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 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบไปด้วยจังหวัดเชียงใหม่ 
ล าพูน ล าปางและแม่ ฮ่องสอน ส าหรับในปี พ.ศ. 2558 มีจ านวน
นักท่องเที่ยว 12,004,016 คน แบ่งเป็น นักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ 
จ านวน 9,286,307 คน จังหวัดล าพูน จ านวน 1,059,019 คน จังหวัด
ล าปาง จ านวน 859,083 คน และจังหวัดแม่ฮ่องสอน 799,607 คน  
เมื่ อ เปรียบเทียบกับจ านวนนักท่องเที่ ยวในปีพ .ศ .  2557 พบว่ า  
มีนักท่องเที่ยวเดินทางมายังกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพ่ิมขึ้น
จ านวน 795,891 คน คิดเป็นร้อยละ 7.10 โดยจังหวัดที่มีจ านวน
นักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นมากที่สุดใน ปี พ.ศ. 2557 – 2558 ได้แก่ จังหวัด
ล าพูน โดยเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 9.30 รองลงมาได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัด
ล าปาง และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.16 ร้อยละ 6.83 และ
ร้อยละ 3.90 ตามล าดับ   
 ตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 พ.ศ. 2561 – 
2564 ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาไว้ว่า “ศูนย์กลางการท่องเที่ยว 
การค้า การลงทุนสู่สากล บนพื้นฐานความโดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา สังคม
น่าอยู่ สิ่ งแวดล้อมยั่ งยืน” และมีจุด เน้นทางยุทธศาสตร์   (Unique 
Position) คือ “เศรษฐกิจสร้างสรรค์ วัฒนธรรมล้านนา” 
 จากกรอบแนวคิดในการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
ประจ าปี 2561 – 2564 ในภาพ ซึ่งได้ค านึงถึงการน าแนวทางการพัฒนา
ประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และ
นโยบาย Thailand 4.0 มาประสานกับศักยภาพของพ้ืนที่ และปัญหา



 

ความต้องการของประชาชนโดยได้ก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ 
เชิงบูรณาการที่มีความโดดเด่น ไว้ 3 ประเด็น ได้แก ่
 1. เมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสร้างสรรค์ (Culture & 
Creative Tourism) 
 2.  แหล่งผลิตอาหารนวัตกรรม (Northern Food Valley) 
 3.  เมืองนิเวศน์ (Green City) 
 ทั้งนี้ ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาให้มีความสอดคล้องกันในทุก
ประเด็น เ พ่ือให้ เกิดการพัฒนาในทุกมิติทั้ งด้านเศรษฐกิจ  สั งคม  
ความมั่นคง และสิ่งแวดล้อม โดยให้ความส าคัญกับการยกระดับโครงสร้าง
พ้ืนฐานให้รองรับการพัฒนาในอนาคต การเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้
สามารถปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม และส่งเสริม 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  
ซึ่งจะยกระดับการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ไปสู่ความยั่งยืน
ต่อไป 
 แนวความคิดจากการศึกษาดูงาน 
 จากการฝึกอบรม และศึกษาดูงาน ณ เมืองอากิตะ ประเทศญี่ปุ่น  
ที่ได้รับทุนฝึกอบรม เพ่ือพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่ปฏิบัติราชการ
ในภูมิภาคประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หัวข้อ “การท่องเที่ยวแบบ
ฟาร์มสเตย์ (FARM STAY)” เป็นการท่องเที่ยวอีกรูปแบบของกิจกรรม
การท่องเที่ยว ที่จะได้เข้าไปเรียนรู้การเกษตร ไปพร้อม ๆ กับการใช้
ชีวิตสัมผัสกับธรรมชาติ การปลูก และการเก็บผัก ไร่ นา รวมไปถึง
วิถีชีวิตชุมชน การท าอาหารกินเอง โดยใช้วัตถุดิบที่ปลูกขึ้น ในพื้นที่



 

ของตัวเอง และธรรมชาติที ่อยู ่โดยรอบ อีกทั ้ง  ยังได้การลงมือท า
ด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ที่สร้างสรรค์ขึ้นจากการประกอบอาชีพ เพื่อให้
นักท่องเที่ยวได้สัมผัส เรียนรู้วิถีชีวิต และเข้าถึงได้อย่างลึกซึ้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากภาพดังกล่าวจะเห็นได้ว่า พ้ืนที่ที่ได้เข้าไปศึกษาดูงาน ณ เมือง
อากิตะ ประเทศญี่ปุ่น “การท่องเที่ยวแบบฟาร์มสเตย์ (FARM STAY)” 

โดยเจ้าของบ้านเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ ที่ได้เปิดบ้านพักของตัวเองในการต้อนรับ
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากทุกมุมโลก เป็นระยะเวลาเกือบ 20 ปี ในการ
เรียนรู้วิถีชีวิตแบบการเกษตรที่มีกิจกรรมปลูกผักต่าง ๆ โดยใช้พ้ืนที่ของ
ตนเองในการถ่ายทอดการเรียนรู้ และวัฒนธรรมอาหารของชาวญี่ปุ่น 
ที่ดูแล้วเรียบง่าย พอเพียง แต่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติ
ต่าง ๆ ที่หาได้ในพ้ืนที่การเกษตร และริมรั้วบ้านของตนเอง อีกทั้ ง  



 

การปลูกผัก หรือที่เป็นผลผลิตทางการเกษตรต่าง ๆ ของชาวเมืองอากิตะ  
ยังสามารถกระจายสินค้าของตนเองเข้าไปในร้านจ าหน่ายสินค้าท้องถิ่น 
นั้น ๆ โดยสามารถก าหนดราคาสินค้าได้ด้วยตัวเอง  ซึ่งเป็นอีกหนึ่ง 
ช่องทางการสร้างรายได้ทางการเกษตร ซึ่งเป็นวิถีชีวิตหลักของเกษตรกร 
เมืองอากิตะ โดยมีเรื่องการท่องเที่ยวแบบฟาร์มสเตย์ (FARM STAY)  
เป็นการสร้างรายได้เสริม ให้ความส าคัญกับการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับ
ชุมชน 

 แนวทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ด้านการ
ท่องเที่ยวแบบฟาร์มสเตย์ (FARM STAY) 
 เนื่องจากประเทศไทย มีการท่องเที่ยวที่มีความคล้ายการท่องเที่ยว
แบบฟาร์มสเตย์ (FARM STAY) ก็คือ การท่องเที่ยวที่พักสัมผัสวัฒนธรรม
ชนบท หรือโฮมเสตย์ (Home Stay) ทั้งโฮมสเตย์ (Home Stay) และ
ฟาร์มสเตย์ (FARM STAY) มีความใกล้เคียงกัน เป็นการท่องเที่ยวที่รูปแบบ
คล้ายกัน โดยยึดเอารูปแบบที่พักเป็นศูนย์กลาง และจัดให้มีกิจกรรมใน
ด้านต่าง ๆ ที่เป็นที่ต้องการของนักท่องเที่ยวในปัจจุบันหน่วยงานกรมการ
ท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นหน่วยงานผู้ดูแลการ
ท่องเที่ยวรูปแบบนี้จากแนวคิดในการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  
และแนวคิดที่ได้รับจากการฝึกอบรมและศึกษาดูงานที่ได้กล่าวไปแล้ว
ข้างต้น คณะผู้จัดท าจึงขอน าเสนอแนวทางยกระดับมาตรฐานการ
ท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพ่ือให้เกิดมูลค่าสูง  
ตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ในการพัฒนาอุตสาหกรรมการ



 

ท่องเที่ยวและบริการ การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) และ
ปัจจัยสู่ความส าเร็จ (Critical Success Factor) ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) และปัจจัยสู่ความส าเร็จ 
(Critical Success Factor) ด้วย Generic VC ด้านการท่องเที่ยวแบบ
ฟาร์มสเตย์ (FARM STAY) 
 ต้นทาง  
 1. รวบรวม และพัฒนาเรื่องเล่าการท่องเที่ยวในพื้นที่ 
  - การรวบรวมข้อมูล และองค์ความรู้  และเรื่องเล่าการ
ท่องเที่ยวในพื้นที ่เพ่ือถ่ายทอดวิถีชีวิต ประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรม 
ให้กับนักท่องเที่ยวเข้าใจ และรับรู้ 
  - การศึกษาความต้องการ และพฤติกรรมนักท่องเที่ยวส าหรับ
การท่องเที่ยวแบบฟาร์มสเตย์ (FARM STAY) เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ และ
สามารถอยู่ร่วมกันของเจ้าของบ้าน และนักท่องเที่ยว 



 

  - การวางแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ 
โดยให้หน่วยงานของภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคชุมชน เข้ามามีส่วนร่วม
ในการบูรณการวางแผนด้านการท่องเที่ยว เพ่ือให้ชุมชนรู้สึกถึงความ 
เป็นเจ้าของพ้ืนที่ และการกระจายบทบาทการท างานในชุมชน 
 2. การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว  
  - การพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยว แบบฟาร์มสเตย์ 
(FARM STAY) เพ่ือการสื่อสารระดับสากล (ด้านภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น 
ไทย) ในการรองรับนักท่องเที่ยว 
  - การสร้างการเรียนรู้ ความเข้าใจในการอยู่ร่วมนักท่องเที่ยว 
และการสร้างจิตส านึกในการรักษา ตระหนักถึงทรัพยากรทางธรรมชาติที่ม ี
 กลางทาง 
 3.  ปรับปรุงโครงการพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก  
  - การปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการท่องเที่ยว (ถนน
เชื่อมโยงสู่แหล่งท่องเที่ยว) เพ่ือเป็นการยกระดับความปลอดภัยทางการ
ท่องเที่ยว 
  - การปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว 
(WIFI/ป้ายบอกทางศูนย์บริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยว/ห้องน้ า/ป้าย
ประชาสัมพันธ์/ลานจอดรถ)  
  - การปรับปรุ งภูมิทั ศน์ แหล่ งท่อง เที่ ยว เชิ งวัฒนธรรม 
(อารยสถาปัตย์) เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวได้ทุกเพศ ทุกวัย รวมไปถึงผู้พิการ 
 
 



 

 4. การพัฒนามาตรฐานการท่องเที่ยวและการรสร้างสรรค์
กิจกรรม 
  - การส ารวจ และประเมินมาตรฐานการท่องเที่ยวที่พักสัมผัส
วัฒนธรรมชนบทหรือโฮมเสตย์  (Home Stay)  กรมการท่องเที่ยว 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
  - การสร้างสรรค์กิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
พัฒนาการสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ ๆ เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มเดิม และ
กลุ่มใหม ่ๆ 
  - การรักษาสภาพ และฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว  
  - ยกระดับคุณภาพแหล่งผลิตภัณฑ์ สินค้าบริการท่องเที่ยวให้
เป็นที่ยอมรับระดับสากล  
 ปลายทาง 
 5. การประชาสัมพันธ์ 
  - การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวแบบฟาร์มสเตย์ (FARM 
STAY) การท าแผ่นพับการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ให้สามารถรองรับ
นักท่องเที่ยวได้หลายเชื้อชาติ ด้านภาษาอังกฤษ จีน ไทย จัดกิจกรรม 
โดยใช้กีฬาเพ่ือน าการท่องเที่ยว Sport for All 
 6.  ส่งเสริมการขยายตลาดการท่องเที่ยว  
  - การขยายตลาดการท่องเที่ยวแบบฟาร์มสเตย์ (FARM STAY) 
การเข้าร่วมงานส่งเสริมทางการตลาดท่องเที่ยว Road show งานไทย
เที่ยวไทย เป็นต้น 
 



 

 ข้อเสนอแนะ 
 1. สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ให้มีความเข้มแข็งเกิดจากการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน บนฐานของการ
ท างานแบบประชารัฐ หรือการท างานร่วมกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
 2.  การพัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัด โดยเฉพาะ
แหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้เคียงกับชุมชน เพื่อให้สามารถรองรับการท่องเที่ยว
ที่เชื่อมโยงต่อจากชุมชน โดยต้องพัฒนาด้านการคมนาคมขนส่งเข้าสู่แหล่ง
ท่องเที่ยว มุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิงนิเวศ และเชิงเกษตรมากขึ้น
เพ่ือคงสภาพที่สวยงามอันเป็นเอกลักษณ์ของพ้ืนที่ 
 3.  เน้นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว เทศกาลท่องเที่ยวที่หลากหลาย 
และต่อเนื่องตลอดทั้งปี เน้นการประชาสัมพันธ์จุดขายที่เป็นเอกลักษณ์ของ
แต่ละจังหวัด รวมทั้งประเมินศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ 
ในทุกด้านเพื่อวางแผนรองรับและพัฒนาการท่องเที่ยวต่อไป 
 4.  เน้นการพัฒนาทักษะของบุคลากรทางการท่องเที่ยว และ
ประชาชนในแหล่งท่องเที่ยวให้มีทักษะและความสามารถในการบริการ
นักท่องเที่ยวในด้านต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

 
 
 



 

โดย 

 

1. นายกฤษฎา ทองจิบ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ   
  ส านักงานจังหวัดล าปาง 
2. นางปานทิพย์ ศรีรัตน์   นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ  
  ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ 
3. นายจิรวัฒน์ วิศิษฐ์ผล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
    ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 
  เชียงใหม่ 
 

 
 
 
 


