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พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเท่ียวแห่งชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 หมวด 3 แผนปฏิบัติการพัฒนา 
การท่องเท่ียว มาตรา 17 ได้ก าหนดเรื่องของเขตพัฒนาการท่องเท่ียว เพื่อประโยชน์ในการรักษาฟื้นฟูแหล่ง
ท่องเท่ียวหรือการบริหาร และพัฒนาการท่องเท่ียวให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการท่องเท่ียวแห่งชาติ  
โดยคณะกรรมการนโยบายการท่องเท่ียวแห่งชาติ อาจก าหนดให้เขตพื้นท่ีใดเป็นเขตพัฒนาการท่องเท่ียวได้ด้วย
การพิจารณาร่วมกับหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้องและผู้ว่าราชการจังหวัดในเขตพื้นท่ี ท้ังนี้  ให้มีการรับฟังความ
คิดเห็นและความต้องการของชุมชนในพื้นท่ีเพื่อประกอบการพิจารณา 

ตามม ติ ท่ี ประ ชุมคณ ะกรรมการน โยบายการ ท่อ ง เท่ี ยวแห่ งชาติ  ครั้ ง ท่ี  1/2561 เมื่ อ วั น ท่ี                        
12 มีนาคม พ.ศ. 2561 เห็นชอบในหลักการการประกาศเขตพัฒนาการท่องเท่ียวเพิ่มเติมอีก 6 เขต ได้แก่                
เขตพัฒนาการท่องเท่ียวเมืองเก่ามีชีวิต เขตพัฒนาการท่องเท่ียวผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น - เขาใหญ่  
เขตพัฒนาการท่องเท่ียววิถีชีวิตชายฝ่ังอ่าวไทย เขตพัฒนาการท่องเท่ียวธรณีวิทยาถิ่นอีสาน เขตพัฒนาการ
ท่องเท่ียววิถีชีวิตลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา และเขตพัฒนาการท่องเท่ียวพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ และได้ผ่านการรับ
ฟังความคิดเห็นในพื้นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

เพื่ อให้การขับเคล่ือนงานของเขตพัฒนาการท่องเท่ียวให้มีประสิทธิภาพ ให้ เป็นไปตามมติของ
คณะกรรมการนโยบายการท่องเท่ียวแห่งชาติ ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ในฐานะฝ่าย
เลขานุการคณะกรรมการนโยบายการท่องเท่ียวแห่งชาติ   จึงได้มอบหมายให้ส านักงานท่องเท่ียวและกีฬา              
จังหวัดนครนายกเป็นศูนย์ปฏิบัติการของเขตพัฒนาการท่องเท่ียวผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น - เขาใหญ่ ร่วมกับ
ส านักงานท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี ส านักงานท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดสระแก้ว และส านักงาน
ท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดสระบุรี  ด าเนินการจัดท าโครงการจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเท่ียวภายในเขต
พัฒนาการท่องเท่ียวผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น - เขาใหญ่โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 

1) เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเท่ียว ภายในเขตพัฒนาการท่องเท่ียวผืนป่ามรดกโลกดงพญา
เย็น - เขาใหญ่ (จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว สระบุรี) ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) พร้อมก าหนด



จัดท าโครงการท่ีมีศักยภาพในลักษณะเป็นโครงการในระยะเร่งด่วน (Quick win) ท่ีจะขอรับการสนับสนุน
งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564 - 2565 
 2) เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเท่ียวท่ีมีศักยภาพร่วมกับ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 
(นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว) โดยแยกโครงการท่ีขอรับการสนับสนุนจากกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
(Function) และงบของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 และจัดท าโครงการท่ีมีศักยภาพในลักษณะท่ีเป็นโครงการ
เร่ง ด่วน  (Quick win) ท่ี จะขอสนับสนุน งบประมาณกลุ่ม จังหวัดภาคตะวันออก 2  ในปี งบประมาณ                         
พ.ศ. 2564 - 2565 
 3) เพื่อบูรณาการงานด้านการท่องเท่ียว เขตพัฒนาการท่องเท่ียวผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น - เขาใหญ่ 
ระหว่างหน่วยงานและภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ หน่วยงานส่วนกลาง กองยุทธศาสตร์และแผน ส านักงาน
ปลัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา กลุ่มงานการด้านนโยบายและแผน การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ส านัก
บริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 1 อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมป่าไม้ จังหวัดท้องท่ี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ธุรกิจท่องเท่ียว สถาบันการศึกษา สมาคมส่งเสริมการท่องเท่ียว สภาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว เป็นต้น 
 4) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการน าแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเท่ียว ภายในเขตพัฒนาการท่องเท่ียว
ผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น - เขาใหญ่ไปสู่การปฏิบัติ 

กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเท่ียวภายในเขตพัฒนาการท่องเท่ียวผืนป่ามรดกโลกดง
พญาเย็น - เขาใหญ่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 - 2569) ได้ค านึงถึงบริบทและภารกิจของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพื้นท่ี 
และการรับฟังความคิดเห็นผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่าง ๆ และผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในระดับ
พื้นท่ี และระดับส่วนกลาง อาทิ หน่วยงานส่วนกลาง กองยุทธศาสตร์และแผน ส านักงานปลัดกระทรวง           
การท่องเท่ียวและกีฬา กลุ่มงานด้านนโยบายและแผน การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ส านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 
1 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมป่าไม้ จังหวัดท้องท่ี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการ
ธุรกิจท่องเท่ียว สถาบันการศึกษา สมาคมส่งเสริมการท่องเท่ียว สภาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว กรอบการจัดท า
แผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเท่ียวภายในเขตพัฒนาการท่องเท่ียวผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น – เขาใหญ่ แบ่ง
ออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

1) การทบทวนนโยบายและยุทธศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียว แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 
1.1 ยุทธศาสตร์แผนงานระดับชาติ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 นโยบาย    

ไทยแลนด์ 4.0 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560 – 2564 แผนพัฒนาการท่องเท่ียว
แห่งชาติ ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2560 – 2564 เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: 
SDGs) และแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับท่ี 6 พ.ศ 2560-2564  

1.2 ยุทธศาสตร์แผนงานระดับหน่วยงาน ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ฉบับ
ท่ี 4 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์การท่องเท่ียวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2559 – 2563 แผนวิสาหกิจการ



ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2560 – 2564 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
พ.ศ. 2560-2564 และแผนแม่บทอุทยานแห่งชาติแบบบูรณาการ  

1.3 ยุทธศาสต์แผนงานระดับกลุ่มจังหวัดและจังหวัด ประกอบด้วย แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 
2 พ.ศ.2562-2564 แผนพัฒนาจังหวัดนครนายก 5 ปี พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับทบทวน) แผนพัฒนาจังหวัด
ปราจีนบุรี 5 ปี พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับทบทวน) แผนพัฒนาจังหวัดสระแก้ว 5 ปี พ.ศ.2561 - 2565 (ฉบับ
ทบทวน) และแผนพัฒนาจังหวัดสระบุรี 5 ปี พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับทบทวน) ท้ังนี้การทบทวนยุทธศาสตร์และ
แผนงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นข้อมูลการก าหนดทิศทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องและด าเนินการไปในทิศทางเดียวกัน 
ซึ่งในการจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเท่ียวต้องมีการบูรณาการกับแผนพัฒนาอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องต่อเนื่องกัน 
เพื่อให้การพัฒนามีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม 

2) การศึกษาสภาพแวดล้อมและบริบทการท่องเท่ียวของประเทศไทย การศึกษาสภาพแวดล้อมและบริบท
การท่องเท่ียวของประเทศไทยและพื้นท่ี 4 จังหวัด ภายในเขตพัฒนาการท่องเท่ียวผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น - 
เขาใหญ่ เพื่อน าข้อมูลสถานการณ์การท่องเท่ียว ความเคล่ือนไหวของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว การเปล่ียนแปลง
และแนวโน้มท่ีคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการท่องเท่ียวในพื้นท่ี จ านวนนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่าง ชาติ    
การใช้จ่ายของนักท่องเท่ียว จ านวนวันพักค้างคืนของนักท่องเท่ียว น ามาประกอบและวิเคราะห์บริบทและแนว
ทางการพัฒนาการท่องเท่ียวที่สอดคล้องกับบริบทและศักยภาพของพื้นท่ี  

3) การศึกษาบริบทการท่องเท่ียวของการจัดการผืนป่าและอุทยานแห่งชาติท่ีได้รับการประกาศเป็นมรดกโลก
ของต่างประเทศ ซึ่งประกอบไปด้วย  เกาะภูเขาไฟเชจูและอุโมงค์ลาวา ประเทศเกาหลีใต้  อุทยานแห่งชาติภูเขาบลู 
แอนด์ จอห์น โครว ประเทศจาไมก้า  เขาไท่ซาน ประเทศจีน และอุทยานแห่งชาติอิกวาซู  ประเทศอาร์เจนตินา ท่ีเป็น
ต้นแบบในการพัฒนาการท่องเท่ียวในพื้นท่ีท่ีเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ เพื่อศึกษาบริบทการท่องเท่ียวและรูปแบบการ
จัดการท่องเท่ียว น ามาเป็นข้อเรียนรู้และตัวอย่าง รวมถึงกรณีศึกษาส าหรับการพัฒนาการท่องเท่ียวผืนป่ามรดกโลก  
ดงพญาเย็น – เขาใหญ่  

4) การรับฟั งความคิดเห็นจากหน่ วยงานและผู้ท่ีมี ส่วน เกี่ ยวข้องในระดับพื้น ท่ี  4 จังหวัด คือ                    
จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว และสระบุรี และหน่วยงานส่วนกลาง การจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาการ
ท่องเท่ียวให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ท้ังหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน สมาคม ชมรม ชุมชน
ท่องเท่ียว และภาคประชาสังคม การจัดประชุมกลุ่มย่อยระดับชุมชนท่องเท่ียวใน 4 จังหวัด จังหวัดละ 5 ชุมชน
ท่องเท่ียว การจัดประชุมกลุ่มย่อยระดับจังหวัด 4 จังหวัด มีผู้เข้าร่วมจังหวัดละไม่น้อยกว่า 50 คน การจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการในพื้นท่ีจ านวน 1 ครั้ง ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 200 คน การจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติกับหน่วยงานส่วนกลางในกรุงเทพมหานคร 1 ครั้ง ผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 30 คน และการจัดประชุมน าเสนอ
ร่างแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเท่ียวภายในเขตพัฒนาการท่องเท่ียวผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น - เขาใหญ่ เพื่อ



รับฟังความคิดเห็น จากทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง จ านวน 2 ครั้ง ในจังหวัดนครนายก และจังหวัดปราจีนบุรี จ านวน
ผู้เข้าร่วมแต่ละครั้งไม่น้อยกว่า 200 คน รวมผู้เข้าร่วมการน าเสนอร่างแผนปฏิบัติการฯ รวมทั้งส้ินกว่า 400 คน 

ท้ังนี้ กระบวนการรับฟังความคิดเห็นการจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเท่ียวภายในเขตพัฒนาการ
ท่องเท่ียวผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น – เขาใหญ่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 - 2569) การจัดท าวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ 
แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม ได้เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องในพื้นท่ี ผ่านการน าเสนอ
โครงการ/กิจกรรม ท่ีทุกภาคส่วนต้องการในการพัฒนาการท่องเท่ียว ผ่านการรับฟังความคิดเห็น และกระบวนการ
แสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังวิสัยทัศน์ ยุทธศาตร์ กลยุทธ์ รวมถึงการลงมติโครงการ/กิจกรรม
เร่งด่วนท่ีต้องด าเนินการและของบประมาณปี พ.ศ. 2564 – 2565  ส่งผลให้การจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาการ
ท่องเท่ียวภายในเขตพัฒนาการท่องเท่ียวผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น – เขาใหญ่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 - 2569) 
เกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง สร้างความเข้าใจและการรับรู้ท่ีถูกต้องตรงกันเกี่ยวกับ
สาระส าคัญของแผนและการขับเคล่ือนน าแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเท่ียวไปสู่การฏิบัติได้ต่อไป กรอบการ
จัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเท่ียวภายในเขตพัฒนาการท่องเท่ียวผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น – เขาใหญ่ 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 - 2569) มีรายละเอียดตามท่ีแสดงไว้ในรูปท่ี 1 

แผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น –  
เขาใหญ่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 - 2569) 

วิสัยทัศน์ 
“การท่องเท่ียวเพื่อสุขภาวะท่ีดี สัมผัสอารยธรรมทวารวดีและวิถีชุมชน  เช่ือมโยงเพื่อนบ้าน สู่การ

ท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน” 
ค าอธิบายวิสัยทัศน์ : เพื่อให้เขตพัฒนาการท่องเท่ียวผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น - เขาใหญ่ เป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวท่ีสามารถตอบสนองต่อสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน วัฒนธรรม ประเพณี 
ผสมผสานอารยธรรมโบราณ เช่ือมโยงเส้นทางท่องเท่ียวกับประเทศเพื่อนบ้าน ด้วยการบริหารจัดการการ
ท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน 

วัตถุประสงค ์
1) เพื่อพัฒนาการท่องเท่ียวในเขตพัฒนาการท่องเท่ียวผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น - เขาใหญ่ ให้เป็น

จุดหมายของการท่องเท่ียว รวมท้ังเช่ือมโยงการท่องเท่ียวสู่ประเทศเพื่อบ้าน ส าหรับนักท่องเท่ียวภายในประเทศ
และต่างประเทศ 

2) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเท่ียว ด้วยการเช่ือมโยงผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น – เขาใหญ่ โดยการ
พัฒนากิจกรรมส าหรับการท่องเท่ียวอย่างสร้างสรรค์ และยั่งยืน 

3) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือ การมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
ในการพัฒนาการบริหารการท่องเท่ียวแบบบูรณาการเชิงพื้นท่ี 



4) เพื่อพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของจังหวัด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว และ
สระบุรี ให้มีศักยภาพในการเป็นเมืองท่องเท่ียวในการเป็นเขตพัฒนาการท่องเท่ียวผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น – 
เขาใหญ่ 

5) เพื่อสร้างคุณภาพการบริการ และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในเขตพัฒนาการท่องเท่ียวผืนป่ามรดกโลกดง
พญาเย็น - เขาใหญ่ ให้มีศักยภาพในการรองรับนักท่องเท่ียวได้ทุกระดับ 

6) เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการ
ท่องเท่ียวได้อย่างยั่งยืน   



รูปที่ 1 กรอบการจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเท่ียวภายในเขตพัฒนาการท่องเท่ียวผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น - เขาใหญ่ 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 - 2569) 

 
 



เป้าหมาย 
1) เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีสะท้อนให้เห็นถึงการท่องเท่ียวในเขตพัฒนาการท่องเท่ียวผืนป่ามรดกโลก  

ดงพญาเย็น - เขาใหญ่  
2) เพิ่มรายได้จากการท่องเท่ียว และกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นให้กับจังหวัดในเขตพัฒนาการท่องเท่ียว  

ผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น - เขาใหญ่ 
3) เพิ่มกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย และเช่ือมโยงเส้นทางท่องเท่ียวกับประเทศเพื่อบ้าน เพื่อให้

เขตพัฒนาการท่องเท่ียวผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น - เขาใหญ่ เป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเท่ียวท่ี
นักท่องเท่ียวเลือกเดินทางมาเยือน 

4) เพิ่มศักยภาพ และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีทักษะ องค์ความรู้ ในการบริหารจัดการด้านการ
ท่องเท่ียวในเขตพัฒนาการท่องเท่ียวผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น - เขาใหญ่ ได้อย่างถูกต้อง 

5) เขตพัฒนาการท่องเท่ียวผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น - เขาใหญ่ เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม ควบคู่กับการพัฒนาการท่องเท่ียวที่สมดุลและยั่งยืน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการท่องเท่ียว ส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน และสร้างภาคีเครือข่ายชุมชนท่องเท่ียวเช่ือมโยง 4 จังหวัด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว 
และสระบุรี 
 เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ 
 1) มีแหล่งท่องเท่ียวที่ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพและเป็นมาตรฐาน 
 2) เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนท่ีแสดงถึงเอกลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่น และการสร้างภาคี
เครือข่ายชุมชนท่องเท่ียวเช่ือมโยงการท่องเท่ียวในจังหวัดและ 4 จังหวัด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว และ
สระบุรี 

กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียวให้มีคุณภาพตามมาตรฐานท่องเท่ียวสากล 
กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนท่ีแสดงถึงเอกลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่น 
กลยุทธ์ท่ี 1.3 สร้างภาคีเครือข่ายชุมชนท่องเท่ียวภายในจังหวัดและเช่ือมโยงการท่องเท่ียวใน 4 จังหวัด 

สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่น 
ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ 
1) แหล่งท่องเท่ียวที่ได้รับมาตรฐานด้านการท่องเท่ียวเพิ่มขึ้น 
2) มีผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนท่ีแสดงถึงเอกลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่นเพิ่มขึ้น 
3) จัดต้ังภาคีเครือข่ายชุมชนท่องเท่ียวภายในจังหวัดและเช่ือมโยง 4 จังหวัด 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบคมนาคม สาธารณูปโภค ความปลอดภัย 
และส่ิงอ านวยสะดวกส าหรับนักท่องเท่ียว ในพื้นท่ี  4 จังหวัด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว และสระบุรี 

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ 
1) เกิดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ความปลอดภัย และส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับนักท่องเท่ียว 
กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ท่ี 2.1 การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ระบบคมนาคม ส่ิงอ านวยความสะดวก และ

สาธารณูปโภค ส าหรับนักท่องเท่ียว 
กลยุทธ์ที่ 2.2 การก่อสร้างส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับนักท่องเท่ียวเพื่อรองรับการพัฒนาการท่องเท่ียว

ภายในพื้นท่ี  4 จังหวัด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว และสระบุรี 
กลยุทธ์ท่ี 2.3 การพัฒนาระบบความปลอดภัยส าหรับนักท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวภายในพื้นท่ี 4 

จังหวัด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว และสระบุรี 
ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ 
1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นท่ีท่ีสนับสนุนการท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียว ในพื้นท่ี  4 จังหวัด เพิ่มขึ้น 
2) การพัฒนาส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับนักท่องเท่ียวในพื้นท่ี 4 จังหวัด เพิ่มขึ้น 
3) ความพึงพอใจด้านส่ิงอ านวยความสะดวกและความปลอดภัยในแหล่งท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียว

เพิ่มขึ้น 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเท่ียวในทุกระดับ การฝึกอบรม พัฒนา

ผู้ประกอบการ ชุมชน รวมถึงบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการท่องเท่ียว  
ท่ีถูกต้อง 

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ 
1) เกิดการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเท่ียวในทุกระดับ ทักษะ ความรู้ และความเข้าใจด้านการท่องเท่ียว

ท่ีถูกต้อง 
กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ท่ี 3.1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและศักยภาพผู้ประกอบการภาคธุรกิจการ

ท่องเท่ียว ให้มีทักษะ ความรู้ และความเข้าใจด้านการท่องเท่ียวที่ถูกต้อง 
กลยุทธ์ที่ 3.2 การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการท่องเท่ียวที่ถูกต้อง 
ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ 
1) จ านวนบุคลากรด้านการท่องเท่ียวในทุกระดับท่ีได้รับการพัฒนา ทักษะ ความรู้ และความเข้าใจด้าน

การท่องเท่ียวที่ถูกต้อง 
2) จ านวนหลักสูตรการฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเท่ียวในทุกระดับ 



3) จ านวนกิจกรรมส่งเสริมความรู้แก่ชุมชนและเยาวชนในพื้นท่ี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการท่องเท่ียว ยกระดับกิจกรรมและเช่ือมโยง

เส้นทางการท่องเท่ียวสู่ประเทศเพื่อนบ้าน กัมพูชา เวียดนาม ผ่านกลยุทธ์ด้านการตลาด  
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ 
1) เกิดการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ียกระดับกิจกรรมการท่องเท่ียวเช่ือมโยงผืนป่า

มรดกโลกดงพญาเย็น – เขาใหญ่ ผ่านกลยุทธ์ด้านการตลาด 
2) พัฒนาเส้นทางการท่องเท่ียวเช่ือมโยงผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น – เขาใหญ่ กับประเทศเพื่อนบ้าน 

กัมพูชา และเวียดนาม ผ่านกลยุทธ์ด้านการตลาด 
กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ท่ี 4.1 การสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีเช่ือมโยงผืนป่ามรดกโลก          

ดงพญาเย็น – เขาใหญ่ 
กลยุทธ์ที่ 4.2 การสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมการท่องเท่ียวในระดับจังหวัด 
กลยุทธ์ที่ 4.3 การสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมการท่องเท่ียวสู่ประเทศเพื่อนบ้าน 
ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ 
1) จ านวนนักท่องเท่ียวที่เพิ่มข้ึนในพื้นท่ี 4 จังหวัด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว และสระบุรี 
2) จ านวนรายได้จากการท่องเท่ียวที่เพิ่มข้ึนในพื้นท่ี 4 จังหวัด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว และสระบุรี 
3) ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวที่มาท่องเท่ียวในผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น – เขาใหญ่ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว สู่นักท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมาย สร้างการรับรู้ 

และภาพลักษณ์การท่องเท่ียว จัดท าข้อมูลระบบสารสนเทศด้านการท่องเท่ียว และติดตามประเมินผลการพัฒนา 
การท่องเท่ียวผืนป่ามรกดโลกดงพญาเย็น - เขาใหญ่ 

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ 
1) การประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์การท่องเท่ียวในผืนป่ามรกดโลกดงพญาเย็น - เขาใหญ่  
2) จัดท าฐานข้อมูลระบบสารสนเทศด้านการท่องเท่ียว และระบบการติดตามประเมินผล และทบทวนการ

พัฒนาการท่องเท่ียวในผืนป่ามรกดโลกดงพญาเย็น – เขาใหญ่ 
กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ท่ี 5.1 การประชาสัมพันธ์ และการส่ือสารภาพลักษณ์การท่องเท่ียวผืนป่ามรกดโลกดงพญาเย็น - 

เขาใหญ่ 
กลยุทธ์ที่ 5.2 การจัดท าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการท่องเท่ียว 
กลยุทธ์ที่ 5.3 การตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการท่องเท่ียว 
 



ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ 
1) การรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเท่ียวภายในผืนป่ามรกดโลกดงพญาเย็น – เขาใหญ่ ของนักท่องเท่ียว

เพิ่มขึ้น 
2) พัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการท่องเท่ียว 
3) การประเมิน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการท่องเท่ียว 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม สร้างเครือข่าย และกลไก

การติดตามการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน โดยชุมชนด้วยกระบวนการ  
มีส่วนร่วม 

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ 
1) อนุรักษ์  ฟื้นฟู  ระบบนิ เวศ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สามารถใช้ประโยชน์ เพื่ อ 

การท่องเท่ียวได้อย่างยั่งยืน 
2) มีกลไกติดตามการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการท่องเท่ียว ด้วยกระบวนการการมีส่วนร่วม

ผ่านเครือข่ายชุมชน 
กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ 6.1 ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
กลยุทธ์ ท่ี 6.2 สร้างเครือข่าย และกลไกการติดตามการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเพื่อ  

การท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน 
ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ 
1) มีกิจกรรมส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
2) มีเครือขา่ย การติดตามและเฝ้าระวังการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการท่องเท่ียว 
กลไกการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ 
การขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเท่ียวภายในเขตพัฒนาการท่องเท่ียวผืนป่ามรดกโลก         

ดงพญาเย็น - เขาใหญ่ ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสอดคล้องกันต้ังแต่ระดับนโยบายจนถึง
ระดับปฏิบัติการมีแนวทางดังนี้ 

1) ระดับนโยบาย คณะกรรมการนโยบายการท่องเท่ียวแห่งชาติ เป็นหน่วยงานหลักในการพิจารณา
ก าหนดนโยบายหรือให้ความเห็น โดยมีกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาในฐานะเลขานุการคณะกรรมการนโยบาย
การท่องเท่ียวแห่งชาติท าหน้าท่ีในการน านโยบายและข้อส่ังการในระดับนโยบาย โดยมีคณะกรรมการ  
เขตพัฒนาการท่องเท่ียว ประสานการปฏิบัติงานในระดับพื้นท่ีและประสานไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
รวมท้ังติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนและน าข้อคิดเห็นและปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน  
มาพิจารณาปรับปรุงนโยบายยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ และแผนงานโครงการ 



2) ระดับพื้นที่ ประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาการท่องเท่ียวประจ าเขตพัฒนาการท่องเท่ียวผืนป่า
มรดกโลกดงพญาเย็น - เขาใหญ่ คณะกรรมการประจ ากลุ่มจังหวัดและคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด                 
แบบบูรณาการ  รวมท้ังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังภาครัฐและภาคเอกชนท่ีมีภารกิจเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการ
ท่องเท่ียว เช่น ส านักงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจประจ าจังหวัดและภูมิภาค สภาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวแห่งประเทศ
ไทย สมาคมธุรกิจการท่องเท่ียว สถาบันการศึกษา องค์กรระหว่างประเทศด้านการท่องเท่ียว รวมท้ัง                   
องค์กรปกครองส่วนถิ่นทุกระดับ ซึ่งเป็นผู้รับนโยบายท่ีเกี่ยวข้องไปปฏิบัติให้สอดคล้องและเช่ือมโยงกับแผนพัฒนา
การท่องเท่ียวโดยมีแนวทางการปฏิบัติ คือ การน าหลักการและยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเท่ียว                     
โดยหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในระดับพื้นท่ีรับทราบและน าไปก าหนดเป็นแผนปฏิบัติการการท่องเท่ียวในพื้นท่ี
รับผิดชอบ 

3) ระดับชุมชน สนับสนุนให้ภาคประชาชนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเท่ียวใน
บริบทท่ีเหมาะสม โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกด้านการท่องเท่ียวท่ีสอดรับ
กับวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนและขับเคล่ือนแผนพัฒนาระดับชุมชน 
โดยต้องมีการค านึงถึงการอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและ
ของชาติรวมท้ัง ส่งเสริมสิทธิการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและชุมชนในการอนุรักษ์ บ ารุงรักษา และส่งเสริมการ
ตระหนักรู้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม รวมท้ังความหลากหลายทางชีวภาพท่ีมีความสมดุลและ
ยั่งยืน ท้ังนี้การเข้ามามีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่ายภาคประชาชนเจ้าของพื้นท่ีจะช่วยเพิ่มเอกลักษณ์และ
ความเป็นไทยให้กับประสบการณ์การท่องเท่ียว และเป็นการกระจายรายไ ด้จากการท่องเท่ียวสู่ประชาชน 
อย่างแท้จริง 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวผืนป่ามรดกโลก    
ดงพญาเย็น - เขาใหญ่ 

จากการจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเท่ียวภายในเขตพัฒนาการท่องเท่ียวผืนป่ามรดกโลก         
ดงพญาเย็น - เขาใหญ่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 - 2569) คณะท่ีปรึกษามีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการพัฒนาการ
ท่องเท่ียวภายในเขตพัฒนาการท่องเท่ียวผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น - เขาใหญ่ ท้ังหมด 9 ข้อ ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของแหล่งท่องเท่ียวเพื่อสร้างความเช่ือมั่นให้กับ
นักท่องเท่ียว ท้ังด้านการบริการ ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในแหล่งท่องเท่ียวและสถาน
บริการ 

ข้อเสนอแนะท่ี 2  การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค ให้มีความพร้อมรองรับการ
พัฒนาการท่องเท่ียวในเขตพัฒนาการท่องเท่ียวผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น - เขาใหญ่ 



ข้อเสนอแนะท่ี 3  การให้ความส าคัญกับการพัฒนาส่ิงอ านวยความสะดวกขั้นพื้นฐานเพื่อคนท้ังมวล 
(Universal Design) ให้สามารถรองรับและให้บริการนักท่องเท่ียวได้อย่างเพียงพอ เช่น ทางลาด ห้องน้ า ท่ีจอดรถ 
ป้ายสัญลักษณ์ และการจัดบริการข้อมูลข่าวสาร 

ข้อเสนอแนะท่ี 4  การพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวระดับชาติและระดับนานาชาติ เช่ือมโยง                
4 จังหวัด และการลงทุนเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวที่สามารถดึงดูดนักท่องเท่ียวคุณภาพ 

ข้อเสนอแนะท่ี 5  การจัดท าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการท่องเท่ียวท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถ
ตอบสนองและให้บริการข้อมูลด้านการท่องเท่ียวท่ีครอบคลุมพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียว สามารถเช่ือมโยงข้อมูลระหว่าง
หน่วยงาน รวมถึงการสืบค้นข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลการท่องเท่ียว ส าหรับนักท่องเท่ียว ผู้ประกอบการ และ
บุคลากรของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ข้อเสนอแนะท่ี 6  การสร้างจุดเด่นและสร้างอัตลักษณ์ท่ีเกิดจากทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นแต่
ละพื้นท่ี เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีโดดเด่นและสร้างความจดจ าในผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนและการบริการ  

ข้อเสนอแนะท่ี 7  การสร้างภาพลักษณ์ทางการท่องเท่ียวท่ีสามารถส่ือถึงเอกลักษณ์ของผืนป่ามรดกโลก  
ดงพญาเย็น - เขาใหญ่ ให้นักท่องเท่ียวรับรู้ เข้าใจและจดจ าในความเป็นผืนป่ามรดกโลก  

ข้อเสนอแนะท่ี 8  การขับเคล่ือนยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการการท่องเท่ียวภายในเขตพัฒนาการท่องเท่ียว
ผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น - เขาใหญ่ ผ่านการบูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในแต่ละจังหวัด 
เพื่อเช่ือมโยงแผนงานโครงการและน าไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

ข้อเสนอแนะท่ี 9 การขับเคล่ือนยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการการท่องเท่ียวภายในเขตพัฒนาการท่องเท่ียว
ผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น - เขาใหญ่ ต้องมีกระบวนการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลแผนงานโครงการ 
ตามตัวชี้วัด เพื่อน าไปสู่การทบทวนแผนปฏิบัติการและเป้าหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละป ี
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Executive Summary :  

This report developed strategic tourism positioning of four provinces: Nakorn Nayok, 
Prachin Buri, Saraburi and Sra Kaew. These positioning made use of the fact that these areas had 
been designated as the UNESCO world’s heritage site call Don Phaya Yen-Khao Yai forest 
heritage. In addition, these four strategic positions were combined to obtain the overarching 
strategic position: Wellness hub and Ecotourism.   

To arrive at the above positioning and to develop relevant operational plan for these 
provinces, relevant stakeholders both at national and local levels had been involved. For each 
of the provinces, five well-regarded tourism communities were selected to provide their views 
on tourism development. There were also asked to develop project ideas for their communities 
as well as for the province at large. Then provincial-wise meeting and focus group discussions 
were conducted to provide opportunities for local stakeholders to provides inputs on the 
development of tourism industry in their respective provinces. There was also a working group 
meeting involving more than 200 participants, lasting for three days. This working group exercise 
aimed at developing detailed operation plan to boost sustainably boost tourism activities in 
these provinces. Subsequent public hearings of the operation plan were also conducted to 
provide additional opportunities for stakeholders to voice their ideas.  

There were several key recommendations stem out from this study. The first is there 
should be an integrated tourism master plan which serves as an overall guidance for the 
development of tourism industries in these four provinces. The second relates to development 
of workforce involved in tourism industries to they can provide tourism service with 
internationally-recognized standard. The third is to develop tourism landmarks which are 
consistent with each province’s positioning. The last one is integrated budget allocation so as to 
maximized synergistic effects among the four provinces. 


