เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒๑๓ ง

หน้า ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ กันยายน ๒๕๕๘

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว
ประจําเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา
เรื่อง แผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว ภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา
พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓
อาศัยอํ านาจตามความในมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญั ตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจําเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา
โดยอนุมัติคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ จึงออกประกาศกําหนดแผนปฏิบัติการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจําเขตพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา เรื่อง แผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว ภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
อารยธรรมล้านนา พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓”
ข้อ ๒ แผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว ภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา
พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ ให้เป็นไปตามท้ายประกาศนี้
ข้อ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา ดําเนินการบริหาร
และพัฒนาการท่องเที่ยวที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว
ภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓
ข้อ ๔ ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พิจารณาให้การสนับสนุนตามที่เห็นสมควร
ข้อ ๕ ให้คณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจําเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว ภายในเขต
พัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓
ข้อ ๖ การใช้บังคับกฎหมายภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว ต้องสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ
พัฒ นาการท่อ งเที่ย ว ภายในเขตพัฒ นาการท่อ งเที่ย วอารยธรรมล้า นนา พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓
ท้ายประกาศนี้ โดยให้คณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจําเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา
ดําเนินการประสานงานให้สอดคล้องกัน
ข้อ ๗ ประกาศนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
สุริยะ ประสาทบัณฑิตย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ประธานกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว
ประจําเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา

แผนปฏิบตั กิ ารพัฒนาการทองเที่ยว
ภายในเขตพัฒนาการทองเทีย่ วอารยธรรมลานนา
พ.ศ. 2559 - 2563

คณะกรรมการพัฒนาการทองเที่ยว
ประจําเขตพัฒนาการทองเที่ยวอารยธรรมลานนา
(จังหวัดเชียงใหม เชียงราย ลําพูน ลําปาง และพะเยา)
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บทที่ 1
หลักการ แนวคิด และกระบวนการจัดทําแผน
1.1 ความเปนมาและการประกาศเขตพัฒนาการทองเที่ยว
พระรา ชบั ญญั ติ น โยบา ยกา รท องเ ที ่ย วแ ห งชาติ พ.ศ . 2551 มาตรา 10 (4)
ให คณะกรรมการนโยบายการท องเที ่ยวแห งชาติ มี อํ านาจหน าที ด่ ํ าเนิ นการเพื ่อให มี การกํ าหนดเขตพั ฒนา
การทองเที่ยว และมาตรา 17 เพือ่ ประโยชนในการรักษา ฟน ฟูแหลงทองเที่ย ว หรือการบริหารและพัฒนา
การทองเที่ยวใหสอดคลองกับแผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ คณะกรรมการอาจกําหนดใหเขตพื้นที่ใดเปน
เขตพั ฒ นาการท อ งเที ย่ วได โดยพิ จ ารณาร ว มกั บ หน ว ยงานของรั ฐ ที ่เ กี ่ย วข อ งและผู ว า ราชการจั ง หวั ด
ในเขตพืน้ ที่ ทั้งนี้ ใหมีการรับฟงความคิดเห็นและความตองการของชุมชนในพื้นทีเ่ พื่อประกอบการพิจารณา
ด ว ยเขตพั ฒ นาการท อ งเที ่ย วจะกํ า หนดเป น กลุ ม จั ง หวั ด จั ง หวั ด และพื ้น ที ่เ ฉพาะก็ ไ ด โ ดยให อ อก
เปนกฎกระทรวง
ในการประชุ ม คณะกรรมการนโยบายการท อ งเที ย่ วแห ง ชาติ ครั้ ง ที่ 2/2555 เมื่ อ วั น ที่
9 พฤศจิกายน 2555 ไดเ ห็น ชอบประกาศคณะกรรมการนโยบายการทองเที่ย วแหงชาติ เรื่องหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขในการกํา หนดเขตพัฒ นาการทองเที่ย ว พ.ศ. 2555 และประธานกรรมการนโยบาย
การทองเทีย่ วแหงชาติไดลงนามในประกาศฯ เมือ่ วันที่ 11 ธันวาคม 2555 ซึ่งนําไปสูกระบวนการกําหนด
เขตพัฒนาการทองเที่ยว โดยไดมีการกําหนดเขตพัฒนาการทองเที่ยวนํารอง 5 กลุมทองเที่ยว ตามประกาศ
คณะกรรมการนโยบายการท อ งเที ย่ วแห ง ชาติ ประกอบด ว ย (1) กลุ ม ท อ งเที ่ย วอารยธรรมล า นนา
(2) กลุม ทองเทีย่ ว Active Beach (3) กลุม ทองเทีย่ วอารยธรรมอีสานใต (4) กลุมทองเทีย่ ว Royal Coast
และ (5) กลุ ม ท อ งเที ่ย วอั น ดามั น และได มี ก ารสํ า รวจความคิ ด เห็ น และความต อ งการของชุ ม ชนและ
ผูแ ทนหนวยงาน 18 กลุมจังหวัด ในป 2556 ซึง่ ผลการสํารวจความคิดเห็น พบวา รอยละ 70 เห็นดวยกับ
การกําหนดเปนเขตพัฒนาการทองเที่ยว เนื่องจากแตละจังหวัดภายในกลุม มีลักษณะการทองเที่ยวทีค่ ลายคลึงกัน
สามารถหาจุดเดนรวมกันเพื่อพัฒนาเปนจุดขายและพัฒนาเสนทางทองเที่ยวเชื่อมโยงกัน ชวยสรางรายไดและ
ความเขมแข็งภายในกลุม ชวยกระตุนเศรษฐกิจภายในจังหวัดและของประเทศ อยางไรก็ตามมีบางจังหวัดเห็น
ว า ควรมี ก ารจั ด แบ ง กลุ ม จั ง หวั ด ใหม เนื ่อ งจากแต ล ะจั ง หวั ด มี ลั ก ษณะและจุ ด เด น ด า นการท อ งเที ่ย ว
ที่แตกตางกัน ทิศทางการพัฒนาอาจไมตรงกัน และการมีจังหวัดภายในกลุมเปนจํานวนมากอาจไมคลองตัว
ในการบริหารจัดการและการจัดสรรงบประมาณ
ผลการศึกษาดังกลาวไดนําเสนอในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการทองเที่ยวแหงชาติ
ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 ซึ่งไดมีมติเห็นชอบกําหนดกลุมทองเทีย่ วที่มีศักยภาพ 5 กลุม
เป น เขตพั ฒ นาการท อ งเที ่ย วนํ า ร อ ง 5 เขต จากนั ้น ได มี ก ารเสนอให ค ณะรั ฐ มนตรี เ พื ่อ พิ จ ารณา
1

โดยคณะรั ฐ มนตรี ไ ด มี ม ติ เ มื ่อ วั น ที ่ 2 ธั น วาคม พ.ศ. 2557 อนุ มั ติ ห ลั ก การร า งกฎกระทรวงกํ า หนด
เขตพัฒนาการทองเที่ยว พ.ศ. .... และกฎกระทรวงกําหนดเขตพัฒนาการทองเที่ยว พ.ศ. 2558 ไดประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เลม 132 ตอนที่ 22 ก เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 โดยกําหนดเขตทองทีใ่ นจังหวัดตาง ๆ
เปนเขตพัฒนาการทองเที่ยว ดังนี้
ตารางที่ 1.1 สรุปเขตพัฒนาการทองเที่ยวที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เขตการทองเที่ยว

จังหวัด

ศูนยปฏิบัติการ

เขตพัฒนาการทองเที่ยวอารยธรรม
ลานนา

เชียงใหม เชียงราย ลําพูน ลําปาง และพะเยา จังหวัดเชียงใหม

เขตพัฒนาการทองเที่ยวฝงทะเล
ตะวันออก

ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด

เขตพัฒนาการทองเที่ยวอารยธรรม
อีสานใต

นครราชสีมา บุรีรัมย สุรินทร ศรีสะเกษ และ จังหวัด
อุบลราชธานี
นครราชสีมา

เขตพัฒนาการทองเที่ยวฝงทะเล
ตะวันตก

เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ ชุมพร และระนอง

จังหวัดเพชรบุรี

เขตพัฒนาการทองเที่ยวอันดามัน

ภูเก็ต กระบี่ พังงา ตรัง และสตูล

จังหวัดภูเก็ต

จังหวัดชลบุรี

1.2 กระบวนการ แนวคิดในการดําเนินงานและวิธีการจัดทําแผนปฏิบัติการ
(1) ภายหลังการออกกฎกระทรวงกําหนดเขตพัฒนาการทองเทีย่ ว พ.ศ. 2558 รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการทองเทีย่ วและกีฬา ได ล งนามในคํา สั่ ง แต ง ตั้ ง คณะกรรมการพั ฒ นาการท อ งเที่ ย ว ประจํา
เขตพั ฒ นาการท อ งเที่ ย วอารยธรรมล า นนา ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการทองเทีย่ วแหงชาติ
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการและการประชุมคณะกรรมการพั ฒ นาการท อ งเที่ ย ว ประจํา เขตพั ฒ นาการ
ท อ งเที่ ย ว พ.ศ. 2557 โดยมี ผูว าราชการจังหวัดเชียงใหมเปนประธานกรรมการ และทองเทีย่ วและกีฬา
จังหวัดเปนกรรมการและเลขานุการ เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาการทองเที่ยว ภายในเขตพัฒนาการ
ทองเที่ยว
(2) คณะกรรมการพัฒนาการทองเที่ยว ประจําเขตพัฒนาการทองเที่ยวอารยธรรมล า นนา
ไดจัดประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและ
กีฬา และผูบริหารกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ไดเขารวมประชุมและมอบนโยบายใหกับคณะกรรมการ
ทัง้ นี้ สาระสําคัญของการประชุมเพื่อทําความเขาใจบทบาทหนาทีแ่ ละพิจารณาแนวทางการดําเนินงานของ
คณะกรรมการ โดยที ่ป ระชุ ม เห็ น ชอบจะนํา ผลการศึก ษา “แผนพัฒ นาการทอ งเที่ย ว 5 เขตพัฒ นาการ
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ทองเที่ยว พ.ศ. 2559-2563” ทีก่ ระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาไดจัดทําไปใชเปนกรอบแนวทางในการจัดทํา
แผนปฏิบัติการพัฒนาการทองเที่ยว ภายในเขตพัฒนาการทองเที่ยวอารยธรรมล า นนา พรอมทั้งเห็นชอบให
แตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาการทองเที่ยว โดยมีกระบวนการและขัน้ ตอนในการจัดทํา
แผนปฏิบัติการพัฒนาการทองเที่ยว ภายในเขตพัฒนาการทองเที่ยว ดังนี้
ภาพที่ 1.1 กระบวนการการจัดทําแผนพัฒนาการทองเที่ยว 5 เขตพัฒนาการทองเที่ยว
กรณีตัวอยางหรือประเทศที่มี
ภาพรวมการทองเที่ยว
การศึ
ก
ษาข
อ
มู
ลการกํ
ทุตาิยหนดเขตพั
ภูมิ ฒนาการ
ของไทย และเขต
ทองเที่ยวและเมืองทองเที่ยว
พัฒนาการทองเที่ยว

การสัมภาษณเชิงลึก
การประชุมกลุมยอย
การคั
ดเลือกกลุมทองเที่ยวที่มีศักยภาพ
ภาคีที่เกี่ยวของ
ภาคีที่เกี่ยวของ

การสํารวจพื้นที่ที่ไดรับการคัดเลือก

การประเมินศักยภาพ

เก็บรวบรวมขอมูล
ตรวจสอบขอมูลเบื้องตน
ตรวจสอบขอมูลโดยผูเชี่ยวชาญ

การประชุมภาคีที่เกี่ยวของ

การจัดทําแผนพัฒนาการทองเที่ยว
และแผนปฏิบัติการ

แผนปฏิบัติการพัฒนาการทองเที่ยว

-

การประชุมกลุมยอยภาคี
ที่เกี่ยวของ

ตรวจสอบรางแผนฯ

(วิสัยทัศน/พันธกิจ/เปาประสงค/ยุทธศาสตร/
แผนงาน/โครงการที่สําคัญ)
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ภาพที่ 1.2 ขั้นตอนในการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ขั้นตอนการดําเนินงานการจัดทําแผนปฏิบัติการ
คณะกรรมการพัฒนาการทองเที่ยว ประจําเขต
พัฒนาการทองเที่ยวอารยธรรมล า นนา
แตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการ
พัฒนาการทองเที่ยว
จัดทําเกณฑการจัดลําดับความสําคัญโครงการ
ยกรางแผนปฏิบัติการพัฒนาการทองเที่ยว
ภายในเขตพัฒนาการทองเที่ยว

ศึกษาทบทวนแผนพัฒนาการ
ทองเทีย่ ว 5 เขตพัฒนาการทองเทีย่ ว

ประชุมจัดทําแผน

ประชุมจัดลําดับความสําคัญ
ของแผนงานโครงการ

เสนอคณะกรรมการพัฒนาการทองเที่ยว
ประจําเขตพัฒนาการทองเที่ยว
พิจารณาใหความเห็นชอบ
เสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนปฏิบัติ
การพัฒนาการทองเที่ยว

ปรับปรุงโครงการสําคัญ

เสนอคณะกรรมการนโยบายการทองเที่ยว
แหงชาติ พิจารณาอนุมัติ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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จากกรอบแนวคิ ด การดํ า เนิ น งานที ่แ สดงในข า งต น การจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารฯ ได เ น น
กระบวนการมีสวนรวมในการดําเนินงานโครงการ โดยมีกระบวนการสรางความเห็นพองตองกันในเปาประสงค
วิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร และแผนงาน/โครงการตางๆ ที่บรรจุอยูใ นแผนปฏิบัติการ เปาหมายของการ
จัดทําแผนปฏิบัติการเขตพัฒนาการทองเที่ยว คือ การบูรณาการและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ ใหนําไปสูก าร
ปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมใหไดมากที่สุดเปนลักษณะองครวม โดยตองมุงสะทอนใหผูมีสวนรวมในการทํางาน
ของแผนปฏิบัติการเห็นความสําคัญในประเด็นตางๆ ดังนี้
1. แผนปฏิบัติการพัฒนาการทองเที่ยวตองสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ
แผนพั ฒ นาการท อ งเที ย่ วแห ง ชาติ ยุ ทธศาสตรพั ฒ นาการทอ งเทีย่ วกลุ มจั งหวัด และกฎหมายที ่ใช บัง คั บ
อยูภายในเขตพัฒนาการทองเที่ยว
2. แนวคิ ด การพั ฒ นาของเขตพั ฒ นาการท อ งเที ่ย วควรอยู บ นพื ้น ฐานศั ก ยภาพของพื้ น ที่
ความโดดเดนเปนเอกลักษณของแหลงทองเที่ยว และความตองการของชุมชน โดยใชแนวคิดคลัสเตอรเปน
กรอบในการกํ า หนดทิ ศ ทางและเป า หมายการพั ฒ นาร ว มกั น มี แ นวทางการพั ฒ นาเมื อ งท อ งเที ย่ วหลั ก
เมืองทองเที่ยวรอง และการเชือ่ มโยงเสนทางทองเทีย่ วภายในเขตพัฒนาการทองเทีย่ ว การสรางความรวมมือ
ในการผลิ ต สิ น ค า และส งเสริ มกิ จ กรรมท อ งเที่ย วรว มกั น ในพื้น ที่ ตลอดจนการแลกเปลี่ย นขอมูล ข าวสาร
องคความรู และทรัพยากรระหวางกัน
3. ขั้นตอนการจัดทําแผนปฏิบัติการตองใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของภาคี การพัฒนา
ในเขตพัฒนาการทองเที่ยว ทั้งหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เครือขายชุมชน สถาบันการศึกษา
และนักวิชาการในพื้นที่
4. กําหนดระยะเวลาการดําเนินงานของแผนปฏิบัติการ 5 ป โดยมีการจัดลําดับความสําคัญ
ของโครงการออกเป น โครงการที ต่  อ งดํ า เนิ น การในระยะสั น้ 1-2 ป และโครงการที ่ต อ งดํ า เนิ น การ
เพื่อการวางรากฐานการพัฒนาในระยาว 3-5 ป
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บทที่ 2
สถานการณการทองเที่ยว เขตพัฒนาการทองเที่ยวอารยธรรมลานนา
2.1 สถานการณการทองเที่ยวของเขตพัฒนาการทองเที่ยวอารยธรรมลานนา
ภาพรวมของการทองเที่ยวในเขตพัฒนาการทองเที่ยวอารยธรรมลานนา ซึ่งประกอบดวยจังหวัด
เชียงใหม เชียงราย ลําพูน ลําปาง และพะเยา มีจุดเดนดานทรัพยากรดานการทองเทีย่ วและศักยภาพในดานการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ศิลปะ ภูมิปญญาทองถิ่น และทรัพยากรธรรมชาติท่ีหลาหกลาย สามารถสรุปความโดดเดน
และศักยภาพของแตละจังหวัดที่คัดเลือกมาอยูในเขตพัฒนาการทองเที่ยว ดังนี้
1. จังหวัดเชียงใหม : วัฒนธรรม ภูมิปญญา และวิถีชีวิตลานนา แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ
เมืองตอนรับหรือประตูสูเสนทางทองเที่ยวอารยธรรมลานนา โครงการพระราชดําริ และเกษตรบนพื้นที่สูง
วัฒนธรรม ภูมิปญญา และวิถีชีวิต มีสิ่งอํานวยความสะดวก รองรับนักทองเทีย่ วไดดี มีสนามบินนานาชาติ
ที่มีชื่อเสียงเปนที่รูจักในกลุมนักทองเทีย่ วตางประเทศ มีอัตลักษณทางวัฒนธรรมเดนชัด ประชาชนพรอม
ตอนรับนักทองเที่ยว นอกจากนี้ภาครัฐมีนโยบายที่ชัดเจนในการพัฒนาการทองเที่ยว
2. จังหวัดเชียงราย : เปนจังหวัดที่มีวัฒนธรรม ภูมิปญญา และวิถีชีวิตลานนา แหลงทองเที่ยว
ทางธรรมชาติ เมื องชายแดน ประตู สู อนุ ภู มิภ าคลุมน้าํ โขง โครงการพระราชดําริ และเกษตรบนพื้น ที่สูง
นอกจากนี้ภาครัฐมีนโยบายที่ชัดเจนในการพัฒนาการทองเที่ยว มีสิ่งอํานวยความสะดวกรองรับนักทองเที่ยวไดดี
มีสนามบินนานาชาติ นอกจากนี้ภาครัฐมีนโยบายที่ชัดเจนในการพัฒนาการทองเที่ยว
3. จังหวัดลําพูน : เปนเมืองที่มีวัฒนธรรม ภูมิปญญา และวิถีชีวิตลานนา แหลงทองเที่ยวทาง
ประวัติศาสตรลานนา นอกจากนี้ภาครัฐมีนโยบายที่ชัดเจนในการพัฒนาการทองเที่ยว
4. จังหวัดลําปาง : เปนเมืองที่มีวัฒนธรรม ภูมิปญญา และวิถีชีวิตลานนา แหลงทองเที่ยวทาง
ธรรมชาติน้ําพุรอน แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรลานนา เมืองหัตกรรมสรางสรรค นอกจากนี้ภาครัฐมี
นโยบายที่ชัดเจนในการพัฒนาการทองเที่ยว
5. จังหวัดพะเยา : เปนเมืองที่มีวัฒนธรรม ภูมิปญญา และวิถีชีวิตลานนา แหลงทองเที่ยวทาง
ประวัติศาสตรลานนา ธรรมชาติของกวานพะเยาทีส่ วยงาม ดินแดนธรรมะ นอกจากนีภ้ าครัฐมีนโยบายที่
ชัดเจนในการพัฒนาการทองเที่ยว
ดวยความพรอมของทรัพยากรดานการทองเที่ยวทําใหในพื้นที่เขตพัฒนากรทองเทีย่ วอารยธรรม
ลานนาเปนที่นิยมของนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ สําหรับสถานการณการทองเที่ย วของเขต
พัฒนาการทองเที่ยวอารยธรรมลานนา จะเห็นไดวามีแนวโนมการเติบโตไดดีอยางมากเมื่อเทียบกับภาคอื่น
โดยพิจารณาจากขอมูลตัวเลขนักทองเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นทุกจังหวัด โดยจังหวัดที่มีนักทองเที่ยวชาวตางชาติ
สูงสุดในเขตพัฒนาการทองเที่ยว คือ จังหวัดเชียงใหม รองลงมาคือ จังหวัดเชียงราย ลําพูน ลําปาง และพะเยา
สําหรับนักทองเที่ยวชาวไทย พบวา จังหวัดเชียงใหม รองลงมาคือ จังหวัดเชียงราย ลําปาง ลําพูน และพะเยา
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ภาพที่ 2.1 จํานวนนักทองเที่ยวไทยในเขตพัฒนาการทองเที่ยวอารยธรรมลานนา ในป 2556

เชียงใหม

เชียงราย

ลําปาง

ลําพูน

พะเยา

ภาพที่ 2.2 จํานวนนักทองเที่ยวตางชาติในเขตพัฒนาการทองเที่ยวอารยธรรมลานนา ในป 2556

เชียงใหม

เชียงราย

ลําปาง

ลําพูน

พะเยา
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หากพิจารณาจากจํานวนรายไดจากการทองเที่ยวพบวา จังหวัดเชียงใหมเปนจังหวัดที่มีรายได
สูงสุด ทุกป คือ ในป 2555 มีร ายไดจ ากการทองเที่ย วมากถึง 53,863.72 ลานบาท รองลงมาคือจังหวัด
เชี ย งรายจํา นวน 18,817.93 ล า นบาท จั ง หวั ด ลํา ปางจํา นวน 2,129.68 ล า นบาท จั ง หวั ด พะเยา
จํานวน 936.90 ลานบาท และจังหวัดลําพูนนอยทีส่ ุดคือ 929.79 ลานบาท เพราะโดยสวนใหญนักทองเที่ยว
จะแวะเที่ยวหรือเปนนักทัศนาจรในการมาเที่ยวจังหวัดลําพูนมากกวา
ตารางที่ 2.1 จํานวนรายไดจากการทองเที่ยวของเขตพัฒนาการทองเที่ยวอารยธรรมลานนา
รายได (ลานบาท)

วันพักเฉลีย่

จังหวัด
รวม

ไทย

ตางชาติ

รวม

ไทย

ตางชาติ

เชียงใหม

53,863.72

32,530.56

21,333.16

3.24

3.26

3.22

เชียงราย

18,817.93

14,033.92

4,784.01

2.74

2.64

3.16

ลําพูน

929.79

880.57

49.22

1.96

1.95

2.27

ลําปาง

2,129.68

1,789.63

340.05

2.36

2.32

2.65

พะเยา

936.90

911.80

25.10

2.73

2.73

3.41

ที่มา : www.intellencecenter.tat.or.th
ปญหาของอุตสาหกรรมทองเที่ยวของเขตพัฒนาการทองเที่ยวอารยธรรมลานนา จากขอมูล
สถานการณการทองเทีย่ วและขอมูลสถิติตัวเลขของนักทองเทีย่ วในเขตพัฒนาการทองเทีย่ วอารยธรรมลานนา
ได แ ก จั ง หวั ด เชี ย งใหม เชี ย งราย ลํา พู น ลํ าปาง และพะเยา พบว า สามารถแบ ง ระดั บ ของการพั ฒ นา
การทองเที่ยวไดเปน 2 กลุม คือ กลุม ทีเ่ ปนเมืองหลักทางการทองเทีย่ วและเปนเมืองทีม่ ีนักทองเที่ยวรูจ ักและ
มาเยือนจํานวนมาก คือ จังหวัดเชียงใหม และเชียงราย และกลุม เมืองทองเที่ยวรอง คือ จังหวัดลําพูน ลําปาง
และพะเยา ทําใหทั้งสองกลุมเมืองทองเที่ยวมีปญหาทั้งที่คลายกันและปญหาที่แตกตางไปในแตละพื้นที่
ปญหาดานการทองเที่ยวภาพรวมของเขตพัฒนาการทองเที่ยวอารยธรรมลานนา คือ ปญหา
ดานโครงสรางพื้นฐานที่รองรับการคมนาคมในแหลงทองเทีย่ วที่สําคัญ ปญหาการจัดการและยกระดับคุณคา
และมูลคาใหกับทรัพยากรทางการทองเทีย่ วทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรมตลอดจนการรักษาทรัพยากร
ทางการทองเที่ยวใหยั่งยืน ปญหาดานการตลาด โดยเฉพาะตลาดที่เปน นักทองเที่ยวคุณภาพ ปญหาดา น
บุคลากรทางการทองเที่ยวทีย่ ังขาดเรือ่ งของคุณภาพการใหบริการ การเปนเจาบานทีด่ ี ความหลากหลายของ
วัฒนธรรมของนักทองเที่ยว จริยธรรมทางธุรกิจในอุตสาหกรรมทองเทีย่ ว และทักษะฝมือแรงงานทีส่ ําคัญใน
การเปนเมืองบริการทางการทองเที่ยวที่มีมาตรฐานเพื่อรองรับนักทองเที่ยวไดอยางมีประสิทธิภาพ
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นอกจากนี้ยังพบปญหาเรื่องการเชื่อมโยงหวงโซอุปทานทางการทองเที่ยวทั้งตนน้ํา กลางน้ํา
และปลายน้ําไดไมครอบคลุม ปญหาดานการดูแลความปลอดภัยและสุขลักษณะใหกับนักทองเที่ยว ปญหาดาน
ระบบสารสนเทศทางการท องเที ย่ ว ระบบ ICT และป ญ หาด า นสิ ่ง อํ า นวยความสะดวกในการเป น เมื อ ง
ทองเที่ยวที่มีมาตรฐาน เชน หองน้าํ ในแหลงทองเทีย่ วสําหรับผูพิการและผูสูงอายุ สนามบิน เสนทางคมนาคม
ทางบก และอากาศ และระบบขนสงสาธารณะทองถิ่น
สําหรับปญหาการทองเทีย่ วเมืองแยกตามกลุมเมืองหลักและเมืองทองเที่ยวรอง มีรายละเอียด
ดังนี้
ปญหาในเมืองทองเที่ยวหลัก คือ จังหวัดเชียงใหม และเชียงราย ลําดับจากมากไปนอยไดดังนี้
1. ปญหาดานสิง่ อํานวยความสะดวกในการเปน เมืองทองเทีย่ วระดับมาตรฐาน เชน พัฒนา
สนามบินและระบบโลจิสติกสขนถายนักทองเที่ยวอยางเปนระบบไปสูแหลงทองเที่ยวทางอารยธรรมลานนา
2. ปญหาดานการจัดการและยกระดับคุณคาและมูลคาใหกับทรัพยากรทางการทองเที่ยวทั้งทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรม ตลอดจนการรักษาทรัพยากรทางการทองเที่ยวใหยั่งยืน
3. ปญหาดานความสัมพันธทางการทองเที่ยวการเชื่อมโยงหวงโซอุปทานทางการทองเทีย่ วทั้ง
ตนน้ํา กลางน้ําและปลายน้ําไดไมครอบคลุมและการเชื่อมโยงออกไปนอกพื้นที่หรือนอกจังหวัดก็มีนอย
4. ปญหาดานการดูแลความปลอดภัยและสุขลักษณะใหกับนักทองเที่ยวและประชาชนทองถิ่น
5. ปญหาดานระบบสารสนเทศทางการทองเที่ยว ระบบ ICT และปญหาดานสิ่งอํานวยความ
สะดวกในการเปนเมืองทองเที่ยวระดับมาตรฐาน
ปญหาในเมืองทองเที่ยวรอง คือ จังหวัดลําพูน ลําปาง และพะเยา ลําดับปญหาจากมากไปนอยได
ดังนี้
1. ปญหาดานสิ่งอํานวยความสะดวกในการเปนเมืองทองเที่ยวระดับมาตรฐาน เชน สนามบิน
เสนทางคมนาคมทางบก ระบบโลจิสติกสขนถายนักทองเทีย่ ว และระบบขนสงสาธารณะทองถิ่นที่สามารถ
เชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติและแหลงทองเที่ยวทางอารยธรรมลานนา
2. ปญหาดานระบบสารสนเทศทางการทองเที่ยว ระบบ ICT เพื่อการทองเที่ยว เชน ฐานขอมูล
การทองเทีย่ วที่สามารถสืบคนไดอยางเปนระบบและระบบบริการสัญญาณอินเทอรเน็ตที่ครอบคลุมพืน้ ที่การ
ทองเที่ยว
3. ปญหาดานการดูแลความปลอดภัยและสุขลักษณะใหกับนักทองเที่ยว เชน จุดบริการแก
นักทองเที่ยว หองน้ําที่สะอาด สวยงาม และหองน้ําสําหรับผูพิการและผูสูงอายุ
4. ปญหาดานการตลาดที่ไมสามารถเพิ่มมูลคาของทุนทางสังคม อาทิ วัฒนธรรม ภูมิปญญา
พืน้ บานมาใชใหเกิดมูลคาและคุณคาทางเศรษฐกิจในชุมชนและในเขตอารยธรรมลานนาไดอยางเต็มศักยภาพ
และขาดแผนที่การทองเที่ยวที่เชื่อมโยงเสนทางการทองเที่ยวภายในเขตอารยธรรมลานนา
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2.2 การวิ เ คราะห ส ภาพแวดล อ มภายในและภายนอกด า นการท อ งเที ย่ วเขตพั ฒ นา
การทองเที่ยวอารยธรรมลานนา

ขอมูลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก ดานการทองเที่ยวของเขตพัฒนาการ
ทองเที่ยวอารยธรรมลานนา เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติการ โดยการวิเคราะหนี้
เกิ ด ขึ ้น จากการสั งเคราะห ขอมู ล จากการวิ เคราะหเดิมของหนว ยงานที่เกี่ย วขอ งในพื้น ที่มาประกอบและ
วิเคราะหเพิ่มเติมตามประเด็น ที่เกี่ยวของกับ การทองเทีย่ ว ขอมูลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและ
สภาพแวดลอมภายนอก SWOT ดานการทองเที่ยวของเขตพัฒนาการทองเที่ยวอารยธรรมลานนา
จุดแข็ง
- มีทําเลที่ตั้งของเขตพัฒนาการทองเที่ยวอารยธรรมลานนาสามารถเชื่อมตอไปยังประเทศใน
กลุมอินโดจีนได ทั้งลาว พมา และจีน เปนเมืองที่อยูใ นเสนทางโลจิสติกสระหวางเอเชียตะวันออกเฉียงใตไป
ประเทศจีน
- มี ร ะบบเส น ทางการเดิ น ทางทางบกที ่เ ชื ่อ มต อ ไปยั ง ประเทศในกลุ ม อิ น โดจี น ทั ง้ ทางบก
ทางอากาศ และทางน้ํา ทําใหเปนเมืองทาของการขนสงสินคาและนักทองเที่ยวจากจีนเขามายังประเทศไทย
- มีทรัพยากรทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติที่เอื้อตอการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวมี
เอกลักษณที่โดดเดน สะทอนใหเห็นถึงความเปนอารยธรรมลานนา ตลอดจนทรัพยากรทางธรรมชาติที่สมบูรณ
ของทุกจังหวัดในเขต
- มี ต ลาดการค า ชายแดนและช อ งทางที ่เ ป น เส น ทางการเชื ่อ มโยงการท อ งเที ่ย วทางถนน
เปนสวนหนึ่งของการทองเที่ยวและเศรษฐกิจของเขตพัฒนาการทองเที่ยว
- ประชาชนเปนมิตรในการใหการตอนรับนักทองเที่ยวเปนอยางดี ซึ่งความเปนมิตรไมตรีของ
ประชาชนนีส้ งผลตอภาพลักษณของการเปนเมืองทองเที่ยวใหกับเขตพัฒนาการทองเทีย่ วอารยธรรมลานนา
อยางยิ่ง
- เป น เมื องที ่มีป ระวั ติศาสตร และอารยธรรมลานนาที่ส ามารถเชื่อมโยงกัน ทุกจังหวัดในเขต
ทั้งจังหวัดเชียงใหม เชียงราย ลําพูน ลําปาง และพะเยา ตลอดจนจังหวัดทางภาคเหนือไดดี มีหลักฐานของการ
เปนเมืองประวัติศาสตร และมีกลุมคนหรือกลุมชาติพันธุที่หลากหลาย
- มี สิ ่ง อํ า นวยความสะดวกที ่ส ามารถรองรั บ นั ก ท อ งเที ่ย วได ในระดั บ นานาชาติ มี ส นามบิ น
นานาชาติถึง 2 แหง คือ เชียงรายและเชียงใหม
- มี ชื ่อ เสี ย งและมี ภ าพลั ก ษณ ที ่ดี ท างการท อ งเที ่ย วเป น ที ่รู จั ก ของนั ก ท อ งเที ่ย วทั ้ง ในและ
ตางประเทศ
- มีขีดความสามารถทางการแขงขันของการเปนเมือง MICE ไดในระดับดี
- เป นเมื องทองเที ่ย วสรา งสรรคที่เกิดจากการนํารากฐานทางวัฒนธรรมมาผสานการดําเนิน
กิจกรรมทางการทองเที่ยว รวมถึงมิติของการประกอบธุรกิจทางการทองเที่ยวไดเปนอยางดี

โอกาส
- แนวโนมการพัฒนาเชื่อมตอกับตางประเทศ GMS โดยการรถไฟแหงประเทศไทย ไดดําเนินการ
ศึกษาเสนทางเดนชัย-เชียงราย อันสงผลตอการขนสงสินคาระหวางประเทศ อีกทัง้ ความไดเปรียบในศักยภาพ
การทองเที่ยว ทาอากาศยานจังหวัดเชียงใหมเปนศูนยกลางการบินที่เชื่อมโยงจังหวัดตางๆ
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- นโยบายรัฐบาลสนับสนุนการพัฒนาดานโลจิสติกสที่จะใชเครือขายการคมนาคมขนสงเชื่อมโยง
พื้นที่ตางๆ ทําใหการขนสงสินคาบริการ และการทองเที่ยวมีความสะดวกรวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
- ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ที่สามารถนํามาชวยในการบริหารจัดการภาคสวน
ตางๆ ไดทั้งภาครัฐบาลและเอกชนซึ่งจะชวยใหเกิดประสิทธิภาพ ลดตนทุนและรวดเร็วมากขึ้น
- กระแสความตื่นตัวในการธํารงไวซึ่งอัตลักษณและวัฒนธรรมของทองถิ่นและชุมชน โดยเฉพาะ
นโยบายรัฐบาลในการปลุกจิตสํานึกในการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมไดรับการสงเสริมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
ดานการคาบริเวณเขตชายแดน อันเปนโอกาสในการเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจใหกับประเทศ
- ภาคการทองเที่ยวอยูในเกณฑขยายตัวจากนักทองเที่ยวจีนที่หลั่งไหลเขามาอยางตอเนื่อง
- ภาคเหนือเปนปลายทางการทองเที่ยวของชาวตางชาติ โดยเฉพาะประเทศจีนที่นิยมทองเทีย่ ว
ธรรมชาติ
- มีขอไดเ ปรีย บทางดานการพัฒ นาศักยภาพในเชิงเศรษฐกิจ อันเนือ่ งจากการสนับ สนุน จาก
ภาครัฐ
- ฐานการผลิตของอุตสาหกรรมตางๆ มีแนวโนมเพิ่มฐานการผลิต อันสงผลตอจางงานที่เพิ่มขึ้น
จุดออน
- การกระจุ ก ตั ว ของนั ก ท อ งเที ่ย วในเขตเมื อ งหลั ก คื อ จั ง หวั ด เชี ย งใหม ตลอดจนจํ า นวน
นักทองเทีย่ วในช วงฤดู กาลท องเที ่ย ว ชว งเทศกาล หรือวันหยุด สงผลกระทบตอระบบการจัดการบริการ
ทางการทองเที่ยวของเมืองหลัก จึงควรเชื่อมโยงการทองเที่ยวไปยังเมืองรอง
- เนื ่อ งจากจั ง หวั ด ในเขตพั ฒ นาการทอ งเที ย่ วอารยธรรมล า นนาเป น เมื อ งที ่มี ร ากฐานและ
นําตนทุนทางการทองเที่ยวที่เกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรมหรืออารยธรรมลานนามาเปนสิ่งดึงดูดใจนักทองเที่ยว
ดังนั้นในการจัดการการทองเที่ยวของภาคสวนที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวจึงสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลง
การสูญหายของวัฒนธรรม ทัง้ ทีต่ ัง้ ใจและไมตั้งใจ จึงควรเรงสรางมาตรการและแนวทางในการอนุรักษ
วิถีวัฒนธรรมไมใหเปลี่ยนแปลงไปกับการพัฒนาการทองเที่ยว
- ปญหาดานความตางระหวางวัฒนธรรมของเจาบานกับนักทองเทีย่ ว สงผลตอการพัฒนาใหเปน
เมืองทองเที่ยว
- ระบบการเดินทางและระบบการจราจรในเขตเมืองหลักมีความหนาแนนมาก เกิดปญหารถติด
ในชวงเทศกาลทองเที่ยว สงผลตอการใชชีวิตและความเปนอยูของประชาชน และความสุขของคนที่อยูในเมือง
ทองเที่ยวทางวัฒนธรรม
- ปญหาการเอาเปรียบและหลอกลวงนักทองเที่ยวจากกลุมผูประกอบการดานการทองเทีย่ ว
ยังคงมีใหเห็นอยูเสมอ ผูประกอบการบางสวนยังขาดจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ
- ปญหาการรวมกลุม และการดําเนินการในลักษณะของเครือขายทางการทองเที่ยวยังไมคอยมี
ประสิทธิภาพ มีการแบงกลุมทางการทองเที่ยวจํานวนมาก
- ปญหาเกีย่ วประชากรและแรงงานแฝงในอุตสาหกรรมทองเทีย่ ว ตลอดจนการประกอบธุรกิจ
ดานการทองเที่ยวของคนตางประเทศจํานวนมาก ดังนั้นจึงสงผลกระทบตอมาตรฐานการบริการทางการ
ทองเที่ยว
- การประชาสัมพันธ และการสื่อการ ขอมูลทางการทองเที่ยวของเขตพัฒนาการทองเที่ย ว
อารยธรรมลานนาไมคอยตอเนื่อง ทําใหนักทองเทีย่ วรูจักแตแหลงทองเทีย่ วเดิมๆ ในเขตพัฒนาการทองเที่ยว
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อารยธรรมลานนาขาดปายจราจร ปายขอมูลทางการทองเที่ยว และปายสื่อความหมายทางการทองเทีย่ วยัง
ขาดประสิทธิภาพในการสื่อสาร โดยเฉพาะภาษาจีน
- ขาดการสรางจุดเดนที่แตกตางกันของเมืองหรือจังหวัดในเขตพัฒนาการทองเที่ยวอารยธรรม
ลานนา และจังหวัดทางภาคเหนือ และยังไมสามารถเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวภายในจังหวัดเขาดวยกันได
อุปสรรค
- การเพิ่มขึ้นอยางตอเนือ่ งของตนทุนทั้งสินคาและบริการ จังหวัดในเขตพัฒนาการทองเที่ยว
อารยธรรมลานนาจึงควรเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการตนทุนดังกลาว
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก อากาศรอนมากขึ้น สงผลตอภาพลักษณทางการ
ทองเที่ยวของจังหวัดในเขตพัฒนาการทองเที่ยวอารยธรรมลานนาที่เปนเมืองทองเที่ยวที่มีอากาศหนาวเย็น
นักทองเที่ยวจึงไปกระจุกตัวในชวงฤดูกาลที่หนาวเย็นเปนสวนใหญ
- สภาพเศรษฐกิจ ของประเทศที่มีผ ลตอนักทองเที่ยว โดยเฉพาะนักทองเทีย่ วชาวจีนที่เลือก
จังหวัดเชียงใหมในการเปนจุดหมายปลายทางมากขึ้น ทําใหสงผลตอการปรับตัวและการรองรับนักทองเที่ยวได
อยางประทับใจ
- เสถียรภาพและความไมแนนอนของภาวะเศรษฐกิจในระดับโลกและภูมิภาคสงผลตอระบบ
เศรษฐกิจดานการทองเที่ยว
- ขาดโครงสรางพื้นฐานในการรองรับนักทองเที่ยว เชน ไฟฟา ถนน การสื่อสารหรือการคมนาคม
เปนตน
- เสถียรภาพทางการเมืองของประเทศสงผลตอการทองเที่ยวของจังหวัด

2.3 การประเมินปจจัยแวดลอมทางธุรกิจเขตพัฒนาการทองเที่ยวอารยธรรมลานนา
1) เงื่อนไขปจจัยการผลิต (Factor Conditions)
ดานเงือ่ นไขปจจัยการผลิตของคลัสเตอรอุตสาหกรรมทองเที่ยวอารยธรรมลานนาประกอบดวย
จังหวัดเชียงใหม เชียงราย ลําพูน ลําปาง และพะเยา มีศักยภาพสําคัญ คือ
ดานทรัพยากรมีแหลงทองเทีย่ วในภูมิภาคมีความโดดเดนเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติทีม่ ีความ
อุดมสมบูรณและไดข้ึนทะเบียนเปนมรดกโลก ซึ่งประกอบไปดวย 3 กลุม คือ กลุมแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ
แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร และวัฒ นธรรม และสุดทาย คือแหลงทองเทีย่ วทีม่ นุษยสรางขึ้น ไดแก
1) อุ ท ยานแห ง ชาติ ด อยสุ เ ทพ-ปุ ย อุ ท ยานแห ง ชาติ ห วยน้ ําดั ง อุ ทยานแห งชาติ ดอยอิ นทนนท ม อนแจ ม
น้ําตกแมสา น้ําตกวิชรธาร ดอยหลวงเชียงดาว ดอยอางขาง ดอยแมสลอง ดอยวาวี ภูชี้ฟา กวานพะเยา
อุ ท ยานแห ง ชาติ ขุ น ตาล 2) สถานที ่ท อ งเที ย่ วทางศาสนา ประวั ติ ศ าสตร ศิ ล ปวั ฒ นธรรม และ
สถาปตยกรรม อาทิ พระธาตุดอยตุง วัดรองขุน วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร วัดพระสิงหมหาวรวิหาร
วัด เจดีย ห ลวงวรวิห าร วั ดเจ็ ด วั ดพระธาตุ ลําปางหลวง พิพิธ ภัณฑบานดํา พระตําหนักภูพิงคร าชนิเวศน
เวียงกุมกาม ไนทบาซาร ถนนคนเดิน ทาแพ ศูนยหัตถกรรมบานถวาย ศูน ยหัตถกรรมกระดาษสาและร ม
บอสราง/ตนเปา 3) สถานที่ทองเที่ยวเชิงสรางสรรคและผจญภัย อาทิ เชียงใหมไนทซาฟารี อุทยานหลวง
ราชพฤกษ ยานการคาถนนนิมมานเหมินทร ลองแพแมวาง กิ่วแมปาน Flight of the Gibbon กิจกรรมดูนก
บนดอยอินทนนท
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จะพบว า สถานที ท่  องเที ่ย วที ่มีศั กยภาพสูง มี จํา นวนมาก แตยั งขาดการเพิ่ม คุณ คา และการ
เชื่อมโยงไปสูเมืองทองเทีย่ วรองจะพบไดวา แหลงทองเที่ยวกระจุกตัวยังเมืองทองเทีย่ วหลัก คือ เชียงใหม
ดั งนั ้น การเชื ่อมโยงแหล ง ท องเที ่ย วไปยั งเมืองรอง จึงเปน การสรางและการสรางเอกลัก ษณใหกับ แหล ง
ทองเที่ยวในกลุมอารยธรรมลานนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน มีระบบการคมนาคมทางบกครอบคลุมเสนทางการเดินทางหลัก แตขาด
การเชือ่ มโยงเสนทางการทองเทีย่ วในเขตพัฒนาการทองเทีย่ วอารยธรรมลานนาทัง้ ในแหลงทองเทีย่ วทาง
ธรรมชาติ และแหลงทองเทีย่ วทางประวัติศาสตร สวนระบบคมนาคมทางอากาศมีสนามบินอยู 5 จังหวัด คือ
ทาอากาศยานหลัก ไดแก จังหวัดเชียงใหม เชียงราย และทาอากาศยานรอง ลําพูน ลําปาง และพะเยา ซึ่งตอง
ไดรับการปรับปรุงและพัฒนาเสนทางการบิน จุดรับสงนักทองเทีย่ วไปยังสนามบิน เพือ่ ความสะดวกและเพิ่ม
จํานวนนักทองเทีย่ วในการเขาใชบริการ สวนสถานีขนสง และสถานีรถไฟมีความครอบคลุมทุกจังหวัดในเขต
พัฒนาการทองเที่ยวอารยธรรมลานนาแตตองปรับปรุงเรื่องบรรยากาศ สิ่งอํานวยความสะดวก และการบริการ
แกนักทองเที่ยว
ดานบุคลากรในอุตสาหกรรมทองเที่ยว มีจํานวนแรงงานในภาคบริการ/การทองเที่ยวจํานวนมาก
และยั ง เคลื ่อ นย า ยแรงงานไปทํ า งานในภู มิ ภ าคต า งๆ ในประเทศ ซึ ่ง ถื อ ได ว า เขตพั ฒ นาการท อ งเที ่ย ว
อารยธรรมล า นนามี ค วามพร อ มทั ้ง ด า นสถาบั น การศึ ก ษาที ่ผ ลิ ต บุ ค ลากรในอุ ต สาหกรรมท อ งเที ่ย ว
และจํานวนผูเ รียน โดยมีปริมาณแรงงานในภาคบริการ/การทองเที่ยว ดังนี้ จังหวัดเชียงใหม จํานวน 53,920 คน
จังหวัดเชียงราย จํานวน 36,566 คน จังหวัดลําพูน จํานวน 11,650 คน จังหวัดลําปาง จํานวน 19,713 คน
และจังหวัดพะเยา จํานวน 10,713 คน (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2557) แตบุคลากรสวนใหญยังขาดความรู
ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานทีเ่ ปนมืออาชีพดานการทองเทีย่ ว และขาดแผนการพัฒนาบุคลากร
ดานการทองเที่ยวที่ตรงกับความตองการที่แทจริงอยางชัดเจน
ดานความปลอดภัยเมือ่ พิจารณาแลวพบวา ยังขาดมาตรฐานทีจ่ ริงจังเรื่องของการดูแลความ
ปลอดภั ย ให กั บ นั ก ท อ งเที ่ย ว ซึ ่ง เรื ่อ งความปลอดภั ย นี เ้ ป น สิ ง่ สํ า คั ญ ที ่นั ก ท อ งเที ่ย วให ค วามสํ า คั ญ มาก
เมื ่อเดิ น ทางมาเที ่ย วยั งแหล งท องเที ่ย วทางธรรมชาติ และแหลงทองเที่ย วทางวัฒ นธรรม/ประวัติศาสตร
ถึงแมจะมีหนวยงานตํารวจทองเที่ยวคอยใหการดูแล แตมีกําลังไมเพียงพอทีจ่ ะรองรับจํานวนนักทองเที่ยวที่
เพิ่มมากขึ้นทุกป
สําหรับเรื่องการรวมกลุมกันของตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา จากขอมูลพบวา ใน 5 จังหวัด
ไดแ ก จัง หวัด เชีย งใหม เชีย งราย ลํา พูน ลําปาง และพะเยา สามารถแบง ระดับ ของการกระจุกตัว และ
การเชื่อมโยงการพัฒ นาในลักษณะของคลัส เตอรหรือเครือขายได 2 กลุม คือ กลุมที่มีการกระจุกตัวและ
การเชื่อมโยงในระดับสูงแตยังไมเขมแข็งและยัง่ ยืน คือ จังหวัดเชียงใหม และเชียงราย สวนอีกกลุม คือ ลําพูน
ลํา ปาง และพะเยา มีจํา นวนของตน น้าํ กลางน้าํ และปลายน้าํ ในบางธุร กิจ หรือบางหนว ยงานไมมากนัก
ทําใหเกิดปญหาของความเขมแข็งกันในคลัสเตอร อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาภาพรวมของคลัสเตอรอารยธรรม
ลานนา 5 จังหวัดแลวนั้น พบวา การเชื่อมโยงกันของเครือขายจัดวาอยูในระดับกลาง ดังนั้นแผนการพัฒนา
เขตพัฒนาการทองเที่ยวนี้ จึงควรมุงและเรงสรางกลไกการเชื่อมโยงของระบบหวงโซอุปทานของการทองเที่ยว
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ใหมีความสมดุล ไมมุงพัฒนาหรือสงเสริมเฉพาะเครือขายตนน้าํ หรือกลางน้าํ หรือปลายน้ําแบบแยกสวน
ควรคํานึงถึงการพัฒนาเชิงบูรณาการและการพัฒนาองคประกอบของระบบการจัดการทองเที่ยวไปพรอมๆ กัน
2) ปจจัยอุปสงค (Demand Conditions) จากขอมูลจํานวนนักทองเทีย่ วปจจุบันของเขต
พัฒนาการทองเทีย่ วอารยธรรมลานนา 5 จังหวัด สามารถแบงกลุมนักทองเที่ย วของเมืองทองเที่ย วหลัก
และเมืองทองเที่ยวรอง ดังนี้
อุปสงค ของเมืองท องเที ่ยวหลัก คือ จังหวัด เชียงใหม คือ นักทองเที่ยวสว นใหญทีเ่ ดิน ทาง
ทองเที่ยวในภูมิภาคเปนนักทองเที่ยวชาวไทย และจํานวนนักทองเที่ยวมีแนวโนมที่เพิม่ ขึน้ จังหวัดเชียงใหมยัง
เปนศูนยกลางการคา การลงทุน การทองเที่ยว และเศรษฐกิจหลักของภูมิภาคนี้ มีความสะดวกในการคมนาคม
ทางบก และเปนจังหวัดที่เชื่อมตอไปยังภูมิภาคตางๆ และมีทรัพยากรทั้งทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม
จํ า นวนมากที ่ต อบสนองต อ ความต อ งการของนั ก ท อ งเที ย่ วได ห ลากหลายรู ป แบบทั้ ง การท อ งเที่ ย ว
การประชุมสัมมนาและกิจกรรมสัน ทนาการตาง ๆ อุปสงคของเมืองทองเที่ยวรอง คือ จังหวั ดเชียงราย
ลําปาง ลําพูน และพะเยา คือ นักทองเทีย่ วสวนใหญที่เดินทางทองเที่ยวในภูมิภาคเปนนักทองเทีย่ วชาวไทย
และจํานวนนักทองเที่ยวมีแนวโนมที่เพิ่มขึ้น
3) ปจจัยบริบทกลยุทธการแขงขัน (Strategy, structure, and rivalry)
พบวา ดานเปาหมายและยุทธศาสตร มีการจัดตัง้ สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุม จังหวัดในจังหวัด
ทีเ่ ปนศูนยปฏิบัติการกลุม จังหวัดเพื่อเปนเจาภาพในการประสานงานเพื่อเชือ่ มโยงและขับเคลื่อนยุทธศาสตร
กลุ มจั งหวั ด ไปสู การปฏิ บั ติให บั งเกิ ดผลโดยทําหนาที่เปน สํานักเลขานุ การของคณะกรรมการบริ ห ารงาน
กลุม จังหวัดแบบบูรณาการ โดยเขตพัฒนาการทองเทีย่ วอารยธรรมลานนามี 2 กลุมจังหวัดเปนองคประกอบ
คือ กลุมจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 1 และกลุมจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 2 แตขาดการบูรณาการจัดการ
แผนการทองเที่ยวในแตละจังหวัด และการใชศักยภาพของแตละจังหวัดที่สามารถดึงจุดเดนหรืออัตลักษณของ
แต ล ะพื้ น ที่ ม าสร า งเส น ทางท อ งเที่ ย ว และการบริห ารจัด การรว มกัน รว มถึง การ Share Vision and
Resource รวมกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภ าพในการบริห ารจัดการการทองเที่ย วในเขตพัฒ นาการทองเที่ย ว
อารยธรรมลานนา รวมถึงขาดการเชื่อมโยงเครือขายและภาคีดานการทองเทีย่ วเพื่อขับเคลือ่ นการทองเที่ยวใน
เขตพัฒนาการทองเที่ยวอารยธรรมลานนา
ส ว นเรื อ่ งการควบคุ ม คุ ณ ภาพและการกํ า หนดมาตรฐานการบริ ก ารในธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรม
ทองเที่ยวในเขตพัฒนาการทองเที่ยวอารยธรรมลานนามีการบังคับใชทีไ่ มเขมงวด และไมครอบคลุมในทุกพืน้ ที่
และทุกกิจกรรม ดา นการวางแผนกลยุ ทธ ทางการตลาดในการสงเสริมการทองเทีย่ วสําหรับนักทองเที่ย ว
ตางประเทศยังขาดประสิทธิภาพ เชน การประชาสัมพันธและการตลาดดานการทองเทีย่ วในพื้นทีไ่ มมีความ
เชือ่ มโยงกัน ขาดกิจกรรมทางการตลาดทีด่ ึงเอาทุนทางวัฒนธรรม มาใชใหเกิดมูลคาและคุณคาทางเศรษฐกิจ
ในชุมชน และในเขตพัฒนาการทองเที่ยวอารยธรรมลานนาไดอยางเต็มศักยภาพ ขาดแผนที่การทองเทีย่ ว
(ทองเที่ยวไดตลอดป) และเสนทางการทองเที่ยวที่เชื่อมโยงการทองเที่ยวในเขตพัฒนาการทองเทีย่ วอารยธรรม
ลานนา
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สําหรับเรื่องของกฎระเบียบและนโยบายภาครัฐ พบวา ทุกภาคสวนในพื้นทีใ่ หความสําคัญกับ
การพัฒนาการทองเทีย่ วอยางจริงจัง ทัง้ จังหวัดเชียงใหม เชียงราย ลําพูน ลําปาง พะเยา ตางมีเปาหมายและ
วิสัยทัศนในการใหการทองเทีย่ วเปนยุทธศาสตรหลักของการพัฒนาทองทีห่ รือจังหวัด เมือ่ เปรียบเทียบใหเห็น
ระหวางเมืองหลักและเมืองรองในดานกลยุทธการแขงขัน มีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 2.2 แสดงศักยภาพทางการแขงขันของเขตพัฒนาการทองเที่ยวอารยธรรมลานนา
ระดับการแขงขัน
ประเด็น

เมืองทองเที่ยวหลัก
(เชียงใหม)

เมืองทองเทีย่ วรอง
(เชียงราย ลําพูน ลําปาง พะเยา)

กฎระเบียบและนโยบายสนับสนุน

ดีมาก

ดีมาก

อัตราการเติบโตของธุรกิจ

ดีมาก
ควรหันมาสงเสริมเจาะกลุม ตลาดคุณภาพ
ผูสูงอายุ ผูร ักสุขภาพ และ
ผูชื่นชอบกีฬา

ดี
ควรใหการสงเสริมตลาดตางประเทศมาก
ขึ้น และสรางกลยุทธการสงเสริมตลาด
นักเที่ยวชาวไทยเพิ่มมากขึ้น

จํานวนผูป ระกอบการ SME

มีจํานวนมาก
มีระดับปานกลาง
เจาของธุรกิจสวนใหญเปนผูประกอบการระดับ การลงทุนสวนใหญเปนคนทองถิ่นและ
เล็ก และระดับกลาง
วิสาหกิจชุมชน

บรรยากาศการแขงขันในพื้นที่ละการ
แขงขันดานราคา

สูงมาก

ปานกลาง

4) ปจจัยสนับสนุนที่เกี่ยวเนื่อง (Related and Supporting Industries) พบวา
หน วยงานภาครัฐ เอกชนในเขตพัฒ นาการทองเที่ยวอารยธรรมลานนาใหการสนับสนุนการ
รวมกลุมเครือขายอุตสาหกรรมทองเที่ยวทั้งในลักษณะของนโยบายและการปฏิบัติ ทําใหมีคณะกรรมการ กลุม
สมาคม ชมรม หนวยงานที่เกี่ยวของในอุตสาหกรรมทองเทีย่ ว ทัง้ ในระดับจังหวัด อําเภอและทองถิ่นเพือ่ การ
พัฒนาการทองเที่ยวจํานวนมาก แตขาดการประสานความรวมมือกันระหวางกลุม หรือเครือขาย แตละเครือขาย
ยังทํางานตามหนาที่ (Function) ของตนเอง ขาดการบูรณาการการพัฒนาการทองเทีย่ วใหเปนไปในทิศทางและ
เป า หมายเดี ย วกั น การทํ า งานจะเป น ลั ก ษณะต างคนตางทํา ที่ผานมายั งพบว านโยบายในการพัฒนาการ
ทองเที่ยว โดยมากจะมาจากระดับบนหรือสวนกลาง มากกวามาจากความตองการของคนทองถิ่นอยางแทจริง
ทําให ขาดกระบวนการมี ส วนร วม และเมื่อพิจารณาระดั บ ของการประสานความร ว มมื อ กั น ทางธุ ร กิ จ ใน
เครือขายวิสาหกิจทองเที่ยวในเขตพัฒนาการทองเที่ยวอารยธรรมลานนาแลวนัน้ ยังมีการดําเนินงานในระดับ
นอยมาก ทําใหขาดความเชื่อมโยงในหวงโซอุปทานและการประสานประโยชนอยางเปนรูปธรรม ทําใหการ
พัฒนาการทองเที่ยวอารยธรรมลานนาในแตละจังหวัดเปนแบบแยกจังหวัด และมีลักษณะของการแขงขันและ
แยงชิงทรัพยากร
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อย า งไรก็ ตามจากการศึ กษาก็พบวา ในเขตพัฒ นาการทองเที่ย วอารยธรรมลานนามีจํานวน
องคกร สมาคม ชมรม กลุมที่จัดตั้งขึ้นเพือ่ สรางความรวมมือในเครือขายวิสาหกิจทางการทองเทีย่ วขึน้ มา
จํานวนมาก โดยเฉพาะในจังหวัดเชียงใหมที่มี เชน เครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชน เปนตน
สํ า หรั บ สถาบั น การศึ ก ษาในพื ้น ที ่อ ารยธรรมล า นนาทั ้ง ในระดั บ อาชี ว ศึ ก ษาและระดั บ
มหาวิทยาลัยที่เปดสอนหลักสูตรดานการทองเที่ยวและการโรงแรมมีอยูหลายแหง เชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยเชียงใหม
และมหาวิ ท ยาลั ย พะเยาซึ ่งเพี ย งพอต อ ปริ ม าณการผลิ ตบุ ค ลากร แตห ลั ก สู ตรการเรี ย นการสอนยั ง ขาด
ความสามารถในการสนองตอบตอความตองการอยางแทจริงของทองถิน่ เชน หลักสูตรดานการทองเที่ยวเชิง
สุขภาพ (การดูแลผูสูงอายุ) การทองเทีย่ วเชิงนิเวศ (Ecotourism) การทองเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม การทองเทีย่ ว
วิถีไทย การจัดประชุม MICE และธุรกิจอาหารนานาชาติ และอาหารฮาลาล เปนตน
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แผนภาพที่ 2.1 การวิเคราะหศกั ยภาพของคลัสเตอรทอ งเทีย่ วเขตพัฒนาการทองเทีย่ วอารยธรรมลานนา (Diamond Model)
บริบทการแขงขันและกลยุทธทางธุรกิจ
- มีกฎระเบียบการควบคุมดานคุณภาพ และการกําหนดมาตรฐานของการบริการในธุรกิจที่ชัดเจน แตขาดการนําลงไปใชปฏิบัติจริง
- การวางแผนดานการสงเสริมตลาดในนักทองเที่ยวตางประเทศโดยการเจาะกลุมนักทองเที่ยวคุณภาพ ควรดําเนินการใหชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะการเจาะกลุมตลาดนักทองเที่ยวผูสูงอายุ ผูรักสุขภาพและกีฬา และนักทองเที่ยวชาวจีนที่มีคุณภาพ ทั้งนี้เพื่อเปนการเพิ่ม
จํานวนนักทองเที่ยวตางประเทศใหกับเมืองทองเที่ยวรอง
- คุณภาพการบริการและมาตรฐานราคาของธุรกิจในอุตสาหกรรมทองเที่ยวมีความแตกตางกันสูง คือในบางพื้นที่จัดวาอยูในระดับดีแตในบางพื้นที่ตองมีการพัฒนา และควบคุมดูแล
- ในเมืองทองเที่ยวหลัก คือ เชียงใหม เชียงราย จัดวาเปนเมืองทองเที่ยวที่มีการแขงขันสูงมาก แตสําหรับเมืองทองเที่ยวรองอยางจังหวัดลําพูน ลําปาง พะเยา การแขงขันอยูในระดับปานกลาง
- บริษัทนําเที่ยวในพื้นที่ยังขาดการบริหารจัดการที่เปนระบบ จํานวนมากที่ขาดจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และหลายแหงเปนธุรกิจของตางชาติขาดการควบคุมอยางจริงจัง
เงื่อนไขปจจัยการผลิต
- มีทุนในแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม แตยังขาด
เอกลั กษณ ที ่ส รา งความโดดเด น ในสายตานัก ท อ งเที ่ย ว จึง ยั ง ไม
สามารถดึงดูดนักทองเที่ยวไดมากนัก
- ยั ง ขาดการสร า งคุ ณ ค า และมู ล ค า ให กั บ ทรั พ ยากรทางการ
ท อ งเที ่ย วทั ้ง ทางธรรมชาติ แ ละวั ฒ นธรรม ในการเป น แหล ง
ทองเที่ยวมาตรฐานสากล และขาดการผูกโยงเสนทางทองเที่ยวใน
ระดับคลัสเตอรและนอกกลุมที่ชัดเจนเปนรูปธรรม ที่จะสงผลตอ
การพักระยะยาวและใชจายมากขึ้นของนักทองเที่ยว
- เมือ งทองเที่ยวหลั ก คือ เชียงใหม มีบุ คลากรดานการบริการ
จํานวนมาก แตขาดคุณภาพดานการบริการที่จะเปนเมืองทองเที่ยว
มาตรฐานสากล สวนเมืองทองเทีย่ วรอง คือ พะเยา ยังขาดบุคลากร
ทั้ง เชิง ปริ มาณและคุ ณ ภาพ ตลอดจนความเปน มื อ อาชี พ ในการ
รองรับตลาดนักทองเที่ยว
- ควรให ค วามสํ า คั ญ กับ การรั ก ษาและดู ความปลอดภั ย ให กั บ
นักทองเที่ยวใหมีมาตรฐานสากลมากขึ้น มีจุดบริการนักทองเที่ยว
ทั้งเรื่องความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติและภัยจากมนุษย
- มีระบบสาธารณูปโภคยังไมครอบคลุมเสนทางเชื่อมโยงแหลง
อารยธรรมลานนาทัง้ 5 จังหวัด และเสนทางการคมนาคม อีกทั้งยัง
ขาดระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ดีที่สามารถรองรับและใหบริการ
แกนักทองเที่ยวไดอยางเพียงพอ เชน ถนนที่เขาถึงแหลงทองเที่ยว
จุดบริการรับสงและจอดรถ หองน้ําที่สะอาดสําหรับผูสูงอายุและผู
พิการ
- ดานการคมนาคมในเสนทางหลักมีความสะดวก แตในเสนทางรอง
และเสนทางในการเดินทางไปสูแหลงทองเที่ยวยังไมเหมาะสม ถนน
บางชวงมี 2 เลน มีการชํารุดตองการการพัฒนา
- ยังขาดประสิทธิภาพของงานเกี่ยวกั บระบบขอมู ลสารสนเทศ
สํ า หรั บ ผู ป ระกอบการและนั ก ท อ งเที ย่ ว และขาดช อ งทางการ
สื่อสารขอมูลที่มีประสิทธิภาพ

บริบทของการแขงขันและ
กลยุทธทางธุรกิจ

เงือ่ นไขของ
ปจจัยการผลิต

รัฐบาล

เงื่อนไข
ทางดานอุปสงค

อุตสาหกรรมที่เกีย่ วโยงและ
สนับสนุนกัน
อุตสาหกรรมทีเ่ กี่ยวโยงและสนับสนุน
- ในเมืองทองเที่ยวหลักมีการรวมกลุมกันของผูประกอบการภาคเอกชนดานการ
ทองเที่ยว หลากหลาย จํานวนมาก มีการประชุมและวางแผนการพัฒนาการทองเที่ยว
รวมกัน แตยังขาดการเชื่อมโยงกันของตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ําที่มีประสิทธิภาพ
ที่จะทําใหเกิดการพัฒนาขีดความสามารถทางการแขงขันอยางเต็มที่ สําหรับเมือง
ทองเที่ยวรองมีการดําเนินการ การเชื่อมโยงกันในระบบหวงโซอุปทานทางการ
ทองเที่ยวในระดับปานกลาง ทั้งนี้เนื่องจากในการรวมกลุมกันของสมาคม ชมรม และ
ยังขาดการเชื่อมโยงการดําเนินงานรวมกันอยางเปนรูปธรรม และในภาครวมของเขต
พัฒนาการทองเที่ยวอารยธรรมลานนายังขาดการเชื่อมโยงกันระหวางคลัสเตอรที่เปน
ระบบอยางมีประสิทธิภาพ

การสนับสนุนและความชัดเจนของภาครัฐ
- มียุทธศาสตรดานการทองเที่ยวของทุกจังหวัด แตบางครั้ง
ขาดความตอเนือ่ งเรือ่ งการสนับสนุนงบประมาณ
- มีสํานักงาน/หนวยงานดานการทองเที่ยวในพื้นที่
- มีการกระจายการดําเนินงานดานการทองเที่ยว
ลงไปสูหนวยงาน อปท.อยางชัดเจน
- เปนแหลงทองเที่ยวที่จัดวาเปนพื้นที่ยุทธศาสตรการทองเที่ยว
ของประเทศทีช่ ดั เจน
- แหลงทองเทีย่ วบางแหงอยูใ นการดูแลของหนวยงานภาครัฐที่
หลากหลาย การพัฒนาการทองเที่ยวจึงทําไดชา ขาดการ
บูรณาการการทํางานระหวางหนวยงานภาครัฐ

ขนาดของอุปสงคในประเทศ
- ในเมืองทองเที่ยวหลักและรอง มีนักทองเที่ยวกวารอยละ 90 เปนนักทองเที่ยว
ชาวไทย
- สวนใหญมีการกระจุกตัวกันในชวงเทศกาลหรือวันหยุด
- นักทองเที่ยวสวนใหญที่เดินทางเขามายังมีความตองการเกี่ยวกับธุรกิจที่เกี่ยวโยง
ในระดับที่สูง
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2.4 ประเด็นสําคัญ (Critical Issue) เพือ่ การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของเขต
พัฒนาการทองเที่ยวอารยธรรมลานนา

จากข อมู ล ขี ดความสามารถทางการแขงขั น ของเขตพั ฒ นาการท องเที่ย วอารยธรรมลา นนา
พบประเด็นที่จะสงผลตอการพัฒนาการทองเที่ยวที่สําคัญ ดังนี้
1) ประเด็นดานมาตรฐานของสินคาและบริการ (Standardization and service)
2) ประเด็นมูล คาเพิ่มของแหลงทองเที่ยวและความถดถอยของสภาพแวดลอม (Value-add
tourism spots and deteriorating tourism environment)
3) ประเด็นสาธารณูปโภคพื้นฐานในการเชื่อมโยงระดับประเทศและระดับภูมิภาค (Regional
transportation linkages)
4) ประเด็นความปลอดภัยในแหลงทองเที่ยว
5) ประเด็นคุณภาพของทรัพยากรบุคคล (Quality of human resources) และการเสริม
หลักสูตรการทองเทีย่ ว “วิถีลานนา ควรคา แกการคงอยู” เฉพาะถิ่น ในหลักสูตรสามัญ (Local tourism
syllabus) เพือ่ ปลุกจิตสํานึกใหเยาวชนภายในทองถิ่นเกิดความหวงแหน และเรียนรูที่อนุรักษทรัพยากรอันมี
คาใหคงอยูตราบนาน
6) ประเด็นการจัดการอุปสงคทางการทองเทีย่ วใหสมดุล มาตรการการดูแลประโยชนใหกับ
นักทองเที่ยว
7) ประเด็ น การพั ฒ นาแบบเชือ่ มโยงกัน ในคลัส เตอรทองเที่ย วของเขตพัฒ นาการทองเที่ย ว
อารยธรรมลานนาและนอกเขตพัฒนาการทองเทีย่ วอารยธรรมลานนาตลอดจนการเชือ่ มโยงกันในภูมิภาค
ลุมน้ําโขงตอนบน และหนวยงานระดับสากล
8) ประเด็นการประสานการทํางานของภาครัฐ เอกชน ทองถิ่น และภูมิภาค
9) ประเด็ น การวางแผนแบบบู ร ณาการและปฏิ บั ติ ต ามแผน (Comprehensive and
Integrated planning)
10) ประเด็นการนําเสนอการบริการดานการทองเที่ยวที่แตกตาง

2.5 การวางตําแหนง ทางการทองเทีย่ วของจังหวัดในเขตพัฒนาการทองเที่ยวอารยธรรม
ลานนา
จากการวิเ คราะหขอมูล ของเขตพัฒ นาการทองเที่ย วอารยธรรมลา นนา ทําใหส ามารถวาง
ตําแหนงทางการทองเที่ยวของเขตพัฒนาการทองเที่ยว โดยสรุปจุดเดนของเขตพัฒนาการทองเที่ยวอารยธรรม
ลานนา ซึ่งนําไปสูการจัดทํายุทธศาสตรการทองเที่ยว ดังนี้
- วัฒนธรรม ภูมิปญญา และวิถีชีวิตลานนา
- แหลงทองเทีย่ วทางธรรมชาติ
- เมืองตอนรับหรือประตูสูเสนทางทองเที่ยวอารยธรรมลานนา
- โครงการพระราชดําริ และเกษตรบนพื้นที่สูง
- เมืองชายแดน ประตูสูอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
โดยมีรายละเอียดการกําหนดตําแหนงทางการทองเที่ยว ดังนี้
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ตารางที่ 2.3 การวางตําแหนงทางการทองเที่ยวของแตละจังหวัดไดดังนี้
จังหวัด

เชียงใหม

เชียงราย

ลําพูน

ประเด็นการพิจารณา
ความโดดเดนของทรัพยากร/ กลุมตลาดเปาหมาย
องคประกอบทางการ
ทองเทีย่ ว
1. วัฒนธรรม ภูมปิ ญ
 ญา และ
วิถีชีวิตลานนา
2. แหลงทองเที่ยวทาง
ธรรมชาติ
3. แหลงทองเที่ยวทาง
ประวัติศาสตรลานนา
4. กิจกรรมและแหลง
ทองเที่ยวการทองเที่ยวที่
มนุษยสรางขึ้น
5. โครงการพระราชดําริ และ
เกษตรบนพื้นที่สูง
6. มาตรฐานและศักยภาพของ
แรงงาน
7. ความพรอมในการ
ใหบริการที่เปนสากล
1. วัฒนธรรม ภูมปิ ญ
 ญา และ
วิถีชีวิตลานนา
2. แหลงทองเที่ยวทาง
ธรรมชาติ
3. แหลงทองเที่ยวทาง
ประวัติศาสตรลานนา
4. โครงการพระราชดําริ และ
เกษตรบนพื้นที่สูง
5. ความพรอมในการให
บริการที่เปนสากล
6. เมืองชายแดน ประตูสู
อนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
1. วัฒนธรรม ภูมปิ ญ
 ญา และ
วิถีชีวิตลานนา
2. แหลงทองเที่ยวทาง
ประวัติศาสตรลานนา

1. กลุมตลาด
นักทองเทีย่ วไทยและ
ตางชาติใกลเคียงกัน
2. ความสะดวกและ
ความพรอมในการ
จัดการธุรกิจ MICE
3. ชื่อเสียงและ
ภาพลักษณดานการ
ทองเทีย่ วในประเทศ
และตางประเทศ

ปจจัยขีด
ความสามารถทางการ
แขงขัน Diamond
Model
1. เงื่อนไขปจจัยการ
ผลิต มีศักยภาพใน
ระดับสูง
2. บริบทการแขงขัน
และการดําเนิน
กลยุทธของธุรกิจ มี
ศักยภาพในระดับสูง
3. เงื่อนไขอุปสงค มี
ศักยภาพในระดับสูง
4. อุตสาหกรรมที่เกี่ยว
โยงและการสนับสนุน
มีศักยภาพในระดับสูง

การวางตําแหนง
ทางการทองเทีย่ ว

1. วัฒนธรรม ภูมิ
ปญญา และวิถีชีวิต
ลานนา
2. แหลงทองเที่ยวทาง
ธรรมชาติ
3. เมืองตอนรับหรือ
ประตูสูเสนทาง
ทองเทีย่ วอารยธรรม
ลานนา
4. โครงการ
พระราชดําริ และ
เกษตรบนพื้นที่สูง

1. กลุมตลาด
นักทองเทีย่ วไทยและ
ตางชาติใกลเคียงกัน
2. ชื่อเสียงและ
ภาพลักษณดานการ
ทองเทีย่ วในประเทศ
และตางประเทศ

1. เงื่อนไขปจจัยการ
ผลิตมีศักยภาพใน
ระดับสูง
2. บริบทการแขงขัน
และการดําเนินกลยุทธ
ของธุรกิจ มีศักยภาพ
ในระดับปานกลาง
3. เงื่อนไขอุปสงค มี
ศักยภาพในระดับปาน
กลาง
4. อุตสาหกรรมที่เกี่ยว
โยงและการสนับสนุน
จัดอยูในระดับสูง

1. วัฒนธรรม ภูมิ
ปญญา และวิถีชีวิต
ลานนา
2. แหลงทองเที่ยวทาง
ธรรมชาติ
3. เมืองชายแดน
ประตูสูอนุภูมภิ าคลุม
น้ําโขง
4. โครงการ
พระราชดําริ และ
เกษตรบนพื้นที่สูง

1. กลุมตลาด
นักทองเทีย่ วไทยและ
ตางชาติใกลเคียงกัน

1. เงื่อนไขปจจัยการผลิต
มีศักยภาพในระดับสูง
2. บริบทการแขงขันและ
การดําเนินกลยุทธของ
ธุรกิจ มีศักยภาพใน
ระดับปานกลาง
3. เงื่อนไขอุปสงค มี
ศักยภาพในระดับปาน
กลาง

1. วัฒนธรรม ภูมิ
ปญญา และวิถีชีวิต
ลานนา
2. แหลงทองเที่ยว
ทางประวัติศาสตร
ลานนา

19

จังหวัด

ประเด็นการพิจารณา
ความโดดเดนของทรัพยากร/ กลุมตลาดเปาหมาย
องคประกอบทางการ
ทองเทีย่ ว

ลําปาง

1. วัฒนธรรม ภูมปิ ญ
 ญา และ
วิถีชีวิตลานนา
2. แหลงทองเที่ยวทาง
ธรรมชาติ น้ําพุรอน
3. แหลงทองเที่ยวทาง
ประวัติศาสตรลานนา
4. เมืองหัตกรรมสรางสรรค

1. รอยละ 90 เปน
นักทองเที่ยวชาวไทย

พะเยา

1. วัฒนธรรม ภูมปิ ญ
 ญา และ
วิถีชีวิตลานนา
2. แหลงทองเที่ยวทาง
ประวัติศาสตรลานนา
3. ธรรมชาติ (กวานพะเยา)

1. รอยละ 90 เปน
นักทองเที่ยวชาวไทย

เขต
พัฒนาการ
ทองเทีย่ ว
อารยธรรม
ลานนา

1. วัฒนธรรม ภูมปิ ญ
 ญา และ
วิถีชีวิตลานนา
2. แหลงทองเที่ยวทาง
ธรรมชาติ
3. เมืองตอนรับหรือประตูสู
เสนทางทองเที่ยวอารยธรรม
ลานนา

แบงไดสองกลุม คือ
รักษาตลาด
นักทองเทีย่ วใน
ประเทศ เพิ่ม/ขยาย
ตลาดนักทองเที่ยว
ตางประเทศ

ปจจัยขีด
ความสามารถทางการ
แขงขัน Diamond
Model
4. อุตสาหกรรมที่เกี่ยว
โยงและการสนับสนุน
จัดอยูในระดับสูง
1. เงื่อนไขปจจัยการ
ผลิต มีศักยภาพใน
ระดับสูง
2. บริบทการแขงขัน
และการดําเนินกลยุทธ
ของธุรกิจ มีศักยภาพ
ในระดับปานกลาง
3. เงื่อนไขอุปสงค มี
ศักยภาพในระดับปาน
กลาง
4. อุตสาหกรรมที่เกี่ยว
โยงและการสนับสนุน
จัดอยูในระดับสูง
1. เงื่อนไขปจจัยการ
ผลิตมีศักยภาพใน
ระดับสูง
2. บริบทการแขงขัน
และการดําเนิน กล
ยุทธของธุรกิจ มี
ศักยภาพในระดับปาน
กลาง
3. เงื่อนไขอุปสงค มี
ศักยภาพในระดับปาน
กลาง
4. อุตสาหกรรมที่เกี่ยว
โยงและการสนับสนุน
จัดอยูในระดับสูง
1. เงือ่ นไขปจจัยการ
ผลิตมีศักยภาพใน
ระดับสูง
2. บริบทการแขงขัน
และการดําเนินกลยุทธ
ของธุรกิจ มีศักยภาพ
ในระดับสูง

การวางตําแหนง
ทางการทองเทีย่ ว

1. วัฒนธรรม ภูมิ
ปญญา และวิถีชีวิต
ลานนา
2. แหลงทองเที่ยวทาง
ธรรมชาติ น้ําพุรอน
3. แหลงทองเที่ยว
ทางประวัติศาสตร
ลานนา
4. เมืองหัตกรรม
สรางสรรค

1. วัฒนธรรม ภูมิ
ปญญา และวิถีชีวิต
ลานนา
2. แหลงทองเที่ยว
ทางประวัติศาสตร
ลานนา

วัฒนธรรม ภูมปิ ญ
 ญา
และวิถีชีวิตลานนา
แหลงทองเที่ยวทาง
ธรรมชาติ เมือง
ตอนรับหรือประตูสู
เสนทางทองเทีย่ ว
อารยธรรมลานนา
โครงการพระราชดําริ
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จังหวัด

ประเด็นการพิจารณา
ความโดดเดนของทรัพยากร/ กลุมตลาดเปาหมาย
องคประกอบทางการ
ทองเทีย่ ว
4. โครงการพระราชดําริ และ
เกษตรบนพื้นที่สูง
5. เมืองชายแดน ประตูสูอนุ
ภูมิภาคลุมน้ําโขง

ปจจัยขีด
ความสามารถทางการ
แขงขัน Diamond
Model
3. เงื่อนไขอุปสงค มี
ศักยภาพในระดับสูง
4. อุตสาหกรรมที่เกี่ยว
โยงและการสนับสนุน
จัดอยูในระดับสูง

การวางตําแหนง
ทางการทองเทีย่ ว

และเกษตรบนพืน้ ทีส่ งู
และเมืองชายแดน
ประตูสูอนุภูมภิ าคลุม
น้ําโขง

2.6 ข อ เสนอแนะเชิ ง นโยบายในการพั ฒ นาการท อ งเที ่ย วของเขตพั ฒ นาการท อ งเที่ ย ว
อารยธรรมลานนา
1. การพั ฒ นาระบบโครงสร า งพื้น ฐานให มีความครอบคลุมเสน การทองเที่ย วในเขตพั ฒ นา
การทองเที่ยวอารยธรรมลานนาทีเ่ ชือ่ มโยงแหลงอารยธรรมลานนาทั้ง 5 จังหวัด และเชื่อมโยงกับประเทศ
เพื่อนบานในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง
2. การใหความสําคัญในนโยบายการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่ดีเพื่อใหสามารถ
รองรับและใหบริการแกนักทองเที่ยวไดอยางเพียงพอ เชน จุดบริการรับสงและจอดรถ หองน้ําที่สะอาดสําหรับ
ผูสูงอายุและผูพิการ
3. การสรางความเชื่อมั่นใหกับนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ ในเรื่องระบบรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน เชน อาชญากรรม/มิจฉาชีพ ในแหลงทองเทีย่ วทางธรรมชาติและแหลง
ทองเทีย่ วทางวัฒนธรรม
4. การสรางจุดเดนและสรางอัตลักษณที่เกิดจากทุนทางวัฒนธรรมของแตละพื้นที่ เพื่อใหเกิด
ความจดจําและสรางความโดดเดนลอกเลียนไดยากในสินคาและการบริการ
5. การบริหารจัดการระบบ ICT ใหมีประสิทธิภาพ และสามารถใหบริการทีค่ รอบคลุมพื้นทีก่ าร
ทองเทีย่ ว ทั้งแหลงทองเทีย่ วทางธรรมชาติ และแหลงทองเทีย่ วทางวัฒนธรรม รวมถึงสามารถสืบคนขอมูลใน
ระบบฐานข อมู ล การท องเที ่ย ว เพื ่อให นั กทองเที่ย ว ผูป ระกอบการ และนักวิช าการดานการทองเที่ย วใช
ประโยชนจากขอมูลนี้ได
6. ควรมี น โยบายในการบู ร ณาการแผนพั ฒ นาการท อ งเที ่ย วในแต ล ะจั ง หวั ด ในพื ้น ที ่เ ขต
พัฒนาการทองเที่ยวอารยธรรมลานนาเพื่อสามารถที่จะดึงจุดเดนและอัตลักษณของแตละพื้นที่มาสรางเสนทาง
ทองเทีย่ ว สามารถแบงปนทรัพยากร และสามารถเชื่อมโยงเครือขายภาคีดานการทองเที่ยว เพือ่ ใชในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรการทองเทีย่ วในเขตพัฒนาการทองเทีย่ วอารยธรรมลานนาใหประสบผลสําเร็จไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
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7. สรางความเขาใจถึงความแตกตางของวัฒนธรรม จากนักทองเที่ยวที่เขามายังกลุมอารยธรรม
ลานนา และเตรียมความพรอมของบุ คลากรในภาคบริการเพื่อทําหนาที่ไดอยางมีคุณภาพ และประชาชน
ทุกภาคสวนใหเปนเจาบานที่ดี
8. การทองเที่ยวบนพื้นฐานภูมิปญญาลานนา เปนนวัตกรรมการบริการที่ควรสรางมูลคาใหมี
ความโดดเดนเฉพาะแหลง เพื่อใหสามารถกําหนดอัตลักษณเฉพาะตน อันจะนําไปสูการสรางมูลคาเพิ่มของ
ทรัพยากรการทองเที่ยวไดอยางยั่งยืน
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บทที่ 3
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
แผนยุ ทธศาสตร ก ารพั ฒ นาการทองเที่ย วเขตพัฒ นาการท องเที ่ย วอารยธรรมลา นนา ไดแ ก
จังหวัดเชียงใหม เชียงราย ลําพูน ลําปาง และพะเยา ป พ.ศ. 2559-2563 (ค.ศ. 2015-2019) ไดกําหนด
วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค มาตรการ ประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้
3.1 วิสัยทัศน
“การทองเทีย่ วทางวัฒนธรรมและภูมปิ ญ
 ญาลานนาเชิงสรางสรรค เชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง”
คําอธิบายวิสัยทัศน
ศูนยกลางการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม เชื่อมโยงไทย ลาว พมาและจีน บนฐานความหลากหลาย
ของทรัพยากรการทองเทีย่ ว โดยเนนวัฒนธรรมและภูมิปญญาลานนา และการสรางคุณคาและมูลคาจาก
ทรัพยากรการทองเที่ยวทางธรรมชาติสูการเปนแหลงเรียนรูเชิงสรางสรรคอยางยั่งยืน
3.2 วัตถุประสงค
1. ส ง เสริ ม ให เ ขตพั ฒ นาการท อ งเที ่ย วอารยธรรมลา นนาเป น ศู น ย ก ลางการท อ งเที ่ย วทาง
วัฒนธรรมและภูมิปญญาทางภาคเหนือของประเทศไทย ที่จะชวยสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมใหกับทองถิ่นและประเทศ
2. พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขันของจังหวัดเชียงใหม เชียงรายสูก ารเปน
เมืองหลักและพัฒนาสงเสริมใหจังหวัดลําพูน ลําปาง และพะเยามีศักยภาพในการเปนเมืองทองเที่ยวรองใน
เขตพัฒนาการทองเที่ยวอารยธรรมลานนา
3. พัฒนากลไกการจัดการทองเที่ยวของเขตพัฒนาการทองเที่ยวอารยธรรมลานนาใหมีศักยภาพ
และมีความสามารถในการจัดการและรองรับนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติได
4. ยกระดับการจัดการตลาดการทองเทีย่ วของเขตพัฒนาการทองเที่ยวอารยธรรมลานนาอยาง
ยั่งยืน โดยเนนการเจาะกลุมตลาดนักทองเที่ยวที่มีคุณภาพทั้งไทยและตางประเทศ
5. เชื ่อ มโยงเครื อข า ยการท อ งเที ่ย วของเมื อ งทอ งเที ่ย วหลั ก และเมื อ งทอ งเที ่ย วรองในเขต
พัฒนาการทองเที่ยวอารยธรรมลานนาใหเขมแข็งพรอมแขงขันได ตลอดจนเชื่อมโยงการทองเที่ยวไปยัง
ภายนอกเขต รวมถึงประเทศในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง ลาว พมาและจีน
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3.3 เปาหมาย
1. เพิ ่ม รายได จ ากการท อ งเที ่ย วให กั บ เมื อ งท อ งเที ่ย วหลั ก และเมื อ งรองในเขตพั ฒ นาการ
ทองเที่ยวอารยธรรมลานนา
2. กระจายรายได จ ากการท องเที่ย วใหทั่ว ถึงและเปน ธรรมภายในเขตพัฒ นาการทองเที่ย ว
อารยธรรมลานนา
3. กระจายรายได การท องเทีย่ วออกไปยังจังหวัดใกลเคีย งและพืน้ ที่เชื่อมโยงการทองเที่ย ว
ภายนอกเขตพัฒนาการทองเที่ยวอารยธรรมลานนา
4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในเขตพัฒนาการทองเที่ยวอารยธรรมลานนา ทัง้ ดานมิติของสังคม
และวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
5. รักษาและสืบทอดอัตลักษณทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาลานนา
6. ใหเขตพัฒนาการทองเที่ยวอารยธรรมลานนาไดรับรางวัลทีเ่ กีย่ วกับการเปนแหลงทองเทีย่ ว/
การประกอบธุรกิจดานการทองเที่ยวในระดับชาติ และนานาชาติ
3.4 ประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1
ยกระดับและสรางระบบการทํางานเชิงเครือขายกับทุกภาคีในการพัฒนาการทองเที่ยวของเขต
พัฒนาการทองเทีย่ วอารยธรรมลานนาสูก ารเปนศูนยกลางการทองเทีย่ วทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาลานนา
เชิงสรางสรรค
เปาประสงคยุทธศาสตร
1. เกิดคลัสเตอรการทองเที่ยวของเขตพัฒนาการทองเที่ยวอารยธรรมลานนา และการขับเคลื่อน
คลัสเตอร
2. รอยละของความพึงพอใจของนักทองเทีย่ วทีเ่ ดินทางมาทองเทีย่ วในเขตพัฒนาการทองเทีย่ ว
อารยธรรมลานนา
3. รอยละของความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวที่ไดรับการพัฒนา
4. จํานวนบุคลากรดานการทองเที่ยวทุกภาคสวนไดรับการพัฒนา
5. จํานวนหลักสูตรการอบรมและพัฒนาทุนมนุษยในอุตสาหกรรมทองเที่ยว
กลยุทธ
กลยุทธที่ 1.1 สรางความเขมแข็งและระบบการทํางานเชิงเครือขายของคลัสเตอรการทองเทีย่ ว
เขตพัฒนาการทองเที่ยวอารยธรรมลานนาสูการทํางานรวมกันระหวางเครือขายและภาคธุรกิจ โดยมีภาครัฐ
เปนกลไกสนับสนุน
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กลยุทธที่ 1.2 เชือ่ มโยงและยกระดับ คลัสเตอรการทองเที่ยวของประเทศในกลุม อนุภูมิภาค
ลุมน้ําโขง เพื่อขับเคลื่อนการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอยางระบบ
กลยุทธที่ 1.3 การสร า งและพัฒ นาศักยภาพของทุน มนุษยของคลัส เตอรอารยธรรมลานนา
ทุกภาคสวนใหมีศักยภาพในการจัดการการทองเที่ยวไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถสรางความประทับใจ
ใหนักทองเที่ยวได
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2
เรงสรางนวัตกรรมในการพัฒนาวัฒนธรรมและภูมิปญญาลานนาเพื่อการเพิ่มคุณคาและมูลคาบน
ฐานอัตลักษณสูการเปนทรัพยากรและสิ่งดึงดูดใจทางการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค ตลอดจนสินคาและบริการที่
เนนสุนทรียศาสตรของการทองเที่ยว และการเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมกับประเทศในกลุมอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
เปาประสงคยุทธศาสตร
1. ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยว
2. การเพิ่มขึ้นของรายไดจากการทองเที่ยว
3. จํานวนการเพิ่มขึ้น ของนักทองเที่ยวคุณภาพที่เดินทางทองเที่ยวภายในกลุมอารยธรรมลานนา
4. จํ านวนของแหลงทองเทีย่ วและทรัยพากรทางการทองเทีย่ วในเขตพัฒนาการทองเที่ย ว
อารยธรรมลานนาไดรับการพัฒนาสูก ารเปนเมืองทองเทีย่ วทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาลานนาอันทรงคุณคา
และเปนเอกลักษณ
5. การอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาลานนา
กลยุทธ
กลยุทธที่ 2.1 การสรางและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี มาใชเปนเครื่องมือในการยกระดับ
วัฒ นธรรมและภู มิป ญ ญาล านนา สู การเป น ทรัพยากรทางการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค บนฐานอั ตลักษณ
และสุนทรียศาตร โดยเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมในกลุมอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
กลยุทธที่ 2.2 การเพิ ่ม คุณ คา และมูล คา ของทรัพ ยากรการทอ งเที ่ย วทางธรรมชาติแ ละ
วัฒ นธรรมสูก ารจัด การทอ งเที่ย วโดยชุม ชนตามวิถีวัฒ นธรรม และภูมิปญ ญาลา นนา เพื่อ ตอบสนอง
ความตองการของนักทองเที่ยวเฉพาะกลุม
กลยุทธที่ 2.3 การพั ฒ นาขี ดความสามารถทางการแขงขัน ดานโครงสรางพื้น ฐานสิ่งอํานวย
ความสะดวกระบบโลจิสติกส และความปลอดภัยเพื่อรองรับการเปนเมืองทองเทีย่ วหลัก จังหวัดเชียงใหม
และเชียงราย และเมืองทองเที่ยวรองจังหวัดลําพูน ลําปาง และพะเยา ตามความสามารถทางการรองรับได
ของคลัสเตอรอารยธรรมลานนา สูการเปนศูนยกลางการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาลานนา
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3
สงเสริมกลยุทธการตลาดจิตวิญญาณผานการนวัตกรรมเทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่อสรางและ
สือ่ สารภาพลักษณของเมืองทองเที่ยวทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาลานนา บนฐานการมีสว นรว มทุกภาคี
โดยมุงเนนการตลาดในกลุมนักทองเที่ยวคุณภาพ
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เปาประสงคยุทธศาสตร
1. รอยละของความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยว
2. การเพิ่มขึ้นของรายไดรวมจากการทองเที่ยวของเขตพัฒนาการทองเที่ยวอารยธรรมลานนา
3. การกระจายรายไดจากการทองเที่ยวไปยังจังหวัดรอง ไดแก จังหวัดเชียงราย ลําพูน ลําปาง
และพะเยา
4. เพิ่มจํานวนนักทองเที่ยวที่มาเที่ยวซ้ําในเขตพัฒนาการทองเที่ยวอารยธรรมลานนา
5. รักษาและสืบทอดภาพลักษณการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาลานนา
กลยุทธ
กลยุทธท่ี 3.1 การส ง เสริ ม การตลาดการท อ งเที ่ย ว “วิ ถี ไ ทย วิ ถี ล า นนา” ภายใต แ นวทาง
“Creative Tourism by Lanna Identity” โดยมุง เนนกลุม ตลาดนักทองเทีย่ วคุณภาพ โดยอาศัยการมีสวน
รวมของภาคีดานการทองเที่ยวในเขตพัฒนาการทองเที่ยวอารยธรรมลานนา
กลยุทธที่ 3.2 การพั ฒ นานวั ตกรรมเพื่อเสริมภาพลักษณเมื องทองเที่ย วทางวัฒ นธรรมและ
ภูมิปญญาลานนาผานชองทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่ สรางการรับรูและความเขาใจเกี่ยวกับภาพลักษณ
ทางการทองเที่ยว
กลยุทธท่ี 3.3 การสงเสริมการตลาดในกลุมสนใจเฉพาะ (Niche Market) ของการทองเที่ยว
อารยธรรมลานนา ไดแก กลุมวิถีวัฒนธรรมภูมิปญญาลานนา กลุมเชิงนิเวศ กลุมสุขภาพและสปา กลุม MICE
กลุมคูรัก (Wedding) กลุมอาสาสมัครทองเที่ยว กลุมครอบครัว
กลยุทธท่ี 3.4 การสงเสริมการตลาดนักทองเที่ยวกลุม หลักไดแก จังหวัดเชียงใหมและเชียงราย
โดยมุ ง กลุ ม ตลาดที ่มี ศั ก ยภาพคื อ นั ก ท อ งเที ่ย วหลั ก (ประเทศจี น และญี ่ปุ น ) กลุ ม รอง (นั ก ท อ งเที ่ย ว
ภายในประเทศและกลุมประเทศยุโรปและสแกนดิเนเวีย)
กลยุทธท่ี 3.5 การสงเสริมการตลาดเมืองทองเทีย่ วรองไดแก จังหวัดลําพูน ลําปางและพะเยา
โดยมุ ง ตลาดที ่มี ศั ก ยภาพ คื อ นั ก ท อ งเที ่ย วกลุ ม หลั ก ภายในประเทศ และการขยายตลาดนั ก ท อ งเที ่ย ว
ตางประเทศที่เชื่อมโยงจากเมืองทองเที่ยวหลัก
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4
เชื ่อ มโยงการท อ งเที ่ย วในและนอกคลั ส เตอร และเชือ่ มโยงสู อนุ ภู มิ ภ าคลุ ม น้ ํา โขงเพื ่อ เพิ ่ม
ระยะเวลาพํานัก ผานการยกระดับกิจกรรมการทองเที่ยวและการเชื่อมโยงเสนทางการทองเที่ยว
เปาประสงคยุทธศาสตร
1. เพิ่มระยะเวลาพํานักในเขตพัฒนาการทองเที่ยวอารยธรรมลานนา
2. เชื่อมโยงการทองเที่ยวกันภายในเขตพัฒนาการทองเที่ยวอารยธรรมลานนา ระหวางคลัสเตอร
และเชื่อมโยงสูอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
3. ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยวในเขตพัฒนาการทองเที่ยวอารยธรรมลานนา
4. การเพิ่มขึ้นของผูประกอบการดานการทองเที่ยว เมื่อเทียบกับปกอนหนา
5. เกิดเสนทางการทองเที่ยวเชื่อมโยง
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กลยุทธ
กลยุทธท่ี 4.1 การเชื ่อ มโยงการท อ งเที ่ย วและเส น ทางการท อ งเที ่ย วเชิ ง วั ฒ นธรรมและ
ภูมิปญญาลานนาภายในเขตพัฒนาการทองเที่ยวอารยธรรมลานนา
กลยุทธท่ี 4.2 การเชื ่อ มโยงการท อ งเที ่ย วและเส น ทางการท อ งเที ่ย วเชิ ง วั ฒ นธรรมและ
ภูมิปญญาลานนากับภายนอกเขต ตลอดจนเชื่อมโยงไปยังประเทศในกลุมอนุภูมิลุมน้ําโขง ลาว พมาและจีน
กลยุทธท่ี 4.3 การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนธุรกิจสินคาทางการเกษตร สินคาทีร่ ะลึก และงาน
หัตถกรรมที่เปนเอกลักษณเฉพาะถิ่นของจังหวัดในเขตพัฒนาการทองเที่ยวอารยธรรมลานนาและภายนอกเขต
เพื่อสงเสริมศักยภาพขีดความสามารถทางการแขงขันและสรางรายได
กลยุทธท่ี 4.4 การสงเสริมการลงทุนในธุรกิจทองเที่ยวขนาดกลางและขนาดยอมของวิสาหกิจ
ที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวและการสรางความเขมแข็งใหกับกลุม นักลงทุนในทองถิ่นรวมถึงกลุม นักลงทุน
ระดับประเทศ และตางประเทศอยางเหมาะสม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5
เร งสร า งมาตรการทางสั งคมและวัฒ นธรรมรวมทั้งกฎหมายที่แกไขปญ หาผลกระทบเชิงลบ
ทางการทองเที่ยวของเขตพัฒนาการทองเที่ยวอารยธรรมลานนา
เปาประสงคยุทธศาสตร
1. เกิ ดมาตรการทางสังคม วัฒ นธรรมกฎหมายเพื่อแกไขปญ หาทางลบผลกระทบทีเ่ กิดจาก
การทองเที่ยวดานการอนุรักษวัฒนธรรมลานนาใหคงความเปนเอกลักษณและอัตลักษณ
2. รอยละของความพึงพอใจของนักทองเทีย่ ว
3. จํานวนการเพิ่มขึ้นของนักทองเทีย่ วที่เดินทางมาทองเทีย่ วซ้ําในเขตพัฒนาการทองเที่ยว
อารยธรรมลานนา เพิ่มขึ้นรอยละ 2
4. จํานวนผูป ระกอบการที่เขารวมโครงการไดรับรางวัล “ผูประกอบการทองเที่ยวลานนา...ใส
สะอาด”
5. จํานวนมัคคุเทศกที่เขารวมโครงการไดรับรางวัลดานจริยธรรม
6. จํานวนสื่อ/นวัตกรรมดานการสื่อสารวัฒนธรรมลานนา
กลยุทธ
กลยุทธที่ 5.1 การพัฒนาจิตสํานึกและจริยธรรมในการดําเนินธุร กิจในกลุม ผูประกอบการ
ทองเที่ยวในเขตพัฒนาการทองเที่ยวอารยธรรมลานนา
กลยุทธที่ 5.2 การเรงสงเสริมและสรางความเขาใจใหกับชาวลานนา เกีย่ วกับความแตกตางทาง
วัฒนธรรม (Cross Cultural) ของนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติเพื่อลดปญหาความตางระหวาง
วัฒนธรรม
กลยุทธที่ 5.3 เรงสรางความเขมแข็งใหกับประชาชนในฐานะเจาของวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ลานนาในการสอดสองดูแล และรักษาวัฒนธรรมและภูมิปญญาไมใหกลายเปนสินคาทางการทองเที่ยว
กลยุทธที่ 5.4 สรางแนวทางและมาตรการเพื่อรองรับนักทองเทีย่ วชาวจีนที่เดินทางทองเทีย่ วใน
เขตพัฒนาการทองเที่ยวอารยธรรมลานนา
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บทที่ 4
แผนงาน / โครงการ
(แผนงาน / โครงการสําคัญลําดับสูง และแผนงาน)
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แผนปฏิบัติการพัฒนาการทองเที่ยว ภายในเขตพัฒนาการทองเที่ยวอารยธรรมลานนา
แผนงาน/โครงการ Flag Ship
ลําดับ

แผนงาน/โครงการ

1.

โครงการกอสรางทางหลวงหมายเลข
118 อําเภอดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม –
อําเภอแมสรวย จ. เชียงราย

2.

โครงการพัฒนา ทาอากาศยาน
เชียงใหม ใหเปน HUB ทางการบิน
ของภูมิภาคเพื่อเขาถึงวิถีชุมชน
สรางสรรควัฒนธรรมลานนาบน
บรรทัดฐานทรัพยากรธรรมชาติอยาง
ยั่งยืน

กิจกรรม
กอสรางทางหลวงหมายเลข
118 จํานวน 4 ชองจราจร
ระยะทาง 90 กิโลเมตร

วัตถุประสงค

1. เพื่อพัฒนาระบบ
โครงขาย Logistic
Hub ระหวางจังหวัด
เชียงใหม – เชียงราย
2. เพื่อสงเสริม
สนับสนุนการทองเทีย่ ว
ระหวางจังหวัด
เชียงใหม – เชียงราย
1. การขยายลานจอดอากาศ
เพื่อพัฒนาสนามบิน
ยานขนาดใหญ จํานวน
นานาชาติเชียงใหม ให
เปนศูนยกลาง การบิน
1 หลุมจอด หรือหลุมจอด
อากาศยานขนาดเล็ก 3 หลุม ของภูมิภาค
จอด (วงเงิน 60 ลานบาท)
2. ขยายหองผูโดยสารขาออก
ในประเทศ ประมาณ 1,000
ตารางเมตร (ปจจุบนั 1,803
ตารางเมตร)
(วงเงิน 5.4 ลานบาท)
3. ขยายหองผูโดยสารขาเขา
ระหวางประเทศ ประมาณ
2,000 ตารางเมตร (ปจจุบนั
1,669 ตารางเมตร)
(วงเงิน 5.7 ลานบาท

งบประมาณ (ลานบาท)
59

1,550

71.1

60

61

62

63

ประโยชนท่ี
คาดวาจะ
ไดรบั
ตนทุนการ
ขนสงและเวลา
ในการเดินทาง
ลดลง เพือ่
สงเสริมการ
ขนสงและการ
ทองเทีย่ ว

รูปแบบการ
ลงทุน
1 2 3
1. แขวงทางหลวง 
เชียงใหม
หมายเลขที่ 2
สํานักงานทาง
หลวงที่ 1
(เชียงใหม)
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

1. ทาอากาศยาน
พัฒนา
นานาชาติ
สนามบิน
เชียงใหม
เชียงใหม ให
เปน HUB
การทองเทีย่ ว
ในการเชื่อมโยง
อารยธรรม
ลานนาสู
อนุภูมิภาคลุม
น้ําโขงตอนบน



ความ
เหมาะสม
1=
สอดคลอง
กับแผนฯ

1=
สอดคลอง
กับแผนฯ
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ลําดับ
3.

แผนงาน/โครงการ

กิจกรรม

โครงการปรับปรุงทาอากาศยานแมฟา 1. การปรับปรุงระบบสายพาน
หลวง เชียงราย เพื่อการรองรับนัก
ลําเลียงกระเปาพื้นที่ตรวจ
ทอง เทีย่ วทัง้ ไทยและตางประเทศ
บัตรโดยสาร ชั้น 1
2. การปรับปรุงโถงทางเดิน
ชั้น 2 ใหเปนหองพัก
ผูโดยสารขาออกระหวาง
ประเทศ
3. แผนการกอสรางขยาย
Corridor ดานทิศเหนือ
พรอมติดตัง้ สะพานเทียบ
เครื่องบินหมายเลข 4
4. แผนการกอสรางขยายลาน
จอดอากาศยาน
5. แผนการกอสรางเสนทาง
จักรยาน (Bike Lane)
โดยรอบทาอากาศยานแมฟา
หลวง เชียงราย เพื่อให
ประชาชนใชเปนเสนทาง
ออกกําลังกาย
6. ขยายเคาเตอรการใหบริการ
จาก 15 เปน 19 บริการ
7. การขยายลานจอดอากาศ
ยาน จากเดิม 5 หลุมจอด
เปน 9 หลุมจอด

วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาสนามบิน
เชียงราย ใหรองรับนัก
ทองเทีย่ วทัง้ ไทย และ
ตางประเทศ

งบประมาณ (ลานบาท)
59
350

60
400

61

62

63

ประโยชนท่ี
หนวยงานที่
คาดวาจะ
รับผิดชอบ
ไดรบั
1. ทาอากาศยาน
พัฒนา
สนามบินแมฟา แมฟาหลวง
หลวงเชียงราย เชียงราย
ใหรองรับ
นักทองเที่ยว
ทัง้ ไทย และ
ตางประเทศ

รูปแบบการ
ลงทุน
1 2 3
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ความ
เหมาะสม
1=
สอดคลอง
กับแผนฯ

ลําดับ

แผนงาน/โครงการ

กิจกรรม

4.

โครงการพัฒนาเสนทางการทองเที่ยว
สุดยอดอารยธรรมลานนา
เพื่อคัดเลือกศักยภาพเสนทางตนแบบ
“The Ultimate Lanna
Experience Campaign”

การศึกษาจัดทําแผนแมบท
เสนทางทองเที่ยวสุดยอด
อารยธรรมลานนา
- ประเภทแหลงทองเทีย่ ว
- ประเภทผลิตภัณฑทางการ
ทองเทีย่ ว (สปา)
- ประเภทการบริการ
(ดานที่พัก)

5.

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
การทองเที่ยวทางวัฒนธรรม และ
ภูมิปญญา 3 เสนทางทองเทีย่ ว
ในเมืองหลักและเมืองรอง
“The Ultimate Lanna
Experience Campaign”
ของเขตพัฒนาการทองเทีย่ วอารย
ธรรมลานนา

1. การสํารวจและรวบรวม
ขอมูลการจัดตั้งเครือขาย
ขอมูลการทองเทีย่ ว
อารยธรรมลานนา (Lanna
Tourism Intelligence
Network)
2. การสํารวจและรวบรวม
พัฒนาระบบขอมูลการ
ทองเทีย่ ว
(Intelligence System)
3. การสํารวจและรวบรวม
พัฒนาระบบการวิเคราะห
ประมวลผล
(Analytics System)

วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาเสนทาง
การทองเที่ยวสินคา
บริการสูความเปนสุด
ยอดอารยธรรมลานนา
2. เพื่อคัดเลือก
ศักยภาพเสนทาง
ตนแบบ
“The Ultimate
Lanna Experience
Campaign”
เพื่อพัฒนาระบบ
สารสนเทศการ
ทองเทีย่ วทาง
วัฒนธรรมและภูมิ
ปญญา 3 เสนทาง
ทองเทีย่ ว
“The Ultimate
Lanna Experience
Campaign” ของเขต
พัฒนาการทอง เที่ยว
อารยธรรมลานนา

งบประมาณ (ลานบาท)
59
5

60
16

61
16

20

20

20

62
16

63
16

ประโยชนท่ี
คาดวาจะ
ไดรบั
เสนทาง
ทองเทีย่ ว
ตนแบบใน
เขตพัฒนาการ
ทองเทีย่ ว
อารยธรรม
ลานนา

ระบบ
สารสนเทศการ
ทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาใน
เขตพัฒนาการ
ทองเทีย่ ว
อารยธรรม
ลานนา

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
1. มหาวิทยาลัย
เชียงใหม
2. มหาวิทยาลัย
แมฟาหลวง/
พะเยา/
ธรรมศาสตร
วิทยาเขตลําปาง

1. มหาวิทยาลัย
เชียงใหม (คณะ
เศรษฐศาสตร)
2. มหาวิทยาลัย
แมฟาหลวง/
พะเยา/
ธรรมศาสตร
วิทยาเขตลําปาง

รูปแบบการ
ลงทุน
1 2 3




ความ
เหมาะสม
1=
สอดคลอง
กับแผนฯ

1=
สอดคลอง
กับแผนฯ
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ลําดับ

6.

7.

แผนงาน/โครงการ

กิจกรรม

4. การอบรมใหความรูการใช
งานระบบ Intelligence
และ Analytics
โครงการอุทยานพุทธศิลปเมืองโบราณ 1. ศึกษา สํารวจ ออกแบบวัด
ผายาว วัดหวยผาเกีย๋ งแกะสลัก
หวยผาเกีย๋ ง
อนุรักษธรรมชาติของจังหวัดพะเยา
2. ปรับปรุงภูมิทัศนและ
เพื่อเสริมศักยภาพการทองเที่ยวเมือง
สิ่งกอสรางอาคารประกอบ
รอง
พรอมระบบสาธารณูปโภค
บริเวณวัดหวยผาเกี๋ยง
- ปายสื่อความหมาย

โครงการเพื่อความมั่นคงพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษประวัติศาสตร
ในพื้นที่อุทยานพญาภิภักดิ์ จังหวัด
เชียงราย

ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณพื้นที่
ประทับรอยเปนการ
เทิดพระเกียรติสมเด็จ
พระเจาอยูห ัว

วัตถุประสงค

งบประมาณ (ลานบาท)
59

60

61

62

63

เพื่อพัฒนาแหลง
ทองเทีย่ วอุทยานพุทธ
ศิลปเมืองโบราณผายาว
วัดหวยผาเกี๋ยง
แกะสลักอนุรกั ษ
ธรรมชาติของจังหวัด
พะเยา เพื่อเสริม
ศักยภาพการทองเที่ยว
เมืองรอง

24

50

50

40

40

1. ปรับปรุงภูมิทัศน
บริเวณพืน้ ทีป่ ระทับรอย
เปนการเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระเจาอยูหัว
2. เปนแหลงศึกษาและ
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
3. สงเสริมการ
ทองเที่ยวและเกิด
รายไดแกชุมชน

50

50

50

30

ประโยชนท่ี
คาดวาจะ
ไดรบั

อุทยานพุทธ
ศิลปเมือง
โบราณผายาว
และสงเสริม
ศักยภาพดาน
การทองเที่ยว
โดยชุมชนและ
การทองเที่ยว
เมืองรอง
สงเสริมอนุรักษ
การทองเที่ยวเชิง

ประวัติศาสตร
สรางราย ไดแก
ประชาชนใน
พื้นที่ เปน
สถานที่พักผอน
หยอนใจ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

รูปแบบการ
ลงทุน
1 2 3

1. สํานักงาน

วัฒนธรรมจังหวัด
พะเยา
2. สํานัก
พระพุทธศาสนา
จังหวัดพะเยา
3. องคการบริหาร
สวนจังหวัดพะเยา
4. สมาคมการคา
ธุรกิจทองเทีย่ ว
จังหวัดพะเยา
1. จังหวัด

ทหารบกเชียงราย
2. สํานักบริหาร
พื้นที่อนุรักษที่ 15
(เชียงราย)
3. องคการบริหาร
สวนจังหวัด
เชียงราย

ความ
เหมาะสม

1=
สอดคลอง
กับแผนฯ

1=
สอดคลอง
กับแผนฯ
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ลําดับ

แผนงาน/โครงการ

8.

โครงการพัฒนาเชียงใหม เมืองน้ําพุ
รอน และสปาแบบครบวงจร เพือ่
สงเสริมการทองเทีย่ วเชิงสุขภาพ
เชิงสรางสรรคของเขตพัฒนาการ
ทองเที่ยวอารยธรรมลานนา

9.

โครงการพัฒนาเชียงราย เมืองน้ําพุ
รอน และสปาแบบครบวงจร

กิจกรรม

วัตถุประสงค

๔. เพื่ออนุรักษ
คุมครอง ฟนฟู และ
บํารุงรักษา พื้นที่ปาใน
เขตวนอุทยานพญา
พิทกั ษ
1. ศึกษา ออกแบบ ปรับปรุง เพื่อพัฒนาเชียงใหม
พัฒนาแหลงน้าํ พุรอ น
เมืองน้ําพุรอน และสปา
เพื่อการทองเที่ยวเชิง
แบบครบวงจร เพือ่
นันทนาการและเชิงสุขภาพ สงเสริมการทองเทีย่ ว
2. การพัฒนา 21 แหง 9
เชิงนันทนาการและ
อําเภอ ไดแก อ.แมอาย,แม เชิงสุขภาพของเขต
แจม, แมแตง,ฝาง,แมออน, พัฒนาการทองเที่ยว
ดอยสะเก็ต, เชียงดาว, พราว อารยธรรมลานนา
และไชยปราการ
1. ศึกษา ปรับปรุง พัฒนา
เพื่อพัฒนาเชียงราย
ผลิตภัณฑน้ําพุรอน เขาสู
เมืองน้ําพุรอน และสปา
ธุรกิจโรงแรม และสปา
แบบครบวงจร
2. การพัฒนา (ลานนาออนเซน (ลานนาออนเซน)
12 แหง 4 อําเภอ ไดแก
อ.เมือง, เวียงปาเปา, พาน
และ แมจนั , แมลาว)

งบประมาณ (ลานบาท)
62

63

ประโยชนท่ี
คาดวาจะ
ไดรบั

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

รูปแบบการ
ลงทุน
1 2 3

ความ
เหมาะสม

59

60

61

20

10

10

แหลงน้ําพุรอน
และสปาครบ
วงจรเพือ่
สงเสริมการ
ทองเทีย่ ว
เชิงนันทนาการ
และเชิงสุขภาพ

1. สํานักงาน

ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัด
เชียงใหม
2. สํานักงานการ
ทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงใหม

1=
สอดคลอง
กับแผนฯ

10

5

5

แหลงน้ําพุรอน
และสปาครบ
วงจรเพือ่
สงเสริมการ
ทองเทีย่ ว
เชิงสุขภาพ

1. สํานักงาน

ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัด
เชียงราย
2. สํานักงานการ
ทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงราย
3. แขวงการทาง
จังหวัดเชียงราย

1=
สอดคลอง
กับแผนฯ
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ลําดับ

แผนงาน/โครงการ

กิจกรรม

วัตถุประสงค

งบประมาณ (ลานบาท)
59
8

60
3

61
3

10.

โครงการพัฒนาเมืองน้ําพุรอนและ
สปาครบวงจรจังหวัดลําปาง

พัฒนาอุทยานแหงชาติ แจซอน เพื่อพัฒนาเมืองน้ําพุ
ต. แจซอ น อ.เมืองปาน
รอนและสปาครบวงจร
จ.ลําปาง แหลงน้ําพุรอน
จังหวัดลําปาง
สูมาตรฐานออนเซ็น

11.

โครงการทองเที่ยวสีเขียว
แหลงทองเที่ยวตามโครงการ
พระราชดําริ ในเขตพัฒนาการ
ทองเที่ยวอารยธรรม ลานนา

1. จัดทําคูมือ สื่อ เลาเรื่อง
เสนทางทองเทีย่ ว
38 เสนทางความสุข
โครงการหลวง
2. จัดทําแผนที่ และปายบอก
ทางเขาสูแหลงทองเที่ยว
ตามโครงการพระราชดําริ
3. จัดทําโปรแกรมทองเที่ยว
ตามรอย เสนทางทองเทีย่ ว
38 เสนทางความสุข
โครงการหลวง

เพื่อพัฒนาเสนทาง
ทองเที่ยวสีเขียวแหลง
ทองเที่ยวตามโครงการ
พระราชดําริใน
เขตพัฒนาการ
ทองเทีย่ ว
อารยธรรมลานนา

5

5

5

12.

โครงการสรางความเขมแข็งกลไก
การขับเคลื่อนคลัสเตอรทองเที่ยว
กลุมอารยธรรมลานนา โดยเนนการ
เชื่อมโยงการทํางานรวมกันระหวาง

1. การกระตุนและสงเสริมให
การรวมกลุมคลัสเตอร
- การทองเทีย่ วเชิงธรรมชาติ
- การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

เพื่อสรางเครือขายการ
ขับเคลื่อนคลัสเตอร
สินคาและบริการ
ทองเทีย่ วโดยเนนการ

6

4

2

62

2

63

2

ประโยชนท่ี
คาดวาจะ
ไดรบั
แหลงน้ําพุรอน
และสปา ครบ
วงจรเพือ่
สงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิง
สุขภาพ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

รูปแบบการ
ลงทุน
1 2 3


1. สํานักงาน
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัด
ลําปาง
2. สํานักงานการ
ทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดลําปาง
เสนทาง
1. สํานักงาน

ทองเทีย่ ว
เกษตรและ
และแพ็คเก็จ สหกรณจังหวัด
การทองเที่ยว เชียงใหม (หัวหนา
“เสนทางสี
กลุมชวยเหลือ
เขียว และ
เกษตรและ
แหลงทองเที่ยว โครงการพิเศษ)
ตาม
2. ศูนยพัฒนา
พระราชดําริ” โครงการอัน
ในเขตพัฒนา เนื่องมาจาก
การทองเที่ยว พระราชดําริ
อารยธรรม
ลานนา
1. กอใหเกิด
1. สํานักงาน

พัฒนาและ
ทรัพยากรธรรม
ความรวมมือ ชาติและ
ของภาครัฐ
สิ่งแวดลอมจังหวัด

ความ
เหมาะสม
1=
สอดคลอง
กับแผนฯ

1=
สอดคลอง
กับแผนฯ

1=
สอดคลอง
กับแผนฯ
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ลําดับ

แผนงาน/โครงการ
ภาครัฐภาคธุรกิจ และภาคชุมชน
ในการทํางานรวมกันเชิงบูรณาการ

13.

กิจกรรม

- การทองเทีย่ วเชิงเกษตร
- การทองเทีย่ วเชิงสุขภาพ
- การทองเที่ยว MICE
- การทองเที่ยวเชิงกีฬาและ
ผจญภัย
- การทองเที่ยวโดยชุมชน
2. การกําหนดยุทธศาสตร
และกลยุทธคลัสเตอร
3. การจัดทําโครงการภายใต
ยุทธศาสตรคลัสเตอร
1. จัดฝกอบรมหลักสูตรตาม
โครงการยกระดับมาตรฐานฝมือ
ขอตกลงรวมวาดวยการ
แรงงานในอุตสาหกรรมทองเที่ยว
เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน ยอมรับคุณสมบัติบุคลากร
วิชาชีพดานการทองเที่ยว
และการตอนรับนักทองเที่ยวคุณภาพ
อาเซียน MRA
ของเขตพัฒนาการทองเทีย่ ว
32 ตําแหนงงาน
อารยธรรมลานนา
2. ฝกอบรมพัฒนาทักษะดาน
การใหบริการให แก แรงงาน
ในภาคธุรกิจทองเที่ยว
(พนักงานนวด และสปา) เพื่อ
รองรับการเขาสูป ระชาคม
อาเซียน
3. ฝกอบรมทักษะภาษาเพื่อการ
สื่อสารรองรับกลุมตลาด
อังกฤษ ญี่ปุน เกาหลี และ
จีน

วัตถุประสงค
เชื่อมโยงการทํางาน
รวมกันระหวางภาครัฐ
ภาคธุรกิจ และภาค
ชุมชนและการทํางาน
รวมกันเชิงบูรณาการ

เพื่อยกระดับมาตรฐาน
ฝมอื แรงงานใน
อุตสาหกรรมทองเที่ยว
เพื่อรองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน และ
การตอนรับ
นักทองเที่ยวคุณภาพ
ของเขตพัฒนาการ
ทองเทีย่ วอารยธรรม
ลานนา

งบประมาณ (ลานบาท)
59

60

61

62

63

15

10

10

10

10

ประโยชนท่ี
คาดวาจะ
ไดรบั
และทองถิน่
2. กอใหเกิด
เทคโนโลยี
และนวัตกรรม
ใหมๆ และการ
เรียนรูร วมกัน
3. เกิดแนวทาง
การทํางานใน
ทิศทาง
เดียวกัน
แรงงานใน
อุตสาหกรรม
การทองเที่ยวมี
การยกระดับ
คุณภาพฝมือ
แรงงานเพื่อเขา
สูประชาคม
อาเซียน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
เชียงใหม
2. สํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
ลําพูน
3. เกษตรจังหวัด
พะเยา
4. สํานักงานการ
ทองเที่ยวและกีฬา
5 จังหวัด
1. มหาวิทยาลัย
พะเยา
2. สถาบันพัฒนา
ฝมือแรงงาน ภาค
10 ลําปาง
3. มหาวิทยาลัย
ในเขตพืน้ ที่
4. สาธารณสุข 5
จังหวัด

รูปแบบการ
ลงทุน
1 2 3



ความ
เหมาะสม

1=
สอดคลอง
กับแผนฯ

35

ลําดับ

แผนงาน/โครงการ

14.

โครงการพัฒนาเมืองทองเที่ยว
ทางวัฒนธรรมเมืองเกาจังหวัด
เชียงใหม และลําพูน สูการเปนมรดก
โลกทางวัฒนธรรม

15.

โครงการติดตั้งกลอง CCTV
เพื่อรักษาความปลอดภัย ใหกับ
นักทองเที่ยว ภายในเขตพัฒนาการ
ทองเทีย่ วอารยธรรมลานนา
เมืองหลัก ป 59
(จังหวัดเชียงใหม = 30 ลานบาท)
(จังหวัดเชียงราย = 20 ลานบาท)

กิจกรรม
3. จัดกิจกรรม Lanna Hotel
and Tourism
1. การวิเคราะห คนหา
ศักยภาพชุมชนเพื่อเตรียมการ
ทองเที่ยวแบบยั่งยืน
2. การประชุมชุมชนชาว
เชียงใหม ลําพูน
ผูป ระกอบการ เชน
คนขับสามลอ คนขับสีล่ อแดง
ฯลฯ เพื่อเตรียมความเขาใจ
เรื่องมรดกโลก และ
การทองเที่ยวโดยชุมชน
3. การเปนเจาภาพการประชุม
และจัดนิทรรศการมรดกทาง
วัฒนธรรม ภูมปิ ญ
 ญา
นานาชาติ เพื่อเตรียมการสู
มรดกโลก
1. สํารวจกลองโทรทัศนวงจร
ปดที่ติดตั้งในพื้นที่ และจุดที่
ควรติดตั้งเพิ่มเติม
2. จัดหาและติดตั้งกลองวงจร
ปดที่ควรติดตั้งเพิ่ม
3. ประชุมแสวงหาความ
รวมมือจากหนวยงานภาครัฐ
และเอกชนในพืน้ ที่ ทัง้ ใน

วัตถุประสงค

เพื่อศึกษา สํารวจ
แหลงทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม ในเมืองเกา
จังหวัดเชียงใหมและ
ลําพูน เพื่อพัฒนาสู
เมืองมรดกโลก

เพื่อเพิ่มขีด
50
ความสามารถดานความ
ปลอดภัยแหลง
ทองเทีย่ วในเขต
พัฒนาการทองเที่ยว
อารยธรรมลานนา

งบประมาณ (ลานบาท)
59

60

61

62

63

10

10

10

10

10

30

ประโยชนท่ี
คาดวาจะ
ไดรบั

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

รูปแบบการ
ลงทุน
1 2 3

ความ
เหมาะสม

การเกิดขึ้นของ
ชุมชน
ทองเทีย่ ว
เชิงวัฒนธรรม
เพื่อสงเสริม
การทองเที่ยว
ในเขตอารย
ธรรมลานนา

1. เทศบาลเมือง 
ในเขตพืน้ ที่
2. มหาวิทยาลัย
เชียงใหม
(คณะวิจิตรศิลป)
3. องคการบริหาร
สวนจังหวัดในเขต
พื้นที่

1=
สอดคลอง
กับแผนฯ

1. กลอง
CCTV ในการ
รักษาความ
ปลอดภัยใหกับ
นักทองเที่ยว
ภายในเขต
พัฒนาการ
ทองเทีย่ ว

1. สํานักงาน

ตํารวจภูธรภาค 5
2. สํานักงานการ
ทองเที่ยวและกีฬา
5 จังหวัด

1=
สอดคลอง
กับแผนฯ

36

ลําดับ

แผนงาน/โครงการ
เมืองรอง ป 60
(จังหวัดลําพูน = 10 ลานบาท)
(จังหวัดลําปาง = 10 ลานบาท)
(จังหวัดพะเยา = 10 ลานบาท)

กิจกรรม
ดานวางสายสัญญาณ การ
รับ-สงสัญญาณภาพ
4. ปรับปรุงศูนย 191 ของ
ตํารวจภูธรจังหวัด เปนศูนย
เฝาระวัง ควบคุม และสั่ง
การ การรักษาความ
ปลอดภัยนักทองเที่ยว และ
เชื่อมโยงภาพไปยังศูนย
รักษาความปลอดภัย
นักทองเที่ยวของตํารวจภูธร
ภาค 5 และการทองเที่ยว
และกีฬาจังหวัด
5. เชื่อมโยงสัญญาณภาพจาก
โทรทัศนวงจรปดไปยังศูนย
ควบคุมและสั่งการของ
ตํารวจ และการจัดเก็บภาพ
ที่มีประสิทธิภาพ และ
ประหยัดที่สุด โดยขอความ
รวมมือหรือจาง
สถาบันการศึกษาในพื้นที่ใน
การศึกษาวิจัย
6. เชิญชวนประชาชนในพืน้ ที่
รวมเปนเครือขายการรักษา
ความปลอดภัยนักทองเที่ยว
ในแหลงทองเทีย่ วในเขต

วัตถุประสงค

งบประมาณ (ลานบาท)
59

60

61

62

63

ประโยชนท่ี
คาดวาจะ
ไดรบั
อารยธรรม
ลานนา
2. ความพึง
พอใจของ
นักทองเที่ยว
ที่มาทองเที่ยว
3. การเพิ่มขึ้น
ของรายไดจาก
การทองเที่ยว
4. จํานวนการ
เพิม่ ขึน้ ของ
นักทองเที่ยว
คุณภาพที่
เดินทาง
ทองเทีย่ ว
ภายในกลุม
อารยธรรม
ลานนา

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

รูปแบบการ
ลงทุน
1 2 3

37

ความ
เหมาะสม

ลําดับ

16.

แผนงาน/โครงการ

โครงการทีส่ ุดทองเที่ยวผจญภัย
นานาชาติในเขตพัฒนาการทองเทีย่ ว
อารยธรรมลานนา “The Ultimate
Lanna Adventure”

กิจกรรม
อารยธรรมลานนา แลว
จัดการฝกอบรมวิธีการใช
Application "Police
eyes" แจงขาว และจัดตั้ง
ศูนยประสานงานอาสาสมัคร
แจงขาวการรักษาความ
ปลอดภัยนักทองเที่ยวภาค
ประชาชน
7. การติดตามประเมินผล สรุป
บทเรียน และปรับปรุง
พัฒนาการปฏิบัติใหมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
8. ขยายผลนําระบบที่ศึกษาไป
ใช หรือติดตั้งยังจังหวัดอื่น
ในกลุมฯตอไป
1. การสรางมาตรฐานความ
ปลอดภัยในแหลงทองเที่ยวเชิง
ผจญภัย
2. กิจกรรมการทองเที่ยว
ผจญภัยนานาชาติ ในเขต
พัฒนาการทองเที่ยวอารยธรรม
ลานนา

วัตถุประสงค

1. เพื่อประชาสัมพันธ
แหลงทองเที่ยวทาง
ธรรมชาติในเขต
พัฒนาการทองเที่ยว
อารยธรรมลานนา ให
เปนที่รูจักมากยิ่งขึ้น
2. เพื่อสรางกระแสให
คนไทยอนุรกั ษ
สิ่งแวดลอม และหันมา
ออกกําลังกายและ

งบประมาณ (ลานบาท)
59

60

61

62

63

20

20

20

20

20

ประโยชนท่ี
คาดวาจะ
ไดรบั

ไดจดั กิจกรรม
การทองเที่ยว
ใหเปนที่รูจัก
แหลงทองเทีย่ ว
เชิงธรรมชาติ
และการผจญ
ภัย ซึ่งจะเปน
การดึงดูด
นักกีฬา นัก
ผจญภัยใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

รูปแบบการ
ลงทุน
1 2 3

1. สํานักงานการ 
ทองเทีย่ วและกีฬา
จังหวัดเชียงใหม
2. สํานักงานการ
ทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงราย

ความ
เหมาะสม

1=
สอดคลอง
กับแผนฯ
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17.

แผนงาน/โครงการ

โครงการพัฒนาเรื่องเลา
(Story telling) ของเมืองทองเทีย่ ว
ลานนา เชียงใหม เชียงราย ลําพูน
ลําปาง และพะเยา เพื่อยกระดับ
วัฒนธรรมสูการจัดการทองเทีย่ ว

กิจกรรม

กิจกรรมประกวด
(ภาพยนตรสั้น) เลาเรื่อง
ลานนา เลาเรื่อง วัฒนธรรม
วิถีชีวิต ความประทับใจ

วัตถุประสงค
สงเสริมการทองเที่ยว
ควบคูไปกับการจัด
กิจกรรมทางดานการ
ผจญภัย และกิจกรรม
นันทนาการ
3. เพือ่ พัฒนาการ
จัดกิจกรรมในเขต
พัฒนาการทองเที่ยว
อารยธรรมลานนา ไปสู
ระดับสากล และ
สนับสนุนอยางตอเนื่อง
ใหเปนกิจกรรมประจําป
4. เพื่อสงเสริม
ภาพลักษณดานการ
ทองเที่ยว และการ
กระตุน เศรษฐกิจใน
เขตพัฒนาการ
ทองเทีย่ วอารยธรรม
ลานนา
เพื่อพัฒนาเรื่องเลา
(Story telling) ของ
เมืองทองเที่ยว ลานนา
เชียงใหม เชียงราย
ลําพูน ลําปาง และ
พะเยา เพื่อยกระดับ

งบประมาณ (ลานบาท)
59

60

61

10

10

10

62

63

ประโยชนท่ี
คาดวาจะ
ไดรบั
ระดับ
นานาชาติ และ
นักทองเที่ยว
เดินทางมา
ทองเทีย่ ว
รวมถึงผูที่สนใจ
ในกิจกรรม
ดังกลาว

เรื่องเลาของ
เมืองทองเทีย่ ว
ในเขต
พัฒนาการ
ทองเทีย่ ว
อารยธรรม

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

1. สํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
ลําพูน
2. มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม/
เชียงราย/พะเยา

รูปแบบการ
ลงทุน
1 2 3



ความ
เหมาะสม

1=
สอดคลอง
กับแผนฯ
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แผนงาน/โครงการ

กิจกรรม

วัตถุประสงค

59

60

61

62

63

เพื่อพัฒนาเสนทางการ
ทองเที่ยว 5 เชียง
(เชียงใหม-เชียงรายเชียงตุง-เชียงรุง-เชียง
ของ)

10

8

6

4

4

เพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยวผานกิจกรรม
มหกรรมดนตรีลา นนาสู
สากลจังหวัดในเขต
พัฒนาการทองเที่ยว
อารยธรรมลานนา

12

12

24

วัฒนธรรม สูการจัดการ
ทองเทีย่ ว
18.

19.

โครงการพัฒนาเสนทางการทองเที่ยว
5 เชียง (เชียงใหม-เชียงราย-เชียงตุงเชียงรุง-เชียงของ)

1. การศึกษาจัดทําระบบขอมูล
สารสนเทศการทองเที่ยว
5 เชียง
2. จัดทําโปรแกรมเชื่อมโยงการ
ทองเที่ยวเสนทางการ
ทองเทีย่ ว 5 เชียง
3. กิจกรรมคาราวานทองเที่ยว
5 เชียง
1. เทศกาลศิลป ศรัทธาและ
โครงการสงเสริมการทองเที่ยวผาน
วัฒนธรรม (ลําพูน)
กิจกรรมมหกรรมดนตรีลานนาสูสากล
2. เทศกาลเชียงรายสีสันโลก
จังหวัดในเขตพัฒนาการทองเที่ยว
3. เทศกาลสุข-สรรค-ศิลป
อารยธรรมลานนา
ณ ลําปาง
4. เทศกาลลานนา รากสูผ ล
ณ กวานพะเยา
5. เทศกาลมหกรรมอารยธรรม
ลานนา ณ เชียงใหม
(Lanna 5 super fest.)

งบประมาณ (ลานบาท)

ประโยชนท่ี
คาดวาจะ
ไดรบั
ลานนา เพื่อ
ยกระดับสูการ
จัดการดานการ
ทองเทีย่ ว
เสนทางการ
ทองเทีย่ ว
5 เชียง
(เชียงใหมเชียงรายเชียงตุงเชียงรุงเชียงของ)
กิจกรรมดนตรี
ลานนาสูส ากล

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

รูปแบบการ
ลงทุน
1 2 3

ความ
เหมาะสม

1. สํานักงานการ 
ทองเที่ยวและกีฬา
5 จังหวัด.
2. มหาวิทยาลัยใน
เขตพื้นที่

1=
สอดคลอง
กับแผนฯ

1. สํานักงานการ 
ทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงใหม
2. สํานักงานการ
ทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงราย
3. ททท.
สํานักงาน
เชียงใหม
4. องคการบริหาร
สวนจังหวัด
เชียงใหม
5. องคการบริหาร

1=
สอดคลอง
กับแผนฯ
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20.

21.

แผนงาน/โครงการ

กิจกรรม

โครงการสงเสริมทองเที่ยวตลาดเชิงรุก 1. กิจกรรมสงเสริมการตลาด
กลุมลานนา (Lanna FAM Trip)
ตางประเทศ
- Lanna FAM Trip
- กิจกรรม Lanna Road
Show
2. กิจกรรมสงเสริมการตลาด
ภายในประเทศ
- Lanna Caravan
- Lanna Expo
โครงการการสงเสริมการตลาด
1. จัดกิจกรรมดานการตลาด
นักทองเที่ยวเชิงสุขภาพและสปา
และประชาสัมพันธ
(Wellness Tourism)
12 เดือน 12 ผลไม ทีป่ ลูก
เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการทองเที่ยว
จากถิน่ ฐานลานนา
ของเขตพัฒนาการทองเทีย่ วอารย
2. จัดกิจกรรม Road show
ธรรมลานนา
ในตางประเทศ
3. จัดทํา Spa Directory หรือ
Spa guide ทั้งภาษาไทย
อังกฤษ และจีน เพือ่
การตลาด
4. จัดทําคลิปหนังสั้น เพื่อ
ประชาสัมพันธดานสปา

วัตถุประสงค

งบประมาณ (ลานบาท)

ประโยชนท่ี
คาดวาจะ
ไดรบั

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

รูปแบบการ
ลงทุน
1 2 3

ความ
เหมาะสม

59

60

61

62

63

เพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยว โดยมุงที่กลุม
ตลาด นักทองเที่ยวกลุม
คุณภาพ เอเชีย ยุโรป
สแกนดิเนเวีย

20

20

20

20

20

แผนงาน
การตลาดและ
กิจกรรม
ประชาสัมพันธ
เพื่อสงเสริม
กิจกรรม
การตลาดการ
ทองเทีย่ ว

1. ททท.

สํานักงาน
เชียงใหม และ
เชียงราย
2. สํานักงานการ
ทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัด 5 จังหวัด

1=
สอดคลอง
กับแผนฯ

เพื่อสงเสริมการตลาด
นักทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
และสปา
(Wellness Tourism)
เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ทางการทองเทีย่ วของ
เขตพัฒนาการ
ทองเทีย่ วอารยธรรม
ลานนา

10

10

10

10

10

แผนการตลาด
สําหรับ
นักทองเที่ยว
เฉพาะกลุม

1. ททท.

สํานักงาน
เชียงใหม และ
เชียงราย
2. สํานักงานการ
ทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัด 5 จังหวัด
3. สมาคมสปา
ไทยลานนา
ภาคเหนือ

1=
สอดคลอง
กับแผนฯ

สวนจังหวัด
เชียงราย
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แผนงาน/โครงการ

กิจกรรม

วัตถุประสงค

12 เดือน 12 ผลิตภัณฑ

22.

การพัฒนาเสนทางการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมระหวางเขตพัฒนาการ
ทองเที่ยวอารยธรรมลานนากับ
ประเทศกลุมอนุภาคลุมน้าํ โขง

พัฒนาแนวพื้นที่เศรษฐกิจ
เหนือ-ใต (North-South
Economic Corridor) ดวย
โครงการนําเที่ยว เพื่อเชื่อมโยง
ไทย-เมียนมาร-ลาว และจีน
แบงออกเปน
1. เสนทางการทองเที่ยวโดย
ทางบก
2. เสนทางการทองเที่ยวทาง
น้ํา (โขง) โดยเรือแมน้ําโขง

23.

โครงการยกระดับมาตรฐานมัคคุเทศก 1. การฝกอบรมใหความรู
ประวัตศิ าสตรวฒ
ั นธรรม
ในเขตพัฒนาการทองเที่ยวอารยธรรม
ในเขตพัฒนาการทองเที่ยว
ลานนา สูการเปนศูนยกลางทองเที่ยว
อารยธรรมลานนา
ทางวัฒนธรรมและภูมิปญ
 ญา

1. เพื่อเพิ่มศักยภาพ
และบรรเทาผลกระทบ
จากวิกฤติเศรษฐกิจ
รวมถึงพัฒนาการ
ทองเที่ยวใหมีคุณภาพ
มาตรฐานสากล กอน
กาวเขาสูประชาคม
อาเซียน
2. การทําการตลาดเชิง
รุก สรางความเชื่อมั่น
และสงเสริมการ
ทองเที่ยว สามารถสราง
รายได
3. บูรณาการดานการ
ทองเที่ยวและการบริหาร
จัดการอยางมีสวนรวม
เพื่อยกระดับมาตรฐาน
มัคคุเทศกในเขต
พัฒนาการทองเที่ยว
อารยธรรมลานนา
สูการเปนศูนยกลาง

งบประมาณ (ลานบาท)
59

60

15

15

5

5

61

62

63

ประโยชนท่ี
คาดวาจะ
ไดรบั

นักทองเที่ยว
ไทย และ
ตางชาติ เดิน
ทางเขามา
เที่ยวในภูมิภาค
นี้มากขึ้น

5

5

5

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

รูปแบบการ
ลงทุน
1 2 3

ความ
เหมาะสม

1. สํานักงาน

วัฒนธรรมจังหวัด
เชียงราย และ
พะเยา
2. สํานักงานการ
ทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัด 5 จังหวัด
3. สํานักงาน
จังหวัด 5 จังหวัด

1=
สอดคลอง
กับแผนฯ



1=
สอดคลอง
กับแผนฯ

1. สํานักงานการ
ทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงใหม
2. สํานักงานการ
ทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงราย
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24.

แผนงาน/โครงการ

โครงการสงเสริมธุรกิจอาหาร
“ลานนาฮาลาล” จังหวัดใน
เขตพัฒนาการทองเที่ยวอารยธรรม
ลานนา

กิจกรรม

วัตถุประสงค

2. การฝกอบรมภาษาที่ 2
ที่ถูกตองสําหรับการ
ถายทอดประวัตศิ าสตร
วัฒนธรรม ในเขตพัฒนาการ
ทองเทีย่ วอารยธรรมลานนา
1. พัฒนาสงเสริมการนํา
เมนูอาหารลานนาฮาลาล
เพื่อการทองเที่ยวเขา
สูก ระบวนการมาตรฐาน
2. การพัฒนาพอครัวอาหาร
ลานนาฮาลาล
3. สรางภาพลักษณอาหาร
ลานนาฮาลาล เพื่อการ
ทองเที่ยว

ทองเทีย่ วทาง
วัฒนธรรม และภูมิ
ปญญา ประวัติศาสตร
และการสื่อความหมาย
ของขอมูลอยางถูกตอง
เพื่อพัฒนาอาหาร
ลานนาใหสามารถ
รองรับนักทองเที่ยว
กลุมมุสลิมได
1. เพื่อสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ
ผูป ระกอบการ ฮาลาล
เพื่อการทองเที่ยวใน
พื้นที่เขตพัฒนาการ
ทองเทีย่ วอารยธรรม
ลานนา
2. เพือ่ สนับสนุน SMEs
ใหเขาระบบมาตรฐาน
3. เพื่อพัฒนาบุคลากร
ในรานอาหาร และ
ผูป ระกอบการใหม
4. สนับสนุนยุทธศาสตร
การทองเทีย่ วเขต
พัฒนาการทองเที่ยว
อารยธรรมลานนา

งบประมาณ (ลานบาท)
59

60

61

3

3

4

62

63

ประโยชนท่ี
คาดวาจะ
ไดรบั

สงเสริม
ศักยภาพ
สําหรับการ
รองรับ
นักทองเที่ยว
ชาวมุสลิม

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
3. สมาคมมัคคุเทศก
ภาคเหนือ
4. มหาวิทยาลัยใน
เขตพื้นที่

รูปแบบการ
ลงทุน
1 2 3

1. สํานักงาน

ทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัด 5 จังหวัด
2. อุตสาหกรรม
จังหวัด 5 จังหวัด
3. สํานักงาน
พาณิชยจังหวัด
5 จังหวัด
4. สํานักงาน
สาธารณสุข
5 จังหวัด

ความ
เหมาะสม

1=
สอดคลอง
กับแผนฯ
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25.

แผนงาน/โครงการ
โครงการอาหารลานนาปลอดภัย

กิจกรรม

วัตถุประสงค

1. สรางระบบการกระจาย
ผลผลิตและอาหารทองถิน่
1.1 จัดเวทีระดมความ
คิดเห็นกลุม
- สหกรณและการเกษตร
- รานอาหารและโรงแรม
1.2. จัดประชุมอบรมสัมมนา
สมาชิกเครือขายเกษตรและ
รานอาหารและโรงแรม
2. แผนพัฒนาตนแบบแหลง
เรียนรูร านอาหารปลอดภัย
และทีมงานผูต รวจประเมิน
มาตรฐาน
2.1 อบรมเชิงปฏิบัติการ
มาตรฐาน TROS
2.2 จัดอบรม ศึกษาดูงาน
แกสมาชิกเครือขาย
รานอาหารปลอดภัย
3. แผนพัฒนาการทองเที่ยว
3.1 สํารวจแหลงทองเที่ยว
เกษตรปลอดภัย
3.2 จัดกิจกรรม ลานนา
เมืองเกษตรและอาหาร
ปลอดภัย

1. เพือ่ รวบรวมขอมูล
ประวัติศาสตร วิถีชีวิต
สังคม และวัฒนธรรม
โดยใชอาหารลานนา
เปนสื่อ
2. เพื่อจัดกิจกรรม
เชื่อมโยงพื้นที่ทาง
ประวัติศาสตรชาติพันธุ
ในอนุภาคลุมน้ําโขงกับ
กลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบนภายใต
ประชาคมอาเซียน
โดยใชอาหารลานนา
เปนสื่อ
3. เพือ่ เผยแพรขอ มูล
ประวัติศาสตร โดยใช
อาหารลานนา เปนสื่อ

งบประมาณ (ลานบาท)
59
25

60
25

61
25

62
25

63
25

ประโยชนท่ี
คาดวาจะ
ไดรบั
เกิดการ
เชื่อมโยงทาง
ประวัติศาสตร
ชาติพันธุ ใน
อนุภาคลุมน้าํ
โขง กับกลุม
จังหวัด
ภาคเหนือ
ตอนบน
ภายใต
ประชาคม
อาเซียน โดยใช
อาหารลานนา
เปนสื่อ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
1. สํานักงานการ
ทองเที่ยวและกีฬา
5 จังหวัด
2. สมาคมสหพันธ
ทองเทีย่ ว
ภาคเหนือ
3. ธนาคารเพื่อ
การเกษตร 5
จังหวัด

รูปแบบการ
ลงทุน
1 2 3
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ความ
เหมาะสม
1=
สอดคลอง
กับแผนฯ

ลําดับ

แผนงาน/โครงการ

กิจกรรม

วัตถุประสงค

26.

โครงการสงเสริมการทํางานรวมกัน
1. การประชุม สัมมนา สราง
เพื่อสรางความเขมแข็งกลไกการ
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูของ
ขับเคลื่อนการทองเทีย่ วของหนวย
เครือขายธุรกิจ (Business
ธุรกิจที่เกี่ยวของในอุตสาหกรรม
Sector) กลุมที่พัก โรงแรม
ทองเที่ยวของเขตพัฒนาการทองเที่ยว
ที่มีการขับเคลือ่ นการทํางาน
อารยธรรมลานนา
รวมกัน 5 เครือขาย
2. จัดทํากระบวนการในการ
เพิ่มคุณคาและมูลคาของ
หนวยธุรกิจ

เพื่อพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรและการเพิ่ม
คุณคา (Value added)
ใหกับหนวยธุรกิจที่
เกีย่ วของใน
อุตสาหกรรมทองเที่ยว
ในกลุมอารยธรรม
ลานนา

27.

โครงการการสงเสริมการประชุม
สําหรับกลุม MICE ของเขตพัฒนา
การทองเที่ยวอารยธรรมลานนา

เพื่อสงเสริมแผนการ
ตลาดสําหรับกลุม
MICE ของเขต
พัฒนาการทองเที่ยว
อารยธรรมลานนา

1. จัดทําคูมือสงเสริมการตลาด
อุตสาหกรรม MICE
เพื่อรองรับการทองเที่ยวใน
เขตพัฒนาการทองเที่ยว
อารยธรรมลานนา
2. กิจกรรม Business
Matching ในประเทศ
กลุมเปาหมาย

งบประมาณ (ลานบาท)
59
3

60
3

61
3

62

63

8

8

8

8

8

ประโยชนท่ี
คาดวาจะ
ไดรบั
1. เครือขาย
ธุรกิจทองเที่ยว
ในกลุมที่พัก
โรงแรม บริษัท
นําเที่ยว
มัคคุเทศก ราน
จําหนายของที่
ระลึก
2. มีระบบการ
บริหารจัดการ
ที่ดี และเพิ่ม
มูลใหกับหนวย
ธุรกิจ
แผนการตลาด
สําหรับ
นักทองเที่ยว
เฉพาะกลุม

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
1. สํานักงานการ
ทองเที่ยวและกีฬา
เชียงใหม
2. สภา
อุตสาหกรรม
ทองเทีย่ ว
ภาคเหนือ

รูปแบบการ
ลงทุน
1 2 3


1. ททท.

สํานักงาน
เชียงใหม และ
เชียงราย
2. สํานักงานการ
ทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัด 5 จังหวัด

ความ
เหมาะสม
1=
สอดคลอง
กับแผนฯ

1=
สอดคลอง
กับแผนฯ
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28.

แผนงาน/โครงการ
โครงการเสริมสรางความเชื่อมั่นตอ
เหตุการณภยั พิบัติตา งๆ

กิจกรรม
กิจกรรมสงเสริมการตลาด
สรางความเชื่อมั่นแก
นักทองเทีย่ วทัง้ ในและ
ตางประเทศ
- FAM Trip
- Road Show

วัตถุประสงค

งบประมาณ (ลานบาท)
60
20

61
20

62

63

รวมงบประมาณ 2,355.1 772

336

200

170

เพื่อสงเสริมการความ
เชื่อมั่นตอนักทองเทีย่ ว
โดยมุงที่กลุม ตลาด
นักทองเที่ยวทัง้ ใน
ประเทศและ
ตางประเทศ

59
20

ประโยชนท่ี
คาดวาจะ
ไดรบั
นักทองเที่ยวมี
มีความเชื่อมั่น
ตอเหตุการณ
และเดินทาง
กลับมา
ทองเทีย่ ว
ในเขต
พัฒนาการ
ทองเทีย่ ว
อารยธรรม
ลานนา

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
1. ททท.
สํานักงาน
เชียงใหม และ
เชียงราย
2. สํานักงานการ
ทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัด 5 จังหวัด

รูปแบบการ
ลงทุน
1 2 3


หมายเหตุ:
1. รูปแบบการลงทุน : (1. = ภาครัฐลงทุนทั้งหมด 2. = ภาครัฐลงทุนรวมกับภาคเอกชน 3. = โครงการที่เอกชนนําไปตอยอดพัฒนาได )
2. ความเหมาะสมของโครงการ : (1 = สอดคลองกับแผนฯ 2 = สอดคลองกับยุทธศาสตรกระทรวง/หนวยงาน 3 = มีความสําคัญสูง 4 = มีความพรอมฯ 5 = ความเหมาะสมของงบประมาณ)

46

ความ
เหมาะสม
1=
สอดคลอง
กับแผนฯ

บทที่ 5
แนวทางการบริหารและขับเคลื่อนเขตพัฒนาการทองเที่ยว
เพื่อที่จะบรรลุภารกิจและจุดมุงหมายของการพัฒนาเขตพัฒนาการทองเที่ยวจะตองใหความสําคัญ
กับการพัฒนาพืน้ ที่ใหสอดคลองกับอัตลักษณเชือ่ มโยงใหเห็นเปนรูปธรรมที่ชัดเจนไปพรอมกับการผลักดัน
ใหผ ลประโยชน ที่เ กิ ดจากการพั ฒ นามี การกระจายออกไปสูว งกวางอยางบูร ณาการ แนวทางการบริห าร
และขั บ เคลื ่อนงานพั ฒ นาและการติ ดตามประเมิน ผล เปน 3 ประเด็น หลัก คือ การจัดโครงสรางองคก ร
เพือ่ ประสานนโยบายและบูร ณาการการดํ าเนินงาน การออกแบบกระบวนการทํางานเพือ่ การบูร ณาการ
และกลไก เครือ่ งมือ และแนวทางการติดตามและประเมินผล ดังตอไปนี้
ภาพที่ 5.1 การขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพัฒนาการทองเที่ยว
การขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพัฒนาการทองเที่ยว
1. แผนแมบท/
แผนปฏิบตั กิ าร
การดําเนินงานผานกระบวนการมีสวนรวม

4. กระบวนการ
ปรับปรุงและจัดทําแผน

การสนับสนุนเชิงนโยบายและงบประมาณ

คณะกรรมการพัฒนาการ
ทองเที่ยวประจําเขตพัฒนาการ
ทองเทีย่ ว

การสื่อสารใหหนวยงานรับผิดชอบ
และสาธารณชนรับรู

3. ผลการดําเนินงาน
(รายงาน)

2. กระบวนการนําแผน
ไปสูก ารปฏิบตั ิ

การรวบรวมขอมูล/ความรูผ ลผลิต/ผลลัพธ/ปญหา/บทเรียน

คณะกรรมการนโยบายการ
ทองเที่ยวแหงชาติ
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5.1 การจัดโครงสรางองคกรเพื่อประสานนโยบายและบูรณาการการดําเนินงาน
คณะกรรมการพั ฒนาการทองเที่ย ว ประจําเขตพัฒนาการทองเที่ย ว เปนองคกรหลักที่ มี
หน า ที ่แ ละบทบาทในการขั บ เคลื ่อ นการพั ฒ นา ซึ่ ง ต อ งมี ก ารบู ร ณาการการทํ า งานร ว มกั บ หน ว ยงาน
ที ่เ กี ่ยวข องตั ้ง แต ร ะดั บนโยบายจนถึ งระดับ ชุมชน โดยมี ค ณะกรรมการนโยบายการทอ งเทีย่ วแหงชาติ
เปนแกนกลางในระดั บ นโยบาย และคณะกรรมการพั ฒนาการท องเที่ยว ประจําเขตพัฒนาการทองเที่ย ว
ทั้ง 5 เขต เปนแกนกลางในระดับพืน้ ที่ เพือ่ บูรณาการการพัฒนาดานการทองเทีย่ วรวมกับ คณะกรรมการ
บริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) และคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)
สําหรับการดําเนินงานในระดับทองถิ่นจะสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว
โดยการบูรณาการจะดําเนินการผานกลไกการจัดทําแผนและการจัดทํางบประมาณเชิงบูรณาการ ทั้งงบบูรณาการ
ดา นการท องเที ่ย ว งบประมาณของหน ว ยงาน งบประมาณของจั งหวั ด /กลุมจังหวัด กองทุน เพื่อสงเสริม
การทองเที่ยวไทย กองทุนเพื่อชวยเหลือเยียวยานักทองเที่ยว โดยมีกลไกดังนี้
ภาพที่ 5.2 กลไกการประสานนโยบายและบูรณาการการดําเนินงาน
กลไกการประสานนโยบายและบูรณาการการดําเนินงาน

ครม.
แผนแมบทฯ/แผนปฏิบตั กิ าร
คณะกรรมการนโยบาย
การทองเที่ยวแหงชาติ

การสนับสนุน
เชิงนโยบาย

Project
Project
Project
Project

งบบูรณาการดาน
การทองเที่ยว
งบประมาณ
หนวยงาน

Project
คณะกรรมการพัฒนา
การทองเที่ยว

การสนับสนุน

Project

การปฏิบัติระดับพื้นที่

Project
Project
รายงานผลการดําเนินงาน
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โดยบทบาท หนาที่ขององคกรในระดับตางๆ จะแบงเปน 3 ระดับ ไดแก
1) องค กรประสานระดั บ นโยบาย : คณะกรรมการนโยบายการทองเที่ยวแหงชาติ (ท.ท.ช.)
มีบทบาทในการจัดทํานโยบายและแผนยุทธศาสตรการทองเที่ยวในระดับชาติ การกําหนดแผนปฏิบัติการ การ
ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการการทองเที่ยว การประสานเชื่อมโยงการสั่งการกับคณะรัฐมนตรี เปนตน
2) คณะกรรมการพัฒนาการทองเที่ยว : บทบาทสําคัญกรรมการฯ ชุดนี้คือ การปฏิบัติงานในฐานะ
ตัวแทนของคณะกรรมการนโยบายการทองเทีย่ วแหงชาติ (ท.ท.ช.) เชือ่ มโยงในการดําเนินงานในระดับปฏิบัติ
ตามแผนปฏิ บั ติการฯ กั บ บทบาทการกํ า กั บ และการสนับ สนุน ในระดับ นโยบาย กลาวคือ อนุกรรมการฯ
จะนํ าแผนพัฒ นาการท องเทีย่ วแหงชาติซึ่งเปน แผนระดับ ชาติมาแปลงสูการปฏิบัติในพืน้ ทีเ่ ขตพัฒ นาการ
ทองเที่ยว โดยคณะกรรมการพัฒนาการทองเที่ยวจะตองพัฒนากลไกการดําเนินงานทั้งในการจัดทําแผนพัฒนา
การบริ ห ารจั ด การและการติ ด ตามประเมิ น ผลให เป น ไปตามแนวทางที ่กํ า หนดไว ใ นแผนแม บ ทฯ หรื อ
สอดคลองกับแนวทางที่คณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบไวหรือไม และรับรายงานผลการดําเนินงานเกีย่ วกับ
ความกาวหนาในการดําเนินงานและปญหาในการดําเนินงานตอคณะกรรมการนโยบายการทองเที่ยวแหงชาติ
และคณะรัฐมนตรีตามขัน้ ตอนตอไป อีกทัง้ ในกรณีที่มีการปรับนโยบายก็จะทําหนาที่ถายทอดลงไปสูระดับ
ปฏิ บั ติ การในเขตพั ฒ นาการท อ งเที ย่ ว และมี บ ทบาทในการประสานระดั บ นโยบายกั บ ระดั บ พื้ น ที่ หรื อ
รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของกับการขับเคลื่อนการพัฒนา
3) องคกรสนับสนุนการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่และบูรณาการงานพัฒนาการทองเที่ยวกับงาน
พัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด : ประกอบดวยผูแ ทนจากภาครัฐ เอกชน ผูแ ทนองคกรปกครองสวนทองถิน่
เปนหนวยงานใหคําแนะนําการดําเนินงานภายในพื้นที่เขตพัฒนาการทองเที่ยว รวมถึงเสนอแนวทางแผนงานฯ
ที่เห็นวามีประโยชนตอการขับเคลื่อนงานในเขตพัฒนาการทองเที่ยว
จากบทบาทที่เปนอยูแ ละองคประกอบซึง่ ประกอบดวยหนวยงานหลักในพืน้ ที่ ที่มีสวนเกี่ยวของ
รับผิดชอบใหการสนับสนุนการดําเนินงานตามโครงการในแผนปฏิบัติการตางๆ คณะกรรมการเขตพัฒนา
การทองเที่ยวจึงมีบทบาทกับองคกรหรือเวทีสําหรับการประสานงาน บูรณาการการดําเนินงาน และกํากับ
ใหแผนงาน/โครงการ ทีด่ ําเนินการในพืน้ ที่เขตพัฒนาการทองเที่ยวมีการนําไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผล ในขณะเดียวกับทีส่ ามารถทําหนาที่เปนกลไกที่เปนทางการกํากับและติดตามผลการพัฒนา
ในภาพรวมหรือในระดับพื้นที่ ซึ่งนาจะมีความยืดหยุนและเขาใจพื้นที่ไดชัดเจนลึกซึ้งและทําใหการกํากับในระดับพื้นที่
มีประสิทธิภาพสูง และชวยทําใหสํานักงานเขตพัฒนาการทองเที่ยว รวมทั้งหนวยงานตางๆ ที่รับผิดชอบการนํา
โครงการลงไปในพืน้ ที่ (Project implementation) มีความตื่นตัว (awareness) ทีจ่ ะตองตอบสนองความ
ตองการของพื้นที่และเปาหมายของการพัฒนาตลอดเวลา (Accountability)
ทัง้ นี้ เปาหมายสําคัญของการขับเคลื่อนของเขตพัฒนาการทองเที่ยว คือ การที่จะตองประสาน
การดําเนินงานใหเกิดการบูรณาการ และผลสัมฤทธิ์ ตามที่กําหนดไวในเปาประสงคเพือ่ ใหเกิดผลตามวิสัยทัศน
ที่ไดกําหนดไวรวมกัน ดังนั้นจึงจําเปนตองมีกระบวนการทํางานที่สามารถบูรณาการภารกิจของหนวยงานตางๆ
ใหไปในทิศทางเดียวกันตามหลักการและแนวทางการพัฒนาที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการฯ
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5.2 กระบวนการทํางานเพื่อการบูรณาการ
ประเด็นที่ควรตระหนักสําหรับการทํางานหรือกระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาการทองเที่ยว
คื อ ต อ งการความเป น บู ร ณาการสู งมากจึ ง ตองการความรว มมือจากหนว ยงานที่เกี่ย วของเปน อย างมาก
ในขณะทีอ่ ีกดานหนึง่ คือ คณะกรรมการพัฒนาการทองเที่ยว ประจําเขตพัฒนาการทองเที่ยว เปนองคกร
แกนกลางขั บ เคลื ่อนกระบวนการพั ฒ นาในพื้น ที่นั้น ไมมีอํา นาจเบ็ ดเสร็ จ ในการสั่งหนว ยงานที่เกี่ย วขอ ง
ใหดําเนินการตามแผนฯ หรือระดมทรัพยากรมาใชเพื่อสนับสนุนการดําเนินการตามแผนฯ การวางรูปแบบ
กระบวนการทํางาน จึงตองคํานึงถึงปญหานี้เปนเงื่อนไขกําหนดหลัก
กลไกสํ า คั ญ ของการบู ร ณาการในระดั บ ปฏิ บั ติ ก ารในพื ้น ที ่ ก็ คื อ คณะกรรมการพั ฒ นา
การทองเที่ยว ประจําเขตพัฒนาการทองเทีย่ ว ซึง่ มีการกําหนดใหประชุมจํานวนไมนอยกวา 4 ครั้งตอป
มี อํ า นาจในการแต ง ตั ง้ คณะอนุ ก รรมการ และคณะทํ า งานเพื ่อ ดํ า เนิ น การและแก ไ ขป ญ หาต า งๆ ทั ้ง นี ้
คณะกรรมการชุดดังกลาว มีผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน และมีผูแทนภาคราชการ เอกชน และทองถิ่น
ของจังหวัดเขารวมนั้นจะเอื้ออํานวยใหเกิดการบูรณาการงานพัฒนาเขตพัฒนาการทองเที่ยวกับงานพัฒนา
จังหวัดและกลุมจังหวัดดวย เพราะผูแทนเหลานี้ก็มักจะเปนผูแทนอยูในคณะกรรมการชุดสําคัญอืน่ ทีม่ ีบทบาท
ในการขั บ เคลื ่อน ซึ ่งได แก คณะกรรมการบริห ารงานกลุมจังหวัดแบบบูร ณาการ (กบก.) คณะกรรมการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) และคณะกรรมการรวมภาครัฐบาลและเอกชนจังหวัด (กรอ.จังหวัด)
นอกจากนี ้ก ลไกตามกฎหมายได กํ า หนดให ค ณะกรรมการจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารพั ฒ นา
การทองเที่ยวภายในเขตพัฒนาการทองเที่ยว ตามวิธีการดังนี้
1. แตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาการทองเที่ยว ภายในเขตพัฒนาการทองเที่ยว
เพื่อดําเนินการศึกษา วิเคราะห ประเมินศักยภาพและความสามารถในการแขงขัน และกําหนดแนวทางการสงเสริม
พัฒนาเสนทางทองเทีย่ วภายในเขตพัฒนาการทองเที่ยว และการพัฒนาเมืองทองเที่ยวที่สําคัญ เพือ่ นําไปสูก ารจัดทํา
แผนพัฒนาในระยะ 5 ป และแผนปฏิบัติการประจําป โดยมีนักวิชาการในพื้นที่หรือสวนกลางเปนที่ปรึกษา
2. จั ดประชุมหน วยงานที ่เ ป นภาคีการพัฒนาการทองเที่ย วภายในเขตพัฒ นาการทอ งเที่ย ว
ประกอบด วย ผูแทนหน วยงานภาครั ฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เครื อข ายชุ มชน และสถาบั นการศึกษา
เพื่อระดมความคิดเห็นตั้งแตขั้นตอนการกําหนดกรอบแนวคิดการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมาย ขอเสนอ
แนวทางการพัฒนาโครงการพัฒนาที่สําคัญ และกลไกการขับเคลื่อนแผนสูการปฏิบัติ
3. ยกรางแผนปฏิบัติการพัฒนาการทองเที่ยว ภายในเขตพัฒนาการทองเที่ยว เพือ่ เสนอคณะกรรมการ
นโยบายการทองเที่ยวแหงชาติพิจารณาใหความเห็นชอบ กอนนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา และประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
4. เมื่อแผนปฏิบัติก ารพัฒ นาการทองเที่ย ว ภายในเขตพัฒ นาการทอ งเที่ย ว ไดป ระกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแลวใหคณะกรรมการประจําเขตพัฒนาการทองเทีย่ ว จัดประชุมชีแ้ จงหนวยงานของรัฐที่อยู
ภายในเขตพัฒนาการทองเที่ยว ใหจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการบริหารและการพัฒนาการทองเที่ยวตามภารกิจ
ของหนวยงาน ใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติการพัฒนาการทองเที่ยว
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5. แต ง ตั ้ง คณะทํ า งานเพื ่อ ติ ด ตามความคื บ หน า การดํ า เนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก ารพั ฒ นา
การทองเที่ยว การประเมิ นผลการพั ฒนาในแตละป และจั ดทํารายงานผลการดําเนิ นงานใหคณะกรรมการ
นโยบายการทองเที่ยวแหงชาติทราบอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
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