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  สถานภาพ SMEs ประเทศไทย : ภาคเหนือ
 ตอนที่หนึ่ง : ภาพรวมของ SMEs ในภาคกลาง และภาคตะวันออก
   ภาคเหนือ : ศักยภาพพื้นที่ และทิศทางการพัฒนา  

   บทบาทของ SMEs ในเชิงเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ในพื้นที่ภาคเหนือ

   ภาพรวมของกลุ่มธุรกิจ SMEs ที่มีบทบาทโดดเด่นในพื้นที่ภาคเหนือ

   ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ
   ภาพอนาคต 
   ความคาดหวัง

 ตอนที่ 2 : สถานภาพ SMEs ในแต่ละกลุ่มจังหวัด
   กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และ 2
   บทบาทของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่ 

     และจังหวัดอื่นๆ ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน

   กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 

   บทบาทของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดตาก และจังหวัดอื่นๆ 
     ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

   กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 

   บทบาทของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในจังหวัดนครสวรรค์ 
     และจังหวัดอื่นๆ ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2
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 ตอนที่ 3 : ตััวอย่างผู้ปกครอง SMEs ในพื้นที่ภาคเหนือ
   สรุปอัตลักษณ์ของ SMEs และความสัมพันธ์กับอัตลักษณ์ของพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
  -  จังหวัดเชียงใหม่
  -  จังหวัดอื่นๆ  
 
   สรุปอัตลักษณ์ของ SMEs และความสัมพันธ์กับอัตลักษณ์ของพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 1
  -  จังหวัดตาก
  -  จังหวัดอื่นๆ
 
   สรุปอัตลักษณ์ของ SMEs และความสัมพันธ์กับอัตลักษณ์ของพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 2
  -  จังหวัดนครสวรรค์
  -  จังหวัดอื่นๆ 
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ตอนที่ 1: 
ภาพรวมของ SMEs ในภาคเหนือ
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พื้นที่ภาคเหนือได้ถูกก�าหนดให้มีบทบาทส�าคัญตามสถานการณ์และสภาวะแวดล้อมของพื้นที่ ดังนี้
 
 1. ภาคเหนือเป็นฐานทรัพยากรป่าไม้และน�้าที่ส�าคัญของประเทศ เป็นภาคเดียวที่มีสัดส่วนพื้นที่ป่าไม้สูงกว่า
ระดับรักษาสมดุลระบบนิเวศน์ โดยมีสัดส่วนพื้นที่ป่าไม้มากที่สุดร้อยละ 54 โดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนมีภูมิประเทศ
เป็นภูเขาสูงและป่าไม้หนาแน่น เป็นต้นก�าเนิดของลุ่มเจ้าพระยา และมีเขื่อนกักเก็บน�้าขนาดใหญ่ เขื่อนภูมิพล และ
เขื่อนสิริกิติ์ ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ที่หล่อเลี้ยงทั้งภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง

 2. เป็นประตูเชื่อมโยงการค้าและบริการสู่กลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขงตอนบนและเอเชียใต้ มีพื้นที่เชื่อมโยง 
การพัฒนาภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจกลุ่มประเทศลุ่มน�้าโขง GMS ทั้งในแนว North-South Economic 
Corridor และ East-West Economic Corridor ที่เชื่อมโยงสู่กลุ่มประเทศเอเชียใต้ด้านอ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก

 3. เป็นฐานการผลติพชืผกั ไม้ผล ธญัพชื และอตุสาหกรรมแปรรปูผลติผลเกษตร โดยกลุม่จงัหวดัภาคเหนอื
ตอนบนเป็นฐานการผลติพชืผกัและไม้ผลทีส่�าคญั ส่วนกลุม่จงัหวดัภาคเหนอืตอนล่างเป็นฐานการผลติธญัพชื และพชืไร่
ที่ส�าคัญ

 4. เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ธรรมชาติ และศูนย์กลางหัตถอุตสาหกรรม โดยเฉพาะกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนอืตอนบน เชยีงใหม่เป็นศนูย์กลางการท่องเทีย่วทีส่�าคญัของประเทศ และนานาชาตส่ิวนกลุม่จงัหวดัภาคเหนอื
ตอนล่าง 1 มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมรดกโลกทั้งเชิงประวัติศาสตร์ที่ส�าคัญของประเทศ และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 2 มีแหล่งรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งที่ได้รับประกาศเป็นมรดกโลกเช่นกัน

ภาคเหนือ : ศักยภาพพื้นที่ และทิศทางการพัฒนา
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 จากยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือที่ก�าหนดโดยส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ มีใน 6 ด้าน คือ

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มของฐานการผลิตที่มีความหลากหลาย ค�านึงถึงผลกระทบ
ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อคงความเป็นฐานเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
 
 เป้าประสงค์ เพื่อให้ภาคการเกษตรอุตสาหกรรมและบริการ เป็นฐานสร้างรายได้ให้กับภาคได้อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ
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 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับการค้าและบริการให้ได้มาตรฐานทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
กระแสตลาด เน้นการพัฒนาบุคลากรโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ

 เป้าประสงค์ เพื่อเพิ่มปริมาณการค้า และยกระดับการท่องเที่ยวให้สามารถสร้างรายได้ 
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
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 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญและเมืองชายแดน เพื่อรองรับการเชื่อมโยง
ในระดับนานาชาติ
 เป้าประสงค์ เพื่อสร้างโอกาสให้เกิดการขยายตัวทางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาคนและสังคมให้พร้อมรับการเปลีี่ยนแปลงมีความมั่นคงและอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 

 เป้าประสงค์ เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ การเข้าถึงแหล่งข้อมูลยกระดับการศึกษาและพัฒนาแรงงาน 
รวมทั้งส่งเสริมการป้องกันและรักษาโรคเพื่อลดการเจ็บป่วย
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 ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาศักยภาพของสถาบันครอบครัวและชุมชน
ให้มีีความเข้มแข็งในการพัฒนาที่น�าไปสู่การพึ่งตนเองมีภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
 เป้าประสงค์ เพือ่สร้างความเข้มแขง็ให้กบัครอบครวัและชมุชน และส่งเสรมิ
กระบวนการมีส่วนร่วมของครอบครัวชุมชนและอปท. ในการดูแลชุมชน
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 ยุทธศาสตร์ที่ 6 : บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เน้นการอนุรักษ์
ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์อย่างสมดุล รวมทั้งเตรียมการป้องกันและรับมือกับภัยธรรมชาติ 
 เป้าประสงค์ เพื่อสร้างความสมดุลของระบบนิเวศน์ และความหลากหลายทางชีวภาพ ให้เป็นฐาน
การพัฒนาได้อย่างยั่งยืน และสร้างความพร้อมรับมือกับภัยธรรมชาติเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้น
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 ผู้ประกอบการธุรกิจในภาคเหนือส่วนใหญ่เป็น SMEs ที่เป็นตัวช่วยขับเคลื่อนกลไกทางเศรษฐกิจ
โดยเป็นธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก และธุรกิจการบริการตาม
ศักยภาพของแต่ละพื้นที่ซึ่งเป็นฐานการผลิตด้านเกษตร และเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่ส�าคัญ ในหลาย
จังหวัดท�าให้เอื้อต่อธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่อง และจากภูมิศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านมีจุดผ่านแดน
ที่ส�าคัญ ทั้งด้านชายแดนกับประเทศพม่าและด้าน สปป.ลาว เชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มน้�าโขงด้วยดังนั้น จึงมี
ธุรกิจการค้าชายแดนอยู่ในพื้นที่จังหวัดที่มีเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน คือ ตาก(แม่สอด) เชียงราย 
(แม่สาย เชียงแสน เชียงของ) และอุตรดิตถ์ (ด่านภูดู่)

บทบาทของ SMES ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในพื้นที่ภาคเหนือ

 ในการศึกษาบทบาท SMEs ไทยในพื้นที่ภาคเหนือระหว่างเดือนตุลาคม 2552 - พฤษภาคม 2553 
ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ด�าเนินการจัด      
การประชมุกลุม่ย่อย ส�ารวจและสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ผูป้ระกอบการรายใหญ่ทีม่ี 
ส่วนเกี่ยวข้องและหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ โดยในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนนั้น ได้เน้นพื้นที่เป้าหมายหลัก
ในการศึกษาในระยะแรกในจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ได้เน้นเป้าหมายหลักในพื้นที่
จงัหวดัตากและกลุม่จงัหวดัภาคเหนอืตอนล่าง 2 ได้เน้นพืิน้ทีเ่ป้าหมายหลกัในจงัหวดันครสววรค์ โดยพจิารณา
จากความส�าคัญในปัจจัยทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

ด้านเศรษฐกิจ
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 SMEs ที่เกี่ยวข้องอยู่กับภาคการเกษตรนั้นบางส่วนเป็นการด�าเนินการแบบดั้งเดิม แต่จาก
การที่มีสถาบันการศึกษาที่รองรับด้านเทคนิคการเกษตรอยู่หลายแห่ง ท�าให้ SMEs จ�านวนไม่น้อย
สามารถน�าความรู้และเทคนิคการผลิตสมัยใหม่ไปใช้ในการพัฒนาการผลิตพืชไร่ พืชสวนต่างๆท�าให้ได้
ผลผลิตที่มีคุณภาพและสร้างมูลค่าได้มากขึ้นประกอบกับการด�าเนินการตลาดที่ดี การสร้างเครือข่ายผู้
ผลิตหรือผู้ปลูกและการต่อยอดเชื่อมโยงไปในธุรกิจอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ การบริการ
อื่นๆ ก็ท�าให้เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มอีกทางหนึ่งด้วย นอกจากนี้ยังมีศักยภาพในการท�าเกษตรอินทรีย์
แม้ว่าจะมีพื้นที่จ�ากัด

 ส�าหรบัในดา้นการบรกิารนัน้ หลายจงัหวดัในภาคเหนอืเปน็จดุหมายทีส่�าคญัของการทอ่งเที่ยว
ทั้งของชาวไทยและชาวต่างชาติ ในบางพื้นที่ใช้จุดขายด้านธรรมชาติ และบางพื้นที่ใช้อัตลักษณ์ในด้าน
ความเป็นล้านนามาเป็นตัวสร้างเศรษฐกิจ ซึ ่ง SMEs จ�านวนมากที่มีความโดดเด่น มีชื ่อเสียงหรือ 
ประสบความส�าเร็จจากความสามารถผสมผสานจุดเด่นของพื้นที่ให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
หรือลูกค้า สร้างจุดเด่นหรือความแตกต่างให้กับสินค้าหรือรูปแบบการให้บริการของตน ด้วยความคิด
สร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการบริการที่เกี ่ยวเนื ่องกับการท่องเที ่ยว การบริการ 
ที่รองรับวิถีชีวิตคนเมืองหรือไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ การบริการในธุรกิจสนับสนุนที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิต
หรือการค้าต่างๆ

 ในส่วนของอุตสาหกรรมการผลิตนั้น ภาคเหนือมีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่จ�านวนไม่มากนัก
มีพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอยู่ในบางจังหวัด เช่น ล�าพูน ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมหนักหรืออุตสาหกรรม
พื้นฐาน แต่มักเป็นอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องจากภาคเกษตร ในพื้นที่ชายแดนมีอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงาน
เข้มข้นและในทุกจังหวัดจะมีกลุ่มการผลิตที่มีความโดดเด่นในเรื่องการผลิตหัตถกรรมหรือหัตถ
อุตสาหกรรมทั้งในด้านการทอผ้า สิ่งทอ การท�าสินค้าอาหารแปรรูปต่างๆ สินค้าของฝากของที่ระลึก 
เฟอร์นิเจอร์หรือของประดับตกแต่งต่างๆ ตามแต่วัตถุดิบที่โดดเด่นของแต่ละพื้นที่ ซึ่งมีทั้งการผลิตที่
สืบทอดภูมิปัญญาต่อกันมารุ่นต่อรุ่น และที่สร้างสรรค์และพัฒนาให้มีเอกลักษณ์เฉพาะและรองรับกระแส
ผู้บริโภคสมัยใหม่ ซึ่งผู้ประกอบการในภาคการผลิตส่วนใหญ่จะเป็นธุรกิจในรูปแบบกลุ่มชมรม / กลุ่ม
ชาวบ้าน / สหกรณ์ต่างๆมากกว่าที่เป็นแบบธุรกิจเจ้าของคนเดียว ในขณะที่ผู้ประกอบการในกลุ่มการค้า
และการบริการ จะเป็นในรูปแบบธุรกิจเจ้าของคนเดียวหรือครอบครัวมากกว่า และส่วนใหญ่ได้ก่อตั้ง
ธุรกิจเอง มีสัดส่วนน้อยที่มีการสืบทอดมาจากรุ่นก่อนๆ
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 หลายจังหวัดที่เป็นพื้นที ่การเกษตรและพื้นที ่ติดกับชายแดนนั้นมีการจ้างแรงงานต่างด้าว 
จ�านวนมาก จากเหตผุลคา่จา้งแรงงานต่�าและขาดแรงงานในพืน้ทีใ่นบางประเภทธรุกจิ ซึง่แรงงาน ตา่งดา้ว
เหล่านั้น ส่วนใหญ่เป็นแรงงานจากประเทศพม่า ที่ผ่านเข้ามาทางด่านชายแดนแม่สอด แม่สาย ดังนั้น 
ในพื้นที่เหล่านั้น โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดชายแดนจึงมีประชากรแฝงที่เป็นแรงงานต่างด้าวอยู่จ�านวนมาก
และมีผลกระทบในเชิงสังคม ในด้านการปกครอง การสาธารณสุข การศึกษาและอื ่นๆ ดังนั ้น 
การประกอบธุรกิจในพื้นที่ โดยเฉพาะในกลุ่มเกษตรและกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการจ้างงานแรงงานต่างด้าว
อยู่มาก จึงได้รับผลกระทบทางตรง จากมาตรการหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าวต่างๆ 
และจ�าเป็นต้องมีการบริหารจัดการแรงงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งนับเป็นความเสี่ยงที่ส�าคัญอีกประการ
หนึ่งในการประกอบกิจการในพื้นที่นั้นๆ

 อย่างไรก็ดี ในพื้นที ่เมืองใหญ่ซึ ่งมีโอกาสทางเศรษฐกิจหรือทางธุรกิจมากนั้น ก็มีกระแส 
การแข่งขันสูงด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันในกล่ ุมผู ้ประกอบการในพื ้นที ่ จากนอกพื ้นที ่ 
จากกระแสของธุรกิจขนาดใหญ่หรือโมเดิร์นเทรด ซึ่งเป็นปัจจัยกระตุ้นส�าคัญที่ท�าให้ผู้ประกอบการ SMEs 
มีความตื่นตัวที่จะพัฒนาขีดความสามารถของตัวเองในทุกด้าน รวมถึงการปรับรูปแบบการด�าเนินธุรกิจ
ให้เข้ากับกระแสการแข่งขันด้วย

 ในบางพื้นที่ เช่น แม่สอด หรือเชียงราย ซึ่งมีปัจจัยดึงดูดให้โรงงานอุตสาหกรรมจากที่ต่างๆ          
เข้าไปตัง้ในพืน้ทีจ่�านวนมาก กส่็งผลท�าให้แรงงานทัง้ไทยและต่างด้าวอพยพเข้าไปท�างานอยูใ่นพืน้ทีแ่ละเป็น
ส่วนส�าคญัทีม่ผีลกระทบต่อการเปลีย่นแปลงโครงสร้างทางสงัคมในพืน้ทีน่ัน้ๆ ด้วย หรอืในกรณขีองจงัหวดั
เชียงใหม่ ซึ่งดึงดูดทั้งคนไทยและคนต่างชาติให้เข้าไปท่องเที่ยวและตั้งธุรกิจในพื้นที่ มีผลให้โครงสร้าง
ประชากรและโครงสร้างทางสังคมปรับเปลี่ยนไปด้วยเช่นกัน เพราะทั้งนักท่องเที่ยวและประชากรแฝงนั้น
มีจ�านวนมากกว่าประชากรจริงหลายเท่า และมีความหลากหลาย ท�าให้เกิดมีธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องตามมา 
เพื่อรองรับกับความต้องการของสังคมหรือประชากรที่เปลี่ยนไปนั้นด้วย

ในทางสังคม
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 ในส่วนของวิสาหกิจชุมชน ซึ่งก่อตั้งขึ้นจ�านวนมากในช่วงนับตั้งแต่เริ่มโครงการหนึ่งต�าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ เป็นอีกหนึ่งบทบาทของการเชื่อมโยงคนในชุมชน ให้เกิดการจ้างงาน การสร้างรายได้
สร้างความสัมพันธ์ทางสังคม สร้างเศรษฐกิจของชุมชน และยังเป็นกลไกในการรักษารากวัฒนธรรมของ
ชุมชนแต่ละพื้นที่อีกด้วย โดยวิสาหกิจชุมชนหลายแห่งยังมีปัญหาในด้านการบริหารจัดการต่างๆ แต่ใน
หลายกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนอย่างเหมาะสมหรือมีผู้น�าในการจัดการที่ดีหรือมีความสามารถก็สามารถ
พัฒนาได้อย่างต่อเนื่องทั้งในด้านรายได้และความเข้มแข็งของกลุ่มชุมชน

 ทุนทางด้านวัฒนธรรมที่ส�าคัญในพื้นที่ภาคเหนือ คือ วัฒนธรรมล้านนา ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่ชัดเจน
ในกลุ่มภาคเหนือตอนบน และมีอยู ่บ้างในบางพื้นที ่ของภาคเหนือตอนล่าง นอกจากนี้ ยังมีวัฒนธรรม 
ชนเผ่าในพื้นที ่หลายจังหวัดทางภาคเหนือตอนบนและจังหวัดชายแดน ซึ่งมีประชากรที่เป็นชนเผ่าต่างๆ  
อยู่ด้วย จึงมีวัฒนธรรมในแบบผสมผสานหลายเชื้อชาติ ส�าหรับในกลุ่มภาคเหนือตอนล่างนั้นมีวัฒนธรรม
ไทยจีนซึ่งมีอิทธิพลส�าคัญต่อทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม เพราะเป็นวิถีในการด�าเนินชีวิตและกระตือรือร้น
การด�าเนินธุรกิจของพื้นที่ ในขณะที่ประชาชนอีกส่วนหนึ่ง ด�ารงอยู่ด้วยวัฒนธรรมพื้นบ้านซึ่งมีแนวทาง 
ในการท�าธุรกิจที่แตกต่างกันไป

 ในพื้นที่ภาคเหนือนั้น หลายจังหวัดทั้งตอนบนและตอนล่าง นอกจากด้านวัฒนธรรมทางด้านศาสนา 
ประวัติศาสตร์ และประเพณีที่โดดเด่นแล้ว ยังอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ภูเขา ป่าไม้ สายน้�า ซึ่งเอื้อต่อ
การใช้ประโยชน์ในเชิงท่องเที่ยวธรรมชาติ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งเป็นอีกหนึ่ง
ทิศทางที่ส�าคัญในการสร้างโอกาสทางธุรกิจในพื้นที่ส�าหรับ SMEs

ในทางวัฒนธรรม
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 จากการส�ารวจผู้ประกอบการกลุ่มต่างๆ ในภาคเหนือทั้งหมด ในเรื ่องความเชื ่อมโยงของธุรกิจ
ของตนกับอัตลักษณ์ของพื้นที่นั้น ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ ให้ความส�าคัญกับการได้ท�าธุรกิจในภูมิล�าเนา 
ของตัว โดย SMEs ในกลุ่มการผลิตได้ใช้ประโยชน์จากจุดเด่นของพื้นที่ในด้านแหล่งวัตถุดิบ การใช้แรงงาน
ในพื้นที่ ในการท�าธุรกิจ ในขณะที่ SMEs ในกลุ่มธุรกิจด้านบริการมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับอัตลักษณ์ 
ของพืน้ทีท่ัง้ในดา้นทรพัยากรธรรมชาต ิสภาพภมูอิากาศ ภมูปิระเทศ และการเปน็แหลง่นกัทอ่งเทีย่วทัง้ชาวไทย
และต่างประเทศโดยได้ใช้ประโยชน์มากจากแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิต
ของคนในพื้นที
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 พื้นที่ภาคเหนือตอนบน นับเป็นแหล่งการค้าและการผลิตที่ส�าคัญ เป็นฐานการผลิตเกษตรของประเทศ ทั้งพืชไร่    
พืชสวน ไม้ดอก ผักผลไม้ต่างๆ มีจุดขายทั้งด้านการเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และเป็นแหล่งวัฒนธรรมล้านนา
ที่เข้มแข็ง ซึ่ง SMEs สามารถผสมผสานและสร้างสรรค์ศิลปะรุ่นใหม่บนอัตลักษณ์ของล้านนา และเชื่อมโยงวัฒนธรรม
ลุ่มน�้าโขงตอนบนด้วย

ธุรกิจ SMEs ที่โดดเด่นในพื้นที่ ได้แก่ 

 - ธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง (เชียงใหม่) 
 - ธุรกิจเกษตรและแปรรูปการเกษตร ธุรกิจอาหาร (เชียงใหม่ ล�าพูน) 
 - ธุรกิจหัตถกรรม หัตถอุตสาหกรรม : งานผ้าทอ งานไม้ แกะสลัก กระดาษสา และอื่นๆ (เชียงใหม่ ล�าปาง)
 - อุตสาหกรรมการผลิต เซรามิกส์ เฟอร์นิเจอร์ไม้ และอื่นๆ (เชียงใหม่ ล�าปาง ล�าพูน) 
 - ธุรกิจท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวเนื่อง (เชียงใหม่ ล�าปาง แม่ฮ่องสอน)
 - ธุรกิจการศึกษา (เชียงใหม่) เช่น โรงเรียนเอกชน โรงเรียนนานาชาติ โรงเรียนกวดวิชาต่างๆ เป็นต้น
 - ธุรกิจบริการในแบบ Life Style (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน) เช่น ร้านชากาแฟสมัยใหม่ โรงแรมขนาดเล็กในแบบ 
โรงแรมบูติกหรือเกสต์เฮ้าส์ ธุรกิจด้านไอที ธุรกิจสถานบันเทิงหรือพักผ่อน ที่ตอบสนองกระแสบริโภคที่เน้นการใช้
เทคโนโลยี และความนิยมวิถีธรรมชาติและวิถีตะวันออก เป็นต้น

ภาพรวมของกลุ่มธุรกิจ SMEs ที่มีบทบาทโดดเด่นในพื้นที่ภาคเหนือ
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ล�าพูน ล�าปาง แม่ฮ่องสอน) 
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 เป็นกลุ่มจังหวัดที่เป็นฐานส�าคัญของวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
และเป็นประตูการค้าชายแดนเชื่อมโยงเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวกับอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง และเอเชียใต้ 
เป็นแหล่งผลิตพืชผลเกษตรที่ส�าคัญและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่หลากหลาย รวมทั้ง
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และสุขภาพ
 
ธุรกิจ SMEs ที่โดดเด่นในพื้นที่ ได้แก่ 

 - ธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง (เชียงราย)
 - ธุรกิจค้าชายแดน ที่ด่านแม่สาย เชียงแสน และเชียงของ (เชียงราย) 
 - ธุรกิจเกษตรและแปรรูปการเกษตร ธุรกิจอาหาร ผลไม้ ชา-กาแฟ (เชียงราย) 
 - ธุรกิจท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวเนื่อง (เชียงราย)
 - หัตถอุตสาหกรรม ผ้าทอ เฟอร์นิเจอร์ไม้ และอื่นๆ (แพร่ เชียงราย พะเยา) 

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) 
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 ด้วยศักยภาพทางภูมิศาสตร์ที่ตั้งของพื้นที่กลุ่มจังหวัดนี้ จึงเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงเส้นทางเศรษฐกิจ
เหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก (North-South/East-West Economic Corridor) โดยมีพิษณุโลก
เป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจ และการผลิตต่างๆ และจังหวัดตากเป็นจังหวัดชายแดนเชื่อมโยงเส้นทางที่ส�าคัญ 
มีโครงข่ายการคมนาคมทางบกที่สนับสนุนการขนส่งทั้งคนและสินค้า เป็นแหล่งผลิตทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมแปรรูปผลิตผลการเกษตรที่ส�าคัญของภาค นอกจากนี้กลุ่มจังหวัดนี้ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลก
เชิงประวัติศาสตร์ คือ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
ที ่มีความโดดเด่นเฉพาะตัวของจังหวัดเพชรบูรณ์ พิษณุโลก และตากมีภูมิปัญญาท้องถิ ่นที ่เป็นเอกลักษณ์ 
ที่สามารถน�ามาสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และตลาดสินค้าที่ระลึกหรือสินค้าประจ�าถิ่น เช่น ผ้าทอ
จังหวัดอุตรดิตถ์ ทองสุโขทัยลายโบราณที่จังหวัดสุโขทัย ศิลปะประดิษฐ์และอาหารแปรรูปของจังหวัดพิษณุโลก 
เป็นต้น
 
 ธุรกิจ SMEs ที่โดดเด่นในพื้นที่ ได้แก่ 

 - ธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง (พิษณุโลก)
 - ธุรกิจค้าชายแดน (ตาก) 
 - ธุรกิจเกษตรและแปรรูปการเกษตร ค้าพืชไร่ เครื่องจักรกลการเกษตร (ตาก พิษณุโลก สุโขทัย) 
 - ธุรกิจท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวเนื่อง (พิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ์)
  o การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ธรรมชาติ (พิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ์)
  o การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม / ประวัติศาสตร์ / ศาสนา (สุโขทัย พิษณุโลก อุตรดิตถ์)
 - ธุรกิจการศึกษา เช่น โรงเรียนเอกชน โรงเรียนนานาชาติ โรงเรียนกวดวิชาต่างๆ เป็นต้น (พิษณุโลก)

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์)
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 กลุ่มจังหวัดนี้เป็นแหล่งผลิตและค้าข้าวที่ส�าคัญของประเทศ รวมทั้งพืชผลทางการเกษตรอื่นๆ ด้วย 
เช่น อ้อย ข้าวโพด มันส�าปะหลัง และผลไม้ต่างๆ เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและเป็นศูนย์กลาง  
Logistics เชื่อมโยงภาคเหนือ-ภาคกลาง-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีจังหวัดนครสวรรค์เป็นศูนย์กลาง
การค้า การขนส่งและการผลติทีส่�าคญั มศีกัยภาพด้านการท่องเทีย่วเชงินเิวศน์และวฒันธรรม มแีหล่งท่องเทีย่ว
เชิงนิเวศน์ที่ส�าคัญ คือ เขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งที่เป็นมรดกโลก และการท่องเที่ยววิถีชีวิตบนล�าน�้า
สะแกกรังและเจ้าพระยา สามารถพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภาคกลางสู่ภาคเหนือ  

 ธุรกิจ SMEs ที่โดดเด่นในพื้นที่ ได้แก่ 

 - ธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง (นครสวรรค์)
 - ธุรกิจเกษตรและแปรรูปการเกษตร (นครสวรรค์ ก�าแพงเพชร พิจิตร) 
 - ธุรกิจขนส่ง Logistics (นครสวรรค์)
 - ธุรกิจท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และวัฒนธรรม (ก�าแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี)

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 (นครสวรรค์ ก�าแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี)
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ปัจจัยความส�าเร็จของ SMEs ในพื้นที่ภาคเหนือ

 ผูป้ระกอบการ SMEs ส่วนใหญ่ทัง้ในกลุม่การผลติ การค้า และการบรกิาร เหน็ว่าจดุเด่นหรอืจดุขาย
หรือเอกลักษณ์ที่ส�าคัญที่มีผลต่อการท�าธุรกิจหรือต่อการแข่งขัน ได้แก่ ความเอาใจใส่ต่อลูกค้าและ
การรับผิดชอบต่อลูกค้า และในเรื่องของคุณภาพมาตรฐานของสินค้าหรือการบริการและปัจจัยที่ส�าคัญที่สุด 
ในการท�าให้ธุรกิจประสบความส�าเร็จ ได้แก่ การให้ความส�าคัญกับคุณภาพของสินค้าหรือคุณภาพ
ของการให้บริการด้วยเช่นกัน

 ใน SMEs กลุ่มการผลิตนั้นเห็นว่าปัจจัยความส�าเร็จที่ส�าคัญรองลงมา ได้แก่ การท�าธุรกิจ
อย่างพอประมาณพอเพียงหรือไม่ขยายจนเกินตัว การใช้ความคิดริเริ่มหรือภูมิปัญญาหรือเทคโนโลยี 
ที่โดดเด่นกว่าผู้ประกอบการรายอื่นๆ และการสร้างเครดิตหรือความน่าเชื่อถือท�าให้ลูกค้าไว้วางใจ และเป็น
ที่ต้องการของลูกค้า

 ในกลุ่มของ SMEs ภาคการบริการนั้นนอกจากการให้ความส�าคัญกับคุณภาพของการบริการแล้ว 
ปัจจัยที่ส�าคัญรองลงมา ได้แก่ การสร้างเครดิตหรือความน่าเชื่อถือท�าให้ลูกค้าไว้วางใจ การพัฒนา
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ หรือรักษาต�าแหน่งทางธุรกิจไว้ได้ และการใช้โอกาสที่เหมาะสม
ในการขยายธุรกิจมาจนถึงทุกวันนี้

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ
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 นอกจากประเด็นในภาพรวมดังกล่าวแล้ว ผู้ประกอบการหลายราย ได้แสดงให้เห็นถึงปัจจัยความส�าเร็จ 
ที่โดดเด่น คือ
 • การด�าเนินธุรกิจโดยใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาเดิม โดยเฉพาะในกลุ่มของภาคการผลิตหัตถอุตสาหกรรม
รวมไปถึงการประยุกต์ภูมิปัญญาเดิมเข้ากับองค์ความรู้สมัยใหม่
 • การสร้างจุดขายให้ตัวเอง ทั้งในด้านรูปแบบสินค้า การออกแบบที่ผสมผสานอัตลักษณ์พื้นที่กับรสนิยม
หรือความต้องการของผู้บริโภค การสร้างความแตกต่าง
 • การสร้างจุดขายด้วยการบริการพิเศษ ทั้งการจัดส่ง รูปแบบการให้บริการ การออกแบบพื้นที่ให้บริการ
 • การสร้างอตัลกัษณ์ให้สนิค้าและบรกิารของตวัเองมคีวามโดดเด่นทีช่ดัเจน เป็นทีจ่ดจ�าและสนใจของลูกค้า
 • การใช้บริการจากหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ
ด้านบรรจุภัณฑ์ ช่องทางการตลาด
 • การบริหารจัดการที่ดีด้านทรัพยากร และบุคลากร
 • การวาง Position ทางการตลาดที่ชัดเจน ส�าหรับสินค้าหรือบริการของตน
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 • ปัญหาการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น ทั้งภายในพื้นที่และจากภายนอกพื้นที่ (ผู้ค้ารายใหญ่ โมเดิร์นเทรด
รวมไปจนถึงจากต่างประเทศ)

 • ปัจจัยทางการเมือง ที่ท�าให้กระแสการท่องเที่ยวในภาคเหนือลดน้อยลง มีนักท่องเที่ยวเข้ามา
ในพื้นที่น้อยลงทั้งชาวไทยและต่างประเทศ

 • สภาพภูมิอากาศที่ร้อนขึ้น ส่งผลกระทบต่อพืชผลทางการเกษตร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพืชผักผลไม้
เมืองหนาวท�าให้ต้องมีการดูแลมากขึ้น ต้นทุนสูงขึ้น ในขณะที่อ�านาจการก�าหนดราคาเป็นของตลาด
ในกรุงเทพฯเป็นส�าคัญ

 • สภาพสิง่แวดล้อมทีม่ผีลกระทบต่อการท่องเทีย่ว เช่น สภาพปัญหาหมอกควนัในจงัหวดัเชยีงใหม่
เป็นต้น

 • การได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ในการพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตเป็นปัจจัย
ส�าคัญที่ช่วยให้ SMEs สามารถพัฒนาสินค้าได้ตามมาตรฐานและความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป

ปัจจัยเอื้อหรือปัจจัยที่เป็นอุปสรรค
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 • การได้รับการสนับสนุน หรือส่งเสริมด้านการตลาดจากหน่วยงานของรัฐ ท�าให้ SMEs 
และวิสาหกิจชุมชนสามารถขยายพื้นที่การตลาดและน�าเสนอสินค้าและบริการไปในผู้บริโภควงกว้าง
ได้มากขึ้น

 • ธุรกิจการค้าปลีกรายย่อยปัจจุบัน ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการขยายตัวของ
ร้านค้าปลีกรายใหญ่จากต่างชาติ โดยเฉพาะในรายที่ไม่สามารถปรับตัวได้ทัน เช่น ผู้ประกอบการ
ค้าปลีกในชุมชน ผู้ประกอบการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีอ�านาจการต่อรองที่ลดลงและก�าลัง
แรงงาน ในชุมชนที่ก�าลังสูญเสียแหล่งรายได้พิเศษหรือแหล่งจ้างงานของตนเอง เพราะรูปแบบของ
การบริหารจัดการในร้านค้าปลีกแบบใหม่มีความต้องการแรงงานที่มีความสามารถและความ
ช�านาญที่แตกต่างจากเดิม เป็นต้น ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงสูงต่อการอยู่รอดทางธุรกิจ

 • นโยบายการเปิดการค้าเสรี ตลอดจนนโยบายสนับสนุนการส่งสินค้าออกไปตลาดใหม่    
การผ่อนปรนเงื่อนไขบริการ ด้านสินเชื่อ และชดเชยภาระดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ผู้ส่งออก ตลอดจนการ
ลดหยอ่นดา้นภาษ ีท�าใหบ้รษิทัท�าธรุกจิเพือ่การน�าเขา้สง่ออกหรอืชปิปิง้จงึเปน็ทีต่อ้งการเพิม่ขึน้ของ
บริษัทระดับประเทศและระดับนานาชาติ ดังนั้นจึงมีโอกาสขยายตัวสูง
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 ผู้ประกอบการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในภาคส่วนต่างๆได้มองภาพอนาคตของการประกอบธุรกิจใน     
ภาคเหนือในเรื่องต่างๆ ดังนี้ คือ

 • SMEs สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนมีทิศทางชัดเจนและร่วมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม 
และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น แต่เดิมนั้นจังหวัดทางภาคเหนือสามารถสร้าง
เอกลักษณ์การท่องเที่ยวได้ โดยการผูกโยงกับวัฒนธรรมล้านนา แต่ในระยะหลังที่มีการมุ่งเน้นส่งเสริม
การท่องเที่ยว โดยละเลยการให้ความส�าคัญกับด้านวัฒนธรรม ท�าให้เสน่ห์ของการท่องเที่ยวลดลงไป 
เพราะขาดเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ที่ส�าคัญที่แตกต่างจากพื้นที่อื่นๆ

 • การสืบทอดหรือรักษาเอกลักษณ์ท้องถิ่นความเป็นล้านนา และได้น�าเสนอในรูปแบบสินค้า
หรือบริการไปพร้อมกับการพัฒนาสินค้าและบริการในรูปแบบต่างๆ ซึ่งจะเป็นการสร้างอัตลักษณ์ให้กับ
ผู้ประกอบการต่างๆ ของภาคเหนือ และเป็นจุดขายที่ส�าคัญในสถานการณ์ที่ต้องแข่งขันกับสินค้าและบริการ
จากพื้นที่อื่นๆ

 • การจัดระบบระเบียบด้านแรงงานต่างด้าว ที่แก้ปัญหาทั้งระบบ

 • การจัดระเบียบในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เพื่อรักษาแหล่งท่องเที่ยวและ
สร้างประโยชน์ให้คนในพื้นที่นั้นๆ มากยิ่งขึ้น  
 
 • การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพพื้นที่ให้มีความเหมาะสมและกลายไปสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์หรือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ซึ่งท้ายที่สุดจะช่วยให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ และกระตุ้น
เศรษฐกิจ ที่ได้ทั้งระบบตั้งแต่ชุมชนในพื้นที่ตัวผู้ประกอบการ ผู้ผลิตสินค้าและบริการที่เอื้อหรือเกื้อหนุน
เสริมกัน และสร้างรายได้ชื่อเสียงให้กับจังหวัดและประเทศ

ภาพอนาคต
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 จากการระดมความคิดเห็น 3 ครั้ง (เชียงใหม่ ตาก และนครสวรรค์) การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้เสียใน    
พื้นที่และการประชุมสัมมนา 2 ครั้ง (พิษณุโลก และเชียงใหม่) ได้พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมทั้งที่มาจากภาคเอกชน
กลุ่มที่มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) รวมทั้งที่มาจากภาครัฐจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ ได้ให้
ข้อคิดเห็นในเรื่องความคาดหวังในอนาคตที่มีต่อการประกอบการของ SMEs ไว้ดังนี้ 

 • การจัดการผลิตที่น�าไปสู่ความยั่งยืน โดยการเน้นที่คุณภาพของสินค้ามากกว่าการเน้นเชิงปริมาณ
การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเหมาะสมเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาด รวมถึง
การตลาดที่มีลักษณะเป็นเครือข่ายกันเพื่อช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนกันมากกว่าเป็นคู่แข่งทางการผลิต

 • การบริหารจัดการกลุ่มควบคู่กับการบริหารจัดการผลิตสินค้า / ผลิตภัณฑ์ ที่มีประสิทธิภาพ
มีการศึกษาดูงานอบรม เพื่อสร้างศักยภาพกลุ่มให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้เป็นเป้าหมายส�าคัญในอนาคต 
และการเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรและการผลิตที่ส�าคัญส�าหรับผู้ที่สนใจ

 • ผู้ประกอบการ SMEs คาดหวังทั้งจากภาครัฐและองค์กรเอกชนในการสนับสนุนให้ SMEs สามารถ
เข้าถึงช่องทางการตลาดได้มากขึ้นมีพื้นที่การค้ามากขึ้นหรือได้รับโอกาสทางการตลาดเพิ่มขึ้นมีการจัดการพื้นที่
ค้าขายส�าหรับ SMEs เพื่อจะสามารถน�าเสนอสินค้าให้กับผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่ได้ มีพันธมิตรในทางการค้า
ในต่างพื้นที่ เพื่อจะสามารถขยายพื้นที่การค้าออกไปในจังหวัดอื่นๆ

ความคาดหวัง
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 • คาดหวังการสนับสนุนให้มีการรวมตัวกันของกลุ่มผู้ประกอบการการสร้างเครือข่ายระหว่างการผลิต
ทีม่ทีัง้ผูป้ระกอบการ เจา้หนา้ทีภ่าครฐัและเอกชนในพืน้ที ่เขา้มามสีว่นรว่มในการพฒันาคณุภาพ และมาตรฐาน
ของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ โดยมีลักษณะการส่งเสริิมและพัฒนาอย่างต่อเนื่องในเรื่องที่ชุมชนหรือผู้ประกอบการ
ยังขาด และสนับสนุนช่วยเหลือได้อย่างตรงจุดตรงความต้องการซ่ึงแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถ่ิน ให้มีการมุ่งเป้า
ไปสู่การบริหารจัดการท่ีครบวงจรมากข้ึน ต้ังแต่การจัดการต้นน้�า (วัตถุดิบ เทคโนโลยี อุปกรณ์เคร่ืองมือ ความรู้) 
ถึงปลายน้�าทางการผลิต (การตลาด) ของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ โดยบริหารจัดการในรูปแบบกลุ่มและเครือข่าย
ทางการผลิต เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยมีศูนย์กลางและสร้างเครือข่ายระดับต่างๆ (ท้องถิ่น/ 
จังหวัด/ ภาค/ ประเทศ) เพื่อสร้างงานสร้างรายได้

 • ในส่วนความต้องการการสนับสนุนในด้านความรู้ ผู้ประกอบการต้องการการสนับสนุนจากภาครัฐ
เป็นหลักทั้งในเรื่องความรู้ด้านกฎระเบียบ มาตรฐานและกติกาการค้าต่างๆ ความรู้ในการพัฒนาสินค้า หรือ
บริการ ความรู้ด้านการบริหารจัดการต่างๆ และความรู้ในด้านการตลาด
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ตอนที่ 2 : 
สถานภาพ SMEs ในแต่ละกลุ่มจังหวัด
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กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และ 2

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2: จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1: จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล�าพูน ล�าปาง  

ถนนคนเดิน

เชียงใหม่

ดอกทิวลิปดอยผาหม่น

เชียงราย

ผ้าทอไทยลื้อ 

พะเยา เวียงโกศัย

แพร่

เครื่องเงิน

น่าน

พระธาตุหริภุญชัย

ล�าพนู

เซรามิก

ล�าปาง

 COFFEE IN LOVE 

อ�าเภอปาย 

แม่ฮ่องสอน
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 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มีศักยภาพที่โดดเด่นหลายประการ คือเป็นแหล่งต้นน้�าที่ส�าคัญของประเทศ และ
มีพื้นที่ถือครองการเกษตรขนาดเล็ก เหมาะแก่การปรับสูู่ระบบเกษตรอินทรีย์ส�าหรับตลาดเฉพาะ มีความพร้อมของโครงสร้าง
พื้นฐาน อาทิ ด้านบริการโทรคมนาคม ด้านโครงข่ายคมนาคมทางบก เป็นศูนย์กลางการบินในอนุภูมิภาคด้านการศึกษา 
ประกอบกับท�าเลที่ตั้งสามารถเชื่อมโยงไปสู่กลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้�าโขงตอนบน (GMS) ได้โดยสะดวก มีทุนวัฒนธรรมล้านนา
ที่มีเอกลักษณ์ และเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงของวัฒนธรรมลุ่มแม่น้�าโขงตอนบนซึ่งเป็นที่รู้จักของต่างประเทศ รวมทั้งความมี
น้�าใจโอบออ้มอารขีองประชาชนทีเ่อือ้ตอ่การพฒันาการทอ่งเทีย่ว มฐีานความรูข้องสถาบนัการศกึษาและทนุทาง ศลิปวัฒนธรรม
สามารถน�ามาใช้เพื่อตอบสนองโอกาสแนวโน้มกระแสการบริโภคที่เน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และความนิยมวิถีธรรมชาติ
และตะวันออก เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคการผลิต เช่น หัตถอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ

1. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ล�าพูน ล�าปาง แม่ฮ่องสอน)
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 (1) ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะป่าไม้และน�้าเพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ป้องกันการชะล้าง
พังทลายของดิน ป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง เน้นการสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้นปลูกพืชเพื่อ
อนุรักษ์ดินและน�้าในเชียงใหม่-ล�าพูนรวมทั้งสนับสนุนการสร้างอ่างเก็บน�้าขนาดใหญ่ 

ทิศทางการพัฒนา

 (3) พฒันาโครงขา่ยการคมนาคมระบบ Logistics และสิง่อ�านวยความสะดวกทางการคา้การลงทุน
เน้นการเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งของเมืองและโครงข่ายระหว่างจังหวัดภายในกลุ่ม (Cluster Road) 
สู่ภูมิภาค เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า และบริการและพื้นที่
แหล่งผลิตทางการเกษตร รวมถึงการสนับสนุนการขยายเขตประกอบการอุตสาหกรรมในพื้นที่ล�าพูน และ
การพัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสารและขนส่งสินค้า 

 (4) สร้างมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิตและบริการ โดยใช้ฐานความรู้วิชาการผสมผสานกับคุณค่า
ของธรรมชาติ สังคม และศิลปวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ของล้านนารวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้าง
ความเข้มแขง็ให้กบัฐานเศรษฐกจิเดมิ เกษตรท่องเที่ยว หัตถอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมแปรรูปผลิตผล
เกษตร และสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่อตุสาหกรรมซอฟต์แวร์ และธรุกจิบรกิารสขุภาพ สปา บรกิารทางการ
แพทย์ และบรกิารทางการศึกษา

 (2) พัฒนาบริการพื้นฐานของเมืองและสิ่งแวดล้อมเมืองเพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง เน้น
การวางแผนแม่บทการบริหารจัดการเมืองศูนย์กลางความเจริญ และพัฒนาระบบขนส่งมวลชนระบบก�าจัดขยะ 
ระบบบ�าบัดน้�าเสียในเชียงใหม่-ล�าพูน
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 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีศักยภาพในด้านที่ตั้ง สามารถเชื่อมโยงการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
กับกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้�าโขงและประเทศในเอเชียใต้ มีวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์
ของกลุ่มล้านนาตะวันออกที่สามารถน�าไปใช้ประโยชน์การพัฒนาทางด้านการท่องเที่ยว และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า
หัตถอุตสาหกรรม เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร โดยมีพืชเศรษฐกิจที่ส�าคัญ ได้แก่ ข้าว ชา กาแฟ และผลไม้ (ลิ้นจี่ล�าไย) 
มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่หลากหลายที่สามารถพัฒนาเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศ
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้�าโขง มีสถาบันการศึกษาระดับสูงพร้อมที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของกลุ่มจังหวัด  โดยสามารถก�าหนดทิศทางการพัฒนาได้ ดังนี้

 (1) พัฒนาให้เชียงรายเป็นประตูการค้า การลงทุน และศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งเชื ่อมโยงกลุ่มประเทศ 
ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้�าโขงและกลุ่มประเทศเอเชียใต้ โดยเน้นการวางแผนแม่บทการบริหารจัดการเมืองเร่งรัดการด�าเนินงาน
แผนงาน / โครงการภายใตน้โยบายเขตเศรษฐกจิชายแดนและการพฒันาระบบ Logistics เพือ่รองรบัการขยายตวัทางเศรษฐกิจ
ตามแนว N-S Economic Corridor รวมถึงการพัฒนาช่องทางการค้าชายแดนจังหวัดพะเยาและน่าน

 (2) พัฒนาการเกษตรไปสู ่เกษตรปลอดภัยและอินทรีย์ เพื ่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ ่มให้กับสินค้าเกษตร 
เพื่อตอบสนองตลาดอาหารเพื่อสุขภาพ โดยเฉพาะข้าวที่จังหวัดพะเยา เชียงราย รวมถึงการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม 
โดยเฉพาะกาแฟ ชา และยางพารา

 (3) พัฒนาการท่องเที่ยวชายแดนและการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น้�าโขง โดยเฉพาะเชียงรายและน่าน เช่น เส้นทางท่องเที่ยวล�าน้�าโขง ยูนนาน -เชียงราย-หลวงพระบาง และเส้นทางท่อง
เที่ยวตามแนวถนน R3E รวมทั้งการท่องเที่ยวชุมชน และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ในน่าน / การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพใน
เชียงราย เพื่อเป็นการท่องเที่ยวส�าหรับตลาดเฉพาะ (Niche Market)

 (4) อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมล้านนา และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเป็นฐานการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

 (5) เร่งฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้�า ป่าไม้ เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาภัยธรรมชาติและด�ารงความเป็น
ฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เน้นการสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้นและอ่างเก็บน้�าขนาดใหญ่

2. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) 
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 กลุ่มจังหวัดในภาคเหนือตอนบนมีเอกลักษณ์ที่เด่นชัดในเรื่องของวัฒนธรรมล้านนา ซึ่งปรากฏทั้งใน
ด้านสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม และวิถีชีวิต การประกอบกิจการส่วนใหญ่เป็นไปตามความโดดเด่นของพื้นที่ 
ในทางเกษตร ได้แก่ การเพาะปลูก พืชผักผลไม้และดอกไม้เมืองหนาว ซึ่งในปัจจุบันนอกจากจะเป็นการขาย
ผลผลิตทั้งในและต่างประเทศแล้ว ยังมีหลายแห่งที่เชื่อมโยงเข้ากับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์อีกด้วย 
 
 ในด้านการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่โดดเด่น ได้แก่ การผลิตแปรรูปเกษตร การผลิตอาหารการผลิต
เฟอร์นิเจอร์ หรือเครื่องประดับตกแต่งจากไม้ การผลิตเซรามิก และยังมีพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมในหลายจังหวัด
ที่รองรับการผลิตขนาดใหญ่ด้วย 

 ในส่วนของภาคการบริการที่ส�าคัญ ได้แก่ ธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว โดยมีจังหวัด
หลักคือ เชียงใหม่ เชียงราย เป็นศูนย์กลางส�าคัญ และเชื่อมโยงสู่จังหวัดใกล้เคียงและต่อเนื่องไปในกลุ่มประเทศ
อนุภูมิภาคลุ่มน้�าโขงด้วย ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจบริการในเรื่องโรงแรมที่พักประเภทต่างๆ ร้านอาหาร สปา รถเช่า 
บริการท่องเที่ยว ฯลฯ ซึ่งล้วนแต่น�าเอกลักษณ์ของคนเหนือหรือความเป็นล้านนารวมเข้าไว้ในผลิตภัณฑ์และ
บริการของตนด้วยในทางใดทางหนึ่งเสมอ และจากการที่เชียงใหม่และเชียงรายเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ
และจังหวัดในภาคเหนือตอนบน สามารถเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านได้หลายช่องทาง จึงมีธุรกิจบริการที่
รองรับการค้าระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นมากด้วยเช่นกัน รวมทั้งธุรกิจที่ให้บริการข้ามแดนบริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศต่างๆ ที่รองรับทั้งการค้าการผลิตและการบริการประเภทต่างๆ

บทบาทของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่

และจังหวัดอื่นๆ ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
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 ธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นมากอีกกลุ่มหนึ่งในภาคเหนือตอนบน คือ การผลิตผลิตภัณฑ์
หัตถกรรมหรือหัตถอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งผ้าทอ การแกะสลักไม้ การจักสาน ผลิตภัณฑ์กระดาษสา 
เครือ่งเงนิ ซึง่มทีัง้ทีด่�าเนนิการในลกัษณะธรุกจิของตวัเองและด�าเนนิการกนัในกลุม่ชาวบ้านหรอืกลุม่ผลติต่างๆ
โดยมอียูท่ัว่ไปในทกุจงัหวดั มกีารใช้ทนุทางวฒันธรรมของท้องถิน่ทีส่บืทอดต่อกนัมาหรอืภมูปัิญญาของชมุชน 
เข้ามาผสมผสานกับการออกแบบเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ที่ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว และรองรับ
ความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มต่างๆ ซึ่งผลิตภัณฑ์หัตถกรรมทั้งหลายนั้นมีทั้งที่เป็นสินค้าของฝากของที่ระลึก
ส�าหรับนักท่องเที่ยว ของที่ใช้ในชีวิตประจ�าวัน ของตกแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์ เสื้อผ้า เครื่องประดับต่างๆ ฯลฯ 
กลุ่มที่ท�าการผลิตหัตถอุตสาหกรรมนั้น มีอัตลักษณ์ที่ค่อนข้างโดดเด่น และมีความสัมพันธ์กับอัตลักษณ์
ของพื้นที่อย่างชัดเจน นอกจากทุนทางวัฒนธรรมที่ปรากฎในสินค้าต่างๆแล้วยังใช้ทุนทางสังคมและศักยภาพ
ของชุมชนท้องถิ่นเป็นกลไกส�าคัญในการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพและน�าเสนอเรื่องราววิถีชีวิต 
เอกลักษณ์และความเป็นท้องถิ่นผ่านชิ้นงานหัตถกรรมต่างๆ ด้วย
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 เชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีการพัฒนาในระดับสูง มีศักยภาพในการท่องเที่ยวเศรษฐกิจและการลงทุน
จนมีการพัฒนาเติบโตอย่างรวดเร็วจนเป็นเมืองเศรษฐกิจใหญ่อันดับ 2 ของประเทศไทยรองจาก
กรุงเทพมหานคร มีแหล่งท่องเที ่ยวทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรมมากมาย มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน 
ซึ่งเป็นที่ตั้งของอาณาจักรล้านนาในสมัยโบราณ มีภาษาล้านนา (ค�าเมือง) เป็นภาษาท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่
มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแตกต่างกับจังหวัดอื่นๆ ทั้งด้านประเพณีและวัฒนธรรม 
 
 จังหวัดเชียงใหม่ นับเป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจในทุกด้าน และในโครงสร้างของเศรษฐกิจ
จังหวัดนั้น มีสัดส่วนมาจากกลุ่มธุรกิจที่หลากหลาย โดยมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเชียงใหม่มาจากภาค
การค้าร้อยละ 17 ภาคเกษตร คิดเป็นร้อยละ 16 ภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 12 กลุ่มโรงแรมและภัตตาคารสูงถึง
ร้อยละ 11 ภาคการศึกษาร้อยละ 9 และภาคการขนส่งร้อยละ 7 หรือถ้าคิดรวมเป็นกลุ่มภาคบริการทั้งหมดแล้ว 
จะมีสัดส่วนรวมกันสูงถึงกว่าร้อยละ 40 ดังนั ้น จึงชัดเจนว่าเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่นั ้นขึ ้นอยู่กับ
ภาคบริการเป็นส�าคัญ

จังหวัดเชียงใหม่
1. ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ และโครงสร้างเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม

โครงสร้างเศรษฐกิจ
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 เชียงใหม่แบ่งการปกครองออกเป็น 24 อ�าเภอ โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่เทศบาลนครเชียงใหม่หรือ
เขตนครเชียงใหม่ เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่และมีความส�าคัญมากที่สุดในภาคเหนือ ตั้งอยู่ในบริเวณ
อ�าเภอเมืองเชียงใหม่

 นครเชียงใหม่ถูกเปรียบว่าเป็น กุหลาบแห่งเมืองเหนือ เน่ืองด้วยเป็นเมืองท่ีสวยงามบรรยากาศดี
และเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคเหนือ มีศักยภาพและความพร้อมในหลายๆ ด้านอีกทั้งยังเป็น             
นครประวัติศาสตร์ที่ยังคงหลงเหลือหลักฐานทางวัฒนธรรม ทั้งโบราณสถานมากมายในเมืองที่เป็น
ลักษณะเฉพาะของเชียงใหม่บ่งบอกถึงความเป็นล้านนา นครเชียงใหม่เมื่อเริ ่มแรกมีฐานะเป็นเพียง
สุขาภิบาลเมืองเชียงใหม่ ตั ้งแต่ปี 2458 และขึ ้นตรงต่อมณฑลพายัพ แต่ต่อมาเมื ่อประเทศไทย
มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ในปี 2475 สภาผู้แทนราษฎรจึงมีมติสมควรจัดต้ังชุมชน ซ่ึงส่วนใหญ่
เป็นสุขาภิบาลให้มีฐานะเป็นเทศบาล ในครั้งนั้นนครเชียงใหม่จึงได้เปลี่ยนเป็น “เทศบาลนครเชียงใหม่”  
ในปี 2478 นับเป็นเทศบาลนครแห่งแรกในประเทศไทย และในปี 2526 เขตเทศบาลนครเชียงใหม ่
ได้ขยายออกครอบคลุมพื้นที่ 14 ต�าบล คือ ต�าบลหายยา ช้างม่อย ศรีภูมิ วัดเกต ช้างคลาน พระสิงห์ 
ต�าบลสุเทพบางส่วน ต�าบลป่าแดดบางส่วน ต�าบลฟ้าฮ่าม ต�าบลหนองป่าครั่งบางส่วน ต�าบลท่าศาลา
บางส่วน ต�าบลป่าตัน ต�าบลหนองหอยบางส่วนและต�าบลช้างเผือกบางส่วนโดยปัจจุบันได้แบ่งพื้นที่
รับผิดชอบออกเป็น 4 แขวงได้แก่ แขวงนครพิงค์ แขวงกาวิละ แขวงเม็งราย และแขวงศรีวิชัย

 ในภาคการเกษตรพืชเศรษฐกิจที่ส�าคัญ คือ ข้าว ล�าไย ลิ้นจี่ กระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ่
ส่วนในด้านภาคอุตสาหกรรมนั้น เชียงใหม่มีโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภทจ�านวน 2,265 แห่ง 
เงินทุนรวม 36,350 ล้านบาท มีการจ้างแรงงาน 43,713 คน (เป็นโรงงานอุตสาหกรรมจ�าพวกที่ 2 และ 
3 ที่จดทะเบียนกับส�านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ยอดรวมสะสมถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 
จ�านวนทั้งสิ้น 1,345 โรงงาน เงินลงทุน 29,554 ล้านบาท แรงงาน 41,307 คน) อุตสาหกรรมที่ส�าคัญ
และมีจ�านวนมาก ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมขนส่ง และอุตสาหกรรม
เครื่องดื่ม อุตสาหกรรมอโลหะ อุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย 
ส่วนในด้านการลงทุนจากต่างประเทศนั้น ประเทศที่มีการลงทุนในเชียงใหม่สูงสุด ได้แก่ ไต้หวัน ญี่ปุ่น 
ออสเตรเลีย ตามล�าดับ 
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 นครเชียงใหม ่มีประชากรประมาณ 146,346 คน (ณ 31 
ธันวาคม 2551) และจากการที่เป็นศูนย์กลางความเจริญทุกๆ ด้าน
ของภูมิภาคท�าให้มีประชากรแฝงอพยพมาอาศัยในนครเชียงใหม่
มากกว่า 2.5 ล้านคน และมีประชากรในต่างอ�าเภอในเชียงใหม่
และจังหวัดใกล้เคียงเข้ามาใช้บริการในเขตเมืองในเวลากลางวัน
และอพยพออกไปในเวลากลางคืนประมาณ 250,000 คน / วัน 
ท�าให้ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่มีความหนาแน่น และมีสภาพ
การจราจรที่คับคั่ง 

 ชุมชนเมืองเชียงใหม่ ตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น�้าปิงตอนกลางเชิงดอยสุเทพ มีแม่น�้าปิงไหลผ่าน
ใจกลางเมืองในแนวเหนือ-ใต้ ชุมชนดั้งเดิมหรือบริเวณเมืองเก่าตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่ปิง ต่อมาเมื่อ
ชุมชนได้พัฒนาให้มีความเจริญขึ้น โดยมีการขยายตัวข้ามแม่น�้าปิงมาทางฝั ่งตะวันออก และภายหลัง
จากที่ได้มีการตัดถนนอ้อมเมืองชุมชนได้พัฒนาออกไปหลายทิศทางตามเส้นทางคมนาคมและโครงข่าย
สาธารณูปโภค ธุรกิจการพัฒนาที่ดินและที่พักอาศัย ได้ขยายตัวเป็นอย่างมาก สภาพที่แท้จริงของ
ชุมชนเมืองเชียงใหม่ในปัจจุบัน ไม่ได้คงอยู่แต่เฉพาะในเขตเทศบาลเท่านั้น แต่ได้ขยายออกไปตามบริเวณ
ชานเมืองและชนบทโดยรอบ ทั้งนี้  เขตนครเชียงใหม่และอ�าเภอในจังหวัดเชียงใหม่บริเวณรอบๆ ตัวเมือง 
10 อ�าเภอ ได้แก่ อ�าเภอหางดง สารภี สันป่าตอง ดอยสะเก็ด แม่วาง สันก�าแพง สันทราย แม่ริม 
และแม่ออน มีประชากรรวมกันถึงประมาณ 1.1 ล้านคน 
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 อำาเภอจอมทอง เป็นศูนย์กลางความเจริญทุกๆ ด้านทางตอนใต้ของจังหวัดเชียงใหม่นับตั้งแต่
อ�าเภอดอยหล่อ อ�าเภอแม่แจ่ม อ�าเภอฮอด อ�าเภออมก๋อย และอ�าเภอดอยเต่า อีกทั้งอ�าเภอใกล้เคียง
ในต่างจังหวัด อาทิ เช่น อ�าเภอเวียงหนองล่อง อ�าเภอบ้านโฮ่ง อ�าเภอลี้ จังหวัดล�าพูน อ�าเภอแม่สะเรียง
อ�าเภอขุนยวม อ�าเภอสบเมย และ อ�าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นอ�าเภอที่มีศักยภาพในการ
พัฒนาสูง มีภูมิศาสตร์ที่เอื้ออ�านวยในการรองรับความเจริญจากจังหวัดเชียงใหม่ มีมหาวิทยาลัย 3 แห่ง 
โรงเรียนอาชีวศึกษา 1 แห่ง มีโรงเรียนมัธยมศึกษาและประถมศึกษาที่มีชื่อเสียงและใหญ่ที่สุดในเขตพื้นที่
การศึกษาเชียงใหม่เขต 5 และเขต 6 ในด้านการสาธารณสุข มีโรงพยาบาลจอมทองที่มีขนาดเตียงกว่า 
500 เตียง เป็นโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดในทางใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ เทียบเท่าโรงพยาบาลระดับจังหวัด 
ส่วนด้านการท่องเที่ยว อ�าเภอจอมทอง มีแหล่งท่องเที่ยวที่ส�าคัญ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ 
วัดพระบรมธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อุทยานแห่งชาติออบหลวง เป็นต้นซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง
ระดับประเทศ ในด้านการพาณิชย์อ�าเภอจอมทองมีการพัฒนาและขยายตัวอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็น
ห้างสรรพสินค้า โรงแรม รีสอร์ท อสังหาริมทรัพย์ โดยมีสถานประกอบการกว่า 1,000 แห่ง อ�าเภอ
จอมทอง นับว่าเป็นเมืองที่มีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วเป็นเขตเศรษฐกิจที่ส�าคัญที่สุดแห่งหนึ่งของ
จังหวัดเชียงใหม่
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 อ�ำเภอฝำง เป็นอ�าเภอใหญ่ทางตอนเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง ประชากร 
มีทั้งชาวไทยพื้นราบและชาวไทยภูเขา มีสถานที่ส�าคัญ เช่น
 - ดอยอ่างขาง หน่วยจัดการต้นน�้าแม่เผอะ สถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขางมีพรรณไม้หลากหลาย 
และอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
 - โป่งน�้าร้อนนครฝาง นอกจากบ่อน�้าพุร้อน จะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ที่ส�าคัญที่ได้รับรางวัลน่าท่องเที่ยวจากกรมอุทยานแห่งชาติด้วย
 - แหล่งขุดเจาะน�้ามันดิบและปิโตรเลียมในเขตต�าบลสันทราย ต�าบลแม่สูนและต�าบลแม่คะ อ�าเภอฝาง
 
 อ�าเภอฝางมคีวามส�าคญัในด้านการเกษตร ประชากรส่วนใหญ่มอีาชพีเกษตรกรรม โดยผลผลติทีส่�าคญั
เช่น ส้มสายน�้าผึ้ง ลิ้นจี่ หอมหัวใหญ่ ข้าว พริก ฯลฯ และด้านอุตสาหกรรม เช่น โรงกลั่นน�้ามันดิบฝาง โรงงาน
ของโครงการหลวง โรงงานผลิตผักและผลไม้กระป๋อง และอาหารส�าเร็จรูป เป็นต้น ซึ่งมีการจ้างงานกว่า 
1,500 คน และยังมีอุตสาหกรรมครัวเรือนที่ท�าเครื่องเงินอีกด้วย ส่วนในทางด้านการค้าและการบริการนั้น 
มีโรงแรมจ�านวน 13 แห่ง และสถานประกอบการค้าทั้งที่เป็นบริษัทจ�ากัดขนาดใหญ่ และร้านค้าชุมชนขนาดเล็ก
จ�านวนมาก
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 ข้อมูล ณ มีนาคม 2552 จังหวัดเชียงใหม่มีประชากรทั้งสิ้น 1.66 ล้านคน แต่จากตัวเลขนักท่องเที่ยว
ในปี 2550 มีจ�านวนนักท่องเที่ยวทั้งสิ้น 5.4 ล้านคน ซึ่งเป็นคนไทย 3.6 ล้านคน (67%) และคนต่างชาติ 1.8 
ล้านคน (33%) ซึ่งจะเห็นได้ว่ามากกว่าประชากรรวมของทั้งจังหวัดมาก และท�าให้มีรายได้จากการท่องเที่ยว
ถึง 38,864 ล้านบาท

 นอกจากนี้ ในส่วนของภาคการศึกษา ซึ่งถือว่าเชียงใหม่เป็นพื้นที่ที่เป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาของ
ภาคเหนือ โดยมีสถานศึกษารวมทั้งสิ้น 1,146 แห่ง ในจ�านวนนี้เป็นสถาบันระดับอุดมศึกษา 9 แห่ง อาชีวศึกษา 
7 แห่ง โรงเรียนนานาชาติ 8 แห่ง มีจ�านวนนักเรียน นิสิต นักศึกษาถึง 440,706 คน (ระดับอุดมศึกษา 99,044 
คน) ดังนั้น โครงสร้างของสังคม และโครงสร้างของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ จึงมีสัดส่วนในกลุ่มนักเรียน 
นักศึกษา และนักท่องเที่ยวทั้งคนไทย และคนต่างชาติอยู ่ในสัดส่วนที่สูง และเป็นปัจจัยที่ต้องพิจารณา
ในการเลือกกลุ่มเป้าหมายส�าหรับการด�าเนินธุรกิจแต่ละด้านในจังหวัดเชียงใหม่

 ลกัษณะประชากรทางด้านวฒันธรรมและสงัคมนัน้ ประชากรชาวไทยในภาคเหนอืส่วนใหญ่สบืเชือ้สาย
มาจากไทยล้านนาหรือโยนก จึงท�าให้ส�าเนียงการพูด วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ผิวพรรณและการแต่งกาย
ผิดแผกไปจากชาวไทยในภาคอื่นบ้าง แล้วยังมีพวกชาวไทยสาขาย่อยอื่นๆ อีก คือ ไทยยอง ไทยเขิน ไทยลื้อ 
ไทยใหญ่หรือเงี้ยว ชาวไทยภูเขา ซึ่งแบ่งเป็นเผ่าต่างๆ ได้แก่ กะเหรี่ยง ม้ง เย้า ลีซอ อีก้อ มูเซอ เป็นต้น 
ส่วนมากอาศัยอยู่แถบทางเหนือ และมีอาชีพต่างไปจากชาวไทยที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่ราบ

โครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรม
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 นครเชียงใหม่ซึ่งเป็นเมืองหลวงของล้านนา เป็นนครที่ยิ่งใหญ่และมีอดีตที่ยาวนานมากว่า 700 ปี 
ผ่านยุครุ่งเรืองถึงขีดสุดและเคยเสื่อมโทรมตกต�่าทิ้งร้างมาหลายครั้ง เคยมีความรุ่งเรืองทางด้านศาสนาถึงขีดสุด 
แต่เมื่อตกเป็นเมืองขึ้นของพม่ายาวนานถึงสองร้อยกว่าปี ได้มีการท�าลายความเชื่อและความศรัทธาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เพืี่อที่จะได้ง่ายต่อการควบคุม ต่อมาพระยากาวิละได้ท�าการกอบกู้เอกราช แล้วก็ทรงท�านุบ�ารุงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย 
ให้กลับมาเป็นมงคลคู่เมืองเชียงใหม่จนถึงปัจจุบัน ซึ่งในด้านวัฒนธรรมประเพณีที่ได้มีการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ
อย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่มีความผูกพันกับพุทธศาสนาและความเชื่อดั้งเดิม ประเพณีที่ส�าคัญที่เป็นทั้งปัจจัยหลัก
ในการดึงดูดนักท่องเที่ยว (หรือผู้บริโภค) และดึงดูดธุรกิจให้เข้ามาในพื้นที่ ได้แก่

 o ปีใหม่เมอืง (สงกรานต์) จดัขึน้ระหว่างวนัที ่13-15 เมษายนของทกุปี เป็นประเพณทีีส่�าคญัและยิง่ใหญ่
ของชาวเชียงใหม่ แบ่งเป็นวันที่ 13 เป็นวันมหาสงกรานต์ มีขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์ และพิธีสรงน�้าพระ วันที่ 14 
เข้าวัดก่อเจดีย์ทราย และวันที่ 15 เมษายน ประเพณีรดน�้าด�าหัวผู้ใหญ่และมีการเล่นสาดน�้าตลอดช่วงเทศกาล 
 o ประเพณียี่เป็ง จัดขึ้นในช่วงวันลอยกระทงของทุกปีราวเดือนพฤศจิกายน มีการตกแต่งบ้านเรือน 
และสถานที่ต่างๆ ด้วยโคมชนิดต่างๆ มีการปล่อยโคมลอย มีการลอยกระทง ประกวดกระทงและนางนพมาศ
 o ประเพณีเข้าอินทขิล จัดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน ที่วัดเจดีย์หลวง เป็นการบูชา
เสาหลักเมืองโดยการน�าดอกไม้ธูปเทียนมาใส่ขันดอก 
 o เทศกาลรม่บอ่สรา้ง จดัขึน้ในเดอืนมกราคมของทกุปทีีศ่นูยห์ตัถกรรมท�ารม่บอ่สรา้ง อ�าเภอสันก�าแพง
มีการแสดงและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน มีการแสดงทางวัฒนธรรม ขบวนแห่ ประเพณีพื้นบ้าน
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 เชียงใหม่ ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งอารยธรรมล้านนา แหล่งศิลปะร่วมสมัย แหล่งรวมศิลปินและบรรดา
นักคิดสร้างสรรค์ งานดีไซน์ งานเขียน งานประดิษฐ์ ฯลฯ แหล่งที ่เต็มไปด้วยของประดับตกแต่งน่ารักๆ 
ร้านอาหารและร้านกาแฟที่มีสไตล์โดดเด่น กระจายอยู่ทั่วเมือง ทั้งในแบบที่อิงกับธรรมชาติแมกไม้ ตกแต่งแบบ
พื้นบ้านหรือจะตกแต่งในแบบงานร่วมสมัย งานโมเดิร์น ทันสมัย หรูหรา เป็นความหลากหลายและเป็นเสน่ห์
ของเชียงใหม่ที ่ดึงดูดทั้งผู ้มาเยือนและผู้ที ่ต้องการเข้ามาลงทุน ท�าธุรกิจในรูปแบบต่างๆ จังหวัดเชียงใหม่
นับเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีความชัดเจนในการที่สามารถผสมผสานวัฒนธรรมดั้งเดิมเข้ามาในการด�าเนินชีวิตและ
วิถีในการด�าเนินธุรกิจได้อย่างกลมกลืนและยังสร้างให้เกิดเป็นวัฒนธรรมใหม่ๆ ในการใช้ชีวิตในบรรยากาศที่ยังดู
อบอุ่น ทั้งส�าหรับคนไทยและคนต่างชาติที ่มีอยู ่ไม่น้อยรองรับผู้บริโภคทั้งที ่เป็นคนเมืองและคนต่างถิ ่น 
และในขณะเดียวกัน ก็ยังเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจและความทันสมัยด้วยเช่นกัน

2. บทบาททางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ของแต่ละกลุ่มธุรกิจ SMEs  
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 อัตลักษณ์ หรือจุดเด่นของแต่ละกลุ่ม SMEs ในเชียงใหม่นั ้น นอกจากจะแตกต่างกัน
ในแต่ละกลุ่มธุรกิจแล้วยังมีความแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ด้วย แม้ในเขตตัวเมือง ผู้ประกอบการ 
SMEs ที่อยู่ในแต่ละย่าน ก็มีวิถีหรือแนวทางที่แตกต่างกันไป บางกลุ่มเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมล้านนา
ที่เป็นจุดขายในการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ เช่น กลุ่มธุรกิจบริการและของฝากของที่ระลึก และบางกลุ่ม
ก็เชื ่อมโยงอยู่กับกระแสเศรษฐกิจและการแข่งขัน เช่น ในกลุ่มผู ้ประกอบการที่อยู ่ในตลาดต่างๆ 
หรือแหล่งค้าขายที่ส�าคัญ และบางกลุ่มก็ด�ารงอยู่ด้วยอัตลักษณ์ของงานร่วมสมัยหรือการผสมผสาน
ระหว่างความทันสมัย ศิลปะล้านนาและวิถีคนเมืองเชียงใหม่ ส่วนในอ�าเภออื่นๆ ที่อยู่นอกเมืองนั้น 
ยังมี SMEs อีกมากที่เชื่อมโยงอยู่กับภาคเกษตรและหัตถกรรมท้องถิ่น

 ในการประกอบธุรกิจในเชียงใหม่ของ SMEs นั้น ส่วนใหญ่จะเป็นการก่อตั้งขึ้นมาด้วยตัวเอง
มากกว่าที่จะสืบทอดต่อมาจากคนรุ่นก่อนและเหตุผลส�าคัญประการหนึ่งของ SMEs ส่วนใหญ่ คือ 
การได้ท�าธุรกิจอยู่ในภูมิล�าเนาของตนและได้ใช้ประโยชน์จากระบบคมนาคมขนส่งที่พร้อม โดย SMEs 
บางส่วนเลอืกท�าธรุกจิอยูใ่นเชยีงใหม่ เนือ่งจากมสีถาบนัการศกึษาทีส่นบัสนนุด้านความรูห้รอืเทคโนโลยี 
ได้และได้ใช้ประโยชน์จากการเป็นพื้นที่ที่มีวัฒนธรรมอันโดดเด่น

 ในบทบาทต่อสังคมหรือชุมชนนั้น SMEs ส่วนใหญ่ เห็นว่าธุรกิจ SMEs นั้นมีส่วนได้สร้าง
งานสร้างรายได้ให้ในพื้นที่ และท�าให้เกิดธุรกิจรายย่อยอื่นๆ ที่เชื่อมโยงการผลิตหรือการค้าบ้าง ทั้งนี้ 
ปัจจัยในการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ เช่น การเปลี่ยนพื้นที่เกษตรเป็นพื้นที่อุตสาหกรรม หรือการเปลี่ยน
ประเภทพืชเกษตรมีผลต่อการประกอบธุรกิจบ้าง แต่ปัจจัยหลักที่มีผลกระทบมาก คือ การเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศที่ร้อนมากขึ้นและมีหมอกควันรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านนิเวศน์ของดินด้วย

 โดยที่ผู ้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่มีการแข่งขันอยู่ในระดับสูง ซึ่ง SMEs ส่วนใหญ่
ประเมินตัวเองว่ามีความสามารถในการแข่งขันอยู่ในระดับกลาง ซึ่งจุดเด่นหรือเอกลักษณ์ที่ส�าคัญ คือ 
การที่มีรูปแบบการให้บริการที่โดดเด่นหรือประทับใจคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและบริการ
และความรับผิดชอบต่อลูกค้า
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 SMEs ภาคการบริการในจังหวัดเชียงใหม่ นับว่ามีสถานการณ์ค่อนข้างดี ค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว
เมื ่อเทียบกับภูเก็ตยังนับว่าถูกกว่ามากและมีสถานที่ท่องเที ่ยวรองรับในทุกรูปแบบส�าหรับกลุ่มผู ้บริโภค
ที่หลากหลาย ท�าให้ผู ้ที ่มาแล้วมักจะชอบเชียงใหม่และต้องกลับมาเที่ยวซ้�าอีก นับตั้งแต่มีงานพืชสวนโลก
ในปี 2549 ท�าให้มีการสร้างโรงแรมเพิ่มขึ ้นแต่ก็มีบางช่วงที่ค่อนข้างเงียบเนื ่องจากไม่มีการจัดงานใหญ่ๆ 
อย่างต่อเนื ่อง ปัจจุบันในเชียงใหม่มีโรงแรมที่พักถึง 418 แห่ง ห้องพักรวม 20,816 ห้อง ซึ ่งรองรับทั้ง
นักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติ ซึ่งมีจ�านวนมากกว่า 5 ล้านคนในแต่ละปี ซึ่งประมาณ 1 ใน 3 ของนักท่องเที่ยว
ที่มาเยืือนเชียงใหม่เป็นชาวต่างชาติโดยจุดหมายของการท่องเที่ยวไม่ใช่เพียงในจังหวัดเชียงใหม่ แต่เชื่อมโยง
ไปในจังหวัดใกล้เคียงด้วย เนื ่องจากเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางของการคมนาคมและธุรกิจบริการที ่รองรับ
การท่องเที่ยวในภูมิภาค ในส่วนของธุรกิจ สปา และนวดแผนโบราณ ยังค่อนข้างดีแต่ไม่ค่อยขยายตัวต่อเนื่อง
จากการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงการที่นักท่องเที่ยวลดลง ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องทั้งจากภาวะเศรษฐกิจ
และสถานการณ์การเมือง ท�าให้ธุรกิจเล็กๆ มีการปิดตัวไปมาก และจากการที่คนนิยมขึ้นมาเที่ยวเชียงใหม่
เปน็ชว่งๆ ตามฤดกูาล คอืชว่งฤดหูนาว และชว่งเทศกาลส�าคญั เชน่ สงกรานต ์ท�าใหผู้ป้ระกอบการธรุกจิโรงแรม 
ต้องแบกรับต้นทุนในช่วงที่ไม่ใช่เทศกาลท่องเที่ยวอยู่ไม่น้อย แต่โรงแรมเล็กๆ จะมีการรวมกลุ่มกันเป็นสมาคม
และมีการท�าการตลาดที่ดี 

กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว
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 ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเชียงใหม่มีนักท่องเที่ยวลดลงไป เนื่องจากปัจจัยหลายอย่าง มีเอกชนเรียกร้องให้เปิด
ให้มีเที่ยวบินตรงจากต่างประเทศเข้ามาที่เชียงใหม่ให้มากขึ้น โดยปัจจุบัน มีบินตรงจากสิงคโปร์เท่านั้น นักท่องเที่ยวจาก
ญ่ีปุ่น เกาหลี ไต้หวัน มีจ�านวนเพ่ิมมากข้ึน จะเห็นได้ว่าในตัวเมืองได้มีร้านอาหารญ่ีปุ่นและร้านอาหารเกาหลี เปิดเพ่ิมขึ้นด้วย 
เช่นกัน แต่ SMEs จ�านวนมากยังขาดการเตรียมความพร้อมในด้านภาษาที่จะรองรับชาวต่างชาติที่เข้ามาในเชียงใหม่
 
 ส�าหรับในส่วนของการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาตินั้น อ�าเภอรอบนอกหลายแห่งมีศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ทีส่�าคญั เชน่ อ�าเภอสะเมงิเปน็อ�าเภอเลก็ๆ อยูใ่นหบุเขา ซึง่อยูห่า่งจากตวัเมอืงเชยีงใหมไ่ปทางทศิตะวนัตกเพยีง 51 กิโลเมตร
ตามเส้นทาง สะเมิง-แม่ริมหรือสะเมิง-หางดง มีพื้นที่ราบเพียงเล็กน้อย อาชีพหลักของชาวสะเมิงจึงเป็นการท�าการเกษตร
ปศุสัตว์ โดยใช้พื้นที่หมุนเวียนในการท�านา ท�าสวนผลไม้ พืชไร่ ไม้ดอก แต่ด้วยธรรมชาติที่สวยงามอากาศที่เย็นสบาย
ตลอดทั้งปี และความเป็นอยู่ของชาวสะเมิงที่อัธยาศัยดีมีน้�าใจ ท�าให้ธุรกิจด้านการท่องเที่ยวกลายเป็นแหล่งรายได้ของ
สะเมิงอีกทางหนึ่ง มีรีสอรท์ที่ได้มาตรฐาน ทั้งในตัวเมืองและในหมู่บ้านตามไรส่วนใกล้ชิดธรรมชาติ มีกิจกรรมการท่องเที่ยว 
ทั้งในเชิงธรรมชาติและผจญภัยล่องแพไม้ไผ่ในล�าน้�า เส้นทางศึกษาธรรมชาติ การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพในแหล่งน้�าแร่ร้อน
และท่องเที่ยวเชิงเกษตร ฟาร์มเกษตรอินทรีย์ มีโครงการหลวงอยู่ในพื้นที่ถึง 5 แห่ง ท�าให้มีผู้ประกอบการจ�านวนมาก
ปลูกผักปลอดสารพิษส่งให้โครงการ มีสวนสตรอเบอร์รี ่ที ่ใหญ่ที ่สุดของประเทศที่บ้านบ่อแก้ว เป็นต้น นอกจากนี้ 
ผู้ประกอบการที่ท�าสวนเกษตรอินทรีย์หรือไร่สตรอเบอร์รี่ปลอดสาร ยังได้มีการเสริมด้านการตลาดโดยเปิดให้เป็นที่พัก
ส�าหรับนักท่องเที่ยวให้สามารถลงไปเก็บสตรอเบอร์รี่และส้มได้ด้วย โดยผสมผสานความรู้ทางการเกษตร กับวัฒนธรรม
ท้องถิ่นที่มีมาเป็นจุดขายส�าหรับนักท่องเที่ยวที่เป็นคนต่างถิ่น และพัฒนาธุรกิจบนรากฐานของการเป็นเกษตรกร 

 ทั้งนี้ SMEs ที่ประกอบธุรกิจในเชิงการท่องเที่ยวต่างก็มีบทบาทในการสร้างภาพลักษณ์ของพื้นที่ในอีกมิติหนึ่ง
และเสริมซึ่งกันและกันในภาพรวม จากการท�าเป็นเพียงกิจกรรมเสริมจากงานด้านการเกษตรสามารถขยายเป็นธุรกิจ
อย่างเต็มรูปแบบได้โดยยังต้องเน้นในเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติ และวัฒนธรรมร่วมด้วย เพราะเป็นจุดขายที่แท้จริงของ
ผูป้ระกอบการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทอ่งเทีย่วทกุกลุม่ในพืน้ที ่ซึง่หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งนอกจากจะสง่เสรมิในเรือ่ง การทอ่งเที่ยว
ในพื ้นที ่เหล่านี ้แล้วยังต้องร่วมกันให้ความรู ้กับนักท่องเที ่ยวและความรู ้ในการบริหารจัดการกับผู ้ประกอบการ 
ในพื้นที่ด้วย โดยเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนบทบาทจากเกษตรกรธรรมดามาสู่ธุรกิจบริการ
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ย่านนิมมานเหมินทร์ : แหล่งช้อปปิ้งบนถนนย่านเศรษฐกิจที่ส�าคัญของเชียงใหม่ ถนนนิมมานเหมินทร์เกิดขึ้นโดย
การอปุการะบรจิาคทีท่�ากนิของตระกลูนมิมานเหมนิทร์ของนายก ีและนางกมิฮ้อ นมิมานเหมนิทร์ โดยมจีดุประสงค์เพือ่เชือ่ม
ถนนสุเทพและถนนห้วยแก้วเข้าด้วยกัน ถนนสายใหม่จากการบริจาคที่ท�ากินในครั้งนั้นจึงมีชื่อว่า “ถนนนิมมานเหมินทร์” 
เพื่อเป็นเกียรติแก่ตระกูลนิมมานเหมินทร์ จากอดีตกว่า 50 ปี จนถึงปัจจุบันถนนนิมมานเหมินทร์ได้เจริญเติบโตเป็น ย่าน
ธุรกิจการค้าที่ส�าคัญอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นแหล่งรวมของสินค้าและบริการรวมถึงร้านอาหารเครื่องดื่มและ
บรรยากาศดีๆ โดยยังคงเอกลักษณ์ของผู้คนและศิลปวัฒนธรรมของชาวล้านนาไว้ได้อย่างดี ธุรกิจในย่านนิมมานฯ ที่เป็น
แม่เหลก็ดงึดดูผูค้นทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาต ิมทีัง้แหล่งงานศลิปะการออกแบบตกแต่ง ร้านขายสนิค้าจ�าพวกเสือ้ผ้าและ
ของขวัญต่างๆ เสื้อผ้าล้านนาร่วมสมัย เฟอร์นิเจอร์ท�ามือ ร้านหนังสือเล็กๆ แต่น่าประทับใจ อย่างเช่น ร้านเล่า 
ร้านไอศกรีมชื่อดังอย่าง I-Berry ร้านกาแฟให้นั่งสบายๆ มากมาย ทั้งร้านเล็กร้านใหญ่ ร้านขนม และเบเกอรี่ที่ตกแต่ง
อย่างน่าสนใจ รวมไปจนถึงโรงแรมที่พักสไตล์ฮิป และในยามค�่าคืนยังเป็นแหล่งของสถานบันเทิงชื่อดังหลายแห่งอีกด้วย 

กลุ่มธุรกิจบริการ และย่านการค้าส�าคัญในตัวเมืองเชียงใหม่

ย่านวัดเกต : เป็นอีกหนึ่งย่านชุมชนเก่าของเชียงใหม่บนฝั่งตะวันออกของแม่น้�าปิง เป็นชุมชนโบราณที่เกิดจากหลาย
เชื้อชาติ ทั้งชาวจีน ฝรั่ง และชาวพื้นเมือง สังเกตได้จากรูปแบบของสถาปัตยกรรมที่ยังหลงเหลือมาถึงปัจจุบันและเป็น
เสน่ห์ส�าคัญของย่านวัดเกต ที่ยังสามารถอนุรักษ์สิ่งต่างๆ ให้ยังคงเดิมไว้ได้ ไม่เพียงอาคารแบบเก่าที่ยังอนุรักษ์ไว้ตลอด
สองข้างทาง แม้แต่การตกแต่งภายในก็ยังอยู่ในลักษณะย้อนยุคเช่นกัน แต่ในขณะเดียวกันก็มีร้านอาหารหรือร้านชา 
กาแฟที่โดดเด่นและมีชื่อเสียงอย่างเช่น ร้านกาแฟวาวีกับบรรยากาศริมปิง ร้านชาเวียงจูมออน ที่เป็นอาคารสีชมพูโดดเด่น 
ร้าน All About Chocolate ร้า นอาหารกู้ดวิว เป็นต้น

ร้านค้าย่านนิมมานฯ
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ร้านในย่านซอยวัดอุโมงค์

ย่านซอยวัดอุโมงค์ : เป็นย่านชุมชนเก่าแก่แห่งหนึ่งของเมืองเชียงใหม่ เป็นพื้นที่สีเขียว แหล่งรวม 
ต้นไม้ใหญ่ บรรยากาศร่มรื่น วัดอุโมงค์สร้างขึ้นในสมัยพญามังรายราวปี 1839 เพื่อให้ฝ่ายอรัญวาสีจ�าพรรษา 
ต่อมาพญากือนาทรงสร้างอุโมงค์ขึ้นเพื่อให้พระมหาเถระจันทร์ใช้เป็นที่วิปัสสนากรรมฐาน ภายในอุโมงค์
เคยมภีาพจติรกรรมฝาผนงั สนันษิฐานวา่วาดในระหวา่ง พ.ศ. 1900-2000 สว่นดา้นบนอโุมงคเ์ปน็เจดยีท์ีม่ีอายุ
เก่าแก่ของล้านนา บริเวณวัดเป็นสวนพุทธธรรม เป็นสวนป่าที่เหมาะกับการนั่งวิปัสสนา เป็นเขตอภัยทาน 
และเป็นสถานที่ดูนกที่ดีอีกแห่งหนึ่ง ปัจจุบันในย่านนี้เป็นที่ตั้งของวัดป่าสายวิปัสสนาที่ส�าคัญทั้งวัดอุโมงค์ 
วัดร่�าเปิง และวัดโป่งน้อย และภายในซอยแห่งนี้ ยังเป็นแหล่งที่พักอาศัยและใช้สร้างสรรค์งานศิลปะของ
บรรดาศิลปินชั้นแนวหน้าของเมืองไทยหลายท่าน เป็นแหล่งรวมของนักสร้างสรรค์ ดังจะเห็นได้จากร้านหรือ
สถานที่ต่างๆ ที่สะท้อนอัตลักษณ์ของพื้นที่ เช่น โรงละครหุ่นเงา “พระจันทร์พเนจร” & แกลเลอรี่บ้านครูเทพ 
“โป่งน้อยอาร์ตสเปซ” ร้านของตกแต่งบ้านและงานฝีมือ ร้านอาหารและร้านกาแฟน่ารักๆ 
(ที่มา-เที่ยวเชียงใหม่, สนพ.โอโอเอ็ม, 2552)
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ถนนคนเดิน-ประตูท่าแพ-ถนนวัวลาย : จังหวัดเชียงใหม่นับว่าประสบความส�าเร็จอย่างยิ่งใน
การจัดให้มีถนนคนเดิน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถนนคนเดินสามกษัตริย์หรือถนนคนเดินวันอาทิตย์ บนถนนสาย
วัฒนธรรมของเมืองเชียงใหม่ รอบๆ อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ใกล้กับประตูท่าแพ อ�าเภอเมือง ที่ปิดถนน 
ทุกวันอาทิตย์เพื่อให้ประชาชนชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวได้มาใช้เวลากันที่นี่ตามถนนตลอดสายเต็ม
ไปด้วยร้านค้ามากมาย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่คิดเองท�าเองและขายเอง สินค้าสไตล์ล้านนา สินค้าท�ามือ สินค้า
ที่มีดีไซน์ทันสมัยและแตกต่าง ภาพวาดศิลปะ ร้านอาหาร ขนม และดนตรี  ที่นี่ยังกลายเป็นศูนย์รวมส�าคัญ
ของผู้ประกอบการรายย่อยมากมายในจังหวัดเชียงใหม่เพราะไม่ใช่มีเพียงผู้ค้าที่ซื้อมาขายไปเท่านั้น แต่ยังมี
ผู้ประกอบการมากมายที่ใช้ที่นี่เป็นเหมือนแหล่งแสดงสินค้าที่มีดีไซน์หรือแตกต่างจากสินค้าจากร้านจ�าหน่าย
ทั่วไป เป็นหน้าร้านให้ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อหรือสั่งผลิต และมีการสร้างแบรนด์ด้วย แม้จะมีพื้นที่ให้เพียง
วันเดียวในแต่ละสัปดาห์ แต่จากจ�านวนผู้บริโภค ทั้งคนเมืองและคนต่างถิ่นที่เข้ามาที่นี่ในทุกคืนวันอาทิตย์ 
ก็เป็นโอกาสส�าคัญส�าหรับ SMEs และผู้ประกอบการรายใหม่ในหลายธุรกิจด้วย  

 ส�าหรับคืนวันเสาร์ ถนนคนเดินวัวลาย (ที่ถนนวัวลาย ต.หายยา ตรงข้ามตลาดประตูเชียงใหม่) 
นบัเปน็อกียา่นทีส่�าคญัทีไ่ดร้บัความนยิมเพิม่มากขึน้เรือ่ยๆ ทัง้จากคนเมอืงและนกัทอ่งเทีย่วเพราะเปน็แหลง่ที ่ 
ขายสินค้าท�ามือที่ออกแบบสวยงาม เครื่องเงิน เครื่องไม้ สินค้าเชิงศิลปะมากมาย และที่อ�าเภอสันก�าแพง
ถนนคนเดินอ�าเภอสันก�าแพง ก็เป็นถนนสายวัฒนธรรมอีกแห่งหนึ่งของเมืองเชียงใหม่ ทีี่มีมนต์เสน่ห์ให้ผู้คน
มากมายมาเดนิจบัจา่ยซือ้ของกนั ทัง้รา้นขายสนิคา้ท�ามอื ผา้ไหม รา้นกิฟ๊ชอ้ป รา้นเสือ้ผา้วยัรุน่และรา้นอาหาร
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ถนนคนเดิน เชียงใหม่
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Night Bazaar ไนท์บาซาร์ เชียงใหม่ : เชียงใหม่ไนท์บาซาร์ แหล่งช็อปยามค�่าคืนของคนชอบงานหัตถกรรม
หรือสินค้าท�ามือที่มีชื่อเสียงมายาวนาน มีร้านค้าขายสินค้ามากมายตลอดสองฝั่งถนน ไม่ว่าจะเป็น ของที่ระลึก
เสือ้ผ้า ผ้าไหม รปูป้ันท�ามอืต่างๆ เครือ่งไม้ นาฬิกา เครือ่งประดบั และอืน่ๆ อกีมากมาย ซึง่มทีัง้ทีเ่ป็นผูป้ระกอบการ
ที่ขายสินค้าที่ผลิตเอง และผู้ที่รับงานมาจากแหล่งผลิตอื่น ลูกค้าในย่านนี้มักเป็นนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ชาวต่างชาติ และในบริเวณใกล้เคียงยังมีทั้งร้านอาหารและโรงแรมหลายแห่งเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวด้วยเช่นกัน

ไนท์บาซาร์ เชียงใหม่
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 เชียงใหม่ยังมีตลาดที่ส�าคัญหลายแห่งทั้งร้านขายส่งและขายปลีก ซึ่งเป็นจุดรวมของผู้ประกอบ
ธุรกิจการค้าทั้งรายย่อย และ SMEs ในธุรกิจอาหาร ดอกไม้ ผักผลไม้ ซึ่งไม่ใช่เพียงส�าหรับลูกค้าคนเมือง 
แตย่งัรองรบัลกูคา้ทีเ่ปน็คนตา่งถิน่หรอืนกัทอ่งเทีย่วจ�านวนมากดว้ย เชน่ ตลาดวโรรส เชยีงใหมห่รอืกาดหลวง
เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของเชียงใหม่ที่เป็นจุดหมายส�าคัญของนักท่องเที่ยวที่มายังเชียงใหม่ในการซื้อหา
ของฝากกลับบ้าน เป็นแหล่งรวมผู้ประกอบการร้านค้าทั้งอาหารพื้นเมือง ผักผลไม้เมืองหนาว และสินค้า
อุปโภคบริโภคอื่นๆ รวมทั้งตลาดขายดอกไม้สดแหล่งใหญ่ ที่อยู่ติดกับตลาดวโรรส ซึ่งแต่ละร้านจะจัดแต่ง
ดอกไม้อย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ส่วนในยามกลางคืน กาดหลวงจะเต็มไปด้วยผู้ประกอบการร้านอาหาร
และร้านขายเสื้อผ้า  
 ตลาดที่ส�าคัญอื่นๆ เช่น กาดรินค�า เชียงใหม่ (ถ.ห้วยแก้ว) เป็นแหล่งค้าขายส�าหรับเสื้อผ้า 
กระเป๋า รองเท้าทั้งมือหนึ่งมือสอง และของอื่นๆ อีกมากมาย รวมทั้งร้านอาหารหลากหลายด้วย โดยลูกค้า
ในย่านนี้ มีทั้งวัยรุ่นและวัยท�างาน ตลาดช้างเผือก (ก่อนถึงประตูช้างเผือก) เป็นย่านที่เต็มไปด้วยอาหาร 
ผักผลไม้สดๆ พร้อมร้านอาหารมากมายในยามค�่าคืน ที่เปิดขายกันจนโต้รุ่ง ตลาดประตูเชียงใหม่ เป็นแหล่ง
ที่มีผู ้ประกอบการร้านอาหารมากมาย ที่เปิดบริการตั้งแต่ช่วงเย็นไปจนตลอดทั้งคืน ตลาดรวมโชค   
(ถนนเชียงใหม่-แม่โจ้) เป็นอีกหนึ่งตลาดที่มีทั้งสินค้าอาหารและอื่นๆอีกมากมาย ร้านขายผักปลอดสารพิษ
ในโครงการหลวง เป็นต้น 
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 ในขณะที่เชียงใหม่มีโอกาสส�าหรับธุรกิจรายใหม่หรือธุรกิจ SMEs อยู่มาก แต่ก็เป็นพื้นที่ที่มี
การแข่งขันสูงเช่นกัน ด้วยความที่มีผู ้ค้าจ�านวนมาก และรสนิยมของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลง 
โดยสนิคา้เสือ้ผา้เครือ่งประดบัตา่งๆ นัน้ มกัเปน็ไปตามแฟชัน่ ทัง้ทีร่บัมาจากกรงุเทพฯ หรอืแหลง่ผลติอื่นๆ 
ที่ต้องตามกระแสแฟชั่นของกรุงเทพฯ แต่ก็ต้องตอบสนองรสนิยมของคนในพื้นที่ด้วย และมีผู้ประกอบการ
บางส่วนที่ ผลิตและออกแบบเองในรูปแบบที่แตกต่างไปจากกระแส ส่วนสินค้าของประดับตกแต่ง หรือ
ของขวัญของที่ระลึกต่างๆ นั้น มักมีวางขายในรูปแบบที่เหมือน หรือใกล้เคียงกันในตลาดแต่ละแหล่ง 
และแข่งขันกันด้วยราคา ท�าให้ผู้ประกอบการที่ไม่ต้องการแข่งด้านราคาต้องสร้างจุดขายหรือหนีด้วย
ดีไซน์และรูปแบบที่แตกต่างอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ จุดวางขายหรือพื้นที่หน้าร้านที่ยังคงมีไม่เพียงพอ
กบัปรมิาณของผูค้า้กย็งัเปน็อปุสรรคอกีประการหนึง่ดว้ย ดงันัน้ ผูป้ระกอบการคา้รายยอ่ยในยา่นตลาดนัด
ต่างๆ จึงมีความต้องการทั้งในด้านพื้นที่การค้าเพิ่มขึ้น และการสนับสนุนช่วยเหลือ ในด้านค�าแนะน�า
ในการออกแบบสินค้าให้ทันสมัยและตรงตามรสนิยมของผู้บริโภค รวมทั้งการจัดการด้านคุณภาพ
มาตรฐานด้วย เพื่อให้เป็นที่เชื่อถือของลูกค้าที่ต้องการสั่งซื้อสินค้าจ�านวนมาก

 สถานการณ์ธุรกิจการค้าในจังหวัดเชียงใหม่นั้น เชื่อมโยงใกล้ชิดอยู่กับสถานการณ์การท่องเที่ยว
ดังนั้น ภาวะทางการเมืองที่มีผลกระทบต่อการท่องเที่ยว จึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยส�าคัญที่ส่งผลต่อสถานการณ์
การค้าของ SMEs ในจังหวัดด้วย



57

 จังหวัดเชียงใหม่ มีโรงแรมทันสมัยขนาดใหญ่อยู่หลายแห่งในเมือง ซ่ึงรองรับท้ังนักท่องเท่ียว การจัดประชุม
สัมมนาระดับใหญ่ แต่ในช่วงระยะไม่กี ่ปีที ่ผ่านมา ธุรกิจโรงแรมแบบบูติค โรงแรมขนาดเล็กที่มีการตกแต่ง
แบบทันสมัยและสวยงาม หรือมีการออกแบบที่โดดเด่นในรูปแบบต่างๆ ซึ่งแตกต่างจากเกสต์เฮ้าส์แบบเดิมที่มี 
อยู ่ทั ่วไปเริ ่มมีเกิดขึ ้นในหลายแห่งในจังหวัดเชียงใหม่และได้รับความนิยมจากนักท่องเที ่ยวทั ้งชาวไทย
และต่างประเทศ ร้านกาแฟและร้านชา ไอศครีม เบเกอรี่ต่างๆ ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นในแต่ละย่านส�าคัญของเมือง 
กลายเป็นสถานที่นัดพบปะพูดคุยสนทนาระหว่างเพื่อนฝูงและนักธุรกิจ เป็นสถานที่พักผ่อน นั่งเล่น ของทั้ง
นักศึกษา คนท�างานทั่วไป และนักท่องเที่ยว และได้รับการบอกเล่ากันปากต่อปากถึงความโดดเด่นของแต่ละแห่ง 
ทั้งในด้านความอร่อยของอาหารหรือเครื่องดื่ม ความอบอุ่นของสถานที่ ความสวยงามของการตกแต่ง ฯลฯ 
เป็นความทันสมัยที่ผสมผสานอยู่กับธรรมชาติ การออกแบบหรือบรรยากาศของความเป็นเชียงใหม่ และกลาย
เป็นสถานที่ดึงดูดผู้มาเยือนจังหวัดเชียงใหม่ นอกเหนือไปจากร้านอาหารแบบพื้นเมืองซึ่งมีชื่อเสียงมายาวนาน  
แต่ในขณะเดียวกัน ก็เป็นธุรกิจที่เกิดขึ้นรองรับคนเฉพาะกลุ่ม เกิดขึ้นและเติบโตไปตามกระแสความนิยมใน
แต่ละช่วง ซึ่งเป็นความท้าทายของผู้ประกอบการ SMEs ในการท�าให้ธุรกิจสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนมั่นคง

กลุ่มธุรกิจที่รองรับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่
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 ตัวอย่างเช่น ร้านกาแฟวาวี ซึ่งมีชื่อเสียงในเชียงใหม่ และมีสาขากระจายไปในหลายแห่ง นับเป็น
ผู้น�าในการสร้างกระแสนิยมกาแฟจนกลายเป็นอีกหนึ่งวัฒนธรรมของเชียงใหม่  ซึ่งมาจากปัจจัยความส�าเร็จ
หลายๆ ประการทั้งการเลือกท�าเลที่ตั้งที่เหมาะสม การเลือกสไตล์การตกแต่งที่ดูสบายเข้ากับบรรยากาศ
เชียงใหม่ และการให้ความส�าคัญทั้งการเลือกสรร และผลิตกาแฟคุณภาพ และรูปแบบการให้บริการ 
ร้านชาเวยีงจมูออน ซึง่ประสบความส�าเรจ็ด้วยความโดดเด่นในการสร้างสไตล์เฉพาะตวัทัง้ในด้านการตกแต่ง
สถานที่และการเลือกสรรผลิตภัณฑ์คุณภาพ และเลือกกลุ่มลูกค้าที่ชัดเจน ร้านชาร์โคล (Charcoa) ที่
เลือกเบเกอรี่เป็นจุดขายส�าคัญโดยมีกาแฟเป็นส่วนประกอบรอง โดยมีการตกแต่งและบรรยากาศที่เป็น
การสร้างจุดขายที่เสริมกัน ทั้งร้านอาหารและเบเกอรี่ด้านหน้า และโรงแรมชาร์โคลสไตล์บูติกด้านหลัง และ
ยังมีสถานที่อื่นๆ อีกมากมายอยู่ทั่วทั้งตัวเมืองเชียงใหม่ ซึ่งสถานที่ต่างๆ เหล่านี้ ล้วนมีเรื่องราวหรือ story 
บอกเล่าถึงสินค้าและบริการมาเป็นส่วนประกอบในการสร้างจุดขาย ผสมผสานทั้งวัฒนธรรมชา วัฒนธรรม
กาแฟ และอื่นๆ เข้ากับวัฒนธรรมเชียงใหม่
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 ธุรกิจต่างๆ เหล่านี้ เกิดขึ้นด้วยความคิดสร้างสรรค์ของเจ้าของธุรกิจ แต่ก็มีบรรยากาศของเชียงใหม่
เป็นองค์ประกอบส�าคัญร่วมด้วย ทั้งเรื่องสภาพอากาศที่เย็นสบาย สามารถนั่งเล่นแบบ outdoor ได้ การมี
คนต่างชาติอยู่มากในเมือง การใช้เวลาแบบสบายๆ ของนักท่องเที่ยวและคนเมือง ในการนั่งดื่มกาแฟ ชิมขนม 
อ่านหนังสือ เล่นอินเตอร์เนต เป็นได้ทั้งสถานที่พักผ่อน หรือสถานที่ท�างาน เป็นต้น นอกจากท�าเลที่ตั้งที่อยู่
ใจกลางย่านธุรกิจและย่านท่องเที่ยวส�าคัญของเมืองแล้ว ธุรกิจกลุ่มนี้ ยังเจาะกลุ่มเป้าหมายของตนเองเป็นหลัก 
และสร้างเอกลักษณ์ความโดดเด่นเฉพาะตัวของร้านค้า สินค้า หรือบริการ หรือสร้างแบรนด์ให้กับตนเอง ด้วย
การผสมผสานความเป็น Modern และ Local และรูปแบบการให้บริการที่แตกต่าง อย่างไรก็ดี สถานที่ต่างๆ 
เหล่านี้ ไม่ใช่เพียงขายอาหาร ขนม หรือเครื่องดื่ม แต่ขายบรรยากาศและอารมณ์ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดขายส�าคัญ
ของธุรกิจบริการในจังหวัดเชียงใหม่

 โดยที่ปัจจุบันกระแสของ Modern Life Style ก�าลังอยู่ในความนิยม และมีแนวโน้มเติบโตมากขึ้น 
แต่ผู้บริโภคจ�านวนไม่น้อยเพียงแต่ไปตามกระแส โดยที่ไม่ได้ชอบสินค้าหรือบริการนั้นๆ อย่างแท้จริง ดังนั้น 
ผู้ประกอบการจึงต้องพยายามน�าเสนอจุดขายที่จะท�าให้ผู้บริโภคเปลี่ยนจากการท�าตามกระแสไปสู่ความชอบ
หรือนิยมในตัวสินค้าหรือบริการอย่างแท้จริง จึงจะท�าให้ธุรกิจมีความยั่งยืน
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 กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นพื้นฐานส�าคัญอย่างหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ การผลิตด้าน
การเกษตร ที่ส�าคัญคือ ไม้ดอก ไม้ประดับ ผลไม้ และพืชผักต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเภทที่ปลูกได้
ดีในถิ่นเมืองหนาวซึ่งแม้ว่าเชียงใหม่จะมีการเติบโตทั้งทางด้านการผลิตอุตสาหกรรมและการค้าการบริการ
เพิม่มากขึน้เพยีงใด แตเ่ชยีงใหมย่งัคงเปน็ฐานการผลติเกษตรทีส่�าคญัของประเทศเชน่กนั โดยพืน้ทีเ่พาะปลูก 
ส�าคัญ เช่น แม่ริม สะเมิง ดอยสะเก็ด สันทราย เป็นต้น ซึ่งปัจจัยเอื้อที่ส�าคัญ คือ สภาพภูมิอากาศ 
การมีสถาบันการศึกษาที ่รองรับด้านเทคโนโลยีการเกษตร การมีรูปแบบการคมนาคมขนส่งรองรับ
ที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ และการเป็นศูนย์กลางทางด้านการค้าของเชียงใหม่

 ส�าหรับผลผลิตการเกษตรในประเภทไม้ดอก ไม้ประดับ หรือไม้ใบ ในจังหวัดเชียงใหม่นั้น ถึงแม้ 
เชียงใหม่จะเป็นจังหวัดส�าคัญ แต่ผลผลิตส่วนใหญ่ยังคงต้องขนส่งเข้าไปที่ตลาดแหล่งใหญ่ที่กรุงเทพฯ อยู่ดี 
ซึ่งกรุงเทพฯ จะเป็นฐานในการกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ต่างๆ รวมทั้งกลับขึ้นมาสู่ลูกค้าในภาคเหนือด้วย 
มีเพียงผลผลิตบางส่วนเท่านั้น ที่ถูกส่งตรงจากแหล่งผลิตในเชียงใหม่เองเข้าไปยังลูกค้าในเชียงใหม่หรือ
พื้นที่ใกล้เคียง หรือส่งออกไปยังลูกค้าในต่างประเทศโดยไม่ผ่านผู้ค้าในปากคลองตลาด 

กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับด้านการเกษตร
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 การผลิตหรือการเพาะปลูก อาจอยู่ในรูปของเครือข่ายลูกไร่ ที่ได้รับเมล็ดพันธุ์จากผู้ที่เป็นธุรกิจ
ตัวกลาง และรวมถึงการสนับสนุนในด้านเทคนิคการผลิตต่างๆ ด้วย ซึ่งผู้ปลูกมีทั้งที่เป็นผู้ประกอบการ
รายย่อยที่ด�าเนินการเองทั้งหมดรวมทั้งการบรรจุเตรียมพร้อมส�าหรับการส่ง และผู้ที่จ้างแรงงานพื้นที่
หรือแรงงานต่างด้าวในการปลูกและดูแลสวนหรือไร่ ซึ่งการรวบรวมผลผลิตเพื่อส่งไปยังลูกค้าปลายทางนั้น 
มักเป็นการตกลงกันภายใต้ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน เกื้อกูลกันมากกว่าการแข่งขันกันด้านราคา 
นอกจากนี้ การค้าผ่านทางผู้ค้าในเชียงใหม่นั้น ยังรวมไปถึงผลผลิตจากพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงด้วย ซึ่งผู้ที่
ประสบความส�าเร็จในธุรกิจนี้ คือผู้ที่มีเครือข่ายที่กว้างขวางและเพียงพอ และมีความเชื่อถือหรือไว้ใจกันได้ 
ทั้งในกลุ่มที่ขายเมล็ดพันธุ์ กลุ่มผู้ปลูกในพื้นที่และต่างพื้นที่ กลุ่มขนส่ง และกลุ่มผู้รับซื้อปลายทาง 

 ปัจจัยที่มีผลกระทบกับธุรกิจด้านนี้ มีทั้งสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งในเรื่องอากาศร้อน
และภาวะหมอกควันและรวมถึงปัจจัยด้านการเมืองด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งความต้องการไม้ดอกไม้ประดับ
หรือไม้ใบต่างๆ ซึ่งมีมากในกลุ่มโรงแรม หรือผู้จัดงานกิจกรรมต่างๆ ที่มีความต้องการลดลงเมื่อ
สถานการณก์ารทอ่งเทีย่วซบเซาหรอืเศรษฐกจิชะงกังนั ทัง้ของจงัหวดัเชยีงใหมแ่ละในภาพรวมของประเทศ
ส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงราคาและปริมาณความต้องการของผลผลิตทางการเกษตรด้วย ส่วนผลผลิตด้าน
พืชผักผลไม้นั้น จะมีส่วนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การท่องเที่ยวด้วยเช่นกัน เพราะความต้องการ
บริโภคผลผลิตมาจากผู้บริโภคจากต่างพื้นที่มากกว่าคนในพื้นที่
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 จุดแข็งของวิสาหกิจชุมชนในภาคเหนือ คือ การที่มีภูมิปัญญาที่มีลักษณะเฉพาะท้องถิ่นวัฒนธรรม
ล้านนาที่เข้มแข็ง และการถ่ายทอดศิลปะหรืองานฝีมือจากรุ่นสู่รุ่น โดยการผลิตในบางกลุ่มเป็นการใช้เวลาว่าง
นอกช่วงเวลาท�าการเกษตร เพื่อให้แรงงานในท้องถิ ่นสามารถมีรายได้ โดยไม่ต้องออกไปท�างานนอกพื้นที ่
และในบางพื้นที่ ยังมีวัตถุดิบในท้องถิ่นที่รองรับการผลิตได้ เช่น ฝ้าย ไม้ไผ่ ส�าหรับงานจักสานหรือไม้ในงาน
แกะสลัก เป็นต้น
 ในส่วนของงานหัตถกรรมหรือของฝากของที่ระลึกนั้น มีทั้งงานแกะสลัก เครื่องเงิน เครื่องเขิน ผ้าไหม 
ผ้าฝ้าย ศิลาดล โดยมีทั้งแบบที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมเป็นธุรกิจเจ้าของคนเดียวและที่ท�าในรูปของวิสาหกิจ
ชุมชน หรือกลุ่มชาวบ้าน หรือในรูปแบบอย่างเช่น ศูนย์หัตถกรรม ร่มบ่อสร้าง ซึ่งเป็นการรวบรวมชาวบ้านเข้า
มาท�าการผลิตอยู่ในศูนย์ฯ และเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมขั้นตอนการผลิต การสาธิตและมีร้านขายสินค้าที่ผลิต
จากศูนย์ฯ ด้วยทั้งร่มและผลิตภัณฑ์กระดาษสาอื่นๆ 
 กลุม่วสิาหกจิชมุชนทีม่ชีือ่เสยีงในจงัหวดัเชยีงใหมม่อียูจ่�านวนมาก ทัง้กลุม่ทีท่�าผลติภณัฑไ์ม ้ผลติภณัฑ์
กระดาษสา ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ โดยแต่ละกลุ่มนั้น มักมีจุดแข็งในเรื่องของวัฒนธรรมในชุมชนที่เข้มแข็ง นอกจาก
การรวมตัวกันเพื่อการผลิตแล้วยังมีการจัดประเพณีประจ�าถิ่นมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันและถ่ายทอดความรู้
ประสบการณ์กันจากรุ่นผู้เฒ่าผู้แก่มาสู่คนรุ่นใหม่ ท�าให้ลดช่องว่างระหว่างวัย และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
ของคนในชุมชนอีกด้วย

กลุ่มหัตถกรรม และวิสาหกิจชุมชน
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 ในบ้านถวายที่ท�างานไม้แกะสลัก มีสมาชิกถึงกว่า 700 ราย ซึ่งไม่เพียงแต่น�าสินค้าของตน
ไปร่วมในงานแสดงสินค้าที่กรุงเทพฯ แต่ได้ท�าให้พื้นที่หมู่บ้านถวาย เป็นทั้งแหล่งผลิตและแสดงสินค้า
ที่ผู้บริโภคต้องเดินทางเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าถึงในพื้นที่เป็นการลดต้นทุนในด้านการขนส่ง
ได้มากและยังสร้างงานให้กับคนในชุมชน รวมถึงขยายสู่ด้านการรองรับการท่องเที่ยวด้วย

บ้านถวาย เชียงใหม่
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 ชุมชนบ้านไทยอง  (กลุ่มส่งเสริมผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือ ต�าบลบวกค้าง อ.สันก�าแพง) ต�าบลบวกค้าง
ที่สันก�าแพง เป็นชุมชนของชาวไทยองที่มีสมาชิกรวมกัน 13 หมู่บ้าน มีอาชีพหลักคือการท�าเกษตร ได้มีการรวมกลุ่ม
กันอย่างเข้มแข็งด้วยการสร้างภาคีร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายต่างๆ ในต�าบลบวกค้าง ทั้งรัฐและเอกชน โดยได้ร่วมกัน 
จดัท�าแผนชมุชนมกีารขบัเคลือ่นชมุชนโดยการประชาคมอบรมวชิาชพีแลกเปลีย่นเรยีนรู ้รวมกลุม่อาชพีกนัท�ากจิกรรม
ให้มองเห็นตนเอง น�าสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน โดยน�าวิถีชีวิต ต้นทุนทางสังคม วัฒนธรรมประเพณี ควบคู่
ไปกับการพัฒนาในด้านอื่นๆ ต่อไป มีกระบวนการเรียนรู้ ทั้งจากผู้น�าชุมชน นักวิชาการ ตลอดจนถึงเจ้าหน้าที่รัฐ
ในพื้นที่รวมทั้งเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงได้ และได้น�ามาพัฒนาเป็นวัตถุประสงค์ของกลุ่มคือ 
เพื่อสร้างเสริมรายได้ สืบสานคุณค่าทางภูมิปัญญา เอกลักษณ์ ศิลปะและอาชีพ ซึ่งเป็นมรดกตกทอดทางวัฒนธรรม
ให้ยั่งยืนตลอดไป เพื่อสนับสนุนสมาชิกกลุ่มและชุมชนได้พัฒนาเป็นอาชีพติดตัว และพึ่งตนเองอย่างมีสติ และใช้เป็น
แหล่งเรียนรู้ในการบริหารจัดการชีวิต ชุมชน และทรัพยากรชุมชนให้สัมพันธ์กับความเป็นปัจจุบัน โดยในการท�า
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอขึ้นเป็นสินค้า OTOP ของหมู่บ้านนั้น มีการสืบค้นถึงที่มาของลายผ้าทอของชาวไทยองจากคนยอง
ในสิบสองปันนา และจากผ้าโบราณที่สะสมไว้ของผู ้สูงอายุของแต่ละหมู ่บ้าน เก็บลวดลายจากเศษผ้าที่พบ 
มาสู่การท�าใหม่ โดยสามารถรวบรวมได้ถึง 14 ลาย และเรียกว่าเป็น การน�านวัตกรรมผสมผสานกับภูมิปัญญาสู่งาน
การพัฒนา OTOP ซึ่งผลที่ได้นั้น นอกเหนือจากการเพิ่มรายได้ให้คนในชุมชนแล้ว ยังสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
โดยเชื่อมโยงกันด้วยรากฐานวัฒนธรรมของชาวไทยอง และการร่วมมือกันของผู้น�าของแต่ละหมู่บ้านด้วย
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 ในภาพรวมนั้น กลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่างๆ มีกลยุทธ์ที่ใช้ในการท�าให้ประสบความส�าเร็จที่แตกต่างกัน
ไปในหลายรูปแบบ เช่น การใช้เครือข่ายในการจัดจ�าหน่ายสินค้าของร่มบ่อสร้างและงานไม้แกะสลัก การลง
โฆษณาผ่านทางสื่อประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ หนังสือการท่องเที่ยว หรือเอกสารเผยแพร่ของสถานที่ต่างๆ เช่น 
สินค้าเครื่องเงิน งานไม้แกะสลัก  การจัดตั้งสหกรณ์การค้าหรือการรวมกลุ่มการค้าเพื่อเชื่อมโยงผู้ผลิตกับพ่อค้า
คนกลางและสร้างอ�านาจต่อรอง เช่น สหกรณ์หม้อห้อม กลุ่มการค้าไม้ไผ่จักสาน ตลอดจนการประชาสัมพันธ์
ผ่านการแฝงในสินค้าอื่นๆ เช่น ก๋วย (ตะกร้า) ไม้ไผ่จักสานบรรจุผลกระหล�่าดอก 

 ในด้านของการพัฒนาฝีมือในงานหัตถกรรมต่างๆ และการพัฒนาสินค้านั้น ผู้ประกอบการที่โดดเด่น
ในหลายกลุ่มได้ให้ความส�าคัญในการพัฒนาเทคนิคการผลิตต่างๆ ทั้งการใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิม เช่น การใช้สี
ย้อมผ้าจากพืชพื้นบ้าน การย้อมผ้าหม้อห้อมด้วยการฝังหม้อย้อมผ้าลงในดินตามแบบอินเดียเพื่อรักษา
อุณหภูมิการผลิตเครื่องมือส�าหรับผลิตชิ้นงานตามแบบดั้งเดิม เช่น เครื่องมือผลิตเครื่องเงิน และการใช้
เทคโนโลยี เช่น การใช้เครื่องมือมอเตอร์ปั่นผ้าหม้อห้อม การขึ้นรูปเครื่องเงินด้วยไฮโดรเจน เป็นต้น นอกจากนี้ 
ยังมีการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ต่างไปจากเดิม เช่น การใช้ผ้าหม้อห้อมใน
การตกแต่งสถานที่ในโรงแรม หรือเพิ่มกระบวนการผลิต เช่น การปิดทองหรือติดกระจกสีบนงานไม้แกะสลัก
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 ในวิสาหกิจรายเล็ก ที่มีกิจกรรมการแปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตร เช่น การท�าไวน์ล�าไย หรือ
ล�าไยอบแหง้ ซึง่ชว่ยลดผลกระทบจากการทีล่�าไยลน้ตลาด ลดปญัหาจากการแขง่ขนัดา้นราคา แตห่ากมกีารผลิต
เปน็ธรุกจิเตม็รปูแบบ จ�าเปน็ตอ้งมกีารด�าเนนิการในเรือ่งของการบ�าบดัน้�าเสยีอยา่งจรงิจงัมากขึน้ดว้ย เพือ่ไม่ให้
เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมในชุมชน หรือตัวอย่างในธุรกิจการท�าฟาร์มเลี้ยงผึ้ง ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับภาค
การเกษตรอย่างยิ่ง เพราะต้องการเครือข่ายหรือความร่วมมือของเจ้าของสวนล�าไยหรือสวนลิ้นจี่ ในการน�าผึ้ง
ไปปล่อยและท�าให้ได้ผลผลิตน้�าผึ้งจากดอกล�าไยและดอกลิ้นจี่ที่เป็นเอกลักษณ์ของเชียงใหม่ หรือภาคเหนือ 
นอกจากนี้ ยังมีการขยายเครือข่ายผู้เลี้ยงผึ้งไปในกลุ่มเกษตรกรด้วย ซึ่งท�าให้เป็นอาชีพเสริมอีกส่วนหนึ่งของ
เกษตรกรที่มีจ�านวนมากในพื้นที่

 อุตสาหกรรมการผลิตที่ส�าคัญ ได้แก่ การผลิตอาหารและอาหารแปรรูป และการผลิตสินค้าส�าหรับ
เป็นของขวัญ ของที่ระลึกต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยือนเชียงใหม่จ�านวนมากในแต่ละปี 
 ณ เดือนพฤษภาคม 2553 สาขาอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนมากที่สุด ได้แก่ อุตสาหกรรมการเกษตร 
รองลงมาคืออุตสาหกรรมขนส่งและอุตสาหกรรมอาหาร โดยอุตสาหกรรมการเกษตรที่ส�าคัญ ได้แก่ โรงสีข้าว 
รองลงมา คือ กิจการอบพืชผลทางการเกษตร อาทิ ล�าไย พริกสด ข้าวโพด มีจ�านวนโรงงานทั้งสิ้น 189 โรงงาน 
เงินลงทุน 4,574 ล้านบาท จ้างแรงงาน 3,712 คน อุตสาหกรรมขนส่ง ส่วนใหญ่จะเป็นกิจการซ่อม และเคาะ
พ่นสีรถยนต์ ท�าหลังคารถยนต์ และท�าเบาะรถยนต์ กิจการปะยางรถยนต์ ท�าท่อไอเสีย และท�าชิ้นส่วนอุปกรณ์
ส�าหรับรถจักรยาน มีจ�านวนโรงงานทั้งสิ้น 183 โรงงาน เงินลงทุนประมาณ 3,684 ล้านบาท จ้างแรงงาน 2,434 
คน ส�าหรับอุตสาหกรรมอาหาร จะเป็นอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารจากผลผลิตทางการเกษตร เช่น ผัก ผลไม้
บรรจุกระป๋อง และเนื้อสัตว์ ในสาขานี้มีจ�านวนโรงงานทั้งสิ้น 172 โรงงาน เงินลงทุนประมาณ 5,412 ล้านบาท 
จ้างแรงงาน 7,479 คน

กลุ่มธุรกิจด้านการผลิต
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 จากผลการส�ารวจด้วยแบบสอบถามในกลุ่ม SMEs ในจังหวัดเชียงใหม่ รวม 282 ราย จากจ�านวน
ทั้งหมด 1,000 รายในพื้นที่ภาคเหนือ พบว่า การประกอบการในช่วงที่ผ่านมานั้น SMEs ส่วนใหญ่ประเมิน
ตัวเองว่า มีความสามารถอยู่ในระดับปานกลางทั้งด้านการผลิต การจัดการ มีลูกค้าหรือผู้บริโภคใกล้เคียงกับ   
ปีที่ผ่านมา และคิดว่าในอนาคตระยะใกล้ ยังจะให้ความส�าคัญกับการคงขนาดของธุรกิจไว้เท่าเดิม รักษาฐาน 
ลูกค้าเดิมเอาไว้ให้ได้ รวมทั้งขยายตลาดในพื้นที่เพิ่มขึ้นด้วยแต่มีเพียงส่วนน้อยที่ให้ความส�าคัญกับการขยาย
ตลาดไปในต่างประเทศ ทั้งนี้ แนวทางที่ส�าคัญ คือ การพัฒนาสินค้าหรือบริการใหม่ๆ ให้เป็นไปตามความ
ต้องการของตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และยังคงต้องการการสนับสนุนจากภาครัฐ ทั้งในด้านความรู้ 
และด้านการสนับสนุนทางการเงิน

3. ทิศทางของการเติบโตของ SMEs ในพื้นที่  และโอกาสทางธุรกิจ 
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 ทิศทางการเติบโตที่ SMEs มุ่งหวัง คือ การอยู่ได้ด้วยตัวเอง สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยรวม
ได้อย่างยั่งยืน สามารถสร้างแบรนด์ของตนเองให้เป็นที่รู ้จักและยอมรับได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
และเติบโตภายใต้ทิศทางที่ชัดเจน

ทุนทางเศรษฐกิจ

 • ผูป้ระกอบการในหลายพืน้ทีใ่นเชยีงใหม่ และในหลายจงัหวดัทางภาคเหนอืยงัมพีืน้ฐานการรวมตวั
กันเป็นกลุ ่มอย่างเข้มแข็ง ซึ่งเป็นการใช้ทุนชุมชน ทั้งทุนคน ทุนเงิน ทุนทรัพยากรและทุนวัฒนธรรม 
และการไว้ใจกันของชุมชนในการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับในพื้นที่ และได้มีการจัดท�าแผนชุมชน ซึ่งเป็นการ
ช่วยปรับวิธีคิดให้กับสมาชิกในชุมชน อันเป็นการช่วยเสริมทั้งในเรื่องวิถีการด�าเนินชีวิต และวิถีการผลิตของ
วิสาหกิจชุมชน

 • สนิค้าในกลุม่อาหารเหนอื ยงัคงเป็นกลุม่ทีเ่ป็นอตัลกัษณ์ส�าคญัของเชยีงใหม่ รวมถงึจงัหวดัอืน่ๆ 
ในภาคเหนือตอนบนด้วย ได้แก่ แคบหมู ไส้อั่ว ฯลฯ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่อยู่กับอาหารเหนือ และเป็นสินค้า
ที่มีจุดขายที่แข็งแรง ส�าหรับผู้ประกอบการทั้งรายย่อยที่ผลิตในครัวเรือน หรือรายใหญ่ที่ผลิตในโรงงานก็ตาม 
รวมไปถึงผู้ประกอบการกลุ่มร้านอาหาร ที่เลือกสร้างอัตลักษณ์ในเรื่องของอาหารพื้นเมืองด้วย

 • การผลิตสินค้าในกลุ่มหัตถกรรม ซึ่งมักมีอัตลักษณ์ของพื้นที่อยู่ในชิ้นงานอย่างชัดเจนนั้น ไม่ใช่
เป็นเพียงสินค้าในกลุ่มสินค้าของฝากของที่ระลึกเท่านั้น แต่ยังเชื่อมโยงไปสู่อุตสาหกรรมหรือธุรกิจอื่นๆ ด้วย 
ทั้งการใช้ในเฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน หรือในหมวด Home Decoration ต่างๆ สินค้าในกลุ่มแฟชั่น 
(เสื้อผ้า เครื่องประดับ) การตกแต่งสถานที่เช่น โรงแรม งานจัดเลี้ยงต่างๆ สถานที่ให้บริการสปา ฯลฯ 
รวมไปถึงการผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ส�าหรับสินค้าอื่นๆ เพื่อสร้างเอกลักษณ์ให้กับสินค้านั้นๆ โดยทั้งหลาย
เหล่านี้ เป็นการผลิตตามความต้องการของลูกค้าทั้งในพื้นที่เอง ในพื้นที่อื่นๆ และรวมถึงตามความต้องการ
ในต่างประเทศด้วย ซึ่งปัจจัยเอื้อที่ส�าคัญ คือ การเข้าถึงเครือข่ายทางการตลาด และการรักษาคุณภาพของ
สินค้าให้ได้สม่�าเสมอและเป็นไปตามมาตรฐาน

ทุนทางสังคมและวัฒนธรรมที่ส�าคัญ
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 • การผลิตในภาคเกษตร ซึ่งเชื่อมโยงมาสู่ภาคการผลิตและภาคการบริการ มักมีการเชื่อมโยงผู้ผลิต
เปน็เครอืขา่ยทัง้ในเชยีงใหมแ่ละพืน้ทีใ่กลเ้คยีง ซึง่อยูบ่นพืน้ฐานของความไวว้างใจซึง่กนัและกนั การสนบัสนนุ
ช่วยเหลือกันทั้งในด้านเทคนิค ด้านการขาย การขนส่ง

 • ในท่ามกลางความทันสมัยและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของเชียงใหม่ ผู้ประกอบการจ�านวน
มากในเชียงใหม่ยังคงเห็นความส�าคัญของการรักษาเอกลักษณ์ความเป็นเมืองเชียงใหม่ไว้ เช่น การแต่งกาย
ของคนเมือง การใช้ภาษา การช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชน และการใช้ชีวิตในรูปแบบพอเพียง และการปลูก
ฝังจิตส�านึกในการอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามให้กับคนรุ่นใหม่และต้องการเห็น SMEs ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบนมีการน�าเสนอเอกลักษณ์ในเชิงวัฒนธรรมแสดงถึงการเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรมและอนุรักษ์
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม และมีกิจกรรมร่วมกันกับทุกภาคส่วน

 • ในกลุ่มผู้ประกอบการภาคบริการ จากการที่เชียงใหม่เป็นจังหวัดใหญ่ที่มีลูกค้าหลากหลายระดับ
หลายกลุ ่ม ดังนั ้นผู ้ประกอบการจึงมีทางเลือกที ่จะวางต�าแหน่งของธุรกิจของตัวเองให้เหมาะสมกับ
ความช�านาญของตนและความต้องการของผู้บริโภคแต่ละระดับ และเหมาะสมกับสถานที่ตั้ง เช่น การนวด
แผนโบราณ สปาหรูระดับไฮเอนด์หรือเฮลธ์สปารีสอร์ท เป็นต้น ซึ ่งล้วนแต่สามารถสอดแทรกอัตลักษณ์
ของพ้ืนท่ี ให้เป็นส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์ของธุรกิจของตนเองได้ทั้งสิ้น
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 โดยที่เชียงใหม่ในปัจจุบัน ยังต้องเผชิญกับปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นปัญหาของเมืองใหญ่ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งภาวะหมอกควันในเชียงใหม่และหลายจังหวัดในภาคเหนือตอนบน และการที่ทรัพยากรธรรมชาติ
ลดจ�านวนลงไปมาก ท�าให้ SMEs มีความคาดหวังกับทิศทางการพัฒนา SMEs ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมในเรื่องการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่อนุรักษ์หรือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ดี 
ด้วยทุนทางทรัพยากรที่ยังมีอยู่มากในจังหวัดเชียงใหม่ ดังนั้น ผู้ประกอบการยังคงสามารถน�าเสนอเอกลักษณ์
ในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หรือใช้ความหลากหลายทางชีวภาพมาใช้ประโยชน์ในทางธุรกิจได้ และ
ผสมผสานทั้งวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และธรรมชาติ เพื่อคงความโดดเด่นของธุรกิจในเชียงใหม่ต่อไปได้ใน
อีกหลายสาขา

ทุนด้านทรัพยากร / โครงสร้างส�าคัญในพื้นที่
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 จากผลการส�ารวจผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดเชียงใหม่ทั้งในภาคการผลิต การค้า และการบริการ 
ปรากฎว่า SMEs ประมาณร้อยละ 79 ประเมินตัวเองว่ามีความสามารถในการแข่งขันอยู่ในระดับกลาง โดยจุดเด่น
หรือเอกลักษณ์ที่ท�าให้สามารถแข่งขันได้ คือ ความเอาใจใส่และความรับผิดชอบต่อลูกค้า และคุณภาพมาตรฐานของ
สินค้าหรือบริการ ทั้งนี้ SMEs ส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญกับปัจจัยความส�าเร็จในการด�าเนินธุรกิจในเรื่องของการให้
ความส�าคัญกับคุณภาพของสินค้าและบริการมาเป็นล�าดับแรก รองลงมา คือ การท�าธุรกิจอย่างพอเพียง พอประมาณ 
ไม่ขยายจนเกนิตวั และล�าดบัทีส่าม คอื การสร้างเครดติหรอืความน่าเชือ่ถอืให้เป็นทีว่างใจและเป็นทีต้่องการของลกูค้า 
นอกจากนี้คือ การเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาทั้งความส�าเร็จและความล้มเหลว

ปัจจัยเอื้อ และปัจจัยความส�าเร็จในการประกอบการของ SMEs
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 ด้านแรงงาน  มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มสหกรณ์ เพื่อพัฒนาด้านฝีมือแรงงาน และสร้างแรงงานฝีมือ
ในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น ใช้เครือข่ายสมาชิกในการส่งต่อความรู้นอกเหนือจากการสอนกันในครอบครัว และได้รับ
การสนับสนุนจากหน่วยงานในจังหวัดด้วยในการฝึกฝีมือแรงงานให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ

 ด้านเทคนิค เทคโนโลยีในการผลิต จากการที่มีสถาบันการศึกษาที่ช่วยสนับสนุนในด้านเทคโนโลยี
หลายแห่ง ทั้งส�าหรับการเกษตร การอุตสาหกรรม และรวมถึงการบริการต่างๆ ท�าให้ผู้ประกอบการใน
หลายสาขาสามารถพัฒนาผลผลิตสินค้าและบริการไปได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการพัฒนาอย่างครบวงจร เช่น ทั้งทาง
ด้านเมล็ดพันธุ์ในการเกษตร เทคนิคการเกษตร เทคโนโลยีการผลิตหรือแปรรูป เทคโนโลยีในการจัดเก็บวัตถุดิบและ
จัดเก็บผลผลิต เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีในการตลาด สารสนเทศ และโลจิสติกส์ต่างๆ ท�าให้
ผู้ประกอบการ SMEs ในหลายกลุ่มสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มผลก�าไร หรือขยายตลาดได้กว้างขวางยิ่งขึ้น 
และเข้าถึงผู้บริโภคปลายทางได้ง่ายขึ้น
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 ด้านการบริการ จากสถานการณ์ที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูง ท�าให้ผู ้ประกอบการต้องพยายาม
ในการสร้างเอกลกัษณ์ของบรกิารทีแ่ตกต่างจากคนอืน่ ทัง้ในด้านความคดิสร้างสรรค์ รปูแบบการตกแต่งสถานที่ 
สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มีอยู ่ในการบริการ โดยมีทั้งในรูปแบบที่คงเอกลักษณ์ล้านนา รูปแบบธรรมชาติ 
และรูปแบบทันสมัย ซึ่งแรงผลักดันและแรงบันดาลใจต่างๆ เหล่านี้ เป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้ธุรกิจบริการ
ในเชียงใหม่ มีรูปแบบที่โดดเด่นและมีชื่อเสียงไปในวงกว้าง เพราะลูกค้าหรือผู้บริโภคส่วนใหญ่ของหลายธุรกิจ
อาจมาจากคนนอกพื้นที่มากกว่าที่จะเป็นคนในพื้นที่เข้าไปใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร โรงแรมที่พัก 
ร้านเครื่องดื่มหรือของว่าง สปา เป็นต้น

 ด้านการตลาด    ด้วยความพร้อมของสาธารณูปโภคพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศและการเป็น
”ตลาดใหญ่” ที่ผู้บริโภคหรือผู้ค้ามุ่งตรงเข้ามาหาท�าให้ผู้ประกอบการ SMEs มีโอกาสในเรื่องการตลาดมากกว่า
SMEs ในหลายๆ จังหวัด และมีพื้นที่ในการน�าเสนอสินค้าได้มาก ในขณะเดียวกัน ก็มีคู่แข่งมากด้วยเช่นกัน
   นอกจากนี้ จากผลของการเปิดเสรีทางการค้ากับจีนท�าให้หลายหน่วยงานในเชียงใหม่ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนได้พยายามสร้างเส้นทางหรือเครือข่ายทางการค้าส�าหรับการเข้าสู่ตลาดจีน เพื่อจะสามารถเชื่อมโยง 
SMEs ในเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง ให้สามารถขายและส่งสินค้าเข้าไปในจีนได้มากขึ้น โดยเฉพาะในตลาด
จีนตอนใต้หรือคุนหมิง

 ด้านปัจจัยแวดล้อมที่มีผลกระทบ ปัจจัยที่ SMEs ส่วนใหญ่เห็นว่ามีผลกระทบมาก ได้แก่ 
การเปลีย่นแปลงด้านภมูอิากาศทีร้่อนขึน้ สภาวะหมอกควนัและการเปลีย่นแปลงด้านนเิวศน์ของดนิ ทีม่คีณุภาพ
ลดลง ส่วนการเปลี่ยนแปลงด้านประชากรแรงงานในพื้นที่นั้นมีผลกระทบบ้าง ทั้งนี้ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่
เห็นว่านโยบายต่างๆ ของภาครัฐมีผลกระทบไม่มากนัก 
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 - การเชื่อมโยงกับธุรกิจอื่นที่เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ มีกฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่เข้มงวดหรือมาตรฐานสูง
ท�าให้เป็นอุปสรรคส�าหรับผู้ประกอบการรายย่อย ในการจะผลิตให้ได้ตามที่ก�าหนด
 - มีการขาดแคลนแรงงานในบางช่วง หรือเกิดการแย่งแรงงานในบางช่วงของฤดูกาล (เก็บเกี่ยว
ผลผลิตทางการเกษตรหรือแปรรูปผลผลิตจากการเกษตร) ท�าให้เกิดการน�าแรงงานจากต่างถิ่นและแรงงาน
ต่างด้าวเข้ามา
 - การขาดอ�านาจต่อรอง ส�าหรับผลผลิตทางการเกษตรหลายประเภทหรือได้รับผลกระทบจากภาวะ
เศรษฐกิจและการเมือง
 - จากการที่เชียงใหม่มีการเติบโตอย่างมากในด้านเศรษฐกิจและมีผู ้บริโภคจากพื้นที่อื่นหรือ
จากต่างประเทศเข้ามาในพื้นที่จ�านวนมาก หรือแม้แต่ทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่เน้นในด้านเศรษฐกิจ
และความทันสมัย ท�าให้ผู้ประกอบการจ�านวนไม่น้อยที่ติดกับอยู่ในกระแสแห่งการแข่งขัน ปรับเปลี่ยนรูปแบบ
ของสินค้าหรือบริการให้ตรงกับรสนิยมของลูกค้า โดยละเลยเอกลักษณ์หรือจุดขายดั้งเดิมของเชียงใหม่หรือ
แม้แต่ละเลยปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งในระยะยาวท�าให้เชียงใหม่เป็นจังหวัดใหญ่ที่ไม่ต่างจากเมืองใหญ่ที่อื่นๆ 
หรือเสน่ห์ที่จะดึงดูดคนเข้ามาบริโภคหรือมาใช้จ่ายที่เชียงใหม่เริ่มลดน้อยลงไป ซึ่งเป็นจุดที่สะท้อนออกมา
ทั้งจากคนในพื้นที่และมุมมองของคนนอกพื้นที่ด้วย

ข้อจ�ากัด และปัญหาอุปสรรค
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 ในปัจจุบัน ผู้ประกอบการ SMEs หรือผู้ประกอบการรายย่อย วิสาหกิจชุมชนต่างๆ ส่วนหนึ่งได้รับ
การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ในการพัฒนาสินค้า หรือกระบวนการผลิต กระบวนการจัดการต่างๆ 
การพัฒนาฝีมือแรงงาน เช่น อ�าเภอ พัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ฯลฯ และมีภาคเอกชน เช่น NGO 
ในการจัดอบรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่ง SMEs ส่วนใหญ่ได้แสดงความเห็นในเรื่องความคาดหวังต่อบทบาท
ของภาครัฐในทิศทางที่ใกล้เคียงกัน คือ ในเรื่องการสนับสนุนการจัดหาแหล่งวัตถุดิบต้นทุนต�่า การจัดหาพื้นที่
การค้าขายให้มากขึ้นหรือช่องทางในการน�าเสนอสินค้าออกไปยังผู้บริโภค เนื่องจากผู้ประกอบการผลิตและ
ผู้ประกอบการค้าจ�านวนมากยังอาศัยการเปิดตลาดจากถนนคนเดินหรือตลาดนัดต่างๆ การคาดหวังให้ภาครัฐ
สนับสนุนในการจัดหาตลาดในประเทศและต่างประเทศ จัดให้มีศูนย์จ�าหน่ายสินค้าหรือศูนย์แสดงสินค้า 
โดยเฉพาะศูนย์แสดงสินค้าระดับใหญ่ หรือศูนย์ประชุมเพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดงานแสดงสินค้าระดับใหญ่
ในภาค ซึ่งจะดึงดูดทั้งผู้ค้า ผู้บริโภคและนักลงทุน ทั้งจากในประเทศและนอกประเทศให้เข้ามาที่เชียงใหม่ด้วย

 ในด้านของการสนับสนุนทางการเงินนั้นผู ้ประกอบการ SMEs ยังคงคาดหวังการสนับสนุน
จากหน่วยงานภาครัฐ แต่เห็นว่า ควรได้มีการปรับปรุงกฎระเบียบให้เอื้อกับ SMEs และมีการช่วยเหลือ
ในเรื่องการจัดท�าแผนงานทางการเงิน 

4. ความคาดหวังต่อบทบาทของภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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 จงัหวดัล�าพนู นัน้เป็นฐานการผลติอตุสาหกรรมทีส่�าคญัแห่งหนึง่ของภาคเหนอื และเศรษฐกจิของจงัหวดั
ขึ้นอยู่กับภาคอุตสาหกรรมเป็นหลักเพราะมีสัดส่วนถึงร้อยละ 68 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด รองลงมาคือ 
ภาคเกษตรที่มีสัดส่วนร้อยละ 9 และภาคการค้าร้อยละ 7 

 จังหวัดล�าพูนเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นภาคอุตสาหกรรมการผลิต                                            
เพื่อการส่งออก ส่งผลให้มีเม็ดเงินการลงทุนในแต่ละปีค่อนข้างมากและเป็นผลให้ระดับรายได้ประชากรต่อคน 
มีมูลค่าสูงที่สุดเป็นอันดับ 1 ของจังหวัดในกลุ่มภาคเหนือ 

 ในส่วนของภาคการเกษตรที่โดดเด่นและส�าคัญมากของจังหวัดก็คือ การปลูกล�าไยซึ่งพบว่าพื้นที่
เพาะปลูกในจังหวัดกว่าร้อยละ 70 เป็นพื้นที่ท�าการเพาะปลูกล�าไย ส่งผลให้จังหวัดล�าพูนเป็นจังหวัดที่มีผลผลิต
ล�าไยมากที่สุดในประเทศ

โครงสร้างทางเศรษฐกิจ

จังหวัดล�าพูน
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 จังหวัดล�าพูนหรือเดิมเรียกว่า “นครหริภุญไชย” ถึงแม้จะเป็นเมืองเล็ก ๆ แต่มีประวัติศาสตร์
ความเป็นมายาวนานที่สุดในแผ่นดินล้านนามีอายุการก่อสร้างเมืองเป็นเวลา 1,300 ปีเศษ อาณาจักรหริภุญไชย
เป็นอาณาจักรพระพุทธศาสนาที่เจริญรุ่งเรืองมากว่า 600 ปีก่อน ก่อนที่พญาเม็งรายจะสร้างเมืองเชียงใหม่ขึ้น 
ล�าพูนเป็นแหล่งรวมประเพณีวัฒนธรรมล้านนา โบราณสถานอันเก่าแก่และแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติอันสวยงาม
มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีล�าไยและกระเทียม
เป็นพืชเศรษฐกิจที่ส�าคัญ อีกทั้งยังมีความสามารถในการผลิตหัตถกรรมที่ต้องใช้ศิลปะและฝีมือที่ปราณีต 
ละเอียดอ่อน  ล�าพูนเหมาะแก่การเที่ยวชมวัดวาอารามศิลปวัฒนธรรมและงานหัตถกรรม โดยเฉพาะ
ความเก่าแก่ในเขต อ.เมือง ส่วนมากมีความเป็นมาย้อนหลังไปไกลถึงพุทธศตวรรษที่ 16-17 ด้วยความเป็น
เมืองเล็กๆ ล�าพูนจึงมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ภายในตัวเมืองมีการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก จึงพบเห็นวัดวาอาราม 
ตึกเก่า เรือนแถวโบราณ รายเรียงอยู่สองข้างทาง 
 ในด้านของเชื้อชาติของประชากรในจังหวัดล�าพูนนั้น ส่วนใหญ่มีเชื้อสายไทยอง ซึ่งเป็นหนึ่งใน
กลุ่มชนชาวไทที่อาศัยอยู่ในแถบพื้นที่ลุ่มทางตอนใต้ของจีนในอดีต โดยได้ถูกกวาดต้อนจากเมืองยอง มาตั้ง 
ถิ่นฐานอยู่ในเมืองล�าพูนครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2348 ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น เมื่อครั้งที่พระเจ้ากาวิละ
ได้สร้างบ้านแปงเมืองขึ้นใหม่โดยรวบรวมคนไทยกลุ่มต่างๆ จากหลายที่เข้ามาอาศัยอยู่ในเชียงใหม่ ล�าพูน
ล�าปาง และเชียงราย และต่อมายังคงมีผู้คนจากเมืองยอง อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในเขตที่ราบเชียงใหม่-ล�าพูน
อีกหลายครั้ง

โครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรม
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 สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดล�าพูนมีอยู่หลายแห่ง แต่ก็ไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากนัก และมักเป็นเมือง
ผ่านมากกว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาแวะพักในจังหวัด เนื่องจากสามารถเดินทางเข้าไปที่เชียงใหม่ได้สะดวกและใช้
เวลาไม่นาน โดยสถานที่ในจังหวัดล�าพูน มีทั้งที่เป็นโบราณสถานและปูชนียสถานส�าคัญ เช่น พระธาตุหริภุญไชย 
กู่ช้าง-กู่ม้า วัดพระพุทธบาทตากผ้า และสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล 
นอกจากนี้ ยังมีแหล่งผลิตงานหัตถกรรมที่ส�าคัญ เช่น หมู่บ้านแกะสลักอ�าเภอแม่ทา ซึ่งส่งไปขายในจังหวัด
เชียงใหม่และใกล้เคียง แหล่งผลิตโคมไฟไม้ (จากเศษไม้สัก) ที่อยู่ริมถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ล�าปาง)
หมู่บ้านหัตถกรรมบ้านหนองเงือก อ�าเภอป่าซาง ซึ่งเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงในการทอผ้าฝ้าย หมู่บ้าน 
กะเหรี่ยงพัฒนาห้วยหละ อ�าเภอบ้านโฮ่ง ซึ่งเป็นหมู่บ้านกะเหรี่ยงที่ยังคงประเพณีเก่าแก่ดั้งเดิม คือ การทอผ้า
แบบดั้งเดิมโดยใช้เอวเป็นกี่ในการทอ และแหล่งผลิตเครื่องถ้วยเซรามิกเพียงแหล่งเดียว คือ เตาชวนหลง ซึ่งเป็น
เตาคุณภาพที่ผลิตเซรามิกและเครื่องถ้วยต่างๆ แบบโบราณ โดยยึดถือรูปแบบเครื่องถ้วยจากเตาสันก�าแพงและ
เตาเลียนเวียงกาหลง เป็นต้นแบบลักษณะเป็นเครื่องถ้วยเขียนลายเคลือบเขียว

 ผลิตภัณฑ์ของฝากของ จ.ล�าพูน มีทั้งงานหัตถกรรม และของกิน งานหัตถกรรมที่มีชื่อ ได้แก่ ผ้าฝ้าย
ทอยกดอกจากย่านชาวยอง ผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้าย ผ้าบาติก ไม้แกะสลัก เป็นต้น ส่วนของกิน ได้แก่ ล�าไยสด 
(ซึ่งมีแหล่งปลูกที่ ต.อุโมงค์ และ ต.ริมปิง)  ล�าไยอบแห้ง ไส้อั่ว และกระเทียม รวมทั้ง ไวน์ล�าไยจากสหกรณ์ไวน์
อุโมงค์
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 แม้ว่าล�าพูนจะเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ และมีรายได้หลักจากภาคอุตสาหกรรม 
แต่ส�าหรับในส่วนของผู้ประกอบการขนาดย่อมยังคงต้องการความรู้ในด้านการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อ
การยกระดับความสามารถในการแข่งขันในระดับภูมิภาคหรือนานาชาติ ในส่วนของภาคการเกษตร 
ผู้ประกอบการที่ท�าการเพาะปลูกล�าไย (เจ้าของสวน) รวมไปถึงผู้ประกอบในกิจการแปรรูปล�าไย ซึ่งมี
จ�านวนคอ่นขา้ง มากยงัคงมกีารแขง่ขนัในดา้นราคากนัอยา่งสงู อกีทัง้ยงัไมไ่ดจ้ดัใหม้กีารรวมตวักนัเพือ่สร้าง
ความเข้มแข็งอย่างชัดเจน มีปัญหาต่างๆ การตัดราคาแข่งกันส่งผลให้ผู้ประกอบการจ�านวนมากประสบ
ภาวะการขาดทุนในเวลาต่อมา และปัญหาล�าไยล้นตลาดเนื่องจากมีผู้ประกอบการจ�านวนมากที่หันมา
ปลูกล�าไย เป็นต้น 
 นอกจากนั้น จังหวัดล�าพูน ยังมีจุดเด่นในด้านการท่องเที่ยวอีกหลายด้าน ไม่ว่าจะมีสถานที่
ท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติ และสถานที่ท่องเที่ยวในลักษณะวัฒนธรรม แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีนักท่องเที่ยว
อกีจ�านวนมากทีย่งัไมรู่จ้กัสถานทีท่อ่งเทีย่วทีส่�าคญัของล�าพนู สง่ผลท�าใหเ้มอืงล�าพนูมลีกัษณะเปน็เหมอืน
เมืองผ่านไปสู่เชียงใหม่ ซึ ่งนักท่องเที ่ยวส่วนใหญ่ จะไม่นิยมท่องเที ่ยวในล�าพูนหรืออาจจะมีการแวะ
ในช่วงเวลาสั้นๆ ไม่พักค้างคืน แต่จะมีแผนการหลักในการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่มากกว่าที่จะเน้น
เที่ยวที่ล�าพูน ดังนั้น จึงอาจจะต้องมีการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง
มากขึ้นในอนาคต

โอกาสและทิศทางธุรกิจของล�าพูน
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จังหวัดล�าปาง

 จากตัวเลขมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดล�าปาง จะเห็นได้ว่า ค่อนข้างมีความหลากหลายทางเศรษฐกิจ 
คือ มีสัดส่วนจากภาคการเกษตรร้อยละ 15 ภาคการค้าร้อยละ 19 ภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 12 ภาคการศึกษาร้อยละ 
9 และจากไฟฟ้าร้อยละ 6
 จากวถิกีารท�าเกษตรกรรมจงัหวดัล�าปางไดเ้ปลีย่นสูแ่หลง่อตุสาหกรรมเมือ่มกีารผลติแรล่กิไนตบ์รเิวณอ�าเภอ 
แม่เมาะ ท�าให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมาก มีธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับแร่ลิกไนต์ จนก่อตั้งโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ซึ่งผลิตกระแส
ไฟฟ้าได้มากเพียงพอกับความต้องการของครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรมในภาคเหนือทั้งหมด ท�าให้เกิดความมั่นคง 
ด้านพลังงานอย่างมากและเกิดมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่หลายแห่ง อย่างไรก็ดีอุตสาหกรรมที่ท�าชื่อเสียงให้กับ
จังหวัดล�าปาง ได้แก่ อุตสาหกรรมเซรามิกที่มีความสวยงามหลากหลายเพราะล�าปางเป็นแหล่งดินที่เป็นวัตถุดิบส�าคัญ
ท�าให้มีโรงงานเพื่อผลิตเซรามิกในจังหวัดอยู่ไม่น้อยกว่า 200 แห่ง และจังหวัดได้ก�าหนดให้อุตสาหกรรมเซรามิก 
เป็นหนึ่งในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดล�าปางด้วย โดยต้องการให้ล�าปางเป็นเมืองศูนย์กลางเซรามิก 
ของประเทศ จัดท�าถนนดวงรัตน์ ที่อ�าเภอเมืองล�าปาง ให้เป็นถนนเซรามิก เพื่อเป็นแลนด์มาร์คให้นักท่องเที่ยวได้มา
เที่ยวชม และยังได้มีการรวมตัวกันในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนที่มีโรงงานอุตสาหกรรมเซรามิกรวมกันมากที่สุด
ในประเทศไทยจัดงานล้านนาเซรามิกแฟร์

โครงสร้างทางเศรษฐกิจ
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 จังหวัดล�าปางมีอายุเก่าแก่ไม่น้อยกว่า 1,300 ปี โดยเกิดร่วมยุคสมัยกับเมืองหริภุญไชยหรือจังหวัดล�าพูน มีชื่อ
เรียกขานปรากฎในต�านานถึง 11 ชื่อ ได้แก่ กุกกุฎนคร ลัมภกัปปะนคร ศรีนครชัย นครเวียงคอกวัว เวียงดิน เขลางค์นคร 
นครล�าปางค�าเขลางค์ อาลัมภางค์ เมืองลคร และเมืองนครล�าปาง ซึ่งจากการที่เรียกขานกันว่า “ กุกกุฏนคร ” แปลว่า
เมืองไก่ ดังนั้น ตราประจ�าจังหวัดล�าปาง คือ “ ไก่ขาว ”

 จังหวัดล�าปางได้ประกาศจัดต้ังเป็นจังหวัด ในปี พ.ศ.2435 (สมัยรัชกาลท่ี 5) โดยข้ึนอยู่กับมณฑลพายัพสมัยหนึ่ง 
(พ.ศ.2443) ตอ่มาแยกเปน็มณฑลมหาราษฎร ์ในป ีพ.ศ.2458 ซึง่ในเวลาตอ่มาไดม้ปีระกาศยกเลกิมณฑลทัว่ราชอาณาจักร 
ล�าปางจึงมีฐานะเป็น “ จังหวัดล�าปาง ” ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการอาณาจักรสยาม พ.ศ.2476 

 จากความเป็นเมืองเก่าแก่ ท�าให้มีแหล่งท่องเที่ยวทางด้านโบราณสถาน โบราณวัตถุ ที่แสดงถึงประวัติศาสตร์
และความเป็นอยู่ของชาวจังหวัดล�าปางในแต่ละยุคแต่ละสมัย ทั้งวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมที่
สืบทอดกันมา เช่น วัดพระธาตุล�าปางหลวง และวัดต่างๆ ที่มีการผสมผสานศิลปะแบบล้านนากับสถาปัตยกรรมพม่า 
และนอกจากนี้ ยังมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นคือ การใช้รถม้าน�านักท่องเที่ยวนั่งเยี่ยมชมสถานที่ส�าคัญต่างๆ ในบรรยากาศ
ย้อนยุคอีกด้วย  

โครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรม

 นอกจากอุตสาหกรรมเซรามิกและที่เกี่ยวเนื่องต่างๆ ซึ่งสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดล�าปางแล้ว ในจังหวัดล�าปาง 
ยังมีหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP อีกประมาณ 15 แห่ง ทั้งในเมืองและนอกเมือง เช่น ที่บ้านม่อนขาแก้ว อ.เมืองล�าปาง   
เป็นหมู่บ้านที่มีการท�าเครื่องปั้นดินเผาในรูปแบบต่างๆ ซึ่งผู้ไปเยือนสามารถปั้นงานต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง ชมประเพณ ี
พื้นเมืองต่างๆ และยังสามารถชมวัดม่อนพระยาแช่ ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่คู่เมืองล�าปางได้อีกด้วยหรือหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP 
กระดาษสา บ้านท่าล้อ อ.เมืองล�าปาง ซึ่งท�าหัตถกรรมกระดาษสา ระดับ 4 ดาว และยังมีการท่องเที่ยวสวนสมุนไพร 
ในหมู่บ้านด้วย เป็นต้น ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดล�าปางได้มุ่งเน้นทั้งในด้านการพัฒนาเซรามิก การส่งเสริม 
หัตถอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าการลงทุนทั้งระบบ และยังเน้นการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้วย ดังที่ได้ก�าหนดไว้ในวิสัยทัศน์ คือ “นครล�าปางเป็นเลิศด้านเซรามิกและหัตถอุตสาหกรรม 
โดดเด่นด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ผู้น�าด้านการผลิตเกษตรปลอดภัย ร่วมสร้างสังคมไทยอยู่ดีตามวิถีพอเพียง”

โอกาสและทิศทางธุรกิจของล�าปาง
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แม่ฮ่องสอน

 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนในปี 2551 มาจากภาคการเกษตรถึงร้อยละ 35 ภาคการค้าร้อยละ 
13 ภาคการศึกษาร้อยละ 11 และภาคการก่อสร้างร้อยละ 6

 จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีสภาพอากาศท่ีมีหมอกปกคลุมตลอดท้ังปี คือ ในฤดูฝนจะมีหมอกฝน ฤดูหนาวมีหมอก
และน้�าค้าง ฤดูร้อนมีหมอกด้วยจากไฟป่า จึงได้สมญานามว่า “เมืองสามหมอก” ประชาชนมีวิถีชีวิตทีี่เรียบร้อย 
มีโบราณสถานและโบราณวัตถุ ศิลปวัฒนธรรมประเพณี บ้านเรือน ที่อยู่อาศัย ตลอดจนการแต่งกายแบบ “ชาวไต” 
ที่มีเอกลักษณ์ ภาษาที่ใช้ และอาหารการกินของชาวพื้นเมือง ที่เป็นเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ส�าคัญ

โครงสร้างทางเศรษฐกิจ

โครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรม
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 สมัยก่อนกรุงรัตนโกสินทร์ เมืองแม่ฮ่องสอนเป็นชุมชนบ้านป่า ไม่มีผู้ใดปกครอง จากต�านานเมือง
แม่ฮ่องสอน กล่าวว่า ในปี พ.ศ. 2374 ซึ่งตรงกับสมัย ร.3 ทางแคว้นล้านนาไทย เมืองพิงค์นครหรือเมือง
เชียงใหม่ ได้ให้เจ้าแก้วเมืองมาน�าไพร่พล น�าช้างต่อหมอควาญออกไปส�ารวจชายแดนด้านตะวันตกพร้อมให้
จับช้างป่าน�ามาฝึกสอนใช้งานต่อไป ซึ่งเจ้าแก้วเมืองมาได้รวบรวมผู้คนที่อยู่กระจัดกระจาย ให้มาอยู่รวมกัน
และน�าช้างที่คล้องได้จ�านวนหนึ่ง เดินทางมาถึงตัวเมืองแม่ฮ่องสอนปัจจุบัน พบว่าเป็นที่เหมาะสมดี ล�าน�้า
ไหลผ่านจากทิศตะวันออกไปสู่ทิศตะวันตกลงสู่แม่น�้าปายและยังมีล�าธารไหลขนานทางทิศเหนืออีก จึงตั้งเป็น
ที่ฝึกสอนช้างและตั้งถิ่นฐานบ้านเรือน และกลายเป็นหมู ่บ้านไทยใหญ่ ซึ่งต่อมาได้ตั้งชื่อหมู ่บ้านนี้ว่า 
“บ้านแม่ร่องสอน” และเพี้ยนมาเป็น “แม่ฮ่องสอน” ซึ่งเจริญรุ่งเรืองเป็นล�าดับต่อมา มีชาวไทยใหญ่อพยพ
เข้ามาอยู่มากขึ้น จนถึงปี 2417 จึงได้จัดตั้งเป็นเมือง ในปี 2433 ได้มีการจัดระเบียบการปกครองใหม่ คือ 
รวมเมืองแม่ฮ่องสอน เมืองขุนยวม เมืองยวม (แม่สะเรียง) และเมืองปาย เข้าเป็นหน่วยปกครองเดียวกัน 
เรียกว่า “บริเวณเชียงใหม่ตะวันตก” ในปี 2446 เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น บริเวณพายัพเหนือ จนถึงปี 2453 
โปรดเกล้าฯ ให้รวมเมอืงแม่ฮ่องสอน เมอืงยวม และเมอืงปาย ตัง้เป็นเมอืงจตัวาขึน้กบัมณฑลพายพั และในปี  
2476 จึงได้เลิกการปกครองที่เป็นมณฑลและตั้งเป็นจังหวัดแม่ฮ่องสอน บริหารราชการตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยมาจนถึงปัจจุบัน
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 1.คนไทยเชื้อสายไทยใหญ่ หรือ คนไตเป็นกลุ่มที่อยู่บนพื้นที่ราบและเป็นประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัด  
ชาวไทยใหญ่เรียกตัวเองว่า “ไตโหลง” เรียกสั้นๆ ว่า “ไต” พม่าเรียกว่า “ฉาน” ชาวไทยใหญ่อพยพมาจากรัฐฉาน 
ซึ่งเป็นบ้านเมืองเดิมในประเทศพม่าเข้ามาตั้งถิ่นฐานในจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยแบ่งได้เป็นสามกลุ่มใหญ่คือ พวกที่
เข้ามาหักร้างถางพงหาที่ท�ากิน พวกที่หนีศึกสงครามเข้ามา และพวกคนในปกครองของอังกฤษที่เข้ามาท�าไม้และ
ค้าขาย
 จากการอพยพเข้ามาของชาวไทยใหญ่ ท�าให้วัดวาอารามหลายแห่งได้รับอิทธิพลจากไทยใหญ่ ผสมผสาน
กับศิลปะพม่าที่เห็นได้ชัดเจนที่สุด คือ สถาปัตยกรรมที่ปรากฎในวัด ไม่ว่าจะเป็นโบสถ์ วิหาร จอง จะมีรูปแบบ
หลังคาที่ท�าซ้อนขึ้นไปหลายๆ ชั้น โดยยกจั่วขึ้นและมีหลังคาขนาดเล็กกว่าทิ้งชายครอบลงมาอีกชั้น ภาษาพูดของ
ชาวไทยใหญ่ เรียกว่า “ก�าไต” คล้ายคลึงกับภาษาไทย ส่วนภาษาเขียนลักษณะกลมป้อมคล้ายตัวอักษรมอญและพม่า

 2.ชาวไทยภูเขา ส่วนใหญ่จะอาศัยและประกอบอาชีพอยู่บนพื้นที่สูง มีจ�านวนใกล้เคียงกับคนเชื้อสายไทย
ใหญ่ โดยชาวไทยภูเขาจะอยู่ในทุกอ�าเภอ ประกอบด้วยเผ่าต่างๆ คือ กะเหรี่ยง ซึ่งมีประมาณร้อยละ 79.3 ของ
ประชากรชาวไทยภูเขาทั้งหมด มูเซอ แบ่งเป็นมูเซอแดงและมูเซอด�า ลีซอ (อ.ปาย อ.ปางมะผ้า) ลัวะ (ชุมชนตาม
แนวสันเขา เขตรอยต่อ อ.แม่ลาน้อย กับ อ.แม่แจ่ม เชียงใหม่) แม้วหรือม้ง มีประชากรน้อยที่สุดแต่มีในทุกอ�าเภอ 
ปาดองหรือกะเหรี่ยงคอยาว (บ้านในสอย บ้านน�้าเพียงดิน และบ้านห้วยเสือเฒ่า ในเขตอ�าเภอเมือง) และ จีนฮ่อ ซึ่ง
เป็นกลุ่มชาวจีนที่เป็นอดีตทหารกองพล 93 ที่หนีภัยการเมืองเข้าในประเทศไทย อยู่ที่ อ.ปาย อ.ปางมะผ้า อ.เมือง 

ประชากรในจังหวัดแม่ฮ่องสอน มี 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ 
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 จากโครงสร้างประชากรดังกล่าวอัตลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมของแม่ฮ่องสอนจะปรากฎชัดเจนในช่วง
งานเทศกาลประเพณีต่างๆ โดยประเพณีที่ส�าคัญของแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่ของชาวไทยใหญ่ คือ
งาน ”ปอยส่างลอง” ซึ่งใช้เวลาจัดประมาณ 3-7 วัน ซึ่งเป็นพิธีงานบุญของชาวไทยใหญ่ที่ให้ความส�าคัญกับพิธี 
บรรพชาสามเณร เพราะถือว่าเมื่อวัยเด็กยังอ่อนต่อโลกเมื่อเป็นเพศสมณะจะเป็นผู้สะอาดบริสุทธิ์เปรียบเสมือน
อัญมณีที่ก�าลังผ่านการเจียรไน จึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า การบวชลูกแก้ว 
 
 สถานทีส่�าคญัทีเ่ปน็เสนห่ด์งึดดูใหน้กัทอ่งเทีย่วเขา้มาในพืน้ที ่และท�าใหเ้กดิธรุกจิทีร่องรบันกัทอ่งเทีย่ว
ขึ้นมากมายในแม่ฮ่องสอน เช่น 

 อำาเภอเมือง ซึ่งมีวัดพระธาตุดอยกองมูที่เป็นศูนย์รวมศรัทธาของชาวเมือง ตลาดเช้าที่มีสินค้า
ชาวพืน้เมอืงอาหารและขนมแบบไต ดอกไม้และผกัผลไม้ ซึง่เป็นชวีติของผูค้นในท้องถิน่ วดัจองค�าและวดัจองกลาง
ซึ่งเปรียบเสมือนวัดแฝด เพราะตั้งอยู ่ในก�าแพงเดียวกัน และเป็นเหมือนสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ
เมืองไทยใหญ่แห่งนี้ เป็นต้น  

 อำาเภอแม่สะเรียง เช่น ทุ่งดอกบัวตองดอยแม่เหาะ วัดพระธาตุจอมทอง วัดพระธาตุจอมแจ้ง 
วัดจองสูงฯลฯ และผ้าทอพะมะลอของกลุ ่มสตรีทอผ้าบ้านพะมะลอที ่ออกแบบลายเป็นแบบดั ้งเดิมของ 
ชาวกะเหรี่ยงสกอร์มาท�าให้เป็นแบบทันสมัย เช่น ผ้าห่ม ผ้าคลุมเตียง

 อำาเภอขุนยวม ที่มีชื่อเสียง ได้แก่ ทุ่งบัวตองดอยแม่อูคอ และน�้าตกแม่อูคอ

 อ�ำเภอปำย ซึ่งมีชื่อเสียงมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ด้วยบรรยากาศของธรรมชาติที่สวยงามจากล�าน�้า
ปายและทิวเขาที่โอบล้อมอ�าเภอเล็กๆ แห่งนี้ ที่มีนักท่องเที่ยวทั้งคนไทย และโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวต่างชาติ
เข้ามาเยือนอย่างสม�่าเสมอ จากที่อดีตเคยเป็นแค่เพียงเมืองผ่านส�าหรับผู้ที่เข้ามาเที่ยวที่แม่ฮ่องสอน ปัจจุบัน
อ�าเภอปายกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีสีสันทั้งกลางวันและกลางคืนทั้งจากร้านขายของแฮนด์เมดเล็กๆ น่ารัก
มากมาย ร้านกาแฟ จนถึงถนนคนเดินที่เมื่อก่อนเป็นเพียงแผงสินค้าที่ระลึกเล็กๆ ของชาวบ้าน และสินค้า
หัตถกรรมของชาวดอยส�าหรับนักท่องเที่ยวซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนต่างชาติและมีจ�านวนไม่มากนัก จนมาถึงปัจจุบัน
ที่มีนักท่องเที่ยวมากมายและหนาแน่นในช่วงเทศกาล ในขณะที่มีร้านค้าและแผงต่างๆ เกิดขึ้นมากมายด้วย
เช่นกัน และที่พักหรือเกสต์เฮ้าส์ในท่ามกลางบรรยากาศแบบธรรมชาติที่เกิดขึ้นรองรับนักท่องเที่ยวด้วย 
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 จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นจังหวัดหนึ่งที่ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่อุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นถ้�าและน้�าตก และหากน�ามารวมกับวัฒนธรรมของท้องถิ่น ภูมิปัญญาพื้นบ้านแล้วจะท�าให ้
การท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้น จากข้อมูลนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะเห็นได้ว่า 
แม่ฮ่องสอนยังคงเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวธรรมชาติที่ส�าคัญ แม้ว่าจุดหมายปลายทางจะมีเปลี่ยนไปบ้างใน
แต่ละช่วงเวลา แต่ยังคงดึงดูดทั้งนักท่องเที่ยวไทยและต่างประเทศ  แต่อย่างไรก็ตาม จากที่การท่องเที่ยวของจังหวัด
แม่ฮ่องสอน มักจะเป็นช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวที่มีระยะเวลาไม่นานนัก ประมาณ 3-4 เดือน จึงท�าให้ภาคธุรกิจต่างๆ 
ยงัขาดความมัน่คงจากรายไดท้ีม่าจากการทอ่งเทีย่ว และจากการทีแ่มฮ่อ่งสอนมแีหลง่ทอ่งเทีย่วใหม ่และมนีกัทอ่งเที่ยว
เข้าไปในพื้นที่มากในบางฤดูกาล ปัญหาส�าคัญ คือ การจัดระเบียบนักท่องเที่ยวให้รู้จักดูแลสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
และรวมถึงการจัดระเบียบผู้ประกอบการในธุรกิจต่างๆ ให้ใส่ใจและให้ความส�าคัญในด้านสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ด้วย
เช่นกัน

โอกาสและทิศทางธุรกิจของแม่ฮ่องสอน
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เชียงราย

 จังหวัดเชียงราย มีภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงในทวีปตอนเหนือ (North Continental Highland) มีพื้นที่ราบ
สูงเป็นหย่อมๆ ในเขตอ�าเภอแม่สรวย เวียงป่าเป้า และเชียงของ บริเวณเทือกเขาจะมีความสูงประมาณ 1,500-2,000 
เมตรจากระดับน้�าทะเล บริเวณส่วนที่ราบตามลุ่มแม่น้�าส�าคัญในตอนกลางของพื้นที่  ได้แก่ อ�าเภอพานเมือง แม่จัน 
แม่สาย เชียงแสน และเชียงของ มีความสูงประมาณ 410-580 เมตรจากระดับน้�าทะเล ภาวะเศรษฐกิจของจังหวัด
เชียงราย ขึ้นอยู่กับโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่ส�าคัญประกอบด้วยภาคการเกษตรซึ่งมีสัดส่วนในผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
จังหวัดถึงร้อยละ 32 ภาคการค้าส่งและค้าปลีกมีสัดส่วนร้อยละ 17 และภาคอุตสาหกรรมมีสัดส่วนร้อยละ 12   

 พืชเศรษฐกิจที่ส�าคัญของจังหวัดเชียงรายประกอบด้วย ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง ล�าไย ลิ้นจี่ ยางพารา
และพืชผัก นอกจากนี้ ยังมีพืชเศรษฐกิจใหม่ที่จังหวัดมุ่งพัฒนาให้เป็นพืชเศรษฐกิจเฉพาะถิ่น ได้แก่ ชา กาแฟ สับปะรด
เป็นต้น จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกชามากที่สุดของประเทศ และในปี 2547 จังหวัดได้ก�าหนดให้ชาเป็นพืช 
ยุทธศาสตร์หลัก โดยส่งเสริมให้มีการปลูกชาเพิ่มมากขึ้นเพื่อทดแทนพืชอื่นๆ ที่ให้ผลตอบแทนต�่าและผลักดันให้จังหวัด
เชียงรายเป็นศูนย์กลางผลิตชาพันธุ์ดีของประเทศ พันธุ์ที่ปลูก ได้แก่ ชาอัสสัม ซึ่งเป็นพันธุ์ดั้งเดิม และชาจีนที่เริ่มนิยม
ปลูกเนื่องจากให้ผลตอบแทนสูงและเป็นที่ต้องการของตลาด แหล่งผลิตส�าคัญอยู่ในเขตอ�าเภอแม่ฟ้าหลวง แม่สรวย และ
เวียงป่าเป้า  พืชเศรษฐกิจใหม่ที่มีลักษณะเฉพาะถิ่นอีกชนิดหนึ่ง ได้แก่ กาแฟ เนื่องจากมีคุณภาพตรงตามความต้องการ
ของตลาดต่างประเทศ ในปี 2551 แหล่งผลิตที่ส�าคัญอยู่ในเขตอ�าเภอแม่สรวย แม่ฟ้าหลวง เมือง และแม่สาย

โครงสร้างทางเศรษฐกิจ
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 จากที่ตั้งของจังหวัดเชียงราย ที่เป็นเมืองชายแดนด้านทิศเหนือ มีจุดเด่นทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะแก่การเป็น
ศูนย์กลางเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขงตอนบน (GMS) ในปี 2551 การค้ากับประเทศ
เพื่อนบ้านด้านจังหวัดเชียงรายซึ่งประกอบด้วยสาธารณรัฐประชาชนจีน (ตอนใต้) สหภาพพม่า และสปป.ลาว มีมูลค่า
การค้าชายแดนรวม 13,713 ล้านบาท
 
 ในภาคอุตสาหกรรมนั้น มีโรงงานที่ขึ้นทะเบียนกับส�านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย (ยอดรวมสะสม
ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2551) รวมทั้งสิ้น 783 โรงงาน เงินลงทุนรวม 8,440 ล้านบาท มีแรงงาน 13,441 คน 
ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมการเกษตร (โรงสีข้าว กิจการบ่มใบชา บ่มใบยาสูบ อบเมล็ดพืช) รองลงมาคือ อุตสาหกรรม
อาหาร อุตสาหกรรมโลหะ อุตสาหกรรมที่สนับสนุนกิจการก่อสร้าง โดยอ�าเภอเมืองมีโรงงานตั้งอยู ่มากที่สุด 
รองลงมา คือ อ�าเภอแม่จัน อ�าเภอแม่สาย 

 จากความเปน็จงัหวดัชายแดนและมโีครงสรา้งพืน้ฐานระบบสาธารณปูโภคสิง่อ�านวยความสะดวกแกน่กัธุรกิจ 
และนักท่องเที ่ยว ทั้งท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดเชียงราย โครงข่ายเส้นทางการคมนาคมทางบกเชื ่อมโยง
โครงข่ายทางหลวงภาคเหนือตอนบนรวมไปถึงการเช่ือมโยงไปยังประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้�าโขงตอนบนได้ถึง 2 เส้นทาง 
คือ เส้นทาง R3A ไทย ลาว จีน และเส้นทาง R3B ไทย พม่า จีน และการคมนาคมทางน้�า ทั้งการขนส่งและเดินทาง
โดยใช้แม่น้�าโขงในจังหวัดเชียงราย มีท่าเทียบเรือที่อ�าเภอเชียงแสน และอ�าเภอเชียงของ ซึ่งระบบสาธารณูปโภค
เหล่าน้ี เป็นปัจจัยส�าคัญท่ีเอ้ือกับท้ังด้านการค้าชายแดน การขนส่งสินค้าท้ังในประเทศและต่างประเทศ และการท่องเที่ยว
ที่เชื่อมโยงภาคเหนือตอนบนและอนุภูมิภาคลุ่มน้�าโขง และต่อไปยังประเทศจีนอีกด้วย
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 เชียงรายเป็นจุดแรกที่แม่น้�าโขงไหลผ่านเข้าสู่ประเทศไทย เริ่มต้นจากพรมแดนไทย ลาวและพม่า บริเวณ
สามเหลี่ยมทองค�า ผ่านอ�าเภอเชียงแสนและเชียงของ ก่อนไหลสู่ประเทศลาวอีกครั้งที่อ�าเภอเวียงแก่นรวมระยะทาง
ทั้งสิ้น 94 กิโลเมตร แม่น้�าโขงเป็นพรมแดนที่แบ่งกั้นระหว่างไทย-ลาว เป็นเส้นทางสัญจรกับประเทศเพื่อนบ้าน
และแหลง่ทอ่งเทีย่วทางธรรมชาต ิทีไ่ดร้บัความนยิมเปน็ทีรู่จ้กัทัว่โลก นอกจากนี ้ยงัอดุมไปดว้ยปลาน้�าจดืนานาชนิด 
โดยเฉพาะปลาบึก ปลาน้�าจืดขนาดใหญ่ที่สุด ที่พบในแม่น้�าโขงเพียงแห่งเดียวในโลก และที่บ้านหาดไคร้อ�าเภอ
เชียงของ จังหวัดเชียงราย ก็เป็นแห่งเดียวที่มีการจับปลาชนิดนี้ได้เป็นประจ�าทุกปี นอกจากแม่น้�าโขง เชียงราย
ยังมีแม่น้�ากก แม่น้�าอิง แม่น้�าค�า แม่น้�าลาว และแม่น้�าสายไหลหล่อเลี้ยงชุมชน และพื้นที่เกษตรกรรมในที่ราบ 
โดยมแีมน่้�ากกทีไ่หลผา่นตวัเมอืงเชยีงรายกอ่นลงสูแ่มน่้�าโขงทีอ่�าเภอเชยีงแสน นบัเปน็แมน่้�าสายส�าคญั เพราะนอกจาก
ใช้อุปโภคบริโภค ริมฝั่งแม่น้�ากกยังมีธรรมชาติงดงาม และเป็นที่ตั้งของชุมชนชาวไทยภูเขา ส่งผลให้กิจกรรมล่อง
แม่น้�ากกได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวที่รักการผจญภัยอย่างมาก



N
orthern

90

 จังหวัดเชียงราย มีทุนทางสังคมและวัฒนธรรมล้านนาอันเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่น ประเพณีภาษาท้องถิ่น            
ศิลปกรรม โบราณสถานที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่และความหลากหลายทางชาติพันธ์ุโดยเฉพาะชนเผ่าชาวเขากลุ่มต่างๆ
ประชาชนมีภูมิปัญญาท้องถิ่น และอัธยาศัยไมตรีดี อ่อนโยน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีความเชื่อในวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น   
รวมทั้งศาสนา มีวิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประชากรมีอัตราการเรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับอยู่ใน  
ระดับสูง มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล ภาคประชาสังคมและประชาชนมีการรวมกลุ่ม และมี 
ส่วนร่วมในกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย มีจ�านวนมากถึง 121 แห่ง โดยจ�าแนกเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 58 
แห่ง ด้านประวัติศาสตร์จ�านวน 46 แห่ง ด้านศิลปวัฒนธรรม 17 แห่ง และยังเป็นแหล่งอารยธรรมชนแห่งชนชาติ
มากกว่า 30 ชนเผ่า แหล่งรวมศิลปินมากกว่า 100 ชีวิต เป็นเมืองประวัติศาสตร์ ต้นก�าเนิดแห่งอาณาจักรล้านนา 
ซึ่งมีอายุมากกว่า 700 ปี
 
 สถานที่ส�าคัญที่ดึงดูดทั้งนักท่องเที่ยว และธุรกิจที่รองรับหรือต่อเนื่องจากการท่องเที่ยวให้เข้าไปตั้งในพื้นทีี่
หรือพื้นที่ใกล้เคียง เช่น โบราณสถานเชียงแสน พระธาตุดอยตุง วัดต่างๆ (วัดพระแก้ว วัดพระสิงห์ วัดร่องขุ่น 
วัดพระธาตุผาเงา วัดพระธาตุจอมกิตติ ฯลฯ) สถานที่ทางธรรมชาติ เช่น ดอยแม่สลอง ภูชี้ฟ้า ล่องแพแม่น้�ากก 
น้�าตกห้วยแม่ซ้าย  ชายหาดเชียงราย (ริมแม่น้�ากก) สามเหลี่ยมทองค�า ทิวทัศน์ริมโขงที่เชียงของ เป็นต้น

โครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรม
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 อย่างไรก็ดี ความโดดเด่นของการจัดงานประเพณีหรือวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงราย ไม่สามารถสร้างความสนใจ  
หรือดึงดูดใจนักท่องเที่ยวมากนัก เมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นๆ เช่น ประเพณีงานสงกรานต์ หรือประเพณีงานลอยกระทงของ  
จังหวัดเชียงใหม่ 

 จากข้อมูลการส�ารวจโดยภาพถ่ายทางอากาศ พบว่าเชียงรายมีแหล่งโบราณคดีมากถึง 200 แหล่ง แต่ในปัจจุบัน
แหล่งโบราณคดีบางแห่งก็ถูกบุกรุกไถกลบเพ่ือเป็นท่ีอยู่อาศัยเพ่ือท�าการเกษตรและแหล่งประกอบการอ่ืนๆ ในบรรดาแหล่ง
โบราณคดีทั้งหลายของเชียงราย เมืองโบราณได้ชื่อว่าเป็นแหล่งก�าเนิดอารยธรรมของล้านนาที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาก
ในอดีต คือ เมืองโบราณเชียงแสน ซึ่งปัจจุบันกรมศิลปากรได้เข้าไปท�าการศึกษา จัดท�าแผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์
และพัฒนาไปในแนวทางที่ถูกต้อง แต่เชียงรายยังมีแหล่งโบราณคดีขนาดใหญ่ที่ควรท�าการศึกษาอีกมากมายหลายแหล่ง  
เช่น เวียงหนองหล่ม อ�าเภอเชียงแสน เวียงกาหลง อ�าเภอเวียงป่าเป้า และดงเวียงแก่น อ�าเภอเวียงแก่น 

(ที่มาของข้อมูล : แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พศ. 2553-2556 , คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดเชียงราย)
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 สินค้าหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของจังหวัดเชียงรายที่มีมูลค่าจ�าหน่ายได้สูงสุดในปี 2552 คือ สินค้าประเภท
เครื่องดื่ม สินค้าประเภทอาหาร รองลงมา คือ สินค้าประเภทเครื่องใช้ และเครื่องประดับ หรือเครื่องประดิษฐ์สินค้า
ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย 

 จังหวัดเชียงรายมีพืชเศรษฐกิจที่ส�าคัญหลายชนิด เช่น ข้าว ผัก ผลไม้ และชา ซึ่งชานับว่าเป็นพืชเศรษฐกิจ
ชนิดใหม่ที่จังหวัดเชียงรายให้ความส�าคัญมากเป็นพิเศษ โดยในระยะ 5-10 ปี ที่ผ่านมามีการขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มมาก
ขึ้นเรื่อยๆ แต่ในปัจจุบัน ผู้ปลูกชาและผู้ประกอบการธุรกิจชาในจังหวัดเชียงราย ยังไม่ค่อยมีความรู้ความช�านาญ
ในเรื่องชามากนัก ดังนั้นหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จึงควรเข้าไปให้ความช่วยเหลือและ
ให้ความรู้ โดยเฉพาะในส่วนของการปลูก การแปรรูป การควบคุมดูแลคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ชา บรรจุภัณฑ์ 
รวมถึงการตลาดและการบริหารจัดการทางธุรกิจ 

โอกาสและทิศทางธุรกิจของเชียงราย
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 จุดเด่นและเสน่ห์ที่ส�าคัญของจังหวัดเชียงราย คือสภาพภูมิอากาศที่เย็นสบายและมีอากาศหนาวจัดในฤดูหนาว 
สภาพแวดล้อมและธรรมชาติที่สวยงาม มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายมีชื่อเสียงและสามารถพัฒนาเชื่อมโยง
การท่องเที่ยวระหว่างกลุ่มจังหวัด ตลอดจนการพัฒนาเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขงตอนบน (GMS) โดย
สามารถจัดกลุ่มการท่องเที่ยว (CLUSTER) ได้หลากหลาย ทั้งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและศาสนา การท่องเที่ยว
เชิงนิเวศน์และการท่องเที่ยวชายแดน พัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม (Niche  Market) ในลักษณะกลุ่ม Long 
Stay  กลุ่ม Ecotourism กลุ่มท่องเที่ยวเพื่อการศึกษาเรียนรู้ กลุ่มท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ (ที่มีศักยภาพของชุมชน)  
 
 แต่อย่างไรก็ตามจากสถิติของนักท่องเที่ยวที่ค้างคืนในจังหวัดเชียงรายยังนับว่าต�า่เมื่อเทียบกับจังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าจังหวัดเชียงรายยังสามารถกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวและเข้ามาค้างคืนได้เพิ่มขึ้นอีกมาก  
ซึ่งการส่งเสริมการท่องเที่ยวจะส่งผลต่อธุรกิจภาคบริการต่างๆ ทั้งโรงแรมที่พักทุกระดับ ร้านอาหารที่มีหลากหลาย
ทัง้อาหารพืน้เมอืงและอาหารทีเ่น้นปลาแม่น�า้โขง ธรุกจิรบัจดังานต่างๆ (Event Organizer) บรกิารน�าเทีย่วหรอืมคัคเุทศก์
เรือยาวหรือเรือแพล่องแม่น�้า รถเช่า และรวมถึงของฝากของที่ระลึกต่างๆ ด้วย 
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พะเยา

 พะเยาเป็นเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งของล้านนา เดิมชื่อว่า ภูกามยาวหรือพยาวมีอายุกว่า 900 ปี มีการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองตามอิทธิพลของอาณาจักรต่างๆ ที่ผลัดกันมีอ�านาจ จนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 
พยาวเปลีย่นชือ่เป็นพะเยา รวมอยูก่บัจงัหวดัเชยีงราย ในปี 2520 ได้รบัการจดัตัง้ขึน้เป็นจงัหวดัพะเยา ผลไม้ 
ทีข่ึน้ชือ่คอื ลิน้จี ่และมอีทุยานแห่งชาตหิลายแห่งและมสีถานทีท่่องเทีย่วทีส่ามารถดงึดดูนกัท่องเทีย่วได้ไม่น้อย
แต่มักเป็นการรวมเข้าในเส้นทางการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงต่อมาจากเชียงราย และนักท่องเที่ยวมักพักอยู่ใน
จังหวัดเชียงรายมากกว่า

 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดพะเยา มีสัดส่วนจากภาคเกษตรถึงร้อยละ 33 จากภาคการค้าประมาณ
ร้อยละ 17 ส่วนภาคอุตสาหกรรมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 6

โครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรม

โครงสร้างทางเศรษฐกิจ
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 จังหวัดพะเยา มีการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรประเภทอื่น เช่น ข้าวโพด ยางพารา เป็นต้น 
จากข้อมูลของส�านักงานเกษตรจังหวัดพะเยาพบว่าปัจจุบันมีโครงการส่งเสริมการเพาะปลูกยางพาราที่อยู่
ระหว่างการด�าเนินงานกว่า 100,000 ไร่ และในส่วนสินค้าประเภทพืช ผัก และผลไม้ ปัจจุบันยังไม่สามารถ
ควบคุมการเพาะปลูกให้เป็นไปตามหลัก GAP (Good Agricultural Practice) ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดได้
ท�าให้อาจส่งผลกระทบต่อระบบคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารแปรรูปได้และควรเร่งการส่งเสริมสินค้า
เกษตรแปรรูปประเภทข้าว เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านคุณภาพและการเพาะปลูกข้าวของจังหวัดพะเยา 

โอกาสและทิศทางธุรกิจของพะเยา
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จังหวัดแพร่

 จังหวัดแพร่มีพื้นที่ล้อมรอบด้วยภูเขาทั้ง 4 ทิศ พื้นที่ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 เป็นภูเขา มีที่ราบเพียง
ร้อยละ 20 โดยลาดเอียงไปทางทิศใต้ตามแนวไหลของแม่น�้ายม คล้ายก้นกระทะ พื้นที่ราบของจังหวัดจะอยู่ระหว่าง
หุบเขามี 2 แปลงใหญ่ คือ ที่ราบบริเวณพื้นที่อ�าเภอร้องกวาง อ�าเภอเมือง อ�าเภอสูงเม่น และอ�าเภอเด่นชัย ส่วนอีก
แห่งหนึ่ง คือ บริเวณที่ตั้งอ�าเภอลอง และอ�าเภอวังชิ้น ซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัยและท�าการเกษตร

 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดมาจากภาคเกษตรร้อยละ 21 ภาคการค้าร้อยละ 20 ภาคการศึกษาร้อยละ 
12 และภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 10 โดยพืชเศรษฐกิจของจังหวัดแพร่ ได้แก่ ข้าวเหนียวนาปี ข้าวเจ้านาปี ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง ส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมนั้น โรงงานที่มีอยู ่จ�านวนมากและมีเงินทุนรวมค่อนข้างสูง ได้แก่ 
อตุสาหกรรมไม้และผลติภณัฑ์จากไม้ อตุสาหกรรมเฟอร์นเิจอร์และเครือ่งเรอืนและอตุสาหกรรมขนส่ง และกลุม่ทีท่�าให้
เกิดการจ้างงานมากที่สุด คือ อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมอโลหะ โรงงานส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล 
อ�าเภอเมืองแพร่ และอ�าเภอสูงเม่น เนื่องจากมีความสะดวกทางด้านการคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค ส่วนอ�าเภอ
อื่นๆ มีการกระจายตัวค่อนข้างน้อย  (ข้อมูล: ส�านักงานจังหวัดแพร่)

โครงสร้างทางเศรษฐกิจ
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 จังหวัดแพร่ตั้งขึ้นในสมัยใดไม่มีหลักฐานแน่ชัด สันนิษฐานว่าเมืองแพร่และเมืองล�าพูนเป็นเมืองที่สร้างขึ้นมา
ในระยะเวลาใกล้เคียงกัน ซึ่งสอดคล้องกับหลักศิลาจารึกพ่อขุนรามค�าแหงมหาราชหลักที่ 1 ด้านที่ 4 บรรทัดที่ 24-25
ซึ่งจารึกไว้ว่า “.. เบื้องตีนนอน รอดเมืองแพล เมืองน่าน เมือง...เมืองพลัวพ้นฝั่งของ เมืองชวา เป็นที่แล้ว...” ใน
ข้อความนี้ เมืองแพล คือ เมืองแพร่ ศิลาจารึกนี้สร้างขึ้นใน พ.ศ. 1826 จึงเป็นสิ่งที่ยืนยันถึงความเก่าแก่ของเมืองแพร่ 
ว่าตั้งขึ้นมาก่อนเมืองเชียงใหม่ และเชื่อว่าเมืองแพร่ได้ก่อตั้งขึ้นแล้วก่อนการตั้งกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี โดยจากต�านาน
คาดว่า จากศรัทธาของชาวเมืองที่มีต่อพระธาตุช่อแพรหรือช่อแฮที่สร้างขี้นภายหลังการสร้างเมือง ต่อมาจึงได้เรียกชื่อ
เมืองของตนว่า เมืองแพล และได้กลายเสียงเป็นเมืองแพร่ปัจจุบัน

 สถานที่ที่มีชื่อเสียงในเมืองแพร่ ได้แก่ วัดพระธาตุช่อแฮพระอารามหลวง เป็นพระธาตุรูปทรงแปดเหลี่ยม
และเป็นพระธาตุประจ�าปีเกิดของคนเกิดปีขาล แพะเมืองผี ที่เกิดจากปรากฎการณ์การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกและ
อทุยานแห่งชาตแิม่ยม ซึง่ยงัมสีภาพป่าอดุมสมบรูณ์เตม็ไปด้วยป่าสกัทีข่ึน้เองตามธรรมชาตอิย่างหนาแน่น เป็นตัวแทน
ป่าสักของภาคเหนือได้ดียิ่ง และมีทิวทัศน์ที่สวยงาม เป็นต้น

 จากการที่แพร่มีไม้สักในพื้นที่จ�านวนมากมาแต่เดิม ท�าให้มีการผลิตสินค้าไม้สักเป็นเฟอร์นิเจอร์และของ
ตกแต่งอยูท่ัว่ไป และอกีหนึง่ผลติภณัฑ์ทีม่ชีือ่เสยีงและนบัเป็นภมูปัิญญาดัง้เดมิในพืน้ทีม่านาน คอื การผลดิผ้าหม้อห้อม
โดยการใช้ผ้าฝ้ายและสีย้อมจากต้นห้อมที่มีมากในพื้นที่ และการทอผ้าตีนจก ซึ่งมีทั้งการทอผ้าฝ้ายและการทอผ้าไหม
ซึ่งความรู้และภูมิปัญญาในการทอผ้าและการย้อมสีธรรมชาติและเทคนิคในการผลิตอื่นๆ ในสินค้าหัตถกรรมเหล่านี้
ได้ถูกสืบทอดต่อกันมาหลายรุ่น และในระยะหลังได้ถูกน�ามาฟื้นฟูและวิจัยพัฒนา เพื่อถ่ายทอดให้คนรุ่นใหม่ได้สืบต่อ
ภูมิปัญญาและทักษะฝีมือต่อไป ในรูปแบบที่สามารถสร้างมูลค่าและสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อย่างพอเพียง และเป็น
ที่ยอมรับทั่วไปในวงกว้างมากขึ้น ทั้งในเรื่องของฝีมือ ภูมิปัญญา และการผลิตที่อิงอยู่กับกระแสการอนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

โครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรม
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 จากลักษณะพื้นฐานโดยทั่วไปของจังหวัดแพร่ ที่มีวัฒนธรรม ประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นมีความ
หลากหลายในด้านสถานที่ท่องเที่ยวทั้งศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม โบราณสถาน ตลอดจนมีสภาพทาง
ภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมกับการปลูกไม้สักทองและมีสินค้าท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงของจังหวัดที่มีความช�านาญในการ
ผลิตผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นหลายด้าน เช่น การทอผ้า การย้อมผ้าหม้อห้อมและการท�าเฟอร์นิเจอร์ไม้ 
จึงท�าให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดแพร่เป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่อดีต ซึ่งจากการศึกษาถึงลักษณะธุรกิจ
ชุมชนของจังหวัดแพร่ที่ผ่านมาพบว่า มีสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ชุมชนไม่น้อยที่ไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควรจึงท�าให้
มีรูปแบบการผลิตที่ไม่มากนักและส่งผลให้ไม่สามารถแสวงหากลุ่มตลาดใหม่ๆ ได้และไม่สามารถเพิ่มมูลค่าของ
สินค้าได้ ดังนั้นการสนับสนุนด้านการพัฒนาระบบการผลิต โดยเฉพาะการให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการตลาดแก่กลุ่มผู้ประกอบการ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ กลุ่มย้อมผ้า
หม้อห้อม และกลุ่มทอผ้า เป็นต้น จะท�าให้กลุ่มผู้ประกอบการเหล่านี้มีความรู้และทักษะเพิ่มมากขึ้น 
 
 ในด้านการค้า จังหวัดแพร่ได้มีการติดต่อค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้านมานานแล้ว แต่ยังไม่เป็นที่รู้จัก
อย่างกว้างขวาง และเพื่อเปิดตลาดทางการค้าให้มีเพิ่มมากขึ้น มีการสนับสนุนในการค้าแบบกลุ่มผู้ประกอบการ 
SMEs มากขึ้น จึงควรมีการสร้างเสริมพันธมิตรทางการค้า เพื่อส่งเสริมระบบการค้าภายในจังหวัดให้เกิดความ
เข้มแข็งและสนับสนุนให้เกิดการค้าระหว่างประเทศมากขึ้น

โอกาสและทิศทางธุรกิจของแพร่
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จังหวัดน่าน

 โดยทั่วไป ภาครัฐและเอกชนยังไม่ได้น�าเอาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวทั้งหมดมาบูรณาการเพื่อใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดอย่างเต็มรูปแบบ หากมีการพัฒนาระบบท่องเที่ยวอย่างบูรณาการแล้ว
จะสามารถท�าให้เกิดการขับเคลื่อน และด�าเนินการได้อย่างมั่นคง นอกจากนี้ ผู้ประกอบการในจังหวัดยังขาด
ความรู้ด้านการตลาดและการผลิตสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการตลาด ดังนั้น การให้ความรู้แนวทางการผลิต 
และการจัดจ�าหน่าย ตลอดจนเอื้อประโยชน์ในการสร้างโอกาสทางการตลาด จะท�าให้ผู้ประกอบการ SMEs จังหวัด
น่านสามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างต่อเนื่องต่อไป

โอกาสและทิศทางธุรกิจของน่าน

 เศรษฐกิจของจังหวัดน่าน ขี้นอยู่กับภาคการเกษตรเป็นส�าคัญ เพราะมีสัดส่วนในมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัดถึงร้อยละ 35 ภาคการค้าร้อยละ 14 ภาคการศึกษาร้อยละ 13 และจากภาคอุตสาหกรรมเพียงร้อยละ 4

 น่านเป็นจังหวัดที่มีจุดแข็งในด้านการอนุรักษ์ ประเพณีและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของล้านนา     
ตะวันออกที่มีมาแต่โบราณ ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติอันทรงคุณค่า จึงกลายเป็นเสน่ห์ด้านการท่องเที่ยวของ                             
จังหวัดน่านได้เป็นอย่างดีในหลายปีที่ผ่านมา ประกอบกับวัฒนธรรมที่โดดเด่น สินค้ามีต�านานและที่มา มีเอกลักษณ์
ในลักษณะสินค้าของภูมิปัญญาท้องถิ่นอีกมาก

โครงสร้างทางเศรษฐกิจ

โครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรม
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ไร่กุหลาบ

จังหวัดตาก

ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย

จังหวัดสุโขทัย

ข้าวพันผัก

จังหวัดอุตรดิตถ์

เขาค้อทะเลหมอก

จังหวัดเพชรบรูณ์ 
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กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 

 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประกอบไปด้วยจังหวัดตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ โดยมี
จังหวัดพิษณุโลกเป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด

 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีศักยภาพด้านที่ตั ้ง เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงกันพัฒนา East-West 
Economic Corridor โดยมีพิษณุโลกเป็นศูนย์กลาง มีโครงข่ายการคมนาคมทางบกที่สนับสนุนการขนส่งทั้งผู้โดยสารและ
สนิคา้ มสีนามบนิพาณชิยท์ีพ่ษิณโุลก สนามบนิอ�าเภอสวรรคโลกจงัหวดัสโุขทยั และสนามบนิแมส่อด (ปจัจบุนัปดิใหบ้ริการ) 
เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวภายในประเทศ และกับประเทศเพื่อนบ้าน เป็นแหล่งผลิตทางการเกษตร และอุตสาหกรรม
แปรรูปผลิตผลการเกษตรที่ส�าคัญของภาค มีการผลิตพลังงานชีวภาพ มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมรดกโลกเชิงประวัติศาสตร ์
คือ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย และแหล่งท่องเที ่ยวเชิงนิเวศน์ที ่มีความโดดเด่น
เฉพาะตัวของจังหวัดเพชรบูรณ์ พิษณุโลก และตาก มีสถาบันการศึกษาระดับสูงคือมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
ที่มีศักยภาพในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์ความรู้สนับสนุนการพัฒนากลุ่มจังหวัด มีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็น
เอกลักษณ์สามารถน�ามาสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และตลาดสินค้าที ่ระลึก เช่น ผ้าทอจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ทองลายโบราณจังหวัดสุโขทัย ศิลปะประดิษฐ์และอาหารแปรรูปของจังหวัดพิษณุโลก โดยส�านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ก�าหนดทิศทางการพัฒนา ดังนี้

 (1) สนับสนุนให้เกิดความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และน้�า เพื่อสนับสนุนการผลิตและคุณภาพ      
ชีวิตบนหลักการบริหารจัดการเชิงนิเวศน์ลุ่มน้�า เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและค�านึงถึงความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐกิจและ
ลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน โดยเฉพาะแหล่งต้นน้�าของจังหวัดตาก พิษณุโลกและเพชรบูรณ์

 (2) สนับสนุนการพัฒนาและสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ศาสนา โดยให้สุโขทัยและ
พิษณุโลกเป็นศูนย์กลาง และการท่องเที ่ยวเชิงนิเวศน์ โดยให้เพชรบูรณ์และอุตรดิตถ์เป็นศูนย์กลาง เพื่อเป็นแหล่ง
สร้างรายได้ที่ส�าคัญและยั่งยืน

 (3) สนับสนุนกิจกรรมการเป็นศูนย์กลางการค้าและบริการ โดยจังหวัดพิษณุโลกเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงภาย              
ในกลุ่มจังหวัดและ East-West Economic Corridor รวมท้ังการค้าชายแดนท่ีอ�าเภอแม่สอดจังหวัดตากกับประเทศเพ่ือนบ้าน
 
 (4) สนับสนุนการเพิ่มมูลค่าภาคเกษตรและอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีและฐานความรู้ ตลอดทั้งการพัฒนา  
ในลักษณะของห่วงโซ่การผลิต ตั ้งแต่การพัฒนาวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การพัฒนาเครื ่องจักรกลทางการเกษตร 
การบริหารจัดการ และการตลาด โดยให้จังหวัดพิษณุโลกเป็นศูนย์กลาง

(จังหวัดตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์)

(ที่มา : ส�านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1)
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ถ่านดดูกลิ่น

กลุ่มธปูหอมอ�าพัน
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 วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 นั้น มีบทบาททั้งในด้านการค้าการ
ผลิตทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตร และการขนส่ง ด้วยศักยภาพของเส้นทางการคมนาคมที่เชื่อมโยงระหว่างภูมิภาค
และประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้�าโขงด้วย ดังน้ัน กลุ่มผู้ประกอบการท่ีมีบทบาทส�าคัญ คือ กลุ่มธุรกิจการค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การค้าชายแดน และการค้าพืชไร่หรือผลผลิตทางการเกษตรต่างๆ ซึ่งมีทั้งผู้ที่เป็นคนในพื้นที่แต่เดิมและคนจากต่างพื้นที ่
ท่ีเข้าไปต้ังธุรกิจจากโอกาสในเร่ืองของการค้าชายแดนและการคมนาคมขนส่ง ท้ังน้ี แต่ละกลุ่มธุรกิจในแต่ละพ้ืนท่ีมีความเชื่อมโยง
กับอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกันไป 

 จากการส�ารวจผู้ประกอบการ SMEs จ�านวน 294 ราย ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 นั้น ปรากฎว่า SMEs 
ร้อยละ 70 เป็นกลุ่มท่ีมีสินทรัพย์น้อยกว่า 1 ล้านบาท และประมาณร้อยละ 90 ได้ประเมินความสามารถในการแข่งขันของตนเอง
อยู่ในระดับปานกลาง และมีเพียงร้อยละ 1.7 เท่าน้ันท่ีเห็นว่าธุรกิจตนเองอยู่ในต�าแหน่งผู้น�า แม้ว่าผู้ประกอบการประมาณร้อยละ 
87 จะเห็นว่าตนเองยังมีคู่แข่งน้อย อย่างไรก็ดี เฉพาะในกลุ่มภาคการบริการนั้น ผู้ประกอบการร้อยละ 24 เห็นว่ามีคู่แข่งมาก
 
 ในเรื่องของจุดเด่นหรือจุดขายที่เป็นเอกลักษณ์ของผู้ประกอบการนั้น ในกลุ่มภาคการผลิต เห็นว่าที่ส�าคัญที่สุด 
คือ การมีสินค้าหรือบริการที่แตกต่างจากคนอื่น หรือมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว  ส่วนในกลุ่มภาคการบริการให้ความส�าคัญ
ในระดับเดียวกัน ทั้งในเรื่องการมีบริการที่ต่างจากคนอื่น หรือการบริการที่ไม่แตกต่าง แต่แข่งขันด้วยคุณภาพหรือการท�า 
การตลาด และการประชาสัมพันธ์ อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการ SMEs ส่วนใหญ่เห็นว่า นโยบายการสนับสนุนต่างๆ
จากภาครัฐนั้นยังมีผลต่อความส�าเร็จของธุรกิจน้อยทั้งในภาคการผลิต ค้า และบริการ

บทบาทของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในจังหวัดตาก และจังหวัดอื่นๆ 

ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
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 ธุรกิจการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ทั้ง 5 จังหวัดนั้นจะมีช่องทางการตลาด
ที่หลากหลายทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มแปรรูปสินค้าเพื่อสุขภาพจะมีการจัดการที่หลากหลาย
และเจาะกลุม่เปา้หมายผูบ้รโิภค ตลาดภายในประเทศจะมกีารจดัจ�าหนา่ยทัง้ในสว่นของรา้นคา้เพือ่สขุภาพและหา้งสรรพสินค้า
ชั้นน�า ส่วนตลาดต่างประเทศ จะมีการจัดส่งตาม order ของลูกค้า ในกลุ่มผู้บริโภคสินค้าเพื่อสุขภาพที่ก�าลังได้รับความนิยม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศญี่ปุ่น ฮ่องกง และไต้หวัน และมีแนวโน้มการขยายตัวเพิ่มขึ้นของการจัดส่งออกตามเป้าหมาย 
และการวางแผนการตลาดของผู้ประกอบการ ในส่วนของการโฆษณาประชาสัมพันธ์นั้นจะใช้ช่องทางของการประชาสัมพันธ์
ผ่านทางเว็ปไซต์ สื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดประเภทต่างๆ เหล่านี้เป็นต้น ส่วนการผลิตประเภทหัตถ
อุตสาหกรรมนั้น ช่องทางการตลาด มีความหลากหลายเช่่นเดียวกับกลุ่มผู้ผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตร คือมีทั้งตลาดท้องถิ่น 
ตลาดภายในและตลาดภายนอกประเทศ แต่การได้มาของช่องทางการตลาดนั้น จะมีความแตกต่างกัน คือ ความพิเศษและ
ความโดดเด่นของสินค้า จะน�ามาซึ่งการขยายช่องทางการตลาดด้วยตัวของสินค้าเอง  

 ปัจจัยความส�าเร็จที่ส�าคัญที่สุด ในความเห็นของผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้ส�ารวจในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอน
ล่าง 1 คือ คุณภาพและมาตรฐานของสินค้าหรือบริการ และการเอาใจใส่หรือรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยทิศทางในอนาคต 
ส่วนใหญ่ยังคงให้ความส�าคัญกับการรักษาฐานลูกค้าหรือระดับยอดขายในปัจจุบัน และมีส่วนน้อยที่มุ่งเป้าไปในการขยาย
ฐานลูกค้าไปทั้งในและต่างประเทศ
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ไร่กุหลาบ



N
orthern

106

จังหวัดตาก

 จังหวัดตาก เป็นจังหวัดชายแดนด้านไทย-เมียนมาร์ที่ส�าคัญ เพราะมีพื้นที่ชายแดนเป็นระยะทางยาว 
และมีด่านการค้าชายแดนที่ส�าคัญคือ ด่านแม่สอด ซึ่งเป็นจุดเชื่อมโยงบนเส้นทาง East-West Corridor เชื่อม
ต่อกับเมืองเมียวดีของพม่า สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นป่าไม้และภูเขา ซึ่งแบ่งพื้นที่ออกเป็นสองฝั่ง คือ ตากฝั่ง
ตะวันออก ได้แก่ อ�าเภอเมือง อ�าเภอบ้านตาก อ�าเภอสามเงา อ�าเภอวังเจ้า และตากฝั่งตะวันตก คือ อ�าเภอ
แม่สอด อ�าเภอแม่ระมาด อ�าเภอพบพระ อ�าเภอท่าสองยาง อ�าเภออุ้มผาง ซึ่งในสองฝั่งนี้ มีลักษณะทาง
เศรษฐกิจที่แตกต่างกัน กล่าวคือ

 - อำาเภอแมส่อด เปน็พืน้ทีท่ีม่เีศรษฐกจิคกึคกัทีส่ดุในจงัหวดัตากเนือ่งจากเปน็เมอืงของธรุกจิการค้า
ชายแดนและเป็นพื้นที่ที่มีการลงทุนมากที่สุด มีจ�านวนโรงงานอยู่หนาแน่นเป็นอันดับหนึ่งซึ่งการค้าชายแดน
และการอุตสาหกรรมคือปัจจัยส�าคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของแม่สอด อ�าเภอแม่สอดมีความเจริญแต่ก็ยังมี
ความเป็นท้องถิ่นดั้งเดิมอยู่ด้วย มีเสน่ห์ทั้งด้านธรรมชาติ และมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพราะมี
ประชากรหลายเชื้อชาติ ทั้งไทย พม่า แขก กะเหรี่ยง ม้ง มูเซอ มีนักธุรกิจไทยจากต่างพื้นที่เข้าไปตั้งธุรกิจ
ในพื้นที่จ�านวนมากทั้งการค้าและอุตสาหกรรมและยังมีชาวต่างชาติอื่นๆ ทั้งกลุ่มที่เป็นนักท่องเที่ยว และกลุ่ม
ผู้ที่เข้ามาท�างานในองค์กร NGO ต่างๆ ด้วย 

1. ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ และโครงสร้างเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
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 - อำาเภอพบพระ เป็นพ้ืนท่ีฐานการผลิตเกษตรท่ีส�าคัญ
ของประเทศ ทั้งผัก พืชไร่ ไม้ผล ไม้ดอก (กุหลาบ)
 
 อ�าเภอพบพระนี้ กลุ่มชาวบ้านที่อพยพเข้ามาได้เรียก
ชือ่บรเิวณนีว้า่ “เพอะพะ” ซึง่เปน็ภาษาพืน้เมอืงภาคเหนอื แปลว่า
บริเวณที่มีน้�าขังเป็นแอ่งกระจัดกระจายเปรอะเฉอะแฉะไปทั่ว 
ท�าให้การสัญจรไปมาล�าบากนั่นเอง เมื่อตั้งบ้านเรือนมาได้ 3 ปี 
ทางราชการจึงประกาศเป็นหมู่บ้านขึ้น เรียกชื่อหมู่บ้านว่า “บ้าน
เพอะพะ” ตามลักษณะพื้นที่แห่งนี้ ต่อมาได้มีการเสนอแยกต�าบล
ช่องแคบออกมาอีก 1 ต�าบล ให้ชื่อต�าบลใหม่ว่า “ต�าบลพบพระ” 
เพื่อให้สอดคล้องกับค�าเดิมที่มีความไพเราะและเป็นศิริมงคล 
และเนื่องจากอ�าเภอแม่สอดมีพื้นที่กว้างขวางมีอุปสรรคต่อการ
ปกครองดูแลราษฎร ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล โดยเฉพาะพื้นที่ต�าบล  
ช่องแคบ และต�าบลพบพระ มีการก่อการร้ายคอมมิวนิสต์
แทรกซึมดังนั้นในปี 2513 จึงแยกต�าบลคีรีราษฎร์เป็นต�าบลอีก
ต�าบลหนึง่ รวมเปน็ 3 ต�าบลและขอเสนอตัง้กิง่อ�าเภอใหมเ่รยีกว่า 
“กิ่งอ�าเภอพบพระ”  ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งเป็น
อ�าเภอ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2530 

 อาชีพหลักที่ส�าคัญ คือการท�าไร่ เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ข้าว มันฝรั่ง    
ท�าสวน เช่น ส้มสายน�้าผึ้ง ทับทิม สวนกุหลาบ ปลูกพืชผัก เช่น กะหล�่าปลี ผักกาดขาวปลี กระเทียม
หอมแดง คะน้า กวางตุ้ง และไม้ยืนต้นเศรษฐกิจ เช่น สวนสัก มะยมหอม อย่างไรก็ดี เจ้าของธุรกิจหรือ
เจ้าของสวนมักเป็นผู้ที่มาจากพื้นที่อื่นๆ และมีแรงงานต่างด้าวอยู่ในพื้นที่จ�านวนมาก ซึ่งเป็นแรงงานใน
ภาคเกษตร
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 - อำาเภอแม่ระมาด  ประวัติเดิมเป็นถิ่นที่อยู่ของชาวกะเหรี่ยงมาเป็นเวลา 100 ปี ต่อมามีประชาชนใน
ภาคเหนือหลายจังหวัดอพยพเข้ามาตั้งเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ จนเป็นต�าบลแม่ระมาด ตั้งชื่อตามล�าห้วยแม่ระมาด 
ยกฐานะเป็นกิ่งอ�าเภอแม่ระมาด ขึ้นกับอ�าเภอแม่สอด เมื่อ พ.ศ. 2440 และยกฐานะเป็นอ�าเภอเมื่อ พ.ศ. 2494  
 

 - อำาเภออุ้มผาง  แต่เดิมที่อ�าเภออุ้มผางมีชาวกะเหรี่ยงอาศัยอยู่ทั้งหมด ต่อมาได้มีคนไทยอพยพเข้า    
มาตั้งถิ่นฐานเพิ่มขึ้น อุ้มผางเดิมเป็นเมืองหน้าด่านชายแดนตะวันตกขึ้นอยู่กับจังหวัดอุทัยธานี เป็นจุดตรวจหนังสือ  
เดินทางชาวพม่าที่เข้ามาค้าขายในเขตไทย ปัจจุบันอุ้มผางมีชื่อเสียงในการเป็นเมืองท่องเที่ยวในอ้อมกอดของผืนป่า
และหุบเขาสูงแห่งสุดท้ายของประเทศไทยที่ยังเหลืออยู่ มีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ที่ครอบคลุมพื้นที่ 1.6 ล้านไร่ 
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ภูเขาสูงสลับซับซ้อน เป็นเขตป่าอนุรักษ์เพื่อการสงวน และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และเป็น
ผืนป่าตะวันตกที่เป็นต้นก�าเนิดของแหล่งมรดกโลก ผู้ไปเยือนอุ้มผางโดยทางรถยนต์จะได้สัมผัสกับความงามของ 
“ถนนลอยฟ้า” ซึ่งเป็นแนวถนนลาดยางที่คดเคี้ยว 1,219 โค้ง ลัดเลาะไปในป่าใหญ่และสันเขาสูงสลับซับซ้อน
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 ดว้ยศกัยภาพของพืน้ที ่ท�าใหอุ้ม้ผางเปน็แหลง่ทอ่งเทีย่วทางธรรมชาตทิีส่�าคญั และรวมถงึการทอ่งเที่ยว
เชิงนิเวศน์ด้วย โดยจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวจ�านวนมาก คือ น้�าตกทีลอซู แต่เส้นทางที่ไปยังค่อนข้าง
ล�าบากส�าหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปสามารถเข้าถึงที่ท�าการเขตฯ โดยทางรถยนต์เฉพาะในระหว่างเดือน
พฤศจิกายน-พฤษภาคม เท่านั้น ในช่วงเดือนอื่นๆ จะต้องใช้วิธีล่องแก่งแล้วเดินเท้าแทน โดยการเดินเท้าจาก
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ไปน้�าตกทีลอซู ใช้เวลาประมาณ 45 นาที การเดินทางเข้าไปท่องเที่ยว ในเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่า อุ้มผางหรือน้�าตกทีลอซู นักท่องเที่ยวทุกคนจะต้องด�าเนินการขออนุญาตก่อน โดยผ่านการ
ประทับตรา สป. 7   จากกรมป่าไม้ เพราะพื้นที่นี้ไม่ใช่พื้นที่ท่องเที่ยว เป็นการอนุญาตให้เข้าไปในฐานะผู้ศึกษา
ธรรมชาติ ในปัจจุบัน ธุรกิจที่อยู่ในพื้นที่ท่องเที่ยวทั้งในการน�าทัวร์ ล่องแก่ง หรือที่พัก มักเป็นรายย่อยที่
ไม่ได้จดทะเบียน นักท่องเที่ยวจ�านวนหนึ่งเดินทางเข้าไปในพื้นที่เอง และอีกส่วนหนึ่งใช้บริการบริษัททัวร์ รถเช่า
หรือไกด์จากกรุงเทพฯ หรือนอกพื้นที่ และมีนักท่องเที่ยวชาวไทยเพียงส่วนน้อยที่มาใช้บริการรถเช่า หรือไกด์
น�าเที่ยวจากทางแม่สอด หรือ  จังหวัดตาก ดังนั้น SMEs ในธุรกิจน�าเที่ยวที่มีการจดทะเบียน จึงมักรองรับ
นักท่องเที่ยวในกลุ่มชาวต่างชาติมาก กว่านักท่องเที่ยวไทย

 - อำาเภอท่าสองยาง ผลผลิตส�าคัญ คือ ข้าว ข้าวโพด ถั่วเหลือง

 - อำาเภอบ้านตาก สันนิษฐานว่าเดิมอ�าเภอบ้านตากเป็นตัวเมืองตากเก่า เป็นเมืองหน้าด่านส�าหรับ
ป้องกันข้าศึกศัตรู ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้�าปิง บริเวณบ้านท่าพระธาตุ หมู่ที่ 3 ต�าบลเกาะตะเภา ต่อมา 
สมัยพระมหาธรรมราชาแห่งกรุงศรีอยุธยา ได้ย้ายเมืองตากไปอยู่ ณ ต�าบลป่ามะม่วง อ�าเภอเมืองตาก และใน
สมยัสมเดจ็พระพทุธเลศิหลา้นภาลยัแหง่กรงุรตันโกสนิทร ์ไดย้า้ยเมอืงตากไปอยู ่ณ ต�าบลระแหง อ�าเภอเมอืงตาก 
ฝั่งตะวันออกของแม่น้�าปิง ซึ่งเป็นที่ตั้งของจังหวัดตากในปัจจุบัน 

 จากค�าขวัญของอ�าเภอคือ “พระบรมธาตุศักดิ์สิทธิ์ หินแกรนิตลือเลื่อง รอยรุ่งเรืองเมืองตาก ซากไม้  
กลายเป็นหิน เยือนถิ่นยุทธหัตถี รวมสองนที” จะเห็นได้ว่ามีจุดที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวและมีทรัพยากรส�าคัญ คือ
หินแกรนิต ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการประกอบกิจการโรงงานหินแกรนิตเกิดขึ้นจ�านวนหลายราย แต่ก็ประสบปัญหา
ที่ไม่สามารถแข่งขันในด้านราคากับหินแกรนิตจากจีนได้ และมีการปิดตัวไปในที่สุด ในพื้นที่ด้านนี้ยังมีปัญหา
ในเรื่องความแห้งแล้งด้วย และอาชีพหลักคือ การท�าพืชไร่ ปศุสัตว์ เลี้ยงวัว ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ ซึ่งผลผลิต
ทางการเกษตรที่ส�าคัญ นอกจากข้าวและข้าวโพดแล้ว ยังมีโคพันธ์ุตาก และรวมทั้งเมล็ดพันธุ์หญ้าด้วย
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 - อำาเภอวังเจ้า ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นอ�าเภอ ตามโครงการอ�าเภอเฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา เมื่อวันที่ 8 กันยายน 
2550 ผลิตภัณฑ์ทางเกษตรที่ส�าคัญ ได้แก่ ล�าไย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าว มะนาว มันส�าปะหลัง และมีโรงงาน
อุตสาหกรรมที่ส�าคัญคือ โรงงานดูดทราย ผลิตภัณฑ์คอนกรีต แคลเซียมออกไซด์ ปูนขาว เป็นต้น โดยทิศทาง
ในการพัฒนาของพื้นที่จะเป็นทั้งในด้านเกษตรกรรมและการท่องเที่ยวตามค�าขวัญของอ�าเภอ คือ “ประตูสู่เมือง
ตาก หลากหลายวัฒนธรรม น�าเศรษฐกิจข้าวโพด ล�าไย น�้าตกสวยใสโป่งเป้า คลองวังเจ้าอุทยาน สวยตระการ
ผ้าทอ”
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 - อำาเภอสามเงา ชาวอ�าเภอสามเงาส่วนใหญ่จะเป็นชนพื้นเมือง มีภาษาถิ่นของตัวเองและวัฒนธรรม
ประเพณีแตกต่างกันไป แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือกลุ่มที่ใช้ภาษาพูดและวัฒนธรรมประเพณีเป็นแบบภาคกลาง กลุ่มที่        
ใช้ภาษาพูดและวัฒนธรรมประเพณีเป็นแบบภาคเหนือ และกลุ่มที่ใช้ภาษาพูดเป็นแบบชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยง
ผลผลิตที่ส�าคัญของพื้นที่นี้ ได้แก่ กล้วยไข่ ข้าวโพด ล�าไย นอกจากนี้ ที่เขื่อนภูมิพลนั้น ยังเป็นสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจที่ส�าคัญของจังหวัดตาก และเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางน�้าที่ส�าคัญ ซึ่งมีผู ้ประกอบธุรกิจเรือและแพ
ท่องเที่ยวคอยให้บริการ ซึ่งค�าขวัญของอ�าเภอได้แสดงให้เห็นถึงสถานที่ส�าคัญ และสินค้าส�าคัญของอ�าเภอ คือ 
“พระธาตุลอยศักดิ์สิทธิ์ อิทธิฤทธิ์ผาสามเงา ขุนเขาเสียดฟ้า ตระการตาเขื่อนภูมิพล ยลพระธาตุแก่งสร้อย 
ดอยพระบาทเขาหนาม ลือนามล�าไย กล้วยไข่เลิศรส”

 - อำาเภอเมือง ผู ้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นธุรกิจร้านค้าปลีก มีโรงแรมระดับกลางที่รองรับผู ้ที่
เดินทางผ่านนักท่องเที่ยวบางส่วน และนักธุรกิจ แต่โดยทั่วไปในตัวอ�าเภอเมืองจะค่อนข้างเงียบ ไม่คึกคักนักเป็น
เมืองเล็กและไม่มีแหล่งท่องเที่ยวหรือกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ส�าคัญที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่างต่อเนื่อง
ยกเว้น ในช่วงเทศกาลประเพณีลอยกระทงสาย ซึ่งปัจจุบันเป็นเทศกาลส�าคัญเพียงงานเดียวที่สามารถดึง
นักท่องเที่ยวเข้ามาที่จังหวัดตากจ�านวนมาก ถึงแม้ประชากรจะมีก�าลังซื้อ แต่มักไม่ค่อยมีการลงทุนในพื้นที่ และ
เมืองตากฝั่งนี้ ค่อนข้างแห้งแล้ง ท�าให้ไม่มีการลงทุนด้านการเกษตรนัก นอกจากนี้ การที่จังหวัดตากมีสถาบัน
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาจ�ากัด คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาวิทยาเขตตากและมหาวิทยาลัย 
ราชภัฎก�าแพงเพชร แม่สอด เท่านั้น ท�าให้ประชากรในวัยศึกษาต้องออกไปเรียนต่อที่จังหวัดอื่นๆ เป็นผลให้ขาด
กลุ่มผู้บริโภคในวัยนี้อยู่ในพื้นที่
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2. บทบาททางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ของแต่ละกลุ่มธุรกิจ SMEs 

 กลุ่มที่มีบทบาททางเศรษฐกิจที่ส�าคัญ คือ กลุ่มที่ท�าธุรกิจค้าชายแดน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนไทย
เชื้อสายจีน และกลุ่มมุสลิม รองลงมา คือ กลุ่มนักอุตสาหกรรม และกลุ่มผู้ค้าพืชไร่ พื้นที่ที่มีบทบาทสูง
ทางเศรษฐกิจคือ อ�าเภอแม่สอด โดยนักธุรกิจในแม่สอดนั้น ส่วนใหญ่มาจากนอกพื้นที่เข้ามาจัดตั้งธุรกิจใน
แม่สอด มักไม่ใช่คนแม่สอดหรือคนตากแต่ดั้งเดิมและการท�าธุรกิจในแม่สอดนั้นจะเชื่อมโยงกับการผลิต
การเกษตร รวมทั้งการท่องเที่ยวของอ�าเภออื่นๆ ในจังหวัดตากด้วย 

 ในเชิงสังคม ที่ส�าคัญคือ การที่มีประชากรแรงงานเข้ามาอยู่ในพื้นที่จ�านวนมาก ทั้งแรงงานต่างด้าว
ที่จดทะเบียนถูกต้อง และแรงงานอิสระที่ไม่ได้จดทะเบียนหรือเป็นกลุ่มที่เร่ร่อน รวมทั้งลูกหลานของแรงงาน
กลุ่มนี้ด้วย ดังนั้น ประเด็นที่ตามมาคือ เรื่องความมั่นคง สาธารณสุข การศึกษา โดยปัจจุบัน มีโรงเรียน
เอกชนที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากต่างประเทศเปิดสอนอยู่ในพื้นที ่ 5 อ�าเภอ และต่อไปผู้ที ่ได้เรียน
ในโรงเรียนก็อาจจะเรียกร้องสิทธิการเป็นคนไทย คนต่างด้าวบางส่วนที่พอมีเงินทุนจะเริ่มท�าธุรกิจโดยใช้ชื่อ
คนไทยเปิดกิจการ ดังน้ัน ในแม่สอดปัจจุบันน้ี จึงเป็นการเปล่ียนท้ังโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม ส่วนในฝ่ังอ�าเภอ
เมืองนั้น ส่วนใหญ่เป็นร้านค้าย่อยหรือธุรกิจขนาดเล็ก จึงค่อนข้างเงียบ ไม่คึกคัก และไม่มีแรงงานต่างด้าว
ในสัดส่วนที่มากเหมือนในพื้นที่แม่สอดหรือพบพระ
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 ในด้านวัฒนธรรม ในพื้นที่หลักคือ อ�าเภอแม่สอดนั้นมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และมี
วัฒนธรรมชนเผ่า เพราะมีทั้งคนไทย คนไทยเชื้อสายจีน เชื้อสายบังคลาเทศ คนพม่า คนชนเผ่าต่างๆ ที่อยู่
รว่มกนัในสงัคมอยา่งกลมกลนื คนพมา่สว่นหนึง่กไ็ปวดัเปน็ประจ�า คนไทยเชือ้สายจนีซืึง่เปน็นกัธรุกจิในพืน้ที ่
ก็มีการรวมตัวกันอย่างเข้มแข็งพอสมควร และให้มีศาลเจ้าเพียงแห่งเดียวเพื่อไม่ให้มีการแยกแซ่ และมี
ประเพณีจัดงานเทศกาลตรุษจีนเป็นประจ�าทุกปี รวมทั้งเทศกาลแจกทานในช่วงเดือนสิงหาคมด้วย และใน
บางพื้นที่ก็มีการใช้วัฒนธรรมชนเผ่ามาเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยว หรือซื้อสินค้าท้องถิ่นด้วย
เช่นกัน ส�าหรับในพื้นที่อ�าเภอเมืองนั้นงานประเพณีส�าคัญ ซึ่งเป็นโอกาสทางธุรกิจของหลายๆ กลุ่ม คืองาน
ประเพณีลอยกระทงสาย ซึ่งเป็นงานใหญ่งานเดียวในพื้นที่ที่สามารถดึงดูดคนต่างถิ่นเข้ามาในจังหวัดได้
จ�านวนมาก ถึงแม้จะมีวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร์ด้านอื่นๆ อยู่ด้วยแต่ก็ยังไม่เป็นที่รู้จักทั่วไปมากนัก 

 ดังนั้น ในด้านอัตลักษณ์ของ SMEs ที่จังหวัดตาก อาจแยกได้เป็นสองพื้นที่ใหญ่ๆ คือ 
SMEs ที่อ�าเภอแม่สอดและพบพระ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการที่ย้ายมาจากต่างพื้นที่ และเป็นการ
ท�าธุรกิจที่เชื่อมโยงกับอัตลักษณ์ส�าคัญของพื้นที่ หรือจุดได้เปรียบในการท�าธุรกิจของพื้นที่ มีวัฒนธรรม
การท�าธรุกจิทัง้ทีอ่ยูใ่นระบบและนอกระบบ มกีารแขง่ขนัสงูมาก และอยูร่ว่มกนัในสงัคมทีเ่ปน็การผสมผสาน
หลายเชื้อชาติ ไม่ว่าจะเป็นทั้ง SMEs ในด้านการค้า การผลิต การเกษตร และการบริการ ส่วน SMEs 
ที่อยู่ในฝั่งอ�าเภอเมืองตากนั้นเป็นธุรกิจรายย่อยที่ไม่ได้มีการแข่งขันสูงเท่าแม่สอด ไม่คึกคัก ประชากร
มีก�าลังซื้อมีเงินทุน แต่ไม่มีการลงทุน และไม่มีสภาพแวดล้อมที่กระตุ้นให้เกิดการลงทุน
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กลุ่มธุรกิจค้าพลอยและเครื่องประดับพลอยที่แม่สอด

 แม่สอด นับเป็นตลาดค้าพลอยที่ส�าคัญของไทยมาเป็นระยะเวลายาวนาน โดยเป็นแหล่งในการน�าเข้า
พลอยจากพม่า และยังเป็นแหล่งซื้อขายของพ่อค้าพลอยจากที่อื่นๆ ด้วย โดยส่วนใหญ่เป็นพลอยเนื้อแข็ง และ
นอกจากการซื้อขายพลอย หยก และอัญมณีต่างๆ แล้ว ยังดึงดูดให้มีผู้เข้ามาตั้งโรงงานเจียระไนพลอย เครื่อง
ประดับพลอย หรือท�าผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับพลอย เช่น ภาพประดับพลอย เป็นต้น แต่ในวันนี้ตลาดซื้อขาย
พลอยที่แม่สอดดูเหมือนจะไม่คึกคักเหมือนในอดีตเสียแล้ว

 ผู้ประกอบการในพื้นที่มีการรวมตัวกันเป็นสมาคมอัญมณีและเครื่องประดับแม่สอด แต่ส่วนใหญ่เป็น
ผู้ประกอบการรายย่อย โดยส�าหรับกลุ่มที่มีการผลิตเพื่อส่งออกนั้น มีการได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ หรือ
ในกลุ่ม OTOP ก็จะได้โอกาสในการไปออกงานแสดงสินค้าที่กรุงเทพฯ แต่รายย่อยอื่นๆ นั้น มีข้อจ�ากัดในการ
ไปหาตลาดในพื้นที่อื่น และลูกค้าต่างชาติที่เข้ามาซื้อในพื้นที่ก็ลดน้อยลงไปหลังจากสนามบินปิดให้บริการ
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 โรงงานเจียระไนพลอย ซึ่งเดิมเคยมีอยู่หลายแห่งที่แม่สอด ปัจจุบันเหลือเพียงแค่แห่งเดียว 
โดยผู้ประกอบการบางรายส่งไปเจียระไนที่ทางฝั ่งพม่า บางรายใช้การจ้างแรงงานตามบ้านแทน 
แล้วส่งต่อไปให้โรงงานจิวเวลรี่ที่กรุงเทพในการเข้าตัวเรือน เมื่อก่อนนั้น จะมีผู้น�าหยกก้อนมาขายที่
แม่สอดแล้วมีผู้ค้าจากไต้หวันหรือจีนเข้ามารับซื้อต่อ แต่ปัจจุบันนั้น จีนได้สัมปทานบ่อหยกที่ฝั่งพม่า
ท�าให้ได้หยกที่มีคุณภาพดี และจีนถือเป็นตลาดจิวเวลรี่ที่ใหญ่มาก ท�าให้ผู้ค้าต่างๆ เริ่มย้ายตลาด
ไปทางจีนมากขึ้น นอกจากนี้พลอยคุณภาพดีมักถูกส่งเข้ากรุงเทพฯ ท�าให้ที่แม่สอดเหลือแต่พลอย
ในระดับเกรดบี หรือซี

 อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการที่แม่สอดยังเห็นว่า ธุรกิจพลอยที่แม่สอดนั้น ยังพอจะด�าเนินการ
อยู่ได้ และมีโอกาสในการเติบโตได้ เพราะยังมีช่างฝีมือที่มีคุณภาพ และมีผู้ที่มีประสบการณ์ มีความ
เชี่ยวชาญในการดูหยกและพลอย และในภาพรวมของพื้นที่นั้น เศรษฐกิจยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ดงันัน้ หากไดร้บัการสนบัสนนุดา้นการตลาดอยา่งตอ่เนือ่ง กน็า่จะยงัท�าใหธ้รุกจิพลอยและเครือ่งประดับ
เติบโตและยังคงเป็นอีกหนึ่งอัตลักษณ์ของแม่สอดต่อไปได้
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ธุรกิจการค้าชายแดน (แม่สอด)

 ปัจจุบัน ธุรกิจการค้าชายแดน คือ กลุ่มธุรกิจที่มีบทบาทสูงสุดในแม่สอด เพราะมีมูลค่าการค้าชายแดน
ผ่านทางด่านแม่สอดเป็นมูลค่าสูง อย่างไรก็ดี ผู้ค้าที่แม่สอดได้มีส่วนแบ่งการตลาดเพียง 10-20% ของมูลค่า
การส่งออกผ่านด่านแม่สอดเท่านั้น สินค้าที่มีปริมาณการค้าสูงที่สุด คือ น้�ามันเชื้อเพลิงนั้น เป็นการค้าของผู้ผลิต
รายใหญ่ ทั ้งจากผู้ผลิตในไทย และจากมาเลเซีย โดยไม่ได้ผ่านผู้ค้าที ่แม่สอด นอกจากนี้การสั ่งซื ้อสินค้า
ลอตใหญ่มากก็มักสั่งซื้อโดยตรงจากผู้ผลิตในกรุงเทพหรือส่วนกลางเช่นกัน แล้วขนส่งผ่านทางด่านชายแดน
แม่สอด ซึ่งไม่ก่อให้เกิดรายได้กับผู้ประกอบการค้าที่แม่สอด สินค้าที่ผู้ค้าในแม่สอดยังรักษาฐานหรือส่วนแบ่ง
การตลาดได้อยู่ คือ สินค้าโรงงานผู้ผลิตมีดีลเลอร์หรือตัวแทนจ�าหน่ายอยู่ทางแม่สอด และสินค้าท่ีมีมูลค่าไม่มากนัก 
หรือการสั่งสินค้าที่ต้องสั่งจากผู้ผลิตหลายราย จากการที่มีการแข่งขันสูงในด้านราคา ท�าให้ผลก�าไรที่เกิดขึ้นกับ
ผู้ค้าในแม่สอดนั้น คิดเป็นสัดส่วนน้อยมาก แม้ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ ่มแล้วยังอาจก�าไรเพียงแค่ 1% เท่านั ้น
ทกุวนันีจ้งึท�ารายไดก้นัดว้ยการขายปรมิาณมาก ซึง่ผูค้า้แตล่ะรายตอ้งมกีารปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณก์ารแข่งขัน 
ดูราคาของคู่แข่ง ตัดราคากัน ส่วนลูกค้าฝั่งพม่านั้นนอกจากจะได้บริโภคสินค้าในราคาถูกแล้ว ยังสามารถได้
เครดิตจากการสั่งซื้อจากผู้ค้าแม่สอดด้วย ข้อได้เปรียบในการแข่งขันของผู้ประกอบการที่แม่สอดนั้น นอกจาก
ความยืดหยุ่นในความสามารถในการจัดหาสินค้าตามความต้องการแล้ว ยังเป็นในเรื่องภาษา เครือข่ายลูกค้า
รายเก่าที่ติดต่อกันมานาน และการสามารถรับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินจ๊าดด้วย
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 การค้าชายแดน กลุ่มที่มีโอกาสมากในปัจจุบัน ได้แก่ สินค้าอุปโภคบริโภค และวัสดุก่อสร้างในกลุ่มปูน 
กระเบื้องและสุขภัณฑ์ ส่วนวัสดุบางประเภท เช่น สีหรืออิฐบล็อกนั้น มีการผลิตในพม่า ส�าหรับสินค้าประเภท
เครื่องมือช่างก็มักน�าเข้าจากจีนเป็นส่วนใหญ่ วัสดุก่อสร้างที่ส่งออกทางแม่สอดนั้นส่วนหนึ่งผ่านผู้ค้าแม่สอด
อีกส่วนหนึ่งสั่งตรงจากโรงงานที่กรุงเทพเอง โดยทั่วไปแล้วสินค้าของไทยแพงกว่าสินค้าจากจีนมากแต่บาง
รายการที่ยังสามารถแข่งขันได้ เนื่องจากความเชื่อถือในตราสินค้าของไทย 

 จากสถิติการส่งออกผ่านด่านแม่สอด จะพบว่าปริมาณการส่งออกน้�ามันเช้ือเพลิงเพ่ิมข้ึนมาก เน่ืองมาจาก
พม่ามีความต้องการใช้น้�ามันมากขึ้น ประการหนึ่งเพราะมีการจดทะเบียนรถยนต์มือสอง มีการให้รถยนต์มือสอง
จากญี่ปุ่นเข้าไปในประเทศมากขึ้นโดยขนส่งผ่านทางแม่สอดมากกว่าร้อยคันต่อวัน ทั้งรถเก๋ง กระบะ รถหกล้อ 
มนิบิสั ซึง่ทัง้หมดนีพ้มา่สัง่น�าเขา้จากญีปุ่น่เอง เพยีงอาศยัไทยเปน็ชอ่งทางผา่นจากทา่เรอืเขา้คลงัสนิคา้ทณัฑบ์น
นิคมลาดกระบัง แล้วส่งออกผ่านทางแม่สอด ซึ่งทางแม่สอดได้ประโยชน์เพียงค่าแรงงงานกรรมกรที่คลังสินค้า
เท่านั้น ส่วนรถมือสองของไทยมีราคาแพงกว่าและคุณภาพสู้จากญี่ปุ่นไม่ได้

 นอกจากสินค้าอุปโภคบริโภค ซึ่งแม้จะยังมีความต้องการสูงมาก แต่ก็มีการแข่งขันด้านราคาสูงมาก
ด้วยนั้นยังมีโอกาสในส่วนของการส่งวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนบางรายไปให้โรงงานผู้ผลิตในพม่าด้วย ซึ่งในส่วนนี้ 
จ�าเป็นต้องอาศัยเครือข่าย อย่างไรก็ดี ปัจจุบันมีผู้ผลิตจากจีนเข้าไปตั้งโรงงานในพม่ามากขึ้น ต่อไปอาจท�าให้
โอกาสในการส่งสินค้าของผู้ประกอบการไทยให้กับโรงงานในพม่าลดน้อยลง
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 การค้ากับพม่านั้นมีการค้าสองแบบ คือ การค้าตรงมีการเปิด LC เสียภาษีน�าเข้าซึ่งเป็น
การค้ารายใหญ่มูลค่าสูง และอาจค้าโดยตรงกับผู้ผลิตส่วนกลาง ส่วนการค้าอีกแบบซึ่งเป็นการค้า      
ส่วนใหญ่ คือ การค้านอกระบบ อาจใช้กองทัพมดถือสินค้าเข้าไปโดยไม่เสียภาษีน�าเข้า สินค้าที่ขาย
ตามชายแดนมีหลากหลายและปริมาณมากจนผู้ผลิตบางรายมองเห็นศักยภาพว่าการค้าชายแดน
สามารถมาทดแทนตลาดหลักได้จนถึงกับไปท�าการตลาดที่ย่างกุ้งด้วยก็มี

 การค้าที่แม่สอดนั้น จะมีคนกลาง (เรียกว่า เกดี) ที่ท�าหน้าที่มาจัดซื้อสินค้าจากผู้ค้าที่มีอยู่
จ�านวนมากในแม่สอดทั้งรายย่อยและรายใหญ่ รับผิดชอบค่าขนส่ง แล้วน�าไปส่งให้ลูกค้าในแต่ละเมือง
ของพม่า ไม่ใช่แค่คนจากเมียวดีที่ติดกันกับแม่สอด แต่เป็นคนมาจากเมืองใหญ่ นายหน้าที่เข้ามาซื้อ
สินค้าที่แม่สอดนั้น รู้จักผู้ค้าทั้งหมดและมีการสืบราคา มีการตัดราคากัน ดังนั้น ผู้ที่จะเข้ามาท�า
ธุรกิจที่แม่สอดใหม่ๆ ต้องมีความอดทน และหาสินค้าแปลกใหม่ มีการน�าเสนอหน้าร้านให้เห็นพร้อม
ทั้งมีกลยุทธ์ทางด้านราคาด้วย ร้านค้าในเมืองของพม่านั้น แม้จะมีความต้องการสินค้าแต่ก็ไม่สะดวก
ที่จะเข้ามาซื้อเองได้ ทางผู้ขายฝั่งไทยก็ไม่สะดวกในการส่งไปให้ถึงที่ได้ จึงต้องเป็นระบบการผ่านกลุ่ม
นายหน้าที่ท�าธุรกิจการค้าชายแดนอยู่ เพราสะดวกและควบคุมค่าใช้จ่ายในการขนส่งได้ การท�าข้อมูล
การตลาดสินค้าไทยนั้น มีประโยชน์ในการสร้างความรับรู้ให้ผู้บริโภค ท�าให้สินค้าเป็นที่รู้จัก แต่การ
จะไปท�าโปรโมชั่นด้วยนั้นค่อนข้างยาก บางสินค้าที่มีแบรนด์อาจเข้าไปส�ารวจความต้องการของตลาด
ผู้บริโภคในพม่า แล้วมาปรึกษากับดีลเลอร์ทางแม่สอดในกลยุทธ์การจัดจ�าหน่ายอีกทีหนึ่ง
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ปัจจัยส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจ

โอกาสและทิศทางของธุรกิจการค้าชายแดน

1. การแข่งขันในด้านราคา และการให้บริการ (ในด้านการจัดหาสินค้าตามต้องการ) 
2. ความสามารถในการจัดหาสินค้าที่แตกต่างจากผู้ค้ารายอื่นหรือ เข้าไปในตลาดที่ยังมีคู่แข่งขันไม่มากนัก
3. การมีเครือข่ายกับร้านค้าหรือลูกค้าในพม่า ซึ่งจะท�าให้รักษาฐานลูกค้าอยู่ได้

 1. ปัจจุบัน สินค้าที่ไปจากแม่สอดมักเข้าไปที่ย่างกุ้ง ถนนที่สร้างไว้ไม่มีคุณภาพนัก ตลาดผู้บริโภค
ในพม่าแยกเป็นสองโซน ทางเหนือ คือ มัณฑะเลย์กับเนปิดอร์ ซึ่งใกล้กับทางเชียงรายมากกว่า ส่งออก
สินค้าทางแม่สายจะสะดวกกว่า ส่วนสินค้าจากแม่สอดจะไปที่โซนด้านใต้ คือ ย่างกุ้ง ซึ่งถ้าผู้ค้าฝั่งไทยมี
เครือข่ายกันระหว่างแม่สอดกับแม่สายน่าจะท�าให้สามารถขยายตลาดกันได้มากขึ้น แต่อุปสรรคคือ ผู้ค้ามัก
ไม่มีความร่วมมือหรือไม่เชื่อใจกัน หากมีคนกลางหรือหน่วยงานมาช่วยเชื่อมโยงน่าจะเป็นประโยชน์

 2. ในส่วนของเส้นทางการขนส่งปัจจุบัน เป็นเส้นทางที่ต้องสลับวันไป-กลับ ซึ่งหากมีการท�าถนน
ในเส้นทางช่วงที่ยังขาดไป ก็จะท�าให้การคมนาคมขนส่งเป็นไปได้สะดวกขึ้น และในฝั่งพม่านั้น มีโกดังเก็บ
สินค้ามีจุดปล่อยสินค้าและอาจมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นหลังจากการเลือกตั้ง ทั้งนี้ สินค้าหลายประเภท เช่น 
เครื่องจักรกลการเกษตรนั้น ขนส่งผ่านทางด่านชายแดนได้สะดวกกว่าการขนส่งทางเรือ สามารถขนส่งเป็น
ชิ้นส่วนแล้วไปประกอบในพม่า ซึ่งจะท�าให้ประหยัดในเรื่องค่าขนส่ง
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 3. สินค้าหลายรายการจากไทย แม้จะมีมูลค่าการส่งออกค่อนข้างมาก แต่ก็ยังมีส่วนแบ่งการตลาด
ค่อนข้างน้อยในประเทศพม่า เนื่องจากพม่ามีการน�าเข้าจากจีนเป็นจ�านวนมาก ดังนั้น จึงอาจมองได้ว่าสินค้า
ไทยยังมีโอกาสทางการตลาดอยู่ หากสามารถลดต้นทุนการผลิต หรือแข่งขันกับสินค้าจีนในเรื่องคุณภาพได้
มากขึ้น

 4. อุปสรรคประการหนึ่งในการส่งสินค้าจากไทยไปที่พม่านั้น คือ การที่สินค้าไทยส่วนใหญ่ ไม่มี
ฉลากเปน็ภาษาองักฤษทีบ่รรจภุณัฑ ์ซึง่เปน็เพราะผูผ้ลติไมไ่ดร้บัรูห้รอืไมไ่ดค้ดิถงึการทีส่นิคา้ของตนถกูสง่ออก
ไปยังประเทศเพื่อนบ้านจ�านวนมาก การที่ไม่มีภาษาอังกฤษปรากฎอยู่บนฉลากด้วยท�าให้การขยายตลาด
เป็นไปได้ล�าบากเป็นการเสียโอกาสของสินค้าไทย ทั้งที่สินค้าไทยนั้น มีศักยภาพและมีคุณภาพเป็นที่ต้องการ
ของตลาดประเทศเพือ่นบา้น ดงันัน้ หากผูผ้ลติสนิคา้ไดม้กีารคดิถงึโอกาสในการสง่ออกไปยงัประเทศเพือ่นบ้าน 
และจัดท�าฉลากก�ากับไว้เป็นสองภาษา จะท�าให้การกระจายสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้าน และตลอดรวมถึง
ประเทศอื่นๆ เป็นไปได้สะดวกยิ่งขึ้น
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 ด้วยปัจจัยของการมีแรงงานต่างด้าว ท�าให้แม่สอดสามารถดึงดูดนักลงทุนอุตสาหกรรมเข้ามา
ในพื้นที่จ�านวนมาก โดยส่วนใหญ่เป็นโรงงานผลิตเสื้อผ้าหรือสิ่งทอ และโรงงานอาหารแปรรูป โดยหลาย
โรงงานนั้นเป็นเพียงสถานที่ผลิต ส่วนการวางแผนการผลิต การออกแบบ การสั่งซื้อหรือส่งออกต่างๆ อยู่
ที่กรุงเทพฯ หรือส่วนกลางหลายรายเป็นการผลิตตามค�าสั่งซื้อจาก Trader ทางฮ่องกง เพราะที่ฮ่องกง 
จะมีความสามารถในการเป็นผู้ออกแบบ ส่วนแบรนด์เป็นของทางยุโรปหรืออเมริกา ทั้งนี้ นอกจากต้นทุน
แรงงานจะต�่ากว่าการลงทุนในพื้นที่อื่นๆ แล้ว แรงงานยังมีคุณภาพเพียงพอส�าหรับงานประณีตอย่างการ
ผลิตเสื้อผ้าส�าเร็จรูปส�าหรับการส่งออกด้วย

 จากการที่อ�าเภอพบพระ เป็นแหล่งผลผลิตทางการเกษตร ท�าให้มีการลงทุนในส่วนโรงงานอาหาร
กระป๋อง (ผัก-ผลไม้) ในพื้นที่แม่สอดด้วย ซึ่งวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ส่วนหนึ่งรับซื้อจากเกษตรกรทั่วไป 
อีกส่วนหนึ่งน�าเมล็ดพันธุ์ไปให้เกษตรกรปลูกแล้วรับซื้อผลผลิตส่วนผลไม้กระป๋องประเภทลิ้นจี่หรือล�าไยนั้น 
มีการรับซื้อจากทางเชียงใหม่และเชียงราย และหากเป็นการผลิตสับปะรดกระป๋อง จะรับซื้อวัตถุดิบจาก
ทางก�าแพงเพชร อุทัยธานี พิษณุโลก หรือเลยไปถึงชลบุรีด้วย โดยส่วนใหญ่คือการผลิตตามค�าสั่งซื้อ 
ภายใต้แบรนด์ของลูกค้าในต่างประเทศ และเป็นการแข่งขันกันด้วยราคากับผู้ผลิตรายอื่นๆ ในประเทศไทย
ด้วย ไม่เฉพาะในพื้นที่แม่สอดเท่านั้น เพราะไทยมีผู้ผลิตอาหารประเภทผักและผลไม้กระป๋องหลายรายที่
มีก�าลังผลิตสูงและผลิตเพื่อส่งออก ซึ่งตลาดในปัจจุบันนอกจากยุโรปและอเมริการ แล้ว ยังมีญี่ปุ่น และ
ตะวันออกกลางเพิ่มขึ้นมากด้วย ส�าหรับผู้ผลิตที่เป็น SMEs นั้น การผลิตตามค�าสั่งซื้อ หรือรับช่วงผลิต
จากแบรนด์ อื่นๆ นั้น เป็นเรื่องที่ท�าได้ง่ายกว่าการท�าแบรนด์ของตัวเอง เนื่องจากการรักษาแบรนด์ของ
ตนเองนั้น จ�าเป็นต้องมีสินค้าในตลาดตลอดเวลา

ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต (แม่สอด) 
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 ปัจจัยความส�าเร็จหรือปัจจัยความอยู่รอดของ SMEs ในกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมนั้น ได้แก่
การบริหารจัดการ ทั้งด้านบุคลากรหรือแรงงาน และต้นทุนการผลิต  โดยโรงงานผลิตอาหารกระป๋องนั้น เน้น
ในเรื่องการใช้เครื่องจักร ซึ่งปัจจัยส�าคัญจะอยู่ที่การแข่งขันและการบริหารจัดการด้านการตลาด ต้องมีการท�า 
การตลาดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงการไปออกงานแสดงสินค้าต่างๆ ในต่างประเทศด้วย เพื่อหาค�าสั่งซื้อหรือ
ค�าสั่งผลิต ซึ่งทิศทางในอนาคต ยังคงเติบโตต่อไปได้เรื่อยๆ ส่วนโรงงานผลิตเสื้อผ้าการ์เม้นท์ต่างๆ นั้น ต้อง
ใช้แรงงานเป็นทุนที่ส�าคัญ และหาแรงงานไทยได้ยาก เกือบทั้งหมดเป็นแรงงานต่างด้าว และในช่วงที่เศรษฐกิจ
โลกชะงักงันนั้น ผู้ผลิตหลายรายประสบปัญหากระทบกันแบบโลกโซ่เนื่องจากลูกค้าปลายทางไม่จ่ายเงินท�าให้
กระทบต่อเนื่องกันเป็นทอดๆ

 ทิศทางการลงทุนด้านอุตสาหกรรมโดยรวมของแม่สอดนั้น น่าจะยังไม่มีการลงทุนเพิ่มเติมมากนัก
เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และหลายธุรกิจอยู่ในภาวะชะงักงันจากการชะลอตัวของตลาดโดยเฉพาะใน
ต่างประเทศนอกจาก SMEs ในกลุ่มด้านสิ่งทอ เสื้อผ้า และอาหารแล้ว ยังมีผู้ผลิตในกลุ่มโรงสี หินแกรนิต
อยู่บ้างแต่เป็นจ�านวนน้อย โดยความคาดหวังจากภาครัฐ ได้แก่ การสนับสนุนด้านเงินทุนหมุนเวียน และ
การสนับสนุนด้านการท�าการตลาดในต่างประเทศ รวมไปถึงการช่วยเหลือในด้านการตรวจสอบมาตรฐาน
สินค้าเพื่อการส่งออกตามมาตรฐานต่างๆ ด้วย
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 จังหวัดตาก มีกลุ่มผู้ผลิต OTOP ที่มีชื่อเสียง คือ กลุ่มผู้ผลิตเครื่องประดับ อัญมณี ต้นไม้ พลอย
ต่างๆ กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น น�้าพริกกุ้งของแม่สอด ข้าวเกรียบงาและไส้เมี่ยงของอ�าเภอเมือง กล้วยตาก
ที่อ�าเภอแม่ระมาด และกลุ่มของขวััญที่ระลึก เช่น ธูปหอมที่แม่สอด หมวกใบลานและเครื่องจักสานบ้านตาก
เป็นต้น ซึ่งกลุ่มผู้ผลิตต่างๆ เหล่านี้ ล้วนแต่อาศัยจุดเด่นของพื้นที่มาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งผู้ผลิตหลาย 
รายได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ทั้งในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และที่
สำคัญ คือ โอกาสทางการตลาด ท�าให้ผูผลิตบางกลุ่มมีชื่อเสียงและสามารถมีลูกค้ากระจายออกไปได้ในหลาย
พื้นที่ 

 ในกลุ่มของวิสาหกิจชุมชนที่จังหวัดตากนั้น บางกลุ่มเป็นการรวมกลุ่มกันของกลุ่มแม่บ้าน และอาจ
มีปัญหาในการบริหารจัดการอยู่บ้าง บางกลุ่มยังคงมีปัญหาในด้านการตลาดหรือการขาดสถานที่ในการวาง
สินค้า และบางกลุ่มเป็นการผลิตโดยผู้น�ากลุ่มเป็นหลักโดยมีสมาชิกในกลุ่มร่วมเป็นผู้ผลิตหรือเป็นแรงงาน
ในบางขั้นตอนเท่านั้น อย่างไรก็ดี ในกลุ่มหรือผลิตภัณฑ์ที่ประสบความส�าเร็จนั้น จะเห็นได้ชัดเจนว่า เป็น
ผู้ประกอบการที่มีจุดเด่นอย่างยิ่งในด้านการผลิต และการตลาด ซึ่งรวมถึงการน�าเสนอสินค้าที่มีเอกลักษณ์ 
หรืออัตลักษณ์ที่ชัดเจน 

กลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ต�าบล (OTOP) วิสาหกิจชุมชนต่างๆ (อ�าเภอเมือง แม่สอด พบพระ)

 เช่น กลุม่ผูผ้ลติน�า้พรกิแม่ปะใต้ จากการผลติน�า้พรกิกุง้ซึง่ท�ากนัมานานในครอบครวั ได้มกีารพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ทั้งในและนอกพื้นที่และสามารถน�าสมาชิกในกลุ่มให้ร่วมกันผลิต
ผลิตภัณฑ์ได้อย่างดีและเชื่อมโยงเข้ากับจุดเด่นของพื้นที่ โดยการใช้วัตถุดิบในการผลิตที่มีมากในพื้นที่ ได้แก่ 
กุ้ง พริก กระเทียม และท�าให้น�้าพริกกุ้งแม่สอดมีชื่อเสียง และเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นสัญลักษณ์ของสินค้าประจ�า
ท้องถิ่นและส่วนหนึ่งคือ การได้ช่วยในการสร้างงานในพื้นที่ ทั้งนี้ ปัจจัยส�าคัญในความส�าเร็จ คือ การได้รับ
การสนับสนุนอย่างดียิ่งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ทั้งในเรื่องของบรรจุภัณฑ์ และการได้โอกาสใน
การเป็นตัวเลือกล�าดับต้นๆ ในการไปแสดงสินค้าในงาน OTOP ที่กรุงเทพฯ และท�าให้มีชื่อเสียงและมี
ฐานลูกค้ากว้างขวางต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้
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 กลุ่มธูปหอมอำาพัน เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการยกระดับผลิตภัณฑ์ด้วยการออกแบบ ท�าให้สามารถ
น�าผลิตภัณฑ์ไปน�าเสนอในตลาดระดับกลางถึงระดับบน ทั้งในและต่างประเทศได้ อัตลักษณ์ที่ส�าคัญของธุรกิจ คือ 
การใช้ดีไซน์มาเป็นตัวน�าในผลิตภัณฑ์พื้นบ้านที่ผลิตจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ใช้การออกแบบผลิตภัณฑท์ี่แตก
ต่างจากคนอื่นและตอบสนองความต้องการหรือรสนิยมของตลาดเป้าหมาย รวมถึงการคิดประดิษฐ์ในรูปแบบ
ใหม่ๆ จากวัตถุดิบที่หาได้ในพื้นที่ และเมื่อผสมผสานกับงานฝีมือของคนในชุมชน ท�าให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์
ที่โดดเด่น สามารถเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และท�าตลาดได้ไกลทั้งในและต่างประเทศ และโอกาสหรือทิศทางใน
การเติบโตต่อไป คือ การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยพัฒนาให้เป็นไปตามความต้องการของ
ผู้บริโภคในแต่ละตลาด

 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในตากนั้น ยังมีกลุ่มที่ผลิตเมี่ยงค�า ไส้เมี่ยง และข้าวเกรียบ อีกหลายกลุ่ม ซึ่งนับเป็น
สินค้าของดีเมืองตากเช่นกัน ซึ่งจะขายได้ดีในช่วงงานเทศกาลต่างๆ กลุ่มต่างๆ เหล่านี้ส่วนใหญ่ใช้แรงงานใน
ครัวเรือนสืบทอดความรู้หรือภูมิปัญญามาจากคนรุ่นก่อน รวมทั้งใช้วัฒนธรรมที่มีความเฉพาะตัวมาเป็นจุดเด่น 
ของสินค้าหรือบริการ ได้สร้างปฏิสัมพันธ์กับชุมชนโดยผ่านการรวมกลุ ่มและให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง
ในการผลติแต่ปัญหาอปุสรรคส�าคญัในการด�าเนนิธรุกจิ คอื เรือ่งการบรหิารจดัการของกลุม่ทัง้ในเรือ่งของเงนิทนุ  
หมุนเวียนและการจัดการด้านการตลาด
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กลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยวและที่เกี่ยวเนื่อง

 ในอ�าเภอเมืองนั้น ไม่มีแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวมากนัก ยกเว้นในช่วงเทศกาลลอยกระทงสาย ดังนั้น 
ธุรกิจที่รองรับนักท่องเที่ยวจึงไม่สามารถขยายตัวได้มากนัก และมักรองรับนักธุรกิจหรือผู้ที่เดินทางผ่านเป็น
ส่วนใหญ่ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เข้ามาในพื้นที่จังหวัดตาก มักมีจุดหมายปลายทางที่
แม่สอดหรืออุ้มผาง โดยเป็นทั้งกลุ่มที่มาท่องเที่ยวเชิงเกษตร ท่องเที่ยวธรรมชาติ และท่องเที่ยวในพื้นที่ของ
วัฒนธรรมชนเผ่า การเข้ามาซื้อสินค้าที่ตลาดริมเมยที่ด่านชายแดน ซื้อเฟอร์นิเจอร์หรือของตกแต่งท�าจากไม้
และการใช้ด่านแม่สอดเป็นเส้นทางผ่านเข้าประเทศพม่า

 ในส่วนของแม่สอดนั้น แม้จะไม่มีห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ อาคารขนาดใหญ่หรือโมเดิร์นเทรดให้เห็น 
แต่ด้วยเศรษฐกิจที่ดีของแม่สอด ท�าให้ประชากรมีก�าลังซื้อ รวมกับก�าลังซื้อของนักท่องเที่ยวทั้งไทยและ
ต่างชาติด้วย ดังนั้น ธุรกิจร้านอาหารในแม่สอดนั้น จึงมีทั้งในแบบร้านอาหารท้องถิ่น แผงขายอาหาร และ
ร้านอาหารขนาดใหญ่ ร้านกุ้งเผา สวนอาหารต่างๆ รวมทั้งร้านกาแฟทันสมัย ซึ่งไม่เพียงแต่รองรับนักท่อง
เที่ยว แต่ยังรองรับคนในพื้นที่ด้วย ซึ่งผู้บริโภคในพื้นที่นั้น เป็นกลุ่มที่มีก�าลังซื้อ และนอกจากนักท่องเที่ยว
ต่างชาติแล้ว ยังมีคนต่างชาติที่ท�างานอยู่ในหน่วยงาน NGO หรือ UN เข้ามาอยู่ในพื้นที่จ�านวนไม่น้อยด้วย
ร้านอาหาร ที่ให้บริการอยู่ในพื้นที่แม่สอด จึงต้องมีการสร้างเอกลักษณ์ของตัวเอง แข่งขันกันในด้านคุณภาพ
อาหารและการให้บริการ บรรยากาศของสถานที่ เป็นต้น
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 โรงแรมขนาดใหญ่ในอ�าเภอเมืองนั้น มีเพียงสองแห่ง แต่ที่แม่สอดนั้น มีโรงแรมในหลายระดับ
เกิดขึ้นมากมาย ทั้งโรงแรมขนาดใหญ่ รีสอร์ทขนาดกลางและขนาดย่อม โรงแรมขนาดเล็ก โรงแรมแบบ
บูติค เกสต์เฮ้าส์ต่างๆ รองรับความต้องการอันหลากหลายของผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ ทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศ  ซึ่งโรงแรมและร้านอาหารต่างๆ นั้น ต่างเลือกสร้างจุดขาย โดยการเชื่อมโยงกับอัตลักษณ์
ของพื้นที่ ทั้งในส่วนของการก่อสร้างหรือตกแต่งด้วยไม้ ซึ่งเข้ากันกับบรรยากาศขุนเขาทางเหนือ หรือการ
ตกแต่งด้วยศิลปะพื้นเมือง การใช้เมนูอาหารจากวัตถุดิบที่มีมากในพื้นที่ เช่น กุ้งแม่น้�า ซึ่งน�าเข้าจากพม่า

 ในส่วนของอ�าเภออื่นๆ โดยเฉพาะที่อุ้มผางนั้น เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่ถูกบรรจุอยู่ในโปรแกรม
การท่องเที่ยวแบบ Soft  Adventure เป็นทัวร์ศึกษาธรรมชาติ ล่องแก่ง โดยบรรจุเข้าเป็นจุดหนึ่งในเส้นทาง
ในโปรแกรมการทอ่งเทีย่วแบบ Around North ซึง่การท�าทวัรน์ัน้ ตอ้งเนน้ลกูคา้ตา่งชาตทิีเ่ปน็กลุม่ตลาดระดบับน 
เพราะนักท่องเที่ยวไทยมักไม่นิยมซื้อทัวร์ แต่มักเป็นการมาท่องเที่ยวด้วยตัวเอง หรือใช้คนน�าเที่ยวในพื้นที่
ซึ่งราคาถูกกว่าการใช้บริษัททัวร์จากแม่สอดหรือตาก ท�าให้บริษัททัวร์แข่งขันด้วยยาก เพราะมีต้นทุนสูงกว่า
จากการจัดการให้ได้มาตรฐานการให้บริการ จึงมักไปเน้นที่ลูกค้าต่างประเทศมากกว่า

 ดังนั้น ในผู้ประกอบการแต่ละกลุ่มนั้น ปัจจัยความส�าเร็จที่มี คือ การบริหารจัดการเป็นส�าคัญ เพราะ
ต้องรองรับนักท่องเที่ยวที่มีปริมาณไม่สม�่าเสมอในแต่ละช่วงเวลา รองรับผู้บริโภคที่มีหลายระดับ การบริหาร
จัดการเรื่องต้นทุน และการบริหารจัดการเรื่องบุคลากรจึงเป็นปัจจัยส�าคัญ

 โอกาสการเติบโตในด้านธุรกิจการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องของแม่สอดและพื้นที่อื่นๆ ในจังหวดั
ตากนั้นขึ้นอยู่กับการพัฒนาในเรื่องเส้นทางการคมนาคม การจัดการทรัพยากรต่างๆ ในพื้นที่และการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
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 อ�าเภอพบพระ เป็นแหล่งใหญ่ของประเทศในการปลูกผักและกุหลาบ และมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก จนกลาย
เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของจังหวัดตาก ส�าหรับการปลูกกุหลาบนั้น เรียกได้ว่า พบพระเป็นแหล่งปลูกกุหลาบ
เพื่อการค้าทั้งภายในและต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกุหลาบจากแถบพื้นที่ภาคกลาง 
ได้ย้ายขึ้นมาที่อ�าเภอพบพระตั้งแต่ช่วงก่อนปี 2540 เนื่องจากสภาพภูมิอากาศของอ�าเภอพบพระเหมาะแก่
การปลูกกุหลาบเป็นอย่างมาก และมีความอุดมสมบูรณ์ทั้งสภาพดินและน้�า เพียงแต่เป็นพื้นที่ในเขตป่าสงวน 
ซึ่งไม่มีโฉนด ปัจจุบันในพื้นที่ อ.พบพระ มีพื้นที่สวนกุหลาบประมาณ 4,000 ไร่ โดยมีเกษตรกรผู้ปลูกเกือบ 
200 ราย โดยเฉลี่ยรายใหญ่จะมีพื้นที่ปลูกประมาณ 60-70 ไร่ นอกนั้นจะเป็นรายย่อย เพราะการปลูก
กุหลาบต้องการแรงงานในการดูแลอย่างมากท้ังเร่ืองโรค แมลง ปุ๋ย การให้น้�า การตัดดอก ตกแต่งก่ิง โดยปัจจุบัน
ได้มีการจัดต้ังชมรมผู้ปลูกกุหลาบในพ้ืนท่ีอ�าเภอพบพระ เพ่ือช่วยเหลือกันในเร่ืองของตลาด การส่งออก การค้า 
รวมไปถึงการจัดการเกี่ยวกับธุรกิจในด้านต่างๆ ด้วย ดอกกุหลาบวันละกว่า 2 ล้านดอกจะถูกส่งออกไปยัง
ตลาดต่างๆ  อย่างเช่น ปากคลองตลาด ซึ่งเป็นตลาดดอกไม้สดแหล่งใหญ่ที่สุดของประเทศและดอกกุหลาบ
เกือบ 80-90 % ที่นั่น มาจากพื้นที่อ�าเภอพบพระ แม้กระทั่งตลาดดอกไม้ในตัวจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือว่า
เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการปลูกกุหลาบเช่นกัน ปัจจุบันผู้ค้าจากจังหวัดเชียงใหม่ก็มารับจากอ�าเภอพบพระ
โดยตรงด้วย

ธุรกิจเกษตรและกลุ่มเกษตรกรพบพระ
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 ช่วงที่ถือว่ามีความส�าคัญกับเกษตรกรผู้ปลูกมากที่สุด คือ ช่วงเทศกาลวาเลนไทน์ ที่ท�าให้ตลาด 
กุหลาบในพื้นที่อ�าเภอพบพระมีความส�าคัญสูงสุด เพราะแต่ละปีราคาดอกกุหลาบ จะพุ่งสูงขึ้นกว่าในช่วง
ปกต ิ6-7 เท่า กหุลาบทีไ่ด้รบัความนยิมสงูสดุ ม ี2 ชนดิ คอื แกลกาล่าสแีดงไม่มหีนาม และขาวแก้วสขีาว 
ดอกใหญ่คอโต รวมทั้งกุหลาบตกแต่งสีสันต่างๆ ฯลฯ

 ปัญหาหลกัของคนท�าสวนกหุลาบในอ�าเภอพบพระ นอกจากปัญหาด้านราคาซึง่อยูใ่นมอืของคนกลาง
แล้ว คือ ปัญหาในเรื่องของแรงงานต่างด้าว  ที่ยังคงไม่ได้รับการช่วยเหลือและแก้ไขอย่างจริงจังจากภาครัฐ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แรงงานต่างด้าวมีความส�าคัญกับการเกษตรเนื่องจากเป็นงานที่ต้องใช้ความอดทน 
ใช้แรงงานกลางแดดกลางฝน ต้องอยูก่บัสารเคม ี ยาฆ่าแมลง ซึง่แรงงานคนไทยไม่ท�า และต้นทนุแรงงาน
กต็�า่กว่ามากด้วย หลายแห่งทีค่นงานต่างด้าวอยูด้่วยกนัมานาน เพราะดแูลเอาใจใส่แรงงานเหมอืนครอบครวั
มากกว่าการเป็นนายจ้างลกูจ้าง ไม่มกีารเอารดัเอาเปรยีบ ดแูลเจบ็ไข้ได้ป่วย แต่เหล่านีย้งัคงตดิขดัในเรือ่งของ
มาตรการและแนวนโยบายเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวที่ไม่เอื้อและท�าให้ความรุนแรงของปัญหาแรงงานต่างด้าว
ลุกลามมากยิง่ขึน้ การแก้ไขปัญหาทีผ่่านมายงัเป็นการแก้ไขปัญหาทีป่ลายทาง  ที่ผ่านมา กลุ่มเกษตรกรใช้
ชมรมเป็นเหมือนกระบอกเสียงคอยเน้นย�้าและชี้ถึงปัญหาตรงจุดนี้ แต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขหรือช่วยเหลือที่
ตรงจุดเท่าที่ควร
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 อ�าเภอพบพระยังเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพ และโอกาสที่ดีในการด�าเนินธุรกิจด้านกุหลาบต่อไปได้ใน
อนาคต หากแต่ขึน้อยูก่บัสภาพดนิฟ้าอากาศด้วยเช่นกนั เกษตรกรต้องมกีารปรบัตวัและเรยีนรูอ้ยูต่ลอดเวลา
จากสภาวะอากาศที่ร้อนขึ้น ส่งผลกระทบต่อคุณภาพและการเจริญเติบโตของกุหลาบ ท�าให้ต้นทุนในการ
ดแูลกหุลาบเพิม่สงูขึน้ด้วย ทัง้เรือ่งการดแูลโรคระบาดของโรคและแมลง ต้องเพิม่ปุย๋และสารเคม ีและการต้อง
เพิม่เครือ่งมอืในการให้น�า้กหุลาบมากขึน้ ในขณะทีไ่ม่สามารถควบคมุราคาขายเองได้ เพราะถกูก�าหนดราคา
โดยผูค้้าคนกลาง การปรบัตวัของผูผ้ลติแต่ละแห่งนัน้ นอกจากการพฒันาพนัธุห์รอืเทคนคิต่างๆ ในการปลูก
กุหลาบแล้ว ไร่บางแห่งได้มีการน�ากุหลาบมาท�าอบแห้งด้วยทรายซิลิกา บรรจุในโถแก้วสูญญากาศ ซึ่งนับ
เป็นการเพิ่มมูลค่าของกุหลาบอีกทางหนึ่ง และไร่กุหลาบบางแห่งได้มีแผนงานในการเปิดให้นักท่องเที่ยว
ได้เข้าชม (บางส่วน) เป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และรวมถึงจัดท�าที่พักในแบบของโฮมสเตย์ด้วย

 ในช่วงเวลาหนึ่ง พบพระเคยมีชื่อเสียงอย่างมากในการเป็นแหล่งผลิตส้มสายน�้าผึ้ง แต่ปัจจุบัน 
สวนส้มได้ลดลงไปอย่างมาก จนเหลือเพียงไม่กี่แห่งเท่านั้น เนื่องจากทั้งปัญหาเรื่องการบริหารจัดการ การ
ดูแลรักษาซึ่งต้องใช้สารเคมีสูงมาก และต้นทุนการผลิต นอกจากนี้ ปัจจุบันยังมีการผลิตทับทิมด้วย ซึ่งมี
ทั้งในแบบที่ขายเป็นผลสด และมีการแปรรูปเป็นน�้าทับทิม ซึ่งเป็นการผลิตที่ต้องอาศัยทั้งด้านความรู้ 
การปรับปรุงพันธุ ์ การควบคุมคุณภาพ และการตลาดเป็นส�าคัญ เพราะตลาดของน�้าทับทิมปัจจุบัน
ยังไม่กว้างนัก และอยู่ในกรุงเทพฯ ดังนั้น การพัฒนาคุณภาพและบรรจุภัณฑ์ จึงเป็นปัจจัยส�าคัญส�าหรับ
โอกาสในการขยายตัวของธุรกิจ
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 โดยรวมแล้ว จังหวัดตาก โดยเฉพาะในพื้นที่แม่สอดนั้น มีโอกาสทางธุรกิจที่ส�าคัญใน 4 ด้าน คือ อุตสาหกรรม 
การค้าชายแดน การเกษตร และการท่องเที่ยว ซึ่งมีแนวทางในการพัฒนา และส่งเสริมในการใช้ประโยชน์จากทุนที่มีใน
แต่ละด้าน หรือที่สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้ประกอบการแต่ละกลุ่ม ดังนี้ คือ

 • ด่านการค้าชายแดนแม่สอดเป็นด่านที่ส�าคัญของประเทศ มีมูลค่าการค้าหลายร้อยล้านบาทต่อปี และเป็น
ส่วนหนึ่งที่ท�าให้อ�าเภอแม่สอดนั้น เป็นพื้นที่ที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่หลากหลาย และมีมูลค่าสูง แต่ธุรกิจจ�านวน
ไม่น้อยไม่ได้อยู่ในระบบ หรือไม่ได้ท�าธุรกรรมผ่านทางระบบ ประชากรแฝงในพื้นที่ก็มีจ�านวนมากด้วย ดังนั้น ใน
ทางปฏบิตั ิ แม่สอดมโีอกาสทางธรุกจิสงูแต่กม็กีารแข่งขนัสงูด้วยเช่นกนั การจดัการของภาครฐั จงึควรต้องด�าเนนิการใน
หลายด้านทัง้การปรบัปรงุเรือ่งกฎระเบยีบต่างๆ เพือ่สนบัสนนุให้ธรุกจิเข้ามาอยูใ่นระบบหรอืมกีารจดทะเบยีนให้ถกูต้อง
มากขึน้ การให้การดูแลสนับสนุนหรือสิทธิประโยชน์ส�าหรับธุรกิจที่อยู่ในระบบ และการให้งบประมาณสนับสนุนให้เกิด
กิจกรรมต่างๆ ขึ้นในพื้นที่ เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวหรือนักธุรกิจเข้ามามีกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่ต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง

3. ทิศทางของการเติบโตของ SMEs ในพื้นที่  และโอกาสทางธุรกิจ  

ทุนทางเศรษฐกิจ 

ทุนทางวัฒนธรรมที่ส�าคัญ

 • การจัดการและส่งเสริมในเรื่องการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ หรือเชิงวัฒนธรรรม จากการที่มี สถานที่
ส� าคัญทางศาสนาและประวัติศาสตร์ และมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมในพื้นที่ยั งคงเป็นเรื่องที่                               
ภาครัฐต้องให้ความส�าคัญ ทั้งนี้ อาจเชื่อมโยงเข้ากับการท่องเที่ยวทางธรรมชาติหรือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ด้วย 
ซึ่งรวมถึงพื้นที่การเกษตรในอ�าเภอพบพระ ซึ่งมีศักยภาพในการส่งเสริมให้มีกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
หรือโฮมสเตย์ด้วยเช่นกัน

ทุนด้านทรัพยากร 

 • ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในเรื่องผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร อาหารแปรรูป เกษตรแปรรูปต่างๆ 
เพื่อเพิ ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การส่งเสริมหรือสนับสนุนในเรื ่องเทคโนโลยี ทั ้งในการพัฒนาพันธุ ์
ของผลิตผลทางการเกษตร หรือเมล็ดพันธุ์ ต้นพันธุ์ต่างๆ ไปจนถึงเทคโนโลยีในการแปรรูปหรือเพิ่มมูลค่าสินค้า
ทางการเกษตร
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 • การจัดการแหล่งน้�าหรือทรัพยากรน้�า เพื่อให้สามารถด�าเนินกิจกรรมทางน้�า หรือใช้ประโยชน์จาก
ล�าน้�าปิงที่ไหลผ่านเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งประโยชน์ในด้านกิจกรรมที่รองรับนักท่องเที่ยว 
หรือกิจกรรมอื่นๆ ในการประกอบธุรกิจในเมือง และการใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมด้วย เพราะระบบ
ชลประทานยังไม่ทั่วถึง ท�าให้พื้นที่ส่วนใหญ่ยังแห้งแล้ง ส�าหรับในด้านที่รองรับการท่องเที่ยวนั้น มีปัญหา
อุปสรรคในเรื่องเวลาการปิดเปิดเขื่อน ไม่เอื้อให้สามารถล่องเรือขึ้นไปได้ และรวมถึงปัญหาสันดอนในแม่น้�า
ด้วย ทั้งที่ทัศนียภาพของแม่น้�าปิงนั้นสวยมาก เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ทั้งในเรื่องของความงามของ
ธรรมชาติ และวิถีชีวิตริมน้�า

 • การพัฒนาการท่องเที ่ยวธรรมชาติในพื ้นที ่มรดกโลก ซึ ่งมีความโดดเด่นและเป็นเสน่ห์ส�าคัญ
ของจังหวัด โดยต้องมีการหารือร่วมกันเพื่อปรับระเบียบหรือกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เอื้อประโยชน์
กับท้องถิ่น และผู้ที่ท�าธุรกิจรองรับอยู่ในพื้นที่ให้มากขึ้นกว่าในปัจจุบัน รวมไปถึง เพื่อเป็นการจัดระเบียบของ
ธุรกิจในพื้นที่ด้วย

4. ความคาดหวังต่อบทบาทของภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
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 • การส่งเสริมในภาคธุรกิจบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขนส่ง ธุรกิจโลจิสติกส์ต่างๆ การขนส่ง
สินค้าข้ามแดน ธุรกิจการให้บริการที่รองรับนักธุรกิจหรือนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพื้นที่

 • ต้องการการสนับสนุนทั้งในด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์ การหาแหล่งทุน และการจัดหา
สถานที่จ�าหน่ายผลผลิต ส�าหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือผู้ผลิตขนาดเล็ก

 • ความต้องการในการพัฒนาบุคลากรในภาคการค้าและการบริการ เพื่อสามารถแข่งขันได้กับ
ธรุกจิการค้าสมยัใหม่หรอืธรุกจิรายใหญ่ทีจ่ะเข้ามาในพืน้ทีม่ากขึน้ ซึง่ธรุกจิเหล่านัน้ นอกจากจะให้ค่าแรง 
มากกว่าธุรกิจร้านค้ารายย่อยแล้ว ยังมีการฝึกอบรมพนักงานอย่างดีด้วย ดังนั้น หากหน่วยงานภาครัฐเข้า
มาช่วยในเรื่องการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรทั้งในด้านวิชาการ ความรู้ การขาย บัญชี ความคิด เทคนิคการ
ให้บริการ ก็จะช่วยให้ SMEs มีพนักงานที่มีความสามารถเพิ่มมากขึ้น

 • การจัดการควบคุมดูแลด้านสิ่งแวดล้อมหรือมลพิษที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม เพราะท�าให้
พื้นที่ในหลายอ�าเภอที่แห้งแล้งอยู่แล้ว ยังมีสารปนเปื้อนตกค้างไม่สามารถท�าการเกษตรได้
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จังหวัดพิษณุโลก 

โครงสร้างทางเศรษฐกิจ 

 พษิณโุลก เป็นเมอืงศนูย์กลางทางเศรษฐกจิของภาคเหนอืตอนล่าง เป็นศนูย์กลางของเส้นทางคมนาคม
ของสี่แยกอินโดจีน จากการเป็นจุดตัดของเส้นทาง North-South และ East-West Economic Corridor  
มีสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ที่รองรับการเจริญเติบโตของเมือง เป็นที่ตั้งของส่วนราชการระดับ
ศูนย์/เขต/ภาค มีพื้นที่การเกษตร มีแม่น�้าน่านไหลผ่านบริเวณตัวเมือง และยังมีพื้นที่ป่าเขาและน�้าตก 
หลายแห่ง และด้วยรากฐานของเมืองที่มีมายาวนาน ท�าให้เป็นพื้นที่มากมีไปด้วยแหล่งประวัติศาสตร์ 
วฒันธรรมและมีศักยภาพในการพัฒนาพื้นที่ไปสู่การเป็นศูนย์กลางการให้บริการทางเศรษฐกิจ และการค้า 
โดยมีโครงสร้างพื้นฐานด้านการศึกษารองรับการพัฒนาจ�านวนมาก ซึ่งเป็นระดับอุดมศึกษาถึง 5 แห่ง ที่ 
นอกจากจะผลิตบุคลากรเพื่อรองรับความต้องการของแต่ละภาคเศรษฐกิจแล้ว ยังรองรับความต้องการใน
การวิจัยพัฒนาเพื่อพัฒนารูปแบบสินค้าและบริการต่างๆ ด้วย และจากโครงสร้างของผลิตภัณฑ์มวลรวม 
ของจงัหวดั (GPP) นัน้ จะเหน็ได้ชดัเจนว่า ภาคเกษตรยงัคงมสีดัส่วนสงูถงึร้อยละ 30 ภาคการค้ามสีดัส่วน
ร้อยละ 17 ภาคการศึกษาร้อยละ 9 และภาคอุตสาหกรรมมีสัดส่วนร้อยละ 8 ของ GPP
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 ด้านธุรกิจเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตร :  พิษณุโลกมีพื้นที่เกษตรอยู่มาก ทั้งการปลูกข้าว 
ยางพารา พืชไร่ต่างๆ เช่น ข้าวโพด ถั่วเขียว กล้วย ดังนั้น จึงเป็นฐานของธุรกิจอุตสาหกรรมการแปรรูป
เกษตร รวมทั้งธุรกิจการผลิตเครื่องจักรกลการเกษตร และปุ๋ยอินทรีย์ นอกจากอุตสาหกรรมการแปรรูป 
อาหารแล้ว ยังมีการแปรรูปยางพาราด้วย

 ดา้นธรุกจิการทอ่งเทีย่ว : มกีารรว่มมอืกนัระหวา่งพษิณโุลก สโุขทยั และเพชรบรูณ ์ในการสง่เสริม
ธุรกิจการท่องเที่ยว โดยเฉพาะในการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม ในจังหวัดพิษณุโลก ได้มีธรุกจิ
โรงแรมขนาดเลก็หรอืโรงแรมบตูกิเกดิขึน้หลายแหง่ ทัง้ในเมอืงและนอกเมอืง เพือ่รองรบันกัทอ่งเที่ยวรุ่นใหม่ 
มีร้านอาหารที่มีชื่อเสียงมากมายหลายแห่ง โดยเฉพาะที่บริเวณริมแม่น้�าน่าน และภายในตัวเมืองได้จัด
ให้มีกิจกรรมการน�าสามล้อถีบ ซึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ�าวันของคนพิษณุโลกในอดีต มาท�าเป็น
กิจกรรมส�าหรับนักท่องเที่ยว โดยเป็นสามล้อทัวร์เพื่อพานักท่องเที่ยวชมชีวิตยามราตรีของพิษณุโลก 
บนเส้นทางย่านตลาดอาหารนานาชนิดบริเวณริมแม่น้�าน่าน ถนนพุทธบูชา ย่านธุรกิจต่างๆ ซึ่งมี
เอกลักษณ์เฉพาะตัวที่น่าสนใจ

 ด้านธรุกจิการผลติอตุสาหกรรม หตัถอตุสาหกรรม และการผลติของฝากของทีร่ะลกึ : พษิณโุลก
มผีูป้ระกอบการในธุรกิจพืชผลการเกษตร ทั้งประเภท SMEs และรายใหญ่ และยังมีหัตถอุตสาหกรรมที่
ส�าคัญ เช่น โรงหล่อพระ ซึ่งมีถึง 8 แห่ง ส่วนของฝากของที่ระลึก มีทั้งการผลิตในรูปแบบโรงงานขนาด
กลางและขนาดย่อม และการผลิตในรูปแบบกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยเน้นในสินค้าประเภทกล้วยแปรรูป
ต่างๆ (กล้วยตาก กล้วยอบ กล้วยทอด) น�้าพริกประเภทต่างๆ ซึ่งในส่วนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ 
นั้น ปัจจัยความส�าเร็จประการหนึ่ง คือ การที่ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการศึกษา และหน่วยงานส่ง
เสริมของภาครัฐ

 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกที่มีชื่อของพิษณุโลก ได้แก่ กล้วยตากบางกระทุ่ม แหนมและหมูยอ 
หมี่ซั่ว น�้าปลาบางระก�าที่ท�าจากปลาสร้อยในล�าน�้ายม ไม้กวาดบ้านนาจานที่ท�าจากดอกหญ้าแท้ๆ และ
และรวมถึงสุนัขพันธุ์บางแก้ว ซึ่งมีต้นก�าเนิดจากวัดบางแก้ว อ�าเภอบางระก�า ซึ่งมีผู้นิยมเลี้ยงกันอย่างมาก
และมีชมรมผู้เลี้ยงสุนัขบางแก้วหลายชมรม และสามารถพบเห็นฟาร์มเพาะเลี้ยงสุนัขบางแก้วได้ทั่วไป
ในจังหวัดพิษณุโลก โดยส�านักงานปศุสัตว์พิษณุโลก ได้ก�าหนดมาตรฐานของสุนัขบางแก้ว เพื่อรักษาไว้ซึ่ง
เอกลักษณ์
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 พษิณโุลก เป็นอกีหนึง่จงัหวดัทีม่คีวามส�าคญัในทางประวตัศิาสตร์ โดยในสมยัอยธุยา เมอืงพิษณุโลก
เป็นเมืองกึ่งกลางระหว่างกรุงศรีอยุธยาและอาณาจักรฝ่ายเหนือ และได้เป็นราชธานีแทนกรุงศรีอยุธยานาน
ถึง 25 ปีในรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ หลังจากนั้นก็มีฐานะเป็นเมืองลูกหลวง เป็นหน้าด่านส�าคัญ
ในการสกัดกั้นกองทัพพม่า เมื่อครั้งสมเด็จพระนเรศรวรมหาราชด�ารงฐานะพระมหาอุปราช ครองเมือง
พิษณุโลก ขณะนั้นไทยตกเป็นเมืองขึ้นของพม่า สมเด็จพระนเรศวรฯ ได้ทรงรวบรวมชาวพิษณุโลกกอบกู้
อิสรภาพได้ใน พ.ศ. 2127 จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ได้ทรงด�าริ
ให้รื้อก�าแพงเมืองพิษณุโลกเพื่อไม่ให้ข้าศึกใช้เป็นที่มั่น จนถึง พ.ศ. 2437 รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ ให้ยก    
ฐานะเมืองพิษณุโลกขึ้นเป็นมณฑล เรียกว่า มณฑลพิษณุโลก ต่อมาเมื่อยกเลิกการปกครองแบบมณฑล
แล้ว พิษณุโลกจึงมีฐานะเป็นจังหวัดมาจนถึงปัจจุบัน 

 ดังนั้น สถานที่ส�าคัญหลายแห่งในจังหวัดพิษณุโลก จึงอิงอยู่กับสถานที่ส�าคัญทางประวัติศาสตร์ 
และศาสนา ได้แก่ 

 - วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือ วัดใหญ่ ที่มีพระพุทธชินราช เป็นพระประธานองค์ใหญ่
ประดิษฐานในวิหาร วัดใหญ่เป็นพระอารามหลวงที่ส�าคัญของจังหวัด ที่ไม่เพียงส�าคัญต่อการท่องเที่ยวของ
จังหวัดเท่านั้น แต่เป็นศูนย์รวมทางจิตใจของชาวเมืองด้วย สร้างขึ้นพร้อมกับการสร้างเมืองเมื่อ พ.ศ. 1900 
ในสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชาลิไทแห่งกรุงสุโขทัย และโดยที่วัดใหญ่เป็นศูนย์กลางที่ดึงดูดนักท่องเท่ี่ยว 
ทั้งไทยและต่างชาติที่มายังจังหวัดพิษณุโลก ดังนั้น บริเวณโดยรอบวัดใหญ่ จึงเป็นทั้งศูนย์กลางการค้าขาย 
ทั้งของที่ระลึก ของฝากนักท่องเที่ยว พระเครื่อง ตลอดจนแหล่งค้าส่งค้าปลีกของพืชวัตถุดิบสมุนไพรนานา
ชนิดด้วย

โครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรม
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 - ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งตั้งอยู่ในโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม แต่เดิมบริเวณโรงเรียน
เคยเป็นพระราชวังจันทน์มาก่อน โดยกรมศิลปากรได้ขุดค้นพบแนวเขตพระราชฐานพระราชวังจันทน์ซึ่งเป็น
สถานที่พระราชสมภพของสมเด็จพระนเรศรวรมหาราชเมื่อเดือนมีนาคม 2535

 - วัดส�าคัญหลายแห่ง เช่น วัดนางพญา วัดราชบูรณะ วัดจุฬามณี เป็นต้น
 
 และด้วยสภาพภูมิประเทศในหลายพ้ืนท่ีของจังหวัดพิษณุโลก ท�าให้มีแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติิ
ที่ส�าคัญหลายแห่ง เช่น อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง น้�าตกแก่งโสภา น้�าตกแก่งซอง เขตห้ามล่าสัตว์ป่า
ถ้�าผาท่าพล อุทยานแห่งชาติน้�าตกชาติตระการ อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า 
(ตั้งอยู่บนรอยต่อของสามจังหวัด คือ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และเลย)
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 จากการที่พิษณุโลกเป็นเมืองใหญ่ เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในหลายด้าน และเป็นแหล่ง
ของสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง ทั้งระดับมัธยมศึกษา และอุดมศึกษาด้วย ท�าให้มีผู้บริโภคทั้งกลุ่มคน
เมืองพิษณุโลกเดิม ข้าราชการ กลุ่มนักท่องเที่ยว นักธุรกิจนักลงทุน กลุ่มคนในวัยนักศึกษา ที่มีไลฟ์สไตล์ 
ที่แตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่ม จึงมีรูปแบบธุรกิจที่หลากหลายที่เกิดขึ้นและมีทิศทางการเติบโตอยู่ใน
จังหวัดเช่น กระแสความนิยมที่เพิ่มมากขึ้นในโรงแรมขนาดเล็ก โรงแรมสไตล์บูติกหรือสไตล์รีสอร์ท 
ทั้งในพื้นที่อ�าเภอเมืองและใกล้เคียง โดยนอกจากจะมีการตกแต่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวในราคาที่สมเหตุ
สมผลแลว้ ยงัสามารถบรหิารจดัการหรอืปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสภาพเศรษฐกจิไดค้ลอ่งตวักวา่โรงแรมขนาดใหญ ่
ท่ีมีอยู่หลายแห่งในจังหวัดด้วย ร้านอาหารริมแม่น้�าน่านท่ีด�าเนินธุรกิจมาหลายสิบปีก็ยังคงมีลูกค้าเนืองแน่น 
ในขณะที่ในเมืองก็มีร้านอาหารหรือร้านกาแฟเบเกอรี่ที่รองรับไลฟ์สไตล์ใหม่ๆ เกิดขึ้นมาเป็นธุรกิจดาวรุ่ง
ด้วยเช่นกัน

 โอกาสส�าหรับ SMEs ที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ และยุทธศาสตร์และเป้าหมายในการ
พฒันาของจงัหวดัในดา้นการเปน็ศนูยก์ลางการบรกิารดา้นการขนสง่สนิคา้และผูโ้ดยสาร การเปน็ศูนย์กลาง
การพฒันาเทคโนโลยแีละการสือ่สารของภาคเหนอืตอนลา่ง การเปน็ศนูยบ์รกิารสขุภาพทีไ่ดม้าตรฐานสากล
ได้แก่ ธุรกิจด้านการแปรรูปสินค้าเกษตร ธุรกิจในด้าน Logistics ด้าน ICT ด้านการให้บริการสุขภาพ 
และด้านการบริการการศึกษา

 และในการต่อยอดจากทนุทางสงัคมและวฒันธรรมทีม่ใีนพืน้ที ่คอื ธรุกจิด้านการบรกิารท่องเที่ยว
และทีเ่กีย่วเนือ่ง (โดยเฉพาะการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมและ Eco-Tourism) การผลติและจ�าหน่ายของฝาก 
ของทีร่ะลกึ 

โอกาสและทิศทางธุรกิจของพิษณุโลก
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จังหวัดเพชรบูรณ์

โครงสร้างทางเศรษฐกิจ

 เพชรบรูณ์ เป็นจงัหวดัทีม่ผีลติผลในภาคเกษตรทีห่ลายหลายและครบวงจร มกีารผลติเกษตรปลอดภยั 
และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ผลผลิตที่มีชื่อเสียง ได้แก่ มะขามหวาน ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส�าคัญ
ของจังหวัด โดยในโครงสร้างของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดนั้น มาจากภาคเกษตรถึงร้อยละ 45 ภาคการค้า
ร้อยละ 14 และภาคอุตสาหกรรมเพียงร้อยละ 9 และถึงแม้เพชรบูรณ์จะมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มี
ชื่อเสียงหลายแห่ง แต่มูลค่ารายได้จากภาคบริการที่ปรากฎในผลิตภัณฑ์มวลรวมนั้น ยังค่อนข้างน้อย
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โครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรม
 เพชรบูรณ์มีสถานที่ส�าคัญหลายแห่ง ที่เป็นทั้งทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และเป็น
พื้นที่ที่มีความส�าคัญจากประวัติศาสตร์การเคยเป็นฐานที่มั่นใหญ่ในการเผยแพร่ลัทธิคอมมิวนิสต์ในช่วง
ปี 2511-2525 ด้วย ได้แก่ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ซึ่งเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน มีพื้นที่ครอบคลุม
รอยต่อสามจังหวัดคือ เพชรบูรณ์ อ�าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย และอ�าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ภูหิน
ร่องกล้าเป็นแหล่งก�าเนิดของประวัติศาสตร์การสู้รบอันยาวนานอันเนื่องมาจากความขัดแย้งและแตกแยก
ทางการเมือง แนวคิดและลัทธิ เป็นวีรกรรมของนักรบไทย และอุทยานแห่งชาติเขาค้อ เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติที่สวยงาม ทั้งน�้าตก ถ�้า เกาะ แก่ง หน้าผา และอดีตสมรภูมิการสู้รบด้วย นอกจากนี้ ยังมี
อุทยานแห่งชาติน�้าหนาว ในพื้นที่อ�าเภอหล่มเก่า หล่มสัก และน�้าหนาว ของจังหวัดเพชรบูรณ์ และอ�าเภอ
คอนสาร จังหวัดชัยภูมิ (เป็นแนวเขตกั้นระหว่างภาคอีสานและภาคเหนือ) ซึ่งอุทยานแห่งชาติต่างๆ เหล่านี้ 
ล้วนเป็นแรงดึงดูดให้มีนักท่องเที่ยวเข้าไปในพื้นที่ และดึงดูดธุรกิจโรงแรมที่พักและรีสอร์ทต่างๆ เข้าไปตัง้
ในพืน้ทีใ่กล้เคยีงด้วย โดยนอกจากการเข้าไปสมัผสัสภาพภมูอิากาศหนาวเยน็ในฤดหูนาวแล้ว ยงัมกีจิกรรม       
ประเภทเดินป่าหรือขี่จักรยานศึกษาธรรมชาติ ชมประวัติศาสตร์ เที่ยวถ�้า/ธรณีวิทยา ชมพรรณไม้ ซึ่งเป็น
วัฒนธรรมการท่องเที่ยวที่แตกต่างจากพื้นที่จังหวัดอื่นๆ

 

 โอกาสทางธุรกิจของจังหวัดนี้ อยู่ที่จุดแข็งของจังหวัดในเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยว จากทุน 
ทางธรรมชาติที่ส�าคัญ ทั้งความสวยงามทางธรรมชาติและสภาพภูมิอากาศที่หนาวเย็นในฤดูหนาว ท�าให้
เป็นโอกาสส�าหรับธุรกิจที่รองรับการท่องเที่ยวในแต่ละรูปแบบ และการส่งเสริมการผลิตในภาคเกษตร โดย
เน้นในด้านเกษตรปลอดภัย การเกษตรแบบผสมผสาน และด้วยศักยภาพของภูมิอากาศที่ดี ท�าให้สามารถ
ด�าเนินธุรกิจในรูปแบบศูนย์สุขภาพ การดูแลสุขภาพโดยแนวสุขภาพทางเลือก หรือการดูแลสุขภาพ
แบบองค์รวม การผลิตผลิตภัณฑ์ด้านผัก ผลไม้ พืชสมุนไพร ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติต่างๆ 

 ตัวอย่างธุรกิจที่มีชื่อเสียง เช่น ไร่บีเอ็น ที่ผลิตพืชผักผลไม้เมืองหนาว โดยผสมผสานเทคโนโลยี
การผลติกบัภมูปัิญญาเดมิและระบบเกษตรอนิทรย์ี  บรษิทัจลุไหมไทย ซึง่ผลติเส้นใยไหมและมไีร่หม่อนกว่า
สองพันไร่ที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้ หรือผู้ประกอบการรายย่อยตามเส้นทางสายสระบุรี-เพชรบูรณ์ 
และอ�าเภอวิเชียรบุรี ที่สร้างชื่อให้ไก่ย่างวิเชียรบุรีกลายเป็นเอกลักษณ์ที่ส�าคัญของอ�าเภอวิเชียรบุรี และ
มีชื่อเสียงไปยังจังหวัดอื่นๆ ด้วย

โอกาสและทิศทางธุรกิจของเพชรบูรณ์  
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จังหวัดสุโขทัย

โครงสร้างทางเศรษฐกิจ

 โครงสร้างทางเศรษฐกจิในสโุขทยัอาชพีหลกั ได้แก่ อาชพีทางด้านเกษตรกรรมเป็นหลกั ทัง้เพาะปลกู    
เลี้ยงสัตว์ โดยพืชเศรษฐกิจ คือ ข้าว ใบยาสูบ อ้อย รองลงมาคือ การท่องเทีี่ยว และการผลิตในแแบบ 
อตุสาหกรรมในครวัเรอืน ผลติภณัฑ์ชมุชน งานหตัถกรรมหรอืหตัถอตุสาหกรรม โดยมโีรงงานอตุสาหกรรม 
ขนาดกลางและขนาดย่อมอยูไ่ม่มากนกั เช่น โรงงานตดัเยบ็เสือ้ผ้าส�าเรจ็รปู การแปรรปูผลติภณัฑ์การเกษตร 
ทั้งนี้ ในมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของสุโขทัยนั้น มาจากภาคเกษตรในสัดส่วนถึงร้อยละ 38 และจากภาค
การค้าร้อยละ 18
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โครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรม                            

 อัตลักษณ์ที่ส�าคัญของจังหวัดสุโขทัย คือ ในเรื่องของศิลปวัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิม ตั้งแต่
สมัยสุโขทัย ซึ่งเคยเป็นราชธานีแห่งแรกของไทยเมื่อสมัย 700 ปีก่อน ราชวงศ์สุโขทัยมีกษัตริย์ปกครอง   
หลายพระองค์ที่ส�าคัญคือ พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช ผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย วางรากฐานการเมือง
การปกครอง ศาสนา ตลอดจนขยายอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวาง และด้วยความส�าคัญในฐานะที่เป็น 
เอกลักษณ์ทางศิลปะของไทยในสมัยเริ่มสร้างอาณาจักรที่ยังหลงเหลืออยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
ร่องรอยของอารยธรรมอันรุ่งเรือง สถาปัตยกรรมอันงดงาม วิจิตรบรรจง และเป็นร่องรอยอดีตแห่งความ
ภาคภูมิใจของคนไทย ท�าให้ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก โดยองค์การ UNESCO เมื่อเดือนธันวาคม 
พ.ศ. 2534

 สถานที่ส�าคัญในจังหวัดสุโขทัย ที่เป็นเอกลักษณ์ส�าคัญในการเชื่อมโยงสู่การประกอบธุรกิจการ
ท่องเที่ยวและที่เกี่ยวเนื่อง คือ

 - อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เมืองเก่าสุโขทัยห่างจากตัวจังหวัดสุโขทัยไปทางทิศตะวันตก
ประมาณ 12 กม. สายสุโขทัย-ตาก ภายในอุทยานมีสถานที ่ส �าคัญที ่เป็นพระราชวัง ศาสนสถาน 
โบราณสถาน โดยมีคูเมือง ก�าแพงเมือง และประตูเมืองโบราณล้อมรอบอยู่ในรูปส่ีเหล่ียมจตุรัส โดยสถานที่
ส�าคญัภายในก�าแพงเมอืง เชน่ พระบรมราชานสุาวรยีพ์อ่ขนุรามค�าแหงมหาราช วดัมหาธาต ุวดัชนะสงคราม 
(เดมิเรยีกวา่ วดัราชบรูณะ) เนนิประสาทพระรว่งหรอืเขตพระราชวงัในสมยัสโุขทยั วดัตระพงัเงนิ วดัศรสีวาย 
วัดสระศรี 

 สถานทีส่�าคญันอกก�าแพงเมอืงด้านเหนอื คอื แหล่งโบราณคดเีครือ่งป้ันดนิเผาสโุขทยั (เตาทเุรยีง)
วดัพระพายหลวง ซึง่เป็นโบราณสถานขนาดใหญ่มคีวามส�าคญัเป็นอนัดบัสองรองจากวดัมหาธาต ุวดัศรชีมุ

 โบราณสถานนอกก�าแพงเมืองด้านตะวันตก เช่น วัดช้างรอบ วัดสะพานหิน โบราณสถานนอก
ก�าแพงเมอืงด้านใต้ เช่น วดัเชตพุน ส่วนด้านตะวนัออก ได้แก่ วดัช้างล้อม วดัตระพงัทองหลาง เป็นต้น
  
 - อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ต�าบลศรีสัชนาลัย เดิมชื่อเมืองเชลียง แล้วเปลี่ยนชื่อเป็น
เมืองศรีสัชนาลัยในสมัยกษัตริย์ราชวงศ์พระร่วงขึ้นครองกรุงสุโขทัย และได้สร้างเมืองขึ้นใหม่เป็นศูนย์กลาง
การปกครองแทนเมืองเชลียง ในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์ มีโบราณสถานและโบราณวัตถุทั้งหมด 
215 แห่ง ส�ารวจค้นพบแล้ว 204 แห่ง
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 การผลิตสินค้าที่ส�าคัญ ที่เรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสุโขทัย และล้วนเป็นการผลิตที่ต่อยอด
มาจากทุนทางวัฒนธรรมในพื้นที่ และส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการรายเล็กหรือรายย่อยในพื้นที่ ได้แก่

 - อาหารพื้นเมืองที่เป็นของฝากมีชื่อ คือ ถั่วทอดสุโขทัย ซึ่งมีการถ่ายทอดสูตรดั้งเดิมจากรุ่นปู่ย่ามาสู่
รุน่หลาน นอกจากนี ้ยงัมขีนมเกลยีวสโุขทยั กล้วยอบเนย ทองม้วนกงไกรลาศ ฯลฯ ซึง่มผีูป้ระกอบการขนาดเลก็ 
อยู่เป็นจ�านวนมาก ส่วนอาหารที่โด่งดังและนับว่าเป็นของประจ�าถิ่น ได้แก่ ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย ซึ่งมีผู้ประกอบการ
ที่โดดเด่นอยู่มากมายหลายร้าน และแต่ละชนิดล้วนแต่มีชื่อของพื้นที่แสดงไว้ในผลิตภัณฑ์ด้วยเสมอ

 - เครือ่งป้ันดนิเผาทุง่หลวง จ.สโุขทยั เป็นงานดนิเผาทีม่เีอกลกัษณ์เฉพาะตวั เช่น กระถางต้นไม้ แจกนั
โอ่งน�า้ โคมไฟ และมลีายฉลรุปูสตัว์ตวัเลก็ตวัน้อย เช่น กบ อึง่อ่าง และสนุขั รวมตลอดจนถงึงานสงัคโลกด้วย

 - ผ้าทอบ้านหาดเสีย้ว ผ้าซิน่ตนีจก จ. สโุขทยั  บ้านหาดเสีย้ว อ.ศรสีชันาลยัเป็นแหล่งทอผ้าซิน่ตนีจก
ทีม่ชีือ่เสยีงของจงัหวดัสโุขทยั ประชากรทีน่ีเ่ป็นชาวไทยพวนทีอ่พยพมาจากเมอืงพวนทางตอนเหนอืของเวยีงจนัทน์
เมือ่ร้อยกว่าปีก่อน มฝีีมอืการทอทีป่ระณตีงดงาม ซึง่โครงสร้างและลวดลายบนผนืผ้าจะแตกต่างจากกลุม่ผ้าซิน่
อืน่ๆ 

 - เครือ่งทองและเครือ่งเงนิโบราณสโุขทยังานศลิปหตัถกรรมพืน้บ้านสโุขทยัทีม่ชีือ่เสยีงและได้รบัความนยิม
อย่างสงูสดุ คอื ทองโบราณหรอืทีเ่รยีกกนัทัว่ไปว่า ทองสโุขทยั ซึง่เป็นเครือ่งประดบัทีเ่ป็นงานฝีมอือนัมเีอกลกัษณ์
ที่โดดเด่นเฉพาะตัวสวยงามแปลกตา และมีรูปแบบหลากหลายซึ่งได้จากแรงบันดาลใจ จากลวดลายโบราณของ 
สุโขทัย เป็นงานที่ท�าด้วยมือจากช่างฝีมือในท้องถิ่น ช่างทองแต่ละร้านส่วนใหญ่เป็นเครือญาติและเพื่อนบ้านกัน
จึงได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนการท�าลวดลายทองจากกันและกัน โดยการสอน การสังเกต การฝึกท�า ท�าให้เกิดการ
สานต่อภูมิปัญญาการท�าทองศรีสัชนาลัย ถ่ายทอดความรู้และฝีมือสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น จนมาเป็นอัตลักษณ์ 
อย่างหนึ่งของจังหวัดสุโขทัย
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ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย

เครื่องปั้นดินเผาทุ่งหลวง

ผ้าทอบ้านหาดเสี้ยว ผ้าซิ่นตีนจก

เครื่องทองและเครื่องเงิน
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 - ธุรกิจเกษตรและค้าพืชไร่ 
 จากการทีส่โุขทยั ยงัคงเป็นพืน้ทีก่ารเกษตรทีส่�าคญัของภาคเหนอืตอนล่าง ทัง้ข้าว และพชืไร่ และเชือ่มต่อกบัพืน้ทีเ่กษตร
ทั้งในจังหวัดตาก และพิษณุโลก ดังนั้น ธุรกิจค้าพืชไร่ จึงเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มีทิศทางที่ดีและสร้างรายได้จ�านวนมาก 
ซึ่งผู้ที่ด�าเนินการ มีทั้งที่เป็นคนในพื้นที่ และคนที่มาจากต่างพื้นที่ 
 
 - ธุรกิจท่องเที่ยวและที่เกี่ยวเนื่อง
 สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัยนั้น สามารถเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ได้ 
รวมทั้ง “เส้นทางสักการะ 9 มงคล เมืองมรดกโลกสุโขทัย” ซึ่งเป็นเส้นทางที่เชื่อมโยงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพุทธศาสนสถาน 
และเทวสถานส�าคัญทั่วเมืองสุโขทัยด้วย ดังนั้น จึงมีความต้องการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในด้านการบริหารจัดการระบบข้อมูล
ด้านการท่องเที่ยวโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับนักท่องเที่ยว การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ทั้งในด้านความรู ้
และความสามารถหรือคุณภาพของการให้บริการ

 ในส่วนของสินค้าทางด้านศิลปหัตถกรรม หรือผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทต่างๆ ที่เป็นของฝากของที่ระลึก ที่สะท้อนถึง   
ภมูปัิญญาท้องถิน่ และวฒันธรรมของคนสโุขทยันัน้ ยงัคงเป็นโอกาสส�าคญัของ SMEs และวสิาหกจิชมุชน โดยยงัมคีวามต้องการ 
ในเรือ่งการพฒันาสนิค้า ทััง้คณุภาพ การออกแบบ และบรรจภุณัฑ์ เพือ่ให้ได้คณุภาพมาตรฐานยิง่ขึน้ และเป็นไปตามความต้องการ
ของตลาด รวมไปจนถึงการบริหารจัดการธุรกิจด้วย 

โอกาสและทิศทางธุรกิจของสุโขทัย  
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จังหวัดอุตรดิตถ์

โครงสร้างทางเศรษฐกิจ

 จงัหวดัอตุรดติถ์ มพีรมแดนตดิต่อกบั สปป.ลาว และมช่ีองทางการค้าชายแดน ทีปั่จจบุนัได้รบัความสนใจ
เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เป็นเมืองที่มีความเก่าแก่ มีต�านานเล่าขานและเป็นถิ่นก�าเนิดของวีรบุรุษกู้ชาติ จังหวัดอุตรดิตถ์
มีศักยภาพในด้านการผลิตพืชผลเกษตรโดยเฉพาะการท�าสวนผลไม้ รวมทั้งการแปรรูปผลผลิตเกษตร พืชเศรษฐกิจ
ทีส่�าคญัคอื ลางสาด ซึง่มกีารปลกูมากทีส่ดุในประเทศ นอกจากนีค้อื ทเุรยีน เงาะ มงัคดุ สบัปะรด ล�าไย มะขามหวาน 
ส่วนพืชไร่ที่เป็นพืชเศรษฐกิจคือ ข้าว อ้อย ข้าวโพด กระเทียม หอมแดง ถั่วต่างๆ และยาสูบ เป็นต้น  โดยในจังหวัด
มีโรงงานน�้าตาล 2 แห่ง จึงมีพื้นที่ปลูกอ้อยมาก ส�าหรับอุตสาหกรรมในครัวเรือนนั้น เช่น การทอผ้าซิ่นตีนจก 
การท�ากระดาษสา การจักสานเครื่องใช้ไม้ไผ่ การท�าเครื่องปั้นดินเผา การตีเหล็กท�าเครื่องใช้เกษตรกรรม เป็นต้น 
โดยมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดของอุตรดิตถ์นั้น มีสัดส่วนมาจากภาคเกษตรสูงถึงร้อยละ 36 มาจาก
ภาคการค้าร้อยละ 15 ภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 10 และภาคการศึกษาร้อยละ 9
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 จงัหวดัอตุรดติถ์มทีรพัยากรป่าไม้ทีส่มบรูณ์ มทีรพัยากรแร่ธาตหุลายชนดิ เช่น แร่พลวง เหลก็ ทองแดง
ยิปซั่ม ใยหิน ดินขาว ทัลค์ แต่ยังไม่ได้น�าไปใช้ในทางเศรษฐกิจ และมีแหล่งน�้าส�าคัญคือ แม่น�้าน่าน ไหลผ่าน
เขตจังหวัดเป็นความยาวถึง 160 กม. มีเขื่อนและฝายกักเก็บน�้าเพื่อการชลประทานที่ส�าคัญ คือ เขื่อนสิริกิติ์ 
ฝายสมเดจ็พระศรีนครินทร์ และฝายหลวงลับแลที่เป็นฝายแรกของประเทศไทย

 ในเดอืนสงิหาคม 2550 รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงมหาดไทยกบัรฐัมนตรรีกัษาความสงบเรยีบร้อย สปป.ลาว
ลงนามสัญญาร่วมกันให้ด่านภูดู่ ต.ม่วงเจ็ดต้น อ.บ้านโคก ซึ่งเดิมเป็นจุดผ่อนปรนชั่วคราว ให้เป็นด่านถาวร  
และมีข้อตกลงเจรจาร่วมกันระหว่าง ผวจ.อุตรดิตถ์กับเจ้าแขวงไชยบุรี ในการที่จะร่วมกันปรับปรุงเส้นทาง 
คมนาคม จากเมืองปากลายมายังช่องภูดู ่ และเมื่อปี 2552 ทางคณะรัฐมนตรีมีมติให้ยกระดับช่องภูดู ่ 
เป็นด่านชายแดนสากล ดงันัน้ การเดนิทางผ่านแดนเข้าออกสู ่สปป.ลาว สามารถท�าได้อย่างสะดวก ณ ทีท่�าการด่าน
ซึ่งการเปิดด่านถาวรนี้ ส่งผลท�าให้จังหวัดอุตรดิตถ์ กลายเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่าง
นครเวยีงจนัทน์ ประเทศลาวกบัเมอืงสโุขทยัซึง่เป็นเมอืงมรดกโลกทัง้คู ่จากด่านภดููส่ามารถเดนิทางไปเมอืงปากลาย
แขวงไชยะบุรี ถึงเมืองหลวงพระบาง ระยะทางเพียง 300 กิโลเมตร เท่านั้น ทางรถยนต์ข้ามประเทศก็สามารถ
ด�าเนนิการได้ตัง้แต่ อ.แม่สอด จ.ตาก มุ่งตรงสู่นครเวียงจันทน์ และกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม หรือจะเดิน
ทางไปเมืองคุนหมิงประเทศจีน ก็ถือเป็นเส้นทางใกล้ที่สุด ด่านภูดู ่ จึงเป็นด่านการค้าส�าคัญอีกแห่ง
ทีเ่ป็นประตไูปสูอ่าเซยีนหรอื East-west Economic Corridor ได้
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โครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรม

 อตุรดติถ์เป็นเมอืงเก่าแก่ด้านล้านนาตะวนัออก มหีลกัฐานการค้นพบโบราณวตัถสุมยัก่อนประวตัศิาสตร์
สมยัอยธุยา และสมยัธนบรุ ีมเีมอืงพชิยัและสวางคบรุเีป็นเมอืงทีม่คีวามส�าคญัทางยทุธศาสตร์ เป็นเมอืงหน้าด่าน
ของกรุงศรีอยุธยา เดิมทีตัวเมืองอุตรดิตถ์เป็นเพียงต�าบล ชื่อบางโพธิ์ท่าอิฐ ขึ้นกับเมืองพิชัย ซึ่งมีประวัติศาสตร์
มานับตั้งแต่สุโขทัย โดยในสมัยกรุงธนบุรี เมื่อกองทัพพม่ายกมาถึงเมืองพิชัย เจ้าพระยาสุรสีห์กับพระยาพิชัยได้ตี
ทัพพม่าแตกกลับไป โดยในการรบครั้งนี้ พระยาพิชัยถือดาบสองมือเข้าไล่ฟันพม่าจนดาบหัก เป็นที่เลื่องลือ 
และเรียกกันว่า “พระยาพิชัยดาบหัก” นับแต่นั้นมา

 ในสมัยรัตนโกสินทร์ ต�าบลบางโพธิ์ท่าอิฐซึ่งอยู่ทางขวาของแม่น�้าน่าน มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว
จากการทีเ่ป็นท่าเรอืขนถ่ายสนิค้า ทัง้สนิค้าจากเมอืงหลวงพระบาง เมอืงแพร่ เมอืงน่าน ตลอดจนแคว้นสบิสองปันนา
ที่น�าสินค้าพื้นเมืองเดินบกลงมาจ�าหน่ายแล้วส่งต่อไปยังกรุงเทพฯ จนในปี พ.ศ. 2430 พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เห็นว่าต�าบลบางโพธิ์ท่าอิฐคงจะเจริญต่อไปในภายหน้า ด้วยเป็นท�าเลการค้าอย่างดี
ริมแม่น�้าน่าน ราษฎรก็อพยพเข้ามาอยู ่อาศัยมากขึ้นทุกปี จึงโปรดให้ตั้งเป็นเมืองอุตรดิตถ์ อันหมายถึง 
เมืองท่าแห่งทิศเหนือ ขึ้นอยู่กับเมืองพิชัย ต่อมาอุตรดิตถ์ได้กลายเป็นชุมชนขนาดใหญ่กว่าเมืองพิชัยเสียอีก 
จงึได้รบัการยกฐานะขึน้เป็นจงัหวดัและเมอืงพชิยัเลือ่นลงไปเป็นอ�าเภอหนึง่ขึ้นกับจังหวัดอุตรดิตถ์จนทุกวันนี้
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 หลังจากการตัดเส้นทางรถไฟผ่านเมืองอุตรดิตถ์ส�าเร็จในสมัยรัชกาลที่ 6 ได้ท�าให้แหล่งชุมนุม
การค้าย่านท่าเสาและท่าอิฐเริ่มหมดความส�าคัญลงเพราะรถไฟสามารถวิ่งขึ้นเมืองเหนือได้ โดยไม่ต้องหยุด
ขนถ่ายเสบียงที่เมืองอุตรดิตถ์ และประกอบกับการที่ทางราชการสร้างเขื่อนสิริกิติ์ป ิดกั้นแม่น�้่าน่าน
ในเขตอ�าเภอท่าปลาในปี 2510 ท�าให้การคมนาคมทางน�้ายุติลงสิ้นเชิง โดยในช่วงก่อนปี 2500 นั้น เส้นทาง
คมนาคมทางถนนในจังหวัดอุตรดิตถ์มีเพียงไม่กี่เส้นทาง และด้วยท�าเลที่ตั้งและความไม่สะดวกในการคมนาคม
ทางถนนในช่วงดังกล่าว ท�าให้ตัวเมืองอุตรดิตถ์ซึ่งเคยเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของภาคเหนือกลายเป็นเมือง
ในมุมปิด ไม่เหมือนเมื่อครั้งการคมนาคมทางน�้ารุ่งเรือง และด้วยภูมิประเทศที่ไม่เอื้ออ�านวยดังกล่าว จึงท�าให้
ในช่วงต่อมารัฐบาลได้หันมาพัฒนาเมืองพิษณุโลกให้เป็นศูนย์กลางแห่งภาคเหนือตอนล่างแทน จนในปี 2522 
ทางการได้ตัดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 ท�าให้เมืองอุตรดิตถ์ เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงและมีการพัฒนา
มากขึ้นตามล�าดับ เพราะทางเส้นนี้เป็นเส้นทางส่วนหนึ่งของถนนสายเอเชีย ที่ตัดผ่านมาจากจังหวัดพิษณุโลก 
ผ่านนอกเมืองอุตรดิตถ์เข้าสู ่จังหวัดแพร่ท�าให้เส้นทางนี้ กลายเป็นเส้นทางคมนาคมทางบกสายหลัก
ของจังหวัดอุตรดิตถ์ และกลายเป็นทางผ่านส�าคัญเพื่อเข้าสู่ภาคเหนือตอนบน

 ทนุทางด้านวฒันธรรมทีเ่อือ้ต่อการน�ามาใช้ประโยชน์ในด้านการท่องเทีย่ว ได้แก่ โบราณสถานหลายแห่ง
ในจงัหวดั เช่น วดัพระแท่นศลิาอาสน์ วดัพระฝางสว่างคบรุมีนุนีาถ วดัพระยนืพทุธบาทยคุล วดัพระบรมธาตทุุง่ยัง้
ซากเมืองโบราณสมัยอาณาจักรสุโขทัย แหล่งโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
เช่น อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว อุทยานแห่งชาติคลองตรอน อุทยานแห่งชาติล�าน�้าน่าน วนอุทยานต้นสักใหญ่ 
เป็นต้น แต่ในปัจจบุนัยงัไม่ได้มกีารประชาสมัพนัธ์มากนกั หรอืไม่เป็นทีน่ยิมของนกัท่องเทีย่วในวงกว้าง ท�าให้เป็น
ข้อจ�ากดัของผู้ประกอบการที่อยู่ในพื้นที่ด้วย

 สภาพพื้นที่ของจังหวัดอุตรดิตถ์อยู่ในรอยต่อแห่งวัฒนธรรมล้านนา ล้านช้าง และภาคกลาง เป็นผลให้
ลักษณะวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ภาษาถิ่น และงานประเพณีพื้นบ้านต่างๆ มีลักษณะผสมผสาน ประชากรบางส่วน
พูดภาษาไทยภาคกลาง บางส่วนพูดภาษาไทยภาคเหนือ และบางส่วนพูดภาษาลาว เป็นต้น
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 โอกาสส�าหรับ SMEs ในการด�าเนินธุรกิจในจังหวัดอุตรดิตถ์ น่าจะได้แก่เรื่องการท�าการค้า ทั้งในส่วน
ที่เป็นการค้าผลไม้ในภาคเหนือ จากเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกทั้งทางรถยนต์และรถไฟ และการค้าชายแดน       
เชื่อมโยงสู่อนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง รวมทั้งธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่รองรับการค้าชายแดนและการท่องเที่ยวเชื่อมโยง 
อนภุมูภิาคด้วย ทั้งนี้ แผนงานด้านการส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ในอุตรดิตถ์ มีการเน้นไปในเรื่องของการ
ใช้ประโยชน์จากการเป็นแหล่งผลิตผลไม้ที่ส�าคัญ การเพิ่มมูลค่าของผลไม้ และการพัฒนากลไกด้านการบริหาร
จัดการของการค้าผลไม้ ซึ่งหากเชื่อมโยงเข้ากับโอกาสที่เพิ่มขึ้นจากการเปิดด่านการค้าชายแดน นอกจากจะ
เพิ่มมูลค่าทางการค้าแล้ว ยังสามารถเชื่อมโยงจุดแข็งนี้เข้ากับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้ด้วย เหมือนกับที่ได้มี
การส่งเสริมในจังหวัดจันทบุรี แต่ต้องค�านึงถึงการให้ความรู้ในการบริหารจัดการที่เหมาะสมส�าหรับเกษตรกร
ทีจ่ะรองรบักจิกรรมด้านการท่องเที่ยวด้วย

โอกาสและทิศทางธุรกิจของอุตรดิตถ์
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อุทยานสวรรค์

นครสวรรค์

อุทยานแห่งชาติแม่วงก์

ก�าแพงเพชร

หอไตรวัดคยูาง
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กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 

(จังหวัดก�าแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี) 

 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ประกอบด้วยจังหวัดก�าแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี โดยมีจังหวัด
นครสวรรค์เป็นศูนย์ปฏิบัติการของจังหวัด 

 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 มีศักยภาพเป็นแหล่งผลิตและการค้าข้าวที่ส�าคัญ โดยมีจังหวัดนครสวรรค์เป็น
ศูนย์กลางมีพื้นที่รองรับการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนล่างที่จังหวัดพิจิตร เป็นแหล่งผลิตพลังงานชีวภาพจาก
วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร อาทิ การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแกลบ และการผลิต Ethanol จากกากน้�าตาลที่จังหวัดพิจิตร 
นครสวรรค์ ก�าแพงเพชร มีศักยภาพด้านการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมทั้งทางรถยนต์ รถไฟ เชื่อมต่อภาคเหนือตอนบนและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และการขนส่งทางน้�าในแม่น้�าเจ้าพระยาซ่ึงเหมาะสมกับการขนส่งสินค้าท่ีเป็น Bulk ท่ีสามารถเช่ือมต่อ
ระหว่างภาคกลางตอนบน มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และวัฒนธรรม มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่ส�าคัญ คือ 
เขตอนุรักษ์พันธ์ุสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ที่เป็นมรดกโลก และการท่องเที่ยววิถีชีวิตบนล�าน้�าสะแกกรังและเจ้าพระยา สามารถพัฒนา
การท่องเที่ยวเชื่อมโยงภาคกลางสู่ภาคเหนือโดยสามารถก�าหนดทิศทางการพัฒนาได้ ดังนี้
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 (1) พัฒนาข้าวและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเกษตร จากศักยภาพของพื้นที่ เป็นแหล่งผลิตข้าวและพืชไร่ที่ส�าคัญของ
ภาคและประเทศ โดยสนับสนุนการพัฒนาอย่างครบวงจรหรือห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและได้มาตรฐานการ
ผลิตทางการเกษตร (GAP) และมาตรฐานการผลิตอุตสาหกรรม (GMP) โดยมีจังหวัดพิจิตรเป็นฐานการผลิต ก�าแพงเพชร
เน้นการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า นครสวรรค์เป็นศูนย์กลางการค้าและบริการ

 (2) พัฒนาอุตสาหกรรม พลังงานทดแทนจากผลผลิตและวัสดุการเกษตร โดยเฉพาะสินค้ากลุ่มพลังงานทดแทน
จากผลผลิตทางการเกษตรซึ่งเป็นแนวนโยบายด้านพลังงานของประเทศ ด้วยพื้นที่กลุ่มจังหวัดเป็นแหล่งผลิตข้าวและพืชไร่
แหล่งใหญ่ของภาคและประเทศ ท�าให้มีวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรปริมาณมาก นอกจากนี้ยังสามารถน�าเข้าวัตถุดิบ
ทางการเกษตรจากพื้นที่ข้างเคียง รวมทั้งจากประเทศพม่า

 (3) พัฒนากลุ่มจังหวัดให้เป็นศูนย์การผลิตและกระจายสินค้าเชื่อมโยงกับภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภาคกลาง สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทนขนาดใหญ่จากภาคกลาง โดยใช้วัตถุดิบ ภายในกลุ่มจังหวัดและพื้นที่
ข้างเคียงได้อีกด้วย พร้อมท้ังสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่งทางรางและทางน้�า โดยมีจังหวัดนครสวรรค์เป็นศูนย์กลางการคมนาคม
และกระจายสินค้า (Multi Modal Transportation)

 (4) พัฒนาการท่องเท่ียวท่ีมีความโดดเด่นในระดับประเทศและระดับโลก ได้แก่ มรดกโลกเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอุทัยธานี อุทยานประวัติศาสตร์ก�าแพงเพชร บึงบอระเพ็ดในนครสวรรค์ เสริิมกับวิถีชีวิต
ชาวเรือนแพบนล�าน้�าน่าน เจ้าพระยาและสะแกกรัง ใช้การจัดการทางการตลาดการท่องเท่ียวมาเสริมสร้างให้เกิดคุณค่าและขยายฐาน
นักท่องเที่ยวโดยรวมและเฉพาะกลุ่ม  

 (5) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะป่าไม้และน้�า เพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 
ป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในอุทัยธานี ก�าแพงเพชร เน้นการสร้างแก้มลิงและฝายในล�าน้�า

(ที่มา : ส�านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2)
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วัดนครชุม

พิจิตร

วัดท่าซุง

อุทัยธานี
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ยาหม่องด�าแม่เพียงใจ

ร้านของฝากเมี่ยงชากังราว

 ก�าแพงเพชร

พีแอนด์เอ ทองใบ เบเกอรี่

นครสวรรค์ 
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 กลุ ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล ่างมีความส�าคัญในเรื่องการเป ็นฐานการผลิตเกษตรซึ่ ง เชื่อมต ่อไปยัั ง                                               
อตุสาหกรรมต่อเนือ่งการแปรรปูสนิค้าเกษตรด้วย ทัง้การปลกูข้าว อ้อย มนัส�าปะหลงั และอืน่ๆ ซึง่อตุสาหกรรมการแปรรูปนั้น 
มีทั้งที่เป็นรายใหญ่ เช่น โรงงานน�้าตาล โรงงานผงชูรส โรงงานผลิตเอทานอล และโรงงานในระดับ SMEs ที่มีจ�านวนอีก
มากในพื้นที่ โดยจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นศูนย์กลางของจังหวัดนี้ มีความโดดเด่นในเรื่องทางการค้านอกเหนือจากการ
เป็นแหล่งผลิตทางการเกษตรด้วย ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากอตัลกัษณ์ของการมนีกัธรุกจิเชือ้สายไทยจนีอยูเ่ป็นจ�านวนมาก
และการทีเ่ป็นจดุเชือ่มโยงในเส้นทางการขนส่งระหว่างภาค

 จากการส�ารวจผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 จ�านวน 296 ราย ปรากฎว่า  SMEs 
ส่วนใหญ่ เป็นกลุ่มที่มีสินทรัพย์น้อยกว่า 1 ล้านบาท และประมาณร้อยละ 90 ได้ประเมินความสามารถในการแข่งขันของ
ตนเองอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้ ผู้ประกอบการในภาคการผลิตร้อยละ 81 เห็นว่าตนเองยังมีคู่แข่งน้อย แต่เกือบทั้งหมด
เห็นว่าตนเองมีความสามารถในการแข่งขันในระดับกลางๆ มีเพียงร้อยละ 1.7 เท่านั้น ที่เห็นว่าตนเองอยู่ในกลุ่มผู้น�า 
แต่ในภาคการบริการและภาคการค้า ประมาณร้อยละ 64 เห็นว่ามีคู ่แข่งมาก ในขณะที ่ร ้อยละ 72 เห็นว่าตนเอง
มีความสามารถอยู่ในระดับกลาง และผู้ประกอบการถึงร้อยละ 18.5 ประเมินตนเองว่าอยู่ในกลุ่มผู้น�า

 ในเรื่องของจุดเด่นหรือจุดขายที่เป็นเอกลักษณ์ของผู ้ประกอบการนั้น ในกลุ ่มภาคการผลิตเห็นว่าที่ส�าคัญ
ที่สุด คือ การมีสินค้าหรือบริการที่แตกต่างจากคนอื่น หรือมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ในกลุ่มภาคการบริการให้ความส�าคัญใน
ระดับเดียวกันทั้งในเรื่องการมีบริการที่ต่างจากคนอื่น หรือการบริการที่ไม่แตกต่างแต่แข่งขันด้วยคุณภาพหรือการท�าการ
ตลาดและการประชาสมัพนัธ์ อย่างไรกต็าม ผูป้ระกอบการ SMEs ส่วนใหญ่เหน็ว่านโยบายการสนบัสนนุต่างๆ จากภาครัฐ
นั้นยังมีผลต่อความส�าเร็จของธุรกิจน้อยทั้งในภาคผลิต การค้า และบริการ

 ปัจจัยความส�าเร็จที่ส�าคัญที่สุดในความเห็นของผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้ส�ารวจในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 
2 คือ คุณภาพและมาตรฐานของสินค้าหรือบริการและการเอาใจใส่หรือรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยทิศทางในอนาคต ส่วนใหญ่
ยังคงให้ความส�าคัญกับการรักษาฐานลูกค้าหรือระดับยอดขายในปัจจุบัน และมีส่วนน้อยที่มุ่งเป้าไปในการขยายฐานลูกค้า
ไปทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมาผู้ประกอบการร้อยละ 63 ยังรักษาขนาดธุรกิจไว้ได้ โดยมีเพียงร้อยละ 5.5 
ที่มีขนาดธุรกิจลดลง และร้อยละ 32 สามารถขยายธุรกิจใหญ่ขึ้น

บทบาทของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในจังหวัดนครสวรรค์ 

และจังหวัดอื่นๆ ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2



N
orthern

156

จังหวัดนครสวรรค์

1. ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ และโครงสร้างเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

 จงัหวดันครสวรรค์ เป็นพืน้ทีท่ีเ่ชือ่มระหว่างภาคเหนอืและภาคกลาง มอีาณาเขตตดิต่อกบัจงัหวดัอืน่ๆ ถงึ 8 จงัหวดั
เชื่อมโยงเครือข่ายคมนาคมทั้งทางรถยนต์ ทางน�้า และทางรถไฟ ดังนั้น จังหวัดนครสวรรค์จึงเป็นศูนย์กลางการคมนาคม
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างซึ่งเชื่อมโยงกับภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเอืิ้อให้เป็นศูนย์กลางธุรกิจด้าน 
Logistics ขนส่งและกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ต่างๆ ด้วย นอกจากนี้ ยังเป็นพื้นที่การเกษตร โดยพืชเศรษฐกิจที่ส�าคัญที่สุด
คือ ข้าวนาปีและข้าวนาปรัง ข้าวโพด และอ้อย โครงสร้างทางเศรษฐกิจของนครสวรรค์ที่ส�าคัญคือ กลุ่มภาคเกษตร ซึ่งมี
สัดส่วนถึงร้อยละ 32 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ภาคอุตสาหกรรมมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 18 ของ GPP 
และภาคการค้ามคีวามส�าคญัในสดัส่วนร้อยละ 16 ของ GPP ส่วนภาคบรกิาร ทีม่คีวามส�าคญักบัเศรษฐกจิคอื ในส่วนของ
การขนส่งต่างๆ (ร้อยละ 5 ของ GPP) และการศึกษา (ร้อยละ 7 ของ GPP)

โครงสร้างทางเศรษฐกิจ
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 อ�าเภอเมืองนครสวรรค์ เป็นพื้นที่การค้าส่ง ค้าปลีก เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม โดยในอ�าเภอเมือง
มีสถานที่ส�าคัญ คือ บึงบอระเพ็ดซึ่งเป็นเขตรักษาพันธุ์ปลาน้�าจืด มีอาณาเขตติดต่อสามอ�าเภอ คือ อ�าเภอเมือง 
ชุมแสง และท่าตะโก โดยบึงบอระเพ็ดนั้นมีความหลากหลายทางชีวภาพทั้งพันธุ ์ปลาน้ �าจืดและพันธุ ์ไม้น้ �า 
เป็นแหล่งผลิต ทรัพยากรประมงที่ส�าคัญแห่งหนึ่งของประเทศ และนอกจากจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้�าวัยอ่อน
ให้แม่น้�าเจ้าพระยาแล้ว ยังเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยหากินสร้างรังวางไข่ของนกนานาชนิด ทั้งนกประจ�าถิ่นและนกอพยพ
ยา้ยถิน่ดว้ย ซึง่เปน็จดุทีด่งึดดูนกัทอ่งเทีย่วใหเ้ขา้มาเยีย่มเยอืนเพือ่ชมนกซึง่มหีลากชนดิ โดยเฉพาะในชว่งฤดหูนาว
ซึ่งมีนกอพยพย้ายถิ่นเข้ามา

 อ�าเภอใหญ่อื่นๆ เช่น อ�าเภอชุมแสง พยุหะคีรี บรรพตพิสัย เก้าเลี้ยว ท่าตะโก ไพศาลี โกรกพระ 
ตากฟ้า แม่วงก์ ชุมตาบง แม่เปิน หนองบัว อาชีพหลัก เกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพท�านา ท�าไร่ 
และปศุสัตว์ และอ�าเภอตาคลี หนองบัว อาชีพหลักคือ เกษตรกรรม ปศุสัตว์ และอุตสาหกรรม 

 “เมืองสี่แคว แห่มังกร พักผ่อนบึงบอระเพ็ด ปลารสเด็ดปากน�้าโพ” เป็นค�าขวัญจังหวัดนครสวรรค์ 
ทีบ่่งบอกถงึจดุเด่นทางด้านสงัคมและวฒันธรรมของจงัหวดัอย่างชดัเจน นกัประวตัศิาสตร์สนันษิฐานว่านครสวรรค์
มีชื่อปรากฏมาตั้งแต่ก่อนสุโขทัยเป็นราชธานี มีชื่อในศิลาจารึกของสุโขทัย โดยเรียกว่า เมืองพระบาง เป็นเมือง
หน้าด่านที่ส�าคัญในการท�าศึกสงคราม ตั้งแต่สมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี กระทั่งถึงกรุงรัตนโกสินทร์ ภายหลัง
เรียกชื่อว่า เมืองชอนตะวัน และเปลี่ยนเป็น นครสวรรค์ ในที่สุด แต่ชาวบ้านโดยทั่วไปเรียกกันว่า เมืองปากน�้าโพ 
ในประวตัศิาสตร์มหีลกัฐานทางโบราณคดบ่ีงชีว่้า นครสวรรค์ เคยเป็นเมอืงเกษตรกรรมมาตัง้แต่ยคุต้นประวตัศิาสตร์
เป็นศูนย์กลางของการคมนาคม เป็นที่ตั้งของกลุ่มชนชาวจีนที่มาท�ามาค้าขายระหว่างประเทศ บ้างเล่าว่า
ที่เรียกว่า “ปากน�้าโพ” ก็คือว่าเป็นบริเวณที่แม่น�้าปิง วัง ยม และน่านมาบรรจบกัน จึงเรียกว่า “ปากน�้าโผล่” 
และเพี้ยนมาเป็น “ปากน�้าโพ” ส่วนอีกต�ารากล่าวว่า เป็นปากน�้าของแม่น�้าโพ (คือแม่น�้าน่านในปัจจุบัน) ที่ไหลมา
บรรจบกับแม่น�้าปิง จึงเรียกว่า ปากน�้าโพ ดังเช่น ปากยม ปากชม ปากลัด และปากน�้าอื่น ๆ

โครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรม
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 จากประวัติเดิมที่เป็นที่ตั้งของกลุ่มชนชาวจีน ท�าให้คนนครสวรรค์
จ�านวนมาก โดยเฉพาะคนในอ�าเภอเมือง เป็นคนไทยเชื้อสายจีน ซึ่งมี
การสืบสานวัฒนธรรมจีนต่อกันมาอย่างเข้มแข็ง ทั้งวัฒนธรรมการค้า
และวฒันธรรมความเป็นอยูป่ระเพณทีีย่ิง่ใหญ่และเอกลกัษณ์ของนครสวรรค์ 
คือ ตรุษจีนปากน�้าโพ และการแห่มังกร ซึ่งเป็นประเพณีและวัฒนธรรม 
ที่รวมศูนย์ของคนไทยเชื้อสายจีนทุกกลุ่มในนครสวรรค์ เป็นความศรัทธา
และความภาคภูมิใจของคนที่ได้มีส่วนร่วม และเป็นงานที่ดึงดูดให้พ่อค้า 
นักธุรกิจทั้งหลายได้ร ่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันในการจัดงานประเพณี
ที่เป็นหน้าตาของจังหวัด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเศรษฐกิจให้กับ 
จังหวัดนครสวรรค์จากการที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวและธุรกิจต่างๆ ให้มุ่งหน้า 
สู ่นครสวรรค์ในช่วงการจัดงานประเพณีดังกล่าวด้วย การคัดเลือก 
คณะกรรมการจัดงานในแต่ละปีโดยการเสี่ยงทาย ได้ท�าให้เกิดความเลื่อมใส
ศรัทธาและเชื่อมั่นในคณะกรรมการด้วยเพราะถือว่า “เจ้าเลือก” โดยการ
คัดเลือกคณะกรรมการในแต่ละปีนั้น ไม่ได้มาจากตัวบุคคลหรือฐานะ 
แต่เลือกโดยการเสี่ยงทายจากชื่อร้านหรือชื่อธุรกิจ ผู ้ที่ถูกเลือกจะเป็น  
ผู้รับผิดชอบในการจัดงานทั้งหมด ซึ่งนครสวรรค์สามารถจัดงานยิ่งใหญ่
ประจ�าปีได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่ง ด้วยการด�าเนินงานของภาคเอกชนเอง 
ทั้งหมด ไม่ต้องพึ่งงบประมาณจากภาครัฐ และในการร่วมกันเพื่อจัดงานนั้น     
นอกจากสืบสานวัฒนธรรมแล้ว ยังเป็นโอกาสในการได้ท�าความรู ้จัก 
ได้เครือข่ายหรือพันธมิตรทางการค้าในกลุ่มนักธุรกิจในจังหวัดด้วย
(ภาพจาก www.udnbkk.com)
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 ในพื้นที่บางอ�าเภอในนครสวรรค์ ยังมีต�านานเรื่องเล่า หรือมีความส�าคัญทางประวัติศาสตร์อยู่ด้วย 
เช่น อ�าเภอตาคลี มีประวัติและต�านานเล่าขานที่ส�าคัญตามเรื่องสังข์ทอง พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย ซึ่งความเชื่อในต�านานที่เล่าขานกันมานานตั้งแต่บรรพบุรุษมีอิทธิพลสืบต่อมา
จนถึงคนรุ่นปัจจุบัน จะเห็นได้จากการที่น�าเอาชื่อของบุคคลที่ส�าคัญในต�านาน มาตั้งชื่อถนนและชื่อซอยต่างๆ                   
ในเมืองตาคลี เช่น ถนนพระสังข์ ถนนยศวิมล ถนนบ้านไร่ปลายนา ซอยพันธุรัต ซอยลูกคลี ซอยไม้คลี  
ซอยสนามคลี และธงประจ�าอ�าเภอตาคลีก็ใช ้เครื่องหมายรูปพระสังข์ทองทรงม้าเดาะคลีอยู ่ เหนือเมฆ 
อีกทั้งสัญลักษณ์ประจ�าเทศบาลต�าบลตาคลีก็เป็นสัญลักษณ์พระสังข์ทรงม้าตีคลี เป็นต้น

 ในพื้นที่บึงบอระเพ็ด ซึ่งเป็นสถานที่ส�าคัญของจังหวัดนั้น นอกจากความส�าคัญต่อเศรษฐกิจ
ทั้งในด้านการประมง และการท่องเที่ยวของจังหวัดแล้ว บึงบอระเพ็ดยังมีความส�าคัญในด้านสังคมและวัฒนธรรม
จากการเป็นแหล่งน�้าและแหล่งประมงที่ส�าคัญส�าหรับชุมชนท้องถิ่น และเป็นแหล่งวิทยาการเกี่ยวกับวิวัฒนาการ
ของการท�าประมงพื้นบ้านซึ่งสืบทอดกันมาเป็นวิถีชีวิตหลายชั่วคนด้วย
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 ผูป้ระกอบการ SMEs ทีป่ระกอบธรุกจิในจงัหวดันครสวรรค์ ส่วนใหญ่มเีหตผุลในการตัง้ธรุกจิ คอื การได้ท�าธรุกจิ
อยู่ในภูมิล�าเนาของตน มากกว่าปัจจัยแวดล้อมหรือปัจจัยเอื้ออื่นๆ โดยมีจุดขายหรือจุดเด่นในเรื่องความสามารถ
ในการแข่งขันในด้านของคุณภาพของสินค้าหรือบริการ การให้ความส�าคัญกับลูกค้าหรือความเอาใจใส่ต่อลูกค้า 
รูปแบบการให้บริการที่โดดเด่น แตกต่างหรือท�าให้ลูกค้าเกิดความเชื่อถือ และปัจจัยในความส�าเร็จที่ส�าคัญที่สุด 
คือ คุณภาพของสินค้าและบริการ 

 นครสวรรค์เป็นจังหวัดที่มีพื้นฐานส�าคัญในการเป็นพื้นที่การเกษตร โดยเฉพาะการปลูกข้าว ท�าให้มีโรงสี
อยู ่จ�านวนมากและยังมีท่าข้าวที่ส�าคัญ และยังเป็นพื้นที่ส�าคัญทั้งในด้านอุตสาหกรรมการผลิต การค้าปลีกค้าส่ง 
ธุรกิจโลจิสติกส์ขนส่งเชื่อมโยงระหว่างภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและกรุงเทพฯด้วย ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า 
ในอ�าเภอรอบนอกนั้น มีอัตลักษณ์ในเรื่องของการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ แต่ส�าหรับ SMEs ในตัวอ�าเภอเมืองนั้น 
เป็นกลุ่มธุรกิจการค้าเป็นส�าคัญ ไม่ว่าจะเป็นการค้าปลีกรายย่อย หรือธุรกิจการค้าส่งรายใหญ่ ซึ่งแม้จะมีการแข่งขันกัน
ในระบบธุรกิจ แต่ก็มีกิจกรรมที่สร้างความเชื่อมโยงระหว่างกัน เช่น เทศกาลตรุษจีนปากน�้าโพ เป็นต้น

2. บทบาททางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ของแต่ละกลุ่มธุรกิจ SMEs 
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กลุ่มธุรกิจอาหาร ขนม ของฝากของที่ระลึก

 นครสวรรค์เป็นจังหวัดที่คนเดินทางขึ้นล่องภาคเหนือมักจะแวะพักเพื่อทานอาหาร และเป็นโอกาส
ในการซื้อของฝากของที่ระลึกติดมือกลับไปด้วย สินค้าที่มีชื่อเสียงอย่างยิ่งของนครสวรรค์ และกลายเป็นของฝาก
ที่ขาดไม่ได้ส�าหรับผู้ที่เดินทางผ่านหรือแวะเวียนเข้ามาในนครสวรรค์ คือ ขนมโมจิ นั่นเอง โดยปัจจุบัน มีร้านโมจิ
รายใหญ่อยู่มากมายหลายร้าน แข่งขันกันด้วยรสชาติและท�าเลที่ตั้ง เพื่อดึงดูดความสนใจจากผู้ที่เดินทางขึ้นล่อง
ผ่านนครสวรรค์

 ขนมโมจิเริ่มขึ้นในช่วงประมาณยี่สิบกว่าปีที่ผ่านมา โดยเริ่มมาจากสูตรในการท�า “ขนมเปียะนมข้น” 
โดยคนนครสวรรค์ที่ได้ลองชิมเห็นว่าคล้ายกับขนมโมจิของญี่ปุ่น แต่แป้งนุ่มและไส้หอมอร่อยกว่า จึงกลายเป็น
ขนมของฝากที่บอกกันปากต่อปาก ท�าให้ขายดีขึ้นเรื่อยๆ จากร้านโมจิจันทร์สุวรรณที่เริ่มต้นเป็นเจ้าแรก
จากห้องแถวเพยีงห้องเดยีวกม็กีารขยายก�าลงัการผลติเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ ขณะเดยีวกนักม็ผีูผ้ลติรายอืน่ๆ เพิม่มากขึ้น
อีกหลายราย จนกระทั่งขนมโมจิกลายเป็นสินค้าประจ�าจังหวัดไปในที่สุด และเป็นของฝากที่ขึ้นชื่อที่สุดอีกด้วย 
โดยผู้บริโภคมีทั้งที่ติดแบรนด์หรือเจาะจงเจ้าเฉพาะที่คุ้นเคยหรือรสชาดถูกปาก และผู้ที่ซื้อโดยไม่สนใจยี่ห้อผู้ผลิต 
ขอเพียงเป็นขนมโมจิจากนครสวรรค์ก็พอใจ
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 ขนมโมจินับเป็นสินค้าที่มีการแข่งขันสูงเช่นกัน ผู้ผลิตหลายรายสามารถรักษาชื่อเสียงและความนิยม
ในยีห้่อของตนมาได้นานนบัสบิปี แต่บางรายกไ็ม่สามารถแข่งขนัได้และออกไปจากตลาดในทีส่ดุ ซึง่ผูผ้ลติทีม่ชีือ่เสยีง 
และรกัษาส่วนแบ่งการตลาดไว้ได้ จงึต้องมกีารพฒันาทัง้คณุภาพของผลติภณัฑ์อย่างต่อเนือ่ง เพิม่ความหลากหลาย 
ของผลิตภัณฑ์ การค้นหาจุดแข็งของตนเพื่อน�าเสนอแก่ลูกค้าและตอบสนองความต้องการของผู ้บริโภค 
และตลอดจนการบรหิารการผลติหรอืบรหิารต้นทนุการผลติด้วย ทัง้นี ้ต�าแหน่งทีต่ัง้ของร้านกม็คีวามส�าคญัเช่นกนั 
ท�าให้ผู้เดินทางจะเห็นร้านโมจิชื่อดังหลายร้านอยู่บนถนนสายเอเซีย เพื่อรองรับผู้ที่ไม่ได้ผ่านเข้ามาในตัวเมือง 
ซึ่งร้านต่างๆ เหล่านี้ นอกจากโมจิแล้ว ยังต้องมีของฝากของดีประเภทอื่นๆ หรือจากพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง
มาน�าเสนอร่วมด้วย บางร้านอาจยึดจุดยืนทางการตลาดที่ต้องการสร้างความพิเศษให้กับสินค้าของตน 
ให้เป็นของดีประจ�าจังหวัดจึงไม่ต้องการวางสินค้าไปฝากขายไว้ทั่วไป และเพื่อให้สามารถดูแลคุณภาพได้ด้วย 
เพราะขนมมีอายุในการวาง (Shelf Life) สั้น ในขณะที่บางร้านก็ได้ใช้กลยุทธ์ทางการตลาดในการน�าเสนอสินค้า
ในงาน OTOP ที่กรุงเทพฯ หรือส่งขนมไปวางในร้านของฝากที่จังหวัดอื่นๆ เพื่อขยายตลาดไปในวงกว้าง

 นอกจากขนมโมจิแล้ว นครสวรรค์ นับเป็นเมืองที่ได้ชื่อว่า มีอาหารอร่อยให้เลือกมากมาย ทั้งส�าหรับ
คนท้องถิ่นและส�าหรับนักเดินทางที่ผ่านไปมา โดยที่มีชื่อเสียงเช่น ร้านโกเนี้ยว (ลูกชิ้นปลา) ร้านตี๋น้อยลูกชิ้นปลา
เป็นต้น เนือ่งจากปลา นบัเป็นสนิค้าทีโ่ดดเด่นของนครสวรรค์มาแต่ดัง้เดมิ และนอกจากการแวะรบัประทานทีร้่านแล้ว
ลูกชิ้นปลากรายยังนับเป็นของฝากยอดนิยมอีกอย่างหนึ่งด้วย โดยจุดเด่นของลูกชิ้นแต่ละรายในนครสวรรค์
ที่แตกต่างจากที่อื่นคือ จะท�าเป็นลูกเล็กๆ บรรจุในซองบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่สะดวกส�าหรับผู้เดินทางผ่านมา
ที่จะซื้อเป็นของฝาก
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กลุ่มอุตสาหกรรม

 นครสวรรค์มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมกระจายอยู่ในหลายอ�าเภอ โดยมีจ�านวนโรงงาน
มากกว่าพันโรง อุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกหรือโรงงานที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน เช่น โรงงานน�้าตาล 
โรงงานผลิตล�าโพง เฟอร์นิเจอร์จากไม้ยางพารา เสื้อผ้าส�าเร็จรูป เหล็กหล่อรูปพรรณ อุปกรณ์เครื่องสีข้าว 
และชิ้นส่วนเครื่องจักรทางการเกษตร และการผลิตข้าวสารหรือกิจการคัดคุณภาพข้าวสาร เป็นต้น นอกจากนี้ 
ยังมีประทานบัตรเหมืองแร่และเหมืองหินหลายแห่งที่ส�าคัญคือ แร่ยิปซั่ม ซึ่งมีปริมาณการผลิตมากเป็นอันดับหนึ่ง
ของภาคเหนือ (ที่มา: ส�านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์)

 นกัลงทนุในนครสวรรค์ มทีัง้ทีเ่ป็นนกัลงทนุท้องถิน่ ซึง่มพีืน้ฐานการค้ามาตัง้แต่บรรพบรุษุ โดยเฉพาะโรงสข้ีาว
โรงงานแปรรูปผลผลิตการเกษตร และนักลงทุนรุ ่นใหม่ที่มีความสามารถเฉพาะตัวและพัฒนาขยายตลาดด้วย  
ความสามารถของตน ที่ประสบความส�าเร็จมาก คือ ผลิตล�าโพง ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรม
ซ่อมเครื่องจักรเครื่องยนต์ต่างๆ ส่วนนักลงทุนต่างถิ่นนั้น เข้ามาลงทุนในนครสวรรค์เนื่องจากเป็นแหล่งวัตถุดิบ
ในสินค้าเกษตรและเป็นแหล่งแร่ธาตุส�าคัญหลายชนิด รวมถึงการเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงาน     
เช่น อุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้าส�าเร็จรูป ผลิตชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์ เป็นต้น
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อุตสาหกรรมที่มีลู่ทางการลงทุน ได้แก่ 
 1. อุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตการเกษตร เช่น 
  - อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ เนื่องจากนครสวรรค์เป็นศูนย์กลางพืชไร่ เป็นแหล่งใหญ่
    ในการปลูกข้าวโพดในภาคเหนือ
  - อุตสาหกรรมอาหารส�าเร็จรูปหรือกึ่งส�าเร็จรูป เช่น วุ้นเส้น เส้นหมี่
  - อุตสาหกรรมผลิตน�้ามันพืช
 2. อุตสาหกรรมแปรรูปจากแร่ธาตุ เช่น การผลิตแผ่นยิบซั่มอัด
 3. อตุสาหกรรมผลติเครือ่งจกัรกลการเกษตร เช่น เครือ่งสข้ีาว-นวดข้าว เครือ่งหว่านเมลด็พชื เป็นต้น

 อุปสรรคในการด�าเนินงานของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดเล็กในท้องถิ่น โดยเฉพาะที่สืบทอด
กิจการต่อมาจากรุ่นเก่านั้น คือ การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันกับธุรกิจรุ่นใหม่ ความต้องการลงทุน
ในการเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตหรือเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตจากเดิมที่ใช้แรงงาน
เป็นหลัก การปรับระบบการบริหารจัดการจากระบบครอบครัวเป็นระบบธุรกิจสมัยใหม่ ความต้องการในเรื่อง
การรับรองคุณภาพมาตรฐาน การท�าการตลาดรูปแบบใหม่เพื่อรักษาหรือเพิ่มส่วนแบ่งในการตลาด 
ทั้งตลาดบนและตลาดล่าง เพราะต้องแข่งขันทั้งกับแบรนด์ชื่อดังที่มีการโฆษณาอย่างกว้างขวางทางสื่อต่างๆ 
เนื่องจากผู้บริโภคในตลาดระดับกลางมักให้ความส�าคัญกับแบรนด์ ในขณะเดียวกันก็ต้องแข่งขันด้านราคา 
กับสินค้าที่ไม่มีแบรนด์ในตลาดล่างด้วย ซึ่งการน�าสินค้าเข้าไปอยู่ในกลุ่มโอทอปด้วย จึงกลายเป็นช่องทางหนึ่ง
ในการน�าเสนอสินค้าให้กับผู้บริโภคในวงกว้างโดยผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้า ซึ่งใช้ทั้ง
การไปออกงานแสดงสินค้าและพบกับผู้บริโภคโดยตรงด้วย ส�าหรับในการน�าสินค้าเข้าสู่ห้างสรรพสินค้า  
หรือซูเปอร์สโตร์ต่างๆ นั้น ปัญหาส�าคัญของผู ้ผลิต SMEs คือ การท�ายอดผลิตให้คงที่ ค่าวางแผน 
และค่าโฆษณา
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กลุ่มธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง

 ผู้ประกอบการที่มีบทบาทมากในนครสวรรค์ คือ กลุ่มพ่อค้า ซึ่งในนครสวรรค์มีทั้งที่เป็นพ่อค้ารายใหญ่
ซึ่งเป็นพ่อค้าส่งครอบคลุมพื้นที่จัดจ�าหน่ายทั้งในภาคเหนือ ภาคกลางและภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื และอกีจ�านวนมาก
ที่เป็นผู้ค้ารายย่อย โดยส�าหรับผู้ค้ารายย่อยนั้น แหล่งค้าขายที่ส�าคัญคือ ตลาดร้อยปีริมน�้าปิง เป็นทั้งแหล่งขายปลีก
และขายส่งสินค้าขึ้นไปยังภาคเหนือและภาคอีสานด้วย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภค เสื้อผ้า หรือตลาดผักผลไม้
จากภาคเหนือเพื่อส่งต่อไปยังภาคกลางหรือภาคอีสาน โดยผู้ประกอบการรายย่อยนั้น ได้มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม
หรือชมรมต่างๆ เพื่อช่วยเหลือกันและสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มด้วย แต่ในขณะเดียวกัน ก็มีการแข่งขันกัน 
โดยการสร้างความแตกต่างหรือสร้างจุดเด่นในแต่ละผลิตภัณฑ์หรือบริการ การคัดสรรสินค้าที่ตรงกับความต้องการ 
ของลูกค้าและปรับเปลี่ยนได้ทันตามกระแสแฟชั่นของกรุงเทพฯ หรือเมืองใหญ่อื่นๆ

 การใช้ตลาดริมน�้าเป็นแหล่งค้าขายที่ส�าคัญ นับเป็นการน�าเอาอัตลักษณ์ของพื้นที่มาเป็นจุดส่งเสริม
การประกอบธุรกิจที่ส�าคัญ และยังได้มีการสร้างวัฒนธรรมในการรวมกลุ่มผู้ผลิตและผู้ขาย โดยการจัดตั้งเป็นชมรม
ผู้ค้ากลางวันและผู้ค้ากลางคืน ซึ่งการค้าในสถานที่นี้ มีรูปแบบที่แตกต่างกันส�าหรับกลางวันและกลางคืน
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กลุ่มนักแสดงสิงโต-มังกรทอง ของงานตรุษจีนปากน�้าโพ

ที่มาภาพ: http://www.paknampho-chinesenewyear.com

 ส�าหรับประเพณีงานเทศกาลตรุษจีนปากน้�าโพซึ่งมีชื่อเสียงระดับประเทศนั้น สีสันส�าคัญของงาน คือ 
การแห่เจ้าแม่กวนอิม มังกรทอง สิงโต และการแห่เจ้า กลุ่มนักแสดงซ่ึงมีอยู่หลายคณะน้ัน บางกลุ่มท่ีเป็นคณะใหญ่ๆ 
มักจะไม่มีการรับงานทั่วไป นอกจากงานส�าคัญๆ เท่านั้น ดังนั้น จึงไม่มีรายได้ประจ�าที่ถือเป็นอาชีพหลักได้ 
แต่การฝึกซ้อมนั้นต้องมีกันอย่างสม่�าเสมอแม้ว่าจะมีงานแสดงเพียงปีละไม่กี่ครั้ง ต้องอาศัยทักษะความช�านาญ
และเรียนรู้กันตั้งแต่รุ่นเด็กจนถึงผู้ใหญ่ต่อเนื่องกันหลายปี ดังนั้น การที่รักษาวัฒนธรรมรวมทั้งสามารถสืบทอด
ความรู้ความสามารถต่อเนื่องกันมาได้รุ่นต่อรุ่นมาหลายสิบปีนั้น นอกจากเรื่องงบประมาณ สนับสนุนที่ได้จาก
มูลนิธิต่างๆ หรือกลุ่มนักธุรกิจแต่ละสกุลแล้ว ที่ส�าคัญยิ่งกว่าคงได้แก่ ความเชื่อและความศรัทธา ของคน
นครสวรรค ์จากความเชือ่วา่สิง่ศกัดิส์ทิธิไ์ดป้กปกัรกัษาท�าใหจ้งัหวดัมแีตค่วามสงบสขุ คนทัว่ไปยงัคงมคีวามศรัทธา
ว่า การได้เข้ามาเชิดสิงโตนั้น ถือเป็นการได้รับใช้เจ้า เป็นสิริมงคลต่อตนและครอบครัว และเป็นความภาคภูมิใจ
ของครอบครัวด้วย และโดยที่การแสดงมีบางส่วนที่ต้องมีการผาดโผนและต้องใช้ ความช�านาญอย่างยิ่ง ดังนั้น
จึงเป็นความศรัทธา การที่จะสามารถแสดงได้ต้องได้รับความคุ้มครองจากอ�านาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ร่วมด้วย
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 มังกรทองและสิงโตของแต่ละคณะนั้น ต่างก็มีจุดเด่นและที่มาที่แตกต่างกัน รวมทั้งแยกกันไปในแต่ละกลุ่ม
เชื้อสายจีนด้วย เช่น จีนกวางตุ้ง ฮากกา ไหหล�า ฮกเกี้ยน เป็นต้น

 - คณะมงักรทอง มงักรทองของชาวจนีเป็นตวัแทนขององค์จกัรพรรด ิเป็นสญัลกัษณ์ของความอดุมสมบรูณ์
ความเจริญรุ่งเรืองและความมีอ�านาจ ดังนั้นจึงถือเป็นสัตว์ที่เป็นมงคล ถ้าได้พบเห็น หรือเยี่ยมกรายผ่านบ้านใคร 
ถือได้ว ่าเสมือนได้รับพรจากมังกร คนจีนเชื่อกันว่า ฝูชี บรรพบุรุษของชาวฮั่นในต�านานเป็นลูกของมังกร 
คนจีนจึงถือว่าตนเป็นลูกหลานของมังกร ถ้ามองอีกแง่หนึ่ง ตามต�านานมังกรเป็นผู้ให้น�้าแก่โลกมนุษย์ ซึ่งน�้า 
เป็นปัจจัยส�าคัญในการที่จะท�าให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ จึงอาจถือได้ว่ามังกรเป็นผู้ที่น�าความอุดมสมบูรณ์มาให้ก็ได้ 
การจัดแห่มังกรทองจะท�าได้ต่อเมื่อท้องถิ่นนั้นมีแม่น�้ามีภูเขา และเป็นเมืองใหญ่เท่านั้น

 การแห่มังกรทองปากน�้าโพซึ่งสวยงามอลังการนั้น จะมีผู ้เข้าร่วมแสดงจ�านวนนับร้อย มีการฝึกซ้อม
อย่างต่อเนื่องเพราะต้องการความเข้มแข็งทางร่างกาย และความพร้อมเพรียง ความสามารถในการสอดประสาน   
หรอืเปลีย่นกนัของแต่ละต�าแหน่ง ซึง่ผูแ้สดงมทีัง้เดก็นกัเรยีนประถมจนถงึผูใ้หญ่ในวยัสามสบิหรอืสีส่บิปี การแสดงนี้  
ได้ริเริ่มขึ้นในสมัยนายหม่งแจ๋ แซ่เล้า เป็นประธานจัดงานในปี พ.ศ. 2506-2507 โดยได้ปรึกษา นายเป็งไฮ้ แซ่ตั้ง
และนายเต็งลิ้ม แซ่เอ็ง ไปติดต่อให้อาจารย์เล่งจุ้ย แซ่ลิ้ม เป็นครูสอน และมีนายตงฮั่ง แซ่ตั้ง เป็นผู้ท�ามังกรตัวแรก 
ซึง่ได้ใช้ถงึปี 2535 ปัจจบุนัได้จ�าลองแบบออกมาเป็นหวัมงักรทีม่คีวามงดงามมาก มงักรทองเจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน�้าโพ 
มีลีลาการเชิดที่เข ้มแข็งสง่างาม ด้วยล�าตัวที่ยาว 52 เมตร และผู ้เล่น 180 คน ท�าให้ผู ้ชมสามารถสัมผัส 
ถึงพลังแห่งอ�านาจแห่งพญามังกรได้อย่างประทับใจ ลีลาการเชิดมังกรทองนี้เป็นลีลาเฉพาะตัวที่แตกต่างจากที่มี
การเชิดมังกรในประเทศจีนและญี่ปุ ่น และถือได้ว่าเป็นต้นต�ารับการเชิดมังกรในประเทศไทยซึ่งมีการแสดง
เป็นที่เลื่องลือไปทั่วเอเซีย
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 คณะมังกรทองปากน�้าโพ หอการค้าจังหวัดนครสวรรค์ เริ่มก่อตั้งขึ้นใน ปี 2543 โดย นาย ชูศักดิ์ วิมลอนันต์ 
(เอ็งเส็งฮะ) ที่ปรึกษาคณะมังกรทอง และโดยการรวบรวมตัวของลูกหลานชาวตลาดปากน�้าโพ ซึ่งได้รับการสนับสนุน
จากหอการค้าจังหวัดนครสวรรค์ และนักธุรกิจส�าคัญอีกหลายท่าน และได้ท�าการแสดงมาแล้วทั่วประเทศ รวมทั้ง
ประเทศเพื่อนบ้านด้วย ทั้งนี้ นอกจากจะมีการรับงานแสดงแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ ประจ�าปี งานพิธีมงคลต่างๆ ยังมีการรับสั่ง
ท�ามังกรทองโชว์ประดับไฟในงานพิธีต่างๆ และอุปกรณ์การแสดงทุกชนิดอีกด้วย

 - คณะสิงโตกว๋องสิว การเชิดสิงโตมีต�านานมาจากเมืองจีน โดยท�าเป็นสัญลักษณ์ของการคารวะต่อผู ้มี
บญุหนกัศกัดิใ์หญ่เพือ่ให้เกดิมงคลแก่ผูร้บัการคารวะและได้กระท�าสบืเนือ่งต่อกนัมา การแสดงสงิโตนัน้ เป็นการเลยีนแบบ
ลักษณะท่าทางของสัตว์ให้ใกล้เคียงธรรมชาติที่สุด คณะที่โดดเด่นที่สุดคณะหนึ่ง ได้แก่คณะสิงโตกว๋องสิว ของสมาคม
ชาวกวางตุ้งซึ่งเป็นสมาคมที่ใหญ่มีอยู่ทั่วประเทศไทย โดยการเชิดสิงโตในไทยนั้นมีกันมาตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์ 
เพราะสมัยนั้นมีคนจีนอพยพเข้ามามาก กลุ่มผู้แสดงของคณะสิงโตกว๋องสิวที่ปากน�้าโพนี้มีตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงผู้ใหญ่ 
ที่ท�างานแล้ว และมักเป็นผู้ที่ฝึกกันมาตั้งแต่รุ่นเด็ก โดยได้รับเงินสนับสนุนจากสมาคมชาวกวางตุ้ง และยังสามารถชักจูง
คนรุ่นใหม่ให้เข้ามาร่วมเล่นหรือสืบทอดงานต่อเนื่องได้ด้วยความศรัทธา คณะนี้มีชื่อเสียงอย่างมากจากการที่เคยชนะ
การประกวดเชิดสิงโตในระดับนานาชาติมาแล้วด้วย
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ศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่และการฝึกซ้อมของคณะมังกรทอง

การฝึกซ้อมของคณะสิงโตกว๋องสิว
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 - การแสดงสงิโตกวางเจาหรอืสงิโตปักกิง่ มาจากศลิปะการเล่นสงิโตของจนีภาคเหนอื โดยมจีดุเริม่ต้นมาจาก     
คณะกายกรรมกวางเจาที่เข้ามาจัดแสดงในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2519 และต่อมาได้คิดน�ามาร่วมในขบวนแห่เจ้า
ประจ�าปีของนครสวรรค์ด้วย จึงได้เชิญอาจารย์จากประเทศจีนเข้ามาฝึกสอน จนก่อตั้งขึ้นเป็นคณะสิงโตกวางเจาที่เป็น 
เอกลักษณ์ส�าคัญอย่างหนึ่งของนครสวรรค์ โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ การแสดงของคณะนี้
ซึ่งมีผู้แสดงกว่า 80 คน เป็นการแสดงสิงโตพ่อแม่ลูกเต้นหยอกล้อลูกแก้ว มีลีลาสวยงามน่ารักออกไปทางสนุกสนาน
ร่าเริง ผู้ที่ชมการแสดงอย่างใกล้ชิดอาจได้รับรู้ความรู้สึกร่วมกันโดยตรงจากการที่สิงโตเข้ามาคลอเคลีย ในการแสดง
จะมีการผสมผสานทั้งท่าดั้งเดิมที่ได้รับการฝึกสอนมาจากอาจารย์จากประเทศจีน และคิดค้นการละเล่นอุปกรณ์ 
เพิ่มเติมเข้าไปเพื่อเพิ่มความน่าสนใจ เช่น การแสดงสิงโตบนลูกแก้วที่กลิ้งไปมา ซึ่งเป็นความสามารถเฉพาะตัว 
ของนักแสดง ชุดที่ใช้ในการแสดงนั้น ใช้งบประมาณสูงและต้องสั่งซื้อจากประเทศจีน เนื่องจากความประณีตในฝีมือ 
ความคงทนถาวร และการเป็นแหล่งวตัถดุบิ เช่น ขนจามรทีีน่�ามาใช้ในการตดัเยบ็ คณะสงิโตปักกิง่นัน้ท�าการแสดงมากว่า 
สามสิบปีแล้ว โดยเด็กเก่าจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้ฝึกสอนเด็กรุ ่นใหม่ๆ ต่อกันไปเรื่อยๆ มีการคัดเลือกหัวหน้าคณะ
และรองหัวหน้า เพื่อรับผิดชอบและสืบทอดการท�างานกันไปในแต่ละรุ่น และจะยังคงอยู่คู่กับประเพณีของนครสวรรค์ 
ตลอดไปด้วยพลังศรัทธาความเชื่อ และความเคารพนับถือแก่เจ้าพ่อเจ้าแม่

 - การแสดงของเอ็งกอ (ไหหล�า) มีที่มาจากต�านานผู้กล้า 108 คนแห่งเขาเหลียงซาน ดังนั้น การแต่งหน้า
ผู ้แสดงนั้นจะใช้ลวดลายที่ไม่ซ�้ากันเลย และการควงไม้พลองเพราะว่าต้องการให้เกิดเสียงเหมือนการควบม้า 
ส่วนการแสดงพะบู๊หรือการต่อสู้ด้วยอาวุธต่างๆ การกระโดดลอดบ่วงมีดบ่วงไฟนั้น เป็นการพัฒนาขึ้นมาในภายหลัง 
โดยเอ็งกอปากน�้าโพนั้น เริ่มครั้งแรกในปี 2490 มีผู ้เล่นไม้พลอง 16 คน ผู ้ตีกลองขนาดเล็ก 16 คน นอกนั้น
เป็นผู้เล่นดนตรี มีกลอง ล้อ แฉ (ดาบ) และมีการพะบู๊ต่อท้าย และต่อมาได้มีการพัฒนาและรักษาการแสดงสืบทอด
ต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้ ซึ่งจะหาชมได้เฉพาะในงานประเพณีแห่เจ้าปากน�้าโพเท่านั้น



171

 นครสวรรค์ นับเป็นจังหวัดที่มีจุดแข็งอย่างชัดเจนในด้านการค้า อุตสาหกรรม และการเกษตร มีศักยภาพ
ในการท�าเกษตรอย่างยั่งยืน เป็นแหล่งผลิตและแปรรูปสินค้าโดยเฉพาะข้าว และการค้าสินค้าเกษตร อย่างไรก็ดี 
ในทศันะขององค์การบรหิารส่วนจงัหวดั ปัจจบุนัได้มุง่เน้นด้านการท่องเทีย่ว เนือ่งจากนครสวรรค์มภีมูศิาสตร์ทีเ่หมาะสม 
มีการจัดตั้งนโยบาย 1 อ�าเภอ 1 ท่องเที่ยว ให้การสนับสนุนแต่ละอ�าเภอตามความโดดเด่นของแต่ละพื้นที่ เช่น 
ในด้านวัฒนธรรม ธรรมชาติ หรือประวัติศาสตร์ มีการจัดการอบรมมัคคุเทศก์ และส่งเสริมให้คนในจังหวัดเที่ยวกันเอง 
การลงทุนในภาคธุรกิจโรงแรมมีการขยายตัวมากขึ้นซึ่งเป็นการลงทุนของนักธุรกิจในพื้นที่เอง และก�าลังก่อสร้าง 
ศนูย์ประชมุทีเ่น้นด้านสมัมนาระดบัภมูภิาค และระดบัประเทศ โดยใช้งบประมาณของท้องถิน่เองในการสร้างศนูย์ประชมุ 

 จังหวัดนครสวรรค์ ได้ให้ความส�าคัญกับการบูรณาการภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในกระบวนการ
ด้านการเตรียมคนในด้านการผลิต การตลาด และการส่งออก เพื่อเป็นศูนย์กลางธุรกรรมข้าวที่ยั่งยืน การจัดตั้ง
ศนูย์ส่งออกข้าวเบด็เสรจ็ การพฒันาผลติภณัฑ์แปรรปูข้าว พฒันาแหล่งท่องเทีย่วอทุยานแห่งชาตแิม่วงก์และบงึบอระเพด็ 
และในด้านขององค์การบรหิารส่วนจงัหวดันัน้ จะได้มคีวามร่วมมอืกบัสภาอตุสาหกรรมและหอการค้า ในการพฒันาธรุกจิ 
แต่ละกลุ่มในจังหวัด

3. ทิศทางของการเติบโตของ SMEs ในพื้นที่  และโอกาสทางธุรกิจ 

อุปสรรคส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจในภาพรวมของนครสวรรค์

 นักธุรกิจในจังหวัดนครสวรรค์มีจ�านวนมากแต่มักท�าธุรกิจการค้ามากกว่าที่จะลงทุนในพื้นที่ เพราะการลงทุน
ต้องใช้ระยะเวลายาวหลายปี ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีประสบการณ์ทางด้านการลงทุนและไม่มีตัวอย่างความส�าเร็จให้เห็นมากนัก 
ประกอบกับการถูกปลูกฝังแบบคนจีน คือ ต้องประหยัด นอกจากนี้ สิ่งหนึ่งที่สะท้อนจากผู้ประกอบการและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องหลายรายคือ มีการแข่งขันค่อนข้างสูง ชิงดีชิงเด่นกัน  ดังนั้น จึงไม่ง่ายที่จะท�าให้เกิดความร่วมมือกัน 
ซึ่งวิธีที่จะท�าให้สามัคคีกัน ก็คือ ต้องท�าเป็นตัวอย่าง โน้มน้าว มีความเป็นธรรมและต้องท�าให้เป็นที่เคารพเชื่อถือ
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4. ความคาดหวังต่อบทบาทของภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 SMEs ในจังหวัดนครสวรรค์ส่วนหนึ่ง ได้สะท้อนความคาดหวังต่อภาพอนาคต ให้นครสวรรค์มีการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ และเชื่อมโยงกับจังหวัดใกล้เคียงในแบบห่วงโซ่ทางการค้าและการท่องเที่ยวร่วมกัน มีการพัฒนาร่วมกัน
เพื่อค้นหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ หรือจุดขายด้านการท่องเที่ยว เพื่อสืบทอดต่อไปยังคนรุ่นต่อไปได้  และคาดหวังให้เมือง
สามารถรักษาประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นไว้ได้ภายใต้การเติบโตของสังคมเมือง และการเปลี่ยนแปลงของสังคม
และสภาพแวดล้อม

 SMEs ในพื้นที่ ได้ให้ความเห็นในเรื่องความคาดหวังต่อบทบาทของภาครัฐหรือผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้คือ

 - ต้องการการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหน่วยงานในระดับท้องถิ่น ในเรื่อง
ความช่วยเหลือด้านการตลาด แหล่งทุน และการสนับสนุนด้านความรู้ต่างๆ  รวมถึงการจัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนความรู้
และความคิดเห็นด้านธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการด้วยกัน

 - ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ 
เพื่อให้ได้รับการรับรองมาตรฐานที่สูงขึ้น หรือได้รับการคัดสรรเป็นสินค้า OTOP ในระดับที่สูงขึ้นได้

 - ต้องการการสนับสนุนในเรื่องช่องทางการตลาด ช่องทางการน�าเสนอสินค้าหรือบริการทั้งในระดับจังหวัด 
และต่างพื้นที่ เพื่อให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

 - ต้องการให้ภาครฐัช่วยในการประชาสมัพนัธ์ตลาดรมิน�า้ หรอืตลาดร้อยปีให้มากขึน้ เพือ่ดงึดดูทัง้นกัท่องเทีย่ว
และผู้ซื้อจากต่างถิ่นเข้ามาซื้อสินค้าในพื้นที่มากขึ้น 
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จงัหวดัก�าแพงเพชร

โครงสร้างทางเศรษฐกิจ

 จากตัวเลขของผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) ของจังหวัดก�าแพงเพชรนั้น จะเห็นได้ว่าโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
มีสัดส่วนจากภาคอุตสาหกรรมถึงร้อยละ 28 และภาคเหมืองแร่ ร้อยละ 22  ส่วนในภาคเกษตร มีสัดส่วนร้อยละ 23 
และภาคการค้ามีสัดส่วนใน GPP ร้อยละ 10 โดยผลผลิตการเกษตรที่ส�าคัญคือ มันส�าปะหลัง ซึ่งมีผลผลิตสูงมาก
เป็นอันดับสองของประเทศ มีเกษตรกรผู้ปลูกมันส�าปะหลังจ�านวนกว่า 26,000 ครัวเรือน 

 โรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดส่วนใหญ่เป็นโรงงานขนาดเล็กที่มีเงินลงทุนน้อยกว่าสิบล้านบาท แต่ก็มีโรงงาน
ขนาดใหญ่ทีม่เีงนิลงทนุมากกว่าหนึง่ร้อยล้านบาทถงึ 22 แห่ง ทีส่�าคญัได้แก่ บมจ.เบยีร์ไทย (1991) บจก.อายโินะโมะโต๊ะ
(ประเทศไทย) บจก.น�้าตาลนครเพชร บจก.น�้าตาลทรายก�าแพงเพชร โรงไฟฟ้าลานกระบือ บ.ก�าแพงเพชรเอทานอล 
เป็นต้น ส่วนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กนั้น จ�านวนเกือบครึ่งหนึ่งเป็นอุตสาหกรรมการเกษตร ส่วนมาก  
ประกอบกจิการท�ามนัอดัแขง็ มนัเส้น ลานมนั โรงสข้ีาว และโรงอบเมลด็พชื และโรงงานส่วนใหญ่ อยูใ่นเขตอ�าเภอเมอืง 
(ข้อมูลจากส�านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด , 2552 และเว็บไซต์จังหวัดก�าแพงเพชร)
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 จังหวัดก�าแพงเพชร เป็นแหล่งที่มีทรัพยากรธรรมชาติหลายชนิด ทั้งที่ได ้น�ามาใช้ประโยชน์และ
ยังไม่ได้พัฒนาน�ามาใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน นอกจากแหล่งน�้ามันภายใต้สัมปทานของบริษัท ปตท.สผ. สยาม จ�ากัด
แล้วยังมีหินอ่อนและหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) ซึ่งได้มีการอนุญาตประทานบัตร
เพื่อท�าเหมืองแร่หินอ่อนและหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน ในเขตอ�าเภอพรานกระต่ายแล้ว จ�านวน 18 ราย 
เนื้อที่่ 1,947 ไร่ โดยในปี 2551 จังหวัดมีรายได้จากภาคเหมืองแร่นี้กว่าหนึ่งหมื่นเจ็ดพันล้านบาท

 จากการที่มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อยู่ในจังหวัด ท�าให้มีประชากรที่เป็นแรงงานในภาคอุตสาหกรรม
อยู่มาก และมีมหาวิทยาลัยราชภัฎก�าแพงเพชรอยู่ด้านนอกเมืองด้วย รองรับนักศึกษาทั้งในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง 
ดังนั้น สินค้าขนมและของฝาก จึงมีลูกค้าในกลุ ่มผู ้ที่เดินทางกลับไปยังพื้นที่เดิมของตน หรือคนก�าแพงเพชร
ที่ออกไปท�างานในจังหวัดอื่นๆ ค่อนข้างมาก โดยสินค้าของฝากที่ขึ้นชื่อของจังหวัด ได้แก่ กล้วยไข่ กระยาสารท 
เผือกฉาบ-มันฉาบ หัตถกรรมหินอ่อน ผลิตภัณฑ์แก้วเป่า เป็นต้น 
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 ก�าแพงเพชรเป็นเมอืงเก่าทีป่รากฎหลกัฐานอยูใ่นประวตัศิาสตร์ไทย จากการเป็นเมอืงลกูหลวงและเมอืงหน้าด่าน
ที่ส�าคัญในสมัยสุโขทัย ก�าแพงเมืองและป้อมปราการจึงถูกสร้างอย่างแข็งแรง และหลงเหลือร่องรอยมาจนถึงปัจจุบัน 
โดยก่อนมีเมืองก�าแพงเพชร เคยมีเมืองเก่ามาก่อน 2 เมือง คือ เมืองชากังราว ตั้งอยู ่ทางฝั ่งซ้ายของแม่น�้าปิง 
และเมืองนครชุม ตั้งอยู่ทางฝั่งขวาของแม่น�้าปิง ดังนั้น ก�าแพงเพชรจึงเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
และธรรมชาติป่าเขา น�้าตก มีอุทยานประวัติศาสตร์ก�าแพงเพชรได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก เมื่อปี 2534 
และยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์ อาทิ อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ อุทยานแห่งชาติคลองลาน 
และอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า
 
 ในอุทยานประวัติศาสตร์ก�าแพงเพชรนั้น ด้านตะวันออกของแม่น�้าปิงเป็นที่ตั้งของเมืองก�าแพงเพชร 
โบราณสถานจะสร้างด้วยศิลาแลงและมีขนาดใหญ่ ส่วนโบราณสถานฝั่งตะวันตกคือเมืองนครชุม ก่อสร้างด้วยอิฐ
และมขีนาดเลก็ แต่รปูแบบศลิปะทีป่รากฎมลีกัษณะร่วมสมยัระหว่างสโุขทยัและอยธุยา อทุยานประวตัศิาสตร์ก�าแพงเพชร 
ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกร่วมกับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย 
จากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2534 
สถานที่ส�าคัญภายในเขตอุทยานฯ ฝั ่งตะวันออกที่อยู ่ในเขตก�าแพงเมือง เช่น ตัวเมืองก�าแพงเพชร วัดพระแก้ว 
วัดพระธาตุ สระมน ศาลพระอิศวร ส่วนด้านฝั ่งตะวันตกหรือบริเวณนครชุมนั้น เช่น วัดพระบรมธาตุเจดียาราม 
วัดซุ้มกอ ก�าแพงป้อมทุ่งเศรษฐี วัดเจดีย์กลางทุ่ง และด้านนอกก�าแพงเมือง เช่น วัดช้างรอบ วัดพระนอน วัดพระสิงห์ 
วัดพระสี่อิริยาบถหรือวัดพระยืน เป็นต้น ซึ่งเป็นลักษณะศิลปะในแบบสุโขทัย

โครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรม
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 ในด้านของทนุทางธรรมชาตนิัน้ สถานทีส่�าคญั เช่น อทุยานแห่งชาตนิ�า้ตกคลองลาน ซึง่มสีภาพป่าอดุมสมบรูณ์
มีสัตว์ป่าไม่น้อยกว่า 265 ชนิด และเป็นป่าต้นน�้าของล�าน�้าหลายสายซึ่งจะไหลรวมกันสู่แม่น�้าปิง น�้าตกคลองลาน 
ซึ่งเป็นน�้าตกขนาดใหญ่ไหลจากหน้าผาสูง 100 เมตร แก่งเกาะร้อย ที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่ชอบการล่องแก่งได้ 
โดยความยากในการล่องอยู ่ระดับ 2-3  และอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุมจังหวัดก�าแพงเพชร
และจังหวัดนครสวรรค์ เป็นหนึ่งในผืนป่าตะวันตกที่มีพื้นที่ป่าสมบูรณ์มากที่สุดตั้งแต่จังหวัดตากจนถึงจังหวัดกาญจนบุรี 
ด้านเหนือติดกับอุทยานแห่งชาติคลองลานและด้านใต้ติดกับเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง และทิศตะวันตกติดกับ
เขตรกัษาพนัธุส์ตัว์ป่าอุม้ผาง โดยจดุส�าคญัทีม่ชีือ่เสยีง คอื แก่งผานางคอย ช่องเยน็ (กม.ที ่93) เป็นทีช่มพระอาทติย์ตก
และมีนกหายาก กล้วยไม้หายาก ยอดเขาโมโกจูซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในอุทยานฯแม่วงก์ ที่อากาศหนาวเย็น
และมีเมฆหมอกปกคลุมตลอดเวลา เป็นต้น 

 นอกจากสถานที่ส�าคัญทางประวัติศาสตร์ และธรรมชาติที่สวยงามแล้ว ก�าแพงเพชรซึ่งมีชื่อเสียงในเรื่องแหล่ง
ท่องเที่ยวทางการเกษตรด้วย เช่น ตามเส้นทางขาณุวรลักษบุรี-คลองขลุง-ก�าแพงเพชร อาทิ สวนล�าไย สวนมะปราง 
สวนส้มเขียวหวาน สวนกล้วยไข่ ฟาร์มกล้วยไม้ และสวนไม้ดอกไม้ประดับ
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 ส่วนงานประเพณีส�าคัญซึ่งมีจุดเด่นแตกต่างจากจังหวัดอื่นๆ  ได้แก่ งานสารทไทย กล้วยไข่เมืองก�าแพงเพชร 
ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค�่า และแรม 1 ค�่าของเดือนกันยายน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กล้วยไข่ซึ่งเป็นผลไม้พื้นเมือง
ของจงัหวดั โดยในงานมทีัง้การประกวดกล้วยไข่ จ�าหน่ายกล้วยไข่ การแข่งขนักวนกระยาสารทซึง่เป็นขนมประจ�าเทศกาล
และยงัเป็นของทีร่บัประทานคูก่บักล้วยไข่อกีด้วย และในงานนี ้ยงัเป็นโอกาสส�าคญัของผูป้ระกอบการในการมาออกร้าน 
จ�าหน่ายสินค้าต่างๆ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรด้วย

 อีกงานหนึ่งที่ส�าคัญ ได้แก่ งานนบพระ-เล่นเพลง จัดขึ้นระหว่างวันมาฆบูชาหรือวันเพ็ญเดือนสาม ประมาณ
เดือนกุมภาพันธ์ เป็นการฟื ้นฟูงานประเพณีดั้งเดิมตามหลักฐานในศิลาจารึกเมืองพระชุม หรือเมืองนครชุม 
ที่กล่าวถึงการจัดขบวนแห่ไปนบพระมาตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัย ขบวนจะข้ามแม่น�้าปิงมนัสการพระบรมธาตุเจดีย์
ที่ฝั ่งนครชุม มีการแสดงมหรสพ ศิลปวัฒนธรรมไทย และการออกร้านต่างๆ นับเป็นอีกงานหนึ่งที่เอื้อให้กับ
ผู้ประกอบการต่างๆ ที่มีธุรกิจการผลิตหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับด้านศิลปวัฒนธรรมได้มีโอกาสมาน�าเสนอสินค้า 
หรือบริการให้กับผู้บริโภค ทั้งคนในพื้นที่และนอกพื้นที่
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 ในภาคการผลิตและการบริการ ธุรกิจ SMEs ที่เกิดขึ้นมากในจังหวัด ได้แก่ อุตสาหกรรมการเกษตร
และแปรรูปจากการเกษตร ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และการขายปลีกขายส่งต่างๆ และจากการที่มีธรรมชาติที่โดดเด่น
และยังมีโบราณสถานที่ส�าคัญหลายแห่ง ดังนั้น จึงเป็นโอกาสของ SMEs ที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวธรรมชาติ
และการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ รวมถึงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้วย ทั้งในเรื่องการบริการ และการผลิตสินค้า
ของที่ระลึกที่เกี่ยวข้อง การสร้างชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ เช่น การพัฒนาหมู่บ้านนครชุม-นครชล
ทีย่งัคงวฒันธรรมแบบดัง้เดมิทัง้อาคารสถานทีแ่ละผูค้น โดยมโีครงการเพือ่ส่งเสรมิและพฒันาธรุกจิท่องเทีย่วเชงิธรรมชาติ 
และประวัติศาสตร์ในหมู่บ้านแห่งนี้ด้วย

 พื้นที่ของก�าแพงเพชรมีศักยภาพด้านการเกษตร ที่ผ่านมาแนวโน้มของผู้บริโภคมีความตื่นตัวเรื่องคุณภาพ
และความปลอดภัยของอาหารมากขึ้น ท�าให้จังหวัดก�าแพงเพชรมีการจัดตั้งกลุ่มเกษตร ที่ท�าการผลิตเชิงธรรมชาติขึ้น 
และมีผลตอบรับที่ดี จึงมีแนวคิดที่จะส่งเสริมพัฒนาตรายี่ห้อสินค้าเกษตรปลอดภัยของจังหวัดให้เป็นที่ยอมรับ
และเชื่อถือของผู้บริโภค เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าของก�าแพงเพชรได้ในระยะยาว

โอกาสและทิศทางธุรกิจ
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จังหวัดพิจิตร

โครงสร้างทางเศรษฐกิจ

 พจิติรเป็นจงัหวดัเลก็ทีต่ัง้อยูบ่นเส้นทางคมนาคมทีไ่ม่ใช่เส้นทางสายหลกั การเข้าถงึส่วนใหญ่จะผ่านจงัหวดัอืน่ 
โดยเส้นทางสายรอง พื้นที่เกือบร้อยละ 70 ใช้ประโยชน์ผลิตพืชทางการเกษตรและมีโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิต 
จากการเกษตร โดยจะเห็นได้จากโครงสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด ซึ่งอยู่ในภาคเกษตรถึงร้อยละ 40 และมาจาก
ภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 8 และภาคการค้า ร้อยละ 18 โดยวิสัยทัศน์จังหวัดคือ แหล่งผลิตข้าวคุณภาพ สินค้าเกษตร
ปลอดภัย ประชาชนมีคุณภาพชีวิต ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

 จากการที่ประชากรจ�านวนมาก มีอาชีพทางการเกษตร ท�าให้มีโครงการส่งเสริมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
อยู่หลายโครงการ รวมทั้ง การน�าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการด�ารงชีวิตด้วย ซึ่งในจังหวัดได้มีการรวบรวม
ปราชญ์ชาวบ้านจ�านวนมาก เพื่อช่วยให้ความรู้กับชาวบ้านทั่วไป โดยมีปราชญ์ชาวบ้านทั้งในด้านเศรษฐกิจพอเพียง
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 สินค้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียง ได้แก่ ผลไม้กวน ส้มโอท่าข่อย (พันธุ ์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในภาคเหนือ) 
กระท้อนพนัธุน์ิม่นวลและปยุฝ้าย ขนนุพนัธุต์ะเภาแก้ว มะไฟหวานพนัธุเ์หรยีญทองและพนัธุไ์ข่เต่า มะปรางพนัธุม์ะปรางไข่
มะขามแก้วสี่รส ผ้าทอมือบ้านป่าแดง และพระเครื่องเมืองพิจิตร (พระพิมพ์สมัยสุโขทัย)
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โครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรม

 จังหวัดพิจิตรนับว่ามีจุดเด่นในด้านวัฒนธรรมอยู่ไม่น้อย จากค�าขวัญของจังหวัด “ถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ 
แข่งเรือยาวประเพณี พระเครื่องดีหลวงพ่อเงิน เพลิดเพลินบึงสีไฟ ศูนย์รวมใจหลวงพ่อเพชร รสเด็ดส้มท่าข่อย ข้าวเจ้า
อร่อยลือเลื่อง ต�านานเมืองชาละวัน” ซึ่งล ้วนแต่น�าเสนอของดีประจ�าจังหวัดที่มาจากทั้งด้านประวัติศาสตร์
ที่เป็นเมืองเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยสุโขทัย ศาสนา และประเพณี รวมทั้งการเป็นเมืองถิ่นก�าเนิดเรื่อง “ไกรทอง” 
ท�าให้ได้สมญานามว่า เมืองพญาชาละวัน
 
 ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อบ้านเมืองสงบจากภัยสงครามแล้ว เมืองพิจิตรซึ่งเป็นพื้นที่ราบลุ่มอุดมสมบูรณ์ 
ในป่ายังมีไม้มีค่ามาก และเป็นตลาดข้าวที่ส�าคัญ มีพ่อค้าต่างเมืองทางภาคกลางหลายจังหวัดมาซื้อข้าวซื้อไม้ซุง
ไปขายเมืองกรุง ท�าให้ประชากรพิจิตรบุกรุกถางป่าเป็นเรือกสวนไร่นาเพิ่มขึ้น และพวกพ่อค้าต่างเมืองก็มาจับจอง
ตัง้ถิน่ฐาน ท�าให้เกดิชมุชนใหม่ขึน้เรือ่ยๆ บรเิวณสองฝ่ังรมิน�า้ยมและล�าน�า้น่านเก่า (แควพจิติร) แต่พอในรชัสมยั ร.4 
กระแสน�้าน่านเปลี่ยนทางเดินใหม่ ซึ่งท�าให้เมืองพิจิตรที่ตั้งอยู่ริมสายน�้าน่านเก่า ไม่สะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม 
เส้นทางค้าขายทางเรือก็เปลี่ยนไปใช้ทางสายใหม่หมด พวกแควพิจิตรเดิมจึงอพยพมาทางที่ดินริมฝั่งแม่น�้าสายใหม่ 
และในช่วงหลงัสงครามโลกครัง้ทีส่อง ซึง่เป็นช่วงภาวะเศรษฐกจิตกต�า่ มกีารซือ้ขายทีด่นิกนัมาก และเป็นช่วงทีม่คีนอพยพ 
มาอยู่ที่พิจิตรมากที่สุด และมีการจับจองป่าเสื่อมโทรม และบุกร้างถางพงเป็นที่ท�ามาหากิน โดยคนที่อพยพมาทางน�้า
จากทางอยุธยา อ่างทองและสิงห์บุรี จะมาอาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น�้าน่านและแม่น�้ายม จนเกิดเป็นชุมชนใหญ่ขึ้น เช่น 
ตลาดบางมูลนาก ตลาดตะพานหิน ตลาดโพทะเล เป็นต้น ส่วนพวกที่อพยพมาทางบก ซึ่งมีจ�านวนมากนั้น 
ส่วนใหญ่จะมาจากทางภาคกลางและภาคอีสาน
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 SMEs ที่มีบทบาทในพิจิตร ได้แก่ ผู้ผลิตในภาคการเกษตรและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับผลผลิตทางการเกษตร 
เพราะสถานที่ท่องเที่ยวนั้นมีน้อย แต่ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวในเชิงเกษตรด้วย เช่น สวนเกษตรวังทับไทร อ.สากเหล็ก 
ไร่องุ่นดงเจริญ และฟาร์มนกกระจอกเทศ ที่ อ.ดงเจริญ เป็นต้น 

 ในจังหวัดพิจิตรมีจุดเด่นที่ศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธรเป็นสถานที่สาธิตในเรื่องของการเกษตรครบวงจร 
และเป็นการท�าการเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยเน้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งก�าลังเป็นที่สนใจของประชาชนชาวไทย
และเริ่มเป็นที่รับรู้ของชาวโลก อีกทั้งยังมีกลุ่มเกษตรกรคนเก่งที่อยู่ในจังหวัดพิจิตรที่ได้น้อมน�าแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ได้อย่างเหมาะสม จึงเป็นแนวคิดที่จะเกิดโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยเป็นนักท่องเที่ยว
ในเชิงทัศนศึกษาเป็นกลุ่มนักเรียน นักศึกษาตามสถาบันการศึกษาต่างๆ รวมถึงกลุ่มเกษตรกรจากจังหวัดต่างๆ 
เข้ามาศึกษาเพื่อน�าแนวคิด แนวปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนา SMEs ภาคเกษตรของจังหวัด 
ก็เป็นการเน้นเรื่องข้าว และการรวมกลุ่มของวิสาหกิจเกษตร

โอกาสและทิศทางธุรกิจของ SMEs ในพิจิตร 

 ได้มีงานวิจัยที่รายงานถึง 10 ชาติพันธุ์ในพิจิตร ได้แก่ ไทยพื้นถิ่นหรือไทยพื้นถิ่นอื่น (คนพิจิตรเดิมหรือที่
อพยพมาจากภาคกลาง) ไทยกูยหรือส่วย (ย้ายมาจากทางอีสานใต้) ไทยมุสลิม (รุ่นแรกมาจากปากีสถาน รุ่นที่สอง
จากอยุธยา นอกนั้นมาจากทางภาคใต้ของไทย) ไทยลาวแง้ว (ชนกลุ่มน้อยที่มาจากลาวในสมัยรัชกาลที่ 3) ไทยยวน 
ไทยเชื้อสายจีน ไทยทรงด�าหรือโซ่งด�า (อพยพมาจากไทยทรงด�าที่เดิมตั้งถิ่นฐานอยู่แถบนครปฐม เพชรบุรี ราชบุรี) 
ไทยอสีาน ไทยพวน (กลุม่ทีบ่รรพบรุษุอพยพมาจากเมอืงพวน ทางเหนอืของเวยีงจนัทน์ โดยแตกสาขามาจากไทยพวน 
ที่ลพบุรีและสุพรรณบุรี) ไทยลาวครั่ง (บรรพบุรุษอพยพมาจากเมืองภูคังในช่วงรัชกาลที่ 3 แล้วอพยพขึ้นมา  
ตั้งรกรากท�านาที่พิจิตรในช่วงหนึ่งร้อยปีก่อน) (ที่มา: ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร)  ซึ่งแต่ละกลุ ่มนั้น มีวิถี
การด�าเนินชีวิตและศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบที่แตกต่างกัน และสืบทอดต่อกันมาถึงรุ ่นปัจจุบัน แต่วัฒนธรรม
ของบางกลุ่มก็เลือนหายไป เพราะขาดผู้สืบทอด หรือเกิดการกลืนวัฒนธรรมไปกับไทยเชื้อสายอื่น
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จังหวัดอุทัยธานี

โครงสร้างทางเศรษฐกิจ

 จังหวัดอุทัยธานี มีโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่พึ่งพาภาคเกษตรเป็นหลักเช่นกัน โดยมูลค่าจากภาคเกษตรนั้น
มสีดัสว่นถงึรอ้ยละ 39 ของผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดั รองลงมาคอื ภาคการคา้ คดิเปน็รอ้ยละ 17 และภาคอตุสาหกรรม 
ร้อยละ 10 มีแหล่งวัตถุดิบการเกษตรจ�านวนมาก โดยสินค้าเกษตรมีศักยภาพในการผลิตเพื่อการส่งออก คือ ข้าว 
อ้อย และมันส�าปะหลัง และทางจังหวัดได้วางวิสัยทัศน์จังหวัดให้เป็น “เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เกษตรปลอดภัย
สังคมอุทัยผาสุก”

 โครงสร้างทางภูมิศาสตร์ที่ส�าคัญของจังหวัด คือ มีแม่น�้าสะแกกรังไหลผ่าน มีเขตติดต่อกับอ�าเภออุ้มผาง
จังหวัดตาก และบางอ�าเภอของนครสวรรค์ ชัยนาท เนื่องจากตั้งอยู่ในที่ดอนและมีเทือกเขาล้อมรอบในขณะที่บางส่วน
เป็นที่ราบลุ ่ม ท�าให้มีทั้งปัญหาขาดแคลนน�้าในบางพื้นที่ และน�้าท่วม มีพื้นที่กว้างใหญ่เป็นผืนป่าเขตรักษา
พันธุ ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง และเส้นทางคมนาคมทางถนนไม่ได้เป็นเส้นทางผ่านสู ่จังหวัดหลักหรือจังหวัดใหญ่ 
ท�าให้เป็นอุปสรรคต่อการดึงดูดนักท่องเที่ยวหรือนักลงทุนเข้าไปในจังหวัด
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โครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรม
 จากประวัติของจังหวัด ตัวเมืองเก่านั้นมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย โดยคนไทยได้เข้าไปอยู่ในกลุ่มหมู่บ้านคนมอญ
และกะเหร่ียง จึงเรียกว่า เมืองอู่ไทย ตามกลุ่มหรือท่ีอยู่ของคนไทย ซ่ึงพากันต้ังบ้านเรือนอยู่อย่างหนาแน่น และอุดมสมบูรณ ์
และต่อมาคาดว่าเพี้ยนเป็น เมืองอุไทย ตามส�าเนียงชาวพื้นเมืองเดิม เมืองอุไทยธานีเป็นเมืองที่อยู่บนที่ดอนและลึกเข้าไป 
ไม่มีแม่น้�าสายใหญ่ และไม่สามารถติดต่อทางเรือได้ จึงต้องขนข้าวบรรทุกเกวียนมาลงที่แม่น้�า จึงท�าให้พ่อค้าพากันไป
ต้ังยุ้งฉางรับซ้ือข้าวท่ีริมแม่น้�าจนเป็นหมู่บ้านใหญ่ เรียกว่าหมู่บ้าน “สะแกกรัง” และเป็นตลาดซ้ือข้าวและไม้ซุงท่ีส�าคัญต่อมา

 จังหวัดอุทัยธานีมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ส�าคัญ คือ อุทยานแห่งชาติห้วยขาแข้ง นอกจากนั้น ยังมี
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม มีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลาย มีแหล่งโบราณสถาน โบราณวัตถุที่สวยงาม

โอกาสและทิศทางธุรกิจของ SMEs ในอุทัยธานี 

 จากพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่มีจุดเด่นทางด้านการท�าเกษตร และการรวมกลุ่มผู้ประกอบการท�าให้จังหวัดอุทัยธานี     
มีสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ OTOP ที่หลากหลาย ตามลักษณะทรัพยากรและวัตถุดิบที่มีอยู ่ในท้องถิ่น ซึ่งจะพบว่า   
การรวมกลุ ่มของผู ้ประกอบการเป็นกลุ ่มผู ้ประกอบการชุมชนเป็นส่วนใหญ่ ที่ยังต้องการพัฒนาในด้านการตลาด
และการผลิตเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน จึงควรสนับสนุนให้ผู ้ประกอบการได้รับความรู ้และทักษะ
ในด้านการพัฒนา ระบบการผลิต การตลาดและด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
ไม่ว่าจะเป็นสินค้าเกษตร เช่น การปลูกข้าวสารอินทรีย์ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้า OTOP โดยสินค้า OTOP ที่มีชื่อ 
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายและผ้าไหมทอมือ กล้วยแปรรูป ผลิตภัณฑ์จากรากไม้กันเกราและกระดาษสา เป็นต้น

 จังหวัดอุทัยธานี ไม่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหรือกิจกรรมในการท่องเที่ยวมากนัก จุดเด่นของพื้นที่คือพื้นที่
ริมน้�า ซ่ึงมีจุดขายในด้านวิถีชีวิตชุมชนริมน้�า ท่ีพักในแบบแค้มป้ิง โรงแรมหรือเกสต์เฮ้าส์ และรีสอร์ทแอนด์สปา ในแต่ละปี
ยังมีนักท่องเที่ยวเข้าไปในพื้นที่ค่อนข้างน้อย แต่ด้วยศักยภาพของอุทยานแห่งชาติห้วยขาแข้งที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยว
ที่มีชื ่อเสียง การสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ในการจัดท�าข้อมูลด้านการท่องเที ่ยว และการพัฒนาบุคลากรด้าน
การท่องเที่ยว และเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวกับจังหวัดใกล้เคียง จะเป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจบริการที่รองรับการท่องเที่ยว
ในจังหวัดได้มากขึ้น
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ตอนที่ 3 : 
ตัวอย่างผู้ประกอบการ SMEs 

ในพื้นที่ภาคเหนือ
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ตารางสรุปอัตลักษณ์ของ SMEs และความสัมพันธ์กับอัตลักษณ์ของพื้นที่ 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
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ตารางสรุปอัตลักษณ์ของ SMEs และความสัมพันธ์กับอัตลักษณ์ของพื้นที่ 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
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ตารางสรุปอัตลักษณ์ของ SMEs และความสัมพันธ์กับอัตลักษณ์ของพื้นที่ 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
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ตารางสรุปอัตลักษณ์ของ SMEs และความสัมพันธ์กับอัตลักษณ์ของพื้นที่ 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
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ตารางสรุปอัตลักษณ์ของ SMEs และความสัมพันธ์กับอัตลักษณ์ของพื้นที่ 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
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ตารางสรุปอัตลักษณ์ของ SMEs และความสัมพันธ์กับอัตลักษณ์ของพื้นที่ 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
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ตารางสรุปอัตลักษณ์ของ SMEs และความสัมพันธ์กับอัตลักษณ์ของพื้นที่ 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
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ตารางสรุปอัตลักษณ์ของ SMEs และความสัมพันธ์กับอัตลักษณ์ของพื้นที่ 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
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ตารางสรุปอัตลักษณ์ของ SMEs และความสัมพันธ์กับอัตลักษณ์ของพื้นที่ 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
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ตารางสรุปอัตลักษณ์ของ SMEs และความสัมพันธ์กับอัตลักษณ์ของพื้นที่ 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
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ตารางสรุปอัตลักษณ์ของ SMEs และความสัมพันธ์กับอัตลักษณ์ของพื้นที่ 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
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ตารางสรุปอัตลักษณ์ของ SMEs และความสัมพันธ์กับอัตลักษณ์ของพื้นที่ 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
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ตารางสรุปอัตลักษณ์ของ SMEs และความสัมพันธ์กับอัตลักษณ์ของพื้นที่  
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
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ตารางสรุปอัตลักษณ์ของ SMEs และความสัมพันธ์กับอัตลักษณ์ของพื้นที่  
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
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ตารางสรุปอัตลักษณ์ของ SMEs และความสัมพันธ์กับอัตลักษณ์ของพื้นที่  
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน



N
orthern

200

ตารางสรุปอัตลักษณ์ของ SMEs และความสัมพันธ์กับอัตลักษณ์ของพื้นที่  
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน



201

ตารางสรุปอัตลักษณ์ของ SMEs และความสัมพันธ์กับอัตลักษณ์ของพื้นที่  
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน



N
orthern

202

ตารางสรุปอัตลักษณ์ของ SMEs และความสัมพันธ์กับอัตลักษณ์ของพื้นที่ 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกในพื้นที่จังหวัดตาก



203

ตารางสรุปอัตลักษณ์ของ SMEs และความสัมพันธ์กับอัตลักษณ์ของพื้นที่ 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกในพื้นที่จังหวัดตาก



N
orthern

204

ตารางสรุปอัตลักษณ์ของ SMEs และความสัมพันธ์กับอัตลักษณ์ของพื้นที่ 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกในพื้นที่จังหวัดตาก

- - - - -

---



205

- -

ตารางสรุปอัตลักษณ์ของ SMEs และความสัมพันธ์กับอัตลักษณ์ของพื้นที่ 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกในพื้นที่จังหวัดตาก



N
orthern

206

- -

º

ตารางสรุปอัตลักษณ์ของ SMEs และความสัมพันธ์กับอัตลักษณ์ของพื้นที่ 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกในพื้นที่จังหวัดตาก



207

ตารางสรุปอัตลักษณ์ของ SMEs และความสัมพันธ์กับอัตลักษณ์ของพื้นที่ 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกในพื้นที่จังหวัดตาก



N
orthern

208

ตารางสรุปอัตลักษณ์ของ SMEs และความสัมพันธ์กับอัตลักษณ์ของพื้นที่ 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 1



209

ตารางสรุปอัตลักษณ์ของ SMEs และความสัมพันธ์กับอัตลักษณ์ของพื้นที่ 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 1



N
orthern

210

ตารางสรุปอัตลักษณ์ของ SMEs และความสัมพันธ์กับอัตลักษณ์ของพื้นที่ 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 1



211

ตารางสรุปอัตลักษณ์ของ SMEs และความสัมพันธ์กับอัตลักษณ์ของพื้นที่ 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 1



N
orthern

212

ตารางสรุปอัตลักษณ์ของ SMEs และความสัมพันธ์กับอัตลักษณ์ของพื้นที่ 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 1



213

ตารางสรุปอัตลักษณ์ของ SMEs และความสัมพันธ์กับอัตลักษณ์ของพื้นที่ 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์



N
orthern

214

ตารางสรุปอัตลักษณ์ของ SMEs และความสัมพันธ์กับอัตลักษณ์ของพื้นที่ 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์



215

ตารางสรุปอัตลักษณ์ของ SMEs และความสัมพันธ์กับอัตลักษณ์ของพื้นที่ 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์



N
orthern

216

ตารางสรุปอัตลักษณ์ของ SMEs และความสัมพันธ์กับอัตลักษณ์ของพื้นที่ 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์



217

ตารางสรุปอัตลักษณ์ของ SMEs และความสัมพันธ์กับอัตลักษณ์ของพื้นที่ 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 2



N
orthern

218

ตารางสรุปอัตลักษณ์ของ SMEs และความสัมพันธ์กับอัตลักษณ์ของพื้นที่ 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 2



219

ตารางสรุปอัตลักษณ์ของ SMEs และความสัมพันธ์กับอัตลักษณ์ของพื้นที่ 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 2



NORTHERN


