
ข้อเสนอการท ากิจกรรม
กลุ่มเรื่อง การพัฒนาชุมชนเพื่อสร้างเศรษฐกิจยั่งยืนบนเส้นทาง LIMEC 

ประจ าปีงบประมาณ 2561

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

และ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
1



พื้นที่ศึกษาของโครงการ

ชุมชนที่อยู่บนเส้นทาง LIMEC ในระยะ 50 กิโลเมตร (หรือ อยู่ในระยะเวลาการเดินทางนอกเส้นทาง 
LIMEC ไป-กลับโดยเฉลี่ยไม่เกิน 1 ชั่วโมงในการเดินทางด้วยรถยนต)์ 



ยุทธศาสตร์ประเทศ

• จากมติ ครม. เดือนกันยายน ปี 2561 ให้มีการพัฒนาเส้นทาง 
LIMEC เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ                                                                               
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ภายใต้เจตนารมณ์ “ความกินดี
อยู่ดีของประชาชนใน 3 ประเทศ ซ่ึงต้องมาจากความร่วมมือ 
ร่วมใจกันและเติบโตไปด้วยกัน” 

• ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ต้องการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจบนเส้นทาง LIMEC โดยให้
มุ่งเป้าไปที่ การค้าการลงทุน การศึกษา การท่องเที่ยวและ
สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และ ลอจิสติกส์



ผลจากการเปิดเส้นทาง LIMEC และ การประชุมที่ผ่านมา
มูลค่าการค้าชายแดนไทยผ่านจุดผ่านแดนถาวรแม่สอด จ.ตาก และจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ จ.อุตรดิตถ์ มีมูลค่า
สูงขึ้น

ด่านแม่สอด  ปี 2557 มีมูลค่ารวม 62,522.04 ล้านบาท 
ปี 2558 มีมูลค่ารวม 69,060.59 ล้านบาท 
ปี 2559 มีมูลค่ารวม 80,696.12 ล้านบาท หรือประมาณ 29.07% 

ด่านภูดู่ ปี 2557 มีมูลค่ารวม 378.69 ล้านบาท 
ปี 2558 มีมูลค่ารวม 473.47 ล้านบาท 
ปี 2559 มีมูลค่ารวม 773.15 ล้านบาท หรือประมาณ 99.42% 

สินค้าที่มีการส่งออกทางเมียนมา คือ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ สินค้าทางการเกษตร สินค้าอุปโภคบริโภค 
สินค้าที่มีการส่งออกทาง สปป.ลาว คือ วัสดุก่อสร้าง สินค้าทางการเกษตร สินค้าอุปโภคบริโภค อาหารสัตว์





การพัฒนาชุมชนเพื่อสร้างเศรษฐกิจยั่งยืนบนเส้นทาง LIMEC



มติ ครม. กันยายน 2561
ให้มีการพัฒนาเส้นทาง LIMEC 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 
ต้องการเสริมสร้างความเข้มแข็งมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ

บนเส้นทาง LIMEC

การพัฒนาชุมชนเพื่อสร้างเศรษฐกิจยั่งยืนบนเส้นทาง LIMEC

• การพัฒนาเส้นทาง LIMEC 
• การพัฒนาศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ

ตอนล่างในด้านการค้าการลงทุน การศึกษา การ
ท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และ ลอจิสติกส์

• การเพิ่มรายได้ของชุมชนบนเส้นทาง LIMEC ให้มี
ความกินดีอยู่ดี และมั่นคงทางเศรษฐกิจ

• การยกระดับรายได้ของชุมชนบนเส้นทาง LIMEC ให้สูงขึ้น 
• การเพิ่มขึ้นของมูลค่าทางเศรษฐกิจการค้าและการลงทุน

ของชุมชนบนเส้นทาง LIMEC
• การเพิ่มขึ้นของรายได้ครัวเรือน และความอยู่ดีกินดีของ

ประชาชนในชุมชนที่มีการพัฒนาบนเส้นทาง LIMEC
• การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเติบโตของ

ชุมชนบนเส้นทาง LIMEC

ผลลัพธ์

ผลกระทบ



กลยุทธ์การด าเนินงานของโครงการ

เจตนารมณ์ LIMEC จาก ครม. “ความกินดีอยู่ดีของประชาชน”
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง:  สร้างเศรษฐกิจยั่งยืนของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างด้วยเส้นทาง LIMEC

กลยุทธ์ของโครงการวิจัยนี้ เพื่อบรรลุเป้าหมาย:
การเสริมสร้างความเข้มแข็งมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ 5 ด้าน เพื่อเพิ่ม GDP ให้กับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง

การค้าการลงทุน การศึกษาการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม สุขภาพลอจิสติกส์

สินค้าเกษตร 
ผักและผลไม้

การแปรรูปอาหาร

ชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ชุมชนท่องเที่ยวเชิงสิ่งแวดล้อม

ชุมชนท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยรามค าแหง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลล้านนา

โรงพยาบาล
และสถานพยาบาลขนาดใหญ่



เป้าหมาย/ผลของโครงการเมื่อมีการน าแนวนโยบายที่เสนอไปใช้

• ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product – GPP) ในพื้นที่ 5 จังหวัด มีอัตรา
เติบโตเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 8.5%

• ปริมาณการจ้างงานของเศรษฐกิจชุมชนบนเส้นทาง LIMEC ในพื้นที่ 5 จังหวัด มีอัตราเติบโต
เฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 10%

• มูลค่าการค้าและการลงทุน ในผลิตภัณฑ์และบริการของเศรษฐกิจชุมชนบนเส้นทาง LIMEC
ในพื้นที่ 5 จังหวัด มีอัตราเติบโตเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 10%

• การเพิ่มขึ้นของมูลค่าทางเศรษฐกิจการค้า และการลงทุนของชุมชนบนเส้นทาง LIMEC
• การเพิ่มขึ้นของรายได้ครัวเรือน และความอยู่ดีกินดีของประชาชนในชุมชน ที่มีการพัฒนาบนเส้นทาง LIMEC
• การเพิ่มขึ้นของจ านวนแรงงานซึ่งมาจากการจ้างงานเพิ่มขึ้นทั้งทางภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
• แนวทางการพัฒนาชุมชน เพื่อน าไปสู่เป้าหมาย
• แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเติบโตของชุมชนบนเส้นทาง LIMEC



ลับแล อุตรดติถ์

นครไทย พษิณุโลก

เข็กน้อย เพชรบูรณ์

เมืองเก่า สุโขทยั

แม่ท้อ ตาก



การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนต้นแบบ
การจัดการชุมชนตามทิศทางที่ได้ก าหนด
การก าหนดทิศทางการพัฒนา

การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนหลัก

การพัฒนาเศรษฐกิจบนเส้นทาง LIMEC

การพัฒนาตามชุมชนหลักตามชุมชนต้นแบบ

การขับเคลื่อนการพัฒนาในบริบท
ของสถานพยาบาลและสถานศึกษา

การร้อยเชื่อมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนแต่ละ
จังหวัด

การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
จากการพัฒนาบนเส้นทาง LIMEC

การมีส่วนร่วมของชุมชน
ปีที่ 1

ปีที่ 2

ปีที่ 3
การก าหนดแผนนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจในทุกมิติ
ของ 5 จังหวัด เช่น การวางแผนการตลาด การพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภค การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว



แนวทางในการด าเนินการวิจัย

ปีที่ 1  - พัฒนา “ชุมชนต้นแบบ” บนเส้นทาง LIMEC 
การพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและมีอตัลกัษณ์ความโดดเดน่ในบริบทตา่ง ๆ ได้แก่
• ชุมชนเกษตรกรรมที่มคีวามโดดเด่นด้านผลิตผลทางการเกษตร ได้แก่ ผัก และผลไม้
• ชุมชนที่มีความโดดเด่นในอตุสาหกรรมแปรรูปทางการเกษตร
• ชุมชนที่มีความโดดเด่นในดา้นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและอนุรกัษส์ิ่งแวดล้อม
• ชุมชนที่มีความโดดเด่นในดา้นศิลปะวัตนธรรม
ประกอบด้วยบริบทของการขับเคลื่อนชุมชนบนรากฐานของการมีสว่นร่วมของชุมชนเพื่อให้เกดิความยั่งยืนและ

มั่นคงในการพัฒนา และการวิจัยเพื่อประเมนิศักยภาพในการรองรับการพฒันา (carrying capacity) ของชุมชน ซึ่งน าไปสู่
การก าหนดทศิทางการพัฒนาร่วมกนัระหว่างประชาชนในชุมชนและภาครัฐ โดยมีงานวิจัยเป็นส่วนเช่ือมรอยตอ่ของภาครัฐ
และภาคประชาชน เพื่อน ามาซึ่งแผนการพัฒนาขับเคลื่อนชุมชนต้นแบบทั้งด้านเศรษฐกจิและสงัคมเพื่อใหเ้กดิความยั่งยืน
ในการพัฒนา

การด าเนินงานรวมไปถึงการจดัท าฐานข้อมลูของชุมชนบนเส้นทาง LIMEC ที่ได้มีการส ารวจ และประเมิน
เศรษฐกิจ และการเจริญเตบิโตของชุมชนจากข้อมลูปัจจุบันร่วมดว้ย



ต าบลแม่ท้อ อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

บ้านแยง อ าเภอนครไทย พษิณุโลก
เมืองเก่า อ าเภอเมือง สุโขทยั

อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดติถ์

บ้านเข็กน้อย อ าเภอเขาค้อ เพชรบรูณ์

ชุมชนต้นแบบ



การส ารวจข้อมูลพื้นฐาน
ของชุมชนจากงานวิจัย

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันของชุมชน

การสัมภาษณ์แนวคิด
ของชุมชน

การก าหนดทิศทาง
การพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม

การขับเคลื่อนชุมชน

การมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาชุมชน Carrying Capacity

ของชุมชน

การประเมินศักยภาพ
ระบบสาธารณูปโภคชุมชน

ระบบรองรับมลพิษ

แนวนโยบายการพัฒนา
ชุมชนของภาครัฐ

การส ารวจระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐาน

การวางแผนการตลาดและการ
ด าเนินการเพื่อพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน

การวางแผนระบบ
สาธารณูปโภคเพื่อรองรับ

การพัฒนาชุมชน

นโยบายการส่งเสริมการ
พัฒนาชุมชนของภาครัฐ 

และภาคเอกชน

การประเมินเศรษฐกิจ (GPP) 
และการเจริญเติบโตของ

ชุมชนต้นแบบ

การใช้ทุนที่มีในชุมชน
ให้เกิดประโยชน์

การสร้างเครือข่ายชุมชน
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

การสร้างการพึ่งตนเองได้
การสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน
การสร้างความยั่งยืน

ในการพัฒนาเศรษฐกิจ



ผลที่คาดว่าจะได้รับจากปีที่ 1

1) ชุมชนต้นแบบที่ถูกคัดเลือก และส่งเสริมศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจจากโครงการ LIMEC นี้ และจะเป็น

ต้นแบบในการพัฒนาชุมชนน าร่องในปีที่ 2 ของจังหวัดอุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และตาก

2) แผนการของบประมาณในการพัฒนาชุมชนบนเส้นทาง LIMEC ตามที่ได้คัดเลือกให้กับ 5 จังหวัด เพื่อน ามาใช้
ด าเนินการกิจกรรมของจังหวัดควบคู่ไปกับการด าเนินการวิจัยของคณะวิจัยในปีที่ 3

3) การเพ่ิมของ GDP ของชุมชนต้นแบบที่พัฒนาขึ้นตามแผนของโครงการ LIMEC นี้



ปีที่ 2 – การพัฒนาชุมชนน าร่องของ 5 จังหวัดตามชุมชนต้นแบบ
ชุมชนน าร่องของ 5 จังหวัดตามชุมชนตน้แบบบนเสน้ทาง LIMEC จะถูกคัดเลือกและพัฒนาตามบริบทของชุมชนนั้นๆ

เพื่อให้เป็นชมุชนหลักในการสร้างมูลค่าการเจริญเติบโตของเส้นทาง LIMEC ซึ่งได้แก่
• เมืองไม้ผลการเกษตร – แนวทางการพัฒนาไม้ผลทางการเกษตรของแตล่ะชุมชน และการอุตสาหกรรมแปรรูป
ทางการเกษตรท่ียั่งยืนและสร้างรายได้ใหก้ับชุมชน 
• เมืองท่องเที่ยวทางธรรมชาติ - แนวทางการพัฒนาการทอ่งเที่ยวและอนุรกัษธ์รรมชาติและสิ่งแวดลอ้มให้ยั่งยืนของ
แต่ละชุมชน
• เมืองศิลปวัฒนธรรม – แนวทางการสง่เสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม การส่งเสริมให้มกีารท่องเทีย่ว
ศิลปวัฒนธรรมของแตล่ะชุมชน
• การขับเคลื่อนการพัฒนาในบริบทของสถานพยาบาลและสถานศึกษา
• การสร้างความสัมพันธข์องชุมชนหลักบนเสน้ทาง LIMEC กับประเทศเพื่อนบ้าน

การวางแผนการพัฒนาแต่ละชุมชนที่คัดเลือกนี้เป็นการด าเนินการโดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและ
อุตสาหกรรมเข้ารว่มในการพัฒนา พร้อมทั้งการก าหนดทศิทางการพัฒนาชุมชนท้ังระยะสั้นและระยะยาวของแต่ละชุมชน โดยมี
นักวิจัยจากโครงการเป็นพี่เลี้ยงในการพัฒนานั้นๆ



ผลที่คาดว่าจะได้รับจากปีที่ 2

1) ชุมชนหลักในการสร้างมูลค่าการเจริญเติบโตของเส้นทาง LIMEC ได้แก่ ชุมชนเมืองไม้ผลการเกษตร ชุมชน
เมืองอุตสาหกรรมแปรรูป ชุมชนเมืองท่องเที่ยวทางธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม ซึ่งพัฒนาตามแนวทางของโครง
กา LIMEC นี้

2) การประเมินภาวะเศรษฐกิจ และการพยากรณ์การเติบโตทั้งในด้าน GDP การจ้างงาน และ มูลค่าการลงทุน 
ของชุมชนหลักที่ถูกพัฒนาขึ้นจากโครงการ LIMEC นี้



ปีที่ 3 การพัฒนาชุมชนองค์รวมของเส้นทาง LIMEC 

การพัฒนาชุมชนในส่วนนี้ ประกอบด้วย

• การวิเคราะห์โครงสร้างพื้นฐานเพื่อประเมินความสามารถในการรองรับการเจริญเติบโต (carrying 
capacity) ของชุมชนบนเส้น LIMEC ตามแผนการพัฒนาชุมชนและระบบสาธารณูปโภคที่ต้องมี

• การวางแผนรองรับมลพิษ เช่น ปัญหาขยะ น้ าเสีย และมลพิษอื่นๆ

• การประเมินการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและรายได้ของประชากรของชุมชนบนเส้นทาง LIMEC
ตลอดจนแนวทางในการส่งเสริมเพ่ือให้เกิดการเพิ่มขึ้นของมูลค่าทางเศรษฐกิจของชุมชน

• แผนการด าเนินการต่อเนื่องในการเชื่อมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนหลักบนเส้นทาง LIMEC     
กับประเทศเพื่อนบ้าน

• การวางแผนประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวบนเส้นทาง LIMEC ในองค์รวม และแนวทางในการ
ให้มีหน่วยงานภาครัฐ/อุตสาหกรรม/วิสาหกิจชุมชนในภาคประชาชนที่รองรับการเติบโตของชุมชนบน
เส้นทาง LIMEC 



ผลที่คาดว่าจะได้รับจากปีที่ 3

1) แผนพัฒนาการตลาดของชุมชนบนเสน้ LIMEC เพื่อสร้างรายได้และเพิ่มการจา้งงานใหก้ับชุมชน

2) แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเติบโตของชุมชนเมื่อมกีารพัฒนาแล้ว

3) แผนการประชาสมัพันธเ์พื่อสร้างอัตลกัษณ์ของชุมชนบนเส้นทาง LIMEC ร่วมกัน เพื่อสร้างการเจริญเตบิโตอย่างตอ่เนือ่ง

4) การประเมินภาวะเศรษฐกิจ และการพยากรณ์การเติบโตทั้งในด้าน GDP การจ้างงาน และ มูลค่าการลงทุน ของ
ชุมชนบนเส้นทาง LIMEC



ทีมพัฒนาชุมชนและโครงสร้างพื้นฐาน
การจัดท าฐานข้อมูลชุมชน

การวางแผนพัฒนาชุมชนบนเส้น LIMEC
การวางแผนโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภครองรับ

การเจริญเติบโตของชุมชน LIMEC

การรวบรวมข้อมูลพื้นฐานบนเส้นทาง LIMEC
การส ารวจชุมชนบนเส้นทาง LIMEC 

การวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อบรรลุเป้าหมายโครงการ
การวางกลยุทธ์การส ารวจชุมชนและการด าเนินงานทีมวิจัย

การประเมิน วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ข้อมูลเพื่อก าหนดทิศทางการพัฒนา

ทีมบริหารโครงการ

ทีมพัฒนาเศรษฐศาสตร์
การประเมินการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

การประเมิน GDP และคาดการณ์การเติบโตด้วย 
economic model

ทีมส ารวจชุมชนและ
ข้อมูลพื้นฐาน



การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและภาครัฐ

การพัฒนาชุมชนเพือ่สร้าง
เศรษฐกิจย่ังยืนบนเสน้ทาง 

LIMEC



ผลที่คาดว่าจะได้รับ

• ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product – GPP) ในพื้นที่ 5 จังหวัด มีอัตรา
เติบโตเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 8.5%

• ปริมาณการจ้างงานของเศรษฐกิจชุมชนบนเส้นทาง LIMEC ในพื้นที่ 5 จังหวัด มีอัตราเติบโต
เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 10%

• มูลค่าการค้าและการลงทุน ในผลิตภัณฑ์และบริการของเศรษฐกิจชุมชนบนเส้นทาง LIMEC
ในพื้นที่ 5 จังหวัด มีอัตราเติบโตเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 10%

“ความกินดีอยู่ดีของประชาชนบนเสน้ทาง LIMEC” ตามมติ ครม.




