story ใส่จุดเด่นเฉพาะตัวของยีนส์ Betty Smith  

ด้วยการมี Know how และเทคนิค เฉพาะตัว เช่น เทคนิคการทอผ้า
เฉพาะตัว การใช้หินภู เขาไฟมาซักฟอกยีนส์ ให้ เกิดลวดลายต่าง  ๆ  
ในกระบวนการผลิต  
 การท่องเที่ยวเมืองโอคายาม่า มีการใช้นิทานปรัมปราหรือนิทาน
พ้ืนบ้านมาเป็นเรื่ องราวน าการท่องเที่ ยว การให้ความส าคัญกับ 

การจัดระบบขนส่งมวลชนเพ่ือให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้ง่าย  
การท างานร่วมกับผู้ประกอบการด้านโรงแรมที่พัก ตั้งอยู่รายรอบศูนย์กลาง
การขนส่งมวลชน ที่เรียกว่า Okayama Station มีการจัด convention 

ร่วมกับสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการเอกชน มีการจัด Event  

ที่ทางองค์กรจะมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน ให้กับผู้จัดงานโดยผู้จัด
งาน จะต้องน าเสนอ อาหารเด่น ๆ ของเมือง ข้อมูล tourism info booth 

และแผนการน าคนมาเที่ยวโอกายามา (Planning and proposal for 

gathering unique to Okayama) การท างานแบบมีส่วนร่วมทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน การจัดโซน Station area (ศูนย์กลางการเดินทาง) โซน 
University Convention และโซน Cultural area การก าหนดสถานที่
ท่องเที่ยวแบบ Must Visit คือ ห้ามพลาด การสร้าง Value added ให้กับ
สินค้าท้องถิ่นหรือ OVOP และการตลาดเชิงรุกผ่านสื่อต่าง ๆ  
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 การประยุกต์ใช้และแนวทางการพัฒนาภาคการเกษตรเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ของกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
 จากการฝึกอบรมในชั้นเรียนและการศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น และ
จากการวิเคราะห์ปัญหาที่ส าคัญของกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง คือ ภาคการเกษตรยังคงขาดการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมา
ใช้ในการพัฒนากระบวนการผลิต แปรรูปและจ าหน่าย จึงมีข้อเสนอ 

ในการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยการส่งเสริมให้เกษตรกรสร้างความเข้มแข็ง 

ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
เพ่ือมาพัฒนาภาคการเกษตรตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ดังนี้ 
 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสินค้าเกษตร ตลอดห่วงโซ่
อุปทาน โดยสหกรณ์การเกษตร หรือภาคเอกชน แบบมีส่วนร่วม โดยให้ใช้
กลไกของกลุ่มเป็นตัวก าหนดราคาในตลาด โดยรัฐแทรกแซงน้อยที่สุด 
ตัวอย่างจากสหกรณ์ AKITA และบริษัท Nomaru Engei Kibiji Noen 

เมืองโอยาม่า ประกอบกับการพัฒนาคุณภาพของสินค้าเกษตรที่มุ่งเน้น
ความปลอดภัยทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม และ 

การจัดการระบบตรวจสอบแบบย้อนกลับ เพ่ือเป็นการควบคุมคุณภาพ 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นสินค้าที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีนวัตกรรม  
ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ควบคู่กับการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
โดยสินค้าเกษตรหลักของกลุ่มจังหวัดคือ ข้าวหอมมะลิ มันส าปะหลัง  
และอ้อย เน้นความเป็นผลิตภัณฑ์แบบอินทรีย์ 
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 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ต้องมีจุดขายเรื่องราวความเป็นมา
ของผลิตภัณฑ์นั้นควบคู่กับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพ่ือสร้างคุณค่าให้กับ
ผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างจากผลิตภัณฑ์ขนม Minamoto Kichoan และอินานิวะ
อุด้ง การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีความสวยงาม สามารถเป็นของฝากของที่
ระลึกได้ และสร้างอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ให้เป็นลักษณะเฉพาะที่หาซื้อได้
เฉพาะท้องถิ่นนั้นๆ ผลิตภัณฑ์เด่นของกลุ่มจังหวัดที่จะน ามาพัฒนา ได้แก่ 
ข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียวเขาวงค์ ข้าวทับทิมชุมแพ ผาไหมสาเกตุ ผ้าไหม 

แพรวา ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าไหมสร้อยดอกหมาก เป็นต้น 

 การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมระหว่าง
ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน โดยการจัดกลุ่มการท่องเที่ยว
ในกลุ่มจังหวัด การจัดโซนการท่องเที่ยว ปฏิทินการท่องเที่ยว และที่ส าคัญ
คือการเป็นเจ้าบ้านที่ดี มีจิตใจรักการบริการ (Service Mind) ตัวอย่าง 
Farm Stay ของเมือง AKITA และการจัดโซนการท่องเที่ยว ของเมือง
โอคายาม่า ในส่วนการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด สามารถร้อยเรียง 
การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์  – วิทยาศาสตร์  การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร  
ผ่านสินค้าที่มีชื่อเสียงเช่นตามรอยข้าวหอมมะลิ ตามรอยเส้นทางสายไหมของ
กลุ่มจังหวัด กินข้าวทุ่งนุ่งผ้าไหม เป็นต้น 

 การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยการ
พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านการเกษตรให้สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์มากขึ้น การท าฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) 
ช่วยลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมผลผลิต เพ่ิมคุณภาพ และสร้างมูลค่าเพ่ิม  
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โดยน าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง 
และปลายทาง การปรับใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับยุคสมัย ตามแนวทาง
ของบริษัท TDK ผสมผสานกับความเป็นอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์และสร้าง
ความแตกต่างของแบรนด์ตามแนวทางบริษัทยีนส์ Betty Smith ในกลุ่ม
จังหวัดสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาใช้ในการบริหารสินค้า
เกษตร และประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมพัฒนา
สินค้า เช่น ข้าวเป็นยา ผ้าไหมนาโน เป็นต้น 
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3. นางสาวพันธิวา พรมเพียงช้าง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 
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   ส านักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด 
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ข้อเสนอแนวทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด 

การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบบูรณาการของกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1  

(อุดรธานี หนองคาย หนองบัวล าภู เลย บึงกาฬ) 

 

 ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่ติดกับดักรายได้ปานกลาง 
(Middle Income Trap) ซึ่งหมายถึงการมีรายได้ประชาชาติ (GDP per 

capita) อยู่ในระดับปานกลางเป็นระยะเวลานานกว่าที่ควรจะเป็น เฉพาะ
กรณีของประเทศไทยถือว่าติดกับดักรายได้ปานกลางมาตั้งแต่ปี 2519 หรือ 
4 ทศวรรษมาแล้ว โดยในปี  พ.ศ. 2559 ประเทศไทยยังคงมีรายได้
ประชาชาติอยู่ที่ 5,640 ดอลลาร์ สรอ./คน/ปี ซึ่งห่างไกลจากเกณฑ์รายได้
ประชาชาติของประเทศรายได้สูง ทีถู่กก าหนดไว้ที ่12,235 ดอลลาร์ สรอ./
คน/ปี มากพอสมควร และจากการคาดการณ์แนวโน้มอัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทยที่อยู่ ในระดับร้อยละ 3.5 ต่อ/ปี จึงมีการ
คาดการณ์ว่าประเทศไทยอาจต้องใช้ระยะเวลาอีกกว่า 3 ทศวรรษหรือ
มากกว่านั้น เพ่ือก้าวสู่ประเทศที่มีรายได้สูง ซึ่งนั่นหมายความว่า ประเทศไทย 

อาจต้องใช้ระยะเวลารวมกันกว่า 7 ทศวรรษ เพ่ือก้าวสู่การเป็นประเทศที่มี
รายได้สูง หรือประเทศพัฒนาแล้ว ทั้งนี้ โดยมีสาเหตุส าคัญที่ท าให้ประเทศ
ไทยติดกับดักรายได้ปานกลาง ได้แก่ ความพร้อมด้านเทคโนโลยี ความ
พร้อมด้านทุนมนุษย์ทั้งปริมาณและคุณภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการดูด
ซับเทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรม ระบบการศึกษา ประสิทธิภาพของ
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หน่วยงานรัฐ และเสถียรภาพทางการเมือง  (ธนาคารแห่งประเทศไทย : 
บทวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ, 7 พฤศจิกายน 2560) 
 จากการที่คณะผู้เขียนซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (อุดรธานี หนองคาย หนองบัวล าภู 
เลย และบึงกาฬ) ให้เข้ารับการอบรมตามโครงการทุนฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา
ข้าราชการพลเรือนสามัญที่ปฏิบัติราชการในภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 โดยแบ่งการฝึกอบรมเป็น 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 ภาควิชาการ 
ระหว่างวันที่ 5 - 8 มิถุนายน 2561 ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 
กรุงเทพมหานคร ช่วงที่ 2 ภาคการศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น และช่วงที่ 3 
ภาคการน าเสนอผลงานการเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 12 – 13 กรกฎาคม 
2561 ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร ท าให้
ได้เห็นถึงความชัดเจนในเป้าหมายของรัฐบาล ที่ต้องการพัฒนาประเทศให้
ก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลาง โดยให้ความส าคัญกับการเปลี่ยนแปลง 
(Change) ปัจจัยพ้ืนฐานส าคัญต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถด้านการ
แข่งขัน (Competitiveness) ของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคการผลิต 
ภาคการค้าและบริการ โดยมีเป้าหมายก้าวไปสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้
สูงหรือเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ภายใน 20 ปีข้างหน้า หรือภายในปี 
2579 ตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ซึ่งเป้าหมาย
ของการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ ได้แก่การเปลี่ยนแปลง 1) จากการเกษตรดั้งเดิม 
(Traditional Farming) เป็นการ เกษตร อัจฉริ ยะ  (Smart Farming)  

2) จากเกษตรกร (Farmer) ให้เป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) 3) 
จากผู้ประกอบการดั้งเดิม (Traditional SME) ให้เป็นผู้ประกอบการ
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อัจฉริยะ (Smart SME) 4) จากภาคการบริการด้ังเดิม (Traditional Service)  

เป็นการบริการมูลค่าสูง (High Value Service) และ 5) จากแรงงาน 

ไร้ฝีมือ (Non - Skills Labor) เป็นแรงงานมีฝีมือ (Skilled Labor) 

 ส าหรับองค์ประกอบของความส าเร็จ ซึ่งคณะผู้เขียนได้จากการ
อบรมครั้งนี ้ประกอบด้วย 

 การให้ความส าคัญกับการก าหนดตลาดและกลุ่มลูกค้าให้ชัดเจน 
(Customer Focusing) กล่าวคือ “การตลาด น าการผลิต” โดยเรา
จ าเป็นต้องรู้ว่าตลาดคือใคร และตลาดแต่ละแห่งหรือแต่ละประเภทมีความ
ต้องการสินค้าและบริการแบบใด ก่อนที่จะผลิตสินค้าและบริการนั้น อีกทั้ง
สินค้าและบริการที่เราผลิตนั้น ก็จะต้องมีอัตลักษณ์เฉพาะตัว เลียนแบบ 

ได้ยาก พ้ืนที่อ่ืนไม่มี เช่น วันนี้ถ้าท าเรื่องท่องเที่ยว เราอาจต้องถามตัวเอง
ก่อนว่า เรามีข้อมูลหรือยังว่าตลาดไหนมีอนาคต เช่น ตลาดจีน ตลาดญี่ปุ่น 
ตลาดยุโรป ตลาดภายในประเทศ นอกจากนั้นแล้ว ประเภทของตลาด 

แต่ละแห่งเป็นอย่างไร กลุ่มผู้สูงอายุ (Silver Hair) กลุ่ม Gen Z และ Y 

ชอบการท่องเที่ยวแบบใด เป็นต้น ดังนั้น การก าหนดตลาดและกลุ่มลูกค้า
ให้ชัดเจน จึงเป็นหัวใจส าคัญของการด าเนินกลยุทธ์ในการพัฒนาของพ้ืนที่ 
เพราะท้ายที่สุดแล้ว ความหมายของค าว่า “กลยุทธ์” คือ การเลือกว่าควร
ท าสิ่งใด และไมค่วรท าสิ่งใด (How Strategy Really Works, A.G. Lafley 

และ Roger Martin) ก่อนที่จะท าการเปลี่ยนแปลง หรือ Change ตาม
แนวทางท่ีรัฐบาลก าหนดต่อไป ทั้งนี้ เพ่ือให้การทุ่มเทและการใช้ทรัพยากร
ที่มีอยู่อย่างจ ากัดเป็นอย่างคุ้มค่า และบรรลุผลส าเร็จ 
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 การให้ความส าคัญกับการสร้างแบรนด์สินค้าและบริการที่
แตกต่างเหนือความคาดหมาย (Beyond Expectation) ด้วยความคิด
สร้างสรรคแ์ละนวัตกรรม เพราะนอกจะให้ความส าคัญกับการตอบสนองให้
ตรงกับความต้องการของตลาดแล้ว การสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่จะ
ท าให้ตลาดและลูกค้ารู้สึกว่าคุ้มค่าหรือเกินคุ้มนั้น เป็นหัวใจส าคัญของการ
เพ่ิมมูลค่าให้แก่สินค้าและบริการอย่างมาก อย่างไรก็ตามสิ่งที่ควรค านึงถึง
ควบคู่กันไปด้วย คือ การลดต้นทุน และการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างคุ้มค่า 
ซึ่งอันที่จริง มุมมองเรื่องความคิดสร้างสรรค์และการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
เพ่ือเข้าถึงความประทับใจของลูกค้า โดยมีเป้าหมายเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 
หรือลดต้นทุน อาจไม่ใช่เรื่องไกลตัวอย่างที่คิด เพราะในบางครั้งแปลงนาข้าว 
ธรรมดา ๆ ก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวไปได้ เมื่อชาวนาญี่ปุ่นมีการ
ออกแบบและปลูกข้าวให้ออกรวงสวยงาม เหมือนกับการแปลอักษร 

บนอัฒจันทร์ ให้ผู้คนหันมาสนใจและพากันมาถ่ายภาพกับแปลงนาที่
ธรรมดา ๆ แต่ไม่ธรรมดาได้ ซึ่งหัวใจของความส าเร็จ คือ การเปลี่ยนแปลง 
(Change) กลุ่มเป้าหมายที่ส าคัญที่รัฐบาลก าหนด ได้แก่ เกษตรกร 
ผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการ และกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ให้มี Mind Set ที่ก้าวทัน 

การเปลี่ยนแปลงและมีขีดความสามารถในการแข่งขันเพ่ิมสูงขึ้น 

 การให้ความส าคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม 
(Sustainable Development) โดยมุ่งเน้นการกระจายโอกาสและ
รายได้ ความเท่าเทียม การไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (Leave no one behind) 
และการสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมกับประเด็นปัญหาของ 
เพ่ือนมนุษย์และสรรพสิ่งในโลก ดั่งพุทธพจน์ที่ว่า “สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลาย  
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ล้วนเป็นเพ่ือนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น” ฉะนั้น ปัญหา
ส าคัญของมนุษยชาติ เช่น การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มลภาวะ ขยะ น้ าเสีย ความไม่เท่าเทียมกัน ท าอย่างไรจะท าให้
ผู้คนตระหนักว่า ทรัพยากรของโลกใบนี้มีอยู่อย่างจ ากัด และการใช้
ทรัพยากรของคน ๆ หนึ่ง ย่อมกระทบต่อบุคคลอ่ืนไม่มากก็น้อย ฉะนั้น 
หากเราใช้ทรัพยากรโดยไม่เห็นคุณค่า และสร้างปัญหาให้สิ่งแวดล้อม   
ไม่ว่าจะเป็นขยะ น้ าเสีย การใช้สารเคมีในการเกษตร การใช้ทรัพยากร 

ต่าง ๆ อย่างสิ้นเปลือง ล้วนแล้วแต่เป็นการช่วยเร่งเครื่องให้เข้าสู่หายนะ
ของโลก และมนุษย์ชาติ รวมถึงตัวเราเองด้วยทั้งสิ้น (National Geographic  

Six Degrees Could Change The World,มาร์ก ไลนัส, 2009) และที่
น่าสนใจอย่างมาก คือ เราพบว่าในการผลิตสินค้าหรือให้บริการ หากได้มี
การค านึงถึงสิ่งเหล่านี้ กลับส่งผลดีเป็นเรื่องของการลดต้นทุนและหรือเพ่ิม
มูลค่า รวมทั้งการเพ่ิมความน่าสนใจในเชิงของการตลาดไปด้วยในตัว เช่น 
การลดการใช้กล่องโฟม เป็นภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์ เปลี่ยนเป็นวัสดุ
ธรรมชาติท้องถิ่น เป็นต้น ฉะนั้น ในระหว่างที่เราก าลังมุ่งหวังเรื่องการเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน เราควรค านึงถึงในมิติ เรื่องการลดผลกระทบ 

ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความเท่าเทียม และการกระจาย
โอกาสอย่างเท่าเทียมไปด้วยในตัว ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการเพ่ิมขีด
ความสามารถพร้อมกันด้วย ซึ่งตรงนี้สอดคล้องกับแนวพระราชด ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ว่า “ยิ่งให้ ยิ่งได้” 
โดยตรง 
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 จากการเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ เมืองโอกายาม่า ประเทศญี่ปุ่น  
ระหว่างวันที่ 25 - 29 มิถุนายน 2561 ท าให้ได้เห็นถึงตัวอย่างความส าเร็จ
ของการพัฒนาสินค้าและบริการ ที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่
ปรากฏผลให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม สามารถใช้เป็นกรณีศึกษาเพ่ือยกระดับ
การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดตามแนวทางที่รัฐบาลก าหนด ได้แก่ 

 การให้ความส าคัญกับเรื่องราวหรือต านานของพื้นที่ (Story.Telling)  

โดยเมืองโอกายาม่าให้ความส าคัญกับการน านิทานพ้ืนบ้านเรื่องโมโมทาโร่ 
(Momotaro) กับผองเพ่ือนมาใช้เป็นเรื่องราวและสัญลักษณ์ เพ่ือส่งเสริม
การท่องเที่ยว รวมถึงการสร้างแบรนด์ให้แก่สินค้าและบริการของเมือง 
เป็นต้น 

 การแบ่งพื้นที่ การก าหนดบทบาทของแต่ละพื้นที่ และการสร้าง
ความเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ (Zoning and Linkage) ซึ่งเห็นได้ชัดว่า
เมืองโอกายาม่ามีการก าหนดโซน (Zoning) และวางหน้าที่ให้กับโซนต่าง ๆ 
รวม 3 โซน ได้แก่ โซนที่ 1 ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง เรียกว่า 
Station Area ท าหน้าที่เป็นศูนย์รวมของการเชื่อมต่อการเดินทางไปยัง
จุดต่าง ๆ ของเมือง รวมถึงเมืองอ่ืน ๆ โซนที่ 2 โซนวัฒนธรรม หรือ 

Cultural Area ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวส าคัญของเมืองที่มีแหล่งท่องเที่ยว
ส าคัญ ๆ เช่น ย่านเมืองเก่าคุราชิกิ  (Kurashiki Bikan Historical Quarter)  

ปราสาทโอกายาม่า เป็นต้น และ โซนที่ 3 โซนการจัดกิจกรรมประชุมสัมมนา  
จัดแสดงนิทรรศการ และจัดอีเวนท์ เรียกว่า University Area ซึ่งโซนนี้
มีความส าคัญอย่างมากในมิติด้านการตลาด เนื่องจากโซนนี้จะให้
ความส าคัญกับการจัดกิจกรรมการประชุม สัมมนาและอีเว้นท์ต่าง ๆ  
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เพ่ือเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามาในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง อาจเรียก
ได้ว่า เมืองโอโกยาม่า ให้ความส าคัญกับการจัดกิจกรรม “เรียกแขก”  

เชิญชวนคนมาเที่ยวเพราะจัดกันถี่ยิบถึงปีละ 300 ครั้ง เรียกว่ามีการจัด
กิจกรรมเกือบทุกวันเลยทีเดียว  
 ก า ร พัฒน า สิ น ค้ า แ ล ะบ ริ ก า ร  (Products and Services 

Development) ให้มีความโดดเด่นมีคุณภาพ โดยผู้ประกอบการและผู้ที่
อยู่ในพ้ืนที่ให้ความส าคัญกับการใช้ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม และ
จุดเด่นด้านแหล่งก าเนิด ในลักษณะสิ้นค้า GI หรือ Geography Identity 
ซึ่งเห็นได้ว่าผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บริการ รวมถึง เกษตรกรของเมืองมี
ขีดความสามารถเป็นทั้ง Smart Farmer Smart SME Smart Entrepreneur  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกร และผู้ผลิตสินค้าท้องถิ่น ล้วนแล้วแต่มีทักษะ
ของความเป็นผู้ประกอบการอยู่ในตัวเลยทีเดียว ซึ่งถือเป็นตัวอย่างที่ดีของ
การพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของประเทศไทย
โดยตรง 
 การให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการตลาดเชิงรุกและความมี
ประสิทธิภาพของการส่งเสริมการตลาด (Effective Marketing) ได้แก่ 
การจัดตั้งหน่วยงานส่งเสริมการตลาดของเมือง ไปประจ าตามเมืองส าคัญๆ 
ในหลายประเทศ รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เช่น การจัด
ประชุมสัมมนา การจัดงานอีเว้นท์ต่างๆ อย่างต่อเนื่องและบ่อยครั้ง  
โดยสถาบันการศึกษา หน่วยงาน องค์กร ตลอดจนผู้ที่ประสงค์จะจัดงานใน
ลักษณะต่าง ๆ ดังกล่าว สามารถขอรับการสนับสนุนทุนจากเมืองโอโกยาม่าได้  
ซึ่งเงินทุนดังกล่าวจะได้มากน้อยขึ้นอยู่กับจ านวนคนที่เข้าร่วมงาน และ
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สัดส่วนจ านวนผู้เข้าร่วมงานที่มาจากต่างประเทศ แต่ทั้งนี้ ผู้จัดงานจะต้อง
จัดบูธ ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และจัดเตรียมบูธให้ผู้ผลิตและ
ผู้ประกอบการในท้องถิ่นได้น าสินค้าท้องถิ่นจ าพวกอาหาร และสินค้า 

ที่ระลึกมาจ าหน่ายภายในงานที่จัดขึ้นดังกล่าวด้วย ซึ่งในแต่ละปีเมือง 

โอกายาม่า จะมีการจัดงานอีเวนท์ ในลักษณะดังกล่าวกว่าปีละ 300 ครั้ง  
นั่นหมายความว่า สินค้าและบริการท้องถิ่นของเมืองจะถูกน าเสนอ 

ผ่านการจัดงานอีเว้นท์กว่า 300 ครั้งด้วยเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามจังหวัด
ต่าง ๆ รวมถึง เป็นหน่วยงานของรัฐในจังหวัดหรือในท้องถิ่นของประเทศ
ไทยยังไม่ได้มีความชัดเจนในเรื่องนี้เหมือนกับของญี่ปุ่น แต่ก็อาจพิจารณา
ทบทวนร่วมกันว่ามีสิ่งใดที่พอจะปรับเพ่ือเป็นการสนับสนุนให้ผู้จัดงาน 

อีเว้นท์หรือกิจกรรมในท้องถิ่น ควรได้รับการสนับสนุนเพ่ือเพ่ิมความถี่ 
ในการจัดกิจกรรมเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้มากข้ึน 

 การจัดกลไกและการบูรณาการการท างานร่วมกัน (Integration 

and Mechanism) ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ที่มีประสิทธิภาพโดยใช้
วิธีการจ้างมืออาชีพเข้ามาท าหน้าที่บริหารจัดการการท่องเที่ยวให้แก่เมือง 

มีการท าแผนและการท างานร่วมกันอย่างใกล้ชิด 

 ส าหรับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 นั้น  
มีชื่อเล่นว่า กลุ่มจังหวัดสบายดี ทั้งนี้ เพ่ือสื่อว่า กลุ่มจังหวัดนี้ เป็นดินแดน
ที่น่าอยู่ ผู้คนมีความสบายใจ สงบร่มเย็น มีความสุข นักท่องเที่ยวมาแล้ว
สบายใจ ไปไหนก็สบายดี และอีกประการหนึ่งคือการมีแนวชายแดนติดต่อ
กับประเทศเพ่ือนบ้าน อย่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
เป็นระยะทางถึง 547 กิโลเมตร ซึ่งใช้ค าทักทายว่า “สบายดี” จึงท าให้ง่าย
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ต่อการจดจ าและการสร้างแบรนด์ของกลุ่มจังหวัด กลุ่มจังหวัดสบายดี 
มีจ านวนประชากรรวมกันโดยประมาณ 3.7 ล้ านคน ผลิตภัณฑ์ 
มวลรวมกลุ่มจังหวัด (ปี 2559) 327,187 ล้านบาท รายได้ต่อหัวประชากร
อยู่ที่ประมาณ 88,000 บาท/คน/ปี ซึ่งถือว่ายังน้อยมาก โครงสร้างทาง
เศรษฐกิจ 4 สาขาแรก ได้แก่ การบริการ เกษตร อุตสาหกรรม และการค้า 
ตามล าดับ  
 ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาของกลุ่มจังหวัด ปี 2561 - 2564  
มีวิสัยทัศน์การพัฒนา คือ เกษตรอุตสาหกรรมชั้นน า การค้าและ 

การท่องเที่ยวสากล ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 6 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันใน
การผลิต การตลาด โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การรักษาความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทุนมนุษย์และ 

การยกระดับคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาอุตสาหกรรม   
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

 อย่างไรก็ตามจากอดีตที่ผ่านมา แม้กลุ่มจังหวัดฯ จะได้มีการวาง
ยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนร่วมกัน แต่ยังคงมีการพัฒนาที่แยกส่วน  ดังนั้น  
คณะผู้เขียนจึงได้น าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมและศึกษา ดูงานในครั้งนี้  
มาจัดท าข้อเสนอแนวทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ เรื่อง “การพัฒนา 

การท่องเที่ยวแบบบูรณาการของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1”  ซ่ึงมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
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 1. การค้นหาและก าหนดเรื่องราวร่วมกัน (Core Story) เพ่ือ
สร้างอัตลักษณ์ที่โดดเด่น มีความเฉพาะตัวร่วมกันของกลุ่มจังหวัดฯ ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์ในการก าหนดบทบาทหน้าที่ของการพัฒนาของแต่ละพ้ืนที่
ให้มีความชัดเจน และมีความเชื่อมโยงกันในภาพรวม โดยอาจใช้เรื่องราว
ร่วมกันเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่อง เช่น 

 เรื่องราว “ดินแดนแห่งมิตรภาพ : Land of Friendship” ที่มี
ประวัติความเป็นมายาวนานเกี่ยวกับมิตรภาพและความสัมพันธ์ของสอง
ราชอาณาจักร ได้แก่ กรุงศรีอยุธยาในสมัยพระมหาจักรพรรดิ และกรุงศรี
สัตนาคนหุตในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ซึ่งก็คือเมืองหลวงเวียงจันทน์
ในปัจจุบัน ที่มีสัมพันธไมตรีระหว่างกัน และได้มีการสร้างพระธาตุศรีสองรัก  
ที่อ าเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2103 ซึ่งเรื่องราวดังกล่าว  
อาจมีการศึกษา รวบรวมข้อมูลและต่อยอดเป็นเรื่องราวร่วมกันของกลุ่ม
จังหวัดฯ ที่ เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับเ พ่ือนบ้านอย่าง  สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว อันจะเป็นประโยชน์ในการสร้างแรงจูงใจด้าน
การท่องเที่ยวในลักษณะมากลุ่มจังหวัดสบายดี จะได้ความเชื่อมโยงไปสู่
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ด้วย ซึ่งถือเป็นจุดแข็งที่ส าคัญ
ของกลุ่มจังหวัดสบายดีโดยตรง 
 เรื่องราว “เส้นทางเหรียญปราบฮ่อ เส้นทางแห่งการยุทธ์เพ่ือธ ารงไว้
ซึ่งเอกราช : Road of Sovereignty” ซึ่งสามารถน าเอาเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อส าคัญของราชอาณาจักรสยามที่
สามารถธ ารงรักษาเอกราชในยุคของการล่าอาณานิคมที่รุนแรง จนประเทศ
ต่าง ๆ ในบริเวณใกล้เคียงตกเป็นเมืองขึ้นให้แก่มหาอ านาจตะวันตกเป็น
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จ านวนมาก โดยประวัติศาสตร์ร่วมดังกล่าวถือเป็นเรื่องราวร่วมของกลุ่ม
จังหวัดสบายดี และมณฑลฝ่ายเหนือหรือมณฑลอุดร รวมถึงหัวเมืองส าคัญ  ๆ 
ของประเทศไทยในอดีต ซึ่งประวัติศาสตร์ร่วมของจังหวัดในกลุ่มจังหวัด
สบายดีดังกล่าว เริ่มก่อตัวขึ้นตั้งแต่ช่วงวีรกรรมปราบกบฏฮ่อที่ก าเริบ 

เสิบสานก่อความวุ่นวายในเขตมณฑลฝ่ายเหนือ ซึ่งเป็นดินแดนฝั่งซ้าย
แม่น้ าโขงอยู่ในอ านาจการปกครองของราชอาณาจักรสยามเรื่อยมาจนถึง
การถอนก าลังตามสนธิสัญญา ร.ศ.112 ซึ่งมีหลักฐานคือเหรียญปราบฮ่อ 

ทีป่ัจจุบันมีราคาสูงในระดับตัวเลข 7 หลัก ซึ่งที่มาของเหรียญแต่ละเหรียญ
ที่ล้วนเชื่อมโยงกับเส้นทางเดินทัพของพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวง
ประจักษ์ศิลปาคมในการย้ายฐานบัญชาการมณฑลลาวพาน ผ่านชุมชนใน
จังหวัดต่าง ๆ ภายในกลุ่มจังหวัด ก่อนจะมาตั้งกองบัญชาการมณฑล 
ลาวพวน หรือมณฑลฝ่ ายเหนือ หรือมณฑลอุดร ณ บ้ านเดื่ อหมากแข้ ง  
จนกลายมาเป็นจังหวัดอุดรธานี ที่ เป็นที่ตั้งของส านักบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 หรือที่ตั้งกลุ่มจังหวัด
สบายดี ในปัจจุบัน 

 เรื่องราว “บนเส้นทางวิถีแห่งนาคราช : Land of Naka” ซึ่งเป็นอีก
หนึ่งเรื่องราวของชาวอีสาน โดยเฉพาะจังหวัดต่าง ๆ ในกลุ่มจังหวัดสบายดี 
ที่มีทั้งสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์และเรื่องราวที่ผูกโยงกันเกี่ยวกับสิ่งเร้นลับ 
ต านานและความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคของคนในกลุ่มจังหวัดสบายดี 
 การก าหนดแหล่งท่องเที่ยวเป้าหมายและการพัฒนาที่เชื่อมโยง
เส้นทางและเรื่องราวดินแดนแห่งความพิเศษ (Destination Focusing 

and Linkage) แน่นอนว่าแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดสบายดีนั้นมีเป็น
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จ านวนมาก แต่ในการพัฒนาเชิงกลยุทธ์ เราจ าเป็นต้องเลือกว่าจะท าสิ่งใด 
และไม่ท าสิ่งใด ซึ่งสิ่งที่จะท านั้น จ าเป็นต้องเชื่อมโยงกัน และมีการผูกโยง
ด้วยเรื่องราว (Story) ที่ส าคัญข้างต้นเข้าด้วยกัน ทั้งนี้อาจเป็นเรื่องราวที่
ยกขึ้นเป็นตัวอย่าง หรือเรื่องราวอ่ืนที่คณะกรรมการบริหารกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) เห็นสมควรจะพิจารณาก าหนดเป็นเรื่องราว
ร่วมกัน (Core Story) ซึ่งเมื่อชัดเจนแล้ว จะเป็นกรอบส าคัญในการ
คัดเลือกเพ่ือก าหนดโซนส าหรับการพัฒนาในจังหวัดต่าง ๆ และการ
เชื่อมโยงเข้าหากันให้เป็นรูปธรรมด้วยการก าหนดแผนพัฒนาการท่องเที่ยว
แบบชุดโครงการ (Package Projects) ที่เชื่อมโยงสอดคล้องกัน โดยมี
เป้าหมายที่การเปลี่ยนแปลง (Change) Mindset ของกลุ่มเป้าหมายใน
พ้ืนที่พร้อม ๆ กับการยกระดับผลิตภัณฑ์แหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ต่อไป 

 การพัฒนาตามความโดดเด่นตามธีม (Theme) ของความเป็น
อีสาน “Upper ESAN ดีหลาย ๆ ESAN Delight Plus” ร่วมกันของ
กลุ่มจังหวัด โดยใช้แนวทางที่รัฐบาลก าหนดและที่ได้จากการศึกษาและ 

ดูงานข้างต้นมาพัฒนาองค์ประกอบส าคัญ ด้านต่าง ๆ ในพ้ืนที่เป้าหมาย 

ที่ก าหนดไว้แล้วข้างต้น ประกอบด้วย 

 E : Eating ยกระดับมาตรฐานและคุณภาพอาหารการกิน  

 S : Song ยกระดับมาตรฐานและคุณภาพศิลปะการแสดงที่โดดเด่น
ของพ้ืนที ่
 A : Amazing ยกระดับมาตรฐานและคุณภาพด้านการจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยว 
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 N : Natural Life ยกระดับมาตรฐานและคุณภาพสินค้าและบริการ
ท้องถิ่นท่ีมทีีม่าจากวิถีชีวิตที่ใกล้ชิดธรรมชาติ เช่น ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป 
เครื่องนุ่งห่มจ าพวกผ้าทอพ้ืนเมือง ยารักษาโรคจ าพวกสมุนไพรและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เฟอร์นิเจอร์ข้าวของเครื่องใช้ในบ้านเรือนตามวิถีของคน
อีสาน เป็นต้น 

 Plus : คือ การหยิบเอาศักยภาพด้านความเชื่อมโยงการค้า 

การลงทุนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงมาน าเสนอความเป็นอีสาน(เหนือ) ยุคใหม่ 
(New Upper ESAN) ดินแดนแห่งการสร้างสรรค์ ดินแดนแห่งโอกาส  
(Land of Opportunities) ที่เชื่อมโยงโอกาสจากการพัฒนาเส้นทางรถไฟ
ทางคู่ รถไฟความเร็วสูง เส้นทางการบิน และตลาดสินค้าของประเทศ 

เพ่ือนบ้านใกล้เคียงในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ
สาธารณรัฐสังคมนิคมเวียดนาม ซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่ และมีก าลังซื้อ
ขยายตัวเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยควรถือเป็นยุทธศาสตร์ส าคัญเรียกว่า 
ยุทธศาสตร์มองขึ้นเหนือ หรือ Look north ก็ได้  
 การส่งเสริมการตลาดเชิงรุกและเพิ่มประสิทธิภาพการตลาด 
(Effective Marketing) ร่วมกัน อาทิ 
 การจัดงานหรืออีเว้นท์ เพ่ือน าเสนอความโดดเด่นของเมืองร่วมกัน 
เช่น งาน ESAN Expo งานมหกรรมผ้าทอมืออนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง รวมถึง
การส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในกลุ่มจังหวัดจัดกิจกรรมทั้งน้อยใหญ่ เพ่ือเชิญ
ชวนนักท่องเที่ยวเข้ามาในพ้ืนที่ เช่น การประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง
เส้นทางมิตรภาพไทย - ลาว ประวัติศาสตร์และอารยธรรมคนลุ่มน้ าโขง 
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เส้นทางเหรียญปราบฮ่อและเหตุการณ์ ร.ศ.112 เส้นทางแห่งศรัทธาและ
อภินิหารพญานาค เป็นต้น โดยภาครัฐบูรการทรัพยากรต่าง ๆ ให้การ
สนับสนุนอย่างเต็มที่ และหากในโอกาสต่อไปสามารถจะใช้แนวทางของ
เมืองโอโกยาม่ามาช่วยสนับสนุนเป็นเงินทุนแก่ผู้จัดงานได ้จะเป็นประโยชน์
ต่อการท าการตลาดเชิงรุกของพ้ืนที่เพ่ิมข้ึนอย่างมาก 

 การจัดกิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์ เชิญสื่อมวลชนในลักษณะ
ของกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเชิงรุก เช่น กิจกรรมเชิญชวนสื่อมวลชน 

ทั้งในและต่างประเทศที่เข้าถึงตลาดเป้าหมาย อาจตั้งชื่อเก๋ไก๋ว่า โครงการ 
Press Tour อีสานดีหลาย ๆ ESAN Delight Plus โดยท าเป็นตัวอย่าง
โปรแกรมทัวร์ ดังนี้ 
 วันที่ 1 : คณะเดินทางมาถึง 
   จัด ESAN Welcome Party พร้อมน าเสนอข้อมูลด้านการ
ท่องเที่ยว จัดแสดงสินค้า และเรื่องราว (Story) ของกลุ่มจังหวัด ณ จังหวัด
อุดรธานี 
 วันที่ 2 :  น าคณะศึกษาดูงานการจัดการฟาร์มของ PC Ranch 

Cowboy Town จังหวัดหนองบัวล าภู 
   :  ศึกษาดูงานกระบวนผลิตกลุ่มทอผ้าบ้านนาค าไฮ (เทวา
ผ้าไทย) อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู จังหวัดหนองบัวล าภู และรับประทาน
อาหารกลางวัน 

   : เยี่ยมชมหมู่บ้านวัฒนธรรมไทยด า อ าเภอเชียงคาน 
จังหวัดเลย 

   :  เยี่ยมชมและเดินถนนวิถีเชียงคาน จังหวัดเลย 
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 วันที่ 3 : ตักบาตรข้าวเหนียวยามเช้า ณ อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

   : เยี่ยมชมวิสาหกิจแปรรูปปลาในกระชังแม่น้ าโขง อ าเภอ
ท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 

   : รับประทานอาหารกลางวันที่ริมแม่น้ าโขง อ าเภอเมืองฯ 
จังหวัดหนองคาย 

   : เดินทางผ่านแดนเยี่ยมชมการค้าชายแดนที่ Duty Fee 

แล้วเดินทางกลับ 

 ท้ายนี้คณะผู้เขียนได้ประมวลความรู้ที่ได้จากการอบรมฯ สืบค้น
ข้อมูลเพิ่มเติม และจัดท าเป็นข้อเสนอแนวทาง การพัฒนาอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวตามยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือตอนบน 1 หรือกลุ่มจังหวัดสบายดี โดยมีความมุ่งหมาย 

ที่ต้องการเห็นการบูรณาการ (Integration) ของกลุ่มจังหวัดอย่างเป็น
รูปธรรม ทุ่มเทการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดอย่างคุ้มค่า น าไปสู่ 
การยกระดับการ พัฒนา พ้ืนที่  เ พ่ือ ให้ประชาชนมี รายได้ เ พ่ิมขึ้ น  
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เพ่ือก้าวไปสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้สูง 
(High Income) หรือเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ภายในปี 2579 ให้จงได ้
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การพัฒนาสินค้าผ้าครามย้อมสีธรรมชาติสกลนคร 

เชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชนอย่างย่ังยืน 

 (Sakonnakhon : City of Kram) ของกลุ่มจังหวัด 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 

 (สกลนคร มุกดาหาร นครพนม) 
 

ยงยุทธ สีสัตย์ซื่อ 

นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการพิเศษ 

ส านักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร 

 

 ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 

 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย 
จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร มีอาณาเขตติดต่อ
กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีแม่น้้าโขงเป็นเส้นกั้น
พรมแดน มีสะพานมิตรภาพเชื่อมประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ที่จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งสามารถเชื่อม
ต่อไปยังประเทศในกลุ่มอินโดจีนได้ ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงบน
เทือกเขาภูพาน และมีพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การท้า
เกษตรกรรม มีพ้ืนที่โดยรวมประมาณ 19,474.47 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 12,190,433 ไร่ มีประชากร 2,218,282 คน กลุ่มจังหวัดฯ  

มีผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด (Gross Provincial Cluster Products: 

GPCP) ปี พ.ศ. 2559 เท่ากับ 117,225 ล้านบาท รายได้ต่อหัวต่อคน 
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(GPCP per Capita) ปี พ.ศ. 2559 เท่ากับ 68,316 บาท โครงสร้าง
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัดฯ จ้าแนกตามประเภทผลิตภัณฑ์  
ในปี 2559 พบว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาเกษตรกรรม การล่าสัตว์และป่า
ไม้ เป็นสาขาที่มีมูลค่ามากที่สุด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 29.62 รองลงมา  
คือ สาขาการศึกษา  คิดเป็นร้อยละ 11.48  และสาขาการขายส่ง-ขายปลีก  
คิดเป็นร้อยละ 10.89 ตามล้าดับ  
 ศักยภาพในการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 2  
 - ด้านโลจิสติกส์ กลุ่มจังหวัดฯ มีจุดเด่นในเรื่องเส้นทางเชื่อมโยง
การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์กับประเทศ
เพ่ือนบ้าน ได้แก่ สปป.ลาว เวียดนาม และจีนตอนใต้ โดยมีสะพาน 2 แห่ง 
ได้แก่ สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 2 มุกดาหาร - สะหวันนะเขต สปป.ลาว  
ซึ่งเป็นเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก -ตะวันตก (East West 

Economic Corridor : EWEC) เชื่อมโยงเส้นทางหมายเลข 9 ในสปป.ลาว 
และเส้นทาง A1  ในเวียดนาม ซึ่งเป็นเส้นทางตามความตกลงว่าด้วยการ
ขนส่ งข้ ามพรมแดนในอนุภาคลุ่ มแม่น้้ า โขง  (GMS Cross Border 
Transport Agreement : GMS CBTA) และสะพานมิตรภาพไทย - ลาว
แห่งที่ 3 นครพนม - ค้าม่วน เชื่อมโยงเส้นทางหมายเลข 8 และหมายเลข 12  
ในสปป.ลาว และ A1  ในเวียดนาม ซึ่งเส้นทางที่ผ่านทั้ง 2 สะพานสามารถ
เชื่อมโยงถึงจีนตอนใต้   
 -  ด้านการเกษตร  กลุ่มจังหวัดฯ เป็นแหล่งเกษตรที่มีผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตรที่ส้าคัญ และมีการแปรรูป สร้างรายได้ในกลุ่มจังหวัดฯ ทั้งพืช
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เศรษฐกิจทางการเกษตร (ข้าว ยางพารา มันส้าปะหลัง อ้อย) ปศุสัตว์ และ
ประมง โดยเฉพาะสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication : 

GI) ได้แก่ ข้าวฮางหอมสกลทวาปี เนื้อโคขุนโพนยางค้า น้้าหมากเม่า หมากเม่า  
ผ้าครามย้อมสีธรรมชาติสกลนคร สัปปะรดท่าอุเทน ลิ้นจี่นครพนม และ 

ผ้าหมักโคลนหนองสูง ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับกลุ่มจังหวัดฯ เป็นจ้านวนมาก 

 -  ด้านการท่องเที่ยว กลุ ่มจ ังหว ัดฯ ม ีจ ุด เด ่นในเรื ่องของ 

แหล่งท่องเที่ยว 3 ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม) 1.การท่องเที่ยว
เชิงธรรมะ 2.การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ 3.การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
และประเพณี ซึ่งกระจายอยู่ตามพ้ืนที่จังหวัดต่าง ๆ ซึ่งในแต่ละปีจะมี
นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดเป็นจ้านวนมาก และมี
แนวโน้มเพ่ิมข้ึนทุกปี  
 -  ด้านการค้าการลงทุน กลุ่มจังหวัดฯ มีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
2 แห่ง ในพ้ืนที่จังหวัดมุกดาหาร และนครพนม มีความพร้อมรองรับ 

การลงทุนอุตสาหกรรมตามนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมการลงทุนใน 2 เขต 

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร และนครพนม จึงมีความพร้อมรองรับ 

ผู้ต้องการลงทุนจากในและนอกพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดทั้งในและต่างประเทศตาม
สิทธิประโยชน์ที่รัฐบาลได้ประกาศไว้ กลุ่มจังหวัดฯ มีพรมแดนติดต่อกับ
ประเทศลาวที่จังหวัด นครพนมและจังหวัดมุกดาหาร โดยมีช่องทางการค้า 
รวม 8 แห่ง คือ จุดผ่านแดนถาวร 4 แห่ง และ จุดผ่อนปรน 4 แห่ง 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 2  
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 กลุ่มจั งหวัดฯ ได้ก้ าหนดจุดเน้นยุทธศาสตร์ เ พ่ือการพัฒนา 
(Positioning) ของกลุ่มจังหวัดได้แก่ จุดเน้นที่ 1 การท่องเที่ยว จุดเน้นที่ 2 
การเกษตร และจุดเน้นที่ 3 การค้า การลงทุน และก้าหนดวิสัยทัศน์การ
พัฒนากลุ่มจังหวัดฯ “ส่งเสริมการเกษตรด้วยนวัตกรรม ท่องเที่ยว 3 ธรรม 
เชื่อมโยง 3 ประเทศ มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจสู่อาเซียน” และก้าหนดตัวชี้วัด
ความส้าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ ได้แก่ตัวชี้วัดที่ 1 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดฯ (GPCP: Gross Provincial Cluster 

Product) เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3 จากปีที่ผ่านมา และตัวชี้วัดที่ 2 รายได้ต่อหัว 
ต่อปี (GPCP per Capita) เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3 จากปีที่ผ่านมาโดยได้ก้าหนด
ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดฯ 4 ประเด็น  
 ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : การพัฒนาการท่องเที่ยว 3 ธรรม (ธรรมะ 
ธรรมชาติ วัฒนธรรม)  
 ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : การส่งเสริม พัฒนาการผลิตและสร้าง
มูลค่าเพ่ิมทางการเกษตร 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า 
การลงทุน 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : การพัฒนาสังคมและความม่ันคง  
 

 

 

 ผลจากการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน  
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 จากการฝึกอบรมในห้องเรียน และการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น 
ซ่ึงได้แนวคิดที่ส้าคัญในการน้ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการท้างาน ดังนี้ 
 1. แนวคิด Value Added Creation for Tourism and Service 

เป็นการพัฒนาท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สร้างความแตกต่าง เป็นการพัฒนา
รูปแบบการท่องเที่ยวที่มีอยู่ให้สามารถเพ่ิมมูลค่าการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
โดยเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วม   
 2. แนว คิ ด  Innovative Agriculture ก า ร ใ ช้ น วั ต ก ร รมทา ง
การเกษตร เพ่ือเพ่ิมมูลค่า และพัฒนาคุณภาพของสินค้า เป็นการท้า
การเกษตรสมัยใหม่ เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตภาคการเกษตรที่เน้นเรื่อง
การลดต้นทุนการผลิต ท้าให้ผลผลิตการเกษตรมีคุณภาพ รวมทั้งสามารถ
ควบคุมการผลิตเพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ลดการใช้แรงงานคน  
ผลิตน้อยแต่ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ สามารถควบคุมกระบวนการผลิตได้ 
ทุกกระบวนการ โดยลดการใช้แรงงานภาคการเกษตร 
 3. แนวคิด Social Security เป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า 
การลดภาวะโลกร้อน การป้องกันการท้าลายทรัพยากรธรรมชาติ การผลิต
อาหารที่สามารถผลิตไว้ใช้ในครัวเรือนได้ การอนุรักษ์ฟ้ืนฟู บริหารจัดการ
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมให้เป็นแหล่งผลิตอาหารเพ่ือสร้างความมั่นคงทาง
อาหาร เนื่องจากทรัพยากรกรบางอย่างหากไม่รู้จักใช้ก็จะหมดไป 
ทรัพยากรที่มีอยู่แล้วต้องรักษาไว้ ทรัพยากรที่ขาดหายไปต้องสร้างทดแทน 
และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ต่อไป 

 4. แนวคิด Difference Brand การสร้างแบรนด์ที่มีความแตกต่าง 
โดยการมองกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างจากกลุ่มเป้าหมายเดิม คือ จาก
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กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ชาย เป็นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้หญิง และมีการสร้าง
เรื่องราวที่มีประวัติศาสตร์ (Brand History) ที่น่าสนใจที่ควรค่าแก่การ
ติดตามในใจของผู้บริโภคมาช้านานที่เกิดจากการสร้างสมประสบการณ์
และจากการใช้ผลิตภัณฑ์มาอย่างต่อเนื่อง และสะสมมากขึ้นเรื่อยๆ ท้าให้
แบรนด์ มีความหมายที่ควรค่าแก่การจดจ้า มุ่งเน้นการสร้างการรับรู้ใน
คุณค่าของผลิตภัณฑ์ ท้าให้เกิด Branding Culture กลายเป็นส่วนหนึ่ง
ของสังคมและวัฒนธรรมที่ทุกคนยอมรับ 

 5. แนวคิด Ditital Economy & Innovation เป็นการน้าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกต์ใช้ ในการบริหารจัดการในการท้างานและ
ชีวิตประจ้าวัน เพ่ือให้การท้างานและการใช้ชีวิตมีความสะดวก รวดเร็ว  
ลดขั้นตอน ลดระยะเวลา และใช้ในการติดต่อสื่อสารกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 แนวคิดที่ได้จากการการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ที่จะน ามา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนา 

 การศึกษาดูงาน “อินานิวะอุด้ง (Inaniwa Udon)” ณ ร้านซาโตะ
โยชิเกะเมืองยูซะวะ จังหวัดอะคิตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยได้แนวคิดปัจจัยสู่
ความส้าเร็จที่ส้าคัญ ได้แก่ การเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ กระบวนการ
ผลิตที่ดี ถูกสุขลักษณะ ใช้หลักการของเสียเป็นศูนย์ (Zero Waste) ไม่ทิ้ง
วัตถุดิบที่ไม่ได้มาตรฐานแต่น้ามาจ้าหน่ายเพ่ือเพ่ิมรายได้  เป็นการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า (Social Security) และความสามารถในการ
จัดการผลิตภัณฑ์แปรรูป ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
กระบวนการผลิตเน้นการท้ามือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาแต่
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โบราณ การใส่ใจกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนเพ่ือให้ได้เส้นอุด้งที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัวและการยังคงรักษารสชาติ แบบดั้ งเดิมไว้ เป็น
เอกลักษณ์ท่ีไม่เหมือนที่ใดในประเทศ ท้าให้ผู้บริโภคต้องเดินทางมาลิ้มลอง
รสชาติเพ่ือให้ได้อรรถรสแบบดั้งเดิม ซึ่งถือเป็นเป็นการพัฒนาท่องเที่ยว 

เชิงสร้างสรรค์ สร้างความแตกต่าง เป็นการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวที่มี
อยู่ให้สามารถเพ่ิมมูลค่า การท่องเที่ยวแบบยั่งยืนโดยเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วม  
(Value Added Creation for Tourism and Service) เป็นการสร้าง
ความมั่นคงทางสั งคม และพัฒนาไปสู่ ความยั่ งยืน  (Sustainable 

Development) ให้กับชุมชนเองการบริหารจัดการแบบครบวงจร ลักษณะ
ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง ตั้งแต่การ
ผลิต การแปรรูป และการจัดจ้าหน่ายสินค้า โดยการเปิดร้านอาหารที่น้า
วัตถุดิบจากบริษัท มาปรุงอาหารเสิร์ฟลูกค้า และร้านจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่
มีสินค้าครบครัน ส้าหรับลูกค้าที่พึงพอใจในรสชาติสามารถเลือกซื้อไปปรุง
รับประทานเอง การสร้างแบรนด์ที่มีความแตกต่าง (Difference Brand)  
โดยการมองกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างจากกลุ่มเป้าหมายเดิม การสร้าง 

แบรนด์ภายใต้ชื่อแบรนด์ “อินานิวะอุด้ง” จากประวัติความเป็นมาและ
เรื่องราวที่มีประวัติศาสตร์ (Brand History) ที่น่าสนใจที่ควรค่าแก่การ
ติดตามในใจของผู้บริโภคมาช้านานที่เกิดจากการสร้างสมประสบการณ์
และจากการใช้ผลิตภัณฑ์มาอย่างต่อเนื่อง และสะสมมากขึ้นเรื่อย ๆ ท้าให้
แบรนด์ “อินานิวะอุด้ง” มีความหมายที่ควรค่าแก่การจดจ้า มุ่งเน้น 

การสร้างการรับรู้ในคุณค่าของผลิตภัณฑ์ ท้าให้เกิด Branding Culture 
กลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่นที่ทุกคนยอมรับ   
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 การศึกษาดูงาน Betty Smith Jeans Museum เมือง Kojima 
จังหวัดโอคาย่ามา เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงความเป็นมาของยีนส์ และ
กระบวนการผลิตในทุกขั้นตอน ซึ่งเป็นแหล่งผลิตยีนส์ที่มีชื่อเสียงของ
ประเทศญี่ปุ่น ประกอบกับเมือง Kojima เป็นแหล่งปลูกฝ้าย จึงได้แนวคิด
น้าฝ้ายมาปั่นและทอให้หนาขึ้นเพ่ือผลิตกางเกงยีนส์ โดยเริ่มต้นได้ผลิต
กางเกงยีนส์ในชื่อแบรนด์ Big Jonh ซึ่งผลิตกางเกงยีนส์ส้าหรับผู้ชาย
เท่านั้น ต่อมาในปี ค.ศ. 1962 ได้มีแนวคิดผลิตยีนส์ ส้าหรับผู้หญิง จึงได้มี
การพัฒนาแบรนด์  โดยเฉพาะเจาะจงกับลูกค้าที่เป็นสุภาพสตรีโดยใช้ชื่อ
แบรนด์ Betty Smith โดยมีปัจจัยแห่งความส้าเร็จ ได้แก่ การสร้าง
เรื่องราวให้เกิดคุณค่าของสินค้า ประเทศญี่ปุ่นไม่ได้เป็นต้นก้าเนิดในการ
ผลิตยีนส์ตัวแรกแต่สามารถสร้างเรื่องราวที่สร้างจุดเด่น  และคุณค่า  
ของยีนส์ในประเทศญี่ปุ่นจนมีชื่อเสียงและเป็นประวัติศาสตร์ และการมอง
หาเป้าหมายที่แตกต่างเพ่ือพัฒนาสินค้า เน้นการสร้างจุดขายให้กับตัว
สินค้า โดยการใช้เทคนิคในกระบวนการผลิตที่แตกต่าง ได้แก่การใช้หิน
ภูเขาไฟมาปั่นในเครื่องพร้อมกับยีนส์ท้าให้ผ้ายีนส์นุ่มและมีลวดลายที่เป็น
เอกลักษณ์ และการใช้กระดาษทรายขัด ท้าให้เกิดลวดลายได้ตามต้องการ  
รวมทั้งการสร้างการมีส่วนร่วมในการผลิตยีนส์ให้กับลูกค้า ท้าให้เกิดความ
ภูมิใจที่ได้สร้างสรรค์ผลงานด้วยตัวเองท้าให้สินค้าที่ได้รับมีเพียงชิ้นเดียว 

ในโลก และการปรับตัวเพ่ือให้อยู่รอดในธุรกิจยีนส์โดยใช้กลยุทธ์“ลดต้นทุน 

สร้างจุดเด่น ขยายฐานลูกค้า” 
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 การประยุกต์แนวคิดในการพัฒนาสินค้าผ้าครามย้อมสีธรรมชาติ
สกลนครเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชน อย่างยั่งยืน (Sakonnakhon : 

City of Kram) 
 จังหวัดสกลนคร เป็นพ้ืนที่ได้รับการยอมรับและมีชื่อเสียงในด้าน
หัตถกรรมสิ่ งทอ ผ้าทอมือ ผ้าไหม ผ้าฝ้าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง ใน
กระบวนการย้อมผ้าครามธรรมชาติ และผ้าย้อมสีธรรมชาติ  ซึ่ งมี
ผู้ประกอบการวิสาหกิจในชุมชนกระจายอยู่ทุกพ้ืนที่ ซึ่งผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ใน
ท้องถิ่น นับเป็นส่วนส้าคัญพ้ืนฐานของการสร้างชุมชนเข็มแข็ง ผ้าย้อมคราม 

ของจังหวัดสกลนคร ถือเป็นสินค้าของดีของฝากเมืองสกลนคร ที่สามารถ
ท้ารายได้เข้าจังหวัด ปีละเกือบ 1,000 ล้านบาท  ผ้าย้อมครามเป็นสินค้าที่
มีอัตลักษณ์ มีเสน่ห์ และเป็นที่รู้จักในวงกว้างทั้งในและต่างประเทศ เพราะ
เป็นสินค้าที่กระแสโลกต้องการ เนื่องจากท้าจากธรรมชาติไม่เป็นพิษต่อ
สุขภาพของผู้สวมใส่ ท้าให้กลุ่มวิสาหกิจในจังหวัดสกลนครหันมาท้าอาชีพ
ผลิตผ้าคราม ซึ่งปัจจุบันถือได้ว่าจังหวัดสกลนคร มีกลุ่มที่ผลิตทอผ้าย้อม
ครามมากที่สุดในประเทศ  แต่หากจะให้มีความยั่งยืนและประสบผลส้าเร็จ
ในระยะยาว ควรพัฒนาทิศทางทางการตลาดอย่างจริงจังอย่างต่อเนื่องด้วย
ความร่วมมือของคนในท้องถิ่น เพ่ือสร้างสรรค์สินค้าที่มีคุณภาพ เชื่อมโยง
กับองค์กรภาคเอกชน ผู้ประกอบการ ระดับ SMEs หรือ ผู้ส่งออกที่ประสบ
ผลส้าเร็จในผลิตภัณฑ์ของขวัญ ของตกแต่งบ้าน ของที่ระลึก เคหะสิ่งทอผ้า 
ประดับตกแต่ ง  ๆ  ผ้ า พันคอ เสื้ อผ้ าแฟชั่ น  จะช่ วย เ พ่ิมช่องทาง 
ทางการตลาด ยังสามารถด้าเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้วิธีการปรับตัว 

การพัฒนาสินค้าแบบใหม่ ๆ ให้แก่คนในชุมชนได้อีกด้วย  
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 สภาพปัญหาการผลิตและการตลาดผ้าครามย้อมสีธรรมชาติ 
 1. ยังขาดการควบคุมการผลิตต้นคราม ให้ได้คุณภาพ และความ
ปลอดภัย ในการสร้างมูลค่าเพ่ิม และกลุ่มลูกค้าโดยทั่วไปยังไม่รู้จักสินค้า
ผ้าครามย้อมสีธรรมชาติมากนัก รวมทั้งสรรพคุณข้อดีของครามในการช่วย
ปกป้องแสงยูวี และบ้ารุงผิวพรรณของผู้สวมใส่ผ้าครามย้อมสีธรรมชาติ 
 2. การขาดบุคลากรรุ่นใหม่ทดแทนรุ่นเก่า ในการสืบสานภูมิปัญญา
การทอผ้าคราม 

 3. ผู้ประกอบการผลิตและจ้าหน่ายผ้าย้อมครามและสีธรรมชาติ 
ส่วนใหญ่ยังขาดองค์ความรู้ภูมิปัญญาลึกซึ้ง เพียงท้าตามกันไปเพราะขายได้  
เกิดการแข่งขันตัดราคา รวมถึงการใช้สีเคมีและอ่ืน ๆ ท้าให้ผู้บริโภคขาด
ความเชื่อมั่น  
 4. ผลิตภัณฑ์สินค้าที่จ้าหน่าย ยังไม่มีมีความหลากหลาย โดยส่วนใหญ่ 
จะผลิตเป็นจ้าพวกผ้าผืน ผ้าพันคอ ซึ่งยังขาดการพัฒนาให้เป็นสินค้า 

ที่ความหลากหลายและตรงกับความต้องการของผู้ซื้อ 

 5. ยังขาดการส่งเสริมด้านการตลาด และการสร้างแบรนด์สินค้าให้
เป็นที่รู้จักอย่างทั่วถึง 
 ข้อเสนอแนวคิดเพื่อการพัฒนา 

 ต้นทาง 
 1. การควบคุมปัจจัยการผลิตเพื่อให้ได้คุณภาพและความ
ปลอดภัย โดยการน้าแนวคิด Innovative Agriculture การใช้นวัตกรรม
ทางการเกษตร ขยายพันธุ์ การดูแลรักษา ที่จะปลูกต้นครามสู่กระบวนการ
มาตรฐาน GAP Organic เน้นเรื่องการลดต้นทุนการผลิต ท้าให้ผลผลิต
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การเกษตรมีคุณภาพ รวมทั้งสามารถควบคุมการผลิตเพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มี
คุณภาพ และความปลอดภัย เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้เป็นพืชเศรษฐกิจท้องถิ่น
แบบก้าวกระโดด 

 2. ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร การรวมกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์ 
หรือกลุ่มผู้ผลิตรายเล็ก รายย่อย หรือด้าเนินการเอง แบบครบวงจร ทั้งการ
ผลิตและการแปรรูป และการจ้าหน่าย ในการบริหารจัดการกลุ่ม ให้เกษตรมี
ความรู้สึกเป็นเจ้าของกิจการ มีความเข้าใจเป้าหมาย และผลประโยชน์ของ
การรวมกลุ่มและรู้จักศักยภาพในการผลิตและการรวมกลุ่มเพ่ือให้ขาย
สินค้าได้ตามกลไกการตลาด หรือบริบทของสังคมเพ่ือให้เกิดอ้านาจต่อรอง 
ในด้านการตลาด ไม่แข่งขันกันผลิต และราคาสินค้า เพ่ือจ้าหน่ายเองไม่ผ่าน
พ่อค้าคนกลาง ในการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม มีการบริหารจัดการที่ดี  
โปร่งใส ตรวจสอบได้พัฒนาให้รู้จักพ่ึงพาตนเองแทนการรอการช่วยเหลือจากรัฐ  
และเมื่อการรวมกลุ่มเข้มแข็งแล้ว ส่งเสริมไปสู่รูปแบบการบริหารจัดการ 
(Business Model) ในลักษณะวิสาหกิจเพ่ือสังคม (Social Enterprise) หรือ
รูปแบบบริษัทต่อไป  

 3. การพัฒนาคนรุ่นใหม่ทดแทนคนรุ่นเก่า การใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจแบบพอเพียงในการด้ารงชีวิต การสร้างพัฒนาคนรุ่นให้เรียนรู้ 
ภูมิปัญญา ปลูกจิตส้านัก และเห็นคุณค่า ในการส้านึกรักบ้านเกิด ในการให้
คนรุ่นใหม่หันมาประกอบอาชีพทอผ้าและย้อมผ้าคราม และเป็นเจ้าของ
ธุรกิจ สร้างความเข้มแข็งพัฒนาชุมชนได้อย่างยั่งยืน 
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 กลางทาง 
 1. การแปรรูปสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่า การพัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ  
ในการออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าโดยดีไซต์เนอร์ที่มีความเชี่ยวชาญ เพ่ือ
พัฒนาสินค้าให้ความหลากหลาย อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์ของขวัญ ของตกแต่ง
บ้าน ของที่ระลึก สิ่งทอ ผ้าประดับตกแต่ง ๆ ผ้าพันคอ เสื้อผ้าแฟชั่น 
รวมทั้งการเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ กระบวนการผลิตที่ดี ถูกสุขลักษณะ 
ใช้หลักการของเสียเป็นศูนย์ (Zero Waste) ที่ไม่ได้มาตรฐานแต่น้ามา
จ้าหน่ายเพ่ือเพ่ิมรายได้ เป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า (Social 

Security) 
 2. การพัฒนาเครื่องหมายการค้าและบรรจุภัณฑ์ ออกแบบ
เครื่องหมายการค้าและบรรจุภัณฑ์ ให้มีความน่าซื้อ สร้างเรื่องราวของ
สินค้า (Story) เพ่ือสร้างการรับรู้ การจดจ้าในตัวสินค้า การสร้างจุดขาย
ให้กับตัวสินค้า โดยการใช้เทคนิคในกระบวนการผลิตที่แตกต่าง 
 ปลายทาง 
 1. การท้าตลาดเชิงรุก โดยพัฒนาและส่งเสริมการน้าเทคโนโลยี
สื่อสารสมัยใหม่ผ่าน Social Media มาใช้ประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์
ด้านการตลาด เช่น Check in แชร์ โพสต์กิจกรรมหรือเล่าเรื่องราวผ่าน 
Social Media   

 2. การสร้างแบรนด์ที่มีความแตกต่าง (Difference Brand) โดย
การมองกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างจากกลุ่มเป้าหมายเดิมรวมทั้งการ
ประชาสัมพันธ์แบรนด์สินค้า โดยการให้ดารา นางแบบ และผู้ที่มีชื่อเสียง
โด่งดังและเป็นที่สนใจของคนทั่วไป สวมใส่สินค้าผ้าครามย้อมสีธรรมชาติ 
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ในการประชาสัมพันธ์สินค้า เ พ่ือสร้างความสนใจ และเกิดกระแส 

ความนิยมในตวัสินค้า และเป็นที่รู้จักอย่างทั่วไป 

 3. สร้างเรื่องราวที่มีประวัติความเป็นมา (Brand History) ที่น่าสนใจ 
ที่ควรค่าแก่การติดตามในใจของผู้บริ โภค ที่ เกิดจากการสร้างสม
ประสบการณ์ และจากการใช้ผลิตภัณฑ์มาอย่างต่อเนื่อง  และสะสม 

มากขึ้นเรื่อย ๆ โดยการรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนในจังหวัดใช้ผลิตภัณฑ์
สินค้าผ้าครามย้อมสีธรรมชาติเป็นประจ้า สร้างอัตลักษณ์  ท้าให้แบรนด์
สินค้ามีความหมายที่ควรค่าแก่การจดจ้า มุ่งเน้นการสร้างการรับรู้ในคุณค่า
ของผลิตภัณฑ์ ท้าให้เกิด Branding Culture กลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคม
และวัฒนธรรมที่ทุกคนยอมรับสินค้า และจดจ้า "สกลนคร เมืองแห่งคราม” 
(Sakonnakhon : City of Kram) 
 4. การส่งเสริมช่องทางการตลาด โดยการจัดงานแสดงและจ้าหน่าย
สินค้าเป็นประจ้าทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้า 
และสร้างรายได้ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

ฐานรากเพ่ือให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

 5. การเชื่ อมโยงสินค้า กับแหล่ งท่องเที่ ยวชุมชนและการมี 
ส่วนร่วมกับชุมชน โดยการจัดทริปการท่องเที่ยว “ชุมชนวิถีคราม”เพ่ือเป็น
การสร้างประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวของนักเดินทางที่ให้ความส้าคัญ
กับสถานที่ (Ambience) และใช้หรือกินอาหารพ้ืนเมือง (Localist) ) 
รวมทั้งสร้างกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการผลิตสินค้าให้กับลูกค้า ท้าให้เกิด
ความภูมิใจที่ได้สร้างสรรค์ผลงานด้วยตัวเองท้าให้สินค้าที่ได้รับมีเพียงชิ้นเดียว 
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ในโลก ซึ่งถือเป็นแนวโน้มของโลก และยังเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism) อีกด้วย  
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กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  

(กลุ่มนครชัยบุรินทร์) 
ประกอบด้วย : จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ 

“โครงการเพ่ิมศักยภาพการท่องเที่ยวและบริการ 

ตามรอยอารยธรรมขอม” 

 

  บทความนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือเสนอแนวคิดและข้อเสนอที่ได้รับจาก 

การอบรมและศึกษาดูงานภายใต้โครงการทุนฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาข้าราชการ
พลเรือนที่ปฏิบัติราชการในภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
เพ่ือพัฒนาข้าราชการในภูมิภาค ให้มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงใน
บริบทการพัฒนาประเทศ สร้างบุคลากรภาครัฐให้มีคุณภาพและศักยภาพ 
สามารถน าความรู้ที่ได้รับกลับไปใช้ประโยชน์เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและ
ยั่งยืนในท้องถิ่นได้ โครงการทุนฝึกอบรมครั้งนี้ ได้ด าเนินการฝึกอบรมใน
ประเทศไทยและศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น การฝึกอบรมในประเทศไทย 
ประกอบด้วยหัวข้อ การพัฒนาอย่างยั่ งยืน  เศรษฐกิจดิจิทัลและ 

การสร้างสรรค์นวัตกรรม  การสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการท่องเที่ยวและการ
บริการ นวัตกรรมการเกษตรและอาหาร  และการศึกษาดูงาน  ณ ประเทศญี่ปุ่น  
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เพ่ือเรียนรู้และศึกษาดูงานในหน่วยงาน องค์กรและบริษัทท่ีเป็นตัวอย่างที่ดี
และประสบความส าเร็จในการด าเนินงาน (best practice) เพ่ือเสริมสร้าง
องค์ความรู้และพัฒนาทักษะการคิดและการท างานแบบบูรณาการ 

เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล สามารถปฏิบัติงานในระบบราชการยุค 
4.0 ได้ ผู้รับทุนจึงได้ร่วมระดมความคิดเห็นเพ่ือน าเสนอแนวคิดและ
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงการท างานแบบบูรณาการเพ่ือหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
จะเกิดประโยชน์แก่ทางราชการและสร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ต่อไป  
 แนวคิดที่ได้จากการเรียนรู้ ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ณ ประเทศ
ญี่ปุ่น 

 1.  ศึกษาดูงานในระหว่างวันที่ 17 - 22 มิถุนายน 2561 ณ เมือง 
Akita ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเน้นการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน เศรษฐกิจดิจิทัลและการสร้างสรรค์นวัตกรรม การสร้างมูลค่าเพ่ิม
ทางการท่องเที่ยวและการบริการ นวัตกรรมการเกษตรและอาหาร  
ณ หมู่บ้านฟาร์มสเตย์ สหกรณ์การเกษตร หมู่บ้านโบราณ พิพิธภัณฑ์
ซามูไร และบริษัท TDK  

 2.  ศึกษาดูงาน ณ เมืองโอกายามา ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ 
24 – 29 มิถุนายน 2561 

  บริษัท Betty Smitty บริษัทผลิตกางเกงยีนส์ ที่สามารถสร้าง
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ โดยการน าเอาเรื่องราวการปรับตัวทางธุรกิจและ 

ยุคสมัย การขัดโดยหินภูเขามาเป็นจุดสร้างคุณค่าของสินค้า มีการเพ่ิม
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มูลค่าโดยสร้างความเป็นเอกลักษณ์ของกางเกงยีนส์จากการออกแบบของ
ลูกค้าเอง (Order in made หรือ Order in customer) 
  Okayama Tourism เรียนรู้การบริหารจัดการการท่องเที่ยวของ
เมืองโอกายามาอย่างเป็นระบบ และการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน 
ผู้ประกอบการ ชุมชน ในการพัฒนาเมือง เพ่ือเห็นการบูรณาการและการมี
ส่วนร่วมของการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของเมืองได้จริงและเป็นรูปธรรม 

  Nomaru Engei Kibiji Farm ได้เรียนรู้การบริหารจัดการแหล่ง
จ าหน่ายสินค้าเกษตร รวมถึงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
ด าเนินการโดยองค์กรที่ไม่หวังผลก าไร ด าเนินงานธุรกิจเพ่ือสังคม โดยเน้น
กลุ่มเป้าหมายคือเกษตรกรผู้ยากจน เพื่อสร้างรายได้ให้คนในท้องถิ่นได้จริง  
  บริษัท Minamoto Kitchoan บริษัทผลิตขนมและแปรรูปผลไม้ 
เช่น ขนมโมจิ เยลลี่ผลไม้ คุกกี้ ข้าวอบกรอบ เป็นต้น เห็นถึงการเพ่ิมมูลค่า
ของสินค้าและการสร้างคุณค่าของสินค้าเกษตรของเมือง จากการแปรรูป
สินค้า การบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม ยิ่งไปกว่านั้นบริษัทผู้ผลิตมีความสะอาด 
คุณภาพของสินค้าที่เป็นมาตรฐาน บริษัทมีสาขาหลายประเทศ รวมถึง
ประเทศไทยด้วย 
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  จากการอบรมและศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่นทั้งสองเมือง คณะ
ผู้เขียนที่เป็นตัวแทนของกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 หรือ
กลุ่มนครชัยบุรินทร์ ได้มีแนวคิดร่วมกันในการน าเสนอ “โครงการเพ่ิม
ศักยภาพการท่องเที่ยวและบริการตามรอยอารยธรรมขอม” ซึ่งสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัด ที่จะเป็น “ศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรม 
ผลิตภัณฑ์ไหมท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและการค้าชายแดน” และ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategies Issues) รวม 3 ประเด็น คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพ่ือสนับสนุน 

การท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และผลิตภัณฑ์ไหม  ยุทธศาสตร์ที่  3  
การส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และการค้าชายแดน โดยกลุ่ม
จังหวัดนครชัยบุรินทร์ได้ก าหนด Trend ต่าง ๆ ร่วมกันไว้อยู่แล้ว คือ  

1) การบริหารจัดการน้ า 2) นวัตกรรมอาหาร เช่น ข้าว Gluten free  

3) ความปลอดภัยในการท่องเที่ยว การจัดการขยะ 4) Food Trend  

5) Travel Trend ท าให้เกิดแนวคิดและมุมมองในการน ากลยุทธ์ เพ่ิม
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ศักยภาพการท่องเที่ยวและบริการ เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 แบบบูรณาการอย่างเป็นรูปธรรมและ
เกิดความยั่งยืน  
 เหตุผลความจ าเป็น  : เนื่องจากกลุ่มนครชัยบุรินทร์มีวิถีชีวิต 
วัฒนธรรมความเป็นอยู่ที่คล้ายคลึงกัน กลุ่มจังหวัดมีแหล่งท่องเที่ยวที่
หลากหลาย อาทิเช่น 1) การท่องเที่ยวตามรอยอารยธรรมขอม ได้แก่ 
ศาสนสถาน โบราณสถาน ซ่ึงสามารถเชื่อมโยงกันได้ทั้ ง 4 จังหวัด  
2) การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 3) การท่องเที่ยวเมืองกีฬา สามารถส่งเสริม 
สนับสนุนนักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดประเภทต่าง ๆ มารวมกัน 
และจัดการท่องเที่ยวส าหรับกลุ่มที่สนใจกีฬาชนิดต่าง ๆ สามารถเชื่อมโยง
กันได้ เช่น วิ่งมาราธอน ปั่นตามรอยอารยธรรมขอม โดยอาศัยพ้ืนที่จังหวัด
บุรีรัมย์  ในการเป็นศูนย์กลาง เนื่องจากมีสนามกีฬาที่บริหารจัดการโดย
ภาคเอกชนที่ได้มาตรฐานรองรับ และมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

ผ่านจุดผ่อนปรนช่องสายตะกูชายแดนไทย - กัมพูชา ตลอดจนผลิตภัณฑ์
ไหม และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร สามารถพัฒนาเป็นของฝากของที่ระลึก
ส าหรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการในงานเทศกาล ประเพณีต่าง ๆ 
สามารถเชื่อมโยงพ้ืนที่ถึงกันท าให้มีแนวทางในการพัฒนาให้แต่ละจังหวัด
ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ก้าวสู่ SMART CITY  
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 กิ จ ก ร รมที่ ค ว ร เ พ่ิ มศั กยภ าพ  เ พ่ื อ พัฒนา ให้ ก ลุ่ ม จั ง ห วั ด 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ก้าวสู่ SMART CITY โดยก้าวไปพร้อมกัน  
ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและตอบสนองนโยบายรัฐบาล 
ในการสร้างรายได้เพ่ือให้เกิดความมั่งคั่ง มีความมั่นคง เพ่ือความยั่งยืน
สืบไป ดังนี้ 
 1. สืบค้น รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราว เรื่องเล่าของผลิตภัณฑ์
และบริการ (Story Product & Service) 

124 



 2.  การน านวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์การเกษตร ไหม
และการท่องเที่ยว  นวัตกรรมการเกษตรและอาหาร ( Innovative 

Agriculture and Food) 

 3.  การพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวในด้านต่าง  ๆ 
เช่น ที่พักแรม ร้านอาหาร ฯลฯ  
 4.  เน้นการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ 

 5.  การพัฒนาบุคลากรเพ่ือสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว 
ในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี 
 6.  การสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการในท้องถิ่นเพ่ือ
รองรับการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ 

 7.  จัดงานอีเว้นท์เน้นด้านกีฬาและสุขภาพ ในห้วงงานเทศกาล
ประเพณี ตามสถานที่ส าคัญในกลุ่มจังหวัดที่มีวันหยุดต่อเนื่องหลายวัน 

 8.  จัดสถานที่พักโฮมสเตย์ให้กับนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายตามที่
สนใจ ได้พักอาศัยและได้ท ากิจกรรมตามวิถีถิ่น วิถีไทย 

 9.  สร้างความเข้าใจทุกภาคส่วนในการร่วมจัดท าและเชื่อมโยง
แผนพัฒนาในระดับพ้ืนที่ ให้เกิดการประสาน ซึ่งเห็นควรเน้นย้ าการพัฒนา
ที่สามารถตอบสนองศักยภาพของพ้ืนที่ และความต้องการของประชาชนใน
กลุ่มจังหวัดได้  
  แนวคิดการพัฒนาศักยภาพภาคการ เกษตรในเชิ ง พ้ืนที่  
การท างานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัด มีความจ าเป็นต้อง
ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพ่ือเกื้อหนุนการพัฒนาศักยภาพ
การเกษตร จึงมีความจ าเป็นต้องสร้างแนวทางที่เป็นหนึ่งเดียวโดยให้แต่ละ
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หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม ประชาชน 
รวมถึงเกษตรกรช่วยกันขับเคลื่อนให้ไปถึงเป้าหมายรวมกันอย่างจริงจัง 
และเป็นหนึ่งเดียว (โดยการน าแนวคิดจากการอบรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
และจากการศึกษาดูงาน Okayama Tourism) 

  แนวคิดภาครัฐทุกภาคควรสนับสนุนการจัดการโดยองค์กร หรือ
เครือข่ายเกษตรกรที่ด าเนินการโดยไม่หวังผลก าไร สร้างระบบการบริหาร
จัดการที่สามารถจัดการและพัฒนาระบบให้เครือข่ายเกษตรกรสามารถ
ด าเนินการรวบรวมและกระจายสินค้า สร้างแหล่งจ าหน่ายผลผลิตทางการ
เกษตร และสินค้าแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่นได้อย่างต่อเนื่อง 
(โดยการน าแนวคิดจาก Nomaru Engei Kibiji Farm) 

 10. สนับสนุนการเชื่อมโยงและประสานแผนระดับพ้ืนที่ และ
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด เพ่ิมประสิทธิภาพการขับเคลื่อนการพัฒนาระดับ
พ้ืนที่ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ยกตัวอย่าง 
  แนวคิดเงินอุดหนุนของรัฐ เพ่ือสนับสนุนภาคเอกชน องค์กร 
หรือเครือข่ายภาคประชาสังคม ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์กลุ่มจั งหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 เช่น  
การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ เป็นต้น โดยการน าแนวคิด
จากการอบรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน และจากการศึกษาดูงาน Okayama 

Tourism ซึ่งภาครัฐจ้างบริษัทเอกชนเข้ามาบริหารงานท่องเที่ยวของเมือง 
โดยสนับสนุนเงินอุดหนุนส าหรับการจัดงานประชุมสัมมนาตามกรอบที่
รัฐบาลก าหนด 
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  แนวคิดการปรับเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีการท างานที่เน้นการรับจาก
นโยบายอย่างเดียว มาเป็นวิธีคิดหาแนวทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด 

โดยการหาศักยภาพในพ้ืนที่ หรือแก้ปัญหาเชิงพ้ืนที่ ไม่ตั้งรับอย่างเดียว  
แต่จะรุกเพ่ือการสร้างผลงานหรือคุณค่างานที่ดีขึ้น (โดยการน าแนวคิดจาก 
บริษัท Betty Smitty) 

  แนวคิดการขยายภาคการเกษตรสู่งานภาคบริการ โดยการ
เชื่อมโยงงานภาคการเกษตรที่มีศักยภาพเข้าสู่เส้นทางการท่องเที่ยวของ
จังหวัด และกลุ่มจังหวัด เพ่ือส่งเสริมเกษตรกร กลุ่มเกษตรผู้ผลิตสินค้า
เกษตร ไปสู่ภาคการบริการ เพ่ือเพ่ิมช่องทางการตลาด ส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพสินค้าเกษตร และเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรโดยการแปรรูป (โดยการ
น าแนวคิดจากอบรมการท่องเที่ยวอย่างยั่ งยืน และจากการศึกษา 

ดูงาน Nomaru Engei Kibiji Farm) 

 

ผู้จัดท า 
1.  นางอารีรัตน์  สุนทรเสนาะ  ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์   
2.  นางสาวพิญญ์พัชร์ ตรีฉิมพลี ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ  
    สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์       
                                      พระบรมราชินีนาถจังหวัดนครราชสีมา 
3.  นางจริยา  ดีเสมอ ส านักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ 
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การพัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิอินทรีย์  
(กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2) 

 

 ที่มา/ความส าคัญของการพัฒนา 

 ลักษณะทางกายภาพ 

 ที่ตั้งและอาณาเขต 

 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ตั้งอยู่ ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย ประกอบด้วยจังหวัด  
4 จังหวัดได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ อ านาจเจริญ และจังหวัด
ยโสธร มีขนาดพ้ืนที่ รวมกันทั้ งสิ้น 31,907.74 ตารางกิโลเมตร หรือ 
19,942,336 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 18.89 ของพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และร้อยละ 6.2 ของพ้ืนที่ประเทศ มีอาณาเขตติดต่อกับต่างประเทศ
ระยะทาง 601 กิโลเมตร ดังนี้  
 จังหวัดอุบลราชธานี มีอาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ระยะทาง 361 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับราชอาณาจักร
กัมพูชา ระยะทาง 67 กิโลเมตร 
 จังหวัดศรีสะเกษ มีอาณาเขตติดต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชา 
ระยะทาง 135 กิโลเมตร  
 จังหวัดอ านาจเจริญ มีอาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ระยะทาง 38 กิโลเมตร 
 อาณาเขต  
 ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดมุกดาหาร 
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 ทิศตะวันออก ม ีอ าณา เ ขตต ิดต ่อ ก ับส าธ า รณร ัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวและราชอาณาจักรกัมพูชา 
 ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดร้อยเอ็ด
และจังหวัดสุรินทร์ 
 ทิศใต ้ มีอาณาเขตติดต่อกับราชอาณาจักร
กัมพูชา 
 ลักษณะภูมิประเทศ 

 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 มีลักษณะ 

ภูมิประเทศเป็นพ้ืนที่ลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก พ้ืนที่
ทางตอนเหนือเป็นที่ราบสูง ภูเขา สลับกับพ้ืนที่แบบลูกคลื่น มีสภาพป่า
และภูเขา มีแหล่งน้ าขนาดกลางและเป็นที่ราบลุ่มต่ าสลับซับซ้อนกับสันดิน
ริมน้ า 
 ลักษณะภูมิอากาศ 

 กลุ ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 มีลักษณะ
ภูม ิอากาศร ้อนเกือบตลอดปีและหนาวจัดในฤด ูหนาว มีอุณหภูมิ 
อยู่ระหว่าง 12.1 - 14.1 องศาเซลเซียส 

 ศักยภาพด้านพืชเศรษฐกิจ 

 พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญที่มีการเพาะปลูกและท ารายได้ให้กับจังหวัดใน
กลุ่มจังหวัดมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ข้าว มีพ้ืนที่เพาะปลูกรวมกันถึง 
9,707,095 ไร่ รองลงมาคือ มันส าปะหลัง 733,047 ไร่ ยางพารา 613,187 ไร่  
ผลไม้ 140,836 ไร่ และอ้อย 128,470 ไร่  
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 การเกษตรจ าเพาะตามพื้นที่ผ่านการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 
หรือ GI (Geographical Indications : GI) 
 GI ข้าวหอมมะลอุิบลราชธานี 
 โดยทั่วไปแล้วข้าวหอมมะลิจะมีลักษณะเป็นเม็ดเรียวยาว ขาวใส 
และมีกลิ่นหอม เมื่อน ามาหุงหรือต้มจะมีกลิ่ นหอม เหนียว และนุ่ม 

น่ารับประทาน ซึ่งความพิเศษของข้าวหอมมะลิอยู่ที่ความหอม เพราะใน
ข้าวหอมมะลินั้น มีสารที่มีชื่อว่า 2-Acetyl-1-Pyrroline (2AP) ซึ่งเป็น
สารที่ก่อให้เกิดความหอม  จึงท าให้ข้าวหอมมะลิมีเอกลักษณ์แล ะ
แตกต่า ง เมื ่อ เปรียบ เทียบกับข้าวชนิด อื่น  แต่ข้า วหอม มะลิจาก
จังหวัดอุบลราชธานีมีราคาที่สูงกว่าข้าวหอมมะลิจากจังหวัดอ่ืน เพราะ
ข้าวหอมมะลิจากจังหวัดอุบลราชธานีนั้น มีความหอมและความบริสุทธิ์อันเป็น
ลักษณะเฉพาะและมีความโดดเด่นด้วยเหตุผล 2 ข้อ ดังนี้ 
 1. ความได้เปรียบจากภูมิศาสตร์ท้องถิ่น 

  ตามที่กล่าวแล้วนั้น สารที่สร้างความหอมให้กับข้าวหอมมะลิ
คือ 2-Acetyl-1-Pyrroline (2AP) จากงานวิจัยของ Meijuan Li และ
คณะพบว่า ธาตุอาหารในดินที่ช่วยเพ่ิมสาร 2AP ในข้าวหอมมะลิคือ ธาตุ
แมงกานีส และยังมีงานวิจัยของรณชัย ช่างศรีและคณะ ระบุอีกว่านอกจาก
แมงกานีสแล้ว แร่ธาตุแคลเซียม ฟอสฟอรัส และ สังกะสี ก็มีผลต่อความหอม 

ของข้าวหอมมะลิเช่นกัน บังเอิญว่าผืนดินในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานีนั้น 

มีแร่ธาตุที่จ าเป็นส าหรับข้าวหอมมะลิด้วยเช่นกัน จากงานวิจัยของชนิดา 
ครองไชย และคณะ ระบุว่าดินในจังหวัดอุบลราชธานีนั้น ประกอบด้วย 
แมงกานีส 10.15 ppm แคลเซียม 120.21 ppm สังกะสี 0.98 ppm และ
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ฟอสฟอรัส 16.37 ppm ซึ่งล้วนเป็นธาตุอาหารที่จ าเป็นส าหรับการสร้าง 
สารความหอม 2AP โดยเฉพาะอย่างยิ่งธาตุฟอสฟอรัส งานวิจัยของชนิดาชี้ว่า 
จังหวัดอุบลราชธานีมีธาตุฟอสฟอรัสในดินซึ่งมีอยู่ในธรรมชาติสูงกว่าใน
จังหวัดอ่ืน ๆ ในภาคอีสาน เมื่อเปรียบเทียบกับ จังหวัดอ านาจเจริญ ยโสธร 
สุรินทร์ นครราชสีมา มหาสารคาม สกลนคร และหนองคาย ซึ่งมีความ
เข้มข้นของฟอสฟอรัสในระดับ 6.36 ppm, 14.44 ppm, 10.48 ppm, 

13.99 ppm, 12.99 ppm, 2.7 ppm, และ 3.34 ppm ตามล าดับ 

นอกจากนั้น งานวิจัยของรณชัยและคณะยังระบุอีกว่า ธาตุอาหารบางชนิด
ส่งผลเสียต่อความหอมของข้าวหอมมะลิ คือธาตุทองแดง ซึ่งตามสภาพทาง
ภูมิศาสตร์แล้ว ดินของจังหวัดอุบลราชธานีมีธาตุทองแดงน้อยกว่าจังหวัดอ่ืน ๆ 
กล่าวคือมีธาตุทองแดงที่มีความเข้มข้นที่ 0.32 ppm ในขณะที่จังหวัด
ยโสธรมีธาตุทองแดง 0.42 ppm.จังหวัดสุรินทร์มีธาตุทองแดง 0.48 ppm. 

จังหวัดนครราชสีมามีธาตุทองแดง 1.31 ppm. จังหวัดมหาสารคามมีธาตุ
ทองแดง 1.37 ppm. จังหวัดสกลนครมีธาตุทองแดง 0.75 ppm. และ
จังหวัดหนองคายมีธาตุทองแดง 0.83 ppm ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าพ้ืนที่ของ
จั งหวัดอุบลราชธานี เ ป ็นที ่เ หม าะสมก ับก ารปล ูกข ้า วหอมมะลิ 
โดยธรรมชาติ จึงท าให้ข้าวหอมมะลิมีความหอมและนุ่มกว่าข้าวหอม
มะลิในจังหวัดอ่ืนในภาคอีสาน จึงท าให้ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิของ
จังหวัดอุบลราชธานีมีราคาสูง 
 2. ความบริสุทธิ์ของข้าวหอมมะลิ 
  วิถีชุมชนก็มีส่วนต่อคุณภาพของข้าวหอมมะลิเช่นกัน  ในอดีต
ชาวนาในจังหวัดอุบลราชธานีมีความพิถีพิถันในการปลูกข้าวหอมมะลิ 
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และใช้ปุ๋ ย อินทรีย์ ในนาข้ าว ซึ่ ง มีธาตุอาหารที่ จ า เป็นส าหรับ
สาร 2AP ของข้าวหอมมะลิ แต่เคล็ดลับที่ส าคัญก็คือการคัดเลือก
เมล ็ดพันธุ ์ แม้ว ่าป ัจจ ุบ ันว ิถ ีการท า เกษตรของชาวนาในจังหว ัด
อุบลราชธานี จะแตกต่างไปจากเดิมมาก มีการใช้เครื่องจักรและปุ๋ยเคมี 
มากข้ึน แต่ไม่ได้ท าให้คุณภาพข้าวหอมมะลิลดลง สาเหตุส าคัญเกิดจากการ
คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ที่ได้มาตรฐาน ซึ่งเป็นวิถีชุมชนที่ยังคงสืบทอดจนถึง
ปัจจุบัน ในอดีตชาวนาในจังหวัดอุบลราชธานีจะท านาด าและเกี่ยวข้าว
ด้วยมือ จึงท าให้ในนาข้าวไม่มีวัชพืชและชาวนาสามารถคัดเลือกเมล็ดพันธุ์
จากรวงข้าวที่สมบูรณ์ได้ และคัดแยกพันธุ์ปลอมปนออก จึงเป็น การ
รักษาความบริสุทธิ์ของข้าวหอมมะลิเอาไว้ได้  แม้ว่าปัจจุบันการท านา
จะแตกต่างไปจากเดิมแต่คุณภาพของเมล็ดพันธุ์ไม่ได้ลดลง เนื่องจาก
ปัจจุบันนี้ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีได้พัฒนาและขยายเมล็ดพันธุ์ จึงท า
ให้เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิในจังหวัดอุบลราชธานีมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
การผลิต การจัดจ าหน่ายเมล็ดพันธุ ์ และการเข้าถึงของเกษตรกร  
จึงเป็นไปอย่างมีระบบ และมีคุณภาพ จึงท าให้เกษตรกรได้รับเมล็ด
พันธุ์ที่ดีและมีความน่าเชื่อถือในการน าไปเพาะปลูกต่อไป ด้วยเหตุนี้จึง
ท าให้ข้าวหอมมะลิจังหวัดอุบลราชธานีมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับ
โดยเฉพาะในตลาดต่างประเทศ  
 ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห ้

 ปัจจัยทางธรรมชาติและปัจจัยจากมนุษย์มีส่วนส าคัญต่อการผลิต
ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ คือ พ้ืนที่ทุ่งกุลาร้องไห้เป็นแอ่งกระทะขนาดใหญ่  
มีพ้ืนที่ปลูกข้าวเป็นลูกคลื่น สูง ต่ า สลับกันจากระดับน้ าทะเล 200 เมตร 
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เป็นดินร่วนปนทราย ในดินมีธาตุโซเดียมและซิลิก้า มีความอุดมสมบูรณ์ต่ า 
การเพาะปลูกข้าวขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศ อาศัยน้ าฝนเป็นหลัก 
ลักษณะสภาพภูมิประเทศที่มีความเค็มในดิน ความแห้งแล้งของพ้ืนที่ พันธุ์ข้าว 
สภาพอากาศ ธาตุอาหารในดิน ส่งผลให้ข ้าวเกิดความเครียดและ  

หลั ่ง ส ารหอม 2-Acetyl-1-Pyrroline (2AP) ในปร ิมาณ 0 .1-0.2 

ไมโครกรัม (ณ แปลงปลูก) ซึ่งท าให้มีความหอมมากกว่าข้าวหอมมะลิ
ที่ปลูกในพื้นที่อื่นของประเทศ อันเป็นธรรมชาติที่ส่งผลต่อข้าวหอมมะลิ
ทุ่งกุลาร้องไห้ รวมทั้งการใช้ภูมิปัญญาของมนุษย์อันมีความส าคัญต่อการ
ผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ เริ่มตั้งแต่การคัดเลือกพันธุ์ที่ดี ใช้วิธีการ
เพาะปลูกที่เหมาะสม ท าคันนาและแบ่งพ้ืนนาออกเป็นแปลง ๆ เพ่ือเก็บ 

กักน้ าให้พอเพียงต่อการเจริญเติบโตของข้าว มีการระบายน้ าออกในช่วง
ก่อนเก็บเกี่ยวข้าวประมาณ 10 วัน และเก็บเกี่ยวในระยะพลับพลึง
ตลอดจนมีการตากข้าว 2 - 3 วัน เพ่ือลดความชื้น อันเป็นปัจจัยธรรมชาติ
และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ส่งผลต่อข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ และมีระบบ
การตรวจสอบย้อนกลับได้ 
 ประวัติความเป็นมา (Story) 

 ทุ่งกุลาร้องไห้ เป็นทุ่งใหญ่ของภาคอีสาน มีพ้ืนที่อยู่ในเขต 5 จังหวัด 
ได้แก่ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ 
และจังหวัดสุรินทร์ จ านวนพ้ืนที่ทั้งสิ้น 2,107,690 ไร่ เดิมมีชื่อว่า ทุ่งหมาหลง  
หรือทุ่งปู่ป๋าหลาน ที่ได้ชื่อว่า "ทุ่งกุลาร้องไห้" นั้น มีต านานกล่าวว่า มีพ่อค้าชาว
กุลาเดินเร่ขายสินค้าผ่านเข้ามาในทุ่งกว้างแห่งนี้ จนเมื่อยล้าก็ยังไม่พ้นทุ่งกว้าง
แห่งนี้สักที ทุ่งนี้จึงมีชื่อว่า "ทุ่งกุลาร้องไห้"  
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 การเพาะปลูกข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ คาดว่าเริ่มมีการน าเข้ามาปลูก 
หลังจากทางราชการมีการปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอมมะลิและรับรองพันธุ์ในปี 
2502 ในชื่อพันธุ์ "ขาวดอกมะลิ 105" ได้เริ่มด าเนินการอย่างกว้างขวางในปี 
2524 โดยโครงการแลกเปลี่ยนพันธุ์ข้าว เน้นการเปลี่ยนพันธุ์ปลูกจากข้าว
เหนียวเป็นพันธุ์ข้าวเจ้า จึงท าให้ข้าวหอมมะลิมีการปลูกอย่างแพร่หลาย มีการ
พัฒนาพันธุ์ข้าวโดยส่งเสริมให้เกษตรกรเปลี่ยนพันธุ์ปลูกทุก 3 ปี เพ่ือให้พันธุ์
ข้าวมีความบริสุทธิ์ 
 สภาพการปลูกข้าวหอมมะลิที่อาศัยน้ าฝนเป็นหลักท าให้ปลูกได้เพียง
ปีละ 1 ครั้ง เก็บเกี่ยวในช่วงฤดูหนาวที่มีอากาศหนาวเย็นและปราศจากฝน  
ประกอบกับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เชื่อว่าพ้ืนที่ที่มีน้ า จะต้องระบายน้ าออก 

ก่อนเก็บเกี่ยวข้าวประมาณ 10 วัน จะท าให้ผลผลิตข้าวที่เก็บเกี่ยวได้  
มีคุณภาพดี ข้าวสารมีเมล็ดใส และแกร่ง ข้าวสุกมีความหอมและนุ่ม รวมทั้ง
ขบวนการแปรรูปที่ได้มาตรฐาน จึงท าให้ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้มี
คุณภาพที่เป็นเอกลักษณ์แตกต่างจากข้าวหอมมะลิที่ผลิตจากแหล่งอ่ืน ๆ 
จนเป็นที่ยอมรับของผู้ค้าและผู้บริโภคทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
 วิสัยทัศน์  
 "อุตสาหกรรมแปรรูปและเกษตรอินทรีย์ เพ่ิมมูลค่าการท่องเที่ยว 

เชิงคุณภาพ การค้าชายแดนได้มาตรฐาน"  
 ประเด็นยุทธศาสตร์  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพและเพ่ิมมูลค่าข้าวหอมมะลิ 
สู่ความต้องการของตลาด 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวให้ได้ระดับมาตรฐาน
และยั่งยืน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจ
การค้าและเพ่ิมมูลค่าการค้าชายแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล 

 การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาลและ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ต้องเร่งขับเคลื่อน การด าเนินงานให้เกิดเป็น 

รูปธรรมมากยิ่ งขึ้น เ พ่ือปรับทิศทางการผลิตภาคเกษตรให้สอดรับ
สถานการณ์โลกปัจจุบันประชากรโลกได้ตระหนักถึงความส าคัญของความ
ปลอดภัยด้านอาหาร กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสวัสดิภาพ 

ของผู้ผลิต การผลิตตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ เป็นทางเลือกหนึ่งของ
เกษตรกรในการผลิตสินค้าเกษตร ด้วยหลักธรรมชาติ หลีกเลี ่ยงการใช้
ปัจจัยการผลิตจากการสังเคราะห์ ไม่ใช ้สารเคมี ปุ ๋ยเคมี ฮอร์โมน
สังเคราะห์ และไม่ใช้พืชที่การดัดแปลงพันธุกรรม (GMOs) มีการจัดการ
ผลผลิต และแปรรูปเพ่ือรักษาสภาพและคุณภาพเกษตรอินทรีย์ในทุกขั้นตอน 
ในปัจจุบัน ตลาดมีความต้องการสินค้าเกษตรอินทรีย์มากขึ้น เกิดกระแส
ความตื่นตัวในการดูแลสุขภาพ เพ่ือหลีกเลี่ยงโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ โดยหันมา
บริโภคสินค้าที่ปลอดภัย ไม่มีสารเคมีปนเปื้อน อีกทั้งต้องการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ รักษาสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศวิทยามากขึ้น โดยได้
ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560 -2564  
มีเป้าหมายในการพัฒนาคือเพ่ิมพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ไม่น้อยกว่า 600,000 ไร่ 
เ พิ ่มจ านวนเกษตรกรที่ท าเกษตรอินทรีย์ ไม่น้อยกว่ า 30 ,000 ราย  
เพ่ิมสัดส่วนตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ในประเทศต่อตลาดส่งออก โดยมี
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สัดส่วนตลาดในประเทศไทยร้อยละ 40 ต่อตลาดส่งออกร้อยละ 60 และ
ยกระดับกลุ่ มเกษตรอินทรี ย์ วิ ถี พ้ืนบ้ านเ พ่ิมขึ้ น  กลุ่ มจั งหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และ
จังหวัดอ านาจเจริญ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคือ การเพ่ิมมูลค่า
ข้าวหอมมะลิ พืชเศรษฐกิจ ปศุสัตว์ และประมง ด้วยอุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูปและมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ มีเป้าหมายในการพัฒนาคือ 
จ านวนพื้นที่ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์และสินค้าเกษตรอินทรีย์อ่ืน ๆ ที่ได้
มาตรฐานเป้าหมายรวม 4 ปี ตั้งแต่ปี 2561-2564 จ านวน 1,000,000 ไร่ 
โดยได้ก าหนดจุดยืนการพัฒนา (Positioning) คือศูนย์กลางของนวัตกรรม
เกษตรแปรรูปและเกษตรอินทรีย์ (Hup of innovation for Specialized 

and Organic Agriculture : HI-SO Agriculture) 

 จากที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 2 พบว่า การตลาด การพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐาน
และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด ตลอดจนการวางแผนการผลิต
สินค้าทั้งในรูปวัตถุดิบ (ต้นทาง) และผลิตภัณฑ์แปรรูป (กลางทางและ
ปลายทาง) เป็นสิ่งที่ควรได้รับการพัฒนาต่อยอดต่อไป เพ่ือเป็นการสร้าง
โอกาสทางการตลาดและพัฒนาศักยภาพการแข่งขันให้กับเกษตรกร 

ผู้ปลูกข้าวในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ซึ่งมีประเด็น 

ที่ยังต้องมีการพัฒนา ดังนี้ 
 1. ควรมีการวางแผนการผลิตข้าวและแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งในปริมาณและคุณภาพ เน้นเกษตร
อินทรีย์ โดยใช้กลยุทธ์สร้างแรงจูงใจให้กับเกษตรกร  
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 2.  ควรมีการสนับสนุน “ข้อมูล” องค์ความรู้ ด้านการเกษตร” และ
บัญชีครัวเรือนให้กับเกษตรกร 
 3.  ควรด าเนินการสร้างเครือข่ายและพันธมิตรทางการตลาด
ให้กับสินค้า ในรูปของสหกรณ์การเกษตร ของชุมชนเพ่ือขยายตลาดของ
สินค้าเกษตรในชุมชน โดยตั้งเป็นศูนย์บริการเกษตรกร มีการตรวจสอบ
มาตรฐาน การจัดเก็บผลผลิตการเกษตร มีการคัดแยกเกรดของสินค้าเกษตร 
การแปรรูป การจัดจ าหน่าย และพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของ
ผลิตภัณฑ์การเกษตร พร้อมทั้งต้องมีการวิจัยและพัฒนาต่อยอดด้วย 

นวัตกรรม เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับเกษตรกร 
เพ่ือสนับสนุน “ธุรกิจการเกษตร” ให้มีอนาคต เพ่ือให้คนรุ่นใหม่สืบทอด   
 ข้อมูลและแนวคิดที่ได้จากการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น  
ในส่วนที่เกี่ยวข้องท่ีจะน ามาพัฒนา ดังนี้ 
 บริษัท อินานิวะ อุด้ง จังหวัดอาคิตะ : การผลิตที่ได้มาตรฐาน 
สะอาด สร้างเรื่องราว (Story) ให้ผลิตภัณฑ์มีความน่าสนใจ ลูกค้า
ประทับใจ เห็นคุณค่าของสินค้า  รู ้ส ึกมีความผูกพัน เป็นการเล่า
เรื่องราวประวัติศาสตร์ประวัติความเป็นมาอย่างน่าสนใจว่าท าไมถึง
ต้องมีเฉพาะที่นี่ที่เดียวเท่านั้น เป็นการสร้างคุณค่าให้กับสินค้า ของ
ชุมชน และผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจะมีวางขายเฉพาะในพ้ืนที่เท่านั้น จากการศึกษา 
ดูงานแล้วสามารถน ามาปรับประยุกต์ใช้กับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก  
เฉียงเหนือตอนล่าง คือ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2  
มีเรื่องเล่าหรือต านานเล่าขานกันมาก็หลายเรื่องมีวิถีการกินการของ 
ชาวชนบท ที่มีเอกลักษณ์ไม่แพ้เรื่องราวของอุด้ง จังหวัดอาคิตะของ
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ประเทศญี่ปุ่นแต่อย่างใด ทางกลุ่มเราก็มีข้าวหอมมะลิอุบลราชธานี 
และข้าวทุ่งกุลาร้องไห้ ซึ่งมีประวัติความเป็นมา (Story) และได้รับการ
รับรองการเกษตรจ าเพาะตามพ้ืนที่ผ่านการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ 
GI (Geographical Indications : GI) แต่ยังขาดการประชาสัมพันธ์แต่งเป็น
เรื่องให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายเท่านั้นเอง ว่าถ้าอยากกินข้าวหอมมะลิ
ที่มีความหอมและนุ่มละมุนต้องมากินที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 2 เท่านั้น และต้องมีการพัฒนาคุณภาพของสินค้า และพัฒนา
บรรจุภัณฑ์ให้เป็นที่ดึงดูดใจและมีเรื่องราวไว้ในบรรจุภัณฑ์ เพื่อเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ให้กลุ ่มลูกค้ารู ้จ ักถึงคุณค่าของข้าวหอมมะลิของกลุ ่ม
จังหวัด โดยอาจจะท าเรื่องราวไว้ในคิวอาร์โค้ด เพ่ือให้ลูกค้าสามารถอ่าน
เพ่ิมเติมได้ เป็นต้น 

 การท่องเที่ยวเมืองโอกายาม่า : เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยให้
ผลประโยชน์แก่ผู้ประกอบการที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาใน
ประเทศได้ เช่น การให้คูปองกับผู้ประกอบการที่จะใช้เป็นส่วนลดในการซื้อ
วัตถุดิบในการท าสินค้า โดยให้ผลตอบแทนเป็นระดับตามมูลค่าที่คิดว่า
ประเทศจะได้รับประโยชน์จากการน านักท่องเที่ยวเข้ามา ซึ่งภาครัฐเป็น 

ผู้ก ากับดูแล ควบคุมการด าเนินงานของภาคเอกชน สิ่งเหล่านี้ เป็นการ
ดึงดูดการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนได้เป็นอย่างดี จากการไปศึกษาดูงาน
ดังกล่าวทางเราสามารถที่จะน าความรู้และประสบการณ์น ามาประยุกต์ใช้
ไดค้ือ กลุ่มจังหวัดมีแหล่งท่องเที่ยวทั้งเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
ท่องเที ่ยวเชิงเกษตร และการท่องเที ่ยว เชิงวัฒนธรรม ซึ่งทางภาครัฐ
จะต้องบูรณาการการท างานร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชน การด าเนินการ 
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ด้านการท่องเที่ยว โดยภาครัฐเป็นผู้ควบคุมให้เกิดความเท่าเทียมในการให้รับ
ผลประโยชน์จากการจัดกิจกรรมนั้น เช่น ภาคธุรกิจท่องเที่ ยว น า
นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในจังหวัดต่าง ๆ ในกลุ่มจังหวัด ผู้ประกอบการ
ธุรกิจท่องเที่ยวเช่นกลุ่มโฮมสเตย์ในพ้ืนที่ก็อาจมีส่วนลดหรือค่าเปอร์เซ็น
เล็ก ๆ น้อย ๆ ให้เพิ่มเติมได้ เป็นต้น  
 อินาโมโตะ คิโชอัน : การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามโดดเด่นเป็น
เอกลักษณ์ คือการเพ่ิมมูลค่าสินค้าให้มีราคาที่สูงขึ้น เนื่องจาก บรรจุภัณฑ์นั้น  
คือ สิ่งส าคัญที่สามารถเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้า และบริการต่าง ๆ โดยสามารถ
ใช้ Packaging ท าการตลาดแทนเราได้ สื่อสารแทนเราได้ โดยการน า
เรื่องราว (Story) ของผลิตภัณฑ์มาใส่ลงในคิวอาร์โค้ดเพื่อบรรยายเรื่องราว
ต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมความน่าสนใจต่อลูกค้า สิ่งส าคัญคือ บรรจุภัณฑ์ที่จะ
น ามาใช้ต้อง สวยงาม สะดวกต่อการรับประทาน มีแนวคิดสร้างสรรค์ 
แปลกใหม่ไม่เหมือนใครและต้องเป็นที่น่าสนใจ ซึ่งจากการศึกษาดูงาน
พบว่า ผลิตภัณฑ์สินค้า โดยเฉพาะอาหารและขนมของประเทศญี่ปุ่นนั้นมี
ความสวยงาม และไม่เหมือนใคร มีความใส่ใจในเรื่องความสะอาด การเน้น
เรื่องราว และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่แปลกใหม่ มีคุณค่าต่อการซื้อหาเป็น
ของฝากของขวัญ และบรรจุภัณฑ์มีการแยกออกมาเป็นบรรจุภัณฑ์เล็ก ๆ 
ท าให้ราคาสินค้ามีมูลค่าเพิ่มขึ้นได้โดยไม่ต้องเพิ่มผลผลิต นอกจากนี้
บรรจุภัณฑ์ท่ีดี ยังสามารถป้องกันสินค้าที่อยู่ภายในไม่ให้เกิดความช ารุด 
เสียหาย และท าให้สินค้าภายในคงสภาพเดิมมากที่สุด เสียหายน้อยที่สุด 

บางครั้ งการสร้างเอกลักษณ์ ให้กับสินค้า  แพคเกจจิ้ ง  (Packaging)  
สวยก็อาจท าให้ลูกค้าไม่ได้สนใจว่าข้างในนั้นเป็นสินค้าอะไรแต่ซื้อเพราะ
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แพคเกจจิ้ง มีเรื ่องราวน่าสนใจ มีประวัติความเป็นมาของสินค้า และ
สามารถน าไปเป็นของฝากได้ สิ่งนี้ท าให้เห็นว่าแพคเกจจิ้งก็ช่วยเพ่ิมก าไร
ให้เราได้เช่นกัน 

 สหกรณ์การเกษตรอาคิตะ : การส่งเสริมคนรุ่นใหม่ให้สนใจ และรัก
อาชีพการเกษตร 
 จากการศึกษาดูงานเกษตรอาคิตะ มีประเด็นด้านการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งในการรวมกลุ่มของสหกรณ์อาคิตะ ดังนี้ 
 1. ระบบสหกรณ์ที่มีเครือข่ายแข็งแกร่ง และมีการวางรากฐาน
ระบบสนับสนุนด้านการเงินแก่ภาคเกษตรที่ครบวงจรโดยให้เกษตรกร 

เข้าไปมีส่วนร่วมบริหาร จัดการ และมีการท างานเชื่อมโยงกันอย่างแน่น
หนาตั้งแต่ระดับชุมชน ภูมิภาคและระดับประเทศ ทั ้งด้านการผลิต  
การจัดหาวัสดุอุปกรณ์และปัจจัยการผลิตในภาคเกษตร การรวบรวม
ผลิตผลและการบริหารจัดการตลาด โดยเฉพาะด้านการเงิน การประกันภัย
และอ่ืน ๆ เช่น ข้อมูลข่าวสาร การวิจัยและพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพ
และ Logistic เป็นต้น 

 2.  การมีสถาบันการเงินที่สนับสนุนกลุ่มสหกรณ์อย่างเข้มแข็ง 
ทั้งภาคเอกชน และรัฐบาล เช่น กลุ่มธนาคารสหกรณ์การเกษตรญี่ปุ่น - 
Japan Agricultural Cooperatives Bank Group หรือ JA Bank Group 

SHINOREN หรือ Prefectural Banking Federations of Fishery 

Cooperative สหกรณ์สินเชื่อระดับจังหวัด  (3) RINCHUKIN Bank 

ธนาคารสหกรณ์กลาง/ระดับประเทศ Agriculture, Forestry and 

Fisheries Finance Corporation (AFC) หรือบรรษัทเงินทุนเพ่ือการเกษตร 
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ป่าไม้และประมง เป็นสถาบันการเงินเพ่ือการเกษตรของรัฐบาล เพ่ือให้สินเชื่อ
แก่เกษตรกร ด้วยเงินกู้ระยะยาว ดอกเบี้ยต่ า เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
ในภาคเกษตร บรรษัทเงินทุนเพ่ือการเกษตรการมีหน่วยงานรับประกัน
ความเสียหายของสินค้าเกษตรจากภัยธรรมชาติ ประกอบด้วย หน่วยงาน
รับประกันความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ ทั้งในระดับท้องถิ่นระดับจังหวัด และ
ศูนย์รวมระดับประเทศ โดยมีกระทรวงเกษตร ป่าไม้และประมง เป็นทั้ง
หนว่ยงานรับประกันความเสียหายทั้งหมด  
 แนวความคิดที่น ามาปรับประยุกต์ใช้กับสหกรณ์การเกษตรในกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ดังนี้ 
 1. โดยแนวโน้มในอนาคตเกษตรกรที่เป็นผู้สูงอายุจะมีจ านวนเพ่ิม
มากขึ้นแต่แรงงานคนรุ่นใหม่ที่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีน้อยลง 
ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคเกษตรเพื่อทดแทน
แรงงานรุ่นเก่าจึงควรส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่สนใจและรักอาชีพ
การเกษตร สร้างแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่หันมาท าการเกษตรและเป็นผู้น า
ทางการเกษตรในท้องถิ่น จัดการฝึกอบรมแก่เกษตรกรรุ่นใหม่ในพ้ืนที่ให้มี
ความน่าสนใจ สามารถน าไปประกอบอาชีพได้จริง ส่งเสริมให้เกษตรกร 

รุ่นใหม่เป็นนักขายแบบมืออาชีพ โดยเน้นช่องทางการขายแบบใหม่  เช่น  
การขายผ่านอินเทอร์เน็ต ออนไลน์ เป็นต้น  
 2. จัดให้มีการน าเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ มาปรับใช้ในภาคการเกษตร 
เช่น การน าเครื่องหยอดข้าว เครื่องพ่นปุ๋ย โดรน เครื ่องจ ักรด ้าน
การเกษตรต่าง ๆ การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเพ่ิมผลผลิต และการขาย  
โดยรัฐจะต้องเป็นผู้สนับสนุนทั้งด้านการอบรมและสนับสนุนด้านปัจจัย
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เครื่องมือการเกษตรที่เกษตรกรเข้าถึงไม่ได้เหล่านี้แทน เพ่ือให้การผลิต
และการจ าหน่ายเกิดประสิทธิภาพสูงสุด (ท าน้อย ได้ก าไรมาก)  
 จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น คณะผู้จัดท ามีความคิดเห็นตรงกันว่าเรา
สามารถน าความรู้และประสบการณ์ ที่ได้จากการอบรมและการศึกษาดูงานใน
ครั้งนี้ มีแนวความคิดที่จะน ามาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาคุณภาพและเพ่ิม
มูลค่าข้าวหอมมะลิอินทรีย์ เหมือนกับบริษัท อินานิวะ อุด้ง จังหวัดอาคิตะ 

ที่มีเรื่องราว (Story) และมีการรับรองการเกษตรจ าเพาะตามพ้ืนที่ผ่านการ
รับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI (Geographical Indications : GI) 
เพ่ือให้มีสินค้าคุณภาพ และมาตรฐานไว้รองรับการเมืองท่องเที่ยวแบบเมือง
โอกายาม่า เมื่อสินค้าเป็นที่รู้จัก มีคุณภาพน่าเชื่อถือและไว้วางใจ ก็จะมี 
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่แปลกใหม่ มีคุณค่าต่อการซื้อหา และบรรจุภัณฑ์
มีการแยกออกมาบรรจุภัณฑ์เล็ก ๆ ท าให้ราคาสินค้ามีมูลค่าเพิ ่มขึ ้น 

โดยไม่ต้องเพิ่มผลผลิต นอกจากนี้ บรรจุภัณฑ์ที่ดียังสามารถป้องกัน
สินค้าที่อยู่ภายในไม่ให้เกิดความช ารุด เสียหาย และท าให้สินค้าภายใน
คงสภาพเดิมมากที่สุด เสียหายน้อยที่สุด  บางครั้งการสร้างเอกลักษณ์
ให้กับสินค้า บรรจุภัณฑ์สวยก็อาจท าให้ลูกค้าไม่ได้สนใจว่าข้างในนั้น
เป็นสินค้าอะไรแต่ซื้อเพราะบรรจุภัณฑ์และสามารถน าไปเป็นของฝาก
ของขวัญได้ สิ่งนี้ท าให้เห็นว่าบรรจุภัณฑ์ก็ช่วยเพ่ิมก าไรให้เราได้เช่นกัน และ
การจ าหน่ายสินค้าจะต้องมีช่องทางหลายช่องทาง สร้างเป็นเครือข่าย
หรือสร้างพันธมิตรขึ ้นมาให้ได้เหมือนวิธีการของสหกรณ์การเกษตร 

อาคิตะที่มีการบูรณาการกันทุกภาคส่วน เพ่ือให้มีธุรกิจการเกษตรที่มี
อนาคตและมีคนรุ่นใหม่สืบทอดต่อไป 
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คณะผู้จัดท า 

      

1. นางเพชรรัตน์  สมเสนาะ  หัวหน้ากลุ่ม (นักจัดการงานทั่วไป 

   ช านาญการ) 
   กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 
   ส านักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี 
2. นางรัชนีกร  พบบุญ   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 

     ช านาญการ  
   กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 

   ส านักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี  
3. นางสาวจุฑาทิพย์  ขอสุข     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

    ช านาญการ  
   กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล 

    เพ่ือการพัฒนาจังหวัด 

   ส านักงานจังหวัดยโสธร  
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การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 
 

ชาดา  สิมประดิษฐ์พันธุ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส 

 

 ข้อมูลหน่วยงาน 

 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ประกอบด้วย จังหวัดยะลา ปัตตานี 
และนราธิวาส ตั้งอยู่ใต้สุดของประเทศและติดกับประเทศมาเลเซีย มีพ้ืนที่
ทั้งหมดรวม 6.84 ล้านไร่ (ประมาณ 10,936.864 ตร.กม.) โดยมีการใช้
ประโยชน์ที่ดินจ าแนกเป็นพ้ืนที่ป่าไม้ 1.73 ล้านไร่ หรือร้อยละ 25.3 พ้ืนที่
ป่าชายเลน 0.22 แสนไร่ หรือร้อยละ 0.33 พ้ืนที่การเกษตร 3.5 ล้านไร่ 
(ยางพารา ปาล์มน้ ามัน ไม้ผล และที่นา) หรือร้อยละ 50.5 และพ้ืนที่ใช้
ประโยชน์อื่น ๆ 1.66 ล้านไร่ หรือร้อยละ 24.27 ของพ้ืนที่ภาค ในปี 2558 
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) เท่ากับ 123,377 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
0.9 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวประชากร (GRP 

Per capita) เฉลี่ย 70,322 บาทต่อคนต่อปี ซึ่งต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ
ประมาณ 2 เท่า ศักยภาพของกลุ่มจังหวัด ได้แก่ มีสภาพภูมิประเทศและ
ภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการผลิตพืชเขตร้อน (ยางพารา ปาล์มน้ ามัน) และ
เป็นแหล่งท าการประมงที่ส าคัญของประเทศ มีพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร อาทิ การแปรรูปยาง ไม้ยาง ปาล์มน้ ามันและ
อุตสาหกรรมประมงเพ่ือการส่งออก ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ 
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มีความหลากหลาย มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งสามารถเชื่อมโยงทั้งในและ
ต่างประเทศ และมีเมืองศูนย์กลางที่มีศักยภาพในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
ที่สามารถขยายผลจากโครงการเมืองต้นแบบ เพ่ือรองรับการขยายตัวทาง
การค้าและการท่องเที่ยวชายแดน ทั้งหมดนี้ภายใต้วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ชายแดน “เกษตรก้าวหน้า การค้าชายแดน การท่องเที่ยว
เชื่อมโยง สู่อาเซียน” และก าหนดยุทธศาสตร์ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร อุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูป และการตลาด 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการค้า การลงทุน ในพ้ืนที่เศรษฐกิจที่
ส าคัญ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ 
วัฒนธรรม และเมืองท่องเที่ยวชายแดน 

 บทน า 
 ในปัจจุบันนี้ สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ีจังหวัดภาคใต้ชายแดน
ดีขึ้นตามล าดับ จะเห็นได้ว่าจ านวนเหตุการณ์ จ านวนผู้ได้รับบาดเจ็บและ
จ านวนผู้เสียชีวิตลดลงต่อเนื่อง ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นรัฐบาล ราษฎร 
และเอกชน ร่วมกันปกป้องดูแลพ้ืนที่ ไม่ ให้ เกิดการใช้ความรุนแรง 

ทุกรูปแบบ น าไปสู่การสร้างสันติสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในพ้ืนที่ 
 ดังนั้น การพัฒนาอย่างเต็มรูปแบบ จึงได้น ามิติเศรษฐกิจมาเป็น
แนวทางหลักน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงเพ่ือสร้างโอกาสการพัฒนากลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ชายแดน มีเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนใต้
และเศรษฐกิจของประเทศ เพ่ือให้เกิดผลต่อเนื่องไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
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ชีวิตให้กับประชาชนในพ้ืนที่ เน้นการสร้างโอกาสและการเข้าถึงโอกาส
ให้กับประชาชนในพ้ืนที่อย่างเท่าเทียมกัน การยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี 
ลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมมูลค่าด้านการท่องเที่ยว 
เพ่ิมอัตราการจ้างงานเป็นการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ลดปัญหาความ
ยากจนของประชาชน และเป็นการสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัย
ให้กับประชาชน นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน เป็นกลยุทธ์ส าคัญที่มุ่งไปสู่
การแก้ไขปัญหาในมิติด้านความมั่นคงและพัฒนาในจังหวัดภาคใต้ชายแดน 
ภายใต้รูปแบบการพัฒนา “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน”1 สอดคล้องและเป็นส่วน
หนึ่งของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ซึ่งเป็น
แผนหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน 
(Sustainable Development Goals : SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้าง
ประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่ว่าการปฏิรูปประเทศและ
สถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกัน 

มากขึ้น โดยได้น้อมน าหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็น
ปรัชญาน าทางในการพัฒนาประเทศสืบเนื่องไป 

 

 

 
                                                 
1 กรอบการพัฒนาชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน”เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
ทั้งนี้จะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ 
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 แนวคิดที่ได้รับจากการฝึกอบรมและการศึกษาดูงาน ณ ประเทศ
ญี่ปุ่น 

 การสร้างอัตลักษณ์การท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จัก (Branding)  
 การคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น สถานที่ท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิม มีโบราณสถานและ
โบราณวัตถุ ปราสาทโอกายามา สวนโคระคุเอ็น พิพิธภัณฑ์ เมืองคุราชิกิ 
โดยเป็นโซนยอดนิยมที่สามารถเดินเล่นภายในเมืองก าแพงขาวเก่าแก่ที่
ยังคงหลงเหลือทาวน์ เ ฮ้าส์ญี่ปุ่นดั้ งเดิม  ด้านสินค้าที่ผลิตเฉพาะใน 

โอคายาม่า เช่น คิบิดังโงะ ลูกพีชขาว องุ่นเขียวมาสแคต องุ่นลูกใหญ่ 
ไร้เมล็ดเนื้อกรอบ ให้น้ าองุ่นเยอะและมีรสหวาน เปรี้ยวพอประมาณ ปลา
มามาคาริ ที่โตในทะเลเซโตะไนซึ่งมีคลื่นไม่รุนแรงท าให้เนื้อปลามีความ 

โดดเด่นเฉพาะตัว, สาเก ที่ใช้ข้าว 3 สายพันธ์ที่มีปลูกเฉพาะในโอคายาม่า
มาใช้ในการผลิต เป็นต้น มีการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ชมสวนผลไม้ สวน 

ลูกพลับ สวนองุ่น สวนสตรอเบอรี่  อีกทั้งมีการหยิบต านานเรื่องราวโมโมทาโร่  
ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของโอกายาม่าที่น่าสนใจและจดจ าง่ายมาเป็นส่วนหนึ่ง
ของการส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองให้เป็นที่รู้จักของคนท่ัวโลก 

 การคมนาคมและระบบการวางผังเมืองที่ดี (Transport and 

Urban Development) 
 การเชื่อมโยงระบบการจราจรและขนส่งมวลชน ที่เชื่อมโยงไปยัง
แหล่งท่องเที่ยวส าคัญของจังหวัดและอ าเภอต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย เห็นได้จากการจัดวางระบบการจราจรที่เชื่อมต่อและ
สะดวกสบายจากจุดตัดของโครงข่ายการจราจรความเร็วสูงไปยังพ้ืนที่ 
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ต่าง ๆ ในตัวเมือง เริ่มต้นที่เมืองโอคายาม่าซึ่งเป็นเมืองที่มีรถไฟชินคันเซ็น
แวะจอด และสามารถเดินทางไปยังเมืองหลักอย่าง โตเกียว เกียวโต  
โอซาก้า ภายในเวลาที่รวดเร็ว มีห้างสรรพสินค้า AEON ที่เป็นแหล่ง 
ชอปปิ้งติดกับสถานีรถไฟ และไม่ไกลจากรูปปั้นโมโมทาโร่ซึ่งเป็นสัญลักษณ์
เมืองอีกด้วย โดยใช้การสร้างเรื่องราวเพ่ือเพ่ิมคุณค่า ใส่ใจรักบริการ และ
ความพร้อมด้านสาธารณูปโภคพ้ืนฐานและโครงข่ายการคมนาคม 

ที่หลากหลายที่ทันสมัย อีกท้ังยังมีความสะอาดที่สร้างความประทับใจให้แก่
นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน ท าให้ทุก ๆ ปีจะมีการจัดงานสัมมนาวิชาการ 
งานกีฬา เป็นจ านวนมาก และเมืองก็ได้รับการพัฒนาให้เป็นคอนเวชั่นซิตี้
อีกด้วย ส่งผลให้มีจ านวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ้นทุกปี ทั้งนี้ เมืองโอคายาม่า 
ยังมีการวางผังเมืองและแบ่งเป็น 3 โซนด้วยกัน คือ 1.University Area  

2. Cultural Area 3. Station Area เพ่ือความชัดเจนและง่ายต่อการ
บริหารจัดการต่าง ๆ เช่น การจัด Events ต่าง ๆ เป็นต้น 

 นวัตกรรมการเกษตรและอาหาร ( Innovative Agriculture 

and Food) 

 การศึกษาดู ง าน  ณ สวนผลไม้  Nomaru Engai Kibili Noen  
ซึ่งเกษตรกรรวมตัวกันสร้างความเข้มแข็งในรูปแบบสหกรณ์ แต่บริหาร
จัดการโดยชาวไร่ชาวสวนทั้งหมด ขายสินค้าให้กับผู้บริโภคโดยตรง สิ่งที่
เห็นได้ชัดเจนคือ การน าเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการจ าหน่ายสินค้า 
โดยน า QR Code ซึ่งสามารถตรวจข้อมูลย้อนกลับไปได้ถึงผลผลิตที่ส่งไป
ให้ผู้บริโภค สิ่งที่จะการันตีถึงความเชื่อมั่นในตัวผลิตภัณฑ์ของร้านค้าได้นั้น 
ก็คือการได้เห็นถึงวิธีการปลูกหรือได้รู้จักกับผู้ปลูก ท าให้ลูกค้าทั่วไป 
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กลายมาเป็นลูกค้าประจ ามีความยั่งยืนมากกว่าหลายเท่าตัว นอกจากฉลาก
ที่ ติ ด ไปกับตั วสิ นค้ าแล้ ว  ตั ว  QR code ยั งมี ส่ วนส าคัญในระบบ 

การตรวจสอบย้อนกลับมายังผู้ปลูกหรือแหล่งผลิต ผู้ผลิตได้ลูกค้าประจ า 
ผู้บริโภคก็มั่นใจในแหล่งที่มาของพืชผักผลไม้ (win - win)  

 การศึกษาดูงาน ณ บริษัท Minanmoto Kichoan ได้แนวคิดในการ
เพ่ิมมูลค่า เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าส่งออกไปยัง
ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยด้วย ส าหรับร้าน Minamoto 

Kitchoan เป็นร้านขายขนมญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงมากในญี่ปุ่น ซึ่งเปิดมานานถึง 
15 ปี ด้วย Concept ของทางร้านที่ใส่ใจสุขภาพของลูกค้า คือส่วนผสม
ทั้งหมดของ Minamoto Kitchoan ล้วนมาจากธรรมชาติที่มีอยู่ในพ้ืนที่
ทั้งสิ้น กล่าวคือ สินค้าทุกชนิดไม่ใส่สารกันบูดและผงชูรสใด  ๆ และ
กระบวนการผลิตที่มีความพิถีพิถันในทุกขั้นตอน มีการใช้เทคโนโลยีช่วย
เพ่ิมปริมาณในการผลิต การชั่งตวงที่แม่นย า และแรงงานคนในขั้นตอนที่
ต้องใช้ความพิถีพิถัน เช่น การจัดวางองค์ประกอบในขนม การตรวจสอบ
แพ็กเกจผลติภัณฑ์ก่อนจ าหน่าย ส่งผลให้ร้านได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก 
จนเปิดสาขามากมายทั้งในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นย่านกินซ่า โอคายาม่า 
(รวมไปถึงสนามบินนาริตะและฮาเนะดะ)  
 การพัฒนาให้เกิดความย่ังยืน (Sustainable Development) 

 ประเทศญี่ปุ่นมีวัฒนธรรมที่วิวัฒนาการมายาวนาน มีวัฒนธรรมที่
เป็นดั้งเดิมของประเทศ ท าให้ชาวญี่ปุ่นมีความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน ท าให้
ง่ายต่อการสร้างการมีส่วนร่วมท าให้การพัฒนามีความต่อเนื่อง เสริมสร้าง
การพ่ึงพาตนเองก่อนเมื่อมีความม่ันคงแล้วสามารถช่วยเหลือคนรอบข้างได้ 
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ตัวอย่างเช่น บ้านญี่ปุ่นโบราณสีขาวและต้นหลิวน้อยใหญ่เรียงรายริม 
Kurashiki River ที่รู้จักกันดี และมีความส าคัญในฐานะเขตอนุรักษ์กลุ่ม
โบราณสถานที่มีคุณค่า Kurashiki เป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าที่รุ่งเรือง
ในศตวรรษท่ี 17 ทั้งยังเป็นย่านที่อบอวลไปด้วยกลิ่นอายของเสน่ห์เมืองเก่า
ที่สงบสุข Kurashiki Bikan Historical Quarter ผู้มาเยือนจะได้สัมผัส
อิทธิพลวัฒนธรรมตะวันตกที่ผสานกับวิถีชีวิตแบบญี่ปุ่นได้อย่างลงตัว  
เห็นได้จากสถานที่ส าคัญด้านวัฒนธรรมจ านวนมาก รวมทั้ง Ohara 

Museum of Art ซึ่งมีการจัดแสดงงานศิลปะนานาชาติ Kurashiki Ivy 

Square (ย่านท่องเที่ยว) ที่สร้างด้วยอิฐแดงซึ่งเป็นการน าอดีตโรงงาน 

ทอผ้าที่เคยเป็นสถานที่ส าคัญของ Kurashiki มาบูรณะขึ้นใหม่ และสร้าง
ขึ้นบนที่ตั้งของโรงงานเดิม รวมถึง Kurashiki Museum of Folkcraft  

ซึ่งมีการจัดแสดงหัตถกรรมประมาณ 700 ชิ้น พ้ืนที่บริเวณ Honmachi 
and Higashimachi areas ส่วนมากรวมทั้งทางเดินจาก Achi - jinja 

Shrine [ศาลเจ้า] อันเก่าแก่นั้นมีทิวทัศน์งดงามเหนือกาลเวลา และได้รับ
การรับรองเป็นเขตอนุรักษ์ทางประวัติศาสตร์ ย่านนี้เป็นเมืองเงียบ ๆ  
ซึ่ งมีร้านอาหาร แกลเลอรี่  และร้านค้าทั่ ว ไปตั้ งอยู่อย่างกลมกลืน 
“Traditional Boat Tour of Kurashiki Canal (นั่งเรือล าเล็กส ารวจเขต
โบราณสถาน) เป็นกิจกรรมที่รู้จักกันดีในหมู่นักท่องเที่ยว ที่ผู้มาเยือนจะได้
ชื่นชมความงามของบ้านเรือนสีขาว ขณะนั่ งเรือล าเล็กล่องไป ตาม 
Kurashiki River ที่ไหลผ่านกลางเมือง เป็นการพัฒนาจากสิ่งที่มีในท้องถิ่น
สร้างให้เกิดมูลค่าสู่ตลาดโลกได้อย่างส าเร็จ ซึ่งแสดงถึงการพัฒนาที่มีความ
ต่อเนื่องและยั่งยืนจนมาถึงปัจจุบัน 
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 แนวทางการพัฒนาที่น ามาปรับประยุกต์ใช้กับกลุ่มจังหวัดภาคใต้
ชายแดน 

 ภาคใต้ชายแดนพ่ึงพิงภาคการเกษตร โดยมีพืชเศรษฐกิจหลัก 
ยางพารา ปาล์มน้ ามัน และไม้ผล ซึ่งยังใช้รูปแบบการผลิตแบบดั้งเดิม และ
มีการแปรรูปขั้นต้นเพื่อการส่งออก ท าให้ได้รับผลกระทบจากความผันผวน
ของราคา นอกจากนี้ภาพลักษณ์ความไม่ปลอดภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบ  
ส่งผลต่อภาวะการค้าและการลงทุน อย่างไรก็ดี ภาคใต้ชายแดนเป็นแหล่ง
ท าการประมงที่ส าคัญของประเทศ เนื่องจากมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์
และมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม รวมทั้งมีพ้ืนที่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 
และเมืองชายแดนมีจุดที่ตั้งที่ได้เปรียบในการเชื่อมโยงการพัฒนาระหว่าง
พ้ืนที่ภาคใต้และมาเลเซียรวมทั้งสิงคโปร์ ประกอบกับปัจจุบันรัฐบาลอยู่
ระหว่างด าเนินโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร อ าเภอหนองจิก การพัฒนาการค้าและ 

การท่องเที่ยว อ าเภอสุไหงโก-ลก และอ าเภอเบตง เพ่ือสร้างงาน และ
รายได้ให้กับประชาชน ควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน  
โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
 พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร   
 - เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตยางพารา ปาล์มน้ ามัน มะพร้าว และ
ไม้ผล โดยการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการปลูก  
การบ ารุงรักษา พัฒนายางสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ เพ่ือเพ่ิมผลผลิต
เฉลี่ยต่อไร่และลดต้นทุนการผลิต และการเก็บเกี่ยวผลผลิต รวมทั้ง 

การแปรรูปและเพ่ิมมูลค่าผลผลิต 

151 



 

 - พัฒนาระบบตลาดกลางสินค้าเกษตร (ยางพารา ปาล์มน้ ามัน) 
ให้สามารถเป็นแหล่งอ้างอิงราคาและศูนย์กลางการซื้อขายของเกษตรกร 

ในพ้ืนที่ โดยพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถเชื่อมโยงแหล่งซื้อขาย 

ทั้งในและต่างประเทศ  
 - ส่งเสริมให้เกษตรกรกรรายย่อยปรับระบบการผลิตให้สามารถ
พ่ึงพาตนเองได้ ส่งเสริมการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสานโดยการ
ปลูกพืชที่สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่และความต้องการของตลาด 
ร่วมกับการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักของภาค (ยางพาราและปาล์มน้ ามัน) 
และการปศุสัตว์  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการผลิตและ
การตลาด เพ่ือเพ่ิมรายได้และลดความเสี่ยงจากความผันผวนด้านราคา 

รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ในการวางแผนการผลิตและบริหารจัดการฟาร์ม
อย่างเป็นระบบเพ่ือพัฒนาไปสู่การเป็นเกษตรกรมืออาชีพ (Smart 

Farmer) และยกระดับเกษตรกรรายย่อยไปสู่ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร
มืออาชีพ (Smart Entrepreneur)  
 - พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่  (Young Smart Farmer) รวมทั้ ง
สนับสนุนกลุ่ม สถาบันเกษตรกรในพ้ืนที่ให้เป็นผู้บริหารจัดการธุรกิจ
การเกษตรอย่างครบวงจร (Smart Farming) โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ทันสมัยในการจัดท าฐานข้อมูลเพ่ือการวางแผนการผลิตและการตลาด 
ตลอดจนองค์ความรู้และเครือข่าย หน่วยงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และลดปัญหาข้อจ ากัดในการเข้าถึงแหล่งทุน 
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 - ส่งเสริมการสร้างตราสินค้า (Brand) ผลผลิตทางการเกษตร 
โดยเฉพาะสินค้าที่ใช้วัตถุดิบทางการเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ประจ าถิ่นใน
การประกอบอาหาร อาทิ ไก่เบตง และปลากุเลา เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและรองรับ
การท่องเที่ยวเชิงอาหาร รวมทั้งส่งเสริมตลาดสินค้าที่เป็นอัตลักษณ์ 

 พัฒนาให้เป็นเมืองการค้าและเมืองท่องเที่ยวชายแดน 

 - พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกบริเวณด่านชายแดนให้เพียงพอ
และได้มาตรฐาน รวมทั้งพ้ืนที่เศรษฐกิจบริเวณชายแดน โดยพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงเข้าสู่ด่านให้มีมาตรฐาน การใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ในการอ านวยความสะดวกด้านการค้าและการขนส่งระหว่าง
ประเทศ จัดระเบียบการใช้พ้ืนที่บริเวณด่านชายแดน ชุมชนและพ้ืนที่หลัง
ด่านให้เหมาะสม  
 - พัฒนาโครงข่ายคมนาคมให้มีความเชื่อมโยงและมีมาตรฐาน 

พัฒนาโครงข่ายถนนสายหลักและสายรองให้มีมาตรฐาน และมีความ
ปลอดภัย สามารถเชื่อมโยงและอ านวยความสะดวกในการเดินทางและ 

การขนส่งสินค้าได้ทุกระบบ อาทิ สายนราธิวาส - สุไหงโก - ลก สายเมืองยะลา - เบตง  
พัฒนาและสร้างความร่วมมือในการเชื่อมโยงการเดินทาง การขนส่งสินค้า
และการท่องเที่ยวจากสถานีรถไฟสุไหงโก-ลก เชื่อมต่อไปยังประเทศ
มาเลเซีย  และวางระบบการก ากับดูแลการขนส่ ง ให้มีมาตรฐาน 

ความปลอดภัย  
 - พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม โดยปรับปรุง
ภูมิทัศน์ สิ่งอ านวยความสะดวก และบริการที่เพียงพอและได้มาตรฐาน  
มีความปลอดภัย และส่งเสริมกิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลาย  
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และสอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ อาทิ ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม  
การท่องเที่ยวเชิงอาหาร เชิงเกษตร และการท่องเที่ยวชุมชน สนับสนุนการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการบริการ เช่น ที่ พัก (ecolodge) และ
มัคคุเทศก์ เป็นต้น การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือสนับสนุนการ
ท่องเที่ยว และการสร้างเครือข่ายบริหารจัดการและเชื่อมโยงเส้นทาง 

การท่องเที่ยวทั้งภายในและภายนอกภาค (เบตง - ปีนัง) 
 - พัฒนาและส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องการท่องเที่ยวในเมืองท่องเที่ยว
ชายแดน โดยพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการให้บริการสู่สากลที่ค านึงถึง
ความสะอาด สวยงาม และมาตรฐานสุขอนามัย บริการด้านการศึกษา และ
ศูนย์ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ (Nursing Home Care) รวมทั้งส่งเสริมการ
พัฒนาเมืองท่องเที่ยวชายแดน (เบตง) เมืองการค้าชายแดน (สุไหงโก-ลก) 
โดยพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว ปรับปรุง
โครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกให้เพียงพอและได้มาตรฐาน 
อาทิ ไฟฟ้าที่เพียงพอ โครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือเพ่ิมช่องทาง
การตลาด สนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์สนับสนุนความปลอดภัย
นักท่องเที่ยว สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจบริการท่องเที่ยวตลอดห่วงโซ่
คุณค่า รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและผู้ประกอบการ
ธุรกิจบริการท่องเที่ยว 

 - พัฒนาและส่งเสริมธุรกิจการค้าชายแดน โดยการจัดหาที่ดิน
รองรับการพัฒนาการค้าชายแดน และการจัดตั้งตลาดกลางสินค้าเกษตร
เมืองชายแดน และก าหนดมาตรการส่งเสริมการลงทุนที่เหมาะสมให้กับ
ผู้ประกอบการ 
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 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 

 - พัฒนาและสนับสนุนทักษะฝีมือแรงงานทั้งในระบบและนอก
ระบบการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งในพ้ืนที่และ
ต่างประเทศ รองรับการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เมืองการค้า
และเมืองท่องเที่ยวชายแดน สนับสนุนผู้ประกอบการจ้างงานส าหรับผู้ที่
ได้รับการพัฒนาทักษะแรงงานในพ้ืนที่ และสนับสนุนแรงงานที่มีทักษะเป็น
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
 - ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ส่งเสริมการรวมกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน อาทิ เครื่องแต่งกายมุสลิม 
สินค้า OTOP โดยใช้ภูมิปัญญาและกลไกประชารัฐในการสนับสนุนความรู้
ในออกแบบผลิตภัณฑ์ การผลิต และการจัดการตลาด รวมทั้งสร้าง
เอกลักษณ์ของสินค้า ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการเพ่ิมช่องทาง
การตลาด และสนับสนุนการตลาดโดยผ่ านระบบอิเล็กทรอนิก ส์  
(e-commerce) 

 - สร้างความเข้มแข็งของสังคมพหุวัฒนธรรม โดยสร้างความเข้าใจ
และการยอมรับในการอยู่ร่วมกันของสังคมพหุวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุข และรักษาอัตลักษณ์วัฒนธรรมที่หลากหลาย สนับสนุน
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม สร้างเครือข่ายความเข้มแข็งและการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลรักษาความปลอดภัยของชุมชนและท้องถิ่น 

 ดังนั้น การพัฒนาภายใต้รูปแบบการพัฒนา “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” 
จึงเป็นการบูรณาการส าคัญตามนโยบายของรัฐบาลปัจจุบันภายใต้การ
บริหารงานของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีมีเป้าหมาย
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เพ่ือสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต้ชายแดน ให้มีการ
เจริญเติบโตโดยสมดุล สอดคล้องกับต้นทุนและศักยภาพของพ้ืนที่จังหวัด
ภาคใต้ชายแดน เพ่ือเปลี่ยนโฉมจากเมืองที่มีความขัดแย้งและความไม่เข้าใจ 
ซึ่งกันและกัน ไปสู่เมืองที่มีความรักและความสามัคคี ประชาชนทุกเชื้อชาติ
และศาสนามีเป้าหมายและเห็นภาพอนาคตของการพัฒนาที่ตรงกัน น าไปสู่
ความร่วมมือร่วมใจที่จะสร้างเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคน 

ในพ้ืนที่ และเป็นแนวทางที่จะน าประชาชนในสามจังหวัดภาคใต้ชายแดน
ให้หลุดพ้นกับดักของการใช้ความรุนแรงจากการก่อเหตุความไม่สงบใน
พ้ืนที่ ไปสู่ความสงบสุขและมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแบบก้าวหน้า
เ พ่ือให้สอดรับกับแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายความมั่นคง
แห่งชาติ พ.ศ. 2558 – 2564 และนโยบายการบริหารและการพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2560 - 2562 และการพัฒนาประเทศไทย 
4.0 หรือ Thailand 4.0 สืบเนื่องไป 
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เศรษฐกิจดิจทิัลและสร้างสรรค์กับการพัฒนา 
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

 

 กลุ่มจังหวัดในภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฐานทรัพยากรทางการท่องเที่ยว
ที่หลากหลายและมีศักยภาพสูง โดยเฉพาะทรัพยากรทางด้านการท่องเที่ยว
ทั้งทางทะเลและทางบกที่มีความโดดเด่นและมีชื่อเสียงระดับโลก จึงได้
ก าหนดทิศทางการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลและ 

ทางบกที่มีคุณภาพระดับโลก เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบ
เศรษฐกิจของประเทศและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เพ่ือก้าวสู่การ
เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับโลกโดยเน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการให้บริการด้านการท่องเที่ยว
ทั้งในระดับสากลและระดับชุมชนให้มีมาตรฐานเพียงพอ และพัฒนาให้มี
ขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนโดยกระบวนการการมี 
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพ้ืนที่และกลยุทธ์ การบริหารจัดการด้าน
การตลาดและประชาสัมพันธ์  เ พ่ือรักษามาตรฐานและคุณภาพของ
นักท่อง เที่ ยว  การ พัฒนาระบบและสร้ า งมูลค่ า เ พ่ิมให้กับสินค้ า 

ภาคการเกษตร ประมง และปศุสัตว์ ที่มีศักยภาพในพ้ืนที่ โดยน างานวิจัย
และนวัตกรรมมาต่อยอดสู่การพัฒนาการแปรรูป เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้า 
พร้อมทั้งมุ่งการพัฒนาและเพ่ิมบริการพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก
ให้พอเพียงและได้มาตรฐานความปลอดภัย 
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 วิสัยทัศน์ 
 “การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพระดับโลกบนฐานความเข้มแข็งของภาค
การเกษตรและชุมชนที่ยั่งยืน” 

 พันธกิจ 

 - มุ่งเน้นการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและ
ส่งเสริมด้านการตลาด ประชาสัมพันธ์ พ้ืนที่การท่องเที่ยวให้กระจายสู่
ชุมชนและท้องถิ่นอย่างทั่วถึง ยกระดับรายได้จากการท่องเที่ยว 

 - เสริมสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตรให้เติบโตอย่างเต็ม
ศักยภาพ เพื่อสร้างรายได้ให้กับพ้ืนที่อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

 - พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพทรัพยากรบุคคลทั้งภาคการเกษตร  
การท่องเที่ยว ยกระดับประสิทธิภาพให้สูงขึ้น 

 - บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เ พ่ือรักษา
ความสมดุลของระบบนิเวศและรักษาความเป็นอัตลักษณ์ของอันดามัน 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 - พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน 

 - การพัฒนาระบบและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าภาคเกษตร
ประมงและปศุสัตว์ที่มีศักยภาพในพ้ืนที่ เพ่ือให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง
อย่างยั่งยืน 

 - การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพต้นทุนมนุษย์ เพ่ือน าไปสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
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 ปัญหาอุปสรรคในการพัฒนา 
 - กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง
อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท าให้มีกลุ่มทุนกลุ่ม
ผลประโยชน์ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งภาคธุรกิจเอกชนต่างพ้ืนที่ 
จ านวนมากหลั่งไหลเข้ามาในพ้ืนที่ ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการ 

ในภาพรวม ส่งผลให้ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติถดถอยลง 
 - การพัฒนาในพ้ืนที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและประชาชนท้องถิ่น 
และดัชนีค่าความสุขของประชาชนลดลง 
 - มีการลงทุนในพ้ืนที่จากผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ  
ท าให้เกิดการแข่งขันในเชิงธุรกิจสูง แต่ผู้ประกอบการในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ 
ขาดทักษะ และความรู้ความสามารถในด้านการบริหารจัดการ 

 - ขาดแคลนบุคลากรรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจ
บริการที่มีศักยภาพและบางสาขาต้องพ่ึงแรงงานต่างชาติ 
 - ในมิติด้านความมั่นคง ยังเป็นพ้ืนที่เสี่ยงที่จะต้องเฝ้าระวังทั้งใน
ด้านภัยธรรมชาติและภัยจากความมั่นคง เนื่องจากเป็นแหล่งของกลุ่มทุน
และผลประโยชน์ของต่างชาติ ต้องสร้างการบูรณาการในทุกภาคส่วนใน
การเตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังพ้ืนที่เพ่ือสร้างความเชื่อม่ัน 

 แนวคิดที่ได้รับจากการฝึกอบรมและการศึกษาดูงาน 

 - Creative and Digital Economy คือ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
โดยการน าเอาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพ สร้าง
มูลค่า และเพ่ิมมูลค่าผลผลิตมวลรวมของประเทศให้ทันกับโลกยุคปัจจุบัน 
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ตั้งแต่ Knowledge Economy หรือ เศรษฐกิจบนฐานของความรู้ และ 
Creative Economy ที่วางเป้าหมายในการเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับ
สินค้าและการบริการผ่านทางนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ประเทศ
ญี่ปุ่นมีความโดดเด่นในเรื่องนวัตกรรม ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ 
มากมาย แต่สิ่งที่น่าสนใจมากไปกว่านั้น คือ นวัตกรรมทางความคิดของคน
ในประเทศญี่ปุ่นที่มีความคิดสร้างสรรค์ผสมผสานกับวัฒนธรรมดั้งเดิม 
ความเชื่อ และความเป็นอยู่ได้อย่างลงตัว เช่น อาคารบ้านเรือน และใน
เรื่องอาหารนอกจากรสชาติอร่อยแล้ว ญี่ปุ่นยังสร้างเอกลักษณ์ทั้งใน 

รูปแบบของอาหารและบรรจุภัณฑ์ที่มีการสร้างเรื่องราว ท าให้มีความโดดเด่น  
น่าจดจ า ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติมาเท่ียวประเทศญี่ปุ่นจ านวนมาก 

 - แนวคิดที่ เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจดิจิทัลและสร้างสรรค์กับ
การเกษตร 
 - ประเทศญี่ปุ่นมีการเกษตรและการเพาะปลูกที่มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่ งแนวทางหลักของการเพาะปลูก คือ การใช้ เทคโนโลยี 
ด้านการเกษตรผสมผสานกับการเพาะปลูกแบบดั้งเดิม โดยมีการบริหาร
จัดการแบบพ่ึงตนเองมากกว่าพ่ึงภาครัฐ ท าให้เกษตรกรมีความภาคภูมิใจ
ในอาชีพเกษตรกร มีความรู้ในระบบการผลิตด้านการเกษตร มีความเป็น 
Smart Farmer 

 - แนวคิดที่ เกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัลและสร้างสรรค์กับการ
ท่องเที่ยว 
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 - การท่องเที่ยวของประเทศญี่ปุ่นกับแนวคิดเศรษฐกิจดิจิทัล 

มาประยุกต์ใช้เพ่ือน าไปสู่การเพ่ิมมูลค่าสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว
ให้ ได้ รับความพึงพอใจมากที่ สุ ด  มีความสะดวกสบาย ปลอดภัย  
ลดระยะเวลา การให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว เพ่ือส่งเสริม
การตลาด มีจุดให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทาง เช่น 
เส้นทางขนส่งคมนาคม เช่น สนามบิน จุดพักรถบนเส้นทางหลวง และมี
การให้บริการในรูปแบบดิจิทัลที่ทันสมัยด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และคอมพิวเตอร์ หรือนักท่องเที่ยวสามารถค้นหาผ่านระบบสื่อสารไร้สาย
ที่ภาครัฐได้พัฒนาไว้ และนักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงได้ ซึ่งจะเป็นการเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขันในภาคธุรกิจท่องเที่ยว 

 ข้อเสนอในการใช้เศรษฐกิจดิจิทัลและสร้างสรรค์กับการพัฒนา
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

 - Creative and Digital Economy คือ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
โดยการน าเอาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพในกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันบนพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ พ้ืนฐานความรู้ และ 
Creative Economy ที่กลุ่มจังหวัดจะต้องวางเป้าหมายในการเพ่ิมมูลค่า
ทางเศรษฐกิจให้กับสินค้าและบริการผ่านทางนวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค ์

 - การก าหนดวิสัยทัศน์ของแต่ละจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ 
ฝั่งอันดามันให้มีเป้าประสงค์เดียวกัน เพ่ือให้เกิดการด าเนินงานการ
ขับเคลื่อนของแต่ละจังหวัดในทิศทางเดียวกันง่ายต่อการปฏิบัติ โดยการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ชุมชนไปสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องกัน 
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โดยการบูรณาการและการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ภายใต้บริบท 
Andaman Smart City การพัฒนาด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี การบูรณา
การข้อมูลภาครัฐ การด าเนินการที่เป็นรูปธรรม จะเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนากลุ่มจังหวัด เมืองอัจฉริยะต้องพัฒนาด้านไอทีให้สมบูรณ์เหมือนกัน
ทุกจังหวัดทั้งเรื่องการท่องเที่ยวและการเกษตร 

 การพัฒนาการท่องเที่ยวผ่านนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์  
โดยใช้แนวคิดท่ีสอดคล้องกับเศรษฐกิจดิจิทัลตามข้ันตอน ดังนี้ 
 - Digital Commerce การค้าระบบดิจิทัล Mobile - ecommerce  

และ Social commerce ที่ขายผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ หรือการค้าบนระบบ
ดิจิทลั 

 - Digital Transformation การเ พ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันทางธุรกิจและขีดความสามารถด้านการท างาน ลดต้นทุน เพ่ิมความ
พึงพอใจ 

 - Digital Consumption การน าเทคโนโลยีมาใช้เป็นช่องทางการ
ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าหรือการบริการที่มีอยู่เดิม 

 แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลและสร้างสรรค์ มาปรับใช้กับ
ภาคเกษตรกรที่มีศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ได้แก่ 
ยางพารา ปาล์มน้ ามัน และผลไม้ การปศุสัตว์ และการประมง เป็นการ
พัฒนาแบบ Smart Farmer ให้ ได้ผลผลิตที่ ดีมีคุณภาพ ไม่ท าลาย
สิ่งแวดล้อม มีความภูมิใจในอาชีพการเกษตร เชื่อมโยงเครือข่าย Smart 

Farmer ทั้งกลุ่มจังหวัด สามารถสร้างความเข้มแข็งของ Smart Farmer 
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เป็นการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรที่มีศักยภาพและเป็นอนาคตของ
เกษตรกรไทยที่เข้มแข็ง 
 Andaman Smart City การผลักดันให้จังหวัดในกลุ่มอันดามัน
รวมตัวเป็นศูนย์ธุรกิจดิจิทัล Internet of Things หรือ IoT คือ เทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ 
รถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และอ่ืน ๆ ไว้ด้วยกัน เพื่อให้เชื่อมโยงและสื่อสารได้
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมโยงกันทั่วโลก เป็นการขยายแนวคิดจาก
การเชื่อมต่อระหว่างคนกับอินเทอร์เน็ตไปสู่การเชื่อมต่อระหว่างสิ่งของกับ
อินเทอร์เน็ต ซึ่งมีเป้าหมาย คือ ช่วยกันท างานเพ่ือให้ความเป็นอยู่ของ
มนุษย์สะดวกสบายและใช้ชีวิตอย่างฉลาดหรือ smart มากขึ้น องค์กร 

ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถน า IoT มาช่วยในการบริหารจัดการ 
ในประเทศญี่ปุ่นมีการน า IoT มาประยุกต์ใช้ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ผสมผสาน
โลกดิจิทัลเข้ากับโลกแห่งความเป็นจริงและกระบวนการทางกายภาพ 

ต่าง ๆ ซึ่งท าให้เกิดนวัตกรรมและการบริการรูปแบบใหม่ ๆ ตัวอย่างเช่น 
Smart Home มีการติดตั้ งเซ็นเซอร์ภายในบ้าน เ พ่ือตรวจจับความ
เคลื่อนไหวของผู้อยู่อาศัยและส่งสัญญาณไปสั่งการเปิดหรือปิดสวิตซ์ไฟ
ตามห้องต่าง ๆ ที่มีคนหรือไม่มีคนอยู่ เพ่ือการใช้ไฟฟ้าอย่างคุ้มค่าและ
ตอบสนองต่อมาตรการประหยัดพลังงานของรัฐบาล การเป็น Smart City 

ของญี่ปุ่นเป็นลักษณะสังคมเมืองยุคใหม่ที่มีการเชื่ อมโยงระหว่างคน 

กับอินเทอร์เน็ต สิ่งของกับอินเทอร์เน็ต การบริการกับอินเทอร์เน็ต และ
ข้อมูลอินเทอร์เน็ต เพ่ือควบคุมระบบการจัดการและควบคุมการจราจรไป
จนถึงระบบการจัดการพลังงาน การจัดการน้ า จัดการขยะ ระบบตรวจจับ

163



และเฝ้าระวังความปลอดภัย และการรักษาสิ่งแวดล้อม จากที่กล่าวมาจะ
เห็นได้ว่า ญี่ปุ่นเป็นผู้น าทางด้านการพัฒนาเทคโนโลยี ส าหรับประเทศไทย
สามารถน าแนวคิด IoT มาปรับใช้ให้เหมาะกับบริบทของประเทศในหลาย
ด้านด้วยกัน ในมุมมองของข้าพเจ้าขอน าเสนอเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาการเกษตร เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมมี
อุตสาหกรรมการเกษตรเป็นหลักประเภทหนึ่งที่น ารายได้เข้าประเทศและ
วิสัยทัศน์ของรัฐบาลไทยมีจุดมุ่งหมายจะเป็นแหล่งผลิตอาหารที่มั่นคง 
เพ่ือให้สามารถผลิตอาหารป้อนประชากรโลกที่มากขึ้นในอนาคตได้ 
ประเทศไทยอาจต้องเผชิญกับปรากฏการณ์ธรรมชาติที่รุนแรงที่ส่งผลต่อ
ปริมาณผลผลิตที่ เก็บเกี่ยวได้  ราคาผลผลิตทางการเกษตรผันแปร  
ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ขาดแคลนแรงงานในภาคการเกษตร 
รวมถึงภาวะโลกร้อน ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ท าให้การเกษตรในอนาคตข้างหน้า
จะต้องวางอยู่บนพ้ืนฐานของข้อมูลและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 
ดังนั้น จึงควรน าเอาเทคโนโลยี IoT มาประยุกต์ใช้และผสมผสานเข้ากับ 
เกษตรอัจฉริยะ หรือ Smart Farm เพ่ือตอบโจทย์ปัญหาเหล่านี้ โดยน า
เทคโนโลยีทันสมัยทั้งระบบคอมพิวเตอร์ การสื่อสาร ระบบเซ็นเซอร์ และ
เทคโนโลยีชีวภาพ มาผสมผสานกับงานด้านการเกษตรผ่านมือถือหรือ 
smart phone เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร วิถีชีวิตเกษตรกรรม
ให้เกิดความยั่งยืนอีกด้วย ซึ่งข้าพเจ้ามั่นใจว่ามือถือหรือ smart phone จะ
เป็นกุญแจส าคัญต่อการพัฒนาการเกษตรของประเทศไทยในอนาคตผ่าน 
application ที่ช่วยตอบสนองความต้องการของเกษตรกรอย่างตรงจุดและ
จะส่งผลให้เกิดการพลิกรูปแบบการท าการเกษตรของเกษตรกรจากหน้ามือ
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เป็นหลังมือ รวมถึงการท างานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรจะไม่ใช่เป็น
ผู้สนับสนุนปัจจัยการผลิตหรือจัดอบรมให้ความรู้กับเกษตรกรอีกต่อไป  
แต่จะผันตัวเองมาท าหน้าที่ coaching ให้เกษตรกรสามารถใช้เทคโนโลยี
ได้อย่างเหมาะสม สามารถค้นหาสิ่งที่อยากรู้ และตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูล
ที่ถูกต้องทั้งในด้านการผลิตและการเกษตร และสามารถพัฒนาตนเองเป็น 
Smart Farmer ได้อย่างสมบูรณ์ 

 

 

ผู้จัดท า 
 

นายสมพล ห่วงจริง ส านักงานจังหวัดระนอง 
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การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมการท่องเทีย่วในชุมชน
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 

(สุราษฎร์ธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา) 
โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเล 

อ าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพ่ือเชื่อมโยงเส้นทาง
ท่องเที่ยวสู่จังหวัดชมุพร 

 

 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ประกอบด้วย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
จังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา 
ลักษณะภูมิประเทศมีพ้ืนที่ติดชายฝั่งทะเลทุกจังหวัด มีพ้ืนที่ชายหาด
รวมกันประมาณ 800 กิโลเมตร โดยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญทางทะเล 
เช่น เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ หาดสมิหลา จังหวัดสงขลา หาดทรายรี 
จังหวัดชุมพร การท่องเที่ยวทางทะเลจึงเป็นปัจจัยส าคัญในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย เนื่องจากเป็นภูมิภาคที่มี 
ความได้ เปรียบในเรื่องของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง  ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม การพัฒนาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้
ฝั่งอ่าวไทย ในช่วงที่ผ่านมาได้ด าเนินการมาอย่างถูกต้อง เนื่องจากการ
ด าเนินงานมีความสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ เช่นการก่อสร้างเส้นทาง
คมนาคมเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเดิม และแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่  
การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัดฯ การสร้างความ
เชื่อมั่นในเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับนักท่องเที่ยว 
ส่งผลให้รายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดมีอัตราที่สูงขึ้น  
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 วิสัยทัศน์ (Vision) 
 “ศูนย์กลาง การเกษตร การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวนานาชาติ  
โลจิสติกส์ที่สมบูรณ์  เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สังคมคุณภาพ ” 

 นิยามวิสัยทัศน์ 
 - ศูนย์กลางการเกษตร  หมายถึง  เป็นศูนย์กลางด้านการเกษตร 
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องที่กลุ่มจังหวัดมีศักยภาพ เช่น ยางพารา ปาล์ม
น้ ามัน ข้าว ไม้ผล การประมง ปศุสัตว์ ทั้งด้านการผลิต และแปรรูป 
การตลาด เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 

 - การค้า การลงทุน หมายถึงเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน  
ด้านการบริหารจัดการ การตลาดในสินค้า และบริการอย่างครบวงจรที่
เชื่อมโยงการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ 

 -  ศูนย์กลางการท่องเที่ยวนานาชาติ หมายถึง การมีความโดดเด่น 

สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวระดับนานาชาติ และความหลากหลาย
ของรูปแบบการท่องเที่ยว ในด้านจ านวนนักท่องเที่ยวและรายได้จาก
นักท่องเที่ยวนานาชาติ 
 - โลจิสติกส์ที่สมบูรณ์ หมายถึง การมีระบบคมนาคมที่ เป็น
เครือข่ายเชื่อมโยงกันทั้งทางบก ทางอากาศ และทางน้ า และเป็น
ปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของกลุ่มจังหวัด 

 - เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  หมายถึง การพัฒนาในทุกด้านของกลุ่ม
จังหวัด จะต้องไม่สร้างปัญหาต่อทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
ต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนา การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู เพ่ือป้องกัน และการแก้ไข
ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มีอยู่ 
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และส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการใช้พลังงาน
ทดแทน 

 - สังคมคุณภาพ หมายถึง การด าเนินภารกิจของกลุ่มจังหวั ด
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยในประเด็นยุทธศาสตร์ต่าง ๆ โดยน้อมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง และคงอัตลักษณ์ของความเป็นไทยเพ่ือมุ่งสู่
การเป็นสังคมคุณภาพประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 จุดแข็ง  
 1. มีความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ เนื่องจากเป็นพ้ืนที่จุดเชื่อมโยง
การคมนาคมของภาคใต้ มีเครือข่ายการคมนาคม ทั้งทางรถไฟ ทางบก 
และทางอากาศ 

 2. มีความหลากหลายของทรัพยากรท่องเที่ยวของพ้ืนที่สูง ทั้งแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (ทางทะเลและนิเวศป่าเขา) 
 โอกาส 

 1. โอกาสในการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว สองฝั่งทะเล จากเกาะสู่
แผ่นดิน และธรรมชาติสู่วัฒนธรรม จากอันดามันสู่อ่าวไทย 

 2. กระแสการท่องเที่ยว และกิจกรรมการท่องเที่ยวสอดคล้องกับ
ศักยภาพของพ้ืนที่ 
 อุปสรรค 

 1. ภัยพิบัติทางธรรมชาติ มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น 

 2. การกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่าง ๆ และภาวการณ์แข่งขัน 

ที่รุนแรงขึ้น 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ในการด าเนินโครงการ 

 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

แม่เหล็กการท่องเที่ยวระดับโลก 

 - เพ่ิมมูลค่าการท่องเที่ยวด้วยอัตลักษณ์และวัฒนธรรมไทย 

 - สร้างความหลากหลายของการท่องเที่ยว 

 ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

 - การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนในการพัฒนา พ่ึงตนเอง 
 แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งขาติ ฉบับที่ 12  
 - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่
เศรษฐกิจ 

 กลยุทธ์ ยกระดับรายได้จากการท่องเที่ยวให้ เติบโตต่อเนื่อง 
กระจายรายได้สู่ชุมชน และท้องถิ่นอย่างทั่วถึง 
 - ส่งเสริมและพัฒนาการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างแหล่ง
ท่องเที่ยวระดับนานาชาติในพ้ืนที่ฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน 

 - ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดชุมพร 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดพัทลุง 
 แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560 – 2564) 
 - ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และ
บริการด้านการท่องเที่ยว ให้เกิดความสมดุล และยั่งยืน  

 - ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอ านวย
ความสะดวกเพ่ือรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
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 ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย  
 ด้านที่  3 การพัฒนาสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติ  
ที่มีความหลากหลายของรูปแบบการท่องเที่ยวเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวที่มี
คุณภาพอย่างยั่งยืน 

 - เพ่ิมสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีหลากหลาย
และสร้างเอกลักษณ์จากการท่องเที่ยว 

 - บริหารจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม  
เพ่ือส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน 

 - ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน บนฐานทรัพยากร ประเพณี
วัฒนธรรม ที่เป็นอัตลักษณ์ของพ้ืนที่  

 ด้านที่ 4 พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การขนส่ง โลจิสติกส์ 
พลังงาน ระบบเครือข่าย การสื่อสาร สารสนเทศเพ่ือรองรับการพัฒนาของ
กลุ่มจังหวัดเพ่ือรองรับการขยายตัวของพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

 นอกจากประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 2 
มีนาคม 2561 คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว
ในเขตการพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งตะวันตก (The Royal Coat หรือ 
Thailand Riviera) ในพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลตะวันตก ประกอบด้วย จังหวัด
เพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง เป็นเขต
พัฒนาการท่องเที่ยวให้คล้ายกับเมืองท่องเที่ยวริเวร่า ในประเทศฝรั่งเศส  
เพ่ือบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการ
ท่องเที่ยวแห่งชาติ และสอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาล ในการใช้การ
ท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการกระจายรายได้จากเมืองหลักสู่เมืองรอง  
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เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของเมืองรองและชุมชน ช่วยลด
ความเลื่อมล้ า และเพ่ือช่วยพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการอ านวย 

ความสะดวกและความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวโดยแผนแม่บทดังกล่าว 
ได้ก าหนดกรอบระยะเวลาไว้ทั้งหมด 20 ปี แบ่งเป็นระยะสั้น 1 - 5 ปี 
ระยะปานกลาง 6 – 10 ปี และระยะยาว 11 – 20 ปี เพ่ือเป้าหมายการ
เป็นแหล่งท่องเที่ยว เชิงนิเวศที่สามารถสัมผัสได้ โดยมีโครงการที่ส าคัญคือ
โครงการสร้างโครงข่ายถนนเลียบชายฝั่งทะเล หรือ ซีนิค รูท (SCENIC 

ROUTE) โดยจะมีการก่อสร้างถนนเพ่ือเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว 

จากจังหวัดชุมพร ซึ่งอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยไปสู่จังหวัดระนอง 
ซึ่งเป็นจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันซึ่งเป็นการเชื่อมโยงเส้นทาง
การท่องเที่ยวระหว่างกลุ่มจังหวัดอ าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมี
พ้ืนที่ติดต่อกับจังหวัดชุมพร และมีพ้ืนที่ติดชายทะเลฝั่งทะเล เล็งเห็นถึง
การพัฒนาที่ต่อเนื่องกันจึงได้จัดท าโครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว 

เลียบชายฝั่งทะเลอ าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพ่ือเชื่อมโยงเส้นทาง
ท่องเที่ยวสู่จังหวัดชุมพร ขึ้นโดยเป็นการก่อสร้างถนนเพ่ือการท่องเที่ยว
เลียบชายฝั่งทะเล เพ่ือชมทัศนียภาพสองข้างทาง โดยจะมีจุดพักรถบริเวณ
แหล่งชุมชนเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน ด้วยศักยภาพความโดดเด่นของ
พ้ืนที่จึงเหมาะอย่างยิ่งที่จะพัฒนาให้เป็นโครงข่ายเส้นทางท่องเที่ยว  
เป็นถนนส าหรับการท่องเที่ยวระดับสากลอย่างยั่งยืนและส่งเสริมแหล่ง
ท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลแห่งใหม่ ตลอดจนพัฒนาให้เป็นถนนเพ่ือการเรียนรู้
ควบคู่กับการท่องเที่ยวบนพ้ืนฐานการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โดยให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและดูแลรักษา 
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 แนวคิดในการด าเนินโครงการ 

 ที่ผ่านมาการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวกระแสหลัก และการท่องเที่ยว
โดยชุมชนยังไม่มีการเชื่อมต่อหรือด าเนินการได้บ้างในระดับแต่ละพ้ืนที่ 
ตามระดับศักยภาพของพ้ืนที่ และกิจกรรมที่มีความสอดคล้องสัมพันธ์กัน 
จึงเล็งเห็นว่าควรมีการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวในลักษณะโครงข่าย 

การท่องเที่ยวโดยชุมชน ภายในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย และ
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย และกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดยมีแนวคิดในการพัฒนาระบบเส้นทาง
ท่องเที่ยวแบบวนรอบ (Loop) โดยไม่ค านึงถึงเฉพาะจุดท่องเที่ยวจุดใด 

จุดหนึ่ง แต่มุ่งพัฒนาและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวภายในเส้นทางท่องเที่ยว
ที่มีอัตลักษณ์ใกล้เคียงกันให้สามารถเชื่อมต่อถึงกัน มีการร่วมมือกันอย่าง
แท้จริง ตามระดับศักยภาพกิจกรรมที่มีความสอดคล้องสัมพันธ์กัน  
เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดทั้งในตัวเมือง และชนบทอย่างสะดวกสบายขึ้น ซึ่งจะส่งเสริม
ให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวในวงกว้างขึ้น และประกอบ
กิจกรรมได้หลากหลายขึ้น สร้างกลุ่มตลาดใหม่ที่มีคุณภาพสร้างความพร้อม
และสามารถเพ่ิมรายได้และกระจายรายได้ ให้ชุมชนท่องเที่ยวภายในกลุ่ม
จังหวัดฯ และสามารถพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงสู่ระดับสากล 

ต่อไปได ้
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  ข้อเสนอจากการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน และระบบคมนาคมเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า และบริการ
ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย  
 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภคควบคู่กับ
การอนุรักษ์วิถีชีวิตชุมชน ในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านต่าง ๆ ของ
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ต้องมีการผสมผสานวัฒนธรรมดั่งเดิมของ
จังหวัดต่าง ๆ ภายในกลุ่มจังหวัด เช่น วัฒนธรรมศรีวิชัย บ้านเมืองเก่าและ
วิถีชีวิตชุมชนให้เป็นจุดแข็งในการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัด 
เช่นเดียวกับเมืองโอกายาม่า ที่ได้ดึงเอาวัฒนธรรม และเอกลักษณ์เฉพาะ
ท้องถิ่น มาเป็นจุดขายในการดึงดูดนักท่องเที่ยว 

 2. การพัฒนาระบบคมนาคม และโครงข่ายคมนาคม เพ่ือส่งเสริม
การท่องเที่ยวในด้านการอ านวยความสะดวก ซึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
เป็นจังหวัด ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ที่มีความเหมาะสมในภูมิ
ประเทศ ที่จะพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางในระบบคมนาคม เชื่อมโยงภาคใต้ 
ฝั่งตะวันตก และภาคใต้ฝั่งตะวันออก โดยมีข้อเสนอจากการศึกษาดูงาน
จากประเทศญี่ปุ่นคือ การเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมเพ่ือส่งเสริม 

การท่องเที่ยวโดยมีการสร้างระบบรถไฟ และพัฒนาขยายช่องทางถนนให้มี
ความสะดวกเพ่ิมขึ้น  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว
ระหว่างกลุ่มจังหวัดเข้าด้วยกัน 

 3. จากการศึกษาการท่องเที่ยวจากเมืองโอกายาม่า ซึ่งมีการบริหาร
จัดการโดยใช้จุดแข็งของพ้ืนที่เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการท่องเที่ยวของแต่ละพ้ืนที่ 
ซึ่งมาใช้กับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายที่
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ส าคัญของแต่ละพ้ืนที่ ทั้งทางบก และทางทะเล ให้เชื่อมถึงกันเพ่ือเป็น
ทางเลือกและเพ่ิมมูลค่าการท่องเที่ยวให้แต่ละพ้ืนที่ 

 

ผู้จัดท า 

1. นายสุนทร ขวัญจันทร์  ที่ท าการปกครองอ าเภอท่าชนะ 

2. นายวิทยา ประจง ส านักงานป้องกันและบรรเทา 

   สาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

 

 

 

 

174 



 

 

 

 

 

 

 

การท่องเที่ยวแบบฟาร์มสเตย์ (FARM STAY)  
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

(เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง แม่ฮ่องสอน) 
 

การน าเสนอผลการเรียนรู้ เรือ่ง การท่องเที่ยวแบบฟาร์มสเตย์  
(FARM STAY) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบไปด้วยจังหวัดเชียงใหม่ 
ล าพูน ล าปางและแม่ ฮ่องสอน ส าหรับในปี พ.ศ. 2558 มีจ านวน
นักท่องเที่ยว 12,004,016 คน แบ่งเป็น นักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ 
จ านวน 9,286,307 คน จังหวัดล าพูน จ านวน 1,059,019 คน จังหวัด
ล าปาง จ านวน 859,083 คน และจังหวัดแม่ฮ่องสอน 799,607 คน  
เมื่ อ เปรียบเทียบกับจ านวนนักท่องเที่ ยวในปีพ .ศ .  2557 พบว่ า  
มีนักท่องเที่ยวเดินทางมายังกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพ่ิมขึ้น
จ านวน 795,891 คน คิดเป็นร้อยละ 7.10 โดยจังหวัดที่มีจ านวน
นักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นมากที่สุดใน ปี พ.ศ. 2557 – 2558 ได้แก่ จังหวัด
ล าพูน โดยเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 9.30 รองลงมาได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัด
ล าปาง และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.16 ร้อยละ 6.83 และ
ร้อยละ 3.90 ตามล าดับ   
 ตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 พ.ศ. 2561 – 
2564 ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาไว้ว่า “ศูนย์กลางการท่องเที่ยว 

การค้า การลงทุนสู่สากล บนพื้นฐานความโดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา สังคม
น่าอยู่ สิ่ งแวดล้อมยั่ งยืน” และมีจุด เน้นทางยุทธศาสตร์   (Unique 

Position) คือ “เศรษฐกิจสร้างสรรค์ วัฒนธรรมล้านนา” 

 จากกรอบแนวคิดในการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
ประจ าปี 2561 – 2564 ในภาพ ซึ่งได้ค านึงถึงการน าแนวทางการพัฒนา
ประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และ
นโยบาย Thailand 4.0 มาประสานกับศักยภาพของพ้ืนที่ และปัญหา
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ความต้องการของประชาชนโดยได้ก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ 
เชิงบูรณาการที่มีความโดดเด่น ไว้ 3 ประเด็น ได้แก ่

 1. เมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสร้างสรรค์ (Culture & 

Creative Tourism) 
 2.  แหล่งผลิตอาหารนวัตกรรม (Northern Food Valley) 

 3.  เมืองนิเวศน์ (Green City) 

 ทั้งนี้ ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาให้มีความสอดคล้องกันในทุก
ประเด็น เ พ่ือให้ เกิดการพัฒนาในทุกมิติทั้ งด้านเศรษฐกิจ  สั งคม  
ความมั่นคง และสิ่งแวดล้อม โดยให้ความส าคัญกับการยกระดับโครงสร้าง
พ้ืนฐานให้รองรับการพัฒนาในอนาคต การเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้
สามารถปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม และส่งเสริม 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  
ซึ่งจะยกระดับการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ไปสู่ความยั่งยืน
ต่อไป 

 แนวความคิดจากการศึกษาดูงาน 

 จากการฝึกอบรม และศึกษาดูงาน ณ เมืองอากิตะ ประเทศญี่ปุ่น  
ที่ได้รับทุนฝึกอบรม เพ่ือพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่ปฏิบัติราชการ
ในภูมิภาคประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หัวข้อ “การท่องเที่ยวแบบ
ฟาร์มสเตย์ (FARM STAY)” เป็นการท่องเที่ยวอีกรูปแบบของกิจกรรม
การท่องเที่ยว ที่จะได้เข้าไปเรียนรู้การเกษตร ไปพร้อม ๆ กับการใช้
ชีวิตสัมผัสกับธรรมชาติ การปลูก และการเก็บผัก ไร่ นา รวมไปถึง
วิถีชีวิตชุมชน การท าอาหารกินเอง โดยใช้วัตถุดิบที่ปลูกขึ้น ในพื้นที่

177 



 

ของตัวเอง และธรรมชาติที ่อยู ่โดยรอบ อีกทั ้ง  ยังได้การลงมือท า
ด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ที่สร้างสรรค์ขึ้นจากการประกอบอาชีพ เพื่อให้
นักท่องเที่ยวได้สัมผัส เรียนรู้วิถีชีวิต และเข้าถึงได้อย่างลึกซึ้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 จากภาพดังกล่าวจะเห็นได้ว่า พ้ืนที่ที่ได้เข้าไปศึกษาดูงาน ณ เมือง
อากิตะ ประเทศญี่ปุ่น “การท่องเที่ยวแบบฟาร์มสเตย์ (FARM STAY)” 

โดยเจ้าของบ้านเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ ที่ได้เปิดบ้านพักของตัวเองในการต้อนรับ
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากทุกมุมโลก เป็นระยะเวลาเกือบ 20 ปี ในการ
เรียนรู้วิถีชีวิตแบบการเกษตรที่มีกิจกรรมปลูกผักต่าง ๆ โดยใช้พ้ืนที่ของ
ตนเองในการถ่ายทอดการเรียนรู้ และวัฒนธรรมอาหารของชาวญี่ปุ่น 

ที่ดูแล้วเรียบง่าย พอเพียง แต่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติ
ต่าง ๆ ที่หาได้ในพ้ืนที่การเกษตร และริมรั้วบ้านของตนเอง อีกทั้ ง  
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การปลูกผัก หรือที่เป็นผลผลิตทางการเกษตรต่าง ๆ ของชาวเมืองอากิตะ  
ยังสามารถกระจายสินค้าของตนเองเข้าไปในร้านจ าหน่ายสินค้าท้องถิ่น 
นั้น ๆ โดยสามารถก าหนดราคาสินค้าได้ด้วยตัวเอง  ซึ่งเป็นอีกหนึ่ง 
ช่องทางการสร้างรายได้ทางการเกษตร ซึ่งเป็นวิถีชีวิตหลักของเกษตรกร 
เมืองอากิตะ โดยมีเรื่องการท่องเที่ยวแบบฟาร์มสเตย์ (FARM STAY)  
เป็นการสร้างรายได้เสริม ให้ความส าคัญกับการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับ
ชุมชน 

 แนวทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ด้านการ
ท่องเที่ยวแบบฟาร์มสเตย์ (FARM STAY) 
 เนื่องจากประเทศไทย มีการท่องเที่ยวที่มีความคล้ายการท่องเที่ยว
แบบฟาร์มสเตย์ (FARM STAY) ก็คือ การท่องเที่ยวที่พักสัมผัสวัฒนธรรม
ชนบท หรือโฮมเสตย์ (Home Stay) ทั้งโฮมสเตย์ (Home Stay) และ
ฟาร์มสเตย์ (FARM STAY) มีความใกล้เคียงกัน เป็นการท่องเที่ยวที่รูปแบบ
คล้ายกัน โดยยึดเอารูปแบบที่พักเป็นศูนย์กลาง และจัดให้มีกิจกรรมใน
ด้านต่าง ๆ ที่เป็นที่ต้องการของนักท่องเที่ยวในปัจจุบันหน่วยงานกรมการ
ท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นหน่วยงานผู้ดูแลการ
ท่องเที่ยวรูปแบบนี้จากแนวคิดในการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  
และแนวคิดที่ได้รับจากการฝึกอบรมและศึกษาดูงานที่ได้กล่าวไปแล้ว
ข้างต้น คณะผู้จัดท าจึงขอน าเสนอแนวทางยกระดับมาตรฐานการ
ท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพ่ือให้เกิดมูลค่าสูง  
ตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ในการพัฒนาอุตสาหกรรมการ
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ท่องเที่ยวและบริการ การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) และ
ปัจจัยสู่ความส าเร็จ (Critical Success Factor) ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) และปัจจัยสู่ความส าเร็จ 
(Critical Success Factor) ด้วย Generic VC ด้านการท่องเที่ยวแบบ
ฟาร์มสเตย์ (FARM STAY) 
 ต้นทาง  
 1. รวบรวม และพัฒนาเรื่องเล่าการท่องเที่ยวในพื้นที่ 
  - การรวบรวมข้อมูล และองค์ความรู้  และเรื่องเล่าการ
ท่องเที่ยวในพื้นที ่เพ่ือถ่ายทอดวิถีชีวิต ประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรม 
ให้กับนักท่องเที่ยวเข้าใจ และรับรู้ 
  - การศึกษาความต้องการ และพฤติกรรมนักท่องเที่ยวส าหรับ
การท่องเที่ยวแบบฟาร์มสเตย์ (FARM STAY) เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ และ
สามารถอยู่ร่วมกันของเจ้าของบ้าน และนักท่องเที่ยว 
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  - การวางแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ 
โดยให้หน่วยงานของภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคชุมชน เข้ามามีส่วนร่วม
ในการบูรณการวางแผนด้านการท่องเที่ยว เพ่ือให้ชุมชนรู้สึกถึงความ 

เป็นเจ้าของพ้ืนที่ และการกระจายบทบาทการท างานในชุมชน 

 2. การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว  

  - การพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยว แบบฟาร์มสเตย์ 
(FARM STAY) เพ่ือการสื่อสารระดับสากล (ด้านภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น 
ไทย) ในการรองรับนักท่องเที่ยว 

  - การสร้างการเรียนรู้ ความเข้าใจในการอยู่ร่วมนักท่องเที่ยว 
และการสร้างจิตส านึกในการรักษา ตระหนักถึงทรัพยากรทางธรรมชาติที่ม ี

 กลางทาง 
 3.  ปรับปรุงโครงการพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก  

  - การปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการท่องเที่ยว (ถนน
เชื่อมโยงสู่แหล่งท่องเที่ยว) เพ่ือเป็นการยกระดับความปลอดภัยทางการ
ท่องเที่ยว 

  - การปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว 
(WIFI/ป้ายบอกทางศูนย์บริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยว/ห้องน้ า/ป้าย
ประชาสัมพันธ์/ลานจอดรถ)  
  - การปรับปรุ งภูมิทั ศน์ แหล่ งท่อง เที่ ยว เชิ งวัฒนธรรม 
(อารยสถาปัตย์) เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวได้ทุกเพศ ทุกวัย รวมไปถึงผู้พิการ 
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 4. การพัฒนามาตรฐานการท่องเที่ยวและการรสร้างสรรค์
กิจกรรม 

  - การส ารวจ และประเมินมาตรฐานการท่องเที่ยวที่พักสัมผัส
วัฒนธรรมชนบทหรือโฮมเสตย์  (Home Stay)  กรมการท่องเที่ยว 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
  - การสร้างสรรค์กิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
พัฒนาการสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ ๆ เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มเดิม และ
กลุ่มใหม ่ๆ 

  - การรักษาสภาพ และฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว  

  - ยกระดับคุณภาพแหล่งผลิตภัณฑ์ สินค้าบริการท่องเที่ยวให้
เป็นที่ยอมรับระดับสากล  
 ปลายทาง 
 5. การประชาสัมพันธ์ 
  - การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวแบบฟาร์มสเตย์ (FARM 

STAY) การท าแผ่นพับการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ให้สามารถรองรับ
นักท่องเที่ยวได้หลายเชื้อชาติ ด้านภาษาอังกฤษ จีน ไทย จัดกิจกรรม 

โดยใช้กีฬาเพ่ือน าการท่องเที่ยว Sport for All 

 6.  ส่งเสริมการขยายตลาดการท่องเที่ยว  

  - การขยายตลาดการท่องเที่ยวแบบฟาร์มสเตย์ (FARM STAY) 
การเข้าร่วมงานส่งเสริมทางการตลาดท่องเที่ยว Road show งานไทย
เที่ยวไทย เป็นต้น 
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 ข้อเสนอแนะ 

 1. สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ให้มีความเข้มแข็งเกิดจากการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน บนฐานของการ
ท างานแบบประชารัฐ หรือการท างานร่วมกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 

 2.  การพัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัด โดยเฉพาะ
แหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้เคียงกับชุมชน เพื่อให้สามารถรองรับการท่องเที่ยว
ที่เชื่อมโยงต่อจากชุมชน โดยต้องพัฒนาด้านการคมนาคมขนส่งเข้าสู่แหล่ง
ท่องเที่ยว มุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิงนิเวศ และเชิงเกษตรมากขึ้น
เพ่ือคงสภาพที่สวยงามอันเป็นเอกลักษณ์ของพ้ืนที่ 
 3.  เน้นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว เทศกาลท่องเที่ยวที่หลากหลาย 
และต่อเนื่องตลอดทั้งปี เน้นการประชาสัมพันธ์จุดขายที่เป็นเอกลักษณ์ของ
แต่ละจังหวัด รวมทั้งประเมินศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ 
ในทุกด้านเพื่อวางแผนรองรับและพัฒนาการท่องเที่ยวต่อไป 

 4.  เน้นการพัฒนาทักษะของบุคลากรทางการท่องเที่ยว และ
ประชาชนในแหล่งท่องเที่ยวให้มีทักษะและความสามารถในการบริการ
นักท่องเที่ยวในด้านต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 
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โดย 

 

1. นายกฤษฎา ทองจิบ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ   
  ส านักงานจังหวัดล าปาง 
2. นางปานทิพย์ ศรีรัตน์   นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ  
  ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ 
3. นายจิรวัฒน์ วิศิษฐ์ผล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
    ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 

  เชียงใหม่ 
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 แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว 

ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 สู่ความยั่งยืน 

 

 ข้อมูลสภาพทั่วไปและศักยภาพในเชิงพื้นที่ของกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) 
 ข้อมูลสภาพทั่วไปของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพร่  และน่าน อยู่ทางตอนบนของประเทศระยะทางจาก
กรุงเทพมหานคร 785 กิโลเมตร มีชายแดนด้านเหนือติดกับประเทศ
สหภาพเมียนมาร์ ระยะทาง 130 กิโลเมตร (เป็นแนวภูเขา 100 กิโลเมตร 
และเป็นแนวแม่น ้า 30 กิโลเมตร ชายแดนด้านตะวันออกติดกับ สปป.ลาว 
ระยะทาง 437 กิโลเมตร กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ด้านตะวันตก
ติดกับจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ระยะทาง 181.1 กิโลเมตร ที่จังหวัด
เชียงใหม่และจังหวัดล้าปาง 225 กิโลเมตรและด้านใต้ติดกับกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง 1 ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ระยะทาง 313.339 กิโลเมตร 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีพื นที่รวม 36,024 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น
ร้อยละ 7.02 ของพื นที่ประเทศไทยทั งหมด และจังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัด
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ที่มีพื นที่มากที่สุดในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 คือ 11,678 ตาราง
กิโลเมตร 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้ก้าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาไว้ว่า  
“ประตูการค้าสู่สากล โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา ดิน น ้า ป่า สมบูรณ์ 
ประชาชนอยู่ดีมีสุข” โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ที่ก้าหนด 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 เสริมสร้างสภาพแวดล้อมในการ
พัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมอนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขงและ
เตรียมพรอ้มรับความร่วมมือประชาคมอาเซียน  
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 การสร้างความเข้มแข็งและเ พ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพ่ิม
มูลค่าสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

เชิงอนุรักษ์ วัฒนธรรมและสุขภาพ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 ด้ ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่ 
อุดมสมบูรณ์และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี 
 บทบาทที่ส าคัญของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

 - เป็นประตูการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับ
ประเทศในกลุ่ม GMS และประชาคมอาเซียน 

 - ด้ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ในการ
สร้างมูลค่าเพ่ิม 

 - เป็นแหล่งผลิตพืชเศรษฐกิจที่ส้าคัญ คือ ข้าว ชา กาแฟ ลิ นจี่ 
และล้าไย                 

 - อนุรักษ์ พัฒนาและส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์และมีการจัดการที่ดี 
 ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

 - กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ให้ความส้าคัญกับทิศทางและ
แนวทางการพัฒนาตามศักยภาพของกลุ่มจังหวัดฯ 4 เรื่อง ดังนี  
 - เสริมสร้างสภาพแวดล้อมเพ่ือพัฒนาการค้าการลงทุนและ 

โลจิสติกส์เชื่อมอนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขงและเตรียมพร้อมรับความร่วมมือ
ประชาคมอาเซียน  
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 - สร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร
และอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพ   

 - ยกระดับการพัฒนาสังคม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ วัฒนธรรม
และสุขภาพ เพ่ือเป็นฐานการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน  
 - ด้ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมสู่การเป็นกลุ่มจังหวัด สีเขียว โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  
 2. แนวคิดที่ได้รับจากการฝึกอบรมภายในประเทศและการศึกษา
ดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น 

  แนวคิดและความรู้ที่ ได้รับจากการฝึกอบรมภายในประเทศ
โครงการทุนฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญ ที่ปฏิบัติราชการ
ในภูมิภาคประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 5 - 8 มิถุนายน  
2561 และการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น  เนื อหาและแนวคิด 

แบ่งออกเป็น  4  ส่วน คือ 

  - การพัฒนาอย่ างยั่ ง ยืน  (Sustainable Development)  
แนวคิดที่ ได้รับ  : การก้าหนดกรอบหรือทิศทางการพัฒนาองค์กร  
การก้าหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์กรอย่างยั่ งยืน (Sustainable 

Development Goal) การก้าหนดแผนงาน การก้าหนดตัวชี วัดการ
ด้าเนินงาน 

  - เศรษฐกิจดิจิ ทัลและการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Digital 

Economy & Innovation) แนวคิดท่ีได้รับ : การน้าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ขับเคลื่อนองค์กร การบูรณาการงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ การสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้แก่สินค้าและบริการ 
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  - การสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการท่องเที่ยวและบริการ (Value 

Added Creation for Tourism and Service) แนวคิดที่ ได้ รั บ : การสร้ าง 
การมีส่วนร่วมจากชุมชน การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือความยั่งยืน  
การอนุรั กษ์แหล่ งท่องเที่ ยว เ พ่ือความยั่ งยืน  การ พัฒนารูปแบบ 

การท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืน 

  - นวัตกรรมการเกษตรและอาหาร (Innovation Agriculture 

and Food)  แนวคิดที่ ได้รับการเกษตรแนวใหม่  (Smart Farming)  
การบูรณาการเทคโนโลยีที่ เกี่ยวข้องเข้ากับเกษตรกรรมแบบดั งเดิม 
การเกษตรอุตสาหกรรม 

 การน าแนวคิดที่ได้รับจากการฝึกอบรมและการศึกษาดูงาน  
ณ ประเทศญี่ปุ่น มาปรับใช้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย 
พะเยา แพร่ น่าน) 
 จากการเข้ารับการอบรมและศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น มาปรับใช้
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  
พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ วัฒนธรรมและสุขภาพ 
สามารถน้าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดยมีแนวคิดเรื่อง “การพัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 สู่ความย่ังยืน” 

 ซ่ึงในอดีตที่ผ่านมาชุมชนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวจ้านวนมากกลายเป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่ไม่มีคุณภาพเพราะขาดการจัดการที่เหมาะสมกับสังคม 
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม สาเหตุส้าคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาดังกล่าวคือ
หน่วยงานต่าง ๆ และชุมชนท้องถิ่นมีบทบาทที่ไม่สมดุลในการวางแผน 
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การบริหารงาน และการตลาด ทั งนี เพราะแหล่งท่องเที่ยวจ้านวนมากได้รับ
การพัฒนาไปตามนโยบายของรัฐ ซึ่งหน่วยงานส่วนกลางของภาครัฐมักมี
บทบาทในการก้าหนดนโยบาย วางแผนงาน และด้าเนินงาน ในขณะที่
ชุมชนท้องถิ่นในแหล่งท่องเที่ยวมีส่วนร่วมน้อยมาก จึงท้าให้ไม่เข้าใจแผน
และวิธีการพัฒนาพื นที่ของตนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยเหตุนี  การมีส่วนร่วม 

อย่างสมดุลระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ส้าคัญ
ที่สุดในการพัฒนาการท่องเที่ยวรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือความยั่งยืน ทั งนี การมี
ส่วนร่วมของทุกกลุ่มต้องครอบคลุมเรื่องการวางแผน และการก้าหนด
เครื่องมือในการพัฒนาการท่องเที่ยวร่วมกัน ซึ่งแต่ละประเด็นจ้าเป็นต้องมี
ความสัมพันธ์และสอดคล้องกันอย่างเป็นวงจร ดังแสดงในแผนภาพต่อไปนี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190 



 กลยุทธ์“การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 สู่ความย่ังยืน” 

 กลยุทธ์ที่ 1 : การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 

 โดยส่วนใหญ่ ในประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่ก้าลังพัฒนา นโยบายทางการท่องเที่ยว
ก้าหนดขึ นโดยผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐหรือนักการเมืองท้องถิ่น
จากนั นหน่วยงานภาครัฐหรือนักการเมืองท้องถิ่นจะน้านโยบายดังกล่าวมา
ใช้ในการก้าหนดแผนพัฒนาต่าง ๆ ซึ่งจะถ่ายทอดไปสู่ผู้ปฏิบัติระดับ
ท้องถิ่นในท้ายที่สุด กระบวนการดังกล่าวเป็นการก้าหนดนโยบายแบบ
เบื องบนสู่เบื องล่าง (Top - Bottom) โดยผู้ปฏิบัติและคนท้องถิ่นไม่ได้มี
ส่วนร่วมในการก้าหนดนโยบายแนวทาง หรือแผนในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ประกอบกับงบประมาณและข้อมูลส้าคัญต่าง ๆ จัดท้าขึ นใน
ระดับชาติไม่ใช่ระดับท้องถิ่น ผลที่ตามมาก็คือผู้ปฏิบัติและคนท้องถิ่นใน
ชุมชนอาจมีความเข้าใจที่ไม่ตรงกับผู้บริหารหรือผู้ก้าหนดนโยบายและแผน 
ความไม่เข้าใจท้าให้ชุมชนไม่สามารถจัดการกับการท่องเที่ยวที่โตขึ นอย่าง
รวดเร็วในพื นที่ของตนได้ ด้วยเหตุนี  แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ส้าคัญ
ทั่วโลกจึงส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นในพื นที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวซึ่งครอบคลุม 4 ประเด็นความร่วมมือดังนี  
 1.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรและกลุ่มคนต่าง ๆ  
ที่ เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจการก้าหนดนโยบาย การวางแผน และ
การตลาด องค์กรและกลุ่มคนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่
รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยว นักการเมืองท้องถิ่น นักการศึกษา  

191 



คนท้องถิ่นที่พ้านักอาศัยในชุมชนธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร ธุรกิจ 

จัดน้าเที่ยว สมาคมการท่องเที่ยว หอการค้า เจ้าของร้านค้าที่เกี่ยวข้อง 
นักอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ผู้จัดการการขนส่ง
ท้องถิ่นทั งที่เป็นของภาครัฐและเอกชน เกษตรกร ผู้จัดการประชุมและ
สัมมนา และผู้บริหารหรือผู้ปกครองท้องถิ่นที่ เกี่ยวกับการจัดการ 

การท่องเที่ยว  
 2. ระบุอย่างชัดเจนว่าองค์กรและกลุ่ มคนแต่ละกลุ่มมีหน้าที่ 
บทบาท และขอบเขตการจัดการระดับใด ทั งนี  เพ่ือไม่ให้เกิดความซ ้าซ้อน
ในด้านอ้านาจและกระบวนการการท้างาน นอกจากนี ทุกฝ่ายต้องตกลง
ร่วมกันว่าต้องค้านึงถึงผลได้และผลเสียของคนท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ในพื นที่
เป็นหลัก เพราะหากเกิดภาวะวิกฤติ คนกลุ่มนี จะเป็นผู้เผชิญปัญหาและ
ได้รับโดยตรง 
 3.  องค์กรและกลุ่มคนทุกฝ่ายต้องตัดสินใจร่วมกันว่าจะใช้มรดก
ทางวัฒนธรรมใดของชุมชนเพ่ือเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยว และก้าหนด
ลักษณะการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของพื นที่ในทิศทางความยั่งยืนอย่าง
ชัดเจน เช่น การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต้องอนุรักษ์หรือคงไว้ซึ่งวิถีชีวิต
ของท้องถิ่น เพ่ิมพูนคุณค่าประสบการณ์ ให้แก่นักท่องเที่ยว ให้ความรู้และ
ส่งเสริมชุมชนท้องถิ่นในการมีส่วนร่วม ค้านึงถึงความสามารถในการ
รองรับนักท่องเที่ยว รวมทั งด้าเนินกิจกรรมการตลาดที่สอดคล้องกับ
หลักการของการอนุรักษ์ 

 4.  องค์กรและกลุ่มคนทุกฝ่ายต้องตัดสินใจและด้าเนินงานร่วมกัน
ในการวางแผน และก้าหนดเครื่องมือในการพัฒนามรดกทางวัฒนธรรม 
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รวมทั งก้าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลการด้าเนินงานซึ่งต้อง
ประชาสัมพันธ์หรือถ่ายทอดผลการด้าเนินงานให้แก่ทุกกลุ่มทราบอย่าง
ชัดเจนและโปร่งใสในทางปฏิบัติ 

 กลยุทธ์ที่ 2 : การวางแผน   
 การให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ใน
ชุมชนมีอ้านาจในการตัดสินใจและมีส่วนเกี่ยวข้องในการวางแผน จะช่วย
ลดการต่อต้านการพัฒนาการท่องเที่ยวที่หน่วยงานและกลุ่มคนภายนอก
พื นที่ได้เข้ามามีบทบาท รวมทั งเพ่ิมความต้านทานต่อแรงกดดันหรือปัญหา
ที่เกิดขึ น เพราะการวางแผนเป็นกระบวนการในการสรรหาและก้าหนด
แนวทาง รวมทั งวิธีการที่จะควบคุมและพัฒนาการท่องเที่ยวในแต่ละชุมชน
ให้ด้าเนินไปในทิศทางเดียวกัน และการที่ทุกฝ่ายร่วมกันคิดและวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบว่าจะท้าอะไร ท้าเพ่ืออะไร ท้าอย่างไร ท้าเมื่อใด และใช้
งบประมาณเท่าไร จะช่วยท้าให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ นและ
มีทิศทางที่ชัดเจนและตรงกันในการพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน ดังนั น การวางแผนโดยชุมชนมีส่วนร่วมจึงเป็นกลยุทธ์ที่ส้าคัญ
ในการพัฒนาการท่องเที่ ยวของชุมชนในการจัดท้าแผนพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของท้องถิ่นนั น  
 กลยุทธ์ที่ 3 : การก าหนดเครื่องมือเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว 

เชิงวัฒนธรรม 

 แม้ว่ าผู้ มีส่วนได้ส่ วนเสียทุกกลุ่ มมีส่ วนร่วมในการวางแผน 
ด้าเนินงานตามแผน และติดตามผลการด้าเนินงานโดยตลอด แต่หาก
เครื่องมือที่ ใช้ ในการด้าเนินงานไม่สอดคล้องกับลักษณะทางสังคม
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วัฒนธรรม สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และความถนัดของชุมชน ก็จะมี
ผลให้การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไม่บรรลุวัตถุประสงค์และ
วิสัยทัศน์ที่ก้าหนดไว้ เครื่องมือการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

จึงควรก้าหนดโดยผู้ เชี่ ยวชาญหรือนักวิจั ยด้ านการพัฒนามรดก 

ทางวัฒนธรรม ซึ่งต้องสอดคล้องกับความต้องการและความสามารถในการ
ด้า เนินงานของผู้ มีส่ วนได้ส่ วนเสียทุกกลุ่ ม  รวมทั งสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และนโยบายของแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
ชุมชน นอกจากนี  เครื่องมือในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมควรมี
ความชัดเจนและหลากหลายซึ่งควรประกอบด้วย 5 เครื่องมือได้แก่การ
ก้าหนดตัวชี วัดระดับการพัฒนา การก้าหนดขีดความสามารถในการรองรับ
การท่องเที่ยว การก้าหนดมาตรฐานสิ่งก่อสร้าง การพัฒนาคนท้องถิ่น และ
การตลาด  
 กล่าวโดยสรุปการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจะพัฒนาได้อย่างยั่งยืน
และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อทั งคนท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าของมรดกทาง
วัฒนธรรมและนักท่องเที่ยวได้นั น จ้าเป็นต้องเริ่มต้นจาก “การมีส่วนร่วม” 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มทั งผู้ที่อยู่ในชุมชนและผู้อ่ืนที่ได้รับจากการ
ใช้มรดกทางวัฒนธรรมเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

คนท้องถิ่นที่เป็นผู้อยู่อาศัยในชุมชนจ้าเป็นต้องมีบทบาทสูงสุดในการ
ตัดสินใจว่าจะให้มรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนนั นพัฒนาไปในทิศทางใด
โดยผ่านกระบวนการของการวางแผนที่เป็นระบบ และกลยุทธ์การพัฒนา
อ่ืน ๆ ได้แก่ การก้าหนดดัชนีระดับการพัฒนา การก้าหนดขีดความสามารถ 
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ในการรองรับการท่องเที่ยว การก้าหนดมาตรฐานสิ่ งก่อสร้าง การพัฒนา 
คนท้องถิ่น และการตลาดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

 

จัดท้าโดย 

1. นายประยูร ใบยา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการพิเศษ  
  ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน 

2. นางสาวสุพัตรา บุญถึง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ 
   ส้านักงานจังหวัดน่าน   
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แนวทางการพัฒนาเพ่ือเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยว  
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 

  

  ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ประกอบด้วย จังหวัดก าแพงเพชร 
นครสวรรค์ พิจิตร และอุทัยธานี  เป็นกระบวนการท างาน และกลไก 

ที่ส าคัญเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และการแก้ไขปัญหาของประชาชนไปสู่การปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ 
ยึดพ้ืนที่เป็นตัวตั้งและการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลไกบริหาร
จัดการเชิง พ้ืนที่  และขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาที่สอดคล้องกับ 

ทิศทางการพัฒนาภาค “ภาคเหนือ” : พัฒนาภาคเหนือให้เป็นฐาน 
เศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง ประกอบด้วย  
 1. พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ และความยั่งยืน มีธุรกิจบริการ
ต่อเนื่องกับการท่องเที่ยวบริการสุขภาพและการศึกษาที่ได้มาตรฐาน 
รวมทั้งผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ท่ีสร้างมูลค่าเพ่ิมสูง  
 2. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และสร้างมูลค่าเพ่ิม
ภายใต้แนวคิด เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ ควบคู่กับการพัฒนา
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปให้มีความหลากหลายสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด  

 3. ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและและสิ่งแวดล้อมให้คืนความ 

อุดมสมบูรณ์สร้างความสมดุลแก่ระบบนิเวศ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ  
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 4. พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุรองรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุของภาคเหนือที่เร็วกว่าระดับประเทศ 10 ป ี

  วิสั ยทั ศน์ การ พัฒนากลุ่ มจั งหวั ดภาค เหนื อ ตอนล่ า ง  2  
“เป็นศูนย์กลางธุรกิจข้าว สินค้าเกษตรปลอดภัย การท่องเที่ยวธรรมชาติ 
และวัฒนธรรมล้ าค่าระดับประเทศ” 
  ประเด็นการพัฒนา 
  1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน กระบวนการผลิตข้าว และสินค้า
เกษตรปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

  2. ส่งเสริมการแปรรูป การตลาด และการกระจายสินค้าเกษตร 
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

  3. พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวตามมาตรฐาน เพ่ือดึงดูด
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

   จุดเน้นการพัฒนา (Positioning) ได้แก่ ภาคการเกษตร และ
ภาคการท่องเที่ยว ซึ่งศักยภาพและความโดดเด่นที่ส าคัญ ประกอบด้วย 

   -  ภาคการเกษตร : เป็นเมือง “อู่ข้าวอู่น้ า” โดย “ข้าว” 

เป็นตัวจักรขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักของกลุ่มจังหวัด เป็นแหล่งผลิตข้าวที่
ส าคัญของประเทศมีพ้ืนที่เพาะปลูกข้าวนาปีประมาณ 4.82 ล้านไร่ ผลผลิต
ประมาณ 3.18 ล้านตัน ข้าวเปลือก เป็นอันดับ 1 ของประเทศ  
   -  ภาคการท่องเที่ยว : โดดเด่นด้านวัฒนธรรมและธรรมชาติ 
วิถีชีวิต วิถีชุมชน ผู้คนมีความเป็นมิตร และมีแหล่งมรดกโลกทั้งด้าน
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ประวัติศาสตร์และเชิงนิเวศ ได้แก่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง แหล่ง
มรดกโลกทางธรรมชาติ และอุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร  
   ส าหรับการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2  
มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องของรายได้จากการท่องเที่ยว และ
จ านวนนักท่องเที่ยวที่ เ พ่ิมขึ้น เช่น ข้อมูล ปี  พ.ศ.2560 มีจ านวน
นักท่องเที่ยวทั้งหมด จ านวน 4,128,298 คน รายได้จากการท่องเที่ยว 
จ านวนเงิน 7,684.99 ล้านบาท โดยจังหวัดนครสวรรค์ที่มีนักท่องเที่ยวให้
ความสนใจมาเที่ยวมากที่สุด รองลงมาได้แก่ จังหวัดก าแพงเพชร จังหวัด
พิจิตร และจังหวัดอุทัยธานี  นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นชาวไทย และ 

มีนักท่องเที่ยวต่างชาติบางส่วนมาจากยุโรป อเมริกา และจีน และ
นักท่องเที่ยวมีแนวโน้มกระจายจากเมืองหลักของภาคเหนือ เช่น จังหวัด
เชียงใหม่ สู่เมืองรองในภูมิภาคมากขึ้น ส่งผลให้มีการขยายตัวของรายได้
การท่องเที่ยวในอัตราที่สูง เช่น น่าน พิจิตร ล าพูน อุทัยธานี อุตรดิตถ์ 
นครสวรรค์ ก าแพงเพชร พะเยา ล าปาง เป็นต้น  
 ข้อมูลจ านวนนักท่อง เที่ ยว  และรายได้ จากการท่ อง เที่ ย ว  
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ประกอบด้วย 

 

 

 

 

 จากข้อมูลข้างต้น พบว่า แนวโน้มการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง 2 มีทิศทางที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น แนวทาง 
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การพัฒนาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดฯ อย่างยั่งยืนให้มีการขยายธุรกิจ
บริการ ให้นักท่องเที ่ยวได้รับประสบการณ์การเรียนรู้จากการเดินทาง
ท่องเที่ยว และมีส่วนร่วมรักษาสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งผลิตภัณฑ์
สร้างสรรค์ที่สร้างมูลค่าสูง เพื่อเพ่ิมโอกาสการขยายตัวทางการเศรษฐกิจ 
การค้า การลงทุนและยกระดับการท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งสร้างรายได้ที่
ส าคัญของกลุ่มจังหวัดได้อย่างมีเสถียรภาพ โดยมีประเด ็นที ่ควรให้
ความส าคัญ คือ การพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ทั้งด้านการพัฒนา
แหล ่งท ่องเที ่ยว  พ ัฒนาสิ ่งอ านวยความสะดวกโครงสร ้างพื ้นฐาน 

เพื ่อรองรับการท่องเที ่ยว  และบุคลากรด้านการท่องเที ่ยวแบบเป็น 

องค ์รวม และเคร ือข ่ายการท่องเที ่ยว รวมถึงพ ัฒนากระบวนการ 

ความเชื ่อมโยงกับแหล่งท่องเที ่ยวส าคัญในกลุ ่มจังหวัดใกล้เคียงที ่มี
ศักยภาพ เช่น อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ศรีสัชนาลัย ในกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง 1 เป็นต้น  
 แนวคิดการพัฒนาที่ได้รับจากการศึกษาและฝึกอบรม 

 จากการศึกษาเรียนรู้  ตามโครงการทุนฝึกอบรมเ พ่ือพัฒนา
ข้าราชการพลเรือนสามัญที่ปฏิบัติราชการในภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ .2561 ทั้งในชั้นเรียนภาควิชาการ ในหัวข้อเศรษฐกิจดิจิทัลและ  

การสร้างสรรค์นวัตกรรม (Digital Economy & Innovation) /การสร้าง
มูลค่าเพ่ิมทางการท่องเที่ยวและการบริการ (Value Added Creation for 

Tourism and Service) / น วั ต ก ร ร มท า ง ก า ร เ ก ษต ร  (Innovative 

Agriculture)/ความมั่นคงทางสังคม (Social Security) และการเสริมสร้าง
ประสบการณ์การเรียนรู้ในสถานที่จริง (Experience-based Learning)  
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ณ ประเทศญี่ปุ่น คณะผู้ศึกษาได้รับการพัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เป็น
แนวทางในการวางยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 
ตัวอย่าง เช่น  
 1. การศึกษาดูงาน ณ NOMARU ENGEI KIBIJI NOEN FARM 
Okayama ประเทศญี่ปุ่น ที่ด าเนินการผลิตแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นทาง 
กลางทาง ปลายทาง มีร้านค้าเป็นของตนเองในลักษณะ Farm Outlet 

บริหารในรูปของบริษัท มุ่งเน้นการพัฒนาด้วยตนเอง ไม่พ่ึงพาภาครัฐ และ
ยังช่วยเหลือเกษตรกรรายอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่ ให้มี โอกาสทางการตลาด  
ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน โดยอาศัยการช่วยเหลือพ่ึงพากันเอง 

ในชุมชน 

   2. การศึกษาดูงาน Farm Stay ในจังหวัด Akita : ลักษณะเป็นบ้าน
โบราณหลังคามุงจากอายุนับร้อยปี บริเวณรอบบ้านเป็นทุ่งนา ล้อมรอบ
ด้วยบรรยากาศธรรมชาติที่สดชื่น เต็มไปด้วยต้นไม้ แปลงผัก และนาข้าว  

มีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมท ากิจกรรม คือ ปลูกผัก รดน้ าผัก 
ท าอาหารและเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมแบบญี่ปุ่น 

 3. การศึกษาดูงานส านักงานการท่องเที่ยว เมือง Okayama ที่มี
การบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่ส าคัญกับการจัดโซนการท่องเที่ยว 

จัดแบ่งออกเป็น 3 โซน ได้แก่  โซน 1) Station area ท าหน้าที่ เป็น
ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง 2) Cultural area โซนศิลปวัฒนธรรม และ 

3) University area โซนของการจัดกิจกรรมประชุมสัมมนาและแสดง
นิทรรศการ ทั้ง 3 โซน ถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกันด้วยระบบการขนส่งมวลชน 

เพ่ือให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้สะดวก ในแต่ละโซนก็
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จะได้รับการพัฒนา และเชื่อมโยงส่งเสริมธุรกิจเอกชน ทั้งโรงแรมที่พัก 

ร้านอาหาร แหล่งช็อปปิ้ง สินค้าท่ีระลึกตามฟังก์ชันของแต่ละโซนอย่างเป็น
ระบบ 

 4. การศึกษาดูงาน อินานิวะอุด้ง : ลักษณะของผลิตภัณฑ์มีจุดเด่น
ในตัวเอง/ การเลือกใช้วัตถุดิบ กระบวนการผลิต ของเสียเป็นศูนย์ รสชาติ
แบบดั้งเดิมที่มาจากการสั่งสมประสบการณ์ /ความสามารถในการจัดการ
ผลิตภัณฑ์แปรรูป ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การต่อยอด
ผลิตภัณฑ์ /กระบวนการผลิตเน้นการท ามือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอด
กันมา /การใส่ใจกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว  
และการคงรักษารสชาติแบบดั้งเดิมไม่เหมือนที่ใดในประเทศ   
 5. การศึกษาดูงาน ณ บริษัท MINAMOTO KITCHOAN : เสน่ห์
ของสินค้าและบริการการใส่ใจประสบการณ์ลูกค้าทุกขั้นตอน การพัฒนา
สินค้า เพ่ิมมูลค่าของสินค้า ผ่านการเล่าเรื่องราวที่ภาคภูมิใจ โดดเด่นของ
สินค้า ให้กับลูกค้า ท าให้ลูกค้ารู้สึกประทับใจ เห็นคุณค่าของสินค้า หรือ
รู้สึกผูกพัน เช่น กรรมวิธี การผลิต ประวัติศาสตร์ความเป็นมา ต านาน  
หาจุดเด่นสร้างเรื่องราว ตลอดจนหลักการตลาดด้วยการให้ความส าคัญกับ
ดีไซน์และรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์และหีบห่อของสินค้า เพ่ือสร้างความ
แตกต่าง ความโดดเด่น และพลังดึงดูดจากลูกค้า และผู้รับบริการ ตลอดจน
การสร้างพันธมิตรเครือข่ายในการท างาน  
 

 

201 



 ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยว 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 

 การพัฒนาเ พ่ือเพ่ิมศักยภาพการท่องเที่ยว ของกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง 2 ถือเป็นประเด็นท้าทายที่ส าคัญของภาคีการพัฒนา 

ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคม ที่จะต้องมีการบูรณาการอย่างเต็มศักยภาพ ในทุกมิติของ 
การพัฒนา “รุก รับ ปรับตัว” ด้วยการสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่ ๆ /การ
ร่วมกันแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ “ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ” และการ
ปรับตัวให้เท่าทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ที่เชี่ยวกราก 
ซึ่งกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 มีศักยภาพ และความโดดเด่น ความ
หลากหลายทางด้านการท่องเที่ยว ทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์  
เชิงวัฒนธรรม เชิงศาสนา ประเพณี และวิถีชีวิตชุมชน มีมรดกโลก 2 แห่ง 
คือ มรดกโลกอุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร และมรดกโลก 

ทางธรรมชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง แหล่งน้ าขนาดใหญ่ที่เอ้ือ
ประโยชน์ด้านการท่องเที่ยว และการเกษตร เช่น บึงบอระเพ็ด บึงสีไฟ วิถี
ชีวิตชาวแพ บนล าน้ าน่าน เจ้าพระยา และสะแกกรัง ที่เป็นแหล่งสุดท้ายใน
ประเทศไทย การพัฒนาจึงต้องสร้างความแตกต่างและปรับเปลี่ยน  
เพ่ือสร้างความได้เปรียบและเพ่ิมขีดศักยภาพความสามารถในการแข่งขัน 
โดยชุมชนเพ่ือชุมชน ด้วยการใช้นวัตกรรมทางการจัดการและบริการให้
ครบวงจรของห่วงโซ่คุณค่าตั้งแต่ต้นทางกลางทาง และปลายทาง สร้าง
คุณค่าในแต่ละห่วงโซ่ ดังนี้ 
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 การพัฒนาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2  
ที่หลากหลายโดยชุมชนเพื่อชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานแหล่งท่องเที่ยว ระบบคมนาคม 
ความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน เช่น จุดบริการนักท่องเที่ยวที่ทันสมัย 
ศูนย์บริการ ศูนย์ข้อมูล เชื่อมโยงภายในกลุ่มจังหวัด ร้านจ าหน่ายสินค้า 

ห้องน้ าท่ีสะอาด และสภาพแวดล้อมที่สวยงาม สะอาดตา เพ่ืออ านวยความ
สะดวกและสร้างความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยว ยกระดับมาตรฐานและ

203 



พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดให้มีประสิทธิภาพ  การรักษา 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว รวมถึงการติดตั้ง 
Free Wi-Fi ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ แหล่ งท่องเที่ยวภายในกลุ่มจั งหวัด 

เพ่ิมมากยิ่งขึ้น รวมถึงการให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อนการท างาน 

ตามผลการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทน
ภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกร  เ พ่ือขับเคลื่อน 

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 เมื่อวันที่ 
12 มิถุนายน 2561 ณ จังหวัดนครสวรรค์ ให้เห็นผลสัมฤทธิ์อย่างเป็น
รูปธรรม ในด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานโครงข่ายคมนาคมให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งทางบก และทางน้ า ที่มุ่งหวังให้กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง 2 เป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างภาคกลาง ไปสู่ภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเชื่อมโยงสู่ภูมิภาคอาเซียน และเตรียมความ
พร้อมในทุกด้านเพ่ือรองรับโครงข่ายคมนาคมทางราง “รถไฟรางคู่ ” และ
การกระจายนักท่องเที่ยวไปยังชุมชนของจังหวัดต่าง ๆ ในกลุ่มจังหวัด  
และการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว เป็นต้น 

 2. ให้ความส าคัญกับการวิจัย และการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว  
ด้วยการบูรณาการความร่วมมือกับ สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ ส านัก
ประสานงานการวิจัยและพัฒนาเชิงพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่าง สกว. กับภาคี
เครือข่าย เพ่ือศึกษาวิจัย “การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วม
โดยชุมชนที่ เชื่อมโยงกันของ 4 จังหวัด ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2”  
ด้วยการท าเรื่องราว เรื่องเล่าขานของสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งจะท าให้แหล่ง
ท่องเที่ยวธรรมดา ยกระดับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้ โดยเป็นการ
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เข้าไปสืบค้นเรื่องราว จากชุมชนบนเส้นทางท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง   
เพ่ือเปิดให้ได้รับรู้ถึงแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการน าเสนอสิ่งที่ภาคภูมิใจและเชื่อมโยงให้ชุมชนได้รับประโยชน์จากการ
ท่องเที่ยว เป็นการสร้างคุณค่า และมูลค่าใหม่ให้กับแหล่งท่องเที่ยว และจะ
เป็นต้นแบบให้กับการท างานวิชาการที่เข้าถึงชุมชน เจ้าของพ้ืนที่ภูมิใจ 
นักท่องเที่ยวชื่นชม” เช่น ชุมชนตรอกโรงยา ถนนสั้น ต านานยาว และวิถี
ชีวิตชาวแพสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี /ชุมชนตลาดวังกรด เสน่ห์วันวาน 
อาหารอร่อย จังหวัดพิจิตร /ตลาดย้อนยุคนครชุม จังหวัดก าแพงเพชร /
ตลาดเก่า สัมผัสวิถีชีวิตริมน้ า เที่ยวแบบ Slow Life ที่ตลาดโบราณชุมแสง 
จังหวัดนครสวรรค์ เป็นต้น อันเป็นการเพ่ิมคุณค่า (Value) ของเส้นทาง
การท่องเที่ยว จะส่งผลต่อการดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง 
โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่มที่เดินทางท่องเที่ยวแบบพ านัก 

ระยะยาว (Long Stay Tourists) และกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยที่สนใจ
เรื่องราวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ส่งผลไปสู่การสร้างความ 

พึงพอใจของนักท่องเที่ยวและเป็นการกระจายรายได้ให้แก่ชุมชนในแหล่ง
ท่องเที่ยวและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัด 

 3. การสร้างมูลค่าเพ่ิม (Value Added) การท่องเที่ยวให้เป็นทุน
ทางสังคม โดยปรับเปลี่ยนจากการท าการเกษตรควบคู่กับการท าเป็น 
Farm Stay /แพ-สเตย์ เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เชิงวิถีชีวิต และ
เชิงวัฒนธรรม ที่เสริมสร้างอาชีพและรายได้ให้กับเกษตรกร และชุมชน  
อีกท้ังยังเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรม วิถีชีวิต และยังสร้างชื่อเสียงให้กับกลุ่ม
จังหวัด และประเทศ มีการสร้างความแตกต่างเพ่ือมุ่งเน้นกลุ่มตลาด
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นักท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่สนใจธรรมชาติ และการเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชน  
โดยส่งเสริมการท่องเที่ยวในมุมมองใหม่ ๆ ที่มีการแข่งขันไม่สูงและใช้
จุดเด่นที่มีเอกลักษณ์แตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น เช่น  
  - แนวคิดการพัฒนา แพ-สเตย์ ในล าน้ าสะแกกรัง ที่เป็นแบบ
เฉพาะที่ไม่สามารถหาจากที่ไหนได้ หรือมีความเป็น Unique เป็นที่พัก
ทางเลือกของนักท่องเที่ยว เข้าพักในแพร่วมกับเจ้าของแพ เข้าร่วมเรียนรู้
กับกิจกรรมวิถีชีวิตชุมชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น การตักบาตรทางน้ า 
ประมงน้ าจืดแบบดั้งเดิม การเลี้ยงปลาแรดในกระชัง การย่างปลา สินค้า 

ที่มีชื่อเสียงของจังหวัด การท าอาหารจากสัตว์น้ าของแม่น้ าสะแกกรัง 

ในสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ เป็นต้น  
  -  แนวคิด Farm Stay ที่ขายความแตกต่าง ความช้า และ
ความสุข “สงบ เงียบ เรียบ ช้า” เช่น การท าอาหารต้องเก็บผักจากแปลงที่
ปลูกเองของฟาร์ม ไม่มีโทรทัศน์ แต่มีหนังสือดี ๆ ให้เลือกอ่าน และเปิด
โอกาสให้นักท่องเที่ยวที่ เข้าพักได้เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นในชุมชน  
การจัดทริปเที่ยวชมของดี เด่น ดัง ในชุมชน เช่น การขี่จักรยานเที่ยว
หมู่บ้านวัฒนธรรม ชมป่าธรรมชาติ ป่าชุมชน การทอผ้า การพักสายตากับ
ทิวทัศน์ภูเขา ทุ่งนา และแม่น้ า โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของภาครัฐเข้าไป
ช่วยเสริมเพ่ือความเข้มแข็ง และยั่งยืน ในเรื่องการประชาสัมพันธ์  
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการท่องเที่ยว ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน การจัดระเบียบเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานที่พัก และ
การกระตุ้นให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการ
ท่องเที่ยวที่ให้บริการที่สร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวผู้มาเยือน 

206 



กระตุ้นให้เกิดจิตส านึกในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีสู่ท้องถิ่น การให้บริการ 

ที่น่าประทับใจ เพ่ิมทักษะการให้บริการ และการสื่อสารกับนักท่องเที่ยว
โดยดึง “เสน่ห์” ของชุมชนออกมาให้มากที่สุด ทั้งแหล่งท่องเที่ยว วิถีชีวิต 
วัฒนธรรม ประเพณี และผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนให้เป็นที่ถูกใจของตลาด 
และผู้บริโภค  
 4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน แบบครบวงจรตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง 
ปลายทาง ให้มีร้านค้าของชุมชน ที่มีความเข้มแข็ง พ่ึงตนเองได้ ในลักษณะ 
Farm Outlet ที่ เปิดจ าหน่ายสินค้าผลผลิตที่ส่ งตรงถึงมือผู้บริ โภค  
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชม ชิม ช้อป มีการบริหารงานใน
รูปของกลุ่ม หรือสหกรณ์ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาด้วยตนเอง โดยไม่พ่ึงพา
ภาครัฐ เพ่ิมโอกาสทางการตลาด ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน อาศัย
การช่วยเหลือพ่ึงพากันเองในชุมชน สร้างสรรค์ให้เชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยว
ภายในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด    

 5. ก้าวไปด้วยกัน ชุมชนจะต้องได้รับประโยชน์จากการเติบโตของ
การท่องเที่ยว คนในท้องถิ่น และชุมชน มีความรู้และเข้าใจว่าตัวเองมีส่วน
ร่วมอยู่ในส่วนใดของห่วงโซ่คุณค่าทางการท่องเที่ยว และเข้ามามีส่วนร่วม
การท างาน และได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยวมากขึ้น ร่วมสร้างชุมชน
ท่องเที่ยวสู่ก้าวใหม่ ด้วยการใช้นวัตกรรมดีไซน์การผลิตสินค้า ทั้งแหล่ง
ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์พ้ืนเมือง มีมาตรฐานและมีอัตลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น
วางขาย ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า  
 6. การตลาดเชิงรุกด้วยการพัฒนาการการตลาดและประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ การสร้างแบรนด์การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด 
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โดยชูจุดเด่นในเรื่องประวัติศาสตร์และมรดกโลก ให้มีความน่าสนใจและ
เป็นการเพ่ิมมูลค่าทางการตลาด  

  -  การประชาสัมพันธ์ และการท ากิจกรรมการตลาดเชิงรุกผ่าน
สื่อสมัยใหม่ต่าง ๆ สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) ซึ่ งการใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ที่เหมาะสมทั้งในด้านการบริหาร
เพ่ือลดต้นทุนและเ พ่ิมช่องทางการเข้าถึงตลาดนักท่องเที่ยว เช่น  
การพัฒนาแอพพลิ เคชัน  ส าหรับโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ที่ ช่ วยให้
นักท่องเที่ยวสามารถวางแผนการเดินทางได้ด้วยตัวเอง หรือจัดระบบใน
การเข้าชมแหล่งท่องเที่ยว 

  -  การจัด Road Show ด้านการท่องเที่ยวพร้อมการจัดงาน
แสดงและจ าหน่ายสินค้าของกลุ่มจังหวัด กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
กลุ่มจังหวัด (Press Tour) /การท่องเที่ยวภาค      

 สิ่งที่ท้าทายประเทศไทยในการก้าวผ่านในทศวรรษแห่งการ
เปลี่ยนแปลง เพือ่บรรลุวิสัยทัศน์ ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 
2579) “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” กลุ่มจังหวัด และ
จังหวัด มีบทบาทส าคัญในการผลักดัน และขับเคลื่อนการท างานใน
ยุทธศาสตร์เชิงรุกในพื้นที่ เพื่อเสริมจุดเด่นในแต่ละกลุ่มจังหวัด และจังหวัด 
ปัจจัยความส าเร็จในการท างาน คือ กระบวนการมีส่วนร่วม การบูรณาการ
แผนงาน งบประมาณ ของทุกภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง โดยต้องท างาน
เชิงบูรณาการอย่างเข้มแข็ง มีความเป็นมืออาชีพ รุกเข้าไปท างานในพ้ืนที่ 
ด้วยศาสตร์และศิลป์ การใช้ภูมิปัญญา นวัตกรรม เทคโนโลยี ความคิด
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สร้างสรรค์ ผนึกก าลังร่วมกันให้เป็นพลังแผ่นดิน ร่วมสร้างพลังแห่งความ
ร่วมแรงร่วมใจ พลังความสามัคคี พลังการท างานโดยมีเป้าหมายสูงสุด
ร่วมกัน ได้แก่ ประโยชน์สุขของประชาชน และสามารถอยู่ร่วมกัน 

มีความสุขอย่างมีธรรมาภิบาล และมีดุลยภาพอย่างยั่งยืน 

 

คณะผู้จัดท า 

1. นายธนะสิทธิ์  ศรีค าภา   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

    ช านาญการพิเศษ 

  ส านักงานจังหวัดพิจิตร 

2. นางสาวอัญชลี  นาคยา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

   ช านาญการพิเศษ 

  ส านักงานจังหวัดอุทัยธานี 
3. นางสาวกิ่งแก้ว  เพ็ญศรี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

   ช านาญการ 

   ส านักงานจังหวัดอุทัยธานี 
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การพัฒนาภาคการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าอย่างสร้างสรรค์ 

ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1  
(พิษณุโลก ตาก สุโขทัย เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์) 

 

“โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินคา้เกษตรสูค่วามยั่งยืนในชุมชน” 
(SMART Wellness & SMART Village) 

 

 

 

 

 บทคัดย่อ 

 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดพิษณุโลก 
จังหวัดตาก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นพ้ืนที่ที่
ภาคเกษตรกรรมมีความส าคัญมาก เนื่องจากภูมิประเทศมีความอุดม
สมบูรณ์ทีเ่อ้ือต่อการท าการเกษตรกรรม และประชากรส่วนใหญ่ก็ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก ซึ่งจะเห็นได้จากโครงสร้างผลิตภัณฑ์ 
มวลรวมของกลุ่มจังหวัดฯ จ าแนกตามประเภทผลิตภัณฑ์ในปี  2559  
ที่สาขาเกษตรกรรม การล่าสัตว์และป่าไม้เป็นสาขาที่มีมูลค่ามากที่สุด 
มูลค่า 100,213.01 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 34.00 ของผลิตภัณฑ์ 
มวลรวมทั้งหมดของกลุ่มจังหวัด แต่กว่าครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาทรัพยากร 
ธรรมชาติที่มีอยู่ได้ลดลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเป็นยุคของการท าเกษตร
แบบอุตสาหกรรม ท าให้เกษตรกรส่วนใหญ่ทิ้งวิถีชีวิตการท าเกษตร 
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แบบดั้งเดิมท่ีอนุรักษ์ระบบนิเวศและสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติหันมาท า
การเกษตรที่ต้องพ่ึงพาสารเคมี ทั้งปุ๋ยเคมีและสารก าจัดศัตรูพืชเป็นปัจจัย
ส าคัญในการผลิต ส่งผลให้คุณภาพดินลดลงเรื่อย ๆ หากต้องการปริมาณ
ผลผลิตเท่าเดิม ต้องใส่สารเคมีในปริมาณที่มากขึ้น ส่งผลให้ดินเสียหาย 

หนักขึ้นและเร็วขึ้น ดังนั้น แม้จะสามารถผลิตสินค้าเกษตรได้เป็นจ านวนมาก  
แต่รายได้สุทธิของเกษตรกรกลับลดลง เนื่องจากปัจจัยการผลิตเหล่านี้เป็น
ต้นทุนหลักที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของเกษตรกร ประกอบกับราคาสินค้า 

ภาคเกษตรตกต่ าเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ย่ าแย่ส่งผลกระทบไปทั่ว 

ทั้งประเทศ ท าให้เกษตรกรตกอยู่ในสภาพที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวยากที่จะหลุด
พ้นจากกับดักความยากจน 

 ปัจจุบันที่กระแสความตื่นตัว ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของ
ผู้บริโภค เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยและมี
ประโยชน์ ท าให้ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ได้รับความสนใจ และการตอบรับ
จากผู้บริโภคมากขึ้น โดยมีแนวโน้มจะเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ในการท า เกษตรอินทรีย์นั้ น  เกษตรกรผู้ ผลิต  หรื อ
ผู้ประกอบการจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่
หน่วยงานรับรองใช้เป็นเกณฑ์ในการตรวจรับรองผลผลิต โดยในการ
ก าหนดมาตรฐานผู้ เกี่ยวข้องส่วนใหญ่จะมาจาก เกษตรกรผู้ผลิต 
ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค นักสิ่งแวดล้อมและนักวิชาการในด้านต่าง  ๆ
รวมทั้ง การท าเกษตรอินทรีย์จะต้องเ อ้ือต่อการอนุรักษ์ และฟ้ืนฟู
สิ่งแวดล้อม ดิน น้ า อย่างจริงจัง ในการท าเกษตรแบบอินทรีย์ นอกจาก
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังสร้างสมดุลของทรัพยากรในระบบนิเวศ 

211 



 

 

สร้างความหลากหลายของชนิดทรัพยากรไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนของ
สารเคมีในดิน น้ า และพืช ในด้านสุขภาพก็ท าให้สุขภาพแข็งแรง ลดความ
เสี่ยงของสารเคมีที่อาจปนเปื้อนมากับพืชและสัตว์ และที่ส าคัญเกษตร
อินทรีย์ ช่วยส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้ที่สูงขึ้นเนื่องจากผลผลิตจาก
เกษตรอินทรีย์เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคเป็นจ านวนมาก ยิ่งเป็นเกษตร
อินทรีย์ที่ได้ข้ึนทะเบียนเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ซึ่งเป็นสินค้าที่
ไม่เหมือนใครในโลกหรือ เป็นแหล่งเกษตรอินทรีย์ที่เป็นแบบฟาร์มสเตย์
ด้วยแล้ว ก็จะสามารถดึงดูดใจ สามารถสร้างแรงจูงใจและตอบสนองความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวให้นิยมเดินทางมาท่องเที่ยวได้มากขึ้น นอกจากนี้  
ยังมีผู้ประกอบการภาคเอกชนที่มีนโยบายการตลาดเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ 
โดยเฉพาะ ร้านเลมอนฟาร์ม และผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกขนาด ใหญ่ 
ที่เล็งเห็นแนวโน้มและทิศทางการตลาดเกษตรอินทรีย์ เริ่มวางแผน 

จ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์เพ่ิมขึ้น เช่น Top Supermarket , The Mall  

โดยทิศทางของตลาดสินค้าจากเกษตรอินทรีย์ทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศ ยังมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาหลายปี 
ที่ผ่านมาการส่งออกผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์มีมูลค่าหลายพันล้านบาท 
โดยตลาดยุโรปเป็นตลาดส่งออกที่ส าคัญเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ
อเมริกาเหนือ และภูมิภาคเอเชียตะวันออก  
 ซึ่งจากการวิเคราะห์ปัญหาที่ส าคัญของเกษตรกรกลุ่มภาคเหนือ
ตอนล่าง 1 ประการหนึ่ง คือ ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ าและผลผลิต 

ล้นตลาด โดยเฉพาะข้าวและมันส าปะหลัง จึงมีข้อเสนอในการแก้ปัญหา
ดังกล่าวโดยการส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตจากเพาะปลูกข้าว
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หรือมันส าปะหลัง มาปลูกผักปลอดสารหรือผักอินทรีย์หรือผลไม้ประจ า
จังหวัด หรือสินค้าเกษตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) 
อาทิ มะขามหวานเพชรบูรณ์, ข้าวไร่ลืมผัว จังหวัดเพชรบูรณ์ /สับปะรด
ห้วยมุ่น, ทุเรียนหลง ลับแลอุตรดิตถ์ ,  ทุเรียนหลิน ลับแลอุตรดิตถ์   
จังหวัดอุตรดิตถ์ และกล้วยตากบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ฯลฯ มาต่อยอด 

เชิงการพาณิชย์และการส่งเสริมด้านการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ /
ปลอดภัยซึ่งมีความต้องการสูงในตลาด ประกอบกับแนวโน้มที่มีกลุ่มคนรัก
สุขภาพมากขึ้น จึงมีข้อเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาส าหรับ
กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1 ในลักษณะ Flag Shift Project ซึ่งเป็นการบูรณาการ 
ร่วมกันของทุกภาคส่วนทั้ง Value Chain ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง  
โดยการส่งเสริมให้ชุมชนน านวัตกรรมการผลิตสมัยใหม่มาใช้กับการปลูก
พืชผัก พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและท ากิจกรรมต่าง ๆ นักท่องเที่ยวได้พบเจอ
ผู้คน สัมผัสวิถีชีวิตที่แปลกใหม่ จากวัฒนธรรมที่แตกต่าง ในรูปแบบ 

เรียบง่าย ท่ามกลางความเป็นธรรมชาติ และวิถีชีวิตที่แปลกไปจากที่เคยคือ 
“โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรสู่ความยั่งยืน 

ในชุมชน” (SMART Wellness & SMART Village) 
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 วัตถุประสงค์ของการด าเนิน  “โครงการยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานสินค้าเกษตรสู่ความยั่งยืนในชุมชน” (SMART Wellness & 

SMART Village) 
 -   เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ของเกษตรกรในหมู่บ้าน
ต้นแบบให้มีความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน  
 นโยบายและยุทธศาสตร์ที่เอ้ือต่อการด าเนินโครงการยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรสู่ความยั่งยืนในชุมชน” (SMART 

Wellness & SMART Village) 
 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีศักยภาพในการพัฒนา 

กลุ่มจังหวัดฯครอบคลุม 4 ด้านดังนี้ 
 -  ด้านโลจิสติกส์ โดยมีศักยภาพในเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านตามแนวการพัฒนา East – WestEconomic Corridor 

และกลุ่ มจั งหวั ดมี การก าหนดเส้ นทางระเบี ยง เศรษฐกิ จ  LIMEC 

(Luangprabang-Indochina - Mawlamyine Economic Corridor) ขึ้ น ม า  
ในพ้ืนที่เพ่ือเชื่อมโยงเส้นทางเศรษฐกิจการค้าระหว่าง หลวงพระบาง (สปป. 
ลาว) -อินโดจีน (ไทย) – เมาะล าไย (เมียนมา) และมีระบบขนส่งทางอากาศ 

มีลักษณะเป็นท่าอากาศยานรอง ถือเป็นสนามพาณิชย์และในปัจจุบันมีสาย
การบินตรงไปยังท่าอากาศยาน 

 -  ด้านการเกษตร โดยพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเหมาะแก่การ
เพาะปลูกและมีแม่น้ าสายส าคัญไหลผ่านหลายสาย รวมถึงมีระบบ
ชลประทานส าหรับการเกษตร ท าให้เป็นแหล่งผลิตข้าวและพืชไร่ที่ส าคัญของ
ประเทศ 
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 -  ด้านการท่องเที่ยว มีจ ุดเด่นในเรื ่องของแหล่งท่องเที ่ยวที่
ค่อนข้างหลากหลายอาทิเช่น แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม
และประเพณี แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ฯลฯ ซึ่งกระจายอยู่ตามพ้ืนที่
จังหวัดต่าง ๆ ซึ่งในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในพ้ืนที่กลุ่ม
จังหวัดเป็นจ านวนมาก และมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนทุกปี  
 -  ด้านอุตสาหกรรมการลงทุนและการค้าชายแดนแม้ว่าโครงสร้าง
เศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 จะขึ้นอยู่กับภาคเกษตร 
เป็นหลัก แต่ก็มีการลงทุนด้านการค้าและอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ในระดับหนึ่ง 
โดยพ้ืนที่มีการค้าที่เติบโตเร็วที่สุดในกลุ่มคือจังหวัดพิษณุโลกที่มีสี่แยก 

อินโดจีนซึ่งก าหนดโดยธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB Bank) มีการลงทุนสร้าง
โรงแรม ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ คอนโดมิเนียม อาคารพาณิชย์ บ้านจัดสรร 
ทั้งในพ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลกและพ้ืนที่ตัวจังหวัดอ่ืน  ๆ ในกลุ่มจังหวัด  
เป็นต้น 

 ภายใต้วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1ที่ว่า :เป็น
ศูนย์กลางการบริการสี่แยกอินโดจีน เชื่อมโยง เศรษฐกิจ สังคม และบริการ
ของภูมิภาคสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (Regional Linkage Centerfor 

Economic Social and Services to Stability Prosperity Sustainability) 
 การขับเคลื่อนใน 6 ประเด็นยุทธศาสตร์(Strategic Issue)
ประกอบด้วย 

 - พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรอัจฉริยะ อาหารปลอดภัยบน 

ความต้องการของตลาดและส่งเสริมระบบตลาดอย่างยั่งยืน 
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 - สร้างสรรค์การท่องเที่ยวและบริการมูลค่าสูงบนฐานนิเวศน์และ
ประวัติศาสตร์ 
 - ยกระดับโครงข่ายการขนส่งคมนาคมและระบบโลจิสติกส์จาก
กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1 สู่ภูมิภาคและอาเซียนอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและจัดการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงานอย่างยั่งยืน 

 - เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานความรู้และเศรษฐกิจดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

 - เสริมสร้างความมั่นคงและยกระดับคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการ
และหลากหลายมิติ 
 การวางต าแหน่งการขับเคลื่อน (Positioning) ของกลุ่มจังหวัด 
ออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่  
 1. ด้านการท่องเที่ยว 

 2. ด้านการเกษตร 

 3. ด้านการค้าชายแดนอุตสาหกรรมและ Logistics 
 แนวคิดบางส่ วนที่ ไ ด้ จากการฝึกอบรมและศึ กษาดู งาน  
ณ ประเทศญี่ปุ่นที่จะสามารถน ามาปรับใช้ในการด าเนินประกอบด้วย  
 1. การสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการท่องเที่ยวและการบริการ (Value 

Added Creation for Tourism and Service)เป็นการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ สร้างความแตกต่าง เป็นการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวที่มีอยู่
ให้สามารถเพ่ิมมูลค่า การท่องเที่ยวแบบยั่งยืนโดยเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วม 
การมีใจรักด้านบริการ (Servicemind) ซึ่งเห็นได้จากการไปศึกษาดูงาน 

ที่ญี่ปุ่นการท่องเที่ยวแบบฟาร์มสเตย์ที่เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
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เชิงเกษตรในจังหวัดห่างไกล แต่มีทรัพยากรธรรมชาติที่โดดเด่นเป็นจุดขาย
ด้านการท่องเที่ยว เจ้าของบ้านพักแต่ละแห่งมีจิตใจรักการให้บริการ  
มีความเอาใจใส่ผู้มาพักผลิตอาหารที่ได้จากการผลิตโดยใช้ทรัพยากร 

ที่มีอยู่ได้จากพ้ืนที่บริเวณบ้าน ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ เช่น ปลูกผักไว้ส าหรับให้
ผู้พักได้บริโภค และเป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้กับคนในพ้ืนที่ได้
อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังมีการสนับสนุนการด าเนินกิจการโดยภาครัฐอย่าง
เข้มแข็ง 
  2. นวัตกรรมทางการเกษตร (Innovative Agriculture) เป็นการ
ท าการเกษตรสมัยใหม่ที่เป็นการพัฒนากระบวนการผลิตภาคการเกษตรที่
ลดต้นทุนการผลิต ท าให้ผลผลิตการเกษตรมีคุณภาพ สามารถควบคุม 

การผลิตเพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ลดการใช้แรงงานคน ผลิตน้อยแต่ได้
ผลผลิตที่มีคุณภาพ สามารถควบคุมกระบวนการผลิตได้ทุกกระบวนการ 
โดยลดการใช้แรงงานภาคการเกษตร 
 3. การสร้ า งแบรนด์ที่ มี ความแตกต่ าง  (Difference Brand)  
โดยการมองกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างจากกลุ่มเป้าหมายเดิม คือ จาก
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ชาย เป็นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้หญิง และมีการสร้าง
เรื่องราว (Story) จนเกิดคุณค่า การมีกระบวนการผลิตที่ใช้เทคนิคที่
แตกต่าง เช่น การใช้หินภูเขาไฟมาช่วยในการขัดกางเกงให้เกิดลวดลาย
และมีความนุ่มของกางเกงยีนส์ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของลูกค้าที่จะ
สามารถสร้างแบบของกางเกงที่มีเพียงตัวเดียวในโลก โดยให้ลูกค้าได้มี
กิจกรรมในการเลือกกระดุม หมุดประดับ และป้ายหนัง ที่มีหลากหลายแบบ 
หลากหลายสี ให้เลือก 
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 - กา รบริ ห า รจั ดก า รก ารท่ อ ง เที่ ย ว ของ เ มื อ ง  (Tourism 

Management) โดยได้จ้างบริษัทเอกชนมาบริหารจัดการ จาก Key 

Success Factor ที่ส าคัญคือ 

 -  ท างานร่วมกันของผู้ประกอบการด้านโรงแรมที่พัก ซึ่งที่โอกายามา  
มีโรงแรมท่ีพักรวมกันกว่า 13,000 ยูนิต ตั้งอยู่รายรอบศูนย์กลางการขนส่ง
มวลชน ที่เรียกว่า Okayama Station มีทั้งรถไฟใต้ดิน บนดิน ชินคันเซ็น 
รถราง และรถบัส เต็มไปหมดหารถส่วนตัววิ่งให้ขวักไขว่ เหมือนบ้านเรานั้น
ยากเต็มท ี

 -  สร้าง Value added ให้กับสินค้าท้องถิ่นหรือ OVOP ของไทย 

ก็คือ OTOP  

 4. การสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์และการมีนโยบายที่ชัดเจน
ในการด าเนินงานของโรงงานขนม มินาโมโตะคิชโชอัน (MinamotoKichoan)  

ที่มีนโยบายชัดเจนในการเน้นความสะอาดและอนามัย มาเป็น อันดับ 1 
ส่วนความอร่อยมาเป็นอันดับ 2 และที่สนใจมาก ๆ ก็คือ การใช้ผลไม้ใน
ชุมชน เช่น องุ่น ส้ม มาท าเป็นขนม และขายดีเป็นอันดับหนึ่งของร้าน  
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลผลิตได้มากมาย  
 แนวทางในการพัฒนากลุ่มจังหวัดเพื่อพัฒนาภาคการเกษตร 

เพื่อเพิ่มมูลค่าอย่างสร้างสรรค์ โดยการด าเนิน “โครงการยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรสู่ความยั่งยืนในชุมชน” (SMART 

Wellness & SMART Village) 
 จากการวิเคราะห์ปัญหาที่ส าคัญของเกษตรกรกลุ่มภาคเหนือ
ตอนล่าง 1 ประการหนึ่ง คือ ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ าและผลผลิต 
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ล้นตลาด โดยเฉพาะข้าวและมันส าปะหลัง จึงมีข้อเสนอในการแก้ปัญหา
ดังกล่าวโดยการส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตจากเพาะปลูกข้าว
หรือมันส าปะหลัง มาปลูกผักปลอดสารหรือผักอินทรีย์หรือผลไม้ประจ า
จังหวัด หรือ สินค้าเกษตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) 
อาทิ มะขาวหวานเพชรบูรณ์, ข้าวไร่ลืมผัว จังหวัดเพชรบูรณ์/สับปะรด 

ห้วยมุ่น, ทุเรียนหลง ลับแลอุตรดิตถ์, ทุเรียนหลิน ลับแลอุตรดิตถ์ จังหวัด
อุตรดิตถ์ และกล้วยตากบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก เป็นต้น มาต่อยอด
เชิงการพาณิชย์และการส่งเสริมด้านการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ /
ปลอดภัยซึ่งมีความต้องการสูงในตลาด ประกอบกับแนวโน้มที่มีกลุ่มคนรัก
สุขภาพมากขึ้น  
 จึงมีข้อเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาส าหรับกลุ่ม
ภาคเหนือตอนล่าง 1 ในลักษณะ Flag Shift Project ซึ่งเป็นการบูรณาการ 
ร่วมกันของทุกภาคส่วนทั้ง Value Chain ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง  
โดยการส่งเสริมให้ชุมชนน านวัตกรรมการผลิตสมัยใหม่มาใช้กับการปลูก
พืชผัก พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและท ากิจกรรมต่าง ๆ นักท่องเที่ยวได้พบเจอ
ผู้คน สัมผัสวิถีชีวิตที่แปลกใหม่ จากวัฒนธรรมที่แตกต่าง ในรูปแบบเรียบง่าย 
ท่ามกลางความเป็นธรรมชาติ และวิถีชีวิตที่แปลกไปจากที่เคยคือ  
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 “โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรสู่ความยั่งยืน
ในชุมชน” (SMART Wellness & SMART Village) โดยด าเนินการ
ดังนี้ 
 ต้นทาง 
 ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร  โดยเน้นให้เกษตรกรรวมกลุ่ม 

โดยความสมัครใจให้เกษตรมีความรู้สึกเป็นเจ้าของกิจการ มีความเข้าใจ
เป้าหมาย และผลประโยชน์ของการรวมกลุ่มและรู้จักศักยภาพในการผลิต
และการรวมกลุ่มเพ่ือให้ขายสินค้าได้ตามกลไกการตลาด หรือบริบทของ
สังคมเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร มีรูปแบบโครงสร้างกลุ่มที่
ชัดเจน มีการบริหารจัดการที่ดี  โปร่งใส ตรวจสอบได้พัฒนาให้รู้จักพ่ึงพา
ตนเองแทนการรอการช่วยเหลือจากรัฐ และเมื่อการรวมกลุ่มเข้มแข็งแล้ว 
ส่งเสริมไปสู่ รูปแบบการบริหารจัดการ (Business Model) ในลักษณะ
วิสาหกิจเพ่ือสังคม (Social Enterprise) หรือรูปแบบบริษัทต่อไป 

 ส่งเสริมและสร้างการพัฒนาเกษตรกรให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจาก
ผู้ผลิตเป็นผู้ประกอบการเพ่ือเรียนรู้ระบบกลไกตลาด และสร้างจิตที่ดีต่อ
การบริการ 
 การวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตด าเนินการวิจัยพัฒนาดินปลูกที่
เหมาะสมกับพืชผักแต่ละชนิด ตลอดจนสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เช่น 
ปริมาณน้ า อุณหภูมิ เป็นต้น โดยในเบื้องต้นเน้นผักชนิดต่าง ๆ และผลไม้
ขนาดเล็ก เช่น พืชผัก ไม้ผล ปศุสัตว์ เป็นต้น ในรูปแบบเกษตรปลอดภัย  
สู่เกษตรอินทรีย์ โดยการสร้างการตระหนักรับรู้ในพ้ืนที่หรือเกิดจากภายใน
และขยายไปยังบุคคลภายนอก 
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 น านวัตกรรมมาใช้ในการผลิตเน้นจากคนรุ่นใหม่ในการสร้าง
ความรู้ ฝึกทักษะ และเข้ามามีส่วนร่วมกับเกษตรกรผลิตแบบสมัยใหม่  
เน้นการบริหารจัดการโดยการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาช่วย เช่น
การใช้แอปพลิเคชันตรวจสอบความชื้น ความอุดมสมบูรณ์ของดินและ
สภาพอากาศ เพ่ือจะยกระดับการกระบวนการผลิต สามารถลดต้นทุน 
และเพ่ิมมูลค่าและคุณภาพของสินค้าเกษตร 
 อบรมให้ความรู้ด้านการผลิตฝึกอบรมเกษตรกรให้ยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง รวมทั้งให้มีความรู้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความเข้าใจใน
การเพาะปลูกระบบใหม่ จากเกษตรกรธรรมดาเปลี่ยนมาเป็นผู้ประกอบการ
ธุรกิจด้ านเกษตร สร้ างแบรนด์  ปลูกเอง ขายเอง ท าตลาดเอง มี  Story  

องค์ความรู้ เทคนิคในการผลิตสินค้าที่ใช้ในการเพ่ิมมูลค่าสินค้า มีการ
วางแผนจดบันทึกการเพาะปลูกในครั้งต่อไป เ พ่ือให้เป็นเกษตรกร 

ที่สามารถพ่ึงพาตนเองได้และมีรายได้ที่เพ่ิมสูงขึ้น สุดท้ายก็มาร่วมกันสร้าง
เครือข่ายสังคมเกษตรให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และแบ่งปันเพ่ือน าสิ่งที่
งดงามกลับคืนสู่สังคม 

 กลางทาง 
 ส่งเสริมและเชื่อมโยงการเกษตรสู่การแปรรูปผลผลิตเพื่อสุขภาพ 
ความงาม และการท่องเที่ยวกับชุมชน โดยการส่งเสริมการแปรรูปสินค้า
เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่โดยการน าผลงานวิจัยนวัตกรรม เทคโนโลยีมาช่วย 

ในการแปรรูปแทนการขายผลผลิตเบื้องต้น เพ่ือเพ่ิมมูลค่า เพ่ิมรายได้ และ
เพ่ิมช่องทางการตลาดเช่น การอบแห้ง การแช่แข็ง การดอง การน ามาปรุง
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อาหาร การสร้างเมนูที่หลากหลาย ตลอดจนการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เสริม
ความงาม เมนูสุขภาพซึ่งเป็นกระแสความนิยมอยู่ในขณะนี้ เป็นต้น 

 การพัฒนาเครื่ องหมายการค้าและบรรจุภัณฑ์ ออกแบบ
เครื่องหมายการค้าและบรรจุภัณฑ์ ให้มีความน่าซื้อ สร้างเรื่องราวของ
สินค้า (Story) เพ่ือสร้างการรับรู้ การจดจ าในตัวสินค้า 
 การรับรองมาตรฐานเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและการตรวจสอบ
ย้อนกลับ เช่น QR Code  

 ปลายทาง 
 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรเป็นการพัฒนาแหล่งผลิต
สินค้าเกษตรให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวชมกระบวนการผลิต 
มีกิจกรรมการสร้างประสบการณ์ในการปลูก การเก็บเก่ียว หรือการแปรรูป 
จัดให้มีร้านค้าจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้า
เกษตร ตลอดจนร้านอาหารที่ใช้วัตถุดิบจากแปลงการพัฒนาแหล่งผลิต
สินค้าเกษตรในลักษณะ FarmStay ที่น่าสนใจและสามารถประยุกต์กับ
ประเทศไทยโดยเฉพาะต่างจังหวัดที่เป็นภาคการเกษตรและเข้าสู่ผู้สูงวัย 
หรือผู้รักสุขภาพ 

 จัดท าปฏิทินสินค้าเกษตร (fruit picking Calendar) จัดท าปฏิทิน 

การออกสู่ตลาดของผักและผลไม้ เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเก็บ
ผลไม้ในสวนตามฤดูกาลต่าง ๆ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าว
ผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
 ส่งเสริมการตลาดออนไลน์ (Digital Marketing) จัดท าสื่อออนไลน์ 
ในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์และขายสินค้าออนไลน์ 
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รวมทั้ งจัดระบบการขนส่งสินค้า ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และมี 
ความน่าเชื่อถือ 

 การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ เพ่ือเผยแพร่ให้ได้รู้จักหมู่บ้าน
เป้าหมายอย่างแพร่หลาย 

 ตัวช้ีวัดความส าเร็จในการด าเนินงาน 

 - เกษตรกรมีรายไดเ้พ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 5  
 - เกษตรกรเปลี่ยนจากผู้ผลิตเป็นผู้ประกอบการเพ่ิมมากขึ้น 

อย่างน้อย 10 ราย 

 บทสรุป 

 จากการฝึกอบรมในชั้นเรียนและการศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่นใน
ครั้งนี้ ได้รับความรู้และประสบการณ์ที่ส าคัญส าหรับการน าไปประยุกต์ใช้
ในการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยสมาชิก
กลุ่มได้เสนอแนวคิดในการพัฒนาภาคการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่าอย่าง
สร้างสรรค์ ส าหรับกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1 ในลักษณะ Flag Shift 

Project คือ “โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรสู่ความ
ยั่งยืนในชุมชน” (SMART Wellness & SMART Village) ซึ่งหวังเป็น
อย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ าและ
ผลผลิตล้นตลาด ตลอดจนเพ่ิมสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
ยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ของเกษตรกรในหมู่บ้านต้นแบบให้มี 
ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนสามารถเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจของจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดได้อย่างยั่งยืน  
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คณะผู้จัดท า 

 

1. นางสาวเสาวนิต  ทับทิมจรูญ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญ 

  การพิเศษ  
  ส านักงานเกษตรและสหกรณ์ 

    จังหวัดเพชรบูรณ์ 
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ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ 
4. นางสาวฉัตรธิดา แสนมั่ง       นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

   ช านาญการ ส านักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ 
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