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บทน ำ 
 

การศึกษาและพัฒนาศักยภาพพ้ืนที่ทั้ง 5 จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (เพชรบูรณ์ 

พิษณุโลก ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์) บนเส้นทางเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง-อินโดจีน-เมาะล าไย 

(Luangprabang-Indochina-Mawlamyine Economic Corridor : LIMEC) มีเป้าหมายเชิงนโยบายเพ่ือ

พัฒนาระบบโลจิสติกส์ พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรและการแก้ไขปัญหาอุทกภัย ยกระดับการผลิตและการ

สร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิต การยกระดับพัฒนาการท่องเที่ยว และการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเพ่ือให้การพัฒนา

สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ รวมทั้งยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-พ.ศ. 2564)  

การศึกษาวิจัยในส่วนนี้ เป็นการศึกษาระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง อินโดจีน เมาะล าไย 

(Luangprabang Indochina Mawlamyine Economic Corridor: LIMEC) การวิเคราะห์ผลกระทบเศรษฐกิจ

จากการพัฒนาในพ้ืนที่ 5 จังหวัด ได้แก่ อุตรดิตถ์ ตาก พิษณุโลก สุโขทัย และเพชรบูรณ์  โดยใช้ชุดสมการดุลย

ภาพองค์รวม (Computable General Equilibrium – CGE) ที่มีฐานจากบัญชีเมตริกซ์สังคมของประเทศไทย 

(SAM – based CGE) คือ 1) การประเมินผลความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ 2) การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ

จากโครงการพัฒนาโดยใช้แบบจ าลองดุลยภาพองค์รวม โดยมีผลงานที่ได้จากงานวิจัย ดังนี้ 1) การได้

ลักษณะอัตลักษณ์และต้นทุนทางสังคมของชุมชนต้นแบบ 5 จังหวัด 2) การได้ผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์และแผน

ธุรกิจส าหรับชุมชนต้นแบบทั้ง 5 ชุมชน 3) การพัฒนาเครื่องมือในการประเมิน พร้อมทั้งการน าเครื่องมือ

ทั้งหมดทดสอบการใช้งานกับชุมชนต้นแบบทั้ง 5 แห่ง เพ่ือให้น าไปใช้ในการพัฒนาชุมชนบนเส้นทาง LIMEC 

ต่อไป 4) การเตรียมความพร้อมของชุมชนต้นแบบทั้ง 5 แห่ง โดยการเชื่อมต่อหน่วยงานภาคราชการ 

ภาคเอกชน และภาคประชาชนให้มีความพร้อมในการพัฒนาเข้าสู่การเป็นระเบียงเศรษฐกิจเส้นทาง LIMEC 5) 

การจัดท าแผนพัฒนาส าหรับชุมชนต้นแบบทั้ง 5 แห่ง และ 6) การจัดท าแผนพัฒนาเชิงนโยบายให้กับชุมชนบน

เส้นทาง LIMEC โดยอ้างอิงจากการท างานประเมินและวิเคราะห์การพัฒนาในด้านต่างๆของชุมชนต้นแบบทั้ง 

5 รูปแบบ 

ผลการศึกษาสามารถสรุปข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาชุมชนบนเส้นทาง LIMEC โดยมีข้อเสนอเชิง
นโยบายการพัฒนาชุมชน ดังนี้  1) ข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาชุมชน ด้านผลิตผลทางการเกษตร             
2) ข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาชุมชนด้านการเกษตรอินทรีย์ 3) ข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาชุมชนด้าน
วิถีวัฒนธรรมและงานหัตถกรรม 4) ข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาชุมชนด้านศิลปวัฒนธรรมและวิถีภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และ 5) ข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาชุมชนด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ หากมี
การน านโยบายมาตรการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนไปปฏิบัติ และขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืน ๆ อย่างรวดเร็ว ส าหรับ
สัดส่วนประชากรไม่น้อยกว่า 60 % ของประชากรในกลุ่มจังหวัด ในช่วงระยะเวลาปี 2564 - 2565 คาดการณ์
ว่าเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดจะกลับมาขยายตัวได้ในอัตราเทียบเท่าเดิม ในช่วงปี 2566 – 2567  โดยขยายตัว
อัตราเฉลี่ยที่ 6.5%  
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1. เส้นทำงระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบำง อินโดจีน เมำะล ำไย ( Luangprabang Indochina 
Mawlamyine Economic Corridor: LIMEC) 

ระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง อินโดจีน เมาะล าไย (Luangprabang Indochina Mawlamyine 
Economic Corridor: LIMEC) เป็นแนวเชื่อมโยงระหว่างแขวงหลวงพระบาง แขวงไซยะบูลี ของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว มายังด่านพรมแดนภูดู่ จังหวัดอุตรดิตถ์ ของประเทศไทย มายังพ้ืนที่อินโดจีน 
หรือพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่าง 1 ซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัด 5 จังหวัด ได้แก่ อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ 
สุโขทัย และตาก และเป็นแนวเชื่อมโยงกับระเบียงเศรษฐกิจอ่ืน ๆ เช่น ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก 
(East-West Economic Corridor, EWEC) ระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (North-South Economic Corridor, 
NSEC) เป็นต้น แสดงดังรูปที่ 2.1  โดยได้มีการด าเนินการร่วมกันของภาคเอกชน ได้แก่ สภาอุตสาหกรรม 
หอการค้า ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 หรือ อินโดจีน ได้ร่วมกันจัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 หรือ กกอ.เหนือล่าง 1 เพ่ือขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจ LIMEC มาตั้งแต่ปี 
2558  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ 1.1 แสดงความเชื่อมโยงของพ้ืนที่บนระเบียงเศรษฐกิจ LIMEC 
 
ในเดือนกันยายน ปี 2561 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้มีการเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง -

อินโดจีน-เมาะล าไย (LIMEC) ไว้เป็นส่วนหนึ่งภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศลุ่มแม่น ้าอิระวดี -
เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) ท าให้เกิดการประกาศปฏิญญาเพชรบูรณ์ (Phetchabun Declaration) ปี 
2561 อย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก ภายใต้เจตนารมณ์ “ความกินดีอยู่ดีของประชาชนใน 3 ประเทศ ซึ่งต้อง
มาจากความร่วมมือร่วมใจกันและจะเติบโตไปด้วยกัน” ครอบคลุมการเชื่อมโยงและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
มั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การศึกษา สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม โลจิสติกส์ และการท่องเที่ยว
จากการด าเนินการร่วมกันของทุกภาคส่วนบนเส้นทาง LIMEC  นี้ ส่งผลให้มูลค่าการค้าชายแดนไทยผ่านจุด
ผ่านแดนถาวรแม่สอด จ.ตาก และจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ จ.อุตรดิตถ์ มีมูลค่าสูงขึ้น เช่น ในปี 2559  ที่ด่านแม่
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สอด  มีมูลค่ารวม 62,522.04 ล้านบาท หรือเพ่ิมประมาณ 29.07%  และ ด่านภูดู่ มีมูลค่ารวม 773.15 ล้าน
บาท หรือเพ่ิมประมาณ 99.42%  

อย่างไรก็ดีแม้ว่ามีการพัฒนาเส้นทาง LIMEC ให้เป็นเส้นทางขนส่งสินค้าที่มีเป้าประสงค์ของ
คณะรัฐมนตรีและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างอย่างชัดเจน การด าเนินการเพ่ือให้เกิดกิจกรรมต่างๆ ที่สอด
รับร่วมกันทุกภาคส่วนเพ่ือให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนบนเส้นทาง LIMEC อย่างยั่งยืนทั้ง 5 ด้าน 
ได้แก่ การค้าและการลงทุน การท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม การศึกษา สุขภาพ และลอจิสติกส์นั้น ยังไม่ได้มี
การศึกษา วิเคราะห์ และวางแผน ซึ่งการด าเนินการเหล่านี้ต้องมีการด าเนินการวิจัยและบริหารจัดการ
กิจกรรมต่างๆอย่างบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน จึงจะท าให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชุมชนบนเส้นทาง 
LIMEC ได ้

 
2. เส้นทำง LIMEC ในประเทศไทยและบริบทในกำรพัฒนำประเทศไทย 

ในด้านของประเทศไทยซึ่งเป็นเสมือนจุดเชื่อมต่อของภูมิภาคอาเซียน นั้นส าหรับเส้นทาง LIMEC 
นับเป็นเส้นทางท่ีเชื่อมต่อภูมิภาคในระยะทางสั้นที่สุดระยะทางประมาณ 390 กิโลเมตร จากจุดผ่านแดนบ้าน
ภูดู่ อ.บ้านโคก อ.ฟากท่า อ.น้ าปาด อ.ทองแสนขัน อ.พิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ อ.สวรรคโลก อ.ศรีส าโรง อ.เมือง
สุโขทัย อ.ด่านลานหอย จ.สุโขทัย และ อ.เมืองตาก อ.แม่สอด จังหวัดตาก สามารถใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 
ชั่วโมง ผลให้เกิดแนวทางการพัฒนาเส้นทางเศรษฐกิจดังรูปที่ 2.1 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 2.1 แสดงเส้นทางเศรษฐกิจของโครงการ โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 
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การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ LIMEC ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ตั้งแต่เกิดระเบียงเศรษฐกิจ LIMEC 
ได้รับการผลักดันให้เกิดกิจกรรมต่าง ๆ สามารถสรุปได้ดังรูป 2.2   

 
 

รูปที่ 2.2 แสดงการผลักดันระเบียงเศรษฐกิจ LIMEC 
      
 จากการประชุมคณะกรรมการ LIMEC Committee ที่จัดขึ้น ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 26 – 28 

มิถุนายน พ.ศ. 2561 ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจาก 3 ประเทศสมาชิก คือ ประเทศไทยสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทุกประเทศได้แสดงถึงเจตนารมณ์ ทัศนคติ และความ
มั่นใจต่อการท างานร่วมกันระหว่างสามประเทศเป็นปีที่ 4 โดยวิสัยทัศน์ของระเบียง LIMEC คือ ความร่วมมือ
เพ่ือความมั่นคงทางการค้า การลงทุน การศึกษา วัฒนธรรม การท่องเที่ยว สุขภาพ และโลจิสติกส์ บนความ
เสมอภาคและภราดรภาพ ซึ่งที่ประชุมมีมติก าหนดให้ใช้วิสัยทัศน์ดังกล่าวจนถึงปี คศ. 2028 

 

 

การศึกษานี้จึงได้ด าเนินการขึ้นเพ่ือก าหนดแนวทางในการพัฒนาศักยภาพพ้ืนที่ทั้ง 5 จังหวัดในการ

รองรับการเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง-อินโดจีน-เมาะล าไย (Luangprabang-Indochina-

Mawlamyine Economic Corridor : LIMEC) ภายใต้รูปแบบของชุมชนต้นแบบ 5 ชุมชน คือ ชุมชนด้าน

ผลิตผลทางการเกษตร ชุมชนด้านศิลปะวัฒนธรรม ชุมชนด้านสถานท่องเที่ยวธรรมชาติ  ชุมชนด้านการทอผ้า

และวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน และ ชุมชนด้านวัฒนธรรมและท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่ครอบคลุมการพัฒนาระบบโล

จิสติกส์ พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรและการแก้ไขปัญหาอุทกภัย ยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพ่ิม

ผลผลิต การยกระดับพัฒนาการท่องเที่ยว และการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเพ่ือให้การพัฒนาสอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ LIMEC 2222 

“ความร่วมมือเพ่ือความม่ันคงและยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคมบนความเสมอภาคและภราดรภาพ” 

“Collaboration to Enhance Economic and Social Stability and Sustainability 

upon Equality and Fraternity” 
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ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ รวมทั้งยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ

ที่ 12 (พ.ศ. 2560-พ.ศ. 2564) ดังรูปที่ 2.3 

 

รูปที่ 2.3 ผลลัพธ์ และผลกระทบของแผนกิจกรรมบริหารจัดการโครงการวิจัยนี้ 
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ข้อเสนอเชิงนโยบำยในกำรพัฒนำชุมชนและแนวทำงในกำรยกระดับเศรษฐกิจชุมชนด้วยผลิตภัณฑ์      
อัตลักษณ์ 

ในการส ารวจอัตลักษณ์และทุนสังคมของชุมชนเป้าหมาย เพ่ือยกระดับเป็นชุมชนต้นแบบของ
โครงการการพัฒนาชุมชนเพ่ือสร้างเศรษฐกิจยั่งยืนบนเส้นทาง LIMEC กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 อัน
ประกอบด้วย ชุมชนด้านผลิตผลทางการเกษตร อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ชุมชนด้านศิลปวัฒนธรรม 
อ าเภอเมืองเก่า จังหวัดสุโขทัย ชุมชนด้านสถานท่องเที่ยวธรรมชาติ ชุมชนแม่ท้อ อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 
ชุมชนด้านการทอผ้าและวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก และ ชุมชนท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ บ้านเข็กน้อย อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  ซึ่งได้แบ่งการด าเนินงานตามข้ันตอนดังนี้ 

1) การสืบค้นอัตลักษณ์ และกระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืน  
2) การรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิด้านอัตลักษณ์ของชุมชนเป้าหมาย  
3) การสังเกตบริบทชุมชน การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ผู้น าชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4) การจัดท าข้อมูลเพื่อบ่งชี้อัตลักษณ์ชุมชนรูปแบบของโครงการ     

การด าเนินการเป็นไปตามแนวทางของความหมายด้านอัตลักษณ์และทุนสังคม คือ ลักษณะเฉพาะ
ของชุมชนที่มีลักษณะวีถีชีวิต วัฒนธรรม ธรรมชาติ หรือภูมิศาสตร์ ที่เหมือนกันภายในกลุ่มและมีความ
แตกต่างกันจากกลุ่มอ่ืน เช่น การมีประวัติศาสตร์เรื่องราวความเป็นมา การสืบทอด การรักษา ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีของตน หรือ การมีผลิตภัณฑ์จากหัตถกรรม อาชีพ สังคม ซึ่งสืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น จนผลิตเป็น
ผลงาน ชิ้นงาน รูปธรรมอันจับต้องได้ในปัจจุบัน รวมถึงเกณฑ์การคัดเลือกชุมชนต้นแบบ ดังรูปที่ 1
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รูปที่ 1 กระบวนการพัฒนาแนวปฏิบัติในการประเมินอัตลักษณ์และทุนสังคมบนเส้นทาง LIMEC และเกณฑ์การคัดเลือกพ้ืนที่ชุมชนต้นแบบ

8 
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สรุปผลอัตลักษณ์และทุนทำงสังคมในที่ชุมชนต้นแบบ กำรพัฒนำชุมชนเพื่อสร้ำงเศรษฐกิจยั่งยืนบน
เส้นทำง LIMEC 5 จังหวัด 

1) อัตลักษณ์ชุมชนต้นแบบLIMEC ต ำบลแม่พูล อ ำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ภาพรวมของอัตลักษณ์ชุมชนต าบลแม่พูล จะประกอบด้วย การเกษตรสวนผลไม้แบบสวนผสม และป่า

ไม้อุดมสมบูรณ์ มีผลิตภัณฑ์แปรรูปได้แก่ ทุเรียน และผลไม้อ่ืน ๆ มีวัฒนธรรมประเพณี เช่น ประเพณีค้างบูยา  
ประเพณีการทานสลากชลอม เป็นต้น 

2) อัตลักษณ์ชุมชนต้นแบบLIMEC ต ำบลหนองบัวใต้ อ ำเภอเมือง จังหวัดตำก  
ภาพรวมของอัตลักษณ์ชุมชนต าบลหนองบัวใต้ จะประกอบไปด้วย การท าเกษตรอินทรีย์และเกษตร

ปลอดภัย ซึ่ ง ในบางครอบครัว ได้ถูกยกระดับให้ เป็น  Smart farmer รวมไปถึ ง  ความโดดเด่นทาง
ทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ที่ได้น าผลผลิตทางเกษตรมาแปรรูป  

3) อัตลักษณ์ชุมชนต้นแบบLIMEC ต ำบลนครชุม อ ำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก  
ภาพรวมของอัตลักษณ์ชุมชนต าบลนครชุม อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก จะประกอบไปด้วย งาน

หัตกรรมที่ข้ึนชื่อ รวมไปถึงสถานท่องเที่ยวที่มีความน่าสนใจ  
 4) อัตลักษณ์ชุมชนต้นแบบLIMEC ต ำบลเมืองเก่ำ อ ำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 

ภาพรวมของอัตลักษณ์ชุมชนต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย ประกอบไปด้วย  งาน
ประติมากรรมที่ท ามาจากดิน หรือเซรามิค สังโลกอาร์ต พิมพ์พระ ไม้แกะสลักนกคุ้มจากสัก ฟันพระ ซึ่ง พ้ืนที่
ชุมชนต้นต าบลเมืองเก่าจะมีความเป็นเอกลักษณ์ในเรื่องประวัติศาตร์ท้องถิ่นและวัฒนธรรมที่ผสมผสานเข้ากับ
ศาสนา และสถานที่ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติโบราณสถาน  

5) อัตลักษณ์ชุมชนต้นแบบLIMEC ต ำบลเข็กน้อย อ ำเภอเขำค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  
ภาพรวมของอัตลักษณ์ชุมชนต าบลเข็กน้อย อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประกอบไปด้วย เป็นกลุ่ม

ชาติพันธุ์ม้งท่ีมีขนาดใหญ่ที่สุด และยังมีความโดดเด่นในเรื่องของการท่องเที่ยววิถีวัฒนธรรมชนเผ่า ส่วนของผลิต
ทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์ของชาวม้ง  
 ซึ่งผลการส ารวจและประเมินอัตลักษณ์และทุนสังคม แสดงให้เห็นดังรูปที่ 2 
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รูปที่ 2  ผลการส ารวจและประเมินอัตลักษณ์และทุนสังคม

10 
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แนวทำงกำรรับมือของชุมชนในภำะกำรระบำดของไวรัส Covid 19 
 จากการระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ตั้งแต่ปลายปี 2562 ที่ขยายตัวรุนแรงไปทั่วโลก ซึ่งการ
ระบาดดังกล่าวมีผลต่อประเทศไทยในหลายมิติไม่ว่าจะเป็น ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสุขภาพ ส่งผลให้
ภาครัฐก าหนดมาตรการ เพ่ือควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส Covid 19 อย่างไรก็ดี ในช่วงที่ผ่านมาการปิด
กิจการต่าง ๆ และการควบคุมระยะทางสังคมส่งผลให้ เศรษฐกิจภายในประเทศย่ าแย่ลง ซึ่งส่วนใหญ่จะส่งผล
กระทบต่อครอบครัวผู้ที่มีความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจ (Vulnerable Families) และกลุ่มคนที่หาเช้ากินค่ า 
ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้ไม่สามารถเข้าถึงการบริการด้านสาธารณะสุขได้เท่าที่ควร ดังนั้นการขับเคลื่อนการพัฒนา
ชุมชนบนเส้นทางเศรษฐกิจ LIMEC พ้ืนที่ชุมชนใน 5 จังหวัดควรให้ความส าคัญกับการสร้างความร่วมมือใน
การเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางหรือด้วย
โอกาส ดังนั้นการตั้งรับเพ่ือการฟ้ืนฟูชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิตจ าเป็นต้องมีการพัฒนาตามข้อเสนอ
แนวทางดังต่อไปนี้ 
 1) ชุมชนจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลชุมชน เชื่อมโยงกับระบบของท้องถิ่ นในด้านการ
ผลิต การบริการ และการบริโภค 
 2) ยกระดับการพัฒนาพ้ืนที่การเกษตร เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือน 
ชุมชน และจังหวัด  พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ส่งเสริมอาชีพเพ่ือรองรับแรงงานคืนถิ่น เน้นการท าการตลาด
ออนไลน์ เพ่ือลดการรวมตัวหรือการมีกิจกรรมทางสังคมที่ก่อให้เกิดกรรวมตัวของคนในชุมชนและผู้มาเยือน 
 3) ชุมชนควรพัฒนาระบบการเงินชุมชนในรูปแบบของสวัสดิการชุมชน เพ่ือส่งเสริมผู้ด้อยโอกาสใน
การได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 เช่น การดูแลผู้พิการ คนชรา คนว่างงาน  
 4) สร้างชีวิตวิถีใหม่ที่ใส่ใจด้านสุขอนามัยส่วนบุคคล ในด้านการบริโภค และการด าเนินวิถีชีวิตใน
สังคม 

การพัฒนาชุมชนจากฐานอัตลักษณ์และทุนทางสังคมชุมชนทั้ง 5 พ้ืนที่ น ามาวิเคราะห์เพ่ือหา
แนวทางในการเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน โดยใช้กรอบการวิเคราะห์ Value Proposition Canvas 
ซึ่งจะสามารถยกระดับคุณค่าและมูลค่าของผลิตภัณฑ์และการบริการได้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า
และ นักท่องเที่ยว ซึ่งการวิเคราะห์นี้ประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลักคือ ส่วนที่ 1 Customer Segment ซึ่งเป็น
การศึกษาท า ความรู้จักตัวลูกค้าหรือผู้ใช้บริการในพ้ืนที่ชุมชน และส่วนที่ 2 Value Proposition ซึ่งเป็นการ
วิเคราะห์เกี่ยวกับคุณสมบัติและคุณค่าของสินค้าหรือบริการที่มีอยู่ในชุมชน ซึ่งทั้ง 2 ส่วนนั้น จะต้องมีความ
สอดคล้องและสนับสนุนซึ่งกันและกัน เพ่ือที่จะระบุแนวทางในการพัฒนายกระดับพ้ืนที่ให้มีศักยภาพในการ
พัฒนาพื้นที่ LIMEC ดังรูปที่ 3
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รูปที่ 3 แนวทางในการยกระดับพัฒนาชุมชนของชุมชนต้นแบบ 5 จังหวัด บนเส้นทาง LIMEC 
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ศักยภำพโครงสร้ำงพ้ืนฐำนลักษณะชุมชนต้นแบบ 5 จังหวัด บนเส้นทำงพัฒนำเศรษฐกิจ LIMEC 

 การประเมินศักยภาพโครงสร้างพ้ืนฐานชุมชนนั้นได้ด าเนินการโดยสรุปภาพรวมการวิเคราะห์โครงสร้างพ้ืนฐานและการประเมินความสามารถในการรองรับการ  

เจริญเติบโต (CARRYING CAPACITY) ของชุมชนต้นแบบ 5 จังหวัดดังรูปที่ 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4  สรุปภาพรวมการวิเคราะห์โครงสร้างพ้ืนฐานและการประเมินความสามารถในการรองรับการ  เจริญเติบโต (CARRYING CAPACITY) ของชุมชนต้นแบบ 5 จังหวัด
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สรุปความเร่งด่วนของการแก้ปัญหาได้ ดังนี้   

1) ปัญหำที่เห็นควรเร่งแก้ไขเป็นอันดับแรก คือ ปัญหาแหล่งน้ า ซึ่งจัดเป็นกลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐาน ที่มี

ความส าคัญต่อคุณภาพความเป็นอยู่ขั้นพ้ืนฐานของชีวิต  ทั้ง 5 ชุมชนต้นแบบ มีปัญหาที่เห็นควรแก้ไขอย่าง

เร่งด่วน คือ ปัญหาน้ าแล้ง การขาดแคลนแหล่งน้ า ทั้งด้านน้ าอุปโภค บริโภค และน้ าเพ่ือการเกษตร  รวมถึง

ระบบประปา ทั้งประปาหมู่บ้าน และประปาส่วนภูมิภาค ที่ไม่ทั่วถึง  ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ า ๆ ทุกปี เป็น

ปัญหาที่ส่งผลต่อสภาพความเป็นอยู่ข้ันพื้นฐานของชีวิตโดยตรง   

 2) ปัญหำที่เห็นควรเร่งแก้ไขเป็นอันดับสอง คือ ปัญหาขยะ ซึ่งเป็นแผนในกลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานที่

สนับสนุนตามความต้องการของแผนการพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์ บนเส้นทาง LIMEC  ส าหรับปัญหาในกลุ่ม

นี้ ส่งผลต่อคุณภาพขั้นพื้นฐานของชีวิตไม่เท่าในกลุ่มแรก หากแต่จะมีการพัฒนาชุมชน เพ่ือน าไปสู่ความยั่งยืน

ในอนาคต จึงจ าเป็นต้องให้ความส าคัญ และเร่งพัฒนา ในปัจจุบัน ปัญหาด้านการจัดการขยะ ในแต่ละชุมชนมี

ความรุนแรงของปัญหาแตกต่างกัน อาทิ ยังมีการจัดการที่ไม่ดีพอ ยังไม่สามารถจัดการขยะได้ในชุมชน บาง

ชุมชนไม่มีโรงคัดแยก หรือโรงก าจัดขยะในชุมชน  แต่มีบริการจัดเก็บขยะแล้วก าจัดยังนอกพ้ืนที่   

3) ปัญหำที่เห็นควรเร่งแก้ไขเป็นอันดับสำม คือ ปัญหาถนน ซึ่งอยู่ในกลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานที่

สนับสนุนตามความต้องการของแผนการพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์ บนเส้นทาง LIMEC  ส าหรับปัญหาในกลุ่ม

นี้ ไม่มีผลต่อคุณภาพขั้นพ้ืนฐานของชีวิตเท่าในสองกลุ่มแรก หากแต่จะมีการพัฒนาชุมชน เพ่ือน าไปสู่ความ

ยั่งยืนต่อการพัฒนาชุมชนไปตามแนวทางของแผนการพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์บนเส้นทาง LIMEC ใน

อนาคต  เนื่องด้วยส่วนใหญ่ของของทุกชุมชน มีสภาพปัญหาเกี่ยวกับผิวจราจร ที่เป็นหลุม เป็นบ่อ และยังไม่

ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดของชุมชน บางพ้ืนที่ถนนมีขนาดเล็กและแคบ   

4) ปัญหำที่เห็นควรเร่งแก้ไขเป็นอันดับสี่ คือ ปัญหาระบบไฟฟ้า ปัญหาการจัดการน้ าเสีย ปัญหา

ระบบโทรคมนาคม  และปัญหาการขนส่งและบริการสาธารณะ  ซึ่งถือว่าจัดเป็นกลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐาน ที่มี

ความส าคัญต่อคุณภาพความเป็นอยู่ข้ันพื้นฐานของชีวิต แต่ไม่เร่งด่วนนัก  

นอกจากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ยังมีปัญหาอ่ืน ๆ ที่เป็นอุปสรรคส าคัญของการพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐานชุมชน ที่มีผลต่อคุณภาพความเป็นอยู่ขั้นพ้ืนฐานของชีวิตที่แตกต่างกันในแต่ละชุมชน เช่น ปัญหา

กรรมสิทธิ์ที่ดิน ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์  และปัญหาภัยพิบัติต่าง ๆ อีกทั้งยังมีประเด็นอ่ืนที่ไม่ได้เป็นการแก้ปัญหา

โดยตรงแต่เป็นการเสริมศักยภาพแก่พ้ืนที่  ได้แก่  การปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวภายในต าบล และการ

ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว โดยในการศึกษาได้น าเสนอแผนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการ

เจริญเติบโตที่สอดคล้องกับแผนของท้องถิ่นไว้ ดังรูปที่ 5 และจัดท ารูปแบบแผนบริหารงานต่อเนื่องเพ่ือรับมือ

การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ดังรูปที่ 6 
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รูปที่ 5  สรุปจ านวนแผนด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการ  เจริญเติบโต (CARRYING CAPACITY) ของชุมชนต้นแบบ 5 จังหวัด 
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รูปที่ 6 รูปแบบแผนบริหารงานต่อเนื่องเพื่อรับมือการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 เพ่ือรองรับการ  เจริญเติบโต (CARRYING CAPACITY) ของชุมชนต้นแบบ 5 จังหวัด
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กำรจัดท ำแผนธุรกิจส ำหรับชุมชนต้นแบบและแผนพัฒนำชุมชนต้นแบบ 5 จังหวัดบนเส้นทำง LIMEC  
กำรคัดเลือก Product Champion  

1) แผนพัฒนำจังหวัดตำก และควำมสอดคล้องกับโครงกำรชุมชนวิถี Detox 
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ “ชุมชนวิถี Detox” คือ ประเด็นการพัฒนาที่ 1 (การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตประชาชน และแก้ไขปัญหาความยากจน) ประเด็นการพัฒนาที่ 3 (การพัฒนาผลิตภาพทางการเกษตร) 
และประเด็นการพัฒนาที่ 4 (การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน) ซึ่งแต่ละประเด็นมี
ความเกี่ยวข้องกับโครงการชุมชนวิถี Detox และตามแผนแนวทางเพ่ิมเติมเพ่ือสนับสนุนโครงการ 

2) แผนพัฒนำจังหวัดสุโขทัย และควำมสอดคล้องกับโครงกำร Clay DIY Product 
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ “Clay DIY Product” โดยตรง คือ ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนา

เศรษฐกิจการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน ยกระดับคุณภาพและการบริการและผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์มูลค่าสูง 
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 (พัฒนาประสิทธิภาพสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตภาค การเกษตรอาหารแปรรูป และ
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์) และประเด็นการพัฒนาที่ 3 (พัฒนานวัตกรรมระบบบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ิม
ประสิทธิภาพการให้บริการอย่างมีธรรมาภิบาล ) ตามล าดับ ซึ่งแต่ละประเด็นมีความเกี่ยวข้องกับโครงการ 
Clay DIY Product  

3) แผนพัฒนำจังหวัดพิษณุโลก และควำมสอดคล้องกับโครงกำรวิถีนครชุม  
ประเด็นการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับทางโครงการโดยตรงคือ ประเด็นการพัฒนาที่ 1 (พัฒนาและเพ่ิมขีด

ความสามารถการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน โลจิสติกส์ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และประวัติศาสตร์
มรดกโลก สินค้าบริการ และผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์มูลค่าสูง สู่ความม่ังคั่งบนเทคโนโลยีนวัตกรรม และดิจิทัล)  

4) แผนพัฒนำจังหวัดเพชรบูรณ์ และควำมสอดคล้องกับโครงกำรถนนวัฒนธรรม 
ตามแผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ฉบับทบทวน พ.ศ. 2561 – 2565 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ซึ่งด าเนินการโดยกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด ส านักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มีการ
ด าเนินการตามนโยบายรัฐบาล และแก้ไขปัญหาความต้องการในพ้ืนทีจั งหวัดเพชรบูรณ์ มีการพัฒนาที่
สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชนในพื้นที่ รวมถึงประเด็นการพัฒนา 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ และความเกี่ยวข้องกับโครงการถนนวัฒนธรรม  

5) แผนพัฒนำจังหวัดอุตรดิตถ์ และควำมสอดคล้องกับโครงกำร Premium fruit city 
ตามแผนพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้มีการด าเนินการตามนโยบายรัฐบาล และแก้ไขปัญหาความ

ต้องการในพ้ืนทีจังหวัดอุตรดิตถ์ มีการพัฒนาที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนชนในพ้ืนที่ตามประเด็นการพัฒนา โดยประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ “Premium Fruit City” คือ 
การพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีประเด็นการพัฒนา เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ และความ
เกี่ยวข้องกับโครงการ Premium fruit city 

การด าเนินการวิจัยเพ่ือคัดเลือกผลิตภัณฑ์แชมป์เปี้ยนและน ามาต่อยอดโดยการจัดท าแผนธุรกิจ และ
แผนการด าเนินงาน แผนพัฒนาจังหวัดที่เก่ียวข้องดังรูปที่ 7 และประเด็นการพัฒนาของแต่ละจังหวัด         ดัง
รูปที่ 8 และ รูปที่ 9 
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รูปที่ 7  ผลการด าเนินการของทีมผลิตภัณฑ์ 
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รูปที่ 8 ประเด็นการพัฒนาของชุมชนต้นแบบ 5 จังหวัด 
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รูปที่ 9 ประเด็นการพัฒนาของชุมชนต้นแบบ 5 จังหวัด 
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แนวทำงกำรวำงแผนและกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรในภำวะวิกฤตตำมกลยุทธ์ 5 ข้อ   
(5R Mckinsey Models) 

จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) ที่แพร่กระจายไปในทุกทวีปทั่วโลก ซึ่งท าให้
ให้มีผู้ติดเชื้อมากกว่า 1 ล้านคน และมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 50,000 คนนั้นท าให้ระบบการสาธารณสุขในประเทศ
ต่าง ๆ อาจเกิดสภาวะที่ไม่สามารถรองรับผู้ป่วยทั้งหมดได้ เพ่ือเป็นการชะลอการเพ่ิมจ านวนของผู้ติดเชื้อที่
สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว รัฐบาลของประเทศต่าง ๆ ได้ก าหนดมาตรการที่หลากหลาย มีการเพ่ิมระดับความเข้มข้น
ของการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ มาตรการจากภาครัฐเหล่านี้ส่งผลให้อุป
สงค์ (Demand) ในภาคการบริโภคของอุตสาหกรรมต่าง ๆ ลดต่ าลงจนถึงขั้นวิกฤตในบางประเทศ จากปัญหา
เหล่านี้ ท าให้เกิดการสร้างแผนจัดการความเสี่ยง ซึ่งจะเน้นในแนวทางการวางแผน ซึ่งเป็นกลยุทธ์การบริหาร
องค์กรในสภาวะวิกฤต 5 ข้อ (เรียกโดยย่อว่า หลักการ 5R) 
 1) Resolve คือ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อรองรับปัญหา และชะลอความสูญเสียที่อาจจะเกิดข้ึน 
เช่น การน าเทคโนโลยีมาช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน การออกมาตรการพ้ืนฐานเพ่ือปกป้องสภาพคล่อง 
การใช้ทางเข้าออกเพียงทางเดียว เพ่ิมจุดคัดกรองผู้เข้า - ออกในพ้ืนที่ เพ่ิมระยะห่างทางสังคม การดูแลความ
ปลอดภัยภายในชุมชน และการตั้งเป้าหมายการบริหารงานแบบให้ท างานทางไกลได้ (Remote Working) โดย
มีเป้าประสงค์ชัดเจน  
 2) Resilience คือ ความรวดเร็ว หรือความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อปัญหา และวินัยในการ
ปรับตัวอย่างต่อเนื่อง     ซึ่งอาจจะเป็นการวางแผนการเงินในระยะสั้น เพ่ือให้กระแสเงินสดยังคงอยู่ได้ต่อไป 
ชะลอการสูญเสียให้ได้เร็วที่สุดเมื่อเกิดปัญหา เป็นการปรับตัวต่อวิกฤต โดยขั้นตอน ได้แก่ การระบุและ
จัดล าดับความเสี่ยง การสร้างแบบจ าลองสถานการณ์ (Scenarios) จากความเสี่ยงขั้นสูงสุด การทดสอบ
ความสามารถในการรับผลกระทบทางการเงินที่หน่วยงานทนรับได้ (Financial Stress Test) การระบุแนว
ทางการด าเนินงาน การเพ่ิมความโปร่งใส การบริหารการเงินที่รัดกุม และสร้างศูนย์รวมข้อมูล (Dashboard) 
เพ่ือติดตามตัวชี้วัดที่ส าคัญ 
 3) Return คือ การวางแผนการกลับมาท างานในภาวะใหม่อย่างละเอียด (Restart Production to 
new situation) เพ่ือความปลอดภัยของพนักงาน โดยเริ่มต้นจากการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดว่ามี
จ านวนผู้ติดเชื้อที่ลดลง มาตรการจากภาครัฐที่ให้มีการกักตัวที่ผ่อนคลายลง มีชุดทดสอบโรคใช้อย่างกว้างขวาง
และทราบผลอย่างรวดเร็ว หรือมีวัคซีนป้องกันโรคที่ใช้ได้ผล หากสถานการณ์คลี่คลายลง จึงน าไปสู่การ
พิจารณาการด าเนินการระดับองค์กรเพ่ือปกป้องลูกจ้าง โดยมีมาตรการ เช่น วัดไข้ ล้างมือบ่อย ๆ เพ่ือสร้าง
ความม่ันใจแก่ลูกค้าว่าองค์กรมีมาตรการที่รัดกุม เช่น มีเจลฆ่าเชื้อ ระบบตรวจวัดอุณหภูมิ หรือการควบคุมโรค
เชิงโครงสร้าง เช่น ห้องปรับอากาศแรงดันลบ (Negative Pressure Room) เพ่ือรองรับการกลับมาท างาน
ร่วมกับหน่วยงานในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) โดยพยายามกระจายห่วงโซ่อุปทานออกไปยังภูมิภาคต่าง 
ๆ เพ่ือเป็นการลดความเสี่ยง จากนั้นจึงพิจารณาผลกระทบจากการหยุดชะงักทางธุรกิจ และพิจารณาว่าต่อไป
ควรด าเนินธุรกิจแบบเดิม หรือปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานไปอย่างไร 
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 4) Reimagination คือ การจินตนาการสภาพสังคมใหม่ที่จะเกิดขึ้นหลังจากโควิด-19 หรือ “next 
normal” จะเป็นไปในรูปแบบใด การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ส่งผลอย่างไร และองค์กรควรปรับตัวอย่างไร เช่น 
การเปลี่ยนรูปแบบของการสาธารณสุขให้ครอบคลุมโดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาช่วย เช่น ระบบ
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการใช้ระบบการประสานงานทางไกล ทั้งนี้ ต้องพึงระลึกว่าการปรับให้เข้าสู่ “Next 
normal” เป็นเรื่องที่ยาก เพราะเป็นการปรับกลยุทธ์ในระดับพฤติกรรมของมนุษย์ 
 5) Reform คือ การเปลี่ยนแปลง ซึ่งจ าเป็นต้องมีการสื่อสารที่ชัดเจนและตรงไปตรงมา ในช่วง
วิกฤตการณ์แบบนี้จะท าให้มองเห็นจุดอ่อน-จุดแข็งได้ง่ายขึ้น จึงอาจท าให้บางธุรกิจ อาจเปลี่ยนสาย
อุตสาหกรรมได้เช่นกันทั้งภาครัฐจ าเป็นต้องเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิรูปกฎระเบียบต่าง ๆ เพ่ือให้การ
ท างานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น เช่น การลดข้อจ ากัดทางการค้า (trade barriers) และการก าหนดและปกป้องสิทธิ
ของแรงงานในการท างานแบบทางไกล (Remote Working) หรือการท างานจากบ้าน (Work From Home) 
การใช้  Digital transformation เช่น  cloud computing, Internet of Things (IoT), Big Data, artificial 
intelligence (AI), Robotics และการสื่อสารเชิงรุก (Marketing communication) เป็นต้น 

โดยได้มีการจัดท าตารางสรุปความเกี่ยวข้องระหว่าง ผลิตภัณฑ์แชมป์เปี้ยน แผนธุรกิจ แผนการ
ด าเนินการ แผนฉุกเฉินกับกลยุทธ์ 5R ที่มีความเก่ียวข้องของแต่ละจังหวัดดังรูป 10 
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รูปที่ 10  แนวทางการวางแผนงานและการบริหารจัดการโครงการในภาวะวิกฤตตามกลยุทธ์ 5 ข้อ (5R Mckinsey Model)
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กำรประเมินกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจจำกกลยุทธ์กำรพัฒนำชุมชนบนเส้นทำง LIMEC 
1) กำรวิเครำะห์ผลกระทบทำงเศรษฐกิจจำกกำรพัฒนำชุมชนบนเส้นทำง LIMEC 

 จากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ผ่านมา ท าให้สถานการณ์เศรษฐกิจหดตัวลง
อย่างรวดเร็ว  มาตรการปิดเมืองอย่างเข้มข้น (Lockdown)  ส่งผลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างมาก  
เนื่องจากไทยเป็นประเทศที่มีระดับการพ่ึงพาเศรษฐกิจต่างประเทศเป็นหลัก มูลค่าความเสียหายในครั้งนี้จึงสูง 
โดยภาคการส่งออกคิดเป็น 60% ของ GDP มีการปรับตัวลดลง 16% และภาคการท่องเที่ยว คิดเป็น 17% 
ของ GDP หดตัว 100%  โดยธนาคารแห่งประเทศไทยประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปี 2563 จะหดตัว -12.9%  อีก
ทั้งปัจจัยพ้ืนฐานทางโครงสร้างเศรษฐกิจไทยก่อนเกิดวิกฤติโควิด 19 ก็มีความเปราะบางอยู่แล้ว โดยการลงทุน
ในประเทศที่อยู่ในระดับต่ าอย่างยาวนาน และธุรกิจ SMEs และแรงงานส่วนใหญ่ไม่สามารถแข่งขันได้ และมี
ปัญหาหนี้ครัวเรือนสูง ซึ่งถือเป็นข้อจ ากัดส าคัญของการฟ้ืนตัวในระยะต่อไป 

เมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบสัดส่วนของผลิตภัณฑ์มวลรวมรายกลุ่มจังหวัด (GPP กลุ่มจังหวัด) ต่อผล
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ GDP การแพร่ระบาดของ Covid-19  จะท าให้สถานการณ์เศรษฐกิจของกลุ่ม
จังหวัดมีแนวโน้มการปรับตัวที่ลดลง 12.9 เปอร์เซ็นต์ ในปี 2563 เช่นเดียวกับภาพรวมของประเทศ   ก่อน
สถานการณ์ COVID-19 อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด - GPP กลุ่มจังหวัด ช่วงปี 2560 – 
2561 อยู่ที่อัตราเฉลี่ย 6.53 % และภาคเกษตรกรรมและภาคโรงแรมและร้านอาหาร มีอัตราการเติบโตที่ 
12.27 % และ 13.16% ตามล าดับ และเนื่องจากกลุ่ม 5 จังหวัดมีสัดส่วนการด าเนินงานต่างประเทศน้อยกว่า
ภาพรวมของประเทศไทย  ซึ่งได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง  

การวิเคราะห์ในส่วนนี้จะเป็นการวิเคราะห์ผลกระทบการขยายตัวทางเศรษฐกิจจากการพัฒนาชุมชน
บนเส้นทาง LIMEC  ยกเว้นผลจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ได้ประเมินผล
กระทบ ไว้แล้ว นอกจากนั้น การวิเคราะห์นี้จะใช้ข้อมูลปี 2561 อันปีก่อนหน้าสถานการณ์ COVID-19 เป็นปี
ฐาน 

โครงสร้างการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจจากการพัฒนาชุมชน ประกอบด้วย 3 ส่วนส าคัญ ได้แก่ ขนาด
เศรษฐกิจระดับประเทศ (Gross Domestic Product – GDP) สู่การวิเคราะห์เชิงสัดส่วนของเศรษฐกิจ -
ผลิตภัณฑ์มวลรวม 5 จังหวัด (Gross Provincial Cluster Product – GPP5)  และการวิเคราะห์การเติบโต 
ทางเศรษฐกิจชุมชนต้นแบบ โดยใช้สถานการณ์จ าลอง (Scenario analysis) ของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
ของภาคส่วนต่าง ๆ โดยมีสมมติฐานการวิเคราะห์ ดังนี้ 

(1) วิเคราะห์ดุลยภาพของระบบเศรษฐกิจที่ระดับเศรษฐกิจรวมของประเทศ และไม่เป็นการสร้างดุลย
ภาพแยกส่วน 5 จังหวัด ออกจากระบบเศรษฐกิจรวม 

(2) เป็นการใช้ข้อมูลจากบนลงล่าง (Top-Down Approach) กล่าวคือเป็นข้อมูลที่จ าแนกจากข้อมูล
ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ของประเทศมาสู่ GPP 5 จังหวัด โดยถือว่าอยู่บนพ้ืนฐานโครงสร้าง
เดียวกัน  อีกทั้งขนาดของ GPP 5 จังหวัด แบ่งส่วนมาจากโครงสร้างเศรษฐกิจรวมของประเทศ 

(3) ขนาดเศรษฐกิจ GPP 5 จังหวัด คิดเป็น 1.051% ของขนาดเศรษฐกิจรวมทั้งประเทศ (GDP)   
(GDP เป็น 95.18 เท่าของ GPP 5 จังหวัด - ปี 2561) 
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(4) เป็นการวิเคราะห์ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (ทางตรง และ
ทางอ้อม) โดยเฉพาะ 4 ส่วนหลัก (เกษตร อุตสาหกรรม บริการ ขนส่งสื่อสาร) 

(5) มีเป้าหมายเพ่ิมการขยายเศรษฐกิจ 8.5% ของ GPP คิดเป็น 27,581.65 ล้านบาท 
 
การวิเคราะห์ผลกระทบการขยายตัวทางเศรษฐกิจจากการพัฒนาชุมชนบนเส้นทาง LIMEC และ

โครงสร้างการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจจากการพัฒนาชุมชน แสดงตามรูปที่ 11 ดังนี้ 
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รูปที่ 11 โครงสร้างการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจจากการพัฒนาชุมชน
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ผลกำรวิเครำะห์ผลกระทบทำงเศรษฐกิจ 
เศรษฐกิจของกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 5 จังหวัด (พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก และเพชรบูรณ์) 

ตามแนวเส้นทาง LIMEC  ในปี 2561 มีขนาดเศรษฐกิจเท่ากับ 324,490 ล้านบาท แบ่งเป็นภาคเกษตรกรรม 
99,097 ล้านบาท  ภาคอุตสาหกรรม 225,393 ล้านบาท และภาคบริการ 175,498 ล้านบาท  

การวิเคราะห์ผลกระทบทางตรงและทางอ้อมของการพัฒนาชุมชน จะเป็นการเทียบเคียงสัดส่วนการ
ขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อระบบเศรษฐกิจมหภาคโดยรวม แสดงเป็นตารางบัญชีเมตริกซ์สังคม ดัง
ภาพ  ภายใต้การขยายกิจกรรมการพัฒนาชุมชนจากชุมชนต้นแบบ ไปสู่ชุมชนหลัก และชุมชนอ่ืน ๆ ตามแนว
เส้นทาง LIMEC โดยมีสมมติฐานว่าทุกชุมชนสามารถขยายการด าเนินงานได้เท่าเทียมกับชุมชนต้นแบบ และ
ก าหนดขยายเป็นจ านวนเท่า (3 เท่า, 5 เท่า, 10 เท่า, 20 เท่า และ 50 เท่า) ของขนาดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชนต่อปี  จ าแนกเป็น 3 ภาคส่วนได้แก่ ภาคเกษตรกรรม, ภาคอุตสาหกรรม  และภาคบริการ อัน
สอดคล้องตาม GPP กลุ่ม 5 จังหวัด  

ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า กิจกรรมทางด้านเกษตรกรรมจะให้ผลการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้
ดีกว่ากิจกรรมภาคบริการและภาคอุตสาหกรรม  การเพ่ิมกิจกรรมทางเศรษฐกิจแก่ชุมชนในภาคเกษตรกรรม
จะสามารถผลกระทบต่อเนื่องได้ดีกว่า หากมีการด าเนินงานตามแผนธุรกิจ ปี 2564-2565 จะสามารถสร้าง
การขยายตัวทางเศรษฐกิจชุมชุนเป็นมูล 2,662.51 ล้านบาท และหากขยายต่อเนื่องไปยังชุมชนอ่ืน ๆ 10 เท่า
จะได้มูลค่าเป็น 26,625.14 ล้านบาท ซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด ที่
ก าหนดเป้าหมายการขยายตัวที่ 8.50% (27,561.85 ล้านบาท)  ขณะที่การขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจไป
มากกว่านี้จะไม่สร้างผลต่อการขยายตัวของ GPP เท่าใดนัก เช่น เมื่อเพ่ิมกิจกรรมชุมชนเป็น 20 เท่า จะท าให้
การขยายตัวต่อหน่วยชุมชนเป็น 2,616.90 ล้านบาท ซึ่งลดลงกว่าเดิม ซึ่งแสดงไว้ดังรูปที่ 12 
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รูปที่ 12 ผลการวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจ
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ในการด าเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนนี้ พบว่า หากมุ่งเน้นกิจกรรมทางด้านอุตสาหกรรม และ
กิจกรรมภาคบริการ อาทิ การท่องเที่ยว การบริการที่พัก ฯลฯ  การขยายตัวทางเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงไปสู่ 
GPP กลุ่มจังหวัด จะต้องเพ่ิมกิจกรรมถึง 20 เท่า ส าหรับภาคอุตสาหกรรม และ 50 เท่าส าหรับภาคบริการ 
จึงจะสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้สามารถขยายตัวได้ตามเป้าหมาย 8.5% ของ GPP กลุ่มจังหวัดได้ 
ขณะที่กิจกรรมที่น้อยกว่านี้จะไม่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจแต่อย่างใด 

ในมิติของการค้า การลงทุน และการจ้างงานที่เกิดขึ้นจากิกจรรมทางเศรษฐกิจชุมชน จะพบว่า
การขยายตัวทางกิจกรรมด้านการเกษตรในระดับที่เหมาะสมจะเป็น 10 เท่าของกิจกรรมชุมชน อัน
หมายความว่า นอกเหนือจากชุมชนต้นแบบที่จะต้องด าเนินกิจกรรมตามแผนธุรกิจแล้ว (ปี 2564 – 2565) 
กิจกรรมเหล่านี้จะต้องเกิดขึ้นในชุมชนอ่ืน ๆ อย่างต่อเนื่อง รวมแล้วไม่น้ อยกว่า 10 เท่า จึงจะสร้าง
ผลกระทบได้ตามเป้าหมาย โดยที่ภาคการค้าการลงทุน และการจ้างงาน ขยายตัวที่ภาคเกษตร  5.44%, 
เหมืองแร่ 1.53%, ภาคอุตสาหกรรม 0.31%, สาธารณูปโภค 3.50%, ก่อสร้าง 0.11%, การค้า 0.08%, 
ภาคขนส่ง 2.98%, ภาคบริการ 12.86% และอ่ืน ๆ 1.95% 

สิ่งที่น่าสนใจ คือ ภาคบริการและภาคขนส่งจะได้รับผลกระทบต่อเนื่องจากการขยายตัวของภาค
เกษตรกรรมและขยายตัวสูงกว่าภาคอ่ืน ๆ สิ่งนี้จะส่งเสริมให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจแก่กลุ่มจังหวัด 
และพัฒนาการท่องเที่ยวและการขนส่ง สะท้อนให้เห็นว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาบนเส้นทาง LIMEC ควร
มุ่งเน้นภาคเกษตรกรรมก่อนเป็นความส าคัญล าดับแรก และสร้างให้เกิดผลกระทบที่ขับเคลื่อนไปสู่ภาค
บริการ และภาคขนส่ง และภาคอ่ืน ๆ เป็นล าดับต่อไป ซึ่งรวมทั้งการขยายตัวของโครงสร้างพ้ืนฐาน ที่
แสดงให้เห็นได้ในภาคก่อสร้าง และภาคสาธารณูปโภคท่ีขยายตัวต่อมา 

ดังนั้น ทิศทางข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ควรด าเนินการดังนี้ 
(1) ขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน โดยใช้  ภาคเกษตร/ผลผลิตเกษตร เป็นตัวน าไปสู่การสร้างผลกระทบ

ที่ต่อเนื่องไปยังภาคบริการ การท่องเที่ยว และภาคขนส่ง 
(2) ขับเคลื่อนการขยายตัวเศรษฐกิจภาคเกษตรของชุมชน และขยายไปสู่การแปรรูปผลิตผล อันเป็น

ส่วนหนึ่งของการขยายภาคอุตสาหกรรม ที่สามารถสร้างผลกระทบต่อเนื่องไปยังภาคขนส่ง การ
ท่องเที่ยวและบริการ การค้า การลงทุน และการจ้างงาน 

(3) พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้วยการขยายภาคการท่องเที่ยวและบริการ  
(4) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคเป็นส่วนส าคัญในการขยายตัวของเศรษฐกิจชุมชน 

 
เมื่อเทียบสัดส่วนจะเห็นถึงบทบาทภาคบริการที่เพ่ิมเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 50 ของการบริโภค ใน

ครัวเรือนในพ้ืนที่ 5 จังหวัด ตามแนวเส้นทาง LIMEC ส่วนนี้สะท้อนให้เห็นว่า ภาคบริการอาจจะมีขนาดใหญ่
กว่า GPP กลุ่ม 5 จังหวัด ที่ค านวณมาจากการปันส่วน GDP ในภาพรวมของประเทศ ซึ่งอาจจะไม่สะท้อน
ความเป็นจริง  เนื่องจากภาคส่วนการส่งออก-น าเข้า ที่เป็นสัดส่วนใหญ่ในผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ หรือ 
GDP  นั้น  มีสัดส่วนกิจกรรมการส่งออกน าเข้า ที่สะท้อนใน GPP กลุ่ม 5 จังหวัดจ านวนไม่มากนัก   ดังนั้น 
แนวทางท่ีเป็นไปได้ในการค านวณ GPP รายจังหวัดนั้น ควรเป็นไปดังนี้ 
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(1) โดยใช้ข้อมูลส ารวจเชิงพ้ืนที่ รวมกับการใช้ข้อมูลเศรษฐกิจสังคมภาพรวม ของส านักงานสถิ
แห่งชาติ (Socioeconomic Survey)  โดยการ Weight ถ่วงน้ าหนัก เพ่ือปรับฐานให้เป็นครัวเรือนทั่วประเทศ 

(2) ให้ความส าคัญกับข้อมูลค่าใช้จ่ายในการบริโภคในระดับครัวเรือน และข้อมูลรายได้ครัวเรือน 
(3) ส ารวจข้อมูลค่าใช้จ่ายการลงทุนและการบริโภคของภาคเอกชน ในพ้ืนที่รายจังหวัด และ

เทียบเคียงโดยคูณกับสัดส่วนขนาดภาคอุตสาหกรรมโดยรวมของจังหวัด 
(4) ค านวณการใช้จ่ายของภาครัฐ ผ่านทางงบประมาณส าหรับพ้ืนที่ และจ าแนกงบประมาณลงทุน 

และงบประมาณค่าใช้จ่าย  
(5) ส ารวจข้อมูลการค้าและการผลิตใน Sector ต่าง ๆ ในจังหวัด เทียบเคียงกับข้อมูลการบริโภค

ของครัวเรือน และขนาดจ านวนประชากร 
(6) ประมวลผลข้อมูลที่ด าเนินการ และรวบรวมเป็นข้อมูล GPP ระดับจังหวัด โดยท าการสอบ

ย้อนกลับตัวเลขทางบัญชีที่ปรากฏในหน่วยงานต่าง ๆ ในพ้ืนที่ อาทิ ส านักงานสรรพากร  ส านักงานสรรพสามิต 
เป็นต้น   

 

โดยการผลการวิเคราะห์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การใช้สัดส่วนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนปี 2564 
ซึ่งน ามาเป็นฐานในการในการวิเคราะห์ผลกระทบ และข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน แสดง
ดังรูปที่ 13 
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รูปที่ 13  ผลการวิเคราะห์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
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กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศของข้อมูลบนเส้นทำง LIMEC 
1) กำรสร้ำงระบบฐำนข้อมูลของชุมชนต้นแบบบนเส้นทำง LIMEC 
การจัดท าฐานข้อมูลเป็นการสร้างเครื่องมือพ้ืนฐานที่มีความส าคัญอย่างมากในการใช้ข้อมูลเพ่ือน าไป

ตัดสินใจในการก าหนดทิศทางการพัฒนา การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ และวางแผนการด าเนินการ เนื่องจากเป็นการ
รวบรวมข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย น ามาจัดรวมเป็นหมวดหมู่ ท าให้ผู้ ใช้งานสามา รถสืบค้นและเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่าง ๆ ได้ ท าให้สามารถเห็นภาพความต่อเนื่อง จุดแข็ง จุดอ่อน และจัดที่ควรปรับปรุง
ได้ ดังนั้นการใช้ฐานข้อมูลจึงสามารถใช้เป็นส่วนสนับสนุนให้การพัฒนาชุมชนและสังคมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตรงตามความต้องการ และสามารถส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาเศรษฐกิจจากระดับพ้ืนฐานชุมชน
ต้นแบบบนเส้นทาง LIMEC ในด้านต่าง ๆ อันประกอบด้วย ได้แก่ การค้าและการลงทุน การท่องเที่ยวและ
สิ่งแวดล้อม การศึกษา สุขภาพ และลอจิสติกส์ ให้พัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน รวมทั้งมีความถูกต้อง 
แม่นย า และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศของข้อมูลบนเส้นทาง LIMEC การสร้างระบบฐานข้อมูลการพัฒนาระบบ
สารสนเทศของชุมชนต้นแบบบนเส้นทาง LIMEC จึงมีความส าคัญในการเข้าถึงข้อมูลและสามารถให้ทกคนสามารถ
ได้เข้าถึงได ้ดังรูปที่ 14 
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รูปที่ 14 การสร้างระบบฐานข้อมูลของชุมชนต้นแบบบนเส้นทาง LIMEC 

36 

37 



 

45 
 

การพัฒนาระบบสารสนเทศของข้อมูลบนเส้นทาง LIMEC เป็นส่วนหนึ่งของโครงการการพัฒนาชุมชนเพ่ือ
สร้างเศรษฐกิจยั่งยืนบนเส้นทาง LIMEC ได้ท าการรวบรวมข้อมูลด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ของชุมชนต้นแบบ 5 
ชุมชน  เพ่ือการน าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนทางธุรกิจหรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนได้ ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์
หนึ่งของเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของท้องถิ่นทั้งด้านผลิตภัณฑ์ สถานที่และการท่องเที่ยวนั้น  โดยอาศัยการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพ่ือพัฒนาศักยภาพของชุมชนในชนบท การจัดท าฐานข้อมูลของชุมชน
บนเส้นทาง LIMEC  
 ในระบบสารสนเทศได้มีการพัฒนาและรวบรวมข้อมูลทางด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องของชุมชนต้นแบบ 5 

ชุมชน ดังรูปที่ 15 การน าเข้าข้อมูลระบบฐานข้อมูลชุมชนต้นแบบ LIMEC 
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รูปที่ 15 การน าเข้าข้อมูลระบบฐานข้อมูลชุมชนต้นแบบ LIMEC 
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การจัดท าฐานข้อมูลชุมชนตามแนวเส้นทาง LIMEC จะเป็นเครื่องมือช่วยในการติดตามประเมินผลและวางแผน
ยุทธศาสตร์ชุมชนต้นแบบ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และนักวิจัยที่จะใช้ฐานข้อมูลดังกล่าว 
โดยใช้กระบวนการในการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ฐานข้อมูล โดยการมีทบทวนการท างาน และปรับแก้ตามความเหมาะสม 
โดยเริ่มจากการรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่าง ๆ การส ารวจข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล โดยข้อมูลจะมีทั้งข้อมูลทุติย
ภูมิจากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลจากการลงพ้ืนที่ส ารวจ  

การปรับตัวของธุรกิจท่องเที่ยวโดยรวม ที่มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงไปสู่ รูปแบบพฤติกรรมการท่องเที่ยว
แบบ “SoLoMo” คือ รูปแบบการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวพ่ึงพาข้อมูลผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social 
Network) และการท่องเที่ยวแบบท้องถิ่น  คือ นักท่องเที่ยวมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวเพ่ือเรียนรู้และแสวงหา
ประสบการณ์ใหม่ในท้องถิ่น และพ่ึงพาอาศัย มือถือ (Smart Phone) เป็นผู้ช่วยน าเที่ยวในพ้ืนที่ต่างๆ ส่งผลให้
ลูกค้าและนักท่องเที่ยวเคยชินกับการใช้ออนไลน์มากข้ึน 

การพัฒนาระบบสารสนเทศของข้อมูลบนเส้นทาง LIMEC เป็นส่วนหนึ่งของโครงการการพัฒนาชุมชนเพ่ือ
สร้างเศรษฐกิจยั่งยืนบนเส้นทาง LIMEC ได้ท าการรวบรวมข้อมูลด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ของชุมชนต้นแบบ 5 ชุมชน 
เกี่ยวข้อง เพ่ือการน าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนทางธุรกิจหรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนได้ ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์
หนึ่งของเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของท้องถิ่นทั้งด้านผลิตภัณฑ์ สถานที่และการท่องเที่ยวนั้น  โดยอาศัยการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพ่ือพัฒนาศักยภาพของชุมชนในชนบท ดังนั้นเพ่ือเตรียมความพร้อมใน
การรับมือกับสถานการณ์ของโควิด-19 สามารถด าเนินการตามกลยุทธ์การเพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนา
แข่งขันของท้องถิ่นไปได้อย่างต่อเนื่อง   

โดยมีการจัดท าระบบสารสนเทศส าหรับผู้ใช้ฐานข้อมูลให้สามารถค้นหาและใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้ ดัง
รูปที่ 16  
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รูปที่ 16  MIS การสะท้อนศักยภาพของชุมชนรูปแบบ Visualization 
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กำรจัดท ำฐำนข้อมูลสำรสนเทศภูมิศำสตร์ (GIS) 

 เพ่ือพัฒนาฐานข้อมูลจากการส ารวจให้สามารถใช้งานได้ในการวิเคราะห์และวางแผนต่อไป จึงได้ท าการพัฒนา

ฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ในขั้นตอนนี้ประกอบด้วย (1) การจัดท าแผนที่หลัก (Base Map)  โดยอาศัย 

Google Map ข้อมูลแผนที่ที่รวบรวมได้จากหน่วยงานในพ้ืนที่ และ พิกัดจุดต่าง ๆ ที่ได้รวบรวมจากการส ารวจภาคสนาม และ 

(2) การน าเข้าข้อมูล Attribute Data ดังรูปที่ 17 

 

รูปที่ 17  GIS สะท้อนศักยภาพของชุมชนเชิงพ้ืนที่ 
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ฐำนข้อมูลชุมชนต้นแบบ 

 การพัฒนาฐานข้อมูลชุมชนต้นแบบ จ านวน 5 ชุมชน ประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วน คือ ข้อมูลทุติยภูมิจาก

หน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลจากการส ารวจในพ้ืนที่ชุมชนต้นแบบ โดยมีองค์ประกอบของข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม

หลัก ได้แก่  ข้อมูลโครงสร้างพ้ืนฐาน และข้อมูลความสามารถของชุมชน  

1) ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Data) 

ข้อมูลโครงสร้างพ้ืนฐานของชุมชนต้นแบบเป็นข้อมูลระบบสาธารณูปโภคของชุมชนซึ่งจะบ่งบอกถึงระดับการ

เข้าถึงระดับการพัฒนาทางกายภาพของชุมชน ซึ่งระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานของชุมชนจะได้รวมถึงระบบรองรับ

มลพิษที่เกิดขึ้นในปัจจุบันด้วย ซึ่งตัวอย่างของข้อมูลโครงสร้างพ้ืนฐานของชุมชนต้นแบบ ได้แก่ ประชากร ผู้น าชุมชน 

การแบ่งเขตการปกครอง ระบบคมนาคม ไฟฟ้าและน้ าประปา ระบบการก าจัดน้ าเสีย และการก าจัดขยะ เป็นต้น ซึ่ง

ผู้ใช้ฐานข้อมูลจะได้ทราบถึงปัจจัยพื้นฐานของชุมชนต้นแบบว่ามีความเหมาะสม เพียงพอหรือไม่ และสามารถใช้ใน

การวางแผนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคในอนาคต ซึ่งข้อมูลโครงสร้างพ้ืนฐานโดยส่วนใหญ่

เป็นข้อมูลประเภททุติยภูมิ และบางส่วนจ าเป็นต้องลงพ้ืนที่เพ่ือส ารวจข้อมูล 

2) ข้อมูลด้านความสามารถของชุมชน (Competence Data) 

ข้อมูลความสามารถของชุมชนเป็นข้อมูลที่แสดงถึงภูมิปัญญา ความสามารถ และศักยภาพของชุมชนใน

การพัฒนา โดยข้อมูลในส่วนนี้อาจจะประกอบด้วย สถานที่ท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ผลิตในชุมชน การศึกษา 

และระบบสาธารณสุข  

ทั้งนี้ เมื่อน าข้อมูลทั้งสองส่วนมารวมกันจะสามารถท าให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถมองเห็นการเชื่อมโยงระหว่าง

ข้อมูลทั้งสองประเภท สามารถท าความเข้าใจถึงบริบท ระดับการพัฒนา จุดอ่อนและจุดแข็งของชุมชนต้นแบบ 

ประเมินศักยภาพของชุมชนต้นแบบ และสามารถน าไปตัดสินใจในการพัฒนา ส่งเสริม และปรับปรุงชุมชนให้มีการ

พัฒนาที่ชัดเจนและรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพได้ ดังรูปที่ 18
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รูปที่ 18  Evaluate ประเมินศักยภาพของชุมชนต้นแบบ 
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บทส่งท้ำย 

โครงการการพัฒนาชุมชนให้มีความยั่งยืนบนเส้นทางเศรษฐกิจ LIMEC นี้มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย
เพ่ือให้ได้แนวทางในการยกระดับเศรษฐกิจและรายได้ของชุมชนด้วยผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ โดยด าเนินการวิจัย
ในการสร้างเครื่องมือในการประเมินผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์และต้นทุนทางสังคม การประเมินระบบสาธารณูปโภค
พ้ืนฐาน การประเมินการยกระดับรายได้ของชุมชน การพัฒนาผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ ตลอดจนการจัดท าแผน
ธุรกิจให้กับชุมชนต้นแบบ  ท าให้ได้แนวทางและเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนต้นแบบที่มีลักษณะอัตลักษณ์
เฉพาะ ได้แก่ ชุมชนผลิตผลการเกษตร ชุมชนเกษตรอินทรีย์ ชุมชนวิถีวัฒนธรรมทอผ้า ชุมชนหัตถกรรม และ
ชุมชนศิลปวัฒนธรรมชาติพันธุ์ รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมของชุมชนต้นแบบและชุมชนต้นหลักโดยการ
เชื่อมต่อหน่วยงานภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชนให้มีความพร้อมในการพัฒนาเข้าสู่การเป็น
ระเบียงเศรษฐกิจเส้นทาง LIMEC โครงการนี้ได้จัดท านโยบายการจัดท าแผนพัฒนาส าหรับชุมชนต้นแบบทั้ง 5 
แห่ง รวมทั้งการจัดท าแผนพัฒนาเชิงนโยบายให้กับชุมชนบนเส้นทาง LIMEC อีกด้วย  

จากสภาวะการณ์ของโรคระบาดด้วยไวรัสโควิด19 ทางโครงการวิจัยได้คาดการณ์ไว้ว่าเมื่อมีการน า
นโยบายมาตรการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนจากงานวิจัยนี้ไปปฏิบัติ และขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืน ๆ โดยคิดเป็น
สัดส่วนประชากรไม่น้อยกว่า 60 % ของประชากรในกลุ่มจังหวัด ในช่วงระยะเวลาปี 2564 - 2565 คาดการณ์
ว่าเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดจะกลับมาขยายตัวได้ในอัตราเทียบเท่าเดิม ในช่วงปี 2566 – 2567  โดยขยายตัว
อัตราเฉลี่ยที่ 6.5%  
 อย่างไรก็ดีการพัฒนาชุมชนบนเส้นทาง LIMEC จะเป็นรากฐานที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศให้
ประชาชนมีความกินดีอยู่ดีโดยเฉพาะพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่างและบริเวณใกล้เคียงของประเทศ การพัฒนา
ชุมชนบนเส้นทางนี้จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องและให้เกิดเป็นรูปธรรมใน
ความร่วมมือของหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาคหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกมิติ ตลอดจนการเพ่ิมรายได้ส่งเสริมการกินดีอยู่ดีให้กับประชาชนในประเทศต่อไป 
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