
การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
 
 ข้อมูลสภาพทั่วไปกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 
 ข้อมูลสภาพทั่วไป 
 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ประกอบด้วย จังหวัดปราจีนบุรี 
จันทบุรี ตราด นครนายก และสระแก้ว โดยจังหวัดปราจีนบุรีเป็นศูนย์
ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ 23,261.081 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 14,521,938 ไร่ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  
5 จังหวัด 37 อ าเภอ 278 ต าบล 3 ,081 หมู่บ้าน องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 297 แห่ง ข้อมูลตามระบบทะเบียนของกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย ในปี พ.ศ. 2559 มีประชากรรวม 2,064,107 คน  
เป็นชาย จ านวน 1,023,127 คน และเป็นหญิงจ านวน 1,040,980 คน 
ลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาและที่ราบสลับภูเขา บริเวณชายฝั่งทะเล 
ด้านจังหวัดตราดและจันทบุรี ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปอากาศเย็นสบาย
ตลอดปี มีฝนตกชุกในฤดูฝน ความชื้นในอากาศสูง จากสภาพภูมิศาสตร์ 
ภูมิอากาศ ความอุดมสมบูรณ์ของพ้ืนที่ประชากรจึงประกอบอาชีพ 
ที่หลากหลาย ได้แก่ สวนผลไม้ เช่น ทุเรียน มังคุด เงาะ ล าไย สับปะรด 
ยางพารา ประมง จ าหน่ายอาหารทะเลสดและอาหารแปรรูปต่าง ๆ  
เป็นแหล่งรวมอัญมณีล้ าค่าและเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ของโลก 
 ข้อมูลการวิเคราะห์ศักยภาพ 
 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม  พิจารณาจากผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 
(GPP) ณ ราคาประจ าปี  2559 มีมูลค่าเท่ากับ 442,956 ล้านบาท  



 

โดยโครงสร้างภาคการผลิต ในปี 2559 ส่วนใหญ่อยู่นอกภาคการเกษตร 
จ านวน 342,010 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 77.21 และภาคเกษตร 
จ านวน 100,946 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 22.78 ส่วนรายได้เฉลี่ยใน
ภาพรวมของกลุ่มจังหวัดเฉลี่ย 887,667 บาท/คน/ปี  
 ด้านการเกษตร  มูลค่าทางเศรษฐกิจที่ เป็นมูลค่าจากภาค
การเกษตร ภาพรวมของปี 2559 จ านวน 100,946 ล้านบาท อาชีพด้าน
การเกษตร อาทิ พืชไร่ (ข้าว มันส าปะหลัง อ้อย) พืชสวน (ทุเรียน มังคุด 
ล าไย ยางพารา ปาล์มน้ ามัน) ประมง และปศุสัตว์ ส าหรับการผลิตทาง
การเกษตรอย่างถูกต้องและเหมาะสม (GAP) มีเกษตรกรที่ได้รับจ านวน 
11,009 ราย ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรส่วนใหญ่เป็นผลไม้ จ าพวก เงาะ 
ทุเรียน มังคุด สับปะรด ลองกอง พืชผัก สมุนไพร ไม้ผลต่าง ๆ เป็นต้น  
 -  สมุนไพร (Herbal City) มีนโยบายมุ่งเน้นพัฒนาสมุนไพรและ
ผลิตภัณฑ์แบบครบวงจร และส่งเสริมเศรษฐกิจของเกษตรทางเลือก  
มีพ้ืนที่ปลูกและผลิตสมุนไพร ได้แก่ ปราจีนบุรี จันทบุรี และสระแก้ว  
พืชสมุนไพรที่ปลูก ได้แก่ หญ้าปักกิ่ง หญ้าหนวดแมว เพชรสังฆาต 
เสลดพังพอน ขม้ินชัน ฟ้าทลายโจร ไพล กระวาน ฯลฯ แหล่งขายที่ส าคัญ 
ได้แก่  โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภู เบศร จังหวัดปราจีนบุรี  และ
โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 
 ด้ านการท่อง เที่ ยว  มีแหล่ งท่อง เที่ ยวมีความหลากหลาย  
เป็นลักษณะการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ได้แก่ ภูเขา ป่าไม้ ทะเล เกาะ แก่ง 
แหล่งท่องเที่ยวทางอารยธรรม วัฒนธรรมประเพณี และทางธรรมชาติ 
ฯลฯ สถิติด้านการท่องเที่ยว ปี 2560 (ม.ค. – มิ.ย. 2560) มีนักท่องเที่ยว



 

และผู้เยี่ยมเยือน จ านวน 5,734,848 คน ซึ่งเพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.35 โดยมี
รายได้จากการท่องเที่ยว ปี 2560 (ม.ค. – มิ.ย. 2560) 23,085.66 ล้านบาท 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 15.46 มีจ านวนที่พัก/โรงแรม จ านวน 527 แห่ง 
 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีพ้ืนที่ที่ติดกับทะเล 
อ่าวไทย จ านวน 2 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี และตราด แนวชายฝั่งทะเลยาว 
286.55 กิโลเมตร เป็นที่รวมของทรัพยากรอันหลากหลาย ทั้งป่าชายเลน 
หาดทราย ปะการัง ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรเหล่านี้ เป็นปัจจัย
เกื้อหนุนต่อกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การท่องเที่ยว พ้ืนที่ป่าไม้ในปี พ.ศ. 2559  
มีพ้ืนที ่4,081,207.30 ไร่  
 ความต้องการการพัฒนาเชิงพื้นที่ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 
 เน้นปัญหาด้านท่องเที่ยวและวัฒนธรรม  
 1. แหล่งโบราณสถานหลายแห่งทรุดโทรมไม่ได้รับการบูรณะให้อยู่
ในสภาพที่จะส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
 2. ขาดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมที่มีการบริหารจัดการที่ได้
มาตรฐาน  
 3. ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีส าคัญเริ่มจะสูญหาย 
 4. ปัญหาด้านการประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพเพ่ือเพ่ิมจ านวนนักท่องเที่ยว
และรายได้จากการท่องเที่ยว 
 5. ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการท่องเที่ยวและ
การให้บริการ  
 6. ขาดการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด 



 

  การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรมไทยเป็นอย่างมากและการที่จะพัฒนาไปสู่การท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนได้ จ าเป็นต้องอาศัยรากฐานขององค์ความรู้ใหม่ผสมผสานกับ
องค์ความรู้ เดิม ที่มีลักษณะเป็นการบูรณาการ อันได้แก่ องค์ความรู้
เกี่ยวกับนักท่องเที่ยวและสินค้าท่องเที่ยว การจัดการท่องเที่ยว มิติทาง
สิ่ งแวดล้อมและวัฒนธรรม และสถานการณ์การเจริญเติบโตทาง
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของ 
“ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว” คือ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องอาศัยการ 
มีส่วนร่วมของด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย จ าเป็นต้องมีการพัฒนา ดังนี้ 
 1. การบริการน าเที่ยวของมัคคุเทศก์ ที่พักแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร 
สถานที่จ าหน่ายสินค้าของที่ระลึก  
 2. ระบบการให้ความคุ้มครองรักษาความปลอดภัย  
 3. ความสะดวกสบายและการเชื่อมโยงเพ่ือให้บริการนักท่องเที่ยว 
และเพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางไปสัมผัสกับแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ด้วย
ความสะดวกสบาย จนเกิดเป็นความประทับใจ และต้องกลับมาใช้บริการอีก  
ซึ่ งการกลับมาใช้บริ การซ้ าของนักท่อง เที่ ยว เป็นสิ่ งที่ ธุ รกิจภาค 
อุตสาหกรรมบริการต่างให้ความส าคัญกับลูกค้าหรือนักท่องเที่ยว 
กลุ่มนี้มากเป็นอย่างยิ่ง  
 4. การวางแผนพัฒนาด้านการท่องเที่ยวต่าง  ๆ ส่ ง เสริมให้
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในแต่ละประเภทล้วนมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวให้อยู่ในความนิยม เป็นสถานที่ปรารถนาในการมาเที่ยวชม



 

ของนักท่องเที่ยว เพราะจะท าให้มูลค่าของรายได้ที่เกิดจากการท่องเที่ยว
เพ่ิมสูงขึ้น 
 การพัฒนาพื้นที่ตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2  
 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 - โซ่ข้อกลางเชื่อม กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล EEC และประเทศ
เพ่ือนบ้าน เพ่ือก้าวสู่เมืองเศรษฐกิจชั้นน า  
 - แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม 
 - แหล่งผลิตอาหาร สินค้าเกษตร และผลไม้คุณภาพปลอดภัย  
 - เมืองสมุนไพรแห่งเอเชีย 
 - ประตูการค้าชายแดนเชื่อมโยงสู่อินโดจีน 
 วิสัยทัศน์ 
 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม อุตสาหกรรม อัญมณี และ
เศรษฐกิจฐานรากก้าวหน้า แหล่งผลิตอาหาร สินค้าเกษตร และผลไม้
ปลอดภัย เมืองสมุนไพรแห่งเอเชีย การค้าขายชายแดนเชื่อมโยง EEC และ
ประเทศเพ่ือนบ้าน  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1.  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานเพ่ือสนับสนุน
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สุขภาพ และวัฒนธรรม  
 2.  เพ่ิมขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรม อัญมณี การค้า การลงทุน 
การค้าชายแดนเชื่อมโยง EEC และประเทศเพ่ือนบ้าน  
 3.  พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป การตลาด สินค้า
เกษตร และผลไม้คุณภาพปลอดภัย และสมุนไพรไทยอย่างครบวงจร  



 

 4.  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนา และปกป้อง ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม เพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
อย่างยั่งยืน  
 5.  พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม การบริหารจัดการ ยกระดับ
คุณภาพชีวิตให้มีความมั่นคงปลอดภัย โดยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 
เป้าหมายการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเพ่ือให้มีรายได้จากการท่องเที่ยว 
และจ านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน  
 แนวคิดที่ได้จากการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น 
 ทุนฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่ปฏิบัติราชการใน
ภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีเนื้อหาในการฝึกอบรม 
ประกอบด้วย  
 การฝึกอบรมภาควิชาการ ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
พัฒนาการท่องเที่ยว ดังนี้ 
 1. การสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการท่องเที่ยวและการบริการ (Value 
Added Creation for Tourism and Service) การสร้างการมีส่วนร่วม
จากชุมชน การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือความยั่งยืน การพัฒนารูปแบบ
การท่องเที่ยวเ พ่ือความยั่ งยืน  ได้แก่  สถานการณ์และแนวโน้มการ
พัฒนาการท่องเที่ยวในระดับโลก แนวโน้มการท่องเที่ยวส าคัญที่จะมี
อิทธิพลต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวในระยะกลางถึงระยะยาว เช่น การ
เติบโตของนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่ม (ผู้สูงอายุ Generation Y&Z กลุ่มชนชั้น
กลาง) การเติบโตของตลาดเกิดใหม่ส่งผลให้การแข่งขันเพ่ือดึงดูด
นักท่องเที่ยวของแต่ละประเทศทวีความรุนแรงขึ้น รวมถึงวิวัฒนาการทาง



 

เทคโนโลยีที่ต้องปรับตัวแนวทางการน าเสนอสินค้าและบริการและการให้
ความส าคัญกับความยั่งยืนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 2. พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว แต่ละกลุ่ม กับความสามารถในการ
รองรับนักท่องเที่ยว 
 3. ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยและทิศทางการ
พัฒนาการท่องเที่ยวไทยกับความคุ้มค่าของทรัพยากรที่เสียไป ซึ่งไทยต้อง
เน้นการท าตลาดการท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม และนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ
มากยิ่งขึ้น 
 4. องค์ประกอบทางการท่องเที่ยว 5 A : Attractions Accessibility 
Accommodation Amenities Activities 
  - ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่มีอยู่  เช่น ประวัติศาสตร์ 
โบราณสถาน โบราณวัตถุ สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี 
ธรรมชาติ และพิจารณาการท่องเที่ยวที่มีโอกาสเติบโต 
  - การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) ก าหนด
กรอบหรือทิศทางการพัฒนา ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์กรอย่าง
ยั่งยืน (Sustainable Development Goal) โดยมีองค์ประกอบของความ
ยั่งยืน คือ องคาพยพในสังคม ตั้งแต่อาหาร อากาศ ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม 
จนถึงคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม การพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทไทย ได้แก่ 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมอย่างยั่ งยืน  
การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน  
  - เศรษฐกิจดิจิทัลและการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Digital 
Economy & Innovation) การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการขับเคลื่อนองค์กร 



 

การบูรณาการงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สินค้า
และบริการ การสร้างความแตกต่าง การเปลี่ยนทิศทางจาก “การผลิตฐาน
ทรัพยากร” เป็น “การผลิตฐานความรู้” เปลี่ยนจาก “ผลิตมากผลตอบแทน
น้อย (More for Less)” เป็น “ผลิตมากผลตอบแทนมาก (More for More)”  
หรือ “ผลิตน้อยผลตอบแทนมาก (Less for More)”  
  - นวัตกรรมการเกษตรและอาหาร (Innovative Agriculture and 
Food) เป็นการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพ และ
เทค โน โลยี ก าร เ กษตรที่ ทั นสมั ย เ ข้ า กับการ เกษตรแบบดั้ ง เ ดิ ม  
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเพาะปลูก การเพ่ิมผลผลิต การลดต้นทุน และ
การเพ่ิมคุณภาพของผลิตผล ใช้ข้อมูลของต้นพืช สภาพแวดล้อมของฟาร์ม 
ฐานข้อมูลด้านการเกษตรที่เชื่อมโยงถึงกันเป็นเครือข่ายมาประมวลผล 
เพ่ือช่วยในการตัดสินใจปรับปรุงปัจจัยการผลิตและการดูแลรักษาพืช 
อย่างเหมาะสม รวมถึงการจัดการผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยวเพ่ือคงคุณภาพ 
ให้นานที่สุด  
 การศึกษาในประเทศญี่ปุ่น  
 การศึกษาดูงาน ณ เมืองอากิตะ 
 จังหวัดอาคิตะ (Akita) ตั้งอยู่ในภูมิภาคโทโฮคุ (Tohoku Region) อุดม
สมบูรณ์ไปด้วยป่าสน และแหล่งน้ าแร่ธรรมชาติบนที่ราบสูง เพราะมี
เทือกเขาล้อมรอบถึง 3 ทิศ มีพ้ืนที่ 67 ตารางกิโลเมตร มีประชากรอาศัย
อยู่ทั้งหมด 318,926 คน เศรษฐกิจหลักของจังหวัดเป็นแบบอุตสาหกรรม
ดั้งเดิม เช่น การเกษตร ประมง และป่าไม้ที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์และ
สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ สภาพภูมิอากาศ มีอากาศที่หนาวเย็น 



 

ตลอดทั้งปี อีกทั้งยังเป็นดินแดนแห่งต านานเรื่องเล่าขาน และเป็นแห่ง
สุดท้ายที่ยังอนุรักษ์วิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณีโบราณ รวมถึง
หัตถกรรมพ้ืนเมือง มีการจัดเทศกาลต่าง ๆ ตลอดทั้งปี เช่น เทศกาล 
นามาฮาเงะ เซะโดะ, เทศกาลคันโต (Kanto Festival), งานเทศกาล
ดอกไม้ไฟโอมาการิ (Ornagari Fireworks Festival) เป็นต้น มีสถานที่
ท่องเที่ยวที่สวยงาม อาทิ ทะเลสาบทาซะวะ (Tazawalake) ภูเขาโจไค 
(Chokai Mountain) ซึ่งได้ขนานนามว่าเป็นภูเขาไฟฟูจิแห่งจังหวัดอากิตะ 
ซามูไรสตรีท (Kakunodate Samaurai House Street) หุบเขาโอยาสุ 
(Oyasu Valley) เป็นต้น โดยได้ศึกษาเรียนรู้ในจังหวัดอากิตะ ดังนี้ 
  - อินานิวะอุดง (Inaniwa Udon) ณ รานซาโตะโยชิเกะ เมือง 
ยูซะวะ ไดศ้ึกษาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นด้วยการบูรณาการวิธี
สมัยโบราณเข้ากับอุปกรณ์ที่ทันสมัยจนสามารถสร้างชื่อเสียงสู่ผลิตภัณฑ์ได้ 
จัดตั้งขึ้นประมาณ พ.ศ. 2407 ปัจจุบันมี Mr.Sato Yosuke ทายาทรุ่นที่ 7 
เป็นผู้สืบทอดกิจการ ซึ่งมีมายาวนานถึง 154 ปี ปัจจัยแห่งความส าเร็จ (1) 
ลักษณะผลิตภัณฑ์ที่ มี จุด เด่น  ทั้ งการเลือกใช้ วัตถุดิบที่มีคุณภาพ 
กระบวนการผลิตที่ดี ถูกสุขลักษณะ ใช้หลักการของเสียเป็นศูนย์ (Zero 
Waste) รสชาติแบบดั้งเดิมที่เกิดจากการสั่งสมประสบการณ์มาอย่าง
ยาวนาน ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์  การต่อยอด
ผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายและครบวงจร (2) กระบวนการผลิตเน้น 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ ใสใจทุกขั้นตอนเพ่ือให้ไดเส้น 
อุด้งที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ท าให้ผู้บริโภคต้องเดินทางมาลิ้มลองรสชาติ
เพ่ือให้ได้อรรถรสแบบดั้งเดิม ถือเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมทั้งทางการ



 

ท่องเที่ยวและบริการ (3) การบริหารจัดการแบบครบวงจร ตั้งแต่การผลิต 
การแปรรูป และการจัดจ าหน่ายสินค้า (4) การสร้างแบรนด ภายใต้ชื่อแบรนด  
“อินานิวะอุดง” จากประวัติความเป็นมาและเรื่องราวที่มีประวัติศาสตร์ 
(Brand History) ที่น่าสนใจ  
  - สหกรณ์การเกษตรจังหวัดอากิตะ ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 2005 
เป็นสหกรณ์ระดับปฐม (Primary Societies) เกิดจากการรวมตัวของ
เกษตรกรในพ้ืนที่ มีสมาชิก 128 คน โดยภาครัฐให้การสนับสนุนปัจจัย 
การผลิตด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ ระบบ
ชลประทาน เป็นต้น วัตถุประสงค์การรวมตัวของสมาชิกเพ่ือลดต้นทุน 
การผลิต และเพ่ิมปริมาณผลผลิตต่อไร่ มีพ้ืนที่แบ่งเป็นพ้ืนที่ท านาประมาณ 
300 เฮกเตอร์ (1 เฮกเตอร์ = 6 ไร่ 1 งาน) ส่วนพ้ืนที่อ่ืนอีกประมาณ 10 
เฮกเตอร์ เป็นพ้ืนที่ปลูกผัก กระบวนการผลิตตั้งแต่ปลูก จนแปรรูปเป็น
ข้าวเปลือก ใช้เทคโนโลยีการเกษตรที่ทันสมัยร่วมกับการเกษตรแบบดั้งเดิม 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเพาะปลูก การเพ่ิมผลผลิต การลดต้นทุน และ
การเพ่ิมคุณภาพของผลิตผล โดยมีต้นทุนการผลิต 100,000 เยน/เฮกเตอร์ 
(ประมาณ 16,600 บาท/ไร่) ผลผลิต 6,000 กิโลกรัม/เฮกเตอร์ (ประมาณ 
1,000 กก./ไร่) สินค้าที่ได้ส่งตามโรงเรียน และซุปเปอร์มาเก็ตในพ้ืนที่ และ
ต่างจังหวัด การจัดสรรประโยชน์กระจายให้สมาชิกตามขนาดของพ้ืนที่และ
เงินลงทุน ปัจจัยความส าเร็จ 1) ทุกคนได้รับประโยชน์ 2) มีการฝึกเกษตร
รุ่นใหม่เ พ่ือทดแทน จุดอ่อน 1) ขาดแคลนแรงงานที่ เป็นวัยท างาน  
2) ทายาทท่ีเป็นวัยท างานไม่สนใจด้านการเกษตร 



 

  - อุตสาหกรรม Farm Stay ของเมืองอากิตะ ที่เป็นการน า
แนวทางการบูรณาการวิธีพัฒนาแนวทางเพ่ิมมูลค่าทางการท่องเที่ยวเข้า
กับการสร้างความยั่ งยืนทางสังคมของชุมชน  เป็นการน าทุนทาง
ทรัพยากรธรรมชาติและทุนทางวัฒนธรรมมาเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว  
ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นเริ่มวางแผนพัฒนาฟาร์ม และชุมชนชาวประมงกว่า 500 
แห่งทั่วประเทศ ให้เป็นที่พักส าหรับผู้ที่อยากสัมผัสวิถีชีวิตพอเพียงเรียบง่าย  
สไตล์หมู่บ้านชนบท ตั้งเป้า 40 ล้านรายภายในปี 2020 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่
ญี่ปุ่นจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก (Tokyo Olympic) และ
พาราลิมปิก (Paralympic) โดยนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับการท าการเกษตร 
การประมง งานฝีมือ และวัฒนธรรมท้องถิ่นแบบญี่ปุ่นแท้ ๆ  อย่างใกล้ชิด สิ่งที่
นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศต้องการจากการท่องเที่ยวแบบฟาร์ม 
สเตย์ในจังหวัดอากิตะ คือ การอ านวยความสะดวก ความปลอดภัย  
ความประหยัด และการได้ร่วมท ากิจกรรมต่าง ๆ ในฟาร์มสเตย์  เพ่ือให้เกิด 
การเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น วิถีชีวิตความเป็นอยู่ การเป็นเจ้าภาพ
ที่ดีของคนญี่ปุ่น โดยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางการท่องเที่ยวได้อย่าง
คุ้มค่า เช่น สถานที่ท่องเที่ยวภูมิปัญญาท้องถิ่น การละเล่นและการแสดง
พ้ืนบ้าน เป็นต้น 
 การศึกษาดูงาน ณ เมืองโอคายาม่า 
 เมืองโอกายาม่า (Okayama Prefecture) ตั้งอยู่ตอนใต้ของกรุงโตเกียว  
มีพ้ืนที่ 790 ตารางกิโลเมตร อยู่ห่างจากสถานีชินโอซาก้าทางทิศตะวันตก 
เดินทางด้วยรถไฟชินคันเซ็น ประมาณ 45 นาที นอกจากนี้ โอกายาม่า  
ยังเป็นเมืองที่มีวันที่ฝนตกน้อยที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ถูกเรียกว่าเป็น  



 

“ดินแดงแห่งแสงอาทิตย์” (The Land of Sunshine) อากาศอบอุ่น 
ผสมผสานกับความเย็นสบาย ท าให้เมืองนี้มีทิวทัศน์งดงามกว้างขวาง และ
ยังมีผลผลิตคุณภาพสูง อย่างลูกท้อขาว และองุ่น เป็นต้น ชาวญี่ปุ่น ถือว่า 
เมืองโอกายาม่าเป็นเมืองศูนย์กลางใหญ่ที่มีประชากรอาศัยอยู่ถึง 7 ล้านคน 
นอกจากนี้ ยังมีเมืองคุราชิกิที่เต็มไปด้วยความส าคัญทางประวัติศาสตร์ 
ไม่แพ้เมืองเกียวโต ที่เมืองคุราชิกิ มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย เช่น เมือง
โบราณคุระชิกิ และแหล่งอุตสาหกรรมมิสึชิมะ มีนักท่องเที่ยวมากมาย 
มาเยี่ยมชมเช่นกัน เมืองโอกายาม่าได้มีการจัดตั้งกลไกในการส่งเสริม 
การท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ มีชื่อเรียกว่า Visitors and Convention 
Association โดยว่าจ้าง Outsource มืออาชีพเข้ามาร่วมรับผิดชอบ
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐของเมือง ชื่อบริษัท JTB นอกจากนี้ได้ศึกษา 
การจัดการท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพของเมืองโอคายาม่า ดังนี้ 
 - ได้ศึ กษาแนวทางในการพัฒนาการท่อง เที่ ยวที่ ประสบ
ความส าเร็จของส านักงานการท่องเที่ยวเมืองโอคายาม่า ในด้านการน า
ประชากรท้องถิ่นที่เคยไปท างานยังเมืองใหญ่กลับสู่เมืองโอคายาม่าได้  
โดยเมืองโอคายาม่าให้ความส าคัญกับการน าต านานในการสร้าง เรื่องราว 
(Story) ของเมือง ได้แก่ นิทาน “โมโมทาโร่กับผองเพ่ือน” ซึ่งเป็นนิทาน
พ้ืนบ้านของชาวโอกายาม่า การจัดการท่องเที่ยวของเมืองโอกายาม่า  
มีการจัดรูปแบบการจัดการที่ชัดเจน มีการจัดตั้งองค์กรที่มีการบริหาร
จัดการที่ชัดเจน (1) การจัดโซนในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว  
(2) การจัดการประชาสัมพันธ์ และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
ต่อเนื่อง (3) การสร้างการเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งเพ่ืออ านวยความ



 

สะดวกในการเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยว (4) การสร้างมูลค่าเพ่ิมจากต านาน
หรือเรื่องเล่าและการสร้างเสน่ห์ให้กับแหล่งท่องเที่ยว (5) การสนับสนุน
จากภาครัฐที่เป็นรูปธรรมและการก าหนดโครงสร้างในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างชัดเจน (6) มีการก าหนดแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการ
ท่องเที่ยวของเมืองอย่างชัดเจนและมีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม 
 - บริษัท Minanmoto Kichoan ไดศ้ึกษาแนวคิดในการเพ่ิมมูลค่า
ผลผลิตทางการเกษตรสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงที่ส่งออกไปยังประเทศต่าง ๆ 
ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย 
 - สวน Nomaru Engei kibiji Noen ได้ศึกษาแนวทางพัฒนาชุมชน
และสังคมผ่านกระบวนการในลักษณะคล้ายคลึงกับรูปแบบสหกรณ์  
แต่บริหารจัดการโดยชาวไร่ชาวสวนทั้งหมด ให้ความส าคัญในการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างเกษตรกรกับลูกค้า โดยสร้างตลาดแบบขายตรง 
ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง เน้นการสร้างความเข้มแข็งให้ภาคอุตสาหกรรม 
เสมือนการเกษตรเป็นอุตสาหกรรมพ้ืนฐานของชุมชน รวมทั้งให้โอกาส
เกษตรกรในการพัฒนาการผลิตทางการเกษตร รักษาความเป็นเอกลักษณ์
ของเมืองโอคายาม่า เช่น ปลูกพืชผัก ไม้ผล ที่เป็นพืชประจ าถิ่น  รวมทั้ง
สร้างสังคมให้ผู้ทุพพลภาพและผู้สูงอายุได้อยู่เคียงคู่กับวัฒนธรรมเกษตร 
 
 
 
 
 



 

 แนวทางในการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 Model  
การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 จากการเข้ารับการอบรมเพ่ิมพูนองค์ความรู้และการศึกษาดูงาน  
ณ ประเทศญี่ปุ่น ท าให้สามารถน ามาปรับใช้ในการพัฒนาศักยภาพการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ซึ่งมีความโดดเด่น
ของทรัพยากรด้านการท่องเที่ยว เช่น ทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย
และเป็นมรดกโลกแหล่งผลิตสินค้าทางการเกษตรที่มีความโดดเด่น
โดยเฉพาะในเรื่องผลไม้ อารยธรรมโบราณ และมรดกโลก เป็นต้น โดยจะ
เน้นการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ และ
วัฒนธรรมท้องถิ่นเข้าด้วยกันเพ่ือให้เกิดประโยชน์กับชุมชนในพ้ืนที่ ทั้งนี้ 
ในการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2  
จึงควรมีการด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
 การพัฒนาด้านการเกษตร เกษตรกรในพ้ืนที่ต้องปรับเปลี่ยนจาก
การท าเกษตรแบบดั้งเดิมสู่การท าเกษตรแบบใหม่ที่เน้นการบริหารจัดการ 



 

และการน าเทคโนโลยี (Smart Farmer) มาใช้ในการผลิต  การเตรียมการ
ให้เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการ (Enterprises) การกลุ่มและสร้างเครือข่าย
ผู้ผลิต ผู้ขายสินค้าโดยตรงกับผู้บริโภคเปลี่ยนจากการประกอบธุรกิจที่
พ่ึงพาภาครัฐไปสู่การประกอบธุรกิจแบบใหม่ที่มีศักยภาพสูง (Startups) 
สร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตผลทางการเกษตรหรือผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยการแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพให้ได้มาตรฐานสากล เช่น GAP, GMP เป็นต้น 
และสามารถต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยการสร้างตราสินค้า (Brand)  
เป็นการรับรองคุณภาพให้ผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวเกิดความเชื่อมั่น 
ในผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้  การคงไว้ซึ่งการเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น 
น าเสนอผ่านการสร้างเรื่องราว (Story) ให้กับตัวผลิตภัณฑ์ ช่วยสร้างจุด
สนใจแก่ผลิตภัณฑ์ และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีความสวยงาม สะดวก 
ทันสมัย จะช่วยเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชนได้มากขึ้น 
 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ชุมชนเปลี่ยนจากการเน้นภาค 
การผลิตสินค้า เป็นการเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมทั้งมีการส่งเสริมการ
ท่อง เที่ ย ว โดยชุมชน  (CBT) การสร้ า ง อัตลั กษณ์ของ พ้ืนที่  ส ร้ า ง 
อัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ชุมชน และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน 
การท่องเที่ยว การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ เช่น การสร้าง 
Application/QR code ด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งชุมชนมีการบริหาร
จัดการและการรวมกลุ่มเครือข่ายธุรกิจเชื่อมโยงแบบประชารัฐ ด าเนินการ
ในลักษณะห่วงโซ่คุณค่าเชื่อมโยงการเกษตร สู่การแปรรูปเพ่ิมมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว  
เช่น ชม ชิม ช้อปสวนผลไม้ การเรียนรู้วิถีชีวิตชาวประมง การเรียนรู้



 

ประวัติศาสตร์ อารยธรรมท้องถิ่นโบราณ ซึ่งเป็นจุดเด่นของกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออก 2 รวมถึงการสร้างมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
ดึงดดูนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศผ่านเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ที่
หลากหลาย นอกจากนี้ ในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนควรมีการ
ด าเนินการ เช่น 
 -   การสร้างเครือข่ายการรวมกลุ่มเป็น cluster โดยทุกภาคส่วน 
เข้ามามีส่วนร่วม ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ชุมชนเจ้าของพ้ืนที่ เข้ามามี
ส่วนร่วมในการส ารวจสภาพปัญหาของชุมชน ร่วมกันแก้ไขปัญหา และ 
ร่วมการพัฒนาชุมชนเพ่ือรองรับการท่องเที่ยว 
 -   การเตรียมพร้อมด้านภาษาเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศ 
 -   การสร้างอัตลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่น เพ่ือเป็น
ทางเลือกในการท่องเที่ยว ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ประวัติศาสตร์ 
อารยธรรมและวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ และสถานที่ท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ 
 -   การสร้างมาตรฐาน คุณภาพของสินค้าและบริการ ให้เป็นที่ยอมรับ  
และการสร้างตราสินค้า (Branding) ควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์ 
 -  ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันพิจารณาว่าขายสินค้าและบริการอย่างไร
ให้มีคุณค่าเพ่ิมมากขึ้น ภายใต้มูลค่าเท่าเดิม อาทิ ท าให้นักท่องเที่ยวรับรู้ 
รับทราบคุณค่าของสินค้าและบริการมากขึ้น ท าให้จ าง่าย อธิบายได้ภายใน
เวลาอันรวดเร็ว เป็นต้น 



 

 -   สร้าง Position พัฒนาจุดเด่นของชุมชนที่ชัดเจน ไม่จ าเป็นต้อง
ท าตามใคร ท าเหมือนใคร ต้องสร้างจุดเด่นที่มีอยู่ในพ้ืนที่ สร้างจุดต่างจาก
จุดแข็งและนักท่องเที่ยวมีความต้องการ 
 การพัฒนาด้านการตลาดประชาสัมพันธ์ เมื่อเตรียมความพร้อม 
ในการสร้างอัตลักษณ์ และการสร้างมาตรฐาน ของทรัพยากรการท่องเที่ยวแล้ว  
การส่งเสริมทางด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ เพ่ือประชาสัมพันธ์
ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 
ไปสู่ นักท่องเที่ยวทั้ ง ในและต่างประเทศก็ เป็นสิ่ งที่ส าคัญ  ทั้ งจาก
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพ้ืนที่เกิดความประทับใจแล้วบอกต่อ หรือพัฒนา 
สื่ อประชาสั มพันธ์  เช่ น การสร้ าง Application/QR code การเชื่ อมโยง  
สื่อประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง 
 ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนินการ 
 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 มีรายได้จากการท่องเที่ยว และจ านวน
นักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 
 ข้อเสนอในการพัฒนา 
 ในการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
โดยชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ ควรมีแนวทางในการด าเนินการดังนี้ 
 -   นโยบายของภาครัฐ ต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาการบริหาร
จัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยสนับสนุนให้เป็นวาระแห่งชาติและ 
เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลักในการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ 
นอกจากนี้ ภาครัฐควรแสดงบทบาทหรือท าหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยงในการ
สนับสนุนให้เกิดการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน กล่าวคือ ท าหน้าที่



 

สนับสนุนเฉพาะในส่วนที่ชุมชนมีความต้องการและจ าเป็นจริง ๆ เช่น  
การสนับสนุนบุคลากรในการให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ  
 - ให้ความส าคัญกับหลักการท างานในลักษณะของการบูรณาการ
ความร่วมมือระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ  
ร่วมด าเนินการ และร่วมติดตามประเมินผล เปิดโอกาสให้ภาคเอกชน 
ชุมชน หรือภาคประชาชน เสนอความคิดเห็นและความต้องการเกี่ยวกับ
แผนงาน/โครงการ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงรูปธรรม สามารถ
ตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) 
และเป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและยั่งยืน 
 - การพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาชิกของชุมชนที่มีการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
เน้นการพัฒนาทักษะด้านภาษา การสื่อสาร การบริการ และทักษะเฉพาะด้าน  
เพ่ือให้บุคลากรมีทักษะและขีดความสามารถในการให้บริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 - การพัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยว 
ที่อยู่ใกล้เคียงกับชุมชน เพ่ือให้สามารถรองรับการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยง 
ต่อจากชุมชน โดยต้องพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว 
มุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิงนิเวศ และเชิงเกษตรมากขึ้น เพ่ือคง
ทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพแวดล้อมที่สวยงาม ปราศจากมลพิษ อันเป็น
เอกลักษณ์ของพ้ืนที่อย่างยั่งยืน 
 - การประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนทั้งในและ
ต่างประเทศ สนับสนุนให้เกิดการจัดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว เทศกาล



 

ท่องเที่ยวที่หลากหลายและต่อเนื่องตลอดทั้งปี เน้นการประชาสัมพันธ์ 
จุดขายที่เป็นอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ รวมทั้งการประเมินศักยภาพด้านการ
ท่องเที่ยวในทุกด้าน เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาการท่องเที่ยวในปีต่อไป 
 - สร้างมูลค่าเพ่ิม (Value Added) ให้กับทุนทางสังคม โดยปรับเปลี่ยน 
จากการท าการเกษตรเพียงอย่างเดียวมาเป็นการท่องเที่ยวแบบเชิงเกษตร 
วิถีชีวิต และวัฒนธรรมที่เสริมสร้างอาชีพและรายได้ให้กับเกษตรกร รวมทั้ง
เป็นการเผยแพร่วัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชน วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ให้กับนักท่องเที่ยวได้สัมผัสและเป็นการสร้างชื่อเสียงกับจังหวัดอีกด้วย 
 - ปรับเปลี่ยนแนวคิดเดิม ๆ ว่าเกษตรกรเป็นผู้ผลิตสินค้าเพ่ือป้อน
สู่ตลาด มาเป็นนักบริหารจัดการ โดยเกษตรกรจะต้องมีความรู้ทาง
การเกษตรควบคู่กับการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ซึ่งจะต้องได้รับการสนับสนุน
ส่งเสริมจากทุกภาคส่วนทั้งความรู้ทางด้านวิชาการและการตลาด 
 - พัฒนารูปแบบธุรกิจ (Business Model) เชื่อมโยงการเกษตร  
สู่การแปรรูป และการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยการปลูกฝังค่านิยมให้ชุมชน
ร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่นของตน ร่วมกันยกระดับคุณภาพชีวิตผ่านวิถี
การเกษตร วัฒนธรรม ตลอดจนถ่ายทอดไปยังรุ่นใหม่สานต่อการ
ด าเนินงาน 
 - ส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ ซึ่งสังคมไทยก าลังก้าวเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุจึงมีความจ าเป็นในการพัฒนาอาชีพให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ  
โดยกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการประกอบ
อาชีพ เนื่องจากเป็นการน าทรัพยากร วิถีชีวิต วัฒนธรรมท้องถิ่น ที่มีอยู่มา
สร้างมูลค่าเพ่ิม 



 

ผู้จัดท า 
1. นางสาวประภาส  สีหานอก   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
     ช านาญการ ส านักงานจังหวัดจันทบุรี 
2. นายศราวุฒิ  ทัพธานี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
     ช านาญการ ส านักงานจังหวัดนครนายก 
3. นางนันธพร  ทิพยาวงษ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
     ช านาญการ ส านักงานเกษตรและ 
   สหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี 
4. นายอิทธิรัฐ  สินารักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
    ช านาญการ ส านักงานการท่องเที่ยว 
   และกีฬาจังหวัดสระแก้ว 


