
การพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารในกลุ�มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 
 

ข�อมูลองค กร 
 กลุ�มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ประกอบด�วยจังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และจังหวัดสระบุรี  มีเนื้อ ท่ีรวมประมาณ 8,281.285 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 5,175,803 ไร�                  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นนทบุรี และปทุมธานี มีลักษณะเป2นพ้ืนท่ีราบลุ�มริมฝ45งแม�น้ําเจ�าพระยาท่ีน้ําท�วมถึง        
สําหรับจังหวัดสระบุรีมีพ้ืนท่ีส�วนหนึ่งเป2นพ้ืนท่ีราบลุ�มริมฝ45งแม�น้ําป9าสักและบางส�วนเป2นส�วนหนึ่งของทิวเขาดง
พญาเย็นซ่ึงมีลักษณะเป2นภูเขาเต้ียและบริเวณภูเขาสูง มีสภาพภูมิอากาศเป2นแบบร�อนชื้น กลุ�มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน 1 แบ�งเขตการปกครองเป2น 4 จังหวัด 42 อําเภอ 432 ตําบล 3,216 หมู�บ�าน 4 องคBการบริหาร        
ส�วนจังหวัด 3 เทศบาลนคร 15 เทศบาลเมือง 78 เทศบาลตําบล และ 278 องคBการบริหารส�วนตําบล              
มีครัวเรือนและประชากรตามระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง ปC พ.ศ. 2558 รวม 1,723,153 
ครัวเรือน 3,733,993 คน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข�อมูลการวิเคราะห ศักยภาพ 
ภาพรวมด�านเศรษฐกิจ 

 ผลิตภัณฑBมวลรวม (GPP) ของกลุ�มจังหวัดภาคกลางตอนบน1 มีมูลค�าเพ่ิมข้ึนอย�างต�อเนื่องทุกปC            
โดยในปC 2557 มีมูลค�าเท�ากับ 1,150,556 ล�านบาท ขยายตัวเพ่ิมข้ึนประมาณร�อยละ 1.73 จากปCก�อนหน�าและ     
มีมูลค�าผลิตภัณฑBมวลรวมต�อหัวประชากรเท�ากับ 277,997 บาท/คน/ปC สําหรับมูลค�าเศรษฐกิจท่ีสําคัญ             
3 ลําดับแรกได�แก� (1) ภาคอุตสาหกรรม จํานวน 599,566 ล�านบาท คิดเป2นร�อยละ 52.11 (2) ภาคการค�า   
จํานวน 150,995 ล�านบาท คิดเป2นร�อยละ 13.12 และ (3) ภาคบริการด�านอสังหาริมทรัพยB การให�เช�าและ 
บริการธุรกิจ จํานวน 65,170 ล�านบาท คิดเป2นร�อยละ 5.66 ของผลิตภัณฑBมวลรวมกลุ�มจังหวัด 
 ด�านการเกษตร 
 กลุ�มจังหวัดภาคกลางตอนบน1 มีมูลค�าเศรษฐกิจของกลุ�มจังหวัดท่ีเป2นมูลค�าจากภาคการเกษตร         
ในปC พ.ศ. 2557 จํานวน 36,032 ล�านบาท หรือร�อยละ 2.1 ของมูลค�าผลิตภัณฑBมวลรวมของกลุ�มจังหวัด 
ประชากรส�วนใหญ�ในพ้ืนท่ีกลุ�มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ประกอบอาชีพทําการเกษตร โดยมีเนื้อท่ีทําการเกษตร

กลุ�มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 

จังหวัดสระบุรี 

      จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

จังหวัดปทุมธาน ี

               จังหวัดนนทบุรี 
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จํานวน 3,093,538 ไร� หรือคิดเป2นร�อยละ 60.59 % ของเนื้อท่ีท้ังหมดของกลุ�มจังหวัด ส�วนใหญ�จะทําการเกษตร
ประเภท นาข�าว พืชไร�  พืชสวน ตลอดจนทําการประมงและการทําฟารBมปศุสัตวB  โดยสัดส�วนฟารBม                  
ท่ีได�รับการรับรองมาตรฐานฟารBม (GAP) ต�อจํานวนฟารBมท้ังหมด หรือคิดเป2นร�อยละ 9.73 และมีจํานวน
โรงงานผลิตสินค�าเกษตรกรรมและอาหารท่ีได�รับการรับรองมาตรฐาน GMP/HACCP ท้ังสิ้น 71 แห�ง               
สําหรับประสิทธิภาพการผลิต พบว�า ข�าวมีปริมาณผลผลิตเฉลี่ยต�อไร� จํานวน 1,396 กิโลกรัมต�อไร�                 
ซ่ึงตํ่ากว�าค�าเฉลี่ย 18 กลุ�มจังหวัด 
 

ตารางแสดงข�อมูลการใช�พ้ืนท่ีเพ่ือทําการเกษตรของกลุ�มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 
จังหวัด เนื้อท่ีใช�

ประโยชน ด�าน
การเกษตร (ไร�) 

พ้ืนท่ีทํา
ฟาร ม 
(แห�ง) 

นาข�าว 
 

(ไร�) 

พืชไร� 
 

(ไร�) 

สวนผลไม� 
ยืนต�น 
(ไร�) 

สวนผักไม�ดอก/
ไม�ประดับ 

(ไร�) 

การเกษตร 
ด�านอ่ืนๆ 

(ไร�) 
พระนครศรีอยุธยา 1,178,173 30,460 1,065,336 - 8,395 9,574 94,868 
นนทบุรี 219,160 7,497 150,359 - 20,525 25,873 22,403 
ปทุมธานี 510,192 18,053 341,069 - 23,965 26,398 118,760 
สระบุรี 1,186,065 27,320 425,013 553,026 21,768 8,677 177,581 

รวม 3,093,590 83,330 1,981,777 553,026 74,653 70,522 413,612 
ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 
การพัฒนาพ้ืนท่ีตามแผนพัฒนากลุ�มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 

กลุ�มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 กําหนดแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจโดยเฉพาะการพัฒนา                  
ด�านการเกษตร ซ่ึงพิจารณาตามศักยภาพ ป4ญหาและความต�องการพ้ืนท่ีท่ีสอดคล�องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห�งชาติ และนโยบายรัฐบาล ได�กําหนดวิสัยทัศนBให�กลุ�มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 เป2น “เมืองแห�ง
คุณภาพชีวิต แหล�งของนวัตกรรม ศูนยBกลางการลงทุนด�านอุตสาหกรรมท่ีใช�เทคโนโลยีชั้นสูง การท�องเท่ียว          
เชิงประวัติศาสตรBวัฒนธรรม และการผลิตอาหารปลอดภัย” มีเปYาหมายให� “ภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม           
การท�องเท่ียวและบริการของกลุ�มจังหวัดมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึน” กําหนดยุทธศาสตรBการพัฒนา โดย “การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตและความร�วมมือกับสถานประกอบการสถานศึกษา และชุมชนเพ่ือส�งเสริมอุตสาหกรรม 
และเกษตรกรรมเชิงสร�างสรรคB” ท่ีนําเอาประวัติศาสตรBและภูมิป4ญญาท�องถ่ินมาใช�ในการเพ่ิมผลผลิต              
ทางการเกษตร และสินค�า OTOP มากข้ึน โดยใช�กลยุทธBการพัฒนา 3 กลยุทธBคือ (1) ส�งเสริมการเพ่ิมศักยภาพ        
การแข�งขันงานวิจัยและพัฒนาเชื่อมโยงภูมิป4ญญาท�องถ่ินเอกลักษณBของกลุ�มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1         
(2) พัฒนาศักยภาพการผลิตและสร�างมูลค�าเพ่ิมสินค�าภาคการเกษตรและสินค�าเอกลักษณBของผลิตภัณฑBกลุ�ม
จังหวัดภาคกลางตอนบน 1 และ (3) พัฒนาขีดสมรรถนะ ยกระดับภาพลักษณBของผลิตภัณฑBในกลุ�มจังหวัด        
ภาคกลางตอนบน 1 พร�อมขยายช�องทางการตลาดการประชาสัมพันธB ผ�านช�องทางท่ีสามารถเข�าถึงผู�บริโภค       
โดยพัฒนาประสิทธิภาพการบรูณาการฐานข�อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีเชิงเครือข�ายท่ีทันสมัย 
แนวคิดท่ีได�จากการฝCกอบรมและการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญ่ีปุGน 

ทุนฝ\กอบรมเพ่ือพัฒนาข�าราชการพลเรือนสามัญท่ีปฏิบัติราชการในภูมิภาค ประจําปCงบประมาณ พ.ศ. 2559 
มีเนื้อหาในการฝ\กอบรม 2 ส�วน ประกอบด�วยส�วนแรกเป2นภาควิชาการ มีเนื้อหาเก่ียวข�องกับการพัฒนา 4 ด�าน 
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คือ (1) เศรษฐกิจดิจิทัลและสร�างสรรคB (2) นวัตกรรมการเกษตรและอาหาร (3) การท�องเท่ียวแบบยั่งยืนและ  (4) 
การบริหารเชิงกลยุทธB สําหรับส�วนท่ีสองเป2นการศึกษาดูงานในประเทศญ่ีปุ9น ซ่ึงแบ�งเป2น 2 กลุ�ม ได�แก� 

1. เมืองโอกาย�ามา ศึกษาดูงานจํานวน 3 พ้ืนท่ี มีผลสรุปการศึกษาดูงานดังนี้ 
1.1 การจัดการการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนของเมืองโอกายาม�า (Sustainable Tourism : Okayama 

Visitors and Convention Association) ให�ความสําคัญกับการพัฒนาการท�องเท่ียวโดยพัฒนาแหล�งท�องเท่ียว
เชิงประวัติศาสตรBและวัฒนธรรม การสร�างความสะดวกในการเข�าถึงแหล�งท�องเท่ียว และมุ�งเน�นการสร�าง       
ความประทับใจให�นักท�องเท่ียวโดยการต�อนรับและการบริการ 

1.2 สวนผลไม� Namaru Engai Kibiji Noen, Okayama เป2นบริษัทเอกชนท่ีให�ความสําคัญ    
ในการสร�างความสัมพันธBระหว�างเกษตรกรกับลูกค�า โดยสร�างตลาดแบบขายตรง ไม�ผ�านพ�อค�าคนกลาง               
เน�นการสร�างความเข�มแข็งให�ภาคอุตสาหกรรม เสมือนการเกษตรเป2นอุตสาหกรรมพ้ืนฐานของชุมชน รวมท้ัง        
ให�โอกาสเกษตรกรในการพัฒนาการผลิต 

1.3 โรงงานสาเก บริษัท Miyashita Sake Brewery จํากัด ซ่ึงต้ังโรงงานและผลิตโดยคํานึงถึง
วัตถุดิบและป4จจัยการผลิตท่ีเหมาะสมและมีคุณภาพดีท่ีสุด คํานึงถึงการสร�างคุณค�าให�ทุกข้ันตอนการผลิต         
โดยอนุรักษBกรรมวิธีและวัสดุอุปกรณBการผลิตด้ังเดิมและมีเอกลักษณB ทําให�ได�ผลิตภัณฑBท่ีมีความเป2นเอกลักษณB
เฉพาะตัว นอกจากนี้ ยังให�ความสําคัญกับการรวมกลุ�มเพ่ือจําหน�าย ทําให�อุตสาหกรรมเหล�าสาเกมีการพัฒนาและ
สามารถแข�งขันกับภายนอกได� 

2. เกาะคิวชูดูงาน ศึกษาดูงานจํานวน 4 พ้ืนท่ี มีผลสรุปการศึกษาดูงานดังนี้ 
2.1 องคBกรการท�องเท่ียวคิวชู (KTPO : Kyushu Tourism Promotion Organization) มีกลยุทธB

ในการส�งเสริมการท�องเท่ียวแบบยั่งยืนท่ีมุ�งเน�นการสร�างภาพลักษณBการท�องเท่ียว (Branding Image)             
โดยการใช�ออนเซนเป2นจุดขาย เน�นการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกและการบริการนักท�องเท่ียว เช�น             
เพ่ิมมัคคุเทศกBท่ีมีทักษะด�านภาษาต�างประเทศและการติดต้ัง Free Wi-Fi เป2นต�น 
             2.2 โรงงานเครื่องป4~นดินเผา Hataman Ceramic มีแนวความคิดการผลิตโดยใช�เทคโนโลยี          
ท่ีทันสมัยควบคู�กับการรักษาและสืบสานวัฒนธรรมอันเป2นอัตลักษณBเฉพาะถ่ินด้ังเดิม เน�นคุณภาพของผลิตภัณฑB
และลวดลายของเครื่องป4~นดินเผาท่ีมีเอกลักษณBเฉพาะตัวของโรงงาน นอกจากนี้ ยังเป2นการผลิตท่ีใช�ทักษะฝCมือ
และความสามารถเฉพาะตัว เอาใจใส� ทําธุรกิจโดยคํานึงถึงความต�องการของลูกค�าเป2นหลัก และแสวงหารูปแบบ 
ท่ีสามารถตอบสนองลูกค�าให�ลูกค�าเกิดความพอใจสูงสุด รวมท้ังการรวมกลุ�มกันเพ่ือซ้ือวัตถุดิบทําให�มีอํานาจ
ต�อรองด�านราคากับผู�จําหน�าย (Supplier) และรวมกลุ�มกันเพ่ือจําหน�ายสินค�า ทําให�เกิดการขยายเครือข�าย          
ทางการค�าระหว�างกัน และเกิดการแข�งขันกันในด�านคุณภาพในการผลิตสินค�าและบริการ 
  2.3 สวนลูกพลับ เป2นรูปแบบความเชื่อมโยงภาคการเกษตรกับการท�องเท่ียว โดยใช�สวนผลไม�
เป2นผลิตภัณฑBการท�องเท่ียววิถีชีวิตชุมชน เน�นการสร�างประสบการณBแปลกใหม�ให�กับนักท�องเท่ียวและ          
สร�างช�องทางการตลาดท่ีหลากหลายให�เกษตรกร ท่ีสําคัญคือการสร�างการรับรู�และสร�าง Demand ให�ลูกค�า 
กําหนดตารางกิจกรรมประจํา (Fix schedule) ในโปรแกรมนําเท่ียว ทําให�ลูกค�าเดินทางเข�าไปในแหล�งผลิต
โดยตรงและมีการซ้ือขายโดยตรง ระหว�างผู�ผลิตและผู�บริโภค สามารถลดต�นทุนในการขนส�งทําให�ชาวสวน         
มีรายได�มากข้ึน นอกจากนี้ ระบบสหกรณBการเกษตรระดับท�องถ่ิน (Primary Agricultural Cooperative 
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Societies) และองคBกรการส�งเสริมการท�องเท่ียวท�องถ่ิน มีส�วนสําคัญในการเชื่อมโยงภาคการเกษตรท่ีเป2นจุดแข็ง
ของท�องถ่ินกับการท�องเท่ียวท่ีเพ่ิมโอกาสทางการตลาดได�อย�างลงตัว  

2.4 โครงการ One Village One Product (OVOP) เกิดจากการริเริ่มและผลักดันของชุมชน 
เป2นการพัฒนาจากภายใน โดยการสร�างอรรถประโยชนBสูงสุดจากทรัพยากรในท�องถ่ิน เพ่ือปรับปรุงมาตรฐานและ
ความเป2นอยู�ของคนชุมชนท่ีสอดคล�องกับธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมของท�องถ่ิน การวัดการเจริญเติบโตของภูมิภาค
ถูกปรับเปลี่ยนจากการคํานึงถึงผลิตภัณฑBมวลรวมประชาชาติ (GNP) ไปเป2นความพึงพอใจมวลรวมประชาชาติ 
(GNS) และมีปรัชญาพ้ืนฐานท่ีสําคัญ 3 ประการคือ (1) คิดระดับโลกแต�ทําระดับท�องถ่ิน (Think Global Act 
Local) (2) เป2นอิสระ พ่ึงพาตนเองและคิดอย�างสร�างสรรคB (Self-reliance and Creativity) และ (3) มีเปYาหมาย
สูงสุดคือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยB (Human Resource Development) 

โดยสรุป คณะผู�จัดทําได�ค�นพบแนวทางการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารจากการศึกษาดูงาน         
ในประเทศญ่ีปุ9นว�า ประเทศญ่ีปุ9นให�ความสําคัญกับการสร�างเข�มแข็งของชุมชน เน�นรวมกลุ�ม ส�งเสริมให�เกษตรกร
เป2นเกษตรกรมืออาชีพโดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการแบบครอบครัวเป2นรูปแบบบริษัท ผลิตโดย           
ใช�ทรัพยากร วัตถุดิบและภูมิป4ญญาด้ังเดิมของท�องถ่ินท่ีมีอัตลักษณBเฉพาะตัว และสร�างมูลค�าเพ่ิม (value Added) 
ของสินค�าเกษตรโดยคงไว�ซ่ึงอัตลักษณBของท�องถ่ิน (Unique) หรือการสร�างเรื่องราว (Story) ให�กับตัวสินค�า 
เพ่ือให�ผู�บริโภคได�รู�สึกถึงความพิเศษเฉพาะตัวของสินค�าชนิดนั้น ๆ รวมท้ังการใช�เทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม�        
ในรูปแบบฟารBมอัจฉริยะ (Smart Farming) ซ่ึงเป2นการทําฟารBมด�วยการนําเทคโนโลยีการเกษตร                      
มาเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตได�แก� การควบคุมความชื้น แสงแดด อุณหภูมิ ปริมาณปุ�ย ความต�องการธาตุอาหาร 
ฯลฯ สามารถแก�ป4ญหาความผันผวนของสภาพอากาศได�อีกทางหนึ่ง สําหรับด�านการตลาด มุ�งเน�นการสร�าง         
ความเชื่อมโยงภาคการเกษตรและภาคการท�องเท่ียว เพ่ือเพ่ิมช�องทางการจําหน�ายให�เกษตรกร รวมท้ัง           
การสร�างเครือข�ายและตลาดแบบขายตรงท่ีติดต�อซ้ือขายกันโดยตรงระหว�างเกษตรกรกับลูกค�า 

สําหรับภาครัฐโดยเฉพาะระบบสหกรณBการเกษตรระดับท�องถ่ิน (Primary Agricultural Cooperative 
Societies) พบว�ามีบทบาทสําคัญในการรวมกลุ�มเพ่ือสร�างความเข�มแข็งให�กับเกษตรกรและชุมชน รวมท้ัง       
การสร�างเครือข�ายเพ่ือเชื่อมโยงภาคการเกษตรและการท�องเท่ียว โดยเฉพาะอย�างยิ่งบทบาทในการควบคุมกํากับ
และกระจายทรัพยากรและวัตถุดิบในการผลิต เพ่ือควบคุมปริมาณการผลิตและบริหารกลไกการตลาด 

 

ข�อเสนอในการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหาร ในกลุ�มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 
จากยุทธศาสตรBการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 12 ได�กล�าวถึง       

การสร�างโอกาสทางเศรษฐกิจด�วยฐานความรู� เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร�างสรรคBบนพ้ืนฐานการผลิต
และการบริโภคท่ีเป2นมิตรต�อสิ่งแวดล�อม ภายใต�หลักการพัฒนาพ้ืนท่ี ภารกิจและการมีส�วนร�วมของทุกภาคส�วน    
ในสังคมไทย ซ่ึงจะนําไปสู�การพัฒนาเพ่ือประโยชนBสุขท่ียั่งยืนของสังคมไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และด�วยเหตุท่ีทุนทางวัฒนธรรมเป2นองคBประกอบสําคัญของทุนทางสังคม และเป2นจุดแข็งท่ีสามารถเชื่อมโยง     
ทุนทางเศรษฐกิจและทุนทรัพยากรธรรมชาติ ให�เป2นพลังขับเคลื่อนการเสริมสร�างความอยู�ดี มีสุขร�วมกัน             
ของคนในชาติ ทุนทางวัฒนธรรมยังเป2นเครื่องมือในการพัฒนาทุนมนุษยBของประเทศให�มีความเข�มแข็งอีกทางหนึ่ง  

กลุ�มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 มีวัฒนธรรมและภูมิป4ญญาท�องถ่ินท่ีมีความหลากหลาย โดดเด�นและ     
สืบทอดมายาวนาน หากนํามาต�อยอดและผสมผสานกับความคิดสร�างสรรคBผนวกกับองคBความรู�และเทคโนโลยี
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สมัยใหม� จะทําให�กลุ�มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 สามารถผลิตสินค�าและบริการท่ีมีลักษณะโดดเด�นมีมูลค�า      
ทางเศรษฐกิจสูงยากท่ีจะเลียนแบบ “ทุนทางวัฒนธรรม” ท่ีไทยมีอยู�จึงเปรียบเสมือนเป2นขุมทรัพยBท่ีมีค�า            
ในการส�งเสริมเศรษฐกิจสร�างสรรคBของไทยให�เป2นความหวังใหม�สําหรับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ             
เพ่ือให�เกิดการพัฒนาคุณค�าทุนทางวัฒนธรรม โดยการสร�างสรรคBต�อยอดเพ่ิมศักยภาพและโอกาสในการพัฒนา     
ให�เป2นสินค�าและบริการเชิงสร�างสรรคB ท่ีมีบทบาทสําคัญต�อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย สามารถสร�างคุณค�าและ
มูลค� าทางเศรษฐกิจ คุณค�าทางสั งคมรวมถึงยกระดับขีดความสามารถในการแข� ง ขันของประเทศ                     
จึง เห็นความสํา คัญในการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหาร นําสู�การสร�างสรรคB อุตสาหกรรม                     
โดยการประยุกตBใช�เสน�หBและเอกลักษณBจากทุนวัฒนธรรมและภูมิป4ญญาไทยมาสร�างสรรคBเป2นผลิตภัณฑBและ
บริการท่ีสอดคล�องกับความต�องการของตลาดท้ังในประเทศและต�างประเทศ เชื่อมโยงกับการท�องเท่ียว เพ่ือสร�าง
มูลค�าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ ตามแนวยุทธศาสตรBการพัฒนา Thailand 4.0 โดยกําหนดแนวทางการพัฒนาโดยใช�พ้ืนท่ี
เป2นท่ีต้ังในรูปแบบการพัฒนา “หมู�บ�านอุตสาหกรรมสร�างสรรคB (Creative Industry Village : CIV)            
เพ่ือดําเนินการสร�างสรรคBผลิตภัณฑBและบริการ โดยการใช� องคBความรู� เทคโนโลยี และนวัตกรรมสมัยใหม�        
บนพ้ืนฐานของทุนทางวัฒนธรรมและภูมิป4ญญาท�องถ่ิน เชื่อมโยงกับการพัฒนาแหล�งท�องเท่ียวของชุมชน 

สําหรับการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหารในพ้ืนท่ีกลุ�มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 นั้น           
คณะผู�จัดทําขอเสนอแนวทางและกระบวนการในการพัฒนาท่ีครบวงจรและเชื่อมโยงซ่ึงกันและกัน มีรายละเอียด
สรุปดังนี้ 

1. พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรและพัฒนาทรัพยากรการเกษตรอย�างมีประสิทธิภาพ โดยปลูกฝ4ง
แนวความคิดให�เกษตรกรปรับเปลี่ยนมุมมอง ทัศนคติเดิมๆ ท่ีรอการช�วยเหลือจากภาครัฐ เป2นการพ่ึงพาตนเอง
โดยช�วยสนับสนุนการลดต�นทุน ลดรายจ�าย นําไปสู�การเพ่ิมรายได� แล�วจึงรวมกลุ�มช�วยเหลือกันพัฒนาอาชีพ       
ให�มีความเข�มแข็ง ม่ันคง โดยภาครัฐต�องลดการช�วยเหลือในรูปแบบสงเคราะหB มาเป2นรูปแบบการสนับสนุน
ถ�ายทอดองคBความรู� ปรับปรุงคุณภาพทรัพยากรการเกษตรให�มีความเหมาะสม การใช�ท่ีดินตามศักยภาพของท่ีดิน 
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําเพ่ือการเกษตร สนับสนุนและผลักดันให�เกษตรกรมีส�วนร�วมในการบริหาร
จัดการทรัพยากรการเกษตร เตรียมความพร�อมรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและ 
ปYองกัน บรรเทาป4ญหาภัยธรรมชาติ พร�อมท้ังเป2นพ่ีเลี้ยงให�เกษตรกรสามารถยืนหยัดได�ด�วยตนเอง                 
เพ่ือเพ่ิมความยั่งยืน สร�างเกษตรกรรุ�นใหม�ให�เข�าสู�ภาคเกษตรทดแทนรุ�นเดิม ส�งเสริมให�องคBกรเกษตรกรและ
สถาบันเกษตรกรมีการดําเนินงานอย�างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมท้ังอํานวยความสะดวกทางด�าน           
ข�อมูลข�าวสาร ท้ังด�านการผลิต การตลาด การลงทุนทางการเกษตร ตลอดจนพัฒนาผู�นําองคBกรให�มีความรู�และ
สามารถนําหลักการบริหารจัดการองคBกรมาใช�ในการบริหารงานกลุ�ม โดยยึดหลักการมีส�วนร�วมของเกษตรกร       
เม่ือการรวมกลุ�มเข�มแข็งแล�ว ควรส�งเสริมไปสู�รูปแบบการบริหารจัดการในลักษณะวิสาหกิจชุมชน หรือรูปแบบ
บริษัทเพ่ือเชื่อมโยงกับกลไกตลาดต�อไป เพ่ือให�เกษตรกรมีความสามารถพ่ึงพาตนเองได� มีภูมิคุ�มกันพร�อมรับ 
ความเสี่ยง มีการกระจายรายได�ท่ีท่ัวถึง มีความสามารถในการผลิตและการตลาด ก�าวสู�การเป2นเกษตรกร
ปราดเปรื่อง (Smart Farmer) และ Smart Group ต�อไป    

2. พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค�าเกษตร และความม่ันคงอาหาร โดยการ     
นํานวัตกรรมเข�ามาส�งเสริมและสนับสนุนในการทําการเกษตร เช�น การใช�เทคโนโลยีในการควบคุมความชื้น 
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อุณหภูมิ ปริมาณธาตุอาหาร ตลอดจนการบริหารจัดการน้ําต�นทุนท่ีสนับสนุนการทําการเกษตร เพ่ือให�มีน้ํา
เพียงพอใช�สําหรับการเพาะปลูกตลอดท้ังปC ได�แก� การใช�ระบบน้ําหยด การวัดความชื้นของดิน การวางแผน        
การผลิตสินค�าเกษตรให�สอดคล�องกับความต�องการของตลาด ส�งเสริมการผลิตท่ีเป2นมิตรกับสิ่งแวดล�อม (Green 
Product) พัฒนาคุณภาพ มาตรฐานสินค�าเกษตร พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการโลจิสติกสB
ของภาคเกษตร เพ่ือเป2นการเพ่ิมมูลค�าผลผลิตให�กับเกษตรกร การกําหนดพ้ืนท่ีปรับเปลี่ยนสินค�าเกษตรจากพ้ืนท่ี
ไม�เหมาะสม โดย Zoning by Agri-Map เป2นต�น เพ่ือสร�างฐานการผลิตภาคเกษตรให�เข�มแข็ง ทําให�เกิด        
ความม่ันคงในอาชีพ และสร�างรายได�ให�กับเกษตรกร พัฒนาคุณภาพสินค�าเกษตรและอาหารให�มีความสามารถ       
ในการแข�งขัน ประชาชนมีความม่ันคงด�านอาหารและมีผลผลิตเพียงพอกับความต�องการด�านอาหารและพลังงาน 
โดยการพัฒนาการผลิตและการสร�างมูลค�าเพ่ิม เน�นลดต�นทุนการผลิต และ เสริมสร�างการผลิตสินค�าเกษตร          
ท่ีเป2นพืชอาหารและพลังงานให�เกิดความม่ันคง รวมท้ังส�งเสริมและพัฒนางานวิจัย ผลงานประดิษฐBคิดค�น       
ด�านวิทยาศาสตรB เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาขยายผลสู�การพัฒนาภาคเกษตร  

3. พัฒนาระบบตลาดสินค�าเกษตร และสร�างความเช่ือมโยงกับภาคอุตสาหกรรม การท�องเท่ียวและ
บริการ  ปรับเปลี่ยนรูปแบบการตลาดสินค�าเกษตรแบบด้ังเดิมเป2นการวางแผนการผลิตให�สอดคล�องกับ        
ความต�องการของตลาด รวมท้ังการเพ่ิมช�องทางการจําหน�ายสินค�าเพ่ือเพ่ิมทางเลือกและเพ่ิมอํานาจต�อรอง       
ให� เกษตรกร โดยสร�างความเชื่อมโยงกับภาคเศรษฐกิจ อ่ืน ๆ ของประเทศ ได�แก�ภาคอุตสาหกรรม                   
ภาคการท�องเท่ียวและภาคบริการ ซ่ึงสามารถดําเนินการได�โดยการผลิตตามปริมาณความต�องการของโรงงาน     
ในท�องถ่ินหรือภูมิภาค เพ่ือปYองกันสินค�าเกษตรล�นตลาด สําหรับการเชื่อมโยงภาคการเกษตรกับการท�องเท่ียวนั้น 
เป2นแนวโน�มการตลาดท่ีสําคัญของสินค�าเกษตร โดยเกษตรกรสามารถใช�รูปแบบท�องเท่ียวเกษตรหรือ               
การท�องเท่ียววิถีชีวิตชุมชนท�องถ่ินเป2นตัวนํา ใช�พ้ืนท่ีการเกษตรของตนเอง ชุมชนหรือท�องถ่ินเป2นผลิตภัณฑB           
การท�องเท่ียว เน�นการสร�างประสบการณBแปลกใหม�ให�กับนักท�องเท่ียวเพ่ือสร�างการรับรู�และสร�าง Demand      
ให�ลูกค�า โดยกําหนดตารางกิจกรรมประจํา (Fix schedule) ในโปรแกรมนําเท่ียวของบริษัทนําเท่ียวในพ้ืนท่ีหรือ
ส�วนกลาง การเชื่อมโยงดังกล�าวจะทําให�ลูกค�าเดินทางเข�าไปในแหล�งผลิตโดยตรงและมีการซ้ือขายโดยตรงระหว�าง
ผู�ผลิตและผู�บริโภค สามารถลดต�นทุนในการขนส�งทําให�เกษตรมีรายได�มากข้ึน นอกจากนี้ ยังสามารถเชื่อมโยง
สินค�าเกษตรกับภาคบริการ โดยผลิตเพ่ือส�งขายในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจภาคบริการ อาทิ ห�างสรรพสินค�าประเภท 
Convenience Store โรงแรม ภัตตาคารและร�านอาหารในท�องถ่ินหรือภูมิภาค ตามปริมาณและคุณภาพ          
ท่ีลูกค�าต�องการ ซ่ึงจะช�วยให�เกษตรกรมีคําสั่งซ้ือและสามารถวางแผนการผลิตท่ีชัดเจนได� 

 
 

ผู�จัดทํา 
 

นายศักดาวุธ   ศักดิเศรษฐ�    สํานักงานจังหวัดนนทบุรี 

นางจิรภัทธ�   ปานอุทัย    สํานักงานเกษตรและสหกรณ�จังหวัดนนทบุรี 

นางสาวนฤมล   พุกพิกุล    สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี 
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นางสาวสุพัฒนา  อินทร�สุข    สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

การสร�างมูลค�าเพ่ิมมาตรฐานอาหารปลอดภัยเพ่ือสุขภาพของกลุ�มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 
โดยเปJน “ครัวสุขภาพเพ่ือมหานคร” 

1. ความเปJนมา 
       กลุ�มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 มีลักษณะภูมิประเทศ ส�วนใหญ�เป2นท่ีราบลุ�ม เหมาะแก�การทํานา 
เพาะปลูกพืชต�างๆ และเลี้ยงสัตวB (โคนม มีมากเป2นอันดับท่ี 3 ของประเทศ) และปลาน้ําจืดท่ีมีชื่อ เช�น      ปลา
ช�อนแม�ลา  มูลค�าเศรษฐกิจท่ีสําคัญของกลุ�มจังหวัด  3 ลําดับแรก ได�แก� 1) ภาคอุตสาหกรรม                2) ภาค
เกษตรกรรม 3) ภาคการบริการ แต�เนื่องจากประชากรส�วนใหญ� มีอาชีพทําการเกษตร ดังนั้น          จึงกําหนด
ยุทธศาสตรBมุ�งเน�นการพัฒนา “ด�านการเกษตรปลอดภัย” โดยปรับลดพ้ืนท่ีการทํานา และส�งเสริมให�เกษตรกร
ปรับเปลี่ยนหรือทําการเกษตรแบบผสมผสาน โดยปลูกพืชผักปลอดภัย ผลไม�  (กล�วยน้ํ าว� า )  โคนม                                
แพะ และประมงน้ําจืดเพ่ิมข้ึน ท้ังนี้ กลุ�มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ได�กําหนดเป2นอัตลักษณBในการพัฒนาและ
เพ่ิมศักยภาพมาตรฐานผลิตภัณฑBสินค�าเกษตรปลอดภัยท่ีโดดเด�นเพ่ือให�เป2น “ครัวสุขภาพเพ่ือมหานคร” 
   
2. ยุทธศาสตร การพัฒนากลุ�มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2  
    2.1  ตําแหน�งยุทธศาสตร กลุ�มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2   
            2.1.1 การพัฒนาเศรษฐกิจแบบยั่งยืน ท่ีมุ�งเน�นการเกษตรเป2นฐานราก “ครัวสุขภาพเพ่ือมหานคร” 
(Healthy kitchen for the  Metropolis) (พืชผัก ไม�ผล (กล�วย มะม�วง) พันธุBข�าว ข�าวคุณภาพดี แพะ โคนม  
และปลาน้ําจืด) 
           2.1.2 ท�องเท่ียวเพ่ือการเรียนรู�เชิงสร�างสรรคB (เชื่อมโยงประวัติศาสตรB ศาสนาและศรัทธาศิลปวัฒนธรรม 
โครงการพระราชดําริ  และภูมิป4ญญาท�องถ่ิน)      
     2.2. วิสัยทัศน   
 “ฐานการผลิตอาหารปลอดภัย  ท�องเท่ียวเพ่ือการเรียนรู�  ทรัพยากรน้ําสมดุลและยั่งยืน” 
     2.3 ประเด็นยุทธศาสตร     
            ประเด็นยุทธศาสตรBท่ี 1 พัฒนาการตลาด ระบบ Logistics  และการผลิตอาหารปลอดภัย 

            ประเด็นยุทธศาสตรBท่ี 2 สร�างมูลค�าเพ่ิมทางการท�องเท่ียวจากฐานความรู�ทางประวัติศาสตรB  

                                          ศิลปวัฒนธรรม และภูมิป4ญญาท�องถ่ิน 

            ประเด็นยุทธศาสตรBท่ี 3 บริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการ 

3. กรอบแนวคิด 
     ลักษณะภูมิประเทศของกลุ�มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ส�วนใหญ�เป2นท่ีราบลุ�มเหมาะแก�การทํานา และ
เพาะปลูกพืชต�าง ๆ ประชากรส�วนใหญ� มีอาชีพทําการเกษตร  ดังนั้น จึงกําหนดยุทธศาสตรBท่ีมุ�งเน�น      การ
พัฒนา  “ด�านการเกษตรปลอดภัย” แต�เนื่องจากป4ญหาราคาผลผลิตตกตํ่า ภัยแล�ง ปริมาณน้ําฝนน�อย        ทําให�
เกษตรกรปลูกข�าวล�าช�า บางพ้ืนท่ีไม�สามารถปลูกข�าวได� ข�าวท่ีปลูกในพ้ืนท่ีส�วนใหญ�                        เป2นข�าว
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ขาวธรรมดาท่ัวไป ขายไม�ได�ราคาไม�คุ�มค�าการลงทุน รัฐบาลมีนโยบายในการแก�ไขป4ญหาให�เกษตรกรโดยสนับสนุน
ให�เกษตรกรปรับเปลี่ยนวิธีการทําการเกษตร กลุ�มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 จึงมีแนวคิด        ในการสนับสนุน
ให�เกษตรกรลดพ้ืนท่ีการทํานาโดยหันมาปลูกพืชและเลี้ยงสัตวBเพ่ิมมากข้ึน  

4. ผลจากการศึกษาดูงาน  
        จากการศึกษาดูงานท่ี Namaru Engai Kibiji Noen ประเทศญ่ีปุ9น สถานท่ีแห�งนี้เป2นลักษณะ           สวน
เกษตร ต้ังอยู�ท่ี Yubinbango 19-1164 จังหวัด Okayama โดยเกษตรกรได�รวมตัวกันจัดต้ังข้ึน               เม่ือ 
ปC 2003 ขยายผลดําเนินการสร�างความเข�มแข็งให�แก�เกษตรกรในพ้ืนท่ี โดยเป2นแหล�งรวบรวมและจําหน�ายสินค�า
เกษตรของเกษตรกร มีสมาชิกเกษตรกรกว�า 600 ราย ป4จจุบันดําเนินการในรูปแบบบริษัท มีพนักงานประจํา 30 
คน และพนักงานชั่วคราวอีกประมาณ 80 คน ซ่ึงพนักงานส�วนใหญ�คือลูกหลาน           ของเกษตรกร ในพ้ืนท่ี 
รายได�ของบริษัทประมาณ 80-100 ล�านเยนต�อปC  

 ปรัชญาในการบริหารงาน (Normalization of Agriculture)   
1) เป2นองคBกรกลางในการสร�างความสัมพันธB ประสานเชื่อมต�อระหว�างเกษตรกรกับลูกค�า          โดย

วิธีการสร�างตลาดแบบขายตรงไม�ผ�านพ�อค�าคนกลาง  
2) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจากธุรกิจครอบครัว เป2นรูปแบบบริษัท  
3) ให�โอกาสกับเกษตรกรในการพัฒนาการผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะกับทายาทเกษตรกร 
4) สร�างความเข�มแข็งให�กับสังคมภาคเกษตรกรรม ทัดเทียมกับสังคมธุรกิจอ่ืน เสมือนการเกษตร     เป2น

อุตสาหกรรมพ้ืนฐานในชนบท   นําไปสู�การพัฒนาชุมชนในท�องถ่ิน และการท�องเท่ียวเชิงเกษตร 
5) สร�างสังคมผู�สูงอายุในท�องถ่ินได�อยู�เคียงคู�กับวัฒนธรรมเกษตร 
6) รักษาความเป2นเอกลักษณBของเมืองโอคายาม�า เช�น ปลูกพืชผัก ไม�ผล ท่ีเป2นพืชประจําถ่ิน  
 ภายในบริษัท มีสวนสตรอเบอรBรี่  สวนไม�ดอกไม�ประดับ ร�านค�าจําหน�ายผลผลิตส�วนใหญ�           จะ

จําหน�ายควบคู�ไปกับการจัดให�นักท�องเท่ียวเข�าชมสวนและชิมสตรอเบอรBรี่ในแปลง และผลผลิตบางส�วนนํามาวาง
จําหน�ายท่ีร�านค�า ในส�วนของร�านค�าเป�ดเป2นพ้ืนท่ีสําหรับให�เกษตรกรนําสินค�ามาจําหน�าย             โดยบริษัทจะ
หัก 20% ของราคาขายเป2นค�าบริหารจัดการ สินค�าท่ีวางจําหน�าย เช�น องุ�น พลับ สตรอเบอรBรี่ แอปเป�ล และ
พืชผักต�าง ๆ สินค�าท่ีเกรดดี ได�มาตรฐานจะถูกนําไปจําหน�าย ท่ีห�างสรรพสินค�าใกล�สถานีรถไฟโอคายาม�า เป�ด
จําหน�ายทุกวัน สินค�าทุกชิ้นสามารถจําหน�ายได�หมด ส�วนสินค�าท่ีตกเกรด ไม�ได�มาตรฐานบริษัทจะรับซ้ือ นํามาตัด
แต�งและขายในราคาถูก บางส�วนนําไปแปรรูป เช�น แยมสตรอเบอรBรี่ สตรอเบอรBรี่อบแห�ง ซอฟครีมสตรอเบอรBรี่ 
และผลไม�ดอง หรือนําไปเป2นวัตถุดิบประกอบอาหารท่ีร�านอาหารของบริษัทเอง ทําให�เกษตรกรสามารถขายสินค�า
เกษตรได�ท้ังหมด ไม�มีเหลือตกค�างซ่ึงเป2นผลดีต�อเกษตรกรอย�างมาก        จากกระบวนการการบริหารจัดการ
แบบครบวงจร  ท้ังสวนผลไม�ปลูกไว�เพ่ือให�นักท�องเท่ียวได�เข�ามาเยี่ยมชม โดยคิดค�าเข�าชมเป2นรายหัว บริษัทก็จะมี
รายได�จากส�วนนี้ด�วย การจําหน�ายผลผลิต จัดให�มีร�านอาหารและสวนสนุก เพ่ือครอบครัวท่ีมาเท่ียวชมสวน มีท่ี
เล�นสําหรับเด็ก และมีอาหารไว�รองรับนักท�องเท่ียว              เป2นลักษณะของการท�องเท่ียวเพ่ือการศึกษาเรียนรู�
เชิงเกษตร ท้ังนี้ บริษัทได�มองถึงผู�ผลิตกลุ�มเกษตรกร ผู�บริโภคท่ีเอ้ือประโยชนBต�อกัน เป2นการสร�างสรรคBสังคมให�
เข�มแข็ง โดยไม�พ่ึงพาภาครัฐ บริษัทแห�งนี้            ไม�ได�มีนวัตกรรม แต�มุ�งเน�นด�านการบริหารจัดการท่ีมีแนวคิด
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และเทคนิคท่ีสําคัญ เพ่ือช�วยเหลือเกษตรกร พัฒนาภาคเกษตรให�เข�มแข็งยั่งยืน สามารถพ่ึงพาตนเองได�  ป̂จจัย
ความสําเร็จ (Key Success Factors) ของบริษัทแห�งนี้ คือ การซ้ือขายและกําหนดราคา (Price) โดยไม�ต�อง
ผ�านพ�อค�าคนกลาง                       การผลิตท่ีมีปริมาณ (Quantity)เหมาะสมกับตลาด เป2นผลผลิตท่ีมีคุณภาพ 
(Quality) และเน�นบริการ (Service) ลูกค�าแบบครบวงจร  

5. ข�อเสนอแนวคิดและการนําไปประยุกต ใช� 
  แนวคิดในการนําผลการศึกษามาประยุกตBใช�กับภาคราชการในส�วนของ กลุ�มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2  
เป2นเรื่องของการบริหารจัดการ เนื่องจากกลุ�มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ประกอบด�วย        จังหวัดชัยนาท 
จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงหBบุรี และจังหวัดอ�างทอง มีพ้ืนท่ีส�วนใหญ�เหมาะแก�การทําการเกษตร ปลูกพืช  และเลี้ยง
สัตวB  ประกอบกับยุทธศาสตรBการพัฒนากลุ�มจังหวัดมุ�งเน�นด�านการเกษตรปลอดภัย          โดยจะเป2น “ครัว
สุขภาพเพ่ือมหานคร” สามารถใช�แนวคิด เทคนิคการบริหารจัดการของบริษัท Namaru Engai Kibiji Noen 
ประเทศญ่ีปุ9น นํามาประยุกตBใช�ในเรื่องต�าง ๆ ดังนี้  

1.การสร�างเอกลักษณ สินค�าเกษตรในพ้ืนท่ี   
   ในแต�ละจังหวัดจะมีสินค�าเกษตรท่ีโดดเด�น เป2นอัตลักษณBของแต�ละจังหวัด ได�แก� จังหวัดชัยนาท  มี

ความโดดเด�นในเรื่องพันธุBข�าว และมีผลผลิตข�าวเป2นสินค�าเกษตรหลักของจังหวัด โดยมีศูนยBวิจัยข�าว         อยู�ท่ี
จังหวัดชัยนาทด�วย จังหวัดลพบุรี มีความโดดเด�นในเรื่องโคนม โดยมีเกษตรกรผู�เลี้ยงโคนมมาก          เป2นอันดับ 
3 ของประเทศ และมีสหกรณBโคนม เป2นแหล�งรวบรวมผลผลิตน้ํานมดิบจากสมาชิกเพ่ือ          นําไปแปรรูปต�อไป 
จังหวัดสิงหBบุรี  มีความโดดเด�น และมีชื่อเสียงในเรื่องปลาช�อนแม�ลา ซ่ึงมีการแปรรูป            ไปเป2นผลิตภัณฑBได�
หลายชนิด ส�วนจังหวัดอ�างทอง มีความโดดเด�นในการเป2นแหล�งเพาะปลูกพืชผัก ผลไม� (กล�วย) ท่ีปลอดภัย ซ่ึงมี
พืชผัก หลายชนิด ส�งจําหน�ายไปยังห�างสรรพสินค�าท้ังในกรุงเทพมหานคร และ จังหวัดใกล�เคียง โดยมีสหกรณB
การเกษตร เป2นผู�รวบรวมและจัดจําหน�ายไปยังแหล�งต�าง ๆ นอกจากนี้          จังหวัดอ�างทอง ยังมีตลาดกลางท่ี
ใหญ�ท่ีสุดในเขตภาคกลาง ซ่ึงเป2นตลาดกลางค�าส�ง-ค�าปลีก พืชผัก ผลไม� จากอัตลักษณBท่ีโดดเด�นของแต�ละจังหวัด 
สามารถท่ีจะสร�างกลุ�มผู�ผลิตสินค�าเกษตรในรูปแบบของการรวมกลุ�ม                             เพ่ือให�เกิดความ
เข�มแข็งและยั่งยืน โดยไม�ต�องพ่ึงพาภาครัฐ การรวมกลุ�มกันอย�างเข�มแข็งจะทําให�มีอํานาจ    ในการต�อรองราคา 
โดยเฉพาะการรวมกลุ�มผลิต แปรรูป และจําหน�ายแบบครบวงจร โดยไม�ผ�านพ�อค�าคนกลาง จะทําให�กลุ�มเกษตรกร 
สามารถบริหารจัดการได�เองซ่ึงจะมีความยั่งยืนมากกว�าการท่ีจะเป2นเพียงผู�ผลิต         แล�วส�งขายต�อพ�อค�าคน
กลาง จะทําให�ถูกกดราคา ผลผลิตขายได�ราคาตํ่า เกิดการขาดทุน เกษตรกร             ยังคงมีรายได�น�อย ยากจน
เหมือนเดิม กลุ�มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 มีวัตถุดิบในการผลิตสินค�าเกษตร       ท่ีมีความพร�อม ซ่ึงภาครัฐมี
ส�วนในการช�วยส�งเสริมองคBความรู�ในเรื่องการผลิตสินค�าเกษตรปลอดภัย           ได�มาตรฐานการแปรรูป รวมท้ัง
การรวมกลุ�มเพ่ือการจําหน�าย ดังนั้น กลุ�มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2            จึงมีความพร�อมในการนําไปสู�
ความเป2น “ครัวสุขภาพเพ่ือมหานคร” โดยทําเป2นแบรนดBความปลอดภัย        ได�มาตรฐาน เพ่ิมความม่ันใจให�
ผู�บริโภคได�อย�างแน�นอน 
 

2.การบริหารจัดการ แนวคิดในการบริหารจัดการท่ีนําไปสู�ความสําเร็จ   



10 

  ด�านการผลิต ส�งเสริมให�มีการรวมกลุ�มการผลิตสินค�าเกษตรท่ีเป2นอัตลักษณBของแต�ละจังหวัด      ใน
รูปแบบของกลุ�มสหกรณB หรือขยายผลออกไปเป2นบริษัท เช�นเดียวกับ Namaru Engai Kibiji Noen ประเทศญ่ีปุ9น 
โดยเฉพาะในกลุ�มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 จะมีสินค�าเกษตรท่ีหลากหลายตามความโดดเด�นของแต�ละจังหวัด  
ซ่ึงเป2นส�วนหนึ่งท่ีจะไม�เป2นคู�แข�งกันเอง จะไม�เกิดป4ญหาสินค�าล�นตลาด ผลผลิตราคาตกตํ่า  ผลผลิตท่ีได� เช�น 
พืชผัก กล�วยน้ําว�า จะนําไปรวบรวมและคัดเกรดเพ่ือการจําหน�าย โดยสินค�าเกษตร           ท่ีได�เกรดดี มาตรฐาน 
จะถูกนําส�งไปขายตามห�างสรรพสินค�า ส�วนสินค�าท่ีตกเกรด ไม�ได�มาตรฐาน             จะนําไปจําหน�ายยังตลาดใน
พ้ืนท่ี รวมท้ังส�งจําหน�ายตามร�านอาหารในพ้ืนท่ี เพ่ือไม�ให�สินค�าเหลือตกค�าง สําหรับข�าว ของจังหวัดชัยนาท จะ
ส�งเสริมการปลูกข�าวพันธุBดี ขายได�ราคา มีการรวมกลุ�มผู�ผลิตข�าวปลอดภัย มีโรงสีข�าวท่ีเป2นโรงสีข�าวปลอดภัยใน
พ้ืนท่ี สินค�าเกษตรประเภทปศุสัตวBของจังหวัดลพบุรี ได�แก�  โคนม แพะ และสินค�าเกษตรประเภทประมง ของ
จังหวัดสิงหBบุรี ได�แก�ปลาช�อนแม�ลา ส�งเสริมให�เกษตรกรผลิตปลาช�อนแม�ลา ซ่ึงเป2นปลาท่ีมีเฉพาะถ่ินเพ่ิมมากข้ึน  

  ด�านการแปรรูปสินค�าเกษตร  สินค�าท่ีผลิตได�จากในพ้ืนท่ีของกลุ�มจังหวัด กรณีท่ีเป2นพืชผัก      หาก
เป2นสินค�าท่ีตกเกรด ไม�ได�มาตรฐาน ส�วนหนึ่งสามารถนํามาแปรรูปเป2น ผักดอง กล�วยน้ําว�า นําไปแปรรูปเป2น
กล�วยอัดเม็ด กล�วยตาก กล�วยอบ กล�วยม�วน ฯลฯ  ส�วนน้ํานมดิบจากโคนม จะนําไปแปรรูป               เป2นนมยู
เอชที และนมพาสเจอรBไรสB จังหวัดสิงหBบุรีจะมีแปรรูปปลาช�อนในหลากหลายรูปแบบ     

  ด�านการตลาด  จัดให�มีองคBกรกลางในการสร�างความสัมพันธBประสานเชื่อมต�อระหว�างเกษตรกร  กับ
ลูกค�า โดยการสร�างตลาดแบบขายตรงไม�ผ�านพ�อค�าคนกลาง การจัดจําหน�ายโดยสหกรณBซ่ึงเป2นการบริหารใน
รูปแบบของกลุ�มสหกรณB ทําการติดต�อผู�ซ้ือรายใหญ�เพ่ือจําหน�ายตามห�างสรรพสินค�า การจําหน�ายในพ้ืนท่ีโดยให�
เกษตรกรนําผลผลิตท่ีไม�ได�มาตรฐานมาวางจําหน�ายในตลาดของชุมชนในแต�ละพ้ืนท่ีโดยตรง              สําหรับ
ผลผลิตท่ีได�จากการแปรรูป เช�น นมยูเอชที นมพาสเจอรBไรสB สามารถนําไปจําหน�ายในพ้ืนท่ีได�เช�นกัน เช�น  นม
โรงเรียน  

3. การสร�างความเข�มแข็งและย่ังยืน  
   การรวมกลุ�มเกษตรกรท้ังในรูปแบบสหกรณB หรือกลุ�มผู�ผลิตรายเล็ก รายย�อย ดําเนินการเอง    แบบ

ครบวงจร ท้ังการผลิต การแปรรูป และการจําหน�าย โดยใช�ระบบการบริหารจัดการกลุ�ม                 เพ่ือให�เกิด
อํานาจ ในการต�อรองในด�านการตลาด และราคาสินค�า ไม�แข�งกันผลิต เพ่ือไม�ให�สินค�าล�นตลาด ผลผลิตท่ีได�
จําหน�ายเองไม�ผ�านพ�อค�าคนกลาง  ความรับผิดชอบต�อสังคมในพ้ืนท่ี จะทําให�เกิดความเข�มแข็ง ม่ันคง ยั่งยืน และ
ไม�ต�องพ่ึงพาภาครัฐอีกต�อไป   

4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร  
ใช�หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดํารงชีวิต การสร�างเกษตรกรรุ�นใหม� ปลูกจิตสํานึก           ใน

การสํานึกรักบ�านเกิด เพ่ือให�คนรุ�นใหม�หันมาประกอบอาชีพเกษตรกรรม จะทําให�สังคมเกษตร                มี
ความเข�มแข็ง และทัดเทียมกับสังคมธุรกิจอ่ืน ๆ เสมือนการเกษตรเป2นอุตสาหกรรมพ้ืนฐานในชนบท            
นําไปสู�การพัฒนาชุมชนในท�องถ่ิน ได�อย�างยั่งยืน 

ผู�จัดทํา 
 นางป(ยนันท� ป)นกอ   นักวิเคราะห�นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ     

     สํานักบริหารยุทธศาสตร�กลุ.มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 
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  นายมุ.งมาตร วังกะ   นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ  
       ศูนย�วิจัยข1าวชัยนาท  

  นางอุษณีย�  จันทราภิรมย�  นักวิเคราะห�นโยบายและแผนชํานาญการ  
        สํานักงานเกษตรและสหกรณ�จังหวัดอ.างทอง  

 

เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลตามศาสตร พระราชาของกลุ�มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง 

 

ข�อมูลหน�วยงาน 

 กลุ�มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง(กลุ�มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ) ประกอบด�วย จังหวัดฉะเชิงเทรา 

นครนายก สมุทรปราการ ปราจีนบุรี และสระแก�ว มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 12,771621 ไร� (20,434.89 ตร.กม.) โดยครึ่งหนึ่งของ

พ้ืนท่ีใช�ประโยชนBทางการเกษตร จํานวน 6,178,912 ไร�ซ่ึงพืชเศรษฐกิจ ได�แก� ข�าว อ�อยโรงงาน มันสําปะหลัง มะม�วง 

ยางพารา และปาลBมน้ํามัน สัตวBเศรษฐกิจ ได�แก� ไก�เนื้อ ไก�ไข� สุกร โคเนื้อ และกุ�ง สําหรับมูลค�าผลิตภัณฑBมวลรวม 

(GPP) มีมูลค�า 1,256,705 ล�านบาท (ลําดับท่ี 2 รองจากกลุ�มจังหวัดภาคตะวันออก) มีรายได�เฉลี่ยต�อหัว 300,259 

บาท/คน/ปC ท้ังนี้ ศักยภาพของกลุ�มจังหวัด ได�แก� เป2นท่ีตั้งยุทธศาสตรBท่ีมีเส�นทางหลวงสําคัญ     หลายสายตัดผ�าน 

ทําให�สามารถเชื่อมโยงการขนส�งสินค�าไปยังภูมิภาคต�างๆ รวมถึงเขตชายแดน                 มีพ้ืนท่ีเหมาะสมใน

การพัฒนาแหล�งน้ํา โดยมีลุ�มน้ําบางปะกง-ปราจีนบุรี-โตนเลสาบ และเป2นแหล�งพ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีมีสัดส�วนการ

ได�รับการรับรองมาตรฐาน GAP ท่ีค�อนข�างสูง มีฐานการผลิตอุตสาหกรรมท่ีสําคัญของประเทศ รวมท้ังมีแหล�ง

ท�องเท่ียวเชิงธรรมชาติและประวัติศาสตรBอยู�ในพ้ืนท่ีจํานวนมาก ตลอดจนเป2นท่ีต้ังของเขตเศรษฐกิจพิเศษมี

ชายแดนติดกับประเทศกัมพูชา ซ่ึงมีมูลค�าการค�าชายแดนท่ีสูง ดังนั้น จึงได�กําหนดวิสัยทัศนBว�า “เส�นทางการค�า

การลงทุนไปสู�อินโดจีน ฐานการผลิตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและนวัตกรรมเกษตรแปรรูประดับประเทศ แหล�ง

ผลิตสินค�าเกษตรปลอดภัย เส�นทางท�องเท่ียวธรรมชาติ สุขภาพ และวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล�อมท่ีสมบูรณ ”และกําหนดยุทธศาสตรBไว� 5 ยุทธศาสตรB ประกอบด�วย 

 ยุทธศาสตร ท่ี 1พัฒนาระบบโลจิสติกสBและความสัมพันธBกับประเทศเพ่ือนบ�านเพ่ือเป2นศูนยBกลาง

การค�าการลงทุนภาคตะวันออกไปสู�อินโดจีนและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 ยุทธศาสตร ท่ี 2ส�งเสริมและสนับสนุนการนํานวัตกรรมมาใช�ในการผลิต ระบบตลาด และโครงสร�าง

พ้ืนฐานทางการเกษตรให�สอดคล�องกับสภาพพ้ืนท่ี (Zoning) เพ่ือให�สินค�าเกษตรปลอดภัยได�มาตรฐานสากล 

เชื่อมโยงตลาดรองรับการค�าเสรี 



12 

 ยุทธศาสตร ท่ี3พัฒนาคุณภาพแหล�งท�องเท่ียว และบริการด�านการท�องเท่ียวให�ได�มาตรฐาน    เพ่ือ

สนับสนุนการท�องเท่ียวเชิงนิเวศ สุขภาพ และวัฒนธรรม 

 ยุทธศาสตร ท่ี 4ส�งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และนวัตกรรมเกษตรแปรรูปและสมุนไพร 

พลังงานทดแทน และยกระดับมาตรฐานฝCมือแรงงานและกลุ�มเกษตรกร สร�างบรรยากาศท่ีเอ้ือ         ต�อการ

ลงทุนอุตสาหกรรมใหม� (New S-Curve) 

 ยุทธศาสตร ท่ี 5อนุรักษB ฟ�~นฟู พัฒนา และปกปYองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม             

อย�างมีส�วนร�วม เพ่ือประโยชนBต�อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย�างยั่งยืน 

 

บทนํา 

 มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 12 ธันวาคม 2543 ได�ความเห็นชอบในการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะทรงเป2น "พระบิดาแห�งเทคโนโลยีของไทย" เนื่องจากพระองคBท�านได�

ทรงอํานวยการสาธิตฝนเทียมสูตรใหม�ครั้งแรกของโลกด�วยพระองคBเอง ณ เข่ือนแก�งกระจานและทรงพระปรีชาสามารถ

ทําให�ฝนตกลงตรงเปYาหมายท�ามกลางสายตาของคณะผู�แทนของรัฐบาลจากต�างประเทศรวมท้ังมติคณะรัฐมนตรี เม่ือ

วันท่ี 20 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ได�เห็นชอบให�ดําเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ

พลอดุลยเดช เป2น “พระบิดาแห�งนวัตกรรมไทย” เนื่องในวโรกาสพระราชพิธี    ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปC และเป2นการ

รําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระอัจฉริยภาพ และพระปรีชาสามารถ         ด�านนวัตกรรมจากโครงการแกล�งดิน ซ่ึงเป2น

การแก�ป4ญหาสภาพดินเปรี้ยวให�สามารถใช�ประโยชนBทางการเกษตรได� 

 นอกจากนี้รัฐบาลพลเอกประยุทธBจันทรBโอชา ได�แถลงนโยบายรัฐบาลต�อสภานิติบัญญัติแห�งชาติ      

เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2557 ว�าในการบริหารราชการแผ�นดินได�น�อมนํายุทธศาสตรBการพัฒนาประเทศว�าด�วยการ

เข�าใจ เข�าถึง และพัฒนา ตามแนวพระราชดําริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซ่ึงทรงเน�น       ความพอดี

พอควรแก�ฐานะความมีเหตุมีผล และการมีภูมิคุ�มกันมาใช�เป2นแนวทางบริหารรวมท้ังได�กําหนด       ให�เศรษฐกิจ

ดิจิทัลเป2นหนึ่งในนโยบายการเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศโดยจะส�งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและ

วางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให�เริ่มขับเคลื่อนได�อย�างจริงจัง ซ่ึงจะทําให�ทุกภาคเศรษฐกิจก�าวหน�าไปได�ทันโลกและ

สามารถแข�งขันในโลกสมัยใหม�ได�ท้ังการผลิตและการค�าผลิตภัณฑBดิจิทัลโดยตรง                    การรองรับการ

ให�บริการของภาคธุรกิจการเงินและธุรกิจบริการอ่ืนๆ โดยเฉพาะอย�างยิ่งภาคสื่อสารและบันเทิง ตลอดจนการ

รองรับการผลิตสินค�าอุตสาหกรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจสร�างสรรคBรวมท้ังจะผลักดันงานสําคัญ       ของ

ประเทศชาติในเรื่องนี้  
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 ท้ังนี้รัฐบาลยังได�กําหนดวิสัยทัศนBยุทธศาสตรBชาติ 20 ปC (พ.ศ. 2560 – 2579) ว�า “ประเทศ     มี

ความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เป2นประเทศพัฒนาแล�ว ด�วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และกําหนด

ทิศทางการพัฒนาตามโมเดลประเทศไทย 4.0 ซ่ึงเป2นการปรับโครงสร�างเศรษฐกิจไปสู�เศรษฐกิจ        ท่ีขับเคลื่อน

ด�วยเทคโนโลยี ความคิดสร�างสรรคB และนวัตกรรม (Value-based Economy) รวมท้ัง          การดําเนินงานจะ

เป2นลักษณะห�วงโซ�คุณค�า (Value Chain)ประกอบด�วย ต�นทาง กลางทาง และปลายทาง โดยจะร�วมมือกับภาค

ส�วนต�าง ๆ ดําเนินการในรูปแบบประชารัฐ 

 

แนวคิดท่ีได�รับจากการฝCกอบรมและการศึกษาดูงาน  

 โครงการทุนฝ\กอบรมเพ่ือพัฒนาข�าราชการพลเรือนสามัญท่ีปฏิบัติราชการในภูมิภาค      ประจําปC

งบประมาณ พ.ศ. 2559 (เพ่ิมเติม) โดยได�มีการศึกษาในเรื่องดังต�อไปนี้ 

 1.เศรษฐกิจดิจิทัลและสร�างสรรค (Creative and Digital Economy)เป2นการนําเทคโนโลยีมา

ประยุกตBใช�ในการขับเคลื่อนองคBการ ศึกษาแนวโน�ม IT ค.ศ.2017 เช�น Big Data, internet of Thing,Prompt Pay, IT 

Security และ Business Value Dashboard การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล โดยสร�างนวัตกรรมการบริการภาครัฐ รัฐบาลแบบ

เป�ด และการสร�างมูลค�าเพ่ิมให�แก�สินค�าและบริการ รวมท้ังแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนา

รัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย 

 2.นวัตกรรมการเกษตรและอาหาร (Innovative Agriculture and Food)เป2นการใช�ความรู� 

ความคิดสร�างสรรคBนําไปสู�การเปลี่ยนแปลงท่ีก�อให�เกิดประโยชนBสร�างคุณค�า เป2นเกษตรกรรมแนวใหม�              

โดยตัวอย�างนวัตกรรม เช�น การทําเกษตรอินทรียB สร�างห�วงโซ�อุปทาน สร�างตราสินค�า การตรวจสอบรับรอง

มาตรฐาน การแปรรูปเป2นเวชสําอาง นวัตกรรมอาหารในการดูแลสุขภาพ การทําธุรกิจเกษตร Smart Farmer  

Biotechnology นวัตกรรมการเก็บเก่ียว และการสร�างมูลค�าเพ่ิมแก�ข�าว เช�น การเพ่ิมความหอมในข�าวหอมมะลิ 

 3. การท�องเท่ียวแบบย่ังยืน (Sustainable Tourism) ศึกษาการพัฒนาแหล�งท�องเท่ียวให�มีสิ่งดึงดูด 

คมนาคมสะดวก สิ่งอํานวยความสะดวก ท่ีพัก และมีกิจกรรมในพ้ืนท่ี (5 A) รวมท้ังสร�างการมีส�วนร�วมของชุมชน (CBT)โดยใส�

ใจในรายละเอียด ใช�เวลาท�องเท่ียวนานข้ึน มีเรื่องราวความเป2นมา ดําเนินการในรูปแบบรัฐ ราษฎรB และโรงเรียนรวมท้ังการ

สร�างตราสินค�าท�องเท่ียว (Branding) เพ่ือเป2นเครื่องมือท่ีดึงความเป2นตัวตนหรือเอกลักษณB ท่ีมีอยู�มาช�วยในการ

สร�างความโดดเด�น ให�ดึงดูดใจนักท�องเท่ียวท่ีในป4จจุบันมีทางเลือกในการเดินทางหลากหลายมากข้ึน 
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 4. การบริหารเชิงกลยุทธ  (Strategic Management)ศึกษา Strategic Thinking เป2นการบรรลุ

เปYาหมายโดยสร�างความได�เปรียบในการแข�งขัน (แตกต�างอย�างโดดเด�น) ซ่ึงมาจากความรู�ความเข�าใจท่ีมีข�อมูลอ�างอิง 

และการจัดทําแผนกลยุทธBเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพในการแข�งขัน รวมท้ังการกําหนดตัวชี้วัด 

 รวมท้ังมีการศึกษาดูงานหน�วยงานของประเทศญ่ีปุ9น ประกอบด�วย  

 1.ด�านการท�องเท่ียว ได�ศึกษา ณ Okayama Visitors & Convention Association                    
ซ่ึงเป2นหน�วยงานท่ีส�งเสริมด�านการท�องเท่ียวท่ีดึงดูดให�นักท�องเท่ียวมาเท่ียวในตัวเมืองมากข้ึน โดยผู�บริหารองคBการ      
ได�มีการวางแผนและการบริหารงานจนประสบความสําเร็จ รวมท้ังมีการสร�างเครือข�ายความร�วมมือกับเมืองและ
จังหวัดใกล�เคียง และได�ศึกษาสํานักงานการท�องเท่ียวแห�งเกาะคิวชูท่ีมีการสร�าง Brand Destination  ด�านการ
ท�องเท่ียว โดยใช�จุดเด�นจากทรัพยากรทางการท�องเท่ียว คือ น้ําพุร�อน (Onsen) ธรรมชาติ         อาหารการกิน 
(Japanese cuisine) การจัดกิจกรรมด�านการท�องเท่ียว และการช�อปป�~งโดยกําหนดภาพลักษณBให�เกาะคิวชูเป2น
ดินแดนแห�งการพักผ�อนและความรื่นเริง “Relax & Rejoice Onsen Island Kyushu” 
 2.ด�านนวัตกรรมเกษตรได�ศึกษา ณ สวนผลไม� NomaruEngaiKibiliNoenซ่ึงเป2นหน�วยงานท่ีเกษตรกร

รวมตัวกันสร�างความเข�มแข็งในรูปแบบบริษัท ขายสินค�ากับผู�บริโภคโดยตรง และมีการนําเทคโนโลยี            มา

ประยุกตBใช�กับการเพาะปลูกแบบด้ังเดิม จนกระท่ังสามารถสร�างสวนเกษตรท่ีสร�างผลผลิตได�จํานวนมาก      มี

รายได�เพียงพอเพ่ือการพัฒนาอย�างต�อเนื่องและได�ศึกษา Hayaman Ceramicซ่ึงเป2นสวนลูกพลับ เมืองโออิตะ ได�มี

การพัฒนาให�เป2นการท�องเท่ียวเชิงเกษตรแบบเป�ดให�นักท�องเท่ียวสามารถเข�าไปเลือกลูกพลับจากสวน    ได�ด�วย

ตัวเอง และสามารถเลือกลูกพลับสดในราคาหน�าสวนถูกกว�าในท�องตลาด ซ่ึงเป2นการสร�างกิจกรรม             ใน

นักท�องเท่ียวได�มีส�วนร�วมอีกทางหนึ่งด�วย 

 3.ด�านนวัตกรรมสร�างสรรค  ได�ศึกษา ณ บริษัท Miyashita Sake Brewery จํากัดเป2นการรวมกลุ�มผู�ผลิต

เหล�าสาเกเริ่มจากการเป2นผลิตภัณฑBชุมชนและได�พัฒนาผลิตภัณฑBโดยการใช�ภูมิป4ญญาท�องถ่ินและ         นํา

เทคโนโลยีเข�ามาใช�ในการผลิต จนทําให�ผลิตภัณฑBเป2นท่ียอมรับและศึกษาดูงาน ณ โรงงานเครื่องป4~นเซรามิก Hataman 

Ceramic ซ่ึงได�เชื่อมโยงกับการท�องเท่ียว โดยหมู�บ�านเซรามิกโอคาวะจิยามา นอกจากจะเป2นการสืบทอดประเพณีด้ังเดิม

ในการทําเครื่องป4~นเซรามิกแล�ว ยังเป2นสถานท่ีถ�ายทําละครและภาพยนตรBต�างๆ ซ่ึงนํามาเป2นจุดขายในการ

ประชาสัมพันธBและทําการตลาดท�องเท่ียวได� รวมท้ังศึกษาดูงาน ณ โครงการหนึ่งหมู�บ�านหนึ่งผลิตภัณฑB    (One 

Village One Product : OVOP) ณ เมือง Oita ซ่ึงเริ่มจากจากหมู�บ�านต�นแบบโอยามาท่ีมีการรวมกลุ�มในการ

ส�งเสริมการเพาะปลูกแบบการเกษตรผสมผสาน จนมีผลิตภัณฑBกว�า 100 ชนิด ท้ังสินค�าเกษตร         ข้ันพ้ืนฐาน

และผลิตภัณฑBอาหารแปรรูป รวมท้ังมีร�านค�าริมทาง Kanohana Garden ไว�เป2นช�องทางการตลาดในชุมชน โดย

รูปแบบการพัฒนาของหมู��บ�านได�ถูกนําไปปรับใช�เป2นนโยบายการพัฒนาของจังหวัดโออิตะ         ในปC 2522 โดย

ผู��ว�าราชการจังหวัด (นายโมริฮิโกะ ฮิรามัทซึ : MorihikoHiramatsu) และแพร�กระจาย         ท่ัวทุกหมู��บ�านและ
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เมืองภายในจังหวัดในปC 2523ท้ังนี้ปรัชญา OVOP ประกอบด�วย 3 ประการ คือ                (1) คิดระดับโลกแต�

ทําระดับท�องถ่ิน (2) เป2นอิสระพ่ึงพาตนเองและคิดอย�างสร�างสรรค และ (3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยB (Human 

Resource Development) ซ่ึงสอดคล�องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประเทศไทย 

 

แนวคิดท่ีได�จากการฝCกอบรมและศึกษาดูงาน 

 จากการเรียนรู�ข�างต�นทําให�ทราบว�าการท่ีจะพัฒนาประเทศไทยให�พ�นจากกับดักประเทศ         ท่ีมี

รายได�ปานกลาง (Middle Income Trap) ไปสู�การเป2นประเทศท่ีพัฒนาแล�ว จะต�องอาศัยนวัตกรรม (ความรู� 

ความคิดสร�างสรรคB และเทคโนโลยี) โดยเปลี่ยนแปลงแนวคิดจากการทํางาน (ทัศนคติ) แบบด้ังเดิม  มาเป2นการ

นําเอาเทคโนโลยีดิจิทัลเข�ามาใช�ดังนี้ 

 1. ด�านการเกษตรเปลี่ยนจากการทําเกษตรแบบด้ังเดิม สู�การทําเกษตรแบบใหม�ท่ีเน�นการบริหารจัดการ

และเทคโนโลยี (Smart Farmer) การเตรียมการให�เกษตรกรเป2นผู�ประกอบการ (Enterprises) รวมกลุ�มและสร�าง

เครือข�ายผู�ผลิตขายสินค�าโดยตรงกับผู�บริโภค เปลี่ยนจากการประกอบธุรกิจท่ีพ่ึงพาภาครัฐไปสู�การประกอบธุรกิจ

แบบใหม�ท่ีมีศักยภาพสูง (Startups) พัฒนาคุณภาพให�มีมูลค�าเพ่ิมข้ึน (แปรรูปผลผลิตการเกษตร) โดยการใช�ความรู�ภูมิ

ป4ญญา ความเชี่ยวชาญและทักษะสูง (Skilled Labor)การใช� GISตัวอย�างเช�น               การรวมกลุ�มของเกษตรกรใน

การทําเกษตรปลอดภัยของกลุ�มจังหวัด เช�น มะม�วง ขม้ิน หรือแปรรูปผลิตภัณฑB              เพ่ือเพ่ิมมูลค�า เช�น มะม�วง

อบแห�งส�งต�างประเทศลูกอมสมุนไพรขม้ินและใช�สื่อสังคมออนไลนB                                เพ่ือขายผลผลิตโดยตรงกับ

ผู�บริโภค 

 2. ด�านการท�องเท่ียวเปลี่ยนจากการเน�นภาคการผลิตสินค�าเป2นการเน�นภาคบริการมากข้ึน              

รวมท้ังมีการส�งเสริมท�องเท่ียวโดยชุมชน (CBT) การสร�าง Brand Image/ Mascot/ Story และพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานด�านIT 

เช�น Free Wi-Fiการนําเทคโนโลยีการใช� เช�น การสร�าง App / QR Codeท�องเท่ียว รวมท้ังมีการบริหารจัดการและ      การรวมกลุ�ม      

ในรูปแบบเครือข�ายธุรกิจและประชารัฐ (รัฐ เอกชน วิชาการ ประชาสังคม และประชาชน)  ดําเนินการในลักษณะห�วงโซ�

คุณค�า เชื่อมโยงการเกษตร สู�การแปรรูป (SMEs/OTOP) และพัฒนาเป2นแหล�งท�องเท่ียว (ท�องเท่ียวเชิงเกษตร)

ตัวอย�างเช�น การเป�ดเส�นทางท�องเท่ียววิถีพุทธของกลุ�มจังหวัด มีกิจกรรม                  การทําบุญตักบาตร เท่ียว

ตลาดชุมชนรอบวัดเริ่มจาก 1) วัดหลวงพ�อปากแดง จังหวัดนครนายก 2) วัดโสธรวรารามวรวิหาร  จังหวัด

ฉะเชิงเทรา 3) วัดแก�วพิจิตร จังหวัดปราจีนบุรี 4) วัดสระแก�ว จังหวัดสระแก�ว และ       5) วัดบางพลีใหญ�ใน 

จังหวัดสมุทรปราการ ผสมผสานกับการท�องเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต และสุขภาพ เช�น การศึกษาภาพ

จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถ ตํานานความเป2นมาของวัด/พระประธาน ป45นจักรยานชมตลาดรอบวัดนวดสปาสมุนไพร ณ 

โรงพยาบาลอภัยภูเบศรB จังหวัดปราจีนบุรี โรงพยาบาลวัฒนานคร จังหวัดสระแก�วและพักบ�านโฮมสเตยBหรือ
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ท�องเท่ียวเส�นทางไหว�พระ 5 พ่ีน�อง “เบญจภาคีวารีปาฏิหาริยB” ประกอบด�วย                1) หลวงพ�อโสธร 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 2) หลวงพ�อโต จังหวัดสมุทรปราการ 3) หลวงพ�อวัดไร� ขิง จังหวัดนครปฐม                   

4) หลวงพ�อบ�านแหลม จังหวัดสมุทรสงคราม และ 5) หลวงพ�อทอง จังหวัดเพชรบุรี 

 

 

 

 

 

9 เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลตามศาสตร พระราชาของกลุ�มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง 

 กลุ�มผู�เขียนได�น�อมรําลึกในพระมหากรุณาธิการพระอัจฉริยภาพ และพระปรีชาสามารถด�านเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม รวมท้ังองคBความรู�ท่ีได�จากการฝ\กอบรมและศึกษาดูงานข�างต�นจึงมีแนวคิดท่ีจะเสนอ“9 เศรษฐกิจและสังคม

ดิจิทัลตามศาสตรBพระราชาของกลุ�มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง” ดังนี้ 

 1.นโยบายของกลุ�มจังหวัดภาคกลางตอนกลางต�องมีความชัดเจนท่ีจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลตาม

ศาสตรBพระราชา โดยถือเป2นวาระของกลุ�มจังหวัด โดยมีเปYาหมายเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข�งขัน             ของกลุ�ม

จังหวัด สร�างโอกาสและความเท�าเทียมกันทางสังคม พัฒนาทรัพยากรมนุษยBรองรับยุคดิจิทัล และ            พัฒนา

คุณภาพการให�บริการภาครัฐ  

 2. ให�มีการบูรณาการข�อมูล ทรัพยากร งบประมาณ และบุคลากรของทุกภาคส�วน เพ่ือการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลในรูปแบบประชารัฐโดยภาครัฐส�งเสริม ภาคเอกชนขับเคลื่อน ภาควิชาการสนับสนุนองคB

ความรู�ทางวิชาการการวิจัยและนวัตกรรม และภาคประชาชนร�วมดําเนินการ 

 3. ทุกภาคส�วนต�องเปลี่ยนแนวคิดจากการทํางานแบบด้ังเดิม (Thailand 1.0 2.0 3.0)            มา

เป2นการทํางานท่ีใช�ภู มิป4ญญา ความคิดสร�างสรรคB  เทคโนโลยี  และนวัตกรรม (Thailand 4.0)                 

รวมท้ังดําเนินการในลักษณะห�วงโซ�คุณค�า (Value Chain)เริ่มจากต�นทาง เช�น Farming System กลางทาง เช�น 

Ingredients Development และปลายทาง เช�น Branding& Marketing 

 4. การน�อมนําแนวทางตามพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและพระ

บรมวงศานุวงศBมาประยุกตBใช�ในการดําเนินงานหรือต�อยอดข้ึนไป เช�น การทําแก�มลิง การทําหลุมขนมครกในพ้ืนท่ี     การ
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ปรับปรุงสภาพดินเปรี้ยวเพ่ือให�เหมาะแก�การเพาะปลูก (โครงการแกล�งดิน) การใช�อธรรมปราบอธรรม          (การใช�

ผักตบชวา/ธูปฤาษีในการบําบัดน้ําเสีย) การสร�างหลุมพอเพียง (การปลูกพืชหลายอย�างเป2นกลุ�ม          ในหลุม

เดียว) เกษตรทฤษฎีใหม�สู�การทํานา 1 ไร�ได�เงิน 1 แสน การสร�างป9าสร�างรายได� (โดยปลูกไม�เรือนยอดชั้นบน ชั้นกลาง 

และชั้นล�าง) การอนุรักษBพันธุกรรมพืชดังเช�นตัวอย�างการฟ�~นฟูต�นมะม�วงท่ีโค�นลงในพระราชนิพนธB เรื่องพระมหาชนก

โดยพระราชทานวิธีไว� 9 วิธี ได�แก� 1) เพาะเมล็ด 2) ถนอมรากท่ีเหลืออยู�ให�งอกใหม� 3) ป4กชําก่ิง              4) เสียบยอด 5) 

ต�อตา 6) ทาบก่ิง 7) ตอนก่ิงให�ออกราก 8) รมควันต�นท่ีไม�มีลูก และ 9) ทําชีวาณูสงเคราะหB  (การเพาะเซลลB) เป2น

ต�น 

 5. การน�อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตBใช�กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม

ดิจิทัลของกลุ�มจังหวัดโดยการดําเนินการต�องอาศัยทางสายกลาง ความพอประมาณแก�ฐานะ ความมีเหตุมีผลอาศัย

ความรู�และคุณธรรม รวมท้ังการมีภูมิคุ�มกันไม�ใช�เทคโนโลยีมากเกินไปจนละเลยภูมิป4ญญาท�องถ่ิน การมีระบบปYองกัน

ข�อมูลส�วนบุคคล การใช�เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมแก�สภาพพ้ืนท่ีและชุมชนตามหลักภูมิสังคม                 รวมท้ังการ

ต�อยอดขยายผล 

 6. การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลตามลําดับข้ัน ได�แก� ระดับตนเอง เช�น การทํา E-Commenceการ

ใช�เครื่องสีข�าวขนาดเล็กสําหรับครัวเรือนระดับกลุ�ม เช�น การสร�างเครือข�าย E-Commence               การจัดต้ัง

โรงสีข�าวชุมชน และระดับชุมชน เช�น การรวมกลุ�มสหกรณB โดยใช�เทคโนโลยีสีข�าวขนาดใหญ� ฯลฯ 

 7. การใช�ภูมิป4ญญาท�องถ่ินและนวัตกรรมมาสร�างสรรคBในการเพ่ิมมูลค�าสินค�าและบริการ เช�น

กระเช�าผ�าขาวม�า กระเป�าผักตบชวา/หญ�าลิเภา ของมูลนิธิส�งเสริมศิลปาชีพเป2นต�นการแปรรูปผลิตภัณฑB เช�น การ

ทํานมอัดเม็ดสวนจิตรลดา เป2นต�น รวมท้ังการออกแบบบรรจุภัณฑBท่ีน�าดึงดูด เช�น การบรรจุน้ําผึ้ง            ใน

รูปแบบหลอดบีบแทนการบรรจุแบบขวดของโครงการส�วนพระองคBสวนจิตรลดาเป2นต�น  

 8. การส�งเสริมการมีส�วนร�วมของชุมชนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลให�ร�วมคิด ร�วมทํา 

ร� วม เป2 น เจ� าของ  ซ่ึ งจะก�อ ให� เ กิ ดความยั่ ง ยืน  จะ ทํา ให� ประชาชนในชุมชนมีความ คิดสร� า งสรรคB                   

ก�อให�เกิดนวัตกรรมในพ้ืนท่ี เนื่องจากชุมชนมีความรู�สึกหวงแหน จะพยายามหาวิธีแก�ไขป4ญหา และช�วยกัน

บํารุงรักษา เช�น การแก�ไขป4ญหาการราคาผลผลิตเกษตรตกตํ่า โดยการแปรรูปเป2นเวชสําอางเป2นต�น 

 9. การคํานึงถึงประโยชนBสุขของผู�ใช� (Users) การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล          ต�อง

คํานึงถึงความต�องการของผู�ใช�ว�ามีความต�องการใช�เทคโนโลยีประเภทใด มิใช�แค�ตอบสนองความต�องการ           ของ

หน�วยงาน เช�น การใช�วิธีสแกนนิ้วมือในการเข�าสํานักงาน ซ่ึงไม�อํานวยการความสะดวกแก�ประชาชน         ผู�มา

รับบริการท่ีต�องรอคอยเจ�าหน�าท่ีมาสแกนนิ้วมือ เพ่ือให�สามารถเข�ามารับบริการภายในสํานักงานได� 
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 ท�ายนี้ กลุ�มผู�เขียนขออัญเชิญพระบรมราโชวาทเก่ียวกับวิทยาการและเทคโนโลยีมาเป2นเครื่องเตือนสติใน

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ดังนี้ 

 ความตอนหนึ่งในพระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล�า ณ 

อาคารใหม�สวนอัมพรเม่ือวันท่ี 18 ตุลาคม 2522 

 "...เทคโนโลยีนั้น โดยหลักการ คือ การทําให�ส่ิงท่ีมีอยู�ให�เกิดเปJนส่ิงท่ีนํามาใช�ประโยชน ได� ดังนั้น 

เทคโนโลยีท่ีดีสมบูรณ  จึงควรจะสร�างส่ิงท่ีจะใช�ประโยชน ได�อย�างคุ�มค�า และมีความสูญเปล�าหรือความ

เสียหายท่ีเกิดข้ึนน�อยท่ีสุด..." 

 และความตอนหนึ่งในพระบรมราโชวาท ในโอกาสเสด็จพระราชดําเนินเป�ดงานพระจอมเกล�า

ลาดกระบังนิทรรศนB 26ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล�า วิทยาเขตเจ�าคุณทหารลาดกระบัง                   เม่ือ

วันท่ี 16 มิถุนายน 2526 

 “...การพยายามศึกษาวิทยาการและเทคโนโลยีอันก�าวหน�าทุกสาขาจากท่ัวโลก แล�วเลือกสรรส�วนท่ี

สําคัญเปJนประโยชน นํามาปรับปรุงใช�ให�พอดีพอเหมาะกับสภาพและฐานะของประเทศเรา เพ่ือช�วยให�ประเทศของ

เราสามารถนําเทคโนโลยีอันทันสมัยมาใช�พัฒนางานต�างๆ ได�อย�างมีประสิทธิภาพและไม�ส้ินเปลือง...” 

 

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

 

 1. ด�านการท�องเท่ียว ได�ศึกษา ณ Okayama Visitors & Convention Associationและสํานักงาน
การท�องเท่ียวแห�งเกาะคิวชู เป2นหน�วยราชการท่ีทําหน�าท่ีในการส�งเสริมด�านการท�องเท่ียวท่ีประสบความสําเร็จใน
การดึงดูดนักท�องเท่ียวให�มาเท่ียวเป2นจํานวนมาก ซ่ึงป4จจัยแห�งความสําเร็จเกิดจากการวางแผนและการ
บริหารงานของผู�บริหารองคBการ 
 2. ด�านนวัตกรรมเกษตร ได�ศึกษา ณ สวนผลไม� NomaruEngaiKibiliNoenและ Hayaman Ceramic เป2น

หน�วยงานด�านเกษตรท่ีนําเทคโนโลยีมาประยุกตBใช�กับการเพาะปลูกแบบด้ังเดิม จนกระท่ังสามารถ        สร�าง

สวนเกษตรท่ีสร�างผลผลิตได�จํานวนมาก มีรายได�เพียงพอเพ่ือการพัฒนาอยางต�อเนื่อง 

 

 3. ด�านนวัตกรรมสร�างสรรค  ได�ศึกษา ณ บริษัท Manzai Shuzo UrbanSakeจํากัดเป2นโรงงานผลิตสาเก     ท่ี

ดําเนินการโดยประชาชน เริ่มจากการเป2นผลิตภัณฑBชุมชน และได�พัฒนาผลิตภัณฑBโดยการใช�ภูมิป4ญญาท�องถ่ินและนํา
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เทคโนโลยีเข�ามาใช�ในการผลิต จนทําให�ผลิตภัณฑBเป2นท่ียอมรับท้ังภายในประเทศและส�งออกไปยังประเทศต�าง  ๆ ท่ัวโลกและ

โครงการหนึ่งหมู�บ�านหนึ่งผลิตภัณฑB (One Village One Product : OVOP) ณ เมือง Oita โดยเริ่มจากหมู�บ�านต�นแบบโอยา

มาท่ีมีการรวมกลุ�มในการส�งเสริมการเพาะปลูกแบบการเกษตรผสมผสาน จนมีผลิตภัณฑBกว�า 100 ชนิด ท้ังสินค�าเกษตร

ข้ันพ้ืนฐานและผลิตภัณฑBอาหารแปรรูป รวมท้ังมีร�านค�าริมทาง Kanohana Garden           ไว�เป2นช�องทาง

การตลาดในชุมชน จนเป2นต�นแบบโครงการสินค�า OTOP ของประเทศไทย 

 

 3. จัดทําแผนแม�บทการขับเคล่ือนสระแก�วดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมโดยแบ�งออกเปJน 3 ระยะ 

  3.1 ระยะเร�งด�วน(1-2 ปq)  : การส�งเสริมการลงทุนและสร�างฐานรากในการพัฒนาดิจิทัล

เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  

  1) ด�านเศรษฐกิจเช�น ส�งเสริมและสนับสนุนผู�ประกอบการ SMEs ค�าขายผ�านทางออนไลนB 

สร�างร�านค�าชุมชนออนไลนBผ�านเครือข�ายศูนยBดิจิทัลชุมชนจัดทําโครงการเกษตรออนไลนB Smart Farming และนํา

เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช�ในการส�งเสริมการท�องเท่ียวชุมชน ด�วยการสร�าง Platform ท�องเท่ียวออนไลนB 

  2) ด�านสังคมเช�น สร�างทักษะในการใช�ประโยชนBจากเทคโนโลยีดิจิทัล                ให�

เกิดประโยชนBและสร�างสรรคB (Digital Literacy) ส�งเสริมให�ประชาชนสามารถเข�าถึงสื่อดิจิทัลด�านอาชีพและ

วิชาชีพ เพ่ือสร�างรายได�และสร�างอาชีพอย�างสร�างสรรคB ส�งเสริมให�มีการศึกษาออนไลนB โดยผ�านระบบ          

การจัดการการเรียนการสอนออนไลนBแบบเป�ดท้ังในและนอกระบบการศึกษา ใช�ระบบ e-Learning                  ใน

การเพ่ิมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษากัมพูชา และภาษาอ่ืนท่ีจําเป2น เพ่ือรองรับการเป2นประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (AEC) และสร�างระบบเชื่อมโยงระบบทะเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกสBส�วนบุคคล (Personal Health 

Record : PHR) 

  3) ด�านพัฒนาคุณภาพการให�บริการภาครัฐเช�น ลดการใช�เอกสารในการให�บริการของ

ภาครัฐ (Smart Service) จัดทําระบบอํานวยความสะดวกและระบบสนับสนุนการดําเนินธุรกิจแก�ผู�ประกอบการ

ในการเริ่มต�นธุรกิจ (Doing Business Platform) พัฒนาระบบติดต�อสื่อสารแบบออนไลนB     ของหน�วยงาน

ภาครัฐผ�านอุปกรณBสื่อสารแบบเคลื่อนท่ี เช�น สมารBทโฟน แท็บแล็ต เพ่ือให�การปฏิบัติงาน        มีความเชื่อมโยง

และบูรณาการข�อมูลข�ามหน�วยงาน การส�งเสริมให�ประชาชนสามารถเข�าถึงและสร�างการ       มีส�วนร�วมในการรับ

บริการจากหน�วยงานภาครัฐผ�านเทคโนโลยีดิจิทัล ผ�านทางเว็ปไซตB (website) และอุปกรณBสื่อสารแบบเคลื่อนท่ี

อย�างท่ัวถึงและเท�าเทียมกันและนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช�ภายในศูนยBบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : 

OSS) เพ่ือให�พัฒนาคุณภาพการให�บริการภาครัฐให�สะดวก รวดเร็วข้ึน ตลอดจน         เป2นการรองรับการเข�าสู�

การเป2นประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) 
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  3.2 ระยะกลาง (2-5 ปq) : การสนับสนุนทุกภาคส�วนในจังหวัดให�มีส�วนร�วมในการพัฒนาดิจิทัล

เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมในรูปแบบประชารัฐ 

  1) ด�านเศรษฐกิจเช�น ส�งเสริมเกษตรกรและผู�ประกอบการค�าขายผ�านทางออนไลนB 

สนับสนุนให�ผู�ประกอบการผลิตและบริการทําธุรกิจด�วยเทคโนโลยีดิจิทัลและเศรษฐกิจสร�างสรรคB และเกิด 

Startups ในรูปแบบวัฒนธรรม(Digital cluster) และบูรณาการ Platform ท�องเท่ียวออนไลนBให�แก�ประชาชน 

  2) ด�านสังคมเช�น ประชาชนมีความเชื่อม่ันในการใช�เทคโนโลยีดิจิทัลและเข�าถึงบริการ

ด�านสุขภาพและการศึกษา ส�งเสริมให�ผู�ด�อยโอกาสและผู�พิการสามารถเข�าถึงสื่อดิจิทัลด�านอาชีพและวิชาชีพ เพ่ือสร�าง

รายได�และสร�างอาชีพอย�างสร�างสรรคB บูรณาการ Platform การศึกษาออนไลนBให�แก�ประชาชนผ�านระบบการ

จัดการการเรียนการสอนออนไลนBแบบเป�ด และสร�างระบบ PHR กับโรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบล 

  3) ด�านพัฒนาคุณภาพการให�บริการภาครัฐ เช�น พัฒนาระบบติดต�อสื่อสารแบบ

ออนไลนBของหน�วยงานภาครัฐผ�านอุปกรณBสื่อสารแบบเคลื่อนท่ี เพ่ือให�การปฏิบัติงานมีความเชื่อมโยงและบูรณา

การเสมือนหนึ่งเป2นหน�วยงานเดียวกันและการให�บริการของภาครัฐเอ้ือต�อการทําธุรกรรมของภาคเอกชนและภาค

ประชาชน มีระบบอํานวยความสะดวกและได�มาตรฐาน 

  3.3 ระยะยาว(6-10 ปq) : จังหวัดสระแก�วก�าวเข�าสู�การเปJนสระแก�วดิจิทัลท่ีขับเคล่ือนและ

ใช�ประโยชน จากเทคโนโลยีดิจิทัลได�อย�างเต็มศักยภาพตลอดจนสามารถสร�างมูลค�าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและสังคม 

 ท้ังนี้ ผู�เขียนได�ร�างยุทธศาสตรBการพัฒนาสระแก�วดิจิทัลไว� โดยให�มีความสอดคล�องกับแผนพัฒนา

จังหวัดสระแก�ว (พ.ศ. 2560 - 2564) ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร ท่ี 1 การพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถรองรับการไปสู�สระแก�วดิจิทัล
ประกอบด�วย 
 1. การบูรณาการข�อมูล : การบูรณาการข�อมูลผ�านระบบเชื่อมโยงข�อมูลกลาง 
 2. การให�ข�อมูล : การให�ทุกข�อมูลงานบริการผ�านจุดเดียวโดยมีผู�รับบริการเป2นศูนยBกลาง 
 3. การรับฟ4งความคิดเห็น : การแก�ไขเรื่องร�องเรียนและการเข�าถึงความต�องการในเชิงรุก 
 4. การให�บริการอิเล็กทรอนิกสB : การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการให�บริการ 
 5. การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : การเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรภาครัฐในการใช�เทคโนโลยีดิจิทัล 

 ยุทธศาสตร ท่ี 2 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
1. การให�ความช�วยเหลือ : การให�บริการความช�วยเหลือแบบบูรณาการในเชิงรุก 
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2. การเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงาน : การบูรณาการตลาดแรงงานแบบครบวงจร 

ยุทธศาสตร ท่ี 3การยกระดับขีดความสามารถในการแข�งขันของภาคธุรกิจ 
1. การเพ่ิมประสิทธภิาพภาคการเกษตร : การเกษตรแบบครบวงจรรายบุคคลผ�านการบูรณาการ 
2. การท�องเท่ียว : การบูรณาการด�านการท�องเท่ียวแบบครบวงจร 
3. การลงทุน : การบูรณาการงานบริการด�านการลงทุนข�ามหน�วยงาน 
4. การค�า (นําเข�า/ส�งออก) : การบูรณาการการนาเข�าส�งออกแบบครบวงจร 
5. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม : การส�งเสริม SME แบบบูรณาการเชิงรุกเพ่ือส�งเสริมการเติบโต 
6. ภาษีและรายได� : ระบบภาษีบูรณาการข�ามหน�วยงานแบบครบวงจร 

ยุทธศาสตร ท่ี 4 การยกระดับความม่ันคงและเพ่ิมความปลอดภัยของประชาชน 
1. ความปลอดภัยสาธารณะ : การรักษาความปลอดภัยสาธารณะเชิงรุกโดยใช�เครื่องมือวิเคราะหBข�อมูลเชิงลึก 
2. การบริหารจัดการชายแดน : การประเมินความเสี่ยงผู�โดยสารข�ามแดนล�วงหน�าและพิสูจนBตัวตนผ�านช�องทาง
อัตโนมัติ 
3. การปYองกันภัยธรรมชาติ : การบูรณาการข�อมูลเพ่ือปYองกันภัยธรรมชาติ 
4. การจัดการในภาวะวิกฤต : การบูรณาการข�อมูลระหว�างหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องเพ่ือบริหารจัดการในภาวะวิกฤต 

 

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

 

  3.1 ระยะเร�งด�วน(1-2 ปq)  : การส�งเสริมการลงทุนและสร�างฐานรากในการพัฒนาดิจิทัล

เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  

  1) ด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 

 1.1) ให�มีการติดต้ังอินเทอรBเน็ตความเร็วสูงไว�ใช�ในทุกหมู�บ�านเพ่ือใช�เป2นฐานของกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจและสังคมอ่ืน ๆ 

 1.2) ให�มีการติดต้ังอินเทอรBเน็ตสาธารณะฟรี ให�ครอบคลุมสถานศึกษา/โรงเรียนและศูนยBดิจิทัล

ชุมชน 

 1.3) เพ่ิมช�องทางของอินเทอรBเน็ตในการสื่อสารระหว�างประเทศ เพ่ือรองรับการสื่อสารและ   การ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

  2) ด�านเศรษฐกิจ 

   2.1) ส�งเสริมและสนับสนุนผู�ประกอบการ SMEs ค�าขายผ�านทางออนไลนB 
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   2.2) สร�างร�านค�าชุมชนออนไลนBผ�านเครือข�ายศูนยBดิจิทัลชุมชน 

   2.3)จัดทําโครงการเกษตรออนไลนB Smart/ Digital Farming 

   2.4)นําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช�ในการส�งเสริมการท�องเท่ียวชุมชน ด�วยการสร�าง 

Platform ท�องเท่ียวออนไลนB 

  3) ด�านสังคม 

 3.1) สร�างทักษะความรู�ความเข�าใจความตระหนักในการใช�ประโยชนBจากเทคโนโลยีดิจิทัล        ให�

เกิดประโยชนBและสร�างสรรคB (Digital Literacy) 

 3.2) ส�งเสริมให�ประชาชนสามารถเข�าถึงสื่อดิจิทัลด�านอาชีพและวิชาชีพ เพ่ือสร�างรายได�และสร�าง

อาชีพอย�างสร�างสรรคB 

   3.3) สร�างระบบเชื่อมโยงระบบทะเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกสBส�วนบุคคล (Personal 

Health Record : PHR) 

   3.4) ส�งเสริมให�ประชาชนมีการศึกษาออนไลนB โดยผ�านระบบการจัดการการเรียน

การสอนออนไลนBแบบเป�ดท้ังในและนอกระบบการศึกษา 

 3.5) ใช�ระบบ e-Learning ในการเพ่ิมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษากัมพูชา และภาษาอ่ืน     ท่ี

จําเป2น เพ่ือรองรับการเป2นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

 3.6)โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนมีอินเทอรBเน็ตความเร็วสูงและสื่อการเรียนรู�ได�ทัดเทียมกับ

โรงเรียนในเมือง 

  4) ด�านพัฒนาคุณภาพการให�บริการภาครัฐ 

 4.1) ลดการใช�เอกสารในการให�บริการของภาครัฐ (Smart Service) 

 4.2) จัดทําระบบอํานวยความสะดวกและระบบสนับสนุนการดําเนินธุรกิจแก�ผู�ประกอบการ     ใน

การเริ่มต�นธุรกิจ (Doing Business Platform)  

 4.3) พัฒนาระบบติดต�อสื่อสารแบบออนไลนBของหน�วยงานภาครัฐผ�านอุปกรณBสื่อสารแบบเคลื่อนท่ี 

เช�น สมารBทโฟน แท็บแล็ต เพ่ือให�การปฏิบัติงานมีความเชื่อมโยงและบูรณาการข�อมูล ข�ามหน�วยงาน 

 4.4) การส�งเสริมให�ประชาชนสามารถเข�าถึงและสร�างการมีส�วนร�วมในการรับบริการจากหน�วยงาน

ภาครัฐผ�านเทคโนโลยีดิจิทัล ผ�านทางเว็ปไซตB (website) และอุปกรณBสื่อสารแบบเคลื่อนท่ีอย�างท่ัวถึงและเท�า

เทียมกัน 
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 4.5) นําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช�ภายในศูนยBบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) เพ่ือให�

พัฒนาคุณภาพการให�บริการภาครัฐให�สะดวก รวดเร็ว ข้ึน ตลอดจนเป2นการรองรับการเข�าสู�การเป2น           

ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) 

  3.2 ระยะกลาง (2-5 ปq) : การสนับสนุนทุกภาคส�วนในจังหวัดให�มีส�วนร�วมในการพัฒนาดิจิทัล

เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมในรูปแบบประชารัฐ 

  1) ด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 

 1.1) ให� มีการติดต้ังอินเทอรB เน็ตความเร็วสูงไว� ใช�ในทุกหมู�บ�านเพ่ือเชื่อมต�ออินเตอรB เน็ต

ภายในประเทศ 

 1.2) ให�มีการติดต้ังอินเทอรBเน็ตสาธารณะฟรี ให�ครอบคลุมสถานท่ีราชการ และแหล�งชุมชน 

  2) ด�านเศรษฐกิจ 

   2.1) ส�งเสริมเกษตรกรและผู�ประกอบการค�าขายผ�านทางออนไลนB 

   2.2) สนับสนุนให�ผู�ประกอบการผลิตและบริการทําธุรกิจด�วยเทคโนโลยีดิจิทัลและ

เศรษฐกิจสร�างสรรคB และเกิด Startups ในรูปแบบวัฒนธรรม(Digital cluster) 

   2.3) บูรณาการ Platform ท�องเท่ียวออนไลนBให�แก�ประชาชน 

  3) ด�านสังคม 

 3.1) ประชาชนมีความเชื่อม่ันในการใช�เทคโนโลยีดิจิทัลและเข�าถึงบริการด�านสุขภาพและการศึกษา  

 3.2) ส�งเสริมให�ผู�ด�อยโอกาสและผู�พิการสามารถเข�าถึงสื่อดิจิทัลด�านอาชีพและวิชาชีพ            เพ่ือ

สร�างรายได�และสร�างอาชีพอย�างสร�างสรรคB 

   3.3) เชื่อมโยงระบบทะเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกสBส�วนบุคคล (Personal Health 

Record : PHR) กับโรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) 

   3.4) บูรณาการ Platform การศึกษาออนไลนBให�แก�ประชาชนผ�านระบบ              

การจัดการการเรียนการสอนออนไลนBแบบเป�ด 

  4) ด�านพัฒนาคุณภาพการให�บริการภาครัฐ 

 4.1) พัฒนาระบบอํานวยความสะดวกและระบบสนับสนุนการดําเนินธุรกิจแก�ผู�ประกอบการ    ใน

การเริ่มต�นธุรกิจ (Doing Business Platform)  
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 4.2) พัฒนาระบบติดต�อสื่อสารแบบออนไลนBของหน�วยงานภาครัฐผ�านอุปกรณBสื่อสารแบบเคลื่อนท่ี 

เพ่ือให�การปฏิบัติงานมีความเชื่อมโยงและบูรณาการเสมือนหนึ่งเป2นหน�วยงานเดียวกัน 

   4.3) การให�บริการของภาครัฐเ อ้ือต�อการทําธุรกรรมของภาคเอกชนและ                

ภาคประชาชน มีระบบอํานวยความสะดวกและได�มาตรฐาน 

  3.3 ระยะยาว(6-10 ปq) : จังหวัดสระแก�วก�าวเข�าสู�การเปJนสระแก�วดิจิทัลท่ีขับเคล่ือนและ

ใช�ประโยชน จากเทคโนโลยีดิจิทัลได�อย�างเต็มศักยภาพ ตลอดจนสามารถสร�างมูลค�าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและ

สังคม 

  1) ด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 

 1.1) ให�มีการติดต้ังอินเทอรBเน็ตความเร็วสูงไว�ใช�ในทุกหมู�บ�านเพ่ือเชื่อมต�อกับทุกอุปกรณBตลอดจน

สามารถเชื่อมต�ออินเตอรBเน็ตกับประเทศเพ่ือนบ�าน 

 1.2) ให�มีการติดต้ังอินเทอรBเน็ตสาธารณะฟรี ให�ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีของจังหวัด 

  2) ด�านเศรษฐกิจ 

   2.1) ส�งเสริมประชาชนให�สามารถค�าขายผ�านทางออนไลนB 

   2.2) สนับสนุนให�ผู�ประกอบการผลิตและบริการสามารถแข�งขันด�วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

รวมท้ังมีสินค�าและบริการท่ีโดดเด�นด�วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

  3) ด�านสังคม 

 3.1) ประชาชนสามารถใช�ประโยชนBจากเทคโนโลยีดิจิทัลในชีวิตประจําวัน 

 3.2) จังหวัดไม�มีความเหลื่อมล้ําด�านเทคโนโลยีดิจิทัล และชุมชนสามารถใช�เทคโนโลยีดิจิทัล  เพ่ือ

พัฒนาชุมชนของตนเอง 

   3.3) เชื่อมโยงระบบทะเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกสBส�วนบุคคล (Personal Health 

Record : PHR) กับโรงพยาบาลท่ัวประเทศ 

   3.4) ประชาชนสามารถทํางานผ�านระบบดิจิทัลและมีบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญ

ด�านเทคโนโลยีดิจิทัล 

  4) ด�านพัฒนาคุณภาพการให�บริการภาครัฐ 

 4.1) การให�บริการของภาครัฐเป2นแบบไร�เอกสารกระดาษ 
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 4.2) การให�บริการของภาครัฐเป2นเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีประชาชนเป2นศูนยBกลาง สามารถเป�ดเผยข�อมูล

และเข�ามามีส�วนร�วมได� 

 4.3) การให�บริการของภาครัฐไม�เป2นอุปสรรคต�อการค�าและการทําธุรกรรมดิจิทัล 

 ท้ังนี้ผู�เขียนได�ร�างยุทธศาสตรBการพัฒนาสระแก�วดิจิทัลไว� ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร ท่ี 1การพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถรองรับการไปสู�สระแก�วดิจิทัลประกอบด�วย 
 1. การบูรณาการข�อมูล:การบูรณาการข�อมูลผ�านระบบเชื่อมโยงข�อมูลกลาง 
 2. การให�ข�อมูล: การให�ทุกข�อมูลงานบริการผ�านจุดเดียวโดยมีผู�รับบริการเป2นศูนยBกลาง 
 3. การรับฟ4งความคิดเห็น: การแก�ไขเรื่องร�องเรียนและการเข�าถึงความต�องการในเชิงรุก 
 4. การให�บริการอิเล็กทรอนิกสB: การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการให�บริการ 
 5. การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ: การเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรภาครัฐในการใช�เทคโนโลยีดิจิทัล 

 ยุทธศาสตร ท่ี 2การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
1. การให�ความช�วยเหลือ: การให�บริการความช�วยเหลือแบบบูรณาการในเชิงรุก 
2. การเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงาน: การบูรณาการตลาดแรงงานแบบครบวงจร 
 ยุทธศาสตร ท่ี 3การยกระดับขีดความสามารถในการแข�งขันของภาคธุรกิจ 
1. การเพ่ิมประสิทธภิาพภาคการเกษตร: การเกษตรแบบครบวงจรรายบุคคลผ�านการบูรณาการ 
2. การท�องเท่ียว: การบูรณาการด�านการท�องเท่ียวแบบครบวงจร 
3. การลงทุน: การบูรณาการงานบริการด�านการลงทุนข�ามหน�วยงาน 
4. การค�า (นําเข�า/ส�งออก): การบูรณาการการนาเข�าส�งออกแบบครบวงจร 
5. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม: การส�งเสริม SME แบบบูรณาการเชิงรุกเพ่ือส�งเสริมการเติบโต 
6. ภาษีและรายได�: ระบบภาษีบูรณาการข�ามหน�วยงานแบบครบวงจร 
 ยุทธศาสตร ท่ี 4 การยกระดับความม่ันคงและเพ่ิมความปลอดภัยของประชาชน 
1. ความปลอดภัยสาธารณะ: การรักษาความปลอดภัยสาธารณะเชิงรุกโดยใช�เครื่องมือวิเคราะหBข�อมูลเชิงลึก 
2. การบริหารจัดการชายแดน: การประเมินความเสี่ยงผู�โดยสารข�ามแดนล�วงหน�าและพิสูจนBตัวตนผ�านช�องทาง
อัตโนมัติ 
3. การปYองกันภัยธรรมชาติ: การบูรณาการข�อมูลเพ่ือปYองกันภัยธรรมชาติ 
4. การจัดการในภาวะวิกฤต: การบูรณาการข�อมูลระหว�างหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องเพ่ือบริหารจัดการ              ใน
ภาวะวิกฤต 
 

 ซ่ึงร�างยุทธศาสตรBการพัฒนาสระแก�วดิจิทัลข�างต�น ยังมีความสอดคล�องกับแผนพัฒนาจังหวัด

สระแก�ว (พ.ศ. 2560 - 2564) ท่ีกําหนดวิสัยทัศนBว�า “เมืองชายแดนแห�งความสุข ถ่ินเกษตรปลอดภัย แหล�ง
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ท�องเท่ียวเชิงนิเวศและอารยธรรมโบราณ เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก�วม่ันคง” ซ่ึงกําหนดยุทธศาสตรBไว� 5 

ยุทธศาสตรB ประกอบด�วย 

 ยุทธศาสตร ท่ี 1เสริมสร�างกระบวนการเรียนรู�และสภาพแวดล�อมของประชาชนให�สามารถปรับตัว 

ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล�อมและคุณภาพชีวิตท่ีดี 

 ยุทธศาสตร ท่ี 2ปรับปรุงป4จจัยและกระบวนการผลิตสินค�าเกษตรปลอดภัยให�ได�คุณภาพ

มาตรฐานสากล 

 ยุทธศาสตร ท่ี3 ฟ�~นฟูแหล�งท�องเท่ียว ให�มีความปลอดภัย และปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวก 

เสริมสร�างสภาพแวดล�อมให�เอ้ือต�อการเป2นแหล�งท�องเท่ียวเชิงนิเวศและเชื่อมโยงอารยธรรมโบราณ 

 ยุทธศาสตร ท่ี 4 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงสร�างพ้ืนฐานการส�งเสริมการค�า การลงทุน พัฒนา

เศรษฐกิจ การบริหารจัดการด�านสังคมและสิ่งแวดล�อม เพ่ือรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก�ว 

 ยุทธศาสตร ท่ี 5เสริมสร�างความม่ันคงเพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดน 

 

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

 

ซ่ึงหมายรวมถึงการผลิตและการค�าผลิตภัณฑBดิจิทัลโดยตรง ท้ังผลิตภัณฑBฮารBดแวรBผลิตภัณฑBซอฟตBแวรBอุปกรณB

สื่อสารดิจิทัล อุปกรณBโทรคมนาคมดิจิทัล และการใช�ดิจิทัลรองรับการให�บริการของภาคธุรกิจการเงินและธุรกิจ

บริการอ่ืนๆ โดยเฉพาะอย�างยิ่ง ภาคสื่อสารและบันเทิง ตลอดจนการใช�ดิจิทัลรองรับการผลิตสินค�าอุตสาหกรรม

และการพัฒนาเศรษฐกิจสร�างสรรคBปรับปรุงบทบาทและภารกิจของหน�วยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรงให�ดูแลและ

ผลักดันงานสําคัญของประเทศชาติในเรื่องนี้ และจะจัดให�มีคณะกรรมการระดับชาติ     เพ่ือขับเคลื่อนเรื่องนี้อย�าง

จริงจัง 

ท้ังนี้ มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2558 ท่ีประชุมได�กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

(ICT) ร�วมกับกระทรวงวิทยาศาสตรBและเทคโนโลยี (วท.) จัดทําแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมซ่ึงใน 

(ร�าง) แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมได�กําหนดวิสัยทัศนBว�า “ปฏิรูปประเทศไทยสู�ดิจิทัลไทยแลนด ” ซ่ึง

หมายถึง ประเทศไทยสามารถสร�างสรรคBและใช�ประโยชนBจากเทคโนโลยีดิจิทัลอย�างเต็มศักยภาพในการพัฒนา 

โครงสร�างพ้ืนฐาน นวัตกรรม ข�อมูล ทุนมนุษยBและทรัพยากรอ่ืนใด เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
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ประเทศ ไปสู�ความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืนโดยได�กําหนดยุทธศาสตรBในการขับเคลื่อนไว� 6 ยุทธศาสตรB 

ประกอบด�วย 

  ยุทธศาสตร ท่ี1พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให�ครอบคลุมท่ัวประเทศเข�าถึง 

(accessible) พร�อมใช� (available) จ�ายได� (affordable) 

ยุทธศาสตร ท่ี2ขับเคล่ือนเศรษฐกิจด�วยเทคโนโลยีดิจิทัล ขับเคลื่อน New S-Curve เพ่ิมศักยภาพสร�างธุรกิจเพ่ิม

มูลค�า 

  ยุทธศาสตร ท่ี3สร�างสังคมคุณภาพด�วยเทคโนโลยีดิจิทัลสร�างการมีส�วนร�วมการใช�ประโยชนB

อย�างท่ัวถึงและเท�าเทียม 

  ยุทธศาสตร ท่ี4ปรับเปล่ียนภาครัฐสู�การเปJนรัฐบาลดิจิทัล โปร�งใสอํานวยความสะดวกรวดเร็ว

เชื่อมโยงเป2นหนึ่งเดียว 

  ยุทธศาสตร ท่ี5 พัฒนากําลังคนให�พร�อมเข�าสู�ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล สร�างคนสร�างงานสร�าง

ความเข�มแข็งจากภายใน 

  ยุทธศาสตร ท่ี6 สร�างความเช่ือม่ันในการใช�เทคโนโลยีดิจิทัล กฎระเบียบทันสมัยเชื่อม่ันในการ

ลงทุนมีความม่ันคงปลอดภัย 

ได�กําหนดตําแหน�งการพัฒนา (Positioning) ของกลุ�มจังหวดัว�า “ประตูสู�การค�าอินโดจีน” โดยมีจุดเน�นสําคัญ 4 ด�าน 

ได�แก� 1) เส�นทางการค�าการลงทุน การคมนาคม และการค�า ภาคตะวันออกของไทยสู�อินโดจีน 2) แหล�งผลิตสินค�า

เกษตรปลอดภัย 3) อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เกษตรแปรรูปและสมุนไพร และ 4) แหล�งท�องเท่ียวทางธรรมชาติ 

สุขภาพ และวัฒนธรรม 

ผู�จัดทํา 

 

นายศักดาวุธ   ศักดิเศรษฐ�   สํานักงานจังหวัดนนทบุรี 

นางจิรภัทธ�  ปานอุทัย   สํานักงานเกษตรและสหกรณ�จังหวัดนนทบุรี 

นางสาวนฤมล   พุกพิกุล   สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี 

นางสาวสุพัฒนา  อินทร�สุข   สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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แนวทางการนําความรู�ด�านนวัตกรรมการเกษตรและอาหาร 
เพ่ือปรับใช�ในการพัฒนากลุ�มจังหวัดภาคกลางตอนล�าง 1 

 
ประวัติความเปJนมา 

การบริหารงานเชิงยุทธศาสตรBกลุ�มจังหวัดเป2นรูปแบบใหม�ของการบริหารงานแบบบูรณาการในรูปของ
การรวมกลุ�มจังหวัด ท่ีมีความสัมพันธBเชื่อมโยงในด�านต�างๆ เข�าด�วยกัน ซ่ึงจะช�วยให�การวางกรอบทิศทาง 
การพัฒนาและการใช�ประโยชนBทรัพยากรเป2นไปอย�างมีระบบ และร�วมกันแก�ไขป4ญหาระหว�างจังหวัดได�อย�าง 
มีประสิทธิภาพ 

การจัดต้ังกลุ�มจังหวัดได�ดําเนินการต้ังแต�ปC 2546 จนกระท่ัง คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันท่ี 15 มกราคม 
2551 เห็นชอบการปรับปรุ งการจัดกลุ� มจั งหวัดจาก 19 กลุ� มจั งหวั ด เหลือ  18 กลุ� มจั งหวัด  และ 
การกําหนดจังหวัดท่ีเป2นศูนยBปฏิบัติการกลุ�มจังหวัด รวมท้ังให�จัดต้ังสํานักบริหารยุทธศาสตรBกลุ�มจังหวัด  
(The Office of Strategy Management: OSM) ในจังหวัดท่ีเป2นท่ีตั้งศูนยBปฏิบัติการกลุ�มจังหวัดตามท่ีสํานักงาน 
ก.พ.ร. เสนอ และตามคําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยให�จัดต้ังสํานักงานกลุ�มจังหวัดเป2นหน�วยงานบริหาร
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ราชการส�วนกลางภายในสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยกลุ�มจังหวัดภาคกลางตอนล�าง 1 ประกอบด�วย
จังหวัดนครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี โดยมีจังหวัดนครปฐมต้ังอยู�ใกล�กรุงเทพมหานคร และมี
จังหวัดกาญจนบุรีอยู�ห�างกรุงเทพฯ มากท่ีสุดเพียง 129 กิโลเมตร ทําให�ได�รับอิทธิพลจากการขยายตัวของ
ก รุ ง เ ท พ ฯ  จ น ก ล า ย เ ป2 น เ ข ต เ ศ ร ษ ฐ กิ จ เ ดี ย ว กั น  ก ลุ� ม จั ง ห วั ด ภ า ค ก ล า ง ต อ น ล� า ง  1  มี 
แม�น้ําท�าจีน แม�น้ําแม�กลอง และแม�น้ําแควไหลผ�าน นอกจากนี้ยังมีเข่ือนศรีนครินทรB และเข่ือนวชิราลงกรณB 
มีความอุดมสมบูรณBทางธรรมชาติเหมาะแก�การเกษตรกรรม ไม�ว�าจะเป2นข�าว พืชผัก พืชไร� ผลไม� ประมงและปศุ
สัตวB ทําให�มีศักยภาพสนับสนุนนโยบายครัวโลกของรัฐบาล มีแหล�งท�องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงมากมาย มีเขตชายแดน
ติดต�อกับพม�า เป2นระยะทาง 440กิโลเมตร ซ่ึงเหมาะแก�การค�าชายแดน ประการสําคัญแต�ละจังหวัดภายในกลุ�ม
จั งหวัดภาคกลางตอนล�าง  1 เป2นจั งหวัดขนาดกลางท่ี มีประชากรใกล� เ คียง กันประมาณจังหวัดละ  
8 แสนคนเศษ รวม 3.4 ล�านคนเศษซ่ึงเหมาะแก�การบริหารพัฒนาในด�านต�างๆ 

ในการจัดทํายุทธศาสตรBการพัฒนากลุ�มจังหวัด เพ่ือให�สอดคล�องกับยุทธศาสตรBชาติ 20 ปC แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 12 และยุทธศาสตรBการพัฒนาภาค ผู�มีส�วนเก่ียวข�องของทุกภาคส�วนต�อง
กําหนดทิศทางในการพัฒนาโดยมีรูปแบบและการพัฒนาอย�างยั่งยืน เพ่ือความสําเร็จและยั่งยืนของการพัฒนา
ต�อไปข�างหน�า ซ่ึงความสําเร็จของการวางแผนส�วนหนึ่งข้ึนอยู�กับการสื่อสารทําความเข�าใจเก่ียวกับยุทธศาสตรBการ
พัฒนาให�เข�าใจถูกต�องตรงกัน จนทําให�เกิดความรู�สึกเป2นเจ�าของร�วมกันและสร�างพลังการขับเคลื่อนไปสู�
แผนปฏิบัติ ในขณะเดียวกันการปฏิบัติท่ีปราศจากวิสัยทัศนBและทิศทางย�อมเสี่ยงต�อการล�มเหลวสูง เช�นกันดังนั้น
การจัดทํายุทธศาสตรBการพัฒนากลุ�มจังหวัด จึงจําเป2นและสําคัญยิ่งต�อการพัฒนาให�เกิดความสําเร็จตาม
เปYาประสงคBของทุกภาคส�วน โดยเปYาหมายสุดท�ายคือเกิดประโยชนBสูงสุดต�อประชาชน และเป2นผลดีต�อ
ประเทศชาติเป2นส�วนรวมต�อไป 

 กลุ�มจังหวัดภาคกลางตอนล�าง 1 มีเศรษฐกิจเป2นภาคการผลิตด�านการเกษตรเป2นสําคัญ และรองลงมาเป2น
การท�องเท่ียว โดยกลุ�มจังหวัดได�ร�วมกันกําหนดเปYาหมายท่ีจะพัฒนากลุ�มจังหวัด โดยเน�นในการพัฒนาให�เป2น “เมือง
นวัตกรรมอาหาร (FOOD INNOPOLIS)”ซ่ึงกลุ�มจังหวัดมีแม�น้ําสายสําคัญท่ีหล�อเลี้ยงชีวิตให�กับเกษตรกร และ
ประชาชนโดยท่ัวไป ได�แก� แม�น้ําท�าจีน แม�น้ําแม�กลอง แม�น้ําแควใหญ� แม�น้ําแควน�อย แม�น้ําภาชี ซ่ึงถือว�า 
มีระบบชลประทานครอบคลุมท้ังพ้ืนท่ี นอกจากนี้กลุ�มจังหวัดยังมีเข่ือนกักเก็บน้ํา เพ่ือไว�ใช�ในการผลิตกระแสไฟฟYา 3 
เข่ือน คือ เข่ือนแม�กลอง (เดิมชื่อ เข่ือนวชิราลงกรณ) ในพ้ืนท่ีอําเภอทองผาภูมิ เข่ือนศรีนครินทรB ในอําเภอศรีสวัสด์ิ 
แ ล ะ เ ข่ื อ น ท� า ทุ� ง น า ใ น อํ า เ ภ อ เ มื อ ง  ซ่ึ ง อ ยู� ใ น พ้ื น ท่ี จั ง ห วั ด ก า ญ จ น บุ รี ท้ั ง  3  เ ข่ื อ น คุ ณ ภ า พ ดิ น 
เป2นดินในท่ีราบลุ�มภาคกลาง ซ่ึงมีแม�น้ําท�าจีนและแม�น้ําแม�กลองเป2นสายน้ําหลักในการพัดพาตะกอนและสารอินทรียB
มาทับถมกับใน ท่ีราบลุ� ม  จึ ง มี พ้ืน ท่ี อุดมสมบูรณB เหมาะกับการทํา เกษตร ท้ังการทํานา ทําสวน ทําไร� 
ปศุสัตวB และประมงซ่ึงในขณะนี้อยู�ในระหว�างวิจัยและพัฒนาแนวทาง และข้ันตอน การพัฒนากลุ�มจังหวัดให�เป2น 
เมืองนวัตกรรมอาหาร (FOOD INNOPOLIS) 

 แม�ว�าเศรษฐกิจกลุ�มจังหวัดภาคกลางตอนล�าง 1 โดยส�วนใหญ�มาจากภาคนอกเกษตรก็ตาม แต�แนวโน�ม
เศรษฐกิจภาคเกษตรยั งคงมี ทิศทางท่ี เ พ่ิม ข้ึน ซ่ึงชี้ ให� เห็นถึง เศรษฐกิจภาคเกษตรมีแนวโน�ม เ ติบโตข้ึน 
อาจเป2นเพราะผลจากการพัฒนาภาคการเกษตรจึงส�งผลให�ปริมาณผลผลิตทางการเกษตรส�วนใหญ�มีแนวโน�มเพ่ิมข้ึน 
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ประกอบกับราคาสินค�าเกษตรหลายชนิดท่ีปรับตัวสูงข้ึนด�วยเช�นกัน อย�างไรก็ตาม การแข�งขันทางการค�าท่ีทวีความ
รุนแรงมากยิ่งข้ึน มีการนํามาตรการต�างๆ มาใช�เพ่ือกีดกันทางการค�า โดยเฉพาะมาตรการด�านความปลอดภัยของ
ผู�บริโภคท่ัวโลกให�ความสําคัญยิ่งข้ัน ทําให�การพัฒนาการเกษตรต�องเน�นการผลิตสินค�าเกษตรปลอดภัยโดยนําวิธีการ
ปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีและเหมาะสม (Good Agricultural Practice : GAP) มาใช�เพ่ือยกระดับคุณภาพสินค�า
เกษตรรวมถึงกลุ�มจังหวัดภาคกลางตอนล�าง 1 ควรคิดหาทาง หรือวิธีการนํานวัตกรรมการเกษตรและอาหาร 
(Innovative Agriculture and Food)มาใช�ในการเพ่ิมศักยภาพ 

 การพัฒนาด�านการเกษตรของกลุ�มจังหวัดภาคกลางตอนล�าง 1 เพ่ือให�เป2นแหล�งผลิตอาหารปลอดภัยเลี้ยง
ผู�คนท้ังภายในและภายนอกประเทศ พบว�ากลุ�มจังหวัดภาคกลางตอนล�าง 1 มีการเปลี่ยนแปลงค�อนข�างน�อยในการ
ผลิตสินค�าเกษตรของเกษตรกร เนื่องจากมีการใช�สารเคมี และวัตถุวิทยาศาสตรBท่ีมีผลกระทบต�อผู�บริโภคค�อนข�างมาก 
แม�กลุ�มจังหวัดภาคกลางตอนล�าง 1จะพยายามสนับสนุนเกษตรกรให�ผลิตอาหารไร�สารพิษ และจัดทําเกษตรอินทรียBให�
มากข้ึน แต�ปรากฏว�าได�รับความสนใจจากการเกษตรน�อย เนื่องจากต�องใช�เวลายาวนานในการผลิตแบบเกษตรอินทรียB
และผลผลิตไม�เพียงพอต�อการดํารงชีพและความต�องการของตลาด แต�ก็ยังมีทิศทางและการตอบรับจากผู�มีส�วนได�ส�วน
เสียเพ่ิมมากข้ึน  

แนวคิดท่ีได�รับจากการศึกษาดูงานและการปรับใช� 

1.แนวทางท่ีเก่ียวกับการพัฒนาด�านอาหารและเกษตรกรรม  
จากการเข�ารับการอบรมในห�องเรียน และการศึกษาดูงานท่ีประเทศญ่ีปุ9น ทําให�พบว�าการพัฒนาศักยภาพ

ของเกษตรกรเพ่ือให�รับทราบถึงนวัตกรรมการเกษตรและอาหาร (Innovative Agriculture and Food) อาจจะเป2น
แนวทางหนึ่งท่ีจะสามารถขับเคลื่อนให�เกษตรกร สามารถมีรายได�เพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงมีแนวทางท่ีน�าจะนํามาใช�กับ
แผนพัฒนาของกลุ�มจังหวัดภาคกลางตอนล�าง 1 ดังนี้ 

1) พัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรให�มีความรู�และทักษะในการทําเกษตรเชิงธุรกิจการบริหาร
จัดการโลจิสติกสBและการตลาดสินค�าเกษตรซ่ึงจากการดูงานท่ีสวนผลไม�เอกชน NOMARU ENGEI KIBIJI NOENเห็น
ได�ว�าเกษตรกรมีความคิดท่ีเข�มแข็ง ไม�ยึดติดหรือรอรับความช�วยเหลือจากรัฐบาลอาศัยเพียงแค�ต�องการให�พ้ืนท่ี
เกษตรกรรมของตนเองสามารถอยู�รอดได�อย�างยั่งยืน โดยมีการใช�เทคโนโลยีด�านการเกษตรเข�ามาผสมกับการใช�
เพาะปลูกแบบด้ังเดิม จนป4จจุบันกลายเป2นแหล�งท�องเท่ียวหรือตลาดกลางทางการเกษตร พร�อมท้ังยังเป2นสถานท่ี
รวบรวมผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรซ่ึงอยู�รอบๆ สามารถนําผลผลิตทางการเกษตรมาขายในสถานท่ีแห�งนี้ได� 
และยังสามารถกําหนดราคาการขายเองได� 

2) การใช�ความคิดและนวัตกรรมในการลดป4ญหาข�อจํากัดด�านทรัพยากรการผลิต สิ่งหนึ่งท่ีเห็นได�จาก
การศึกษาดูงานท่ี NOMARU ENGEI KIBIJI NOEN คือ เกษตรกรพยายามเอาชนะป4ญหาด�านข�อจํากัดด�านพ้ืนท่ีในการ
ผลิต เป2นท่ีทราบกันว�าท่ีดินในญ่ีปุ9นมีราคาแพงมาก พ้ืนท่ีในการเพาะปลูกก็มีอยู�อย�างจํากัด ในการปลูกสตรอเบอรBรี่ท่ี
NOMARU จึงได�มีการปลูกข้ึนไปถึงสามชั้น ทําให�ได�ผลผลิตมากข้ึน โดยไม�ต�องเพ่ิมพ้ืนท่ีในการเพาะปลูก นี่เป2น
ตัวอย�างหนึ่งในการพยายามเอาชนะป4ญหาและข�อจํากัด ด�วยการใช�ความคิดและนวัตกรรม ซ่ึงในกรณีนี้ แม�ไม�ได�ใช�
นวัตกรรมชั้นสูงก็สามารถแก�ไขป4ญหาได�  
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3) การพัฒนาเป2นฐานการผลิตสินค�าเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตรท่ีมีคุณภาพ ปลอดภัย และได�
มาตรฐานเป2นท่ียอมรับโดยวิธีการนํานวัตกรรมการเกษตรและอาหาร (Innovative Agriculture and Food) มาใช�ใน
การเพ่ิมศักยภาพ 

4) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาพันธุBพืชพันธุBสัตวBให�ทนทานต�อสภาพภูมิอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงเป2นเรื่องท่ี
มีความสําคัญมาก เนื่องจากในป4จจุบัน สภาวะของโลกเปลี่ยนไป และอากาศเปลี่ยนแปลงอยู�ตลอดเวลา การวิจัยและ
พัฒนาพันธุBพืชและสัตวB จะทําให�มนุษยBมีอาหารบริโภคไม�ว�าจะอยู�ในสภาวะอากาศใดก็ตาม 

5)  พัฒนาการแปรรูปสินค� า เกษตรเ พ่ือให� เ กิดผลิตภัณฑB ท่ี มี มูลค� าสู ง มีความหลากหลายและ 
มีคุณภาพตรงตามความต�องการของตลาดโดยวิธีการนํานวัตกรรมการเกษตรและอาหาร (Innovative Agriculture 
and Food) ท่ีเก่ียวข�องมาใช� 

6) พัฒนากระบวนการผลิตภาคการเกษตรไปสู�การเกษตรสมัยใหม� ท่ีปลอดภัย และได�มาตรฐาน 
โดยให�ความสําคัญกับการเร�งผลักดันให�กระบวนการผลิตเข�าสู�ระบบ Good Agricultural practice การบรรจุหีบห�อ 
การเก็บรักษา การแปรรูป 

7) การใช�ระบบสหกรณBอย�างจริงจังเพ่ือให�เกิดความเข�มแข็งอย�างยั่งยืน ส�งเสริมให�มีการช�วยเหลือซ่ึงกันและกัน
ในชุมชน เช�น การพัฒนาปุ�ยเพ่ือให�เหมาะสมกับพืช การรับซ้ือจากเกษตรกรผู�ผลิตท่ีเป2นสมาชิกทําให� มีอํานาจต�อรอง
ราคา และลดป4ญหาการถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ�อค�าคนกลาง 

8) เกษตรกรสามารถสร�างการเชื่อมโยงภาคการเกษตรกับการท�องเท่ียว โดยใช�สวนผลไม�ของตนเองเป2น
ผลิตภัณฑBการท�องเท่ียววิถีชุมชนของท�องถ่ิน เน�นการสร�างประสบการณBแปลกใหม�ให�กับนักท�องเท่ียวจากการเก็บและ
ชิมผลไม�หลากชนิดในพ้ืนท่ีเดียวกัน สามารถดึงดูดนักท�องเท่ียวได�ตลอดท้ังปCการผลิตเองขายเองท่ีสวน ก�อให�เกิดผลดี
ต�อท้ังผู�ซ้ือและผู�ขาย กล�าวคือ ผู�ซ้ือ ได�มีโอกาสได�สัมผัสกับธรรมชาติและเยี่ยมชมสวน มีโอกาสได�เลือกเก็บผลไม�ด�วย
ตัวเอง ก�อให�เกิดความพอใจและประทับใจมากกว�าการซ้ือจากตลาด อีกท้ังยังมีราคาถูกกว�าราคาตลาด ในแง�ของผู�ขาย 
ก็จะได�ราคาสูงกว�าท่ีส�งให�พ�อค�าคนกลาง และประหยัดต�นทุนค�าขนส�งในการขนย�ายสินค�าไปขายท่ีตลาด  

นอกจากนี้ ข�อดีท่ีโดดเด�นของการกิจกรรมเก็บผลไม�ในสวน (Fruit Picking) คือ เกษตรกรไม�จําเป2นต�องเน�น
ให�ได�ผลผลิตจํานวนมาก เพราะจุดขายคือ การสร�างประสบการณBแปลกใหม�ให�แก�นักท�องเท่ียวในการชมสวนและเก็บ
ผลไม�ด�วยตนเองมากกว�า การเน�นท่ีจะขายผลผลิตให�ได�จํานวนมาก และการท�องเท่ียวในลักษณะนี้ ยังทําให�เกษตรกรมี
รายได�ม่ันคงจากการจัดเก็บค�าเข�าชมสวนอีกด�วย 

ในป4จจุบันนี้การท�องเท่ียวในลักษณะของการเก็บผลไม�ท่ีสวน (Fruit Picking) กําลังได�รับความนิยม  อย�าง
สูงในป4จจุบันโดยเฉพาะกรณีของประเทศญ่ีปุ9นนั้น เมืองต�างๆ จะจัดให�มีกิจกรรมดังกล�าว เกือบทุกเมือง และบริษัท
ทัวรBก็ได�จัดให�มีโปรแกรมกิจกรรมดังกล�าวไว�ในตารางท�องเท่ียว 

สําหรับประเทศไทยนั้น ด�วยภูมิประเทศท่ีเหมาะสมสําหรับการทําเกษตรกรรม ทําให�เกษตรกรสามารถผลิต
ผลไม�ออกมาได�หลากหลาย อย�างไรก็ตาม ป4ญหาหนึ่งท่ีพบได�อย�างสมํ่าเสมอ คือป4ญหาราคาผลไม�ตกตํ่า ดังนั้น การจัด
กิจกรรมเก็บผลไม�ในสวน เป2นอีกช�องทางหนึ่งท่ีจะลดป4ญหาดังกล�าวได� 

สําหรับจังหวัดในกลุ�มจังหวัดภาคกลางตอนล�าง 1 นั้น ก็ได�มีการผลิตผลไม�ออกมาหลายชนิดด�วยกัน หาก
นํามาจัดทําเป2นตารางกิจกรรมการเก็บผลไม�ท่ีสวน (Fruit Picking) ก็จะเพ่ิมความน�าสนใจให�แก�กลุ�มจังหวัด และเป2น
ทางเลือกของนักท�องเท่ียว 
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ตัวอย�างตารางแสดงกิจกรรมเก็บผลไม�ในสวน (Fruit Picking) ในจังหวัดต�างๆ ในกลุ�มจังหวัดภาคกลางตอนล�าง 1 
 

ช�วงเวลา 

       

จังหวัด 

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

เทศกาล 

 

กาญจนบุรี             เทศกาลผลไม�

ทองผาภูมิ 

ราชบุรี             เทศกาลของดี

อ งุ� น ห ว า น

ดําเนินสะดวก 

สุพรรณบุรี              

นครปฐม             เทศกาลอาหาร

ผลไม�และของดี

นครปฐม 

 
ท้ังนี้ เกษตรกรหนึ่งราย อาจปลูกพืชผลหลายๆ ชนิดในพ้ืนท่ีเดียวกัน เพ่ือให�สามารถดึงดูดนักท�องเท่ียวให�

มาท�องเท่ียวท่ีสวนของตนเองได�ตลอดท้ังปC รวมท้ังเป2นการลดความเสี่ยงเนื่องจากมีพืชผลท่ีหลากหลายตามฤดูกาล 
จะเห็นได�ว�า ภายใต�ข�อจํากัดด�านทรัพยากรท่ีลดลง และป4ญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรท่ีมีราคาตกตํ่า 

การเพ่ิมทางเลือกในการจําหน�ายผลผลิต การสร�างมูลค�าเพ่ิมให�สินค�า การให�ความร�วมมือกันในรูปแบบสหกรณB 
สามารถสร�างลดป4ญหาราคาสินค�าตกตํ่าและสร�างรายได�ให�แก�เกษตรกรอย�างม่ันคง ทําให�เกษตรกรสามารถอยู�ได�ด�วย
ตนเอง ลดการพ่ึงพิงภาครัฐ 

2. การปรับใช�ในแนวทางอ่ืน ๆ  
1) จากการศึกษาดูงานพบว�า องคBกรปกครองส�วนท�องถ่ินของญ่ีปุ9นมีความเข�มแข็งและเป2นศูนยBกลาง 

ในการบริหารงานในพ้ืนท่ีของตนเอง ท้ังเรื่องการส�งเสริมด�านการเกษตร การท�องเท่ียว ให�เหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีของ

ตนเอง ตัวอย�างท่ีเห็นได�ชัดเจน คือ การริเริ่มและดําเนินโครงการ หนึ่งหมู�บ�านหนึ่งผลิตภัณฑB  ( One Village One 

เงาะ,ลองกอง,ทุเรียน 

องุ�น 

ส�มโอ 

มะม�วง 
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Product : OVOP) ก็เกิดข้ึนจาการริเริ่มขององคBกรปกครองส�วนท�องถ่ินกรณีของประเทศไทย นั้นองคBกรปกครองส�วน

ท�องถ่ินของไทยนั้น กฎหมายได�กําหนดให�มีอํานาจหน�าท่ีในการพัฒนาท�องถ่ินตนเองอยู�แล�ว จึงควรส�งเสริมสามารถให�ใช�

แนวทางของประเทศญ่ีปุ9นเป2นตัวอย�างในการพัฒนาท�องถ่ินของตนเอง 

2) การส�งเสริมการท�องเท่ียวของกลุ�มจังหวัดภาคกลางตอนล�าง 1 โอกาสและศักยภาพอีกอย�างหนึ่งของ
กลุ�มจังหวัดภาคกลางตอนล�าง 1 คือ การท�องเท่ียว ซ่ึงเป2นท่ียอมรับว�าในเรื่องของการท�องเท่ียวนั้น จังหวัด 
ในกลุ�มจังหวัดภาคกลางตอนล�าง 1 เป2นปลายทางการท�องเท่ียวท่ีได�รับความนิยม เนื่องจากอยู�ไม�ไกลจากกรุงเทพ ใช�
เวลาเดินทางไม�นาน นักท�องเท่ียวก็สามารถแสวงหาบรรยากาศ ธรรมชาติท่ีแปลกตาได� จากข�อมูลการท�องเท่ียวพบว�า 
นักท�องเท่ียวมักเดินทางไปท่ีจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งแล�วเดินทางกลับ ท้ัง ๆ ท่ี บางครั้งในเส�นทางการเดินทางนั้น 
สามารถแวะท�อง เ ท่ียวหรือจัด เส�นทางการท�อง เ ท่ียว ไปยั งจั งหวัดข� า ง เ คียงได�  จึ งควร พัฒนาเส�นทาง 
การท�องเท่ียวในเขตกลุ�มจังหวัดภาคกลางตอนล�าง 1 โดยจัดเส�นทางการท�องเท่ียว (Loop) เป2นโปรแกรม 
การท�องเทียวในหลายเขตจังหวัด เพ่ือให�นักท�องเท่ียวได�ประสบการณBท่ีหลากหลาย ซ่ึงเป2นการกระจายรายได�ท่ีดีให�แก�
จังหวัดในกลุ�มจังหวัด ซ่ึงตัวอย�างของการจัดการท�องเท่ียวในรูปแบบดังกล�าว จะเห็นได�จากกรณีการจัดการท�องเท่ียว
ของหมู�เกาะคิวชู ซ่ึงประกอบด�วย 8 จังหวัดด�วยกัน คือ ฟุกุโอกะ ซากะ นางาซากิ โอกินาว�า คุมาโมโตะโออิตะ มิยาซา
กิ คาโกชิม�าท่ีได�รวมตัวจัดต้ังองคBการท�องเท่ียวหมู�เกาะคิวชูข้ึนโดยให�แต�ละจังหวัดส�งเจ�าหน�าท่ีมาปฏิบัติงานท่ีศูนยB
ดังกล�าวโดยได�รับเงินเดือนจากต�นสังกัด โดยเจ�าหน�าท่ีเหล�านี้จะร�วมกันคิดค�นและพัฒนาโครงการท่ีเป2นโครงการท่ี
ส�งเสริมการท�องเท่ียวของทุกจังหวัดในเขต โดยเฉพาะการสร�าง loop ของการท�องเท่ียว ซ่ึงในการดําเนินการโครงการ
ต�างๆ จังหวัดในเกาะคิวชูได�มีการดําเนินร�วมกัน เช�น การใช�ฐานข�อมูลการท�องเท่ียว ระบบสาธารณูปโภค การดึงภาค
ส�วนต�างๆ เข�ามามีส�วนร�วม ฯลฯ 

กรณีกลุ�มจังหวัดควรมีการเตรียมการและความร�วมมือดังกรณีตัวอย�าง นอกจากนี้ควรมีการเตรียมความ
พร�อมเพ่ือพัฒนาเส�นทางการท�องเท่ียวร�วมกัน เช�น 

- การดึงทุกภาคส�วนเข�ามามีส�วนร�วม โดยเฉพาะภาคเอกชนเข�ามามีเ พ่ือการแก�ไขป4ญหา และ 
การพัฒนา โดยไม�พึงพารัฐบาล 

- การเตรียมพร�อมด�านภาษาเพ่ือรองรับนักท�องเท่ียวชาวต�างชาติโดยเฉพาะอังกฤษ รวมถึง ภาษาท่ีสาม เช�น 
ภาษาเกาหลี ภาษาพม�า  

- การสร�างทางเลือกในการท�องเท่ียว ท้ังสถานท่ีท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม สถานท่ีท�องเท่ียวเชิงผจญภัย 
สถานท่ีท�องเท่ียวด�านธรรมชาติ  

- การเน�นการสร�างคุณภาพของสินค�าและบริการ เพ่ือให�เป2นท่ียอมรับ และการสร�างตราสินค�า(Branding) 
ควบคู�ไปกับการประชาสัมพันธB 

- การไม�หยุดยั้งแนวคิดในการพัฒนา พยายามศึกษาและตอบสนองความต�องการของผู�บริโภคอย�างสมํ่าเสมอ 

นอกจากนี้ ในป4จจุบัน นอกจากนักท�องเท่ียวไทยแล�ว นักท�องเท่ียวจากประเทศเพ่ือนบ�านก็เริ่มเข�ามา
ท�องเท่ียวท่ีประเทศไทยมากข้ึนโดยใน 4 จังหวัดของกลุ�มจังหวัดภาคกลางตอนล�าง 1  มี 2 จังหวัดท่ีมีชายแดนติดกับ
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ประเทศเพ่ือนบ�านคือ จังหวัดราชบุรี ติดกับประเทศพม�าบริเวณอําเภอสวนผึ้ง และจังหวัดกาญจนบุรี ติดกับประเทศ
พม�าบริเวณบ�านพุน้ําร�อน ต.บ�านเก�า อําเภอเมืองกาญจนบุรี 

โดยนักท�องเท่ียวจากประเทศเพ่ือนบ�านได�เข�ามาท�องเท่ียวผ�านทางด�านชายแดนท้ังสองจุด โดยเฉพาะบริเวณ
บ�านพุน้ําร�อน นักท�องเท่ียวเข�ามาท�องเท่ียวเพ่ิมข้ึนอย�างต�อเนื่อง จึงควรมีการพัฒนาการท�องเท่ียวแบบผ�านแดน โดยให�
จังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรี เป2นประตูผ�านแดนให�นักท�องเทียวชาวต�างชาติเข�ามายังประเทศไทยและเดินทาง
ท�องเท่ียวไปยังจังหวัดอ่ืนๆ  

บทความนี้ เป2นเพียงข�อสรุปและข�อคิดเห็นจากการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญ่ีปุ9น ซ่ึงผู�เขียนเห็นว�า ภายใต�
ภาวะท่ีเกษตรกรต�องพบกับป4ญหาสภาวะอากาศท่ีนับวันยิ่งแปรปรวน ทรัพยากรการผลิตท่ีจํากัด รวมถึงป4ญหาและ
ข�อจํากัดอ่ืนๆ การท่ีจะพัฒนาประเทศไทยไปสู�เปYาหมาย Thailand 4.0โดยเฉพาะเรื่องของการพัฒนาเกษตรกรรมได� 
คือการใช�ความคิด การพัฒนาอย�างต�อเนื่อง การใช�นวัตกรรมท่ีเหมาะสมกับสภาพของตนเองเพ่ือการสร�างรายได�ท่ี
ม่ันคงและสามารถพ่ึงพาตนเองได�อย�างยั่งยืน 

 

ผู�จัดทํา 

นางฐปานีย� มครศวรรยธรรม  สํานักงานส.งเสริมการปกครองท1องถ่ินจังหวัดกาญจนบุรี 
 
นายจีรสันติ จิตภักดี   สํานักบริหารยุทธศาสตร�กลุ.มจังหวัดภาคกลางตอนล.าง 1 

 

 
 
 
 
 
 
 

นวัตกรรมการเกษตรและอาหาร (Innovative Agriculture and Food) 

 

1. ข�อมูลพ้ืนฐานและศักยภาพเชิงพ้ืนท่ีของกลุ�มจังหวัดภาคกลางตอนล�าง 2 
1.1 ข�อมูลพ้ืนฐานของกลุ�มจังหวัดภาคกลางตอนล�าง 2 

กลุ�มจังหวัดภาคกลางตอนล�าง 2 ประกอบด�วย 4 จังหวัด ได�แก� จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม 
เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธB มีประชากรรวม 1,763,271 คน มีพ้ืนท่ีรวมกัน 13,881.754 ตารางกิโลเมตร โดยพ้ืนท่ี



ส�วนใหญ� เป2น ท่ี ราบลุ� ม  โดยมีชายฝ45 งทะเลยาว  
ท่ีไหลลงสู�ทะเลอ�าวไทย คือแม�น้ํา
ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธBมีลักษณะเป2นท่ีราบสูงและภูเขาสูงชัน แล�วค�อยลาดตํ่าลง
มาทางทิศตะวันออกเกิดเป2นสันป4นน้ําแบ�งน้ําส�วนหนึ่งไหลลงสู�พม�า และอีกส�วนหนึ่
เป2นต�นน้ําของแม�น้ําเพชรบุรี แม�น้ําปราณบุรี และมีแม�น้ําลําคลองหลายสายภูมิประเทศของกลุ�มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล�าง 2 จึงเหมาะแก�การทํานา ทําสวน ทํานาเกลือ การประมง และการเพาะเลี้ยงสัตวBน้ําชายฝ45ง

ในภาพรวมพบว�า โครงสร�างทางเศรษฐกิจของกลุ�มจังหวัด
ภาคการผลิต 4 สาขาหลัก ได�แก� สาขาเกษตรการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจและการประมง สาขาอุตสาหกรรม 
สาขาการค�าส�งและการค�าปลีก และสาขาการการท�องเท่ียวและบริการ 
 ผลิตภัณฑBมวลรวมจังหวัด จากข�อมูลสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
แห�งชาติ (สศช.) ปC พ.ศ. 2557 กลุ�มจังหวัดภาคตกลางตอนล�าง 
Regional Product: GRP) เท�ากับ 
กลุ�มจังหวัด (GRP) ณ ราคาคงท่ี เพ่ิมข้ึนจากปC พ
และมีผลิตภัณฑBกลุ�มจังหวัดต�อหัวเท�ากับ 

 1.2 ศักยภาพท่ีโดดเด�นของกลุ�มจังหวัด

 1.2.1 ศักยภาพด�านการท�องเ ท่ียว
เป2นขีดความสามารถท่ีมีความก�าวหน�าข้ึนอย�างชัดเจน ท้ังนี้เป2นผลมาจากพ้ืนฐานของทรัพยากรธรรมชาติ และ
ทรัพยากรด�านวิถีชุมชนท่ีมีความอุดมสมบูรณBของพ้ืนท่ีท่ีสามารถดึงดูด มีความหลากหลายท้ังด�านการท�องเท่ียว
เชิงนิเวศ เชิงวัฒนธรรม และแหล�งท�องเท่ียวทางทะเลนานาชาติ
ท้ังยังเดินทางไม�ไกลจากกรุงเทพฯ 
การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และโครงการตามพระราชดําริอยู�ในพ้ืนท่ีจํานวนมาก ซ่ึงมีศักยภาพ
ในการเป2นแหล�งศึกษาเรียนรู�แนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  1.2.2 ศักยภาพด�านการเกษตร
ตอนล�าง 2 โดยผลผลิตภาคการเกษตรท่ีสําคัญในปC พ
สับปะรด และมะนาว มีพ้ืนท่ีการเกษตรรวมกันท้ังสิ้นประมาณ 
มีสัดส�วนสูงมากเม่ือเทียบกับผลผลิตของประเทศ นอกจากนี้กลุ�มจังหวัดฯ ยังมีผลผลิตการเพาะปลูกกล�วยไม�
เพ่ือการส�งออก  
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ส�วนใหญ� เป2น ท่ี ราบลุ� ม  โดยมีชายฝ45 งทะเลยาว  359 กิ โล เมตร  และเป2นปากแม�น้ํ าสํ า คัญ 
ท่ีไหลลงสู�ทะเลอ�าวไทย คือแม�น้ําท�าจีน แม�น้ําแม�กลอง แม�น้ําเพชรบุรี และแม�น้ําปราณบุรี ด�านทิศตะวันตก
ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธBมีลักษณะเป2นท่ีราบสูงและภูเขาสูงชัน แล�วค�อยลาดตํ่าลง
มาทางทิศตะวันออกเกิดเป2นสันป4นน้ําแบ�งน้ําส�วนหนึ่งไหลลงสู�พม�า และอีกส�วนหนึ่งไหลมาทางทิศตะวันออก
เป2นต�นน้ําของแม�น้ําเพชรบุรี แม�น้ําปราณบุรี และมีแม�น้ําลําคลองหลายสายภูมิประเทศของกลุ�มจังหวัดภาคกลาง

จึงเหมาะแก�การทํานา ทําสวน ทํานาเกลือ การประมง และการเพาะเลี้ยงสัตวBน้ําชายฝ45ง
ในภาพรวมพบว�า โครงสร�างทางเศรษฐกิจของกลุ�มจังหวัดภาคกลางตอนล�าง 
สาขาหลัก ได�แก� สาขาเกษตรการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจและการประมง สาขาอุตสาหกรรม 

สาขาการค�าส�งและการค�าปลีก และสาขาการการท�องเท่ียวและบริการ  
ผลิตภัณฑBมวลรวมจังหวัด จากข�อมูลสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

กลุ�มจังหวัดภาคตกลางตอนล�าง 2 มีมูลค�าผลิตภัณฑBมวลรวมกลุ�มจังหวัด 
เท�ากับ 489,127 ล�านบาท อัตราการขยายตัวของมูลค�าผลิตภัณฑBมวลรวมของ

ณ ราคาคงท่ี เพ่ิมข้ึนจากปC พ.ศ. 2556 (466,301 ล�านบาท) ร�อยละ 
และมีผลิตภัณฑBกลุ�มจังหวัดต�อหัวเท�ากับ 236,963 บาท/คน/ปC ซ่ึงเป2นลําดับท่ี 4 ของกลุ�มจังหวัดในประเทศ

ศักยภาพท่ีโดดเด�นของกลุ�มจังหวัด 

ศักยภาพด�านการท�องเ ท่ียวของกลุ�มจังหวัดภาคกลางตอนล�าง
เป2นขีดความสามารถท่ีมีความก�าวหน�าข้ึนอย�างชัดเจน ท้ังนี้เป2นผลมาจากพ้ืนฐานของทรัพยากรธรรมชาติ และ
ทรัพยากรด�านวิถีชุมชนท่ีมีความอุดมสมบูรณBของพ้ืนท่ีท่ีสามารถดึงดูด มีความหลากหลายท้ังด�านการท�องเท่ียว
เชิงนิเวศ เชิงวัฒนธรรม และแหล�งท�องเท่ียวทางทะเลนานาชาติ รวมไปถึงกิจกรรมการท�องเท่ียวต�างๆ 

 สามารถสร�างความประทับใจให�กับนักท�องเท่ียวเรื่อยมา ตลอดจนมี
การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และโครงการตามพระราชดําริอยู�ในพ้ืนท่ีจํานวนมาก ซ่ึงมีศักยภาพ

ล�งศึกษาเรียนรู�แนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับประเทศ      
ศักยภาพด�านการเกษตร ผลผลิตภาคการเกษตรท่ีสําคัญของกลุ�มจังหวัดภาคกลาง

ผลผลิตภาคการเกษตรท่ีสําคัญในปC พ.ศ.2558 ผลผลิตภาคการเกษตรท่ีสําคัญ ได�แก� ข�าว มะพร�าว 
สับปะรด และมะนาว มีพ้ืนท่ีการเกษตรรวมกันท้ังสิ้นประมาณ 2 ล�านไร� โดยผลผลิตของพืชท้ังสี่ชนิดนี้
มีสัดส�วนสูงมากเม่ือเทียบกับผลผลิตของประเทศ นอกจากนี้กลุ�มจังหวัดฯ ยังมีผลผลิตการเพาะปลูกกล�วยไม�

กิ โล เมตร  และเป2นปากแม�น้ํ าสํ า คัญ 4  สาย                        
ท�าจีน แม�น้ําแม�กลอง แม�น้ําเพชรบุรี และแม�น้ําปราณบุรี ด�านทิศตะวันตก      

ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธBมีลักษณะเป2นท่ีราบสูงและภูเขาสูงชัน แล�วค�อยลาดตํ่าลง         
งไหลมาทางทิศตะวันออก  

เป2นต�นน้ําของแม�น้ําเพชรบุรี แม�น้ําปราณบุรี และมีแม�น้ําลําคลองหลายสายภูมิประเทศของกลุ�มจังหวัดภาคกลาง
จึงเหมาะแก�การทํานา ทําสวน ทํานาเกลือ การประมง และการเพาะเลี้ยงสัตวBน้ําชายฝ45ง 

ภาคกลางตอนล�าง 2 ข้ึนอยู�กับ         
สาขาหลัก ได�แก� สาขาเกษตรการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจและการประมง สาขาอุตสาหกรรม     

ผลิตภัณฑBมวลรวมจังหวัด จากข�อมูลสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
มีมูลค�าผลิตภัณฑBมวลรวมกลุ�มจังหวัด (Gross 

ล�านบาท อัตราการขยายตัวของมูลค�าผลิตภัณฑBมวลรวมของ        
ร�อยละ 4.89 คิดเป2นลําดับท่ี 5 

ของกลุ�มจังหวัดในประเทศ 

 
ของกลุ�มจังหวัดภาคกลางตอนล�าง 2 นั้น ถือได�ว� า               

เป2นขีดความสามารถท่ีมีความก�าวหน�าข้ึนอย�างชัดเจน ท้ังนี้เป2นผลมาจากพ้ืนฐานของทรัพยากรธรรมชาติ และ
ทรัพยากรด�านวิถีชุมชนท่ีมีความอุดมสมบูรณBของพ้ืนท่ีท่ีสามารถดึงดูด มีความหลากหลายท้ังด�านการท�องเท่ียว

รวมไปถึงกิจกรรมการท�องเท่ียวต�างๆ            
สามารถสร�างความประทับใจให�กับนักท�องเท่ียวเรื่อยมา ตลอดจนมีศูนยBศึกษา

การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และโครงการตามพระราชดําริอยู�ในพ้ืนท่ีจํานวนมาก ซ่ึงมีศักยภาพ       
       

ผลผลิตภาคการเกษตรท่ีสําคัญของกลุ�มจังหวัดภาคกลาง
ผลผลิตภาคการเกษตรท่ีสําคัญ ได�แก� ข�าว มะพร�าว 

ล�านไร� โดยผลผลิตของพืชท้ังสี่ชนิดนี้              
มีสัดส�วนสูงมากเม่ือเทียบกับผลผลิตของประเทศ นอกจากนี้กลุ�มจังหวัดฯ ยังมีผลผลิตการเพาะปลูกกล�วยไม�     
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 ด�านการประมง เนื่องด�วยภูมิประเทศของจังหวัดทุกจังหวัดติดกับทะเล จึงเป2นแหล�งศูนยBกลางในการ
จําหน�ายสินค�าสัตวBน้ําการประมงมีความสําคัญด�านการประมงทะเล โดยเฉพาะท่ีจังหวัดสมุทรสาครมีแหล�งรวบรวมสินค�า
ประมงท่ีสําคัญ ได�แก� สะพานปลาเทศบาล สะพานปลาสมุทรสาคร ตลาดไทย ตลาดกุ�ง การประมงทะเล ท้ังนี้ จังหวัด
สมุทรสาครมีโรงงานอุตสาหกรรมต�อเนื่องการประมงมากท่ีสุด อุตสาหกรรมโดยโรงงานท่ีเก่ียวกับการประมง 
ได�แก� การประกอบการห�องเย็น การแปรรูปสัตวBน้ําและผลิตภัณฑB การนําเข�า และส�งออกสัตวBน้ําและผลิตภัณฑB 
การผลิตอาหารสัตวBน้ํา 

ด�านปศุสัตวB กลุ�มมีพ้ืนท่ีทําการปศุสัตวBและผลผลิตด�านปศุสัตวBจํานวนมาก โดยเฉพาะผลผลิต
ด� านก ารป ศุสั ต วB ท่ี สํ า คัญ คื อ  โ ค เนื้ อ และ โคนม  โ ดยจั งหวั ดประจวบ คี รี ขั น ธB มี ป ริ ม าณกา รผลิ ต 
โคเนื้อ และโคนมมากท่ีสุด รองลงมาคือจังหวัดเพชรบุรี 

1.2.3 ศักยภาพด�านการผลิตสินค�าการเกษตรท่ีปลอดภัยได�มาตรฐาน กลุ�มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล�าง 2  มีศักยภาพในการผลิตสินค�าด�านการเกษตรซ่ึงเป2นสินค�าท่ีเป2นรายได�หลักของกลุ�มจังหวัด และ       
เป2นอาชีพหลักของประชาชนในกลุ�มจังหวัด (มูลค�ารายได�จากผลิตภัณฑBด�านการเกษตร เป2นรองจาก
ภาคอุตสาหกรรม แต�ภาคอุตสาหกรรมหนาแน�นในเพียงจังหวัดสมุทรสาครเท�านั้น) สําหรับแนวโน�มสินค�าเกษตร
ของกลุ�มจังหวัดภาคกลางตอนล�าง 2 จะมุ�งเน�นเชิงเกษตรปลอดภัยและได�มาตรฐาน โดยผลผลิตทางการเกษตร             
6 ลําดับแรก ท่ีกลุ�มจังหวัดภาคกลางตอนล�าง  2 ควรพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ ได�แก� 1) สับปะรด 2) มะพร�าว        
3) กล�วยหอมทอง 4) ข�าว 5) ผักปลอดสารพิษ 6) อ�อยโรงงาน 
 
2. แนวคิดท่ีได�รับจากการฝCกอบรม และการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญ่ีปุGนภายใต�ประเด็นการเรียนรู� 
Innovation Agriculture 
 จากการฝ\กอบรมในห�องเรียนและการศึกษาดูงานในหน�วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน ณ ประเทศญ่ีปุ9น 
จํานวน 6 แห�ง ได�แก� 1) สํานักงานท�องเท่ียวโอคายาม�า (Okayama Visitors and Convention Association)  
2) NamaruEngaiKibijiNoen 3) Miyashita Sake Brewery Co., Ltd. 4) สํานักงานท�องเท่ียวคิวชู 5) โรงงาน
เครื่องป4~นดินเผา Hataman Ceramic และสวนลูกพลับจังหวัดโออิตะ 6) โครงการ One Village One Product 
(OVOP) แต�ละแห�งมีการดําเนินงานท่ีเชื่อมโยงสอดคล�องกันภายใต�หัวข�อ เศรษฐกิจดิจิทัลและสร�างสรรคB (Digital 
and Creative Economy) การท�องเท่ียงแบบยั่งยืน (Sustainable Tourism) และ นวัตกรรมการเกษตรและ
อาหาร (Innovative Agriculture and Food) ท้ังนี้ คณะผู�จัดทําจะเน�นแนวคิดท่ีได�รับในประเด็นการเรียนรู� 
Innovation Agriculture 
 

ประเด็น วิธีการ รูปแบบ 

1.การสร�างมูลค�าเพ่ิม (value 

Added) ของสินค�าเกษตร 

Story/แปรรูป/สร�างอัตลักษณB

ท�องถ่ิน (Unique)/สร�างนวัตกรรม

(innovation) กับตลาดเฉพาะ 

นวัตกรรมผลิตภัณฑBโปรตีนมะพร�าวผง/ 

เหล�าสาเก Okayama/เนื้อซากะท่ีมีความ

เฉพาะในพ้ืนท่ี เป2นต�น 
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ประเด็น วิธีการ รูปแบบ 

(Niche Market) 

2. Smart Farming / Digital 

Agriculture 

ปรับเปลี่ยนทัศนคติและเพ่ิม

ประสิทธิภาพเกษตรกรสู�การเป2น

เกษตรกรปราดเปรื่อง มีการทํา

การเกษตรอย�างอัจฉริยะด�วยการนํา

เทคโนโลยีการเกษตรมาเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิต 

Hops Smart Farm / 

NamaruEngaiKibiji (Strawberry Farm 

เมือง Okayama)/Agri-Map / Big Data 

3. Entrepreneur/Social 

Enterprise (Bottom up 

approach) 

พัฒนาเกษตรกรให�เป2น

ผู�ประกอบการ/สนับสนุนการเกิด

กิจการเพ่ือสังคม  

NamaruEngaiKibijiNoen / OVOP/ 

Rest Area 

 
2.1 การสร�างมูลค�าเพ่ิม (value Added) ของสินค�าเกษตร 

ภาคการเกษตรมีบทบาทสําคัญต�อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย แต�การเกษตรแบบด้ังเดิม       
ไม�สามารถให�ผลผลิตเพียงพอต�อความต�องการ รวมท้ังรายได�จากภาคการเกษตรก็ยังแตกต�างจาก                    
ภาคการผลิตอ่ืนมาก ป4ญหาท่ีมีผลกระทบต�อภาคการเกษตรนับวันจะเพ่ิมข้ึนอย�างต�อเนื่อง ท้ังป4ญหาท่ีเกิดจากการ
เพ่ิมผลผลิต ทางการเกษตรท่ีกระทบต�อทรัพยากรธรรมชาติ การสูญเสียผลิตผลทางการเกษตรไปต้ังแต�              
การเก็บเก่ียวตลอดเส�นทางไปสู�ผู�บริโภค หรือกระบวนการแปรรูปเป2นผลิตภัณฑBต�างๆ และป4ญหาท่ีภาคการเกษตร
ไม�สามารถปรับตัวให�ทันกับการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วของยุคโลกาภิวัตนB การรวมตัวทางเศรษฐกิจระหว�างประเทศ
แบบทวิภาคีและพยุหภาคี(สํานักงานนวัตกรรมแห�งชาติ, 2559 : ออนไลนB) การเพ่ิมศักยภาพการผลิต             
ทางการเกษตรด�วย การสร�างมูลค�าเพ่ิม (value Added) ของสินค�า จึงเป2นทางเลือกท่ีตอบโจทยBการแก�ไขป4ญหา
ของภาคการเกษตรในยุคท่ีจะก�าวผ�านไปในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 
  2.1.1การสร�างมูลค�าเพ่ิม(value Added) ของสินค�าเกษตร โดยการแปรรูปเป2นผลิตภัณฑB          
ท่ีมีคุณภาพ คงไว�ซ่ึงความเป2นอัตลักษณBของท�องถ่ิน(Unique) หรือการสร�างเรื่องราว(Story)ให�กับตัวสินค�า  
เพ่ือให�ผู�บริโภคได�รู�สึกว�าไม�ได�ถูกบังคับให�ซ้ือสินค�า แต�เพราะได�เรียนรู�เรื่องราวจากสินค�าและมีความพึงพอใจ         
ท่ีจะซ้ือ การสร�างมูลค�าเพ่ิมของสินค�าเกษตรสามารถทําได�ในทุกกระบวนการท่ีเก่ียวข�องต้ังแต�เริ่มกระบวนการ    
จนสิ้นสุดกระบวนการ ท้ังนี้ เ พ่ือเพ่ิมคุณภาพสินค�าให�มากท่ีสุดท่ีทําให�ผู�บริโภคพึงพอใจ มีความต�องการ             
และรู�สึกคุ�มค�าท่ีจะซ้ือ ยกตัวอย�าง การสร�างมูลค�าเพ่ิมของสินค�าเกษตรท่ีได�เรียนรู�จากประเทศญ่ีปุ9น 

  � การผลิตสาเกของบริษัท Miyashita Sake Brewery Co., Ltd. เมืองโอคายาม�า 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

สาเกเป2นเครื่องด่ืมแอลกอฮอลBท่ีหมักจากข�าว การผลิตสาเกของบริษัท 
Breweryมีการสร�างเรื่องราวว�าผลิตมาอย�างยาวนานถึง 
เนื่องจากโดนระเบิดในช�วงท่ีเกิดสงครามโลก การผลิตจะใช�วัตถุดิบในท�องถ่ินคือ ข�าวพันธุBท�องถ่ินท่ีมีคุณภาพ 
3 สายพันธุB และแหล�งน้ําในพ้ืนท่ีท่ีอุดมไปด�วยแร�ธาตุ ทําให�สาเกมีคุณภาพและรสชาติดีเยี่ยม มีความโดดเด�น 
  การสร�างเรื่องราว
ในท�องถ่ิน ทําให�สาเกซ่ึงเป2นเพียงเหล�าหรือเครื่องด่ืมแอลกอฮอลBท่ี
พัฒนาสู�เครื่องด่ืมแอลกอฮอลBท่ีรู�จักกันท่ัวโลก เป2นการเพ่ิมมูลค�ากาผลิตได�อย�างสมบูรณBแบบ
  2.1.2 การสร�างมูลค�าเพ่ิม
ท่ีบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโ
แบบด้ังเดิม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเพาะปลูก เพ่ิมผลผลิต และเพ่ิมคุณภาพการผลิตผล
สภาพแวดล�อมของฟารBม และฐานข�อมูลด�านการเกษตร ท่ีเชื่อมโยงถึงกันเป2นเครือข�าย มาประมวลผล
ด�วยโปรแกรมคอมพิวเตอรBเพ่ือช�วยตัดสินใจปรับป4จจัยการผลิตและการดูแลรักษาต�นพืชอย�างพอเหมาะ 
รวมถึงการจัดการผลิตผลิตเกษตรหลังการเก็บเก่ียวเพ่ือคงคุณภาพเอาไว�ให�นานท่ีสุด 
นวัตกรรมการเกษตร, 2559 : ออนไลนB

  � “AgriLife” โปรตีนมะพร�าวผลอินทรียB 
แห�งชาติ,2559: ออนไลนB) เป2นนวัตกรรมผลิตภัณฑBระดับโลกด�านผลิตภัณฑBโปรตีน
ผลจากมะพร�าวท่ีผลิตได�ตามมาตรฐานเกษตรอินทรียBสากล โดยใช�กรรมวิธีอบแห�ง
แบบพ�นฝอยผสมผสานกับแบบฟลูอิดไดซB ซ่ึงโปรตีนท่ีผลิตได�นับว�าเป2นแหล�งโปรตีน
จากพืชชนิดใหม�ของโลกท่ีมีกรดอะมิโนท่ีจําเป2นต�อร�างกายครบท้ัง 
  ประโยชนBทางเศรษฐกิจ  นวัตกรรมโปรตีนผงจากมะพร�าวเป2นแหล�งโปรตีนทางเลือกสําหรับ
ผู�ท่ีแพ�โปรตีนจากนม และสามารถใช�ทด
จากถ่ัวเหลืองได�  ท้ังนี้ ยั ง เป2นสินค�านวัตกรรมท่ีมี
กลุ�มอุตสาหกรรมอาหารเสริมและเครื่องด่ื
ผลิตหลักทําให�บริษัทฯ มีความในการทํากําไรเพ่ิมข้ึน และสา
เป2นการส�งเสริมให�เกษตรกรให�ความสําคั
บริษัทฯ สามารถลดค�าใช�จ�ายในการกําจัดของเสีย 
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สาเกเป2นเครื่องด่ืมแอลกอฮอลBท่ีหมักจากข�าว การผลิตสาเกของบริษัท 
มีการสร�างเรื่องราวว�าผลิตมาอย�างยาวนานถึง 95 ปC ก�อนสงครามโลกครั้งท่ี 

เนื่องจากโดนระเบิดในช�วงท่ีเกิดสงครามโลก การผลิตจะใช�วัตถุดิบในท�องถ่ินคือ ข�าวพันธุBท�องถ่ินท่ีมีคุณภาพ 
สายพันธุB และแหล�งน้ําในพ้ืนท่ีท่ีอุดมไปด�วยแร�ธาตุ ทําให�สาเกมีคุณภาพและรสชาติดีเยี่ยม มีความโดดเด�น 

การสร�างเรื่องราว การคํานึงถึงคุณภาพ และการสร�างอัตลักษณBโดยการใช�วัตถุดิบท่ีมีเฉพาะ
ในท�องถ่ิน ทําให�สาเกซ่ึงเป2นเพียงเหล�าหรือเครื่องด่ืมแอลกอฮอลBท่ีชาวญ่ีปุ9นผลิตข้ึนเองและใช�บริโภคในท�องถ่ิน 
พัฒนาสู�เครื่องด่ืมแอลกอฮอลBท่ีรู�จักกันท่ัวโลก เป2นการเพ่ิมมูลค�ากาผลิตได�อย�างสมบูรณBแบบ

การสร�างมูลค�าเพ่ิม (value Added) ของสินค�าเกษตรโดยการสร�างนวัตกรรมการเกษตร
ท่ีบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีการเกษตรท่ีทันสมัยต�างๆ เข�ากับเกษตรกรรม
แบบด้ังเดิม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเพาะปลูก เพ่ิมผลผลิต และเพ่ิมคุณภาพการผลิตผล
สภาพแวดล�อมของฟารBม และฐานข�อมูลด�านการเกษตร ท่ีเชื่อมโยงถึงกันเป2นเครือข�าย มาประมวลผล
ด�วยโปรแกรมคอมพิวเตอรBเพ่ือช�วยตัดสินใจปรับป4จจัยการผลิตและการดูแลรักษาต�นพืชอย�างพอเหมาะ 
รวมถึงการจัดการผลิตผลิตเกษตรหลังการเก็บเก่ียวเพ่ือคงคุณภาพเอาไว�ให�นานท่ีสุด 

ออนไลนB) ยกตัวอย�างการสร�างนวัตกรรมการเกษตร 

โปรตีนมะพร�าวผลอินทรียB (สํานักงานนวัตกรรม
เป2นนวัตกรรมผลิตภัณฑBระดับโลกด�านผลิตภัณฑBโปรตีน

ผลจากมะพร�าวท่ีผลิตได�ตามมาตรฐานเกษตรอินทรียBสากล โดยใช�กรรมวิธีอบแห�ง
ฟลูอิดไดซB ซ่ึงโปรตีนท่ีผลิตได�นับว�าเป2นแหล�งโปรตีน

จากพืชชนิดใหม�ของโลกท่ีมีกรดอะมิโนท่ีจําเป2นต�อร�างกายครบท้ัง 9 ชนิด 
ประโยชนBทางเศรษฐกิจ  นวัตกรรมโปรตีนผงจากมะพร�าวเป2นแหล�งโปรตีนทางเลือกสําหรับ

ผู�ท่ีแพ�โปรตีนจากนม และสามารถใช�ทดแทนโปรตีนจากถ่ัวเหลือง ซ่ึงทําให�สามารถลดป
ได�  ท้ังนี้ ยั ง เป2นสินค�านวัตกรรมท่ีมีความต�องการสูงในตลาดกกลุ�มอาหา
มอาหารเสริมและเครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพ สามารถเพ่ิมมูลค�าให�กับส�วนท่ีเหลือท้ิงจากกระบวนการ

ในการทํากําไรเพ่ิมข้ึน และสามารถจัดซ้ือวัตถุดิบจากเกษตรกรในราคาท่ีสูงข้ึน
ารส�งเสริมให�เกษตรกรให�ความสําคัญกับการทําสวนมะพร�าวและการเพาะปลู

มารถลดค�าใช�จ�ายในการกําจัดของเสีย (zero-waste manufacturer) 

สาเกเป2นเครื่องด่ืมแอลกอฮอลBท่ีหมักจากข�าว การผลิตสาเกของบริษัท Miyashita Sake 
ปC ก�อนสงครามโลกครั้งท่ี 2 เป2นโรงงานขนาดเล็ก

เนื่องจากโดนระเบิดในช�วงท่ีเกิดสงครามโลก การผลิตจะใช�วัตถุดิบในท�องถ่ินคือ ข�าวพันธุBท�องถ่ินท่ีมีคุณภาพ        
สายพันธุB และแหล�งน้ําในพ้ืนท่ีท่ีอุดมไปด�วยแร�ธาตุ ทําให�สาเกมีคุณภาพและรสชาติดีเยี่ยม มีความโดดเด�น  

การคํานึงถึงคุณภาพ และการสร�างอัตลักษณBโดยการใช�วัตถุดิบท่ีมีเฉพาะ     
ชาวญ่ีปุ9นผลิตข้ึนเองและใช�บริโภคในท�องถ่ิน 

พัฒนาสู�เครื่องด่ืมแอลกอฮอลBท่ีรู�จักกันท่ัวโลก เป2นการเพ่ิมมูลค�ากาผลิตได�อย�างสมบูรณBแบบ 
ของสินค�าเกษตรโดยการสร�างนวัตกรรมการเกษตร  

นโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีการเกษตรท่ีทันสมัยต�างๆ เข�ากับเกษตรกรรม
แบบด้ังเดิม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเพาะปลูก เพ่ิมผลผลิต และเพ่ิมคุณภาพการผลิตผล โดยใช�ข�อมูลของต�นพืช 
สภาพแวดล�อมของฟารBม และฐานข�อมูลด�านการเกษตร ท่ีเชื่อมโยงถึงกันเป2นเครือข�าย มาประมวลผล            
ด�วยโปรแกรมคอมพิวเตอรBเพ่ือช�วยตัดสินใจปรับป4จจัยการผลิตและการดูแลรักษาต�นพืชอย�างพอเหมาะ               
รวมถึงการจัดการผลิตผลิตเกษตรหลังการเก็บเก่ียวเพ่ือคงคุณภาพเอาไว�ให�นานท่ีสุด (ศูนยBสร�างสรรคBธุรกิจ

ประโยชนBทางเศรษฐกิจ  นวัตกรรมโปรตีนผงจากมะพร�าวเป2นแหล�งโปรตีนทางเลือกสําหรับ          
ามารถลดปริมาณการนําเข�าโปรตีน

ความต�องการสูงในตลาดกกลุ�มอาหารเ พ่ือสุขภาพ                
สามารถเพ่ิมมูลค�าให�กับส�วนท่ีเหลือท้ิงจากกระบวนการ

อวัตถุดิบจากเกษตรกรในราคาท่ีสูงข้ึนได� 
ญกับการทําสวนมะพร�าวและการเพาะปลูกแบบเกษตรอินทรียB        
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2.2 Smart Farming / Digital Agriculture 
ปรับ เปลี่ ยน ทัศนคติและเ พ่ิมประสิทธิภาพเกษตรกรสู� การ เป2น เกษตรกรปราดเปรื่ อง                 

(Smart Farmer) มีการทําการเกษตรอย�างอัจฉริยะ (Smart Farming) ด�วยการนําเทคโนโลยีการเกษตร             
มาเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

เกษตรกรถือเป2นทรัพยากรมนุษยBท่ีมีความสําคัญต�อภาคการเกษตร การพัฒนาภาคการเกษตร      
ให�เกิดความรู� ความคิดสร�างสรรคB เพ่ือนําไปสู�การเปลี่ยนแปลงท่ีก�อให�เกิดคุณค�า(นวัตกรรม) จึงมีความจําเป2น       
ท่ีต�องพัฒนาให�เกษตรกรสู�ความเป2น Smart Farmer(เกษตรกรปราดเปรื่อง)เพ่ือให�สามารถนําศักยภาพของตนเอง
มาใช�ในการปฏิบัติงานให�เกิดประโยชนBสูงสุด มีทัศนคติท่ีดีต�ออาชีพการเกษตร มีความรอบรู� สามารถวิเคราะหB
เชื่อมโยงและบริหารจัดการการผลิตและการตลาด โดยใช�ข�อมูลประกอบการตัดสินใจ ตลอดจนคํานึงถึงคุณภาพ
และความปลอดภัยของผู�บริโภค สังคม และสิ่งแวดล�อม ยกตัวอย�างจากการฝ\กอบรมและศึกษาดูงาน              
ณ ประเทศญ่ีปุ9น 

� Hops Smart Farm เป2น Smart Farming ภายใต�ชื่อ Deva Farm ต้ังอยู�ท่ี อ.ปากเกร็ด          
จ.นนทบุรี บริหารจัดการโดยคุณณัฐชัยและคุณธีรภัทร อ๊ึงศรีวงศB Smart Farmer ปลูกฮอปสB ซ่ึงเป2นวัตถุดิบ
สําคัญในการทําคราฟทBเบียรBเป2นฟารBมแห�งแรกในประเทศไทย มีการเรียนรู�ด�วยตนเองทางอินเตอรBเน็ต              
บวกกับการนํ าองคBความรู� ด� าน เทคโนโลยี และซอฟตBแวรB ท่ี มีมาแต� เ ดิม  นํ ามาใช� ในการ เพาะปลูก                        
ได�อย�างมีประสิทธิผล 
  ความเปJน Smart Farmer เริ่มต�นด�วยความชอบ ความพึงพอใจ และเรียนรู�ด�วยตนเอง          
อย�างรอบคอบ มีการนําองคBความรู�เดิม (ความรู�ด�านวิศวกรรมคอมพิวเตอรB) มาประยุกตBกับการเรียนรู�ด�าน
การเกษตร เรื่องการปลูกและการดูแลฮอปสB ท่ีค�นคว�าจากอินเตอรBเน็ต หนังสือท้ังในและต�างประเทศ                  
ข�อมูลทางวิชาการจากงานวิจัยต�างๆ ลงมือปฏิบัติลองผิดลองถูกอย�างอดทนและเอาใจใส�  
  ความเปJน Smart Farming นําเทคโนโลยีมากใช�อย�างมีประสิทธิภาพ โดยการนําซอฟตBแวรB
และฮารBดแวรBมาใช�ในฟารBมฮอปสB ระบบการให�น้ํา ให�ปุ�ย อุณหภูมิ ภายในโรงเรือนฮอปสBจะควบคุมด�วย        
ระบบคอมพิวเตอรB ทําให�ฮอปสBสามารถปลูกในประเทศไทยได� ลบความเชื่อท่ีว�า ฮอปสBเป2นพืชเมืองหนาว          
ไม�สามารถปลูกในประเทศไทยได� 

2.3 Entrepreneur/Social Enterprise (Bottom up approach) 
 การสร�างให�เกษตรกรเป2น Entrepreneur หรือ ผู�ประกอบการ นั่นคือ ผู�ท่ีคิดริเริ่มดําเนินธุรกิจ  
ข้ึนมาเป2นของตนเอง มีการวางแผนการดําเนินงาน และดําเนินธุรกิจทุกด�านด�วยตนเอง โดยยอมรับความเสี่ยง     
ท่ีอาจเกิดข้ึนได�ตลอดเวลา เพ่ือมุ�งหวังผลกําไรท่ีเกิดจากผลการดําเนินงานของธุรกิจตนเอง  
 ลักษณะเฉพาะของ Entrepreneur คือ ต�องเป2นผู�ท่ีมีความกระตือรือร�น ขวนขวายท่ีจะเอาป4จจัย
การผลิตต�างๆ มาผสมผสานด�วยหลักการจัดการ ทําให�เกิดสินค�าแปลกใหม� เกิดผู�บริโภคใหม� มีการเสาะแสวงหา
ตลาด หรือช�องทางท่ีทําให�เกิดกําไร เป2นผู�ท่ีมีความคิดริเริ่มสร�างสรรคBสิ่งแปลกๆ ให�กับสินค�าตัวเดิมอยู�เสมอ หรือ
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ปรับปรุงกระบวนการผลิตเดิมให�ดีข้ึน ติดตามข�าวสาร สถานการณBต�างๆ ท่ีรุดหน�าอย�างรวดเร็วตลอดจนวิทยาการ
ใหม�ๆ ไปใช�ปรับปรุงให�ดีข้ึน เป2นบุคคลท่ีมองเห็นช�องทางท่ีจะสร�างธุรกิจของตนเอง พร�อมท่ีจะรับความเสี่ยงต�างๆ 
ท่ีเกิดข้ึนต้ังแต�การตัดสินใจเริ่มดําเนินธุรกิจ ดังนั้น การสร�างให�เกษตรกรเป2นEntrepreneur จึงเป2นการยกระดับ
ให�เกษตรกรมีศักยภาพด�านการแข�งขันรองรับเกษตรยุคใหม� ยุคของเศรษฐกิจดิจิทัลและสร�างสรรคBอย�างสมบูรณB
(เวสทBสงขลา@ สะตอฟอรBยูทีม, 2558:ออนไลนB) ยกตัวอย�างแบบอย�างท่ีได�จากการฝ\กอบรมและการศึกษาดูงาน 
ณ ประเทศญ่ีปุ9น 
 การสร�างเกษตรกรให�เป2นผู�ประกอบการแบบบริษัท NamaruEngaiKibijiNoen 
 NamaruEngaiKibijiNoenต้ังอยู�ท่ี Yubinbango19-1164 จังหวัดโอคายาม�า เป2นบริษัทท่ีเกษตรกร
ได�รวมตัวกันจัดต้ังข้ึนเม่ือวันท่ี 13 ธันวาคม 2003 ทําธุรกิจด�านการเกษตรเป2นหลักและสร�างความเข�มแข็งให�แก�
เกษตรกรในพ้ืนท่ี นอกจากบริษัทจะเป2นผู�ผลิตผลไม�แล�ว ยังเป2นแหล�งรวบรวมจําหน�ายสินค�าเกษตรของเกษตรกร
ในพ้ืนท่ีซ่ึงเป2นสมาชิกของบริษัทจํานวน 600 ราย แหล�งจําหน�ายสินค�าเกษตรมีจํานวน 2 แหล�งคือ ร�านค�าท่ีต้ัง        
ในบริษัท และร�านค�าท่ีตั้งใกล�สถานีรถไฟโอคายาม�า ป4จจุบันบริษัทมีพนักงานประจํา 30 คน และพนักงานชั่วคราว
ประมาณ 80 คน พนักงานส�วนใหญ�คือ ลูกหลานของเกษตรกรในพ้ืนท่ี รายได�จากการทํากิจการประมาณ 80-100 
ล�านเยนต�อปC และมีแนวโน�มสูงข้ึนทุกปC 

 
 ปรัชญาในการบริหารงานNamaruEngaiKibijiNoen 
    - เป2นตัวเชื่อมระหว�างเกษตรกรและลูกค�าโดยไม�ผ�านพ�อค�าคนกลางและเน�นการท�องเท่ียวเชิงเกษตร 
    -ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจากธุรกิจครอบครัวเป2นรูปแบบบริษัท 
    - ให�โอกาสเกษตรกรพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะผู�สืบทอดหรือทายาทเกษตรกร 
    - สร�างความเข�มแข็งให�กับภาคเกษตรกรรรม 
    - ให�โอกาสผู�สูงอายุ เพ่ือให�สามารถใช�ชีวิตในสังคมป4จจุบันได� 



 หลักการบริหารงาน NamaruEngaiKibijiNoen
    - การดูแลเอาใจใส�/ต้ังม่ัน กล�าเผชิญกับความท�าทาย
    - เป2นผู�ประสานเชื่อมต�อระหว�างเกษตรกรกับลูกค�า
    - สนับสนุนกิจกรรมทางการเกษตรและสร�างผลงานให�สังคม
    - สร�างสังคมให�ผู�ทุพพลภาพและผู�
    - ส�งเสริมให�สังคมเกษตรมีความทัดเทียมกับสังคมธุรกิจอ่ืน
    - รักษาความเป2นอัตลักษณBของเมืองโอคายาม�า เช�น ปลูกพืชผัก ไม�ผล เป2นพืชประจําถ่ิน

 

 � การสร�างเกษตรกรให�เป2นผู�ประกอบการแบบ
  โครงการ One Village 
ของจังหวัดโออิตะ เกาะคิวชู ประเทศญ่ีปุ9น
และอุตสาหกรรม” ความสําเร็จของ 
  ประการแรก ท�องถ่ินสู�สากล
หรือภูมิป4ญญาท�องถ่ินสู�สากล การผลิตสินค�าต�องยังคงกลิ่น สี และวัฒนธรรมของท�องถ่ิน ท่ีสามารถเข�าถึงรสนิยม
ของผู�บริโภคท่ัวประเทศและท่ัวโลก ยิ่งเป2นสินค�าท่ีเอกลักษณBโดดเด�นเฉพาะถ่ินมาเพียงใด จะยิ่งมีชื่อเสีย
ดังนั้น จะต�องผลิตสินค�าไม�ใช�เพียงเพ่ือตอบสนองความต�องการของชุมชนเท�านั้น แต�ต�องมีมาตรฐานระดับสูง
ท้ังในระดับประเทศและระดับสากลด�วย
  ประการท่ีสอง เสริมสร�างการพ่ึงพาตนเอง 
และคิดอย�างสร�างสรรคB ประชาชนในท�องถ่ินจะต�องเป2นผู�ตัดสินใจว�าจะพัฒ
ของรัฐไม�ว�าจะเป2นระดับชาติหรือระดับภูมิภาค
เห็ดหอมแห�ง มะนาวคาโบสุ การท�องเท่ียวเมืองยุฟุอิน 
  ประการท่ีสาม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย  
ซ่ึงเป2นเปYาหมายสูงสุดของ OVOP 
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NamaruEngaiKibijiNoen 
ต้ังม่ัน กล�าเผชิญกับความท�าทาย/เป2นมืออาชีพ อ�อนน�อม ถ�อมตน

เป2นผู�ประสานเชื่อมต�อระหว�างเกษตรกรกับลูกค�า 
สนับสนุนกิจกรรมทางการเกษตรและสร�างผลงานให�สังคม 
สร�างสังคมให�ผู�ทุพพลภาพและผู�สูงอายุได�อยู�เคียงคู�กับวัฒนธรรมเกษตร 
ส�งเสริมให�สังคมเกษตรมีความทัดเทียมกับสังคมธุรกิจอ่ืน 
รักษาความเป2นอัตลักษณBของเมืองโอคายาม�า เช�น ปลูกพืชผัก ไม�ผล เป2นพืชประจําถ่ิน

การสร�างเกษตรกรให�เป2นผู�ประกอบการแบบOVOP 
One Village One Product (OVOP)เป2นโครงการท่ีเกิดข้ึนเพ่ือฟ�~นฟูและพัฒนาชุมชน

เกาะคิวชู ประเทศญ่ีปุ9น ภายใต�คําขวัญว�า “ความก�าวหน�าควบคู�กันไปท้ังในด�านเกษตรกรรม
ความสําเร็จของ OVOP มี 3 ประการ ดังนี้ 

ท�องถ่ินสู�สากล(local to Global) คือการคิดระดับโลก แต�ทําในระดับท�องถ่ิน
หรือภูมิป4ญญาท�องถ่ินสู�สากล การผลิตสินค�าต�องยังคงกลิ่น สี และวัฒนธรรมของท�องถ่ิน ท่ีสามารถเข�าถึงรสนิยม
ของผู�บริโภคท่ัวประเทศและท่ัวโลก ยิ่งเป2นสินค�าท่ีเอกลักษณBโดดเด�นเฉพาะถ่ินมาเพียงใด จะยิ่งมีชื่อเสีย
ดังนั้น จะต�องผลิตสินค�าไม�ใช�เพียงเพ่ือตอบสนองความต�องการของชุมชนเท�านั้น แต�ต�องมีมาตรฐานระดับสูง
ท้ังในระดับประเทศและระดับสากลด�วย 

เสริมสร�างการพ่ึงพาตนเอง (self–reliance) จะต�องเป2นอิสระ พ่ึงพาตนเอง 
ระชาชนในท�องถ่ินจะต�องเป2นผู�ตัดสินใจว�าจะพัฒนาสินค�าใด ซ่ึงไม�ได�เกิดจากนโยบ

าจะเป2นระดับชาติหรือระดับภูมิภาค ทําให�ผลิตภัณฑBต�างๆ กลายเป2นเอกลักษณBของท�องถ่ิน เช�น 
ง มะนาวคาโบสุ การท�องเท่ียวเมืองยุฟุอิน เป2นต�น 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย  (Human Resource Development)
 แรงขับเคลื่อนท่ีแท�จริงของการพัฒนาภูมิภาค คือ “

เป2นมืออาชีพ อ�อนน�อม ถ�อมตน 

รักษาความเป2นอัตลักษณBของเมืองโอคายาม�า เช�น ปลูกพืชผัก ไม�ผล เป2นพืชประจําถ่ิน 

 

เป2นโครงการท่ีเกิดข้ึนเพ่ือฟ�~นฟูและพัฒนาชุมชน
ความก�าวหน�าควบคู�กันไปท้ังในด�านเกษตรกรรม

คือการคิดระดับโลก แต�ทําในระดับท�องถ่ิน
หรือภูมิป4ญญาท�องถ่ินสู�สากล การผลิตสินค�าต�องยังคงกลิ่น สี และวัฒนธรรมของท�องถ่ิน ท่ีสามารถเข�าถึงรสนิยม
ของผู�บริโภคท่ัวประเทศและท่ัวโลก ยิ่งเป2นสินค�าท่ีเอกลักษณBโดดเด�นเฉพาะถ่ินมาเพียงใด จะยิ่งมีชื่อเสียงก�องโลก 
ดังนั้น จะต�องผลิตสินค�าไม�ใช�เพียงเพ่ือตอบสนองความต�องการของชุมชนเท�านั้น แต�ต�องมีมาตรฐานระดับสูง       

จะต�องเป2นอิสระ พ่ึงพาตนเอง 
นาสินค�าใด ซ่ึงไม�ได�เกิดจากนโยบาย
ลายเป2นเอกลักษณBของท�องถ่ิน เช�น 

Human Resource Development)             
“มนุษยB” ซ่ึงเป2นสิ่งจําเป2น
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อย�างยิ่งท่ีจะต�องมีความกล�า ท�าทาย และมีวิสัยทัศนBกว�างไกล จึงจะสามารถเป2นผู�นํากระบวนการพัฒนา              
ในแต�ละชุมชนได� อันจะทําให�เศรษฐกิจของภูมิภาคพัฒนาไปได�อย�างอัตโนมัติและเป2นธรรมชาติ ดังนั้น คําว�า 
“ผลิตภัณฑB” จึงไม�ได�หมายถึงสินค�าเท�านั้น แต�หมายถึงผลิตผลจากความสามารถของมนุษยB ซ่ึงสะท�อนถึงการ
สร�างทรัพยากรมนุษยBด�วย(ยุทธศักด์ิ, 2553:ออนไลนB)    
 
 
  Rest Area แหล�งสร�างโอกาสผู�ประกอบการใหม� 
  ญ่ีปุ9นเป2นประเทศท่ีมีระบบขนส�งมวลชนสาธารณะท่ียอดเยี่ยม ไม�ค�อยมีป4ญหาการจราจร     
การเดินทางจึงสามารถกําหนดระยะเวลาการเดินทางได�ค�อนข�างชัดเจนโดยข�อมูลการเดินทางของประเทศญ่ีปุ9นมี
การคํานวณว�า การจอดพักรถทุกๆ 2 ชั่วโมง (เวลาโดยประมาณ) เป2นช�วงเวลาท่ีดีท่ีสุดสําหรับการผ�อนคลายและ
จะช�วยทําลายความง�วง และสามารถขับรถต�อไปได�อย�างมีประสิทธิภาพท่ีสุด จึงได�สร�างสถานท่ีผ�อนคลายระหว�าง
การเดินทาง นั่นคือ “จุดพักรถ” รูปแบบจุดพักรถตามมาตรฐานของญ่ีปุ9นจะประกอบด�วย ห�องน้ําท่ีสะอาดมาก มี
ร�านขายของก๊ิฟช็อปหรือสินค�าประจําท�องถ่ิน มีร�านอาหาร มี information center มีท่ีให�คนได�พักผ�อนหย�อนใจ 
และท่ีสําคัญต�องมี “พ้ืนท่ีสีเขียว” ซ่ึงทางญ่ีปุ9นเชื่อว�าจะช�วยผ�อนคลายได�มาก (marumura,2559 : ออนไลนB) 
 

 

  ป4จจุบันนักท�องเท่ียวในประเทศไทยสามารถเดินทางในรูปแบบใหม�ๆ ได�อย�างหลากหลาย เช�น 
การท�องเท่ียวในรูปแบบของทัวรB การจัดทัวรBคาราวาน การท�องเท่ียวด�วยตนเองโดยการใช�รถยนตBส�วนตัว หรือ 
การท�าทายด�วยการท�องเท่ียวแบบรถจักรยานยนตB หรือรถจักรยาน ทําให�เกิดความต�องการด�านการบริการ         
ในสถานท่ีท�องเท่ียวท่ีหลากหลายข้ึน ธุรกิจเก่ียวกับจุดพักรถ จึงเสมือนสร�างโอกาสให�ผู�ประกอบการใหม�ๆ ได�
ลงทุน การสร�างให�จุดพักรถมีสิ่งอํานวยความสะดวกในทุกๆ ด�านสําหรับนักท�องเท่ียว เช�นเดียวกับจุดพักรถ
มาตรฐานในประเทศญ่ีปุ9น จะไม�ใช�เพียงการตอบสนองความต�องของนักท�องเท่ียวเท�านั้น แต�เป2นการสร�าง        
แหล�งการจําหน�ายสินค�าเกษตรท่ีจะก�อเกิดรายได�สู�ท�องถ่ินได�ม่ังค่ัง 

3. การนําแนวคิดท่ีได�รับจากการฝCกอบรมและการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญ่ีปุGน มาปรับใช�กลุ�มจังหวัดภาค
กลางตอนล�าง 2 (เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ  สมุทรสาคร สมุทรสงคราม) 
 จากการเข�ารับการอบรมเพ่ิมพูนความรู�และประสบการณBจาการศึกษาดูงานท่ีประเทศญ่ีปุ9นนั้น           
สามารถนําความรู�มาประยุกตBใช�ในการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีได� ดังนี้ 



3.1 พัฒนาเกษตรกร ด�วยการปรับทัศนคติและแนวคิดการทําการเกษตร โดยนําปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใช� เพ่ือพัฒนาให�พ่ึงพาตนเอง และยกระดับสู�การเป2น 
ป4จเจก จากนั้นจึงพัฒนาต�อยอดโดยการส�งเสริมและ
เน�นหลักการบริหารจัดการและเชื่อมโยงเครือข�าย เพ่ือสร�างพลังและอํานาจต�อรอง ตลอดจนพัฒนาศักยภาพ
การผลิตและการตลาดของสินค�าเกษตร และยกระดับสู�การเป2น 

3.2 พัฒนาการผลิตผลผลิตและผลิตภัณฑ เกษตร
การผลิตและการตลาดเป2นฐานในการพัฒนาสินค�าเกษตร นําภูมิป4ญญาท�องถ่ินผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม� 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ได�แก� การลดต�นทุนการผลิต และการเพ่ิมผลผลิตต�อไร� เป2นต�น ภายใต�หลัก
การ “ทําน�อย ได�มาก” ควบคู�กับการผลิตท่ีคํานึงถึงความปลอดภัยของผู�ผลิตและผู�บริ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม เพ่ือความยั่งยืนและยกระดับสู�การเป2น 

3.3 สร�างมูลค�าเพ่ิมให�แก�สินค�าเกษตร
ให�ได�ตามมาตรฐานสากล เช�น GAP 
ตราสินค�า (Brand) เป2นการรับรองคุณภาพให�ผู�บริโภคเกิดความเชื่อม่ันในสินค�าเกษตร นอกจากนี้การนําเสนอ
สินค�าเกษตรโดยใช�เรื่องราว (Story
ให�มีความสวยงาม สะดวก ทันสมัย จะมีส�วนช�วยเพ่ิมมูลค�าของสินค�าเกษตรได�มากข้ึนเพ่ือยกระดับสู�
การเป2น Smart Product 

3.4 ส�งเสริมการตลาดสินค�าเกษตร
ส�วนใหญ�ยังขาดองคBความรู�เรื่องการตลาด
การขาย สินค�าเกษตร ราคาผลผลิตเกษตรจึงถูกกําหนดโดยผู�ค�าตามกลไกตลาด
เรื่องความไม�แน�นอนของราคาผลผลิตเกษตร
ให�เกษตรกรมีการรวมกลุ�มและสามารถบริหารจัดการท้ังภาคการผลิตและการตลาดได�เอง จึงเป2นการแก�ไขป4ญหา
ท่ีตรงจุด สําหรับการส�งเสริมและพัฒนาด�านการตลาดสินค�าเกษตร นั้น เกษตรกร
และ Outside In มาพัฒนาปรับปรุงสินค�าเกษตร การรวมกลุ�มเพ่ือรวมกันซ้ือรวมกันขายโดยใช�รูปแบบสหกรณB 
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พัฒนาเกษตรกร ด�วยการปรับทัศนคติและแนวคิดการทําการเกษตร โดยนําปรัชญาเศรษฐกิจ
เพ่ือพัฒนาให�พ่ึงพาตนเอง และยกระดับสู�การเป2น Smart Farmer 

ป4จเจก จากนั้นจึงพัฒนาต�อยอดโดยการส�งเสริมและสร�างความเข�มแข็งในการรวมกลุ�มเป2นองคBกรเกษตรกร 
เน�นหลักการบริหารจัดการและเชื่อมโยงเครือข�าย เพ่ือสร�างพลังและอํานาจต�อรอง ตลอดจนพัฒนาศักยภาพ
การผลิตและการตลาดของสินค�าเกษตร และยกระดับสู�การเป2น Smart Group 

พัฒนาการผลิตผลผลิตและผลิตภัณฑ เกษตร หรือเรียกโดยรวมว�าสินค�าเกษตร โดยนําข�อมูล
การผลิตและการตลาดเป2นฐานในการพัฒนาสินค�าเกษตร นําภูมิป4ญญาท�องถ่ินผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม� 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ได�แก� การลดต�นทุนการผลิต และการเพ่ิมผลผลิตต�อไร� เป2นต�น ภายใต�หลัก

ควบคู�กับการผลิตท่ีคํานึงถึงความปลอดภัยของผู�ผลิตและผู�บริโภค ตลอดจนการอนุรักษB
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม เพ่ือความยั่งยืนและยกระดับสู�การเป2น Smart Farming

สร�างมูลค�าเพ่ิมให�แก�สินค�าเกษตร โดยนํานวัตกรรมต�อยอดจากผลผลิตท่ีมีคุณภาพด�วยการผลิต
GAP มาตรฐานอินทรียB GMP เป2นต�น และสามารถต�อยอดคุณภาพด�วยการสร�าง

เป2นการรับรองคุณภาพให�ผู�บริโภคเกิดความเชื่อม่ันในสินค�าเกษตร นอกจากนี้การนําเสนอ
Story) ยังช�วยสร�างจุดสนใจแก�สินค�าเกษตรอีกด�วย อีกท้ังการพัฒนาบรรจุภัณฑB

ให�มีความสวยงาม สะดวก ทันสมัย จะมีส�วนช�วยเพ่ิมมูลค�าของสินค�าเกษตรได�มากข้ึนเพ่ือยกระดับสู�

ส�งเสริมการตลาดสินค�าเกษตร ป4ญหาสําคัญในภาคการเกษตรคือเรื่องตลาด
ส�วนใหญ�ยังขาดองคBความรู�เรื่องการตลาด จึงต�องพ่ึงพาผู�ประกอบการค�าในการเข�ามาบริหารจัดการ

ราคาผลผลิตเกษตรจึงถูกกําหนดโดยผู�ค�าตามกลไกตลาด ซ่ึงเกษตรกรมักได�รับผลกระทบ
วามไม�แน�นอนของราคาผลผลิตเกษตร หรือ การผลิตมากเกินไปทําให�ผลผลิตล�นตลาด ดังนั้น การส�งเสริม

ให�เกษตรกรมีการรวมกลุ�มและสามารถบริหารจัดการท้ังภาคการผลิตและการตลาดได�เอง จึงเป2นการแก�ไขป4ญหา
ท่ีตรงจุด สําหรับการส�งเสริมและพัฒนาด�านการตลาดสินค�าเกษตร นั้น เกษตรกรต�องมีข�อมูลท้ังจาก 

มาพัฒนาปรับปรุงสินค�าเกษตร การรวมกลุ�มเพ่ือรวมกันซ้ือรวมกันขายโดยใช�รูปแบบสหกรณB 

 

พัฒนาเกษตรกร ด�วยการปรับทัศนคติและแนวคิดการทําการเกษตร โดยนําปรัชญาเศรษฐกิจ
Smart Farmer ซ่ึงเป2นการเริ่มในระดับ

สร�างความเข�มแข็งในการรวมกลุ�มเป2นองคBกรเกษตรกร     
เน�นหลักการบริหารจัดการและเชื่อมโยงเครือข�าย เพ่ือสร�างพลังและอํานาจต�อรอง ตลอดจนพัฒนาศักยภาพ   

หรือเรียกโดยรวมว�าสินค�าเกษตร โดยนําข�อมูล        
การผลิตและการตลาดเป2นฐานในการพัฒนาสินค�าเกษตร นําภูมิป4ญญาท�องถ่ินผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม� 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ได�แก� การลดต�นทุนการผลิต และการเพ่ิมผลผลิตต�อไร� เป2นต�น ภายใต�หลัก        

ควบคู�กับการผลิตท่ีคํานึงถึงความปลอดภัยของผู�ผลิตและผู�บริโภค ตลอดจนการอนุรักษB
Smart Farming 

โดยนํานวัตกรรมต�อยอดจากผลผลิตท่ีมีคุณภาพด�วยการผลิต   
เป2นต�น และสามารถต�อยอดคุณภาพด�วยการสร�าง

เป2นการรับรองคุณภาพให�ผู�บริโภคเกิดความเชื่อม่ันในสินค�าเกษตร นอกจากนี้การนําเสนอ
ยังช�วยสร�างจุดสนใจแก�สินค�าเกษตรอีกด�วย อีกท้ังการพัฒนาบรรจุภัณฑB      

ให�มีความสวยงาม สะดวก ทันสมัย จะมีส�วนช�วยเพ่ิมมูลค�าของสินค�าเกษตรได�มากข้ึนเพ่ือยกระดับสู�               

ษตรคือเรื่องตลาด เนื่องจากเกษตรกร 

จึงต�องพ่ึงพาผู�ประกอบการค�าในการเข�ามาบริหารจัดการ การซ้ือ      

ซ่ึงเกษตรกรมักได�รับผลกระทบ
หรือ การผลิตมากเกินไปทําให�ผลผลิตล�นตลาด ดังนั้น การส�งเสริม 

ให�เกษตรกรมีการรวมกลุ�มและสามารถบริหารจัดการท้ังภาคการผลิตและการตลาดได�เอง จึงเป2นการแก�ไขป4ญหา
ต�องมีข�อมูลท้ังจาก Inside Out 

มาพัฒนาปรับปรุงสินค�าเกษตร การรวมกลุ�มเพ่ือรวมกันซ้ือรวมกันขายโดยใช�รูปแบบสหกรณB 
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รวมถึงการเป�ดตลาดกลางสินค�าเกษตรในพ้ืนท่ี นอกจากนี้ ยังสามารถเชื่อมโยงกับการท�องเท่ียวท่ีมีศักยภาพ     
ในพ้ืนท่ีกลุ�มจังหวัดฯ เช�นการออกร�านจําหน�ายสินค�าในงานเทศกาลต�างๆ ของจังหวัดและกลุ�มจังหวัดฯ หรือ    
การวางจําหน�ายสินค�าในแหล�งท�องเท่ียวต�างๆ ในพ้ืนท่ี ซ่ึงเป2นวิธีการนําผู�บริโภคเข�ามาเลือกซ้ือสินค�าเกษตร     ใน
พ้ืนท่ี ส�วนการนําสินค�าเกษตรออกแนะนําประชาสัมพันธBนอกพ้ืนท่ีกลุ�มจังหวัดฯนั้น สามารถจัดงานแสดงสินค�า
ของกลุ�มจังหวัดฯ(Road Show)  ไปยังภูมิภาคอ่ืน เพ่ือเพ่ิมช�องทางการจําหน�ายสินค�าเกษตรอีกทางหนึ่ง           
ท้ังนี้ควรมีการบูรณาการด�านการตลาดร�วมกับภาครัฐและภาคเอกชน เช�น บริษัทประชารัฐ ในการส�งเสริม
การตลาดสินค�าเกษตรเพ่ือเพ่ิมช�องทางตลาดต�างประเทศได�อีกทางหนึ่ง 

โดยสรุปคือ การใช�หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและนวัตกรรมในการพัฒนาเกษตรกรเพ่ือ    
เพ่ิมขีดความสามารถการผลิตสินค�าเกษตรท่ีตอบสนองความต�องการของตลาด อันจะนําไปสู�คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน
ของเกษตรกรและสามารถพ่ึงพาตนเองได�อย�างยั่งยืน 

 

ผู�จัดทํา 

นายเอกพงษ�  ศิริพันธ�    สํานักงานจังหวัดสมุทรสาคร  

นางศันสนีย�  เกษตรสินสมบัติ  สํานักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ�  

 นางสาววาณี  ศิลประสาทเอก   สํานักงานปศุสัตว�จังหวัดประจวบคีรีขันธ�      
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แนวทางการบริหารจัดการท�องเที่ยวของกลุ�มจังหวดัภาคตะวันออกแบบย่ังยืน 

 
ท่ีมา/ความสําคัญของป̂ญหา         
 กลุ�มจังหวัดภาคตะวันออก ประกอบด�วยจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ต้ังอยู�ในพ้ืนท่ีชายฝ45ง
ทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย มีมูลค�าผลิตภัณฑBมวลรวม 1,731,801 ล�านบาท คิดเป2นร�อยละ 13.18      
ของผลิตภัณฑBมวลรวมประเทศ โครงสร�างทางเศรษฐกิจของกลุ�มจังหวัดภาคตะวันออกข้ึนอยู�กับนอกภาคเกษตร
เป2นหลักมีมูลค�า 1,610,921 ล�านบาทคิดเป2นร�อยละ 93.01 ของผลิตภัณฑBมวลรวมกลุ�มจังหวัด และผลิตภัณฑB
มวลรวมภาคเกษตรมีมูลค�า 120,880 ล�านบาท คิดเป2นร�อยละ 6.98 ของผลิตภัณฑBมวลรวมกลุ�มจังหวัด  
 สถานการณ การท�องเท่ียวของกลุ�มจังหวัดภาคตะวันออก รายได�จากการท�องเท่ียวของกลุ�มจังหวัด 
ภาคตะวันออกเพ่ิมสูงข้ึนเป2นลําดับ คือ ในปC 2556 รายได� 152,065 ล�านบาท ในปC 2557 รายได� 151,112 ล�านบาท 
ในปC 2558 รายได� 186,141 ล�านบาท เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร�อยละ 10.03 สูงเป2นอันดับ 2 ของ 18 กลุ�มจังหวัด 
รองจากกลุ�มภาคใต�ฝ45งอันดามัน จํานวนนักท�องเท่ียวในปC 2558 จํานวน 22,126,467 คน สัดส�วนชาวไทยและ  
ชาวต�างประเทศเท�ากับ 62 และ 38 ชาวต�างชาติส�วนใหญ�มีสัญชาติ จีน รัสเซีย เกาหลี เยอรมัน อินเดีย        
ตามลําดับ จํานวนวันพักค�างแรมโดยเฉลี่ยต�อวันต�อคน ปC 2557 เท�ากับ 5.11 วัน/คน จํานวนเงินท่ีใช�จ�ายต�อวัน 
ต�อคน ปC 2557 เท�ากับ 4,060 บาท รายได�จากการท�องเท่ียวของกลุ�มจังหวัดภาคตะวันออกส�วนใหญ� 
อยู�ในพ้ืนท่ีจังหวัดชลบุรี รองลงมาคือจังหวัดตราด ระยอง และจันทบุรีตามลําดับ  
 วิสัยทัศน การท�องเท่ียวไทย พ.ศ. 2579 ภายใต�กรอบยุทธศาสตรBชาติ ระยะ 20 ปC (พ.ศ. 2560 – 2579) 
"ประเทศไทยเป2นแหล�งท�องเท่ียวคุณภาพชั้นนําของโลก ท่ีเติบโตอย�างมีดุลยภาพบนพ้ืนฐานความเป2นไทย 
เพ่ือส�งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และกระจายรายได�สู�ประชาชนทุกภาคส�วนอย�างยั่งยืน" ประกอบด�วย 
5 ประเด็นยุทธศาสตรBท่ีครอบคลุมทุกมิติของการพัฒนาท่ีสําคัญ ดังนี้  
  ยุทธศาสตรBท่ี 1: การพัฒนาคุณภาพแหล�งท�องเท่ียว สินค�าและบริการด�านการท�องเท่ียว         
รวมถึงการส�งเสริมความยั่งยืนของแหล�งท�องเท่ียว สิ่งแวดล�อมและอัตลักษณBวิถีไทย  
  ยุทธศาสตรBท่ี 2: การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือการท�องเท่ียว 
โดยไม�ก�อให�เกิดผลกระทบเชิงลบต�อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล�อม  
  ยุทธศาสตรBท่ี 3: การพัฒนาขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษยBด�านการท�องเท่ียวและ 
สร�างจิตสํานึกด�านการท�องเท่ียวสําหรับประชาชน  
  ยุทธศาสตรBท่ี 4: การสร�างสมดุลในนักท�องเท่ียวกลุ�มต�างๆ ผ�านการตลาดเฉพาะกลุ�ม การส�งเสริมวิถี
ไทยและการสร�างความม่ันใจของนักท�องเท่ียว  
  ยุทธศาสตรBท่ี 5: การส�งเสริมการมีส�วนร�วมและบูรณาการของภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน    
ในการบริหารจัดการด�านการท�องเท่ียว รวมถึงความร�วมมือระหว�างประเทศ  
  โดยมีเป}าประสงค ท่ีสําคัญ คือ 1) การเพ่ิมค�าใช�จ�ายต�อหัวของนักท�องเท่ียวเพ่ือส�งเสริม               
การเป2นแหล�งท�องเท่ียวคุณภาพ 2) การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข�งขันเพ่ือเตรียมพร�อมสําหรับการแข�งขัน       
ท่ีทวีความรุนแรงข้ึน 3) การรักษามูลค�าทางเศรษฐกิจของรายได�จากอุตสาหกรรมการท�องเท่ียวไทย                    
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4) การกระจายรายได�และผลประโยชนBจากการท�องเท่ียวสู�ทุกพ้ืนท่ีและทุกภาคส�วน 5) การพัฒนาอุตสาหกรรม
การท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน 
    ศักยภาพการท�องเท่ียวของกลุ�มจังหวัดภาคตะวันออก มีความหลากหลายท้ังทางธรรมชาติ และมนุษยB
สร�างข้ึน โดยรวมประมาณ 843 แห�ง จําแนกเป2นการท�องเท่ียวชายทะเลท่ีมีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ ได�แก� พัทยา
และท่ีเป2นท่ีนิยมรองลงมาคือ เกาะช�าง เกาะเสม็ด บางแสน ท�องเท่ียวเชิงนิเวศ ได�แก� ป9าเขา น้ําตก ป9าชายเลน  
เชิงเกษตรเป2นสวนผลไม�ท่ีมีชื่อเสียง ได�แก� ทุเรียน มังคุด เงาะ เชิงสุขภาพ ได�แก� สปา บริการทางการแพทยB และ 
การท�องเท่ียวโดยชุมชนซ่ึงแต�ละจังหวัดมีความแตกต�างกันไป ซ่ึงปรากฏอยู�ในวิสัยทัศนBในแผนพัฒนากลุ�มจังหวัด
ภาคตะวันออก (พ.ศ. 2561 - 2564) “ฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสีเขียวช้ันนําในอาเซียน ฐานการผลิตและ
จําหน�ายผลไม� ประมง และปศุสัตว เพ่ือการส�งออก แหล�งท�องเท่ียวชายทะเลนานาชาติ เชิงนิเวศ เชิงเกษตร 
เชิงสุขภาพ และการท�องเท่ียวโดยชุมชน พ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหม�ชายแดนเช่ือมโยงกับประเทศเพ่ือนบ�าน 
และประตูสู�เศรษฐกิจโลก” และกําหนดเป2นประเด็นยุทธศาสตรBท่ี 3 “พัฒนาแหล�งท�องเท่ียวและกิจกรรม 
การท�องเท่ียวกลุ�มจังหวัดภาคตะวันออกให�เป2นแหล�งท�องเท่ียวชายทะเลนานาชาติ เชิงนิเวศ เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ 
และการท�องเท่ียวโดยชุมชน” นอกจากนี้ ยังมีธุรกิจต�อเนื่อง ได�แก� MICE อาหาร หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑB Long Stay 
ในพ้ืนท่ีกลุ�มจังหวัดภาคตะวันออก รวมท้ังมีโครงสร�างพ้ืนฐานค�อนข�างสมบูรณB ถึงกระนั้นก็ดี จากข�อมูลสําคัญ
พบว�า รายได�จากการท�องเท่ียวกระจุกตัวอยู�ในจังหวัดชลบุรี การกระจายรายได�ลงสู�ประชาชนในแต�ละจังหวัด 
มีอัตราการเปลี่ยนแปลงท่ีสูงข้ึนค�อนข�างน�อยมาก ในขณะท่ีแหล�งท�องเท่ียว สินค�าและบริการทางการท�องเท่ียว 
ท่ีมีศักยภาพกระจายตัวอยู�ใน 4 จังหวัด ประกอบกับยังให�ความสําคัญกับการท�องเท่ียวโดยชุมชนค�อนข�างน�อยและ
ขาดการมีส�วนร�วมของประชาชน และการบูรณาการในการสร�างมูลค�าเพ่ิมให�กับแหล�งท�องเท่ียวอย�างเป2นระบบ  
แนวคิดท่ีได�รับจากการฝCกอบรมและการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญ่ีปุGน จากการฝ\กอบรมก�อนศึกษาดูงานและ
การศึกษาดูงานด�านการท�องเท่ียว ณ ประเทศญ่ีปุ9น เยี่ยมชมและดูงานท่ีเมืองโอกายาม�าและเมืองคิวชู   
         
1. การฝCกอบรมก�อนศึกษาดูงาน ได�รับความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับอุตสาหกรรมการท�องเท่ียว      
1.1 ส ถ า น ก า ร ณB แ ล ะ แ น ว โ น� ม ก า ร พั ฒ น า ก า ร ท� อ ง เ ท่ี ย ว  ไ ด� แ ก�  1) ส ถ า น ก า ร ณB แ ล ะ แ น ว โ น� ม 
การพัฒนาการท�องเท่ียวในระดับโลก 2) ขีดความสามารถในการแข�งขันของประเทศไทยและทิศทางการพัฒนา 
การท�องเท่ียวไทย รวมท้ังตัวอย�างการดําเนินการในการส�งเสริมการตลาดของไทย 3) แนวโน�มท่ีจะส�งผล 
ต�ออุตสาหกรรมการท�องเท่ียวในอนาคต ได�แก� (1) ป4จจัยสนับสนุนการเติบโต (2) การเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม 
(3) การเปลี่ยนแปลงเชิงรูปแบบ 4) ธุรกิจท่ีเก่ียวข�องกับการท�องเท่ียว : ธุรกิจนําเท่ียว ท่ีพักแรม ร�านอาหาร 
ขนส�ง/เดินทาง ของท่ีระลึก กิจกรรมทางการท�องเท่ียว/ผู�จัดงาน 

1.2 แนวทางการพัฒนาการท�องเท่ียว ได�แก� 1) องคBประกอบทางการท�องเท่ียว 5 A : Attractions 
Accessibility Accommodation Amenities Activities 2) ทรัพยากรทางการท�องเท่ียวท่ีมีอยู� และพิจารณา 
การท�องเท่ียวท่ีมีโอกาสเติบโต 3) พฤติกรรมการท�องเท่ียวท่ีหลากหลายหรือมีทางเลือก (no more : one size fits 
for all) 4) การจําแนกประเภทของนักท�องเที ่ยว ได�แก� (1) กลุ �มนักท�องเที่ยว (เที่ยวที่เดิมกิจกรรมเดิม 
:a place like home, เท่ียวท่ีเดิมกิจกรรมใหม� : city fantastic, เท่ียวท่ีใหม�กิจกรรมเดิม : the map, เท่ียวท่ีใหม�
กิจกรรมใหม� : enriching experience) (2) พฤติกรรมนักท�องเท่ียว (3) แหล�งท�องเท่ียวท่ีนักท�องเท่ียวแต�ละประเทศ
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นิยมต� าง กัน (4) การใช�ความคิดแบบสร� างสรรคB  (creativity) (5) การ เ พ่ิมรายได�จากการท�อง เ ท่ียว 
(จับกลุ�มนักท�องเท่ียวท่ีมีรายได�สูง เพ่ิมจํานวนวันนักท�องเท่ียว เพ่ิมจํานวนการใช�จ�ายของนักท�องเท่ียว) 
    1.3 แนวทางการพัฒนาแหล�งท�องเท่ียวท่ียั่งยืน (สํารวจแหล�งท�องเท่ียว จัดแบ�งพ้ืนท่ีในแหล�งท�องเท่ียว 
กําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการ จัดกิจกรรมการท�องเท่ียว ประเมินขีดความสามารถในการรองรับ  
ศึกษาผลกระทบ รวบรวมข�อมูล จัดต้ังหน�วยงานรับผิดชอบ)        
    1.4 การท�องเท่ียวโดยชุมชน (CBT: community - based tourism) (Local Experience: small 
(ใส�ใจรายละเอียด) slow (ดึงให�อยู�นาน) story และ Experience: inside-out and outside-in) ความยั่งยืนและ
ผลประโยชนBจะตกอยู� กับชุมชน ตัวอย�าง  CBET: Community Entrepreneurial Based Tourism และ 
ต�นตอความล�มเหลวของ CBT ได�แก� ขาดนักท�องเท่ียว (กิจกรรม CBT จํานวนน�อยมากท่ีเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรม
การท�องเท่ียวหลัก การส�งเสริมน�อยมาก ช�องทางการสนับสนุนตํ่า) ป4ญหาทางการเงิน/การบริหารจัดการ 
(ร�อยละ 40 ของโครงการ CBT ในประเทศกําลังพัฒนาไม�นําชุมชนเข�ามาในกระบวนการตัดสินใจ ร�อยละ 60             
ไม�นํารูปแบบของข�อตกลงท่ีชุมชนเห็นชอบร�วมกันเข�ามาในกระบวนการตัดสินใจ)     
  

1.5 ศึกษาเฉพาะกรณี: โครงการล�านนา แก�งผาได ท่ีแสดงให�เห็นกระบวนการพัฒนาต้ังแต�คัดเลือก
พ้ืนท่ีเพ่ือกําหนดอัตลักษณB การขับเคลื่อนการพัฒนา การสร�างความยั่งยืน โดยการมีส�วนร�วมของภาคส�วนต�างๆ
ตลอดห�วงโซ�คุณค�าการพัฒนาการท�องเท่ียว โดยเฉพาะอย�างยิ่งประชาชนในพ้ืนท่ีต้ังแต�เริ่มกระบวนการจนถึง 
การอนุรักษBอัตลักษณB 

1.6 ความร�วมมือของหน�วยงานต�างๆ ด�านการท�องเท่ียว ได�แก� รัฐ - ราษฎรB - โรงเรียน บทบาท
องคBกรปกครองส�วนท�องถ่ิน (การตลาดท�องเท่ียว การแสวงหาและสร�างแหล�งท�องเท่ียวใหม� การให�บริการ 
แหล�งท�องเท่ียว การวางแผนพัฒนาแหล�งท�องเท่ียว การบริหารจัดการแหล�งท�องเท่ียว)   
  

2. ข�อมูลและแนวคิดท่ีได�จากการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญ่ีปุGน      
     2.1 ในภาพรวมการท�องเท่ียวของประเทศญ่ีปุGน      
 2.1.1 อุตสาหกรรมการท�องเท่ียวของประเทศญ่ีปุGน 

 ประเทศญ่ีปุ9นเริ่มเป�ดประเทศให�นักท�องเท่ียวต�างประเทศเข�ามาท�องเท่ียวในปC 2550 
ข�อมูลจากองคBการ UNWTO: World Tourism Barometer vol. 13 2015/4 ได�จัดลําดับจํานวนนักท�องเท่ียว
ต�างประเทศท่ีเดินทางเข�าไปเท่ียวในประเทศต�างๆในโลก ตามข�อมูลปC 2557 ปรากฏว�า ประเทศญ่ีปุ9น 
มีนักท�องเท่ียวต�างประเทศเข�ามาท�องเท่ียว 13.4 ล�านคน เป2นลําดับท่ี 22 ของโลก และเม่ือเปรียบเทียบข�อมูล
จํานวนนักท�องเท่ียวต�างประเทศเข�ามาท�องเท่ียวต้ังแต�ปC 2557 - 2558 มีแนวโน�มสูงข้ึนอย�างต�อเนื่อง คือ 
ปC  2547 จํ านวน  6,137,905 คน ปC  2558 จํ านวน  19,737,409 คน และในปC  2559 ณ เ ดือน ตุลาคม 
มีจํานวนนักท�องเท่ียวเกิน 20 ล�านคนแล�ว แต�ก็มีในบางปCจํานวนนักท�องเท่ียวลดลง เช�นในปC 2552 จํานวน 
6,798,958 คน เนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจตกตํ่า Lehman shock และ ปC 2554 จํานวน 6,218,752 คน เนื่องจาก
ประสบภัยแผ�นดินไหว   
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 2.1.2 ยุทธศาสตร การท�องเท่ียวของประเทศญ่ีปุGน (Tourism - Oriented Nation and Local 
Revitalization) เป2นหนึ่งในเจ็ดเสาหลักในยุทธศาสตรBการเจริญเติบโตใหม� ประกอบด�วย 

  1) ยุทธศาสตรBการการต้ังระบบเขตเศรษฐกิจพิเศษครบวงจร โดยคัดเลือกและมุ�งเน�น
พ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพในสาขาท่ีมีความสามารถในการแข�งขันระหว�างประเทศและส�งเสริมนโยบายการเป�ดน�านฟYาเสรี
อย�างเต็มท่ี 

  2) ยุทธศาสตรBโครงการเพ่ิมนักท�องเท่ียวต�างชาติ 30 ล�านคน โดยทําให�กระบวนการ
ของวีซ�าให�กับชาวจีนง�ายข้ึน และการสนับสนุนท�องเท่ียวในวันหยุดยาว 

  3) ยุทธศาสตรBการท�องเท่ียวท่ีอยู�อาศัย และการปรับปรุงบ�านให�อยู�อาศัยสะดวก สบาย
และเป2นมิตรกับสิ่งแวดล�อม 

  4) ยุทธศาสตรBการเป�ดสิ่งอํานวยความสะดวกของภาครัฐให�กับภาคเอกชน และส�งเสริม
โครงการท่ีใช�ทุนของภาคเอกชน ท้ังนี้ นโยบายหลักของนายกรัฐมนตรี นายชินโซ อาเบะ มุ�งม่ันให�ประเทศญ่ีปุ9น
เป2นประเทศท่ีมีรายได�หลักจากการท�องเท่ียว         
   

2.2 การศึกษาเฉพาะพ้ืนท่ีจังหวัดโอกายาม�า (Okayama Prefecture) 
2.2.1 จังหวัดโอกายาม�า ต้ังอยู�ตอนใต�ของกรุงโตเกียว มีพ้ืนท่ี 790 ตารางกิโลเมตร จํานวน

ประชากร 709,584 คน อยู�ห�างจากสถานีชินโอซาก�าทางทิศตะวันตก เดินทางด�วยรถไฟชินคันเซ็น 
ใช� เวลาประมาณ 45 นาที จั งหวัดโอกายาม�าเป2นจังหวัด ท่ีมีฝนตกน�อยท่ีสุดในประเทศ ถูกเรียกว�า 
“เป2นดินแดนแห�งแสงอาทิตยB” (The Land of Sunshine) เม่ือวันท่ี 1 เมษายน 2552 รัฐบาลญ่ีปุ9นได�ยกฐานะ 
เมืองโอกายาม�าซ่ึงเป2นเมืองเอกของจังหวัดโอกายาม�า เป2นเขตปกครองรูปแบบพิเศษจากการเป2นเขตปกครอง 
ในรูปแบบพิเศษเอ้ือประโยชนBต�อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด�านการท�องเท่ียวให�มีความเป2นเอกภาพ 
โดยเฉพาะคุณภาพของงานบริการสาธารณะท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือพัฒนาเมืองท�องเท่ียวให�เป2นประโยชนBต�อประชาชน
มากท่ีสุด และทําให�สํานักงานพัฒนาส�งเสริมการท�องเท่ียวเมืองโอกายาม�ามีความเหมาะสมท้ังด�านการเงิน         
ซ่ึงสามารถจัดทําแผนงาน/โครงการโดยขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลกลาง การมีบุคลากรท่ีเหมาะสม              
การนําเทคโนโลยีมาใช�เพ่ิมขีดความสามารถ ตลอดจนการรวมกลุ�มของภาคเอกชนและผู�ประกอบ การให�การ
สนับสนุนในการส�งเสริมและพัฒนาการท�องเท่ียวให�เกิดประสิทธิภาพสูงสุด     
  

2.2.2 ส่ิงดึงดูดทางการท�องเท่ียวของจังหวัดโอกายาม�า       
 1) แหล�งท�องเท่ียวทางประวัติศาสตรB ศิลปวัฒนธรรม ได�แก� (1) เมืองคุราชิกิเป2นต�นกําเนิด
ของนิทาน “โมโมทาโร�” (2) เมืองคจิมะเป2นแห�งแรกในประเทศญ่ีปุ9นท่ีมีการผลิตกางเกงยีนสB 3) เมืองเก�าต้ังอยู�   
ในใจกลางของ Hida Takayama (4) เทศกาลของทากายาม�า (Yatai Kaikan) (Festival Float Exhibition Hall)  
เป2นเทศกาลท่ีมีชื่อเสียงมีขบวนแห�ของรถโบราณ และอ่ืนๆ               
 2) แหล�งท�องเท่ียวเพ่ือการสันทนาการ อาหาร และการจําหน�ายของท่ีระลึก ได�แก� 
(1) สวนโคระคุเอ็น เป2นสวนขนาดใหญ�ท่ีสร�างข้ึนเม่ือ 300 ปCก�อน (2) บริเวณสถานีโอคายาม�า ภายในสถานี      
จะมีห�างสรรพสินค�า และร�านอาหาร ยังมีอิออนมอลลBท่ีเชื่อมต�อกับสถานี (3) Miyagawa Asaichi (ตลาดตอนเช�า 
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ท่ี Miyagawa) ตลาดเพ่ือเพ่ิมสีสันของ Takayama (4) Yume Kojo Hida (Hida Takayama Local History 
Museum) คนท่ีได�เข�าไปเยี่ยมชมจะสนุกไปกับการทําขนมเซเบ�และพวกขนมสแน็คของญ่ีปุ9น 

 3) แหล�งท�องเท่ียวเชิงเกษตร จังหวัดโอกายาม�าเมืองผลไม� ดินแดนแห�งแสงอาทิตย  
มีผลผลิตคุณภาพสูง อย�างลูกท�อขาว และองุ�น เป2นต�น    
 2.3 การศึกษาเฉพาะพ้ืนท่ีเกาะคิวชู (Kyushu)      
       2.3.1 เกาะคิวชู ต้ังอยู�ทางตะวันตกสุดของเกาะหลักฮอนชู เป2นเกาะใต�สุดและเป2นเกาะท่ีมี         
ขนาดใหญ�เป2นอันดับ 3 ของประเทศญ่ีปุ9น ต้ังอยู�ในภาคตะวันตกเฉียงใต�ของหมู�เกาะญ่ีปุ9น มีเนื้อท่ี 35,640 ตาราง
กิโลเมตร และมีประชากร 14,779,000 คน เกาะคิวชู มีจังหวัดต้ังอยู� รวม 8 จังหวัด โดยแบ�งออกเป2น 
2 ส�วนคือ คิวชูตอนเหนือ ประกอบไปด�วย Fukuoka, Oita, Kumamoto, Nagasaki, Saga และ คิวชูตอนใต� 
ประกอบไปด�วยจังหวัด Miyazaki Kagoshima และ Okinawa มีสนามบินจํานวน 8 แห�ง มีท�าเรือน้ําลึก จํานวน 
2 แห�ง สภาพภูมิอากาศค�อนข�างอบอุ�น มีบ�อน้ําแร�และภูเขาไฟ จึงอุดมสมบูรณBไปด�วยพืชพรรณธัญญาหาร และ  
มีธรรมชาติท่ีสวยงาม เต็มไปด�วยต�นไม�หลากสีนานาชนิด มีท่ีเท่ียวมากมาย ท่ีสําคัญเป2นแหล�งน้ําพุร�อนท่ีสําคัญ
ท่ีสุดของประเทศด�วย และเนื่องจากอยู�ใกล�จีน และเกาหลี จึงได�รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากประเทศเพ่ือนบ�าน
ในทวีปเอเชียซ่ึง มีบทบาทสําคัญด�านการพัฒนาเศรษฐกิจและวัฒนธรรม   
    
              2.3.2 สถานการณ การท�องเท่ียวในเกาะคิวชู       
     1) จํานวนนักท�องเท่ียวต�างชาติท่ีเดินทางเข�ามาท�องเท่ียวในเกาะคิวชู โดยในปC พ.ศ. 2558     
มีจํานวน 2,832,359 คน จําแนกเป2นชาวเกาหลี จํานวนร�อยละ 43 รองลงมา คือ นักท�องเท่ียวท่ีเดินทาง 
โดยเรือ จํานวนร�อยละ 28 ไต�หวัน ร�อยละ 10 จีน ร�อยละ 7 ฮ�องกง ร�อยละ 5 ไทย ร�อยละ 2 และอ่ืน ๆ 
ร�อยละ 2 สําหรับเปYาหมายขององคBกรการท�องเท่ียวคิวชู ในการเพ่ิมจํานวนนักท�องเท่ียวต�างประเทศ มีเปYาหมาย
เพ่ิมจาก 2.832 ล�านคน ในปC พ.ศ. 2558 เป2น 7.6 ล�านคน ในอีก 8 ปCข�างหน�า (ปC พ.ศ. 2566) ดังนั้น 
การท�องเท่ียวจึงเป2นหัวใจสําคัญของอุตสาหกรรมบนเกาะคิวชู  
 2) องคBกรการท�องเท่ียวคิวชู (KTPO: Kyushu Tourism Promotion Organization) 
การท�องเท่ียวเกาะคิวชูโดยในอดีต จังหวัดบนเกาะคิวชูแต�ละจังหวัดได�พัฒนาการท�องเท่ียวไปในทิศทางของตนเอง 
ไม�ได�มีการร�วมมือกันในการพัฒนาการท�องเท่ียว ต�อมาจังหวัดต�างๆ บนเกาะคิวชู ได�หันมาร�วมมือกัน โดยจุดเริ่มต�น
เกิดจากกรอบความร�วมมือระหว�าง 7 จังหวัดท่ีอยู�บนเกาะคิวชู ส�วนใหญ�เป2นความร�วมมือของบริษัทด�านการท�องเท่ียว
และบริษัทให�บริการด�านการเดินทาง เช�น บริษัทด�านรถไฟ โดยได�เกิดเป2นองคBกรการท�องเท่ียวคิวชู KTPO 
(Kyushu Tourism Promotion Organization) ข้ึนมาเ ม่ือ 11 ปC ท่ีแล�ว  (พ.ศ.  2548) โดยได� เริ่มก�อ ต้ั ง          
เป2นคณะกรรมการกลยุทธBเชิงพ้ืนท่ีในปC พ.ศ. 2546 ต�อมาในปC พ.ศ. 2547 ได�ก�อต้ังเป2นคณะกรรมการกลยุทธB 
ด�านการท�องเท่ียวและในปC พ.ศ. 2548 จึงได�เกิดเป2นองคBการการท�องเท่ียวคิวชูข้ึน โดยความร�วมมือระหว�าง
ภาครัฐและภาคเอกชน ในการร�วมมือกันผลักดันให�เกาะคิวชู เป2นศูนยBกลางการท�องเท่ียว และผลักดันให�เกิดเป2น    
กลยุทธBด�านการท�องเท่ียวเกาะคิวชูข้ึนซ่ึงโครงสร�างของ KTPO ประกอบด�วยท่ีปรึกษา ภาคส�วนด�านการวางแผน 
ภาคส�วนภายในประเทศ ภาคส�วนภายนอกประเทศ และภาคเครือข�ายความร�วมมือ 
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     3) สิ่งดึงดูดนักท�องเท่ียวของเกาะคิวชู ในระยะเริ่มต�นในการพัฒนาด�านการท�องเท่ียวเกาะคิวชู
ขององคBกร KTPO ยังไม�มีความชัดเจน ในเรื่องสินค�าท่ีจะเป2นจุดเด�นหรือเป2นอัตลักษณBหรือเอกลักษณB 
ของการท�องเท่ียวเกาะคิวชู (Product Champion) เท�าใดนัก แต�หลังจากรวมตัวกันเป2น KTPO มา 9 ปC สินค�า
หรือสิ่งท่ีได�นํามาส�งเสริมยกเป2นจุดเด�นอย�างหนึ่งของการท�องเท่ียวเกาะคิวชูและประสบผลสําเร็จ นั่นคือ การอาบน้ําแร�
แช�น้ําพุร�อน (Onsen) ซ่ึงมีท้ัง Indoor และ Outdoor มีท้ังการแช�ท้ังตัวและแช�เท�า และมีท้ังท่ีเป2นบ�อท่ัวไปและ
บ�อนรก (Hells of Beppu \ Onsen : OITA) สิ่งดึงดูดนักท�องเท่ียวท่ีสําคัญของเกาะคิวชูอ่ืนๆ ท่ีได�รับความนิยม
ไม�แพ�ออนเซ็น ได�แก� แหล�งท�องเท่ียวทางธรรมชาติ เช�น เกาะKujukushima – island (จังหวัด Nagasaki) และ 
คอคอด Takachiho - Gorge (จังหวัด Miyazaki) อาหาร เช�น ซูชิ (Sushi) และ เทมปูระ (Tempura) กิจกรรม
เก็บพืชผลไม� เช�น ลูกพลับ แอปเป�~ล องุ�น สตรอเบอรี่  และส�ม แหล�งช�อปป��ง เช�น ท่ีจังหวัดฟุกุโอกะ 
ท่ีมีห�างสรรพสินค�าใหญ� 4 ห�าง มีร�าน 100 yen shop Daiso      

การนําแนวคิดและวิธีปฏิบัติจากการฝCกอบรมและการศึกษาดูงานมาพัฒนายุทธศาสตร ด�านการท�องเท่ียว 
ของกลุ�มจังหวัดภาคตะวันออก           
 1. การฝ\กอบรมและศึกษาดูงาน โดยเฉพาะอย�างยิ่งการศึกษาวิเคราะหB Benchmark ของประเทศหรือ
องคBกรชั้นนําท่ีอยู�ในธุรกิจเดียวกัน ถึงรายละเอียด ทําให�ทราบถึงป4จจัยของความสําเร็จของประเทศหรือองคBกรชั้นนํา 
หรือวิธีการปฏิบัติท่ีทําให�องคBกรประสบความสําเร็จ เพ่ือจะได�เป2นแนวทางในการพัฒนายุทธศาสตรB ต้ังแต� 
การประเมินผลการดําเนินงาน และผลักดันให�มีการทบทวนและปรับเปลี่ยนยุทธศาสตรB ซ่ึงในกรณีของเมืองโอกายาม�า 
และเกาะคิวชู ประเทศญ่ีปุ9นท่ีนํามาเป2น Benchmark ถือได�ว�าประสบความสําเร็จด�านการท�องเท่ียว  
 2. ในการศึกษาดูงานท่ีประเทศญ่ีปุ9นดังกล�าวได�นําฐานความรู� และแนวคิดท่ีได�จาการฝ\กอบรม ตลอดจน
การดําเนินงานด�านการท�องเท่ียวของกลุ�มจังหวัดภาคตะวันออก ไปใช�ในการทําความเข�าใจ วิเคราะหBเปรียบเทียบ 
และประมวลวิธีปฏิบัติท่ีดีของท้ังสองเมืองดังกล�าว โดยอาศัยเครื่องมือห�วงโซ�คุณค�า (Value Chain) ในการสรุป
เป2นข�อเสนอ และนําไปพัฒนายุทธศาสตรBได�ดังตารางต�อไปนี้   
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กระบวนการ วิธีปฏิบัติที่ดีของโอกายาม�า วิธีปฏิบัติที่ดีของคิวชู ข�อเสนอวิธีปฏิบัติของกลุ�มจังหวัด 

1. การคัดเลือก
จุดขายที่เปJน  
อัตลักษณ  และ
พัฒนา/
ปรับปรุงแหล�ง
ท�องเที่ยว 
สินค�าและ
บริการทางการ
ท�องเที่ยวให�
เปJนรูปธรรม 

สถานที่ท�องเที่ยวมีความหลากหลาย น�าสนใจดึงดูดนักท�องเที่ยว 
เช�น  
1.สวนโคระคุเอ็น( Korakuen) สวนที่สวยและเก�าแก�ที่สุด       ใน
ญี่ปุ9น สร�างขึ้นในสมัยเอโดตอนต�น (ประมาณปC 1600-1867)           
บริเวณพื้นที่ของตระกูลโทคุกาว�า สวนแห�งนี้ได�รับการตั้งชื่อตามบทกวี
และเป2นสวนแบบดั้งเดิมของญี่ปุ9น ภายในสวนมีการออกแบบโดยใช�   
หิน ต�นไม� บ�อน้ํา และมีเนินขนาดเล็กเพื่อให�เป2นเหมือนฉากธรรมชาติ
ของญี่ปุ9นและจีน ด�านหลังของส�วนแห�งนี้จะมองเห็นวิวของกรุงโตเกียว
โดมและตึกต�างๆ ทําให�เห็นภาพเมืองสมัยใหม�ตัดกับธรรมชาติที่สวยงาม 
      2. ศาลเจ�าคิบิสึ จินจาเป2นศาลที่ตั้งอยู�ในโอกายาม�า                 
ในเทพนิยายที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ9น “โมโมทาโร” มีเทพชื่อ “คิบิทสึฮิโก     
โนะมิโกโตะ” และเทพที่ประดิษฐานอยู�ที่นี่ ไม�มีวันที่ก�อตั้งแต�           
เป2นที่รู�จักกันที่ห�องโถงใหญ�ที่ได�รับการทําลายด�วยไฟอย�างน�อย          
สองครั้งในอดีตที่ผ�านมา และห�องโถงใหญ�ในป4จจุบันถูกสร�าง         
ขึ้นมาใหม�ในปC 1425 มันเป2นอาคารขนาดใหญ�ที่นี่มีความกว�าง
ประมาณสองเท�าของขนาดของไอซูโมะ ทาอิชา” และในขณะที่       
ถูกสร�างขึ้นซึ่งเดิมเป2นวัตถุบูชาตัวเองศาลเจ�า ทั้งหมดถูกกําหนด       
ให�เป2นสมบัติของชาติ 
      3. สวนผลไม�  จังหวัดโอคายาม�า มีชื่อเสียงจากการที่มีผลผลิต
ผลไม�อร�อยๆตลอดทั้งปC เนื่องจากเป2นจังหวัดที่มีอากาศอบอุ�น และ    
มีวันที่แดดออกมากที่สุดในญี่ปุ9น ซึ่งผลไม�ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดนั้น       

การสร�างทางเลือกในการท�องเที่ยว โดยพื้นที่มี
สิ่งดึงดูดนักท�องเที่ยวตามรสนิยม และ ช�วงอายุ 
ที่หลากหลาย เช�น 
1. การอาบน้ําแร� (Onsen) เนื่องจากประเทศ
ญี่ปุ9นเป2นเกาะที่ตั้งอยู�ในเขตภูเขาไฟจึงมีบ�อน้ําพุ
ร�อนจํานวนมาก โดยบ�อน้ําพุร�อนแต�ละแห�งจะมี
เสน�หBและชื่อเสียงของตน ซึ่งนักท�องเที่ยว
สามารถสัมผัสความแตกต�างดังกล�าวได�         
โดยไม�รู�เบื่อ                                                                               
2. การท�องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เช�น             
(1) หมู�เกาะ Kujukushima ซึ่งเป2นหมู�เกาะที่
หนาแน�นที่สุดในญี่ปุ9น บนน้ําทะเลสีฟYาสดใสนี้  
มีเกาะน�อยใหญ�ที่มีต�นไม�ต�าง ๆ มากมายขึ้นเขียว
ขจีกระจายอยู�ทั่วบริเวณ โดยชายหาดของแต�ละ
เกาะต�างก็ยังมีความเป2นธรรมชาติหลงเหลืออยู� 
มีคนที่มาเล�นกีฬาทางน้ําหรือตั้งแคมป¡เพื่อสัมผัส
กับธรรมชาติที่อุดมสมบูรณBในจังหวัด Nagasaki 
(2) ช�องเขา Takachiho ซึ่งเป2นช�องเขาหินสูง
ชันเหมือนหน�าผา มีรูปร�างคดเคี้ยวเหมือนมังกร  
(มีน้ําตกสูงถึง 17 เมตรอยู�ในช�องเขานี้)  
3. อาหาร โดยอาหารที่ขึ้นชื่อและมีชื่อเสียง   

1. แหล�งท�องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมของ
แต�ละจังหวัดควรมีการพัฒนาปรับปรุง และ
ส�งเสริมให�พร�อมที่จะต�อนรับนักท�องเที่ยว  
สามารถสร�างเรื่องราวให�เป2นที่สนใจของ
นักท�องเที่ยว ขายความเป2นธรรมชาติที่เป2น
เอกลักษณBของพื้นที่ซึ่งประเทศ ไทยในแต�
ละจังหวัด  โดยแต�ละจังหวัดในประเทศไทย
ควรยกระดับภาพลักษณBการท�องเที่ยวให�
เป2นที่จดจําและน�าสนใจต�อนักท�องเที่ยว 
โดยสร�างจุดขายจากจุดแข็งที่มีให�โดดเด�น                  
2. แต�ละจังหวัดควรมีสัญลักษณBที่โดดเด�น
ให�เป2นที่น�าสนใจต�อนักท�องเที่ยว               
โดยใช�ทรัพยากรที่มีในจังหวัด และนํามา
พัฒนาปรับปรุงให�สอดคล�องกับ          
ความต�องการของนักท�องเที่ยว โดยมีภาครัฐ 
ภาคเอกชน และประชาชนในท�องถิ่น  
ร�วมมือกัน 
3. กระทรวงการท�องเที่ยวและกีฬา ควรจัด
อันดับ แสดงจุดเด�นของแหล�งท�องเที่ยว 
อาทิเช�น สวนที่สวยที่สุด 1 ใน 3 ของ
ประเทศ น้ําตกที่สูงที่สุด 1 ใน 3 ของ
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ก็คือลูกท�อขาวหวานฉ่ํานั่นเอง ช�วงที่มีผลผลิตมากที่สุด                 
ในเดือนกรกฎาคม และสิงหาคม จะมีนักท�องเที่ยวจํานวนมากนิยม
เดินทางไปยังสวนลูกท�อ ที่เป�ดบริการให�เข�าไปเด็ดลูกท�อทานในสวน
ด�วยตัวเองตามอัธยาศัย 

4. ตํานานโมโมทาโร� โมโมทาโร� เป2นนิทานพื้นบ�านที่สืบทอดกัน
มายาวนานตั้งแต�อดีต มีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศญี่ปุ9น               
เป2นเรื่องราวของเด็กชายคนหนึ่งที่เกิดจากลูกท�อ                          
เติบโตมาอย�างแข็งแกร�ง และเดินทางไปยังเกาะปCศาจพร�อมกับสุนัข 
ลิง และไก�ฟYา เพื่อปราบพวกยักษBที่ทําให�มนุษยBเดือดร�อน                  
เป2นที่กล�าวขานกันว�าโอคายาม�า เป2นบ�านเกิดของ” โมโมทาโร�” 
บริเวณหน�าสถานีโอคายาม�าเอง ก็มีรูปป4~นของโมโมทาโร�ตั้งอยู�และ
สามารถพบเห็นสัญลักษณBนี้ได�ทั่วไปในเขตเมือง เช�น ฝาท�อระบายน้ํา 

ที่มาจากธรรมชาติและมีความปลอดภัย คือ ซูชิ 
(Sushi) เทมปูระ (Tempura) นอกจากนั้น      
ยังมีอาหารอร�อย และหลากหลาย               
ให�นักท�องเที่ยวได�เลือกชิม ทั้งจากร�านอาหาร       
ริมทาง และอาหารสําเร็จรูปในร�านสะดวกซื้อ                                                                                              
4.กิจกรรมเที่ยวชมสวนตามฤดูกาล เช�น      
ลูกพลับ แอปเป�ล องุ�น สตรอเบอรBรี่ ลูกท�อขาว 

ประเทศ จุดชมวิวที่สวยที่สุด  ทะเลหมอก  
ที่สวยที่สุด จุดชมดอกไม�ตามฤดูกาล เป2นต�น 
4. ศึกษาอัตลักษณBของชุมชนที่มี          
แหล�งท�องเที่ยว โดยให�ผู�นําชุมชน/คน      
ในชุมชนเข�ามามีส�วนร�วม  ในกระบวน        
การจัดการท�องเที่ยว และกิจกรรม          
การท�องเที่ยวที่เหมาะสม สอดคล�อง       
กับสภาพพื้นที่ ประวัติศาสตรB วัฒนธรรม 
ตลอดจนวิถีชีวิตในชุมชน 
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กระบวนการ วิธีปฏิบัติที่ดีของโอกายาม�า วิธีปฏิบัติที่ดีของคิวชู ข�อเสนอวิธีปฏิบัติของกลุ�มจังหวัด 
2. การสร�างสิ่ง
อํานวยความ
สะดวก
ปลอดภัย 

การเดินทางที่หลากหลายช�องทาง มีความสะดวกรวดเร็ว  
   1. การเดินทาง เป2นหนึ่งในศูนยBการคมนาคมของญี่ปุ9นตะวันตก    
ที่เดินทางมาถึงได�อย�างสะดวกสบายมาก โดยใช�เวลาเพียง 1 ชัว่โมง         
จากเกียวโต และ 35 นาทีจาก Hiroshima เมื่อเดินทางด�วยชินคันเซ็น  
   2. การให�ความสําคัญที่ว�ารถต�องมาก�อนคน เป2น คนต�องมาก�อนรถ 
ให�มีจักรยาน ให�ความสําคัญในการเดินทางให�คนไปก�อน  
   3. เพิ่มถนนคนเดินโดยเฉพาะช�วงวันหยุด เช�นถนนเลียบคลอง        
ถนนย�านการค�า  และใช�รถไฟ โบราณ(รถรางไฟฟYา) เข�าสู�ตัวเมือง และ
จะขยายเชื่อมโยงไปสู�สถานีรถไฟโอกายาม�า  

การวางแผนและเตรียมความพร�อมในการ
สนับสนุนการท�องเที่ยว คือ การพัฒนา         
สิ่งอํานวยความสะดวกที่เกี่ยวข�อง                
กับอุตสาหกรรมการท�องเที่ยว เช�น     
1. การเพิ่มจํานวนไกด ที่มีความรู�ด�าน
ภาษาต�างประเทศ เช�น ภาษาจีน ภาษาเกาหลี 
และภาษาไทย                                                           
2. การติดตั้ง Free Wi-Fi โดยนับจากเริ่ม
โครงการในปC พ.ศ. 2558 จนถึงป4จจุบัน มีจุด  
Wi-Fi เพื่อบริการนักท�องเที่ยวแล�ว จํานวน 
11,600 จุด 
3. การสร�างความพร�อมของระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐาน เช�น ถนน ระบบ
น้ําประปา โดยเฉพาะการสร�างห�องน้ําสาธารณะ
จํานวนมากและเน�นการออกแบบอารยสถาป4ตยB 
(Universal Design) เพื่อผู�พิการ เด็ก และ
คนชรา 

 

 

1. ส�วนราชการทําหน�าที่สนับสนุน              
ให�ข�อเสนอแนะ อํานวยความสะดวก เช�น 
การสร�างระบบโครงสร�างพื้นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค ระบบบําบัดจัดการขยะ       
สิ่งปฏิกูล ระบบเส�นทางคมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยเชื่อมโยงเส�นทางการท�องเที่ยว 
เข�าด�วยกัน การประชาสัมพันธB และ
แนวทางการบริหารจัดการชุมชน  
 2. หน�วยงานที่เกี่ยวข�องวางมาตรการ
ปYองกันป4ญหาที่เกิดตามมาหลังจากเกิด
แหล�งท�องเที่ยว เช�นป4ญหาขยะมูลฝอย    
น้ําเสีย สิ่งปฏิกูล มลพิษ ป4ญหาเสียงดัง  
การเอาเปรียบนักท�องเที่ยว
ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม             
ความขัดแย�ง/ความวุ�นวายในชุมชน          
โดยใช�งบประมาณของกระทรวงท�องเที่ยว
และกีฬาในระยะแรก หลังจากนั้นให�ท�องถิ่น
ร�วมกับชุมชนบริหารจัดการอย�างต�อเนื่อง 
 
 
 



54 

กระบวนการ วิธีปฏิบัติที่ดีของโอกายาม�า วิธีปฏิบัติที่ดีของคิวชู ข�อเสนอวิธีปฏิบัติของกลุ�มจังหวัด 
3. การเพิ่ม
มูลค�าทางการ
ท�องเที่ยวโดย
สร�างสินค�า
และบริการ
ใหม�ๆ/เสริม
สิ่งที่มีอยู�เดิม
อย�าง
ผสมผสาน
เชื่อมโยง 

1. การยกเว�นภาษีของการซื้อสินค�าให�แก�
นักท�องเที่ยวต�างชาติ  โดยเฉพาะสินค�าทั่วไปใน
ซุปเปอรBมารBเกต ร�านขายยา เครื่องสําอาง เป2นการ
จูงใจให�นักท�องเที่ยวต�างชาติจับจ�ายใช�สอยมากขึ้น 
2. การคํานึงถึงการสร�างคุณค�าของธุรกิจ           
ที่เกี่ยวข�องกับการท�องเที่ยวในทุกขั้นตอนของ
กิจกรรมหรือกระบวนการผลิต โดยใช�หลักห�วงโซ�
คุณค�า (Value chain) ตั้งแต�ต�นทาง (ป4จจัยการ
ผลิต) กลางทาง (กรรมวิธีการผลิต) และปลายทาง 
(ช�องทางการตลาด) ของบริษัท Miyashita Sake 
Brewery Co.Ltd. ซึ่งจะเน�นให�นักท�องเที่ยวมา
เยี่ยมชมโรงงาน แวะชิมและเลือกซื้อเองซึ่ง       
อัตลักษณBของโรงงานคือ ก�อตั้งมาตั้งแต�ก�อน    
สมัยสงครามโลก ครั้งที่ 2 วัตถุดิบเป2นข�าว       
พันธุBพื้นเมือง ซึ่งรับซื้อจากขาวนาในพื้นที่ล�วงหน�า 
การผลิตไม�มีสิ่งของเหลือใช� (Vast) เป2นการเพิ่ม
คุณค�าให�สินค�าได�อีกทางหนึ่ง นอกจากนั้นการ
ร�วมมือกับธุรกิจชนิดเดียวกันทําให�เกิดการพัฒนา
และสามารถแข�งขันกับภายนอกได�อย�างมี
ประสิทธิภาพ 
3. หน�วยงานภาครัฐเป2นเพียงหน�วยงานสนับสนุน

การทําผลิตภัณฑ ชุมชน จะมีลักษณะดังนี้  
1. จุดมุ�งหมายไม�ได�มุ�งเน�นในเรื่องกําไร แต�มุ�งให�พื้นที่/หมู�บ�านมี
อาชีพมีรายได�พึ่งตนเองได� ลูกหลานมีงานทําในพื้นที่/หมู�บ�าน ไม�ต�อง
ออกไปทํางานต�างถิ่นซึ่งมีแนวคิดมีหลักการคล�ายกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9                                                                                               
2. เปJนหนึ่งหมู�บ�านหนึ่งผลิตภัณฑ  เช�น หมู�บ�านโอคาวะจิยามะซึ่ง
เป2นหมู�บ�านที่ผลิตเครื่องป4~นเซรามิค โดยมีการจัดพื้นที่หมู�บ�านที่มี
ความเป2นระเบียบเรียบร�อยสวยงาม รูปทรงของบ�านแต�ละหลังมี
ลักษณะที่เป2นรูปแบบเดียวกัน มีเอกลักษณBที่บ�งบอกว�าเป2นหมู�บ�าน
เครื่องป4~นเซรามิค คือ มีปล�องไฟที่ตั้งตามจุดต�าง ๆ ของหมู�บ�าน ซึ่ง
เป2นจุดดึงดูดให�นักท�องเที่ยวได�ถ�ายรูปเก็บภาพไว�เป2นที่ระลึก ทั้งนี้ จะ
มีปYายชื่อหมู�บ�านและปYายผังแผนที่หมู�บ�านที่ทําด�วยแผ�นเซรามิค 
ตั้งอยู�บริเวณทางเข�าพื้นที่หมู�บ�านเครื่องป4~นเซรามิค และในส�วนที่เป2น
อาหารหรือสวนผลไม�ก็จะให�นักท�องเที่ยวมีส�วนร�วมในกิจกรรมด�วย 
3. การช�อปป��ง ซึ่งแหล�งช�อปป�~งที่สําคัญของเกาะคิวชู อยู�ที่เมือง
Fukuoka ที่มีห�างสรรพสินค�าขนาดใหญ� โดยเฉพาะห�างแฟชั่นมอลลB 
“เทนจินคอร ”ภายในอาคาร 8 ชั้นบนดินและ2ชั้นใต�ดิน ประกอบไป
ด�วยร�านค�าเบ็ดเตล็ดและร�านจําหน�ายแบรนดBเสื้อผ�าชื่อดังมากมาย 
และยังมีบริการพิเศษสําหรับนักท�องเที่ยวชาวต�างชาติ เพียงแค�แสดง
หนังสือเดินทางให�ร�านค�าที่ร�วมรายการดู ก็จะสามารถรับบริการ
ยกเว�นภาษีได� นอกจากนี้ยังมี “แหล�งช�อปป��งใต�ดินเทนจิน”เป2น

1. ส�วนราชการต�องใช�แนวคิดในการพัฒนา
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมด�านการ
ท�องเที่ยวด�วยความเข�มแข็งจากภายใน
ท�องถิ่น จากอัตลักษณBและวิถีชีวิตของ
ชุมชน รวมทั้งการส�งเสริมคุณภาพ
ผลิตภัณฑBสินค�าและการเพิ่มช�องทาง
การตลาด การพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมให�แก�ผู�ประกอบการรายย�อย และ
เกษตรกร 
2. การพัฒนารูปแบบสินค�าให�สอดคล�องกับ
ความต�องการของตลาดนักท�องเที่ยว โดย
ศึกษา TREND ของนักท�องเที่ยวแต�ละกลุ�ม
ว�ามีความสนใจในรูปแบบใด เพื่อให�แหล�ง
ท�องเที่ยว และสินค�าของไทยเป2นที่ต�องการ
ของตลาดได�ตรงจุด และสร�างให�แต�ละ
จังหวัดสามารถดึงดูดนักท�องเที่ยวให�
ท�องเที่ยวในจังหวัดของตนเองเป2นเวลานาน
ขึ้น เพื่อที่จะสามารถกระจายรายได�ให�กับ
ท�องถิ่นเพิ่มมากขึ้น 
3. ส�งเสริมการท�องเที่ยวโดยเพิ่ม
กลุ�มเปYาหมายเป2นนักท�องเที่ยวผู�สูงวัย    
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ส�งเสริมช�องทางการตลาด โดยไม�ได�ให�                 
การสนับสนุนด�านงบประมาณ ซึ่งภาคเอกชน
ผู�ประกอบการ รวมทั้งเกษตรกร ต�างมีการรวมกลุ�ม
ลงทุน ลงแรงร�วมกันเพื่อพัฒนาธุรกิจของตนเอง
อย�างแท�จริง ทําให�ธุรกิจต�างๆ เกี่ยวกับ           
การท�องเที่ยวเติบโตจากฐานรากและมีความยั่งยืน 
 
 

ศูนยBการค�าใต�ดินที่ประกอบด�วยร�านค�ากว�า150ร�าน ยาว 590 เมตร
จากทิศเหนือไปยังทิศใต� โดยรวมร�านเสื้อผ�า เครื่องประดับ 
เครื่องสําอาง และคาเฟ9ไว�ในพื้นที่ว�างใต�ดิน สามารถเดินช�อปป�~งได� 
โดยไม�ต�องออกไปข�างนอกเลยจึงหมดกังวลแม�ในวันที่มีสภาพอากาศ
เลวร�าย 
 

ของญี่ปุ9นมาเที่ยวเมืองไทยเนื่องจาก            
มีจํานวนกลุ�มเปYาหมายกลุ�มนี้เพิ่มขึ้นทุกปC 
4. การใช�กลยุทธB “กีฬานําการท�องเที่ยว” 
เพื่อตอบสนองการท�องเที่ยวเชิงสุขภาพและ
กีฬาซึ่งถือเป2นอัตลักษณBที่สําคัญของ       
การท�องเที่ยวของกลุ�มจังหวัด                 
ภาคตะวันออก 
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กระบวนการ วิธีปฏิบัติที่ดีของโอกายาม�า วิธีปฏิบัติที่ดีของคิวชู ข�อเสนอวิธีปฏิบัติของกลุ�มจังหวัด 
4. การ
เชื่อมโยงการ
ท�องเที่ยว
กระจายรายได�
ให�กับพื้นที่
จังหวัดต�างๆ 

1. การพัฒนาเชื่อมโยงแหล�งท�องเที่ยว ควบคู�กับการพัฒนา
เมือง ให�สร�างความเป2น อัตลักษณBของเมือง เป2นสถานที่น�า
ท�องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่ง นอกนี้เกิดการเชื่อมโยงการ
ท�องเที่ยว 4 เมือง  ได�แก� โอกายาม�า ฮิโรจิม�า ทากามาสึ    
บาจิยาม�า 
2. จากการเยี่ยมชม Namaru Engai Kibigi Noen ซึ่งเป2น
ฟารBมทําสวนผักผลไม�นานาชนิดและเป2นแหล�งรวบรวม
จําหน�ายสินค�าเกษตรของเกษตรกรกว�า 600 ราย                
แต�ใช�พนักงานเพียง 30 คนทํายอดขายกว�า 80-100 ล�านเยน
ต�อปC โดยยึดหลักการวิธีการขายตรงไม�ผ�านพ�อค�าคนกลาง 
ปรับเปลี่ยนรูปแบบจากธุรกิจครอบครัว เป2นแบบบริษัท       
ให�โอกาสกับเกษตรกรในการพัฒนาผลผลิตโดยเฉพาะ 
การฝ\กอบรมทายาทเกษตรกร นําไปสู�การพัฒนาชุมชน       
เชิงท�องถิ่น รวมทั้งการให�โอกาสผู�สูงอายุช�วยเหลืองาน          
ตามความเหมาะสม 

1. การสร�างเส�นทางวนรอบ (Loop) 
เชื่อมโยงการท�องเที่ยว โดยส�งเสริมการ
ท�องเที่ยวเพื่อเชื่อมโยงแหล�งการท�องเที่ยว     
ที่สําคัญของจังหวัดต�างๆ เริ่มต�นที่ Onsen       
สู�ธรรมชาติ อาหาร ทรัพยากรธรรมชาติ และ
การช�อปป�~ง โดยใช�การสร�างเรื่องราว             
เพื่อเพิ่มคุณค�า จิตใจรักบริการ และ         
ความพร�อมด�านสาธารณูปโภคพื้นฐานและ
โครงข�ายการคมนาคมที่หลากหลาย/ทันสมัย
เชื่อมโยงแหล�งท�องเที่ยวต�าง ๆ ในพื้นที่ 
 
 
 

1. การเชื่อมโยงการท�องเที่ยวในกลุ�มจังหวัด                 
ที่มีอัตลักษณBใกล�เคียงกัน มีการร�วมมือกันอย�างแท�จริง  
2. มีการจัดทําปฏิทินการท�องเที่ยว วัฒนธรรม
ประเพณีท�องถิ่น เทศกาลต�างๆตามฤดูกาลของ          
กลุ�มจังหวัด โดยการมีส�วนร�วมของทุกภาคส�วน        
ที่เกี่ยวข�องกับการส�งเสริมและพัฒนาการท�องเที่ยว 
3. การส�งเสริมการท�องเที่ยวเชิงเกษตร เน�นธุรกิจ      
ที่ครบวงจร เช�น ฝ9ายผลิตเน�นผลผลิตที่มีคุณภาพตรง
กับความต�องการของตลาดและเป2นสินค�าที่มี          
อัตลักษณBของท�องถิ่น ฝ9ายการตลาด เป�ดพื้นที่       
ให�เกษตรกรสามารถนําสินค�ามาจําหน�ายได� ตั้งราคา
ตามคุณภาพของสินค�า ฝ9ายร�านอาหาร ใช�วัตถุดิบหลัก
ที่เป2นผลผลิตหลักในการประกอบอาหารรวมทั้งแปล
รูปสินค�าเป2นการสร�างมูลค�าเพิ่ม ประเด็นหลักคือ
รายได�จากการท�องเที่ยวของผู�เยี่ยมชมสวนเกษตร       
ซึ่งเป2นรายได�หลักของการท�องเที่ยวเชิงเกษตร เช�น 
สวนผลไม� ทุเรียน เงาะ มังคุด ในพื้นที่จังหวัด ระยอง 
จันทบุรี และตราดซึ่งควรขยายให�เพิ่มมากขึ้น             
ตามศักยภาพของผู�ประกอบการและความเหมาะสม
ของพื้นที่ 
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5. การตลาด
และประชา 
สัมพันธ  

1. การเข�าถึงข�อมูลแหล�งท�องเที่ยวที่ง�ายและ
หลากหลายช�องทาง     
2. การจัด Road Show ของการท�องเที่ยวเมืองโอ
กายาม�าโดยการร�วมมือกันในการพัฒนาการ
ท�องเที่ยวของแต�ละเมืองไปแสดงสินค�าอัตลักษณBของ
ตนเอง ณ ประเทศมาเลเซียโดยความร�วมมือของห�างอิ
ออน ในมาเลเซีย ทําให�มีนักท�องเที่ยวชาวเอเซีย เพิ่ม
มากขึ้นถึง ร�อยละ 20  
3. การใช�สื่ออิเล็กทรอนิกส ประชาสัมพันธ การ
ท�องเที่ยว แม�แต�หมู�บ�านเล็กๆ ของเมืองโอกายาม�า ยัง
มีการประชาสัมพันธBผ�านทางเว็บไซตBการท�องเที่ยวของ
เมือง โอกายาม�า  พร�อมทั้งจัดงานเพื่อประชาสัมพันธB
การท�องเที่ยวจังหวัดโอกายาม�าอย�างต�อเนื่อง 
4. การชูโมโมทาโร� ซึ่งเปJนสัญลักษณ ของโอกายาม�า
เปJนจุดขายและประชาสัมพันธ  เนื่องจากโมโมทาโร� 
เป2นตํานานของเมืองและเป2นที่รู�จักดี  โดยส�งเสริมให�
โมโมทาโร�เป2นส�วนหนึ่งของการส�งเสริมการท�องเที่ยว
ของเมือง 
5. การบริการที่ประทับใจเปJนการประชาสัมพันธ  
ของหน�วยงานที่เกี่ยวข�องของการท�องเที่ยว เช�น 
สํานักงานการพัฒนาและส�งเสริมการท�องเที่ยวโอกา
ยาม�า ถือกลยุทธBการต�อนรับและดูแลนักท�องเที่ยวให�มี

1. การแสวงหาตลาดการท�องเที่ยว
ใหม�เพื่อดึงดูดนักท�องเที่ยว เปJนการ
นําแนวคิดการท�องเที่ยวแบบใหม� มา
ปรับใช�ในพื้นที่ เช�น การท�องเที่ยวไป
ตามเส�นทางธรรมชาติ “OLLE” ซึ่ง
เปJนการท�องเที่ยวแนวผจญภัย   โดย
นําแนวคิดการท�องเที่ยวมาจากเกาะ 
Jeju ของประเทศเกาหลี ซึ่งการ
ท�องเที่ยวประเภทนี้แต�ละพื้นที่จะมี 
Course ที่มีความยากง�ายหลาย
ระดับ เช�นMunakata/Oshima 
Course ของจังหวัด Fukuoka, 
Beppu Course ของจังหวัด Oita 
และ Hirado Course ของ จังหวัด 
Nagasaki เปJนต�น โดยนักท�องเที่ยว
จะได�ตราตึงใจพร�อมสัมผัสถึงความ
สวยงามทางธรรมชาติ ชายทะเล 
และภูเขา                                                    
2. การสร�างภาพลักษณ              
การท�องเที่ยวให�เปJนที่รู�จัก 
(Branding Image)จากการ ทําวิจัย
การท�องเที่ยวพบว�าเมื่อถามนัก 

1. ประเทศไทย ควรกระจายจังหวัดท�องเที่ยวที่มีศักยภาพรองให�เพิ่ม
มากขึ้น การจัดแคมเปญ “เที่ยวใกล�บ�าน” ลดจํานวนวัน เพิ่ม
จํานวนครั้ง ซึ่งสอดคล�องกับเปYาประสงคBของแผนยุทธศาสตรBการ
ท�องเที่ยวไทยที่ได�ปรับสมดุลระหว�างอุปสงคBและอุปทานตาม
ยุทธศาสตรBการส�งเสริมตลาดท�องเที่ยว การเพิ่มศักยภาพการ
ท�องเที่ยวของเมืองรอง ควรจะปรับภาพลักษณBให�เป2นแหล�งท�องเที่ยว
ที่มีคุณภาพ มีระบบการคมนาคมที่สามารถเข�าถึงแหล�งท�องเที่ยวได�
สะดวกมากขึ้น และสามารถเชื่อมโยงแหล�งท�องเที่ยวอื่นในจังหวัด
เดียวกันหรือจังหวัดใกล�เคียง เพื่อรองรับตลาดนักท�องเที่ยวที่มี    
HIGH VALUE 
2. การประชาสัมพันธBสร�างความเข�าใจให�กับนักท�องเที่ยวและชุมชนได�
ร�วมกันจัดการการท�องเที่ยวแบบรับผิดชอบต�อชุมชน (Social 
Responsible Tourism) 
3. การคัดเลือกกําหนด Tourism Branding Image หลักและรอง 
ของจังหวัดและกลุ�มจังหวัด โดยการมี 
ส�วนร�วมและตกลงร�วมกันของภาคส�วนต�าง ๆ 
4. การนําเรื่องเล�า (Story Telling) มาสร�างมูลค�าเพิ่มให�กับสินค�าที่
ระลึก ผลิตภัณฑB OTOP รวมทั้งกิจกรรมและธุรกิจที่เกี่ยวข�องกับการ
ท�องเที่ยว เช�น  
 1) ประเภทการท�องเที่ยว  
 2)ประเภทกิจกรรมส�งเสริมการท�องเที่ยวประจําจังหวัด  
 3) ประเภทกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมประจําถิ่น  
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ความประทับใจในตลอดการเดินทางท�องเที่ยว          
เพื่ออยากมาเยี่ยมเยือนบอกต�อให�นักท�องเที่ยวอื่น 

ท�องเที่ยวต�างชาติถึงเกาะคิวชู นักท�อง 
เที่ยวจะนึกถึงออนเซ็น เป2นอันดับแรก 
ดังนั้นการสร�างแบรนดBของเกาะคิวชู 
จึงใช�ออนเซ็นในการประชาสัมพันธB 
(Promote) การท�องเที่ยว 
 
 

 4) ประเภทสินค�าของฝากและของที่ระลึก  
 5) ประเภทธุรกิจบริการท�องเที่ยว-ที่พัก ร�านค�า/ร�านอาหาร/ธุรกิจ
ท�องเที่ยว 
ทั้งนี้ อาจจะเป2นคณะทํางานขับเคลื่อนโดยหน�วยงานที่เกี่ยวข�องกับ
การส�งเสริมการท�องเที่ยว ทั้งระดับจังหวัด และ องคBกรปกครองส�วน
ท�องถิ่น โดยสํานักงานการท�องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี ระยอง 
จันทบุรี และตราด เป2นเจ�าภาพหลัก 
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กระบวนการ วิธีปฏิบัติที่ดีของ          
โอกายาม�า 

วิธีปฏิบัติที่ดีของคิวชู ข�อเสนอวิธีปฏิบัติของกลุ�มจังหวัด 

6. การพัฒนา 
การท�องเที่ยว
อย�างยั่งยืน 

1. การพัฒนาที่อยู�อาศัย
ให�มีความทันสมัย  
2. การพัฒนาร�านค�า โดย
เมื่อก�อนการเดินทางไปสู�
ย�านการค�าต�องมีการเดิน 
แต�ป4จจุบันได�มีรถไฟ
โบราณ (รถราง) สามารถ
เดินทางเข�าสู�ย�านการค�าได�
สะดวกเพิ่มมากขึ้น โดย
ผู�ประกอบการร�านค�าได�
กลับมามองพัฒนาเมืองโฮ
กายาม�ามากขึ้น ทําให�
นําไปสู�เปYาหมายการ
พัฒนาได�ดียิ่งขึ้น 
3. การมีเอกภาพในการ
บริหารจัดการของ
หน�วยงานหลักด�านการ
ท�องเที่ยว ซึ่งสังกัดส�วน
ท�องถิ่น   ทําให�มีความ
เข�าใจป4ญหาและสามารถ

การสร�างสรรค เมืองให�เปJนเมืองแห�งการท�องเที่ยว ซึ่งประกอบด�วย 3 ป4จจัยหลัก ดังนี้                  
1. การเปJนเมืองแห�งความสะอาด พบว�า คนในพื้นที่ได�รับการปลูกฝ4งให�เป2นคนที่มี
ระเบียบวินัยและรักษาความสะอาด โดยเฉพาะการทิ้งขยะที่ทุกคนจะตระหนักรู�หน�าที่ใน
การคัดแยกขยะ และการทิ้งขยะ ในจุดทิ้งขยะ ส�งผลให�บ�านเมืองมีความสะอาด สวยงาม 
เจริญหูเจริญตาแก�ทั้งผู�คนในสังคมและนักท�องเที่ยว                                                                                            
2. การเปJนเมืองที่ปลอดภัย พบว�า สิ่งที่สัมผัสได�จากการลงพื้นที่ คือ ความมีระเบียบวินัย 
ความสุภาพ ทั้งการใช�ชีวิตประจําวัน และการจราจรของคนที่พบเห็น ทําให�อุ�นใจ       
และเกิดความรู�สึกมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยBสิน                                                                                          
3. ภาคส�วนที่เกี่ยวข�องมีจิตใจรักในงานด�านบริการ (Service Mind) ซึ่งถือเป2นหัวใจ
สําคัญของงานบริการ โดยจากการใช�บริการ พบว�า ผู�ประกอบการรวมไปถึงประชาชน
ทั่วไปมีการให�บริการ หรือคําแนะนําแก�นักท�องเที่ยวด�วยจิตใจที่รักงานบริการอย�างเต็ม
เปC5ยม และแสดงออกให�เห็นถึง ความเอาใจใส�ของภาคส�วนที่เกี่ยวข�องต�อนักท�องเที่ยว 
รวมถึงการแสดงออกถึงความซื่อสัตยBสุจริตและความเป2นมืออาชีพของผู�ประกอบการ เช�น 
การขานรับการรับเงิน/การทอนเงิน การไม�ปฏิเสธการใช�ธนบัตรมูลค�าสูงเพื่อซื้อของ 
ราคาต่ํา เป2นต�น                                                                             

4. การให�ความสําคัญกับระบบการจัดเก็บข�อมูลการใช�ประโยชน จากฐานข�อมูล      
กลยุทธBที่สําคัญของพื้นที่เกิดจากการจัดระบบรวบรวมข�อมูลและและใช�ประโยชนBจาก
ข�อมูลที่ได� เช�น ในการกําหนด Branding Image ภายใต�แนวคิดในการใช� “Onsen” เป2น
ประตูต�อนรับนักท�องเที่ยว ซึ่งเกิดจากการเก็บข�อมูลจากนักท�องเที่ยวชาวต�างชาติ จึงได�
กําหนดตราสินค�าด�านการท�องเที่ยว เป2น “Onsen” ภายใต�คําขวัญ ผ�อนคลายและอิ่ม

1. การวางผังเมืองใหม�เพื่อความสวยงาม สะอาด 
สะดวก ในการคมนาคม  และส�งเสริมการ
ท�องเที่ยว พัฒนาเมืองให�มีความสะดวกและ
สะอาด จัดระบบการจราจรให�มีความคล�องตัว  
2. บุคลากรการท�องเที่ยว ประชาชนเจ�าของ
แหล�งท�องเที่ยว  ต�องมีความรู�ในแหล�งท�องเที่ยว
นั้นเพื่อสร�างความประทับใจให�กับนักท�องเที่ยว
ที่มาเยือน 
3. การปลูกจิตสํานึกให�กับคนไทยในการรัก
ประเทศชาติ ด�วยการมีระเบียบวินัย ซื่อสัตยB รัก
ความสะอาด มีอัธยาศัยและเป2นเจ�าบ�านที่ดี  
สํานึกรักบ�านเกิด ร�วมพัฒนาท�องถิ่น จังหวัด 
ประเทศ ให�มีความสวยงาม สะอาด ร�มรื่น น�าอยู� 
น�าเที่ยว 
4. การนํากฎหมายที่เข�มงวดมาบังคับใช� เพื่อให�
คนไทยเกิดความเกรงกลัว และไม�กล�ากระทํา
ความผิด บ�านเมืองก็จะเกิดความสงบสุข 
เรียบร�อย น�าอยู� น�าท�องเที่ยว 
5. จังหวัดควรมีสัญลักษณBที่โดดเด�นให�เป2นที่
น�าสนใจต�อนักท�องเที่ยวโดยใช�ทรัพยากรที่มีใน
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รวมกลุ�มเทศบาล 
ภาคเอกชน และสหกรณB
ต�างๆที่เกี่ยวข�องแก�ไข
ป4ญหาได�อย�างตรงจุด 
 
 
 
 
 
 
 

เอมกับออนเซ็นที่เกาะคิวชู (Relax & Rejoice Onsen Island Kyushu) เป2นต�น                                                               
5. การมีส�วนร�วมในการพัฒนาของภาคเอกชน โดย ภาคเอกชนได�เข�ามามีบทบาทใน
การขับเคลื่อน การพัฒนาพื้นที่ เช�น องค กรการท�องเที่ยวคิวชู KTPO (Kyushu 
Tourism Promotion Organization) ซึ่งเริ่มก�อตั้งขึ้นในปC พ.ศ. 2548 โดยเกิดจาก
ความร�วมมือระหว�างภาครัฐ และภาคเอกชน ในการร�วมมือกันผลักดันให�เกาะคิวชู        
เป2นศูนยBกลางการท�องเที่ยว และผลักดัน ให�เกิดเป2นกลยุทธBด�านการท�องเที่ยวเกาะคิวชูขึ้น 

จังหวัด และนํามาพัฒนาปรับปรุงให�สอดคล�อง
กับความต�องการของนักท�องเที่ยว โดยมีภาครัฐ 
ภาคเอกชน และประชาชนในท�องถิ่นร�วมมือกัน   
6. การนําระบบสหกรณBมาปรับใช�ในชุมชนต�าง ๆ 
ของไทย ส�งเสริมให�มีการช�วยเหลือซึ่งกันและกัน
ในชุมชนในการผลิตสินค�าที่เชื่อมโยงการ
ท�องเที่ยว เพื่อให�เกิดความเข�มแข็งอย�างยั่งยืน 
และลดป4ญหาการถูกเอารัดเอาเปรียบจาก      
พ�อค�าคนกลาง 



ผลลัพธ จากการส�งเสริมการท�องเท่ียวแบบย่ังยืน (Sustainable Tourism) 
 1. จํานวนแหล�งท�องเท่ียวโดยชุมชนเพ่ิมมากข้ึน        
 2. สัดส�วนรายได�ของจังหวัดภายในกลุ�มจังหวัดเพ่ิมข้ึนในระดับใกล�เคียงกันมากข้ึน   
 3. จํานวนนักท�องเท่ียวเพ่ิมข้ึน           
 4. รายได�จากการท�องเท่ียวเพ่ิมข้ึน 
ผลท่ีคาดว�าจะได�รับ            
 1. สร�างอาชีพคนในชุมชนมีรายได�เพ่ิมข้ึน ส�งผลให�มีคุณภาพชีวิตท่ีดีตามมา     
 2. คนในชุมชนเกิดความหวงแหนในขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และแหล�งท�องเท่ียวในชุมชนตนเอง 
 3. แหล�งท�องเท่ียวชุมชนจะกลายเป2นแหล�งเรียนรู�ของสังคม เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู�ระหว�างเครือข�าย 
และกลายเป2นพลังในการสร�างฐานความรู�สําหรับการพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างย่ังยืนและสร�างสรรคBตลอดไป 

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

 
ผู�จัดทํา 

 
นางวิภาศรี   คงเกล้ียง   สํานักบริหารยุทธศาสตร�กลุ.มจังหวัดภาคตะวันออก 
 
นางอําไพ   ศักดานุกูลจิต สไลวินสก้ี สํานักงานการท.องเท่ียวและกีฬาจังหวัดชลบุรี 
 
นายป(ยะ  สมัครพงศ�   สํานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี 
 
นางคนึงนิจ  ทยายุทธ   สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การส�งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหาร 

ของกลุ�มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (ร�อยเอ็ด ขอนแก�น มหาสารคาม กาฬสินธุ ) 

                          

1. ข�อมูลพ้ืนฐาน 

กลุ�มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (ร�อยเอ็ด ขอนแก�น มหาสารคาม กาฬสินธุB)  มีโครงสร�างของ

เศรษฐกิจหลักของกลุ�มจังหวัด คือ ภาคบริการ มีสัดส�วนร�อยละ 54.3 รองลงมา คือภาคอุตสาหกรรมท่ีมีสัดส�วนร�อยละ 26.4 และ

ภาคเกษตรกรรม  มีสัดส�วนร�อยละ 19.0  ท้ังน้ี ภาคเศรษฐกิจ  ท่ีมีอัตราการขยายตัวสูงได�แก� อุตสาหกรรม บริการสุขภาพและ

สังคม และเกษตรกรรม    

สําหรับสินค�าเกษตรหลักของกลุ�มจังหวัด คือ อ�อย (ผลผลิตสูงสุดท่ีขอนแก�น) ข�าวนาปC (ผลผลิตสูงสุดท่ี

ร�อยเอ็ด) มันสาปะหลัง (ผลผลิตสูงสุดท่ีกาฬสินธุB) ข�าวนาปรัง (ผลผลิตสูงสุดท่ีกาฬสินธุB)      โดยมีสินค�า สิ่งบ�งช้ีทางภูมิศาสตรBของ

จังหวัดภายในกลุ�มจังหวัด ได�แก� กาฬสินธุB (ผ�าไหมแพรวากาฬสินธุB    ข�าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุB) ขอนแก�น (ผ�าไหมมัดหมี่ชนบท) 

ร�อยเอ็ด (ข�าวหอมมะลิทุ�งกุลาร�องไห� : ร�อยเอ็ด ยโสธร สุรินทรB มหาสารคาม ศรีสะเกษ) 

กลุ�มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง มีจุดเน�นทางยุทธศาสตรB (Positioning)   ของกลุ�มจังหวัด 

ได�แก�  

1. ข�าวหอมมะลิปลอดภัย/อินทรียB คุณภาพสูง  เกษตรแปรรูป/อาหารปลอดภัย 

2. การท�องเท่ียว 

3. ผ�าไหมท่ีได�มาตรฐาน 

กลุ�มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง จึงได�จัดทํายุทธศาสตรBการพัฒนา         ของ    กลุ�มจังหวัด 

โดยได�กําหนดวิสัยทัศน  : ศูนย กลางอุตสาหกรรมเกษตร เชื่อมโยงการบริการ         การท�องเท่ียว และ โลจิสติกส  สู�อนุภาค

ลุ�มน้ําโขง โดยมุ�งเน�นพัฒนาผู�ประกอบการและพัฒนาสินค�าและบริการ ให�มีศักยภาพ มีมาตรฐานการผลิต การตลาดสู�สากล โดย

ใช�นวัตกรรม เทคโนโลยีสมัยใหม�         รวมท้ังทรัพย สินทางป̂ญญา เพ่ือสร�างรายได�และสร�างมูลค�าเพ่ิมในผลิตภัณฑ ให�กับ

เกษตรกรและผู�ประกอบการในกลุ�มจังหวัด อันจะนําไปสู�การเพ่ิมศักยภาพการแข�งขันและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ�ม

จังหวัด ภูมิภาค และประเทศอย�างมั่นคงและยั่งยืนต�อไป     

 

2. แนวคิดท่ีได�จากการฝCกอบรมและศึกษาดูงาน ณ ประเทศญ่ีปุGน 

  จากการฝ\กอบรมในช้ันเรียน พบว�าในโลกการค�าป4จจุบันท่ีมีการแข�งขันสูง                     และถูกย�อให�แคบ

ลง ทุกมุมโลกสามารถขายสินค�าและบริการได� ทําให�ประเทศไทยต�องปรับตัวเพ่ือแข�งขัน              ให�ได�ในระดับประเทศ ซ่ึง

นอกจากพร�อมรับการเปลี่ยนแปลงแล�ว ยังต�องศึกษาแนวโน�มของตลาดและพัฒนานวัตกรรมใหม�ๆ ตลอดเวลา รวมท้ังมุ�งพัฒนา



 

ประเทศให�หลุดพ้ืนกับดักรายได�ปานกลาง ภายใต�โมเดล “ประเทศไทย 4.0” น่ันคือ 1) เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม 

(Traditional Farming) ในป4จจุบัน          ไปสู�การเกษตรสมัยใหม� ท่ีเน�นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) 

โดยเกษตรกรต�องร่ํารวยข้ึน และเป2นเกษตรกรแบบเป2นผู�ประกอบการ (Entrepreneur) 2) เปลี่ยนจาก Traditional SMEs 

หรือ SMEs ท่ีมีอยู�ท่ีรัฐต�องให�ความช�วยเหลืออยู�ตลอดเวลา ไปสู�การเป2น Smart Enterprises และ Startups       ท่ีมีศักยภาพ

สูง 3) เปลี่ยนจาก Traditional Services ซ่ึงมีการสร�างมูลค�าค�อนข�างต่ํา ไปสู� High Value Services และ 4) เปลี่ยนจาก

แรงงานทักษะต่ําไปสู�แรงงานท่ีมีความรู� ความเช่ียวชาญ และทักษะสูง 

  1) เศรษฐกิจดิจิทัลและสร�างสรรค  

เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) หมายถึง เศรษฐกิจและสังคมท่ีใช�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

เป$นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปกระบวนการผลิตการดําเนินธุรกิจ การค�า        การบริการ การศึกษา การสาธารณสุข 

การบริหารราชการแผ2นดินรวมท้ังกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมอ่ืนๆ    ท่ีส2งผลต2อการพัฒนาทางเศรษฐกิจการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของคนในสังคม และการจ�างงานท่ีเพ่ิมข้ึน            โดยการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล มีการจัดตั้ง

คณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ          และสังคมแห�งชาติ มีคณะกรรมการเฉพาะด�านท่ีช้ีนําทิศทางของการพัฒนาให�แก�

หน�วยงานท้ังภาคเอกชนและภาครัฐ และกําหนดนโยบายสนับสนุนด�านการสร�างแรงจูงใจ (Incentive) นวัตกรรม (Innovation)         

จัดหาตลาด ให�แก�เอกชน เพ่ือพัฒนาคนไทยท่ีมีความสามารถ ร�วมกันสร�างเศรษฐกิจไทยให�เข�มแข็ง  

  2) นวัตกรรมการเกษตรและอาหาร 

นวัตกรรมการเกษตรและอาหาร เป2นการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพ และ

เทคโนโลยีการเกษตรท่ีทันสมัยต�าง ๆ เข�ากับเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเพาะปลูก   เพ่ิมผลผลิต และเพ่ิม

คุณภาพของผลิตผล ใช�ข�อมูลของต�นพืช สภาพแวดล�อมของฟารBม และฐานข�อมูล     ด�านการเกษตร ท่ีเช่ือมโยงถึงกันเป2น

เครือข�าย มาประมวลผลด�วยโปรแกรมคอมพิวเตอรBเพ่ือช�วยการตัดสินใจปรับป4จจัยการผลิตและการดูแลรักษาต�นพืชอย�าง

พอเหมาะ รวมถึงการจัดการผลิตผลเกษตรหลังการเก็บเก่ียวเพ่ือคงคุณภาพเอาไว�ให�นานท่ีสุด จากการท่ีประเทศไทยมีรูปแบบ

เกษตรกรรมแบบดั้งเดิมท่ีให�ผลผลิตต่ํา   สามารถให�ผลผลิตเพียงพอต�อความต�องการ การทําการเกษตรวิธีเดิมๆ ทําให�เกิดผล

กระทบ                    ต�อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล�อม และระบบนิเวศ การใช�ป4จจัยการผลิตอย�างฟุ9มเฟ�อยเกินความจําเป2น       

การจัดการหลังการเก็บเ ก่ียวท่ีไม�ดีพอ จึงจําเป2นต�องนํานวัตกรรมเกษตรเข�ามาแก�ไขป4ญหาดังกล�าว          ด�วย

เทคโนโลยีการเกษตรท่ีทันสมัย เกษตรกรรมแบบแม�นยําสูงหรือฟารBมอัจฉริยะ เกษตรกรรมในเมือง    และเกษตรกรรมแบบยั่งยืน 

รวมไปถึงการจัดการผลิตผลเกษตรแบบครบวงจร นวัตกรรมเกษตรจึงเป2นเกษตรกรรมยุคใหม�ท่ีจะมีบทบาทมากข้ึนและถือว�าเป2น

เกษตรกรรมของอนาคตอย�างแท�จริง และเครื่องมือสําคัญท่ีช�วยแก�ป4ญหาของเกษตรกรไทยให�มีความเป2นอยู�ทีดีข้ึน  

  3) การท�องเท่ียวแบบย่ังยืน 

การท�องเท่ียวแบบยั่งยืน หมายถึงการท�องเท่ียว รวมถึงการจัดบริการอ่ืนๆ ท้ังในป4จจุบันและอนาคต โดยคํานึงถึงขีด

ความสามารถของธรรมชาติ ชุมชน ขนบธรรมเนียบ ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตท่ีมีต�อขบวนการท�องเท่ียว ประชาชนทุกส�วนได�รับ

ผลประโยชนBทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการท�องเท่ียวอย�างเสมอภาค      การท�องเท่ียวแบบยั่งยืน ควรมีลักษณะดังต�อไปน้ี 1) เป2นการ

ท�องเท่ียวท่ีมีความต�อเน่ือง (Continuity)                มีความต�อเน่ืองของทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม และสร�างประสบการณBท่ีดีให�แก�

นักท�องเท่ียว                     2) เป2นการท�องเท่ียวท่ีมีคุณภาพ (Quality) เน�น คุณภาพของสิ่งแวดล�อม คุณภาพของประสบการณB 



 

นันทนาการ   ท่ีนักท�องเท่ียวได�รับ และคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน และ 3) เป2นการท�องเท่ียวท่ีมีความสมดุล (Balance) ระหว�าง

อุตสาหกรรมการท�องเท่ียว ความต�องการของชุมชนท�องถ่ินและทรัพยากร  

  4) การบริหารเชิงกลยุทธ  

การบริหารเชิงกลยุทธB ประกอบด�วย 1) การวิเคราะหBสภาพแวดล�อม สะท�อนให�เห็นภาพรวมขององคBกรในด�าน

ต�างๆ ท้ังสภาพภายในและภายนอกองคBกร  2) การกําหนดทิศทางขององคBกร ได�แก�              การกําหนดวิสัยทัศนB การกําหนดภารกิจ

หลัก การกําหนดวัตถุประสงคB และการกําหนดเปYาหมาย                     3) การสร�างกลยุทธB ซ่ึงเกิดจากการวิเคราะหBสภาพแวดล�อม 

และการกําหนดเปYาหมายในการดําเนินงาน     ขององคBกร 4) การปฏิบัติการเชิงกลยุทธB 5) ข้ันตอนการควบคุมเชิงกลยุทธB การ

ประเมินผล และการปรับปรุงแก�ไข ซ่ึงการบริหาร เชิงกลยุทธB เป2นลําดับข้ันตอนท่ีมีความสําคัญ เพราะนอกจากเป2นการกําหนดกล

ยุทธB     เพ่ือนําไปสู�การปฏิบัติแล�ว ผู�บริหารยังต�องมีความรู�ความเข�าใจในการนํากลยุทธBมาปรับใช�ให�เหมาะ            กับ

สภาพแวดล�อมและสามารถพัฒนากลยุทธBน้ันเพ่ือนํากลับไปใช�ได�อีก 

  จากการศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ9น ณ เมืองโอกายาม�า ได�แก� 1) การท�องเท่ียวเมืองโอกายาม�า       2) โรงงานสาเก 

Miyashita Sake Brewery 3) Namaru Engai Kibiji Noen, Okayama  และเกาะคิวชู  ได�แก�     1) โรงงานเครื่องป4~นดินเผา 

Hataman Ceramic หมู�บ�านโอคาวะจิยามะ จังหวัดซากะ 2) สวนลูกพลับ           จังหวัดโออิตะ 3) OVOP เมืองโออิตะ พบว�ามี

เกษตรกรในประเทศญี่ปุ9นแนวคิดในการพร�อมท่ีจะพัฒนาตนเอง อย�างต�อเน่ือง โดยไม�ต�องรอการช�วยเหลือจากทางภาครัฐ ทําให�

เกษตรกรของประเทศญี่ปุ9นสามารถพัฒนาตนเองจากเกษตรกรรายย�อย มีการรวมกลุ�ม มีการนําเทคโนโลยีใหม� ๆ เข�ามาประยุกตBใช� และ

พัฒนา                       จนกลายเป2นผู�ประกอบการธุรกิจเกษตร ท่ีสามารถพ่ึงตนเองและเอ้ือเฟ�~อต�อเพ่ือนในชุมชนได�อย�างยั่งยืน  

  1) การท�องเท่ียวเมืองโอกายาม�า       

  เมืองโอกายาม�า ประสบป4ญหาประชากรย�ายถ่ินฐานออกนอกเมืองเพ่ือหนีความวุ�นวาย     ในเมืองและราคา

ท่ีดินท่ีแพงข้ึน ทําให�ภาครัฐมีนโยบายในการจูงใจให�ประชากรกลับมาอาศัยอยู�ในเมือง      เพ่ือให�สามารถอํานวยความสะดวก 

ดูแลสุขภาพและความเป2นอยู�ได�อย�างท่ัวถึง และเน่ืองประชากรเริ่มเข�าสู� วัยสูงอายุ จึงมีการพัฒนาสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานให�

สามารถรองรับประชากรวัยสูงอายุได�                        และพัฒนาสถานท่ีท�องเท่ียวเพ่ือสร�างรายได�ให�กับเมือง รวมถึงการ

ประชาสัมพันธBเชิงรุก เพ่ือดึงดูดนักท�องเท่ียวให�มาเท่ียวชมและพักค�างคืนท่ีเมืองโอกายาม�า การส�งเสริมการท�องเท่ียวของโอกา

ยาม�า            มีการดําเนินการร�วมกับเมืองใกล�เคียง โดยกําหนดกลยุทธBและทําการตลาดร�วมกัน มีการขยายตลาด         การ

ท�องเท่ียวไปต�างประเทศ โดยการจัดกิจกรรมส�งเสริมการท�องเท่ียว ณ ประเทศมาเลเซีย   

  2) โรงงานสาเก Miyashita Sake Brewery 

  บริษัท Miyashita Sake Brewery จํากัด มีอายุถึง 95 ปC ใช�วัตถุดิบในท�องถ่ินเป2นหลัก ประกอบด�วยพันธุBข�าวท่ี

เหมาะสมกับการผลิตเหล�าสาเก 3 สายพันธุB ได�แก� ข�าวโอมาจิ (Omachi) ข�าวยามาดะนิชิกิ (Yamada Nishiki) และข�าวฮาซาฮี (Asahi) 

โดยทําสัญญาล�วงหน�ากับเกษตรผู�ปลูกข�าวสายพันธุBท่ีต�องการ          สั่งซ้ือในปริมาณท่ีเหมาะสมกับกําลังการผลิต เพ่ือให�ข�าวท่ีนํามา

ผลิตเป2นข�าวใหม�ท้ังหมด การผลิตเหล�าสาเก       จะผ�านกรรมวิธีผลิตและเครื่องจักรวัสดุอุปกรณBท่ีมีมาแต�ดั้งเดิม (ภูมิป4ญญาท�องถ่ิน)  

ซ่ึงเป2นเสน�หBอย�างหน่ึง        ท่ีทําให�ผลิตภัณฑBมีเอกลักษณBเฉพาะตัว มีกลิ่นอายและรสชาติท่ีหอมหวานนุ�มละมุน รวมท้ังมีการรวมตัวกัน



 

จัดตั้งสมาพันธBผู�ผลิตเหล�าสาเก เพ่ือสร�างความร�วมมือภายในกลุ�มผู�ผลิตและจัดงานส�งเสริมการขาย (Event) ต�าง ๆ        เพ่ือเพ่ิม

ช�องทางการตลาดโดยไม�ต�องรับการสนับสนุนด�านงบประมาณจากราชการ 

  3) Namaru Engai Kibiji Noen, Okayama 

  Namaru Engai Kibiji Noen เป2นบริษัทท่ีปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจากธุรกิจครอบครัว มาเป2นรูปแบบ

บริษัท โดยมีเปYาหมายเพ่ือต�องการสร�างความเข�มแข็งให�แก�เกษตรกรในพ้ืนท่ี มีการบริหารจัดการแบบครบวงจร ตั้งแต� ต�นทาง กลางทาง 

ปลายทาง โดยจะมีฟารBมผลไม�ปลูกไว�เพ่ือให�นักท�องเท่ียวได�เข�ามาเยี่ยมชม และจําหน�ายผลผลิต มีการศึกษาวิจัยสายพันธุB การขยายพันธุB 

การพัฒนาระบบโรงเรือนการผลิต การแปรรูปผลผลิต และการตลาด โดยมีร�านค�าจําหน�ายสินค�าเกษตรสําหรับให�เกษตรกรนําสินค�ามา

จําหน�ายโดย                กําหนดราคาขายเอง รวมท้ังรับซ้ือสินค�าท่ีตกเกรดมาตัดแต�งและขายในราคาถูก และบางส�วนนําไปแปรรูป

จําหน�าย หรือนําไปเป2นวัตถุดิบประกอบอาหารภายในร�านอาหารของบริษัท ทําให�ผลผลิตเกษตรไม�มีเหลือตกค�าง  

  4) โรงงานเคร่ืองป̂�นดินเผา Hataman Ceramic 

  Hataman Ceramic เป2นโรงงานผลิตเครื่องป4~นดินเผานาเบะยามะยากิท่ีเก�าแก�ท่ีสุดแห�งหน่ึงในหมู�บ�านโอคา

วะชิยามะ มีการสืบทอดและพัฒนาเทคนิคการผลิตท่ีคงไว�ซึ่งอัตลักษณB (Unique)            ทางวัฒนธรรมจากรุ�นสู�รุ�นมาจากอดีต

ถึงป4จจุบัน มีการผสมผสานกระบวนการและเทคนิคการผลิตระหว�างรูปแบบเก�าดั้งเดิมและใช�เทคโนโลยีสมัยใหม�ควบคู�กัน โดย

ปรับปรุงกระบวนการเผาจากรูปแบบดั้งเดิมซ่ึงใช�ฟ�นและถ�านหินในการเผา มาใช�แก¢สและนํ้ามันซ่ึงเป2นเทคโนโลยีสมัยใหม� อย�างไร

ก็ตาม ข้ันตอนการร�างลวดลายและการลงสีเครื่องป4~นดินเผา ยังคงใช� “คนท�องถ่ิน” ซ่ึงเป2นช�างท่ีมีทักษะฝCมือเฉพาะด�านท่ีมีการสืบ

ทอดความรู�ความชํานาญจากรุ�นเก�าแก�สู�รุ�นป4จจุบัน และยังคงใช�ลวดลายบนกระเบ้ืองแบบโบราณซ่ึงเป2นอัตลักษณBดั้งเดิม ท่ีมี

เอกลักษณBเฉพาะตัว โดยเน�นความต�องการของลูกค�าเป2นหลัก และแสวงหารูปแบบท่ีสามารถตอบสนองลูกค�าให�ลูกค�าเกิดความ

พอใจสูงสุด  มีการรวมกลุ�มกันเพ่ือซ้ือวัตถุดิบทําให�มีอํานาจต�อรองด�านราคา รวมท้ังการรวมกลุ�มกันเพ่ือจําหน�ายสินค�า ทําให�เกิด

การขยายเครือข�ายทางการค�าระหว�างกัน และ              เกิดการแข�งขันกันในด�านคุณภาพของสินค�าและบริการ 

5) สวนลูกพลับ เมืองโออิตะ 

สวนผลไม�ในเมืองโออิตะ มีพ้ืนท่ีปลูกประมาณ 4,500 ตารางเมตร พ้ืนท่ีส�วนใหญ�ของสวน       ใช�สําหรับการ

ปลูกพลับและมีการปลูกองุ�นในพ้ืนท่ีบางส�วน เป2นสวนเก�าแก�ท่ีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ           ได�รับการส�งเสริมและสนับสนุน

ป4จจัยการผลิตและเทคนิคการผลิตจากสหกรณBการเกษตรระดับท�องถ่ิน (Primary Agricultural Cooperative Societies) ซ่ึง

เจ�าของสวนเป2นสมาชิก ใช�แรงงานในครอบครัวเป2นหลัก เน�นการผลิตเพ่ือเช่ือมโยงกับการท�องเท่ียวในรูปแบบการสร�าง

ประสบการณBแปลกใหม�ให�กับนักท�องเท่ียว           (fruit picking tourism) นักท�องเท่ียวสามารถเก็บและรับประทานผลไม�

สดๆ โดยเจ�าของสวนมีรายได�หลักจากการเก็บค�าเข�าชมสวน และขายลูกพลับให�กับนักท�องเท่ียวท่ีมาเยี่ยมชมสวน ซ่ึงราคาค�าเข�า

ชมจะกําหนดโดยองคBกรการส�งเสริมการท�องเท่ียวในท�องถ่ิน   มีแนวทางการตลาดท่ีสําคัญคือการสร�างการรับรู�และ         สร�าง 

Demand  ให�ลูกค�า จูงใจให�ลูกค�าเดินทางเข�าไปในแหล�งผลิตโดยตรง มีการซ้ือขายโดยตรงระหว�างผู�ผลิตและผู�บริโภค แก�ป4ญหา

พ�อค�าคนกลาง 

 

 



 

 

6) ศูนย  OVOP เมืองโออิตะ 

เกิดข้ึนเมื่อปC ค.ศ.1960 ซ่ึงเป2นช�วงการขยายตัวทางอุตสาหกรรม เกษตรกรเปลี่ยนไปทํางานใน

ภาคอุตสาหกรรม ท้ิงถ่ินฐานยกเว�นสตรี ประกอบกับรายได�เกษตรกรน�อย จึงเกิดการรวมตัวกัน           เพ่ือทําผลิตภัณฑBท�องถ่ิน 

จนกระท่ังใน ปC 1679 นายโมริฮิโกะ ฮิรามิสุ ผู�ว�าราชการจังหวัดโออิตะ             เห็นประโยชนBและให�การสนับสนุนนํามาสู�การ

จัดตั้ง OVOP ในจังหวัดโออิตะ  และได�รับการพัฒนาต�อเน่ือง  มาจนถึงป4จจุบันส�งผลให�เกษตรกรมีรายได�เพ่ิมมากข้ึน โดยมี

ปรัชญาในการบริหาร ดังน้ี 1) ปกปYองการเกษตรท่ีทําอยู�ไม�ให�ท้ิงอาชีพและรักษาคนให�อยู�ในท�องถ่ิน 2) มองสถานการณBในป4จจุบัน

ว�าประชาชนทําอะไรได�    และเปลี่ยนความคิดจาก "ไม�มีอะไร" เป2นความคิดว�า "มีอะไร" 3) ยึดถือคําว�า "ใครก็ได� ท่ีไหนก็ได�เริ่มทํา

ทันที" 4) จุดประสงคBเพ่ือให�เกษตรกรอยู�ได�ด�วยตนเองปกปYองท�องถ่ินของตนเองคล�ายคลึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง

รัชกาลท่ี 9 โดยมีข�อแตกต�างจาก OTOP ของไทย คือเน�นให�คิดเองทําเอง ไม�ว�าจะเป2นการออกแบบผลิตภัณฑB การตลาด แต�

ประเทศไทยน้ันรัฐบาลสนับสนุนทุกอย�าง 

 

3. การประยุกต ใช� 

 จากการฝ\กอบรบในช้ันเรียนและการศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ9น สามารถนํามาประยุกตBใช�   ในการปฏิบัติงาน

ด�านส�งเสริมและพัฒนาการเกษตรของจังหวัดและกลุ�มจังหวัด ดังน้ี 

1) ส�งเสริมการรวมกลุ�มเกษตร (Agri-Cluster) และพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกลุ�ม สร�าง

ความเข�มแข็งให�กับกลุ�มเกษตรกรให�มีรูปแบบโครงสร�างกลุ�มท่ีชัดเจน มีการบริหารจัดการท่ีดี โปร�งใส ตรวจสอบ

ได� พัฒนาให�รู�จักพ่ึงพาตนเอง ลดการพ่ึงพาภาครัฐ  

  2) การพัฒนารูปแบบเกษตรธุรกิจ (Agro-Business Model) การพัฒนารูปแบบ       การทํา

การเกษตรจากเดิมท่ีเกษตรกรเป2นผู�ผลิตสินค�าเกษตร มาเป2นนักบริหารการเกษตร (Entrepreneurship) พัฒนา

ห�วงโซ�อุปทาน ต�นทาง กลางทาง ปลายทาง ต้ังแต�การวางแผนการผลิตท่ีสอดคล�องกับความต�องการของตลาด การแปร

รูปสินค�าเกษตร ตลอดจนการบริหารจัดการผลผลิตเกษตรถึงมือผู�บริโภคโดย ไม�ผ�านพ�อค�าคนกลาง  

    3) การประยุกต ใช�เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม� (Agro-Base Innovation) การนํานวัตกรรม

และเทคโนโลยีการผลิตมาประยุกตBใช� เพ่ือยกระดับการผลิต ลดต�นทุน เพ่ิมมูลค�าสินค�าเกษตร 

 4) พัฒนาแหล�งท�องเท่ียวเชิงเกษตร (Agro-Base Tourism) การพัฒนาแหล�งผลิตสินค�าเกษตร 

เชื่อมโยงการท�องเท่ียว จัดให�มีกิจกรรมสร�างประสบการณBด�านการเกษตรสําหรับนักท�องเท่ียว (Activity-Base 

Tourism) 

 5) ส�งเสริมแนวคิดของเสียเปJนศูนย  (Zero Waste) การส�งเสริมให�เกษตรกรมีความรู�ในการแปร

รูปผลผลิต นําผลผลิตท่ียังคงค�างในฟารBมมาแปรรูปในรูปแบบต�างๆ ให�เกิดประโยชนBสูงสุด ตลอดจนเพ่ิมรายได� 

และขยายช�องทางการตลาด 

  



 

 

 

 

4. ข�อเสนอในการส�งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหาร 

จากการฝ\กอบรบในช้ันเรียนและการศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ9น กลุ�มได�วิเคราะหBป4ญหา       ท่ีสําคัญของ

เกษตรกรกลุ�มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง คือ ป4ญหาราคาสินค�าเกษตรตกต่ําและผลผลิต ล�นตลาด โดยเฉพาะข�าวและมัน

สําปะหลัง จึงมีข�อเสนอในการแก�ป4ญหาดังกล�าวโดยการส�งเสริมให�เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตจากเพาะปลูกข�าวหรือมัน

สําปะหลัง มาปลูกผักปลอกสารหรือผักอินทรียB                      ซ่ึงมีความต�องการสูงในตลาด ประกอบกับแนวโน�มท่ีมีกลุ�มคนรัก

สุขภาพมากข้ึน จึงมีข�อเสนอในการส�งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหาร สําหรับกลุ�มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนกลาง ในลักษณะ Flag Shift Project ซ่ึงเป2นการบูรณาการร�วมกันของทุกภาคส�วนท้ัง Value Chain ต�นทาง กลางทาง 

และปลายทาง  โดยการส�งเสริมให�ชุมชนนํานวัตรกรรมการผลิตสมัยใหม�มาใช�กับการปลูกพืชผัก พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ 

และเช่ือมโยงการท�องเท่ียวให�เป2นแหล�งท�องเท่ียวเชิงเกษตร คือ “โครงการปลูกผักและผลไม�ในเรือนคัดกรองแสง” มีแนวทางการ

ดําเนินงาน ดังน้ี 

4.1 ต�นทาง 

 4.1.1 การส�งเสริมการรวมกลุ�มเกษตรกร เพ่ือสร�างความเข�มแข็งให�กับกลุ�มเกษตรกร มีรูปแบบ

โครงสร�างกลุ�มท่ีชัดเจน มีการบริหารจัดการท่ีดี  โปร�งใส ตรวจสอบได�  พัฒนาให�รู�จักพ่ึงพาตนเอง แทนการรอการช�วยเหลือจากรัฐ และ

เมื่อการรวมกลุ�มเข�มแข็งแล�ว ส�งเสริมไปสู�รูปแบบการบริหารจัดการ (Business Model) ในลักษณะวิสาหกิจเพ่ือสังคม (Social 

Enterprise) หรือรูปแบบบริษัทต�อไป 

 4.1.2 การวิจัยพัฒนาป̂จจัยการผลิต ดําเนินการวิจัยพัฒนาดินปลูกท่ีเหมาะสม  กับพืชผักแต�ละ

ชนิด ตลอดจนสภาพแวดล�อมท่ีเหมาะสม เช�น ปริมาณนํ้า อุณหภูมิ เป2นต�น โดยในเบ้ืองต�นเน�นผักชนิดต�างๆ และผลไม�ขนาดเล็ก 

เช�น สตอเบอรBรี่ เมล�อน เป2นต�น ใช�วิธีการปลูกในถุงเพ่ือสะดวกต�อ         การควบคุมสภาพดิน นํ้า ตามปริมาณท่ีเหมาะสม 

รวมท้ังสามารถใช�ซ้ําได�   

 4.1.3 การนํานวัตกรรมมาใช�ในการปลูกพืช  

1) โรงเรือนคัดกรองแสง  ส�งเสริมการปลูกผักและผลไม�ในเรือน           คัดกรองแสง ซ่ึง

นําเทคโนโลยีวัสดุคลุมโรงเรือนสมัยใหม� ท่ีสามารถลดความร�อนในโรงเรือนได� ทําให�อุณหภูมิในโรงเรือนท่ีต่ํากว�าจะมีผลให�พืชคาย

นํ้าน�อยกว�า และไม�เห่ียวเฉาง�าย สามารถลดการส�องผ�านของรังสียูวี โดยเฉพาะอย�างยิ่งรังสียูวีบี (UVB) ซ่ึงเป2นอันตรายกับพืช 

สามารถกระจายแสงให�ครอบคลุมท่ัวทุกจุด         ในโรงเรือน ทําให�พืชในโรงเรือนได�รับแสงสว�างอย�างท่ัวถึง ส�งผลให�พืช

สังเคราะหBแสงได�มากข้ึน และเจริญเติบโตได�ดีข้ึน ช�วยลดการเข�าทําลายจากแมลงศัตรูพืช ช�วยเร�งการเจริญเติบโตของพืช และช�วย

เพ่ิมสารอาหาร หรือคุณประโยชนBทางโภชนาการในพืชได� 

2) การควบคุมสภาพแวดล�อม นําระบบโรงเรือนอัจฉริยะท่ีใช�คอมพิวเตอรBควบคุมมาใช� 

เพ่ือควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนท่ีเหมาะสม ควบคุมการรดนํ้าในปริมาณท่ีเหมาะสม      รวมท้ังลดการใช�แรงงาน   



 

 4.1.4 การอบรมให�ความรู�ด�านการผลิตเกษตรกร  ฝ\กอบรมเกษตรกรยอมรับ   การเปลี่ยนแปลง 

รวมท้ังให�มีความรู� ความเข�าใจในการเพาะปลูกระบบใหม�  

4.2 กลางทาง 

 4.2.1 การส�งเสริมการแปรรูปสินค�า เป2นผลิตภัณฑBใหม� แทนการขายผลผลิตเบ้ืองต�น เพ่ือเพ่ิม

มูลค�า เพ่ิมรายได� และเพ่ิมช�องทางการตลาด เช�น การอบแห�ง การดอง การนํามาปรุงอาหาร เป2นต�น 

 4.2.2 การพัฒนาเคร่ืองหมายการค�าและบรรจุภัณฑ  ออกแบบเครื่องหมายการค�าและบรรจุภัณฑB 

สร�างเรื่องราวของสินค�า (Story) เพ่ือสร�างการรับรู� การจดจําในตัวสินค�า 

4.3 ปลายทาง 

 4.3.1 การพัฒนาแหล�งท�องเท่ียวเชิงเกษตรกร เป2นการพัฒนาแหล�งผลิตสินค�าเกษตรให�สามารถ

รองรับนักท�องเท่ียวให�มาเท่ียวชมกระบวนการผลิต มีกิจกรรมการสร�างประสบการณB         ในการปลูก การเก็บเก่ียว หรือการ

แปรรูป จัดให�มีร�านค�าจําหน�ายผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑBแปรรูปสินค�าเกษตร ตลอดจนร�านอาหารท่ีใช�วัตถุดิบจากแปลง 

4.3.2 จัดทําปฏิทินสินค�าเกษตร (fruit picking Calendar) จัดทําปฏิทิน     การออกสู�ตลาด

ของผักและผลไม� เพ่ือเป2นส�วนหน่ึงของกิจกรรมการเก็บผลไม�ในสวนตามฤดูกาลต�าง ๆ รวมท้ังการประชาสัมพันธBกิจกรรมดังกล�าว

ผ�านสื่อต�างๆ อย�างต�อเน่ือง  

4.3.3 ส�งเสริมการตลาดออนไลน  (Digital Marketing) จัดทําสื่อออนไลนB       ในรูปแบบต�างๆ 

เพ่ือเป2นการประชาสัมพันธBและการขายสินค�าออนไลนB รวมท้ังจัดระบบการขนส�งสินค�า  

5. บทสรุป 

จากการฝ\กอบรมในช้ันเรียนและการศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ9นในครั้งน้ี ได�รับความรู�และประสบการณBท่ีสําคัญ

สําหรับการนําไปประยุกตBใช�ในการส�งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดและ        กลุ�มจังหวัด เป2นอย�างยิ่ง โดยกลุ�มได�เสนอ

แนวคิดเบ้ืองต�นในการส�งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหาร สําหรับกลุ�มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ใน

ลักษณะ Flag Shift Project ซ่ึงหวังเป2นอย�างยิ่งว�าจะเป2นประโยชนBต�อการแก�ไขป4ญหาราคาสินค�าเกษตรตกต่ําและผลผลิตล�น

ตลาด ตลอดจนเพ่ิมสถานท่ีท�องเท่ียวในจังหวัดและกลุ�มจังหวัด เพ่ือความอยู�ดีมีสุขของประชาชน และก�าวหน�าของเศรษฐกิจ

จังหวัดและกลุ�มจังหวัดต�อไป 

ผู�จัดทํา 

นางสาวรตี  เหงาจิ้น  สํานักงานเกษตรจังหวัดร1อยเอ็ด 

นางสุภาภรณ�  นามปรีดา สํานักบริหารยุทธศาสตร�กลุ.มจงัหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 

นางวนิดา  บัวลาด  สํานักงานอุตสาหกรรมจงัหวัดมหาสารคาม 

นายปริญญา  บุญมา  สํานักงานพาณิชย�จงัหวัดขอนแก.น 



 

แนวทางการพัฒนากลุ�มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
สู�การเปJนศูนย กลางการท�องเที่ยวอารยธรรมลุ�มนํ้าโขง 

  
ข�อมูลหน�วยงาน 
 กลุ�มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน1ประกอบด�วยจังหวัดอุดรธานี หนองคาย เลย หนองบัวลําภู และบึงกาฬ  ได�

กําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตรBของกลุ�มจังหวัด (Positioning)ในการเป2น“ศูนยBกลางการท�องเท่ียวอารยธรรมลุ�มนํ้าโขง”และกําหนดวิสัยทัศนBการ

พัฒนากลุ�มจังหวัดพ.ศ.2557 - 2560คือ“เป2นศูนยBกลางการพัฒนาเศรษฐกิจ    ของอนุภูมิภาคลุ�มนํ้าโขงและประชาคมอาเซียน”และจากการ

จัดทําแผนพัฒนากลุ�มจังหวัด 4 ปC ฉบับใหม� (พ.ศ. 2561 -2564) ได�มีการปรับวิสัยทัศนBการพัฒนากลุ�มจังหวัดใหม�คือ “ศูนยBกลางการพัฒนา

เศรษฐกิจการท�องเท่ียวเชิงอัตลักษณB และการเกษตรปลอดภัย ท่ีเป2นมิตรกับสิ่งแวดล�อมของอนุภูมิภาคลุ�มแม�นํ้าโขง” และได�กําหนดประเด็น

ยุทธศาสตรB กลุ�มจังหวัด (ใหม�) ตามแผนพัฒนากลุ�มจังหวัด 4 ปC (2561-2564) ประกอบด�วย 

ยุทธศาสตร ท่ี 1 ยกระดับการท�องเท่ียวเชิงอัตลักษณBในเรื่องของอารยธรรม ประวัติศาสตรB วัฒนธรรมและประเพณี ของ

อนุภูมิภาคลุ�มแม�นํ้าโขง 

ยุทธศาสตร ท่ี 2 ส�งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ การผลติ และการบริการ ท่ีเป2นมิตรกับสิ่งแวดล�อม 

ยุทธศาสตร ท่ี 3 เพ่ิมศักยภาพการผลิตทางการเกษตรและการสร�างมูลค�าเพ่ิมเพ่ือการแข�งขัน 

สถานการณ  และสภาพป̂ญหาของกลุ�มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

1. กลุ�มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน1มีศักยภาพด�านการท�องเท่ียวโดยพิจารณาจากรายได�      ของการท�องเท่ียวอยู�ท่ี

อันดับ 2 ของภาคซ่ึงมีท้ังการท�องเท่ียวเชิงนิเวศนBเน่ืองจากมีภูมิประเทศสวยงาม                    มีสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นในช�วงฤดูหนาวมี

อุทยานแห�งชาติหลายแห�งเช�นภูกระดึงภูหลวงภูเรือและแหล�งท�องเท่ียว ริมแม�นํ้าโขง เช�นเชียงคานนอกจากน้ียังมีแหล�งท�องเท่ียวท่ีเป2น

จุดเด�นของพ้ืนท่ีเช�นแหล�งอารยธรรมมรดกโลกบ�านเชียงปรากฏการณB ทางธรรมชาติบ้ังไฟพญานาคงานเทศกาลประเพณีการละเล�นผีตาโขนมี

แหล�งท�องเท่ียวทางศาสนาท่ีสําคัญและ มีช่ือเสียงหลายแห�งเช�นวัดถํ้ากลองเพล (หลวงปู9ขาวอนาลโย) จังหวัดหนองบัวลําภูวัดโพธ์ิชัยวรวิหาร             

(หลวงพ�อพระใส) วัดหินหมากเปYง (หลวงปู9เทสกBเทสรังสี) จังหวัดหนองคายวัดป9าบ�านตาด(หลวงตาพระมหาบัว)         จังหวัดอุดรธานีรวมท้ัง

การท�องเท่ียวท่ีสามารถเช่ือมโยงกับประเทศเพ่ือนบ�านในพ้ืนท่ีสามเหลี่ยมมรดกโลก               ระหว�างบ�านเชียง จังหวัดอุดรธานี–เมืองหลวง

พระบางสปป.ลาว–เมืองฮาลองเบยBประเทศเวียดนาม 

ข�อมูลด�านการท�องเท่ียวกลุ�มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ในปC พ.ศ. 2556 มีรายได�  จากการท�องเท่ียว 

จํานวน 14,397 ล�านบาท พ.ศ. 2557 มีรายได� จํานวน 15,304 ล�านบาท และพ.ศ. 2558 มีรายได� จํานวน 17,115 ล�านบาท โดยมีแนวโน�ม

รายได�เพ่ิมข้ึนทุกๆปC 

2.โดยทฤษฎีการรวมกลุ�มจังหวัด มีเปYาหมายท่ีจะให�เมืองเศรษฐกิจหลักใหญ�สร�างความเชื่อมโยง       กับ

เมืองเล็กท่ีติดอยู�ใกล�กันให�เติบโตร�วมกัน แต�ในทางปฏิบัติความเชื่อมโยงนี้ยังไม�ชัดเจน นับแต�การรวมกลุ�มจังหวัด

ต้ังแต�ปC 2551 เป2นต�นมาจนถึงป4จจุบัน จังหวัดแต�ละจังหวัดในกลุ�มจังหวัดต�างมีการเจริญเติบโต        ด�วยตนเอง 

พบว�าผลิตภัณฑBมวลรวม (Gross Provincial Products: GPP) ของจังหวัดในกลุ�มจังหวัดเติบโตข้ึน         ด�วยตนเองมากกว�าการทํา

ธุรกิจร�วมระหว�างผู�ประกอบการระหว�างจังหวัดในกลุ�มจังหวัด เพราะส�วนใหญ�              การเติบโตเป2นการเติบโต



 

จากภายในแต�ละจังหวัด ผู�ผลิตไม�ได�ทําการผลิตร�วมกันในแต�ละจังหวัด                  ไม�เกิดการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจท่ีมีส�วนร�วมโดยคนส�วนใหญ� (Inclusive Growth) ในกลุ�มจังหวัดและ        แต�ละจังหวัดพบว�า อุตสาหกรรม

ส�วนใหญ�ของกลุ�มจังหวัดเป2นอุตสาหกรรมท่ีเชื่อมโยงไปข�างหลัง (Backward Linkage) มากกว�าอุตสาหกรรมท่ีเชื่อมโยงไป

ข�างหน�า (Forward Linkage) ท่ีกระจายป4จจัยการผลิตข้ันกลางไปสาขาการผลิตอ่ืนๆ (ศูนยB ROC,2557) ช�องว�างในการ

ขยายตัวของแต�ละจังหวัดมีความเหลื่อมล้ํากันมาก 

3.ในการพัฒนาผู�ผลิต ผู�ประกอบการ OTOP ของกลุ�มจังหวัดสบายดี ป4ญหาโดยภาพรวมเกิดจากความไม�เอาจริงเอาจังใน

การพัฒนาของคนในกลุ�ม OTOP เอง และสินค�าหรือบริการท่ีมีความเป2นนวัตกรรม    มีจํานวนน�อยส�วนใหญ�มักจะเกิดจากการ

ลอกเลียนแบบกัน ผู�ประกอบการยังขาดแนวคิดเชิงธุรกิจ เน่ืองจาก    ส�วนใหญ�เป2นชาวบ�านในชุมชนขาดการรวมกลุ�มเพ่ือพัฒนา

เครือข�ายในการสร�างความร�วมมืออย�างเป2นรูปธรรม        เพ่ือการแลกเปลี่ยนและแบ�งป4นข�อมูลข�าวสารระหว�างกัน เพ่ือความร�วมมือใน

การวิจัย การตลาดป4ญหาด�านการตลาด จะพบว�าสินค�า OTOP ไม�มีการพัฒนารูปแบบของบรรจุภัณฑBผลิตภัณฑBไม�ได�รับรอง มาตรฐาน 

และช�องทางการจําหน�ายท่ียังมีจํากัด โดยเฉพาะช�องทางการจัดจําหน�ายพาณิชยBอิเล็คทรอนิกสB (e-commerce)             แต�อย�างไรก็

ตาม ผลิตภัณฑB OTOP ของภูมิภาคลุ�มนํ้าโขงก็มีความเป2นเอกลักษณBเฉพาะถ่ินท่ีไม�เหมือนใคร เช�น  ผลิตภัณฑBผ�าหมี่ขิด ผ�าย�อมคราม ของจังหวัด

อุดรธานี และเมืองราชินีข�าวเหนียว ข�าวผัวหลงของจังหวัดหนองบัวลําภู  

 

แนวคิดท่ีได�รับจากการฝCกอบรมและศึกษาดูงาน ณ ประเทศญ่ีปุGน 

 จากการได�เข�าอบรมในโครงการทุนฝ\กอบรมเพ่ือพัฒนาข�าราชการพลเรือนสามัญท่ีปฏิบัติราชการ    ใน
ภูมิภาค ประจําปCงบประมาณ 2559 (เพ่ิมเติม) ทําให�ข�าราชการในกลุ�มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
ได�เรียนรู�และนํากลับไปขับเคลื่อนงานในหลายๆด�าน ดังนี้ 
 

1. เศรษฐกิจดิจิทัลและสร�างสรรค  (Creative and Digital Economy)  
• เป2นการนํ าหลักการขับเคลื่ อนงานภายใต�นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย                    

ยุค Thailand 4.0  เป2นการปรับเปลี่ยนโครงสร�างเศรษฐกิจ ไปสู�“Value-Based Economy”หรือ“เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด�วยนวัตกรรม” 
โดยมีฐานคิดหลัก คือ เปลี่ยนจากการผลิตสินค�า “โภคภัณฑB” ไปสู�สินค�าเชิง “นวัตกรรม”เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศ
ด�วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู�การขับเคลื่อนด�วยเทคโนโลยี ความคิดสร�างสรรคB และนวัตกรรม และเปลี่ยนจากการเน�นภาคการ
ผลิตสินค�า ไปสู�การเน�นภาคบริการมากข้ึนโดยใช�แนวทาง “สานพลังประชารัฐ”เป2นตัวการขับเคลื่อน โดยมุ�งเน�นการมีส�วน
ร�วมของภาคเอกชน ภาคการเงินการธนาคาร ภาคประชาชน ภาคสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยและสถาบันการวิจัยต�างๆ
ร�วมกันระดมความคิด ขับเคลื่อนผ�านโครงการ บันทึกความร�วมมือ กิจกรรมหรืองานวิจัยต�างๆ ต�อยอดกลุ�มเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมเปYาหมาย  

• การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยและแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเป2นการนํา 

เทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนและขับเคลื่อน ภาคเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยมีวิสัยทัศนBท่ีจะปรับเปลี่ยนประเทศสู�
รูปแบบใหม�เพ่ือการพัฒนาเข�าสู�เศรษฐกิจดิจิทัลอย�างยั่งยืน โดย 1 ใน 6 ยุทธศาสตรBหลักของแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม คือ ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู�การเป2นรัฐบาลดิจิทัล เพ่ือส�งเสริมการบริการดิจิทัล ซ่ึงประกอบด�วย การพัฒนารากฐาน 
และการเปลี่ยนรูปแบบบริการใหม� ให�แก�การทํางานและการให�บริการในภาครัฐ อันจะนําไปสู�          การลดเอกสารกระดาษ



 

ในทุกข้ันตอนการดําเนินงาน เพ่ิมความสะดวก รวดเร็ว และถูกต�องก�อให�เกิดความโปร�งใสและสามารถตรวจสอบได� ส�งเสริม
ให�เกิดนวัตกรรมในการให�บริการโดยมีผู�รับบริการท้ังภาคประชาชนและ ภาคธุรกิจ           เป2นศูนยBกลาง และให�ทุกภาค
ส�วนสามารถเข�าถึงข�อมูลของภาครัฐเพ่ือนําไปต�อยอดเพ่ิมมูลค�าสร�างประโยชนB                ทางเศรษฐกิจและสังคมต�อไป 

2. นวัตกรรมการเกษตรและอาหาร (Innovative Agriculture and Food) 
- เป2นการนําองคBความรู�ทางด�านวิทยาศาสตรBและเทคโนโลยี มาใช�เป2นเครื่องมือในการสร�างสรรคB "นวัตกรรม

ด�านการเกษตร" เพ่ือขับเคลื่อนธุรกิจเกษตร หรือ การเกษตรดิจิทัล (Digital Agriculture)                              ไม�ว�าจะเป2นเกษตร
อัจฉริยะและแม�นยํา อิเล็กทรอนิกสBทางการเกษตร และเกษตรกรรมในเมือง ไม�ว�าจะเป2นการพัฒนานวัตกรรมด�าน
กระบวนการจัดการ หรือนวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร ท่ีจะช�วยเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยเฉพาะได�
เห็นความหลากหลายของนวัตกรรมข�าวไทย  

- การนําเสนองานวิจัยต�างๆท่ีเก่ียวข�องกับนวัตกรรมด�านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรไทย           เพ่ือ
ตอบสนองความต�องการของลูกค�า และแนวโน�มของตลาด ในยุคดิจิทัล อาทิเช�น การแปรรูปเป2นเวชสําอาง นวัตกรรมอาหาร
ในการดูแลสุขภาพ  

- ความรู�ในเรื่องธุรกิจนวัตกรรมเกษตรอินทรียB ซ่ึงหมายถึง การพัฒนาผลิตภัณฑBใหม� กระบวนการผลิตใหม�  
หรือรูปแบบธุรกิจใหม� มีการบริหารจัดการตลอดท้ังห�วงโซ�การผลิต มีการตรวจสอบรับรองมาตรฐานและระบบ          การ
ตรวจสอบย�อนกลับ การสร�างความแตกต�างโดยอาศัยผลวิเคราะหBเชิงเปรียบเทียบ และการสร�างตราสินค�า 

3.การพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างย่ังยืน (Sustainable Tourism) ได�เรียนรู�ถึงสถานการณBและแนวโน�ม        การ
พัฒนาการท�องเท่ียวของไทย  องคBประกอบทางการท�องเท่ียว และพฤติกรรมนักท�องเท่ียว รวมถึงการสร�าง              
ความคิดสร�างสรรคB และการพัฒนาการท�องเท่ียว รวมท้ังได�ทราบถึงกระบวนการสร�างและพัฒนาแหล�งท�องเท่ียวในพ้ืนท่ีของ
กลุ�มจังหวัดต�างๆ โดยเน�นศึกษาความเป2นเอกลักษณBและอัตลักษณBของแหล�งท�องเท่ียวนั้นๆการสร�างภาพลักษณB               
การท�องเท่ียว (Branding Image) ดําเนินการในรูปแบบรัฐ ราษฎรB และโรงเรียนสร�างการมีส�วนร�วมของชุมชน             การ
ประชาสัมพันธB และการติดตามประเมินผลอย�างต�อเนื่อง 

4. การบริหารเชิงกลยุทธ  (Strategic Management)เป2นแนวคิดในการไปปรับใช�กับการทํางาน                   ท่ีต�องใช�
ความคิดในการพลิกแพลงสถานการณBทุกประเภท เพ่ือวางแผนรองรับเหตุการณBท่ีคาดว�าน�าจะเผชิญ               โดยสร�าง
ความได�เปรียบในการแข�งขัน (แตกต�างอย�างโดดเด�น) ซ่ึงมาจากความรู�ความเข�าใจท่ีมีข�อมูลอ�างอิง และ        การจัดทําแผน
กลยุทธBเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพในการแข�งขัน และการกําหนดตัวชี้วัด 

 ส�วนการศึกษาดูงานในหน�วยงาน และแหล�งท�องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงของประเทศญ่ีปุ9น จํานวน 7 แห�งกลุ�ม
ผู�จัดทําได�เรียนรู� ดังนี้ 
1. Okayama Visitors & Convention Association ซ่ึงเป2นหน�วยงานท่ีส�งเสริมด�านการท�องเท่ียวท่ีดึงดูด            ให�
นักท�องเท่ียวมาเท่ียวในตัวเมืองมากข้ึน โดยผู�บริหารองคBการได�มีการวางแผนและการบริหารงาน                       จน
ประสบความสําเร็จ รวมท้ังมีการสร�างเครือข�ายความร�วมมือกับเมืองและจังหวัดใกล�เคียง  
2. สํานักงานการท�องเท่ียวแห�งเกาะคิวชูKTPO (Kyushu Tourism Promotion  Organization) เกิดจาก        
ความร�วมมือกันของ 7 จังหวัดในเกาะคิวชู เพ่ือพัฒนาการท�องเท่ียว โดยการก�อต้ังเป2นคณะกรรมการ ขับเคลื่อนกล
ยุทธBด�านการท�องเท่ียวและในปC พ.ศ. 2548 จึงได�เกิดเป2นองคBการการท�องเท่ียวคิวชูข้ึน โดยความร�วมมือระหว�างภาครัฐ
ภาคเอกชน และท�องถ่ิน ในการร�วมมือกันผลักดันให�เกาะคิวชูเป2นศูนยBกลาง และมีโครงสร�างการบริหารท่ีชัดเจน 
ประกอบด�วยท่ีปรึกษา ภาคส�วนด�านการวางแผน ภาคส�วนภายในประเทศ ภาคส�วนภายนอกประเทศ และภาคเครือข�ายความ



 

ร�วมมือ มีการกําหนดกลยุทธBในการส�งเสริมการท�องเท่ียวเกาะคิวชู คือ การสร�างภาพลักษณBการท�องเท่ียว           ให�เป2นท่ี
รู�จัก (Branding Image) การพัฒนาด�านสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการ เช�นการอบรมภาษาท่ี 2                  ให�กับ
มัคคุเทศกB โดยเฉพาะภาษาจีน ภาษาเกาหลี และภาษาไทย และการเพ่ิมFree Wi-Fi ให�กระจายอย�างท่ัวถึง       การ
ประชาสัมพันธB การท�องเท่ียวเกาะคิวชูให�เป2นท่ีรู�จักโดยการจัดและเข�าร�วมนิทรรศการและสัมมนา          ด�าน
การท�องเท่ียว และการจัดกิจกรรมส�งเสริมการท�องเท่ียวแนวผจญภัย โดยใช�จุดเด�นจากทรัพยากร           ทางการ
ท�องเท่ียว คือ น้ําพุร�อน (Onsen) ธรรมชาติ อาหารการกิน (Japanese cuisine) การจัดกิจกรรม                  ด�านการ
ท�องเท่ียว และการช�อปป�~ง โดยกําหนดภาพลักษณBให�เกาะคิวชูเป2นดินแดนแห�งการพักผ�อนและความรื่นเริง “Relax & 
Rejoice Onsen Island Kyushu” 
 3. ศึกษา ณ สวนผลไม� NomaruEngaiKibigiNoen ซ่ึงเป2นหน�วยงานท่ีเกษตรกรรวมตัวกันสร�างความเข�มแข็ง          ใน
รูปแบบบริษัท ขายสินค�ากับผู�บริโภคโดยตรง และมีการนําเทคโนโลยีมาประยุกตBใช�กับการเพาะปลูกแบบด้ังเดิม จนกระท่ัง
สามารถสร�างสวนเกษตรท่ีสร�างผลผลิตได�จํานวนมากมีรายได�เพียงพอเพ่ือการพัฒนาอย�างต�อเนื่อง  
4. ศึกษา Hayaman Ceramic ซ่ึงเป2นสวนลูกพลับ เมืองโออิตะ ได�มีการพัฒนาให�เป2นการท�องเท่ียวเชิงเกษตรแบบ
เป�ดให�นักท�องเท่ียวสามารถเข�าไปเลือกลูกพลับจากสวนได�ด�วยตัวเอง และสามารถเลือกลูกพลับสดในราคาหน�าสวนถูกกว�า
ในท�องตลาด ซ่ึงเป2นการสร�างกิจกรรมในนักท�องเท่ียวได�มีส�วนร�วมอีกทางหนึ่งด�วย 
5. ศึกษา ณ บริษัท Miyashita Sake Brewery จํากัด เป2นการรวมกลุ�มผู�ผลิตเหล�าสาเก เริ่มจาก                  การเป2นผลิตภัณฑBชุมชนและ

ได�พัฒนาผลิตภัณฑBโดยการใช�ภูมิป4ญญาท�องถ่ินและนําเทคโนโลยี                    เข�ามาใช�ในการผลิตจนทําให�ผลิตภัณฑBเป2นท่ียอมรับ  

6. ศึกษาดูงาน ณ โรงงานเคร่ืองป̂�นเซรามิก HatamanCeramic  ซ่ึงได�เช่ือมโยงกับการท�องเท่ียว โดยหมู�บ�าน        เซรามิกโอคาวะจิยามา 

นอกจากจะเป2นการสืบทอดประเพณีดั้งเดิมในการทําเครื่องป4~นเซรามิกแล�ว ยังเป2นสถานท่ี ถ�ายทําละครและภาพยนตรBต�างๆ ซ่ึงนํามาเป2น

จุดขายในการประชาสัมพันธBและทําการตลาดท�องเท่ียว 

7. ศึกษาดูงาน ณ โครงการหนึ่งหมู�บ�านหนึ่งผลิตภัณฑ  (One Village One Product : OVOP)              ณ เมือง Oita ซ่ึงเริ่มจาก

หมู�บ�านต�นแบบโอยามาท่ีมีการรวมกลุ�มในการส�งเสริมการเพาะปลูกแบบการเกษตรผสมผสาน จนมีผลิตภัณฑBกว�า 100 ชนิด ท้ัง

สินค�าเกษตรข้ันพ้ืนฐานและผลิตภัณฑBอาหารแปรรูป รวมท้ัง      มีร�านค�าริมทาง Kanohana Garden ไว�เป2นช�องทางการตลาดใน

ชุมชน โดยรูปแบบการพัฒนาของหมู��บ�าน   ได�ถูกนําไปปรับใช�เป2นนโยบายการพัฒนาของจังหวัดโออิตะในปC 2522 โดยผู��ว�าราชการ

จังหวัด (นายโมริฮิโกะ      ฮิรามัทซึ : MorihikoHiramatsu) และแพร�กระจายท่ัวทุกหมู� �บ�านและเมืองภายในจังหวัดในปC 2523 ท้ังน้ี

ปรัชญา OVOP ประกอบด�วย 3 ประการ คือ (1) คิดระดับโลก แต�ทําระดับท�องถ่ิน (2) เป2นอิสระพ่ึงพาตนเองและคิดอย�าง

สร�างสรรคB และ (3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยB (Human Resource Development)           ซ่ึงสอดคล�องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงของประเทศไทย 

ข�อเสนอในการขับเคล่ือนและพัฒนากลุ�มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1(กลุ�มสบายดี)          สู�
การเปJนศูนย กลางการท�องเท่ียวอารยธรรมลุ�มน้ําโขง 

จากการเข�าร�วมฝ\กอบรม และศึกษาดูงาน ทําให�ได�เรียนรู�แนวทางในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด และกลุ�ม
จังหวัด โดยการพัฒนาจังหวัดมุ�งเน�นการพัฒนาจังหวัดแบบองคBรวม ท่ีครอบคลุมทุกมิติ ในด�านเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล�อม และความม่ันคง เพ่ือพัฒนาคุณภาพ สร�างโอกาส และอาชีพซ่ึงตอบสนองต�อความต�องการของ
ประชาชนในจังหวัด  สําหรับแนวทางท่ีจะพัฒนากลุ�มจังหวัด มุ�งเน�นการพัฒนาด�านเศรษฐกิจ สังคม ม่ันคง และ



 

ทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข�งขันของกลุ�มจังหวัด และนําไปสู�การกระตุ�นให�เกิดการลงทุน       ของ
ภาคเอกชน และสร�างรายได�ให�กลุ�มจังหวัด สู�ความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน เพ่ือให�สอดคล�องกับนโยบาย          ประเทศ
ไทย 4.0 โดยมีแนวทางในการขับเคลื่อนหน�วยงาน/ส�วนราชการ ในกลุ�มจังหวัดสบายดี ดังนี้ 

1. กลุ�มจังหวัดต�องมีการสร�างความเข�มแข็งจากภายในองคBกร/หน�วยงาน เชื่อมโยงประชาคมโลกขับเคลื่อน
ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ�านกลไกประชารัฐเชิงพ้ืนท่ี ระหว�างผู�ว�าราชการจังหวัด                      หอการค�า 
สภาอุตสาหกรรม ท�องถ่ิน ผู�นําชุมชน ฯลฯ ขับเคลื่อนผ�านวิสาหกิจเชิงสังคม อาทิ                                 บริษัท ประชารัฐรัก
สามัคคี จํากัด 

2. มีการวางยุทธศาสตรBท้ังระยะสั้น กลาง ยาว เชื่อมโยงยุทธศาสตรBชาติ 20 ปC และใช�โมเดลประเทศไทย 4.0 

3. ป4จจุบันข�อมูลท่ีจําเป2นสําหรับการกําหนดนโยบายให�ความช�วยเหลือกระจัดกระจายกันอยู�หลายแห�งและ 

ขาดการบูรณาการ กลุ�มจังหวัดจึงควร มีการบูรณาการข�อมูลประชาชนจากทุกหน�วยงาน ซ่ึงจะทําให�สามารถกําหนดสิทธิ
รายบุคคลได�อย�างถูกต�องครบถ�วน ให�ประชาชน มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน สามารถทราบถึงสิทธิ์ต�างๆ ท่ีพึงจะได� และ             
ได�รับความช�วยเหลือเชิงรุก ในขณะเดียวกันภาครัฐสามารถติดตามประเมินประสิทธิภาพของนโยบาย                            ได�
อย�างมีประสิทธิภาพ สอดคล�องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย เช�น ข�อมูลแหล�งท�องเท่ียว ข�อมูลหมู�บ�านท่ีมี
ศักยภาพในการพัฒนาเป2นหมู�บ�าน OTOP เพ่ือการท�องเท่ียว ข�อมูลผลิตภัณฑBชุมชน เป2นต�น เพ่ือให�หน�วยงาน          ท่ีเก่ียวข�อง
สามารถนําพ้ืนท่ีเปYาหมาย และกลุ�มเปYาหมายเดียวกัน มาบูรณาการทํางานร�วมกัน 

 

4. มีการสร�างภาพลักษณBของจังหวัดและกลุ�มจังหวัด กระตุ�นให�เกิดการทําให�จังหวัดเป2นพ้ืนท่ีท่ีน�าสนใจ  
(Attractive  Place) เพ่ือดึงดูดการลงทุนจากภายนอก การสร�างคนในพ้ืนท่ีให�มีผลิตภาพสูง (Productive People)         รวมถ ึงการสร�าง
สินค�าและบริการมูลค�าสูงของจังหวัดท่ีสามารถแข�งขันได� (Competitive Product/Service) 

5. กลุ�มจังหวัดต�องจัดทํา Roadmap กลไกขับเคลื่อน พร�อมตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ ท่ีเป2นรูปธรรม ท้ังในระยะสั้น     
1 ปC 5 ปCและ 20 ปC ท่ีชัดเจน และมี Quick  win ออกมาภายใน 6 เดือน 

ในการพัฒนาผลิตภัณฑBOTOPเชื่อมโยงกับแหล�งท�องเท่ียว กลุ�มจังหวัดสบายดี ได�นําเสนอการนําหลักปรัชญา 
OVOP และหลักการพัฒนาการท�องเท่ียวท่ียั่งยืนของ สํานักงานการท�องเท่ียวแห�งเกาะคิวชู KT PO (Kyushu Tourism Promotion 

Organization) มาปรับใช�ผนวกกับเป2นการสร�างภาพลักษณBการท�องเท่ียว       ของแต�ละชุมชนให�สามารถดึงดูด
นักท�องเท่ียวให�มาเยือนโดยมีแนวทางในการพัฒนา ดังนี้ 

หลักปรัชญา OVOP คือ (1)  Local to Global  คิดระดับโลก แต�ทําระดับท�องถ่ิน หรือภูมิป4ญญาท�องถ่ินสู�สากล  
(2) Self-reliance and Creativity  เป2นอิสระ พ่ึงพาตนเอง และคิดอย�างสร�างสรรคB (3) Human Resource DevelopmentการพัฒนาทรัพยากรมนุษยB  
ท้ังนี้ หน�วยงานท่ีเก่ียวข�องจะต�องสนับสนุน และส�งเสริมให� ผู�ประกอบการ OTOP           ช�องทางการจัดจําหน�าย  และ
ผลิตภัณฑBOTOP ให�พัฒนาต�อไป ดังนี้ 
 

1. ผู�ประกอบการ OTOP 

  1.1 ความเป2นผู�นํา (Leader) กลุ�มจังหวัดฯต�องให�การสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยB         อย�าง
ต�อเนื่องและเป2นผู�นําให�แก�ผู�นําชุมชนในการพัฒนา และเสริมสร�างความเข�มแข็งให�กับคนในชุมชน 

  1.2 การมีความคิดสร�างสรรคB (Creativity)  กระตุ�นการพัฒนาสินค�าและสร�างความแตกต�าง          ให�กับ
ผลิตภัณฑB เพ่ือสร�างความได�เปรียบเชิงแข�งขัน ท้ังในตลาดภายในประเทศ และตลาดต�างประเทศ  



 

  1.3 รักในสิ่งท่ีทํา (Passion) ส�งเสริมให�คนในชุมชนมีใจรักในอาชีพและงานของชุมชน ซ่ึงเป2นแรงผลักดัน         ท่ี
สําคัญท่ีมีส�วนช�วยให�คนในชุมชนร�วมกันสร�างสรรคBผลงานท่ีดีและมีคุณภาพ 
              1.4 ความรู� (Knowledge) สนับสนุนให�ความรู� และการฝ\กอบรม ท้ังในด�านการผลิต และความรู�พ้ืนฐาน               ในการ
บริหารงาน การวางแผนการทํางาน การวางแผนการตลาดและการขาย เพ่ือนําไปสู�การกําหนดกลยุทธBสู�ความสําเร็จ 

2. ช�องทางการจัดจําหน�าย 

      2.1  ช�วยสนับสนุนกิจกรรมด�านการขาย เช�นมีการจัดงานแสดงผลิตภัณฑB OTOP และการออกบูธ (Event/Booth) 
อย�างต�อเนื่องเพ่ิมช�องทางการจัดจําหน�ายผ�านร�านค�าปลีกสมัยใหม� (Modern Trade)                    เพ่ือเป2นการขยายช�องทาง
ในการขาย ประชาสัมพันธBและทําให�ผลิตภัณฑB OTOP เป2นท่ีรู�จักและเข�าถึง                 กลุ�มผู�บริโภคได�มากข้ึน 
      2.2 การจัดให�มีศูนยBจําหน�ายผลิตภัณฑB OTOP และศูนยBแสดงและกระจายผลิตภัณฑB OTOP 

      2.3  พัฒนาการตลาดเชิงรุกท้ังในและต�างประเทศ ผลักดันให�ผลิตภัณฑB OTOP ของกลุ�มจังหวัดฯ สามารถส�งออก
ไปจําหน�ายในต�างประเทศได� (Export) โดยมีมาตรฐานในการคัดสรรผลิตภัณฑBท่ีมีศักยภาพในการส�งออก           และทําให� OTOP 
เป2นท่ีรู�จักในระดับสากล 

3. ผลิตภัณฑ  OTOP 

3.1 ความคิดสร�างสรรคB (Creativity) มุ�งเน�นให�คนในชุมชนนําความคิดสร�างสรรคBมาพัฒนาสินค�าให�เกิด         ความ
แตกต�าง มีนวัตกรรม และตอบสนองความต�องการของผู�บริโภค ซ่ึงจะเป2นการสร�างมูลค�าเพ่ิมให�กับผลิตภัณฑB เช�น จังหวัด
อุดรธานี ป4จจุบันกําลังมีการนําดอกบัวแดง และก�านบัวแดง มาย�อมเส�นไหม และเส�นฝYาย แล�วนํามาทอผ�าเป2นผืน สร�าง
ลวดลายผ�าท่ีเป2นอัตลักษณBของจังหวัดอุดรธานี ซ่ึงการย�อมผ�าด�วยดอกบัวแดง และก�านบัวแดง ยังไม�เคยมีใครทํามาก�อน เป2นการ
สร�างอัตลักษณB และเรื่องราวของแหล�งท�องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียง มาพัฒนาผลิตภัณฑBให�เกิดมูลค�ามากยิ่งข้ึน 
 3.2 การพัฒนาผลิตภัณฑBอย�างต�อเนื่อง (Product Development) การนําความรู� ความคิดสร�างสรรคB และ
เทคโนโลยี มาพัฒนาสินค�าอย�างต�อเนื่อง ไม�ว�าจะเป2นเรื่องคุณภาพของวัตถุดิบท่ีนํามาผลิต คุณภาพ      ของ
กระบวนการผลิต คุณภาพของชุมชนและการพัฒนาด�านบรรจุภัณฑB ให�มีการออกแบบท่ีทันสมัย           ใช�
ภาษาสากลบนบรรจุภัณฑB เพ่ือช�วยยกระดับมาตรฐานให�เป2นสากลยิ่งข้ึน 

 3.3 มาตรฐานผลิตภัณฑB (Standard) พัฒนาผลิตภัณฑB OTOP ให�ผ�านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑBชุมชน 
(มผช.) มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) องคBการอาหารและยา (อย.) หรืออ่ืนๆ ท่ียอมรับโดยกระทรวงต�างๆ ของ
รัฐบาลไทย เพ่ือสร�างความม่ันใจให�กับผู�บริโภคต�อผลิตภัณฑB  
  3.4 ทักษะและความชํานาญเฉพาะด�าน (Knowhow) ให�การสนับสนุนและพัฒนาด�านเทคโนโลยี เพ่ือช�วยต�อยอดภูมิ
ป4ญญาท�องถ่ิน ท้ังการสนับสนุนด�านทรัพยากรมนุษยB เพ่ือให�มีทักษะและความชํานาญเฉพาะด�าน โดยมีการจัดอบรมให�
ความรู�อย�างต�อเนื่อง ท้ังในเรื่องการทําแผนธุรกิจ (Business Plan) การจัดต้ังทีมท่ีปรึกษาเฉพาะแต�ละประเภทผลิตภัณฑB OTOP 

 3.5 เรื่องราวความเป2นมาของผลิตภัณฑB (Story) เน�นประวัติความเป2นมาท่ีสร�างความน�าสนใจของเรื่องราว และกรรมวิธี
การผลิต เป2นการสร�างความแตกต�างให�กับผลิตภัณฑBท่ีมีความคล�ายคลึงกันแต�มีความต�างกันจากท่ีมา                  ท้ังในการ
ผลิตสูตรการคิดค�น  รสชาติ ธรรมเนียมปฏิบัติ ฯลฯ เพ่ิมเสน�หB/มูลค�าเพ่ิม เช�น ป4จจุบันสื่อภาพยนตรBและละคร             เป2น
ช�องทางในการประชาสัมพันธBและเล�าเรื่องราวของแหล�งท�องเท่ียว ได�เป2นอย�างดี  กลุ�มจังหวัดสบายดี จึงมีแนวคิด     ในการ
พัฒนาผลิตภัณฑBผ�า ให�สอดคล�องกับเรื่องราวของแหล�งท�องเท่ียว อาทิเช�น  อุดรนาคินทรB  ผ�าย�อมดิน ถ่ินนาคา  คือเป2นการ
นําผ�าทอมือมาย�อมดินท่ีนํามาจากคําชะโนด อําเภอบ�านดุง จังหวัดอุดรธานี  ซ่ึงมีความเชื่อว�า เป2นวังของพญานาค และเป2น
ดินท่ีมีความศักด์ิสิทธิ์ และเป2นศิริมงคล สําหรับผู�ท่ีสวมใส�ผ�าท่ีย�อมจากดิน ถ่ินนาคา 
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 สํานักบริหารยุทธศาสตร�กลุ.มจังหวัด 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

 
นางสาวสุขณกมล  ศุขศาสตร� นักวิเคราะห�นโยบายและแผนชํานาญการ 
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การท�องเที่ยวแบบย่ังยืน (Sustainable Tourism) ของกลุ�มจังหวัด                           ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 

สรุปประเด็นจากการศึกษาดูงานท่ีญ่ีปุGน 
  จากการไปศึกษาดูงานท่ีญ่ีปุ9นท้ังเมือง โอกายาม�า คิวชู ซากะ และโออิตะ ทําให�ได�รับ
ประสบการณBท่ีดี นํามาปรับใช�และเป2นแบบอย�างให�กับกลุ�มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2       ได�
เป2นอย�างมาก เนื่องจากบริบทของเมืองท่ีได�ไปดูงานท่ีญ่ีปุ9นนั้น สามารถเอามาเป2นต�นแบบหรือแบบอย�างท่ีดีได�ใน
หลาย ๆ ด�าน ไม�ว�าจะเป2นในเรื่องของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม การจัดการ           ด�านการ
ท�องเท่ียว การวางผังเมือง การจัดการด�านทรัพยากรมนุษยB การจัดการด�านการคมนาคมขนส�ง เป2นต�น อาทิเช�น 
การดูงานในเมืองโอกายาม�า ท่ีโรงงานสาเก สะท�อนให�เห็นความสําเร็จในด�านต�าง ๆ มากมายจากโรงงานสาเกแห�ง
นี้ เพราะว�าท่ีนี่เป2นโรงงานเล็ก ๆ แต�เปC5ยมไปด�วยคุณภาพมากมาย ไม�ว�าจะเป2นเรื่องคนงาน  ท่ีไม�มาก แต�ช�วยกัน
ทํางานได�ทันเวลาการผลิต การใส�ใจในคุณภาพเพ่ือผู�บริโภคในท�องถ่ิน ความพิถีพิถันและใส�ใจในทุกข้ันตอนของ
การผลิต ความซ่ือสัตยBต�อลูกค�า การคัดเลือกวัตถุดิบท่ีดีมาใช�ในการผลิต การปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑBอย�าง
ต�อเนื่อง การเป2นมิตรต�อสิ่งแวดล�อม เป2นต�น ท้ังหลายท้ังปวงเหล�านี้ล�วนแล�วแต�เกิดจากจิตสํานึกท่ีดีของคนญ่ีปุ9น 
ความรักชาติ ความเป2นอนุรักษBนิยมสูง จึงทําให�การพัฒนาทุก ๆ ด�าน          ของประเทศญ่ีปุ9นประสบ
ความสําเร็จ ได�รับการยอมรับจากนานาอารยประเทศ ได�รับการชื่นชมและยกย�อง  ให�ชาวญ่ีปุ9นเป2นชาติท่ีมี
ระเบียบวินัยสูงในอันดับต�น ๆ ของโลกอยู�อย�างสมํ่าเสมอ ภาพลักษณBของประเทศญ่ีปุ9นจะโดดเด�นในเรื่องคน คือมี
ความขยัน ซ่ือสัตยB ตรงต�อเวลามาก อ�อนน�อมถ�อมตน  
 
สภาพป̂จจุบันของกลุ�มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 

กลุ�มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประกอบด�วย จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม 
และจังหวัดมุกดาหาร มีอาณาเขตติดต�อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว           มีแม�น้ําโขง
เป2นเส�นก้ันพรมแดน ท่ีจังหวัดนครพนมและมุกดาหาร มีสะพานมิตรภาพเชื่อมประเทศไทย        กับประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ท่ีจังหวัดมุกดาหารและนครพนม โดยมีเส�นก้ันพรมแดนระหว�างประเทศ
ไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตามแนวลําน้ําโขง ระยะทาง 246 กิโลเมตร (จังหวัดมุกดาหาร 
ระยะทาง 72 กิโลเมตร และจังหวัดนครพนม ระยะทาง 174 กิโลเมตร) ซ่ึงสามารถ           เชื่อมต�อไปยัง
ประเทศในกลุ�มอินโดจีนได� ลักษณะภูมิประเทศเป2นท่ีราบสูงบนเทือกเขาภูพาน และมีพ้ืนท่ี        ส�วนใหญ�เป2นท่ี
ราบลุ�มเหมาะแก�การทําเกษตรกรรม 
   กลุ�มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ต้ังอยู�ประมาณ เส�นรุ�งท่ี 160 องศา 25´  ลิปดา 
ถึง 170 องศา 25´ ลิปดา เหนือ และเส�นแวงท่ี 1040 องศา 08´ ลิปดา ถึง 1040 องศา 47´ ลิปดา ตะวันออก มี
พ้ืนท่ีรวมประมาณ 19,474.47 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 12,190,433 ไร� ประกอบด�วยจังหวัดสกลนคร มี
พ้ืนท่ีประมาณ 9,605.76 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 6,003,602 ไร� จังหวัดนครพนม    มีพ้ืนท่ีประมาณ 
5,528.88 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,474,437 ไร� จังหวัดมุกดาหาร มีพ้ืนท่ีประมาณ 4,339.83 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 2,712,394 ไร�  



 

 กลุ�มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 แบ�งเขตการปกครองออกเป2น 37 อําเภอ 277 
ตําบล 3,169 หมู�บ�าน มีองคBกรปกครองส�วนท�องถ่ินคือ  3 องคBการบริหารส�วนจังหวัด 1 เทศบาลนคร   2 
เทศบาลเมือง 112 เทศบาลตําบล และองคBการบริหารส�วนตําบล 184 แห�ง 

   ประชากรของกลุ�มจังหวัดฯ มี ท้ังหมด 2,207,327 คน แยกเป2นเพศชาย 1,102,142 คน                       
และเพศหญิง 1,105,185 คน โดยสัดส�วนจํานวนประชากรของแต�ละจังหวัดในกลุ�มจังหวัดฯ นั้นสามารถ      แยก
ออกเป2น จังหวัดสกลนคร คิดเป2นร�อยละ 51.79 ของจํานวนประชากรท้ังหมดของกลุ�มจังหวัด          จังหวัด
นครพนม คิดเป2นร�อยละ 32.42 และจังหวัดมุกดาหาร คิดเป2นร�อยละ 15.79   

 ภาคการท�องเท่ียว มูลค�าเศรษฐกิจสาขาโรงแรมและภัตตาคารคิดเป2นร�อยละ 0.42 ของมูลค�า
ผลิตภัณฑBมวลรวมกลุ�มจังหวัด (เฉลี่ย 3 ปC) โดยมีมูลค�าเพ่ิมข้ึนในปC 2556 จากปC 2555 เป2นมูลค�า 66 ล�านบาท แต�
มีมูลค�าลดลงในปC 2557 จากปC 2556 เป2นมูลค�า 42 ล�านบาท ซ่ึงในปC พ.ศ. 2557 จังหวัดสกลนครมีจํานวนของ
ห�องพักและนักท�องเท่ียวสูงท่ีสุดในกลุ�มจังหวัด โดยมีจํานวนห�องพัก 3,102 ห�อง และนักท�องเท่ียวจํานวน 
621,884 คน ส�วนจังหวัดมุกดาหารมีจํานวนของนักทัศนาจรและรายได�จากการท�องเ ท่ียวมากท่ีสุด                
ในกลุ�มจังหวัด โดยมีจํานวนนักทัศนาจร 985,976 คน และรายได�จากการท�องเท่ียว 1,995.07 ล�านบาท 

   แหล�งท�องเท่ียวท่ีสําคัญ พิพิธภัณฑBพระเกจิอาจารยBหลวงปู9ม่ัน ภูริทัตโต วัดป9าสุทธาวาส อําเภอ
เมือง จังหวัดสกลนคร พิพิธภัณฑBหลวงปู9ฝ4~น อาจาโร วัดป9าอุดมสมพร อําเภอพรรณานิคม           จังหวัด
สกลนคร พิพิธภัณฑBหลวงปู9วัน อุตตโม วัดถํ้าอภัยดํารงธรรม อําเภอส�องดาว จังหวัดสกลนคร พิพิธภัณฑBหลวงปู9
หลุย  จันทสาโร  วัดป9าสุทธาวาส อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เทสกBเจดียB วัดถํ้าขาม อําเภอพรรณานิคม 
จังหวัดสกลนคร พระธาตุเชิงชุม อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร พระธาตุนคร จังหวัดนครพนม วัดพระธาตุ
พนมวรมหาวิหาร จังหวัดนครพนม วัดนรวราราม อําเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร วัดรอยพระพุทธบาทภู
มโนรมยB อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เจดียBบู�ทองกิตติ วัดป9าวิเวกวัฒนาราม เป2นท่ีเก็บรักษาพระบรมสารีริกธาตุ
ขององคBสัมมาสัมพุทธเจ�า และพระธาตุของพระอรหันตBสาวก       ของพระองคB ตําบลคําบก อําเภอคําชะอี 
จังหวัดมุกดาหาร หอแก�วมุกดาหารเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก ต้ังอยู� ถนนมุกดาหาร-ดอนตาล อําเภอเมือง 
จังหวัดมุกดาหาร หมู�บ�านโฮมสเตยBบ�านภูและบ�านเปYา ตําบลบ�านเปYา อําเภอหนองสูง บ�านลุงโฮ (บ�านท�านโฮจิ
มินหB) บ�านนาจอก ตําบลหนองญาติ อําเภอเมือง                จังหวัดนครพนม หนองหาร อําเภอเมืองสกลนคร 
จังหวัดสกลนคร อุทยานแห�งชาติภูผายล (ห�วยหวด)       อําเภอเต�างอย จังหวัดสกลนคร อุทยานแห�งชาติภูพาน 
อําเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ภูลังกา อําเภอบ�านแพง จังหวัดนครพนม ตลาดอินโดจีน จังหวัดนครพนม เข่ือน
หน�าเมืองนครพนม สวนชมโขง ล�องเรือชมทิวทัศนBแม�น้ําโขง จังหวัดนครพนม แลนดBมารBกแห�งใหม�ของนครพนมท่ี
สําคัญคือ พญาศรีสัตตนาคราช                บริเวณสามแยกด�านป9าไม� อุทยานแห�งชาติมุกดาหาร (ภูผาเทิบ) ต.
นาสีนวน อ.เมือง จังหวัดมุกดาหาร      แก�งกะเบา อําเภอหว�านใหญ� จังหวัดมุกดาหารพระตําหนักภูพานราช
นิเวศนB อําเภอเมืองสกลนคร         จังหวัดสกลนคร ตลาดอินโดจีน อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 

 ป4จจุบันเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ในกลุ�มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 
ประกอบด�วยพ้ืนท่ีใน 2 จังหวัด ตามประกาศ กนพ. ท่ี 1/2558 และ 2/2558 ดังนี้ 
  เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะท่ี 1 ตามประกาศ กนพ. ท่ี 1/2558 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดมุกดาหาร ประกอบด�วย 11 ตําบล ใน 3 อําเภอ ในจังหวัดมุกดาหาร ได�แก� อําเภอเมืองมุกดาหาร 5 ตําบล 
ได�แก� ตําบลศรีบุญเรือง ตําบลมุกดาหาร ตําบลบางทรายใหญ� ตําบลคําอาฮวน และตําบลนาสีนวน อําเภอหว�าน



 

ใหญ� 4 ตําบล ได�แก� ตําบลบางทรายน�อย ตําบลชะโนด ตําบลหว�านใหญ� และตําบลบ�งขาม อําเภอดอนตาล 2 
ตําบล ได�แก� ตําบลโพธิ์ไทร และตําบลดอนตาล 
  เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะท่ี 2 ตามประกาศ กนพ. ท่ี 2/2558 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดนครพนม ประกอบด�วย 13 ตําบล ใน 2 อําเภอ ในจังหวัดนครพนม ได�แก� อําเภอเมืองนครพนม 10 ตําบล 
ได�แก� ตําบลกุรุคุ ตําบลท�าค�อ ตําบลนาทราย ตําบลนาราชควาย ตําบลในเมือง  ตําบลบ�านผึ้ง  ตําบลโพธิ์ตาก 
ตําบลหนองญาติ ตําบลหนองแสง และตําบลอาจสามารถ อําเภอท�าอุเทน 3 ตําบล ได�แก� ตําบลโนนตาล ตําบล
รามราช และตําบลเวินพระบาท  

 จุดแข็งด�านการท�องเท่ียวของกลุ�มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 มีดังนี้ 
 1. แหล�งท�องเท่ียวประเภทเชิงธรรมชาติและสัตวBป9า จ.สกลนคร เช�น แหล�งท�องเท่ียวในเขต

อุทยานแห�งชาติภูพาน จ.นครพนม เช�น แหล�งท�องเท่ียวในเขตอุทยานแห�งชาติภูลังกา จ.มุกดาหาร เช�น แหล�ง
ท�องเท่ียวในเขตอุทยานแห�งชาติมุกดาหาร (ภูผาเทิบ) เป2นต�น 

 2. แหล�งท�องเท่ียวประเภทวิถีชีวิต ใน จ.สกลนคร เช�น ชาวภูไท บ.โนนหอม บ.ถํ้าเต�า ชุมชน
คาทอลิก บ.ท�าแร� ชุมชนเครื่องป4~นดินเผา บ.เชียงเครือ ศูนยBวัฒนธรรมไทยโส� แหล�งท�องเท่ียวเชิงอนุรักษB บ.ท�าวัด 
จ.นครพนม เช�น กลุ�มสหกรณBป4~นดินเผา บ.โนนตาล ชุมชนไทแสก บ.อาจสามารถ ศูนยBวัฒนธรรมผู�ไทเรณูนคร 
ศูนยBหัตถกรรมบ�านท�าเรือ หมู�บ�านมิตรภาพไทย-เวียดนาม บ.นาจอก (บ�านลุงโฮ) จ.มุกดาหาร เช�นโฮมสเตยB บ.นา
โสก ห�าแยกชุมชนเวียดนาม หมู�บ�านท�องเท่ียวเชิงอนุรักษB บ.หนองหล�ม หมู�บ�านโฮมสเตยBบ�านภู หมู�บ�านสาน
ตะกร�าพลาสติก บ.ชัยมงคล เป2นต�น 

 3. แหล�งท�องเท่ียวประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และแหล�งมรดก จ.สกลนคร เช�น พระธาตุเชิงชุม 
พระธาตุนารายณBเจงเวง พระธาตุภูเพ็ก จ.นครพนม เช�น พระธาตุพนม พระธาตุศรีคุณ พระธาตุเรณู หมู�บ�าน
มิตรภาพไทย-เวียดนาม บ�านนาจอก และ จ.มุกดาหาร เช�น กลองมโหระทึก เป2นต�น 

 4. แหล�งท�องเท่ียวประเภทเชิงวิชาการ เช�น ศูนยBศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จ.สกลนคร พิพิธภัณฑBจวนผู�ว�าราชการ จ.นครพนม (หลังเก�า) เป2นต�น 

 5. แหล�งท�องเท่ียวประเภทสถานท่ีสิ่งศักด์ิสิทธิ์ จ.สกลนคร เช�น วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร วัดป9า
สุทธาวาส วัดป9าอุดมสมพร วัดถํ้าอภัยดํารงธรรม อาสนวิหารอัครเทวดามิคาแอล จ.นครพนม เช�น วัดธาตุพนม
วรมหาวิหาร วัดพระธาตุเรณู วัดธาตุศรีคุณ วัดโฆษิตดาราม วัดพระธาตุประสิทธิ์ วัดพระธาตุท�าอุเทน วัดมหาธาตุ 
วัดนักบุญอันนา จ.มุกดาหาร เช�น วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมยB วัดบรรพตคีรี เป2นต�น   

 6. แหล�งท�องเท่ียวประเภทสันทนาการและบันเทิง จ.สกลนคร เช�น อุทยานหนองหารเฉลิมพระ
เกียรติ จ.นครพนม ได�แก� สะพานมิตรภาพ 3 ล�องเรือสําราญแม�น้ําโขง สวนหลวง ร.9  จ.มุกดาหาร ได�แก� สะพาน
มิตรภาพ 2 ตลาดสินค�าอินโดจีน เป2นต�น 
   

ยุทธศาสตรBการพัฒนากลุ�มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (พ.ศ.2561-2564) 
 ประเด็นยุทธศาสตรBท่ี 1 การพัฒนาการท�องเท่ียว 3 ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) อย�าง

ยั่งยืน เป2นประเด็นท่ีมุ�งประชาสัมพันธBแหล�งท�องเท่ียว 3 ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) ของกลุ�มจังหวัดฯ 
พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกด�านการท�องเท่ียวให�ได�มาตรฐาน และให�ความรู�ด�านการท�องเท่ียวและบริการแก�
บุคคลากรด�านการท�องเท่ียว 



 

 

เป}าประสงค เชิง
ยุทธศาสตร  

ตัวช้ีวัด 
ค�าเป}าหมาย 

กลยุทธ  
2561 2562 2563 2564 

1) แหล�งท�องเท่ียวเชิง
ธรรมะ ธรรมชาติและ
วัฒนธรรมของกลุ�ม
จังหวัดฯ เป2นท่ียอมรับ
ในหมู�นักท�องเท่ียว 
2) แหล�งท�องเท่ียวและ
สิ่งอํานวยความสะดวก
ได�รับการพัฒนาให�ได�
มาตรฐาน 
3) บุคลากรด�านการ
ท�องเท่ียวได�รับการเพ่ิม
ขีดความสามารถในการ
บริการ 

ร�อยละของ
จํานวน
นักท�องเท่ียวท่ี
เพ่ิมข้ึนจากปCท่ี
ผ�านมา 

3 3 3 3 1) ประชาสัมพันธBแหล�ง
ท�องเท่ียว 3 ธรรม ของกลุ�ม
จังหวัด 
2) พัฒนาแหล�งท�องเท่ียว
และสิ่งอํานวยความสะดวก
ด�านการท�องเท่ียวให�ได�
มาตรฐาน 
3) ให�ความรู�ด�านการ
ท�องเท่ียวและบริการแก�
บุคคลากรด�านการท�องเท่ียว 

ร�อยละของ
รายได�จากการ
ท�องเท่ียวท่ี
เพ่ิมข้ึนจากปCท่ี
ผ�านมา 

3 3 3 3 

 
แนวทางในการพัฒนากลุ�มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ท่ีได�ประสบการณ จากการศึกษาดูงานท่ี
ญ่ีปุGน 

 1. ใช�แผนพัฒนากลุ�มจังหวัดจะเป2นแผนท่ีมุ�งเน�นการพัฒนาด�านเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือเพ่ิม                         
ขีดความสามารถในการแข�งขันของกลุ�มจังหวัดและนําไปสู�การกระตุ�นให�เกิดการลงทุนของภาคเอกชน                    
และสร� างรายได� ให�กลุ�มจั งหวัด โดยพิจารณาความเชื่อมโยงและสอดคล�องกับนโยบายของรัฐบาล                          
และแผนพัฒนาประเทศ โดยใช�นโยบายของคณะรัฐมนตรีมาพัฒนากลุ�มจังหวัด มีการชักจูงให�นักท�องเท่ียว
ต�างชาติเข�ามาเท่ียวในประเทศไทย โดยใช�การประชาสัมพันธBผ�านสื่อต�าง ๆ เช�น โทรทัศนB แผ�นพับ เว็บไซตB เป2น
ต�น จูงใจให�นักท�องเท่ียวมาเท่ียวในแหล�งท�องเท่ียวท่ีสําคัญ ๆ ของ 3 จังหวัดในกลุ�มนี้ เช�น ตามรอยตํานาน
พญานาคในสถานท่ีศักด์ิสิทธิ์ในหนองหาร จังหวัดสกลนคร วัดมรุกขนคร จังหวัดนครพนม ศาลพญานาค บริเวณ
ใต�สะพานมิตรภาพ 2 จังหวัดมุกดาหาร เป2นต�น 
  2. ใช�ทิศทางยุทธศาสตรBชาติระยะ 20 ปC (พ.ศ. 2560-2579) เพ่ือดําเนินการภายใต�วิสัยทัศนB
ประเทศมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เป2นประเทศพัฒนาแล�ว ด�วยการพัฒนา ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดย
พัฒนาภาคบริการ เพ่ือการสร�างรายได�จากการท�องเท่ียว มีการปรับปรุงพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน        ด�านการ
ขนส�งเพ่ือรองรับนักท�องเท่ียวจากประเทศเพ่ือนบ�าน และจากประเทศอ่ืน ๆ ซ่ึงมีจุดแข็ง                   ท่ีการ
คมนาคมท่ีสะดวกสบาย คือมีสนามบินใน 2 จังหวัด ได�แก� สกลนคร และนครพนม และมีอาณาเขตและเส�นทาง
คมนาคมท่ีสามารถเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ�านและสามารถผ�านเข�าไปจีนตอนใต�ได� โดยผ�านสะพานมิตรภาพ 2 
(จังหวัดมุกดาหาร) และสะพานมิตรภาพ 3 (จังหวัดนครพนม) ซ่ึงสามารถขยายการค�าได�ในอนาคต โดยสะพาน



 

มิตรภาพ 2 (มุกดาหาร) และ 3 (นครพนม) เป2นเส�นทางคมนาคมขนส�งสินค�าระหว�างกรุงเทพมหานคร สปป.ลาว 
ประเทศเวียดนาม และประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนตอนใต� (นครหนานหนิง) โดยผ�านเส�นทางหมายเลข 8 
และหมายเลข 12  

 - สะพานมิตรภาพ 2 จ.มุกดาหาร อยู�ในเส�นทางคมนาคมขนส�งแนวตะวันออก – ตะวันตก (East 
– West Economic Corridor) หรือเส�นทาง R9 โดยระยะทางในช�วง สปป.ลาว มีระยะทาง 239 กิโลเมตร และ
ระยะทางในช�วงประเทศเวียดนามมีระยะทาง 276 กิโลเมตร 

 - สะพานมิตรภาพ 3 จ.นครพนม ต้ังอยู�ทางหลวงหมายเลข 212 เชื่อมไปยังถนนทางหลวงเอเชีย
หมายเลข 8 (นครพนมท�าแขกหลักซาวเมืองวินหB จังหวัดเงอาน ประเทศเวียดนาม) ระยะทาง 331 ก.ม. และ
เชื่อมโยงไปชายแดนจีนท่ีด�านผิงเสียง มณฑลกวางสี และนครหนานหนิง ประเทศจีน และเชื่อมไปเส�นทาง
หมายเลข 12 ของ สปป.ลาว (ท�าแขก สปป.ลาว ดงเฮย จังหวัดกวางบิงหB เวียดนาม) ระยะทาง 310 ก.ม. 

อีกท้ังยังมีโครงการก�อสร�างรถไฟเชื่อมเขตเศรษฐกิจสายบ�านไผ� - นครพนม ซ่ึงจะได�รับประโยชนB
แก�จังหวัดมุกดาหาร และนครพนม จะทําให�นักท�องเท่ียวหลั่งไหลเข�ามาเท่ียวในกลุ�มจังหวัดนี้      เพ่ิมมากข้ึน 

3. การพัฒนาและเสริมสร�างศักยภาพคน หากเปรียบเทียบกับญ่ีปุ9นแล�วประเทศไทย           ยัง
ล�าหลังมากในการพัฒนาคน ดังนั้นกลุ�มจังหวัดนี้ต�องเร�งพัฒนาท่ีคนอย�างเร�งด�วน ไม�ว�าจะเป2นบุคลากร       ใน
ภาครัฐ ภาคเอกชน พ�อค�า ประชาชนท่ัวไป ต�องเสริมสร�างการปลูกจิตสํานึกท่ีดีให�มีความรักและ         ความหวง
แหนในบ�านเกิดหรือจังหวัดของตนเอง มีความคิดท่ีจะพัฒนาท�องถ่ิน มีความเสียสละ ไม�เห็นแก�ประโยชนBส�วนตน
มากกว�าส�วนรวม กลุ�มคนรุ�นเก�าต�องเป2นแบบอย�างท่ีดีให�กับกลุ�มคนรุ�นใหม� กลุ�มคนรุ�นใหม�ต�องคิดท่ีจะพัฒนา
จังหวัดตนเองให�มีความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน สร�างความโดดเด�นและแตกต�าง           เพ่ือสร�างอัตลักษณBให�กับ
จังหวัดตนให�ได� 

4. การสร�างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป2นมิตรต�อสิ่งแวดล�อม การพัฒนาในทุก ๆ ด�าน   ไม�ว�า
จะเป2นด�านการท�องเท่ียวก็ตาม กลุ�มจังหวัดต�องคํานึงถึงสิ่งแวดล�อม ดูตัวอย�างของประเทศญ่ีปุ9น            ท่ีใส�ใจ
ต�อสิ่งแวดล�อม ไม�มีมลพิษ จะเห็นได�จากสิ่งแวดล�อมท่ีสะอาด เช�น ลําธารท่ีใสสะอาดในเมือง              ไม�มีควัน
ดําจากท�อไอเสียรถยนตB ไม�ท้ิงขยะเกลื่อนกลาดตามท�องถนน เป2นต�น สังเกตได�จากญ่ีปุ9น               มีระบบการ
จัดการขยะท่ีดี เก็บขยะเป2นรอบในแต�ละสัปดาหB แยกขยะเป2นประเภท คนมีวินัยเก็บขยะ           กลับไปท้ิงท่ี
บ�านตนเอง เราต�องมาปรับใช�ในกลุ�มจังหวัดเราให�ได� กฎหมายไทยต�องเข�มงวดมากกว�านี้         เพ่ือจะได�ไม�มัก
ง�ายกันให�เห็นเป2นเรื่องปกติ  

5. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยเฉพาะระบบงบประมาณจาก
ภาครัฐท่ีควรจะมุ�งเน�นไปท่ีการพัฒนาพ้ืนท่ีและประชาชนเป2นท่ีต้ัง ไม�ให�ยึดท่ีตัวเจ�าหน�าท่ีภาครัฐเป2นหลัก ใส�ใจ
และจริงจังท่ีจะพัฒนาแหล�งท�องเท่ียวในกลุ�มจังหวัดโดยปราศจากผลประโยชนBแอบแฝง ขจัดการทุจริต คอรBรัปชั่น
อย�างเด็ดขาด เพ่ือเกิดความคุ�มค�าในการใช�จ�ายงบประมาณ สังเกตได�จากท่ีญี่ปุ9น มีการสร�างองคBกรความร�วมมือใน
การพัฒนาการท�องเท่ียวระหว�างภาครัฐและเอกชนอยู�ทุกเมืองของญ่ีปุ9น  

6. จัดสร�างเรื่องราวและสร�างจุดเด�นด�านการท�องเท่ียวอย�างจริงจังของกลุ�มจังหวัด        รวมถึง
การเชื่อมโยงแหล�งท�องเท่ียวต�าง ๆ ซ่ึงเราจะเห็นตัวอย�างจากญ่ีปุ9น เช�น ท่ีคิวชู ลงเครื่องบิน              ท่ีเมืองฟูกู
โอกะ แต�ต�องไปซ้ืองานศิลปะ (ชามและชา) ท่ีโออีตะ ไปเท่ียวเมืองเก�าท่ีคุมาโมโต� ต�องไปแช�ออนเซ็นท่ีเบปปุ เป2น
ต�น ของกลุ�มจังหวัดเรา ก็สร�างเรื่องราวในเรื่องการเดินทางไหว�พระตามพระธาตุศักด์ิสิทธิ์ท้ังหลาย เช�น ไหว�พระ



 

ขอพร เสริมสิริมงคล พระธาตุเชิงชุม และตามรอยพระเกจิชื่อดังท้ังหลายในจังหวัดสกลนคร     ขอพรและบนบาน
พระธาตุพนม จังหวัดนครพนม กราบนมัสการพระใหญ� วัดรอยพระพุทธบาทมโนรมยB      พร�อมชมวิว 2 ฝ45งโขง
ไทย-ลาว ท่ีจังหวัดมุกดาหาร เป2นต�น 

 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จในการดําเนินการ 

1. กลุ�มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 มีผลิตภัณฑBมวลรวมกลุ�มจังหวัด           
(Gross Provincial Cluster Product : GPCP) ในภาคการท�องเท่ียวขยายตัวเพ่ิมข้ึนร�อยละ 5  

2. รายได�จากการท�องเท่ียวของกลุ�มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 เพ่ิมข้ึน 
ร�อยละ 3 

 
 

ผู�จัดทํา 
 
นายปริญญ�  ปริญญ�ไวกูณฐ�  นักวิเคราะห�นโยบายและแผนชํานาญการ  

สํานักบริหารยุทธศาสตร�กลุ.มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 
 
นายสมใจ  กําดา  นักวิชาการขนส.งชํานาญการ สํานักงานขนส.งจังหวัดนครพนม 
 
นายพงษ�พิพัฒน�  นาโพนงาม นักวิชาการสหกรณ�ชํานาญการ สํานักงานสหกรณ�จังหวัดมุกดาหาร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

การขับเคลื่อนภาคการเกษตรกลุ�มจังหวัดนครชัยบุรินทร ด�วยนวัตกรรม 
                
ข�อมูลท่ัวไปของกลุ�มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล�าง1 

  กลุ�มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล�าง 1 หรือ “กลุ�มจังหวัดนครชัยบุรินทรB” 
ประกอบด�วยจังหวัด นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมยB และสุรินทรB มีพ้ืนท่ี 32,323,870 ไร� เป2นพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
22,029,220 ไร�  พ้ืนท่ีป9า 6,188,083 ไร� มีประชากร 6,746,755 คน โดยส�วนใหญ�ประกอบอาชีพการเกษตรถึง
ร�อยละ 67                ขนาดเศรษฐกิจโดยรวมอยู�ท่ีภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเป2นหลัก มูลค�าผลิตภัณฑB
มวลรวมปC 2557              จํานวน 441,416 ล�านบาท รายได�เฉลี่ยต�อหัว 75,630 บาท 
  กลุ�มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล�าง 1 เป2นกลุ�มจังหวัดท่ีมีศักยภาพด�านการเกษตร       
เป2นหลัก มีพ้ืนท่ีการปลูกข�าวถึง 11.4 ล�านไร� ผลผลิต 3.6918 ล�านตัน มูลค�า 38,180 ล�านบาท พ้ืนท่ีปลูก              
มันสําปะหลัง 3.0725 ล�านไร� ผลผลิต 11.859 ล�านตัน มูลค�า 25.795 ล�านบาท มีการเลี้ยงโคมากท่ีสุดจากสถิติ         
ในปC 2558 จํานวน 684,957 ตัว มูลค�า 20,770 ล�านบาท และยังเป2นแหล�งผลิตและแปรรูปไหมระดับประเทศ         
ท่ีมีมูลค�า 5,593 ล�านบาท มีแหล�งท�องเท่ียวท่ีมีความหลากหลาย ท้ังการท�องเท่ียวอารยธรรมขอมท่ีมีอัตลักษณB        
ท่ีโดดเด�นและเชื่อมโยงไปยังประเทศเพ่ือนบ�าน แหล�งท�องเท่ียวเชิงนิเวศนBหรือธรรมชาติท่ีเป2นมรดกโลก                  
รวมท้ังแหล�งท�องเท่ียวกีฬาท่ีมีชื่อเสียงและนํารายได�มาสู�กลุ�มจังหวัด นอกจากนี้ยังมีศักยภาพด�านการค�า            
การลงทุนและการค�าชายแดน โดยมีเขตแดนท่ีติดต�อกับประเทศเพ่ือนบ�าน ได�แก� จุดผ�านแดนช�องจอม จังหวัด
สุรินทรB และจุดผ�อนปรนการค�าช�องสายตะกู จังหวัดบุรีรัมยB และมีโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภทจากสถิติการ
สํารวจ       ในปC 2557   จํานวน 3,916 โรงงาน นํามาซ่ึงวิสัยทัศนBของกลุ�มจังหวัด “ศูนย กลางเกษตร
อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ ไหม ท�องเท่ียวอารยธรรมขอม โลจีสติกส  และการค�าชายแดน” 
 
ประเด็นยุทธศาสตร  (Strategic Issues) ของกลุ�มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล�าง 1 ประกอบด�วย 
 1. การพัฒนาขีดความสามารถในการแข�งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูปอาหาร 
 2. การยกระดับการท�องเท่ียว และผลิตภัณฑBไหม  
 3. การส�งเสริมและพัฒนาการค�าการลงทุน การค�าชายแดน ระบบโลจีสติกสBสู�ภูมิภาค  และอาเซียน 
 
   ถึงแม�ว� าจะมี ศักยภาพในด� านต� างๆ มากมายแต� ก็ยั ง มีสิ่ ง ท่ี ทํา ให�การพัฒนาใน พ้ืน ท่ี                      
ท่ียังไม�ประสบผลสําเร็จเท�าท่ีควร ดังจะเห็นได�จาก การกระจายรายได�ยังไม�ท่ัวถึง ถึงแม�ว�าในพ้ืนท่ี 60% เป2นพ้ืนท่ี
การเกษตร แต�น้ําใช�ยังไม�เพียงพอ ปริมาณของขยะมูลฝอยมีปริมาณมาก มีการนํากลับมาใช�น�อย และหนี้สิน         
ต�อครัวเรือนมีจํานวนมาก จึงได�กําหนดอัตลักษณBโดดเด�น (Unique Position) เป2นนวัตกรรมภาคอีสาน                
ด�านการเกษตร การท�องเท่ียว การค�า และการสร�างพลังงานทดแทน “Innovation for FASTTT” โดย FASTTT     
มาจากคําว�า   
   F = FUN ความสนุก 
   A = Agriculture การเกษตร (ข�าวหอมมะลิ มันสําปะหลัง โคเนื้อ) 
   S = SILK ผลิตภัณฑ ไหม 
  T = Tourism การท�องเท่ียว 



 

   T = Trade การค�า  
   T = Transform (สร�างขยะให�มีคุณค�าเป2นพลังงานทดแทน) 
 
แนวคิดท่ีได�รับจากการฝCกอบรมและการศึกษาดูงาน 
  1.เศรษฐกิจดิจิทัลและสร�างสรรค  (Creative and Digital ) เป2นการนําเทคโนโลยีมาใช�                    
ในการขับเคลื่อนการทํางาน  การบูรณาการงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และการสร�างมูลค�าเพ่ิมให�แก�สินค�า และ
บริการ เช�น แนวคิด Digital Economy การเปลี่ยนแปลงทางด�านเทคโนโลยีดิจิทัล ทิศทางการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงเศรษฐกิจดิจิทัลเป2นหนึ่งใน
นโยบาย           การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยประเทศไทยมีแผนในการปฏิรูปประเทศสู�
ดิจิทัลไทยแลนดB คือความสามารถในการสร�างสรรคBและใช�ประโยชนBจากเทคโนโลยีดิจิทัลอย�างเต็มศักยภาพในการ
พัฒนา                  โครงสร�างพ้ืนฐาน นวัตกรรม ข�อมูล ทุนมนุษยB และทรัพยากรอ่ืนใดเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม     ของประเทศไปสู�ความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน  
 
 2.นวัตกรรมการเกษตรและอาหาร (Innovative Agriculture and Food) เป2นการนําความรู� 
ความคิดสร�างสรรคB (Innovation) นําไปสู�การเปลี่ยนแปลงเพ่ือก�อให�เกิดคุณค�า เน�นการเกษตรแนวใหม� (Smart 
Farming) การบูรณาการเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข�องเข�ากับเกษตรกรรมแบบด้ังเดิม การเกษตรอุตสาหกรรม ห�วงโซ�
อุปทาน              ในภาคเกษตรกรรมและอาหาร เช�น การสร�างมูลค�าใหม�ให�สินค�าประเภทเดิม (Value 
Creation)                         การสร�างความแตกต�าง การเปลี่ยนทิศทางจาก “ฐานผลิตทรัพยากร”เป2น “การ
ผลิตจากองคBความรู�”               การเปลี่ยนจาก “การผลิตมากผลตอบแทนน�อย (More for Less)” เป2น “ผลิต
มากผลตอบแทนมาก (More for More)” หรือ “ผลิตน�อยผลตอบแทนมาก (Less for More)” แนวทางการใช�
นวัตกรรมเพ่ือปรับโครงสร�าง                        การผลิตสินค�าเกษตร โดยเฉพาะการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือสร�าง
มูลค�าสินค�าข�าว 
 
 3.การท�องเท่ียวแบบย่ังยืน (Sustainable Tourism) เป2นการพัฒนาการท�องเท่ียวโดย                    
การสร�างการมีส�วนร�วมจากชุมชน การพัฒนาแหล�งท�องเท่ียวเพ่ือความยั่งยืนโดยการคํานึงถึงสถานการณBละ
แนวโน�ม         การพัฒนาการท�องเท่ียวในระดับโลก การอนุรักษBแหล�งท�องเท่ียวเพ่ือความยั่งยืนและการพัฒนา
รูปแบบการท�องเท่ียวเพ่ือความยั่งยืน รวมถึงการส�งเสริมการตลาดการท�องเท่ียวในรูปแบบต�างๆ 
 
 4.การบริหารเชิงกลยุทธ  (Strategic Management) เป2นการวางแผนการดําเนินงานเพ่ือให�เกิด
ประโยชนBสูงสุดต�อองคBกรหรือลดความเสียหายท่ีเกิดข้ึนให�น�อยท่ีสุด โดยการใช�ทรัพยากรให�คุ�มค�า รวมถึง
ความสามารถ            ในการเลือกวิธีการเชิงกลยุทธBให�เหมาะสมกับสถานการณB รวมท้ังการกําหนดตัวชี้วัดใน
การดําเนินงาน  
 
 5.การศึกษาดูงานหน�วยงานของประเทศญ่ีปุGน 
  1) ด�านการท�องเท่ียว  



 

   (1) ศึกษาดูงาน ณ สํานักงานการท�องเท่ียวแห�งเมืองโอกายาม�า ซ่ึงเป2นส�วนราชการ           
ท่ีทําหน�าท่ีในการส�งเสริมด�านการท�องเท่ียวจนกลายเป2นเมืองท่ีประสบความสําเร็จในการดึงดูดนักท�องเท่ียวเข�าสู�
เมืองเป2นจํานวนมาก โดยการสร�างเครือข�ายส�งเสริมการท�องเท่ียวกับจังหวัดใกล�เคียงรวมถึงความสามารถ                  
ในการบริหารงานของผู�บริหาร ตลอดจนความรู�ความสามารถของข�าราชการภายในหน�วยงาน   
   (2) ศึกษาดูงาน ณ สํานักงานการท�องเท่ียวเมืองคิวชู จุดเด�นของหน�วยงานแห�งนี้ คือ 
การบูรณาการการท�องเท่ียวของเมืองต�างๆเข�าด�วยกันท้ัง 8 เมือง ซ่ึงเป2นการส�งเสริมการท�องเท่ียวแบบกลุ�มเมือง     
ท่ีประสบความสําเร็จเป2นอย�างมาก โดยใช�จุดเด�นของทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีในท�องถ่ินเป2นจุดขาย เช�น น้ําพุร�อน
ธรรมชาติ  อาหาร วิถีชีวิต ตลอดจนการช�อปป�~งท่ีสามารถดึงดูดนักท�องเท่ียวต�างชาติได�เป2นอย�างดี  
  2) ด�านการเกษตร  
   (1) ศึกษาดูงาน ณ สวนผลไม�เอกชน Nomaru Engei Kibiji Noen เป2นองคBกร          
ด�านการเกษตรท่ีดําเนินการเพาะปลูกจนกระท่ังสามารถมีรายได�ท่ีเพียงพอต�อการพัฒนาอย�างต�อเนื่อง                       
และยังเป2นการรวมตัวกันของเกษตรกรในรูปแบบบริษัทขายสินค�าให�กับผู�บริโภคโดยตรง การเป�ดสวน                 
ให�เป2นแหล�งท�องเท่ียว มีกิจกรรมสําหรับทุกคนในครอบครัว ทําให�เกิดรายได�จากการท�องเท่ียวอีกทางหนึ่ง และ
จุดเด�นท่ีสําคัญอีกประการ คือ การนําเทคโนโลยีมาประยุกตBใช�กับการเพาะปลูกแบบด้ังเดิม การบริหารจัดการ
ผลผลิตภายในสวนผลไม�ให�สามารถเกิดรายได�ในทุกข้ันตอนการผลิต (Zero waste)  
   (2) ศึกษาดูงาน ณ สวนผลไม�เอกชน Hayaman Ceramic สวนลูกพลับท่ีมีชื่อเสียง      
ของเมืองโออิตะ จุดเด�นของสวนแห�งนี้คือการสร�างมูลค�าเพ่ิมให�ภาคการเกษตรด�วยการท�องเท่ียว โดยเป�ดสวน             
ให�นักท�องเท่ียวได�เข�าชมและชิม รวมท้ังเก็บผลไม�ได�ด�วยตนเอง ตลอดจนการจัดกิจกรรมให�นักท�องเท่ียว                   
ได�มีส�วนร�วมกับเกษตรกร     
  3) ด�านนวัตกรรมสร�างสรรค   
   (1) ศึกษาดูงาน ณ บริษัท Miyashita Sake Brewery จํากัด เป2นโรงงานผลิตเหล�าสาเก   
1 ใน 40 โรงงานท่ีมีอยู�ในจังหวัดโอกายาม�า จุดเด�นของโรงงานแห�งนี้ คือ การเลือกสถานท่ีต้ังในบริเวณ                   
ท่ีใกล�แหล�งวัตถุดิบ การอนุรักษBกรรมวิธีผลิตและเครื่องจักรวัสดุอุปกรณBท่ีมีมาแต�ด้ังเดิม (ภูมิป4ญญาท�องถ่ิน)         
เป2นเสน�หB อย�างหนึ่งท่ีทําให�ผลิตภัณฑBมีเอกลักษณBเฉพาะตัว มีกลิ่นอายและรสชาติท่ีหอมหวานนุ�มละมุนและ             
การใช�นวัตกรรมใหม�เพ่ือลดต�นทุนการผลิต รวมท้ังการสร�างคุณค�าให�กับทุกข้ันตอนการผลิตหรือการวิเคราะหBห�วง
โซ�คุณค�า (Value Chain) ต้ังแต�ต�นทาง (ป4จจัยการผลิต) กลางทาง (กรรมวิธีผลิตเหล�าสาเก) และปลายทาง 
(ช�องทางการตลาด) ทําให�เกิดรายได� ในทุกข้ันตอนการผลิต (Zero waste)  
   (2) ศึกษาดูงาน ณ โรงงานเครื่องป4~นดินเผาแบบคาคิเอะม�อน Hataman Ceramic       
เป2นโรงงานท่ีวิธีการป4~นดินเผาแบบโบราณ โดยสถานท่ีแห�งนี้ยังเป2นท่ีถ�ายทําละครและภาพยนตรBหลายเรื่อง           
ซ่ึงได�นํามาเป2นจุดขายในการประชาสัมพันธBการท�องเท่ียวโรงงานแห�งนี้ 
   (3) ศึกษาดูงานโครงการ One Village One Product (OVOP) เป2นการพัฒนาจาก
ชุมชนท�องถ่ิน มิได�เกิดจากนโยบายรัฐบาลแต�เกิดจากการริเริ่มและผลักดันของคนในชุมชน โดยการรวมกลุ�มของ
สหกรณBการเกษตรเมืองโอยามา มีการคัดสรรสินค�า OVOP ภายในชุมชนท่ีเป2นสินค�าท่ีมีอยู�ในชุมชนจริงๆ 
นอกจาก         การจําหน�ายสินค�า OVOP แล�ว ยังได�พัฒนาให�เป2นแหล�งท�องเท่ียว (Tourist Spots) ควบคู�ไป
ด�วย ท้ังนี้ เมือง Oita       ยังเป2นแหล�งท�องเท่ียวท่ีสําคัญ เพราะมีแหล�งน้ําพุร�อนและเป2นแหล�งท่ีผลิตสินค�า



 

ทางการเกษตรและอาหารทะเล          ซ่ึงมีความแตกต�างจากการพัฒนา OTOP ของประเทศไทยในด�านของการ
ขับเคลื่อนท่ีมีมาจากความต�องการ       ของชุมชนในพ้ืนท่ีเป2นสําคัญ (Bottom-Up) จึงทําให�เกิด
กระบวนการพัฒนาท่ีมีความเป2นอิสระ มุ�งเน�นการพ่ึงพาตนเองและเกิดความคิดอย�างสร�างสรรคB โดยภาครัฐมี
บทบาทเพียงแค�ส�งเสริมสนับสนุนในสิ่งท่ีชุมชนต�องการ  
  

การนําเศรษฐกิจดิจิทัลและสร�างสรรค ไปประยุกต ใช�ในการพัฒนาสินค�าเกษตรในกลุ�มจังหวัด                          
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล�าง 1 

  เนื่ องจากรายได�ของประชากรในกลุ� มจั งหวัดภาคตะวันออกเ ฉียงเหนือตอนล�าง  1                        
มาจากภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเป2นหลัก ดังนั้น กลุ�มผู�เขียนจึงได�นําความรู�จากการฝ\กอบรมและ               
ศึกษาดูงานมาประยุกตBใช�ในการวางแผนพัฒนาด�านการเกษตรของกลุ�มจังหวัดฯ โดยการนําเศรษฐกิจดิจิทัลและ
สร�างสรรคBไปใช� ดังต�อไปนี้ 
  1.1 กระบวนการต1นทาง  
   1) การส�งเสริมให�เกษตรกรในกลุ�มจังหวัดนครชัยบุรินทร รวมกลุ�ม เพ่ือสร�างความเข�มแข็งและ
อํานาจในการต�อรอง ซ่ึงสอดคล�องกับนโยบายแปลงใหญ�ของกระทรวงเกษตรและสหกรณB โดยการส�งเสริม            
ให�เกษตรกรส�วนใหญ�ท่ีเป2นเกษตรกรรายย�อย มีพ้ืนท่ีถือครอง ทางการเกษตรขนาดเล็ก และเป2นการผลิตท่ีมี
ลักษณะ ต�างคนต�างทํา การดําเนินการลักษณะดังกล�าวทําให�ภาคเกษตรต�อง เผชิญกับป4ญหาและข�อจํากัดต�างๆ 
ซ่ึงจะส�งผล ต�อรายได�และความเป2นอยู�ของเกษตรกร เช�น ป4ญหาด�านต�นทุนการผลิต ได�แก� ค�าพันธุB ค�าป4จจัยการ
ผลิตต�างๆ ค�าใช�จ�ายของเครื่องจักรกลการเกษตร และค�าจ�างแรงงานด�านการเกษตร รวมท้ัง ป4ญหาการขาด
อํานาจการต�อรองของเกษตรกรตลอดกระบวนการผลิต (Production Process) การจัดการห�วงโซ�อุปทาน 
(Supply Chain) และป4ญหาด�านการถ�ายทอดองคBความรู�และเทคโนโลยีท่ียังไม�เข�าถึงตัวเกษตรกรได�เท�าท่ีควร 
ดังนั้น                          เพ่ือเป2นการลดข�อจํากัดดังกล�าว จะต�องส�งเสริมให�เกษตรกรมีการรวมกลุ�มการผลิต 
และการบริหารจัดการร�วมกัน กระทรวงเกษตรและสหกรณBมีภารกิจต�องดูแลคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ต�องให�
การสนับสนุนและส�งเสริม การผลิตสินค�าเกษตรของเกษตรกรให�มีคุณภาพได�มาตรฐานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข�งขันของสินค�าเกษตร และ     เพ่ิมรายได�ของเกษตรกร จึงได�กําหนดระบบการส�งเสริมการเกษตรแบบ
แปลงใหญ� ท่ีมีการบริหารจัดการร�วมกัน       ให�เกษตรกรเป2นศูนยBกลางในการดําเนินงาน ผลักดันให�เกษตรกร
รวมกลุ�มในการผลิตเพ่ือร�วมกันจัดหาป4จจัยการผลิตท่ีมีคุณภาพ ราคาเป2นธรรมเพ่ือลดต�นทุน เพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิต ตลอดจนการจัดการด�านการตลาดโดย  หน�วยงานภาครัฐ ให�การสนับสนุนและอํานวยความสะดวกใน
ด�านต�าง ๆ ท้ังความรู�ทางวิชาการต�อยอดไปถึง           “แปลงใหญ�ประชารัฐ” โดยเน�นการดําเนินการร�วมกัน
ระหว�างภาครัฐ เกษตรกร และภาคเอกชน ซ่ึงสอดรับ            กับนโยบายรัฐบาลในป4จจุบัน 
   2) การพัฒนาศักยภาพเกษตรกร/ก ลุ� มเกษตรกรในกลุ�มจั งห วัดนครชัยบุรินทร                     
ให�เปJนผู�ประกอบการ สําหรับการเพ่ิมโอกาสและช�องทางการตลาดสินค�าเกษตรนครชัยบุรินทรBโดยการพัฒนา
ศักยภาพเกษตรกร นอกเหนือจากการเป2นเกษตรกรผู�ผลิตเพียงอย�างเดียว โดยการเพ่ิมองคBความรู�และทักษะให�
เกษตรกร/กลุ�มเกษตรกรในด�านการตลาดผ�านสื่ออิเล็กทรอนิกสB การสร�างร�านค�าออนไลนBและ/หรือ การซ้ือขาย
ผ�านระบบ E-Commerce ในการซ้ือขายผลผลิตทางการเกษตรระหว�างเกษตรกร/กลุ�มเกษตรกรกับลูกค�า 
(ผู�ประกอบการ) อีกช�องทางหนึ่ง ซ่ึงเป2นสื่อทางด�านระบบออนไลนBเพ่ือให�ลูกค�า(ผู�ประกอบการ) สามารถซ้ือสินค�า



 

ทางการเกษตร นครชัยบุรินทรBจากเกษตรกร/กลุ�มเกษตรกรรายนั้นๆ ได�ตลอด 24 ชั่วโมง ในท่ีนี้ ร�านค�าออนไลนB         
จะถูกออกแบบให�เหมือนกับร�านค�าท่ีแสดงรายละเอียดสินค�า ราคา และการบริการท้ังหมดท่ีร�านนั้นๆมีอยู�          
เพ่ืออํานวยความสะดวกให�ลูกค�าเข�ามาซ้ือผ�านสื่ออิเล็กทรอนิกสBต�างๆ เช�น เว็บไซตB, Facebook , Line , 
Instagram หรือ Application ท่ีสร�างข้ึนโดยกลุ�มเกษตรกรเอง โดยการซ้ือขายดังกล�าวไม�ต�องมีการเดินทาง เป2น
ช�องทาง         การจัดจําหน�ายท่ีทันสมัย สามารถขายของได�ตลอด 24 ชั่วโมง เหมาะสําหรับชีวิตประจําวันของ
ประชาชนในป4จจุบันท่ีใช�โทรศัพทBมือถือเป2น ช�องทางการรับข�าวสารท่ีสะดวก รวดเร็ว ประหยัดค�าใช�จ�าย และ
ต�นทุนตํ่า   
 
1.2 กระบวนการกลางทาง  
  1) การเพ่ิมมูลค�าผลผลิตทางการเกษตร โดยการแปรรูปเปJนผลิตภัณฑ ต�างๆ ซ่ึงเน�นการให�
ความสําคัญตามแนวโน�มของตลาดกลุ�มผู�บริโภค โดยการศึกษาข�อมูลแนวโน�มของตลาดกลุ�มผู�บริโภค                   
ผ�านสื่ออิเล็กทรอนิกสB ว�าในป4จจุบัน ลูกค�ากลุ�มใด ต�องการผลิตภัณฑBประเภทใด ยกตัวอย�างเช�น การแปรรูปข�าว
หอมมะลิเป2นผลิตภัณฑBหรือนํามาใช�เป2นส�วนผสมในอาหารต�างๆ สําหรับคนท่ีรักและดูแลสุขภาพ โดยการพัฒนา
ผลิตภัณฑBธัญพืชผสมถ่ัวท่ีเหมาะสมสําหรับผู�สูงอายุท่ัวไปและผู�สูงอายุท่ีเป2นเบาหวาน ผลิตภัณฑBธัญพืชท่ีว�านั้น จะ
ใช�ข�าว          เป2นส�วนผสมหลัก แต�มีเปYาหมายลดการเปลี่ยนแปYงเป2นน้ําตาล ซ่ึงจะเป2นผลดีสําหรับผู�สูงอายุ
ท้ังหลายท้ังท่ีเป2นและ ไม�เป2นเบาหวาน ตลาดของผลิตภัณฑBนี้น�าจะกว�างขวางมากเพราะว�าตอนนี้โลกกําลังก�าวเข�า
สู�สังคมผู�สูงอายุ  เนื่องจากความก�าวหน�าทางด�านวิทยาศาสตรBสุขภาพ ทําให�ประชากรโลกมีอายุยืนยาวมากข้ึน 
ป4ญหาสําคัญ            ของผู�สูงอายุก็คือเรื่องของโรคภัยไข�เจ็บต�างๆ โดยเฉพาะอย�างยิ่งโรคความดันโลหิตสูง 
มะเร็ง หัวใจ และเบาหวาน ดังนั้นอาหารจึงเป2นส�วนสําคัญอย�างหนึ่งท่ีต�องเลือกสรรมากข้ึน หรือการนําน้ําข�าว
กล�องงอก มาแปรรูปเป2นผลิตภัณฑBน้ําข�าวกล�องงอกพาสเจอรBไรสB และไอศกรีมน้ําข�าวกล�อง เป2นทางเลือกให�กับผู�
ท่ีไม�ชอบบริโภคข�าวกล�อง และ        เป2นอาหารว�างเหมาะสําหรับผู�บริโภคท่ีรักสุขภาพ ซ่ึงมีคุณค�าทางโภชนาการ 
เช�น วิตามินบี วิตามินอี                    สารต�านอนุมูลอิสระ สารแกมมาออไรซานอล เส�นใยอาหาร สาร GABA 
เป2นต�น  
  2) การเพ่ิมมูลค�าผลผลิตทางการเกษตรโดยเน�นท่ีรูปแบบของบรรจุภัณฑ  ซ่ึงการออกแบบ    
บรรจุภัณฑBทางการเกษตรเพ่ือสร�างมูลค�าให�สินค�าเกษตรนครชัยบุรินทรBนั้น นับเป2นป4จจัยสําคัญอันดับแรก            
ท่ีควรคํานึงถึงความน�าสนใจ ความดึงดูดใจของผู�บริโภค หรือนักท�องเท่ียว ความเหมาะสมในช�วงเวลาความ
ต�องการของผู�บริโภค เช�น เทศกาลสําคัญต�างๆของประเทศไทย เช�น เทศกาลปCใหม� เทศกาลสงกรานตB เทศกาล              
แสดงความยินดีในโอกาสสําคัญต�างๆ ซ่ึงเทศกาลเหล�านี้สามารถจัดทําเป2นกระเช�าท่ีบรรจุด�วยผลิตภัณฑB             
ทางการเกษตร เช�น ข�าวหอมมะลิ มะขามหวาน มะม�วง ส�มโอ จากกลุ�มเกษตรกรต�างๆในกลุ�มจังหวัดนครชัย
บุรินทรBได� ช�วยส�งเสริมภาพลักษณBของผลิตภัณฑB โดยออกแบบบรรจุภัณฑBท่ีสวยงาม เพ่ือให�ผู�รับพอใจและผู�ให�
ภูมิใจ             จึงควรให�ความสําคัญกับบรรจุภัณฑBผลิตภัณฑBทางการเกษตร อีกท้ังภาคธุรกิจเริ่มหันมาให�ความ
สนใจกับรูปแบบบรรจุภัณฑBมากข้ึน โดยมองว�าการออกแบบหรือรูปแบบบรรจุภัณฑBมีผลต�อยอดขายอย�าง
มาก เพราะเป2นสิ่งแรกท่ีผู�บริโภคได�เห็นและมีผลต�อการตัดสินใจซ้ือหรือไม�ซ้ือ โดยเฉพาะบรรจุภัณฑBข�าวหอมมะลิ
ของกลุ�มเกษตรกร                     ท่ียังมีความจําเป2นต�องปรับปรุงและพัฒนา เพ่ือสร�างความน�าสนใจในตัวสินค�า
และสามารถสร�างผลสําเร็จได�ในอนาคต เนื่องจากบรรจุภัณฑBมีบทบาทสําคัญหลายประการ เช�น การรองรับและ



 

ลดความเสียหายแก�ผลิตภัณฑB การช�วยเพ่ิมมูลค�าแก�ผลิตภัณฑBทําให�ยอดจําหน�ายสูงข้ึน และท่ีสําคัญจะต�องมีฉลาก
บอกรายละเอียดครบถ�วน เช�น                  ชื่อผลิตภัณฑB วัน/เดือน/ปCท่ีผลิตและหมดอายุ แหล�งผลิต และสิ่งท่ี
จําเป2นท่ีสุดสําหรับบรรจุภัณฑBผลผลิต              ทางการเกษตรนครชัยบุรินทรBในยุคดิจิทัลคือ “การตรวจสอบ
ย�อนกลับ” (Traceability) ผ�าน QR code           โดยใช� Application ของโทรศัพทBมือถือ ซ่ึงเป2นระบบท่ีจัดทํา
ข้ึนเพ่ือให�ผู�บริโภคเกิดความม่ันใจในการซ้ือผลิตภัณฑBนครชัยบุรินทรB เพ่ือการบริโภคว�าผลิตภัณฑBนครชัยบุรินทรB 
ท่ีซ้ือมานั้น ไม�มีสิ่งปนเป�~อน มีความปลอดภัย โดยสามารถตรวจสอบเส�นทางของแหล�งผลิต เกษตรกรผู�ผลิต ท่ีต้ัง
แปลง รวมถึงแหล�งแปรรูปของผลิตภัณฑBนั้นๆ ได�  
  3) การเพ่ิมมูลค�าผลผลิตทางการเกษตรโดยการขายเรื่องราวความเปJนมา (Story) ในพ้ืนท่ี         
ปลูกผลผลิตทางการเกษตรต�างๆของกลุ�มจังหวัดนครชัยบุรินทรB ซ่ึงครอบคลุม 4 จังหวัด ได�แก� นครราชสีมา 
ชัยภูมิ บุรีรัมยB และสุรินทรB ซ่ึงในแต�ละแหล�งผลิตของแต�ละจังหวัดก็มีเรื่องราวท่ีเล�าขานแตกต�างกันไป เช�น การ
ปลูกข�าวหอมมะลิของจังหวัดนครราชสีมา มีแหล�งผลิตข�าวหอมมะลิท่ีสําคัญคือ “ทุ�งสัมฤทธิ์” จังหวัดสุรินทรB มี
แหล�งผลิต     ข�าวหอมมะลิท่ีสําคัญคือ “ทุ�งกุลาร�องไห�” และจังหวัดบุรีรัมยB ก็จะมี “ข�าวหอมมะลิดินภูเขาไฟ” 
ดังนั้น ข�าวหอมมะลิท่ีเป2นพืชเศรษฐกิจหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด จะไม�มีความแตกต�างกันเลย 
หากไม�มีเรื่องราว     ความเป2นมาท่ีแตกต�าง เปรียบเสมือนสัญลักษณBของข�าวหอมมะลินครชัยบุรินทรB สําหรับ
ผู�บริโภคยุคใหม�นั้น            ข�อมูลข�าวสารต�าง ๆ ท่ีได�รับโดยตรง ล�วนผ�านสื่ออิเล็กทรอนิกสBท้ังสิ้น สิ่งท่ีอยู�ในบท
สนทนาของผู�บริโภคผลิตภัณฑBนครชัยบุรินทรB  ท่ีส�งผลต�อสัญลักษณBของสินค�าหรือผลิตภัณฑBก็คือ "เรื่องราว" ท่ี
เก่ียวข�องกับแหล�งผลิตนั้นๆ             ท่ีมีความน�าสนใจบางอย�าง จนผู�บริโภคต�องกล�าวถึง และเรื่องราวท่ีดีก็จะ
ทําให�แง�มุมดีๆ ของสัญลักษณBนั้น           สร�างความทรงจําท่ีดีแก�ผู�บริโภคได�  
 
1.3 กระบวนการปลายทาง  
  1) การส�งเสริมการซ้ือขายผลิตภัณฑ ทางการเกษตรผ�านตลาดสัญญาข�อตกลง (Forward 
Market) ตลาดสัญญาข�อตกลง เป2นสัญญาล�วงหน�าประเภทหนึ่ง ซ่ึงเกิดข้ึนระหว�างผู� ซ้ือซ่ึงอาจจะเป2น
ผู�ประกอบการ พ�อค�า โรงสี และเกษตรกร/กลุ�มเกษตรกรซ่ึงเป2นผู�ขายซ่ึงต�างรู�จักกันตกลงทําสัญญาซ้ือขายกันไว�
ก�อนล�วงหน�า       เพ่ือลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาสินค�าเกษตร ซ่ึงสอดคล�องกับการดําเนินการตาม
นโยบายแปลงใหญ�     ของรัฐบาลโดยมีหลักการ คือการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต อาทิ ลดต�นทุนการผลิต เพ่ิม
ผลผลิตต�อพ้ืนท่ี             รวมท้ังผลผลิตมีคุณภาพได�มาตรฐาน ตรงตามความต�องการของตลาด โดยมีการลงนาม
การซ้ือขายผลผลิตกันล�วงหน�าระหว�างกลุ�มเกษตรกรและผู�ประกอบการ สามารถแก�ป4ญหาเรื่องสินคํ้าล�นตลาดและ
ราคาสินคํ้าเกษตรตกตํ่า         ท้ังนี้เกษตรกร/กลุ�มเกษตรกรผู�ผลิตข�าวสามารถส�งข�อมูลภาพถ�ายท้ังในด�านการ
ผลิต การดูแลรักษา การแปรรูป รวมถึงข�อมูลเกษตรกรผู�ผลิตผ�านสื่ออิเล็กทรอนิกสBให�แก�ผู�ประกอบการได�โดยตรง 
เพ่ือสร�างความเชื่อม่ัน           ให�แก�ผู�ประกอบการในทุกข้ันตอนท่ีจะการันตีถึงคุณภาพของผลผลิตนครชัยบุรินทรB
ได�อย�างแท�จริง อีกท้ังยังส�งผล     ต�อความม่ันใจของผู�บริโภคด�วย 
 
  2)  การส�งเสริมการซ้ือขายสินค�าทางการเกษตรนครชัยบุรินทร ผ�านตลาดกลางพาณิชย 
ดิจิทัล ในป4จจุบันการซ้ือขายสินค�าผ�านระบบออนไลนB ได�รับความนิยมเป2นจํานวนมาก เนื่องจากมีความสะดวก 
รวดเร็ว สามารถลดเวลาและค�าใช�จ�ายให�กับท้ังผู�ซ้ือและผู�ขาย เว็บไซตB Thaitrade.com ของกระทรวงพาณิชยB จึง



 

จัดทําข้ึนเพ่ืออํานวยความสะดวกให�กับผู�ประกอบการไทย และรองรับการแข�งขันภายหลังเป�ดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ดังนั้นการสร�างช�องทางการตลาดผลผลิตนครชัยบุรินทรBท่ีน�าสนใจคือ การจําหน�ายผ�านตลาดกลางซ้ือขาย           
ทางอิเล็กทรอนิกสBของกระทรวงพาณิชยB ซ่ึงอํานวยความสะดวกให�ลูกค�าผลิตภัณฑBนครชัยบุรินทรBจากท่ัวโลก
สามารถติดต�อซ้ือขายซ่ึงเป2นเกษตรกร/กลุ�มเกษตรกรได�อย�างรวดเร็ว และสนับสนุนให�ผู�ส�งออกและผู�นําเข�าไทย
สามารถ     สร�างช�องทางเจรจาการค�าได�อย�างสะดวกยิ่งข้ึน ซ่ึงการซ้ือขายผ�านระบบออนไลนBนี้จะช�วยลดต�นทุน
ให�กับผู�ประกอบการ และยังช�วยอํานวยความสะดวกให�กับคู�ค�าในต�างประเทศด�วย โดยThaitrade.com จะเน�น
การขายในลักษณะ B2B (Business to Business) มีการสั่งซ้ือสินค�าและผลิตภัณฑBเป2นจํานวนมาก มูลค�าการซ้ือ
ขาย             ต�อหนึ่งคําสั่งซ้ือค�อนข�างสูง ซ่ึงเป2นผลดีต�อเกษตรกรผู�ผลิตสินค�าทางการเกษตรในกลุ�มจังหวัดนคร
ชัยบุรินทรBอย�างยิ่ง อีกท้ังสํานักงานพาณิชยBจังหวัดท้ัง 4 จังหวัดทีสามารถเป2นพ่ีเลี้ยงและให�คําปรึกษาในการ
ดําเนินการแก�เกษตรกร       ได�อย�างใกล�ชิด 
 
   3) การส�งเสริมการซ้ือขายสินค�าและผลิตภัณฑ ชุมชนผ�านแหล�งท�องเท่ียวในแต�ละจังหวัด
ภายในกลุ�มนครชัยบุรินทร  โดยการสนับสนุนการนําสินค�าท่ีเป2นผลิตภัณฑBหลักของแต�ละชุมชน/ท�องถ่ินในแต�ละ
จังหวัดเท�านั้น มาขายเป2นสินค�าหลักในแหล�งท�องเท่ียว โรงแรม ท่ีพัก ห�างสรรพสินค�า หรือจุดพักรถต�าง ๆ ใน
จังหวัดนั้นๆ เพ่ือสร�างเอกลักษณBท่ีโดดเด�นและสร�างคุณค�าทางการจดจําให�แก�นักท�องเท่ียวหรือผู�ท่ีผ�านไปมาใน
กลุ�มจังหวัดนครชัยบุรินทรB เช�น กุ�งจ�อม กระยาสารท จะมีขายเฉพาะแหล�งท�องเท่ียวในจังหวัดบุรีรัมยB เท�านั้น 
หรือ ผัดหม่ีโคราช ขนมจีนประโดก หมูหยอง หมูแผ�น เฉพาะจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือให�รู�ว�าหากมาท�องเท่ียวใน
กลุ�มจังหวัดนครชัยบุรินทรB      ในแต�ละจังหวัดจะมีของฝากท่ีข้ึนชื่อประจําท�องถ่ินกลับไป โดยไม�สามารถไปหาซ้ือ
ท่ีอ่ืนได� 
 

********************************** 
ผู�จัดทํา 

นายเอก  อุ.นจิตต�วรรธนะ   หัวหน1ากลุ.มยุทธศาสตร�พัฒนาการเกษตร 
(นักวิเคราะห�นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ)  

       สํานักงานเกษตรและสหกรณ�จังหวัดบุรีรัมย� 
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การพัฒนาสู�การท�องเที่ยวอย�างย่ังยืนของกลุ�มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล�าง 2 

 บทความนี้มีจุดมุ�งหมายเพ่ือนําเสนอแนวทางการพัฒนาสู�การท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนของกลุ�มจังหวัด       
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล�าง 2 (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอํานาจเจริญ) โดยแนวทางดังกล�าว
ผู�เขียนได�เสนอข้ึนจากการนําประสบการณBการศึกษาดูงานการจัดการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนของภูมิภาคคิวชู 
ประเทศญ่ีปุ9นมาปรับใช� โดยเนื้อหาหลักของบทความประกอบด�วย 1) สถานการณBท่ัวไปของการท�องเท่ียวในกลุ�ม
จังหวัด        ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล�าง 2 2) ประสบการณBการศึกษาดูงานการจัดการท�องเท่ียวอย�าง
ยั่งยืนของภูมิภาคคิวชู 3) แนวทางการพัฒนาสู�การท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนของกลุ�มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล�าง 2 และ          4) บทสรุป 

1. สถานการณ ท่ัวไปของการท�องเท่ียวในกลุ�มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล�าง 2 
 กลุ�มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล�าง 2 ประกอบด�วย จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ 
จังหวัดยโสธรและจังหวัดอํานาจเจริญ  มีพ้ืนท่ีรวมกันประมาณ 31,907 ตารางกิโลเมตร คิดเป2นร�อยละ 6.2         
ของพ้ืนท่ีประเทศไทย มีอาณาเขตติดต�อกับประเทศเพ่ือนบ�าน คือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและ
ราชอาณาจักรกัมพูชา รวมระยะทาง 601 กิโลเมตร ประชากรของกลุ�มจังหวัดรวมท้ังสิ้น 4,242,791 คน         
มูลค�าผลิตภัณฑBมวลรวม (GPP) ของกลุ�มจังหวัดในปC พ.ศ. 2557 จํานวน 208,286 ล�านบาท  
 ในด�านการท�องเท่ียวของกลุ�มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล�าง 2 นั้น มีแหล�งท�องเท่ียว              
เชิงประวัติศาสตรB วัฒนธรรมและประเพณี แหล�งท�องเท่ียวทางธรรมชาติ เป2นจํานวนมากกระจายตัวอยู�ในทุก
จังหวัด โดยมีแหล�งท�องเท่ียวรวมกันท้ังสิ้น 159 แห�ง ข�อมูลจากกรมการท�องเท่ียว กระทรวงการท�องเท่ียวและ
กีฬา             ท่ีมีการจัดเก็บในปC 2556-2558 พบว�า นักท�องเท่ียวท่ีเข�ามาท�องเท่ียวมีแนวโน�มเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ใน
ทุกๆ จังหวัด        โดยในปC 2558 มีจํานวนนักท�องเท่ียวเพ่ิมข้ึนจากปC 2556 จํานวน 168,026 คน คิดเป2นร�อยละ 
3.56 ขณะเดียวกัน เม่ือจํานวนนักท�องเท่ียวเข�ามาท�องเท่ียวในกลุ�มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ิมข้ึน ส�งผล
ดีต�อสภาพเศรษฐกิจของประชาชนในพ้ืนท่ี โดยมูลค�าการท�องเท่ียวในปC 2558 สูงถึง 8,412.91 ล�านบาท ซ่ึง
เพ่ิมข้ึน 421.76 ล�านบาท เม่ือเทียบกับปC 2557ซ่ึงรายได�จากการท�องเท่ียวมาจากชาวไทยเป2นหลัก โดยเฉลี่ย 3 ปC 
ย�อนหลัง                          มูลค�าการท�องเท่ียวอยู�ท่ี 7,400 ล�านบาท ค�าใช�จ�ายเพ่ือการท�องเท่ียวเฉลี่ยต�อคน
เพ่ิมข้ึนทุกปC โดยนักเท่ียวต�างชาติเป2นกลุ�มท่ีใช�จ�ายสูงท่ีสุด ซ่ึงในปC 2557 เท�ากับ 1,189 บาทต�อคนต�อวัน  

จากข�อมูลข�างต�น ชี้ให�เห็นว�าการท�องเท่ียวเป2นกิจกรรมสําคัญในการพัฒนาด�านเศรษฐกิจของกลุ�มจังหวัด 
ดังนั้นในการจัดทําแผนพัฒนากลุ�มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล�าง 2 พ.ศ. 2561-2564 (ฉบับใหม�)           
ได�มีการระบุเรื่องการท�องเท่ียวให�เป2น 1 ใน 3 ประเด็นยุทธศาสตรB เพ่ือให�บรรลุวิสัยทัศนBของกลุ�มจังหวัดท่ีว�า 
“อุตสาหกรรมแปรรูปและเกษตรอินทรีย� เ พ่ิมมูลค.า การท.องเ ท่ียวเ ชิงคุณภาพ การค1าชายแดน                            
ได1มาตรฐานสากล”โดยมีการให�นิยามของการท�องเท่ียวเชิงคุณภาพไว�ว�า “พัฒนาการท.องเท่ียวสําหรับกลุ.ม
นักท.องเท่ียวเชิงคุณภาพท้ังกลุ.มระดับกลาง-บน กลุ.มความสนใจพิเศษ โดยนําเสนอสินค1าและบริการ                 
ท่ีมีคุณภาพ ควบคู.กับการสร1างมูลค.าเพ่ิมให1กับสินค1าทางการท.องเท่ียว และสร1างการเดินทางเช่ือมโยง         
การท.องเท่ียวกับกลุ.มประเทศอาเซียน” 



 

โดยประเด็นยุทธศาสตรBท่ี 2 ด�านการขยายฐานตลาดการท�องเท่ียวเชิงคุณภาพ ในแผนพัฒนากลุ�มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล�าง 2 พ.ศ. 2561-2564 มีเปYาประสงคBเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข�งขัน      
ด�านการท�องเท่ียวของกลุ�มจังหวัด สร�างรายได�เพ่ิมจากการพัฒนากิจกรรมการท�องเท่ียวท่ีเพ่ิมมูลค�าและคุณค�า 
และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด�านการท�องเท่ียว ท้ังนี้เพ่ือให�บรรลุเปYาประสงคBดังกล�าวจึงได�กําหนดกล
ยุทธBเพ่ือการดําเนินการพัฒนาใน 4 ด�านคือ 1) พัฒนาแหล�งท�องเท่ียวเชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบ�าน กิจกรรมการ
ท�องเท่ียวรูปแบบใหม�และผลิตภัณฑBชุมชนให�มีความหลากหลาย 2) พัฒนาระบบโครงสร�างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวย
ความสะดวกของแหล�งท�องเท่ียวท่ีได�มาตรฐาน 3) บูรณาการพัฒนาการบริหารจัดการการท�องเท่ียวอย�างมีส�วน
ร�วม และ            4) พัฒนาการประชาสัมพันธBและการตลาดเชิงรุกกลุ�มนักท�องเท่ียวคุณภาพ 

จะเห็นได�ว�าการกําหนดประเด็นยุทธศาสตรB เปYาประสงคB และกลยุทธBด�านการท�องเท่ียวดังกล�าว             
ของกลุ�มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล�าง 2 มีความสอดคล�องกับแนวทางการจัดการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน 
(Sustainable Tourism) ซ่ึงแนวทางในการพัฒนาไปสู�การท�องเท่ียวแบบยั่งยืนของกลุ�มจังหวัดนั้น                       
ผู�เขียนจะได�นําเสนอในส�วนท่ีสามของบทความนี้ 

2. ประสบการณ การศึกษาดูงานการจัดการท�องเท่ียวอย�างย่ังยืนของภูมิภาคคิวชู 
 แหล�งท�องเท่ียวท่ีสําคัญของเกาะคิวชู ท่ีได�รับการส�งเสริมและยกให�เป2นจุดเด�นของการท�องเท่ียวเกาะคิวชู
และประสบผลสําเร็จนั่นคือ การอาบน้ําแร�แช�น้ําพุร�อน (Onsen)นอกจากนี้ยังแหล�งท�องเท่ียวอ่ืนๆ ท่ีได�รับความ
นิยม ประกอบไปด�วยท้ังแหล�งท�องเท่ียวทางประวัติศาสตรB วัฒนธรรม แหล�งท�องเท่ียวทางธรรมชาติ เทศกาลท่ี
สําคัญ      ของแต�ละเมืองในการดึงดูดนักท�องเท่ียว เช�น เทศกาลคาราสึคุงจิ(จ.ซากะ) และยังมีย�านช�อปป�~ง
กระจายอยู�      ตามเมืองต�างๆ ของคิวชู เช�น ย�านเทนจิน ย�านการค�าเทนมงคัง เป2นต�น  
 จํานวนนักท�องเท่ียว ในปC 2015 ท่ีเข�าประเทศญ่ีปุ9น มีจํานวน 19,737,400 คน เป2นนักท�องเท่ียวท่ีมาคิวชู 
จํานวน 2,832,359 คน แบ�งเป2น นักท�องเท่ียวจากเกาหลีร�อยละ 43 จากไต�หวันร�อยละ 10 จีน ร�อยละ 7 ฮ�องกง 
ร�อยละ 5 ไทย ร�อยละ 2 อ่ืนๆ ร�อยละ 2 และเป2นนักท�องเท่ียวท่ีเดินทางมากับเรือโดยสารอีกร�อยละ 28              
ซ่ึงส�วนใหญ�จะเป2นนักท�องเท่ียวชาวจีน มีรายได�จากการท�องเท่ียว 44.6 ล�านเยน ในปC 2023 เกาะคิวชู
ต้ังเปYาหมายให�การท�องเท่ียวเป2นอุตสาหกรรมหลักของคิวชูโดยจะเพ่ิมจํานวนนักท�องเท่ียว เป2น 7.6 ล�านคน และ
สร�างรายได�จากการท�องเท่ียว 67.25 ล�านเยน 
 จากสภาพการท�องเท่ียวของภูมิภาคคิวชูท่ีมีการขยายตัวอย�างต�อเนื่องดังกล�าว องคBกรท่ีมีบทบาทสําคัญ   
ในการส�งเสริมการท�องเท่ียวคือ “องค การส�งเสริมการท�องเท่ียวคิวชู (Kyushu Tourism Promotion 
Organization-KTPO)” ซ่ึงเป2นองคBการแห�งความร�วมมือระหว�างหน�วยงานภาครัฐและภาคเอกชน มีบทบาท         
ในการบริหารจัดการให�เป2นไปตามยุทธศาสตรBการท�องเท่ียวคิวชู (Kyushu Tourism Strategy) โดยโครงสร�าง
องคBการประกอบด�วย 1) คณะกรรมการบริหาร (Executive Board) มีหน�าท่ีในการให�คําปรึกษาในการบริหาร
จัดการองคBการ และ 2) สํานักงานปฏิบัติการ (Operational Headquarters) มีผู�อํานวยการสํานักงาน               
เป2นผู�บริหารงานสูงสุด แบ�งหน�วยงานภายในออกเป2น 4 ส�วน ประกอบด�วย หน�วยงานวางแผน หน�วยงานส�งเสริม
การท�องเท่ียวของนักท�องเท่ียวภายในประเทศ หน�วยงานส�งเสริมการท�องเท่ียวของนักท�องเท่ียวต�างชาติ และ        
ศูนยBผลิตสื่อเพ่ือส�งเสริมการท�องเท่ียว  



 

 เปYาหมายขององคBการส�งเสริมการท�องเท่ียวคิวชูในป4จจุบันคือการเพ่ิมจํานวนนักท�องเท่ียวจาก 2.832 
ล�านคนในปC ค.ศ. 2015 ให�เป2น 7.6 ล�านคนในปC ค.ศ. 2023 จึงได�มีการจัดทําโครงการสําคัญ 4 โครงการ เพ่ือ

สนับสนุน 
ให�เกิดการบรรลุเปYาหมายดังกล�าว ประกอบด�วย 1)โครงการสร�างแบรนด การท�องเท่ียวของคิวชู โดยชูจุดเด�น   
ของการเป2นแหล�งน้ําพุร�อน (Onsen) ท่ีมีคุณภาพท่ีดีท่ีสุด ให�เกิดเป2นภาพลักษณBท่ีนักท�องเท่ียวชาวต�างชาติจะนึก
ถึงเป2นอันดับแรกเม่ือกล�าวถึงคิวชู โดยมีการจัดทําตราสัญลักษณBเป2นรูปน้ําพุร�อนของเกาะคิวชู ท้ังนี้จึงถือว�า          
การมาเท่ียวแหล�งน้ําพุร�อนจะเป2นช�องทางท่ีโดดเด�นท่ีสุดในการดึงดูดนักท�องเท่ียวจากต�างประเทศ ซ่ึงจะทําให�เกิด
การส�งเสริมการท�องเท่ียวในด�านอ่ืนๆ ของคิวชูต�อไป 2) โครงการพัฒนาป̂จจัยพ้ืนฐานด�านการท�องเท่ียว           
มีกิจกรรมท่ีสําคัญคือ การฝ\กอบรมให�มัคคุเทศกB โดยเฉพาะ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี และภาษาไทย ซ่ีงท้ังสามภาษา
นี้เป2นตลาดนักท�องเท่ียวท่ีมีการขยายตัวอย�างต�อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานด�านเทคโนโลยี
สารสนเทศโดยมีเปYาหมายในการจัดทําอุปกรณBกระจายสัญญาณWi-Fi ฟรี ให�เป2น 11,600 จุดในปC ค.ศ. 2016      
เพ่ืออํานวยความสะดวกแก�นักท�องเท่ียว 3) การประชาสัมพันธ ผ�านการจัดนิทรรศการส�งเสริมการท�องเท่ียวและ
การจัดสัมมนาในต�างประเทศ มีการจัดสัมมนาทางธุรกิจในประเทศไทย ฟ�ลิปป�นสB สิงคโปรB มาเลเซีย และ
อินโดนีเซีย เพ่ือเป2นช�องทางในการประชาสัมพันธBการท�องเท่ียวคิวชู นอกจากนี้ยังรวมไปถึงประชาสัมพันธBผ�านเว็ป
ไซตB ภาพยนตรB และโฆษณาทางโทรทัศนB 4) การจัดกิจกรรมการท�องเท่ียว “KYUSHU OLLE” เป2นกิจกรรม    
การท�องเท่ียวท่ีประกอบด�วยการเดินเท่ียวชมธรรมชาติ ซ่ึงการเดินทางไม�ลําบากเกินไป แต�ก็ยังคงความสนุกสนาน
ท�าทายในลักษณะการเดินชมธรรมชาติ 

ป̂จจัยแห�งความสําเร็จของการจัดการท�องเท่ียวอย�างย่ังยืนของภูมิภาคคิวชู 
 จากการศึกษาดูงานด�านการจัดการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนของคิวชู สามารถสรุปถึงป4จจัยแห�งความสําเร็จ     
ในการดําเนินงานได�เป2น 4 ประเด็น ดังนี้ 
 ประการแรก การมีองค8การหลักท่ีเข�มแข็งในการส2งเสริมการท2องเท่ียวของภูมิภาค องคBการส�งเสริม      
การท�องเท่ียวคิวชู (KTPO) เป2นเจ�าภาพในการบริหารจัดการให�เกิดการส�งเสริมการท�องเท่ียวคิวชูท่ีมีการ
ดําเนินการมาอย�างต�อเนื่อง ความเข�มแข็งขององคBการนี้เกิดข้ึนจากความร�วมมือของภาครัฐและภาคเอกชน ท้ัง
สมาคม           การท�องเท่ียวและผู�ประกอบการท�องเท่ียวในพ้ืนท่ี สะท�อนได�จากความร�วมมือในการระดมทุน
เพ่ือจัดต้ังองคBการ     ได�ถึง 500 ล�านเยน การมีองคBการท่ีเป2นเจ�าภาพเช�นนี้ทําให�เกิดการดําเนินงานท่ีเป2นเอกภาพ
และทุกภาคส�วน         มีเปYาหมายร�วมกัน 
 ประการท่ีสอง การวางยุทธศาสตร8การท2องเท่ียวอย2างชัดเจนและมีการดําเนินงานอย2างต2อเนื่อง                
มีการกําหนดเปYาหมายของการท�องเท่ียวในระยะยาว (สะท�อนจากเปYาหมายจํานวนนักท�องเท่ียวปC ค.ศ.2023) 
และมีการจัดทําโครงการและกิจกรรมต�างๆ เพ่ือบรรลุเปYาหมายดังกล�าวอย�างเป2นรูปธรรมและต�อเนื่อง โดย
โครงการหรือกิจกรรมต�างๆ ก็มีการนําเสนอถึงจุดเด�น ความทันสมัยและความแปลกใหม�อยู�เสมอ (เช�น การสร�าง
แบรนดB        แหล�งน้ําพุร�อนท่ีดีท่ีสุด การจัดกิจกรรม KYUSHU OLLE เป2นต�น)  
 ประการท่ีสาม การไม2ละเลยถึงเรื่องการพัฒนาป:จจัยพ้ืนฐานด�านการท2องเท่ียว สะท�อนได�จาก             
ความพยายามพัฒนาด�านภาษาให�กับมัคคุเทศกB หรือการให�บริการ Free Wi-Fi ท่ีท่ัวถึง ซ่ึงป4จจัยพ้ืนฐานเหล�านี้      
มีความสําคัญในการอํานวยความสะดวกและสร�างความประทับใจแก�นักท�องเท่ียว ซ่ึงจะส�งผลต�อการขยายตัว        
ของการท�องเท่ียวคิวชูในระยะยาว 



 

 ประการสุดท�าย เน�นการพัฒนาแหล2งท2องเท่ียวโดยใช�อัตลักษณ8และความโดดเด2นของชุมชนท�องถ่ิน          
เป$นจุดขาย สะท�อนให�เห็นจากการนําแนวคิดหนึ่งหมู�บ�านหนึ่งผลิตภัณฑB(One Village One Product: OVOP)     
มาส�งเสริมการท�องเท่ียวเช�น หมู�บ�านโอคาวะจิยามะซ่ึงเป2นหมู�บ�านท่ีผลิตเครื่องป4~นเซรามิค โดยมีการจัดพ้ืนท่ี
หมู�บ�านท่ีมีความเป2นระเบียบเรียบร�อยสวยงาม รูปทรงของบ�านแต�ละหลังมีลักษณะท่ีเป2นรูปแบบเดียวกัน           
มีเอกลักษณBท่ีบ�งบอกว�าเป2นหมู�บ�านเครื่องป4~นเซรามิค คือ มีปล�องไฟท่ีต้ังตามจุดต�าง ๆ ของหมู�บ�าน ซ่ึงเป2นจุด
ดึงดูดให�นักท�องเท่ียวได�ถ�ายรูปเก็บภาพไว�เป2นท่ีระลึก ท้ังนี้ จะมีปYายชื่อหมู�บ�านและปYายผังแผนท่ีหมู�บ�านท่ีทําด�วย           
แผ�นเซรามิค ต้ังอยู�บริเวณทางเข�าพ้ืนท่ีหมู�บ�านเครื่องป4~นเซรามิค 

3. แนวทางการพัฒนาสู�การท�องเท่ียวอย�างย่ังยืนของกลุ�มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล�าง 2 
 องคBการการท�องเท่ียวโลก (UNWTO) ได�อธิบายถึงหลักการของการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน (Sustainable 
Tourism) ไว� 5 ประการด�วยกันคือ  
 1.ทรัพยากรทางธรรมชาติ ทรัพยากรทางประวัติศาสตรB ทรัพยากรทางวัฒนธรรมและทรัพยากรอ่ืนๆ        
ในการท�องเท่ียวจะต�องได�รับการอนุรักษBไว�เพ่ือให�สามารถใช�ประโยชนBได�อย�างต�อเนื่องในอนาคต โดยจะยัง
สามารถอํานวยประโยชนBให�แก�สังคมป4จจุบันได� 
 2.จะต�องมีการวางแผนและการจัดการในการพัฒนาการท�องเท่ียวเพ่ือปYองกันไม�ให�เกิดป4ญหา              
ทางสิ่งแวดล�อม และสังคมวัฒนธรรม ในพ้ืนท่ีแหล�งท�องเท่ียว 
 3.คุณภาพของสิ่งแวดล�อมในแหล�งท�องเท่ียวโดยภาพรวมจะยังคงได�รับการรักษาไว�ได�และปรับปรุง          
ให�ดีข้ึนได� เม่ือจําเป2นท่ีจะต�องจัดทํา 
 4.จะต�องรักษาระดับความพึงพอใจของนักท�องเท่ียวเอาไว�เพ่ือให�แหล�งท�องเท่ียวนั้นยังคงสามารถรักษา
ความเป2นท่ีนิยมอยู�ได�และสามารถทําการตลาดต�อไปได� 
 5.ผลประโยชนBของการท�องเท่ียวจะต�องเผื่อแผ�หรือกระจายไปในทุกภาคส�วนของสังคม 

 จากหลักการของการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน 5 ประการดังกล�าว ผู�เขียนได�นําแนวคิดท่ีได�จากการไปศึกษา             
ดูงานการพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนของภูมิภาคคิวชู ประเทศญ่ีปุ9น มาปรับใช�เพ่ือเป2นแนวทางการพัฒนา      
สู�การท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนของกลุ�มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล�าง 2 โดยเป2นข�อเสนอท่ีอิงกับกลยุทธB      
การขยายฐานตลาดการท�องเท่ียวเชิงคุณภาพ ในแผนพัฒนากลุ�มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล�าง 2     
พ.ศ. 2561-2564 ดังต�อไปนี้ 
 กลยุทธ ท่ี 1 พัฒนาแหล�งท�องเท่ียวเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ�าน กิจกรรมการท�องเท่ียวรูปแบบใหม�และ
ผลิตภัณฑBชุมชนให�มีความหลากหลาย 
 การดําเนินการตามกลยุทธBนี้ ควรดึงเอาความโดดเด�นของทรัพยากรการท�องเท่ียวในพ้ืนท่ีกลุ�มจังหวัด        
ท่ีมีความหลากหลาย โดยเฉพาะเรื่องของประวัติศาสตรBท�องถ่ิน วัดเก�าแก� ศิลปหัตถกรรมพ้ืนบ�าน วิถีชีวิตทางด�าน
การเกษตรในพ้ืนท่ี มาร�อยเรียงเป2นเรื่องราวเชื่อมโยงกัน เพ่ือสร�างเส�นทางวนรอบ (Loop) เชื่อมโยงการท�องเท่ียว 
ในกลุ�มจังหวัดท้ัง 4 จังหวัดและเชื่อมโยงไปยังประเทศเพ่ือนบ�าน ซ่ึงการเพ่ิมคุณค�า (Value) ของเส�นทาง          
การท�องเท่ียวนี้จะส�งผลต�อการดึงดูดกลุ�มนักท�องเท่ียวท่ีมีคุณภาพสูงโดยเฉพาะนักท�องเท่ียวต�างชาติกลุ�มท่ีเดินทาง
ท�องเท่ียวแบบพํานักระยะยาว (Long Stay Tourists) และกลุ�มนักท�องเท่ียวชาวไทยท่ีสนใจเรื่องราว                  
ทางประวัติศาสตรBและวัฒนธรรม อันจะส�งผลไปสู�การสร�างความพึงพอใจของนักท�องเท่ียวและยังเป2นการกระจาย



 

รายได�ให�แก�ชุมชนในแหล�งท�องเท่ียวและสถานบริการในแต�ละจังหวัด กรณีนี้เช�นเดียวกับการจัดเส�นทาง            
การท�องเท่ียวของเกาะคิวชูท่ีมีการรวมแหล�งท�องเท่ียวต�างๆ ไว� เช�น การแช�น้ําพุร�อน การเกษตร ผลิตภัณฑBชุมชน
ท�องถ่ิน การช�อปป�~ง ไว�ในเส�นทางการท�องเท่ียวเดียวกัน 
 

 กลยุทธ ท่ี 2  พัฒนาระบบโครงสร�างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกของแหล�งท�องเท่ียวท่ีได�มาตรฐาน 
 การดําเนินการตามกลยุทธBนี้ ควรมุ�งปรับปรุงในเรื่องท่ีนักท�องเท่ียวกลุ�มคุณภาพสูงให�ความสําคัญ เช�น       
การเพ่ิมจํานวนไกดBท่ีมีความรู�ด�านภาษาต�างประเทศท่ีมีความสอดคล�องกับตลาดนักท�องเท่ียวในพ้ืนท่ี เช�น 
ภาษาอังกฤษ ภาษาญ่ีปุ9น ภาษาฝรั่งเศส เป2นต�น รวมถึงการติดต้ัง Free Wi-Fi ให�ครอบคลุมพ้ืนท่ีแหล�งท�องเท่ียว
มากยิ่งข้ึน  
 นอกจากนี้ควรเพ่ิมบริการขนส�งสาธารณะ โดยเฉพาะรถโดยสารสาธารณะท่ีวิ่งเชื่อมต�อระหว�างกลุ�ม
จังหวัด หรือจัดทําเป2นรถโดยสารเพ่ือการท�องเท่ียวกลุ�มจังหวัด มีจุดแวะพักระหว�างทางโดยภายในบริเวณมีร�าน
จําหน�ายสินค�า ห�องน้ําท่ีสะอาด จุดท้ิงขยะ และสภาพแวดล�อมท่ีสวยงามสะอาดตา เพ่ืออํานวยความสะดวกและ
สร�าง      ความพึงพอใจให�แก�นักท�องเท่ียว 
 กลยุทธ ท่ี 3 บูรณาการพัฒนาการบริหารจัดการการท�องเท่ียวอย�างมีส�วนร�วม 
 จากตัวแบบการจัดต้ังองคBการหลักท่ีเข�มแข็งในการส�งเสริมการท�องเท่ียวของภูมิภาคคิวชู (Kyushu 
Tourism Promotion Organization-KTPO) มีข�อเสนอว�า กลุ�มจังหวัดควรมีการปรึกษาหารือและศึกษา          
ความเปJนไปได�เก่ียวกับการจัดตั้งองค การส�งเสริมการท�องเท่ียวของกลุ�มจังหวัด องคBการนี้ควรดําเนินการ           
ในลักษณะองคBการเอกชน คณะกรรมการประกอบด�วยเจ�าหน�าท่ีภาครัฐ ผู�ประกอบการภาคเอกชน และตัวแทน
ชุมชนแหล�งท�องเท่ียวในกลุ�มจังหวัด มีหน�าท่ีกําหนดยุทธศาสตรBการท�องเท่ียวของกลุ�มจังหวัด มีการกําหนด
เปYาหมายในระยะยาว และมีสํานักงานส�งเสริมการท�องเท่ียวกลุ�มจังหวัดเป2นผู�บริหารจัดการ ดําเนินงานโครงการ
และกิจกรรมต�างๆ ในการส�งเสริมการท�องเท่ียว การสร�างแบรนดBการท�องเท่ียวของกลุ�มจังหวัด การพัฒนาเส�นทาง
การท�องเท่ียวในกลุ�มจังหวัด กําหนดแนวทางในการอนุรักษBทรัพยากรการท�องเท่ียว เป2นต�น ซ่ึงองคBการนี้          
หากจัดต้ังข้ึนจะเป2นเจ�าภาพหลักในการส�งเสริมการท�องเท่ียว จะสามารถบูรณาการแนวคิดและสร�างแนวปฏิบัติ
ต�างๆ เพ่ือสร�างรูปแบบการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนในพ้ืนท่ีแหล�งท�องเท่ียวของกลุ�มจังหวัด 

 กลยุทธ ท่ี 4 พัฒนาการประชาสัมพันธBและการตลาดเชิงรุกกลุ�มนักท�องเท่ียวเชิงคุณภาพ 
 การดําเนินงานตามกลยุทธBนี้  ควรเริ่มจากการสร�างแบรนด การท�องเ ท่ียวของกลุ�มจังหวัด                   
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล�าง 2 จัดทําตราสัญลักษณBของการท�องเท่ียวกลุ�มจังหวัดใหม� โดยชูจุดเด�นในเรื่อง
ประวัติศาสตรBท�องถ่ินอีสานใต�ให�มีความน�าสนใจและเป2นการเพ่ิมมูลค�า รวมถึงมีการประชาสัมพันธBและการตลาด 
ในช�องทางท่ีกลุ�มนักท�องเท่ียวเชิงคุณภาพสนใจ เช�น เว็ปไซตBท่ีมีเนื้อหาภาษาอังกฤษอย�างชัดเจนและครบถ�วน      
การเสนอบทความส�งเสริมการท�องเท่ียวกลุ�มจังหวัดในนิตยสารท�องเท่ียวระดับนานาชาติ การร�วมเผยแพร�ข�อมูล  
การท�องเท่ียวกลุ�มจังหวัดในนิทรรศการส�งเสริมการท�องเท่ียวระดับชาติและนานาชาติ 
 นอกจากนี้เพ่ือให�สอดคล�องกับการมุ�งสู�แนวทางการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนของกลุ�มจังหวัด ควรชูประเด็น    
ในเรื่องการท�องเท่ียวเชิงอนุรักษB การท�องเท่ียวเชิงนิเวศ ในเนื้อหาของสื่อต�างๆ ท่ีจะใช�ในการประชาสัมพันธBและ 
การทําการตลาดต�อไป 



 

4. บทสรุป 
 การพัฒนาสู�การท�องเ ท่ียวอย�างยั่ งยืนของกลุ�มจั งหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล�าง 2                   
จะประสบความสําเร็จได�หากมีการนําหลักการของการจัดการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนไปปรับใช�ในการดําเนินการ
โครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตรBการขยายฐานตลาดการท�องเท่ียวเชิงคุณภาพ ซ่ึงผลลัพธBท่ีจะได�จากการ
ท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนของกลุ�มจังหวัดนั้น นอกจากจะเป2นการสร�างรายได�ให�แก�ชุมชนและผู�ประกอบการในกลุ�ม
จังหวัดแล�ว  ยังเป2นการอนุรักษBทรัพยากรการท�องเท่ียวให�สามารถสร�างผลประโยชนBให�ทุกภาคส�วนของกลุ�ม
จังหวัด            ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล�าง 2 ต�อไปอย�างยั่งยืน  
 
 
 
 

ผู�จัดทํา 
 

นางสาววรัญญาอินทรพันธุ�  สํานักงานการท.องเท่ียวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 

นายองอาจ สีทาแก   สํานักงานจังหวัดยโสธร 

นายรัฐพล ธุระพันธ�   ท่ีทําการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การท�องเที่ยวแบบย่ังยืน (Sustainable Tourism) 

         การท�องเท่ียวในกลุ�มจังหวัดภาคใต�ชายแดน   เป2นป4จจัยสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ของ
กลุ�มจั งหวัดภาคใต�ชายแดนเป2นอย�างยิ่ ง เนื่องจากเป2นภู มิภาคท่ีมีความได� เปรียบ ในด�านทําเลท่ี ต้ัง 
ทรัพยากรธรรมชาติ  ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และการพัฒนาการท�องเท่ียวของกลุ�มจังหวัดภาคใต� 
ชายแดน  ในช�วงท่ีผ�านมาได�ดําเนินการมาอย�างถูกต�อง เนื่องจากการดําเนินงานมีความสอดคล�องกับบริบทของ
พ้ืนท่ี ท่ีมีความอุดมสมบูรณBและมีความสวยงาม มีความหลากหลาย ทางวัฒนธรรมท่ีเป2นต�นทุนเดิม ของพ้ืนท่ีอยู�
แ ล� ว  ก า ร ส ร� า ง ค ว า ม ส ะ ด ว ก ใ น ก า ร เ ดิ น ท า ง เ ข� า ถึ ง แ ห ล� ง ท� อ ง เ ท่ี ย ว  ก า ร ป รั บ ภู มิ ทั ศ นB แ ล ะ 
การประชาสัมพันธB จึงเป2นแนวทางท่ีสอดคล�อง ในขณะท่ียังมีสถานการณBความไม�สงบเกิดข้ึนอย�างต�อเนื่อง จึงท่ีทํา
ให�นักท�องเท่ียวขาดความเชื่อม่ันในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยBสิน การจัดกิจกรรม              ท่ีเน�นเทศกาล
ตามอัตลักษณBของพ้ืนท่ี เป2นการบ�งบอกและสร�างความเชื่อม่ันในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยBสินให�กับ
นักท�องเท่ียวได�เป2นอย�างดี เป2นการสร�างแรงจูงใจและดึงดูดให�นักท�องเท่ียวมาเท่ียว          ในพ้ืนท่ีมากข้ึน ส�งผล
ให�รายได�จากการท�องเท่ียวของกลุ�มจังหวัดภาคใต�ชายแดนเพ่ิมข้ึนในอัตราท่ีสูง        อย�างต�อเนื่อง 
     กลุ�มจังหวัดภาคใต�ชายแดน เป2นจังหวัดท่ีมีศักยภาพการท�องเท่ียวในระดับประเทศ           มี
ความหลากหลายทางการท�องเท่ียว มีธรรมชาติ ทะเล ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตรB วิถีชุมชน         ด�าน
การเกษตร และเชิงสุขภาพ และมีพ้ืนท่ีติดต�อกับประเทศมาเลเซีย มีด�านชายแดนเชื่อมโยงกันถึง            9 ด�าน 
ทําให�มีนักท�องเท่ียวมาเลเซีย อินโดนีเซีย และสิงคโปรBเดินทางเข�ามาท�องเท่ียวอย�างต�อเนื่อง          รายได�จาก
การท�องเท่ียวในปC 2558  มีมูลค�า  54,752  ล�านบาท ปC 2557 มีมูลค�า 48,587 ล�านบาท หรือเพ่ิมข้ึน ร�อยละ 
5.83 และสูงกว�าค�ากลางของประเทศ คิดเป2นมูลค�า 22,313 ล�านบาท  
 
         วิสัยทัศน  : กลุ�มจังหวัดภาคใต�ชายแดน 
“เมืองยางพารา การค�าชายแดน และการท�องเท่ียวเชื่อมโยงอาเซียนอย�างยั่งยืน” 
        การท�องเท่ียวเชื่อมโยงอาเซียน หลังสิ้นปC 2564 กลุ�มจังหวัดภาคใต�ชายแดนมีโครงสร�างพ้ืนฐานและ
สิ่งอํานวยความสะดวกเพียงพอ มีเส�นทางการคมนาคมในการท�องเท่ียวเชื่อมโยง                กับแหล�งท�องเท่ียว
ภายในภูมิภาคอาเซียนและนานาชาติ การบริหารจัดการท�องเท่ียวท่ีเป2นมิตร            กับสิ่งแวดล�อม ระบบการ
ประชาสัมพันธBผ�านสื่อ Social network ท่ีนักท�องเท่ียวท่ัวโลกสามารถ           เข�าถึงข�อมูลการท�องเท่ียว ใน
แหล�งท�องเท่ียว ท่ีมีการบริการท่ีมีมาตรฐานสากล รวมท้ังสินค�าและ           การบริการท่ีเป2นอัตลักษณB  

       จุดยืนทางยุทธศาสตร  (Positioning)  ด�านการท�องเท่ียวของกลุ�มจังหวัดภาคใต�ชายแดน : การ
ท�องเท่ียวชายแดน และท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
                1. ให�ความสําคัญกับการพัฒนาแหล�งท�องเท่ียวสู�มาตรฐานการท�องเท่ียวไทย 
                2.ให�ความสําคัญกับพัฒนาศักยภาพผู�ประกอบการทางด�านการท�องเท่ียว                      ตลอดจน
การส�งเสริมกิจกรรมด�านการท�องเท่ียวท่ีสอดคล�องกับวัฒนธรรมในกลุ�มจังหวัดภาคใต�ชายแดน 
                3.  ให�ความสํา คัญกับการส� ง เสริมการตลาดด�านการท�อง เ ท่ียว โดยการประชาสัมพันธB 
การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของกลุ�มจังหวัดภาคใต�ชายแดนท้ังภายในและภายนอกประเทศ 
              แนวคิดท่ีได�จากการฝCกอบรม  



 

ด�านการท�องเท่ียวแบบย่ังยืน 
       แนว โน� มการท� อ ง เ ท่ี ย ว ในอนาคต  พบว� าป4 จ จั ย ท่ี ส� งผลต� อกา ร พัฒนา อุตสาหกรรม 

การท�องเท่ียวของประเทศไทยอย�างมีนัยสําคัญ จําแนกเป2น 3 ประการหลัก ได�แก� 
1. ป4จจัยสนับสนุนการเติบโต คือ การเติบโตของชนชั้นกลางและรายได�ท่ีเพ่ิมข้ึน การเติบโตของสาย

การบินต�นทุนตํ่า  สังคมผู�สูงวัยซ่ึงมีการจับจ�ายให�สอยเพ่ือการท�องเท่ียวสูง 

2. การเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมของนักท�องเท่ียว ใช�เทคโนโลยีระหว�างการท�องเท่ียว  มุ�งเน�น
ประสบการณBและความสําคัญกับความรู�เชิงลึกของแหล�งท�องเท่ียวต�างๆ 

3. กา ร เ ปลี่ ย น แป ล ง เ ชิ ง รู ป แ บบ กา รท� อ ง เ ท่ี ย ว  เ น� น ก า รท� อ ง เ ท่ี ย ว เ ชิ ง วั ฒน ธ ร ร ม  
การท�องเท่ียวทะเลและชายหาด  กลุ�มธุรกิจการท�องเท่ียว (MICE)  การท�องเท่ียวกีฬา การท�องเท่ียวสุขภาพ  
เป2นต�น 
 

       แนวคิดท่ีได�จากการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญ่ีปุGน 

1. กลยุทธ ด�านการท�องเท่ียวประเทศญ่ีปุGน ประกอบด�วย 

1.1  การสร�างอัตลักษณBการท�องเท่ียวให�เป2นท่ีรู�จัก (Branding Image) 
1) การมีและการสร�างอัตลักษณBของประเทศญ่ีปุ9น  สถานท่ีท�องเท่ียวทางประวัติศาสตรB 

วัฒนธรรม มีโบราณสถานและโบรณวัตถุ ปราสาทโอกายามา สวนโคระคุเอ็น พิพิธภัณฑB  หมู�บ�านท่ีผลิตเครื่องป4~น

เซรามิค โดยมีการจัดพ้ืนท่ีหมู�บ�านท่ีมีความเป2นระเบียบเรียบร�อยสวยงาม เป2นเอกลักษณBของหมู�บ�านเซรามิค  

รวมถึงธรรมชาติ ท่ีเหมาะสมเป2นแหล�งท�องเท่ียว เช�น เกาะ Kujukushima – island (จังหวัด Nagasaki) และ คอคอด 

Takachiho-Gorge จังหวัด Miyazaki ด�านอาหาร เช�น ซูชิ (Sushi) และ เทมปูระ (Tempura) การท�องเท่ียวเชิงเกษตร ชมสวน

ผลไม� สวนลูกพลับ สวนองุ�น สวนสตรอเบอรี่ 

2) onsen (การอาบน้ําแร�ในบ�อน้ําพุร�อน) ของเกาะคิวชู จากการทําวิจัยการท�องเท่ียวพบว�า 
เ ม่ือถามนั กท�อ ง เ ท่ียวต� า งชา ติ ถึ ง เกาะคิวชู  นั กท�อ ง เ ท่ียวจะนึก ถึ ง  onsen เป2น อัน ดับแรก  ดั งนั้ น 
การสร�าง Branding Image ของเกาะคิวชู จึงใช� onsen ในการประชาสัมพันธBการท�องเท่ียว (Onsen as a 
gateway to the overseas market) เนื่องจากแหล�งกําเนิดของ onsen ของญ่ีปุ9นมีมากท่ีเกาะคิวชู      เกาะคิว
ชูมี onsen ถึง 3 แห�ง จากท้ังหมดจํานวน 5 แห�งในปะเทศญ่ีปุ9น และเป2น onsen organic ดังนั้นเกาะคิวชู จึงใช� 
onsen เป2นจุดขายในการประชาสัมพันธBการท�องเท่ียว รวมท้ังการสื่อสารไปถึงธรรมชาติ        ท่ีสวยงาม  

     3)  การนําโมโมทาโร� (เป2นชื่อตัวการBตูนในนิทานพ้ืนบ�าน) ซ่ึงเป2นสัญลักษณBจากตํานานของเมือง
โอคายาม�า และเป2นท่ีรู�จักกันดีของนักท�องเท่ียวท่ัวไปนํามาใช�เป2นส�วนหนึ่งของการส�งเสริม     การท�องเท่ียวของ
เมืองโอคายาม�า 

     4)   การท�อง เ ท่ียวแบบพัฒนากิจกรรม มีการสร� าง กิจกรรมร� วมของนักท�อง เ ท่ียว   
 ทําให�เกิดการมีส�วนร�วมและความประทับใจ มีของท่ีระลึกท่ีเกิดจากการทํากิจกรรมร�วมกันกลับมาด�วย 

     5) การพัฒนาท่ีทุกคนมีโอกาสเติบโตไปด�วยกัน พัฒนาร�วมกัน (เอกชนร�วมกับท�องถ่ิน) 



 

     6) การท�องเท่ียวแบบการเดินนําชม เพ่ือให�เดินผ�านเส�นทางต�างๆ มีกิจกรรมร�วมกัน ตลอด
เส�นทาง ทําให�เกิดประสบการณBท่ีประทับใจแก�นักท�องเท่ียว 

     7) การนําผู�ท่ีเกษียณอายุแล�ว มาทํากิจกรรมท่ีเป2นประโยชนBต�อส�วนรวม เช�น ต�อนรับกลุ�ม
นักท�องเท่ียว ดูแลความสะอาด ความพร�อมของสถานท่ี 

 
 1.2 การคมนาคมท่ีมีความสะดวก 

          1) การสร�างเส�นทางวนรอบ (Loop) เชื่อมโยงการท�องเท่ียว โดยส�งเสริมการท�องเท่ียวเพ่ือเชื่อมโยง

แหล�งการท�องเท่ียวท่ีสําคัญของจังหวัดต�าง ๆ เริ่มต�นท่ี Onsen สู�ธรรมชาติ อาหาร ทรัพยากรธรรมชาติ และการช�

อปป�~ง โดยใช�การสร�างเรื่องราวเพ่ือเพ่ิมคุณค�า ใส�ใจรักบริการ และ           ความพร�อมด�านสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน

และโครงข�ายการคมนาคมท่ีหลากหลายท่ีทันสมัยเชื่อมโยง              แหล�งท�องเท่ียวต�าง ๆ ในพ้ืนท่ี  

      2) มีการวางผัง เมือง ท่ีสวยงาม สะอาด สะดวกในการคมนาคม มีการบริการเส�นทาง 

การเดินทางท่ีสะดวก หลายช�องทาง เพ่ือความสะดวกรวดเร็ว เช�น เส�นทางรถยนตBท่ีลอดใต�อุโมงคB       ตลอดสาย 

และการเดินทางโดยรถไฟความเร็วสูงชินคันเซ็นซ่ึงทําให�การเดินทางประหยัดเวลาได�ถึง              3 ชั่วโมง 

1.3 การบริการและการอํานวยความสะดวก  

     1)  บ ริ กา รด� านภาษา  การอบรมภาษา ท่ี  2  ให� กับ มัค คุ เทศกB  โ ดย เฉพาะภาษาจี น  

ภาษาเกาหลี ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย การเพ่ิม Free wi-fi ให�กระจายอย�างท่ัวถึง 

     2) การสร�างความพร�อมของระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน เช�น ถนน ระบบน้ําประปา โดยเฉพาะ

การสร�างห�องน้ําสาธารณะจํานวนมาก เน�นความสะอาดระดับเดียวกับโรงแรมในทุกๆท่ี และ       เน�นการ

ออกแบบอารยสถาป4ตยB (Universal Design) ท่ีเหมาะกับการใช�งานสําหรับผู�พิการ เด็ก และคนชรา 

   3) การเป2นเมืองแห�งความสะอาด พบว�าคนในพ้ืนท่ีได�รับการปลูกฝ4งให�เป2นคนท่ีมีระเบียบวินัย

และรักษาความสะอาด โดยเฉพาะการท้ิงขยะท่ีทุกคนจะตระหนักรู�หน�าท่ีในการคัดแยกขยะ และ      การท้ิงขยะ 

ในจุดท้ิงขยะ สําหรับในครัวเรือนจะเก็บขยะไว�ในบ�าน มีการแยกขยะอย�างถูกต�องแล�ว         นํามาวางไว�หน�าบ�าน

เม่ือถึงเวลารถมาเก็บ จะไม�มีถังขยะต้ังหน�าบ�านและริมถนน ส�งผลให�บ�านเมือง         มีความสะอาด สวยงาม 

เจริญหูเจริญตาแก�ท้ังผู�คนในสังคมและนักท�องเท่ียว 

         4) การเป2นเมืองท่ีปลอดภัย ความมีระเบียบวินัย  ความสุภาพ ท้ังการใช�ชีวิตประจําวัน และของ

คนท่ีพบเห็น ทําให�อุ�นใจ และเกิดความรู�สึกมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยBสิน  

   5) ภาคส�วนท่ีเก่ียวข�องมีจิตใจรักในงานด�านบริการ(Service Mind) ซ่ึงถือเป2นหัวใจสําคัญของงาน

บริ การ  โดยจากการ ใช�บริ การ  พบว� า  ผู� ป ระกอบการรวมไป ถึ งประชาชน ท่ัว ไป มีการ ให� บริ การ                     

หรือคําแนะนําแก�นักท�องเท่ียวด�วยจิตใจท่ีรักงานบริการอย�างเต็มเปC5ยม และแสดงออก                        ให�เห็น

ถึงความเอาใจใส�ต�อนักท�องเท่ียว รวมถึงการแสดงออกถึงความซ่ือสัตยBสุจริต และความเป2นมืออาชีพของ



 

ผู�ประกอบการ เช�น การขานรับ การรับเงิน การทอนเงิน การไม�ปฏิเสธการใช�ธนบัตรมูลค�าสูง             เพ่ือซ้ือ

ของราคาตํ่า เป2นต�น  

 

1.4  การบริหารจัดการ 
1) องคBกรการท�องเท่ียวคิวชู KTPO (Kyushu Tourism Promotion Organization)  

เกิดจากความร�วมมือระหว�างภาครัฐและภาคเอกชน โดยภาคเอกชนได�เข�ามามีบทบาทในการขับเคลื่อน   การ

พัฒนาพ้ืนท่ี ผลักดันให�เกาะคิวชูเป2นศูนยBกลางการท�องเท่ียว และผลักดัน ให�เกิดเป2นกลยุทธB                      ด�านการ

ท�องเท่ียวเกาะคิวชู ใช�กลยุทธBการต�อนรับดูแลท�องเท่ียวเป2นอย�างดี จนนักท�องเท่ียวมีความประทับใจและบอกต�อ   

                      2) การวางแผนและเตรียมความพร�อมในการสนับสนุนการท�องเท่ียว คือ การพัฒนา     สิ่ง

อํานวยความสะดวกท่ีเก่ียวข�องกับอุตสาหกรรมการท�องเท่ียว เช�น 

•  การเพ่ิมจํานวนไกดBท่ีมีความรู�ด�านภาษาต�างประเทศ เช�น ภาษาจีน ภาษาเกาหลี 
ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย 

• การติดต้ัง Free Wi-Fi โดยนับจากเริ่มโครงการในปC พ.ศ. 2558 จนถึงป4จจุบัน      มีจุด Wi-

Fi เพ่ือบริการนักท�องเท่ียวแล�ว จํานวน 11,600 จุด  
          3) การสร�างทางเลือกในการท�องเท่ียว โดยพ้ืนท่ีมีสิ่งดึงดูดนักท�องเท่ียวตามรสนิยม และช�วง

อายุท่ีหลากหลาย  

                     4) การประชาสัมพันธB  โดยการจัดและเข�าร�วมนิทรรศการและสัมมนาด�านการท�องเท่ียว ร�วมมือ

กับ JNTO โดยในปC พ.ศ. 2558 ได�มีการจัดและเข�าร�วมงานนิทรรศการท�องเท่ียวนานาชาติแฟรB (International Travel Fair) 

เช�น เข�าร�วมงาน TITF and FIT Fair ท่ีประเทศไทย  ซ่ึงกลุ�มเปYาหมาย        เป2นภาคธุรกิจกับภาคประชาชน (B to C) 

และงานสัมมนาธุรกิจเกาะคิวชูระหว�างภาคธุรกิจ (B to B)        ซ่ึงได�มีการจัดงานในประเทศต�าง ๆ ได�แก� ไทย 

ฟ�ลิปป�นสB สิงคโปรB มาเลเซีย และอินโดนีเซีย นอกจากนี้   ยังมีการส�งเสริมการท�องเท่ียวแหล�งท�องเท่ียวท่ียังไม�

เป2นท่ีรู�จักเพ่ือเป�ดเป2นแหล�งท�องเท่ียวใหม�               การประชาสัมพันธBทางเว็บไซตB และการใช�เกาะคิวชูเป2น

สถานท่ีถ�ายทําภาพยนตรB ละคร และรายการทีวี 
 

       แนวคิดการพัฒนาการท�องเท่ียวแบบย่ังยืน (Sustainable Tourism)               มา
ปรับใช�กับกลุ�มจังหวัดภาคใต�ชายแดน 

       จากการท่ีได�มีโอกาสได�ไปเรียนรู�/ศึกษาดูงาน ณ เกาะคิวชูและ เมืองโอคายาม�า       ได�
เรียนรู�แนวคิดเก่ียวกับการจัดการ การท�องเท่ียวแบบยั่งยืน (Sustainable Tourism) คือ             การ
พัฒนาการท�องเท่ียวท่ีมุ�งเน�นความได�เปรียบด�วยการสร�างมูลค�า (Value Creation) ด�านการท�องเท่ียววิถีชีวิต 
ภูมิป4ญญาท�องถ่ิน ศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตรB โดยหารูปแบบ สร�างองคBความรู� และ          สร�าง
เครือข�ายการท�องเท่ียวอย�างสร�างสรรคB โดยใช�การท�องเท่ียวเป2นเครื่องมือให�ชุมชนได�มีโอกาส          ในการใช�



 

สิทธิ์ความเป2นเจ�าของพ้ืนท่ี เพ่ือกําหนดทิศทางการท�องเท่ียวด�วยตนเอง จึงเห็นควร                    นําแนวคิด
ต�าง ๆ มาปรับใช�เพ่ือพัฒนาการท�องเท่ียวกลุ�มจังหวัดภาคใต�ชายแดน ดังนี้ 

1. ศึกษาอัตลักษณBของชุมชนท่ีมีแหล�งท�องเท่ียว โดยให�ผู�นําชุมชน/คนในชุมชนเข�ามามี
ส�วนร�วม  ในกระบวนการจัดการท�องเท่ียว และกิจกรรมการท�องเท่ียวท่ีเหมาะสม สอดคล�อง     กับสภาพพ้ืนท่ี 
ประวัติศาสตรB วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ตลอดจนวิถีชีวิตในชุมชน 

2. การร�วมกันคัดเลือกกําหนด Tourism Branding Image หลักและรอง        ของจังหวัดและ
กลุ�มจังหวัด โดยการมีส�วนร�วมและตกลงร�วมกันของภาคส�วนต�าง ๆ  

3. ส�วนราชการคอยสนับสนุน ให�ข�อเสนอแนะ อํานวยความสะดวก เช�น การสร�างระบบ
โครงสร�างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค ระบบบําบัดจัดการขยะสิ่งปฏิกูล ระบบเส�นทางคมนาคม       ท่ีสะดวก
ปลอดภัยเชื่อมโยงเส�นทางการท�องเท่ียวเข�าด�วยกัน การประชาสัมพันธB และแนวทางการบริหารจัดการชุมชน  

4. หน�วยงานท่ีเก่ียวข�องวางมาตรการปYองกันป4ญหาท่ีเกิดตามมาหลังจากเกิด แหล�ง
ท�องเท่ียว เช�นป4ญหาขยะมูลฝอย น้ําเสีย สิ่งปฏิกูล มลพิษ ป4ญหาเสียงดัง การเอาเปรียบนักท�องเท่ียว 
ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม ความขัดแย�ง/ความวุ�นวายในชุมชน 

5. ในระยะแรกทางราชการควรเข�ามามีบทบาทในการผลักดันให�เกิดการท�องเท่ียวใน
ชุมชน ท้ังด�านวิชาการ งบประมาณ โดยสนับสนุนให�ชุมชนเข�ามาบริหารจัดการท�องเท่ียวต้ังแต�เริ่มแรก จากนั้น
ให�ท�องถ่ินร�วมกับชุมชนบริหารจัดการตนเอง 

6. การประชาสัมพันธBสร�างความเข�าใจให�กับนักท�องเท่ียวและชุมชนได�ร�วมกันจัดการการ
ท�องเท่ียวแบบรับผิดชอบต�อชุมชน (Social Responsible Tourism) 

7. การพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเก่ียวข�องกับอุตสาหกรรมการท�องเท่ียว เช�น 

- จัดอบรมไกดBในพ้ืนท่ีให�มีความรู�ด�านภาษาต�างประเทศ(ภาษาท่ี 2)  เช�น ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ 
ภาษามาลายู และการให�บริการแก�นักท�องเท่ียว (Service Mind) 

- ติดต้ัง Free Wi-Fi ไว�บริการ/อํานวยความสะดวกแก�นักท�องเท่ียว  
- สร�างทางเลือกในการท�องเท่ียว โดยในแต�ละชุมชนควรสร�างสิ่งดึงดูดนักท�องเท่ียว         ตาม

รสนิยม และช�วงอายุให�หลากหลาย  
 

ประโยชน ท่ีคาดว�าจะได�รับจากการส�งเสริมการท�องเท่ียวแบบย่ังยืน (Sustainable 
Tourism) 

                      1. คนในชุมชน นักท�องเท่ียว และผู�ประกอบการ ร�วมกันรักษาสมดุลของระบบนิเวศของ

ชุมชน ผ�านการสร�างกระบวนการกลุ�มให�มาร�วมกันคิด ร�วมกันทํา เม่ือเกิดการจัดการอย�างเป2นระบบและประสบ

ความสําเร็จแล�ว แหล�งท�องเท่ียวชุมชนจะกลายเป2นแหล�งเรียนรู�ของสังคม เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู�ระหว�าง

เครือข�าย และกลายเป2นพลังในการสร�างฐานความรู�สําหรับการพัฒนาการท�องเท่ียว        อย�างยั่งยืน 

                      2.  คนในชุมชนเกิดความหวงแหนในขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และ             

แหล�งท�องเท่ียวในชุมชนตนเอง ทําให�เกิดการอนุรักษBอย�างชัดเจน 



 

           3. สามารถสร�างงาน สร�างอาชีพ และสร�างรายได�แก�คนในชุมชนเพ่ิมข้ึน                ส�งผล

ให�คุณภาพชีวิตของประชาชนดีข้ึน 

4. พ้ืนท่ีได�รับการพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน สิ่งอํานวยความสะดวก            ส�งผลให�
การพัฒนาด�านอ่ืนๆเกิดความคล�องตัวตามมาด�วย 

 

 

ผู�จัดทํา 

 

นางอรุณ หนูผุด                  สํานักงานเกษตรจังหวัดสงขลา 

 

นางเปรมวดี สันหนู              สํานักงานพาณิชย�จังหวัดสงขลา 

 

นางสาวอุษา แก1วละเอียด      สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

 

นางสาวภาชินี พฤกษาพิทักษ�     สํานักงานการท.องเท่ียวและกีฬาจังหวัดยะลา 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          

 



 

แนวทางการพัฒนาอันดามันสู�เศรษฐกิจดิจิทัล 

                            เม่ือวันท่ี 15 มกราคม 2551 คณะรัฐมนตรีได�มีมติเห็นชอบการแบ�งกลุ�มจังหวัดใหม�                
โดยให� จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบ่ีและตรัง เป2นกลุ�มจังหวัดภาคใต�ฝ45งอันดามัน ซ่ึงต้ังอยู�บริเวณคาบสมุทร
ภาคใต�ฝ45งตะวันตก มีรูปร�างพ้ืนท่ีทอดตัวเป2นแนวยาวตามแนวเหนือ-ใต� มีพ้ืนท่ีติดชายฝ45งทะเลของมหาสมุทรอินเดีย
เป2นแนวยาว      ถึง 878 กิโลเมตร มีพ้ืนท่ีรวมกันท้ังสิ้นประมาณ 17,688.915 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
11,055,571.875 ไร�             คิดเป2นร�อยละ 24 ของพ้ืนท่ีภาคใต� นับเป2นกลุ�มจังหวัดท่ีมีจุดขาย ทางด�านการ
ท�องเท่ียวท่ีสําคัญของประเทศและ        มีชื่อเสียงระดับโลกเป2น  Andaman Paradise  หรือ มรกตเมืองใต�ท่ีมี
จุดขายด�านการท�องเท่ียว คือ หาดทราย ชายทะเล หมู�เกาะและ การท�องเท่ียวเชิงนิเวศนB เช�น ดําน้ํา ปCนผา เป2น
ต�น โดยมีภูเก็ตเป2นแหล�งท�องเท่ียว               ท่ีนักท�องเท่ียวท่ัวโลกรู�จักกันในนาม “ไข�มุกอันดามัน” และ
ศูนยBกลางธุรกิจบริการ ชั้นนํา สําหรับจังหวัดพังงา กระบ่ีและตรัง เป2นแหล�งท�องเท่ียวเชิงอนุรักษBและเป2นแหล�งดํา
น้ําระดับโลก สําหรับจังหวัดระนอง เป2นแหล�งท�องเท่ียว          เชิงสุขภาพมีน้ําแร�เป2นแหล�งทรัพยากรท่ีสําคัญ  

 กลุ�มจังหวัดภาคใต�ฝ45งอันดามัน มีความพร�อมด�านทรัพยากรธรรมชาติและแหล�งท�องเท่ียวท่ีมี
ชื่อเสียงระดับโลก การพัฒนาจึงมุ�งสู�การเป2นแหล�งท�องเท่ียวในระดับโลกด�วยการรักษามนตBเสน�หBของศูนยBกลาง
การท�องเท่ียวทางทะเล  เพ่ือเป2นฐานในการเสริมสร�างความเข�มแข็งให�กับระบบเศรษฐกิจของประเทศและกลุ�ม
จังหวัด  เพ่ือก�าวเข�าสู�การเป2นศูนยBกลางแห�งการพัฒนาเพ่ือเชื่อมโยงการท�องเท่ียวทางทะเลระดับโลก รวมท้ัง
บริหารจัดการและดําเนินการเฝYาระวังแก�ไขป4ญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล�อมและวิถีชีวิต
ชุมชน ท่ีเกิดข้ึนจากการขยายตัวของธุรกิจการท�องเท่ียว และธุรกิจสาขา ก็จะเป2นการรักษาอันดามันให�มีความ
ม่ันคง และยั่งยืนเป2นฐานเศรษฐกิจสําคัญให�กับชาติท่ีจะนํามาสู�ความม่ังค่ังอย�างแท�จริง  การพัฒนากลุ�มจังหวัด
ภาคใต�ฝ45งอันดามันจึงมุ�งเน�นส�งเสริมและยกระดับการสร�างขีดความสามารถในการแข�งขันด�านการท�องเท่ียว ควบคู�
กับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล�อม ทรัพยากร        ทางธรรมชาติท่ียั่งยืน อนุรักษBประเพณีวัฒนธรรม อัตลักษณB
ของอันดามัน และการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร และชุมชนให�สามารถดํารงชีพได�อย�างพอเพียง 
โดยเน�นการพัฒนาใน 4 ด�าน ได�แก� 

 1. การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 
  2. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมท่ีได�มาตรฐานและยั่งยืน 
  3. การบริหารจัดการด�านการรักษาความสงบเรียบร�อยและปYองกันบรรเทาสาธารณภัย 
  4. การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการในรูปแบบบูรณาการและประสานพลังประชารัฐ 

  วิสัยทัศนB  

                       “อันดามันเปEนฐานเศรษฐกิจสําคัญของประเทศอย.างย่ังยืน” 

ประเด็นยุทธศาสตรB 

           ยุทธศาสตรBท่ี 1 การพัฒนาด�านการท�องเท่ียวให�ได�มาตรฐานอย�างยั่งยืน 
           ยุทธศาสตรBท่ี 2 พัฒนาระบบและสร�างมูลค�าเพ่ิมให�สินค�าภาคเกษตร ประมง และปศุสัตวB ท่ีมีศักยภาพใน
พ้ืนท่ี เพ่ือให�ชุมชนเกิดความเข�มแข็งอย�างยั่งยืน 



 

          ยุทธศาสตรBท่ี 3 การเสริมสร�างและพัฒนาศักยภาพต�นทุนมนุษยBเพ่ือนําไปสู�การพัฒนาท่ียั่งยืน 

ตําแหน.งการพัฒนา 

1. การท�องเท่ียวท่ีมีมาตรฐานและคุณภาพระดับโลก 

2. การเพ่ิมมูลค�าภาคการเกษตร ประมง และปศุสัตวB  ให�มีมาตรฐานความปลอดภัยและเป2นมิตรต�อสิ่งแวดล�อม 

3. การบริหารจัดการท่ียั่งยืน โดยเน�นภูมิสังคม ประวัติศาสตรBประเพณีวัฒนธรรมและความต�องการของท�องถ่ิน  

ป4ญหาอุปสรรคในการพัฒนา 

1.กลุ�มจังหวัดภาคใต�ฝ45งอันดามัน เป2นแหล�งท�องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงอุดมสมบูรณBด�วยทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม  ทําให�มีกลุ�มทุนกลุ�มผลประโยชนBท้ังในและต�างประเทศ รวมท้ังภาคธุรกิจเอกชนต�างพ้ืนท่ี จํานวน
มากหลั่งไหลเข�าไปในพ้ืนท่ี ส�งผลกระทบต�อการบริหารจัดการในภาพรวม ส�งผลให�ความอุดมสมบูรณBของ
ทรัพยากรธรรมชาติฯถดถอยลง  

2. การพัฒนาในพ้ืนท่ีส�งผลกระทบต�อชุมชนและประชาชนท�องถ่ิน  และดัชนีค�าความสุขของประชาชนลดลง 

3. มีการลงทุนในพ้ืนท่ีจากผู�ประกอบการท้ังในและต�างประเทศทําให�เกิดการแข�งขันในเชิงธุรกิจสูง แต�
ผู�ประกอบการในพ้ืนท่ีส�วนใหญ�ขาดทักษะ และความรู� ความสามารถ ในด�านบริหารจัดการ 

4. ขาดแคลนบุคลากรรองรับการพัฒนาการท�องเท่ียวและธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพและบางสาขาต�องพ่ึงแรงงาน
ต�างชาติ 

5. ในมิติด�านความม่ันคง ยังเป2นพ้ืนท่ีเสียงท่ีจะต�องเฝYาระวัง ท้ังในด�านภัยธรรมชาติ และภัยจากความม่ันคง 
เนื่องจากเป2นแหล�งของกลุ�มทุนและผลประโยชนBของต�างชาติ ต�องสร�างการบูรณาการในทุกภาคส�วนในการ
เตรียมความพร�อมและเฝYาระวังพ้ืนท่ีเพ่ือสร�างความเชื่อม่ัน  

แนวคิดท่ีได�รับจากการฝCกอบรมและการศึกษาดูงาน  
            1. Creative and Digital Economy คือ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยการนําเอา
เทคโนโลยีดิจิทัลเข�ามาใช�เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และสร�างมูลค�าเพ่ิมให�กับผลผลิตมวลรวมของประเทศให�ทันกับ
โลกในยุคป4จจุบัน ต้ังแต� Knowledge Economy หรือ เศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของความรู� และ Creative 
Economy             ท่ีวางเปYาหมายในการเพ่ิมมูลค�าทางเศรษฐกิจ ให�กับสินค�าและการบริการผ�านทาง
นวัตกรรมและความคิดสร�างสรรคB  เพ่ือให�ทันกับยุคสมัย ซ่ึงเป2นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูป
กระบวนการผลิต การดําเนินธุรกิจ  การค�า     การบริการ การศึกษา การสาธารณสุข  การบริหารราชการ
แผ�นดิน รวมท้ังกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมอ่ืน ๆ     ท่ีส�งผลต�อการพัฒนาเศรษฐกิจ  การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

2. จากการศึกษาดูงานการกําหนดการพัฒนาประเทศของเกาะคิวชูมีการกําหนดวิสัยทัศนB ของแต�ละ
กลุ�มจังหวัดให�มีเปYาประสงคBกลยุทธBเดียวกันเพ่ือให�เกิดการดําเนินงานการขับเคลื่อนของแต�ละจังหวัดในทิศทาง
เดียว      ง�ายต�อการนําสู�การปฏิบัติ โดยการส�งเสริมด�านการท�องเท่ียว ผลิตภัณฑBชุมชนไปสู�การปฏิบัติท่ี
สอดคล�องกันโดย การบูรณาการและการมีส�วนร�วมของภาคส�วนต�าง โดยเฉพาะภาคเอกชนมีบทบาทในการ
ขับเคลื่อนเป2นอย�างยิ่ง     และการสนับสนุนของรัฐบาลด�วย  



 

 3. องคBกรปกครองส�วนท�องถ่ินของคิวชูมีความเข�มแข็ง มีระบบเก้ือกูลการบริหารงานและการขับเคลื่อน
นโยบาย ยุทธศาสตรBไปสู�การปฏิบัติจึงมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 4. คุณภาพของคน ต้ังแต�วัฒนธรรมสํานึกรับผิดชอบ วัฒนธรรมองคBการ ค�านิยม ความมีวินัยเป2นสิ่งท่ี
จําเป2น      ท่ีควรนํามาปรับปรุง ปลูกฝ4งเปลี่ยนแปลงให�เกิดข้ึนในสังคมไทย   
          5. การพัฒนาผลิตภัณฑBสินค�า OTOP ในชื่อ OVOP ของแต�ละกลุ�มสามารถทําประโยชนBได�อย�างแท�จริงคือ          
ให�ประชาชนเข�ามามีส�วนร�วมเน�นการพ่ึงพาตนเองคิดเอง ทําเอง รับฟ4งความคิดเห็นสมาชิกในกลุ�ม  

การผลิตคํานึงถึงคุณภาพมาตรฐานของผู�บริโภคในพ้ืนท่ีเป2นหลัก และรักษาคุณภาพของตนเองไว�โดยนําระบบ 
QC เข�ามาควบคุมทุกข้ันตอน ภายใต�การประเมินผลโดยทางราชการ พร�อมท้ังเข�ามามีส�วนร�วมช�วยเหลือเรื่องการ
พัฒนาคุณภาพการบรรจุภัณฑBการตลาด ทําให�ประชาชนในพ้ืนท่ีสามารถช�วยเหลือตนเองโดยใช�เศรษฐกิจพอเพียงมา
เป2นแนวทาง               ในการดําเนินชีวิต 
 6. การใช�ศักยภาพด�านเทคโนโลยีเพ่ือแสดงให�เห็นถึงความแตกต�างและการสร�างราคาของผลิตภัณฑBสินค�าและ
บริการด�านต�างๆ  
 7. การศึกษาดูงาน บริษัท Miyashita Sake Brewery จํากัด ณ จังหวัดโอกายาม�า เริ่มจากการเป2นผลิตภัณฑB
ชุมชนและได�พัฒนาผลิตภัณฑBโดยการใช�ภูมิป4ญญาท�องถ่ินและนําเทคโนโลยีเข�ามาใช�ในการผลิต จนทําให�ผลิตภัณฑB
เป2นท่ียอมรับและได�เห็นถึงความร�วมมือกันของภาคเอกชนและการสนับสนุนของภาครัฐ เช�น จากเดิมโรงงานผลิตเหล�า
สาเกแต�ละแห�ง   จะดําเนินการในลักษณะต�างคนต�างขาย ต�อมาจึงมีการรวมตัวกันร�วมกันขาย หน�วยงานระดับจังหวัด 
ให�การสนับสนุน       ทําให�มีการจัดต้ังสมาพันธBผู�ผลิตเหล�าสาเก เพ่ือสร�างความร�วมมือภายในกลุ�มผู�ผลิต และจัดงาน 
(Event) ต�าง ๆ เพ่ิมช�องทางการตลาด ถึงแม�ไม�ได�ให�การสนับสนุนด�านงบประมาณจากภาครัฐก็ตาม  

แนวทางในการพัฒนากลุ�มจังหวัดภาคใต�ฝ̂�งอันดามันในอนาคต 
 ตามท่ีทราบกันดีว�ากลุ�มจังหวัดภาคใต�ฝ45งอันดามัน มีความพร�อมด�านทรัพยากรธรรมชาติและ         
แหล�งท�องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงระดับโลก การพัฒนาของกลุ�มจังหวัดอันดามันจึงมุ�งสู�การเป2นแหล�งท�องเท่ียวเป2นหลัก           
การเสริมสร�างความเข�มแข็งของเศรษฐกิจภายในกลุ�มจังหวัดอันดามันเพ่ือมุ�งเน�นเพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางการแข�งขัน
และเพ่ิมขีดความสามารถของภาคการเกษตรเป2นจําเป2นท่ีจะต�องดําเนินการควบคู�ไปด�วยเป2นเรื่องสําคัญ 
 ประกอบกับกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (Ministry of Digital Economy and Society 
: MDE) ได�เดินหน�าผลักดันให�เกิดข้ึนกับประเทศไทย โดยมีเปYาหมายท่ีจะพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศให�สามารถเติบโตและก�าวไปแข�งขันกับนานาประเทศด�วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยทําให�เมืองเชื่อมโยงกันด�วย
โครงสร�างพ้ืนฐานทางด�านเทคโนโลยี และเพ่ิมเติมความสะดวกให�แก�วิถีชีวิต เศรษฐกิจ เติบโตในภาพรวม  จึงเกิด
แนวคิดในการเริ่มพัฒนาในเมืองท่ีมีการเดินทางของนักท�องเท่ียวและมีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงก�อน ซ่ึงเม่ือพิจารณา
ในหลาย ๆ องคBประกอบ        ทางภาครัฐจึงผลักดันให� "ภูเก็ต" เป2นเมืองต�นแบบในการผลักดันให�กลายเป2นสมารBตซิต้ี 
โดยโครงการได�เริ่มข้ึนต้ังแต�            ปC พ.ศ. 2546 โดยรัฐบาลได�เข�ามาสนับสนุนโครงสร�างพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมสิ่ง
อํานวยความสะดวก 

การท่ีภาครัฐได�เริ่มโครงการเมืองอัจฉริยะ หรือ สมารBตซิต้ี (Smart City) ท่ีเกาะภูเก็ต เนื่องจากด�วย   
ขนาดพ้ืนท่ีของจังหวัดท่ีไม�ใหญ�จนเกินไป และโครงสร�างประชากรในพ้ืนท่ีท่ีมีอยู�เพียง 378,364 คน แต�มี
นักท�องเท่ียวในปC 2557 สูงถึง 11,855,000 คน หรือคิดเป2น 3 เท�าของประชากรในพ้ืนท่ี และในจํานวน
นักท�องเท่ียวนี้            เป2นชาวต�างชาติถึง 70% อีกท้ังกิจการส�วนใหญ�ท่ีเกิดข้ึนในเมืองภูเก็ตเป2นของต�างชาติ



 

เกือบท้ังสิ้น ภูเก็ตจึงเป2นพ้ืนท่ี ท่ีมีความเหมาะสมในการดึงชาวต�างชาติท่ีมีความชํานาญด�านเทคโนโลยีดิจิทัลให�
เข�ามาจัดต้ังบริษัทหรือสาขาท่ีภูเก็ต 

Andaman Smart City การผลักดันให�จังหวัดในกลุ�มอันดามันรวมตัวเป2นศูนยBกลางธุรกิจดิจิทัล     
(Digital Hub)  เพราะทุกวันนี้โลกกําลังขับเคลื่อนเข�าสู�ยุค Internet of Things การพัฒนานวัตกรรมการ
ควบคุมแบบ Machine to Machine รวมท้ังเทคโนโลยีล้ําสมัยต�าง ๆ ท่ีเข�ามาเก่ียวข�องและมีบทบาทต�อชีวิตเรา
ครอบคลุม        ไลฟ¡สไตลBตั้งแต�ตื่นจนเข�านอน เม่ือเทคโนโลยีเชื่อมต�อกับไลฟ¡สไตลBมนุษยB  

เกิดการเปลี่ยนรูปแบบการใช�ชีวิตของคนในสังคมในบริบทท่ีกว�างกว�าเดิม โดยเชื่อมโยงข�อมูลและ        
ใช�ประโยชนBจากข�อมูลให�มีประโยชนBมากท่ีสุด ซ่ึงจะต�องครอบคลุมท้ังเรื่องของความปลอดภัย ไม�ว�าจะเป2น         
การเดินทาง เข�าออกเมือง หรือการเดินทางภายในเมือง การเข�าพักท่ีพักอาศัย รวมถึงการพัฒนารูปแบบของทํา
ธุรกิจท่ีตรงไลฟ¡สไตลBของกลุ�มเปYาหมายมากข้ึน โดยสร�างระบบหรือวงจรในการตรวจสอบ ปYองกัน และพัฒนา
ระบบ        การขนส�งให�เป2นระบบขนส�งอัจฉริยะ เพ่ือให�เกิดการใช�งานพลังงานอย�างคุ�มค�า พร�อมเชื่อมโยงทุก
ระบบของ            ทุกจังหวัดในพ้ืนท่ีอันดามันเข�าด�วยเพ่ือเป2นต�นแบบให�แก�เมืองอ่ืน ๆ กลุ�มจังหวัดอ่ืนของ
ประเทศต�อไป 

ผลท่ีได�จากการศึกษาดูงานเพ่ือขับเคล่ือนการดําเนินการงานของกลุ�มจังหวัดภาคใต�ฝ̂�งอันดามัน   
1. Creative and Digital Economy คือ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยการนําเอา

เทคโนโลยีดิจิทัลเข�ามาใช�เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ในกลุ�มจังหวัดภาคใต�ฝ45งอันดามันบนพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 
พ้ืนฐานของความรู� และ Creative Economy ท่ีกลุ�มจังหวัดจะต�องวางเปYาหมายในการเพ่ิมมูลค�าทางเศรษฐกิจ
ให�กับสินค�าและ        การบริการผ�านทางนวัตกรรมและความคิดสร�างสรรคB ซ่ึงเป2นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อน
การปฏิรูปกระบวนการผลิต การดําเนินธุรกิจการค�า การบริการ การศึกษา การสาธารณสุข การบริหารราชการ
แผ�นดิน รวมท้ังกิจกรรม         ทางเศรษฐกิจและสังคมอ่ืน ๆ ท่ีส�งผลต�อการพัฒนาเศรษฐกิจการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ี              มีชีวิตท่ีดีข้ึน  

2. การกําหนดวิสัยทัศนB ของแต�ละจังหวัดในกลุ�มจังหวัดฝ45งอันดามันให�มีเปYาประสงคBกลยุทธBเดียวกัน
เพ่ือให�เกิดการดําเนินงานการขับเคลื่อนของแต�ละจังหวัดในทิศทางเดียวง�ายต�อการนําสู�การปฏิบัติ โดยการ
ส�งเสริมด�านการท�องเท่ียว ผลิตภัณฑBชุมชนไปสู�การปฏิบัติท่ีสอดคล�องกันโดยการบูรณาการและการมีส�วนร�วม                 
ของภาคส�วนต�าง ภายใต�บริบท Andaman Smart City ตามแนวทางการศึกษาดูงาน  

3. การพัฒนาผลิตภัณฑBสินค�า OTOP ของแต�ละกลุ�มของสมาชิกในกลุ�มจังหวัดอันดามัน เน�นการ
ผลักดัน     ให�ประชาชนเข�ามามีส�วนร�วมเน�นการ และได�รับประโยชนBอย�างแท�จริง สามารถพ่ึงพาตนเองได� คิดเอง ทํา
เอง                   รับฟ4งความคิดเห็นสมาชิกในกลุ�มและส�งเสริมการขายโดยใช�เทคโนโลยีสมัยเข�ามาช�วยเพ่ิมการค�า
ขาย จนทําให�ผลิตภัณฑBเป2นท่ียอมรับและได�เห็นถึงความร�วมมือกันของภาคเอกชนและการสนับสนุนของภาครัฐ 

4. องคBกรปกครองส�วนท�องถ่ินภายในพ้ืนท่ีกลุ�มจังหวัดภาคใต�ฝ45งอันดามันต�องพัฒนาศักยภาพ                
ให�มีความเข�มแข็ง มีระบบการบริหารงานท่ีสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล พร�อมการขับเคลื่อนนโยบาย
ยุทธศาสตรB ของนโยบายส�วนกลางไปสู�การปฏิบัติในพ้ืนท่ีเพ่ือให�เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

ภายใต�บริบท Andaman Smart City การพัฒนาด�านนวัตกรรมของเทคโนโลยี การบูรณาการ
ข�อมูลพ้ืนฐานภาครัฐ และการดําเนินการให�เห็นรูปธรรม ซ่ึงจะเป2นประโยชนBต�อการพัฒนากลุ�มจังหวัดอันดามัน          



 

เมืองอัจฉริยะต�องการพัฒนาด�านไอซีทีให�สมบูรณBเหมือนกันในทุกจังหวัด เพ่ือก�อให�เกิดประสิทธิภาพและ            
เกิดประสิทธิผล และเป2นมาตรฐานเดียวกัน ซ่ึงส�งผลให�เศรษฐกิจของกลุ�มจังหวัดอันดามันเติบโตไปพร�อมกัน           
ในทุกด�านไม�ว�าในเรื่องของภาคท�องเท่ียวและภาคการเกษตร และสามารถใช�เป2นมาตรฐานในการพัฒนากลุ�ม
จังหวัดอ่ืน ๆ ท่ัวประเทศในโอกาสต�อไป  

ภายใต�วิสัยทัศนB “อันดามัน เมืองน�าอยู�”  “Smile Smart and Sustainable Andaman” 
“The Tourism of Sustainable growth by enhancing Creative Economy to 

provide Happiness for all” 

 1. Smart Economy   ศูนยBกลางของเศรษฐกิจเชิงสร�างสรรคBในระดับภูมิภาค 
 2. Smart Tourism  ท�องเท่ียวสนุกสุขใจในอันดามัน  
     (Enjoyable Tour and Convenient Life) 
 3. Smart Health  ประชาชนรักษาพยาบาลด�วยหมายเลขผู�ป9วยเดียวกัน  
                                        (One Patient Single ID Andaman) 
 4. Smart Safety   อันดามันเมืองปลอดภัย (Andaman Safe City) 
 5. Smart Environment การเจริญเติบโตท่ีเป2นมิตรกับสิ่งแวดล�อม (Andaman Green City) 
 6. Smart Education ศูนยBรวมแห�งการเรียนรู�ในระดับภูมิภาค  
 7. Smart Governance การบริหาร Andaman Smart City อย�างยั่งยืน     

4. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของการดําเนินการ 

1. จํานวนของการจัดทําฐานข�อมูลและระบบการให�บริการออนไลนBและข�อมูลพ้ืนฐานของจังหวัด                       
ในกลุ�มจังหวัดอันดามัน 

2. จํานวนของหน�วยงานจัดทําโครงการท่ีสามารถเชื่อมโยงข�อมูล เพ่ืออํานวยความสะดวกต�อนักลงทุนและผู�สนใจ
ท่ัวไป 

3. จํานวนการติดต้ัง Wifi ของแต�ละจังหวัดในแหล�งท�องเท่ียวสําคัญของกลุ�มจังหวัดอันดามัน  
4. จํานวนการพัฒนาบุคลากรด�านการท�องเท่ียวของแต�ละจังหวัดเพ่ือเตรียมความพร�อมการเป2น Smart 

Tourism  
5. จํานวนการจัดต้ังศูนยBข�อมูลหลัก และลําดับรอง (CCTV) ท่ีมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเพ่ือเป2นศูนยB

บัญชาการ  รับแจ�งเหตุและแก�ไขป4ญหาเม่ือเกิดเหตุการณBต�างๆ ในพ้ืนท่ีอันดามัน  
6. จัดทําระบบฐานข�อมูลทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล�อมของกลุ�มจังหวัดอันดามันท่ี

ประชาชนและผู�เก่ียวข�องสามารเข�าถึงได�ง�าย 
7.จัดทําระบบฐานข�อมูลผู�ป9วย ระหว�างสถานพยาบาลในกลุ�มจังหวัด รวมถึงการส�งต�อข�อมูลผู�ป9วยแต�ละ

รายพัฒนาความเชื่อมโยงฐานข�อมูลของผู�มารับบริการระหว�างจังหวัด ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 
8.การจัดทําสื่อการเรียนการสอนนําระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช�เพ่ือบูรณาการปรับปรุงการเรียนการสอน 

เพ่ือเพ่ิมคุณภาพการศึกษาของกลุ�มจังหวัดอันดามัน  
9.จํานวนการจัดทําโครงการท่ีสามารถเชื่อมโยงข�อมูลได� ท้ังระบบ ท้ังกลุ�มจังหวัดเพ่ือเป2นศูนยB 

Command Center สําหรับผู�บริหารกลุ�มจังหวัด  



 

10.จัดต้ังศูนยB Command Center ระหว�าง องคBกรปกครองส�วนท�องถ่ิน จังหวัด กลุ�มจังหวัด ส�วน
ภูมิภาค ส�วนกลาง เพ่ือบริการสั่งการ และเรียกดูข�อมูล พร�อมการประชุมผ�านระบบ Video Conference กับ
หน�วยงานส�วนกลาง ผู�ว�าราชการจังหวัด นายอําเภอ และผู�บริการองคBกรปกครองส�วนท�องถ่ินของกลุ�มจังหวัด

ภาคใต�ฝ45งอันดามัน   
(อ�างอิง : จากโครงการต�นแบบ Phuket Smart 

City)   
 

ผู�จัดทํา 
 

นางอรุณรัตน� หวังดี  นักวิชาการสหกรณ�ชํานาญการ 
 
นายจตุพงศ� แก1วใส  เจ1าพนักงานปกครองชํานาญการ 
 
นางสาวป(ยนันท� กําแหงส.อง นักวิเคราะห�นโยบายและแผนชํานาญการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เศรษฐกิจดิจิทัลและสร�างสรรค กับการพัฒนากลุ�มจังหวัดภาคใต�ฝ̂�งอ�าวไทย 
วิสัยทัศน กลุ�มจังหวดัภาคใต�ฝ̂�งอ�าวไทย : “ ศูนย กลางการเกษตร การท�องเที่ยวนานาชาติ      มี

ระบบโลจิสติกส ที่สมบูรณ  เปJนมิตรกับสิง่แวดล�อม” 
 

นิยามวิสัยทัศน  
 ศูนย กลางการเกษตร หมายถึง การมีความโดดเด�นในด�านใดด�านหนึ่ง เช�น ด�านปริมาณการผลิต         
(การปลูกพืช การปศุสัตวB และการประมง) ด�านการแปรรูป ด�านการตลาด หรือการสร�างมูลค�าทางเศรษฐกิจ 
 ศูนย กลางการท�องเท่ียวนานาชาติ หมายถึง การมีความโดดเด�นในด�านจํานวนนักท�องเท่ียว และรายได�
จากนักท�องเท่ียวนานาชาติ 
 มีระบบโลจิสติกส ท่ีสมบูรณ  หมายถึง การมีระบบคมนาคมท่ีเป2นเครือข�ายเชื่อมโยงกันท้ังทางบก ทาง
อากาศ และทางน้ํา และเป2นป4จจัยพ้ืนฐานท่ีสนับสนุนการพัฒนาด�านต�างๆ ของกลุ�มจังหวัด 
 การเปJนมิตรกับส่ิงแวดล�อม หมายถึง การพัฒนาในทุกด�านของกลุ�มจังหวัด จะต�องไม�สร�างป4ญหา          
ต�อสิ่งแวดล�อม รวมท้ังต�องมียุทธศาสตรBการพัฒนาเพ่ือปYองกัน หรือแก�ไขป4ญหาสิ่งแวดล�อมท่ีมีอยู� 
 
จุดแข็ง :  1.มีความได�เปรียบทางภูมิศาสตรB เนื่องจากเป2นพ้ืนท่ีจุดเชื่อมโยงการคมนาคมของภาคใต�                 
มีเครื่องข�ายคมนาคม ท้ังทางบก ทางรถไฟ และทางอากาศ  

 2.มีความหลากหลายของทรัพยากรท�องเท่ียวของพ้ืนท่ีสูง ท้ังแหล�งท�องเท่ียวทางธรรมชาติ           
(ทางทะเลและนิเวศป9าเขา) 
จุดอ�อน  : 1.แรงงานขาดทักษะ ต�องพ่ึงพาแรงงานต�างประเทศ 
 2.พ้ืนเศรษฐกิจ ส�วนใหญ�จําหน�ายในรูปวัตถุดิบ ไม�มีการเพ่ิมมูลค�า 
โอกาส  :   1.โอกาสในการเชื่อมโยงการท�องเท่ียว 2 ฝ45งทะเล จากเกาะสู�แผ�นดิน และธรรมชาติสู�วัฒนธรรม จาก
อันดามันสู�อ�าวไทย 
 2.กระแสการท�องเท่ียว และกิจกรรมการท�องเท่ียวสอดคล�องกับศักยภาพพ้ืนท่ี 
อุปสรรค  :   1.ภัยพิบัติจากธรรมชาติ มีแนวโน�มรุนแรงมากข้ึน 
 2. การกีดกันทางการค�าในรูปแบบต�างๆ และภาวการณBแข�งขันท่ีรุนแรง 
 
แนวคิดเศรษฐกิจดิจิทัลและสร�างสรรค ท่ีได�จากการฝCกอบรมและศึกษาดูงาน ณ ประเทศญ่ีปุGน 

 Digital Economy เป2นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยการนําเทคโนโลยีดิจิทัล ( Digital Technology )เข�าไป
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และสร�างมูลค�าเพ่ิมบนพ้ืนฐานความรู�และความคิดสร�างสรรคB                                   ( 
Creative Economy ) ท่ีวางเปYาหมายในการเพ่ิมมูลค�าให�กับสินค�าและบริการผ�านทางนวัตกรรมและความคิด
สร�างสรรคB 
 ประเทศญ่ีปุ9น นั้นมีความโดดเด�นในเรื่องนวัตกรรม ไม�ว�าจะเป2นเทคโนโลยีในด�านต�างๆ มากมาย              
แต�สิ่งท่ีน�าสนใจมากไปกว�านั้น คือนวัตกรรมทางความคิดของคนในประเทศญ่ีปุ9น ท่ีมีความคิดสร�างสรรคB 
ผสมผสานกับวัฒนธรรมด้ังเดิม ความเชื่อ และความเป2นอยู�ของชาวญ่ีปุ9น ได�อย�างลงตัว เช�น อาคารบ�านเรือน



 

ถึงแม�การวางผังเมืองจะพัฒนาไปมากแค�ไหน ญ่ีปุ9นก็ยังคงไว� ซ่ึงลักษณะเฉพาะของอาคารบ�านเรือน                  
ท่ีมีวัฒนธรรมยาวนานของชาวญ่ีปุ9น และในเรื่องอาหารนอกจากจะมีรสชาติอร�อยแล�ว ญ่ีปุ9นยังสร�างเอกลักษณBท้ัง
ในรูปแบบของตัวอาหาร และบรรจุภัณฑB มีการสร�างเรื่องราว ทําให�มีความโดดเด�น น�าจดจํา               ดึงดูดให�
นักท�องเท่ียวชาวต�างชาติมาเท่ียวในประเทศญ่ีปุ9นเป2นจํานวนมาก นวัตกรรมทางความคิดดังกล�าว    จึงเป2นสิ่ง
สําคัญท่ีทําให�เกิดการพัฒนาและเชื่อมโยงไปสู�การใช�เทคโนโลยี สร�างมูลค�าเพ่ิมให�แก�สินค�าและบริการ เป2นไปตาม
แนวทางการใช�เศรษฐกิจดิจิทัลและสร�างสรรคB โดยสามารถจําแนกเป2นแนวคิดในด�านต�างๆ ท่ีสอดคล�องกับแนว
ทางการพัฒนากลุ�มจังหวัดภาคใต�ฝ45งอ�าวไทย ดังนี้ 

1.แนวคิดท่ีเก่ียวกับเศรษฐกิจดิจิทัลและสร�างสรรคBกับการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานและระบบการคมนาคม 

 การพัฒนาโครงการสร�างพ้ืนฐานของประเทศญ่ีปุ9น เป2นการพัฒนา ควบคู�ไปกับการอนุรักษBวัฒนธรรม
ด้ังเดิม ไม�เป2นว�าจะเป2นอาคารบ�านเรือนก็จะมีความเป2นอัตลักษณB โดดเด�น เม่ือเห็นแล�วก็จะรู�ได�ทันที          ว�า
เป2นของญ่ีปุ9น ไม�ว�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมจะมีการพัฒนาไปมากเพียงใด แต�ญ่ีปุ9นก็ยังคงไว�                ซ่ึง
วัฒนธรรมด้ังเดิม สาเหตุท่ีเป2นเช�นนั้น เพราะอัตลักษณBท่ีโดดเด�นนี้ นักท�องเท่ียวไม�สามารถไปสัมผัส         ได�จาก
ประเทศใดในโลก ไม�ว�าจะเป2นอาคารบ�านเรือน การแต�งกายของชาวญ่ีปุ9น ท่ีเมืองโอกายาม�า          และเกาะคิวชู 
ก็ยังรักษาอัตลักษณBนั้นไว�อย�างชัดเจน การพัฒนาเทคโนโลยีคมนาคมก็เช�นเดียวกัน        ประเทศญ่ีปุ9นให�
ความสําคัญกับเรื่องนี้มาก  โดยได�ชื่อว�าเป2นการสร�างความประทับใจให�นักท�องเท่ียวต�างชาติ เม่ือเดินทางมา
ประเทศญ่ีปุ9นต�องนึกถึง รถไฟชินคันเซน ซ่ึงมีความเร็วมากกว�า 200 กิโลเมตรต�อชั่วโมง       ซ่ึงถือว�าเป2นขาของ
ผู�คนในการไปท�องเท่ียวหรือจะไปทํางานเลยก็ว�าได� เนื่องจากมีความเร็ว ความตรงต�อเวลา ซ่ึงการท่ีประเทศญ่ีปุ9นมี
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการให�มีมาตรฐานสูงดังกล�าวได� องคBประกอบท่ีสําคัญคือการพัฒนาเทคโนโลยีด�าน
ไอที ข้ึนมาเพ่ือสนับสนุนการทํางาน เช�น การบริการข�อมูลการเดินทางผ�านเว็บไซตB http://www.hyperdia.com 
และ http://jorudan.co.jp สามารถตรวจสอบตารางเวลา การจองต๋ัวล�วงหน�า หากเป2นนักท�องเท่ียวท่ีไม�รู�
เส�นทาง ผู�โดยสารแค�เลือกสถานีต�นทาง สถานีปลายทาง วันและเวลาท่ีต�องการ ระบบจะนําเสนอ “เส�นทางท่ี
น�าจะดีท่ีสุด” ให�อัตโนมัติ และเพ่ือเพ่ิมมูลค�าสินค�าบริการให�นักท�องเท่ียวมีความประทับใจ ประเทศญ่ีปุ9น จึงให�
ความสําคัญกับการปลูกฝ4งมาตรฐานการให�บริการในเรื่องขนส�งสาธารณะหรือสถานีรถไฟท่ีจะต�องทําความสะอาด
ให�เอ่ียมเสมอ ไม�มีขยะหล�นในสถานี รวมท้ังปลูกฝ4งมารยาท                ในการโดยสารรถไฟร�วมกัน และหากมา
พิจารณาระบบคมนาคมภายในตัวเมืองโอกายาม�า หรือหลายเมือง   ในประเทศญ่ีปุ9น  ปรากฏว�า ประชาชนใน
ประเทศญ่ีปุ9น ไม�ว�าจะเป2นนักเรียน วัยทํางาน ยังให�ความนิยม       ในการใช�จักรยานในการเดินทางมากกว�าการ
ใช�รถยนตB หรือรถจักรยานยนตB ซ่ึงสะท�อนให�เห็นว�าไม�ว�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมจะมีการพัฒนาไปมากแค�ไหน 
ประชาชนญ่ีปุ9นก็ยังคงไว�ซ่ึงความเรียบง�าย             ในการใช�ชีวิตและรู�สึกถึงคุณค�าของสิ่งท่ีเป2นฐานรากของการ
พัฒนา 

 นอกจากนี้สิ่งท่ีเห็นได�ชัดเจนอีกประกาศ ในการไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศญ่ีปุ9น คือ                  การ
พัฒนาเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข�องกับระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน เช�น การจัดการระบบสาธารณูปโภค        ด�านการ
ประปา การประปาของทางการญ่ีปุ9นต�างให�ความสําคัญกับโครงสร�างการบําบัดน้ําท่ัวท้ังประเทศ     ให�มี
ประสิทธิภาพ เพ่ือให�ได�น้ําท่ีบริสุทธิ์สะอาด ด่ืมไปแล�วไม�เป2นพิษต�อร�างกาย ซ่ึงเป2นเรื่องท่ีคนญ่ีปุ9นเชื่อใจและนํามา
ด่ืมเป2นปกติ 



 

2.แนวคิดท่ีเก่ียวกับเศรษฐกิจดิจิทัลและสร�างสรรคBกับการท�องเท่ียว 

 จากการศึกษาดูงานการท�องเท่ียวคิวชู เมืองฟุกุโอกะ เกาะคิวชู เป2นเกาะท่ีใหญ�เป2นอันดับ 3        ของ
ประเทศประญ่ีปุ9น ต้ังอยู�ทางตะวันตกเฉียงให�ของเกาะฮอนชู ประกอบด�วยเมือท�าสําคัญหลายแห�งท่ีใช�ติดต�อ
ค�าขายกับชาวจีนและชาวตะวันตกมานานหลายร�อยปC โดยมีเมืองหลวง คือ จังหวัดฟุกุโอกะ             บนเกาะคิว
ชู มีแหล�งท�องเท่ียวครบทุกรูปแบบ ท้ังภูเขาไฟท่ียังไม�ดับ เมืองตากอากาศออนเซนท่ีมีชื่อเสียง  สวนสนุก สวนน้ํา 
วัด ศาลเจ�า ร�านอาหารท่ีมีชื่อเสียง และยังสามารถท�องเท่ียวได�ครบทุกฤดูกาลด�วย เช�น  การชมซากุระบานในฤดู
ใบไม�ผลิ การชมใบไม�เปลี่ยนสีในฤดูใบไม�ร�วง ส�วนหิมะก็มีแต�จะมีน�อยกว�าเกาะใหญ�เล็กน�อย เพราะอยู�ตอนล�าง
ของประเทศ และอีกเหตุผลสําคัญท่ีทําให�ภูมิภาคคิวชูน�าสนใจ ก็คือ ค�าครองชีพท่ีนี่จะถูกกว�าแถบโตเกียว หรือ โอ
ซาก�า  

 การท�องเท่ียวคิวชูกับแนวคิดเศรษฐกิจดิจิทัลมาประยุกตBใช�เพ่ือนําไปสู�การเพ่ิมมูลค�าสินค�าและบริการ
ทางการท�องเท่ียวสู�ลูกค�า (นักท�องเท่ียว) ให�ได�รับความพึงพอใจสูงสุด มีความสะดวกสบาย ปลอดภัย ลด
ระยะเวลา ต�นทุน สนองตอบต�อความต�องการ การให�บริการข�อมูลข�าวสารด�านการท�องเท่ียว              เพ่ือการ
ส�งเสริมการตลาด ภาครัฐและเอกชนร�วมกันกําหนดนโยบายและแผนงานอย�างเป2นระบบ มีองคBกรระดับพ้ืนท่ีท่ีมี
ความคล�องตัวและปรับตัวได�ทันต�อเหตุการณB จากในอดีตท่ีการท�องเท่ียวไม�ได�มีการส�งเสริม อย�างจริงจัง กลุ�ม
นักท�องเท่ียวส�วนใหญ�มาจากประชากรภายในประเทศเท�านั้น แต�ในป4จจุบันได�กําหนดเปYาหมายในเชิงการ
ท�องเท่ียวให�เกิดการขยายตัวมากข้ึน โดยส�งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธB             ดึงนักท�องเท่ียวชาว
ต�างประเทศเดินทางมาท�องเท่ียวในประเทศมากข้ึน และยังสนับสนุนให�ประชากร         ในประเทศเดินทาง
ท�องเท่ียวมากข้ึนเช�นเดิม ความร�วมมือระหว�างองคBกรภาครัฐและเอกชนจึงมีความสําคัญเป2นลําดับต�นๆ ด�วย
ทรัพยากรการท�องเท่ียวและกิจกรรมท่ีหลากหลาย อีกท้ังความเป2นเอกลักษณBในเชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของ
ประเทศญ่ีปุ9น จึงเป2นโอกาสและมีแนวโน�มให�เกิดการขยายตัวด�านการท�องเท่ียวในอนาคต โดยเน�นการท�องเท่ียว
ในเชิงคุณภาพเป2นหลัก ซ่ึงแผนการส�งเสริมการท�องเท่ียวท่ีได�วางไว�ในส�วนของการตลาดและประชาสัมพันธB  การ
ให�นักท�องเท่ียวได�รับรู�ข�อมูลข�าวสารด�านการท�องเท่ียว ด�วยบริการข�อมูลท่ีภาครัฐและเอกชนได�ร�วมกันพัฒนาข้ึน
เพ่ือนําไปสู�การให�บริการแบบ Real Time ท่ีพัฒนาจุดให�บริการข�อมูลข�าวสารท่ีเป2นจุดเชื่อมต�อการเดินทาง 
เส�นทางขนส�งคมนาคม เช�น สนามบิน จุดพักรถบนเส�นทาหลวงเป2นต�น และภายใน จะมีการให�บริการในรูปแบบ
ดิจิทัลท่ีทันสมัย ด�วยระบบเทคโนโลยีสารเทศ และคอมพิวเตอรB หรือ นักท�องเท่ียวสามารถสืบค�นผ�าน
ระบบสื่อสารไร�สาย ท่ีภาครัฐได�พัฒนาไว� และนักท�องเท่ียวสามารถเข�าถึงได� อันจะเป2นการเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข�งขันและขีดความสามารถในการส�งเสริมภาคธุรกิจท�องเท่ียว    ลดต�นทุน  เพ่ิมความพึงพอใจ เพ่ิมช�อง
ทางการซ้ือขายแลกเปลี่ยนสินค�าและบริการท่ีมีอยู�เดิม 

 

3.แนวคิดท่ีเก่ียวกับเศรษฐกิจดิจิทัลและสร�างสรรคBกับการเกษตร 

จากการศึกษาดูงาน สวนผลไม�เอกชน ( NOMARU ENGEI KIBIJI NOEN ) ณ เมืองโอกายาม�า ประเทศญ่ีปุ9น             
ซ่ึงเป2นองคBกรด�านเกษตรกรรมท่ีดําเนินการเพาะปลูกจนกระท่ังสามารถมีรายได�เพียงพอ ต�อการพัฒนาอย�างต�อเนื่อง ซ่ึง
แนวทางหลักๆ ของการเพาะปลูก คือ การใช�เทคโนโลยีด�านการเกษตรผสมกับการเพาะปลูกแบบด้ังเดิม โดยมี



 

ลักษณะการบริหารจัดการแบบการพ่ึงพาตนเอง มากกว�าจะพ่ึงพาการสนับสนุนจากหน�วยงานภาครัฐ                 
ซ่ึงเกษตรกรโดยรวม มีความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกร มีความรอบรู�ในระบบการผลิตด�านการเกษตร มีความเป2น                   
Smart   Farmer  ซ่ึงสามารถนํามาเป2นแบบอย�างในการพัฒนาภาคเกษตรของกลุ�มจังหวัดภาคใต�ฝ45งอ�าวไทย ให�
ยั่งยืนได�  

ข�อเสนอในการใช�เศรษฐกิจดิจิทัลและสร�างสรรค เพ่ือพัฒนากลุ�มจังหวัดภาคใต�ฝ̂�งอ�าวไทย 

1.เศรษฐกิจดิจิทัลและสร�างสรรคBกับการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน และระบบคมนาคมของกลุ�มจังหวัดภาคใต�ฝ45งอ�าว
ไทย 

 แนวคิดสําคัญจากการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญ่ีปุ9น ในการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน และ         ระบบ
คมนาคม เพ่ือเพ่ิมมูลค�าสินค�าและบริการของกลุ�มจังหวัดภาคใต�ฝ45งอ�าวไทย มีดังนี้ 

 1.1 การพัฒนาโครงการสร�างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค ควบคู�กับการอนุรักษBวิถีชีวิตชุมชน  ใน
การพัฒนาโครงการสร�างพ้ืนฐานด�านต�างๆ ของกลุ�มจังหวัดภาคใต�ฝ45งอ�าวไทย ต�องมีการผสมผสานนวัตกรรมทาง
ความคิด กับวัฒนธรรมด้ังเดิมของกลุ�มจังหวัดภาคใต�ฝ45งอ�าวไทย ( ชุมพร สุราษฎรBธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง ) 
เช�นเดียวกับเมืองโอกายาม�า กล�าวคือ กลุ�มจังหวัดภาคใต�ฝ45งอ�าวไทย ต�องสร�างค�านิยมด�านนวัตกรรมทางความคิด 
โดยผสมผสานเอกลักษณBของวัฒนธรรมศรีวิชัย อาคารบ�านเรือนและวิถีชีวิตชุมชนให�เป2นจุดแข็ง            ท่ีใช�ในการ
เพ่ิมมูลค�าในการท�องเท่ียว นอกจากนี้ต�องสร�างวัฒนธรรมการใช�ชีวิตท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีและ              ลด
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับสิ่งแวดล�อม เช�นเดียวกับเมืองโอกายาม�า และเกาคิวชู โดยการส�งเสริมให�ประชาชนหันมาใช�
จักรยานมากข้ึนในบริเวณตัวเมือง  โดยต�องมีช�องทางรถจักรยาน (Bike Lane) รอบเมือง                         เพ่ือ
ลดมลพิษทางอากาศและส�งเสริมให�ประชาชนได�ออกกําลังกาย รวมท้ังพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตน้ําประปาให�
สามารถด่ืมได�  เช�นเดียวกับประเทศญ่ีปุ9น ท่ีมีการจัดการระบบสาธารณูปโภคด�านการประปาและระบบกรองน้ํา
บริสุทธิ์เป2นอย�างดี ทําให�สามารถจ�ายน้ําคุณภาพดีท่ีสามารถด่ืมได�  

  1.2 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส�งสินค�าและบริการ ซ่ึงเป2นการบริหารสําคัญท่ีเมืองโอกายาม�า และ
เมืองโอซาก�า ใช�ในการเพ่ิมมูลค�าสินค�าบริการ และส�งเสริมการท�องเท่ียวในด�านการอํานวยความสะดวก จังหวัดสุ
ราษฎรBธานี ซ่ึงเป2นจังหวัดหลักในกลุ�มจังหวัดภาคใต�ฝ45งอ�าวไทย ต้ังอยู�ในชัยภูมิท่ีได�เปรียบ เหมาะสมในการเป2น
ศูนยBกลางโลจิสติกสBภาคใต�ตอนบน เพราะจังหวัดสุราษฎรBธานีมีความพร�อมของโครงสร�างพ้ืนฐานทางคมนาคมใน
การพัฒนาให�เป2นศูนยBกลางการคมนาคมและ การขนส�งภาคใต�ฝ45งตะวันออกเชื่อมแผ�นดินสองฝ45งทะเล (อ�าวไทย-
อันดามัน) โดยมีโครงข�ายทางหลวง 4 ช�องจราจร เชื่อมโยงในแนวเหนือใต� และเชื่อมโยงระหว�างอ�าวไทยและอัน
ดามันตามเส�นทางขนส�งแนวเส�นทางพัฒนาชายฝ45งทะเลตะวันออกและฝ45งตะวันตก ทางรถไฟเป2นทางเด่ียวตลอดใน
แนวเหนือใต� (สถานีชุมทางบ�านทุ�งโพธิ์ทางแยกไปสุดทางท่ีคีรีรัฐนิคม)          มีย�านกองเก็บตู�สินค�า (Container 
yard) ท่ีสถานีรถไฟทางบ�านทุ�งโพธิ์ เป2นจุดเชื่อมโยงการขนส�งสินค�าระหว�างถนนและทางรถไฟ ดังนั้นการพัฒนา
ระบบคมนาคมท่ีจะเสนอแนวคิดจากการศึกษาดูงาน              ณ ประเทศญ่ีปุ9น คือ การสร�างสะพานเศรษฐกิจ 
(Land Bridge) เชื่อมโยงระหว�างฝ45งอันดามันและอ�าวไทย ผ�านทางหลวงแผ�นดินหมายเลข 44  ซ่ึงมีเกาะกลาง
ถนนท่ีกว�าง  145-155 เมตร  มีจุดเริ่มต�นจาก          อําเภออ�าวลึก จังหวัดกระบ่ีไปสิ้นสุดท่ีทางหลวงแผ�นดิน
หมายเลข 401 อําเภอกาญจนดิษฐB จังหวัดสุราษฎรBธานี รวมระยะทาง 133.172 กิโลเมตร โดยพัฒนาในการใช�



 

เทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูง ร�วมกับระบบคมนาคมท้ังทางบก ทางน้ํา ทางอากาศ เพ่ือร�นระยะเวลาในการเดินทาง 
การขนส�งสินค�า การเพ่ิมมูลค�าสินค�าและบริการ และเป2นเครื่องมือในการเป�ดประตูการท�องเท่ียว เชื่อมโยงกลุ�ม
ภาคใต�ฝ45งอ�าวไทย ภาคใต�ฝ45งอันดามัน        และภาคใต�ชายแดน 

 

2.เศรษฐกิจดิจิทัลและสร�างสรรคBกับพัฒนาการท�องเท่ียวกลุ�มจังหวัดภาคใต�ฝ45งอ�าวไทย 

 จากการศึกษาการท�องเท่ียว เมืองโอกายาม�า  และเมืองฟุกุโอกะ เกาะคิวชู ซ่ึงมีการบริหารจัดการ
ทรัพยากรในพ้ืนท่ีให�สามารถใช�เป2นจุดแข็งเพ่ือเพ่ิมมูลค�าการท�องเท่ียวในพ้ืนท่ี ดังนั้นการประยุกตBผลการศึกษา
การท�องเท่ียว เมืองโอกายาม�า และเกาะคิวชู มาใช�กับกลุ�มจังหวัดภาคใต�ฝ4งอ�าวไทย เพ่ือพัฒนาศักยภาพ              
ด�านการท�องเท่ียว สิ่งสําคัญ คือต�องบริหารจัดการทรัพยากรการท�องเท่ียวของกลุ�มจังหวัดภาคใต�ฝ45งอ�าวไทย ซ่ึงมี
แหล�งท�องเท่ียวมากมาย หลากหลาย ท้ังทางทะเล และทางบก มีรูปแบบการท�องเท่ียวหลายรูปแบบ                
เช�นท�องเท่ียวเชิงธรรมชาติ ท�องเท่ียวเชิงประวัติศาสตรB วัฒนธรรม และวิถีชีวิตชุมชนท่ีน�าสนใจ นําศักยภาพ
ทางการท�องเท่ียวมีอยู�ท้ังหมดเหล�านั้น ไปสู�การเพ่ิมมูลค�าการท�องเท่ียวผ�านนวัตกรรมและความคิดสร�างสรรคB โดย
ใช�แนวคิดในการบริหารจัดการการท�องเท่ียวกลุ�มจังหวัดภาคใต�ฝ45งอ�าวไทยให�สอดคล�องกับยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 
ประกอบด�วย 3 ข้ันตอน 

1. Digital Commerce  -  การค�าระบบดิจิทัลmobile – ecommerce และ social commerce ท่ี
ขายผ�าน เว็บไซตBออนไลนB หรือการค�าบนระบบดิจิทัล 

2. Digital Transformation – การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข�งขันทางธุรกิจ และ              ขีด
ความสามารถในการแข�งขันด�านการทํางาน ลดต�นทุน เพ่ิมความพึงพอใจ 

3. Digital Consumption – การนําเทคโนโลยีมาใช�เป2นช�องทางการซ้ือขายแลกเปลี่ยนสินค�าหรือ
บริการท่ีมีอยู�เดิม 

 การเพ่ิมมูลค�าการท�องเท่ียวผ�านนวัตกรรมและความคิดสร�างสรรคB โดยใช�แนวคิดดังกล�าว           กลุ�ม
จังหวัดภาคใต�ฝ45งอ�าวไทย ควรใช�ความก�าวหน�าทางด�านเทคโนโลยีมาพัฒนาและเพ่ิมมูลค�า               ด�านการ
ท�องเท่ียว การเชื่อมโทรศัพทBมือถือให�มีบทบาทในบริการด�านการท�องเท่ียวกลุ�มจังหวัด                แก�
นักท�องเท่ียว โดยใช�ค�นหาข�อมูลแหล�งท�องเท่ียว การซ้ือแพ็คเกจทัวรB การจองต๋ัวเครื่องบิน รถไฟ           เรือ
โดยสาร การเช�ารถยนตB การสืบค�นข�อมูลการเดินทางจากประสบการณBการท�องเท่ียวของผู�อ่ืนแบ�งป4นกันมากข้ึน 
ซ่ึงป4จจุบันนักท�องเท่ียวให�ความนิยมการใช�เทคโนโลยีดังกล�าวมากข้ึน เนื่องจากมีรูปแบบการนําเสนอท่ีน�าสนใจ มี
ข�อมูลในรายละเอียดในการประกอบการตัดสินใจได�อย�างรวดเร็ว 

 นอกจากท่ีกล�าวมาแล�วในการนําแนวคิดเศรษฐกิจดิจิทัลและสร�างสรรคBเพ่ือพัฒนาการท�องเท่ียว กลุ�ม
จังหวัดภาคใต�ฝ45งอ�าวไทย ควรส�งเสริมการวิจัยและพัฒนาโครงการ Digital Technogy for tourism   การผลักดัน
ให�เกิดความร�วมมือระหว�างผู�ประกอบการ ภาคเอกชน ในอุตสาหกรรมการท�องเท่ียว ในการพัฒนา Digital 
Marketing โดยร�วมกันพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับเศรษฐกิจดิจิทัลในอุตสาหกรรมการท�องเท่ียว               กลุ�ม
จังหวัด 



 

3.เศรษฐกิจดิจิทัลและสร�างสรรคBกับพัฒนาการเกษตรของกลุ�มจังหวัดภาคใต�ฝ45งอ�าวไทย 

จากการศึกษาการเกษตรของเมืองโอกายาม�า และเมืองฟุกุโอกะ เกาะคิวชู ซ่ึงมีรูปแบบการบริหารจัดการ
โดยการสร�างความเข�มแข็งของเกษตรกรในรูปแบบของการเกษตรพ่ึงตนเอง มีการรวมกลุ�ม           ของเกษตรกร
ท่ีมีความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกร ซ่ึงมีรูปแบบการส�งเสริมความเข�มแข็งให�กับเกษตรกรเช�นเดียวกับกลุ�ม
จังหวัดภาคใต�ฝ45งอ�าวไทย  ดังนั้น จึงสามารถนําแนวคิดจากการศึกษาดูงานมาประยุกตBใช�       โดยนําแนวทาง
เศรษฐกิจดิจิทัลและสร�างสรรคBมาเป2นปรับใช�กับภาคการเกษตรท่ีมีศักยภาพของกลุ�มจังหวัดภาคใต�ฝ45งอ�าวไทย 
ได�แก�  ยางพารา  ปาลBมน้ํามันและผลไม� ( เงาะ ทุเรียน มังคุด ลองกอง ) การปศุสัตวB และการประมง ดังนี้ 

1.  การพัฒนา Smart Farmer โดยมีพ้ืนฐานท่ีสามารถเป2นต�นแบบและสามารถถอดบทเรียนให�
เกษตรกรรายอ่ืน ในการทําการเกษตร อันจะเกิดการพัฒนาในสาขาอาชีพเกษตรท่ียั่งยืนและมีความมาตรฐาน  มี
ผลผลิตท่ีดีมีคุณภาพมาตรฐาน ไม�ทําลายสิ่งแวดล�อมเป2นผู�ท่ีมีความภูมิใจในอาชีพเกษตรกร มุ�งม่ันและ      หวง
แหนพ้ืนท่ีให�คนรุ�นต�อไป มีความสุขและพึงพอใจในการประกอบอาชีพการเกษตร  ในการเชื่อมโยงเครือข�าย  Smart 
Farmer ท้ังกลุ�มจังหวัด สามารถเสริมสร�างความเข�มแข็งของ Smart Farmer เป2นการพัฒนาเครือข�ายเกษตรท่ีมี
ศักยภาพและเป2นอนาคตของเกษตรกรไทยท่ีเข�มแข็ง จากคุณสมบัติเด�น ดังนี้  

ประการท่ี 1 เป2นผู�มีความรู�ในเรื่องท่ีทําอยู� หมายถึง สามารถเป2นวิทยากรถ�ายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตร หรือให�คําแนะนําปรึกษาให�กับผู�อ่ืนท่ีสนใจในเรื่องท่ีทําอยู�ได�  
               ประการท่ี 2 มีข�อมูลประกอบการตัดสินใจ หมายถึง สามารถเข�าถึงแหล�งข�อมูลท้ังจากเจ�าหน�าท่ีของ
รัฐ และผ�านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอ่ืนๆ เช�น Internet Mobile Smart Phone เป2นต�น 
มีการบันทึกข�อมูลและใช�ข�อมูลมาประกอบการวิเคราะหBวางแผนก�อนเริ่มดําเนินการและบริหารจัดการผลผลิตให�
สอดคล�องกับความต�องการของตลาด มีการนําข�อมูลมาใช�ในการแก�ไขป4ญหาและพัฒนาอาชีพของตนเองได�  
               ประการท่ี 3 มีการบริหารจัดการผลผลิตและการตลาด มีความสามารถในกาบริหารจัดการป4จจัยการ
ผลิต แรงงาน และทุน ฯลฯ สามารถเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดเพ่ือให�ขายผลผลิตได� ตลอดจนสามารถจัดการ
ของเหลือจากการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ (Zero waste management)  
               ประการท่ี 4 เป2นผู�มีความตระหนักถึงคุณภาพสินค�าและความปลอดภัยของผู�บริโภค มีความรู�หรือ
ได�รับการอบรมเก่ียวกับมาตรฐาน GAP/GMP เกษตรอินทรียB หรือมาตรฐานอ่ืนๆ มีกระบวนการผลิต              ท่ี
สอดคล�องมาตรฐาน GAP/GMP เกษตรอินทรียB หรือมาตรฐานอ่ืนๆ  
               ประการท่ี 5 มีความรับผิดชอบต�อสิ่งแวดล�อม/สังคม มีกระบวนการผลิตท่ีไม�ก�อให�เกิดมลภาวะและ
ไม�ทําลายสิ่งแวดล�อม (Green Economy) มีกิจกรรมช�วยเหลือชุมชนและสังคมอย�างต�อเนื่อง  
                ประการท่ี 6 มีความภูมิใจในความเป2นเกษตรกร มีความมุ�งม่ันในการประกอบอาชีพการเกษตร รัก
และหวงแหนพ้ืนท่ีและอาชีพเกษตรไว�ให�คนรุ�นต�อไป มีความสุขและพึงพอใจในการประกอบอาชีพการเกษตร 

 
2.การเช่ือมโยงข�อมูลทะเบียนเกษตรกร  ดําเนินการจัดเก็บข�อมูลทะเบียนเกษตรกร กระทรวงเกษตร

และสหกรณB ได�มอบหมายให�กรมส�งเสริมการเกษตร ดําเนินการจัดเก็บและปรับปรุงข�อมูลทะเบียนเกษตรกร เม่ือ
มีการนําฐานข�อมูลทะเบียนเกษตรกรไปใช�ประโยชนBในการให�ความช�วยเหลือของ ภาครัฐโครงการใด ๆ   การนํา
ฐานข�อมูลทะเบียนเกษตรกรมาใช�ในการจัดการพัฒนาฐานข�อมูล รวมถึงชุดข�อมูลต�างๆ โดยเชื่อมโยงข�อมูลจากทุก
หน�วยงานภาครัฐ โดยไม�ยึดติดความเป2นเจ�าของ และเป�ดเผยต�อสาธารณะ        เพ่ือให�เกิดการพัฒนานวัตกรรม



 

บริการ และสร�างคุณค�าทางเศรษฐกิจและสังคม เช�น ทะเบียนข�อมูลประชาชน                    ท่ีเก็บข�อมูล
ประชาชน ท่ีเก็บข�อมูลบุคคลต้ังแต�เกิดจนตาย สําหรับวางแผนพัฒนาการตลอดชีวิต ข�อมูลสุขภาพท่ีจะพัฒนาสู�
บริการสุขภาพดีถ�วนหน�า (Universal Healthcare) รวมถึงข�อมูลเกษตรกรท่ีทราบสภาพการผลิตการตลาดเป2น
การใช�ข�อมูลร�วมของภาครัฐใช�จัดทําแผนพัฒนากลุ�มจังหวัดภาคใต�ฝ45งอ�าวไทย   

3.การพัฒนาแพลตฟอร มบริการสู�รัฐบาลดิจิทัล   ในกลุ�มจังหวัดภาคใต�ฝ45งอ�าวไทยสามารถร�วมมือกัน
พัฒนาแพลตฟอรBมบริการ ตามแผนงานท่ีปรับเปลี่ยนภาครัฐสู�การเป2นรัฐบาลดิจิทัล การพัฒนาแพลตฟอรBมบริการ
พ้ืนฐานภาครัฐ (Government Service Platform) เพ่ือรองรับการพัฒนาแอปพลิเคชั่น หรือบริการรูปแบบใหม� 
ท่ีเป2นบริการพ้ืนฐานของหน�วยงานภาครัฐ ในระบบฐานข�อมูลทะเบียนเกษตรกร เพ่ือนําข�อมูล    มาส�งเสริมให�เกิด
แพลตฟอรBมบริการด�านการเกษตร เช�น ชุดข�อมูลการผลิตในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจของพืช      ปศุสัตวB การทําประมง 
ปริมาณน้ํา ปริมาณน้ําฝน อุณหภูมิ ความอุดมสมบูรณBของดิน สภาพการใช�ประโยชนBท่ีดินท่ีเป2นป4จจุบัน ระบบการ
ชลประทาน เส�นทางคมนาคม สาธารณูปโภค ท่ีต้ังตลาด หรือโรงงาน            รับซ้ือผลผลิตฯ ซ่ึงการส�งเสริมให�
เกิดการพัฒนา แพลตฟอรBมบริการพ้ืนฐานด�านการเกษตร                        จะเป2นการอํานวยความสะดวกกับ
เกษตรกร ภาครัฐ นักธุรกิจ  ผู�เก่ียวข�องหรือผู�สนใจกับภาคการเกษตร      จะช�วยให�ระบบการผลิต และการตลาด
สินค�าเกษตรมีการยกระดับภาคการเกษตรให�มีประสิทธิภาพมากข้ึน จากการปรับสู�รัฐบาลดิจิทัล ซ่ึงเกิดจากความ
ร�วมมือกับองคBกรท่ีมีองคBความรู� เพ่ือการเชื่อมโยงข�อมูลกลุ�มจังหวัด  4  จังหวัด ( ชุมพร สุราษฎรBธานี 
นครศรีธรรมราช พัทลุง ) 
  
 
 

� ผลท่ีคาดว�าได�จากการพัฒนาสินค�าเกษตรของกลุ�มจังหวัดภาคใต�ฝ̂�งอ�าวไทยโดยใช�แนวคิดเศรษฐกิจ
ดิจิทัลและสร�างสรรค   ดังนี้ 
1. มีเครือข�ายเชื่อมโยง Smart Farmer เพ่ือให�มีการใช�เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช�ในการพัฒนา

เกษตรกรเป2นแกนนํา เป2นกลุ�มคนต�นแบบ ให�เกษตรกรรุ�นใหม�ได�พัฒนาตนเองต�อ ๆ ไป 
2. มีการพัฒนาแปลงผลิตการเกษตร เพ่ือเชื่อมโยงกับการท�องเท่ียว รายได� เศรษฐกิจสร�างสรรคB   โดย

การนําภูมิป4ญญา การผลิตด้ังเดิม ผสมผสานกับการใช�นวัตกรรมเพ่ิมผลผลิตเกษตร เช�น การแปรรูป                
เพ่ือเพ่ิมมูลค�า และเพ่ิมรายได�ให�กลุ�มเกษตรกรและเครือข�าย 

3. มีการใช�เทคโนโลยี ต�อยอดสู�การคิดค�นนวัตกรรมในการเพ่ิมมูลค�าสินค�าเกษตรหลักสําคัญ         ใน
กลุ�มจังหวัด เช�น ยางพารา ปาลBมน้ํามัน ผลไม� รวมท้ังโคเนื้อศรีวิชัย โดยการร�วมมือระหว�างภาครัฐ ภาคเอกชน 
รวมท้ังสถาบันการศึกษาท่ีมีศักยภาพในการศึกษาวิจัย พัฒนานวัตกรรมในพ้ืนท่ีกลุ�มจังหวัด หรือจาก
กระทรวงวิทยาศาสตรBและเทคโนโลยี เชื่อมโยงเครือข�ายให�เกิดผลิตภัณฑBการเกษตรท่ีมีมูลค�าสูง         รวมท้ังการ
วิจัยตลาด ซ่ึงเป2นสิ่งสําคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑB ต�องเป2นท่ียอมรับของผู�บริโภค 

4.มีการพัฒนาสินค�าของกลุ�มจังหวัดให�สอดคล�องกับกระแสความต�องการบริโภคสินค�าสุขภาพ เช�น 
หมอนสุขภาพ ซ่ึงได�นํานวัตกรรมมาใช�ในการเพ่ิมมูลค�า และทําให�ผู�ใช�มีสุขภาพดี การสกัดวิตามินจากน้ํามันปาลBม
จึงต�องมีการศึกษาวิจัยเพ่ิมเติมต�อไป 



 

  5. ส�งเสริมการทําสินค�าเกษตรบงชี้ทางภูมิศาสตรB นอกจากไข�เค็มและน้ํามันมะพร�าวเกาะพะงันแล�ว 
สินค�าเกษตรท่ีมีความจําเป2นท่ีควรทําเป2นสินค�า GI ได�แก� เงาะโรงเรียน ข�าวสังขBหยด ขม้ินชัน ซ่ึงเกษตรกรผลิต
เฉพาะมีคุณภาพเป2นท่ียอมรับระดับประเทศ ในจังหวัดสุราษฎรBธานี 

6. ส�งเสริมการใช�เทคโนโลยีในการจําหน�ายสินค�าเกษตร ต้ังแต�ฟารBมถึงผู�บริ โภค โดยการใช�                   
QR Code เพ่ือตรวจสอบข�อมูลผลิตภัณฑBและแหล�งผลิตให�สามารถตรวจสอบย�อนกลับได�ตามมาตรฐานสากล 

 

 

ผู�จัดทํา 
 
นางใจทิพย�    ด.านปรีดานันท�  สํานักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร�ธาน ี
 
นายจักรกฤษณ�  เอ.งฉ1วน   สํานักงานการท.องเท่ียวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร�ธานี 
 
นายอิทธิพล   ขวาไทย  สํานักงานประมงจังหวัดสุราษฎร�ธาน ี
 
นายภูวนาถ   สุขสม   สํานักบริหารยุทธศาสตร�กลุ.มจังหวัดภาคใต1ฝ)Hงอ.าวไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ภาคผนวก 

การพัฒนาระบบโลจิสติกส เช่ือมโยงภาคใต�ฝ̂�งอ�าวไทย และภาคใต�ฝ̂�งอันดามัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ข�อเสนอแนวคิดจากการฝCกอบรมและศึกษาดูงาน  
เร่ือง “การยกระดับเศรษฐกิจสร�างสรรค และดิจิทัล 

ของกลุ�มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 สู�ฐานการผลิตมูลค�าสูง” 
 
แนวคิดการพัฒนากลุ�มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
 กลุ�มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด�วยจังหวัดเชียงใหม� ลําพูน ลําปาง และแม�ฮ�องสอน             
มีผลิตภัณฑBมวลรวม ประจําปC 2557 มูลค�า 328,758 ล�านบาท โดยภาคบริการมีสัดส�วนของรายได�มากท่ีสุด    
ร�อยละ 58.70 รองลงมาคือภาคเกษตร ร�อยละ 21.86 และภาคอุตสาหกรรม ร�อยละ 19.44 
 
 ตามแผนพัฒนากลุ�มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได�กําหนดวิสัยทัศนBในการพัฒนาไว�ว�า “ศูนย กลาง    
การท�องเท่ียว การค�า การลงทุนสู�สากล บนพ้ืนฐานความโดดเด�นวัฒนธรรมล�านนา สังคมน�าอยู� ส่ิงแวดล�อม
ย่ังยืน” และมีจุดเน�นในการพัฒนา คือ “เศรษฐกิจสร�างสรรค  วัฒนธรรมล�านนา” 
 

 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการพัฒนากลุ�มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  

  จากกรอบแนวคิดในการพัฒนากลุ�มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจําปC 2561 – 2564 ในภาพท่ี 1      
ซ่ึงได�คํานึงถึงการนําแนวทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติฉบับท่ี 12 และ
นโยบาย Thailand 4.0 มาประสานกับศักยภาพของพ้ืนท่ี และป4ญหาความต�องการของประชาชน โดยได�กําหนด
ตําแหน�งทางยุทธศาสตรBเชิงบูรณาการท่ีมีความโดดเด�น ไว� 7 ประเด็น ได�แก� 

1. เมืองท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและสร�างสรรคB (Culture & Creative Tourism) 
2. เกษตรมูลค�าสูง (Value Added Agriculture) 
3. แหล�งผลิตอาหารนวัตกรรม (Northern Food Valley) 
4. ศูนยBกลางการค�าการลงทุนของภูมิภาค (Northern Land Port) 



 

5. หัตถอุตสาหกรรมสร�างสรรคB (Creative Craft) 
6. ศูนยBกลางธุรกิจสุขภาพ (Health and Wellness) 
7. เมืองนิเวศนB (Green City) 

 
ท้ังนี้ ได�กําหนดแนวทางการพัฒนาให�มีความสอดคล�องกันในทุกประเด็น เพ่ือให�เกิดการพัฒนาในทุกมิติ

ท้ังด�านเศรษฐกิจ สังคม ความม่ันคง และสิ่งแวดล�อม โดยให�ความสําคัญกับการยกระดับโครงสร�างพ้ืนฐาน        
ให�รองรับการพัฒนาในอนาคต การเสริมสร�างทรัพยากรมนุษยBให�สามารถปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง          
ได�อย�างเหมาะสม และส�งเสริมการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข�งขัน ซ่ึงจะยกระดับ
การพัฒนากลุ�มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ไปสู�ความยั่งยืนต�อไป 
 
แนวคิดท่ีได�รับจากการฝCกอบรมและศึกษาดูงาน 

จากการฝ\กอบรมและศึกษาดูงาน ณ ประเทศญ่ีปุ9น ท่ีได�รับจากการเข�าร�วมโครงการ ทุนฝ\กอบรม            
เพ่ือพัฒนาข�าราชการในภูมิภาค ประจําปCงบประมาณ  พ.ศ. 2559 (เพ่ิมเติม) หัวข�อ One Village One Product 
: OVOP พบว�าประเทศญ่ีปุ9นได�ใช�กลไกการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมข้ัน 6 (Sixth Order Industry) ในการผลักดัน
การผลิตภาคเกษตรให�มีความเข�มแข็ง 

 

ภาพท่ี 2 กลไกการทํางานของอุตสาหกรรมข้ัน 6 (Sixth Order Industry) 

จากภาพท่ี 2 จะเห็นได�ว�ากลไกการทํางานของ OVOP นั้นมีวิธีการผลิตหลากหลายท่ีนําไปสู�การเพ่ิมข้ึน
ของรายได� โดยใช�แนวคิดอุตสาหกรรมข้ันท่ี 6 (6th industry หรือ Integrated industry) ซ่ึงทําให�เกษตรกร 
กลายมาเป2นผู�ประกอบการด�วยตนเองโดยใช�สูตร 1 x 2 x 3 = 6 คือ (1) เกษตร (2) การผลิตและแปรรูป (3) 
การตลาด เริ่มต้ังแต�การเพาะปลูกแล�วนํามาแปรรูปสินค�าและหาช�องทางจําน�ายตามความต�องการของตลาด และ
หากขาดข้ันตอนใดไปทุกอย�างจะมีค�าเท�ากับ 0 โดยวงจรท้ังหมดจะเริ่มจากภาคเกษตรเป2นหลัก 



 

          อุตสาหกรรมข้ันท่ี 6 เป2นการใช�ประโยชนBจากทรัพยากรในพ้ืนท่ีชนบทเพ่ือสนับสนุนภาคเกษตร 
ภาคอุตสาหกรรมการแปรรูป และภาคการตลาดการจําหน�าย ตลอดจนการขนส�ง ทําให�เกิดการจ�างงาน         
สร�างรายได�แก�ชุมชน สามารถพ่ึงตนเองได�ทําให�เกิดเป2นธุรกิจในชุมชน สามารถสร�างตลาดของสินค�าเกษตร        
ท่ีครบวงจร ด�านการผลิต แปรรูปและบริการเข�าถึงผู�บริโภคโดยตรง รวมท้ังเชื่อมต�อระหว�างเมือง และชุมชนโดย
ผ�านการท�องเท่ียว 
         นอกจากนี้เกษตรกรยังสามารถรู�ความต�องการของผู�บริโภค และสามารถผลิตสินค�าตามความต�องการได� 
โดยไม�ต�องผ�านพ�อค�าคนกลาง รวมถึงการรวบรวมข�อมูลไม�ว�าจะเป2นข�าวสารต�างๆ เพ่ือนํามาวิเคราะหBหรือ       
การนําเทคโนโลยีมาประยุกตBใช�เพ่ือให�เกิดการพัฒนาการผลิตและสร�างสรรคBผลิตภัณฑBบริการใหม�ๆ และ         
อาศัยบุคลากร ท่ีมีความรู�ด�านการตลาด การบริหารจัดการได�อีกด�วย 
 
แนวทางการยกระดับเศรษฐกิจสร�างสรรค และดิจิทัลของกลุ�มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 สู�ฐานการผลิตมูลค�า
สูง 
  จากแนวคิดในการพัฒนากลุ�มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และแนวคิดท่ีได�รับจากการฝ\กอบรมและศึกษา
ดูงานท่ีได�กล�าวไปแล�วข�างต�น คณะผู�จัดทําจึงขอนําเสนอแนวทางการยกระดับเศรษฐกิจสร�างสรรคBและดิจิทัล   
ของกลุ�มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 สู�ฐานการผลิตมูลค�าสูง โดยใช�จุดเน�นทางยุทธศาสตรB “เศรษฐกิจสร�างสรรค  
วัฒนธรรมล�านนา” เป2นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนโดยมีกิจกรรม ดังนี้ 
 1. การเชื่อมโยงธุรกิจท�องถ่ินโดยดิจิทัลเป2นกลไกสนับสนุน เช�น จัดทําจุดบริการฟรี WIFI (Lanna Free 
WIFI) ในพ้ืนท่ีซ่ึงมีนักท�องเท่ียวไปเยือนจํานวนมาก เช�น ท�าอากาศยาน สถานีขนส�ง สถานีรถไฟ โรงแรม 
ห�างสรรพสินค�า ร�านอาหาร โดยเม่ือนักท�องเท่ียวทําการ Log on จะได�รหัสสําหรับใช�อินเทอรBเน็ตฟรี                
ผ�านจุดให�บริการ WIFI ของสถานท่ีสําคัญท่ีเข�าร�วมโครงการ และได�รับข�อมูลรวมท้ังสิทธิประโยชนBเพ่ิมเติมจาก
สถานท่ีท�องเท่ียว ร�านอาหาร ท่ีพัก ร�านขายของฝากของท่ีระลึก โดยมุ�งเน�นการกระจายนักท�องเท่ียวไปสู�แหล�ง
ท�องเท่ียวในชุมชนของท้ัง 4 จังหวัดมากยิ่งข้ึน ซ่ึงแนวทางดังกล�าวนั้นมีความสอดคล�องกับการท�องเท่ียวของพ้ืนท่ี
เกาะ Kyushu ประเทศญ่ีปุ9น ท่ีได�มีการบูรณาการความร�วมมือของจังหวัดและเมืองต�าง ๆ โดยมีจุดเด�นคือ               
การเป2น Onsen Island และสร�างสาธารณูปโภคไว�รองรับการท�องเท่ียวได�เป2นอย�างดี 
              การดําเนินการดังกล�าวจะสร�างประโยชนBให�กับผู�ท่ีเก่ียวข�อง 3 ฝ9าย ได�แก� นักท�องเท่ียว ได�รับบริการ
อินเทอรBเน็ตฟรี และได�รับข�อมูลท่ีเป2นประโยชนBต�อการท�องเท่ียวในพ้ืนท่ี ผู�ประกอบการในพ้ืนท่ี มีช�องทางใน   
การประชาสัมพันธBธุรกิจของตนเองไปสู�กลุ�มผู�บริโภคเปYาหมายโดยตรง และหน�วยงานภาครัฐ ได�ทราบข�อมูล
พฤติกรรมทางการท�องเท่ียวและการบริโภคของกลุ�มเปYาหมาย เพ่ือนํามาใช�วิ เคราะหBกําหนดนโยบาย              
ในการดําเนินงานโครงการหรือกิจกรรมต�าง ๆ ได�อย�างมีประสิทธิภาพ 
 
 2. การพัฒนาของฝากของท่ีระลึกในกลุ�มหัตถอุตสาหกรรมเชิงสร�างสรรคB (Creative Craft) โดยเชื่อมโยง
กับกลุ�มเปYาหมายในอุตสาหกรรม MICE เช�น เม่ือมีผู�บริหารระดับสูงของหน�วยงานและองคBกรต�าง ๆ เดินทาง
มาร�วมกิจกรรมประชุมหรือแสดงนิทรรศการในพ้ืนท่ีกลุ�มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ก็ให�มีการผลิตของฝากของ   
ท่ีระลึกท่ีผลิตข้ึนมาเฉพาะบุคคล (Customized Gift for Special One) เป2นการสร�างประสบการณBท่ีประทับใจ
ให�กับผู�มาเยือนคนพิเศษ และสามารถสร�างมูลค�าเพ่ิมให�กับผลิตภัณฑBของฝากของท่ีระลึกได�สูงมากข้ึนบนพ้ืนฐาน



 

ของการใช�ทรัพยากรในชุมชนและท�องถ่ินอย�างคุ�มค�า เช�นเดียวกับแนวทางการบูรณาการพัฒนาการท�องเท่ียวเข�า
กับผลิตภัณฑBของประเทศญ่ีปุ9น โดยดูได�จากสินค�าท่ีมีขายเฉพาะแหล�งในประเทศญ่ีปุ9น ซ่ึงมีความเป2นเอกลักษณB 
และผู�ท่ีมาเยือนักจะนิยมซ้ือกลับไปเพ่ือเก็บไว�เป2นบันทึกความทรงจําในการมาเยือนสถานท่ีแห�งนั้น 
              นอกจากนั้น การดําเนินการดังกล�าวยังสามารถต�อยอดทางด�านการค�าการลงทุนได�อีกด�วย               
หากแขกผู�มาเยือนคนพิเศษเกิดความประทับใจในตัวผลิตภัณฑB ก็อาจจะเกิดการไปเยี่ยมเยือนแหล�งผลิต         
เป2นการสร�างรายได�ทางตรงให�กับชุมชน และอาจเกิดการสั่งซ้ือผลิตภัณฑBในปริมาณมากเพ่ือไปจําหน�าย               
ในแหล�งต�าง ๆ ท้ังในและต�างประเทศเพ่ิมข้ึนอีกด�วย 
 3. การสร�างสรรคBผลิตภัณฑBอาหารท�องถ่ินเพ่ือให�บริการกับนักท�องเท่ียวในโรงแรม (Lanna Dish)      
โดยพัฒนาผลิตภัณฑBอาหารท�องถ่ินในเชิงนวัตกรรมพร�อมบริโภค เช�น แหนม ไส�อ่ัว หมูทอด น้ําพริกหนุ�ม ข�าวแต¦น 
ลําไยอบแห�ง งาดํา โดยจัดเป2นสํารับในลักษณะเดียวกับอาหารชุด (Bento) ของประเทศญ่ีปุ9น                       
ซ่ึงจะสร�างความประทับใจให�กับนักท�องเท่ียวผู�มาเยือนท่ีต�องการสัมผัสรสชาติความเป2นท�องถ่ินได�เป2นอย�างดี 
              นอกจากนั้น การดําเนินการดังกล�าวยังสามารถสร�างรายได�ให�กับเกษตรกร และผู�ประกอบการท�องถ่ิน 
ท่ีจะสามารถจําหน�ายวัตถุดิบ และผลิตภัณฑBให�กับโรงแรมและท่ีพักในกลุ�มจังหวัด ซ่ึงจะเป2นการสร�างเครือข�าย  
ทางธุรกิจในท�องถ่ินให�มีความเข�มแข็งได�อีกทางหนึ่งด�วย 
 
ข�อเสนอแนะในการพัฒนา 
         การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของกลุ�มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ไปสู�ฐานการผลิตมูลค�าสูง จําเป2นต�อง         
ใช�ความคิดสร�างสรรคBเป2นกลไกขับเคลื่อน (Creative Thinking Driven) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยB              
จึงเป2นเครื่องมือท่ีสําคัญ ซ่ึงต�องอาศัยความร�วมมือของหน�วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา           
ในการผลิตบุคลากร รุ�นใหม�ท่ีมีแนวความคิดสร�างสรรคB (New Northern Creative Team) เพ่ือร�วมกันยกระดับ
การประกอบธุรกิจ  ในกลุ�มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ท่ีมีความเป2นเอกลักษณB คือ การทําธุรกิจท่ีมุ�งเน�น         
การสร�างสรรคBผลิตภัณฑBและบริการท่ีมีมูลค�าสูงโดยใช�ทรัพยากรในท�องถ่ินอย�างคุ�มค�า โดยคํานึงถึงสังคมและ
สิ่งแวดล�อมควบคู�ไปด�วย (Network Enterprise) ซ่ึงจะเป2นการพัฒนาท่ีมีทิศทางนําไปสู�การเป2นจุดหมาย
ปลายทางท่ีดีท่ีสุดของผู�อยู�อาศัยและผู�มาเยือน (Best Destination for Everyone) ได�อย�างแท�จริง 
 
 

ผู�จัดทํา 
นายสงกรานต�  มูลวิจิตร  นักวิเคราะห�นโยบายและแผนชํานาญการ  

สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม.  
 
นายปฐมชาติ ศรีเจริญจิตร�  นักวิชาการส.งเสริมการเกษตรชํานาญการ  

สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม. 
 
นายจรูญ  ปงหาญ   นักวิเคราะห�นโยบายและแผนชํานาญการ   

สํานักบริหารยุทธศาสตร�กลุ.มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 



 

แนวทางการจัดการการท�องเที่ยวแบบย่ังยืน (Sustainable Tourism) ของกลุ�มจังหวัด           
ภาคเหนือตอนบน 2 

 

อุตสาหกรรมการท�องเท่ียวของไทยมีการพัฒนาและเติบโตอย�างต�อเนื่อง เห็นได�จากความสําเร็จ                 
หลายประการ เช�น การเพ่ิมข้ึนของจํานวนนักท�องเท่ียวชาวต�างชาติ  อัตราการขยายตัวของรายได�จากการ
ท�องเท่ียว     ขีดความสามารถในการแข�งขันด�านการท�องเท่ียวเพ่ิมข้ึนอยู�ในอันดับท่ีดีข้ึนและแหล�งท�องเท่ียวได�รับ
ความนิยม            ติดอันดับต�นๆ ของโลก อุตสาหกรรมการท�องเท่ียวของประเทศไทยยังประสบป4ญหาด�าน
ทรัพยากรการท�องเท่ียว ป4ญหาภาพลักษณBด�านความปลอดภัย ความสะอาดของแหล�งท�องเท่ียว คุณภาพของ
ธุรกิจการท�องเท่ียว           และการกระจุกตัวของนักท�องเท่ียว ดังนั้นการพัฒนาการท�องเท่ียวให�เกิดความยั่งยืน
จึงเป2นสิ่งสําคัญ 

การท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน หมายถึง การท�องเท่ียว รวมถึงการบริหารจัดการบริการอ่ืนๆ ท้ังในป4จจุบันและ
อนาคตโดยต�องดําเนินการภายใต�ขีดความสามารถของธรรมชาติ  ชุมชน ขนบธรรมเนียม  ประเพณี วัฒนธรรม             
วิถีชีวิตท่ีมีต�อกระบวนการการท�องเท่ียว ต�องตระหนักต�อการมีส�วนร�วมของประชากร  ชุมชน ขนบธรรมเนียม  
ประเพณีวัฒนธรรม  และเป2นท่ียอมรับให�ประชาชนทุกส�วนได�รับผลประโยชนBทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการ
ท�องเท่ียวเสมอภาคเท�าเทียมกัน ท้ังนี้ บทความฉบับนี้ได�จัดทําข้ึนเพ่ือนําแนวทางจากการฝ\กอบรมหลักสูตรเพ่ือ
พัฒนาข�าราชการพลเรือนสามัญท่ีปฏิบัติราชการในภูมิภาค ประจําปCงบประมาณ พ.ศ.2559 (เพ่ิมเติม) มา
ประยุกตBใช�ในการพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนของกลุ�มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  (เชียงราย พะเยา แพร�  
น�าน) โดยนําเสนอข�อมูลพ้ืนฐานและศักยภาพของกลุ�มจังหวัด ผลการฝ\กอบรมท้ังในประเทศ และการศึกษาดูงาน 
ณ ประเทศญ่ีปุ9น รวมถึงนําผลการฝ\กอบรมและศึกษาดูงานมาประยุกตBใช�ในการกําหนดทิศทางการพัฒนาการ
ท�องเท่ียวของกลุ�มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 อย�างยั่งยืน เพ่ือก�อให�เกิดผลสัมฤทธิ์อย�างเป2นรูปธรรมต�อไป 

ข�อมูลพ้ืนฐานของกลุ�มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
กลุ�มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบด�วย จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร� และจังหวัด

น�าน มีชายแดนด�านเหนือติดกับสหภาพเมียนม�ารB ชายแดนด�านตะวันออกติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว มีพ้ืนท่ีรวม 36,024 ตร.กม. คิดเป2นร�อยละ 7.02 ของพ้ืนท่ีประเทศไทย มีจํานวนประชากร 
2,695,136 คน                   คิดเป2น 4.5% ของประเทศ ซ่ึงมีประชากรสูงอายุมากกว�าค�าเฉลี่ยประเทศ เป2น
อันดับท่ี 13 จากท้ังหมด 18 กลุ�มจังหวัด ด�านเศรษฐกิจมีผลิตภัณฑBมวลรวมกลุ�มจังหวัด (GPP) จํานวน 181,520 
ล�านบาท มีขนาดใหญ�เป2นท่ี 16  ของประเทศ มีมูลค�าผลิตภัณฑBเฉลี่ยต�อคน 74,267 บาท ลักษณะภูมิประเทศ
ส�วนใหญ�เป2นป9าไม�และภูเขา         และเป2นต�นกําเนิดของแม�น้ําสายสําคัญหลายสาย 

ศักยภาพการพัฒนา 
1. มีเขตติดต�อกับประเทศเพ่ือนบ�าน คือ สหภาพเมียนม�ารB และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

ทําให�การค�าชายแดนขยายตัวในระดับสูง  เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบ�านมีการขยายตัวมากข้ึน และ             
มีเส�นทางการคมนาคมท่ีเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ�านและกลุ�มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เช�น โครงข�าย
คมนาคมตามกรอบความร�วมมืออนุภูมิภาคลุ�มแม�น้ําโขง (GMS) กลุ�มจังหวัดฯอยู�ในแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือใต� 



 

(North : South Economic  Corridor : NSEC) และเส�นทาง R3A และ R3B เชื่อมโยงกับมณฑลยูนนาน และ
สาธารณรัฐประชาชนจีนตอนใต� 

2. เป2นฐานการผลิตสินค�าเกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรียB 
3. กลุ�มจังหวัดมีมรดกทางวัฒนธรรมท่ีเป2นเอกลักษณBเฉพาะท�องถ่ินกลุ�มล�านนาตะวันออก ท่ีสามารถ 

นําไปใช�ประโยชนBในการพัฒนาด�านการท�องเท่ียวและสร�างมูลค�าเพ่ิมให�กับสินค�าหัตถกรรม อุตสาหกรรม 
4. มีแหล�งท�องเท่ียวท่ีหลากหลาย ท้ังเชิงนิเวศ เชิงศิลปวัฒนธรรม ชาติพันธุB เชิงธรรมชาติ และเชิง

สุขภาพ  
ซ่ึงในแต�ละปCมีนักท�องเท่ียวเพ่ิมข้ึนทุกปC ในปC 2557 มีผู�มาเยือน 4,756,456 คน ต�อมาในปC 2558 มีผู�มาเยือน
เพ่ิมข้ึนเป2น 5,126,194 คน เพ่ิมข้ึนร�อยละ 7.21 ด�านรายได�จากการท�องเท่ียวมีอัตราเพ่ิมข้ึนทุกปC ในปC 2557 มี
รายได�รวม 24,280.18 ล�านบาท ในปC 2558 มีรายได�รวม 27,309.55 ล�านบาท เพ่ิมข้ึนร�อยละ11.09 จากข�อมูล
ดังกล�าวแสดงให�เห็นว�าการท�องเท่ียวเป2นจุดเน�นท่ีจะเพ่ิมความได�เปรียบในการแข�งขันให�กับกลุ�มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2      จึงได�กําหนดเป2นหนึ่งในยุทธศาสตรBการพัฒนากลุ�มจังหวัดฯ ในการพัฒนาการท�องเท่ียวเพ่ิมมูลค�า
ผลิตภัณฑB      และคุณค�าสินค�าและบริการ เน�นฐานเศรษฐกิจยั่งยืนเพ่ิมมูลค�าการท�องเท่ียวเพ่ือเพ่ิมรายได� และ
กําหนดเป2นประเด็นยุทธศาสตรBการพัฒนาการท�องเท่ียวตามแผนยุทธศาสตรBกลุ�มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ปC 
2561 – 2564 คือ “พัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการท�องเท่ียวเชิงนิเวศ ด�านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และ
สุขภาพ เพ่ือเป2นการสร�างรายได�สู�ชุมชนอย�างยั่งยืน” โดยได�กําหนดจุดเน�นทางยุทธศาสตรBและทิศทางการพัฒนา 
ดังนี้ 

1. ศูนยBกลางการขนส�งและกระจายสินค�า  
2. เมืองสมุนไพรและการท�องเท่ียวเชิงสุขภาพ (Herb Heath Heritage of  Peaceful and Long – Term Care) 
3. สินค�าเกษตรคุณภาพดีและปลอดภัย  

          แนวคิดจากการฝCกอบรมในประเทศ 
 ทิศทางการพัฒนาการท�องเท่ียวประเทศไทยในระยะ 20 ปq (พ.ศ. 2560 -2579) 
 ยุทธศาสตร ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพแหล�งท�องเท่ียว สินค�า และบริการด�านการท�องเท่ียว รวมถึงการ
ส�งเสริมความยั่งยืนของแหล�งท�องเท่ียว สิ่งแวดล�อม และอัตลักษณBวิถีไทย  
 ยุทธศาสตร ท่ี 2 การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือการท�องเท่ียว โดยไม�
ก�อให�เกิดผลกระทบเชิงลบต�อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล�อม 
 ยุทธศาสตร ท่ี 3 การพัฒนาขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษยBด�านการท�องเท่ียวและสร�างจิตสํานึก
ด�านการท�องเท่ียวสําหรับประชาชน 
 ยุทธศาสตร ท่ี 4 การสร�างความสมดุลในนักท�องเท่ียวกลุ�มต�าง ๆ ผ�านการตลาดเฉพาะกลุ�ม การส�งเสริม    
วิถีไทย และการสร�างความเชื่อมม่ันของนักท�องเท่ียว 
 ยุทธศาสตร ท่ี 5 การส�งเสริมการมีส�วนร�วมและบูรณาการของภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนในการ
บริหารจัดการด�านการท�องเท่ียวรวมถึงความร�วมมือระหว�างประเทศ 
 การเพ่ิมรายได�จากการท�องเท่ียว ทําได�โดย เน�นกลุ�มนักท�องเท่ียวท่ีมีรายได�สูงเพ่ิม/เพ่ิมจํานวนวัน
นักท�องเท่ียว โดยสร�างกิจกรรมให�นักท�องเท่ียวสนใจท่ีจะพํานักต�อและเพ่ิมจํานวนการใช�จ�ายของนักท�องเท่ียว 



 

 การท�องเท่ียวโดยชุมชน (Community – Based Tourism : CBT) เป2นการท�องเท่ียวท่ีไม�ทําลาย              
อัตลักษณBของตนเอง โดยคนในชุมชนรู�สึกว�าของในชุมชนสามารถทําประโยชนBให�กับพวกเขาได� 
 แนวคิดจากการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญ่ีปุGน 
การวางแผนด�านการท�องเท่ียว ประเทศญ่ีปุ9นมีการทํางานร�วมกันระหว�างภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน          
อย�างแท�จริง ภาครัฐสนับสนุนด�านนโยบายในการพัฒนาการท�องเท่ียว เช�น วางผังเมืองจัดสถานท่ีเชื่อมโยงแหล�ง
ท�องเท่ียว ควบคู�กับการพัฒนาเมือง เพ่ืออํานวยความสะดวกให�นักท�องเท่ียวสามารถท�องเท่ียวในบริเวณใกล�เคียง    
มีโครงสร�างพ้ืนฐานท่ีสะดวกต�อการเดินทางท�องเท่ียว มีการปรับปรุงสถานท่ีทางประวัติศาสตรB และเชื่อมโยง    
แหล�งท�องเท่ียว สร�างความเป2นอัตลักษณBของเมือง สร�างสัญลักษณB และเรื่องราวให�เป2นท่ีน�าสนใจต�อนักท�องเท่ียว      
ส�งผลต�อการซ้ือสินค�าในชุมชน เป2นต�น และภาคเอกชนให�ความร�วมมือในการประชาสัมพันธBการท�องเท่ียวท้ังใน  
และต�างประเทศ เช�น การประชาสัมพันธBสินค�าท่ีมีอัตลักษณBของตนเอง โดยความร�วมมือกันท้ังหมด 4 จังหวัด       
ท่ีมีภู มิประเทศ และสินค�าใกล�เคียงกัน ได�แก� โอกายาม�า ฮิโรจิม�า ทากามาสึ บาจิยาม�า ในห�างอิออน          
ประเทศมาเลเซีย ทําให�มีนักท�องเท่ียวชาวเอเซีย เพ่ิมมากข้ึนถึง ร�อยละ 20 รวมท้ังการใช�สื่ออิเล็กทรอนิกสB
ประชาสัมพันธBการท�องเท่ียวแม�แต�หมู�บ�านเล็กๆ ของเมืองโอกายาม�า ยังมีการประชาสัมพันธBผ�านทางเว็บไซตB      
การท�องเท่ียวของเมืองโอกายาม�า และการประชาสัมพันธBการท�องเท่ียวเกาะคิวชูให�เป2นท่ีจัก โดยเข�าร�วม
นิทรรศการและสัมมนาด�านการท�องเท่ียว เข�าร�วมงาน TITF and FIT Fair ท่ีประเทศไทย ซ่ึงกลุ�มเปYาหมายเป2น
ภาคธุรกิจกับภาคประชาชน (B to C) และงานสัมมนาธุรกิจเกาะคิวชูระหว�างภาคธุรกิจ (B to B) ซ่ึงได�มีการจัด
งานในประเทศต�าง ๆ ได�แก� ไทย ฟ�ลิปป�นสB สิงคโปรB มาเลเซีย และอินโดนีเซีย นอกจากนี้ ยังได�มีการส�งเสริมการ
ท�องเท่ียว     แหล�งท�องเท่ียวท่ียังไม�เป2นท่ีรู�จักเพ่ือเป�ดเป2นแหล�งท�องเท่ียวใหม�ให�กับนักท�องเท่ียว โดยการใช�เกาะ
คิวชูเป2นสถานท่ีถ�ายทําภาพยนตรB ละคร และรายการทีวี เป2นต�น รวมถึงชุมชนท่ีให�ความร�วมมือในการต�อนรับและ
ดูแลนักท�องเท่ียวให�มีความประทับใจเพ่ือให�นักท�องเท่ียวกลุ�มเดิมมาเท่ียวซํ้า และบอกต�อนักท�องเท่ียวกลุ�มใหม�ให�เข�ามา
ท�องเท่ียว 
การให�ความสําคัญกับระบบการจัดเก็บข�อมูลและการใช�ประโยชนBจากฐานข�อมูล โดยการทําวิจัยการท�องเท่ียว    
เพ่ือสร�างภาพลักษณBการท�องเท่ียวให�เป2นท่ีรู�จัก (Branding Image) พบว�าเม่ือถามนักท�องเท่ียวต�างชาติถึงเกาะคิว
ชู นักท�องเ ท่ียวจะนึกถึงออนเซ็น เป2นอันดับแรก ดังนั้นการสร�างแบรนดBของเกาะคิวชู จึงใช�ออนเซ็น                    
ในการประชาสัมพันธB (Promote) การท�องเท่ียว เนื่องจากแหล�งกําเนิดของออนเซ็นของญ่ีปุ9นมีมากท่ีเกาะคิวชู      
ซ่ึงมีออนเซ็นถึง 3 แห�ง จากท้ังหมดจํานวน 5 แห�งในปะเทศญ่ีปุ9น และเป2นออนเซ็นแบบ organic  

1. การสร�างสรรคBเมืองให�เป2นเมืองแห�งการท�องเท่ียว ซ่ึงประกอบด�วย 3 ป4จจัยหลัก ดังนี้ 

• การเปJนเมืองแห�งความสะอาด คนในพ้ืนท่ีได�รับการปลูกฝ4งให�เป2นคนท่ีมีระเบียบวินัย และรักษา 
ความสะอาด มีการคัดแยกขยะก�อนท้ิง 

• การเปJนเมืองท่ีปลอดภัย  

• ภาคส�วนท่ีเก่ียวข�องมีจิตใจรักในงานด�านบริการ(Service Mind) ผู�ประกอบการรวมไปถึง
ประชาชนท่ัวไปมีการให�บริการ หรือคําแนะนําแก�นักท�องเท่ียวด�วยจิตใจท่ีรักงานบริการอย�างเต็มเปC5ยม เช�น              
การขานรับการรับเงิน/การทอนเงิน การไม�ปฏิเสธการใช�ธนบัตรมูลค�าสูงเพ่ือซ้ือของราคาตํ่า เป2นต�น  

2. การแสวงหาตลาดการท�องเท่ียวใหม�เพ่ือดึงดูดนักท�องเท่ียว เป2นการนําแนวคิดการท�องเท่ียวแบบใหม�      
มาปรับใช�ในพ้ืนท่ี เช�น การท�องเท่ียวไปตามเส�นทางธรรมชาติ “OLLE” ซ่ึงเป2นการท�องเท่ียว        



 

แนวผจญภัย โดยนําแนวคิดการท�องเท่ียวมาจากเกาะ Jeju ของประเทศเกาหลี ซ่ึงการท�องเท่ียว
ประเภทนี้แต�ละพ้ืนท่ีจะมี Course ท่ีมีความยากง�ายหลายระดับ  

3. การทําผลิตภัณฑBชุมชน มีจุดมุ�งหมายไม�ได�มุ�งเน�นในเรื่องกําไร แต�มุ�งให�พ้ืนท่ี/หมู�บ�านมีอาชีพ มีรายได� 
พ่ึงตนเองได� ทําเป2นหนึ่งหมู�บ�านหนึ่งผลิตภัณฑB เช�น หมู�บ�านโอคาวะจิยามะซ่ึงเป2นหมู�บ�านท่ีผลิตเครื่องป4~นเซรามิค 
โดยบ�านแต�ละหลังมีเอกลักษณB คือ มีปล�องไฟท่ีต้ังตามจุดต�าง ๆ ของหมู�บ�าน ซ่ึงเป2นจุดดึงดูดให�นักท�องเท่ียว        
ได�ถ�ายรูปเก็บภาพไว�เป2นท่ีระลึก และจะมีปYายชื่อหมู�บ�านและปYายผังแผนท่ีหมู�บ�านท่ีทําด�วยแผ�นเซรามิคต้ังอยู�  
บริเวณทางเข�าพ้ืนท่ีหมู�บ�านเครื่องป4~นเซรามิค หรือ หมู�บ�าน OVOP นําผลิตภัณฑBของชุมชนมาแปรรูปมีบรรจุภัณฑB                   
ท่ีสวยงาม  มีอายุการเก็บรักษาท่ียาวนานข้ึน และมีรสชาติดี โดยใช�ผลิตภัณฑBมีในชุมชน เช�น โมจิรสมะนาว        
คุกก้ีมะนาว ขนมไส�มะนาว เยลลี่รสมะนาว  ลูกอมรสมะนาว เป2นต�น 

แนวทางในการพัฒนากลุ�มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

ศักยภาพของกลุ�มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ด�านท�องเท่ียว มี 3 ด�าน ได�แก� การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม           
การท�องเท่ียวเชิงนิเวศ และการท�องเท่ียวเชิงสุขภาพ เปYาหมายในการพัฒนาการท�องเท่ียว (Strategic Agenda) 
คือ เพ่ิมค�าใช�จ�ายต�อหัว ต�อคน เพ่ิมสัดส�วนนักท�องเท่ียวชาวต�างชาติ และ เพ่ิมระยะเวลาพํานักเฉลี่ย โดยนํา
แนวคิด     ท่ีได�จากฝ\กอบรมและศึกษาดูงานประยุกตBใช�ในการทําให�เปYาหมายบรรลุผล ดังนี้ 

1. เน�นการท�องเท่ียวโดยชุมชน (Community – Based Tourism : CBT) โดยให�หน�วยงานภาครัฐ 
สถาบันการศึกษา เข�ามาสนับสนุนถอดบทเรียน และกระตุ�นให�ชุมชนร�วมกําหนดแนวทางการพัฒนาการท�องเท่ียว
โดยยึดหลักไม�ทําลายอัตลักษณBของชุมชน สร�างจุดขายโดยใช�วิถีชุมชนด้ังเดิมเดิมเป2นจุดดึงดูดนักท�องเท่ียว    
กําหนดกิจกรรมการท�องเท่ียว ให�มีความหลากหลายบนพ้ืนฐานของความเป2นอัตลักษณBและภูมิป4ญญาท�องถ่ิน               
เพ่ือสร�างโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู�ระหว�างเจ�าบ�านกับนักท�องเท่ียวได�อย�างเหมาะสมหลายรูปแบบ เช�น     
การเข�าพักในโฮมสเตยB การศึกษาวิถีชุมชน การทํากิจกรรมทางการเกษตร การสาธิตงานหัตถกรรมพ้ืนบ�าน        
โดยมีมัคคุเทศกBในพ้ืนท่ีเป2นผู�นําชมและให�ความรู�แก�นักท�องเท่ียว และร�วมมือกับเอกชน ภาคบริการ เช�น บริษัท
ทัวรBแนะนํานักท�องเท่ียวเข�าไปท�องเท่ียวในชุมชนนั้นๆ โดยภาครัฐควรสร�างโครงสร�างพ้ืนฐาน เพ่ืออํานวยความ
สะดวกให�สามารถเข�าถึงชุมชนท่ีมีแหล�งท�องเท่ียวได�สะดวกข้ึน รวมถึงการประชาสัมพันธBท่ีชุมชนสามารถสร�างช�อง
ทางการประชาสัมพันธBผ�านเว็บไซตB หรือ ภาครัฐ (สํานักงานการท�องเท่ียวและกีฬา) เข�ามาสนับสนุนการสร�าง
แอพพลิเคชั่น     ท่ีเป2นข�อมูลแหล�งท�องเท่ียว เพ่ืออํานวยความสะดวกให�กับกลุ�มนักท�องเท่ียวท่ีสะดวกใช� Social 
Media              ในการท�องเท่ียวด�วยตัวเอง โดยสร�างชุมชนเพ่ือการท�องเท่ียวต�นแบบ เพ่ือขยายผลไปสู�ชุมชน
อ่ืนจนครบท้ัง 4 จังหวัด             ในกลุ�มจังหวัด และสร�างเส�นทางการท�องเท่ียวชุมชน ให�เชื่อมโยงท้ัง 4 จังหวัด 
สามารถเพ่ิมระยะเวลาพํานัก        ให�นานข้ึน จะช�วยกระจายรายได�ให�ชุมชนอย�างท่ัวถึง รายได�จากการท�องเท่ียว
ก็จะเพ่ิมสูงข้ึนตามไปด�วย 

2. การเพ่ิมศักยภาพของกลุ�มจังหวัด (Cluster Synergy) โดยมุ�งเน�นจุดเด�นของแต�ละจังหวัดใน            
กลุ�มจังหวัด เพ่ือสร�างความแตกต�าง หลีกเลี่ยงการแข�งขัน เช�น จังหวัดเชียงรายโดดเด�นเรื่องเมืองศิลปะล�านนา 
จังหวัดพะเยาโดดเด�นเรื่องอาหารปลอดภัย จังหวัดแพร�โดดเด�นเรื่องศูนยBรวมวัฒนธรรม และใกล�ชิดธรรมชาติ 
จังหวัดน�านโดดเด�นเรื่องเมืองเก�ามีชีวิต และชุมชนยั่งยืน ดังนั้นการพัฒนาการท�องเท่ียวจึงมุ�งเน�นการพัฒนาจุดเด�น



 

ของแต�ละจังหวัด และสร�างเส�นทางการท�องเท่ียวให�นักท�องเท่ียวท�องเท่ียวครบท้ัง 4 จังหวัดในกลุ�มจังหวัด        
เป2นการกระจายรายได�จากการท�องเท่ียวอย�างท่ัวถึง 

3. การพัฒนาแหล�งท�องเท่ียว  
3.1 แหล�งท�องเท่ียวเชิงสุขภาพ กลุ�มจังหวัดมีน้ําพุร�อนท่ียังขาดการพัฒนาและทําให�เป2นแหล�ง

ท�องเท่ียว 
ให�เป2นท่ีนิยมแก�นักท�องเท่ียว หากศึกษาจากการสร�างออนเซ็นของประเทศญ่ีปุ9นให�เป2นท่ีรู�จักแก�นักท�องเท่ียวนั้น 
ประเทศญ่ีปุ9นได�สร�างประสบการณBการแช�ออนเซ็นอย�างครบวงจร และใช�ข�อดีของน้ําพุร�อน เพ่ือบําบัดสุขภาพ จูง
ใจให�นักท�องเท่ียวมาใช�บริการออนเซ็น ดังนั้น หน�วยงานภาครัฐควรร�วมมือกับภาคเอกชนและชุมชนในการร�วม
ปรับปรุงน้ําพุร�อนให�สถานท่ีแช�น้ําพุร�อนมีรูปแบบท่ีน�าสนใจ สร�างบ�อน้ําพุร�อน 25 แบบ เพ่ือความต�องการท่ี
แตกต�างของนักท�องเท่ียว เช�น บ�อไวนB บ�อชาเขียว บ�อกาแฟ บ�อน้ําตก เป2นต�น และสร�างประสบการณBให�แก�
นักท�องเท่ียว เช�น ผู�มาพักท่ีชุมชน ก. และใส�ชุดพ้ืนถ่ิน จะได�แช�น้ําพุร�อนฟรี และบริการถ�ายภาพฟรีเพ่ือแชรBลงใน Social 
Media เป2นต�น 

3.2 แหล�งท�องเท่ียวเชิงประวัติศาสตรB ควรมีการสร�างเรื่องราวของแหล�งท�องเท่ียวเชิงประวัติศาสตรB
นั้นๆ  

และปรับปรุงภูมิทัศนBให�สวยงาม โดยให�มีสถานท่ีท�องเท่ียวในบริเวณใกล�เคียงท่ีสามารถเดินทางไปได�โดยสะดวก  
4. การท�องเท่ียวเชิงนิเวศ  ควรสร�างกิจกรรมท่ีมีความหลากหลาย และน�าสนใจสําหรับนักท�องเท่ียว 

หลากหลายกลุ�ม ซ่ึงนอกจากมุ�งให�นักท�องเท่ียวได�รับความเพลิดเพลิน พึงพอใจและใกล�ชิดกับธรรมชาติแล�ว        
ควรมีกิจกรรมท่ีให�นักท�องเท่ียวได�มีโอกาสเรียนรู�กับธรรมชาติโดยผ�านทางโปรมแกรมสื่อความหมายธรรมชาติ
รูปแบบต�าง ๆ กิจกรรมเสริมดังกล�าวอาจจัดกลุ�มได�เป2นกลุ�มกิจกรรมท�องเท่ียวท่ีเน�นการใกล�ชิดชื่นชมธรรมชาติ
(Appreciative Recreational Activities) และกลุ�มกิจกรรมท�องเท่ียวท่ีเน�นการผจญภัยต่ืนเต�นท�าทายกับ
ธรรมชาติ (Adventurous Recreational Activities) สําหรับกิจกรรมการท�องเท่ียวท้ัง 3 กลุ�ม ได�แก� กิจกรรม           
การท�องเท่ียวเชิงนิเวศ (กิจกรรมหลัก) กิจกรรมการท�องเท่ียวแบบชื่นชมธรรมชาติ (กิจกรรมเสริม) และกิจกรม          
ผจญภัยต่ืนเต�น (กิจกรรมเสริม) 

5. สถาบันศึกษาร�วมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑBชุมชน ร�วมกับชุมชน ใช�ผลิตภัณฑBท่ีมีในชุมชนผลิตเป2น
สินค�า 

ท่ีมีบรรจุภัณฑBท่ีสวยงาม มีอายุการเก็บรักษาท่ียาวนานข้ึน และให�โรงแรมท่ีพักมีจุดควรวางจําหน�ายผลิตภัณฑBท่ี
ผลิตในชุมชน และนําผลิตภัณฑBในชุมชนให�นักท�องเท่ียวท่ีเข�าพักได�ทดลองใช�ผลิตภัณฑBฯ เพ่ือเป2นการสร�าง
ช�องทางการตลาดให�นักท�องเท่ียวท่ีสนใจ   

6. สร�างส่ิงอํานวยความสะดวกให�ผู�สูงอายุ เช�น ห�องน้ําสําหรับผู�พิการและผู�สูงอายุ ทางลาด หรือ          
ท่ีจอดรถ สําหรับผู�สูงอายุเพ่ือรองรับกลุ�มนักท�องเท่ียวต�างชาติสูงอายุท่ีจะเข�ามาพํานักระยะยาว        
ในกลุ�มจังหวัด 

7. เพ่ิมจํานวนสถานรักษาพยาบาล เพ่ือรองรับกลุ�มนักท�องเท่ียวต�างชาติสูงอายุท่ีจะเข�ามาพํานักระยะ
ยาว 

ในกลุ�มจังหวัด 
………………………………………… 
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กลุ�มจังหวัดภาคเหนือตอนล�าง 
ประวัติศาสตร เส�นทาง 

กลุ�มจังหวัดภาคเหนือตอนเหนือล�าง 
เพชรบูรณB มีศักยภาพเป2นแหล�งผลิตทางการเกษตร คือ ข�าว ข�าวโพดเลี้ยงสัตวB อ�อยโรงงาน มันสําปะหลัง ถ่ัว
เหลือง และไม�ผล โดยมีจังหวัดพิษณุโลกเป2นเมืองศูนยBกลางความเจริญรองรับการเป2นศูนยBกลาง
อินโดจีน มีแหล�งท�องเท่ียวท่ีเป2นมรดกโลกเชิงประวัติศาสตรB แหล�งท�องเท่ียวเชิงธรรมชาติและเชิงนิเวศนBและ
ประเพณีวัฒนธรรมท่ีเป2นเอกลักษณB สําหรับบริการพ้ืนฐานมีโครงข�ายคมนาคมท้ังการขนส�งทางอากาศ ทางบก 
และทางรถไฟท่ีสนับสนุนการขนส�งผู�โดยสารและสินค�า
การพัฒนาตาม North-South Economic Corridor 
ชายแดนสาธารณรัฐแห�งสหภาพเมียนมารB

กลุ�มจังหวัดภาคเหนือตอนล�าง 
การพัฒนากลุ�มจังหวัดให�เป2น “ศูนยBกลางการบริการสี่แยก
อินโดจีน”โดยมีแนวทางการพัฒนาท่ีสําคัญ
การสร�างมูลค�าเพ่ิมของฐานการผลิตทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมแปรรูปสินค�าเกษตร มุ�งเน�นให�ภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมเป2นฐานการสร�างรายได�ให�กับกลุ�มจังหวัดได�
อย�างยั่งยืนพัฒนาเพ่ือเป2นศูนยBกลางการค�า การบริการ 
เชื่องโยงภายในกลุ�มจังหวัด ภาค และประเทศเพ่ือนบ�าน ให�ความสําคัญกับการสร�างโอกาสให�เกิดการขยายตัว 
และการเชื่อมโยงทางการค�าและการบริ
อํานวยความสะดวก และระบบ Logistics 
Creation) ของการท�องเท่ียวและผลิตภัณฑBท�องถ่ินของกลุ�มจังหวัด เพ่ือยกระดับการท�องเท่ียวและผลิตภัณฑB
ท�องถ่ินให�เป2นแหล�งรายได�ท่ีสําคัญของกลุ�มจังหวัด โดยการฟ�~นฟูและพัฒนาทรัพยากรการท�องเท่ียวของกลุ�ม
จังหวัดให�เป2นโดยเฉพาะอย�างยิ่งการท�องเท่ียวเชิญวัฒนธรรมและมรดกโลก 
การท�องเท่ียวท้ังการพัฒนาและเชื่อมโยงแหล�งท�องเท่ียว การตลาดและ

นโยบายดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและเศรษฐกิจสร�างสรรค 
 ตามท่ี พลเอก ประยุทธB จันทรBโอชา นายกรัฐมนตรี ได�แถลงนโยบายต�อสภานิติบัญญัติแห�งชาติ 
ด�านการพัฒนาเศรษฐกิจ ความว�า 
ขับเคลื่อนได�อย�างจริงจัง ซ่ึงจะทําให�ทุกภาคเศรษฐกิจก�าวหน�าไปได�ทันโลกและสามารถแข�งขันในโลกสมัยใหม�ได� 
ซ่ึงหมายรวมถึงการผลิต และการค�าผลิตภัณฑB
ให�บริการของภาคธุรกิจการเงินและธุรกิจบริการอ่ื
ดิจิทัลรองรับการผลิตสินค�าอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจสร�างสรรคB

                                                          
1 คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธB จันทรBโอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต�อสภานิติบัญญัติแห�งชาติ วันศุกรBที่ 

กลุ�มจังหวัดภาคเหนือตอนล�าง 1 : การส�งเสริมการค�าการลงทุน การเกษตรและการท�องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร เส�นทาง LIMEC บนฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจสร�างสรรค 

กลุ�มจังหวัดภาคเหนือตอนเหนือล�าง 1 ประกอบด�วย 5 จังหวัด คือ พิษณุโลก ตาก อุตรดิตถB สุโขทัย และ
เพชรบูรณB มีศักยภาพเป2นแหล�งผลิตทางการเกษตร คือ ข�าว ข�าวโพดเลี้ยงสัตวB อ�อยโรงงาน มันสําปะหลัง ถ่ัว
เหลือง และไม�ผล โดยมีจังหวัดพิษณุโลกเป2นเมืองศูนยBกลางความเจริญรองรับการเป2นศูนยBกลาง

แหล�งท�องเท่ียวท่ีเป2นมรดกโลกเชิงประวัติศาสตรB แหล�งท�องเท่ียวเชิงธรรมชาติและเชิงนิเวศนBและ
ประเพณีวัฒนธรรมท่ีเป2นเอกลักษณB สําหรับบริการพ้ืนฐานมีโครงข�ายคมนาคมท้ังการขนส�งทางอากาศ ทางบก 
และทางรถไฟท่ีสนับสนุนการขนส�งผู�โดยสารและสินค�ามีท่ีต้ังท่ีสามารถเชื่อมโยงระหว�างภาค

South Economic Corridor และ East-West Economic Corridor 
สาธารณรัฐแห�งสหภาพเมียนมารBและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

กลุ�มจังหวัดภาคเหนือตอนล�าง 1 ต้ังวิสัยทัศนBใน
ศูนยBกลางการบริการสี่แยก

โดยมีแนวทางการพัฒนาท่ีสําคัญ คือ สนับสนุน
การสร�างมูลค�าเพ่ิมของฐานการผลิตทางการเกษตรและ

มุ�งเน�นให�ภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมเป2นฐานการสร�างรายได�ให�กับกลุ�มจังหวัดได�
อย�างยั่งยืนพัฒนาเพ่ือเป2นศูนยBกลางการค�า การบริการ 
เชื่องโยงภายในกลุ�มจังหวัด ภาค และประเทศเพ่ือนบ�าน ให�ความสําคัญกับการสร�างโอกาสให�เกิดการขยายตัว 
และการเชื่อมโยงทางการค�าและการบริการภายในกลุ�มจังหวัด ภาค และกับประเทศเพ่ือนบ�าน

Logistics เพ่ือสนับสนุนการค�าและการบริการ และการ
การท�องเท่ียวและผลิตภัณฑBท�องถ่ินของกลุ�มจังหวัด เพ่ือยกระดับการท�องเท่ียวและผลิตภัณฑB

นให�เป2นแหล�งรายได�ท่ีสําคัญของกลุ�มจังหวัด โดยการฟ�~นฟูและพัฒนาทรัพยากรการท�องเท่ียวของกลุ�ม
โดยเฉพาะอย�างยิ่งการท�องเท่ียวเชิญวัฒนธรรมและมรดกโลก ส�งเสริมพัฒนาด�านการบริหารจัดการ

การท�องเท่ียวท้ังการพัฒนาและเชื่อมโยงแหล�งท�องเท่ียว การตลาดและการพัฒนาบุคลากร

เศรษฐกิจสร�างสรรค  
ตามท่ี พลเอก ประยุทธB จันทรBโอชา นายกรัฐมนตรี ได�แถลงนโยบายต�อสภานิติบัญญัติแห�งชาติ 

ความว�า “ส�งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจ
ให�ทุกภาคเศรษฐกิจก�าวหน�าไปได�ทันโลกและสามารถแข�งขันในโลกสมัยใหม�ได� 

ซ่ึงหมายรวมถึงการผลิต และการค�าผลิตภัณฑBดิจิทัลโดยตรง และการใช�ดิจิทัล                      
ให�บริการของภาคธุรกิจการเงินและธุรกิจบริการอ่ืน ๆ โดยเฉพาะอย�างยิ่ง ภาคสื่อสารและบันเทิง ตลอดจนการใช�

รองรับการผลิตสินค�าอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจสร�างสรรคB”1 

                   

คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธB จันทรBโอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต�อสภานิติบัญญัติแห�งชาติ วันศุกรBที่ 

การส�งเสริมการค�าการลงทุน การเกษตรและการท�องเที่ยวเชิง
และเศรษฐกิจสร�างสรรค  

จังหวัด คือ พิษณุโลก ตาก อุตรดิตถB สุโขทัย และ
เพชรบูรณB มีศักยภาพเป2นแหล�งผลิตทางการเกษตร คือ ข�าว ข�าวโพดเลี้ยงสัตวB อ�อยโรงงาน มันสําปะหลัง ถ่ัว
เหลือง และไม�ผล โดยมีจังหวัดพิษณุโลกเป2นเมืองศูนยBกลางความเจริญรองรับการเป2นศูนยBกลางการบริการสี่แยก

แหล�งท�องเท่ียวท่ีเป2นมรดกโลกเชิงประวัติศาสตรB แหล�งท�องเท่ียวเชิงธรรมชาติและเชิงนิเวศนBและ
ประเพณีวัฒนธรรมท่ีเป2นเอกลักษณB สําหรับบริการพ้ืนฐานมีโครงข�ายคมนาคมท้ังการขนส�งทางอากาศ ทางบก 

มโยงระหว�างภาค         และเชื่อมโยง
West Economic Corridor และประตูเชื่อมโยง

 

เชื่องโยงภายในกลุ�มจังหวัด ภาค และประเทศเพ่ือนบ�าน ให�ความสําคัญกับการสร�างโอกาสให�เกิดการขยายตัว 
หวัด ภาค และกับประเทศเพ่ือนบ�าน โดยพัฒนาสิ่ง

และการสร�างคุณค�า (Value 
การท�องเท่ียวและผลิตภัณฑBท�องถ่ินของกลุ�มจังหวัด เพ่ือยกระดับการท�องเท่ียวและผลิตภัณฑB

นให�เป2นแหล�งรายได�ท่ีสําคัญของกลุ�มจังหวัด โดยการฟ�~นฟูและพัฒนาทรัพยากรการท�องเท่ียวของกลุ�ม
ส�งเสริมพัฒนาด�านการบริหารจัดการ

บุคลากร 

ตามท่ี พลเอก ประยุทธB จันทรBโอชา นายกรัฐมนตรี ได�แถลงนโยบายต�อสภานิติบัญญัติแห�งชาติ      ใน
และวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัล      ให�เริ่ม

ให�ทุกภาคเศรษฐกิจก�าวหน�าไปได�ทันโลกและสามารถแข�งขันในโลกสมัยใหม�ได� 
                     รองรับการ

น ๆ โดยเฉพาะอย�างยิ่ง ภาคสื่อสารและบันเทิง ตลอดจนการใช�

คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธB จันทรBโอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต�อสภานิติบัญญัติแห�งชาติ วันศุกรBที่ 18 กันยายน 2557 



 

 นอกจากนี้รัฐบาลยังมีแนวคิด 
โครงสร�างเศรษฐกิจ ไปสู� “Value
เปลี่ยนแปลงใน 3 มิติ คือ เปลี่ยนจากการผลิตสินค�า 
ขับเคลื่อนประเทศด�วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู�การขับเคลื่อนด�วยเทคโนโลยี ความคิดสร�างสรรคB 

ค�อนข�างตํ่า ไปสู� High Value Services
 4. เปลี่ยนจากแรงงานทักษะตํ่าไปสู�แรงงานท่ีมีความรู� ความเชี่ยวชาญ และทัก

ซ่ึงการพัฒนาทางด�านเทคโนโลยีและนวัตกรรมมีบทบาท
สร�างสรรคB โดยการเกิดข้ึนของเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม�จะส�งผลกระทบได�ท้ังทางตรงและทางอ�อมได�
ผลกระทบทางตรง ยกตัวอย�างเช�น การเกิดข้ึนของเทคโนโลยี
ธุรกิจเพลง ธุรกิจ ภาพยนตรB สิ่งพิมพBโทรทัศนBเคเบิล และการออกแบบใหม�ๆ หรือการเกิดข้ึนของระบบ
อินเตอรBเน็ตท่ีส�งผลต�อการพัฒนาของเกมสB ซอฟตBแวรB และระบบเครือข�ายทางสังคมผลกระทบทางอ�อม 
เกิดข้ึนของระบบอินเตอรBเน็ตท่ีส�งผลต�อการเจริญเติบโตของธุรกิจโฆษณา รวมไปถึงการขยายตลาด
ท�องเท่ียว เป2นต�น 
 ในกรณีของประเทศไทยได�ให�คําจํา
เศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของการใช�องคBความรู� การศึกษาการสร�างสรรคBงาน และการใช�ทรัพยBสินทางป4
เชื่อมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรมการสั่งสมความรู�ของสังคมและเทคโนโลยี
คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ 
ไทยโดยยึดตามรูปแบบขององคBการสหประชาชาติ
รูปแบบของ UNESCO โดยได�รวมอาหารไทยและการแพทยBแผนไทยเข�าไว�ในอุตสาหกรรมสร�างสรรคBด�วย พร�อม
ท้ังได�จําแนกประเภทอุตสาหกรรมสร�างสรรคBออกเป2น 
ได�แก� 

1. มรดกทางวัฒนธรรม (
และความหลากหลายทางชีวภาพ การแพทยBแผนไทย และอาหารไทย

2. ศิลปะ (Arts) ได�แก� ศิลปะการแสดง และ ทัศนศิลป¡

                                                          
2 พิริยะ ผลพิรุฬหB.เศรษฐกิจสร�างสรรคBกับการพัฒนาประเทศไทย
2556 

แนวคิด “ประเทศไทย 4.0” ซ่ึงเป2นความมุ�งม่ันของรัฐบา
Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด�วยนวัต

เปลี่ยนจากการผลิตสินค�า “โภคภัณฑB” ไปสู�สินค�าเชิง “นวัตกรรม
ขับเคลื่อนประเทศด�วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู�การขับเคลื่อนด�วยเทคโนโลยี ความคิดสร�างสรรคB 

นวัตกรรม และเปลี่ยนจากการเน�นภาคการผลิตสินค�า 
ภาคบริการมากข้ึน ซ่ึงประกอบด�วย 4 องคBประกอบสําคัญ ได�แก�

1 . เปลี่ ยนจากการ เกษตรแบบ ด้ั ง เ ดิม  
Farming) ในป4จจุบัน ไปสู�การเกษตรสมัยใหม� ท่ีเน�นการบริหาร
จัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) 
 2. เปลี่ยนจาก Traditional SMEs 
Enterprises และ Startups ท่ีมีศักยภาพสูง
 3. เปลี่ยนจาก Traditional Services 

High Value Services 
เปลี่ยนจากแรงงานทักษะตํ่าไปสู�แรงงานท่ีมีความรู� ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง

การพัฒนาทางด�านเทคโนโลยีและนวัตกรรมมีบทบาทสําคัญเป2นอย�างยิ่งต�อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
สร�างสรรคB โดยการเกิดข้ึนของเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม�จะส�งผลกระทบได�ท้ังทางตรงและทางอ�อมได�

ยกตัวอย�างเช�น การเกิดข้ึนของเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีช�วยในการสร�างสรรคBงานท่ีหลากหลายใน
ธุรกิจเพลง ธุรกิจ ภาพยนตรB สิ่งพิมพBโทรทัศนBเคเบิล และการออกแบบใหม�ๆ หรือการเกิดข้ึนของระบบ
อินเตอรBเน็ตท่ีส�งผลต�อการพัฒนาของเกมสB ซอฟตBแวรB และระบบเครือข�ายทางสังคมผลกระทบทางอ�อม 

งผลต�อการเจริญเติบโตของธุรกิจโฆษณา รวมไปถึงการขยายตลาด

ในกรณีของประเทศไทยได�ให�คําจํากัดความของ “เศรษฐกิจสร�างสรรคB” ไว�ว�า
เศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของการใช�องคBความรู� การศึกษาการสร�างสรรคBงาน และการใช�ทรัพยBสินทางป4
เชื่อมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรมการสั่งสมความรู�ของสังคมและเทคโนโลยี/นวัตกรรมสมัยใหม�
คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ (สคช.) ซ่ึงได�กําหนดขอบเขตขนาดของเศรษฐกิจสร�

ารสหประชาชาติว�าด�วยการค�าและการพัฒนา (UNCTAD
โดยได�รวมอาหารไทยและการแพทยBแผนไทยเข�าไว�ในอุตสาหกรรมสร�างสรรคBด�วย พร�อม

ท้ังได�จําแนกประเภทอุตสาหกรรมสร�างสรรคBออกเป2น 4 กลุ�มอุตสาหกรรมหลัก (และ 15

(Cultural Heritage) ได�แก� งานฝCมือและหัตถกรรมการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
และความหลากหลายทางชีวภาพ การแพทยBแผนไทย และอาหารไทย 

ได�แก� ศิลปะการแสดง และ ทัศนศิลป¡ 

                   

เศรษฐกิจสร�างสรรคBกับการพัฒนาประเทศไทย.วารสารเศรษฐศาสตรBปริทรรศนB สถาบันพัฒนบริหาร

รัฐบาลท่ีต�องการปรับเปลี่ยน
เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด�วยนวัตกรรมท่ีมุ�ง

นวัตกรรม”เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด�วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู�การขับเคลื่อนด�วยเทคโนโลยี ความคิดสร�างสรรคB         และ

เปลี่ยนจากการเน�นภาคการผลิตสินค�า   ไปสู�การเน�น
องคBประกอบสําคัญ ได�แก� 

เปลี่ ยนจากการ เกษตรแบบ ด้ั ง เ ดิม  ( Traditional 
ในป4จจุบัน ไปสู�การเกษตรสมัยใหม� ท่ีเน�นการบริหาร

 
Traditional SMEs ไปสู�การเป2น Smart 

ท่ีมีศักยภาพสูง 
Traditional Services ซ่ึงมีการสร�างมูลค�า

ษะสูง 

ต�อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
สร�างสรรคB โดยการเกิดข้ึนของเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม�จะส�งผลกระทบได�ท้ังทางตรงและทางอ�อมได� เช�น

ท่ีช�วยในการสร�างสรรคBงานท่ีหลากหลายใน
ธุรกิจเพลง ธุรกิจ ภาพยนตรB สิ่งพิมพBโทรทัศนBเคเบิล และการออกแบบใหม�ๆ หรือการเกิดข้ึนของระบบ
อินเตอรBเน็ตท่ีส�งผลต�อการพัฒนาของเกมสB ซอฟตBแวรB และระบบเครือข�ายทางสังคมผลกระทบทางอ�อม เช�นการ

งผลต�อการเจริญเติบโตของธุรกิจโฆษณา รวมไปถึงการขยายตลาด     การ

ไว�ว�า2 “แนวคิดการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของการใช�องคBความรู� การศึกษาการสร�างสรรคBงาน และการใช�ทรัพยBสินทางป4ญญาท่ี

นวัตกรรมสมัยใหม�” โดยสํานักงาน
หนดขอบเขตขนาดของเศรษฐกิจสร�างสรรคBในประเทศ

UNCTAD) และปรับเพ่ิมเติมตาม
โดยได�รวมอาหารไทยและการแพทยBแผนไทยเข�าไว�ในอุตสาหกรรมสร�างสรรคBด�วย พร�อม

15 กลุ�มอุตสาหกรรมย�อย) 

ได�แก� งานฝCมือและหัตถกรรมการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

บริหารศาสตรB,ปCที่ 7ฉบับท่ี 1มกราคม 



 

3. สื่อสมัยใหม� (Media) ได�แก� ภาพยนตรBและวีดีทัศนB การพิมพB การกระจายเสียงและดนตรี 
4. งานสร�างสรรคBและออกแบบ (Functional Creation) ได�แก� การออกแบบแฟชั่น สถาป4ตยกรรม 

การโฆษณา และซอฟตBแวรB 

โดยเปYาหมายสูงสุดของการพัฒนาประเทศ คือ การพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development) เป2น
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได�อย�างต�อเนื่องและเพียงพอในระยะยาว ซ่ึงเศรษฐกิจสร�างสรรคBในมิติของการ
พัฒนาท่ียั่งยืน ท้ังในด�านการสร�างมูลค�าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ การจ�างงาน การกระจายรายได� และผลกระทบต�อการ
พัฒนาสังคมและชุมชน จึงต�องดําเนินการให�ครอบคลุม มีการวิเคราะหBถึงผลกระทบของเศรษฐกิจสร�างสรรคBในเชิง
เศรษฐกิจไม�ว�าจะเป2นขนาดของเศรษฐกิจสร�างสรรคB ขนาดของการจ�างงานและมูลค�า      การจ�างงาน 
ผลตอบแทนในรูปแบบของกําไร และการกระจายรายได�ของประชาชนอย�างท่ัวถึง 

“Cool Japan” เครื่องจักรขับเคล่ือนการเจริญเติบโตใหม�ของญ่ีปุGน 
 ประเทศญ่ีปุ9นประสบป4ญหาท่ีเป2นผลกระทบมาจากความเป2นเมือง (Urbanization) เช�นเดียวกับนานา
ประเทศท่ัวโลก พ้ืนท่ีการเกษตรกรรมถูกเปลี่ยนให�เป2นพ้ืนท่ีเมืองอย�างรวดเร็วพร�อมๆกับการพัฒนาประเทศ ทําให�
ญ่ีปุ9นเกิดความตระหนักถึงความไม�สามารถในการให�การสนับสนุนและการให�บริการด�านโครงสร�างพ้ืนฐานทาง
สังคม (Social Infrastructures) เช�น ไฟฟYา (พลังงาน) น้ํา อาคารสิ่งก�อสร�าง การขนส�ง การสื่อสาร การบริการ 
ฯลฯ และท่ีสําคัญคือ วิถีชีวิต (Lifestyle) ของประชาชน และการดําเนินธุรกิจการแก�ไขป4ญหาตามวิธีการแบบเก�า 
เพ่ือปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนและเศรษฐกิจท่ีกําลังเผชิญอยู�ในขณะนี้โดยการมองไปท่ีมิติของการทําตาม
หน�าท่ี (Function) และใช�เงิน (Cost)3 

แม�ว�าประเทศญ่ีปุ9นจะมีแนวคิดเรื่องการส�งออกวัฒนธรรมมาต้ังแต�อดีต แต�เป2นเพียงการเน�นด�านการ
พัฒนาทรัพยBสินทางป4ญญาเป2นหลัก เช�น ส�งเสริมการจดลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรต�างๆแต�ไม�ได�ส�งเสริมการเพ่ิมมูลค�า
ในแง�การตลาดควบคู�ไปด�วย นอกจากนี้ยังมีคู�แข�งสําคัญในตลาด อาทิ เกาหลีใต� ท่ีเป2นคู�แข�งสําคัญในการส�งออก
สินค�าวัฒนธรรม และการท�องเท่ียว ผ�านซีรี่/ละคร และศิลป�นนักร�องนักแสดง โดยสอดแทรกวัฒนธรรมการแต�ง
กาย อาหาร และวิถีชีวิต รวมไปถึงสถานท่ีท�องเท่ียวต�างๆ ท่ีถูกนําเสนอในช�องทางดังกล�าวด�วย 

กลไกสําคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร�างสรรคBของญ่ีปุ9นคือภาคเอกชน ในขณะเดียวกันรัฐบาลเป2น
ผู�นโยบายเพ่ือการสนับสนุนเรื่องต�างๆ เช�น การส�งเสริมเรื่องทรัพยBสินทางป4ญญา การส�งเสริมการลงทุนสําหรับ
กลุ�มผู�ประกอบการด�านความคิดสร�างสรรคB ตลอดจนการส�งเสริมให�เกิดการรวมกลุ�มอุตสาหกรรมสร�างสรรคB 
(Creative Cluster) และ เมืองแห�งความคิดสร�างสรรคB (Creative City) ด�วย เอกลักษณBทางวัฒนธรรมเป2นจุด
แข็ง อุตสาหกรรมสร�างสรรคBของญ่ีปุ9นจึงเน�นไปท่ีอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข�องกับ เนื้อหา (Content Industry) ซ่ึง
รวมถึง แอนิเมชั่น ภาพยนตรB ดนตรี และเกมสB ป4จจุบันพบว�าผู�บริโภคคนไทยมีความคุ�นเคยกับวัฒนธรรมญ่ีปุ9น 
ผ�านอาหารและการท�องเท่ียวญ่ีปุ9นเป2นหลัก ซ่ึงป4จจัยท่ีทําให�ผู�บริโภคคนไทยนิยมสินค�าญ่ีปุ9น คือ“คุณภาพ”และ
“ความคิดสร�างสรรคB”ท่ีผสมผสานระหว�างความประณีตบรรจง            และเรียบง�าย อันเป2นลักษณะของ
ประเทศญ่ีปุ9น โดยญ่ีปุ9นได�เลือกยุทธศาสตรBเศรษฐกิจสร�างสรรคBโดยดึงเอาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย�อมมาเป2น

                                                           
3 พิจิตรา ศุภสวัสด์ิกุล,"Cool Japan"ยทุธศาสตรBการส�งออกในเศรษฐกิจดิจิทัล(1). หนังสือพิมพBกรุงเทพธุรกิจ 9 มีนาคม 2559. 



 

ตัวขับเคลื่อน เพ่ือสร�างอุตสาหกรรมของประเทศอย�างจริงจัง         เพ่ือให�เศรษฐกิจของประเทศเจริญเติบโตอย�าง
ยั่งยืน 

การขับเคล่ือนการค�าการลงทุน การเกษตรและการท�องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร เส�นทาง LIMEC เศรษฐกิจ
ดิจิทัลและเศรษฐกิจสร�างสรรค  

จากแนวทางในการพัฒนาภาคของ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ4  ท่ี
กําหนดให�ภาคเหนือ เป2นฐานเศรษฐกิจมูลค�าสูงโดยการพัฒนาการท�องเท่ียวและการบริการเชิงสร�างสรรคBและ
ยกระดับเป2นฐานการผลิตเกษตรอินทรียBและเกษตรปลอดภัย เชื่อมโยงสู�อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ควบคู�กับการ
อนุรักษBทรัพยากรป9าไม�ให�มีความอุดมสมบูรณB โดยมีแนวทางหลัก ดังนี้ 

1.พัฒนาการท�องเท่ียวให�มีคุณภาพและความยั่งยืน มีธุรกิจบริการต�อเนื่องกับการท�องเท่ียวบริการสุขภาพ
และการศึกษาท่ีได�มาตรฐาน รวมท้ังผลิตภัณฑBสร�างสรรคBท่ีสร�างมูลค�าเพ่ิมสูงอาทิ ภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด 
เป2นฐานการท�องเท่ียวอารยธรรมล�านนาและชาติพันธุB ภาคเหนือตอนล�าง เป2นฐานการท�องเท่ียวมรดกโลก การ
ท�องเท่ียวเชิงธรรมชาติ เป2นต�น 

2. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและสร�างมูลค�าเพ่ิมภายใต�แนวคิดเกษตรปลอดภัยและ
เกษตรอินทรียB ควบคู�กับการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปให�มีความหลากหลายสอดคล�องกับความต�องการ
ของตลาดอาทิ ภาคเหนือตอนล�างถูกกําหนดให�เป2นฐานผลิตสินค�าเกษตรปลอดภัย และสินค�าข�าว พืชไร� พืช
อุตสาหกรรม และพืชพลังงาน ภาคเหนือตอนบเป2นฐานการผลิตสินค�าเกษตรอินทรียB เป2นต�น 

3. ฟ�~นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมให�คืนความอุดมสมบูรณB สร�างความสมดุลแก�ระบบนิเวศเพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยภาคเหนือตอนบนเป2นพ้ืนท่ีอนุรักษBฟ�~นฟูป9าต�นน้ํา ภาคเหนือตอนล�าง
เป2นแหล�งกักเก็บน้ํา (อ�างเก็บน้ํา แก�มลิง) รวมไปถึงการบริหารจัดการน้ําอย�างเป2นระบบ ท่ีทุกจังหวัดต�อง
ดําเนินการ และให�มีการเชื่อมโยงกันในลักษณะลุ�มน้ํา 
 4. พัฒนาระบบการดูแลผู�สูงอายุรองรับการเปลี่ยนแปลงเข�าสู�สังคมผู�สูงอายุของภาคเหนือท่ีเร็วกว�า
ระดับประเทศ 10 ปC ได�แก� การพัฒนาการส�งเสริมการมีรายได�และการมีงานทําของผู�สูงอายุ พัฒนานวัตกรรมการ
ดูแลผู�สูงอายุระยาว และสร�างความเข�มแข็งให�กับสถาบันครอบครัวและชุมชน 

กลุ�มจังหวัดภาคเหนือตอนล�าง 1 อยู�ในช�วงระหว�างการเปลี่ยนแปลงจากกลุ�มจังหวัดท่ีเน�นภาค
เกษตรกรรม เป2นกลุ�มจังหวัด “ความเป2นเมือง” มากข้ึน ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงดังกล�าวอาจก�อให�เกิดป4ญหาความ
เหลื่อมล้ําด�านรายได�เพ่ิมมากข้ึน ประชาชนในบางกลุ�มบางสาขาอาชีพอาจมีโอกาสสร�างรายได�มากกว�าบางกลุ�ม
บางสาขาอาชีพท่ียังยึดอาชีพและวิถีชีวิตแบบด้ังเดิม โดยเฉพาะอย�างยิ่งในภาคเกษตรกรรมซ่ึงหากว�า
ผู�ประกอบการยังคงยึดวิถีแบบเดิมๆ และค�อยเป2นค�อยไปอาจไม�ทันต�อการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึน          ใน
ขณะเดียวกันโอกาสในการสร�างอาชีพใหม�อาจเกิดข้ึนในกลุ�มจังหวัด มีโอกาสจะช�วยให�ประชาชนในพ้ืนท่ีมีรายได�
เพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะการท�องเท่ียวและอุตสาหกรรมการบริการโดยสรุป กลุ�มจังหวัดภาคเหนือตอนล�าง 1 ควร
ให�ความสําคัญในการพัฒนา ดังต�อไปนี้ 

                                                           
4 จีระพร จรอุโมงคB (สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ). การเช่ือมโยงจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 12 สู�การปฏิบัติ
ในพื้นท่ี. เอกสารสารประกอบการประชุมสัมมนาโครงการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดลําพูน พ.ศ.2561-2564 วันท่ี 12 กรกฎาคม 2559 



 

1. การพัฒนาเมืองหลัก (Hard Infrastructures & Soft  Infrastructures) 
กลุ�มจังหวัดภาคเหนือตอนล�าง 1ประกอบด�วย 5 จังหวัด คือ พิษณุโลก ตาก อุตรดิตถB สุโขทัย       และ

เพชรบูรณB โดยมีจังหวัดพิษณุโลกเป2นศูนยBกลาง ท้ังในด�านกายภาพ ซ่ึงมีท่ีต้ังอยู�กลางของภูมิภาค              และ
เป2นจุดตัดของเส�นทางท่ีสําคัญในระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต� (North-South Economic Corridor)        และ
ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก(East-West Economic Corridor) คือ ทางหลวงแผ�นดิน          หมายเลข 
11 และ ทางหลวงแผ�นดินหมายเลข 12 และเป2นศูนยBกลางในด�านเศรษฐกิจและ                    การบริหาร
ราชการแผ�นดิน กล�าวคือ เป2นท่ีต้ังของหน�วยงานระดับภาค/ภูมิภาค ของส�วนราชการ               และภาคธุรกิจ
เอกชน นอกจากนี้ยังมีมหาวิทยาลัยนเรศวร ซ่ึงเป2นสถาบันการศึกษาขนาดใหญ�                  และเป2น
มหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาท่ีสําคัญของภาคเหนือ ซ่ึงจังหวัดพิษณุโลก ได�ตั้งวิสัยทัศนBเป2น              “ พิษณุโลก 
: เมืองบริการเศรษฐกิจและสังคมสี่แยกอินโดจีน ” และมีพันธกิจหลักคือพัฒนา                         เพ่ือเป2นเมือง
บริการท่ีหลากหลาย(Service City) และมีความปลอดภัยสูง (Safety City)หากเปรียบเทียบ        กับการพัฒนา
เมืองหลักในต�างประเทศ กลุ�มจังหวัดภาคเหนือตอนล�าง 1 มีความคล�ายคลึงกับภูมิภาคคันไซ ของประเทศญ่ีปุ9น 
คือภูมิภาคคันไซนับเป2นภูมิภาคท่ีความเจริญมาช�านานเป2นท่ีต้ังของเมืองหลวงของญ่ีปุ9น     ในยุคแรก ๆ ของ
ประวัติศาสตรBคือ เมืองนาราและเมืองเกียวโตอดีตเมืองหลวงท้ังสองแห�งนี้เป2นศูนยBกลาง      การบริหารประเทศ
ญ่ีปุ9นมานับพันปCท่ียังคงอนุรักษBโบราณสถาน โบราณวัตถุท่ีสําคัญและงดงามเป2นเมือง        แห�งอุตสาหกรรมการ
ท�องเท่ียว (เปรียบได�กับจังหวัดสุโขทัย)และภูมิภาคแห�งนี้ยังเป2นท่ีต้ังของเมืองอุตสาหกรรม ได�แก� นครโอซากา 
ศูนยBกลางการค�าและอุตสาหกรรมสําคัญของประเทศ รวมถึงเมืองโกเบ      ซ่ึงเป2นเมืองท�าและประตูการค�าท่ี
สําคัญแห�งหนึ่ง (เปรียบได�กับจังหวัดตากและอุตรดิตถB) โดยมีนครโอซากาเป2นศูนยBกลางของธุรกิจ การบริการ โลจิ
สติกสBและการคมนาคมท้ังทางบก (ถนนและราง) และทางอากาศ       (ท�าอากาศยานนานาชาติคันไซ)  

จากความต�องการในการท่ีจะพัฒนากลุ�มจังหวัดภาคเหนือตอนล�าง 1ให�เป2นศูนยBกลางการคมนาคมและ
ขนส�งในประเทศ และกลุ�มอนุภาคลุ�มน้ําโขง (Greater Mekong Subreigon : GMS) ซ่ึงประกอบด�วย และการ
เป2นประตู (Gateway) ในการขนส�งสินค�าระหว�างตะวันออก -ตะวันตก และเหนือ-ใต� ดังนั้นจึงจําเป2นต�องพัฒนา
ศักยภาพและประสิทธิภาพรวมถึงการบูรณาการของระบบโครงสร�างพ้ืนฐานและระบบสนับสนุนรวมถึงสิ่งอํานวย
ความสะดวกท่ีช�วยในการขนส�ง แต�อย�างไรก็ตามในการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน        ซ่ึงต�องใช�งบประมาณ
เงินทุนมหาศาล จึงต�องมีการวางแผนท่ีดีท้ังในการเชื่องโยงกับโครงการอ่ืน ๆ               (Project System 
Integration) ได�แก� การวางแผนในการทําขนส�งต�อเนื่องหลายรูปแบบ เพ่ือให�สามารถ      ใช�โครงสร�างในมี
ประสิทธิภาพและเป2นประโยชนBต�อประเทศชาติในอนาคตดังนั้นนอกจากจะต�องมีการบริหารโครงสร�างพ้ืนฐานให�มี
ประสิทธิภาพแล�วจะต�องมีการวางแผนบูรณาการระบบโครงพ้ืนฐานต�างๆ เข�าด�วยกัน เช�น สนามบิน ระบบขนส�ง
ทางราง การขนส�งผ�านแดน โดยเฉพาะการทํา Multimodal Transportation เช�น และทําให�การขนส�งสินค�ามี
ความคล�องตัว ซ่ึงการจะทําให�การบริหารจัดการโครงสร�างพ้ืนฐาน                 โดยเฉพาะอย�างยิ่งการบูรณาการ
ระบบโครงสร�างพ้ืนฐานขนาดใหญ�เข�าด�วยกันดังความต�องในการขนส�งสินค�าใน GMS จะต�องมีการวางแผนการจัด
กลุ�มเพ่ือให�ง�ายในการจัดการท้ังในด�าน เจ�าของ ผู�บริหาร และ           ผู�ใช�โครงสร�างพ้ืนฐาน ซ่ึงจะเป2นประโยชนB
ต�อการขนส�งสินค�าท้ังเกษตรและอุตสาหกรรม การเดินทาง       การท�องเท่ียว และการค�าชายแดน 

นอกจากโครงสร�างพ้ืนฐานด�านกายภาพแล�ว ยังต�องให�ความสําคัญกับโครงสร�างพ้ืนฐานดิจิทัล      โดย
โครงสร�างพ้ืนฐานด�านดิจิทัลท่ีให�บริการครอบคลุม และมีมาตรฐาน เพ่ือส�งเสริมให�เกิดนวัตกรรมบริการผ�านระบบ



 

ต�างๆ ของท้ังภาครัฐ และเอกชนได�อย�างมีประสิทธิภาพและคุณภาพสูงมาก โดยมีต�นทุนตํ่ากว�าเดิม สิ่งท่ี
จําเป2นต�องดําเนินการควบคู�กันไปก็คือ การส�งเสริมการให�บริการรัฐจะเร�งยกระดับการให�บริการ               e-
Government โดยการเชื่อมโยงข�อมูลภาครัฐผ�าน Platform ของรัฐ และนํามาซ่ึงการพัฒนาสินค�าและบริการ
ใหม�ๆ เชิงนวัตกรรมจากภาครัฐและเอกชนการพัฒนาสังคมดิจิทัลท่ีมีคุณภาพ ด�วยการพัฒนาข�อมูลข�าวสาร และ
บริการของรัฐต�างๆ ท่ีเอ้ืออํานวยต�อคนทุกระดับ คํานึงถึงผู�ด�อยโอกาสให�สามารถเข�าถึงได�ทุกท่ี ทุกเวลา อย�าง
ท่ัวถึง เท�าเทียมกันผ�านเทคโนโลยีดิจิทัล รวมท้ัง มีคลังทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือเก็บรวบรวมข�อมูล (Big Data) 
และองคBความรู�ในกลุ�มจังหวัดในรูปแบบดิจิทัลท่ีประชาชนสามารถเข�าถึงและสามารถ  เรียกข�อมูลมาใช�หรือนําไป
วิเคราะหBต�อยอดได�อย�างสะดวกง�ายดาย ตอบสนองต�อการเปลี่ยนแปลงของโลก 

ในทางปฏิบัติ กลุ�มจังหวัดภาคเหนือตอนล�าง 1 มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาหลัก คือ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร นอกจากนี้จังหวัดอ่ืน ในกลุ�มก็มีมหาวิทยาลัยเช�นกัน อาทิ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถB มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณB มหาวิทยาลัยราชมงคลล�านนา (ตาก) มหาวิทยาลัย
ราชมงคลล�านนา (พิษณุโลก) เป2นต�น ซ่ึงสามารถเป2นศูนยBกลางในด�าน IT และฐานข�อมูล      ทางวิชาการของ
กลุ�มจังหวัดได� และอาจผลักดันไปสู�การเป2นฐานข�อมูลประกอบการวิเคราะหBและตัดสินใจ   ของส�วนราชการและ
ภาคเอกชนในการจัดทํานโยบายต�างๆ ซ่ึงจะต�องสามารถเชื่อมโยงข�อมูล และนําข�อมูลมาใช�งานได�มีประโยชนBมาก
ท่ีสุด โดยครอบคลุมทุกมิติ ท้ังการท�องเท่ียว การเกษตร และการค�า การลงทุน เนื่องจากกลุ�มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล�าง 1เป2นพ้ืนท่ีท่ีมีลักษณะพิเศษ กล�าวคือ มีความหลากหลายทางทรัพยากร ไม�ว�าจะเป2นด�านการเกษตร 
อุตสาหกรรม การท�องเท่ียว และการค�าชายแดน ทําให�สามารถ       ใช�ประโยชนBในการเจริญก�าวหน�าของ
เทคโนโลยี ในการสร�างระบบในการตรวจสอบ ปYองกัน และสร�างพัฒนาระบบต�างๆเหล�านี้ให�เกิดความ
สะดวกสบายและอํานวยความสะดวกแก�ทุกภาคส�วนได� แต�ท่ีสําคัญคือต�องเข�าใจป4ญหาและความต�องการของคน
ในพ้ืนท่ี แล�วร�วมกันออกแบบระบบท่ีเหมาะสมท่ีสุดกับคุณสมบัติ       ของเมืองนั้นๆ เพ่ือให�ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึนและเศรษฐกิจเติบโตอย�างยั่งยืน 

2. การส�งเสริมการท�องเท่ียวมรดกโลก เส�นทาง LIMEC 
ระเบียงเศรษฐกิจหลวงพระบาง-อินโดจีน-เมาะลําไย (Luangprabang-Indochina-Mawlamyine 

Economic Corridor: LIMEC)เป2นแนวท่ีเชื่อมโยงระหว�างแขวงหลวงพระบาง แขวงไชยะบุลี ของประเทศลาว 
ออกจากประเทศลาว ณ ด�านพรมแดนพูดู� บ�านผาแก�ว เมืองปากลาย แขวงไชยะบุลี (ประเทศลาว)           เข�าสู�
ประเทศไทยท่ีด�านพรมแดนภูดู� ตําบลม�วงเจ็ดต�น อําเภอบ�านโคก จังหวัดอุตรดิตถB (ประเทศไทย)         มายัง
พ้ืนท่ีอินโดจีน (พ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล�าง 1) ออกจากประเทศไทย ณ ด�านพรมแดนแม�สอด จังหวัดตาก (ประเทศ
ไทย) เข�าสู�ประเทศเมียนมารBท่ีด�านเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง (ประเทศเมียนมารB) ไปยังเมืองผาอัน           รัฐกะเหรี่ยง 
และเมืองเมาะลําไย รัฐมอญ เมืองเมาะลําไย เป2นเมืองท่ีมีพ้ืนท่ีติดกับทะเลฝ45งอันดามัน 

ในการประชุมนานาชาติ ระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลําไย ครั้งท่ี 2 ระหว�าง  วันท่ี 
22-26 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ณ จังหวัดสุโขทัย ในหัวข�อ "การเป�ดประตูสู�มรดกโลก เพ่ือการท�องเท่ียวการค�าและ
การลงทุน “Luangprabang-Indochaina-Mawlamyime Economic Corridor (LIMEC) International 
Conference "World Heritage Gateway for Tourism, Trade andInvestment"             ซ่ึงเป2นเวทีในการ
ติดตามและนําเสนอความก�าวหน�าในประเด็นการค�า การลงทุน การท�องเท่ียว การศึกษา สุขภาพ และโลจิสติกสB



 

มุ�งนําเสนอให�เกิดการเดินทางเพ่ือการท�องเท่ียวระหว�าง 3ประเทศอย�างเป2นรูปธรรม  ท้ังการเดินทางท�องเท่ียว
ระหว�างประชาชนใน 3ประเทศ  โดยจะมุ�งเน�นในการพัฒนาเชื่อมโยงเส�นทางท�องเท่ียวกับประเทศเพ่ือนบ�าน 
“หลวงพระบาง-อินโดจีน-เมาะลําไย (Lao PDR-Indochina-Myanmar Route)” ซ่ึงมีดินแดนแห�งมรดกโลกและ
แหล�งท�องเท่ียวอ่ืนๆหลายแห�ง เช�น วัดเชียงทอง (หลวงพระบาง) เข่ือนสิริกิต์ิ อุทยานแห�งชาติภูหินร�องกล�า 
อุทยานแห�งชาติทุ�งแสลงหลวง อุทยานประวัติศาสตรBสุโขทัย อุทยานประวัติศาสตรBศรีสัชนาลัย ตลาดริมเมย และ
พระนอนวัดวินเส�งตอวBยะ (เมาะลําไย) เป2นต�น 

ในมิติของการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือนําไปวางแผนเพ่ือการเดินทางท�องเท่ียว จากจุดแข็งและโอกาส
ของกลุ�มจังหวัดดังกล�าว จึงเป2นสิ่งสําคัญ เพราะสิ่งท่ียังเป2นจุดอ�อนของกลุ�มจังหวัด คือ แหล�งท�องเท่ียวยังไม�เป2นท่ี
รู�จัก หรือ ขาดการประชาสัมพันธB ซ่ึงนักท�องเท่ียวจะสนใจข�อมูลเพ่ือนํามาใช�ในการตัดสินใจ     การใช�ข�อมูลด�วย
การสืบค�นข�อมูล (Information Searching) เช�น ข�อมูลแหล�งท�องเท่ียว ข�อมูลการเดินทาง ข�อมูลการใช�จ�ายเงิน 
ข�อมูลท่ีพัก ข�อมูลร�านอาหารท่ีชื่นขอบ เม่ือพอใจในสินค�าและบริการ ก็ตกลงซ้ือสินค�าและบริการนั้น โดยอยู�บน
พ้ืนฐานของข�อมูลท่ีได�รับและติดสินใจ นอกจากนี้นักท�องเท่ียวยังใช�สื่อสารข�อมูลไปยังเพ่ือนหรือญาติพ่ีน�อง ก�อน
การเดินทาง ระหว�างการเดินทาง และภายหลังการเดินทาง                           ซ่ึงเป2นการแลกเปลี่ยน
ประสบการณBการท�องเท่ียว (Share) เป2นการตลาดท่ีหน�วยงานภาครัฐไม�ต�องมีการลงทุน          ซ่ึงจากพฤติกรรม
ของนักท�องเท่ียวท่ีเปลี่ยนไป อาทิ การค�นหาข�อเสนอท่ีเป2นป4จเจกมากข้ึน เช�น              ข�อเสนอท่ีดีกว�า การ
ให�บริการท่ีดีกว�า รางวัล ข�อมูลสินค�าและแหล�งท�องเท่ียวท่ีรวดเร็ว ทันที เป2นป4จจุบัน หรือ เข�าถึงอินเตอรBเน็ตได�
มากข้ึน มีข�อมูลเชิงลึกในข�อมูลการท�องเท่ียว และสามารถทําการจองล�วงหน�าได�        ผ�านระบบอินเตอรBเน็ต 
เป2นต�น สิ่งเหล�านี้เป2นโจทยBสําคัญ ท่ีกลุ�มจังหวัดภาคเหนือตอนล�าง 1 ต�องใช�เทคโนโลยีเข�ามาช�วยส�งเสริมการ
ท�องเท่ียว และแก�ป4ญหาด�านการท�องเท่ียวในพ้ืนท่ี 

3. การส�งเสริมการค�าการลงทุนของวิสาหกิจขนาดกลางและย�อม(SMEs) 
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy Development) ซ่ึงเป2นนโยบายสําคัญของรัฐบาล ท่ี

เน�นการสร�างความเข�มแข็งจากภายใน โดยเปลี่ยนเศรษฐกิจภูมิภาคให�เป2นระบบเศรษฐกิจท่ีเข�มแข็ง       ด�วยการ
ติดอาวุธทางป4ญญาให�แก�ผู�ประกอบการ เติมเต็มท้ังองคBความรู� การบริหารจัดการ และการรังสรรคBนวัตกรรม 
เพ่ือให�ทุกคนในประเทศสามารถยืนอยู�บนขาของตัวเองได� ต้ังแต�ต�นทาง คือ การมีเทคโนโลยี      เป2นของตนเอง 
กลางทาง คือ การมีอุตสาหกรรมท่ีแข็งแกร�ง  และปลายทาง คือ การมีธุรกิจแบบใหม�           เปลี่ยนจาก
ผู�ประกอบการ SMEs ด้ังเดิมเป2นSmart Enterprises และ Startup 

วิสาหกิจขนาดกลางและย�อม(SMEs) ในกลุ�มจังหวัดภาคเหนือตอนล�าง 1ส�วนใหญ�เป2นธุรกิจ           ท่ี
ตอบสนองความต�องการของตลาดในท�องถ่ิน หรือตลาดในจังหวัดข�างเคียงซ่ึงจุดเริ่มต�นของ SMEs ส�วนมาก มีท่ีมา
จากธุรกิจในลักษณะครอบครัวมักใช�เทคนิคการผลิตไม�ซับซ�อนเนื่องจากการลงทุนตํ่า และผู�ประกอบการ พนักงาน
ขาดความรู�พ้ืนฐานท่ีรองรับเทคนิควิชาการท่ีทันสมัย จึงทําให�ขาดการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑBตลอดจนการพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานท่ีดี รวมถึงความรู�ความสามารถด�านการตลาดในวงกว�างโดยเฉพาะตลาดต�างประเทศข�อจํากัดท่ี
จะพบคือการปรับระบบการทํางานท่ีไม�ทันกับความเปลี่ยนแปลงของป4จจัยแวดล�อมต�างๆท่ีขยายใหญ�และเติบโต
ข้ึนขององคBกร ซ่ึงเป2นอุปสรรคสําคัญของการแข�งขันทางธุรกิจในยุคสมัยท่ีต�องการการปรับตัวได�อย�างรวดเร็ว 
ขณะเดียวกันความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคมขนส�ง ตลอดจน       การเป�ดเสรีทางการค�าทําให�วิสาหกิจขนาด



 

ใหญ� รวมท้ังสินค�าจากต�างประเทศเข�ามาแข�งขันกับสินค�าในท�องถ่ินหรือในประเทศท่ีผลิตโดยกลุ�มวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย�อมในพ้ืนท่ีมากข้ึนจากป4ญหาของกลุ�มจังหวัดดังกล�าว จึงควรเน�นการพัฒนาธุรกิจบนพ้ืนฐาน
นวัตกรรมและการสร�างมูลค�าเพ่ิม (Value Base Enterprise) และมุ�งเน�นการใช�เทคโนโลยีการตลาดออนไลนBใน
การเพ่ิมความสามารถในแข�งขัน  

จังหวัดสุโขทัย เป2นจังหวัดในกลุ�มจังหวัดภาคเหนือตอนล�าง 1 ซ่ึงถือว�าประสบความสําเร็จ            ใน
การใช�นวัตกรรมและการสร�างมูลค�าเพ่ิมให�กับสินค�าในจังหวัด ไม�ว�าจะเป2นสินค�าอาหาร OTOP และสินค�าการ
ท�องเท่ียว โดยใช�กลยุทธBการตลาดแบบ “เรียบง�าย ลึกซ้ึง ยั่งยืน” ซ่ึงเริ่มต�นจากการท่ีจังหวัดสุโขทัยต�องการจะคิด
คําเรียกสินค�าของจังหวัด โดยท่ีประชุมซ่ึงประกอบด�านท้ังภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน   มีมติใช�คําว�า 
“สุโขทัย” ซ่ึงเป2นชื่อจังหวัดอยู�แล�ว มาสร�างเป2นแบรนดBสินค�า อาทิ ทองสุโขทัย สังคโลกสุโขทัย หรือก¦วยเต๋ียว
สุโขทัย ซ่ึงแต�เดิมสินค�าเหล�านี้เป2นท่ีนิยมและเป2นท่ีรู�จักในระดับหนึ่งแล�ว                      นอกจากนี้ยังมีการ
สร�างเรื่องราว เพ่ือชวนให�ผู�บริโภคมีความสนใจ อาทิ “ก¦วยเต๋ียวสุโขทัย ทําไมใส�ถ่ัวฝ4กยาว”              เป2นการ
บอกเล�าความแตกต�างระหว�างก¦วยเต๋ียวท่ัวไปกับก¦วยเต๋ียวสุโขทัย ด�วยการเล�าเรื่องวัตถุดิบ นอกจากนี้กลยุทธB
ดังกล�าวยังมีการเผยแพร�ในสื่อออนไลนB เป2นการตลาดในวงกว�างอีกด�วยจากตัวอย�างดังกล�าว         การพัฒนา
ธุรกิจบนพ้ืนฐานนวัตกรรมและการสร�างมูลค�าเพ่ิม (Value Base Enterprise) และการตลาดแบบ “เรียบง�าย 
ลึกซ้ึง ยั่งยืน” จะไม�เกิดข้ึน หากไม�ได�รับความร�วมมือจากภาคส�วนต�างๆในพ้ืนท่ี กล�าวคือ      ความเรียบง�าย คือ 
คําว�าสุโขทัย ท่ีทุกภาคส�วนร�วมกันคิด และธุรกิจเอกชนนํามาใช�เป2นแบรนดBสินค�าของตน ความลึกซ้ึง คือ การสร�าง
เรื่องราว และความแตกต�างเฉพาะ ซ่ึงในท�ายท่ีสุดสิ่งท่ีตามมาคือความยั่งยืน 

4. การพัฒนาการเกษตร สู�สินค�าคุณภาพ(ข�าว) 
โครงสร�างทางเศรษฐกิจของกลุ�มจังหวัดภาคเหนือตอนล�าง 1 ขึ้นอยู�กับสาขาการเกษตร ร�อยละ 25 

และสินค�าเกษตรที่สําคัญของกลุ�มจังหวัด คือ ข�าว ซึ่งนับว�าเป2นอาหารหลักและสินค�าส�งออกที่สําคัญของไทย 

กลุ�มจังหวัดภาคเหนือตอนล�าง 1 มีพื้นที่การผลิตข�าวทั้งนาปCและนาปรัง โดยผลผลิตข�าวนาปCโดยรวมคิดเป2น

สัดส�วนร�อยละ 30ของทั้งภาคเหนือ โดยจังหวัดเพชรบูรณB พิษณุโลก กําแพงเพชร และสุโขทัย มีพื้นที่ปลูกข�าว

นาปCมากเป2นอันดับหนึ่งในห�าของพื้นที่ปลูกข�าวนาปCในภาคเหนือ ผลผลิตข�าวนาปรังคิดเป2นสัดส�วนประมาณ 

ร�อยละ 36 ของผลผลิตข�าวนาปรังในภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลกเป2นจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกข�าวนาปรังมากเป2น

อันดับหนึ่งในสามของภาคเหนือ 

การสร�างมูลค�าเพ่ิม โดยการส�งเสริมให�เกษตรกรผลิตข�าวท่ีได�มาตรฐาน การพัฒนาผลิตภัณฑBจากข�าว 
และการแปรรูปผลิตภัณฑBจากข�าว นับเป2นหนทางหนึ่งท่ีจะช�วยเหลือเกษตรกร เป2นการสร�างมูลค�าเพ่ิม            
ให� กับผลผลิตข�าว นอกจากนี้สหกรณBและกลุ�มเกษตรกรในกลุ�มจังหวัดภาคเหนือตอนล�างเป2นองคBกร                 
ท่ีช�วยเหลือเกษตรกรโดยตรง แต�ขาดเครื่องจักรกลการเกษตร และอุปกรณBทางการตลาดท่ีเพียงพอ             ต�อ
การให�บริการกับเกษตรกร ได�อย�างครบวงจร เพ่ือช�วยเหลือเกษตรกรไม�ให�ถูกเอารัดเอาเปรียบ              จาก
พ�อค�าคนกลาง และสามารถให�บริการเกษตรกรสมาชิกได�อย�างท่ัวถึง และครบวงจรต้ังแต�ต�นทางการผลิต  กลาง
ทางการรวบรวมและแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค�าผลผลิตทางการเกษตร และปลายทาง ในเรื่องของการตลาดเพ่ือนํา
ผลผลิตจากเกษตรกรสู�ผู�บริโภคโดยผ�านเครือข�ายของสหกรณBท่ัวประเทศ โดยต้ังเปYาให�เกิด              การ



 

ปรับเปลี่ยนภาคการเกษตรจาก "เกษตรแบบด้ังเดิม" ไปสู� "เกษตรอุตสาหกรรม" และก�าวไปสู�               "เกษตร
บริการ หรือธุรกิจเกษตร" ท่ีมีการใช�นวัตกรรมเป2นหลักในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรในกลุ�มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล�าง 1โดยต�องให�ความสําคัญกับประเด็นดังต�อไปนี้ 

1. มีศูนยBข�อมูลกลางเกษตรด�านเกษตรท่ี Smart Farmer จะเข�าถึงและนําไปใช�ประโยชนBได�          ท้ัง
ข�อมูลพ้ืนฐาน ข�อมูลเพ่ือการพัฒนา ต�อยอด เบ็ดเสร็จในท่ีเดียว ซ่ึงในพ้ืนท่ีกลุ�มจังหวัดภาคเหนือตอนล�าง 1มี
หน�วยงาน/สถาบัน/องคBกร ท่ีมีหน�าท่ีเก่ียวกับการผลิตข�าวต้ังแต�ต�นทาง ไปจนถึงปลายทาง อาทิ ศูนยBวิจัยและ
พัฒนาเมล็ดข�าว หน�วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณB และหน�วยงานสังกัดกระทรวงพาณิชยB     ท่ี
รับผิดชอบด�านการตลาด แต�หน�วยงานเหล�านี้ยังขาดการบูรณาการ ยังมีการทํางานแยกส�วนตามภารกิจหน�าท่ี 
(Function) ของตัวเองโดยเฉพาะหน�วยงานท่ีมีส�วนเก่ียวข�องกับการกําหนดราคาสินค�าเกษตร            ควรให�
ความสนับสนุนกระทรวงเกษตรฯ ในการดําเนินนโยบาย Smart Farmer เพ่ือให�เกิดการบูรณาการฐานข�อมูลกับ
ศูนยBข�อมูลกลางเกษตรในส�วนของการตลาดเชิงลึกท่ีครอบคลุมด�านมูลค�า ปริมาณ สต็อกสินค�า เนื่องจาก
การตลาดเป2นป4จจัยสําคัญอันดับแรกของการดําเนินการ ในลักษณะ “การตลาดนําการผลิต” 

2. การรวมกลุ�มเพ่ือการผลิตและการจําหน�ายในลักษณะสหกรณB แต�มิใช�ในลักษณะของสหกรณBไทย ท่ี
เป2นอยู�ในป4จจุบัน (บริการเงินฝาก-เงินกู� ขายวัตถุดิบ ขายปุ�ย และรับซ้ือข�าว) แต�ควรเป2นไปในลักษณะ     ของ
สหกรณBการเกษตรของประเทศญ่ีปุ9น (Japanese Agricultural Cooperatives : JA) ซ่ึงทําหน�าท่ี        ให�
คําแนะนําด�านการประกอบอาชีพของเกษตรกร ด�านการผลิตทางการเกษตร และการปรับปรุงชีวิต      ความ
เป2นอยู�ของเกษตรกร สหกรณBจัดให�มีเจ�าหน�าท่ีของสหกรณBอยู�ประจําทุกสหกรณB เพ่ือทําหน�าท่ี             ให�
คําแนะนําแก�เกษตรกรในด�านต�าง เป�ดหน�าร�านขายตรงของ JA  (Farmer Market) หรือขายผ�าน Internet  โดย
ผู�ผลิตต�องเสียค�าธรรมเนียมให�กับ JA (ค�าธรรมเนียมฝากขาย JA เป2นผู�กําหนด) การกําหนดราคาขาย ผู�ผลิตสินค�า
จะเป2นผู�กําหนดด�วยตนเองเป2นต�น 

การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจสร�างสรรคBจําเป2นต�องคํานึงถึงว�าจะสามารถใช�เศรษฐกิจ
สร�างสรรคBใน “การขับเคลื่อน” ไปสู�การพัฒนาได�อย�างไร ภาคส�วนใดจะมีบทบาทสําคัญในการเป2นผู�ขับเคลื่อน
ดังกล�าวซ่ึงต�องอาศัยความร�วมมือจากทุกภาคส�วน โดยมีภาครัฐเป2นผู�กําหนดนโยบาย และกํากับ              การ
ดําเนินนโยบายให�บรรลุวัตถุประสงคB ภาคเอกชน เป2นตัวแสดงสําคัญในการแสดงบทบาทขับเคลื่อนนโยบาย โดย
การลงทุน การพัฒนาธุรกิจ ให�มีความเข�มแข็ง และประชาชนในพ้ืนท่ีเองต�องแสดงบทบาท       ในการเป2น
เจ�าของบ�าน ซ่ึงต�องมีการพัฒนาตัวเองท้ังในด�านทักษะการประกอบาชีพ ทักษะภาษาและทักษะ  ในการใช�
เทคโนโลยี หรือกล�าวในภาพรวมคือต�องมีการพัฒนาบุคลากรและประชาชนในกลุ�มจังหวัดด�วย เพ่ือให�ทุก
องคาพยพสามารถบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจสร�างสรรคBในพ้ืนท่ีได� 
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แนวทางการพัฒนาและเพ่ิมมูลค�าข�าวของกลุ�มจังหวัดภาคเหนือตอนล�าง 2 
 

ท่ีมาและความสําคัญของป̂ญหา 
กลุ�มจังหวัดภาคเหนือตอนล�าง 2 ประกอบด�วย จังหวัดนครสวรรคB พิจิตร กําแพงเพชร และ

อุทัยธานี เป2นกลุ�มจังหวัดท่ีภาคการเกษตรมีความสําคัญต�อกลุ�มจังหวัดและต�อประเทศสูง โดยเฉพาะอย�างยิ่งเป2น
แหล�งผลิตข�าวท่ีสําคัญของประเทศ โดยมีพ้ืนท่ีเพาะปลูกข�าวนาปCและนาปรังรวมประมาณ 6.7 ล�านไร� ผลผลิต
ประมาณ 4.5 ล�านตันข�าวเปลือก ผลผลิตดังกล�าวถือได�ว�ามากเป2นอันดับ 1 ของประเทศ กลุ�มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล�าง 2 จึงเป2นศูนยBกลางธุรกิจข�าวท่ีสําคัญของประเทศ  

“ข�าว” เป2นตัวจักรขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักของกลุ�มจังหวัดภาคเหนือตอนล�าง 2 ป4ญหาท่ี
ประสบมาโดยตลอดคือเรื่อง ข�าวราคาตกตํ่า โดยเฉพาะอย�างยิ่งปCการผลิตท่ีผ�านมาท่ีมีราคาตกตํ่าเป2น
ประวัติการณB และเกิดผลกระทบในวงกว�าง สาเหตุหลัก ๆ ของป4ญหาราคาข�าวตกตํ่าเป2นเพราะโครงสร�างทาง
การตลาดภายในท่ีผู�ขายมีมาก ผู�ซ้ือ (โรงสี) มีน�อย จึงเกิดสภาพผูกขาดเชิงพ้ืนท่ี โดยเฉพาะในช�วงท่ีผลผลิตออกมา
พร�อมกันจํานวนมาก ตลาดข�าวหลักส�วนใหญ�พ่ึงพาตลาดส�งออกเป2นสําคัญถึง 45% ท่ีเหลือบริโภคในประเทศ เม่ือ
การส�งออกมีป4ญหาการชะลอตัวและการแข�งขันกับประเทศผู�ส�งออกข�าวอ่ืนๆ จึงส�งผลกระทบต�อราคาข�าว
ภายในประเทศด�วย การขาดการบริหารจัดการด�านการผลิตเชื่อมโยงกับตลาด อีกส�วนหนึ่งมาจากวิถีการผลิตของ
เกษตรกรยุคป4จจุบันท่ีต�นทุนการผลิตสูง การใช�สารเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิต สภาวะทางเศรษฐกิจท่ีเกษตรกรต�องรีบ
ขายข�าวโดยไม�เก็บไว�เพ่ือรอราคาทําให�ข�าวมีความชื้นสูง ได�ราคาตํ่า ป4ญหาต�าง ๆ เหล�านี้เป2นป4ญหาสั่งสมท่ี
หน�วยงานภาครัฐและภาคส�วนท่ีเก่ียวข�องได�หาวิธีการท่ีจะแก�ไขโดยมีแผนงาน/โครงการต�างๆ   ในส�งเสริม
สนับสนุน เกษตรกรผู� ผลิ ตข� า ว  การส� ง เ สริ มการ พัฒนาการผลิ ตและการตลาดข� า วมา โดยตลอด  
กลุ�มจังหวัดภาคเหนือตอนล�าง 2 ได�กําหนดให�เรื่อง “ข�าว” เป2นประเด็นสําคัญหนึ่งของกลุ�มจังหวัดฯ         จน
เป2นท่ีมาของการวางตําแหน�งยุทธศาสตรBเชิงเศรษฐกิจของกลุ�มจังหวัด โดยมีวิสัยทัศน  “เป2นศูนยBกลางธุรกิจข�าว 
สินค�าเกษตรปลอดภัย การท�องเท่ียวธรรมชาติและวัฒนธรรมล้ําค�าระดับประเทศ” กําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตรB
ไว� 2 ด�าน คือ ด�านการเกษตร และด�านการท�องเท่ียว จุดยืดทางยุทธศาสตร ด�านการเกษตร “การยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐานสินค�าเกษตรปลอดภัย เพ่ือตอบสนองความต�องการของผู�บริโภค          ท้ังภายในและ
ต�างประเทศ” มีเปYาหมาย (GOAL) 3 ด�าน คือ 1) ผลผลิตข�าวและสินค�าเกษตรท่ีปลอดภัย         มีคุณภาพ
มาตรฐาน 2) ผลิตภัณฑBแปรรูปจากข�าวและสินค�าเกษตรท่ีมีมาตรฐานโดยใช�นวัตกรรมสมัยใหม�     เพ่ือสร�าง
มูลค�าเพ่ิม และ 3) ธุรกิจข�าวและสินค�าเกษตรปลอดภัยมีช�องทางการจําหน�ายและตลาดเพ่ิมข้ึน       ส�วนจุดยืน
ทางยุทธศาสตร ด�านการท�องเท่ียว “การพัฒนาศักยภาพการท�องเท่ียวธรรมชาติ ประวัติศาสตรB และวัฒนธรรม ท่ี
ได�มาตรฐาน เป2นท่ียอมรับของนักท�องเท่ียว ท้ังชาวไทยและขาวต�างประเทศ” มีเปYาหมาย (GOAL) การเชื่อมการ
ท�องเท่ียวธรรมชาติ ประวัติศาสตรB วัฒนธรรม และการท�องเท่ียวเชิงเกษตรเป2นท่ีรู�จักและยอมรับของนักท�องเท่ียว
ท้ังชาวไทยและชาวต�างประเทศ 

 
 

 



 

แนวคิดการพัฒนาท่ีได�รับจากการศึกษาและฝCกอบรม  
จากการ เ รี ยนรู� ใ นชั้ น เ รี ยนภาควิ ช าการในหั วข� อ เศรษฐ กิจ ดิจิ ทั ลและสร� า งสรรคB                

นวัตกรรมการเกษตรและอาหาร การท�องเท่ียวแบบยั่งยืน และการบริหารเชิงกลยุทธB และการศึกษาดูงาน         
ณ ประเทศญ่ีปุ9น (เมืองโอกายาม�า และภูมิภาคคิวชู) ได�รับแนวคิดท่ีสามารถนํามาเป2นแนวทางในการวาง
ยุทธศาสตรBการพัฒนากลุ�มจังหวัดภาคเหนือตอนล�าง 2 ดังนี้ 

1. นวัตกรรมการเกษตรและอาหาร ได�องคBความรู�ในเรื่องความหลากหลายของนวัตกรรมข�าว
ไทย ท่ีชี้ให�เห็นความสําคัญของการนํานวัตกรรมมาใช�ในอุตสาหกรรมข�าวไทย โดยเปลี่ยนจาก Supply Chain 
เป2น Value Chain โดยสิ่งท่ีเน�น คือ การสร�างมูลค�าใหม� (Value Creation) การสร�างความแตกต�าง        การ
เปลี่ยนทิศทางจาก “ฐานผลิตทรัพยากร” เป2น “การผลิตจากองคBความรู�” การเปลี่ยนจากการ                  
“ผลิตมากผลตอบแทนน�อย: More for Less” เป2น “ผลิตผลิตมากผลตอบแทนมาก: More for More” หรือ 
“ผลิตน�อยผลตอบแทนมาก: Less for more” กรณีศึกษาการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือสร�างมูลค�าสินค�าข�าวต�าง ๆ 
เช�น  ครีมเทียมจากน้ํามันรําข�าว เครื่องด่ืมให�พลังงานจากข�าว และทิศทางการพัฒนานวัตกรรม                   ใน
อุตสาหกรรมข�าวไทย ได�แก� นวัตกรรมข�าวเพ่ือสุขภาพ เช�น ข�าวท่ีให�คุณค�าและสารอาหารเป2นประโยชนB         
ต�อร�างกาย ข�าวท่ีเป2นอาหารเสริมต�างๆ นวัตกรรมข�าวกับความสะดวกสบาย เช�น ข�าวสําหรับคนในเมือง 
นวัตกรรมข�าวกับการบริการและรูปแบบธุรกิจ เช�น ร�านอาหาร แนวโน�มในป4จจุบันของผู�บริโภคต�อการเลือก
อาหาร ได�แก�      อาหารท่ีบํารุงสมอง อาหารท่ีกินแล�วสวย อาหารท่ีเก่ียวกับการจัดการน้ําหนัก และอาหาร    ท่ี
ชะลอความชรา และธุรกิจนวัตกรรมเกษตรอินทรียB 

2. การท�องเท่ียวแบบยั่งยืน ได�องคBความรู�เก่ียวกับแนวโน�มการท�องเท่ียวในอนาคต 4 เรื่อง คือ 
นักท�องเท่ียวต�องการความสงบ (Travellers wanting to unplug) ชอบอะไรท่ีแปลกใหม� (Discovering 
Untouched and Unique places) ชอบการผจญภัย (Adventures of milllennials) และชอบท�องเท่ียวใกล�ๆ 
(Travelling Closer to home) นอกจากนี้ในการส�งเสริมการท�องเท่ียวต�องมีองคBประกอบท่ีสําคัญ      ท่ีเป2น 
Key Success หรือ กฎ 5 A ประกอบด�วย Attractions แหล�งท�องเท่ียวต�องมีความดึงดูดใจ Accessibility แหล�ง
ท�องเท่ียวต�องสามารถเข�าถึงได�ง�ายโดยเฉพาะนักท�องเท่ียวกลุ�ม FIT หรือ Free Individual Travellers ท่ีเป2นกลุ�ม
คนรุ�นใหม�ท่ีนิยมท�องเท่ียวด�วยตัวเอง Accommodation ต�องมีท่ีพักแรมสําหรับนักท�องเท่ียว Amenities ต�องมี
สิ่งอํานวยความสะดวกบริการนักท�องเท่ียว เช�น สัญญาณไวไฟ ห�องน้ํา สัญญาณโทรศัพทB ฯลฯ และ Activities 
ต�องมีกิจกรรมการท�องเท่ียวโดยต�องสร�างกิจกรรมข้ึนมาขายคู�        กับแหล�งท�องเท่ียว โดยเฉพาะอย�างยิ่งต�อง
เป2นแบบเฉพาะท่ีไม�สามารถหาจากท่ีไหนได� หรือมีความเป2น Unique การท�องเท่ียวท่ีมีโอกาสเติบโต ได�แก� การ
ท�องเท่ียวเชิงนิเวศ การท�องเท่ียวเพ่ือการศึกษา            การท�องเท่ียว     เพ่ือเล�นกีฬา การท�องเท่ียวเชิงสุขภาพ 
การท�องเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรม การท�องเท่ียว    เพ่ือสัมผัสชีวิตและวัฒนธรรมท�องถ่ิน การท�องเท่ียวเชิงผจญภัย 

3. เศรษฐกิจดิจิทัลและสร�างสรรคB ชี้ให�เห็นความสําคัญของโลกยุคดิจิทัล การเข�าถึง       กลุ�ม
ผู�บริโภคผู�ซ้ือด�วยการตลาดรูปแบบใหม� ผ�านสื่อออนไลนBท่ีมีการพัฒนารูปแบบตลาดและ                 พฤติกรรม
ผู�บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป ทําให�ผู�ผลิต ผู�บริโภค สถานประกอบการ ธุรกิจ ห�างร�านต�างๆ             ต�องปรับตัว
ตามเราจะเห็นรูปแบบการทําธุรกรรมท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม รูปแบบธุรกิจแบบเก�าหมดไป         มีธุรกิจใหม�ๆ 
เกิดข้ึนเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีไม�หยุดยั้ง  



 

4. การศึกษาดูงาน NamaruEngaiKibijiNoen , Okayama เป2นสวนผลไม�ท่ีดําเนินการ         
แบบครบวงจรต้ังแต�ต�นน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา โดยทําการผลิตเพาะปลูกไม�ผล ได�แก� สตรอบรอรี่ องุ�น พลับ ไม�และ
ดอกไม�ประดับ มีร�านค�าของตัวเองในลักษณะ farm Outlet ท่ีเป�ดจําหน�ายสินค�าผลผลิตท่ีสดใหม�          ส�งตรง
ถึงมือผู�บริโภค นอกจากนี้เป�ดโอกาสให�เกษตรกรในพ้ืนท่ีนําผลผลิตทางการเกษตรมาวางจําหน�าย     โดยทางร�าน
คิดค�าบริหารจัดการ 20% และยังพัฒนาให�เป2นแหล�งท�องเท่ียวท่ีนักท�องเท่ียวมาเท่ียวชมและสามารถเลือกชิม
ผลไม� และมีร�านอาหารสําหรับให�บริการ ผลผลิตบางส�วนท่ีตกเกรด ไม�ได�คุณภาพจะถูกนํา        มาแปรรูปเป2น
ผลิตภัณฑB เช�น แยมสตรอบรอรี่ สตรอบรอรี่อบแห�ง ซอฟครีมสตรอบรอรี่ ผลไม�ดอง เป2นต�น และบางส�วนนําไป
เป2นวัตถุดิบของร�านอาหารเพ่ือให�บริการนักท�องเท่ียว บริหารในรูปของบริษัท โดยมุ�งเน�นการพัฒนาด�วยตนเอง  
โดยไม�พ่ึงพาภาครัฐ และยังช�วยเหลือเกษตรกรรายอ่ืน ๆ ในพ้ืนท่ีให�มีโอกาส           ทางการตลาด ช�วยพัฒนา
เศรษฐกิจของชุมชน โดยอาศัยการช�วยเหลือพ่ึงพากันเองในชุมชน 

5. การศึกษาดูงานสวนลูกพลับ เมืองโออิตะ เป2นสวนผลไม�ท่ีปลูกพลับเป2นส�วนใหญ� และองุ�นใน
พ้ืนท่ีบางส�วน เป2นสวนเก�าแก�ท่ีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ บริหารจัดการโดยใช�แรงงานในครอบครัวเป2นหลัก 
ป4จจุบันไม�ได�มุ�งเน�นการผลิตเพ่ือจําหน�ายในตลาดเป2นหลัก แต�เน�นการผลิตเพ่ือเชื่อมโยงกับการท�องเท่ียว       ใน
รูปแบบท่ีให�นักท�องเท่ียวเข�ามาเท่ียวชมเพ่ือสร�างประสบการณBแปลกใหม� สามารถเก็บและรับประทานผลไม�สด ๆ 
จากต�น และถ�ายรูปในสวนลูกพลับ โดยเจ�าของสวนมีรายได�หลักจากการเก็บค�าเข�าชมสวนเป2นรายหัว และรายได�
จากการขายลูกพลับให�แก�นักท�องเท่ียว ถือเป2นการท�องเท่ียวในรูปแบบ Fruit Picking ท่ีเป2น       การท�องเท่ียว
รูปแบบใหม� ท่ี กําลั ง ได� รับความนิยมอย� า งสู ง ใน ญ่ี ปุ9น  โดยมีการกําหนดเป2นตารางกิจกรรมประจํ า  
(Fix Schedule) ของบริษัทนําเท่ียว ท่ีจัดให�กับนักท�องเท่ียวได�มีกิจกรรมเก็บผลไม�ในสวนตามฤดูกาลต�าง ๆ  
จุดเด�นของการท�องเท่ียวรูปแบบนี้ คือ ชาวสวนผลไม�ใช�สวนของตนเองเป2นผลิตภัณฑBการท�องเท่ียว            ให�
นักท�องเท่ียวเข�ามาเท่ียวชมและเลือกชิมผลไม�ตามความต�องการ โดยชาวสวนมีรายได�จากการเก็บค�าเข�าชม 

ข�อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาและเพ่ิมมูลค�าข�าวกลุ�มจังหวัดภาคเหนือตอนล�าง 2 
การพัฒนา “ข�าว” จําเป2นต�องสร�างความแตกต�างและปรับเปลี่ยนโครงสร�างภาคการผลิต เพ่ือ

สร�างความได�เปรียบและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข�งขัน โดยการสร�างนวัตกรรมผลิตภัณฑBและบริการให�ครบ
วงจรของห�วงโซ�คุณค�าของธุรกิจอุตสาหกรรมข�าว 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ที่มา : ห
วงโซ
มูลค
าของอุตสาหกรรมข�าวไทย โดยสํานักงานนวัตกรรมแห
งชาติ (องค$การมหาชน) 



 

ซ่ึงการพัฒนาเรื่อง “ข�าว” ของกลุ�มจังหวัดต้ังแต�ต�นน้ํา กลาง และปลายน้ํา โดยปรับเปลี่ยน Supply Chain ให�
เป2น Value Chain หรือการสร�างคุณค�าให�กับข�าวในแต�ละห�วงโซ�การผลิต ดังนี้ 

1. การพัฒนาการผลิตเพ่ือให�ได�ผลผลิตข�าวท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เช�น มาตรฐานข�าว
ปลอดภัย (GAP) ข�าวอินทรียB (Organics) ซ่ึงจะเปลี่ยนจากข�าวราคาปกติเป2นข�าวท่ีมีราคาสูงข้ึน  

2. พัฒนาเกษตรกรให�ปรับมุมมองและทัศนคติเดิมๆ ท่ีหวังรอการช�วยเหลือพ่ึงพาจากภาครัฐเป2น
ก า ร พ่ึ ง พ าตน เ อ ง   มุ� ง เ น� น ก า ร ร ว มกลุ� ม เ พ่ื อ ช� ว ย เ ห ลื อ กั น ใ นก า ร พัฒนา  อย� า ง เ ช� น ส ว นผ ล ไ ม� 
NamaruEngaiKibijiNoen ท่ีพัฒนาทุกอย�างด�วยตนเอง และยังช�วยเหลือเผื่อแผ�เกษตรกรในพ้ืนท่ีในการจําหน�าย
ผลผลิตได�อีกด�วย สร�างระบบกลุ�มโดยการรวมตัวกันเป2นสถาบันเกษตรกรท่ีมีระบบบริหารจัดการท่ีเข�มแข็ง เช�น 
บริษัท นามารุ ในจังหวัดโอกายามา หรือในรูปสหกรณBสวนลูกพลับในจังหวัดโออิตะ หรือจัดต้ังเป2นกลุ�มวิสาหกิจ
ชุ ม ช น  ห รื อ ก ลุ� ม เ ก ษ ต ร ก ร  โ ด ย มี เ ปY า ห ม า ย แ ล ะ แ น ว ท า ง ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ข อ ง ก ลุ� ม ท่ี ชั ด เ จ น  
การรวมกลุ�มเป2นบันได�ข้ันแรก นําไปสู�การแก�ไขป4ญหาให�กับเกษตรกรต้ังแต�กระบวนการผลิตต�นทาง กลางทาง ถึง
ปลายทาง 

3. การสร�างมูลค�าเพ่ิมให�กับสินค�าข�าว การปรับเปลี่ยนจากการขายข�าวเป2นกรัมแทนการขายข�าว
เป2นเกวียน หรือการขายข�าวแบบเดิม ๆ ท่ีเป2นสินค�าโภคภัณฑBเป2นการขายข�าวท่ีเป2นยา เป2นอาหาร         เพ่ือ
สุขภาพ เป2นผลิตภัณฑBเสริมอาหาร โดยร�วมมือกับสถาบันวิจัยต�าง ๆ และมูลนิธิสถาบันส�งเสริมสินค�าเกษตร
นวัตกรรมในการนําผลงานวิจัยท่ีสามารถใช�ประโยชนBในเชิงพาณิชยBมาสร�างมูลค�าเพ่ิมให�กับสินค�าข�าว สร�างความ
หลากหลายของสินค�าข�าวดังจะเห็นได�จากแนวโน�มในป4จจุบันของผู�บริโภคต�อการเลือกอาหาร ได�แก� อาหารท่ีบํารุง
สมอง อาหารท่ีกินแล�วสวย อาหารท่ีเก่ียวกับการจัดการน้ําหนัก และอาหารท่ีชะลอความชรา และธุรกิจนวัตกรรม
เกษตรอินทรียBแนวทางท่ีน�าสนใจ เช�น ข�าวท่ีให�พลังงานแต�ไม�ทําให�อ�วนหรือช�วย          ในการควบคุมโดยจะค�อย 
ๆ ปล�อยพลังงานออกมาให�แก�ร�างกาย ซ่ึงจะตอบโจทยBให�กับผู�บริโภคในป4จจุบันท่ีดูแลสุขภาพและจะบริโภคข�าว
น�อยลงเพราะกลัวอ�วน กรณีนี้หากสามารถทําการวิจัยและพัฒนาเป2นผลิตภัณฑBในลักษณะดังกล�าวก็จะช�วยสร�าง
มูลค�าเพ่ิมให�กับข�าวและทําให�ผู�บริโภคหันมาบริโภคข�าวมากข้ึน 

4. การปรับเปลี่ยนแนวคิดเกษตรกรสู�การเป2นนักการตลาดหรือนักบริหาร โดยมีความรู�ด�าน
การตลาดควบ คู� กั บกา ร ผลิ ต  บริ ห า รจั ดกา รผล ผลิ ต โ ดย ไม� ผ� า นพ� อค� า คนกลา ง เ ช� น  ส วนผล ไม�
NamaruEngaiKibijiNoen ท่ีมีหน�าร�านเป2นของตนเอง ให�ผู�ซ้ือหรือผู�บริโภคเป2นผู�เดินเข�ามาหา เป2นการบริหาร
จัดการตลาดของเกษตรกรท่ีทําให�ได�รายได�เต็มเม็ดเต็มหน�วย ตัดวงจรพ�อค�าคนกลาง 

5. การเชื่อมโยงข�าวท่ีเป2นสินค�าหลักของกลุ�มจังหวัด เข�ากับเรื่องการท�องเท่ียวอย�างเช�น   สวน
ผลไม� NamaruEngaiKibijiNoen และสวนลูกพลับ เมืองโออิตะ ท่ีพัฒนาต�อยอดจากการผลิตสินค�าเกษตรอย�าง
เดียวเป2นธุรกิจการท�องเท่ียว โดยเฉพาะสวนลูกพลับ เมืองโออิตะ ท่ีภายหลังมีรายได�หลักมาจากค�าเข�าชมมากกว�า
การขายผลผลิต แนวทางท่ีอาจจะนํามาพัฒนาต�อยอด คือ การเอานาข�าวหรือแปลงข�าว           มาเป2นจุดขาย
หรือผลิตภัณฑBการท�องเท่ียวเหมือนกับชาวสวนผลไม�ของญ่ีปุ9นท้ัง 2 แห�งท่ีใช�สวนของตนเองเป2นผลิตภัณฑBการ
ท�องเท่ียว ซ่ึงเป2นการสร�างประสบการณBท่ีแปลกใหม�ให�กับนักท�องเท่ียวและตอบโจทยBเทรนดBการท�องเท่ียวใน
ป4จจุบัน หรือสร�าง Activities เก่ียวกับข�าว โดยการสร�างโรงแรมนาข�าว/ท่ีพักโฮมสเตยBกระท�อมกลางนา หรือทํา
แปลงข�าวหรือนาข�าวให�เป2นจุดเด�นเป2นสถานท่ีท�องเท่ียว สถานท่ีถ�ายรูป หรือเชื่อมโยงกับร�านอาหารต�างๆ ในกลุ�ม
จังหวัด ท่ีเป2นร�านชื่อดังหรือมีชื่อเสียงเชื่อมโยงตลาดข�าวโดยจัดแคมเปญเมนูท่ีเก่ียวกับข�าวให�บริการในร�านอาหาร



 

หรือโรงแรมเพ่ือให�บริการแก�นักท�องเท่ียว เป2นการทําการตลาดในรูปแบบใหม�ๆ ให�กับข�าว จากการขายผลผลิต
ข�าวธรรมดาอย�างเดียว ก็อาจเชื่อมโยงเข�าสู�กิจกรรมการท�องเท่ียวได� 

6. การนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาช�วยในการผลิตและการตลาดข�าว โดยในส�วนการผลิตเทคโนโลยี
สามารถช�วยในการเพ่ิมผลผลิต และลดต�นทุนการผลิตให�กับเกษตรกร การจัดการฟารBมอัจฉริยะ (Smart 
Farming) ท่ีจะช�วยให�มีรายได�ท่ีเพ่ิมข้ึน และสามารถนําเทคโนโลยีมาช�วยในการขยายและหาช�องทางการตลาด
ข�าวใหม� ๆ ท่ีเกษตรกรสามารถขายข�าวได�โดยตรงกับผู�บริโภค ทําให�ได�ราคาเต็มเม็ดเต็มหน�วย     เป2นการพัฒนา
จากการเกษตรยุคเดิมไปสู�เกษตรกรในยุคดิจิทัล Smart Farmer 

ท้ัง 6 แนวทางข�างต�น เป2นแนวคิดหรือข�อเสนอท่ีจะช�วยขับเคลื่อนให�เกิดการเปลี่ยนแปลงการ
พัฒนาและเพ่ิมมูลค�าข�าว ช�วยตอบโจทยBการแก�ไขป4ญหาข�าวของกลุ�มจังหวัดฯ โดยการขับเคลื่อนจะบังเกิด
ผลสัมฤทธิ์จําเป2นต�องอาศัยการบูรณาการเชื่อมโยงห�วงโซ�คุณค�าของธุรกิจอุตสาหกรรมข�าวกลุ�มจังหวัด     อย�าง
ครบวงจร โดยใช�การรวมกลุ�มเกษตรกรเป2นตัวขับเคลื่อนเพ่ือนําไปสู�ความสําเร็จในการแก�ไขป4ญหา   สร�างระบบ
กลุ�มโดยการรวมตัวกันเป2นสถาบันเกษตรกรท่ีมีระบบบริหารจัดการท่ีเข�มแข็ง จัดต้ังเป2นกลุ�มวิสาหกิจชุมชน หรือ
กลุ�มเกษตรกร โดยมีเปYาหมายและแนวทางการดําเนินงานของกลุ�มท่ีชัดเจน การรวมกลุ�มเป2นบันได�ข้ันแรก นําไปสู�
การแก�ไขป4ญหาให�กับเกษตรกร ต้ังแต�กระบวนการผลิตต�นทาง กลางทาง            ถึงปลายทาง นอกจากนี้ยังต�อง
อาศัยความร�วมมือจากทุกภาคส�วนในรูปแบบประชารัฐ ท้ังภาคการผลิต     ภาคสถาบันวิชาการ ภาคอุตสาหกรรม
การแปรรูป ภาคการตลาดและการเงิน ภาคการลงทุน ภาคราชการ และภาคประชาสังคม โดยการน�อมนําหลัก 
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป2นปรัชญานําทาง           ในการพัฒนา เพ่ือเสริมสร�างภูมิคุ�มกันและช�วยให�
ชาวนาและผู�ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมข�าวของกลุ�มจังหวัดภาคเหนือตอนล�าง 2 และของประเทศ สามารถ
ยืนหยัดอยู�ได�อย�างม่ันคง เกิดภูมิคุ�มกัน                       และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย�างเหมาะสม อัน
ส�งผลให�เกิดการพัฒนาท่ีสมดุลและยั่งยืน   
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