
  



คํานํา 
การพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานาน ซ่ึงมีคณะกรรมการองคการบริหาร

การพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืน ประกาศโดยความเห็นชอบของท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีเม่ือ
วันท่ี 1 พฤษภาคม 2555 โดยมีเปาหมายในการฟนฟู อนุรักษ และพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมท่ีสําคัญของชาติ
ใหเกิดความยั่งยืน ปรับปรุงการบริการใหมีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล และใชเปนเครื่องมือในการเพ่ิม
รายไดจากการทองเท่ียวแกชุมชนเจาของแหลงทองเท่ียวในเขตพ้ืนท่ีพิเศษท่ีไดรับการประกาศ ใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการ
ทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม เพ่ือใหสวนราชการท่ีเก่ียวของใชเปนกลไกและกรอบแนวทางในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาพ้ืนท่ีใหเปนรูปธรรม มีแผนการบริหารจัดการงบประมาณในแตละปตามแผนแมบทการ
พัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืน โดยสามารถยกระดับการพัฒนาสูการเปนเครือขายเมือง
สรางสรรคตามแนวทางของ UNESCO รวมท้ังนําเกณฑการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืนโลก (Global 
Sustainable Tourism Criteria: GSTC) มาเปนกรอบในการพัฒนาแหลงทองเท่ียวในเขตพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกา
นาน องคการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน) หรือ อพท. จึง
ดําเนินการทบทวนแผนปฏิบัติการตามแผนแมบทการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกา
นาน ดําเนินการภายใตกระบวนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนโดยเฉพาะชุมชนทองถ่ินในเขตพ้ืนท่ีพิเศษเมือง
เกานาน เพ่ือใหเกิดความสมดุลระหวางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม คงสภาพแหลงทองเท่ียวใหมีความ
งดงาม สิ่งแวดลอมท่ีเหมาะสมและวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม เปนแหลงทองเท่ียวท่ีสรางความประทับใจ แก
นักทองเท่ียวชาวไทยและตางประเทศ ภายใตวิสัยทัศน “นาน เมืองเกาท่ีมีชีวิตดวยความสรางสรรคและยั่งยืน 
(Living old city with creativity and sustainability)”  

ท้ังนี้ แผนปฏิบัติการตามแผนแมบทการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานาน 
ฉบับทบทวนนี้ กําหนดกรอบระยะเวลาในการขับเคลื่อนดําเนินการต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ.2563 และสิ้นสุด
ในปงบประมาณ พ.ศ.2570 ภายใตบริบทความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการ
แขงขัน และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 แผนพัฒนาการทองเท่ียวแหงชาติ แผนปฏิบัติการระดับกรม/หนวย
ปฏิบัติ ตลอดจนแผนพัฒนาภาคเหนือ แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (จังหวัดเชียงราย แพร 
พะเยา และจังหวัดนาน) แผนพัฒนาจังหวัดนาน และแผนพัฒนาทองถ่ิน เปนการบูรณาการแผนงานโครงการ 
3 มิติ คือ มิตินโยบายท่ีสําคัญๆ ของรัฐบาล (Agenda) มิติแผนงานของสวนราชการท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีเมือง
เกานาน (Function) และมิติพ้ืนท่ี (Area) คือ แผนพัฒนาภาคเหนือ แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 
2 แผนพัฒนาจังหวัดนาน 4 ป แผนปฏิบัติราชการประจําปจังหวัดนาน รวมท้ังแผนพัฒนาทองถ่ิน (องคการ
บริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล) ทําใหการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุผลสัมฤทธิตามเปาหมาย วัตถุประสงค ลดความซํ้าซอนของการดําเนินงาน
และงบประมาณ  

การดําเนินงานครั้งนี้ไมสามารถบรรลุเปาหมายได หากไมไดรับการพิจารณา และใหคําแนะนําขอคิด 
ขอเสนอแนะ รวมท้ังการสนับสนุนจากเครือขายภาคีท่ีเก่ียวของจํานวนมาก จึงขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา 
ณ โอกาสนี้ รวมท้ังการดําเนินงานในพ้ืนท่ีนั้น ไดรับความรวมมือจากคณะผูนําชุมชน ภาครัฐ องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ภาคเอกชนท่ีเก่ียวของ รวมถึง ลุง ปา นา อา เยาวชน และประชาชนในพ้ืนท่ีซ่ึงใหความสนใจแลว
เขามามีสวนรวมดําเนินโครงการ อันนําไปสูการบูรณาการแผนงานโครงการตางๆ ซ่ึงไดมีการรวบรวมทุก
ความคิดเห็น และขอเสนอแนะเพ่ือวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน แนวโนมพฤติกรรมนักทองเท่ียวบริบทในการพัฒนา

  



พ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานาน การประเมินผลตอบแทนท่ีจะไดรับจากแผนปฏิบัติการ 
ความคุมคาทางเศรษฐกิจ ความพึงพอใจของนักทองเท่ียว ความพึงพอใจของชุมชนทองเท่ียวท่ีไดรับการพัฒนา 
และขีดความสามารถในการรองรับนักทองเท่ียวของพ้ืนท่ี (Carrying Capacity) ในพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน 
เพ่ือใหสวนราชการ ภาคีเครือขายใชแผนยุทธศาสตรการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน (พ.ศ.2566 
– 2570) เปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานาน แผนฯ ไดจัดเรียง
โครงการท่ีมีความจําเปนเรงดวนไวเรียบรอยแลว ท้ังนี้ เพ่ือมุงสูการพัฒนาตามวิสัยทัศนของการพัฒนาพ้ืนท่ี
พิเศษเมืองเกานาน และบรรลุผลสัมฤทธิท่ีรัฐบาลไดมอบหมายไว 
 
 

องคการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน) 
โดย สํานักงานพ้ืนท่ีพิเศษ 6  
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บทสรุปเพ่ือผูบริหาร 
การดําเนินการทบทวนเพ่ือจัดทําแผนยุทธศาสตรการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน (พ.ศ.

2566 – 2570) ครั้งนี้ มีความสําคัญอยางยิ่งท่ีจะตองเชื่อมโยงใหสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตร
ชาติ (พ.ศ.2561-2580) เพ่ือบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษสูความเปนตนแบบการทองเท่ียวอยางเปนรูปธรรมท่ี
ม่ันคง ม่ังค่ังและยั่งยืนตอไป นายกรัฐมนตรีจึงมีบัญชาให อพท. เรงทบทวนแผนงานโครงการตามแผน
ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการตามแผนแมบทการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานาน 
(พ.ศ.2556 - 2560) ใหเปนปจจุบัน โดยใหบูรณาการทุกภาคสวนในพ้ืนท่ีใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติดาน
การสรางความสามารถในการแขงขันและแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการทองเท่ียวเชิง
สรางสรรคและวัฒนธรรม เสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหสวนราชการนําไปใชเปนกลไก และกรอบแนวทาง
ในการขับเคลื่อนเมืองเกานานอยางเปนรูปธรรม โดยใหจังหวัดนาน เทศบาลเมืองนาน องคการบริหารสวน
จังหวัดนาน และ อพท. รวมกันขับเคลื่อนยกระดับการจัดการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานานสมัครเปน
สมาชิกเครือขายเมืองสรางสรรคของยูเนสโก (The UNESCO Creative Cities Network: UCCN) และ
พัฒนาแหลงทองเที่ยวในพ้ืนท่ีตําบลในเวียง อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน ตามเกณฑการทองเท่ียวอยางยั่งยืน
โลก (Global Sustainable Tourism Criteria: GSTC) โดยมีเปาหมายใหไดรับรางวัลและมาตรฐานแหลง
ทองเท่ียวอยางยั่งยืนระดับโลก (The Sustainable Tourism Certification and Award) หรือ Sustainable 
Destinations Top 100 ซ่ึงไดดําเนินการแลวเสร็จโดยบูรณาการงานดานการทองเท่ียวระหวางหนวยงาน
ภาครัฐและทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของไดอยางมีเอกภาพ ผลสรุปมีรายละเอียดสําคัญ ดังตอไปนี้ 

จังหวัดนานมีแหลงทองเท่ียวทางประวัติศาสตร ศาสนสถานและวัฒนธรรมท่ีเปนเอกลักษณ โดดเดน 
ดึงดูดใจใหนักทองเท่ียวมาเยือน สถาปตยกรรม เมืองเกาท่ีทรงคุณคาและมีชีวิต เสนหของวิถีชนบท มี
ศิลปวัฒนธรรมหลากหลาย มีผลิตภัณฑชุมชนท่ีเปนภูมิปญญาและเอกลักษณของจังหวัด เชน งานศิลปะ 
หัตถกรรม ผาทอบอสวก โคมมะเตาและหัวเรือมวงตึ๊ด  เครื่องเงิน ไมแกะสลัก เครื่องปนดินเผา ฯลฯ พ้ืนท่ี
บริเวณใจเมืองนานและเวียงพระธาตุแชแหง ไดรับการประกาศใหเปนพ้ืนท่ีเพ่ือการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกา
นาน ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพ่ือการอนุรักษแหลงเรียนรูศิลปกรรมทองถ่ิน และพัฒนาแหลงทองเท่ียวใหมีมาตรฐาน
ระดับสากล รวมท้ังการจัดการพ้ืนท่ีเมืองเกานานมีกฎหมายและขอบังคับการดํารงรักษาไวซ่ึงแหลงทองเท่ียว
โดยมีหนวยงานดูแล โดยเฉพาะกฎหมายผังเมืองท่ีกํากับดูแลการใชประโยชนท่ีดิน ดังแผนท่ีตอไปนี้ 
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ภาพ
ท่ี 1 
ผัง
การ

ใชประโยชนท่ีดินในอนาคตการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวนาน 
 

จากภาพแสดงผังการใชประโยชนท่ีดิน ผังเมืองรวมนานในพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานานจําแนกตาม 5 
ตําบล พบวา ในเขตใจเมืองนาน และในตําบลในเวียงนั้นจะเปนท่ีดินประเภทท่ีอยูอาศัยหนาแนนตั้งแตใน
ระดับท่ีปานกลางถึงหนาแนน สวนเขตตําบลมวงต๊ึดและตําบลดูใตนั้นยังมีสภาพเปนท่ีดินท่ีอยูอาศัยท่ีมีความ
หนาแนนปานกลาง สําหรับอีก 3 ตําบล พ้ืนท่ีสวนใหญจัดอยูในท่ีดินประเภทเกษตรกรรม ท่ีดินประเภท

  



ค 
 

อนุรักษปาไม และท่ีดินประเภทชุมชน ซ่ึงการกําหนดผังการใชประโยชนท่ีดินผังเมืองรวมถือเปนหลักเกณฑ
สําคัญของการจัดการเชิงพ้ืนท่ี เนื่องจากการพัฒนาแหลงทองเท่ียว เชน การกอสรางสิ่งอํานวยความสะดวก 
หรืออาคารฯลฯ จําเปนอยางยิ่งท่ีตองมีการคํานึงถึงประเภทท่ีดิน เอกสารสิทธิ์และการขออนุญาตใชพ้ืนท่ี 
รวมท้ังการศึกษาแนวโนมอนาคตของเมืองท่ีจะมีการพัฒนาในแตละดาน เชน ดานโลจีสติกส การคมนาคม
ขนสง ท่ีมีผลตอการทองเท่ียวซ่ึงไดมีการวิเคราะหรวมอยูในการวางแผนครั้งนี้  

ผลการดําเนินโครงการตามแผนแมบทการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานาน
ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2556 - 2560) มีจํานวน 74 โครงการ วงเงินท้ังสิ้น จํานวน 2,404,277,450 บาท เม่ือสิ้นสุด
ระยะเวลาการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ ในป พ.ศ. 2560 มีแผนงานโครงการท่ีไดรับการขับเคลื่อนเพียง 28 
โครงการ งบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรจํานวน 303,347,000 บาท หรือคิดเปนรอยละ 12.62 และมีแผนงาน
โครงการท่ียังมีความจําเปนตองไดรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงค จํานวน 45 
โครงการ มีจํานวนเงินงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรไมครบอีก จํานวน 2,100,930,450 บาท หรือคิดเปนรอย
ละ 87.38 แสดงไดดังภาพท่ี 2 ดังนี้ 
 

 
 

ภาพท่ี 2 แสดงแผนแมบทการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานาน ระยะ  5 ป (พ.ศ.2556 – 
2560) จําแนกตามป พ.ศ. 2556 – 2560 งบประมาณท่ีไดรบั และงบประมาณท่ีจัดสรรไมครบตามแผน 

 
 
 

 
แผนปฏิบัติการเดิมยังมีโครงการสําคัญจํานวนมากยังไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณ โดยเฉพาะ

ดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคตางๆ ยังไมสามารถขับเคลื่อนไปสูภาคการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม 
และตอเนื่อง เชน การนําสายไฟฟาลงดิน การยายเรือนจําจังหวัดนานและสํานักงานปาไมจังหวัดนาน และการ
จัดทําสวนสาธารณะเพ่ือพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรมเมืองเกานาน เปนตน  

การทํางานตามแผนปฏิบัติการเดิมนั้น องคการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยาง
ยั่งยืน (องคการมหาชน) หรือ อพท. มุงม่ันท่ีจะพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน โดยยึดหลักแนวทางประสาน
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และบูรณาการการพัฒนาจากทุกภาคสวน ภายใตกระบวนการมีสวนรวม Co - Creation “ รวมคิด รวม
วางแผน รวมปฏบิัติ รวมรับผิดชอบ และรวมรบัผลประโยชน” เพ่ือพัฒนาแหลงทองเท่ียวท่ีมีคุณคาความสําคัญ
ใหสนองตอบนโยบายของรัฐบาล ท่ีตองการใหอุตสาหกรรมการทองเท่ียวเปนเครื่องมือในการแกไขปญหา
ความยากจนลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมและยกเศรษฐกิจของประเทศ ท้ังนี้ ในการประชุมหารือของ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 1 พฤษภาคม 2555 มีมติใหความเห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการบริหารการ
พัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืน ในการใหหนวยงานท่ีเก่ียวของรวมมือและสนับสนุน อพท. 
จัดทําแผนแมบทและแผนปฏิบัติการการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกา
นาน โดยการแปลงทุนทางศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปญญาเพ่ือสรางรายไดใหเกิดข้ึนจากแนวคิด Creative 
Economy และเปนการเชิญชวนใหเกิดกระแสเศรษฐกิจสรางสรรคและขยาย ในวงกวาง โดยมีวิสัยทัศน “นาน 
เมืองเกามีชีวิต” ครอบคลุมพ้ืนท่ี 5 ตําบลประกอบดวย ตําบลในเวียง ตําบลดูใต ตําบลนาซาว ตําบลบอสวก 
อําเภอเมืองนาน และตําบลมวงต๊ึด อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน เนื้อท่ีประมาณ 139.37 ตารางกิโลเมตร โดยมี
หนวยงานและองคกรท่ีเก่ียวของรวมลงนามความรวมมือ รวม 18 หนวยงาน ซ่ึงรวมกันดําเนินโครงการตาม
แผนแมบทการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานาน ระยะ 5 ป (พ.ศ.2556 - 2560) 
โดย มุงเนนการพัฒนาแหลงทองเท่ียวในเขตพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน ใหเกิดผลสําเร็จท้ังในมิติดานสังคมและ
วัฒนธรรม มิติดานเศรษฐกิจ และมิติดานสิ่งแวดลอม จนกระท่ังผลเชิงประจักษคือ พ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานานได
รางวัลมาตรฐานแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืนระดับโลก (The Sustainable Tourism Certification and Award) 
หรือ Sustainable Destinations Top 100 ในป พ.ศ.2563 เกินเปาหมายท่ีวางไว  

สําหรับการจัดทําแผนยุทธศาสตรการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน (พ.ศ.2566 – 
2570)  ไดมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมทางการทองเท่ียวโดยบูรณาการจากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับ
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิชาการท่ีเก่ียวของ การทบทวนแผนระดับนโยบายชาติ ระดับหนวยงานและระดับพ้ืนท่ี
โดยเฉพาะพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน รวมท้ังผลการศึกษาขีดความ สามารถในการรองรับนักทองเท่ียว เกณฑการ
เปนเครือขายเมืองสรางสรรคของ UNESCO ตามเกณฑการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืนของสภาการ
ทองเท่ียวอยางยั่งยืนโลก (GSTC) ซ่ึงสรุปเปนจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรคแลวนํามากําหนดตําแหนง
ทางการทองเท่ียว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 
 

ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน ทางดานการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน 
จุดแข็งของจังหวัดนานท่ีสงผลทําให นักทองเท่ียวใหความนิยมและสนใจมาเยือนโดยเฉพาะในชวงป 

พ.ศ.2563 มานี้ คือ จังหวัดนาน เปนจังหวัดท่ีไมมีผูติดเชื้อไวรัสโควิค19 จึงถือวามีมาตรการในการควบคุมและ
ปองกันการแพรระบาดของโควิค19 อันเปนการสรางความเชื่อม่ันและชื่อเสียงใหแก การทองเท่ียวจังหวัดนาน
(คาเฉลี่ย4.62 SD=0.65) อยางไรก็ตาม แมในวันที่ 4 มกราคม 2564 ไดมีการแถลงขาวเกี่ยวกับการมีผูติด
เชื้อโควิค19 จํานวน 1คนแลว แตหากจังหวัดนานสามารถควบคุมสถานการณไดยอมทําให จุดแข็งขอนี้ยังมี
ความโดดเดนอยูและยังเปนจุดหมายปลายทางท่ีนักทองเท่ียวตองการมาเยือน เนื่องจากมีทรัพยากรทางการ
ทองเท่ียวในพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานานท่ีโดดเดนเปนเอกลักษณ มีคุณคาทางประวัติศาสตร ศาสนสถานและ
ศิลปวัฒนธรรมหลากหลาย สถาปตยกรรมเมืองเกาท่ีทรงคุณคา มีเสนหของวิถีชนบท รวมท้ังในป พ.ศ. เมือง
นานเปนแหลงทองเท่ียวตนแบบการพัฒนาตามเกณฑการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน (GSTC) ของสภา

  



จ 
 

การทองเท่ียวอยางยั่งยืนโลก และไดรับรางวัล Sustainable Destination Top 100 ในภาพรวมไดคาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 4.22  

สวนสภาพแวดลอมทางการทองเท่ียวของพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน ดานจุดออนหรือขอจํากัดสําคัญ
พบวา ควรมีการแกไขเรงดวนคือ ระบบขนสงสาธารณะท่ียังไมท่ัวถึงทําใหเขาถึงแหลงทองเท่ียวไดยาก ขาด
การเชื่อมโยงโครงขายท่ีเอ้ือประโยชนซ่ึงกันและกัน ขาดการเชื่อมโยงเสนทางทองเท่ียวกับแหลงผลิตภัณฑ
ชุมชน รวมท้ังขาดผูใหบริการขนสงท่ีมีการแจงอัตราราคาและจุดรับ-สงอยางชัดเจนแกนักทองเท่ียว  ใน
ภาพรวมของจุดออนทางการทองเท่ียวพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานานวิเคราะหไดคาคะแนนถวงน้ําหนัก 3.51  

 
ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกทางดานการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน 

ดานโอกาสของพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ โอกาสของการท่ีองคการบริหารการ
พัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืน (อพท.) กําหนดเปาหมายการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการ
ทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานาน ปงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2570 ยกระดับเมืองนานสูการเปนเครือขาย
เมืองสรางสรรคของ UNESCO (คาเฉลี่ย4.22 SD=0.81) รวมท้ัง นโยบายสงเสริมการทองเท่ียวเมืองรองของ
รัฐบาล และการประกาศเขตพัฒนาการทองเท่ียว “เมืองเกามีชีวิต” ถือเปนนโยบายภาครัฐท่ีจะสนับสนุนให
พ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานานไดรับการพัฒนาท่ีสรางสรรคและยั่งยืนตอไป นอกจากนี้พบวาในภาพรวมของ
สภาพแวดลอมท่ีเปนโอกาสนั้นมีคาเฉลี่ยสูงถึง 4.22 สําหรับอุปสรรคซ่ึงเปนปจจัยภายนอกท่ีมีผลตอการ
ทองเท่ียวท่ีสําคัญมากท่ีสุด คือ ผลกระทบจากมาตรการบริหารจัดการสภาพวิกฤตท้ังดานสุขภาพและเศรษฐกิจ
ของประเทศจากการแพรระบาดของเชื้ออุบัติใหม โควิค19 COVID19 (คาเฉลี่ย4.33 SD=0.97) โดยใน
ภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.10  

ผลจากการวิเคราะหสภาพแวดลอมทางการทองเท่ียวพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน ท้ังปจจัยภายในและ
ภายนอกท่ีนําเสนอไปขางตนนั้น ถือเปนขอบงชี้สําคัญในการการจัดทําแผนยุทธศาสตร กลยุทธของการพัฒนา
ทางการทองเท่ียวตอไป โดยนําขอมูลการประเมินสภาพแวดลอมท่ีเปนจุดแข็งและโอกาสมาพิจารณารวมกัน 
ซ่ึงมีคาคะแนนถวงน้ําหนักสูงสุด (SO Strategy หรือ S=4.37 และ O=4.22) โดยสรุปแลวพบวา การพัฒนา
ทางการทองเท่ียวของพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน ควรใชกลยุทธเชิงรุก (Aggressive –Strategy) หรือกลยุทธ จุด
แข็ง-โอกาส (Strengths-Opportunities ถือเปนตําแหนงยุทธศาสตรหรือกลยุทธในเชิงรุก โดยดึงเอาจุด
แข็งท่ีมีอยูมาเสริมสรางและปรับใชโอกาสตางๆ ท่ีเอ้ือตอการพัฒนาการทองเท่ียวใหเกิดประโยชนอยางเต็มท่ี 
ยกตัวอยางเชน การพัฒนาศักยภาพแหลงทองเท่ียวทางประวัติศาสตร ศาสนสถานและวัฒนธรรมท่ีเปน
เอกลักษณ โดดเดน ดึงดูดใจใหนักทองเท่ียวมาเยือน  และเกิดกิจกรรมทองเท่ียวเชิงสรางสรรคในชุมชนท่ี
พรอมนํามาบริการแกนักทองเท่ียวจนเปนท่ียอมรับและไดรับรางวัล เชน โฮงเจาฟองคํา รวมท้ังเสริมสราง
ความเขมแข็งในการเปนแหลงทองเท่ียวตนแบบการพัฒนาตามเกณฑการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
(GSTC) ของสภาการทองเท่ียวอยางยั่งยืนโลก และไดรับรางวัล Sustainable Destination Top 100 ให
เปนไปตามนโยบายภาครัฐท่ีเนนพัฒนาการทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรม และโอกาสของการท่ีองคการบริหาร
การพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืน (อพท.) กําหนดเปาหมายการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการ
ทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานาน ปงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2570 ยกระดับเมืองนานสูการเปนเครือขาย
เมืองสรางสรรคของ UNESCO และเมืองทองเท่ียว  Green Destination  

การพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานานท้ังในดานแหลงทรัพยากรทางการทองเท่ียวและผลิตภัณฑชุมชนท่ี
เปนภูมิปญญาและเอกลักษณของจังหวัด เชน งานศิลปะ หัตถกรรม ผาทอบอสวก โคมมะเตาและหัวเรือมวง
ตึ๊ด เครื่องเงิน ไมแกะสลัก เครื่องปนดินเผา ฯลฯ เพ่ือรองรับโอกาสทางการทองเท่ียวซ่ึงมีเสนทางการคมนาคม

  



ฉ 
 

สะดวกท้ังทางบกและทางอากาศ สามารถเชื่อมโยงไดท้ังภายในประเทศและตางประเทศ  การขยายพ้ืนผิว
จราจรบนทางหลวงแผนดินหมายเลข101 เปน 4 ชองจราจร จากแยกเดนชัยจังหวัดแพรถึงดานชายแดนหวย
โกน จังหวัดนาน ถือเปนเสนทางคมนาคมเชื่อมโยงในภูมิภาคไทย - สปป.ลาว และจีน จะสงผลใหการเดินทาง
เขาถึงแหลงทองเท่ียวจังหวัดนานรวดเร็วและสะดวกยิ่งข้ึน  รวมท้ังในอนาคตอันใกลนี้จะเกิดความรวมมือและ
การพัฒนาตามนโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเสนทาง (One Belt One Road) ของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน  
ซ่ึงจะเชื่อมโยงโครงสรางพ้ืนฐานการขนสงและการติดตอสื่อสารในภูมิภาค โดยเฉพาะการเชื่อมโยงเสนทาง
รถไฟความเร็วสูงจากเมืองคุนหมิงของจีนสูทาเทียบเรืออูตะเภาของไทย โดยท่ีสถานีหลวงพระบางของ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จะมีเสนทางรถไฟเชื่อมตอมายังเมืองหงสา แขวงไซยบุลี หางจากดาน
ชายแดนหัวยโกนของจังหวัดนานเพียง 40 กิโลเมตร 

นักทอง เ ท่ียว มีความม่ันคงในสินค าและบริการการทอง เ ท่ียวของจังหวัดนาน (Loyalty)  
สูง มีการเดินทางซํ้า และผูประกอบการทองเท่ียวมีโอกาสในการเสนอขายสินคาและบริการใหม ๆโดยอยูบน
รากแหงวัฒนธรรมดั้งเดิม เชน การนําตํานาน ประวัติศาสตร ศาสนสถาน วัฒนธรรม เสนหของวิถีชนบท ท่ี
เปนเอกลักษณ โดดเดน ดึงดูดใจใหนักทองเท่ียวมาเยือน หรือแมแต งานเทศกาลประเพณีท่ีเปนเอกลักษณใน 
12 เดือน เชน ประเพณีแขงเรือเอกลักษณนาน งานประเพณีหกเปงไหวสาพระมหาธาตุเจาภูเพียงแชแหง 
ประเพณีตักบาตรเทียน   และพัฒนากิจกรรมทองเท่ียวเชิงสรางสรรคในชุมชนท่ีพรอมนํามาบริการแก
นักทองเท่ียวในรูปแบบท่ีหลากหลายมากข้ึน พรอมท้ังทําการสื่อสารทางการตลาดโดยผานชองทางการ
แลกเปลี่ยนขอมูลการทองเท่ียวผานเครือขายอินเตอรเน็ต (Internet of things)  

การพัฒนากลไกในการขับเคลื่อนทางการทองเท่ียว ควรเนนการบูรณาการรวมกันทุกภาคสวนและ
การมีสวนรวมอยางเขมแข็งของภาคีภาครัฐ เอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และภาคประชาสังคม ซ่ึง
อาศัยนโยบายท้ังระดับจังหวัด ภูมิภาคและประเทศ ท่ีใหความสําคัญตอการพัฒนาดานการทองเท่ียวเชิงสราง 
สรรคและวัฒนธรรมรวมกัน โดยใชโอกาสในดานการเชื่อมโยงทางเทคโนโลยี การแลกเปลี่ยนขอมูลการ
ทองเท่ียวผานเครือขายอินเตอรเน็ต (Internet of things)  

นอกจากการกําหนด ยุทธศาสตรหลักคือ ยุทธศาสตรเชิงรุก (SO Strategies) แลวนั้น เปนท่ีนาสังเกตวา 
สภาพแวดลอมทางการทองเท่ียวของพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานานในปจจัยภายนอกดานอุปสรรค(Threats) มีคาคะแนน
ถวงน้ําหนักสูงถึง 4.10 ซ่ึงถือเปนปจจัยท่ีควรนํามาวิเคราะหรวมโดยกําหนดเปน กลยุทธเชิงปองกัน หรือ ST 
Strategies (Strengths and Threats Strategies) เปนการใชประโยชนจากจุดแข็งภายในท้ังหมดเพ่ือเอาชนะ
ภัยคุกคามหรืออุปสรรค ท่ีอาจเกิดข้ึนซ่ึงจะทําใหการพัฒนาการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน ประสบ
ความสําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงคท่ีตองการในการเปน เมืองทองเท่ียวสรางสรรคและยั่งยืน รวมท้ังเม่ือ
เปรียบเทียบกับเมืองทองเท่ียวอ่ืนๆ ท่ีเสนอผลิตภัณฑและนวัตกรรมทางการทองเท่ียวคลายคลึงกับเมืองเกานาน 
เชน อัตลักษณศิลปวัฒนธรรมลานนา หรือความโดดเดนดานหัตถกรรมพ้ืนบาน (Craft and Folk Arts)  ฉะนั้น 
พ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน จึงควรเสนอจุดแข็งภายในท่ีมี และการใชชองทางการสื่อสารทางการทองเท่ียวท่ีมีอยูแลว
ใหเปนประโยชน โดยการนําสิ่งดึงดูดใจหรือผลิตภัณฑทางการทองเท่ียวใหมมาบริการเพ่ิมเติม เพ่ือลดอุปสรรคและ
การแขงขันจากเมืองทองเท่ียวอ่ืน โดยเฉพาะ การมีรางวัลการันตีมาใชเพ่ือเอาชนะอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน โดยเฉพาะการ
นําเสนอกิจกรรมทองเท่ียวเชิงสรางสรรคในชุมชนท่ีพรอมนํามาบริการแกนักทองเท่ียวจนเปนท่ียอมรับและไดรับ
รางวัล เชน โฮงเจาฟองคํา รวมท้ังเสริมสรางความเขมแข็งในการเปนแหลงทองเท่ียวตนแบบการพัฒนาตามเกณฑ
การพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน (GSTC) ของสภาการทองเท่ียวอยางยั่งยืนโลก และไดรับรางวัล Sustainable 
Destination Top 100 
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กลยุทธปองกัน (จุดแข็ง-อุปสรรค) สถานการณนี้เกิดข้ึนจากการท่ีสภาพแวดลอม ไมเอ้ืออํานวยตอ
การดําเนินงานพัฒนาทางการทองเท่ียว โดยเฉพาะพบวา ปจจัยท่ีมีคาคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ ผลกระทบจาก
มาตรการบริหารจัดการสภาพวิกฤตท้ังดานสุขภาพและเศรษฐกิจของประเทศจากการแพรระบาดของเชื้ออุบัติ
ใหม โควิค19 COVID19 (คาเฉลี่ย4.33 SD=0.97) เปนปจจัยท่ีสงผลกระทบในทุกมิติ สอดคลองกับบท
วิเคราะหใน แผนยุทธศาสตรเฉพาะกิจภายใต ยุทธศาสตรชาติอันเปนผลมาจากสถานการณโควิค19 (แผน 
PostCovid19(2564-2565)New Normal(2566-2567)Normal (2568-2570) ซ่ึงกําหนดแนวทางในการ
พัฒนาประเทศ โดยการทองเท่ียวมีความสอดคลองใน 2 ประเด็น ไดแก  

- ประเด็นการพัฒนา 1 การเสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ 
(Local Economy)  

- ประเด็นการพัฒนา 2 การยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพ่ือรองรับการเจริญเติบโต
อยางยั่งยืนในระยะยาว(Future Growth) ซ่ึงเนนการสงเสริมทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและ
เนนคุณภาพ 

กลยุทธเชิงปองกัน หรือ ST Strategies (Strengths and Threats Strategies) จากสถานการณท่ีไม
เอ้ืออํานวยตอการดําเนินงานพัฒนาทางการทองเท่ียว จากสภาพวิกฤตท้ังดานสุขภาพและเศรษฐกิจของ
ประเทศจากการแพรระบาดของเชื้ออุบัติใหม โควิค19 COVID19 ท่ีพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานานควรนํามาปรับใช
คือ การวิเคราะหขอไดเปรียบท่ีเปนจุดแข็งหลายประการ ดังนั้น แทนท่ีจะรอจนกระท่ัง สภาพแวดลอม
เปลี่ยนแปลงไป ก็สามารถท่ีจะเลือกกลยุทธการแตกตัวหรือขยายขอบขาย (Diversification Strategy) เพ่ือใช
ประโยชนจากจุดแข็งท่ีมีสรางโอกาสในระยะยาวดานอ่ืนๆแทน เปนการนําจุดแข็งของพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน
มาเพ่ือตอบโตอุปสรรคตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง จุดแข็งของจังหวัดนาน อันเปนจังหวัดท่ีไมมีผูติดเชื้อไวรัสโค
วิค19 จึงถือวามีมาตรการในการควบคุมและปองกันการแพรระบาดของโควิค19 อันเปนการสรางความเชื่อม่ัน
และชื่อเสียงใหแก การทองเท่ียวจังหวัดนาน (คาเฉลี่ยสูงสุดคือ 4.62 SD=0.65) ดังนั้น กลยุทธเชิงปองกัน ST 
Strategies ท่ีควรดําเนินการ ไดแก 

พรอมรับ (Cope) โดยมีมาตรการในการควบคุมและปองกันการแพรระบาดของโควิค19 โดยเฉพาะ
ในเขตอําเภอเมือง ในขณะเดียวกันควรเลือกทําการสื่อสารโฆษณาแบบเฉพาะเจาะจง เนนความเปนเมือง
ศิลปวัฒนธรรม เมืองเกาท่ีปลอดภัยไรโควิค19 นําเสนอผลิตภัณฑทางการทองเท่ียวท่ีมีคุณภาพ High End 
สงเสริมทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและเนนคุณภาพยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย อยางท่ัวถึงและครอบคลุม 
รวมท้ังการสงเสริมการจางงาน พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)  

1) ปรับตัว (Adapt) โดยมีการสงเสริมการสรางงานและการจางงานผูสูงอายุพรอมท้ัง 
ปรับตัวสู ธุรกิจใหมท่ีมีแนวโนมความตองการมากข้ึนในอนาคตโดยเฉพาะการนําการทองเท่ียวเชิงสุขภาพมา
ปรับใชเพ่ิมเติมสรางสรรคใหเขากับการทองเท่ียวศิลปวัฒนธรรมของพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน เชน การรื้อฟน
ภูมิปญญาดานสมุนไพรอันทรงคุณคาสูมูลคาทางการทองเท่ียวการสรางแรงจูงใจใหธุรกิจขนาดใหญชวย SMEs 
สงเสริมการระดมทุน และ สนับสนุนเครือขายวิสาหกิจชุมชนทางการทองเท่ียวใหมีความเขมแข็งข้ึน รวมท้ัง
การจัดระบบขนสงสาธารณะ สาธารณูปโภคสาธารณูปการท่ีมีคุณภาพเพ่ิมความหลากหลายใหกับการ
ทองเท่ียว โดยเชื่อมโยงกับบริการทางการแพทยเพ่ือเพ่ิมมูลคาทางการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน 

2) เปลี่ยนแปลง เพ่ือพรอมเติบโต (Transform) เปนการปรับโครงสรางตลาดแรงงาน 
โดยการโยกยาย แรงงานไปยังภาคการผลิตท่ีมีผลิตภาพสูงกวา และมีรายไดมากกวาเดิม พัฒนากลไกการติด 
ตามประเมินผล ปรับปรุงกฎระเบียบกฎหมายเพ่ือแกปญหาและ ปองกันการแขงขันท่ีไมเปนธรรม บูรณการ 
ระหวางหนวยงานเพ่ือลดความซํ้าซอน และ เพ่ิมประสิทธิภาพการชวยเหลือและสนับสนุน SMEs และธุรกิจ
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ชุมชนทองเท่ียว โดยการพัฒนาการ รวมกลุมและเชื่อมโยงผูประกอบการในพ้ืนท่ี เพ่ิมศัยภาพและบทบาทหนา
ของทองถ่ิน เนนท่ีจะเปลี่ยนแปลงแนวทางการพัฒนาภาคการทองเท่ียวท้ังระบบ ใหมุงเชิงคุณภาพ มากกวา
ปริมาณ 
 
 
 
 
วิสัยทัศน 

“นาน เมืองเกาท่ีมีชีวิตอยางสรางสรรคและย่ังยืน” 
“Living old city with creativity and sustainability” 

 
 
 
 
 
  
 
 

ภาพท่ี 3 สัญลักษณ นาน เมืองเกามีชีวิตอยางสรางสรรคและยั่งยืน 
 

 
ภาพท่ี 4 แสดงเปาหมายการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานานเชิงสรางสรรคและยั่งยืน 

 
โดยสรุปแลวการขับเคลื่อนภายใตวิสัยทัศน “นาน เมืองเกาท่ีมีชีวิตอยางสรางสรรคและย่ังยืน 

(Living old city with creativity and sustainability)” ใหเกิดเปนรูปธรรมและสําเร็จผลไดนั้น จําเปนอยาง
ยิ่งท่ีตองมีการคํานึงถึงการพัฒนาในมิติตางๆท้ังในระดับนโยบาย หนวยงานและระดับพ้ืนท่ี โดยพบวามี
แผนงานโครงการท่ีตองขับเคลื่อนเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตามมติคณะรัฐมนตรี จํานวน 5 ยุทธศาสตร  87 
โครงการ โดยมีเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีรัฐบาลมอบหมายในการขับเคลื่อนในการขับเคลื่อนใหจังหวัด
นานเปนแหลงทองเท่ียวท่ีสรางสรรคและยั่งยืน ไดรับมาตรฐานในระดับสากลเปนสมาชิกเครือขายเมือง
สรางสรรคของยูเนสโก (The UNESCO Creative Cities Network: UCCN) และพัฒนาแหลงทองเที่ยวใน

  



ฌ 
 

พ้ืนท่ีตําบลในเวียง อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน ตามเกณฑการทองเท่ียวอยางยั่งยืนโลก (Global 
Sustainable Tourism Criteria: GSTC) ใหไดรับรางวัลและมาตรฐานแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืนระดับโลก  
(The Sustainable Tourism Certification and Award) หรือ Sustainable Destinations Top 100  

 

เปาหมาย 
เพ่ือการบูรณะฟนฟู และการอนุรักษพ้ืนท่ีเมืองเกานานใหเปนมรดกทางวัฒนธรรม แหลงเรียนรูทาง

ประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม สถาปตยกรรม แหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ และการบริหารการทองเท่ียวอยาง
ยั่งยืนเมืองเกานานใหมีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล 

 

ประเด็นยุทธศาสตร   
จากวิสัยทัศนดังกลาว ยังคงเปาหมายฟนฟู อนุรักษ และพัฒนาแหลงทองเท่ียว และปรับปรุงการ

จัดการบริการใหมีคุณภาพมาตรฐานระดับสากลโดยผลสัมฤทธิ์ไดรับการคัดเลือกเปนสมาชิกเครือขายเมือง
สรางสรรคของยูเนสโก (The UNESCO Creative Cities Network: UCCN) และการพัฒนาแหลงทองเท่ียว
ในพ้ืนท่ีตําบลในเวียง อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน ตามเกณฑการทองเท่ียวอยางยั่งยืนโลก (Global 
Sustainable Tourism Criteria: GSTC) ใหไดรับรางวัลและมาตรฐานแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืนระดับโลก 
(The Sustainable Tourism Certification and Award) หรือ Sustainable Destinations Top 100 ในป  
พ.ศ.2563 เพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเพ่ิมรายไดการทองเท่ียวใหแกเมืองนาน ดังนั้น การขับเคลื่อนเพ่ือ
พัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีแผนงานโครงการท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศนและ
เปาหมายสําคัญ คือ การเปนเมืองเกาท่ีสรางสรรค และมีความยั่งยืน ประกอบไปดวย 5 ยุทธศาสตร 87 
โครงการ งบประมาณท้ังสิ้น 5,5232,900,000 บาท สรุปไดดังภาพตอไปนี้ 
 

  



ญ 
 

 
ภาพท่ี 5  แสดงทิศทางการพัฒนาตามแผนปฏิบัติการ แผนแผนยุทธศาสตรการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษ
เมืองเกานาน (พ.ศ.2566 – 2570)  

  



ฎ 
 

ตารางท่ี 1 ยุทธศาสตร/ โครงการ ในแผนปฏิบัติการ แผนยุทธศาสตรการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษ
เมืองเกานาน (พ.ศ.2566 – 2570)  

ยุทธศาสตร/ โครงการ ในแผนปฏิบัติการ แผนยุทธศาสตรการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกา
นาน (พ.ศ.2566 – 2570)  

ยุทธศาสตรท่ี 1 การเพ่ิมประสิทธิภาพดานการบริหารจัดการแหลงทองเท่ียวท่ีสรางสรรคและย่ังยืน 

1 โครงการเสริมสรางมาตรฐานสินคาและบริการดานการทองเท่ียวตามเกณฑ GSTC ในเขตพ้ืนท่ี
พิเศษเมืองเกานาน 

 
 
 
 
 

1. การพัฒนาการทองเท่ียวตามแนวทาง SDG โดยมุงเปา Green Destinations Program 
2. การนําสถานประกอบการท่ีพักเขาสูโปรแกรม Green Hotel 
3. บูรณาการเพ่ือการอนุรักษพลังงานของสถานประกอบการ 
4. สงเสริมผูประกอบการนําเท่ียวเขาสูมาตรฐานระดับนานาชาติ 
5. เสริมสรางมาตรฐานสินคาและบริการดานการทองเท่ียวตามเกณฑ GSTC ในเขตพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน 
6. พัฒนาบุคลากรในทองถ่ินเมืองนานเพ่ือรองรับการเขาสูระบบรับรองมาตรฐานการทองเท่ียวอยางยั่งยนื 
7. พัฒนาเมืองอัจฉริยะ (smart city) 

2 โครงการพัฒนากลไกการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานาน 
 
 

1. จัดตั้งหนวยประสานการพัฒนาพ้ืนท่ีทองเท่ียวเชิงอนุรักษศิลปวัฒนธรรมเมืองนาน 
2. การพัฒนาเครือขายภาคีพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืนในทุกมิติโดยเฉพาะเครือขายธุรกิจ/
ภาคเอกชนทางการทองเท่ียว 
3. พัฒนากลไกการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานาน 
4. สงเสริมองคความรูดานการบริหารจัดการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
5. พัฒนาศักยภาพพระภิกษุสามเณรเพ่ือรองรับการทองเท่ียวอยางสรางสรรคและยั่ งยืน 
เมืองเกานาน 
6. อบรมหลักสูตร Sustainable Tourism Training Program (STTP)และ Creative Tourism 
แกภาคีเครือขาย 
7. การวิจัยและพัฒนาเพ่ือจัดตั้งกองทุนเพ่ือการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืนของชุมชน 

3 โครงการศึกษาคุณคาดานการทองเท่ียวของทรัพยากร สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม ในเขตพ้ืนท่ี
พิเศษเมืองเกานาน พรอมท้ังจัดทําคลังขอมูลสถานท่ีและทรัพยากรจังหวัดนาน 

 1. ศึกษาคุณคาดานการทองเท่ียวของทรัพยากร สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม ในเขตพ้ืนท่ีพิเศษเมือง
เกานาน 
2. จัดทําคลังขอมูลสถานท่ี ทรัพยากรจังหวัดนานท่ีครบถวนและเปนเอกภาพ 

4 โครงการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลแหลงทองเท่ียวบนฐานความถูกตองและยั่งยืน 
 1. จัดทําสื่อการสงเสริมการประชาสัมพันธทรัพยากรดานวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรม 

2. เผยแพรประชาสัมพันธขอมูลแหลงทองเท่ียวบนฐานความถูกตองและยั่งยืน 
3. สงเสริมการรับรูพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานานท่ีสรางสรรคและยั่งยืน (UCCN และ GSTC) 
4. จัดงานออกรานและงานสัมมนาระดับชาติและนานาชาติเก่ียวกับวัฒนธรรมเมืองนาน 

5 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงฤดูทองเท่ียว และสงเสริม
การทองเท่ียวนอกฤดูกาล 
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ยุทธศาสตร/ โครงการ ในแผนปฏิบัติการ แผนยุทธศาสตรการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกา
นาน (พ.ศ.2566 – 2570)  

 1. บริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงฤดูทองเท่ียว 
2. สงเสริมการทองเท่ียวนอกฤดูกาล 

6 โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหลงทองเท่ียวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 
 

1. ปรับปรุงและพัฒนาแหลงทองเท่ียวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
2. การปรับปรุงพัฒนาสถานประกอบการทางการทองเท่ียวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

7 โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน เพ่ือรองรับการทองเท่ียวเพ่ือคนท้ังมวล และพัฒนาพ้ืนท่ี
การสรางสรรคผลงานและแสดงผลงานทางวัฒนธรรมสําหรับคนท้ังมวล 

 1. ออกแบบและพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกทางการทองเท่ียวเพ่ือคนท้ังมวลในพ้ืนท่ีพิเศษเมือง
เกานาน  
2. ออกแบบพ้ืนท่ีการสรางสรรคผลงานและแสดงผลงานทางวัฒนธรรมสําหรับคนท้ังมวล 
3. สงเสริมอาสาสมัครดูแลนักทองเท่ียวสูงอายุ โดยมีการจัดตั้งอาสาสมัครดูแลนักทองเท่ียวสูงอายุ 
4. การยกระดับพ้ืนท่ีเมืองเกานานสูการเปนเมืองทองเท่ียวเพ่ือคนท้ังมวล (ยานอยูดีหรือ Universal 
Design Zone) 

8 โครงการกําหนดมาตรการเพ่ือการฟนฟู ปกปอง และอนุรักษทรัพยากร เพ่ือการทองเท่ียว 
อยางยั่งยืน ไดแก 

 1. การกําหนดมาตรการเพ่ือการฟนฟู ปกปอง และอนุรักษ ทรัพยากร เพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
2. การใหความคุมครองแกโบราณสถาน 
3. จัดระบบการติดตามดูแลเพ่ือการจัดการแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
4. จัดทํามาตรการสรางความตระหนักรูและจิตสํานึกแกนักทองเท่ียวในการรักษาสิ่งแวดลอมและ
วัฒนธรรมของแหลงทองเท่ียว 
5. สรางการมีสวนรวมในการเฝาระวัง ดูแลรักษาสิ่งแวดลอมและศิลปกรรม ศิลปวัฒนธรรม 
6. พัฒนาระบบขนสงเพ่ือการทองเท่ียวท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

9 โครงการพัฒนาและการใชประโยชนท่ีดินตามการจัดโซนเขตพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานานเพ่ือการ
ทองเท่ียวอยางยั่งยืน  

10 โครงการจัดเตรียมความพรอมในการรองรับสภาวะวิกฤตและเหตุฉุกเฉินของแหลงทองเท่ียวในเขต
พ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน 

 1. เสริมสรางการปองกันภัยและชวยเหลือผูประสบภัยในเขตพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน 
2. กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพสายตรวจจักรยานเพ่ือยกระดับมาตรฐานใหเปนสากล 
3. การจัดตั้งอาสาสมัครดูแลสถานท่ีทองเท่ียวริมน้ําเพ่ือความปลอดภัยทางน้ํา โดยเฉพาะริมแมน้ํานาน 
4. การรณรงคประชาชนและผูมาเยือนรวมใจตระหนักเรื่องความปลอดภัยในทองถนน เชน สวมใส
หมวกนิรภัย เมาไมขับกลับพรอมเพ่ือน  
5. กิจกรรมการจัดตั้งอาสาสมัครปองกันชุมชน โดยเฉพาะจัดตั้งอาสาสมัครในแหลงทองเท่ียว 

11 โครงการเสริมสรางการปองกันภัยและชวยเหลือผูประสบภัยในเขตพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน เชน 
ติดตั้งกลอง CCTV 

 1. เสริมสรางการปองกันภัยและชวยเหลือผูประสบภัยในเขตพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน 
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ยุทธศาสตร/ โครงการ ในแผนปฏิบัติการ แผนยุทธศาสตรการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกา
นาน (พ.ศ.2566 – 2570)  

2. พัฒนาระบบไฟฟาสองสวางโบราณสถาน Light up และไฟฟาสองสวางพ้ืนท่ีเมืองเกานาน เพ่ือ
ความปลอดภัย 

12 โครงการเพ่ิมศักยภาพการรับมือภัยพิบัติในพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน ไดแก 
 1. สรางความรูความเขาใจเก่ียวกับสัญญาณบอกเหตุภัยพิบัติใหแกชุมชนและนักทองเท่ียว 

2. การซอมแผนรับมือภัยพิบั ติ  อัคคีภัย , อุทกภัย , แผนดินไหว , ดินถลม และ PM 2.5 แก
ผูประกอบการทองเท่ียว 
3. การติดตั้งสัญญาณเตือนเหตุภัยพิบัติในสถานท่ีทองเท่ียว 

13 โครงการเพ่ิมศักยภาพในการชวยเหลือชีวิตผูมาเยือน ไดแก การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องทักษะการ
ฟนคืนชีพ และการปฐมพยาบาลเบื้องตน และการจัดตั้งพรอมอบรมการใชเครื่องกระตุกหัวใจ 
(AED) ในสถานท่ีทองเท่ียวสําคัญในพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน 

14 โครงการสถานประกอบการใสใจเฝาระวังโรคระบาด เชน covid-19  
15 โครงการเสริมสรางความปลอดภัยทางดานการบริหารอาหารใหแกผูมาเยือน ไดแก การอบรมให

ความรูดานสุขาภิบาลอาหารแกผูประกอบการรานอาหาร พรอมท้ังตรวจสอบมาตรฐานรานอาหาร
ในแหลงทองเท่ียว 

16 โครงการพัฒนาระบบ อินเตอรเน็ต Wi-Fi สาธารณะ 
17 โครงการประเมินผลความพึงพอใจของนักทองเท่ียวในการพัฒนาการทองเท่ียวในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ

เมืองเกานาน 
18 โครงการพัฒนาระบบการเขาถึงความคิดเห็นของนักทองเ ท่ียวท่ีมีตอเมืองเกานาน เชน  

การพัฒนา Application เพ่ือใหนักทองเท่ียวมีสวนรวมในการพัฒนาเมืองเกานาน 
19 โครงการประเมินผลความพึงพอใจของนักทองเท่ียวท่ีมีตอการใชบริการภาคเอกชน (อาทิ ท่ีพัก 

รานอาหาร รานกาแฟ) ในเขตพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน 
20 โครงการติดตาม ประเมินผล และบรรเทาผลกระทบจากการพัฒนาแหลงทองเท่ียว  

ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางผลประโยชนทางเศรษฐกิจ 

21 โครงการปกปอง ฟนฟู และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม เพ่ือการใชประโยชนดานการ
ทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

 1. สงเสริมองคความรูดานการบริหาร (เสวนามรดกนานสูมรดกโลก) 
2. อบรมเชิงปฏิบัติการและ ปกปอง ฟนฟู และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม  
เพ่ือการใชประโยชนดานการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
3. ศึกษาและพัฒนาแหลงผลิตเครื่องมือหินโบราณดอยภูซาง และพ้ืนท่ีใกลเคียง 

22 โครงการเสริมสรางทักษะและพัฒนาฝมือแรงงานดานการทองเท่ียว พรอมท้ังพัฒนาคุณภาพบริการ
สําหรับพนักงานและผูประกอบการ 

 1. การฝกอบรม เสริมสรางทักษะและพัฒนาฝมือแรงงานดานการทองเท่ียว 
2. พัฒนาคุณภาพบริการสําหรับพนักงานและผูประกอบการ 
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร STTP (Sustainable Tourism Program) หรือ GSTC 
และ UCCN แกภาคีเครือขายพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานานสูการนําไปดําเนินการจริง 

  



ฑ 
 

ยุทธศาสตร/ โครงการ ในแผนปฏิบัติการ แผนยุทธศาสตรการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกา
นาน (พ.ศ.2566 – 2570)  

23 โครงการสงเสริมโอกาสในการประกอบอาชีพของคนทองถ่ินในแหลงทองเท่ียว 
 1. การพัฒนาผูประกอบการใหม (start up) ธุรกิจบริการภาคเอกชนท่ีรองรับนักทองเท่ียวในแหลง

ทองเท่ียวของชุมชน 
2. การสนับสนุนโอกาสคนท้ังมวล (เยาวชน ผูสูงอายุ ผูพิการ) ไดเขารวมมาประกอบอาชีพทางการ
ทองเท่ียวในแหลงทองเท่ียว  
3. การเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรและอาหารเพ่ือ
เชื่อมโยงตลาดทองเท่ียวเชิงสรางสรรค 
4. การยกระดับอุตสาหกรรมเครื่องเงินและผาทอนานสูนวัตกรรมผลิตภัณฑเชิงสรางสรรค 
5. การสงเสริมและพัฒนาเกษตรปลอดภัยไดมาตรฐานอยางครบวงจรโดยเพ่ิมศักยภาพอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูปนานสูความยั่งยืน 

24 โครงการพัฒนาธุรกิจการทองเท่ียวชุมชนอยางรับผิดชอบและมีธรรมาภิบาล 
  1. จัดตั้งวิสาหกิจชุมชนเพ่ือการทองเท่ียวโดยเฉพาะกลุมผาทอ เครื่องเงินและหัตถกรรมงานฝมือพ้ืนบาน 

2. การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนเพ่ือการทองเท่ียวอยางรับผิดชอบและมีธรรมาภิบาล 
25 โครงการสงเสริมผูประกอบการทองเท่ียวนํารองธุรกิจท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม (ท่ีพัก 

รานอาหาร ของท่ีระลึก) 
 1. ประสานความรวมมือและเครือขายทางการตลาด 

2. สงเสริมการดําเนินธุรกิจการทองเท่ียวอยางมีธรรมาภิบาลสําหรับผูประกอบการทองเท่ียว 
3. นํารองธุรกิจท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม (ท่ีพัก รานอาหาร ของท่ีระลึก)  
4. การพัฒนาและสงเสริมใหสถานประกอบการมีมาตรฐานการบริการระดับสากล เชน SHA การ
ประกวดใหรางวัล  
5. การศึกษาความตองการและความคาดหวังของชุมชนในการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน 

26 โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนชุมชนทองเท่ียวโดยกองทุนสาธารณะเพ่ือสังคมและสิ่งแวดลอม 
เชน กองทุนเยาวชน 

27 โครงการเสริมสรางประสิทธิภาพในการใชมาตรการทางกฎหมายเพ่ือปองกันการแสวงหา
ผลประโยชนโดยมิชอบในธุรกิจการทองเท่ียว เชน การคาประเวณี 

28 โครงการเสริมสรางการมีสวนรวมในการบริหารจัดการพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานานจากทุกภาคสวน 
29 โครงการพัฒนาจิตสํานึกของชุมชนทองถ่ินตอการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
 1. รณรงคใหประชาชนอนุรักษอาคารเกา 

2. ประชาสัมพันธงานอนุรักษและพัฒนาเมืองเกานานเชิงสรางสรรคและยั่งยืน 
(จัดพิมพหนังสือ นานเมืองเกาท่ีมีชีวิต) 
3. พัฒนาจิตสํานึกและทัศนคติท่ีดีของชุมชนทองถ่ินตอการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน (เปน
มิตรตอผูมาเยือน) 
4. พัฒนาบุคลากรในทองถ่ินเมืองนานเพ่ือรองรับการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคอยางยั่งยืน และการ
เปนเจาบานท่ีดี 
5. ฝกอบรมและนํารองการจัดการทองเท่ียวแบบสัมผัสวัฒนธรรมเมืองนาน 

  



ฒ 
 

ยุทธศาสตร/ โครงการ ในแผนปฏิบัติการ แผนยุทธศาสตรการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกา
นาน (พ.ศ.2566 – 2570)  

30 โครงการพัฒนาระบบติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการพัฒนาแหลงทองเท่ียวในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ
เมืองเกานานทุกมิติทางการทองเท่ียวอยางยั่งยืน ท้ังดานสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม 

 1. การประมินผลความพึงพอใจตอการบริหารจัดการพัฒนาแหลงทองเท่ียวในเขตพ้ืนท่ีพิเศษเมือง
เกานานและรายงานผลตอสาธารณชน 
2. การประเมินความคิดเห็นและสุขภาพจิตของคนในชุมชนทองเท่ียวดวยดัชนีความสุขแหงชาติ 
GNH (Gross National Happiness) หรือดัชนีความสุขมวลรวม 
3.โครงการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลกระทบดานเศรษฐกิจจากการพัฒนาการทองเท่ียวใน
เขตพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน  
3.1. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลกระทบดานเศรษฐกิจจากการพัฒนาการทองเท่ียวในเขต
พ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน 
3.2. ติดตาม ประเมินผลทวีคูณ (Multiplier Effect) จากการเชื่อมตอกับธุรกิจทองถ่ินอยางเปนธรรม 
3.3. ประเมินความเสี่ยงดานเศรษฐกิจและสังคมท่ีเกิดจากผลกระทบของการทองเท่ียว 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางผลประโยชนใหแกชุมชน นักทองเท่ียว และวัฒนธรรม   

31 โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีกลุมบานพักขาราชการ (ยายปาไม) สูยานอดีตกาลริมน้ํานานเชิงสรางสรรค 
32 โครงการอนุรักษและปรับปรุงสภาพภูมิทัศนบริเวณกําแพงเมืองนาน คูเมืองนาน โดยเฉพาะบริเวณ

กําแพงเมือง และวัดไชยมงคล ประกอบไปดวย 
 1. โครงการฟนฟูยานประวัติศาสตรเขตเมืองเกาวัดมงคล 

2. โครงการออกแบบและปรับปรุงสภาพภูมิทัศนบริเวณกําแพงเมืองนาน คูเมืองนาน 
3. โครงการพัฒนากิจกรรมการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและยั่งยืนบริเวณกําแพงเมืองนาน  
คูเมืองนาน 

33 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณเขตเทศบาลเมืองนาน (นําสายไฟฟา สายโทรศัพทลงใตดิน) 
34 โครงการพัฒนาหองสมุดเฉลิมพระเกียรต ิ(เรือนจําเดิม) 
35 โครงการสรางสรรคถนนสายศิลปะดวยภาพวาดบรรยากาศเมืองเกานานเพ่ือการทองเท่ียว Street Art 
36 โครงการประดับตกแตงแสงสวางสําหรับการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในเวลากลางคืนในเขตเมืองเกา

นาน Night Light  
37 โครงการออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศนพ้ืนท่ีมรดกทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของเมืองนาน 
 1. โครงการบูรณะซอมแซมอาคารรอยป “โอสถสภา” ประวัติศาสตรวงการแพทย นครนาน สู

พิพิธภัณฑและกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ 
2. การออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศนพ้ืนท่ีมรดกทางวัฒนธรรมของเมืองเกานาน ยานหัวเวียงใต 
ชุมชนวัดพระเกิด  

38 โครงการปรับปรุงทัศนียภาพและสิ่งอํานวยความสะดวกริมน้ํานานเพ่ือการทองเท่ียวเชิงสรางสรรค 
39 โครงการปรับปรุงถนนโครงสรางพ้ืนฐานใหเปนถนนท่ีสวยงาม (scenic road) 
40 โครงการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ภูมิปญญาและวิถีชีวิตเมือง วรนคร สูเมืองเกานาน 

  



ณ 
 

ยุทธศาสตร/ โครงการ ในแผนปฏิบัติการ แผนยุทธศาสตรการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกา
นาน (พ.ศ.2566 – 2570)  

41 โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศนในบริเวณศาสนสถานและโบราณสถาน ท้ังในและนอกเขต 
ใจเมืองนาน ปรับปรุงเสนาสนะและภูมิทัศนของวัดเพ่ือรองรับการทองเท่ียวอยางสรางสรรคและ
ยั่งยืนเมืองเกานาน เชน ปรับปรุงภูมิทัศนวัดภูมินทร 

42 โครงการสงเสริมงานศิลป ดนตรีและวรรณศิลปเมืองเกานานเพ่ือการทองเท่ียววัฒนธรรม 
เชิงสรางสรรค 

43 โครงการอนุรักษ ปรับปรุงสภาพภูมิทัศนบริเวณบานเรือนของประชาชนในเขตเมืองเกานาน 
ใหเปนชุมชนนาอยูนาเท่ียว 

44 โครงการจัดตั้งโรงเรียนสานศิลปนานสูการสรางเครือขายงานศิลปวัฒนธรรมนานสูสากล 
45 โครงการออกแบบและกอสรางถนนในแหลงทองเท่ียวให มี อัตลักษณทองถ่ิน พ้ืนท่ีพิเศษ 

เมืองเกานาน 
46 โครงการกอสรางทางหลวงสี่ชองจราจรทางเลี่ยงเมืองนาน (ผาน ต.ดูใต ต.นาซาว ต.บอสวก) 
47 โครงการการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศนเพ่ือสัมผัสเอกลักษณชุมชนเมืองเกานานตําบลมวงตึ๊ด 

อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน ประกอบไปดวย กิจกรรมสําคัญดังนี ้
 1. การออกแบบและกอสรางประติมากรรมเสาไฟฟาเอกลักษณชุมชน (โคมมะเตา) แบบพลังงาน

แสงอาทิตย บนสะพานเชื่อมโยงถึงลานวัฒนธรรมริมน้ํานานวัดศรีบุญเรือง พรอมท้ังจัดทํา
พิพิธภัณฑเรือแขง อัตลักษณชุมชนริมน้ํานาน  
2. การปรับปรุงสถานท่ีจัดแสดงเรือแขง ริมน้ํานาน   
3. การออกแบบและจัดภูมิทัศนเพ่ือกิจกรรมขันโตกริมน้ํานาน  
4. การออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน จัดทําเสนทางทองเท่ียว เพ่ือยอนอดีตการลองเรือ  
ไหวพระธาตุแชแหงของเจาหลวงเมืองนาน 
5. การพัฒนาสรางสรรคกิจกรรมทองเท่ียวธรรมชาติวิถีชุมชน “หนองน้ําครก” 

48 โครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศนเพ่ือสัมผัสเอกลักษณชุมชน ตําบลดูใต ไดแก 
 1. ออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศนเพ่ือสัมผัสเอกลักษณชุมชนเกษตรกรรมริมน้ํานาน เชน จุดเรียนรู 

จุดปกนิคริมน้ํานาน 
2. อนุรักษและพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมชุมชนเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืน ตําบลดูใต 
3. การปรับปรุงภูมิทัศนลานวัฒนธรรมหนาวัดดอนมูล 
4. การตกแตงภูมิทัศนในชุมชนดวยไมมงคล 
5. การสงเสริมอาชีพเชน การทําของท่ีระลึกจําหนายใหนักทองเท่ียว 
6. การสงเสริมกิจกรรมทองเท่ียวปนจักรยานชมวิถีเกษตรชุมชนริมน้ํา 
7. ออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศนเพ่ือสรางสิ่งดึงดูดใจเชื่อมโยงเสนทางทองเท่ียวในชุมชน 
8. การสงเสริมกิจกรรมทองเท่ียวลองเรือแมน้ํานาน 
9. การสงเสริมกิจกรรมทองเท่ียวเรียนรูงานฝมือใบตองเพ่ือบูชา 
10. การพัฒนาตลาดชุมชน โดยเฉพาะกาดผักพ้ืนบานปลอดภัย ชุมชนเกษตรริมน้ํานาน 
11. การสืบสานภูมิปญญาปราชญชุมชนสูพิพิธภัณฑพ้ืนบานวัดดอนมูล 

49 โครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศนเพ่ือสัมผัสเอกลักษณชุมชนเมืองเกานานตําบลบอสวก ไดแก 
 1. การพัฒนาลานวัฒนธรรมบอสวกเชิงสรางสรรค 

  



ด 
 

ยุทธศาสตร/ โครงการ ในแผนปฏิบัติการ แผนยุทธศาสตรการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกา
นาน (พ.ศ.2566 – 2570)  

2. การออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน สถานท่ีโรงทอผาบานซาวหลวง 
3. การปรับปรุงพ้ืนท่ีจัดจําหนายผลิตภัณฑผาทอบานซาวหลวง 
4. การออกแบบและกอสรางพิพิธภัณฑผาทอบานซาวหลวง 
5. การพัฒนาแหลงเรียนรูชุมชนแหงไผ และงานจักสานบานตาม เชน พัฒนาจุดเรียนรูใหมท่ี
โรงเรียนบานตาม 
6. การพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ืองานจักสานบานตาม เชน เกาอ้ีท่ีเหมาะสมสําหรับผูสูงอายุ 
7. การพัฒนาแหลงเรียนรูการผลิตน้ําออยโบราณรักษโลก เชน การใชพลังงานแสงอาทิตย หองเก็บ
น้ําออยแบบสูญกาศ  
8. การพัฒนาศักยภาพการทองเท่ียวเชิงอาหารเชฟชุมชน เชน โรงเพาะชําพืชพันธุทองถ่ินท่ีใชใน
การประกอบอาหาร  cooking class และอบรมเทคนิคการสอน 
9. การพัฒนาศักยภาพการทองเท่ียวเชิงสมุนไพรสูชุมชนทองเท่ียวเชิงสุขภาพบอสวก เชน กลุมอุม
บุญสมุนไพร  
10. การออกแบบและพัฒนาหองน้ําสําหรับคนท้ังมวลในจุดเรียนรูชุมชน  
11. การพัฒนาแหลงเรียนรูใหมในชุมชนบอสวก เชน การทําน้ํามันไบโดดีเซล การนวดแผนโบราณ 
งานหัตกรรมพ้ืนบานเชิงสรางสรรค 

50 การพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศนเพ่ือสัมผัสเอกลักษณชุมชน ตําบลนาซาว อําเภอเมือง จังหวัดนาน ไดแก 
 1. การพัฒนาลานวัฒนธรรมนาซาว (พ้ืนท่ี12ไร) 

2. การสงเสริมแหลงเรียนรูเชิงเกษตร เชน สวนทุเรียน สวนโกโก  
3. การออกแบบและพัฒนาภูมิทัศนสปาสุมไก 
4. การพัฒนาศักยภาพการทองเท่ียวเชิงสุขภาพบานนาซาว เชน สมุนไพรครบวงจร 

51 โครงการอนุรักษและพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมชุมชนเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
52 โครงการเทศกาลศิลปะพ้ืนบานเมืองนานอยางสรางสรรค (NAN Craft And Folk Art) สูสากล 
53 โครงการพัฒนาระบบบริหารงานอนุรักษและพัฒนาเมืองเกานานแบบมีสวนรวม เชน ประเมินความ

เสี่ยงของแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรมจากผลกระทบของการทองเท่ียวแลวจัดทํามาตรการเพ่ือ
ปกปองมรดกทางวัฒนธรรมแหลงทองเท่ียวในเขตพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน 

54 โครงการสืบสานภูมิปญญาทองถ่ินสูกิจกรรมทองเท่ียวเชิงสรางสรรค เชน ผาทอนาน เครื่องเงิน งาน
หัตถกรรมงานฝมือ  

55 โครงการอนุรักษการแตงกายดั้งเดิมนาน 
56 โครงการสงเสริมการปองกันและคุมครองทรัพยสินทางปญญาทางการทองเท่ียว 
57 โครงการจัดทําขอมูลแหลงทองเท่ียวและการพัฒนาระบบสื่อความหมายใหมีประสิทธิภาพ ไดแก 

นักสื่อความหมายชุมชน และ ปายบอกทาง ปายอธิบาย ในพ้ืนท่ีชุมชน โดยเฉพาะ ต.ดูใต ต.บอสวก 
 1. พัฒนาศักยภาพนักสื่อความหมายชุมชนทองเท่ียว 

2. จัดทําขอมูลแหลงทองเท่ียวและการพัฒนาระบบสื่อความหมายใหมีประสิทธิภาพ 
3. ฝกอบรมหลักสูตรภาษาเพ่ือการบริการทองเท่ียวและการสื่อสารระหวางประเทศ 
4. การพัฒนาเครือขายรักษวัฒนธรรม วิถีชุมชนเมืองเกานาน 
5. การพัฒนาสื่อเลาเรื่องอัตลักษณชุมชนทองเท่ียว 

  



ต 
 

ยุทธศาสตร/ โครงการ ในแผนปฏิบัติการ แผนยุทธศาสตรการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกา
นาน (พ.ศ.2566 – 2570)  

58 โครงการพัฒนาเครือขายรักษวัฒนธรรมวิถีชุมชนเมืองเกานาน 
 1. จัดตั้งศูนยการเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณทองถ่ินเมืองนาน 

2. จัดทําระบบสื่อความหมายเพ่ือสรางความรูความเขาใจในการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 
59 โครงการจัดทํามาตรการสรางความตระหนักรูและจิตสํานึกแกนักทองเท่ียวในการรักษาสิ่งแวดลอม

และวัฒนธรรมของแหลงทองเท่ียว 
 1. การศึกษาและจัดการการไหลเขาออกของนักทองเท่ียวและผูมาเยือนในเขตเมืองเกานาน 

2. การนําผล CC สูแผนและการปฏิบัติเพ่ือรักษาแหลงทองเท่ียวท่ีเหมาะสมตามความสามารถใน
การรองรับไดของพ้ืนท่ี 
3. การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระดับชาติและนานาชาติในเครือขาย UCCN 
4. การเสริมสรางพฤติกรรมนักทองเท่ียวใหมีความเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม 

60 โครงการสืบสานธรรมนูญชุมชนสูความยั่งยืน เชน การมีมาตรการสรางความตระหนักรูและจิตสํานึก
แกนักทองเท่ียวในการรักษาสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมของแหลงทองเท่ียว 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การเสริมสรางภูมิคุมกันดานส่ิงแวดลอมเพ่ือรองรับการพัฒนาการทองเท่ียว 

61 โครงการสงเสริมการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพละการใชพลักงานทดแทนในภาคการทองเท่ียว 
เชน ระบบโซลาเซลล 

 1. สงเสริมการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพละการใชพลังงานทดแทนในภาคการทองเท่ียว 
2. พัฒนาและสงเสริมการใชพลังงานสะอาด เชน ระบบ   โซลาเซลล 

62 โครงการสงเสริมการใชทรัพยากรน้ําอยางคุมคาและมีประสิทธิภาพในธุรกิจการทองเท่ียว 
 1. ศึกษาปริมาณความตองการน้ําของภาคการทองเท่ียวและแนวทางในการรองรับและควบคุมการ

ใชน้ําในพ้ืนท่ี 
2. สงเสริมการใชทรัพยากรน้ําอยางคุมคาและมีประสิทธิภาพในธุรกิจการทองเท่ียว 
3. สงเสริมแหลงทองเท่ียวใหมีการประเมิน water footprint ตามมาตรฐาน ISO14046 

63 โครงการจัดการน้ําเสียในเขตพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานานอยางยั่งยืน โดยมีการจัดการน้ําเสียปรับปรุง
ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียรวมพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน 

 1. การจัดการน้ําเสียในเขตพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานานอยางยั่งยืน 
2. ปรับปรุงระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียรวมพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน 

64 โครงการศึกษาแนวทางจัดการยกระดับคุณภาพน้ํานานสูการปฏิบัติโดยชุมชนมีสวนรวมเพ่ือคุณภาพ
น้ํานานท่ีด ี

65 โครงการนักสืบสายน้ํา รักษน้ํานาน (ตรวจวัดคุณภาพน้ําครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงหลักของน้ํา
นาน และ จัดทําขอมูลแหลงกําเนิดน้ําเสียหลักท่ีมีผลตอคุณภาพน้ํานาน) 

66 โครงการสงเสริมมาตรการลดโลกรอนจากธุรกิจการทองเท่ียวสูการเปน low carbon destination 
67 โครงการทองเท่ียวนานปลอดภัย PM2.5 ดวย Safe zone ไดแก การจัดทําและอบรมการจัดทําหอง

อากาศสะอาด พรอมระบบตรวจวัด PM2.5 real time และ พัฒนาระบบสารสนเทศ เวป/
แอพพลิเคชั่น Clean air @ Nan) 

  



ถ 
 

ยุทธศาสตร/ โครงการ ในแผนปฏิบัติการ แผนยุทธศาสตรการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกา
นาน (พ.ศ.2566 – 2570)  

 1. การติดตั้งเครื่องวัดปริมาณฝุน PM 2.5 AQI ในสถานท่ีทองเท่ียว และพัฒนาระบบสารสนเทศ 
เวป/แอพพลิเคชั่น Clean air @ Nan 
2. พัฒนาแหลงทองเท่ียวอากาศสะอาด ไดแก จัดทําหองอากาศสะอาด การแจกหนากากกันฝุน PM 
2.5 ในแหลงทองเท่ียวใหนักทองเท่ียว 

68 โครงการพัฒนาระบบขนสงและยานพาหนะท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พรอมท้ังสงเสริมทองเท่ียว
เดินทางมลพิษต่ําในเมืองนาน 

69 โครงการรณรงคและสงเสริมการจัดการขยะพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานานอยางบูรณาการมีสวนรวมทุกภาคสวน 
70 โครงการจัดการขยะท่ีเหมาะสมมุงสูเมืองปลอดขยะ (Zero waste) เพ่ือเมืองนานทองเท่ียวยั่งยืน 

71 โครงการสงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑจากขยะรีไซเคิลตนแบบ เชน ชุมชนบานมหาโพธิ ์
72 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชและคุมครองสัตวปาในเขตพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน 
73 โครงการอนุรักษและพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนโดยเฉพาะการแกภัยแลง 

บอสวก นาซาว 
74 โครงการสรางความตระหนักและการมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ินตอการรักษาคุณภาพน้ํา 
 1. สรางความตระหนักและการมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ินตอการรักษาคุณภาพน้ํา 

2. สงเสริมการตรวจสอบคุณภาพน้ํากินและน้ําใชเพ่ือการทองเท่ียว 
75 โครงการสํารวจความพึงพอใจในการถายทอดองคความรูในการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
76 โครงการ รักษปาใหเปนทรัพยของชุมชน ลดการเผาปา  
77 โครงการ Green challenge ประหยัดน้ํา ลดขยะ เมืองนาน 
78 โครงการควบคุมมลภาวะทางแสงและเสียงจากประกอบกิจกรรมและใหบริการทองเท่ียว 
79 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมจากการทองเท่ียวและการศึกษาขีดความสารมรถในการรองรับ

นักทองเท่ียว 
80 โครงการประเมินและจัดการความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมแหลงทองเท่ียว เชน สรางเครือขายเฝาระวัง

คุณภาพสิ่งแวดลอม 
 1. ประเมินและจัดการความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมแหลงทองเท่ียว 

2. สรางเครือขายเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอม 
3. ประเมินความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมจากผลกระทบของการทองเท่ียว 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การส่ือสารองคความรูดานความสรางสรรคและย่ังยืน 

81 โครงการจัดทําสื่อสารสนเทศสรางความรูความเขาใจตอการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
82 โครงการจัดสรางศูนยขอมูลเพ่ือการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน (เกิดระบบฐานขอมูล

สารสนเทศ(big data)ในพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน ) 
83 โครงการผลิตและพัฒนาบุคลากรดานการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
 1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรดานการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

2. จัดทําหลักสูตรเพ่ือการเรียนรูการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคอยางยั่งยืนในทุกระดับ 
84 โครงการเสริมสรางองคความรูดานการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
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ยุทธศาสตร/ โครงการ ในแผนปฏิบัติการ แผนยุทธศาสตรการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกา
นาน (พ.ศ.2566 – 2570)  

85 โครงการสํารวจความพึงพอใจในการเดินทางทองเท่ียวพ้ืนท่ีเมืองเกานาน เชน การถายทอดองค
ความรูในการทองเท่ียวของชุมชน 

86 โครงการศึกษาพฤติกรรมนักทองเท่ียวผูมาเยือนเมืองเกานาน (โดยเฉพาะการมาเยือนซํ้า) 
87 โครงการศูนยประสานงานบูรณาการในการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 5,523,290,000 บาท 

 
 

การประเมินผลตอบแทนท่ีจะไดรับจากแผนยุทธศาสตรการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน 
(พ.ศ.2566 – 2570)  

การประเมินผลตอบแทนของโครงการ(Project assessment) แผนยุทธศาสตรการบริหารการพัฒนา
พ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน (พ.ศ.2566 – 2570) ซ่ึงมีการบูรณาการแผนงานโครงการกับทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ  
พรอมมอบหมายใหขับเคลื่อนจังหวัดนานเปนแหลงทองเท่ียวท่ีไดรับมาตรฐานในระดับสากลเปนสมาชิก
เครือขายเมืองสรางสรรคของยูเนสโก (The UNESCO Creative Cities Network: UCCN) และพัฒนาแหลง
ทองเท่ียวในพ้ืนท่ีตําบลในเวียง อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน ตามเกณฑการทองเท่ียวอยางยั่งยืนโลก (Global 
Sustainable Tourism Criteria: GSTC) ใหไดรับรางวัลและมาตรฐานแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืนระดับโลก 
(The Sustainable Tourism Certification and Award) หรือ สุดยอด 100 แหลงทองเท่ียวยั่งยืนระดับโลก 
(Sustainable Destinations Top 100) ในป พ.ศ. 2563  และใหเกิดความยั่งยืนสืบไปนั้น จึงไดมีการกําหนด
วิสัยทัศนในการพัฒนาคือ “นาน เมืองเกาท่ีมีชีวิตอยางสรางสรรคและย่ังยืน (Nan: Living old city with 
creativity and sustainability)” พบวามีแผนงานโครงการท่ีตองขับเคลื่อนเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตามมติ
คณะรัฐมนตรี จํานวน 87 โครงการ งบประมาณรวมท้ังสิ้น 5,523,290,000 บาท 

การพัฒนาตามแผนปฏิบัติการตามแผนแมบทท่ีกระทบกับการทองเท่ียว เศรษฐกิจ และสังคม จังหวัด
นานในภาพรวมในป พ.ศ 2562 ขยายตัวรอยละ 2.5 เปนการขยายตัวท่ีชะลอลงซํ้าเติมจากปญหาการแพรระบาด
ของไวรัส Covid-19 ตั้งแตตนป พ.ศ. 2563 แตอยางไรก็ตามคาดการวาเม่ือควบคุมสถานการณแพรระบาดและมี
การใชวัคซีปองกันแพรหลายมากข้ึนจะทําให การทองเท่ียวในพ้ืนท่ีมีการมีแนวโนมขยายตัวตอเนื่องสูงข้ึนในป
ตอไป ผนวกกับปจจัยสงเสริมดานการทองเท่ียว การบริโภคภาคเอกชน การลงทุนภาคเอกชน การใชจายภาครัฐ 
และการคาชายแดน เปนสําคัญ ดัชนีผลผลิตภาคบริการท่ีคาดวาจะขยายตัวรอยละ 1.9 ตามมาตรการสงเสริมการ
ทองเท่ียวในประเทศ “ชิม ชอป ใช” โดยมีประชาชนเขารวมมาตรการลงทะเบียนมาทองเท่ียวจังหวัดนานจํานวน 
26,581 คน (รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดนาน,สํานักงานคลังจังหวัดนาน, 2563)  อีกท้ังการจัดกิจกรรม
สงเสริมการทองเท่ียวและอ่ืนๆ ของทุกภาคสวน เชน การจัดงานแขงเรือประเพณี งานสืบสานตํานานไตลื้อจังหวัด
นานท่ีเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมพ้ืนถ่ินกับเพ่ือนบาน ผลักดันใหเศรษฐกิจของเทศบาลเมืองนานซ่ึงเปนศูนยกลางการ
บริหารราชการแผนดิน ดานการเงินมีธนาคารเพ่ือรับฝากเงินและใหกูยืมมากกวา 10 ธนาคาร ศูนยกลางการคาท่ี
มีหางสรรพสินคาขนาดใหญหลายแหง และมีสถานประกอบการรานคาขนาดกลางและเล็กเปดใหการบริการ
จําหนายสินคาอุปโภคและบริโภคหรือ SMEs เปนจํานวนมากซ่ึงแสดงใหเห็นวาจังหวัดนานเปนเมืองท่ีมีพ้ืนฐาน
ทางเศรษฐกิจท่ีเชมแข็ง จึงมีจํานวนสถานประกอบการท่ีใหบริการเพ่ือรองรับนักทองเท่ียวท่ีเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง 
แตอยางไรก็ตามจังหวัดนานก็ยังมีสถานประกอบการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพและจะเปนอุปสรรคตอการ
ทองเท่ียวอยางยั่งยืน ท่ีเทศบาลเมืองนานและหนวยงานท่ีเก่ียวของตองหาทางแกไขตอไป สําหรับพ้ืนท่ีในตําบล
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อ่ืน ๆ โดยรอบเทศบาลเมืองนาน ประชาชนสวนใหญยังประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยชุมชนท่ีตั้งถ่ินฐานอยูทาง
ฝงตะวันตกของแมน้ํานานจะมีลักษณะเศรษฐกิจแบบชานเมือง เนื่องจากอยูใกลกับตัวเมืองนาน และมีธุรกิจรวม
ท้ังสถานประกอบการตางๆ เสริมธุรกิจท่ีมีในเมือง ตําบลดูใตซ่ึงเปนท่ีตั้งหางสรรพสินคา ในขณะท่ีตําบลผาสิงหมี
ประเภทและจํานวนธุรกิจนอยกวาตําบลดูใต เนื่องจากพ้ืนท่ีสวนใหญเปนท่ีดอนลาดชัน และเปนภูเขา มีสถานท่ี
ประกอบกิจการ โรงแรม และเกสทเฮาสอยูจํานวนหนึ่งมีแหลงทองเท่ียวเชิงธรรมชาติ และมีโรงงานขนาดเล็ก
ตั้งอยูในพ้ืนท่ี ตําบลทางฝงตะวันออกของแมน้ํานาน ไดแก พ้ืนท่ีในเขตตําบลฝายแกว ตําบลมวงตึ๊ด และตําบลทา
นาว เปนลักษณะเศรษฐกิจแบบก่ึงเมืองก่ึงชนบทท่ียังดํารงชีพดวยการเกษตรกรรม และมีสถานประกอบการขนาด
เล็กบริการคนในชุมชน 

 

การวิเคราะหทางดานการทองเท่ียว 
(1) จํานวนนักทองเท่ียว และรายไดจากการทองเท่ียวของจังหวัดนาน 
จํานวนนักทองเท่ียวท่ีเดินทางเขามาทองเท่ียวในจังหวัดนานมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนทุกป นักทองเท่ียวสวน

ใหญเปนคนไทยมากกวานักทองเท่ียวชาวตางประเทศ เนื่องจากรัฐบาลมีมาตรการสนับสนุนการเดินทางทองเท่ียว
ของคนในประเทศ เชน มาตรการสงเสริมการทองเท่ียวเมืองรอง มาตรการ “ชิม ชอป ใช” ท่ีมีการปรับหลักเกณฑ
จายเงินคืนผูมีสิทธิท่ีใชจายผาน G - Wallet 2 ไดรับเงินคืน (Cash Back) สูงสุดไมเกิน 8,500 บาท  

ในป พ.ศ.2552 - 2561 โดยพบวานานมีจํานวนนักทองเท่ียว 185,987 คน/ป ในป พ.ศ.2552 เพ่ิมข้ึน
อยางตอเนื่องเปน 771,615 คน/ป ในป พ.ศ.2561 โดยเปนการเพ่ิมข้ึนรอยละ 26.00 ตอป และจากการคาด
การจํานวนนักทองเท่ียวในอนาคตโดยใชวิธีพหุถดถอย (Regression) คาดวาจะมีการเพ่ิมข้ึนของนักทองเท่ียว
รอยละ 10.08 ตอป โดยประมาณการคาดวาในสถานการณปกติท่ีไมมีเหตุการณแทรกซอนทางการเมืองและ
การระบาดของโรคติดตอรายแรง จังหวัดนานจะมีนักทองเท่ียวรวมกันถึง 1,103,663 คน/ป ในป พ.ศ.2565  

แผนภูมิท่ี 1 แสดงจํานวนนักทองเท่ียวตั้งแตป พ.ศ.2552 - 2565

 
ขอมูลในอดีตจนถึงในป พ.ศ.2563 ชี้ใหเห็นวานักทองเท่ียวของจังหวัดนานเกือบท้ังหมดเปน

นักทองเท่ียวชาวไทยคิดเปนรอยละ 98 และเปนนักทองเท่ียวชาวตางประเทศเพียงรอยละ 2 เทานั้น จํานวน
นักทองเท่ียวแมจะเพ่ิมข้ึนทุกปแตอยางไรก็ตามอัตราการเพ่ิมข้ึนของนักทองเท่ียวจังหวัดนานคาดวาจะเพ่ิมใน
อัตราลดนอยถอยลงโดยเฉลี่ยรอยละ 8 - 10 ตอป โดยพบวานักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวจังหวัดนานจะมีการพักคาง
คืนเฉลี่ย 2 - 3 คืน โดยการเพ่ิมข้ึนของจํานวนวันคางคืนของนักทองเท่ียวชาวตางชาติเพ่ิมข้ึนจาก 1-2 คืน ในป 
2552 เปน 2-3 คืนอยางมีนัยสําคัญ  
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จากปจจัยแวดลอมท้ังกระแสความนิยมทองเท่ียวในเมืองรองท่ีมีเอกลักษณ การพัฒนาสิ่งอํานวยความ
สะดวกและโครงสรางพ้ืนฐานของจังหวัดนาน รวมถึงความพรอมในการเปนประตูไปสูเมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว รวมถึงผลของการสรางทางรถไฟความเร็วสูงจากจีนยังสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวและประเทศเวียดนามจะแลวเสร็จในป พ.ศ.2564 จึงคาดการณวาในป พ.ศ.2566 – 2570 รวมท้ังการ
เปดใชเสนทางถนนสายใหมจากเมืองหงสา – บานเชียงแมน เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ระยะทาง 114 กิโลเมตร จะเพ่ิมความสะดวกในการเดินทางระหวางดานพรมแดนหวย
โกน อําเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนาน เชื่อมโยงบานนาปุง เมืองหงสา แขวงไชยะบุรี ถึงบานเชียงแมน เมืองจอม
เพชร แขวงหลวงพระบาง และเชื่อมโยงโครงขายถนนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในการเดินทางจาก
ไทยไปยังกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ผานถนนหมายเลข 4 และ 6 และตอไปยังมณฑลยูนนาน ประเทศจีน ซ่ึงจะ
ชวยกระตุนยอดนักทองเท่ียวของท้ังสองประเทศ อีกท้ังดึงดูดนักทองเท่ียวกลุมใหม อาทิ ชาวจีน ชาวเวียดนามและ
ชาวยุโรป ประมาณการวาจังหวัดนานจะมีผูเยี่ยมเยือนเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง สรางรายไดจากการทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน
รอยละ 9 – 10 ตอป 

เพ่ือรองรับการขยายตัวทางดานการทองเท่ียวดังกลาว การลงทุนตามแผนยุทธศาสตรการบริหารการพัฒนา
พ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน (พ.ศ.2566 – 2570)จึงมีความจําเปนอยางยิ่งตอการวางแผนการลงทุนอยางตอเนื่องใน
ระยะเวลา 8 ปขางหนา (พ.ศ.2566 -2570) รวมงบประมาณในการลงทุนท้ังสิ้น 5,800,000,000 ลานบาท ผลจากการ
ลงทุนจะสนับสนุนการเติบโตของรายไดจากการทองเท่ียงของจังหวัดนานถึงรอยละ 25 ตอป โดยงบลงทุนจะทยอย
เพ่ิมข้ึนและสูงสุดในป 2566 จํานวน 1,531.98 ลานบาท คิดเปนรอยละ 26.41 ของงบประมาณท้ังหมดในชวง พ.ศ.
2566 - 2570 และลดลงในปตอๆ ไป จนถึงรอยละ 4.03 ในปสุดทาย พ.ศ.2570  

ในสวนของการวิเคราะหทางดานเศรษฐกิจ เปนการวิเคราะหผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนจากโครงการพัฒนาพ้ืนท่ี
พิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานาน โดยพิจารณาจากการลงทุนและผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนในกรณีท่ีมี
โครงการพัฒนา  

การประเมินตนทุนของโครงการ ประกอบดวยราคาคาลงทุนในโครงการในระยะ 5 ป พ.ศ.2566 - 2570 และ
คาใชจายในการดําเนินการ (O&M) โดยโครงการตามแผนปฏิบัติการภายใต  แผนยุทธศาสตรการบริหารการพัฒนา
พ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน (พ.ศ.2566 – 2570) มีคาลงทุนในโครงการท้ังสิ้น 5,523.29 ลานบาท  

การประเมินผลประโยชนของโครงการศึกษาเพ่ือจัดทําแผนยุทธศาสตรการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษ
เมืองเกานาน (พ.ศ.2566 – 2570) โดยตั้งสมมติฐานในกรณีท่ีมีและไมมีการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยาง
ยั่งยืนเมืองเกานาน วาจะสรางรายไดหรือผลประโยชนใหกับเมืองเกานานเปนจํานวนเทาไร ผลประโยชนท่ีเมืองเกา
นานจะไดรับ จากการคาดการณรายไดจากการทองเท่ียวในกรณีท่ีมีการพัฒนาพ้ืนท่ี ซ่ึงไดตั้งสมมติฐานการเติบโตของ
รายไดเทากับรอยละ 10 ตอป ทําใหในป พ.ศ.2570 คาดวารายไดท่ีเกิดจากการทองเท่ียวเทากับ 4,895.56 ลานบาท 
ในป พ.ศ.2570 หลังจากท่ีไดคํานวนรายไดจากการทองเท่ียวท่ีคาดวาจะไดรับจากการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน
แลว สามารถนํามาคํานวณเปนผลประโยชนท่ีจะไดรับ  

 

ตารางท่ี 2 แสดงกระแสเงินสดจายลงทุน รายไดจากการทองเท่ียว และผลประโยชนเพ่ิมจากโครงการ (หนวย: ลานบาท) 

ป พ.ศ. กระแสเงินสดจายลงุทน* 
รายไดจากการ

ทองเท่ียว 
ผลประโยชนเพ่ิมจาก

โครงการ** 
2563 52.75                  3,165.44   949.63  
2564 401.01                  3,412.60   1,023.78  
2565 1,208.10                  3,659.76   1,097.93  

  



บ 
 

2566 1,531.98                  3,906.92   1,172.08  
2567 1,369.43                  4,154.08   1,246.22  
2568 667.98                  4,401.24   1,320.37  
2569 335.23                  4,648.40   1,394.52  
2570 233.53                  4,895.56   1,468.67  

หมายเหตุ: *0.10 คาเสียโอกาสของเงินลงทุน, **ประมาณการวารายไดท่ีเพ่ิมข้ึนเปนผลมาจากการลงทุนดาน
การทองเท่ียวของจังหวัดรอยละ 30 (ผลประโยชนสวนเพ่ิมท้ังหมดยังไมไดปรับคาปจจุบันเทากับ 9,673.20)  
 
ผลการวิเคราะหทางดานเศรษฐกิจ 

จากขอมูลคาใชจายและผลประโยชนของโครงการขางตนเม่ือนํามาเปรียบเทียบ ตามหลักเกณฑท่ีวาง
ไวพบวา โครงการตามแผนยุทธศาสตรการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน (พ.ศ.2566 – 2570) 
ระยะ 5 ป (คิดตามจํานวนป ของการท่ีไดรับงบประมาณเทานั้น) เปนโครงการท่ีมีความเหมาะสมดานเศรษฐกิจ 
โดยใหผลตอบแทนท่ีคุมคาตอการลงทุน  ซ่ึงจากแผนปฏิบัติการดังกลาวพบวา จากการลงทุนของโครงการ 
5,523.29 ลานบาท ภายในระยะดําเนินงานโครงการ ป พ.ศ.2566 - 2570 รวม 7 ป โครงการดังกลาวจะสราง
รายไดรวม(เม่ือยังไมปรับมูลคาปจจุบัน)จากการทองเท่ียวรวมท้ังสิ้น 9,673.20 ลานบาท โดยเม่ือปรับเปน
มูลคาปจจุบัน(Present value) มีรายละเอียดผลการวิเคราะหความคุมคาทางเศรษณฐกิจ ดังนี้ 

มูลคาเศรษฐกิจปจจุบันสุทธิ (Net Economic Present Value : NEPV) 
คาผลตางระหวางมูลคาปจจุบันท่ีคาดวาจะไดรับในแตละปกับมูลคาปจจุบันของเงินท่ีจายออกมา ภายใต

โครงการท่ีพิจารณา ณ อัตราลดคา (Discount Rate) หรือคาของทุน (Cost of Capital) ท่ีรอยละ 10 มีคา 
2,412.98 ลานบาท (มากกวาศูนย ดูตารางท่ี 6-6 ประกอบ) ซ่ึงแสดงใหเห็นวาโครงการท่ีกําลังพิจารณาตาม
แผนปฏิบัติการภายใตแผนแมบทการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานาน (พ.ศ.2566 – 
2570) ระยะ 5 ป เปนโครงการท่ีสมควรลงทุน อัตราผลประโยชนตอตนทุน (Benefit Cost Ratio : BCR) 

BCR คือ มูลคาปจจุบันของผลประโยชนรวมหารดวยมูลคาปจจุบันของตนทุนรวม โดยถาโครงการมี
ความเหมาะสม และมีความคุมคาตอการลงทุนคาท่ีไดจะตองมีคามากกวา 1 ซ่ึงเม่ือคํานวณอัตราผลประโยชน
ตอตนทุน (BCR) ของโครงการตามแผนปฏิบัติการภายใตแผนแมบทการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียว
อยางยั่งยืนเมืองเกานาน (พ.ศ.2566 – 2570) แลวพบวามีคาเทากับ 1.63 ซ่ึงแสดงใหเห็นวาโครงการ มีความ
เหมาะสมและมีความคุมคาสะทอนถึงผลประโยชนของโครงการหลังปรับเปนมูลคาปจจุบันมากกวาเงินลงทุน
ของโครงการฯ ท้ังหมดท่ีไดลงทุนไป  

อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ(Economic Internal of Return : EIRR) 
เปนอัตราท่ีแสดงถึงผลตอบแทนทางเศรษฐกิจท่ีจะเกิดข้ึนหลังจากดําเนินโครงการซ่ึงจากการคํานวณ

ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของโครงการตามแผนยุทธศาสตรการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน 
(พ.ศ.2566 – 2570) แลวพบวา โครงการดังกลาวมีอัตราการตอบแทนทางเศรษฐกิจ (EIRR) รอยละ 30.00 ซ่ึง
แสดงใหเห็นวาโครงการใหผลตอบแทนอยูในเกณฑท่ีดีเหมาะแกการลงทุน ผลการวิเคราะหทางดานเศรษฐกิจ 
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ตารางท่ี 3 แสดงผลการวิ เคราะหทางดานเศรษฐกิจแนวโนมทางการทองเ ท่ียวและผลตอบแทน 
ดานเศรษฐกิจจากการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีจังหวัดนาน และพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน 

ผลการวิเคราะห 

1. มูลคาปจจุบันสุทธิ (NEPV) (บาท)  2,412.98  
2. อัตราผลประโยชนตอตนทุน (BCR)  1.63  
3. อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (EIRR) 30% 
4. ระยะเวลาในการคืนทุน (ป) 4.05 

 
การวิเคราะหความออนไหว(Sensitivity Analysis) 

การวิเคราะหความออนไหวของโครงการ (Sensitivity Analysis) เปนการ พิจารณาผลกระทบของ
ปจจัยตาง ๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงอันเปนผลมาจากความเสี่ยงและความไมแนนอนของสภาวะของเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึน
โดยจะมีผลตอการตัดสินใจเลือกลงทุนของโครงการนั้นๆ (กนกพล จันทะรักษา และ ธีระวัฒน จันทึก, 2559) 
จากสถานการในปท่ีผานมานั้น Covid-19 นับวามีผลตอระบบเศรษฐกิจและการทองเท่ียวของประเทศและ
จังหวัดนานเปนอยางมาก จากรายงานภาวะเศรษฐกิจการทองเท่ียว 1/2563 พบวาการทองเท่ียวของไทยไดรับ
ผลกระทบจาก Covid-19 ผานการลดลงของจํานวนนักทองเท่ียวและรายไดประมาณรอยละ 30 (สํานักงาน
ปรัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา,2563) อยางไรก็ตามในการศึกษาครั้งนี้ไดทําการวิเคราะหตอไปวา 
หากผลกระทบของ Covid-19 มีความรุนแรงมากข้ึนเปนรอยละ 50 และ 80 ตามลําดับนั้นจะมี 
ผลตอความคุมคาของโครงการลงทุนอยางไร 

 
ภาพท่ี 6 แสดงการเปลี่ยนแปลงของ NEPV อันเนื่องมาจากปญหา Covid-19 

 
ในการศึกษาความออนไหว(Sensitivity) นี้อยูภายใตเง่ือนไขท่ีวาผลกระทบท่ีเกิดข้ึนของ Covid-19 มี

ผลทําใหจํานวนนักทองเท่ียวและรายไดจากการทองเท่ียวของจังหวัดนานลดลงรอยละ 30, 50 และ 80 ใน ป 
2563 2564 และ 2565 ตามลําดับ โดยหลังจากนั้นภาวะการทองเท่ียวก็จะกลับสูภาวะปกติในป 2566 2567 
2568 2569 และ 2570 ผลการศึกษาความออนไหวพบวาคา NEPV ของโครงการยังคงมีคาเปนบวก แม
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจาก Covid-19 มากถึงรอยละ 80 โดย ณ ระดับท่ี Covid-19 มีผลทําใหรายไดจากการ
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ทองเท่ียวในจังหวัดนานลดลงรอยละ 80 นั้น คา NEPV ก็ยังคงมีคาเทากับ 385.55 ลานบาท และโครงการก็ยัง
มีความคุมคาตอการลงทุนอยูนั้นเอง 

 

ผลตอบแทนดานสังคม และดานสิ่งแวดลอม 
ผลตอบแทนดานสังคม (1.63 เทา) 
ผลตอบแทนทางสังคมสุทธิ(Net Indirect benefits) ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการตามแผนยุทธศาสตรการ

บริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน (พ.ศ.2566 – 2570)  คาดวาจะมีคามากกวาหรือเทากับศูนย นั้นก็
หมายความวาโครงการนี้ใหผลประโยชนทางดานบวก(Positive impacts) มากกวา ผลกระทบดานลบ 
(Negative impacts)  โดยผลกระทบดานบวกและดานลบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนจากโครงการมีดังนี้ 

 

ผลทางดานบวก 
1) ประชาชนในจังหวัดนาน ไดรับการบริการดานสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานอยางท่ัวถึง และเพียงพอ

ตอความตองการท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
2) ประชาชนในจังหวดันาน ไดรับความสะดวกสบายในเรื่องของการเดินทาง และการใหบริการสาธารณะ 
3) ประชาชนในจังหวัดนาน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินเพ่ิมมากข้ึน 
4) ประชาชนในจังหวัดนาน มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนจากท่ีมีระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการข้ัน

พ้ืนฐานท่ีเพียงพอ และมีคุณภาพ 
5) เกิดการสรางสรรคความเจริญสูสังคม ยกมาตรฐานการครองชีพและทําใหคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีข้ึน 
6) พ้ืนท่ีสาธารณะไดรับการพัฒนาเพ่ือรองรับกิจกรรมการทองเท่ียว 
7) เกิดการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน ขนบธรรมเนียบประเพณีท่ีสืบทอดกันมามิใหสูญหาย 
8) สรางเสริมการศึกษาและความปลอดภัยแกชุมชน และปองกันการอพยพยายถ่ินของคนในชุมชน 
 

ผลทางดานลบ 
1) มีผลทําใหการดําเนินชีวิตหรือวิถีชีวิตของประชาชนในพ้ืนที มีการเปลี่ยนแปลงจากสังคมชนบท

เปนสังคมเมืองมากข้ึน ทําใหคนในสังคมมีลักษณะตางคนตางอยู 
2) การรวมกลุมทางสังคมและการมีปฏิสัมพันธของประชาชนในพ้ืนท่ี ลดนอยลง 
3) ประชาชนบางสวนท่ีไมไดรับประโยชนจากโครงการหรือไมเขาใจประโยชนท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

ตอสวนรวม อาจไมใหความรวมมือในการดําเนินโครงการ 
 

ผลตอบแทนดานส่ิงแวดลอม 
ผลทางดานบวก 
1) เกิดระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการดูแลเอาใจใสเพ่ิมมากข้ึน 
2) ประชาชนหรือนักทองเท่ียวไดรับความรูดานศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมเพ่ิมข้ึน 
3) ประชาชนและชุมชนเห็นความสําคัญของการอนุรักษ สงวนรักษา และเห็นคุณคาของโบราณสถาน 

สถานท่ีสําคัญทางศาสนา จิตรกรรม สถาปตยกรรม และศิลปกรรม รวมถึงอาคารบานเรือนของเมืองเกานาน 
และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ิมมากข้ึน 

4) เกิดการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและน้ําเสยีในพ้ืนท่ีเมืองเกา การจัดเก็บ และการจัดการอยางถูก
สุขลักษณะอยางท่ัวถึง 

ผลทางดานลบ 
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1) โครงการตามแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตรการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน (พ.ศ.
2566 – 2570) บางโครงการ โดยเฉพาะโครงการท่ีตองมีการกอสรางขนาดใหญ อาจสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
โบราณสถาน ศาสนสถานหรือสิ่งปลูกสรางบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ ท้ังในเรื่องของฝุนละอองจากการกอสราง หรือ
ทรัพยากรทางธรรมชาติบริเวณพ้ืนท่ีกอสรางท่ีอาจจะตองถูกเคลื่อนยายหรือถูกทําลายในบางสวนได 

2) เกิดการปรับเปลี่ยนประเภทการใชพ้ืนท่ีจากการกระจายการทองเท่ียวออกไปยังแหลงทองเท่ียวโดยรอบ
ท่ีขาดการวางแผนอยางรอบคอบ หรือขาดการกําหนดทิศทางการใชพ้ืนท่ีอยางเหมาะสมเปนรูปธรรม ทําใหเกิดการ
รุกล้ําและทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และทําใหเกิดความเสื่อมโทรมจากการใชผิดประเภท 

 

การวิเคราะหความตองการและขีดความสามารถในการรองรับนักทองเท่ียวของพ้ืนท่ี (Carrying Capacity) 
ในระดับตําบลเพ่ือเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจของการทองเท่ียวชุมชนในพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน 

การทบทวนแผนยุทธศาสตรการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน (พ.ศ.2566 – 2570) เพ่ือ
นําไปสูกลไกและกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกานาน ประกอบกับนโยบาย
ประเทศไทยท่ีตองการผลักดันใหมีการเติบโตทางเศรษฐกิจผานการสงเสริมการทองเท่ียว การพัฒนาสินคาและ
บริการดวยภูมิปญญาทองถ่ิน โดยเฉพาะการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทยแผนไทย พรอมท้ัง
ตองการยกระดับมาตรฐานธุรกิจท่ีเชื่อมโยงภูมิภาค ดังนั้น องคการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการ
ทองเท่ียวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน) หรือ อพท. และจังหวัดนาน จึงคาดหวังวาการดําเนินกิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการดังกลาว จะชวยในการกระตุนและสงเสริมเศรษฐกิจของจังหวัดในอัตรารอยละ 20 รวมท้ังการ
จางงาน โดยเนนการพัฒนาตามแนวทางการจัดการขีดความสามารถในการรองรับนักทองเท่ียว การพัฒนาอัต
ลักษณเพ่ือเพ่ิมมูลคาใหกับสินคาและบริการทางการทองเท่ียว และลดการแขงขันในมิติราคา อยางไรก็ตาม
บริบทของการทองเท่ียวของแตละพ้ืนก็มีความแตกตางกัน โดยเฉพาะการทองเท่ียวชุมชนในพ้ืนท่ีพิเศษเมือง
เกานานท้ัง 5 ตําบล ซ่ึงเกิดผลรวมของการทองเท่ียว แสดงไดตามตารางดังนี้ 

 

ตารางท่ี 4 แสดงภาพรวมของผลของการทองเท่ียวใน 5 ตําบล ตามมติ ครม. ท่ีประกาศใหเปนพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน 

พ้ืนท่ี ในเวียง บอสวก มวงตื๊ด นาซาว ดูใต คาเฉล่ีย 

คาตัวทว ี 4.21 4.99 3.27 4.33 3.83 4.13 
หมายเหตุ:  Multiplier =  ((Direct + Indirect + Induced Effects) /Direct Effects) 

จากตาราง ตัวทวีของการทองเท่ียวใน 5 ตําบลของพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานานในจังหวัดนาน 
มีคาอยูระหวาง 3.83 - 4.99 (เฉลี่ย 4.13) นั้นก็หมายความวาทุก 1 บาท ท่ีเปนรายไดจากการทองเท่ียวของ
จังหวัดนาน จะสรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจถึง 4.13 บาท ซ่ึงนับวาคอนขางสูง เม่ือเท่ียบกับพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ซ่ึงเปน
เพราะกิจการกรรมทางดานการทองเท่ียวของจังหวัดนาน มีสัดสวนการใชปจจัยการผลิตในพ้ืนถ่ินคอนขางมาก 
(Indirect effects) ทําใหเกิดการหมุนเม็ดเงินหมุนเวียนจากการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีมากข้ึน และการมีลงทุน
เพ่ิมข้ึนของภาคเอกชนและประชาชน (Induced Effects)ตามไปดวย ดังนั้น สิ่งท่ีการทองเท่ียวของจังหวัดนาน
ท่ีควรทําคือ เพ่ิมรายไดจากการทองเท่ียวใหมากข้ึน ผานจํานวนนักทองเท่ียว รายจายตอคนของนักทองเท่ียว 
และระยะเวลาในการอยูในพ้ืนท่ีของนักทองเท่ียวใหมากข้ึน แสดงไดดังตารางตอไปนี้ 
ตารางท่ี 5 แสดงภาพรวมการจางงงานของขุมชนทองเท่ียว 5 ตําบลของจังหวัดนาน 

 ในเวียง บอสวก มวนต๊ืด นาซาว ดูใต รวมเฉลี่ย 
รวมเฉลี่ย 8.18 2 3 7.14 13 6.66 
ชั่วคราว 2 - 1 1 6 2.5 
ชาย/หญิง 1:1 1:1 1.1 1:6 4:1 - 
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การจางาน
กลุมใหญ 

31-35 และ 
<25 

31-35 และ 
46-60 

46-60 และ 
>60 

31-45 และ 
>60 

31-45 และ 
26-35 

- 
 

การศึกษาตํ่า
กวา ม.6 

70.03 55.55 60.67 100 56.50 68.55 

จากตารางขางตน ในดานการจางงานพบวา ธุรกิจการทองเท่ียวของจังหวัดนานมีการจางงานเฉลี่ย 
6.66 คน มีการจางงานคอนขางมากในตําบลในเวียง และ ตําบลดูใต ท่ีมีคาเฉลี่ยถึง 8 - 13 คน สัดสวนการจาง
งานระหวางชายและหญิงใกลเคียงกัน โดยเปนการจางงานของกลุมวัยแรงงานเปนสวนใหญ (อายุ 31 - 60 ป) 
และอีกสวนหนึ่ง คือ อายุมากวา 60 ป โดยรอยละ 68.55 เปนการจางงานของคนท่ีมีระดับการศึกษาตํ่ากวา
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 โดยภาพรวมจังหวัดนาน การจางงานสามารถดึงคนทุกกลุมภายในพ้ืนท่ีเขามามีสวนรวม
ในกิจกรรมการทองเท่ียว ซ่ึงโดยสรุปแลวจากนโยบายปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตรการบริหารการพัฒนา
พ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน (พ.ศ.2566 – 2570)  ซ่ึงเปนแผนท่ีมีการบูรณาการฯเพ่ือขับเคลื่อนจังหวัดนานเปน
แหลงทองเท่ียวท่ีไดรับมาตรฐานในระดับสากล โดยพยายามผลักดันใหจังหวัดนานเขาเปนสมาชิกเครือขาย
เมืองสรางสรรคของยูเนสโก (UCCN) และพัฒนาแหลงทองเท่ียวในพ้ืนท่ีตําบลในเวียง อําเภอเมืองนาน จังหวัด
นาน ตามเกณฑการทองเท่ียวอยางยั่งยืนโลก (GSTC) ผานการยกระดับพ้ืนท่ีจังหวัดนานใหเปนสุดยอด 100 
แหลงทองเท่ียวยั่งยืนระดับโลก (Sustainable Destinations Top 100) ในป พ.ศ. 2563  

ภายใตแผนงานโครงการจํานวน 87 โครงการ ใชงบประมาณรวมท้ังสิ้น 5,523,290,000 บาท ใน
ระยะเวลา 5 ป จากการประเมินมูลคาทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนจากโครงการฯ พบวา ชุดโครงการฯมีความ
เหมาะสมดานเศรษฐกิจ ณ อัตราลดคา (Discount Rate) ท่ีรอยละ 10 มีมูลคาทางดานเศรษฐกิจสุทธิท่ีเกิดข้ึน
เทากับ 2,412.98 ลานบาท อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน(BCR) มีคาเทากับ 1.63 ซ่ึงแสดงใหเห็นวา
โครงการมีผลประโยชนหลังปรับเปนมูลคาปจจุบันมากกวาเงินลงทุนของโครงการฯ ท้ังหมดท่ีไดลงทุนไป ยิ่งไป
กวานั้นโครงการนี้ยังมีอัตราการตอบแทนทางเศรษฐกิจ (EIRR) ถึงรอยละ 30.00 มากกวาคาเสียโอกาสของ
เงินทุน (รอยละ 10) 

สําหรับผลตอบแทนดานสังคม และดานสิ่ งแวดลอมพบวาโครงการฯ มีคามากกวา ศูนย   
นั้นก็หมายความวาโครงการนี้ใหผลประโยชนทางดานบวก(Positive impacts) มากกวา ผลกระทบดานลบ 
(Negative impacts) โดยผลกระทบดานบวกและดานลบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนจากประชาชนในจังหวัดนาน 
ไดรับการบริการดานสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินเพ่ิมมากข้ึน ยกมาตรฐาน
การครองชีพและทําใหคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีข้ึน เกิดการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน 
ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีสืบทอดกันมามิใหสูญหายไป ถึงแมจะมีผลกระทบทางดานลบคือ ทําใหการดําเนิน
ชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีมีการเปลี่ยนแปลงจากสังคมชนบทเปนสังคมเมืองมากข้ึน ทําใหคนในสังคมมี
ลักษณะตางคนตางอยูมากข้ึนนั้นเอง และประชาชนบางสวนท่ีไมไดรับประโยชนจากโครงการหรือไมเขาใจ
ประโยชนท่ีเกิดข้ึนจากโครงการตอสวนรวม อาจไมใหความรวมมือในการดําเนินโครงการนั้นเอง 

ดานสิ่งแวดลอมพบวาผลกระทบทางดานบวกเกิดจากระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมท่ีดีข้ึน  ในขณะทีดานลบคาดวาจะเกิดการปรับเปลี่ยนประเภทการใชพ้ืนท่ีจากการกระจาย
การทองเท่ียวออกไปยังแหลงทองเท่ียวโดยรอบ หากขาดการวางแผนอยางรอบคอบ หรือขาดการกําหนดทิศ
ทางการใชพ้ืนท่ีอยางเหมาะสมเปนรูปธรรม อาจจะทําใหเกิดการรุกล้ําและทําลายทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม และทําใหเกิดความเสื่อมโทรมจากการใชงานผิดประเภท  

การวิ เคราะหผ านตั วทวี ของการทองเ ท่ียวใน พ้ืนท่ี พิ เศษเมืองเก าน านในจั งหวัดน านนั้ น  
มีคาตัวทวีเทากับ 4.13 นั้นก็หมายความวาทุก 1 บาท ท่ีเปนรายไดจากการทองเท่ียวของจังหวัดนาน จะสราง
มูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจถึง 4.13 บาท ซ่ึงนับวาคอนขางสูงเม่ือเท่ียบกับพ้ืนท่ีอ่ืนๆ  ซ่ึงเปนเพราะกิจการกรรมทางดาน
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การทองเท่ียวของจังหวัดนาน มีสัดสวนการใชปจจัยการผลิตในพ้ืนถ่ินคอนขางมาก (Indirect effects) ทําใหเกิดการ
หมุนเม็ดเงินหมุนเวียนจากการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีมากข้ึน และการมีลงทุนเพ่ิมข้ึนของภาคเอกชนและประชาชน 
(Induced Effects) ตามไปดวย ในดานการจางงานพบวา ธุรกิจการทองเท่ียวของจังหวัดนานมีการจางงานเฉลี่ย 6.66 
คน โดยเปนการจางงานของกลุมวัยแรงงานเปนสวนใหญ (อายุ 31 - 60 ป) และอีกสวนหนึ่ง คือ อายุมากวา 60 ป 
โดยรอยละ 68.55 โดยภาพรวมชุดโครงการฯ นี้ จะสนับสนุนการเติบโตเศรษฐกิจในพ้ืนท่ี เกิดการการจางงาน และ
สามารถดึงคนทุกกลุมภายในพ้ืนท่ีเขามามีสวนรวมในกิจกรรมโครงการไดคอนขางสูงนั้นเอง 

 

แผนยุทธศาสตรการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน (พ.ศ.2566 – 2570)  ไปสูการปฏิบัติ 
 การจัดทําแผนยุทธศาสตรการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน พ.ศ.2566 – 2570 ได
กําหนดแนวทางการนําแผนไปสูการปฏิบัติ โดยการสรางกลไกลการรับรูเพ่ือสงเสริมใหหนวยงานท่ีเก่ียวของมี
ความเขาใจในแผนยุทธศาสตรการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน พ.ศ.2566 – 2570 เพ่ือ
ขับเคลื่อนระดับนโยบายและระดับพ้ืนท่ี บูรณาการหนวยงานท่ีเก่ียวของและผูสวนไดสวนเสียในการรวมมือ
ขับเคลื่อนหนวยงานกํากับนโยบายและอนุมัติแผน อีกท้ังการบริหารจัดการงบประมาณ การติดตามประเมินผล
และสงมอบพ้ืนท่ีดําเนินงาน
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 

1. หลักการและเหตุผล 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 20 กันยายน พ.ศ. 2548 เห็นชอบใหคณะกรรมการอนุรักษและพัฒนากรุง
รัตนโกสินทร และเมืองเกาประกาศพ้ืนท่ีเพ่ือการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกา นาน และมติคณะรัฐมนตรีเม่ือ
วันท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 เห็นชอบใหคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือ การทองเท่ียวอยาง
ยั่งยืน ประกาศพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียว อยางยั่งยืนเมืองเกานาน มีเจตจํานงคใหความคุมครองพ้ืนท่ี เมือง
มรดกสําคัญของชาติในบริเวณใจเมืองนานและพ้ืนท่ี บางสวนของจังหวัดนาน ใหเปนแหลงทองเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม ท่ีมีการใชประโยชนอยางคุมคาโดยคํานึงถึงการอนุรักษ ความเปนของแทดั้งเดิมควบคูไปกับการ
พัฒนามาตรฐาน การบริการดานการทองเท่ียวในระดับสากล ท้ังนี้ พ้ืนท่ีพิเศษ เพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืน
เมืองเกานาน มีพ้ืนท่ีครอบคลุม พ้ืนท่ีในเขตอําเภอเมืองนาน 4 ตําบล ประกอบดวย ตําบลในเวียง ตําบลดูใต 
ตําบลนาซาว และตําบลบอสวก เขตอําเภอภูเพียง 1 ตําบล คือ ตําบลมวงตึ๊ด จังหวัดนาน มีเนื้อท่ีรวมกัน
ประมาณ 139.37 ตารางกิโลเมตร องคการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษ เพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
(องคการมหาชน) หรือ อพท. เล็งเห็นปญหาและขอจํากัดในการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกานาน ท่ีมีประชากร
หลากหลายชาติพันธุ เชน ชาวไทยวน หรือ คนเมือง ชาวไทลื้อ ชาวไทพวน ชาวไทเขิน ชาวไทใหญ ฯลฯ ทําให
คน ในจังหวัดนานมีภาษาพูดท่ีหลากหลาย รวมท้ังมีจารีต ประเพณี และวัฒนธรรมท่ีเปนเอกลักษณเฉพาะถ่ิน 
ประกอบกับ มีแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ แหลงทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร และแหลงทองเท่ียวเชิงศาสนา
และวิถีพุทธ ท่ีเปนจุดดึงดูด นักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางชาติใหเดินทางมาทองเท่ียว จึงไดจัดทํา
แผนการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงอนุรักษศิลปวัฒนธรรม เมืองนาน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2553 - 2559) โดยกําหนด
วิสัยทัศน วา “นาน เมืองเกาท่ีมีชีวิต” มุงหมายฟนฟู อนุรักษ และพัฒนา แหลงทองเท่ียว การปรับปรุงการบริ
หารจัดการบริการใหมีคุณภาพ เพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนสรางรายไดใหกับการทองเท่ียว รวมท้ังเพ่ือให
พ้ืนท่ีเมืองเกาไดรับการคุมครองดูแลมีการพัฒนา ควบคูไปกับการอนุรักษ สามารถตอบสนองตอความตองการ
ใชสอย ท่ีดินซ่ึงมีความเขมขนมากข้ึนในปจจุบัน และสามารถดํารงคุณคา ความเปนมรดกทางประวัติศาสตร 
และวัฒนธรรมของประเทศ ไวไดอยางยั่งยืน จากนั้น ไดรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของจัดทํา แผนยุทธศาสตร
การพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียว อยางยั่งยืนเมืองเกานาน และยกระดับแผนพัฒนาการทองเท่ียวเชิง
อนุรักษศิลปวัฒนธรรมเมืองนาน ระยะ 5 ป (พ.ศ.2553 – 2559) เปนแผนแมบทและแผนปฏิบัติการพัฒนา
พ้ืนท่ี พิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานาน ระยะ 5 ป (พ.ศ.2556 - 2560) ซ่ึงไดรับความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 27 มีนาคม พ.ศ. 2558 ซ่ึงประกอบดวยแผนงาน/โครงการของสวนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ องคกรภาคประชาชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวม 73 โครงการ วงเงินงบประมาณรวม
ท้ังสิ้น 2,404,277,450 บาท เม่ือสิ้นสุด ระยะเวลาการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ ในป พ.ศ. 2560 มีแผนงาน
โครงการท่ีไดรับการขับเคลื่อนเพียง 28 โครงการ งบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรจํานวน 303,347,000 บาท 
หรือคิดเปนรอยละ 12.62 และมีแผนงานโครงการท่ียังมี ความจําเปนตองไดรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
ดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงค จํานวน 45 โครงการ มีจํานวนเงิน งบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรไมครบอีก 
จํานวน 2,100,930,450 บาท หรือคิดเปนรอยละ 87.38 ของแผนปฏิบัติการ ตามแผนแมบทการพัฒนาพ้ืนท่ี
พิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานาน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2556 - 2560) โดยมี อพท.6 เปนหนวย
ประสานการพัฒนาใหแผนมีการขับเคลื่อนภายใตวิสัยทัศนท่ีวา “นาน เมืองเกาท่ีมีชีวิต” 
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อยางไรก็ตาม แมงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรมาตลอดระยะเวลา 5 ปนั้นจะมีเพียงรอยละ 12.62 แต
ดวยความรวมมือ แบบบูรณาการของหนวงงาน องคกรและชุมชนทองถ่ิน ทุกภาคสวนเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพสงผลใหพ้ืนท่ีแหลงทองเท่ียว เปาหมายการพัฒนาท้ังบริเวณพ้ืนท่ีเพ่ือการอนุรักษและพัฒนาเมือง
เกานาน และแหลงทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรมโดยรอบ ในเขตตําบลในเวียง ตําบลดูใต ตําบลนาซาว ตําบล
บอสวก อําเภอเมืองนาน และตําบลมวงตึ๊ด อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน ยังคงรักษาทรัพยากรดานการทองเท่ียว
ใหคงคุณคา ท้ังดานศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร วิถีชีวิตชุมชน และภูมิปญญา ทองถ่ิน ชุมชนเจาของแหลง
ทองเท่ียว ยังคงมีความสงบสุข เรียบงาย แมยังคงพ่ึงพิงเกษตรกรรมเปนอาชีพหลัก แตมีรายไดเสริมจากการ
ผลิตสินคาและบริการดานการทองเท่ียวเพ่ิมข้ึนอยางนาพอใจ จนกระท่ังในป พ.ศ. 2563 ไดรับรางวัล อันเปน
มาตรฐานระดับโลกในการพัฒนาแหลงทองเท่ียวในพ้ืนท่ีตําบลในเวียง อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน ตามเกณฑ 
การทองเท่ียวอยางยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Criteria: GSTC) โดยมีเปาหมายใหไดรับรางวัล 
และมาตรฐานแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืนระดับโลก (The Sustainable Tourism Certification and Award) 
หรือ Sustainable Destinations Top 100 อันเปนขอยืนยันไดถึงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการบริ
หารจัดการพ้ืนท่ี พิเศษเมืองเกานานท่ีประสบความสําเร็จไดอยางเปนรูปธรรม เชิงประจักษและเปนท่ียอมรับ
ในระดับสากล 

นอกจากนี้ ทางสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิยังไดกําหนดใหองคการบริหาร
การพัฒนา พ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน) หรือ อพท. เปนหนวยงานเจาภาพ
ขับเคลื่อนงานตามแผนแมบท ดานการทองเท่ียว ภายใตยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป ดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน ประเภทการทองเท่ียว เชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม อพท. จึงดําเนินการทบทวน
แผนขับเคลื่อนองคการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษ เพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืน ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2562-
2565) ใหครอบคลุมตามแผนแมบทดานการทองเท่ียวดังกลาว และนําเสนอใหสํานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติพิจารณานําเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ พิจารณาในการประชุม ครั้งท่ี 
5/2561 เม่ือวันท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ซ่ึงท่ีประชุมมีมติใหความเห็นชอบในหลักการ โดยให
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติพิจารณาการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร ประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ท้ังนี้ ภายใตแผนงานบูรณาการสรางรายไดจากการทองเท่ียว กําหนดเปาหมายและ
ตัวชี้วัด ตามประเด็นเรงดวนของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติเพ่ือสรางรายไดจากการทองเท่ียว 
กําหนดให อพท. ตองดําเนินการใหรายไดจากการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรมเติบโตรอยละ5 และ
เพ่ิมจํานวนเมืองสรางสรรค ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 อีกจํานวน 3 เมือง ไดแกเมืองเกานาน เมืองมรดกโลก
สุโขทัย และเมืองสุพรรณบุรี 

ในสวนของพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน องคการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยาง
ยั่งยืน (องคการ มหาชน) หรือ อพท. โดยสํานักงานพ้ืนท่ีพิเศษ 6 หรือ อพท.6 ถือเปนพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพดาน
การทองเท่ียวเชิงสรางสรรค และวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานาน และ
สามารถขับเคลื่อนยกระดับเมืองนานสูการ เปนเครือขายเมืองสรางสรรคของ UNESCO โดยนําเกณฑการ
พัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืนของสภาการทองเท่ียวอยาง ยังยืนโลก (GSTC) มาใชเปนแนวทางในการ
พัฒนาการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีพิเศษ เชน การประเมินแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน ตามเกณฑ GSTC และการจัด
ฝกอบรมใหความรูเกณฑ GSTC แกบุคลากรของชุมชนดานการทองเท่ียว เปนตน เพ่ือให การทองเท่ียวมุงสู
เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เพ่ิมศักยภาพการทองเท่ียว โดย
ชุมชนและแหลงทองเท่ียวท่ีไดมาตรฐาน ประกอบกับนายกรัฐมนตรีมีบัญชาให อพท. เรงทบทวนแผนงาน
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โครงการ ตามแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการตามแผนแมบทการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยาง
ยั่งยืนเมืองเกา นาน (พ.ศ. 2556 - 2560) ใหเปนปจจุบัน โดยใหบูรณาการทุกภาคสวนในพ้ืนท่ีใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติดานการ สรางความสามารถในการแขงขันและแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการ
ทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม เสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือใหสวนราชการนําไปใชเปนกลไก และกรอบ
แนวทางในการขับเคลื่อนเมืองเกานานอยางเปนรูปธรรม และในป พ.ศ. 2566 - 2570 รัฐบาลมอบนโยบายให
จังหวัดนาน เทศบาลเมืองนาน องคการบริหารสวนจังหวัดนาน และ อพท. รวมกันขับเคลื่อนยกระดับการ
จัดการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานานสมัครเปนสมาชิกเครือขาย เมืองสรางสรรคของยูเนสโก (The 
UNESCO Creative Cities Network UCCN) และพัฒนาแหลงทองเท่ียวในพ้ืนท่ี ตําบลในเวียง อําเภอเมือง
นาน จังหวัดนาน ตามเกณฑการทองเท่ียวอยางยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Criteria: GSTC) 
โดยมีเปาหมายใหไดรับรางวัลและมาตรฐานแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืนระดับโลก (The Sustainable 
Tourism Certification and Award) หรือ Sustainable Destinations Top 100 อยางยั่งยืนตอไป 

ดังนั้น ในการดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน (พ.ศ.
2566 – 2570) จึงมีความสําคัญอยางยิ่ง ท่ีจะตองเชื่อมโยงใหสอดคลองกับแผนแมบท ภายใตยุทธศาสตรชาติ 
(พ.ศ. 2561-2580) เพ่ือบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษสูความเปนตนแบบการทองเท่ียวอยางยั่งยืน โดยมีทิศทาง
และกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนเมืองเกานานอยางเปนรูปธรรมท่ี ม่ันคง ม่ังค่ังและยั่งยืนตอไป 
นายกรัฐมนตรี จึงมีบัญชาให อพท. เรงทบทวนแผนยุทธศาสตรการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน 
(พ.ศ.2566 – 2570) ใหเปนปจจุบันโดยใหบูรณาการทุกภาคสวนในพ้ืนท่ี ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติดาน
การสรางความสามารถในการแขงขันและแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการทองเท่ียวเชิง
สรางสรรคและวัฒนธรรม เสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือใหสวนราชการนําไปใชเปนกลไก และกรอบแนวทางใน
การขับเคลื่อนเมืองเกานานอยางเปนรูปธรรม ประกอบกับรัฐบาลมอบนโยบายให จังหวัดนาน เทศบาลเมือง
นาน องคการบริหารสวนจังหวัดนาน และ อพท. รวมกันขับเคลื่อนยกระดับการจัดการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีพิเศษ
เมืองเกานานสมัครเปนสมาชิกเครือขายเมืองสรางสรรคของยูเนสโก (The UNESCO Creative Cities 
Network: UCCN) และพัฒนาแหลงทองเท่ียวในพ้ืนท่ีตําบลในเวียง อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน ตามเกณฑ
การทองเท่ียวอยางยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Criteria: GSTC) โดยมีเปาหมายใหไดรับ 
รางวัลและมาตรฐานแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืนระดับโลก (The Sustainable Tourism Certification and 
Award) หรือ Sustainable Destinations Top 100 

จากหลักการและเหตุผลท่ีกลาวมานั้นไดสะทอนความจําเปนอยางยิ่งท่ีตองมีการทบทวนเพ่ือจัดทํา
แผนยุทธศาสตรการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน (พ.ศ.2566 – 2570) เชน ยังพบวา แผนปฏิบัติ
การเดิมยังมีโครงการสําคัญจํานวนมากยังไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณ โดยเฉพาะดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
และสาธารณูปโภคตาง ๆ ยังไมสามารถขับเคลื่อนไปสูภาคการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมและตอเนื่อง เชน 
การนํา สายไฟฟาลงดิน การยายเรือนจําจังหวัดนานและสํานักงานปาไมจังหวัดนาน และการจัดทํา
สวนสาธารณะเพ่ือพัฒนา เปนแหลงทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรมเมืองเกานาน เปนตน อีกท้ังใน
ปจจุบันมีสถานการณและปจจัยตาง ๆ ท่ีเปนท้ัง จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคท่ีมีผลตอการขับเคลื่อน
การพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานานจํานวนมาก ท่ีตองมีการบูรณาการงานดานการทองเท่ียวระหวางหนวยงาน
ภาครัฐและทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของไดอยางมีเอกภาพ สามารถกําหนดแผนงานโครงการท่ีสอดคลองกับแผน
และผังแมบทการอนุรักษการพัฒนาเมืองเกานาน มีความเหมาะสม บสถานการณการทองเท่ียวในปจจุบัน และ
สอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนตามยุทธศาสตรชาติ ดังนั้น เพ่ือใหหนวยงานตาง ๆ สามารถนํา
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แผนยุทธศาสตรการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน (พ.ศ.2566 – 2570) ไปเปนกลไกและกรอบ
แนวทางในการขับเคลื่อนการอนุรักษและพัฒนา เมืองเกานาน รวมท้ังแหลงทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรมใน
พ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานานใหเปน รูปธรรมและมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน
รูปแบบท่ีทันสมัย สามารถขอรับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ภายใตแผนแมบทฯ เพ่ือพัฒนา
พ้ืนท่ีและเกิดการขับเคลื่อนใจเมืองนาน รวม 5 ตําบล เนื้อท่ีประมาณ 139.37 ตารางกิโลเมตร ใหคงไวซ่ึงการ
อนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาเมืองเกานานท่ีเหมาะสม อันจะสงผลใหชุมชนมีรายได เพ่ิมข้ึนจากการทองเท่ียวโดย
ชุมชน มีการกระจายรายไดสูครัวเรือนอยางแทจริง และทรัพยากรดานการทองเท่ียว ท้ังศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีชีวิตชุมชน และภูมิปญญาทองถ่ิน ยังคงไดรับการสืบสาน รักษา และอนุรักษให
คนรุนตอไปไดใชประโยชนอยางยั่งยืนตอไป 

 

 

 

 

2. วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือใหแผนปฏิบัติการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานาน สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการ
ทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม 

2.2 เพ่ือใหสวนราชการท่ีเก่ียวของมีกลไกและกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษ
เพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม 

2.3 เพ่ือใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ สามารถวางแผนบริหารจัดการงบประมาณตามแผนแมบทการพัฒนา
พ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานานในแตละป 

2.4 เพ่ือใหพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานาน สามารถยกระดับการพัฒนาไปสูการ
เปนแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรมเชิงสรางสรรค และผานการประเมินตามเกณฑการพัฒนาแหลงทองเท่ียว
อยางยั่งยืนในระดับสากล 

2.5 เพ่ือใหชุมชนเจาของแหลงทองเท่ียวในเขตพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานาน 
ไดรับการเพ่ิมผลประโยชนเชิงบวกและลดผลกระทบเชิงลบจากการพัฒนาแหลงทองเท่ียวชุมชนทองถ่ินตน ท้ัง
ดานการบริการจัดการ ดานเศรษฐกิจและสังคม ดานวัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอม 

3. ขอบเขตการดําเนินงาน 

 3.1 ทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวของ และรวบรวมขอมูลท่ีจําเปนสําหรับการจัดทําแผนปฏิบัติการภายใต
แผนแมบทการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานาน (พ.ศ.2563 - 2570) 

 3.2 ดําเนินการศึกษาวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส และประเด็นทาทายการพัฒนาการทองเท่ียว
อยางยั่งยืนเมืองเกานาน ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 20 กันยายน 2548 และวันท่ี 1 พฤษภาคม 2555 
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3.3 ขอบเขตดานพื้นที่ ไดแก พื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั ่งยืนเมืองเกานานโดยมี 
กลุมเปาหมายคือ หนวยงาน และองคกรดานการทองเท่ียวและภาคีเครือขายวัฒนธรรมทองถ่ินเมืองนาน 
จํานวน 5 ตําบล ไดแก 
ลําดับ ชื่อชมุชน อําเภอ ตัวอยาง จุดเดน หรือแหลงทองเท่ียวสําคัญ 

1)  ตําบลในเวียง  เมือง แหลงอารยะธรรม และสถาปตยกรรมลานนา/วิถีชีวิตเรียบงาย/
ประเพณีวัฒนธรรม 

2)  ตําบลบอสวก  เมือง แหลงผลิตเครื่องปนดินเผาในอดีต/ชุมชนวิถีเศรษฐกิจพอเพียง/แหลง
ผลิตนํ้าออยสูตรโบราณ 

3)  ตําบลมวงตึด๊  ภูเพียง นมัสการพระธาตุแชแหง/แหลงหตัถกรรมเลื่องช่ือ/ประเพณี
วัฒนธรรมท่ีงดงาม 

4)  ตําบลนาซาว  เมือง แหลงโบราณคดี/ศูนยถายทอดภมูปิญญาทองถ่ิน/ความอุดมสมบูรณ
ของธรรมชาต ิ

5)  ตําบลดูใต  เมือง ชมทัศนียภาพเมืองนานท่ีพระธาตเุขานอย/วัฒนธรรมพ้ืนบาน/
หัตถกรรมจักสาน 

 

4. วิธีการดําเนนิงาน 

4.1 ขอมูลปฐมภูมิ เปนขอมูลท่ีไดจากการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสวนราชการและหนวยงานท่ี
เก่ียวของกับการดําเนินงานในพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานาน  

4.2 ขอมูลทุติยภูมิ เปนขอมูลท่ีไดจากการคนควา รวบรวมขอมูล และศึกษาจากเอกสารตาง ๆ  ท่ีเก่ียวของ
กับการจัดทําแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตรการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน (พ.ศ.2566 – 2570) 

4.3 การประมวลผล การวิเคราะหขอมูลจากท่ีไดรวบรวมและคนควา สรุปผลการดําเนินงานพรอม
ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ 
 4.4 กฎหมาย ระเบียบ นโยบายรัฐบาลท่ีเก่ียวของ 
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การศึกษา รวบรวม ทบทวน วเิคราะหขอมูล หลักเกณฑและแนวทางการ
ดําเนินงานการทบทวนและการจัดทําแผนปฏิบตัิการภายใตแผนแมบทการ
พัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการทองเที่ยวอยางยั่งยืนเมืองเกานาน (พ.ศ.2563 – 

2570) ดังนี้  

-แผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติการภายใตแผนแมบทการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการทองเที่ยว
อยางย่ังยืนเมืองเกานาน ระยะ 5 ป (พ.ศ.2556 - 2560) 
- แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  
- แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการทองเที่ยว (พ.ศ.2561 - 2580) แผนปฏิรูปประเทศ 
ดานที่ ๑ การเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ และนโยบายไทยแลนด 4.0  
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 แผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ ฉบับที่ 2 
พ.ศ.2560 – 2564 
- แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชนอยางย่ังยืนและสรางสรรค พ.ศ.
2561 - 2565 แผนยุทธศาสตรการทองเที่ยวโดยชุมชนอยางย่ังยืน พ.ศ.2559 - 2563  
- แผนยุทธศาสตรองคการบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการทองเที่ยวอยางย่ังยืน (องคการ
มหาชน) พ.ศ. 2560 – 2563  
- แผนพัฒนาภาคเหนือ (พ.ศ. 2560 - 2565)  
- แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  
- แผนพัฒนาจังหวัดนาน (พ.ศ.2561 - 2564) 
- เปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  
- เกณฑการทองเที่ยวอยางย่ังยืนโลก (Global Sustainable Tourism Criteria : GSTC)  
- เกณฑโครงการเครือขายเมืองสรางสรรคของยูเนสโก 
- ขอมูลดานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ 

การประสานและดําเนินการปรึกษาหารือกับ

หนวยงานหรือภาคีท่ีเกี่ยวของ เพ่ือนําขอมูล

มายกรางแผนยุทธศาสตรการบริหารการ

พัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน (พ.ศ.2566 – 

2570) พรอมจัดทํารายงานสรุปผลนําเสนอ 

การจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน (พ.ศ.2566 – 2570) 
ประกอบดวย  
-กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย ตลอดจนกําหนดนโยบาย และแผนยุทธศาสตรของแผนแมบทฯ ที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป  
- จัดทํารายละเอียดแผนปฏิบัติการภายใตแผนแมบทการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการทองเที่ยวอยางย่ังยืนเมืองเกานาน (พ.ศ.2566 – 2570) อยางนอยตองประกอบดวย 
 การทบทวนแผนแมบทการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการทองเที่ยวอยางย่ังยืนเมืองเกานาน ระยะ 5 ป (พ.ศ.2556 - 2560) 
 งบประมาณตามแผนแมบทการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการทองเที่ยวอยางย่ังยืนเมืองเกานาน (พ.ศ. 2566 – 2570) 
 การทบทวนแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติการภายใตแผนแมบทการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการทองเที่ยวอยางย่ังยืนเมืองเกานาน ระยะ 5 ป (2556 - 2560) 
 งบประมาณแผนงานโครงการตามแผนแมบทการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการทองเที่ยวอยางย่ังยืนเมืองเกานาน (พ.ศ. 2566 – 2570) 
 งบประมาณที่ใชในการขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาลสมาชิกเครือขายเมืองสรางสรรคของยูเนสโก (The UNESCO Creative Cities Network: UCCN) และตามเกณฑการ
ทองเที่ยวอยางย่ังยืนโลก (Global Sustainable Tourism Criteria: GSTC) 
 การประเมินผลตอบแทนที่จะไดรับจากแผนปฏิบัติการตามแผนแมบทการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ เพ่ือการทองเที่ยวอยางย่ังยืนเมืองเกานาน (พ.ศ. 2566 – 2570) 
 ผลการดําเนินงานตามแผนแมบทการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการทองเที่ยวอยางย่ังยืนเมืองเกานานระยะ 5 ป (พ.ศ. 2556 - 2560) 

การจัดทํารายละเอียดแผนงาน/โครงการแบบยอ (Project Brief) 
การจัดทําขอมูลคําชี้แจงใหกับผูรับผิดชอบโครงการหรือผูวาจาง และเดินทางไปใหคําปรึกษา คําแนะนํา การตอบคําถามในเวทีตางๆ ที่สวนกลาง 
(กรุงเทพมหานคร) และจังหวัดนาน 

การจัดสัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการและ
พิจารณารางแผนยุทธศาสตรการบริหารการพัฒนาพื้นทีพ่ิเศษเมือง
เกานาน (พ.ศ.2566 – 2570) จํานวน ๒ คร้ัง ผูเขารวมประชุมอยาง
นอย ๖๐ คน แลวสรุปผลการพิจารณาสูการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ 

การจัดพิมพแผนยุทธศาสตรการบริหารการพัฒนา

พ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน (พ.ศ.2566 – 2570) ฉบับ

สมบูรณ 

กรอบการดําเนินงานตามขอบเขตดําเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

การจัดทําแนวคิดและกรอบการดําเนินงานของ

การทบทวนและจัดทําแผนยุทธศาสตรการ

บริ ห า รการ พัฒนา พ้ืน ท่ี พิ เ ศษ เมื อ ง เ ก า

นาน (พ.ศ.2566 – 2570) โดยระบุประเด็น 

แนวทาง และขอมูลท่ีมีความสําคัญตอการ

พัฒนาการทองเท่ียว รวมถึงหนวยงานหรือภาคี

เครือขายท่ีเกี่ยวของ 
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 5.1 แผนปฏิบัติการตามแผนแมบทการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานาน 
ระยะ 5 ป (พ.ศ.2556 - 2560) ไดรับการทบทวน และจัดทําเปนแผนยุทธศาสตรการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ี
พิเศษเมืองเกานาน (พ.ศ.2566 – 2570) 

5.2 เกิดการบูรณาการงานดานการทองเท่ียวระหวางหนวยงานภาครัฐและทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ 
และสามารถขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน (พ.ศ.2566 – 2570) 
ไปสูภาคการปฏิบัติไดอยางตอเนื่อง เปนรูปธรรม มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ในการ
พัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานาน 

5.3 พ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานาน ไดรับการยกระดับการพัฒนาตามเกณฑการ
พัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืนของสภาการทองเท่ียวอยางยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism 
Criteria: GSTC) ไดรับการรับรองจากยูเนสโกใหเปนสมาชิกเครือขายเมืองสรางสรรค (The UNESCO 
Creative Cities Network: UCCN) และแหลงทองเที่ยวเปาหมายไดรับรางวัลและมาตรฐานแหลงทองเท่ียว
อ ย า ง ยั่ ง ยื น ร ะ ดั บ โ ล ก  (The Sustainable Tourism Certification and Award) ห รื อ  Sustainable 
Destinations 

ท้ังนี้ การอนุรักษเมืองเกาใหเปนเมืองท่ีมีชีวิต ไมไดหมายถึงการจะไมยอมใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ 
หากแตหมายถึงการอยูรวมกันของคนรุนใหมในเมืองเกากับสิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรมท่ีมีอยูเดิมอยางรูคุณคา 
และสามารถนํามาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด รวมถึงการผสมผสานระหวางสิ่งเกาท่ีมีอยูกับสิ่งใหมท่ีกําลังจะ
เกิดข้ึนอยางกลมกลืน โดยไมทําลายและลดคุณคาซ่ึงกันและกัน สิ่งสําคัญท่ีสุดท่ี อพท. และภาคีพัฒนาเมือง
นาน จะตองดําเนินการ คือ การทําใหคนเมืองนานทุกคนตระหนักในเรื่องดังกลาว เริ่มจากการปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศนและสรางระบบกลไกการทํางานในรูปแบบใหม ท่ีเชื่อวาความสําเร็จในการทํางาน ไมไดอยูท่ี
อํานาจรัฐหรือหนวยงานใดหนวยงานหนึ่ง แตอยูท่ีการประสานแนวคิดการทํางานอันหลากหลายของทุกภาค
สวนเขาดวยกัน ความสําเร็จจะตองมาจากทุกกลุมกอนในสังคม ท่ีเห็นความสําคัญของกระบวนการมีสวนรวม
และการเชื่อมโยงบทบาท หนาท่ี ภายใตเปาหมายและพันธกิจรวมกัน ซ่ึงหากสามารถทําใหเกิดข้ึนได เมือง
นานในอนาคต จะเปนเมืองทองเท่ียวท่ีอุดมไปดวยความล้ําคาทางศิลปวัฒนธรรม มีธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ี
สวยงามบริสุทธิ์ เปนเมืองเกาท่ีมีชีวิต ท่ีคนในชุมชนและนักทองเท่ียวมีความสุขรวมกัน  

จังหวัดนานมีแหลงทองเท่ียวทางประวัติศาสตร ศาสนสถานและวัฒนธรรมท่ีเปนเอกลักษณ โดดเดน 
ดึงดูดใจ ใหนักทองเท่ียวมาเยือนสถาปตยกรรม เมืองเกาท่ีทรงคุณคาและมีชีวิต เสนหของวิถีชนบท มี
ศิลปวัฒนธรรมหลากหลาย มีผลิตภัณฑชุมชนท่ีเปนภูมิปญญาและเอกลักษณของจังหวัด เชน งานศิลปะ 
หัตถกรรม ผาทอบอสวก โคมมะเตาและหัวเรือ มวงติดเครื่องเงิน ไมแกะสลัก เครื่องปนดินเผา ฯลฯ พ้ืนท่ี
บริเวณใจเมืองนานและเวียงพระธาตุแชแหง ไดรับการประกาศ ใหเปนพ้ืนท่ีเพ่ือการอนุรักษและพัฒนาเมือง
เกานาน ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพ่ือการอนุรักษแหลงเรียนรูศิลปกรรมทองถ่ิน และพัฒนาแหลงทองเท่ียวใหมี
มาตรฐานระดับสากล รวมท้ังการจัดการพ้ืนท่ีเมืองเกานานมีกฎหมายและขอบังคับ การดํารงรักษาไวซ่ึงแหลง
ทองเท่ียวโดยมีหนวยงานดูแล โดยเฉพาะกฎหมายผังเมืองท่ีกํากับดูแลการใชประโยชนท่ีดิน ดังแผนท่ีตอไปนี้ 
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ภาพท่ี 7 แสดงผังการใชประโยชนท่ีดิน ผังเมืองรวมนาน พ.ศ. 2558 ในพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานานจําแนกตาม 5 ตําบล 

 

จากภาพแสดงผังการใชประโยชนท่ีดิน ผังเมืองรวมนาน พ.ศ. 2558 ในพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน
จําแนกตาม 5 ตําบล พบวา ในเขตใจเมืองนานและในตําบลในเวียงนั้น จะเปนท่ีดินประเภทท่ีอยูอาศัย
หนาแนนตั้งแตในระดับท่ีปานกลาง ถึงหนาแนน สวนเขตตําบลมวงตึดและตําบลดูใตนั้นยังมีสภาพเปนท่ีดินท่ี
อยูอาศัยท่ีมีความหนาแนนปานกลาง สําหรับ อีก 3 ตําบล พ้ืนท่ีสวนใหญจัดอยูในท่ีดินประเภทเกษตรกรรม 
ท่ีดินประเภทอนุรักษปาไม และท่ีดินประเภทชุมชน ซ่ึงการกําหนดผังการใชประโยชนท่ีดินผังเมืองรวมถือเปน
หลักเกณฑสําคัญของการจัดการเชิงพ้ืนท่ี เนื่องจากการพัฒนา แหลงทองเท่ียว เชน การกอสรางสิ่งอํานวย
ความสะดวก หรืออาคารฯลฯ จําเปนอยางยิ่งท่ีตองมีการคํานึงถึงประเภท ท่ีดิน เอกสารสิทธิ์และการขอ
อนุญาตใชพ้ืนท่ี รวมท้ังการศึกษาแนวโนมอนาคตของเมืองท่ีจะมีการพัฒนาในแตละดาน เชน ดานโลจิสติกส 
การคมนาคมขนสง ท่ีมีผลตอการทองเท่ียวซ่ึงไดมีการวิเคราะหรวมอยูในการวางแผนครั้งนี้  

 

 

 

บทท่ี 2 

ความสอดคลองกับนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนงานท่ีเกี่ยวของ 
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การทบทวนการทบทวนยุทธศาสตรนโยบายและแผนงานตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียว อันจะ
นําไปสูแผนยุทธศาสตรการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน (พ.ศ.2566 – 2570) นั้น พบวา แผนสําคัญ
ในการขับเคลื่อนพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน มีการดําเนินงานมาแลวจํานวน 2 ฉบับท่ีสําคัญ ไดแก แผนแมบทและ
ผังแมบทการอนุรักษและพัฒนาบริเวณเมืองเกานานในป พ.ศ.2548 ตอมาไดมีการพัฒนาจัดทําแผนการ
พัฒนาการทองเท่ียวเชิงอนุรักษศิลปวัฒนธรรมเมืองนาน ระยะ 5 ป ซ่ึงมีความเปนมา ดังนี้ 
 

 ในป พ.ศ.2548  ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 20 กันยายน 2548 เห็นชอบใหคณะกรรมการอนุรักษ
และพัฒนากรุงรัตนโกสินทรและเมืองเกาประกาศพ้ืนท่ีเพ่ือการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกานาน จากนั้น 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดจัดทําแผนแมบทและผังแมบทการอนุรักษ
และพัฒนาบริเวณเมืองเกานานในป พ.ศ.2548 โดยผานกระบวนการมีสวนรวมจากผูเก่ียวของทุกภาคสวน ซ่ึง
เทศบาลเมืองนานไดมีการออกระเบียบกฎเกณฑตางๆเพ่ือการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกานานใหอยูในสภาพท่ี
เกิดการเปลี่ยนแปลงนอยท่ีสุด อยางไรก็ตามการบูรณะซอมแซมโบราณสถานตางๆ และการบริหารจัดการ
พ้ืนท่ีเมืองเกานานและพ้ืนท่ีโดยรอบบริเวณเปนไปอยางลาชา ดายติดขัดดานงบประมาณและระบบการบริหาร
จัดการท่ีดี องคการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืน(องคการมหาชน) เล็งเห็นถึง
ปญหาและขอจํากัดตางๆ จึงดําเนินการใหพ้ืนท่ีบริเวณเมืองเกานานและพ้ืนท่ีเชื่อมโยง ไดรับการประกาศเปน
พ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืน และไดรวมกับภาคีท่ีเก่ียวของจัดทําแผนการพัฒนาการทองเท่ียวเชิง
อนุรักษศิลปวัฒนธรรมเมืองนาน ระยะ 5 ป พ.ศ.2555-2559 ตอมามี      มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 1 
พฤษภาคม 2555  เห็นชอบใหคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
ประกาศพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานาน มีเจตจํานงคใหความคุมครองพ้ืนท่ีเมืองมรดก
สําคัญของชาติในบริเวณใจเมืองนานและพ้ืนท่ีบางสวนของจังหวัดนาน ใหเปนแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ท่ีมี
การใชประโยชนอยางคุมคาโดยคํานึงถึงการอนุรักษความเปนของแทดั้งเดิมควบคูไปกับการพัฒนามาตรฐาน
การบริการดานการทองเท่ียวในระดับสากล ท้ังนี้ พ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานาน มีพ้ืนท่ี
ครอบคลุมพ้ืนท่ีในเขตอําเภอเมืองนาน 4 ตําบล ประกอบดวย ตําบลในเวียง ตําบลดูใต ตําบลนาซาว และ
ตําบลบอสวก เขตอําเภอภูเพียง 1 ตําบล คือ ตําบลมวงตึ๊ด จังหวัดนาน มีเนื้อท่ีรวมกันประมาณ 139.37 
ตารางกิโลเมตร ท่ีไดรับการประกาศเปนพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานาน ทําให อพท. 
ตองดําเนินการจัดทําแผนแมบทและแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา พ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมือง
เกานาน ท้ังนี้ อพท.เห็นควรปรับปรุงแผนการพัฒนาการทองเท่ียวเชงิอนุรักษศิลปวัฒนธรรมเมืองนาน ระยะ 5 
ป พ.ศ.2555-2559 โดยมีการเพ่ิมเติมใหเกิดความสมบูรณ เชน การจัดการดานสิ่งแวดลอม รวมท้ังไดแปลง
แผนการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงอนุรักษศิลปวัฒนธรรมเมืองนาน ระยะ 5 ป พ.ศ.2555-2559 เปนแผนแมบท
การพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานาน ภายใตวิสัยทัศน “นาน เมืองเกาท่ีมีชีวิต” โดย
มีเปาหมายเพ่ือฟนฟู อนุรักษ และพัฒนาแหลงทองเท่ียวเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืน ปรับปรุงการบริการใหมี
คุณภาพ มาตรฐานระดับสากลพรอมท้ังเพ่ิมรายไดการทองเท่ียว และไดดําเนินการโครงการเพ่ือจัดทํา
แผนปฏิบัติการตามแผนแมบทการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานาน ระยะ 5 ป โดย
ปรับระยะเวลาดําเนินงานจากท่ีกําหนดชวงป พ.ศ.2555-2559 เปน  พ.ศ.2556-2560  
 สําหรับ แผนแมบทการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานาน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 
2556 – 2560) เปนแผนท่ีกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาพ้ืนท่ีเสริมสรางศักยภาพการพัฒนา การลดขอจํากัด
ปญหาอุปสรรคของการจัดการทรัพยากรการทองเท่ียวในเขตพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกา
นาน โดยกําหนดวิสัยทัศนการพัฒนา วา “นาน เมืองเกาท่ีมีชีวิต” กําหนดเปาหมายเพ่ือฟนฟู อนุรักษ และ
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พัฒนาแหลงทองเท่ียว และปรับปรุงการจัดการบริการใหมีคุณภาพมาตรฐานระดับสากลเพ่ือการทองเท่ียว
อยางยั่งยืน พรอมท้ังเพ่ิมรายไดการทองเท่ียวใหแกเมืองนาน โดยกําหนดประเด็นยุทธศาสตรและแนวทางการ
ดําเนินการ ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ฟนฟู อนุรักษ และพัฒนาทรัพยากรทองเท่ียวทางศิลปวัฒนธรรม
และวิถีชีวิตชุมชน ใหมีคุณภาพมาตรฐานและมีความยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท่ี 2 สงเสริมการเปนศูนยแหงการเรียนรู ศิลปวัฒนธรรมลานนาตะวันออก 
ยุทธศาสตรท่ี 3 เสริมสรางและพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก การบริการ และความ

ปลอดภัยใหแกนักทองเท่ียวอยางมีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล และครบวงจร 
ยุทธศาสตรท่ี 4 การมีสวนรวมท่ีเก่ียวของกับการบริการพัฒนาการทองเท่ียวอยาง

ยั่งยืน เพ่ือเพ่ิมรายได และพัฒนาคุณภาพชีวิตความเปนอยูของประชาชน และชุมชนทองถ่ิน 
ยุทธศาสตรท่ี 5 สรางสรรคมูลคา ของการทองเท่ียวอยางยั่งยืนใหสูงข้ึน เพ่ือเสริม

สรางขีดความสามารถในการแขงขันในตลาดการทองเท่ียวท้ังในและตางประเทศ 
 หลังจากไดมีการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแผนแมบทการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืน
เมืองเกานาน ตั้งแตป พ.ศ. 2556 – 2560 แลวนั้น พ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานานถือเปนอีกพ้ืนท่ีพิเศษหนึ่งท่ีประสบ
ความสําเร็จ โดยทางสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ยังไดกําหนดใหองคการบริหารการ
พัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน) หรือ อพท. เปนหนวยงานเจาภาพขับเคลื่อน
งานตามแผนแมบทดานการทองเท่ียว ภายใตยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป ดานการสรางความสามารถในการ
แขงขัน ประเภทการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม อพท. จึงดําเนินการทบทวนแผนขับเคลื่อนองค
การบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืน ระยะ 4 ป (พ.ศ.2562-2565) ใหครอบคลุมตาม
แผนแมบทดานการทองเท่ียวดังกลาว และนําเสนอใหสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
พิจารณานําเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติพิจารณาในการประชุม ครั้งท่ี 5/2561 เม่ือวันท่ี 30 
พฤศจกิายน 2561ซ่ึงท่ีประชุมมีมติใหความเห็นชอบในหลักการ โดยใหคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติพิจารณา
การจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ท้ังนี้ ภายใต
แผนงานบูรณาการสรางรายไดจากการทองเท่ียว กําหนดเปาหมายและตัวชี้วัดตามประเด็นเรงดวนของแผน
แมบทภายใตยุทธศาสตรชาติเพ่ือสรางรายไดจากการทองเท่ียว กําหนดให อพท. ตองดําเนินการใหรายไดจาก
การทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรมเติบโตรอยละ5 และเพ่ิมจํานวนเมืองสรางสรรคในปงบประมาณ 
พ.ศ.2563 อีกจํานวน 3 เมือง ไดแกเมืองเกานาน เมืองมรดกโลกสุโขทัย และเมืองสุพรรณบุรี  
 ในสวนของพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน องคการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
(องคการมหาชน) หรือ อพท. โดยสํานักงานพ้ืนท่ีพิเศษ 6 หรือ อพท.6 ถือเปนพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพดานการ
ทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานาน และสามารถ
ขับเคลื่อนยกระดับเมืองนานสูการเปนเครือขายเมืองสรางสรรคของ UNESCO โดยนําเกณฑการพัฒนาการ
ทองเท่ียวอยางยั่งยืนของสภาการทองเท่ียวอยางยั่งยืนโลก (GSTC) มาใชเปนแนวทางในในการพัฒนาการ
ทองเท่ียวในพ้ืนท่ีพิเศษ เชน การประเมินแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืนตามเกณฑ GSTC และการจัดฝกอบรมให
ความรูเกณฑ GSTC แกบุคลากรของชุมชนดานการทองเท่ียว เปนตน เพ่ือใหการทองเท่ียวมุงสูเปาหมายการ
พัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เพ่ิมศักยภาพการทองเท่ียวโดยชุมชนและแหลง
ทองเท่ียวท่ีไดมาตรฐาน ประกอบกับนายกรัฐมนตรีมีบัญชาให อพท. เรงทบทวนแผนงานโครงการตามแผน
ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการตามแผนแมบทการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานาน 
(พ.ศ.2556 - 2560) ใหเปนปจจุบัน โดยใหบูรณาการทุกภาคสวนในพ้ืนท่ีใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติดานการ
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สรางความสามารถในการแขงขันและแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและ
วัฒนธรรม เสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือใหสวนราชการนําไปใชเปนกลไก และกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนเมือง
เกานานอยางเปนรูปธรรม และในป พ.ศ.2566 - 2570 รัฐบาลมอบนโยบายใหจังหวัดนาน เทศบาลเมืองนาน 
องคการบริหารสวนจังหวัดนาน และ อพท. รวมกันขับเคลื่อนยกระดับการจัดการทอง เท่ียวในพ้ืนท่ีพิเศษเมือง
เกานานสมัครเปนสมาชิกเครือขายเมืองสรางสรรคของยูเนสโก (The UNESCO Creative Cities Network: 
UCCN) และพัฒนาแหลงทองเท่ียวในพ้ืนท่ีตําบลในเวียง อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน ตามเกณฑการทองเท่ียว
อยางยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Criteria: GSTC) โดยมีเปาหมายใหไดรับรางวัลและมาตรฐาน
แหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืนระดับโลก(The Sustainable Tourism Certification and Award)หรือ Sustainable 
Destinations Top 100 อยางยั่งยืนตอไป 
 ดังนั้น ในการดําเนินการทบทวนเพ่ือจัดทําแผนยุทธศาสตรการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกา
นาน (พ.ศ.2566 – 2570) จึงมีความสําคัญอยางยิ่ง ท่ีจะตองเชื่อมโยงใหสอดคลองกับแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ.2561-2580) เพ่ือบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษสูความเปนตนแบบการทองเท่ียวอยาง
ยั่งยืน โดยมีทิศทางและกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนเมืองเกานานอยางเปนรูปธรรมท่ีม่ันคง ม่ังค่ังและ
ยั่งยืนตอไป นายก รัฐมนตรีจึงมีบัญชาให อพท. เรงทบทวนแผนงานโครงการตามแผนยุทธศาสตรและ
แผนปฏิบัติการตามแผนแมบทการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานาน (พ.ศ.2556 - 
2560) ใหเปนปจจุบัน โดยใหบูรณาการทุกภาคสวนในพ้ืนท่ีใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติดานการสราง
ความสามารถในการแขงขันและแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและ
วัฒนธรรม เสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือใหสวนราชการนําไปใชเปนกลไก และกรอบแนวทางในการขับเคลื่อน
เมืองเกานานอยางเปนรูปธรรม ประกอบกับในป พ.ศ.2566 - 2570 รัฐบาลมอบนโยบายใหจังหวัดนาน 
เทศบาลเมืองนาน องคการบริหารสวนจังหวัดนาน และ อพท. รวมกันขับเคลื่อนยกระดับการจัดการทองเท่ียว
ในพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานานสมัครเปนสมาชิกเครือขายเมืองสรางสรรคของยูเนสโก (The UNESCO Creative 
Cities Network: UCCN) และพัฒนาแหลงทองเท่ียวในพ้ืนท่ีตําบลในเวียง อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน ตาม
เกณฑการทองเท่ียวอยางยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Criteria: GSTC) โดยมีเปาหมายใหไดรับ
รางวัลและมาตรฐานแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืนระดับโลก (The Sustainable Tourism Certification and 
Award) หรือ Sustainable Destinations Top 100  
 จากหลักการและเหตุผลท่ีกลาวมานั้น ไดสะทอนความจําเปนอยางยิ่งท่ีตองมีการทบทวนเพ่ือจัดทําแผน
ยุทธศาสตรการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน (พ.ศ.2566 – 2570) เชนยังพบวา แผนปฏิบัติการ
เดิมยังมีโครงการสําคัญจํานวนมากยังไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณ โดยเฉพาะดานโครงสรางพ้ืนฐานและ
สาธารณูปโภคตางๆ ยังไมสามารถขับเคลื่อนไปสูภาคการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม และตอเนื่อง เชน การนํา
สายไฟฟาลงดิน การยายเรือนจําจังหวัดนานและสํานักงานปาไมจังหวัดนาน และการจัดทําสวนสาธารณะเพ่ือ
พัฒนาเปนแหลงทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรมเมืองเกานาน เปนตน อีกท้ังในปจจุบันมีสถานการณและ
ปจจัยตางๆท่ีเปนท้ัง จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคท่ีมีผลตอการขับเคลื่อนการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกา
นานจํานวนมากท่ีตองมีการบูรณาการงานดานการทองเท่ียวระหวางหนวยงานภาครัฐและทุกภาคสวนท่ี
เก่ียวของไดอยางมีเอกภาพ สามารถกําหนดแผนงานโครงการท่ีสอดคลองกับแผนและผังแมบทการอนุรักษการ
พัฒนาเมืองเกานาน มีความเหมาะสมกับสถานการณการทองเท่ียวในปจจุบัน และสอดคลองกับเปาหมายการ
พัฒนาอยางยั่งยืนตามยุทธศาสตรชาติ  ดังนั้น เพ่ือใหหนวยงานตางๆ สามารถนําแผนงานโครงการตามแผน
ยุทธศาสตรและแผนยุทธศาสตรการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน (พ.ศ.2566 – 2570) ไปเปน
กลไกและกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกานาน รวมท้ังแหลงทองเท่ียวเชิง
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ศิลปวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานานใหเปนรูปธรรมและมีการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในรูปแบบท่ีทันสมัย  สามารถขอรับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการภายใตแผนแมบทฯ 
ภายหลังคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบแลว อพท. จึงไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการบริหารการพัฒนา
พ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน (พ.ศ.2566 – 2570) โดยในสวนการทบทวนยุทธศาสตรนโยบายและแผนงานตางๆ ท่ี
เก่ียวของกับการทองเท่ียว อันจะนําไปสูแผนยุทธศาสตรการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน (พ.ศ.
2566 – 2570) ท่ีมีความเชื่อมโยงรอยเรียงอยางเปนระบบสอดคลองกันทุกระดับตั้งแตระดับยุทธศาสตรชาติถึง
ระดับพ้ืนท่ี จําเปนตองมีการทบทวนสาระสําคัญใน 3 มิติ กลาวคือ 

1. มิตินโยบายท่ีสําคัญๆ ของรัฐบาล (Agenda) 
2. มิติแผนงานของสวนราชการท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีเมืองเกานาน (Function) 
3. มิติพ้ืนท่ี (Area) คือ แผนพัฒนาภาคเหนือ แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

แผนพัฒนาจังหวัดนาน 4 ป รวมท้ังแผนพัฒนาทองถ่ิน (องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการ
บริหารสวนตําบล) ประกอบดวย  
  แผนระดับท่ี 1 : แผนระดับชาติ (Agenda) ไดแก   

1) ยุทธศาสตรชาติ 20 ป  
2) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการทองเท่ียว (พ.ศ.2561 - 2580)  
3) แผนปฏิรูปประเทศ ดานท่ี 1 การเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ  
4) นโยบายไทยแลนด 4.0  
5) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 แผนพัฒนาการทองเท่ียว

แหงชาติ ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2560 – 2564 
  แผนระดับท่ี 2 : แผนระดับหนวยงาน(Function) ไดแก  

1) แผนนโยบายของกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา  
2) แผนยุทธศาสตรองคการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

(องคการมหาชน) พ.ศ. 2560 – 2563  
3) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาการทองเท่ียวโดยชุมชนอยางยั่งยืนและ

สรางสรรค พ.ศ.2561 - 2565  
4) แผนยุทธศาสตรการทองเท่ียวโดยชุมชนอยางยั่งยืน พ.ศ.2559 - 2563 

  แผนระดับท่ี 3 : แผนระดับพ้ืนท่ี (Area) ไดแก 
1) แผนพัฒนาภาคเหนือ (พ.ศ. 2560 - 2565)  
2) แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  
3) แผนพัฒนาจังหวัดนาน (พ.ศ.2561 - 2564) 
4) เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  
5) เกณฑการทองเท่ียวอยางยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Criteria : GSTC)  
6) เกณฑโครงการเครือขายเมืองสรางสรรคของยูเนสโก 
7) แผนปฏิบัติการภายใตแผนแมบทการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืน

เมืองเกานาน ระยะ 5 ป (พ.ศ.2556 - 2560) 
ดังนั้น แผนงานโครงการท่ีไดบูรณาการ อพท. จะบรรจุไวในแผนกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

แผนพัฒนาจังหวัดนาน 4 ป เพ่ือใหสวนราชการและหนวยงานท่ีเก่ียวของนําไปขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ภายใตแผนปฏิบัติราชการประจําปจังหวัดนาน แผนปฏิบัติการกระทรวง แผนปฏิบัติการระดับกรม/หนวย
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ปฏิบัติ รวมท้ังแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แผนงานโครงการตามแผนยุทธศาสตรการ
บริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน (พ.ศ.2566 – 2570) เม่ือดําเนินการแลวเสร็จจะบรรลุเปาหมายตาม
มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 20 กันยายน 2548 ใหความเห็นขอบตามขอเสนอของและตามมติคณะกรรมการ
อนุรักษและพัฒนาเมืองเกากรุงรัตนโกสินทรและเมืองเกา ในการประกาศพ้ืนท่ีบริเวณใจเมืองนานและเวียง
พระธาตุแชแหง เปนพ้ืนท่ีเพ่ือการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกานาน และมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 1 พฤษภาคม 
2555 ใหความเห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยาง
ยั่งยืน ใหประกาศพ้ืนท่ีแหลงทองเท่ียวเมืองนานใหเปน “ตนแบบ” พ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
ประเภทแหลงทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรม โดยเปาหมายสุดทายจะทําใหพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน ไดรับการ
ยกระดับการทองเท่ียวอยางยั่งยืนในระดับสากล ไดรับการข้ึนทะเบียนเปนสมาชิกเครือขายเมืองสรางสรรค
ของยูเนสโก (The UNESCO Creative Cities Network: UCCN) และพัฒนาแหลงทองเท่ียวเปาหมายตําบล
ในเวียง อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน ตามเกณฑการทองเท่ียวอยางยั่งยืนโลก (Global Sustainable 
Tourism Criteria: GSTC) ให ไดรับรางวัลและมาตรฐานแหลงทองเ ท่ียวอยางยั่ งยืนระดับโลก (The 
Sustainable Tourism Certification and Award) หรือ Sustainable Destinations ความเชื่อมโยงดังแสดง
ไดดังภาพตอไปนี้  
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1. การทบทวนยุทธศาสตร นโยบาย และแพนงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของซ่ึงไดระบุประเด็น แนวทาง และ
ขอมูลท่ีมีความสําคัญตอการพัฒนาการทองเท่ียวรวมถึงหนวยงานหรือภาคี เครือขายท่ีเก่ียวของความ
เช่ือมโยงของแผนยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 8 แสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตรชาติ และแผนในระดับตางๆ และการบูรณาการงบประมาณ 3 
มิติของแผนยุทธศาสตรการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน (พ.ศ.2566 – 2570) 

ยุทธศาสตรชาติ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 

แผนระดับกระทรวง แผนพัฒนาภาค 

แผนพัฒนากลุมจังหวัด 

แผนพัฒนาจังหวัด 

แผนพัฒนาทองถ่ิน 

 

แผนแมบทการพัฒนา

พ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการ

ทองเท่ียวอยางยั่งยืน

เมืองเกานาน ระยะ 5 ป 

(พ.ศ. 2556 – 2560) 

 

 

แผนปฏิบัติการระดับ

กรม/หนวยปฏิบัติ 

 

(Agenda) (Area) 

บูรณาการ 3 มิต ิ

(Function) 

อบจ. ทม./อบต. 

The UNESCO Creative Cities Network: UCCN 

Global Sustainable Tourism Criteria: GSTC 
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ผลการวิเคราะหความเช่ือมโยงมิตินโยบายและแผนท่ีสําคัญของรัฐบาล (Agenda) ท่ีเกี่ยวของ 
สูแผนยุทธศาสตรการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน (พ.ศ.2566 – 2570) “เมืองเกาท่ีมีชีวิตและยั่งยืน” 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป  “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” 
ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ (ตอยอดอดีต ปรับปจจุบัน สรางคุณคาใหมในอนาคต ) 
ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

แผนแมบท 
ภายใตยุทธศาสตรชาติ 

แผนการปฏิรูป
ประเทศ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับท่ี 12 
เนนการพัฒนาท่ีย่ังยืน (sustainable 

development goals : SDGs) 

แผนพัฒนาการทองเท่ียวแหงชาติ ฉบับท่ี 2 
พ.ศ.2560 – 2564 

(5)ประเด็นดานการทองเท่ียว
เชิงสรางสรรควัฒนธรรม 

1 ดานการบริหาร
ราชการแผนดิน 
2 ดานเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งทาง
เศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท่ี 9 การพัฒนาภาค เมือง และ
พ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพแหลงทองเท่ียว สินคา และ
บริการดานการทองเท่ียวใหเกิดความสมดุลและยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความ
สะดวก เพ่ือรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมทองเท่ียว 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาบุคลากรดานการทองเท่ียว และ

สนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาการทองเท่ียว 
ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางความสมดุลใหกับการทองเท่ียวไทย 

ผานการตลาดเฉพาะกลุมการสงเสริมวิถีไทย และการสรางความ
เชื่อม่ันของนักทองเท่ียว 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การบูรณาการการบริหารจัดการการทองเท่ียว 
และการสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศ 

นโยบายประเทศไทย 4.0  
ความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ (Economic Wealth) ความอยูดีมีสุขของผูคนในสังคม (Social Well - beings) การยกระดับศักยภาพและคุณคาของมนุษย (Human Wisdom) 

และการรักษสิ่งแวดลอม (Environmental Wellness) 
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แผนแมบทเฉพาะกิจภายใต ยุทธศาสตรชาติอันเปนผลมาจากสถานการณโควิค19 (แผน Post Covid19(2564-2565)New Normal(2566-2567)Normal (2568-2570) 
ประเด็นการพัฒนา 1 การเสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ (Local Economy)  
ประเด็นการพัฒนา 2 การยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตอยางยั่งยืนในระยะยาว(Future Growth) ซ่ึงเนนการสงเสริมทองเท่ียวเชิง
สรางสรรคและเนนคุณภาพ 
พรอมรับ (Cope) ปรับตัว (Adapt) เปล่ียนแปลง เพ่ือพรอมเติบโต 

(Transform) 
 

การสงเสริมการจางงาน 
พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม 

(SMEs)  

สงเสริมการสรางงานและ
การจางงานผูสูงอายุ

พรอมท้ัง 

ปรับตัวสู ธุรกิจใหมท่ีมี
แนวโนมความตองการ
มาก ข้ึนในอนาคต สราง
แรงจูงใจใหธุรกิจขนาด 
ใหญชวย SMEs สงเสริม

การระดมทุน และ 
สนับสนุนเครือขาย

วิสาหกิจชุมชน 

ปรับโครงสรางตลาดแรงงานโดยการโยกยาย 
แรงงานไปยังภาคการผลิตท่ีมีผลิตภาพสูงกวา 
และมีรายไดมากกวาเดิม พัฒนากลไกการติด 
ตามประเมินผล ปรับปรงุกฎระเบียบกฎหมาย
ปรับปรุงระเบียบกฎหมายเพ่ือแกปญหาและ 
ปองกันการแขงขันท่ีไมเปนธรรม บูรณการ 

ระหวางหนวยงานเพ่ือลดความซ าซอน และ 
เพ่ิมประสิทธิภาพการชวยเหลือและสนับสนุน 

SMEs 

 

การกระจายความเจริญทาง
เศรษฐกิจไปยังเมืองหลักและ

เมืองรอง 

สงเสริมการลงทุนใน
พ้ืนท่ีหัวเมืองหลัก 
เมืองรอง และเขต

เศรษฐกิจพิเศษ พัฒนา 
เมืองใหนาอยู โดย

เสริมสรางจุดเดนทางเศรษฐกิจ ของแตละ 
ภาคหรือกลุมจังหวัด โดยการพัฒนาการ 

รวมกลุมและเชื่อมโยงผูประกอบการในพ้ืนท่ี 
เพ่ิมศัยภาพและบทบาทหนาของทองถ่ิน 
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จัดระบบขนสง
สาธารณะ 

สาธารณูปโภค
สาธารณูปการท่ีมี

คุณภาพ 
** การสงเสริมทองเท่ียวเชิง
สรางสรรคและเนนคุณภาพ
ยกระดับมาตรฐานความ
ปลอดภัย อยางท่ัวถึงและ

ครอบคลุม 

เพ่ิมความหลากหลาย
ใหกับการทองเท่ียว 

โดยเชื่อมโยงกับบริการ
ทางการแพทยเพ่ือ 

เพ่ิมมูลคา 

เปลี่ยนแปลงแนวทางการพัฒนาภาคการ 
ทองเท่ียวท้ังระบบ ใหมุงเนนท่ีเชิงคุณภาพ 

มากกวาปริมาณ 
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ผลการวิเคราะหความเช่ือมโยงมิติแผนงานของสวนราชการท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีเมืองเกานาน (Function)ท่ีเกี่ยวของ 
สูแผนยุทธศาสตรการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน (พ.ศ.2566 – 2570) “เมืองเกาท่ีมีชีวิตและยั่งยืน” 

กระทรวงการทองเท่ียวและ
กีฬา 

     

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิประเด็นการทองเท่ียว ระยะท่ี 1 (พ.ศ.2564-2570) 
ประเด็นท่ี 1 ดานการ

ทองเท่ียวเชิงสรางสรรค
วัฒนธรรม 

ประเด็นท่ี 2 การ
ทองเท่ียวเชิงธุรกิจ 

ประเด็นท่ี 3 การ
ทองเท่ียวเชิงสุขภาพ 
ความงามและแพทย

แผนไทย 

ประเด็นท่ี 4 การ
ทองเท่ียวสําราญทางน้ํา 

ประเด็นท่ี 5 การ
ทองเท่ียวเชื่อมโยงภูมิภาค 

ประเด็นท่ี 6 การ
พัฒนาระบบนิเวศ

การทองเท่ียว 

แผนขับเคล่ือนองคการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางย่ังยืน ในระยะ 4 ป (พ.ศ.2562 - 2565)   
ยุทธศาสตรท่ี 1 บริหารการ
พัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษสูความเปน
พ้ืนท่ีตนแบบการทองเท่ียว

อยางยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนา
และสงเสริมการ

ทองเท่ียวอยางยั่งยืนโดย
ชุมชนท่ีไดมาตรฐาน 

ยุทธศาสตรท่ี 3 บูรณา
การ ประสาน และ

สงเสริมการมีสวนรวม
ของทุกภาคีในการ

จัดการการทองเท่ียว 

ยุทธศาสตรท่ี 4 
ขับเคลื่อนสูองคกรท่ีเปน
เลิศในการบริหารจัดการ

การทองเท่ียว 
 

  

แผนขับเคล่ือนองคการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางย่ังยืน ในระยะ 4 ป (พ.ศ.2562 - 2565)  
ยุทธศาสตรท่ี 1 เสริมสราง

คุณภาพทักษะ ความสามารถ
ของทรัพยากรมนุษยในชุมชน
ใหมีศักยภาพในการจัดการ
การทองเท่ียวโดยชุมชนแบบ
พ่ึงพาตนเองบนฐานความ

พอเพียงเนนองคความรูและ

ยุทธศาสตรท่ี 2 สงเสริม
การเพ่ิมคุณคาและมูลคา

ของตนทุนทรัพยากร
ชุมชนสูการเปนสินคา
และบริการบนฐานอัต
ลักษณเอกลักษณ และ

การมีสวนรวมของชุมชน

ยุทธศาสตรท่ี 3 
พัฒนาการบริหาร

จัดการการตลาดการ
ทองเท่ียวโดยชุมชนท่ี
มุงเนนการสรางสมดุล
ของความสุขของท้ังคน

ในชุมชนและ
นักทองเท่ียว 

ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนา
กลไกการขับเคลื่อน

ระบบการบริหารจัดการ 
และการทํางานเชื่อมโยง
เชิงเครือขายประชารัฐท่ี
มีเอกภาพ ม่ันคง และ

ยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนา
ดัชนีชี้วัดความสุขระหวาง
ชุมชนและนักทองเท่ียว 
ตลอดจนพัฒนาไปสูการ

เปนแหลงเรียนรูใน
ภูมิภาคอาเซียน 
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การพัฒนาบุคลากร สําหรับ
การทองเท่ียวโดยชุมชน 

สูตนแบบเปนแหลง
เรียนรู 

 

เกณฑสําหรับการทองเท่ียวอยางย่ังยืนโลก หรือ Global Sustainable Tourism Council's Sustainability Criteria: GSTC Criteria เกณฑสําหรับแหลงทองเท่ียว 
(Destination Criteria: GSTC-D) โดยเกณฑการทองเท่ียวอยางยั่งยืนสําหรบัแหลงทองเท่ียวของ GSTC ประกอบดวย 4 หมวดหลัก และมีตัวชี้วดัจํานวน 42 ตัวชีว้ัด 

 หมวดท่ี 1 การสรางการ
บริหารจดัการแหลง
ทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

ประกอบดวย 14 ตัวช้ีวัด  
 

หมวดท่ี 2 การทําใหชุมชน
เจาของแหลงทองเท่ียว

ไดรับประโยชนในเชิงสังคม
และเศรษฐกิจใหไดมาก

ท่ีสุด และเกิดผลกระทบแง
ลบนอยท่ีสุด (9 ตัวช้ีวัด) 

หมวดท่ี 3 การสราง
ประโยชนมากท่ีสุดใหชุมชน
นักทองเท่ียว และมรดกทาง

วัฒนธรรมโดยสราง
ผลกระทบนอยท่ีสดุ 

ประกอบดวย 7 ตัวช้ีวัด 

หมวดท่ี 4 การทําให
สิ่งแวดลอมของแหลง

ทองเท่ียวไดรับประโยชนมาก
ท่ีสุด และเกิดผลกระทบในแง

ลบนอยท่ีสุด (12 ตัวช้ีวัด)  

 

เกณฑโครงการเครือขายเมืองสรางสรรคของยูเนสโก ดานศิลปะ และหัตถกรรมพ้ืนบาน (CRAFT AND FOLK ARTS)  
U1 มีเจตนารมณท่ีชัดเจนในการ

ริเริม่ความรวมมือระหวาง
ประเทศ/สังคม/ชุมชน ท้ังในเชิง

คุณภาพ ปรมิาณ และความ
หลากหลาย 

U2 มีกิจกรรมท่ีสงเสรมิในสาขาท่ี
นําเสนอเชิงสรางสรรค 

U3 มีประสบการณในการ
จัดงานท่ีเก่ียวของกับสาขาท่ี

สมัคร 
U4 นําเสนอถึงการพัฒนา

อนาคตของเมืองเชิง
สรางสรรค มีการลงทุนเพ่ือ

สรางองคความรูและ
การศึกษาในเรื่องท่ีเก่ียวของ 

 

U5 มีการนําเสนอ
อุตสาหกรรม หรือเศรษฐกิจ
ผานระบบออนไลน เว็บไซต 
หรือโซเซียลมีเดียและมีสื่อท่ี
ใชสงเสริมกิจกรรมในสาขาท่ี

สมัคร U6 ตองแสดงถึง
ความคิดริเริ่มเก่ียวกับสาขา
ท่ีสมัคร ตลอดจนเอกลักษณ
และความโดดเดนเฉพาะของ

ทองถ่ิน 

U7 การลงทุนสําหรับ
การศึกษา คนควาวิจัยเพ่ือ

พัฒนาในสาขาท่ีสมัคร 
U8 มีทรัพยากรอันเปน
เอกลักษณของเมืองและ

สามารถเปรยีบเทียบตอเมือง
เครือขายในระดับนานาชาต ิ

 

U9 มีองคกรหรือกลุมเฉพาะ
เพ่ือสนับสนุนในสาขาท่ี

เก่ียวของ 
U10 สาขาท่ีสมคัรตองมี

ความสําคญัตอการสงเสริม
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และ

อาชีพของชุมชน 
 

U11 แสดงใหเห็นถึง
ความคิดสรางสรรคของ

ชุมชน วิถีชีวิตของ
ชุมชน 

 

ผลการวิเคราะหความเชื่อมโยงมิติพ้ืนท่ี (Area) ท่ีเก่ียวของ  
สูแผนยุทธศาสตรการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน (พ.ศ.2566 – 2570) “เมืองเกาท่ีมีชีวิตและยั่งยืน” 

ไดแก แผนพัฒนาภาคเหนือ แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 แผนพัฒนาจังหวัดนาน 4 ป รวมท้ังแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 (องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล) 

ภาคเหนือ แผนพัฒนาภาคเหนือ ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 - 2564) 
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เปาหมายและตัวชี้วัดดานการทองเท่ียวภาคเหนือ มุงหมายใหรายไดการทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน มูลคาการคาชายแดนเพ่ิมข้ึน อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไม
ต่ํากวาระดับประเทศ สัดสวนคนจนลดลง สัดสวนผูสูงอายุท่ีเขาถึงระบบสวัสดิการเพ่ิมข้ึน พ้ืนท่ีปาตนน้ําเพ่ิมข้ึน และจํานวนวันท่ีมีคาฝุนละอองขนาดเล็กเกิน

มาตรฐานลดลง 
 ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาการทองเท่ียว

และธุรกิจบริการตอเนื่องใหมีคุณภาพ
สามารถสรางมูลคาเพ่ิมอยางยั่งยืน 
และกระจายประโยชนอยางท่ัวถึง 
รวมท้ังตอยอดการผลิตสินคาและ

บริการท่ีมี ศักยภาพสูงดวยภูมิปญญา
และนวัตกรรม โดยจังหวัดนานถือเปน

พ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพในกลุมทองเท่ียว
อารยธรรมลานนาและกลุมชาติพันธุ 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาตอ
ยอดอุตสาหกรรมและบริการ

เปาหมายท่ีมีศักยภาพสูง 

   

ลานนา
ตะวันออก 

วิสัยทัศนการพัฒนา “ประตูการคาสูสากล โดดเดนวัฒนธรรมลานนา ดิน น้ํา ปา สมบูรณ ประชาชนอยูดีมีสุข” 
เปาหมายการพัฒนา : “ประตูการคาสากล โดดเดนวัฒนธรรมลานนา สินคาเกษตรปลอดภัย ประชาชนรวมใจอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ” ประเด็นยุทธศาสตร 

 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 เสริมสราง
สภาพ แวดลอมในการพัฒนาการคา 
การลงทุน และ   โลจิสติกส เชื่อมอนุ
ภูมิภาคลุมน้ําโขงและเตรียมพรอมรับ

ความรวมมือประชาคมอาเซียน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การ
สรางความเขมแข็งและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตภาค
เกษตรและ อุตสาหกรรม
การเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลคา
สินคาเกษตรท่ีมีศักยภาพ 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 
พัฒนาและสงเสริมการ
ทองเท่ียวเชิงอนุรักษ

วัฒนธรรมและสุขภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 
ดํารงฐานทรัพยากร 

ธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ
และการจัดการ
สิ่งแวดลอมท่ีดี 

 

  กลยุทธในการพัฒนาทางการทองเท่ียว  
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  1) พัฒนาและสงเสริมการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

ประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม
และเชิงสุขภาพ โดยปรับปรุง
แหลงทองเท่ียวเดิม พัฒนา
แหลงทองเท่ียวใหม และ
เชื่อมโยงกิจกรรมการ

ทองเท่ียวตอเนื่องในกลุม
จังหวัดฯ รวมถึงพัฒนา

รูปแบบการทองเท่ียวเฉพาะ
กลุม 

 

2) พัฒนาเปนศูนยกลาง
การทองเท่ียวเชื่อมโยงกับ
ประเทศเพ่ือนบาน GMS 
โดยสงเสริมความรวมมือ 
การทองเท่ียวเชื่อมโยง

ประเทศเพ่ือนบาน สราง
เครือขายและพัฒนา
สมรรถนะองคกรการ
ทองเท่ียวมีโครงการ 

3) พัฒนามาตรฐานการ
บริการและบุคลากรการ
ทองเท่ียวสูสากลรวมถึง

พัฒนาการประชาสัมพันธ 
และการตลาด 

 

จังหวัด
นาน 

วิสัยทัศน  “เมืองแหงความสุข เศรษฐกิจสรางสรรค ธรรมชาติสมบูรณ การเกษตรม่ังค่ัง ชุมชนเขมแข็ง ทองเท่ียวยั่งยืน” 

 ยุทธศาสตรท่ีเก่ียวกับการทองเท่ียว ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาการทองเท่ียวใหเจริญเตบิโตอยางสมดุลและย่ังยืน  
 กลยุทธท่ี 1) การคนหาพัฒนาและฟนฟู

ทรัพยากรทองเท่ียวอยางสรางสรรค
และยั่งยืน  

 

กลยุทธท่ี2) การบริหารจัดการ
ของภาครัฐและชุมชนทองถ่ิน 
เพ่ือการพัฒนาแหลงทองเท่ียว

อยางมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธท่ี3) การพัฒนา
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย

ดานการทองเท่ีย 
 

กลยุทธท่ี4) การบริหาร
จัดการแหลงทองเท่ียวใน

พ้ืนท่ีการทองเท่ียว
หนาแนน (Intensive 

tourism)  

กลยุทธท่ี5) การ
ยกระดับแหลงทองเท่ียว
สูความเปนสากลอยาง

ยั่งยืน 
 

แผนแมบทการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางย่ังยืนเมืองเกานาน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2556 – 2560) กําหนดวิสัยทัศนการพัฒนา วา “นาน เมืองเกาท่ีมีชีวิต” 
 ยุทธศาสตรท่ี 1 ฟนฟู อนุรักษ และ

พัฒนาทรัพยากรทองเท่ียวทาง
ยุทธศาสตรท่ี 2 สงเสริมการ

เปนศูนยแหงการเรียนรู 
ยุทธศาสตรท่ี 3 เสริมสราง
และพัฒนาสิ่งอํานวยความ
สะดวก การบริการ และ

ยุทธศาสตรท่ี 4 การมี
สวนรวมท่ีเก่ียวของกับ
การบริการพัฒนาการ

ยุทธศาสตรท่ี 5 
สรางสรรคมูลคา ของ
การทองเท่ียวอยาง
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ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชน ใหมี
คุณภาพมาตรฐานและมีความยั่งยืน  

1) สงเสริมการอนุรักษ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

เพ่ือสรางสมดุลของระบบนิเวศเมือง ให
ดํารงอยูในสภาพท่ียั่งยืน  

2) สงเสริมการใชประโยชนเมืองเกา
นานอยางรูคุณคาโดยไมสงผลกระทบ

ตอสิ่งแวดลอม ศิลปกรรม และภูมิทัศน
ของเมืองเกานาน 

3) สรางกลไกการบริหารจัดการเมือง
เกานาน 

4) จัดระบบการกําจัดขยะ และการ
บําบัดน้ําเสีย ตามมาตรฐานสากลให
ครอบคลุมพ้ืนท่ีเปาหมายอยางท่ัวถึง 
5) ปรับปรุงและพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือ
รองรับความตองการท่ีเพ่ิมข้ึนใน

อนาคต 
6) เรงรัดการฟนฟูศิลปวัฒนธรรมและ
วิถีชีวิตของชุมชนทองถ่ิน เพ่ือสราง
ความหลากหลายของกิจกรรมการ
ทองเท่ียว และสรางมูลคาทางการ

ทองเท่ียวใหเพ่ิมมากข้ึน 

ศิลปวัฒนธรรมลานนา
ตะวันออก 

1) สงเสริมการศึกษา วิจัยองค
ความรู และจัดทําหลักสูตร

ทองถ่ิน เก่ียวกับ
ศิลปวัฒนธรรมลานนา

ตะวันออก เพ่ือพัฒนาไปสูการ
เปนศูนยแหงการเรียนรู
ศิลปวัฒนธรรมลานนา

ตะวันออก  
 

ความปลอดภัยใหแก
นักทองเท่ียวอยางมี

คุณภาพมาตรฐานระดับ
สากล และครบวงจร 

1) ปรับปรุงเสนทางเขาถึง
แหลงทองเท่ียวใหมีความ
สะดวกและปลอดภัยแก

นักทองเท่ียว รวมถึง
ปรับปรุงปายสญัลักษณ
การจราจร และปายบอก
ทางแหลงทองเท่ียว ใหมี

ท้ังปริมาณท่ีเพียงพอและมี
มาตรฐานเดียวกัน  

2) ปรับปรุงระบบจราจร 
เพ่ือมิใหปริมาณจราจร

สงผลกระทบตอ
โบราณสถานตางๆ ในพ้ืนท่ี

เมืองเกานาน 
3) จัดใหมีศูนยบริการ

นักทองเท่ียวอยางเพียงพอ
ในแหลงทองเท่ียว เพ่ือให
ไดรับขอมูลการทองเท่ียว
จังหวัด เปนประโยชนใน

ทองเท่ียวอยางยั่งยืน เพ่ือ
เพ่ิมรายได และพัฒนา

คุณภาพชีวิตความเปนอยู
ของประชาชน และชุมชน

ทองถ่ิน 
1) พัฒนากระบวนการ
การระดมการมีสวนรวม

ของทุกภาคีท่ีเก่ียวของ ใน
การบริหารการพัฒนาการ

ทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
โดยเฉพาะชุมชนทองถ่ิน
ในรูปแบบกลไกถาวรของ

ชุมชน 
2) พัฒนาองคความรูการ
ทองเท่ียวอยางยั่งยืนและ

ถายทอดสูประชาชน
ชุมชนทองถ่ินและภาคีท่ี

เก่ียวของ เพ่ือใหเกิด
ความรับรูความเขาใจและ
จิตสํานึกในการมีสวนรวม

ในการพัฒนาการ
ทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

3) สรางกลไกการพัฒนา
ภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือ

ยั่งยืนใหสูงข้ึน เพ่ือ
เสริมสรางขีด

ความสามารถในการ
แขงขันในตลาดการ
ทองเท่ียวท้ังในและ

ตางประเทศ 
1) จัดใหมีการศึกษาวิจัย

เพ่ือการสรางสรรค
มูลคาการทองเท่ียว
อยางยั่งยืน บนฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดลอม 
ศิลปวัฒนธรรม และวิถี

ชีวิตชุมชนทองถ่ิน 
2) แปลงผลการศึกษา
เพ่ือสรางสรรค สราง
มูลคาการทองเท่ียว

อยางยั่งยืนทาง
เศรษฐกิจและสังคม 

และสิ่งแวดลอม ใหเปน
รูปธรรมในรูปแบบ

สินคาและบริการดาน
การทองเท่ียว 

 



23 
 

7) พัฒนาแนวคิดการสรางสรรค
ทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม
และวิถีชีวิตชุมชนใหเกิดมูลคาทาง
เศรษฐกิจและสังคมอยางยั่งยืน 

8) วางผังเมืองใหมีการใชประโยชน
ท่ีดินใหเปนไปตามทิศทางของการ

ขยายตัวของเมืองนาน 
 

การติดตามความเปนไป
และความเคลื่อนไหว  
4) จัดบริการหองน้ํา

สาธารณะท่ีมีมาตรฐาน
บริการนักทองเท่ียวอยาง
เพียงพอในพ้ืนท่ีแหลง

ทองเท่ียว 
5) จัดตั้งศูนยบริการการ
ปองกันและรักษาความ

ปลอดภัยใหแก
นักทองเท่ียว โดยสนธิ
กําลังของหนวยงานท่ี
เก่ียวของท้ังบุคคลากร 
และอุปกรณเครื่องมือ 

6) จัดฝกอบรมผูใหบริการ
การทองเท่ียวทุกระดับ ทุก
ภาคีท่ีเก่ียวของใหมีความรู
ความสามารถและความ
เขาใจในงานบริการตาม

มาตรฐานสากล 
 

การผลิตสินคาและบริการ
ดานการทองเท่ียวอยาง
ยั่งยืน (OTOP) ในระดับ
คุณภาพมาตรฐานสากล 
4) กระจายผลการพัฒนา

และผลประโยชนจาก
กิจกรรมการทองเท่ียวสู
ประชาชน ชมุชน และ
ทองถ่ิน เพ่ือใหเกิดการ
จางงาน เพ่ิมรายได และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ชุมชนทองถ่ิน 
5) สรางจิตสํานึกความ

เปนเจาของ รูสึกรัก และ
หวงแหนทรัพยากรการ

ทองเท่ียวในหมูประชาชน
และชุมชนทองถ่ิน เพ่ือให
เกิดความรวมมือรวมใจใน
การอนุรักษฟนฟู พัฒนา 
และดูแลรักษาทรัพยากร
การทองเท่ียวใหมีความ

ยั่งยืน 

3) สงเสริมการลงทุน
ของภาคเอกชน เพ่ือการ
พัฒนาสินคาและบริการ
ดานการทองเท่ียวอยาง

ยั่งยืน 
4) รณรงค

ประชาสัมพันธการ
ทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
ผานทางสื่อหลาย

รูปแบบ ตลอดจนการ
จัดกิจกรรมการ

ทองเท่ียว 
 

แผนแมบทเมืองเกานาน     
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นโยบาย 
 

1)พัฒนาเมืองเกานานใหมีความ
สอดคลองขององคประกอบหลักคือการ

อนุรักษ สภาพแวดลอมท้ังทางดาน
ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร โบราณคดี 
ศิลปกรรมและธรรมชาติ และการ

พัฒนาคน 
 

2) พัฒนาเมืองเกานาน ให
เปนเมืองท่ีมีเอกลักษณ
ทางดานประวัติศาสตร 

โบราณคดีศิลปกรรมและ
วัฒนธรรมลานนาตะวันออก 

โดยการปรับปรุง ฟนฟู
องคประกอบเมืองเกา เนื้อ

เมืองเกา และสภาพแวดลอม
เมืองเกานาน เชน คูเมือง 
กําแพงเมือง ปอมปราการ 

อาคารท่ีทรงคุณคา และจินต
ภาพของเมืองเกาใหดํารงอยู 

 

3)ชี้นําการอนุรักษและ
พัฒนาโดยหนวยราชการ
สวนกลางและสวนทองถ่ิน 
และชุมชนเปนผูดําเนินการ

พัฒนากิจการ
สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ และการ
บริการสาธารณะ เอกชน
และชุมชนเปนผูพัฒนา
ท่ีดินของตนไปในทาง
ทิศทางเดียวกันอยาง

ถูกตองพัฒนาเมืองเกานาน
ใหเปนเมืองนาอยู 

ประชาชนเจาของเมืองมี
ความสุข มีความ 

4)พัฒนาเมืองเกานานให
เปนเมืองนาอยู ประชาชน
เจาของเมืองมีความสุขมี
ความพอใจ มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี ผูมาเยือนไดรับ
ความสุข ความพอใจใน
การเรียนรูประวัติศาสตร 
โบราณคดี ภูมิปญญา

ทองถ่ิน และวิถีชีวิตความ
เปนอยูของชาวนาน 

 

5) พัฒนาใหเมืองเกา
นานเปนเมืองทองเท่ียว

ท่ีไดระดับ
มาตรฐานสากล โดยใช
ทรัพยากรทองเท่ียว

ทางดานประวัติศาสตร 
โบราณคดี ศิลปกรรม 
วัฒนธรรมประเพณี 

และภูมิปญญาทองถ่ิน
ใหเกิดประโยชนสูงสุด 
ทําใหเศรษฐกิจของ

ชุมชนดีข้ึน 
 

 6)ปลูกฝงใหมีการสืบทอดและอนุรักษ
ศิลปกรรม สถาปตยกรรม วัฒนธรรม 

ประเพณีอันดีงาม และภูมิปญญา
ทองถ่ินอยางตอเนื่อง 

 

7)ใหชาวนานมีเศรษฐกิจท่ีดี
ข้ึน พรอมท้ังภาคภูมิใจใน
ประวัติศาสตรของชาติ 

 

   

แผนพัฒนาทองถิ่น     
ต.ในเวียง วิสัยทัศน “นาน...นครแหงความสุข เมืองเกาท่ีมีชีวิต” (Nan The City of Happiness: A Lively Old Town) ท่ีพัฒนาตอยอดจาก การพัฒนาเมืองนาอยู 

(Livable City) และไดกําหนดพันธกิจของเทศบาลไว 6 ดานท่ีเอ้ือกับการสงเสริมการทองเท่ียวอยางยั่งยืน ไดแก 
 เมืองแหงศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม     
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เมืองสะอาดสวยงาม  เมืองงแวดลอมท่ีดี 
เมืองปลอดภัย  เมืองแหงสงัคมคุณภาพธรร
มาภิบาล และเมืองแหงโอกาสทางเศรษฐกิจ 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 การกําหนดมาตรฐาน
คุณธรรมจรยิธรรม 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน 
สรางทักษะและพัฒนา

พนักงานเทศบาล 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การ
ปรับปรุงระบบการ
บริหารงานบุคคล   

ยุทธศาสตรท่ี 4 การสราง
กระบวนการมีสวนรวม

และความสามัคคี   

 

ต.ดูใต วิสัยทัศน ตําบลดูใต เปนชุมชนนาอยู มุงสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 
 1. พัฒนาเสนทางการคมนาคมใหได

มาตรฐาน ครอบคุมและเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 

2. พัฒนาและปรับปรุงสถานท่ี
ทองเท่ียว 

3. พัฒนาบุคลากร การบริการ
และการประชาสัมพันธแหลง

ทองเท่ียว 

4. การแกไขปญหาความ
ยากจนและการบริหาร

จัดการสิ่งแวดลอม 

5. สงเสริมและสนับ
เศรษฐกิจพอเพียงและ

เกษตรอินทรีย 

6.สรางสังคมแหงการ
เรียนรูตลอดชีวิต พัฒนา

คนใหมีความรูคู
คุณธรรมและจริยธรรม 

ต มวงตึ๊ด วิสัยทัศนตํามวงตึ๊ด  ชุมชนนาอยู การทองเท่ียวเดน เนนหลักธรรมภิบาล สืบสานประเพณีวัฒนธรรม นอมนําเศรษกิจพอเพียง  
 1 พัฒนาและสงเสริมสรางศักยภาพ

เศรษฐกิจการคา การลงทุนและการ
ทองเท่ียว ตลอดจนพัฒนาทรัพยากร
การผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม

อยางยั่งยืน 

2  พัฒนาและสงเสริมสราง
ศักยภาพเศรษฐกิจการคา 

การลงทุนและการทองเท่ียว 
ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรการ

ผลิตทางการเกษตร 
อุตสาหกรรมอยางยั่งยืน  

 

3  พัฒนาและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน

ใหสอดคลองกับวิถีชีวิต
ชุมชนตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

4  เสริมสรางความสัมพันธ
ชายแดน ตลอดจนวาง
ระบบบริหารจัดการเพ่ือ
เตรียมความพรอมในการ
เขาสูประชาคมอาเซียน 

๕. บริหารจัดการ
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
โดยการมีสวนรวมของ

ภาคประชาสังคม 

๖. บริหารจัดการ
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมโดยการมี
สวนรวมของภาคประชา

สังคม 
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ต.บอสวก วิสัยทัศนตําบลบอสวก องคกรท่ียึดหลักธรรมาภิบาลเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน เพ่ือใหตําบลบอสวกนาอยู เชิดชูวัฒนธรรมทองถ่ิน รักษธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม พัฒนาการทองเท่ียวดวยวิถีพอเพียง 

 1. การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 2. การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
และการทองเท่ียว 

3. การพัฒนาดานการพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของ 

มนุษย 
4. การพัฒนาดานศิลปะ 

วัฒนธรรม จารีตประเพณีและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน 

5. การพัฒนาดานการ
จัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

6. การพัฒนาดาน
บริหารจัดการและการ

บริการ 

ต.นาซาว วิสัยทัศน (VISION)  "ยอดยิ่งแหลงอารยธรรม เลิศล้ําภูมิปญญา พัฒนาคุณภาพชีวี ประชามีสวนรวม ใชชีวิตแบบพอเพียง " 
 1.พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานและ

แหลงน้ําใหมีประสิทธิภาพและได
มาตรฐาน 

 

2.พัฒนาเศรษฐกิจตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

พัฒนาระบบการจัดการศึกษา  
โดยยึดหลักคุณธรรมนําความรู 

3. สงเสริมใหมีการ
บํารุงรักษาศิลปะ  
วัฒนธรรม  จารีตประเพณี
และภูมิปญญาทองถ่ินให
ยั่งยืน 

4.บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมแบบยั่งยืน 

 

5.พัฒนาบุคลากรใหมี
ความรู  ความเชี่ยวชาญ
และมีทัศนคติท่ีดีในการ

ทํางาน 
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2. ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
วิสัยทัศนประเทศไทย 

ยุทธศาสตรชาติกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว 
ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” 
เพ่ือสนองตอบ ตอผลประโยชนแหงชาติอันไดแก การมีเอกราช อธิปไตย การดํารงอยูอยางม่ันคง และยั่งยืน
ของ สถาบันหลักของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุข เปน
ปกแผน มีความม่ันคงทางสังคมทามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรี  
 โดยมีเปาหมายการพัฒนาประเทศคือ“ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา 
อยางตอเนื ่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั ่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศใน
หลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดีเกง และมีคุณภาพ สรางโอกาส และความเสมอ
ภาคทางสังคม สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีภาครัฐของ ประชาชนเพ่ือ
ประชาชนและประโยชนสวนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ ประกอบดวย  

(1) ความอยูดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
(2) ขีดความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได  
(3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ 
(4) ความเทาเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
(5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดลอม และความยั่งยืนของ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
(6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเขาถึงการใหบริการของภาครัฐ 

ประเด็นยุทธศาสตร 
เพ่ือใหประเทศไทยบรรลุตามวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปน

ประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” จําเปนตองกําหนดยุทธศาสตร
การพัฒนาประเทศระยะยาวท่ีจะทําใหประเทศไทยมีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย มีภูมิคุมกันตอการ
เปลี่ยนแปลงจากปจจัยภายในและภายนอกประเทศในทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ ภาคอุตสาหกรรม ภาค
เกษตรกรรม และภาคบริการไดรับการพัฒนายกระดับไปสูการใชเทคโนโลยี นวัตกรรมในการสรางมูลคาเพ่ิม 
พัฒนากลไกท่ีสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหมท่ีจะสราง และเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของประเทศ เพ่ือ
ยกระดับฐานรายไดของประชาชนในภาพรวมและกระจายผลประโยชนไปสูภาคสวนตางๆ ไดอยางเหมาะสม 
สามารถเขาถึงบริการพ้ืนฐานระบบสวัสดิการ และกระบวนการยุติธรรมไดอยางเทาเทียมกัน โดยไมมีใครถูกท้ิง
ไวขางหลัง การพัฒนาประเทศในชวงระยะเวลาของยุทธศาสตรชาติ มุงเนนการสรางสมดุลระหวางการพัฒนา
ความม่ันคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในรูปแบบ“ประชารัฐ” 
ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ไดแก  

(1) ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง 
(2) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
(3) ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  
(4) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
(5) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
(6) ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

 



28 
 

โดยมียุทธศาสตรท่ีเก่ียวของกับการสงเสริมพัฒนาการทองเท่ียวในยุทธศาสตรท่ี 2 คือ 
ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ และยุทธศาสตรท่ี 5 คือ ยุทธศาสตรดาน
การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
เปาหมายการพัฒนาที่มุงเนนการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด 3 
ประการ ไดแก  

(1) “ตอยอดอดีต” โดยมองกลับไปท่ีรากเหงาทางเศรษฐกิจ อัตลักษณวัฒนธรรม 
ประเพณี วิถีชีวิตและจุดเดนทางทรัพยากรธรรมชาติท่ีหลากหลาย รวมท้ังความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของ
ประเทศในดานอ่ืนๆ นํามาประยุกตผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือใหสอดรับกับบริบทของ
เศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม 

(2) “ปรับปจจุบัน” เพ่ือปูทางสูอนาคตผานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศ
ในมิติตางๆ ท้ังโครงขายระบบคมนาคมและขนสงโครงสรางพ้ืนฐานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและดิจิทัล และ
การปรับสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต 

(3) “สรางคุณคาใหมในอนาคต” ดวยการเพ่ิมศักยภาพของผูประกอบการ พัฒนา
คนรุนใหม รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองตอความตองการของตลาดผสมผสานกับยุทธศาสตรท่ี
รองรับอนาคตบนพ้ืนฐานของการตอยอดอดีตและปรับปจจุบัน พรอมท้ังการสงเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ
ใหประเทศไทยสามารถสรางฐานรายไดและการจางงานใหมขยายโอกาสทางการคาและการลงทุนในเวทีโลก 
ควบคูไปกับการยกระดับรายไดและการกินดีอยูดีรวมถึงการเพ่ิมข้ึนของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ําของ
คนในประเทศไดในคราวเดียวกัน 

ประเด็นยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน คือ การสรางความ
หลากหลายดานการเกษตรสรางมูลคา อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต สรางความหลากหลายดานการ
ทองเท่ียว โครงสรางพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก และพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผูประกอบการยุคใหม  ใน
สวนท่ีเก่ียวกับสรางความหลากหลายดานการทองเท่ียว  ประกอบดวย  

1) ทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม 
2) ทองเท่ียวเชิงธุรกิจ 
3) ทองเท่ียวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทยแผนไทย 
4) ทองเท่ียวสําราญทางน้ํา 
5) ทองเท่ียวเชื่อมโยงภูมิภาค  
ยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอ

ส่ิงแวดลอม มีเปาหมายการพัฒนาท่ีสําคัญเพ่ือนําไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในทุกมิติ ท้ังมิติดาน
สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม ธรรมาภิบาล และความเปนหุนสวนความรวมมือระหวางกันท้ังภายในและภายนอก
ประเทศอยางบูรณาการ ใชพ้ืนท่ีเปนตัวตั้งในการกําหนดกลยุทธและแผนงาน และการใหทุกฝายท่ีเก่ียวของไดเขามา
มีสวนรวมในแบบทางตรงใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปไดโดยเปนการดําเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโตรวมกัน ไมวาจะ
เปนทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิต โดยใหความสําคัญกับการสรางสมดุล 4 ดาน ดังนี้  

1) สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
2) สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
3) สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมท่ีเปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ 
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4) พัฒนาพ้ืนท่ีเมือง ชนบท เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุงเนนความเปน
เมืองท่ีเติบโตอยางตอเนื่อง 
 
3. แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการทองเท่ียว (พ.ศ.2561 - 2580) 

แผนฉบับนี ้ใหความสําคัญกับการรักษาการเปนจุดหมายปลายทางของการ
ทองเที่ยวระดับโลก จึงเปนสิ่งสําคัญยิ่งท่ีตองพัฒนาการทองเท่ียวระดับโลกท่ีดึงดูดนักทองเท่ียวทุกระดับ 
และเพ่ิมสัดสวนของนักทองเท่ียวท่ีมี คุณภาพสูง มุงพัฒนาธุรกิจดานการทองเท่ียวใหมีมูลคาสูงเพ่ิมมากยิ่งข้ึน 
ดวยอัตลักษณและวัฒนธรรมไทย และใชประโยชนจากขอมูลและภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือสรางสรรคคุณคาทาง
เศรษฐกิจและความหลากหลาย ของการทองเท่ียวใหสอดรับกับทิศทางและแนวโนมของตลาดยุคใหม และ
มุงเนนการพัฒนาการทองเท่ียวในสาขาท่ีมีศักยภาพ แตยังคงรักษาจุดเดนของประเทศดานขนบธรรมเนียม 
ประเพณี วัฒนธรรม อัตลักษณความเปนไทย ตลอดจนใหคุณคากับสิ่งแวดลอมไวได ท้ังนี้การกําหนดเปาหมาย
ของการพัฒนาการทองเท่ียวในระยะ 20 ป ในระยะแรกใหความสําคัญกับการสรางรายไดจากการทองเท่ียว
อยางตอเนื่อง วางรากฐานดานการทองเท่ียวท่ีเนนมาตรฐานและคุณภาพระดับสากลสิ่งสําคัญท่ีสุดคือการสราง
ความเชื่อม่ันในเรื่องความปลอดภัยใหแกนักทองเท่ียว การบังคับใชกฎหมายใหเกิดความปลอดภัย และไมให
นักทองเท่ียวถูกเอารัดเอาเปรียบ การสงเสริมการทองเท่ียวพํานักระยะยาว ตลอดจนสงเสริมการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน ระบบนิเวศ และทรัพยากรท่ีเอ้ือตอการเติบโตของการทองเท่ียวท่ีมีคุณภาพ เพ่ือกระจาย
โอกาสในการสรางรายไดไปสูชุมชนและเมืองอยางท่ัวถึงและยั่งยืน และพัฒนาการเชื่อมโยงการทองเท่ียวไทย
กับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาคเพ่ือการเปนแมเหล็กดึงดูดนักทองเท่ียวอยางประทับใจตลอดการทองเท่ียวจนเกิด
การทองเท่ียวซํ้าและแนะนําตอโดยแผนแมบทดานการทองเท่ียว ประกอบดวย 5 แผนยอย และท่ีเก่ียวของกับ
พ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน คือแผนงานท่ี 1 และแผนงานท่ี 5 ดังนี้ 

แผนยอยที่ 1 ภายใตแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการทองเท่ียว 
(พ.ศ.2561 - 2580) คือ แผนการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม เนนการสงเสริมธุรกิจการ
ทองเที่ยวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม โดยการสงเสริมการทองเท่ียวผานการสรางและพัฒนาสินคาและ
บริการดวยภูมิปญญาทองถ่ิน ความคิดสรางสรรค และทุนทางวัฒนธรรม พรอมท้ังการสนับสนุนการใช
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาธุรกิจการทองเท่ียว การทําการตลาด และการบริหารจัดการสถานที่ที่
มีความสําคัญทางประวัติศาสตร วิถีชีวิต และวัฒนธรรม เพ่ือใหการทองเท่ียวไทยมีเรื่องราวท่ีเปนเอกลักษณมี
การคุมครองและปกปองดานทรัพยสินทางปญญาเพ่ือการปองกันการลอกเลียนแบบ ซ่ึงรวมถึงการผลักดันให
เมืองประวัติศาสตรวัฒนธรรมและศิลปะไดรับการข้ึนทะเบียนดานการอนุรักษ และสงเสริมใหกาวสูเมืองท่ี
ไดรับการยอมรับในเวทีสากล อันนําไปสูการสรางภาพลักษณ และการจัดทําแผนพัฒนาเมืองและแหลง
ทองเท่ียวท่ีโดดเดน พรอมท้ังการสงเสริมการทองเท่ียวตามฤดูกาลและตามศักยภาพของพ้ืนท่ี ท้ังการ
ทองเที่ยววิถีชุมชน การทองเที่ยวเชิงเกษตร การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ รวมทั้งการสงเสริมการทองเที่ยว
วิถีพุทธเพ่ือใหประเทศไทยเปนจุดหมายปลายทางการทองเท่ียววิถีพุทธของโลก 
   แผนยอยที่ 5 ภายใตแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการทองเท่ียว 
(พ.ศ.2561 - 2580) คือ การทองเท่ียวเช่ือมโยงภูมิภาค ใชประโยชนจากท่ีตั้งทางภูมิศาสตรในการเชื่อมโยง
การทองเท่ียวกับตางประเทศ เพ่ือขยายการทองเท่ียวของไทยและภูมิภาคไปพรอมกัน ผานการเชื่อมโยง
โครงสรางพ้ืนฐานและโลจิสติกสจากเมืองหลักสูเมืองรอง เพ่ือรองรับการเชื่อมโยงเสนทางการทองเท่ียวไทยกับ
อาเซียนและอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง ท้ังทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ โดยการจัดทําเสนทางทองเท่ียว
เชื่อมโยงระหวางประเทศ ดังเชน เสนทางจุดรวมทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตรท่ีเนนการพัฒนาการ
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ทองเท่ียวเชื่อมโยงและสงเสริมการทองเท่ียวรวมกับประเทศเพ่ือนบาน โดยใชประโยชนจากการพัฒนาเสนทาง
ทางบก ทางราง ทางน้ํา และทางอากาศระหวางกันในภูมิภาค และสงเสริมความสัมพันธอันดีท่ีจะทําใหเกิดการ
ทองเท่ียวท่ียั่งยืนรวมกัน พรอมท้ังการสงเสริมการทําการตลาดรวมกันในเสนทางการทองเท่ียวระหวางประเทศ 
ใหสอดรับกับทิศทางและแนวโนมของตลาดยุคใหม ซ่ึงรวมถึงการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเดิมและสรางแหลง
ทองเท่ียวใหมในประเทศ ใหเหมาะสมกับศักยภาพและบริบทของแตละพ้ืนท่ี เพ่ือรองรับการเชื่อมโยงเสนทาง
การทองเท่ียวกับตางประเทศ และพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกใหมีความปลอดภัยและไดมาตรฐาน รวมท้ัง
ปองกันและแกไขปญหาความเสื่อมโทรมของแหลงทองเท่ียว ท้ังแหลงทองเท่ียวตามธรรมชาติและทาง
ประวัติศาสตรวัฒนธรรม พรอมท้ังการใชประโยชนจากการทองเท่ียวใหเอ้ือตอผลิตภัณฑชุมชนรวมท้ัง
อุตสาหกรรมและบริการตอเนื่อง เพ่ือขยายโอกาสในการสรางรายไดไปสูเมืองและชุมชนเพ่ิมจากการทองเท่ียว
ของประเทศ และการสงเสริมการขยายธุรกิจและการทําตลาดทองเท่ียวของไทยในตางประเทศ โดยใช
ประโยชนจากเทคโนโลยีตางๆ ท่ีสอดรับกับพฤติกรรมการทองเท่ียวรูปแบบใหม 
 

(1) แผนปฏิรูปประเทศ ดานท่ี 1 การเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ  
การเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ เปนหัวใจของการยกระดับการ

เติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีจุดเนนหลักท่ีการพัฒนาศักยภาพของภาคเศรษฐกิจท่ีแทจริง คือ ภาค
การผลิตและบริการของประเทศ ซ่ึงตองเกิดจากความเขมแข็งของปจจัยสนับสนุนหลายดาน ท้ังดานทรัพยากร
มนุษย ศักยภาพดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม ดานโครงสรางพ้ืนฐาน รวมท้ังกฎระเบียบตางๆ ท่ีเอ้ือตอการคา 
การลงทุน และการใชประโยชนจากทรัพยากรตางๆ อยางมีประสิทธิภาพและมูลคาเพ่ิมสูงสุด โดยในราง
ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป มีการกําหนดยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขันเปนหนึ่งใน
ยุทธศาสตรหลัก อีกท้ังยังเก่ียวของกับยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยดวย 
นอกจากนี้ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ไดกําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนา
ความสามารถในการแขงขันของประเทศในยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันได
อยางยั่งยืน โดยมุงพัฒนาและยกระดับภาคการผลิตและบริการ โดยการปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจ ได
กําหนดประเด็นการปฏิรูปท่ีสําคัญท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 ไดแก (1) การพัฒนาอุตสาหกรรมหลักของประเทศ เชน อุตสาหกรรมการทองเท่ียวและบริการ 
อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมเกษตร (2) การสงเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมและบริการในอนาคต 
ไดแก อุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ อุตสาหกรรมยานยนตไฟฟา อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาอัจฉริยะ 
อุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิตัล ธุรกิจการศึกษาและบริการสุขภาพ รวมท้ังพัฒนาปจจัยสนับสนุน และ
กฎระเบียบท่ีเก่ียวของ โดยมีประเด็นปฏิรูป ไดแก (1) การพัฒนาบุคลากรและแรงงานในอุตสาหกรรม (2) การ
เพ่ิมการแขงขันทางการคาภายในประเทศ (3) การพัฒนาขีดความสามารถดานเทคโนโลยี (4) การพัฒนาระบบ
นิเวศดานการวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรม ผานการจัดสรรเงินทุนอยางมีคุณภาพเพ่ือตอบโจทยการพัฒนา
ของภาคการผลิตและบริการเปาหมาย (๕) การบูรณาการเศรษฐกิจกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค ดวยการ
สงเสริมการลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐานและการเปดเสรีการคาและบริการระหวางประเทศไทยและประเทศ
เพ่ือนบาน โดยเฉพาะประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย) และภูมิภาคใกลเคียง เชน 
ภาคใตของจีน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอินเดีย และบังคลาเทศ เปน ตน เพ่ือสรางความเขมแข็งของ
หวงโซอุปทานและหวงโซมูลคาในภูมิภาค (Regional supply chain/value chain) เปนตน 

 
(2)  นโยบายไทยแลนด 4.0 
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ประเทศไทย 4.0 เปนวิสัยทัศนเชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีเปาหมาย 
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยทุกกลุมใหดีข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมคนท่ียังตองการเติมเต็ม
ศักยภาพ ผูดอยโอกาส หรือผูท่ีกําลังประสบกับปญหาความยากจน ประกอบดวย 2 แนวคิดสําคัญ คือ 
“Strength from Within” การสรางความเขมแข็งจากภายในมีกลไกในการขับเคลื่อนหลัก ดังนี้ ๑) การ
ยกระดับนวัตกรรม (Innovation Driven Proposition) ของทุกภาคสวนในประเทศ ๒) การสรางสังคมท่ีมีจิต
วิญญาณของความเปนผูประกอบการ (Entrepreneur Driven Proposition) ๓) การสรางความเขมแข็งของ
ชุมชนและเครือขาย (Community Driven Proposition) 3 กลไกนี้ตองขับเคลื่อนไปพรอม ๆ กันนวัตกรรม
จะถูกยกระดับข้ึน ผาน Growth Engine 3 ตัวใหม อันประกอบดวย Green Growth Engine, Productive 
Growth Engine และ Inclusive Growth Engine การยกระดับนวัตกรรมเม่ือผนวกกับการสรางสังคมท่ีมีจิต
วิญญาณของ ผูประกอบการ จึงจะเอ้ือใหเกิดการสราง Smart Enterprise ท่ีมีโมเดลการทํา ธุรกิจแบบใหม ๆ 
มากมาย ทามกลาง Enabling Ecosystem ท่ีเอ้ือใหเกิดการรังสรรคนวัตกรรมและความคิดสรางสรรคสวน
สุดทายของ Strength from Within คือการสรางความเขมแข็งในระดับฐานรากหรือชุมชน ซ่ึงเม่ือผนวกความ
เขมแข็งในระดับฐานรากกับการสรางสังคมท่ีมีจิตวิญญาณ ผูประกอบการ จะกอใหเกิดการขยับปรับเปลี่ยน
สถานะของผูคนในสังคม (Social Mobility) ผานการสรางสังคมแหงโอกาส (Society with Opportunity) 
ควบคูไปกับการสรางสังคมท่ีสามารถ (Society with Competence) และอีกหนึ่งกลไกในการขับเคลื่อนก็คือ 
“Connect to the World” เม่ือภายในเขมแข็งแลว ก็ตองเชื่อมโยง เศรษฐกิจภายในกับเศรษฐกิจโลกและเม่ือ
โครงสรางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศเกิดความเขมแข็งแลว การเชื่อมโยงภายนอก (Connect to the 
World) เปนสิ่งท่ีตองดําเนินควบคูกันไป ซ่ึงในสวนนี้ ประกอบดวย 3 ระดับดวยกัน คือ ๑) Domestic 
Economy เศรษฐกิจภายในประเทศ ๒) Regional Economy เศรษฐกิจภูมิภาค และ ๓) Global Economy 
เศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจในประเทศ เม่ือเชื่อมโยงกับแนวคิดการสรางความเขมแข็ง ของเศรษฐกิจฐานราก จะก
อใหเกิดการเติมเต็มพลังในทองถ่ิน (Local Empowerment) ผานการคาและการลงทุนในทองถ่ินการจางงาน
ในทองถ่ิน และนําไปสูความเปนเจาของของคนในทองถ่ิน ขณะเดียวกัน การผนวก Domestic กับ Regional 
Economy เขาดวยกัน จะเห็นภาพของ ASEAN ในภาพใหญ และ CLMVT (กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม 
และไทย) ในภาพท่ีเล็กลงมาซ่ึง สวนนี้จะสอดรับกับแนวคิด "CLMVT As Our Home Market" ท่ีรัฐบาล
ผลักดันผานการเชื่อมโยงกันอยางใกลชิด ท้ังในระดับรัฐบาลกับรัฐบาล ธุรกิจกับธุรกิจ และประชาชนกับ
ประชาชน สุดทายเปนการเชื่อมโยง Regional กับ Global Economy ขยายความเชื่อมโยงและเรียงรอย 
ASEAN เขาดวยกัน เพ่ือเปนพลังตอรองกับสวนอ่ืนๆ ของประชาคมโลกผานบทบาทในมิติทางภูมิรัฐศาสตร
และภูมิเศรษฐศาสตรของภูมิภาค 

ดังนั้นตองทําใหคนในกลุมนี้มี “โอกาสทางสังคม” (Social Mobility) โดยเนนการปองกัน
ความเสี่ยงใหหลุดพนกับดักความยากจน ดวยการสรางแตมตอและสรางโอกาสพรอมๆ ไปกับการเสริมสราง
ศักยภาพไปท่ีตัวบุคคล ครอบครัว และชุมชนตามหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวย
นวัตกรรมและใชกลไก “ประชารัฐ” ในการผลักดันเปนการสรางความเขมแข็งจากภายในควบคูไปกับการ
เชื่อมโยงกับประชาคมโลก และสอดคลองกับท้ัง 17 เปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals) ขององคการสหประชาชาติ เพ่ือใหเกิดการพัฒนาท่ีสมดุลใน 4 มิติ ไดแก  

มิติท่ี 1 ความม่ังคั่งทางเศรษฐกิจ (Economic Wealth)  
ลดการพ่ึงพาเทคโนโลยีจากตางประเทศ โดยมุงขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยนวัตกรรม 

เทคโนโลยี และความคิดสรางสรรค และเปลี่ยนจากเนนภาคการผลิตสินคามาสูภาคบริการมากข้ึน ซ่ึงปจจัย
เหลานี้จะนําไปสูความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจของประเทศ 
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มิติท่ี 2 ความอยูดีมีสุขของผูคนในสังคม (Social Well - beings)  
ลดความเหลื่อมล้ําท่ีเปนปญหาฝงรากลึกในสังคมไทยและเปนอุปสรรคตอการพัฒนา

ประเทศชาติ ทุกภาคสวนตองช วย กันลดระดับความเหลื่ อมล้ํ า  รวมท้ังส ง เสริม ให เกษตรกร ใช
เทคโนโลยีการเกษตรเพ่ือสรางรายไดใหเพ่ิมมากข้ึน ยกระดับธุรกิจเอสเอ็มอี และวิสาหกิจชุมชมดวยเทคโนโลยี
นวัตกรรม สรางระบบสวัสดิการสังคม ภายใน 20 ป 

มิติท่ี 3 การยกระดับศักยภาพและคุณคาของมนุษย (Human Wisdom)  
การพัฒนาทุนมนุษย จําเปนตองคํานึงถึงการพัฒนามาตรฐานของเด็กไทย ยกระดับ

คุณภาพของแรงงานใหสอดคลองกับตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาของประเทศ 
 

มิติท่ี 4 การรักษส่ิงแวดลอม (Environmental Wellness)  
การพัฒนาเศรษฐกิจควรควบคูไปกับการสรางสังคมท่ีนาอยู สิ่งแวดลอมจึงเปนเรื่อง

สําคัญไมแพตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจ เชน ลดการปลอยมลพิษ อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และบริหาร
จัดการทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ มีพ้ืนท่ีทางการเกษตรอินทรียท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน มีระบบการ
จัดการขยะอยางยั่งยืนและถูกตองตามหลักสุขาภิบาล 

ภารกิจของรัฐบาลในการปรับเปลี่ยนโครงสรางของประเทศ รวมท้ังการผลิตสินคาดวย
นวัตกรรม ขับเคลื่อนประเทศดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม ผลิตสินคาภาคบริการมากข้ึน 
และใชกลไก “ประชารัฐ”เปนศูนยกลางในการผนึกกําลังกับเครือขายพันธมิตรทางธุรกิจ เนนการวิจัยพัฒนา
รวมกับบุคลากรระดับโลก ผูมีสวนรวมหลักจะประกอบดวยภาคเอกชน ภาคการเงิน การธนาคาร มหาวิทยาลัย 
และสถาบันวิจัยตางๆ โดยเนนตามความถนัดและจุดเดนของแตละองคกร ท้ังนี้มีภาครัฐเปนผูสนับสนุนรัฐบาล
ยังไดกําหนดทิศทางการพัฒนาโมเดล “ประเทศไทย 4.0” ไว 5 ดาน ไดแก 

(1) การเตรียมคนไทยใหพรอมกาวสู “ประเทศพัฒนา”  เปนการเตรียมคนไทย 4.0 ใหพรอม
กาวสูโลกท่ีหนึ่งเริ่มจากการปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรูเพ่ือพัฒนาใหคนไทยมีความรูและทักษะสูงในการ
ทํางาน มีความสามารถในการรังสรรคนวัตกรรม พรอมเสริมสรางแรงบันดาลใจปลูกฝงจิตสาธารณะยึด
ประโยชนสวนรวมเปนท่ีตั้งและมีความเก้ือกูลแบงปน 

(2) การพัฒนาคลัสเตอรเทคโนโลยี และอุตสาหกรรมแหงอนาคตดวยการแปลงความ
ไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศท่ีมีอยู 2 ดาน คือ ความหลากหลายเชิงชีวภาพและความหลากหลายเชิง
วัฒนธรรม ใหเปนความไดเปรียบในเชิงแขงขันโดยการเติมเต็มความคิดสรางสรรคนวัตกรรม วิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา 

(3) การสงเสริมผูประกอบการ และธุรกิจใหมท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมหรือสตารทอัพ โดย
มุงเนนพัฒนาภาคการเกษตรท้ังระบบใหทันสมัยใหเปน Smart Farmers รูจักการใชการบริหารจัดการและ
เทคโนโลยีในการผลิต แปรรูป และบริการมีแนวคิดสรางสรรคโมเดลทางธุรกิจ รูทันการเปลี่ยนแปลงของโลก
และใหความสําคัญกับความยั่งยืน รวมถึงยกระดับขีดความสามารถของ SMEs และพัฒนา Startup  

(4) การเสริมความเขมแข็ง ของเศรษฐกิจภายในประเทศ สงเสริมการจางงาน การลงทุนใน
ภูมิภาค และการกระจายผลประโยชนทางเศรษฐกิจอยางเทาเทียม รวมท้ังสรางโครงสรางพ้ืนฐานทาง
เศรษฐกิจและระบบตลาดของประเทศใหแข็งแกรง และเขาถึงไดต้ังแตระดับชุมชนไปจนถึงระดับประเทศผาน 
18 กลุมจังหวัด และ 76 จังหวัด การจัดตั้งศูนยนวัตกรรมในระดับภูมิภาคกระจายโอกาส และความม่ังค่ังท่ี
กระจุกตัวในกรุงเทพฯ ไปสูจังหวัดอ่ืนๆ เชน ศูนยนวัตกรรมดานเกษตรและอาหาร ศูนยนวัตกรรมดานสังคม
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สูงอายุ ศูนยนวัตกรรมดานเมืองอัจฉริยะ ศูนยนวัตกรรมดานพลังงานอัจฉริยะ และศูนยนวัตกรรมดาน
เศรษฐกิจสรางสรรค 

(5) การบูรณาการอาเซียน เชื่อมประเทศไทยสูประชาคมโลก ระบบตลาดเดียว (One 
Country, One Market) มาเปนระบบการตลาดท่ีเหมือนกันท่ัวโลก (One World, One Market) ผลักดันให
ประเทศไทยเปนประเทศการคาและเปนหนึ่งในศูนยกลางธุรกิจของภูมิภาคเอเชีย (ASEAN Trading Nation) 

4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 พ.ศ.2560 - 2564 
หลักการพัฒนาประเทศท่ีสําคัญในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 

ยึดหลัก “ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาท่ียั่งยืน” และ “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” ท่ีตอเนื่อง
จากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 9 - 11 และยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีลดความเหลื่อมล้ําและขับเคลื่อน
การเจริญเติบโตจากการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานการใชภูมิปญญาและนวัตกรรมสําหรับการกําหนด
วิสัยทัศนของแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ยึดวิสัยทัศของกรอบยุทธศาสตรชาติที่กําหนดวา “ประเทศไทยมีความ
ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในขณะท่ี
การกําหนดเปาหมายและตัวชี้วัดในดานตางๆ ของแผนพัฒนาฯ ไดยึดเปาหมายอนาคตประเทศไทยป 2579 ท่ี
เปนเปาหมายยุทธศาสตรชาติ 20 ป มาเปนกรอบในการกําหนดเปาหมายท่ีจะบรรลุใน 5 ป โดยท่ีเปาหมาย
และตัวชี้วัดตองสอดคลองกับกรอบเปาหมาย การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมท่ีองคกรระหวาง
ประเทศกําหนดข้ึน อาทิ การพัฒนาท่ียั่ งยืน (sustainable development goals : SDGs) ท่ีองค การ
สหประชาชาติกําหนดขึ้น เปนตน สวนแนวทางการพัฒนาไดบูรณาการนโยบายหรือประเด็นพัฒนาที่สําคัญ
ของประเด็นการปฏิรูปประเทศ 37 วาระ และ ไทยแลนด 4.0 การจัดทําแผนขับเคลื่อน และการติดตาม
ประเมินผล เนนกระบวนการมีสวนรวม ท้ังจากภาครัฐ เอกชน ประชาชน และภาคการศึกษาในทุกพ้ืนท่ีของ
ประเทศเปนกลไกประชารัฐท่ีรวมพลังใหสามารถกําหนดเปาหมายแนวทางการพัฒนา รวมท้ังแผนงาน
โครงการสําคัญที่ตอบสนองความตองการและแกไขปญหาใหกับประชาชนไดอยางสอดคลองกับภูมิสังคม
และเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน 5 ป ตอจากนี้ไป 

ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 10 ยุทธศาสตร ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 12 ท่ีเก่ียวของกับการสงเสริมพัฒนาการทองเท่ียว มีดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางย่ังยืน 
การพัฒนา 5 ปตอจากนี้ไปเนนใหเศรษฐกิจเติบโตไดตามศักยภาพและมีเสถียรภาพ ภาคสงออกมี

การพัฒนาจนสามารถขยายตัวและเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ผลิตภาพการผลิตของประเทศ
เพ่ิมข้ึน การลงทุนภาครัฐและเอกชนมีการขยายตัวอยางตอเนื่องและมาจากความรวมมือกัน มากข้ึน ประชาชนและ
ผูประกอบการเขาสูระบบภาษีมากข้ึน และประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจสูงข้ึน 
นอกจากนี้ยังเนนใหเศรษฐกิจรายสาขามีการเติบโตอยางเขมแข็ง ภาคการเกษตรเนนเกษตรกรรมยั่งยืนและให
เกษตรกรมีรายไดเพ่ิมข้ึน มีการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ การทองเท่ียวสามารถทํารายไดและแขงขันไดมากข้ึน 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีบทบาทตอระบบเศรษฐกิจมากข้ึน ภาคการเงินมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน ควบคูกับ
การดําเนินยุทธศาสตรสรางความเขมแข็งใหกับเศรษฐกิจรายสาขา ท้ังภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการท่ีเปนฐาน
รายไดเดิมและขยายสาขาการผลิตและบริการใหมๆ สําหรับอนาคต 

เปาหมายในการพัฒนา  
1) เศรษฐกิจขยายตัวอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน 

เปาหมายท่ี 1 เศรษฐกิจเติบโตไดตามศักยภาพ ประชาชนมีความเปนอยูและคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
เปาหมายท่ี 2 การลงทุนภาครัฐและเอกชนขยายตัวอยางตอเนื่อง 
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เปาหมายท่ี 3 พัฒนาภาคสงออกใหขยายตัวและเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย 
เปาหมายท่ี 4 เพ่ิมผลิตภาพการผลิตของประเทศ 
เปาหมายท่ี 5 รักษาเสถียรภาพของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
เปาหมายที่ 6 เพิ่มการลงทุนจากความรวมมือภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนา

โครงสรางพ้ืนฐานของประเทศ 
เปาหมายท่ี 7 ประชาชนและผูประกอบการเขาสูระบบภาษีมากข้ึน 
เปาหมายท่ี 8 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจสูงข้ึน 

2) การสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจรายสาขา 
เปาหมายท่ี 1 เศรษฐกิจรายสาขาเติบโตอยางเขมแข็งและเปนฐานในการสรางความ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 
เปาหมายท่ี 2 เกษตรกรมีรายไดเงินสดสุทธิทางการเกษตรเพ่ิมข้ึนและพ้ืนท่ีการทํา

เกษตรกรรมยั่งยืนเพ่ิมข้ึนตอเนื่อง 
เปาหมายท่ี 3 พัฒนาพ้ืนท่ีไปสูเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ 
เปาหมายท่ี 4 ประเทศไทยมีรายไดจากการทองเท่ียวเพ่ิมข้ึนและมีขีดความสามารถใน

การแขงขันดานการทองเท่ียวสูงข้ึน 
เปาหมายท่ี 5 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีบทบาทตอระบบเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึน 
เปาหมายท่ี 6 เพ่ิมประสิทธิภาพของภาคการเงินเพ่ือใหเปนกลไกสนับสนุนการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจและสังคม 
แนวทางการพัฒนาท่ีมีความสําคัญสูงและสามารถผลักดันสูการปฏิบัติ 
แนวทางท่ี 1 การบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวม เพ่ือสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและ

เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ จําเปนตองเพ่ิมศักยภาพของเศรษฐกิจเพ่ือใหเศรษฐกิจขยายตัวไดสูงข้ึน โดยไมสราง
แรงกดดันใหเกิดการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด ภาวะเงินเฟอ และแรงกดดันตอภาระการคลังท่ีมากเกินควร มีการ
กระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพ่ือสนับสนุนการกระจายผลประโยชนการพัฒนา 

แนวทางท่ี 2 การเสริมสรางและพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิตและ
บริการมุงเนนการสรางความเชื่อมโยงของหวงโซมูลคาระหวางภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการคาการ
ลงทุนเพ่ือยกระดับศักยภาพในการแขงขันของประเทศ สรางรายไดและกระจายรายไดสูคนในชุมชนอยางท่ัวถึงอัน
จะนํามาซ่ึงความเขมแข็งของท้ังเศรษฐกิจในภาพรวมและเศรษฐกิจฐานรากตามหลักการพัฒนาท่ียั่งยืน 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การเติบโตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน 
เปาหมายการพัฒนา 

เปาหมายท่ี 1 รักษา และฟนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ 
เปาหมายท่ี 2 สรางความม่ันคงดานน้ํา และบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ท้ังน้ําผิวดินและ

น้ําใตดิน ใหมีประสิทธิภาพ 
เปาหมายท่ี 3 สรางคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบตอสุขภาพของ

ประชาชนและระบบนิเวศ 
เปาหมายท่ี 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการลดกาซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการ

ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
เปาหมายท่ี 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ความ

สูญเสียในชีวิตและทรัพยสินท่ีเกิดจากสาธารณภัยลดลง 
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แนวทางการพัฒนา 
แนวทางท่ี 1 การรักษาฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สรางสมดุลของการอนุรักษและใช

ประโยชนอยางยั่งยืนและเปนธรรม 
แนวทางท่ี 2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเพ่ือใหเกิดความม่ันคง 

สมดุลและยั่งยืน 
แนวทางท่ี 3 แกไขปญหาวิกฤตสิ่งแวดลอม 
แนวทางท่ี 4 สงเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
แนวทางท่ี 5 สนับสนุนการลดการปลอยกาซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถใน

การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
แนวทางท่ี 6 บริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงดานภัยพิบัติ 
แนวทางท่ี 7 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแกไขปญหาความขัดแยงดาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
แนวทางท่ี 8 การพัฒนาความรวมมือดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

เปาหมายการพัฒนา 
เปาหมายท่ี 1 ลดสัดสวนคาใชจายดานบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

และการใหบริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ 
เปาหมายท่ี 2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่ีดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
เปาหมายท่ี 3 เพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตใหสูงข้ึน 
เปาหมายท่ี 4 ลดจํานวนการดําเนินคดีกับผูมิไดกระทําความผิด 

แนวทางการพัฒนา 
แนวทางท่ี 1 ปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ 

ใหมีความโปรงใส ทันสมัย คลองตัว มีขนาดท่ีเหมาะสม เกิดความคุมคา 
แนวทางท่ี 2 ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสรางกลไกในการติดตามตรวจสอบ

การเงินการคลังภาครัฐ 
แนวทางท่ี 3 เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการใหบริการสาธารณะใหไดมาตรฐานสากล 
แนวทางท่ี 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
แนวทางท่ี 5 ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบ 
แนวทางที่ 6 ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมใหมีความทันสมัยเปนธรรม 

และสอดคลองกับขอบังคับสากลหรือขอตกลงระหวางประเทศ 
ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 
เปาหมายการพัฒนา 

เปาหมายท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกสในภาพรวม 
เปาหมายท่ี 2 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานระบบขนสง 
เปาหมายท่ี 3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส 
เปาหมายท่ี 4 การพัฒนาดานพลังงาน 
เปาหมายท่ี 5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
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เปาหมายท่ี 6 การพัฒนาดานสาธารณูปการ (น้ําประปา) 
แนวทางการพัฒนา 

แนวทางท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานขนสง 
แนวทางท่ี 2 การสนบัสนุนการพัฒนาระบบขนสง 
แนวทางท่ี 3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส 
แนวทางท่ี 4 การพัฒนาดานพลังงาน 
แนวทางท่ี 5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
แนวทางท่ี 6 การพัฒนาระบบน้ําประปา 

ยุทธศาสตรท่ี 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
เปาหมายการพัฒนา 

เปาหมายท่ี 1 ลดชองวางรายไดระหวางภาคและมีการกระจายรายไดท่ีเปนธรรมมากข้ึน 
เปาหมายท่ี 2 เพ่ิมจํานวนเมืองศูนยกลางของจังหวัดเปนเมืองนาอยูสําหรับคนทุกกลุมใน

สังคม 
เปาหมายท่ี 3 พ้ืนท่ีฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพสูงและเปนมิตร

ตอสิ่งแวดลอม 
เปาหมายท่ี 4 เพ่ิมมูลคาการลงทุนในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหมบริเวณชายแดน 

แนวทางการพัฒนา 
แนวทางท่ี 1 การพัฒนาภาคเพ่ือสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกระจายตัวอยางท่ัวถึง 
แนวทางท่ี 2 การพัฒนาเมือง 
แนวทางท่ี 3 การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตรท่ี 10 ความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนาเปาหมายการพัฒนา 
เปาหมายการพัฒนา 

เปาหมายท่ี 1 เครือขายการเชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจท่ีครอบคลุมและมีการ
ใชประโยชนไดเต็มศักยภาพ 

เปาหมายท่ี 2 ระบบหวงโซมูลคาในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียนเพ่ิมข้ึน 
เปาหมายท่ี 3 ประเทศไทยเปนฐานเศรษฐกิจ การคาและการลงทุนท่ีสําคัญในภูมิภาค

อนุภูมิภาคอาเซียน และเอเชีย รวมท้ังมีการพัฒนาสวนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคให
ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออก และเอเชียใต 

เปาหมายท่ี 4 ประเทศไทยเปนหุนสวนการพัฒนาท่ีสําคัญท้ังในทุกระดับ 
แนวทางการพัฒนา 

แนวทางท่ี 1 ขยายความรวมมือทางการคา และการลงทุนกับมิตรประเทศ และ
แสวงหาตลาดใหมสําหรับสินคาและบริการของไทย 

แนวทางท่ี 2 พัฒนาความเชื่อมโยงดานการคมนาคมขนสง โลจิสติกส และโทรคมนาคม
ในกรอบความรวมมืออนุภูมิภาคภายใตแผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC และ JDS และภูมิภาค
อาเซียนเพ่ืออํานวยความสะดวกและลดตนทุนดานโลจิสติกส 

แนวทางท่ี 3 พัฒนาและสงเสริมใหไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ 
และการลงทุนท่ีโดดเดนในภูมิภาค 

 



37 
 

แนวทางท่ี 4 สงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศ (OUTWARD INVESTMENT) ของ
ผูประกอบการไทย 

แนวทางท่ี 5 เปดประตูการคาและพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานใน
ลักษณะหุนสวนทางยุทธศาสตร ท้ังในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน 

แนวทางท่ี 6 สรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และ
นานาประเทศ 

แนวทางท่ี 7 เขารวมเปนภาคีความรวมมือระหวางประเทศโดยมีบทบาทท่ีสรางสรรค 
แนวทางท่ี 8 สงเสริมความรวมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสรางความม่ันคง 
แนวทางท่ี 9 บูรณาการภารกิจดานความรวมมือระหวางประเทศและดานการตางประเทศ 
แนวทางท่ี 10 สงเสริมใหเกิดการปรับตัวภายในประเทศท่ีสําคัญ  

 
5. แผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 – 2564 

แผนพัฒนาการทองเที ่ยวแหงชาติ พ.ศ.2555 – 2559 ถูกนํามาใชเปนกรอบและ
แนวทางในการขับเคลื่อนการทองเท่ียวของประเทศในระยะ 5 ป โดยแผนพัฒนาการทองเท่ียวฉบับดังกลาวจะ
สิ้นสุดลงในป พ.ศ.2559 ซ่ึงผลการดําเนินงานในระยะท่ีผานมา แมจะประสบผลสําเร็จในการเพ่ิมจํานวนและ
รายไดจากการทองเท่ียว แตยังประสบปญหาและอุปสรรคสําคัญหลายประการ ประกอบกับสภาพและบริบท
ตางๆ ท่ีสงผลกระทบตออุตสาหกรรมทองเท่ียวมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ท้ังปจจัยภายใน เชน สถานการณ
การเมืองของประเทศ นโยบายของภาครัฐ การปรับตัวของภาคเอกชนและปจจัยภายนอก เชน สภาวะการ
แขงขันในอุตสาหกรรมทองเท่ียว การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและความคาดหวังของนักทองเท่ียว แนวโนมการ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมความรวมมือและความสัมพันธระหวางประเทศ จึงนับเปนโอกาสอันดีท่ี
ประเทศไทยจะไดกําหนดวิสัยทัศนการพัฒนาการทองเท่ียว 20 ป และแผนพัฒนาการทองเท่ียวแหงชาติ ฉบับ
ท่ี 2 (พ.ศ.2560 – 2564) ใหสอดคลองกับสถานการณและกาวทันการเปลี่ยนแปลงดังกลาว เพ่ือใหการ
ทองเท่ียวไทยยังคงบทบาทการเปนสาขาหลักในการรักษาเสถียรภาพและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 
สําหรับแผนพัฒนาการทองเท่ียวแหงชาติฉบับท่ี 2 พ.ศ.2560 – 2564 มียุทธศาสตรการพัฒนาดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพแหลงทองเท่ียว สินคา และบริการดานการทองเท่ียว
ใหเกิดความสมดุลและย่ังยืน 

แนวทางการพัฒนา 
แนวทางท่ี 1 พัฒนาคุณภาพแหลงทองเท่ียว สินคาและบริการทุกรูปแบบอยางมี

มาตรฐาน โดยการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพสินคาและบริการดานการทองเท่ียวท้ังระบบ เสริมสราง พัฒนา
และปรับปรุงมาตรฐานดานการทองเที่ยวและบริการใหครอบคลุมทุกรูปแบบ ไดแก การทองเท่ียวเชิง
สุขภาพ การทองเท่ียวเชิงกีฬาการทองเท่ียวกลุม MICE เปนตน และการพัฒนาคุณภาพสินคาและบริการดาน
การทองเท่ียวอยางมีมาตรฐาน สอดรับกับการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน ครอบคลุมท้ังระบบและ
อุตสาหกรรมภาคบริการท่ีเก่ียวเนื่อง และสงเสริมขีดความสามารถในการแขงขันดานธุรกิจการถายทํา
ภาพยนตรตางประเทศในประเทศไทย ท้ังภาคผลิต ภาคบริการ และกิจการท่ีเก่ียวของ ตลอดจนการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการรองรับดานการทองเท่ียวท่ีมีคุณภาพในระดับสากล 

แนวทางท่ี 2 พัฒนาแหลงทองเท่ียว สินคาและบริการอยางยั่งยืน โดยการสงเสริมให
ทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการการทองเท่ียวอยางยั่งยืน ท้ังในเชิงอัตลักษณทองถิ ่น 
วัฒนธรรม ประเพณี และสิ่งแวดลอม รวมถึง การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคเพื่อเพิ่มมูลคาทาง
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เศรษฐกิจ ไดแก การกําหนดขีดความสามารถในการรองรับของแหลงทองเท่ียว การสงเสริมนวัตกรรมดานการ
พัฒนาสินคาและบริการดานการทองเท่ียว การสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรการทองเท่ียว และการ
พัฒนาการทองเท่ียวโดยชุมชน โดยการใหความรูและการสนับสนุนอยางตอเนื่อง 

แนวทางท่ี 3 สรางสมดุลในแหลงทองเท่ียว สินคาและบริการ ท้ังในเชิงพ้ืนท่ี เชิงเวลา 
ฤดูกาล และรูปแบบการทองเท่ียว โดยการสงเสริมความสมดุลเชิงพ้ืนท่ีในการทองเท่ียว ท้ังในแงการกระจาย
รายไดและจํานวนนักทองเท่ียว ไดแก การจัดตั้งเขตพัฒนาการทองเท่ียว เพ่ือพัฒนาการทองเท่ียวในจังหวัด
และพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพท่ียังไมไดรับความนิยม การพัฒนาการทองเท่ียวในเมืองรอง การพัฒนาการทองเท่ียวใน
ชนบท การพัฒนาสินคาและบริการท่ีโดดเดนและเปนเอกลักษณของแตละทองถ่ิน และการสงเสริมความสมดุล
เชิงเวลาและฤดูกาลในการทองเท่ียว เชน การสรางสรรคกิจกรรมการทองเท่ียวใหมและเพ่ิมความหลากหลาย
ของกิจกรรมในพ้ืนท่ีตาง ๆ การสนับสนุนภาคเอกชนในการลงทุนในแหลงทองเท่ียวใหม เปนตน 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและส่ิงอํานวยความสะดวก เพ่ือรองรับการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรมทองเท่ียว 

 
แนวทางการพัฒนา 

แนวทางท่ี 1 พัฒนาระบบโลจิสติกสดานการทองเท่ียว โดยการพัฒนาระบบการคมนา
คมขนสงในการเดินทางเขาสูประเทศท้ังทางบก ทางน้ํา และทางอากาศไดแก พัฒนาเสนทางคมนาคมทางบก
เพ่ือเขาถึงแหลงทองเท่ียว ยกระดับระบบขนสงสาธารณะเพ่ืออํานวยความสะดวกในการเดินทางระหวาง
สถานท่ีทองเท่ียว พัฒนาเสนทางคมนาคมทางน้ําท่ีสามารถเชื่อมโยงกับรูปแบบการเดินทางอ่ืนๆ พัฒนา
ศักยภาพของสนามบินในการรองรับนักทองเท่ียว เพ่ิมเสนทางและจํานวนเท่ียวบินระหวางประเทศและ
ภายในประเทศท่ีเชื่อมโยงระหวางเมืองทองเท่ียวหลักและเมืองทองเท่ียวรอง 

แนวทางท่ี 2 พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกดานการทองเท่ียวโดยการปรับปรุงระบบ
การตรวจคนเขาเมือง ปรับปรุงและอํานวยความสะดวกในการเดินทางผานแดน ปรับปรุงปายบอกทางและปาย
สัญลักษณใหเปนมาตรฐานเดียวกัน จัดทําแผนท่ีทองเท่ียวใหครอบคลุมทุกแหลง เพ่ิมจุดบริการ Free - WiFi 
ในแหลงทองเท่ียว จัดทําระบบบัตรโดยสารเดียวท่ีใชไดกับทุกชองทางการเดินทาง พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก
เพ่ือรองรับการทองเท่ียวท่ีปราศจากอุปสรรคสําหรับคนท้ังมวล (Tourism for All) ไดแก หองน้ําคนพิการ ทาง
ลาด ราวจับ เปนตน และพัฒนาแอปพลิเคชันท่ีอํานวยความสะดวกใหนักทองเท่ียว 

แนวทางท่ี 3 พัฒนาระบบความปลอดภัยและสุขอนามัยในแหลงทองเท่ียว โดยการ
สนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณเพ่ือปองกันและชวยเหลือนักทองเท่ียว ไดแก กลองวงจรปด เครื่องแปลภาษาการ
ติดตั้งไฟในสถานท่ีทองเท่ียวอุปกรณชวยเหลือนักทองเท่ียวเบื้องตน จัดตั้งศูนยชวยเหลือนักทองเท่ียวให
ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีทองเท่ียวสงเสริมสุขอนามัยในแหลงทองเท่ียว เชน ปรับปรุงสุขาสาธารณะ การจัดการขยะ
และระบบบําบัดน้ําเสียในแหลงทองเท่ียว 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาบุคลากรดานการทองเท่ียว และสนับสนุนการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการพัฒนาการทองเท่ียว 

แนวทางการพัฒนา 
แนวทางท่ี 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการทองเท่ียวท้ังระบบใหมีขีดความสามารถ

ในการแขงขัน สอดคลองกับมาตรฐานสากลและเพียงพอตอความตองการของตลาด โดยการสงเสริมความ
รวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชนในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรท่ีเก่ียวของกับการพัฒนา
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บุคลากรดานการทองเท่ียวท่ีสอดคลองความตองการตลาดแรงงาน สรางแรงจูงใจใหผูประกอบการ สนับสนุน
บุคลากรใหมีสมรรถนะข้ันพ้ืนฐานตามตําแหนงงาน และไดรับการฝกอบรมท่ีไดมาตรฐานสากล 

แนวทางท่ี 2 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการดานการทองเท่ียว
และไดรับประโยชนจากการทองเท่ียว โดยการสงเสริมใหประชาชนมีความรูความเขาใจดานการทองเท่ียวและ
การบริหารจัดการการทองเท่ียวเปดโอกาสใหประชาชนและชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาสินคาและบริการบน
พ้ืนฐานของมรดกและวัฒนธรรมทองถ่ิน จัดทําหลักสูตรการฝกอบรมทักษะธุรกิจพ้ืนฐานเพ่ือสงเสริมการ
ประกอบธุรกิจใหมในอุตสาหกรรมทองเท่ียว เพ่ิมชองทางการลงทุนและพัฒนาธุรกิจดานการทองเท่ียวใหแก
ภาคเอกชน ภายใตหลักการสนับสนุนความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม Thailand 4.0 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางความสมดุลใหกับการทองเท่ียวไทย ผานการตลาดเฉพาะกลุม
การสงเสริมวิถีไทย และการสรางความเช่ือม่ันของนักทองเท่ียว 

แนวทางการพัฒนา 
แนวทางท่ี 1 เสริมสรางภาพลักษณคุณภาพและความปลอดภัยใหกับประเทศไทย โดย

การพัฒนาภาพลักษณและความเชื่อม่ันดานคุณภาพ มุงเนนการสื่อสารคุณคาและภาพลักษณประเทศไทยเปน
แหลงทองเท่ียวยอดนิยม (Preferred Destination) ท่ีมีคุณภาพสูงตอนักทองเท่ียว การสงเสริมการตลาด
เปาหมาย และการสรางการรับรูแกนักทองเท่ียวผานชองทางตางๆ ดานมาตรการรักษาความปลอดภัยและ
มาตรการปองกันของประเทศไทยขอควรปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัย และสิ่งท่ีควรกระทําในกรณีฉุกเฉิน เพ่ือ
ชวยสงเสริมภาพลักษณของประเทศไทยเปนแหลงทองเท่ียวท่ีปลอดภัย รวมถึงการสงเสริมการบังคับใชและให
ความรูเก่ียวกับกฎหมายท่ีเก่ียวของแกนักทองเท่ียวและสาธารณชน 

แนวทางท่ี 2 สงเสริมการตลาดเฉพาะกลุมเพ่ือดึงดูดการเดินทางทองเท่ียว และกระตุน
การใชจายของนักทองเท่ียวกลุมตาง ๆ โดยการสงเสริมการตลาดแบบเฉพาะกลุมสําหรับนักทองเท่ียวท่ัวไป
กลุมตลาดระดับกลาง - บน (รายไดสูงกวา 20,000 เหรียญสหรัฐตอป) ในพ้ืนท่ีตลาดท่ีมีศักยภาพ และการ
สงเสริมการตลาดแบบเฉพาะกลุมสําหรับนักทองเท่ียวกลุมความสนใจพิเศษ เชน กลุมนักทองเท่ียวเชิงสุขภาพ 
กลุมนักทองเท่ียวเชิงสิ่งแวดลอมและนิเวศ เปนตน 

แนวทางท่ี 3 สงเสริมเอกลักษณของประเทศไทยและของแตละทองถ่ิน ดวยการ
สื่อสารเอกลักษณความเปนไทยใหเปนท่ีเขาใจในเวทีโลก อาทิ การสรางคุณคาความเปนไทยในสินคาและ
บริการตางๆ ผานสัญลักษณ “Thainess” บนสินคาและบริการท่ีคงอัตลักษณความเปนไทย การสื่อสาร
เอกลักษณความเปนไทยผานสื่อสรางสรรคและนวัตกรรมทางสื่อตางๆ เชน รายการโทรทัศน การจัดแสดง 
Roadshow เปนตน และการสงเสริมเอกลักษณของแตละภูมิภาคและจังหวัด โดยการพัฒนาแบรนดและ
สื่อสารความแตกตางของภาคและจังหวัดตาง ๆ ในรูปแบบการเลาเรื่อง (Storytelling) การสื่อสารเรื่องราว
อยางสรางสรรคผานชองทางการตลาดท่ีเปนท่ีนิยมในกลุมเปาหมาย 

แนวทางท่ี 4 สงเสริมการทองเท่ียวภายในประเทศและการทองเท่ียวท่ีสมดุลเชิงพ้ืนท่ี
และเวลา โดยการสรางการรับรูสินคา บริการ และแหลงทองเท่ียว เพ่ือกระตุนการทองเท่ียวนอกฤดูกาล อาทิ 
การจัดกิจกรรม/เทศกาล/งานประเพณีเฉพาะถิ่นในแตละเดือน การสรางความนิยมของจังหวัดทองเท่ียว
รอง เชน การโฆษณาประชาสัมพันธและการสงเสริมการขายแพ็กเกจการทองเท่ียวรวมกับภาคเอกชน เปนตน 
และการสงเสริม “ไทยเท่ียวไทย” โดยการสรางคานิยมการเดินทางทองเท่ียวในประเทศใหแกคนไทยทุกคนใน
ทุกเพศทุกวัย การสงเสริมการตลาดแบบมีเปาหมายเฉพาะเชน กลุมผูสูงอายุ กลุมนักเรียนนักศึกษา และกลุม
สุภาพสตรีรวมถึงการสนับสนุนมาตรการทางการเงินเพ่ือสงเสริมการใชจายชวงการทองเท่ียว อาทิ มาตรการ
การลดหยอนทางภาษี เปนตน 
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แนวทางท่ี 5 การสงเสริมความรวมมือกับผูท่ีมีสวนเก่ียวของและการใชเทคโนโลยีใน
การสงเสริมการตลาดดวยการสงเสริมความรวมมือระหวางภาคสวนในการทําการตลาด ไดแก การรวมมือกับ
ชุมชนในการสรางสรรคสินคาและบริการทางการทองเท่ียว ใหสะทอนอัตลักษณของชุมชนและสอดคลองกับ
แบรนดจังหวัด การสงเสริมการตลาดรวมกันระหวางภาครัฐและภาคเอกชน และการสงเสริมการใชเทคโนโลยี
สนับสนุนการตลาด เชน การสนับสนุนการพัฒนาและตอยอดแอปพลิเคชันท่ีสงเสริมการทําการตลาดเพ่ิม
ประสิทธิภาพหนวยงานท่ีรับผิดชอบการตลาดดิจิทัลท้ังในดานการดูแลบริหาร และวิเคราะหสถิติขอมูล
ออนไลนเก่ียวกับการทองเท่ียวไทย เปนตน 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การบูรณาการการบริหารจัดการการทองเท่ียว และการสงเสริมความ
รวมมือระหวางประเทศ 

แนวทางการพัฒนา 
แนวทางท่ี 1 สงเสริมการกํากับดูแลการพัฒนาเเละบริหารจัดการการทองเท่ียวอยางมี

ประสิทธิภาพ โดยการเสริมสรางการทํางานอยางบูรณาการระหวางหนวยงานระดับนโยบาย โดยมี
คณะกรรมการนโยบายการทองเท่ียวแหงชาติและกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬาเปนหนวยงานหลักในการ
กําหนดนโยบาย ประสานงาน กํากับติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานสงเสริมการกระจายอํานาจสูง
หนวยงานระดับภูมิภาคและทองถ่ิน ขับเคลื่อนแผนและการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาการ
ทองเท่ียวชาติ พัฒนากระบวนการการทํางานรวมกันระหวางภาครัฐเอกชนและประชาชน สงเสริมการ
แลกเปลี่ยนขอมูล องคความรูจัดสรรงบประมาณและบุคลากรใหสอดคลองกับความตองการของหนวยงานใน
ทุกระดับ ผลักดันใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการทองเท่ียวสงเสริมการทองเท่ียวโดยชุมชน (Community-
Based Tourism: CBT) จัดใหมีแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการสภาวะวิกฤตดานการ
ทองเท่ียวในทุกมิติ 

แนวทางท่ี 2 ปรับปรุงกฎหมายขอบังคับและมาตรฐานตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการ
ทองเท่ียวและการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง โดยการทบทวนแกไขกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเปนอุปสรรค
ตอการพัฒนาการทองเท่ียวใหสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน สงเสริมความรวมมือระหวางหนวยงาน
ภาครัฐในการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง กําหนดบทบาทและความรับผิดชอบของหนวยงานที่เก่ียวของ
อยางชัดเจน สงเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายและขอระเบียบดานการทองเท่ียวตางๆ ประชาสัมพันธเสริมสราง
ความเขาใจในระเบียบและกฎหมายดานการทองเท่ียว 

แนวทางท่ี 3 สนับสนุนการลงทุนจากภาคเอกชนและการจัดทําศูนยขอมูลสารสนเทศ
เพ่ือการทองเท่ียวโดยการสงเสริมความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชนในการลงทุนตางๆ การจัดตั้งหนวย
บริหารและวิเคราะหขอมูลดานการทองเท่ียวสําหรับหนวยงานท่ีเก่ียวของ ไดแก การจัดทํา Tourism 
Intelligence Center และสนับสนุนการแบงปนขอมูลกลางแกทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ เปนตน 

แนวทางท่ี 4 สงเสริมความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนาการทองเท่ียว โดย
การประสานความรวมมือกับนานาประเทศในการสงเสริมการพัฒนาทองเท่ียว และการสรางเครือขายเชื่อมโยง
ภายใตกรอบความรวมมือระหวางประเทศระดับตางๆ ไดแก APEC ASEAN GMS ACMECS IMT - GT พัฒนา
เสนทางการทองเท่ียวท่ีมีศักยภาพสูง เชน เสนทางทองเท่ียวเชื่อมโยงภายใน ASEAN และกลุมประเทศ CLMV 
เสนทางทางน้ําใน IMT- GT สนับสนุนใหตัวแทนประเทศไทยในองคกรและหนวยงานตางๆ มีบทบาทในเวที
นานาชาติเพ่ือสงเสริมภาพลักษณของประเทศไทยและอํานวยความสะดวกในการเดินทางทองเท่ียวในระดับ
ภูมิภาค เชน การลดข้ันตอนการเดินทางเขาประเทศ การตรวจลงตราและใบขับขี่ที่ครอบคลุมทั้งภูมิภาค เปน
ตน สงเสริมความสัมพันธในรูปแบบเมืองพี่เมืองนองดานการทองเที่ยวกับตางประเทศ สงเสริมความรวมมือ

 



41 
 

ดานการทองเท่ียวบนเสนทางระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (Greater Mekong Subregion: GMS) 
เสนทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก - ตะวันตก (East - West Economic Corridor: EWEC) เสนทาง
ระเบียงเศรษฐกิจเหนือ – ใต (North South Economic Corridor: NSEC) และสงเสริมการตลาดการ
ประชาสัมพันธการทองเท่ียวในภาพรวมของกลุมประเทศตามกรอบความรวมมือระหวางประเทศ 

 
6. แผนปฏิบัติการขับเคล่ือนการพัฒนาการทองเท่ียวโดยชุมชนอยางย่ังยืนและสรางสรรค พ.ศ.2561 – 
2565 

แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาการทองเท่ียวโดยชุมชนอยางยั่งยืนและสรางสรรค พ.ศ.
2561 – 2565 จัดทําข้ึนโดยยึดหลักยุทธศาสตรภายใตแผนยุทธศาสตรการทองเท่ียวโดยชุมชนอยางยั่งยืน 
พ.ศ.2559 - 2563 ขององคการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน) 
หรือ อพท. กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ประกอบดวย การจัดประชุมรับฟงขอมูลความคิดเห็นและ
ความตองการของผูเก่ียวของระดับพ้ืนท่ีใน 6 ภูมิภาค ไดแก ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต ซ่ึงมีผูเขารวมประชุมฯ จํานวน 281 คน ประกอบดวย ผูแทนหนวยงาน
ราชการท่ีเก่ียวของ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และแหลงทองเท่ียวโดยชุมชน รวมท้ังการศึกษาวิเคราะหผล
ประเมินศักยภาพของแหลงทองเท่ียวโดยชุมชน การศึกษาและถอดบทเรียนกรณีศึกษาการทองเท่ียวโดยชุมชน
ในตางประเทศ และศึกษาวิจัยเอกสาร พรอมท้ังทําการวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ของ
การทองเท่ียวโดยชุมชน และจัดทํารางแผนปฏิบัติการฯ เพ่ือนําไปรับฟงความคิดเห็นจากหนวยงานราชการท่ี
เก่ียวของ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และแหลงทองเท่ียวโดยชุมชน และนําความคิดเห็นมาปรับปรุงเปน
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาการทองเท่ียวโดยชุมชนอยางยั่งยืนและสรางสรรค พ.ศ.2561 - 2565 
ประกอบดวยรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณและหนวยงานท่ีรับผิดชอบ พรอม
นําเสนอแนวทางในการดําเนินการของโครงการ เพ่ือใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบนําไปปฏิบัติไดจริงและเหมาะสม
สอดคลองกับเปาหมายของโครงการ ท้ังมีขอเสนอแนะถึงกลไกและกระบวนการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
พัฒนาการทองเท่ียวโดยชุมชน ฯ รวมท้ังแนวทางการติดตามและประมวลผล โดยมียุทธศาสตรท่ีเก่ียวของ
ดังตอไปนี้ 

ยุทธศาสตรที่ 1 เสริมสรางคุณภาพทักษะและความสามารถของทรัพยากรมนุษยใน
ชุมชนใหมีศักยภาพในการจัดการการทองเท่ียวโดยชุมชนแบบพ่ึงพาตนเองบนฐานความพอเพียง และ
ความรูโดยเนนองคความรูและการพัฒนาบุคลากร สําหรับการทองเท่ียวโดยชุมชน 

แนวทางการพัฒนา 
แนวทางท่ี 1 พัฒนาองคความรูดานการจัดการการทองเท่ียวโดยชุมชนและการบริหาร

นักทองเท่ียวท่ีเหมาะสมกับบริบทของการทองเท่ียวโดยชุมชน 
แนวทางท่ี 2 กระตุนและเสริมสรางขวัญและกําลังใจใหคนในชุมชนพัฒนาการ

ทองเท่ียวโดยชุมชนโดยใชแนวคิดการมีสวนรวมและสรางแรงจูงใจ 
แนวทางท่ี 3 พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาวดานการทองเท่ียวโดยชุมชนและ

ผลักดันการนําหลักสูตรไปใชในการพัฒนาบุคลากรในทุก ๆ ดาน 
แนวทางท่ี 4 บริหารจัดการทุนมนุษยดานการทองเท่ียวโดยชุมชนเพ่ือสงเสริมและ

ผลักดันการดําเนินงานของการทองเท่ียวโดยชุมชน 
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แนวทางท่ี 5 พัฒนาบุคลากรในชุมชน อาจารย นักวิจัยและนักวิชาการท่ีเก่ียวของใหมี
ความสามารถในการถายทอดองคความรูดานการจัดการทองเท่ียวโดยชุมชนใหกับสมาชิกประเทศในอาเซียนได
โดยการจัดการเครือขาย 

ยุทธศาสตรท่ี 2 สงเสริมการเพ่ิมคุณคาและมูลคาของตนทุนทรัพยากรชุมชนสูการเปน
สินคาและบริการบนฐานอัตลักษณเอกลักษณ และการมีสวนรวมของชุมชนสูตนแบบเปนแหลงเรียนรูการ
พัฒนาและจัดการการทองเท่ียวโดยชุมชนในระดับตางๆ 

แนวทางการพัฒนา 
แนวทางท่ี 1 ชุมชนมีการพัฒนาการทองเท่ียวโดยชุมชนบนฐานตนทุนทรัพยากรชุมชน

เพ่ือพัฒนาคนหาผลิตภัณฑ 
แนวทางท่ี 2 ชุมชนเพ่ิมคุณคา มูลคาของสินคาและบริการทางการทองเท่ียวของแหลง

ทองเท่ียวโดยชุมชนอยางเหมาะสม เชน กิจกรรมสื่อความหมาย 
แนวทางท่ี 3 พัฒนาศักยภาพชุมชนการทองเท่ียวไดดําเนินการตามมาตรฐานการ

ทองเท่ียวโดยชุมชน เพ่ือการยอมรับของนักทองเท่ียวท่ีมีคุณภาพในระดับสากล 
แนวทางท่ี 4 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเหมาะสมสําหรับ

แหลงการทองเท่ียวโดยชุมชน 
แนวทางท่ี 5 พัฒนาแหลงเรียนรูดานการจัดการการทองเท่ียวโดยชุมชน รองรับการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูดานการทองเท่ียว 
ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาการบริหารจัดการการตลาดการทองเท่ียวโดยชุมชนท่ีมุงเนนการ

สรางสมดุลของความสุขของท้ังคนในชุมชนและนักทองเท่ียว 
แนวทางการพัฒนา 

แนวทางท่ี 1 การศึกษารวบรวมและพัฒนาฐานขอมูลการตลาดการทองเท่ียวโดยชุมชน 
แนวทางท่ี 2 สนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชนในการสงเสริมการตลาดการทองเท่ียว

โดยชุมชนในกลุมนักทองเท่ียวคุณภาพ 
แนวทางท่ี 3 ศึกษาและสรางภาพลักษณทางการตลาดการทองเท่ียวโดยชุมชน 

ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนากลไกการขับเคล่ือนระบบการบริหารจัดการ และการทํางาน
เช่ือมโยงเชิงเครือขายประชารัฐท่ีมีเอกภาพ ม่ันคง และย่ังยืน 

แนวทางการพัฒนา 
แนวทางท่ี 1 การวางระบบและกลไกการเชื่อมโยงเครือขายการจัดการทองเท่ียวโดยชุมชน 
แนวทางท่ี 2 การพัฒนาฐานขอมูลชุมชนทองเท่ียวท่ีมีการจัดการการทองเท่ียวโดยชุมชน 
แนวทางท่ี 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการการทองเท่ียวโดยชุมชนใหมีมาตรฐานบนฐานศักยภาพ 

ของชุมชน 
แนวทางท่ี 4 จัดการมาตรการและกลไกการสงเสริมและผลักดันการดําเนินงานของการทองเท่ียวโดย 

ชุมชน 
ยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนาดัชนีช้ีวัดความสุขระหวางชุมชนและนักทองเท่ียว ตลอดจน

พัฒนาไปสูการเปนแหลงเรียนรูในภูมิภาคอาเซียน 
แนวทางการพัฒนา 

แนวทางท่ี 1 สรางดัชนีชี้วัดความสุขทางการทองเท่ียวของชุมชนและนักทองเท่ียว 
แนวทางท่ี 2 ประเมินผลความสุขท่ีเกิดข้ึนในชุมชนทองเท่ียว 
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แนวทางท่ี 3 สงเสริมความรวมมือการพัฒนาการทองเท่ียวโดยชุมชนในประเทศอาเซียน 
 

7. แผนยุทธศาสตรการทองเที่ยวโดยชุมชนอยางยั่งยืน 2559 – 2563 
กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา รวมกับสํานักทองเท่ียวโดยชุมชน องคการบริหารการ

พัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน) จัดทําข้ึนภายใต “โครงการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรการทองเท่ียวโดยชุมชนอยางยั่งยืน” ท้ังนี้เพ่ือใหไดแผนยุทธศาสตรในการกําหนดทิศทางเปาหมาย 
และแนวทางในการพัฒนาการทองเท่ียวโดยชุมชนของประเทศไทยท่ีชัดเจน โดยท่ีมาของแผนนี้เกิดข้ึนจาก
กระบวนการการมีสวนรวมและการศึกษาขอมูลการวิเคราะหสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกอยางรอบ
ดานจนทําใหเกิดเปนแผนท่ีมีประสิทธิภาพสามารถบรรลุผลตามเปาหมายท่ีวางไวได สิ่งสําคัญประการหนึ่ง คือ 
การมีแผนยุทธศาสตรของการทองเที่ยวโดยชุมชนอยางยั่งยืนที่ผานกระบวนการมีสวนรวมของพหุภาคีท่ี
เก่ียวของดานการทองเท่ียว ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและชุมชน โดยแผน
ยุทธศาสตรดังกลาวมีความเชื่อมโยงและสอดคลองไปในทิศทางเดียวกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการ
ทองเท่ียวแหงชาติ พ.ศ. 2558 – 2560 ของกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬาใน 5 กลุมจังหวัดทองเท่ียว (คลัส
เตอร) ประกอบดวย 

1. เขตพัฒนาการทองเท่ียวอารยธรรมลานนา (จังหวัดเชียงใหม เชียงราย ลําพูน ลําปาง 
และจังหวดัพะเยา) 

2. เขตพัฒนาการทองเท่ียวอันดามัน (จังหวัดภูเก็ต กระบี่ พังงา ตรัง และจังหวัดสตูล) 
3. เขตพัฒนาการทองเที่ยวอารยธรรมอีสานใต (จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย สุรินทร ศรี

สะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี) 
4. เขตพัฒนาการทองเท่ียวฝงทะเลตะวันออก (จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และจังหวัดตราด)  
5. เขตพัฒนาการทองเท่ียวฝงทะเลตะวันตก (จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ ชุมพร และ

จังหวัดระนอง) 
แผนยุทธศาสตรการทองเท่ียวโดยชุมชนมุงสะทอนการแกไขปญหาการทองเท่ียวโดยชุมชน

ของไทยในปจจุบัน และมุงยกระดับมาตรฐานการพัฒนาการทองเท่ียวโดยชุมชน หวังใหเกิดการกระจายรายได
สูชุมชนอยางแทจริง และนําไปสูความยั่งยืนอยางเปนรูปธรรมมียุทธศาสตรท่ีเก่ียวของ ดังตอไปนี ้

ยุทธศาสตรท่ี 1 เสริมสรางคุณภาพ ทักษะและความสามารถของทรัพยากรมนุษยใน
ชุมชนใหมีศักยภาพในการจัดการการทองเท่ียวโดยชุมชนแบบพ่ึงพาตนเองบนฐานความพอเพียงและ
ความรู 

เปาประสงคยุทธศาสตร 
เปาประสงค 1 ประชาชนและสมาชิกในชุมชนทองเท่ียวท่ีไดรับการพัฒนาองคความรู

ดานการจัดการการทองเท่ียวโดยชุมชนและการบริการ 
เปาประสงค 2 นักทองเท่ียวไดรับความพึงพอใจ (จากการพัฒนา) 
เปาประสงค 3 หลักสูตรเพ่ือเพ่ิมการพัฒนาบุคลากรดานการทองเท่ียวโดยชุมชน 
เปาประสงค 4 บุคลากรการทองเท่ียวโดยชุมชนในการพัฒนาสูการเปนวิทยากรและพ่ี

เลี้ยงการทองเท่ียวโดยชุมชนชองไทยและอาเซียน 
เปาประสงค 5 ความรูความเขาใจดานการทองเท่ียวโดยชุมชนของภาคีดานการ

ทองเท่ียว คือ ชุมชน ภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคเอกชน 
กลยุทธ 

 



44 
 

กลยุทธท่ี 1 พัฒนาองคความรูดานการจัดการการทองเท่ียวโดยชุมชนและการบริการ
นักทองเท่ียวท่ีเหมาะสมกับบริบทของการทองเท่ียวโดยชุมชน 

กลยุทธท่ี 2 กระตุนและเสริมสรางขวัญกําลังใจใหคนในชุมชนพัฒนาการทองเท่ียวโดย
ชุมชนโดยใชแนวคิดการมีสวนรวมและการสรางแรงจูงใจ 

กลยุทธท่ี 3 พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาวดานการทองเท่ียวโดยชุมชน และ
ผลักดันการนําหลักสูตรไปใชในการพัฒนาบุคลากรในทุกๆ ดาน โดยหลักสูตรแบงระดับตน ระดับกลาง และ
ระดับสูง ตามศักยภาพและขีดความสามารถทางการแขงขัน 

กลยุทธท่ี 4 บริหารจัดการทุนมนุษยดานการทองเท่ียวโดยชุมชน เพ่ือสงเสริมและ
ผลักดันการดําเนินงานของการทองเท่ียวโดยชุมชน 

กลยุทธท่ี 5 พัฒนาบุคลากรในชุมชน อาจารย นักวิจัยและนักวิชาการท่ีเก่ียวของใหมี
ความสามารถในการถายทอดองคความรูดานการจัดการทองเท่ียวโดยชุมชนใหกับสมาชิกประเทศในอาเซียนได 
โดยการจัดการเครือขาย 

ยุทธศาสตรท่ี 2 สงเสริมการเพ่ิมคุณคาและมูลคาของตนทุนทรัพยากรชุมชนสูการเปน
สินคาและบริการบนฐานอัตลักษณ เอกลักษณ และการมีสวนรวมของชุมชนสูตนแบบการเปนแหลงเรียนรู
การพัฒนาและจัดการการทองเท่ียวโดยชุมชนในระดับตางๆ 

เปาประสงคยุทธศาสตร 
เปาประสงค 1 เพ่ิมคุณคาและมูลคาของสินคาและบริการใหมีมาตรฐานสูงข้ึน 
เปาประสงค 2 พัฒนาใหเกิดรายไดจากการทองเท่ียวโดยชุมชน โดยมุงใหการทองเท่ียว

โดยชุมชนเปนการทองเท่ียวท่ีมีคุณภาพ เกิดการกระจายรายไดสูชุมชน นําไปสูการลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม 
เปาประสงค 3 สงเสริมใหเกิดจํานวนชุมชนทองเท่ียวท่ีมีมาตรฐาน และมีคุณภาพ

รองรับนักทองเท่ียวไดอยางเหมาะสม 
เปาประสงค 4 เพ่ิมจํานวนชุมชนตนแบบแหลงเรียนรูการพัฒนาและจัดการการ

ทองเท่ียวโดยชุมชน 
 

กลยุทธ 
กลยุทธท่ี 1 สงเสริมใหชุมชนทองเท่ียว เกิดการพัฒนาการทองเท่ียวของชุมชนบนฐาน

ตนทุนทรัพยากรชุมชน 
กลยุทธท่ี 2 สงเสริมใหชุมชนเพ่ิมคุณคาและมูลคาของสินคาและบริการทางการ

ทองเท่ียวของแหลงทองเท่ียวโดยชุมชนอยางเหมาะสม 
กลยุทธท่ี 3 ผลักดันและสงเสริมใหชุมชนทองเท่ียว ดําเนินการตามมาตรฐานการ

ทองเท่ียวโดยชุมชน เพ่ือการยอมรับของนักทองเท่ียวคุณภาพในระดับสากลตามศักยภาพของชุมชน 
กลยุทธท่ี 4 สงเสริมการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวกท่ี

เหมาะสมสําหรับการเปนแหลงทองเท่ียวโดยชุมชน 
กลยุทธท่ี 5 พัฒนาแหลงเรียนรูดานการจัดการการทองเท่ียวโดยชุมชนเพ่ือรองรับการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูดานการทองเท่ียว 
ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาการบริหารจัดการการตลาดการทองเท่ียวโดยชุมชนท่ีมุงเนนการ

สรางสมดุลของความสุขของท้ังคนในชุมชนและนักทองเท่ียว 
เปาประสงคยุทธศาสตร 
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เปาประสงค 1 สนับสนุนใหเกิดรายไดจากการทองเท่ียวเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทาง
สังคม กระจายรายไดของการทองเท่ียวโดยชุมชนสูชุมชน โดยสมาชิกในชุมชนไดรับรายไดอยางเปนธรรม 

เปาประสงค 2 สรางการรับรูและความเขาใจเก่ียวกับการทองเท่ียวโดยชุมชนใหกับ
นักทองเท่ียว 

กลยุทธ 
กลยุทธท่ี 1 มุงสงเสริมการศึกษา รวบรวม และพัฒนาฐานขอมูลการตลาดการ

ทองเท่ียวโดยชุมชน 
กลยุทธท่ี 2 พัฒนาและสนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชนในการสงเสริมการตลาดการ

ทองเท่ียวโดยชุมชนในกลุมนักทองเท่ียวคุณภาพ 
กลยุทธท่ี 3 ศึกษาและสรางภาพลักษณทางการตลาดการทองเท่ียวโดยชุมชน 

ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนากลไกการขับเคล่ือน ระบบการบริหารจัดการ และการทํางาน
เช่ือมโยงเชิงเครือขายประชารัฐท่ีมีเอกภาพ ม่ันคง และย่ังยืน 

เปาประสงคยุทธศาสตร 
เปาประสงค 1 รอยละของความพึงพอใจของชุมชนไมนอยกวา 85 
เปาประสงค 2 จํานวนเครือขายและความเขมแข็งของเครือขายการทองเท่ียวโดย

ชุมชนของประเทศไทย 
เปาประสงค 3 รอยละของความพึงพอใจของภาคีตางๆ ไมนอยกวา 85 
เปาประสงค 4 จํานวนระบบการขับเคลื่อนการบริหารจัดการการทองเท่ียวโดยชุมชน

อยางมีเอกภาพในระดับตางๆ 
กลยุทธ 

กลยุทธท่ี 1 การวางระบบและกลไกการเชื่อมโยงเครือขายการจัดการการทองเท่ียวโดยชุมชน 
กลยุทธท่ี 2 การพัฒนาฐานขอมูลชุมชนทองเท่ียวท่ีมีการจัดการการทองเท่ียวโดยชุมชน 
กลยุทธท่ี 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการการทองเท่ียวโดยชุมชนใหมีมาตรฐานบน

ฐานศักยภาพของชุมชน 
กลยุทธท่ี 4 จัดการมาตรการและกลไกการสงเสริมและผลักดันการดําเนินงานของ

การทองเท่ียวโดยชุมชน 
ยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนาดัชนีช้ีวัดความสุขระหวางชุมชนและนักทองเท่ียว ตลอดจน

พัฒนาไปสูการเปนแหลงเรียนรูในภูมิภาคอาเซียน 
เปาประสงคยุทธศาสตร 

เปาประสงค 1 จํานวนชุมชนท่ีนําดัชนีชี้วัดความสุขระหวางชุมชนและนักทองเท่ียวไปใช 
เปาประสงค 2 รอยละของความพึงพอใจของชุมชนไมนอยกวา 85 
เปาประสงค 3 รอยละของความพึงพอใจของนักทองเท่ียวไมนอยกวา 85 
เปาประสงค 4 จํานวนความรวมมือดานการทองเท่ียวโดยชุมชนระหวางประเทศใน

อาเซียนและการดําเนินกิจกรรมรวมกัน 
กลยุทธ 

กลยุทธท่ี 1 สรางดัชนีชี้วัดความสุขทางการทองเท่ียวของชุมชนและนักทองเท่ียว 
กลยุทธท่ี 2 ประเมินผลความสุขท่ีเกิดข้ึนในชุมชนทองเท่ียว 
กลยุทธท่ี 3 สงเสริมความรวมมือการพัฒนาการทองเท่ียวโดยชุมชนในประเทศอาเซียน 
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8. แผนขับเคลื่อนองคการบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการทองเที่ยวอยางยั่งยืน ในระยะ 
4 ป (พ.ศ.2562 - 2565) 

องคการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน) หรือ 
อพท. เนนการดําเนินงานภายใต 2 รูปแบบหลักๆ คือ  

รูปแบบท่ี 1 เนนเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือใหเกิดการขยายผลตนแบบพ้ืนท่ีพิเศษของ อพท. ในพ้ืนท่ีอ่ืน 
โดยการจัดทําแผนพัฒนาพ้ืนท่ีและการประกาศพ้ืนท่ีพิเศษขยายผลการดําเนินงานไปในพ้ืนท่ีเชื่อมโยงการ
ทองเท่ียว พรอมการขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาการทองเท่ียวโดยชุมชน อาทิ ผลักดันพ้ืนท่ีจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ใหเปนตนแบบของการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืนผานการเลาเรื่อง (story telling) 
เพ่ือสรางมูลคา การพัฒนาตามแนว Thailand Riviera (หัวหิน - ชะอํา) เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ โดยการ
ดําเนินการจัดทําแผนและประกาศพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนหัวหิน – ชะอํา การพัฒนาเครือขาย
ลําน้ําคลองดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี การพัฒนาการทองเท่ียวโดยชุมชนในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนใต การ
พัฒนาเสนทางสี่เหลี่ยมวัฒนธรรมลานชาง (ไทย - ลาว) ขยายผลการดําเนินงานสู One ASEAN Destination, 
การพัฒนาในเขตอารยธรรมอีสานใต สามเหลี่ยมมรกต (ไทย – ลาว - กัมพูชา) การพัฒนาพ้ืนท่ีในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยเปนหนวยงานหลักในการจัดทําแผนบูรณาการการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก เปนตน  

สวนรูปแบบท่ี 2 เนนการบริหารจัดการ เพ่ือเดินหนาสนับสนุนการพัฒนาการทองเท่ียว
อยางยั่งยืนอยางเปนรูปธรรม เชน การขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาการทองเท่ียวโดยชุมชน (community - 
based tourism: CBT) ในรูปแบบ CBT story telling และเตรียมแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการทองเท่ียว
โดยชุมชน การนํารองการทองเท่ียวเชิงสรางสรรค การทองเท่ียวทางน้ํา การทองเท่ียวเชิงอาหาร การพัฒนา
เมืองและชุมชน อันจะนําไปสูการเปนเมืองทองเท่ียวสรางสรรค (creative cities) รวมถึงการทองเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม ในฐานะหนวยงานประสานงานและบูรณาการหนวยงานและภาคีท่ีเก่ียวของพัฒนาการทองเท่ียว
เชิงวัฒนธรรม การบริหารจัดการมรดกวัฒนธรรมท่ีจับตองได (tangible cultural heritage) และมรดก
วัฒนธรรมท่ีจับตองไมได (intangible cultural heritage) ในพ้ืนท่ีพิเศษ และการพัฒนาและขยายผลองค
ความรูดานการบริหารจัดการการทองเท่ียวอยางยั่งยืนของ อพท. บูรณาการความรวมมือรวมกับหนวยงานท้ัง
ในประเทศและระดับนานาชาติ เปนตน โดยจะเนนการทองเท่ียวเชิงสรางสรรค และมุงใชการทองเท่ียวชวย
กระจายรายไดและลดความเหลื่อมล้ํา โดยเพ่ิมบทบาทใหชุมชนสามารถบริหารจัดการแหลงทองเท่ียวของ
ตัวเอง ดูแลเศรษฐกิจชุมชน สงเสริมการขาย รวมถึงดูแลความปลอดภัยในพ้ืนท่ี ฯลฯ เพ่ือใหเกิดการทองเท่ียว
ท่ียั่งยืนไดมาตรฐานเทียบชั้น “มาตรฐานสากล” เพ่ือใหสามารถดําเนินการตามแผนขับเคลื่อน 4 ป และ
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ อพท. ดําเนินการปรับปรุงแกไขพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคกร เพ่ือปรับบทบาท
ภารกิจใหสอดคลองกับนโยบายรัฐบาลตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 24 กรกฎาคม 2560 กรอบยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป (พ.ศ.2561 - 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 - 2564) 
แผนพัฒนาการทองเท่ียวแหงชาติ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2560 - 2564) Sustainable Development Goals หรือ 
SDGs แผนยุทธศาสตรการทองเท่ียวในเขตพัฒนาการทองเท่ียว รวมท้ังการไดรับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรี
ใหรวมดําเนินงานในเขตพัฒนาการทองเท่ียว เพ่ือใหสามารถขับเคลื่อนภารกิจในการพัฒนาและสงเสริมการ
ทองเท่ียวอยางยั่งยืน และพัฒนาขีดความสามารถดานการทองเท่ียวอยางตอเนื่อง โดยเนนดานความยั่งยืนของ
สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม และวิถีชีวิตชุมชนทองถ่ิน ซ่ึงเม่ือแกไขพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคกร อพท.จะขยาย
พ้ืนท่ีการดําเนินงานครอบคลุม 9 เขตพัฒนาการทองเท่ียว (คลัสเตอร) โดยคลัสเตอรท่ีจะเพ่ิมเขามา คือ คุง
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บางกระเจา , อารยธรรมอีสานใต, ชายฝงทะเลตะวันตก และอันดามันและหมูเกาะทะเลใต ประกอบดวย
ยุทธศาสตร ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 บริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษสูความเปนพ้ืนท่ีตนแบบการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวอยางยั่งยืนโดยชุมชนท่ีไดมาตรฐาน 
ยุทธศาสตรท่ี 3 บูรณาการ ประสาน และสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคีในการจัดการ

การทองเท่ียว 
ยุทธศาสตรท่ี 4 ขับเคลื่อนสูองคกรท่ีเปนเลิศในการบริหารจัดการการทองเท่ียว 
เปาประสงคหลัก 
1) พัฒนาการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีพิเศษ เพ่ือมุงสูชุมชนแหงความสุข 
2) สรางเสริมและกระจายรายได เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําดวยการทองเท่ียวโดยชุมชน 
3) สรางตนแบบของการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน เพ่ือขยายผลไปยังพ้ืนท่ีอ่ืน 
4) ประสานความรวมมือทุกภาคีเพ่ือเสริมสรางศักยภาพกลไกและระบบบริหารจัดการการ

ทองเท่ียว ท่ีนําไปสูความยั่งยืนอยางบูรณาการ 
5) พ้ืนท่ีไดรับการพัฒนาตามแนวทางของเกณฑการทองเท่ียวอยางยั่งยืนโลก (Global 

Sustainable: GSTC) 
6) เพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันทางการทองเท่ียว 
7) รวมพัฒนาการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
บริบทการพัฒนาและบริหารจัดการการทองเท่ียวอยางยั่งยืนโดยชุมชน แบบ อพท.การ

ทองเท่ียวอยางยั่งยืน (Sustainable Tourism) 
แนวทาง 
1) การจัดการทองเท่ียวแบบมีสวนรวมของชุมชน (Community-Based Approach) 

- สรางภาคีเครือขายการทองเท่ียวโดยชุมชน 
- การทองเท่ียวโดยชุมชนสอดคลองกับมาตรฐาน 
- กระจายผลประโยชนจากการทองเท่ียว 
- สรางโอกาสทางเศรษฐกิจของชุมชน 
- ลดความเหลี่ยมล้ําทางรายได 

2) การจัดการการทองเท่ียวอยางยั่งยืนตามเกณฑ GSTC 
- ทองเท่ียวภายใตขีดความสามารถในการรองรับ 
- การทองเท่ียวท่ีสมดุลกับสิ่งแวดลอม สังคม และวัฒนธรรม 
- ความยั่งยืนของทรัพยากรการทองเท่ียว 
- การบริการทองเท่ียวท่ีมีคุณภาพ สะดวก สะอาด ปลอดภัย ใสใจสิ่งแวดลอม 
- การตอยอดสู Creative City 

3) การสงเสริมการทองเท่ียวเชิงสรางสรรค (Creative Tourism) 
- อัตลักษณและความโดดเดนท่ีมีคุณคาทางการทองเท่ียว 
- คุณคาและมูลคาเพ่ิมของการทองเท่ียว 
- รายไดจากการทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน 

4) การจัดการทองเท่ียวโดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน (Co-Creation) 
- บูรณาการความรวมมือและการมีสวนรวมของทุกภาคี 
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- ความเปนเอกภาพในการพัฒนาการทองเท่ียว 
- ความเขมแข็งของชุมชนในการจัดการทองเท่ียว 

 
(3) เกณฑสําหรับการทองเท่ียวอยางย่ังยืนโลก หรือ Global Sustainable Tourism Council's 

Sustainability Criteria: GSTC Criteria (องคการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียว
อยางยั่งยืน (องคการมหาชน),2562) 

เกณฑสําหรับการทองเท่ียวอยางยั่งยืนโลกของ GSTC (GSTC Criteria) มี 2 เกณฑ คือ  
1. เกณฑสําหรับแหลงทองเท่ียว (Global Sustainable Tourism Council Criteria for 

Destinations or Destination Criteria: GSTC-D)  
2. เกณฑสําหรับโรงแรมและองคกรท่ีจัดบริการทองเท่ียว (Global Sustainable Tourism 

Criteria for Hotels and Tour Operators or Hotel & Tour Operator Criteria: GSTC-H&TO)  
ซ่ึงในการวิเคราะหโครงการเพ่ือการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืนจะมีรายละเอียดเฉพาะ

เกณฑสําหรับแหลงทองเท่ียว (Destination Criteria: GSTC-D) โดยเกณฑการทองเท่ียวอยางยั่งยืนสําหรับ
แหลงทองเท่ียวของ GSTC ประกอบดวย 4 หมวดหลัก และมีตัวชี้วัดจํานวน 42 ตัวชี้วัด ไดแก 

หมวดท่ี 1 การสรางการบริหารจัดการแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน ประกอบดวย 14 ตัวชี้วัด  
หมวดท่ี 2 การทําใหชุมชนเจาของแหลงทองเท่ียวไดรับประโยชนในเชิงสังคมและเศรษฐกิจ

ใหไดมากท่ีสุด และเกิดผลกระทบแงลบนอยท่ีสุด ประกอบดวย 9 ตัวชี้วัด  
หมวดท่ี 3 การสรางประโยชนมากท่ีสุดใหชุมชนนักทองเท่ียว และมรดกทางวัฒนธรรมโดย

สรางผลกระทบนอยท่ีสุด ประกอบดวย 7 ตัวชี้วัด  
หมวดท่ี 4 การทําใหสิ่งแวดลอมของแหลงทองเท่ียวไดรับประโยชนมากท่ีสุด และเกิดผล

กระทบในแงลบนอยท่ีสุด ประกอบดวย 12 ตัวชี้วัด  
สําหรับรายละเอียดของเกณฑสําหรับแหลงทองเท่ียว (Destination Criteria: GSTC-D) 

ของ GSTC มีรายละเอียดอธิบายไดดังนี้ 
หมวดท่ี 1 การสรางการจัดการแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน ประกอบดวย 14 ตัวชี้วัด คือ 

ตัวชี้วัดท่ี 1.1 – 1.14 ดังตอไปนี้ 
1.1 ยุทธศาสตรการทองเท่ียว คือ แหลงทองเท่ียวตองจัดทําแผนยุทธศาสตรการทองเท่ียว

ระยะยาวและนําไปใชใหถูกตองตามขนาดของพ้ืนท่ี เง่ือนไขดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม มรดกวัฒนธรรม 
คุณภาพสุขอนามัยและความปลอดภัย อีกท้ังแผนยุทธศาสตรตองไดรับการพัฒนาผานกระบวนการมีสวนรวม
จากเวทีสาธารณะ 

1.2 องคกรท่ีจัดการการทองเท่ียว คือ แหลงทองเท่ียวมีการจัดองคกร ฝาย กลุม หรือ
คณะกรรมการท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือรับผิดชอบในการเชื่อมโยงภาคีและเครื่องมือตางๆ สําหรับการสรางการ
ทองเท่ียวอยางยั่งยืน โดยกลุมท่ีวาจะตองเปนผูรับผิดชอบในการจัดการประเด็นในดานสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม 

1.3 การตรวจสอบ คือ แหลงทองเท่ียวมีระบบการตรวจสอบ การรายงานตอสาธารณะ 
และตอบสนองตอประเด็นทางดานสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

1.4 การจัดการการทองเท่ียวตามฤดูกาล คือ แหลงทองเท่ียวมีการจัดทํารายการสถานท่ี
ทองเท่ียวท่ีนาสนใจท้ังในเชิงวัฒนธรรม สังคม สิ่งแวดลอม อยางสมํ่าเสมอและเหมาะสมกับฤดูกาล 
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1.5 มีการปรับตัวไดตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ คือ แหลงทองเท่ียวมีระบบ
เครื่องมือท่ีจะบงชี้ถึงอุปสรรคและโอกาสท่ีเก่ียวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ระบบเครื่องมือ
ดังกลาวนี้จะสนับสนุนความสามารถในการปรับตัวไดตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเพ่ือท่ีจะสามารถ
พัฒนาจัดตั้ง ออกแบบ และจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกในการทองเท่ียวใหถูกตอง อีกท้ังระบบนี้จะตองมี
สวนท่ีจะกอใหเกิดความยั่งยืนและการฟนฟูของแหลงทองเท่ียวได 

1.6 การจัดทํารายการสถานท่ีท่ีนาสนใจในแหลงทองเท่ียว คือ แหลงทองเท่ียวจะตอง
อัพเดตรายการของสถานท่ีทองเท่ียวหลักท่ีนาสนใจในแหลงทองเท่ียวอยูตลอดเวลาไมวาจะเปนในเชิง
ธรรมชาติประวัติศาสตรโบราณคดีศาสนา จิตวิญญาณ และวัฒนธรรม 

1.7 ขอบังคับในการวางแผน คือ แหลงทองเท่ียวจะตองมีแนวทางขอบังคับ และนโยบายใน
การวางแผน เพ่ือใชในการใชพ้ืนท่ี การออกแบบ การสราง และการรื้อถอน ใหมีความยั่งยืน รวมถึงขอบังคับใน
การปกปองรักษาธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรมจะตองมีการประชาสัมพันธใหสาธารณะทราบและมีการ
บังคับใชอยางจริงจัง 

1.8 การทําใหทุกคนสามารถเขาถึง คือ แหลงทองเท่ียวและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ไม
วาจะเปนการทองเท่ียวเชิงธรรมชาติวัฒนธรรม และประวัติศาสตรทุกคนจะตองมีสิทธิ์เขาถึง ไมวาจะเปนผู
พิการหรือผูท่ีตองไดรับความชวยเหลือพิเศษ หากแหลงทองเท่ียวและสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเก่ียวของกับการ
ทองเท่ียวใดๆ ไมสามารถเขาถึงไดจะตองไดรับการออกแบบและแกไขใหม ท้ังนี้โดยตองคํานึงถึงสภาวะของ
แหลงทองเท่ียว และความสมเหตุสมผล 

1.9 การไดมาซ่ึงท่ีดินแหลงทองเท่ียว คือ จะตองมีการใชกฎหมายและขอบังคับในการไดมา
ซ่ึงการครอบครองท่ีดินท่ีคํานึงถึงสิทธิของชุมชนและคนพ้ืนเมือง การยายถ่ินจะตองทําภายใตการยินยอมและ
การจายคาชดเชยอยางเต็มท่ี 

1.10 ความพึงพอใจของนักทองเท่ียว คือ แหลงทองเท่ียวจะตองมีระบบท่ีจะสามารถ
ตรวจสอบและรายงานตอสาธารณะ เพ่ือท่ีจะปรับปรุงใหเกิดความพึงพอใจแกนักทองเท่ียว 

1.11 มาตรฐานความยั่งยืน คือ แหลงทองเท่ียวจะตองมีระบบท่ีสงเสริมมาตรฐานดานความ
ยั่งยืนท่ีสอดคลองกับเกณฑของ GSTC สําหรับผูประกอบการการทองเท่ียว 

1.12 ความปลอดภัยและสวัสดิภาพ คือ แหลงทองเท่ียวจะตองมีระบบท่ีจะปองกันและ
ตอบสนองตออาชญากรรมท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียว ความปลอดภัย และสุขอนามัย 

1.13 การเตรียมพรอมและการรับมือกับสภาวะวิกฤติและสภาวะฉุกเฉิน คือ แหลง
ทองเท่ียวจะตองมีแผนรับมือกับสภาวะวิกฤติและสภาวะฉุกเฉินอยางเหมาะสม โดยหลักแลวคือการสื่อสารให
ขอมูลแกประชาชนนักทองเท่ียว และผูประกอบการเก่ียวกับการทองเท่ียว ซ่ึงแผนการดังกลาวจะตองมีข้ันตอน
ชัดเจน มีการกําหนดเครื่องมือและการฝกซอมดวย 

1.14 การสงเสริม คือ การสงเสริมและการประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียวจะตองคํานึงถึง
ความถูกตองเท่ียงตรงไมวาจะเปนในเรื่องของผลิตภัณฑการบริการ และความยั่งยืนในการทองเท่ียวขอความท่ี
สื่อออกไปจะตองเปนความจริงและตรงไปตรงมา 

หมวดท่ี 2 การทําใหชุมชนเจาของแหลงทองเท่ียวไดรับประโยชนสูงสุดในเชิงสังคมและ
เศรษฐกิจ โดยใหเกิดผลกระทบในแงลบนอยท่ีสุด ประกอบดวย 9 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดท่ี 2.1 – 2.9 ดังตอไปนี้ 

2.1 การประเมินดานเศรษฐกิจ คือ ผลประโยชนในเชิงเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการทองเท่ียวไม
วาจะเปนทางตรงหรือทางออมท่ีเกิดในแหลงทองเท่ียวนั้นจะตองไดรับการประเมินตรวจสอบและผลลัพธ
จะตองรายงานตอสาธารณะ 
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2.2 การจางงานในทองถ่ิน คือ แหลงทองเท่ียวจะตองมีการจางงานและการฝกงานใหกับ
คนทองถ่ิน อยางเทาเทียม ซ่ึงโอกาสเหลานี้ตองเปดกวางแกผูหญิง เยาวชน คนกลุมนอย และผูดอยโอกาส 

2.3 การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย คือ แหลงทองเท่ียวจะตองมีระบบท่ีเปนชองทาง
ใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการวางแผน และตัดสินใจในเรื่องท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียว 

2.4 ฟงความคิดเห็นของคนทองถ่ิน คือ แรงบันดาลใจ ขอหวงใย และความพึงพอใจของคน
ทองถ่ินในเรื่องของการทองเท่ียวนั้น ตองไดรับความสนใจ ประเมิน บันทึก และรายงานตอสาธารณะ ผูมีสวน
ไดสวนเสียหลักจะตองไดรับการดูแลเม่ือมีความตองการ 

2.5 การเขาถึงของทองถ่ิน คือ ผูคนทองถ่ินตองสามารถเขาถึงสถานท่ีทองเท่ียวในทองถ่ิน
ไดไมวาจะเปนสถานท่ีเชิงธรรมชาติประวัติศาสตรโบราณคดีศาสนา จิตวิญญาณ และวัฒนธรรม 

2.6 ความตระหนักรูดานการทองเท่ียว คือ แหลงทองเท่ียวจะตองมีแผนงานในการสราง
ความเขาใจดานโอกาสและความทาทายในอุตสาหกรรมการทองเท่ียว และความสําคัญของความยั่งยืน ใหแก
ผูคนทองถ่ิน 

2.7 ปองกันการฉวยโอกาสท่ีไมถูกตอง คือ แหลงทองเท่ียวตองมีระบบและมาตรการในทาง
ปฏิบัติท่ีปองกันธุรกิจผิดกฎหมาย การคาประเวณีหรือการกระทําผิดตอเด็ก เยาวชน ผูหญิง และชนกลุมนอย 

2.8 สนับสนุนชุมชน คือ แหลงทองเท่ียวตองมีระบบท่ีทําใหผูประกอบธุรกิจดานการ
ทองเท่ียวมีการสนับสนุนชุมชนและริเริ่มการพัฒนา 

2.9 สนับสนุนผูประกอบการทองถ่ินและการคาท่ีเปนธรรม คือ แหลงทองเท่ียวตองมีระบบ
ท่ีสนับสนุนผูประกอบการ และสงเสริมหลักการการคาท่ีเปนธรรม (Fair Trade) 

หมวดท่ี 3 การสรางประโยชนมากท่ีสุดใหชุมชน นักทองเท่ียว และมรดกทางวัฒนธรรม
โดยสรางผลกระทบนอยท่ีสุด ประกอบดวย 7 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดท่ี 3.1 – 3.7 ดังตอไปนี้ 

3.1 การปองกันสถานท่ีทองเท่ียว คือ แหลงทองเท่ียวจะตองมีนโยบายและระบบท่ีจะรักษา
สถานท่ีทองเท่ียว ท้ังเชิงธรรมชาติประวัติศาสตรโบราณคดีศาสนา จิตวิญญาณ และวัฒนธรรมรวมถึงภูมิทัศน
ของภูมิประเทศวัฒนธรรม และพ้ืนท่ีปา 

3.2 การจัดการนักทองเท่ียว คือ แหลงทองเท่ียวตองมีระบบการจัดการนักทองเท่ียว 
รวมถึงมาตรการในการอนุรักษและปกปองทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม 

3.3 พฤติกรรมนักทองเท่ียว คือ แหลงทองเท่ียวตองมีแนวทางท่ีจะทําใหนักทองเท่ียวมี
พฤติกรรมการทองเท่ียวท่ีสรางผลกระทบในแงลบตอแหลงทองเท่ียวใหนอยท่ีสุด 

3.4 การปกปองมรดกทางวัฒนธรรม คือ ตองไมมีการซ้ือขายหรือจัดแสดงวัตถุทาง
ประวัติศาสตรและโบราณคดีอยางผิดกฎหมาย 

3.5 มีการแปลภาษาและสื่อสารท่ีถูกตอง คือ แหลงทองเท่ียวตองมีการแปลและสื่อสาร
ขอมูลการทองเท่ียวท้ังเชิงธรรมชาติประวัติศาสตรโบราณคดีศาสนา จิตวิญญาณ และวัฒนธรรมท่ีถูกตอง 

3.6 เคารพทรัพยสินทางปญญา คือ แหลงทองเท่ียวตองมีระบบท่ีกอใหเกิดการเคารพใน
เรื่องของทรัพยสินทางปญญาของบุคคลและทองถ่ิน ท้ังในรูปธรรมและนามธรรม 

3.7 สรางจิตสํานึกท่ีดีใหแกนักทองเท่ียว คือ แหลงทองเท่ียวจะตองมีระบบท่ีเอ้ือให
นักทองเท่ียวมีจิตสํานึกและความสมัครใจในการรวมพัฒนาชุมชน รักษามรดกทางวัฒนธรรม และความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

หมวดท่ี 4 การทําใหสิ่งแวดลอมของแหลงทองเท่ียวไดรับประโยชนมากท่ีสุด และเกิดผล
กระทบแงลบนอยท่ีสุด ประกอบดวย 11 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดท่ี 4.1 – 4.12 ดังตอไปนี้ 
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4.1 ความเสี่ยงในเรื่องสิ่งแวดลอม คือ แหลงทองเท่ียวตองทราบถึงความเสี่ยงใหเรื่อง
สิ่งแวดลอมและมีระบบในการจัดการ 

4.2 ปกปองสิ่งแวดลอมท่ีอยูในสภาวะลอแหลม คือ แหลงทองเท่ียวตองมีระบบในการ
ตรวจสอบดูแลผลกระทบท่ีเกิดจากการทองเท่ียวตอสิ่งแวดลอมท่ีอยูในสภาวะลอแหลม และปกปองแหลงท่ีอยู
อาศัยของสิ่งมีชีวิตท่ีใกลสูญพันธุ 

4.3 การปกปองพืชพันธุและสัตวปา คือ แหลงทองเท่ียวตองมีระบบท่ีเปนไปตามมาตรฐานท้ัง
ในระดับทองถ่ินระดับชาติและระดับนานาชาติในการหามการเลี้ยง จับ จัดแสดง และซ้ือขายพืชพันธุและสัตวปา 

4.4 การปลดปลอยกาซเรือนกระจก คือ แหลงทองเท่ียวจะตองสงเสริมผูประกอบธุรกิจและ
บริการท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียว มีมาตรการ การตรวจสอบ การรายงาน ตลอดจนมาตรการลดการ
ปลดปลอยกาซเรือนกระจก 

4.5 การอนุรักษพลังงาน คือ แหลงทองเท่ียวตองมีระบบการสงเสริมการอนุรักษพลังงานมาตรการ
การบริโภคพลังงานอยางคุมคา และการลดการใชเชื้อเพลิง แหลงทองเท่ียวจะตองสงเสริมใหผูประกอบธุรกิจท่ี
เก่ียวของกับการทองเท่ียวมีการอนุรักษพลังงานและมีการใชเทคโนโลยีท่ีนําพลังงานกลับมาใชใหม 

4.6 การจัดการน้ํา คือ แหลงทองเท่ียวจะตองมีระบบในการอนุรักษและจัดการการใชน้ํา
แหลงทองเท่ียวจะตองสงเสริมใหผูประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียวมีการอนุรักษและจัดการน้ํา 

4.7 การปองกันการขาดแคลนน้ํา คือ แหลงทองเท่ียวจะตองมีระบบในการตรวจสอบ
ทรัพยากร (ปริมาณ) น้ําท่ีใชสําหรับการทองเท่ียว ซ่ึงจะตองปองกันไมใหมีผลกระทบตอปริมาณน้ําท่ีใชโดย
ชุมชนในแหลงทองเท่ียว 

4.8 คุณภาพของน้ํา คือ แหลงทองเท่ียวจะตองมีระบบในการตรวจสอบคุณภาพของน้ําท่ีใช
บริโภคและน้ําท่ีใชในกิจกรรมตาง ๆ และมีการแจงผลการตรวจสอบสูสาธารณะ 

4.9 การจัดการน้ําเสีย คือ แหลงทองเท่ียวจะตองมีระบบในการตรวจสอบคุณภาพของน้ําท่ี
ใชบริโภคและน้ําท่ีใชในกิจกรรมตาง ๆ และมีการแจงผลการตรวจสอบสูสาธารณะ 

4.10 การลดขยะมูลฝอย คือ แหลงทองเท่ียวจะตองมีระบบท่ีนําไปสูการลดปริมาณขยะมูล
ฝอย การใชซํ้า การนําหมุนเวียนกลับมาใชใหม แหลงทองเท่ียวจะตองสงเสริมใหผูประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวของกับ
การทองเท่ียวใหมียุทธศาสตรการลดปริมาณขยะมูลฝอย 

4.11 การลดผลกระทบจากมลภาวะทางเสียงและแสง คือ แหลงทองเท่ียวจะตองมีระบบใน
การจัดการเรื่องผลกระทบจากมลภาวะทางเสียงและแสง 

4.12 การลดผลกระทบจากการคมนาคม แหลงทองเท่ียวจะตองมีระบบในการเพ่ิมการใช
การขนสงคมนาคมท่ีมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมต่ํา 

 
(4) เกณฑโครงการเครือขายเมืองสรางสรรคของยูเนสโก 

องคการยูเนสโกไดเสนอแนวคิด “โครงการเครือขายเมืองสรางสรรคของยูเนสโก” ท่ีมุงหวัง
ความรวมมือจากภาครวมตาง ๆ อาทิ ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ดวยนโยบายระดับทองถ่ินในการ
พัฒนาทางดานเศรษฐกิจและสังคมจากฐานรากท่ีมีประชาชนเปนศูนยกลาง โครงการเมืองสรางสรรคแบง
ออกเปน 7 สาขา ไดแก 

1) ดานศิลปะ และหัตถกรรมพ้ืนบาน (CRAFT AND FOLK ARTS)  
2) ดานการออกแบบ (DESIGN)  
3) ภาพยนตร (FILM)  
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4) อาหาร (GASTRONOMY)  
5) วรรณกรรม (LITERATURE)  
6) มีเดีย อารต (MEDIA ARTS)  
7) ดนตรี (MUSIC) 
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศ ภูมิภาค หรือชุมชนทองถ่ิน 

โดยมีหลักเกณฑดังนี้ (UNESCO, 2004) 
U1 มีเจตนารมณท่ีชัดเจนในการริเริ่มความรวมมือระหวางประเทศ/สังคม/ชุมชน ท้ังในเชิง

คุณภาพ ปริมาณ และความหลากหลาย 
U2 มีกิจกรรมท่ีสงเสริมในสาขาท่ีนําเสนอเชิงสรางสรรค 
U3 มีประสบการณในการจัดงานท่ีเก่ียวของกับสาขาท่ีสมัคร 
U4 นําเสนอถึงการพัฒนาอนาคตของเมืองเชิงสรางสรรค มีการลงทุนเพ่ือสรางองคความรู

และการศึกษาในเรื่องท่ีเก่ียวของ 
U5 มีการนําเสนออุตสาหกรรม หรือเศรษฐกิจผานระบบออนไลน เว็บไซต หรือโซเซียล

มีเดียและมีสื่อท่ีใชสงเสริมกิจกรรมในสาขาท่ีสมัคร 
U6 ตองแสดงถึงความคิดริเริ่มเกี่ยวกับสาขาที่สมัคร ตลอดจนเอกลักษณและความโดด

เดนเฉพาะของทองถ่ิน 
U7 การลงทุนสําหรับการศึกษา คนควาวิจัยเพ่ือพัฒนาในสาขาท่ีสมัคร 
U8 มีทรัพยากรอันเปนเอกลักษณของเมืองและสามารถเปรียบเทียบตอเมืองเครือขายใน

ระดับนานาชาติ 
U9 มีองคกรหรือกลุมเฉพาะเพ่ือสนับสนุนในสาขาท่ีเก่ียวของ 
U10 สาขาท่ีสมัครตองมีความสําคัญตอการสงเสริมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และอาชีพของชุมชน 
U11 แสดงใหเห็นถึงความคิดสรางสรรคของชุมชน วิถีชีวิตของชุมชน 
นอกจากนั้นแนวคิดโครงการเครือขายเมืองสรางสรรคยังทําใหเกิด เศรษฐกิจสรางสรรค 

(Creative Economy) ซ่ึงความตองการสินคาสรางสรรคหรือการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคในตลาดโลกมี
แนวโนมสูงข้ึน ดังนั้นแลวการพัฒนาเมืองสรางสรรคเปนการพัฒนามูลคาทางเศรษฐกิจจากความหลากหลาย
แนวคิดสรางสรรคท่ีมีอัตลักษณจากในแตละพ้ืนท่ี ในขณะเดียวกันก็เปนการสรางและยกระดับมูลคาเชิง
วัฒนธรรมใหสูงข้ึน โดยมีปจจัยสําคัญคือการใชชุมชนเปนฐานรากในการพัฒนา ซ่ึงการใชชุมชนเปนฐานรากใน
การพัฒนานั้นนับเปนการพัฒนาอยางยั่งยืน สามารถยกระดับรายไดของชุมชนอยางมีคุณคา มีประสิทธิภาพ 
และตอบสนองความตองการของตลาดโลกท่ีสุด  

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 9  สัญลักษณเครือขายเมืองสรางสรรค UNESCO Creative Cities Network (UCCN) 
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สําหรับการขับเคลื่อนในจังหวัดนานนั้น ไดมีการดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการ 
ขับเคลื่อนฯ ตามคําสั่งจังหวัดนาน ท่ี 8942/2562 ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2562 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือ
ขับเคลื่อนการยกระดับเมืองนานใหเปนเมืองสรางสรรคโดยผูวาราชการจังหวัดนาน เปนประธานกรรมการ 
พรอมดวยหัวหนาสวนราชการในจังหวัดเปนกรรมการ รวม 38 ราย และเปนท่ีปรึกษา 4 รายโดยมีประเด็นท่ี
ตองดําเนินการภายใต The UNESCO Creative Cities Network (UCCN) ดังนี้ 

1) มียุทธศาสตรและนโยบายท่ีเปนไปตาม agenda ระดับนานาชาติ เชน SDG 
2) มีแผนระยะยาว การประเมินผลกระทบ และแผนตอเนื่องในอนาคตไมนอยกวา 4 ปหลังจาก

ไดรับการประกาศ 
3) ตองแสดงถึงการมีสวนรวมของภาคี ท้ังภาครัฐและเอกชน ภาคการศึกษา ประชาสังคม ศิลปน  
4) ตองแสดงถึงประโยชนท่ีแตละกลุมจะไดรับจากการเปน UCCN 
5) ตองแสดงใหเห็นวาวัฒนธรรมท่ีสงเขาสมัครมีความสําคัญตอการพัฒนาของเมือง 
6) บทบาทของวัฒนธรรมท่ีสงเขาสมัครตอรากเหงาทางประวัติศาสตรและการพัฒนาของเมือง 
7) มีขอมูลเชิงประจักษวาวัฒนธรรมมีความสําคัญตอเศรษฐกิจของเมือง เชนการพัฒนาเศรษฐกิจ 

การจางงาน เปนตน 
8) มีชุมชนและบุคคลหลากหลายกลุมใชประโยชนจากวัฒนธรรมท่ีสงเขาสมัครโดยเฉพาะในการ

ดํารงชีวิต 
9) มีการจัดงานออกราน สัมมนา หรือประชุมขนาดใหญ ระดับชาติและนานาชาติเก่ียวกับ

วัฒนธรรมท่ีสงเขาสมัครในชวง 5 ปท่ีผานมา 
10) มีงานเทศกาล หรือevent ขนาดใหญ ระดับชาติและนานาชาติเก่ียวกับวัฒนธรรมท่ีสงเขาสมัคร

ในชวง 5 ปท่ีผานมา 
11) มีหลักสูตรหรือโปรแกรมท่ีสนับสนุนวัฒนธรรมและความสรางสรรค ท้ังในรูปแบบในระบบ

การศึกษาและการศึกษานอกระบบ 
12) มีศูนยการศึกษาการศึกษาตลอดชีพ การฝกอบรม อาชีวะ หรือสถาบันข้ันสูงท่ีสอนวัฒนธรรมท่ี

สงเขาสมัคร 
13) มีศูนย หรือสถาบันวิจัย วัฒนธรรมท่ีสงเขาสมัคร 
14) มีสิ่งอํานวยความสะดวกพ้ืนฐานสําหรับมืออาชีพผูมาสรางสรรคงาน ผลิตงาน หรือจัดกิจกรรม

ตางๆ (อาจอยูในรูปแบบโปรแกรมพิเศษของหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชนสภาหอการคา) 
15) มีพ้ืนท่ี หรือสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือสรางสรรคงาน แสดงผลงาน หรือโปรโมทงานท่ีเก่ียวของ

กับวัฒนธรรมท่ีสงเขาสมัคร 
16) มีโครงการหรือกิจกรรมในชวง 3 ปท่ีผานมา ท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือโปรโมทการเขาถึงวัฒนธรรม

ของคนกลุมตางๆ รวมถึงผูดอยโอกาส 3 กิจกรรม/โครงการ 
17) มีโครงการหรือกิจกรรมในชวง 3 ปท่ีผานมา ท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางความสัมพันธท่ีแนนแฟน

ระหวาง stakeholders ท่ีเก่ียวของกับวัฒนธรรมท่ีสมัคร 3 กิจกรรม/โครงการ 
18) บทบาทและผลกระทบจากกลุมอาชีพ และองคกรภาคประชาสังคมท่ีเก่ียวของกับวัฒนธรรมท่ี

สมัคร 
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19) ในชวง 5 ปท่ีผานมา มีกิจกรรมริเริ่ม นโยบาย หลักเกณฑ หรือมาตรการท่ีสนับสนุนและขยาย
โอกาสของวัฒนธรรมทองถ่ินในเชิงอุตสาหกรรม โดยเฉพาะกับวัฒนธรรมท่ีสมัคร 

20) มีการริเริ่มสรางความสัมพันธระดับนานาชาติกับกลุมท่ีเก่ียวของกับวัฒนธรรมท่ีสมัคร ในชวง 5 
ปท่ีผานมา 

21) ในชวง 3 ปท่ีผานมา มีโครงการหรือกิจกรรมท่ีสนับสนุนและสรางการทํางานรวมกันกับเครือขาย 
UCCN อ่ืน  

22) ในชวง 3 ปท่ีผานมา มีความรวมมือกันในระดับนานาชาติกับเครือขายจากวัฒนธรรมดานอ่ืน
นอกเหนือจากวัฒนธรรมท่ีสมัคร 

23) มีสิ่งอํานวยความสะดวก และโครงสรางพ้ืนฐาน หรือมีการจัด event ในชวง 3 ปท่ีผานมา เพ่ือ
โปรโมทวัฒนธรรมดานอ่ืนๆ นอกเหนือจากวัฒนธรรมท่ีสมัคร 

24) เมืองสามารถแสดงถึงงบประมาณและการใชจายสําหรับสนับสนุนวัฒนธรรมท่ีสงสมัคร ในชวง 5 
ปท่ีผานมา 

25) มีโครงการท่ีจะทําในอนาคตหลังจากไดรับการเลือกเปน UCCN ในระยะเวลา 4 ป 
26) 25.1 มีโครงการริเริ่ม อยางนอย 3 โครงการในการขยายบทบาทของวัฒนธรรมและความ

สรางสรรคเพ่ือการพัฒนาเมืองท่ียั่งยืน 
27) 25.2 มีโครงการริเริ่มรวมกับเครือขาย UCCN ในระดับนานาชาต ิ
28) 25.3 มีการแสดงงบประมาณสําหรับการปฏิบัติงานตามแผน 
29) 25.4 มีการแสดงโครงสรางการทํางาน และการจัดการสําหรับการปฏิบัติงานตามแผน 
30) 25.5 มีการแสดงแผนการสรางการรับรูและโปรโมทการเปน UCCN 
31) มีการจัดทําสื่อ ท่ีแสดงถึงทรัพยากรดานวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรมของเมือง โดย

เฉพาะท่ีเก่ียวของกับวัฒนธรรมท่ีสมัคร โดยใหหลีกเลี่ยงสื่อท่ีโปรโมทเรื่องการทองเท่ียว 
32) มี URL Links ท่ีเก่ียวของกับวัฒนธรรมท่ีสงสมัคร 1-3 URL 
33) แสดงถึงการพรอมสนับสนุน UCCN ในอนาคต 

 

แผนพัฒนาภาคเหนือ ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 
2564) 

ภาคเหนือ ประกอบดวย 17 จังหวัด ไดแก จังหวัดเชียงใหม ลําพูน ลําปาง แมฮองสอน 
เชียงราย พะเยา แพร นาน พิษณุโลก ตาก อุตรดิตถ สุโขทัย เพชรบูรณ นครสวรรค กําแพงเพชร พิจิตร และ 
จังหวัดอุทัยธานี เปนพ้ืนท่ีเชื่อมโยงเศรษฐกิจกลุมอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง กลุมประเทศเอเชียใต และกลุม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีอาณาเขตติดตอกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดานตะวันออก
และดานเหนือมีแมน้ําโขงเปนเสนก้ันพรมแดน และดานตะวันตกติดตอสหภาพเมียนมาร พ้ืนท่ีและลักษณะภูมิ
ประเทศ มีพ้ืนท่ีรวม 106.03 ลานไร คิดเปนรอยละ 33 ของพ้ืนท่ีประเทศ ลักษณะภูมิประเทศของพ้ืนท่ี 
ตอนบนเปนพ้ืนท่ีสูง ภูเขา ปาไม และแหลงตนน้ําลําธาร พ้ืนท่ีตอนลางเปนภูเขาสูงทางทิศตะวันตกและทิศ
ตะวันออก ตอนกลางเปนพ้ืนท่ีราบลุมของแมน้ําปง วัง ยม นาน สะแกกรัง และปาสัก ภูมิอากาศ มีอากาศรอน
ชื้นสลับรอนแหงแลง 

ดานการทองเท่ียว 
การทองเท่ียวของภาคเหนือโดดเดนดานวัฒนธรรม และธรรมชาติโดยมีจุดแข็งอยูท่ีสภาพ

ภูมิสังคมซ่ึงเปนภูเขาสูง ทัศนียภาพสวยงาม อากาศเย็นสบาย มีความหลากหลายทางชาติพันธุ โดยเฉพาะ
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วัฒนธรรมท่ีงดงามเปนเอกลักษณ ผูคนมีความเปนมิตร รวมท้ังเปนประตูเชื่อมโยงการทองเท่ียวสูประเทศ
เพ่ือนบาน และยังมีแหลงมรดกโลกท้ังดานประวัติศาสตรและเชิงนิเวศน จึงดึงดูดใหนักทองเท่ียวหลั่งไหลเขา
มาอยางตอเนื่อง และเริ่มขยายตลาดทองเท่ียวเฉพาะกลุมมากข้ึน เชน MICE การทองเท่ียวเพ่ือสุขภาพ การ
ทองเท่ียวชุมชน กีฬา/การผจญภัย พํานักระยะยาว และการทองเท่ียวในกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง 
โดยมีเชียงใหม เปนเ มืองทองเ ท่ียวหลัก ท่ี มีชื่ อ เสียงระดับโลก อยางไรก็ตาม สภาพโดยรวมของ
ทรัพยากรธรรมชาติ และแหลงทองเท่ียวหลักมีความเสื่อมโทรม การบริหารจัดการดานการทองเท่ียวและระบบ
ขนสงสาธารณะยังขาดประสิทธิภาพ ปญหาหมอกควันท่ีสงผลกระทบตอการตัดสินใจมาทองเท่ียวเปนประเด็น
ท่ีทาทายตอการพัฒนาการทองเท่ียวของภาคเหนือ 

รายไดจากการทองเท่ียว 
รายไดจากการทองเท่ียวภาคเหนือขยายตัวตอเนื่อง ในป 2559 มีนักทองเท่ียวจํานวน 

31.07 ลานคน คิดเปนรอยละ 11.7 ของจํานวนนักทองเท่ียวท้ังประเทศ และมีรายไดจากการทองเท่ียว 
158,771.44 ลานบาท คิดเปนรอยละ 7.4 ของรายไดทองเท่ียวท้ังประเทศ รองจากกรุงเทพฯ ภาคใต และภาค
ตะวันออก โดยป 2555 – 2559 รายไดจากการทองเท่ียวภาคเหนือขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 15.1 ตอป สูงกวา
ระดับประเทศท่ีขยายตัวรอยละ 14.3 และจํานวนนักทองเท่ียวเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยรอยละ 10.8 ขณะท่ีของประเทศ
เพ่ิมข้ึนรอยละ 8.8 นักทองเท่ียวสวนใหญกวารอยละ 85 เปนชาวไทย และยังเปนการทองเท่ียวกระแสหลัก 
สําหรับนักทองเท่ียวตางชาติรอยละ 42.4 มาจากยุโรป และอเมริกา และรอยละ 26 เปนนักทองเท่ียวจากจีน
ซ่ึงขยายตัวสูงมาก 

รายไดจากการทองเท่ียวยังคงกระจุกตัวในเมืองทองเท่ียวหลักแตมีแนวโนมกระจายสูเมือง
รองมากข้ึน ในป 2555 – 2559 จังหวัดท่ีมีสัดสวนรายไดจากการทองเท่ียวมากท่ีสุดสวนใหญ เปนเมือง
ทองเท่ียวหลัก คือ จังหวัดเชียงใหม รอยละ 54.5 เชียงราย รอยละ 16.5 พิษณุโลก รอยละ 5.1 และ 
เพชรบูรณ รอยละ 4.2 อยางไรก็ตาม พบวา เมืองทองเท่ียวรอง เชน นาน พิจิตร ลําพูน อุทัยธานี อุตรดิตถ 
นครสวรรค กําแพงเพชร พะเยา ลําปาง มีการขยายตัวของรายไดการทองเท่ียวในอัตราท่ีสูง 

แนวคิดและทิศทางการพัฒนา 
เปาหมายเชิงยุทธศาสตร ภาคเหนือมีทุนทางสังคมและวัฒนธรรมประเพณีท่ีมีอัตลักษณโดด

เดน ท่ีมีการฟนฟู สืบสาน และสรางสรรคพัฒนาสูการผลิตสินคาและบริการ โดยเฉพาะเปนแหลงทองเท่ียวท่ีมี
บริการสุขภาพ และผลิตภัณฑหัตถกรรมท่ีมีชื่อเสียงระดับสากล พ้ืนท่ีเกษตรของภาคเหนือมีขนาดเล็ก
เหมาะสมตอการปรับระบบการผลิตเพ่ือสรางคุณคาตามแนวทางเกษตรอินทรีย นอกจากนี้ ทําเลท่ีตั้งของ
ภาคเหนือมีศักยภาพในการขยายการคาการลงทุนและบริการเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบานในกลุม
อนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง และสามารถขยายไปสูจีนตอนใตและกลุมประเทศเอเชียใตตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ
เหนือ - ใต และ ตะวันออก - ตะวันตก รวมถึงเปนพ้ืนท่ีปาตนน้ําท่ีสําคัญของประเทศ ดังนั้น การพัฒนา
ภาคเหนือสูความ “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” จําเปนจะตองนําศักยภาพทางภูมิสังคมประกอบกับปจจัยสนับสนุน
ดานโครงสรางพ้ืนฐาน และองคความรูของสถาบันการศึกษาและองคกรในพ้ืนท่ีมาใชในการตอยอดการผลิต
และบริการท่ีมีศักยภาพและโอกาสเพ่ือสรางมูลคาสูงตามแนวทางเศรษฐกิจสรางสรรค รวมท้ังการใชประโยชน
จากการเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบาน 

สําหรับเปาหมายและตัวชี้วัดดานการทองเท่ียวภาคเหนือ มุงหมายใหรายไดการทองเท่ียว
เพ่ิมข้ึน มูลคาการคาชายแดนเพ่ิมข้ึน อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไมต่ํากวาระดับประเทศ สัดสวนคน
จนลดลง สัดสวนผูสูงอายุท่ีเขาถึงระบบสวัสดิการเพ่ิมข้ึน พ้ืนท่ีปาตนน้ําเพ่ิมข้ึน และจํานวนวันท่ีมีคาฝุนละออง
ขนาดเล็กเกินมาตรฐานลดลง 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา ท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียว 
ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาการทองเท่ียวและธุรกิจบริการตอเนื่องใหมีคุณภาพสามารถสราง

มูลคาเพ่ิมอยางยั่งยืน และกระจายประโยชนอยางท่ัวถึง รวมท้ังตอยอดการผลิตสินคาและบริการท่ีมี ศักยภาพ
สูงดวยภูมิปญญาและนวัตกรรม 

แนวทางการพัฒนา 
พัฒนากลุมทองเท่ียวท่ีมีศักยภาพตามแนวทางการทองเท่ียวเชิงสรางสรรค ไดแก  
(1) กลุมทองเท่ียวอารยธรรมลานนาและกลุมชาติพันธุ ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม ลําพูน 

ลําปาง แมฮองสอน เชียงราย พะเยา แพร นาน  
(2) กลุมทองเท่ียวมรดกโลก (ทางประวัติศาสตร) ในพ้ืนท่ีจังหวัดสุโขทัย และ กําแพงเพชร  
(3) กลุมทองเท่ียวเชิงธรรมชาติ ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม เชียงราย แมฮองสอน นาน 

เพชรบูรณ อุทัยธานี  
(4) กลุมทองเท่ียวท่ีมีเปาหมายเฉพาะ ไดแก MICE ในจังหวัดเชียงใหม ทองเท่ียวเชิงผจญ

ภัย/ กีฬาเพ่ือการพักผอน/เชิงสุขภาพ และการพํานักระยะยาว ในจังหวัดเชียงใหม แมฮองสอน นาน  
โดยมีแนวทางดําเนินการ ดังนี้  
(1) พัฒนาคุณภาพแหลงทองเท่ียว ปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีมี

มาตรฐานและสอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมาย  
(2) สนับสนนุ Community Based Tourism/Local Tourism เพ่ือกระจายประโยชน จาก

การทองเท่ียวสูชุมชน รวมท้ังใหความสําคัญกับการฟนฟูสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน และนํามา
ประยุกตสรางสรรคสินคาและบริการทองเท่ียวท่ีมีอัตลักษณเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม  

(3) สนับสนุนการเชื่อมโยงเสนทางทองเท่ียวท้ังระหวางแหลงทองเท่ียวในภาค เชื่อมโยงกับ
ประเทศเพ่ือนบาน อาทิ เสนทางสายวัฒนธรรม เสนทางทองเท่ียวแหลงมรดกโลก และสงเสริม กิจกรรม
ทองเท่ียวแนวใหมเพ่ือสรางรายไดตลอดป  

(4) เสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของธุรกิจทองเท่ียวและบริการตอเนื่องท้ัง
ระบบ สงเสริมการตลาดท้ังการรักษาฐานเดิมและขยายไปสูตลาดกลุมใหมท่ีมีศักยภาพ รวมท้ัง การสรางตลาด
ในรูปแบบ e-tourism  

(5) รักษาอัตลักษณของเมืองโดยใหความสําคัญตอการอนุรักษ สืบสานประเพณี วัฒนธรรม 
สถาปตยกรรมพ้ืนบาน และเมืองเกา การสงเสริมการเรียนรูของชุมชน และการสราง “แบรนด” หรือ
เอกลักษณของเมือง รวมท้ังพัฒนาสภาพแวดลอมเมืองศูนยกลางของจังหวัด และเมืองทองเท่ียวใหเปนเมืองนา
อยูเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเมืองใหมีคุณคา เอ้ือตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมอยางมีสมดุล  

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาตอยอดอุตสาหกรรมและบริการเปาหมายท่ีมีศักยภาพสูง ไดแก 
กลุมอาหาร และสินคาเพ่ือสุขภาพ กลุมบริการทางการแพทยและสุขภาพ และกลุมผลิตภัณฑเชิงสรางสรรค
โดยใหจังหวัดเชียงใหมเปนศูนยกลางและขยายสูพ้ืนท่ีเครือขายท่ีมีศักยภาพ โดยมีแนวทางดําเนินการ ดังนี้  

(1) สนับสนุนสถาบันการศึกษาในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม และสงเสริมการ
นํามาใชเชิงพาณิชยตามแนวคิดการสราง Food Valley เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมสินคาและบริการ ใหตอบสนองตอ
ตลาดเปาหมายเฉพาะ อาทิ กลุมสินคาเพ่ือสุขภาพผูสูงอายุ กลุมอาหารเสริมสุขภาพและความงาม  

(2) ขยายเครือขายการพัฒนาธุรกิจบริการทางการแพทยและสุขภาพใหมีความหลากหลาย
สอดคลองกับตลาดเปาหมาย โดยเฉพาะกลุมผูสูงอายุและกลุมทองเท่ียวเชิงสุขภาพมุงสูการเปน Medical & 
Wellness Hub ระดับอนุภูมิภาค  
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(3) สนับสนุนการพัฒนาเชียงใหมเปน Creative City พรอมท้ังสนับสนุนการวิจัย และ
พัฒนาเพ่ือสรางนวัตกรรมผนวกกับความโดดเดนของวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมให
สินคามีความแตกตางโดดเดนสามารถตอบสนองตอตลาดเปาหมายเฉพาะ อาทิ สินคา Life Style สินคา 
หัตถกรรม และของท่ีระลึกตางๆ ท่ีเนนคุณภาพท้ังการออกแบบและการใชงาน  

(4) เสริมสรางความเขมแข็งของกลุมธุรกิจ ขยายเครือขายเพ่ือใหเกิดพลังในการขับเคลื่อน
และพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของธุรกิจตลอด Value Chain 

 

9. แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร นาน ) 
ขอมูลพ้ืนฐานทางกายภาพ 
1) ท่ีตั้งและอาณาเขต กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบดวย จังหวัดเชียงราย 

พะเยา แพร และจังหวัดนาน อยูทางตอนบนของประเทศระยะทางจากกรุงเทพมหานคร 785 กิโลเมตร มี
ชายแดนดานเหนือติดกับประเทศเมียนมาร ระยะทาง 130 กิโลเมตรชายแดน ดานตะวันออกติดกับ สปป.ลาว 
ระยะทาง 437 กิโลเมตร กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ดานตะวันตกติดกับจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
ระยะทาง 181.1 กิโลเมตร ท่ีจังหวัดเชียงใหม และจังหวัดลําปาง ระยะทาง 225 กิโลเมตร และดานใต ติดกับ
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 ท่ีจังหวัดอุตรดิตถ ระยะทาง 313.339 กิโลเมตร กลุมจังหวัดภาคเหนือ 
ตอนบน 2 มีพ้ืนท่ีรวม 36,024 ตารางกิโลเมตร โดยพ้ืนท่ีประเทศไทยมี 513,115 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอย
ละ 7.02 และจังหวัดเชียงรายมีพ้ืนท่ีมากท่ีสุด 11,678 ตารางกิโลเมตร 

2) ลักษณะภูมิประเทศ กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีพ้ืนท่ีสวนใหญเปนปาไมและภูเขา
มีความสูงจากน้ําทะเลสูงสุดท่ีดอยภูคา 1,980 เมตร และความสูงเฉลี่ยคือ 76.16 เมตร ของดอยสูงท่ีสุดใน
ประเทศไทย มีแมน้ําสําคัญ ไดแก แมน้ําโขงไหลมาจากประเทศจีนและผานกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
แมน้ํายมมีตนกําเนิดท่ีจังหวัดพะเยา แมน้ํานานมีตนกําเนิดท่ีจังหวัดนาน แมน้ํากกมีตนกําเนิดจังหวัดเชียงตุง 
ในรัฐฉาน ประเทศเมียนมาร แมน้ําอิง ตนกํ้าเนิดท่ีจังหวัดพะเยา เปนสาขาหนึ่งของแมน้ําโขง โดยไหลลงแมน้ํา
โขงท่ีบานปากอิง ม.16 ต.ศรีดอนชัย อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

3) การปกครอง การแบงเขตการปกครองของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบดวย 
50 อําเภอ 369 ตําบล 4,128 หมูบาน 
ตารางท่ี 6 แสดงการแบงเขตการปกครอง ของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

จังหวัด 
เขตการปกครอง 

อําเภอ ตําบล หมูบาน 
เชียงราย 18 124 1753 
พะเยา 9 68 779 
แพร 8 78 708 
นาน 15 99 890 

กลุมจังหวัดฯ 50 369 4,128 

 
ดานวัฒนธรรมและการทองเท่ียว 
1) พัฒนาแหลงทองเท่ียวท่ีมีศักยภาพโดดเดน โดยเฉพาะการทองเท่ียวเชิงนิ เวศน 

ประวัติศาสตร วัฒนธรรม และเชิงสุขภาพ โดยนําวิถีชีวิตลานนาท่ีเขมแข็งและวัฒนธรรมชนเผาท่ีหลากหลาย
มาเปนจุดขายดานการทองเท่ียวท่ีมีอัตลักษณ และเชื่อมโยงเปนเครือขายในกลุมจังหวัดฯ กลุมประเทศ GMS 
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และ AEC เชน การทองเท่ียวในลําน้ําโขง การทองเท่ียวตามเสนทาง R3A เปนตน เนื่องจากปญหาการพัฒนา
แหลงทองเท่ียวเพ่ือเชื่อมโยงกับกลุมประเทศ GMS และ AEC จากการสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวเปนไป
ในลักษณะตางคนตางทําขาดความตอเนื่องในการพัฒนาแหลงทองเท่ียว บุคลากรดานการทองเท่ียว สิ่งอํานวย
ความสะดวก เครือขายการทองเท่ียว การเชื่อมโยงแหลงทองเท่ียวในกลุมจังหวัดฯ และกลุมประเทศ GMS 
ประกอบกับขาดการพัฒนาแหลงทองเท่ียวใหมท่ีดึงดูด หรือจูงใจใหนักทองเท่ียวเขามาทองเท่ียวหรือพํานัก
นานในพ้ืนท่ีกลุมจังหวัดฯ 

2) พัฒนาทักษะผูประกอบการ ไกดนําเท่ียว ชุมชนรอบแหลงทองเท่ียว ใหมีความรู
ความสามารถทางดานการทองเท่ียว และมีมาตรฐานสากลเปนท่ียอมรับของนักทองเท่ียวท้ังชาวไทย และชาว
ตางประเทศ พัฒนาจุดแวะพัก หองน้ําใหไดมาตรฐาน สะอาด ถูกสุขลักษณะ จัดทําปายสื่อความหมายในแหลง
ทองเท่ียวใหชัดเจน มีภาษาสากล เพ่ือใหนักทองเท่ียวไดเรียนรูจากการทองเท่ียว เปนตน 

 
วิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร และกลยุทธ 
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ไดกําหนดวิสัยทัศนการพัฒนาในระยะเวลา 4 ป (พ.ศ

2557 – 2560) วา “ประตูการคาสูสากล โดดเดนวัฒนธรรมลานนา ดิน น้ํา ปา สมบูรณ ประชาชนอยูดีมีสุข” 
โดยมีประเด็นยุทธศาสตรในการขับเคลื่อนใหบรรลุวิสัยทัศนท่ีกําหนด 4 ประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 เสริมสรางสภาพแวดลอมในการพัฒนาการคา การลงทุน และโล
จิสติกส เชื่อมอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงและเตรียมพรอมรับความรวมมือประชาคมอาเซียน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความเขมแข็งและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร
และ อุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตรท่ีมีศักยภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษวัฒนธรรมและสุขภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 ดํารงฐานทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณและการจัดการ

สิ่งแวดลอมท่ีดี 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ วัฒนธรรมและสุขภาพ 
กลยุทธ 
1) พัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรมและเชิงสุขภาพ 

โดยปรับปรุงแหลงทองเท่ียวเดิม พัฒนาแหลงทองเท่ียวใหม และเชื่อมโยงกิจกรรมการทองเท่ียวตอเนื่องใน
กลุมจังหวัดฯ รวมถึงพัฒนารูปแบบการทองเท่ียวเฉพาะกลุม มีโครงการสําคัญ เชน โครงการตรูเดอลานนา
ตะวันออก โครงการพัฒนาความหลากหลายทางวัฒนธรรม (เสนทางวัฒนธรรม) และสงเสริมครูปญญา 9 
สาขา โครงการเชื่อมโยงวัฒนธรรมลานนาตะวันออก โครงการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ วัฒนธรรมและ
สุขภาพ 6 เวียง (เวียงลอ เวียงสอง เวียงภูเพียง เวียงวรนคร เวียงเชียงแสน เวียงกาหลง)  

2) พัฒนาเปนศูนยกลางการทองเท่ียวเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบาน GMS โดยสงเสริม
ความรวมมือ การทองเท่ียวเชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบาน สรางเครือขายและพัฒนาสมรรถนะองคกรการ
ทองเท่ียวมีโครงการ สําคัญ เชน โครงการกอสรางศูนยประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมลานนาตะวันออก และ
กลุมประเทศ GMS โครงการสงเสริมการทองเท่ียวลานนาตะวันออกกับกลุมประเทศ GMS เปนตน  

3) พัฒนามาตรฐานการบริการและบุคลากรการทองเท่ียวสูสากลรวมถึงพัฒนาการ
ประชาสัมพันธ และการตลาด มีโครงการสําคัญ เชน โครงการพัฒนาศักยภาพการทองเท่ียวของกลุมจังหวัดฯ 
โครงการพัฒนามาตรฐานการบริการและการตลาดสูสากลแกบุคลากรดานการทองเท่ียว โครงการพัฒนา
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ศักยภาพการทองเท่ียว โดยชุมชน 4 จังหวัด โครงการประกวดแหลงทองเท่ียวเพ่ือยกระดับคุณภาพสูสากล 
โครงการศูนยบริการนักทองเท่ียวกลุมจังหวัดฯ เปนตน 

เปาหมายการพัฒนา : “ประตูการคาสากล โดดเดนวัฒนธรรมลานนา สินคาเกษตร
ปลอดภัย ประชาชนรวมใจอนุรักษทรพัยากรธรรมชาติ” 

พันธกิจ ( Mission) 
1. สงเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ การคาการลงทุน การทองเท่ียว และโลจิสติกสเชื่อมโยงสูสากล 

ใหมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึน 
2. สงเสริมพัฒนาการและสรางความเขมแข็งใหภาคเกษตร อุตสาหกรรม เพ่ือเพ่ิมมูลคา  
3. พัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษวัฒนธรรม อารยธรรมแหงลานนาตะวันออก 

ดํารงไวซ่ึงศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตท่ีเปนเอกลักษณและเปนอัตลักษณ และสุขภาพ 
4. อนุรักษ พัฒนา และสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมี

ความสมบูรณ ดํารงฐานทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดลอมท่ีดี 
เปาประสงคหลัก (Goals) 
1) เปนศูนยกลางการคา การลงทุน และโลจิสติกสเชื่อมโยงกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ํา

โขง (GMS) และ AEC เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการแขงขัน และเพ่ิมรายไดจากการสงออกสินคาไปยัง 
ตางประเทศ (กลุม GMS, AEC และประเทศอ่ืนๆ) รวมท้ังลดคาใชจายของผูประกอบการ 

2) เพ่ิมผลิตภาพและมูลคาของสินคาเกษตรปลอดภัยท่ีมีศักยภาพ และอุตสาหกรรม
การเกษตรท่ีไดมาตรฐานเพ่ือมุงสูตลาดโลก 

3) พัฒนาการทองเท่ียวเพ่ิมมูลคาและคุณภาพผลิตภัณฑ และคุณคาสินคาและบริการเนน
ฐานเศรษฐกิจท่ียั่งยืน เพ่ิมมูลคาการทองเท่ียว เพ่ือเพ่ิมรายได 

4) ทรัพยากรธรรมชาติไดรับการอนุรักษฟนฟูใหมีความอุดมสมบูรณและสิ่งแวดลอม และ
พลังงานไดรับบริหารจัดการตามมาตรฐานดวยความมีสวนรวมของชุมชนสูการเปนกลุมจังหวัดสีเขียว 

ประเด็นการพัฒนาของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : พัฒนาสภาพแวดลอมในการพัฒนาการคา การลงทุน และโลจิ

สติกสเชื่อมโยงกับตางประเทศ 
ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 : การสรางความเขมแข็งและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร

และอุตสาหกรรม การเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตรปลอดภัยท่ีมีศักยภาพ 
ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 : พัฒนาและยกระดับการทองเท่ียวเชิงนิเวศ ศิลปวัฒนธรรม และ

สุขภาพ เพ่ือสราง รายไดสูชุมชนและเชื่อมโยงหวงโซมูลคาเพ่ิมการทองเท่ียวของกลุมจังหวัดอยางยั่งยืน  
ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 : ดํารงฐานทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ การบริหารจัดการ

สิ่งแวดลอมและ พลังงานโดยการมีสวนรวมของชุมชนสูการเปนกลุมจังหวัดสีเขียว 

 
10. แผนพัฒนาจังหวัดนาน (พ.ศ.2561-2564) 

วิสัยทัศน: “เมืองแหงความสุข เศรษฐกิจสรางสรรค ธรรมชาติสมบูรณ การเกษตรม่ังค่ัง 
ชุมชนเขมแข็ง ทองเท่ียวยั่งยืน” 

- เมืองแหงความสุข หมายถึง เมืองท่ีประชาชนในจังหวัดมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ซ่ึงไดแก
การศึกษาดี มีสุขภาพอนามัยท้ังใจและกายดี มีความเสมอภาค รวมท้ังดํารงวิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมีการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน เพ่ือเสริมสรางศักยภาพเศรษฐกิจ การคาและการลงทุนในจังหวัด 
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- เศรษฐกิจสรางสรรค หมายถึง การขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของการใชองคความรู 
(Knowledge) การศึกษา (Education) และการสรางสรรคงาน (Creativity) ท่ีเชื่อมโยงกับรากฐานทาง
วัฒนธรรมการสั่งสมความรูของสังคมและใชนวัตกรรมเพ่ือผลิตสินคาและบริการท่ีสราง“มูลคาทางเศรษฐกิจ” 
และให “คุณคาทางสังคม” ตลอดจนการเชื่อมโยงระหวางชนบทและเมืองดวยเศรษฐกิจในพ้ืนท่ี 

- ธรรมชาติสมบูรณ หมายถึง เปนจังหวัดตนน้ําที่คงความอุดมสมบูรณทั้งทรัพยากรปา
ไม ทรัพยากรธรณี ทรัพยากรสัตวปา โดยมีความหลากหลายทางชีวภาพท่ีสมดุล ตลอดจนมีการจัดการกับ
ปญหามลพิษในจังหวัด อาทิเชน มลพิษทางอากาศ การใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืชลดลงและการจัดการ
ขยะมูลฝอยอยางบูรณาการและมีความสัมฤทธิ์ผล 

- การเกษตรม่ังคั่ง หมายถึง ความสามารถในการเขาถึงองคความรูนวัตกรรมเกษตรอยาง
เทาเทียมกันของประชาชน การใชพ้ืนท่ีเกษตรใหเกิดประโยชนตอไรสูงสุด โดยการใชนวัตกรรมและองคความรู
ในการวางแผนการจัดการทรัพยากรเกษตรในพ้ืนท่ี มีการพัฒนาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร 
อุตสาหกรรมเกษตรอยางยั่งยืน 

- ชุมชนเขมแข็ง หมายถึง การสงเสริมการเรียนรู สรางเครือขายโดยใหความสําคัญกับ
การศึกษา สุขภาวะ และความม่ันคงในลักษณะของประชารัฐ เพ่ือใหเกิดคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน ลด
ความเหลื่อมล้ําตลอดจนการกระจายความเจริญจากเมืองไปสูชนบท 

- ทองเท่ียวย่ังยืน หมายถึง การใชทรัพยากรการทองเท่ียวท่ีเปนสิ่งดึงดูดใจใหนักทองเท่ียว
อยากมาเยี่ยมชมในจังหวัดและมีระยะเวลาในการพํานักยาว ท้ังการทองเท่ียวเชิงนิเวศเพ่ือเยี่ยมชมอุทยาน
แหงชาติและธรรมชาติ การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเพ่ือเยี่ยมชมวัดและวิถีชีวิตความเปนอยูของประชาชนใน
จังหวัดท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยใชการบริหารจัดการและการมีสวนรวมของชุมชนในลักษณะ
ประชารัฐ โดยนอกจากจะไมทําลายตนทุนการทองเท่ียวเดิมแลวยังตองใชประโยชนใหสมดุลกับระบบนิเวศ 

 
พันธกิจ 
1. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเปนเมืองอุทยานแหงชาติ เมืองแหง

ชุมชนคนตนน้ําท่ีคงความสมบูรณอยางยั่งยืน ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตรเพ่ือบริโภค
ภายในจังหวัดเพ่ือทดแทนการนําเขา การพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร โดยการมีสวนรวมของประชาชนท่ีคง
ความสมดุลของระบบนิเวศ ใหความสําคัญกับการพัฒนาสีเขียว 

2. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเสริมสรางศักยภาพเศรษฐกิจการคา การลงทุนและการ
ทองเท่ียวเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน กระจายความเจริญทางดานเศรษฐกิจและความเปนอยูของ
ประชาชนอยางสมดุล ตลอดจนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน 

3. พัฒนาและสงเสริมใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีไดรับการดูแลดานสุขภาพข้ันพ้ืนฐาน
อยางมีมาตรฐานท่ีเสมอภาคและท่ัวถึง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มีการศึกษาและสุขอนามัยท่ีดี ลด
ความเหลื่อมล้ําพัฒนาใหมีความเปนอยูท่ีดียิ่งข้ึนสอดคลองกับวิถีชีวิตชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
แนวทางประชารัฐ 

4. เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ดวยองคความรู การมีสวนรวมและการสรางเครือขาย
ความมือของทุกภาคสวน 

5. พัฒนาการทองเท่ียวใหเกิดความยั่งยืนตามศักยภาพของพ้ืนท่ีและความพรอมของประชาชน 
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6. พัฒนาดานการศึกษา สุขภาวะ และคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนใหเกินคาเฉลี่ยของ
ประเทศ เด็กและเยาวชนตองไดรับการศึกษาท่ีมีมาตรฐานเขาศึกษาตอไดอยางเสมอภาคและท่ัวถึง 

7. เสริมสรางความม่ันคงและความสัมพันธชายแดน ตลอดจนวางระบบบริหารจัดการท่ีดี
เพ่ือเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวกับการทองเท่ียว 
ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาการทองเท่ียวใหเจริญเติบโตอยางสมดุลและย่ังยืน 
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเท่ียวใหเจริญเติบโตอยางสมดุลและยั่งยืน มี

ฐานคิดท่ีไดจากการวิเคราะหและสังเคราะหโดยผูมีสวนไดสวนเสียในการพัฒนาทุกภาคสวน รวมท้ังขอมูล
ศักยภาพและความตองการของอําเภอทุกอําเภอ ผลการวิเคราะหพบวาจังหวัดนานมีความสําคัญในการเปน
แหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญของประเทศ ท้ังธรรมชาติ ปาเขา ชนเผา โบราณสถาน และศิลปวัฒนธรรมท่ีโดดเดน
ของลานนาตะวันออกจํานวนมาก โดยในแตละปมีนักทองเท่ียวเขามาทองเท่ียวเปนจํานวนมากและมีแนวโนม
เพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ท้ังนี้จากการบอกเลาปากตอปาก รวมท้ังจากการสงเสริมการทองเท่ียวของการทองเท่ียวแหง
ประเทศไทยและการประชาสัมพันธของจังหวัด อยางไรก็ตามยังพบปญหาสําคัญท่ีสงผลตอความสามารถใน
การแขงขัน คือ ความเสื่อมโทรมของแหลงทองเท่ียว นักทองเท่ียวหนาแนน มีปริมาณมากกวาขีดความสามารถ
ในการรองรับของพ้ืนท่ี ขาดการพัฒนาปรับปรุงและบริหารจัดการท่ีดี ทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรม
ทองเท่ียวในจังหวัดท่ีมีศักยภาพมีไมเพียงพอ ดังนั้น จึงมีฐานคิดในการแกไขปญหาตามขอจํากัดขางตน ซ่ึง
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติท่ีใชการทองเท่ียวเปนฐานในการพัฒนาภายใตเศรษฐกิจ 4.0 ตลอดจนการพัฒนา
ท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ดังนี ้

ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษยตามแผนงานการยกระดับ
ศูนยฝกอบรมแรงงาน เพ่ือสนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิต เพ่ือยกระดับศูนยฝกอบรม เพ่ือสรางสมรรถนะ
แรงงานตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝมือแรงงาน เพ่ือสรางแหลงพัฒนาแรงงานใหมีสมรรถนะตาม
มาตรฐานอาชีพและมาตรฐานฝมือแรงงานใหกับแรงงานท่ีไมผานการทดสอบใหมีแหลงอบรมเพ่ิมเติม (Re-
Train) และแรงงานท่ีตองการพัฒนาทักษะเพ่ิมเติม (Re-Skill) รวมถึงแรงงานท่ีตองการเปลี่ยนสายอาชีพ ใหมี
ความรู ทักษะ และคุณลักษณะมาตรฐาน ตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน  

ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน โดยให
ความสําคัญกับสรางความเขมแข็งใหกับเศรษฐกิจรายสาขา เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของฐานบริการเดิมและขยายฐาน
บริการใหมๆ ในการปรับตัวสูเศรษฐกิจฐานบริการท่ีเขมแข็งข้ึน รวมท้ังพัฒนาอุตสาหกรรมทองเท่ียวใหเติบโต
อยางสมดุลและยั่งยืน แนวทางการพัฒนาของยุทธศาสตรใหความสําคัญกับการพัฒนาการทองเท่ียวใหเกิด
ความสมดุลและยั่งยืน เนนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

กลยุทธ 
1) การคนหาพัฒนาและฟนฟูทรัพยากรทองเท่ียวอยางสรางสรรคและยั่งยืน  
2) การบริหารจัดการของภาครัฐและชุมชนทองถ่ิน เพ่ือการพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางมี

ประสิทธิภาพ 
3) การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษยดานการทองเท่ีย 
4) การบริหารจัดการแหลงทองเท่ียวในพ้ืนท่ีการทองเท่ียวหนาแนน (Intensive tourism)  
5) การยกระดับแหลงทองเท่ียวสูความเปนสากลอยางยั่งยืน 
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11. แผนแมบทการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการทองเที่ยวอยางยั่งยืนเมืองเกานาน ระยะ 5 ป 
(พ.ศ. 2556 – 2560) 
   จากพระราชดํารัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสท่ีเสด็จฯ 
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพ้ืนท่ีจังหวัดนาน เม่ือวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2547 “อยากใหจังหวัดนานรักษา
วัฒนธรรมอยางนี้ไว” คนนานทุกหมูเหลานอมนํามาเปนธงชัยในการอนุรักษและพัฒนาเมืองนาน ใหคงมี อัต
ลักษณของเมืองศูนยกลางลานนาตะวันออก ท้ังดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี วิถีชีวิต และภูมิปญญา
ทองถ่ิน ทําใหเมืองนานในวันนี้ ผูคนสวนใหญยังใชภาษาคําเมืองสื่อสารกันในชีวิตประจําวัน นิยมแตงกายดวย
ชุดพ้ืนเมือง และมีความพยายามนําภาษาลานนามาใชเขียนควบคูไปกับภาษาไทย ใชวัดท่ีมีอยูในทุกชุมชนเปน
ศูนยรวมจิตใจคนนานในการสรางความเขมแข็ง ดานวัฒนธรรม รวมกันดูแลโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศาสน
สถาน และแหลงโบราณคดีตางๆ ใหเปนเมืองเกา ท่ีมีชีวิต และเชิญชวนใหนักทองเท่ียวตางบานตางเมืองไดไป
สัมผัสความรุงเรืองทางอารยธรรมแหงเมืองวรนครตั้งแตอดีตจนถึงนครนานในปจจุบัน 
   คนนานเรียนรูวาการทองเท่ียวไมเพียงนําเงินตรามาสูบานเมืองของตนเทานั้น แตอาจเปน
ดาบสองคมท่ีนําความลมสลายทางวัฒนธรรมมาสูชุมชนดวย เชนท่ีเกิดข้ึนกับแหลงทองเท่ียวทางประวัติศาสตร
และศิลปวัฒนธรรมหลายแหง ทําใหคนนานออกมาเรียกรองตอหนวยงานตางๆ ท่ีมีบทบาทหนาท่ีในการพัฒนา
วา ขอใหเหลือเมืองนานไวสักเมืองหนึ่งของไทย ท่ีการพัฒนาจะไมทําใหเมืองนานเปลี่ยนไปจากเดิม คนนาน ไม
ตองการเปนมรดกโลกท่ีตองอยูภายใตกฎเกณฑอยางเขมงวด ไมตองการถนน 4 ชองจราจร ท่ีทําให คนสองฝง
ถนนไมอยากเดินไปมาหาสูกัน (ถนนหางญาติ) ไมตองการสิ่งแปลกปลอมทางวัฒนธรรม และไมตองการความ
ร่ํารวยท่ีมาทําลายความสุข ขอเพียงใหสิ่งท่ีคนนานชวยกันดูแลรักษาสืบทอดกันมานานเปนมรดกนานแก
ลูกหลานตอไป 
 

 
จากบริบทความเปน “นาน” ดังกลาว คณะรัฐมนตรี จึงเห็นชอบตามขอเสนอของสํานักงาน  

ก.พ.ร. ใหองคการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน) หรือ อพท. 
พิจารณาเลือกพ้ืนท่ีทองเท่ียวเมืองนาน ในการพัฒนาใหเปน “ตนแบบ” การบริหารจัดการพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการ
ทองเท่ียว ท่ีสามารถสรางความยั่งยืนท้ังดานสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมใหแกชุมชนเจาของแหลง
ทองเท่ียว ภายใตการมีสวนรวมของทุกภาคสวน จัดทําแผนการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงอนุรักษศิลปวัฒนธรรม
เมืองนาน โดยมีเปาหมายท่ีจะแกปญหาอุปสรรคตางๆ ท่ีทําใหแผนแมบทและผังแมบทการอนุรักษและพัฒนา
เมืองเกานาน รวมท้ังแผนผังปฏิบัติการอนุรักษเมืองนาน ไมสามารถนําไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม 
สรางการมีสวนรวมของภาคประชาชน ประชาสัมพันธใหความรู และสรางความเขาใจแกประชาชนในพ้ืนท่ีและ
นักทองเท่ียว  ใหตระหนักถึงคุณคาของโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศาสนสถาน แหลงอารยธรรมโบราณ 
วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตชุมชน และภูมิปญญาทองถ่ิน มีจิตสํานึกในการรวมกันอนุรักษและใชประโยชน
อยางยั่งยืน  

ตั้งแตเดือนมิถุนายน 2547 เปนตนมา ภายใตวิสัยทัศน อพท.ประสานทุกภาคีเพ่ือพัฒนา  
การทองเท่ียวอยางยั่งยืน” อพท. ไดประสานความรวมมือจากหนวยงานและองคกรตางๆ ท้ังภาครัฐ เอกชน 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และชุมชนทองถ่ิน เพ่ือรวบรวมขอมูลตนทุนการทองเท่ียว ปญหาและอุปสรรค ใน
การพัฒนาแหลงทองเท่ียวไปสูความมีมาตรฐานและการสรางมูลคาเพ่ิมแกทรัพยากรการทองเท่ียว ความ
ตองการของชุมชนตอการพัฒนาการทองเท่ียว และแนวทางท่ีประชาชนทองถ่ิน ตั้งแตระดับเยาวชน จะเขามา
มีสวนในการพัฒนาการทองเท่ียวเมืองนานไปสูความยั่งยืน ท้ังนี้ ขอมูลท่ีรวบรวมได อพท. นํามากําหนดกรอบ
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การพัฒนาการทองเท่ียวเชิงอนุรักษศิลปวัฒนธรรมเมืองนาน กอนท่ีจะบูรณาการอํานาจหนาท่ี งบประมาณ 
บุคลากร เครื่องมือ แผนงาน โครงการ และกิจกรรมตางๆ ของหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือจัดทําแผนการ
พัฒนาการทองเท่ียวเชิงอนุรักษศิลปวัฒนธรรมเมืองนาน และมาตรการการนําไปสูภาคการปฏิบัติ ใหเกิดผล
เปนรูปธรรมตอไป ซ่ึงกรอบการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงอนุรักษเมืองนาน ประกอบดวยแนวทางการพัฒนา 5 
ประการ คือ 

(1) พัฒนาการทองเท่ียวเชิงอนุรักษศิลปวัฒนธรรมเมืองนาน ตามพระราชดํารัสของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ท่ีทรงตรัสกับประชาชนจังหวัดนาน เม่ือวันท่ี 1 
พฤศจกิายน 2547 ความวา “อยากใหจังหวัดนานรักษาวัฒนธรรมอยางนี้ไว”  

(2) พัฒนาพ้ืนท่ีอนุรักษและพัฒนาเมืองเกานาน (พ้ืนท่ีใจเมืองนานและเวียงพระธาตุแชแหง) 
ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 20 กันยายน 2548 รวมท้ังพ้ืนท่ีทองเท่ียวเมืองนานในตําบลในเวียง 
ตําบลดูใต  ตําบลนาซาว ตําบลบอสวก อําเภอเมืองนาน และตําบลมวงตึ๊ด อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน 
เปนพ้ืนท่ีเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

(3) สงเสริมการสรางความรูความเขาใจแกประชาชนในพ้ืนท่ี ไดตระหนักถึงคุณคาของการ
อนุรักษศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตชุมชน และภูมิปญญาทองถ่ิน ตลอดจนการดูแลรักษาแหลง
ประวัติศาสตร แหลงอารยธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ และสามารถนํามาใชประโยชนเพ่ือการ
ทองเท่ียวอยางยั่งยืน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  

(4) คุมครองและปกปองโบราณสถาน ศาสนสถาน แหลงประวัติศาสตร และแหลงโบราณคดี 
โดยสรางการมีสวนรวมจากภาคประชาชน ไมดําเนินการรื้อ ทุบท้ิง หรือปรับเปลี่ยนรูปทรงใหมีความ
แตกตางไปจากเดิม หากจําเปนตองบูรณะข้ึนใหม ตองอาศัยขอมูลดานวิชาการเปนตัวกําหนดรูปแบบ
ท่ีถูกตองเหมาะสม 

(5) รวมกับจังหวัดนานและหนวยงานท่ีเก่ียวของ แกไขปญหาอุปสรรคท่ีทําใหแผนแมบทการ
อนุรักษและพัฒนาเมืองเกานาน และแผนผังปฏิบัติการอนุรักษเมืองนานไมสามารถนําไปสูการปฏิบัติ
ได โดยผลักดันใหการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกานานเปนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดนาน  

 
จากความรวมมือของภาคีพัฒนาเมืองนาน จํานวน 17 หนวยงาน ไดแก สํานักงานจังหวัด 

นาน  สํานักศิลปากรท่ี 7 นาน สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนาน สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนาน 
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนาน สํานักงานขนสงจังหวัดนาน แขวงการทางนานท่ี 1 เรือนจําจังหวัดนาน 
ททท. สํานักงานแพร องคการบริหารสวนจังหวัดนาน เทศบาลเมืองนาน เทศบาลตําบลดูใต องคการบริหาร
สวนตําบลนาซาว องคการบริหารสวนตําบลบอสวก องคการบริหารสวนตําบลมวงตึ๊ด สภาวัฒนธรรม จังหวัด
นาน และวัดพระธาตุแชแหง พระอารามหลวง และจากความเห็นชอบจากประชาชนในพ้ืนท่ีเปาหมายการ
พัฒนา 5 ตําบล คือ ตําบลในเวียง ตําบลดูใต ตําบลนาซาว ตําบลบอสวก อําเภอเมืองนาน และ ตําบลมวงตึ๊ด 
อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน ทําให อพท. สามารถจัดทําแผนพัฒนาการทองเท่ียวเชิงอนุรักษศิลปวัฒนธรรมเมือง
นาน โดยการปรับปรุงจากแผนแมบทการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกานาน พ.ศ.2548 และแผนผังปฏิบัติการ
อนุรักษเมืองนาน พ.ศ.2551 แลวเสร็จ โดยแผนพัฒนาการทองเท่ียวเชิงอนุรักษศิลปวัฒนธรรมเมืองนาน 
ประกอบดวยโครงการพัฒนาตามองคประกอบหลักในการพัฒนาการทองเท่ียว อยางยั่งยืน 6 ดาน รวม 71 
โครงการ ดังนี้ 

(1) ดานการพัฒนาทรัพยากรการทองเท่ียว (การกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน สิ่งอํานวยความ
สะดวก และบริการสาธารณะเพ่ือการทองเท่ียว)  
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(2) ดานการพัฒนาสิ่งแวดลอมเพ่ือการทองเท่ียว (การปรับปรุงภูมิทัศนสิ่งแวดลอมบริเวณ                   
แหลงทองเท่ียว ปายสื่อความหมาย จัดทําเอกสารคูมือการทองเท่ียว)  

(3) ดานการพัฒนาธุรกิจทองเท่ียว (การพัฒนากิจกรรมการทองเท่ียว สินคา และบริการ
ทองเท่ียว)  

(4) ดานการพัฒนาตลาดทองเท่ียว (การประชาสัมพันธ การเผยแพร และระบบสารสนเทศ
เพ่ือการทองเท่ียว)  

(5) ดานการพัฒนาการมีสวนรวมทางการทองเท่ียวของชุมชนทองถ่ิน (การจัดกิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ินของชุมชนทองถ่ิน)  

(6) ดานการพัฒนาจิตสํานึกทางการทองเท่ียว (การเผยแพรความรูเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี วิถีชีวิตชุมชน และภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือใหประชาชนทองถ่ินและนักทองเท่ียวตระหนักใน
คุณคาและเกิดจิตสํานึกในการอนุรักษใหคงอยูสืบไป)  

ซ่ึงคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืน (กพท.) มีมติ 
เห็นชอบแผนพัฒนาฯ ดังกลาวเม่ือวันท่ี 29 ธันวาคม 2553 และเพ่ือใหการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการทองเท่ียว
เชิงอนุรักษศิลปวัฒนธรรมเมืองนานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถไดรับการจัดสรรงบประมาณจาก
รัฐบาลตามอํานาจหนาท่ีของ อพท. ในการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืน กพท.  
จึงมีมติในการประชุมเม่ือวันท่ี 13 กรกฎาคม 2554 เห็นชอบใหประกาศพ้ืนท่ีบริเวณเมืองเกานานและพ้ืนท่ี
เชื่อมโยง 5 ตําบล เปนพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืน และ กพท. ชุดใหม มีมติยืนยันการประกาศ
พ้ืนท่ีพิเศษดังกลาวอีกครั้งเม่ือวันท่ี 18 มกราคม 2555  

จากฉันทามติของประชาชนในพ้ืนท่ีกวารอยละ 98.32 และความรวมมืออยางเขมแข็งจาก 
หนวยงาน ท่ีเก่ียวของ วันท่ี 1 พฤษภาคม 2555 ท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบใหประกาศพ้ืนท่ีพิเศษ
เพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานาน ตามรางท่ี กพท. เสนอ และเห็นชอบใหหนวยงานท่ีเก่ียวของให
ความรวมมือและสนับสนุน อพท. ในการจัดทําแผนแมบทและแผนปฏิบัติการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน 
เพ่ือใหการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานานบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 
และเปนรูปธรรม โดยใหนําความเห็นของกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม กระทรวงวัฒนธรรม และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไป
พิจารณาดําเนินการ ท้ังนี้ ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ รวมท้ังให บูรณา
การใหมีความสอดคลองเชื่อมโยงกับโครงการของหนวยงานอ่ืนท่ีจะดําเนินการในพ้ืนท่ีดังกลาวดวย  

 ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานาน เปนไป
ตามมติคณะรัฐมนตรี อพท. จึงมอบหมายใหสํานักงานพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน ท่ีจัดตั้งข้ึนเพ่ือเปนหนวยประสานการ
พัฒนาในพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน และสํานักแผนพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษ อพท. สวนกลาง โดยความรวมมือ จากภาคี
พัฒนาเมืองนาน 17 หนวยงาน ดําเนินการแปลงแผนพัฒนาการทองเท่ียวเชิงอนุรักษศิลปวัฒนธรรมเมืองนานเปน
แผนแมบทการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานาน  โดยการปรับปรุงแผนพัฒนาการ
ทองเท่ียวเชิงอนุรักษศิลปวัฒนธรรมเมืองนาน ระยะ 5 ป (พ.ศ.2555 – 2559) ใหมีความสมบูรณตามยุทธศาสตรการ
พัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษของ อพท. และสอดคลองกับสภาพปญหาดานการทองเท่ียว ของพ้ืนท่ีในปจจุบัน พรอมจัดทํา
แผนปฏิบัติการตามแผนแมบทดังกลาว ท้ังนี้ อพท. กําหนดจะนําแผนแมบทและแผนปฏิบัติการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษ
เพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานาน เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบภายในเดือนสิงหาคม 
2556 ซ่ึงจะทําใหพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานานไดรับการจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตรการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการ
ทองเท่ียวอยางยั่งยืน ตั้งแตปงบประมาณ 2557 เปนตนไป 

 



65 
 

องคการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืน ไดดําเนินการการพัฒนา 
พ้ืนท่ีทองเท่ียวเมืองนานตามมติคณะรัฐมนตรีวันท่ี 2 กุมภาพันธ 2553 ท่ีเห็นชอบตามขอเสนอของสํานักงาน 
ก.พ.ร. ให อพท. ดําเนินการพัฒนาพ้ืนท่ีทองเท่ียวเมืองนาน ใหเปน “ตนแบบ” การบริหารจัดการพ้ืนท่ีพิเศษ
เพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืน ประเภทแหลงทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรม โดยมุงผลักดันใหเกิดผลสําเร็จท้ัง
กระบวนการของการบริหารจัดการพ้ืนท่ีพิเศษ ตั้งแตการจัดทําแผนและการนําไปปฏิบัติใหบรรลุผลโดยมุง
ผลักดันใหเกิดผลสําเร็จท้ังกระบวนการของการบริหารจัดการพ้ืนท่ีพิเศษ ตั้งแตการจัดทําแผนและการนําไป
ปฏิบัติใหบรรลุผล โดยสรางการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาการทองเท่ียวเชิงอนุรักษศิลปวัฒนธรรม
เมืองนาน และการขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัติ โดยมี 2. ข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาการทองเท่ียวเชิง
อนุรักษศิลปวัฒนธรรมเมืองนาน และการนําไปสูภาคการปฏิบัติ ขับเคลื่อนกันตั้งแต ป 2553 เปนตนมาดีง
ข้ันตอนสรุปดังนี้ 

ข้ันตอนท่ี 1 ประสานทุกภาคีการพัฒนาท่ีเก่ียวของ ในการจัดประชุมประชาคมรับฟงความ
คิดเห็นเบื้องตน เพ่ือการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงอนุรักษศิลปวัฒนธรรมเมืองนาน 

ข้ันตอนท่ี 2 จัดทํากรอบการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงอนุรักษศิลปวัฒนธรรมเมืองนานพรอม
สํารวจความคิดเห็นของทุกภาคีการพัฒนาเพ่ิมเติม 

ข้ันตอนท่ี 3 จัดทําแผนการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงอนุรักษศิลปวัฒนธรรมเมืองนาน โดยสราง
กระบวนการการมีสวนรวมของทุกภาคีการพัฒนา พรอมจัดเวที รับฟงความเห็นจาก
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

ข้ันตอนท่ี 4 เสนอ กพท. พิจารณาใหความเห็นชอบแผนการพัฒนาการทองเท่ียว เชิงอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมเมืองนานในวันท่ี 29 ธันวาคม 2553 อพท. นําเสนอแผนการ
พัฒนาการทองเท่ียวเชิงอนุรักษศิลปวัฒนธรรม เมืองนาน พ.ศ. 2555 – 2559 ให 
กพท. พิจารณาใหความเห็นชอบในการประชุมครั้งท่ี 17/2553 ซ่ึง กพท. มีมติ
เห็นชอบแผนพัฒนาการทองเท่ียวเชิงอนุรักษศิลปวัฒนธรรมเมืองนาน จํานวน 71 
โครงการ  วงเงินงบประมาณ 1,976,391,550 บาท 

ข้ันตอนท่ี 5  อพท. ประสานความรวมมือกับจังหวัดนานเพ่ือการแปลงแผนสูการปฏิบัติ 
 วันท่ี 19 มกราคม 2554 ท่ีประชุม กพท. ครั้งท่ี 1/2554 มีมติเห็นชอบแผนการใชจายเงินทุน อพท. 
จํานวน  30.0 ลานบาท เพ่ือนําไปขับเคลื่อนแผนพัฒนาการทองเท่ียวเชิงอนุรักษศิลปวัฒนธรรมเมืองนาน  ใน
โครงการเรงดวน 
 วันท่ี 21 มีนาคม 2554 จังหวัดนานมีคําสั่ง ท่ี 0647/2554 เรื่อง ปรับปรุงคณะทํางานพัฒนา                    
การทองเท่ียวเชิงอนุรักษศิลปวัฒนธรรมเมืองนาน โดยแตงตั้งผูแทนหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการ
พัฒนาการทองเท่ียว เพ่ือบูรณาการอํานาจหนาท่ีในการบริหารจัดการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีโครงการพัฒนา               
การทองเท่ียวเชิงอนุรักษศิลปวัฒนธรรมเมืองนาน  

วันท่ี 8 – 17 เมษายน 2554 จังหวัดนานดําเนินการสํารวจความตองการของประชาชน ในพ้ืนท่ีตําบล
ในเวียง ตําบลดูใต ตําบลนาซาว ตําบลบอสวก อําเภอเมืองนาน และตําบลมวงตึ๊ด อําเภอภูเพียง จํานวน 
2,500 คน ท่ีจะใหพ้ืนท่ีทองถ่ินตนเปนพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืน ซ่ึงผลการสํารวจปรากฏวา 
ประชาชน 2,458 คน หรือรอยละ 98.32 มีความตองการ และ 42 คน หรือรอยละ 1.68 ไมตองการ 
 วันท่ี 2 มิถุนายน 2554 จังหวัดนานมีหนังสือดวนท่ีสุดท่ี นน 0016.2/9941 แจงขอรับการสนับสนุน 
การพัฒนาพ้ืนท่ีทองเท่ียวเชิงอนุรักษศิลปวัฒนธรรมเมืองนาน เปนพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
จาก อพท. เนื่องจากเปนพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพดานการทองเท่ียว มีคุณคาทางประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม และ
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สถาปตยกรรม แนวคิดในการสรางเมืองท่ีเชื่อมโยงไปถึงถ่ินฐานของคนลานนา สื่อใหเห็นถึงภูมิปญญาของคน
นานในอดีต ควรคาแกการอนุรักษและพัฒนาใหเปนแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรและสงเสริมคุณคาทาง
เศรษฐกิจใหกับชุมชน ตลอดจนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   
 วันท่ี 13 กรกฎาคม 2554 กพท. มีมติในการประชุมครั้งท่ี 7/2554 ใหความเห็นชอบประกาศพ้ืนท่ี
เมืองเกานานและพ้ืนท่ีเชื่อมโยงเปนพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืน โดยให อพท. ดําเนินการพัฒนา
พ้ืนท่ีทองเท่ียวเมืองนานตามแนวพระราชดํารัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน
โอกาสเสด็จพระราชดําเนินไปปฏิบัติพระกรณียกิจในพ้ืนท่ีจังหวัดนาน เม่ือวันท่ี 1 พฤศจกิายน 2547 ความวา 
“อยากใหจังหวัดนานรักษาวัฒนธรรมอยางนี้ไว” 

วันท่ี 18 มกราคม 2554 กพท. ชุดใหม ซ่ึงไดรับการแตงตั้งโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเม่ือ
วันท่ี 29 พฤศจกิายน 2554 มีมติในการประชุมครั้งท่ี 1/2554 ยืนยันใหความเห็นชอบการประกาศพ้ืนท่ีพิเศษ
เ พ่ือการทองเ ท่ียวอยางยั่ งยืนเ มืองเกานานและพ้ืนท่ี เชื่ อมโยง ตามท่ี กพท. ชุดเดิมเคยมีมติ ไว                             
เม่ือวันท่ี 13 กรกฎาคม 2554  

วันท่ี 1 พฤษภาคม 2556 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหประกาศพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียว                
อยางยั่งยืนเมืองเกานาน ตามรางท่ีคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืน
เสนอ และใหหนวยงานท่ีเก่ียวของใหความรวมมือและสนับสนุน อพท. ในการจัดทําแผนแมบทและแผนปฏิบัติ
การบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานาน เพ่ือใหการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ี
พิเศษฯ บรรลุผลตามวัตถุประสงค เปาหมาย อยางมีประสิทธิภาพอยางเปนรูปธรรม 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบโครงการตามแผนพัฒนาการทองเท่ียวเชิงอนุรักษศิลปวัฒนธรรม เมืองนาน 

1) สํานักงานจังหวัดนาน 
2) องคการบริหารพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน) 
3) สํานักศิลปากรท่ี 7 นาน 
4) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนาน 
5) สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนาน 
6) สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนาน 
7) สํานักงานขนสงจังหวัดนาน 
8) สํานักงานแขวงการทางนานท่ี 1 
9) เรือนจําจังหวัดนาน 
10) สภาวัฒนธรรมจังหวัดนาน 
11) ททท. สํานักงานแพร 
12) องคการบริหารสวนจังหวัดนาน 
13) เทศบาลเมืองนาน 
14) เทศบาลตําบลดูใต 
15) องคการบริหารสวนตําบลนาซาว 
16) องคการบริหารสวนตําบลบอสวก 
17) องคการบริหารสวนตําบลมวงตึ๊ด 
18) วัดพระธาตุแชแหง พระอารามหลวง 

 สํานักงานพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน องคการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียว
อยางยั่งยืน (องคการมหาชน) จะปรับปรุงแผนพัฒนาการทองเท่ียวเชิงอนุรักษศิลปวัฒนธรรมเมืองนาน ระยะ 
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5 ป  (2555-2559) เพ่ือใชเปนแผนแมบทการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานาน 
ระยะ 5 ป ภายใตวิสัยทัศน “นาน เมืองเกาท่ีมีชีวิต” โดยมีเปาหมายเพ่ือฟนฟู อนุรักษ และพัฒนา แหลง
ทองเท่ียว และปรับปรุงการจัดการบริการใหมีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล เพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
พรอมท้ังเพ่ิมรายไดการทองเท่ียว เพ่ือใหแผนแมบทการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษฯ เปนไปไดในทางปฏิบัติ เปน
รูปธรรม และครอบคลุมภารกิจ อพท. ดานสิ่งแวดลอม จึงดําเนินโครงการเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการ ตามแผน
แมบทการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานาน ระยะ 5 ป โดยจะปรับระยะเวลาจากป 
พ.ศ. 2555-2559 เปน พ.ศ. 2556 – 2560 

แผนแมบทการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานาน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 
2556 – 2560)เปนแผนท่ีกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาพ้ืนท่ีเสริมสรางศักยภาพการพัฒนา การลดขอจํากัด
ปญหาอุปสรรคของการจัดการทรัพยากรการทองเท่ียวในเขตพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกา
นาน มีรายละเอียดประกอบดวย วิสัยทัศน เปาหมาย ประเด็นยุทธศาสตร และขอบเขตการประกาศพ้ืนท่ี
พิเศษเมืองเกานาน  

วิสัยทัศน 
องคการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน) 

หรือ อพท. ดําเนินการปรับปรุงแผนพัฒนาการทองเท่ียวเชิงอนุรักษศิลปวัฒนธรรมเมืองนาน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 
2555 – 2560) โดยกําหนดวิสัยทัศนการพัฒนา วา “นาน เมืองเกาท่ีมีชีวิต” กําหนดเปาหมายเพ่ือฟนฟู 
อนุรักษ และพัฒนาแหลงทองเท่ียว และปรับปรุงการจัดการบริการใหมีคุณภาพมาตรฐานระดับสากลเพ่ือการ
ทองเท่ียวอยางยั่งยืน พรอมท้ังเพ่ิมรายไดการทองเท่ียวใหแกเมืองนาน 

“นาน เมืองเกา” หมายถึง การอนุรักษพ้ืนท่ี ท่ีมีคุณคาความสําคัญดานประวัติศาสตร
ศิลปวัฒนธรรมและสถาปตยกรรม  

“ท่ีมีชีวิต” หมายถึง เปนแหลงเรียนรู และเปนแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  
เปาหมาย 

เพ่ือการบูรณะฟนฟู และการอนุรักษพ้ืนท่ีเมืองเกานานใหเปนมรดกทางวัฒนธรรม 
แหลงเรียนรูทางประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม สถาปตยกรรม แหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ และการบริหารการ
ทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานาน จึงกําหนดเปาหมาย ระยะท่ี 1 ภายในชวงเวลา 3 ป ดังนี้ 

(1.3.1) ฟนฟู อนุรักษ และพัฒนาแหลงทองท่ียว และปรับปรุงการจัดบริการใหมี
คุณภาพมาตรฐานระดับสากลเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

(1.3.2) เพ่ิมรายไดการทองเท่ียวและจํานวนนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางชาติ
ในพ้ืนท่ีเมืองนานและพ้ืนท่ีเชื่อมโยง ทําใหเกิดรายไดจากการทองเท่ียวเพ่ิมข้ึนจาก 731.08 ลานบาท และ
นักทองเท่ียวเพ่ิมจาก 0.11 แสนคนในป 2552 เพ่ิมข้ึนเปน 1,092 ลานบาท และจํานวนนักทองเท่ียว 1.42 
แสนคน ตามลําดับในป พ.ศ. 2560 

ประเด็นยุทธศาสตร 
เพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว จึงกําหนดประเด็นยุทธศาสตรและแนวทางการ

ดําเนินการ ดังนี้ 
ยุทธศาสตรท่ี 1 ฟนฟู อนุรักษ และพัฒนาทรัพยากรทองเท่ียวทางศิลปวัฒนธรรม

และวิถีชีวิตชุมชน ใหมีคุณภาพมาตรฐานและมีความยั่งยืน 
แนวทางการดําเนินการ 
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1) สงเสริมการอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือสรางสมดุลของ
ระบบนิเวศเมือง ใหดํารงอยูในสภาพท่ียั่งยืน  

2) สงเสริมการใชประโยชนเมืองเกานานอยางรู คุณคาโดยไมสงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม ศิลปกรรม และภูมิทัศนของเมืองเกานาน 

3) สรางกลไกการบริหารจัดการเมืองเกานาน 
4) จัดระบบการกําจัดขยะ และการบําบัดน้ําเสีย ตามมาตรฐานสากลใหครอบคลุม

พ้ืนท่ีเปาหมายอยางท่ัวถึง 
5) ปรับปรุงและพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือรองรับความตองการท่ีเพ่ิมข้ึนในอนาคต 
6) เรงรัดการฟนฟูศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนทองถ่ิน เพ่ือสรางความ

หลากหลายของกิจกรรมการทองเท่ียว และสรางมูลคาทางการทองเท่ียวใหเพ่ิมมากข้ึน 
7) พัฒนาแนวคิดการสรางสรรคทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิต

ชุมชนใหเกิดมูลคาทางเศรษฐกิจและสังคมอยางยั่งยืน 
8) วางผังเมืองใหมีการใชประโยชนท่ีดินใหเปนไปตามทิศทางของการขยายตวัของเมืองนาน 
ยุทธศาสตรท่ี 2 สงเสริมการเปนศูนยแหงการเรียนรู ศิลปวัฒนธรรมลานนา

ตะวันออก 
แนวทางดําเนินการ 
1) สงเสริมการศึกษา วิจัยองคความรู  และจัดทําหลักสูตรทองถ่ิน เก่ียวกับ

ศิลปวัฒนธรรมลานนาตะวันออก เพ่ือพัฒนาไปสูการเปนศูนยแหงการเรียนรูศิลปวัฒนธรรมลานนาตะวันออก  
ยุทธศาสตรท่ี 3 เสริมสรางและพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก การบริการ และความ

ปลอดภัยใหแกนักทองเท่ียวอยางมีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล และครบวงจร 
แนวทางดําเนินการ 
1) ปรับปรุงเสนทางเขาถึงแหลงทองเท่ียวใหมีความสะดวกและปลอดภัยแก

นักทองเท่ียว รวมถึงปรับปรุงปายสัญลักษณการจราจร และปายบอกทางแหลงทองเท่ียว ใหมีท้ังปริมาณท่ี
เพียงพอและมีมาตรฐานเดียวกัน  

2) ปรับปรุงระบบจราจร เพ่ือมิใหปริมาณจราจรสงผลกระทบตอโบราณสถานตางๆ 
ในพ้ืนท่ีเมืองเกานาน 

3) จัดใหมีศูนยบริการนักทองเท่ียวอยางเพียงพอในแหลงทองเท่ียว เพ่ือใหไดรับ
ขอมูลการทองเท่ียวจังหวัด เปนประโยชนในการติดตามความเปนไปและความเคลื่อนไหว  

4) จัดบริการหองน้ําสาธารณะท่ีมีมาตรฐานบริการนักทองเท่ียวอยางเพียงพอในพ้ืนท่ี
แหลงทองเท่ียว 

5) จัดตั้งศูนยบริการการปองกันและรักษาความปลอดภัยใหแกนักทองเท่ียว โดยสนธิ
กําลังของหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังบุคคลากร และอุปกรณเครื่องมือ 

6) จัดฝกอบรมผูใหบริการการทองเท่ียวทุกระดับ ทุกภาคีท่ีเก่ียวของใหมีความรู
ความสามารถและความเขาใจในงานบริการตามมาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การมีสวนรวมท่ีเก่ียวของกับการบริการพัฒนาการทองเท่ียวอยาง
ยั่งยืน เพ่ือเพ่ิมรายได และพัฒนาคุณภาพชีวิตความเปนอยูของประชาชน และชุมชนทองถ่ิน 
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แนวทางดําเนินการ 

1) พัฒนากระบวนการการระดมการมีสวนรวมของทุกภาคีท่ีเก่ียวของ ในการบริหาร
การพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน โดยเฉพาะชุมชนทองถ่ินในรูปแบบกลไกถาวรของชุมชน 

2) พัฒนาองคความรูการทองเท่ียวอยางยั่งยืนและถายทอดสูประชาชนชุมชนทองถ่ินและ
ภาคีท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหเกิดความรับรูความเขาใจและจิตสํานึกในการมีสวนรวมในการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

3) สรางกลไกการพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือการผลิตสินคาและบริการดานการ
ทองเท่ียวอยางยั่งยืน (OTOP) ในระดับคุณภาพมาตรฐานสากล 

4) กระจายผลการพัฒนาและผลประโยชนจากกิจกรรมการทองเท่ียวสูประชาชน 
ชุมชน และทองถ่ิน เพ่ือใหเกิดการจางงาน เพ่ิมรายได และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนทองถ่ิน 

5) สรางจิตสํานึกความเปนเจาของ รูสึกรัก และหวงแหนทรัพยากรการทองเท่ียวใน
หมูประชาชนและชุมชนทองถ่ิน เพ่ือใหเกิดความรวมมือรวมใจในการอนุรักษฟนฟู พัฒนา และดูแลรักษา
ทรัพยากรการทองเท่ียวใหมีความยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท่ี 5 สรางสรรคมูลคา ของการทองเท่ียวอยางยั่งยืนใหสูงข้ึน เพ่ือเสริม
สรางขีดความสามารถในการแขงขันในตลาดการทองเท่ียวท้ังในและตางประเทศ 

 

แนวทางดําเนินการ 

1) จัดใหมีการศึกษาวิจัยเพ่ือการสรางสรรคมูลคาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน บนฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตชุมชนทองถ่ิน 

2) แปลงผลการศึกษาเพ่ือสรางสรรค สรางมูลคาการทองเท่ียวอยางยั่งยืนทาง
เศรษฐกิจและสังคม และสิ่งแวดลอม ใหเปนรูปธรรมในรูปแบบสินคาและบริการดานการทองเท่ียว 

3) สงเสริมการลงทุนของภาคเอกชน เพ่ือการพัฒนาสินคาและบริการดานการ
ทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

4) รณรงคประชาสัมพันธการทองเท่ียวอยางยั่งยืน ผานทางสื่อหลายรูปแบบ 
ตลอดจนการจัดกิจกรรมการทองเท่ียว 
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บทท่ี 3  

การประเมินสภาพแวดลอมและศักยภาพการทองเท่ียวพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน 

1. ขอมูลพ้ืนฐานจังหวัดนาน และบริบทพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน 

เมืองนาน มีชื่อปรากฏในตํานานพระอัมภาควา “นันทสุวรรณนคร” สวนในหนังสือชินกาล
มาลีปกรณ เรียกเมืองนานวา “กาวราชนคร” นัยวาเปนแควนของกาว อันหมายถึงชนชาติท่ีอาศัย
อยูในแควนนานแตดึกดําบรรพ และในตํานานเกาๆ เรียกเมืองนานอีกคําหนึ่งวา “กาวนาน” ตอมา
มีการเรียกชื่อเมืองนานวา “นันทบุรี” หรือ “นันทบุรีศรีนครนาน” ซ่ึงเปนยุคสมัยท่ีพระพุทธศาสนา 
และภาษาบาลีเฟองฟูในลานนา สําหรับท่ีมาของชื่อเมือง “นาน” มาจากชื่อแมน้ําท่ีเมืองตั้งอยูบน
สองฟากฝงแมน้ํานาน โดยในศิลาจารึกของพอขุนรามคําแหง เรียกวา เมืองนาน ต้ังแตแรกตั้งเมือง
ใหม ณ ฝงตะวันออกของแมน้ํานาน 

เมืองนาน แมจะมีการเรียกชื่อใหมวา "นันทบุรี" หรือ "นันทบุรีศรีนครนาน" ซ่ึงใชกันในทาง
ราชการในสมัยโบราณซ่ึงเปนนามท่ีไพเราะ และมีความหมายมงคลนามแตเนื่องจากมีหลายพยางค
และเรียกยาก จึงกลับมานิยมเรียกนามเมืองตามเดิมวา "เมืองนาน" ตลอดจนถึงปจจุบัน 

สําหรับตราเมืองของจังหวัดนาน เปนรูปโคอุศุภราช ลอมรอบดวยลายชอกนก 
ประกอบพ้ืนชองไฟ ดวงตรานี้เจาผูครองนครนาน ทรงใชเปนตราเมืองสําหรับประทับในหนังสือ
กราบบังคมมทูลถวายรายงานขอราชการแกพระมหากษัตริยในกรุงรัตนโกสินทร และประทับใน
หนังสือราชการงานเมืองตางๆ ดังแสดงตามแผนภาพตอไปนี้ 

 

 
แผนภาพท่ี 10  แสดงตราเมืองของจังหวัดนานในอดีต 

ท่ีมา : สํานักงานจังหวัดนาน 
 

ในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี เม่ือ พ.ศ.2481 มี
การปรับเปลี่ยน ตราเมืองนานใหม โดยปรับปรุงรูปโคอุศุภราชใหมีความดูสงางามและเพ่ิมพระบรม
ธาตุเจดีย อันเปนปูชนียสถานเกาแกท่ีสําคัญ และเปนศูนยรวมจิตใจ คูบานคูเมืองของนาน คือ เจดีย
พระธาตุแชแหง และปรับปรุงลายชอกนกตลอดจนจัดวางใหเปนระเบียบเรียบรอยมากข้ึน ตางๆ ดัง
แสดงตามแผนภาพตอไปนี้ 
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แผนภาพท่ี 11  แสดงตราเมืองของจังหวัดนานในปจจุบัน 

ท่ีมา : สํานักงานจังหวัดนาน 
 

วิสัยทัศนเมืองนาน (Vision) 
ปจจุบันจังหวัดนานไดมีการกําหนดวิสัยทัศนของการพัฒนาจังหวัดคือ    “เมืองแหง

ความสุข เศรษฐกิจสรางสรรค ธรรมชาติสมบูรณ การเกษตรม่ังค่ัง ชุมชนเขมแข็ง ทองเท่ียวยั่งยืน” 
 

ช 

ลักษณะทางกายภาพ 
จังหวัดนานมีทิวเขาหลวงพระบางและทิวเขาผีปนน้ํา ซ่ึงเปนทิวเขาหินแกรนิต ท่ีมีความสูง 

600 - 1,200 เมตร เหนือระดับน้ําทะเล ทอดผานท่ัวจังหวัด คิดเปนพ้ืนท่ีประมาณรอยละ 40 ของ
พ้ืนท่ี ท้ังจังหวัดพ้ืนท่ีของจังหวัดนานโดยท่ัวไป มีสภาพพ้ืนท่ีเปนลูกคลื่น ลอนชันเกิน 30 องศา 
ประมาณรอยละ 85 ของพ้ืนท่ีจังหวัด สวนลูกคลื่นลอนลาดตามลุมน้ํา จะเปนท่ีราบแคบๆ ระหวาง
หุบเขาตามแนวยาวของลุมน้ํานาน น้ําสา น้ําวา น้ําปว และน้ํากอน 

นอกจากนี้จังหวัดนาน ยังมีสภาพภูมิประเทศโดยรอบเปนหุบเขาและภูเขาสูงชันมาก ทิว
เขาวางตัวในแนวเหนือใต ทําใหบริเวณยอดเขาสามารถรับความกดอากาศสูงท่ีแผลงมาจากประเทศ
จีนในฤดูหนาวไดอยางท่ัวถึงและเต็มท่ี ขณะเดียวกันทิวเขาดังกลาวเปนเสมือนกําแพงปดก้ันลม
มรสุมทางทิศตะวันออก รวมท้ังยังมีระดับความสูงเฉลี่ยบนยอดเขากับความสูงเฉลี่ยท่ีพ้ืนผิวแตกตาง
กันมาก และยังมีระดับความสูงเหนือระดับน้ําทะเล จากปจจัยท้ังหลายเหลานี้ สงผลใหในตอน
กลางวันพ้ืนท่ีจังหวัดนานถูกอิทธิพลของแสงแดดเผาทําใหอุณหภูมิรอนมาก และในตอนกลางคืนจะ
ไดรับอิทธิพลของลมภูเขาพัดลงสูหุบเขาทําใหอากาศเย็นในตอนกลางคืน 

 

ท่ีตั้ง 
จังหวัดนาน มีพ้ืนท่ีรวมท้ังสิ้น 7,581,035.02 ไร (สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการ

มหาชน) (สรอ.), 2559)) จําแนกเปนพ้ืนท่ีปาไมและภูเขา 4,654,853.32 ไร คิดเปนรอยละ 61.40 
พ้ืนท่ีไมใชปา 2,926,181.70 ไร คิดเปนรอยละ 38.60 

ทิศเหนือ ประกอบดวย อําเภอเชียงกลาง อําเภอปว มีอําเภอทุงชาง อําเภอ
เฉลิมพระเกียรติ อําเภอบอเกลือ ท่ีมีพ้ืนท่ีติดตอกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ เชียงฮอน - หงสา ของ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ทิศตะวันออก ประกอบดวย อําเภอภูเพียง อําเภอสันติสุข อําเภอแมจริม โดย
อําเภอสันติสุข และอําเภอแมจริม มีพ้ืนท่ีติดตอกับแขวงไชยบุรี ของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 
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ทิศใต ประกอบดวย อําเภอนานอย อําเภอนาหม่ืน มีพ้ืนท่ีติดตอกับจังหวัด
อุตรดิตถ อําเภอนานอย มีพ้ืนท่ีติดตอกับจังหวัดแพร อําเภอเวียงสา มีพ้ืนท่ีติดตอกับจังหวัดแพร 
และ แขวงไชยบุรี ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ทิศตะวันตก ประกอบดวย อําเภอบานหลวง มีพ้ืนท่ีติดตอกับอําเภอเชียงมวน 
จังหวัดพะเยา อําเภอทาวังผา มีพ้ืนท่ีติดกับอําเภอปง จังหวัดพะเยา และ อําเภอสองแคว มีพ้ืนท่ี
ติดตอกับอําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา 

ลักษณะทางกายภาพและท่ีต้ังของจังหวัดนาน กอใหเกิดทรัพยากรการ
ทองเท่ียวท้ังทางธรรมชาติและวัฒนธรรมจํานวนมาก แสดงไดดังแผนท่ีตอไปนี้ 
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ภาพท่ี 12 แผนท่ีทองเท่ียวจังหวัดนาน 

ท่ีมาภาพ การทองเท่ียวแหงประเทศไทย 
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การปกครองและประชากร 
การปกครองสวนภูมิภาค 
จังหวัดนาน แบงการปกครองออกเปน 15 อําเภอ 99 ตําบล 980 หมูบานได 

แก อําเภอเมืองนาน อําเภอแมจริม อําเภอบานหลวง อําภอนานอย อําเภอปว อําเภอทาวังผา 
อําเภอเวียงสา อําเภอทุงชาง อําเภอเชียงกลาง อําเภอนาหม่ืน อําเภอสันติสุข อําเภอบอเกลือ 
อําเภอสองแคว อําเภอภูเพียง และอําเภอเฉลิมพระเกียรติ แสดงไดตาม 3 - 1 
ตารางท่ี 7 แสดงการแบงเขตการปกครองในจังหวัดนาน 

ลําดับท่ี ช่ืออําเภอ จํานวนตําบล จํานวนหมูบาน 

1 อําเภอเมืองนาน 11 109 

2 อําเภอแมจริม 5 38 

3 อําเภอบานหลวง 4 26 

4 อําเภอนานอย 7 68 

5 อําเภอปว 12 107 

6 อําเภอทาวังผา 10 91 

7 อําเภอเวียงสา 17 128 

8 อําเภอทุงชาง 4 40 

9 อําเภอเชียงกลาง 6 60 

10 อําเภอนาหม่ืน 4 48 

11 อําเภอสันติสุข 3 31 

12 อําเภอบอเกลือ 4 39 

13 อําเภอสองแคว 3 25 

14 อําเภอภูเพียง 7 26 

15 อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 2 22 
 

ท่ีมา: จํานวนหมูบาน จําแนกเปนรายอําเภอและรายตําบล จังหวัดนาน ณ เดือนธันวาคม พ.ศ.2558, 
สํานักบริหาร ทะเบียนบาน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

ประชากร 
ในป พ.ศ. 2561 จังหวัดนาน มีประชากรท้ังสิ้น 166,378 หลังคาเรือน รวมท้ังสิ้น 478,989 คน แยก
เปนชาย 240,313 คน หญิง 238,676 คน 

ความโดดเดนของทรัพยากรการทองเท่ียวของจังหวัดนาน 
สําหรับความโดดเดนของทรัพยากรทองเท่ียวของจังหวัดนาน สามารถจําแนกได 

เปนการทองเท่ียวเชิงวิถีชุมชนและวัฒนธรรม การทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร การทองเท่ียวเชิง
นิเวศ การทองเท่ียวเชิงศาสนาและวิถีพุทธ และการทองเท่ียวดานกีฬานันทนาการ แสดงไดตาม 
ตารางตอไปนี้ 
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ตารางท่ี 8  แสดงความโดดเดนของทรัพยากรการทองเท่ียวของจังหวัดนาน 

การทองเท่ียวเชิงวิถี
ชุมชนและวัฒนธรรม 

การทองเท่ียวเชิง
ประวัติศาสตร 

การทองเท่ียว
เชิงนิเวศ 

การทองเท่ียวเชิง
ศาสนาและวิถี

พุทธ 

การทองเท่ียวดาน
กีฬาและ

นันทนาการ 

1. บอเกลือสินเธาว  
2. ตลาดชายแดนหวยโกน   
3. นํ้าพุรอนบานนํ้ากิ   
4. ชุมชนบานบอสวก   
5. ชุมชนบานหวยพาน   
6. หมูบานประมงปาก

นาย 
7. ชุมชนบานสันเจริญ 
8. ชุมชนบานหลายทุง 
9. ชุมชนไทลื้อ 

 - ต.รองแง อ.ปว 
 - บานศิลาเพชร 
 - บานดอนมลู 
 - บานนาอุดม อ.เชียง
กลาง 

10. ชุมชนบานดอนชัย 
(ทุงชาง) 

11. ชุมชนชาวมง 
 

1. อนุสรณีวีรกรรมทุงชาง 
2. พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ

นาน 
3. พิพิธภัณฑวัดพระเกิด 
4. ตึกรังสเีกษม   
5. หออัตลักษณนครนาน   
6. หอศิลปรมินาน   
7. กําแพงเมืองเกาและคู

เมือง  
8. คุมเจาราชบุตร   
9. คุมเจาเทพมาลา 
10. โฮงเจาฟองคํา 
11. คุมเจาเมฆวด ี
12. ศาลเจาหลวงภูคา ศิลา
เพชร 
13. เตาเผาโบราณบานบอ
สวก 
14. ภาพเขียนสี อ.แมจริม 

1. ดอยวาว 
ดอยติ้ว 

2. เสาหินนา
นอย   
3. อุทยาน

แหงชาติขุน
สถาน   

4. อุทยาน
แหงชาติศรี
นาน   

5. อุทยาน
แหงชาติภูคา   

6. อุทยาน
แหงชาติขุน
นาน   

7. อุทยาน
แหงชาติถํ้า
สะเกิน   

1. วัดพระธาตุแช
แหงพระอาราม
หลวง   

2. วัดพระธาตุชาง
ค้ําวรวิหาร 

3. วัดภูมินทร 
4. วัดสวนตาล   
5. วัดมิ่งเมือง 
6. วัดศรีพันตน  
7. วัดหนองบัว  
8. วัดบุญยืน  
9. วัดภูเก็ต  
10. วัดพระธาตุ

เขานอย   
11. วัดหนองแดง   
12. วัดโปงคํา 

(สันติสุข)  
13. วัดดอนมูล 
 

1. ลองแกงนํ้าวา  
2. กิจกรรมดูนก

หนองนํ้าครก 
3. ประเพณีแขงเรือ

พญานาคนาน 
 
 
 
 
 
 
  

  

  

  

  

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ตาราง แสดงความโดดเดนของทรัพยากรการทองเท่ียวของจังหวัดนาน (ตอ)   

การทองเท่ียวเชิงวิถีชุมชน
และวัฒนธรรม 

การทองเท่ียวเชิง
ประวัติศาสตร 

การทองเท่ียวเชิง
นิเวศ 

การทองเท่ียวเชิง
ศาสนาและวิถีพุทธ 

การทองเท่ียวดาน
กีฬาและ

นันทนาการ 
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  - บานมณีพฤกษ 
  - บานถํ้าเวียงแก 
  - บานขุนสถาน 
  - บานปากาง 
  - บานสองแคว 
12. ชุมชนชาวอ้ิวเมี่ยน 
  - บานปากาง 
  - บานนํ้ามาก อ.เวียงสา 
  - บานนํ้างาว 
13. ชุมชนชาวตองเหลือง 

- บานหวยหยวก 
14. ชุมชนวิถีไทพวน 

- บานฝายมลู อ.ทาวังผา 
- บานหมื่นพวน อ.เวียงสา 
- ชุมชน ต.ในเวียง 

15. ชุมชนชีววิถีบานนํ้าเก๋ียง 
16. ปาชุมชนบานดงผาปูน 
17. ถนนลอยฟา สันติสุข-บอ

เกลือ 
18. สะพานนํ้าเตา 
19. กลุมผาทอ 

  - บานดอนชัย 
  - บานซาวหลวง 
  - บานปาออย ต.ศิลาแลง 

20. กลุมผาเขียนเทียน และ
เครื่องเงิน ต.ปากลาง 
อ.ปว 

21. ชุมชนมหาโภชน การ
จัดการเรื่องขยะและการ
แกะสลักพระไม 

15. พิพิธภัณฑเวียงสา 
16. เมืองวรนคร 
(อ.ปว) 17. ภูพยัคฆ 
18. แหลงขวานหิน 

(นาซาว) 
19. อนุสาวรยี 17 
ทหารกลา อ.เฉลิม
พระเกียรติ เมืองยาง 
ต.บานเสี้ยว 

8. อุทยานแหงชาติ 
แมจริม  

9. อุทยานแหงชาติ
นันทบุร ี  

10. วังศิลาแลง  
11. นํ้าตกศิลาเพชร 
12. ดอยพญาเสือ

โครง   
13. ถํ้าผาตูบ   
14. นํ้าตกตาดมาน 
นํ้าตกสะปน 

14. วัดศรีมงคล (วัด
กง) อ.ทาวังผา 

15. วัดถํ้าเชตะวัน 
16. วัดพระธาตจุอม

พริก 
17. วัดบอหลวง 
18. พระแกวมรกต อ.

บานหลวง 
19. พระธาตุจอมทอง 

 

 

ท่ีมา: กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 
 

ขอมูลเกี่ยวกับการทองเท่ียว 
จํานวนนักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาทองเท่ียวจังหวัดนาน 
จากขอมูลสถิติรายงานการทองเท่ียวแหงประเทศไทย พบวาในป พ.ศ.2561 

จังหวัดนาน มีนักทองเท่ียวสัญชาติไทยจํานวนท้ังสิ้น 917,727 คน เพ่ิมข้ึน 38,333 คน จากป พ.ศ.
2560 หรือคิดเปนรอยละ 4.36 และนักทองเท่ียวตางชาติมีจํานวนเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง โดยในป 
พ.ศ.2561 มีจํานวน 21,513 คน หรือคิดเปนรอยละ 3.76 แสดงไดตามแผนภูมิท่ี 2 
แผนภูมิท่ี 2 แสดงจํานวนนักทองเท่ียวรายปของจังหวัดนาน 
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ท่ีมา: กองเศรษฐกิจการทองเท่ียวและกีฬา กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา(2562) 
 
             รายไดจากการทองเท่ียว 

จากการพิจารณารายไดจากนักทองเท่ียวท่ีเดินทางเขามาท่ีจังหวัดนาน พบวามี
รายไดจากผูเยี่ยมเยือน (Visitor) ท้ังสิ้น 2,666.1 ลานบาท เพ่ิมข้ึนข้ึนรอยละ 8.25 จากป พ.ศ.2560 โดย
มีรายไดจากนักทองเท่ียวชาวไทย เปนเงิน 2,568.2 ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 8.24 และ รายไดจาก
นักทองเท่ียวชาวตางชาติ เปนเงิน 97.9 ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 8.46 แสดงไดตามตารางท่ี 8 

 
ตารางท่ี 9 แสดงรายไดจากนักทองเท่ียว ในป 2559 – 2561 

ท่ีมา: กองเศรษฐกิจการทองเท่ียวและกีฬา กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา (2562) 
 
 

อุปทานของโรงแรมในจังหวัดนาน 
สถานพักแรมในจังหวัดนานมีการแขงขันท่ีสูงข้ึนภายหลังจากป พ.ศ.2559 

หากพิจารณาในสวนของอุปทานสถานพักแรมในจังหวัดนาน ในชวงป พ.ศ.2559 - 2560 พบวามี
จํานวนสถานพักแรม และจํานวนหองพักเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง โดยในป พ.ศ.2560 มีจํานวนสถานพัก
แรมท้ังสิ้น 208 แหง หรือคิดเปนรอยละ 37.75 และจํานวนหองพักเพ่ิมข้ึน ในป 2560 จังหวัดนาน 
มีหองพักท้ังสิ้น 2,954 หอง หรือเพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 21.71 จากอุปทานของโรงแรมในจังหวัด
นานดังกลาวพบวามีอัตราการเขาพักรอยละ 57.40 เพ่ิมข้ึนรอยละ 4.11 และมีระยะเวลาการเขาพัก 
จํานวน 1.68 วัน  แสดงไดตามตารางท่ี 3 - 5 
ตารางท่ี 10   แสดงอุปทานของโรงแรมในจังหวัดนาน ในป 2559-2560  
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รวมนักทองเท่ียว นักทองเท่ียวชาวไทย นักทองเท่ียวชาวตางชาติ

ป พ.ศ. จํานวนรายได (ลานบาท) 

2559 2,056.88  

2560 2,462.9 

2561 2,666.1 

 



79 
 

อุปทานของโรงแรม  ป พ.ศ.2560 ป พ.ศ.2559 
รอยละ 

การเปล่ียนแปลง 
จํานวนท่ีพัก  208 151 + 37.75 

จํานวนหองพัก 2,954 2,427 + 21.71 

อัตราการเขาพัก (%)* 57.40 53.29 + 4.11 

ระยะเวลาการเขาพัก (วัน) 1.68 1.55 + 0.13 

จํานวนคน / หองพัก  1.93 1.93 0.00 

ท่ีมา: กองเศรษฐกิจการทองเท่ียวและกีฬา กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 
       พฤติกรรมของนักทองเท่ียว 

พฤติกรรมนักทองเท่ียวชาวไทยและชาวตางประเทศของจังหวัดนาน ในป 
พ.ศ.2559 - 2560 พบวา ป พ.ศ.2560 คาใชจายตอคนตอวัน เปนเงิน 1,530.46 บาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 4.75 
นักทองเท่ียวชาวไทยมีคาใชจายตอคนตอวันเปนเงิน 1,518.65 บาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 4.73 และ
นักทองเท่ียวชาวตางประเทศมีคาใชจายตอคนตอวันเปนเงิน 1,914.61 บาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 5.82 

เม่ือจําแนกตามหมวดคาใชจายตางๆ ในเรื่อง คาท่ีพัก คาอาหารและเครื่องดื่ม 
คาซ้ือสินคาและของท่ีระลึก คาใชจายเพ่ือความบันเทิง คาบริการทองเท่ียวภายในจังหวัด คาพาหนะ
เดินทางในจังหวัด รวมถึงคาใชจายอ่ืนๆ พบวา นักทองเท่ียวสวนใหญมีคาใชจายอันดับท่ี 1 คือ คาท่ี
พัก อันดับ 2 คือ คาอาหารและเครื่องด่ืม และอันดับท่ี 3 คือ คาซ้ือสินคาและของท่ีระลึก โดยสาม
ลําดับแรกท่ีนักทองเท่ียวชาวไทยและชาวตางชาติใชคาใชจายมากท่ีสุด คือ คาท่ีพัก คาอาหารและ
เครื่องดื่ม และ คาซ้ือสินคาและของท่ีระลึก  
 
 
 
 
ตารางท่ี 11 แสดงคาใชจายนักทองเท่ียว ในป 2559-2560  

คาใชจาย 

นักทองเที่ยว  นักทองเที่ยวชาวไทย  นักทองเที่ยวชาวตางประเทศ 

พ.ศ.
2560 

พ.ศ.
2559 

รอยละการ
เปลี่ยนแปลง 

พ.ศ.
2560 

พ.ศ.
2559 

รอยละการ
เปล่ียนแปลง 

พ.ศ.
2560 

พ.ศ.
2559 

รอยละการ
เปลี่ยนแปล

ง 

1. คาที่พัก 379.45 364.87 4 376.31 361.99 3.96 481.49 456.7 5.43 

2. คาอาหารและ
เครื่องด่ืม 

366.46 345.78 5.98 363.49 342.92 6 463.25 436.93 6.02 

3. คาซื้อสินคาและของ
ที่ระลึก 

322.36 310.5 3.82 322.83 311.12 3.76 307.13 290.78 5.62 

4. คาใชจายเพ่ือความ
บันเทิง 

137.8 129.9 6.08 135.88 128.09 6.08 200.16 187.43 6.79 

5. คาบริการทองเที่ยว
ภายในจังหวัด 

99.92 95.02 5.16 99.3 94.46 5.12 119.87 113.11 5.98 

6. คาพาหนะเดินทางใน
จังหวัด 

149.83 142.96 4.81 147.23 140.48 4.8 234.63 221.72 5.82 

7. คาใชจายอ่ืน ๆ 74.64 71.96 3.72 73.61 71 3.68 108.08 102.6 5.34 

คาใชจายเฉลี่ย/คน/วัน 1,530.46 1,460.99 4.75 1,518.65 1,450.06 4.73 1,914.61 1,809.27 5.82 
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ท่ีมา: กองเศรษฐกิจการทองเท่ียวและกีฬา กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 
 

      ประเทศของนักทองเท่ียว 
สําหรับนักทองเท่ียวชาวตางชาติท่ีเขาพักในจังหวัดนาน พบวาอันดับท่ี 

1 เปนนักทองเท่ียวชาวฝรั่งเศส จํานวน 2,837 คน โดยเพ่ิมข้ึนจากป 2559 คิดเปนรอยละ 42.28 
อันดับท่ี 2 เปน นักทองเท่ียวชาวสหรัฐอเมริกา จํานวน 2,646 คน เพ่ิมข้ึนจากป 2559 คิดเปนรอย
ละ 46.59 อันดับท่ี 3 เปนนักทองเท่ียวชาวจีน จํานวน 2,484 คน เพ่ิมข้ึนจากป 2559 คิดเปนรอย
ละ 50.18 อันดับท่ี 4 เปนนักทองเท่ียวชาวญ่ีปุน จํานวน 1,442 คน เพ่ิมข้ึนรอยละ 52.43 และ
อันดับถัดนาเปนนักทองเท่ียวชาวลาว จํานวน 1,250 คน ลดลง รอยละ 16.67 แสดงไดตามตาราง 
ตารางท่ี 12 แสดงสัญชาติของผูเขาพักในจังหวัดนาน 

สัญชาติ 
 

ผูเขาพักชาวตางประเทศ 
รอยละการเปล่ียนแปลง 

2560 2559 

ฝรั่งเศส 2,837 1,994 +42.28 

USA 2,646 1,805 +46.59 
จีน 2,484 1,654 +50.18 

ญี่ปุน 1,442 946 +52.43 
ลาว  1,250 1,500 -16.67 

ท่ีมา: กองเศรษฐกิจการทองเท่ียวและกีฬา กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 
 
 
2. บริบทพ้ืนท่ีและทรัพยากรทางการทองเท่ียวของพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน 

จากการท่ีคณะกรรมการเพ่ือการอนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทรและเมือง
เกา โดยความเห็นขอบของคณะรัฐมนตรี ประกาศใหเมืองนานเปนพ้ืนท่ีเพ่ือการอนุรักษและพัฒนา
เมืองเกานานกอนจังหวัดอ่ืนๆ ในเขตพัฒนาการทองเท่ียวเมืองเกามีชีวิต สะทอนใหเห็นถึงความโดด
เดนของเมืองเกาจังหวัดนาน ซ่ึงจากความเปนมาและพัฒนาการทางดานประวัติศาสตร สังคม และ
วัฒนธรรมมายาวนาน สงผลใหในพ้ืนท่ีเมืองนานมีแหลงมรดกทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมท่ี
สําคัญหลายแหง ท้ังท่ีเปนโบราณสถาน อาคาร และสถานท่ีท่ีมีเอกลักษณเฉพาะตัวทาง
สถาปตยกรรมพ้ืนถ่ิน รวมถึงเปนองคประกอบท่ีสําคัญของเมือง ซ่ึงแหลงมรดกทางธรรมชาติและ
มรดกทางวัฒนธรรมท่ีสําคัญและโดดเดน ดังนี้ 

“เมืองนาน” คือ หนึ่งในเมืองตองหาม..พลาด ท่ีเต็มไปดวยมนตเสนหใน 
ความเปนเมืองเกาท่ีมีชีวิต โดดเดนดวยศิลปวัฒนธรรมลานนา ไมวาจะเปนสถาปตยกรรม วัดวา
อาราม บานเรือน ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน อัธยาศัยไมตรีของผูคน ท่ีดึงดูดใหนักทองเท่ียว
จํานวนมากเขามาเยือน จะเห็นไดวาสถิติจํานวนนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศมี
จํานวนเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะนโยบายของรัฐบาลท่ีกระตุนการทองเท่ียวแบบวิถีไทย หรือ 
Thainess รวมท้ัง จากสถานการณโควิค19 ซ่ึงเปนวิกฤตการณระดับประเทศและระดับโลก ปรากฏ
วาจังหวัดนานไมมีผูติดเชื้อเลย สะทอนถึงความเขมแข็งของนโยบายและมาตรการทางสังคมตางๆท่ี
บูรณาการรวมมือรวมใจกันในการปองกัน ควบคุมการแพรกระจายของโรคระบาดไวรัสโควิค19 จน
ผานวิกฤตนั้นมาได จึงทําใหคนไทยสวนใหญชื่นชมและเชื่อม่ันดานระบบความปลอดภัยของจังหวัด
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นาน ดังนั้นหลังจากสถานการณโควิค19 คลี่คลายและรัฐบาลมีการผอนปรนมาตรการตางๆ รวมท้ัง
รณรงคใหคนไทยเท่ียวไทยเพ่ือกระตุนเศรษฐกิจ จึงทําใหมีผูคนหลั่งไหลเขามาเยือนจังหวัดนานเพ่ิม
สูงข้ึนอยางตอเนื่อง  จังหวัดนานเปนหนึ่งในตัวแทนของการเดินทางทองเท่ียวแบบวิถีไทยไดเปน
อยางดี  วัฒนธรรมไทย หรือThai Culture ซ่ึงทุกสิ่งท่ีมีในประเทศไทยคําวา “วิถีไทย” ในบริบท
ของการทองเท่ียว มีความหมายท่ีครอบคลุมทุกอยางของความเปนไทยลานนา ตั้งแตเรื่องนิสัยใจคอ 
อาหารการกิน วัฒนธรรมประเพณี ความเปนอยู หรือความเชื่อท่ีสืบตอกันมาจนเปนมรดกล้ําคา ซ่ึง
ท้ังหมดท่ีกลาวมาคือ ตนทุนของความเปนไทยท่ีไมเหมือนใคร สามารถนําตนทุนนี้มาสรางเปน
ประสบการณท่ีนาจดจําใหแกนักทองเท่ียว  มีความโดดเดน และมีความแตกตางจากท่ีอ่ืน 
   นอกจากนั้น หลักการพัฒนาดานการทองเท่ียวตามนโยบายรัฐบาลและ 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2558) ระบุวา “การพัฒนาเศรษฐกิจ
บนพ้ืนฐานของการสรางและใชองคความรู ความคิดสรางสรรคและทรัพยสินทางปญญาท่ีเชื่อมโยง
กับพ้ืนฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรูของสังคม เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตสินคาและ
บริการใหมเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ” ถือเปนแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค 
(Creative Economy) โดยเมืองท่ีจะเปนเมืองสรางสรรค (Creative City) ไดนั้นจะตองเปนเมืองท่ี
มีกิจกรรมทางวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย เปนสวนสําคัญของเศรษฐกิจและสังคมของเมืองนั้นๆและ
ตองประกอบไปดวยรากฐานท่ีม่ันคงทางวัฒนธรรม มีการรวมกลุมกันอยางหนาแนนของคนทํางาน
สรางสรรคและมีสภาพแวดลอมท่ีดึงดูดการลงทุน เพราะความยั่งยืนของสถานท่ีในเชิงวัฒนธรรม 
(UNCTAD,2010) เมืองสรางสรรคจึงถือเปน จุดหมายปลายทางหรือสิ่งดึงดูดใจท่ีนักทองเท่ียว
ปรารถนาจะไปเยือน เมืองสรางสรรคสามารถนําไปสูการทองเท่ียวเชิงสรางสรรค ดังท่ี UNESCO 
(2006) ระบุวา การทองเท่ียวเชิงสรางสรรค เปนการเดินทางเพ่ือมุงไปสูความสัมพันธและ
ประสบการณท่ีแทจริงจากการมีสวนรวมในการเรียนรู ศิลปวัฒนธรรมหรือลักษณะพิเศษของพ้ืนท่ี
นั้น ๆ เพ่ือใหเกิดการปฏิสัมพันธกับคนในพ้ืนท่ีและการสรางสรรควิถีชีวิตทางวัฒนธรรม ซ่ึง นาฬิกอัติภัค 
แสงสนิท (2555) ไดกลาวเพ่ิมเติมวา การทองเท่ียวเชิงสรางสรรคกอใหเกิดมูลคาเพ่ิมใหกับ
ประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชนและเอกลักษณของสถานท่ี ท่ีไมใชกิจกรรมท่ีเนนรายได
ของชุมชนเทานั้นแตเปนการเนนถึงคุณคาของชุมชน และพัฒนาชุมชนใหยั่งยืน สมดุลโดยใชกลไก
การทองเท่ียวมุงเนนใหเกิดการทองเท่ียวท่ีนักทองเท่ียวไดแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมไปกับชุมชน ให
ชุมชนยังคงอนุรักษวิถีชีวิตอัตลักษณดานตางๆโดยเฉพาะในเรื่องรากแหงประวัติศาสตรและ
วัฒนธรรม ซ่ึงเมืองนานมีมายาวนานมาก รายละเอียด ดังตอไปนี้ 

 

3. คุณคาความสําคัญของพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน 

พ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานาน เปนพ้ืนท่ีท่ีมีคุณคาทางประวัติศาสตร 
ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ ท่ีหลากหลาย งดงาม มีเอกลักษณเฉพาะถ่ิน และยังคงสืบสาน
เรื่องราววิถีชีวิตของพลเมืองเชนในอดีตอันยาวนาน ดังนี้ 

 

ดานประวัติศาสตร 
จังหวัดนานมีประวัติความเปนมาท่ียาวนาน สามารถแบงประวัติศาสตรเมืองนาน ไดท้ังใน

สมัยกอนประวัติศาสตร และสมัยประวัติศาสตร สําหรับหลักฐานในสมัยกอนประวัติศาสตร คือ 
เครื่องมือหินซ่ึงทําจากหินชนวนของเนินเขา ในจังหวัดนาน มีการสันนิษฐานกันวาในยุคดังกลาว
ประมาณ 5,000 - 7,000 ป โดยมนุษยกลุมแรกอาศัยอยูบริเวณ ลุมแมน้ําแหง เขตอําเภอนานอย 
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สําหรับแหลงโบราณคดี ท่ีสําคัญของนานในยุคกอนประวัติศาสตร ไดแก แหลงโบราณคดี เขาหิน
แกว แหลงโบราณคดีเขาชมพูแหลงโบราณคดีดอยปูแกว แหลงโบราณคดีดอยภูทอก และแหลง
โบราณคดีบานนามน 

 

      

 
สําหรับในยุคประวัติศาสตรเมืองนาน หากพิจารณาตามหลักฐานทางประวัติศาสตรพบวา 

ยุคสรางบานแปลงเมือง อยูในชวงปลายศตวรรษท่ี 18 พ.ศ. 1911 ในชวง พ.ศ. 1915 - 1981 นานมี
ความสัมพันธดานการปกครองและความสัมพันธ ทางเครือญาติกับสุโขทัย จากนั้นในชวง พ.ศ. 1993 
- 2101 นานข้ึนอยูกับอาณาจักรลานนา และชวง พ.ศ 2103 - 2328 เมืองนานตกเปนเมืองข้ึนของ
พมา จนถึงป พ.ศ. 2331 นานเขาอยูกับกรุงรัตนโกสินทร จึงเห็นไดวา เมืองนาน มีความนาสนใจและ
มีการเปลี่ยนแปลงหลายครั้ง ทําใหมีความหลากหลายดานศิลปวัฒนธรรม ท้ังนี้ มีแหลงโบราณคดี 
ยุคประวัติศาสตรของนาน ไดแก เตาเผาบานบอสวก ซ่ึงสันนิษฐานวาอยูในชวงพุทธศตวรรษท่ี 18 
จนถึง พ.ศ. 2407 ในสวนของชุมชนและเมืองโบราณในเขตเมืองนาน ท่ีมีความสําคัญ ไดแก เวียงพระ
ธาตุแชแหง เมืองนาน และเวียงดงนคร สถานท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญทางประวัติศาสตรในจังหวัดนาน 
ไดแก พิพิธภัณฑสถานแหงชาตินาน กําแพงเมืองเกา และคูเมือง คุมเจาราชบุตร คุมเจาเทพมาลา คุม
เจาเมฆวดี เปนตน 

คุณลักษณะโดดเดนของเมืองเกานาน 3 เมือง ไดแก 

1. เวียงพระธาตุแชแหง แมปจจุบันคูน้ําและคันดินท่ีเปนคูเมืองและกําแพงเมืองสวนใหญถูก
ทําลายไปเกือบหมดแตยังมีวัดพระธาตุแชแหงตั้งอยูบนยอดภูเพียงแชแหงซ่ึงเปนศูนยกลางของเมือง
เดิมยังโดดเดน 

2. เมืองนาน ยังมีโครงสรางและองคประกอบของเมืองท่ียังคงเหลืออยูใหเห็นเปนหลักฐาน
เมืองตามแนวคิด การวางผังเมืองแบบลานนาโบราณ ซ่ึงมีแบบแผนหรือการกําหนดตําแหนงท่ีตั้ง
คลายคลึงกันเกือบทุกเมืองในลานนา เชน เชียงใหม เชียงราย รวมท้ังเชียงตุง เชียงรุง เมืองยอง อัน
จะตองประกอบดวย กําแพงเมือง ประตูเมือง ขวงหรือ ลานโลง วัดหรือคุม 

3. เวียงดงพระเนตร หรือบานมหาโพธิในปจจุบัน ซ่ึงองคประกอบหลักของเมือง ท้ังคูน้ําคัน
ดินท่ีเปนคูเมือง และกําแพงเมืองสวนใหญถูกทําลายไปหมดตามยุคสมัย 
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ผืนแผนดินเมืองนานเปนท่ีตั้งถ่ินฐานของมนุษยมาหลายพันป ดังตัวอยางท่ีมีการคนพบ
เครื่องมือหินสมัยกอนประวัติศาสตรอายุราว 4,000 ป และแหลงผลิตเครื่องถวยชามเคลือบเนื้อ
แกรงสมัยพุทธศตวรรษท่ี 18 – 20 ในบริเวณลุมน้ําสมุน ลุมน้ําซาว และดอยภูซาง ดานทิศตะวันตก
ของตัวเมืองนานในปจจุบัน ในเดือนมีนาคม ๒๕๔๖ ชาวบานในบริเวณพ้ืนท่ีดังกลาวรวมกับ
นักวิชาการและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดําเนินการสํารวจเพ่ือใหเกิดการอนุรักษ
หลักฐานสําคัญทางโบราณคดีอันทรงคุณคามหาศาลเหลานั้น โดยชาวบานตําบลนาซาวไดผสาน
ศรัทธาในพระพุทธศาสนา วัฒนธรรม ความเชื่อ มากําหนดขอบเขตเพ่ือปกปองดอยภูซางจากการ
บุกรุก มีการประกอบพิธีบวชดอยและประกาศสัตยปฏิญาณในเดือนพฤษภาคม 2546 วาจะไมเก็บ
หิน ไมบุกรุกพ้ืนท่ีท่ีชุมชนไดรวมกันกําหนดเขต และตั้งใจอยางแรงกลา จะขอพระราชทานพระบรม
ราชานุเคราะหจากสมเด็จพระกณิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เพ่ือเปนแหลงศึกษาคนควาทางโบราณคดี  ตอมาในเดือนพฤษภาคม 2548 จึงเริ่มการขุดคน
ตามหลักวิชาการโบราณคดีในบริเวณริมน้ําซาวและทิศตะวันตกเฉียงเหนือของดอยภูซาง ซ่ึง
หลักฐานทางโบราณคดีท่ีคนพบ ไดเก็บรักษาไวในอาคารพิพิธภัณฑพ้ืนบานท่ีองคการบริหารสวน
จังหวัดนานไดจัดสรางไวโดยการสนับสนุนงบประมาณจากการทองเท่ียวแหงประเทศไทย 

สวนกําเนิดเมืองนานในยุคปจจุบัน เริ่มตนราวกลางพุทธศตวรรษท่ี18 ใกลเคียงกับการ
กอตั้งแควนสุโขทัย โดยกลุมชนพ้ืนเมืองท่ีมีพระยาภูคาเปนผูนํา ไดจัดตั้งรัฐอิสระขนาดไมใหญนักใน
บริเวณพ้ืนท่ีราบตอนบนของจังหวัดนานในปจจุบัน ตอมาในตนศตวรรษท่ี 19 เจาขุนฟอง ผูครอง
นครท่ีสืบเชื้อสายจากราชวงศภูคา ไดสรางเมืองปว หรือ วรนคร (ตําบลศิลาเพชร อําเภอปว จังหวัด
นาน ในปจจุบัน) เปนศูนยกลางการปกครองชุมชนและหมูบานนอยใหญท่ีกระจายอยูตามท่ีราบ
ใกลเคียง ลวงมาถึงป 1902 สมัยพญาการเมือง เชื้อสายเจาขุนฟองไดยายชุมชนจากเมืองปวมาทาง
ใตและสรางเมืองใหมบริเวณภูเพียงแชแหงฝงตะวันออกของแมน้ํานาน โดยอัญเชิญพระธาตุและ
พระพิมพจากกรุงสุโขทัยท่ีไดรับพระราชทานจากพญาลิไท มาประดิษฐานไวในพระมหาธาตุเจดียท่ี
ทรงโปรดใหสรางข้ึนเพ่ือเปนศูนยกลางของเมืองและชุมชนท่ีสรางข้ึนใหม ตอมาเกิดความแหงแลง
กันดารน้ําในเวียงพระธาตุแชแหง พญาผากอง โอรสของพญาการเมือง จึงไดยายเมืองและชุมชน
มายังฝงตะวันตกของแมน้ํานานในป 1911 หางจากท่ีตั้งเมืองเดิมประมาณ 60 เสน (บริเวณเมือง
นานปจจุบัน) และเรียกชื่อเมืองใหมท่ีสรางข้ึนวา “เวียงใต” โดยระยะแรกมีศูนยกลางเมืองอยู
บริเวณวัดพญาวัด เม่ือถึงป 2362 สมัยเจาสุมลเทวราช เมืองนานเกิดอุทกภัยครั้งใหญ จึงมีการยาย
เมืองไปตั้งบนท่ีดอนบริเวณดงพระเนตรชางตอนเหนือ เรียกชื่อวา “เวียงเหนือ”  จนกระท่ังป 2398 
แมน้ํานานเกิดเปลี่ยนทิศทางการไหลของกระแสน้ําโดยถอยหางจากแนวกําแพงเมืองออกไปมาก 
เจาพญาอนันตวรฤทธิเดชฯ จึงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต จากพระบาทสมเด็จพระจอม
เกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 4 ยายเมืองกลับมาอยู ณ บริเวณท่ีตั้งเดิมและบูรณะปฏิสังขรณกําแพงเมือง
นานข้ึนมาใหมแลวเสร็จในป 2400 โดยไดมีการทํานุบํารุงพุทธศาสนาเปนสําคัญ ซ่ึงไดมีการสราง
และปฏิสังขรณวัดวาอารามเปนจํานวนมาก เมืองนานจึงไดกลายมาเปนศูนยกลางการเมืองการ
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ปกครองและพุทธศาสนาสืบเนื่องมาจนถึงปจจุบัน และภายหลงัมีการแกไขการปกครองแผนดินในป 
2435 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 5 ทรงแบงการปกครองเมืองออกเปน
มณฑลเทศาภิบาล โปรดเกลาสงขาราชการผูใหญจากกรุงเทพมหานครเปนผูแทนตางพระเนตรพระ
กรรณ มากํากับดูแลการบริหารบานเมืองของเจาผูครองนคร ในป ๒๔๔๖ ทรงสถาปนาเจาสุริยพงษ
ผริตเดชฯ เลื่อนฐานันดรศักดิ์ข้ึนเปน พระเจาสุริยพงษผริตเดชกุลเชษฐมหันตชัยนันทบุรมหาราช
วงศาธิบดี (พระเจานครนาน) นับเปนพระเจานครนานองคแรกและองคเดียวในประวัติศาสตรนาน 

ภายหลังจากเจาอนันตวรฤทธิเดชทําการบูรณะซอมแซมเมืองนานในป 2400 นครรัฐนาน 
ก็ไมเคยยายศูนยกลางเมืองการบริหารและการปกครองไปท่ีใดอีกถึงปจจุบัน โครงสรางและ
องคประกอบของเมืองท่ียังคงปรากฏในปจจุบัน เปนหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นถึงการกําหนดโครงสราง
และองคประกอบของเมืองตามแนวคิดการวางผังเมืองลานนาโบราณ (ทักษาเมือง) ท่ีประกอบดวย 
กําแพงเมือง ประตูเมือง วังหรือคุม ขวงเมืองหรือลานโลงขนาดใหญของเมืองและวัด นํามากําหนด
ตําแหนงการตั้งบานเรือนตามหลักโหราศาสตร เพ่ือความเปนมงคลตอบานเมือง ผูครองนคร และ
ราษฎร โดยหลักทักษาของเมืองนาน คือ เจ็ดประตู หนึ่งหนอง สิบสองวัด ประกอบดวย 

กําแพงเมือง ทิศตะวันออก มี 2 ประตู ประตูไชย สําหรับเจานายชั้นสูงเสด็จชลมาค 
ประตูน้ําเขม ใชติดตอคาขายและชาวเมืองท่ัวไปใช ทิศเหนือ มี 2 ประตู ประตรูิมใชสําหรับเดินทาง
ไปสูตอนเหนือของเมืองนาน ประตูอมรสรางเม่ือป ๒๔๕๐ เพ่ือสรางถนนมหายศ ทิศตะวันตก มี ๒ 
ประตู ประตูปลองน้ํา ใชระบายน้ําจากตัวเมืองออกนอกเมือง ประตูหนองหา สําหรับชาวเมือง
ออกไปทําไรทํานา ทิศใต มี ๒ ประตู ประตูเชียงใหม เปนทางออกไปตางเมือง เชน เมืองแพร ประตู
ทาลี่ ใชนําศพออกไปเผานอกเมือง 

คูเมือง อยูดานนอกกําแพงเมืองสามดาน ยกเวนดานทิศตะวันออก ซ่ึงมีแมน้ํานานเปน
ปราการธรรมชาติ ภายนอกกําแพงเมืองเปนเรือกสวนไรนาของชาวเมือง 

คุมหลวง (คุมแกวหรือเวียงแกว) คือ บริเวณท่ีอยูของเจาผูครองนครเปรียบเสมือนวัง เปน
ศูนยกลางการเมืองและการปกครอง สําหรับเมืองนานมีอาคารท่ีตั้งอยูภายในคุมหลวงหลงเหลืออยู
เพียงหลังเดียวคือ หอคํา ซ่ึงเปนท่ีประทับในการออกวาราชการและตอนรับแขกบานแขกเมือง 

วัดหลวง คือ วัดสําคัญใจกลางเมืองซ่ึงเจาผูครองนครนานเปนผูสรางและทํานุบํารุงอยาง
ตอเนื่องทุกองค ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของคุมหลวง วัดหลวงกลางเวียงของเมืองนาน คือ วัดพระ
ธาตุชางคํ้าวรวิหาร มีพระธาตุชางคํ้าเปนปูชนียสถานสําคัญกลางเมือง นอกจากนี้ยังมีวัดท่ีตั้งอยูใน
เขตกําแพงเมืองอีก 11 วัด ประกอบดวย วัดนอย วัดภูมินทร วัดหัวขวง วัดม่ิงเมือง วัดไผเหลือง วัด
กูคํา วัดมงคล วัดมณเฑียร วัดศรีพันตน วัดม่ิงเมือง และวัดพญาภู 

ขวงหลวง (ขวงเมือง ขวงแกว สนามหลวง) คือ ลานโลงขนาดใหญใจกลางเมือง มีวัดหัว
ขวงอยูทางทิศเหนือและวัดภูมินทรอยูทางทิศใต ใชเปนท่ีประกอบราชพิธี รัฐพิธี และงานประเพณี
ตางๆ เชน การตอนรับแขกบานแขกเมือง การจัดขบวนเสด็จออกนอกเมือง การตั้งศพเจานายกอน
นําไปปลงหรือเผานอกเมือง การทําพิธีพุทธาภิเษก การจัดแสดงมหรสพ พิธีสมโภชชางเผือก พิธีสวน
สนามฝกซอมทหารและจัดกระบวนทัพ ตลอดจนเปนตลาดนัดและท่ีพักผอนหยอนใจของชาวเมือง 
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ใจเมือง (สะดือเมือง) ตั้งอยูบริเวณใจกลางเมือง โดยยึดถือเอาตนไมใหญ เชน ไมสรีหรือตน
โพธิ์ ตนยาง ตนลง (ตนชาง) เปนท่ีสิงสถิตของเทวดาอารักษรักษาเมือง ท่ีเรียกวาเสื้อเมือง ตามคติ
ความเชื่อลานนาแตโบราณ สําหรับเมืองนานสันนิษฐานวา ตนโพธิ์กลางขวงเมืองระหวางคุมหลวง
และวัดหลวงนาจะเปนบริเวณใจเมืองหรือสะดือเมือง อันเปนท่ีตั้งของหลักเมืองนานในอดีต ปจจุบัน
เปนท่ีตั้งของวัดนอย 

คุมเจานาย เช้ือพระวงศ มักต้ังอยูโดยรอบคุมหลวงหรือบริเวณท่ีเปนเดชเมืองและอายุ
เมือง ท่ีอยูของขุนนางและขาราชการ พอคา คหบดี มักตั้งอยูบริเวณศรีเมือง อุตสาหะเมือง มูลเมือง 
และมนตรีเมือง ดานทิศใตและทิศตะวันตกเปนกาลกิณีและบริวารเมือง โดยทิศท่ีเปนกาลกิณีเมือง
จะเปนเสนทางนําศพออกไปปลงหรือเผานอกกําแพงเมือง 

 

ยุคสมัยของเมืองนาน แบงออกเปน 2 ยุคสําคัญ ไดแก 
(1) ในชวงกอนกรุงรัตนโกสินทร 

ในอดีตเมืองนานเปนนครรัฐเล็กๆ กอตัวข้ึนราวกลางพุทธศตวรรษท่ี 18 
บริเวณท่ีราบลุมแมน้ํานานและแมน้ําสาขา ในหุบเขาทางทิศตะวันออกบริเวณภาคเหนือของ
ประเทศไทย สําหรับประวัติศาสตรเมืองนาน เริ่มปรากฏข้ึนราว พ.ศ.1825 ภายใตการนําของพญาภู
คา ศูนยการปกครองอยูท่ีเมืองยาง ตอมาพระยาภูคา ไดขยายอาณาเขตปกครองของตนออกไปให
กวางขวางยิ่งข้ึน โดยสงราชบุตรบุญธรรม 2 คน ไปสรางเมืองใหม โดยขุนนุน ผูพ่ีไปสรางเมือง
จันทบุรี (เมืองพระบาง) และขุนฟองผูนองสรางเมืองวรนครหรือเมืองปว ภายหลังขุนฟองถึงแก
พิราลัย เจาเกาเถ่ือนราชบุตรจึงไดข้ึนครองเมืองปวแทน ดานพญาภูคาครองเมืองยางมานานและมี
อายุมากข้ึน มีความประสงคจะใหเจาเกาเถ่ือนผูหลานมาครองเมืองยางแทน จึงใหเสนาอํามาตยไป
เชิญเจาเกาเถ่ือน ดวยความเกรงใจปู จึเจาเกาเถ่ือน จึงยอมไปอยูเมืองยางและมอบใหชายา คือ 
นางพญาแมทาวคําปน ดูแลรักษาเมืองปวแทน เม่ือพญาภูคาถึงแกพิราลัย เจาเกาเถ่ือนจึงครองเมือง
ยางแทน ในชวงท่ีเมืองปววางจากผูนําเนื่องจากเจาเกาเถ่ือนไปครองเมืองยางแทนพญาภูคา พญางํา
เมืองเจาผูครองเมืองพะเยา จึงไดขยายอิทธิพลเขาครอบครองบานเมืองในเขตเมืองนานท้ังหมด 
นางพญาแมเทาคําปนพรอมดวยบุตรในครรภไดหลบหนีจนคลอดไดบุตรชายชื่อวา เจาขุนใส ซ่ึงเม่ือ
เติบใหญไดเปนขุนนางและรับใชพญางําเมืองจนเปนท่ีโปรดปราน พญางําเมืองจึงสถาปนาใหเปน 
เจาขุนใสยศ และตอมายกทัพมาตอสูจนหลุดพนจากอํานาจเมืองพะเยา และไดรับการสถาปนาเปนพญา
ผานอง ข้ึนครองเมืองปวอยางอิสระระหวางป พ.ศ.1865 - 1894 รวม 30 ป จึงพิราลัย 

ในสมัยของพญาการเมือง (กรานเมือง) โอรสของพญาผานอง เมืองปวไดมีการขยายตัวมากข้ึน 
ตลอดจนมีความสัมพันธกับเมืองสุโขทัยอยางใกลชิด ในพงศาวดารเมืองนานกลาวถึงพญาการเมืองวา
ไดรับเชิญจากเจาเมืองสุโขทัย (พระมหาธรรมราชาลิไท) ไปรวมสรางวัดหลวงอภัย (วัดอัมพวนาราม) ขา
กลับเจาเมืองสุโขทัยไดพระราชทานพระธาตุ 7 องค พระพิมพทองคํา 20 องค พระพิมพเงิน 20 องค 
ใหกับพญาการเมืองนํากลับมาบูชา ณ เมืองปวดวย ตอมาพญาการเมืองจึงไดกอสรางพระธาตุแชแหงข้ึน
ท่ีบนดอยภูเพียงแชแหง พรอมท้ังไดอพยพผูคนจากเมืองปว ลงมาสรางเมืองใหมท่ีบริเวณพระธาตุแช
แหง เรียกวาภูเพียงแชแหง ในป พ.ศ.1902 โดยมีพระธาตุแชแหงเปนศูนยกลางเมือง 

หลังจากพญาการเมืองถึงแกพิราลัย โอรส คือ พญาผากอง ข้ึนครองราชแทนอยูมาเกิด
ปญหาความแหงแลง จึงยายเมืองมาสรางใหมท่ีริมแมน้ํานานดานตะวันตกบริเวณบานหวยไค คือ 
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บริเวณท่ีตั้งของจังหวัดนานในปจจุบัน เม่ือป พ.ศ.1911 ในสมัยเจาปูเขงครองเมืองระหวางป พ.ศ.
1950 - 1960 ไดสรางวัดพระธาตุชางคํ้าวรวิหาร วัดพระธาตุเขานอย วัดพญาภู แตสรางไมทันเสร็จ
ก็ถึงแกพิราลัยเสียกอน พญาง่ัวฬารผาสุม ผูเปนหลาน ไดสรางตอจนแลวเสร็จและไดสราง 
พระพุทธรูปทองคําปางลีลา ปจจุบันคือ พระพุทธนันทบุรีศรีศากยมุนี ประดิษฐานอยูในวิหารวัด
พระธาตุชางคํ้าวรวิหาร 

ในป พ.ศ.1993 พระเจาติโลกราช กษัตริยนครเชียงใหมมีความประสงคจะครอบครองเมือง
นานและแหลงเกลือบอมาง (ตําบลบอเกลือใต อําเภอบอเกลือ จังหวัดนาน) ท่ีมีอยางอุดมสมบูรณ
และหาไดยากทางภาคเหนือ จึงไดจัดกองทัพเขายึดเมืองนาน พญาอินตะแกนทาว ไมอาจตานทาน
ทัพจากเชียงใหมไดจึงอพยพหนีไปอาศัยอยูท่ีเมืองเชลียง (ศรีสัชนาลัย) เมืองนานจึงถูกผนวกเขาไว
ในอาณาจักรลานนาตั้งแตนั้นมา 

ตลอดระยะเวลาเกือบ 100 ป ท่ีเมืองนานอยู ในครอบครองของ
อาณาจักรลานนา ชาวนานไดคอยๆ ซึมซับศิลปวัฒนธรรมของลานนามาไวในวิถีชีวิต โดยเฉพาะการ
รับเอาศิลปกรรมทางศาสนา ดังปรากฏศิลปกรรมแบบลานนาเขามาแทนท่ีศิลปกรรมแบบสุโขทัย
อยางชัดเจน เชน เจดียวัดพระธาตุแชแหง เจดียวัดสวนตาล เจดียวัดพระธาตุชางคํ้า แมจะเหลือ
สวนฐานท่ีมีชางลอมรอบ ซ่ึงเปนลักษณะศิลปะแบบสุโขทัยอยู แตสวนองคเจดียข้ึนไปถึงสวนยอด 
เปลี่ยนเปนศิลปกรรมแบบลานนาไปจนหมดสิ้น 

ในระหวางป พ.ศ.2103 - 2328 เมืองนานไดตกเปนเมืองข้ึนของพมาอยูหลาย
ครั้งและตองเปนเมืองรางไรผูคนถึง 2 ครา คือ ครั้งแรก ป พ.ศ.2247 - 2249 ครั้งท่ี 2 ป พ.ศ2321 – 2344 

(2) ในชวงยุครัตนโกสินทร 
ในป พ.ศ.2331 เจาอัตถวรปญโญ เดินทางมาเขาเฝาพระบาทสมเด็จ

พระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช รัชกาลท่ี 1 เพ่ือขอเปนขาขอบขันทสีมาหลังจากไดบูรณะ
ซอมแซมเมืองนานแลว พรอมท้ังไดขอพระบรมราชานุญาตกลับเขามาอยูในเมืองนาน ในป พ.ศ.
2344 ในยุคสมัยกรุงรัตนโกสินทร เมืองนานมีฐานะเปนหัวเมืองประเทศราช เจาผูครองนครนานใน
ชั้นหลังทุกองคตางปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความเท่ียงธรรมมีความซ่ือสัตยและจงรักภักดีตอ
พระมหากษัตริยแหงราชวงศจักรี ชวยราชการบานเมืองสําคัญหลายครั้งหลายคราดวยกัน 
นอกจากนี้ เจาผูครองนครนานตางไดทํานุบํารุงกิจการพุทธศาสนาในเมืองนาน และอุปถัมภคํ้าจูนพ
ระพุทธศาสนาเปนสําคัญ ไดสรางธรรมนิทานชาดก การจารพระไตรปฎกลงในคัมภีรใบลานนับเปน
คัมภีรได 335 คัมภีร นับเปนผูกได 2,606 ผูก ไดนําไปมอบใหเมืองตางๆ ประกอบดวยเมืองลําปาง 
เมืองลําพูน เมืองเชียงใหม เมืองเชียงราย และเมืองหลวงพระบาง 

ในสมัยรัชกาลท่ี 5 ประเทศไทยถูกคุมคามจากการลาอาณานิคมของ
อังกฤษและฝรั่งเศส กอใหเกิดการปฏิรูปการปกครองหัวเมืองลานนา เพ่ือรวมศูนยอํานาจท่ี
สวนกลางต้ังแตปพ.ศ.2435 ในชวงดังกลาวจึงมีการแตงตั้งขาหลวงจากกรุงเทพมหานครมาแทน
คณะขุนนางผูชวยเจาผูครองนครนานในการบริหารกิจการบานเมือง  

หลังจากเหตุการณ ร.ศ.112 (พ.ศ.2436) ประเทศไทยตองเสียดินแดน
ฝงซายแมน้ําโขงใหกับประเทศฝรั่งเศส เมืองนานจึงไดรับความสําคัญมากข้ึนในฐานเมืองหนาดาน
ติดกับเมืองหลวงพระบางของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซ่ึงเปนเมืองในอาณานิคมของ
ฝรั่งเศส ความสัมพันธระหวางเจาเมืองนานกับกรุงเทพมหานครดําเนินไปดวยดี ในป พ.ศ.2446 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงมีพระกรุณาโปรดเกลาฯ สถาปนาใหเจาสุริยพงษ
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ผริตเดชฯ เจาผูครองนครนาน เลื่อนยศฐานันดรศักดิ์ข้ึนเปน "พระเจานครนาน" มีพระนามปรากฏตาม
สุพรรณปฏวา "พระเจาสุริยพงษผริตเดช กุลเชษฐมหันต ไชยนันทบุรมหาราชวงศา ธิบดี สุริตจารีราช
นุภาวรักษ วิบูลยศักดิ์กิติไพศาล ภูบาลบพิตรสถิตย ณ นันทราชวงษ" เปนพระเจานครนานองคแรก 
เพ่ือตอบแทนคุณงามความดีท่ีเมืองนานชวยสยามประเทศทําสงครามปราบกบฏท่ีเชียงตุง ภายหลัง
ไดรับการสถาปนาเปนพระเจานาน พระเจาสุริยพงษผริตเดชฯ ไดสราง หอคํา (คุมหลวง) ข้ึนแทน
หลังเดิม ซ่ึงสรางในสมัยของเจาอนันตวรฤิทธิเดชฯ และดานหนาหอคํา มีขวงไวทําหนาท่ีคลาย
สนามหลวงสําหรับจัดงานพิธีตางๆ ตลอดจนเปนท่ีจัดขบวนทัพออกสูศึก จัดขบวนนําเสด็จหรือ
ขบวนรับแขกเมืองสําคัญ 

ในสมัยรัชกาลท่ี 7 นครเมืองนานกลายเปนจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย
อยางสมบูรณ และในป พ.ศ.2474 เจามหาพรหมสุรธาดา เจาผูครองนครนาน ถึงแกพิราลัย 
ตําแหนงเจาผูครองนครก็ถูกยุบเลิกตั้งแตนั้นมา สวนหอคําไดใชเปนศาลากลางจังหวัดนาน จนป 
พ.ศ.2511 จังหวัดนานมอบหอคําใหกรมศิลปากรใชเปนสถานท่ีจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแหงชาตินาน
จนกระท่ังปจจุบัน 
 

 

 

คุณคาทางศิลปวัฒนธรรม 

สถาปตยกรรมเมืองนานเปลีย่นแปลงไปตามยุคสมัยของการปกครอง โดยเริ่มแรกมีสถาปตยกรรม
เมืองแบบลานชาง ตอมาเม่ือนานตกเปนเมืองข้ึนของอาณาจักรลานนานานกวา 100 ป จึงไดรับอิทธิพล
จากสถาปตยกรรมลานนามากข้ึน ลักษณะเดนทางสถาปตยกรรมของเมืองนาน ไดแก 

วัด เกือบทุกวัดนิยมวางแผนผังใหซุมโขง(ประตูวัด) วิหารและเจดียอยูในแนวเดียวกัน วิหาร
สวนใหญหันหนาไปทางทิศตะวันออก ยกเวนวัดท่ีอยูติดกับแมน้ําจะหันหนาไปทางแมน้ํา กุฏิ หอไตร 
และอุโบสถนิยมสรางบนดินขางวิหาร วิหารและเจดียเปนสิ่งกอสรางท่ีสําคัญท่ีสุดของวัด อุโบสถจะมี
ขนาดเล็กกวาวิหารมาก วัดจะมีกําแพงลอมรอบ ภายในกําแพงจะมีศาลาบาตร (ระเบียงคดหรือศาลา
ราย) เพ่ือเปนท่ีประกอบกิจหรือท่ีพักของฆราวาส ดานหนาวัดมักติดกับหมูบาน สวนดานหลังมักจะติด
กับไรนา ในอดีตวัดเปนแหลงรวบรวมสรรพวิทยาการ แหลงการศึกษา แหลงศิลปวัฒนธรรม สถานท่ี
ประกอบประเพณีพิธีกรรมท้ังท่ีเก่ียวของกับพระพุทธศาสนาและการดําเนินชีวิตตั้งแตเกิดจนตาย 
พระสงฆเปนท่ีพ่ึงทางจิตใจของคน เปนครูบาอาจารย และเปนผูเชี่ยวชาญงานชางศิลปสาขาตางๆ วัดจึง
เปรยีบเสมือนศูนยกลางหรือศูนยรวมของชุมชนและศิลปกรรม 

คุม หรือ ท่ีอยูของเจาผูครองนครเมืองนาน สวนใหญกระจายอยูโดยรอบคุมหลวง ภายหลังตก
ทอดสูทายาท บางแหงยกหรือขายใหสวนราชการเพ่ือใชเปนท่ีทําการ มีเพียงไมก่ีหลังท่ียังคงลักษณะ
อาคารเดิมไว แตมักจะใชสอยเพ่ือการอ่ืน และหลายหลังรื้อออกแลวขายท่ีดินใหแกราชการหรือเอกชน 

เรือนพ้ืนถิ่น ในเมืองนานยังคงพบอยูไดท่ัวไป กระจายตัวอยูตามพ้ืนท่ีเขตเมืองเกา มีการ
ตอเติมเปนอาคารกออิฐในชั้นลางบางบางสวน แตจากรูปแบบการพัฒนาเมืองในปจจุบันมีแนวโนมท่ี
จะนําไปสูการสูญเสียเรือนพ้ืนถ่ินท้ังหมด 
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กาดม่ัว หรือตลาด เปนสถานท่ีกระทําการคาขายแลกเปลี่ยนสินคาเพียงแหงเดียว ใครมีขาว
ของอะไรก็นํามาวางขายกันตามสองฟากถนน เดิมตําบลนัดตลาดอยูในแนวกําแพงเมืองท่ีถนนผากอง 
ตรงหนาคุมขางวัดชางคํ้า นัดซ้ือขายในเวลาเชาเทานั้นและสิ่งของท่ีนํามาขายเปนจําพวกกับขาว 

เรือนแถว ดั้งเดิมท่ียังคงพบเห็นอยูในปจจุบันตั้งอยูบริเวณสองฟากถนนสุมลเทวราช เปน
เรือนท่ีใชประโยชนสองอยาง คือ ชั้นบนเปนท่ีอยูอาศัย สวนชั้นลางใชสําหรับคาขายวางสินคาตางๆ 
ชั้นบนมักมีระเบียงดานหนาเปนท่ีสําหรับกันแดดฝนท่ีมักประดับดวยไมฉลุลายตางๆ เรือนแถวสวน
ใหญถูกไฟไหมเม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2523 ปจจุบันเหลืออยูไมมากนัก ท้ังนี้ นอกจากถนนสุมล
เทวราชแลว ยังพอมีใหเห็นท่ีบริเวณหัวมุมสี่แยกประตูน้ําเขม 

ภูมิทัศนทางวัฒนธรรมเมืองนาน จากบันทึกของเรจินัลด ลีเมย ชาวฝรั่งเศส บรรยายสภาพ
ภูมิทัศนของเมืองนานในฤดูหนาวป 2435 ไววา “เมืองนานเปนเมืองท่ีสวยงามยิ่ง ไมเพียงแคในเวียง
เทานั้น แตตามชนบทรอบๆ ดวย ทุกแหงหนท่ีสายตาทอดไปถึง จะพบแตปาเขาและดอยสูง ใกลกับ
เวียงจะตื่นตากับคลื่นรวงขาวสีทองไลลอกับสายลมหนาว” และดวยศรัทธาในพุทธศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน ทําใหเมืองนานมีภูมิทัศนทางวัฒนธรรมท่ีงดงาม 
ประเพณีท่ีสําคัญของเมืองนาน ไดแก 

ประเพณีหกเปงข้ึนธาตุแชแหง ปฏิบัติกันในชวงเทศกาลเพ็ญเดือนหก(เหนือ)ในอดีตเจาผู
ครองนครนานพรอมดวยขาราชบริพาร จะพากันไปนมัสการพระธาตุแชแหง โดยในวันข้ึนสิบสี่คํ่าเดือน
หก ขบวนแหของเจาเมืองนานจะมาพรอมกันท่ีบริเวณรอบๆ เนินภูเพียงแชแหง และเม่ือถึงวันข้ึนสิบหา
คํ่าเดือนหก ขบวนพุทธศาสนิกชนจะนําครัวตาน (เครื่องไทยธรรม) ไปทําบุญตักบาตร มีกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา เทศมหาชาติ การบรรยายธรรม และการจุดบอกไฟดอก (บั้งไฟ) ซ่ึงมีลักษณะเปนไฟ
พะเนียงพ้ืนบานถวายเปนพุทธบูชา 

ประเพณีนมัสการพระธาตุเขานอย จัดข้ึนในวันเพ็ญเดือนแปด(เหนือ) กําหนดเปนเทศกาล
นมัสการและปดทองพระธาตุเขานอย เริ่มตั้งแตตอนเย็นของวันข้ึนสิบสี่คํ่าถึงวันข้ึนสิบหาคํ่าและวัน
แรมหนึ่งคํ่า จัดใหมีมหรสพสมโภชและการจุดบอกไฟถวายเปนพุทธบูชา 

ประเพณีแขงเรือจังหวัดนาน ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาตั้งแตสมัยพญาการเมืองยายเมืองนาน
จากวรนครมาท่ียังเวียงพระธาตุแชแหง โดยจัดแขงขันกันเองในฤดูน้ําหลากชวงเทศกาลก๋ินกวย
สลาก (สลากภัต) วัดแตละแหงจะนําเรือมารวมแขงขัน เพ่ือเปนการเชื่อมความสามัคคี เปนท่ีมาของ
ซอลองนาน เรือแขงจังหวัดนาน มีเอกลักษณความงดงามเฉพาะตัว หัวเรือ (โขนเรือ) จําหลักเปนรูป
พญานาคแบบลานนา สวนทายเรือจะเปนสวนหางพญานาคท่ีมีความสวยงามกลมกลืนกัน เรือแขง
เมืองนานยังคงรักษารูปแบบมาจนถึงปจจุบัน การแขงขันเรือถือเปนประเพณีเกาแกท่ีแสดงใหเห็นถึง
วิถีชีวิตและความผูกพันของคนเมืองนานกับลําน้ํานาน ปจจุบันการจัดแขงขันเรือ นอกจากการสราง
ความสามัคคีของคนในชุมชนแลว ยังใชเปนสื่อในการตานยาเสพติด เหลา เบียร และเปนกิจกรรม
สงเสริมการทองเท่ียวของจังหวัดนานอีกดวย 

“นาน” ในวันนี้จึงเปนเมืองขนาดเล็กท่ีเต็มไปดวยความงดงามของสถาปตยกรรมทางพุทธ
ศาสนา สะทอนใหเห็นการผสมผสานทางศิลปวัฒนธรรมและความสัมพันธท้ังดานการเมือง การ
ปกครอง ศาสนา รวมท้ังวิทยาการดานตางๆ กับกรุงสุโขทัย ลานนา พุกาม และลานชาง โดยยังคง
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เอกลักษณของความเปนพ้ืนถ่ินนานไวไดอยางสงางาม วิถีชีวิตของคนเมืองนานดําเนินอยูบนครรลอง
ของพระพุทธศาสนา ดังจะเห็นไดจากงานบุญประเพณีรวมท้ังพิธีกรรมตางๆ ท่ีจัดข้ึนตลอดป โดยมี
ลําน้ํานานท่ีไหลผานจากเหนือจดใต เปนเสมือนเสนเลือดท่ีหลอเลี้ยงคนเมืองนานมาชานาน สมดัง
คําขวัญจังหวัดนานท่ีวา “แขงเรือลือเล่ือง  เมืองงาชางดํา  จิตรกรรมวัดภูมินทร แดนดินสมสีทอง  
เรืองรองพระธาตุแชแหง” 

 
 

คุณคาทางธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ชาวนานมีวิถีชีวิตท่ีผูกพันกับสายน้ํา ไมวาจะเปนการดํารงชีพดวยการทําเกษตร การบริโภค
อุปโภคซ่ึงใชน้ําจากแมน้ํานานมาผลิตเปนน้ําประปา ไปจนถึงการนันทนาการ แมน้ํานาน จึงเปน
นิเวศวิทยาท่ีสําคัญท่ีสุดของเมืองนาน ซ่ึงมีประเพณีการแขงขันเรือเปนประเพณีท่ีสําคัญของจังหวัด 
ปจจุบันแมน้ํานานและแมน้ําสาขาท่ีสําคัญในเขตพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน คือ แมน้ําสมุน ยังมี
คุณภาพน้ําอยูในระดับดี มีความสะอาดปลอดภัย สามารถใชอุปโภคบริโภคได เปนแหลงอาหารตาม
ธรรมชาติ ท้ังปลาหลากหลายชนิด พืชผักตางๆ รวมท้ังสาหรายนําจืดท่ีคนนานนํามาทําอาหาร
รสชาติอรอยเรียกวา “ไก” อยางไรก็ตาม แนวลําน้ํานานจะมีการเปลี่ยนแปลงตําแหนงอยูเสมอ 
ดังนั้น หากมีการพัฒนาใดๆ ในอนาคต ก็ควรมีการตระหนักถึงแมน้ํานานควบคูกันดวยเสมอ เพราะ
หากนิเวศแมน้ําเสีย คุณคาของเมืองนานยอเสื่อมลงตามไปดวย  

 

4. บริบทพ้ืนท่ีและทรัพยากรทางการทองเท่ียวของพ้ืนท่ี พิเศษเมืองเกานาน 

จากการท่ีคณะกรรมการเพ่ือการอนุรักษและพัฒนา กรุงรัตนโกสินทรและเมืองเกา โดย
ความเห็นขอบของคณะรัฐมนตรี ประกาศใหเมืองนานเปนพ้ืนท่ีเพ่ือการอนุรักษและพัฒนา เมืองเกา
นานกอนจังหวัดอ่ืน ๆ ในเขตพัฒนาการทองเท่ียว เมืองเกามีชีวิต สะทอนใหเห็นถึงความโดดเดน
ของเมืองเกา จังหวัดนาน ซ่ึงจากความเปนมาและพัฒนาการทางดาน ประวัติศาสตร สังคม และ
วัฒนธรรมมายาวนาน สงผลให ในพ้ืนท่ีเมืองนานมีแหลงมรดกทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม ท่ี
สําคัญหลายแหง ท้ังท่ีเปนโบราณสถาน อาคาร และสถานท่ี ท่ีมีเอกลักษณเฉพาะตัวทาง
สถาปตยกรรมพ้ืนถ่ิน รวมถึง เปนองคประกอบท่ีสําคัญของเมือง ซ่ึงแหลงมรดกทางธรรมชาติ และ
มรดกทางวัฒนธรรมท่ีสําคัญและโดดเดน ดังนี้ 

“เมืองนาน” คือ หนึ่งในเมืองตองหาม...พลาด ท่ีเต็ม ไปดวยมนตเสนหในความเปนเมือง
เกาท่ีมีชีวิต โดดเดนดวย ศิลปวัฒนธรรมลานนา ไมวาจะเปนสถาปตยกรรม วัดวาอาราม บานเรือน 
ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน อัธยาศัยไมตรีของผูคน ท่ีดึงดูดใหนักทองเท่ียวจํานวนมากเขามาเยือน 
จะเห็นไดวาสถิติ จํานวนนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศมีจํานวน เพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง 
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โดยเฉพาะนโยบายของรัฐบาลท่ีกระตุน การทองเท่ียวแบบวิถีไทย หรือ Thainess รวมท้ัง จาก
สถานการณ โควิค19 ซ่ึงเปนวิกฤตการณระดับประเทศและระดับโลก ปรากฏวา จังหวัดนานไมมีผู
ติดเชื้อเลย สะทอนถึงความเขมแข็งของนโยบาย และมาตรการทางสังคมตาง ๆ ท่ีบูรณาการรวมมือ
รวมใจกันใน การปองกัน ควบคุมการแพรกระจายของโรคระบาดไวรัสโควิค19 จนผานวิกฤตนั้นมา
ได จึงทําใหคนไทยสวนใหญชื่นชมและ เชื่อม่ันดานระบบความปลอดภัยของจังหวัดนาน ดังนั้น 
หลังจาก สถานการณโควิค19 คลี่คลายและรัฐบาลมีการผอนปรนมาตรการ ตาง ๆ รวมท้ังรณรงคให
คนไทยเท่ียวไทยเพ่ือกระตุนเศรษฐกิจ จึงทําใหมีผูคนหลั่งไหลเขามาเยือนจังหวัดนานเพ่ิมสูงข้ึน 
อยางตอเนื่อง จังหวัดนานเปนหนึ่งในตัวแทนของการเดินทาง ทองเท่ียวแบบวิถีไทยไดเปนอยางดี 
วัฒนธรรมไทย หรือThai Culture ซ่ึงทุกสิ่งท่ีมีในประเทศไทยคําวา “วิถีไทย” ในบริบท ของการ
ทองเท่ียว มีความหมายท่ีครอบคลุมทุกอยางของ ความเปนไทยลานนา ตั้งแตเรื่องนิสัยใจคอ อาหาร
การกิน วัฒนธรรมประเพณี ความเปนอยู หรือความเชื่อท่ีสืบตอกัน มาจนเปนมรดกล้ําคา ซ่ึง
ท้ังหมดท่ีกลาวมาคือ ตนทุนของความเปนไทยท่ีไมเหมือนใคร สามารถนําตนทุนนี้มาสรางเปน
ประสบการณท่ีนาจดจําใหแกนักทองเท่ียว มีความโดดเดน และมีความแตกตางจากท่ีอ่ืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตําบลในเวียง อําเภอเมืองนาน 
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1. กิจกรรมการทําสรวยดอกไม 

การทําสรวยดอกไม คือ การจัดชอดอกไมเพ่ือนําไปถวายพระสงฆหรือใชกราบสักการะบูชา 
บรรจุไวในภาชนะ ทรงกรวยปากไมกวางมาก ทําข้ึนหรือขดจากใบตอง และกลัดดวยไม จากนั้นจึง
ตกแตงปากกรวยหรือท่ีเรียกวา กาบสรวย ซ่ึงบงบอกถึงความใสใจประณีต พิถีพิถัน และวิถีชีวิตของ
ผูหญิงนานสมัยกอน 

2. กิจกรรมการทําตุงไสหมู 

หมูตุง หรือ ธง ถือเปนสัญลักษณของชาวลานนา โดยเชื่อวาตุง คือ บันไดไปสูสรวงสวรรค 
“การทําตุงไสหมู” เปนศิลปะการตัดกระดาษท่ีถายทอดกันมาตั้งแตโบราณ ชาวลานนานิยมใชตุงไส
หมูในพิธีทางศาสนาหรือกิจกรรมทางประเพณี เชน ถือรวมขบวนแหครัวตานเขาวัด ใชปกเจดีย
ทรายในเทศกาลสงกรานต โดยทําข้ึนจากกระดาษแกวหลากสีซอนกัน และตัดสลับกันเปนลายฟน
ปลาเม่ือคลี่ออกจะมีลักษณะเปนพวงคลายแห มีสีสันสวยงาม นักทองเท่ียวสามารถเรียนรู และลง
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มือทําตุงไสหมูอยางเพลิดเพลินไดกับชุมชนตําบลในเวียง ไดสัมผัสความพิถีพิถันของคนสมัยกอนท่ีใส
ใจกับศาสนา 

3. กิจกรรมการทําตุงคาคิง 

“ตุงคาคิง” เปนกิจกรรมท่ีโดดเดนของชุมชนวัดพระเกิด ตําบลในเวียง อําเภอเมืองนาน 
เปนการตัดแตงกระดาษ และฉลุลายเปนรูปเทวดามีขนาดเทากับตัวของผูถวาย ใชในพิธีสะเดาะ
เคราะห แกชง และสืบชะตาชีวิตแบบชาว ลานนา เพ่ือใหมีชีวิตยืนยาว หายจากโรคภัยไขเจ็บ เม่ือ
เสร็จแลวจึงนําไปถวายพระในวิหารท่ีวัดเพ่ือความเปนสิริมงคล 

4. กิจกรรมการเขียนตัวเมือง 

ท่ัวเมือง หรือ อักษรในภาษาลานนา เปนอักษรท่ีนิยมใชบันทึกคัมภีรใบลานทางพุทธศาสนา 
นอกจากนี้ยังนิยม ใชบันทึกความรูตาง ๆ ในรูปแบบของสมุดท่ีทําข้ึนจากเปลือกของไมสา เรียกวา 
“พับสา” หรือ “พับหนังสา” ปจจุบันผูมี ความรูความสามารถในการอานเขียนภาษาลานนามี
จํานวนไมมากนัก จึงไดคิดคนกิจกรรมการเขียนตัวเมืองข้ึน เพ่ือเปนการฟนฟูและอนุรักษการเขียน
อักษรลานนาโบราณ และเปนการเผยแพรใหนักทองเท่ียวไดรูจัก โดยนักทองเท่ียว จะได
ประสบการณเรียนรูการเขียนตัวอักษรแตละตัว ฝกเขียนจนมีความคลองและสวยงาม แลวนําไป
เขียนบนกระเปา ยามเก็บเปนของท่ีระลึก นํากลับไปใชท่ีภูมิลําเนาไดอีกดวย 
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ตําบลมวงตึ๊ด อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน 
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ตําบลมวงตึ๊ด เปนท่ีราบลุมดานฝงตะวันออกของแมน้ํานาน ตั้งอยูตรงขามกับ ตัวเมืองนาน 
มีแหลงน้ําธรรมชาติ 5 สาย ประกอบดวยแมน้ํานาน ลําหวยน้ําเก่ียน ลําหวยพะยอม ลําหวยกุง ลํา
หวยกลาง มีบึงและหนองน้ําอ่ืน ๆ  อีก 8 แหง จึงเปน พ้ืนท่ีท่ีมีน้ําอุดมสมบูรณ สภาพอากาศโดยท่ัวไป
อยูในเกณฑปกติ ซ่ึงสภาพภูมิประเทศ ดังกลาวเหมาะสมตอการเพาะปลูก ทําใหประชากรรอยละ 70 
มีอาชีพดานการเกษตร ตําบลมวงตึ๊ดประกอบดวย 5 หมูบาน ไดแก หมูท่ี 1 บานปาหัด หมูท่ี 2 บาน
รองตอง หมูท่ี 3 บานหนองเตา หมูท่ี 4 บานมวงตึ๊ด และหมูท่ี 5 บานศรีบุญเรือง รวม 1,621 หลังคา
เรือน มีจํานวนประชากรท้ังสิ้น 4,288 คน การพัฒนาชุมชนดําเนินการ ภายใตวิสัยทัศน “ชุมชนนา
อยู การทองเท่ียวเดน เนนหลักธรรมาภิบาล สืบสาน ประเพณีวัฒนธรรม นอมนําเศรษฐกิจพอเพียง” 
อพท. และภาคีเครือขายการพัฒนา พ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน รวมกันพัฒนาแหลงทองเท่ียวของ
ชุมชนตามแผนแมบท การพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานาน ระยะ 5 ป 
(พ.ศ. 2556 - 2560) เพ่ือใหตําบลมวงตึ๊ดเปนแหลงทองเท่ียวท่ีรวบรวมเรื่องราวทางพุทธศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชน และภูมิปญญาทองถ่ิน โดยชุมชน เจาของแหลงทองเท่ียวมีความหวง
แหนในทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีรวมกัน สงผลให ชุมชนมวงตึ๊ดเปนเครือขายชุมชนท่ีเขมแข็ง เรียนรูท่ี
จะอยูกับความเปลี่ยนแปลง ตามยุคสมัย แตยังตระหนักถึงความเปนตัวเองอยูเสมอ มีเสนหบนความ
เปนเมืองเกา ท่ีมีชีวิตในแบบฉบับของตนเอง 

1. วัดพระธาตุแชแหงพระอารามหลวง 

เปนปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์และสําคัญท่ีสุดของจังหวัดนาน หรืออาจกลาว ไดวาเปนวัด
คูบานคูเมืองของชาวนาน ไดรับการยอมรับวามีศิลปะการกอสรางท่ีมี ความวิจิตรงดงามแหงหนึ่ง
ของภาคเหนือ สันนิษฐานวามีอายุราว 600 ปมาแลว โดยพระบรมธาตุแชแหงไดรับอิทธิพลจากการ
กอสรางเจดียพระธาตุหริภุญชัย บริเวณโดยรอบองคพระธาตุไปจนถึงหนาบันประตูเหนือทางเขา มี
ลักษณะการปน ลายนาคเก้ียวท่ีเปนเอกลักษณฝมือเมืองของชางสกุลนานอยางแทจริง ซ่ึงตามคติ 
ของชาวลานนาเชื่อกันวา พระบรมธาตุแชแหงเปนพระธาตุประจําคนเกิดปเถาะ ดังนั้น ผูท่ีเกิดป
เถาะหากมีโอกาสเดินทางไปสักการะบูชาองคพระธาตุแชแหง จะไดรับอานิสงสอยางแรงกลาทําให
ชีวิตอยูดีมีสุขปราศจากโรคภัยเบียดเบียน มีความเจริญกาวหนาในท่ีการงาน 

      

2. วัดศรีบุญเรือง 

เปนวัดเกาแกแหงหนึ่งของตําบลมวงตึ๊ด ไมมี หลักฐานยืนยันวากอสรางเม่ือไร จาก
พงศาวดารนาน ฉบับหอสมุดวชิรญาณบันทึกไววา เม่ือ พ.ศ. 2103 พญานาคคํา เจาผูครองนครนาน
ขณะนั้น รวมกับมหาสามี เจากัลยาโณ วัดศรีบุญเรือง ไปซอมแซมพระธาตุแชแหง จึงคาดการณได
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วาวัดศรีบุญเรืองสรางข้ึนกอนป พ.ศ. 2135 มีอายุเกาแกกวา 450 ป ซ่ึงพระพุทธรูปองคสําคัญของ
วัด ไดแก พระพุทธรูปปางมารวิชัย เปนพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ ท่ีไดรับการยอมรับจากนักวิชาการวา มี
พุทธศิลปท่ีเปนเลิศ ท่ีสุดของศิลปะสุโขทัย ปจจุบันชาวชุมชนบานศรีบุญเรือง อัญเชิญข้ึน
ประดิษฐานบนเจดียสถาน เพ่ือใหพุธทศาสนิกชน ไดเขาสักการะไดโดยสะดวก และปองกันการ
โจรกรรม ดังเชนท่ีเคยเกิดข้ึนกับพระพุทธรูปองคอ่ืนของวัดในครั้งอดีต 

    
 

3. หนองน้ําครก 

หนองน้ําครก เปนน้ําขนาดใหญขาด 22 ไร เดิมมีสภาพรกรางเต็มไปดวยตนไมยราพยักษ 
ผักตบชวา วัชพืชตาง ๆ ผูนําชุมชนบานมวงตึดจึงนําอาสาสมัครชุมชน รวมกันแผวถาง จนมีภูมิทัศน
ตามธรรมชาติท่ีสวยงาม มีนกประจําถ่ินและนกอพยพหนีอากาศหนาวตามฤดูกาล มาอาศัยหากิน 
เปนแหลงน้ําธรรมชาติท่ีปริมาณน้ํา จะปรับเปลี่ยนไปตามฤดูกาล คือ จะทวมสูงถึงตลิ่งในฤดูฝน แต
จะลดลงมากจนเกิดเปนแนวตะกอนขนาดใหญ กลายเปนเกาะใหฝูงนกนานาพันธุไดอาศัยทํารังและ
ผสมพันธุ อพท. และภาคีเครือขายการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน ไดพัฒนาหนองน้ําครกใหเปน
แหลงทองเท่ียวเชิงเกษตร มีการปลูกไมดอกไมประดับ และพืชผักสวนครัวแปลงเกษตร ปลอดภัย 
เพ่ือใหนักทองเท่ียวประชาชนในพ้ืนท่ีใกลเคียง ไดมาดูนกและปลาตามธรรมชาติ เลือกซ้ือผลิตภัณฑ
ชุมชน พืชผักตาง ๆ ในชวงฤดูทองเท่ียว ชวยสรางรายไดจากการ ทองเท่ียวเพ่ิมเติมจากการ
ประกอบอาชีพประจําใหกับชุมชน อยางนาพอใจ ขณะนี้ หนองน้ําครก ไดรับเลือกใหเปนพ้ืนท่ี 
ดําเนินกิจกรรมพัฒนาลําน้ํา ลําคลอง ในโครงการจิตอาสา หนวยพระราชทานและประชาชนจิต
อาสา เราทําความดีดวย หัวใจ โดยไดรับงบประมาณจากกรมโยธาธิการและผังเมือง เพ่ือพัฒนาให
เปนสวนสาธารณะประจําจังหวัดนาน 

   
4. หาดหินสวยน้ําใส 

อพท. และชมรมสงเสริมการทองเท่ียวโดยชุมชน ตําบลมวงตึ๊ด พิจารณาเห็นวาแมน้ํานาน 
ชวงท่ีไหลผานบริเวรระหวางบานปาหัด ตําบลมวงตึ๊ด อําเภอภูเพียง กับบานภูมินทร-ทาลี่ ตําบลใน
เวียง อําเภอเมืองนานมีภูมิทัศนท่ีสวยงาม มีสันดอนทราย และระดับน้ําท่ีพอเหมาะท่ีจะจัดกิจกรรม 
ทางน้ําในชวงฤดูรอน เปนพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพท่ีสามารถจะพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียวทางน้ําได 
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5. กิจกรรมเรียนรูการทํา โคมมะเตา บาน
โคมคํา 

โคมมะเตา เปน โคมไฟรูปแตงโม อดีตใชเพ่ือการตกแตงคุมเจานายหรือชนชั้นสูง และใชใน
การตอนรับแขกบานแขกเมืองหรือเพ่ือการประดับตกแตงงานประเพณีท่ีสําคัญ มีลักษณะเปน
เหลี่ยมเหมือนเพชรหรือมีทรงกลมเหมือนแตงโม ถือเปนโคมเอกลักษณ ของจังหวัดนาน ปจจุบัน
ไดรับการพัฒนาเปนกิจกรรมทองเท่ียวเชิงสรางสรรค เพ่ือการ เรียนรูของนักทองเท่ียวและเพ่ือ
ถายทอดจิตวิญญาณและสืบสานภูมิปญญาของบรรพชนชาวนานแกเยาวชนและผูสนใจท่ัวไป 
นักทองเท่ียวท่ีสนใจสามารถลงมือทําไดตั้งแต ข้ันตอนแรกดวยการข้ึนรูปโคมไฟดวยไมไผการติด
กระดาษสาเพ่ือใหเปนโคมท่ีสมบูรณ และการตกแตงลวดลายดวยกระดาษสีทองใหสวยงามยิ่งข้ึน
เปนการฝกตนใหมีสมาธิ และใจเย็น เพ่ือการสรางสรรคงานท่ีตองอาศัยความประณีตแบบคอยเปน
คอยไป เพราะบางข้ันตอนตองมีความละเอียดและพิถีพิถันแตสําหรับนักทองเท่ียว ท่ีมีเวลานอย ก็
สามารถ  เลือกเฉพาะตกแตงโคมดวยลวดลายตาง ๆ เชน ลายประจํายาม ลายนักษัตร ลายกระตาย 
เปนตน 

6. กิจกรรมแตมสีหัวเรือจิ๋วเอกลักษณนาน 

ชุมชนบานมวงต๊ึด เปนชุมชนวิถีริมแมน้ํานาน ท่ีมีความเชื่อความศรัทธาในพญานาค และ
สายน้ํา ดังจะเห็นไดจากประเพณีการแขงเรือท่ีสะทอนถึงความเชื่อและจิตวิญญาณ ของคนทองถ่ิน 
เพ่ือใหนักทองเท่ียวสามารถมีสวนรวมในการสืบสานภูมิปญญาของชาวนาน อพท. ภาคีเครือขาย การ
พัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน และชุมชนตําบลมวงตึ๊ด รวมกัน คิดคนกิจกรรม “การเขียนหัวเรือจิ๋ว” ท่ี
จะใหนักทองเท่ียวไดเรียนรูถึงคติท่ีแฝงอยูในประเพณี แขงเรือ โดยยอขนาดหัวเรือจริง (หัวโอ) ใหมี
ขนาดเล็กลงเทาพวงกุญแจ แตลวดลายและ องคประกอบยังคงไวตามเอกลักษณหัวเรือพญานาคตนแบบ
ทุกประการ จากนั้นนําไปให นักทองเท่ียวระบายสีหัวเรือโดยใชสีดํา สีแดง สีหมากสุก (สม) สีเหลือง 
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และสีขาว สําหรับ ไมท่ีนํามาทําเปนหัวเรือจิ๋ว จะเลือกสรรจากไมขนุน ไมคํ้า ท่ีมีความหมายเปนศิริ
มงคล เม่ือสําเร็จเปนหัวเรือจิ๋วแลวนักทองเท่ียวสามารถนํากลับไปเปนของท่ีระลึกเลย 

 
 

 

 

 

แหลงทองเท่ียวสําคัญในตําบลดูใต  

1. วัดพระธาตุเขานอย 

องคพระธาตุเขานอยตั้งอยูบนยอดดอยเขานอย ซ่ึงอยูดานทิศตะวันตกของตัวเมืองนาน 
สรางเม่ือปพ.ศ. 2030 ในสมัยเจาปูแข็ง องคพระธาตุเปนเจดียกออิฐถือปูนท้ังองค ศิลปะพมาผสม
ลานนา ภายในบรรจุพระเกศาธาตุ ขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ไดรับการบูรณปฏิสังขรณ
ครั้งใหญในสมัยพระเจาสุริยพงศผริตเดชฯ ระหวางป พ.ศ. 2449 - 2454 โดยชางชาวพมา ดานหนา
วัดมีบันไดนาค 303 ข้ัน ข้ึนไปยังองคพระธาตุ และในวโรกาศปมหามงคล ท่ีพระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 
เม่ือวันท่ี 5 ธันวาคม 2542 ประชาชนชาวจังหวัดนาน ไดรวบรวมเงินบริจาคสรางพระพุทธมหาอุดม
มงคลนนทบุรีศรีนาน เปนพระพุทธรูปปางประทานพร ประดิษฐานบนฐานดอกบัว ความสูงรวม 9 
เมตร ยอดพระเกศาทําจากทองคําหนัก 27 บาท ไวบนดอยพระธาตุเขานอย ซ่ึงบริเวณลาน
พระพุทธรูปดังกลาวเปนจุดชมทิวทัศนเมืองนานแบบ 180 องศา ในวัน ท่ีอากาศดีสามารถมองเห็น
ถึงดอยภูคาและอาจพบเห็นทะเลมอกในฤดูหนาว จึงเปนแหลงทองเท่ียวยอดนิยมในปจจุบัน 
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2. วัดพญาวัด 

เปนวัดเกาแกท่ีมีความนาสนใจซุกซอนอยูมากมาย ไมวาจะเปนองคพระเจดียศิลาแลงท่ี
สรางในสมัย พระนางจามเทวี ดูคลายเจดียคูกุดของจังหวัดลําพูน โดยเปนทรงซุมสี่เหลี่ยมซอนกัน 5 
ชั้น แตละชั้นประดิษฐาน พระพุทธรูปยืนท่ีไดรับอิทธิพลจากศิลปะสุโขทัย ตอมาไดรับการบูรณะอีก
ครั้งในสมัยพระเจาติโลกราช ผูครองนครเชียงใหม โดยสรางยอดซุมกออิฐวงโคงข้ึนตามศิลปะแบบ
ลานนา ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงการเขามามีอิทธิพลเหนืออาณาจักรนาน ในพระอุโบสถเปนท่ีประดิษฐาน 
“พระเจาฝนแสนหา” หรือ “พระเจาสายฝน” ท่ีชาวเมืองนานอัญเชิญมาในคราวท่ี ตองการทําพิธี
แหขอฝน รวมท้ังธรรมาสนแกะสลักฝมือชางสกุลนานท่ีมีความเกาแกท่ีสุดท่ีเคยคนพบ โดย
สันนิษฐานวา สรางในสมัยเจาอัตถวรปญโญในชวงครึ่งแรกของพุทธศตวรรษท่ี 24 

3. วัดเจดีย 

“บานเจดีย” ในอดีตแมจะชื่อบานเจดียแตไมเคยมีเจดียอยูเลย และกลายเปนท่ีมาของวัด
เจดีย จนกระท่ังวันท่ี 28 เมษายน 2539 พระราชสุธรรมเมธี เจาอาวาสวัดพระปฐมเจดีย จังหวัด
นครปฐม ไดเปนประธานวางศิลาฤกษกอสราง พระธาตุโสฬสเจดียข้ึน ณ วัดเจดีย โดยมีหลวงพอ
เณร วัดศรีสุดาราม กรุงเทพฯ เปนองคบรรจุองคแรก ปจจุบันเจดีย ท่ีสรางข้ึนเปนท่ีประดิษฐานพระ
บรมสารีริกฐาตุ 3 แผนดิน (ไทย อินเดีย ศรีลังกา) และกําหนดจัดงานสรงนาพระธาตุ โสฬสเจดียเปน
ประจําทุกป โดยถือเอาวันท่ีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม 
ราชกุมารี เสด็จยกฉัตร เปนม่ิงมหามงคลแกพุทธศาสนิกชน คือ วันท่ี 27 กุมภาพันธของทุกป 
 

4. สวนเกษตรอินทรีย ตําบลดูใต 

“สวนเกษตรอินทรีย ตําบลดูใต” คือ โครงการของชมรมสงเสริมการทองเท่ียวตําบลดูใต ท่ี
ดําเนินการในพ้ืนท่ี ตําบลดูใตบริเวณบานดอนมูลพัฒนาหมูท่ี 13 โดยการจัดการสวนเกษตรอินทรีย
แหงนี้ ชุมชนบานดอนมูลพัฒนาไดนอมนํา หลักการทําเกษตรกรรมวิถีพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาประยุกตใหเขากับความถนัด
และความชอบของชาวบานและคนรอบขางเปนแหลงทองเท่ียวโดยชุมชนท่ีนักทองเท่ียว นิยมแวะไป
สัมผัสวิถีชีวิตชุมชนท่ีอยูใกลเมืองเกานาน 
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ตําบลบอสวก อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 
 

กิจกรรมการทองเท่ียวโดยชุมชนในพ้ืนท่ีตําบลบอสวก อพท. รวมกับภาคีเครือขายการ
พัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน สงเสริมและ สนับสนุนใหชุมชมฟนฟู อนุรักษ สืบทอดศิลปวัฒนธรรม
ทองถ่ิน พัฒนา เปนกิจกรรทองเท่ียวท่ีนักทองเท่ียวสามารถเรียนรูและลงมือปฏิบัติ ดวยตนเอง 
พัฒนาพ้ืนสถานท่ีสําคัญท่ีเก่ียวเนื่องกับประวัติศาสตร วัฒนธรรม ศาสนสถาน โบราณสถาน แหลง
โบราณคดีชุมชน และแหลงผลิตสินคา ภูมิปญญา ใหเปนท่ีทองเท่ียวของชุมชน ท่ีสงเสริมการ
ทองเท่ียวเชิงสรางสรรค เชน การเยี่ยมชมวิถีชีวิตชุมชนกลุมทอผา กลุมแปรรูปน้ําออย ขนมปาด 
กลุมจักสาน หมูหลุม เห็ดนางฟา เกษตรอินทรีย ศูนยสาธิตการตลาด ชมเตาเผาโบราณ นมัสการ
พระธาตุทันใจ ภูสะอึด ศึกษาธรรมชาติปาชุมชน ปาลูกตั๋ว ดอยภูสะงุด บอเกลือโบราณ ชมอางเก็บ
น้ําหวยเฮย อางหนองไหว งานประเพณี ไดแก งานของดีบอสวก งานปใหมเมือง นมัสการพระธาตุ 
ฉิมพลี ตานกวยสลาก แขงหมอขาง บริการดานมัคคุเทศก โฮมสเตย รถนําเท่ียว อาหารพ้ืนเมือง 
บายศรีสูขวัญ ของท่ีระลึก เปนตน 

 

1. ผาทอมือบานซาวหลวง 

ชุมชนบานซาวหลวง หมูท่ี 5 ตําบลบอสวก มีภูมิปญญาทองถ่ิน ท่ีโดดเดนและไดรับการสืบ
ทอดจากบรรพบุรุษมาถึงปจจุบัน คือ การทอผาเพ่ือใชเปนเครื่องนุงหม และเพ่ือการใชสอยใน
ครัวเรือนเปนการ ทอผาลวดลายโบราณท่ีเปนเอกลักษณพ้ืนถ่ินจังหวันนาน เชนเดียวกับ ชุมชนอ่ืน 
ๆ หลายแหงในจังหวัดนาน เชน ผาถอลายนาไหล และผาทอ ลายพ้ืนถ่ินอีกหลากหลาย เชน ลาย
มาน ลายปองลายเชียงแสน เปนตน นอกจากนี้ยังมีลายท่ีชุมชนประดิษฐคิดคนข้ึนใหมจาก
เอกลักษณ ทางวัฒนธรรมของชุมชน เชน ลายบอสวก ลายดาวลอมเดือน ลายดอก พิกุล ปพ.ศ. 
2546 ผลิตภัณฑผาทอลายคําเคิบของกลุมซ่ึงเปนลาย พ้ืนถ่ินเมืองนานดั้งเดิม ไดรับการคัดสรรให
เปนผลิตภัณฑ OTOP ระดับ 5 ดาว ในระดับภาค และ อพท. เริ่มพัฒนาโรงทอผา บานซาวหลวงให
เปนแหลงทองเท่ียวเชิงสรางสรรค พัฒนาใหสมาชิกกลุม ทอผามีความรูความสามารถในการเปนนัก
สื่อความหมาย และพัฒนา มาตรฐานผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑภายใตแบรนด “นาน เนอเจา” ซ่ึง
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เปนสวนสําคัญท่ีทําใหยอดจําหนายและผลิตภัณฑของกลุมฯ เปนท่ี รูจักและนิยมอยางแพรหลายใน
ปจจุบัน 
 

2. เชฟชุมชนบานบอสวก 

การพัฒนาการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมอาหารของ อพท. สมาชิก เครือขายชมรมสงเสริม
การทองเท่ียวโดยชุมชนตําบลบอสวก ไดรับ คัดเลือกเปนเชฟชุมชนตนแบบ หนึ่งในสามสิบแหงท่ัว
ประเทศไทย ภายใตโครงการเชฟชุมชนเพ่ือทองเท่ียวไทยอยางยั่งยืน ดังท่ี นายทวีพงษ วิชัยดิษฐ 
(2561) ผูอํานวยการองคการบริหารการพัฒนา พ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืน (องคการ
มหาชน) กลาววา เปาหมายของโครงการเปนการสงเสริมนโยบายการทองเท่ียวเชิงอาหาร 
(Gastronomy Tourism) และการทองเท่ียวเพ่ือสิ่งแวดลอม (Green Tourism) ซ่ึงเปนความ
รวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน 

ยกระดับมาตรฐานอาหารไทยของชุมชน พรอมสรางเครือขายดาน การทองเท่ียวเชิงอาหาร
อยางเปนรูปธรรม และกระตุนเศรษฐกิจใหกับชุมชน อยางยั่งยืน โดยมีองคการบริหารการพัฒนา
พ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียว อยางยั่งยืน (องคการมหาชน) รวมเปนท่ีปรึกษาและใหคําแนะนํา
ระบบ การพัฒนาชุมชนอยางใกลชิด สอดคลองกับ วีระศักดิ์ โควสุรัตน (2561) กลาววา ในปจจุบัน
ความตองการของนักทองเท่ียวมีการเปลี่ยนแปลง ไปตามยุคสมัย ท้ังนี้ การอยูบนรากฐานของ
เศรษฐกิจพอเพียงเปนสิ่งท่ี ดีท่ีสุด โดยรานอาหารเชฟชุมชนจะตองมุงเนนอัตลักษณและคุณภาพ 
ของอาหาร รวมถึงความสุขท่ีท้ังนักทองเท่ียวและคนในชุมชนจะไดรับ ไดสองฝาย มีการสืบทอดสูตร
เมนู อาหารถ่ินไปยังลูกหลานคนรุนหลัง เพ่ือรักษาภูมิปญญาทองถ่ินอันมีคุณคา และสืบทอดตอไป
รุนตอรุน ท้ังนี้ คาดหวังใหรานอาหารเชฟชุมชนพัฒนาไปขางหนาดวยกัน มีการ ชวยเหลือเก้ือกูลกัน
ระหวางชุมชน แลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ และวัตถุดิบทองถ่ินระหวางชุมชน ซ่ึงจะทําให
ชุมชนเติบโตไปดวยกัน อยางมีความสุขและยั่งยืน 

 
 

3. หีบออยโบราณ ตํานานนาออย บานปาคา 

ในอดีต บานปาคา หมูท่ี 2 ตําบลบอสวก เคยเปนแหลงเพาะปลูกและผลิตนาออยท่ี สําคัญ
ของเมืองนาน เนื่องจากสภาพของดินรวนปนทรายและมีโพแทสเซียมอยูในดินเหมาะสม กับการ
ปลูกออย ทําใหออยท่ีปลูกในพ้ืนท่ีบานปาคามีความหวานเปนพิเศษ และดวยวิถีชีวิต ของคนใน
ชนบทจะบริโภคและใชนาออยแทนนาตาลทราย เปนเหตุใหทุกครอบครัวปลูกออย และแปรรูป
นาออยจากภูมิปญญาท่ีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ โดยใชหีบออยโบราณท่ีทํามาจาก ไมเนื้อแข็งมี
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ความเหนียวทนทาน เชน ไมประดู ตัดมาท้ังตน นํามาเหลา (กลึง) ดวยขวาน พอได ขนาดแลวเจาะ
เปนภูสลับกับรองลึกลงในเนื้อไมเพ่ือเปนใชหีบออย ซ่ึงตองใชหีบออย จํานวน 2 เลา (ตน) ประกอบ
กันโดยใชแรงงานคนในการขับเคลื่อนหีบหอย เม่ือไดนาออยจากการหีบ ออยแลว จะนําเอานาออย
ไปตมแลวเค่ียวจนเปนกอน ตอมามีผูออกแบบทําหีบออย แบบ 2 เลา (ตน) เปน 3 เลา (ตน) และฝก
ใหกระบือ (ควาย) หมุนหีบออยแทนการใชแรงงานคน 

4. วิถีชุมชน คนพ่ึงพาปา และไมไผขาวหลาม 

ในอดีตชาวบานใหมรุงเรือง หมูท่ี 12 ต.บอสวก จะรวบรวมเสนตอกท่ีไดจากการจักสาร ไม
ไผขาวหลาม ซ่ึงเปนไมไผขาวหลามท่ีข้ึนมาใหมตามฤดูกาล เนื้อไมไมออนและไมแกเกินไป วัด พอได
ขนาดเสนความยาว 10 เมตร ขายใหแกพอคาคนกลางจากตางจังหวัดในราคาเสนละ 8 บาท 
ปจจุบันมีการรวมกลุมสตรีภายในชุมชนจัดตั้งเปนกลุมวิสาหกิจชุมชน “กลุมตอกเพ่ือการ ผลิต
หมวก” โดยกลุมจะรับซ้ือเสนตอกจากชาวบานในพ้ืนท่ีเพ่ือนํามาเย็บเปนหมวกตามขนาด ท่ีตองการ
สงขายไปยังตางจังหวัด โดยมีตลาดหลักท่ีจังหวัดลําพูน เนื่องจากแหลงผลิตหมวก จากตอกไผขาว
หลามสงขายไปยังประเทศเพ่ือนบานครั้งละหลายหม่ืนใบ อพท. รวมกับชมรม สงเสริมการทองเท่ียว
โดยชุมชนตําบลบอสวก พัฒนาท่ีทําการกลุมวิสาหกิจชุมชน “กลุมตอก เพ่ือการผลิตหมวก” ใหเปน
แหลงทองเท่ียวเชิงสรางสรรค มีกิจกรรมใหนักทองเท่ียวไดเรียนรู และมีประสบการณในการทํา
เครื่องจักสาร ตั้งแตการรูจักไผขาวหลาม การจักตอก และการ สานเสนใยตอกใหเปนเครื่องใช 
เครื่องราง (ตะแหลว) และของเลนรูปสัตวตางๆ ตามวิถีของ คนลานนา ชวยสรางรายไดเพ่ิมแกชาว
ชุมชนบานใหมรุงเรืองไดอยางนาพอใจ 

 
 

ตําบลนาซาว อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

ตําบลนาซาว อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน มีลักษณะภูมิประเทศเปนท่ีราบระหวาง หุบเขา 
เปนท่ีราบสลับท่ีดอน มีลําหวยไหลผานหลายสาย เชน ลํานาซาว ลํานาจาง ฯลฯ แต ไมมีนาไหล
ตลอดท้ังป สภาพภูมิอากาศในฤดูรอนจะแหงแลง และไมมีแหลงนาขนาดใหญ เพ่ือกักเก็บนาในฤดู
ฝน ตําบลนาซาวเปนแหลงขุดพบวัตถุทางโบราณคดีท่ีมีพ้ืนท่ีขนาดใหญ โดยบริเวณดอยภูซางพบ
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เครื่องมือหินโบราณท่ีชาวบานเรียกวา “เสียมขุน” และพบสะเก็ด หิน “ข้ีกากหิน” กระจายอยูท่ัวไป
เปนจํานวนมาก ชาวชุมชนนาซาวรวมกับนักวิชาการจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมกันขุด
หลักฐานทางประวัติศาสตรนํามาจัดแสดงเรื่องราวการขุด คนไวในพิพิธภัณฑชั่วคราว ณ อาคารท่ีทํา
การหลังเกาของอนามัยตําบลนาซาว (ปจจุบันเสีย หายจากวาตภัย) กอนยายมาจักแสดง ณ อาคาร
หลังใหม ในบริเวณท่ีทําการองคการบริหาร สวนตําบลนาซาว ตามท่ีไดรับการสนับสนุนงบประมาณ
จาก อพท. นอกจากนี้ ชาวชุมชนนา ซาวยังสรางศาลารวมใจไวบริเวณดอยภูซาง เพ่ือเปนสิ่งเตือนใจ
และสรางความตระหนักใน การรวมกันปกปองและอนุรักษแหลงโบราณคดีชุมชนดอยภูซาง และจัด
ใหมีงานบวงสรวง ดอยภูซางเปนประจําทุกป 

จากความรวมมือของคนในชุมชนรวมกับสวนราชการท่ีเก่ียวของ ประกอบกับสมเด็จ พระ
กนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงนํานักเรียน นายรอย
พระจุลจอมเกลา มาศึกษาวิชาประวัติศาสตร ณ ดอยภูซาง เม่ือป พ.ศ.๒๕๔๗ เปน เหตุใหกรม
ศิลปากรประกาศใหพ้ืนท่ีบริเวณดอยภูซางเปนแหลงโบราณคดีกอนประวัตศาสตร ดอยภูซาง เปน
เหตุใหการพัฒนาใหเปนแหลงเรียนรูหรือเพ่ือการทองเท่ียวตองดําเนินการโดย กรมศิลปากร ซ่ึง
แผนพัฒนาดังกลาวบรรจุไวภายใตแผนแมบทการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการ ทองเท่ียวอยางยั่งยืน
เมืองเกานาน แตดวยหนวยงานท่ีรับผิดชอบยังไมเสนอขอรับการจัดสรร งบประมาณ แหลง
โบราณคดีชุมชนดอดภูซางจึงยังมิไดรับการพัฒนาใหมีมูลคาเพ่ิมดานการ ทองเท่ียวตามเปาหมาย 

ชุมชนตําบลนาซาว กําหนดวิสัยทัศน (VISION) การพัฒนาตําบลวา “ยอดยิ่งแหลง อารย
ธรรม เลิศลาภูมิปญญา พัฒนาคุณภาพชีวิต ประชามีสวนรวม ใชชีวิตแบบพอเพียง” สะทอนใหเห็น
ถึงการใหความสําคัญตอการบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และ ภูมิปญญาทองถ่ิน และ
การ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางมีสวน รวม ประชาชนมีรายไดตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท้ังนี้ อพท. และภาคีเครือขาย การพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน ได
พัฒนาแหลงทองเท่ียวของชุมชนนาซาว จนมีผลสําเร็จ เปนรูปธรรม ดังนี้ 
 

1. พิพิธภัณฑวัดนาซาวสามัคคี 

บานนาซาว เปนชุมชนท่ีมีประวัติการต้ังถ่ินฐานเม่ือราว 200 - 300 ปกอน โดยมีวัดนาซาว
เปนศูนยรวมจิตใจ ของชาวชุมชน เดิมชื่อวัดนาซาว มีหลักฐานการตั้งวัดมาราว พ.ศ.2250 ท่ีตั้งเดิม
อยูบริเวณริมนาซาว (วัดเชียงของ) กอน ยายมาอยู ณ ท่ีตั้งปจจุบันท่ีบานนาซาว เนื่องจากเปนวัด
เกาแกจึงมีโบราณวัตถุของวัดท่ีชุมชนรวบรวมไวจํานวนมาก บางชิ้นมีอายุกวา 250 ป บางชิ้นถูก
คัดเลือกนําไปจัดแสดงท่ีพิพิธภัณฑสถานแหงชาตินาน อาทิ วิหารนอย (ตนแบบท่ี ใชสรางวิหารวัด
นาซาว) พระประธานของวัดนาซาว พิพิธภัณฑวัดบานนาซาวสามัคคี เปนอาคารชั้นเดียว ภายใน
แบง การจัดแสดงออกเปนสองสวนใหญๆ สวนแรกจัดแสดงวัตถุเก่ียวกับพุทธศาสนา โดยมีของ
สําคัญไดแก พระพุทธรูปไม คัมภีรใบลาน หีบธรรม ตาลปตรเกา พ.ศ.2457 ธรรมาสน ตุงกระดาษ
สาฉลุลายอายุกวา 100 ป สางขาว สวนท่ีสอง จัด แสดงเครื่องมือเครื่องใชพ้ืนบานตางๆ ท้ังการจัด
แสดงครัวไฟ เครื่องมือในการทํานา เครื่องมือทอผา เครื่องจักสาน และ เครื่องมือจับสัตว เชน เคียว 
แอบขาว ก่ีทอผา ผาหลบ กัวะขาว ถวยชามเซรามิก กลองแอว เปนตน โดยของทุกชิ้นมี ปาย
ทะเบียนติดเอาไว บางชิ้นมีแผนปายอธิบายชื่อเรียก ประวัติความเปนมา การเขาชมควรติดตอลวงหนา
เพ่ือทางวัด และชุมชนจะไดเตรียมอาสาสมัครมาเปนผูนําชมพิพิธภัณฑ แสดงไดดังภาพตอไปนี้ 
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2. แหลงโบราณคดีภูซาง 

แผนดินนานเคยเปนท่ีตั้งถ่ินฐานของมนุษยยุคกอนประวัติศาสตร สมัยหินเกา จากหลักฐาน
ท่ีไดจากการขุดคน บริเวณเสาดิน บานนาหก ตําบลเชียงของ อําเภอนานอย และบานดูใต ตําบลดู
ใต อําเภอเมืองนาน นักโบราณคดีกําหนด อายุราว 2 แสนถึง 7 พันป และจากการสํารวจแหลง
โบราณคดีในจังหวัดนาน ระหวางป พ.ศ.2527 - 2546 พบหลักฐาน 

 
การผลิตเครื่องมือหินสมัยกอนประวัติศาสตร อายุราว 4,000 ป ในพ้ืนท่ีตอเนื่องมากกวา 

10 ตารางกิโลเมตร และพบแหลงผลิต เครื่องถวยชามเคลือบเนื้อแกรงสมัยพุทธศตวรรษท่ี 18 - 22 
ใน พ้ืนท่ีอีกราว 3 ตารางกิโลเมตรทางตะวันตกของแมนานาน ใน เขตอําเภอเมืองนาน ตามแนว
เทือกเขานอย เขาหินแกว เขาชมพู และดอยปูแกวท่ีโอบลอมแองท่ีราบขนาดใหญของลุมแมนาสมุน 
และลุมนาซาว ครอบคลุมพ้ืนท่ีประมาณ 80 ตารางกิโลเมตร 

 
 

 

 

 

กิจกรรมและบริการทางการทองเท่ียว  
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1. กิจกรรมเรียนรูการทอผาตาโกง 

การทําผาตุม หรือ ผาตาโกง มาจากคานิยมท่ีวาหญิงสาว ชาวลานนาตองทอผาเองไดเพ่ือ
เปนการแสดงความพรอมในการ ออกเรือนและไปสรางครอบครัวใหม จึงเปนของแทนใจระหวาง 
หญิงสาวกับชายหนุมท่ีมีใจตอกัน และเปนผาแสดงความผูกพัน และความอบอุนระหวางแมสูลูก ผา
ตาโกง มีเอกลักษณเฉพาะ ตัว คือ เปนผาลายตารางสี่เหลี่ยมทอดวยฝายสีแดงท่ียอมจาก ครั่ง
ธรรมชาติกับฝายสีขาว ปจจุบันชุมชนนาซาวยังอนุรักษและเท่ียวไดเรียนรูวิถีวัฒนธรรมและความ
เชื่อของชาวนาซาวผาน การทอผาตาโกง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม “ฟนดายชายผาตา โกง” ไวให
นักทองเท่ียวไดเรียนรูและลงมือทํา โดยชางทอผาจะ สอนใหนักทองเท่ียวเก็บชายผาทอลายตาโกง 
ดวยการมวนเสน ดายใหเปนเกลียว (ฟนดาย) กอนท่ีผาทอผืนดังกลาวจะสําเร็จ ออกมาเปนชิ้นงานท่ี
สมบูรณ จึงเปนกิจกรรมท่ีงายๆ แตทําให นักทองเท่ียวไดรับความสนุกสนานเพลิดเพลินเปนการใช
ทักษะ ท่ีเกิดจากภูมิปญญาชาวบานท่ีนาทดลองทํา 

 
2. สปาสุมไกบานนวราษฏร 

บานนวราษฎร หมูท่ี 5 ตําบลนาซาว อําเภอเมืองนาน จัดตั้งกลุมสปาสุมไก อบ สมุนไพร โดย
ปรับปรุงอาคารท้ิงรางกลางหมูบานนวราษฎรใหกลายมาเปนสถานท่ีให บริการอบสมุนไพรบานนวราษฎร 
โดยมีนางเรณู สายปน ผูจัดการ และมีสมาชิกท่ีเปนแกน หลัก 13 คน มีแนวคิดทําเปนสปาสมุนไพรเพ่ือ
สุขภาพ สรางเปนแหลงทองเท่ียวใหเกิดราย ไดแกชุมชน โดยนําสูตรยาสมุนไพรของผูเฒาผูแกในหมูบานมา
ผลิตเปนเครื่องสมุนไพรเพ่ือ สุขภาพ และดัดแปลงสุมเลี้ยงไกมาเปนตูอบสมุนไพรท่ีมีเอกลักษณสะดุดตา
แทนการใชตูอบ แบบท่ัวไปท่ีมีราคาแพง พืชสมุนไพรสวนใหญหาไดภายในหมูบานสวนท่ียังตองจัดหาจาก 
ภายนอกมีแผนจะสงเสริมใหชาวบานนวราษฎรปลูกใชเองในอนาคต 

 

บทท่ี 4 
การวิเคราะหสภาวการณการทองเท่ียว 

4.1 การวิเคราะหสภาวการณการทองเท่ียวของประเทศไทย 
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นับตั้งแตในชวงตนป 2563 สถานการณการแพรระบาดของติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได ทวี
ความรุนแรงและขยายขอบเขตไปในหลายประเทศท่ัวโลกอยางรวดเร็ว จนทําใหเม่ือวันท่ี 11 
มีนาคม 2563 องคการอนามัยโลก (WHO) ประกาศใหเปนการแพรระบาดครั้งใหญ (Pandemic) 
ซ่ึงไดสงผลกระทบรุนแรงตอเศรษฐกิจโลกในภาพรวมและกอใหเกิดความผันผวนรุนแรงในตลาด 
การเงินโลก ทําใหเศรษฐกิจในหลายประเทศในชวงไตรมาสแรกของป 2563 หดตัวตอเนื่องจนเขา สู
ภาวะเศรษฐกิจถดถอยและหลายประเทศขยายตัวต่ําสุดเปนประวัติการณนับตั้งแตวิกฤตการเงิน 
โลกในป 2552 สําหรับเศรษฐกิจไทยไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ท่ี 
รุนแรงมากข้ึน เชนเดียวกับประเทศอ่ืน ๆ ท่ัวโลก ดังจะเห็นไดจากเศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรก ของ
ป 2563 ลดลงรอยละ 1.8 ตามการลดลงของจํานวนนักทองเท่ียวตางชาติท่ีลดลงรอยละ 38.0 สงผล
ใหภาคบริการทองเท่ียวและธุรกิจท่ีเก่ียวเนื่องไดรับผลกระทบรุนแรงจากการดําเนิน มาตรการ
ควบคุมการระบาดท่ีเขมงวดและจํากัดการเดินทางระหวางประเทศ  

 
4.1.1 สถานการณทองเท่ียวไทยป พ.ศ.2563 

ตลาดตางประเทศ 

ป 2563 คาดวา จะมีจํานวนนักทองเท่ียวตางชาติเดินทางเขาประเทศไทยเพียง 6.7 ลาน
คนและสรางรายไดทางการทองเท่ียว 3.3 แสนลานบาทท้ังจํานวนและรายไดหดตัวรอยละ 83 
(ประมาณการ ณ เดือนตุลาคม 2563) การหดตัวอยางรุนแรงดังกลาวเปนผลกระทบจากการแพร
ระบาดของไวรัส COVID-19 ซ่ึงประเทศตาง ๆ ใชมาตรการข้ันสูงสุดสกัดก้ันการเดินทางเพ่ือปองกัน
การแพรระบาดฯ เขาสูประเทศ เชน ยกเลิกวีซา ล็อกดาวนเมือง/ประเทศ ปดพรมแดน ขณะท่ี
ประเทศไทยใชมาตรการหามทําการบินเขาประเทศตั้งแตเดือนเมษายน 2563 เปนตนมา สงผลใหไม
มีนักทองเท่ียวตางชาติเขาไทยในชวงดังกลาวแมวาชวงปลายป 2563 จะผอนคลายมาตรการ
อนุญาตนักทองเท่ียวตางชาติภายใตขอตกลงพิเศษ เชน ผูถือบัตร Thailand Elite Card, ผูไดรับ 
Special Tourist Visa (STV) เดินทางเขาประเทศไทย แตกลุมดังกลาวมีจํานวนท่ีนอยมาก 

 

ภาพท่ี 13 อัตตราการลดลงของนักทองเท่ียวตางชาติท่ีเดินทางเขาประเทศตางๆ ป 2563 
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ท้ังนี้ วิกฤต  COVID-19 ยังสงผลกระทบใหการทองเท่ียวท่ัวโลกหดตัวรุนแรงเชนเดียวกับประเทศ
ไทย โดยขอมูลจาก UNWTO ชวง 8 เดือนแรกป 2563 พบวาการเดินทางทองเท่ียวระหวางประเทศ
ท่ัวโลกหดตัวลง รอยละ 70 โดยประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตางไดรับผลกระทบระดับใกลเคียง
กัน เชน ฮองกง (ลดลงรอยละ 93), ญี่ปุน (ลดลงรอยละ 82), สิงคโปร (ลดลงรอยละ 79), เวียดนาม 
(ลดลงรอยละ 71) โดย UNWTO คาดวา การเดินทางทองเท่ียวระหวางประเทศท่ัวโลกจะกลับเขาสู
ภาวะปกติอีกครั้งในป 2566 

 

ภาพท่ี 14 สถานการณการทองเท่ียวแตละภูมิภาค  

 

ตลาดในประเทศ 

สถานการณทองเท่ียวของผูเย่ียมเยือนชาวไทยป 2563 (มกราคม – ธันวาคม) 

ในป 2563 สถานการณทองเท่ียวในประเทศไดรับผลกระทบอยางรุนแรงจากการแพร
ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยในชวง 6 เดือนแรกของป 2563 ถือเปนชวงวิกฤตของ
สถานการณทองเท่ียวในประเทศ เนื่องจากในเดือนมีนาคม – เมษายน ประเทศไทยตองรับมือกับ
การแพรระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ทําใหมาตรการล็อกดาวน, พ.ร.ก.ฉุกเฉิน, มาตรการเคอรฟวถูก
นํามาใช รวมท้ังการยกเลิกกิจกรรมดานการ 

ทองเท่ียวตาง ๆ สงผลใหเศรษฐกิจทุกภาคสวนของประเทศหยุดลงแบบฉับพลัน ภาคธุรกิจ
ทยอยปดกิจการเปนจํานวนมากและการเดินทางทองเท่ียวในประเทศหยุดชะงัก แตอยางไรก็ตาม 
ผลจากการใชมาตรการตาง ๆ กอปรกับความรวมมือจากภาครัฐและประชาชน ทําใหประเทศไทย
สามารถรับมือและควบคุมการแพรระบาดไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเดือนพฤษภาคมรัฐบาลได
ประกาศมาตรการผอนคลายปลดล็อคพ้ืนท่ีและกิจการ/กิจกรรมตาง ๆ รวมท้ังออกมาตรการกระตุน
การเดินทางทองเท่ียวเพ่ือกระตุนการหมุนเวียนของเศรษฐกิจภายในประเทศ สงผลใหประชาชน
ทยอยออกเดินทางทองเท่ียวมากข้ึน  
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ซ่ึงการเดินทางทองเท่ียวในประเทศหลังล็อกดาวนเริ่มฟนตัวไดบาง เนื่องจากไดรับแรงหนุน
จากภาครัฐท่ีประกาศใหมีวันหยุดชดเชยเพ่ิมข้ึนในชวง 6 เดือนหลังของป 2563 และมาตรการ
กระตุนการทองเท่ียวในประเทศภายใต 2 โครงการหลักไดแก โครงการเราเท่ียวดวยกัน และ
โครงการกําลังใจ ผนวกกับ ททท. และภาคเอกชนไดรวมกันจัดกิจกรรมตาง ๆ 

และโปรโมชั่นแพ็กเกจทองเท่ียว ท้ังนี้การฟนตัวของการทองเท่ียวภายในประเทศยังไมท่ัวถึงทุก
พ้ืนท่ี โดยภูมิภาคระยะใกลอยางภาคตะวันออกภาคกลางและภาคตะวันตกจะฟนตัวไดเร็วกวา โดยเฉพาะ
จังหวัดทองเท่ียวท่ีมีระยะทางใกลกรุงเทพฯ เชน ชลบุรี  ระยอง กาญจนบุรี  ราชบุรี  เพชรบุรี  
ประจวบคีรีขันธ จะมีอัตราการเพ่ิมข้ึนของจํานวนผูเยี่ยมเยือนชาวไทยสูงกวาจังหวัดทองเท่ียวท่ีไกลกวา 
เพราะนักทองเท่ียวสวนใหญอยูในกรุงเทพฯ และคนไทยยังนิยมเดินทางดวยรถยนตถึงรอยละ 70 (อางอิง
จากงานสํารวจความคิดเห็นคนไทยออกเดินทางทองเท่ียวหลัง COVID-19 ของ ททท.) อยางไรก็ดี ภูมิภาค
ระยะไกลก็มีบางจังหวัดท่ีมีอัตราการเพ่ิมข้ึนของจํานวนผูเยี่ยมเยือนชาวไทยไดแก นครศรีธรรมราช ท่ี
ไดรับกระแสแรงศรัทธาความเชื่อ “ไอไขเด็กวัดเจดีย” รวมท้ังไดรับแรงหนุนจากการเพ่ิมจํานวนเท่ียวบิน
ของสายการบินในประเทศ สงผลใหคนไทยเดินทางเขานครศรีธรรมราชเพ่ิมข้ึน และจังหวัดท่ีมีสภาพ
อากาศท่ีหนาวเย็นเหมาะแกการเดินทางทองเท่ียวอยางเชียงใหม เชียงราย ยะลา อุบลราชธานีหรือเลย ก็
มีอัตราจํานวนผูเยี่ยมเยือนชาวไทยเพ่ิมข้ึนเชนกัน  

ดังนั้น ภาพรวมสถานการณทองเท่ียวในประเทศป 2563 จึงมีแนวโนมขยับตัวดีข้ึนแตยังต่ํา
กวาระดับปกติกอนเกิด COVID-19 เพราะยังมีแนวโนมความกังวลตอความเสี่ยงของการระบาด
ระลอกใหม ทําใหมีจํานวนผูเยี่ยมเยือนชาวไทยอยูท่ี 90.23 ลานคน-ครั้งลดลงรอยละ 48 ขณะท่ี
รายไดทางการทองเท่ียวยังไมกลับคืนมาในระดับปกติเชนกัน เนื่องจากยังมีความกังวลตอภาวะ
เศรษฐกิจในประเทศ นักทองเท่ียวระมัดระวังการใชจาย และลดจํานวนความถ่ีในการเดินทาง
ทองเท่ียว สงผลใหมีรายไดทางการทองเท่ียวอยูท่ี 5.00 แสนลานบาท ลดลงรอยละ 54 

 

ภาพท่ี 15 สถิติจํานวนและรายไดผูมาเยือนคนไทยป 2563  

4.1.2 สถานการณทองเท่ียวไทยป 2564 

 



108 
 

ป 2564 คาดวาภาพรวมการเติบโตของตลาดตางประเทศมีแนวโนมปรับตัวดีข้ึนจากป 
2563 แตจะยังไมฟนตัวกลับมาในระดับเดียวกับป 2562 กอนเกิดวิกฤตการแพรระบาดของไวรัส 
COVID-19 เนื่องจากตองเผชิญกับความไมแนนอนของปจจัยตาง ๆ เชน การแพรระบาดของไวรัส 
COVID-19 ระลอกใหม โอกาสความสําเร็จในการพัฒนาวัคซีนและการกระจายวัคซีนใหเพียงพอท่ัว
โลก การฟนตัวทางเศรษฐกิจของแตละประเทศ การกลับมาบินระหวางประเทศของสายการบินตาง 
ๆ รวมถึงทัศนคติของนักทองเท่ียวชาวตางชาติและชาวไทยตอการเดินทางระหวางประเทศ ซ่ึงมี
ผลกระทบโดยตรงตออุปสงคและอุปทานการเดินทางเขามาทองเท่ียวยังประเทศไทย ท้ังนี้ คาดวาป 
2564 จะมีจํานวนนักทองเท่ียวตางชาติเดินทางเขาประเทศไทยประมาณ 6 – 15.5 ลานคน และ
สรางรายไดใหแกประเทศไทยประมาณ  3 – 7 แสนลานบาท โดยคาดการณสถานการณป 2564 
เปน 3 กรณี (ปรับประมาณการ ณ เดือนตุลาคม 2563)  

 

4.1.3 แนวโนวทองเท่ียวตลาดในประเทศป 2564 

คาดวา มีจํานวนผูเยี่ยมเยือนชาวไทยอยูท่ี 93.30 ลานคน-ครั้ง มีอัตราการเติบโตเพ่ิมข้ึน
รอยละ 3 จากปท่ีผานมา แตยังต่ํากวาเม่ือเทียบกับป 2562 กอนเกิดการแพรระบาดของไวรัส 
COVID-19 อยางไรก็ดี จํานวนผูเยี่ยมเยือนชาวไทยอาจจะขยับตัวเพ่ิมข้ึนหากไดรับปจจัยหนุน
ทองเท่ียวไทย ซ่ึงไดแก 

1. ความรวมมือระหวางภาครัฐ ททท. และเอกชนในการออกมาตรการกระตุนการทองเท่ียว
ท่ีมีประสิทธิภาพ และแผนการตลาดท่ีดึงดูดนักทองเท่ียวใหเดินทางและเกิดการใชจาย
เพ่ิมข้ึน รวมถึงลดความยุงยากซับซอนในการเขารวมและใชสิทธิ์ของมาตรการกระตุนการ
ทองเท่ียวในประเทศ จะชวยกระตุนใหเกิดการเดินทางทองเท่ียวมากข้ึน 

2. การดึงกลุมคนไทยเท่ียวนอกใหหันกลับมาเท่ียวในประเทศมากข้ึน (ซ่ึงในป 2562 มีคน
ไทยเท่ียวนอกอยูท่ี 12 ลานคน) โดยอาศัยโอกาสจากความไมแนนอนของวัคซีน COVID-
19 และแมวาจะมีวัคซีนก็ไมไดหมายความวาจะสามารถหยุดยั้งการแพรระบาดไดทันที 
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ดังนั้น กลุมคนไทยเท่ียวนอกมีแนวโนมท่ีจะเลือกเท่ียวในประเทศกอน เนื่องจากตองการ
ลดความเสี่ยงตอการติดเชื้อในตางประเทศท่ีสูงกวาไทย โดยกลุมนี้จะเปนการเดินทาง
ทองเท่ียวในประเทศแบบทริปสั้น ๆ แตมีจํานวนหลายทริป  

สําหรับรายไดทางการทองเท่ียวในป 2564 มีแนวโนมอยูท่ี 5.36 แสนลานบาท มีอัตราการ
เติบโตเพ่ิมข้ึนรอยละ 71 จากปท่ีผานมา แตยังต่ํากวาเม่ือเทียบกับป 2562 กอนเกิดการแพรระบาด
ของไวรัส COVID-19 เนื่องจากมีปจจัยเสี่ยงท่ีสําคัญคือ เศรษฐกิจภายในประเทศท่ียังคงหดตัว จาก
ความออนแอท่ีมีมาตั้งแตกอนเกิดการแพรระบาดของไวรัส COVID-19 แมวาจะผานพนวิกฤต 
COVID-19 มาแลวก็ตาม แตก็ยังไมสามารถฟนตัวกลับเขาสูระดับปกติไดเชนเดิม สงผลตอการ
ตัดสินใจออกเดินทางทองเท่ียวของคนไทยท่ีมีกําลังการใชจายไมสูง ทําใหเกิดการระมัดระวังการใช
จายของครัวเรือนมากข้ึน อยางไรก็ตามปญหาเศรษฐกิจดังกลาว อาจไมไดสงผลมากนักตอกลุมคน
ไทยเท่ียวนอกท่ีมีกําลังการใชจายสูง แตกลุมนี้กลับไมไดใชจายมากเทากับการไปเท่ียวตางประเทศ 
เนื่องจากราคาของสินคาและบริการทางการทองเท่ียวในประเทศท่ีถูก กอปรกับไมมีแหลงชอปปงท่ี
ตองการซ้ือเหมือนในตางประเทศ คาดวาการใชจายของกลุมนี้จะใกลเคียงกับคาใชจายเฉลี่ยใน
ประเทศ จึงไมไดเปนแรงฉุดใหรายไดทางการทองเท่ียวเติบโตเทาไหรนัก 

นอกจากนี้ ประเด็นท่ีควรติดตามเพ่ือชวยกระตุนใหเกิดการเดินทางทองเท่ียวในประเทศคือ 
พฤติกรรมของนักทองเท่ียวท่ีเปลี่ยนไปหลังวิกฤต COVID-19  (อางอิงขอมูลผลสํารวจพฤติกรรม 
New Normal ของการทองเท่ียวท่ีจัดทําโดย McKinsey) 

1. เท่ียวในประเทศกลายเปนตัวเลือกแรก ซ่ึงมาจากปจจัยเรื่องเศรษฐกิจ และความเสี่ยงจากการ
ติดเชื้อ COVID-19 จากการไปเท่ียวตางประเทศ 

2. เท่ียวใกล ๆ สั้น ๆ ขับรถไป โดยเนนเดินทางทองเท่ียวไปยังจังหวัดท่ีอยูไมไกลจากกรุงเทพฯ 
หรือใชระยะเวลาเดินทางไม เ กิน 4 ชั่ ว โมง เชน กาญจนบุรี  นครราชสีมา ราชบุรี  
ประจวบคีรีขันธ เปนตน (อางอิงขอมูลนักทองเท่ียวท่ีขอรับเสนทางจาก Apple Map)   

3. เลือกเท่ียวสถานท่ี Unseen เชน แหลงทองเท่ียวมหัศจรรยและธรรมชาติ แหลงทองเท่ียว
ผจญภัย แหลงทองเท่ียวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แหลงทองเท่ียวประเพณีวัฒนธรรม และแหลงทองเท่ียว
วิถีชีวิต  

4. ใหความสําคัญอยางมากกับการเลือกใชบริการธุรกิจทองเท่ียวท่ีไดรับมาตรฐานดานความ
ปลอดภัย สุขอนามัยเพ่ือนักทองเท่ียว 

4.2 การวิเคราะหสภาวการณการทองเท่ียวของประเทศไทย สูแผนยุทธศาสตรการบริหารการ
พัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน (พ.ศ.2566 – 2570) 

จากการทบทวนแผนแมบทการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานาน 
ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2556 – 2560) ท่ีผานมา ประกอบกับการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ และ
วิเคราะหสถานการณ แนวโนมดานการทองเท่ียวระดับโลก ระดับประเทศ และภูมิภาครวมท้ังระดับ
พ้ืนท่ีท้ังในจังหวัดนาน และพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน ซ่ึงเปนสภาพแวดลอมท้ังภายใน ภายนอก อันมี
ผลตอการขับเคลื่อนการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน โดยอยูบนพ้ืนนฐานบูรณาการงานดาน
การทองเท่ียวระหวางหนวยงานภาครัฐและทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของไดอยางมีเอกภาพ สามารถ
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กําหนดตําแหนงทางการทองเท่ียวของพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน ซ่ึงจะนําไปสู แผนงานโครงการท่ี
สอดคลองกับแผนและผังแมบทการอนุรักษการพัฒนาเมืองเกานาน มีความเหมาะสมกับสถานการณ
การทองเท่ียวในปจจุบัน และสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนตามยุทธศาสตรชาติ  
สําหรับผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมท้ังภายในภายนอก นําเสนอรายละเอียด ดังหัวขอตอไปนี้ 

4.1 ผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรคในการพัฒนาการ
ทองเท่ียวพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน 

4.2 การกําหนดตําแหนงในการพัฒนาทางการทองเท่ียว 
4.3 การกําหนดวิสัยทัศน ยุทธศาสตร กลยุทธและแนวทางในการพัฒนา 
รายละเอียด ดังตอไปนี้ 

  
4.3 ผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรคในการพัฒนาการทองเท่ียวพ้ืนท่ีพิเศษ
เมืองเกานาน 

จากการประมวลและวิเคราะหสภาพแวดลอมและศักยภาพดานเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากร
ธรรมชาตและสิ่งแวดลอมของ พ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน จังหวัดนาน รวมท้ังทิศทางหรือแนวทางในการ
พัฒนาในมิติท่ีสําคัญ  ดังนี้ 

จังหวัดนานมีแหลงทองเท่ียวทางประวัติศาสตร ศาสนสถานและวัฒนธรรมท่ีเปนเอกลักษณ 
โดดเดน ดึงดูดใจใหนักทองเท่ียวมาเยือน สถาปตยกรรม เมืองเกาท่ีทรงคุณคาและมีชีวิต เสนหของ
วิถีชนบท มีศิลปวัฒนธรรมหลากหลาย มีผลิตภัณฑชุมชนท่ีเปนภูมิปญญาและเอกลักษณของจังหวัด 
เชน งานศิลปะ หัตถกรรม ผาทอบอสวก โคมมะเตาและหัวเรือมวงตึ๊ด  เครื่องเงิน ไมแกะสลัก 
เครื่องปนดินเผา ฯลฯ พ้ืนท่ีบริเวณใจเมืองนานและเวียงพระธาตุแชแหง ไดรับการประกาศใหเปน
พ้ืนท่ีเพ่ือการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกานาน ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพ่ือการอนุรักษแหลงเรียนรู
ศิลปกรรมทองถ่ิน และพัฒนาแหลงทองเท่ียวใหมีมาตรฐานระดับสากล รวมท้ังการจัดการพ้ืนท่ีเมือง
เกานานมีกฎหมายและขอบังคับการดํารงรักษาไวซ่ึงแหลงทองเท่ียวโดยมีหนวยงานดูแล โดยเฉพาะ
กฎหมายผังเมืองท่ีกํากับดูแลการใชประโยชนท่ีดิน ดังแผนท่ีตอไปนี้ 
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ภาพท่ี 16  แผนท่ีแสดงผังการใชประโยชนท่ีดิน ผังเมืองรวมนาน พ.ศ.2558 ในพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกา
นานจําแนกตาม 5 ตําบล 
  จากภาพแสดงผังการใชประโยชนท่ีดิน ผังเมืองรวมนาน พ.ศ.2558 ในพ้ืนท่ีพิเศษ
เมืองเกานานจําแนกตาม 5 ตําบล พบวา ในเขตใจเมืองนาน และในตําบลในเวียงนั้นจะเปนท่ีดิน
ประเภทท่ีอยูอาศัยหนาแนนตั้งแตในระดับท่ีปานกลางถึงหนาแนน สวนเขตตําบลมวงตึ๊ดและ
ตําบลดูใตนั้นยังมีสภาพเปนท่ีดินท่ีอยูอาศัยท่ีมีความหนาแนนปานกลาง สําหรับอีก 3 ตําบล พ้ืนท่ี
สวนใหญจัดอยูในท่ีดินประเภทเกษตรกรรม ท่ีดินประเภทอนุรักษปาไม และท่ีดินประเภทชุมชน ซ่ึง
การกําหนดผังการใชประโยชนท่ีดินผังเมืองรวมถือเปนหลักเกณฑสําคัญของการจัดการเชิงพ้ืนท่ี 
เนื่องจากการพัฒนาแหลงทองเท่ียว เชน การกอสรางสิ่งอํานวยความสะดวก หรืออาคารฯลฯ 
จําเปนอยางยิ่งท่ีตองมีการคํานึงถึงประเภทท่ีดิน เอกสารสิทธิ์และการขออนุญาตใชพ้ืนท่ี รวมท้ัง
การศึกษาแนวโนมอนาคตของเมืองท่ีจะมีการพัฒนาในแตละดาน เชน ดานโลจีสติกส การคมนาคม
ขนสง ท่ีมีผลตอการทองเท่ียวซ่ึงไดมีการวิเคราะหรวมอยูในการวางแผนครั้งนี้  

  จุดแข็งของจังหวัดนานท่ีสงผลทําให นักทองเท่ียวใหความนิยมและสนใจมาเยือน
โดยเฉพาะในชวงป พ.ศ.2563 มานี้ คือ  จังหวัดนาน เปนจังหวัดท่ีไมมีผูติดเชื้อไวรัสโควิค19 จึงถือวา
มีมาตรการในการควบคุมและปองกันการแพรระบาดของโควิค19 อันเปนการสรางความเชื่อม่ันและ
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ชื่อเสียงใหแก การทองเท่ียวจังหวัดนาน(คาเฉลี่ย4.62 SD=0.65) อยางไรก็ตาม แมในวันที่ 4 
มกราคม 2564 ไดมีการแถลงขาวเกี่ยวกับการมีผูติดเชื้อโควิค19 จํานวน 1คนแลว แตหากจังหวัด
นานสามารถควบคุมสถานการณไดยอมทําให จุดแข็งขอนี้ยังมีความโดดเดนอยูและยังเปนจุดหมาย
ปลายทางท่ีนักทองเท่ียวตองการมาเยือน เนื่องจากมีทรัพยากรทางการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีพิเศษเมือง
เกานานท่ีโดดเดนเปนเอกลักษณ มีคุณคาทางประวัติศาสตร ศาสนสถานและศิลปวัฒนธรรม
หลากหลาย สถาปตยกรรมเมืองเกาท่ีทรงคุณคา มีเสนหของวิถีชนบท รวมท้ังในป พ.ศ. เมืองนาน
เปนแหลงทองเท่ียวตนแบบการพัฒนาตามเกณฑการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน (GSTC) ของ
สภาการทองเท่ียวอยางยั่งยืนโลก และไดรับรางวัล Sustainable Destination Top 100 ใน
ภาพรวมไดคาคะแนนถวงน้ําหนัก 4.22   

 สวนสภาพแวดลอมทางการทองเท่ียวของพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน ดานจุดออน 
หรือขอจํากัดสําคัญพบวา ควรมีการแกไขเรงดวนคือ ระบบขนสงสาธารณะท่ียังไมท่ัวถึงทําใหเขาถึง
แหลงทองเท่ียวไดยาก ขาดการเชื่อมโยงโครงขายท่ีเอ้ือประโยชนซ่ึงกันและกัน ขาดการเชื่อมโยง
เสนทางทองเท่ียวกับแหลงผลิตภัณฑชุมชน รวมท้ังขาดผูใหบริการขนสงท่ีมีการแจงอัตราราคาและ
จุดรับ-สงอยางชัดเจนแกนักทองเท่ียว  ในภาพรวมของจุดออนทางการทองเท่ียวพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกา
นานวิเคราะหไดคาคะแนนถวงน้ําหนัก 3.51  

อธิบายและนําเสนอรายละเอียด ดังนี้ 
 
ตารางท่ี  13 แสดงผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมทางการทองเท่ียวภายในพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน(SW) 

จุดแข็ง Strengths จุดออน Weaknesses 
1) จังหวัดนานมีแหลงทองเท่ียวทางประวัติศาสตร 

ศาสนสถานและวัฒนธรรมท่ีเปนเอกลักษณ โดด
เดน ดึงดูดใจใหนักทองเท่ียวมาเยอืน 

1) ทรัพยากรการทองเท่ียวเสื่อมโทรมหลายแหง 
ข าดกา ร บํ า รุ ง รั กษ า  พ้ื น ท่ี โ บ ร าณสถาน 
พิพิธภัณฑชุมชนทองถ่ิน ถูกปลอยใหรกรางหรือ
ใชประโยชนอย างไม เหมาะสม  บางแหลง
ทองเท่ียวท่ีมีศักยภาพยังไมไดรับการพัฒนาให
พรอมรองรับนักทองเท่ียว 

2) งานเทศกาลประเพณีท่ีเปนเอกลักษณ ไดแก 
ประเพณีแขงเรือเอกลักษณนาน งานประเพณีหก
เป ง ไหวสาพระมหาธาตุ เจ าภู เ พียงแชแห ง 
ประเพณีตักบาตรเทียน 

2) ระบบการบริหารการจัดการดานการทองเท่ียว 
อย า งยั่ ง ยื นยั ง ไม มี ป ระสิท ธิผล เท า ท่ีควร 
โดยเฉพาะการบูรณาการแผนยุทธศาสตรองคกร
ท่ีจัดการแหลงทองเท่ียว และการติดตามดูแล 

3) การมีสวนรวมอยางเขมแข็งของภาคีภาครัฐ 
เอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และภาค
ประชาสังคม  

3) ขาดการจัดการทองเท่ียวตามฤดูกาลทําใหจํานวน
นักทองเท่ียวกระจุกตัวเฉพาะฤดูกาลหนาว 

4) การจัดการพ้ืนท่ีเมืองเกานานมีกฎหมายและ
ขอบังคับการดํารงรักษาไวซึ่งแหลงทองเท่ียวโดยมี
หนวยงานดูแล และการมีสวนรวมของชุมชน
ทองถ่ิน 
 

4) ชุมชนสวนใหญขาดองคความรูและการสนับสนุน
การพัฒนาผลิตภัณฑตามแนวทางเศรษฐกิจ
สรางสรรค และการสนับสนุนการพัฒนาเพ่ือเพ่ิม
มูลคาผลิตภัณฑ (Value Added) จากหนวยงาน
ตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน (CSR) ยังมีนอยและ
ไมท่ัวถึง 

5) ศิลปวัฒนธรรมหลากหลาย สถาปตยกรรมเมือง
เกาท่ีทรงคุณคาและมีชีวิต เสนหของวิถีชนบท  

5) ผูประกอบการทองเท่ียวยังขาดโอกาสในการ
พัฒนาองคความรู  และขาดการสนับสนุน
หลักเกณฑการทองเท่ียวอยางยั่งยืนในธุรกิจ 
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จุดแข็ง Strengths จุดออน Weaknesses 
6) พ้ืนท่ีบริเวณใจเมืองนานและเวียงพระธาตุแชแหง 

ไดรับการประกาศใหเปนพ้ืนท่ีเพ่ือการอนุรักษและ
พัฒนาเมืองเกานาน ซึ่งมีวัตถุประสงคเพ่ือการ
อนุรักษแหลงเรยีนรูศลิปกรรมทองถ่ิน และพัฒนา
แหลงทองเท่ียวใหมีมาตรฐานระดบัสากล 

6) ระบบขนสงสาธารณะไมท่ัวถึงทําใหเขาถึงแหลง
ทองเท่ียวไดยาก ขาดการเช่ือมโยงโครงขายท่ี
เอ้ือประโยชนซึ่งกันและกัน ขาดการเช่ือมโยง
เสนทางทองเท่ียวกับแหลงผลิตภณัฑชุมชน 
(OTOP) รวมท้ังขาดผูใหบริการขนสงท่ีมีการแจง
อัตราราคาและจุดรับ-สงอยางชัดเจนกับ
นักทองเท่ียว 

7) กิจกรรมทองเท่ียวเชิงสรางสรรคในชุมชนท่ีพรอม
นํามาบริการแกนักทองเท่ียวจนเปนท่ียอมรับและ
ไดรับรางวัล เชน โฮงเจาฟองคํา 

7) ในพ้ืนท่ีพิเศษเกิดกระทบดานสิ่งแวดลอม เชน 
ปญหาหมอกควัน ภัยแลง แมนํ้าบนเปอนสารเคมี
จากภาคการเกษตร  
 

8) พ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานานมีผลิตภัณฑชุมชนท่ีเปน
ภูมิปญญาและเอกลักษณของจังหวัด เชน งาน
ศิลปหัตถกรรม ผาทอบอสวก โคมมะเตาหัวเรือ
มวงตึ๊ด เครื่องเงิน เครื่องปนดินเผา ฯลฯ 

8) บานเกาอาคารเกา เรือเอกลักษณ ถูก
ปรับเปลีย่นใหมีรปูแบบท่ีไมเสริมสรางเอกลักษณ
ทางสถาปตยกรรมทองถ่ิน 

9) เมืองนานเปนแหลงทองเท่ียวตนแบบการพัฒนา
ตามเกณฑการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
(GSTC) ของสภาการทองเท่ียวอยางยั่งยืนโลก 
และไดรับรางวัล Sustainable Destination 
Top 100 

9) สิ่งอํานวยความสะดวกดานการทองเท่ียวมีไม
เพียงพอตอความตองการของนักทองเท่ียว หรือไม
เหมาะสมตอนักทองเท่ียวทุกเพศทุกวัยหรือนักทอง
ทองเท่ียวกลุมพิเศษ(Universal Design) 

10) ประชาชนทองถ่ินมีวินัยทางการเงิน (NPL ต่ํา) 
เปนดัชนีบงชีถึงการใชชีวิตแบบพอเพียงของ
ประชากรสวนใหญ 

10) ขาดการสงเสริมประโยชนและลดผลกระทบทาง
เศรษฐกิจและสังคม 

11) ในพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานานไดมีการอนุรักษ รื้อฟน
และจัดการมรดกทางวัฒนธรรมประเพณีเปนอยางดี  

11) ขาดการตรวจสอบและรายงานความพึงพอใจ
ของนักทองเท่ียวเพ่ือนําไปสูการพัฒนาทางการ
ทองเท่ียว 

12) การประชาสัมพันธเพ่ือประโยชนดานการตลาด
ของการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีอยูบนขอมูลท่ีไดรับการ
ยอมรับจากคนในพ้ืนท่ี ตรงตามความคาดหวังของ
นักทองเท่ียว มีการรับรูในดานการทองเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม และวิถีชีวิตเมืองเกา 

12) คลังขอมูลสถานท่ีและทรัพยากรดานการทองเท่ียว
ซึ่งจัดทํากันหลายหนวยงานโดยไมมีการรวบรวมหรือ
ตรวจสอบใหเปนปจจุบัน 

13) จังหวัดนาน สงพ้ืนท่ีกาดบานเกาหวัเวียงใตและ
แหลงผลิตผาทอบอสวก เปนเครือขายยาน
สรางสรรคของประเทศไทย ภายใตการดําเนินงาน
ของสํานักงานเศรษฐกิจสรางสรรค (CEA) 

13) ขาดระบบปองกัน รักษาความปลอดภัย และการ
จัดการตอบรับตอสถานการณฉุกเฉินอยางเปนระบบ 
เชน อุทกภัย แผนดินไหว 

14) จังหวัดนาน เปนจังหวัดท่ีไมมีผูติดเช้ือไวรัสโควิค19 
จึงถือวามีมาตรการในการควบคุมและปองกันการ
แพรระบาดของโควิค19 อันเปนการสรางความ
เช่ือมั่นและช่ือเสียงใหแก การทองเท่ียวจังหวัดนาน 

14) ขาดการปกปองธรรมชาติ และขาดการจัดการ
ทางดานสิ่งแวดลอมและสภาพภูมิอากาศท่ีเปนรูปธรรม 
ไดแก มลพิษทางอากาศ การขนสงท่ีมีผลกระทบต่ํา 
การแยกขยะ และการลดการพ่ึงพิงเช้ือเพลิงฟอสซิล 

15) ศักยภาพทางการทองเท่ียวท้ังทางทรัพยากร   สิ่ง
ดึงดูดใจ ภาคบริการและการตลาดของจังหวัดนาน

15) ขาดแนวทางและการปฏิบัติตอการปรับตัวใหเขา
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เชน การใชวิธีการ
หรือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการปกปอง Attraction 
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จุดแข็ง Strengths จุดออน Weaknesses 
มีสูง จึงเปนท่ีนิยมของผูมาเยือนจํานวนมากอยาง
ตอเน่ือง 

และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือรับมือกับความ
เสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 

 
ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกทางดานการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีพิเศษเมือง 

เกานานดานโอกาสของพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ โอกาสของการท่ีองคการ
บริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืน (อพท.) กําหนดเปาหมายการพัฒนาพ้ืนท่ี
พิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานาน ปงบประมาณ พ.ศ.2563 – 2570 ยกระดับเมือง
นานสูการเปนเครือขายเมืองสรางสรรคของ UNESCO (คาเฉลี่ย4.22 SD=0.81) รวมท้ัง นโยบาย
สงเสริมการทองเท่ียวเมืองรองของรัฐบาล และการประกาศเขตพัฒนาการทองเท่ียว “เมืองเกามี
ชีวิต”  ถือเปนนโยบายภาครัฐท่ีจะสนับสนุนใหพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานานไดรับการพัฒนาท่ีสรางสรรค
และยั่งยืนตอไป นอกจากนี้พบวาในภาพรวมของสภาพแวดลอมท่ีเปนโอกาสนั้นมีคาเฉลี่ยสูงถึง 
4.22 สําหรับอุปสรรคซ่ึงเปนปจจัยภายนอกท่ีมีผลตอการทองเท่ียวท่ีสําคัญมากท่ีสุด คือ ผลกระทบ
จากมาตรการบริหารจัดการสภาพวิกฤตท้ังดานสุขภาพและเศรษฐกิจของประเทศจากการแพร
ระบาดของเชื้ออุบัติใหม โควิค19 COVID19 (คาเฉลี่ย4.33 SD=0.97) โดยในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูท่ี 
4.10  นําเสนอรายละเอียด ดังตอไปนี้ 
 

ตารางท่ี 14 แสดงผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมทางการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน (OT) 
โอกาส Opportunities อุปสรรค Threats 

1) นโยบายท้ังระดับจังหวัด ภูมิภาคและประเทศให
ความสําคัญตอการพัฒนาดานการทองเ ท่ียวเ ชิง
สรางสรรคและวัฒนธรรม 

1) ผลกระทบจากมาตรการบริหารจดัการสภาพ
วิกฤตท้ังดานสุขภาพและเศรษฐกิจของประเทศ
จากการแพรระบาดของเช้ืออุบัติใหม โควิค19 
COVID19  

2) นโยบายสงเสริมการทองเท่ียวเมืองรองของรัฐบาล และ
การประกาศเขตพัฒนาการทองเท่ียว “เมืองเกามีชีวิต” 
(นาน แพร พะเยา และอุตรดติถ) ของ
คณะกรรมการนโยบายการทองเท่ียวแหงชาติ 

2) กําหนดการใหบริการเท่ียวบินของสายการบิน
ตางๆ ไมแนนอน ราคาคาโดยสารสูงเมื่อเทียบ
กับแหลงทองเท่ียวอ่ืนๆ และไมมเีสนทางบิน
เช่ือมโยงภูมภิาค 

3) การนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม ๆ มาใชในการ
พัฒนาดานการทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน 

3) ปญหาดานสิ่งแวดลอมท่ีมีผลตอสภาพทรัพยากร
ในชุมชนเชน ภาวะภัยแลง การเปลี่ยนแปลง
สภาพธรรมชาติ ภมูิอากาศ ฤดูกาลท่ีปาไผลม
ตาย 

4) มีการแลกเปลีย่นขอมลูการทองเท่ียวผานเครือขาย
อินเตอรเน็ต (Internet of things) 

4) ภัยธรรมชาติมีความรุนแรงมากข้ึน โดยเฉพาะภัย
จากแผนดินไหวและดินโคลนถลม และยังไมมี
แผนดานการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

5) กระแสความตองการการทองเท่ียวเฉพาะ (Niche 
Market) ขยายตัว เชน กระแสการทองเท่ียวแบบนิยม
ไทย หรือวีถีไทยชนบท การทองเท่ียวเชิงระวัติศาสตร 
การทองเท่ียวเชิงสรางสรรคมีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึน 

5) ปญหาจากนโยบายแผนงานโครงการของ
หนวยงานภาครัฐท่ีไมเหมาะสมกับบริบทดาน
การทองเท่ียวของพ้ืนท่ี สงผลกระทบตอการ
พัฒนาจังหวัดนาน เชน โครงการท่ีเนนตอบ
โจทยเฉพาะดานเศรษฐกิจและพัฒนาโดยไมมี
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โอกาส Opportunities อุปสรรค Threats 
การศึกษาออกแบบใหสงเสริมเอกลักษณของ
เมืองหรือชุมชน 

โอกาส Opportunities อุปสรรค Threats 
6) จังหวัดนาน มีเสนทางการคมนาคมสะดวกท้ังทางบก

และทางอากาศ สามารถเช่ือมโยงไดท้ังภายในประเทศ
และตางประเทศ 

6) นโยบายการทองเท่ียวของรัฐบาลท่ีเรงรีบและไม
สอดคลองกับความตองการของพ้ืนท่ี 

 
7) มีดานชายแดนสากลเช่ือมโยงกับประเทศเพ่ือนบาน 

พ้ืนท่ีการคาชายแดน และพ้ืนท่ีจัดสรางสถานีขนสง
ผูโดยสารและคลังสินคาระหวางประเทศซึ่งจะสงผลตอ
พ้ืนท่ีดานคมนาคม โลจีสติกส 

7) การเปลีย่นแปลงทางการเมืองระดบัทองถ่ิน และ
ประเทศ มผีลตอการพัฒนาในชุมชน 
งบประมาณท่ีเขามาสนับสนุน และทิศทางการ
พัฒนา 

8) การขยายพ้ืนผิวจราจรบนทางหลวงแผนดินหมายเลข
101 เปน 4 ชองจราจร จากแยกเดนชัยจังหวัดแพรถึง
ดานชายแดนหวยโกน จังหวัดนาน ถือเปนเสนทาง
คมนาคมเช่ือมโยงในภูมิภาคไทย - สปป.ลาว และจีน 
จะสงผลใหการเดินทางเขาถึงแหลงทองเท่ียวจังหวัด
นานรวดเร็วและสะดวกยิ่งข้ึน 

8) แหลงทองเท่ียวหลักแตละแหงมรีะยะทางอยูไกล
จากชุมชนและยังขาดการเช่ือมโยง ใหเปน
โครงขาย เสนทางทองเท่ียวท่ีเช่ือมโยงกันท้ังใน
ระดับทองถ่ินและระดับจังหวัด 
 

 

9) นโยบายหน่ึงแถบหน่ึงเสนทาง (One Belt One 
Road) ของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งจะ
เช่ือมโยงโครงสรางพ้ืนฐานการขนสงและการ
ติดตอสื่อสารในภูมิภาค โดยเฉพาะการเช่ือมโยง
เสนทางรถไฟความเร็วสูงจากเมืองคุนหมิงของจีนสูทา
เทียบเรืออูตะเภาของไทย โดยท่ีสถานีหลวงพระบาง
ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จะมี
เสนทางรถไฟเช่ือมตอมายังเมืองหงสา แขวงไซยบุลี 
หางจากดานชายแดนหัวยโกนของจังหวัดนานเพียง 40 
กิโลเมตร 

9) ผลกระทบตอสงครามการคาของประเทศ
มหาอํานาจ โดยเฉพาะระหวางจีนกับ
สหรัฐอเมริกา 

10) การกอสรางเสนทางภายใตความรวมมือของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในการเช่ือมโยงของ
เสนทางทองเท่ียวในกลุมประเทศอาเซียน (ASEAN 
Tourism Connectivity Corridors) สายนาน – 
หลวงพระบาง โดยสํานักงานความรวมมือพัฒนา
เศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบาน (สพพ.) หรือ NEDA 

 

11) องคการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียว
อยางยั่งยืน (อพท.) กําหนดเปาหมายการพัฒนาพ้ืนท่ี
พิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยนืเมืองเกานาน 
ปงบประมาณ พ.ศ.2563 – 2570 ยกระดับเมืองนานสู
การเปนเครือขายเมืองสรางสรรคของ UNESCO  

 

12) มีสถาบันการศึกษาในจังหวัดนาน และใน
ภูมิภาค ท่ีสามารถใหการสนับสนุนดานวิชาการ 
เทคโนโลยีตาง ๆ 
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โอกาส Opportunities อุปสรรค Threats 
13) จุฬาลงกรณมหวิทยาลัย โดยความรวมมือของจังหวัด

นาน กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา และ อพท. 
ดําเนินโครงการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงสรางสรรค
จังหวัดนาน ในป พ.ศ.2562 - 2565 โดยมีเปาหมาย
พัฒนาเสนทางการขนสงผลติภณัฑทางธรรมชาติ 
สุขภาพ วัฒนธรรม การเกษตร การประชาสัมพันธ ภูมิ
สารสนเทศการทองเท่ียว และการจัดการทองเท่ียวเพ่ือ
รองรับนักทองเท่ียวจากสาธารณรฐัประชาชนจีน                                                                 
 

 

14) นักทองเท่ียวมีความมั่นคงในสินคาและบริการการ
ทองเท่ียวของจังหวัดนาน (Loyalty) สูง มีการเดินทาง
ซ้ํา และผูประกอบการทองเท่ียวมโีอกาสในการเสนอ
ขายสินคาและบริการใหมๆ  ได 

 

 
 
ตารางท่ี 15 แสดงผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมทางการทองเท่ียวโดย SWOT Matrix 

สภาพแวดลอม 
คาเฉลี่ย 

SD คาถวง
นํ้าหนัก 

คาคะแนน
ถวงนํ้าหนัก 

จุดเดน-จุดแข็ง (Strength)     
1) จังหวัดนาน เปนจังหวัดท่ีไมมีผูติดเช้ือไวรัสโควิค19 จึงถือวามี

มาตรการในการควบคุมและปองกันการแพรระบาดของโควิค19 
อันเปนการสรางความเช่ือมั่นและช่ือเสียงใหแก การทองเท่ียว
จังหวัดนาน 

4.61 0.65 

 
0.12 

0.55 

2) จังหวัดนานมีแหลงทองเท่ียวทางประวัติศาสตร ศาสนสถานและ
วัฒนธรรมท่ีเปนเอกลักษณ โดดเดน ดึงดูดใจใหนักทองเท่ียวมา
เยือน 

4.55 0.58 

0.10 

0.46 

3) ศิลปวัฒนธรรมหลากหลาย สถาปตยกรรมเมืองเกาท่ีทรงคณุคา
และมีชีวิต เสนหของวิถีชนบท  4.42 0.53 

0.07 
0.31 

4) เมืองนานเปนแหลงทองเท่ียวตนแบบการพัฒนาตามเกณฑการ
พัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน (GSTC) ของสภาการทองเท่ียว
อยางยั่งยืนโลก และไดรับรางวัล Sustainable Destination 
Top 100 

4.37 0.63 

 
0.10 

0.48 

5) งานเทศกาลประเพณีท่ีเปนเอกลักษณ ไดแก ประเพณีแขงเรือ
เอกลักษณนาน งานประเพณีหกเปงไหวสาพระมหาธาตุเจาภู
เพียงแชแหง ประเพณตีักบาตรเทียน 

4.37 0.57 
0.08 

0.35 

6) การมีสวนรวมอยางเขมแข็งของภาคีภาครัฐ เอกชน องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน และภาคประชาสังคม  

4.31 0.67 
0.09 

0.39 
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สภาพแวดลอม 
คาเฉลี่ย 

SD คาถวง
นํ้าหนัก 

คาคะแนน
ถวงนํ้าหนัก 

7) การจัดการพ้ืนท่ีเมืองเกานานมีกฎหมายและขอบังคับการดาํรง
รักษาไวซึ่งแหลงทองเท่ียวโดยมีหนวยงานดูแล และการมสีวน
รวมของชุมชนทองถ่ิน 

4.30 0.60 

0.05 

0.22 

8) พ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานานมีผลิตภัณฑชุมชนท่ีเปนภูมิปญญาและ
เอกลักษณของจังหวัด เชน งานศลิปะ หัตถกรรม ผาทอบอสวก 
โคมมะเตาและหัวเรือมวงตึด๊  เครือ่งเงิน ไมแกะสลัก 
เครื่องปนดินเผา ฯลฯ 

4.30 0.70 

 
0.04 

0.17 

9) กิจกรรมทองเท่ียวเชิงสรางสรรคในชุมชนท่ีพรอมนํามาบริการ
แกนักทองเท่ียวจนเปนท่ียอมรับและไดรับรางวัล เชน โฮงเจา
ฟองคํา 

4.26 0.54 
0.06 

0.26 

10) พ้ืนท่ีบริเวณใจเมืองนานและเวียงพระธาตุแชแหง ไดรับการ
ประกาศใหเปนพ้ืนท่ีเพ่ือการอนุรกัษและพัฒนาเมืองเกานาน ซึ่ง
มีวัตถุประสงคเพ่ือการอนุรักษแหลงเรียนรูศิลปกรรมทองถ่ิน 
และพัฒนาแหลงทองเท่ียวใหมีมาตรฐานระดับสากล 

4.26 0.60 

 
0.10 

0.43 

11) ในพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานานไดมีการอนุรักษ รื้อฟนและจัดการ
มรดกทางวัฒนธรรมประเพณีเปนอยางดี  

4.22 0.65 
0.04 

0.17 

12) การประชาสัมพันธเพ่ือประโยชนดานการตลาดของการ
ทองเท่ียวในพ้ืนท่ีอยูบนขอมูลท่ีไดรับการยอมรับจากคนในพ้ืนท่ี 
ตรงตามความคาดหวังของนักทองเท่ียว มีการรับรูในดานการ
ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม และวิถีชีวิตเมืองเกา 

3.93 0.75 

0.07 

0.28 

13) จังหวัดนาน สงพ้ืนท่ีกาดบานเกาหวัเวียงใตและแหลงผลิตผาทอ
บอสวก เปนเครือขายยานสรางสรรคของประเทศไทย ภายใต
การดําเนินงานของสํานักงานเศรษฐกิจสรางสรรค (CEA) 

3.95 0.84 
 

0.05 0.19 

14) ประชาชนทองถ่ินมีวินัยทางการเงิน (NPL ต่ํา) เปนดัชนีบงชีถึง
การใชชีวิตแบบพอเพียงของประชากรสวนใหญ 

3.54 0.73 
0.03 

0.11 

รวม   1 4.37 

จุดออน /ขอดอย     

1) ระบบขนสงสาธารณะไมท่ัวถึงทําใหเขาถึงแหลงทองเท่ียวไดยาก 
ขาดการเช่ือมโยงโครงขายท่ีเอ้ือประโยชนซึ่งกันและกัน ขาด
การเช่ือมโยงเสนทางทองเท่ียวกับแหลงผลิตภณัฑชุมชน 
(OTOP) รวมท้ังขาดผูใหบริการขนสงท่ีมีการแจงอัตราราคาและ
จุดรับ-สงอยางชัดเจนกับนักทองเท่ียว 

3.93 0.97 

 
0.08 

0.31 

2) ขาดแนวทางและการปฏิบัติตอการปรับตัวใหเขากับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เชน การใชวิธีการหรือเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมในการปกปอง Attraction และการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเพ่ือรับมือกับความเสีย่งจากการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภมูิอากาศ 

3.86 1.06 

 
0.03 

 0.12 

3) สิ่งอํานวยความสะดวกดานการทองเท่ียวมีไมเพียงพอตอความ
ตองการของนักทองเท่ียว หรือไมเหมาะสมตอนักทองเท่ียวทุก
เพศทุกวัยหรือนักทองทองเท่ียวกลุมพิเศษ(Universal Design) 

3.73 1.05 
 

0.05 0.17 

 



118 
 

สภาพแวดลอม 
คาเฉลี่ย 

SD คาถวง
นํ้าหนัก 

คาคะแนน
ถวงนํ้าหนัก 

4) คลังขอมูลสถานท่ีและทรัพยากรดานการทองเท่ียวซึ่งจัดทํากัน
หลายหนวยงานโดยไมมีการรวบรวมหรือตรวจสอบใหเปนปจจุบัน 

3.68 0.92 
 

0.07 
0.26 

5) ในพ้ืนท่ีพิเศษเกิดกระทบดานสิ่งแวดลอม เชน ปญหาหมอกควัน 
ภัยแลง แมนํ้าบนเปอนสารเคมจีากภาคการเกษตร  

3.67 0.88 
0.05 

0.18 

6) ขาดการตรวจสอบและรายงานความพึงพอใจของนักทองเท่ียว
เพ่ือนําไปสูการพัฒนาทางการทองเท่ียว 

3.67 0.97 
0.05 

0.18 

7) ชุมชนสวนใหญขาดองคความรูและการสนับสนุนการพัฒนา
ผลิตภณัฑตามแนวทางเศรษฐกิจสรางสรรค และการสนับสนุน
การพัฒนาเพ่ือเพ่ิมมลูคาผลติภณัฑ (Value Added) จาก
หนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน (CSR) ยังมีนอยและไมท่ัง
ถึง 

3.62 0.90 

 
0.10 

0.29 

8) ขาดการจัดการทองเท่ียวตามฤดูกาลทําใหจํานวนนักทองเท่ียว
กระจุกตัวเฉพาะฤดูกาลหนาว 

3.61 1.07 
0.08 

0.29 

9) บานเกาอาคารเกา เรือเอกลักษณ ถูกปรับเปลี่ยนใหมีรูปแบบท่ี
ไมเสริมสรางเอกลักษณทางสถาปตยกรรมทองถ่ิน 

3.61 0.89 
0.07 

0.25 

10) ขาดการปกปองธรรมชาติ และขาดการจัดการทางดานสิ่งแวดลอม
และสภาพภูมิอากาศท่ีเปนรูปธรรม ไดแก มลพิษทางอากาศ การ
ขนสงท่ีมีผลกระทบต่ํา การแยกขยะ และการลดการพ่ึงพิง
เช้ือเพลิงฟอสซิล 

3.56 1.09 

 
0.05 

0.18 

11) ทรัพยากรการทองเท่ียวเสื่อมโทรมหลายแหง ขาดการ
บํารุงรักษา พ้ืนท่ีโบราณสถาน พิพิธภัณฑชุมชนทองถ่ิน ถูก
ปลอยใหรกรางหรือใชประโยชนอยางไมเหมาะสม บางแหลง
ทองเท่ียวท่ีมีศักยภาพยังไมไดรับการพัฒนาใหพรอมรองรับ
นักทองเท่ียว 

3.53 0.95 0.10 

0.35 

12) ขาดการสงเสริมประโยชนและลดผลกระทบทางเศรษฐกิจและ
สังคม 

3.52 0.90 
0.05 

0.18 

13) ระบบการบริหารการจดัการดานการทองเท่ียว อยางยั่งยืนยังไม
มีประสิทธิผลเทาท่ีควร โดยเฉพาะการบูรณาการแผน
ยุทธศาสตรองคกรท่ีจัดการแหลงทองเท่ียว และการตดิตามดูแล 

3.49 0.88 
 

0.12 0.42 

14) ผูประกอบการทองเท่ียวยังขาดโอกาสในการพัฒนาองคความรู 
และขาดการสนับสนุนหลักเกณฑการทองเท่ียวอยางยั่งยืนใน
ธุรกิจ 

3.46 0.99 
0.05 

 0.17 

15) ขาดระบบปองกัน รักษาความปลอดภัย และการจัดการตอบรับ
ตอสถานการณฉุกเฉินอยางเปนระบบ เชน อุทกภัย แผนดินไหว 

3.20 1.10 
 

0.05 
0.16 

รวม   1 3.51 

โอกาส      

1) องคการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยาง
ยั่งยืน (อพท.) กําหนดเปาหมายการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการ
ทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานาน ปงบประมาณ พ.ศ.2563 – 

4.41 0.81 
 

0.12 0.53 
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คาคะแนน
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2570 ยกระดับเมืองนานสูการเปนเครือขายเมืองสรางสรรคของ 
UNESCO  

2) การขยายพ้ืนผิวจราจรบนทางหลวงแผนดินหมายเลข101 เปน 4 
ชองจราจร จากแยกเดนชัยจังหวัดแพรถึงดานชายแดนหวยโกน 
จังหวัดนาน ถือเปนเสนทางคมนาคมเช่ือมโยงในภูมภิาคไทย - 
สปป.ลาว และจีน จะสงผลใหการเดินทางเขาถึงแหลงทองเท่ียว
จังหวัดนานรวดเร็วและสะดวกยิ่งข้ึน 

4.33 0.65 

 
0.10 

0.43 

3) นโยบายสงเสริมการทองเท่ียวเมืองรองของรัฐบาล และการ
ประกาศเขตพัฒนาการทองเท่ียว “เมืองเกามีชีวิต” (นาน แพร 
พะเยา และอุตรดิตถ) ของคณะกรรมการนโยบายการทองเท่ียว
แหงชาติ 

4.21 0.68 

0.03 

0.13 

4) นโยบายหน่ึงแถบหน่ึงเสนทาง (One Belt One Road) ของ
รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึง่จะเช่ือมโยงโครงสรางพ้ืนฐาน
การขนสงและการตดิตอสื่อสารในภูมิภาค โดยเฉพาะการ
เช่ือมโยงเสนทางรถไฟความเร็วสูงจากเมืองคุนหมิงของจีนสูทา
เทียบเรืออูตะเภาของไทย โดยท่ีสถานีหลวงพระบางของ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จะมเีสนทางรถไฟ
เช่ือมตอมายังเมืองหงสา แขวงไซยบุลี หางจากดานชายแดนหัวย
โกนของจังหวัดนานเพียง 40 กิโลเมตร 

4.20 0.86 

 
 

0.05 

0.34 

5) จังหวัดนาน มีเสนทางการคมนาคมสะดวกท้ังทางบกและทาง
อากาศ สามารถเช่ือมโยงไดท้ังภายในประเทศและตางประเทศ 

4.15 0.90 
0.12 

0.50 

6) การกอสรางเสนทางภายใตความรวมมือของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ในการเช่ือมโยงของเสนทางทองเท่ียวในกลุมประเทศ
อาเซียน (ASEAN Tourism Connectivity Corridors) สายนาน 
– หลวงพระบาง โดยสํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพ่ือนบาน (สพพ.) หรือ NEDA 

4.11 0.72 

 
0.08 

0.33 

7) นักทองเท่ียวมีความมั่นคงในสินคาและบริการการทองเท่ียวของ
จังหวัดนาน (Loyalty) สูง มีการเดินทางซ้ํา และผูประกอบการ
ทองเท่ียวมีโอกาสในการเสนอขายสินคาและบริการใหมๆ ได 

4.11 0.55 
0.09 

0.37 

8) มีการแลกเปลีย่นขอมูลการทองเท่ียวผานเครือขายอินเตอรเน็ต 
(Internet of things) 

4.00 0.82 
0.09 

0.36 

9) นโยบายท้ังระดับจังหวัด ภมูิภาคและประเทศใหความสําคญัตอ
การพัฒนาดานการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม 

3.99 0.89 
0.07 

0.28 

10) จุฬาลงกรณมหวิทยาลัย โดยความรวมมือของจังหวัดนาน 
กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา และ อพท. ดําเนินโครงการ
พัฒนาการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคจังหวัดนาน ในป พ.ศ.2562 - 
2565 โดยมีเปาหมายพัฒนาเสนทางการขนสงผลิตภณัฑทาง
ธรรมชาติ สุขภาพ วัฒนธรรม การเกษตร การประชาสัมพันธ ภูมิ
สารสนเทศการทองเท่ียว และการจัดการทองเท่ียวเพ่ือรองรับ
นักทองเท่ียวจากสาธารณรัฐประชาชนจีน 

3.96 0.77 

 
 

0.05 
0.20 
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11) การนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม ๆ มาใชในการพัฒนาดาน
การทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน 

3.86 0.74 
0.05 

0.19 

12) มีดานชายแดนสากลเช่ือมโยงกับประเทศเพ่ือนบาน พ้ืนท่ีการคา
ชายแดน และพ้ืนท่ีจัดสรางสถานีขนสงผูโดยสารและคลังสินคา
ระหวางประเทศซึ่งจะสงผลตอพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานานในดาน
คมนาคม โลจสีติกส 

3.78 1.08 

0.04 

0.15 

13) กระแสความตองการการทองเท่ียวเฉพาะ (Niche Market) 
ขยายตัว เชน กระแสการทองเท่ียวแบบนิยมไทย หรือวีถีไทย
ชนบท การทองเท่ียวเชิงระวัติศาสตร การทองเท่ียวเชิง
สรางสรรคมีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึน 

3.76 1.12 

 
0.03 

0.11 

14) มีสถาบันการศึกษาในจังหวัดนาน และในภูมภิาค ท่ีสามารถให
การสนับสนุนดานวิชาการ เทคโนโลยตีาง ๆ 

3.77 0.77 
0.08 

0.30 

รวม   1 4.22 

อุปสรรค/ขอจํากัด     

1) ผลกระทบจากมาตรการบริหารจดัการสภาพวิกฤตท้ังดาน
สุขภาพและเศรษฐกิจของประเทศจากการแพรระบาดของเช้ือ
อุบัติใหม โควิค19 COVID19  

4.33 0.97 
 

0.22 0.95 

2) กําหนดการใหบริการเท่ียวบินของสายการบินตางๆ ไมแนนอน 
ราคาคาโดยสารสูงเมื่อเทียบกับแหลงทองเท่ียวอ่ืนๆ และไมมี
เสนทางบินเช่ือมโยงภมูิภาค 

4.32 0.82 
 

0.15 0.65 

3) ปญหาดานสิ่งแวดลอมท่ีมีผลตอสภาพทรัพยากรในชุมชนเชน 
ภาวะภัยแลง การเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติ ภมูิอากาศ 
ฤดูกาลท่ีปาไผลมตาย 

4.30 0.88 
0.10 

0.43 

4) การเปลีย่นแปลงทางการเมืองระดบัทองถ่ิน และประเทศ มผีล
ตอการพัฒนาในชุมชน งบประมาณท่ีเขามาสนับสนุน และทิศ
ทางการพัฒนา 

4.00 0.94 
0.08 

0.32 

5) ปญหาจากนโยบายแผนงานโครงการของหนวยงานภาครัฐท่ีไม
เหมาะสมกับบริบทดานการทองเท่ียวของพ้ืนท่ี สงผลกระทบตอ
การพัฒนาจังหวัดนานไปสูเมืองแหงการทองเท่ียว โดยเฉพาะ
โครงการท่ีเนนตอบโจทยเฉพาะดานเศรษฐกิจและการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานท่ีไมมีการศึกษาออกแบบใหสงเสรมิเอกลักษณ
ของเมืองหรือชุมชน 

3.91 0.89 

0.07 

0.27 

6) แหลงทองเท่ียวหลักแตละแหงมรีะยะทางอยูไกลจากชุมชนและ
ยังขาดการเช่ือมโยง ใหเปนโครงขาย เสนทางทองเท่ียวท่ี
เช่ือมโยงกันท้ังในระดับทองถ่ินและระดับจังหวัด 

3.90 1.01 

0.15 

0.59 

7) นโยบายการทองเท่ียวของรัฐบาลท่ีเรงรีบและไมสอดคลองกับ
ความตองการของพ้ืนท่ี 

3.70 1.05 
0.05 

0.19 

8) ภัยธรรมชาติมีความรุนแรงมากข้ึน โดยเฉพาะภัยจาก
แผนดินไหวและดินโคลนถลม และยังไมมแีผนดานการรองรับ
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ 

3.66 1.19 
0.14 

0.51 
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สภาพแวดลอม 
คาเฉลี่ย 

SD คาถวง
นํ้าหนัก 

คาคะแนน
ถวงนํ้าหนัก 

9) ผลกระทบตอสงครามการคาของประเทศมหาอํานาจ 
โดยเฉพาะระหวางจีนกับสหรัฐอเมริกา 

3.21 0.99 
0.04 

0.19 

รวม   1 4.10 
 

 
4.4 ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน ทางดานการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน 

จุดแข็งของจังหวัดนานท่ีสงผลทําให นักทองเท่ียวใหความนิยมและสนใจมาเยือนโดยเฉพาะ
ในชวงป พ.ศ.2563 มานี้ คือ  จังหวัดนาน เปนจังหวัดท่ีไมมีผูติดเชื้อไวรัสโควิค19 จึงถือวามีมาตรการ
ในการควบคุมและปองกันการแพรระบาดของโควิค19 อันเปนการสรางความเชื่อม่ันและชื่อเสียงใหแก 
การทองเท่ียวจังหวัดนาน(คาเฉลี่ย4.62 SD=0.65) นอกจากนั้นยังมีทรัพยากรทางการทองเท่ียวใน
พ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานานท่ีโดดเดนเปนเอกลักษณและมีการบริหารจัดการทางการทองเท่ียวใน
ภาพรวมซ่ึงไดคาคะแนนถวงน้ําหนัก 4.22 สําหรับรายละเอียด เรียงตามลําดับคาเฉลี่ย คือ  
- มีแหลงทองเท่ียวทางประวัติศาสตร ศาสนสถานและวัฒนธรรมท่ีเปนเอกลักษณ โดดเดน ดึงดูด

ใจใหนักทองเท่ียวมาเยือน  และเกิดกิจกรรมทองเท่ียวเชิงสรางสรรคในชุมชนท่ีพรอมนํามา
บริการแกนักทองเท่ียวจนเปนท่ียอมรับและไดรับรางวัล เชน โฮงเจาฟองคํา  

- เมืองนานเปนแหลงทองเท่ียวตนแบบการพัฒนาตามเกณฑการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
(GSTC) ของสภาการทองเท่ียวอยางยั่งยืนโลก และไดรับรางวัล Sustainable Destination 
Top 100 

- ในพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานานไดมีการอนุรักษ รื้อฟนและจัดการมรดกทางวัฒนธรรมประเพณีเปน
อยางดี มีศิลปวัฒนธรรมหลากหลาย สถาปตยกรรมเมืองเกาท่ีทรงคุณคาและมีชีวิต เสนหของ
วิถีชนบท 

- งานเทศกาลประเพณีท่ีเปนเอกลักษณ ไดแก ประเพณีแขงเรือเอกลักษณนาน งานประเพณีหก
เปงไหวสาพระมหาธาตุเจาภูเพียงแชแหง ประเพณีตักบาตรเทียน 

- การมีสวนรวมอยางเขมแข็งของภาคีภาครัฐ เอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และภาค
ประชาสังคม  

- การจัดการพ้ืนท่ีเมืองเกานานมีกฎหมายและขอบังคับการดํารงรักษาไวซ่ึงแหลงทองเท่ียวโดยมี
หนวยงานดูแล และการมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ิน 

- พ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานานมีผลิตภัณฑชุมชนท่ีเปนภูมิปญญาและเอกลักษณของจังหวัด เชน งาน
ศิลปะ หัตถกรรม ผาทอบอสวก โคมมะเตาและหัวเรือมวงตึ๊ด  เครื่องเงิน ไมแกะสลัก 
เครื่องปนดินเผา ฯลฯ 

- พ้ืนท่ีบริเวณใจเมืองนานและเวียงพระธาตุแชแหง ไดรับการประกาศใหเปนพ้ืนท่ีเพ่ือการอนุรักษ
และพัฒนาเมืองเกานาน ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพ่ือการอนุรักษแหลงเรียนรูศิลปกรรมทองถ่ิน และ
พัฒนาแหลงทองเท่ียวใหมีมาตรฐานระดับสากล 

- อยางไรก็ตาม แมในวันที่ 4 มกราคม 2564 ไดมีการแถลงขาวเกี่ยวกับการมีผูติดเชื้อโควิค19 
จํานวน 1คนแลว แตหากจังหวัดนานสามารถควบคุมสถานการณไดยอมทําให จุดแข็งขอนี้ยังมี
ความโดดเดนอยูและยังเปนจุดหมายปลายทางท่ีนักทองเท่ียวตองการมาเยือน เนื่องจากมี
ทรัพยากรทางการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานานท่ีโดดเดนเปนเอกลักษณ มีคุณคาทาง
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ประวัติศาสตร ศาสนสถานและศิลปวัฒนธรรมหลากหลาย สถาปตยกรรมเมืองเกาท่ีทรงคุณคา 
มีเสนหของวิถีชนบท รวมท้ังในป พ.ศ. เมืองนานเปนแหลงทองเท่ียวตนแบบการพัฒนาตาม
เกณฑการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน (GSTC) ของสภาการทองเท่ียวอยางยั่งยืนโลก และ
ไดรับรางวัล Sustainable Destination Top 100 ในภาพรวมไดคาคะแนนถวงน้ําหนัก 4.22  

สวนสภาพแวดลอมทางการทองเท่ียวของพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน ดานจุดออนหรือขอ 
จํากัดสําคัญนั้น พบวา ควรมีการแกไขเรงดวนคือ ระบบขนสงสาธารณะท่ียังไมท่ัวถึงทําใหเขาถึง
แหลงทองเท่ียวไดยาก ขาดการเชื่อมโยงโครงขายท่ีเอ้ือประโยชนซ่ึงกันและกัน ขาดการเชื่อมโยง
เสนทางทองเท่ียวกับแหลงผลิตภัณฑชุมชน (OTOP) รวมท้ังขาดผูใหบริการขนสงท่ีมีการแจงอัตรา
ราคาและจุดรับ-สงอยางชัดเจนกับนักทองเท่ียว (คาเฉลี่ย 3.93 SD=0.96)  ในภาพรวมของจุดออน
ทางการทองเท่ียวพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานานวิเคราะหไดคาคะแนนถวงน้ําหนัก 3.51 สําหรับความ
คิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดมีการใหรายละเอียดและประเมินจุดดอยในดานตางๆ เรียงตามลําดับ
คาเฉลี่ยมากไปหานอย ไดดังตอไปนี้ 

- ขาดแนวทางและการปฏิบัติตอการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เชน 
การใชวิธีการหรือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการปกปอง Attraction และการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเพ่ือรับมือกับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 

- สิ่งอํานวยความสะดวกดานการทองเท่ียวมีไมเพียงพอตอความตองการของนักทองเท่ียว 
หรือไมเหมาะสมตอนักทองเท่ียวทุกเพศทุกวัยหรือนักทองทองเท่ียวกลุมพิเศษ(Universal 
Design) 

- คลงัขอมูลสถานท่ีและทรัพยากรดานการทองเท่ียวซ่ึงจัดทํากันหลายหนวยงานโดยไมมีการ
รวบรวมหรือตรวจสอบใหเปนปจจุบัน รวมท้ังคลังขอมูลการรายงานความพึงพอใจของ
นักทองเท่ียวเพ่ือนําไปสูการพัฒนาทางการทองเท่ียว 

- ในพ้ืนท่ีพิเศษเกิดกระทบดานสิ่งแวดลอม เชน ปญหาหมอกควัน ภัยแลง แมน้ําบนเปอน
สารเคมีจากภาคการเกษตร  

- ชุมชนสวนใหญขาดองคความรูและการสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑตามแนว ทาง
เศรษฐกิจสรางสรรค และการสนับสนุนการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑ (Value 
Added) จากหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนยังมีนอยและไมท่ังถึง 

- ขาดการจัดการทองเท่ียวตามฤดูกาลทําใหจํานวนนักทองเท่ียวกระจุกตัวเฉพาะฤดูกาลหนาว 
- บานเกาอาคารเกา เรือเอกลักษณ ถูกปรับเปลี่ยนใหมีรูปแบบท่ีไมเสริมสรางเอกลักษณทาง

สถาปตยกรรมทองถ่ิน 
- ขาดการปกปองธรรมชาติ และขาดการจัดการทางดานสิ่งแวดลอมและสภาพภูมิอากาศท่ีเปน

รูปธรรม ไดแก มลพิษทางอากาศ การขนสงท่ีมีผลกระทบต่ํา การแยกขยะ และการลดการ
พ่ึงพิงเชื้อเพลิงฟอสซิล 

- ทรัพยากรการทองเท่ียวเสื่อมโทรมหลายแหง ขาดการบํารุงรักษา พ้ืนท่ีโบราณสถาน 
พิพิธภัณฑชุมชนทองถ่ิน ถูกปลอยใหรกรางหรือใชประโยชนอยางไมเหมาะสม บางแหลง
ทองเท่ียวท่ีมีศักยภาพยังไมไดรับการพัฒนาใหพรอมรองรับนักทองเท่ียว 

- ขาดการสงเสริมประโยชนและลดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม 
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- ระบบการบริหารการจัดการดานการทองเท่ียว อยางยั่งยืนยังไมมีประสิทธิผลเทาท่ีควร 
โดยเฉพาะการบูรณาการแผนยุทธศาสตรองคกรท่ีจัดการแหลงทองเท่ียว และการติดตาม
ดูแล 

- ผูประกอบการทองเท่ียวยังขาดโอกาสในการพัฒนาองคความรู และขาดการสนับสนุน
หลักเกณฑการทองเท่ียวอยางยั่งยืนในธุรกิจ 

- ขาดระบบปองกัน รักษาความปลอดภัย และการจัดการตอบรับตอสถานการณฉุกเฉินอยาง
เปนระบบ เชน อุทกภัย แผนดินไหว 

 

4.5 ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกทางดานการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน 
 

ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกทางดานการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีพิเศษเมือง 
เกานานดานโอกาส พบวา ขอท่ีมีคาคะแนนสูงสุดคือ โอกาสของการท่ีองคการบริหารการพัฒนา
พ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืน (อพท.) กําหนดเปาหมายการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการ
ทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานาน ปงบประมาณ พ.ศ.2563 – 2570 ยกระดับเมืองนานสูการเปน
เครือขายเมืองสรางสรรคของ UNESCO (คาเฉลี่ย4.22 SD=0.81)   ถือเปนนโยบายภาครัฐท่ีจะ
สนับสนุนใหพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานานไดรับการพัฒนาท่ีสรางสรรคและยั่งยืนตอไป นอกจากนี้พบวา
ในภาพรวมของสภาพแวดลอมท่ีเปนโอกาสนั้นมีคาเฉลี่ยสูงถึง 4.22 โดยรายละเอียดโอกาสใน
ประเด็นอ่ืนๆท่ีนาสนใจ เรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังตอไปนี้ 

- การขยายพ้ืนผิวจราจรบนทางหลวงแผนดินหมายเลข101 เปน 4 ชองจราจร จาก
แยกเดนชัยจังหวัดแพรถึงดานชายแดนหวยโกน จังหวัดนาน ถือเปนเสนทาง
คมนาคมเชื่อมโยงในภูมิภาคไทย - สปป.ลาว และจีน จะสงผลใหการเดินทาง
เขาถึงแหลงทองเท่ียวจังหวัดนานรวดเร็วและสะดวกยิ่งข้ึน 

- นโยบายสงเสริมการทองเท่ียวเมืองรองของรัฐบาล และการประกาศเขต
พัฒนาการทองเท่ียว “เมืองเกามีชีวิต” (นาน แพร พะเยา และอุตรดิตถ) ของ
คณะกรรมการนโยบายการทองเท่ียวแหงชาติ 

- นโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเสนทาง (One Belt One Road) ของรัฐบาลสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ซ่ึงจะเชื่อมโยงโครงสรางพ้ืนฐานการขนสงและการติดตอสื่อสารใน
ภูมิภาค โดยเฉพาะการเชื่อมโยงเสนทางรถไฟความเร็วสูงจากเมืองคุนหมิงของจีน
สูทาเทียบเรืออูตะเภาของไทย โดยท่ีสถานีหลวงพระบางของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว จะมีเสนทางรถไฟเชื่อมตอมายังเมืองหงสา แขวงไซย
บุลี หางจากดานชายแดนหัวยโกนของจังหวัดนานเพียง 40 กิโลเมตร 

- จังหวัดนาน มีเสนทางการคมนาคมสะดวกท้ังทางบกและทางอากาศ สามารถ
เชื่อมโยงไดท้ังภายในประเทศและตางประเทศ 

- การกอสรางเสนทางภายใตความรวมมือของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในการ
เชื่อมโยงของเสนทางทองเท่ียวในกลุมประเทศอาเซียน (ASEAN Tourism 
Connectivity Corridors) สายนาน – หลวงพระบาง โดยสํานักงานความรวมมือ
พัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบาน (สพพ.) หรือ NEDA 
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- นักทองเท่ียวมีความม่ันคงในสินคาและบริการการทองเท่ียวของจังหวัดนาน 
(Loyalty) สูง มีการเดินทางซํ้า และผูประกอบการทองเท่ียวมีโอกาสในการเสนอ
ขายสินคาและบริการใหมๆ ได 

- มีการแลกเปลีย่นขอมูลการทองเท่ียวผานเครือขายอินเตอรเน็ต (Internet of things) 
- นโยบายท้ังระดับจังหวัด ภูมิภาคและประเทศใหความสําคัญตอการพัฒนาดานการ

ทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม 
สําหรับ อุปสรรค ซ่ึงเปนปจจัยภายนอกท่ีมีผลตอการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานานท่ี 

สําคัญมากท่ีสุดคือ ผลกระทบจากมาตรการบริหารจัดการสภาพวิกฤตท้ังดานสุขภาพและเศรษฐกิจ
ของประเทศจากการแพรระบาดของเชื้ออุบัติใหม โควิค19 COVID19 (คาเฉลี่ย4.33 SD=0.97) โดย
ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.10 และในรายละเอียดปจจัยท่ีเปนอุปสรรคอ่ืนๆ เรียงลําดับความสําคัญ
จากมากไปหานอย ดังตอไปนี้   

- กําหนดการใหบริการเท่ียวบินของสายการบินตางๆ ไมแนนอน ราคาคาโดยสารสูง
เม่ือเทียบกับแหลงทองเท่ียวอ่ืนๆ และไมมีเสนทางบินเชื่อมโยงภูมิภาค 

- ปญหาดานสิ่งแวดลอมท่ีมีผลตอสภาพทรัพยากรในชุมชนเชน ภาวะภัยแลง การ
เปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาลท่ีปาไผลมตาย 

- การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองระดับทองถ่ิน และประเทศ มีผลตอการพัฒนาใน
ชุมชน งบประมาณท่ีเขามาสนับสนุน และทิศทางการพัฒนา 

- ปญหาจากนโยบายแผนงานโครงการของหนวยงานภาครัฐท่ีไมเหมาะสมกับบริบท
ดานการทองเท่ียวของพ้ืนท่ี สงผลกระทบตอการพัฒนาจังหวดันานไปสูเมืองแหงการ
ทองเท่ียว โดยเฉพาะโครงการท่ีเนนตอบโจทยเฉพาะดานเศรษฐกิจและการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานท่ีไมมีการศึกษาออกแบบใหสงเสริมเอกลักษณของเมืองหรือชุมชน 

- แหลงทองเท่ียวหลักแตละแหงมีระยะทางอยูไกลจากชุมชนและยังขาดการเชื่อมโยง 
ใหเปนโครงขาย เสนทางทองเท่ียวท่ีเชื่อมโยงกันท้ังในระดับทองถ่ินและระดับจังหวัด 

ผลจากการวิเคราะหสภาพแวดลอมทางการทองเท่ียวพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน ท้ังปจจัย
ภายในและภายนอกท่ีนําเสนอไปขางตนนั้น ถือเปนขอบงชี้สําคัญในการการจัดทําแผนยุทธศาสตร กล
ยุทธของการพัฒนาทางการทองเท่ียวตอไป โดยไดมีการวิเคราะหรวมกับผลการทบทวนผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการท่ีผานมาหรือการวางแผนเดิม(Planning) การสรางกลยุทธจากเดิม 
(Formula)การนําใปใช (Implementation)รวมท้ัง การประเมินผลและการควบคุม (Evaluation 
+Control) ซ่ึงเปนหลักการสําคัญของการบริหารจัดการยุทธศาสตร (Strategic Management)   

สําหรับ การกําหนดตําแหนงทางการทองเท่ียว ถือวาเปนสวนสําคัญตอการกําหนดทิศทาง 
แลวดําเนินงานสูการบรรลุความสําเร็จรวมกันอยางยั่งยืน ในการวางแผนยุทธศาสตรครั้งนี้ไดนําผล
จากวิเคราะหสภาพแวดลอมท้ังภายใน ภายนอก มาวิเคราะห TOWS Matrix อันถูกแบงออกมาเปน
สี่สวนประกอบไปดวย จุดแข็งจุดออน เขากับ โอกาสอุปสรรค การวิเคราะห TOWS จะชวยแปล
ขอมูลของ SWOT ใหสามารถกําหนดตําแหนงเชิงกลยุทธ หรือยุทธศาสตรท่ีมีการนําเทคนิคเชิง
ปริมาณมาใชเพ่ือใหเกิดความชัดเจนมากข้ึน  โดยสรุปแลวพบวา การพัฒนาทางการทองเท่ียวของ
พ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน ควรใชกลยุทธเชิงรุก (Aggressive –Strategy) กลยุทธ  จุดแข็ง-โอกาส 
( Strengths-Opportunities) ห รื อ  ( SO Strategy) ไ ด ม า จ า ก ก า ร นํ า ข อ มู ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น
สภาพแวดลอมท่ีเปนจุดแข็งและโอกาสมาพิจารณารวมกัน ซ่ึงมีคาคะแนนถวงน้ําหนักสูงสุด (SO 
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Strategy หรือ S=4.37 และ O=4.22) ถือเปนตําแหนงยุทธศาสตรหรือกลยุทธในเชิงรุก โดยดึงเอา
จุดแข็งท่ีมีอยูมาเสริมสรางและปรับใชโอกาสตางๆท่ีเอ้ือตอการพัฒนาการทองเท่ียวใหเกิดประโยชน
อยางเต็มท่ี ดังภาพตอไปนี ้

จุดออน 

จุดแข็ง 

โอกาส 

    5      

    4      

    3      

    2      

    1      

5 4 3 2 0 1 2 3 4 5 

    1      

    2      

    3      

    4      

    5      

อุปสรรค 

ภาพ   ทิศทางการพัฒนาทางการทองเท่ียวพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน  
(Strengths-Opportunities Strategy) 

 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรเชิงรุก SO Strategies เปนการนําจุดแข็งของการทองเท่ียวพ้ืนท่ีพิเศษเมือง 
เกานาน มาปรับใหเขากับโอกาสท่ีมีอยู ยกตัวอยางเชน  

การพัฒนาศักยภาพแหลงทองเท่ียวทางประวัติศาสตร ศาสนสถานและวัฒนธรรม 
ท่ีเปนเอกลักษณ โดดเดน ดึงดูดใจใหนักทองเท่ียวมาเยือน  และเกิดกิจกรรมทองเท่ียวเชิงสรางสรรค
ในชุมชนท่ีพรอมนํามาบริการแกนักทองเท่ียวจนเปนท่ียอมรับและไดรับรางวัล เชน โฮงเจาฟองคํา 
รวมท้ังเสริมสรางความเขมแข็งในการเปนแหลงทองเท่ียวตนแบบการพัฒนาตามเกณฑการ
พัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน (GSTC) ของสภาการทองเท่ียวอยางยั่งยืนโลก และไดรับรางวัล 
Sustainable Destination Top 100 ใหเปนไปตามนโยบายภาครัฐท่ีเนนพัฒนาการทองเท่ียวเชิง

4.37 

4.22 3.51 

4.10 
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ศิลปวัฒนธรรม และโอกาสของการท่ีองคการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยาง
ยั่งยืน (อพท.) กําหนดเปาหมายการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานาน 
ปงบประมาณ พ.ศ.2566 – 2570 ยกระดับเมืองนานสูการเปนเครือขายเมืองสรางสรรคของ 
UNESCO และเมืองทองเท่ียว  Green Destination  
 

การพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานานท้ังในดานแหลงทรัพยากรทางการทองเท่ียว และ
ผลิตภัณฑชุมชนท่ีเปนภูมิปญญาและเอกลักษณของจังหวัด เชน งานศิลปะ หัตถกรรม ผาทอบอสวก 
โคมมะเตาและหัวเรือมวงตึ๊ด  เครื่องเงิน ไมแกะสลัก เครื่องปนดินเผา ฯลฯ เพ่ือรองรับโอกาส
ทางการทองเท่ียวซ่ึงมีเสนทางการคมนาคมสะดวกท้ังทางบกและทางอากาศ สามารถเชื่อมโยงไดท้ัง
ภายในประเทศและตางประเทศ  การขยายพ้ืนผิวจราจรบนทางหลวงแผนดินหมายเลข101 เปน 4 
ชองจราจร จากแยกเดนชัยจังหวัดแพรถึงดานชายแดนหวยโกน จังหวัดนาน ถือเปนเสนทาง
คมนาคมเชื่อมโยงในภูมิภาคไทย - สปป.ลาว และจีน จะสงผลใหการเดินทางเขาถึงแหลงทองเท่ียว
จังหวัดนานรวดเร็วและสะดวกยิ่งข้ึน  รวมท้ังในอนาคตอันใกลนี้จะเกิดความรวมมือและการพัฒนา
ตามนโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเสนทาง (One Belt One Road) ของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ซ่ึง
จะเชื่อมโยงโครงสรางพ้ืนฐานการขนสงและการติดตอสื่อสารในภูมิภาค โดยเฉพาะการเชื่อมโยง
เสนทางรถไฟความเร็วสูงจากเมืองคุนหมิงของจีนสูทาเทียบเรืออูตะเภาของไทย โดยท่ีสถานีหลวง
พระบางของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จะมีเสนทางรถไฟเชื่อมตอมายังเมืองหงสา 
แขวงไซยบุลี หางจากดานชายแดนหัวยโกนของจังหวัดนานเพียง 40 กิโลเมตร 
 

นักทองเท่ียวมีความม่ันคงในสินคาและบริการการทองเท่ียวของจังหวัดนาน (Loyalty) สูง มี
การเดินทางซํ้า และผูประกอบการทองเท่ียวมีโอกาสในการเสนอขายสินคาและบริการใหมๆโดยอยูบน
รากแหงวัฒนธรรมดั้งเดิม เชน การนําตํานาน ประวัติศาสตร ศาสนสถาน วัฒนธรรม เสนหของวิถีชนบท 
ท่ีเปนเอกลักษณ โดดเดน ดึงดูดใจใหนักทองเท่ียวมาเยือน หรือแมแต งานเทศกาลประเพณีท่ีเปน
เอกลักษณใน 12 เดือน เชน ประเพณีแขงเรือเอกลักษณนาน งานประเพณีหกเปงไหวสาพระมหาธาตุ
เจาภูเพียงแชแหง ประเพณีตักบาตรเทียน   และพัฒนากิจกรรมทองเท่ียวเชิงสรางสรรคในชุมชนท่ีพรอม
นํามาบริการแกนักทองเท่ียวในรูปแบบท่ีหลากหลายมากข้ึน พรอมท้ังทําการสื่อสารทางการตลาดโดย
ผานชองทางการแลกเปลี่ยนขอมูลการทองเท่ียวผานเครือขายอินเตอรเน็ต (Internet of things)  

การพัฒนากลไกในการขับเคลื่อนทางการทองเท่ียว ควรเนนการบูรณาการรวมกันทุกภาคสวน
และการมีสวนรวมอยางเขมแข็งของภาคีภาครัฐ เอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และภาค
ประชาสังคม ซ่ึงอาศัยนโยบายท้ังระดับจังหวัด ภูมิภาคและประเทศ ท่ีใหความสําคัญตอการพัฒนา
ดานการทองเท่ียวเชิงสราง สรรคและวัฒนธรรมรวมกัน โดยใชโอกาสในดานการเชื่อมโยงทาง
เทคโนโลยี การแลกเปลี่ยนขอมูลการทองเท่ียวผานเครือขายอินเตอรเน็ต (Internet of things)  

นอกจากการกําหนด ยุทธศาสตรหลักคือ ยุทธศาสตรเชิงรุก (SO Strategies) แลวนั้น เปนท่ีนา
สังเกตวา สภาพแวดลอมทางการทองเท่ียวของพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานานในปจจัยภายนอกดาน
อุปสรรค(Threats) มีคาคะแนนถวงน้ําหนักสูงถึง 4.10 ซ่ึงถือเปนปจจัยท่ีควรนํามาวิเคราะหรวมโดย
กําหนดเปนกลยุทธเชิงปองกัน หรือ ST Strategies (Strengths and Threats Strategies) เปน
การใชประโยชนจากจุดแข็งภายในท้ังหมดเพ่ือเอาชนะภัยคุกคามหรืออุปสรรค ท่ีอาจเกิดข้ึนซ่ึงจะ
ทําใหการพัฒนาการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน ประสบความสําเร็จตามเปาหมายและ
วัตถุประสงคท่ีตองการในการเปน เมืองทองเท่ียวสรางสรรคและยั่งยืน รวมท้ังเม่ือเปรียบเทียบกับ
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เมืองทองเท่ียวอ่ืนๆ ท่ีเสนอผลิตภัณฑและนวัตกรรมทางการทองเท่ียวคลายคลึงกับเมืองเกานาน 
เชน อัตลักษณศิลปวัฒนธรรมลานนา หรือความโดดเดนดานหัตถกรรมพ้ืนบาน (Craft and Folk 
Arts)  ฉะนั้น พ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน จึงควรเสนอจุดแข็งภายในท่ีมี และการใชชองทางการสื่อสาร
ทางการทองเท่ียวท่ีมีอยูแลวใหเปนประโยชน โดยการนําสิ่งดึงดูดใจหรือผลิตภัณฑทางการทองเท่ียว
ใหมมาบริการเพ่ิมเติม เพ่ือลดอุปสรรคและการแขงขันจากเมืองทองเท่ียวอ่ืน โดยเฉพาะ การมี
รางวัลการันตีมาใชเพ่ือเอาชนะอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน โดยเฉพาะการนําเสนอกิจกรรมทองเท่ียวเชิง
สรางสรรคในชุมชนท่ีพรอมนํามาบริการแกนักทองเท่ียวจนเปนท่ียอมรับและไดรับรางวัล เชน โฮง
เจาฟองคํา รวมท้ังเสริมสรางความเขมแข็งในการเปนแหลงทองเท่ียวตนแบบการพัฒนาตามเกณฑ
การพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน (GSTC) ของสภาการทองเท่ียวอยางยั่งยืนโลก และไดรับรางวัล 
Sustainable Destination Top 100 

กลยุทธปองกัน (จุดแข็ง-อุปสรรค) สถานการณนี้เกิดข้ึนจากการท่ีสภาพแวดลอมไมเอ้ืออํานวย
ตอการดําเนินงานพัฒนาทางการทองเท่ียว โดยเฉพาะพบวา ปจจัยท่ีมีคาคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ 
ผลกระทบจากมาตรการบริหารจัดการสภาพวิกฤตท้ังดานสุขภาพและเศรษฐกิจของประเทศจาก
การแพรระบาดของเชื้ออุบัติใหม โควิค19 COVID19 (คาเฉลี่ย4.33 SD=0.97) เปนปจจัยท่ีสงผล
กระทบในทุกมิติ สอดคลองกับบทวิเคราะหใน แผนแมบทเฉพาะกิจภายใต ยุทธศาสตรชาติอันเปน
ผลมาจ ากสถานกา ร ณ โ ค วิ ค 19 ( แ ผน  Post Covid19( 2564-2565) New Normal( 2566-
2567)Normal (2568-2570) ซ่ึงกําหนดแนวทางในการพัฒนาประเทศ โดยการทองเท่ียวมีความ
สอดคลองใน 2 ประเด็น ไดแก  

- ประเด็นการพัฒนา 1 การเสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
ภายในประเทศ (Local Economy)  

- ประเด็นการพัฒนา 2 การยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพ่ือรองรับการ
เจริญเติบโตอยางยั่ งยืนในระยะยาว(Future Growth) ซ่ึงเนนการสง เสริม
ทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและเนนคุณภาพ 

 

กลยุทธเชิงปองกัน หรือ ST Strategies (Strengths and Threats Strategies) จาก 
สถานการณท่ีไมเอ้ืออํานวยตอการดําเนินงานพัฒนาทางการทองเท่ียว จากสภาพวิกฤตท้ังดาน
สุขภาพและเศรษฐกิจของประเทศจากการแพรระบาดของเชื้ออุบัติใหม โควิค19 COVID19 ท่ีพ้ืนท่ี
พิเศษเมืองเกานานควรนํามาปรับใชคือ  การวิเคราะหขอไดเปรียบท่ีเปนจุดแข็งหลายประการ ดังนั้น 
แทนท่ีจะรอจนกระท่ัง สภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงไป ก็สามารถท่ีจะเลือกกลยุทธการแตกตัวหรือ
ขยายขอบขาย (Diversification Strategy) เพ่ือใชประโยชนจากจุดแข็งท่ีมีสรางโอกาสในระยะยาว
ดานอ่ืนๆแทน เปนการนําจุดแข็งของพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานานมาเพ่ือตอบโตอุปสรรคตางๆ 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง จุดแข็งของจังหวัดนาน อันเปนจังหวัดท่ีไมมีผูติดเชื้อไวรัสโควิค19 จึงถือวามี
มาตรการในการควบคุมและปองกันการแพรระบาดของโควิค19 อันเปนการสรางความเชื่อม่ันและ
ชื่อเสียงใหแก การทองเท่ียวจังหวัดนาน (คาเฉลี่ยสูงสุดคือ 4.62 SD=0.65) ดังนั้น กลยุทธเชิง
ปองกัน ST Strategies ท่ีควรดําเนินการ ไดแก  

1. พรอมรบั (Cope) โดยมีมาตรการในการควบคุมและปองกันการแพรระบาด 
ของโควิค19 ในขณะเดียวกันควรเลือกทําการสื่อสารโฆษณาแบบเฉพาะเจาะจง เนนความเปนเมือง
ศิลปวัฒนธรรม เมืองเกาท่ีปลอดภัยไรโควิค19 นําเสนอผลิตภัณฑทางการทองเท่ียวท่ีมีคุณภาพ 
(High End) สงเสริมทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและเนนคุณภาพยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย 
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อยางท่ัวถึงและครอบคลุม รวมท้ังการสงเสริมการจางงาน พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม (SMEs)  

2. ปรับตัว (Adapt) โดยมีการสงเสริมการสรางงานและการจางงานผูสูงอายุ 
พรอมท้ังปรับตัวสู ธุรกิจใหมท่ีมีแนวโนมความตองการมากข้ึนในอนาคตโดยเฉพาะการนําการ
ทองเท่ียวเชิงสุขภาพมาปรับใชเพ่ิมเติมสรางสรรคใหเขากับการทองเท่ียวศิลปวัฒนธรรมของพ้ืนท่ี
พิเศษเมืองเกานาน เชน การรื้อฟนภูมิปญญาดานสมุนไพรอันทรงคุณคาสูมูลคาทางการทองเท่ียว
การสรางแรงจูงใจใหธุรกิจขนาดใหญชวย SMEs สงเสริมการระดมทุน และ สนับสนุนเครือขาย
วิสาหกิจชุมชนทางการทองเท่ียวใหมีความเขมแข็งข้ึน รวมท้ังการจัดระบบขนสงสาธารณะ 
สาธารณูปโภคสาธารณูปการท่ีมีคุณภาพเพ่ิมความหลากหลายใหกับการทองเท่ียว โดยเชื่อมโยงกับ
บริการทางการแพทยเพ่ือเพ่ิมมูลคาทางการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน 
    3. เปลี่ยนแปลง เพ่ือพรอมเติบโต (Transform) เปนการปรับโครงสราง
ตลาดแรงงานโดยการโยกยาย แรงงานไปยังภาคการผลิตท่ีมีผลิตภาพสูงกวา และมีรายไดมากกวา
เดิม พัฒนากลไกการติดตามประเมินผล ปรับปรุงกฎระเบียบกฎหมายเพ่ือแกปญหาและปองกันการ
แขงขันท่ีไมเปนธรรม บูรณการระหวางหนวยงานเพ่ือลดความซํ้าซอน และ เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ชวยเหลือและสนับสนุน SMEs และธุรกิจชุมชนทองเท่ียว โดยการพัฒนาการ รวมกลุมและเชื่อมโยง
ผูประกอบการในพ้ืนท่ี เพ่ิมศัยภาพและบทบาทหนาของทองถ่ิน เนนท่ีจะเปลี่ยนแปลงแนวทางการ
พัฒนาภาคการทองเท่ียวท้ังระบบ ใหมุงเชิงคุณภาพ มากกวาปริมาณ 
 

 สําหรับการจัดการการทองเท่ียวในเชิงพ้ืนท่ี หรือการจัดการพ้ืนท่ีทองเท่ียวไดมีการกําหนด
พ้ืนท่ียุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาแหลงทองเท่ียว สิ่งดึงดูดใจและโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือการทองเท่ียว
เมืองเกานานโดยดึงอัตลักษณพ้ืนท่ีใหมีความโดดเดน ดึงดูดใจ จากฐานประวัติศาสตร วัฒนธรรม
และวิถีชุมชน จังหวัดนาน เปนจังหวัดท่ีเปนจุดดึงดูดดานการทองเท่ียวอยางมาก ในอดีตเปนนครรัฐ
เล็ก ๆ กอตัวข้ึนราวกลางพุทธศตวรรษท่ี 18 บริเวณท่ีราบลุมแมน้ํานาน และแมน้ําสาขา ในหุบเขา 
ทางตะวันออกของภาคเหนือ ประวัติศาสตรเมืองนาน เริ่มปรากฎข้ึนราว พ.ศ. 1825 ปจจุบันจังหวัด
นาน เปนจังหวัดหนึ่งในประเทศไทย ตั้งอยูทางทิศตะวันออกสุดของภาคเหนือ เปนท่ีตั้งของเมืองท่ี
สําคัญในอดีต อาทิ เวียงวรนคร (เมืองพลัว) เวียงศีรษะเกษ (เมืองง่ัว) เวียงภูเพียงแชแหง อีกท้ังยัง
เปนแหลงกําเนิดตนน้ําท่ีสําคัญของแมน้ํานาน ท้ังนี้ยังมีวัดวาอารามท่ีมีศิลปะอันเกาแกอยูบางวัด
ภูมินทร (ภาพกระซิบรักบันลือโลก) วัดพระธาตุแชแหง เปนตน ดังนั้นจึงไดมีการสงเสริมและพัฒนา
จังหวัดนานข้ึน เพ่ือสงเสริมการเรียนรูประวัติศาสตร ประเพณี อีกท้ังทางวัฒนธรรม และยกระดับ
การทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร ความเปนอัตลักษณของชุมชนเมืองแตเดิม องคประกอบของจังหวัด
นาน ใหเขาใจถึงมรดกทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม  

พ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานานนั้นถือเปนศูนยกลางดานการเรียนรูเมืองเกามีชีวิต โดยเปนผู
ถายทอดความรูดานการอนุรักษและพัฒนา ฟนฟูเมืองเกาใหแกพ้ืนท่ีอ่ืนๆในจังหวัดนานและจังหวัด
เชียงราย พะเยา แพรและเมืองเกาอ่ืนๆ ได  จึงควรมีการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือใหรองรับตอ
นักทองเท่ียวท่ีจะเขามาพ้ืนท่ี พ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานานเปนเมืองสีเขียวในหุบท่ีเต็มไปดวยแหลง
ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติอันแสนงดงาม ท่ียังคงหลงเหลือหลักฐานของแหลงมรดก
วัฒนธรรม สถาปตยกรรมและศิลปกรรมท่ีมีเอกลักษณเฉพาะทองท่ีท่ีเปนตนแบบของเมืองอ่ืน ๆ 
ดังนั้นจึงไดมีการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานอยางการคมนาคมและเสนทางการคมนาคม โดยการ
เดินทางทองเท่ียวภายในจังหวัดนานจะมุงเนนพัฒนาประสิทธิภาพ การเชื่อมโยงโครงขายคมนาคมกับ
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จังหวัดขางเคียง คือ จังหวัดแพร และจังหวัดพะเยา และเพ่ิมประสิทธิภาพความปลอดภัยเสนทางการ
เขาถึงการทองเท่ียวดานชุมชนวัฒนธรรม ซ่ึงเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพความปลอดภัยทางทองถนนและ
เพ่ิมการเชื่อมโยงโครงขายการทองเท่ียวเมืองเกาใหเชื่อมโยงไดดีมากข้ึน รวมท้ังการพัฒนาคมนาคม
เชื่อมโยงไปสูประเทศเพ่ือนบานอยางเชนการเดินทางขามไปประเทศลาวไปทองเท่ียวหลวงพระบาง ถือ
เปนการสนับสนุนการทองเท่ียวท่ีหลากหลายและเขาถึงสะดวกสบายไดอีกดวย 
  โอกาสสําคัญของการพัฒนาทางการทองเท่ียวพ้ืนท่ี เมืองเก าน านประการหนึ่ งคือ  
การเชื่อมโยงการทองเท่ียวของพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวนาน กับประเทศเพ่ือนบาน โดยการใชกรอบ
ทางดานความเชื่อมโยงกันทางดานประวัติศาสตรท่ีเก่ียวของกันท้ังดานความสัมพันธทางดานวัฒนธรรม 
ประเพณี และการเปนเมืองพ่ีเมืองนองและการสงเสริมเสนทางการทองเท่ียว 5 เชียง รวมถึงการศึกษา
ดานกรอบนโยบาย ยุทธศาสตรระหวางประเทศมาเปนแนวทางในการพัฒนา คือ การพัฒนาตามกรอบ
ความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (Greater Mekong sub regional-GMS) ซ่ึงเกิดจาก
ความรวมมือท้ังหมด 6 ประเทศ คือ คือ ไทย พมา สปป.ลาว กัมพูชา จีน (ยูนนาน) และเวียดนาม โดยมี
การเชื่อมโยงพ้ืนท่ีผานการพัฒนาตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ ซ่ึงพ้ืนท่ีพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวนาน 
เปนพ้ืนท่ีท่ีตั้งอยูบนแนวพ้ืนท่ีเศรษฐกิจเหนือ-ใต (North-South Economic Corridor) ผานทางดาน
ชายแดนแมสาย และดานเชียงของ จังหวัดเชียงราย และมีโครงการพัฒนาเสนทาง R3E หรือ R3A เสนทาง 
R3W หรือ R3B และเสนทางรถไฟแพนเอเชียสายกลางท่ีพาดผานกลุมลานนาตะวันออก จึงทําใหพ้ืนท่ี
พ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวนาน มีศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาดานชายแดน ท้ังยังมีการพัฒนา
เสนทางการทองเท่ียว 5 เชียง (เชียงใหม-เชียงราย-เชียงตุง-เชียงรุง-เชียงทอง) และการพัฒนาตามโครงการ
เมืองพ่ีเมืองนอง หรือ Sister Cities ซ่ึงเปนโครงการภายใตกรอบยุทธศาสตร ACMECS เปนความสัมพันธ
ระหวางจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยกับจังหวัดหรือเมืองของตางประเทศ มีบทบาทในการสงเสริมความ
รวมมือและแลกเปลี่ยนกันในดานตาง ๆ ท้ังดานเศรษฐกิจ การศึกษา การทองเท่ียว กีฬา สังคมและ
วัฒนธรรม รวมท้ังมีการนํากรอบทางดานความเชื่อมโยงกันดานประวัติศาสตรท่ีเก่ียวของกัน และกรอบ
ดานนโยบาย ยุทธศาสตรระหวางประเทศมาบูรณาการเขากับกรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป และแผนการ
พัฒนาประเทศในระดับตาง ๆ เพ่ือพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบานได เพ่ือ
สงเสริมเสนทางการทองเท่ียว โครงสรางพ้ืนฐานดานการทองเท่ียวใหสามารถเชื่อมโยงพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการ
ทองเท่ียวนาน กับประเทศเพ่ือนบาน อันจะเปนการกระตุน สงเสริมอุตสาหกรรมทองเท่ียว สรางความ
เชื่อมโยงทางวัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรมท่ีสงเสริมการทองเท่ียวเชิงสรางสรรค และสงเสริมความรวมมือ
และอํานวยความสะดวกดานการทองเท่ียวในเสนทางระเบียงเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบาน  
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ภาพ  แสดงการเชื่อมโยงพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานานสูระเบียงเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบาน 

ท่ีมาภาพ  กรมโยธาธิการและผังเมือง(2561) 
วิสัยทัศน 

จากการวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค และจากการบูรณาการทุกภาคสวนท่ี
เก่ียวของเพ่ือทบทวนแผนแมบทการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานาน ให
บรรลุผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาเมืองเกานาน และใหความคุมครองพ้ืนท่ีเมืองมรดกสําคัญของชาติ 
เปนแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมใหเกิดการใชประโยชนอยางคุมคา โดยคํานึงถึงการอนุรักษ
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม และการอยูรวมกันของคนในชุมชนอยางสงบสุขควบคูกันไป ในบริเวณ
เมืองเกานานและพ้ืนท่ีแหลงทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรมโดยรอบในเขตอําเภอเมืองนาน 4 ตําบล 
ประกอบดวย ตําบลในเวียง ตําบลดูใต ตําบลนาซาว และตําบลบอสวก เขตอําเภอภูเพียง 1 ตําบล 
คือ ตําบลมวงตึ ๊ด จังหวัดนาน มีเนื้อท่ีรวมกันประมาณ 139.37 ตารางกิโลเมตร ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 1 พฤษภาคม 2555 นํามาสูการกําหนดวิสัยทัศนรวมกันวา 

 

“นาน เมืองเกาท่ีมีชีวิตอยางสรางสรรคและย่ังยืน” 
                        “Living old city with creativity and sustainability” 

          การทองเท่ียวเชิงสรางสรรค (Creative Tourism) 
 เปนการทองเท่ียวท่ีมีวัตถุประสงคสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาชุมชนเพ่ือใหเกิด

ความยั่งยืนในการดําเนินชีวิต โดยจัดกิจกรรมการทองเท่ียวอยางกลมกลืนและสัมพันธกับ
ประวัติศาสตร วัฒนธรรม ตลอดจนวิถีตางๆ ในชุมชน ในเชิงของการเรียนรูและการทดลอง เพ่ือให
นักทองเท่ียวไดประสบการณจากวิถีความเปนอยูของชุมชนท่ีแทจริง โดยมีเปาหมายวานักทองเท่ียว
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จะตองไมเปนเพียงนักทองเท่ียว แตจะเปนสมาชิกท่ีไดมีโอกาสเขาไปใชชีวิตรวมกันกับชุมชน (ท่ีมา : 
องคการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ หรือยูเนสโก) 
 

การพัฒนาการทองเท่ียวอยางย่ังยืน (Sustainable Tourism Development)  
เปนกรอบใหญของการพัฒนาการทองเท่ียวเพ่ือสรางสมดุลระหวางการพัฒนาและการ

อนุรักษและเปนหลักการสําคัญของการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ โดยการพัฒนาการทองเท่ียวจะตองไม
ทําลายคุณคาของทรัพยากรการทองเท่ียว ท้ังดานธรรมชาติ สังคม วัฒนธรรม สามารถตอบสนองความ
ตองการของนักทองเท่ียวและผูเปนเจาของทองถ่ินในปจจุบัน มีการปกปอง สงวน รักษาโอกาสตางๆ ของ
อนุชนรุนหลัง โดยการพัฒนาใดๆ จะตองดําเนินการภายใตขีดความสามารถในการรองรับของสิ่งแวดลอม
ทางกายภาพ ระบบนิเวศ และการยอมรับและมีสวนรวมของชุมชนในทองถ่ิน มีการกระจายรายไดและ
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจใหแกคนในทองถ่ินและทุกภาคสวนอยางเสมอภาคเทาเทียม และเปดโอกาสให
ชุมชนหรือคนในทองถ่ินไดเขารวมในการใหบริการ การบริหารจัดการและการลงทุน 

ยังคงเปาหมายฟนฟู อนุรักษ และพัฒนาแหลงทองเท่ียว และปรับปรุงการ
จัดการบริการใหมีคุณภาพมาตรฐานระดับสากลโดยผลสัมฤทธิ์ไดรับการคัดเลือกเปนสมาชิก
เครือขายเมืองสรางสรรคของยูเนสโก (The UNESCO Creative Cities Network: UCCN) และ
การพัฒนาแหลงทองเที่ยวในพ้ืนท่ีตําบลในเวียง อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน ตามเกณฑการ
ทองเท่ียวอยางยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Criteria: GSTC) ใหไดรับรางวัลและ
มาตรฐานแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืนระดับโลก (The Sustainable Tourism Certification and 
Award) หรือ Sustainable Destinations Top 100 ในป พ.ศ.2563 เพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืน
เพ่ิมรายไดการทองเท่ียวใหแกเมืองนาน 
  การขับเคลื่อนยุทธศาสตร แผนงาน โครงการฯ นาน เมืองเกาท่ีมีชีวิตอยางสราง- 
สรรคและยั่งยืนนั้น จะตองมีการจัดการพ้ืนท่ีทองเท่ียว(Zoning)ท่ีชัดเจนเพ่ือการพัฒนาเมืองอยาง
เปนรูปธรรมบนฐานคุณคาความสําคัญของ “พ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน” ท้ัง 5 ตําบล ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีท่ีมี
คุณคาในการอนุรักษและพัฒนาหลายดาน ไดแก 

1) คุณคาทางวัฒนธรรม (Cultural Value) คุณคาของพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกา 
นานมีคุณคาท้ัง 5 ตําบล โดยเฉพาะบริเวณใจเมืองนานและพ้ืนท่ีโดยรอบ รวมท้ังเวียงพระธาตุแช
แหง สามารถเห็นไดจากเอกลักษณของพ้ืนท่ีท้ังริมสองฝงแมน้ํานาน ซ่ึงประกอบดวยสถานท่ีท่ีมี
คุณคาทางประวัติศาสตรและสถาปตยกรรมจํานวนมาก ไมวาจะเปนศาสนสถานตาง ๆ เชน วัดพระ
ธาตุชางคํ้าวรวิหาร วัดภูมินทร วัดหัวขวง วัดเหลือง วัดพระธาตุแชแหง วัดพญาวัด วัดพระธาตุเขา
นอย ลวนแสดงถึงแนวคิดทางศิลปะ และสะทอนใหเห็นภูมิปญญาของคนนานในอดีต คุมเจา วัด 
ยานการคา ชุมชนท่ีพักอาศัยเกาแก รวมท้ังกําแพงเมือง คูคลอง สะพาน ท่ีโลงและท่ีวางสําคัญ       
สิ่งเหลานี้วนเปนของแทและดั้งเดิม ท่ีมีมาตั้งแตเริ่มสรางเมืองนานครั้งแรกเม่ือ ป พ.ศ. 1902 แม
สภาพจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา แตก็ยังคงคุณคาท้ังในดานประวัติศาสตร ดานแนวคิดการ
สรางเมือง ดานสถาปตยกรรมและศิลปกรรม แสดงใหเห็นความเชื่อมโยงไปถึงการตั้งถ่ินฐานของ
ชุมชนลานนา จากลักษณะการสรางเมืองตามทักษะเมืองท่ีมีคุมเจาผูครองนครเปนแกน และตอเนื่อง
ไปยังองคประกอบเมืองอ่ืน ๆ ตามลําดับ นอกจากนี้การกอสรางและตกแตงศาสนสถาน 

2) คุณคาทางเศรษฐกิจ (Value Added) บริเวณ5ตําบลในพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกา 
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นานถือเปนพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพสูงในการสงเสริมคุณคาทางเศรษฐกิจใหกับชุมชน ดวยการสงเสริมให
เปนแหลงเรียนรูประวัติศาสตรของเมืองนาน และเปนแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและเชิงอนุรักษ 
โดยอนุรักษพ้ืนท่ี ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมอันดีงามท่ีมีอยูเดิม รวมท้ังโบราณสถานประเภทศาสน
สถาน คุมเจา และยานเกาท่ีกระจายอยูตามจุดตาง ๆ สนับสนุนการจัดพ้ืนภูมิทัศนเมืองในพ้ืนท่ี
ประวัติศาสตร จัดระบบคมนาคมท่ีเหมาะสม สนับสนุนใหมีถนนคนเดินในลักษณะท่ีเปนถนนคาขาย 
กิจกรรมเหลานี้ลวนเปนสิ่งท่ีทําใหเมืองมีบทบาทในดานเศรษฐกิจเพ่ิมมากข้ึน ผลท่ีไดจากการจัดการ
ทองเท่ียว ไดแก การคาขายสินคาผลิตภัณฑชุมชน เชน ผาทอ เครื่องเงิน ซ่ึงมีมูลคาสูงกอใหเกิด
รายไดท่ีดี งานหัตถกรรมพ้ืนบาน งานจักสาน น้ําออย ผลผลิตจากสวนเกษตร ผักริมแมน้ํานาน 
ผลไม ผลผลิตในอุตสาหกรรมในครัวเรือนและอุตสาหกรรมขนาดยอย ซ่ึงมีผลทําใหเศรษฐกิจชุน
เขมแข็ง เกิดการจางงานเปนการกระจายรายไดสูทองถ่ิน ทําใหคุณภาพชีวิตของคนในทองถ่ินดีข้ึน 

3) คุณคาดานการใชงาน (Functional Value) แมวาบางสวนของโบราณ 
สถาน ศาสนสถานด้ังเดิม ชุมชนเดิมในอดีต หรือสาธารณูปโภคดั้งเดิม เชน คู คลอง ถนน สะพาน 
ไดเสื่อมสภาพลงตามกาลเวลาท่ียาวนาน บางสวนอาจขาดการใชสอย เนื่องจากบริบททางเศรษฐกิจ 
สังคม และบริบทของเมืองนานท่ีเปลี่ยนแปลงไป แตการบูรณะปรับปรุงใหนํามาใชใหม หรือการ
ปรับเปลี่ยนประโยชนการใชสอยใหเขากับยุคสมัยก็นับวาเปนหนทางหนึ่งในการอนุรักษแหลงมรดก
ทางวัฒนธรรม ในขณะท่ียังคงตอบสนองประโยชนการใชสอยรวมสมัยไดในเวลาเดียวกัน เชน การ
ปรับเปลี่ยนอาคารเกาใหเปนพิพิธภัณฑ การจัดระเบียบถนนสายประวัติศาสตรเปนแหลงทองเท่ียว
ถนนคนเดิน เปนตน 

4) คุณคาดานการศึกษา (Educational Value) พ้ืนท่ีใจเมืองนานและพ้ืนท่ี 
โดยรอบ รวมท้ังเวียงพระธาตุแชแหง นอกจากจะเปนแหลงท่ีมีศักยภาพสูงดานการทองเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมและประวัติศาสตรแลว ยังถือไดวามีจุดแข็งในการท่ีจะพัฒนาเปนแหลงความรูเพ่ือใชเปน
เครื่องมือในการอนุรักษและสืบสานวัฒนธรรมโดยไมจําเปนจะตองละท้ิงการพัฒนาเพ่ือรองรับการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยการสรางจุดขายใหบริเวณใจเมืองนาน
และพ้ืนท่ีโดยรอบ รวมท้ังเวียงพระธาตุแชแหงใหเปนพิพิธภัณฑท่ีมีชีวิต (Living Museum) โดยการ
พัฒนาและสงเสริมบางสวนของพ้ืนท่ีประวัติศาสตรในดานการสื่อความหมาย แสดงท่ีมาและเลา
เรื่องประวัติศาสตรใหผสมกลมกลืนไปกับบริเวณตอเนื่องท่ียังมีคนใชชีวิตอยูในปจจุบัน 

5) คุณคาดานสังคม (Social Value) ในความเปนมรดกท่ีมีคุณคาของจังหวัด 
และประเทศนั้นความเก่ียวเนื่องของกิจกรรมประเพณีทางสังคมถูกนํามาเชื่อมโยงกับการใชสอยใน
ยุคปจจุบัน พ้ืนท่ีบริเวณใจเมืองนานและเวียงพระธาตุแชแหงยังถือเปนพ้ืนท่ีท่ีมีคุณคาทางประวัติ 
ศาสตร สถาปตยกรรม ศิลปกรรมประเภทตาง ๆ ผูคนท่ีอยูในชุมชนยังคงใชสอยอยางตอเนื่องทํา
กิจกรรมทางประเพณี ทางสังคมตาง ๆ ท้ังในระดับชุมชนและจังหวัด ตลอดจนการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการชวยกันดูแลรักษาและใชสอยใหสมกับคุณคาท่ีบรรพบุรุษไดใชภูมิปญญาสรางมา 
เชื่อมโยงปจจุบันกับอดีตไดอยางตอเนื่องและผสมกลมกลืน 
  การพัฒนาเพ่ือสะทอนภาพแหงคุณคาของเมืองเกานานใหเปนรูปธรรมนั้น เสมือน
เปนศิลปะการสรางเมืองท่ีเก่ียวของกับการรับรูสายสัมพันธทางสายตาระหวางมนุษยกับสภาพ 
แวดลอมในเมือง ท่ีจําเปนจะตองเนนการรับรูสภาพแวดลอมโดยการมองเห็น และการสรางสรรค
สภาพแวดลอมท่ีตอบรับและสอดคลองกับการรับรูของผูคนโดยผานทางการจัดวางองคประกอบทาง
กายภาพในสภาพแวดลอมของเมือง เปนศูนยกลางของกิจกรรมในเมือง และในบางครั้ง จุดสังเกต
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และจุดศูนยรวมก็รวมอยูในสถานท่ีเดียวกันใหผูคนในชุมชน และผูมาเยือนไดรับรูอัตลักษณอัน
ทรงคุณคาของพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน ดังแนวคิดของ เควิน ลินซ (Kevin Lynch, 1977อางถึงใน 
เกริก กิตติคุณ,2552) สถาปนิกชาวอเมริกันนักวางผัง ไดใหนิยาม ภูมิทัศนเมือง วาเปนการรวม
องคประกอบในการรับรูของเมืองจากผูพบเห็น ซ่ึงประกอบดวยองคประกอบหลัก 5 อยาง คือ ทาง
สัญจร (Paths) ขอบเขต (Edges) ยาน (Districts) จุดศูนยรวม (Nodes) และจุดหมายตา 
(Landmarks) โดยองคประกอบท้ัง 5 ประการ จะสรางมโนทัศนในการรับรูเมืองของผูสังเกต หาก
สภาพแวดลอมของเมืองมีการจัดองคประกอบท่ีเหมาะสม ก็จะทําใหเกิดจินตภาพท่ีชัดเจนและ 
สงผลใหเมืองนั้นๆมีความนาประทับใจตอผูพบเห็นในท่ีสุด 

สอดคลองกับ อาชิฮารา โยชิโนบุ (Ashihara Yoshinobu,Translated by Lynne  
E. Riggs, 1983) ใหความหมายของภูมิทัศนเมือง คือ ภาพรวมของเมืองซ่ึงเกิดจากองคประกอบทาง
กายภาพตางๆซ่ึงปรากฏแกสายตา และกอใหเกิดผลทางอารมณและความรูสึกแกผูรับรูองคประกอบ 
โดยคุณลักษณะของภูมิทัศนเมืองถูกกําหนดข้ึนจากความสัมพันธระหวางถนนและกลุมอาคารใน
พ้ืนท่ีเมือง ซ่ึงองคประกอบสําคัญท่ีกําหนดคุณลักษณะของภูมิทัศนเมืองในปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอภูมิ
ทัศนเมือง ไดแก วัสดุท่ีใช (Materials) ขนาดสัดสวน (Proportions) และเสนรอบรูป (Profiles) 
หรือ เสนขอบท่ีมองจากดานหนาอาคาร และดานขางอาคาร  อาจกลาวไดวา ภูมิทัศนเมือง คือ 
“การรวมเขาดวยกันระหวางสภาพทางธรรมชาติ และงานสรางสรรคของมนุษย โดยการออกแบบ
หรือปรับปรุงคุณภาพทางทัศนียภาพในสภาพแวดลอมท่ีเปนสวนของเมือง เพ่ือใหเกิดความรมรื่น 
สวยงาม มีเอกลักษณท่ีแตกตางกันในแตละเมือง” 
   ในเขตผังแมบทการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวนาน ซ่ึงมีรองรอยของเมือง
โบราณท่ีสรางข้ึนประมาณป พ.ศ. 1902 คือ เมืองภูเพียงแชแหง ซ่ึงตั้งอยูบริเวณวัดพระธาตุแชแหง
กอนท่ีจะยายมาตั้งท่ีเวียงใตในป พ.ศ. 1911 เวียงเหนือในป พ.ศ. 2362 และเมืองนานซ่ึงเปนท่ีตั้ง
เมืองนานปจจุบันในป พ.ศ. 2397 มีโบราณสถานและศาสนสถานตั้งกระจายอยูท่ัวไป โดยกลุม
โบราณ สถานและศาสนสถานสําคัญตั้งรวมกันอยูในบริเวณใจเมืองนานและขางเคียง ซ่ึงเปน
ศูนยกลางเมืองนานในอดีตท่ียังแสดงถึงองคประกอบโครงสรางของเมืองโบราณลานนา และใน
ปจจุบันยังทําหนาท่ีเปนศูนยกลางการบริหารของจังหวัดนาน (เปนท่ีตั้งของศาลากลางจังหวัด) และ
เปนพ้ืนท่ีท่ีไดรับการกําหนดใหเปนเขต “เมืองเกานาน” เมืองเกาประเภทท่ี 4 ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการอนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทรและเมืองเกา พ.ศ. 2546 เชนเดียวกับ
เวียงภูเพียงแชแหง ท่ีไดรับการบูรณะฟนฟูและอนุรักษใหเปนมรดกทางวัฒนธรรม แหลงเรียนรูทาง
ประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม และสถาปตยกรรม แหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ อีกท้ังยังมีแหลง
ชุมชนริมแมน้ํานานท่ีเอกลักษณ วัฒนธรรมท่ีเขมแข็ง จึงกําหนดวิสัยทัศนการอนุรักษและพัฒนา
เมืองนานไว ตามวิสัยทัศนของการพัฒนา คือ 
 

“นาน เมืองเกาท่ีมีชีวิตอยางสรางสรรคและย่ังยืน” 
“Living old city with creativity and sustainability”  

 
   โดยในสวนของการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีหรือการจัดการพ้ืนท่ีทองเท่ียว ไดมีการกําหนด
แนวคิดในการพัฒนาคือ “เมืองเกา ท่ี มีชีวิต แหลงศิลปวัฒนธรรมในท่ีราบลุมแมน้ํ านาน   
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อนุรักษวิถี เพ่ือการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและยั่นยืนบนฐานชุมชน” โดยเปนสวนการพัฒนาสําคัญ
ท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือใหเกิดการพัฒนาอยางเปนระบบ ไดกําหนดวัตถุประสงคการพัฒนา ดังนี้ 
 1) การพัฒนาพ้ืนท่ียานตางๆ ซ่ึงมีความสําคัญทางประวัติศาสตร วัฒนธรรม โดย
แสดงถึงอัตลักษณและกิจกรรมท่ีเก่ียวของอันเปนปูมประวัติของเมืองเกานาน 
 2) การสรางความเชื่อมโยงกลุมพ้ืนท่ีชุมชนทางวัฒนธรรมของเมืองเกานาน กลุม
พ้ืนท่ีชุมชนท่ีมีเอกลักษณวัฒนธรรมริมแมน้ํานาน 
 3) การวางแผนแมบทดานการทองเท่ียว ครอบคลุมแหลงทองเท่ียวทุกประเภท 
 
เปาหมายการพัฒนาพ้ืนท่ี 
 1)  เพ่ือบูรณะฟนฟูและอนุรักษพ้ืนท่ีเมืองเกานานใหทําหนาท่ีเปนมรดกทาง
วัฒนธรรม แหลงเรียนรูทางประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม และสถาปตยกรรม แหลงทองเท่ียวเชิง
สรางสรรค 
 2)  สรางความเชื่อมโยงกิจกรรมการทองเท่ียวภายในเขตเมืองเกานานไปยังแหลง
ทองเท่ียวอ่ืนๆ ท่ีมีศักยภาพ สามารถกําหนดเปาหมายท่ีนําไปสูการจัดทําโครงการพัฒนาได อาทิเชน 
การวางระบบคมนาคมและการเดินทางเชื่อมโยงพ้ืนท่ีศูนยกลางเมืองเกานานกับชุมชนโดยรอบ
ศึกษาและนําเสนอแนวทางการพัฒนาองคประกอบดานบริการการทองเ ท่ียว ของพ้ืนท่ี
ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมบริเวณตางๆ  
 3)  สรางความชัดเจนของอัตลักษณของเมือง มีเปาหมายในการกําหนดพ้ืนท่ียานตางๆ 
ท่ีแสดงถึงบทบาท และกิจกรรมของพ้ืนท่ีตางๆ ไดแก พ้ืนท่ีเมืองเกานานและเวียงพระธาตุแชแหง 
ชุมชนการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมริมแมน้ํานาน (ชุมชนศรีบุญเรือง ชุมชนดูใต) พ้ืนท่ีพาณิชยกรรม
บริการการทองเท่ียว  
ขอบเขตพ้ืนท่ี  
(5ตําบลในพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน)  

1) พ้ืนท่ีเมืองเกานาน เปนศูนยกลางทางประวัติศาสตรท่ีสําคัญของจังหวัดนาน มี 
แหลงทองเท่ียวสําคัญท่ีควรคาแกการศึกษาหลายแหง เชน วัดภูมินทร กําแพงเมืองนาน วัดสวนตาล 
วัดพระธาตุชางคํ้า วัดม่ิงเมือง เปนตน 

2) พ้ืนท่ีเวียงพระธาตุแชแหง และตําบลมวงตึ๊ด  เปนท่ีตั้งของศาสนสถานสิ่ง 
ศักดิ์สิทธิ์ของเมืองนาน  

3) พ้ืนท่ีตําบล ดูใต นาซาว บอสวก แหลงทองเท่ียวอ่ืนๆ ไดแก แหลงทองเท่ียวท่ี 
อยูนอกเขตเมืองเกานานและเวียงพระธาตุแชแหง ซ่ึงมีความหลากหลายท้ังดานศิลปวัฒนธรรม วิถี
ชีวิต เชน วัดสวนตาล วัดพญาวัด วัดดอนมูล วัดศรีบุญเรือง  
 

 จากการวิเคราะหผลในเชิงบูรณาการ พบวา บทบาทการทองเท่ียวของเมืองเกานาน 
เปนเมืองทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร วัฒนธรรม และวิถีชีวิตชุมชน เปน “เมืองเกาท่ีมีชีวิต” ท่ีผูคน
ยังอาศัยอยูรวมกับแหลงประวัติศาสตรไดตามวิถีการดํารงชีวิตตามปกติของชุมชนเมือง  จากผลการ
วิเคราะหดานพฤติกรรมการทองเท่ียว พบประเด็นสําคัญ คือ นักทองเท่ียวสวนใหญท่ีมาจังหวัดนาน
ยังใชเวลาพํานักในเมืองนานนอยหรือกลาวคือใชเมืองนานเปนทางผานไปยังแหลงทองเท่ียวทาง
ธรรมชาติอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ีขางเคียง เชน อําเภอนานอย และอําเภอปว ท้ังนี้เนื่องจากนักทองเท่ียวสวน

 



135 
 

ใหญมีความเห็นสอดคลองกัน คือ กิจกรรมการทองเท่ียวภายในเขตเมืองสวนใหญยังมีจํานวนนอย 
และจํากัดเฉพาะกลุมคนท่ีสนใจเฉพาะดานประวัติศาสตร หรือกลุมทองเท่ียวเชิงประสบการณ 

 ดังนั้นแนวทางสําคัญของการพัฒนาดานการทองเท่ียวในเขตเมืองเกานาน คือ 
“มุงเนนการกระจายกิจกรรมการทองเท่ียวไปยังแหลงทองเท่ียวขางเคียงเขตเมืองเกานาน และ
ใชศักยภาพของแมน้ํานานสรางโอกาสในการพัฒนากิจกรรมใหมๆ” โดยเชื่อมโยงกิจกรรมจาก
ศูนยกลางเมืองเกาไปยังพ้ืนท่ีโดยรอบ  เพ่ือกระตุนใหเกิดกิจกรรมการทองเท่ียวท่ีหลากหลาย ท้ัง
ทางดานธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ควบคูกับการรักษาฐานนักทองเท่ียวกลุมประวัติศาสตรซ่ึงเปน
กลุมหลักของเมืองไว 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ภาพท่ี 17  แสดงกรอบแนวคิดของการวางผังแมบทเมืองเกานาน 

 
  สรุปจากการขับเคลื่อนภายใตวิสัยทัศน “นาน เมืองเกาท่ีมีชีวิตอยางสรางสรรคและ
ย่ังยืน (Living old city with creativity and sustainability)” ใหเกิดเปนรูปธรรมและสําเร็จ
ผลไดนั้น จําเปนอยางยิ่งท่ีตองมีการคํานึงถึงการพัฒนาในมิติตางๆท้ังในระดับนโยบาย หนวยงาน
และระดับพ้ืนท่ี โดยพบวามีแผนงานโครงการท่ีตองขับเคลื่อนเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตามมติ
คณะรัฐมนตรี จํานวน 5 ยุทธศาสตร  88 โครงการ โดยมีเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีรัฐบาล
มอบหมายในการขับเคลื่อนในการขับเคลื่อนใหจังหวัดนานเปนแหลงทองเท่ียวท่ีสรางสรรคและ
ยั่ งยืน ไดรับมาตรฐานในระดับสากลเปนสมาชิกเครือขายเมืองสร างสรรค ของย ูเนสโก 
(The UNESCO Creative Cities Network: UCCN) และพัฒนาแหลงทองเที่ยวในพ้ืนท่ีตําบลใน

เขตศูนยก์ลางการ

ท่องเท่ียวหลกั ไดแ้ก่ ใจ

กลางเมืองน่าน(ต.ในเวียง) 

และเวยีงภูเพียง(พระธาตุ

แช่แหง้)  

 

เขตพื้ นที่บรกิารและ

นันทนาการ “ย่านใหม่” 

เช่น หลงัเทศบาลเมือง  

 

เขตพ้ืนท่ีท่องเท่ียวเช่ือมโยงหลกั 

ไดแ้ก่ หนองน้ําครก วดัศรีบุญเรือง 

(เสน้ทางประวติัศาสตรแ์ละวิถีงาน

หตัถกรรมพ้ืนบา้น(โคมมะเตา้,หวัเรือ) 

และชุมชนดู่ใต ้วิถีเกษตรริมน้ําน่าน 
เขตพ้ืนท่ีท่ีมีศกัยภาพในการพฒันาการท่องเท่ียว 

ไดแ้ก่ ตาํบลบ่อสวก ตาํบลนาซาว ซ่ึงเป็นแหล่ง

โบราณคดี ธรรมชาติและเสน่หว์ถีิพื้ นบา้น ไดแ้ก่ 

เตาเผาโบราณ ผา้ทอ สปาสุ่มไก่  
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เวียง อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน ตามเกณฑการทองเท่ียวอยางยั่งยืนโลก (Global Sustainable 
Tourism Criteria: GSTC) ใหไดรับรางวัลและมาตรฐานแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืนระดับโลก (The 
Sustainable Tourism Certification and Award) หรือ Sustainable Destinations Top 100  

เปาหมาย 
เพ่ือการบูรณะฟนฟู และการอนุรักษพ้ืนท่ีเมืองเกานานใหเปนมรดกทางวัฒนธรรม แหลง

เรียนรูทางประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม สถาปตยกรรม แหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ และการบริหาร
การทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานานใหมีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล 

ประเด็นยุทธศาสตร  
 เพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีไดทบทวนไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตรและแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 
 

 จากการทบทวนยุทธศาสตรตามแผนแมบทการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยาง
ยั่งยืนเมืองเกานาน (พ.ศ. 2563 – 2570) ฉบับนี้ จัดทําแผนปฏิบัติการภายใตแผนแมบทการพัฒนา
พ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานาน (พ.ศ.2563 - 2570) โดยในสวนการทบทวน
ยุทธศาสตรนโยบายและแผนงานตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียว อันจะนําไปสูแผนแมบทการ
พัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานาน (พ.ศ. 2563 - 2570) ท่ีมีความเชื่อมโยง
รอยเรียงอยางเปนระบบสอดคลองกันทุกระดับตั้งแตระดับยุทธศาสตรชาติถึงระดับพ้ืนท่ี จําเปนตอง
มีการทบทวนสาระสําคัญใน 3 มิติ กลาวคือ 

1. มิตินโยบายท่ีสําคัญๆ ของรัฐบาล (Agenda) 
2. มิติแผนงานของสวนราชการท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีเมืองเกานาน (Function) 
3. มิติพ้ืนท่ี (Area) คือ แผนพัฒนาภาคเหนือ แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือ

ตอนบน 2 แผนพัฒนาจังหวัดนาน 4 ป รวมท้ังแผนพัฒนาทองถ่ิน (องคการบริหารสวนจังหวัด 
เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล) ประกอบดวย  
  แผนระดับท่ี 1 : แผนระดับชาติ (Agenda) ไดแก   

6) ยุทธศาสตรชาติ 20 ป  
7) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการทองเท่ียว (พ.ศ.2561 - 2580)  
8) แผนปฏิรูปประเทศ ดานท่ี 1 การเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของ

ประเทศ  
9) นโยบายไทยแลนด 4.0  
10) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 แผนพัฒนาการ

ทองเท่ียวแหงชาติ ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2560 – 2564 
11) เปาหมายการพัฒนาท่ียั่ งยืน (Sustainable Development Goals: 

SDGs)  
  แผนระดับท่ี 2 : แผนระดับหนวยงาน(Function) ไดแก  

5) แผนนโยบายของกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา  
6) แผนยุทธศาสตรองคการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียว

อยางยั่งยืน (องคการมหาชน) พ.ศ. 2560 – 2563  
7) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาการทองเท่ียวโดยชุมชนอยางยั่งยืน

และสรางสรรค พ.ศ.2561 - 2565  
8) แผนยุทธศาสตรการทองเท่ียวโดยชุมชนอยางยั่งยืน พ.ศ.2559 – 2563 
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9) เกณฑการทองเท่ียวอยางยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism 
Criteria : GSTC)  

10) เกณฑโครงการเครือขายเมืองสรางสรรคของยูเนสโก 
  แผนระดับท่ี 3 : แผนระดับพ้ืนท่ี (Area) ไดแก 

8) แผนพัฒนาภาคเหนือ (พ.ศ. 2560 - 2565)  
9) แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  
10) แผนพัฒนาจังหวัดนาน (พ.ศ.2561 - 2564) 
11) แผนปฏิบัติการภายใตแผนแมบทการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียว

อยางยั่งยืนเมืองเกานาน ระยะ 5 ป (พ.ศ.2556 - 2560) 
12) แผนพัฒนาทองถ่ิน (องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการ

บริหารสวนตําบล) 
ดังนั้น แผนงานโครงการท่ีไดบูรณาการ อพท. จะบรรจุไวในแผนกลุมจังหวัด

ภาคเหนือตอนบน 2 แผนพัฒนาจังหวัดนาน 4 ป เพ่ือใหสวนราชการและหนวยงานท่ีเก่ียวของนําไป
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใตแผนปฏิบัติราชการประจําปจังหวัดนาน แผนปฏิบัติการ
กระทรวง แผนปฏิบัติการระดับกรม/หนวยปฏิบัติ รวมท้ังแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน แผนงานโครงการตามแผนแมบทการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกา
นาน (พ.ศ.2563 - 2570) เม่ือดําเนินการแลวเสร็จจะบรรลุเปาหมายตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 
20 กันยายน 2548 ใหความเห็นขอบตามขอเสนอของและตามมติคณะกรรมการอนุรักษและพัฒนา
เมืองเกากรุงรัตนโกสินทรและเมืองเกา ในการประกาศพ้ืนท่ีบริเวณใจเมืองนานและเวียงพระธาตุแช
แหง เปนพ้ืนท่ีเพ่ือการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกานาน และมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 1 พฤษภาคม 
2555 ใหความเห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการ
ทองเท่ียวอยางยั่งยืน ใหประกาศพ้ืนท่ีแหลงทองเท่ียวเมืองนานใหเปน “ตนแบบ” พ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือ
การทองเท่ียวอยางยั่งยืน ประเภทแหลงทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรม โดยเปาหมายสุดทายจะทําให
พ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน ไดรับการยกระดับการทองเท่ียวอยางยั่งยืนในระดับสากล ไดรับการข้ึน
ทะเบียนเปนสมาชิกเครือขายเมืองสรางสรรคของยูเนสโก (The UNESCO Creative Cities 
Network: UCCN) และพัฒนาแหลงทองเท่ียวเปาหมายตําบลในเวียง อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 
ตามเกณฑการทองเท่ียวอยางยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Criteria: GSTC) ใหไดรับ
รางวั ลและมาตรฐานแหล งทอง เ ท่ียวอย า งยั่ งยืนระดับโลก  (The Sustainable Tourism 
Certification and Award) หรือ Sustainable Destinations โดยพิจารณาถึงยุทธศาสตรการ
บริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานาน ท้ัง 5 ขอ ตามเกณฑ GSTC  
4 หมวดหลัก และมีตัวชี้วัดจํานวน 42 ตัวชี้วัด ไดแก  
 หมวดท่ี 1 การสรางการบริหารจัดการแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน ประกอบดวย 14 ตัวชี้วัด 
  หมวดท่ี 2 การทําใหชุมชนเจาของแหลงทองเท่ียวไดรับประโยชนในเชิงสังคม
และเศรษฐกิจใหไดมากท่ีสุด และเกิดผลกระทบแงลบนอยท่ีสุด ประกอบดวย 9 ตัวชี้วัด  
 หมวดท่ี 3 การสรางประโยชนมากท่ีสุดใหชุมชนนักทองเท่ียว และมรดกทาง
วัฒนธรรมโดยสรางผลกระทบนอยท่ีสุด ประกอบดวย 7 ตัวชี้วัด  
 หมวดท่ี 4 การทําใหสิ่งแวดลอมของแหลงทองเท่ียวไดรับประโยชนมากท่ีสุด และ
เกิดผลกระทบในแงลบนอยท่ีสุด ประกอบดวย 12 ตัวชี้วัด  
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 รวมท้ัง การกําหนดแผนงาน โครงการใหสอดคลองกับเกณฑสําหรับแหลง
ทองเท่ียว (Destination Criteria: GSTC-D) ของ GSTCและเกณฑเครือขายเมืองสรางสรรคของ
องคการยูเนสโก (UNESCO Creative Cities Network - UCCN) ภายใตการกําหนดวิสัยทัศน ของ
แผนฯ วา “นาน เมืองเกาท่ีมีชีวิตอยางสรางสรรคและย่ังยืน (Living old city with creativity 
and sustainability)” โดยกําหนดยุทธศาสตรเพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนฯ บรรลุผลสัมฤทธิ์ ซ่ึง
มีการพัฒนาจากแผนเดิม แสดงไดตามตาราง ตอไปนี้ 
 
ตารางท่ี 16  แสดงการทบทวนยุทธศาสตรแผนแมบทการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยาง
ยั่งยืนเมืองเกานาน 

ยุทธศาสตร ตามแผนฯ เดิม ตามแผนฯ ใหม 

ยุทธศาสตรท่ี 
1 

การมีสวนรวมท่ีเก่ียวของกับการบริการ
พัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน เพ่ือเพ่ิมรายได 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตความเปนอยูของ
ประชาชน และชุมชนทองถ่ิน  

การเพ่ิมประสิทธิภาพดาน
การบริหารจัดการแหลง
ทองเท่ียวท่ีสรางสรรคและ
ยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตรท่ี 
2 

สรางสรรคมูลคา ของการทองเท่ียวอยางยั่งยืน
ใหสูงข้ึน เพ่ือเสริมสรางขีดความสามารถใน
การแขงขันในตลาดการทองเท่ียวท้ังในและ
ตางประเทศ 

การสรางผลประโยชนทาง
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตรท่ี 
3 

ฟนฟู อนุรักษ และพัฒนาทรัพยากรทองเท่ียว
ทางศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชน ใหมี
คุณภาพมาตรฐานและมีความยั่งยืน  

การสรางผลประโยชนใหแก
ชุมชน นักทองเท่ียว และ
วัฒนธรรม 

ยุทธศาสตรท่ี 
4 

เสริมสรางและพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก 
การบริการ และความปลอดภัยใหแก
นักทองเท่ียวอยางมีคุณภาพมาตรฐานระดับ
สากล และครบวงจร 

การเสริมสรางภูมิคุมกันดาน
สิ่งแวดลอมเพ่ือรองรับการ
พัฒนาการทองเท่ียว 

ยุทธศาสตรท่ี 
5 

สงเสริมการเปนศูนยแหงการเรียนรู 
ศิลปวัฒนธรรมลานนาตะวันออก 

สื่อสารองคความรูดานความ
สรางสรรคและยั่งยืน 

 
  นอกจากนี้พบวา จากการทบทวนงบประมาณตามแผนแมบทการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือ
การทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานาน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2556 - 2560) พบวา สวนราชการ องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ภาคีเครือขาย และองคการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยาง
ยั่งยืน (องคการมหาชน) ไดมุงเนนใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในการสรางรายได และกระจายรายไดใหแกชุมชน
อยางยั่งยืน จึงไดมีการรวมวิเคราะหผลการดําเนินงานตามแผนแมบทท่ีผานมา ซ่ึงมีโครงการสําคัญ
จํานวนมากท่ีไมไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปตามแผนแมบทการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการ
ทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานาน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2556 - 2560) มาดําเนินการ จึงไดทบทวนและ
จัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณเพ่ือขอสนับสนุนงบประมาณตามแผนแมบท
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การพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานาน (พ.ศ. 2563 – 2570) ตามความจําเปน
เรงดวนอีกครั้ง ประกอบกับคาใชจายในการดําเนินการมีมูลคาสูงข้ึนเนื่องจากราคาวัสดุกอสราง ภาวะ
เงินเฟอ และความจําเปนในการใชสอย ยกตัวอยางโครงการสําคัญ ไดแก 

- โครงการพัฒนาหองสมุดเฉลิมพระเกียรติ งบประมาณ จํานวน 950,000,000 
บาท (ตามแผนเดิม 750,000,000 บาท เพ่ิมข้ึน 200,000,000 บาท) 

-  โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีกลุมบานพักขาราชการ งบประมาณ  จํานวนเงิน 
350,000,000 บาท (ตามแผนเดิม 80,000,000 บาท เพ่ิมข้ึน 270,000,000 บาท)  

- โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณเขตเทศบาลเมืองนาน (นําสายไฟฟา 
สายโทรศัพทลงใตดิน) 853,000,000 บาท  

กระบวนการบูรณาการ แผนงาน / โครงการ และงบประมาณ ไดดําเนินการบูรณาการ
แผนงาน / โครงการ กับสวนราชการ ภาคีเครือขาย ในพ้ืนท่ี เพ่ือใหสอดคลองเชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนาจังหวัดนาน และแผนปฏิบัติราชการประจําปจังหวัดนาน พรอมรับฟงความเห็น 
ขอเสนอแนะ จากภาคประชาสังคม และผูประกอบการ เพ่ือปรับปรุง แกไข ใหแผนงาน / โครงการ
ท่ีจะดําเนินการระหวาง ป พ.ศ. 2563 – 2570 มีความพรอมเปนท่ียอมรับของทุกคนไมสรางความ
ขัดแยงใหมในพ้ืนท่ี สามารถดําเนินการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอแหลงทองเท่ียวโดยชุมชน เกิดการ
กระจายรายได และเพ่ิมรายไดใหกับชุมชนอยางยั่งยืนแทจริง และสามารถแสดงความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร กลยุทธ ตัวชี้วัด และแนวทางดําเนินงาน แสดงไดตามตาราง ตอไปนี้ 
 
 
ตารางท่ี 17 แสดงความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร กลยุทธ และตัวชี้วัด ของแผนแมบทการพัฒนาพ้ืนท่ี
พิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานาน (พ.ศ. 2563 – 2570) 

ยุทธศาสตร กลยุทธ ตัวช้ีวัด 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การ
เพ่ิมประสิทธิภาพ
ดานการบริหาร
จัดการแหลง
ทองเท่ียวท่ี
สรางสรรคและยั่งยืน  

กลยุทธท่ี 1.1 การบริหารจัดการ
แหลงทองเท่ียวในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ
เมืองเกานาน เพ่ือการทองเท่ียว
ของคนท้ังมวลท่ีได
มาตรฐานสากล  

ตัวช้ีวัดท่ี 1 รอยละของจาํนวนแหลง
ทองเท่ียวท่ีเปนไปตามเกณฑของ 
GSTC มีไมนอยกวารอยละ 75 ของ
แหลงทองเท่ียวท้ังหมดท่ีไดรับการ
ประเมิน  

    ตัวช้ีวัดท่ี 2 รอยละของแหลง
ทองเท่ียวไดรับการบริหารจัดการและ
เผยแพรประชาสัมพันธ  

    ตัวช้ีวัดท่ี 3 รอยละของแหลง
ทองเท่ียวไดรับการพัฒนาใหทุกคน
เขาถึง  
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ยุทธศาสตร กลยุทธ ตัวช้ีวัด 

  กลยุทธท่ี 1.2 การเตรียมความ
พรอมเพ่ือรองรับสภาวะวิกฤต
และเหตุฉุกเฉินของแหลง
ทองเท่ียวในเขตพ้ืนท่ีพิเศษเมือง
เกานาน รวมท้ังการติดตามและ
บรรเทาผลกระทบจากการพัฒนา
แหลงทองเท่ียว  

ตัวช้ีวัดท่ี 1 รอยละของแหลง
ทองเท่ียวไดรับการรฟนฟู ปกปอง และ
อนุรักษ ทรัพยากร  

  ตัวช้ีวัดท่ี 2 แหลงทองเท่ียว รอยละ 
80 ไดรับการเตรียมความพรอมรองรับ
สภาวะวิกฤตและเหตุฉุกเฉิน  

    ตัวช้ีวัดท่ี 3 นักทองเท่ียวมีความพึง
พอใจในแหลงทองเท่ียวไมนอยกวารอย
ละ 85  

    ตัวช้ีวัดท่ี 4 รอยละของแหลง
ทองเท่ียวไดรับการติดตามประเมินผล  

ยุทธศาสตรท่ี 2 การ
สรางผลประโยชน
ทางเศรษฐกิจ  

กลยุทธท่ี 2.1 การฝกอบรมและ
พัฒนาผูประกอบการดานการ
ทองเท่ียวใหเกิดความตระหนักถึง
ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนตอแหลง
ทองเท่ียวและดําเนินธุรกิจการ
ทองเท่ียวในพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกา
นานดวยความรับผิดชอบและมี
ธรรมาภิบาล  

ตัวช้ีวัดท่ี 1 รอยละของแหลง
ทองเท่ียวไดรับการติดตามประเมินผล 

    ตัวช้ีวัดท่ี 2 รอยละของการพัฒนา
บุคลากรดานการทองเท่ียวในแหลง
ทองเท่ียวโดยชุมชน  

    ตัวช้ีวัดท่ี 3 ผูประกอบการดําเนิน
ธุรกิจดวยความรับผิดชอบ มีธรรมาภิ
บาล และมีการบังคับใชกฏหมายใน
แหลงทองเท่ียวโดยชุมชน ไมนอยกวา
รอยละ 95  

    ตัวช้ีวัดท่ี 4 ชุมชนในแหลงทองเท่ียว
ไมนอยกวารอยละ 90 มีสวนรวมใน
การบริหารจัดการแหลงทองเท่ียว  
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ยุทธศาสตร กลยุทธ ตัวช้ีวัด 

  กลยุทธท่ี 2.2 การติดตาม
ผลกระทบดานเศรษฐกิจ และ
การบริหารจัดการการพัฒนาการ
ทองเท่ียวในเขตพ้ืนท่ีพิเศษเมือง
เกานาน  

ตัวช้ีวัดท่ี 1 นักทองเท่ียวมีความพึง
พอใจในการบริหารจัดการแหลง
ทองเท่ียวโดยชุมชนไมนอยกวารอยละ 
95  

    ตัวช้ีวัดท่ี 2 จํานวนโครงการท่ีมี
ผลกระทบตอเศรษฐกิจดานการ
ทองเท่ียวไดรับการติดตาม และ
ประเมินผล  

ยุทธศาสตรท่ี 3 การ
สรางผลประโยชน
ใหแกชุมชน 
นักทองเท่ียว และ
วัฒนธรรม  

กลยุทธท่ี 3.1 การเพ่ิมคุณคา 
การปกปองคุมครองรัพยสินทาง
ปญญา และอัตลักษณแหลง
ทองเท่ียวในพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกา
นาน  

ตัวช้ีวัดท่ี 1 แหลงทองเท่ียวในพ้ืนท่ี
พิเศษเมืองเกานานคงคุณคาแหงอัต
ลักษณเมืองเกา ไมนอยกวารอยละ 90  

    ตัวช้ีวัดท่ี 2 จํานวนแหลงทองเท่ียว
โดยชุมชนในพ้ืนท่ีเมืองเกานานไดรับ
การปกปองคุมครองมรดกทาง
วัฒนธรรม ไมนอยกวารอยละ 95 

  กลยุทธท่ี 3.2 การบริหารจัดการ
แหลงทองเท่ียว และการสราง
ความตระหนักเพ่ือการทองเท่ียว
โดยชุมชนในพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกา
นาน  

ตัวช้ีวัดท่ี 1 จํานวนแหลงทองเท่ียว
โดยชุมชนในพ้ืนท่ีเมืองเกานานไดรับ
การจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ  

    ตัวช้ีวัดท่ี 2 นักทองเท่ียวรอยละ 90 
ปฏิบัติตามคําแนะนําในการทองเท่ียวท่ี
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีพิเศษ
เมืองเกานาน  

ยุทธศาสตรท่ี 4 การ
เสริมสรางภูมิคุมกัน
ดานสิ่งแวดลอมเพ่ือ
รองรับการ
พัฒนาการทองเท่ียว  

กลยุทธท่ี 4.1 การสงเสริมการใช
ทรัพยากรท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมเพ่ือการทองเท่ียวใน
พ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน  

ตัวช้ีวัดท่ี 1 รอยละของโครงการการ
ใชพลังงานทดแทนเพ่ือการทองเท่ียวท่ี
ถูกนําไปปฏิบัติ 

    ตัวช้ีวัดท่ี 2 จํานวนผูประกอบการ
พ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานานไมนอยกวา
รอยละ 85 ไดรับการสงเสริมการใช
ทรัพยากรน้ําอยางมีคุณคา  
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ยุทธศาสตร กลยุทธ ตัวช้ีวัด 

 

    ตัวช้ีวัดท่ี 3 จํานวนแหลงทองเท่ียว
โดยชุมชนพ้ืนท่ีเมืองเกานานมีระบบ
บําบัดน้ําเสีย  

    และใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัดท่ี 4 แหลงทองเท่ียวโดยชุมชน
พ้ืนท่ีเมืองเกานาน รอยละ 80 มี
มาตรการลดโลกรอนและการทองเท่ียว
ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

  กลยุทธท่ี 4.2 การมีสวนรวมใน
การอนุรักษสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ี
พิเศษเมืองเกานานเพ่ือการ
ทองเท่ียวอยางยั่งยืน  

ตัวช้ีวัดท่ี 1 จํานวนแหลงทองเท่ียว
โดยชุมชนพ้ืนท่ีเมืองเกานานไดรับการ
สงเสริมการกําจัดขยะและของเสีย
อยางถูกวิธ ี

    ตัวช้ีวัดท่ี 2 พืชและสัตวปาไดรับการ
คุมครอง และไมถูกนํามาใชเพ่ือการ
ทองเท่ียว 

    ตัวช้ีวัดท่ี 3 รอยละของทรัพยากรน้ํา
ไดรับการอนุรักษและพัฒนาอยางมี
คุณคาและเหมาะสมกับการทองเท่ียว 

    ตัวช้ีวัดท่ี 4 การบริหารจัดการแหลง
ทองเท่ียวทางมลภาวะแสง และการใช
เสียงท่ีเหมาะสมกับสภาพเมืองเกา 

  กลยุทธท่ี 4.3 การติดตาม
ประเมินผลความเสียงและ
ผลกระทบสิ่งแวดลอมจากการ
ทองเท่ียวในพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกา
นาน  

ตัวช้ีวัดท่ี 1 จํานวนผลการศึกษา
ผลกระทบการทองเท่ียวตอสิ่งแวดลอม 
และการนําผลการศึกษาไปดําเนินการ 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การ
สื่อสารองคความรู
ดานความสรางสรรค
และยั่งยืน 

กลยุทธท่ี 5.1 การจัดทําระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศในพ้ืนท่ี
พิเศษเมืองเกานาน การเผยแพร
และประชาสัมพันธในรูปแบบ 

ตัวช้ีวัดท่ี 1 รอยละของแหลง
ทองเท่ียวคุณภาพไดรับการเผยแพร 
ประชาสัมพันอยางเปนระบบ ไมนอย
กวารอยละ 80 
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ยุทธศาสตร กลยุทธ ตัวช้ีวัด 

   สื่อตาง ๆ เพ่ือการสรางความ
เขาใจกับทุกภาคสวน 

ตัวช้ีวัดท่ี 2 มีการจัดทําระบบขอมูล 
และมีระบบการติดตามประเมินผลท่ี
ครอบคลุมตาม ยุทธศาสตรท้ัง 5 ดาน 

  กลยุทธท่ี 5.2 การผลิตและ
พัฒนาบุคลากร และการถายทอด
องคความรูดานการพัฒนาการ
ทองเท่ียวอยางยั่งยืนในพ้ืนท่ี
พิเศษเมืองเกานาน 

ตัวช้ีวัดท่ี 1 รอยละของการพัฒนา
บุคลากรดานการทองเท่ียว และ
นําไปใชประโยชน ไมนอยกวารอยละ 
80 

    ตัวช้ีวัดท่ี 2 รอยละนักทองเท่ียว
คุณภาพท่ีมีความพึงพอใจตอ
ประสบการณการทองเท่ียวมีไมนอย
กวารอยละ 80 

 
4.6 รายละเอียดประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ ตัวช้ีวัดและแนวทางดําเนินการ 
    เพ่ือใหการดําเนินการตามแผนขับเคลื่อนการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน
ในพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถบรรลุผลตามท่ีกําหนดไว จําเปน
จะตองมีการกําหนด ประเด็นยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของรวมถึงตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับแผนงาน โดย
ประเด็นยุทธศาสตร 5 ดาน แบงเปน 11 กลยุทธ และมีตัวชี้วัดท่ีเก่ียวของท้ังสิ้น 31 ตัวชี้วัด โดยมี
รายละเอียด ดังตอไปนี้ 
 
ยุทธศาสตรท่ี 1 การเพ่ิมประสิทธิภาพดานการบริหารจัดการแหลงทองเท่ียวท่ีสรางสรรคและ
ย่ังยืน 
 กลยุทธท่ี 1.1 การบริหารจัดการแหลงทองเท่ียวในเขตพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกา
นาน เพ่ือการทองเท่ียวของคนท้ังมวลท่ีไดมาตรฐานสากล  
   ตัวช้ีวัดท่ี 1 รอยละของจํานวนแหลงทองเท่ียวท่ีเปนไปตามเกณฑของ 
GSTC มีไมนอยกวารอยละ 75 ของแหลงทองเท่ียวท้ังหมดท่ีไดรับการประเมิน 
   ตัวช้ีวัดท่ี 2 รอยละของแหลงทองเท่ียวไดรับการบริหารจัดการและ
เผยแพรประชาสัมพันธ 
   ตัวช้ีวัดท่ี 3 รอยละของแหลงทองเท่ียวไดรับการพัฒนาใหทุกคนเขาถึง 
 กลยุทธท่ี 1.2 การเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับสภาวะวิกฤตและเหตุฉุกเฉิน
ของแหลงทองเท่ียวในเขตพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน รวมท้ังการติดตามและบรรเทาผลกระทบจาก
การพัฒนาแหลงทองเท่ียว   
  ตัวช้ีวัดท่ี 1 รอยละของแหลงทองเท่ียวไดรับการรฟนฟู ปกปอง และ
อนุรักษ ทรัพยากร 
  ตัวช้ีวัดท่ี 2 แหลงทองเท่ียว รอยละ 80 ไดรับการเตรียมความพรอม
รองรับสภาวะวิกฤตและเหตุฉุกเฉิน  
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  ตัวช้ีวัดท่ี 3 นักทองเท่ียวมีความพึงพอใจในแหลงทองเท่ียวไมนอย
กวารอยละ 85 
  ตัวช้ีวัดท่ี 4 รอยละของแหลงทองเท่ียวไดรับการติดตามประเมินผล 

แนวทางดําเนินการ 
1) สรางกลไกการบริหารจัดการเมืองเกานาน 
2) พัฒนากระบวนการการระดมการมีสวนรวมของทุกภาคีท่ีเก่ียวของ ในการ

บริหารการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
3) พัฒนาองคความรูการทองเท่ียวอยางยั่งยืน และถายทอดสูประชาชนชุมชน

ทองถ่ิน และภาคีท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหเกิดการรับรู เขาใจ และเกิดจิตสํานึกในการมีสวนรวมในการ
พัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน  

4) สรางจิตสํานึกความเปนเจาของ รูสึกรัก และหวงแหนทรัพยากรการ
ทองเท่ียวในหมูประชาชนและชุมชนทองถ่ิน เพ่ือใหเกิดความรวมมือรวมใจในการอนุรักษฟนฟู 
พัฒนา และดูแลรักษาทรัพยากรการทองเท่ียวใหมีความยั่งยืน 

5) วางผังเมืองใหมีการใชประโยชนท่ีดินใหเปนไปตามทิศทางของการขยายตัว
ของเมืองนาน  

6) จัดฝกอบรมผูใหบริการการทองเท่ียวทุกระดับ ทุกภาคีท่ีเก่ียวของใหมี
ความรูความสามารถและความเขาใจในงานบริการตามมาตรฐานสากล 

7) การศึกษาและติดตามประเมินผลการพัฒนาการทองเที่ยวในพื้นที่พิเศษ
เมืองเกานาน 
 
ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางผลประโยชนทางเศรษฐกิจ 

กลยุทธท่ี 2.1 การฝกอบรมและพัฒนาผูประกอบการดานการทองเท่ียวให
เกิดความตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอแหลงทองเที่ยวและดําเนินธุรกิจการทองเที่ยวใน
พ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานานดวยความรับผิดชอบและมีธรรมาภิบาล 
  ตัวช้ีวัดท่ี 1 รอยละของแหลงทองเท่ียวไดรับการติดตามประเมินผล  
  ตัวช้ีวัดท่ี 2 รอยละของการพัฒนาบุคลากรดานการทองเท่ียวในแหลง
ทองเท่ียวโดยชุมชน  
  ตัวช้ีวัดท่ี 3 ผูประกอบการดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบ มีธรรมาภิ
บาล และมีการบังคับใชกฏหมายในแหลงทองเท่ียวโดยชุมชน ไมนอยกวารอยละ 95  
  ตัวช้ีวัดท่ี 4 ชุมชนในแหลงทองเท่ียวไมนอยกวารอยละ 90 มีสวนรวมใน
การบริหารจัดการแหลงทองเท่ียว  
 กลยุทธท่ี 2.2 การติดตามผลกระทบดานเศรษฐกิจ และการบริหารจัดการ
การพัฒนาการทองเท่ียวในเขตพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน 
  ตัวช้ีวัดท่ี 1 นักทองเท่ียวมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการแหลง
ทองเท่ียวโดยชุมชนไมนอยกวารอยละ 95  
  ตัวช้ีวัดท่ี 2 จํานวนโครงการท่ีมีผลกระทบตอเศรษฐกิจดานการทองเท่ียว
ไดรับการติดตาม และประเมินผล  
  แนวทางดําเนินการ 
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1) สรางกลไกการพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือการผลิตสินคา และบริการ
ดานการทองเท่ียวอยางยั่งยืนในระดับคุณภาพมาตรฐานสากล 

2) กระจายผลการพัฒนาและผลประโยชนการทองเท่ียวสูประชาชน ชุมชน 
และทองถ่ิน  เพ่ือใหเกิดการจางงาน เพ่ิมรายได และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนทองถ่ิน 

3) ปรับปรุงเสนทางเขาถึงแหลงทองเท่ียว ใหมีความสะดวกและปลอดภัยแก
นักทองเท่ียว รวมถึงปรับปรุงปายสัญลักษณการจราจร และปายบอกทางแหลงทองเท่ียว ใหมีท้ัง
ปริมาณท่ีเพียงพอและมีมาตรฐานเดียวกัน 

4) ปรับปรุงและพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือรองรับความตองการท่ีเพ่ิมข้ึนในอนาคต  
5) เรงรัดการฟนฟูศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนทองถ่ิน เพ่ือสราง

ความหลากหลายของกิจกรรมการทองเท่ียว และสรางมูลคาทางการทองเท่ียวใหเพ่ิมมากข้ึน 
6) พัฒนาแนวคิดการสรางสรรคทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม และวิถี

ชีวิตชุมชน ใหเกิดมูลคาทางเศรษฐกิจและสังคมอยางยั่งยืน   
7) สงเสริมการลงทุนของภาคเอกชน เพ่ือการพัฒนาสินคา และบริการดาน

การทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
8) สรางมูลคาการทองเท่ียวอยางยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคม และ

สิ่งแวดลอม ใหเปนรูปธรรมในรูปแบบสินคาและบริการดานการทองเท่ียว 
 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางผลประโยชนใหแกชุมชน นักทองเท่ียว และวัฒนธรรม 
กลยุทธท่ี 3.1 การเพ่ิมคุณคา การปกปองคุมครองรัพยสินทางปญญา และอัต

ลักษณแหลงทองเท่ียวในพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน  
  ตัวช้ีวัดท่ี 1 แหลงทองเท่ียวในพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานานคงคุณคาแหงอัต
ลักษณเมืองเกา ไมนอยกวารอยละ 90  
  ตัวช้ีวัดท่ี 2 จํานวนแหลงทองเท่ียวโดยชุมชนในพ้ืนท่ีเมืองเกานานไดรับ
การปกปองคุมครองมรดกทางวัฒนธรรม ไมนอยกวารอยละ 95  
 กลยุทธท่ี 3.2 การบริหารจัดการแหลงทองเท่ียว และการสรางความตระหนัก
เพ่ือการทองเท่ียวโดยชุมชนในพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน 
  ตัวช้ีวัดท่ี 1 จํานวนแหลงทองเท่ียวโดยชุมชนในพ้ืนท่ีเมืองเกานานไดรับ
การจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ 
  ตัวช้ีวัดท่ี 2 นักทองเ ท่ียวรอยละ 90 ปฏิบัติตามคําแนะนําในการ
ทองเท่ียวท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน 

แนวทางดําเนินการ 
1) สงเสริมการศึกษาวิจัยองคความรูและจัดทําหลักสูตรทองถ่ิน เก่ียวกับ

ศิลปวัฒนธรรมลานนาตะวันออก เพ่ือพัฒนาไปสูการเปนศูนยแหงการเรียนรูศิลปวัฒนธรรมลานนา
ตะวันออก 

2) ปรับปรุงระบบจราจร เพ่ือมิใหปริมาณจราจรสงผลกระทบตอโบราณสถาน
ตางๆ ในพ้ืนท่ีเมืองเกานาน 

3) จัดใหมีศูนยบริการนักทองเท่ียวอยางเพียงพอในแหลงทองเท่ียว เพ่ือให
ไดรับขอมูลการทองเท่ียวจังหวัด เปนประโยชนในการติดตามความเปนไปและความเคลื่อนไหว 
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4) พัฒนากิจกรรมอารยะสถาปตย "CBT Aging Friend" เพ่ือทุกคนสามารถ
เขาถึงแหลงทองเท่ียว การจัดบริการหองน้ําสาธารณะสําหรับผูพิการท่ีมีมาตรฐานอยางเพียงพอใน
พ้ืนท่ีแหลงทองเท่ียว 

5) บริหารจัดการความปลอดภัย เพ่ือจัดการสภาวะวิกฤติเหตุฉุกเฉิน แหลง
ทองเท่ียวมีแผนการรับมือกับสภาวะวิกฤตท่ีเหมาะสมใหแกนักทองเท่ียว 

6) จัดทําระบบเตือนภัยเพ่ือแจงภัยตางๆ แกนักทองเท่ียว 
 
ยุทธศาสตรท่ี 4 การเสริมสรางภูมิคุมกันดานส่ิงแวดลอมเพ่ือรองรับการพัฒนาการทองเท่ียว 

กลยุทธท่ี 4.1 การสงเสริมการใชทรัพยากรท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการ
ทองเท่ียวในพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน 
  ตัวช้ีวัดท่ี 1 รอยละของโครงการการใชพลังงานทดแทนเพ่ือการทองเท่ียวท่ี
ถูกนําไปปฏิบัติ 
  ตัวช้ีวัดท่ี 2 จํานวนผูประกอบการพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานานไมนอยกวา
รอยละ 85 ไดรับการสงเสริมการใชทรัพยากรน้ําอยางมีคุณคา  
  ตัวช้ีวัดท่ี 3 จํานวนแหลงทองเท่ียวโดยชุมชนพ้ืนท่ีเมืองเกานานมีระบบ
บําบัดน้ําเสีย และใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  
  ตัวช้ีวัดท่ี 4 แหลงทองเท่ียวโดยชุมชนพ้ืนท่ีเมืองเกานาน รอยละ 80 มี
มาตรการลดโลกรอนและการทองเท่ียวท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
 กลยุทธท่ี 4.2 การมีสวนรวมในการอนุรักษสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกา
นานเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
  ตัวช้ีวัดท่ี 1 จํานวนแหลงทองเท่ียวโดยชุมชนพ้ืนท่ีเมืองเกานานไดรับการ
สงเสริมการกําจัดขยะและของเสียอยางถูกวิธี  
  ตัวช้ีวัดท่ี 2 พืชและสัตวปาไดรับการคุมครอง และไมถูกนํามาใชเพ่ือการ
ทองเท่ียว 
  ตัวช้ีวัดท่ี 3 รอยละของทรัพยากรน้ําไดรับการอนุรักษและพัฒนาอยางมี
คุณคาและเหมาะสมกับการทองเท่ียว  
  ตัวช้ีวัดท่ี 4 การบริหารจัดการแหลงทองเท่ียวทางมลภาวะแสง และการ
ใชเสียงท่ีเหมาะสมกับสภาพเมืองเกา  
 กลยุทธท่ี 4.3 การติดตามประเมินผลความเสียงและผลกระทบสิ่งแวดลอม
จากการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน 
  ตัวช้ีวัดท่ี 1 จํานวนผลการศึกษาผลกระทบการทองเท่ียวตอสิ่งแวดลอม 
และการนําผลการศึกษาไปดําเนินการ 

แนวทางดําเนินการ 
1) สงเสริมการอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือสรางสมดุล

ของระบบนิเวศเมือง ใหดํารงอยูในสภาพท่ียั่งยืน 
2) จัดระบบการกําจัดขยะ และการบําบัดน้ําเสีย ตามมาตรฐานสากลให

ครอบคลุมพ้ืนท่ีเปาหมายอยางท่ัวถึง 
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3) สงเสริมการใชประโยชนเมืองเกานานอยางรูคุณคา โดยไมสงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม ศิลปกรรมและภูมิทัศนของเมืองเกานาน 

4) การพัฒนาเครือขายผูประกอบการทองเท่ียวท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

5) จัดใหมีการศึกษาวิจัยเพ่ือการสรางสรรคมูลคาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
บนฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตชุมชนทองถ่ิน 
 
ยุทธศาสตรท่ี 5 การส่ือสารองคความรูดานความสรางสรรคและย่ังยืน 

กลยุทธท่ี 5.1 การจัดทําระบบฐานขอมูลสารสนเทศในพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกา
นาน การเผยแพรและประชาสัมพันธในรูปแบบสื่อตาง ๆ เพ่ือการสรางความเขาใจกับทุกภาคสวน 

 ตัวช้ีวัดท่ี 1 รอยละของแหลงทองเท่ียวคุณภาพไดรับการเผยแพร ประ
ชาสัมพันอยางเปนระบบ ไมนอยกวารอยละ 80 

 ตัวช้ีวัดท่ี 2 มีการจัดทําระบบขอมูล และมีระบบการติดตามประเมินผลท่ี
ครอบคลุมตาม ยุทธศาสตรท้ัง 5 ดาน 

กลยุทธท่ี 5.2 การผลิตและพัฒนาบุคลากร และการถายทอดองคความรูดาน
การพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืนในพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน 

 ตัวช้ีวัดท่ี 1 รอยละของการพัฒนาบุคลากรดานการทองเท่ียว และ
นําไปใชประโยชน ไมนอยกวารอยละ 80 

 ตัวช้ีวัดท่ี 2 รอยละของนักทองเท่ียวคุณภาพท่ีมีความพึงพอใจตอ
ประสบการณการทองเท่ียวมีไมนอยกวารอยละ 80 

แนวทางดําเนินการ 
1) การสงเสริมการพัฒนาเรื่องราว (Story Telling) เพ่ือสรางศักยภาพการ

ทองเท่ียวเชิงสรางสรรคในพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน 
2) การสื่อสารภาพลักษณเชิงคุณคาของไทย (ทองถ่ินนาน) สูจิตใจของ

นักทองเท่ียวดวยเอกลักษณของพ้ืนท่ี 
3) การประชาสัมพันธการทองเท่ียวอยางยั่งยืนผานทางสื่อหลายรูปแบบ 
4) การสื่อสารสรางความเขาใจแกทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ 
5) การรณรงคการประชาสัมพันธกับนักทองเท่ียวคุณภาพ ใหมาทองเท่ียวใน

พ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน 
6) การจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

 
4.7 ผลการดําเนินโครงการตามแผนแมบทการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางย่ังยืน
เมืองเกานานระยะ 5 ป (พ.ศ. 2556 - 2560) 
 โครงการตามแผนงานในการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมือง
เกานาน ระยะ 5 ป  (พ.ศ.2556 – 2560) มีจํานวน 74 โครงการ วงเ งินท้ังสิ้น จํานวน 
2,404,277,450 บาท เม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ ในป พ.ศ. 2560 มี
แผนงานโครงการท่ีไดรับการขับเคลื่อนเพียง 28 โครงการ งบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรจํานวน 
303,347,000 บาท หรือคิดเปนรอยละ 12.62 และมีแผนงานโครงการท่ียังมีความจําเปนตองไดรับ

 



148 
 

การจัดสรรงบประมาณเพ่ือดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงค จํานวน 45 โครงการ มีจํานวนเงิน
งบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรไมครบอีก จํานวน 2,100,930,450 บาท หรือคิดเปนรอยละ 87.38 
แสดงไดดังแผนภูมิ ดังนี้ 
 

ภาพท่ี 18 แสดงแผนแมบทการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานาน ระยะ 5 
ป (พ.ศ.2556 – 2560) งบประมาณท่ีไดรับ และงบประมาณท่ีจัดสรรไมครบตามแผน 

ท่ีมา : สํานักงานพ้ืนท่ีพิเศษ 6, อพท. 
 

ผลการทบทวนแผนแมบทการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางย่ังยืนเมืองเกานาน ระยะ 
5 ป (พ.ศ.2556 – 2560) ตามเกณฑ โครงการท่ีมีความจําเปนเรงดวน และโครงการท่ีมีความ
จําเปนในการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ 
 นอกจากการทบทวนแผนปฏิบัติการภายใตแผนแมบทการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียว
อยางยั่งยืนเมืองเกานาน ระยะ 5 ป (พ.ศ.2556 – 2560) ดวยหลักการ 3R (Review Redeploy 
และReplace) และหลักเกณฑการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณของ
สํานักงบประมาณในแตละปงบประมาณท่ีจัดสรรงบประมาณใหตามความจําเปนและเหมาะสมแลว 
แผนแมบทการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานาน ระยะ 5 ป (พ.ศ.2556 – 
2560) ไดกําหนดแนวทางการนําแผนแมบทฯ ไปสูการปฏิบัติไว 2 แนวทาง คือ  
    1. เปนแผนงานโครงการท่ีมีความจําเปนเรงดวนควรไดรับการจัดสรร
งบประมาณตามท่ีกําหนดไว และ  
    2. เปนแผนงานโครงการท่ีมีความจําเปนเพ่ือขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ ให
บรรลุผลสัมฤทธิ์ ซ่ึงควรไดรับการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือใหการปฏิบัติหรือการดําเนินการตามแผน

892,033,640 

588,028,210 

383,504,300 

300,405,650 

240,305,650 

2,404,277,450 

303,347,000 

2,100,930,450 

 -

 500,000,000

 1,000,000,000

 1,500,000,000

 2,000,000,000

 2,500,000,000

 3,000,000,000

จํานวนเงิน 
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แมบทฯ บรรลุวิสัยทัศน วัตถุประสงค และตามมติคณะรัฐมนตรี รวมท้ังสิ้น จํานวน 73 โครงการ 
งบประมาณท้ังสิ้น จํานวน 2,404,277,450 บาท พิจารณาได ดังนี้ 
  1) โครงการท่ีมีความจําเปนเรงดวน 9 โครงการ จํานวนเงิน 248,422,560 บาท 
ไดรับงบประมาณดําเนินการไปแลว จํานวน 9 โครงการ เปนเงินงบประมาณท้ังสิ้น 248,422,560 
บาท ไดรับการจัดสรรงบประมาณแลว จํานวน 7 โครงการ เปนเงินงบประมาณท้ังสิ้น จํานวน 
93,897,000 บาท ยังไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน 2 โครงการ จํานวนเงิน 11,386,000 
บาท สําหรับงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณ  7 โครงการ พบวา ไดรับการจัดสรรเต็ม
วงเงิน จํานวน 3 โครงการ เปนเงินท้ังสิ้น 3,897,000 ประกอบดวย  

โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศนบนถนนผากอง จํานวนเงิน 2,277,000 บาท  
โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศนบนถนนเจาฟา จํานวนเงิน 1,620,000 บาท และ 
โครงการท่ีไดรับการจัดสรรสูงกวาแผนฯ 1 โครงการ คือ โครงการปรับปรุงภูมิทัศนคูเมือง

และกําแพงเมืองเกาบริเวณ ชุมชนบานพญาวัด เขตเทศบาลตําบลดูใต งบประมาณตามแผน จํานวน 
12,089,000 บาท ไดรับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน 15,000,000 บาท และเม่ือพิจารณาใน
ภาพรวมท้ัง 9 โครงการ พบวา วงเงินท่ียังไมไดรับการจัดสรรงบประมาณรวมกับท่ีไดรับการจัดสรร
ไมครบวงเงิน มีจํานวนท้ังสิ้น 154,525,560 บาท ดังนั้นจึงเปนสาเหตุท่ีทําใหแผนงานโครงการ
ภายใตแผนแมบทการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานาน (พ.ศ.2563 – 
2570) ท่ีตองดําเนินการบรรลุวัตถุประสงคตามมติคณะรัฐมนตรี และมีคาใชจายเพ่ิมสูงข้ึน
โดยเฉพาะงบประมาณเพ่ือการนําสายไฟฟาลงใตดิน ซ่ึงตามแผนฯ ระยะ 5 ป (พ.ศ.2558 – 2560) 
จํานวนเงินตามแผน 170,457,000 บาท ไดรับการจัดสรร จํานวน 50,000,000 บาท ยังคงขาดอีก 
จํานวน 120,457,000 บาท ในขณะท่ีภายหลังการทบทวนแผนแมบทฯ พบวา ตองใชงบประมาณ
จํานวน 853,000,000 บาท หรือเพ่ิมข้ึน จํานวน 682,543,000 บาท หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 400.42 
เปนตน เปนท่ีสังเกตุวา งบประมาณรายจายประจําปท่ีไดรับการจัดสรรตามแผนปฏิบัติการฯ 
ระหวางป พ.ศ.2556 – 2560 พบวาไดรับการจัดสรรสูงในปท่ี 1 หรือปแรก และจะลดลงในปถัดๆ 
ไป และไมไดรับการจัดสรรงบประมาณในชวงปทายของแผน ผลการจัดสรรงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 – 2561 แสดงไดดังตารางตอไปนี้ 
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ตารางท่ี 18 แสดงงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรตามแผนแมบทการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานาน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2556 – 
2560) จําแนกตามโครงการท่ีมีความจําเปนเรงดวน 

ลําดับตาม
ความสําคญั 

โครงการ 
ระยะเวลา 
ดําเนินงาน 

(ปงบประมาณ) 

งบประมาณดําเนินงาน (ลานบาท) รวม
งบประมาณ
ตามแผน    
(ลานบาท) 

งบประมาณ
ดําเนินการจริง 

(ลานบาท) 
หนวยดําเนินการ ปท่ี 1 

 พ.ศ. 
2556 

ปท่ี 2  
พ.ศ. 
2557 

ปท่ี 3  
พ.ศ. 
2558 

ปท่ี 4  
พ.ศ. 
2559 

ปท่ี 5  
พ.ศ. 
2560 

1 
โครงการบริหารงาน
อนุรักษและพัฒนาเมือง
เกานานแบบมสีวนรวม 

2558 - 2562 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 1.75 - 
สํานักงานวัฒนธรรม

จังหวัดนาน 

2 
โครงการจดัตั้งโรงเรียน
สานศิลปนาน 

2558 - 2562 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 8.00 8.00 
สภาวัฒนธรรม
จังหวัดนาน 

3 

โครงการปรับปรุงภมูิทัศน
ในวัดพระธาตุแชแหง พระ
อารามหลวงและสงเสริม
อนุรักษ ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีพ้ืนบาน 

2558 - 2562 144.00 31.78 8.31 12.30 12.80 209.20 50.00 อบจ.นาน 

4 
โครงการพัฒนาเครือขาย
ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
ทองเท่ียวเมืองนาน 

2558 - 2562 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 1.00 1.00 อพท. 

5 
โครงการจดัทําภาพลักษณ 
(Brand) การทองเท่ียว 

2558 - 2560 3.00 1.50 1.50   6.00 3.00 ททท.สํานักงานแพร 

6 
โครงการจดัตั้งศูนยการ
เรียนรูดานศลิปวัฒนธรรม

2558 - 2562 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 20.00 - อพท. 
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ลําดับตาม
ความสําคญั 

โครงการ 
ระยะเวลา 
ดําเนินงาน 

(ปงบประมาณ) 

งบประมาณดําเนินงาน (ลานบาท) รวม
งบประมาณ
ตามแผน    
(ลานบาท) 

งบประมาณ
ดําเนินการจริง 

(ลานบาท) 
หนวยดําเนินการ ปท่ี 1 

 พ.ศ. 
2556 

ปท่ี 2  
พ.ศ. 
2557 

ปท่ี 3  
พ.ศ. 
2558 

ปท่ี 4  
พ.ศ. 
2559 

ปท่ี 5  
พ.ศ. 
2560 

และเอกลักษณทองถ่ิน
เมืองนาน 

7 

โครงการฝกอบรมและนํา
รองการจัดการทองเท่ียว
แบบสัมผสัวัฒนธรรมเมือง
นาน 

2558 - 2562 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 2.00 อพท. 

8 
โครงการอนุรักษวัดเมือง
นานเพ่ือการทองเท่ียว 

2558 - 2559 0.50 0.50    1.00 1.00 
สํานักงาน

พระพุทธศาสนา
จังหวัดนาน 

9 
โครงการพัฒนาหองสมุด
เฉลิมพระเกียรต ิ

2558 - 2562 153.00 153.00 153.00 153.00 153.00 765.00 - เรือนจําจังหวัดนาน 

10 

โครงการพัฒนาและ
สงเสริมผูประกอบการ
ขนสงดวยรถโดยสาร
จังหวัดนาน 

2558 0.13     0.13 - 
สํานักงานขนสง

จังหวัดนาน 

11 
โครงการประกวดแบบ
บานเมืองนาน 

2558 2.00     2.00 - 
สํานักงานโยธาธิการ
และผังเมือง จ.นาน 

12 
โครงการออกเทศบัญญัติ
ควบคุมอาคารเทศบาล
เมืองนาน 

2558 0.10     0.10 100,000 เทศบาลเมืองนาน 
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ลําดับตาม
ความสําคญั 

โครงการ 
ระยะเวลา 
ดําเนินงาน 

(ปงบประมาณ) 

งบประมาณดําเนินงาน (ลานบาท) รวม
งบประมาณ
ตามแผน    
(ลานบาท) 

งบประมาณ
ดําเนินการจริง 

(ลานบาท) 
หนวยดําเนินการ ปท่ี 1 

 พ.ศ. 
2556 

ปท่ี 2  
พ.ศ. 
2557 

ปท่ี 3  
พ.ศ. 
2558 

ปท่ี 4  
พ.ศ. 
2559 

ปท่ี 5  
พ.ศ. 
2560 

13 

โครงการอนุรักษและ
พัฒนามรดกทาง
วัฒนธรรมชุมชนเพ่ือการ
ทองเท่ียวอยางยั่งยืนตําบล 
นาซาว 

2558 - 2562 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 1.25 1.00 อบต.นาซาว 

14 
โครงการสงเสริมการขาย
การทองเท่ียว consumer 
fair 

2558 - 2560 1.16 2.49 4.09   7.74 - ททท.สํานักงานแพร 

15 

โครงการสรางการมีสวน
รวมในการเฝาระวังดูแล
รักษาสิ่งแวดลอมทาง
ศิลปกรรม 

2558 - 2562 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 - อพท. 

16 
โครงการวาดภาพเมืองเกา
นาน 

2558 0.56     0.56 - 
สํานักงานวัฒนธรรม

จังหวัดนาน 

17 
โครงการปรับปรุงภมูิทัศน
วัดภูมินทร 

2558 - 2559 0.70 14.30    15.00 15.00 
สํานักศิลปากรท่ี 7 

นาน 

23 

โครงการจดัทําแผนและ
ระบบปองกันภัยเพ่ือความ
ปลอดภัยและชวยเหลือ
นักทองเท่ียว 

2558 - 2562 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 30.00 5.00 อพท. 
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ลําดับตาม
ความสําคญั 

โครงการ 
ระยะเวลา 
ดําเนินงาน 

(ปงบประมาณ) 

งบประมาณดําเนินงาน (ลานบาท) รวม
งบประมาณ
ตามแผน    
(ลานบาท) 

งบประมาณ
ดําเนินการจริง 

(ลานบาท) 
หนวยดําเนินการ ปท่ี 1 

 พ.ศ. 
2556 

ปท่ี 2  
พ.ศ. 
2557 

ปท่ี 3  
พ.ศ. 
2558 

ปท่ี 4  
พ.ศ. 
2559 

ปท่ี 5  
พ.ศ. 
2560 

24 

โครงการอนุรักษและ
พัฒนามรดกทาง
วัฒนธรรมชุมชนเพ่ือการ
ทองเท่ียวอยางยั่งยืน
เทศบาล เมืองนาน 

2558 - 2560 0.20 0.20 0.10   0.50 0.50 เทศบาลเมืองนาน 

25 
โครงการทองเท่ียวเชิง
อนุรักษศิลปวัฒนธรรมโดย
ชุมชน 

2558 - 2562 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 10.00 10.00 อพท. 

26 
โครงการดนตรีและ
วรรณศิลปเมืองเกานาน 

2558 - 2562 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 2.00 - 
สํานักงานวัฒนธรรม

จังหวัดนาน 

27 
โครงการปรับปรุงภมูิทัศน
เพ่ือสัมผสัเอกลักษณชุมชน
เมืองนานตําบลมวงตึ๊ด 

2558 - 2562 9.00 5.04 5.00 5.00 5.00 29.04 5.00 อบต.มวงตึ๊ด 

28 

โครงการอนุรักษและ
พัฒนามรดกทาง
วัฒนธรรมชุมชนเพ่ือการ
ทองเท่ียวอยางยั่งยืนตําบล 
มวงตึ๊ด 

2558 - 2562 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 2.50 1.00 อบต.มวงตึ๊ด 

29 
โครงการฝกอบรมดานการ
นําเท่ียวและการสื่อ
ความหมาย 

2558 - 2562 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 4.00 4.00 อพท. 
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ลําดับตาม
ความสําคญั 

โครงการ 
ระยะเวลา 
ดําเนินงาน 

(ปงบประมาณ) 

งบประมาณดําเนินงาน (ลานบาท) รวม
งบประมาณ
ตามแผน    
(ลานบาท) 

งบประมาณ
ดําเนินการจริง 

(ลานบาท) 
หนวยดําเนินการ ปท่ี 1 

 พ.ศ. 
2556 

ปท่ี 2  
พ.ศ. 
2557 

ปท่ี 3  
พ.ศ. 
2558 

ปท่ี 4  
พ.ศ. 
2559 

ปท่ี 5  
พ.ศ. 
2560 

31 
โครงการรณรงคให
ประชาชนอนุรักษอาคาร
เกา 

2558 0.60     0.60 0.60 
สํานักงานวัฒนธรรม

จังหวัดนาน 

32 
โครงการอนุรักษ ปรับปรุง 
และพัฒนาโบราณสถานใน
เขตเมืองเกา และใกลเคียง 

2558 - 2562 30.00 30.00 15.00 15.00 9.40 99.40 - อบจ.นาน 

33 
โครงการปรับปรุงถนน
โครงสรางพ้ืนฐานใหเปน 
Scenic Road 

2558 - 2562 40.00 40.00 37.50 1.25 1.25 120.00 30.00 
แขวงการทางนานท่ี 

1 

34 
โครงการสรางเครือขายเฝา
ระวังคุณภาพสิ่งแวดลอม 

2558 - 2562 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 - อพท. 

35 
โครงการเผยแพรความรูมรดก
นานสูมรดกโลก   (เสวนา
มรดกนานสูมรดกโลก) 

2558 0.20     0.20 - 
สํานักงานวัฒนธรรม

จังหวัดนาน 

36 
โครงการปรับปรุงภมูิทัศน
เพ่ือสัมผสัเอกลักษณชุมชน
เมืองนานตําบลดูใต 

2558 - 2562 16.00 8.29 1.50 1.50 1.50 28.79 5.00 เทศบาลตาํบลดูใต 

37 
โครงการใหความคุมครอง
แกโบราณสถาน 

2558 - 2561 1.00 1.00 1.00 1.00  4.00 - 
สํานักศิลปากรท่ี 7 

นาน 

38 
โครงการปรับปรุงภมูิทัศน
เพ่ือสัมผสัเอกลักษณชุมชน
เมืองนานตําบลบอสวก 

2558 - 2562 20.00 8.49 2.00 2.00 2.00 34.49 5.00 อบต.บอสวก 
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ลําดับตาม
ความสําคญั 

โครงการ 
ระยะเวลา 
ดําเนินงาน 

(ปงบประมาณ) 

งบประมาณดําเนินงาน (ลานบาท) รวม
งบประมาณ
ตามแผน    
(ลานบาท) 

งบประมาณ
ดําเนินการจริง 

(ลานบาท) 
หนวยดําเนินการ ปท่ี 1 

 พ.ศ. 
2556 

ปท่ี 2  
พ.ศ. 
2557 

ปท่ี 3  
พ.ศ. 
2558 

ปท่ี 4  
พ.ศ. 
2559 

ปท่ี 5  
พ.ศ. 
2560 

39 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีกลุม
บานพักขาราชการ 

2558 - 2561  40.00  40.00  80.00 - 
สํานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด

นาน 

40 

โครงการอนุรักษและ
พัฒนามรดกทาง
วัฒนธรรมชุมชนเพ่ือการ
ทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
เทศบาลตาํบลดใต 

2558 - 2562 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 4.51 2.00 เทศบาลตาํบลดูใต 

41 

โครงการนํารองธุรกิจท่ี
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
และวัฒนธรรม (ท่ีพัก 
รานอาหาร ของท่ีระลึก) 

2558 - 2562 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 10.00 5.00 อพท. 

42 

โครงการปรับปรุงสภาพภมูิ
ทัศนในบริเวณศาสนสถาน
และโบราณสถานนอกเขต
ใจเมืองนาน 

2558 - 2562 7.50 7.50 5.00 5.00 5.00 30.00 - อบจ.นาน 

43 
โครงการปรับปรุงแหลง
จําหนายสินคาและ
ผลิตภณัฑชุมชนเชียงแข็ง 

2558 3.00     3.00 - เทศบาลเมืองนาน 

44 

โครงการจดัตั้งหนวย
ประสานการพัฒนาพ้ืนท่ี
ทองเท่ียวเชิงอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมเมืองนาน 

2558 - 2562 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 15.00 - อพท. 
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ลําดับตาม
ความสําคญั 

โครงการ 
ระยะเวลา 
ดําเนินงาน 

(ปงบประมาณ) 

งบประมาณดําเนินงาน (ลานบาท) รวม
งบประมาณ
ตามแผน    
(ลานบาท) 

งบประมาณ
ดําเนินการจริง 

(ลานบาท) 
หนวยดําเนินการ ปท่ี 1 

 พ.ศ. 
2556 

ปท่ี 2  
พ.ศ. 
2557 

ปท่ี 3  
พ.ศ. 
2558 

ปท่ี 4  
พ.ศ. 
2559 

ปท่ี 5  
พ.ศ. 
2560 

46 
โครงการเครือขายภาคี
พัฒนาการทองเท่ียวอยาง
ยั่งยืน 

2558 - 2562 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 7.50 2.00 อพท. 

47 

โครงการสงเสริมการนํา
พาหนะท่ีไมกอใหเกิด
มลพิษสิ่งแวดลอมมา
ใหบริการนักทองเท่ียว 

2558 5.00     5.00 5.00 อพท. 

48 

โครงการฝกอบรมหลักสูตร
ภาษาเพ่ือการบริการ
ทองเท่ียวและการสื่อสาร
ระหวางประเทศ 

2558 - 2562 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 4.00 2.00 อพท. 

49 
โครงการชุมชนนาอยูนา
เท่ียว 

2558 - 2562 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 17.50 5,000,000 อพท. 

50 

โครงการจดัตั้งศูนย
ประสานงานและ
ประชาสมัพันธการ
ทองเท่ียวชุมชนเชิงอนุรักษ 
ศิลปวัฒนธรรมเมืองนาน 

2559  3.00    3.00 - อพท. 

51 
โครงการพัฒนาบุคลากรใน
ทองถ่ินเมืองนานเพ่ือ
รองรับการทองเท่ียวเชิง

2558 - 2562 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 10.00 5.00 อพท. 
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ลําดับตาม
ความสําคญั 

โครงการ 
ระยะเวลา 
ดําเนินงาน 

(ปงบประมาณ) 

งบประมาณดําเนินงาน (ลานบาท) รวม
งบประมาณ
ตามแผน    
(ลานบาท) 

งบประมาณ
ดําเนินการจริง 

(ลานบาท) 
หนวยดําเนินการ ปท่ี 1 

 พ.ศ. 
2556 

ปท่ี 2  
พ.ศ. 
2557 

ปท่ี 3  
พ.ศ. 
2558 

ปท่ี 4  
พ.ศ. 
2559 

ปท่ี 5  
พ.ศ. 
2560 

อนุรักษ ศิลปวัฒนธรรม
เมืองนานอยางยั่งยืน 

52 
โครงการปรับปรุง
ทัศนียภาพริมนํ้านานเพ่ือ
การทองเท่ียว 

2558 - 2562 20.00 15.00 2.00 2.00 1.00 40.00 - 
ทม.นาน และ ทต.ดู

ใต 

53 
โครงการพัฒนาคณุภาพ
บริการสําหรับพนักงาน
และผูประกอบการ 

2558 - 2562 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 3.00 อพท. 

54 
โครงการปรับปรุงภมูิทัศน
วัดสวนตาล 

2558 - 2559 15.00 15.00    30.00 - เทศบาลเมืองนาน 

55 

โครงการศึกษาความ
เปนไปไดในการจดัตั้ง
กองทุนเพ่ือการพัฒนาการ
ทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

2558 0.50     0.50 0.50 อพท. 

56 

โครงการจดัทํามาตรฐาน
การลงทุนและการจดัการ
เพ่ือการลงทุนท่ีพักเชิง
นิเวศน 

2558 - 2562 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 1.00 - อพท. 

57 

โครงการพัฒนาพิพิธภณัฑ
พระพุทธรูปไมวัดนํ้าลอม 
เพ่ือเปนแหลงเรียนรู
ศิลปวัฒนธรรม ชมชน 

2558 1.00     1.00 - 
เทศบาลเมืองนาน 
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ลําดับตาม
ความสําคญั 

โครงการ 
ระยะเวลา 
ดําเนินงาน 

(ปงบประมาณ) 

งบประมาณดําเนินงาน (ลานบาท) รวม
งบประมาณ
ตามแผน    
(ลานบาท) 

งบประมาณ
ดําเนินการจริง 

(ลานบาท) 
หนวยดําเนินการ ปท่ี 1 

 พ.ศ. 
2556 

ปท่ี 2  
พ.ศ. 
2557 

ปท่ี 3  
พ.ศ. 
2558 

ปท่ี 4  
พ.ศ. 
2559 

ปท่ี 5  
พ.ศ. 
2560 

 
 

58 

โครงการจดัทําระบบสื่อ
ความหมายเพ่ือสราง
ความรูความเขาใจในการ
ทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 

2558 - 
2562 

 
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 15.00 5.00 อพท. 

59 

โครงการปรับปรุงสภาพภมูิ
ทัศนบริเวณบานเรือนของ
ประชาชนในเขตเมืองเกา
นาน 

2558 - 2560 0.20 0.15 0.15  

 

0.50 

 

-  เทศบาลเมืองนาน 

60 

โครงการศึกษาออกแบบ
การบริหารจัดการขยะใน
พ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการ
ทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

2558 - 2559 15.00 15.00   

 
30.00 

 

-  อพท. 

61 
โครงการศึกษาและพัฒนา
แหลงผลิตเครื่องมือภูซาง 
และพ้ืนท่ีใกลเคยีง 

2558 - 2562 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10 20.50 -  

62 โครงการกอสรางเสนทาง
จักรยานรมิแมนํ้านานเพ่ือ
การทองเท่ียวและ
นันทนาการ 

2558 - 2559 30.00 15.00    45.00 -  
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ลําดับตาม
ความสําคญั 

โครงการ 
ระยะเวลา 
ดําเนินงาน 

(ปงบประมาณ) 

งบประมาณดําเนินงาน (ลานบาท) รวม
งบประมาณ
ตามแผน    
(ลานบาท) 

งบประมาณ
ดําเนินการจริง 

(ลานบาท) 
หนวยดําเนินการ ปท่ี 1 

 พ.ศ. 
2556 

ปท่ี 2  
พ.ศ. 
2557 

ปท่ี 3  
พ.ศ. 
2558 

ปท่ี 4  
พ.ศ. 
2559 

ปท่ี 5  
พ.ศ. 
2560 

63 

โครงการจดัทําปายการ
ทองเท่ียวเพ่ือ
ประชาสมัพันธการ
ทองเท่ียวเชิงอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม เมืองเกา
นาน 

2558-2560 20.00 4.00 3.00   27.00 -  

 รวมท้ังสิ้น 2558 - 2559 701.21 553.76 368.50 287.41 240.31 2,151.18   

ท่ีมา : สํานักงานพ้ืนท่ีพิเศษ 6, อพท. 
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โครงการท่ีมีความจําเปนตองดําเนินการเพ่ือขับเคล่ือนตามแผนแมบท  
 ตามแผนแมบทการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานาน 
ระยะ 5 ป (พ.ศ.2556 - 2560)  ท่ีเหลืออีก จํานวน 64 โครงการ จํานวนเงิน 2,155,854,890 บาท 
ไดรับการจัดสรรงบประมาณใหดําเนินการแลว จํานวน 36 โครงการ เปนเงินงบประมาณท้ังสิ้น 
จํานวน 209,450,000 บาท จากแผนความตองการงบประมาณเพ่ือในการดําเนินการท้ังสิ้น จํานวน 
2,155,854,890 บาท หรือไดรับการจัดสรรคิดเปนรอยละ 9.72 ของวงเงินเทานั้น รายละเอียดแผน
ความตองการงบประมาณระหวางปงบประมาณ พ.ศ.2558 – 2560 ตามแผน และผลการจัดสรร
งบประมาณแตละรายการ แสดงไดดังตารางตอไปนี้ 
 

 4.8 ผลการดําเนินงานรวมภาคีเครือขาย 
องคการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน) 

หรือ อพท. มุงม่ันท่ีจะพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน โดยยึดหลักแนวทางประสานและบูรณาการการ
พัฒนาจากทุกภาคสวน ภายใตกระบวนการมีสวนรวม Co - Creation “ รวมคิด รวมวางแผน รวม
ปฏิบัติ รวมรับผิดชอบ และรวมรับผลประโยชน” เพ่ือพัฒนาแหลงทองเท่ียวท่ีมีคุณคาความสําคัญให
สนองตอบนโยบายของรัฐบาล ท่ีตองการใหอุตสาหกรรมการทองเท่ียวเปนเครื่องมือในการแกไขปญหา
ความยากจนลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมและยกเศรษฐกิจของประเทศ ท้ังนี้ ในการประชุมหารือของ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 1 พฤษภาคม 2555 มีมติใหความเห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการบริหาร
การพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืน ในการใหหนวยงานท่ีเก่ียวของรวมมือและสนับสนุน 
อพท. จัดทําแผนแมบทและแผนปฏิบัติการการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยาง
ยั่งยืนเมืองเกานาน โดยการแปลงทุนทางศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปญญาเพ่ือสรางรายไดใหเกิดข้ึนจาก
แนวคิด Creative Economy และเปนการเชิญชวนใหเกิดกระแสเศรษฐกิจสรางสรรคและขยายในวง
กวาง โดยมีวิสัยทัศน “นาน เมืองเกามีชีวิต” ครอบคลุมพ้ืนท่ี 5 ตําบลประกอบดวย ตําบลในเวียง 
ตําบลดูใต ตําบลนาซาว ตําบลบอสวก อําเภอเมืองนาน และตําบลมวงตึ๊ด อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน 
เนื้อท่ีประมาณ 139.37 ตารางกิโลเมตร โดย อพท. จัดกิจกรรมแนะนําพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน เม่ือวันท่ี 
1 กันยายน 2555 มีหนวยงานและองคกรท่ีเก่ียวของรวมลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานานใหเกิดผลสําเร็จเปนรูปธรรมบนรากฐานจากหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร สันนิษฐานไดวา “นาน” เปนท่ีตั้งชุมชนสมัยประวัติศาสตรหลายยุคหลายสมัย มีแหลง
โบราณสถานท่ีทรงคุณคาอยูเปนจํานวนมาก อาทิ เมืองเกานาน เวียงพระธาตุแชแหง กําแพงเมืองและ
ประตูเมืองโบราณ แหลงโบราณคดีชุมชนนาซาว แหลงเตาเผาโบราณบอสวก ซ่ึงถือเปนตนทุนการพัฒนา
ท่ีสําคัญและมีความเปนของแทดั้งเดิมอยางยิ่ง สําหรับหนวยงานและองคกรท่ีเก่ียวของรวมลงนามในครั้ง
นั้น รวม 18 หนวยงาน ประกอบดวย  

1) จังหวัดนาน  
2) สํานักศิลปากรท่ี 7  
3) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนาน  
4) สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนาน  
5) สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนาน  
6) สํานักงานขนสงจังหวัดนาน 
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7) แขวงการทางนานท่ี 1  
8) เรือนจําจังหวัดนาน  
9) การทองเท่ียวแหงประเทศไทยสํานักงานแพร-นาน  
10) องคการบริหารสวนจังหวัดนาน  
11) เทศบาลเมืองนาน  
12) เทศบาลตําบลดูใต  
13) องคการบริหารสวนตําบลนาซาว  
14) องคการบริหารสวนตําบลบอสวก  
15) องคการบริหารสวนตําบลมวงตึ๊ด  
16) วัดพระธาตุแชแหง  
17) สภาวัฒนธรรมจังหวัดนาน และ 
18) สํานักงานพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน 

อพท. และภาคีเครือขายการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน รวมกันดําเนินโครงการ
ตามแผนแมบทการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานาน ระยะ 5 ป (พ.ศ.2556 - 
2560) โดย มุงเนนการพัฒนาแหลงทองเท่ียวในเขตพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน ใหเกิดผลสําเร็จท้ังในมิติดาน
สังคมและวัฒนธรรม มิติดานเศรษฐกิจ และมิติดานสิ่งแวดลอม สรุปไดตามแผนภาพตอไปนี้ 
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ภาพท่ี 19   แสดงการดําเนินโครงการตามแผนแมบทฯ ระยะ 5 ป (พ.ศ.2556 - 2560) ดานเศรษฐกิจ 

ท่ีมา: สํานักงานพ้ืนท่ีพิเศษ 6, อพท. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดานเศรษฐกิจ 

สรางรายไดและกระจายรายไดสู
ชุมชนเจาของทรัพยากร

ทองเท่ียว 

- แบรนดนานเนอเจา 

- road show ท้ังในและตางประเทศ

- kios 

- พัฒนาตอยอด 

- จัดหาชองทางการตลาด 

กลุมวิสาหกิจชุมชนเพ่ือการ
ทองเท่ียว

- กลุมวิสาหกิจชุมชนบานไผเหลือง "คุม...เจา"

- กลุมวิสาหกิจชุมชน โฮงเจาฟองคํา

- กลุมวิสาหกิจชุมชน แหนมริมทาง

- กลุมวิสาหกิจชุมชน สามลอถีบเมืองนาน 

- กลุมวิสาหกิจแปรรูปนํ้าออยบานปาคา

- กลุมวิสาหกิจทอผาบานซาวหลวง

- กลุมวิสาหกิจจักสานบานตาม
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ภาพท่ี 20 แสดงการดําเนินโครงการตามแผนแมบทฯ ระยะ 5 ป (พ.ศ.2556 - 2560) ดานสังคมและ
วัฒนธรรม 

ท่ีมา: สํานักงานพ้ืนท่ีพิเศษ 6, อพท. 
 
 

ดานสังคม และ
วัฒนธรรม 

ฟนฟูและอนุรักษศิลปะ
ประเพณีวัฒนธรรม

ทองถิ่นผานกระบวนการ
เรียนรูรวมถึงการอนุรักษ

บานเกาอาคารเกา

- จัดตั้งกองทุนอนุรักษอาคารเกา

และเผยแพรความรูจากอาคาร

เกา ผานนิตยสารแปนเกลด็

- สืบสานหรือฟนฟูวัฒนธรรม

ประเพณี การตีกลองปูจาเรือ

เอกลักษณนาน 

- บูรณะตึกรังษีเกษมโรงเรียนนา

นคริสเตียนศึกษา

- พัฒนาเสนทางรถรางเช่ือมกับ

แหลงทองเท่ียวชุมชน

- จัดตั้งชมรมเครือขายเยาวขน

คน อพท. นาน หรือ DNYC 

กิจกรรมทองเท่ียวเชิง
สรางสรรค Creative 

Tourism 

- กิจกรรมการทําตุงคาคิง

- กิจกรรมการทําโคมมะเตาบาน

โคนคํา 

- กิจกรรมแกะสลักพระไมวัดมหา

โพธิ

- กิจกรรมปกผาหนาหมอน

- กิจกรรมจักสานตาแหลว สาน

มาและสานกระตาย

กิจกรรมทองเท่ียวเชิง
อาหาร

- เมนูการทําแกงสนัด

- เมนูไขงามงอน

- เมนูแกงผักเชียงดาใสปลายาง 

- เมนูไสเมี่ยงนํ้าออย 

- เมนูออรเดิรฟหนุมบานนา

- เมนูไกทอดมะแขวน 

- เมนูหลาบบอน 

- เมนูแกงอะหยิอะเยาะ
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ภาพท่ี 21 แสดงการดาํเนินโครงการตามแผนแมบทฯ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2556 - 2560) ดาน
สิ่งแวดลอม 

ท่ีมา: สํานักงานพ้ืนท่ีพิเศษ 6, อพท. 
 

โดยสรุปแลว องคการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืน (องคการ
มหาชน) หรือ อพท. ไดบูรณาการแผนงาน/โครงการและดําเนินการตามแผนแมบทการพัฒนาพ้ืนท่ี
พิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานาน ระยะ 5 ป (พ.ศ.2556 - 2560) ในพ้ืนท่ีพิเศษเมือง
เกานาน ประกอบดวย 2 อําเภอ 5 ตําบล ไดแก อําเภอเมืองนาน ประกอบดวย ตําบลในเวียง ตําบล
บอสวก ตําบลนาซาว ตําบลดูใต และ ตําบลมวงตึ๊ด อําเภอภูเพียง เมืองเกานานไดรับการอนุรักษ
พัฒนาตาม มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 20 กันยายน 2548 ท่ีมีเจตจํานงคใหความคุมครองพ้ืนท่ีเมือง
มรดกสําคัญของชาติในบริเวณใจเมืองนานและพ้ืนท่ีบางสวนของจังหวัดนาน ใหเปนแหลงทองเท่ียว
เชิงวัฒนธรรม ท่ีมีการใชประโยชนอยางคุมคาโดยคํานึงถึงการอนุรักษความเปนของแทดั้งเดิมควบคู
ไปกับการพัฒนามาตรฐานการบริการดานการทองเท่ียวในระดับสากล แมวาหลายโครงการยังไม
สามารถขับเคลื่อนไปสูภาคการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม แตโครงการท่ีดําเนินการไปแลวบางสวน
มีผลใหชุมชนมีรายไดเพ่ิมข้ึนจากการทองเท่ียวโดยชุมชน มีการกระจายรายไดสูครัวเรือนอยาง
แทจริง และทรัพยากรดานการทองเท่ียว ท้ังศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีชีวิตชุมชน 
และภูมิปญญาทองถ่ิน ยังคงไดรับการสืบสาน รักษา และอนุรักษใหคนรุนตอไปไดใชประโยชนอยาง
ยั่งยืน เปนรูปธรรม เมืองเกานานไดรับการพัฒนาอยางมีทิศทาง การทองท่ียวโดยชุมชนเกิดความ

ดานสิ่งแวดลอม

สินคาและบริการ

- Green Hotel

- Green Office

- ผลิตภัณฑและบรรจุภณัฑ

การทองเท่ียวท่ีเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม

-Low Carbon Tourism

- ปรับปรุงพาหนะทองถ่ิน

- แอวมวนใจ ใสใจสิ่งแวดลอม

ภูมิทัศน

- หนองนํ้าครก

- ชุมชนนาอยูนาเท่ียว

หาดหินสวยนํ้าใส

- ปรับภูมิทัศนบริเวณใจ
เมืองนาน

- ปรับปรุงภูมิทัศนวัด
พระธาตุเขานอย
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ยั่งยืนมีมาตรฐานในระดับสากลทําให เกิดการบูรณาการความรวมมือกับภาคีทุกระดับ แผนงาน
โครงการไดรับการสนับสนุนงบประมาณ ท้ังตาม Function (ระดับกระทรวง/หนวยงาน) Area 
(จังหวัด/กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 / แผนพัฒนาภาคเหนือ และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน) 
และ Agenda ระดับนานาชาติ UNESCO ไดมีการนําหลักเกณฑการทองเท่ียวอยางยั่งยืนสามารถมา
เปนกรอบในการสรางองคความรู ตอยอดประยุกตใหเขากับบริบทของชุมชนเมืองเกานานไดเปน
อยางดี ท้ังนี้ องคการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวยั่งยืน (องคการมหาชน) หรือ 
เปนองคกรตนแบบการนําเกณฑดังกลาวมาประยุกตใชในการพัฒนาแหลงทองเท่ียวในพ้ืนท่ีความ
รับผิดชอบ ซ่ึงรวมท้ังพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานานท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ี 5 ตําบลของจังหวัดนาน เพ่ือใหแหลง
ทองเท่ียวมีระบบการบริหารจัดการท่ีมีมาตรฐาน ชุมชนทองถ่ินเขามามีสวนรวมในการบริหาร
จัดการแหลงทองเท่ียวเพ่ือใหผลประโยชนจากการทองเท่ียว กระจายสูชุมชนอยางเปนรูปธรรม มีตัว
ชีวัดความสําเร็จ หรือผลสัมฤทธิ์ครอบคลุม 5 ดาน ไดแก 1. ดานการบริหารจัดการการทองเท่ียว
โดยชุมชน 2. ดานการจัดการเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี 3. ดานการอนุรักษ และสงเสริม
มรดกทางวัฒนธรรมชุมชน 4. ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบ
และยั่งยืน 5. ดานคุณภาพการบริการการทองเท่ียวโดยชุมชน  

อพท. และภาคีเครือขายมุงหวังวา แผนงาน / โครงการตามแผนยุทธศาสตรการ
บริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน (พ.ศ.2566 – 2570)ของภาคีเครือขายการพัฒนาในทุก
ระดับ ท้ัง Function (ระดับกระทรวง/หนวยงาน) Area (จังหวัด/กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
แผนพัฒนาภาคเหนือ และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน) และ Agenda จะทําใหแหลงทองเท่ียวเชิง
ศิลปวัฒนรรมจังหวัดนานไดรับการขับเคลื่อนไปสูความเปนแหลงทองเท่ียวท่ีมาตรฐานการบริการ
และการบริหารจัดการในระดับสากล ไดรับการยอมรับจากสภาการทองเท่ียวอยางยั่งยืนโลก 
(Global Sustainable Tourism Council Criteria) หรือ GSTC ในการยกระดับการพัฒนาตาม
เกณฑการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Criteria: GSTC) 
ไดรับการรับรองจากยูเนสโกใหเปนสมาชิกเครือขายเมืองสรางสรรค (The UNESCO Creative 
Cities Network: UCCN) ในป พ.ศ.2564 และแหลงทองเท่ียวเปาหมายไดรับรางวัลและมาตรฐาน
แหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืนระดับโลก (The Sustainable Tourism Certification and Award) หรือ 
Sustainable Destinations ในป พ.ศ. 2564 เพ่ือใหจังหวัดนาน สามารถใชการทองเท่ียวโดยชุมชน
เปนกลไกในการขับเคลื่อนการสรางรายไดและกระจายรายไดอยางท่ัวถึง และคาดการวาจังหวัดนาน
จะมีอัตราการเจริญเติบโตดานการทองเท่ียวถึงรอยละ 20 หลังผานพนการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีคาดวาจะหยุดแพรเชื้อในไตรมาสท่ี 3 ของปงบประมาณ พ.ศ.
2563 จากรายงานศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) 
หรือ ศบค. แถลงการณไมพบวาจังหวัดนานมีผูติดเชื้อจากการแพรระบาดของไวรัสโควิด – 19 
แมแตรายเดียว ด วยเหต ุผลนี ้ จ ังหว ัดน านจะได ร ับความเชื ่อถ ือในระด ับสากลและมีข ีด
ความสามารถในการด ึงด ูดใจให น ักท อง เ ที ่ยวเด ินทางเข ามาส ัมผ ัสความเป น เม ืองเก า 
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีชีวิตชุมชน ภูมิปญญาทองถ่ิน และการทองเท่ียวโดยชุม 
สอดคลองตามนโยบายรัฐบาลท่ีตองการใชการทองเท่ียวเปนเครื่องมือในการพัฒนายกระดับคุณภาพ
ชีวิต สรางรายไดใชกับชุมชน และสงผลกระทบใหเศรษฐกิจของประเทศไทยขยายตัวไดอยาง
ตอเนื่อง 
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บทท่ี 5 
แผนยุทธศาสตรการบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเมืองเกานาน (พ.ศ.2566 – 2570) 

 

เพ่ือใหการบริหารงานพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกา ดําเนินการเปนไปตามวัตถุประสงค จึงได
มีการกําหนด วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย และประเด็นยุทธศาสตรดังนี้ 

 

5.1 วิสัยทัศน  

“นาน เมืองเกาท่ีมีชีวิตอยางสรางสรรคและยั่งยืน (Living old city with creativity and 
sustainability) 

จากวิสัยทัศนดังกลาว ยังคงเปาหมายฟนฟู อนุรักษ และพัฒนา แหลงทองเท่ียว และปรับปรุง
การจัดการบริการใหมีคุณภาพมาตรฐาน ระดับสากลโดยผลสัมฤทธิ์ไดรับการคัดเลือกเปนสมาชิก
เครือขาย เมืองสรางสรรคของยูเนสโก (The UNESCO Creative Cities Network: UCCN) และการ
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พัฒนาแหลงทองเท่ียวในพ้ืนท่ีตําบลในเวียง อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน ตามเกณฑการทองเท่ียว
อยางยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Criteria: GSTC) ใหไดรับรางวัลและมาตรฐานแหลง
ทองเท่ียว อยางยั่ งยืนระดับโลก (The Sustainable Tourism Certification and Award) หรือ 
Sustainable Destinations Top 100 ในป พ.ศ. 2563 เพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเพ่ิมรายไดการ
ทองเท่ียวใหแกเมืองนาน ดังนั้น การขับเคลื่อนเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีพิเสษเมืองเกานาน จําเปนอยางยิ่ง ท่ี
จะตองมีแผนงานโครงการท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศนและเปาหมายสําคัญ คือ การเปนเมืองเกาท่ี
สรางสรรค และมีความยั่งยืน ประกอบไปดวย 5 ยุทธศาสตร 87 โครงการ  

5.2  วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือใหแผนปฏิบัติการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกา
นาน สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน และแผน
แมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม 

2.2 เพ่ือใหสวนราชการท่ีเก่ียวของมีกลไกและกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม 

2.3 เพ่ือใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ สามารถวางแผนบริหารจัดการงบประมาณตาม
แผนแมบทการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานานในแตละป 

2.4 เพ่ือใหพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานาน สามารถยกระดับ
การพัฒนาไปสูการเปนแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรมเชิงสรางสรรค และผานการประเมิน
ตามเกณฑการพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืนในระดับสากล 

2.5 เพ่ือใหชุมชนเจาของแหลงทองเท่ียวในเขตพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยาง
ยั่งยืนเมืองเกานาน ไดรับการเพ่ิมผลประโยชนเชิงบวกและลดผลกระทบเชิงลบจากการ
พัฒนาแหลงทองเท่ียวชุมชนทองถ่ินตน ท้ังดานการบริการจัดการ ดานเศรษฐกิจและสังคม 
ดานวัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอม 

5.3 เปาหมาย 

เพ่ือการบูรณะฟนฟู และการอนุรักษพ้ืนท่ีเมืองเกานานใหเปนมรดกทางวัฒนธรรม แหลง
เรียนรูทางประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม สถาปตยกรรม แหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ และการบริหาร
การทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานาน ใหมีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล 

5.4 ประเด็นยุทธศาสตร 

  เพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีไดทบทวนไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตรและแนวทางการ
ดําเนินการ ดังนี้ 

“นาน เมืองเกาท่ีมีชีวิตอยางสรางสรรคและย่ังยืน”  
“Living old city with creativity and sustainability” 

ยุทธศาสตรท่ี 1 
การเพ่ิม
ประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตรท่ี 2 
การสราง

ยุทธศาสตรท่ี 3 
การสราง
ผลประโยชน

ยุทธศาสตรท่ี 4 
การเสริมสราง
ภูมิคุมกันดาน

ยุทธศาสตรท่ี 5 
การสื่อสารองค
ความรูดานการ
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ดานการบริหาร
จัดการแหลง
ทองเท่ียวท่ี
สรางสรรคและ
ยั่งยืน 

ผลประโยชนทาง
เศรษฐกิจ 
 

ใหแกชุมชน 
นักทองเท่ียว บน
พ้ืนฐานการ
อนุรักษ
วัฒนธรรม 
 

สิ่งแวดลอมเพ่ือ
รองรับการ
พัฒนาการ
ทองเท่ียว  
 

พัฒนาเชิง
สรางสรรคและ
ยั่งยืน 
 

20 โครงการ 12 โครงการ 29 โครงการ 20 โครงการ 6 โครงการ 
 
สําหรับ รายละเอียดแผนยุทธศาสตรการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน (พ.ศ.

2566 – 2570) มีรายละเอียดประกอบดวย 
  5.1  ยุทธศาสตร แผนงาน  โครงการ ตามแผนยุทธศาสตรการบริหารการพัฒนา
พ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน (พ.ศ.2566 – 2570) 

5.2 การเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน 
(พ.ศ.2566 – 2570) โดยบูรณาการทุกระดับ 

5.3  งบประมาณแผนยุทธศาสตรการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกา 
นาน (พ.ศ.2566 – 2570)จําแนกตามกระทรวงและหนวยงานและระบุความสําคัญเรงดวนของโครงการ 

5.4  รายละเอียดโครงการสําคัญเพ่ือขับเคลื่อน  “นาน เมืองเกาท่ีมีชีวิตอยาง 
สรางสรรคและยั่งยืน” ตามนโยบายรัฐบาลในการเปนสมาชิกเครือขายเมืองสรางสรรคของยูเนสโก 
(The UNESCO Creative Cities Network: UCCN)และเปนไปตามเกณฑการทองเท่ียวอยางยั่งยืน
โลก (Global Sustainable Tourism Criteria: GSTC) 
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ภาพท่ี 22 แสดงทิศทางการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตรการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเมือง
เกานาน (พ.ศ.2566 – 2570) 

 5.5 ยุทธศาสตร แผนงาน  โครงการ แผนยุทธศาสตรการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกา
นาน (พ.ศ.2566 – 2570) นําเสนอรายละเอียด ดังตอไปนี้  
 
ยุทธศาสตรท่ี 1 
การเพ่ิมประสิทธิภาพดานการบริหารจัดการแหลงทองเท่ียวท่ีสรางสรรคและย่ังยืน  
 ประกอบไปดวย  2 กลยุทธ 20 โครงการ ดังนี้ 
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กลยุทธท่ี 1.1 การบริหารจัดการแหลงทองเท่ียวในเขตพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน เพ่ือการ
ทองเท่ียวของคนท้ังมวลท่ีไดมาตรฐานสากล  

1) โครงการเสริมสรางมาตรฐานสินคาและบริการดานการทองเท่ียวตามเกณฑ GSTC ในเขต
พ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน 
- การพัฒนาการทองเท่ียวตามแนวทาง SDG โดยมุงเปา Green Destinations Program 
- นําสถานประกอบการท่ีพักเขาสูโปรแกรม Green Hotel 
- บูรณาการเพ่ือการอนุรักษพลังงานของสถานประกอบการ 
- สงเสริมผูประกอบการนําเท่ียวเขาสูมาตรฐานระดับนานาชาติ 
- เสริมสรางมาตรฐานสินคาและบริการดานการทองเท่ียวตามเกณฑ GSTC ในเขตพ้ืนท่ี

พิเศษเมืองเกานาน 
- พัฒนาบุคลากรในทองถ่ินเมืองนานเพ่ือรองรับการเขาสูระบบรับรองมาตรฐานการ

ทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
- พัฒนาเมืองอัจริยะ (smart city) 

2) โครงการพัฒนากลไกการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมือง
เกานาน 
- จัดตั้งหนวยประสานการพัฒนาพ้ืนท่ีทองเท่ียวเชิงอนุรักษศิลปวัฒนธรรมเมืองนาน 
- การพัฒนาเครือขายภาคีพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
- พัฒนากลไกการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานาน 
- สงเสริมองคความรูดานการบริหารจัดการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
- พัฒนาศักยภาพพระภิกษุสามเณรเพ่ือรองรับการทองเท่ียวอยางสรางสรรคและยั่งยืน

เมืองเกานาน 
- อบรมหลักสูตร Sustainable Tourism Training Program (STTP) แกภาคีเครือขาย 
- การวิจัยและพัฒนาเพ่ือจัดตั้งกองทุนเพ่ือการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืนของชุมชน 

3) โครงการศึกษาคุณคาดานการทองเท่ียวของทรัพยากร สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม ในเขต
พ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน พรอมท้ังจัดทําคลังขอมูลสถานท่ีและทรัพยากรจังหวัดนาน 
- ศึกษาคุณคาดานการทองเท่ียวของทรัพยากร สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม ในเขตพ้ืนท่ี

พิเศษเมืองเกานาน 
- จัดทําคลังขอมูลสถานท่ีและทรัพยากรจังหวัดนาน 

4) โครงการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลแหลงทองเท่ียวบนฐานความถูกตองและยั่งยืน 
- จัดทําสื่อการสงเสริมการประชาสัมพันธทรัพยากรดานวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมเชิง

วัฒนธรรมของเมืองนาน 
- เผยแพรประชาสัมพันธขอมูลแหลงทองเท่ียวบนฐานความถูกตองและยั่งยืน 
- สงเสริมการรับรูพ้ืนท่ีจังหวัดนาน  
- จัดงานออกรานและงานสัมมนาระดับชาติและนานาชาติเก่ียวกับวัฒนธรรมเมืองนาน 

5) โครงการบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงฤดูทองเท่ียว และ
สงเสริมการทองเท่ียวนอกฤดูกาล 
- บริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงฤดูทองเท่ียว 
- สงเสริมการทองเท่ียวนอกฤดูกาล 
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6) โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหลงทองเท่ียวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
- ปรับปรุงและพัฒนาแหลงทองเท่ียวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
- การปรับปรุงพัฒนาสถานประกอบการทางการทองเท่ียวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ 
7) โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน เพ่ือรองรับการทองเท่ียวเพ่ือคนท้ังมวล และ

พัฒนาพ้ืนท่ีการสรางสรรคผลงานและแสดงผลงานทางวัฒนธรรมสําหรับคนท้ังมวล 
- พัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน เพ่ือรองรับการทองเท่ียวเพ่ือคนท้ังมวล 
- ศึกษาและออกแบบพ้ืนท่ีการสรางสรรคผลงานและแสดงผลงานทางวัฒนธรรมสําหรับคนท้ังมวล 
- อาสาสมัครดูแลนักทองเท่ียวสูงอายุ โดยมีการจัดตั้งอาสาสมัครดูแลนักทองเท่ียวสูงอายุ 
 

กลยุทธท่ี 1.2 การเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับสภาวะวิกฤตและเหตุฉุกเฉินของแหลง
ทองเท่ียว   ในเขตพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน รวมท้ังการติดตามและบรรเทาผลกระทบจากการ
พัฒนาแหลงทองเท่ียว  
8) โครงการกําหนดมาตรการเพ่ือการฟนฟู ปกปอง และอนุรักษทรัพยากร เพ่ือการทองเท่ียว

อยางยั่งยืน ไดแก 
- การกําหนดมาตรการเพ่ือการฟนฟู ปกปอง และอนุรักษ ทรัพยากร เพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
- การใหความคุมครองแกโบราณสถาน 
- การจัดทํามาตรการสรางความตระหนักรูและจิตสํานึกแกนักทองเท่ียวในการรักษา

สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมของแหลงทองเท่ียว 

- จัดระบบการติดตามดูแลเพ่ือการจัดการแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
-  สรางการมีสวนรวมในการเฝาระวังดูแลรักษาสิ่งแวดลอมทางศิลปกรรม 
-  พัฒนาระบบขนสงเพ่ือการทองเท่ียวท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เชน การพัฒนาและจัดซ้ือ

รถรางไฟฟาแบบถูกกฎหมายในพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน 
9) โครงการใชประโยชนท่ีดินในเขตพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานานเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
10) โครงการเสริมสรางความปลอดภัย การปองกันภัยและชวยเหลือผูประสบภัยในเขตพ้ืนท่ี

พิเศษเมืองเกานาน ประกอบไปดวยกิจกรรมสําคัญ ไดแก 
- เสริมสรางการปองกันภัยและชวยเหลือผูประสบภัยในเขตพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน 
- กิจกรรมการจัดตั้งอาสาสมัครปองกันชุมชน  โดยเฉพาะจัดต้ังอาสาสมัครในตําบลในเวยีง 
- กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพสายตรวจจักรยานเพ่ือยกระดับมาตรฐานใหเปนสากล 
- -การจัดตั้งอาสาสมัครดูแลสถานท่ีทองเท่ียวริมน้ําเพ่ือความปลอดภัยทางน้ํา 

โดยเฉพาะริมแมน้ํานาน 
- การรณรงคประชาชนและผูมาเยือนรวมใจตระหนักเรื่องความปลอดภัยในทอง

ถนน เชน สวมใสหมวกนิรภัย เมาไมขับกลับพรอมเพ่ือน  
11)  พัฒนาระบบไฟฟาสองสวางโบราณสถาน Light up และไฟฟาสองสวางพ้ืนท่ีเมืองเกานาน 

เพ่ือความปลอดภัย รวมท้ังการติดตั้งกลอง CCTV 
- เสริมสรางการปองกันภัยและชวยเหลือผูประสบภัยในเขตพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน 
- เพ่ิมประสิทธิภาพสายตรวจจักรยานเพ่ือยกระดับมาตรฐานใหเปนสากล 
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- พัฒนาระบบไฟฟาสองสวางโบราณสถาน Light up และไฟฟาสองสวางพ้ืนท่ีเมือง
เกานาน เพ่ือความปลอดภัย 

- โครงการพัฒนาระบบ อินเตอรเนต Wifi สาธารณะ 
12) โครงการเพ่ิมศักยภาพการรับมือภัยพิบัติในพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน ไดแก 

-  สรางความรูความเขาใจเก่ียวกับสัญญาณบอกเหตุภัยพิบัติใหแกชุมชนและ
นักทองเท่ียว 

- การซอมแผนรับมือภัยพิบัติ อัคคีภัย, อุทกภัย, แผนดินไหว, ดินถลม และ PM 2.5 
แกผูประกอบการทองเท่ียว 

- การติดตั้งสัญญาณเตือนเหตุภัยพิบัติในสถานท่ีทองเท่ียว 
13) โครงการเพ่ิมศักยภาพในการชวยเหลือชีวิตผูมาเยือน ไดแก การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง

ทักษะการฟนคืนชีพ และการปฐมพยาบาลเบื้องตน และการจัดตั้งพรอมอบรมการใชเครื่อง
กระตุกหัวใจ (AED) ในสถานท่ีทองเท่ียวสําคัญในพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน 

14) โครงการสถานประกอบการใสใจเฝาระวัง covid-19 
15) โครงการเสริมสรางความปลอดภัยทางดานการบริหารอาหารใหแกผูมาเยือน ไดแก การ 

อบรมใหความรูดานสุขาภิบาลอาหารแกผูประกอบการรานอาหาร พรอมท้ังตรวจสอบ
มาตรฐานรานอาหารในแหลงทองเท่ียว 

16) โครงการพัฒนาระบบ อินเตอรเนต Wifi สาธารณะ 
17) โครงการประเมินผลความพึงพอใจของนักทองเท่ียวในการพัฒนาการทองเท่ียวในเขตพ้ืนท่ี

พิเศษเมืองเกานาน 
18)  พัฒนาระบบการเขาถึงความคิดเห็นของนักทองเท่ียวท่ีมีตอเมืองเกานาน 
19)  ประเมินผลความพึงพอใจของนักทองเท่ียวในการพัฒนาการทองเท่ียวในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ

เมืองเกานาน  
20) โครงการติดตาม ประเมินผล และบรรเทาผลกระทบจากการพัฒนาแหลงทองเท่ียว 

 
ยุทธศาสตรท่ี 2  
การสรางผลประโยชนทางเศรษฐกิจ ประกอบไปดวย 2 กลยุทธจํานวน 9 โครงการ 
กลยุทธท่ี 2.1 การฝกอบรมและพัฒนาผูประกอบการดานการทองเท่ียวใหเกิดความตระหนักถึง
ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนตอแหลงทองเท่ียวและดําเนินธุรกิจการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน
ดวยความรับผิดชอบและมีธรรมาภิบาล ประกอบไปดวยโครงการตอไปนี้ 

1) โครงการปกปอง ฟนฟู และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม เพ่ือการใช
ประโยชนดานการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

- สงเสริมองคความรูดานการบริหาร (เสวนามรดกนานสูมรดกโลก) 
- ปกปอง ฟนฟู และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม เพ่ือการใชประโยชน

ดานการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
- ศึกษาและพัฒนาแหลงผลิตเครื่องมือภูซาง และพ้ืนท่ีใกลเคียง 

2) โครงการเสริมสรางทักษะและพัฒนาฝมือแรงงานดานการทองเท่ียว พรอมท้ังพัฒนา
คุณภาพบริการสําหรับพนักงานและผูประกอบการ 

- เสริมสรางทักษะและพัฒนาฝมือแรงงานดานการทองเท่ียว 

 



194 
 

- พัฒนาคุณภาพบริการสําหรับพนักงานและผูประกอบการ 
- โครงการพัฒนาผูประกอบการใหม(start up) ธุรกิจบริการภาคเอกชนท่ีรองรับ

นักทองเท่ียวในแหลงทองเท่ียวของชุมชน 
3) โครงการพัฒนาธุรกิจการทองเท่ียวอยางรับผิดชอบและมีธรรมาภิบาล 

- เปนการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนเพ่ือการทองเท่ียว และพัฒนาธุรกิจการทองเท่ียว
อยางรับผิดชอบและมีธรรมาภิบาล 

4) โครงการสงเสริมการดําเนินธุรกิจการทองเท่ียวอยางมีธรรมาภิบาลสําหรับผูประกอบการ
ทองเท่ียว  นํารองธุรกิจท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม (ท่ีพัก รานอาหาร ของท่ีระลึก) 

- ประสานความรวมมือและเครือขายทางการตลาด 
- สงการดําเนินธุรกิจการทองเท่ียวอยางมีธรรมาภิบาลสําหรับผูประกอบการ

ทองเท่ียว 
- นํารองธุรกิจท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม (ท่ีพัก รานอาหาร ของท่ีระลึก) 

5) โครงการเสริมสรางประสิทธิภาพในการใชมาตรการทางกฎหมายเพ่ือปองกันการแสวงหา
ผลประโยชนโดยมิชอบในธุรกิจการทองเท่ียว 

6) โครงการเสริมสรางการมีสวนรวมในการบริหารจัดการพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานานทุกภาคสวน 
7) โครงการพัฒนาจิตสํานึกของชุมชนทองถ่ินตอการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

- รณรงคใหประชาชนอนุรักษอาคารเกา 
- ประชาสัมพันธงานอนุรักษและพัฒนาเมืองเกานาน (จัดพิมพหนังสือ นานเมืองเกาท่ีมีชีวิต) 
- พัฒนาจิตสํานึกของชุมชนทองถ่ินตอการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
- พัฒนาบุคลากรในทองถ่ินเมืองนานเพ่ือรองรับการทองเท่ียวเชิงอนุรักษศิลปวัฒนธรรม

เมืองนานอยางยั่งยืน 
- ฝกอบรมและนํารองการจัดการทองเท่ียวแบบสัมผัสวัฒนธรรมเมืองนาน 

 
กลยุทธท่ี 2.2 การติดตามผลกระทบดานเศรษฐกิจ และการบริหารจัดการการพัฒนาการทองเท่ียว
ในเขตพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน  

8) โครงการพัฒนาระบบติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการพัฒนาแหลงทองเท่ียวในเขต
พ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานานทุกมิติทางการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
- เปนการประมินผลความพึงพอใจตอการบริหารจัดการพัฒนาแหลงทองเท่ียวในเขต

พ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานานและรายงานผลตอสาธารณะชน 
9) โครงการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลกระทบดานเศรษฐกิจจากการพัฒนาการ

ทองเท่ียวในเขตพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน 
- ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลกระทบดานเศรษฐกิจจากการพัฒนาการทองเท่ียว

ในเขตพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน 
- ประเมินความเสี่ยงดานเศรษฐกิจและสังคมท่ีเกิดจากผลกระทบของการทองเท่ียว 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางผลประโยชนใหแกชุมชน นักทองเท่ียว และวัฒนธรรม   
 ประกอบไปดวย 2 กลยุทธ 29 โครงการ 
กลยุทธท่ี 3.1 การเพ่ิมคุณคา การปกปองคุมครองรัพยสินทางปญญา และอัตลักษณแหลง
ทองเท่ียวในพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน  สําหรับโครงการในกลยทุธนี้ อยูบนแนวทางในการพัฒนา
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พ้ืนท่ีทองเท่ียว(Zoning) เพ่ือเสริมสรางคุณคาและอัตลักษณแหลงทองเท่ียวของพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกา
นาน พ้ืนท่ี 5ตําบล ประกอบไปดวยโครงการสําคัญในการขับเคลื่อนเมืองเกานาน ดังนี้ 

1) โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีกลุมบานพักขาราชการ (ยายปาไม) สูยานอดีตกาลริมน้ํานานเชิง
สรางสรรค 

2) โครงการอนุรักษและปรับปรุงสภาพภูมิทัศนบริเวณกําแพงเมืองนาน คูเมืองนาน โดยเฉพาะ
กําแพงเมืองและวัดไชยมงคล 

3) โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณเขตเทศบาลเมืองนาน (นําสายไฟฟา สายโทรศัพทลงใตดิน) 
4) โครงการพัฒนาหองสมุดเฉลิมพระเกียรติ 
5) โครงการสรางสรรคถนนสายศิลปะดวยภาพวาดบรรยากาศเมืองเกานานเพ่ือการทองเท่ียว 

Street Art 
6) โครงการประดับตกแตงแสงสวางสําหรับการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในเวลากลางคืนในเขต

เมืองเกานาน Night Light 
7) โครงการปรับปรุงภูมิทัศนพ้ืนท่ีมรดกทางวัฒนธรรมของเมืองนาน 
8) โครงการปรับปรุงทัศนียภาพริมน้ํานานเพ่ือการทองเท่ียวพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน 
9) โครงการปรับปรุงถนนโครงสรางพ้ืนฐานใหเปนถนนท่ีสวยงาม(scenic road) 
10) โครงการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ภูมิปญญาและวิถีชีวิตเมือง วรนครผานเมือง

ยางสูเมืองเกานาน 
11) โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศนในบริเวณศาสนสถานและโบราณสถาน ท้ังในและนอกเขต

ใจเมืองนาน ปรับปรุงเสนาสนะและภูมิทัศนของวัดเพ่ือรองรับการทองเท่ียวอยาง
สรางสรรคและยั่งยืนเมืองเกานาน เชน ปรับปรุงภูมิทัศนวัดภูมินทร 

12) โครงการสงเสริมสรางสรรค ดนตรีและวรรณศิลปเมืองเกานานเพ่ือการทองเท่ียว 
13) โครงการอนุรักษ ปรับปรุงสภาพภูมิทัศนบริเวณบานเรือนของประชาชนในเขตเมืองเกานาน

ใหเปนชุมชนนาอยูนาเท่ียว  
14) โครงการจัดตั้งโรงเรียนสานศิลปนาน 
15) โครงการออกแบบและกอสรางถนน สะพานในแหลงทองเท่ียวใหมีอัตลักษณทองถ่ินพ้ืนท่ี

พิเศษเมืองเกานาน 
16) โครงการการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศนเพ่ือสัมผัสเอกลักษณชุมชนเมืองเกานานตําบลมวง

ตึ๊ด อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน ประกอบไปดวย กิจกรรมสําคัญดังนี้ 
- การออกแบบและกอสรางปฏิมากรรมเสาไฟฟาอัตลักษณชุมชน(โคมมะเตา)แบบ

พลังงานแสงอาทิตย บนสะพานเชื่อมโยงถึงลานวัฒนธรรมริมน้ํานานวัดศรีบุญเรือง 
- การปรับปรุงสถานท่ีจัดแสดงเรือแขง ริมน้ํานาน  
- การออกแบบและจัดภูมิทัศนเพ่ือกิจกรรมขันโตกริมน้ํานาน 
- การออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศนเพ่ือยอนอดีตการลองเรือ เพ่ือไหวพระธาตุแชแหง 
- ปรับปรุงทัศนียภาพริมน้ํานานเพ่ือการทองเท่ียวชุมชนนาอยูนาเท่ียว 

17) การพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศนเพ่ือสัมผัสเอกลักษณชุมชน ตําบลดูใต อําเภอเมือง จังหวัด
นาน ไดแก  

- ปรับปรุงภูมิทัศนเพ่ือสัมผัสเอกลักษณชุมชนเกษตรกรรมริมน้ํานาน เชน จุดเรียนรู 
จุดปกนิคริมน้ํานาน 
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- อนุรักษและพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมชุมชนเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
ตําบลดูใต 

- การปรับปรุงภูมิทัศนลานวัฒนธรรมหนาวัดดอนมูล 
- การตกแตงภูมิทัศนในชุมชนดวยไมมงคล 
- การสงเสริมอาชีพเชน การทําของท่ีระลึกจําหนายใหนักทองเท่ียว 
- การสงเสริมกิจกรรมทองเท่ียวปนจักรยานชมวิถีเกษตรชุมชนริมน้ํา 
- การสงเสริมกิจกรรมทองเท่ียวลองเรือแมน้ํานาน  
- การสงเสริมงานสมุนไพร และสวนปลอดสารพิษ สวนผักปลอดสารพิษ 
- การสงเสริมกิจกรรมทองเท่ียวเรียนรูงานฝมือใบตองเพ่ือบูชา 
- ปรับปรุงภูมิทัศนเพ่ือสัมผัสเอกลักษณชุมชนเกษตรกรรมริมน้ํานาน เชน จุดเรียนรู 

จุดปกนิคริมน้ํานาน 
18) การพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศนเพ่ือสัมผัสเอกลักษณชุมชนเมืองเกานานตําบลบอสวก 

อําเภอเมือง จังหวัดนาน ไดแก 
- การพัฒนาลานวัฒนธรรมบอสวกเชิงสรางสรรค 
- การปรับปรุงภูมิทัศนและสถานท่ีโรงทอผาบานซาวหลวง 
- การปรับปรุงพ้ืนท่ีจัดจําหนายผลิตภัณฑผาทอบานซาวหลวง 
- การออกแบบและกอสรางพิพิธภัณฑผาทอบานซาวหลวง 
- การพัฒนาแหลงเรียนรูชุมชนแหงไผ และงานจักสานบานตาม เชน พัฒนาจุด

เรียนรูใหมท่ีโรงเรียนบานตาม 
- การพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ืองานจักสานบานตาม เชน เกาอ้ีท่ีเหมาะสม

สําหรับผูสูงอายุ 
- การพัฒนาแหลงเรียนรูการผลิตน้ําออยโบราณรักษโลก เชน การใชพลังงาน

แสงอาทิตย หองเก็บน้ําออยแบบสูญกาศ  
- การพัฒนาศักยภาพการทองเท่ียวเชิงอาหารเชฟชุมชน เชน โรงเพาะชําพืชพันธุ

ทองถ่ินท่ีใชในการประกอบอาหาร  cooking class 
- การพัฒนาศักยภาพการทองเท่ียวเชิงสมุนไพรชุมชน เชน กลุมอุมบุญสมุนไพร  
- การออกแบบและพัฒนาหองน้ําสําหรับคนท้ังมวลในจุดเรียนรูชุมชน  
- การพัฒนาแหลงเรียนรูใหมในชมุชน เชน การทําน้ํามันไบโดดีเซล การนวดแผนโบราณ 

19) การพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศนเพ่ือสัมผัสเอกลักษณชุมชน ตําบลนาซาว อําเภอเมือง 
จังหวัดนาน ไดแก 

- การพัฒนาลานวัฒนธรรมนาซาว (พ้ืนท่ี12ไร) 
- การสงเสริมแหลงเรียนรูเชิงเกษตร เชน สวนทุเรียน สวนโกโก  
- การออกแบบและพัฒนาภูมิทัศนสปาสุมไก 

20) โครงการอนุรักษและพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมชุมชนพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานานเพ่ือการ
ทองเท่ียวอยางยั่งยืน  

21) โครงการเทศกาลศิลปะพ้ืนบานเมืองนานอยางสรางสรรค(NAN Craf Tand Folk Art )สูสากล 
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22) โครงการพัฒนาระบบบริหารงานอนุรักษและพัฒนาเมืองเกานานแบบมีสวนรวม เชน 
ประเมินความเสี่ยงของแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรมจากผลกระทบของการทองเท่ียวแลว
จัดทํามาตรการเพ่ือปกปองมรดกทางวัฒนธรรมแหลงทองเท่ียวในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ 
เมืองเกานาน  

23) โครงการสืบสานภูมิปญญาทองถ่ินสูกิจกรรมทองเท่ียวเชิงสรางสรรค เชน ผาทอนาน  
เครื่องเงิน งานหัตถกรรมงานฝมือ 

24) โครงการอนุรักษการแตงกายดั้งเดิมนาน 
25) โครงการสงเสริมการปองกันและคุมครองทรัพยสินทางปญญาทางการทองเท่ียว 

 
กลยุทธท่ี 3.2 การบริหารจัดการแหลงทองเท่ียว และการสรางความตระหนักเพ่ือการทองเท่ียว
โดยชุมชนในพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน  

26) โครงการจัดทําขอมูลแหลงทองเท่ียวและการพัฒนาระบบสื่อความหมายใหมีประสิทธิภาพ 
ไดแก นักสื่อความหมายชุมชน และ ปายบอกทาง ปายอธิบาย ในพ้ืนท่ีชุมชน โดยเฉพาะ 
ต.ดูใต ต.บอสวก ประกอบไปดวยกิจกรรม ดังนี้ 
- พัฒนาศักยภาพนักสื่อความหมายชุมชนทองเท่ียว 
- จัดทําขอมูลแหลงทองเท่ียวและการพัฒนาระบบสื่อความหมายใหมีประสิทธิภาพ 
- ฝกอบรมหลักสูตรภาษาเพ่ือการบริการทองเท่ียวและการสื่อสารระหวางประเทศ 
- การพัฒนาเครือขายรักษวัฒนธรรม วิถีชุมชนเมืองเกานาน 
- การพัฒนาสื่อเลาเรื่องอัตลักษณชุมชนทองเท่ียว 

27) โครงการพัฒนาเครือขายรักษวัฒนธรรม วิถีชุมชนเมืองเกานาน 
-    จัดตั้งศูนยการเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณทองถ่ินเมืองนาน 
-    จัดทําระบบสื่อความหมายเพ่ือสรางความรูความเขาใจในการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 

28) โครงการจัดทํามาตรการสรางความตระหนักรูและจิตสํานึกแกนักทองเท่ียวในการรักษา
สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมของแหลงทองเท่ียว 
-    การศึกษาและจัดการการไหลเขาออกของนักทองเท่ียวและผูมาเยือนในเขตเมืองเกานาน 
-    การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระดับชาติและนานาชาติในเครือขาย UCCN 

- การเสริมสรางพฤติกรรมนักทองเท่ียวใหมีความเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม 
29) โครงการสืบสานธรรมนูญชุมชนสูความยั่งยืน เชน การมีมาตรการสรางความตระหนักรูและ

จิตสํานึกแกนักทองเท่ียวในการรักษาสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมของแหลงทองเท่ียว 
 
ยุทธศาสตรท่ี 4  
การเสริมสรางภูมิคุมกันดานส่ิงแวดลอมเพ่ือรองรับการพัฒนาการทองเท่ียว  
  ประกอบไปดวย 3 กลยุทธ  20 โครงการ ไดแก  
กลยุทธท่ี 4.1 การสงเสริมการใชทรัพยากรท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมเพ่ือการทองเท่ียวในพ้ืนท่ี
พิเศษเมืองเกานาน  

1) โครงการสงเสริมการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพละการใชพลักงานทดแทนในภาคการ
ทองเท่ียว เชน พัฒนาและสงเสริมการใชพลังงานดวยระบบโซลาเซลล 

 



198 
 

- สงเสริมการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพละการใชพลังงานทดแทนในภาคการ
ทองเท่ียว 

- พัฒนาและสงเสริมการใชพลังงานดวยระบบโซลาเซลล 
2) โครงการสงเสริมการใชทรัพยากรน้ําอยางคุมคาและมีประสิทธิภาพในธุรกิจการทองเท่ียว 

ไดแก  การศึกษาปริมาณความตองการน้ําของภาคการทองเท่ียวและแนวทางในการรองรับ
และควบคุมการใชน้ําในพ้ืนท่ี สงเสริมการใชทรัพยากรน้ําอยางคุมคาและมีประสิทธิภาพใน
ธุรกิจการทองเท่ียว 

- ศึกษาปริมาณความตองการน้ําของภาคการทองเท่ียวและแนวทางในการรองรับ
และควบคุมการใชน้ําในพ้ืนท่ี 

- สงเสริมการใชทรัพยากรน้ําอยางคุมคาและมีประสิทธิภาพในธุรกิจการทองเท่ียว 
3) โครงการจัดการน้ําเสียในเขตพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานานอยางยั่งยืน โดยมีการจัดการน้ําเสีย

ปรับปรุงระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียรวมพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน 
- การจัดการน้ําเสียในเขตพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานานอยางยั่งยืน 
- ปรับปรุงระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียรวมพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน 

4) โครงการศึกษาแนวทางจัดการยกระดับคุณภาพน้ํานาน 
5) โครงการนักสืบสายน้ํา รักษน้ํานาน โดยมีระบบตรวจวัดคุณภาพน้ําครอบคลุมการ

เปลี่ยนแปลงหลักของน้ํานาน และ จัดทําฐานขอมูลแหลงกําเนิดน้ําเสียหลักท่ีมีผลตอ
คุณภาพน้ํานาน 

6) โครงการสงเสริมมาตรการลดโลกรอนจากธุรกิจการทองเท่ียว 
7) โครงการทองเท่ียวนานปลอดภัย PM2.5 ดวย Safe zone ไดแก การจัดทําและอบรมการ

จัดทําหองอากาศสะอาด พรอมระบบตรวจวัด PM2.5 real time และ พัฒนาระบบ
สารสนเทศ เวป/แอพพลิเคชั่น Clean air @ Nan) ประกอบไปดวยกิจกรรมสําคัญ ไดแก 

-  การติดตั้งเครื่องวัดปริมาณฝุน PM 2.5 AQI ในสถานท่ีทองเท่ียว 
- การแจกหนากากกันฝุน PM 2.5 ในแหลงทองเท่ียว  โดยติดตั้งเครื่อง วัดปริมาณ

ฝุน PM 2.5 AQI และการจัดซ้ืออุปกรณกูภัยทางสูง และหนากากกันฝุน PM2.5 ท่ี
แจกใหนักทองเท่ียว 

8) โครงการพัฒนาระบบขนสงและยานพาหนะท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พรอมท้ังสงเสริม
ทองเท่ียวเดินทางมลพิษต่ําในเมืองนาน 

กลยุทธท่ี 4.2 การมีสวนรวมในการอนุรักษส่ิงแวดลอมในพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานานเพ่ือการ
ทองเท่ียวอยางย่ังยืน  

9) โครงการรณรงคและสงเสริมการจัดการขยะพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน อยางบูรณาการมี
สวนรวมทุกภาคสวน 

10) โครงการจัดการขยะท่ีเหมาะสมมุงสูเมืองปลอดขยะ (Zero waste) เพ่ือเมืองนาน
ทองเท่ียวยั่งยืน 

11) โครงการสงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑจากขยะรีไซเคิลตนแบบ เชน ชุมชนบานมหาโพธิ์ 
12 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชและคุมครองสัตวปาในเขตพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน 
13) โครงการอนุรักษและพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนโดยเฉพาะการแกภัย

แลงบอสวก นาซาว 
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14) โครงการสรางความตระหนักและการมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ินตอการรักษาคุณภาพน้ํา 
- สรางความตระหนักและการมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ินตอการรักษาคุณภาพน้ํา 
- สงเสริมการตรวจสอบคุณภาพน้ํากินและน้ําใชเพ่ือการทองเท่ียว 
15) โครงการสํารวจความพึงพอใจในการถายทอดองคความรูในการพัฒนาการทองเท่ียว

อยางยั่งยืน 
16) โครงการ รักษปาใหเปนทรัพยของชุมชน ลดการเผาปา 
17) โครงการ Green challenge ประหยัดน้ํา ลดขยะ เมืองนาน 
18) โครงการควบคุมมลภาวะทางแสงและเสียงจากประกอบกิจกรรมและใหบริการ

ทองเท่ียว 
กลยุทธท่ี 4.3 การติดตามประเมินผความเสียงและผลกระทบส่ิงแวดลอมจากการทองเท่ียวใน
พ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน  

19) โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมจากการทองเท่ียวและการศึกษาขีดความสารมรถ
ในการรองรับนักทองเท่ียว 

20) โครงการประเมินและจัดการความเสียงดานสิ่งแวดลอมแหลงทองเท่ียว เชน สราง
เครือขายเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอม 

- ประเมินและจัดการความเสียงดานสิ่งแวดลอมแหลงทองเท่ียว 
- สรางเครือขายเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอม 

          - ประเมินความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมจากผลกระทบของการทองเท่ียว 
ยุทธศาสตรท่ี 5  
การส่ือสารองคความรูดานความสรางสรรคและย่ังยืน 
 ประกอบไปดวย 2 กลยุทธ 5 โครงการ ไดแก 
กลยุทธท่ี 5.1 การจัดทําระบบฐานขอมูลสารสนเทศในพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน การเผยแพรและ
ประชาสัมพันธในรูปแบบส่ือตาง ๆ เพ่ือการสรางความเขาใจกับทุกภาคสวน ประกอบไปดวย
โครงการสําคัญ คือ 

1) โครงการจัดทําสื่อสารสนเทศสรางความรูความเขาใจตอการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
2) โครงการจัดสรางศูนยขอมูลเพ่ือการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
 

กลยุทธท่ี 5.2 การผลิตและพัฒนาบุคลากร และการถายทอดองคความรูดานการพัฒนาการ
ทองเท่ียวอยางย่ังยืนในพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน 

3) โครงการผลิตและพัฒนาบุคลากรดานการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน ประกอบไป
ดวยกิจรรมสําคัญ ไดแก  

-ผลิตและพัฒนาบุคลากรดานการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
-จัดทําหลักสูตรเพ่ือการเรียนรูการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืนในทุกระดับ 
4) โครงการเสริมสรางองคความรูดานการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน ประกอบไปดวย

กิจรรมสําคัญ ไดแก  เสริมสรางองคความรูดานการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน และพัฒนา
หลักสูตรท่ีสนับสนุนวัฒนธรรมและความสรางสรรค และอัตลักษณนาน 

5) โครงการสํารวจความพึงพอใจในการถายทอดองคความรูในการพัฒนาการทองเท่ียว
อยางยั่งยืน 
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5.6 งบประมาณแผนงานโครงการตามแผนยุทธศาสตรการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกา
นาน (พ.ศ.2566 – 2570) จําแนกตามกระทรวงและหนวยงาน 

การกําหนดแผนงานโครงการตามแผนยุทธศาสตรการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกา
นาน (พ.ศ.2566 – 2570) ครั้งนี้ เกิดการบูรณาการงานดานการทองเท่ียวระหวางหนวยงานภาครัฐ
และทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ และสามารถขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษ
เมืองเกานาน (พ.ศ.2566 – 2570) ไปสูภาคการปฏิบัติไดอยางตอเนื่อง เปนรูปธรรม มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานาน 
เพ่ือใหไดรับการยกระดับการพัฒนาตามเกณฑการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืนของสภาการ
ทองเท่ียวอยางยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Criteria: GSTC) ไดรับการรับรองจาก
ยูเนสโกใหเปนสมาชิกเครือขายเมืองสรางสรรค (The UNESCO Creative Cities Network: 
UCCN) และแหลงทองเที่ยวเปาหมายไดรับรางวัลและมาตรฐานแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืนระดับ
โลก  (The Sustainable Tourism Certification and Award) หรื อ  Sustainable Destinations  
อพท. จึงไดจัดใหมีการบูรณาการแผนงานโครงการเม่ือวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2563 โดยมีผูวาราชการ
จังหวัดนานเปนประธาน ภายใตวิสัยทัศน “นาน เมืองเกาท่ีมีชีวิตอยางสรางสรรคและย่ังยืน 
(Living old city with creativity and sustainability)”ไดมีการวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส
และอุปสรรคของพ้ืนท่ี 5 ตําบล ท่ีประกาศเปนพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานานเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
พบวามีแผนงานโครงการท่ีตองขับเคลือนเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตามมติคณะรัฐมนตรี จํานวน 87 
โครงการ งบประมาณท้ังสิ้น 5,523,200,000 บาท โดยมีเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีรัฐบาลมอบ
นโยบาย ประกอบดวย 12 กระทรวง 1 สวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีฯ กระทรวง หรือ
ทบวง และหนวยงานภายใตการควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี 1 รัฐิสาหกิจ รวม 26 หนวยงาน  
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ตารางที1่9 งบประมาณแผนงานโครงการตามแผนยุทธศาสตรการบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเมืองเกานาน (พ.ศ.2566 – 2570) 

 

ยุทธศาสตร/โครงการ/กิจกรรม 

งบประมารายป 
(ลานบาท) งบประมาณ 

(ลานบาท) 

หนวยงานผูรับผิดชอบ 
(Agenda/Function/ Area) 

66 67 68 69 70 อพท. อพท.รวมกับภาคี
เครือขาย 

หนวยงาน 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การเพ่ิมประสิทธิภาพดานการบริหารจัดการแหลงทองเท่ียวท่ี
สรางสรรคและยั่งยืน (20 คก.) 

     
    

1.  
โครงการเสริมสรางมาตรฐานสินคาและบริการดานการทองเท่ียวตาม
เกณฑ GSTC ในเขตพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน 

     46.48 อพท.   

 1  
การพัฒนาการทองเท่ียวตามแนวทาง SDG โดยมุงเปา Green 
Destinations Program 

1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 5.3 อพท.   

 
2
  

การนําสถานประกอบการท่ีพักเขาสูโปรแกรม Green Hotel 0.89 1.0 1.5 0.5 0.5 4.39 อพท.   

 
3
  

บูรณาการเพ่ือการอนุรักษพลังงานของสถานประกอบการ 0.89 1.0 1.5 0.5 0.5 4.39 อพท.   

  
4
  

สงเสริมผูประกอบการนําเท่ียวเขาสูมาตรฐานระดับนานาชาต ิ 1.4 2.0 1.1 1.0 1.1 6.6 อพท.   

  
 
5 

เสรมิสรางมาตรฐานสินคาและบรกิารดานการทองเท่ียวตาม
เกณฑ GSTC ในเขตพ้ืนท่ีพิเศษเมอืงเกานาน 

2.1 3.0 3.0 1.4 1.3 10.8 อพท.   

 6 
พัฒนาบุคลากรในทองถ่ินเมืองนานเพ่ือรองรับการเขาสูระบบ
รับรองมาตรฐานการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

1.4 2.0 1.6 0.7 0.9 6.6 อพท.   

 7 พัฒนาเมืองอัจริยะ (smart city) 2.0 3.0 1.2 1.2 1.0 8.4  
เทศบาลเมืองนาน 

อพท. 
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ยุทธศาสตร/โครงการ/กิจกรรม 

งบประมารายป 
(ลานบาท) งบประมาณ 

(ลานบาท) 

หนวยงานผูรับผิดชอบ 
(Agenda/Function/ Area) 

66 67 68 69 70 อพท. อพท.รวมกับภาคี
เครือขาย 

หนวยงาน 

2.  
โครงการพัฒนากลไกการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการ
ทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานาน 

     41.87    

 1 
จัดตั้งหนวยประสานการพัฒนาพ้ืนท่ีทองเท่ียวเชิงอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมเมืองนาน 

4.3 2.8 2.8 2.3 2.3 14.5 อพท.   

 2 
การพัฒนาเครือขายภาคีพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืนในทุก
มิติโดยเฉพาะเครือขายธุรกิจ/ภาคเอกชนทางการทองเท่ียว 

0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 2.1 อพท.   

 3 
พัฒนากลไกการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการ
ทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานาน 

1.5 1.6 1.5 1.0 1.0 6.6 อพท.   

 
 

4 สงเสริมองคความรูดานการบริหารจัดการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 0.87 0.5 0.5 0.4 0.3 2.57 อพท.   

 5 
พัฒนาศักยภาพพระภิกษุสามเณรเพ่ือรองรับการทองเท่ียว
อยางสรางสรรคและยั่งยืนเมืองเกานาน 

0.8 0.9 0.9 0.7 0.7 4   สนง.พระพุทธศาสนา 

 6 
อบรมหลักสตูร Sustainable Tourism Training Program 
(STTP)และ Creative Tourism 
แกภาคีเครือขาย 

0.8 0.9 0.8 0.8 0.7 4 อพท.   

 7 
การวิจัยและพัฒนาเพ่ือจัดตั้งกองทุนเพ่ือการพัฒนาการ
ทองเท่ียวอยางยั่งยืนของชุมชน 

2.0 1.8 1.8 1.3 1.2 8.1  
อพท. 

สนง.ทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดนาน 
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ยุทธศาสตร/โครงการ/กิจกรรม 

งบประมารายป 
(ลานบาท) งบประมาณ 

(ลานบาท) 

หนวยงานผูรับผิดชอบ 
(Agenda/Function/ Area) 

66 67 68 69 70 อพท. อพท.รวมกับภาคี
เครือขาย 

หนวยงาน 

3.  
โครงการศึกษาคณุคาดานการทองเท่ียวของทรัพยากร สิ่งแวดลอม 
และวัฒนธรรม ในเขตพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน พรอมท้ังจัดทํา
คลังขอมูลสถานท่ีและทรัพยากรจงัหวัดนาน 

     11.2  
อพท. ,ททท. 

สนง.ทองเที่ยวสนง.
วัฒนธรรม 

 

 1 
ศึกษาคุณคาดานการทองเท่ียวของทรัพยากร สิ่งแวดลอม 
และวัฒนธรรม ในเขตพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน 

1.0 1.1 1.0 1.1 0.5 4.7   สนง.วัฒนธรรมจังหวัดนาน 

 2 
จัดทําคลังขอมลูสถานท่ี ทรัพยากรจังหวัดนานท่ีครบถวนและ
เปนเอกภาพ 

1 2.5 1.5 0.64 0.86 6.5  

อพท. ,ททท. 
สนง.ทองเที่ยวสนง.
วัฒนธรรมจังหวัด

นาน 

 

4.  
โครงการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลแหลงทองเท่ียวบนฐานความ
ถูกตองและยั่งยืน 

     71   
อบจ.นาน 

 1 
จัดทําสื่อการสงเสริมการประชาสมัพันธทรัพยากรดาน
วัฒนธรรมและอุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรมของเมืองนาน 

2.7 2.2 2.2 1.8 0.8 9.7  
 

อบจ.นาน 

 2 
เผยแพรประชาสัมพันธขอมูลแหลงทองเท่ียวบนฐานความ
ถูกตองและยั่งยืน 

0.7 1.0 1.6 0.8 0.6 4.7   
สํานักงานประชาสัมพันธ 

จังหวัดนาน 

 3 
สงเสริมการรับรูพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานานท่ีสรางสรรคและ
ยั่งยืน (UCCN และ GSTC) 

2.0 1.5 1.0 1.0 1.0 6.5  
ททท  
อพท. 

 

 4 
จัดงานออกรานและงานสัมมนาระดับชาติและนานาชาติ
เก่ียวกับวัฒนธรรมเมืองนาน 

11 14.8 11.0 6.6 6.7 50.1   อบจ.นาน 
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ยุทธศาสตร/โครงการ/กิจกรรม 

งบประมารายป 
(ลานบาท) งบประมาณ 

(ลานบาท) 

หนวยงานผูรับผิดชอบ 
(Agenda/Function/ Area) 

66 67 68 69 70 อพท. อพท.รวมกับภาคี
เครือขาย 

หนวยงาน 

5.  
โครงการบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือลดผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงฤดูทองเท่ียว และสงเสริมการทองเท่ียวนอกฤดูกาล 

     17.2  
ททท  
อพท. 

 

 1 
บริหารจดัการทรัพยากรเพ่ือลดผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงฤดูทองเท่ียว 

1.4 2.0 1.1 1.1 1.0 6.6  
ททท. 
อพท. 

 

 2 สงเสริมการทองเท่ียวนอกฤดูกาล 2.3 2.3 2.3 2.1 1.6 10.6   ททท. 

6.  
โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหลงทองเท่ียวเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

     13.2 
 
 

อพท. 
ทสจ.นาน 

 

 
 

1 
ปรับปรุงและพัฒนาแหลงทองเท่ียวเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

2.2 2.3 2.2 1.6 1.4 9.7  
อพท. 

ทสจ.นาน 
 

 2 
การปรับปรุงพัฒนาสถานประกอบการทางการทองเท่ียวเพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ 

0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 3.5  
อพท. 

ทสจ.นาน 
 

7.  
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน เพ่ือรองรับการทองเท่ียว
เพ่ือคนท้ังมวล และพัฒนาพ้ืนท่ีการสรางสรรคผลงานและแสดงผล
งานทางวัฒนธรรมสําหรับคนท้ังมวล 

     161.8  
อพท. 

สนง.โยธาฯ 
 

 1 
ออกแบบและพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกทางการทองเท่ียว
เพ่ือคนท้ังมวลในพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน  

22.1 20.5 19.7 17.4 20.3 100  
อพท. 

สนง.โยธาฯ 
 

 2 
ออกแบบและพัฒนาพ้ืนท่ีการสรางสรรคผลงานและแสดงผล
งานทางวัฒนธรรมสําหรับคนท้ังมวล 

2.1 1.8 29 1.9 1.5 36.3  
อพท. 

สนง.โยธาฯ 
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ยุทธศาสตร/โครงการ/กิจกรรม 

งบประมารายป 
(ลานบาท) งบประมาณ 

(ลานบาท) 

หนวยงานผูรับผิดชอบ 
(Agenda/Function/ Area) 

66 67 68 69 70 อพท. อพท.รวมกับภาคี
เครือขาย 

หนวยงาน 

 3 
สงเสริมอาสาสมคัรดูแลนักทองเท่ียวสูงอายุ โดยมีการจดัตั้ง
อาสาสมัครดแูลนักทองเท่ียวสูงอายุ 

0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 5.5 อพท.   

 4 
การยกระดับพ้ืนท่ีเมืองเกานานสูการเปนเมืองทองเท่ียวเพ่ือ
คนท้ังมวล(ยานอยูดีหรือ Universal Design Zone) 

5 6 3 3 3 20 อพท.   

8.  
โครงการกําหนดมาตรการเพ่ือการฟนฟู ปกปอง และอนุรักษ
ทรัพยากร เพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืน ไดแก 

     55.08  
อบจ. 

อพท. /ททท 
กรมศิลปากร 

 

 1 
การกําหนดมาตรการเพ่ือการฟนฟู ปกปอง และอนุรักษ 
ทรัพยากร เพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

1.4 1.3 1.6 1.4 0.9 6.6   
กรมศิลปากร 

อบจ. 

 2 การใหความคุมครองแกโบราณสถาน 0.9 0.9 1.0 0.8 0.29 3.89   กรมศิลปากร 

 3 
จัดระบบการตดิตามดูแลเพ่ือการจัดการแหลงทองเท่ียวอยาง
ยั่งยืน 

0.5 0.5 0.39 0.8 0.4 2.59 อพท.   

 4 
จัดทํามาตรการสรางความตระหนักรูและจติสาํนึกแก
นักทองเท่ียวในการรักษาสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมของแหลง
ทองเท่ียว 

1 1 1 1 1 5.0 อพท.   

 5 
สรางการมีสวนรวมในการเฝาระวัง ดูแลรักษาสิ่งแวดลอมและ
ศิลปกรรม ศิลปวัฒนธรรม 

1.6 1.8 1.8 1.0 0.8 7.0  
อพท. /ททท 
กรมศิลปากร 

 

 6 พัฒนาระบบขนสงเพ่ือการทองเท่ียวท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 7.7 408 8.9 4.6 4.0 30.0  
ททท. 

สนง.ขนสง 
อพท. 
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ยุทธศาสตร/โครงการ/กิจกรรม 

งบประมารายป 
(ลานบาท) งบประมาณ 

(ลานบาท) 

หนวยงานผูรับผิดชอบ 
(Agenda/Function/ Area) 

66 67 68 69 70 อพท. อพท.รวมกับภาคี
เครือขาย 

หนวยงาน 

9.  
โครงการพัฒนาและการใชประโยชนท่ีดินตามการจดัโซนเขตพ้ืนท่ี
พิเศษเมืองเกานานเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืน  

1.0 1.0 1.2 1.0 0.8 5.0  
อพท/กรมศิลปากร 

สนง.โยธา 
 

10.  
โครงการจดัเตรียมความพรอมในการรองรับสภาวะวิกฤตและเหตุ
ฉุกเฉินของแหลงทองเท่ียวในเขตพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน 

     17.5   
สนง.ปภ.นาน 

สนง.สาธารณสุข 

 1 
เสรมิสรางการปองกันภัยและชวยเหลือผูประสบภัยในเขต
พ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน 

0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 3.5   
สนง.ปองกันฯ(ปภ.)นาน 

สนง.สาธารณสุข 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

 2 
กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพสายตรวจจักรยานเพ่ือยกระดับ
มาตรฐานใหเปนสากล 

0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 3.5   สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

 3 
การจัดตั้งอาสาสมัครดูแลสถานท่ีทองเท่ียวริมนํ้าเพ่ือความ
ปลอดภัยทางนํ้า โดยเฉพาะริมแมนํ้านาน 

0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 3.5   
เทศบาล 

อบต. /อบจ. 

 4 
การรณรงคประชาชนและผูมาเยือนรวมใจตระหนักเรื่องความ
ปลอดภัยในทองถนน เชน สวมใสหมวกนิรภัย เมาไมขับกลับ
พรอมเพ่ือน  

0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 3.5   
สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

อบจ. 

 5 
กิจกรรมการจัดตั้งอาสาสมัครปองกันชุมชน  โดยเฉพาะจัดตั้ง
อาสาสมัครในแหลงทองเท่ียว 

0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 3.5   
เทศบาล /อบต. 

อบจ. 

11.  
โครงการเสริมสรางการปองกันภัยและชวยเหลือผูประสบภัยในเขต
พ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน เชน ติดตั้งกลอง CCTV 

     54.7   
สนง.ตํารวจแหงชาติ 

อบจ.นาน 
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ยุทธศาสตร/โครงการ/กิจกรรม 

งบประมารายป 
(ลานบาท) งบประมาณ 

(ลานบาท) 

หนวยงานผูรับผิดชอบ 
(Agenda/Function/ Area) 

66 67 68 69 70 อพท. อพท.รวมกับภาคี
เครือขาย 

หนวยงาน 

 1 
เสรมิสรางการปองกันภัยและชวยเหลือผูประสบภัยในเขต
พ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน 

1.0 1.2 1.4 0.7 0.4 4.7   
สนง.ปองกันฯ(ปภ.)นาน 

สนง.สาธารณสุข 

 2 
พัฒนาระบบไฟฟาสองสวางโบราณสถาน Light up และไฟฟา
สองสวางพ้ืนท่ีเมืองเกานาน เพ่ือความปลอดภัย 

13.2 11.4 12.6 9.6 3.2 50   อบจ.นาน 

12.  
โครงการเพ่ิมศักยภาพการรับมือภยัพิบัติในพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน 
ไดแก 

     17.5   
สนง.ปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย(ปภ.)นาน 

 1 
สรางความรูความเขาใจเก่ียวกับสญัญาณบอกเหตภุัยพิบัติ
ใหแกชุมชนและนักทองเท่ียว 

1.0 1.0 0.5 0.5 0.5 3.5   สนง.ปภ.นาน 

 2 
การซอมแผนรับมือภัยพิบัติ อัคคภีัย, อุทกภัย, แผนดินไหว, 
ดินถลม และ PM 2.5 แกผูประกอบการทองเท่ียว 

2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 7   
สนง.ปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย(ปภ.)นาน 

 3 การติดตั้งสัญญาณเตือนเหตุภยัพิบัติในสถานท่ีทองเท่ียว 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 7   
สนง.ปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย(ปภ.)นาน 

13.  

โครงการเพ่ิมศักยภาพในการชวยเหลือชีวิตผูมาเยือน ไดแก การ
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องทักษะการฟนคืนชีพ และการปฐม
พยาบาลเบ้ืองตน และการจัดตั้งพรอมอบรมการใชเครื่องกระตุก
หัวใจ (AED) ในสถานท่ีทองเท่ียวสําคัญในพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน 

3.0 3.0 3.0 3.0 2.0 14   
สนง.ปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย(ปภ.)นาน 

14.  
โครงการสถานประกอบการใสใจเฝาระวังโรคระบาด เชน covid-
19  

2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 9   สนง.สาธารณสุข 
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ยุทธศาสตร/โครงการ/กิจกรรม 

งบประมารายป 
(ลานบาท) งบประมาณ 

(ลานบาท) 

หนวยงานผูรับผิดชอบ 
(Agenda/Function/ Area) 

66 67 68 69 70 อพท. อพท.รวมกับภาคี
เครือขาย 

หนวยงาน 

15.  

โครงการเสรมิสรางความปลอดภยัทางดานการบริหารอาหารใหแก
ผูมาเยือน ไดแก การ อบรมใหความรูดานสุขาภิบาลอาหารแก
ผูประกอบการรานอาหาร พรอมท้ังตรวจสอบมาตรฐานรานอาหาร
ในแหลงทองเท่ียว 

2.0 2.0 2.0 1.0 1.0 8   
สนง.สาธารณสุข 

 

16.  โครงการพัฒนาระบบ อินเตอรเนต Wifi สาธารณะ 1.5 2.2 1.8 1.7 0.5 7.7   เทศบาล /อบต./อบจ. 

17.  
โครงการประเมินผลความพึงพอใจของนักทองเท่ียวในการ
พัฒนาการทองเท่ียวในเขตพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน 

0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 4  
ททท. อพท. 

สนง.การทองเที่ยว
และกีฬาฯ 

 

18.  
โครงการพัฒนาระบบการเขาถึงความคิดเห็นของนักทองเท่ียวท่ีมี
ตอเมืองเกานาน เชน การพัฒนา Application เพ่ือใหนักทองเท่ียว
มีสวนรวมในการพัฒนาเมืองเกานาน 

0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 4  
ททท. อพท. 

สนง.การทองเที่ยว
และกีฬาฯ 

 

19.  
โครงการประเมินผลความพึงพอใจของนักทองเท่ียวท่ีมีตอการใช
บริการภาคเอกชน (อาทิ ท่ีพัก รานอาหาร รานกาแฟ) ในเขตพ้ืนท่ี
พิเศษเมืองเกานาน 

0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 4  
ททท. อพท. 

สนง.การทองเที่ยว
และกีฬาฯ 

 

20.  
โครงการติดตาม ประเมินผล และบรรเทาผลกระทบจากการพัฒนา
แหลงทองเท่ียว  

0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 4   เทศบาล /อบต./อบจ. 

ยุทธศาสตร ท่ี 2 การสรางผลประโยชนทางเศรษฐกิจ          

21.  
โครงการปกปอง ฟนฟู และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
วัฒนธรรม เพ่ือการใชประโยชนดานการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

     24.9   
เทศบาล /อบต. 

อบจ.นาน 
สนง.วัฒนธรรม 
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ยุทธศาสตร/โครงการ/กิจกรรม 

งบประมารายป 
(ลานบาท) งบประมาณ 

(ลานบาท) 

หนวยงานผูรับผิดชอบ 
(Agenda/Function/ Area) 

66 67 68 69 70 อพท. อพท.รวมกับภาคี
เครือขาย 

หนวยงาน 

 1 
สงเสริมองคความรูดานการบริหาร (เสวนามรดกนานสูมรดก
โลก) 

0.19     0.19   สนง.วัฒนธรรม 

 2 
อบรมเชิงปฏิบัติการและ ปกปอง ฟนฟู และอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม เพ่ือการใชประโยชนดาน
การทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

1.0 1.4 1.2 0.7 0.4 4.7  

อพท. 
เทศบาล /อบต. 

อบจ.นาน 
สนง.วัฒนธรรม 

 

 3 
ศึกษาและพัฒนาแหลงผลติเครื่องมือหินโบราณดอยภูซาง 
และพ้ืนท่ีใกลเคยีง 

5.5 6.1 4.3 2.4 1.8 20.1   กรมศิลปากร 

22.  
โครงการเสรมิสรางทักษะและพัฒนาฝมือแรงงานดานการทองเท่ียว 
พรอมท้ังพัฒนาคุณภาพบริการสําหรับพนักงานและผูประกอบการ 

     14.7  
อพท 

สนง.แรงงานจังหวัด
นาน 

 

 1 
การฝกอบรม เสริมสรางทักษะและพัฒนาฝมือแรงงานดาน
การทองเท่ียว 

1.0 1.4 1.2 0.7 0.4 4.7  
อพท 

สนง.แรงงานจังหวัด
นาน 

 

 2 พัฒนาคุณภาพบริการสําหรับพนักงานและผูประกอบการ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 5  
อพท 

สนง.แรงงานจังหวัด
นาน 

 

 3 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร STTP (Sustainable 
Tourism Program) หรือ GSTCและ UCCN แกภาคี
เครือขายพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานานสูการนําไปดําเนินการจริง 

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 5 อพท.   

23.  
โครงการสงเสริมโอกาสในการประกอบอาชีพของคนทองถ่ินใน
แหลงทองเท่ียว 

     161.5   
สนง.พัฒนาชุมชน 

สนง.พาณิชย 
สนง.อุตสาหกรรม 
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ยุทธศาสตร/โครงการ/กิจกรรม 

งบประมารายป 
(ลานบาท) งบประมาณ 

(ลานบาท) 

หนวยงานผูรับผิดชอบ 
(Agenda/Function/ Area) 

66 67 68 69 70 อพท. อพท.รวมกับภาคี
เครือขาย 

หนวยงาน 

 1 
การพัฒนาผูประกอบการใหม(start up) ธุรกิจบริการ
ภาคเอกชนท่ีรองรับนักทองเท่ียวในแหลงทองเท่ียวของชุมชน 

7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 37   
สนง.พัฒนาชุมชน 
สนง.พาณิชยฯ 

 2 
การสนับสนุนโอกาสคนท้ังมวล(เยาวชน ผูสูงอายุ ผูพิการ)ได
เขารวมมาประกอบอาชีพทางการทองเท่ียวในแหลงทองเท่ียว  

8.45 8.4 7.4 7.4 7.4 39  
สนง.พัฒนาชุมชน 
สนง.พาณิชยฯ 

อพท. 
 

 3 
การเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลติของอุตสาหกรรม
แปรรูปการเกษตรและอาหารเพ่ือเข่ือมโยงตลาดทองเท่ียวเชิง
สรางสรรค 

7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 35.5   สนง.อุตสาหกรรม จ.นาน 

 4 
การยกระดับอุตสาหกรรมเครื่องเงินและผาทอนานสูนวัตกรรม
ผลิตภณัฑเชิงสรางสรรค 

8.2 9.2 8.2 7.2 7.2 40   สนง.อุตสาหกรรม จ.นาน 

 5 
การสงเสริมและพัฒนาเกษตรปลอดภัยไดมาตรฐานอยางครบ
วงจรโดยเพ่ิมศักยภาพอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปนานสูความ
ยั่งยืน 

3.0 3.0 2.0 1.0 1.0 10   สนง.อุตสาหกรรม จ.นาน 

24.  
โครงการพัฒนาธุรกิจการทองเท่ียวชุมชนอยางรับผิดชอบและมีธรร
มาภิบาล 

     19.7  
อพท 

สนง.พัฒนาชุมชน 
สนง.พาณิชยฯ 

 

 1 
จัดตั้งวิสาหกิจชุมชนเพ่ือการทองเท่ียวโดยเฉพาะกลุมผาทอ 
เครื่องเงินและหัตถกรรมงานฝมือพ้ืนบาน 

2.0 2.4 5.9 1.6 0.8 9.7  
อพท 

สนง.พัฒนาชุมชน 
สนง.พาณิชยฯ 

 

 2 
การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนเพ่ือการทองเท่ียวอยาง
รับผิดชอบและมีธรรมาภิบาล 

2.0 3.0 3.0 1.0 1.0 10  
อพท 

สนง.พัฒนาชุมชน 
สนง.พาณิชยฯ 
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ยุทธศาสตร/โครงการ/กิจกรรม 

งบประมารายป 
(ลานบาท) งบประมาณ 

(ลานบาท) 

หนวยงานผูรับผิดชอบ 
(Agenda/Function/ Area) 

66 67 68 69 70 อพท. อพท.รวมกับภาคี
เครือขาย 

หนวยงาน 

25.  
โครงการสงเสริมผูประกอบการทองเท่ียวนํารองธุรกิจท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม (ท่ีพัก รานอาหาร ของท่ีระลึก) 

     70.5  

เทศบาล อบต. 
อบจ.นาน 

ททท. 
สนง.พาณิชยฯ 

 

 1 ประสานความรวมมือและเครือขายทางการตลาด 1.6 2.5 2.0 1.3 0.7 8.1   ททท. 

 2 
สงเสริมการดําเนินธุรกิจการทองเท่ียวอยางมีธรรมาภิบาล
สําหรับผูประกอบการทองเท่ียว 

1.0 1.4 1.0 0.9 0.4 4.7 อพท.   

 3 
นํารองธุรกิจท่ีเปนมติรกับสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม (ท่ีพัก 
รานอาหาร ของท่ีระลึก)  

2.0 2.4 2.9 1.6 0.8 9.7 อพท.   

 4 
การพัฒนาและสงเสริมใหสถานประกอบการมีมาตรฐานการ
บริการระดับสากล เชน SHA การประกวดใหรางวัล  

8.0 10.0 8.0 7.0 7.0 40   
เทศบาล อบต. 

อบจ.นาน 
สนง.พาณิชยฯ 

 5 
การศึกษาความตองการและความคาดหวังของชุมชนในการ
พัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน 

2.0 2.0 2.0 1.0 1.0 8.0   
เทศบาล อบต. 

อบจ.นาน 
สนง.พาณิชยฯ 

26.  
โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนชุมชนทองเท่ียวโดยกองทุน
สาธารณะเพ่ือสังคมและสิ่งแวดลอม เชน กองทุนเยาวชน 

2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 10  
อพท. 

สนง.วัฒนธรรม 
 

27.  
โครงการเสรมิสรางประสิทธิภาพในการใชมาตรการทางกฎหมาย
เพ่ือปองกันการแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบในธุรกิจการ
ทองเท่ียว เชน การคาประเวณ ี

1.0 1.0 1.7 1.0 1.0 5.7   สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

28. 
 
โครงการเสรมิสรางการมสีวนรวมในการบริหารจัดการพ้ืนท่ีพิเศษ
เมืองเกานานจากทุกภาคสวน 

1.0 1.4 1.2 0.7 0.4 4.7 อพท.   
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ยุทธศาสตร/โครงการ/กิจกรรม 

งบประมารายป 
(ลานบาท) งบประมาณ 

(ลานบาท) 

หนวยงานผูรับผิดชอบ 
(Agenda/Function/ Area) 

66 67 68 69 70 อพท. อพท.รวมกับภาคี
เครือขาย 

หนวยงาน 

29. 
 
โครงการพัฒนาจติสํานึกของชุมชนทองถ่ินตอการพัฒนาการ
ทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

     13.99   เทศบาล อบต. /อบจ. 

 1 รณรงคใหประชาชนอนุรักษอาคารเกา 0.20 0.27    0.47   สนง.วัฒนธรรมจังหวัดนาน 

 2 
ประชาสมัพันธงานอนุรักษและพัฒนาเมืองเกานานเชิง
สรางสรรคและยั่งยืน 
(จัดพิมพหนังสือ นานเมืองเกาท่ีมชีีวิต) 

 0.23    0.23   สนง.วัฒนธรรมจังหวัดนาน 

 3 
พัฒนาจิตสํานึกและทัศนคติท่ีดีของชุมชนทองถ่ินตอการ
พัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน (เปนมิตรตอผูมาเยือน) 

1.0 1.4 1.2 0.7 0.4 4.7 อพท.   

 4 
พัฒนาบุคลากรในทองถ่ินเมืองนานเพ่ือรองรับการทองเท่ียว
เชิงสรางสรรคอยางยั่งยืน และการเปนเจาบานท่ีด ี

0.89 1.0 0.9 0.5 0.3 3.59 อพท.   

 5 
ฝกอบรมและนํารองการจัดการทองเท่ียวแบบสัมผสัวัฒนธรรม
เมืองนาน  

1.0 1.4 1.2 0.7 0.7 5 อพท.   

30.  
โครงการพัฒนาระบบตดิตาม ประเมินผลการบริหารจัดการพัฒนา
แหลงทองเท่ียวในเขตพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานานทุกมิติทางการ
ทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

     35.9 อพท.   

 1 
การประมินผลความพึงพอใจตอการบริหารจัดการพัฒนา
แหลงทองเท่ียวในเขตพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานานและรายงานผล
ตอสาธารณชน 

1.0 1.4 1.2 0.7 0.4 4.7 อพท.   
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ยุทธศาสตร/โครงการ/กิจกรรม 

งบประมารายป 
(ลานบาท) งบประมาณ 

(ลานบาท) 

หนวยงานผูรับผิดชอบ 
(Agenda/Function/ Area) 

66 67 68 69 70 อพท. อพท.รวมกับภาคี
เครือขาย 

หนวยงาน 

 2 
การประเมินความคิดเห็นและสุขภาพจิตของคนในชุมชน
ทองเท่ียวดวยดัชนีความสุขแหงชาติ GNH (Gross National 
Happiness) หรือดัชนีความสุขมวลรวม 

0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 3.0 อพท.   

 3 
โครงการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลกระทบดาน
เศรษฐกิจจากการพัฒนาการทองเท่ียวในเขตพ้ืนท่ีพิเศษเมือง
เกานาน 

     14.1 อพท.   

   
3.1 ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลกระทบดานเศรษฐกิจ
จากการพัฒนาการทองเท่ียวในเขตพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน 

1.0 1.4 1.2 0.7 0.4 4.7 อพท.   

   
3.2 ติดตาม ประเมินผลทวีคณู(Multiplier Effect) จากการ
เช่ือมตอกับธุรกิจทองถ่ินอยางเปนธรรม 

1.0 1.4 1.2 0.7 0.4 4.7 อพท.   

  
3.3ประเมินความเสี่ยงดานเศรษฐกิจและสังคมท่ีเกิดจาก
ผลกระทบของการทองเท่ียว 

1.0 1.4 1.2 0.7 0.4 4.7 อพท.   

ยุทศาสตรท่ี 3 การสรางผลประโยชนใหแกชุมชน นักทองเท่ียวและวัฒนธรรม          

31. 
 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีกลุมบานพักขาราชการ (ยายปาไม) สูยานอดีต
กาลริมนํ้านานเชิงสรางสรรค 

59 180 61 31 17.2 348.2   กรมปาไม 

32.  
โครงการอนุรักษและปรับปรุงสภาพภูมิทัศนบริเวณกําแพงเมือง
นาน คูเมืองนาน โดยเฉพาะบรเิวณกําแพงเมือง และวัดไชยมงคล 
ประกอบไปดวย 

     163.21   
สนง.โยธาฯ 

 

  1 
โครงการฟนฟูยานประวัตศิาสตรเขตเมืองเกาวัดมงคล 
 

34.21     34.21   
สนง.โยธาฯ 

 

 



216 
 

 

ยุทธศาสตร/โครงการ/กิจกรรม 

งบประมารายป 
(ลานบาท) งบประมาณ 

(ลานบาท) 

หนวยงานผูรับผิดชอบ 
(Agenda/Function/ Area) 

66 67 68 69 70 อพท. อพท.รวมกับภาคี
เครือขาย 

หนวยงาน 

 2 
โครงการออกแบบและปรับปรุงสภาพภูมิทัศนบริเวณกําแพง
เมืองนาน คูเมืองนาน  

30 30 20 10 10 110   
สนง.โยธาฯ 

 

 3 
โครงการพัฒนากิจกรรมการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและยั่งยืน
บริเวณกําแพงเมืองนาน คูเมืองนาน เชน กาดกําแพงเมืองเชิง
สรางสรรค 

4.0 5.5 4.5 3.0 2.0 19 อพท.   

33. 
 
โครงการปรับปรุงภมูิทัศนบริเวณเขตเทศบาลเมืองนาน   (นํา
สายไฟฟา สายโทรศัพทลงใตดิน) 

40 60 50 50 20 220   เทศบาลฯ 

34. 
5 
 โครงการพัฒนาหองสมดุเฉลิมพระเกียรต ิ
(เรือนจําเดมิ) 

149.3 230.3 190 210 169.7 949.3   กรมราชฑัณฑ 

35. 
 
โครงการสรางสรรคถนนสายศลิปะดวยภาพวาดบรรยากาศเมืองเกา
นานเพ่ือการทองเท่ียว Street Art 

3 3 2 1 1 10  
อพท. 

อบจ.นาน 
 

36. 
 
โครงการประดับตกแตงแสงสวางสําหรับการทองเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมในเวลากลางคืนในเขตเมืองเกานาน Night Light  

4.5 6.7 5.5 3.7 2.2 22.6  
อพท. 

สนง.โยธาฯ 
 

 

37. 
 
โครงการออกแบบและปรับปรุงภมูิทัศนพ้ืนท่ีมรดกทาง
ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของเมืองนาน 

     105   สนง.โยธาฯอบจ.นาน 

 1 
โครงการบูรณะซอมแซมอาคารรอยป “โอสถสภา”
ประวัติศาสตรวงการแพทย นครนาน สูพิพิธภัณฑและ
กิจกรรมการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ 

15 15 15 5 5 55 อพท.   

 2 
การออกแบบและปรับปรุงภมูิทัศนพ้ืนท่ีมรดกทางวัฒนธรรม
ของเมืองเกานาน ยานหัวเวียงใต ชุมชนวัดพระเกิด  

  25 25  50   
อบจ.นาน 
สนง.โยธาฯ 
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ยุทธศาสตร/โครงการ/กิจกรรม 

งบประมารายป 
(ลานบาท) งบประมาณ 

(ลานบาท) 

หนวยงานผูรับผิดชอบ 
(Agenda/Function/ Area) 

66 67 68 69 70 อพท. อพท.รวมกับภาคี
เครือขาย 

หนวยงาน 

38. 
 
โครงการปรับปรุงทัศนียภาพและสิ่งอํานวยความสะดวกรมินํ้านาน
เพ่ือการทองเท่ียวเชิงสรางสรรค 

5.1 5.3 11.2 6.1 5.7 33.4  
อพท. 

สนง.โยธาฯ 
อบจ.นาน 

 

39. 
 
โครงการปรับปรุงถนนโครงสรางพ้ืนฐานใหเปนถนนท่ีสวยงาม
(scenic road) 

26.1 42.3 13.3 11.6 6.4 99.7   กรมทางหลวง 

40. 
 
โครงการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ภมูิปญญาและวิถีชีวิต
เมือง วรนคร สูเมืองเกานาน 

15 15 15 10 5 60  
อพท. 

สนง.โยธาฯ 
 

41. 
 

โครงการปรับปรุงสภาพภมูิทัศนในบริเวณศาสนสถานและ
โบราณสถาน ท้ังในและนอกเขตใจเมืองนาน ปรับปรุงเสนาสนะ
และภมูิทัศนของวัดเพ่ือรองรับการทองเท่ียวอยางสรางสรรคและ
ยั่งยืนเมืองเกานาน เชน ปรับปรุงภูมิทัศนวัดภมูินทร 

20 25 10 10 10 75   
กรมศิลปากร 

สนง.โยธาฯอบจ.นาน 

42.  
โครงการสงเสริมงานศลิป ดนตรีและวรรณศลิปเมืองเกานานเพ่ือ
การทองเท่ียววัฒนธรรมเชิงสรางสรรค 

5 7 5 2 2 21  
อพท. 

อบจ.นาน 
สนง.วัฒนธรรม 

 

43. 
 
โครงการอนุรักษ ปรับปรุงสภาพภมูิทัศนบริเวณบานเรือนของ
ประชาชนในเขตเมืองเกานานใหเปนชุมชนนาอยูนาเท่ียว 

 15 17 15  47  
อพท. /อบจ.นาน 

สนง.โยธาฯ 
 

44. 
5 
โครงการจดัตั้งโรงเรียนสานศลิปนานสูการสรางเครือขายงาน
ศิลปวัฒนธรรมนานสูสากล 

1.6 3.0 1.2 1.0 0.8 7.6  
อพท. 

อบจ.นาน 
 

45. 
 
โครงการออกแบบและกอสรางถนนในแหลงทองเท่ียวใหมีอัต
ลักษณทองถ่ิน พ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน 

10 30 30 20 10 100  
อพท. /อบจ. 
สนง.โยธาฯ 
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ยุทธศาสตร/โครงการ/กิจกรรม 

งบประมารายป 
(ลานบาท) งบประมาณ 

(ลานบาท) 

หนวยงานผูรับผิดชอบ 
(Agenda/Function/ Area) 

66 67 68 69 70 อพท. อพท.รวมกับภาคี
เครือขาย 

หนวยงาน 

46. 
 
โครงการกอสรางทางหลวงสี่ชองจราจรทางเลี่ยงเมืองนาน (ผาน 
ต.ดูใต ต.นาซาว ต.บอสวก) 

500 500    1,000   กรมทางหลวง 

47. 
 

โครงการการพัฒนาและปรับปรุงภมูิทัศนเพ่ือสัมผัสเอกลักษณ
ชุมชนเมืองเกานานตําบลมวงตึ๊ด อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน 
ประกอบไปดวย กิจกรรมสําคัญดงัน้ี 

     210  
อพท. 

สนง.โยธาฯอบจ.นาน 
 

 1 

การออกแบบและกอสรางประติมากรรมเสาไฟฟา          
เอกลักษณชุมชน(โคมมะเตา)แบบพลังงานแสงอาทิตย บน
สะพานเช่ือมโยงถึงลานวัฒนธรรมริมนํ้านาน 
วัดศรีบุญเรือง พรอมท้ังจัดทําพิพิธภัณฑเรือแขง                 
อัตลักษณชุมชนรมินํ้านาน  

20 20 20 20  80  
อพท. อบจ.สนง.โยธา

ฯ 
 

 2 การปรับปรุงสถานท่ีจัดแสดงเรือแขง ริมนํ้านาน     10 10 10 30  
อพท. /อบจ.สนง.

โยธาฯ 
 

 3 
การออกแบบและจดัภมูิทัศนเพ่ือกิจกรรมขันโตก 
ริมนํ้านาน  

 10 5 5  20  
อพท. /อบจ.สนง.

โยธาฯ 
 

 4 
การออกแบบและปรับปรุงภมูิทัศน จัดทําเสนทางทองเท่ียว 
เพ่ือยอนอดีตการลองเรือ ไหวพระธาตุแชแหงของเจาหลวง
เมืองนาน 

5 10 5 5 5 30  
อพท. /อบจ.สนง.

โยธาฯ 
 

 5 
การพัฒนาสรางสรรคกิจกรรมทองเท่ียวธรรมชาติวิถีชุมชน 
“หนองนํ้าครก”  

5 15 15 15  50  
อพท. /อบจ.สนง.

โยธาฯ 
 

48.  
โครงการพัฒนาและปรบัปรุงภูมิทัศนเพ่ือสัมผัสเอกลักษณชุมชน 
ตําบลดูใต ไดแก 

     101.5  
อพท. 

สนง.โยธาฯ 
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ยุทธศาสตร/โครงการ/กิจกรรม 

งบประมารายป 
(ลานบาท) งบประมาณ 

(ลานบาท) 

หนวยงานผูรับผิดชอบ 
(Agenda/Function/ Area) 

66 67 68 69 70 อพท. อพท.รวมกับภาคี
เครือขาย 

หนวยงาน 

 1 
ออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศนเพ่ือสัมผสัเอกลักษณชุมชน
เกษตรกรรมริมนํ้านาน เชน จุดเรยีนรู จุดปกนิคริมนํ้านาน 

5 5 5 3 2 20  
อพท. 

สนง.โยธาฯ 
อบจ.นาน 

 

 2 
อนุรักษและพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมชุมชนเพ่ือการ
ทองเท่ียวอยางยั่งยืน ตําบลดูใต 

1 1 2 1 1 6  
อพท./อบจ. 

สนง.วัฒนธรรม 
 

 3 
การปรับปรุงภูมิทัศนลานวัฒนธรรมหนาวัดดอนมลู 
 

0.3 0.7 20 10  31  
อพท./อบจ. 
สนง.โยธา 

 

 4 การตกแตงภมูิทัศนในชุมชนดวยไมมงคล 0.5 0.5 1 1 1 4 อพท.   

 5 
การสงเสริมอาชีพเชน การทําของท่ีระลึกจําหนายให
นักทองเท่ียว 

1.0 1.0 1.0 0.8 0.7 4.5 อพท.   

 6 
การสงเสริมกิจกรรมทองเท่ียวปนจักรยานชมวิถีเกษตรชุมชน
ริมนํ้า 

0.5 0.5 1 1 1 4 อพท.   

 7 
ออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศนเพ่ือสรางสิ่งดึงดดูใจเช่ือมโยง
เสนทางทองเท่ียวในชุมชน 

5 8    13  
อพท. 

สนง.เกษตร 
 

 8 การสงเสริมกิจกรรมทองเท่ียวลองเรือแมนํ้านาน  1 1 1   3   
สนง.วัฒนธรรม 

/เทศบาล 

 9 การสงเสริมกิจกรรมทองเท่ียวเรียนรูงานฝมือใบตองเพ่ือบูชา 0.2 0.3 0.5 2 2 5 อพท.   

 10 
การพัฒนาตลาดชุมชน โดยเฉพาะกาดผักพ้ืนบานปลอดภยั 
ชุมชนเกษตรริมนํ้านาน 

2 3 0.5 0.5 0.5 6.5 
 

 
อพท. 

อบจ.นาน 
 

อบจ.นาน 
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ยุทธศาสตร/โครงการ/กิจกรรม 

งบประมารายป 
(ลานบาท) งบประมาณ 

(ลานบาท) 

หนวยงานผูรับผิดชอบ 
(Agenda/Function/ Area) 

66 67 68 69 70 อพท. อพท.รวมกับภาคี
เครือขาย 

หนวยงาน 

 11 
การสืบสานภมูิปญญาปราชญชุมชนสูพิพิธภัณฑพ้ืนบานวัด
ดอนมูล 

1 1.5 1.2 0.5 0.3 4.5 อพท.   

49.  
โครงการพัฒนาและปรบัปรุงภูมิทัศนเพ่ือสัมผัสเอกลักษณชุมชน
เมืองเกานานตําบลบอสวก ไดแก 

     107  
อพท. /อบจ. 
สนง.โยธา 

 

 
 

1 การพัฒนาลานวัฒนธรรมบอสวกเชิงสรางสรรค 12 10 8   30  
อพท. /อบจ. 
สนง.โยธา 

 

 2 
การออกแบบและปรับปรุงภมูิทัศน สถานท่ีโรงทอผาบานซาว
หลวง 

   1 5 6  
อพท. /อบจ. 
สนง.โยธา 

 

 3 การปรับปรุงพ้ืนท่ีจัดจําหนายผลติภัณฑผาทอบานซาวหลวง  1 5 1  7  
อพท. /อบจ. 
สนง.โยธา 

 

 4 การออกแบบและกอสรางพิพิธภณัฑผาทอบานซาวหลวง    2 20 22  
อพท. /อบจ. 
สนง.โยธา 

 

 5 
การพัฒนาแหลงเรียนรูชุมชนแหงไผ และงานจักสานบานตาม 
เชน พัฒนาจุดเรียนรูใหมท่ีโรงเรียนบานตาม 

1 10 3 0.5 0.5 15  
อพท. /อบจ. 
สนง.โยธา 

 

 6 
การพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ืองานจักสานบานตาม 
เชน เกาอ้ีท่ีเหมาะสมสําหรับผูสูงอายุ 

  0.5 0.5  1 อพท.   

 7 
การพัฒนาแหลงเรียนรูการผลิตนํ้าออยโบราณรักษโลก เชน 
การใชพลังงานแสงอาทิตย หองเก็บนํ้าออยแบบสูญกาศ  

 1 0.5 0.5  2 อพท.   
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ยุทธศาสตร/โครงการ/กิจกรรม 

งบประมารายป 
(ลานบาท) งบประมาณ 

(ลานบาท) 

หนวยงานผูรับผิดชอบ 
(Agenda/Function/ Area) 

66 67 68 69 70 อพท. อพท.รวมกับภาคี
เครือขาย 

หนวยงาน 

 8 
การพัฒนาศักยภาพการทองเท่ียวเชิงอาหารเชฟชุมชน เชน 
โรงเพาะชําพืชพันธุทองถ่ินท่ีใชในการประกอบอาหาร  
cooking class และอบรมเทคนิคการสอน 

3 0.5 0.5 0.5 0.5 5 อพท.   

 9 
การพัฒนาศักยภาพการทองเท่ียวเชิงสมุนไพรสูชุมชน
ทองเท่ียวเชิงสุขภาพบอสวก เชน กลุมอุมบุญสมุนไพร  

1 1.5 1.5 0.5 0.5 5 อพท.   

 10 
การออกแบบและพัฒนาหองนํ้าสาํหรับคนท้ังมวลในจดุเรยีนรู
ชุมชน  

  2 3 5 10  
อพท. /อบจ. 
สนง.โยธา 

 

 11 

การพัฒนาแหลงเรียนรูใหมในชุมชนบอสวก เชน การทํา
นํ้ามันไบโดดีเซล การนวดแผนโบราณ งานหัตกรรมพ้ืนบาน
เชิงสรางสรรค 

1 1 1 0.5 0.5 4  
อพท. 

สนง.การทองเที่ยว
และกีฬาจ.นาน 

 

50.  
การพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศนเพ่ือสัมผสัเอกลักษณชุมชน ตําบล
นาซาว อําเภอเมือง จังหวัดนาน ไดแก 

     55.5    

 1 การพัฒนาลานวัฒนธรรมนาซาว (พ้ืนท่ี12ไร) 1.5 10 10 10 1.5 33  

อพท. 
สนง.โยธาฯ 
อบจ.นาน 

อพท. /อบจ. 
สนง.โยธาฯ 

 

 2 
การสงเสริมแหลงเรียนรูเชิงเกษตร เชน สวนทุเรียน สวนโกโก 
สวนสมุนไพร 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2.5  อพท. /อบจ.  

 3 การออกแบบและพัฒนาภูมิทัศนสปาสุมไก  5 2.5 2.5 2.5 2.5 15  
อพท. /อบจ. 
สนง.โยธาฯ 
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ยุทธศาสตร/โครงการ/กิจกรรม 

งบประมารายป 
(ลานบาท) งบประมาณ 

(ลานบาท) 

หนวยงานผูรับผิดชอบ 
(Agenda/Function/ Area) 

66 67 68 69 70 อพท. อพท.รวมกับภาคี
เครือขาย 

หนวยงาน 

 4 
การพัฒนาศักยภาพการทองเท่ียวเชิงสุขภาพบานนาซาว เชน 
สมุนไพรครบวงจร 

1 1.5 1.5 0.5 0.5 5 อพท.   

51. 5
 
โครงการอนุรักษและพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมชุมชนเพ่ือการ
ทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

0.8 1.6 0.6 0.61 0.39 4.0  อพท./อบจ.นาน  

52. 5
 
โครงการเทศกาลศลิปะพ้ืนบานเมอืงนานอยางสรางสรรค(NAN 
Craft And Folk Art)สูสากล 

12 19.4 7.6 7.5 3.2 49.7  อพท./อบจ.นาน  

53. 5
 

โครงการพัฒนาระบบบรหิารงานอนุรักษและพัฒนาเมืองเกานาน
แบบมีสวนรวม เชน ประเมินความเสี่ยงของแหลงทองเท่ียวทาง
วัฒนธรรมจากผลกระทบของการทองเท่ียวแลวจัดทํามาตรการเพ่ือ
ปกปองมรดกทางวัฒนธรรมแหลงทองเท่ียวในเขตพ้ืนท่ีพิเศษเมือง
เกานาน 

1 2 2 1 1 7.0  
สนง.วัฒนธรรม  

จังหวัดนาน 
อพท. 

 

54. 5
5 
โครงการสืบสานภูมิปญญาทองถ่ินสูกิจกรรมทองเท่ียวเชิง
สรางสรรค เชน ผาทอนาน  เครื่องเงิน งานหัตถกรรมงานฝมือ  

8 8 8 8 8 40   สนง.วัฒนธรรม 

55. 5
 
โครงการอนุรักษการแตงกายดั้งเดมินาน 1 1 1 0.5 0.5 4.0   สนง.วัฒนธรรม 

56. 5
 
โครงการสงเสริมการปองกันและคุมครองทรัพยสินทางปญญา
ทางการทองเท่ียว 

1.0 1.2 1.4 1.0 0.4 5.0   สนง.พาณิชยจังหวัดนาน 

57.  

โครงการจดัทําขอมูลแหลงทองเท่ียวและการพัฒนาระบบสื่อ
ความหมายใหมีประสิทธิภาพ ไดแก นักสื่อความหมายชุมชน และ 
ปายบอกทาง ปายอธิบาย ในพ้ืนท่ีชุมชน โดยเฉพาะ ต.ดูใต ต.บอ
สวก 

     34.94  
อพท.  

สนง.โยธาฯ 
อบจ.นาน 
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ยุทธศาสตร/โครงการ/กิจกรรม 

งบประมารายป 
(ลานบาท) งบประมาณ 

(ลานบาท) 

หนวยงานผูรับผิดชอบ 
(Agenda/Function/ Area) 

66 67 68 69 70 อพท. อพท.รวมกับภาคี
เครือขาย 

หนวยงาน 

 1 พัฒนาศักยภาพนักสื่อความหมายชุมชนทองเท่ียว 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.34  
อพท. /ททท. 

สนง.การทองเที่ยว 
 

 2 
จัดทําขอมูลแหลงทองเท่ียวและการพัฒนาระบบสื่อ
ความหมายใหมีประสิทธิภาพ 

1.4 2.0 1.6 1.1 0.5 6.6  
อพท. /ททท. 

สนง.การทองเที่ยว 
 

 3 
ฝกอบรมหลักสตูรภาษาเพ่ือการบริการทองเท่ียวและการ
สื่อสารระหวางประเทศ 

1.0 1.2 1.4 0.7 0.7 5.0  
อพท. /ททท./ 

สนง.การทองเที่ยว 
/วิทยาลัยชุมชนนาน 

 

 4 การพัฒนาเครือขายรักษวัฒนธรรม วิถีชุมชนเมืองเกานาน 1.0 1.2 1.4 0.7 0.7 5.0   
สนง.วัฒนธรรม  

จ.นาน 

 5 การพัฒนาสื่อเลาเรื่องอัตลักษณชุมชนทองเท่ียว 2 5 5 3 3 18 อพท.   

58.  
โครงการพัฒนาเครือขายรักษวัฒนธรรม  
วิถีชุมชนเมืองเกานาน 

     23.2  
อบจ.นาน /   
อพท. /ททท. 
/ทกจ.นาน 

 

 1 
จัดตั้งศูนยการเรยีนรูดานศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ
ทองถ่ินเมืองนาน (ซึ่งจะเปนศูนยประสานงานเครือขายรักษ
วัฒนธรรมฯเมืองนานตอไป) 

4.0 5.9 4.2 3.8 1.2 19.1  
อบจ.นาน   อปท. 

อพท. ททท. 
/ทกจ.นาน 

 

 2 
จัดทําระบบสื่อความหมายเพ่ือสรางความรูความเขาใจในการ
ทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 
 

1.4 1 0.9 0.5 0.3 4.1  
อบจ.นาน   อปท. 

อพท. ททท. 
/ทกจ.นาน 

 

59.  
โครงการจดัทํามาตรการสรางความตระหนักรูและจติสํานึกแก
นักทองเท่ียวในการรักษาสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมของแหลง
ทองเท่ียว 

     60.7  
อบจ.นาน 

อปท./อพท. 
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ยุทธศาสตร/โครงการ/กิจกรรม 

งบประมารายป 
(ลานบาท) งบประมาณ 

(ลานบาท) 

หนวยงานผูรับผิดชอบ 
(Agenda/Function/ Area) 

66 67 68 69 70 อพท. อพท.รวมกับภาคี
เครือขาย 

หนวยงาน 

 1 
การศึกษาและจัดการการไหลเขาออกของนักทองเท่ียวและผู
มาเยือนในเขตเมืองเกานาน 

1.4 2.0 5.0 2.0 0.7 11.1  
อบจ.นาน 

อปท. /อพท. 
 

 2 
การนําผล CC สูแผนและการปฏิบัติเพ่ือรักษาแหลงทองเท่ียว
ท่ีเหมาะสมตามความสามารถในการรองรับไดของพ้ืนท่ี 

1 3 2 1 1 8  
อบจ.นาน 

อปท. /อพท. 
 

 3 
การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระดับชาติและนานาชาติใน
เครือขาย UCCN 

9.0 14.8 5.7 3.2 2.2 34.9  
อบจ.นาน 

อปท. /อพท. 
 

 4 
การเสริมสรางพฤติกรรมนักทองเท่ียวใหมีความเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม 

1.0 1.4 1.2 2.5 0.6 6.7  
อบจ.นาน 

อปท. /อพท. 
 

60.  
โครงการสืบสานธรรมนูญชุมชนสูความยั่งยืน เชน การมีมาตรการ
สรางความตระหนักรูและจติสํานึกแกนักทองเท่ียวในการรักษา
สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมของแหลงทองเท่ียว 

1 1 1 0.5 0.5 4.0  
อบจ.นาน 

อปท. /อพท. 
 

ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางภูมิคุมกันดานสิง่แวดลอมเพื่อรองรับการ
พัฒนาการทองเที่ยว 

         

61.  
โครงการสงเสริมการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพละการใชพลัก
งานทดแทนในภาคการทองเท่ียว เชน ระบบโซลาเซลล 

     59.7   
อบจ.นาน 

อปท. 
 

  1 
สงเสริมการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพละการใชพลังงาน
ทดแทนในภาคการทองเท่ียว 

10.4 17.8 6.0 4.8 2.7 41.7   
อบจ.นาน 

อปท. 

  2 
พัฒนาและสงเสรมิการใชพลังงานสะอาด เชน ระบบ   โซลา
เซลล พลังงานลม 

5 10 1 1 1 18   
อบจ.นาน 

อปท. 

 



225 
 

 

ยุทธศาสตร/โครงการ/กิจกรรม 

งบประมารายป 
(ลานบาท) งบประมาณ 

(ลานบาท) 

หนวยงานผูรับผิดชอบ 
(Agenda/Function/ Area) 

66 67 68 69 70 อพท. อพท.รวมกับภาคี
เครือขาย 

หนวยงาน 

62.  
โครงการสงเสริมการใชทรัพยากรนํ้าอยางคุมคาและมีประสิทธิภาพ
ในธุรกิจการทองเท่ียว 

     47.4   
อบจ.นาน 

อปท./สนง.ประปาสวนภูมภิาค 

  1 
ศึกษาปริมาณความตองการนํ้าของภาคการทองเท่ียวและ
แนวทางในการรองรับและควบคุมการใชนํ้าในพ้ืนท่ี 

1.1 0.9 0.9 0.5 0.3 3.7   
อบจ.นาน 

อปท. 
สนง.ประปาสวนภูมภิาค 

  2 
สงเสริมการใชทรัพยากรนํ้าอยางคุมคาและมีประสิทธิภาพใน
ธุรกิจการทองเท่ียว 

9.8 4.4 4.7 10.4 5.4 34.7   
อบจ.นาน 

อปท. 
สนง.ประปาสวนภูมภิาค 

 3 
สงเสริมแหลงทองเท่ียวใหมีการประเมิน water footprint 
ตามมาตรฐาน ISO14046 

2 2 2 2 1 9  
อพท.  

สนง.ประปาสวน
ภูมิภาค 

 

63.  
โครงการจดัการนํ้าเสียในเขตพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานานอยางยั่งยืน 
โดยมีการจัดการนํ้าเสียปรับปรุงระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียรวม
พ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน 

     98.3  
อพท. 

อบจ.นาน 
อปท. 

 

  1 การจัดการนํ้าเสียในเขตพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานานอยางยั่งยืน 11.8 12 14.5 6 4.3 48.6   
อบจ.นาน 

อปท. 

  2 
ปรับปรุงระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียรวมพ้ืนท่ีพิเศษเมือง
เกานาน 

11.6 7.5 14.8 10.6 5.2 49.7   
อบจ.นาน 

อปท. 

64. 
5 
โครงการศึกษาแนวทางจัดการยกระดับคุณภาพนํ้านานสูการปฏิบัติ
โดยชุมชนมีสวนรวมเพ่ือคุณภาพนํ้านานท่ีดี 

1 2 2 2 1 8.0   
สนง.ทรัพยากร ธรรมชาติฯ 

(ทสจ) 
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ยุทธศาสตร/โครงการ/กิจกรรม 

งบประมารายป 
(ลานบาท) งบประมาณ 

(ลานบาท) 

หนวยงานผูรับผิดชอบ 
(Agenda/Function/ Area) 

66 67 68 69 70 อพท. อพท.รวมกับภาคี
เครือขาย 

หนวยงาน 

65. 
 

 

โครงการนักสืบสายนํ้า รักษนํ้านาน (ตรวจวัดคณุภาพนํ้าครอบคลมุ

การเปลีย่นแปลงหลักของนํ้านาน และ จัดทําขอมลูแหลงกําเนิดนํ้า

เสียหลักท่ีมผีลตอคณุภาพนํ้านาน) 5 7 5 2 1 20.0  
สนง.ทรัพยากร ธรรม
ชาติฯ (ทสจ) อพท. 

 

66.  
โครงการสงเสริมมาตรการลดโลกรอนจากธุรกิจการทองเท่ียวสูการ
เปน low carbon destination 

4.0 2.5 3.1 7.7 1.6 18.9   สนง.ทรัพยากร (ทสจ) 

67.  

โครงการทองเท่ียวนานปลอดภัย PM2.5 ดวย Safe zone ไดแก 
การจัดทําและอบรมการจดัทําหองอากาศสะอาด พรอมระบบ
ตรวจวัด PM2.5 real time และ พัฒนาระบบสารสนเทศ เวป/
แอพพลิเคช่ัน Clean air @ Nan) 

     12  
อพท. 

 สนง.ทรัพยากร 
ธรรมชาติ(ทสจ) 

 
  

 1 
การติดตั้งเครื่องวัดปริมาณฝุน PM 2.5 AQI ในสถานท่ี
ทองเท่ียว และพัฒนาระบบสารสนเทศ เวป/แอพพลิเคช่ัน 
Clean air @ Nan 

2 1 1 1 1 6.0   
สนง.ทรัพยากร ธรรมชาติฯ

(ทสจ) 

 2 
พัฒนาแหลงทองเท่ียวอากาศสะอาด ไดแก จดัทําหองอากาศ
สะอาด การแจกหนากากกันฝุน PM 2.5 ในแหลงทองเท่ียวให
นักทองเท่ียว 

2 1 1 1 1 6.0  
ทสจ. 
อพท. 

 

68.  
โครงการพัฒนาระบบขนสงและยานพาหนะท่ีเปนมติรกับ
สิ่งแวดลอม พรอมท้ังสงเสริมทองเท่ียวเดินทางมลพิษต่ําในเมือง
นาน 

11.8 6.1 6.3 19.3 4.6 48.1   กรมการขนสง 

69. 
 
โครงการรณรงคและสงเสริมการจดัการขยะพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกา
นานอยางบูรณาการมสีวนรวมทุกภาคสวน 

2 2 2 2 2 10   
ทสจ 
อปท. 
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ยุทธศาสตร/โครงการ/กิจกรรม 

งบประมารายป 
(ลานบาท) งบประมาณ 

(ลานบาท) 

หนวยงานผูรับผิดชอบ 
(Agenda/Function/ Area) 

66 67 68 69 70 อพท. อพท.รวมกับภาคี
เครือขาย 

หนวยงาน 

70. 
 
โครงการจดัการขยะท่ีเหมาะสมมุงสูเมืองปลอดขยะ (Zero waste) 
เพ่ือเมืองนานทองเท่ียวยั่งยืน 

5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 28   
ทสจ 

เทศบาลฯ 

71. 
 
โครงการสงเสริมและพัฒนาผลิตภณัฑจากขยะรไีซเคลิตนแบบ เชน 
ชุมชนบานมหาโพธ์ิ 

2.5 2.5 4 3 2 14   
ทสจ 

เทศบาลฯ 

72. 
 
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชและคุมครองสตัวปาในเขตพ้ืนท่ี
พิเศษเมืองเกานาน 

2.6 4.1 2.3 2.4 1.17 12.57   (ทสจ.) 

73. 
 
โครงการอนุรักษและพัฒนาแหลงนํ้าเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืน
โดยเฉพาะการแกภัยแลงบอสวก นาซาว 

7 6.2 14.1 6.6 6.1 40  
กรมทรัพยากรน้ํา 

อพท. /อบจ. 
 

74. 
5 
โครงการสรางความตระหนักและการมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ิน
ตอการรักษาคณุภาพนํ้า 

     9.7  
ทสจ. 
อพท. 

 

 
 

1 
สรางความตระหนักและการมสีวนรวมของชุมชนทองถ่ินตอ
การรักษาคณุภาพนํ้า 

1.3 0.7 0.9 1.4 0.7 4.7   กรมทรัพยากรน้ํา 

 2 
สงเสริมการตรวจสอบคณุภาพนํ้ากินและนํ้าใชเพ่ือการ
ทองเท่ียว 

1.3 0.7 0.9 1.4 0.7 5.0   การประปาสวนภูมภิาค 

75. 
 
โครงการสํารวจความพึงพอใจในการถายทอดองคความรูในการ
พัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

1 1 0.5 0.5 0.5 3.5 อพท.   

76. 
 
โครงการ รักษปาใหเปนทรัพยของชุมชน ลดการเผาปา  0.5 1.5 1 0.5 0.5 4   

อบจ.นาน 
อปท. /ทสจ. 

77. 
 
โครงการ Green challenge ประหยัดนํ้า ลดขยะ เมืองนาน 1 2 2 2 1 8  ทสจ. / อพท.  
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ยุทธศาสตร/โครงการ/กิจกรรม 

งบประมารายป 
(ลานบาท) งบประมาณ 

(ลานบาท) 

หนวยงานผูรับผิดชอบ 
(Agenda/Function/ Area) 

66 67 68 69 70 อพท. อพท.รวมกับภาคี
เครือขาย 

หนวยงาน 

78.  
โครงการควบคมุมลภาวะทางแสงและเสียงจากประกอบกิจกรรม
และใหบริการทองเท่ียว 

9.0 14.6 5.3 3.2 2.7 34.8   กรมควบคุมมลพิษ 

79. 
 
โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมจากการทองเท่ียวและ
การศึกษาขีดความสารมรถในการรองรับนักทองเท่ียว 

1.0 1.2 1.4 0.7 0.4 4.7 อพท.   

80. 
 
โครงการประเมินและจัดการความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมแหลง
ทองเท่ียว เชน สรางเครือขายเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอม 

     46.0   ทสจ นาน 

 1 ประเมินและจัดการความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมแหลงทองเท่ียว 8.56 5.281 5.24 13.65 3.16 35   ทสจ นาน 

 2 สรางเครือขายเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอม 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 5.5   ทสจ นาน 

 3 
ประเมินความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมจากผลกระทบของการ
ทองเท่ียว 

1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 5.5   ทสจ นาน 

ยุทธศาสตรท่ี5 การสื่อสารองคความรูดานการสรางสรรคและยังยืน          

81.  
โครงการจดัทําสื่อสารสนเทศสรางความรูความเขาใจตอการ
พัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

2.0 1.2 1.4 3.8 1.3 9.7  
อบจ.นาน  / อปท./
อพท. /ททท./สนง.

ทท จ.นาน 

 

82.  
โครงการจดัสรางศูนยขอมลูเพ่ือการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
(เกิดระบบฐานขอมูลสารสนเทศ(big data)ในพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกา
นาน ) 

5 1 6 2 1 15  
อบจ.นาน  / อปท./
อพท. /ททท./สนง.

การทองเที่ยวฯ 
 

83. 
 
โครงการผลติและพัฒนาบุคลากรดานการพัฒนาการทองเท่ียวอยาง
ยั่งยืน 

     18.4  
อบจ.นาน  / อปท./
อพท. /ททท./ ทกจ.

นาน 
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ยุทธศาสตร/โครงการ/กิจกรรม 

งบประมารายป 
(ลานบาท) งบประมาณ 

(ลานบาท) 

หนวยงานผูรับผิดชอบ 
(Agenda/Function/ Area) 

66 67 68 69 70 อพท. อพท.รวมกับภาคี
เครือขาย 

หนวยงาน 

 1 
ผลิตและพัฒนาบุคลากรดานการพัฒนาการทองเท่ียวอยาง
ยั่งยืน 

4 3.6 5 0.7 0.4 13.7  
อบจ.นาน  / อปท./
อพท. /ททท./ ทกจ.

นาน 
 

 2 
จัดทําหลักสูตรเพ่ือการเรียนรูการพัฒนาการทองเท่ียวเชิง
สรางสรรคอยางยั่งยืนในทุกระดับ 

1.0 0.7 0.9 1.4 0.7 4.7  
อบจ.นาน  / อปท./
อพท. /ททท./ ทกจ.

นาน 
 

84. 
5 

โครงการเสรมิสรางองคความรูดานการพัฒนาการทองเท่ียวอยาง
ยั่งยืน 
 

7.0 6.5 13 6.9 6.6 40  
อบจ.นาน  / อปท./
อพท. /ททท./ ทกจ.

นาน 
 

85.  
โครงการสํารวจความพ่ึงพอใจของผูมาเยือนในการเดินทาง
ทองเท่ียวพ้ืนท่ีเมืองเกานาน เชนการถายทอดองคความรูในการ
ทองเท่ียวชุมชน 

1.3 1.4 1.2 0.5 0.6 5.0  
อบจ.นาน  / อปท./
อพท. /ททท./ ทกจ.

นาน 
 

86. 
 

โครงการสํารวจความพึงพอใจในการเดินทางทองเท่ียวพ้ืนท่ีเมือง
เกานาน และศึกษาพฤติกรรมนักทองเท่ียวผูมาเยือนเมืองเกานาน 
(โดยเฉพาะการมาเยือนซ้ํา) 

1.36 1.4 1.2 0.2 0.6 5.06  
อบจ.นาน  / อปท./
อพท. /ททท./ ทกจ.

นาน 
 

87. 
 
โครงการศูนยประสานงานบูรณาการในการพัฒนาการทองเท่ียว
อยางยั่งยืน 

2 1 1 0.5 0.5 5.0  
อบจ.นาน  / อปท./
อพท. /ททท./ ทกจ.

นาน 
 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น (ลานบาท)      5523.29 314.43 1397                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           3811.86 

 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน (ลานบาท)  5,523,290,000 บาท      
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5.7 การประเมินผลตอบแทนท่ีจะไดรับจากแผนยุทธศาสตรการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษ
เมืองเกานาน (พ.ศ.2566 – 2570) 
 การประเมินผลตอบแทนของโครงการ(Project assessment) ปฏิบัติการตามแผน
ยุทธศาสตรการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน (พ.ศ.2566 – 2570) ซ่ึงมีการบูรณาการ
แผนงานโครงการกับทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ  พรอมมอบหมายใหขับเคลื่อนจังหวัดนานเปนแหลง
ทองเท่ียวท่ีไดรับมาตรฐานในระดับสากลเปนสมาชิกเครือขายเมืองสรางสรรคของยูเนสโก 
(The UNESCO Creative Cities Network: UCCN) และพัฒนาแหลงทองเที่ยวในพ้ืนท่ีตําบลใน
เวียง อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน ตามเกณฑการทองเท่ียวอยางยั่งยืนโลก (Global Sustainable 
Tourism Criteria: GSTC) ใหไดรับรางวัลและมาตรฐานแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืนระดับโลก (The 
Sustainable Tourism Certification and Award) หรือ สุดยอด 100 แหลงทองเท่ียวยั่งยืนระดับ
โลก (Sustainable Destinations Top 100) ในป พ.ศ. 2563  และใหเกิดความยั่งยืนสืบไปนั้น จึง
ไดมีการกําหนดวิสัยทัศนในการพัฒนาคือ “นาน เมืองเกาท่ีมีชีวิตอยางสรางสรรคและย่ังยืน (Nan: 
Living old city with creativity and sustainability)”โดยไดมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมอัน
เปน จุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค ของพ้ืนท่ี 5 ตําบล ท่ีประกาศเปนพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานานเพ่ือ
การทองเท่ียวอยางยั่งยืน พบวามีแผนงานโครงการท่ีตองขับเคลื่อนเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตามมติ
คณะรัฐมนตรี จํานวน 87 โครงการ งบประมาณรวมท้ังสิ้น 5,523,200,000 บาท  
  การพัฒนาตามแผนปฏิบัติการตามแผนแมบทท่ีกระทบกับการทองเท่ียว เศรษฐกิจ และ
สังคม จังหวัดนานในภาพรวมในป พ.ศ 2562 ขยายตัวรอยละ 2.5 เปนการขยายตัวท่ีชะลอลง
ซํ้าเติมจากปญหาการแพรระบาดของไวรัส Covid-19 ตั้งแตตนป พ.ศ. 2563  แตอยางไรก็ตามคาด
การวาเม่ือสถานการณแพรระบาดและมีการใชวัคซีปองกันแพรหลายมากข้ึนจะทําให การทองเท่ียว
ในพ้ืนท่ีมีการมีแนวโนมขยายตัวตอเนื่องสูงข้ึนในปตอไป ผนวกกับปจจัยสงเสริมดานการทองเท่ียว 
การบริโภคภาคเอกชน การลงทุนภาคเอกชน การใชจายภาครัฐ และการคาชายแดน เปนสําคัญ 
ดัชนีผลผลิตภาคบริการท่ีคาดวาจะขยายตัวรอยละ 1.9 ตามมาตรการสงเสริมการทองเท่ียวใน
ประเทศ “ชิม ชอป ใช” โดยมีประชาชนเขารวมมาตรการลงทะเบียนมาทองเท่ียวจังหวัดนาน
จํานวน 26,581 คน (รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดนาน,สํานักงานคลังจังหวัดนาน, 2563)  
อีกท้ังการจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเท่ียวและอ่ืนๆ ของทุกภาคสวน เชน การจัดงานแขงเรือ
ประเพณี งานสืบสานตํานานไตลื้อจังหวัดนานท่ีเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมพ้ืนถ่ินกับเพ่ือนบาน เชน 
“จากสิบสองปนนาสูนครานานนคร” ผลักดันใหเศรษฐกิจของเทศบาลเมืองนานซ่ึงเปนศูนยกลาง
การบริหารราชการแผนดิน ดานการเงินมีธนาคารเพ่ือรับฝากเงินและใหกูยืมมากกวา 10 ธนาคาร 
ศูนยกลางการคาท่ีมีหางสรรพสินคาขนาดใหญหลายแหง และมีสถานประกอบการรานคาขนาด
กลางและเล็กเปดใหการบริการจําหนายสินคาอุปโภคและบริโภคหรือ SMEs เปนจํานวนมาก ซ่ึง
แสดงใหเห็นวาจังหวัดนานเปนเมืองท่ีมีพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจท่ีเชมแข็ง จึงมีจํานวนสถาน
ประกอบการท่ีใหบริการเพ่ือรองรับนักทองเท่ียวท่ีเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง แตอยางไรก็ตามจังหวัดนาน
ก็ยังมีสถานประกอบการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพและจะเปนอุปสรรคตอการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
ท่ีเทศบาลเมืองนานและหนวยงานท่ีเก่ียวของตองหาทางแกไขตอไป สําหรับพ้ืนท่ีในตําบลอ่ืนๆ 
โดยรอบเทศบาลเมืองนาน ประชาชนสวนใหญยังประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยชุมชนท่ีตั้งถ่ินฐาน
อยูทางฝงตะวันตกของแมน้ํานานจะมีลักษณะเศรษฐกิจแบบชานเมือง เนื่องจากอยูใกลกับตัวเมือง
นาน และมีธุรกิจรวมท้ังสถานประกอบการตางๆ เสริมธุรกิจท่ีมีในเมือง ตําบลดูใตซ่ึงเปนท่ีตั้ง
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หางสรรพสินคา ในขณะท่ีตําบลผาสิงหมีประเภทและจํานวนธุรกิจนอยกวาตําบลดูใต เนื่องจากพ้ืนท่ี
สวนใหญเปนท่ีดอนลาดชัน และเปนภูเขา มีสถานท่ีประกอบกิจการ โรงแรม และเกสทเฮาสอยู
จํานวนหนึ่งมีแหลงทองเท่ียวเชิงธรรมชาติ และมีโรงงานขนาดเล็กต้ังอยูในพ้ืนท่ี ตําบลทางฝง
ตะวันออกของแมน้ํานาน ไดแก พ้ืนท่ีในเขตตําบลฝายแกว ตําบลมวงตึ๊ด และตําบลทานาว เปน
ลักษณะเศรษฐกิจแบบก่ึงเมืองก่ึงชนบทท่ียังดํารงชีพดวยการเกษตรกรรม และมีสถานประกอบการ
ขนาดเล็กบริการคนในชุมชน 

 

5.8 การวิเคราะหทางดานการทองเที่ยว 
การวิเคราะหทางดานการทองเท่ียว 
(1) จํานวนนักทองเท่ียว และรายไดจากการทองเท่ียวของจังหวัดนาน 

จํานวนนักทองเท่ียวท่ีเดินทางเขามาทองเท่ียวในจังหวัดนานมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน
ทุกป นักทองเท่ียวสวนใหญเปนคนไทยมากกวานักทองเท่ียวชาวตางประเทศ เนื่องจากรัฐบาลมี
มาตรการสนับสนุนการเดินทางทองเท่ียวของคนในประเทศ เชน มาตรการสงเสริมการทองเท่ียว
เมืองรอง มาตรการ “ชิม ชอป ใช” ท่ีมีการปรับหลักเกณฑจายเงินคืนผูมีสิทธิท่ีใชจายผาน G - 
Wallet 2 ไดรับเงินคืน (Cash Back) สูงสุดไมเกิน 8,500 บาท จํานวนนักทองเท่ียวในป พ.ศ.2552 
– 2561 แสดงไดตามตารางตอไปนี้ 
 

ตารางท่ี 20  แสดงจํานวนนักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาทองเท่ียวจังหวัดนาน จําแนกตามประเภทการ
ทองเท่ียว และประเภทผูเยี่ยมเยือน พ.ศ. 2552 – 2561 

ประเภทการ
ทองเที่ยว 

ประเภทผู
เย่ียมเยือน 

พ.ศ.
2552 

พ.ศ.
2553 

พ.ศ.
2554 

พ.ศ.
2555 

พ.ศ.
2556 

พ.ศ.
2557 

พ.ศ.
2558 

พ.ศ.
2559 

พ.ศ.
2560 

พ.ศ.
2561 

รวม 

รวม 224,9
31 

275,3
90 

293,9
76 

520,8
35 

626,6
90 

652,9
92 

732,4
46 

765,4
50 

900,1
26 

943,9
44 

ชาวไทย 
220,5

10 
270,9

52 
288,0

80 
503,4

68 
609,9

67 
636,7

74 
714,6

41 
747,3

69 
879,3

94 
922,0

59 
ชาว

ตางประเทศ 
4,421 4,438 5,896 

17,36
7 

16,72
3 

16,21
8 

17,80
5 

18,08
1 

20,73
2 

21,88
5 

จํานวนนกั 
ทองเที่ยว 

รวม 
185,9

87 
228,1

27 
240,2

67 
406,5

86 
499,9

66 
521,0

36 
585,0

82 
611,6

59 
737,7

09 
771,6

15 

ชาวไทย 
182,6

60 
224,7

35 
235,2

20 
391,8

78 
486,0

46 
507,6

50 
570,3

78 
596,7

48 
720,3

48 
753,2

94 
ชาว

ตางประเทศ 
3,327 3,392 5,047 

14,70
8 

13,92
0 

13,38
6 

14,70
4 

14,91
1 

17,36
1 

18,32
1 

จํานวนนกั
ทัศนาจร 

รวม 
38,94

4 
47,26

3 
53,70

9 
114,2

49 
126,7

24 
131,9

56 
147,3

64 
153,7

91 
162,4

17 
172,3

29 

ชาวไทย 
37,85

0 
46,21

7 
52,86

0 
111,5

90 
123,9

21 
129,1

24 
144,2

63 
150,6

21 
159,0

46 
168,7

65 
ชาว

ตางประเทศ 
1,094 1,046 849 2,659 2,803 2,832 3,101 3,170 3,371 3,564 

ท่ีมา : สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา, 2563 
 

ในป พ.ศ.2552 - 2565 โดยพบวานานมีจํานวนนักทองเท่ียว 185,987 คน/ป 
ในป พ.ศ.2552 เพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องเปน 771,615 คน/ป ในป พ.ศ.2561 โดยเปนการเพ่ิมข้ึนรอย
ละ 26.00 ตอป และจากการคาดการจํานวนนักทองเท่ียวในอนาคตโดยใชวิธีพหุถดถอย 
(Regression) คาดวาจะมีการเพ่ิมข้ึนของนักทองเท่ียวรอยละ 10.08 ตอป โดยประมาณการคาดวา
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ในสถานการณปกติท่ีไมมีเหตุการณแทรกซอนทางการเมืองและการระบาดของโรคติดตอรายแรง 
จังหวัดนานจะมีนักทองเท่ียวรวมกันถึง 1,103,663 คน/ป ในป พ.ศ.2565 แสดงไดตามแผนภูมิ
ตอไปนี้ 

แผนภูมิท่ี 3 แสดงจํานวนนักทองเท่ียวตั้งแตป พ.ศ.2552 - 2565

 
ท่ีมา: แนวโนมทางการทองเท่ียวและผลตอบแทนดานเศรษฐกิจจากการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีจังหวัด
นาน และพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน,ดร.ปยะพงษ แสงแกว และ รองศาสตราจารย ดร.ฤทัยภัทร 
พิมลศรี, มหาวิทยาลัยพะเยา,พฤษภาคม 2563 
หมายเหตุ : ขอมูลป พ.ศ.2562 - 2565 เปนขอมูลประมาณการ 
 

จากแผนภู มิ  ขางตน ขอมูลในอดีตจนถึงในป  พ.ศ.2563 ชี้ ให เห็นวา
นักทองเท่ียวของจังหวัดนานเกือบท้ังหมดเปนนักทองเท่ียวชาวไทยคิดเปนรอยละ 98 และเปน
นักทองเท่ียวชาวตางประเทศเพียงรอยละ 2 เทานั้น จํานวนนักทองเท่ียวแมจะเพ่ิมข้ึนทุกปแต
อยางไรก็ตามอัตราการเพ่ิมข้ึนของนักทองเท่ียวจังหวัดนานคาดวาจะเพ่ิมในอัตราลดนอยถอยลงโดย
เฉลี่ยรอยละ 8 - 10 ตอป โดยพบวานักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวจังหวัดนานจะมีการพักคางคืนเฉลี่ย 2 - 
3 คืน โดยการเพ่ิมข้ึนของจํานวนวันคางคืนของนักทองเท่ียวชาวตางชาติเพ่ิมข้ึนจาก 1-2 คืน ในป 
2552 เปน 2-3 คืนอยางมีนัยสําคัญ ดังแสดงไดตามตาราง ตอไปนี้ 

 
ตรารางท่ี 21 แสดงจํานวนนักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาทองเท่ียวจังหวัดนาน จําแนกตามประเภท
ระยะเวลาพํานักโดยเฉลี่ย และรายไดการทองเท่ียว พ.ศ.2552 – 2561 

รายการยอย 

ประเภ
ทผู

เยี่ยม
เยือน 

พ.ศ.
2552 

พ.ศ.
2553 

พ.ศ.
2554 

พ.ศ.
2555 

พ.ศ.
2556 

พ.ศ.
2557 

พ.ศ.
2558 

พ.ศ.
2559 

พ.ศ.
2560 

พ.ศ.
2561 

ระยะเวลา
พํานักโดย
เฉล่ีย (วัน) 

รวม 2.74 2.54 2.41 2.61 2.26 2.15 2.19 2.14 2.04 2.03 

ชาว
ไทย 

2.75 2.53 2.41 2.60 2.25 2.14 2.18 2.13 2.03 2.02 

ชาว
ตางปร
ะเทศ 

1.98 3.39 2.37 2.98 2.80 2.71 2.74 2.68 2.59 2.56 
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รายไดการ
ทองเที่ยว 
(ลานบาท) 

รวม 
547.3

6 
632.7

7 
642.0

5 
1,377.

39 
1,580.

16 
1,627.

28 
1,956.

02 
2,056.

88 
2,462.

93 
2,671.

12 
ชาว
ไทย 

536.3
3 

613.6
8 

622.1
0 

1,303.
30 

1,513.
47 

1,563.
61 

1,882.
03 

1,980.
86 

2,372.
66 

2,572.
40 

ชาว
ตางปร
ะเทศ 

11.03 19.09 19.95 74.09 66.69 63.67 73.99 76.02 90.27 98.72 

ท่ีมา : สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 
 

จากตาราง ขางตนจะเห็นวา ในชวงเวลาเดียวกัน (พ.ศ.2552 – 2565) ก็พบวา
รายไดจากการทองเท่ียวในป พ.ศ.2562 เทากับ 547.36 ลานบาท และเพ่ิมข้ึนเปน 2,671.62 ลาน
บาท ในป พ.ศ.2561 จากการคาดโดยใชวิธีการประมาณการแบบถดถอย (Regression) คาดวา
รายไดจากการทองเท่ียวจะเพ่ิมข้ึนเปน 3,909.20 ลานบาท ในป พ.ศ.2566 (ดูภาพท่ี 6-1) โดยเปน
การเพ่ิมข้ึนของรายไดจากการทองเท่ียวประมาณรอยละ 9 - 10 ตอป แสดงไดดังแผนภูมิตอไปนี้ 

 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิท่ี 4  แสดงรายไดรวมจากการทองเท่ียวของจังหวัดนาน พ.ศ.2552 - 2566 

 
หมายเหตุ: ขอมูลป พ.ศ.2562 - 2566 เปนขอมูลประมาณการ 
 

5.9 การคาดการณแนวโนมดานการทองเที่ยวจังหวัดนาน ป พ.ศ.2563 – 2570 
จากปจจัยแวดลอมท้ังกระแสความนิยมทองเท่ียวในเมืองรองท่ีมีเอกลักษณ 

การพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกและโครงสรางพ้ืนฐานของจังหวัดนาน รวมถึงความพรอมในการ
เปนประตูไปสูเมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รวมถึงผลของการสราง
ทางรถไฟความเร็วสูงจากจีนยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและประเทศเวียดนามจะ
แลวเสร็จในป พ.ศ.2564 จึงคาดการณวาในป พ.ศ.2563 – 2570 รวมท้ังการเปดใชเสนทางถนน
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สายใหมจากเมืองหงสา – บานเชียงแมน เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ระยะทาง 114 กิโลเมตร จะเพ่ิมความสะดวกในการเดินทางระหวาง
ดานพรมแดนหวยโกน อําเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนาน เชื่อมโยงบานนาปุง เมืองหงสา แขวงไช
ยะบุรี ถึงบานเชียงแมน เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง และเชื่อมโยงโครงขายถนนใน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในการเดินทางจากไทยไปยังกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม 
ผานถนนหมายเลข 4 และ 6 และตอไปยังมณฑลยูนนาน ประเทศจีน ซ่ึงจะชวยกระตุนยอด
นักทองเท่ียวของท้ังสองประเทศ อีกท้ังดึงดูดนักทองเท่ียวกลุมใหม อาทิ ชาวจีน ชาวเวียดนามและ
ชาวยุโรป ประมาณการวาจังหวัดนานจะมีผูเยี่ยมเยือนเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง สรางรายไดจากการ
ทองเท่ียวเพ่ิมข้ึนรอยละ 9 – 10 ตอป 

เพ่ือรองรับการขยายตัวทางดานการทองเท่ียวดังกลาว การลงทุนตาม
แผนปฏิบัติการภายใตแผนแมบทการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกา
นาน (พ.ศ.2563 – 2570) จึงมีความจําเปนอยางยิ่งตอการวางแผนการลงทุนอยางตอเนื่องใน
ระยะเวลา 8 ปขางหนา (พ.ศ.2563 -2570) รวมงบประมาณในการลงทุนท้ังสิ้น 5,800,000,000 
ลานบาท ผลจากการลงทุนจะสนับสนุนการเติบโตของรายไดจากการทองเท่ียงของจังหวัดนานถึง
รอยละ 25 ตอป โดยงบลงทุนจะทยอยเพ่ิมข้ึนและสูงสุดในป 2566 จํานวน 1,531.98 ลานบาท คิด
เปนรอยละ 26.41 ของงบประมาณท้ังหมดในชวง พ.ศ.2563 - 2570 และลดลงในปตอๆ ไป จนถึง
รอยละ 4.03 ในปสุดทาย พ.ศ.2570 ดังแสดงในตารางตอไปนี้ 

 
ตารางท่ี 22 แสดงการลงทุนของในการทองท่ียวจังหวัดนานตั้งแตป 2563 – 2570  

ลําดับท่ี พ.ศ. 
จํานวนเงิน  

(บาท) 
รอยละ 

1 2563  52.75  0.91 

2 2564  401.01  6.91 

3 2565  1,208.10  20.83 

4 2566  1,531.98  26.41 

5 2567  1,369.43  23.61 

6 2568  667.98  11.52 

7 2569  335.23  5.78 

8 2570  233.53  4.03 

รวมท้ังส้ิน 5800.00 100  

 

5.10 การวิเคราะหทางดานเศรษฐกิจ 
(1) การวิเคราะหผลประโยชนทางดานเศรษฐกิจ 
ในสวนของการวิเคราะหทางดานเศรษฐกิจ เปนการวิเคราะหผลประโยชนท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานาน โดยพิจารณาจากการ
ลงทุนและผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนในกรณีท่ีมีโครงการพัฒนา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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(1.1) แนวทางและวิธีการศึกษาใชตัวชี้วัดความเหมาะสมทางดานเศรษฐกิจ
เปนเกณฑการพิจารณา โดยการเปรียบเทียบตนทุนการใชทรัพยากร และผลประโยชนท่ีจะไดรับ
กลับคืนระหวางสถานการณท่ีมีโครงการ (With Project Situation) และไมมีโครงการ (Without 
Project Situation) เพ่ือประเมินผลประโยชนสวนเพ่ิม (Incremental Net Benefit) ท่ีจะเกิดแก
สังคมจากการมีโครงการรอยละ 30 ท่ีเปลี่ยนแปลงอันเปนผลมาจากโครงการทองเท่ียว โดยใช
วิธีการวิเคราะหเปรียบเทียบกระแสคิดลดมูลคาของการใชทรัพยากร และกระแสคิดลดมูลคาของ
ผลประโยชนท่ีแทจริงท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (Discounted Cash Flow Technique) 

(1.2) ในการวิเคราะหดานเศรษฐกิจของโครงการเปนการวิเคราะหถึง
เหตุการณท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ดังนั้นจึงจําเปนตองตั้งสมมติฐานบางประการเพ่ือเปนกรอบในการ
วิเคราะห โดยในการศึกษาไดใช สมมุติฐานหลักในการวิเคราะห ดังนี้ 

1) ระยะเวลาในการวิเคราะห คือ พ.ศ.2563 - 2570 ตามงบประมาณ
ท่ีตั้งไวเพ่ือการลงทุน 

2) อัตราคาเสียโอกาสเงินลงทุน (Discount Rate) รอยละ10 ตาม
แนวทางและหลักเกณฑการวิเคราะหโครงการของสํานักคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ (สพช.) ซ่ึงกําหนดไวระหวางรอยละ 9 ถึงรอยละ 12 

(2) ผลตอบแทนของการลงทุน มี 4 ประการ ดังนี้ 
1) มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Economic Present Value: NEPV) ท่ีคาเสีย

โอกาสเงินทุนรอยละ 10 ตอป  
การวิเคราะหดานเศรษฐกิจตามแนวทางข้ันตน สามารถนําเสนอเปน 3 ดาน คือ 

การประเมินตนทุนของโครงการ การประเมินผลประโยชนของโครงการ และผลวิเคราะหทางดาน
เศรษฐกิจ สรุปดังนี้ 

1) การประเมินตนทุนของโครงการ 
ประกอบดวยราคาคาลงทุนในโครงการในระยะ 5 ป พ.ศ.2566 - 2570 

และคาใชจายในการดําเนินการ (O&M) โดยโครงการตามแผนปฏิบัติการภายใตแผนยุทธศาสตรการ
บริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน (พ.ศ.2566 – 2570) มีคาลงทุนในโครงการท้ังสิ้น 
5,800.00 ลานบาท  

2) การประเมินผลประโยชนของโครงการ 
การประเมินผลประโยชนของโครงการศึกษาเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการภายใต

แผนแมบทการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานาน (พ.ศ.2563 – 2570) โดย
ตั้งสมมติฐานในกรณีท่ีมีและไมมีการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานาน วาจะ
สรางรายไดหรือผลประโยชนใหกับเมืองเกานานเปนจํานวนเทาไร ผลประโยชนท่ีเมืองเกานานจะไดรับ
มีรายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 5 - 3 จากการคาดการณรายไดจากการทองเท่ียวในกรณีท่ีมีการ
พัฒนาพ้ืนท่ี ซ่ึงไดตั้งสมมติฐานการเติบโตของรายไดเทากับรอยละ 10 ตอป ทําใหในป พ.ศ.2570 คาด
วารายไดท่ีเกิดจากการทองเท่ียวเทากับ 4,895.56 ลานบาท ในป พ.ศ.2570 หลังจากท่ีไดคํานวนรายได
จากการทองเท่ียวท่ีคาดวาจะไดรับจากการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานานแลว สามารถนํามาคํานวณ
เปนผลประโยชนท่ีจะไดรับ แสดงไดดังตารางท่ี 22 
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ตารางท่ี 23 แสดงกระแสเงินสดจายลงทุน รายไดจากการทองเท่ียว และผลประโยชนเพ่ิมจาก
โครงการ (หนวย: ลานบาท) 

ป พ.ศ. กระแสเงินสดจายลงุทน* รายไดจากการทองเท่ียว ผลประโยชนเพ่ิมจากโครงการ** 
2566 1,531.98                  3,906.92   1,172.08  
2567 1,369.43                  4,154.08   1,246.22  
2568 667.98                  4,401.24   1,320.37  
2569 335.23                  4,648.40   1,394.52  
2570 233.53                  4,895.56   1,468.67  

หมายเหตุ: *0.10 คาเสียโอกาสของเงินลงทุน, **ประมาณการวารายไดท่ีเพ่ิมข้ึนเปนผลมาจากการ
ลงทุนดานการทองเท่ียวของจังหวัดรอยละ 30 (ผลประโยชนสวนเพ่ิมท้ังหมดยังไมไดปรับคาปจจุบัน
เทากับ 9,673.20)  
 

(3) การวิเคราะหทางดานเศรษฐกิจ 
จากขอมูลคาใชจายและผลประโยชนของโครงการขางตนเม่ือนํามาเปรียบเทียบตาม

หลักเกณฑท่ีวางไวพบวา โครงการตามแผนปฏิบัติการภายใตแผนยุทธศาสตรการบริหารการพัฒนา
พ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน (พ.ศ.2566 – 2570) ระยะ 5 ป (คิดตามจํานวนปของการท่ีไดรับ
งบประมาณเทานั้น) เปนโครงการท่ีมีความเหมาะสมดานเศรษฐกิจ โดยใหผลตอบแทนท่ีคุมคาตอ
การลงทุน  ซ่ึงจากแผนปฏิบัติการดังกลาวพบวา จากการลงทุนของโครงการ 5,523.2 ลานบาท 
ภายในระยะดําเนินงานโครงการ ป พ.ศ.2566 - 2570 รวม 5 ป โครงการดังกลาวจะสรางรายได
รวม(เม่ือยังไมปรับมูลคาปจจุบัน)จากการทองเท่ียวรวมท้ังสิ้น 9,673.20 ลานบาท โดยเม่ือปรับเปน
มูลคาปจจุบัน(Present value) มีรายละเอียดผลการวิเคราะหความคุมคาทางเศรษณฐกิจ ดังนี ้

(3.1) มูลคาเศรษฐกิจปจจุบันสุทธิ (Net Economic Present Value : NEPV) 
คาผลตางระหวางมูลคาปจจุบันท่ีคาดวาจะไดรับในแตละปกับมูลคา

ปจจุบันของเงินท่ีจายออกมา ภายใตโครงการท่ีพิจารณา ณ อัตราลดคา (Discount Rate) หรือคา
ของทุน (Cost of Capital) ท่ีรอยละ 10 มีคา 2,412.98 ลานบาท (มากกวาศูนย ดูตารางท่ี 6-6 
ประกอบ) ซ่ึงแสดงใหเห็นวาโครงการท่ีกําลังพิจารณาตามแผนปฏิบัติการภายใตแผนปฏิบัติการ
ภายใตแผนยุทธศาสตรการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน (พ.ศ.2566 – 2570) ระยะ 5 
ป เปนโครงการท่ีสมควรลงทุน 

(3.2) อัตราผลประโยชนตอตนทุน (Benefit Cost Ratio : BCR) 
BCR คือ มูลคาปจจุบันของผลประโยชนรวมหารดวยมูลคาปจจุบันของ

ตนทุนรวม โดยถาโครงการมีความเหมาะสม และมีความคุมคาตอการลงทุนคาท่ีไดจะตองมีคา
มากกวา 1 ซ่ึงเม่ือคํานวณอัตราผลประโยชนตอตนทุน (BCR) ของโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ภายใตแผนยุทธศาสตรการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน (พ.ศ.2566 – 2570) แลว
พบวามีคาเทากับ 1.63 ซ่ึงแสดงใหเห็นวาโครงการ มีความเหมาะสมและมีความคุมคาสะทอนถึง
ผลประโยชนของโครงการหลังปรับเปนมูลคาปจจุบันมากกวาเงินลงทุนของโครงการฯ ท้ังหมดท่ีได
ลงทุนไป  

(3.3) อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ(Economic Internal of Return : EIRR) 
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เปนอัตราท่ีแสดงถึงผลตอบแทนทางเศรษฐกิจท่ีจะเกิดข้ึนหลังจาก
ดําเนินโครงการซ่ึงจากการคํานวณผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ภายใตแผนยุทธศาสตรการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน (พ.ศ.2566 – 2570) แลว
พบวา โครงการดังกลาวมีอัตราการตอบแทนทางเศรษฐกิจ (EIRR) รอยละ 30.00 ซ่ึงแสดงใหเห็นวา
โครงการใหผลตอบแทนอยูในเกณฑท่ีดีเหมาะแกการลงทุน ผลการวิเคราะหทางดานเศรษฐกิจ 
 

ตารางท่ี 24  แสดงผลการวิเคราะหทางดานเศรษฐกิจแนวโนมทางการทองเท่ียวและผลตอบแทน
ดานเศรษฐกิจจากการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีจังหวัดนาน และพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน 

ผลการวิเคราะห 
1. มูลคาปจจุบันสุทธิ (NEPV) (บาท)  2,412.98  

2. อัตราผลประโยชนตอตนทุน (BCR)  1.63  

3. อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (EIRR) 30% 

4. ระยะเวลาในการคืนทุน (ป) 4.05 
 
การวิเคราะหความออนไหว(Sensitivity Analysis) 
 การวิ เคราะหความออนไหวของโครงการ (Sensitivity Analysis) เปนการ พิจารณา
ผลกระทบของปจจัยตาง ๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงอันเปนผลมาจากความเสี่ยงและความไมแนนอนของ
สภาวะของเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนโดยจะมีผลตอการตัดสินใจเลือกลงทุนของโครงการนั้นๆ (กนกพล จัน
ทะรักษา และ  ธีระวัฒน จันทึก, 2559) จากสถานการในปท่ีผานมานั้น Covid-19 นับวามีผลตอ
ระบบเศรษฐกิจและการทองเท่ียวของประเทศและจังหวัดนานเปนอยางมาก จากรายงานภาวะ
เศรษฐกิจการทองเท่ียว 1/2563 พบวาการทองเท่ียวของไทยไดรับผลกระทบจาก Covid-19 ผาน
การลดลงของจํานวนนักทองเท่ียวและรายไดประมาณรอยละ 30 (สํานักงานปรัดกระทรวงการ
ทองเท่ียวและกีฬา,2563) อยางไรก็ตามในการศึกษาครั้งนี้ไดทําการวิเคราะหตอไปวาหากผลกระทบ
ของ Covid-19 มีความรุนแรงมากข้ึนเปนรอยละ 50 และ 80 ตามลําดับนั้นจะมีผลตอความคุมคา
ของโครงการลงทุนอยางไร 
 

แผนภูมิท่ี 5 ภาพแสดงการเปล่ียนแปลงของ NEPV อันเนื่องมาจากปญหา Covid-19   

 
 ในการศึกษาความออนไหว(Sensitivity) นี้อยูภายใตเง่ือนไขท่ีวาผลกระทบท่ีเกิดข้ึนของ 
Covid-19 มีผลทําใหจํานวนนักทองเท่ียวและรายไดจากการทองเท่ียวของจังหวัดนานลดลงรอยละ 
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30, 50 และ 80 ใน ป 2563 2564 และ 2565 ตามลําดับ โดยหลังจากนั้นภาวะการทองเท่ียวก็จะ
กลับสูภาวะปกติในป 2566 2567 2568 2569 และ 2570   ผลการศึกษาความออนไหวพบวาคา 
NEPV ของโครงการยังคงมีคาเปนบวก แมผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจาก Covid-19 มากถึงรอยละ 80  
โดย  ณ ระดับท่ี Covid-19 มีผลทําใหรายไดจากการทองเท่ียวในจังหวัดนานลดลงรอยละ 80 นั้น 
คา NEPV ก็ยังคงมีคาเทากับ 385.55 ลานบาท และโครงการก็ยังมีความคุมคาตอการลงทุนอยู
นั้นเอง 

 (4) ผลตอบแทนดานสังคม และดานส่ิงแวดลอม 
(4.1) ผลตอบแทนดานสังคม (1.63 เทา) 

ผลตอบแทนทางสังคมสุทธิ(Net Indirect benefits) ท่ีเกิดข้ึนจาก
โครงการตามแผนปฏิบัติการภายใตแผนยุทธศาสตรการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกา
นาน (พ.ศ.2566 – 2570) คาดวาจะมีคามากกวาหรือเทากับศูนย นั้นก็หมายความวาโครงการนี้ให
ผลประโยชนทางดานบวก(Positive impacts) มากกวา ผลกระทบดานลบ (Negative impacts)  
โดยผลกระทบดานบวกและดานลบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนจากโครงการมีดังนี้ 

ผลทางดานบวก 
1) ประชาชนในจังหวัดนาน ไดรับการบริการดานสาธารณูปโภคข้ัน

พ้ืนฐานอยางท่ัวถึง และเพียงพอตอความตองการท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
2) ประชาชนในจังหวัดนาน ไดรับความสะดวกสบายในเรื่องของการ

เดินทาง และการใหบริการสาธารณะ 
3) ประชาชนในจังหวัดนาน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินเพ่ิมมากข้ึน 
4) ประชาชนในจังหวัดนาน มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ข้ึนจากท่ีมีระบบ

สาธารณูปโภค และสาธารณูปการข้ันพ้ืนฐานท่ีเพียงพอ และมีคุณภาพ 
5) เกิดการสรางสรรคความเจริญสูสังคม ยกมาตรฐานการครองชีพและ

ทําใหคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีข้ึน 
6) พ้ืนท่ีสาธารณะไดรับการพัฒนาเพ่ือรองรับกิจกรรมการทองเท่ียว 
7) เกิดการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน ขนบธรรมเนียบ

ประเพณีท่ีสืบทอดกันมามิใหสูญหาย 
8) สรางเสริมการศึกษาและความปลอดภัยแกชุมชน และปองกันการ

อพยพยายถ่ินของคนในชุมชน 
 
 
 
ผลทางดานลบ 
1) มีผลทําใหการดําเนินชีวิตหรือวิถีชีวิตของประชาชนในพ้ืนที มีการ

เปลี่ยนแปลงจากสังคมชนบทเปนสังคมเมืองมากข้ึน ทําใหคนในสังคมมีลักษณะตางคนตางอยูมากข้ึน 
2) การรวมกลุมทางสังคมและการมีปฏิสัมพันธของประชาชนในพ้ืนท่ี 

ลดนอยลง 
3) ประชาชนบางสวนท่ีไมไดรับประโยชนจากโครงการหรือไมเขาใจ

ประโยชนท่ีเกิดข้ึนจากโครงการตอสวนรวม อาจไมใหความรวมมือในการดําเนินโครงการ 
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(4.2) ผลตอบแทนดานส่ิงแวดลอม 
ผลทางดานบวก 
1) เกิดระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

และการดูแลเอาใจใสเพ่ิมมากข้ึน 
2) ประชาชนหรือนักทองเท่ียวไดรับความรูดานศิลปวัฒนธรรม 

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมเพ่ิมข้ึน 
3) ประชาชนและชุมชนเห็นความสําคัญของการอนุรักษ สงวนรักษา 

และเห็นคุณคาของโบราณสถาน สถานท่ีสําคัญทางศาสนา จิตรกรรม สถาปตยกรรม และศิลปกรรม 
รวมถึงอาคารบานเรือนของเมืองเกานาน และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ิมมากข้ึน 

4) เกิดการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและน้ําเสียในพ้ืนท่ีเมืองเกา การ
จัดเก็บ และการจัดการอยางถูกสุขลักษณะอยางท่ัวถึง 

ผลทางดานลบ 
1) โครงการตามแผนปฏิบัติการภายใตแผนยุทธศาสตรการบริหารการ

พัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน (พ.ศ.2566 – 2570) บางโครงการ โดยเฉพาะโครงการท่ีตองมีการ
กอสรางขนาดใหญ อาจสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม โบราณสถาน ศาสนสถานหรือสิ่งปลูกสราง
บริเวณพ้ืนท่ีโครงการ ท้ังในเรื่องของฝุนละอองจากการกอสราง หรือทรัพยากรทางธรรมชาติบริเวณ
พ้ืนท่ีกอสรางท่ีอาจจะตองถูกเคลื่อนยายหรือถูกทําลายในบางสวนได 

2) เกิดการปรับเปลี่ยนประเภทการใชพ้ืนท่ีจากการกระจายการ
ทองเท่ียวออกไปยังแหลงทองเท่ียวโดยรอบท่ีขาดการวางแผนอยางรอบคอบ หรือขาดการกําหนด
ทิศทางการใชพ้ืนท่ีอยางเหมาะสมเปนรูปธรรม ทําใหเกิดการรุกล้ําและทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม และทําใหเกิดความเสื่อมโทรมจากการใชผิดประเภท 

 
 

5.11 การวิเคราะหความตองการและขีดความสามารถในการรองรับนักทองเที่ยวของ
พ้ืนที่ (Carrying Capacity) ในระดับตําบลเพ่ือเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจของการทองเที่ยว
ชุมชนในพ้ืนที่พิเศษเมืองเกานาน 

การทบทวนแผนยุทธศาสตรการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน (พ.ศ.
2566 – 2570) เพ่ือนําไปสูกลไกและกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกา
นาน ประกอบกับนโยบายประเทศไทยท่ีตองการผลักดันใหมีการเติบโตทางเศรษฐกิจผานการ
สงเสริมการทองเท่ียว การพัฒนาสินคาและบริการดวยภูมิปญญาทองถ่ิน โดยเฉพาะการทองเท่ียว
เชิงสุขภาพ ความงาม และแพทยแผนไทย พรอมท้ังตองการยกระดับมาตรฐานธุรกิจท่ีเชื่อมโยง
ภูมิภาค ดังนั้น องคการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน) 
หรือ อพท. และจังหวัดนาน จึงคาดหวังวาการดําเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการดังกลาว จะชวยใน
การกระตุนและสงเสริมเศรษฐกิจของจังหวัดในอัตรารอยละ 20 รวมท้ังการจางงาน โดยเนนการ
พัฒนาตามแนวทางการจัดการขีดความสามารถในการรองรับนักทองเท่ียว การพัฒนาอัตลักษณเพ่ือ
เพ่ิมมูลคาใหกับสินคาและบริการทางการทองเท่ียว และลดการแขงขันในมิติราคา อยางไรก็ตาม
บริบทของการทองเท่ียวของแตละพ้ืนก็มีความแตกตางกัน โดยเฉพาะการทองเท่ียวชุมชนในพ้ืนท่ี
พิเศษเมืองเกานานท้ัง 5 ตําบล ประกอบดวย ตําบลในเวียง ตําบลบอสวก ตําบลนาซาว ตําบลดูใต 
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อําเภอเมืองนาน และตําบลตําบลมวงตึ๊ด อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน ผลรวมของการทองเท่ียว แสดง
ไดตามตาราง ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 25 แสดงภาพรวมของผลของการทองเท่ียวใน 5 ตําบล ตามมติ ครม. ท่ีประกาศใหเปนพ้ืนท่ี
พิเศษเมืองเกานาน 

พ้ืนท่ี ในเวียง บอสวก มวงตื๊ด นาซาว ดูใต คาเฉลี่ย 
คาตัวทว ี 4.21 4.99 3.27 4.33 3.83 4.13 

หมายเหตุ:  Multiplier =  ((Direct + Indirect + Induced Effects) /Direct Effects) 
จากตารางขางตน ตัวทวีของการทองเท่ียวใน 5 ตําบลของพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน

ในจังหวัดนานมีคาอยูระหวาง 3.83 - 4.99 (เฉลี่ย 4.13) นั้นก็หมายความวาทุก 1 บาท ท่ีเปนรายได
จากการทองเท่ียวของจังหวัดนาน จะสรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจถึง 4.13 บาท ซ่ึงนับวาคอนขาง
สูงเม่ือเท่ียบกับพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ซ่ึงเปนเพราะกิจการกรรมทางดานการทองเท่ียวของจังหวัดนาน มีสัดสวน
การใชปจจัยการผลิตในพ้ืนถ่ินคอนขางมาก (Indirect effects) ทําใหเกิดการหมุนเม็ดเงินหมุนเวียน
จากการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีมากข้ึน และการมีลงทุนเพ่ิมข้ึนของภาคเอกชนและประชาชน(Induced 
Effects)ตามไปดวย ดังนั้น สิ่งท่ีการทองเท่ียวของจังหวัดนานท่ีควรทําคือ เพ่ิมรายไดจากการ
ทองเท่ียวใหมากข้ึน ผานจํานวนนักทองเท่ียว รายจายตอคนของนักทองเท่ียว และระยะเวลาในการ
อยูในพ้ืนท่ีของนักทองเท่ียวใหมากข้ึน แสดงไดดังตารางตอไปนี้ 

 
ตารางท่ี 26  แสดงภาพรวมการจางงงานของขุมชนทองเท่ียว 5 ตําบลของจังหวัดนาน 
 ในเวียง บอสวก มวนตื๊ด นาซาว ดูใต รวมเฉล่ีย 
รวมเฉล่ีย 8.18 2 3 7.14 13 6.66 
ช่ัวคราว 2 - 1 1 6 2.5 
ชาย/หญิง 1:1 1:1 1.1 1:6 4:1 - 
การจางาน
กลุมใหญ 

31-35 
และ <25 

31-35 
และ 46-

60 

46-60 
และ >60 

31-45 
และ >60 

31-45 
และ 26-

35 

- 
 

การศึกษา
ต่ํากวา ม.6 

70.03 55.55 60.67 100 56.50 68.55 

จากตารางขางตน ในดานการจางงานพบวา ธุรกิจการทองเท่ียวของจังหวัดนานมีการจาง
งานเฉลี่ย 6.66 คน มีการจางงานคอนขางมากในตําบลในเวียง และ ตําบลดูใต ท่ีมีคาเฉลี่ยถึง 8 - 13 
คน สัดสวนการจางงานระหวางชายและหญิงใกลเคียงกัน โดยเปนการจางงานของกลุมวัยแรงงาน
เปนสวนใหญ (อายุ 31 - 60 ป) และอีกสวนหนึ่ง คือ อายุมากวา 60 ป โดยรอยละ 68.55 เปนการ
จางงานของคนท่ีมีระดับการศึกษาต่ํากวาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 โดยภาพรวมจังหวัดนาน การจางงาน
สามารถดึงคนทุกกลุมภายในพ้ืนท่ีเขามามีสวนรวมในกิจกรรมการทองเท่ียว 

 

สรุปและอภิปลายผล: จากนโยบายปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตรการบริหารการพัฒนา
พ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน (พ.ศ.2566 – 2570) ซ่ึงเปนแผนท่ีมีการบูรณาการฯเพ่ือขับเคลื่อนจังหวัด
นานเปนแหลงทองเท่ียวท่ีไดรับมาตรฐานในระดับสากล โดยพยายามผลักดันใหจังหวัดนานเขาเปน
สมาชิกเครือขายเมืองสรางสรรคของยูเนสโก (UCCN) และพัฒนาแหลงทองเท่ียวในพ้ืนท่ีตําบลใน
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เวียง อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน ตามเกณฑการทองเท่ียวอยางยั่งยืนโลก (GSTC) ผานการ
ยกระดับพ้ืนท่ีจังหวัดนานใหเปนสุดยอด 100 แหลงทองเท่ียวยั่งยืนระดับโลก (Sustainable 
Destinations Top 100) ในป พ.ศ. 2563   

ภายใตแผนงานโครงการจํานวน 87 โครงการ ใชงบประมาณรวมท้ังสิ้น 5,523,200,000 
บาท ในระยะเวลา 5 ป  จากการประเมินมูลคาทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนจากโครงการฯ พบวา ชุด
โครงการฯมีความเหมาะสมดานเศรษฐกิจ    ณ อัตราลดคา (Discount Rate) ท่ีรอยละ 10 มีมูลคา
ทางดานเศรษฐกิจสุทธิท่ีเกิดข้ึนเทากับ 2,412.98 ลานบาท  อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน(BCR) 
มีคาเทากับ 1.63 ซ่ึงแสดงใหเห็นวาโครงการมีผลประโยชนหลังปรับเปนมูลคาปจจุบันมากกวาเงิน
ลงทุนของโครงการฯ ท้ังหมดท่ีไดลงทุนไป  ยิ่งไปกวานั้นโครงการนี้ยังมีอัตราการตอบแทนทาง
เศรษฐกิจ (EIRR) ถึงรอยละ 30.00 มากกวาคาเสียโอกาสของเงินทุน(รอยละ 10) 

สําหรับผลตอบแทนดานสังคม และดานสิ่งแวดลอมพบวาโครงการฯ มีคามากกวาศูนย นั้น
ก็หมายความวาโครงการนี้ใหผลประโยชนทางดานบวก(Positive impacts) มากกวา ผลกระทบ
ดานลบ (Negative impacts)  โดยผลกระทบดานบวกและดานลบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนจากประชาชน
ในจังหวัดนาน ไดรับการบริการดานสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
เพ่ิมมากข้ึน ยกมาตรฐานการครองชีพและทําใหคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีข้ึน เกิดการอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีสืบทอดกันมามิใหสูญหายไป ถึงแมจะมี
ผลกระทบทางดานลบคือ ทําใหการดําเนินชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีมีการเปลี่ยนแปลงจากสังคม
ชนบทเปนสังคมเมืองมากข้ึน ทําใหคนในสังคมมีลักษณะตางคนตางอยูมากข้ึนนั้นเอง และ
ประชาชนบางสวนท่ีไมไดรับประโยชนจากโครงการหรือไมเขาใจประโยชนท่ีเกิดข้ึนจากโครงการตอ
สวนรวม อาจไมใหความรวมมือในการดําเนินโครงการนั้นเอง 

ดานสิ่ งแวดลอมพบวาผลกระทบทางดานบวกเกิดจากระบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีดีข้ึน  ในขณะทีดานลบคาดวาจะเกิดการปรับเปลี่ยนประเภท
การใชพ้ืนท่ีจากการกระจายการทองเท่ียวออกไปยังแหลงทองเท่ียวโดยรอบ  หากขาดการวางแผน
อยางรอบคอบ หรือขาดการกําหนดทิศทางการใชพ้ืนท่ีอยางเหมาะสมเปนรูปธรรม อาจจะทําใหเกิด
การรุกล้ําและทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และทําใหเกิดความเสื่อมโทรมจากการใช
งานผิดประเภท 

การวิเคราะหผานตัวทวีของการทองเท่ียวใน พ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานานในจังหวัดนานนั้น มี
คาตัวทวีเทากับ 4.13 นั้นก็หมายความวาทุก 1 บาท ท่ีเปนรายไดจากการทองเท่ียวของจังหวัดนาน 
จะสรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจถึง 4.13 บาท ซ่ึงนับวาคอนขางสูงเม่ือเท่ียบกับพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ซ่ึงเปน
เพราะกิจการกรรมทางดานการทองเท่ียวของจังหวัดนาน มีสัดสวนการใชปจจัยการผลิตในพ้ืนถ่ิน
คอนขางมาก (Indirect effects) ทําใหเกิดการหมุนเม็ดเงินหมุนเวียนจากการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีมาก
ข้ึน และการมีลงทุนเพ่ิมข้ึนของภาคเอกชนและประชาชน(Induced Effects)ตามไปดวย ในดาน
การจางงานพบวา ธุรกิจการทองเท่ียวของจังหวัดนานมีการจางงานเฉลี่ย 6.66 คน โดยเปนการจาง
งานของกลุมวัยแรงงานเปนสวนใหญ (อายุ 31 - 60 ป) และอีกสวนหนึ่ง คือ อายุมากวา 60 ป โดย
รอยละ 68.55 เปนการจางงานของคนท่ีมีระดับการศึกษาต่ํากวาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 โดยภาพรวม
ชุดโครงการฯ นี้ จะสนับสนุนการเติบโตเศรษฐกิจในพ้ืนท่ี เกิดการการจางงาน และสามารถดึงคน
ทุกกลุมภายในพ้ืนท่ีเขามามีสวนรวมในกิจกรรมโครงการไดคอนขางสูงนั้นเอง 
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บทท่ี 6 

การนําแผนไปสูการปฏิบัติ 
6.1 การขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตรการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน (พ.ศ.2566 –2570) 
  การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการตามแผนแมบทการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยาง
ยั่งยืนเมืองเกานานตามนโยบายรัฐบาล ในการมุงสูการเปนสมาชิกเครือขายเมืองสรางสรรคของยูเนสโก 
(The UNESCO Creative Cities Network: UCCN)และเปนไปตามเกณฑการทองเท่ียวอยางยั่งยืนโลก 
(Global Sustainable Tourism Criteria: GSTC) ซ่ึงจะตองเชื่อมโยงใหสอดคลองกับแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ.2561-2580) แผนระดับนโยบายอ่ืนๆท่ีเก่ียวของในทุกระดับ เพ่ือบริหารการพัฒนา
พ้ืนท่ีพิเศษสูความเปนตนแบบการทองเท่ียวอยางยั่งยืน โดยมีทิศทางและกรอบแนวทางในการขับเคลื่อน
เมืองเกานานอยางเปนรูปธรรมท่ีม่ันคง ม่ังค่ังและยั่งยืน  ในการขับเคลื่อนพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน รวม 
5 ตําบล ซ่ึงประกอบดวย ตําบลในเวียง ตําบลดูใต ตําบลนาซาว ตําบลบอสวก อําเภอเมืองนาน และ
ตําบลมวงตึ๊ด อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน เปนพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานาน เนื้อ
ท่ีประมาณ 139.37 ตารางกิโลเมตร ใหคงไวซ่ึงการอนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาเมืองเกานานท่ีเหมาะสม 
อันจะสงผลใหชุมชนมีรายไดเพ่ิมข้ึนจากการทองเท่ียวโดยชุมชน มีการกระจายรายไดสูครัวเรือนอยาง
แทจริง และทรัพยากรดานการทองเท่ียว ท้ังศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีชีวิตชุมชน 
และภูมิปญญาทองถ่ิน ยังคงไดรับการสืบสาน รักษา และอนุรักษใหคนรุนตอไปไดใชประโยชนอยาง
ยั่งยืนตอไป 
 ดังนั้น เพ่ือใหนโยบายของรัฐบาลบรรลุผลสัมฤทธิ์ อพท. สวนราชการ ภาคีเครือขาย ภาค
ประชาสังคม มีความเห็นรวมกันวาในแผนยุทธศาสตรการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกา
นาน (พ.ศ.2566 – 2570) ควรเรงรัดใหการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานานไดรับการพัฒนาอยาง
ตอเนื่องและเปนมาตรฐานสากล ไดวิเคราะหเหตุผลความจําเปน ความพรอมของพ้ืนท่ีดําเนินการ 
ความพรอมของแบบรูปรายการ วา มีความพรอมเรียบรอยแลวทุกดาน รวมท้ังไดพิจารณาเง่ือนไข
การสมัครเปนสมาชิกเครือขายเมืองสรางสรรคของยูเนสโก (The UNESCO Creative Cities 
Network: UCCN) ตามเกณฑการทองเ ท่ียวอยางยั่ งยืนโลก (Global Sustainable Tourism 
Criteria: GSTC) พบวา มีโครงการเสริมสรางคุณคาและอัตลักษณแหลงทองเท่ียวของพ้ืนท่ีพิเศษ
เมืองเกานานท่ีมีความจําเปนเรงดวนท่ีควรไดรับการจัดสรรงบ ประมาณรายจายประจําปเปนกรณี
เรงดวนเปนจํานวนมาก จึงควรมีกระบวนการประสานบูรณาการทุกหนวยงานเพ่ือขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการใหเกิดเปนรูปธรรมตามเปาหมาย 
 

6.2 การขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตรการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานานสูการปฏิบัติ 
 

 



246 
 

เพ่ือใหการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานานเปนไป
ตามมติคณะรัฐมนตรีท่ีพิจารณาใหความเห็นชอบการประกาศพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยาง
ยั่งยืนเมืองเกานาน สํานักงานพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานานจึงกําหนดแนวคิดการขับเคลื่อนแผนแมบท
ไปสูการปฏิบัติ ดังนี้ 

1) สรางสรรคการดําเนินงานจากตนทุนความสําเร็จท่ีมีอยูเดิมในพ้ืนท่ีและ
ภายใตแนวนโยบาย Co – Creation 

2) ปรับปรุงจัดทําแผนแมบทท่ีมุงสรางสมดุล 3 ดาน (สังคม สิ่งแวดลอม และ
เศรษฐกิจ) แกชุมชนในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ 

3) สรางการรับรูและยอมรับจากผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวนอยางท่ัวถึง 
  โดยแบงข้ันตอนการขับเคลื่อนแผนแมบทการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานานไปสู
การปฏิบัติ 5 ข้ันตอน ตามลําดับ ดังนี้ 
 
ข้ันตอนท่ี 1 สรางการมีสวนรวมในการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืน ซ่ึง
เปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 1 พฤษภาคม 2555 ภายหลังท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
การประกาศพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานาน เม่ือวันท่ี 1 พฤษภาคม 2555 สํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีหนังสือดวนท่ีสุด   ท่ี นร 0506/11562 ลงวันท่ี 4 พฤษภาคม 2555 แจงใหรอง
นายกรัฐมนตรี ผูกํากับดูแล อพท. ทราบวา คณะรัฐมนตรีมีมติใหความเห็นชอบการประกาศพ้ืนท่ีพิเศษ
เพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานาน และใหหนวยงานท่ีเก่ียวของใหความรวมมือและสนับสนุน 
อพท. ในการจัดทําแผนแมบทและแผนปฏิบัติการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกา
นาน เพ่ือใหการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานานบรรลุผลตามวัตถุประสงค เปาหมาย อยางมี
ประสิทธิภาพเปนรูปธรรม และให อพท.   และหนวยงานท่ีเก่ียวของรับความเห็นของกระทรวงการ
ทองเท่ียวและกีฬา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงวัฒนธรรม และสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป ท้ังนี้ 
ตองดําเนินการใหถูกตองเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบและมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ รวมท้ังบูรณาการ
ใหมีความสอดคลองเชื่อมโยงกับโครงการของหนวยราชการอ่ืนท่ีจะดําเนินการในพ้ืนท่ีพิเศษดวย ตลอด
การขับเคลื่อนการมีสวนรวมตั้งแตป พ.ศ.2555 เปนตนมาจนถึงปจจุบัน การบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษ
เพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานานไดรับความรวมมือและการมีสวนรวมของทุกภาคสวน และไดมี
การขับเคลื่อนพัฒนาเมืองเกานานอยางเปนรูปธรรม โดยลาสุดนี้ไดมีการแตงตั้ง“คณะทํางานประสานและ
บูรณาการเพ่ือบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานาน” ซ่ึงถือเปนกลไก
สําคัญในการสรางการมีสวนรวมในการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืน และ
เพ่ือใหการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานาน ดําเนินไปอยางถูกตอง
ตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ รวมท้ังบูรณาการใหมีความสอดคลองเชื่อมโยงกับ
โครงการของหนวยงานอ่ืนท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ี โดยมีองคประกอบและหนาท่ี ดังนี้ 

1. ท่ีปรึกษาคณะทํางาน ประกอบดวย 
1.1 เจาคณะจังหวัดนาน       
1.2 ผูวาราชการจังหวัดนาน      
1.3 ผูอํานวยการ อพท.       
1.4 ประธานท่ีปรึกษาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานาน  

 



247 
 

1.5 ประธานศูนยประสานงานประชาคมจังหวัดนาน 
๒. คณะทํางาน ประกอบดวย 

2.1 รองผูวาราชการจังหวัดนานท่ีกํากับดูแลดานทองเท่ียว ประธานคณะทํางาน 
2.2 รองผูอํานวยการ อพท. กํากับดูแล     รองประธาน  
      สํานักงานพ้ืนท่ีพิเศษ 6                                            คณะทํางาน    
2.3 ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนาน    คณะทํางาน 
2.4 ปลัดจังหวัดนาน       คณะทํางาน 
2.5 หัวหนาสํานักงานจังหวัดนาน    คณะทํางาน 
2.6 นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนาน    คณะทํางาน 
2.7 ทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดนาน    คณะทํางาน 
2.8 วัฒนธรรมจังหวัดนาน      คณะทํางาน 
2.9 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนาน    คณะทํางาน 
2.10 ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ           คณะทํางาน 

  สิ่งแวดลอมจังหวัดนาน 
2.11 พัฒนาการจังหวัดนาน      คณะทํางาน  
2.12 หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  คณะทํางาน 

  จังหวัดนาน   
2.13 อุตสาหกรรมจังหวัดนาน      คณะทํางาน 
2.14 พาณิชยจังหวัดนาน     คณะทํางาน 
2.15  ศึกษาธิการจังหวัดนาน     คณะทํางาน 
2.16 ขนสงจังหวัดนาน     คณะทํางาน 
2.17 ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนาน  คณะทํางาน 
2.18 ผูอํานวยการศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูงจังหวัดนาน คณะทํางาน 
2.19 ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนนาน     คณะทํางาน 
2.20 ประชาสัมพันธจังหวัดนาน    คณะทํางาน 
2.21 ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย คณะทํางาน 
        จังหวัดนาน 
2.22 ผูอํานวยการสํานักศิลปากรท่ี 7 เชียงใหม   คณะทํางาน 
2.23 ผูอํานวยการแขวงทางหลวงนานท่ี 1   คณะทํางาน 
2.24 ผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทนาน   คณะทํางาน 
2.25 ผูอํานวยการทาอากาศยานนานนคร   คณะทํางาน 
2.26 ธนารักษพ้ืนท่ีนาน      คณะทํางาน 
2.27 ผูบัญชาการเรือนจําจังหวัดนาน     คณะทํางาน 
2.28 สารวัตรสถานีตํารวจทองเท่ียว 3 กก.2 บก.ทท.2  คณะทํางาน 
2.29 นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนาน   คณะทํางาน 
2.30 นายกเทศมนตรีเมืองนาน     คณะทํางาน 
2.31 นายกเทศมนตรีตําบลดูใต      คณะทํางาน 
2.32 นายกองคการบริหารสวนตําบลนาซาว    คณะทํางาน 
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2.33 นายกองคการบริการสวนตําบลบอสวก    คณะทํางาน 
2.34 นายกองคการบริหารสวนตําบลมวงตึ๊ด    คณะทํางาน 
2.35 ผูอํานวยการการทองเท่ียวแหงประเทศไทย สํานักงานนาน   คณะทํางาน 
2.36 ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนาน    คณะทํางาน 
2.37 ประธานสภาอุตสาหกรรมทองเท่ียวจังหวัดนาน   คณะทํางาน 
2.38 ประธานหอการคาจังหวัดนาน     คณะทํางาน 
2.39 ประธานเครือขายการทองเท่ียวโดยชุมชนจังหวัดนาน  คณะทํางาน 
2.40 ประธานชมรมท่ีพักจังหวัดนาน     คณะทํางาน 
2.41 นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดนาน    คณะทํางาน 
2.42 ผูแทนวัดพระธาตุแชแหง พระอารามหลวง    คณะทํางาน 
2.43 ผูจัดการสํานักงานพ้ืนท่ีพิเศษ 6 อพท.    คณะทํางานและ  
                                                                                          เลขานุการ 
2.44 ผูอํานวยการฝายปฏิบัติการ สํานักงานพ้ืนท่ีพิเศษ 6 อพท. คณะทํางานและ              
                                                                      ผูชวยเลขานุการ 
 

3. หนาท่ี 
3.1 ใหคําแนะนํา เสนอแนะ และความเห็น แก อพท. ในการจัดทําแผนแมบทและ

แผนปฏิบัติ 
การพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานาน 

  3.2 ประสาน สงเสริม และสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแมบทการพัฒนาพื้นท่ี
พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืนเมืองเกานาน ไปสูภาคการปฏิบัติใหเกิดผลเปนรูปธรรม ตาม
อํานาจหนาท่ีของตน 

3.3 รวมดําเนินการ กํากับ ติดตาม และประเมินผล ตามแผนปฏิบัติการพัฒนา
พ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานาน ในความรับผิดชอบของหนวยงานใหเปนไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ 

3.4 บูรณาการโครงการในความรับผิดชอบของหนวยงาน ท่ีจะดําเนินการในพ้ืนท่ี
พิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานาน ใหเกิดความสอดคลองเชื่อมโยงกับแผนแมบทการ
พัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานาน 

3.5 ใหสํานักงานพ้ืนท่ีพิเศษ ๖ ทําหนาท่ีฝายเลขานุการคณะทํางาน และรับผิดชอบ
คาใชจายในการจัดประชุมคณะทํางาน โดยใหเปนไปตามระเบียบและขอบังคับท่ี อพท. กําหนด 

3.6 ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ เพ่ือใหการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียว
อยางยั่งยืนเมืองเกานาน บรรลุตามวัตถุประสงค เปาหมาย อยางมีประสิทธิภาพเปนรูปธรรม  

 

 ข้ันตอนท่ี 2  แปลงแผนพัฒนาการทองเท่ียวเชิงอนุรักษศิลปวัฒนธรรมเมืองนาน เปนแผน
ยุทธศาสตรการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน (พ.ศ.2566 – 2570)  

แผนยุทธศาสตรการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน (พ.ศ.2566 – 2570)  คือ 
หัวใจสําคัญใน การบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานานไปสูเปาหมายและวัตถุประสงคในการ
ประกาศเปนพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางสรางสรรคและยั่งยืน  ท้ังนี้ จากระยะเวลาท่ีผานมา
สภาวการณการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว มีปญหาใหมๆ ท่ีมีผลกระทบตอ
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การทองเท่ียวเกิดข้ึนท่ีสําคัญ อาทิเชน สถานการณการแพรระบาดของโรคอุบัติใหม(โควิค19) สภาพ
เศรษฐกิจ ปญหาดานการจัดการสิ่งแวดลอม ท้ังปญหาขยะ น้ําเสีย  ภัยธรรมชาติ ดังนั้น จึง
จําเปนตองมีมาตรการในการปองกันและแกไขปญหาเรื่องเหลานี้ ประกอบกับกลุมผูมีสวนไดสวน
เสียมีความหลากหลายข้ึน โดยเฉพาะกลุมนักลงทุนท่ีเพ่ิงเริ่มเขามาประกอบธุรกิจดานการทองเท่ียว
ในพ้ืนท่ี สํานักงานพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน จึงไดมีการสรางการมีสวนรวมในการจัดทําแผนแมบท
และแผนปฏิบัติการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานาน โดยเริ่มจากการรับ
ฟงความคิดเห็นจากภาคสวนตางๆ และภาคี การพัฒนาเมืองนาน ดังนี้ 
   (1) คณะท่ีปรึกษาพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน เพ่ือใหความเห็นและขอเสนอแนะ 
   (2) คณะกรรมการเพ่ือการทองเท่ียวชุมชนเครือขายเพ่ือการพัฒนาการ
ทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองนาน 7 เขตพ้ืนท่ีชุมชน    
   (3) คณะทํางานขับเคลื่อนการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยาง
ยั่งยืนเมืองเกานาน ภาคชุมชนทองถ่ิน 

(4) ผูบริหารหนวยงานภาครัฐและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 17หนวยงานท่ี 
รวมจัดทําบันทึกขอตกลง และหนวยงานอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน 
   ท้ังนี้ เพ่ือใหการดําเนินงานจัดทําแผนยุทธศาสตรการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษ
เมืองเกานาน (พ.ศ.2566 – 2570) สามารถดําเนินการไดแลวเสร็จทัน ตอกําหนดการนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีตามกรอบระยะเวลาท่ี อพท.กําหนด และมีการจัดการขอมูลท่ีเปนระบบและนําเสนอ
ใหมีสวนเก่ียวของไดรับทราบ ในรูปแบบท่ีทันสมัย จึงสมควรดําเนินการจัดจางท่ีปรึกษาดําเนินการ
จัดทํารายละเอียดแผนแมบทและแผนปฏิบัติการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืน
เมืองเกานานใหสมบูรณยิ่งข้ึน ภายใตการกํากับดูแลของอนุกรรมการอํานวยการจัดทําแผนปฏิบัติ
การตามแผนแมบทการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานานท่ีไดรับการ
แตงตั้งจาก กพท. 
 

ข้ันตอนท่ี 3 ประชาสัมพันธสรางการรับรูแผนยุทธศาสตรการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษ
เมืองเกานาน (พ.ศ.2566 – 2570) ละสรางความเขาใจในกระบวนการขับเคลื่อนแผนฯ ไปสูการ
ปฏิบัติ แกผูมีสวนไดสวนเสียในพ้ืนท่ี เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี นักทองเท่ียว และผูท่ีมีสวนไดสวน
เสีย ไดทราบรายละเอียดของแมบทและแผนปฏิบัติการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยาง
ยั่งยืนเมืองเกานาน และใหผูท่ีมีสวนเก่ียวของในการดําเนินงานตามแผนแมบทและแผนปฏิบัติการ
ดังกลาวเกิดความเขาใจในข้ันตอนการขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัติในวงกวาง จําเปนตองจัดใหมี
การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารผานชองทางประชาสัมพันธตางๆ ดังนี้ 
   3.1 เวทีประชาคมระดับตําบล  ประกอบดวย ตําบลในเวียง ตําบลดูใต 
ตําบลนาซาว ตําบลบอสวก และตําบลมวงตึ๊ด 
   3.2 ท่ีประชุมหัวหนาสวนราชการ ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
องคกรภาคธุรกิจ และองคกรชุมชนในเขตพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน 
   3.3 สื่อสิ่งพิมพและหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส  
   3.4 สื่อวิทยุในทองถ่ินและหอกระจายขาวหมูบาน 
   3.5 การจัดเวทีเสวนา 
   3.6 การจัดนิทรรศการในงานประเพณีของทองถ่ิน 
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ท้ังนี้ จัดใหมีการประเมินผลความรูความเขาใจของหนวยงานและภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของ 
เพ่ือเปนการวัดประสิทธิภาพในการเผยแพรขอมูลขาวสารตอสาธารณชน 
 

ข้ันตอนท่ี 4 นําเสนอแผนแมบทและแผนปฏิบัติการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียว
อยางยั่งยืนเมืองเกานาน ให กพท. พิจารณาใหความเห็นชอบ 

เนื่องจากพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียว
อยางยั่งยืน พ.ศ.2556 กําหนดใหการจัดทํา และเสนอนโยบายและแผนยุทธศาสตรการบริหารการ
พัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนตอคณะรัฐมนตรี เปนอํานาจหนาท่ีของ กพท.  

 

ข้ันตอนท่ี 5 นําเสนอแผนยุทธศาสตรการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน (พ.ศ.
2566 – 2570) ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบ 

การนําแผนยุทธศาสตรการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน (พ.ศ.2566 – 2570) 
ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบแผนเปนการดําเนินการเพ่ือใหสามารถขอรับการจัดสรร
งบประมาณประจําป ท่ีจะทําการขับเคลื่อนแผนแมบทการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยาง
ยั่งยืนเมืองเกานานใหเกิดผลในการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม  แมบทและแผนปฏิบัติการดังกลาว
แลว อพท. จะสามารถนําแผนปฏิบัติการมาจัดทําเปนขอเสนอโครงการเพ่ือขอรับการจัดสรร
งบประมาณประจําป ท้ังนี้ คาดวาจะสามารถไดรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาตั้งแต
ปงบประมาณ 2565 เปนตนไป ท้ังนี้ สํานักงานพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานานจะจัดทํารางหนังสือเสนอให
ประธาน กพท. ลงนามเพ่ือนําเสนอแผนแมบทและแผนปฏิบัติการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน 
ไปยังรัฐมนตรีผูกํากับดูแล อพท. พิจารณานําเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป  

 

ข้ันตอนท่ี 6 จัดทําแผนยุทธศาสตรการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน (พ.ศ.
2566 – 2570)  

 เม่ือคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแผนแมบทและแผนปฏิบัติการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือ
การทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานานแลว อพท. และภาคีพัฒนาท่ีเก่ียวของจะรวมกันจัดทําคําขอ
งบประมาณประจําป  ตามแผนแมบทและแผนปฏิการท่ีคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ โดยตอง
พิจารณาจัดลําดับความสําคัญโครงการตางๆ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเท่ียว
ของชาติ นโยบายของรัฐบาลและความจําเปนเรงดวนในการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี เพ่ือให
ไดมาซ่ึงงบประมาณคาใชจายในการดําเนินการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยาง
ยั่งยืนเมืองเกานานอยางตอเนื่องและเพียงพอ 
 
6.3 โครงการท่ีเจาของโครงการจะเสนอของบประมาณเอง 
 ปจจุบันมีองคกรท่ีเก่ียวของกับการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกานานหลายองคกรท่ีมีบทบาท
หนาท่ีแตกตางกัน แมวาเมืองนานจะมีองคการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยาง
ยั่งยืนหรือ อพท. และคณะอนุกรรมการอนุรักษเมืองเกานานทําหนาท่ีในการจัดทําแนวทาง
มาตรการแผนปฏิบัติการและระเบียบปฏิบัติตางๆ และประสาน กํากับ ติดตามการดําเนินงานของ
หนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ รวมท้ังมีคณะทํางานยกรางกรอบ ขอบเขต และแนวทางวางผังเมือง
และภูมิทัศน วัฒนธรรมเมืองเกานานแลว ซ่ึงแสดงใหเห็นวา เมืองนานมีองคกรและการบริหาร
จัดการอนุรักษเมืองเกาอยูในระดับท่ีดี แตก็พบปญหาท่ีเกิดข้ึนในปจจุบันคือ ขาดการประสานงาน
ระหวางองคกรตางๆ ท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ี และองคกรท่ีมาจากนอกพ้ืนท่ี และขาดบุคลากรท่ีจะ
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สนับสนุนดานเทคนิคและวิชาการ นอกจากนั้นแลว องคการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการ
ทองเท่ียวอยางยั่งยืนหรือ อพท. และคณะอนุกรรมการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกานานยังควรไดทํา
หนาท่ีประมวลแผนงานและโครงการเพ่ือจัดทําแผนยุทธศาสตรการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษ
เมืองเกานาน (พ.ศ.2566 – 2570) เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการแผนพัฒนาและงบประมาณระดับ
จังหวัด (ก.พ.จ) เพ่ือขอรับการสนับสนุนดานงบประมาณตอไป 
 ดานการสรรหางบประมาณแมวางบประมาณจากสวนกลางของภาครัฐนับวันจะลดลงตาม
แนวโนมการกระจายอํานาจสูทองถ่ิน แตงบประมาณหลักท่ีใชในการปฏิบัติตามแผนผังปฏิบัติการ
อนุรักษเมืองนาน สวนใหญก็ยังมาจากงบประมาณของรัฐ โดยการ 
 1)  ตั้งงบประมาณโดยจังหวัด ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน ฉบับ
ท่ี 7 พ.ศ. 2550 ใหอํานาจผูวาราชการจังหวัดในการตั้งงบประมาณ ในโครงการการจัดทํา
แผนพัฒนาและงบประมาณจังหวัดและกลุมจังหวัด เม่ือการจัดทําแผนผังปฏิบัติการอนุรักษเมือง
นานแลวเสร็จ สามารถปฏิบัติตามข้ันตอนเพ่ือของบประมาณ ไดดังนี้ 
  1. ผูวาราชการจังหวัดนานเสนอใหโครงการเพ่ือจัดทําแผนยุทธศาสตรการบริหารการ
พัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน  ระยะ 5 ป (พ.ศ.2566 - 2570) เปนวาระจังหวัดประชาสัมพันธให
ประชาชนเห็นถึงผลดีของโครงการตามวิสัยทัศน "นาน เมืองเกาท่ีมีชีวิต" 
  2. องคการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนหรือ อพท. และ
คณะอนุกรรมการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกานาน ประมวลแผนและโครงการอนุรักษเมืองนานตอท่ี
ประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนาและงบประมาณระดับจังหวัด (ก.พ.จ.) 
  3. คณะกรรมการแผนพัฒนาและงบประมาณระดับจังหวัด (ก.พ.จ.) บรรจุแผนผัง
ปฏิบัติการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกานาน เปนสวนหนึ่งของการเสนอของบประมาณจากรัฐบาล 
  4. เม่ือไดรับงบประมาณ จังหวัดนานจะจัดสรรใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการ
ตามแผนซ่ึงวิธีนี้จะไดรับงบประมาณสําหรับการดําเนินการในเชิงบูรณาการ อันจะทําใหโครงการเพ่ือ
จัดทําแผนปฏิบัติการตามแผนแมบทการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกา
นาน ระยะ 5 ป (พ.ศ.2563 - 2570) บรรลุถึงเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 
 2) ตั้งงบประมาณโดยองคกรตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เสนอแผนยุทธศาสตรการบริหารการ
พัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน (พ.ศ.2566 – 2570) แกองคกรตางๆ ท่ีเก่ียวของ เชน เทศบาลเมือง
นาน องคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัดนาน กรมศิลปากร กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวง
วัฒนธรรม สํานักงานพระพุทธศาสนา ฯลฯ ใหพิจารณานําแผนงานโครงการท่ีเก่ียวของบรรจุไวใน
แผนประจําป ท้ังนี้โดยการเลือกโครงการท่ีมีความสําคัญนอยกวาโครงการ ท่ีเสนอใหจังหวัดตั้ง
งบประมาณ และใชเงินไมมาก และไมตองประสานกับองคกรหลายองคกร 
 
 3) ขอรับการสนับสนุนงบประมาณผานสํานักนายกรัฐมนตรี โดยให องคการบริหารการ
พัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนหรือ อพท. และคณะอนุกรรมการอนุรักษพัฒนาเมือง
เกานาน เสนอโครงการเพ่ือขอการสนับสนุนงบประมาณผานคณะกรรมการอนุรักษและพัฒนากรุง
รัตนโกสินทร และเมืองเกา สํานักนายกรัฐมนตรี และเม่ือไดรับงบประมาณแลวก็ผานไปสูหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของ พรอมติดตามตรวจสอบใหปฏิบัติตามแผนและเวลาท่ีกําหนดไว วิธีนี้จะไดงบประมาณ
พรอมกันและสามารถดําเนินการ ตามแผนไดในเชิงบูรณาการ 
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แผนผัง แสดงโครงสรางการจัดทําแผนพัฒนาและงบประมาณจังหวัดและกลุมจังหวัด 
 

6.4 กลไกและมาตรการท่ีเหมาะสมสําหรับนํามาใช  
 กลไกและมาตรการดานตางๆ ท่ีไดกลาวถึงแลวจําเปนจะตองดําเนินการทุกๆ ดาน ควบคู
กันไป เพ่ือใหแผนปฏิบัติการฯ ไดรับการดําเนินการใหบรรลุถึงเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
ข้ันตอนการดําเนินการควรเริ่มจากมาตรการดานสังคม โดยเนนไปท่ีการใหขอมูล ขาวสารและขอ
ความรวมมือในการดําเนินการตามโครงการท่ีตั้งไว มีมาตรการบริหารท่ีโปรงใสมีการจัดองคกรท่ีเปด
โอกาสใหประชาชนมีสวนรวม มีมาตรการดานการเงินท่ีสนับสนุนและมีมาตรการดานกฎหมายท่ี
เหมาะสมชัดเจน 
 ท้ังนี้เม่ือมีแผนยุทธศาสตรการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน ระยะ 5 ป (พ.ศ.
2566 - 2570) แลว องคการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนหรือ อพท. 
และคณะกรรมการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกานานดําเนินการพิจารณา และเลือกโครงการเพ่ือเสนอ
ตอคณะกรรมการแผนพัฒนาและงบประมาณจังหวัด (ก.พ.จ) เพ่ือบรรจุไวในแผนดําเนินการของ
จังหวัดและจัดสรรงบประมาณให นอกจากนั้นแลว องคการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษ เพ่ือการ
ทองเท่ียวอยางยั่งยืนหรือ อพท. และคณะอนุกรรมการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกานาน ดําเนินการ
เสนอแผนยุทธศาสตรการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน ระยะ 5 ป (พ.ศ.2566 - 2570) 
ตอกรรมการอนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทรและเมืองเกาเพ่ือขอรับการสนับสนุนดาน
งบประมาณตอไป 

การจดัทาํแผนพฒันาและงบประมาณจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั 

ระดับจังหวดัและกลุ่มจังหวัด 
1. คณะกรรมการแผนพฒันาและงบประมาณระดบัจงัหวดั (ก.พ.จ) 

2. คณะกรรมการแผนพฒันาและงบประมาณในระดบักลุ่มจงัหวดั (ก.พ.ศ) 

ระดบัประเทศ 

คณะกรรมการนโยบายและแผนพฒันาและงบประมาณ (ก.น.พ) 

ระดับอาํเภอ 
คณะกรรมการแผนพฒันาและงบประมาณระดบัอาํเภอ (ก.พ.อ) 
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