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รายละเอียดการพิมพ 
 

การประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment-SEA) ดานการ

ทองเท่ียว ของตําบลในเวียง อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน เพ่ือการรับรองมาตรฐานแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

ภายใตโครงการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ อพท. 

ซ่ึงดําเนินการศึกษาโดยมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง รวมกับสํานักงานพ้ืนท่ีพิเศษ 6 (อพท. 6)  

คณะทํางาน  

ท่ีปรึกษาโครงการ    รศ.ดร.วันเพ็ญ  วิโรจนกูฏ 
หัวหนาโครงการ ผูเชี่ยวชาญ และผูเขียนหลัก นางพัทธยาพร อุนโรจน 
ผูเชี่ยวชาญประจําโครงการ   ผศ.ดร.ปเนต มโนมัยวิบลูย 
      ผศ.ดร.พรรณิภา ดอกไมงาม 
ผูชวยผูเชี่ยวชาญประจําโครงการ   นายอนันตสิทธิ์ ออนตะไคร 
 
บริหารโครงการ 

หางหุนสวนจํากัด โปรดักส เฮา แอสเซสเซอรรี่ 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 



 
การประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร Strategic Environmental Assessment – SEA 

 ดานการทองเที่ยวของตําบลในเวยีง อาํเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

คํานํา 

 

ดวยสํานักงานพ้ืนท่ีพิเศษ 6 (อพท.6) กําหนดใหมีการดําเนินกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงทางดาน
สิ่งแวดลอมและการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment: SEA) 
ของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานาน (พ.ศ.2566 – 2570) เพ่ือ
การรับรองมาตรฐานแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน โดยมีเปาหมายไดรับการรับรองมาตรฐาน GD-Accredited 
ระดับ Bronze ในป พ.ศ.2565 ระดับ Silver ในป พ.ศ.2567 และระดับ Gold ในป พ.ศ.2570  โดยไดกําหนด
ขอบเขตการดําเนินการ SEA ของแหลงทองเท่ียวในพ้ืนท่ีตําบลในเวียง อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน เนื่องจาก
สวนใหญกระบวนการวิเคราะหดานสิ่งแวดลอม และผลกระทบจากการพัฒนาดานการทองเท่ียวเพ่ือมุงสูการ
เปนพ้ืนท่ีจัดการทองเท่ียวท่ียั่งยืนอยูในตําบลในเวียง สวนอีก 4 ตําบลท่ีเหลือตามแผนยุทธศาสตรฯ เปน
กิจกรรมดานการทองเท่ียวและสถานท่ีทองเท่ียวท่ีดึงดูดนักทองเท่ียว 

การศึกษาการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (SEA) ของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษ
เพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานาน (พ.ศ.2566 – 2570) นี้ไดดําเนินการโดยทีมผูเชี่ยวชาญจาก
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ซ่ึงไดใชความรูและประสบการณในการพัฒนาแหลงทองเท่ียวตามแนวทางของ
หลักเกณฑ GSTC (Global Sustainable Tourism Council) รวมถึงการพัฒนาแหลงทองเท่ียวใหไดรับการ
รับรองมาตรฐานสากล รางวัล Sustainable Destination Top100 โดย ITB Berlin และ Green Destination 
(GSTC Accredited) มาผนวกเขากับการดําเนินการศึกษา SEA ท่ีเปนไปตามแนวทางของสํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) และแนวทางการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร 
Strategic Environmental Assessment Guideline โดย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ 

 
      ทีมผูเชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 
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 ดานการทองเที่ยวของตําบลในเวยีง อาํเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

บทท่ี 1 บทนํา 

1.1 หลักการและเหตุผล         2 

1.2 วัตถุประสงค         3 
1.3 พ้ืนท่ีศึกษา            4 
1.4 แนวคิดวาดวยการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร    5 
1.5 ขอบเขตการดําเนินงาน        15 
1.6 ทีมงานและบทบาท         16 
1.7 แผนการดําเนินงาน         16 

บทท่ี 2 การกล่ันกรอง (Screening) 

2.1 การดําเนินการ SEA ในประเทศไทย                19 
2.2 ประโยชนของการดําเนินการ SEA       19 
2.3 ความจําเปนในการดําเนินการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร   20 
     หรือ SEA ระบุโดย อพท.6 
2.4 การทบทวนนโยบายท่ีเก่ียวของกับการสงเสริมการทองเท่ียวใน ตําบลในเวียง  21 
     อําเภอเมือง จังหวัดนาน 

2.4.1 นโยบาย/ยุทธศาสตรระดับชาติ      21 
   2.4.2 แผนขับเคลื่อนองคการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยาง 42 
      ยั่งยืน (องคการมหาชน) ในระยะ 4 ป (พ.ศ.2562 - 2565)   
   2.4.3 เกณฑโครงการเครือขายเมืองสรางสรรคของยูเนสโก    45 

  2.4.4 แผนพัฒนาภาคเหนือ ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  48 
     ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
  2.4.5 แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร นาน)         51
  2.4.6 แผนพัฒนาจังหวัดนาน (พ.ศ.2561-2564)     54 

   2.4.7 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรชาติ และแผนในระดับตางๆ และการบูรณาการ 59 
      งบประมาณ 3 มิติ ของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียว 
      อยางยั่งยืนเมืองเกานาน (พ.ศ.2566 - 2570) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค 
 



 
การประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร Strategic Environmental Assessment – SEA 

 ดานการทองเที่ยวของตําบลในเวยีง อาํเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

สารบัญ (ตอ) 

 
เรื่อง                    หนา 

 
2.5 สรุปสถานการณสิ่งแวดลอมปจจุบัน ในเขตพ้ืนท่ีตําบลในเวียง    75 
2.6 สรุปขีดความสามารถในการรองรับดานสิ่งแวดลอมของชมรมสงเสริมการทองเท่ียว  107  

     โดยชุมชนทองเท่ียวตําบลในเวียง 

2.7 ผลการประเมินความยั่งยืนแหลงทองเท่ียว ตามแนวทางของสภาการทองเท่ียว  110 
     อยางยั่งยืนโลก (GSTC) (2562 และ 2563) 
2.8 การทบทวนแผนระดับพ้ืนท่ีการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน     118 

บทท่ี 3 ขอมูลพ้ืนท่ีศึกษา 

3.1 ขอมูลสถานภาพปจจุบันของพ้ืนท่ีศึกษา       125 
3.2 วัฒนธรรมแหงวิถีชีวิต         136 
3.3 มรดกทางวัฒนธรรม         137 
3.4 เศรษฐกิจ สังคม         138 
3.5 แหลงทองเท่ียวท่ีดึงดูดใจของเมืองเกานาน      140 
3.6 การวิเคราะหสภาวการณการทองเท่ียวของประเทศไทย สูแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 144 

     พ้ืนท่ีพิเศษ เพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานาน (พ.ศ.2566 - 2570)    

3.7 ผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรคในการพัฒนาการทองเท่ียวพ้ืนท่ีพิเศษ 149 
     เมืองเกานาน  
3.8 การกําหนดตําแหนงในการพัฒนาทางการทองเท่ียว     155 

บทท่ี 4 การกําหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping) 

4.1 การวิเคราะหและทบทวนแผนหรือแผนงานและการทบทวนขอมูลท่ีเก่ียวของ  160 

4.2 การกําหนดประเด็นยุทธศาสตร       175 

บทท่ี 5 การพัฒนาและการประเมินทางเลือก 

5.1 การพัฒนาทางเลือก         197 

5.2 การประเมินทางเลือก         203 
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บทท่ี 6 การกําหนดมาตรการเพ่ือความย่ังยืน 

6.1 การกําหนดมาตรการเพ่ือความยั่งยืนลดผลกระทบ ของตําบลในเวียง อําเภอเมืองนาน  213 

     จังหวัดนาน 

บทท่ี 7 การมีสวนรวม          218 

บทท่ี 8 การเช่ือมโยง SEA กับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางย่ังยืน 

เมืองเกานาน (พ.ศ.2566 – 2570) 

8.1 การประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร      222 

     (Strategic Environmental Assessment : SEA) 

8.2 รูปแบบ SEA          222 

8.3 ความเชื่อมโยงของ SEA กับแผนหรือแผนงาน      222 

8.4 การเชื่อมโยง SEA กับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 227 

     เมืองเกานาน (พ.ศ.2566 – 2570) 

บทท่ี 9 บทสรุปและขอเสนอแนะ         262 

บรรณานุกรม           270 
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ตารางท่ี                     หนา 

 

ตารางท่ี 1.1 การประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร      6 
ตารางท่ี 1.2 การประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร และแผนการมีสวนรวม    9 
ตารางท่ี 2.1 แสดงการแบงเขตการปกครอง ของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2    52 
          (เชียงราย พะเยา แพร นาน) 
ตารางท่ี 2.2 สรุปแผนยุทธศาสตรพัฒนาจังหวัดนาน (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563 57 
ตารางท่ี 2.3 ชื่อชุมชนในเขตเทศบาลเมืองนาน ตําบลในเวียง อําเภอเมือง จังหวัดนาน   75 

ตารางท่ี 2.4 องคประกอบของขยะมูลฝอยของ อปท. และหนวยงานราชการอ่ืนๆ ท่ีนํามากําจัด  77 

      ณ บอกําจัดมูลฝอยเทศบาลเมืองนาน โดยคิดเปนรอยละ  

ตารางท่ี 1.5 องคประกอบมูลฝอยในทางกายภาพเฉลี่ยโดยน้ําหนักในชวงเวลาปกติและชวงเวลาเทศกาล 78 
ตารางท่ี 2.6 แสดงรายละเอียดจุดเก็บตัวอยางคุณภาพแหลงน้ําผิวดินในพ้ืนท่ีจังหวัดนาน  88

ตารางท่ี 2.7 รายดัชนีคุณภาพแหลงน้ําผิวดิน (Water Quality Index : WQI)    89

ตารางท่ี 2.8 ผลคุณภาพน้ําแมน้ํานาน ปงบประมาณ พ.ศ.2561     89

ตารางท่ี 2.9 คุณภาพแมน้ํานาน ณ จุดสูบน้ําแรงต่ําการประปานาน ตําบลฝายแกว อําเภอภูเพียง 90  

      จังหวัดนาน ป 2557-2561 
ตารางท่ี 2.10 คาดการณความตองการใชน้ําและขนาดกําลังการผลิต     98 
ตารางท่ี 2.11 รายละเอียดระบบรวบรวมน้ําเสียชุมชน เทศบาลเมืองนาน    101 
ตารางท่ี 2.12 รายละเอียดขอมูลสถานีสูบน้ําเสีย เทศบาลเมืองนาน      101 
ตารางท่ี 2.13 รายละเอียดขอมูลบอดักน้ําเสีย เทศบาลเมืองนาน     104 
ตารางท่ี 2.14 แสดงผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําของระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลเมืองนาน  105 

        ป 2562 
ตารางท่ี 2.15 แสดงผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําของระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลเมืองนาน  106 

       ป 2563 
ตารางท่ี 2.16 การตีความระดับผลการประเมินความยั่งยืนของแหลงทองเท่ียว    110 
ตารางท่ี 2.18 เปาหมายดําเนินกิจกรรมศึกษาพ้ืนท่ีทองเท่ียว (Zoning)    119 
ตารางท่ี 3.1 จํานวนครัวเรือนและจํานวนประชากรของตําบลในเวียง     126 
ตารางท่ี 3.2 แสดงการแบงเขตการปกครองในจังหวัดนาน      127 
ตารางท่ี 3.3 แหลงทองเท่ียวท่ีดึงดูดใจของเมืองเกานาน      140 

ตารางท่ี 3.4 รายไดจากนักทองเท่ียว ในป 2559 – 2561      145 
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การประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (Strategic Environmental 

Assessment : SEA) คือ กระบวนการท่ีเปนระบบเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจการ

กําหนดนโยบาย แผน หรือแผนงาน โดยใหความสําคัญกับการมีสวนรวม และ

การบูรณาการดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมอยางสมดุล ซ่ึงตองนําผลไปใช

ในการวางแผนเพ่ือใหเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน กลาวคือ SEA คือ เครื่องมือสนับสนุน

การดําเนินงานวางแผนและแผนงาน ซ่ึงหนวยงานเจาของแผนหรือแผนงาน ใช SEA 

เปนเครื่องมือสนับสนุนการดําเนินงานและสนับสนุนใหแผนหรือแผนงานของ

หนวยงานไดรับการยอมรับและลดความขัดแยง และใชงบประมาณอยางมี

ประสิทธิภาพ บรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 

การประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียว

อยางยั่งยืนเมืองเกานาน (พ.ศ.2566 – 2570) เปนรูปแบบ SEA ท่ีเนนแนวทางประเมินแบบบูรณาการ 

(Integrated Assessment SEA): เปนการผสมผสานระหวางรูปแบบของ SEA ท่ีเนนใหเกิดการกําหนด

นโยบาย และเกิดความเขมแข็งขององคกร โดยบูรณาการประเด็นหลักสามดาน (เศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดลอม) ใหครอบคลุมมิติการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainability Assessment) ซ่ึงในการดําเนินการ SEA ) 

ดานการทองเท่ียวของตําบลในเวียง อําเภอเมืองนาน จังหวัดนานไดเพ่ิมเติมประเด็นดานเทคโนโลยี ดวย อีก

รูปแบบของ SEA ท่ีนํามาใชคือ SEA ท่ีเนนรูปแบบแนวคิดเชิงกลยุทธ (Strategic-thinking SEA): เปนรูปแบบ

ท่ีใชแนวคิดเชิงกลยุทธ (Strategic-thinking) และแนวคิดแบบเปนระบบ (System-thinking) ท่ีเชื่อมโยงกัน 

โดยมองภาพอนาคตท่ีตองการ 

การประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (SEA) ดานการทองเท่ียวของตําบลในเวียง อําเภอเมืองนาน 

จังหวัดนาน เปน SEA ท่ีเชื่อมโยงกับกระบวนการจัดทําแผนแบบแยกสวน (One opportunity model) ซ่ึง 

SEA รูปแบบนี้ ข้ันตอนการจัดทําแผนหรือแผนงานจะแยกออกจากการจัดทํา SEA โดยผลจากการจัดทํา SEA 

จะสงใหกับผูจัดทําแผนหรือแผนงาน เม่ือจัดทํา SEA แลวเสร็จเทานั้น เพ่ือนําไปใชในการปรับปรุงแผนหรือ

แผนงาน ซ่ึงชวงเริ่มตนของการดําเนินการ SEA ของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียว

อยางยั่งยืนเมืองเกานาน (พ.ศ.2566 – 2570) อยูระหวางการพิจารณาอนุมัติแผนจาก คณะกรรมการนโยบาย

ทองเท่ียวแหงชาติ หรือ ททช. 

 

 

 

 

 

           สํานักงานพ้ืนท่ีพิเศษ 6 กําหนดใหมีการดําเนินกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงทางดานสิ่งแวดลอมและ

การประเมินสิ่ งแวดลอมระดับยุทธศาสตร  (Strategic Environmental Assessment: SEA) ของแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานาน (พ.ศ.2566 – 2570) เพ่ือการ
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รับรองมาตรฐานแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน โดยมีเปาหมายไดรับการรับรองมาตรฐาน GD-Accredited ระดับ 

Bronze ในป พ.ศ.2565 ระดับ Silver ในป พ.ศ.2567 และระดับ Gold ในป พ.ศ.2570  โดยไดกําหนด

ขอบเขตการดําเนินการ SEA ของแหลงทองเท่ียวในพ้ืนท่ีตําบลในเวียง อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน เนื่องจาก

สวนใหญกระบวนการวิเคราะหดานสิ่งแวดลอม และผลกระทบจากการพัฒนาดานการทองเท่ียวเพ่ือมุงสูการ

เปนพ้ืนท่ีจัดการทองเท่ียวท่ียั่งยืนอยูในตําบลในเวียง สวนอีก 4 ตําบลท่ีเหลือตามแผนยุทธศาสตรฯ เปน

กิจกรรมดานการทองเท่ียวและสถานท่ีทองเท่ียวท่ีดึงดูดนักทองเท่ียว  
 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานาน (พ.ศ.2566 – 2570) 

มีวิสัยทัศน คือ “นาน เมืองเกาท่ีมีชีวิตอยางสรางสรรคและยั่งยืน (Living old city with creativity and 

sustainability) เปาหมาย เพ่ือการบูรณะฟนฟู และการอนุรักษพ้ืนท่ีเมืองเกานานใหเปนมรดกทางวัฒนธรรม 

แหลงเรียนรูทางประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม สถาปตยกรรม แหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ และการบริหารการ

ทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานานใหมีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล มียุทธศาสตรการพัฒนา 5 ยุทธศาสตร 

คือ ยุทธศาสตรท่ี 1 การเพ่ิมประสิทธิภาพดานการบริหารจัดการแหลงทองเท่ียวท่ีสรางสรรคและยั่งยืน  

ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางผลประโยชนทางเศรษฐกิจ ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางผลประโยชนใหแกชุมชน 

นักทองเท่ียว และวัฒนธรรม  ยุทธศาสตรท่ี 4 การเสริมสรางภูมิคุมกันดานสิ่งแวดลอมเพ่ือรองรับการ

พัฒนาการทองเท่ียว และยุทธศาสตรท่ี 5 การสื่อสารองคความรูดานความสรางสรรคและยั่งยืน โดยผล

การศึกษาการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรดานการทองเท่ียวของตําบลในเวียง อําเภอเมืองนาน 

จังหวัดนาน พบวา มีประเด็นยุทธศาสตร 2 ประเด็น ดังนี้ ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การอนุรักษเมืองเกาท่ีมีชีวิต 

และประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรมอยางสรางสรรคและ

ยั่งยืน กําหนดปจจัยท่ีตองตัดสินใจเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาตามประเด็นยุทธศาสตร คือ 1. การพัฒนาแหลง

ทองเท่ียวตามแนวทางของเครือขายเมืองสรางสรรคของยูเนสโก (The UNESCO Creative Cities Network: 

UCCN) และ 2. การจัดการทองเท่ียวท่ียั่งยืนตามเกณฑการทองเท่ียวอยางยั่งยืนโลก (Global Sustainable 

Tourism Criteria: GSTC) โดยมีทางเลือกการพัฒนาคือ 1. บานเกา อาคารเกา มีการใชประโยชนเปนแหลง

เรียนรู และ 2. รายไดท่ีเกิดจากผลิตภัณฑเชิงสรางสรรคดานวัฒนธรรม 
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บทที่ 1 

บทนํา 

1.1 หลักการและเหตุผล 

การทองเท่ียวอยางยั่งยืนเปนวาระท่ีสําคัญ และเปนเครื่องมือหนึ่งท่ีสอดคลองกับนโยบายขององคการ
การทองเท่ียวโลกแหงสหประชาชาติ (World Tourism Organization) หรือ UNWTO สภาการทองเท่ียว
อยางยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Council) หรือ GSTC ถือกําเนิดข้ึนในป ค.ศ. 2007 จาก
แผนงาน Partnership for Global Sustainable Tourism Criteria ของ 4 หนวยงานพันธมิตร ไดแก  
UNWTO / the United Nations Foundation / the United Nations Environment Programme (UNEP) 
และ the Rainforest Alliance และไดพัฒนาหลักเกณฑการทองเท่ียวอยางยั่งยืนโลก ท้ังในระดับอุตสาหกรรม 
(Industry Criteria) และระดับแหลงทองเท่ียว (Destination Criteria)  

สําหรับประเทศไทยการทองเท่ียวเปนอุตสาหกรรมสําคัญ โดยในรอบ 5 ปท่ีผานมาประเทศไทยได
กลายเปนประเทศท่ีมีอัตราความเจริญเติบโตจากการทองเท่ียวสูงสุดในโลกประเทศหนึ่ง และในป พ.ศ. 2558 
กลายเปนประเทศท่ีมีรายรับจากการทองเท่ียวสุทธิสูงเปนอันดับ 3 ของโลก ดังนั้นการแสวงหาอุปสงค
นักทองเท่ียวเพ่ิมจึงไมใชปญหาหลักของการทองเท่ียวไทยอีกตอไป แตประเด็นสําคัญคือการจัดการแหลง
ทองเท่ียวใหมีความยั่งยืนในระยะยาว เนื่องจากกิจกรรมการทองเท่ียวก็สามารถกอใหเกิดผลกระทบดานลบตอ
แหลงทองเท่ียวท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมได การขยายตัวของการทองเท่ียวท่ีไมมีการ
จัดการท่ีดีอาจนําไปสูปญหาคาครองชีพท่ีสูงข้ึน การสูญเสียวิถีชีวิตดั้งเดิมของทองถ่ิน และความเสื่อมโทรมของ
ธรรมชาติซ่ึงลวนเปนสัญญาณบงชี้วาการเติบโตของการทองเท่ียวไทยนี้อาจจะไมนําไปสูความม่ังค่ังท่ีม่ันคงและ
ยั่งยืน นอกจากนี้การจัดการการทองเท่ียวโดยคํานึงถึงความยั่งยืน สามารถเอ้ือประโยชนในการเพ่ิมปริมาณ
นักทองเท่ียวตางชาติท่ีนับวันตางหันมาใหความสําคัญตอประเด็นสิ่งแวดลอม ความยั่งยืน ดังนั้นการจัดการ
ทองเท่ียวอยางยั่งยืนนําไปสูประโยชนเชิงบวกทวีคูณท้ังดานการรักษาทรัพยากรทองเท่ียวใหมีความสมดุล 
ยั่งยืน ยังเอ้ือตออัตราการเติบโตดานเศรษฐกิจจากการทองเท่ียวไปดวย 

สํานักงานพ้ืนท่ีพิเศษ 6 มีบทบาทหนาท่ีในการบริหารการพัฒนาการทองเท่ียวในเขตพ้ืนท่ีพิเศษท่ี
ไดรับมอบหมายจากองคการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน) หรือ 
อพท. ใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาตามแผนแมบทการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษ และบริหารจัดการพ้ืนท่ีพิเศษให
เปนไปตามนโยบายและแผนยุทธศาสตรการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนของ 
อพท. ซ่ึงมติท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 1 พฤษภาคม 2561 เห็นชอบให อพท. พัฒนาแหลงทองเท่ียว
เมืองนาน บริเวณพ้ืนท่ีเพ่ือการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกานาน ตามมติคณะรัฐมนตรีวันท่ี 20 กันยายน  2548 
และแหลงทองเท่ียวโดยรอบ 5 ตําบล ไดแก ตําบลในเวียง ตําบลดูใต ตําบลนาซาว ตําบลบอสวกอําเภอเมือง
นาน และตําบลมวงตึ๊ด อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน ใหเปนพ้ืนท่ี “ตนแบบ” ท่ีไดรับการบริหารจัดการอยาง
ยั่งยืนในเชิงบูรณาการ สามารถขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการตามแผนแมบทการพัฒนาพ้ืนท่ีไปสูการปฏิบัติอยาง
เปนรูปธรรม ภายใตวิสัยทัศน “นาน เมืองเกาท่ีมีชีวิต”ในปงบประมาณ พ.ศ.2564  อพท. มอบหมายภารกิจให
สํานักงานพ้ืนท่ีพิเศษ 6 ดําเนินการพัฒนาพ้ืนท่ีแหลงทองเท่ียวในความรับผิดชอบ ภายใตแผนขับเคลื่อน อพท. 
ในประเด็นยุทธศาสตร การบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษสูการเปนพ้ืนท่ีตนแบบการทองเท่ียวอยางยั่งยืน โดย
การพัฒนาเมืองและยานสรางสรรคสูระดับสากล พัฒนาปรับปรุงองคประกอบและระบบนิเวศนของเมือง
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สรางสรรค บริหารจัดการแหลงทองเท่ียวบนพ้ืนฐานอัตลักษณของแหลงทองเท่ียวและตามขีดความสามารถใน
การรองรับนักทองเท่ียว พัฒนาและตอยอดองคความรูและนวัตกรรมเพ่ือขับเคลื่อนการทองเท่ียวท่ียั่งยืน และ
พัฒนาระบบนิเวศนแหลงทองเท่ียว ท้ังนี้ กําหนดเปาหมายตัวชี้วัดการพัฒนาท่ีสําคัญ คือ พ้ืนท่ีชุมชนตนแบบ 
ตําบลในเวียง อําเภอเมืองนานจังหวัดนาน มีผลสําเร็จตามเกณฑการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืนของสภา
การทองเท่ียวอยางยั่งยืนโลก (GSTC) มีความพรอมในการสมัครเขารับรางวัล Green Destination ในป พ.ศ.
2565 ประกอบกับนายกรัฐมนตรี มีบัญชาตามบันทึกขอความสํานักงานปลัดกระทรวงทองเท่ียวและกีฬาดวน
ท่ีสุดท่ี กก 0210/4333 ลงวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2562 ให อพท. เรงดําเนินการทบทวนแผนแมบทการพัฒนา
พ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานานเสนอตอคณะรัฐมนตรี เพ่ือใหสวนราชการใชเปนกลไก
และกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนเมืองใหเปนรูปธรรม เกิดผลลัพธในการยกระดับเมืองนานสูมาตรฐานการ
ทองเท่ียวอยางยั่งยืน ตามเกณฑการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืนของสภาการทองเท่ียวอยางยั่งยืนโลก 
(Global Sustainable Tourism Criteria : GSTC) และสงเสริมการขับเคลื่อนเมืองนานสูการเปนเครือขาย
เมืองสรางสรรคของ UNESCO ดังนั้น เพ่ือใหสํานักงานพ้ืนท่ีพิเศษ 6 สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาพ้ืนท่ีแหลง
ทองเท่ียวใหเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายและตัวชี้วัดการพัฒนาดังกลาว รวมท้ังสอดคลองตามขอสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี จึงกําหนดใหมีการดําเนินกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงทางดานสิ่งแวดลอม และการประเมิน
สิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment: SEA) ดานการทองเท่ียวของตําบล
ในเวียง อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน เพ่ือการรับรองมาตรฐานแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน ภายใตโครงการ
สงเสริมการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ อพท.6  
 
1.2 วัตถุประสงค 
 

(1) เพ่ือใหสํานักงานพ้ืนท่ีพิเศษ 6 สามารถดําเนินกิจกรรมการพัฒนาระบบนิเวศนของเมืองสรางสรรค

ไดอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายตัวชี้วัดและวัตถุประสงคโครงการสงเสริมการ

ทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 

(2) เพ่ือใหแหลงทองเท่ียวในเขตพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน ไดรับการปรับระดับการพัฒนาตามเกณฑการ 
พัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืนของสภาการทองเท่ียวอยางยั่งยืนโลก (GSTC) เพ่ิมข้ึน 

(3) เพ่ือใหทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและทุนทางภูมิปญญาและวัฒนธรรม ไดรับการบริหาร
จัดการและสรางมูลคาเพ่ิม เพ่ือการใชประโยชนดานการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

 
(4) เพ่ือใหบุคลากรดานการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีความรับผิดชอบของสํานักงานพ้ืนท่ีพิเศษ 6 ไดรับการ

พัฒนาใหมีขีดความสามารถดานการใหบริการอยางมีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล และเปนท่ี
ประทับใจของนักทองเท่ียว 

(5) เพ่ือใหสงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนแหลงทองเท่ียวในพ้ืนท่ีความรับผิดชอบของสํานักงานพ้ืนท่ี
พิเศษ 6 เขารวมเปนเครือขายการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืนในระดับภูมิภาค ระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ 

 

3 
 



 
การประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร Strategic Environmental Assessment – SEA 

 ดานการทองเที่ยวของตําบลในเวยีง อาํเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

1.3 พ้ืนท่ีศึกษา 
 ตําบลในเวียง อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 1.1 แผนท่ีแสดงขอบเขตของ ตําบลในเวียง อําเภอเมือง จังหวัดนาน 
 
1.4 แนวคิดวาดวยการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร 

1.4.1 หลักการท่ัวไป 

 การประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร  (Strategic Environmental Assessment: SEA)  เปน
กระบวนการศึกษาวิเคราะห ประเมินศักยภาพ และขีดความสามารถในการรองรับของสิ่งแวดลอมจากการ
พัฒนาโดยเปนการวิเคราะหบนพ้ืนฐานของการบูรณาการปจจัยตางๆ ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 
(และเทคโนโลยี) มีการพิจารณาและเปรียบเทียบทางเลือกในการตัดสินใจเชิงนโยบาย SEA จึงเปนเครื่องมือท่ี
สามารถนํามาใชวิเคราะหในกระบวนจัดทํานโยบาย  การจัดทําแผน และแผนงาน ท่ีชวยทําใหการตัดสินใจ
และการออกแบบแผนและแผนงานเพ่ือการพัฒนาในระดับตางๆ  มีความรอบคอบและคํานึงถึงผลกระทบ 
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ผลประโยชน และขีดความสามารถรอบดาน มีการเสนอรายงานอยางโปรงใส และมีสวนรวมจากทุกภาคสวน
ในข้ันตอนตาง ๆ จึงทําใหการจัดทํานโยบาย แผน และแผนงานมีคุณภาพมากข้ึน  จึงถือเปนเครื่องมือสําคัญใน
การวางแผนการพัฒนาท่ีมีเปาหมายมุงสูการพัฒนาอยางยั่งยืน 

   มิติเศรษฐกิจ หมายถึง การพิจารณาประเด็นท้ังหมดของเรื่องเศรษฐกิจ ในข้ันการกําหนด
ขอบเขตการศึกษา (Scoping) ของแนวทางการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร ซ่ึงครอบคลุม
วัตถุประสงคหลัก ไดแก เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ความเปนธรรมทางเศรษฐกิจ การกระจายรายได การ
รวมกลุมอาชีพ ประกอบดวยเปาหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ และตัวชี้วัดระดับนโยบายรายสาขา (Sector) 
และระดับพ้ืนท่ี (Area) 

   มิติสังคม หมายถึง การพิจารณาประเด็นท้ังหมดของเรื่องสังคม ในข้ันการกําหนดขอบเขต
การศึกษา (Scoping) ของแนวทางการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร ซ่ึงครอบคลุมวัตถุประสงคหลัก 
ไดแก กฎหมาย กฎระเบียบขอบังคับท่ีเก่ียวของ การมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย คุณภาพชีวิตของประชาชน 
และความเขมแข็งของชุมชน ประกอบดวย เปาหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ และตัวชี้วัดระดับนโยบายราย
สาขา (Sector) และระดับพ้ืนท่ี (Area) 

   มิติส่ิงแวดลอม หมายถึง การพิจารณาประเด็นท้ังหมดของเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ในข้ันการกําหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping) แนวทางการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร 
ซ่ึงครอบคลุมวัตถุประสงคหลัก ไดแก ความสมบูรณของสภาพทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ และ
คุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีดี ประกอบดวยเปาหมายเชิงคุณภาพ และตัวชี้วัดระดับ นโยบายรายสาขา (Sector) และ
ระดับพ้ืนท่ี (Area) 
 
 1.4.2 กระบวนการจัดทําการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร 

การประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรตามแนวทางของสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดังแสดงในตารางท่ี 1.1 

 
ตารางท่ี 1.1 การประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร 

ข้ันตอน คําอธิบาย 
1. กลั่นกรอง 
   Screening 

เ พ่ือพิจารณาวานโยบาย แผน และแผนงาน มีความ
จําเปนตองทํา SEA หรือไม   
- แผนงานท่ีควรทํา SEA ประกอบดวยหนวยงานภายใต

แผนงานท่ี 1) แผนดานคมนาคม 2) แผนพัฒนาพลังงาน
และปโตรเลียม 3) แผนพัฒนาทรัพยากรแร 4) ผังเมือง 
5) แผนบริหารจัดการลุมน้ําหรือแผนพัฒนาชายฝงทะเล 
6) แผนพัฒนาพ้ืนท่ีเฉพาะหรือพ้ืนท่ีพิเศษ เชน เขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และ 7) แผนพัฒนานิคม
อุตสาหกรรม (ตาม รางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี) 
หรือ 8) ผูบริหารหนวยงานนั้นตองการทํา SEA  เพ่ือ
บรรลุผลการพัฒนาท่ียั่งยืน 
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ข้ันตอน คําอธิบาย 
2. กําหนดขอบเขตการศึกษา 
   Scoping 

เพ่ือตรวจสอบขอบเขตพ้ืนท่ีและประเด็นสําคัญของแผน/
แผนงานท่ีเก่ียวของกับสภาพแวดลอม รวมท้ังระยะเวลาท่ี
จะทําการประเมิน  โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1) ทบทวนรายละเอียดของแผน/แผนงาน ท่ีจะประเมินให 
ทราบประเด็นปญหา  
2) ทบทวนขอมูลทุติยภูมิพ้ืนฐานท่ีแสดงสภาวการณปจจุบัน 
พรอมท้ังระบุตัวชี้วัดของมิติดังกลาว 
3) ระบุผูมีสวนไดเสียและผูมีสวนเก่ียวของ 

3. การประเมินขอมูลพ้ืนฐาน 
   Baseline Assessment 

ขอมูล ท่ีจะนํามาใช ในการประเมินสิ่ งแวดลอมระดับ
ยุทธศาสตร  โดยแผน/แผนงาน จะข้ึนอยูกับชนิดของ 
ผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ีสําคัญ  ซ่ึงคาดวาจะเกิดข้ึนและ
สามารถท่ีจะเลือกตัวชี้วัด (Indicators) ท่ีเหมาะสมได 
 
 

4. การพัฒนาทางเลือก 
   Alternative 

เพ่ือแสดงขอบเขตหรือความเปนไปไดในการตัดสินใจ  ทํา
ใหม่ันใจไดวาการตัดสินใจจะอยูบนพ้ืนฐานขอมูลท่ีครบถวน
และพิจารณาทางเลือกอยางรอบคอบ โดยทางเลือกจะตอง
มีปริมาณไมมากและไมนอยจนเกินไป และหนึ่งในทางเลือก
คือไมมีการพัฒนาเพ่ิมเติม 

5. การบรรเทาผลกระทบ    
   Mitigation 

เพ่ือกําหนดมาตรการบรรเทาผลกระทบ (ท่ีอาจเกิดจาก
ทางเลือกการพัฒนาท่ีพิจารณาวาเหมาะสมท่ีสุด ซ่ึง
ปรับเปลี่ยนใช มาตรการเพ่ือความยั่งยืนโดยแบงเปน 

− บรรเทา 
− หลีกเลี่ยง 
− สงเสริม 

6. นําเสนอรายงานดานสิ่งแวดลอม 
    Environmental report 

นําเสนอรายงานดานสิ่งแวดลอม เพ่ือติดตาม ตรวจสอบ 
และเฝาระวังผลกระทบในภาพรวม ซ่ึงเนนใหมีมาตรการ
ตางๆ ตามการเบาเทาผลกระทบ  

7. การปรึกษาหารือเพ่ือรับฟงความคิดเห็น  
   Public consultation 

การปรึกษาหารือสาธารณะ เปนกระบวนการสืบหาขอมูล
จากผูมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือชวยสนับสนุนใหภาครัฐ มีความ
เขาใจในปญหาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมไดอยาง
ถูกตองและมีความครบถวนสมบูรณมากยิ่ง ข้ึน และมี
แนวทางในการแกไขปญหาการนําขอเสนอกฎหมายสูการ
ปฏิบัติ  

8. การติดตามตรวจสอบ 
   Monitoring 

จะตองมีการการติดตามตรวจสอบ เพ่ือแสดงตอผูเชี่ยวชาญ
ดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ และสาธารณะชน  ดวยเหตุผล
สําคัญประการเดียวท่ีระบุไว คือ การระบุผลท่ีเกิดแบบ
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ข้ันตอน คําอธิบาย 
รายแรง (adverse effects) ท่ีไมไดคาดคิดไวกอนวาจะ
เกิดข้ึน  เพ่ือสามารถพิจารณาดําเนินการแกไขไดโดย
รวดเร็วทันการ 

 

1.4.3 กิจกรรมในการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร 

ดวยสํานักงานพ้ืนท่ีพิเศษ 6 มีบทบาทหนาท่ีในการบริหารการพัฒนาการทองเท่ียวในเขตพ้ืนท่ีพิเศษท่ี
ไดรับมอบหมายจากองคการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน)  
หรือ อพท. ใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาตามแผนแมบทการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษ และบริหารจัดการพ้ืนท่ีพิเศษให
เปนไปตามนโยบายและแผนยุทธศาสตรการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
ของ อพท. โดยมีหนึ่งในประเด็นยุทธศาสตรคือ การบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษสูการเปนพ้ืนท่ีตนแบบการ
ทองเท่ียวอยางยั่งยืน โดยการพัฒนาเมืองและยานสรางสรรคสูระดับสากล พัฒนาปรับปรุงองคประกอบและ
ระบบนิเวศนของเมืองสรางสรรค บริหารจัดการแหลงทองเท่ียวบนพ้ืนฐานอัตลักษณของแหลงทองเท่ียวและ
ตามขีดความสามารถในการรองรับนักทองเท่ียว พัฒนาและตอยอดองคความรูและนวัตกรรมเพ่ือขับเคลื่อน
การทองเท่ียวท่ียั่งยืน และพัฒนาระบบนิเวศนแหลงทองเท่ียว กําหนดเปาหมายตัวชี้วัดการพัฒนาท่ีสําคัญ คือ 
พ้ืนท่ีชุมชนตนแบบ ตําบลในเวียง อําเภอเมืองนานจังหวัดนาน มีผลสําเร็จตามเกณฑการพัฒนาการทองเท่ียว
อยางยั่งยืนของสภาการทองเท่ียวอยางยั่งยืนโลก(GSTC) มีความพรอมในการสมัครเขารับรางวัล Green 
Destination ในป พ.ศ.2565  

ดังนั้น เพ่ือใหสํานักงานพ้ืนท่ีพิเศษ 6 สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาพ้ืนท่ีแหลงทองเท่ียวใหเกิดผลสําเร็จ
ตามเปาหมายและตัวชี้วัดการพัฒนาดังกลาว รวมท้ังสอดคลองตามขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี จึงกําหนดใหมี
การดําเนินกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงทางดานสิ่งแวดลอม และการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร 
(Strategic Environmental Assessment: SEA) ดานการทองเท่ียวของตําบลในเวียง อําเภอเมืองนาน จังหวัด
นาน เพ่ือการรับรองมาตรฐานแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน ภายใตโครงการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและ
วัฒนธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ อพท.6 ซ่ึงครอบคลุมประเด็นกิจกรรมในข้ันตอนตางๆ ดัง
ตารางท่ี 1.2 
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ตารางท่ี 1.2 การประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรและแผนการมีสวนรวม 

ลําดับ
ท่ี 

กิจกรรม กลุมเปาหมาย เคร่ืองมือสราง
การมีสวนรวม 

ชวงท่ี
ดําเนินการ 

ลักษณะการ
ดําเนินการ 

1 กลั่นกรอง    
(Screening) 

สํานักงานพ้ืนท่ี
พิเศษ 6 

ผูบริหาร
หนวยงานน้ัน
ตองการทํา SEA  
เพ่ือบรรลผุล
การพัฒนาท่ี
ยั่งยืน 

2 ส.ค. 64 ออนไซต 

2 การกําหนดขอบเขตการศึกษา 
(Scoping) 

  2 ส.ค. 64 ดําเนินการครั้ง
เดียวกับ
กิจกรรม 
กลั่นกรอง 

ทบทวนรายละเอียดของแผนและ
แผนงานท่ีจะประเมิน และขอมลู
ท่ีเก่ียวของ 

-คณะผูจัดทํา PPP 
-ผูเช่ียวชาญแตละ
สาขา 
-ผูบริหาร อพท.
สวนกลาง (หรือ
ตัวแทน) 

1) ทบทวนและ
ประชุม
ปรึกษาหารือ
โดยคณะ
ผูเช่ียวชาญ 
ไดตัวช้ีวัดของ
แตละมิติ 
(เบ้ืองตน) 
2) รวบรวมเพ่ือ
นําไปใชในการ
กําหนดขอบเขต
การศึกษา 

  

ทบทวนขอมูลทุติยภูมิพ้ืนฐานท่ี
แสดงสภาวการณปจจุบัน พรอม
ท้ังระบุตัวช้ีวัดของมิติดังกลาว 
 

  

การวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสีย/ 
ผูมีสวนเก่ียวของ 

-คณะผูจัดทํา PPP 
-ผูเช่ียวชาญแตละ
สาขา 

1) ทบทวนและ
ประชุม
ปรึกษาหารือ
โดยคณะ
ผูเช่ียวชาญ 
2) ปรึกษาหารือ
กับ อพท.เพ่ือ
กําหนด
กลุมเปาหมาย 
(ผูมีสวนไดสวน
เสีย/ผูมสีวน
เก่ียวของ) ใน
การมีสวนรวม 

  

 
3 
 

การประเมินขอมลูพ้ืนฐาน   
(Baseline Assessment) 
 

  3 ส.ค. 64 จัดประชุมกลุม
ยอย ครั้งท่ี 1  
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การประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร Strategic Environmental Assessment – SEA 

 ดานการทองเที่ยวของตําบลในเวยีง อาํเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

ลําดับ
ท่ี 

กิจกรรม กลุมเปาหมาย เคร่ืองมือสราง
การมีสวนรวม 

ชวงท่ี
ดําเนินการ 

ลักษณะการ
ดําเนินการ 

 1) ขอมูลท่ีจะนํามาใชในSEA โดย
แผน/แผนงาน จะข้ึนอยูกับชนิด
ของผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ีสําคญั  
ซึ่งคาดวาจะเกิดข้ึนและสามารถท่ี
จะเลือกตัวช้ีวัด (Indicators) ท่ี
เหมาะสมได 
 

คณะผูจัดทํา PPP 
-ผูเช่ียวชาญแตละ
สาขา 

1) ทบทวนและ
ประชุม
ปรึกษาหารือ
โดยคณะ
ผูเช่ียวชาญ 
 
2) ปรึกษาหารือ
กับ อพท.และ
หนวยงานท่ี
เก่ียวของ เชน  
สํานักงานการ
ทองเท่ียวและ
กีฬา สมาคมการ
ทองเท่ียว และ
หนวยงานท่ี
เก่ียวของกับการ
สนับสนุนการ
จัดการทองเท่ียว 
หรือพัฒนา
แหลงทองเท่ียว
ในพ้ืนท่ี เปนตน 

  

2) วิเคราะหศักยภาพและ
ขอจํากัดในมิติตางๆ ดังน้ี 
- วิเคราะหศักยภาพและขอจํากัด
ในมิติสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม 
และเทคโนโลย ี
- วิเคราะหปญหา สาเหตุ และ
แนวโนมของปญหาดาน
สิ่งแวดลอม 
- วิเคราะหผลกระทบทางตรงและ
ทางออมตอผูรับผลกระทบดาน
สิ่งแวดลอม 
- วิเคราะหผลกระทบของการ
พัฒนาดานการทองเท่ียวท่ีมีอยูใน
พ้ืนท่ี และแนวโนมของผลกระทบ
จากการพัฒนาในอดีต ปจจุบัน 
และอนาคต 

-คณะผูจัดทํา PPP 
-ผูเช่ียวชาญแตละ
สาขา 
 
 
 
 

 - อพท. สํานักงาน
การทองเท่ียวและ
กีฬา สมาคมการ
ทองเท่ียว อบจ. 
เทศบาล อบต. ท่ี
เปนแหลง
ทองเท่ียว 
 

 - จัดทําโดย
คณะผูจัดทํา 
PPP 
และผูเช่ียวชาญ
เพ่ือวิเคราะห 
และเปนขอมลู
เบ้ืองตน 

 - จัดประชุม
กลุมยอย 
ประมาณ  
15-20 คน 

  

    

 การจัดประชุมรับฟงความคิดเห็น 
(Public Consultation 
Meeting) เพ่ือนําเสนอผลขอ 1 
และ 2 ใหประชาชนรับทราบ 

-คณะผูจัดทํา PPP 
-ผูเช่ียวชาญแตละ
สาขา 
-หนวยงานภาครัฐ 

Policy Lap 
การสราง
นโยบายแบบ
เปด หรือการ

6 ก.ย. 64 จัดประชุมใหญ 
ครั้งท่ี 1 
ผูเขารวม
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การประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร Strategic Environmental Assessment – SEA 

 ดานการทองเที่ยวของตําบลในเวยีง อาํเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

ลําดับ
ท่ี 

กิจกรรม กลุมเปาหมาย เคร่ืองมือสราง
การมีสวนรวม 

ชวงท่ี
ดําเนินการ 

ลักษณะการ
ดําเนินการ 

 
 

-องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 
-ภาคเอกชน 
-สถาบัน 
การศึกษา 
-ผูแทนชุมชน 
-ผูประกอบการ
ทองเท่ียว/ธุรกิจ
ทองเท่ียว 
-สื่อมวลชน 
อยางนอย 2 คน 
 

สรางนโยบาย
รวมกันจากทุก
ภาคสวน รับฟง
เสียงของ
ประชาชน ดึงไอ
เดีย ความคดิ 
ภูมิปญญาจาก
ประชาชนวง
กวางมารวมกัน
ออกแบบ
นโยบาย 
ไดตัวช้ีวัด และ
ทางเลือก
เบ้ืองตน 

ประมาณ 80 
คน 

4 การพัฒนาทางเลือก   7 ก.ย. 64 ประชุมกลุม
ยอยครั้งท่ี 2 

 วิเคราะหทางเลือกเทคโนโลยีท่ีมี
คุณสมบัตสิอดคลองกับลักษณะ 
หรือกิจกรรมการพัฒนา โดย
กําหนดเกณฑเปรียบเทียบเพ่ือใช
ในการตัดสินใจใชเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสม โดยคํานึงถึงปจจัยดาน
ตนทุน การ ใชงานและ
ประสิทธิภาพของเทคโนโลย ี

-คณะผูจัดทํา PPP 
-ผูเช่ียวชาญแตละ
สาขา 
-หนวยงานภาครัฐ 
-องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 
-ภาคเอกชน 
-สถาบันการ 
ศึกษา 
-ผูแทนชุมชน 
-ผูประกอบการ
ทองเท่ียว/ธุรกิจ
ทองเท่ียว 
-สื่อมวลชน 

-การจัดประชุม
กลุมยอย (เวที
ละไมควรเกิน 
15 คน) 
-ควรจัดอยาง
ตอเน่ืองให
ครอบคลมุทุก
ภาคสวนและมี
ความมั่นใจวาไม
มีประเด็น
เพ่ิมเตมิ 

  

5 การประเมินทางเลือก   7 ก.ย. 64 ดําเนินการวัน
เดียวกับการ
พัฒนา
ทางเลือก โดย
ดําเนินการชวง
บาย 

 ศึกษาการคาดการณผลกระทบ
สิ่งแวดลอมอันเกิดจากการดําเนิน
นโยบายและแผนงานดานการ
พัฒนาการทองเท่ียว รวมถึง
ขอเสนอแนะทางเลือก รวมถึงการ

-คณะผูจัดทํา PPP 
-ผูเช่ียวชาญแตละ
สาขา 

การจัดประชุม
กลุมยอย 
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การประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร Strategic Environmental Assessment – SEA 

 ดานการทองเที่ยวของตําบลในเวยีง อาํเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

ลําดับ
ท่ี 

กิจกรรม กลุมเปาหมาย เคร่ืองมือสราง
การมีสวนรวม 

ชวงท่ี
ดําเนินการ 

ลักษณะการ
ดําเนินการ 

คาดการณผลกระทบสิ่งแวดลอม
ในแตละทางเลือก เพ่ือหาแนวทาง
ท่ีดีท่ีสุดในการลด ปองกัน และ
ชดเชยผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 
 
 

6 การบรรเทาผลกระทบ   7 ก.ย. 64 ประชุมกลุม
ยอยครั้งท่ี 3 
อาจดําเนินการ
วันถัดจาก
กิจกรรมท่ี 4 
และ 5 

 จัดทําแผนบรรเทาผลกระทบจาก
ทางเลือก 

-คณะผูจัดทํา PPP 
-ผูเช่ียวชาญแตละ
สาขา 

การจัดประชุม
กลุมยอย 

  

7 การติดตามและการตรวจสอบ      7 ก.ย. 64 ดําเนินการวัน
เดียวกับ
กิจกรรมการ
บรรเทา
ผลกระทบ โดย
ดําเนินการชวง
บาย 

 การกําหนดแนวทางการติดตาม
และประเมินผลและการ
ดําเนินการตามตัวช้ีวัด 

-คณะผูจัดทํา PPP 
-ผูเช่ียวชาญแตละ
สาขา 

การจัดประชุม
กลุมยอย 

  

 การจัดประชุมสาธารณะ (Public 
Consultation Meeting) เพ่ือ
นําเสนอผลขอ 4-7 ใหประชาชน
รับทราบ 

-คณะผูจัดทํา PPP 
-ผูเช่ียวชาญแตละ
สาขา 
-หนวยงานภาครัฐ 
-องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 
-ภาคเอกชน 
-สถาบัน  
การศึกษา 
-ผูแทนชุมชน 
-ผูประกอบการ
ทองเท่ียว/ธุรกิจ
ทองเท่ียว 
-สื่อมวลชน 

Policy Lap 
การสราง
นโยบายแบบ
เปด หรือการ
สรางนโยบาย
รวมกันจากทุก
ภาคสวน รับฟง
เสียงของ
ประชาชน ดึงไอ
เดีย ความคดิ 
ภูมิปญญาจาก
ประชาชนวง
กวางมารวมกัน
ออกแบบ
นโยบาย 

8 ก.ย. 64 จัดประชุมใหญ 
ครั้งท่ี 2 
ผูเขารวม
ประมาณ 80 
คน 
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การประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร Strategic Environmental Assessment – SEA 

 ดานการทองเที่ยวของตําบลในเวยีง อาํเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

ลําดับ
ท่ี 

กิจกรรม กลุมเปาหมาย เคร่ืองมือสราง
การมีสวนรวม 

ชวงท่ี
ดําเนินการ 

ลักษณะการ
ดําเนินการ 

 
8 การจัดทํารายงาน SEA   เดือน ต.ค. 64  

 การศึกษาโดยมีกระบวนการการมี
สวนรวมของสาธารณะ และสราง
กระบวนการหรอืระบบการ
รายงานขอมูลดานสิ่งแวดลอม
ตามแนวทาง GSTC ในสาธารณะ
ทราบ 

-คณะผูจัดทํา PPP 
-ผูเช่ียวชาญแตละ
สาขา 
-หนวยงานภาครัฐ 
-องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 
-ภาคเอกชน 
-สถาบัน 
การศึกษา 
-ผูแทนชุมชน 
-ผูประกอบการ
ทองเท่ียว/ธุรกิจ
ทองเท่ียว 
-สื่อมวลชน 

จัดประชุมใหญ 
ครั้งท่ี 2 
ผูเขารวม
ประมาณ 80 
คน โดยเปนการ
ประชุมเดียวกับ
การจัดประชุม
สาธารณะ 
(Public 
Consultation 
Meeting) เพ่ือ
นําเสนอผลขอ 
3-7 ให
ประชาชน
รับทราบ 

8 ก.ย. 64 ประเด็นจะถูก
นําเสนอในการ
ประชุมใหญ 
และผลการจัด
ประชุมจะนํา
ผนวกใน
รายงาน SEA 

9 จัดการอบรมใหความรูในเรื่อง 
SEA แกเจาหนาท่ี อพท. และภาคี
ท่ี อพท.กําหนด  

-เจาหนาท่ี อพท. 
-ภาคีท่ี อพท. 
กําหนด 

การจัดประชุม 2 ส.ค. 64 
3 ส.ค. 64 
6 ก.ย. 64 
7 ก.ย. 64 
27 ต.ค. 64 

โรงแรมเวียง
แกว 
โรงแรมเทวราช 
โรงแรมเทวราช 
นานบูติครี
สอรท 
มหาวิทยาลยั
แมฟาหลวง 

 

หมายเหตุ 
1. การกลั่นกรอง และการกําหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping) จัดแบบออนไซต 

2. กิจกรรมในขอมลูพ้ืนฐาน 1)+2) จัดเวทีประชุมกลุมยอย ประมาณ 1 ครั้ง จํานวน 15-20 คน 
3. การพัฒนาทางเลือก และประเมินทางเลือก ดําเนินการกิจกรรม เชาบาย โดยจดัเปน 2 ครั้ง 2 กลุม ท้ังน้ี อาจมีการ

รวมเปนการจัดประชุมครั้งเดียว โดยพิจารณาตามความเหมาะสม  
4. การบรรเทาผลกระทบ และการตดิตามตรวจสอบ ดําเนินการกิจกรรม เชาบาย โดยจัดเปน 2 ครั้ง 2 กลุม ท้ังน้ี อาจ

มีการรวมเปนการจัดประชุมครั้งเดียว โดยพิจารณาตามความเหมาะสม 
5. จัดประชุมสาธารณะ ดําเนินการ 2 ครั้ง ผูเขารวมประมาณ 80 คนตอครั้ง 

 

1.5 ขอบเขตการดําเนินงาน 

1.5.1 ดําเนินการศึกษาและจัดทํารายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (Strategic 
Environmental Assessment) หรือ SEA ของแหลงทองเท่ียวในพ้ืนท่ีตําบลเชียงคาน ใหเปนไปตามคูมือการ
ประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment) ของสํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) และแนวทางการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร 
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การประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร Strategic Environmental Assessment – SEA 

 ดานการทองเที่ยวของตําบลในเวยีง อาํเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

Strategic Environmental Assessment Guideline โดย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ โดยครอบคลุมข้ันตอน ไดแก  

1) การกลั่นกรอง (Screening)  
2) การกําหนดขอบเขต (Scoping)  
3) การพัฒนาและการประเมินทางเลือก (Alternatives development and assessment)  
4) การกําหนดมาตรการเพ่ือความยั่งยืน (Measures for sustainability)  
5) การจัดทํารายงาน SEA (SEA report preparation) 
6) การมีสวนรวม (Participation)  

 
1.5.2 จัดทํา “แผนการดําเนินงานการมีสวนรวม” ใหครอบคลุมตลอดระยะเวลาการศึกษาไวใน

รายงานเบื้องตน (Inception Report) ท้ังนี้ ในการจัดทํากระบวนการมีสวนรวมตองเปนไปตามคูมือการ
ประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment) ของสํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) และแนวทางการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร 
Strategic Environmental Assessment Guideline โดย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ในการศึกษาครั้งนี้แผนการดําเนินงานการมีสวนรวมมีรายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 1.2  

 
 

1.6 ทีมงานและบทบาท 

นักวิจัย ความเช่ียวชาญและบทบาท 
นางพัทธยาพร อุนโรจน 
(หัวหนาโครงการและผูเช่ียว 
ชาญ) 

- การพัฒนาอยางยั่งยืน การจัดการขยะชุมชน 
- ผานการอบรม STTP และสอบผาน 
- วางแผน อํานวยการกิจกรรมของโครงการ 
- จัดทํารายงานข้ันตน รายงานความกาวหนา และรายงานฉบับสมบูรณ 

ผศ.ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย 
(ผูเช่ียวชาญดานการมีสวนรวม
และการประชาสัมพันธ) 

- นโยบายและการจัดการสิ่งแวดลอม 
- ผานการอบรม STTP และสอบผาน 
- รวมจัดเวทีการมีสวนรวม ตลอดข้ันตอนของการทํา SEA 
- สรุปประเด็นการจัดเวทีการมีสวนรวม ตลอดข้ันตอนของการทํา SEA 
ในกลุมท่ีรับผิดชอบ 

ผศ.ดร.พรรณนิภา ดอกไมงาม 
(ผูเช่ียวชาญดานส่ิงแวดลอม) 

- ระบบพลังงานและการประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอม 
- ผานการอบรม STTP และสอบผาน 
- รวมจัดเวทีการมีสวนรวม ตลอดข้ันตอนของการทํา SEA 
- สรุปประเด็นการจัดเวทีการมีสวนรวม ตลอดข้ันตอนของการทํา SEA 
ในกลุมท่ีรับผิดชอบ 

นายอนันตสิทธิ์ ออนตะไคร 
(ผูชวยวิจัยโครงการ) 

- รวบรวมเอกสาร ประสานกับหนวยงานในพ้ืนท่ีพิเศษ บันทึกขอมูล 
และจัดเก็บหลักฐาน  
- สนับสนุนการจัดเวทีการมีสวนรวม ตลอดข้ันตอนของการทํา SEA 
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1.7 แผนการดําเนินงาน 

กิจกรรม เดือน 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 

1. จัดทํารายงานเบื้องตน (Inception Report) ประกอบดวย แผนการ
ดําเนินงาน วิธีการดําเนินงาน (approach & methodology) และ
ระยะเวลาการดําเนินงานในแตละข้ันตอน แผนการดําเนินงานการมีสวน
รวม พรอมรายละเอียดเบื้องตนของการดําเนินงานท้ังหมด 

     

2. กลั่นกรอง      
3. การกําหนดขอบเขตการศึกษา      
4. ศึกษาและวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน        
5. การจัดประชุมรับฟงความคิดเห็น (Public Consultation Meeting) 
เพ่ือนําเสนอผลการกลั่นกรอง และกําหนดขอบเขตการศึกษา 

     

6. จัดทํารายงานฉบับกลาง (Interim Report) สรุปผลการดําเนินการ
ของกิจกรรมและนําเสนอแผนการเก็บขอมูลเพ่ิมเติม (ถามี) ตอ อพท.   

     

7. การพัฒนาทางเลือก      
8. การประเมินทางเลือก      
9. การบรรเทาผลกระทบ      
10. การติดตามตรวจสอบ       
11.การจัดประชุมสาธารณะ (Public Consultation Meeting) เพ่ือ
นําเสนอผลขอ 4 และ ขอ 7-10 ใหประชาชนรบัทราบ 

     

12.การศึกษาโดยมีกระบวนการการมีสวนรวมของสาธารณะ และสราง
กระบวนการหรือระบบการรายงานขอมูลดานสิ่งแวดลอมตามแนวทาง 
GSTC ในสาธารณะทราบ 

     

14. จัดทํารายงานฉบับสมบรูณ (Final Report)       
15. จัดการอบรมใหความรูในเรื่อง SEA แกเจาหนาท่ี อพท. และภาคีท่ี 
อพท.กําหนด 

     

 
หมายเหตุ   1.  แทนการจัดทํารายงานเบ้ืองตน รายงานความฉบับกลาง รางรายงานฉบับสมบูรณ และรายงาน
      ฉบับสมบูรณ 
  2. ขอ 11 และ 12 จัดพรอมกัน 

   3. เน่ืองจากสถานการณการแพรระบาดของ Covid-19 กิจกรรมสวนใหญจะปรับเปนรูปแบบออนไลน 
และหากกิจกรรมใด จําเปนตองระดมความคิดเห็น จะจัดเพียงกลุมเล็กๆ ไมเกิน 20 คน โดยรายละเอียดการจัดกิจกรรมเปนไป
ตาม ตารางท่ี 2 กิจกรรมในข้ันตอนการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยทุธศาสตรและแผนการดําเนินการมีสวนรวม สําหรับการจัด
ประชุมรับฟงความคิดเห็นเวทีใหญ จํานวน 2 ครั้ง โดยมีผูเขารวมประมาณ 80 คนตอครั้ง จะดําเนินการจัดประชุมใหเปนไป
ตามมาตรการท่ีเก่ียวของกับการจัดประชุมหรือจัดกิจกรรมตางๆ ท้ังน้ีจะตองเปนไปตามมาตรการสาธารณสุขท่ีกําหนดให
ดําเนินการในชวงท่ีมีการแพรระบาดของ Covid-19 ในชวงเวลาท่ีมีการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นประกอบดวย 
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บทที่ 2 
การกลั่นกรอง (Screening) 

 
การกลั่นกรองเปนข้ันตอนแรกของการดําเนินการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร ซ่ึงมี

วัตถุประสงคเพ่ือพิจารณาขอเสนอของนโยบาย แผน และแผนงาน (PPP) วามีความจําเปนหรือไมท่ีจะตอง
ดําเนินการจัดทํา SEA ท้ังนี้ ข้ันตอนการกลั่นกรองสามารถดําเนินการไดโดยหนวยงานเจาของนโยบาย แผน 
และแผนงานนั้น ๆ สําหรับการประเมินสิ่ งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (Strategic Environmental 
Assessment) หรือ SEA ดานการทองเท่ียวของ ตําบลในเวียง อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน มีรายละเอียดดังนี้ 
 
2.1 การดําเนินการ SEA ในประเทศไทย 

การพัฒนาระบบ SEA เริ่มมีการผลักดันในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 และ
ตอเนื่องมาถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ระบุถึงการผลักดันใหแนวทางการจัดทําการ
ประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรมีผลบังคับใชทางกฎหมาย 

ขอสั่งการนายกรัฐมนตรี ในการประชุม คณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 1 สิงหาคม 2560 ท่ีใหพิจารณาแนว
ทางการขับเคลื่อน SEA มาใชประกอบการพัฒนา แผนงานหรือโครงการสําคัญของประเทศใหเกิดผลอยางเปน
รูปธรรม เชน แผนบริหารจัดการลุมน้ํา แผนพัฒนาการจราจรและขนสง แผนพัฒนาระบบปองกันการกัดเซาะ
ชายฝงในระดับพ้ืนท่ี แผนพัฒนาทาอากาศยาน โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
สําหรับตางประเทศ เชน ประเทศอังกฤษไดกําหนดประเภทของแผน และแผนงานท่ีอาจจะกอใหเกิด
ผลกระทบสําคัญตอสิ่งแวดลอมและจําเปนจะตองดําเนินการจัดทํา SEA ไวท้ังสิ้น จํานวน 11 ประเภท ไดแก 
เกษตรกรรม ปาไม ประมง พลังงาน อุตสาหกรรม คมนาคม การจัดการของเสีย การจัดการน้ํา การ
ติดตอสื่อสาร การทองเท่ียว ผังเมือง และการใชประโยชนท่ีดิน 
 
2.2 ประโยชนของการดําเนินการ SEA 

1)  สงเสริมการพัฒนาอยางยั่งยืน เพ่ือใหการตัดสินใจเก่ียวกับขอเสนอ PPP มาจากการพิจารณา ขอมูล 
และขอเท็จจริงอยางรอบดานและบูรณาการ 

2)  เสริมสรางความสมบูรณใหกับ EIA ของโครงการ (ท่ีเกิดข้ึนภายใต PPP) 
3)  ชวยใหผูมีสวนรวมเก่ียวของตาง ๆ มีความเขาใจ PPP นั้นมากยิ่งข้ึนดวย ซ่ึงจะสงผลใหไดรับความ 

รวมมือ ลดความ ขัดแยง และไดรับการยอมรับมากข้ึน 
 

2.3 ความจําเปนในการดําเนินการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร หรือ SEA ระบุโดย อพท.6 

ในสวนของพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน องคการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยาง
ยั่งยืน (องคการมหาชน) หรือ อพท. โดยสํานักงานพ้ืนท่ีพิเศษ 6 หรือ อพท.6 ถือเปนพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพดานการ
ทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานาน และสามารถ
ขับเคลื่อนยกระดับเมืองนานสูการเปนเครือขายเมืองสรางสรรคของ UNESCO โดยนําเกณฑการพัฒนาการ
ทองเท่ียวอยางยั่งยืนของสภาการทองเท่ียวอยางยั่งยืนโลก (GSTC) มาใชเปนแนวทางในในการพัฒนาการ
ทองเท่ียวในพ้ืนท่ีพิเศษ เชน การประเมินแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืนตามเกณฑ GSTC และการจัดฝกอบรมให
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ความรูเกณฑ GSTC แกบุคลากรของชุมชนดานการทองเท่ียว เปนตน เพ่ือใหการทองเท่ียวมุงสูเปาหมายการ
พัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เพ่ิมศักยภาพการทองเท่ียว โดยชุมชนและแหลง
ทองเท่ียวท่ีไดมาตรฐาน ประกอบกับนายกรัฐมนตรีมีบัญชาให อพท. เรงทบทวนแผนงานโครงการตามแผน
ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการตามแผนแมบทการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานาน 
(พ.ศ. 2556 – 2560) ใหเปนปจจุบัน โดยใหบูรณาการทุกภาคสวนในพ้ืนท่ีใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติดาน
การสรางความสามารถในการแขงขันและแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการทองเท่ียวเชิง
สรางสรรคและวัฒนธรรมเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือใหสวนราชการนําไปใชเปนกลไก และกรอบแนวทางใน
การขับเคลื่อนเมืองเกานานอยางเปนรูปธรรมและในป พ.ศ. 2563 – 2570 รัฐบาลมอบนโยบายใหจังหวัดนาน 
เทศบาลเมืองนาน องคการบริหารสวนจังหวัดนานและ 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 อยางยั่งยืนตอไป 

การประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment) หรือ SEA ของ
แหลงทองเท่ียวในเชิงพ้ืนท่ี จะเปนประโยชนในการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืนท่ีสมดุลท้ังในดาน
สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ และสังคม และท่ีสําคัญเพ่ือใหเกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาโครงการตามแผน
ยุทธศาสตรการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเลย พ.ศ.2563 – 2570 ใหบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตอไป 

อพท. 6 ประสงคดําเนินการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (Strategic Environmental 
Assessment) หรือ SEA ดานการทองเท่ียวของ ตําบลในเวียง อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน เพ่ือยกระดับ
สถานะความยั่งยืน การประเมินความยั่งยืนของแหลงทองเท่ียวในพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน ตามเกณฑท้ัง 41 
ดานของ GSTC   

 
2.4 การทบทวนนโยบายท่ีเกี่ยวของกับการสงเสริมการทองเท่ียวในตําบลในเวียง อําเภอเมือง จังหวัดนาน 

2.4.1 นโยบาย/ยุทธศาสตรระดับชาติ 

2.4.1.1 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

เปนยุทธศาสตรชาติฉบับแรกของประเทศไทย ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซ่ึง
จะตองนําไปสูการปฏิบัติเพ่ือใหประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปน
ประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง” ภายในชวงเวลาดังกลาว เพ่ือ
ความสุขของคนไทยทุกคน  

“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบ ตอ
ผลประโยชนแหงชาติอันไดแก การมีเอกราช อธิปไตย การดํารงอยูอยางม่ันคง และยั่งยืนของ สถาบันหลักของ
ชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุข เปนปกแผน มีความม่ันคงทาง
สังคมทามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ความเจริญเติบโตของชาติความเปน
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ธรรมและความอยูดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐาน ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ความม่ันคงทาง
พลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษา ผลประโยชนของชาติภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
แวดลอมระหวางประเทศ และการอยูรวมกัน อยางสันติประสานสอดคลองกันดานความม่ันคงในประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลกอยางมีเกียรติ และศักดิ์ศรี 

ความม่ันคง หมายถึง การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในประเทศ 
และภายนอกประเทศในทุกระดับ ท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจกบุคคล และ มีความ
ม่ันคงในทุกมิติท้ังมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการเมือง เชน ประเทศ มีความม่ันคงใน
เอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริยทรงเปน ประมุข สถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริยมีความเขมแข็งเปนศูนยกลางและเปนท่ียึดเหนี่ยวจิตใจ ของประชาชน มีระบบ
การเมืองท่ีม่ันคงเปนกลไกท่ีนําไปสูการบริหารประเทศท่ีตอเนื่องและโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมี
ความปรองดองและความสามัคคีสามารถผนึกกําลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชน มีความเขมแข็ง ครอบครัวมี
ความอบอุน ประชาชนมีความม่ันคงในชีวิต มีงานและรายไดท่ีม่ันคงพอเพียง กับการดํารงชีวิต มีการออม
สําหรับวัยเกษียณ ความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ํา มีท่ีอยูอาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน 

ความม่ังค่ัง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่องและมีความยั่งยืน 
จนเขาสูกลุมประเทศรายไดสูง ความเหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยูดีมีสุขไดรับ 
ผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเทาเทียมกันมากข้ึน และมีการพัฒนาอยางท่ัวถึงทุกภาคสวน มีคุณภาพชีวิต
ตามมาตรฐานขององคการสหประชาชาติไมมีประชาชนท่ีอยูในภาวะความยากจน เศรษฐกิจในประเทศมีความ
เขมแข็ง ขณะเดียวกันตองมีความสามารถในการแขงขันกับประเทศตาง ๆ ท้ังในตลาดโลกและตลาด
ภายในประเทศเพ่ือใหสามารถสรางรายไดท้ังจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสราง
ฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคตเพ่ือใหสอดรับกับบริบทการพัฒนา ท่ีเปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมี
บทบาทท่ีสําคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธทางเศรษฐกิจ และการคาอยางแนนแฟนกับประเทศในภูมิภาค
เอเชีย เปนจุดสําคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ท้ังการ คมนาคมขนสง การผลิต การคา การลงทุน และการ
ทําธุรกิจ เพ่ือใหเปนพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ ยังมีความสมบูรณในทุนท่ีจะสามารถสรางการพัฒนา
ตอเนื่องไปไดไดแก ทุนมนุษยทุนทางปญญา ทุนทางการเงิน ทุนท่ีเปนเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และ
ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาท่ีสามารถสรางความเจริญ รายไดและคุณภาพชีวิตของ 
ประชาชนใหเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ซ่ึงเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีอยูบนหลักการใชการรักษา และการ
ฟนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ไมใชทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดีไมสรางมลภาวะ ตอสิ่งแวดลอม
จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภค เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม และสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมี ความอุดมสมบูรณมากข้ึน
และสิ่งแวดลอมมีคุณภาพดีข้ึน คนมีความรับผิดชอบตอสังคม มีความ เอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน
สวนรวม รัฐบาลมีนโยบายท่ีมุงประโยชนสวนรวมอยางยั่งยืน และใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของ
ประชาชน และทุกภาคสวนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนา
อยางสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 
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ท่ีมา:  ราชกิจจานุเบกษา เลม 135 ตอนท่ี 82 ก 13 ตุลาคม 2561 

ภาพท่ี 2.1 สรุปวิสัยทัศนประเทศไทย 2580 

 

ประเด็นยุทธศาสตรชาติ เพ่ือใหประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาใหบรรลุตามวิสัยทัศน 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” และเปาหมายการพัฒนาประเทศขางตน จึงจําเปนตองกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศระยะ
ยาว ท่ีจะทําใหประเทศไทยมีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงจากปจจัย 
ภายในและภายนอกประเทศในทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และ ภาค
บริการของประเทศไดรับการพัฒนายกระดับไปสูการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสรางมูลคาเพ่ิม และ
พัฒนากลไกท่ีสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหมท่ีจะสรางและเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของ ประเทศ เพ่ือ
ยกระดับฐานรายไดของประชาชนในภาพรวมและกระจายผลประโยชนไปสูภาคสวนตาง ๆได อยางเหมาะสม 
คนไทยไดรับการพัฒนาใหเปนคนดีเกง มีวินัย คํานึงถึงผลประโยชนสวนรวม และมีศักยภาพในการคิดวิเคราะห
สามารถ “รูรับ ปรับใช” เทคโนโลยีใหมไดอยางตอเนื่อง สามารถเขาถึง บริการพ้ืนฐาน ระบบสวัสดิการ และ
กระบวนการยุติธรรมไดอยางเทาเทียมกัน โดยไมมีใครถูกท้ิง ไวขางหลัง การพัฒนาประเทศในชวงระยะเวลา
ของยุทธศาสตรชาติจะมุงเนนการสรางสมดุลระหวาง การพัฒนาความม่ันคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 
โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในรูปแบบ “ประชารัฐ” โดยประกอบดวย 6 ยุทธศาสตรไดแก ยุทธศาสตร
ชาติดานความม่ันคง ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ยุทธศาสตรชาติดานการ
พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และยุทธศาสตรชาติ
ดานการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยแตละยุทธศาสตรมีเปาหมายและประเด็น
การพัฒนาดังนี้ 
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(1)  ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง มีเปาหมายการพัฒนาท่ีสําคัญ คือ ประเทศชาติ 
ม่ันคง ประชาชนมีความสุข เนนการบริหารจัดการสภาวะแวดลอมของประเทศใหมีความม่ันคง ปลอดภัย เอก
ราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบรอยในทุกระดับ ต้ังแตระดับชาติสังคม ชุมชน มุงเนนการพัฒนาคน 
เครื่องมือ เทคโนโลยีและระบบฐานขอมูลขนาดใหญใหมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม และภัยพิบัติ
ไดทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคูไปกับการปองกันและแกไขปญหา ดานความม่ันคงท่ีมีอยูใน
ปจจุบัน และท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต ใชกลไกการแกไขปญหาแบบบูรณาการ ท้ังกับสวนราชการ ภาคเอกชน 
ประชาสังคม และองคกรท่ีไมใชรัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบาน และมิตรประเทศท่ัวโลกบนพ้ืนฐานของหลักธรรม
มาภิบาล เพ่ือเอ้ืออํานวยประโยชนตอการดําเนินการ ของยุทธศาสตรชาติดานอ่ืนๆ ใหสามารถขับเคลื่อนไปได
ตามทิศทางและเปาหมายท่ีกําหนด 

(2)  ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน มีเปาหมายการ 
พัฒนา ท่ีมุงเนนการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพ้ืนฐานแนวคิด 3 ประการ ไดแก (1) 
“ตอยอดอดีต” โดยมองกลับไปท่ีรากเหงาทางเศรษฐกิจ อัตลักษณวัฒนธรรม ประเพณีวิถีชีวิต และจุดเดนทาง
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีหลากหลาย รวมท้ังความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศ ในดานอ่ืนๆ นํามา
ประยุกตผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือใหสอดรับกับบริบทของ เศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม 
(2) “ปรับปจจุบัน” เพ่ือปูทางสูอนาคต ผานการพัฒนาโครงสราง พ้ืนฐานของประเทศในมิติตางๆ ท้ังโครงขาย
ระบบคมนาคมและขนสง โครงสรางพ้ืนฐานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและดิจิทัล และการปรับสภาพแวดลอมให
เอ้ือตอการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (3) “สรางคุณคาใหมในอนาคต” ดวยการเพ่ิมศักยภาพ
ของผูประกอบการ พัฒนาคนรุนใหม รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองตอความตองการของตลาด 
ผสมผสานกับยุทธศาสตรท่ีรองรับ อนาคต บนพ้ืนฐานของการตอยอดอดีตและปรับปจจุบัน พรอมท้ังการ
สงเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ใหประเทศไทยสามารถสรางฐานรายไดและการจางงานใหม ขยายโอกาส
ทางการคาและการลงทุน ในเวทีโลก ควบคูไปกับการยกระดับรายไดและการกินดีอยูดีรวมถึงการเพ่ิมข้ึนของ
คนชั้นกลาง และลดความเหลื่อมล้ําของคนในประเทศไดในคราวเดียวกัน  

(3)  ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย มี 
เปาหมายการพัฒนาท่ีสําคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดีเกง และมีคุณภาพ โดยคนไทย 
มีความพรอมท้ังกาย ใจ สติปญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบดานและมีสุขภาวะท่ีดีในทุกชวงวัย มีจิตสาธารณะ 
รับผิดชอบตอสังคมและผูอ่ืน มัธยัสถอดออม โอบออมอารีมีวินัย รักษาศีลธรรม และเปนพลเมืองดีของชาติมี
หลักคิดท่ีถูกตอง มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะสื่อสาร ภาษาอังกฤษและภาษาท่ีสาม และอนุรักษ
ภาษาทองถ่ิน มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเอง อยางตอเนื่องตลอดชีวิต สูการเปนคนไทยท่ีมีทักษะสูง 
เปนนวัตกร นักคิด ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหม และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

(4)  ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเปาหมาย 
การพัฒนาท่ีใหความสําคัญกับการดึงเอาพลังของภาคสวนตาง ๆ ท้ังภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน ทองถ่ิน 
มารวมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการรวมคิดรวมทําเพ่ือสวนรวม การกระจาย
อํานาจและความรับผิดชอบไปสูกลไกบริหารราชการแผนดินในระดับทองถ่ิน การเสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพรอมของประชากรไทย ท้ังในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม 
และสภาพแวดลอมใหเปนประชากรท่ีมีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเอง และทําประโยชนแกครอบครัว ชุมชน และ
สังคมใหนานท่ีสุด โดยรัฐใหหลักประกันการเขาถึงบริการและ สวัสดิการท่ีมีคุณภาพอยางเปนธรรมและท่ัวถึง  
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(5)  ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับ 
ส่ิงแวดลอม มีเปาหมายการพัฒนาท่ีสําคัญเพ่ือนําไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในทุกมิติ ท้ังดาน
สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม ธรรมาภิบาล และความเปนหุนสวนความรวมมือระหวางกัน ท้ังภายในและ
ภายนอกประเทศอยางบูรณาการ ใชพ้ืนท่ีเปนตัวตั้งในการกําหนดกลยุทธและแผนงาน และการใหทุกฝายท่ี
เก่ียวของไดเขามามีสวนรวมในแบบทางตรงใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปไดโดยเปน การดําเนินการบนพ้ืนฐาน
การเติบโตรวมกัน ไมวาจะเปนทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิต โดยใหความสําคัญกับการสราง
สมดุลท้ัง 3 ดาน อันจะนําไปสูความยั่งยืนเพ่ือคนรุนตอไปอยางแทจริง  

(6)  ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
มีเปาหมายการพัฒนาท่ีสําคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐท่ียึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชน และ
ประโยชนสวนรวม” โดยภาครัฐตองมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หนวยงานของรัฐท่ี
ทําหนาท่ีในการกํากับหรือในการใหบริการในระบบเศรษฐกิจท่ีมีการแขงขัน มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิ
บาล ปรับวัฒนธรรมการทํางานใหมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม มีความทันสมัย และพรอมท่ีจะ
ปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่ง การนํานวัตกรรม เทคโนโลยีขอมูล
ขนาดใหญ ระบบการทํางานท่ีเปนดิจิ ทัลเขามาประยุกตใชอยางคุมคา และปฏิบัติงานเทียบได กับ
มาตรฐานสากล รวมท้ังมีลักษณะเปดกวาง เชื่อมโยงถึงกันและเปดโอกาสให ทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมเพ่ือ
ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว และ โปรงใส โดยทุกภาคสวนในสังคมตอง
รวมกันปลูกฝงคานิยมความซ่ือสัตยสุจริต ความมัธยัสถและสราง จิตสํานึกในการปฏิเสธไมยอมรับการทุจริต
ประพฤติมิชอบอยางสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายตองมีความ ชัดเจน มีเพียงเทาท่ีจําเปน มีความทันสมัย มี
ความเปนสากล มีประสิทธิภาพ และนําไปสูการลด ความเหลื่อมล้ําและเอ้ือตอการพัฒนา โดยกระบวนการ
ยุติธรรมมีการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติและการอํานวยความยุติธรรมตามหลักนิติ
ธรรม 

2.4.1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2550-2554)  

ไดกําหนดเปาประสงคการพัฒนาท่ีมุงสูสังคมท่ีอยูดีมีสุขอยางยั่งยืน ภายใตหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงท่ีใหความสําคัญกับการสรางองคความรู และภูมิคุมกัน และการสรางสมดุลของการพัฒนาให
เกิดในทุกมิติ โดยการเสริมสรางทุนเพ่ือการพัฒนาท้ังประเทศท้ัง 3 ดาน คือ ทุนเศรษฐกิจ  สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เครื่องมือสําคัญท่ีมีการผลักดันใหเกิดข้ึนตามแผนพัฒนาฉบับนี้คือ การ
ประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร ท้ังในระดับพ้ืนท่ี และรายสาขา ตั้งแตข้ันการกําหนดนโยบาย เพ่ือมิให
เกิดการใชทรัพยากรอยางไมคุมคา หรือ ทําลายแหลงทรัพยากร รวมท้ังใชประโยชน และปลอยของเสียจนเกิน
ขีดความสามารถในการรองรับของพ้ืนท่ี และความสามารถในการบริหารจัดการ 

การสงเสริมใหเกิดระบบการจัดทําการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (Strategic 
Environmental Assessment: SEA) ข้ึน ดวยมุงหวังวา จะชวยเปนเครื่องมือท่ีจะชวยใหเกิดการบูรณาการ
แนวคิดและเปาหมายของการพัฒนา สูความสมดุลและยั่งยืน ท้ังในเชิงนโยบาย ผานกระบวนการจัดทํา
แผนพัฒนาในแตละดาน และในเชิงพ้ืนท่ี ท่ีครอบคลุมบริเวณท่ีตั้งของโครงการฯ ในวงกวาง เชน ลุมน้ํา หรือ
กลุมจังหวัด เปนตน ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ครั้งท่ี 3/2552 เม่ือวันท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ.
2552 ไดมีมติข้ึนมารองรับ โดยไดใหความเห็นชอบตอเอกสาร “การประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร” 
พรอมท้ังใหหนวยงานของภาครัฐนําแนวทางการประเมินสิ่งแวดลอมฯ ตามเอกสารดังกลาว ไปใชในการ
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กําหนดนโยบาย วางแผน และพัฒนาโครงการขนาดใหญ ท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอศักยภาพดาน
สิ่งแวดลอม 
 

2.4.1.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564)  

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 13 กันยายน 2559 เห็นชอบกับแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ตามท่ี
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเสนอ หลักการสําคัญของแผนฯ คือ ยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเปนศูนยกลางการพัฒนา ยึดวิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ปมา
กําหนดเปนกรอบวิสัยทัศนของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 คือ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืนเปน
ประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” รวมถึงยึดเปาหมายอนาคต
ประเทศไทยป 2579 ท่ีเปนเปาหมายในยุทธศาสตรชาติ 20 ปมาเปนกรอบในการกําหนดเปาหมายท่ีจะบรรลุ
ใน 5 ปแรก และเปาหมายในระดับยอยลงมา ควบคูกับเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนรวมท้ัง ใหความสําคัญตอ
การนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน 5 ป ท่ีตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับตอๆ 
ไป เพ่ือใหเกิดการขับเคลื่อนอยางตอเนื่องท้ังในแนวทางการแกไขปญหาสําคัญตางๆ ของประเทศ ความสําเร็จ
ของประเด็นการปฏิรูป และประเด็นรวมท่ีมีความเชื่อมโยงกับหลากหลายประเด็นการพัฒนาท่ีจะนําไปสูการ
พัฒนาท่ียั่งยืนตอเนื่องกันไปตลอดระยะ 20 ป โดยมียุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 10 ยุทธศาสตร ซ่ึง
ยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมคือ ยุทธศาสตรท่ี 4 การเติบโตท่ีเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน มีเปาหมายคือ ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมสามารถ
สนับสนุนการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ํา โดยเพ่ิมพ้ืนท่ีปาไมให
ไดรอยละ 40 ของพ้ืนท่ีประเทศเพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปลอยกาซเรือนกระจกในภาค
พลังงานและขนสงไมนอยกวารอยละ 7 ภายในป พ.ศ. 2563 เทียบกับการปลอยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือ
สัดสวนของขยะมูลฝอยท่ีไดรับการจัดการอยางถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมข้ึน และรักษาคุณภาพน้ําและคุณภาพ
อากาศในพ้ืนท่ีวิกฤติอยูในเกณฑมาตรฐาน โดยกําหนดแนวทางการพัฒนาท่ีมีความสําคัญสูงและสามารถ
ผลักดันสูการปฏิบัติไว ดังนี้ 

 
(1) การรักษาฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สรางสมดุลของการอนุรักษและใชประโยชน

อยางยั่งยืนและเปนธรรม 
(2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเพ่ือใหเกิดความม่ันคง สมดุล 

และยั่งยืน 
(3)   แกไขปญหาวิกฤตสิ่งแวดลอม 
(4)   สงเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
(5) สนับสนุนการลดการปลอยกาซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถในการ

ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(6)   บริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงดานภัยพิบัติ  
(7) พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแกไขปญหาความขัดแยงดานทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ  
(8) การพัฒนาความรวมมือดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ ดังนั้น การดําเนินงานใน

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ควรพิจารณาใหมีความสอดคลอง 
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และสงเสริมใหมีการขับเคลื่อนท่ีเปนไปในแนวทางเดียวกันกับทิศทางการพัฒนา
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 เพ่ือใหเกิดเปนรูปธรรม ชัดเจน และมีการบริหาร
จัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2561-2565) ไดมีการบรรจุประเด็น
สําคัญท่ีสอดคลองกับโครงการในดานของการจัดการการทองเท่ียวไว 4 ยุทธศาสตร คือ ยุทธศาสตรท่ี 2 การ
สรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและ
แขงขันไดอยางยั่งยืน ยุทธศาสตรท่ี 4 การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน ซ่ึงไดกลาว
รายละเอียดไปแลวขางตน และยุทธศาสตรท่ี 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ ท้ังนี้จะกลาวใน
รายละเอียดของ 3 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

-  ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม ให
ความสําคัญกับการดําเนินการยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมใหท่ัวถึง โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการศึกษาและ
สาธารณสุข รวมท้ังการปดชองวางการคุมครองทางสังคม มุงเนนมากข้ึนในเรื่องการเพ่ิมทักษะแรงงานและการ
ใชนโยบายแรงงานท่ีสนับสนุนการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานและเสริมสรางรายไดสูงข้ึน และการสรางโอกาสทาง
เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งการสนับสนุนในเรื่องการสรางอาชีพ รายไดและใหความชวยเหลือท่ี
เชื่อมโยงการเพ่ิมผลิตภาพสําหรับประชากรกลุมรอยละ 40 รายไดต่ําสุดผูดอยโอกาส สตรี และผูสูงอายุ อาทิ 
การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดยอม วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจสังคม การพัฒนาองคกร
การเงิน ฐานราก และการเขาถึงเงินทุนเพ่ือสรางอาชีพ และการสนับสนุนการเขาถึงปจจัยการผลิต คุณภาพดีท่ี
ราคาเปนธรรม เปนตน และในขณะเดียวกันก็ตองเพ่ิมประสิทธิภาพการใชงบประมาณเชิงพ้ืนท่ี และบูรณาการ
เพ่ือการลดความเหลื่อมล้ํา 

-  ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางย่ังยืน 
การขับเคลื่อนใหเศรษฐกิจเจริญเติบโตจะเนนการพัฒนาและใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมข้ันกาว
หนาท่ีเขมขนมากข้ึน การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนาและยกระดับคุณภาพของกําลังคน และความคิด
สรางสรรคในการขยายฐานเศรษฐกิจและฐานรายไดใหมควบคูกับการเพ่ิมผลิตภาพของฐานการผลิตและ
บริการเดิม รวมท้ังการตอยอดการผลิตและบริการเดิมโดยใชดิจิทัลและเทคโนโลยีอัจฉริยะ นอกจากนั้น จะให
ความสําคัญกับการใชศักยภาพของทรัพยากรชีวภาพ การสงเสริมการเชื่อมโยงตลอดหวงโซมูลคาอยางมี
ประสิทธิภาพ การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหมและการพัฒนาตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ การผสมผสานภาค
บริการเขากับการคาและการเตรียมความพรอมของภาคบริการใหสามารถรองรับการแขงขัยท่ีเสรีข้ึน การ
เสริมสรางศักยภาพการแขงขันใหกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม รวมท้ังการสรางสังคมผูประกอบการท่ี
ผลิตได ขายเปน โดยพิจารณาการเปลี่ยนแปลงความตองการของผูบริโภคอยางรวดเร็วและมาตรฐานสากลของ
สินคาและบริการท่ีสูงข้ึน รวมถึงมาตรฐานดานสิ่งแวดลอมรวมท้ังพัฒนาระบบและกลไก ตลอดจนการพัฒนา
เชิงพ้ืนท่ีเพ่ือกระจายโอกาสเศรษฐกิจใหคนในชุมชนและทองถ่ินและแบงปนผลประโยชนอยางเปนธรรมเพ่ือลด
ความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ 

-  ยุทธศาสตรท่ี 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ การยกระดับฐานการ
ผลิตและบริการเดิมใหมีความเขมแข็งมากข้ึน และการขยายฐานใหมท่ีใหความสําคัญกับการกระจายโอกาส
ทางเศรษฐกิจและสังคมควบคูไปดวยเปนเปาหมายท่ีสําคัญ ประเทศไทยตองใชประโยชนจากศักยภาพและภูมิ
สังคมเฉพาะของพ้ืนท่ีการดําเนินยุทธศาสตรเชิงรุกเพ่ือเสริมจุดเดนในระดับภาคและจังหวัด ในการเปนฐาน
การผลิตและบริการท่ีสําคัญ ประกอบกับการขยายตัวของประชากรในเขตเมืองเปนโอการในการกระจายความ
เจริญและยกระดับรายไดของประชาชน โดยการพัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยูและมีศักยภาพในการรองรับ
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การคาการลงทุน และในขณะเดียวกันก็เปนการชวยเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันและทําใหเกิด
ผลตอบแทนในเชิงเศรษฐกิจและสังคมของการลงทุน ในโครงสรางพ้ืนฐานและระบบ โลจิสติกสท่ีเปนโครงขาย
ระหวางเมืองท่ีจะเปนระบบสมบูรณข้ึน เชนเดียวกับการยกระดับคุณภาพและการสงเสริมการพัฒนาพ้ืนท่ี
บริเวณชายฝงทะเลตะวันออก ทําใหมีโอกาสเปนเขตเศรษฐกิจชั้นนําของอาเซียน สามารถเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศไดดี นอกจากนั้น การเปนสวนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเปนโอกาสใน
การเปดพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหมบริการชายแดนเชื่อมโยงการคาการลงทุนในภูมิภาคของไทยกับประเทศเพ่ือนบาน 
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 จึงมุงเนนการพัฒนาและเรงดําเนินการในประเด็นทาทาย ไดแก การสรางความ
เขมแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหมท่ีสรางรายได สําหรับประชาชน
ในภาคการพัฒนาเมืองใหเติบโตอยางมีคุณภาพ การพัฒนาและฟนฟูพ้ืนท่ีบริเวณชายฝงทะเลตะวันออกให
รองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมแหงอนาคตอยางมีสมดุลและการบริหารจัดการ พ้ืนท่ีเศรษฐกิจ
ชายแดนใหเจริญเติบโตแขงขันไดอยางยั่งยืน รวมท้ังการเพ่ิมประสิทธิภาพกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาภาค
และเมืองใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม 

 

2.4.1.4 รางกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570)  

ภายใตกระแสแนวโนมการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน อาทิ ความกาวหนาของเทคโนโลยีอยางพลิกผัน การ 
เปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรสูสังคมสูงวัย และภาวะโลกรอนจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมกับ 
ปจจัยเรงจากการแพรระบาดของโรค COVID-19 ท่ีกอใหเกิดความผันผวนของสถานการณทางเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดลอม แกหลายประเทศท่ัวโลกรวมถึงประเทศไทยนั้น พบวาแนวโนมการเปลี่ยนแปลงดังกลาว 
สามารถนํามาซ่ึงโอกาสและความเสี่ยงท่ีจะชวยผลักดันใหการพัฒนาประเทศไทยในระยะตอไป ใหเกิดผล
สําเร็จ หรือเปนอุปสรรคหนวงรั้งการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ไมสามารถบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว 
ข้ึนอยูกับบริบทหรือศักยภาพและขีดความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน โดย
โอกาสท่ีสําคัญสําหรับประเทศไทย ซ่ึงมีท่ีมาจากแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในระดับโลก พบวามีท่ีมาจาก
ความกาวหนา และความแพรหลายของเทคโนโลยีเปนหลัก ซ่ึงการสรรคสรางประโยชนจากเทคโนโลยี ใหเกิด
เปนโอกาสสําหรับประเทศไทยไดนั้น ตองอาศัยการพัฒนาคนและระบบบริหารจัดการดานดิจิทัลและขอมูล
สารสนเทศใหมีความพรอม เพ่ือรองรับโอกาสท่ีเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงใหกระจายลงสูทุกภาคสวน อยาง
ท่ัวถึงเทาทัน ขณะเดียวกันความเสี่ยงท่ีคาดวาจะสงผลกระทบเชิงลบและเปนความทาทายท่ีสําคัญ ตอประเทศ
ไทยในการท่ีจะตองเรงแสวงหาแนวทางในการแกไขรับมือนั้น พบวามาจากแนวโนมดานการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางประชากร ความเหลื่อมล้ําดานดิจิทัล รวมถึงปญหาสิ่งแวดลอมและภัยธรรมชาติ ซ่ึงจะบั่นทอนขีด 
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ รวมถึงยังอาจเปนเง่ือนไขทาทายตอมิติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
และการสรางความเสมอภาคในสังคม ซ่ึงบริบทสถานการณของประเทศไทยท่ียังมีขอจํากัดภายในหลาย 
ประการนั้น หากไมไดรับการแกไขอยางเรงดวนแลว อาจสงผลใหประเทศไทยมีความเปราะบางยิ่งข้ึนเม่ือตอง 
เผชิญกับความเสี่ยงตาง ๆ ท่ีมีความผันผวนสูง ตลอดจนอาจพลาดโอกาสท่ีจะใชประโยชนจากพลวัตการ 
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในการพัฒนาประเทศไปสูเปาหมายท่ีตองการ และสงผลใหประเทศไทยไมสามารถกาว 
ตามโลกไดอยางเทาทัน นําไปสูการสูญเสียความสามารถในการแขงขันในระยะยาว และอาจตองจมกับปญหา
เรื้อรังท่ีฉุดรั้งความกาวหนาของประเทศในทุกมิติอยางไมอาจหลีกเลี่ยงได 

เพ่ือใหสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในชวงระยะเวลาของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 

– 2570) ใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในทิศทางท่ีจะนําไปสูการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป ไดอยางเปน
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รูปธรรม ภายใตเง่ือนไขความทาทายท้ังหลายดังกลาว จึงจําเปนท่ีประเทศจะตองเสริมสรางใหเกิด ความ

เปลี่ยนแปลงครั้งใหญในระดับโครงสรางของประเทศ บนพ้ืนฐานของความเขมแข็ง สมดุล และยั่งยืน เพ่ือ กาว

ขามปญหาอุปสรรคเดิม ใหประเทศไทยมีสมรรถนะเพียงพอตอการบริหารจัดการความเสี่ยง พรอมท้ังเรง เพ่ิม

ศักยภาพในการสรางสรรคประโยชนจากโอกาสท่ีเกิดข้ึนไดอยางเหมาะสมและทันทวงที 

ท้ังนี้การยกระดับสมรรถนะและศักยภาพของประเทศไทยในระยะเวลาอันใกล จะไมสามารถเกิดข้ึนได

อยางเปนรูปธรรม หากอาศัยเพียงการมุงแกไขปญหาเฉพาะหนาหรือการปรับเปลี่ยนแนวทางการดําเนินงานใน

รายละเอียดเพียงเล็กนอย เนื่องจากการปรับตัวแบบคอยเปนคอยไปจะไมเทาทันตอพลวัตการเปลี่ยนแปลงท่ี

เกิดข้ึนอยางรวดเร็วฉับพลันในยุคปจจุบัน อีกท้ังยังไมเพียงพอสําหรับการรับมือกับความเสี่ยงท่ีอาจสงผล 

กระทบท่ีรุนแรงและแผขยายในวงกวาง หรือทันตอการแสวงหาโอกาสท่ีจะสรางผลประโยชน ท่ีผลักดันให 

ประเทศไทยสามารถบรรลุเปาหมาย ในการพัฒนาภายใตกรอบยุทธศาสตรชาติไดตามกรอบระยะเวลาท่ี

กําหนด 

พลิกโฉมประเทศไทย สูเศรษฐกิจสรางคุณคา สังคมเดินหนาอยางย่ังยืน(Transformation 

to Hi-Value and Sustainable Thailand) การวางกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะของ

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 มีจุดประสงค เพ่ือพลิกโฉมประเทศไทย หรือ เปลี่ยนแปลงประเทศขนานใหญ 

(Thailand’s Transformation) ภายใตแนวคิด “Resilience” ซ่ึงมีจุดมุงหมายในการลดความเปราะบาง 

สรางความพรอมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง สามารถปรับตัวใหอยูรอดไดในสภาวะวิกฤติ โดยสราง

ภูมิคุมกันท้ังในระยะสั้นและระยะยาว เพ่ือใหประเทศสามารถเติบโตไดอยางยั่งยืน โดยการพลิกโฉมประเทศ

ไทยครอบคลุมตั้งแตการเปลี่ยนแปลง ในระดับโครงสราง นโยบาย และกลไก ในขณะเดียวกันกรอบแผน 

พัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 ยังมุงกําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศใหสอดคลองกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผาน

การสรางความสมดุลในการกระจายผลประโยชนจากการพัฒนาแกทุกภาคสวน เศรษฐกิจและสังคมอยางเปน

ธรรม รวมท้ังการสรางความสมดุลระหวางความสามารถในการแขงขันกับตางประเทศกับความสามารถในการ

พ่ึงตนเอง พรอมท้ังการปรับเปลี่ยน องคาพยพในมิติตาง ๆ ใหเทาทันและสอดคลองกับพลวัตและบริบทใหม

ของโลก โดยคํานึงถึงเง่ือนไขของ สถานการณและทรัพยากรของประเทศ นอกจากนี้กรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 

13 ยังใหความสําคัญกับเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน ในการเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชนทุก

กลุม และสงตอ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีดีไปยังคนรุนตอไป 

เพ่ือใหการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายท่ีกําหนดไว ในยุทธศาสตร

ชาติ และสอดคลองกับแนวคิดการพัฒนาประเทศท้ังหมด ตามท่ีกลาวถึงขางตน การพลิกโฉมประเทศไทย 

(Thailand’s Transformation) ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 จึงมีเปาหมายหลักเพ่ือพลิกโฉมประเทศไปสู 

“เศรษฐกิจสรางคุณคา สังคมเดินหนาอยางยั่งยืน” หรือ “Hi-Value and Sustainable Thailand” โดยใช

องคความรู ความคิดสรางสรรค เทคโนโลยี และนวัตกรรมเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนการยกระดับ 

ศักยภาพและพัฒนาประเทศในทุกมิติ เพ่ือสนับสนุน เสริมสรางการสรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจและขีด 

ความสามารถในการแข?งขัน และเพ่ือสงเสริมโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมอยางท่ัวถึง ตลอดจนเพ่ือให 

เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตและการบริโภคใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหเปนไปในทิศทางท่ีประเทศ 

สามารถปรับตัวและรองรับกับการเปลี่ยนแปลงไดอยางเทาทัน ตลอดจนสามารถอยูรอดและเติบโตไดอยาง

ตอเนื่อง ในระยะยาวไปพรอมกับการรักษาความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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องคประกอบหลักของการขับเคล่ือนประเทศสูเศรษฐกิจสรางคุณคา สังคมเดินหนาอยาง

ย่ังยืน (Hi-Value and Sustainable Thailand) เนื่องดวยเปาประสงคท่ีตองการใหแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ ทําหนาท่ีระบุทิศทางการพัฒนาประเทศท่ีควรมุงเนนไดอยางชัดเจน การกําหนดกรอบ

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 จึงมุงเนนคัดเลือกประเด็นการพัฒนาท่ีมีลําดับความสําคัญสูงในการพลิกโฉมประเทศ

ไทยสู Hi-Value and Sustainable Thailand ในองคประกอบสําคัญ 4 ประการ ไดแก 1.) เศรษฐกิจมูลคาสูง

ท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (High Value-Added Economy) 2.) สังคมแหงโอกาสและความเสมอภาค (High 

opportunity Society) 3.) วิถีชีวิตท่ียั่งยืน (Eco-Friendly Living) และ 4.) ปจจัยสนับสนุน การพลิกโฉม

ประเทศ (Key Enablers for Thailand’s Transformation) โดยภายใตองคประกอบใน แตละดานไดมีการ

กําหนด “หมุดหมาย” (Milestones) ซ่ึงเปนการบงบอกถึงสิ่งท่ีประเทศไทยปรารถนาจะ ‘เปน’ มุงหวังจะ 

‘มี’ หรือตองการจะ ‘ขจัด’ ในชวงระยะเวลา 5 ป ของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 เพ่ือสะทอน ประเด็นการ

พัฒนาท่ีมีความสําคัญตอการพลิกโฉมประเทศสูการเปน Hi-Value and Sustainable Thailand ภายในป 

2570 โดยรายละเอียดขององคประกอบท้ัง 4 ดาน และหมุดหมาย มีดังนี้ 

(1)  เศรษฐกิจมูลคาสูงท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม (High Value-Added Economy) 
- หมุดหมายท่ี 1 เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลคาสูง เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสราง

มูลคาเพ่ิม ใหสินคาเกษตรดวยเทคโนโลย ี
- หมุดหมายท่ี 2 การทองเท่ียวเนนคุณคา และความยั่งยืน กิจกรรมหลากหลาย กระจาย

รายได ใสใจสิ่งแวดลอม 
- หมุดหมายท่ี 3 ฐานการผลิตยานยนตไฟฟา สรางศักยภาพการผลิตและสงเสริมการใช

ยานยนตไฟฟา 
- หมุดหมายท่ี 4 การแพทย และสุขภาพครบวงจร ยกระดับการแพทยใหทันสมัย ท่ัวถึง

เปนศูนยกลางบริการสุขภาพมูลคาสูง 
- หมุดหมายท่ี 5 ประตูการคา การลงทุนและโลจิสติกสของภูมิภาค โครงขายคมนาคม

และสิ่งอํานวยความสะดวก เชื่อมโยงกับภูมิภาคอยางไรรอยตอ 
- หมุดหมายท่ี 6 อิเล็กทรอนิกส อัจฉริยะ และบริการดิจิทัล สงเสริมการผลิตสินคา

อิเล็กทรอนิกสท่ีทันสมัย บริการดิจิทัลและดิจิทัล คอนเทนตเติบโตรวดเร็ว 
(2)  สังคมแหงโอกาสและความเสมอภาค (High opportunity Society) 

- หมุดหมายท่ี 7 SMEs วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจ เพ่ือสังคมเติบโตอยางตอเนื่อง 
เสริมสรางศักยภาพ สามารถเขาถึงเทคโนโลยีและตลาดสมัยใหม 

- หมุดหมายท่ี 8 พ้ืนท่ีและเมือง มีความเจริญ ทันสมัย และนาอยู ลดความเลื่อมล้ํา
ระหวางพ้ืนท่ี กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม 

- หมุดหมายท่ี 9 ความยากจนขามรุนลดลง และไดรับความคุมครองทางสังคมเพียงพอ 
ประชาชนสามารถขยับสถานะและไดรับการคุมครองทางสังคมอยางเหมาะสม 

(3)  วิถีชีวิตท่ีย่ังยืน (Eco-Friendly Living) 
- หมุดหมายท่ี 10 เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคารบอนต่ํา ของเสียถูกนํากลับมาใช

ประโยชนและพัฒนาพลังงานหมุนเวียนเปนแหลงพลังงานหลัก 
- หมุดหมายท่ี 11 ลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ ใชมาตรการเชิงพ้ืนท่ี และเทคโนโลยีใน

การรับมือภัยธรรมชาติ 
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(4)  ปจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ (Key Enablers for Thailand’s Transformation) 
- หมุดหมายท่ี 12 กําลังคนมีสมรรถนะสูง ตอบโจทยการพัฒนาแหงอนาคต ระบบ

การศึกษาและพัฒนาฝมือแรงงานมีคุณภาพ คนทุกชวงวัยมีการเรียนรูตลอดชีวิต 
- หมุดหมายท่ี 13 ภาครัฐท่ีมีสมรรถนะสูง ภาครัฐทันสมัยมีประสิทธิภาพ 

ท้ังนี้ การกําหนด “หมุดหมาย” (Milestones) ในชวงระยะเวลา 5 ป ของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 

13 เพ่ือนําไปสูการพลิกโฉมประเทศสูการเปน Hi-Value and Sustainable Thailand ภายในป 2570 ได

พัฒนาข้ึนจากการนําโอกาส และความเสี่ยงท่ีไดจากการวิเคราะหผลกระทบของแนวโนมการเปลี่ยนแปลง

ระดับโลก (Megatrends) ตอสถานะของการพัฒนาประเทศ มาใชเปนกรอบในการจัดทํารายละเอียด 

 

2.4.1.5 เปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development Goals-SDGs) 

การพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development) คือ แนวทางการพัฒนาท่ีตอบสนองความ
ตองการของคนรุนปจจุบัน โดยไมลิดรอนความสามารถในการตอบสนองความตองการของคนรุนหลัง 
(Brundtland Report, 1987 อางในสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, เว็บไซต ) โดยการ
บรรลุการพัฒนาท่ียั่งยืน มีองคประกอบสําคัญ 3 ประการ ไดแก การเติบโตทางเศรษฐกิจ (economic 
growth) ความครอบคลุมทางสังคม (social inclusion) และการคุมครองสิ่งแวดลอม (environmental 
protection) 

 ในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งท่ี 70 เม่ือวันท่ี 25 กันยายน 2558 ณ 
สํานักงานใหญสหประชาชาติ ประเทศไทยและประเทศสมาชิกสหประชาชาติ รวม 193 ประเทศ รวมลงนาม
รับรองวาระการพัฒนาท่ียั่งยืน ค.ศ. 2030 (2030 Agenda for Sustainable Development) ซ่ึงเปนกรอบ
การพัฒนาของโลกเพ่ือรวมกันบรรลุการพัฒนาทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน โดยไมท้ิงใคร
ไวขางหลัง ภายในป ค.ศ. 2030 โดยกําหนดใหมีเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development 
Goals: SDGs) เปนแนวทางใหแตละประเทศดําเนินการรวมกัน  

เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) 17 เปาหมาย ประกอบไปดวย 169 เปาหมายยอย (SDG 
Targets) ท่ีมีความเปนสากล เชื่อมโยงและเก้ือหนุนกัน และกําหนดใหมี 247 ตัวชี้วัด เพ่ือใชติดตามและ
ประเมินความกาวหนาของการพัฒนา โดยสามารถจัดกลุม SDGs ตามปจจัยท่ีเชื่อมโยงกันใน 5 มิติ (5P) 
ไดแก 1.) การพัฒนาคน (People) ใหความสําคัญกับ การขจัดปญหาความยากจนและความหิวโหย และลด
ความเหลื่ อมล้ํ า  ในสั งคม  2 . ) ส่ิ งแวดล อม  (Planet) ใหความสํ า คัญกับการปกป องและรั กษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพภู มิอากาศเ พ่ือพลเมืองโลกรุนตอไป 3.) เศรษฐกิจและความ ม่ัง
คั่ง (Prosperity) สงเสริมใหประชาชนมีความเปนอยูท่ีดีและสอดคลองกับธรรมชาติ 4.) สันติภาพและความ
ยุติธรรม (Peace) ยึดหลักการอยูรวมกันอยางสันติ มีสังคมท่ีสงบสุข และไมแบงแยก และ 5.) ความเปน
หุนสวนการพัฒนา (Partnership) ความรวมมือของทุกภาคสวนในการขับเคลื่อนวาระการพัฒนาท่ียั่งยืน 
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ท่ีมา: สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2563 

ภาพท่ี 2.2 เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 

- เปาหมายท่ี 1 ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกท่ี การขจัดความยากจนในทุกรูปแบบยงัคง 
เปนความทาทายสําคัญของประชากรโลก แมจํานวนผูท่ีเผชิญภาวะความยากจนข้ันรุนแรงจะลดลงกวาก่ึงหนึ่ง
ระหวางป 2533 – 2558 แตก็ยังมีประชากรอีกกวา 736 ลานคนท่ัวโลก ในป 2558 ยังดํารงชีพดวยเงินนอย
กวา 1.90 ดอลลารตอวัน หลายคนยังขาดการเขาถึงอาหาร น้ําดื่มท่ีสะอาดและสุขอนามัยท่ีเพียงพอ การ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็วในประเทศ เชน จีนและอินเดีย ไดชวยยกระดับประชากรออกจากความ
ยากจน แตความเติบโตทางเศรษฐกิจก็ยังไมมีความสมํ่าเสมอเทาใดนัก ประชากรผูหญิงมีสัดสวนท่ีอยูในความ 
ยากจนมากกวาผูชาย เนื่องความไมเทาเทียมกันในเรื่องคาแรง การศึกษา และทรัพยสิน เปาหมายการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน (SDGs) มุงขจัดความยากจน ในทุกรูปแบบ ภายในป 2573 ซ่ึงเปาหมายท่ี 1 เก่ียวของกับการกําหนด
กลุมเปาหมายท่ีอาศัยอยูในสถานการณท่ีมีความเสี่ยงในการเขาถึงทรัพยากรและการบริการข้ันพ้ืนฐาน รวมถึง
ชวยเหลือชุมชนท่ีไดรับผลกระทบจากความขัดแยงและภัยพิบัติท่ีเก่ียวของกับสภาพภูมิอากาศ 

- เปาหมาย 2 ยุติความหิวโหย บรรลุความม่ันคงทางอาหาร และยกระดับโภชนาการ และ 
สงเสริมเกษตรกรรมท่ีย่ังยืน การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็วและผลผลิตทางการเกษตรท่ีเพ่ิมข้ึน
ในชวงสองทศวรรษท่ีผานมา ทําใหไดเห็นสัดสวนของประชากรท่ีขาดแคลนอาหารลดลงเกือบครึ่งหนึ่ง ประเทศ
กําลังพัฒนาจํานวนมากท่ีเคยไดรับความทุกขจากความอดอยากและความหิวโหย กลายเปนประเทศท่ีมี
ความสามารถในการใหความชวยเหลือทางโภชนาการแกผูดอยโอกาสไดเปนจํานวนมาก หลายประเทศใน
เอเชียกลางและเอเชียตะวันออก ละตินอเมริกา และประเทศกลุมแคริบเบียน มีความกาวหนาอยางมากในการ
ขจัดความหิวโหย เปาหมายท่ี 2 มุงม่ันท่ีจะขจัดความหิวโหยและความอดอยากทุกรูปแบบ ภายในป 2573 
เพ่ือใหแนใจวาทุกคน โดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กและผูดอยโอกาสจํานวนมาก เขาถึงอาหารท่ีเพียงพอและมีคุณคา
ทางโภชนาการตลอดท้ังป นอกจากนี้ เปาหมายนี้ยังสงเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน การปรับปรุงชีวิตความเปนอยู
และกําลังการผลิตของเกษตรกรรายยอยใหเขาถึงแหลงท่ีดินทํากิน เทคโนโลยีและการตลาดอยางเทาเทียม 
นอกจากนี้ ความรวมมือระหวางประเทศก็เปนสิ่งสําคัญเพ่ือใหมีการลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐานและเทคโนโลยี
เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพทางการเกษตร 

- เปาหมายท่ี 3 สรางหลักประกันการมีสุขภาวะท่ีดี และสงเสริมความเปนอยูท่ีดีสําหรับทุก 
คนในทุกชวงวัย การดําเนินการเพ่ือบรรลุเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ (Millennium Development 
Goals: MDGs) ในชวงป 2543 – 2558 ประสบผลสําเร็จอยางมากในการลดอัตราการเสียชีวิตของเด็ก การ
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สงเสริมสุขภาพของมารดาและการตอสูกับเชื้อเอชไอวี เอดส มาลาเรียและโรคอ่ืนๆ/โดยเปาหมายการพัฒนา
อยางยั่งยืนมุงม่ันท่ีสานตอความสําเร็จของ MDGs ในการยุติการระบาดของโรคเอดส วัณโรค มาลาเรียและ
โรคติดตออ่ืนๆ ภายในป 2573 ซ่ึงเปาหมายท่ี 3 มุงหมายใหบรรลุหลักประกันสุขภาพถวนหนาและจัดใหมีการ
เขาถึงยาและวัคซีนอยางปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสําหรับทุกคน โดยการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
วัคซีนเปนสวนสําคัญของกระบวนการนี้เชนเดียวกับการเขาถึงยาในราคาท่ีเหมาะสม 
 
 

- เปาหมายท่ี 4 สรางหลักประกันวาทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอยางครอบคลุมและเทา 
เทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิต การศึกษาท่ีมีคุณภาพและครอบคลุมสําหรับทุกคนจะเปน
แรงขับเคลื่อนท่ีมีประสิทธิภาพของการพัฒนาท่ียั่งยืน เปาหมายท่ี 4 มุงสรางหลักประกันวาเด็กท้ังชายและ
หญิงสามารถเขาถึงการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยและระดับมัธยมศึกษาโดยไมมีคาใชจายภายในป 2573 
รวมท้ังใหมีการเขาถึงการฝกอบรมทักษะอาชีพในราคาท่ีเหมาะสมอยางเทาเทียมกัน และขจัดความไมเสมอ
ภาคทางเพศและความเหลื่อมล้ํา ตลอดจนบรรลุการเขาถึงการศึกษาในระดับอุดมศึกษาท่ีมีคุณภาพอยางถวน
หนา  

- เปาหมายท่ี 5 บรรลุความเสมอภาคระหวางเพศ และเพ่ิมบทบาทของสตรีและเด็กหญิง 
ทุกคน การยุติการเลือกปฏิบัติตอเพศหญิงเปนสิทธิพ้ืนฐานของมนุษย รวมท้ังเปนปจจัยสําคัญในการสราง
อนาคตท่ียั่งยืน โดยการเสริมสรางบทบาทของผูหญิงและเด็กหญิงจะชวยสนับสนุนการเติบโตและการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ แมในปจจุบันจะมีเด็กผูหญิงท่ีไดรับการศึกษาเพ่ิมข้ึน และมีจํานวนผูหญิงในตลาดแรงงานมาก
ข้ึน แตยังคงมีความไมเสมอภาคระหวางเพศในการเขาถึงสิทธิแรงงานและคาจาง นอกจากนี้ ความรุนแรงและ
การละเมิดทางเพศ รวมท้ังการทํางานบานและงานท่ีไมไดรับคาจาง และการเลือกปฏิบัติตอเพศหญิง ยังคงเปน
อุปสรรคสําคัญในการบรรลุเปาหมาย ดังนั้น การสงเสริมใหผูหญิงมีสิทธิเทาเทียมในการถือครองท่ีดินและ
ทรัพยสิน ตลอดจนเขาถึงสิทธิสุขภาวะทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ รวมท้ังเขาถึงเทคโนโลยีและ
อินเตอรเน็ต จึงเปนปจจัยเก้ือหนุนสําคัญใหบรรลุเปาหมายความเทาเทียมทางเพศ  

- เปาหมายท่ี 6 สรางหลักประกันเรื่องน้ําและการสุขาภิบาล ใหมีการจัดการอยางย่ังยืนและ 
มีสภาพพรอมใช สําหรับทุกคน ปญหาการขาดแคลนน้ําสงผลกระทบตอประชาชนท่ัวโลกกวารอยละ 40 และ
คาดการณวาจะเพ่ิมสูงข้ึนเนื่องจากอุณหภูมิโลกท่ีสูงข้ึนอันเปนผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
นอกจากนี้ ปริมาณน้ําด่ืมสะอาดท่ีลดลงยังเปนปญหาสําคัญ หลายประเทศท่ัวโลกเผชิญกับปญหาการขาด
แคลนน้ํา ภัยแลง และภาวการณเปนทะเลทรายท่ีรุนแรงข้ึน ดังนี้ การจัดหาน้ําดื่มท่ีปลอดภัยในราคาท่ี
เหมาะสมสําหรับทุกคนภายในป 2573 จึงตองมีการลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเพียงพอ รวมท้ังการมี
สุขอนามัยและการสุขาภิบาลท่ีเหมาะสม ปกปองและฟนฟูระบบนิเวศท่ีเก่ียวของกับน้ํา เชน ปาไม  ภูเขาและ
แมน้ํา ตลอดจนสรางหลักประกันการเขาถึงน้ําดื่มท่ีปลอดภัยในราคาท่ีเหมาะสมโดยถวนหนา 

- เปาหมายท่ี 7 สรางหลักประกันวาทุกคนเขาถึงพลังงานสมัยใหมในราคาท่ีสามารถซ้ือหา 
ได เช่ือถือได และย่ังยืน ในหวงเกือบสองทศวรรษท่ีผานมา ประชากรโลกสามารถเขาถึงไฟฟาเพ่ิมข้ึนประมาณ 
1,700 ลานคนท่ัวโลก และยังคงเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง จํานวนประชากรท่ีเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องสงผลใหมีความ
ตองการใชพลังงานราคาถูกมากข้ึน ในขณะท่ีภาคเศรษฐกิจท่ีพ่ึงพาเชื้อเพลิงฟอสซิลสงผลตอการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศอยางรุนแรง ดังนั้น การดําเนินการเพ่ือบรรลุเปาหมายท่ี 7 ภายในป 2573 จึงจําเปนตองมีการ
ลงทุนในแหลงพลังงานสะอาด อาทิ พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม และพลังงานความรอน รวมท้ังการเพ่ิม
ผลิตภาพพลังงาน และการสรางหลักประกันการเขาถึงพลังงานโดยถวนหนา โดยการขยายโครงสรางพ้ืนฐาน 
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และยกระดับเทคโนโลยีในการผลิตพลังงานท่ีสะอาดและมีประสิทธิภาพมากข้ึนในทุกประเทศจะชวยกระตุนให
เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจและรักษาสิ่งแวดลอม 

- เปาหมายท่ี 8 สงเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีตอเนื่องครอบคลุม และย่ังยืน การ 
จางงานเต็มท่ีและมีผลิตภาพและการมีงานท่ีมีคุณคาสําหรับทุกคน ในระยะ 25 ปท่ีผานมา จํานวนแรงงานท่ี
ประสบปญหาความยากจนข้ันรุนแรงลดลงอยางมาก จํานวนชนชั้นกลางมีสัดสวนกวารอยละ 34 ของการจาง
งานท้ังหมดในประเทศกําลังพัฒนา อยางไรก็ตาม วิกฤตเศรษฐกิจป 2551 สงผลใหเกิดภาวะถดถอยของ
เศรษฐกิจโลก แมเศรษฐกิจจะเริ่มฟนตัว แตอัตราการเติบโตยังต่ํา และปญหาความเหลื่อมล้ํารุนแรงข้ึน การ
จางงานไมเพียงพอตอตลาดแรงงานท่ีเติบโตข้ึน องคการแรงงานระหวางประเทศรายงานวาในป 2558 มีผูไมมี
งานทําถึง 204 ลานคนท่ัวโลก เปาหมายท่ี 8 สงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืน โดยบรรลุการมีผลิต
ภาพและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีท่ีสูงข้ึน ผานการสนับสนุนการเปนผูประกอบการและการสรางงาน รวมท้ัง
มาตรการท่ีมีประสิทธิผลในการขจัดแรงงานบังคับ แรงงานทาส และการคามนุษย เพ่ือบรรลุการจางงานเต็ม
รูปแบบ มีประสิทธิภาพและมีคุณคา สําหรับทุกคนภายในป 2573 

- เปาหมายท่ี 9 สรางโครงสรางพ้ืนฐานท่ีมีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลง สงเสริมการ 
พัฒนาอุตสาหกรรม ท่ีครอบคลุมและย่ังยืน และสงเสริมนวัตกรรม การลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐานและ
นวัตกรรมเปนปจจัยขับเคลื่อนสําคัญของการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาในปจจุบันประชากรโลกกวา
ครึ่งหนึ่งอาศัยอยู ในเมือง ทําใหระบบขนสงสาธารณะและพลังงานหมุนเวียนมีความสําคัญเ พ่ิม ข้ึน
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีจึงเปนกุญแจสําคัญในการแกปญหาทาเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน อาทิ 
การสรางงานแบบใหม และสงเสริมประสิทธิภาพการใชพลังงาน ดังนั้น การสงเสริมอุตสาหกรรมท่ียั่งยืน และ
การลงทุนในนวัตกรรมและการวิจัยทางวิทยาศาสตรจึงเปนแนวทางสําคัญเพ่ือสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน อยางไรก็ตาม ประชากรโลกกวา 4 พันลานคนยังไมสามารถเขาถึงอินเตอรเน็ต ซ่ึงกวารอยละ 90 เปน
ประชากรในประเทศกําลังพัฒนา ดังนั้นการลดความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัลจึงมีความสําคัญเพ่ือกอใหเกิด
หลักประกันในการเขาถึงขอมูลและความรูอยางเทาเทียม รวมท้ังการสงเสริมนวัตกรรมและการเปน
ผูประกอบการ 

- เปาหมายท่ี 10 ลดความไมเสมอภาคภายในและระหวางประเทศ ความเหลื่อมล้ําดาน 
รายไดเพ่ิมข้ึนท่ัวโลก โดยรอยละ 10 ของผูร่ํารวยท่ีสุด มีรายไดเปนรอยละ 10 ของรายไดรวมท่ัวโลก ในขณะท่ี
รอยละ 10 ของคนจนท่ีสุด มีรายไดเพียงรอยละ 2 – 7 ของรายไดรวมท่ัวโลกและพบวาในประเทศกําลังพัฒนา 
ความเหลื่อมล้ําเพ่ิมข้ึนรอยละ 11 ตามการเติบโตของประชากร การจัดการกับปญหาความเหลื่อมล้ําท่ีเพ่ิมข้ึน
จําเปนตองมีนโยบายท่ีเหมาะสมเพ่ือสรางความเขมแข็งใหกับประชากรกลุมท่ีมีรายไดต่ํา และสงเสริมความ
ครอบคลุมทางเศรษฐกิจใหกับทุกคน โดยไมมีการแบงแยกทางเพศ เชื้อชาต ิหรือชาติพันธุ นอกจากนี้ ยังตองมี
ความรวมมือระดับโลกเพ่ือปรับปรุงกฎระเบียบและกํากับดูแลตลาดและสถาบันการเงิน รวมท้ังสงเสริมการให
ความชวยเหลือเพ่ือการพัฒนาและการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศในภูมิภาคท่ีมีความจําเปนมากท่ีสุดการ 
อํานวยความสะดวกการอพยพยายถ่ินท่ีปลอดภัยและการเคลื่อนยายของผูคนก็เปนปจจัยสําคัญในการลด
ความเหลื่อมล้ําท่ีเพ่ิมข้ึน 

- เปาหมายท่ี 11 ทําใหเมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภัย  
ยืดหยุน ตอการเปล่ียนแปลง และย่ังยืน การพัฒนาท่ียั่งยืนจะไมสามารถบรรลุไดหากไมมีการเปลี่ยนแปลงวิถี
การพัฒนาและจัดการพ้ืนท่ีเมืองการเพ่ิมข้ึนของประชากรและการยายถ่ินฐาน สงผลใหมีการเกิดข้ึนของเมือง
และมหานครอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะในประเทศกําลังพัฒนา และชุมชนแออัดกลายเปนสวนหนึ่งของชีวิตคน
เมือง การพัฒนาเมืองใหยั่งยืน คือ การสรางงานและโอกาสทางธุรกิจ ท่ีอยูอาศัยท่ีปลอดภัยในราคาท่ีเหมาะสม
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และการสรางสังคมและเศรษฐกิจท่ีมีความยืดหยุนตอการเปลี่ยนแปลง รวมท้ังการลงทุนในการขนสงสาธารณะ
การสรางพ้ืนท่ีสาธารณะสีเขียว และการปรับปรุงการวางผังเมืองและการบริหารจัดการท่ีครอบคลุมและ
สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 

- เปาหมายท่ี 12 สรางหลักประกันใหมีแบบแผนการผลิตและการบริโภคท่ีย่ังยืน การท่ีจะ 
บรรลุเปาหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาท่ียั่งยืนนั้นตองลดรอยเทาทางนิเวศลงอยางเรงดวน โดย
การเปลี่ยนแปลงการผลิตและการบริโภคสินคาและทรัพยากร การเกษตรกรรมเปนผูใชน้ํารายใหญท่ีสุดในโลก 
และในขณะนี้มีการจัดการน้ําใหถึง 70% ของผูใชน้ําท้ังหมด การจัดการการใชทรัพยากรธรรมชาติรวมกันอยาง
มีประสิทธิภาพและวิธีการกําจัดขยะท่ีเปนพิษและมลพิษเปนสิ่งสําคัญท่ีจะทําใหบรรลุเปาหมายนี้ การสงเสริม
ใหมีการรีไซเคิลและลดขยะมูลฝอยในอุตสาหกรรม ธุรกิจและผูบริโภคเปนสิ่งสําคัญเทาเทียมกับการสนับสนุน
ประเทศกําลังพัฒนาเพ่ือกาวเขาสูแผนการบริโภคท่ียั่งยืนภายในป 2573 

- เปาหมายท่ี 13 ปฏิบัติการอยางเรงดวนเพ่ือตอสูกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
และผลกระทบท่ีเกิดข้ึน ทุกประเทศในโลกลวนประสบกับผลกระทบอันรุนแรงของการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ การปลอยกาซเรือนกระจกยังคงเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ภาวะโลกรอนสงผลตอการเปลี่ยนแปลงของ
ระบบภูมิอากาศ ซ่ึงหากไมเริ่มดําเนินการอยางทันทวงทีจะทําใหเกิดผลลัพธท่ีไมอาจเปลี่ยนแปลงได ไมวาจะ
เปนความสูญเสียทางเศรษฐกิจ และผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสินจากภัยพิบัติ ท่ีเก่ียวของกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เปาหมายท่ี 13 มุงระดมทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนประเทศกําลังพัฒนาในการ
ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาแบบคารบอนต่ํา ซ่ึงควรดําเนินการควบคูไปกับ
การบูรณาการมาตรการดานการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน และ
ความม่ันคงของมนุษย เขากับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ  นอกจากนี้ การรักษาระดับอุณหภูมิเฉลี่ยของ
โลกใหไมเพ่ิมข้ึนเกิน 2 องศาเซลเซียส จําเปนตองมีเจตจํานงทางการเมืองท่ีเขมแข็ง การลงทุนและการใช
เทคโนโลยีมากข้ึน และความรวมมือในการดําเนินการอยางเรงดวน 

- เปาหมายท่ี 14 อนุรักษและใชประโยชนจากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเล 
อยางย่ังยืน เพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน ผูคนกวาสามพันลานคนใชชีวิตข้ึนอยูกับความหลากหลายทางชีวภาพทาง
ทะเลและชายฝง แตในปจจุบันนี้เราจะเห็นไดวา 30% ของปลาทะเลของโลกไดถูกใชไปเกินขนาด ซ่ึงต่ํากวา
ระดับท่ีพวกเขาสามารถผลิตผลตอบแทนท่ียั่งยืนใหได เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) สรางกรอบการ
ทํางานเพ่ือการจัดการอยางยั่งยืนและปกปองระบบนิเวศทางชายฝงและทางทะเลจากภาวะมลพิษจากแหลง
บนบก ตลอดจนจัดการปญหาผลกระทบของการเปนกรดของมหาสมุทร เสริมสรางการอนุรักษและใช
ประโยชนอยางยั่งยืนของทรัพยากรทะเลผานกฎหมายระหวางประเทศซ่ึงจะสามารถชวยบรรเทาปญหาท่ีเกิด
ข้ึนกับมหาสมุทร 

- เปาหมายท่ี 15 ปกปอง ฟนฟู และสนับสนุนการใชระบบนิเวศบนบกอยางย่ังยืน จัดการ 
ปาไมท่ีย่ังยืน ตอสูการกลางสภาพเปนทะเลทราย หยุดการเส่ือมโทรมของท่ีดินและฟนสภาพกลับมาใหม 
และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศบนบกมีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของ
มนุษยเชนเดียวกับระบบนิเวศทางทะเล กวารอยละ 80 ของอาหารมนุษยมาจากพืช และมนุษยพ่ึงพา
การเกษตรเปนแหลงทรัพยากรทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญ นอกจากนี้ ปาไมยังเปนแหลงท่ีอยูอาศัยสําคัญของ
สิ่งมีชีวิตนับลานชนิด รวมท้ังเปนแหลงกําเนิดน้ําและอากาศท่ีสะอาด และมีความสําคัญตอการตอสูกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แตในทุกๆ ป เกิดการสูญเสียพ้ืนท่ีปากวา 13 ลานเฮกเตอร (ประมาณ 81 ลาน
ไร) ท่ัวโลก และการเสื่อมโทรมของท่ีดินสงผลใหเกิดการกลายเปนทะเลทรายเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง สงผล
กระทบตอชุมชนท่ียากจนท่ัวโลก การลักลอบคาสัตวปาและพืชกอใหเกิดการสูญเสียความหลากหลายทาง
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ชีวภาพ รวมท้ังกระทบตอความม่ันคงของประเทศ เปาหมายท่ี 15 มุงอนุรักษ ฟนฟู และสงเสริมการใช
ประโยชนจากระบบนิเวศบนบกอยางยั่งยืน สนับสนุนใหมีการจัดการปาไมอยางยั่งยืนและแกไขปญหาการตัด
ไมทําลายปา เพ่ือลดความสูญเสียถ่ินท่ีอยูอาศัยทางธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ รวมท้ัง
ดําเนินการใหมีความม่ันคงทางอาหารและน้ํา และสรางศักยภาพในดานการปรับตัวและบรรเทาผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   

- เปาหมายท่ี 16 สงเสริมสังคมท่ีสงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน ใหทุกคน 
เขาถึงความยุติธรรม และสรางสถาบันท่ีมีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ สันติภาพ 
ความสงบสุข ความม่ันคง สิทธิมนุษยชน และการปกครองท่ีมีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานของหลักนิติธรรม เปน
ปจจัยสําคัญในการบรรลุการพัฒนาท่ียั่งยืน อยางไรก็ตาม บางภูมิภาคในโลกยังตกอยูในวงจรของความขัดแยง
และความรุนแรง ซ่ึงสงผลกระทบใหญหลวงตอการพัฒนาประเทศและการเติบโตทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ใน
ภาวะความขัดแยงท่ีขาดการเคารพในหลักนิติธรรม ยังมีแนวโนมของการเกิดความรุนแรงทางเพศ 
อาชญากรรม และการแสวงผลประโยชนในรูปแบบตาง ๆ สูงข้ึน เปาหมายท่ี 16 มุงม่ันท่ีจะลดความรุนแรงทุก
รูปแบบ และเสริมสรางความรวมมือกับภาครัฐและชุมชนเพ่ือหาแนวทางแกไขปญหาความขัดแยงและความไม
ม่ันคงอยางยั่งยืน ผานการสงเสริมหลักนิติธรรมและสิทธิมนุษยชน การลดอาวุธผิดกฎหมาย และสนับสนุนให
ประเทศกําลังพัฒนามีสวนรวมในสถาบันธรรมาภิบาลระดับโลก 

- เปาหมายท่ี 17 เสริมความแข็งแกรงใหแกกลไกการดําเนินงานและฟนฟูหุนสวนความ 
รวมมือระดับโลก เพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน ในโลกยุคปจจุบันท่ีมีการเชื่อมตอกันมากข้ึนการสงเสริมใหมีการ
เขาถึงเทคโนโลยีและความรูเปนสิ่งสําคัญในการแลกเปลี่ยนความคิดและเอ้ือใหเกิดการสรางนวัตกรรม 
นอกจากนี้ การประสานงานดานนโยบายเพ่ือชวยใหประเทศกําลังพัฒนามีความสามารถในการบริหารจัดการ
หนี้ รวมท้ังการสงเสริมการลงทุนในประเทศพัฒนานอยท่ีสุด มีความสําคัญตอการพัฒนาและการเติบโตอยาง
ยั่งยืน เปาหมายท่ี 17 มุงม่ันท่ีจะเพ่ิมพูนความรวมมือระหวางประเทศพัฒนาแลวกับประเทศกําลังพัฒนา 
(North-South) และความรวมมือระหวางประเทศกําลังพัฒนา (South-South) โดยการสนับสนุนแผน
ระดับชาติเพ่ือการบรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยการสงเสริมการคาระหวางประเทศและชวยเหลือ
ประเทศกําลังพัฒนาเพ่ิมอัตราการสงออกลวนเปนองคประกอบของการมีระบบการคาซ่ึงอยูบนพ้ืนฐานของ
กฎเกณฑสากล มีความเสมอภาค ยุติธรรม เปดกวาง และเปนประโยชนตอทุกฝาย 

เปาหมายท้ัง 17 ขอ สะทอน 3 เสาหลักของมิติความยั่งยืน (Three Pillars of Sustainability) 
คือ มิติสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม บวกกับอีก 2 มิติคือ มิติสันติภาพและสถาบัน และมิติเรื่องหุนสวน
การพัฒนา ท่ีเปนเชื่อมรอยทุกมิติของความยั่งยืนไวดวยกัน รวมเปน 5 มิติ องคการสหประชาชาติแบง
เปาหมาย 17 ขอ ออกเปน 5 กลุม (เรียกวา 5 Ps) ประกอบดวย (SDG MoVE) 

- People   (มิติสังคม) : ครอบคลุมเปาหมายท่ี 1 2 3 4 และ 5 

- Prosperity  (มิติเศรษฐกิจ) : ครอบคลุมเปาหมายท่ี 7 8 9 10 และ 11 

- Planet   (มิติสิ่งแวดลอม) : ครอบคลุมเปาหมายท่ี 6 12 13 14 และ 15 

- Peace   (มิติสันติภาพและสถาบัน) : ครอบคลุมเปาหมายท่ี 16 

- Partnership  (มิติหุนสวนการพัฒนา) : ครอบคลุมเปาหมายท่ี 17 
แผนการขับเคล่ือนเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนสําหรับประเทศไทย (Thailand’s SDG 

Roadmap) คณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน (กพย.) ในคราวการประชุมครั้งท่ี 1/2562  เม่ือวันท่ี 19 
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ธันวาคม 2562 ไดมีมติเห็นชอบในหลักการรางแผนการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนสําหรับประเทศ
ไทย (Thailand’s SDG Roadmap) ซ่ึงแผนการขับเคลื่อนฯ ครอบคลุมการดําเนินการหลักใน 6 ดาน ดังนี้ 

(1) การสรางการตระหนักรู ดําเนินการใหทุกภาคสวนมีความรูและความเขาใจใน
เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยมีการดําเนินการท้ังในระดับประเทศ และระดับทองถ่ิน เพ่ือใหทุกภาคสวนมี
สวนรวมในการขับเคลื่อนประเทศสูความยั่งยืน 

(2) การเชื่อมโยงเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนกับแผน 3 ระดับของประเทศ ขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศตามกรอบยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ และแผนระดับอ่ืน ๆ ซ่ึง
สอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน สรางประเทศใหม่ันคง โดยไมท้ิงใครไวขางหลัง 

(3) กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาท่ียั่งยืน มีคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนเปน
กลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนในระดับนโยบาย และหนวยงานภาครัฐบูรณาการรวมกับทุกภาคสวนของสังคม 
เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรม 

(4) การดําเนินงานเพ่ือบรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน ดําเนินงานโดยยึดหลัก
ความสัมพันธเชิงเหตุและผล เพ่ือจัดทําแผนงาน/โครงการท่ีสําคัญตอการบรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนและ
ยุทธศาสตรชาติ รวมท้ังขยายผลสูการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่ งยืนในระดับพ้ืนท่ี (SDG 
Localization) 

(5) ภาคีการพัฒนา สนับสนุนความรวมมือกับทุกภาคสวน ท้ังในประเทศและภาคีการ
พัฒนาระหวางประเทศ เพ่ือรวมขับเคลื่อนประเทศไทยใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 

(6)  การติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน ติดตามและ
ประเมินผลการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนดวยระบบฐานขอมูลกลางท่ีมีการรายงานความกาวหนา
จากหนวยงานท่ีเก่ียวของอยางสมํ่าเสมอ 
 

2.4.1.6 แผนแมบทเพ่ือการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ประเด็นสรางความหลาก 
หลายดานการทองเท่ียว (พ.ศ.2561-2565)   

อุตสาหกรรมการทองเท่ียวไทยได มีการขยายตัวอยางตอเนื่อง  ท้ังในมิติของจํานวน
นักทองเท่ียว รายไดจากการทองเท่ียว การจัดอันดับดานการทองเท่ียว และมูลคาทางเศรษฐกิจจากธุรกิจท่ี
เก่ียวเนื่องกับการทองเท่ียว ประเทศไทยจําเปนตองอาศัยความไดเปรียบของทําเลท่ีตั้งและความหลากหลาย
ของทรัพยากรดานการทองเท่ียวท่ีมีอยูเพ่ือพัฒนายกระดับขีดความสามารถในการแขงขันและสรางความ
หลากหลายใหสอดคลองกับความตองการของนักทองเท่ียว เชน การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม การทองเท่ียวเชิง
ธุรกิจ การทองเท่ียวเชิงสุขภาพ การทองเท่ียวทางน้ํา และการทองเท่ียวเชื่อมโยงภูมิภาค ท้ังนี้ หากประเทศ
ไทย มีทิศทางการพัฒนาการทองเท่ียวท่ีชัดเจน สอดคลองกับสถานการณและบริบทตาง ๆ ท่ีสงผลกระทบตอ
อุตสาหกรรมทองเท่ียว การทองเท่ียวไทยจะเปนเครื่องมือในการสรางรายได และกระจายไดรายไดสูเศรษฐกิจ
ฐานราก รวมท้ังชวยยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
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ท่ีมา: อพท. 

ภาพท่ี 2.3 เปาหมายและตัวชี้วัดของแผนแมบทประเด็นสรางความหลากหลายดานการทองเท่ียว  
(พ.ศ. 2561-2565) 

2.4.1.7 แผนพัฒนาการทองเท่ียวแหงชาติ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2560-2564)  

ภายใตคณะกรรมการนโยบายการทองเท่ียวแหงชาติ ไดคํานึงถึงบริบทของประเทศไทยในการ
พัฒนาภายใตกรอบการวิเคราะหแบบองครวม ประกอบดวย 5 ยุทธศาสตร 

- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพแหลงทองเท่ียว สินคาและบริการดานการทองเท่ียว
ใหเกิดความสมดุลและยั่งยืน 

- ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก เพ่ือรองรับการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรมทองเท่ียว 

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาบุคลากรดานการทองเท่ียว และสนับสนุนการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการพัฒนาการทองเท่ียว 

- ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางความสมดุลใหกับการทองเท่ียวไทย ผานการตลาดเฉพาะกลุม 
การสงเสริมวิถีไทยและการสรางความเชื่อม่ันของนักทองเท่ียว 

- ยุทธศาสตรท่ี 5 การบูรณาการการบริหารจัดการการทองเท่ียวและการสงเสริมความ
รวมมือระหวางประเทศ 

ยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของและอยูในภารกิจของ อพท. คือ ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพ
แหลงทองเท่ียวสินคาและบริการดานการทองเท่ียวใหเกิดความสมดุลและยั่งยืน โดยมีตัวชี้วัดท่ีมีสวนรวม
ดําเนินการ คือ แหลงทองเท่ียว สินคา และบริการดานการทองเท่ียวไดรับการรับรองมาตรฐานเพ่ิมข้ึน และ
จํานวนเครือขายการทองเท่ียวโดยชุมชนเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง และยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางความสมดุลใหกับ
การทองเท่ียวไทย ผานการตลาดเฉพาะกลุม การสงเสริมวิถีไทยและการสรางความเชื่อม่ันของนักทองเท่ียว 
โดยมีตัวชี้วัดท่ีมีสวนรวมดําเนินการคือ จํานวนจังหวัดท่ีมีผูเยี่ยมเยือน มากกวา 3 ลานคนตอป เพ่ิงสูงข้ึนทุกป  
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(จาก 10 จังหวัดในป 2558) โดยสาระสําคัญใน 2 ยุทธศาสตรท่ี อพท. รวมขับเคลื่อนภายใตแผนพัฒนาการ
ทองเท่ียวแหงชาติ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2560-2564) มีดังนี ้

 ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพแหลงทองเท่ียว สินคาและบริการดานการทองเท่ียวให
เกิดความสมดุลและยั่งยืน 

(1)  พัฒนาคุณภาพแหลงทองเท่ียว สินคาและบริการทุกรูปแบบอยางมีมาตรฐาน โดย
การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพสินคาและบริการดานการทองเท่ียวท้ังระบบ เสริมสราง พัฒนาและปรังปรุง
มาตรฐานดานการทองเท่ียวและบริการใหครอบคลุมทุกรูปแบบ และสงเสริมขีดความสามารถในการแขงขัน
ดานธุรกิจการถายทําภาพยนตรตางประเทศในประเทศไทย รวมถึงการเพ่ิมขีดความสามารถในการรองรับดาน
การทองเท่ียวเพ่ือกาวสูการเปนผูนําคุณภาพของแหลงทองเท่ียว สินคา และบริการระดับโลกสากล 

(2)  พัฒนาแหลงทองเท่ียวสินคาและบริการอยางยั่งยืน โดยการสงเสริมใหภาคี
เครือขายการทองเท่ียว ท้ังภาครัฐ เอกชน และชุมชน เขามามีสวนรวมดานการบริหารจัดการ ตั้งอยูบนพ้ืนฐาน
การพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน ท้ังในเชิงอัตลักษณ วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี และสิ่งแวดลอมในระดับ
พ้ืนท่ี ไดแก การกําหนดขีดความสามารถในการรองรับนักทองเท่ียว การสงเสริมการลงทุนในพ้ืนท่ี การสงเสรม
สรางสรรคนวัตกรรมดานการทองเท่ียว และสนับสนุนผูประกอบการใหใชนวัตกรรมในการผลิตสินคาและ
บริการ การดูแลรักษาและปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรการทองเท่ียว เปนตน 

(3)  สรางสมดุลในแหลงทองเท่ียวสินคาและบริการ ท้ังในเชิงพ้ืนท่ี เชิงเวลา ฤดูกาลและ
รูปแบบการทองเท่ียว โดยการสงเสริมความสมดุลเชิงพ้ืนท่ีในการทองเท่ียว ท้ังในแงการกระจายรายไดและ
จํานวนนักทองเท่ียว ไดแก การจัดตั้งเขตพัฒนาการทองเท่ียว เพ่ือพัฒนาการทองเท่ียวในเมืองรอง การ
พัฒนาการทองเท่ียวในชนบท การพัฒนาสินคาและบริการท่ีโดดเดนเปนเอกลักษณของแตละทองถ่ิน เปนตน 
และการสงเสริมความสมดุลเชิงเวลาและฤดูกาลในการทองเท่ียว ไดแก การสรางสรรคกิจกรรมหรือเทศกาล
ประจําปในพ้ืนท่ีตาง ๆ การสรางสถานท่ีทองเท่ียวแหงใหม (Man-Made Attractions) เปนตน 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางความสมดุลใหกับการทองเท่ียวไทย ผานการตลาดเฉพาะกลุม การ
สงเสริมวิถีไทยและการสรางความเชื่อม่ันของนักทองเท่ียว 

(1) เสริมสรางภาพลักษณคุณภาพและความปลอดภัยใหกับประเทศไทย โดยการ
พัฒนาภาพลักษณและความเชื่อม่ันดานคุณภาพ มุงเนนการสื่อสารคุณคา และภาพลักษณประเทศไทยเปน
แหลงทองเท่ียวยอดนิยม (Preferred Destination) ท่ีมีคุณภาพสูงตอนักทองเท่ียว การทําการตลาดเปาหมาย
และสรางการรับรูแกนักทองเท่ียวผานชองทางตาง ๆ ดานมาตรการรักษาความปลอดภัยและมาตรการปองกัน
ของประเทศไทย ขอควรปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัย และสิ่งท่ีควรกระทําในกรณีฉุกเฉิน เพ่ือชวยสงเสริม
ภาพลักษณของประเทศไทย เปนแหลงทองเท่ียวท่ีปลอดภัย รวมถึงการสงเสริมการบังคับใชและใหความรู
เก่ียวกับกฎหมายท่ีเก่ียวของแกนักทองเท่ียวและสาธารณชน 

(2) สงเสริมการตลาดเฉพาะกลุมเพ่ือดึงดูดการเดินทางทองเท่ียว และกระตุนการใช
จายของนักทองเท่ียวกลุมตางๆ โดยการสงเสริมการตลาดแบบเฉพาะกลุมสําหรับนักทองเท่ียวท่ัวไป กลุมตลาด
ระดับกลาง-บน (มีรายไดสวนบุคคลสูงกวา 20,000 เหรียญสหรัฐตอป) ในพ้ืนท่ีตลาดท่ีมีศักยภาพและการทํา
การตลาดแบบเฉพาะกลุมสําหรับนักทองเท่ียวกลุมความสนใจพิเศษ เชน กลุมนักทองเท่ียวเชิงสุขภาพ กลุม
นักทองเท่ียวเชิงสิ่งแวดลอมและนิเวศ 

(3) สงเสริมเอกลักษณของประเทศไทยและของแตละทองถ่ิน ดวยการสื่อสาร
เอกลักษณความเปนไทยใหเปนท่ีเขาในในเวทีโลก อาทิ การสรางคุณคาความเปนไทยในสินคาและบริการตางๆ 
ผานสัญลักษณ “Thainess” สินคาและบริการท่ีคงอัตลักษณความเปนไทย การสื่อสารเอกลักษณความเปน
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ไทยผานสื่อสรางสรรคและนวัตกรรมทางสื่อตางๆ เชน รายการโทรทัศน การจัดแสดง Roadshow เปนตน 
และการสงเสริมเอกลักษณของแตละภูมิภาคและจังหวัดโดยการพัฒนาแบรนดและสื่อสารความแตกตางของ
ภาคและจังหวัดตางๆ ในรูปแบบการเลาเรื่อง (Story telling) การสื่อสารเรื่องราวอยางสรางสรรคผานชองทาง
การตลาดท่ีเปนท่ีนิยมในกลุมเปาหมาย 

(4) สงเสริมการทองเท่ียวภายในประเทศและการทองเท่ียวท่ีสมดุลเชิงพ้ืนท่ีและเวลา 
โดยการสรางการรับรูสินคา บริการ และแหลงทองเท่ียว เพ่ือกระตุนการทองเท่ียวนอกฤดูกาล อาทิ การจัด
กิจกรรม เทศกาล และงานประเพณีประจําถ่ินในแตละเดือน การสรางความนิยมของจังหวัดทองเท่ียวรอง เชน 
การโฆษณาประชาสัมพันธและการสงเสริมการขายแพ็คเกจการทองเท่ียวรวมกับภาคเอกชน เปนตน การ
สงเสริม “ไทยเท่ียวไทย” ไดแก การสรางคานิยมการเดินทางทองเท่ียวในประเทศใหแกคนไทยทุกคนในทุกเพศ
ทุกวัย การสงเสรมการตลาดแบบมีเปาหมายเฉพาะ เชน กลุมผูสูงอายุ กลุมนักเรียนนักศึกษา กลุมสุภาพสตรี 
รวมถึงการสนับสนุนมาตรการทางการเงินเพ่ือสงเสริมการใชจายชวงการทองเท่ียว อาทิ มาตรการการ
ลดหยอนทางภาษี 

(5) สงเสริมความรวมมือกับผู ท่ี มีสวนเก่ียวของและการใชเทคโนโลยีในการทํา
การตลาด ดวยการสงเสริมความรวมมือระหวางภาคสวนในการทําการตลาด ไดแก การรวมมือกับชุมชนในการ
สรางสรรคสินคาและบริการทางการทองเท่ียวใหสะทอนอัตลักษณของชุมชนและสอดคลองแบรนดจังหวัด การ
สงเสริมการตลาดรวมกันระหวางภาครัฐและภาคเอกชน และการสงเสริมการใชเทคโนโลยีสนับสนุนการตลาด 
เชน การสนับสนุนการพัฒนาและตอยอดแอปพลิเคชั่นท่ีสงเสริมการทําการตลาดเพ่ิมประสิทธิภาพหนวยงานท่ี
รับผิดชอบการตลาดดิจิทัล ท้ังในดานการดูแลบริหาร และวิเคราะหสถิติ ขอมูลออนไลนเก่ียวกับการทองเท่ียว
ไทย 
 
 2.4.2 แผนขับเคล่ือนองคการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางย่ังยืน (องคการ
มหาชน) 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  

รูปแบบท่ี 2 เนนการบริหารจัดการ เพ่ือเดินหนาสนับสนุนการพัฒนาการทองเท่ียวอยาง
ยั่งยืนอยางเปนรูปธรรม เชน การขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาการทองเท่ียวโดยชุมชน (community - 
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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
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) 
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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 
- ความเปนเอกภาพในการพัฒนาการทองเท่ียว 
- ความเขมแข็งของชุมชนในการจัดการทองเท่ียว 
 
 

 2.4.3 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)  
4) อาหาร (GASTRONOMY)  
5) วรรณกรรม (LITERATURE)  
6) มีเดีย อารต (MEDIA ARTS)  
7) ดนตรี (MUSIC) 
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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 2.4  สัญลักษณเครือขายเมืองสรางสรรค UNESCO Creative Cities Network (UCCN) 
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สําหรับการขับเคลื่อนในจังหวัดนานนั้น ไดมีการดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ตาม
คําสั่งจังหวัดนาน ท่ี 8942/2562 ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2562 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือขับเคลื่อนการ
ยกระดับเมืองนานใหเปนเมืองสรางสรรคโดยผูวาราชการจังหวัดนาน เปนประธานกรรมการ พรอมดวยหัวหนา
สวนราชการในจังหวัดเปนกรรมการ รวม 38 ราย และเปนท่ีปรึกษา 4 ราย โดยมีประเด็นท่ีตองดําเนินการ
ภายใต 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 
19. ในชวง 5 ปท่ีผานมา มีกิจกรรมริเริ่ม นโยบาย หลักเกณฑ หรือมาตรการท่ีสนับสนุนและขยาย

โอกาสของวัฒนธรรมทองถ่ินในเชิงอุตสาหกรรม โดยเฉพาะกับวัฒนธรรมท่ีสมัคร 
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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 
25.1 มีโครงการริเริ่ม อยางนอย 3 โครงการในการขยายบทบาทของวัฒนธรรมและความ
สรางสรรคเพ่ือการพัฒนาเมืองท่ียั่งยืน 
25.2 มีโครงการริเริ่มรวมกับเครือขาย UCCN ในระดับนานาชาต ิ
25.3 มีการแสดงงบประมาณสําหรับการปฏิบัติงานตามแผน 
25.4 มีการแสดงโครงสรางการทํางาน และการจัดการสําหรับการปฏิบัติงานตามแผน 
25.5 มีการแสดงแผนการสรางการรับรูและโปรโมทการเปน UCCN 

26. มีการจัดทําสื่อ ท่ีแสดงถึงทรัพยากรดานวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรมของเมือง โดย
เฉพาะท่ีเก่ียวของกับวัฒนธรรมท่ีสมัคร โดยใหหลีกเลี่ยงสื่อท่ีโปรโมทเรื่องการทองเท่ียว 

27. มี URL Links ท่ีเก่ียวของกับวัฒนธรรมท่ีสงสมัคร 1-3 URL 
28. แสดงถึงการพรอมสนับสนุน UCCN ในอนาคต 

 
 

2.4.4 แผนพัฒนาภาคเหนือ ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 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 จังหวัด
อุทัยธานี เปนพ้ืนท่ีเชื่อมโยงเศรษฐกิจกลุมอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง กลุมประเทศเอเชียใต และกลุมประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน โดยมีอาณาเขตติดตอกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดานตะวันออกและดาน
เหนือมีแมน้ําโขงเปนเสนก้ันพรมแดน และดานตะวันตกติดตอสหภาพเมียนมาร พ้ืนท่ีและลักษณะภูมิประเทศ 
มีพ้ืนท่ีรวม 106.03 ลานไร คิดเปนรอยละ 33 ของพ้ืนท่ีประเทศ ลักษณะภูมิประเทศของพ้ืนท่ี ตอนบนเปน
พ้ืนท่ีสูง ภูเขา ปาไม และแหลงตนน้ําลําธาร พ้ืนท่ีตอนลางเปนภูเขาสูงทางทิศตะวันตกและทิศตะวันออก 
ตอนกลางเปนพ้ืนท่ีราบลุมของแมน้ําปง วัง ยม นาน สะแกกรัง และปาสัก ภูมิอากาศ มีอากาศรอนชื้นสลับ
รอนแหงแลง 
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2.4.4.1 ดานการทองเท่ียว 

การทองเท่ียวของภาคเหนือโดดเดนดานวัฒนธรรม และธรรมชาติโดยมีจุดแข็งอยูท่ีสภาพ
ภูมิสังคมซ่ึงเปนภูเขาสูง ทัศนียภาพสวยงาม อากาศเย็นสบาย มีความหลากหลายทางชาติพันธุ โดยเฉพาะ
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 

 

2.4.4.2 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 

2.4.4.3 แนวคิดและทิศทางการพัฒนา 

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

สําหรับเปาหมายและตัวชี้วัดดานการทองเท่ียวภาคเหนือ มุงหมายใหรายไดการทองเท่ียว
เพ่ิมข้ึน มูลคาการคาชายแดนเพ่ิมข้ึน อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไมต่ํากวาระดับประเทศ สัดสวนคน
จนลดลง สัดสวนผูสูงอายุท่ีเขาถึงระบบสวัสดิการเพ่ิมข้ึน พ้ืนท่ีปาตนน้ําเพ่ิมข้ึน และจํานวนวันท่ีมีคาฝุนละออง
ขนาดเล็กเกินมาตรฐานลดลง 
 

2.4.4.4 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) สนับสนุน 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  
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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  

(3) สนับสนุนการพัฒนาเชียงใหมเปน Creative City พรอมท้ังสนับสนุนการวิจัย และ
พัฒนาเพ่ือสรางนวัตกรรมผนวกกับความโดดเดนของวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมให
สินคามีความแตกตางโดดเดนสามารถตอบสนองตอตลาดเปาหมายเฉพาะ อาทิ สินคา Life Style สินคา 
หัตถกรรม และของท่ีระลึกตางๆ ท่ีเนนคุณภาพท้ังการออกแบบและการใชงาน  

(4) เสริมสรางความเขมแข็งของกลุมธุรกิจ ขยายเครือขายเพ่ือใหเกิดพลังในการขับเคลื่อน
และพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของธุรกิจตลอด Value Chain 

 

 2.4.5 แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร นาน ) 

2.4.5.1 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 ตนกําเนิดท่ีจังหวัดพะเยา เปนสาขาหนึ่งของแมน้ําโขง โดยไหลลงแมน้ํา
โขงท่ีบานปากอิง ม.16 ต.ศรีดอนชัย อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

3) การปกครอง การแบงเขตการปกครองของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบดวย 
50 อําเภอ 369 ตําบล 4,128 หมูบาน 
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ตารางท่ี 2.1 แสดงการแบงเขตการปกครอง ของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร นาน) 

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 

2.4.5.2 ดานวัฒนธรรมและการทองเท่ียว 

1) พัฒนาแหลงทองเท่ียวท่ีมีศักยภาพโดดเดน โดยเฉพาะการทองเท่ียวเชิงนิ เวศน 
ประวัติศาสตร วัฒนธรรม และเชิงสุขภาพ โดยนําวิถีชีวิตลานนาท่ีเขมแข็งและวัฒนธรรมชนเผาท่ีหลากหลาย
มาเปนจุดขายดานการทองเท่ียวท่ีมีอัตลักษณ และเชื่อมโยงเปนเครือขายในกลุมจังหวัดฯ กลุมประเทศ GMS 
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 

2.4.5.3 วิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร และกลยุทธ 

วิสัยทัศน  

“ประตูการคาสูสากล โดดเดนวัฒนธรรมลานนา ดิน น้ํา ปา สมบูรณ ประชาชนอยูดีมีสุข”  

ประเด็นยุทธศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 เสริมสรางสภาพแวดลอมในการพัฒนาการคา การลงทุน และ  
โลจิสติกส เชื่อมอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงและเตรียมพรอมรับความรวมมือประชาคมอาเซียน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความเขมแข็งและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร
และ อุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตรท่ีมีศักยภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษวัฒนธรรมและสุขภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 ดํารงฐานทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณและการจัดการ

สิ่งแวดลอมท่ีดี 
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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 เวียงเชยีงแสน 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
ศักยภาพการทองเท่ียว โดยชุมชน 4 จังหวัด โครงการประกวดแหลงทองเท่ียวเพ่ือยกระดับคุณภาพสูสากล 
โครงการศูนยบริการนักทองเท่ียวกลุมจังหวัดฯ เปนตน 

2.4.5.4 เปาหมายการพัฒนา พันธกิจ เปาประสงคหลัก และประเด็นการพัฒนา 

เปาหมายการพัฒนา 

“ประตูการคาสากล โดดเดนวัฒนธรรมลานนา สินคาเกษตรปลอดภัย ประชาชนรวมใจ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ” 

พันธกิจ  

1. สงเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ การคาการลงทุน การทองเท่ียว และโลจิสติกสเชื่อมโยงสูสากล 
ใหมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึน 

2. สงเสริมพัฒนาการและสรางความเขมแข็งใหภาคเกษตร อุตสาหกรรม เพ่ือเพ่ิมมูลคา  
3. พัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษวัฒนธรรม อารยธรรมแหงลานนาตะวันออก 

ดํารงไวซ่ึงศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตท่ีเปนเอกลักษณและเปนอัตลักษณ และสุขภาพ 
4. อนุรักษ พัฒนา และสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมี

ความสมบูรณ ดํารงฐานทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดลอมท่ีดี 
เปาประสงคหลัก  

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 

46 
 



 
การประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร Strategic Environmental Assessment – SEA 

 ดานการทองเที่ยวของตําบลในเวยีง อาํเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

4) ทรัพยากรธรรมชาติไดรับการอนุรักษฟนฟูใหมีความอุดมสมบูรณและสิ่งแวดลอม และ
พลังงานไดรับบริหารจัดการตามมาตรฐานดวยความมีสวนรวมของชุมชนสูการเปนกลุมจังหวัดสีเขียว 

ประเด็นการพัฒนาของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : พัฒนาสภาพแวดลอมในการพัฒนาการคา การลงทุน และ    
โลจิสติกสเชื่อมโยงกับตางประเทศ 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 : การสรางความเขมแข็งและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร
และอุตสาหกรรม การเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตรปลอดภัยท่ีมีศักยภาพ 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 : พัฒนาและยกระดับการทองเท่ียวเชิงนิเวศ ศิลปวัฒนธรรม และ
สุขภาพ เพ่ือสราง รายไดสูชุมชนและเชื่อมโยงหวงโซมูลคาเพ่ิมการทองเท่ียวของกลุมจังหวัดอยางยั่งยืน  

ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 : ดํารงฐานทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ การบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอมและ พลังงานโดยการมีสวนรวมของชุมชนสูการเปนกลุมจังหวัดสีเขียว 

 
 2.4.6 แผนพัฒนาจังหวัดนาน (พ.ศ.2561-2564) 

2.4.6.1 วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร และกลยุทธท่ีเกี่ยวกับการทองเท่ียว 

วิสัยทัศน “เมืองแหงความสุข เศรษฐกิจสรางสรรค ธรรมชาติสมบูรณ การเกษตรม่ังค่ัง ชุมชนเขมแข็ง 
ทองเท่ียวยั่งยืน” 

เมืองแหงความสุข หมายถึง เมืองท่ีประชาชนในจังหวัดมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ซ่ึงไดแกการศึกษา
ดี มีสุขภาพอนามัยท้ังใจและกายดี มีความเสมอภาค รวมท้ังดํารงวิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีการ
พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน เพ่ือเสริมสรางศักยภาพเศรษฐกิจ การคาและการลงทุนในจังหวัด 

เศรษฐกิจสรางสรรค หมายถึง การขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของการใชองคความรู 
(Knowledge) การศึกษา (Education) และการสรางสรรคงาน (Creativity) ท่ีเชื่อมโยงกับรากฐานทาง
วัฒนธรรมการสั่งสมความรูของสังคมและใชนวัตกรรมเพ่ือผลิตสินคาและบริการท่ีสราง“มูลคาทางเศรษฐกิจ” 
และให “คุณคาทางสังคม” ตลอดจนการเชื่อมโยงระหวางชนบทและเมืองดวยเศรษฐกิจในพ้ืนท่ี 

ธรรมชาติสมบูรณ หมายถึง เปนจังหวัดตนน้ําที่คงความอุดมสมบูรณทั้งทรัพยากรปาไม 
ทรัพยากรธรณี ทรัพยากรสัตวปา โดยมีความหลากหลายทางชีวภาพท่ีสมดุล ตลอดจนมีการจัดการกับปญหา
มลพิษในจังหวัด อาทิเชน มลพิษทางอากาศ การใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืชลดลงและการจัดการขยะมูล
ฝอยอยางบูรณาการและมีความสัมฤทธิ์ผล 

การเกษตรม่ังค่ัง หมายถึง ความสามารถในการเขาถึงองคความรูนวัตกรรมเกษตรอยางเทา
เทียมกันของประชาชน การใชพ้ืนท่ีเกษตรใหเกิดประโยชนตอไรสูงสุด โดยการใชนวัตกรรมและองคความรูใน
การวางแผนการจัดการทรัพยากรเกษตรในพ้ืนท่ี มีการพัฒนาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม
เกษตรอยางยั่งยืน 

ชุมชนเขมแข็ง หมายถึง การสงเสริมการเรียนรู สรางเครือขายโดยใหความสําคัญกับ
การศึกษา สุขภาวะ และความม่ันคงในลักษณะของประชารัฐ เพ่ือใหเกิดคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน ลด
ความเหลื่อมล้ําตลอดจนการกระจายความเจริญจากเมืองไปสูชนบท 

ทองเท่ียวยั่งยืน หมายถึง การใชทรัพยากรการทองเท่ียวท่ีเปนสิ่งดึงดูดใจใหนักทองเท่ียว
อยากมาเยี่ยมชมในจังหวัดและมีระยะเวลาในการพํานักยาว ท้ังการทองเท่ียวเชิงนิเวศเพ่ือเยี่ยมชมอุทยาน
แหงชาติและธรรมชาติ การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเพ่ือเยี่ยมชมวัดและวิถีชีวิตความเปนอยูของประชาชนใน
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 ดานการทองเที่ยวของตําบลในเวยีง อาํเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

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 
6. พัฒนาดานการศึกษา สุขภาวะ และคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนใหเกินคาเฉลี่ยของ

ประเทศ เด็กและเยาวชนตองไดรับการศึกษาท่ีมีมาตรฐานเขาศึกษาตอไดอยางเสมอภาคและท่ัวถึง 
7. เสริมสรางความม่ันคงและความสัมพันธชายแดน ตลอดจนวางระบบบริหารจัดการท่ีดี

เพ่ือเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร 

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 ดังนี้ 

 
 

48 
 



 
การประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร Strategic Environmental Assessment – SEA 

 ดานการทองเที่ยวของตําบลในเวยีง อาํเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

- ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษยตามแผนงานการ 
ยกระดับศูนยฝกอบรมแรงงาน เพ่ือสนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิต เพ่ือยกระดับศูนยฝกอบรม เพ่ือสราง
สมรรถนะแรงงานตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝมือแรงงาน เพ่ือสรางแหลงพัฒนาแรงงานใหมี
สมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานฝมือแรงงานใหกับแรงงานท่ีไมผานการทดสอบใหมีแหลงอบรม
เพ่ิมเติม (Re-Train) และแรงงานท่ีตองการพัฒนาทักษะเพ่ิมเติม (Re-Skill) รวมถึงแรงงานท่ีตองการเปลี่ยน
สายอาชีพ ใหมีความรู ทักษะ และคุณลักษณะมาตรฐาน ตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน  

- ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยาง 
ยั่งยืนโดยใหความสําคัญกับสรางความเขมแข็งใหกับเศรษฐกิจรายสาขา เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของฐานบริการเดิม
และขยายฐานบริการใหมๆ ในการปรับตัวสูเศรษฐกิจฐานบริการท่ีเขมแข็งข้ึน รวมท้ังพัฒนาอุตสาหกรรม
ทองเท่ียวใหเติบโตอยางสมดุลและยั่งยืน แนวทางการพัฒนาของยุทธศาสตรใหความสําคัญกับการพัฒนาการ
ทองเท่ียวใหเกิดความสมดุลและยั่งยืน เนนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
 

กลยุทธ 

1) การคนหาพัฒนาและฟนฟูทรัพยากรทองเท่ียวอยางสรางสรรคและยั่งยืน  
2) การบริหารจัดการของภาครัฐและชุมชนทองถ่ิน เพ่ือการพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางมี 
   ประสิทธิภาพ 
3) การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษยดานการทองเท่ียว 
4) การบริหารจัดการแหลงทองเท่ียวในพ้ืนท่ีการทองเท่ียวหนาแนน (Intensive tourism)  
5) การยกระดับแหลงทองเท่ียวสูความเปนสากลอยางยั่งยืน 

ตารางท่ี 2.2 สรุปแผนยุทธศาสตรพัฒนาจังหวัดนาน (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563 

สรุปแผนยุทธศาสตรพัฒนาจังหวัดนาน (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563 

วิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ 

“เมืองแหง

ความสุข 

เศรษฐกิจ

สรางสรรค 

ธรรมชาติ

สมบูรณ 

การเกษตรมัง่

ค่ัง ชุมชน

เขมแข็ง 

ทองเท่ียว

ย่ังยืน” 

1. การขับเคลื่อน

เศรษฐกิจดวยองค

ความรูเพ่ือสราง

มูลคาเพ่ิมทาง

เศรษฐกิจในลักษณะ

ประชารัฐ 

มีความมั่นคงทาง

เศรษฐกิจใชองค

ความรูและผลิตภัณฑ

ท่ีมีช่ือเสียงมาตอยอด

เพ่ือสรางมลูคาเพ่ิม

ใหแกเศรษฐกิจได 

กลยุทธท่ี 1 การคนหาองคความรูของผลผลิตและ
ผลิตภัณฑ 
กลยุทธท่ี 2 การสรางสรรค นวัตกรรมและการตอยอด
องคความรู 
กลยุทธท่ี 3 การพัฒนาเครือขายความรวมมือ 
กลยุทธท่ี 4 สนับสนุนผลิตภัณฑสรางสรรคและสินคา
บริการ 
กลยุทธท่ี 5 พัฒนาเขตการคาชายแดนและสงเสริมการ
เพ่ิมชองทางการตลาด 

2. การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมโดย

การมีสวนรวมของ

ภาคประชาสังคม 

เปนชุมชนตนนํ้าท่ีมี

จิตสํานึกในการ

อนุรักษ สมาชิกชุมชน

ตระหนักในคณุคา

ทรัพยากร 

กลยุทธท่ี 1 การปองกันและแกไขปญหาการทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
กลยุทธท่ี 2 การอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 
กลยุทธท่ี 3 การสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความ
รวมมือในภาคประชาสังคมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในลักษณะประชารัฐ 
กลยุทธท่ี 4 การพัฒนาระบบการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน 
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 ดานการทองเที่ยวของตําบลในเวยีง อาํเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

สรุปแผนยุทธศาสตรพัฒนาจังหวัดนาน (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563 

วิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ 

3. การเพ่ิม

ประสิทธิภาพและ

ศักยภาพการผลติ

การเกษตร 

ผลผลติทางการเกษตร

มีเพียงพอตอการ

บริโภค 

กลยุทธท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพดานการเกษตร 
กลยุทธท่ี 2 ปองกันแกไขการบุกรุกและขยายพ้ืนท่ีเพ่ือ
เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 
กลยุทธท่ี 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาแปรรูป
การเกษตร 
กลยุทธท่ี 4 การพัฒนาระบบตลาดกลางสินคาการเกษตร
และโลจิสติกส 

4. การพัฒนาการ

ทองเท่ียวให

เจริญเติบโตอยาง

สมดลุและยั่งยืน 

มีจุดมุงหมาย

ปลายทางของการ

ทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

ชุมชนมีรายไดจากการ

ทองเท่ียว 

กลยุทธท่ี 1 การคนหาพัฒนาและฟนฟูทรัพยากร
ทองเท่ียวอยางสรางสรรคและยั่งยืน 
กลยุทธท่ี 2 การบริหารจัดการภาครัฐและชุมชนทองถิ่น
เพ่ือการพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษยดาน
การทองเท่ียว 
กลยุทธท่ี 4 ประชาสัมพันธดานการตลาดเพ่ือสงเสริมการ
ทองเท่ียว 
กลยุทธท่ี 5 การยกระดับแหลงทองเท่ียวใหมีความเปน
สากลและยั่งยืน 

5. การสรางความ

เขมแข็งของชุมชน

และสังคม 

เปนเมืองชายแดนท่ีมี

ความมั่นคง และ

ชุมชนมีคุณภาพท่ีด ี

กลยุทธท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตลอดชีวิตและ
สรางสังคมแหงการเรียนรู 
กลยุทธท่ี 2 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและภาคี
เครือขาย 
กลยุทธท่ี 3 การเสริมสรางคุณภาพชีวิตและสุขภาวะ
ชุมชน 
กลยุทธท่ี 4 การพัฒนาเพ่ือเสริมสรางความม่ันคง
ภายในประเทศและเสริมสรางความสัมพันธระหวาง
ประเทศ 

ท่ีมา: แผนปฏิบัติราชการสํานักงานพลังงานจังหวัดนาน (พ.ศ. 2563 – 2565) 
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การประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร Strategic Environmental Assessment – SEA 

 ดานการทองเที่ยวของตําบลในเวยีง อาํเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

2.4.7 ความเช่ือมโยงยุทธศาสตรชาติ และแผนในระดับตางๆ และการบูรณาการงบประมาณ 3 
มิติ ของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางย่ังยืนเมืองเกานาน (พ.ศ.2566 - 
2570) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา: แผนยุทธศาสตรการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานาน (พ.ศ.2566 - 2570) 

ภาพท่ี 2.5 แสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตรชาติ และแผนในระดับตางๆ และการบูรณาการงบประมาณ 3 มิติ
ของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานาน (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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การประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร Strategic Environmental Assessment – SEA 
 ดานการทองเที่ยวของตําบลในเวยีง อาํเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

ผลการวิเคราะหความเช่ือมโยงมิตินโยบายและแผนท่ีสําคัญของรัฐบาล (Agenda) ท่ีเกี่ยวของ 
สูแผนยุทธศาสตรการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานาน (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 

1. 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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การประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร Strategic Environmental Assessment – SEA 
 ดานการทองเที่ยวของตําบลในเวยีง อาํเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

แผนแมบทเฉพาะกิจภายใต ยุทธศาสตรชาติอันเปนผลมาจากสถานการณโควิด-19 (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) 
 

การส ง เสริ มการจ า ง งาน 
พัฒนาศักยภาพวิสาห กิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม 
(SMEs)  

สงเสริมการสรางงานและ
การจ างงานผู สู งอายุ
พรอมท้ัง 

ปรับตัวสู ธุรกิจใหมท่ีมี
แนวโนมความตองการ
มาก ข้ึนในอนาคต สราง
แรงจูงใจใหธุรกิจขนาด 
ใหญชวย SMEs สงเสริม
ก า ร ร ะ ด ม ทุ น  แ ล ะ 
สนั บสนุ น เครื อข าย
วิสาหกิจชุมชน 

ปรับโครงสรางตลาดแรงงานโดยการโยกยาย 
แรงงานไปยังภาคการผลิตท่ีมีผลิตภาพสูงกวา 
และมีรายไดมากกวาเดิม พัฒนากลไกการติด 
ตามประเมินผล ปรับปรงุกฎระเบียบกฎหมาย
ปรับปรุงระเบียบกฎหมายเพ่ือแกปญหาและ 
ปองกันการแขงขันท่ีไมเปนธรรม บูรณการ 
ระหวางหนวยงานเพ่ือลดความซํ้าซอน และ 
เพ่ิมประสิทธิภาพการชวยเหลือและสนับสนุน 
SMEs 

 

การกระจายความเจริญทาง
เศรษฐกิจไปยังเมืองหลักและ
เมืองรอง 

สงเสริมการลงทุนใน
พ้ืนท่ีหัวเมืองหลักเมือง
รอง และเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ พัฒนา เมืองให
นาอยู โดยจัดระบบ

เสริมสรางจุดเดนทางเศรษฐกิจ ของแตละ 
ภาคหรือกลุมจังหวัด โดยการพัฒนาการ 
รวมกลุมและเชื่อมโยงผูประกอบการในพ้ืนท่ี 
เพ่ิมศักยภาพและบทบาทหนาของทองถ่ิน 
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การประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร Strategic Environmental Assessment – SEA 
 ดานการทองเที่ยวของตําบลในเวยีง อาํเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

ขนสงสาธารณะ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการท่ีมี
คุณภาพ 

** การสงเสริมทองเท่ียวเชิง
สรางสรรคและเนนคุณภาพ
ยกระดับมาตรฐานความ
ปลอดภัย อยางท่ัวถึงและ
ครอบคลุม 

เพ่ิมความหลากหลาย
ใหกับการทองเท่ียว 
โดยเชื่อมโยงกับบริการ
ทางการแพทยเพ่ือ 
เพ่ิมมูลคา 

เปลี่ยนแปลงแนวทางการพัฒนาภาคการ 
ทองเท่ียวท้ังระบบ ใหมุงเนนท่ีเชิงคุณภาพ 
มากกวาปริมาณ 
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การประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร Strategic Environmental Assessment – SEA 

 ดานการทองเที่ยวของตําบลในเวยีง อาํเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

ผลการวิเคราะหความเช่ือมโยงมิติแผนงานของสวนราชการท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีเมืองเกานาน (Function) ท่ีเกี่ยวของ 
สูแผนยุทธศาสตรการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานาน (พ.ศ.2566 - 2570) “เมืองเกาท่ีมีชีวิตและยั่งยืน” 

กระทรวงการทองเท่ียว 
และกีฬา 

     

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
และบริการบนฐาน 

อัตลักษณ เอกลักษณ 
และการมีสวนรวมของ

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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 ดานการทองเที่ยวของตําบลในเวยีง อาํเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

การพัฒนาบุคลากร สําหรับ
การทองเท่ียวโดยชุมชน 

ชุมชนสูตนแบบเปน
แหลงเรียนรู 

 

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
บริหารจัดการแหลง
ทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

ประกอบดวย 14 
ตัวชี้วัด  

 

หมวดท่ี 2 การทําให
ชุมชนเจาของแหลง

ทองเท่ียวไดรับ
ประโยชนในเชงิสังคม

และเศรษฐกิจใหไดมาก
ท่ีสุด และเกิดผลกระทบ

แงลบนอยท่ีสุด (9 
ตัวชี้วัด) 

หมวดท่ี 3 การสราง
ประโยชนมากท่ีสุดให

ชุมชนนักทองเท่ียว และ
มรดกทางวัฒนธรรมโดย
สรางผลกระทบนอยท่ีสุด 
ประกอบดวย 7 ตัวชี้วัด 

หมวดท่ี 4 การทําให
สิ่งแวดลอมของแหลง

ทองเท่ียวไดรับประโยชน
มากท่ีสุด และเกิดผล

กระทบในแงลบนอยท่ีสุด 
(12 ตัวชี้วัด)  

 

เกณฑโครงการเครือขายเมืองสรางสรรคของยูเนสโก ดานศิลปะ และหัตถกรรมพ้ืนบาน (CRAFT AND FOLK ARTS)  
U1 มีเจตนารมณท่ีชัดเจนใน
การริเริ่มความรวมมือระหวาง
ประเทศ/สังคม/ชุมชน ท้ังใน
เชิงคุณภาพ ปริมาณ และ

ความหลากหลาย 
U2 มีกิจกรรมท่ีสงเสริมใน

สาขาท่ีนําเสนอเชิงสรางสรรค 

U3 มีประสบการณใน
การจัดงานท่ีเก่ียวของ

กับสาขาท่ีสมัคร 
U4 นําเสนอถึงการ

พัฒนาอนาคตของเมือง
เชิงสรางสรรค มีการ
ลงทุนเพ่ือสรางองค

ความรูและการศึกษาใน
เรื่องท่ีเก่ียวของ 

 

U5 มีการนําเสนอ
อุตสาหกรรม หรือ
เศรษฐกิจผานระบบ

ออนไลน เว็บไซต หรือ
โซเซียลมีเดียและมีสื่อท่ี
ใชสงเสริมกิจกรรมใน
สาขาท่ีสมัคร U6 ตอง
แสดงถึงความคิดริเริ่ม
เก่ียวกับสาขาท่ีสมัคร 

ตลอดจนเอกลักษณและ
ความโดดเดนเฉพาะของ

ทองถ่ิน 

U7 การลงทุนสําหรับ
การศึกษา คนควาวิจัย
เพ่ือพัฒนาในสาขาท่ี

สมัคร 
U8 มีทรัพยากรอันเปน
เอกลักษณของเมืองและ
สามารถเปรียบเทียบตอ
เมืองเครือขายในระดับ

นานาชาติ 
 

U9 มีองคกรหรือกลุม
เฉพาะเพ่ือสนับสนุนใน

สาขาท่ีเก่ียวของ 
U10 สาขาท่ีสมัครตองมี

ความสําคัญตอการ
สงเสริมวัฒนธรรม 

เศรษฐกิจ และอาชีพของ
ชุมชน 

 

U11 แสดงใหเห็นถึง
ความคิดสรางสรรค
ของชุมชน วิถีชีวิต

ของชุมชน 
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 ดานการทองเที่ยวของตําบลในเวยีง อาํเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

ผลการวิเคราะหความเช่ือมโยงมิติพ้ืนท่ี (Area) ท่ีเกี่ยวของ  
สูแผนยุทธศาสตรการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางย่ังยืนเมืองเกานาน (พ.ศ.2566 - 2570) “เมืองเกาท่ีมีชีวิตและย่ังยืน” 

ไดแก แผนพัฒนาภาคเหนือ แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 แผนพัฒนาจังหวัดนาน 4 ป รวมท้ังแผนพัฒนาทองถิ่น 
 (องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตาํบล) 

ภาคเหนือ แผนพัฒนาภาคเหนือ ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 - 2564) 
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

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การ
สรางความเขมแข็งและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตภาค
เกษตรและ อุตสาหกรรม

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 
พัฒนาและสงเสริมการ
ทองเท่ียวเชิงอนุรักษ
วัฒนธรรมและสุขภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 
ดํารงฐานทรัพยากร 
ธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ
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 ดานการทองเที่ยวของตําบลในเวยีง อาํเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

ภูมิภาคลุมน้ําโขงและเตรียมพรอมรับ
ความรวมมือประชาคมอาเซียน 

การเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลคา
สินคาเกษตรท่ีมีศักยภาพ 
 

และการจัดการ
สิ่งแวดลอมท่ีดี 

  กลยุทธในการพัฒนาทางการทองเท่ียว  
  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 การพัฒนาการทองเท่ียวใหเจริญเติบโตอยางสมดุลและย่ังยืน  
 กลยุทธท่ี 1) การคนหาพัฒนาและฟนฟู

ทรัพยากรทองเท่ียวอยางสรางสรรค
และยั่งยืน  
 

กลยุทธท่ี 2) การบริหาร
จัดการของภาครัฐและชุมชน
ทองถ่ิน เพ่ือการพัฒนาแหลง
ทองเท่ียวอยางมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธท่ี 3) การพัฒนา
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ดานการทองเท่ียว 
 

กลยุทธท่ี 4) การบริหาร
จัดการแหลงทองเท่ียวใน
พ้ืนท่ีการทองเท่ียว
หนาแนน (Intensive 
tourism)  

กลยุทธท่ี 5) การ
ยกระดับแหลงทองเท่ียว
สูความเปนสากลอยาง
ยั่งยืน 
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 ดานการทองเที่ยวของตําบลในเวยีง อาํเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

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

พัฒนาทรัพยากรทองเท่ียวทาง
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

ยุทธศาสตรท่ี 2 สงเสริมการ
เปนศูนยแหงการเรียนรู 
ศิลปวัฒนธรรมลานนา
ตะวันออก 
1) สงเสริมการศึกษา วิจัยองค
ความรู และจัดทําหลักสูตร
ทองถ่ิน เก่ียวกับ
ศิลปวัฒนธรรมลานนา
ตะวันออก เพ่ือพัฒนาไปสูการ
เปนศูนยแหงการเรียนรู
ศิลปวัฒนธรรมลานนา
ตะวันออก  
 

ยุทธศาสตรท่ี 3 เสริมสราง
และพัฒนาสิ่งอํานวยความ
สะดวก การบริการ และ
ความปลอดภัยใหแก
นักทองเท่ียวอยางมี
คุณภาพมาตรฐานระดับ
สากล และครบวงจร 
1) ปรับปรุงเสนทางเขาถึง
แหลงทองเท่ียวใหมีความ
สะดวกและปลอดภัยแก
นักทองเท่ียว รวมถึง
ปรับปรุงปายสัญลักษณ
การจราจร และปายบอก
ทางแหลงทองเท่ียว ใหมี
ท้ังปริมาณท่ีเพียงพอและมี
มาตรฐานเดียวกัน  
2) ปรับปรุงระบบจราจร 
เพ่ือมิใหปริมาณจราจร
สงผลกระทบตอ
โบราณสถานตางๆ ในพ้ืนท่ี
เมืองเกานาน 
3) จัดใหมีศูนยบริการ
นักทองเท่ียวอยางเพียงพอ
ในแหลงทองเท่ียว เพ่ือให

ยุทธศาสตรท่ี 4 การมี
สวนรวมท่ีเก่ียวของกับ
การบริการพัฒนาการ
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

ยุทธศาสตรท่ี 5 
สรางสรรคมูลคา ของ
การทองเท่ียวอยาง
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
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ทองเท่ียว และสรางมูลคาทางการ
ทองเท่ียวใหเพ่ิมมากข้ึน 
7) พัฒนาแนวคิดการสรางสรรค
ทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม
และวิถีชีวิตชุมชนใหเกิดมูลคาทาง
เศรษฐกิจและสังคมอยางยั่งยืน 
8) วางผังเมืองใหมีการใชประโยชน
ท่ีดินใหเปนไปตามทิศทางของการ
ขยายตัวของเมืองนาน 
 

ไดรับขอมูลการทองเท่ียว
จังหวัด เปนประโยชนใน
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 
 

ในการพัฒนาการ
ทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
3) สรางกลไกการพัฒนา
ภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือ
การผลิตสินคาและบริการ
ดานการทองเท่ียวอยาง
ยั่งยืน (OTOP) ในระดับ
คุณภาพมาตรฐานสากล 
4) กระจายผลการพัฒนา
และผลประโยชนจาก
กิจกรรมการทองเท่ียวสู
ประชาชน ชุมชน และ
ทองถ่ิน เพ่ือใหเกิดการ
จางงาน เพ่ิมรายได และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ชุมชนทองถ่ิน 
5) สรางจิตสํานึกความ
เปนเจาของ รูสึกรัก และ
หวงแหนทรัพยากรการ
ทองเท่ียวในหมูประชาชน
และชุมชนทองถ่ิน เพ่ือให
เกิดความรวมมือรวมใจใน
การอนุรักษฟนฟู พัฒนา 
และดูแลรักษาทรัพยากร

สินคาและบริการดาน
การทองเท่ียว 
3) สงเสริมการลงทุน
ของภาคเอกชน เพ่ือการ
พัฒนาสินคาและบริการ
ดานการทองเท่ียวอยาง
ยั่งยืน 
4) รณรงค
ประชาสัมพันธการ
ทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
ผานทางสื่อหลาย
รูปแบบ ตลอดจนการ
จัดกิจกรรมการ
ทองเท่ียว 
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การทองเท่ียวใหมีความ
ยั่งยืน 

แผนแมบทเมืองเกานาน     
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)ปลกูฝงใหมีการสืบทอดและอนุรักษ
ศิลปกรรม สถาปตยกรรม วัฒนธรรม 
ประเพณีอันดีงาม และภูมิปญญา
ทองถ่ินอยางตอเนื่อง 
 

7)ใหชาวนานมีเศรษฐกิจท่ีดี
ข้ึน พรอมท้ังภาคภูมิใจใน
ประวัติศาสตรของชาติ 
 

   

แผนพัฒนาทองถิ่น     
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ต.ในเวียง วิสัยทัศน “นาน...นครแหงความสุข เมืองเกาท่ีมีชีวิต” (Nan The City of Happiness: A Lively Old Town) ท่ีพัฒนาตอยอดจาก การพัฒนาเมืองนาอยู 
(Livable City) และไดกําหนดพันธกิจของเทศบาลไว 6 ดานท่ีเอ้ือกับการสงเสริมการทองเท่ียวอยางยั่งยืน ไดแก 
 
 

 เมืองแหงศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม 
เมืองสะอาดสวยงาม  เมืองงแวดลอมท่ีดี 
เมืองปลอดภัย  เมืองแหงสงัคมคุณภาพ 
ธรรมาภิบาล และเมืองแหงโอกาสทาง
เศรษฐกิจ 

    

 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 ครอบคลุมและเปนมิตรกับ
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 นอมนําเศรษฐกิจพอเพียง  
 1. พัฒนาและสงเสริมสรางศักยภาพ

เศรษฐกิจการคา การลงทุนและการ
ทองเท่ียว ตลอดจนพัฒนาทรัพยากร

2. พัฒนาและสงเสริมสราง
ศักยภาพเศรษฐกิจการคา 
การลงทุนและการทองเท่ียว 
ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรการ

3. พัฒนาและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน
ใหสอดคลองกับวิถีชีวิต

5. บริหารจัดการ
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
โดยการมีสวนรวมของ
ภาคประชาสังคม 

6. บริหารจัดการ
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมโดยการมี
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การผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม
อยางยั่งยืน 

ผลิตทางการเกษตร 
อุตสาหกรรมอยางยั่งยืน  
 

ชุมชนตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
4. เสริมสรางความสัมพันธ
ชายแดน ตลอดจนวาง
ระบบบริหารจัดการเพ่ือ
เตรียมความพรอมในการ
เขาสูประชาคมอาเซียน 

สวนรวมของภาคประชา
สังคม 

ต.บอสวก วิสัยทัศนตําบลบอสวก องคกรท่ียึดหลักธรรมาภิบาลเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน เพ่ือใหตําบลบอสวกนาอยู เชิดชูวัฒนธรรมทองถ่ิน รักษธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม พัฒนาการทองเท่ียวดวยวิถีพอเพียง 

 1. การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 2. การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
และการทองเท่ียว 

3. การพัฒนาดานการพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของ 
มนุษย 
4. การพัฒนาดานศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณีและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน 

5. การพัฒนาดานการจัด
กาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

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 
จารีตประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถ่ินใหยั่งยืน 

4.บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมแบบยั่งยืน 
 

5.พัฒนาบุคลากรใหมี
ความรู ความเชี่ยวชาญ
และมีทัศนคติท่ีดีในการ
ทํางาน 

 
ท่ีมา: แผนยุทธศาสตรการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานาน (พ.ศ. 2566-2570) 
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ความเช่ือมโยงของแผนระดับตางๆ ท่ีใชในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน (พ.ศ. 2566-2570) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา: แผน

ยุทธศาสตรการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานาน (พ.ศ. 2566-2570) 
ภาพท่ี 2.6 ความเชื่อมโยงของแผนระดับตางๆ ท่ีใชในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน (พ.ศ. 2566-2570)
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2.5 สรุปสถานการณส่ิงแวดลอมปจจุบัน ในเขตพ้ืนท่ีตําบลในเวียง 

 2.5.1 ขอมูลท่ัวไป 

          เทศบาลเมืองนาน จังหวัดนาน ตั้งอยู ในเขตตําบลในเวียง อําเภอเมือง จังหวัดนาน มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 7.6 

ตารางกิโลเมตร หรือ 4,750 ไร ครอบคลุมพ้ืนท่ี ไดแก ตําบลในเวียง (28 ชุมชน) และตําบลผาสิงห (3 ชุมชน)  

ตารางท่ี 2.3 ชื่อชุมชนในเขตเทศบาลเมืองนาน ตําบลในเวียง อําเภอเมือง จังหวัดนาน 

ลําดับท่ี ช่ือหมูบาน ลําดับท่ี ช่ือหมูบาน 

1 ชุมชนบานชางคํ้า 17 ชุมชนบานดอนแกว 

2 ชุมชนบานม่ิงเมือง 18 ชุมชนวัดอรัญญาวาส 

3 ชุมชนบานศรีพันตน 19 ชุมชนบานเมืองเล็น 

4 ชุมชนบานอภัย 20 ชุมชนบานทาชาง 

5 

6 

ชุมชนบานพวงพยอม 

ชุมชนบานมณเฑียร 

21 

22 

ชุมชนบานพระเกิด 

ชุมชนบานพระเนตร 

7 ชุมชนบานไผเหลือง 23 ชุมชนบานชางเผือก 

8 ชุมชนบานหัวขวง 24 ชุมชนบานสถารส 

9 ชุมชนบานมงคล 25 ชุมชนบานมหาโพธิ์ 

10 ชุมชนบานภูมินทร–ทาลี ่ 26 ชุมชนบานเชียงแข็ง 

11 ชุมชนบานพญาภ ู 27 ชุมชนบานน้ําลอม 

12 ชุมชนบานดอนศรีเสริม 28 ชุมชนบานประตูปลอง 

13 ชุมชนบานสวนหอม 29 ชุมชนบานสวนหอม ม.3 ตําบลผาสิงห 

14 ชุมชนบานหัวเวียงใต 30 ชุมชนบานดอนสวรรค ม.8 ตําบลผาสิงห 

15 ชุมชนบานสวนตาล 31 ชุมชนบานฟาใหม ม.9 ตําบลผาสิงห 

16 ชุมชนคายสุริยพงษ 

 

อาณาเขต 

ทิศเหนือ  ติดตอกับองคการบริหารสวนตําบลผาสิงห  และองคการบริหารสวนตําบลฝายแกว   
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ทิศใต   ติดตอกับเทศบาลตําบลดูใต และองคการบริหารสวนตําบลไชยสถาน 

ทิศตะวันออก  ติดตอกับองคการบริหารสวนตําบลฝายแกว และองคการบริหารสวนตําบลมวงตึ๊ด 

    โดยมีแมน้ํานานเปนแนวแบงเขต 

ทิศตะวันตก  ติดตอกับองคการบริหารสวนตําบลผาสิงห และองคการบริหารสวนตําบลไชยสถาน 

2.5.2 ขยะมูลฝอย ตําบลในเวียง 

  2.5.2.1 สถานการณขยะมูลฝอย ตําบลในเวียง 

ตําบลในเวียงมีปริมาณขยะมูลฝอยรวมในพ้ืนท่ีตําบลประมาณ 28 ตันตอวัน (ขอมูลปริมาณมูลฝอย 

โครงการกําจัดมูลฝอยเทศบาลเมืองนาน ป 2562) หนวยงานท่ีรับผิดชอบในการเก็บขนขยะคือ เทศบาลเมืองนาน 

โดยใชสถานท่ีกําจัดรวม ระบบจัดการขยะรวมกับระบบกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏกูิลเทศบาลเมืองนาน มีรถเก็บขยะ

ในพ้ืนท่ี ท้ังหมด 10 คัน ประกอบดวย รถอัดทายขนาดจัดเก็บขยะได 10 ตัน มีจํานวน 7 คัน และกระบะ 3 คัน ซ่ึง

จะขนขยะ 1 รอบตอวัน โดยระบบกําจัดมูลฝอยเปนระบบกําจัดขยะแบบ Sanitary Landfill และมีการคัดแยก

ขยะท่ีจุดรวบรวมขยะ ดังภาพท่ี 2.4 

 

 

 

 

 

ท่ีมา: 
รายงานโครงการศึกษาความสามารถในการรองรับนักทองเท่ียว Carrying Capacity มหาวทิยาลัยพะเยา 

ภาพท่ี 2.7 สถานท่ีกําจัดขยะ เทศบาลเมืองนาน 

 

การวิเคราะหองคประกอบมูลฝอยทางกายภาพโดยน้ําหนัก ดวยวิธีการ สุมตัวอยางมูลฝอยจาก

ยานพาหนะเก็บขนมูลฝอยขององคการปกครองสวนทองถ่ินท่ีนํามูลฝอยมาท้ิงในบอกําจัดมูลฝอยของ   เทศบาล

เมืองนาน เพ่ือใหไดตัวแทนมูลฝอยของทุกองคการปกครองสวนทองถ่ิน (ตารางท่ี 2.5) พบวาสัดสวนเศษอาหาร

และอินทรียสารมีสัดสวนมากท่ีสุด 37% รองลงมา คือ พลาสติก 23.7% กระดาษ 11.1% และอ่ืนๆ เชน ผาอนามัย 

ผาออมสําเร็จรูป กระดาษชําระ 10%, แกว 7.8%, ผา 4.8%, ยาง/หนัง 2.4% และโลหะ 2.3% และไม (ลังไม/ก่ิง

ไม) นอยท่ีสุด(0.8%) ตามลําดับ ยังพบวามูลฝอยท่ีไมพบเลยคือมูลฝอยประเภทของเสียอันตราย (ถานไฟฉาย/

โทรศัพท/หลอดไฟ/แบตเตอรรี่/กระปองสารเคมี)  
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ตารางท่ี 2.4 องคประกอบของขยะมูลฝอยของ อปท. และหนวยงานราชการอ่ืนๆ ท่ีนํามากําจัด ณ บอกําจัดมูล

ฝอยเทศบาลเมืองนาน โดยคิดเปนรอยละ  

อปท. และหนวย 

งานราชการอ่ืนๆ 

เศษอาหารและ

สารอินทรีย 
ไม พลาสติก กระดาษ ผา 

ยาง/

หนัง 
แกว โลหะ 

ของเสีย

อันตราย 
อ่ืนๆ รวม 

ทม.เมืองนาน 56 0 15 7 1 0 8 0 0 13 100 

ทต.เชียงกลาง 59 0 21 8 1 0 5 1 0 5 100 

ทต.ดูใต 34 1 25 6 2 29 1 1 0 1 100 

ทต.กองควาย 38 0 26 4 8 0 16 5 0 3 100 

ทต.ปว 37 0 29 16 11 0 5 1 0 1 100 

อบต.ถืมตอง 21 0 24 12 7 0 14 2 0 20 100 

อบต.ทานาว 36 8 16 17 16 0 5 1 0 1 100 

อบต.ฝายแกว 37 0 26 14 0 2 8 0 0 13 100 

อบต.มวงต๊ึด 47 0 43 4 0 0 3 1 0 2 100 

อบต.ไชยสถาน 23 0 31 14 2 0 12 2 0 16 100 

อบต.เรือง 42 0 28 6 6 0 8 1 0 9 100 

อบต.ผาสิงห 42 0 16 6 3 3 5 3 2 20 100 

อบต.สะเนียน 25 0 15 7 14 2 6 0 0 31 100 

อบต.น้ําปว 32 0 17 9 6 0 18 1 0 17 100 

ทต.เวียงสา 37 0 20 22 0 2 5 13 0 1 100 

ทต.กลางเวียง 26 3 27 27 0 0 5 5 0 7 100 

ท่ีมา: สรุปผลการดําเนินงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองนาน ประจําป พ.ศ. 2562, กองชาง 
สุขาภิบาล (อางถึงใน รายงานโครงการศึกษาความสามารถในการรองรับนักทองเท่ียว Carrying Capacity  
มหาวิทยาลัยพะเยา) 
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ตารางท่ี 2.5 องคประกอบมูลฝอยในทางกายภาพเฉลี่ยโดยน้ําหนักในชวงเวลาปกติและชวงเวลาเทศกาล 

องคประกอบมูลฝอย ชวงเวลาปกติ (%) ชวงเวลาเทศกาล (%) 
เศษอาหารและสารอินทรีย 37 40 
ไม (ก่ิงไม/ลังไม) 0.8 0 
พลาสติก 23.7 25 
กระดาษ 11 9 
ผา 4.8 3 
ยาง/หนัง 2.4 1 
แกว 8 8 
โลหะ 2 4 
ของเสียอันตราย 0 0 
อ่ืนๆ (ผาอนามัย/กระดาษทิชชู/ผาออมสําเร็จรูป) 10 10 

ท่ีมา: สรุปผลการดําเนินงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองนาน ประจําป พ.ศ. 2562, กองชาง
สุขาภิบาล (อางถึงใน รายงานโครงการศึกษาความสามารถในการรองรับนักทองเท่ียว Carrying Capacity  
มหาวิทยาลัยพะเยา) 
  

 

การจัดการขยะเทศบาลเมืองนาน มีนโยบายและมาตรการการจัดการของเสีย การลดปริมาณของเสียและ

การคัดแยกขยะมูลฝอย ดังแสดงในภาพท่ี 2.8 

 

ท่ีมา: รายงานโครงการศึกษาความสามารถในการรองรับนักทองเท่ียว Carrying Capacity มหาวทิยาลัยพะเยา 
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ภาพท่ี 2.8 แนวทางการจัดการขยะเทศบาลเมืองนาน 

ระบบจัดการขยะรวมกับระบบกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฎิกูลเทศบาลเมืองนาน ปจจุบันรองรับ 19 อบต. 1 

วิทยาลัย และ 2 โรงพยาบาล มีอัตราการเกิดมูลฝอยรวมของแหลงกําจัดมูลฝอยเทศบาลเมืองนาน ประมาณ 70 

ตันตอวัน (ขอมูลจาก ขอมูลปริมาณมูลฝอย โครงการกําจัดมูลฝอยเทศบาลเมืองนาน ป 2562) ระบบกําจัดขยะมูล

ฝอยมี 2 ระยะ โดยระบบกําจัดขยะมูลฝอยระยะท่ี 1 ป 2543 – 2556 มีปริมาตรรองรับได 300,000 ลูกบาศก

เมตร ปจจุบันใชพ้ืนท่ีฝงกลบขยะมูลฝอย ระยะท่ี 1 เต็มพ้ืนท่ีแลว และระบบกําจัดขยะมูลฝอยระยะท่ี 2 ป 2556 – 

ปจจุบัน มีปริมาตรรองรับได 260,000 ลูกบาศกเมตร ปจจุบันใชพ้ืนท่ีฝงกลบขยะมูลฝอย ระยะท่ี 2 ไปแลว 50% 

ของพ้ืนท่ีบอฝงกลบ 

โครงการระบบกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองนาน จังหวัดนาน ตั้งอยู กิโลเมตรท่ี 5 ถนน สายนาน-

ทุงชาง ตําบลผาสิงห อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน แบงออกเปน 3 สวน คือ อาคารสํานักงาน บอฝงกลบขยะและ

บอบําบัดน้ําเสีย แผนผังโครงการระบบกําจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองนานแสดงดังภาพท่ี 2.9 มีข้ันตอนการคัด

แยกขยะดังแสดงในภาพท่ี 2.10 

 

ท่ีมา: รายงานโครงการศึกษาความสามารถในการรองรับนักทองเท่ียว Carrying Capacity มหาวิทยาลัยพะเยา 

ภาพท่ี 2.9 แผนท่ีบริเวณโครงการระบบกําจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองนาน 

1. อาคารเครื่องชั่ง  4. อาคารเตาเผาขยะติดเชื้อ 6. บอฝงกลบท่ี 1 

2. อาคารคัดแยกขยะมูลฝอย 5. บอบําบัดน้ําเสีย  7. บอฝงกลบท่ี 2   

3. อาคารหมักปุย  
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ท่ีมา: รายงานโครงการศึกษาความสามารถในการรองรับนักทองเท่ียว Carrying Capacity มหาวิทยาลัยพะเยา 
ภาพท่ี 2.10 ข้ันตอนการดําเนินงานการคัดแยกขยะ 

2.5.2.2 ปญหาและอุปสรรคการจัดการขยะมูลฝอยตําบลในเวียง 

1. ในการออกแบบบอฝงกลบระยะท่ี 2 นั้น ไดออกแบบไวเพ่ือรองรับขยะท่ีเกิดข้ึน ไมนอย 

กวา 15 ป แตในความเปนจริงนั้น อาจจะรองรับปริมาณขยะไดอีกไมเกิน 5 ป (พ.ศ.2565) ซ่ึงถาบอฝงกลบขยะ

ดังกลาวเต็ม อาจทําใหปริมาณขยะมูลฝอยเปนปญหาของจังหวัดนานอยางหลีกเลี่ยงไมได 

   2. ระบบคัดแยกขยะถูกออกแบบเพ่ือรองรับขยะมูลฝอย วันละไมเกิน 30-35 ตัน/วัน ทําใหมี

ปริมาณขยะท่ีเกินนั้นตองนําไปฝงกลบเปนจํานวนมาก 

                    3. ขาดงบประมาณในการสนับสนุนการบริหารจัดการเปนระบบ ในภาพรวมของจังหวัดนาน 

2.5.2.3 แนวทางการจัดการขยะมูลฝอย ตําบลในเวียง 

1. ตนทาง ใหชุมชนในเขตเทศบาลเมืองนานแยกขยะจากครัวเรือน เพ่ือลดปริมาณ 
ขยะดวยแนวคิด 3R คือ ลดการใช (Reduce) นํากลับมาใชซํ้า (Reuse) และนํากลับมาใชใหม (Recycle)  

2. ปลายทาง โดยทําการคัดแยกขยะมูลฝอยนําขยะท่ีสามารถขายไดออกจากขยะ 
ท่ัวไป และนําขยะอินทรียไปหมักทําปุย โดยใหมีขยะท่ีจะนําไปฝงกลบใหมีปริมาณนอยท่ีสุด (ขอมูลจากกองชาง
สุขาภิบาล สรุปผลการดําเนินงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองนาน ประจําป พ.ศ. 2562) 
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 ดานการทองเที่ยวของตําบลในเวยีง อาํเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

2.5.2.4 แผนการจัดการขยะมูลฝอย ตําบลในเวียง 

  การจัดการขยะมูลฝอยตําบลในเวียง มีการจัดการท่ีดีมีการคัดแยกขยะตั้งแตตนทาง และคัดแยก

ขยะปลายทางกอนฝงกลบ แตอยางไรก็ดีระบบการคัดแยกท่ีปลายทางรองรับการคัดแยกไดประมาณ 50% ของ

ขยะท่ีนํามาท้ิง ทําใหขยะเหลือตองนําไปฝงกลบจํานวนมาก บอขยะเหลือระยะเวลาท่ีฝงกลบไดอีกไมนาน 

(ประมาณ 5 ป) จึงเปนความเสี่ยงปญหาขยะของเมืองนาน และเปนความทาทายในการพัฒนาระบบในการคัดแยก

ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ใหมุงไปสู Zero waste และ หาแนวทางจัดการขยะเหลือท้ิงท่ีเหมาะสมถูกสุขลักษณะ 

โดยระบบจัดการขยะรวมกับระบบกําจดัมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเทศบาลเมืองนาน มีแผนจัดการขยะมูลฝอยดังนี้ 

1. หาพ้ืนท่ีบอขยะใหม 

2. สงเสริมพ้ืนท่ีตนแบบการจัดการขยะมูลฝอยเหลือศูนย (Zero Waste) 

3. สรางจิตสํานึกในการแยกขยะตั้งแตระดับครัวเรือน โดยการใหขอมูลขาวสารและความรู  

โดยเนนการมีสวนรวมและขอความรวมมือในการคัดแยกขยะ เพ่ือลดปริมาณขยะเขาหลุมฝงกลบ (ขอมูลจากการ

สัมภาษณคุณบรรหาร ศิลาเพรช กองสาธารณสุขเทศบาลตําบลในเวียง; 0818848689) 

เทศบาลเมืองนานไดมีการจัดกิจกรรม และจัดทําโครงการเพ่ือแกไขปญหาการกําจัดขยะมูลฝอย ให

สอดคลองกับสถานการณขยะมูลฝอยในปจจุบัน   

ดานกิจกรรม ไดแก 

- กิจกรรมลดขยะตนทาง (ครัวเรือน โรงเรียน และตลาดสด) 

- กิจกรรมการคัดแยกขยะรีไซเคิล และขยะชนิดอ่ืนๆ 

- การรณรงคการลดการใชถุงพลาสติก และงดการใชภาชนะประเภทโฟมในชุมชน  

รวมท้ังการแยกท้ิงขยะประเภทตางๆใหถูกตอง เพ่ือการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

ดานโครงการ ไดแก 

   1. โครงการเทศบาลเมืองนานนาอยูมุงสูเมืองคารบอนต่ํา เปนโครงการการดําเนินงาน

ดานการจัดการ สิ่งแวดลอมและการจัดการขยะในชุมชนอยางยั่งยืน ในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลเมืองนาน จํานวนท้ังสิ้น 

31 ชุมชน ไดมีการดําเนินงานกิจกรรมลดการใชพลังงาน ตลอดจนการเปนผูนําในกิจกรรมดานการจัดการ

สิ่งแวดลอม กิจกรรมดานการลด คัดแยกขยะมูลฝอย การนําขยะมูลฝอยกลับมาใชประโยชนใหม ซ่ึงท่ีสําคัญเปน

การสรางจิตสํานึกท่ีดีในการรักษาสิ่งแวดลอมใหกับแกนนํากลุมตางๆ ในชุมชน เพ่ือเปนการสงเสริมและสนับสนุน

ใหผูนําชุมชน กรรมการหมูบาน อาสาสมัครสิ่งแวดลอม เยาวชน และผูสูงอายุ ประชาชน ไดมีความรูความเขาใจ 

ในเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนของตนเอง สงเสริมและสนับสนุนใหผูนําชุมชน กรรมการหมูบาน 

อาสาสมัครสิ่งแวดลอม เยาวชน และผูสูงอายุ ประชาชน ไดมีความรู ความเขาใจ ในเรื่องการแปรรูปจากผลิตภัณฑ

จากขยะรีไซเคิล กอใหเกิดการจัดตั้งศูนยการเรียนรูดานการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองนาน 

การฝกอบรมในครั้งนี้ไดรับเกียรติจาก ดร.วรวรรณ นาคบรรพต นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการพิเศษ กรม

สงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม เปนวิทยากรบรรยายเรื่องแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เปนโครงการเพ่ือ

เสริมสรางศักยภาพการทํางานของบุคลากรของเทศบาล ทําใหทุกภาคสวนเห็นความสําคัญและใหความรวมมือใน
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 ดานการทองเที่ยวของตําบลในเวยีง อาํเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

การทํากรรมในโครงการเทศบาลเมืองนานนาอยู มุงสูเมืองคารบอนต่ํา เมืองนานนาอยู สะอาด และมีพ้ืนท่ีสีเขียว

มากข้ึน 

   2.  โครงการการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดเก็บคาธรรมเนียมขยะ เทศบาลเมือง

นาน อําเภอเมือง จงัหวัดนาน เทศบาลเมืองนาน เปนโครงการ วางแผนและเตรียมการจัดเก็บคาธรรมเนียมขยะ 

และออกกฎหมายระเบียบขอบังคับเก่ียวกับโครงสรางคาธรรมเนียมขยะ เพ่ือใหเกิดจากการวางแผนบริหารจัดการ

ท่ีดี มีการนํากฎหมายมาปรับใชอยางเหมาะสมในการจัดเก็บคาธรรมเนียมขยะ และกระตุนใหคนในชุมชนเห็น

ความสําคัญของการจัดการขยะ เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการขยะในชุมชน 

   3. กิจกรรมการจัดการขยะในเมือง เทศบาลเมืองนาน โครงการการจัดการขยะ โดย

เริ่มจากการแยกขยะเพ่ืองายตอการจัดการ เชน ขยะประเภทก่ิงไม หรือใบไม เทศบาลฯ จะใหประชาชนนํามากอง

รวมกันท่ีหนาบาน จากนั้นเทศบาลฯ จะเขาไปเก็บ เพ่ือนําเศษก่ิงไมเหลานี้มาตัดเปนฟน ปุย สวนขยะท่ีเปนเศษ

อาหาร นําไปไปเลี้ยงหมูท่ีบอขยะ หรือการทําโรงเก็บสุนัขจรจัด เพ่ือเอาเศษอาหารเหลานี้ไปเลี้ยง ทางดานขยะ

อันตราย นําไปเผาท่ีเตาเผาขยะติดเชื้อ และขยะรีไซเคิล เชน ขวดตางๆ พ้ืนท่ีในการเก็บขยะเหลานี้มีนอย เทศบาล

จึงใชวิธีทํา เปนตลาดนัด จะมีการแจงใหประชาชนในพ้ืนท่ีทราบถึงสถานท่ีนัดรวมขยะ สวนใหญทุกคนจะเก็บขยะ 

เหลานี้ไวในบาน ถึงเวลาทุกคนจะนําขยะออกมา ใหกับคนท่ีมารับซ้ือ หรือบริจาคใหวัด เปนตน เพ่ือสงเสริมใหคน

ในชุมชนตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการขยะ เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการขยะเพ่ือลดปญหาขยะตกคาง

ในชุมชน 

   4. “ASEAN Clean Tourist City Standard” เมืองท่ีมีมาตรฐาน การทอง 

เท่ียวสะอาดระดับอาเซียน มีการจัดทําโครงการดูแลสภาพแวดลอมของเมืองนาน ไดแก โครงการระบบกําจัดมูล

ฝอยและสิ่งปฏิกูลของเทศบาลเมืองนาน การรณรงคการลดการใชถุงพลาสติก และงดการใชภาชนะประเภทโฟมใน

ชุมชน รวมท้ังการแยกท้ิงขยะประเภทตางๆใหถูกตอง เพ่ือการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ  

 

2.5.2.5 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม การจัดการขยะมูลฝอยตําบลในเวียง 

การดําเนินงานเพ่ือจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองนาน ทองถ่ินสามารถใหบริการเก็บ 

รวบรวมขยะมูลฝอยไดดี และมีการจัดการขยะท่ีดี รวมไปถึงการคัดแยกระดับครัวเรือน และการทองเท่ียว แตยังมี

ปญหากําจัดขยะประเภทมูลฝอยอินทรีย เนื่องจากสัดสวนขยะของเทศบาลเมืองนาน มีมูลฝอยอินทรีย 56% 

พลาสติก 15% แกว 8% กระดาษ 7% ผา 1% และมูลฝอยอ่ืนๆ 13% จะเห็นวาขยะมูลฝอยประเภทขยะอินทรีย 

มีสัดสวนมากท่ีสุดท่ีเขาสู Land fill เนื่องจากหลุมฝงกลบขอเทศบาลเมืองนานใกลเต็ม และเทศบาลเมืองนานเปน

เมืองใหญ ปริมาณขยะท่ีสงกําจัดในปจจุบันมีปริมาณท่ีสูง ประมาณ 40% ท่ีสงไปกําจัดรวมกับระบบกําจัดมูลฝอย

และสิ่งปฎิกูลเทศบาลเมืองนาน ซ่ึงทําใหหลุมฝงกลบเต็มไวข้ึน ดังนั้นหากมีการแยกขยะอินทรียต้ังแตระดับ

ครัวเรือน ทองเท่ียว รวมไปถึงโรงแรม หรือภัตตาคาร รานอาหาร ท่ีสามารถแยกหรือลดปริมาณขยะอินทรีย ก็จะ

สามารถลดปริมาณขยะท่ีสงกําจัดและยืดอายุการใชงานของ Land fill ได  

ดังนั้น ต.ในเวียง ควรพัฒนาการจัดการลดและใชประโยชนจากขยะอินทรีย โดยควรสํารวจ 
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 ดานการทองเที่ยวของตําบลในเวยีง อาํเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

ศึกษา แหลงท่ีมาของปริมาณขยะอินทรียท่ีมีปริมาณมาก ประเมินแนวทางการจัดการปจจุบัน และหาแนวทาง

จัดการขยะอินทรียเพ่ิมเติม  ตัวอยางแนวทางการจัดการขยะอินทรีย เชน (1) ปุยหมักในชุมชน (Composting) 

เปนแนวทางหนึ่งในการลดปริมาณมูลฝอยอินทรียท่ีจะนําไปกําจัด โดยหมักเปนปุย (แบบมีอากาศ) นอกจากนี้ยัง

ชวยลดการใชปุยเคมีของเกษตรกร สงเสริมการทาเกษตรแบบธรรมชาติ (2) แกสชีวภาพชุมชน หรือ Biogas เปน

การเปลี่ยนของเสีย หรือเศษอาหาร เชน มูลสัตวทุกชนิด เศษอาหาร น้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมอาหารตางๆ 

ขยะจากชุมชนหรือภัตตาคาร จนถึงของเหลือใชทางการเกษตร มาเปนพลังงานแกสชีวภาพ โดยผานกระบวนการ

หมักเพ่ือใหเกิดการยอยสลายสารอินทรีย (3) เทคโนโลยี Green cone หรือถังหมักรักษโลก คือถังหมักเศษอาหาร 

และขยะสดจากครัวเรือน เพ่ือจัดการกับขยะอินทรีย เศษอาหารท่ีเหลือจากการรับประทานในแตละม้ือท่ีเหลือจาก

ครัวเรือน และสามารถนําไปใชประโยชนตอได 

 

ท่ีมา: http://www.naibann.com/diy-green-cone/ (อางถึงใน รายงานโครงการศึกษาความสามารถในการ

รองรับนักทองเท่ียว Carrying Capacity มหาวิทยาลัยพะเยา) 

ภาพท่ี 2.11 ถังหมักรักษโลก หรือ Green Cone 

  

อีกแนวทางในการจัดการขยะอยางยั่งยืน คือ เทศบาลมีการออกเทศบัญญัติหรือขอบัญญัติท่ีออกเพ่ือใช

บังคับในเขตการปกครอง ท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ท้ังนี้เพ่ือใหการบริหารจัดการในพ้ืนท่ีมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รวมไปถึงเพ่ือเปนการสรางความเขาใจใหแกประชาชนในพ้ืนท่ี ใหปฏิบัติตามเทศบัญญัติ

หรือขอบัญญัติของทองถ่ิน หรือมีการจัดทําโครงการตางๆท่ีสามารถทําตอยอดไดอยางยั่งยืน เพ่ือลดขยะมูลฝอย
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 ดานการทองเที่ยวของตําบลในเวยีง อาํเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

และขยะอินทรีย เชน โครงการการจัดประกวดชุมชนปลอดขยะประจําเดือน โดยอาจมีชื่อโครงการวา “เมืองนาน 

เมืองZero Waste/ หมูบานไรขยะ” โดยในแตละเดือนมีการประเมินปริมาณขยะ สัดสวนขยะ และอัตราการลด

ขยะของแตละชุมชน เพ่ือกระตุนใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการขยะ รวมไปถึงการแยกขยะอยางยั่งยืน รูปแบบ

กิจกรรมนี้จะเปนการสงเสริมการแยกขยะและลดขยะตั้งแตตนทาง เม่ือสามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยและมีการ

คัดแยกขยะมูลฝอย ท่ีครัวเรือน สถานท่ีราชการ สถานท่ีสาธารณะ และสถานประกอบการ ตั้งแตระยะตนทาง ใน

สวนของระยะกลางทาง (การเก็บขนท่ีมีประสิทธิภาพ) และระยะปลายทาง (การจัดการขยะมูลฝอยท่ีถูกตองตาม

หลักวิชาการและมีประสิทธิภาพ) ก็จะมีประสิทธิภาพในการจัดการขยะอยางมากยิ่งข้ึน หรือโครงการใชประโยชน

ขยะอินทรีย เชนชื่อโครงการ “อินทรีย อินเทรน” โดยมีการนําขยะอินทรียท่ีแยกไดมาใชประโยชน เชน ปุยหมัก 

หรือ แกสชีวภาพ เพ่ือสงขายใหกับเกษตรกรทองถ่ิน เปนตน ซ่ึงการจัดการและโครงการตางๆควรมีระบบประเมิน 

เก็บรวบรวมขอมูล เพ่ือทราบสถานการณ และความสําเร็จของการดําเนินงานตางๆ วัดคาไดเชิงปริมาณอยางเปน

รูปธรรม ผูท่ีเก่ียวของรับรู เขาถึงขอมูลไดงาย ทําใหบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ เปนการจัดการขยะอยาง

ชาญฉลาดดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) 

2.5.2.6 โครงการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะ ต.ในเวียง ไดแก 

• โครงการสงเสริมใชประโยชนขยะอินทรีย “อินทรีย อินเทรน” (ศึกษา ประเมิน หาแนวทาง
พัฒนาจัดการขยะอินทรีย และสงเสริมการใชขยะอินทรีย)  

• โครงการสงเสริมลดขยะพลาสติก “เมืองนานรักธรรมชาติ ปลอดพลาสติก” 

• โครงการประกวดชุมชน มุงสูหมูบานปลอดขยะ (Toward zero waste village) (ประกวด
ปริมาณขยะท่ีลดไดในแตละชุมชน และ/หรือ ปริมาณขยะท่ีลดไดของชุมชน)  

• โครงการ ระบบขอมูลสําหรับจัดการขยะเมืองอยางชาญฉลาด (Data system for smart 
solid waste management) (ระบบขอมูลทราบสถานการณและประเมินความสําเร็จการ
จัดการขยะ ปริมาณขยะแตละชุมชน ขอมูลองคประกอบขยะ ระบบสารสนเทศ/IOT 
สําหรับเชื่อมโยงกับผูใชงานแตละระดับ)   
 

          2.5.3 ส่ิงแวดลอมทางน้ํา ตําบลในเวียง 

                    2.5.3.1 แหลงน้ํา หรือแมน้ําในพ้ืนท่ีตําบลในเวียง 

ตําบลในเวียง จังหวัดนาน มีแมน้ําหลักคือแมน้ํานาน ไหลผานตําบลในเวียงมีความยาว 
ประมาณ 5.3 กิโลเมตร มีการใชประโยชน เพ่ือการอุปโภคและบริโภคโดยตองผาน การฆาเชื้อโรคตามปกติ และ
ผานกระบวน การปรับปรุงคุณภาพน้ําท่ัวไปกอน และเพ่ือการอนุรักษสัตวน้ํา การประมง และการวายน้ําและกีฬา
ทางน้ํา 
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 ดานการทองเที่ยวของตําบลในเวยีง อาํเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

  
ท่ีมา: รายงานโครงการศึกษาความสามารถในการรองรับนักทองเท่ียว Carrying Capacity มหาวิทยาลัยพะเยา 

ภาพท่ี 2.12 แผนท่ีการเสนทางลําน้ํานานในพ้ืนท่ีตําบลในเวียง  

1. คุณภาพน้ําในแหลงน้ํา ตําบลในเวียง ในการติดตามตรวจสอบคุณภาพแหลงน้ําผิวดิน 
จังหวัดนาน อยูในการรับผิดชอบของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 2 ลําปาง โดยติดตามตรวจสอบคุณภาพแหลงน้ํา
ผิวดิน จังหวัดนาน ไดแก แมน้ํานาน รวมท้ังสิ้น 4 สถานีจุดเก็บ (ดังตารางท่ี 2.6) เพ่ือตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํา 5 
กลุมพารามิเตอร ไดแก กลุมคุณภาพน้ําท่ัวไป กลุมแบคทีเรีย กลุมธาตุอาหาร กลุมโลหะหนัก และกลุมสารกําจัด
ศัตรูพืช เพ่ือเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพแหลงน้ําผิวดิน (พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม พ.ศ.2535) และแสดงผลโดยการใชดัชนีคุณภาพนาแหลงน้ําผิวดิน (Water Quality Index : WQI) 

ตารางท่ี 2.6 แสดงรายละเอียดจุดเก็บตัวอยางคุณภาพแหลงน้ําผิวดินในพ้ืนท่ีจังหวัดนาน 

แมน้ํา สถานี ท่ีตั้ง 

แมน้ํานาน (4 สถานี)  NA12  จุดสูบน้ําประปาเวียงสา ต.สาน อ.เวียงสา จ.นาน  

NA13  บานดอนศรีเสริม ต.ในเวียง อ.เมือง จ.นาน  

NA14  จุดสูบน้ําการประปาทาวังผา ต.ทาวังผา อ.ทาวังผา จ.นาน  

NA15  จุดสูบน้ําการประปาทุงชาง ต.และ อ.ทุงชาง จ.นาน  
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 ดานการทองเที่ยวของตําบลในเวยีง อาํเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

ท่ีมา: รายงานโครงการศึกษาความสามารถในการรองรับนักทองเท่ียว Carrying Capacity มหาวิทยาลัยพะเยา 

หมายเหตุ :  1. ระยะเวลาการดําเนินการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีท้ังหมด 4 ไตรมาส ดังนี ้

  ไตรมาส 1 เดือน ต.ค. – ธ.ค. 60  ไตรมาส 2 เดือน ม.ค. – มี.ค. 61 

  ไตรมาส 3 เดือน เม.ย. – มิ.ย. 61  ไตรมาส 4 เดือน ก.ค. – ก.ย. 61 

 2. ชอง  คือจุดตรวจวัดท่ีใกลพ้ืนท่ีตําบลในเวียง 

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 2 รายงานคุณภาพน้ําของแมน้ํานาน ปงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยพิจารณา

จากเกณฑคุณภาพน้ําในตารางท่ี 4 ผลคุณภาพน้ําแสดงในตารางท่ี 5 ในภาพรวมจัดอยูในเกณฑ ดี เทียบไดกับ

แหลงน้ําประเภทท่ี 2 สามารถใชประโยชนเพ่ือการอุปโภคและบริโภค (โดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติ และ

ผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําท่ัวไปกอน) เพ่ือการอนุรักษสัตว เพ่ือการประมง และเพ่ือการวายน้ําและกีฬา

ทางน้ํา สวนดัชนีท่ีสําคัญและสงผลตอคุณภาพน้ํา คือ คาความสกปรกในรูปอินทรียสาร (BOD) รายละเอียด ดังนี้ 

         1. สถานีท่ีมีคุณภาพน้ําแหลงน้ําผิวดินอยูในเกณฑคุณภาพน้ําดี ไดแก สถานี NA13 NA14 และ NA15 

         2. สถานีท่ีมีคุณภาพน้ําแหลงน้ําผิวดินอยูในเกณฑคุณภาพน้ําพอใช ไดแก สถานี NA12 

 

ตารางท่ี 2.7 รายดัชนีคุณภาพแหลงน้ําผิวดิน (Water Quality Index : WQI) 

เกณฑคุณภาพน้ํา คะแนนรวม เทียบไดกับแหลงน้ําผิวดินประเภท สีแสดงคุณภาพน้ํา 

ดีมาก 91 - 100 2  
ด ี 81 - 90 2  

คอนขางดี 71 – 80 2  
พอใช 61 – 70 3  

คอนขางเสื่อมโทรม 51 - 60 4  
เสื่อมโทรม 31 - 50 4  

เสื่อมโทรมมาก 0 - 30 4  
 

ท่ีมา: รายงานโครงการศึกษาความสามารถในการรองรับนักทองเท่ียว Carrying Capacity มหาวิทยาลัยพะเยา 
 
ตารางท่ี 2.8 ผลคุณภาพน้ําแมน้ํานาน ปงบประมาณ พ.ศ.2561 

รายละเอียดจุดเก็บตัวอยาง ผลคุณภาพน้ํา 

รหัส ท่ีตั้ง 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.-ธ.ค.60 ม.ค-มี.ค.61 เม.ย.-มิ.ย.61 ก.ค.-ก.ย.61 

NA12 
จุดสูบน้ําประปาเวียงสา  
ต.สาน อ.เวียงสา จ.นาน  

ดี 
เสื่อมโทรม  

DO และ BOD 
พอใช BOD ดี 
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 ดานการทองเที่ยวของตําบลในเวยีง อาํเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

NA13 
บานดอนศรีเสริม  
ต.ในเวียง อ.เมือง จ.นาน  

ด ี พอใช BOD ด ี ด ี

NA14 
จุดสูบน้ําการประปาทาวงัผา  
ต.ทาวังผา อ.ทาวังผา จ.นาน  

ดี พอใช BOD ดี ดี 

NA15 
จุดสูบน้ําการประปาทุงชาง  
ต.และ อ.ทุงชาง จ.นาน  

พอใช ดี ดี ดี 

 

ท่ีมา: รายงานโครงการศึกษาความสามารถในการรองรับนักทองเท่ียว Carrying Capacity มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

2. สภาพปญหาคุณภาพน้ําในแหลงน้ํา ตําบลในเวียง ขอมูลพารามิเตอรตางๆท่ีตรวจวัด 
คุณภาพแมนานในพ้ืนท่ีตําบลในเวียง จากกรมควบคุมมลพิษ มีจุดตรวจวัดคุณภาพน้ําท่ีจุดสูบน้ําแรงต่ําการประปา
นาน ตําบลฝายแกว อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน (ดังภาพท่ี 2.9) มีการตรวจวัดพารามิเตอรตางๆดังแสดงในตาราง 6 
เทียบกับคุณภาพน้ําผิวดิน ประเภทท่ี 2 คุณภาพของแมน้ํานานจากจุดตรวจวัด มีคุณภาพน้ําท่ีอยูในระดับเสื่อม
โทรม จากคะแนนการประเมินคาดัชนีคุณภาพน้ํา (Water quality index) ในชวงฤดูแลง จากพารามิเตอรท่ี
ตรวจวัดคุณภาพน้ําแมน้ํานาน น้ํามีความกระดาง คา BOD มีแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมท้ังหมด (Total Coliform 
Bacteria) และแบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม (Fecal Coliform Bacteria) คอนขางสูงและเกินมาตรฐาน เม่ือ
เทียบกับคามาตรฐานน้ําผิวดิน (ภาคผนวก) จากจุดตรวจวัดคุณภาพน้ําอยูในพ้ืนท่ีชุมชน และแมน้ํานานในเขตพ้ืนท่ี
ชุมชนหนาแนน และแตละตําบลสวนใหญไมมีระบบบําบัดน้ําเสีย จึงอาจมีการท้ิงน้ําเสียของประชากรในทองถ่ินลง
สูแมน้ํา ดังนั้นแมน้ํานานในเขตพ้ืนท่ีชุมชน จึงอาจมีแนวโนมเกิดความเสื่อมโทรมและทรัพยากรในน้ําอาจไดรับ
ผลกระทบเนื่องจากความเสื่อมโทรมของแมน้ํา 
 
 
ตารางท่ี 2.9 คุณภาพแมน้ํานาน ณ จุดสูบน้ําแรงตํ่าการประปานาน ตําบลฝายแกว อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน ป 
2557-2561 

ดัชนีคุณภาพน้ํา หนวย 
คุณภาพน้ําป 2557-2561 

2557 2558 2559 2560 2561 
ความเปนกรดและดาง (pH)  ดี ดี ดี ดี ดี 
ออกซเิจนละลาย (DO) มก./ล. ดี ดี ดี ดี ดี 
BOD  มก./ล. เสื่อมโทรม ดี เสื่อมโทรม เสื่อมโทรม เสื่อมโทรม 
แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมท้ังหมด  
(Total Coliform Bacteria) 

MPN/100 
มล. 

เสื่อมโทรม เสื่อมโทรม เสื่อมโทรม เสื่อมโทรม เสื่อมโทรม 

แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม  
(Fecal Coliform Bateria) 

MPN/100 
มล. 

เสื่อมโทรม เสื่อมโทรม เสื่อมโทรม เสื่อมโทรม เสื่อมโทรม 

ของแข็งละลายท้ังหมด (Total 
Dissolved Solids : TDS) 

มก./ล. พอใช พอใช พอใช พอใช พอใช 

สารแขวนลอย (Suspended 
Solids : SS) 

มก./ล. พอใช พอใช พอใช พอใช พอใช 
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 ดานการทองเที่ยวของตําบลในเวยีง อาํเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

ดัชนีคุณภาพน้ํา หนวย 
คุณภาพน้ําป 2557-2561 

2557 2558 2559 2560 2561 
ของแข็งท้ังหมด  
(Total Solids : TS) 

มก./ล. พอใช พอใช พอใช พอใช พอใช 

ความกระดาง (Hardness) มก./ล. ดี ดี พอใช ดี ND 
แมงกานีส (Mn)  มก./ล. เสื่อมโทรม ดี ดี ดี ND 
ไนเตรต (NO3)  มก./ล. ดี ดี ดี ดี ดี 
แอมโมเนีย (NH3)  มก./ล. ดี ดี ดี ดี ดี 
แคดเมียม (Cd) มก./ล. เสื่อมโทรม เสื่อมโทรม เสื่อมโทรม เสื่อมโทรม ND 
นิคเกิล (Ni)  มก./ล. เสื่อมโทรม ND เสื่อมโทรม ND ND 
ตะก่ัว (Pb)  มก./ล. เสื่อมโทรม เสื่อมโทรม เสื่อมโทรม ND ND 
สังกะสี (Zn) มก./ล. ดี ND ดี ND ND 
ทองแดง (Cu)  มก./ล. ND ND เสื่อมโทรม ND ND 
สารหนู (As)  มก./ล. เสื่อมโทรม เสื่อมโทรม เสื่อมโทรม ND ND 
คะแนน WQI   59 68 64 65 67 

 
ท่ีมา: กรมควบคุมมลพิษ (อางถึงใน รายงานโครงการศึกษาความสามารถในการรองรับนักทองเท่ียว Carrying 
Capacity มหาวิทยาลัยพะเยา) 
 

 
 

ท่ีมา: http://iwis.pcd.go.th/index.php (อางถึงใน รายงานโครงการศึกษาความสามารถในการรองรับ

นักทองเท่ียว Carrying Capacity มหาวิทยาลัยพะเยา) 

ภาพท่ี 2.13 จุดตรวจวัดคุณภาพน้ํากรมควบคุมมลพิษ ณ จุดสูบน้ําแรงต่ําการประปานาน 
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 ดานการทองเที่ยวของตําบลในเวยีง อาํเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

               3. แนวทางการจัดการคุณภาพน้ําในแหลงน้ํา แมน้ํานานมีการจัดการคุณภาพน้ํา โดยมีการตรวจ
ติดตามคุณภาพน้ําโดย สํานักงานสิ่งแวดลอมภาค 2 เฝาระวังและติดตามสถานการณแนวโนมของคุณภาพแหลงน้ํา
ในแมน้ํานาน ดําเนินการเก็บตัวอยางแหลงน้ําจํานวน 4 สถานีจุดเก็บ เพ่ือเผยแพรขอมูลคุณภาพน้ําแกหนวยงานท่ี
เก่ียวของและประชาชนท่ัวไป สําหรับการใชประโยชนในการจัดการลุมน้ําไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
โดยตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําตามดัชนีชี้คุณภาพน้ําท้ังหมด 26 ตัวชี้วัด โดยแบงออกเปน 3 กลุม คือ 

  3.1 ดัชนีช้ีวัดคุณภาพน้ําท่ัวไป (Basic Parameters) จํานวน 18 ตัวชี้วัด ไดแก  

   - การตรวจวัดภาคสนาม จํานวน 7 ตัวชี้วัด ไดแก อุณหภูมิอากาศ (Air Temperature) 

อุณหภูมิน้ํา (Water Temperature) คาความเปนกรด-ดาง (pH) ความนําไฟฟา (Conductivity) ความเค็ม 

(Salinity) ความขุน (Turbidity) และออกซิเจนละลายน้ํา (DO) 

   - การตรวจวัดในหองปฏิบัติการ จํานวน 11 ตัวชี้วัด ไดแก ความสกปรกในรูป

สารอินทรีย (BOD) โคลิฟอรมแบคทีเรียท้ังหมด (TCB) ฟคอลโคลิฟอรมแบคทีเรีย (FCB) ฟอสฟอรัสท้ังหมด (TP) 

ไนโตรเจนในรูปของแอมโมเนีย (NH3-N) ไนโตรเจนในรูปของไนไตรท (NO2-N) ไนโตรเจนในรูปของ 

ไนเตรท (NO3-N) สารละลายน้ําท้ังหมด (TDS) สารแขวนลอย (SS) ของแข็งท้ังหมด (TS) และความกระดาง

(Hardness)  

  3.2 ส่ิงปนเปอนท่ีเปนโลหะหนัก (Heavy Metals) จํานวน 5 ตัวชี้วัด ไดแก แคดเมียม (Cd) 

โครเมียม (Cr) ตะก่ัว (Pb) สังกะสี (Zn) ทองแดง (Cu) ปรอท (Hg) และสารหนู (As) 

  3.3 ส่ิงปนเปอนท่ีเปนสารกําจัดศัตรูพืช (Pesticides) จํานวน 3 ตัวชี้วัด ไดแก Carbamate 

group Organochorine group และ Organophosphaste group 

              4. ขอเสนอแนะการจัดการคุณภาพแหลงน้ํา ตําบลในเวียง จากสถานการณคุณภาพน้ําแมน้ํานานอยู
ในระดับเสื่อมโทรม สวนใหญอาจมาจากแหลงกําเนิดน้ําเสียชุมชนสวนใหญ ไดแก บานเรือนท่ีอยูอาศัย โรงแรม 
อาคารพาณิชย รานอาหาร ภัตตาคาร กิจกรรมใหบริการ เปนตน ขอมูลคุณภาพน้ํามีการตรวจวัดเพียงบางจุดไม
ครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําและยังไมทราบอยางชัดเจนแหลงกําเนิดสําคัญท่ีมีผลตอคุณภาพน้ํานาน จึง
ควรมีการศึกษาสํารวจคุณภาพน้ําและแหลงกําเนิดน้ําเสียสําคัญของแมน้ํานาน เพ่ือแกไขไดอยางมีประสิทธิภาพ
และตรงสาเหตุสําคัญ ถึงแมวามีกฎหมายบังคับควบคุมการบําบัดน้ําท้ิงชุมชนกอนปลอยสูแหลงน้ําธรรมชาติ แต
อยางไรก็ตามการบังคับใชกฎหมายอาจไมครอบคลุม และไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ ดวยอาจขาดทรัพยากรบุคคล
และมีความรูทางสิ่งแวดลอมท่ีเพียงพอตอการปฏิบัติงาน ทําใหไมสามารถควบคุม กํากับ ดูแลใหปฏิบัติตาม
กฎหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงอาจมีการฝาฝน หลบเลี่ยงไมติดต้ังระบบฯ หรือไมเปดเดินระบบบําบัดน้ําเสีย 
ดังนั้น ควรมีการสํารวจควบคุมบําบัดน้ําเสียจากแหลงกําเนิดน้ําเสียตางๆ บานพักอาศัย สถานประกอบการ 
รานอาหาร ภัตตาคาร ใหมีการบําบัดดวยวิธีท่ีไดมาตรฐานกอนปลอยสูแหลงน้ําตามธรรมชาติ เชน การติดตั้งถังดัก
ไขมัน ถังบําบัดน้ําเสีย เปนตน  

ในการติดตามคุณภาพน้ําและแหลงกําเนิดสําคัญท่ีมีผลตอคุณภาพน้ํานาน ควรศึกษาและติดตามคุณภาพ

น้ํานานใหครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ํานานและสามารถใชขอมูลวิเคราะหหาบริเวณแหลงกําเนิดสําคัญท่ี

79 
 



 
การประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร Strategic Environmental Assessment – SEA 

 ดานการทองเที่ยวของตําบลในเวยีง อาํเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

คุณภาพน้ําแยลง นอกจากนี้ควรจัดทําฐานขอมูลแหลงกําเนิดน้ําท้ิง/น้ําเสียชุมชน ท่ีอาจสงผลกระทบทําใหแมน้ํา

นานเสื่อมโทรม โดยแบงโซนพ้ืนท่ีวางจุดตรวจนอกเหนือจากเขตพ้ืนท่ีตําบลในเวียง เพ่ือศึกษาหาแหลงกําเนิดน้ํา

เสียสําคัญของแมน้ํานาน ตั้งแตตนน้ําไปจนถึงปลายน้ํา ใหมีการแกไขไดอยางมีประสิทธิภาพและตรงสาเหตุสําคัญ

ท่ีอาจทําใหแมน้ํานานเสื่อมโทรม ตัวอยางการแบงโซนเพ่ือวางจุดตรวจวัดคุณภาพ ดังแสดงในภาพท่ี 11 จะมีจุด

ตรวจวัดจํานวน 8 จุด โดยจุดท่ี 1 เปนจุดตนน้ํา อยูมนพ้ืนท่ีตําบลผาสิงห เปนจุดตรวจวัดกอนถึง จุดตรวจวัด

คุณภาพน้ํากรมควบคุมมลพิษ ณ จุดสูบน้ําแรงต่ําการประปานาน จุดท่ี 2 จุดตรวจวัดคุณภาพน้ํากรมควบคุมมลพิษ 

ณ จุดสูบน้ําแรงต่ําการประปานาน จุดท่ี 3 เปนพ้ืนท่ีตนน้ําของตําบลในเวียง จุดท่ี 4 เปนพ้ืนท่ีตําบลในเวียง จุดท่ี 

5-6 เปนพ้ืนท่ีระหวางตําบลในเวียงและตําบลมวงตึ๊ด จุดท่ี 7-8 เปนพ้ืนท่ีตําบลดูใต 
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 ดานการทองเที่ยวของตําบลในเวยีง อาํเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

ท่ีมา: รายงานโครงการศึกษาความสามารถในการรองรับนักทองเท่ียว Carrying Capacity มหาวิทยาลัยพะเยา 

ภาพท่ี 2.14 ตัวอยางการวางจุดตรวจวัดคุณภาพแมน้ํานาน 
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 ดานการทองเที่ยวของตําบลในเวยีง อาํเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

มีการจัดกิจกรรม หรือโครงการใหประชาชนใหความรวมมือในการอนุรักษแหลงน้ํา โดยไมท้ิงขยะมูลฝอย 

สิ่งปฏิกูลหรือสารเคมีลงแหลงน้ํารวมท้ังใชน้ําอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ลดการใชสารเคมีตางๆให

นอยท่ีสุด เพราะสารเคมีท่ีใชนั้น เม่ือถูกน้ําฝนชะลางลงสูแหลงน้ําจะกลายเปนปญหามลพิษทางน้ําตอไป หรือทํา

ขอตกลการสรางระบบบําบัดน้ําเสียใชรวมกันระหวางตําบล เพ่ือลดคาใชจายและพ้ืนท่ีในการตั้งระบบ มีโครงการ

สนับสนุนใหชุมชน และรานอาหารติดตั้งถังดักไขมัน หรือถังบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูป เนื่องจากมีการติดต้ังงาย เพ่ือ

บําบัดน้ําเสีย กอนท่ีจะปลอยท้ิงสูลําน้ํา โดยการทํางานของถังดักไขมัน คือ ใชสําหรับแยกไขมันจากน้ํา ท่ีมาจาก

การลางภาชนะตางๆ ในอางลางจาน ซ่ึงจะมีไขมันติดมาจากการปรุงอาหาร สวนมากเปนน้ํามันพืช บางสวนไขมัน

จากการลางเนื้อสัตว สาเหตุท่ีตองมีการดักแยกไขมันจากน้ํา เพราะวาไขมันสลายยาก จุลินทรียท่ัวๆไปในธรรมชาติ

ไมสามารถยอยสลายไขมันได ถาปลอยใหไขมันปะปนไปกับน้ําท้ิง ก็จะไปติดตามผนังทอ และปนเปอนในแหลงน้ํา 

ทําใหแหลงน้ํามีสารอินทรียสูง (BOD สูง) และมีแนวโนมเสือ่มโทรม 

 

ท่ีมา: http://www.bp-tanks.com/index.php?lay=show&ac=article&Ntype=16 (อางถึงใน รายงาน

โครงการศึกษาความสามารถในการรองรับนักทองเท่ียว Carrying Capacity มหาวิทยาลัยพะเยา) 

ภาพท่ี 2.15 ตัวอยางถังดักไขมัน (ก) ถังดักไขมันใตใตอางลางจาน และ (ข) ถังดักไขมันแบบฝงดิน 

 

 ถังบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูป ถือเปนตัวชวยท่ีดีในการจัดการน้ําเสียจากบานเรือน ท่ีพักอาศัย อาคารขนาด

ใหญ คอนโดมิเนียม หรือโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ถังบําบัดน้ําเสียชวยเปลี่ยนน้ําปฏิกูล น้ําเสีย หรือน้ําท่ีมีมูล

ฝอยตางๆ ใหกลายเปนน้ําดี ไมมีตะกอนสกปรก กอนปลอยลงสูทอระบายน้ํา ซ่ึงน้ําดีท่ีไดนั้นก็จะสามารถนําไปใช

งานในภายหลังไดอีกครั้ง 
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 ดานการทองเที่ยวของตําบลในเวยีง อาํเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

 

ท่ีมา : https://www.baanlaesuan.com/100098/maintenance/septic_tank (อางถึงใน รายงานโครงการ

ศึกษาความสามารถในการรองรับนักทองเท่ียว Carrying Capacity มหาวิทยาลัยพะเยา) 

ภาพท่ี 2.16 ตัวอยางถังบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูป 

4.1 ขอเสนอแนะโครงการพัฒนาคุณภาพน้ําแมน้ํานาน 

- โครงการนักสืบสายน้ํา รักษน้ํานาน (นักวิชาการ เจาหนาท่ีรัฐ ตัวแทนชุมชน และเยาวชน 
รวมกันตรวจวัดคุณภาพน้ําครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ํา และสารเคมีทางการเกษตร) 

- โครงการพัฒนาฐานขอมูลแหลงกําเนิดน้ําเสียริมน้ํานาน  

- โครงการศึกษาแนวทางจัดการปรับปรุงคุณภาพน้ํานานท่ีเหมาะสม  

- โครงการ นานรวมใจลดภาระแมน้ํานาน (สงเสริมการลดปริมาณน้ําเสีย ความสกปรก ลงแมน้ํา
นาน)  

          2.5.4 สถานการณน้าํประปาในปจจุบัน ตําบลในวียง 

  2.5.4.1 แหลงน้ําประปา 

  ประปาสวนภูมิภาค สาขานาน (แมขายนาน) มีสถานีผลิตน้ํา 1 แหง คือ สถานีผลิตน้ําราษฎรอํานวย มี

กําลังการผลิตรวม 680 ลบ.ม./ชั่วโมง ประกอบดวยระบบผลิตขนาด 80, 200 และ 400 ลบ.ม./ชั่วโมง แหลงน้ํา

ดิบสําหรับผลิตประปาจากแมน้ํานาน โดยวางทอสงน้ําดิบจากสถานีสูบน้ําแรงดันต่ําแมน้ํานาน ระยะทางประมาณ 

3 กิโลเมตร สํารองน้ําประปาท่ีผลิตไดในถังน้ําใสขนาดรวม 4,100 ลบ.ม. (500+1,600+2,000 ลบ.ม.) จาย

น้ําประปาดวยหอถังสูงขนาด 250 ลบ.ม. ใหบริการใหบริการเขตจําหนายเทศบาลเมืองนาน และชุมชนตําบล

ใกลเคียง นอกจากนี้ ประปาสวนภูมิภาค สาขานาน ยังมีหนวยบริการในสังกัดอีก 2 แหง ไดแก 
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 ดานการทองเที่ยวของตําบลในเวยีง อาํเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

  1. หนวยบริการกลางเวียง มีกําลังการผลิตรวม 100 ลบ.ม./ชั่วโมง ใชแหลงน้ําดิบจากแมน้ํานาน 

สํารองน้ําประปาท่ีผลิตไดในถังน้ําใสขนาดรวม 1,000 ลบ.ม. (500+500) ใหบริการเขตจําหนายน้ําเทศบาลตําบล

ในเวียง และพ้ืนท่ีต่ําชุมชนใกลเคียง  

  2. หนวยบริการนานอย ปจจุบันมีกําลังการผลิตรวม 50 ลบ.ม./ชั่วโมง ใชแหลงน้ําดิบจากอางเก็บ

น้ําแหง สํารองน้ําประปาท่ีผลิตไดในถังน้ําใสขนาดรวม 200 ลบ.ม.  ใหบริการเขตจําหนายน้ําเทศบาลตําบลนานอย 

และชุมชนตําบลใกลเคียง 

 ดังนั้น ปจจุบันประปาสวนภูมิภาค สาขานาน ท่ีใหบริการพ้ืนท่ีตําบลในเวียงและพ้ืนท่ีใกลเคียง มีกําลังการ

ผลิตรวม 780 ลบ.ม./ชั่วโมง ประกอบดวยสถานีผลิตน้ําราษฎรอํานวย มีกําลังการผลิตรวม 680 ลบ.ม./ชั่วโมง 

และหนวยบริการกลางเวียง มีกําลังการผลิตรวม 100 ลบ.ม./ชั่วโมง 

2.5.4.2 ประชากรและความตองการใชน้ําประปา  

 พ้ืนท่ีจําหนายน้ําและท่ีจะขยายเขตพ้ืนท่ีจําหนายน้ําของการประปาสวนภูมิภาค สาขานาน อยูในเขต

อําเภอเมือง และอําเภอภูเพียง ประกอบดวยประชากรและครัวเรือนในเขตเทศบาลเมือง 1 แหง และองคการ

บริการสวนตําบล 8 แหง ป 2562 ความตองการใชน้ําของผูใชน้ํารวม 13,041 ราย ความตองการใชน้ําเฉลี่ย 532 

ลบ.ม./ชั่วโมง และความตองการใชน้ําสูงสุด 692 ลบ.ม./ชั่วโมง เนื่องจากประชาชนและชุมชนรอบนอกจะมีการ

ขยายเพ่ิมข้ึน จึงคาดวาในป 2576 จะมีผูใชน้ําเพ่ิมข้ึนเปน 19,241 ราย ความตองการใชน้ําเฉลี่ย 765 ลบ.ม./

ชั่วโมง และความตองการใชน้ําสูงสุด 995 ลบ.ม./ชั่วโมง โดยแสดงในตารางท่ี 2.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84 
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 ดานการทองเที่ยวของตําบลในเวยีง อาํเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

ตารางท่ี 2.10 คาดการณความตองการใชน้ําและขนาดกําลังการผลิต 

รายการ หนวย 2562 2566 2571 2576 
ประชากร คน 61,167 61,780 70,034 70,914 
สัดสวนบริการ % 44.05 48.95 53.74 56.98 
ผูใชน้ํา ราย 13,041 14.401 17,921 19,241 
ผูใชน้ํา ครัวเรือน 26,941 30,242 37,634 40,406 
อัตราการใชน้ําเฉลี่ย ลบ.ม./ราย/วัน 0.68 0.69 0.71 0.72 
น้ําสูญเสีย % 30.60 30.60 25.00 25.00 
ความตองการใชน้ําเฉลี่ย ลบ.ม./วัน 12,779 14,253 16,894 18,366 
ความตองการใชน้ําเฉลี่ย ลบ.ม./ชั่วโมง 532 594 704 765 
ความตองการใชน้ําสูงสุด ลบ.ม./วัน 16,612 18,529 21,962 23,876 
ความตองการใชน้ําสูงสุด ลบ.ม./ชั่วโมง 692 772 915 995 
กําลังการผลิต ลบ.ม./ชั่วโมง 6801+1002 6801+1002 1,000 1,000 

ท่ีมา: รายงานโครงการศึกษาความสามารถในการรองรับนักทองเท่ียว Carrying Capacity มหาวิทยาลัยพะเยา 

หมายเหตุ : 1 กําลังการผลิตน้ําประปา ของประปาสวนภูมิภาค สาขานาน สถานีผลิตน้ําราษฎรอํานวย 

2 กําลังการผลิตน้ําประปา ของหนวยบริการกลางเวียง 

                   2.5.4.3 สภาพปญหา ประปาสวนภมิูภาค สาขานาน 

 ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน กิจการประปาของประปาสวนภูมิภาค สาขานาน ในปจจุบันท่ี

สําคัญ ไดแก 

  1. ปญหากําลังการผลิตเต็มศักยภาพของสถานีผลิตน้ําราษฎรอํานวย โดยความตองการใช

น้ําประปาเฉลี่ย (Average Daily Demand) คิดเปนรอยละ 78 และความตองการใชน้ําประปาสูงสุด (Maximum 

Daily Demand) คิดเปนรอยละ 102 จากความตองการใชน้ําป ป พ.ศ. 2562 (แผนงานกอสรางปรับปรุงขยาย

ประปาสวนภูมิภาค สาขานาน) จากอัตราการขยายตัวของความตองการใชน้ําประปาท่ีเพ่ิมข้ึนตามความตองการ

เจริญเติบโตของเศรษฐกิจและการขยายตัวของชุมชน ท้ังในเขตพ้ืนท่ีจําหนายเดิม และจากการขยายเขตจําหนาย

น้ําออกไปยังพ้ืนท่ีใกลเคียง เนื่องจากความตองการใชน้ําประปาสูงสุด มีความตองการใชน้ําเกินความสามารถท่ี

สถานีผลิตน้ําราษฎรอํานวยผลิตจายไดไมพอ จึงมีการดึงน้ําประปาจากหนวยบริการกลางเวียงมาชวยเสริม จึงมี

กําลังการผลิตท่ีเพียงพอตอความตองการในปจจุบัน 

  2. ปญหาระดับพ้ืนท่ีจําหนายน้ํามีระดับสูง-ต่ําแตกตางกันคอนขางมาก และมีพ้ืนท่ีท่ีอยูหางไกล

กัน ทําใหประสบปญหาน้ําไหลออน 

  3. ปญหาน้ําดิบท่ีหนวยบริการกลางเวียง เนื่องจากแมน้ํานาน บริเวณจุดสูบน้ําดิบมีตะกอนทราย

และระดับน้ําบางชวงมีระดับท่ีแตกตางกันมาก ทําใหไมสามารถผลิตน้ําไดเต็มประสิทธิภาพ 
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 ดานการทองเที่ยวของตําบลในเวยีง อาํเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

  4. การประปาของประปาสวนภูมิภาค สาขานาน (แมขายนาน) มีกําลังการผลิต 680 ลบ.ม./

ชั่วโมง ประกอบดวยระบบผลิตขนาด 80, 200 และ 400 ลบ.ม./ชั่วโมง ซ่ึงมีกําลังการผลิตท่ีพอดีกับประชากร แต

ไมสามารถรองรับการขยายของประชากรท่ีอาจเพ่ิมข้ึนในอนาคต ดังนั้นจึงตองมีการขยายกําลังการผลิตประปา 

เพ่ือรองรับ การขยายตัวของเมือง และพ้ืนท่ีบริการท่ีเพ่ิมข้ึน 

                     2.5.4.4 แนวทางแกไขปญหา 

 การประปาของประปาสวนภูมิภาค สาขานาน (แมขายนาน) มีแผนจะกอสรางระบบผลิตขนาด 600 ลบ.

ม./ชั่วโมง ท่ีสถานีผลิตราษฎรอํานวย และรื้อถอนระบบผลิตขนาด 80 และ 200 ลบ.ม./ชั่วโมง หลังจากกอสราง

เสร็จสิ้น การประปาของประปาสวนภูมิภาค สาขานาน (แมขายนาน) จะมีกําลังการผลิตรวม 1,000 ลบ.ม./ชั่วโมง 

ใชแหลงน้ําดิบจากแมน้ํานาน และในแผนงานจะมีการขยายเขตจําหนายน้ําไปยังพ้ืนท่ีใหม คือ กองพันทหารมาท่ี 

15 อบต.น้ําแกน อบต.น้ําเก๋ียน และขยายเขตจําหนายน้ําในพ้ืนท่ีเดิม  

ขอเสนอแนะจัดการน้ําใช โครงการ ชุมชน/ผูประกอบการ รักษสิ่งแวดลอม รักนาน รวมใจประหยัดน้ํา 

(ประกวดประหยัดน้ํา โดยพิจารณาปริมาณน้ําท่ีลดลงจากเดิม หรือ อัตราการใชน้ําตอคน)  

          2.5.5 ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียเทศบาลเมืองนาน 

       แหลงกําเนิดน้ําเสียมาจากครัวเรือน รานอาหาร หอพัก โรงพยาบาล  ตลาด หนวยงานราชการหนวยงาน

เอกชน โรงแรม  โรงเรียน หางสรรพสินคา และอ่ืนๆในเขตเทศบาลเมืองนาน 

                       2.5.5.1 ท่ีตั้งและขนาด 

ระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลเมืองนาน เปนระบบบอปรับเสถียร (Stabilization Pond : SP) ตั้งอยูในพ้ืนท่ี

ชุมชนพวงพะยอม ถนนผากอง ตําบลในเวียง อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน มีพ้ืนท่ีประมาณ 111 ไร (ภาพท่ี 14)  

พ้ืนท่ีใหบริการบําบัดน้ําเสียครอบคลุมพ้ืนท่ี ไดแก ตําบลในเวียง (28 ชุมชน) และตําบลผาสิงห (3 ชุมชน)  มีพ้ืนท่ี

ท้ังหมด 7.6 ตารางกิโลเมตร หรือ 4,750 ไร  มีความสามารถในการบําบัดน้ําเสียได 8,260 ลูกบาศกเมตรตอวัน 

ปจจุบันมีน้ําเสียเขาระบบประมาณวันละ 2,300 - 3,600 ลูกบาศกเมตร ซ่ึงระบบรวบรวมน้ําเสียชุมชนในเขต

เทศบาลเมืองนานจะมีท้ังหมดจํานวน 4 เสนทาง ความยาวรวมของทอรวบรวมน้ําเสียหลักท่ีเขาสูระบบบําบัดน้ํา

เสียท้ังหมด 50 กิโลเมตร แสดงดังตาราง 8 ระบบรวบรวมน้ําเสียเปนระบบทอรวบรวม (Combined sewer) ซ่ึงใช

ทอระบายน้ําฝนและน้ําเสียรวมกัน โดยมีทอดักน้ําเสียเปนระยะๆ เพ่ือรวบรวมน้ําเสียใหไหลไปตามทอ รวมไปยัง

บอบําบัดน้ําเสีย สถานีสูบน้ําเสียเปนระบบการสูบน้ําเสียเพ่ือใหน้ําเสียสามารถระบายตามแรงโนมถวงของโลกไป

ยังระบบบําบัดน้ําเสีย แสดงดังตารางท่ี 2.12 
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 ดานการทองเที่ยวของตําบลในเวยีง อาํเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

 

ท่ีมา: Google Map (อางถึงใน รายงานโครงการศึกษาความสามารถในการรองรับนักทองเท่ียว Carrying 
Capacity มหาวิทยาลัยพะเยา) 

ภาพท่ี 2.17 แผนท่ีแสดงท่ีตั้งระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลเมืองนาน  
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 ดานการทองเที่ยวของตําบลในเวยีง อาํเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

ตารางท่ี 2.11 รายละเอียดระบบรวบรวมน้ําเสียชุมชน เทศบาลเมืองนาน 

ถนน ชนิดทอ 
ขนาดทอ 
(เมตร) 

ความยาวทอ 
(เมตร) 

จุดเริ่มตน 
(ถนน) 

จุดส้ินสุด 
(ถนน) 

สายทาลี ่ คอนกรีตเสริมเหล็ก 0.6 – 1.0 2,050 สมุนเทวราช อริยวงค 
อริยวงค คอนกรีตเสริมเหล็ก 0.4 – 1.0 1,000 มหาพรหม เจาฟา 
มหาวงค คอนกรีตเสริมเหล็ก 0.4 – 1.5 2,475 ขาหลวง อนันตวรฤทธิเดช 
มหาพรหม คอนกรีตเสริมเหล็ก 

0.4 – 1.0 1,350 
ผากอง รอบเมืองดานทิศ

ตะวันตก 
ท่ีมา: รายงานโครงการศึกษาความสามารถในการรองรับนักทองเท่ียว Carrying Capacity มหาวิทยาลัยพะเยา 
 
ตารางท่ี 2.12 รายละเอียดขอมูลสถานีสูบน้ําเสีย เทศบาลเมืองนาน  

รายช่ือ
สถานี 

สถานท่ีตั้ง 
ชนิดเครื่อง

สูบน้ํา 

ขนาด 

(kW) 

อัตราการสูบ
น้ําเสีย (L/s) 

ระยะทางจากสถานี
สูบน้ําเสียถึงระบบ

บําบัดน้ําเสีย 

PS - 1 ถ.วรวิชัย 

(ดานขางรานอาหารเรือนแกว 

จุมใตน้ํา 11 70 3.5 กิโลเมตร 

PS – 2 ถ.มะโน 

(ใตสะพานพัฒนาภาคเหนือ) 

จุมใตน้ํา 35 370 1 กิโลเมตร 

PS – 3 ถ.มหาวงค 

(ทางเขาโรงแรมฟาธนิน) 

จุมใตน้ํา 11 70 2 กิโลเมตร 

PS – 4 ส่ีแยกปางคา จุมใตน้ํา 11 70 2 กิโลเมตร 

PS – 5 ถ.อริยวงค 

(บานพวงพะยอม) 

จุมใตน้ํา 35 370 100 เมตร 

PS - TP ระบบบําบัดน้ําเสีย 

เทศบาลเมืองนาน 

จุมใตน้ํา 12 100 8 เมตร 

ท่ีมา: รายงานโครงการศึกษาความสามารถในการรองรับนักทองเท่ียว Carrying Capacity มหาวิทยาลัยพะเยา 
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 ดานการทองเที่ยวของตําบลในเวยีง อาํเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

                      2.5.5.2 การบริหารจัดการ 

  ระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลเมืองนาน ทําการเดินระบบเอง โดยมีกองชางสุขาภิบาลเปนผูดูแลระบบ ยังไม

มีขอบัญญัติในเรื่องการเก็บคาบริการบําบัดน้ําเสียชุมชน เนื่องจากอยูระหวางการพิจารณาของหนวยงานท่ี

เก่ียวของเพ่ือกําหนดอัตราคาบริการบําบัดน้ําเสียชุมชน 

 

ท่ีมา: รายงานโครงการศึกษาความสามารถในการรองรับนักทองเท่ียว Carrying Capacity มหาวิทยาลัยพะเยา 

ภาพท่ี 2.18 แผนผังโครงการระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย เทศบาลเมืองนาน 

                       2.5.5.3 ระบบบําบัดน้ําเสีย 

     ระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลเมืองนาน เปนระบบบอปรับเสถียร (Stabilization Pond : SP) เปนวิธีการ

บําบัดน้ําเสียแบบชีวภาพท่ีอาศัยธรรมชาติในการบําบัดสารอินทรียในน้ําเสีย โดยอาศัยการเก็บกักน้ําเสียไวในบอ

เปดหรือสระขนาดใหญ เพ่ือเกิดปฏิกิริยาการยอยสลายดวยจุลินทรียตามธรรมชาติ แบงตามลักษณะการทํางาน

ดังนี้ 

1. บอแฟคคัลเททีฟ (Facultative Pond) เปนการบําบัดโดยจุลินทรียท่ีใชออกซิเจน ท่ีอยูสวนบนของบอ

เปนตัวหลักในการบําบัดน้ําเสีย โดยออกซิเจนท่ีไดมาจากการอากาศบนผิวน้ําและการสังเคราะหแสงของสาหราย 

มีจํานวน 1 บอ ความกวาง 173 เมตร ความยาว 385 เมตร ความลึกระดับผิวน้ํา 2.5 เมตร และปริมาตรความจุน้ํา

เสียประมาณ 166,500 ลูกบาศกเมตร 

2. บอบม (Maturation Pond) เปนบอท่ีมีความลึกไมมากแสงแดดสองถึงกนบอ ใชรองรับน้ําเสียท่ีผาน

การบําบัดแลว เพ่ือฟอกน้ําท้ิงใหมีคุณภาพน้ําดีข้ึนและอาศัยแสงแดดในการฆาเชื้อโรคหรือจุลินทรียท่ีปนเปอนมา

กับน้ําท้ิง มีจํานวน 1 บอ ความกวาง 220 เมตร ความยาว 264 เมตร ความลึกระดับผิวน้ํา 1.5 เมตร และปริมาตร

ความจุน้ําเสียประมาณ 87,100 ลูกบาศกเมตร 
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 ดานการทองเที่ยวของตําบลในเวยีง อาํเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

3. บอสัมผัสคลอรีน (Chlorine Contact Tank) เปนบอท่ีรองรับน้ําท้ิง และเติมสารคลอรีนเพ่ือฆาเชื้อโรค

กอนปลอยสูแหลงน้ําธรรมชาติ มีจํานวน 1 บอ ความกวาง 14.5 เมตร ความยาว 24 เมตร ความลึกระดับผิวน้ํา 

2.7 เมตร และปริมาตรความจุน้ําเสียประมาณ 9,395 ลูกบาศกเมตร 

 

 

ท่ีมา: รายงานโครงการศึกษาความสามารถในการรองรับนักทองเท่ียว Carrying Capacity มหาวิทยาลัยพะเยา 

ภาพท่ี 2.19 แสดงระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลเมืองนาน  

 

                        2.5.5.4 แผนการจัดการ 

  บอดักน้ําเสีย (CSO) เปนโครงสรางท่ีตอเชื่อมระหวางทอระบายน้ําและทอดักน้ําเสียเพ่ือรวบรวมน้ําเสียไป
ยังระบบบําบัดน้ําเสียและระบายน้ําเสียท่ีปนน้ําฝนสวนเกิน (ฤดูฝน) ใหไหลลนออกสูแหลงน้ําตามธรรมชาติ แสดง
ดังตารางท่ี 2.13 
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 ดานการทองเที่ยวของตําบลในเวยีง อาํเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

ตารางท่ี 2.13 รายละเอียดขอมูลบอดักน้ําเสีย เทศบาลเมืองนาน 

ลําดับ บอดักน้ําเสีย (CSO) ตําแหนงท่ีตั้ง ถนนท่ีตั้ง 

1 CSO 1 คายสุริยพงษ ถนนวรนคร 

2 CSO 2 รานอาหารเรือนแกว ถนนวรวิชัย 

3 CSO 3 โรงเรียนสามัคคีวิทยา ถนนราษฎรอํานวย 

4 CSO 4 โรงเรียนนานคริสเตียนศึกษา ถนนรังสีเกษม 

5 CSO 5 วัดดอนแกว ถนนเปรมปรดีา 

6 CSO 6 ศูนย อสม.หมูบาน ถนนคํายอด 

7 CSO 7 โรงเรียนสตรีศรีนาน ถนนหนอคํา 

8 CSO 8 สํานักงานปาไมจังหวัดนาน ถนนมหาวงค 

9 CSO 9 สํานักงานปาไมจังหวัดนาน ถนนมหาวงค 

10 CSO 10 ศูนยอสม.หมูบาน ถนนขาหลวง 

11 CSO 11 รานอาหารรีแล็ค ถนนผากอง 

12 CSO 12 วัดพวงพะยอม ถนนอริยวงค 

13 CSO 13 วัดพวงพะยอม ถนนเจาฟา 

14 CSO 14 วัดศรีพันตน ถนนรอบเมืองตะวันตก 

15 CSO 15 วิทยาลัยเทคนิคนาน ถนนอนันตวรฤทธิเดช 

16 CSO 16 วิทยาลัยเทคนิคนาน ถนนอนันตวรฤทธิเดช 

ท่ีมา: รายงานโครงการศึกษาความสามารถในการรองรับนักทองเท่ียว Carrying Capacity มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

  2.5.5.5 การติดตามตรวจสอบ 
 จากการติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียของเทศบาลเมืองนาน ใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2562 จํานวน 4 ครั้ง โดยสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 2 ลําปาง ทําการตรวจสอบวิเคราะห
คุณภาพน้ําเสียกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสียและน้ําท้ิงท่ีผานการบําบัดแลว พบวา คุณภาพน้ําท้ิงท่ีออกจากระบบ
รวบรวมและบําบัดน้ําเสียเทศบาลเมืองนาน ผานเกณฑมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําท้ิงท่ีกฎหมายกําหนด ตาม
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําท้ิงจากระบบ
บําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน ลงวันท่ี 7 เมษายน 2553  ดังตารางท่ี 2.14 
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 ดานการทองเที่ยวของตําบลในเวยีง อาํเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

ตารางท่ี 2.14 แสดงผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําของระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลเมืองนาน ป 2562 

พารามิเตอร (หนวย) 
คามาตรฐาน 

(หนวย) 

ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําท้ิง ปงบประมาณ 2562 
17 ม.ค. 
2562 

1 มี.ค. 2562 28 มิ.ย. 2562 5 ก.ย. 2562 

น้ํา
เขา 

น้ํา
ออก 

น้ําเขา 
น้ํา

ออก 
น้ําเขา 

น้ํา
ออก 

น้ําเขา 
น้ํา

ออก 
1.ความเปนกรด – ดาง 
(pH) 

5.5 – 9.0 7.3 7.6 7.4 8 7.2 8.3 7.2 7.9 

2.บีโอดี (มก./ล.) 20 มก./ล. 33 2.4 38 2.2 62 2.1 47 5.1 
3.น้ํามันและไขมัน  
(มก./ล.) 

5 มก./ล. 8.9 4.1 15 4.2 11 1.2 3.8 1.7 

4.ของแข็งแขวนลอย 
(มก./ล.) 

50 มก./ล. 24 24 36 32 205 26 36 24 

5.ไนโตรเจนท้ังหมด (มก./
ล.) 

20 มก./ล. 18 6 21 6.3 10 4 18 3.2 

6.ฟอสฟอรัสท้ังหมด 
(มก./ล.) 

2 มก./ล. 1.7 0.28 1.8 0.33 1.1 0.24 1.4 0.1 

ท่ีมา: รายงานโครงการศึกษาความสามารถในการรองรับนักทองเท่ียว Carrying Capacity มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

จากการติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียของเทศบาลเมืองนาน ใน

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 จํานวน 2 ครั้ง โดยสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 2 ลําปาง ทําการตรวจสอบวิเคราะห

คุณภาพน้ําเสียกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสียและน้ําท้ิงท่ีผานการบําบัดแลว พบวา คุณภาพน้ําท้ิงท่ีออกจากระบบ

รวบรวมและบําบัดน้ําเสียเทศบาลเมืองนาน ผานเกณฑมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําท้ิงท่ีกฎหมายกําหนด ตาม

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําท้ิงจากระบบ

บําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน ลงวันท่ี 7 เมษายน 2553  ดังตารางท่ี 2.15 
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 ดานการทองเที่ยวของตําบลในเวยีง อาํเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

ตารางท่ี 2.15 แสดงผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําของระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลเมืองนาน ป 2563 

พารามิเตอร (หนวย) 
คามาตรฐาน 

(หนวย) 

ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําท้ิง ปงบประมาณ 

2563 

13 ธ.ค. 2563 11 มิ.ย. 2563 

น้ําเขา น้ําออก น้ําเขา น้ําออก 

1.ความเปนกรด – ดาง (pH) 5.5 – 9.0 7.5 8.3 7.4 8.3 

2.บีโอดี (มก./ล.) 20 มก./ล. 43 3.7 49 2.6 

3.น้ํามันและไขมัน (มก./ล.) 5 มก./ล. 3.7 0.37 1.3 0.9 

4.ของแข็งแขวนลอย (มก./ล.) 50 มก./ล. 38 33 44 26 

5.ไนโตรเจนท้ังหมด (มก./ล.) 20 มก./ล. 14 3.6 14 3.6 

6.ฟอสฟอรัสท้ังหมด (มก./ล.) 2 มก./ล. 1.1 0.07 1.17 0.12 

ท่ีมา: รายงานโครงการศึกษาความสามารถในการรองรับนักทองเท่ียว Carrying Capacity มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
 
2.6 สรุปขีดความสามารถในการรองรับดานส่ิงแวดลอมของชมรมสงเสริมการทองเท่ียว โดยชุมชนทองเท่ียว 
     ตําบลในเวียง 
 
 การจัดการทองเท่ียวอยางยั่งยืน ประชาชนไดอยูสิ่งแวดลอมท่ีดี ปลอดภัยตอสุขภาพอนามัย เปนพ้ืนฐาน
ความตองการของทุกคนรวมถึงนักทองเท่ียว มีการใชและดูแลทรัพยากรธรรมชาติใหคงอยูอยางสมดุลและยั่งยืน 
สําหรับชมรมสงเสริมการทองเท่ียวโดยชุมชนทองเท่ียวตําบลในเวียง มีการใชและจัดการสาธารณูปโภคทางดาน
สิ่งแวดลอมรวมกับเทศบาลเมืองนาน จากการศึกษาพบวาปจจุบันพ้ืนท่ีเขตเทศบาลจังหวัดนานมีการจัดการ
สิ่งแวดลอมท่ีดี การจัดการขยะ มีการจัดการท่ีดีจากเทศบาลเมืองนานซ่ึงเปนระบบกําจัดขยะแบบ Sanitary 
Landfill ท่ีถูกตองตามหลักสุขาภิบาล มีการคัดแยกขยะท่ีจุดรวบรวมขยะ สามารถนําขยะท่ีสามารถรีไซเคิลไดสง
ใหกับบริษัทรับซ้ือขยะรีไซเคิล และมีเตาเผาขยะสําหรับขยะติดเชื้อของโรงพยาบาล อยางไรก็ดีการจัดการขยะมี
ความเสี่ยงผลกระทบปานกลางจากพ้ืนท่ีฝงกลบใชไปแลวกวา 70% จึงควรรีบดําเนินการหาท่ีฝงกลบขยะเพ่ิมเติม
ใหเพียงพอในระยะยาวเพ่ือเสถียรภาพในการจัดการขยะของจังหวัดนาน สําหรับการจัดการน้ําท้ิงชุมชน มีการ
จัดการท่ีดีจากเทศบาลเมืองนาน ระบบรองรับบําบัดน้าํเสียเปนระบบบอผึ่ง และสามารถรองรับน้ําท้ิงจากเทศบาล
เมืองนานไดท้ังหมด สําหรับคุณภาพน้ําของแมน้ํานานจากจุดตรวจวัดท่ีจุดสูบน้ําแรงต่ําการประปานาน มีคุณภาพ
น้ําท่ีอยูในระดับเสื่อมโทรม จากคะแนนการประเมินคาดัชนีคุณภาพน้ํา (Water quality index) โดยเฉพาะในชวง
ฤดูแลง น้ํามีความกระดาง มีสารโคลิฟอรม และBOD คอนขางสูง เนื่องจากแมน้ํานานเปนแมน้ําก้ันระหวาง 2 
ตําบล ไดแก ตําบลในเวียงและตําบลมวงตึ๊ด เนื่องจากตําบลมวงต๊ึด ไมมีระบบรวบรวมน้ําท้ิงและระบบบําบัดน้ํา
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เสีย และเปนชุมชนท่ีมีประชากรหนาแนนอาศัยอยูริมน้ํานาน อาจมีการท้ิงน้ําเสียของประชากรในทองถ่ินลงแมน้ํา 
ดังนั้นแมน้ํานานในเขตพ้ืนท่ีชุมชน อาจมีแนวโนมเกิดความเสื่อมโทรมและทรัพยากรในน้ําอาจไดรับผลกระทบ
เนื่องจากความเสื่อมโทรมของแมน้ํา จึงควรมีมาตรการปองกันแกไขความเสื่อมโทรมของแมน้ําเนื่องจากกิจวัตร
ประจําวันของประชากรท่ีอาศัยอยูริมน้ํา และมีมาตรการรณรงคชวยกันอนุรักษแมน้ํานาน ใหแมน้ํากลับมามี
คุณภาพท่ีดีข้ึน สําหรับน้ําประปาใชน้ําประปาจากการประปาสวนภูมิภาค สาขานานท่ีมีกําลังการผลิตเพียงพอตอ
การใชงานและการทองเท่ียว สําหรับทางดานมลพิษอากาศและเสียงโดยท่ัวไปกิจกรรมทองเท่ียวมีผลกระทบต่ํา 
อยางไรก็ดีชวงฤดูรอนจังหวัดนานมีปญหาหมอกควันจากการเผาท้ังภายในทองถ่ินในจังหวัดและจากการเผาใน
ภูมิภาค จึงควรมีการสงเสริมทองเท่ียวชวงฤดูกาลอ่ืน สวนทรัพยากรธรรมชาติปาไม สัตวปา สัตวน้ํา เนื่องจาก
ชมรมสงเสริมการทองเท่ียว โดยชุมชนตําบลในเวียงเปนการทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรมท่ีสําคัญในพ้ืนท่ีเมืองนาน 
มีการทองเท่ียวชมสถานท่ีตาง ๆ ความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบตอพืชพันธุปาไม และสัตวปาจากกิจกรรมทองเท่ียวต่ํา 
 

2.6.1 รายการคํานวณ  

2.6.1.1 การคํานวณความสามารถในการรองรับขยะของแหลงทองเท่ียว 

สูตร: ปริมาณขยะมูลฝอย = อัตราการเกิดขยะ (กก./คน-วัน) x จํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร (คน) 

1.) การคํานวณปริมาณขยะจากสถิติประชากรทองถ่ิน 
ถา อัตราการเกิดขยะจากคนในทองถ่ิน คือ 1.11 กก./คน-วัน (ขอมูลเฉลี่ยท่ัวประเทศป 2561) 
ดังนั้น ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนจากคนในทองถ่ิน = 1.11 (กก./คน-วัน) x 7,451 คน  

= 8,270.61 กก./วัน 
2.) การคํานวณปริมาณขยะจากนักทองเท่ียวคางคืน  

ถา กรณีมีนักทองเท่ียวคางคืนสูงสุด คือ 20,000 คน 
อัตราการเกิดขยะจากคนนักทองเท่ียวคางคืน เฉลี่ย 0.5 กก./คน-วัน  
ดังนั้น ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนจากคนนักทองเท่ียว  = 0.5 x 20,000 = 10,000 กก./วัน 

3.) การคํานวณปริมาณขยะจากนักทองเท่ียวไป-กลับ  
ถา กรณีมีนักทองเท่ียวเขามาเท่ียวสูงสุด คือ 10,000 คน 
อัตราการเกิดขยะจากคนนักทองเท่ียว ไป-กลับ เฉลี่ย 0.05 กก./คน-วัน  
ดังนั้น ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนจากคนนักทองเท่ียว  = 0.05 x 10,000 คน = 500 กก./วัน 

2.6.1.2 รายการการคํานวณความตองการใชของแหลงทองเท่ียว 

  มาตรฐานชี้วัด 

1. อัตราการใชน้ําคนในพ้ืนท่ี 200 ลิตร/คน-วัน 
    2. อัตราการใชน้ํานักทองเท่ียวแบบไป-กลับ 19 ลิตร/คน-วัน 
    3. อัตราการใชน้ํานักทองเท่ียวท่ีพักคางคืนท่ีบานพัก 227 ลิตร/คน-วัน 

4. อัตราการใชน้ํานักทองเท่ียวกางเต็นทพักแรม 114 ลิตร/คน-วัน 

1.) คํานวณปริมาณใชน้ําประปาของชุมชนจากจํานวนประชากรทองถ่ิน 
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ถา จํานวนประชากร 7,451  คน 
ดังนั้น อัตราการใชน้ําของคนในทองถ่ิน คือ  200 x 7,451 = 1,490,200 ลิตร/คน-วัน  

หรือ 1,490 ลบ.ม./วัน 

2.) คํานวณปริมาณใชน้ําของนักทองเท่ียวท่ีพักคางคืนท่ีบานพัก 
ถา จํานวนนักทองเท่ียวท่ีพักคางคืนท่ีบานพัก โฮมสเตย สูงสุด 21,000 คน 
ดังนั้น อัตราการใชน้ําของนักทองเท่ียวท่ีพักคางคืน คือ 227 x 20,000 =  4,540,000 ลิตร/วัน  

3.) คํานวณปริมาณใชน้ําของนักทองเท่ียวแบบไป-กลับ 
ถา จํานวนนักทองเท่ียวแบบไป-กลับสูงสุด 10,000 คน 
ดังนั้น อัตราการใชน้ําของนักทองเท่ียวแบบไป-กลับ คือ 19 x 10,000  = 190,000 ลิตร/วัน  

หรือ 190 ลบ.ม./วัน 
 

2.6.1.3 รายการการคํานวนอัตราการเกิดน้ําเสียของแหลงทองเท่ียว 

มาตรฐานชี้วัด 

    1. อัตราการเกิดน้ําท้ิงจากนักทองเท่ียวไป-กลับ 15 ลิตร/คน-วัน 
    2. อัตราการเกิดน้ําท้ิงจากนักทองเท่ียวคางแรม 200 ลิตร/คน-วัน 
    3. อัตราการเกิดน้ําเสียของประชากรในพ้ืนท่ีเฉลี่ย 150 ลิตร/คน-วัน  

(กรมควบคุมมลพิษ 2555) 

1.) คํานวณปริมาณน้ําท้ิงของชุมชนจากสถิติจํานวนประชากรทองถ่ิน 
ปริมาณน้ําเสีย(ลิตร/วัน)  = 150 ลิตร/วัน-คน  x  7,451  คน     

= 1,117,650 ลิตร/วัน หรือ 1,118 ลบ.ม./วัน 

2.) คํานวณปริมาณน้ําท้ิงของนักทองเท่ียวคางแรม 
ถา จํานวนนักทองเท่ียวท่ีพักคางคืนท่ีบานพัก โฉมเสตย สูงสุด 21,000 คน 
ดังนั้น ปริมาณน้ําเสีย(ลิตร/วัน)  = 200 ลิตร/คน-วัน  x  20,000  คน     

= 4,000,000 ลิตร/วัน หรือ 4,000 ลบ.ม./วัน 

3.) คํานวณปริมาณน้ําท้ิงของนักทองเท่ียวไป-กลับ 
ถา จํานวนนักทองเท่ียวแบบไป-กลับสูงสุด 10,000 คน 
ดังนั้น ปริมาณน้ําเสีย(ลิตร/วัน)  = 15 ลิตร/คน-วัน  x  10,000 คน     

= 150,000 ลิตร/วัน หรือ 150 ลบ.ม./วัน 
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2.7 ผลการประเมินความย่ังยืนแหลงทองเท่ียว ตามแนวทางของสภาการทองเท่ียวอยางย่ังยืนโลก (GSTC)   
     (2562 และ 2563) 
 

ผลการประเมินความยั่งยืนแหลงทองเท่ียว ตามแนวทางของสภาการทองเท่ียวอยางยั่งยืนโลก (GSTC) 
(2562) โดยเปนการประเมินความยั่งยืนของแหลงทองเท่ียว โดยประยุกตใชตัวชี้วัดของ GSTC-D เวอรชั่น 1.0 ท่ี
ไดรับการประกาศใชในเดือนพฤศจิกายน 2556 เพ่ือประเมินระดับการจัดการตามเกณฑท้ัง 41 ดานใน 4 มิติของ 
GSTC โดยมีการตีความระดับการจัดการแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์ (Result-based) เปน 4 ระดับ ดังท่ีแสดงในตาราง 
2.16 

ตารางท่ี 2.16 การตีความระดับผลการประเมินความยั่งยืนของแหลงทองเท่ียว 

แถบสี คําอธิบายท่ีเนนผลลัพธ 

เขียว มีผลสัมฤทธิ์ของการนําไปปฏิบัติตามเปาหมาย 

เหลือง มีมาตรการและการนําไปปฏิบัติในกลุมเปาหมาย 

ชมพู มีมาตรการและกิจกรรมของหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

แดง มีความเสี่ยงท่ีตองปองกัน /ปญหาท่ีตองแกไข  

ท่ีมา: รายงานฉบับสมบูรณการประเมินความยั่งยืนของแหลงทองเท่ียว ตามแนวทางของสภาการทองเท่ียวอยาง
ยั่งยืนโลก (GSTC) (2562) 

การประเมินความยั่งยืนของแหลงทองเท่ียวตามเกณฑของ GSTC อาศัยการตรวจสอบหลักฐานทาง

เอกสารและการตรวจสอบหลักฐานเชิงประจักษ ผานการลงพ้ืนท่ีสังเกตการณและการสัมภาษณผูมีสวนไดสวนเสีย

จากการทองเท่ียวในพ้ืนท่ี โดยมีเครื่องมือท่ีสําคัญ 2 ชุด การประสานงานกับผูประสานงานของแหลงทองเท่ียว 

(Destination Liaison) ไดแก เครื่องมือจัดทําแผนท่ีเอกสาร (Document Mapping Tool) และเครื่องมือการ

จัดการแผนท่ีผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder Mapping Tool) โดยมีการลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูลรวมกับทีมงานของ 

อพท. ผลการประเมินมีดังนี้ 
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ท่ีมา : รายงานฉบับสมบูรณการประเมินความยั่งยืนของแหลงทองเท่ียว ตามแนวทางของสภาการทองเท่ียวอยาง
ยั่งยืนโลก (GSTC) (2562) 

ภาพท่ี 2.20 แสดงกระบวนการการประเมินความยั่งยืนของแหลงทองเท่ียวตามเกณฑ GSTC 

 

ตารางท่ี 2.17 เครื่องมือจัดทําผังเอกสารสําหรับการประเมินตามเกณฑ GSTC 

เกณฑ GSTC สําหรับแหลง
ทองเท่ียว 

รายการเอกสารหลักฐาน 

A1 การดําเนินตามกลยุทธในการ
บริหารจัดการดานความยั่งยืน 

• แผนยุทธศาสตรการทองเท่ียว (ระยะหลายป) 
• เอกสารบันทึกกระบวนการจัดทําและนําแผนไปปฏิบัติ  

A2 ตัวแทนหรือกลุมตัวแทนท่ีมี
ประสิทธิภาพอันมาจากสวนภาครัฐ
และเอกชน 

• หลักฐานของสํานักงาน ความรับผิดชอบของบุคลากร และแหลงทุน
สําหรับการทองเท่ียวอยางยั่งยืน  

A3 ระบบการตรวจสอบ ดแูล 
รายงานความคืบหนา 

• บันทึกเอกสารของระบบการตรวจสอบผลกระทบจากการทองเท่ียว 
• รายงานประจํางวดผลการตรวจสอบและมาตรการแกไข  

A4 การจัดการทองเท่ียวตามฤดูกาล • หลักฐานของความคิดริเริ่มเพ่ือจัดการการทองเท่ียวนอกฤดูกาล 
A5 ระบบปองกันความเสี่ยงอันเกิด
จากภัยพิบัติตามธรรมชาต ิ

• กฎหมายหรือนโยบายวาดวยการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศ 
• ขอมูลสรางความตระหนักใหกับผูคนในทองถ่ินและนักทองเท่ียว
เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 
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เกณฑ GSTC สําหรับแหลง
ทองเท่ียว 

รายการเอกสารหลักฐาน 

A6 การประเมินสถานท่ีตลอดจน
สภาพแวดลอม 

• มีคลังขอมูลสถานท่ีทองเท่ียวทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม 

A7 การปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
ขอกําหนดและหรือนโยบาย 

• กฎระเบียบ ขอกําหนด และนโยบายท่ีกําหนดใหตองมีการประเมินผล
กระทบตอสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ และสังคม ท่ีพิจารณาถึงการใช
ประโยชนพ้ืนท่ีอยางยั่งยืน การออกแบบ กอสรางและรื้อถอนสิ่งปลูก
สราง  

A8 สถานท่ีทองเท่ียวและสิ่งอํานวย
ความสะดวก 

• นโยบายสงเสริมการอํานวยความสะดวกใหกับบุคคลทุพลภาพ หรือท่ีมี
ขอจํากัดทางดานสภาพรางกาย 

A9 กฎหมายและขอบังคับการดํารง
รักษาไวซ่ึงแหลงทองเท่ียว 

• หลักฐานของนโยบายวาดวยการไดมาซ่ึงสิทธิการใชประโยชนและการ
ครอบครองท่ีสงผลใหเกิดการโยกยายถ่ินฐานและท่ีอยูอาศัยของผูคนใน
ทองถ่ิน  

A10 การตรวจสอบและรายงาน
ความพึงพอใจของนักทองเท่ียว 

• รายงานการสํารวจความพึงพอใจของนกัทองเท่ียว 

A11 การสนับสนุนเกณฑการ
ทองเท่ียวอยางยั่งยืนในกลุมธุรกิจ
ตางๆ 

• ระบบรับรองมาตรฐานความยั่งยืนหรือการจัดการดานสิ่งแวดลอมของ
อุตสาหกรรมการทองเท่ียว 
• รายชื่อสถานประกอบการท่ีไดรับการรับรองและไดรับมาตรฐาน 

A12 ระบบการสอดสองดูแล 
ปองกัน และรายงาน 

• มีระบบรักษาความปลอดภัย ปองกันอัคคีภัย และสุขอนามัย  
• สถิติอาชญากรรม ความเจ็บปวย และความปลอดภัยของนักทองเท่ียว  

A13 การวางแผนเพ่ือตอบรับตอ
วิกฤตการณหรือสถานการณฉุกเฉิน 

• ระบบรับมือและจัดการวิกฤตการณและสถานการณฉุกเฉิน 
• หลักฐานของทรัพยากรสําหรับการจัดการวิกฤตการณและสถานการณ
ฉุกเฉิน 
• แผนการสื่อสารในวิกฤตการณและสถานการณฉุกเฉิน 

A14 การประชาสัมพันธขาวสาร • สื่อประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียว 
B1 การควบคุมดูแลเศรษฐกิจ • ขอมูลการใชจายของผูมาเท่ียว รายรับตอหองพัก อัตราการจางงาน 

และขอมูลการลงทุน 
• ขอมูลรายไดจากการทองเท่ียว (อยางนอยรายป)  
• ผลการติดตามขอมูลการจางงานในภาคการทองเท่ียว  

B2 โอกาสในการประกอบอาชีพ
ของคนในทองถ่ิน 
 
 

• กฎหมายวาดวยความเทาเทียมของการจางงาน  
• สถิติการจางงานจําแนกตามเพศสภาพ 
• แผนงานการฝกอบรมดานการทองเท่ียว 
• กฎหมายวาดวยความเทาเทียมของการจางงาน 

B3 การมีสวนรวมในสังคม • หลักฐานของการมีสวนรวมเปนประจําของผูมีสวนไดสวนเสียในการ
วางแผนและตัดสินใจเก่ียวกับแหลงทองเท่ียว  
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การประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร Strategic Environmental Assessment – SEA 

 ดานการทองเที่ยวของตําบลในเวยีง อาํเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

เกณฑ GSTC สําหรับแหลง
ทองเท่ียว 

รายการเอกสารหลักฐาน 

B4 ความคิดเห็นของชุมชนทองถ่ิน • ผลการสํารวจความพึงพอใจของชุมชนทองถ่ินตอการจัดกรแหลง
ทองเท่ียว 

B5 การเขาถึงพ้ืนท่ีของคนใน
ทองถ่ิน 

• นโยบายและแผนงานเก่ียวกับการเขาถึงสถานท่ีทองเท่ียวทางธรรมชาติ
และทางวัฒนธรรม  

B6 ความรูความเขาใจเก่ียวกับการ
ทองเท่ียว 

• หลักฐานของแผนงานสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับบทบาทโอกาส 
ความทาทายและความสําคัญของการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

B7 การปองกันการแสวงหา
ผลประโยชนโดยไมชอบธรรม 

• นโยบายปองกันการแสวงหาประโยชนโดยไมชอบ 

B8 การสนับสนุนชุมชน • แผนงานใหบริษัท นักทองเท่ียว และสาธารณชนมีสวนรวมในการ
พัฒนาชุมชนและโครงการริเริ่มสรางสรรคอยางยั่งยืน 

B9 การสนับสนุนทองถ่ินและการคา
โดยชอบธรรม 

• แผนงานสนับสนุนบริษัทขนาดเล็กและผูผลิตในทองถ่ินท่ีมีความยั่งยืน  

C1 การปกปองดูแลสถานท่ี
ทองเท่ียว 

• นโยบายคุมครองสถานท่ีทองเท่ียวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม 
• แผนงานติดตามผลกระทบจากการทองเท่ียวในสถานท่ีทองเท่ียวสําคัญ 

C2 การจัดการนักทองเท่ียว • แผนหรือระบบการจัดการนักทองเท่ียว  
C3 พฤติกรรมนักทองเท่ียว •แนวทางการปฏิบัติตัวของนักทองเท่ียวในสถานท่ีทองเท่ียวทาง

ธรรมชาต ิ
C4 การปกปองมรดกทางวัฒนธรรม • หลักฐานการบังคับใชกฎหมายคุมครองโบราณวัตถุ และวัตถุทาง

ประวัติศาสตร 
C5 การใหขอมูลท่ีถูกตองเก่ียวกับ
สถานท่ีทองเท่ียว 

• ขอมูลเก่ียวกับสถานท่ีทองเท่ียว 

C6 ทรัพยสินทางปญญา • กฎหมายคุมครองทรัพยสินทางปญญาของทองถ่ิน 
D1 ความเสี่ยงทางดานสิ่งแวดลอม • รายงานการประเมินหรือการจัดการดานสิ่งแวดลอม  
D2 การปกปองสิ่งแวดลอมท่ีมีความ
เสี่ยง 

• คลังขอมูลพ้ืนท่ีอนุรักษและพันธสัตวและพืชหายาก 
• ระบบติดตามผลกระทบของการทองเท่ียว 
• นโยบายคุมครองท่ีอยูอาศัย พันธุสัตวและพืช และระบบนิเวศน และ
ปองกันการแพรระบาดของสัตว แมลงและโรคตางๆ จากภายนอกพ้ืนท่ี  

D3 การปกปองสิ่งมีชีวิตในปา • ขอกําหนดการคุมครองพืชและสัตวปา 
D4 ปรากฏการณเรือนกระจก • แผนงานการติดตามการปลอยกาซเรือนกระจก 

• แผนงานท่ีสงเสริมใหสถานประกอบการตรวจวัด ดูแล ลดระดับ และ
รายงานการปลอยกาซเรือนกระจกตอสาธารณชน 

D5 การประหยัดพลังงาน • แผนงานการประหยดัพลังงาน 
• นโยบายและแรงจูงใจใหมีการลดการพ่ึงพาเชื้อเพลิงฟอสซิล 
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 ดานการทองเที่ยวของตําบลในเวยีง อาํเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

เกณฑ GSTC สําหรับแหลง
ทองเท่ียว 

รายการเอกสารหลักฐาน 

• แผนงานท่ีสงเสริมใหสถานประกอบการตรวจวัด ดูแล ลดการใช และ
รายงานผลการประหยัดพลังงานและลดการใชเชื้อเพลิงฟอสซิล 

D6 การจัดการน้ํา • แผนงานท่ีสงเสริมใหสถานประกอบการตรวจวัด ดูแล ลดการใชน้ํา 
และรายงานผลตอสาธารณชน  

D7 การควบคุมการใชน้ํา • ขอมูลทรัพยากรน้ําและปริมาณการใชน้ํา 
• การเปรียบเทียบการใชน้ําเพ่ือใหมีปริมาณท่ีเหมาะสมกับความตองการ
น้ําของชุมชนทองถ่ิน 

D8 คุณภาพน้ํา • หลักฐานการทดสอบคุณภาพน้ําดื่ม และน้ําเพ่ือนันทนาการและการ
รายงานผล 

D9 น้ําเสีย • ขอกําหนดเก่ียวกับท่ีตั้งและการบําบัดน้ําเสียอยางถูกตอง 
• ขอกําหนดเก่ียวกับการน้ําน้ําเสียท่ีบําบัดแลวมาใชใหมหรือปลอยท้ิง
อยางปลอดภัยเพ่ือลดผลกระทบตอประชาชนและสิ่งแวดลอมใหนอย
ท่ีสุด  

D10 การลดจํานวนขยะ • ระบบการเก็บรวบรวมขยะในแหลงทองเท่ียว 
• แผนงานการรีไซเคิล 

D11 มลภาวะทางแสงและเสียง • กฎระเบียบและขอกําหนดวาดวยมลภาวะทางแสงและเสียง  
• แผนงานสงเสริมใหสถานประกอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบและ
ขอบังคับ 

D12 การขนสงท่ีสงผลกระทบต่ํา • นโยบายหรือแผนการลดผลกระทบจากการขนสงและการเดินทาง 
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 ดานการทองเที่ยวของตําบลในเวยีง อาํเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

ภาพท่ี 2.21 แสดงผลการประเมินความยั่งยืนป พ.ศ. 2562 ของแหลงทองเท่ียวในพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน 
ตามเกณฑท้ัง 41 ดานของ GSTC ซ่ึงในเบื้องตนพบวา มีสถานภาพอยูในระดับสีเขียว (เห็นผลสัมฤทธิ์ของการ
ดําเนินการ) จํานวน 10 ดาน ระดับสีเหลือง (มีตัวอยางของการนําไปปฏิบัติโดยกลุมเปาหมาย) จํานวน 20 ดาน 
และระดับสีชมพู (มีมาตรการรองรับ) จํานวน 11 ดาน  

 

ภาพท่ี 2.21 ผลการประเมินความยั่งยืนป พ.ศ.2562 ของพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน 
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 ดานการทองเที่ยวของตําบลในเวยีง อาํเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

ภาพท่ี 2.22 แสดงผลการประเมินความยั่งยืนป พ.ศ. 2563 ของแหลงทองเท่ียวในพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน 
ตามเกณฑท้ัง 41 ดานของ GSTC ซ่ึงในเบื้องตนพบวา มีสถานภาพอยูในระดับสีเขียว (เห็นผลสัมฤทธิ์ของการ
ดําเนินการ) จํานวน 10 ดาน ระดับสีเหลือง (มีตัวอยางของการนําไปปฏิบัติโดยกลุมเปาหมาย) จํานวน 25 ดาน 
และระดับสีชมพู (มีมาตรการรองรับ) จํานวน 6 ดาน  

 
 

ภาพท่ี 2.22 ผลการประเมินความยั่งยืนป พ.ศ.2563 ของพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน 
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 ดานการทองเที่ยวของตําบลในเวยีง อาํเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

 
แผนเช่ือมโยง SEA ดานการทองเท่ียวของตําบลในเวียง อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.23  แผนเชื่อมโยง SEA ดานการทองเท่ียวของตําบลในเวียง อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 
 

ความจําเปน 

นโยบาย/ยุทธศาสตรระดับชาติ 

- ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 

2580) 

- แผนพัฒนา เศรษฐกิ จและ สั ง คม

แหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-

2564) 

- เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยนื

(Sustainable Development 

Goals-SDGs) 

- แผนแมบทเพ่ือการบรรลุเปาหมาย

ตามยุทธศาสตรชาติ ประเด็นสราง

ความหลากหลากดานการทองเท่ียว 

(พ.ศ.2561-2565)  

- แผนพัฒนาการทองเท่ียวแหงชาติ 

ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2560-2564) 

- แผนขับเคล่ือนองคการบริหารการ

พัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษ เพ่ือการทองเท่ียว

อยางยั่งยืน (องคการมหาชน) ระยะ 4 

ป (พ.ศ.2562-2565) 

นโยบายระดับจังหวัด/กลุมจังหวัด 

- แผนพัฒนาภาคเหนือ 

- แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือ

ตอนบน 2 

- แผนพัฒนาจังหวัดนาน 

 

ผลโดยตรง 

D1 ความเสี่ยงทางดานสิ่งแวดลอม 

- ป 2564 เขียว (มีความเปนไปไดใน

การปฏิบัติและตรงตามประเด็น

ยุทธศาสตร) โดยโครงการระบุ

เง่ือนเวลาไปดวย  

- ป 2565 เขียว นํามาตรการท้ังหมด

ไปปฏิบัต ิ

- ป 2566 เขียว นํามาตรการท้ังหมด

มาปฏิบัติอยางตอเน่ือง และมีการ

ทบทวน และปรับปรุงการ

ดําเนินการตาม SEA 

 

ผลเชื่อมโยง ซ่ึงเชื่อมโยงกับ

ประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนา 

- เศรษฐกิจ 

- สังคม 

- ส่ิงแวดลอม 

- เทคโนโลยี 
 

GSTC 

รายงานขอมูลดาน

สิ่งแวดลอมตาม

แนวทาง GSTC ให

สาธารณะทราบ 

- แผนยุทธศาสตรการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการ

ทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานาน พ.ศ. 2566-2570  

ตัวแปร 

- ก า ร นํ า ม า ต ร ก า ร /

โครงการไปปฏิบัติโดย 

อพท. 6 

- ห น ว ย ง า น ใ น พ้ื น ท่ี

เ ห็ น ช อ บ แ ล ะ นํ า

มาตรการ/โครงการไป

ปฏิบัติ 

- งบประมาณท่ีได รับ

จัดสรร 
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 ดานการทองเที่ยวของตําบลในเวยีง อาํเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

2.8 การทบทวนแผนระดับพ้ืนท่ีการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน  
 

แผนระดับพ้ืนท่ีการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน เปนการทําการทบทวนแผน การพัฒนาพ้ืนท่ีตาม
บริบทของแตละหนวยงานท่ีเก่ียวของ รวมท้ังวิเคราะหยุทธศาสตร แผนการพัฒนาในพ้ืนท่ี กฎหมายและระเบียบ
เก่ียวกับการใชประโยชนท่ีดิน ท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ี 5 ชุมชนเปาหมายในพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน พรอมท้ังขับเคลื่อน
แบบบูรณาการ เนนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนและสามารถนําไปใชจริงได โดยจัดทําเปนแผนการจัดการพื้นที่

ทองเที่ยว (Zoning) และออกมาในรูปแบบกลไกติดตาม ควบคุม การบริหารจัดการพื้นที่ทองเที่ยว (Zoning) ให
เปนไปตามเปาหมายของการพัฒนาเมืองเกานาน  ใหสอดคลองกับการพัฒนาเมืองสรางสรรคและเกณฑการ
พัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืนโลก ตอไป 

 พ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน ถือเปนพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพดานการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรมในพ้ืนท่ี
พิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานาน และสามารถขับเคลื่อนยกระดับเมืองนานสูการเปนเครือขายเมือง
สรางสรรคของ UNESCO ตามเกณฑการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืนของสภาการทองเท่ียวอยางยั่งยืนโลก 
(GSTC) โดยกิจกรรมศึกษาพ้ืนท่ีทองเท่ียว (Zoning) สําหรับการพัฒนาและบริหารจัดการแหลงทองเท่ียวในพ้ืนท่ี
พิเศษเมืองเกานาน เพ่ือใหสอดคลองกับการพัฒนาเมืองสรางสรรคและเกณฑการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน
โลก ซ่ึงเปนการพัฒนา ท่ีพุงเปาสูผลลัพธการดําเนินงานท่ีตอบสนองตัวชี้วัดการปฏิบัติงานของ อพท.6 ในดาน
สําคัญ ไดแก  

1) ความสําเร็จในการขับเคลื่อนโครงการตามแผนพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานานไปสูภาคการปฏิบัติ 
2) ความสําเร็จการสงเสริมและสนับสนุนใหมีการพัฒนาและรักษาสิ่งแวดลอมเพ่ือการทองเท่ียว

อยางยั่งยืน 
3) ความสําเร็จในการสงเสริมและสนับสนุนการบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน 

และวัฒนธรรม 
และอยูบนพ้ืนฐานของการจัดการตามขีดความสามารถในการรองรับนักทองเท่ียวของพ้ืนท่ี (Carrying 

Capacity) สอดคลองการพัฒนาตามเกณฑชี้วัดท่ีของ GSTC  ในประเด็นสําคัญ ไดแก 
หมวด A: การบริหารจัดการดานความยั่งยืนท่ีมีประสิทธิภาพ 
หมวด B: การเพ่ิมผลประโยชนและลดผลกระทบเชิงลบ ทางสังคม-เศรษฐกิจแกชุมชนทองถ่ิน 
หมวด C: การเพ่ิมผลประโยชนและลดผลกระทบเชิงลบ ทางวัฒนธรรมแกชุมชนและนักทองเท่ียว 
หมวด D: การเพ่ิมผลประโยชนและลดผลกระทบดานลบทางสิ่งแวดลอม 
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การประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร Strategic Environmental Assessment – SEA 

 ดานการทองเที่ยวของตําบลในเวยีง อาํเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

ตารางท่ี 2.18 เปาหมายดําเนินกิจกรรมศึกษาพ้ืนท่ีทองเท่ียว (Zoning) 

หมวด A: การบริหารจัดการดานความย่ังยืนท่ีมีประสิทธิภาพ 

เกณฑ GSTC เปาหมายการจัดการพ้ืนท่ีทองเท่ียว 

A4 การบริหารจัดการฤดูกาลทองเท่ียว แหลงทองเท่ียวมีการ
จัดเตรียมทรัพยากรในการลด ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
ฤดูกาล ทองเท่ียว โดยมีการดาเนินการเพ่ือสรางสมดุล ระหวาง
ความตองการทางดานเศรษฐกิจ ชุมชน สังคม วัฒนธรรม ตลอดจน
สิ่งแวดลอมของทองถ่ิน เพ่ือวิเคราะหโอกาสทางการทองเท่ียว
ตลอดป  

IN‐A4.a. แผนยุทธศาสตรการจัดการพ้ืนท่ีและทําตลาด
การทองเท่ียวนอกฤดูกาลใหสามารถ ดึงดูดนักทองเท่ียว
ไดตลอดป  

A6 การประเมินทรัพยากรและสิ่งดึงดูดใจ ทางการทองเท่ียว  IN‐A6.a. การจัดทํารายช่ือและแบงชนิดของทรัพยากร
และสิ่งดึงดูดใจดานการทองเท่ียว รวมถึงแหลงธรรมชาติ
และวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีแตละเขตท่ีชัดเจนข้ึน  

A7 ขอกําหนดในการวางแผนแหลงทองเท่ียว แหลงทองเท่ียวมี
แนวทาง ขอบังคับ และ/หรือ นโยบายในการวางแผนซึ่งเกิดจาก
การประเมินผล กระทบทางสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ และสังคม และ 
บูรณาการกับแนวทางการใชพ้ืนท่ี การออกแบบ การสราง และ
การรื้อถอนใหมีความยั่งยืน ท้ังน้ี แนวทาง ขอบังคับ และ/หรือ
น โ ย บ า ย ต อ ง ไ ด รั บ  ก า ร อ อ ก แ บ บ เ พ่ื อ ป ก ป อ ง รั ก ษ า
ทรัพยากรธรรมชาติ และมรดกทางวัฒนธรรม และจะตอง
พัฒนาข้ึนโดย กระบวนการการมีสวนรวมของทองถ่ิน และมีการ 
ประชาสัมพันธใหสาธารณชนทราบและมีการ บังคับใชอยางจริงจัง  

IN‐A7.a. มีแนวทาง ขอบังคับ และ/หรือ นโยบาย การจัด
ผัง เมืองหรือ  จัดโซน  ในการปกปองทรัพยากรทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรม  

IN‐A7.b. มีแนวทาง ขอบังคับ และ/หรือ นโยบาย ท่ี
จัดการการใชท่ีดิน การออกแบบ การกอสราง และรื้อทา
ลาย อยางยั่งยืน  

IN‐A7.c. แนวทาง ขอบังคับ และ/หรือ นโยบาย ของการ
จัดผังเมือง จัดทาข้ึนจากการมีสวนรวมใหความคิดเห็น
จากชุมชน และม ีกระบวนการทบทวนอยางละเอียด  

IN‐A7.d. แนวทาง ขอบังคับ และ/หรือ นโยบาย ของการ
จัดผังเมือง ไดรับการสื่อสารเผยแพรสูสาธารณะ และมี
การบังคับใชจริง  

A11 มาตรฐานความยั่งยืน แหลงทองเท่ียวมีระบบการสงเสริม
มาตรฐานเพ่ือ ความยั่งยืนท่ีสอดคลองกับหลักเกณฑ GSTC 
สําหรับผูประกอบการ แหลงทองเท่ียวมีฐานขอมูล ผูประกอบการ
ท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานความ ยั่ งยืนตางๆเผยแพรให
สาธารณชนรับรู  

IN‐A11.d. การจัด ทํา  Zoning จะมี เอกสารเผยแพร
รายช่ือสถานประกอบการท่ีไดรับการรับรองรางวัลตางๆ   

หมวด B: การเพ่ิมผลประโยชนและลดผลกระทบเชิงลบ ทางสังคม-เศรษฐกิจแกชุมชนทองถิน่ 
เกณฑ GSTC เปาหมายการจัดการพ้ืนท่ีทองเท่ียว 

B3 การมีสวนรวมของสาธารณชน แหลงทองเท่ียวมีระบบท่ี
สนับสนุนการมีสวนรวม ของสาธารณชนในการวางแผน และ
ตัดสินใจใน เรื่องท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียวอยางสม่ําเสมอ  

 

 

กิจกรรม Zoning เนนกระบวนการมีสวนรวมแบบบูรณา
การโดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดการพ้ืนท่ีทองเท่ียว 
(Zoning) เมืองเกานาน 

IN‐B3.a. มีระบบอํานวยใหภาคประชาชน ภาคธุรกิจ และ
ผูมีสวนไดเสีย ในชุมชนมีสวนในการวางแผนและการ
ตัดสินใจในการจัดการแหลงทองเท่ียว  

IN‐B3.b. ในแตละป มีการประชุมหารือสาธารณะเพ่ือ
หารือประเด็นการจัดการแหลงทองเท่ียว  
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 ดานการทองเที่ยวของตําบลในเวยีง อาํเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

B4 รับฟงความคิดเห็นของชุมชนทองถ่ิน แรงบันดาลใจ ขอหวงใย 
และความพึงพอใจของคน ทองถ่ินในเรื่องการบริหารจัดการแหลง
ทองเท่ียว ไดรับการประเมิน บันทึก และรายงานตอ สาธารณะ
อยางสม่ําเสมอ  

การดําเนินงานจัดการพ้ืนท่ีทองเท่ียว (Zoning) เมืองเกา
นาน มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของชุมชนทองถ่ิน
พรอมท้ังนําขอกังวลใจของชุมชนมาแกไขปญหา หาทาง

ออกรวมกัน สอดคลองในขอ IN‐B4.a. และ IN‐B4.b 

IN‐B4.a. มีการเ ก็บ  ตรวจสอบ  บันทึก  และเผยแพร
รายงานขอมูลของ ความตองการ ขอกังวล และความพึง
พอใจของผูอยูอาศัยตอการจัดการ แหลงทองเท่ียวอยูเปน
ประจํา 

IN‐B4.b. การเก็บ ตรวจสอบ บันทึก และเผยแพรรายงาน
ขอมูลเกิดข้ึน ในเวลาท่ีเหมาะสม 
 

B5 การเขาถึงทรัพยากรของคนในทองถ่ิน แหลงทองเท่ียวมีการ
ประเมิน ปกปอง และหาก จาเปน ก็ตองมีการดาเนินการฟนฟูการ
เขาถึง ทรัพยากรท้ังในแหลงธรรมชาติและวัฒนธรรมของ คนใน
ทองถ่ิน  

IN‐B5.a. เกิดแผนงานการตรวจสอบ ปองกัน และฟนฟู 
หรือซอมแซม  การเข า ถึงแหล งทางธรรมชาติและ
วัฒนธรรมของคนทองถ่ิน และ นักทองเท่ียวในประเทศ  

IN‐B5.b. มีบทวิเคราะหและประเมินพฤติกรรม และ
คุณลักษณะของคน ทองถ่ิน และนักทองเท่ียวท้ังจากใน
ประเทศและตางประเทศท่ีมีตอ แหลงทองเท่ียว  
 

หมวด B: การเพ่ิมผลประโยชนและลดผลกระทบเชิงลบ ทางสังคม-เศรษฐกิจแกชุมชนทองถิน่ 

เกณฑ GSTC เปาหมายการจัดการพ้ืนท่ีทองเท่ียว 

B6 ความตระหนักรูและการศึกษาดานการ ทองเท่ียว แหลง
ทองเท่ียวมีกิจกรรมเพ่ิมพูนความเขาใจใน โอกาสและความทาทาย
ของการทองเท่ียว รวมท้ัง ความสําคัญของความยั่งยืน ใหกับ
ชุมชนท่ี เก่ียวของอยางสม่ําเสมอ  
 

IN‐B6.a. เกิดแผนงานการเพ่ิมความตระหนักรูท้ังในระดับ
ชุมชน โรงเรียน และมหาวิทยาลัยในเรื่องของบทบาทการ
ทองเท่ียวท่ีมีพ้ืนท่ี  

B7 การปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ แหลงทองเท่ียวมี
กฎหมายและขอปฏิบัติท่ีชัดเจน ในการปองกันการแสวงหา
ประโยชนโดยมิชอบใน รูปแบบตางๆ ไมวาจะเปนธุรกิจผิด
กฎหมาย การคาประเวณี หรือการกระทาผิดตอบุคคลใดๆ 
โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน ผูหญิง และชนกลุมนอย ท้ังน้ีกฎหมาย
และขอปฏิบัติไดรับการสื่อสารให สาธารณชนไดรับรู  

IN‐B7.a. มีกฎหมายหรือแผนงานในการปองกันการ
แสวงหาประโยชน โดยมิชอบท้ังในเชิงการคา(ของผิด
กฎหมาย) การคาประเวณี หรือใน รูปแบบอ่ืนๆ / หรือ
การเลือกปฏิบัติ หรือการลวงละเมิดใดๆ จากคนใน ชุมชน
และตัวนักทองเท่ียว  

IN‐B7.b. เ กิดแผนงานมีการสื่อสารออกไปในระดับ
สาธารณะ  
 

B8 สนับสนุนชุมชน แหลงทองเท่ียวมีระบบท่ีสนับสนุนและชวยให 
ผูประกอบการ นักทองเท่ียว และสาธารณชน สามารถรวม
สนับสนุนโครงการของชุมชนและ โครงการดานความยั่งยืนตางๆ  

IN‐B8.a.มี แผนงาน ในการริ เ ริ่ ม ให ผู ป ร ะกอบกา ร 
นักทองเท่ียว และ บุคคลท่ัวไป สนับสนุนการทานุบํารุง
ชุมชน และรักษาความหลากหลาย ทางชีวภาพ และ/หรือ
การพัฒนาสาธารณูปโภค  
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หมวด C: การเพ่ิมผลประโยชนและลดผลกระทบเชิงลบ ทางวัฒนธรรมแกชุมชนและนกัทองเท่ียว 
C1 การปองกันสถานท่ีทองเท่ียว  
แหลงทองเท่ียวมีนโยบายและระบบท่ีจะประเมิน ฟนฟู และ
อนุรักษสถานท่ีทองเท่ียวท้ังเชิง ธรรมชาติและวัฒนธรรม ซึ่งรวมถึง
มรดกสิ่งปลูก สราง (เชิงประวัติศาสตรและโบราณคดี) และ 
ทิวทัศนของชนบทและเมือง  

IN‐C1.a. มีระบบการจัดการเพ่ือปกปองแหลงธรรมชาติ
และวัฒนธรรม รวมถึงการสรางสภาพทิวทัศนท่ีดีใหแก
แหลงมรดก ชนบท และเขตเมือง  

IN‐C1.b. มีระบบการจัดการเพ่ือตรวจสอบ วัดผล และ
บรรเทา  ผลกระทบจากการทองเ ท่ียวท่ีมีตอแหล ง
ทองเท่ียว 

C2 การจัดการนักทองเท่ียว  
แหลงทองเท่ียวมีระบบการจัดการนักทองเท่ียว สาหรับแหลงดึงดดู
ใจทางการทองเท่ียว ซึ่งรวมถึง มาตรการในการอนุรักษ ปกปอง 
และเชิดชู ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม  
 

IN‐C2.a. มีกลไกเชิงบริหารท่ีรับผิดชอบนาเอาแผนและ
การปฏิบัติการ จัดการนักทองเท่ียวไปใช เชน ขอปฏิบัติใน
เขตพ้ืนท่ีอนุรักษวัฒนธรรม ตางๆในชุมชน  

หมวด C: การเพ่ิมผลประโยชนและลดผลกระทบเชิงลบ ทางวัฒนธรรมแกชมุชนและนกัทองเท่ียว 

เกณฑ GSTC เปาหมายการจัดการพ้ืนท่ีทองเท่ียว 

C3 พฤติกรรมนักทองเท่ียว  
แหลงทองเท่ียวมีการเผยแพรและจัดเตรียม แนวทางท่ีจะทาให
นักทองเท่ียวมีพฤติกรรมการ ทองเท่ียวท่ีเหมาะสมในพ้ืนท่ี
เปราะบางตางๆ แนวทางดังกลาวไดรับการออกแบบใหชวยลด 
ผลกระทบในแงลบตอแหลงทองเท่ียวใหนอยท่ีสุด และสนับสนุน
ใหเกิดพฤติกรรมนักทองเท่ียวเชิงบวก 

IN‐C3.b. มีขอกฎเกณฑการปฏิบัติงานของมัคคุเทศกและ
บริษัทนําเท่ียวท่ีเหมาะสมกับเขตพ้ืนท่ีตางๆ 

C4 การปกปองมรดกทางวัฒนธรรม  
แหลงทองเท่ียวมีกฎหมายควบคุมการซื้อขาย แลกเปลี่ยน จัด
แสดง หรือใหของกํานัลท่ีเก่ียวของ กับวัตถุทางประวัติศาสตรและ
โบราณคดี  

IN‐C4.a.  
มีกฎหรือขอบังคับเพ่ือปกปองแหลงประวัติศาสตรและ 
โบราณคด ีรวมถึงแหลงใตนา และมีหลักฐานการบังคับใช
กฎหรือ ขอบังคับน้ันจริง  

IN‐C4.b. มีแผนงานเพ่ือปกปองและประกาศยกยองมรดก
ทาง วัฒนธรรมท่ีจับตองไมได (เชน เพลง ดนตรี การแสดง 
ความสามารถ พิเศษตางๆ และหัตถกรรม)  
 

หมวด D: การเพ่ิมผลประโยชนและลดผลกระทบดานลบทางสิ่งแวดลอม 
หลักเกณฑ เปาหมายการจัดการพ้ืนท่ีทองเท่ียว 

D1 ความเสี่ยงทางดานสิ่งแวดลอม  
แหลงทองเท่ียวไดระบุความเสี่ยงทางดาน สิ่งแวดลอมและมีระบบ
ในการจัดการความเสี่ยง  

IN‐D1.a. ในชวง 5 ปท่ีผานมามีการประเมินดานความ
ยั่งยืน และการ (คนหา)ระบุความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม  

IN‐D1.b. มีระบบท่ีจะรับมือกับความเสี่ยงท่ีไดระบุน้ันๆ 
โดยจัดทําอยูในแผนจัดการพ้ืนท่ีทองเท่ียว (Zoning) เพ่ือ
อนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอมชุมชน 

D9 การบําบัดนํ้าเสีย  
แหลงทองเท่ียวมีแนวทางท่ีชัดเจนและใชไดจริง สาหรับการ
กําหนดพ้ืนท่ี การบํารุงรักษา และการ ทดสอบการปลดปลอยนํ้า

โดยจัดทําอยูในแผนจัดการพ้ืนท่ีทองเท่ียว (Zoning)เพ่ือ
อนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอมชุมชน : การบําบัดนํ้า
เสีย 
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เสียจากบอเกรอะ และ ระบบบาบัดนาเสีย มีการควบคุมใหมีการ
บาบัดนา เสีย และนากลับไปใช ใหม หรือปลดปลอยอยาง 
ปลอดภัย โดยมีผลกระทบเชิงลบตอประชากร ทองถ่ินและ
สิ่งแวดลอมนอยท่ีสุด  

IN‐D9.a. มี ข อ บั ง คั บ ใน เ รื่ อ ง การว า งสถาน ท่ี  การ
บํารุงรักษา และการ ทดสอบการปลอยของเสียออกจาก
บอเกรอะ และระบบการบาบัดนํ้าเสีย และมีหลักฐานวามี
การใชขอบังคับน้ันจริง  

IN‐D9.b. มีขอบังคับในการกําหนดขนาดและชนิดของ
ระบบการบาบัด นํ้าเสียใหเหมาะสมและเพียงพอกับ
สถานท่ี และมีหลักฐานวามีการใช ขอบังคับน้ันจริง  

IN‐D9.c. มีแผนงานการชวยเหลือผูประกอบการในการ
บําบัดนํ้าเสีย และนํานํ้าท่ีบําบัดแลวกลับมาใชใหมอยางมี
ประสิทธิผล  

IN‐D9.d. มีแผนงานในดูแลการบําบัด การนํากลับมาใช 
หรือการปลอย นํ้าเสียใหมีผลกระทบเชิงลบตอชุมชนและ
สิ่งแวดลอมนอยท่ีสุด  

D10 การลดปรมิาณขยะ  
แหลงทองเท่ียวมีระบบในการสงเสริมให ผูประกอบการลด นํา
กลับมาใชใหม และรีไซเคิล ขยะ ขยะท่ีไมไดรับการนํากลับมาใช
ใหมหรือรี ไซเคิลก็ตองไดรับการดาจัดอยางปลอดภัยและ ยั่งยืน  

โดยจัดทําอยูในแผนจัดการพ้ืนท่ีทองเท่ียว (Zoning)เพ่ือ
อนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอมชุมชน : การลดปริมาณ
ขยะ 

IN‐D10.b. มีแผนการการจัดการขยะท่ีมีการไปปฏิบัติจริง 
และมี เปาหมายเชิงปริมาณในการลดขยะใหเหลือนอย
ท่ีสุด รวมถึงการจัดการ ขยะท่ีไมสามารถนํามาใชใหมหรือ
รีไซเคิลไดอยางปลอดภัย  

IN‐D10.c. มีแผนงานการชวยเหลือผูประกอบ 
การ ในการลดขยะ การนําขยะกลับมาใชใหม การรีไซเคิล
ขยะ  

IN‐D10.d. มีแผนงานในการลดการใชขวดนํ้าท้ังจากสถาน
ประกอบการ และนักทองเท่ียว  

D11 มลภาวะทางแสงและเสียง  
แหลงทองเท่ียวมีแนวทางและขอบังคับในการลด มลภาวะทาง
เสียงและแสง แหลงทองเท่ียวสงเสริม ใหผูประกอบการปฏิบัติตาม
แนวทางและขอบังคับ น้ัน  

โดยจัดทําอยูในแผนจัดการพ้ืนท่ีทองเท่ียว (Zoning) เพ่ือ
อนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอมชุมชน : การจัดการ
มลภาวะแสงและเสียง 

IN‐D11.a. มีแนวทางและขอบังคับในการลดมลภาวะทาง
เสียงและแสง ลงใหนอยท่ีสุด  

IN‐D11.b. มีแผนงานในการสนับสนุนใหผูประกอบการ
ปฏิบัติตาม หลักเกณฑและขอบังคับในการลดมลภาวะ
ทางเสียงและแสงลงใหนอย ท่ีสุด  

D12 ระบบขนสงท่ีสงผลกระทบต่ํา  
แหลงทองเท่ียวมีระบบการเพ่ิมการใชระบบขนสงท่ี สงผลกระทบ
ต่ํา รวมถึงระบบขนสงสาธารณะ และ ระบบขนสงท่ีไมตองใช
พลังงาน เชน การเดิน หรือ ปนจักยาน 

IN‐D12.a. มีแผนงานในการเพ่ิมการใชการขนสงท่ีมี
ผลกระทบต่ํา 

IN‐D12.b. มีแผนงานในการทาใหแหลงทองเท่ียวมีขีด
ความสามารถใน การนาเอาระบบการเดินทางท่ีไดออกกา
ลังมาใช (เชน เดิน หรือปน จักรยาน)  

ท่ีมา: รายงานโครงการศึกษาความสามารถในการรองรับนักทองเท่ียว Carrying Capacity มหาวิทยาลัยพะเยา 
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บทที่ 3 

ขอมูลพ้ืนที่ศึกษา 

3.1 ขอมูลสถานภาพปจจุบันของพ้ืนท่ีศึกษา  

ขอมูลตอไปนี้สวนหนึ่งมาจาก การวิเคราะห SWOT ในพ้ืนท่ีเมืองเกานาน จากแผนยุทธศาสตรการบริหาร
การพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวเมืองเกานาน พ.ศ. 2566 - 2570 

3.1.1 ขอมูลท่ัวไป  

 3.1.1.1 ดานประชากร 

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

ประชากรในจังหวัดนานมีอยูอยางเบาบางเปนอันดับ 3 ของประเทศ กระจัดกระจายไปตาม 
สภาพทางภูมิศาสตร แบงไดเปนกลุมใหญๆ ไดแก 

1. ชาวไทยวน หรือ คนเมือง สวนใหญอพยพมาจากเชียงแสนและบริเวณตางๆ  

ของลานนา ซ่ึงเปนประชากรสวนใหญของจังหวัด 

2. ชาวไทลื้อ (ไทลื้อ, ไทยอง) สวนใหญอพยพมาจากสิบสองปนนาและหัวเมือง 
ตางๆ บริเวณท่ีราบลุมแมน้ําโขง ซ่ึงมีท้ังอพยพมาดวยความสมัครใจและอพยพมาเนื่องจากเกิดศึกสงครามท้ัง
ภายในหัวเมืองลื้อเอง และอพยพมามากท่ีสุดยุคเก็บผักใสซาเก็บขาใสเมืองของเจากาวิละแหงเชียงใหม และเจา
อัตถวรปญโญฯ แหงนครนาน และยุคของเจาสุมนเทวราช อีกท้ังมีการอพยพเขามาเรื่อยๆ ครั้งเกิดการปฏิวัติการ
ปกครองประเทศของจีน ชาวไทลื้ออาศัยตั้งบานเรือน อยูกระจัดกระจายตามลุมน้ําตางๆ ในจังหวัดนานมีมากท่ีสุด 
คือ อําเภอปวแทบทุกตําบล อําเภอทาวังผา อําเภอสองแคว อําเภอเชียงกลาง และอําเภอทุงชาง เลยไปถึงอําเภอ
เฉลิมพระเกียรติ ซ่ึงภาษาไทลื้อในจังหวัดนาน แบงเปน 2 กลุม คือ 

2.1 ไทลื้อฝงสิบสองปนนาตะวันออก ไดแก เมืองลา เมืองมาง (อาศัยอยู 
แถบลุมแมน้ํานาน บริเวณชุมชนบานหนองบัว ตําบลปาคา อําเภอทาวังผา และแถวตําบลยอด อําเภอสองแคว) 
สําเนียงพูดใกลเคียงกับภาษาไทยอีสานปนลาวพวน 

2.2 ไทลื้อฝงสิบสองปนนาตะวันตก ไดแก เมืองยู เมืองยอง เมืองเชียงลาบ  
เมืองเสี้ยว (อาศัยอยูแถบลุมแมน้ํายาง บริเวณชุมชนตําบลยม ตําบลจอมพระ(บานถอน) อําเภอทาวังผา แถบลุม
แมน้ําปว ตําบลศิลาเพชร ตําบลศิลาแลง อําเภอปว ถึงตําบลหวยโกน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ) สําเนียงพูดเหมือน
สําเนียงคนยองในจังหวัดลําพูน-เชียงใหม 

3. ชาวไทพวน หรือ ลาวพวน อยูท่ีบานฝายมูล อําเภอทาวังผา และบานหลับมืน 
พวน อําเภอเวียงสา 

4. ชาวไทเขิน หรือ ชาวขึน อพยพมาจากเชียงตุง ปจจุบันสวนใหญจะถูกกลืนทาง 
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4_(%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4_(%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99)
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 ดานการทองเที่ยวของตําบลในเวยีง อาํเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

วัฒนธรรมจากคนเมือง ท้ังภาษาพูดและเครื่องแตงกาย แตบางหมูบานยังมีการนับถือผีเจาเมืองของไทเขินอยู จึงรู
วาเปนไทเขิน เชนบานหนองมวง อําเภอทาวังผา สวนบานเชียงยืน ตําบลยม อําเภอทาวังผา ถูกชาวไทลื้อกลืน
วัฒนธรรมจนไมเหลือเคาของชาวไทเขิน 

5. ชาวไทใหญ หรือ เง้ียว หรือ ไตโหลง มีถ่ินฐานในรัฐฉาน และเชียงตุง อาศัยอยู 

บริเวณแถวอําเภอทุงชาง ในปจจุบันถูกกลืนวัฒนธรรมจนแทบแยกไมออกวาเปนชาวไทใหญ 

นอกจากนี้ในบริเวณท่ีสูงตามไหลเขายังเปนชุมชนของชนกลุมนอยท่ีเรียกกันวา "ชาวเขา" ไดแก ชาวมง
, เม่ียน, ลั๊วะหรือถ่ิน, ขมุ รวมถึงชาวตองเหลืองหรือมาบลี ท่ีอาศัยอยูในบริเวณพ้ืนท่ีตําบลแมขะนิง อําเภอเวียงสา 

ผูคนในจังหวัดนานจึงมีภาษาพูดท่ีหลากหลายดวยเชนกัน แตสวนใหญจะพูดภาษาไทยถ่ินเหนือหรือคําเมือง
สําเนียงนาน 

ตารางท่ี 3.1 จํานวนครัวเรือนและจํานวนประชากรของตําบลในเวียง 

ชุมชน จํานวนครัวเรือน จํานวนประชากร (คน) 
ชางคํ้า 325 1,020 
บานภูมินทร 335 1,111 
วัดม่ิงเมือง 330 1,085 
สวนตาล 410 1,100 
ดอนแกว 248 905 
พระเกิด 191 702 
สถารส 256 890 
มหาโพธ 289 967 
หัวเวียงใต 205 735 
รวมจํานวนครัวเรือนและประชากร ตําบลในเวียง 9,623 18,305 

ท่ีมา: แผนปฏิบัติการภายใตแผนแมบทการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานาน         
(พ.ศ. 2563-2570) 

 

3.1.1.2 การปกครอง 

การปกครองสวนภูมิภาค จังหวัดนาน แบงการปกครองออกเปน 15 อําเภอ 99 ตําบล 980 หมูบานได 
แก อําเภอเมืองนาน อําเภอแมจริม อําเภอบานหลวง อําภอนานอย อําเภอปว อําเภอทาวังผา อําเภอเวียงสา 
อําเภอทุงชาง อําเภอเชียงกลาง อําเภอนาหม่ืน อําเภอสันติสุข อําเภอบอเกลือ อําเภอสองแคว อําเภอภูเพียง และ
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ แสดงไดตามตารางท่ี 3.2 
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%82%E0%B8%A1%E0%B8%B8&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%82%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
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ตารางท่ี 3.2 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 อางถึงใน แผนปฏิบัติการภายใตแผนแมบทการพัฒนาพ้ืนท่ี
พิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานาน (พ.ศ. 2563-2570) 

3.1.1.3 ขนาดและท่ีตั้ง 

จังหวัดนาน  ตั้งอยูติดกับชายแดนทางดานทิศตะวันออกของภาคเหนือตอนบน ติดกับสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว ( สปป.ลาว ) หางจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต ประมาณ 668 กิโลเมตร 

บริเวณเสนรุงท่ี 18 องศา 46 ลิปดา 30 ฟลิปดาเหนือ เสนแวงท่ี 18 องศา 46 ลิปดา 44 ฟลิปดาตะวันออก ระดับ

ความสูงของพ้ืนท่ีอยูสูง 2 ,112 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง มีพ้ืนท่ี 11,472.076ตารางกิโลเมตร หรือ

ประมาณ 7,170,045 ไร 

3.1.1.4 อาณาเขต 

            ทิศเหนือ ประกอบดวย อําเภอเชียงกลาง อําเภอปว มีอําเภอทุงชาง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ อําเภอบอ
เกลือ ท่ีมีพ้ืนท่ีติดตอกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ เชียงฮอน - หงสา (สปป.ลาว ) 
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            ทิศตะวันออก ประกอบดวย อําเภอภูเพียง อําเภอสันติสุข โดยมีอําเภอแมจริม  อําเภอเวียงสา  มีพ้ืนท่ี
ติดตอกับแขวงไชยบุรี ( สปป.ลาว ) 
            ทิศใต ประกอบดวย อําเภอนานอย อําเภอนาหม่ืน มีพ้ืนท่ีติดตอกับจังหวัดอุตรดิตถ อําเภอนานอย มี
พ้ืนท่ีติดตอกับจังหวัดแพร อําเภอเวียงสา มีพ้ืนท่ีติดตอกับจังหวัดแพร 
            ทิศตะวันตก ประกับดวย อําเภอบานหลวง มีพ้ืนท่ีติดตอกับอําเภอเชียงมวนจังหวัดพะเยา อําเภอทาวัง
ผา มีพ้ืนท่ีติดกับอําเภอปง จังหวัดพะเยา อําเภอสองแคว มีพ้ืนท่ีติดตอกับอําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา 
ทิศเหนือ และทิศตะวันออก มี อาณาเขตติดตอกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว( สปป.ลาว ) เปน
ระยะทางยาวประมาณ 227 กม. 
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 ดานการทองเที่ยวของตําบลในเวยีง อาํเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา: แผนยุทธศาสตรการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานาน (พ.ศ. 2566-2570) 

ภาพท่ี 3.1 แผนท่ีตัวเมืองนาน 
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 ดานการทองเที่ยวของตําบลในเวยีง อาํเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

3.1.1.5 ดานลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดนาน 

จังหวัดนาน  มีทิวเขาหลวงพระบางและทิวเขาผีปนน้ํา ซ่ึงเปนทิวเขาหินแกรนิต ท่ีมีความสูง 600 - 1,200 
เมตร เหนือระดับน้ําทะเล ทอดผานท่ัวจังหวัด คิดเปนพ้ืนท่ีประมาณรอยละ 40 ของพ้ืนท่ีท้ังจังหวัด พ้ืนท่ีของ
จังหวัดนานโดยท่ัวไป มีลักษณะภูมิประเทศเปนเทือกเขาสูงลอมรอบแองท่ีราบขนาดใหญท่ีเกิดจากการทรุดตัวของ
แผนดิน มีสภาพพ้ืนท่ีเปนลูกคลื่นลอนชันเกิน 30 องศา ประมาณรอยละ 85 ของพ้ืนท่ีจังหวัด สวนลูกคลื่นลอน
ลาดตามลุมน้ํา จะเปนท่ีราบแคบๆ ระหวางหุบเขาตามแนวยาวของลุมน้ํานาน สา วา ปว และกอน จังหวัดนานมี
พ้ืนท่ีรวมท้ังสิ้น 7,170,045 ไร หรือ 11,472.07 ตารางกิโลเมตร จําแนกเปน 

1. พ้ืนท่ีปาไม และภูเขา  3,437,500 ไร 
2. พ้ืนท่ีปาเสื่อมโทรม  2,813,980 ไร 
3. พ้ืนท่ีทําการเกษตร     876,043 ไร 
4. พ้ืนท่ีอยูอาศัยและอ่ืนๆ       43,522 ไร 

โดยมีพ้ืนท่ีเทือกเขาและปาไมมากถึงรอยละ 85.86 ของพ้ืนท่ีจังหวัด  เทือกเขาสวนใหญมีความลาดชัน
เกิน 30 องศา และมีความสูงกวา 400 เมตร จากระดับน้ําทะเล มีเทือกเขาท่ีสําคัญ ไดแก ดอยภูคา  ดอยภูแว ดอย
ผาจิ และแองท่ีราบสําคัญ ไดแก แองท่ีราบอําเภอเชียงกลาง – อําเภอปว – อําเภอทาวังผา และแองท่ีราบอําเภอ
เมืองนาน – อําเภอเวียงสา สวนใหญของภูเขาซ่ึงวางตัวในแนวเหนือใต โดยเฉพาะบริเวณชายแดนดานเหนือและ
ตะวันออก ซ่ึงเปนรอยตอกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีดอยภูคาในเขตอําเภอปว เปนยอดเขาท่ีสูง
ท่ีสุดในจังหวัด คือมีความสูง 1,980 เมตร 

สําหรับพ้ืนท่ีราบจะอยูบริเวณตอนกลางของจังหวัดและตามลุมน้ําตางๆ โดยแหลงน้ําท่ีสําคัญของจังหวัด 
คือ แมน้ํานาน ซ่ึงมีตนกําเนิดทางตอนเหนือของจังหวัด แลวไหลลงไปยังเข่ือนสิริกิติ์ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ และไป
บรรจบกับแมน้ําปงท่ีจังหวัดนครสวรรคเกิดเปนแมน้ําเจาพระยา นอกจากนี้ยังมีลําน้ํา สาขาตางๆ ท่ีสําคัญ ไดแก 
ลําน้ําสา ลําน้ําวา ลําน้ําสมุน ลําน้ําปว ลําน้ํายาง ลําน้ําแหง เปนตน มีพ้ืนท่ีกวางใหญ พ้ืนท่ีสวนใหญเต็มไปดวย
ภูเขาสูงสลับซับซอน ท้ังยังมีประชาชนหลายชาติพันธุ นับวาเปนดินแดนของความหลากหลายอีกแหงหนึ่งของ
ประเทศ 
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ท่ีมา: แผนยุทธศาสตรการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานาน (พ.ศ. 2566-2570) 

ภาพท่ี 3.2 ลักษณะภูมิประเทศจังหวัดนาน 
 

ปาไม พ้ืนท่ีปาไมท่ีมีอยูจริงของจังหวัดนานตามภาพถายดาวเทียม พ.ศ.2541 มีเนื้อท่ีประมาณ 4,792 ตาราง
กิโลเมตรหรือประมาณ 2,995,238 ไร คิดเปนรอยละ 41.63 ของพ้ืนท่ีจังหวัด ปาไมท่ีพบเปน 3 ประเภท ไดแก ปาดง
ดิบ ปาเบญจพรรณ และปาเต็งรัง เปนพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติจังหวัดนาน 16 แหง อุทยานแหงชาติ 7 แหง วนอุทยาน 
1 แหง และเขตอนุรักษพันธุสัตวปา 1 แหง  

โดยภาพรวมของลุมน้ํานานมีพ้ืนท่ีปาไมท่ีอุดมสมบูรณ สวนใหญอยูในลุมน้ําสาขาท่ีมีโครงการฟนฟูสภาพ
ปาของกรมปาไม อยางไรก็ตาม ปาสงวนแหงชาติเหลานี้มิไดเปนสภาพปาท้ังหมด สวนใหญไดถูกบุกรุกเปนพ้ืนท่ี
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การเกษตรและพ้ืนท่ีอยูอาศัยไปแลว แตก็ยังมิไดทําการเพิกถอน ดังนั้น พ้ืนท่ีเหลานี้จึงยังคงสภาพเปนปาไมอยูตาม
พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2507 โดยบางบริเวณไมมีสภาพปาไม 

สภาพภูมิอากาศ ภูมิอากาศของจังหวัดนานเปนแบบฝนเมืองรอนเฉพาะฤดูกาล จากการท่ีจังหวัดนานมี
ภูมิ ประเทศสวนใหญเปนภูเขา ทําใหในฤดูรอนมีอากาศรอนจัด และในฤดูหนาวมีอากาศหนาวจัด สําหรับ ฤดูกาล
แบงไดเปน 3 ฤดู คือ  

1. ฤดูรอน เริ่มประมาณปลายเดือนกุมภาพันธไปจนถึงประมาณกลางเดือนพฤษภาคมเปนระยะท่ี มี
อากาศรอนอบอาวมากท่ีสุด เพราะเปนชวงท่ีดวงอาทิตยสองตั้งฉากกับพ้ืนท่ีในระยะเสนศูนยสูตรถึง เสนรุงขนานท่ี 
23..5 องศาเหนือ ซ่ึงรวมท้ังพ้ืนท่ีของประเทศไทยดวย โดยเริ่มตั้งแตกลางเดือนเมษายน เปนตนไป จนถึง
กลางเดือนพฤษภาคม อุณหภูมิอาจสูงถึง 44 องศาเซลเซียส ในชวงระยะเวลา ดังกลาวภาคเหนือมีโอกาสไดรับลม
ชื้นจากอาวไทยบาง ทําใหลดความรอนอบอาวลงไดเล็กนอย แตใน ขณะเดียวกันก็มีโอกาสไดรับลมเย็นจากตอน
เหนือคือประเทศจีนบาง ทําใหเกิดการปะทะกันของอากาศ เกิดเปนพายุฝนฟาคะนองเปนครั้งคราว และจะคลาย
ความรอนลงเม่ือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตพัดพาฝน ไปตก ตั้งแตประมาณกลางเดือนพฤษภาคม เปนตนไป  

2. ฤดูฝน เริ่มปลายเดือนพฤษภาคม สิ้นสุดปลายเดือนกันยายน หรือเดือนตุลาคม ปริมาณ น้ําฝนเฉลี่ย
ประมาณ 1,100 มิลลิเมตร ตอป บางปฝนมาเร็ว ซ่ึงทําใหเดือน พฤษภาคม จะมีฝนตกมาก ท่ีสุด ฝนท่ีตกสวนใหญ
เปนฝนจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต พัดมาจากมหาสมุทรอินเดีย และอาวเบงกอล ในลักษณะของฝน
พาความรอน (Conventional Rain) และฝนปะทะภูเขา (Holographic) นอกจากนี้ชวงเดือนกรกฎาคม – 
กันยายน ยังไดรับอิทธิพลของพายุหมุนและดีเปรสชั่นท่ี พัดจากทะเลจีนใต ผานอาวตังเก๋ียเขาสูชายฝงเวียดนาม
ตอนกลาง และเขาสูภาคเหนือ ตอจากนั้นฝนจะ คอยๆ ลดนอยลงเพราะเปนระยะเปลี่ยนจากมรสุมตะวันตกเฉียง
ใตเปนลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  

3. ฤดูหนาว เริ่มประมาณเดือนพฤศจิกายนไปถึงกลางเดือนกุมภาพันธ พ้ืนท่ีจังหวัดนานเปน บริเวณแนว
ปะทะลมหนาวจากประเทศจีนโดยตรง ทําใหมีอากาศหนาวเย็น อุณหภูมิลดต่ําประกอบกับ เปนพ้ืนท่ีตอนในของ
แผนดินท่ีมีแนวเทือกเขาปรากฏอยู จึงไมไดรับอิทธิพลของลมทะเลท่ีอุนกวา ทําใหมี อากาศเย็นโดยเฉพาะในเดือน
ธันวาคมและมกราคม ยอดดอยอุณหภูมิต่ํา สุด 0 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ เฉลี่ยในเดือนมกราคม ประมาณ 7 องศา
เซลเซียส 

 
3.1.1.6 ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของจังหวัดนาน 

แหลงน้ํา เนื่องจากจังหวัดนานเปนภูเขาสูงมากมาย จึงเปนตนกําเนิดของแมน้ําหลายสาย แหลงน้ําท่ี
สําคัญของจังหวัดนาน คือ แมน้ํานาน ซ่ึงมีตนกําเนิดจากยอดดอยขุนน้ํานาน ทางตอนเหนือ ของจังหวัด ท่ีไหลลง
ไปยังเข่ือนสิริกิติ์ในจังหวัดอุตรดิตถโดยไปบรรจบกับแมน้ําปงท่ีจังหวัดนครสวรรค เปนแมน้ําเจาพระยา นอกจากนี้
ยังมีลําน้ําสาขาตางๆ ท่ีสําคัญ ไดแก ลําน้ําวาเกิดจากเทือกเขาจอม ลําน้ําสากําเนิดจากเทือกเขาในเขตอําเภอเวียง
สา ลําน้ําสมุนกําเนิดจากเทือกเขาดอยผาจิอําเภอทาวังผา ลําน้ําแหงเกิดจากเทือกเขาในเขตอําเภอปว รวมท้ังยังมี
ตนกําเนิดของอีกหนึ่งในแควสี่สายท่ีไหลมา รวมกันเปนแมน้ําเจาพระยา คือ แหลงตนแมน้ํายม ซ่ึงกระจายอยูใน
เขตอําเภอ 
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ทาวังผา อําเภอเมืองนาน และอําเภอบานหลวง เชน ลําน้ําสมุน ลําน้ํายาง เปนตน ท้ังนี้ยังมีอุทยาน 7 
แหง ไดแกอุทยานแหงชาติ ดอยภูคา อุทยานแหงชาติขุนนาน อุทยานแหงชาติขุนสถาน อุทยานแหงชาติแมจริม 
อุทยานแหงชาติ นันทบุรีอุทยานแหงชาติศรีนาน และอุทยานแหงชาติถํ้าสะเกิน  

แหลงแร จังหวัดนานมีแหลงแรท่ีสําคัญหลายชนิด ไดแก ถานหิน โครไมลนิกเกิล แมกนีไชค ลิกไนตแบ
ไรตฟลูออไรดแมงกานีส ดินขาว บอลเคยโอปอล หินประดับวุลแฟรม พลวง เหล็ก ยิปซัม ควอทซเฟลดสปารหิน
ออน สังกะสีตะก่ัว ดีบุก หินประดับชนิดปูน และแรใยหิน นอกจากความสําคัญ ทางเศรษฐกิจแลว ยังมีแหลงศึกษา
ทางดานวิศวกรรมเหมือแรไดดวย  

แหลงทองเท่ียว จังหวัดนาน เปนแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญของภาคเหนือ มีแหลงทองเท่ียวทาง ธรรมชาติท่ี
สวยงามนาสนใจหลายแหลง เชน น้ําตกตาดมาน น้ําตกศิลาเพชร หมูบานประมงปากนาย ลองแกงน้ําวา อุทยาน
แหงชาติท้ัง 7 แหง ไดแก อุทยานแหงชาติดอยภูคา อุทยานแหงชาติขุนนาน อุทยานแหงชาติขุนสถาน อุทยาน
แหงชาติแมจริม อุทยานแหงชาตินันทบุรีอุทยานแหงชาติศรีนาน และ อุทยานแหงชาติถํ้าสะเกิน และวนอุทยาน 1 
แหง คือ วนอุทยานถํ้าผาตูบ รวมท้ังมีเขตรักษาพันธุสัตวปา บางสวน 1 แหง ไดแก เขตอนุรักษพันธุสัตวปาดอยผา
ชาง หมูบานไทลื้อ บานหนองบัว สวนกาแฟภูสัน ท่ีมีคุณภาพท่ีสุดของชนเผาเม่ียน หมูบานสันเจริญ อําเภอทาวัง
ผา หมูบานขมุปากํ่า อําเภอบอเกลือ ตนดอกชมพูภูคา อําเภอปว กาแฟภูพยัคฆอําเภอบอเกลือ พิพิธภัณฑสถาน
แหงชาตินาน งาชางดํา พระธาตุแซแหง พระธาตุเขานอย วัดภูมินทรวัดชางคํ้า วัดสวนตาล วัดหนองบัว แหลง
โบราณคดีเขา หินแกว เขาชมพูดอยปูแกว ดอยภูทอก เปนตน 

ชาวนานมีวิถีชีวิตท่ีผูกพันกับสายน้ํา ไมวาจะเปนการดํารงชีพดวยการทําเกษตร การบริโภคอุปโภคซ่ึงใช
น้ําจากแมน้ํานานมาผลิตเปนน้ําประปา ไปจนถึงการนันทนาการ แมน้ํานาน จึงเปนนิเวศวิทยาท่ีสําคัญท่ีสุดของ
เมืองนาน ซ่ึงมีประเพณีการแขงขันเรือเปนประเพณีท่ีสําคัญของจังหวัด ปจจุบันแมน้ํานานและแมน้ําสาขาท่ีสําคัญ
ในเขตพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน คือ แมน้ําสมุน ยังมีคุณภาพน้ําอยูในระดับดี มีความสะอาดปลอดภัย สามารถใช
อุปโภคบริโภคได เปนแหลงอาหารตามธรรมชาติ ท้ังปลาหลากหลายชนิด พืชผักตางๆ รวมท้ังสาหรายนําจืดท่ีคน
นานนํามาทําอาหารรสชาติอรอยเรียกวา “ไก” อยางไรก็ตาม แนวลําน้ํานานจะมีการเปลี่ยนแปลงตําแหนงอยู
เสมอ ดังนั้น หากมีการพัฒนาใดๆ ในอนาคต ก็ควรมีการตระหนักถึงแมน้ํานานควบคูกันดวยเสมอ เพราะหาก
นิเวศแมน้ําเสีย คุณคาของเมืองนานยอเสื่อมลงตามไปดวย  

ในขอบเขตพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานาน พ้ืนท่ีสวนใหญมีการใชประโยชนการ
เกษตรกรรม และมีการปลูกสรางอาคารท่ีอยูอาศัย สถานท่ีปฏิบัติงาน หางราน และสิ่งอํานวยความสะดวกหนาแน
ในพ้ืนท่ีตําบลในเวียงและตําบลดูใต พ้ืนท่ีท่ียังคงความเปนธรรมชาติยังคงมีอยูและคงคุณคาทางธรรมชาติ ไดแก 

แมน้ํานานและลําน้ําสาขา ชาวนานมีวิถีชีวิตท่ีผูกพันกับสายน้ํา ไมวาจะเปนการดํารงชีพดวยการทํา
เกษตร การบริโภคอุปโภคซ่ึงใชน้ําจากแมน้ํานานมาผลิตเปนน้ําประปา ไปจนถึงการนันทนาการ แมน้ํานาน จึงเปน
นิเวศวิทยาท่ีสําคัญท่ีสุดของเมืองนาน ซ่ึงมีประเพณีการแขงขันเรือเปนประเพณีท่ีสําคัญของจังหวัด ปจจุบันแมน้ํา
นานและแมน้ําสาขาท่ีสําคัญในเขตพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน คือ แมน้ําสมุน ยังมีคุณภาพน้ําอยูในระดับดี มีความ
สะอาดปลอดภัย สามารถใชอุปโภคบริโภคได เปนแหลงอาหารตามธรรมชาติ ท้ังปลาหลากหลายชนิด พืชผักตางๆ 
รวมท้ังสาหรายนําจืดท่ีคนนานนํามาทําอาหารรสชาติอรอยเรียกวา “ไก” อยางไรก็ตาม แนวลําน้ํานานจะมีการ
เปลี่ยนแปลงตําแหนงอยูเสมอ ดังนั้น หากมีการพัฒนาใดๆ ในอนาคต ก็ควรมีการตระหนักถึงแมน้ํานานควบคูกัน
ดวยเสมอ เพราะหากนิเวศแมน้ําเสีย คุณคาของเมืองนานยอเสื่อมลงตามไปดวย 
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แหลงน้ําท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงการไหลของแมน้ํานานในอดีต เชน หนองน้ําครก และหนองเตา มี
ปรากฏในพ้ืนท่ีตําบลมวงตึ๊ด เปนแหลงกักเก็บน้ําไวใชในฤดูแลง และเปนแกมลิงชะลอน้ําทวมน้ําหลากในฤดูฝน เปน
แหลงอาศัยของนกประจําถ่ินและนกอพยพหลายหลายสายพันธุ รวมท้ังเปนแหลงเพาะพันธุสัตวน้ํานานาชนิด ท่ีชุมชน
โดยรอบใชเปนแหลงอาหารและนันทนาการ 

ปาชุมชน ท่ีเกิดจากสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรปาไมของชุมชนในพ้ืนท่ีตําบลดูใต ตําบลบอสวก ตําบล
นาซาว และตําบลมวงตึ๊ด รวมท้ังสวนภูมิรักษในเขตเทศบาลเมืองนานของตําบลในเวียง ยังคงเปนแหลงศึกษาพันธุ
ไมประจําถ่ิน เปนแหลงอาหารตามธรรมชาติของชุมชนในบางฤดกูาร เชน เห็ด ผลไมปา แมลง และน้ําผึ้ง  

บอเกลือธรรมชาติ พบในพ้ืนท่ีตําบลบอสวก แตไมไดรับการพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียว เนื่องจากชุมชนมี
ความเชื่อวา เปนพ้ืนท่ีศักดิ์สิทธิท่ีมีวิญญาณบรรพบุรุษคุมครอง การนํามาใชประโยชนตองจัดพิธีกรรมและนําชีวิตคน
เปนเครื่องสังเวย จึงไมมีใครกลาเขาไปพัฒนาเพ่ือใชประโยชนนอกจากเปนเสมือน “โปง” ท่ีวัวควายของชาวบานท่ี
เลี้ยงไวบริเวณทุงนาโดยรอบเขาไปดื่มกิน 

 
3.1.1.7 การคมนาคมขนสง  

เนื่องดวยภูมิศาสตรของจังหวัดนานมีพ้ืนท่ีติดตอกับจังหวัดอ่ืนๆ ไมมาก และเปนจังหวัดชายแดนติดกับ
ประเทศลาว ดังนั้น การเดินทางมาจังหวัดนานจึงมีเสนทางท่ีจํากัด ไมมีทางรถไฟ แตก็มีทาอากาศยานนาน รวมท้ัง
มีถนนสายหลักท่ีตัดผานตลอดความยาวต้ังแตเหนือลงมา และมีสภาพผิวถนนท่ีดี สามารถใชงานไดตลอดป 
เครือขายถนนในจังหวัดประกอบดวยแนวถนนในแนวเหนือใต  และแนวตะวันตก – ตะวันออก มีถนนลาดยางจาก
ตัวจังหวัดไปยังอําเภอตางๆ และจังหวัดใกลเคียง ทางหลวงแผนดินท่ีสําคัญ ไดแก  

 - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 101 (กําแพงเพชร – ตอเขตเทศบาลเมืองนาน)  
 - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 1080 (ตอเขตเทศบาลเมืองนาน – จุดผานแดนถาวรหวยโกน/น้ําเงิน  
   (เขตแดนไทย/ลาว) 
 - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 1081 (ปว – เฉลิมพระเกียรติ)  
 - ทางหลวงแผนดิน หมายเลข 1083 (นานอย – บรรจบทางหลวงหมายเลข 1123 (ปางไฮ) 
 - ทางหลวงแผนดินหมายเลข1091 (แยกทางหลวงหมายเลข 1021 (จุน) – นาน)  
 - ทางหลวงแผนดิน หมายเลข 1148 (ทาวังผา – เชียงคํา)  
 - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 1216 (แยกทางหลวงหมายเลข 101 (รองกวาง) – นานอย)  
 - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 1339 (นาหม่ืน – บรรจบทางหลวงหมายเลข 1047 (บานสวน) 
 ทางรถไฟ จังหวัดนานไมมีเสนทางรถไฟผาน แตสามารถเดินทางโดยรถไฟมาลงไดท่ีสถานีรถไฟ เดนชัย 
อําเภอเดนชัย จังหวัดแพร แลวเดินทางตอดวยรถยนตไปตามทางหลวงแผนดิน หมายเลข 101 มายังจังหวัดนาน 
ระยะทางประมาณ 140 กิโลเมตร 
 ทาอากาศ มีทาอากาศยานนานซ่ึงเปนสนามบินพาณิชย ตั้งอยูทางตอนเหนือของตัวเมืองนานประมาณ 3 
กิโลเมตร มีเท่ียวบินโดยสารจากทาอากาศยานสุวรรณภมิ และทาอากาศยานดอนเมือง  
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3.1.1.8 ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

  ไฟฟา จังหวัดนานมีโรงจักรไฟฟา 3 แหง สามารถจายกระแสไฟฟาครอบคลุม 814 หมูบานคิดเปนรอยละ 
97.3 จําหนายกระแสไฟฟา 140.48 ลานยูนิต โดยยังมีหมูบานท่ีไมมีไฟฟาใช 2 หมูบาน   
  ประปา จังหวัดนานมีประปา 3 แหง ไดแก สํานักงานประปานาน กําลังการผลิต 6,720 ลูกบาศก
เมตรตอวัน หนวยบริการกลางเวียง อําเภอเวียงสา กําลังการผลิต 1,200 ลูกบาศกเมตรตอวัน และหนวยบริการนา
นอย กําลังการผลิต 1,200 ลูกบาศกเมตรตอวัน การปองกันน้ําทวมและการระบายน้ํา จังหวัดนานไดสรางสถานี
สูบน้ําและเข่ือนกันน้ํา 
  ระบบโทรคมนาคม จังหวัดนานมีบริการระบบอินเตอรเน็ตครอบคลุมพ้ืนท่ี อําเภอเมืองนาน และอําเภอ
เวียงสา อําเภอปว อําเภอทาวังผา อําเภอเชียงกลาง อําเภอทุงชาง อําเภอนานอย อําเภอสันติสุข 

   3.1.1.9 จุดผานแดนไทย - ลาว มีดังตอไปนี้  

 จังหวัดนาน มีจุดผานแดนถาวร 1 แหง และจุดผอนปรนมี 2 แหงไดแก  
 ถาวร  1.ดานหวยโกน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ เปนเขตตอกับบานน้ําเงิน เมืองเงิน แขวงไชยะบุรี ส.ป.ป.

ลาว 
 ผอนปรน  1. บานหวยสะแตง ตําบลงอบ อําเภอทุงชาง เปนเขตติดตอกับบานปาหวาน เมืองเชียงฮอน 

แขวงไชยะบุรี ส.ป.ป.ลาว 
    2. บานใหมชายแดน  ตําบลชนแดน อําเภอสองแคว เปนเขตติดตอกับบานเตสอง เมืองเชียงฮอน 

แขวงไชยะบุรี ส.ป.ป.ลาว 
 
3.2 วัฒนธรรมแหงวิถีชีวิต 

 3.2.1 การดํารงชีพ/การประกอบอาชีพ 

  3.2.1.1 อาหารทองถิ่น 
อาหารพ้ืนเมืองการจัดสํารับอาหารลงในภาชนะท่ีเรียกวา ขันโตก อาหารท่ีจัดลงในขันโตกเปนอาหารพ้ืนบาน

ของชุมชนนานเชน น้ําพริกออง แกงแค แกงโฮะ แกงฮังเล ไสอ่ัว น้ําพริกหนุม แคบหมู  และยังมีอาหารพ้ืนบานอ่ืนๆ
เชน ลาบไก หลู ลาบหมูดิบ ลาบหมูค่ัว แกงเทียมไก แกงหนอ (หนอไม) ยําหนอ (หนอไม) ยํามะหนุน (ยําขนุน) น้ําพริก
น้ําหนอ(ทําจากหนอไมดอง) น้ําพริกขา แกงผักพ้ืนบาน ยําไก หอนึ่งจิ้น หอนึ่งไก ของกินเลน เชน ขาวแตน มะไฟจีน
เชื่อมแหง ขนมตม อาหารเหลานี้พบเห็นท่ัวไปตามตลาดตางๆ   

3.2.1.2 การประกอบอาชีพ 
ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพทางการเกษตร   มีการทํานาขาวบริเวณท่ีราบลุมและทําการปลูกพืชไร  เชน 

ยาสูบ  ขาวโพดเลี้ยงสัตว  ถ่ัวเขียว  ถ่ัวลิสง และสวนผลไมท่ีทําการเพาะปลูกมาก ไดแก มะมวง ลําไย มะขามหวาน 
ขนุนหนัง ลิ้นจี่ และสมเขียวหวาน ท่ีมีชื่อเสียงของจังหวัดนาน หรือท่ีเรียกวา สมสีทอง  ดานอุตสาหกรรมครัวเรือน 
สวนใหญมีการทอผาพ้ืนเมือง และการทําเครื่องเงิน 
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3.2.1.3 การแตงกาย 
ผาสําหรับผูชาย ผาตอย และผาเตี่ยว คือผานุงของผูชาย เปนผืนผาสี่เหลี่ยม นุงแบบเค็ดหมามคือ นุงอยาง

ถกเขมร บางทีมีการมวนเปนเกลียวใหกระชับ ผาตอง หรือผาหัว คือผาขาวมาท่ีใชคาดเอวนุงก็ได เค่ียนหรือโพก
ศีรษะก็ได ผาขาวมาไทลื้อแบบอําเภอทุงชาง นิยมใสลายจกหรือลวงเปนสีสดใส ตรงซ่ินผานิยมใชดิ้นเงินดิ้นทอง 
สอดในลวดลายดวย ผาเช็ด เปนผาฝายสีขาวทอดวยการชิด (มก) เปนลวดลายเรขาคณิตหรือรูปสัตวตาง ๆ สวนผา
เช็ดจากอําเภอทุงชางเปนผาทอดวยวิธีการชิด และกรอบสลับสีตางๆ สวนใหญจะทอดวยผาฝาย บางผืนก็มีดิ้นทอง
สลับดวยลวดลายเรขาคณิต เสื้อ เสื้อของผูชายไทลื้ออําเภอทุงชาง ตัดเย็บดวยผามอฮอมคอตั้งแขนยาว คอเสื้อเย็บ
ตกแตงแถบผาลายจก ติดกระดุมเงิน หมวก เปนผาโพกแบบเคียนรอบศีรษะ เปนผาฝายสีขาว หรือผาแพรจับสี
ชมพู สําหรับไทลื้อเมืองเงินปกติจะใชผาโพกศีรษะสีดํา ในโอกาสพิเศษจะสวมหมวกผาท่ีมีลวดลายตีนจก ตกแตง
อยางสวยงาม 

ผาสําหรับผูหญิง ผูหญิงนุงซ่ินปอง ทอดวยลวดลายชิด และซ่ินกาน นับเปนศิลปะพ้ืนบาน ท่ีแสดงถึงความ
ละเอียดประณีตของผูทอ บางลายแสดงถึงเอกลักษณของทองถ่ิน ดวยการผูกลายเลนสี หรือการจก ผาซ่ิน คือผาท่ี
เย็บเปนถุง มีขนาดสั้น ยาว หนา แคบ ตาง ๆ กัน วิธีการนุงซ่ินของชาวเมืองนาน จะทบจากซายไปขวา หรือจาก
ขวาไปซายโดยเหน็บชายพกไวท่ีเอว สวนตีนเชิงหรือตีนซ่ินจะเสมอกันมีสี่รูปแบบคือ แบบซ่ินเชียงแสน ซ่ินปอง ซ่ิน
มาน และซ่ินตีจก เสื้อ เปนเสื้อแขนยาวสีคราม ตัวเสื้อรัดรูป เอวลอย มีสามหนาเฉียงมา ผูกติดกันดวยฝาย หรือ
แถบผาเล็กตอมุมดานซายหรือขวาของลําตัว ชายเสื้อนิยมยกลอยข้ึนท้ังสองขาง สาบเสื้อขลิบดวยผาแถบสีตาง ๆ 
ประดับดวยกระดุมเงินเม็ดเล็ก ๆ เรียงกัน 

 
3.2.2 ศาสนา พิธีกรรม ความเช่ือ และขนบธรรมเนียม 

พิธีกรรมตางๆ การทําบายศรี สูขวัญ การตัดตุง (ธง) พบอยูท่ัวไป เชน ท่ีบานมณเฑียร บานเชียงแข็ง หมอ
เมืองท่ีบานหัวเวียงใต ด.ต.สุบิน คําปอ เปนการทําพิธี สะเดาะเคราะห บูชาเทียน บายศรีสูขวัญงานบวช และงาน
แตงงาน 
 
3.3 มรดกทางวัฒนธรรม 

พ้ืนท่ีของจังหวัดนานไดปรากฏรองรอยโบราณวัตถุ และโบราณสถานอันเปนหลักฐานสําคัญท่ี แสดงให
เห็นถึงพัฒนาการดานศิลปกรรมท่ีชางชาวเมืองนานรวมกันสรางสรรคสืบเนื่องลงมาตั้งแตราว กลางพุทธศตวรรษท่ี 
19 จนกระท่ังถึงปลายพุทธศตวรรษท่ี 25 ตลอดชวงระยะเวลา 600 ปท่ีผานมา มรดกทางศิลปกรรมท่ีหลงเหลือ 
ประเพณีทองถ่ินท่ีสืบทอดมายังชนรุนหลัง อาทิเชน 

- ประเพณีการแขงเรือในแมน้ํานาน ชุมชนเกือบทุกชุมชนจะสงเรือแขงเขารวม โดยมีนัดปด 
สนามในเดือนกันยายน และนัดปดสนามตนเดือนพฤศจิกายน เทศกาลปใหม  เทศบาลนานจัดพิธีทําบุญตักบาตรท่ี
ขวงเมืองนาน หนาวัดภูมินทร มีนักทองเท่ียวมาทําบุญตักบาตรจํานวนมาก และการจัดเทศกาลปใหมเมือง 
(สงกรานต)ของเทศบาลเมืองนาน ท่ีวัดสวนตาล คนนานใหความสําคัญกับเทศกาลปใหมเมืองมาก และจะมี
ระยะเวลายาวนานคือเริ่มตั้งแตประมาณวันท่ี 10 – 17 เมษายน  
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- ประเพณีหกเปงข้ึนธาตุแชแหง (ไหวสาพระธาตุแชแหง)  เปนประเพณีท่ีปฏิบัติสืบทอดกัน 
มาแตอดีต ในชวงฤดูเทศกาลเพ็ญเดือนหก (เหนือ) เจาผูครองนครนาน พรอมดวยขาราชบริพาร จะพากันไป
นมัสการพระธาตุแชแหง โดยในวันข้ึนสิบสี่คํ่าเดือนหก ขบวนแหของเจาเมืองนาน พรอมดวยคณะสงฆ และ
พุทธศาสนิกชนจากชุมชนตาง ๆ จะมาพรอมกันท่ีบริเวณรอบ ๆ เนินภูเพียงแชแหง จะมีพิธีทางศาสนา และ
กิจกรรมเฉลิมฉลอง เพ่ือเปนพุทธบูชา โดยมีการทําบุญตักบาตร เทศมหาชาติ บรรยายธรรม และมีการจุดบอกไฟ
ดอก (บั้งไฟ) ซ่ึงมีลักษณะเปนไฟพะเนียงพ้ืนบาน มีความสวยงามในยามราตรี เม่ือถึงวันจึ้นสิบหาคํ่าเดือนหก 
ขบวนพุทธศาสนิกชนจะทําครัวตาน (เครื่องไทยธรรม) ในชวงบายจะมีการถวายเปนพุทธบูชา โดยการจุดบอกไฟ
ข้ึน (จุดบั้งไฟ) และมีการแสดงพระธรรมเทศนา มีเทศนมหาชาติสืบเนื่องตอจากวันข้ึนสิบสี่คํ่า 

- ประเพณีตานกวยสลากภัต (ประเพณีถวายสลากภัต) จะมีข้ึนในชวงเดือน กันยายน 
สลากภัตเปนเครื่องสังฆทานอยางหนึ่งท่ีไมเจาะจงตัวผูรับ ประเพณีการถวายสลากภัตจะจัดข้ึนท่ีวัดพระธาตุชางคํ้า
วรวิหารกอนเปนวัดแรกเนื่องจากเปนวัดของเจาผูครองนครนานสมัยโบราณ แลววัดอ่ืนๆ จึงจะจัดถวายทาน 
 
3.4 เศรษฐกิจ สังคม 

 3.4.1 ดานเศรษฐกิจของเมืองนาน อดีต-ปจจุบัน 

  สมัยโบราณเศรษฐกิจของเมืองนานเปนเศรษฐกิจหมูบานแบบเลี้ยงดูตนเอง ไมนิยมการซ้ือขาย ถึงแมวา
จะมีกฎหมายของเมืองนาน มีบทบัญญัติท่ีเปนการสนับสนุนการทํานาทําไร และใหการคุมครอง เรื่องนี้เปนพิเศษ 
เชน การกําหนดโทษอยางรุนแรงแกผูท่ีลักขโมยหรือฆาวัวควายซ่ึงเปนสัตวเลี้ยงท่ีใชทํา นาและยังสนับสนุนให
ราษฎรบุกเบิกท่ีดินเปนท่ีนากําหนดในกฎหมายใหราษฎรดูแลรักษาขาวในนา ทํารั้วปองกันสัตวท่ีจะเขาไปเหยียบ
ย่ําและใหราษฎรควบคุมดูแลสัตวเลี้ยงไมใหไปเหยียบย่ําพืชผล 
 การคาระยะไกลของนานดําเนินไปโดยพวกฮอหรือพวกเง้ียว และพวกพอคาชาวเขินจากเชียงตุง ซ่ึงนําเอา
ฝนดิบและมามาขาย ชาวบานมักไมทําการคาขนาดใหญผลิตขาวเพียงพอตอการบริโภคในแต ละป แมจะปลูกขาว
ไดมากแตใชบริโภคเพียงในทองถ่ินเชนเดียวกับยาสูบ ไมใชพืชการคาท่ีจะทํากําไร ใหกับพอคาชาวนามากนัก 
อยางไรก็ตามนานมีของปา และทรัพยากรธรรมชาติท่ีชาวบานนํามาขายท่ีสําคัญ คือ เกลือสินเธาว เปนการคาท่ี
ดําเนินมาแตโบราณ นอกจากนี้แลวยังมีไมสัก ฝาย ยาสูบ ครั่ง สีเสียด งาชาง เขากวางออน กระดูกชาง ไหมดิบ 
หนังกวาง หนังควาย และชาง โดยสงไปขายท่ี เชียงใหม และพมา ปละ 2 – 3 รอยเชือก สําหรับทํางานในปาไมอีก
ดวย 
 
 การคาขายภายในตัวเมืองนานมีตลาดกลางเมืองเปนตลาดใหญท่ีสุด และตลาดเกาซ่ึงเล็กวา ในตอนเชามืด
ผูหญิงจากท่ัวสารทิศของนานจะทยอยเดินทางมาสูตลาดกอนพระอาทิตยข้ึนมีผาคลุมไหล กันหนาวในฤดูหนาวนํา
ตะกราบรรจุสินคาเล็กๆ นอยๆ ไปยังตลาดซ่ึงมีกลาวไววา “อยูภายในกําแพงท่ีขวง หนาเคาสนามลอมรอบสาม
ดานเปนวัด และดานตะวันตกเปนหอคําซ่ึงเปนอาคารขนาดใหญ ผูหญิงจะ นั่งเรียงรายเปนแถว มีตะกราวางอยู
ขางหนาเหมือนกับในหลวงพระบาง และตลาดอ่ืนๆ สินคา ประกอบดวย ผลไม ขนมปงกรอบ ขนม บุหรี่มวนสําเร็จ 

122 
 



 
การประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร Strategic Environmental Assessment – SEA 

 ดานการทองเที่ยวของตําบลในเวยีง อาํเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

ดอกไมมีขายแตจํานวนนอยมาก มีเสียง หัวเราะและพูดคุย เปนภาพท่ีสวยงามยิ่ง จนกระท่ังหมอกจางและพระ
อาทิตยข้ึนสูทองฟา ฝูงชนจะ ทยอยกลับไปอยางเงียบๆ “ จากการบันทึกของขาราชการไทยเม่ือป พ.ศ.2428 และ
ของชาวตะวันตก ในป พ.ศ.2435ดูเหมือนวามีตลาดใหญคาขายในเวียงนานเพียงแหงเดียว สิ้นคาท่ีนํามาขายสวน
ใหญ เปนของปามีอาหารสด เครื่องขบเค้ียวแตไมมากนัก นอกจากนี้ มีรานคาของชาวจีนตั้งเรียงรายทาง กําแพง
ดานตะวันออก สินคาหลักเปนพวกผานุง โสรง ของขบเค้ียว กลองใสหมากและเครื่องเขิน และมี พวกคาราวานฮอ 
นําสินคาจําพวกรองเทาจีน เสื้อกันหนาวขนแกะ ลูกวอลนิก และไมจันทน ลักษณะ ตลาดเวียงนานจะคาขาย
เฉพาะตอนเชา หรือเรียกวา”กาดม้ัว” (ตลาดเชา) แมคาและผูซ้ือสวนใหญเปน ผูหญิง มีภาพขาวของขายตั้งเรียง
รายกันไป เงินตราในเมืองนานสมัยนั้นใชเงินรูปหรือเงินแถบเปนหลัก การแลกเปลี่ยนเงินจะมีเพียงเจาของรานคา
ชาวพมา และชาวจีน ท่ีรับแลกเปลี่ยนเงินอัตราแลกเปลี่ยน เปนราคาเดียวกับกรุงเทพฯ แตนิยมแลกเงินตราเฉพาะ
ในเวียง เม่ือออกไปรอบนอกไมมีการใชเงินตราในการแลกเปลี่ยน แตเอาสิ่งของแลกเปลี่ยนแทน  

จากการท่ีชาวเมืองนานมีการผลิตแบบเลี้ยงตนเอง และไมนิยมซ้ือขายโดยใชเงินตราตามระบบ การคา
สมัยใหม การคาท่ีผานมาจึงอาศัยโดยกองคาราวานฮอ และพอคาจีนท่ีเขามาเปนครั้งคราว กอง คาราวานเหลานี้
มาจากทางตอนเหนือ เปนจีนฮอมุสลิม ซ่ึงเดิมเปนพวกกบฏไทเผ็งจากยูนนาน กวางสี และมณฑลอ่ืนๆ ของจีนหลัง
ถูกปราบปรามก็หลบหนีมาอยูแถบตังเก๋ียและหลวงพระบางไดแก ฮอธงดํา ฮอธงเหลือง และอ่ืนๆ พอคาฮอเริ่ม
เดินทางในฤดูหนาว และใชเวลาเดินทางซ้ือขายระหวางทางเปนระยะ 3 – 4 เดือน เสนทางของคาราวานเริ่มจากฟู
ออร ซ่ึงเดินทางผานสิบสองปนนา รัฐฉานเขาสูเชียงราย เชียงใหม มาถึงนาน แพร พอคาเหลานี้เปนพวกท่ีซ้ือขาย
แลกเปลี่ยนสินคาตามระยะทางดวยการนําสินคาประเภทฝน ไหมดิบ กระดึงวัว ข้ีผี้ง ชา รองเทาแบบจีน เสื้อหนัง
แกะ มันฮอ และรองเทาแตะ มาขายเปนระยะเวลาสั้นๆ กอนจะเดินทางตอไปยังเมืองสาและเมืองแพร การคาเงิน
รูปในอัตรา แลกเปลี่ยน 3 สลึงตอ 1 รูป 

การคาในเมืองนานคอยๆ ขยายตัวข้ึนอยางชาๆ กงสุลอังกฤษประจํานานรายงานวามีพอคาอาชีพ อยู 43 
คน เปนคนไทย 11 คน มีทุนการคาประมาณ10,000 รูป เปนคนจีนในบังคับฝรั่งเศส 1 คน มี ทุนการคา 25,000 
รูป6 มีรานคาขายสินคาอยูทางกําแพงดานตะวันออก สินคาหลัก คือ ผาถุงและผา โสรง สินคาเบ็ดเตล็ดอยางเชน 
หีบหมาก น้ํามันกาด ไมขีดไฟญี่ปุน ใบชาจีน เหล็กสําหรับทํามีด อาน มาราคาถูกจากอังกฤษ 

 
 อยางไรก็ตามมีชาวจีนบางคนท่ีสรางฐานะจากการเขามาในจังหวัดนาน และเห็นการณไกลทาง การคา
สามารถสรางตัวจนมีฐานะร่ํารวย แตสวนใหญแลวเปนชวงหลังจากการปฏิรูปการปกครองเมืองนาน ตั้งแต พ.ศ.
2439 เปนตนมา โดยเฉพาะอยางยิ่งภายหลังการสรางทางหลวงแผนดินติดตอระหวาง แพร – นาน กับภายหลัง
สงครามโลกครั้งท่ี 2 มีพอคาชาวจีนร่ํารวยข้ึนจาการคาขายในสมัยสงครามโลก 

3.4.2 สภาพทางสังคม  

จังหวัดนานมีการบริการทางสังคมท่ีสําคัญดังนี้ การศึกษา มีสถานศึกษาจําแนกตามระดับไดดังนี้ 
1. ระดับกอนประถมศึกษา มีโรงเรียน 406 แหง  
2. ระดับประถมศึกษา มีโรงเรียน 431 แหง  
3. ระดับมัธยมตนและมัธยมปลายมีโรงเรียน 31 แหง  
4. ระดับอุดมศึกษา มีวิทยาลัย 3 แหง 
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3.5 แหลงทองเท่ียวท่ีดึงดูดใจของเมืองเกานาน 
จังหวัดนาน นับเปนจังหวัดท่ีถูกโอบกอดดวยขุนเขา และยังคงมีกลิ่นอายของวันวานใหยอนไปคิดถึง ท่ี

สําคัญคือ วิถีชีวิตของผูคนยังดําเนินไปแบบเรียบงาย พรอม ๆ ความเจริญท่ีเขามาทักทาย แตก็ไมไดทําให

เอกลักษณของเมืองแหงนี้สูญหายไปเลย ดวยวิถีชีวิตแบบสโลวไลฟ ตามสไตล นาน...เนิบ...เนิบ โดยมีแหลง

ทองเท่ียวท่ีดึงดูดใจของเมืองเกานานหลายแหง อาทิเชน 

 

ตารางท่ี 3.3 แหลงทองเท่ียวท่ีดึงดูดใจของเมืองเกานาน 

 ช่ือสถานท่ี รูปภาพ ท่ีมา 
1 วัดภูมินทร 

ตั้งอยูท่ีบานภูมินทร อําเภอ
เมืองนาน  
จังหวัดนาน ใกลกับ
พิพิธภัณฑสถาน-แหงชาติ
นาน  

 

- 

2 วัดพระธาตุชางค้ําวรวิหาร 
อยูตรงขามพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาตินาน เปนท่ี
ประดิษฐานพระบรม
สารีริกธาตุ 

 
 

- 

3 วัดพญาภู 
ตั้งอยูท่ีบานพญาภู ต.ใน
เวียง อ.เมืองนาน จ.นาน 
คาดวามีอายุมากกวา 549 ป 
มีพระพุทธปฏิมา องคใหญ
ท่ีสุดของจังหวัดนาน  

 

รายงานโครงการศึกษา
ความสามารถในการรองรับ
นักทองเท่ียว Carrying 
Capacity มหาวิทยาลัย
พะเยา 

4 วัดม่ิงเมือง 
ตั้งอยูท่ีถนนสุริยพงศ เปน 
เปนท่ีประดิษฐานเสาหลัก
เมืองของจังหวัดนาน 

 
 

รายงานโครงการศึกษา
ความสามารถในการรองรับ
นักทองเท่ียว Carrying 
Capacity มหาวิทยาลัย
พะเยา 
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 ช่ือสถานท่ี รูปภาพ ท่ีมา 
 

5 วัดสวนตาล 
วัดเกาแกท่ีอยูคูบานคูเมือง
นานมารวม 600 ป สรางข้ึน
ในสมัยพระนางปทุมมาวดี 
ชายาของพญาภูเข็ง เจาผู
ครองนครนานเม่ือราวป 
พ.ศ.1955 

 
 

รายงานโครงการศึกษา
ความสามารถในการรองรับ
นักทองเท่ียว Carrying 
Capacity มหาวิทยาลัย
พะเยา 

6 วัดศรีพันตน 
ตั้งอยูท่ี ถนนเจาฟา ตําบลใน
เวียง อําเภอเมืองนาน 
จังหวัดนาน ดานทิศ
ตะวันตกเฉียงใต ของเขต
เทศบาลเมืองนาน  

 

https://travel.trueid.net 
/detail/aqP4e528vNd 

7 วัดหัวขวง 
ตั้งอยูบนถนนมหาพรหม 
ตําบลในเวียง อําเภอเมือง
นาน เปนวัดท่ีมี ความ 
สําคัญในเขตหัวแหวนเมือง
นาน ตั้งอยูใกลหอคํา   

 

- 

8 วัดมหาโพธ ิ
ตั้งอยูในตําบลเวียงเหนือเขต 
2 อําเภอเมืองนาน จังหวัด
นาน ประวัติสรางข้ึนในสมัย
รัชกาลท่ี 2 แหงกรุง
รัตนโกสินทร 

 
 

รายงานโครงการศึกษา
ความสามารถในการรองรับ
นักทองเท่ียว Carrying 
Capacity มหาวิทยาลัย
พะเยา 

9 วัดกูคํา 
ตั้งอยูใกลสี่แยกสวนศรีเมือง 
บริเวณหนา สถานี
ตํารวจภูธรอําเภอเมืองนาน 
มีประวัติอันยาวนานเริ่มจาก
ประมาณ พ.ศ. 2410 

 
 

รายงานโครงการศึกษา
ความสามารถในการรองรับ
นักทองเท่ียว Carrying 
Capacity มหาวิทยาลัย
พะเยา 

125 
 

https://travel.trueid.net/
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 ดานการทองเที่ยวของตําบลในเวยีง อาํเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

 ช่ือสถานท่ี รูปภาพ ท่ีมา 
10 พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ

นาน 
ภายในจัดแสดง ศิลปะ 
โบราณวัตถุ ตาง ๆ 
ประวัติศาสตร และชีวิต
ความเปนอยู ของชาว
พ้ืนเมืองภาคเหนือ และ
ชาวเขาเผาตาง ๆ สิ่งสําคัญ
ท่ีสุดคือ “งาชางดํา” 

 
 

- 

11 คุมเจาราชบุตร 
สรางข้ึนในราว พ.ศ. 2398 
เพ่ือเปนคุมของเจานอย
มหาพรหม ณ นาน 

 
 

รายงานโครงการศึกษา
ความสามารถในการรองรับ
นักทองเท่ียว Carrying 
Capacity มหาวิทยาลัย
พะเยา 

12 คุมเจาเทพมาลา 
ตั้งอยูบนถนนมหาพรหม 
ดานทิศตะวันตกของหอคํา 
เปนเรือนท่ีสรางข้ึนมาตั้งแต
ปลายสมัยรัชกาลท่ี 5 มีอายุ
เรือนกวารอยปมาแลว 

 
 

รายงานโครงการศึกษา
ความสามารถในการรองรับ
นักทองเท่ียว Carrying 
Capacity มหาวิทยาลัย
พะเยา 

13 คุมเจาเมฆวดี 
ตั้งงอยูท่ีถนนมหายศ ตรง
ขามกับประตูหลังของ
โรงแรมเทวราช 

 
 

รายงานโครงการศึกษา
ความสามารถในการรองรับ
นักทองเท่ียว Carrying 
Capacity มหาวิทยาลัย
พะเยา 

14 โฮงเจาฟองคํา 
โฮงเจาฟองคํา สรางข้ึนเม่ือป 
พ.ศ. 2468 และยังคง
รูปแบบดั้งเดิมเหมือนเม่ือ
รอยกวาปกอน   

 

รายงานโครงการศึกษา
ความสามารถในการรองรับ
นักทองเท่ียว Carrying 
Capacity มหาวิทยาลัย
พะเยา 
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 ดานการทองเที่ยวของตําบลในเวยีง อาํเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

 ช่ือสถานท่ี รูปภาพ ท่ีมา 
15 ตึกรังสีเกษม 

ตั้งตระหงานอยูภายในรั้ว
โรงเรียนนานคริสเตียนฝง
ประถมศึกษา กอตั้งข้ึนราวๆ 
ปพ.ศ. 2458 โดยคณะ
มิชชันนาร ี

 

รายงานโครงการศึกษา
ความสามารถในการรองรับ
นักทองเท่ียว Carrying 
Capacity มหาวิทยาลัย
พะเยา 

 
3.6 การวิเคราะหสภาวการณการทองเท่ียวของประเทศไทย สูแผนยุทธศาสตรการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการ
ทองเท่ียวอยางย่ังยืนเมืองเกานาน (พ.ศ.2566 - 2570) 

3.6.1 จํานวนนักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาทองเท่ียวจังหวัดนาน 

จากขอมูลสถิติรายงานการทองเท่ียวแหงประเทศไทย พบวาในป พ.ศ.2561 จังหวัดนาน มีนักทองเท่ียว
สัญชาติไทยจํานวนท้ังสิ้น 917,727 คน เพ่ิมข้ึน 38,333 คน จากป พ.ศ.2560 หรือคิดเปนรอยละ 4.36 และ
นักทองเท่ียวตางชาติมีจํานวนเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง โดยในป พ.ศ.2561 มีจํานวน 21,513 คน หรือคิดเปนรอยละ 
3.76 แสดงไดดังภาพท่ี 3.3 

 

 

ท่ีมา: กองเศรษฐกิจการทองเท่ียวและกีฬา กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา (2562) อางใน แผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานาน (พ.ศ.2566 - 2570) 

ภาพท่ี 3.3 แสดงจํานวนนักทองเท่ียวรายปของจังหวัดนาน 
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 ดานการทองเที่ยวของตําบลในเวยีง อาํเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

            3.6.2 รายไดจากการทองเท่ียว 

จากการพิจารณารายไดจากนักทองเท่ียวท่ีเดินทางเขามาท่ีจังหวัดนาน พบวามีรายไดจากผูเยี่ยมเยือน 
(Visitor) ท้ังสิ้น 2,666.1 ลานบาท เพ่ิมข้ึนข้ึนรอยละ 8.25 จากป พ.ศ.2560 โดยมีรายไดจากนักทองเท่ียวชาวไทย เปน
เงิน 2,568.2 ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 8.24 และ รายไดจากนักทองเท่ียวชาวตางชาติ เปนเงิน 97.9 ลานบาท เพ่ิมข้ึน
รอยละ 8.46 แสดงไดตามตารางท่ี 3.6 
 
ตารางท่ี 3.4 รายไดจากนักทองเท่ียว ในป 2559 – 2561 

ท่ีมา: กองเศรษฐกิจการทองเท่ียวและกีฬา กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา (2562) อางใน แผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานาน (พ.ศ.2566 - 2570) 
 

3.6.3 อุปทานของโรงแรมในจังหวัดนาน 

สถานพักแรมในจังหวัดนานมีการแขงขันท่ีสูงข้ึนภายหลังจากป พ.ศ.2559 หากพิจารณาในสวนของ
อุปทานสถานพักแรมในจังหวัดนาน ในชวงป พ.ศ.2559 - 2560 พบวามีจํานวนสถานพักแรม และจํานวนหองพัก
เพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง โดยในป พ.ศ.2560 มีจํานวนสถานพักแรมท้ังสิ้น 208 แหง หรือคิดเปนรอยละ 37.75 และ
จํานวนหองพักเพ่ิมข้ึน ในป 2560 จังหวัดนาน มีหองพักท้ังสิ้น 2,954 หอง หรือเพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 21.71 จาก
อุปทานของโรงแรมในจังหวัดนานดังกลาวพบวามีอัตราการเขาพักรอยละ 57.40 เพ่ิมข้ึนรอยละ 4.11 และมี
ระยะเวลาการเขาพัก จํานวน 1.68 วัน   

 

 

 

 

 

 

 

 

ป พ.ศ. จํานวนรายได (ลานบาท) 

2559 2,056.88  

2560 2,462.9 

2561 2,666.1 
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 ดานการทองเที่ยวของตําบลในเวยีง อาํเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

ตารางท่ี 3.5   อุปทานของโรงแรมในจังหวัดนาน ในป 2559-2560  

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 อางใน แผนยุทธศาสตรการพัฒนา
พ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานาน (พ.ศ.2566 - 2570) 

 
3.6.4 พฤติกรรมของนักทองเท่ียว 
พฤติกรรมนักทองเท่ียวชาวไทยและชาวตางประเทศของจังหวดันาน 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 และนักทองเท่ียวชาวตางประเทศมีคาใชจายตอคนตอวันเปนเงิน 1,914.61 บาท 
เพ่ิมข้ึนรอยละ 5.82 

เม่ือจําแนกตามหมวดคาใชจายตางๆ ในเรื่อง คาท่ีพัก คาอาหารและเครื่องดื่ม คาซ้ือสินคาและของท่ีระลึก 
คาใชจายเพ่ือความบันเทิง คาบริการทองเท่ียวภายในจังหวัด คาพาหนะเดินทางในจังหวัด รวมถึงคาใชจายอ่ืนๆ 
พบวา นักทองเท่ียวสวนใหญมีคาใชจายอันดับท่ี 1 คือ คาท่ีพัก อันดับ 2 คือ คาอาหารและเครื่องดื่ม และอันดับท่ี 
3 คือ คาซ้ือสินคาและของท่ีระลึก โดยสามลําดับแรกท่ีนักทองเท่ียวชาวไทยและชาวตางชาติใชคาใชจายมากท่ีสุด 
คือ คาท่ีพัก คาอาหารและเครื่องดื่ม และ คาซ้ือสินคาและของท่ีระลึก  

ตารางท่ี 3.6 คาใชจายนักทองเท่ียว ในป 2559-2560  

คาใชจาย 

นักทองเที่ยว  นักทองเที่ยวชาวไทย  นักทองเที่ยวชาวตางประเทศ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2559 

รอยละ
การ

เปลี่ยน 
แปลง 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2559 

รอยละ
การ

เปลี่ยน 
แปลง 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2559 

รอยละ
การ

เปลี่ยน 
แปลง 

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

2. คาอาหารและ
เคร่ืองด่ืม 

366.46 345.78 5.98 363.49 342.92 6 463.25 436.93 6.02 

3. คาซ้ือสินคาและของที่
ระลึก 

322.36 310.5 3.82 322.83 311.12 3.76 307.13 290.78 5.62 

4. คาใชจายเพื่อความ
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 
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 ดานการทองเที่ยวของตําบลในเวยีง อาํเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

คาใชจาย 

นักทองเที่ยว  นักทองเที่ยวชาวไทย  นักทองเที่ยวชาวตางประเทศ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2559 

รอยละ
การ

เปลี่ยน 
แปลง 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2559 

รอยละ
การ

เปลี่ยน 
แปลง 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2559 

รอยละ
การ

เปลี่ยน 
แปลง 

6. คาพาหนะเดินทางใน
จังหวัด 

149.83 142.96 4.81 147.23 140.48 4.8 234.63 221.72 5.82 

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

คาใชจายเฉล่ีย/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 

ท่ีมา: กองเศรษฐกิจการทองเท่ียวและกีฬา กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา อางใน แผนยุทธศาสตรการพัฒนา
พ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานาน (พ.ศ.2566 - 2570) 
 

  3.6.5 ประเทศของนักทองเท่ียว 

  สําหรับนักทองเท่ียวชาวตางชาติท่ีเขาพักในจังหวัดนาน พบวาอันดับท่ี 1 เปนนักทองเท่ียวชาว
ฝรั่งเศส จํานวน 2,837 คน โดยเพ่ิมข้ึนจากป 2559 คิดเปนรอยละ 42.28 อันดับท่ี 2 เปน นักทองเท่ียวชาว
สหรัฐอเมริกา จํานวน 2,646 คน เพ่ิมข้ึนจากป 2559 คิดเปนรอยละ 46.59 อันดับท่ี 3 เปนนักทองเท่ียวชาวจีน 
จํานวน 2,484 คน เพ่ิมข้ึนจากป 2559 คิดเปนรอยละ 50.18 อันดับท่ี 4 เปนนักทองเท่ียวชาวญี่ปุน จํานวน 1,442 
คน เพ่ิมข้ึนรอยละ 52.43 และอันดับถัดนาเปนนักทองเท่ียวชาวลาว จํานวน 1,250 คน ลดลง รอยละ 16.67 
แสดงไดตามตาราง 

ตารางท่ี 3.7 สัญชาติของผูเขาพักในจังหวัดนาน 

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 อางใน แผนยุทธศาสตรการพัฒนา
พ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานาน (พ.ศ.2566 - 2570) 
 

จากการทบทวนแผนแมบทการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานาน ระยะ 5 ป 
(พ.ศ. 2556 – 2560) ท่ีผานมา ประกอบกับการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ และวิเคราะหสถานการณ แนวโนม
ดานการทองเท่ียวระดับโลก ระดับประเทศ และภูมิภาครวมท้ังระดับพ้ืนท่ีท้ังในจังหวัดนาน และพ้ืนท่ีพิเศษเมือง
เกานาน ซ่ึงเปนสภาพแวดลอมท้ังภายใน ภายนอก อันมีผลตอการขับเคลื่อนการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกา
นาน โดยอยูบนพ้ืนฐานบูรณาการงานดานการทองเท่ียวระหวางหนวยงานภาครัฐและทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของได
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อยางมีเอกภาพ สามารถกําหนดตําแหนงทางการทองเท่ียวของพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน ซ่ึงจะนําไปสู แผนงาน
โครงการท่ีสอดคลองกับแผนและผังแมบทการอนุรักษการพัฒนาเมืองเกานาน มีความเหมาะสมกับสถานการณการ
ทองเท่ียวในปจจุบัน และสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนตามยุทธศาสตรชาติ  สําหรับผลการ
วิเคราะหสภาพแวดลอมท้ังภายในภายนอก นําเสนอรายละเอียด ดังหัวขอตอไปนี้ 

- ผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรคในการพัฒนาการทองเท่ียวพ้ืนท่ีพิเศษเมือง
เกานาน 

- การกําหนดตําแหนงในการพัฒนาทางการทองเท่ียว 
- การกําหนดวิสัยทัศน ยุทธศาสตร กลยุทธและแนวทางในการพัฒนา 

 
3.7 ผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรคในการพัฒนาการทองเท่ียวพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน  
 

จากการประมวลและวิเคราะหสภาพแวดลอมและศักยภาพดานเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมของพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน จังหวัดนาน รวมท้ังทิศทางหรือแนวทางในการพัฒนาในมิติท่ีสําคัญ ดังนี้ 

จังหวัดนานมีแหลงทองเท่ียวทางประวัติศาสตร ศาสนสถานและวัฒนธรรมท่ีเปนเอกลักษณ โดดเดน 
ดึงดูดใจใหนักทองเท่ียวมาเยือน สถาปตยกรรม เมืองเกาท่ีทรงคุณคาและมีชีวิต เสนหของวิถีชนบท มี
ศิลปวัฒนธรรมหลากหลาย มีผลติภัณฑชุมชนท่ีเปนภูมิปญญาและเอกลักษณของจังหวัด เชน งานศิลปะ หัตถกรรม 
ผาทอบอสวก โคมมะเตาและหัวเรือมวงตึ๊ด  เครื่องเงิน ไมแกะสลัก เครื่องปนดินเผา ฯลฯ พ้ืนท่ีบริเวณใจเมืองนาน
และเวียงพระธาตุแชแหง ไดรับการประกาศใหเปนพ้ืนท่ีเพ่ือการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกานาน ซ่ึงมีวัตถุประสงค
เพ่ือการอนุรักษแหลงเรียนรูศิลปกรรมทองถ่ิน และพัฒนาแหลงทองเท่ียวใหมีมาตรฐานระดับสากล รวมท้ังการ
จัดการพ้ืนท่ีเมืองเกานานมีกฎหมายและขอบังคับการดํารงรักษาไวซ่ึงแหลงทองเท่ียวโดยมีหนวยงานดูแล 
โดยเฉพาะกฎหมายผังเมืองท่ีกํากับดูแลการใชประโยชนท่ีดิน  

ดานจุดแข็ง ของจังหวัดนานท่ีสงผลทําให นักทองเท่ียวใหความนิยมและสนใจมาเยือนโดยเฉพาะในชวงป 
พ.ศ.2563 มานี้ คือ  จังหวัดนาน เปนจังหวัดท่ีไมมีผูติดเชื้อไวรัสโควิด19 จึงถือวามีมาตรการในการควบคุมและ
ปองกันการแพรระบาดของโควิด19 อันเปนการสรางความเชื่อม่ันและชื่อเสียงใหแก การทองเท่ียวจังหวัดนาน
(คาเฉลี่ย4.62 SD=0.65) อยางไรก็ตาม แมในวันที่ 4 มกราคม 2564 ไดมีการแถลงขาวเกี่ยวกับการมีผูติดเชื้อโค
วิด19 จํานวน 1 คนแลว แตหากจังหวัดนานสามารถควบคุมสถานการณไดยอมทําให จุดแข็งขอนี้ยังมีความโดด
เดนอยูและยังเปนจุดหมายปลายทางท่ีนักทองเท่ียวตองการมาเยือน เนื่องจากมีทรัพยากรทางการทองเท่ียวใน
พ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานานท่ีโดดเดนเปนเอกลักษณ มีคุณคาทางประวัติศาสตร ศาสนสถานและศิลปวัฒนธรรม
หลากหลาย สถาปตยกรรมเมืองเกาท่ีทรงคุณคา มีเสนหของวิถีชนบท รวมท้ังในป พ.ศ. เมืองนานเปนแหลง
ทองเท่ียวตนแบบการพัฒนาตามเกณฑการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน (GSTC) ของสภาการทองเท่ียวอยาง
ยั่งยืนโลก และไดรับรางวัล Sustainable Destination Top 100 ในภาพรวมไดคาคะแนนถวงน้ําหนัก 4.22   

ดานจุดออนหรือขอจํากัดสําคัญ พบวา ควรมีการแกไขเรงดวนคือ ระบบขนสงสาธารณะท่ียังไมท่ัวถึงทํา
ใหเขาถึงแหลงทองเท่ียวไดยาก ขาดการเชื่อมโยงโครงขายท่ีเอ้ือประโยชนซ่ึงกันและกัน ขาดการเชื่อมโยงเสนทาง
ทองเท่ียวกับแหลงผลิตภัณฑชุมชน รวมท้ังขาดผูใหบริการขนสงท่ีมีการแจงอัตราราคาและจุดรับ-สงอยางชัดเจน
แกนักทองเท่ียว  ในภาพรวมของจุดออนทางการทองเท่ียวพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานานวิเคราะหไดคาคะแนนถวง
น้ําหนัก 3.51 อธิบายและนําเสนอรายละเอียด ดังนี้ 
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ตารางท่ี  3.8 ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมทางการทองเท่ียว (ภายใน) พ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน (SW) 

จุดแข็ง Strengths จุดออน Weaknesses 
1) จังหวัดนานมีแหลงทองเท่ียวทางประวัติศาสตร ศาสน

สถานและวัฒนธรรมท่ีเปนเอกลักษณ โดดเดน ดึงดดูใจให
นักทองเท่ียวมาเยือน 

1) ทรัพยากรการทองเท่ียวเสื่อมโทรมหลายแหง ขาดการ
บํารุงรักษา พ้ืนท่ีโบราณสถาน พิพิธภัณฑชุมชนทองถ่ิน 
ถูกปลอยใหรกรางหรือใชประโยชนอยางไมเหมาะสม 
บางแหลงทองเท่ียวท่ีมีศักยภาพยังไมไดรับการพัฒนาให
พรอมรองรับนักทองเท่ียว 

2) งานเทศกาลประเพณีท่ีเปนเอกลักษณ ไดแก ประเพณีแขง
เรือเอกลักษณนาน งานประเพณีหกเปงไหวสาพระ
มหาธาตุเจาภูเพียงแชแหง ประเพณีตักบาตรเทียน 

2) ระบบการบริหารการจัดการดานการทองเท่ียว อยาง
ยั่งยืนยังไมมีประสิทธิผลเทาท่ีควร โดยเฉพาะการบูรณา
การแผนยุทธศาสตรองคกรท่ีจัดการแหลงทองเท่ียว และ
การติดตามดแูล 

3) การมีสวนรวมอยางเขมแข็งของภาคีภาครัฐ เอกชน 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และภาคประชาสังคม  

3) ขาดการจัดการทองเท่ียวตามฤดูกาลทําใหจํ านวน
นักทองเท่ียวกระจุกตัวเฉพาะฤดูกาลหนาว 

4) การจัดการพ้ืนท่ีเมืองเกานานมีกฎหมายและขอบังคับการ
ดํารงรักษาไวซึ่งแหลงทองเท่ียวโดยมีหนวยงานดูแล และ
การมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ิน 
 

4) ชุมชนสวนใหญขาดองคความรูและการสนับสนุนการ
พัฒนาผลิตภัณฑตามแนวทางเศรษฐกิจสรางสรรค และ
การสนับสนุนการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑ (Value 
Added) จากหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน 
(CSR) ยังมีนอยและไมท่ัวถึง 

5) ศิลปวัฒนธรรมหลากหลาย สถาปตยกรรมเมืองเกาท่ี
ทรงคุณคาและมีชีวิต เสนหของวิถีชนบท  

5) ผูประกอบการทองเท่ียวยังขาดโอกาสในการพัฒนาองค
ความรู และขาดการสนับสนุนหลักเกณฑการทองเท่ียว
อยางยั่งยืนในธุรกิจ 
 

6) พ้ืนท่ีบริเวณใจเมืองนานและเวียงพระธาตุแชแหง ไดรับ
การประกาศใหเปนพ้ืนท่ีเพ่ือการอนุรักษและพัฒนาเมือง
เกานาน ซึ่งมีวัตถุประสงคเพ่ือการอนุรักษแหลงเรยีนรู
ศิลปกรรมทองถ่ิน และพัฒนาแหลงทองเท่ียวใหมี
มาตรฐานระดับสากล 

6) ระบบขนสงสาธารณะไมท่ัวถึงทําใหเขาถึงแหลง
ทองเท่ียวไดยาก ขาดการเช่ือมโยงโครงขายท่ีเอ้ือ
ประโยชนซึ่งกันและกัน ขาดการเช่ือมโยงเสนทาง
ทองเท่ียวกับแหลงผลติภณัฑชุมชน (OTOP) รวมท้ังขาด
ผูใหบริการขนสงท่ีมีการแจงอัตราราคาและจุดรับ-สง
อยางชัดเจนกับนักทองเท่ียว 

7) กิจกรรมทองเท่ียวเชิงสรางสรรคในชุมชนท่ีพรอมนํามา
บริการแกนักทองเท่ียวจนเปนท่ียอมรับและไดรับรางวัล 
เชน โฮงเจาฟองคํา 

7) บานเกาอาคารเกา เรือเอกลักษณ ถูกปรับเปลี่ยนใหมี
รูปแบบท่ีไมเสริมสรางเอกลักษณทางสถาปตยกรรม
ทองถ่ิน 

8) พ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานานมีผลิตภัณฑชุมชนท่ีเปนภูมิปญญา
และเอกลักษณของจังหวัด เชน งานศิลปหัตถกรรม ผาทอ
บอสวก โคมมะเตาหัวเรือมวงตึด๊ เครื่องเงิน 
เครื่องปนดินเผา ฯลฯ 

8) สิ่งอํานวยความสะดวกดานการทองเท่ียวมีไมเพียงพอตอ
ความตองการของนักทองเท่ียว หรือไมเหมาะสมตอ
นักทองเท่ียวทุกเพศทุกวัยหรือนักทองทองเท่ียวกลุม
พิเศษ(Universal Design) 

9) เมืองนานเปนแหลงทองเท่ียวตนแบบการพัฒนาตาม
เกณฑการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน (GSTC) ของ
สภาการทองเท่ียวอยางยั่งยืนโลก และไดรับรางวัล 
Sustainable Destination Top 100 

9) ขาดการสงเสริมประโยชนและลดผลกระทบทางเศรษฐกิจ  
    และสังคม 
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จุดแข็ง Strengths จุดออน Weaknesses 
10) ประชาชนทองถ่ินมีวินัยทางการเงิน (NPL ต่ํา) เปนดัชนี

บงชีถึงการใชชีวิตแบบพอเพียงของประชากรสวนใหญ 
11) ขาดการปกปองธรรมชาติ และขาดการจัดการ

ทางดานสิ่งแวดลอมและสภาพภูมิอากาศท่ีเปน
รูปธรรม ไดแก มลพิษทางอากาศ การขนสงท่ีมี
ผลกระทบต่ํา การแยกขยะ และการลดการพ่ึงพิง
เช้ือเพลิงฟอสซิล 

12) ในพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานานไดมีการอนุรักษ รื้อฟนและ
จัดการมรดกทางวัฒนธรรมประเพณีเปนอยางดี  

11) ขาดแนวทางและการปฏิบัติตอการปรับตัวใหเขากับการ 
      เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เชน การใชวิธีการหรือ   
      เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการปกปอง Attraction และ 
      การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือรับมือกับความเสี่ยงจาก 
      การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 

13) การประชาสัมพันธเพ่ือประโยชนดานการตลาดของการ
ทองเท่ียวในพ้ืนท่ีอยูบนขอมูลท่ีไดรับการยอมรับจากคนใน
พ้ืนท่ี ตรงตามความคาดหวังของนักทองเท่ียว มีการรับรู
ในดานการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม และวิถีชีวิตเมืองเกา 

12) คลังขอมูลสถานท่ีและทรัพยากรดานการทองเท่ียวซึ่ง 
     จัดทํากันหลายหนวยงานโดยไมมีการรวบรวมหรือ 
     ตรวจสอบใหเปนปจจุบัน 

14) จังหวัดนาน สงพ้ืนท่ีกาดบานเกาหวัเวียงใตและแหลงผลิต
ผาทอบอสวก เปนเครือขายยานสรางสรรคของประเทศ
ไทย ภายใตการดําเนินงานของสํานักงานเศรษฐกิจ
สรางสรรค (CEA) 

13) ขาดระบบปองกัน รักษาความปลอดภัย และการจัดการ 
     ตอบรับตอสถานการณฉุกเฉินอยางเปนระบบ เชน  
     อุทกภัย แผนดินไหว 

15) จังหวัดนาน เปนจังหวัดท่ีไมมีผูติดเช้ือไวรัสโควิด-19 จึงถือ
วามีมาตรการในการควบคุมและปองกันการแพรระบาดของ
โควิด-19 อันเปนการสรางความเช่ือมั่นและช่ือเสียงใหแก 
การทองเท่ียวจังหวัดนาน 

 

16) ศักยภาพทางการทองเท่ียวท้ังทางทรัพยากร   สิ่งดึงดูดใจ 
ภาคบริการและการตลาดของจังหวัดนานมีสูง จึงเปนท่ีนิยม
ของผูมาเยือนจํานวนมากอยางตอเน่ือง 

 

ท่ีมา: แผนยุทธศาสตรการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานาน (พ.ศ.2566 - 2570) 
 

ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกทางดานการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน 

ดานโอกาส ของพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ โอกาสของการท่ีองคการบริหารการพัฒนา
พ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืน (อพท.) กําหนดเปาหมายการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยาง
ยั่งยืนเมืองเกานาน ปงบประมาณ พ.ศ.2563 – 2570 ยกระดับเมืองนานสูการเปนเครือขายเมืองสรางสรรคของ 
UNESCO (คาเฉลี่ย4.22 SD=0.81) รวมท้ัง นโยบายสงเสริมการทองเท่ียวเมืองรองของรัฐบาล และการประกาศ
เขตพัฒนาการทองเท่ียว “เมืองเกามีชีวิต”  ถือเปนนโยบายภาครัฐท่ีจะสนับสนุนใหพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานานไดรับ
การพัฒนาท่ีสรางสรรคและยั่งยืนตอไป นอกจากนี้พบวาในภาพรวมของสภาพแวดลอมท่ีเปนโอกาสนั้นมีคาเฉลี่ย
สูงถึง 4.22  
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 ดานการทองเที่ยวของตําบลในเวยีง อาํเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

ดานอุปสรรค ซ่ึงเปนปจจัยภายนอกท่ีมีผลตอการทองเท่ียวท่ีสําคัญมากท่ีสุด คือ ผลกระทบจากมาตรการ
บริหารจัดการสภาพวิกฤตท้ังดานสุขภาพและเศรษฐกิจของประเทศจากการแพรระบาดของเชื้ออุบัติใหม โควิด19 
COVID-19 (คาเฉลี่ย4.33 SD=0.97) โดยในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.10  นําเสนอรายละเอียด ดังตอไปนี้ 
 

ตารางท่ี 3.9 ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมทางการทองเท่ียว (ภายนอก) พ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน (OT) 

โอกาส Opportunities อุปสรรค Threats 
1) นโยบายท้ังระดับจังหวัด ภูมิภาคและประเทศให

ความสําคัญตอการพัฒนาดานการทองเ ท่ียวเ ชิง
สรางสรรคและวัฒนธรรม 

1) ผลกระทบจากมาตรการบริหารจดัการสภาพ
วิกฤตท้ังดานสุขภาพและเศรษฐกิจของประเทศ
จากการแพรระบาดของเช้ืออุบัติใหม โควิด-19 
COVID-19  

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) มีการแลกเปลีย่นขอมูลการทองเท่ียวผานเครือขาย
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
การศึกษาออกแบบใหสงเสริมเอกลักษณของ
เมืองหรือชุมชน 

6) จังหวัดนาน มีเสนทางการคมนาคมสะดวกท้ังทางบก
และทางอากาศ สามารถเช่ือมโยงไดท้ังภายในประเทศ
และตางประเทศ 

6) ในพ้ืนท่ีพิเศษเกิดกระทบดานสิ่งแวดลอม เชน 
ปญหาหมอกควัน ภยัแลง แมนํ้าบนเปอน
สารเคมีจากภาคการเกษตร 

7) มีดานชายแดนสากลเช่ือมโยงกับประเทศเพ่ือนบาน 
พ้ืนท่ีการคาชายแดน และพ้ืนท่ีจัดสรางสถานีขนสง
ผูโดยสารและคลังสินคาระหวางประเทศซึ่งจะสงผลตอ
พ้ืนท่ีดานคมนาคม โลจิสติกส 

7) การเปลีย่นแปลงทางการเมืองระดบัทองถ่ิน และ
ประเทศ มผีลตอการพัฒนาในชุมชน 
งบประมาณท่ีเขามาสนับสนุน และทิศทางการ
พัฒนา 
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 ดานการทองเที่ยวของตําบลในเวยีง อาํเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

โอกาส Opportunities อุปสรรค Threats 
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 ซึ่งจะเช่ือมโยง
โครงสรางพ้ืนฐานการขนสงและการติดตอสื่อสารใน
ภูมิภาค โดยเฉพาะการเช่ือมโยงเสนทางรถไฟความเร็วสูง
จากเมืองคุนหมิงของจีนสูทาเทียบเรืออูตะเภาของไทย 
โดยท่ีสถานีหลวงพระบางของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว จะมีเสนทางรถไฟเช่ือมตอมายังเมืองหง
สา แขวงไซยะบุลี หางจากดานชายแดนหัวยโกนของ
จังหวัดนานเพียง 40 กิโลเมตร 

9) ผลกระทบตอสงครามการคาของประเทศ
มหาอํานาจ โดยเฉพาะระหวางจีนกับ
สหรัฐอเมริกา 

10) การกอสรางเสนทางภายใตความรวมมือของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในการเช่ือมโยงของ
เสนทางทองเท่ียวในกลุมประเทศอาเซียน (ASEAN 
Tourism Connectivity Corridors) สายนาน – หลวง
พระบาง โดยสํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพ่ือนบาน (สพพ.) หรือ NEDA 

 

11)  องคการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการ
ทองเท่ียวอยางยั่งยืน (อพท.) กําหนดเปาหมายการ
พัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกา
นาน ปงบประมาณ พ.ศ.2563 – 2570 ยกระดับเมือง
นานสูการเปนเครือขายเมืองสรางสรรคของ UNESCO  

 

12) มีสถาบันการศึกษาในจังหวัดนาน และใน
ภูมิภาค ท่ีสามารถใหการสนับสนุนดานวิชาการ 
เทคโนโลยีตางๆ 

 

13)  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยความรวมมือของจังหวัด
นาน กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา และ อพท. 
ดําเนินโครงการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงสรางสรรค
จังหวัดนาน ในป พ.ศ.2562 - 2565 โดยมีเปาหมาย
พัฒนาเสนทางการขนสงผลติภณัฑทางธรรมชาติ 
สุขภาพ วัฒนธรรม การเกษตร การประชาสัมพันธ ภูมิ
สารสนเทศการทองเท่ียว และการจัดการทองเท่ียวเพ่ือ
รองรับนักทองเท่ียวจากสาธารณรฐัประชาชนจีน                                                                 
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 ดานการทองเที่ยวของตําบลในเวยีง อาํเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

โอกาส Opportunities อุปสรรค Threats 
14)  นักทองเท่ียวมีความมั่นคงในการซื้อสินคาและบริการ

การทองเท่ียวของจังหวัดนาน (Loyalty) สูง มีการ
เดินทางซ้ํา และผูประกอบการทองเท่ียวมีโอกาสในการ
เสนอขายสินคาและบริการใหมๆ ได 

 

ท่ีมา: แผนยุทธศาสตรการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานาน (พ.ศ.2566 - 2570) 
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 ดานการทองเที่ยวของตําบลในเวยีง อาํเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

3.8 การกําหนดตําแหนงในการพัฒนาทางการทองเท่ียว 
 

สําหรับ การกําหนดตําแหนงทางการทองเท่ียว ถือวาเปนสวนสําคัญตอการกําหนดทิศทาง แลว  

ดําเนินงานสูการบรรลุความสําเร็จรวมกันอยางยั่งยืน ในการวางแผนยุทธศาสตรครั้งนี้ไดนําผลจากวิเคราะหสภาพ 

แวดลอมท้ังภายใน ภายนอก มาวิเคราะห TOWS Matrix อันถูกแบงออกมาเปนสี่สวนประกอบไปดวย จุดแข็ง

จุดออน เขากับ โอกาสอุปสรรค การวิเคราะห TOWS จะชวยแปลขอมูลของ SWOT ใหสามารถกําหนดตําแหนง

เชิงกลยุทธ หรือยุทธศาสตรท่ีมีการนําเทคนิคเชิงปริมาณมาใชเพ่ือใหเกิดความชัดเจนมากข้ึน โดยสรุปแลวพบวา 

การพัฒนาทางการทองเท่ียวของพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน ควรใชกลยุทธเชิงรุก (Aggressive –Strategy) กลยุทธ

จุ ดแ ข็ง - โอกาส (Strengths-opportunities) หรื อ  (So Strategy) ไดมาจากการนํ าข อ มูลการประ เ มิน

สภาพแวดลอมท่ีเปนจุดแข็งและโอกาสมาพิจารณารวมกัน ซ่ึงมีคาคะแนนถวงน้ําหนักสูงสุด (So Strategy หรือ 

S=4.37 และ O=4.22) ถือเปนตําแหนงยุทธศาสตรหรือกลยุทธในเชิงรุก โดยดึงเอาจุดแข็งท่ีมีอยูมาเสริมสรางและ

ปรับใชโอกาสตาง ๆ ท่ีเอ้ือตอการพัฒนาการทองเท่ียวใหเกิดประโยชนอยางเต็มท่ี ดังภาพตอไปนี้ 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

ท่ีมา: แผนยุทธศาสตรการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานาน (พ.ศ.2566 - 2570) 

 
ภาพท่ี 3.4 ทิศทางการพัฒนาทางการทองเท่ียวพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน                           

(Strengths-opportunities Strategy)  
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 ดานการทองเที่ยวของตําบลในเวยีง อาํเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

ผลจากการวิเคราะหสภาพแวดลอมทางการทองเท่ียวพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน ท้ังปจจัยภายในและ 

ภายนอกท่ีนําเสนอไปขางตนนั้น ถือเปนขอบงชี้สําคัญในการการจัดทําแผนยุทธศาสตร กลยุทธของการพัฒนา

ทางการทองเท่ียวตอไป โดยนําขอมูลการประเมินสภาพแวดลอมท่ีเปนจุดแข็งและโอกาสมาพิจารณารวมกัน โดย

สรุปแลวพบวา การพัฒนาทางการทองเท่ียวของพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน ควรใชกลยุทธเชิงรุก (Aggressive –

Strategy) หรือกลยุทธ จุดแข็ง-โอกาส (Strengths-opportunities) ถือเปนตําแหนงยุทธศาสตรหรือกลยุทธในเชิง

รุก โดยดึงเอาจุดแข็งท่ีมีอยูมาเสริมสรางและปรับใชโอกาสตาง ๆ ท่ีเอ้ือตอการพัฒนาการทองเท่ียวใหเกิดประโยชน

อยางเต็มท่ี ยกตัวอยางเชน การพัฒนาศักยภาพแหลงทองเท่ียวทางประวัติศาสตร ศาสนสถานและวัฒนธรรมท่ีเปน

เอกลักษณ โดดเดน ดึงดูดใจใหนักทองเท่ียวมาเยือน และเกิดกิจกรรมทองเท่ียวเชิงสรางสรรคในชุมชนท่ีพรอม

นํามาบริการแกนักทองเท่ียวจนเปนท่ียอมรับและไดรับรางวัล เชน โฮงเจาฟองคํา รวมท้ังเสริมสรางความเขมแข็ง

ในการเปนแหลงทองเท่ียวตนแบบการพัฒนาตามเกณฑการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน (GSTC) ของสภาการ

ทองเท่ียวอยางยั่งยืนโลก และไดรับรางวัล Sustainable Destination Top 100 ใหเปนไปตามนโยบายภาครัฐท่ี

เนนพัฒนาการทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรม และโอกาสของการท่ีองคการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการ

ทองเท่ียวอยางยั่งยืน (อพท.) กําหนดเปาหมายการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานาน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2570 ยกระดับเมืองนานสูการเปนเครือขายเมืองสรางสรรคของ UNESCO และเมือง

ทองเท่ียว Green Destination 

การพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานานท้ังในดานแหลงทรัพยากรทางการทองเท่ียวและผลิตภัณฑชุมชนท่ีเปน

ภูมิปญญาและเอกลักษณของจังหวัด เชน งานศิลปะ หัตถกรรม ผาทอบอสวก โคมมะเตาและหัวเรือมวงตึ๊ด 

เครื่องเงิน ไมแกะสลัก เครื่องปนดินเผา ฯลฯ เพ่ือรองรับโอกาสทางการทองเท่ียวซ่ึงมีเสนทางการคมนาคมสะดวก

ท้ังทางบกและทางอากาศ สามารถเชื่อมโยงไดท้ังภายในประเทศและตางประเทศ การขยายพ้ืนผิวจราจรบนทาง

หลวงแผนดินหมายเลข 101 เปน 4 ชองจราจรจากแยกเดนชัยจังหวัดแพรถึงดานชายแดนหวยโกน จังหวัดนาน 

ถือเปนเสนทางคมนาคมเชื่อมโยงในภูมิภาคไทย - สปป. ลาว และจีน จะสงผลใหการเดินทางเขาถึงแหลงทองเท่ียว

จังหวัดนานรวดเร็วและสะดวกยิ่งข้ึน รวมท้ังในอนาคตอันใกลนี้จะเกิดความรวมมือและการพัฒนาตามนโยบาย

หนึ่งแถบหนึ่งเสนทาง (One Belt One Road) ของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ซ่ึงจะเชื่อมโยงโครงสราง

พ้ืนฐานการขนสงและการติดตอสื่อสารในภูมิภาค โดยเฉพาะการเชื่อมโยงเสนทางรถไฟความเร็วสูงจากเมืองคุนห

มิงของจีนสูทาเทียบเรืออูตะเภาของไทย โดยท่ีสถานีหลวงพระบางของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จะ

มีเสนทางรถไฟเชื่อมตอมายังเมืองหงสา แขวงไชยะบุลี หางจากดานชายแดนหวยโกนของจังหวัดนานเพียง 40 

กิโลเมตร 

นักทองเท่ียวมีความม่ันคงในสินคาและบริการการทองเท่ียวของจังหวัดนาน (Loyalty) สูง มีการเดินทาง

ซํ้าและผูประกอบการทองเท่ียวมีโอกาสในการเสนอขายสินคาและบริการใหมๆโดยอยูบนรากแหงวัฒนธรรมดั้งเดิม 

เชน การนําตํานาน ประวัติศาสตร ศาสนสถาน วัฒนธรรม เสนหของวิถีชนบท ท่ีเปนเอกลักษณ โดดเดน ดึงดูดใจ

ใหนักทองเท่ียวมาเยือน หรือแมแต งานเทศกาลประเพณีท่ีเปนเอกลักษณใน 12 เดือน เชน ประเพณีแขงเรือ
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 ดานการทองเที่ยวของตําบลในเวยีง อาํเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

เอกลักษณนาน งานประเพณีหกเปงไหวสาพระมหาธาตุเจาภูเพียงแชแหง ประเพณีตักบาตรเทียน และพัฒนา

กิจกรรมทองเท่ียวเชิงสรางสรรคในชุมชนท่ีพรอมนํามาบริการแกนักทองเท่ียวในรูปแบบท่ีหลากหลายมากข้ึน 

พรอมท้ังทําการสื่อสารทางการตลาดโดยผานชองทางการแลกเปลี่ยนขอมูลการทองเท่ียวผานเครือขายอินเตอรเน็ต 

(Internet of things) การพัฒนากลไกในการขับเคลื่อนทางการทองเท่ียว ควรเนนการบูรณาการรวมกันทุกภาค

สวนและการมีสวนรวมอยางเขมแข็งของภาคีภาครัฐ เอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และภาคประชาสังคม ซ่ึง

อาศัยนโยบายท้ังระดับจังหวัด ภูมิภาคและประเทศ ท่ีใหความสําคัญตอการพัฒนาดานการทองเท่ียวเชิงสราง 

สรรคและวัฒนธรรมรวมกัน โดยใชโอกาสในดานการเชื่อมโยงทางเทคโนโลยี การแลกเปลี่ยนขอมูลการทองเท่ียว

ผานเครือขายอินเตอรเน็ต (Internet of things) 

 นอกจากการกําหนด ยุทธศาสตรหลักคือ ยุทธศาสตรเชิงรุก (SO Strategies) แลวนั้น เปนท่ีนาสังเกตวา 

สภาพแวดลอมทางการทองเท่ียวของพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานานในปจจัยภายนอกดานอุปสรรค (Threats) มีปจจัยท่ี

ควรนํามาวิเคราะหรวมโดยกําหนดเปนกลยุทธเชิงปองกัน หรือ ST Strategies (Strengths and Threats 

Strategies) กลยุทธปองกัน (จุดแข็ง-อุปสรรค) สถานการณนี้เกิดข้ึนจากการท่ีสภาพแวดลอมไมเอ้ืออํานวยตอการ

ดําเนินงานพัฒนาทางการทองเท่ียว โดยเฉพาะพบวา ปจจัยท่ีมีคาคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ ผลกระทบจากมาตรการ

บริหารจัดการสภาพวิกฤตท้ังดานสุขภาพและเศรษฐกิจของประเทศจากการแพรระบาดของเชื้ออุบัติใหม โควิด19 

เปนปจจัยท่ีสงผลกระทบในทุกมิติ สอดคลองกับบทวิเคราะหใน แผนแมบทเฉพาะกิจภายใต ยุทธศาสตรชาติอัน

เปนผลมาจากสถานการณโควิด19 แผน Post Covid-19 (2564-2565) New Normal (2566 - 2567) Normal 

(2568 - 2570) ซ่ึงกําหนดแนวทางในการพัฒนาประเทศ โดยการทองเท่ียวมีความสอดคลองใน 2 ประเด็น ไดแก 

ประเด็นการพัฒนา 1 การเสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ  

(Local Economy) 

ประเด็นการพัฒนา 2 การยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพ่ือรองรับการเจริญ 

เติบโตอยางยั่งยืนในระยะยาว (Future Growth) ซ่ึงเนนการสงเสริมทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและเนนคุณภาพ 

กลยุทธเชิงปองกัน หรือ ST Strategies (Strengths and Threats Strategies) จากสถานการณท่ีไม

เอ้ืออํานวยตอการดําเนินงานพัฒนาทางการทองเท่ียว จากสภาพวิกฤตท้ังดานสุขภาพและเศรษฐกิจของประเทศ

จากการแพรระบาดของเชื้ออุบัติใหม โควิด19 ท่ีพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานานควรนํามาปรับใชคือ การวิเคราะหขอ

ไดเปรียบท่ีเปนจุดแข็งหลายประการ ดังนั้น แทนท่ีจะรอจนกระท่ัง สภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงไป ก็สามารถท่ีจะ

เลือกกลยุทธการแตกตัวหรือขยายขอบขาย (Diversification Strategy) เพ่ือใชประโยชนจากจุดแข็งท่ีมีสราง

โอกาสในระยะยาวดานอ่ืน ๆ แทน เปนการนําจุดแข็งของพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานานมาเพ่ือตอบโตอุปสรรคตางๆ 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง จุดแข็งของจังหวัดนาน อันเปนจังหวัดท่ีไมมีผูติดเชื้อไวรัสโควิด19 จึงถือวามีมาตรการในการ

ควบคุมและปองกันการแพรระบาดของโควิด19 อันเปนการสรางความเชื่อม่ันและชื่อเสียงใหแก การทองเท่ียว

จังหวัดนาน ดังนั้น กลยุทธเชิงปองกัน ST Strategies ท่ีควรดําเนินการ ไดแก 

1. พรอมรับ (Cope) โดยมีมาตรการในการควบคุมและปองกันการแพรระบาดของโควิด19  
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 ดานการทองเที่ยวของตําบลในเวยีง อาํเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

ในขณะเดียวกันควรเลือกทําการสื่อสารโฆษณาแบบเฉพาะเจาะจง เนนความเปนเมืองศิลปวัฒนธรรม เมืองเกาท่ี

ปลอดภัยไรโควิด19 นําเสนอผลิตภัณฑทางการทองเท่ียวท่ีมีคุณภาพ (High End) สงเสริมทองเท่ียวเชิงสรางสรรค

และเนนคุณภาพยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย อยางท่ัวถึงและครอบคลุม รวมท้ังการสงเสริมการจางงาน 

พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)  

2. ปรับตัว (Adapt) โดยมีการสงเสริมการสรางงานและการจางงานผูสูงอายุพรอมท้ัง 

ปรับตัวสูงธุรกิจใหมท่ีมีแนวโนมความตองการมากข้ึนในอนาคตโดยเฉพาะการนําการทองเท่ียวเชิงสุขภาพมาปรับ

ใชเพ่ิมเติมสรางสรรคใหเขากับการทองเท่ียวศิลปวัฒนธรรมของพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน เชน การรื้อฟนภูมิปญญา

ดานสมุนไพรอันทรงคุณคาสูมูลคาทางการทองเท่ียวการสรางแรงจูงใจใหธุรกิจขนาดใหญชวย SMEs สงเสริมการ

ระดมทุน และ สนับสนุนเครือขายวิสาหกิจชุมชนทางการทองเท่ียวใหมีความเขมแข็งข้ึน รวมท้ังการจัดระบบขนสง

สาธารณะ สาธารณูปโภคสาธารณูปการท่ีมีคุณภาพเพ่ิมความหลากหลายใหกับการทองเท่ียว โดยเชื่อมโยงกับ

บริการทางการแพทยเพ่ือเพ่ิมมูลคาทางการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน 

3. เปล่ียนแปลง เพ่ือพรอมเติบโต (Transform) เปนการปรับโครงสรางตลาดแรงงานโดย 

การโยกยาย แรงงานไปยังภาคการผลิตท่ีมีผลิตภาพสูงกวา และมีรายไดมากกวาเดิม พัฒนากลไกการติดตาม

ประเมินผล ปรับปรุงกฎระเบียบกฎหมายเพ่ือแกปญหาและปองกันการแขงขันท่ีไมเปนธรรม บูรณการระหวาง

หนวยงานเพ่ือลดความซํ้าซอน และ เพ่ิมประสิทธิภาพการชวยเหลือและสนับสนุน SMEs และธุรกิจชุมชน

ทองเท่ียว โดยการพัฒนาการ รวมกลุมและเชื่อมโยงผูประกอบการพ้ืนท่ี เพ่ิมศักยภาพและบทบาทหนาท่ีของ

ทองถ่ิน เนนท่ีจะเปลี่ยนแปลงแนวทางการพัฒนาภาคการทองเท่ียวท้ังระบบ ใหมุงเชิงคุณภาพ มากกวาปริมาณ 
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บทที่ 4 

การกําหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping) 

 
4.1 การวิเคราะหและทบทวนแผนหรือแผนงานและการทบทวนขอมูลท่ีเกี่ยวของ 

4.1.1 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางย่ังยืนเมืองเกานาน  
       (พ.ศ.2566 – 2570) 

4.1.1.1 วิสัยทัศน 

“นาน เมืองเกาที่มีชีวิตอยางสรางสรรคและยั่งยืน 
(Living old city with creativity and sustainability)” 

 
การทําใหวิสัยทัศนเกิดเปนรูปธรรมและสําเร็จผลไดนั้น จําเปนอยางยิ่งท่ีตองมีการคํานึงถึงการพัฒนาใน

มิติตางๆ ท้ังในระดับนโยบาย หนวยงานและระดับพ้ืนท่ี โดยพบวา มีแผนงานโครงการท่ีตองขับเคลื่อนเพ่ือใหบรรลุ
วัตถุประสงคตามมติคณะรัฐมนตรี จํานวน 5 ยุทธศาสตร 87 โครงการ โดยมีเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีรัฐบาล
มอบหมายในการขับเคลื่อนในการขับเคลื่อนใหจังหวัดนานเปนแหลงทองเท่ียวท่ีสรางสรรคและยั่งยืน  

4.1.1.2 วัตถุประสงค 

1.  เพ่ือใหแผนปฏิบัติการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานาน สอดคลองกับ 
    ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 
    ประเด็นการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม 
2.  เพ่ือใหสวนราชการท่ีเก่ียวของมีกลไกและกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษ    
     เพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม 
3.  เพ่ือใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ สามารถวางแผนบริหารจัดการงบประมาณตามแผนแมบทการ 
     พัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานานในแตละป 
4.  เพ่ือใหพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานาน สามารถยกระดับการพัฒนาไปสู 
     การเปนแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรมเชิงสรางสรรค และผานการประเมินตามเกณฑการพัฒนา 
     แหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืนในระดับสากล 
5.  เพ่ือใหชุมชนเจาของแหลงทองเท่ียวในเขตพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานาน 
     ไดรับการเพ่ิมผลประโยชนเชิงบวกและลดผลกระทบเชิงลบจากการพัฒนาแหลงทองเท่ียวชุมชน 
     ทองถ่ินตน ท้ังดานการบริการจัดการ เศรษฐกิจและสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม 
 

ท่ีมา: แผนยุทธศาสตรการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานาน (พ.ศ. 2566-2570) 
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ภาพท่ี 4.1 สัญลักษณ “นาน เมืองเกาท่ีมีชีวิตอยางสรางสรรคและยั่งยืน” 
 

 
 

ท่ีมา: แผนยุทธศาสตรการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานาน (พ.ศ. 2566-2570) 
ภาพท่ี 4.2 เปาหมายการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานานเชิงสรางสรรคและยั่งยืน 

 

                   4.1.1.3 เปาหมาย 

เพ่ือการบูรณะฟนฟู และการอนุรักษพ้ืนท่ีเมืองเกานานใหเปนมรดกทางวัฒนธรรม แหลงเรียนรูทาง
ประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม สถาปตยกรรม แหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ และการบริหารการทองเท่ียวอยางยั่งยืน
เมืองเกานานใหมีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล 
 

4.1.1.4 ขอบเขตพ้ืนท่ี (5 ตําบล ในพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน) 

1. พ้ืนท่ีเมืองเกานาน เปนศูนยกลางทางประวัติศาสตรท่ีสําคัญของจังหวัดนาน มีแหลง 
ทองเท่ียวสําคัญท่ีควรคาแกการศึกษาหลายแหง เชน วัดภูมินทร กําแพงเมืองนาน วัดสวนตาล 
วัดพระธาตุชางคํ้า วัดม่ิงเมือง เปนตน 
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2. พ้ืนท่ีเวียงพระธาตุแชแหง และตําบลมวงตึ๊ด เปนท่ีตั้งของศาสนสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของ 
  เมืองนาน  

3. พ้ืนท่ีตําบลดูใต นาซาว บอสวก แหลงทองเท่ียวอ่ืนๆ ไดแก แหลงทองเท่ียวท่ีอยูนอกเขต 
เมืองเกานานและเวียงพระธาตุแชแหง ซ่ึงมีความหลากหลายท้ังดานศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต 
เชน วัดสวนตาล วัดพญาวัด วัดดอนมูล วัดศรีบุญเรือง  

 
4.1.1.5 ประเด็นยุทธศาสตร 
 

จากวิสัยทัศนดังกลาว ยังคงเปาหมายฟนฟู อนุรักษ และพัฒนาแหลงทองเท่ียว และปรับปรุงการจัดการ
บริการใหมีคุณภาพมาตรฐานระดับสากลโดยผลสัมฤทธิ์ไดรับการคัดเลือกเปนสมาชิกเครือขายเมืองสรางสรรคของ
ยูเนสโก (The UNESCO Creative Cities Network: UCCN) และการพัฒนาแหลงทองเที่ยวในพ้ืนท่ีตําบลใน
เวียง อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน ตามเกณฑการทองเท่ียวอยางยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism 
Criteria: GSTC) ใหไดรับรางวัลและมาตรฐานแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืนระดับโลก (The Sustainable Tourism 
Certification and Award) หรือ Sustainable Destinations Top 100 ในป พ.ศ.2563 เพ่ือการทองเท่ียวอยาง
ยั่งยืนเพ่ิมรายไดการทองเท่ียวใหแกเมืองนาน ดังนั้น การขับเคลื่อนเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน จําเปน
อยางยิ่งท่ีจะตองมีแผนงานโครงการท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศนและเปาหมายสําคัญ คือ การเปนเมืองเกาท่ีสรางสรรค 
และมีความยั่งยืน ประกอบไปดวย 5 ยุทธศาสตร 87 โครงการ งบประมาณท้ังสิ้น 5,663,290,000 บาท แสดงไดดัง
ตารางท่ี 4.1 

 

ตารางท่ี 4.1 ยุทธศาสตร/ โครงการ ในแผนปฏิบัติการ แผนยุทธศาสตรการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียว
อยางยั่งยืนเมืองเกานาน (พ.ศ.2566 - 2570)  

ยุทธศาสตร/โครงการ/กิจกรรม 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การเพ่ิมประสิทธิภาพดานการบริหารจัดการแหลงทองเท่ียวท่ีสรางสรรคและย่ังยืน 

กลยุทธท่ี 1.1 การบริหารจัดการแหลงทองเท่ียวในเขตพ้ืนท่ีพิเศษเมอืงเกานาน เพ่ือการทองเท่ียวของคนท้ังมวล 

1 โครงการเสริมสรางมาตรฐานสินคาและบริการดานการทองเท่ียวตามเกณฑ GSTC ในเขตพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน 

 1.1 การพัฒนาการทองเท่ียวตามแนวทาง SDG โดยมุงเปา Green Destinations Program 

 1.2 การนําสถานประกอบการท่ีพักเขาสูโปรแกรม Green Hotel 

 1.3 สงเสริมการอนุรักษพลังงานและการใชพลังงานทดแทนของสถานประกอบการ 

 1.4 
สงเสริมผูประกอบการนําเท่ียวเขาสูมาตรฐานระดับนานาชาติยกระดับสถานประกอบการนําเท่ียวเขาสู
มาตรฐานระดับสากล 

 1.5 
เสรมิสรางมาตรฐานสินคาและบรกิารดานการทองเท่ียวตามเกณฑ GSTC ในเขตพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน
ยกระดับมาตรฐานสินคาและบริการดานการทองเท่ียวตามเกณฑ GSTC ในเขตพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน 
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ยุทธศาสตร/โครงการ/กิจกรรม 

 1.6 พัฒนาบุคลากรในทองถ่ินเมืองนานเพ่ือรองรับการเขาสูระบบรับรองมาตรฐานการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
 1.7 พัฒนาเมืองอัจริยะ (smart city) ดานพลังงานและสิ่งแวดลอมเพ่ือรองรับการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
2 โครงการพัฒนากลไกการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานาน 
 2.1 จัดตั้งหนวยประสานการพัฒนาพ้ืนท่ีทองเท่ียวเชิงอนุรักษศิลปวัฒนธรรมเมืองนาน 

 2.2 
การพัฒนาเครือขายภาคีพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืนในทุกมิติโดยเฉพาะเครือขายธุรกิจ/ภาคเอกชน
ทางการทองเท่ียว 

 2.3 พัฒนากลไกการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานาน 
 2.4 สงเสริมองคความรูดานการบริหารจัดการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
 2.5 พัฒนาศักยภาพการทองเท่ียวเชิงพุทธศาสนาเพ่ือรองรับการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

 2.6 อบรมหลักสตูร Sustainable Tourism Training Program (STTP) และ Creative Tourism แกภาคเีครือขาย 

 2.7 ศึกษาและพัฒนาการจัดตั้งกองทุนเพ่ือการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืนของชุมชน 

3 
โครงการศึกษาคณุคาดานการทองเท่ียวของทรัพยากร สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม ในเขตพ้ืนท่ีพิเศษเมอืงเกานาน พรอม
ท้ังจัดทําคลังขอมูลสถานท่ีและทรพัยากรจังหวัดนาน 

 3.1 ศึกษาคุณคาดานการทองเท่ียวของทรัพยากร สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม ในเขตพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน 
 3.2 จัดทําคลังขอมลูทรัพยากรการทองเท่ียวจังหวัดนาน 
4 โครงการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลแหลงทองเท่ียวบนฐานความถูกตอง 

 4.1 
จัดทําสื่อการประชาสัมพันธทรัพยากรดานวัฒนธรรม และอุตสาหกรรมเชิงสรางสรรคดานวัฒนธรรมของ
เมืองนาน 

 4.2 เผยแพรประชาสัมพันธขอมูลแหลงทองเท่ียวบนฐานความถูกตอง 
 4.3 สรางการรับรูการขับเคลื่อนเมืองสรางสรรคและการทองเท่ียวอยางยัง่ยืนในพ้ืนท่ีจังหวัดนาน 
 4.4 จัดประชุมวิชาการนานาชาติ ดานศิลปวัฒนธรรมเชิงสรางสรรค 

5 
โครงการบริหารจัดการทรัพยากรดานการทองเพ่ือลดผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงฤดูทองเท่ียว และสงเสรมิการ
ทองเท่ียวนอกฤดูกาล 

 5.1 การจัดการทรัพยากรการทองเท่ียวเพ่ือลดผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงฤดูทองเท่ียว 
 5.2 สงเสริมการทองเท่ียวนอกฤดูกาล 
6 โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหลงทองเท่ียวเพ่ือรองรับการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 6.1 ปรับปรุงและพัฒนาแหลงทองเท่ียวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 6.2 ปรับปรุงและพัฒนาสถานประกอบการดานการทองเท่ียวเพ่ือรองรบัการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 
7 โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน เพ่ือรองรับการทองเท่ียวเพ่ือคนท้ังมวล 

 7.1 ออกแบบและพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกทางการทองเท่ียวเพ่ือคนท้ังมวลในพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน 

 7.2 ออกแบบและพัฒนาพ้ืนท่ีการสรางสรรคผลงานและแสดงผลงานทางวัฒนธรรมสําหรับคนท้ังมวล 
 7.3 สงเสริมอาสาสมคัรดูแลนักทองเท่ียวสูงอายุ โดยมีการจดัตั้งอาสาสมคัรดูแลนักทองเท่ียวสูงอาย ุ
 7.4 ยกระดับพ้ืนท่ีเมืองเกานานสูการเปนเมืองทองเท่ียวเพ่ือคนท้ังมวล (ยานอยูดีหรือ Universal Design Zone) 

กลยุทธท่ี 1.2 การเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับสภาวะวิกฤตและสถานการณฉุกเฉินของแหลงทองเท่ียว 

8 โครงการกําหนดมาตรการเพ่ือการฟนฟู ปกปอง และอนุรักษทรัพยากรดานการทองเท่ียวเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
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 ดานการทองเที่ยวของตําบลในเวยีง อาํเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

ยุทธศาสตร/โครงการ/กิจกรรม 

 8.1 ออกมาตรการเพ่ือการฟนฟู ปกปอง และอนุรักษ ทรัพยากร เพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
 8.2 สํารวจออกแบบการบูรณะและข้ึนทะเบียนโบราณสถาน 
 8.3 จัดทําระบบการตดิตามดูแลแหลงทองเท่ียว เพ่ือรองรับการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

 8.4 
จัดทําสื่อมาตรการสรางความตระหนักรูและจิตสํานึกแกนักทองเท่ียวในการรักษาสิ่งแวดลอมและ
วัฒนธรรมของแหลงทองเท่ียว 

 8.5 สรางการมีสวนรวมในการเฝาระวัง ดูแลรักษาสิ่งแวดลอม ศลิปวัฒนธรรม และโบราณสถาน 
 8.6 พัฒนาระบบขนสงเพ่ือการทองเท่ียวท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
9 โครงการพัฒนาและการใชประโยชนท่ีดินตามการจดัโซนเขตพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานานเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

10 โครงการจดัเตรียมความพรอมในการรองรับสภาวะวิกฤตและสถานการณฉุกเฉินของแหลงทองเท่ียว 
 10.1 ยกระดับมาตรการการปองกันภัยและชวยเหลือผูประสบภัยในเขตพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน 

 10.2 พัฒนาศักยภาพสายตรวจจักรยานเพ่ือยกระดับมาตรฐานใหเปนสากล 
 10.3 การจัดตั้งอาสาสมัครดูแลสถานท่ีทองเท่ียวริมนํ้าเพ่ือความปลอดภยัทางนํ้า โดยเฉพาะริมแมนํ้านาน 

 10.4 
กิจกรรมรณรงคประชาชนและผูมาเยือนรวมใจตระหนักเรื่องความปลอดภัยในทองถนน เชน สวมใสหมวก
นิรภัย เมาไมขับกลับพรอมเพ่ือน 

 10.5 จัดตั้งอาสาสมัครปองกันชุมชน  โดยเฉพาะอาสาสมัครในแหลงทองเท่ียว 
11 โครงการเสริมสรางการปองกันภัยและชวยเหลือผูประสบภัยในเขตพ้ืนท่ีพิเศษเมอืงเกานาน เชน ติดตั้งกลอง CCTV 
 11.1 เสรมิสรางการปองกันภัยและชวยเหลือผูประสบภัยในเขตพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน 

 11.2 พัฒนาระบบไฟฟาสองสวางโบราณสถาน Light up และไฟฟาสองสวางพ้ืนท่ีเมืองเกานาน เพ่ือความปลอดภัย 

 โครงการเพ่ิมศักยภาพการรับมือภยัพิบัติในพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน 

12 12.1 สรางความรูความเขาใจเก่ียวกับสญัญาณบอกเหตภุัยพิบัติใหแกชุมชนและนักทองเท่ียว 

 12.2 
กิจกรรมซอมแผนรับมือภยัพิบัติ อัคคีภัย, อุทกภัย, แผนดนิไหว, ดินถลม และ PM 2.5 แกผูประกอบการ
ทองเท่ียว 

 12.3 
ติดตั้งสญัญาณเตือนเหตภุัยพิบัติในสถานท่ีทองเท่ียว 
 

13 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการฟนคืนชีพ การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน การใชเครื่องกระตุกหัวใจ (AED) ในสถานท่ี
ทองเท่ียวสําคัญในพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน 

14 โครงการยกระดับสถานประกอบการสูมาตรฐานความปลอดภยั 

15 
โครงการอบรมใหความรูดานสุขาภิบาลอาหารแกผูประกอบการรานอาหาร พรอมท้ังตรวจสอบมาตรฐานรานอาหารใน
แหลงทองเท่ียว 

16 โครงการพัฒนาระบบ อินเตอรเนต Wifi สาธารณะ 
17 โครงการประเมินผลความพึงพอใจของนักทองเท่ียวในการพัฒนาการทองเท่ียวในเขตพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน 
18 โครงการพัฒนาระบบการเขาถึงความคิดเห็นของนักทองเท่ียวท่ีมีตอเมืองเกานาน (Application) 
19 โครงการประเมินผลความพึงพอใจของนักทองเท่ียวท่ีมีตอการใชบริการผูประกอบการในพ้ืนท่ีจังหวัดนาน 

20 
โครงการติดตาม ประเมินผล และแกไขปญหาจากการพัฒนาแหลงทองเท่ียว 
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 ดานการทองเที่ยวของตําบลในเวยีง อาํเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

ยุทธศาสตร/โครงการ/กิจกรรม 

ยุทธศาสตร ท่ี 2 การสรางผลประโยชนทางเศรษฐกจิ 

กลยุทธท่ี 2.1 การฝกอบรมและพัฒนาผูประกอบการดานการทองเท่ียวใหเกิดความตระหนักถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนตอแหลง
ทองเท่ียวและดําเนินธุรกิจการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานานดวยความรบัผิดชอบและมีธรรมาภิบาล 

21 โครงการปกปอง ฟนฟู และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม เพ่ือการใชประโยชนดานการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

 21.1 สงเสริมองคความรูดานการบริหารจัดการแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

 21.2 
อบรมเชิงปฏิบัติการการปกปอง ฟนฟู และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม เพ่ือการใช
ประโยชนดานการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

 21.3 ศึกษาและพัฒนาแหลงผลติเครื่องมือหินโบราณดอยภูซาง และพ้ืนท่ีใกลเคียง 

22 
โครงการเสรมิสรางทักษะและพัฒนาฝมือแรงงานดานการทองเท่ียว พรอมท้ังพัฒนาคุณภาพบริการสําหรับพนักงานและ
ผูประกอบการ 

 22.1 ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสรางทักษะและพัฒนาฝมือแรงงานดานการทองเท่ียว 
 22.2 พัฒนาคุณภาพบริการสําหรับพนักงานและผูประกอบการเพ่ือรองรับการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

 22.3 
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร STTP (Sustainable Tourism Program) หรอื GSTCและ UCCN แกภาคี
เครือขายพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานานสูการนําไปดําเนินการจริง 

23 โครงการสงเสริมโอกาสในการประกอบอาชีพของคนทองถ่ินในแหลงทองเท่ียว 

 23.1 พัฒนาผูประกอบการใหม (startup) ในภาคธุรกิจบริการท่ีรองรับนักทองเท่ียวในแหลงทองเท่ียวของชุมชน 

 23.2 
พัฒนาศักยภาพและใหโอกาสคนท้ังมวล (เยาวชน ผูสูงอายุ ผูพิการ) ไดเขารวมมาประกอบอาชีพทางการ
ทองเท่ียวในแหลงทองเท่ียว 

 23.3 
พัฒนาศักยภาพการผลติของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรและอาหารเพ่ือเช่ือมโยงตลาดทองเท่ียวเชิง
สรางสรรค 

 23.4 ยกระดับอุตสาหกรรมเครื่องเงินและผาทอนานสูนวัตกรรมผลติภณัฑเชิงสรางสรรค 

 23.5 
สงเสริมและพัฒนาเกษตรปลอดภยัไดมาตรฐานอยางครบวงจรโดยเพ่ิมศักยภาพอุตสาหกรรมเกษตรแปร
รูปนานสูความยั่งยืน 

24 โครงการพัฒนาธุรกิจการทองเท่ียวชุมชนอยางรับผิดชอบและมีธรรมาภิบาล 

 24.1 จัดตั้งวิสาหกิจชุมชนเพ่ือการทองเท่ียวโดยเฉพาะกลุมผาทอ เครื่องเงินและหัตถกรรมงานฝมือพ้ืนบาน 

 24.2 พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนเพ่ือการทองเท่ียวอยางรับผิดชอบและมีธรรมาภิบาล 
25 โครงการสงเสรมิผูประกอบการทองเท่ียวนํารองธุรกิจท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม (ท่ีพัก รานอาหาร ของท่ีระลึก) 
 25.1 สงเสริมความรวมมือและพัฒนาเครือขายทางการตลาดเพ่ือรองรับการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
 25.2 สงเสริมการดําเนินธุรกิจการทองเท่ียวอยางมีธรรมาภิบาลสําหรับผูประกอบการทองเท่ียว 
 25.3 สงเสริมผูประกอบการเพ่ือดําเนินธุรกิจท่ีเปนมติรกับสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม (ท่ีพัก รานอาหาร ของท่ีระลึก) 
 25.4 พัฒนาและสงเสรมิใหสถานประกอบการมีมาตรฐานการบริการระดบัสากล 
 25.5 ศึกษาความตองการและความคาดหวังของชุมชนในการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน 
26 โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนชุมชนทองเท่ียวโดยกองทุนสาธารณะเพ่ือสังคมและสิ่งแวดลอม 
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 ดานการทองเที่ยวของตําบลในเวยีง อาํเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

ยุทธศาสตร/โครงการ/กิจกรรม 

27 
โครงการเสรมิสรางประสิทธิภาพในการใชมาตรการทางกฎหมายเพ่ือปองกันการแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบในธุรกิจ
การทองเท่ียว การคามนุษย 

28 โครงการเสรมิสรางการมสีวนรวมในการบริหารจัดการพ้ืนท่ีพิเศษเมอืงเกานานจากทุกภาคสวน 
29 โครงการพัฒนาจติสํานึกของชุมชนทองถ่ินตอการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
 29.1 รณรงคใหประชาชนอนุรักษอาคารเกา 

 29.2 
ประชาสมัพันธงานอนุรักษและพัฒนาเมืองเกานานเชิงสรางสรรคและยั่งยืน (จัดพิมพหนังสือ นานเมอืงเกา
ท่ีมีชีวิต) 

 29.3 พัฒนาจติสาํนึกและทัศนคติท่ีดีของชุมชนทองถ่ินตอการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยัง่ยืน (เปนมิตรตอผูมาเยอืน) 

 29.4 พัฒนาบุคลากรในทองถ่ินเมืองนานเพ่ือรองรับการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคอยางยั่งยืน และการเปนเจาบานท่ีดี 

 29.5 ฝกอบรมและนํารองการจัดการทองเท่ียวแบบสมัผสัวัฒนธรรมเมืองนาน 
กลยุทธท่ี 2.2 การติดตามผลกระทบดานเศรษฐกิจ และการบริหารจัดการการพัฒนาการทองเท่ียวในเขตพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกา
นาน 

30 
โครงการพัฒนาระบบตดิตาม ประเมินผลการบริหารจัดการพัฒนาแหลงทองเท่ียวในเขตพ้ืนท่ีพิเศษเมอืงเกานานทุกมิติ
ทางการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

 30.1 
ประเมินผลความพึงพอใจตอการบริหารจดัการพัฒนาแหลงทองเท่ียวในเขตพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานานและ
รายงานผลตอสาธารณชน 

 30.2 
ประเมินความคดิเห็นและสุขภาพจิตของคนในชุมชนทองเท่ียวดวยดัชนีความสุขแหงชาติ GNH (Gross 
National Happiness) หรือดัชนีความสุขมวลรวม 

 30.3 
ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลกระทบดานเศรษฐกิจจากการพัฒนาการทองเท่ียวในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ
เมืองเกานาน 

  
30.3.1 ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลกระทบดานเศรษฐกิจจากการพัฒนาการทองเท่ียวในเขตพ้ืนท่ี
พิเศษเมืองเกานาน 

  30.3.2 ติดตาม ประเมินผลทวีคณู(Multiplier Effect) จากการเช่ือมตอกับธุรกิจทองถ่ินอยางเปนธรรม 
  30.3.3 ประเมินความเสี่ยงดานเศรษฐกิจและสังคมท่ีเกิดจากผลกระทบของการทองเท่ียว 

ยุทศาสตรท่ี 3 การสรางผลประโยชนใหแกชมุชน นักทองเท่ียวและวัฒนธรรม 

กลยทุธท่ี 3.1 การเพ่ิมคณุคา การปกปองคุมครองทรพัยสนิทางปญญา และอัตลักษณแหลงทองเท่ียวในพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน 
31 โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีกลุมบานพักขาราชการ (ยายศูนยปาไมนาน) เพ่ือเปนพ้ืนท่ีสันทนาการเชิงสรางสรรค 

32 โครงการอนุรักษและปรับปรุงสภาพภูมิทัศนบริเวณกําแพงเมืองนาน คูเมืองนาน โดยเฉพาะบรเิวณกําแพงเมอืง และวัดมงคล 
 32.1 ฟนฟูยานประวัติศาสตรเขตเมืองเกาวัดมงคล 
 32.2 ปรับปรุงสภาพภูมิทัศนบริเวณกําแพงเมืองนาน คูเมืองนาน 

 32.3 
พัฒนากิจกรรมการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและยั่งยืนบรเิวณกําแพงเมืองนาน คูเมืองนาน เชน กาดกําแพง
เมืองเชิงสรางสรรค 

33 โครงการปรับปรุงภมูิทัศนบริเวณเขตเทศบาลเมืองนาน (นําสายไฟฟา สายโทรศัพทลงใตดิน) 
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34 
โครงการพัฒนาหองสมุดเฉลิมพระเกียรติ (ยายเรือนจาํ โดยกอสรางเรือนจําจังหวัดนาน พรอมระบบปองกันโทรศัพท 
ระบบรักษาความปลอดภัย และสาธาณูปโภค 1 แหง และปรับปรุงอาคารพ้ืนท่ีเรือนจําจังหวัดนาน (เดิม) เปนอาคาร
หองสมุดเฉลิมพระเกียรติ และสวนสาธารณะเพ่ือสรางบรรยากาศของเมืองเกาท่ีมีชีวิต) 

35 โครงการสรางสรรคถนนสายศลิปะดวยภาพวาดบรรยากาศเมืองเกานานเพ่ือการทองเท่ียว Street Art 
36 โครงการประดับตกแตงแสงสวางสําหรับการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในเวลากลางคืนในเขตเมืองเกานาน Night Light 
37 โครงการปรับปรุงโบราณและแหลงทองเท่ียว ในเขตพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน 

 37.1 ซอมแซมอาคารรอยป “โอสถสภา” สูพิพิธภัณฑและกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ 

 37.2 ออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศนพ้ืนท่ีมรดกทางวัฒนธรรมของเมืองเกานาน ยานหัวเวียงใต และชุมชนพระเกิด 
38 โครงการปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกริมนํ้านานเพ่ือรองรับการทองเท่ียวเชิงสรางสรรค 
39 โครงการปรับปรุงถนนโครงสรางพ้ืนฐานใหเปนถนนท่ีสวยงาม(scenic road) 
40 โครงการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ภมูิปญญาและวิถีชีวิตเมอืงวรนคร สูเมืองเกานาน 

41 
โครงการปรับปรุงสภาพภมูิทัศนในบริเวณศาสนสถานและโบราณสถาน ท้ังในและนอกเขตใจเมืองนานเพ่ือรองรับการ
ทองเท่ียวอยางสรางสรรคและยั่งยนืเมืองเกานาน 

42 โครงการสงเสริมงานศลิป ดนตรีและวรรณศลิปเมืองเกานานเพ่ือการทองเท่ียววัฒนธรรมเชิงสรางสรรค 

43 
โครงการอนุรักษ ปรับปรุงสภาพภมูิทัศนบริเวณบานเรือนของประชาชนในเขตเมืองเกานานใหเปนชุมชนนาอยูนาเท่ียว
นามอง 

44 โครงการจดัตั้งโรงเรียนสานศลิปนานสูการสรางเครือขายงานศลิปวัฒนธรรม 

45 โครงการออกแบบและปรับปรุงภมูิทัศนถนนในแหลงทองเท่ียวใหมีเอกลักษณทองถ่ิน 
46 โครงการกอสรางทางหลวงสี่ชองจราจรทางเลี่ยงเมืองนาน (ผาน ตาํบลดูใต ตําบลนาซาว ตําบลบอสวก) 

47 โครงการการพัฒนาและปรับปรุงภมูิทัศนเพ่ือสัมผัสเอกลักษณชุมชนเมืองเกานานตําบลมวงตึ๊ด 

 47.1 
ออกแบบและกอสรางสิ่งอํานวยความสะดวกเอกลักษณชุมชน (โคมมะเตา) โดยใชพลังงานแสงอาทิตย ในพ้ืนท่ี
ตําบลมวงตึ๊ด วัดศรีบุญเรือง พรอมท้ังจัดทําพิพิธภัณฑเรือแขงอัตลักษณชุมชนริมนํ้านาน 

 47.2 ปรับปรุงสถานท่ีจดัแสดงเรือแขง ริมนํ้านาน 
 47.3 ออกแบบและจัดภูมิทัศนเพ่ือกิจกรรมขันโตกรมินํ้านาน 

 47.4 
ออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน จดัทําเสนทางทองเท่ียว เพ่ือยอนอดีตการลองเรือ ไหวพระธาตุแชแหงของ
เจาหลวงเมืองนาน 

 47.5 พัฒนาสรางสรรคกิจกรรมทองเท่ียวธรรมชาติวิถีชุมชน “หนองนํ้าครก” 
48 โครงการพัฒนาและปรบัปรุงภูมิทัศนเพ่ือสัมผัสเอกลักษณชุมชน ตําบลดูใต 
 48.1 ออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศนเพ่ือสัมผสัเอกลักษณชุมชนเกษตรกรรมรมินํ้านาน 
 48.2 อนุรักษและพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมชุมชนเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืน ตําบลดูใต 
 48.3 ปรับปรุงภูมิทัศนลานวัฒนธรรมหนาวัดดอนมลู 

 48.4 ชุมชนนาอยูนามอง 

 48.5 พัฒนากลุมอาชีพเพ่ือสรางสรรคผลิตภณัฑชุมชนใหเกิดรายไดจากการทองเท่ียว 
 48.6 สงเสริมกิจกรรมทองเท่ียวปนจักรยานชมวิถีเกษตรชุมชนรมินํ้า 
 48.7 ออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศนเพ่ือสรางสิ่งดึงดดูใจเช่ือมโยงเสนทางทองเท่ียวในชุมชน 

 48.8 พัฒนากิจกรรมทองเท่ียวลองเรือชมวิถีชีวิตริมแมนํ้านาน 
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 48.9 สงเสริมกิจกรรมทองเท่ียวเรียนรูงานฝมือใบตองเพ่ือพุทธบูชา 
 48.10 พัฒนาตลาดชุมชน “กาดผักพ้ืนบานปลอดภยั” 
 48.11 อนุรักษและสืบสานภูมิปญญาปราชญชุมชนสูพิพิธภัณฑพ้ืนบานวัดดอนมูล 

49 โครงการพัฒนาและปรบัปรุงภูมิทัศนเพ่ือสัมผัสเอกลักษณชุมชนเมืองเกานานตําบลบอสวก 
 49.1 พัฒนาลานวัฒนธรรมบอสวกเชิงสรางสรรค 
 49.2 ออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศนโรงทอผาบานซาวหลวง 
 49.3 ปรับปรุงพ้ืนท่ีจัดจําหนายผลิตภัณฑผาทอตําบลบอสวก (บานซาวหลวง) 
 49.4 ออกแบบและกอสรางศูนยเรยีนรูผาทอบานซาวหลวง 
 49.5 พัฒนาแหลงเรียนรูชุมชนแหงไผ และงานจักสานบานตาม 
 49.6 พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกกลุมจักสานบานตาม 
 49.7 พัฒนาแหลงเรียนรูการผลตินํ้าออยโบราณรักษโลก 
 49.8 พัฒนาศักยภาพการทองเท่ียวเชิงอาหารเชฟชุมชน 
 49.9 พัฒนาศักยภาพการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ 
 49.10 ออกแบบและพัฒนาหองนํ้าสําหรบัคนท้ังมวลในแหลงทองเท่ียวและแหลงเรียนรูชุมชน 

 49.11 
พัฒนาแหลงเรียนรูใหมในชุมชนบอสวก เชน การทํานํ้ามันไบโดดีเซล การนวดแผนโบราณ งานหตักรรม
พ้ืนบานเชิงสรางสรรค 

50 โครงการพัฒนาและปรบัปรุงภูมิทัศนเพ่ือสัมผัสเอกลักษณชุมชน ตําบลนาซาว 

 50.1 พัฒนาลานวัฒนธรรมตําบลนาซาว 

 50.2 สงเสริมแหลงเรียนรูเชิงเกษตรวิถีนาซาว 
 50.3 ออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศนกลุมซะปะสุมไก 
 50.4 พัฒนาศักยภาพการทองเท่ียวเชิงสุขภาพบานนาซาว 

51 โครงการอนุรักษและพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมชุมชนเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
52 โครงการเทศกาลศลิปะพ้ืนบานเมอืงนานอยางสรางสรรค (NAN Craft And Folk Art) สูสากล 
53 โครงการพัฒนาระบบบรหิารงานอนุรักษและพัฒนาเมืองเกานานแบบมีสวนรวม 

54 โครงการสืบสานภูมิปญญาทองถ่ินสูกิจกรรมทองเท่ียวเชิงสรางสรรค 

55 โครงการอนุรักษการแตงกายดั้งเดมินาน 
56 โครงการสงเสริมการปองกันและคุมครองทรัพยสินทางปญญาเพ่ือรองรับการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
กลยุทธท่ี 3.2 การบริหารจัดการแหลงทองเท่ียว และการสรางความตระหนักเพ่ือการทองเท่ียวโดยชุมชนในพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกา
นาน 

57 โครงการจดัทําขอมูลแหลงทองเท่ียวและการพัฒนาระบบสื่อความหมายใหมีประสิทธิภาพ 
 57.1 พัฒนาศักยภาพนักสื่อความหมายชุมชนทองเท่ียว 

 57.2 จัดทําขอมูลแหลงทองเท่ียวและการพัฒนาระบบสื่อความหมายใหมปีระสิทธิภาพ 

 57.3 ฝกอบรมหลักสตูรภาษาเพ่ือการบริการทองเท่ียวและการสื่อสารระหวางประเทศ 

 57.4 จัดทําคูมือการทองเท่ียวอยางรับผดิชอบ 
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 57.5 พัฒนาสื่อเลาเรื่องอัตลักษณชุมชนทองเท่ียว 

58 โครงการพัฒนาเครือขายรักษวัฒนธรรม วิถีชุมชนเมืองเกานาน 
 58.1 จัดตั้งศูนยการเรยีนรูดานศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณทองถ่ินเมืองนาน 
 58.2 จัดทําระบบสื่อความหมายเพ่ือสรางความรูความเขาใจในการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 

59 
โครงการจดัทํามาตรการสรางความตระหนักรูและจติสํานึกแกนักทองเท่ียวในการรักษาสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมของ
แหลงทองเท่ียว 

 59.1 จัดทําระบบรวบรวมขอมูลการเดินทางมาเยือนของนักทองเท่ียว 

 59.2 
พัฒนาแหลงทองเท่ียวใหสามารถรองรับนักทองเท่ียวไดตามผลการศกึษาขีดความสามารถในการรองรบั
นักทองเท่ียว 

 59.3 กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระดับชาติและนานาชาติในเครือขายเมืองสรางสรรค 
 59.4 เสรมิสรางพฤติกรรมนักทองเท่ียวใหมีความเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม 

60 โครงการสืบสานธรรมนูญชุมชนสูความยั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 4 การเสริมสรางภูมิคุมกนัดานสิ่งแวดลอมเพ่ือรองรับการพัฒนาการทองเท่ียว 

กลยุทธท่ี 4.1 การสงเสริมการใชทรัพยากรท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน 

61 โครงการสงเสริมการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพละการใชพลังงานทดแทนในภาคการทองเท่ียว 
 61.1 สงเสริมการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและการใชพลังงานทดแทนในภาคการทองเท่ียว 
 62.2 พัฒนาและสงเสรมิการใชพลังงานสะอาด 

62 โครงการสงเสริมการใชทรัพยากรนํ้าอยางคุมคาและมีประสิทธิภาพในธุรกิจการทองเท่ียว 
 62.1 ศึกษาปริมาณความตองการนํ้าของภาคการทองเท่ียวและแนวทางในการรองรับและควบคุมการใชนํ้าในพ้ืนท่ี 
 62.2 สงเสริมการใชทรัพยากรนํ้าอยางคุมคาและมีประสิทธิภาพในธุรกิจการทองเท่ียว 

 62.3 สงเสริมแหลงทองเท่ียวใหมีการประเมิน water footprint ตามมาตรฐาน ISO14046 
63 โครงการจดัการนํ้าเสียในเขตพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานานอยางยั่งยืน 
 63.1 พัฒนาศักยภาพระบบจัดการนํ้าเสยีในเขตพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานานอยางยั่งยืน 
 63.2 ปรับปรุงระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียรวมพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน 

64 โครงการศึกษาแนวทางจัดการยกระดับคุณภาพนํ้านานสูการปฏิบัติโดยชุมชนมีสวนรวมเพ่ือคุณภาพนํ้านานท่ีดี 

65 
โครงการนักสืบสายนํ้า รักษนํ้านาน (ตรวจวัดคณุภาพนํ้าครอบคลมุการเปลีย่นแปลงหลักของนํ้านาน และ จัดทําขอมลู
แหลงกําเนิดนํ้าเสียหลักท่ีมผีลตอคุณภาพนํ้านาน) 

66 โครงการสงเสริมมาตรการลดโลกรอนจากธุรกิจการทองเท่ียวสูการเปน low carbon destination 

67 
โครงการทองเท่ียวนานปลอดภัย PM2.5 ดวย Safe zone ไดแก การจัดทําและอบรมการจดัทําหองอากาศสะอาด พรอม
ระบบตรวจวัด PM2.5 real time และ พัฒนาระบบสารสนเทศ เวป/แอพพลิเคช่ัน Clean air @ Nan) 

 67.1 
ติดตั้งเครื่องวัดปริมาณฝุน PM 2.5 AQI ในสถานท่ีทองเท่ียว และพัฒนาระบบสารสนเทศ เว็บไซด/
แอพพลิเคช่ัน Clean air @ Nan 

 67.2 พัฒนาแหลงทองเท่ียวอากาศสะอาด 
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68 
โครงการพัฒนาระบบขนสงและยานพาหนะท่ีเปนมติรกับสิ่งแวดลอม พรอมท้ังสงเสริมทองเท่ียวเดินทางมลพิษต่ําในเมือง
นาน 

กลยุทธท่ี 4.2 การมีสวนรวมในการอนุรักษสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานานเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
69 โครงการบริหารจัดการขยะมลูฝอยในพ้ืนท่ีจังหวัดนานอยางบูรณาการและมีสวนรวมทุกภาคสวน 
70 โครงการจดัการขยะท่ีเหมาะสมมุงสูเมืองปลอดขยะ (Zero waste) เพ่ือเมืองนานทองเท่ียวยั่งยืน 
71 โครงการสงเสริมและพัฒนาผลิตภณัฑจากขยะรไีซเคลิตนแบบ 
72 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชและคุมครองสตัวปาในเขตพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน 
73 โครงการอนุรักษและพัฒนาแหลงนํ้าเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนโดยเฉพาะการแกภัยแลง 
74 โครงการสรางความตระหนักและการมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ินตอการรักษาคณุภาพนํ้า 
 74.1 กิจกรรมสรางความตระหนักและการมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ินตอการรักษาคณุภาพนํ้า 
 74.2 สงเสริมการตรวจสอบคณุภาพนํ้ากินและนํ้าใชเพ่ือการทองเท่ียว 

75 โครงการสํารวจความพึงพอใจในการถายทอดองคความรูในการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

76 โครงการ รักษปาใหเปนทรัพยของชุมชน ลดการเผาปา 
77 โครงการ Green challenge ประหยัดนํ้า ลดขยะ เมืองนาน 
78 โครงการควบคมุมลภาวะทางแสงและเสียงจากประกอบกิจกรรมและใหบริการทองเท่ียว 
กลยุทธท่ี 4.3 การติดตามประเมินความเสยีงและผลกระทบสิ่งแวดลอมจากการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน 
79 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมจากการทองเท่ียวและการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับนักทองเท่ียว 

80 โครงการประเมินและจัดการความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมแหลงทองเท่ียว 

 80.1 ประเมินและจัดการความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมแหลงทองเท่ียว 

 80.2 สรางเครือขายเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอม 
 80.3 ประเมินความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมจากผลกระทบของการทองเท่ียว 

ยุทธศาสตรท่ี5 การสื่อสารองคความรูดานการสรางสรรคและย่ังยืน 
กลยุทธท่ี 5.1 การจัดทําระบบฐานขอมูลสารสนเทศในพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน การเผยแพรและประชาสัมพันธในรูปแบบสื่อ
ตาง ๆ เพ่ือการสรางความเขาใจกับทุกภาคสวน 
81 โครงการจดัทําสื่อสารสนเทศสรางความรูความเขาใจตอการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

82 
โครงการจดัสรางศูนยขอมลูเพ่ือการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน (เกิดระบบฐานขอมลูสารสนเทศ (big data) ในพ้ืนท่ี
พิเศษเมืองเกานาน) 

กลยุทธท่ี 5.2 การผลติและพัฒนาบุคลากร และการถายทอดองคความรูดานการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืนในพ้ืนท่ีพิเศษ
เมืองเกานาน 
83 โครงการผลติและพัฒนาบุคลากรดานการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
 83.1 พัฒนาบุคลากรดานการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
 83.2 จัดทําหลักสูตรเพ่ือการเรียนรูการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคอยางยั่งยืนในทุกระดับ 

84 โครงการเสรมิสรางองคความรูดานการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
85 โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูมาเยือนในการเดินทางทองเท่ียวพ้ืนท่ีเมืองเกานาน 
86 โครงการสํารวจ และศึกษาพฤติกรรมนักทองเท่ียวผูมาเยือนเมืองเกานาน 

152 
 



 
การประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร Strategic Environmental Assessment – SEA 

 ดานการทองเที่ยวของตําบลในเวยีง อาํเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

ยุทธศาสตร/โครงการ/กิจกรรม 

87 โครงการศูนยประสานงานบูรณาการในการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

รวมงบประมาณท้ังสิน้ (ลานบาท)   5,663,290,000 บาท  

 

ท่ีมา: แผนยุทธศาสตรการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานาน (พ.ศ. 2566-2570) 
 

4.1.2 การประเมินผลตอบแทนท่ีจะไดรับจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียว
อยางย่ังยืนเมืองเกานาน (พ.ศ.2566 - 2570)  
 

การประเมินผลตอบแทนของโครงการ(Project assessment) แผนยุทธศาสตรการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือ
การทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานาน (พ.ศ.2566 - 2570) ซ่ึงมีการบูรณาการแผนงานโครงการกับทุกภาคสวนท่ี
เก่ียวของ  พรอมมอบหมายใหขับเคลื่อนจังหวัดนานเปนแหลงทองเท่ียวท่ีไดรับมาตรฐานในระดับสากลเปนสมาชิก
เครือขายเมืองสรางสรรคของยูเนสโก (The UNESCO Creative Cities Network: UCCN) และพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวในพ้ืนท่ีตําบลในเวียง อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน ตามเกณฑการทองเท่ียวอยางยั่งยืนโลก (Global 
Sustainable Tourism Criteria: GSTC) ใหไดรับรางวัลและมาตรฐานแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืนระดับโลก (The 
Sustainable Tourism Certification and Award) หรื อ  สุ ดยอด 100 แหล งท อง เ ท่ี ยวยั่ งยื นระดับ โลก 
(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 5,663,290,000 บาท 

การพัฒนาตามแผนปฏิบัติการตามแผนแมบทท่ีกระทบกับการทองเท่ียว เศรษฐกิจ และสังคม จังหวัดนานใน
ภาพรวมในป พ.ศ.2562 ขยายตัวรอยละ 2.5 เปนการขยายตัวท่ีชะลอลงซํ้าเติมจากปญหาการแพรระบาดของไวรัส 
Covid-19 ตั้งแตตนป พ.ศ.2563 แตอยางไรก็ตามคาดการวาเม่ือควบคุมสถานการณแพรระบาดและมีการใชวัคซี
ปองกันแพรหลายมากข้ึนจะทําให การทองเท่ียวในพ้ืนท่ีมีการมีแนวโนมขยายตัวตอเนื่องสูงข้ึนในปตอไป ผนวกกับ
ปจจัยสงเสริมดานการทองเท่ียว การบริโภคภาคเอกชน การลงทุนภาคเอกชน การใชจายภาครัฐ และการคาชายแดน 
เปนสําคัญ ดัชนีผลผลิตภาคบริการท่ีคาดวาจะขยายตัวรอยละ 1.9 ตามมาตรการสงเสริมการทองเท่ียวในประเทศ 
“ชิม ชอป ใช” โดยมีประชาชนเขารวมมาตรการลงทะเบียนมาทองเท่ียวจังหวัดนานจํานวน 26,581 คน (รายงาน
ประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดนาน,สํานักงานคลังจังหวัดนาน, 2563)  อีกท้ังการจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเท่ียวและ
อ่ืนๆ ของทุกภาคสวน เชน การจัดงานแขงเรือประเพณี งานสืบสานตํานานไตลื้อจังหวัดนานท่ีเชื่อมโยงกับวัฒนธรรม
พ้ืนถ่ินกับเพ่ือนบาน ผลักดันใหเศรษฐกิจของเทศบาลเมืองนานซ่ึงเปนศูนยกลางการบริหารราชการแผนดิน ดาน
การเงินมีธนาคารเพ่ือรับฝากเงินและใหกูยืมมากกวา 10 ธนาคาร ศูนยกลางการคาท่ีมีหางสรรพสินคาขนาดใหญ
หลายแหง และมีสถานประกอบการรานคาขนาดกลางและเล็กเปดใหการบริการจําหนายสินคาอุปโภคและบริโภคหรือ 
SMEs เปนจํานวนมากซ่ึงแสดงใหเห็นวาจังหวัดนานเปนเมืองท่ีมีพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจท่ีเขมแข็ง จึงมีจํานวนสถาน
ประกอบการท่ีใหบริการเพ่ือรองรับนักทองเท่ียวท่ีเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง แตอยางไรก็ตามจังหวัดนานก็ยังมีสถาน
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ประกอบการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพและจะเปนอุปสรรคตอการทองเท่ียวอยางยั่งยืน ท่ีเทศบาลเมืองนานและ
หนวยงานท่ีเก่ียวของตองหาทางแกไขตอไป สําหรับพ้ืนท่ีในตําบลอ่ืน ๆ โดยรอบเทศบาลเมืองนาน ประชาชนสวน
ใหญยังประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยชุมชนท่ีตั้งถ่ินฐานอยูทางฝงตะวันตกของแมน้ํานานจะมีลักษณะเศรษฐกิจแบบ
ชานเมือง เนื่องจากอยูใกลกับตัวเมืองนาน และมีธุรกิจรวมท้ังสถานประกอบการตางๆ เสริมธุรกิจท่ีมีในเมือง ตําบลดู
ใตซ่ึงเปนท่ีตั้งหางสรรพสินคา ในขณะท่ีตําบลผาสิงหมีประเภทและจํานวนธุรกิจนอยกวาตําบลดูใต เนื่องจากพ้ืนท่ี
สวนใหญเปนท่ีดอนลาดชัน และเปนภูเขา มีสถานท่ีประกอบกิจการ โรงแรม และเกสทเฮาสอยูจํานวนหนึ่งมีแหลง
ทองเท่ียวเชิงธรรมชาติ และมีโรงงานขนาดเล็กตั้งอยูในพ้ืนท่ี ตําบลทางฝงตะวันออกของแมน้ํานาน ไดแก พ้ืนท่ีในเขต
ตําบลฝายแกว ตําบลมวงตึ๊ด และตําบลทานาว เปนลักษณะเศรษฐกิจแบบก่ึงเมืองก่ึงชนบทท่ียังดํารงชีพดวยการ
เกษตรกรรม และมีสถานประกอบการขนาดเล็กบริการคนในชุมชน 
 

4.1.3 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางย่ังยืนเมืองเกานาน (พ.ศ.2566 - 
2570)  ไปสูการปฏิบัติ 

 การจัดทําแผนยุทธศาสตรการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน พ.ศ.2566 – 2570 ไดกําหนดแนว
ทางการนําแผนไปสูการปฏิบัติ โดยการสรางกลไกลการรับรูเพ่ือสงเสริมใหหนวยงานท่ีเก่ียวของมีความเขาใจในแผน
ยุทธศาสตรการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน พ.ศ.2566 – 2570 เพ่ือขับเคลื่อนระดับนโยบายและระดับ
พ้ืนท่ี บูรณาการหนวยงานท่ีเก่ียวของและผูสวนไดสวนเสียในการรวมมือขับเคลื่อนหนวยงานกํากับนโยบายและอนุมัติ
แผน อีกท้ังการบริหารจัดการงบประมาณ การติดตามประเมินผลและสงมอบพ้ืนท่ีดําเนินงาน 

4.2 การกําหนดประเด็นยุทธศาสตร 

การกลั่นกรอง (Screening) และการกําหนดขอบเขต (Scoping) การประเมินสิ่งแวดลอมระดับ
ยุทธศาสตร SEA ดานการทองเท่ียวของตําบลในเวียง อําเภอเมืองนาน  จังหวัดนาน 
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หัวหนาโครงการและผูเช่ียวชาญ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                            นางพัทธยาพร อุนโรจน 

รายช่ือวิทยากรประจํากลุม 

 

 

 

 

                      

ผศ.ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย                  ผศ.ดร.พรรณนิภา ดอกไมงาม 
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ภาพท่ี 4.3 บรรยากาศกิจกรรมการกลั่นกรอง (Screening)  
และการกําหนดขอบเขต (Scoping) ณ หองประชุมเวียงแกว โรงแรมเวียงแกว อําเภอเมือง จังหวัดนาน 
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ภาพท่ี 4.4 กิจกรรมการประเมินขอมูลพ้ืนฐาน (baseline analysis) และกิจกรรมระดมความคิดเห็น 
ณ หองประชุมโรงแรมเทวราช อําเภอเมือง จังหวัดนาน 
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 ดานการทองเที่ยวของตําบลในเวยีง อาํเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

 
4.2.1   สรุปกิจกรรมการกล่ันกรอง (Screening) และการกําหนดขอบเขต (Scoping) และกิจกรรม

การประเมินทางเลือก 

1. ประเด็นยุทธศาสตร 
- ตาม SEA 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การอนุรักษเมืองเกาท่ีมีชีวิต  
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรมอยางสรางสรรค 

        และยั่งยืน 
- ตาม แผนฯ 

1. การเพ่ิมประสบการณการบริหารจัดการแหลงทองเท่ียวท่ีสรางสรรคและยั่งยืน 

2. การสรางผลประโยชนทางเศรษฐกิจ 

3. การสรางประโยชนแกชุมชนและนักทองเท่ียวบนพ้ืนฐานการอนุรักษวัฒนธรรม 

4. การเสริมสรางภูมิคุมกันดานสิ่งแวดลอมเพ่ือรองรับการพัฒนาการทองเท่ียว 

5. การสื่อสารองคความรูดานการสรางสรรคและยั่งยืน 

 
      2.  การวิเคราะหผลกระทบและแรงขับเคล่ือนของประเด็นยุทธศาสตร  

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1: การอนุรักษเมืองเกาท่ีมีชีวิต 

Drivers Impacts 
คณะอนุกรรมการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกา ความภาคภูมิใจ 
การสนับสนุนงบประมาณจาก JICA, CEA เปนท่ีรูจักในหมูคนไทย, ตัวตนของนาน, ความเปน 

อัตลักษณ 
การสนับสนุนจากทางวิชาการ  
เชน CU, MU, MFU, ETC, UP, สกว. 

การเขามาของหนวยงานสวนกลางและหนวยงาน
ภายนอก 

กองทุนอนุรักษอาคารเกา เปาหมายหรือจุดมุงหมายของนักทองเท่ียว (Attitude) 
Long stay, นักทองเท่ียวท่ียอมจายประสบการณ 

สภาพัฒนนํารอง เปาหมายของกลุมคนวัยเกษียณ  ในการวางแผนซ้ือ
อสังหาริมทรัพยเพ่ืออยูอาศัยในชวงบั้นปลายชีวิต 
เชน ท่ีดิน ท่ีอยูอาศัย เปนตน 

ICH (กระทรวงวัฒนธรรม) เปาหมายของนักธุรกิจรายใหญ ในการลงทุนซ้ือท่ีดิน
เพ่ือกอสรางหรือทําเกษตรรายใหญ 
ยกเวน ทําโรงงานอุตสาหกรรม 

UNESSCO, VMAT 
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 ดานการทองเที่ยวของตําบลในเวยีง อาํเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

Drivers Impacts 
สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ (สผ.) 
(หนวยอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและศิลปกรรม
ทองถ่ิน) 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2: การสรางเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรมอยาง 

         สรางสรรคและย่ังยืน 

Drivers Impacts 
ความหลากหลายทางชีวภาพ รายไดท่ีเพ่ิมข้ึนของคนนาน ทําใหเศรษฐกิจดีข้ึน 
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม เชน ชาติพันธุ ความหนาแนนในเมือง 
ทุนไทย  
เชน นายบัณฑูร ล่ําซํา ท่ีสนใจเขามาลงทุนใน จ.นาน 

เกิดการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพและ
วัฒนธรรม 

นักธุรกิจรุนใหมชาวนาน เชน เจาของธุรกิจรานกาแฟ แกไขและบรรเทาปญหาสิ่งแวดลอม เชน หมอกควัน 
นโยบายของรัฐบาลขับเคลื่อนเศรษฐกิจสรางสรรค คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
อพท.6 และ GSTC เกิดแหลงทองเท่ียวใหมดานสุขภาพและเสนทางการ

ทองเท่ียวใหม 
CU, MFU, UP, TEI เปนท่ีสนใจมากข้ึนของทุนขางนอก เชน ธุรกิจสาย

สุขภาพ  
สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องคการมหาชน) เศรษฐกิจฐานชีวภาพ 
องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการ
มหาชน) 

มีผลิตภัณฑใหมๆเกิดข้ึน เชน ดานสมุนไพร 

 
 

3. ปจจัยท่ีตองตัดสินใจ CRITICAL DECISION FACTORS (CDF) 
 

 
 

 

 

 

 

SI1: การอนุรักษเมืองเกาท่ีมีชีวิต 

 

 

UCCN 

SI2: การสรางเศรษฐกิจจากฐานความ

หลากหลายทางวัฒนธรรมอยาง

สรางสรรคและย่ังยืน 

 

GSTC 
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 ดานการทองเที่ยวของตําบลในเวยีง อาํเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

4. ตรวจสอบและประเมินทางเลือกในเบ้ืองตน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1: การอนุรักษเมืองเกาท่ีมีชีวิต 

ทางเลือกท่ี 1 No Action 

ทางเลือกท่ี 2 ศาสนสถานยังอยูในวิถีชีวิตของคนนาน 

ทางเลือกท่ี 3 บานเกา อาคารเกา มีการใชประโยชนเปนแหลงเรียนรู 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2: การสรางเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรมอยาง 

สรางสรรคและย่ังยืน 

ทางเลือกท่ี 1 No Action 

ทางเลือกท่ี 2 ตอบสนองความตองการของคนปจจุบัน (สินคาและบริการ)  

      (เชิงสรางสรรค) 

ทางเลือกท่ี 3 ไดผานการประเมิน GREEN DESTINATION (ระดับทอง 80)  

       (เชิงยั่งยืน) 

ทางเลือกท่ี 4 รายไดท่ีเกิดจากผลิตภัณฑเชิงสรางสรรคดานวัฒนธรรม 
 

 

5. การจําแนกประเด็นหลักดานการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

กรอบอางอิงดานความย่ังยืน  

- อัตลักษณนครนาน (ดร.ภาณุรังษี  เดือนโฮง) 

- ศิลปะ สถาปตยกรรม พุทธศิลปนครนาน 

- จิตกรรม ประติมากรรม 

- งานทัศนศิลป วิจิตรศิลป 

- ดนตรีเอกลักษณ เชน สะลอ ซอซึง ซอลองนาน วงกลองคุม วงกลองแอวกลองอืด  

- นาฏศิลปนครนาน 

- ประเพณีแขงเรือ 

- D3 การปกปองสิ่งมีชีวิตในปา: โครงการอนุรักษพืชและสัตว 

- D7 การควบคุมการใชน้ํา 

- D8 คุณภาพน้ํา 

        ประเด็นยุทธศาสตรดานส่ิงแวดลอม 

- ปริมาณและคุณภาพของแมน้ํานาน 

- แสง สี เสียง 

- C&D Waste 

- การใชทรัพยากร (จําพวกไมหายาก เชน ไมท่ีใชทํากลองปูจา เรือ) 
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 ดานการทองเที่ยวของตําบลในเวยีง อาํเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

- D3: รณรงคสรางการรับรูแกนักทองเท่ียว เชน ไมลา ไมฆา ไมซ้ือ 

- D7: จัดทําฐานขอมูลการใชน้ําเพ่ือประเมินทางเลือกในการใชน้ํา  

- D8: ฐานขอมูลคุณภาพน้ําอุปโภคบริโภคและแมน้ํานาน และแมน้ําสาขา 

 

 

6. กําหนดดัชนีช้ีวัดตามประเด็นยุทธศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1: การอนุรักษเมืองเกาท่ีมีชีวิต 

ตัวช้ีวัดดานเศรษฐกิจ - เพ่ิมรายได 

- ทรัพยสินทางปญญา 
ตัวช้ีวัดดานสังคม เพ่ิมเครือขายดานหัตถกรรม 
ตัวช้ีวัดดานส่ิงแวดลอม - ลดการใชปริมาณการใชเชื้อเพลิงฟอสซิล 
ตัวช้ีวัดดานเทคโนโลยี - นวัตกรรมผลิตภัณฑจากทุนทางวัฒนธรรม เชน ของท่ีระลึกจากปูมาน

ยามาน ของท่ีระลึกหัวเรือโอ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2: การสรางเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรมอยางสรางสรรค 

และย่ังยืน 

ตัวช้ีวัดดานเศรษฐกิจ ตัวช้ีวัดดานสังคม 

- รายไดของปราชญชาวบาน ชางฝมือ 

- งบประมาณและการลงทุนท่ีเก่ียวของกับการ
อนุรักษเมืองเกานาน 

- เกิดการจางงาน 

- ยกระดับมาตรฐานการใหบริการของ
ผูประกอบการดานการทองเท่ียว 

- สรางมูลคาเพ่ิมในการทองเท่ียวจาก
นักทองเท่ียวคุณภาพ (เนน Green) 

- จํานวนปราชญชาวบาน สลา ชางฝมือ 

- แรงงานคืนถ่ิน 

- เกิดการบูรณาการความรวมมือระหวาง
หนวยงานภาครัฐและภาคประชาชน 

- การปฏิบัติตามเกณฑการทองเท่ียวท่ียั่งยืน
เพ่ือลดผลกระทบจากการทองเท่ียว 

ตัวช้ีวัดดานส่ิงแวดลอม ตัวช้ีวัดดานเทคโนโลยี 

- ปริมาณ/คุณภาพแหลงน้ําในพ้ืนท่ี 

- รอยละของ C&D Waste ไดรับการจัดการท่ี
ถูกตอง 

- การรองเรียนเหตุรําคาญของ แสง สี เสียง 

- ขยับ D3 D7 D8 

- ใชพลังงานทดแทนในภาคการทองเท่ียว 

- องคความรูไดรับการจัดเก็บแบบดิจิตอล 

- ฐานขอมูลดานสภาพแวดลอมท่ีไดมาตรฐาน 

- การใชเทคโนโลยีเพ่ือชวยกํากับติดตาม
ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม 
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7. การวิเคราะหแนวโนม 

  อดีต อนาคต (มี SEA) 

รายไดจากการทองเท่ียว -  รายไดกระจุกในแหลงทองเท่ียวหลัก 

- การจางงานในพ้ืนท่ีนอย 

- รายไดกระจายเขาสูในชุมชน 

- การจางงานในพ้ืนท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

กิจกรรมการทองเท่ียวท่ี
ย่ังยืนเปนมิตรกับ

ส่ิงแวดลอม 

- การทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและมิตร
กับสิ่งแวดลอม 

- พัฒนาตอยอดขยายใหกวางข้ึน 

ขยะไดรับการจัดการท่ี
ถูกตอง 

- ยังไมมีการขยายผลจากพ้ืนท่ีตนแบบ - การบริการจัดการไดดีข้ึน 

- การคัดแยกขยะดีข้ึน 

จํานวนงาน - การจางงานต่ํา - การจางงานสูงข้ึน 

ความเขมแข็งชุมชน - ชุมชนมีความเขมแข็งอยูแลว - ชุมชนเขาใจและนํามาตรฐานมา
ยกระดับความเขมแข็งในชุมชน 

ระบบสาธารณูปโภค
พ้ืนฐาน 

- ระบบสาธารณูปโภคยังออนอยู - มีระบบบริหารจัดการสาธารณูปโภค
แบบบูรณาการ 

จํานวนรถยนต - นอย - เพ่ิมข้ึนตามยุคของ New Normal 

คุณภาพอากาศ - คุณภาพอากาศต่ํา - ปริมาณ PM 2.5 เพ่ิมมากข้ึน 

จํานวนอุบัติเหตุ - นอย - มีการสรางทางเลี่ยงเมือง อาจชวยลด
อุบัติเหตุ 
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8. การวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสีย 

 ผูรับผลกระทบหลัก ผูรับผลกระทบรอง ผูออนไหว ผูสนใจอนุรักษ ผูสนใจลงทุน 
แจงเพ่ือทราบ - ธนารกัษ 

- ผูวาราชการจังหวัด 
- อบจ. 
- เทศบาล 

- พลังงานจังหวัด 
- อปท. 

- สตง. 
- สื่อมวลชน 
- ชุมชน 

  

ปรึกษา - คณะอนุกรรมการ
อนุรักษและพัฒนา
เมืองเกานาน 
- เทศบาลนาน 
- หนอยงานใน
กระทรวงการ
ทองเท่ียว 
- สํานักงานจังหวัด 
- ททท. 
- ทกจ. 
- ผูวาราชการจังหวัด 
- วัฒนธรรมจังหวัด 
- อบจ. 
- กพร. 
- สงป. 

- โยธาธิการและผัง
เมือง 
- กรมศิลป 
- ทสจ. 
- อปท. 
- สธ. 
- ททท. 

- สํานักพุทธ 
- สื่อมวลชน 
- สตง. 
- สื่อมวลชน 

- กรมควบคุมมลพิษ 
- คณะกรรมการ
อนุรักษและพัฒนา
เมืองเกา 
- กรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา 
และพันธุพืช 
- กรมปาไม 

- พลังงานจังหวัด 

ผูมีสวนรวม
แทจริง 

- ชุมชนทองเท่ียว 
โรงแรม ท่ีพัก 
- ชุมชน ต.ในเวียง 
- กพร. 
- สงป. 
- อพท. 
- ทสจ. 
- อบจ. 
- กรมควบคุมมลพิษ 
- เทศบาล 
- ผูประกอบการ
สินคาทางวัฒนธรรม
และบริการ 
- ทกจ. 

- สมาคมธุรกิจ
ทองเท่ียว 
- รานอาหาร 
- หอการคา 
- อุตสาหกรรมการ
ทองเท่ียว 
- กรมปองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 
- การปะปาสวน
ภูมิภาค 
- ศคบ. 
- กฟภ. 
- สํานักงานพาณิชย
จังหวัด 
- สํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด 
- ตํารวจทองเท่ียว 
- กรมการพัฒนา
ชุมชน 

- ชางศิลป 
- NGO 
- Influencer  
Blogger 
- ชุมชน 
- ภาคประชาชน 
- สื่อสารมวลชน 

- เยาวชน 
- สถาบันการศึกษา 
- นักเรียน/นักศึกษา 
- กรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา 
และพันธุพืช 
- กรมปาไม 
- กลุมลายนาน 
- ปราชญชุมชน 

- Influencer Blogger 
- พลังงานจังหวัด 
- หอการคา 
- SMEs 
- นายทุน 
- บ.ประชารัฐสามัคค ี
- ธนารกัษ 
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จากการประชุมระดมความคิดเห็นและการประเมินขอมูลพ้ืนฐานในการศึกษา SEA ดานการทองเท่ียว 
ของตําบลในเวียง อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน ผูเขารวมไดระดมความคิดเห็น ท่ีจะนํามาใชในการประเมิน
สิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร  โดยแผน/แผนงานข้ึนอยูกับชนิดของผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ีสําคัญ  ซ่ึงคาดวาจะ
เกิดข้ึนและสามารถท่ีจะเลือกตัวชี้วัด (Indicators) ท่ีเหมาะสม ผูเขารวมไดปรึกษาหารือกับทาง อพท.และ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน  สภาวัฒนธรรมจังหวัดนาน สมาคมการทองเท่ียว และหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการ
สนับสนุนการจัดการทองเท่ียว หรือพัฒนาแหลงทองเท่ียวในพ้ืนท่ี เปนตน โดยผูเขารวมมีขอคิดเห็น หรือใหขอมูล 
ดังนี้ 

สรุปผลการการประชุมรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะครั้งท่ี 1 ในการศึกษา SEA ดานการ
ทองเท่ียว ของตําบลในเวียง อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

- นักวิชาการส่ิงแวดลอม ยังไมมีโครงการพัฒนาในบริเวณนี้ การทองเท่ียวนานเติบโตมากข้ึนการจัดการ
ขยะมีความนาเปนหวง การทําบอขยะ ขอจํากัดพ้ืนฐาน พ้ืนท่ีปา EIA บอของเทศบาล จะไมเพียงพอ
เนื่องจาก มีบอท่ีถูกสุขลักษณะ แตถาการขยายการทองเท่ียว และการจัดการทองเท่ียว ไมดีพอ อาจจะมี
ปญหาขยะลน เกินประสิทธิภาพการจัดการได  

- การทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดนาน อยากใหมีการคัดแยกขยะ จุดบริการการจัดเก็บขยะท่ีชัดเจน มีถังขยะ 
ยังไมมีการคัดแยกขยะท่ีเดนชัดเปนรูปธรรม มีจุดคัดแยกขยะท่ีชัดเจน ณ สถานท่ีทองเท่ียวสําคัญเทานั้น  

- การทองเท่ียวและกีฬา จังหวัดนาน ถนนคนเดิน มีการคัดแยกขยะกอนท้ิง ซ่ึงเปนตัวอยางท่ีดี 

- ผูประกอบการท่ีพักนาน ฐานขอมูลท้ังหมดของโรงแรมท่ีพักนาน ผูประกอบการมีความเขาใจเบื้องตน 
เก่ียวกับสถานประกอบการของตนท่ีอาจมีตอสิ่งแวดลอม มีกระบวนการในการจัดการสิ่งแวดลอม การ
จัดการขยะในสถานประกอบการ ควรแกตรงตนทาง ควรสงเสริมการคัดแยกขยะตนทาง ควรมีแนวทาง
สงเสริม สรางแรงจูงใจใหกับสถานประกอบการท่ีจัดการเรื่องขยะไดดี เชน โรงแรม ท่ีไดรับการรับรอง
มาตรฐาน Green Hotel ควรไดรับแรงจูงใจ หรอื reward ในการทําดี 

- ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย โรงแรมถูกเก็บคาบริหารจัดการขยะในอัตราท่ีสูงกวาคาบริการท่ี อปท.เก็บจาก 
ครัวเรือน เชน บาง อปท. เก็บจากสถานประกอบการท่ีพัก ในอัตรา 1,000 บาท ตอเดือน ในอัตราคงท่ี ทุก
เดือนหรือไม ประเด็นทําไมไมเก็บขยะตามน้ําหนักขยะ ท้ังนี้เปนการสะทอนตนทุนจริง ๆ พ้ืนท่ีนาน 
เทศบาลเมืองนานดําเนินการ มีกลไก ท่ีดี แตยังไมพิจารณาปรับเรื่องของคาธรรมเนียม เชน ทต.เวียงเทิง
เก็บคาธรรมเนียมตามน้ําหนักขยะ สราง incentive เพ่ือกระตุนใหมีการดําเนินการ และลงโทษคนไมทํา 
ใชหลัก carrots and sticks  

- นางบัวผา แกวมงคล ผอ.กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม เทศบาลเมืองนาน มีศูนยรับกักตัวของ ทม.
นาน ในประเด็นขยะ site ขยะ จัดการขยะมูลฝอยท่ัวไป มูลฝอยติดเชื้อ โดยเฉพาะจากโควิด เดือนนึงเกือบ
สิบตัน ซ่ึงเปนความทาทาย ในการจัดการ ทม.นาน มีเตาเผาขยะอุตสาหกรรม การจัดการขยะท่ีผานมา ถึง 
ปจจุบันมีความพรอมในการจัดการขยะ มีบอขยะมีรถขนขยะ ปริมาณขยะตอวัน 60-70 ตัน ของ เทศบาล
ประมาณ 20 ตัน ทม. พยายามหามาตรการควบคุมปริมาณขยะ ตอหัวประชากร ปริมาณขยะลดลง 
กระบวนการมีสวนรวมถือเปนปจจัยสําคัญสงเสริมการคัดแยกตนทาง การแยกเก็บขยะตามวัน  
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- นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองนาน ขยะ ก่ิงไม มีการเก็บเปนวันเชนเดียวกัน ขยะอันตรายมีตู
ขยะอันตรายตั้งในชุมชนมีรถขยะของเทศบาลเขาไปจัดเก็บอาทิตยละครั้ง รวมถึงขยะประเภทโฟม จะมีรถ
จัดเก็บใหอาทิตยละ 1 วัน โดยไมไดเอาไปลงบอขยะ เก็บรวบรวมไว เพ่ือหลอโฟมนําออกนอกพ้ืนท่ี เดิม
จําหนายใหกับวงษพาณิชย ปจจุบันเก็บรวมรวมไว  ขยะอาหาร นําไปเลี้ยงสัตว รถเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ
เก็บในสถานพยาบาล โรงพยาบาลสัตว เรือนจํา ภาคชุมชน มีโครงการสงเสริมการจัดการขยะตนทาง มี
กองทุนออมขยะ (ขยะรีไซเคิล) ซ่ึงชาวบานขายเอง หรือเอาไปบริจาคใหกับกองทุนได ตั้งเปนกองทุนออม
บุญขยะ เชน ชุมชนมหาโพธิ ซ่ึงมีผลกระทบเชิงบวก การจัดการขยะไดดี สงผล คือ แหลงเชื้อโรคลดลง 
ชุมชนมีรายไดจากการทองเท่ียว มีสวัสดิการชุมชน (เงินสงเคราะหเสียชีวิต) แนวทางการลดคาธรรมเนียม
ขยะ เชน ขยะไมเกิน 20 ลิตร เก็บคาธรรมเนียม 15 บาท ตอเดือน ถาในชุมชน ท่ีม่ีการจัดการขยะแบบ
กองทุน ครัวเรือนจาย 10 บาท กองทุนจายให 5 บาท การบริหารจัดการไดดี ก็จะมีการคืนทุน มีการจัด
สวัสดิการใหสมาชิกหลากหลาย มีความเอ้ืออาทรเกิดข้ึนในชุมชน 

- นางบัวผา แกวมงคล ผอ.กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม เทศบาลเมืองนาน การจัดการสิ่งแวดลอมท่ีดี 
จะสงเสริมในเรื่องการทองเท่ียว 

- ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย ภาคการทองเท่ียวจะมอง food waste and plastic waste เชน โครงการจัดการ 
food waste โดยเอาตัวดัชนีเขารวมโครงการเปนตัวตั้ง นาจะมีกลไกในการลดหยอน คาธรรมเนียม การ
จัดเก็บคาขยะ โดยเฉพาะขยะอาหาร 

- ประเด็นยุทธศาสตร การอนุรักษเมืองเกาท่ีมีชีวิต ขยะท่ีจะสูงข้ึน จะมีขยะจากการกอสรางมากข้ึน 
เนื่องจากมีการปรับปรุง การพัฒนา เศษวัสดุ จากการกอสราง จะสูงข้ึนอยางเลี่ยงไมได สิ่งท่ีอยากฝากสราง
โปรแกรมภาคการทองเท่ียว เขามามีสวนรวมลดขยะตนทาง (ขยะอาหาร และขยะพลาสติก) และขยะ
กอสรางจากการบํารุงรักษาเมือง  

- นายสุขสันต เพ็งดิษฐ ผูจัดการสํานักงานพ้ืนท่ีพิเศษ 6 ผูประกอบการมีจิตสํานึก สถานประกอบการจะมี
ความยั่งยืน คือทําตามมาตรฐานดานสิ่งแวดลอม สงผลใหในภาพรวมของนานมีความสะอาด สิ่งแวดลอมดี 
นักทองเท่ียวก็จะมีมากข้ึน การทองเท่ียวมีความยั่งยืน อยากฝากทองถ่ิน จะมีรางวัล หรือการจูงใจอยางไร 
เชน มาตรการทางดานภาษี ท้ังนี้ มีเรื่องของพลังงานดวย ท่ีมีสวนกับการจัดการเมืองเกา ปจจุบันยังมีการ
ท้ิงขยะรวม ซ่ึง อาจจะมาจากการไมแนใจในการคัดแยก อาจตองหาแนวทางในการสงเสริมใหมีการคัดแยก
ท่ีถูกตอง พลาสติกบางอยางรานของเกาไมรับซ้ือขยะบางประเภท ชุมชน หรือผูคัดแยกจึงไมแนใจวาขยะ
ประเภทไหน ขายได ขยะประเภทไหนควรคัดแยก อาจจะใหความรูในประเด็นนี้ สรางความเขาใจท่ีตรงกัน  

- การทองเท่ียวแหงประเทศไทยสํานักงานนาน จุดเก็บรวบรวมขยะ เชน ขยะบางประเภท หลอดกาแฟ 
ขวดพลาสติก pet ทําชุด PPE การมีจุดรวบรวม ขยะท่ีถูกสงตอไปทําประโยชน เปนการสงเสริมการมีสวน
รวมในการบริจาคขยะท่ีสามารถนําไปใชประโยชนตอ อยางเชน ททท. ทุกโครงการของ ททท. จะมีการ
คํานวณเรื่อง การปลอยกาซเรือนกระจก  

- นายสุขสันต เพ็งดิษฐ ผูจัดการสํานักงานพ้ืนท่ีพิเศษ 6 การสงเสริมใหคนใชจักรยานทองเท่ียวในเมือง
นาน จะมีเรื่องของขยะอันตราย แบตเตอรี่จากการข่ีจักรยาน การใชไฟสองสวาง ท่ีใชแบตเตอรี่ ควรมี
โครงการ ในการสงเสริมการจัดการประเภทนี้ดวย 
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- การทองเท่ียวแหงประเทศไทยสํานักงานนาน ขยะติดเชื้อ หนากากอนามัย จะจัดการอยางไร ปริมาณ
เทาไหร 

- อพท. ขยะติดเชื้อ หนากากอนามัย มีการคัดแยก โดยติดสติ๊กเกอรระบุวาขยะติดเชื้อ มีการจัดเก็บอยางไร 

- นางบัวผา แกวมงคล ผอ.กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม เทศบาลเมืองนาน จัดการขยะหนากาก
อนามัยโดยทุกชุมชนจะมีถังขยะสีแดง โดย อสม. ไปประชาสัมพันธ จุดเก็บรวบรวมขยะติดเชื้อ ถังแดง โดย 
ทม.นาน จะมีรถไปจัดเก็บในสถานการณแพรระบาดของโควิด หนากากอนามัยจะถูกระบุเปนติดเชื้อ ใน
สถานท่ีหลักๆ เชน หนวยงานราชการ จะมีรถขยะไปจัดเก็บจะทําความเขาใจชุมชน ผานผูนําชุมชน อสม. 

- อพท. เดิมขยะตกพ้ืน คนนานจัดเก็บ แตหนากากอนามัย ไมกลาเก็บตอไปอาจจะพิจารณา ปญหานี้ 

- ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย ขอแลกเปลี่ยน กอนโควิด ผาออมเด็ก ผาอนามัย เปนขยะติดเชื้อหรือไม ผาออม
ผูสูงอายุ ถาอยูใน รพ. ถือวาเปนขยะติดเชื้อ แตถาเปนคนแกท่ีอยูท่ีบาน ผาออมผูสูงอายุ จะถูกจัดเปนขยะ
ท่ัวไป แตถาเปนคนปวย ท่ีอยูในชุมชน เชน ฟอกไต ใหรวบรวมขยะประเภทนี้สงไปท่ี รพ.สต. Personal 
care non-infectious waste ซ่ึงเมืองนอกระบุประเภทขยะไว วาเปนขยะท่ีเกิดจากการดูแลรักษา บุคคล
ธรรมดา แตเมืองไทยไมมีการกําหนดไวในสถานการณโควิด การจําแนกประเภทมีความซับซอนยุงยาก 
ประมาณขยะติดเชื้อพุงสูง รพ.ท่ีรับเรื่องโควิด ตองขอความรวมมือ ญาติงดเยี่ยม เนื่องจากสรางขยะท่ีไม
เก่ียวกับขยะติดเชื้อเลย ทําใหปริมาณขยะพุงสูงข้ึน ทําใหเกิดศักยภาพการเผาของเตาเผาติดเชื้อ การ
จัดการขยะติดเชื้อจะตองพวงกับการออกแบบมาตรการจัดการการรักษา การเยี่ยมไข มาตรการลดขยะติด
เชื้อใหไดมากท่ีสุด 

- การทองเท่ียวแหงประเทศไทยสํานักงานนาน ตางประเทศ เชน เกาหลี ญ่ีปุน รณรงคใหครัวเรือนแยก
ขยะอยางจรงิจัง การเก็บขยะเปนรายวัน มีเสนทางเดินของขยะ มีระบบจัดการขยะแตละประเภทท่ีชัดเจน 
การรถเก็บขยะเปนสีตามประเภทขยะ 

- ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย รถเก็บขยะคันเดิม สีเดิมได แตสรางความเขาใจวา ไมไดเก็บขยะรวม 

- นายสุขสันต เพ็งดิษฐ ผูจัดการสํานักงานพ้ืนท่ีพิเศษ 6 ท่ีผานมาไมมีการจัดเก็บขอมูลการใชน้ําของ
ผูประกอบการทองเท่ียว ปริมาณน้ําท่ีถูกใชไปในภาคการทองเท่ียว ปริมาณน้ําในทุกชวงฤดูกาล ไดรับการ
จัดการท่ีถูกตอง และมีปริมาณเพียงพอ ในสถานการณโควิด การลางมือใชสบู การปนเปอนมากข้ึน การใช
แอลกอฮอล จะสงผลการน้ําเสีย หรือน้ําท่ีใชแลวมีการปนเปอน 

- อพท. ระบบบําบัดจากผูประกอบการ เชน การปลอยน้ําจากท่ีพัก ไมไดรับการบําบัดท่ีดี กลายเปนท่ี
เพาะพันธุอยางดี รานอาหารเล็ก ๆในตัวเมือง ยังขาดการบําบัด กอนปลอยน้ําลงทอ ทําใหตองมีการขุด
ลอกทอ มีการอุดตัน จากไขมัน สะทอน ถึงระบบการบําบัดน้ําอยางจริงจัง 

- นางบัวผา แกวมงคล ผอ.กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม เทศบาลเมืองนาน ระบบบําบัดน้ําเสียของ 
ทม.นานครอบคลุม ต.ในเวียง สวน 3 ตําบลผาสิงหยังไมมีระบบรวบรวมน้ําเสียไปบําบัด การบําบัดน้ําเสีย
จากสถานประกอบการ ไขมันอุดตันตามทอระบายน้ํา การสงกลิ่นเหม็นเนา ยังมีความทาทาย แมจะมี
กฎหมายกําหนด แตการบังคับใชยังเปนปญหา 

- ผูประกอบการท่ีพัก การขออนุญาตกอสรางโรงแรม จะมีกําหนด เรื่องระบบบําบัดน้ําเสีย ปจจุบัน 
ผูประกอบการท่ีพักมีมากข้ึน การปรับท่ีพักเปนบริการท่ีพักขนาดเล็ก ซ่ึงดัดแปลงมาจากตัวบานเดิม ระบบ
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ตางๆ จึงไมรองรับ ขาดระบบบําบัดน้ําเสีย เชน บอดักไขมัน กอนปลอยน้ําท้ิงลงทอ รานกวยเตี๋ยว 
รานอาหาร เชาบานเกา มาทําเปนรานอาหาร ซ่ึงสามารถรองรับคนไดประมาณ 100 จึงสามารถสราง
ปญหาน้ําเสียได ระบบการตรวจสอบควรมีหนวยงานรับผิดชอบไหม มาตรการจัดการปญหาท่ีเกิดข้ึน  

- นางบัวผา แกวมงคล ผอ.กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม เทศบาลเมืองนาน อยูในการดูแลของกองชาง 
และ ทม.นาน จะมีเทศบัญญัติควบคุมอยู ยังคงเปนปญหาในการจัดการ ทม. ตรวจสอบ ติดตาม ใหสถาน
ประกอบการท่ีพัก รานอาหาร มีการจัดการตามมาตรฐานจะมีขอกําหนด ตัวชี้วัด ความรวมมือถือเปน
ประเด็นสําคัญ 

- ดร.พรรณนิภา ดอกไมงาม เจลแอกอฮอลสวนใหญจะผลิตจากจุลินทรียท่ีกินได เพราะง้ันจะไมมีผลตอการ
ตกคาง 

- นายสุขสันต เพ็งดิษฐ ผูจัดการสํานักงานพ้ืนท่ีพิเศษ 6 นานจะมีบานเกา เมืองเกา เปนจุดเดนอยูแลว 
หลายอยางปรับปรุงพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียว มีบางอาคารไมไดรับการปรับปรุง แนวโนมจะทําใหมีชีวิต 
ตามประเด็นยุทธศาสตร อนุรักษเมืองเกาท่ีมีชีวิต ปญหา บางชุมชน ยังไมสามารถบริหารจัดการใหสอดรับ
กับการสงเสริมการทองเท่ียว การอนุรักษบางสถานท่ีไมสามารถดําเนินการได เนื่องขอกําหนดของกฎหมาย 
เชน เมืองเกาท่ีมีชีวิต จะรักษาใหคงอยูอยางไร หรือการบูรณะท่ียังติดประเด็นขอกําหนดตาง ๆ ท่ีไม
สามารถดําเนินการได จะมีทางออกอยางไร ถาตองการรักษาเมืองเกาแบบจริงแท ด้ังเดิม จะมีแนวทาง
อยางไร จะดึงทุกภาคสวนมามีสวนรวมพัฒนาอยางไร 

- การทองเท่ียวแหงประเทศไทยสํานักงานนาน ควรหาตนแบบจังหวัดท่ีไดรับรางวัล โดยสวนตัวคือ อัมพวา 
ซ่ึงเปนตัวอยางท่ีดี กับการสรางเสนทางเดินทองเท่ียว สามารถสรางขุดขาย จาก สิ่งท่ีไมมีอะไรท่ี
หลากหลายมาก มาสรางเปนเสนทางการทองเท่ียว แลว กิจกรรมการทองเท่ียวขยายขอบเขตไปในวงกวาง 
บางเสนทางทองเท่ียว มีเสนห อยางของนาน รานบางราน ไมมีอัตลักษณ ยังพบไดท่ัวไป แตตรงกันขามกับ
อัมพวา ท่ีสินคาเปน handmade บางเสนทางการทองเท่ียว ควรปรับภูมิทัศน เชน ถนนไรเสาไฟฟา 
สายไฟฟาระโยงระยาง การจัดระเบียบการจอดรถ การคมนาคมขนสง ปรับภูมิทัศนใหนักทองเท่ียวชมวิถี
ทองเท่ียวนาน 

- อพท. ทัศนะอุจาด ปายโฆษณา ไวนิล ตาง ๆ บดปงภูมิทัศน รานคา สถานประกอบการ ติดปาย
ประชาสัมพันธตาง ๆ ซ่ึงอาจจะสงผลตอภูมิทัศนฟุตบาต ท่ี แมฮองสอน ถนนสวยงาม ถือวาเปนตนแบบท่ี
ดี สวนนาน มีการวางของเกะกะ บนฟุตบาต รานคาในละแวกตลาด จะมีการเอาเกาอ้ีมาวาง  

- รถมอเตอรไซตมาจอดขวาง กันรถยนตไปจอด บดบังหนาราน ทําใหกีดขวาง “การทวงคืนฟุตบาตรให
สาธารณะ” การจราจร ขาดวินัยในการจดรถซอนคัน ควรสงเสริมจิตสํานึก 

- การทองเท่ียวแหงประเทศไทยสํานักงานนาน สีอาคารมีสวนสําคัญ เชนการคุมโทนสี บานเกามีเสนห 
ดึงดูดนักทองเท่ียว ซ่ึงเหมาะกับการถายรูปควรพิจารณากําหนดโทนสีใหมีลักษณะเดียวกัน ซ่ึงจะพวงไปกับ
ประเด็นคาใชจาย  
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สรุปผลการการประชุมรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะครั้งท่ี 2 ในการศึกษา SEA ดานการ
ทองเท่ียว ของตําบลในเวียง อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

- นพ.ชาตรี เจริญศิริ การทํา supply chain ใหครบวงจร มี business model ใหขอขอมูลอุตสาหกรรม
จังหวัดวามีพ้ืนท่ีไหนท่ีทําไดครบวงจร มา pin map ไว การทําของเหลือใชใหเปนศูนย Zero Waste ตอบ
ท้ัง GSTC ตอบประเด็นดานสิ่งแวดลอมหลายเรื่อง 
ระดมความคิดเห็น การจัดการ C&D waste 

- วัฒนธรรมจังหวัดนาน การดูแลพ้ืนท่ีเมืองเกา สงเสริมวิถีชีวิต วัฒนธรรม ดูแลสถานท่ี ทางวัฒนธรรม
จังหวัดมีการจัดตั้งคณะทํางานดูแลประเด็นเหลานี้ เชนการปรับภูมิทัศน มีคณะทํางานติดตาม กลั่นกรอง 
ประเด็นตาง ๆ กอนเขาประชุมคณะอนุกรรมการฯ เชน การจัดการอาคารเกา การรื้อถอน การจัดการซาก
จะมีหนวยงานดูแล แลวนําเรื่องเสนอตอคณะกรรมการชุดใหญ โดยหาพ้ืนท่ี มีบอรดจังหวัดนาน จะมี
คณะกรรมการ 4 ชุด ทํางานบริหารจัดการพ้ืนท่ีเมืองเกา สามารถเพ่ิมเติมประเด็นนี้ในแผนยุทธศาสตรได
หรือไม 

- นายสุขสันต เพ็งดิษฐ ผูจัดการสํานักงานพ้ืนท่ีพิเศษ 6 แผนยุทธศาสตรฯ ไดผานการรับรองจาก ททช. 
แลว โครงการท่ีได SEA เปนโครงการเพ่ิมเติมเขาไป ซ่ึงสามารถอยูในภาคผนวกได การบูรณะอาคารเกา 
จะมี 2 แหง  

- นพ.ชาตรี เจริญศิริ มีมติคณะกรรมการเมืองเกา โยธาธิการจังหวัดนาน ดูแล ท่ี อ.นานอย จะรับขยะ C&D 
ไปถมท่ี ซ่ึงรองรับขยะนี้อยูแลว  

- ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย จะมีประเด็นหรือมาตรการ เพ่ิมเติม ซ่ึงจะไมใชโครงการตามแผนยุทธศาสตร
ท้ังหมด แตนําไปผนวกเขากับแผนยุทธศาสตร  

- นพ.ชาตรี เจริญศิริ เสนอเปนวาระจังหวัดนาน ควรทบทวน strategy ดานขยะได ถาเปน suggestion 
จาก SEA ก็นําเปนวาระจังหวัด 

- ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย สามารถเชิญ SCG มารวมได เนื่องจากเปนเจาใหญในการจัดการขยะ C&D waste 

- นางสาวธนวันต ชุมแสง ประชาสัมพันธจังหวัดนาน ทองถ่ินจังหวัด ไดรับผิดชอบเรื่องจังหวัดสะอาด มี
การขับเคลื่อนการจัดการขยะ หนวยงานราชการทุกหนวยงาน ตองจัดทํารายงาน จัดทํารายงานสง มีการ
ติดตามรายงานดวย หากยังไมสง 

- วัฒนธรรมจังหวัด ทองถ่ินจังหวัดดําเนินการ ครอบคลุมท้ังจังหวัดโดยรวมจากหนวยงานภาครัฐ กอน
ขยายไปยังชมุชน 

- นางสาวธนวันต ชุมแสง ประชาสัมพันธจังหวัดนาน พ้ืนท่ี Zero Waste ไมมีพ้ืนท่ีตัวอยาง แมวานาน
ขับเคลื่อนเปนวาระจังหวัด  

- ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย บานวังฆอง กับ บานมหาโพธิ 

- ผูอํานวยการแขวงทางหลวงนานท่ี 1 มีการเก็บขยะบนทางหลวงแผนดินทุกสัปดาห การรื้อถอน ทอกลม 
ทอบล็อก สะพาน กระบวนการยอยสลาย คอนกรีต ทราย สามารถนําไปใชประโยชนได เชนสถานท่ีน้ํากัด
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เซาะ ควรดําเนินการอยางชัดเจน คําสั่งจังหวัดนาน มีคณะกรรมการรองรับ มีประเด็นวา remove and 
construct 

- ทองถิ่นอําเภอ ในฐานะทองถ่ินอําเภอ และเปนประธานเครือขายทองเท่ียว จังหวัดนาน ไดทําการสงเสรมิ
ลดขยะในครัวเรือน มีการคัดแยกขยะในหมูบานตนแบบ มีการจัดการขยะครบวงจร มีธนาคารขยะ โรงทอ
ผา มีการเก็บรวบรวมขยะขายในรอบสัปดาห รอบเดือน เปนวาระท่ีผูวาราชการจังหวัดขับเคลื่อนมา และ
ทําอยางตอเนื่อง ขับเคลื่อนบทบาททองถ่ินตั้งแตขยะอินทรีย ขยะอันตราย ขับเคลื่อนโดยมี ขอบัญญัติ
ทองถ่ิน นายอําเภอไดรับมอบหมายใหไปขับเคลื่อนการจัดการขยะของทองถ่ิน เพ่ือเขาประกวดจังหวัด
สะอาด มีขยะอันตรายท่ีเพ่ิงทํา MOU รวมกับ อบจ. ในการจัดการรวมกัน เรียกวา กระบวนการจัดการ 
นานสะอาด 

- นางสาวธนวันต ชุมแสง ประชาสัมพันธจังหวัดนาน ประทับใจ ภาพการคัดแยกขยะกิจกรรมถนนคนเดิน 
คณะทํางานของ ทม.เมืองนาน จะไปดําเนินการคัดแยกขยะ ณ จุดลานกิจกรรม 

- นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองนาน ขยะท่ีพูดถึงคือขยะท่ีทําใหจังหวัดสะอาด มีการรณรงค
โดยทองถ่ินจังหวัด ปญหาคือยังมีคนท้ิง อยางไมรับผิดชอบอยู เปนพฤติกรรมของคน จําเปนตองเปลี่ยน
พฤติกรรม แตตองใชเวลา พยายามสรางหมูบานตนแบบ และขยายผล ขยะท่ีจําเปนตองจัดการ คือท่ีบอ
ขยะของเทศบาล ในสวนขยะ สงกอสราง จะมีหลากหลาย รวมท้ังกระเบื้อง กระจก สวนใหญแอบท้ิงท่ีริม
ทาง ท่ีรกราง ควรมีวิธีการจัดการท่ีชัดเจน เครื่องมือในการจัดการ ขยะอันตราย อบจ รวบรวมสงกําจัด 
และรับผิดชอบคาใชจาย ขยะติดเชื้อมีการท้ิงปนในขยะท่ัวไป วิธีงายๆ คือใหเผาในเตาถาน  ขยะอาหาร ท่ี
ถนนคนเดิน ลานขันโตก จะมีขยะอาหาร โดยสงเสริมการแยก โดยแยกออกมา 9 อยาง ทุกอยางนําไปใช
ประโยชน อาหารเอาไปเลี้ยงหมู ไก สุนัขจรจัด เดิม พยายามให นทท.เปนคนแยก ปญหาคือคนเยอะ ไม
ทัน จึงสงใหคนของเทศบาล หรือจิตอาสา เปนคนแยกให ถือเปนตนแบบการเรียนรู key point คือ จะทํา
อยางไรใหขยะอาหาร ไดรับการคัดแยก จัดการท่ีรวดเร็ว ชุมชนหองแถวอาจทําไดยาก สวนบานท่ีมีบริเวณ 
สามารถใชแนวคิดกรีนโคน จัดการขยะอาหาร เทศบัญญัติไดหามไมใหมีการเผาท่ีอาจเปนอันตรายตอ
สุขภาพ ในชุมชนเอง คงมีการเผาอยูบาง แตใหจัดการภายใตการดูแลของชุมชน และองคความรู การ
จัดการขยะตนทาง สรางการรับรูใหชุมชนคัดแยกขยะเปนสัดสวน มีการทําโครงการ ขยะออมบุญ มีจิต
อาสาดําเนินการในภาพรวม การคัดแยกขยะสามารถลดปริมาณขยะลงเยอะ ขยะบางอยางท่ีตองจัดการ 
เชน ท่ีนอน โถชักโครก เทศบาลจึงตองจัดเก็บให ปญหาท่ีพบคือ ขยะนอกเขต อบต นาจะชวยในเรื่องการ
เพ่ิมมูลคาของขยะ การยอยสลายเศษวัสดุ ขยะกอสราง นําไปยอยสลาย และนําไปใชประโยชนไดไหม ให
เปลี่ยนมุมมองขยะเปนทรัพยากร เพ่ือนําใชประโยชน ทําอยางไร จะสื่อสารตอสาธารณะ และสรางการมี
สวนรวมได ชวยกันคิด วา เมืองนานท่ีใฝฝนในการจัดการดานสิ่งแวดลอมจะเปนอยางไร บอขยะของ
เทศบาล ใกลเต็ม กําลังอยูในข้ันตอนพิจารณาทางเลือกแนวทางจัดการ บอขยะ 60 ไร ไมเกิดผลกระทบตอ
ชุมชนขางเคียง และสามารถจัดการตอได 

- สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดนาน ปญหาภาพรวม จ.นานติดท่ีกฎระเบียบ 
เนื่องจากเปนพ้ืนท่ีปาไมเปนสวนใหญ พ้ืนท่ีมีเยอะแตไมสามารถดําเนินการได ขยะรีไซเคิล พยายามทํา
อยางเต็มความสามารถ โดนสอบวาไมใชหนาท่ีจังหวัดเปนหนาท่ีทองถ่ิน พอเอาอุปกรณไปแจก ชาวบานก็
นําไปใชประโยชนอ่ืน เชน ใสถังขาวสาร อยากขยาย 5 ตําบลตนแบบไปท้ังจังหวัด วางแผนการจัดการขยะ 
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ของเสีย เริ่มตั้งแตป 53 แตติดระเบียบ ท่ีตองมีองคกรรับผิดชอบในท่ีสุด อบจ.รับผิดชอบขยะติดเชื้อ ทสจ.
ขอกอสรางเตา ซ้ือรถขยะติดเชื้อ โดนสอบวา ซ้ือรถขยะแพง น้ําเสีย จริงๆ นาน ต้ังแต อ.เฉลิมพระเกียรติ
ลงมา มีบอบําบัดแคของ ทม.นาน ท่ีอ่ืนมี งปม. แตไมสามารถสรางได เนื่องจากติดขัดเรื่องระเบียบและทํา
การ public hearing นานไมมีบอดักสิ่งปฏิกูล 

- นางเพลินจิต พวงเจริญ บานมหาโพธิ ขยะออมบุญ ขายขยะไดเงินไปบริจาค สงเคราะหศพ ละ 3 พัน 
บาท ถุงพลาสติก กลองนม จะนําไปทําผลิตภัณฑ สรางรายไดเขากลุมสงเสริมใหมีการทําอาหารอยาง
พอเพียงในแตละม้ือ หรือหากทําเยอะใหทานใหหมด จะไดไมเหลือเปนขยะ การกําจัดขยะไมยากสําหรับ
บานมหาโพธิ ท้ังนี้ไดปรึกษา ผอ.บัวผา ตลอดเก่ียวกับแนวทางจัดการขยะ  

- นายสุขสันต เพ็งดิษฐ ผูจัดการสํานักงานพ้ืนท่ีพิเศษ 6 การจัดการขยะชุมชนทําไดดีอยูแลว ไดรับการ
ประเมินเปนสีเขียว สิ่งท่ีตองดําเนินการเพ่ิมคือขยะกอสราง สิ่งท่ีตองพิจารณาตอไปคือ ดําเนินการจัดการ
ขยะท่ียั่งยืนใหครอบคลุมจังหวัดนานซ่ึงเปนการวางแผนระยะยาว  

- ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย ประเด็นท่ีจะปรากฏใน SEA คือ แนวทางแผนแมบทจังหวัดสะอาดการประมาณ 
C&D waste จะมีโยธาธิการมาเก่ียวของ มีการกําหนดทางการรื้อถอน และการจัดการขยะกอสราง ในสวน
น้ําเสีย อาจตองพิจารณาน้ําเสียจากตนน้ํา อาจจะตองเพ่ิมในโครงการท่ีมีการตรวจคุณภาพน้ํา สิ่งปฏิกูล 
จะมีอยูใน theme การออกแบบ universal design อาจจะหมายเหตุวา ในอนาคตหากมีนักทองเท่ียวมาก
ข้ึน อาจจะตองพิจารณาตรงนี้ ความม่ันคงทางอาหาร สามารถสอดแทรกไปในโครงการ ใน Theme 
Gastronomy   

ประเด็นยุทธศาสตร 

- ดร.พรรณนิภา ดอกไมงาม ทรัพยสินทางปญญา ตอบโจทยวัฒธรรมท่ีหลากหลากท่ีสรางสรรคและยั่งยืน 
จะมีประเด็นดานภูมิปญญา จึงควรมีโครงการเก่ียวกับการจดสิทธิบัตร และทรัพยสินทางปญญา 

- คุณหมอสุชาติ ประเด็น GI นาจะเปนประเด็นสําคัญ เชน สินคาเกษตร 

- นางสาวธนวันต ชุมแสง ประชาสัมพันธจังหวัดนาน พาณิชยจังหวัด ทําเรื่อง GI ท่ีผานมาไดทํา GI ของ
เกลือ และผลักดัน ญอกมละบริ 

- วัฒนธรรมจังหวัด  มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ไดทํา Intellectual Cultural Heritage (ICH) จดสิทธิบัตร 
ภูมิปญญาใหกับชุมชน โดยจด 5 รายการ 

- พาณิชยจังหวัด กลุมสงเสริมผูประกอบการตลาด นานท่ีข้ึนทะเบียนแลวมีสองตัว คือสมสีทองนาน และ 
ญอกมละบริ ท่ีจะข้ึนทะเบียนตัวท่ีสาม คือเกลือสินเธาวนาน โดยท่ีปรึกษาจาก ม.ราชภัฏอุตรดิตถ เราได
นําเสนอทรัพยสินทางปญญาไป 10 กวาตัว ทางกรมฯ คัดเลือกมา โดยพิจารณาจากหลายปจจัย รวมถึง
ราคาสินคาท่ีสามารถใช GI เปนตัวผลักดันตลาด กาแฟ จะไดรับการขับเคลื่อนตอ 

- นายภิรมย เทพสุคนธ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด สมมีขอเสียปลูกท่ีเดิมไมได ธุรกิจรีบเรง สามปติด
ลูก สี่ปเริ่มตาย สิ่งท่ีดีท่ีสุดคือกาแฟ โดยปท่ีผานมา ไดรับรางวัล 8 รางวัล ไดท่ี 1 ระดับประเทศ การสง
สินคาอะไรใหรับรอง ขอใหนําหนวยงาน หรือขอมูลสนับสนุนไปดวย ในสินคาท่ีควรจะไดรับรอง GI 

- นพ.ชาตรี เจริญศิริ ขอความกรุณาพาณิชยจังหวัด พิจารณา เรื่องกาแฟ เพ่ือขอ GI นานไดรางวัล อันดับ 
1-3 ของประเทศ ไดท้ังหมด 8 รางวัล  
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- นายสัจจพงษ จินดาพล ประธานคณะทํางานสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่นตอการพัฒนา
พ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน เสียงเครื่องบินผานตัวเมืองนาน โดยเฉพาะชวงเวลา take off จะสงเสียงดัง โดย
สงผลกระทบตอธุรกิจ เชน ธุรกิจสปา ควรพิจารณา หากวา การเติบโต หรือมี เท่ียวบินหนาแนนกวานี้ 
อาจจะมีประเด็นมลพิษทางเสียงมลภาวะ จากพาหนะ เชน บิ๊กไบค ในตัวเมือง เสียงดังมาก โดยเฉพาะขับ
ผานเมืองเกา 

- ศึกษาธิการจังหวัดนาน นานเปนทิศทาง 2 ธรรมะ คือ ธรรมมะ และ ธรรมชาติ การจัดการศึกษา การ
ปลูกฝง การรณรงคการจัดการตนเอง ในสิ่งเหลานี้ ขอแลกเปลี่ยนเรียนรูการเสนอโครงการ school green 
and clean ถาโรงเรียนสามารถลดขยะ ก็จะลดขยะในภาพรวม ถาทุกหนวยงานรวมมือกันทํา ก็จะลดขยะ
ไดภาพรวมไดอยางดี ยกตัวอยาง ตลาดหลังสวน กลุมผูคา ผูขาย จะใชภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ ออกแบบ
โดยชุมชน หามใชภาชนะจากพลาสติก ผูคาจะปรับตัวเอง รายไดจากการเปดตลาด รายได 8 แสน ถึง 1 
ลานบาท เปนจุดขาย สงเสริมการทองเท่ียวยั่งยืน การจัดการตลาด ควรสงเสริมใหมีการหิ้วปนโต ท่ีผานมา 
เปนโครงการของ เทศบาล และตลาดรวมกัน โดย แมคาจะแจกแสตมป สําหรับคนไปซ้ือของ แสตมป
สามารถแลกทอง เสี่ยงโชค สนับสนุนโดยเทศบาลเปนการจูงใจ แมคา จะแถมใหกับคนหิ้วปนโตไปซ้ือของ 
คนก็จะหันมาใชปนโตไปซ้ือของ หนวยงานก็สงเสริมการใชกระบอกน้ํา ขยับไปพรอมกันทุกภาคสวน การ
ขยับของสถานศึกษาหนวยงาน จะไปชวยในการปลูกจิตสํานึก การพัฒนารวบรวม หลักสูตร ใหเด็กรูอยาง
แทจริง ถึงรากเหงา เชน ภาษาลานนา 

- สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดนาน มลพิษทางเสียง การทาอากาศยานนาน ไดมี
การศึกษาผลกระทบการใชสนามบินนาน ไมพบความผิดปกติ ทสจ. ไดสงรายงานตอให สผ. ขอนําเรียนท่ี
ประชุมวา ไมพบมลภาวะทางเสียง 

- ผูแทนหอการคาจังหวัดนาน การทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม ควร ขายในสิ่งท่ีนานมี คงอยูใน
ตัวตนนาน อยูในวิถีชีวิตนาน สิ่งนี้จะขายได และมีความยั่งยืน ขายความเปนตัวนานควรรับ นทท.ท่ีมี
คุณภาพ นทท.ควรมีความรูความเขาใจในความเปนนาน เชน นทท. เขามา ควรปลอดโควิดดวย อยางนอย 
ATK จะชวยกรองในเบื้องตนได 

- นพ.ชาตรี เจริญศิริ นทท. ควรมีความรับผิดชอบตอแหลงทองเท่ียวดวย tourist engagement 

- นายสุขสันต เพ็งดิษฐ ผูจัดการสํานักงานพ้ืนท่ีพิเศษ 6 ขอรบัรองรายงานการประชุม 

- ประธานสภาอุตสาหกรรมทองเท่ียวจังหวัดนาน ในประเด็นตางๆ ผูใหญในจังหวัดตองจริงจัง ให
ความสําคัญ เพ่ือใหเดินตอไปได กลอง CCTV มีความสําคัญ ควรมาพิจารณาวา ใชงานไดไหม เพียงพอไหม 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

- นพ.ชาตรี เจริญศิริ การขยายขอบเขตพ้ืนท่ีเมืองเกาใหครอบคลุมพ้ืนท่ีเชื่อมโยง 5 ตําบล เพ่ือตอบโจทยท่ี
สําคัญแหลงทองเท่ียวจะเติมคุณคาใหแกกันและกันรวมตัวเปนเครือขาย ซ่ึงกันและกันการขยายพ้ืนท่ีเมือง
เกา ควรขยายใหครอบคลุมพ้ืนท่ีเชื่อมโยง 5 ตําบล  

- นายสุขสันต เพ็งดิษฐ ผูจัดการสํานักงานพ้ืนท่ีพิเศษ 6 หลาย ๆงานไมไดอยูในอํานาจหนาท่ีของ อพท. 
เชน การจัดการขยะ ถาขยายใหครอบคลุมท้ังจังหวัด จะมีหนวยงานมีแผนรองรับ อพท. จะประสาน
หนวยงานจัดสรร งปม. ให ผานระดับกรมลงมา เพ่ือใหการพัฒนาเปนไปตามแผน ถานานอยูใหเปนพ้ืนท่ี
พิเศษจังหวัด การพัฒนา ตองไปท้ังจังหวัด  
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- นพ.ชาตรี เจริญศิริ การเชื่อมโยงการเรียนรูระหวาง นาน พะเยา เชียงราย พะเยาเปนจังหวัดท่ีได งปม. สูง
เทียบกับ จํานวนประชากร policy and politics ควรไปดวยกัน  

- ดร.ฤทัยภัทร พิมลศรี เรามีแผนของกลุมจังหวัด สามารถทําโครงการเชื่อมโยงกันได เก่ียวของกับระบบ
นานอยูดี สามารถใหขอมูล และแนะนําได รวมสมัครเปนสมาชิกใชงาน เพ่ือนําขอมูลมาขับเคลื่อน 

- วัฒนธรรมจังหวัด พะเยา ไดรับ งปม. เยอะ คือ การนําเสนอ โดยผูรับผิดชอบหลักคือ กรมศิลปากร อยาง
ของนาน ไมมีผูดําเนินการ นานขาดการนําเสนอ หากมีผูกําหนดนโยบาย ท่ีสามารถอนุมัติ งปม. มา ฝาก
จัดเตรียมแผน เพ่ือนําเสนอขอพิจารณา งปม. ขอฝากสํานักงานจังหวัด   

- สํานักงานจังหวัด การจัดทําแผนไดมีการเชิญทุกหนวยงานเขารวม ฝากไปสอบถามตัวแทนผูเขารวม
ประชุมวาไดนําเสนอประเด็นตาง ๆ หรือไม วันนี้จะทําการกลั่นกรองโครงการและพิจารณาแนวทางพัฒนา
ไปถึงป 70 

- นพ.ชาตรี เจริญศิริ กระบวนการ SEA เปนกระบวนการท่ีทําใหโครงการตาง ๆ ไดรับการพิจารณา ทบทวน
อีกครั้ง อุตสาหกรรมจังหวัดป 2566 จะให สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนาน เปนหลัก โครงการลานนา
ตะวันออก เพ่ือสงเสริมภูมิปญญา และมีโครงการตอยอดเชน Young Creative  การใชภูมิปญญาทองถ่ิน
มาพัฒนาสินคา เชน ไหลน้ําดี มีความเชื่อวาปองกันมนตดํา มาผนวกกับเครื่องเงิน ผูสวมใสมีความสุข ดูด
สารพิษในตัวใชภูมิปญญาทองถ่ินมาบวกกับนาโนเทคโนโลยี มากันน้ํา มาผลิตกระเปา ท่ีผลิตจากภูมิปญญา
ทองถ่ิน ผาทอ มาตกแตงกระเปา โดยทํารวมกับ กระทรวงพาณิชย กระทรวงวัฒนธรรม โดยวัฒนธรรมเปน
รากเหงาภูมิปญญาทองถ่ิน อุตสาหกรรมแปรรูป พาณิชยสงเสริมการขาย ประชาสัมพันธก็สงเสริมดานการ
ประชาสัมพันธ 

- นายสุขสันต เพ็งดิษฐ ผูจัดการสํานักงานพ้ืนท่ีพิเศษ 6 การขับเคลื่อน มิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม 
วัฒนธรรม ทําใหชุมชน มีตัวตน มีผลิตภัณฑออกมาคนนาน ควรรูจักใช อพท. และควรเชิญ อพท. รวมทํา
แผนจังหวัดพัฒนาจังหวัดเมืองเกานาน เปาหมายสุดทายคือ แหลงทองเท่ียวระดับประเทศ และนานาชาติ 
เนน อนุรักษ การสงวน รักษา มีมิติเศรษฐกิจ สังคม ดวยนานเปนพ้ืนท่ีนํารอง การพัฒนา ตามแนวทาง 
SDGs  

- สํานักงานจังหวัด มีกระบวนการ public hearing โดยผูแทนจากสวนตางๆ โดยจะเรียนเชิญ อพท. เขา
รวม 
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บทที่ 5 

การพัฒนาและการประเมินทางเลือก 

5.1 การพัฒนาทางเลือก 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1: การอนุรักษเมืองเกาท่ีมีชีวิต 

กิจกรรมยุทธศาสตร 

1. การดูแลอาคารสถานท่ี 

- ออกเทศบัญญัติควบคุมอาคาร 

2. สงเสริมวิถีชีวิตและกิจกรรมทางวัฒนธรรม 

- สงเสริมวิถีชีวิตดั้งเดิมใหกลับมาในพ้ืนท่ีชีวิตประจําวัน 

- กิจกรรมยกยองเชิดชูในการอนุรักษ 

- สรางบรรยากาศของเมืองใหเหมือนกับเมืองเกาท่ีมีชีวิต ผานกิจกรรมแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรม 

3. บริหารจัดการพ้ืนท่ี 

- บริหารจัดการสิ่งแวดลอม 

- มีพ้ืนท่ีสําหรับการแลกเปลี่ยนเรื่องการพัฒนาเมืองของคนทุกชวงวัย 

4. การสื่อสารและจัดการองคความรู 

- รวบรวมขอมูลมรดกวัฒนธรรม 

5. สรางการรับรูการอนุรักษเมืองเกา 

6. รณรงคปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษใหคนในเมืองเห็นคุณคา 

7. บูรณะสิ่งกอสรางเกา 

- สามารถใชงานไดตามบริบทของการดําเนินชีวิตของคนเมืองนาน 

- การบูรณะใหเหมือนเดิม (โดยมีการนําเทคโนโลยีมาชวยในการเผยแพรและสรางการรรับรู) 

8. สรางกฎกติการวมในการอนุรักษ (สิ่งกอสรางในกรอบของศิลปะวัฒนธรรมของนาน) 

9. จัดกองทุนอนุรักษเมืองเกาของเมืองนาน 

 

มาตรการ 

- จัดระเบียบรานคา 

- เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวและเปนพ้ืนท่ีสันทนาการ 

- ปรับปรุงอาคารท่ีไมมีการใชงาน 

- ดูแลรักษา อาคาร บานเรือน 

- ปรับสภาพสิ่งแวดลอมภูมิทัศน 

- ยายศาลเยาวชน 

- ยายศูนยปาไม 

- ยายเรือนจํา พัฒนาหองสมุดเฉลิมพระเกียรติ 
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- สรางพ้ืนท่ีการเรียนรูวัฒนธรรม ฯลฯ 

- Creative Space for youth 

- จัดกิจกรรมสืบสานวิถีชีวิตและเอกลักษณทางวัฒนธรรม 

- สรางกิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรม 

- ปรับเปลี่ยนการใชประโยชนพ้ืนท่ีใหสอดคลองกับความเปนเมืองเกาท่ีมีชีวิต 

- สรางกลไกการบริหารจัดการพ้ืนท่ี 

- จัดพ้ืนท่ีอนุรักษใหเหมาะสมกับเมือง 

- งดการจราจรบริเวณขวงเมือง 

- จัดตั้งคณะกรรมการบริหารการอนุรักษและพัฒนาโดยมีองคประกอบทุกภาคสวน 

- สรางเครือขายความรวมมือกับผูมีสวนไดสวนเสีย 

- รวมกลุมนักพัฒนา 

- พัฒนาบุคลากร 

- รวบรวมขอมูลมรดกวฒันธรรม 

- ถายทอดองคความรู 

- สรางการรับรูและความเขาใจ 

- สรางความภาคภูมิใจใหกับประชาชน 

- สงเสริมตอยอดผลิตภัณฑวัฒนธรรม 

- สรางมูลคาเพ่ิมดานเศรษฐกิจลดผลกระทบดานสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 
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ภาพท่ี 5.1 กิจกรรมการพัฒนาทางเลือก 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การอนุรักษเมืองเกาท่ีมีชีวิต 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2: เศรษฐกิจความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความสรางสรรคและความย่ังยืน 

กิจกรรมยุทธศาสตร 

- จัดการองคความรู 

- สรางทรัพยากรมนุษย 

- สงเสริมกิจกรรมสรางสรรค 

- พัฒนาผลิตภัณฑ 

- พัฒนาการตลาด 

- กิจกรรมรวมกลุมผูประกอบการรุนใหม 

- หาพ้ืนท่ีพูดคุยแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสรางสรรค (พ้ืนท่ีปลอยของ) หรือ Creative Space มีการรวม

ศิลปนทุกกลุม (นักเขียน นักดนตรี ศิลปน) 

- สงเสริมกิจกรรมสรางรายไดจากวัฒนธรรมสรางสรรค 

- มีการสรางสรรคของพ้ืนท่ีเชื่อมโยงทางวัฒนธรรม และ Creative Space ใหกลายเปนยานหรือ

เสนทางวัฒนธรรมเชิงสรางสรรค 

- พัฒนาผลิตภัณฑจากวัฒนธรรมและภูมิปญญาใหสามารถนํามาใชรวมกับยุคปจจุบัน 

- สรางหลักสูตรในการสานตอวัฒนธรรมและมรดกทางภูมิปญญาของนาน 

- สรางการมีสวนรวมในทุกภาคสวน รวมท้ังผูดอยโอกาสและชาติพันธุ 

- แผนพัฒนาเมืองอยางยั่งยืน 

- สงเสริมใหเกิดการใชประโยชนของผลิตภัณฑภูมิปญญาทองถ่ินของนาน 
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 ดานการทองเที่ยวของตําบลในเวยีง อาํเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

มาตรการ 

- สรางความรูความเขาใจใหทุกภาคสวนรูถึงประโยชนของเมืองท่ีจะไดจากการเปนเมืองสรางสรรค 

- พัฒนาเมืองตามแนวเมืองสรางสรรคของ UNESSCO และตามเกณฑ GSTC 

- พัฒนาแหลงเรียนรูภูมิปญญาและสรางหลักสูตรทองถ่ิน 

- มีการถายทอดองคความรู มีหลักสูตรเรียนรูวัฒนธรรมทองถ่ิน 

- ศูนยเรียนรูวัฒนธรรมทองถ่ิน 

- ผูกวัฒนธรรมกับ Pop culture 

- สงเสริมชางและศิลปนนําทุนทางวัฒนธรรมมาผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม 

- จับคูธุรกิจกับภูมิปญญา 

- สรางบุคลากรดวยความคิดสรางสรรค 

- ผลิตนักสรางสรรครุนใหม 

- เปดโอกาสใหคนรุนใหมเขามารวมกิจกรรม 

- มีกิจกรรม Creative  

- มีการประกวด/แขงขัน การตอยอดวัฒนธรรม ศิลปะการแสดงประยุกต 

- มีพ้ืนท่ีเพ่ืองานสรางสรรค 

- จัดการพ้ืนท่ี Creative space 

- พัฒนาขีดความสามารถดานการแขงขันทางธุรกิจแกผูประกอบการผลิตภัณฑสรางสรรค 

- ตอยอดและออกแบบผลิตภัณฑรวมกับ Designer 

- สงเสริมใหชุมชนรักษาสิ่งแวดลอม ลดการใชทรัพยากรฟุมเฟอย ผานกิจกรรมท่ีเหมาะสม 

- การจัดการทรัพยากร 

- ใชวัสดุทองถ่ิน 

- สงเสริมชองทางตลาดแกผลิตภัณฑสรางสรรค 

- มีศูนยจําหนายผลิตภัณฑสรางสรรค 

- มีชองทางการตลาดออนไลน  

- E-commerce 
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ภาพท่ี 5.2 กิจกรรมการพัฒนาทางเลือก  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 เศรษฐกิจความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความสรางสรรคและความยั่งยืน 
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 ดานการทองเที่ยวของตําบลในเวยีง อาํเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

5.2 การประเมินทางเลือก 

5.2.1 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1: การอนุรักษเมืองเกาท่ีมีชีวิต (CDF: UCCN) 

Indicators/ Alternatives (Social) คา
น้ําหนัก 

ทางเลือก1 ทางเลือกท่ี 2: ศาสนสถาน
ยังอยูในวิถีชีวิตของคนนาน 

ทางเลือกท่ี 3: บานเกา 
อาคารเกา มีการใชประโยชน

เปนแหลงเรียนรู No action 

ระดับ คะแนน
ผลกระทบ 

ระดับ คะแนน
ผลกระทบ 

ระดับ คะแนน
ผลกระทบ 

ผลกระทบ ผลกระทบ ผลกระทบ 

จํานวนปราชญชาวบาน สลา ชางฝมือ 0.038 4.000 0.150 6.000 0.225 8.000 0.300 

แรงงานคืนถิ่น 0.029 4.000 0.117 4.000 0.117 6.000 0.175 

องคความรูการถายทอด 0.058 4.000 0.233 6.000 0.350 8.000 0.467 

เพ่ิมเครือขายดานหัตถกรรม 0.050 4.000 0.200 4.000 0.200 8.000 0.400 

เกิดการบูรณาการความรวมมือระหวาง
หนวยงานภาครัฐและภาคประชาชน 

0.046 4.000 0.183 6.000 0.275 8.000 0.367 

การปฏิบัติตามเกณฑการทองเท่ียวท่ียั่งยนื
เพ่ือลดผลกระทบจากการทองเท่ียว 

0.029 4.000 0.117 4.000 0.117 6.000 0.175 

คะแนนผลกระทบ     1.000   1.283   1.883 

 

Indicators/ Alternatives 
(Environment) 

คา
น้ําหนัก 

ทางเลือก1 ทางเลือกท่ี 2: ศาสนสถาน
ยังอยูในวิถีชีวิตของคนนาน 

ทางเลือกท่ี 3: บานเกา 
อาคารเกา มีการใชประโยชน

เปนแหลงเรียนรู No action 

ระดับ คะแนน
ผลกระทบ 

ระดับ คะแนน
ผลกระทบ 

ระดับ คะแนน
ผลกระทบ 

ผลกระทบ ผลกระทบ ผลกระทบ 

ลดการใชปริมาณการใชเช้ือเพลิงฟอสซิว 0.046 4.000 0.183 4.000 0.183 4.000 0.183 

ปริมาณ/คุณภาพแหลงน้ําในพ้ืนท่ี 0.050 4.000 0.200 4.000 0.200 4.000 0.200 

รอยละของขยะจากการกอสรางไดรับการ
จัดการท่ีถูกตอง 

0.038 4.000 0.150 4.000 0.150 2.000 0.075 

การรองเรียนเหตุรําคาญของ แสง ส ีเสยีง 0.038 4.000 0.150 4.000 0.150 2.000 0.075 

ขยับ D3 D7 D8 0.025 4.000 0.100 4.000 0.100 4.000 0.100 

ใชพลงังานทดแทนในภาคการทองเท่ียว 0.054 4.000 0.217 4.000 0.217 4.000 0.217 

คะแนนผลกระทบ     1.000   1.000   0.850 
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 ดานการทองเที่ยวของตําบลในเวยีง อาํเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

Indicators/ Alternatives 
(technology)  

 
 
 

คา
น้ําหนัก 

ทางเลือก1 ทางเลือกท่ี 2: ศาสนสถาน
ยังอยูในวิถีชีวิตของคนนาน 

ทางเลือกท่ี 3: บานเกา 
อาคารเกา มีการใชประโยชน

เปนแหลงเรียนรู No action 

ระดับ คะแนน
ผลกระทบ 

ระดับ คะแนน
ผลกระทบ 

ระดับ คะแนน
ผลกระทบ 

ผลกระทบ ผลกระทบ ผลกระทบ 

องคความรูไดรับการจัดเก็บแบบดิจิตอล 0.063 4.000 0.250 4.000 0.250 9.000 0.563 

นวัตกรรมผลิตภัณฑจากทุนทางวฒันธรรม 
เชน ของท่ีระลึกจากปูมานยามาน ของท่ี
ระลึกหัวเรือโอ 

0.063 4.000 0.250 6.000 0.375 8.000 0.500 

ฐานขอมูลดานสภาพแวดลอมท่ีได
มาตรฐาน 

0.073 4.000 0.292 8.000 0.583 9.000 0.656 

การใชเทคโนโลยีเพ่ือชวยกํากบัติดตาม
ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม 

0.052 4.000 0.208 8.000 0.417 10.000 0.521 

นวัตกรรมผลิตภัณฑจากทุนทางวฒันธรรม 
เชน ของท่ีระลึกจากปูมานยามาน ของท่ี
ระลึกหัวเรือโอ 

0.000 4.000 0.000 6.000 0.000 9.000 0.000 

คะแนนผลกระทบ     1.000   1.625   2.240 

หมายเหตุ  คะแนน 0.0-2.0 หมายถึง ระดบัผลกระทบเชิงลบ สูงสุด (เชิงบวกนอยท่ีสุด) 
คะแนน 2.1-4.0 หมายถึง ระดับผลกระทบเชิงลบ สูง(เชิงบวกนอย)   
คะแนน 4.1-6.0 หมายถึง ระดบัผลกระทบเชิงลบ ปานกลาง (เชิงบวกปานกลาง) 
คะแนน 6.1-8.0 หมายถึง ระดบัผลกระทบเชิงลบ นอย (เชิงบวกสูง)  
คะแนน 8.1-10.0 หมายถึง ระดบัผลกระทบเชงิลบ นอยท่ีสุด (เชิงบวกสูงท่ีสุด) 

 
มิต ิ ทางเลือก1 สภาพปจจบุัน ทางเลือก 2 ทางเลือก 3 

  เศรษฐกิจ 1.00 1.28 2.27 

สังคม 1.00 1.28 1.88 

ส่ิงแวดลอม 1.00 1.00 0.85 

เทคโนโลย ี 1.00 1.63 2.24 

คะแนนรวม 4.00 5.18 7.24 

ปรับคะแนน 24.36 31.56 44.08 

รวมเปน100 
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ตารางท่ี 5.1 ผลการประเมินทางเลือก ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1: การอนุรักษเมืองเกาท่ีมีชีวิต 

ทางเลือกการพัฒนา  
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1: การอนุรักษเมืองเกาท่ีมีชีวิต 

เลือก 

ทางเลือกท่ี 1  No Action  

ทางเลือกท่ี 2 ศาสนสถานยังอยูในวิถีชีวิตของคนนาน  

ทางเลือกท่ี 3 บานเกา อาคารเกา มีการใชประโยชนเปนแหลงเรียนรู √ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 5.3 ระดับคะแนนในการเลือกทางเลือกของยุทธศาสตรท่ี 1  
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 ดานการทองเที่ยวของตําบลในเวยีง อาํเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

5.2.2 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2: เศรษฐกิจความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความสรางสรรคและความ 

                                     ย่ังยืน (CDF: GSTC) 

Indicators/ 
Alternatives 
(Economic) 

คา
น้ําหนัก 

ทางเลือก1 ทางเลือกท่ี 2: ศาสนสถาน
ยังอยูในวิถีชีวิตของคน

นาน 

ทางเลือกท่ี 3: บานเกา 
อาคารเกา มีการใช

ประโยชนเปนแหลงเรียนรู 

ทางเลือกท่ี 4 รายไดท่ีเกิด
จากผลิตภัณฑเชิง

สรางสรรคดานวฒันธรรม No action 

ระดับ คะแนน
ผลกระทบ 

ระดับ คะแนน
ผลกระทบ 

ระดับ คะแนน
ผลกระทบ 

ระดับ คะแนน
ผลกระทบ 

ผลกระทบ ผลกระทบ ผลกระทบ ผลกระทบ 

เพ่ิมรายไดโดย
ภาพรวม/ เกิดการ
จางงาน 

0.046 4.000 0.183 6.000 0.275 8.000 0.367 10.000 0.458 

เกิดการจางงาน 0.021 4.000 0.083 6.000 0.125 8.000 0.167 10.000 0.208 

ทรัพยสินทางปญญา/
รายไดของปราชญ
ชาวบาน ชางฝมือ 

0.046 4.000 0.183 6.000 0.275 9.000 0.413 9.000 0.413 

งบประมาณและการ
ลงทุนที่เกี่ยวของกับ
การอนรุักษเมืองเกา
นาน 

0.054 4.000 0.217 6.000 0.325 8.000 0.433 8.000 0.433 

ยกระดับมาตรฐาน
การใหบรกิารของ
ผูประกอบการดาน
การทองเที่ยว 

0.054 4.000 0.217 4.000 0.217 9.000 0.488 10.000 0.542 

สรางมูลคาเพ่ิมในการ
ทองเที่ยวจาก
นักทองเที่ยวคุณภาพ 
(เนน Green) 

0.029 4.000 0.117 4.000 0.117 9.000 0.263 9.000 0.263 

คะแนนผลกระทบ 
  

1.000 
 

1.333 
 

2.129 
 

2.317 
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 ดานการทองเที่ยวของตําบลในเวยีง อาํเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

Indicators/ 
Alternatives 

(Social) 
 
 
 

คา
น้ําหนัก 

ทางเลือก1 ทางเลือกท่ี 2: ศาสนสถาน
ยังอยูในวิถีชีวิตของคน

นาน 

ทางเลือกท่ี 3: บานเกา 
อาคารเกา มีการใช

ประโยชนเปนแหลงเรียนรู 

ทางเลือกท่ี 4 รายไดท่ีเกิด
จากผลิตภัณฑเชิง

สรางสรรคดานวฒันธรรม No action 

ระดับ คะแนน
ผลกระทบ 

ระดับ คะแนน
ผลกระทบ 

ระดับ คะแนน
ผลกระทบ 

ระดับ คะแนน
ผลกระทบ 

ผลกระทบ ผลกระทบ ผลกระทบ ผลกระทบ 

จํานวนปราชญ
ชาวบาน สลา 
ชางฝมือ 

0.033 4.000 0.133 6.000 0.200 8.000 0.267 10.000 0.333 

แรงงานคืนถิน่ 0.033 4.000 0.133 4.000 0.133 6.000 0.200 8.000 0.267 

องคความรูการ
ถายทอด 

0.054 4.000 0.217 6.000 0.325 9.000 0.488 9.000 0.488 

เพ่ิมเครือขายดาน
หัตถกรรม 

0.054 4.000 0.217 4.000 0.217 8.000 0.433 10.000 0.542 

เกิดการบูรณาการ
ความรวมมอืระหวาง
หนวยงานภาครฐัและ
ภาคประชาชน 

0.042 4.000 0.167 6.000 0.250 8.000 0.333 8.000 0.333 

การปฏิบัติตามเกณฑ
การทองเที่ยวที่ย่ังยืน
เพ่ือลดผลกระทบจาก
การทองเที่ยว 

0.033 4.000 0.133 4.000 0.133 8.000 0.267 8.000 0.267 

คะแนนผลกระทบ     1.000 1.988 1.258   1.988   2.229 
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 ดานการทองเที่ยวของตําบลในเวยีง อาํเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

Indicators/ 
Alternatives 

(Environment)  

คา
น้ําหนัก 

ทางเลือก1 ทางเลือกท่ี 2: ศาสน
สถานยังอยูในวิถีชีวิต

ของคนนาน 

ทางเลือกท่ี 3: บานเกา 
อาคารเกา มีการใช
ประโยชนเปนแหลง

เรียนรู 

ทางเลือกท่ี 4 รายไดท่ี
เกิดจากผลิตภัณฑเชิง

สรางสรรคดาน
วัฒนธรรม 

No action 

ระดับ คะแนน
ผลกระทบ 

ระดับ คะแนน
ผลกระทบ 

ระดับ คะแนน
ผลกระทบ 

ระดับ คะแนน
ผลกระทบ 

ผลกระทบ ผลกระทบ ผลกระทบ ผลกระทบ 

ลดการใชปริมาณการใช
เชื้อเพลิงฟอสซิว 

0.029 4.000 0.117 4.000 0.117 4.000 0.117 4.000 0.117 

 ปริมาณ/คุณภาพ
แหลงน้ําในพ้ืนที ่

0.042 4.000 0.167 4.000 0.167 4.000 0.167 4.000 0.167 

รอยละของขยะจากการ
กอสรางไดรับการ
จัดการทีถู่กตอง 

0.050 4.000 0.200 4.000 0.200 2.000 0.100 4.000 0.200 

การรองเรียนเหตุ
รําคาญของ แสง สี 
เสียง 

0.054 4.000 0.217 4.000 0.217 2.000 0.108 4.000 0.217 

ขยับ D3 D7 D8 0.021 4.000 0.083 4.000 0.083 4.000 0.083 4.000 0.083 

ใชพลังงานทดแทนใน
ภาคการทองเที่ยว 

0.054 4.000 0.217 4.000 0.217 4.000 0.217 4.000 0.217 

คะแนนผลกระทบ     1.000   1.000   0.792   1.000 

 
Indicators/ 
Alternative 

s(technology)  

คา
น้ําหนัก 

ทางเลือก1 ทางเลือกท่ี 2: ทําการพัฒนา
พ้ืนท่ีตนแบบตามเกณฑ 

GSTC ขยับสีตามเกณฑท่ีได
กําหนดไวเบื้องตน กับ อพ

ท.กลาง 

ทางเลือกท่ี 3: ทําการ
พัฒนาพ้ืนท่ีตนแบบตาม
เกณฑ GSTC ขยับสีได
มากกวาเกณฑท่ีกําหนด  

ทางเลือกท่ี 4 รายไดท่ีเกิด
จากผลิตภัณฑเชิง

สรางสรรคดานวฒันธรรม No action 

ระดับ คะแนน
ผลกระทบ 

ระดับ คะแนน
ผลกระทบ 

ระดับ คะแนน
ผลกระทบ 

ระดับ คะแนน
ผลกระทบ 

ผลกระทบ ผลกระทบ ผลกระทบ ผลกระทบ 

องคความรูไดรับ
การจดัเก็บแบบ
ดิจิตอล 

0.073 4.000 0.292 6.000 0.438 8.000 0.583 8.000 0.583 

นวัตกรรม
ผลิตภัณฑจากทุน
ทางวัฒนธรรม เชน 
ของที่ระลึกจากปู
มานยามาน ของที่
ระลึกหัวเรอืโอ 

0.073 4.000 0.292 6.000 0.438 8.000 0.583 10.000 0.729 

ฐานขอมูลดาน
สภาพแวดลอมที่ได
มาตรฐาน 

0.073 4.000 0.292 6.000 0.438 9.000 0.656 8.000 0.583 

การใชเทคโนโลยี
เพ่ือชวยกํากับ
ติดตามผลกระทบ
ดานส่ิงแวดลอม 

0.031 4.000 0.125 6.000 0.188 10.000 0.313 8.000 0.250 
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การประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร Strategic Environmental Assessment – SEA 

 ดานการทองเที่ยวของตําบลในเวยีง อาํเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

Indicators/ 
Alternative 

s(technology)  

คา
น้ําหนัก 

ทางเลือก1 ทางเลือกท่ี 2: ทําการพัฒนา
พ้ืนท่ีตนแบบตามเกณฑ 

GSTC ขยับสีตามเกณฑท่ีได
กําหนดไวเบื้องตน กับ อพ

ท.กลาง 

ทางเลือกท่ี 3: ทําการ
พัฒนาพ้ืนท่ีตนแบบตาม
เกณฑ GSTC ขยับสีได
มากกวาเกณฑท่ีกําหนด  

ทางเลือกท่ี 4 รายไดท่ีเกิด
จากผลิตภัณฑเชิง

สรางสรรคดานวฒันธรรม No action 

ระดับ คะแนน
ผลกระทบ 

ระดับ คะแนน
ผลกระทบ 

ระดับ คะแนน
ผลกระทบ 

ระดับ คะแนน
ผลกระทบ 

ผลกระทบ ผลกระทบ ผลกระทบ ผลกระทบ 

นวัตกรรม
ผลิตภัณฑจากทุน
ทางวัฒนธรรม เชน 
ของที่ระลึกจากปู
มานยามาน ของที่
ระลึกหัวเรอืโอ 

0.000 4.000 0.000 6.000 0.000 9.000 0.000 10.000 0.000 

คะแนนผลกระทบ     1.000   1.500   2.135   2.146 

หมายเหตุ  คะแนน 0.0-2.0 หมายถึง ระดับผลกระทบเชิงลบ สูงสุด (เชิงบวกนอยท่ีสุด) 
คะแนน 2.1-4.0 หมายถึง ระดับผลกระทบเชิงลบ สูง(เชิงบวกนอย)   
คะแนน 4.1-6.0 หมายถึง ระดบัผลกระทบเชิงลบ ปานกลาง (เชิงบวกปานกลาง) 
คะแนน 6.1-8.0 หมายถึง ระดบัผลกระทบเชิงลบ นอย (เชิงบวกสูง)  
คะแนน 8.1-10.0 หมายถึง ระดับผลกระทบเชิงลบ นอยท่ีสุด (เชิงบวกสูงท่ีสุด) 

 

มิติ ทางเลือก1 
สภาพปจจบัุน 

ทางเลือก 2 ทางเลือก 3 ทางเลือก 4 

  เศรษฐกิจ 1.00 1.33 2.13 2.32 

สังคม 1.00 1.26 1.99 2.23 

สิ่งแวดลอม 1.00 1.00 0.79 1.00 

เทคโนโลย ี 1.00 1.50 2.14 2.15 

คะแนนรวม 4.00 5.09 7.04 7.69 

ปรับคะแนน 16.79 21.37 29.56 32.28 

รวมเปน100 
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การประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร Strategic Environmental Assessment – SEA 

 ดานการทองเที่ยวของตําบลในเวยีง อาํเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

ตารางท่ี 5.2 ผลการประเมินทางเลือก ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2: เศรษฐกิจความหลากหลายทางวัฒนธรรม  
      ความสรางสรรคและความยั่งยืน 

ทางเลือกการพัฒนา 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2: เศรษฐกิจความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความสรางสรรคและความย่ังยืน 

เลือก 

ทางเลือกท่ี 1  No Action  

ทางเลือกท่ี 2 ตอบสนองความตองการของคนปจจุบัน (สินคาและบริการ) (เชิงสรางสรรค)  

ทางเลือกท่ี 3 ไดผานการประเมิน GREEN DESTINATION (ระดับทอง 80) (เชิงยั่งยืน)  

ทางเลือกท่ี 4 รายไดท่ีเกิดจากผลิตภัณฑเชิงสรางสรรคดานวัฒนธรรม √ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 5.4 ระดับคะแนนในการเลือกทางเลือกของยุทธศาสตรท่ี 2 
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การประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร Strategic Environmental Assessment – SEA 

 ดานการทองเที่ยวของตําบลในเวยีง อาํเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5.5 บรรยากาศกิจกรรมการประเมินทางเลือก  
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การประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร Strategic Environmental Assessment – SEA 

 ดานการทองเที่ยวของตําบลในเวยีง อาํเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 
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การประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร Strategic Environmental Assessment – SEA 

 ดานการทองเที่ยวของตําบลในเวยีง อาํเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

บทที่ 6 

การกําหนดมาตรการเพ่ือความยั่งยืน 
6.1 การกําหนดมาตรการเพ่ือความย่ังยืนลดผลกระทบ ของตําบลในเวียง อําเภอเมือง จังหวัดนาน 

การกําหนดมาตรการเพ่ือความยั่งยืนของแตละทางเลือก เปนแนวทางหรือวิธีการดําเนินงานเพ่ือชวยให

ประเด็นยุทธศาสตร บรรลุตามวัตถุประสงคเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนท่ีไดระบุไวตั้งแตข้ันตอนการกําหนดขอบเขตและ

นําไปสูความสมดุลในดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม เพ่ือใหเกิดความยั่งยืนในระยะยาว ซ่ึงมาตรการเพ่ือ

ความยั่งยืนควรกําหนดใหสอดคลองกับชวงเวลาของการดําเนินงานตามทางเลือก โดยการกําหนดแนวทางและ

มาตรการการดําเนินงานของแผนยุทธศาสตรการทองเท่ียวตําบลในเวียง อําเภอเมือง จังหวัดนาน ดังรายละเอียด

ตารางท่ี 6.1 และตารางท่ี 6.2  

ยุทธศาสตรท่ี 1 การอนุรักษเมืองเกาท่ีมีชีวิต 

ตารางท่ี 6.1 ผลการกําหนดมาตรการเพ่ือความยั่งยืนลดผลกระทบ ของประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การอนุรักษเมือง   
                เกาท่ีมีชีวิต 

ท่ี  
โครงการ ประเภท 

ปท่ีดําเนินการ 
หนวยงาน 

65 66 67 68 69 70 

1 หอศิลปวัฒนธรรมเมืองนาน 
(ศาลากลาง) 

สงเสริม  √ √ √  √  √   อพท./จังหวัด 

2 จัดการขยะ C&D waste บรรเทา   √  √ √    อบจ./ทม./ทองถ่ินจังหวัด 

3 พัฒนาศักยภาพปราชญ 
ศิลปน ครภููมิปญญา 
เพ่ือยกระดับงานหตัถกรรม
เชิงสรางสรรค 

สงเสริม  √ √ √  √  √ √  อพท./สภาวัฒนธรรมจังหวัด 

4 พัฒนาผลิตภัณฑ สงเสริม √ √ √  √  √  √ อพท. 

5 สรางการรับรูการพัฒนา
เมืองเกา 

สงเสริม  √ √ √  √ √  √  อพท./สภาวัฒนธรรมจังหวัด 

6 นาน Art & Craft festival สงเสริม  √ √ √  √ √  √  อพท./สภาวัฒนธรรมจังหวัด/
อบจ/คณะอนุกรรมการเมือง

เกา 
7 สงเสริมวัฒนธรรมประเพณี

ทองถ่ิน 
สงเสริม  √ √ √  √ √  √  วัฒนธรรมจังหวัด/สํานักพุทธ

อพท./สภาวัฒนธรรมจังหวัด 
8 พัฒนากิจกรรมทองเท่ียวเชิง

สรางสรรค 
สงเสริม √ √ √ √ √ √ อพท./ภาคีเครือขายการ

ทองเท่ียว 
9 รวบรวมขอมลูมรดกทาง

วัฒนธรรม 
สงเสริม   √ √    อพท./วัฒนธรรมจังหวัด 
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การประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร Strategic Environmental Assessment – SEA 

 ดานการทองเที่ยวของตําบลในเวยีง อาํเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

ยุทธศาสตรท่ี 2 เศรษฐกิจความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความสรางสรรคและความย่ังยืน 

ตารางท่ี 6.2 ผลการกําหนดมาตรการเพ่ือความยั่งยืนลดผลกระทบ ของประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 เศรษฐกิจความ 
                หลากหลายทางวัฒนธรรม ความสรางสรรคและความยั่งยืน 

ท่ี  
โครงการ ประเภท 

ปท่ีดําเนินการ 
หนวยงาน 

65 66 67 68 69 70 

1 จัดทําสื่อประชาสัมพันธสราง
การรับรูการพัฒนาเมือง
สรางสรรคและยั่งยืน 

สงเสริม √ √ √ √ √ √ อพท. 

2 พัฒนาเครือขายรักษวัฒนธรรม
วิถีชีวิตชุมชนเมืองเกานาน 

สงเสริม   √ √   อพท./วัฒนธรรมจังหวัด 

3 พัฒนาแหลงเรียนรูภมูิปญญา
และหลักสตูรทองถ่ิน 

สงเสริม  √ √ √ √ √ อพท./สภาวัฒนธรรม
จังหวัด/ศึกษาธิการ

จังหวัด/วิทยาลัยชุมชน
นาน 

4 Creative space (เยาวชน/เด็ก) สงเสริม √ √ √ √ √ √ อพท./CEA 

5 ความมั่นคงทางอาหาร+
ทองเท่ียวเชิง Gastronomy  

สงเสริม √ √ √ √ √ √ อพท./จุฬา/สภา
วัฒนธรรม 
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การประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร Strategic Environmental Assessment – SEA 

 ดานการทองเที่ยวของตําบลในเวยีง อาํเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

 

 

ภาพท่ี 6.1 บรรยากาศการทํากิจกรรมในการกําหนดมาตรการเพ่ือความยั่งยืนลดผลกระทบ 
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การประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร Strategic Environmental Assessment – SEA 

 ดานการทองเที่ยวของตําบลในเวยีง อาํเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 
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การประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร Strategic Environmental Assessment – SEA 

 ดานการทองเที่ยวของตําบลในเวยีง อาํเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

บทที่ 7 

การมีสวนรวม 

 
ดวยสํานักงานพ้ืนท่ีพิเศษ 6 มีบทบาทหนาท่ีในการบริหารการพัฒนาการทองเท่ียวในเขตพ้ืนท่ีพิเศษท่ี

ไดรับมอบหมายจากองคการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน)  
หรือ อพท. ใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาตามแผนแมบทการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษ และบริหารจัดการพ้ืนท่ีพิเศษให
เปนไปตามนโยบายและแผนยุทธศาสตรการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนของ อพท.  

การประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment) หรือ SEA ของ
แหลงทองเท่ียวในเชิงพ้ืนท่ี จึงถูกนํามาใชเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาพ้ืนท่ีเชียงคานใหมีความยั่งยืน 
โดยการนําหลักเกณฑการทองเท่ียวอยางยั่งยืนโลก (GSTC) เปนแนวทางการพัฒนา และไดกําหนดใหตําบลเชียง
คาน เปนพ้ืนท่ีตนแบบการพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืนตามเกณฑ GSTC และนําพาสํานักงานพ้ืนท่ีพิเศษ 6 
ใหสามารถจัดการการทองเท่ียวบรรลุเปาประสงคของแผนยุทธศาสตรการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการ
ทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานาน พ.ศ.2563 – 2570 การประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร หรือ SEA ของ
แหลงทองเท่ียวในพ้ืนท่ีตําบลในเวียง อําเภอเมือง จังหวัดนาน จึงครอบคลุมประเด็นกิจกรรมในข้ันตอนตางๆ  และ
แผนการดําเนินการมีสวนรวม ดังนี้ 

1. กิจกรรมกล่ันกรอง (Screening) และการกําหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping)  

 วันจันทร ท่ี 2 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. – 16.30 น. ณ หองประชุมเวียงแกว โรงแรม

เวียงแกว อําเภอเมือง จังหวัดนาน สําหรับผูรวมกิจกรรมในครั้งนี้ มีผูเขารวมกิจกรรมท้ังหมด 19 คน ประกอบดวย 

ทีมงานจาก อพท.6 จํานวน 14 คน และจากทีมงานจากมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง จํานวน 5 คน 

2. กิจกรรมการประเมินขอมูลพ้ืนฐาน  (Baseline Assessment)  

 วันอังคารท่ี 3 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. เปนการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
กําหนดขอบเขตการศึกษาและการประเมินขอมูลพ้ืนฐาน (Baseline Assessment) ในการทํา SEA ของแหลง
ทองเท่ียวพ้ืนท่ีตําบลในเวียง อําเภอเมือง จังหวัดนาน ณ หองประชุมแกรนดบอลรูม 2 โรงแรมเทวราช อําเภอเมือง 
จังหวัดนาน สําหรับผูรวมกิจกรรมในครั้งนี้ มีผูเขารวมกิจกรรมท้ังหมด 31 คน ประกอบดวย ทีมงานจากจังหวัด
นาน จํานวน 26 คน และจากทีมงานจากมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง จํานวน 5 คน 
 

3. การรับฟงความคิดเห็น (Public Consultation Meeting) ครั้งท่ี 1 และการรับฟงความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 วันจันทร ท่ี 6 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. เปนการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เพ่ือรับฟงความคิดเห็น (Public Consultation Meeting) ใหประชาชนรับทราบ ในประเด็นกําหนดขอบเขต
การศึกษาและการประเมินขอมูลพ้ืนฐานในการจัดทํา SEA ของแหลงทองเท่ียว ในพ้ืนท่ีตําบลในเวียง อําเภอเมือง 
จังหวัดนาน ณ หองประชุมแกรนดบอลรูม 2 โรงแรมเทวราช อําเภอเมือง จังหวัดนาน สําหรับผูรวมกิจกรรมในครั้ง
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 ดานการทองเที่ยวของตําบลในเวยีง อาํเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

นี้ มีผูเขารวมกิจกรรมท้ังหมด 77 คน ประกอบดวย ทีมงานจากจังหวัดนาน จํานวน 72 คน และจากทีมงานจาก
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง จํานวน 5 คน 

4. กิจกรรมการพัฒนาทางเลือก กิจกรรมการประเมินทางเลือก กิจกรรมการบรรเทาผลกระทบ (การ
กําหนดมาตรการเพ่ือความย่ังยืน) และกิจกรรมการติดตามและการตรวจสอบ  

 เปนการประชุมเชิงปฏิบัติการกลุมยอย ในวันอังคาร ท่ี 7 กันยายน 2564 ณ หองประชุม 
นานบูติค โฮเทล แอนด รีสอรท อําเภอเมือง จังหวัดนาน สําหรับผูรวมกิจกรรมในครั้งนี้  พบวามีจํานวนท้ังสิ้น 22 
คน จากมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 5 คน จากมหาวิทยาลัยพะเยา 3 คน และจากหนวยงาน อพท.6 อีก 14 คน 

5. การรับฟงความคิดเห็น (Public Consultation Meeting) ครั้งท่ี 2 และการรับฟงความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม  

วันพุธ ท่ี 8 กันยายน 2564 ณ หองประชุมแกรนดบอลรูม 2 โรงแรมเทวราช อําเภอเมือง  
จังหวัดนาน สําหรับผูรวมกิจกรรมในครั้งนี้  พบวามีจํานวนท้ังสิ้น 73 คน จากมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 5 คน และ
จากหนวยงานจังหวัดนาน 68 คน 
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 ดานการทองเที่ยวของตําบลในเวยีง อาํเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

   
 

ภาพท่ี 7.1 บรรยากาศการทํากิจกรรมการมีสวนรวมท้ัง 5 กิจกรรม 
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 ดานการทองเที่ยวของตําบลในเวยีง อาํเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 8 

การเช่ือมโยง SEA กับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 
เมืองเกานาน (พ.ศ.2566 – 2570) 
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 ดานการทองเที่ยวของตําบลในเวยีง อาํเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

 
8.1 การประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA) 

 คือ กระบวนการท่ีเปนระบบเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจการกําหนดนโยบาย แผน หรือแผนงาน โดยให

ความสําคัญกับการมีสวนรวม และการบูรณาการดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมอยางสมดุล ซ่ึงตองนําผลไป

ใชในการวางแผนเพ่ือใหเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน 

กลาวคือ SEA คือ เครื่องมือสนับสนุนการดําเนินงานวางแผนและแผนงาน ซ่ึงหนวยงานเจาของแผนหรือ

แผนงาน ใช SEA เปนเครื่องมือสนับสนนุการดําเนินงานและสนับสนุนใหแผนหรือแผนงานของหนวยงานไดรับการ

ยอมรับและลดความขัดแยง และใชงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 

8.2 รูปแบบ SEA 

 การประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียว

อยางยั่งยืนเมืองเกานาน (พ.ศ.2566 – 2570) เปนรูปแบบ SEA ท่ีเนนแนวทางประเมินแบบบูรณาการ 

(Integrated Assessment SEA): เปนการผสมผสานระหวางรูปแบบของ SEA ท่ีเนนใหเกิดการกําหนดนโยบาย 

และเกิดความเขมแข็งขององคกร โดยบูรณาการประเด็นหลักสามดาน (เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม) ให

ครอบคลุมมิติการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainability Assessment) ซ่ึงในการดําเนินการ SEA ของนาน ไดเพ่ิมเติม

ประเด็นดานเทคโนโลยี ดวย อีกรูปแบบของ SEA ท่ีนํามาใชคือ SEA ท่ีเนนรูปแบบแนวคิดเชิงกลยุทธ (Strategic-

thinking SEA): เปนรูปแบบท่ีใชแนวคิดเชิงกลยุทธ (Strategic-thinking) และแนวคิดแบบเปนระบบ (System-

thinking) ท่ีเชื่อมโยงกัน โดยมองภาพอนาคตท่ีตองการ 

8.3 ความเช่ือมโยงของ SEA กับแผนหรือแผนงาน 

 การประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (SEA) ดานการทองเท่ียวของตําบลในเวียง อําเภอเมืองนาน 

จังหวัดนาน เปน SEA ท่ีเชื่อมโยงกับกระบวนการจัดทําแผนแบบแยกสวน (One opportunity model) ซ่ึง SEA 

รูปแบบนี้ ข้ันตอนการจัดทําแผนหรือแผนงานจะแยกออกจากการจัดทํา SEA โดยผลจากการจัดทํา SEA จะสง

ใหกับผูจัดทําแผนหรือแผนงาน เม่ือจัดทํา SEA แลวเสร็จเทานั้น เพ่ือนําไปใชในการปรับปรุงแผนหรือแผนงาน ซ่ึง

ชวงเริ่มตนของการดําเนินการ SEA ของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมือง

เกานาน (พ.ศ.2566 – 2570) อยูระหวางการพิจารณาอนุมัติแผนจาก คณะกรรมการนโยบายทองเที่ยวแหงชาติ 

หรือ ททช. 
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 ดานการทองเที่ยวของตําบลในเวยีง อาํเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

 

ท่ีมา : สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2563 

ภาพท่ี 8.1 SEA ท่ีเชือ่มโยงกับกระบวนการจัดทําแผนแบบแยกสวน 
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 ดานการทองเที่ยวของตําบลในเวยีง อาํเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

รูปแบบความเช่ือมโยงของ SEA กับการจัดทําแผนหรือแผนงานสําหรับประเทศไทย 

 

ท่ีมา : สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2563 

ภาพท่ี 8.2  รูปแบบความเชื่อมโยงของ SEA กับการจดัทําแผนหรือแผนงานสําหรับประเทศไทย 
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 ดานการทองเที่ยวของตําบลในเวยีง อาํเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

ตารางท่ี 8.1 แผนพัฒนาและวิสัยทัศนการพัฒนา 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางย่ังยืนเมืองเกานาน (พ.ศ.2566 – 2570) 

วิสัยทัศน 
 

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

เปาหมาย เพ่ือการบูรณะฟนฟู และการอนุรักษพ้ืนท่ีเมืองเกานานใหเปนมรดกทางวัฒนธรรม 
แหลงเรียนรูทางประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม สถาปตยกรรม แหลงทองเท่ียวเชิง
อนุรักษ และการบริหารการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานานใหมีคุณภาพมาตรฐาน
ระดับสากล 

ประเด็นยุทธศาสตร จากวิสัยทัศนดังกลาว ยังคงเปาหมายฟนฟู อนุรักษ และพัฒนาแหลงทองเท่ียวและ
ปรับปรุงการจัดการบริการใหมีคุณภาพมาตรฐานระดับสากลโดยผลสัมฤทธิ์ไดรับการ
คัดเลือกเปนสมาชิกเครือขายเมืองสรางสรรคของยูเนสโก (The UNESCO Creative 
Cities Network: UCCN) และการพัฒนาแหลงทองเท่ียวในพ้ืนท่ีตําบลในเวียง อําเภอ
เมืองนาน จังหวัดนาน ตามเกณฑการทองเท่ียวอยางยั่งยืนโลก (Global Sustainable 
Tourism Criteria: GSTC) ใหไดรับรางวัลและมาตรฐานแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน
ระดับโลก (The Sustainable Tourism Certification and Award) หรือ 
Sustainable Destinations Top 100 ในป พ.ศ.2563 เพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืน
เพ่ิมรายไดการทองเท่ียวใหแกเมืองนาน ดังนั้น การขับเคลื่อนเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษ
เมืองเกานาน จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีแผนงานโครงการท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศนและ
เปาหมายสําคัญ คือ การเปนเมืองเกาท่ีสรางสรรค และมีความยั่งยืน   
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 ดานการทองเที่ยวของตําบลในเวยีง อาํเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

 

 

ท่ีมา : อพท.6 

ภาพท่ี 8.3 เปาหมายการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานานเชิงสรางสรรคและยั่งยืน 
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 ดานการทองเที่ยวของตําบลในเวยีง อาํเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

 

ท่ีมา : อพท.6 

ภาพท่ี 8.4 ทิศทางการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

เมืองเกานาน (พ.ศ.2566 – 2570) 

 

8.4 การเช่ือมโยง SEA กับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางย่ังยืนเมืองเกานาน 

(พ.ศ.2566 – 2570) 

 สํานักงานพ้ืนท่ีพิเศษ 6 กําหนดใหมีการดําเนินกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงทางดานสิ่งแวดลอมและการ

ประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment: SEA) ของแผนยุทธศาสตรการ

พัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานาน (พ.ศ.2566 – 2570) เพ่ือการรับรองมาตรฐานแหลง

ทองเท่ียวอยางยั่งยืน โดยมีเปาหมายไดรับการรับรองมาตรฐาน GD-Accredited ระดับ Bronze ในป พ.ศ.2565 

ระดับ Silver ในป พ.ศ.2567 และระดับ Gold ในป พ.ศ.2570  โดยไดกําหนดขอบเขตการดําเนินการ SEA ของ

แหลงทองเท่ียวในพ้ืนท่ีตําบลในเวียง อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน เนื่องจากสวนใหญกระบวนการวิเคราะหดาน

สิ่งแวดลอม และผลกระทบจากการพัฒนาดานการทองเท่ียวเพ่ือมุงสูการเปนพ้ืนท่ีจัดการทองเท่ียวท่ียั่งยืนอยูใน

ตําบลในเวียง สวนอีก 4 ตําบลท่ีเหลือตามแผนยุทธศาสตรฯ เปนกิจกรรมดานการทองเท่ียวและสถานท่ีทองเท่ียวท่ี

ดึงดูดนักทองเท่ียว  
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 ดานการทองเที่ยวของตําบลในเวยีง อาํเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

 

ท่ีมา อพท. 6 

ภาพท่ี 8.5 เปาหมายความสําเร็จ นาน เมืองเกาท่ีมีชีวิตอยางสรางสรรคและยั่งยืน (พ.ศ.2563-2570)  

ตาม Green Destinations Standard 
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 ดานการทองเที่ยวของตําบลในเวยีง อาํเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

ตารางท่ี 8.2 การเชื่อมโยง SEA กับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกา

นาน (พ.ศ.2566 – 2570) 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษ
เพ่ือการทองเท่ียวอยางย่ังยืนเมืองเกา

นาน (พ.ศ.2566 – 2570) 

การประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร SEA  
ของแผนยุทธศาสตรฯ 

วิสัยทัศน 
“นาน เมืองเกาท่ีมีชีวิตอยางสรางสรรค
และยั่งยืน (Living old city with 
creativity and sustainability) 

การระบุขอบเขตในการดําเนนิการ 
ดําเนินการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรของตําบล 
ในเวียง 
โดยมีประเด็นยุทธศาสตร ดังนี ้
            ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การอนุรักษเมืองเกาท่ีมีชีวิต 
            ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางเศรษฐกิจจากฐาน
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมอยางสรางสรรคและยั่งยืน 

เปาหมาย 
เพ่ือการบูรณะฟนฟู และการอนุรักษพ้ืนท่ี
เมืองเกานานใหเปนมรดกทางวัฒนธรรม 
แหลงเรียนรูทางประวัติศาสตร 
ศิลปวัฒนธรรม สถาปตยกรรม แหลง
ทองเท่ียวเชิงอนุรักษ และการบริหารการ
ทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานานใหมี
คุณภาพมาตรฐานระดับสากล 

กําหนดปจจัยท่ีตองตัดสินใจ คือ 
1. การพัฒนาแหลงทองเท่ียวตามแนวทางของเครือขายเมือง
สรางสรรคของยูเนสโก (The UNESCO Creative Cities 
Network: UCCN)  
2. การจัดการทองเท่ียวท่ียั่งยืนตามเกณฑการทองเท่ียวอยาง
ยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Criteria: GSTC) 
 

ยุทธศาสตร 
         ยุทธศาสตรท่ี 1 การเพ่ิม
ประสิทธิภาพดานการบริหารจัดการแหลง
ทองเท่ียวท่ีสรางสรรคและยั่งยืน  
         ยุทธศาสตรท่ี 2 การสราง
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจ 
         ยุทธศาสตรท่ี 3 การสราง
ผลประโยชนใหแกชุมชน นักทองเท่ียว 
และวัฒนธรรม   
         ยุทธศาสตรท่ี 4 การเสริมสราง
ภูมิคุมกันดานสิ่งแวดลอมเพ่ือรองรับการ
พัฒนาการทองเท่ียว  
         ยุทธศาสตร ท่ี 5 การสื่อสารองค
ความรูดานความสรางสรรคและยั่งยืน 
 

พัฒนาทางเลือก 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 ทางเลือกท่ีไดคือ 

บานเกา อาคารเกา มีการใชประโยชนเปนแหลงเรียนรู 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 ทางเลือกท่ีไดคือ 

รายไดท่ีเกิดจากผลิตภัณฑเชิงสรางสรรคดานวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
การประเมินทางเลือก  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 
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 ดานการทองเที่ยวของตําบลในเวยีง อาํเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษ
เพ่ือการทองเท่ียวอยางย่ังยืนเมืองเกา

นาน (พ.ศ.2566 – 2570) 

การประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร SEA  
ของแผนยุทธศาสตรฯ 

 

 
 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2  
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 ดานการทองเที่ยวของตําบลในเวยีง อาํเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

ตารางท่ี 8.3 การเชื่อมโยงการกําหนดแนวทางและมาตรการการดําเนินงานของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกา
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การกําหนดแนวทางและมาตรการการดําเนินงานของแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางย่ังยืนเมืองเกานาน (พ.ศ.2566 – 
2570) 

 
 

การกําหนดมาตรการเพ่ือความย่ังยืนของ SEA 
 

GSTC 
v.41 ขอ 

ยุทธศาสตรท่ี 1  การเพ่ิมประสิทธิภาพดานการบรหิารจัดการแหลง
ทองเท่ียวท่ีสรางสรรคและยั่งยืน  

 

กลยุทธ โครงการ 
 

กิจกรรมยุทธศาสตร โครงการ มาตรการ
เพ่ือความ

ย่ังยืน 

 

กลยุทธท่ี 1.1 การบริหาร
จัดการแหลงทองเท่ียวใน
เขตพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกา
นาน เพ่ือการทองเท่ียว
ของคนท้ังมวลท่ีได
มาตรฐานสากล  
 

1) โครงการเสริมสรางมาตรฐานสนิคาและ
บริการดานการทองเท่ียวตามเกณฑ GSTC ใน
เขตพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน 
- การพัฒนาการทองเท่ียวตามแนวทาง SDG 

โดยมุงเปา Green Destinations Program 
- นําสถานประกอบการท่ีพักเขาสูโปรแกรม 

Green Hotel 
- บูรณาการเพ่ือการอนุรักษพลังงานของ

สถานประกอบการ 
- สงเสริมผูประกอบการนําเท่ียวเขาสู

มาตรฐานระดับนานาชาต ิ
- เสรมิสรางมาตรฐานสินคาและบรกิารดาน

การทองเท่ียวตามเกณฑ GSTC ในเขตพ้ืนท่ี
พิเศษเมืองเกานาน 
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 ดานการทองเที่ยวของตําบลในเวยีง อาํเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

การกําหนดแนวทางและมาตรการการดําเนินงานของแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางย่ังยืนเมืองเกานาน (พ.ศ.2566 – 
2570) 

 
 

การกําหนดมาตรการเพ่ือความย่ังยืนของ SEA 
 

GSTC 
v.41 ขอ 

- พัฒนาบุคลากรในทองถ่ินเมืองนานเพ่ือ
รองรับการเขาสูระบบรับรองมาตรฐานการ
ทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

- พัฒนาเมืองอัจริยะ (smart city) 
2) โครงการพัฒนากลไกการบรหิารการพัฒนา
พ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกา
นาน 
- จัดตั้งหนวยประสานการพัฒนาพ้ืนท่ี

ทองเท่ียวเชิงอนุรักษศิลปวัฒนธรรมเมือง
นาน 

- การพัฒนาเครือขายภาคีพัฒนาการ
ทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

- พัฒนากลไกการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ี
พิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยนืเมืองเกา
นาน 

- สงเสริมองคความรูดานการบริหารจัดการ
ทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

- พัฒนาศักยภาพพระภิกษุสามเณรเพ่ือ
รองรับการทองเท่ียวอยางสรางสรรคและ
ยั่งยืนเมืองเกานาน 

- อบรมหลักสูตร Sustainable Tourism 
Training Program (STTP) แกภาคี
เครือขาย 
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- การวิจัยและพัฒนาเพ่ือจัดตั้งกองทุนเพ่ือ
การพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืนของ
ชุมชน 

3) โครงการศึกษาคุณคาดานการทองเท่ียวของ
ทรัพยากร สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม ในเขต
พ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน พรอมท้ังจัดทํา
คลังขอมูลสถานท่ีและทรัพยากรจงัหวัดนาน 

- ศึกษาคุณคาดานการทองเท่ียวของ
ทรัพยากร สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม ใน
เขตพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน 

- จัดทําคลังขอมลูสถานท่ีและทรัพยากร
จังหวัดนาน 

4) โครงการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลแหลง
ทองเท่ียวบนฐานความถูกตองและยั่งยืน 

- จัดทําสื่อการสงเสริมการประชาสมัพันธ
ทรัพยากรดานวัฒนธรรมและ
อุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรมของเมอืงนาน 

- เผยแพรประชาสัมพันธขอมูลแหลง
ทองเท่ียวบนฐานความถูกตองและยั่งยืน 

- สงเสริมการรับรูพ้ืนท่ีจังหวัดนาน  
- จัดงานออกรานและงานสัมมนาระดับชาติ

และนานาชาตเิก่ียวกับวัฒนธรรมเมือง
นาน 
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5) โครงการบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือลด
ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงฤดูทองเท่ียว 
และสงเสรมิการทองเท่ียวนอกฤดกูาล 
- บริหารจดัการทรัพยากรเพ่ือลดผลกระทบ

จากการเปลี่ยนแปลงฤดูทองเท่ียว 
- สงเสริมการทองเท่ียวนอกฤดูกาล 
6) โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหลงทองเท่ียว
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
- ปรับปรุงและพัฒนาแหลงทองเท่ียวเพ่ือ

รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ 
- การปรับปรุงพัฒนาสถานประกอบการ

ทางการทองเท่ียวเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

7) โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน เพ่ือ
รองรับการทองเท่ียวเพ่ือคนท้ังมวล และพัฒนา
พ้ืนท่ีการสรางสรรคผลงานและแสดงผลงานทาง
วัฒนธรรมสาํหรับคนท้ังมวล 
- พัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน เพ่ือรองรับ

การทองเท่ียวเพ่ือคนท้ังมวล 
- ศึกษาและออกแบบพ้ืนท่ีการสรางสรรค

ผลงานและแสดงผลงานทางวัฒนธรรม
สําหรับคนท้ังมวล 
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- อาสาสมัครดแูลนักทองเท่ียวสูงอายุ โดยมี
การจัดตั้งอาสาสมัครดูแลนักทองเท่ียว
สูงอายุ 

 
กลยุทธท่ี 1.2 การเตรียม
ความพรอมเพ่ือรองรับ
สภาวะวิกฤตและเหตุ
ฉุกเฉินของแหลง
ทองเท่ียว ในเขตพ้ืนท่ี
พิเศษเมืองเกานาน 
รวมท้ังการติดตามและ
บรรเทาผลกระทบจากการ
พัฒนาแหลงทองเท่ียว  
 

1) โครงการกําหนดมาตรการเพ่ือการฟนฟู 
ปกปอง และอนุรักษทรัพยากร เพ่ือการ
ทองเท่ียวอยางยั่งยืน ไดแก 
- การกําหนดมาตรการเพ่ือการฟนฟู ปกปอง 

และอนุรักษ ทรพัยากร เพ่ือการทองเท่ียว
อยางยั่งยืน 

- การใหความคุมครองแกโบราณสถาน 
- การจัดทํามาตรการสรางความตระหนักรู

และจิตสํานึกแกนักทองเท่ียวในการรักษา
สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมของแหลง
ทองเท่ียว 

- จัดระบบการตดิตามดูแลเพ่ือการจัดการ
แหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

- สรางการมีสวนรวมในการเฝาระวังดูแล
รักษาสิ่งแวดลอมทางศิลปกรรม 

- พัฒนาระบบขนสงเพ่ือการทองเท่ียวท่ีเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม เชน การพัฒนาและ
จัดซื้อรถรางไฟฟาแบบถูกกฎหมายในพ้ืนท่ี
พิเศษเมืองเกานาน 
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2) โครงการใชประโยชนท่ีดินในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ
เมืองเกานานเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
3) โครงการเสริมสรางความปลอดภัย การ
ปองกันภัยและชวยเหลือผูประสบภัยในเขตพ้ืนท่ี
พิเศษเมืองเกานาน ประกอบไปดวยกิจกรรม
สําคัญ ไดแก 
- เสรมิสรางการปองกันภัยและชวยเหลือ

ผูประสบภยัในเขตพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน
กิจกรรมการจัดตั้งอาสาสมัครปองกันชุมชน  
โดยเฉพาะจัดตั้งอาสาสมัครในตําบลในเวียง 

- กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพสายตรวจ
จักรยานเพ่ือยกระดับมาตรฐานใหเปนสากล 

- การจัดตั้งอาสาสมัครดูแลสถานท่ีทองเท่ียว
ริมนํ้าเพ่ือความปลอดภัยทางนํ้า โดยเฉพาะ
ริมแมนํ้านาน 

- การรณรงคประชาชนและผูมาเยือนรวมใจ
ตระหนักเรื่องความปลอดภยัในทองถนน 
เชน สวมใสหมวกนิรภัย เมาไมขับกลับ
พรอมเพ่ือน  

4) พัฒนาระบบไฟฟาสองสวางโบราณสถาน 
Light up และไฟฟาสองสวางพ้ืนท่ีเมืองเกานาน 
เพ่ือความปลอดภัย รวมท้ังการติดตั้งกลอง 
CCTV 
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- เสรมิสรางการปองกันภัยและชวยเหลือ
ผูประสบภยัในเขตพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน 

- เพ่ิมประสิทธิภาพสายตรวจจักรยานเพ่ือ
ยกระดับมาตรฐานใหเปนสากล 

- พัฒนาระบบไฟฟาสองสวางโบราณสถาน 
Light up และไฟฟาสองสวางพ้ืนท่ีเมืองเกา
นาน เพ่ือความปลอดภัย 

- โครงการพัฒนาระบบ อินเตอรเน็ต Wifi 
สาธารณะ 

5) โครงการเพ่ิมศักยภาพการรับมอืภัยพิบัติใน
พ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน ไดแก 
- สรางความรูความเขาใจเก่ียวกับสญัญาณ

บอกเหตุภัยพิบัติใหแกชุมชนและ
นักทองเท่ียว 

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

- การติดตั้งสัญญาณเตือนเหตุภยัพิบัติใน
สถานท่ีทองเท่ียว 

6) โครงการเพ่ิมศักยภาพในการชวยเหลือชีวิตผู
มาเยือน ไดแก การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
ทักษะการฟนคืนชีพ และการปฐมพยาบาล
เบ้ืองตน และการจัดตั้งพรอมอบรมการใชเครื่อง
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กระตุกหัวใจ (AED) ในสถานท่ีทองเท่ียวสําคัญ
ในพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน 
7) โครงการสถานประกอบการใสใจเฝาระวัง 
covid-19 
8) โครงการเสริมสรางความปลอดภัยทางดาน
การบริหารอาหารใหแกผูมาเยือน ไดแก การ 
อบรมใหความรูดานสุขาภิบาลอาหารแก
ผูประกอบการรานอาหาร พรอมท้ังตรวจสอบ
มาตรฐานรานอาหารในแหลงทองเท่ียว 
9) โครงการพัฒนาระบบ อินเตอรเน็ต Wifi 
สาธารณะ 
10) โครงการประเมินผลความพึงพอใจของ
นักทองเท่ียวในการพัฒนาการทองเท่ียวในเขต
พ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน 
11) พัฒนาระบบการเขาถึงความคิดเห็นของ
นักทองเท่ียวท่ีมีตอเมืองเกานาน 
12) ประเมินผลความพึงพอใจของนักทองเท่ียว
ในการพัฒนาการทองเท่ียวในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ
เมืองเกานาน  
13) โครงการติดตาม ประเมินผล และบรรเทา
ผลกระทบจากการพัฒนาแหลงทองเท่ียว 
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ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางผลประโยชนทางเศรษฐกิจ 
 

กลยุทธ โครงการ 
 

กิจกรรมยุทธศาสตร โครงการ มาตรการ
เพ่ือความ

ย่ังยืน 

 

กลยุทธท่ี 2.1 การ
ฝกอบรมและพัฒนา
ผูประกอบการดานการ
ทองเท่ียวใหเกิดความ
ตระหนักถึงผลกระทบท่ี
จะเกิดข้ึนตอแหลง
ทองเท่ียวและดําเนินธุรกิจ
การทองเท่ียวในพ้ืนท่ี
พิเศษเมืองเกานานดวย
ความรับผิดชอบและมีธรร
มาภิบาล 

1) โครงการปกปอง ฟนฟู และอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม เพ่ือการใช
ประโยชนดานการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
- สงเสริมองคความรูดานการบริหาร (เสวนา

มรดกนานสูมรดกโลก) 
- ปกปอง ฟ น ฟู  และอนุรักษทรัพยากร 

ธรรมชาติ  และวัฒนธรรม เ พ่ือการใช
ประโยชนดานการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

- ศึกษาและพัฒนาแหลงผลิตเครื่องมือภูซาง 
และพ้ืนท่ีใกลเคียง 

2) โครงการเสริมสรางทักษะและพัฒนาฝมือ
แรงงานดานการทองเท่ียว พรอมท้ังพัฒนา
คุณภาพบริการสําหรับพนักงานและ
ผูประกอบการ 
- เสรมิสรางทักษะและพัฒนาฝมือแรงงาน

ดานการทองเท่ียว 
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- พัฒนาคุณภาพบริการสําหรับพนักงานและ
ผูประกอบการ 

- โครงการพัฒนาผูประกอบการใหม(start 
up) ธุรกิจบริการภาคเอกชนท่ีรองรับ
นักทองเท่ียวในแหลงทองเท่ียวของชุมชน 

3) โครงการพัฒนาธุรกิจการทองเท่ียวอยาง
รับผิดชอบและมีธรรมาภิบาล 
- เปนการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนเพ่ือการ

ทองเท่ียว และพัฒนาธุรกิจการทองเท่ียว
อยางรับผิดชอบและมีธรรมาภิบาล 

4) โครงการสงเสริมการดําเนินธุรกิจการ
ทองเท่ียวอยางมีธรรมาภิบาลสําหรับ
ผูประกอบการทองเท่ียว  นํารองธุรกิจท่ีเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม (ท่ีพัก รานอาหาร 
ของท่ีระลึก) 
- ประสานความรวมมือและเครือขายทางการ

ตลาด 
- สงการดําเนินธุรกิจการทองเท่ียวอยางมีธรร

มาภิบาลสําหรับผูประกอบการทองเท่ียว 
- นํารองธุรกิจท่ีเปนมติรกับสิ่งแวดลอมและ

วัฒนธรรม (ท่ีพัก รานอาหาร ของท่ีระลึก) 
5) โครงการเสริมสรางประสิทธิภาพในการใช
มาตรการทางกฎหมายเพ่ือปองกันการแสวงหา
ผลประโยชนโดยมิชอบในธุรกิจการทองเท่ียว 
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6) โครงการเสริมสรางการมีสวนรวมในการ
บริหารจดัการพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานานทุกภาค
สวน 
7) โครงการพัฒนาจิตสํานึกของชุมชนทองถ่ินตอ
การพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยนื 
- รณรงคใหประชาชนอนุรักษอาคารเกา 
- ประชาสมัพันธงานอนุรักษและพัฒนาเมือง

เกานาน (จัดพิมพหนังสือ นานเมอืงเกาท่ีมี
ชีวิต) 

- พัฒนาจิตสํานึกของชุมชนทองถ่ินตอการ
พัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

- พัฒนาบุคลากรในทองถ่ินเมืองนานเพ่ือ
รองรับการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมเมืองนานอยางยั่งยนื 

- ฝกอบรมและนํารองการจัดการทองเท่ียว
แบบสัมผัสวัฒนธรรมเมืองนาน 

 
กลยุทธท่ี 2.2 การติดตาม
ผลกระทบดานเศรษฐกิจ 
และการบริหารจัดการการ
พัฒนาการทองเท่ียวใน
เขตพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกา
นาน  
 

1) โครงการพัฒนาระบบติดตาม ประเมินผลการ
บริหารจดัการพัฒนาแหลงทองเท่ียวในเขตพ้ืนท่ี
พิเศษเมืองเกานานทุกมิติทางการทองเท่ียวอยาง
ยั่งยืน 
- เปนการประเมินผลความพึงพอใจตอการ

บริหารจดัการพัฒนาแหลงทองเท่ียวในเขต
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พ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานานและรายงานผลตอ
สาธารณะชน 

2) โครงการติดตาม ประเมินผล และรายงาน
ผลกระทบดานเศรษฐกิจจากการพัฒนาการ
ทองเท่ียวในเขตพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน 
- ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลกระทบ

ดานเศรษฐกิจจากการพัฒนาการทองเท่ียว
ในเขตพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน 

- ประเมินความเสี่ยงดานเศรษฐกิจและสังคม
ท่ีเกิดจากผลกระทบของการทองเท่ียว 

 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางผลประโยชนใหแกชุมชน นักทองเท่ียว และ
วัฒนธรรม   

 

กลยุทธ โครงการ 
 

กิจกรรมยุทธศาสตร โครงการ มาตรการ
เพ่ือความ

ย่ังยืน 

 

กลยุทธท่ี 3.1 การเพ่ิม
คุณคา การปกปอง
คุมครองทรัพยสินทาง
ปญญา และอัตลักษณ
แหลงทองเท่ียวในพ้ืนท่ี
พิเศษเมืองเกานาน  
สําหรับโครงการในกลยุทธ
น้ี อยูบนแนวทางในการ

1) โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีกลุมบานพักขาราชการ 
(ยายปาไม) สูยานอดตีกาลริมนํ้านานเชิง
สรางสรรค 
2) โครงการพัฒนาหอศิลปวัฒนธรรมเมืองนาน
และแหลงเรียนรูศิลปวัฒนธรรมลานนา
ตะวันออก (ศาลากลางหลังเกา) มกิีจกรรม
สําคัญไดแก การศึกษาบทบาทของวัฒนธรรม
เมืองนานตอการพัฒนาของเมือง สงเสริมการ

 1.โครงการพัฒนาหองสมุดเฉลิมพระ
เกียรต ิ
2.พัฒนาแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรม 
(ศาลเยาวชน) 
3.หอศิลปวัฒนธรรมเมืองนาน (ศาลา
กลาง) 
4.กําแพงเมือง+คูเมือง (ปรับภูมิทัศน) 
5.โรงเรียนสานศลิปนาน 

สงเสริม 
 

สงเสริม 
 

สงเสริม 
 

สงเสริม 
สงเสริม 

C05 
 

C05 
 

C05 
 

D02 
C05 
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พัฒนาพ้ืนท่ีทองเท่ียว
(Zoning) เพ่ือเสริมสราง
คุณคาและอัตลักษณแหลง
ทองเท่ียวของพ้ืนท่ีพิเศษ
เมืองเกานาน พ้ืนท่ี 5
ตําบล 

วิจัยดานวัฒนธรรมเมืองนาน และการจัดหา
พ้ืนท่ีหรือสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือแสดง
ผลงาน และสงเสริมงานท่ีเก่ียวของกับ
วัฒนธรรม 
3) โครงการอนุรักษและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน
บริเวณกําแพงเมืองนาน คูเมืองนาน โดยเฉพาะ
กําแพงเมืองและวัดไชยมงคล 
4) โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณเขตเทศบาล
เมืองนาน (นําสายไฟฟา สายโทรศัพทลงใตดิน) 
5) โครงการพัฒนาหองสมุดเฉลมิพระเกียรต ิ
6) โครงการสรางสรรคถนนสายศลิปะดวย
ภาพวาดบรรยากาศเมืองเกานานเพ่ือการ
ทองเท่ียว Street Art 
7) โครงการประดับตกแตงแสงสวางสําหรับการ
ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในเวลากลางคืนในเขต
เมืองเกานาน Night Light 
8) โครงการปรับปรุงภูมิทัศนพ้ืนท่ีมรดกทาง
วัฒนธรรมของเมืองนาน 
9) โครงการปรับปรุงทัศนียภาพริมนํ้านานเพ่ือ
การทองเท่ียวพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน 
10) โครงการปรับปรุงถนนโครงสรางพ้ืนฐานให
เปนถนนท่ีสวยงาม(scenic road) 

6.พัฒนาศักยภาพปราชญ ศลิปน ครู
ภูมิปญญาเพ่ือยกระดับงานหตัถกรรม
เชิงสรางสรรค 
7.วันอนุรักษมรดกไทย 
8.พัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน 
9.พัฒนาผลิตภัณฑ 
10.นาน Art & Craft festival 
11.สงเสริมวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน 
12.พัฒนากิจกรรมทองเท่ียวเชิง
สรางสรรค 
13.อนุรักษการแตงกายดั้งเดิม 
14.พัฒนาแหลงเรียนรูภูมิปญญาและ
หลักสตูรทองถ่ินและการสรางสรรค 
15.พัฒนากิจกรรมทองเท่ียวเชิง
สรางสรรค 
16.Creative space (เยาวชน/เดก็) 
17.พัฒนาศักยภาพนักสรางสรรค  
(ธุรกิจ/การตลาด) 
18.จัดประกวดผลติภณัฑนวัตกรรม
สรางสรรค 
19.พัฒนาศูนยจัดจําหนาย 
20.ความมั่นคงทางอาหาร+ทองเท่ียว
เชิง Gastronomy 
 

สงเสริม 
 
 

สงเสริม 
สงเสริม 
สงเสริม 
สงเสริม 
สงเสริม 
สงเสริม 

 
สงเสริม 
สงเสริม 

 
สงเสริม 

 
สงเสริม 
สงเสริม 

 
สงเสริม 

 
สงเสริม 
สงเสริม 

 
 

B02 
 
 

C04 
C05 
B09 
B09 
B09 
B09 

 
C04 
C05 

 
B09 

 
B02 
B02 

 
B09 

 
B09 
B09 
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11) โครงการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
ภูมิปญญาและวิถีชีวิตเมืองวรนครผานเมืองยางสู
เมืองเกานาน 
12)  โ ค ร งก ารปรั บปรุ ง สภาพภู มิ ทั ศน ใน
บริเวณศาสนสถานและโบราณสถาน ท้ังในและ
นอกเขตใจเมืองนาน ปรับปรุงเสนาสนะและภูมิ
ทัศนของวัดเ พ่ือรองรับการทองเ ท่ียวอยาง
สรางสรรคและยั่งยืนเมืองเกานาน เชน ปรับปรุง
ภูมิทัศนวัดภูมินทร 
13) โครงการสงเสริมสรางสรรค ดนตรีและ
วรรณศิลปเมืองเกานานเพ่ือการทองเท่ียว 
14) โครงการอนุรักษ ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน
บริเวณบานเรือนของประชาชนในเขตเมืองเกา
นานใหเปนชุมชนนาอยูนาเท่ียว  
15) โครงการจัดตั้งโรงเรียนสานศลิปนาน 
16) โครงการออกแบบและกอสรางถนน สะพาน
ในแหลงทองเท่ียวใหมีอัตลักษณทองถ่ินพ้ืนท่ี
พิเศษเมืองเกานาน 
17) โครงการการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน
เพ่ือสัมผสัเอกลักษณชุมชนเมืองเกานานตําบล
มวงตึ๊ด อําเภอภเูพียง จังหวัดนาน ประกอบไป
ดวย กิจกรรมสําคญัดังน้ี 
- การออกแบบและกอสรางปฏมิากรรมเสา

ไฟฟาอัตลักษณชุมชน(โคมมะเตา)แบบ
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พลังงานแสงอาทิตย บนสะพานเช่ือมโยงถึง
ลานวัฒนธรรมริมนํ้านานวัดศรีบุญเรือง 

- การปรับปรุงสถานท่ีจัดแสดงเรือแขง ริมนํ้า
นาน  

- การออกแบบและจดัภมูิทัศนเพ่ือกิจกรรม
ขันโตกริมนํ้านาน 

- การออกแบบและปรับปรุงภมูิทัศนเพ่ือยอน
อดีตการลองเรือ เพ่ือไหวพระธาตแุชแหง 

- ปรับปรุงทัศนียภาพริมนํ้านานเพ่ือการ
ทองเท่ียวชุมชนนาอยูนาเท่ียว 

18) การพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศนเพ่ือสัมผัส
เอกลักษณชุมชน ตําบลดูใต อําเภอเมือง จังหวัด
นาน ไดแก  
- ปรับปรุงภูมิทัศนเพ่ือสัมผัสเอกลักษณชุมชน

เกษตรกรรมริมนํ้านาน เชน จุดเรยีนรู จุด
ปกนิคริมนํ้านาน 

- อนุรักษและพัฒนามรดกทางวัฒนธรรม
ชุมชนเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืน ตําบลดู
ใต 

- การปรับปรุงภูมิทัศนลานวัฒนธรรมหนาวัด
ดอนมลู 

- การตกแตงภมูิทัศนในชุมชนดวยไมมงคล 
- การสงเสริมอาชีพเชน การทําของท่ีระลึก

จําหนายใหนักทองเท่ียว 

221 
 



 
การประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร Strategic Environmental Assessment – SEA 

 ดานการทองเที่ยวของตําบลในเวยีง อาํเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

การกําหนดแนวทางและมาตรการการดําเนินงานของแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางย่ังยืนเมืองเกานาน (พ.ศ.2566 – 
2570) 

 
 

การกําหนดมาตรการเพ่ือความย่ังยืนของ SEA 
 

GSTC 
v.41 ขอ 

- การสงเสริมกิจกรรมทองเท่ียวปนจักรยาน
ชมวิถีเกษตรชุมชนริมนํ้า 

- การสงเสริมกิจกรรมทองเท่ียวลองเรือแมนํ้า
นาน  

- การสงเสริมงานสมุนไพร และสวนปลอด
สารพิษ สวนผักปลอดสารพิษ 

- การสงเสริมกิจกรรมทองเท่ียวเรียนรูงาน
ฝมือใบตองเพ่ือบูชา 

- ปรับปรุงภูมิทัศนเพ่ือสัมผัสเอกลักษณชุมชน
เกษตรกรรมริมนํ้านาน เชน จุดเรยีนรู จุด
ปกนิคริมนํ้านาน 

19) การพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศนเพ่ือสัมผัส
เอกลักษณชุมชนเมืองเกานานตําบลบอสวก 
อําเภอเมือง จังหวัดนาน ไดแก 
- การพัฒนาลานวัฒนธรรมบอสวกเชิง

สรางสรรค 
- การปรับปรุงภูมิทัศนและสถานท่ีโรงทอผา

บานซาวหลวง 
- การปรับปรุงพ้ืนท่ีจัดจําหนายผลติภัณฑผา

ทอบานซาวหลวง 
- การออกแบบและกอสรางพิพิธภณัฑผาทอ

บานซาวหลวง 
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- การพัฒนาแหลงเรียนรูชุมชนแหงไผ และ
งานจักสานบานตาม เชน พัฒนาจุดเรียนรู
ใหมท่ีโรงเรยีนบานตาม 

- การพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ืองาน
จักสานบานตาม เชน เกาอ้ีท่ีเหมาะสม
สําหรับผูสูงอายุ 

- การพัฒนาแหลงเรียนรูการผลิตนํ้าออย
โบราณรักษโลก เชน การใชพลังงาน
แสงอาทิตย หองเก็บนํ้าออยแบบสูญกาศ  

- การพัฒนาศักยภาพการทองเท่ียวเชิงอาหาร
เชฟชุมชน เชน โรงเพาะชําพืชพันธุทองถ่ิน
ท่ีใชในการประกอบอาหาร  cooking class 

- การพัฒนาศักยภาพการทองเท่ียวเชิง
สมุนไพรชุมชน เชน กลุมอุมบุญสมุนไพร  

- การออกแบบและพัฒนาหองนํ้าสาํหรับคน
ท้ังมวลในจุดเรยีนรูชุมชน  

- การพัฒนาแหลงเรียนรูใหมในชุมชน เชน 
การทํานํ้ามันไบโดดีเซล การนวดแผน
โบราณ 

20) การพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศนเพ่ือสัมผัส
เอกลักษณชุมชน ตําบลนาซาว อําเภอเมือง 
จังหวัดนาน ไดแก 
- การพัฒนาลานวัฒนธรรมนาซาว (พ้ืนท่ี12

ไร) 
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- การสงเสริมแหลงเรียนรูเชิงเกษตร เชน 
สวนทุเรียน สวนโกโก  

- การออกแบบและพัฒนาภูมิทัศนสปาสุมไก 
21) โครงการอนุรักษและพัฒนามรดกทาง
วัฒนธรรมชุมชนพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานานเพ่ือ
การทองเท่ียวอยางยั่งยืน  
22) โครงการเทศกาลศลิปะพ้ืนบานเมืองนาน
อยางสรางสรรค (NAN Craf Tand Folk  
Art ) สูสากล 
23) โครงการพัฒนาระบบบริหารงานอนุรักษ
และพัฒนาเมืองเกานานแบบมสีวนรวม เชน 
ประเมินความเสี่ยงของแหลงทองเท่ียวทาง
วัฒนธรรมจากผลกระทบของการทองเท่ียวแลว
จัดทํามาตรการเพ่ือปกปองมรดกทางวัฒนธรรม
แหลงทองเท่ียวในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ 
เมืองเกานาน  
24) โครงการสืบสานภูมิปญญาทองถ่ินสู
กิจกรรมทองเท่ียวเชิงสรางสรรค เชน ผาทอนาน  
เครื่องเงิน งานหัตถกรรมงานฝมือ 
25) โครงการอนุรักษการแตงกายดั้งเดิมนาน 
26) โครงการสงเสริมการปองกันและคุมครอง
ทรัพยสินทางปญญาทางการทองเท่ียว 
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กลยุทธท่ี 3.2 การบริหาร
จัดการแหลงทองเท่ียว 
แ ล ะ ก า ร ส ร า ง ค ว า ม
ต ร ะ ห นั ก เ พ่ื อ ก า ร
ทองเท่ียวโดยชุมชนใน
พ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน  
 

1) โครงการจัดทําขอมูลแหลงทองเท่ียวและการ
พัฒนาระบบสื่อความหมายใหมีประสิทธิภาพ 
ไดแก นักสื่อความหมายชุมชน และ ปายบอก
ทาง ปายอธิบาย ในพ้ืนท่ีชุมชน โดยเฉพาะ ต.ดู
ใต ต.บอสวก ประกอบไปดวยกิจกรรม ดังน้ี 
- พัฒนาศักยภาพนักสื่อความหมายชุมชน

ทองเท่ียว 
- จัดทําขอมูลแหลงทองเท่ียวและการพัฒนา

ระบบสื่อความหมายใหมีประสิทธิภาพ 
- ฝกอบรมหลักสตูรภาษาเพ่ือการบริการ

ทองเท่ียวและการสื่อสารระหวางประเทศ 
- การพัฒนาเครือขายรักษวัฒนธรรม วิถี

ชุมชนเมืองเกานาน 
- การพัฒนาสื่อเลาเรื่องอัตลักษณชุมชน

ทองเท่ียว 
2) โครงการพัฒนาเครือขายรักษวัฒนธรรม วิถี
ชุมชนเมืองเกานาน 
- จัดตั้งศูนยการเรยีนรูดานศิลปวัฒนธรรม

และเอกลักษณทองถ่ินเมืองนาน 
- จัดทําระบบสื่อความหมายเพ่ือสรางความรู

ความเขาใจในการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 
3) โครงการจัดทํามาตรการสรางความตระหนักรู
และจิตสํานึกแกนักทองเท่ียวในการรักษา
สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมของแหลงทองเท่ียว 

 1.สรางการรับรูการพัฒนาเมืองเกา 
2.รวบรวมขอมลูมรดกทางวัฒนธรรม 
3.รวบรวมขอมลูดานหตัถกรรมศิลป
พ้ืนบาน 
4.จัดทําสื่อประชาสัมพันธสรางการ
รับรูการพัฒนาเมืองสรางสรรคและ
ยั่งยืน 
5.พัฒนาเครือขายรักษวัฒนธรรมวิถี
ชีวิตชุมชนเมืองเกานาน 
6.สืบสานธรรมนูญชุมชนสูความยัง่ยืน 

สงเสริม 
สงเสริม 
สงเสริม 

 
สงเสริม 

 
 

สงเสริม 
 

บรรเทา 
 

C05 
A06 
A06 

 
C05 

 
 

B03 
 

A07 
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- การศึกษาและจัดการการไหลเขาออกของ
นักทองเท่ียวและผูมาเยือนในเขตเมืองเกา
นาน 

- การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระดับชาติและ
นานาชาติในเครือขาย UCCN 

- การเสริมสรางพฤติกรรมนักทองเท่ียวใหมี
ความเปนมติรกับสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม 

4) โครงการสืบสานธรรมนูญชุมชนสูความยั่งยืน 
เชน การมีมาตรการสรางความตระหนักรูและ
จิตสํานึกแกนักทองเท่ียวในการรักษาสิ่งแวดลอม
และวัฒนธรรมของแหลงทองเท่ียว 

 
ยุทธศาสตรท่ี 4  การเสริมสรางภมูิคุมกันดานสิ่งแวดลอมเพ่ือรองรับการ
พัฒนาการทองเท่ียว  
 

    

กลยุทธ โครงการ 
 

กิจกรรมยุทธศาสตร โครงการ มาตรการ
เพ่ือความ

ย่ังยืน 

 

กลยุทธท่ี 4.1 การ
สงเสริมการใชทรัพยากร
ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
เพ่ือการทองเท่ียวในพ้ืนท่ี
พิเศษเมืองเกานาน  
 

1) โครงการสงเสริมการใชพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพละการใชพลังงานทดแทนในภาค
การทองเท่ียว เชน พัฒนาและสงเสริมการใช
พลังงานดวยระบบโซลาเซลล 

 1.สรางนวัตกรรมเพ่ือรักษาสิ่งแวดลอม บรรเทา D02 
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- สงเสริมการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ
ละการใชพลังงานทดแทนในภาคการ
ทองเท่ียว 

- พัฒนาและสงเสรมิการใชพลังงานดวยระบบ
โซลาเซลล 

2) โครงการสงเสริมการใชทรัพยากรนํ้าอยาง
คุมคาและมีประสิทธิภาพในธุรกิจการทองเท่ียว 
ไดแก การศึกษาปริมาณความตองการนํ้าของ
ภาคการทองเท่ียวและแนวทางในการรองรับ
และควบคมุการใชนํ้าในพ้ืนท่ี สงเสริมการใช
ทรัพยากรนํ้าอยางคุมคาและมีประสิทธิภาพใน
ธุรกิจการทองเท่ียว 
- ศึกษาปริมาณความตองการนํ้าของภาคการ

ทองเท่ียวและแนวทางในการรองรบัและ
ควบคุมการใชนํ้าในพ้ืนท่ี 

- สงเสริมการใชทรัพยากรนํ้าอยางคุมคาและ
มีประสิทธิภาพในธุรกิจการทองเท่ียว 

3) โครงการจัดการนํ้าเสียในเขตพ้ืนท่ีพิเศษเมือง
เกานานอยางยั่งยืน โดยมีการจดัการนํ้าเสีย
ปรับปรุงระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียรวม
พ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน 
- การจัดการนํ้าเสียในเขตพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกา

นานอยางยั่งยืน 
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- ปรับปรุงระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสีย
รวมพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน 

4) โครงการศึกษาแนวทางจัดการยกระดับ
คุณภาพนํ้านาน 
5) โครงการนักสืบสายนํ้า รักษนํ้านาน โดยมี
ระบบตรวจวัดคณุภาพนํ้าครอบคลุมการ
เปลี่ยนแปลงหลักของนํ้านาน และ จัดทํา
ฐานขอมูลแหลงกําเนิดนํ้าเสียหลักท่ีมีผลตอ
คุณภาพนํ้านาน 
6) โครงการสงเสริมมาตรการลดโลกรอนจาก
ธุรกิจการทองเท่ียว 
7) โครงการทองเท่ียวนานปลอดภยั PM2.5 ดวย 
Safe zone ไดแก การจัดทําและอบรมการ
จัดทําหองอากาศสะอาด พรอมระบบตรวจวัด 
PM2.5 real time และ พัฒนาระบบสารสนเทศ 
เวป/แอพพลิเคช่ัน Clean air @ Nan) ประกอบ
ไปดวยกิจกรรมสําคญั ไดแก 
- การติดตั้งเครื่องวัดปริมาณฝุน PM 2.5 AQI 

ในสถานท่ีทองเท่ียว 
- การแจกหนากากกันฝุน PM 2.5 ในแหลง

ทองเท่ียว  โดยติดตั้งเครื่อง วัดปรมิาณฝุน 
PM 2.5 AQI และการจัดซื้ออุปกรณกูภัย
ทางสูง และหนากากกันฝุน PM2.5 ท่ีแจก
ใหนักทองเท่ียว 
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8) โครงการพัฒนาระบบขนสงและยานพาหนะท่ี
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พรอมท้ังสงเสริม
ทองเท่ียวเดินทางมลพิษต่ําในเมืองนาน 

 
กลยุทธท่ี 4.2 การมีสวน
รวมในการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีพิเศษ
เมืองเกานานเพ่ือการ
ทองเท่ียวอยางย่ังยืน  
 

1) โครงการรณรงคและสงเสริมการจัดการขยะ
พ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน อยางบูรณาการมีสวน
รวมทุกภาคสวน 
2) โครงการจัดการขยะท่ีเหมาะสมมุงสู เมือง
ปลอดขยะ  ( Zero waste)  เ พ่ื อ เ มื อ งน าน
ทองเท่ียวยั่งยืน 
3) โครงการสงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑจาก
ขยะรีไซเคิลตนแบบ เชน ชุมชนบานมหาโพธ์ิ 
4) โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชและคุมครอง
สัตวปาในเขตพ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน 
5) โครงการอนุรักษและพัฒนาแหลงนํ้าเพ่ือการ
ทองเท่ียวอยางยั่งยืนโดยเฉพาะการแกภัยแลง
บอสวก นาซาว 
6) โครงการสรางความตระหนักและการมีสวน
รวมของชุมชนทองถ่ินตอการรักษาคุณภาพนํ้า 
- สรางความตระหนักและการมีสวนรวมของ

ชุมชนทองถ่ินตอการรักษาคุณภาพนํ้า 
- สงเสริมการตรวจสอบคุณภาพนํ้ากินและนํ้า

ใชเพ่ือการทองเท่ียว 

พัฒนาดาน
สิ่งแวดลอม 

1.ผลิต RDF จากบอฝงกลบขยะ 
2.จัดการขยะ C&D waste 
3.การพัฒนาพ้ืนท่ีริมนํ้านาน  
(บานพักขาราชการ) Green space 
4.เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว(ถนนสรุิย+ผากอง) 
 
5.สงเสรมิยานพาหนะขนาดเบา  
(รถไฟฟา/จักรยาน) 

บรรเทา 
บรรเทา 
สงเสริม 

 
บรรเทา/
สงเสริม 
บรรเทา/
สงเสริม 

D10 
D10 
D02 

 
D02 

 
D12 
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การกําหนดมาตรการเพ่ือความย่ังยืนของ SEA 
 

GSTC 
v.41 ขอ 

7) โครงการสํารวจความพึงพอใจในการถายทอด
องคความรูในการพัฒนาการทองเท่ียวอยาง
ยั่งยืน 
8) โครงการ รักษปาใหเปนทรัพยของชุมชน ลด
การเผาปา 
9) โครงการ Green challenge ประหยัดนํ้า ลด
ขยะ เมืองนาน 
10) โครงการควบคุมมลภาวะทางแสงและเสียง
จากประกอบกิจกรรมและใหบริการทองเท่ียว 

 
กลยุทธท่ี 4.3 การติดตาม
ประเมินผลความเสียง
แ ล ะ ผ ล ก ร ะ ท บ
สิ่ ง แ ว ด ล อ ม จ า ก ก า ร
ทองเท่ียวในพ้ืนท่ีพิเศษ
เมืองเกานาน  
 

1) โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมจากการ
ทองเท่ียวและการศึกษาขีดความสารมารถใน
การรองรับนักทองเท่ียว 
2) โครงการประเมินและจัดการความเสียงดาน
สิ่งแวดลอมแหลงทองเท่ียว เชน สรางเครือขาย
เฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอม 
- ประ เ มิ นและจั ดก า รคว าม เสี ย งด าน

สิ่งแวดลอมแหลงทองเท่ียว 
- สรางเครือขายเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอม 
- ประเมินความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมจาก

ผลกระทบของการทองเท่ียว 
 

    

ยุทธศาสตรท่ี 5  การสื่อสารองคความรูดานความสรางสรรคและยั่งยืน 
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การกําหนดแนวทางและมาตรการการดําเนินงานของแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางย่ังยืนเมืองเกานาน (พ.ศ.2566 – 
2570) 

 
 

การกําหนดมาตรการเพ่ือความย่ังยืนของ SEA 
 

GSTC 
v.41 ขอ 

กลยุทธ โครงการ 
 

กิจกรรมยุทธศาสตร โครงการ มาตรการ
เพ่ือความ
ย่ังยืน 

 

กลยุทธท่ี 5.1 การจัดทํา
ระบบฐานขอมูล
สารสนเทศในพ้ืนท่ีพิเศษ
เมืองเกานาน การ
เผยแพรและ
ประชาสัมพันธในรูปแบบ
สื่อตาง ๆ เพ่ือการสราง
ความเขาใจกับทุกภาค
สวน 

1) โครงการจัดทําสื่อสารสนเทศสรางความรูความ
เขาใจตอการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
2)  โ คร งการจั ดสร า งศู นย ข อมู ล เ พ่ือการ
พัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

 

    

กลยุทธ ท่ี 5.2 การผลิต
และพัฒนาบุคลากร และ
การถายทอดองคความรู
ด า น ก า ร พั ฒ น า ก า ร
ทองเท่ียวอยางย่ังยืนใน
พ้ืนท่ีพิเศษเมืองเกานาน 
 

1) โครงการผลิตและพัฒนาบุคลากรดานการ
พัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน ประกอบไปดวย
กิจรรมสําคัญ ไดแก  
- ผลิตและพัฒนาบุคลากรดานการพัฒนาการ

ทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
- -จั ด ทํ าหลั ก สู ต ร เ พ่ื อก า ร เ รี ย น รู ก า ร

พัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืนในทุกระดับ 
2) โครงการเสริมสรางองคความรูดานการ
พัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน ประกอบไปดวย
กิจรรมสําคัญ ไดแก เสริมสรางองคความรูดาน
การพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน และพัฒนา
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GSTC 
v.41 ขอ 

หลักสูตร ท่ีส นับสนุนวัฒนธรรมและความ
สรางสรรค และอัตลักษณนาน 
3) โครงการสํารวจความพึงพอใจในการถายทอด
องคความรูในการพัฒนาการทองเท่ียวอยาง
ยั่งยืน 
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 ดานการทองเที่ยวของตําบลในเวยีง อาํเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

บทที่ 9 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 
บทสรุป 

 
ดวยสํานักงานพ้ืนท่ีพิเศษ 6 กําหนดใหมีการดําเนินกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงทางดานสิ่งแวดลอม

และการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment: SEA) ของแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานาน (พ.ศ.2566 – 2570) เพ่ือการ

รับรองมาตรฐานแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน โดยมีเปาหมายไดรับการรับรองมาตรฐาน GD-Accredited ระดับ 

Bronze ในป พ.ศ.2565 ระดับ Silver ในป พ.ศ.2567 และระดับ Gold ในป พ.ศ.2570  โดยไดกําหนด

ขอบเขตการดําเนินการ SEA ของแหลงทองเท่ียวในพ้ืนท่ีตําบลในเวียง อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน เนื่องจาก

สวนใหญกระบวนการวิเคราะหดานสิ่งแวดลอม และผลกระทบจากการพัฒนาดานการทองเท่ียวเพ่ือมุงสูการ

เปนพ้ืนท่ีจัดการทองเท่ียวท่ียั่งยืนอยูในตําบลในเวียง สวนอีก 4 ตําบลท่ีเหลือตามแผนยุทธศาสตรฯ เปน

กิจกรรมดานการทองเท่ียวและสถานท่ีทองเท่ียวท่ีดึงดูดนักทองเท่ียว  

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานาน (พ.ศ.2566 – 2570) 

มีวิสัยทัศน คือ “นาน เมืองเกาท่ีมีชีวิตอยางสรางสรรคและยั่งยืน (Living old city with creativity and 

sustainability) เปาหมาย เพ่ือการบูรณะฟนฟู และการอนุรักษพ้ืนท่ีเมืองเกานานใหเปนมรดกทางวัฒนธรรม 

แหลงเรียนรูทางประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม สถาปตยกรรม แหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ และการบริหารการ

ทองเท่ียวอยางยั่งยืนเมืองเกานานใหมีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล มียุทธศาสตรการพัฒนา 5 ยุทธศาสตร 

คือ ยุทธศาสตรท่ี 1 การเพ่ิมประสิทธิภาพดานการบริหารจัดการแหลงทองเท่ียวท่ีสรางสรรคและยั่งยืน  

ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางผลประโยชนทางเศรษฐกิจ ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางผลประโยชนใหแกชุมชน 

นักทองเท่ียว และวัฒนธรรม  ยุทธศาสตรท่ี 4 การเสริมสรางภูมิคุมกันดานสิ่งแวดลอมเพ่ือรองรับการ

พัฒนาการทองเท่ียว และยุทธศาสตรท่ี 5 การสื่อสารองคความรูดานความสรางสรรคและยั่งยืน โดยผล

การศึกษาการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment - SEA) ดาน

การทองเท่ียวของตําบลในเวียง อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน พบวา มีประเด็นยุทธศาสตร 2 ประเด็น ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การอนุรักษเมืองเกาท่ีมีชีวิต และประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางเศรษฐกิจจากฐาน

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมอยางสรางสรรคและยั่งยืน กําหนดปจจัยท่ีตองตัดสินใจเพ่ือขับเคล่ือนการ

พัฒนาตามประเด็นยุทธศาสตร คือ 1. การพัฒนาแหลงทองเท่ียวตามแนวทางของเครือขายเมืองสรางสรรค

ของยูเนสโก (The UNESCO Creative Cities Network: UCCN) และ 2. การจัดการทองเท่ียวท่ียั่งยืนตาม

เกณฑการทองเท่ียวอยางยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Criteria: GSTC) โดยมีทางเลือกการ

พัฒนา คือ 1. บานเกา อาคารเกา มีการใชประโยชนเปนแหลงเรียนรู และ 2. รายไดท่ีเกิดจากผลิตภัณฑเชิง

สรางสรรคดานวัฒนธรรม ท้ังนี้ มีการกําหนดกิจกรรมทางยุทธศาสตรและมาตรการ ดังนี้ 
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 ดานการทองเที่ยวของตําบลในเวยีง อาํเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

ลําดับท่ี ประเด็นยุทธศาสตร กิจกรรมยุทธศาสตร มาตรการ/โครงการ 

1 การอนุรักษเมืองเกาท่ีมีชีวิต การพัฒนาองคความรู 

 

1. จัดทําสื่อประชาสัมพันธ สรางการรับรู และ
ความเขาใจ เชน แผนพับ, สื่อออนไลน, วิทยุ 
Facebook และ Youtube 

- จัดกิจกรรมสรางการรับรูเปน
ประจําทุกเดือน 
2. จัดเวทีพูดคุยบอกเลาเรื่องเมืองเกา 

- มีการสรางทีมการพูดคยุ 
- การเลาเรื่องเมืองเกาจากอดีต

มาถึงปจจุบัน มีการแสดง Timeline เมืองเกา 
3. มีการเสวนาแลกเปลี่ยนศลิปะและปราชญ
ดานศิลปวัฒนธรรมเมืองเกานาน 
4. การสื่อสารและจัดการองคความรู 
5. รวบรวมขอมูลมรดกวัฒนธรรม 
6. สรางการรับรูการอนุรักษเมืองเกา 
7. สรางพ้ืนท่ีการเรยีนรูวัฒนธรรม ฯลฯ 
8. ถายทอดองคความรู 
 

  

 

การบริหารจัดการพ้ืนท่ี  1. ออกเทศบัญญัติควบคมุอาคาร 
2. บริหารจัดการสิ่งแวดลอม 
3. มีพ้ืนท่ีสําหรับการแลกเปลี่ยนเรื่องการ
พัฒนาเมืองของคนทุกชวงวัย 
4. บูรณะสิ่งกอสรางเกา 

-สามารถใชงานไดตามบริบทของ
การ 

ดําเนินชีวิตของคนเมืองนาน 
-การบูรณะใหเหมือนเดิม (โดยมีการ 

นําเทคโนโลยีมาชวยในการเผยแพรและสราง
การรับรู) 
5. จัดระเบียบรานคา 
6. เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวและเปนพ้ืนท่ีสนัทนาการ 
7. ดูแลรักษา อาคาร บานเรือน 
8. ปรับสภาพสิ่งแวดลอมภูมิทัศน 
9. ยายศาลเยาวชน 
10. ยายศูนยปาไม 
11. ยายเรือนจํา พัฒนาหองสมดุเฉลิมพระ
เกียรต ิ
12. Creative Space for youth 
13. ปรับเปลี่ยนการใชประโยชนพ้ืนท่ีให
สอดคลองกับความเปนเมืองเกาท่ีมีชีวิต 
14. สรางกลไกการบริหารจดัการพ้ืนท่ี 
15. จัดพ้ืนท่ีอนุรักษใหเหมาะสมกับเมือง 
16. งดการจราจรบริเวณขวงเมือง 
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 ดานการทองเที่ยวของตําบลในเวยีง อาํเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

ลําดับท่ี ประเด็นยุทธศาสตร กิจกรรมยุทธศาสตร มาตรการ/โครงการ 

  การสงเสริมวิถีชีวิตและ

กิจกรรมทางวัฒนธรรม 

1. สงเสรมิวิถีชีวิตดั้งเดิมใหกลับมาในพ้ืนท่ี
ชีวิตประจําวัน 
2.กิจกรรมยกยองเชิดชูในการอนุรกัษ 
3.สรางบรรยากาศของเมืองใหเหมอืนกับเมือง
เกาท่ีมีชีวิต ผานกิจกรรมแลกเปลีย่น
ศิลปวัฒนธรรม 
4.รณรงคปลูกจิตสํานึกในการอนุรกัษใหคนใน
เมืองเห็นคุณคา 
5.สรางกฎกติการวมในการอนุรกัษ 
(สิ่งกอสรางในกรอบของศิลปวัฒนธรรมของ
นาน) 
6.จัดกองทุนอนุรักษเมืองเกาของเมืองนาน 
7.จัดกิจกรรมสืบสานวิถีชีวิตและเอกลักษณ
ทางวัฒนธรรม 
8.สรางกิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรม 
9.รวบรวมขอมลูมรดกวัฒนธรรม 
10.สงเสริมตอยอดผลติภณัฑวัฒนธรรม 
11.สรางมูลคาเพ่ิมดานเศรษฐกิจลดผลกระทบ
ดานสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 
12.จัดกิจกรรมท่ีคุม/บานเกา หรือสถานท่ีท่ี
ตองการจะจดักิจกรรม 
13.ตลาดหรือกาดวัฒนธรรมท่ีเปนศูนยรวม

ของสินคาหัตถกรรม เดือนละ 1 ครั้ง และ 

Tedtalk หรือ 

14.จัดทําทําเนียบศิลปน ครูภมูิปญญาและ
ปราชญ 

- จัดประกวดแนวคดิในการอนุรักษ 
- มอบโลเกียรติคณุและ

ประกาศนียบัตร 
 

  การสรางการมสีวนรวม 1.สรางการรับรูและความเขาใจ 
2.สรางความภาคภมูิใจใหกับประชาชน 
3.จัดตั้งคณะกรรมการบริหารการอนุรักษและ
พัฒนาโดยมีองคประกอบทุกภาคสวน 
4.สรางเครือขายความรวมมือกับผูมีสวนได
สวนเสยี 
5.รวมกลุมนักพัฒนา 
6.พัฒนาบุคลากร 
7.จัดตั้งทีมงาน ผูเช่ียวชาญในการสํารวจ 

- สํารวจจํานวนสิ่งกอสรางท่ีควร
ไดรับการบูรณะ 
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- กําหนดของเกณฑในการเลือก
สิ่งกอสราง 

- ดําเนินการบูรณะสิ่งกอสรางท่ี
สําคัญ 

- จัดทําแผนการพัฒนา ท้ังการทํา
โครงการบูรณะ จากหนวยงานรับผิดชอบ
โดยตรง 
8. จัดเวทีระดมความคดิเห็นและสรางการมี
สวนรวม 
9. มีการระดมทุน และการแตงตั้ง
คณะกรรมการเพ่ือขับเคลื่อน รวมไปถึงการ
จัดตั้งคณะกรรมการ 

- มีวิสัยทัศน แนวทางนโยบายใน
การขับเคลื่อนและการจัดตั้งกองทุน 

- สรางการมสีวนรวมของทุกภาค
สวน รวมไปถึงการไดรับประโยชนจากกองทุน 
 

2 การสรางเศรษฐกิจจากฐาน

ความหลากหลายทาง

วัฒนธรรมอยางสรางสรรคและ

ยั่งยืน 

จัดการองคความรู 1.หา พ้ืน ท่ี พูดคุ ยแลก เปลี่ ยน วัฒนธรรม
สรางสรรค (พ้ืนท่ีปลอยของ) หรือ Creative 
Space มีการรวมศิลปนทุกกลุม (นักเขียน นัก
ดนตรี ศิลปน) 
2.สรางหลักสูตรในการสานตอวัฒนธรรมและ
มรดกทางภูมิปญญาของนาน 
3.แผนพัฒนาเมืองอยางยั่งยืน 
4.สรางความรูความเขาใจใหทุกภาคสวนรูถึง
ประโยชนของเมืองท่ีจะไดจากการเปนเมือง
สรางสรรค 
5.พัฒนาแหลงเรียนรูภูมิปญญาและสราง
หลักสูตรทองถ่ิน 
6.มีการถายทอดองคความรู มีหลักสูตรเรียนรู
วัฒนธรรมทองถ่ิน 
7.ศูนยเรียนรูวัฒนธรรมทองถ่ิน 
8.สงเสริมใหชุมชนรักษาสิ่งแวดลอม ลดการใช
ทรัพยากรฟุมเฟอย ผานกิจกรรมท่ีเหมาะสม 
9.การจัดการทรัพยากร 
10.ใชวัสดุทองถ่ิน 
11.พัฒนาเมืองตามแนวเมืองสรางสรรคของ 
UNESSCO และตามเกณฑ GSTC 
 

  สรางทรัพยากรมนุษย 1.กิจกรรมรวมกลุมผูประกอบการรุนใหม 
2.สรางการมีสวนรวมในทุกภาคสวน รวมท้ัง
ผูดอยโอกาสและชาติพันธุ 

237 
 



 
การประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร Strategic Environmental Assessment – SEA 

 ดานการทองเที่ยวของตําบลในเวยีง อาํเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

ลําดับท่ี ประเด็นยุทธศาสตร กิจกรรมยุทธศาสตร มาตรการ/โครงการ 

3.สงเสริมชางและศิลปนนําทุนทางวัฒนธรรม
มาผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม 
4.จับคูธุรกิจกับภูมิปญญา 
5.สรางบุคลากรดวยความคิดสรางสรรค 
6.ผลิตนักสรางสรรครุนใหม 
7.เปดโอกาสใหคนรุนใหมเขามารวมกิจกรรม 
8.พัฒนาขีดความสามารถดานการแขงขันทาง
ธุรกิจแกผูประกอบการผลิตภัณฑสรางสรรค 
9.ตอยอดและออกแบบผลิตภัณฑรวมกับ 
Designer 
10.ส ง เ ส ริ ม ชุมชนใหออกแบบหรือผลิ ต
ผลิตภัณฑเองได  
11.ส ง เ ส ริ ม ชุมชนให มี ก า ร เ ช่ื อม โย ง กับ
ผูประกอบการ เปน Supplier ใหผูผลิตสินคา
ดวยขอตกลงท่ีเปนธรรม 
12.บรรจุหลักสูตรในวิชาเรียนของโรงเรียน 
โดยมีการจัดตั้งกลุมผูเช่ียวชาญ ครูภูมิปญญา
ทําหลักสูตร 
13.พัฒนาดวยภาพและยกระดับอาชีพ 
14.จัดตั้งคณะกรรมการ การจัดทําแผน รวม
เปนถึงคณะกรรมการเห็นชอบของแผน ให
ครอบคลุมทุกดานท้ังเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดลอม 
15.มีการจัดประชุม จัดกลุม และมีการเลือก
หัวหนากลุม นําไปสูการจัดทําแผนขับเคลื่อน
กลุม อาทิเชน ผา กาแฟ เครื่องเ งิน และ
เครื่องจักรสาน 
16.มีการขอใชพ้ืนท่ีทํา MOU ในหนวยงาน 
 

  สงเสริมกิจกรรมสรางสรรค 1.สงเสริมกิจกรรมสรางรายไดจากวัฒนธรรม
สรางสรรค 
 
2.มีการสรางสรรคของพ้ืนท่ีเ ช่ือมโยงทาง
วัฒนธรรม และ Creative Space ใหกลายเปน
ยานหรือเสนทางวัฒนธรรมเชิงสรางสรรค 
3.ผูกวัฒนธรรมกับ Pop culture 
4.มีกิจกรรม Creative  
5.มี ก า รปร ะกวด / แข ง ขั น  กา รต อ ยอ ด
วัฒนธรรม ศิลปะการแสดงประยุกต 
6.มีพ้ืนท่ีเพ่ืองานสรางสรรค 
7.จัดการพ้ืนท่ี Creative space 
8.หัวเวียงใตทําเปนยานสรางสรรค (CEA) 
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  พัฒนาผลิตภัณฑ 1.พัฒนาผลิตภัณฑจากวัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาใหสามารถนํามาใชรวมกับยุคปจจุบัน 
2.ส ง เ ส ริ ม ให เ กิ ดก า ร ใ ช ป ระ โยชน ของ
ผลิตภัณฑภูมิปญญาทองถ่ินของนาน 
 

  พัฒนาการตลาด 1.ส ง เ ส ริ ม ช อ ง ท า ง ตล าดแก ผ ลิ ตภัณฑ
สรางสรรค 
2.มีศูนยจําหนายผลิตภัณฑสรางสรรค 
3.มีชองทางการตลาดออนไลน 
4.E-commerce 
5.จัดกิจกรรม Event Craft เดือนละ 1 ครั้ง 
และการสราง Social ตลาดนัดออนไลน 
6.มีกิจกรรมทดลองใชสินคา รวมไปถึงการทํา
การตลาด เชน สินคาราคาพิเศษ มีโปรโมช่ัน 
ในผูประกอบการทองถ่ิน และการกําหนด
มาตรการสงเสริมการใชสินคาชุมชนในทองถ่ิน 

 
 

ปญหาและขอจํากัดในการศึกษา 

1. การประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment – SEA) เปน
เรื่องคอนขางใหมสําหรับประเทศไทย โดยเฉพาะในดานการทองเท่ียว ซ่ึงนับไดวาการประเมินสิ่งแวดลอม
ระดับยุทธศาสตรดานการทองเท่ียวของตําบลในเวียง อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน เปนการดําเนินการใน
ลําดับแรกๆ ของประเทศ การสงผานองคความรู และกระบวนการการจัดดําเนินการ SEA จึงมีความทาทายใน
การสรางความรูความเขาใจใหกับกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย โดยเฉพาะในการดําเนินกิจกรรมการรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชนตอผลการศึกษา SEA 

2.กรอบระยะเวลาดําเนินการกระชั้นชิด ทําใหมีขอจํากัดดานเวลา ขอมูล และการดําเนินการกิจกรรม
ระดมความคิดเห็น ดวยกรอบระยะเวลาการศึกษา SEA ของแหลงทองเท่ียว มีกรอบระยะเวลาดําเนินการเพียง 
150 วัน ทําใหเปนการตีกรอบกระบวนการศึกษา สงผลใหขอมูลท่ีไดมาจํากัดไปดวย ประกอบกับสถานการณ
การแพรระบาดของ COVID-19 สงผลกระทบตอแผนงานการศึกษาตลอดกระบวนการ ในสวนการดําเนินการ
ประชุมรับฟงความคิดเห็นตองเลื่อนกําหนดการดําเนินการอยูบอยครั้ง เนื่องจากตองพิจารณามาตรการ
สาธารณสุขท่ีมีตอสถานการณ COVID-19 ประกอบดวย 
 
ขอเสนอแนะจากคณะผูเช่ียวชาญท่ีศึกษา 

1. จัดทําสื่อความรูเก่ียวกับ SEA หรือจัดอบรมกระบวนการศึกษา SEA ใหกับผูมีสวนไดสวนเสีย ใน
พ้ืนท่ีท่ีทําการศึกษา กอนเริ่มกระบวนการ SEA 
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 2. ควรกําหนดระยะเวลาในการศึกษาใหสอดคลองและเหมาะสมกับกระบวนการศึกษาท่ีควรมี
ระยะเวลาการศึกษาอยางนอย 12 เดือน โดยท่ีระยะเวลาการศึกษาจริงๆ ไมควรรวมเวลาท่ีคณะกรรมการ
ตรวจรับรายงาน ดังนั้นตลอดกระบวนการ ควรมีระยะเวลา 18 เดือนเปนอยางนอย 
 3. หนวยงานผูรับจางควรแจงผลการศึกษา SEA ใหกับหนวยงานในพ้ืนท่ีท่ีเปนหนวยงานปฏิบัติหลัก 
เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาโครงการใหสอดคลองกับมาตรการท่ีระบุในรายงาน SEA และกระตุนหรือสื่อสาร
ขอมูลเก่ียวกับผลการศึกษา SEA ของพ้ืนท่ีใหกับผูมีสวนไดสวนเสียในการพัฒนาการทองเท่ียวของตําบลเชียง
คาน อยางตอเนื่อง เพ่ือสราง SEA ใหอยูในกระแสความสนใจของคนในพ้ืนท่ี  
 4. เนื่องจาก SEA เปนเรื่องคอนขางใหม จําเปนตองมีการพัฒนากระบวนการและเทคนิคตาง ๆ ใหดี
ยิ่งข้ึน เพ่ือใหการสงผานองคความรูงายตอการทําความเขาใจ และเสริมสรางขีดความสามารถและการเรียนรู
อยางตอเนื่อง 
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