
แนวทางการพัฒนาเพ่ือเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยว  
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 

  
  ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ประกอบด้วย จังหวัดก าแพงเพชร 
นครสวรรค์ พิจิตร และอุทัยธานี  เป็นกระบวนการท างาน และกลไก 
ที่ส าคัญเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และการแก้ไขปัญหาของประชาชนไปสู่การปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ 
ยึดพ้ืนที่เป็นตัวตั้งและการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลไกบริหาร
จัดการเชิง พ้ืนที่  และขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาที่สอดคล้องกับ 
ทิศทางการพัฒนาภาค “ภาคเหนือ” : พัฒนาภาคเหนือให้เป็นฐาน 
เศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง ประกอบด้วย  
 1. พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ และความยั่งยืน มีธุรกิจบริการ
ต่อเนื่องกับการท่องเที่ยวบริการสุขภาพและการศึกษาที่ได้มาตรฐาน 
รวมทั้งผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ท่ีสร้างมูลค่าเพ่ิมสูง  
 2. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และสร้างมูลค่าเพ่ิม
ภายใต้แนวคิด เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ ควบคู่กับการพัฒนา
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปให้มีความหลากหลายสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด  
 3. ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและและสิ่งแวดล้อมให้คืนความ 
อุดมสมบูรณ์สร้างความสมดุลแก่ระบบนิเวศ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ  



 4. พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุรองรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุของภาคเหนือที่เร็วกว่าระดับประเทศ 10 ปี 
  วิสั ยทั ศน์ การ พัฒนากลุ่ มจั งหวั ดภาค เหนื อ ตอนล่ า ง  2  
“เป็นศูนย์กลางธุรกิจข้าว สินค้าเกษตรปลอดภัย การท่องเที่ยวธรรมชาติ 
และวัฒนธรรมล้ าค่าระดับประเทศ” 
  ประเด็นการพัฒนา 
  1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน กระบวนการผลิตข้าว และสินค้า
เกษตรปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
  2. ส่งเสริมการแปรรูป การตลาด และการกระจายสินค้าเกษตร 
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
  3. พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวตามมาตรฐาน เพ่ือดึงดูด
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
   จุดเน้นการพัฒนา (Positioning) ได้แก่ ภาคการเกษตร และ
ภาคการท่องเที่ยว ซึ่งศักยภาพและความโดดเด่นที่ส าคัญ ประกอบด้วย 
   -  ภาคการเกษตร : เป็นเมือง “อู่ข้าวอู่น้ า” โดย “ข้าว” 
เป็นตัวจักรขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักของกลุ่มจังหวัด เป็นแหล่งผลิตข้าวที่
ส าคัญของประเทศมีพ้ืนที่เพาะปลูกข้าวนาปีประมาณ 4.82 ล้านไร่ ผลผลิต
ประมาณ 3.18 ล้านตัน ข้าวเปลือก เป็นอันดับ 1 ของประเทศ  
   -  ภาคการท่องเที่ยว : โดดเด่นด้านวัฒนธรรมและธรรมชาติ 
วิถีชีวิต วิถีชุมชน ผู้คนมีความเป็นมิตร และมีแหล่งมรดกโลกทั้งด้าน



ประวัติศาสตร์และเชิงนิเวศ ได้แก่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง แหล่ง
มรดกโลกทางธรรมชาติ และอุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร  
   ส าหรับการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2  
มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องของรายได้จากการท่องเที่ยว และ
จ านวนนักท่องเที่ยวที่ เ พ่ิมขึ้น เช่น ข้อมูล ปี  พ.ศ.2560 มีจ านวน
นักท่องเที่ยวทั้งหมด จ านวน 4,128,298 คน รายได้จากการท่องเที่ยว 
จ านวนเงิน 7,684.99 ล้านบาท โดยจังหวัดนครสวรรค์ที่มีนักท่องเที่ยวให้
ความสนใจมาเที่ยวมากที่สุด รองลงมาได้แก่ จังหวัดก าแพงเพชร จังหวัด
พิจิตร และจังหวัดอุทัยธานี  นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นชาวไทย และ 
มีนักท่องเที่ยวต่างชาติบางส่วนมาจากยุโรป อเมริกา และจีน และ
นักท่องเที่ยวมีแนวโน้มกระจายจากเมืองหลักของภาคเหนือ เช่น จังหวัด
เชียงใหม่ สู่เมืองรองในภูมิภาคมากขึ้น ส่งผลให้มีการขยายตัวของรายได้
การท่องเที่ยวในอัตราที่สูง เช่น น่าน พิจิตร ล าพูน อุทัยธานี อุตรดิตถ์ 
นครสวรรค์ ก าแพงเพชร พะเยา ล าปาง เป็นต้น  
 ข้อมูลจ านวนนักท่อง เที่ ยว  และรายได้ จากการท่ อง เที่ ย ว  
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ประกอบด้วย 
 
 
 
 
 จากข้อมูลข้างต้น พบว่า แนวโน้มการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง 2 มีทิศทางที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น แนวทาง 



การพัฒนาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดฯ อย่างยั่งยืนให้มีการขยายธุรกิจ
บริการ ให้นักท่องเที ่ยวได้รับประสบการณ์การเรียนรู้จากการเดินทาง
ท่องเที่ยว และมีส่วนร่วมรักษาสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งผลิตภัณฑ์
สร้างสรรค์ที่สร้างมูลค่าสูง เพื่อเพ่ิมโอกาสการขยายตัวทางการเศรษฐกิจ 
การค้า การลงทุนและยกระดับการท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งสร้างรายได้ที่
ส าคัญของกลุ่มจังหวัดได้อย่างมีเสถียรภาพ โดยมีประเด ็นที ่ควรให้
ความส าคัญ คือ การพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ทั้งด้านการพัฒนา
แหล ่งท ่องเที ่ยว  พ ัฒนาสิ ่งอ านวยความสะดวกโครงสร ้างพื ้นฐาน 
เพื ่อรองรับการท่องเที ่ยว  และบุคลากรด้านการท่องเที ่ยวแบบเป็น 
องค ์รวม และเคร ือข ่ายการท่องเที ่ยว รวมถึงพ ัฒนากระบวนการ 
ความเชื ่อมโยงกับแหล่งท่องเที ่ยวส าคัญในกลุ ่มจังหวัดใกล้เคียงที ่มี
ศักยภาพ เช่น อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ศรีสัชนาลัย ในกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง 1 เป็นต้น  
 แนวคิดการพัฒนาที่ได้รับจากการศึกษาและฝึกอบรม 
 จากการศึกษาเรียนรู้  ตามโครงการทุนฝึกอบรมเ พ่ือพัฒนา
ข้าราชการพลเรือนสามัญที่ปฏิบัติราชการในภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ .2561 ทั้งในชั้นเรียนภาควิชาการ ในหัวข้อเศรษฐกิจดิจิทัลและ  
การสร้างสรรค์นวัตกรรม (Digital Economy & Innovation) /การสร้าง
มูลค่าเพ่ิมทางการท่องเที่ยวและการบริการ (Value Added Creation for 
Tourism and Service) / น วั ต ก ร ร มท า ง ก า ร เ ก ษต ร  (Innovative 
Agriculture)/ความมั่นคงทางสังคม (Social Security) และการเสริมสร้าง
ประสบการณ์การเรียนรู้ในสถานที่จริง (Experience-based Learning)  



ณ ประเทศญี่ปุ่น คณะผู้ศึกษาได้รับการพัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เป็น
แนวทางในการวางยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 
ตัวอย่าง เช่น  
 1. การศึกษาดูงาน ณ NOMARU ENGEI KIBIJI NOEN FARM 
Okayama ประเทศญี่ปุ่น ที่ด าเนินการผลิตแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นทาง 
กลางทาง ปลายทาง มีร้านค้าเป็นของตนเองในลักษณะ Farm Outlet 
บริหารในรูปของบริษัท มุ่งเน้นการพัฒนาด้วยตนเอง ไม่พ่ึงพาภาครัฐ และ
ยังช่วยเหลือเกษตรกรรายอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่ ให้มี โอกาสทางการตลาด  
ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน โดยอาศัยการช่วยเหลือพ่ึงพากันเอง 
ในชุมชน 
   2. การศึกษาดูงาน Farm Stay ในจังหวัด Akita : ลักษณะเป็นบ้าน
โบราณหลังคามุงจากอายุนับร้อยปี บริเวณรอบบ้านเป็นทุ่งนา ล้อมรอบ
ด้วยบรรยากาศธรรมชาติที่สดชื่น เต็มไปด้วยต้นไม้ แปลงผัก และนาข้าว 
มีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมท ากิจกรรม คือ ปลูกผัก รดน้ าผัก 
ท าอาหารและเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมแบบญี่ปุ่น 
 3. การศึกษาดูงานส านักงานการท่องเที่ยว เมือง Okayama ที่มี
การบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่ส าคัญกับการจัดโซนการท่องเที่ยว 
จัดแบ่งออกเป็น 3 โซน ได้แก่  โซน 1) Station area ท าหน้าที่ เป็น
ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง 2) Cultural area โซนศิลปวัฒนธรรม และ 
3) University area โซนของการจัดกิจกรรมประชุมสัมมนาและแสดง
นิทรรศการ ทั้ง 3 โซน ถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกันด้วยระบบการขนส่งมวลชน 
เพ่ือให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้สะดวก ในแต่ละโซนก็



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



 ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยว 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 
 การพัฒนาเ พ่ือเพ่ิมศักยภาพการท่องเที่ยว ของกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง 2 ถือเป็นประเด็นท้าทายที่ส าคัญของภาคีการพัฒนา 
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคม ที่จะต้องมีการบูรณาการอย่างเต็มศักยภาพ ในทุกมิติของ 
การพัฒนา “รุก รับ ปรับตัว” ด้วยการสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่ ๆ /การ
ร่วมกันแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ “ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ” และการ
ปรับตัวให้เท่าทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ที่เชี่ยวกราก 
ซึ่งกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 มีศักยภาพ และความโดดเด่น ความ
หลากหลายทางด้านการท่องเที่ยว ทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์  
เชิงวัฒนธรรม เชิงศาสนา ประเพณี และวิถีชีวิตชุมชน มีมรดกโลก 2 แห่ง 
คือ มรดกโลกอุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร และมรดกโลก 
ทางธรรมชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง แหล่งน้ าขนาดใหญ่ที่เอ้ือ
ประโยชน์ด้านการท่องเที่ยว และการเกษตร เช่น บึงบอระเพ็ด บึงสีไฟ วิถี
ชีวิตชาวแพ บนล าน้ าน่าน เจ้าพระยา และสะแกกรัง ที่เป็นแหล่งสุดท้ายใน
ประเทศไทย การพัฒนาจึงต้องสร้างความแตกต่างและปรับเปลี่ยน  
เพ่ือสร้างความได้เปรียบและเพ่ิมขีดศักยภาพความสามารถในการแข่งขัน 
โดยชุมชนเพ่ือชุมชน ด้วยการใช้นวัตกรรมทางการจัดการและบริการให้
ครบวงจรของห่วงโซ่คุณค่าตั้งแต่ต้นทางกลางทาง และปลายทาง สร้าง
คุณค่าในแต่ละห่วงโซ่ ดังนี้ 
 



 การพัฒนาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2  
ที่หลากหลายโดยชุมชนเพื่อชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานแหล่งท่องเที่ยว ระบบคมนาคม 
ความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน เช่น จุดบริการนักท่องเที่ยวที่ทันสมัย 
ศูนย์บริการ ศูนย์ข้อมูล เชื่อมโยงภายในกลุ่มจังหวัด ร้านจ าหน่ายสินค้า 
ห้องน้ าท่ีสะอาด และสภาพแวดล้อมที่สวยงาม สะอาดตา เพ่ืออ านวยความ
สะดวกและสร้างความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยว ยกระดับมาตรฐานและ



พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดให้มีประสิทธิภาพ  การรักษา 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว รวมถึงการติดตั้ง 
Free Wi-Fi ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ แหล่ งท่องเที่ยวภายในกลุ่มจั งหวัด 
เพ่ิมมากยิ่งขึ้น รวมถึงการให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อนการท างาน 
ตามผลการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทน
ภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกร  เ พ่ือขับเคลื่อน 
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 เมื่อวันที่ 
12 มิถุนายน 2561 ณ จังหวัดนครสวรรค์ ให้เห็นผลสัมฤทธิ์อย่างเป็น
รูปธรรม ในด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานโครงข่ายคมนาคมให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งทางบก และทางน้ า ที่มุ่งหวังให้กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง 2 เป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างภาคกลาง ไปสู่ภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเชื่อมโยงสู่ภูมิภาคอาเซียน และเตรียมความ
พร้อมในทุกด้านเพ่ือรองรับโครงข่ายคมนาคมทางราง “รถไฟรางคู่ ” และ
การกระจายนักท่องเที่ยวไปยังชุมชนของจังหวัดต่าง ๆ ในกลุ่มจังหวัด  
และการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว เป็นต้น 
 2. ให้ความส าคัญกับการวิจัย และการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว  
ด้วยการบูรณาการความร่วมมือกับ สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ ส านัก
ประสานงานการวิจัยและพัฒนาเชิงพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่าง สกว. กับภาคี
เครือข่าย เพ่ือศึกษาวิจัย “การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วม
โดยชุมชนที่ เชื่อมโยงกันของ 4 จังหวัด ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2”  
ด้วยการท าเรื่องราว เรื่องเล่าขานของสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งจะท าให้แหล่ง
ท่องเที่ยวธรรมดา ยกระดับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้ โดยเป็นการ



เข้าไปสืบค้นเรื่องราว จากชุมชนบนเส้นทางท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง   
เพ่ือเปิดให้ได้รับรู้ถึงแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการน าเสนอสิ่งที่ภาคภูมิใจและเชื่อมโยงให้ชุมชนได้รับประโยชน์จากการ
ท่องเที่ยว เป็นการสร้างคุณค่า และมูลค่าใหม่ให้กับแหล่งท่องเที่ยว และจะ
เป็นต้นแบบให้กับการท างานวิชาการที่เข้าถึงชุมชน เจ้าของพ้ืนที่ภูมิใจ 
นักท่องเที่ยวชื่นชม” เช่น ชุมชนตรอกโรงยา ถนนสั้น ต านานยาว และวิถี
ชีวิตชาวแพสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี /ชุมชนตลาดวังกรด เสน่ห์วันวาน 
อาหารอร่อย จังหวัดพิจิตร /ตลาดย้อนยุคนครชุม จังหวัดก าแพงเพชร /
ตลาดเก่า สัมผัสวิถีชีวิตริมน้ า เที่ยวแบบ Slow Life ที่ตลาดโบราณชุมแสง 
จังหวัดนครสวรรค์ เป็นต้น อันเป็นการเพ่ิมคุณค่า (Value) ของเส้นทาง
การท่องเที่ยว จะส่งผลต่อการดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง 
โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่มที่เดินทางท่องเที่ยวแบบพ านัก 
ระยะยาว (Long Stay Tourists) และกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยที่สนใจ
เรื่องราวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ส่งผลไปสู่การสร้างความ 
พึงพอใจของนักท่องเที่ยวและเป็นการกระจายรายได้ให้แก่ชุมชนในแหล่ง
ท่องเที่ยวและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัด 
 3. การสร้างมูลค่าเพ่ิม (Value Added) การท่องเที่ยวให้เป็นทุน
ทางสังคม โดยปรับเปลี่ยนจากการท าการเกษตรควบคู่กับการท าเป็น 
Farm Stay /แพ-สเตย์ เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เชิงวิถีชีวิต และ
เชิงวัฒนธรรม ที่เสริมสร้างอาชีพและรายได้ให้กับเกษตรกร และชุมชน  
อีกท้ังยังเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรม วิถีชีวิต และยังสร้างชื่อเสียงให้กับกลุ่ม
จังหวัด และประเทศ มีการสร้างความแตกต่างเพ่ือมุ่งเน้นกลุ่มตลาด



นักท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่สนใจธรรมชาติ และการเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชน  
โดยส่งเสริมการท่องเที่ยวในมุมมองใหม่ ๆ ที่มีการแข่งขันไม่สูงและใช้
จุดเด่นที่มีเอกลักษณ์แตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น เช่น  
  - แนวคิดการพัฒนา แพ-สเตย์ ในล าน้ าสะแกกรัง ที่เป็นแบบ
เฉพาะที่ไม่สามารถหาจากที่ไหนได้ หรือมีความเป็น Unique เป็นที่พัก
ทางเลือกของนักท่องเที่ยว เข้าพักในแพร่วมกับเจ้าของแพ เข้าร่วมเรียนรู้
กับกิจกรรมวิถีชีวิตชุมชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น การตักบาตรทางน้ า 
ประมงน้ าจืดแบบดั้งเดิม การเลี้ยงปลาแรดในกระชัง การย่างปลา สินค้า 
ที่มีชื่อเสียงของจังหวัด การท าอาหารจากสัตว์น้ าของแม่น้ าสะแกกรัง 
ในสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ เป็นต้น  
  -  แนวคิด Farm Stay ที่ขายความแตกต่าง ความช้า และ
ความสุข “สงบ เงียบ เรียบ ช้า” เช่น การท าอาหารต้องเก็บผักจากแปลงที่
ปลูกเองของฟาร์ม ไม่มีโทรทัศน์ แต่มีหนังสือดี ๆ ให้เลือกอ่าน และเปิด
โอกาสให้นักท่องเที่ยวที่ เข้าพักได้เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นในชุมชน  
การจัดทริปเที่ยวชมของดี เด่น ดัง ในชุมชน เช่น การขี่จักรยานเที่ยว
หมู่บ้านวัฒนธรรม ชมป่าธรรมชาติ ป่าชุมชน การทอผ้า การพักสายตากับ
ทิวทัศน์ภูเขา ทุ่งนา และแม่น้ า โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของภาครัฐเข้าไป
ช่วยเสริมเพ่ือความเข้มแข็ง และยั่งยืน ในเรื่องการประชาสัมพันธ์  
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการท่องเที่ยว ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน การจัดระเบียบเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานที่พัก และ
การกระตุ้นให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการ
ท่องเที่ยวที่ให้บริการที่สร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวผู้มาเยือน 



กระตุ้นให้เกิดจิตส านึกในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีสู่ท้องถิ่น การให้บริการ 
ที่น่าประทับใจ เพ่ิมทักษะการให้บริการ และการสื่อสารกับนักท่องเที่ยว
โดยดึง “เสน่ห์” ของชุมชนออกมาให้มากที่สุด ทั้งแหล่งท่องเที่ยว วิถีชีวิต 
วัฒนธรรม ประเพณี และผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนให้เป็นที่ถูกใจของตลาด 
และผู้บริโภค  
 4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน แบบครบวงจรตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง 
ปลายทาง ให้มีร้านค้าของชุมชน ที่มีความเข้มแข็ง พ่ึงตนเองได้ ในลักษณะ 
Farm Outlet ที่ เปิดจ าหน่ายสินค้าผลผลิตที่ส่ งตรงถึงมือผู้บริ โภค  
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชม ชิม ช้อป มีการบริหารงานใน
รูปของกลุ่ม หรือสหกรณ์ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาด้วยตนเอง โดยไม่พ่ึงพา
ภาครัฐ เพ่ิมโอกาสทางการตลาด ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน อาศัย
การช่วยเหลือพ่ึงพากันเองในชุมชน สร้างสรรค์ให้เชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยว
ภายในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด    
 5. ก้าวไปด้วยกัน ชุมชนจะต้องได้รับประโยชน์จากการเติบโตของ
การท่องเที่ยว คนในท้องถิ่น และชุมชน มีความรู้และเข้าใจว่าตัวเองมีส่วน
ร่วมอยู่ในส่วนใดของห่วงโซ่คุณค่าทางการท่องเที่ยว และเข้ามามีส่วนร่วม
การท างาน และได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยวมากขึ้น ร่วมสร้างชุมชน
ท่องเที่ยวสู่ก้าวใหม่ ด้วยการใช้นวัตกรรมดีไซน์การผลิตสินค้า ทั้งแหล่ง
ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์พ้ืนเมือง มีมาตรฐานและมีอัตลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น
วางขาย ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า  
 6. การตลาดเชิงรุกด้วยการพัฒนาการการตลาดและประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ การสร้างแบรนด์การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด 



โดยชูจุดเด่นในเรื่องประวัติศาสตร์และมรดกโลก ให้มีความน่าสนใจและ
เป็นการเพ่ิมมูลค่าทางการตลาด  
  -  การประชาสัมพันธ์ และการท ากิจกรรมการตลาดเชิงรุกผ่าน
สื่อสมัยใหม่ต่าง ๆ สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) ซึ่ งการใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ที่เหมาะสมทั้งในด้านการบริหาร
เพ่ือลดต้นทุนและเ พ่ิมช่องทางการเข้าถึงตลาดนักท่องเที่ยว เช่น  
การพัฒนาแอพพลิ เคชัน  ส าหรับโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ที่ ช่ วยให้
นักท่องเที่ยวสามารถวางแผนการเดินทางได้ด้วยตัวเอง หรือจัดระบบใน
การเข้าชมแหล่งท่องเที่ยว 
  -  การจัด Road Show ด้านการท่องเที่ยวพร้อมการจัดงาน
แสดงและจ าหน่ายสินค้าของกลุ่มจังหวัด กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
กลุ่มจังหวัด (Press Tour) /การท่องเที่ยวภาค      
 สิ่งที่ท้าทายประเทศไทยในการก้าวผ่านในทศวรรษแห่งการ
เปลี่ยนแปลง เพือ่บรรลุวิสัยทัศน์ ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 
2579) “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” กลุ่มจังหวัด และ
จังหวัด มีบทบาทส าคัญในการผลักดัน และขับเคลื่อนการท างานใน
ยุทธศาสตร์เชิงรุกในพื้นที่ เพื่อเสริมจุดเด่นในแต่ละกลุ่มจังหวัด และจังหวัด 
ปัจจัยความส าเร็จในการท างาน คือ กระบวนการมีส่วนร่วม การบูรณาการ
แผนงาน งบประมาณ ของทุกภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง โดยต้องท างาน
เชิงบูรณาการอย่างเข้มแข็ง มีความเป็นมืออาชีพ รุกเข้าไปท างานในพ้ืนที่ 
ด้วยศาสตร์และศิลป์ การใช้ภูมิปัญญา นวัตกรรม เทคโนโลยี ความคิด



สร้างสรรค์ ผนึกก าลังร่วมกันให้เป็นพลังแผ่นดิน ร่วมสร้างพลังแห่งความ
ร่วมแรงร่วมใจ พลังความสามัคคี พลังการท างานโดยมีเป้าหมายสูงสุด
ร่วมกัน ได้แก่ ประโยชน์สุขของประชาชน และสามารถอยู่ร่วมกัน 
มีความสุขอย่างมีธรรมาภิบาล และมีดุลยภาพอย่างยั่งยืน 
 

คณะผู้จัดท า 
1. นายธนะสิทธิ์  ศรีค าภา   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
    ช านาญการพิเศษ 
  ส านักงานจังหวัดพิจิตร 
2. นางสาวอัญชลี  นาคยา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
   ช านาญการพิเศษ 
  ส านักงานจังหวัดอุทัยธานี 
3. นางสาวกิ่งแก้ว  เพ็ญศรี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
   ช านาญการ 
   ส านักงานจังหวัดอุทัยธานี 
 


