
 

 

 

 แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว 
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 สู่ความยั่งยืน 

 
 ข้อมูลสภาพทั่วไปและศักยภาพในเชิงพื้นที่ของกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) 
 ข้อมูลสภาพทั่วไปของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพร่  และน่าน อยู่ทางตอนบนของประเทศระยะทางจาก
กรุงเทพมหานคร 785 กิโลเมตร มีชายแดนด้านเหนือติดกับประเทศ
สหภาพเมียนมาร์ ระยะทาง 130 กิโลเมตร (เป็นแนวภูเขา 100 กิโลเมตร 
และเป็นแนวแม่น ้า 30 กิโลเมตร ชายแดนด้านตะวันออกติดกับ สปป.ลาว 
ระยะทาง 437 กิโลเมตร กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ด้านตะวันตก
ติดกับจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ระยะทาง 181.1 กิโลเมตร ที่จังหวัด
เชียงใหม่และจังหวัดล้าปาง 225 กิโลเมตรและด้านใต้ติดกับกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง 1 ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ระยะทาง 313.339 กิโลเมตร 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีพื นที่รวม 36,024 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น
ร้อยละ 7.02 ของพื นที่ประเทศไทยทั งหมด และจังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัด



ที่มีพื นที่มากที่สุดในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 คือ 11,678 ตาราง
กิโลเมตร 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          

 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้ก้าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาไว้ว่า  
“ประตูการค้าสู่สากล โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา ดิน น ้า ป่า สมบูรณ์ 
ประชาชนอยู่ดีมีสุข” โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ที่ก้าหนด 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 เสริมสร้างสภาพแวดล้อมในการ
พัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมอนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขงและ
เตรียมพรอ้มรับความร่วมมือประชาคมอาเซียน  



 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 การสร้างความเข้มแข็งและเ พ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพ่ิม
มูลค่าสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
เชิงอนุรักษ์ วัฒนธรรมและสุขภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 ด้ ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่ 
อุดมสมบูรณ์และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี 
 บทบาทที่ส าคัญของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
 - เป็นประตูการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับ
ประเทศในกลุ่ม GMS และประชาคมอาเซียน 
 - ด้ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ในการ
สร้างมูลค่าเพ่ิม 
 - เป็นแหล่งผลิตพืชเศรษฐกิจที่ส้าคัญ คือ ข้าว ชา กาแฟ ลิ นจี่ 
และล้าไย                 
 - อนุรักษ์ พัฒนาและส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์และมีการจัดการที่ดี 
 ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
 - กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ให้ความส้าคัญกับทิศทางและ
แนวทางการพัฒนาตามศักยภาพของกลุ่มจังหวัดฯ 4 เรื่อง ดังนี  
 - เสริมสร้างสภาพแวดล้อมเพ่ือพัฒนาการค้าการลงทุนและ 
โลจิสติกส์เชื่อมอนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขงและเตรียมพร้อมรับความร่วมมือ
ประชาคมอาเซียน  



 - สร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร
และอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพ   
 - ยกระดับการพัฒนาสังคม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ วัฒนธรรม
และสุขภาพ เพ่ือเป็นฐานการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน  
 - ด้ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมสู่การเป็นกลุ่มจังหวัด สีเขียว โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  
 2. แนวคิดที่ได้รับจากการฝึกอบรมภายในประเทศและการศึกษา
ดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น 
  แนวคิดและความรู้ที่ ได้รับจากการฝึกอบรมภายในประเทศ
โครงการทุนฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญ ที่ปฏิบัติราชการ
ในภูมิภาคประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 5 - 8 มิถุนายน  
2561 และการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น  เนื อหาและแนวคิด 
แบ่งออกเป็น  4  ส่วน คือ 
  - การพัฒนาอย่ างยั่ ง ยืน  (Sustainable Development)  
แนวคิดที่ ได้รับ  : การก้าหนดกรอบหรือทิศทางการพัฒนาองค์กร  
การก้าหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์กรอย่างยั่ งยืน (Sustainable 
Development Goal) การก้าหนดแผนงาน การก้าหนดตัวชี วัดการ
ด้าเนินงาน 
  - เศรษฐกิจดิจิ ทัลและการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Digital 
Economy & Innovation) แนวคิดท่ีได้รับ : การน้าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ขับเคลื่อนองค์กร การบูรณาการงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ การสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้แก่สินค้าและบริการ 



  - การสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการท่องเที่ยวและบริการ (Value 
Added Creation for Tourism and Service) แนวคิดที่ ได้ รั บ : การสร้ าง 
การมีส่วนร่วมจากชุมชน การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือความยั่งยืน  
การอนุรั กษ์แหล่ งท่องเที่ ยว เ พ่ือความยั่ งยืน  การ พัฒนารูปแบบ 
การท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืน 
  - นวัตกรรมการเกษตรและอาหาร (Innovation Agriculture 
and Food)  แนวคิดที่ ได้รับการเกษตรแนวใหม่  (Smart Farming)  
การบูรณาการเทคโนโลยีที่ เกี่ยวข้องเข้ากับเกษตรกรรมแบบดั งเดิม 
การเกษตรอุตสาหกรรม 
 การน าแนวคิดที่ได้รับจากการฝึกอบรมและการศึกษาดูงาน  
ณ ประเทศญี่ปุ่น มาปรับใช้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย 
พะเยา แพร่ น่าน) 
 จากการเข้ารับการอบรมและศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น มาปรับใช้
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  
พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ วัฒนธรรมและสุขภาพ 
สามารถน้าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดยมีแนวคิดเรื่อง “การพัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 สู่ความย่ังยืน” 
 ซ่ึงในอดีตที่ผ่านมาชุมชนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวจ้านวนมากกลายเป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่ไม่มีคุณภาพเพราะขาดการจัดการที่เหมาะสมกับสังคม 
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม สาเหตุส้าคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาดังกล่าวคือ
หน่วยงานต่าง ๆ และชุมชนท้องถิ่นมีบทบาทที่ไม่สมดุลในการวางแผน 



การบริหารงาน และการตลาด ทั งนี เพราะแหล่งท่องเที่ยวจ้านวนมากได้รับ
การพัฒนาไปตามนโยบายของรัฐ ซึ่งหน่วยงานส่วนกลางของภาครัฐมักมี
บทบาทในการก้าหนดนโยบาย วางแผนงาน และด้าเนินงาน ในขณะที่
ชุมชนท้องถิ่นในแหล่งท่องเที่ยวมีส่วนร่วมน้อยมาก จึงท้าให้ไม่เข้าใจแผน
และวิธีการพัฒนาพื นที่ของตนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยเหตุนี  การมีส่วนร่วม 
อย่างสมดุลระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ส้าคัญ
ที่สุดในการพัฒนาการท่องเที่ยวรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือความยั่งยืน ทั งนี การมี
ส่วนร่วมของทุกกลุ่มต้องครอบคลุมเรื่องการวางแผน และการก้าหนด
เครื่องมือในการพัฒนาการท่องเที่ยวร่วมกัน ซึ่งแต่ละประเด็นจ้าเป็นต้องมี
ความสัมพันธ์และสอดคล้องกันอย่างเป็นวงจร ดังแสดงในแผนภาพต่อไปนี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 กลยุทธ์“การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 สู่ความย่ังยืน” 
 กลยุทธ์ที่ 1 : การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
 โดยส่วนใหญ่ ในประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่ก้าลังพัฒนา นโยบายทางการท่องเที่ยว
ก้าหนดขึ นโดยผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐหรือนักการเมืองท้องถิ่น
จากนั นหน่วยงานภาครัฐหรือนักการเมืองท้องถิ่นจะน้านโยบายดังกล่าวมา
ใช้ในการก้าหนดแผนพัฒนาต่าง ๆ ซึ่งจะถ่ายทอดไปสู่ผู้ปฏิบัติระดับ
ท้องถิ่นในท้ายที่สุด กระบวนการดังกล่าวเป็นการก้าหนดนโยบายแบบ
เบื องบนสู่เบื องล่าง (Top - Bottom) โดยผู้ปฏิบัติและคนท้องถิ่นไม่ได้มี
ส่วนร่วมในการก้าหนดนโยบายแนวทาง หรือแผนในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ประกอบกับงบประมาณและข้อมูลส้าคัญต่าง ๆ จัดท้าขึ นใน
ระดับชาติไม่ใช่ระดับท้องถิ่น ผลที่ตามมาก็คือผู้ปฏิบัติและคนท้องถิ่นใน
ชุมชนอาจมีความเข้าใจที่ไม่ตรงกับผู้บริหารหรือผู้ก้าหนดนโยบายและแผน 
ความไม่เข้าใจท้าให้ชุมชนไม่สามารถจัดการกับการท่องเที่ยวที่โตขึ นอย่าง
รวดเร็วในพื นที่ของตนได้ ด้วยเหตุนี  แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ส้าคัญ
ทั่วโลกจึงส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นในพื นที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวซึ่งครอบคลุม 4 ประเด็นความร่วมมือดังนี  
 1.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรและกลุ่มคนต่าง ๆ  
ที่ เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจการก้าหนดนโยบาย การวางแผน และ
การตลาด องค์กรและกลุ่มคนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่
รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยว นักการเมืองท้องถิ่น นักการศึกษา  



คนท้องถิ่นที่พ้านักอาศัยในชุมชนธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร ธุรกิจ 
จัดน้าเที่ยว สมาคมการท่องเที่ยว หอการค้า เจ้าของร้านค้าที่เกี่ยวข้อง 
นักอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ผู้จัดการการขนส่ง
ท้องถิ่นทั งที่เป็นของภาครัฐและเอกชน เกษตรกร ผู้จัดการประชุมและ
สัมมนา และผู้บริหารหรือผู้ปกครองท้องถิ่นที่ เกี่ยวกับการจัดการ 
การท่องเที่ยว  
 2. ระบุอย่างชัดเจนว่าองค์กรและกลุ่ มคนแต่ละกลุ่มมีหน้าที่ 
บทบาท และขอบเขตการจัดการระดับใด ทั งนี  เพ่ือไม่ให้เกิดความซ ้าซ้อน
ในด้านอ้านาจและกระบวนการการท้างาน นอกจากนี ทุกฝ่ายต้องตกลง
ร่วมกันว่าต้องค้านึงถึงผลได้และผลเสียของคนท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ในพื นที่
เป็นหลัก เพราะหากเกิดภาวะวิกฤติ คนกลุ่มนี จะเป็นผู้เผชิญปัญหาและ
ได้รับโดยตรง 
 3.  องค์กรและกลุ่มคนทุกฝ่ายต้องตัดสินใจร่วมกันว่าจะใช้มรดก
ทางวัฒนธรรมใดของชุมชนเพ่ือเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยว และก้าหนด
ลักษณะการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของพื นที่ในทิศทางความยั่งยืนอย่าง
ชัดเจน เช่น การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต้องอนุรักษ์หรือคงไว้ซึ่งวิถีชีวิต
ของท้องถิ่น เพ่ิมพูนคุณค่าประสบการณ์ ให้แก่นักท่องเที่ยว ให้ความรู้และ
ส่งเสริมชุมชนท้องถิ่นในการมีส่วนร่วม ค้านึงถึงความสามารถในการ
รองรับนักท่องเที่ยว รวมทั งด้าเนินกิจกรรมการตลาดที่สอดคล้องกับ
หลักการของการอนุรักษ์ 
 4.  องค์กรและกลุ่มคนทุกฝ่ายต้องตัดสินใจและด้าเนินงานร่วมกัน
ในการวางแผน และก้าหนดเครื่องมือในการพัฒนามรดกทางวัฒนธรรม 



รวมทั งก้าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลการด้าเนินงานซึ่งต้อง
ประชาสัมพันธ์หรือถ่ายทอดผลการด้าเนินงานให้แก่ทุกกลุ่มทราบอย่าง
ชัดเจนและโปร่งใสในทางปฏิบัติ 
 กลยุทธ์ที่ 2 : การวางแผน   
 การให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ใน
ชุมชนมีอ้านาจในการตัดสินใจและมีส่วนเกี่ยวข้องในการวางแผน จะช่วย
ลดการต่อต้านการพัฒนาการท่องเที่ยวที่หน่วยงานและกลุ่มคนภายนอก
พื นที่ได้เข้ามามีบทบาท รวมทั งเพ่ิมความต้านทานต่อแรงกดดันหรือปัญหา
ที่เกิดขึ น เพราะการวางแผนเป็นกระบวนการในการสรรหาและก้าหนด
แนวทาง รวมทั งวิธีการที่จะควบคุมและพัฒนาการท่องเที่ยวในแต่ละชุมชน
ให้ด้าเนินไปในทิศทางเดียวกัน และการที่ทุกฝ่ายร่วมกันคิดและวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบว่าจะท้าอะไร ท้าเพ่ืออะไร ท้าอย่างไร ท้าเมื่อใด และใช้
งบประมาณเท่าไร จะช่วยท้าให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ นและ
มีทิศทางที่ชัดเจนและตรงกันในการพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน ดังนั น การวางแผนโดยชุมชนมีส่วนร่วมจึงเป็นกลยุทธ์ที่ส้าคัญ
ในการพัฒนาการท่องเที่ ยวของชุมชนในการจัดท้าแผนพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของท้องถิ่นนั น  
 กลยุทธ์ที่ 3 : การก าหนดเครื่องมือเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรม 
 แม้ว่ าผู้ มีส่ วนได้ส่ วนเสียทุกกลุ่ มมีส่ วนร่วมในการวางแผน 
ด้าเนินงานตามแผน และติดตามผลการด้าเนินงานโดยตลอด แต่หาก
เครื่องมือที่ ใช้ ในการด้าเนินงานไม่สอดคล้องกับลักษณะทางสังคม



วัฒนธรรม สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และความถนัดของชุมชน ก็จะมี
ผลให้การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไม่บรรลุวัตถุประสงค์และ
วิสัยทัศน์ที่ก้าหนดไว้ เครื่องมือการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
จึงควรก้าหนดโดยผู้ เชี่ ยวชาญหรือนักวิจั ยด้ านการพัฒนามรดก 
ทางวัฒนธรรม ซึ่งต้องสอดคล้องกับความต้องการและความสามารถในการ
ด้า เนินงานของผู้ มีส่ วนได้ส่ วนเสียทุกกลุ่ ม  รวมทั งสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และนโยบายของแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
ชุมชน นอกจากนี  เครื่องมือในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมควรมี
ความชัดเจนและหลากหลายซึ่งควรประกอบด้วย 5 เครื่องมือได้แก่การ
ก้าหนดตัวชี วัดระดับการพัฒนา การก้าหนดขีดความสามารถในการรองรับ
การท่องเที่ยว การก้าหนดมาตรฐานสิ่งก่อสร้าง การพัฒนาคนท้องถิ่น และ
การตลาด  
 กล่าวโดยสรุปการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจะพัฒนาได้อย่างยั่งยืน
และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อทั งคนท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าของมรดกทาง
วัฒนธรรมและนักท่องเที่ยวได้นั น จ้าเป็นต้องเริ่มต้นจาก “การมีส่วนร่วม” 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มทั งผู้ที่อยู่ในชุมชนและผู้อ่ืนที่ได้รับจากการ
ใช้มรดกทางวัฒนธรรมเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
คนท้องถิ่นที่เป็นผู้อยู่อาศัยในชุมชนจ้าเป็นต้องมีบทบาทสูงสุดในการ
ตัดสินใจว่าจะให้มรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนนั นพัฒนาไปในทิศทางใด
โดยผ่านกระบวนการของการวางแผนที่เป็นระบบ และกลยุทธ์การพัฒนา
อ่ืน ๆ ได้แก่ การก้าหนดดัชนีระดับการพัฒนา การก้าหนดขีดความสามารถ 



ในการรองรับการท่องเที่ยว การก้าหนดมาตรฐานสิ่ งก่อสร้าง การพัฒนา 
คนท้องถิ่น และการตลาดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
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