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แผนยุทธศาสตร 

สํานักงานพฒันาพิงคนคร (องคการมหาชน) 5 ป (พ.ศ. 2557-2561) 

ฉบับผูบริหาร 

*********************************************************************** 
  กรอบการจัดทําแผนยุทธศาสตรสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน)  กําหนดใน

ระยะเวลา 5 ป (พ.ศ. 2557 – 2561)  เพื่อเปนกรอบการดําเนินงานของสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการ

มหาชน)  โดยคณะผูจัดทําแผนยุทธศาสตรไดกําหนดขอบเขตของการพิจารณาจัดทําแผนยุทธศาสตรใน

ระยะเวลา 5 ปแรกภายใตขอบเขต “พื้นที่การพัฒนาพิงคนคร”  หมายถึง  พื้นที่ในขอบเขตจังหวัดในภูมิภาค

เหนือตอนบนโดยมีจังหวัดเชียงใหมเปนศูนยกลาง  ทั้งนี้  เพื่อใหการวิเคราะหขอมูลในเรื่องตางๆ มีขอบเขต

การวิเคราะหที่ชัดเจน   

การพิจารณาจัดทําแผนยุทธศาสตรสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน)  5 ป (พ.ศ. 

2557 – 2561)  มีความสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 (หมวด 5 แนวนโยบาย

พื้นฐานแหงรัฐ)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 -2559  แผนบริหารราชการ

แผนดิน นโยบายรัฐบาล  ยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy)  ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ     

ทิศทางการพัฒนาภาคเหนือ  แผนพัฒนากลุมจังหวัดตอนบน 1  แผนพัฒนากลุมจังหวัดตอนบน 2  และ

แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม 4 ป (พ.ศ. 2558 – 2561)    และการจัดทําแผนงาน/โครงการภายใตแผน

ยุทธศาสตร   สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) ไดบูรณาการแผนงาน/โครงการรวมกับจังหวัด

ภาคเหนือตอนบน จํานวน 5 จังหวัด ประกอบดวย จังหวัดเชียงราย  พะเยา  แมฮองสอน  ลําพูน และลําปาง 

  สําหรับเนื้อหาของแผนยุทธศาสตรสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน)  5 ป (พ.ศ. 

2557 – 2561)  แบงออกเปน 5 สวน คือ 

  สวนที่ 1  ขอมูลสภาพทั่วไปของสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน)   

  สวนที่ 2  ขอมูลศักยภาพการพัฒนาพื้นที่ในขอบเขตของสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการ

มหาชน) 

  สวนที่ 3  ขอมูลการวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) 

  สวนที่ 4  รายละเอียดแผนยุทธศาสตรสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) 

  สวนที่ 5  ภาคผนวก   
 

ขอมูลพื้นฐานสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) 

  1. ความเปนมา 

                       สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) : สพค.  จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง

สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) พ.ศ. 2556  ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 130 ตอนที่ 15 ก  

เมื่ อวั นที่  11 กุ มภาพันธ  2556 โดยมี จุ ดมุ งหมายในการพัฒนาพื้ นที่ จั งหวั ดเชี ยงใหม และพื้ นที่ 

ที่เชื่อมโยงหรือตอเนื่องกับเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพการเปนแหลงทองเที่ยวกับทั้งเพื่อ



ข 

 

ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนในพื้นที่ดังกลาว โดยมีการควบรวมและโอนกิจการ

โครงการเชียงใหมไนทซาฟารี จากองคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 

(องคการ-มหาชน)  และศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติ  จังหวัดเชียงใหม จากสํานักปลัดกระทรวงการ

ทองเที่ยว-และกีฬา  มาอยูภายใตการบริหารของ สพค.  

  2. อํานาจ หนาที ่ 

       ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหนวยงาน  

                     “การพัฒนาพิงคนคร” หมายถึง การพัฒนาพื้นที่จังหวัดเชียงใหมและพื้นที่เชื่อมโยง หรือ

ตอเนื่องกับเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพการเปนแหลงทองเที่ยวกับทั้งเพื่อยกระดับคุณภาพ

ชีวิตและความเปนอยูของประชาชนในพื้นที่ดังกลาว 

       (1) วางแผน พัฒนา และบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว ที่พัก ศูนยประชุม และกิจการที่

ตอเนื่องเพื่อการพัฒนาพิงคนคร 

    (2) พัฒนาโครงขายการคมนาคม ขนสง และการสาธารณูปโภคเพื่อสงเสริมภารกจิ ตามขอ 1 

    (3) ประสานงานและสนับสนุนหนวยงานภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ินและภาคเอกชน

ที่เกี่ยวของในการพัฒนาพิงคนคร 

    (4)  อนุรักษและสงเสริมศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงาม

ของทองถิ่นในพื้นที่การพัฒนาพิงคนคร 

    (5) สงเสริมใหเกิดการจางงานและยกระดับคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนใน

พื้นที่การพัฒนาพิงคนครโดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนและชุมชน 

สรุปผลการวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) ดังน้ี 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 
S1 แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร 

วัฒนธรรมมีเอกลักษณและความโดดเดน 
W1 จังหวัดเชียงใหมและพื้นที่ใกลเคียงขาดการบริหาร

จัดการดานผังเมือง/ภูมิทัศนของเมืองที่มีประสิทธิภาพ 

S2 กิจกรรม/ รูปแบบของการทองเที่ยวมีความ
หลากหลาย 

W2 จังหวัดเชียงใหมและพื้นที่ใกลเคียงขาดระบบขนสง 
มวลชนที่เชื่อมโยงกัน 

S3 งานประเพณี หรือเทศกาลตางๆ ที่จัดขึ้นในพื้นที่
จังหวัดเชียงใหมและพื้นที่ใกลเคียงมีชื่อเสียงเปนที่
รูจักในวงกวาง 

W3 จังหวัดเชียงใหมและพื้นที่ใกลเคียงขาดการบริหาร
จัดการหวงโซอุปทานในธุรกิจ MICE/ การบริหาร
จัดการการทองเที่ยวบางแหงยังขาดประสิทธิภาพ
และเปนมืออาชีพ 

S4 ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระ
เกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มีพื้นที่ขนาดใหญ 
พรอมตอการรองรับการจัดการประชุม/ การแสดง
สินคาทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ 

W4 ขาดการพัฒนา/ สรางมูลคาเพิ่มใหแกแหลง
ทองเที่ยวที่มีอยูใหสามารถดึงดูดนักทองเที่ยว
กลับมาเยือนซ้ําหรือเปนที่นิยมของนักทองเที่ยว 
กลุมใหมๆ  

S5 จังหวัดเชียงใหมและพื้นที่ใกลเคียงมีวัฒนธรรม
ทองถิ่นที่มีความหลากหลาย 

W5 ขาดการเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวทั้งภายในจังหวัด 
และระหวางจังหวัดใกลเคียง 

  W6 กฎหมาย ระเบียบปจจุบันไมเอื้อตออํานวยตอการ 
ดําเนินธุรกิจ MICE/ การทองเที่ยว 
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โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
O1 นโยบายรัฐบาลในการสงเสริมดานการทองเที่ยว

และบริการ 
T1 การพัฒนาดานการทองเที่ยวในตางประเทศ

โดยเฉพาะในกลุมประเทศอาเซียนที่มีจุดขาย
เดียวกัน 

O2 การขยายเสนทางการบินและเสนทางคมนาคม 
ทางบกที่เชื่อมโยงกับพื้นที่  

T2 ปญหาภัยธรรมชาติ (ปญหาหมอกควันไฟปา/ 
อุทกภัย) 

O3 แนวโนมการขยายตัวธุรกิจ MICE ในประเทศไทย  
เนื่องจากมีความสามารถการแขงขันดานราคา 

T3 ปญหาเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศไทย 

O4 กระแสความนิยมตอจังหวัดเชียงใหมในตลาด 
เกิดใหม 

T4 ประเทศในภูมิภาคมีขีดความสามารถในการ
บริหารธุรกิจ MICE ดีกวาประเทศไทย 

O5 ประเทศภูมิภาคเอเชียมีกําลังซื้อที่สูงขึ้น   
 

จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมของสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) ดังกลาว 

สามารถนํามาวิเคราะหความสัมพันธแบบแมตทริกซ (TOWS Matrix) เพื่อกําหนดทิศทาง/แนวทางการพัฒนา

หลัก ดังนี้ 

 

กลยุทธเชิงรกุ (S/O) กลยุทธเชิงปองกัน (S/T) 

 พัฒนาเสนทาง (Routes)  การทองเที่ ย วที่

สามารถออกแบบเสนทางและรูปแบบการ

ทอง เที่ ย วร วมกันอย างบู รณาการ พัฒนา

โครงสรางพื้นฐานที่จํ า เปนเพื่อรองรับการ

เจริญเติบโต ตลอดจนมุงเนนการสรางมูลคาเพิ่ม 

และพัฒนาการตลาดเชิงรุก 

 พัฒนาแหลงทองเที่ยวเดิมโดยเนนเชิงอนุรักษให

สถานที่ทองเที่ยวยังคงมนตเสนหนาสนใจ โดย

ใชนวัตกรรมการพัฒนาที่เหมาะสมไปใชแตไม

สรางผลกระทบตอภาพรวม และวิถีในการ

ทองเที่ยวของแหลงทองเที่ยวนั้นๆ  

กลยุทธเชิงแกไข (W/O) กลยุทธเชิงรบั (W/T) 
 การวางแผนและกําหนดแนวทางการบริหาร

จัดการแหลงทองเที่ยวแบบองครวมและคํานึงถึง

ยั่งยืน การปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและสิ่ง

อํานวยความสะดวกดานการทองเที่ยวใหมีความ

พรอม รวมทั้ ง สรางและ/หรือพัฒนาแหล ง

ทองเที่ ยวใหมที่ตอบสนองตอรูปแบบการ

ทองเที่ยวที่เปลี่ยนไปใหสามารถครอบคลุมความ

ตองการของนักทองเที่ยวไดหลากหลายกลุมมาก

ยิ่งขึ้นในอนาคต 

 ฟนฟูและรักษาสภาพแวดลอม/ 

แหลงทองเที่ยว ตลอดจนรักษาเอกลักษณ/

ภาพลักษณดานการทองเทีย่ว 
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แผนยุทธศาสตรสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) 

วิสัยทัศน 

 องคกรที่มีขีดสมรรถนะสูงในการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อการทองเที่ยว และธุรกิจเชื่อมโยงทีม่ี

ขีดความ สามารถระดับสากล ภายใตการบูรณาการรวมกับทุกภาคสวน 

พันธกิจ 
  1) วางแผน พัฒนา และบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว ที่พัก ศูนยประชุม และกิจการที่
ตอเนื่องเพื่อการพัฒนาพิงคนคร 
  2) พัฒนาโครงขายการคมนาคมขนสง และการสาธารณูปโภคดานการทองเที่ยวและภารกิจที่
เกี่ยวเนื่อง  
  3) ประสานงานและสนับสนุนหนวยงานภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่นและภาคเอกชนที่
เกี่ยวของในการพัฒนาพิงคนคร 
  4) อนุรักษและสงเสริมศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของ
ทองถิ่นในพื้นที่การพัฒนาพิงคนคร 
  5) สงเสริมใหเกิดการจางงานและยกระดับคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนใน
พื้นที่การพัฒนาพิงคนครโดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนและชุมชน  
 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคเชงิยุทธศาสตร และกลยุทธ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 :  สนับสนุน/สงเสริมการพัฒนาแหลงทองเที่ยวภายในจังหวัด

เชียงใหมและพื้นที่เชื่อมโยงใหมีขีดความสามารถในการแขงขัน 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :  การพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงสรางสรรคที่มีคุณภาพมาตรฐาน

และมีความโดดเดน   การเพิ่มคุณคา (value added) เพื่อยกระดับแหลงทองเที่ยว และการเชื่อมโยงแหลง

ทองเที่ยวตางๆ ในพื้นที่ 

กลยุทธ :  

1. พัฒนาแหลงทองเที่ยวเดิมใหมีการบรหิารจัดการตามมาตรฐาน สากล 

2. พัฒนากิจกรรม รูปแบบ และสถานทีท่องเที่ยวแหลงใหม 

3. สงเสรมิและสนับสนุนการทองเที่ยวใหตอบ สนองตอความตองการของตลาดยุคใหม 

4. เชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวเพือ่สราง  จุดขาย/มลูคาของแหลงทองเที่ยว 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 :  สนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการทองเที่ยวใหมี

มาตรฐานระดับสากลและยั่งยืน 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :  ระบบการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวและศูนยประชุมและ

แสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ :  

1. กําหนด/พัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการดานการทองเที่ยว 

2. สรางมลูคาเพิ่มทางศิลปวฒันธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น 

3. พัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธเชิงรุก 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 :  สงเสริม/ปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค 
และสิ่งอํานวยความสะดวก เพื่อเชื่อมโยงและบูรณาการดานการทองเที่ยว 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :  การปรับปรุงและพัฒนาโครงขายระบบการคมนาคม การ
ขนสง  ใหเขาถึงแหลงทองเที่ยว  การพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับของ
แหลงทองเที่ยว และการปรับปรุงภูมิสถาปตยในพื้นที่ใหโดดเดนและมีเอกลักษณ 

กลยุทธ :  
1. ประสานการออกแบบผังเมือง/ภูมิทัศนของเมืองที่เอื้อตอการสงเสริมศักยภาพการทองเที่ยว 

2. วางแผนและเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสิ่งอํานวยความสะดวก
เพื่อการทองเที่ยวอยางบูรณาการ 

3. ประสานการบริหารจัดการดานคมนาคมขนสงเพื่อสงเสริมศักยภาพดานการทองเที่ยว 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 :  พัฒนาการบริหารจัดการขอมูล องคความรูที่ทันสมัย และเครือขาย
การพัฒนาที่เขมแข็ง  

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :  การเผยแพรขอมูลดานการทองเที่ยว  การจัดทําระบบฐานองค
ความรูของแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติและที่สรางขึ้น  ประวัติศาสตร  ศิลปะ  วัฒนธรรม ประเพณี  ในพื้นที่
พิงคนคร  โดยบูรณาการรวมกับภาครัฐ  ภาคเอกชน และทองถิ่น 

กลยุทธ :  
1. พัฒนาสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทองเที่ยว 
2. พัฒนาและบริหารจัดการองคความรูดานการทองเที่ยวและธุรกิจเชื่อมโยง 
3.  สงเสริมการเพิ่มทักษะ ความเชีย่วชาญแกบคุลากร/ผูประกอบการดานการทองเที่ยว 
4. พัฒนาและประสานความรวมมือระหวางเครือขายการพัฒนาดานการทองเที่ยว 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 : อนุรักษและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 
เปาประสงคเชิงยทุธศาสตร :  สนับสนุน สงเสริม สบืสาน  ฟนฟู  และอนุรักษศลิปวัฒนธรรม 

ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 
กลยุทธ :  
1.  สงเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อสรางสรรคสังคม 
2. พัฒนาพิพิธภัณฑทองถิ่นและแหลงเรียนรูชุมชน และเพิม่คุณคามรดกทางวัฒนธรรม 
3. สืบสานและอนรุักษศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่นอยางยัง่ยืน 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 : พัฒนาองคกรใหมีขีดสมรรถนะสงูและเปนมอือาชีพ 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :  การบริหารจัดการองคกรที่มีความทันสมัย  มีธรรมาภิบาล 

และมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ :  
1. สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีขีดสมรรถนะสูง 
2. พัฒนาระบบบรหิารจัดการองคกรที่มปีระสิทธิภาพและทนัสมัย 
3. สงเสรมิการบรหิารจัดการที่มีธรรมาภิบาล และความรับผดิชอบตอสังคม 
4. สรางภาพลักษณองคกรที่ด ี



คํานํา 
 

  แผนยุทธศาสตรสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) 5 ป (พ.ศ. 2557 – 2561)  
ฉบับนี้   คณะอนุกรรมการยกรางนโยบายและแผนยุทธศาสตรตามคําสั่งคณะกรรมการบริหารการพัฒนา    
พิงคนคร ที่ 1/2556 ลงวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2556  ไดจัดทําขึ้นโดยการรวบรวมขอมูลในเรื่องที่เกี่ยวของ
และมีความสอดคลองกับภารกิจตามกฎหมายของสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน)  และการ
วิเคราะหสภาพแวดลอมเพื่อนํามากําหนดทิศทาง/แนวทางการพัฒนาสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการ
มหาชน)  รวมทั้ง การบูรณาการในการจัดทําแผนกับจังหวัดเชียงใหม  เชียงราย  พะเยา  แมฮองสอน  ลําพูน 
และลําปาง 

เอกสารฉบับนี้สําหรับนําเสนอคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนครเพื่อโปรดพจิารณาให
ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) 5 ป (พ.ศ. 2557 – 2561)   
สําหรับนําไปใชเปนกรอบการดําเนินงานของสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) เพื่อบรรลุเปาหมาย
ตามวัตถุประสงคในการจัดตั้งสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) ตอไป 
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สวนที่ 1  

ขอมูลสภาพทั่วไปของ 

สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) 
 

1. ขอมูลพื้นฐานสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) 

 1.1 ความเปนมา 

                สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) : สพค.  จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง

สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) พ.ศ. 2556  ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 130 ตอนที่ 15 ก  

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2556  โดยมีจุดมุงหมายในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดเชียงใหมและพื้นที่ที่เชื่อมโยงหรือ

ตอเนื่องกับเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพการเปนแหลงทองเที่ยวกับทั้งเพื่อยกระดับคุณภาพ

ชีวิตและความเปนอยูของประชาชนในพื้นที่ดังกลาว  โดยมีการควบรวมและโอนกิจการโครงการเชียงใหม     

ไนทซาฟารี จากองคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน)  และศูนย

ประชุมและแสดงสินคานานาชาติ  จังหวัดเชียงใหม  จากสํานักปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา  มาอยู

ภายใตการบริหารของ สพค.  

                 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 อนุมัติโอนบรรดาอํานาจหนาที่ กิจการ ทรัพยสิน 

สิทธิ หนี้ และงบประมาณขององคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการ

มหาชน) (อพท.) เฉพาะในสวนของสํานักงานพื้นที่พิเศษเชียงใหมไนทซาฟารี ใหกับสํานักงานพัฒนาพิงคนคร 

(องคการมหาชน) (สพค.)   

                   คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2556  อนุมัติโอนบรรดาอํานาจหนาที่ กิจการ ทรัพยสิน 

สิทธิ หนี้ และงบประมาณของสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา  ในสวนของศูนยประชุม

และแสดงสินคานานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ  7 รอบ พระชนมพรรษา ไปเปนของสํานักงานพัฒนาพิงคนคร 

(องคการมหาชน)  ตามความในมาตรา 40 แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการ

มหาชน) พ.ศ. 2556 ตอไป  

 

 1.2 อํานาจ หนาที่  

     ภารกิจตามกฎหมายจัดตัง้หนวยงาน 

    “การพัฒนาพงิคนคร” หมายถึง  การพฒันาพื้นทีจ่ังหวัดเชียงใหมและพื้นที่เชื่อมโยง หรอืตอเนือ่งกบั

เขตพื้นที่จงัหวัดเชียงใหม เพือ่เพิม่พูนศักยภาพการเปนแหลงทองเที่ยวกบัทั้งเพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตและความ

เปนอยูของประชาชนในพื้นที่ดังกลาว 
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 1. วางแผน พัฒนา และบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว ที่พัก ศูนยประชุม และกิจการที่ตอเนื่องเพื่อการ

พัฒนาพิงคนคร 

 2. พัฒนาโครงขายการคมนาคม ขนสง และการสาธารณูปโภคเพื่อสงเสริมภารกิจ ตามขอ 1. 

 3. ประสานงานและสนบัสนุนหนวยงานภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่นและภาคเอกชนทีเ่กี่ยวของ

ในการพัฒนาพิงคนคร 

 4. อนุรักษและสงเสริมศลิปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่นใน

พื้นที่การพฒันาพงิคนคร 

 5. สงเสรมิใหเกิดการจางงานและยกระดบัคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนในพื้นที่การ

พัฒนา   พิงคนครโดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนและชุมชน 

 

 1.3  โครงสรางการบริหาร 
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                 ภารกิจตามโครงสรางของสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) 

 (1)  สํานักงานเชียงใหมไนทซาฟารี 

• บริหารจัดการชียงใหม ไนทซาฟารีใหเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของประเทศและ

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟก 

• พัฒนาแหลงทองเที่ยวรูปแบบใหมและเพิ่มทางเลือกใหแกนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและ

ชาวตางประเทศ 

• ยกระดับสินคาและบริการทองเที่ยวของจังหวัดเชียงใหมใหมีคุณภาพและมาตรฐาน

ระดับสากล 

• สรางรายไดและการจางงานในจังหวัดเชียงใหมและภูมิภาค รวมทั้งสงเสริมการเรียนรู

และเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 

 (2)  ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 

• ดําเนินการดานการตลาดโดยรวมมือกับทุกภาคสวนเพื่อใหบริการงานจัดประชุม/งาน

แสดงสินคาที่สงเสริมการทองเที่ยว   วัฒนธรรม  ธรรมชาติ  ภูมิปญญาทองถิ่นและองคความรูเกี่ยวกับประเทศ

เพื่อนบาน  เปนสวนสําคัญในการสรางรายไดและการจางงานใหจังหวัดเชียงใหมและภูมิภาค 

• อํานวยการจัดงานแสดง/กิจกรรมสรางสรรคเพื่อใหศูนยฯ เปนเวทีระดับชาติและ

นานาชาติที่สงเสริมชื่อเสียงของประเทศ 

• บริหารจัดการศูนยฯ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
 

 (3)  สํานักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ 

• จัดทําแผนพัฒนาเพื่อการทองเที่ยวในเขตพิงคนคร  

• บริหารจัดการแหลงทองเที่ยวของพิงคนครใหเปนแหลงที่องเที่ยวที่สําคัญของประเทศ

และภูมิภาคเอเชียแปซิฟก 

• พัฒนาโครงขายโครงสรางพื้นฐานที่จําเปนตอการพัฒนาในเขตพิงคนคร  

• ดําเนินโครงการพิเศษอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการฯ  
 

 (4)  สํานักบริหารงานกลาง 

• ดําเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป  งานชวยอํานวยการ งานเลขานุการของ

คณะกรรมการ การเงิน การบัญชี  การงบประมาณ  การพัสดุ  อาคารสถานที่  ยานพาหนะของสํานักงาน 

• จัดทําแผนยุทธศาสตร  แผนปฏิบัติงาน และงบประมาณ ใหสอดคลองกับวัตถุประสงค

การจัดตั้งสํานักงาน รวมทั้ง ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

• ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคล  กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวของ 

และระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

• ประชาสัมพันธและเผยแพรกิจกรรมความรู ความกาวหนา และผลงานของสํานักงาน 
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 1.4  คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร 

 1.4.1  องคประกอบของคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร” ประกอบดวย 

(1)  ประธานกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง 

(2)  กรรมการโดยตําแหนง จํานวนสามคน ไดแก  ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ ผูวา

ราชการจังหวัดเชียงใหม และนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 

(3)  กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากภาคเอกชนในพื้นที่การพัฒนาพิงคนครจํานวน

สามคน 

(4)  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวนไมเกินสามคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูมีความรู 

ความเชี่ยวชาญ และประสบการณเปนที่ประจักษในดานการบริหารจัดการ การเกษตร การพัฒนาสังคม 

กฎหมาย การทองเที่ยว สิ่งแวดลอม การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ การประชุม หรือดานอื่นที่

เกี่ยวของและเปนประโยชนตอกิจการของสํานักงาน โดยในจํานวนน้ีตองเปนผูทรงคุณวุฒิซึ่งมิใชขาราชการหรือ

ผูปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐที่มีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํารวมอยูดวย  

(5)  ผูอํานวยการเปนกรรมการและเลขานุการโดยตําแหนง และผูอํานวยการสามารถ

แตงตั้งเจาหนาที่เปนผูชวยเลขานุการไดตามความจําเปน 

คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนครชุดปจจุบัน ดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม 

๒๕๕๖ จนถึงปจจุบัน  โดยมีองคประกอบดังนี้ 

  (1)  นายอุดม  พัวสกุล ประธานกรรมการ  

  (2)  นายสมศักดิ์  โชติรัตนะศิร ิ กรรมการ 

    ผูอํานวยการสํานกังบประมาณ 

   (3)  นายวิเชียร  พุฒิวิญู กรรมการ 

    ผูวาราชการจงัหวัดเชียงใหม 

   (4)  นายบุญเลิศ  บูรณุปกรณ  กรรมการ 

    นายกองคการบรหิารสวนจังหวัดเชียงใหม  

(5)  นางชูจิรา  กองแกว กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

(6)  นายโชติศักดิ์  อาสภวิริยะ กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

(7)  นางสาวเสาวนีย  จิระวฒุิกลุ กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

(8)  นางอรอนงค  มณีกาญจน  กรรมการภาคเอกชน 

(9)  นายชัยธวัช  เสาวพนธ กรรมการภาคเอกชน 

(10)  นายโชติโรจน  วงศวรรณ กรรมการภาคเอกชน 

(11) นายศราวุฒิ  ศรีศกุน กรรมการและเลขานุการ 

    ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการสํานกังานพฒันาพิงคนคร 
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  1.4.2  วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร 

 ประธานกรรมการและกรรมการมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป  เมื่อครบกําหนดตาม

วาระ หากยังมิไดมีการแตงตั้งประธานกรรมการขึ้นใหม  ใหประธานกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยู

ในตําแหนงเพื่อดําเนินงานตอไปจนกวาประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งไดรับตําแหนงใหมเขารับหนาที่ 

 ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งอีกได แต

ติดตอกันไมเกินสองวาระ 

  1.4.3  อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ   

คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ควบคุมดูแลสํานักงานใหดําเนินกิจการใหเปนไปตามวัตถุประสงค

ที่กําหนดไว อํานาจหนาที่เชนวานี้ใหรวมถึง 

(1)  กําหนดนโยบายการบริหารงาน และใหความเห็นชอบแผนการดําเนินงานของสํานักงาน 

(2)  อนุมัติแผนการลงทุน แผนการเงิน โครงการ และงบประมาณประจําปของสํานักงาน 

(3)  ใหความเห็นชอบหลักเกณฑการจัดเก็บและอัตราคาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน หรือ

คาบริการในการดําเนินกิจการของสํานักงาน 

(4)  ดูแลฐานะและความมั่นคงทางการเงิน ใหความเห็นชอบรายงานการเงิน พิจารณารายงาน

ของผูตรวจสอบการเงิน และวางระเบียบ กฎเกณฑ หรือขอหามทางการเงิน 

(5)  กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการใหทุนเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของสํานักงาน 

(6)  ใหคําแนะนําหรือเสนอแนะการแกไขปญหาหรืออุปสรรคอันเกิดจากการบริหารจัดการ

ตลอดจนเสนอคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการในกรณีมีปญหาหรืออุปสรรคเกี่ยวกับการ

ประสานงานในการดําเนินการตามวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ของสํานักงาน 

(7)  ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูอํานวยการและผูปฏิบัติงานของสํานักงานตามหลักเกณฑ

และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

(8)  ควบคุมดูแลการดําเนินงานและการบริหารงานทั่วไป ตลอดจนออกระเบียบ ขอบังคับ 

ประกาศหรือขอกําหนดของสํานักงานในเรื่องดังตอไปนี้ 

(ก) การบริหารงานทั่วไปของสํานักงาน การจัดแบงสวนงานของสํานักงานและขอบเขต

อํานาจหนาที่ของสวนงานดังกลาว 

(ข) การกําหนดตําแหนง คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง อัตราเงินเดือน คาจาง และเงินอื่นของ

เจาหนาที่และลูกจาง 

(ค) การคัดเลือก การบรรจุ การแตงตั้ง การประเมินผลงาน การถอดถอน วินัยและการ

ลงโทษทางวินัย การออกจากตําแหนง การรองทุกขและการอุทธรณการลงโทษของเจาหนาที่และลูกจางรวมทั้ง

วิธีการและเงื่อนไขในการจางลูกจาง 

(ง) การบริหารและการจัดการการเงิน การพัสดุ และทรัพยสินของสํานักงานรวมทั้งการ

บัญชีและการจําหนายทรัพยสินจากบัญชีเปนสูญ 

(จ) การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนอื่นแกเจาหนาที่และลูกจาง 
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(ฉ) ขอบเขตอํานาจหนาที่และระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของผูตรวจสอบภายใน 

(ช) การสรรหา การแตงตั้ง และการถอดถอนผูอํานวยการ การปฏิบัติงานของผูอํานวยการ

และการมอบหมายใหผูอื่นปฏิบัติงานแทน 

(9)  ใหความเห็นชอบรายงานประจําปและเสนอตอรัฐมนตรีเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระ

ราชกฤษฎีกานี้ 

(10)  กระทําการอื่นใดที่จําเปนหรือตอเนื่องเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของสํานักงานหรือตามที่

คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

  1.4.4  การบริหารของคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนครในวาระเริ่มแรก 

ในวาระเริ่มแรก  คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ประกอบดวย ปลัดสํานัก

นายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผูอํานวยการสํานักงบประมาณเลขาธิการ

คณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการ ก.พ.ร. ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม และผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง

จํานวนสามคน เปนกรรมการ และผูปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการเปนกรรมการและเลขานุการ 

           โดยปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการ

มหาชน) พ.ศ. 2556  ไปพลางกอนจนกวาจะมีการแตงตั้งคณะกรรมการตามพระราชกฤษฎีกานี้ ซึ่ ง

คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนครในวาระเริ่มแรกดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่ 12 กุมภาพันธ 2556  จนถึง

วันที่ 30 กันยายน 2556 

 1.5  คณะอนุกรรมการ 

 คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีความเชี่ยวชาญในดานที่เปนประโยชนตอการ

ดําเนินงานของสํานักงานเปนที่ปรึกษาคณะกรรมการ และมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการ ตลอดจน

คณะทํางาน เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายได 

 ที่ปรึกษาคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานจะตองไมเปนผูมีสวนไดเสียในกิจการที่

กระทํากับสํานักงาน หรือในกิจการที่เปนการแขงขันกับกิจการของสํานักงานหรือขัดหรือแยงกับวัตถุประสงคของ

สํานักงาน ทั้งนี้ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม เวนแตเปนผูซึ่งคณะกรรมการมอบหมายใหเปนประธานกรรมการ 

กรรมการ หรือผูแทนของสํานักงานในการเขารวมทุนกับนิติบุคคลอื่น 

 คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินการพิจารณา

กลั่นกรองเรื่องตางๆ  เพื่อการขับเคลื่อนการดําเนินงานของสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) รวม

จํานวน 12 คณะ  ประกอบดวย 

(1)  คณะอนุกรรมการกํากับดูแลสํานักงานพื้นที่พเิศษเชียงใหมไนทซาฟาร ี
(2) คณะอนุกรรมการกํากับดูแลศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 

พระชนมพรรษา 
(3)  คณะอนุกรรมการยกรางนโยบายและแผนยุทธศาสตร 
(4)  คณะอนุกรรมการบรหิาร 
(5)  คณะอนุกรรมการพฒันาและบรหิารงานบุคคล 
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(6)  คณะอนุกรรมการสรรหาและคาตอบแทน 
(7)  คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล 
(8)  คณะอนุกรรมการพฒันาธุรกจิและการตลาด 
(9)  คณะอนุกรรมการบรหิารความเสี่ยง 
(10)  คณะอนุกรรมการกฎหมาย 
(11)  คณะอนุกรรมการวางแผนและประสานงานการพฒันาพิงคนคร 
(12)  คณะอนุกรรมการดานความรบัผิดชอบตอสงัคม 
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1.6  ความเชื่อมโยงนโยบายรัฐบาลกับแผนยุทธศาสตรสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน)  พ.ศ. 2557 - 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550    
(หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ) 

- ดานความม่ันคงของรัฐ
 

- ดานศาสนา สังคม การสาธารณสุข การศึกษาและวัฒนธรรม 

- ดานเศรษฐกิจ
 

- ดานที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

- ดานการมีสวนรวมของประชาชน 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11  

พ.ศ. 2555 -2559 

วิสัยทัศน: สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุขดวยความเสมอภาคเปน
ธรรมและมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง 

  ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจ  
  สูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy) 

วิสัยทัศน:ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขัน คนไทยอยูดีกินดี มีความเสมอภาคและเปนธรรม 

หลักการของยุทธศาสตร:ตอยอดรายไดจากฐานเดิม สรางรายไดจากโอกาสใหม เพือ่ความสมดุล และการพัฒนาอยาง

ยั่งยืน 

วัตถุประสงค :  1. รักษาฐานรายไดเดิม และสรางรายไดใหม 

                    2. เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ตองผลิตสินคาไดเร็วกวาปจจบุัน) 

                    3. ลดตนทุนใหกบัธุรกิจ (ดวยการลดตันทุนคาขนสงและโลจสิติกส) 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ(ประเด็น การทองเที่ยวและบริการ นโยบาย/

แนวทาง: เพิ่มขีดความสามารถทางการทองเที่ยวเขาสูรายได  2 ลานลานบาทตอป ) 
นโยบายของรัฐบาล   

(นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี)                           

นโยบายเรงดวน 16 ขอ                                           
ขอ12เรงเพิ่มรายไดจากการทองเที่ยวทั้งในและนอกประเทศโดย
ประกาศใหป พ.ศ. 2554 – 2555 เปนป มหัศจรรยไทยแลนด 
(Miracle Thailand Year) และประชาสัมพันธเชิญชวนนักทองเที่ยว
ตางชาตริวมเฉลิมฉลองในพระราชพิธีมหามงคลที่มีข้ึนในชวงป พ.ศ. 
2554 – 2555 
ประเด็นนโยบาย : 3.3.3 นโยบายปรับโครงสรางเศรษฐกิจ :  

ภาคการทองเที่ยวการบรหิาร และการกีฬา (1) การพัฒนาการ

ทองเที่ยว 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2555 - 2558 
(รัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี) 

นโยบายที่ 3 : นโยบายเศรษฐกิจ 
ประเด็นนโยบาย : 3.3.3 นโยบายปรับโครงสรางเศรษฐกิจ : 
ภาคการทองเที่ยว การบริการ และการกีฬา (1) การพัฒนาการ
ทองเที่ยว 
 

ยุทธศาสตรการจัดการงบประมาณ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 

- ยุทธศาสตรเรงรดัการพัฒนาประเทศ และเตรียมความพรอมเขา
สูประชาคมอาเซียน 
- ยุทธศาสตรการสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางมี
เสถียรภาพและยั่งยืน 

ทิศทางการพัฒนาภาคเหนือ แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ.2557 – 2560) 

- แนวทางที่ 1 เสริมสรางสภาพแวดลอมของภาคเหนือใหเอื้ออํานวย
ตอการผลิต การคา และการลงทุนเช่ือมโยงกับเศรษฐกจิในภูมิภาคลุม
แมน้ําโขง (GMS) กลุมเอเชียใต และตลาดเสรทีางการคาระหวาง
ประเทศ 
- แนวทางที่ 3 สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมบรกิารภายใต
แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคทีภ่าคเหนือมีศักยภาพสูง และ
ยกระดับคุณภาพการทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวใหยั่งยืนและเทาทัน
กระแสตลาดสากล 
-แนวทางที่ 4 สนับสนุนการจัดการพื้นที่เมืองและชุมชนมุงสูการเปน
เมืองที่เปนมิตรตอสิง่แวดลอม (ECO-City / ECO-Town) เพื่อเอื้อตอ
การพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุล และ ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของคน
ในภาค 

วิสัยทัศนกลุมจังหวัด: ศูนยกลางการทองเที่ยว การคา การลงทุน  
สูสากล โดดเดนวัฒนธรรมลานนา สังคมนาอยูทุกถิ่นที ่
ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมการฟนฟูและอนุรักษแบบองครวม  
เพื่อสรางสรรคบรรยากาศที่สวยงาม มีเสนห 
ยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริมการสรางสรรคสินคาและบริการใหโดดเดน
และมีคุณคา มุงเนนผลิตภณัฑเพื่อสุขภาพ หัตถสรางสรรค 
ศิลปวัฒนธรรม การทองเที่ยว  
ยุทธศาสตรที่ 3 ยกระดับการพัฒนาการคาการลงทุนมุงเนน
อุตสาหกรรมสุขภาพ อตุสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการ 
(MICE) อุตสาหกรรมบริการการศกึษา และอุตสาหกรรมเกษตรแปร
รูป เพื่อรองรบัการทองเที่ยวและการเขาสู AEC 

แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม 

พ.ศ.2558 - 2561 

-  วิสัยทัศน :  
นครแหงชีวิตและความมัง่คัง่บนฐานของความสงางามทาง
วัฒนธรรม และศูนยกลางการทองเที่ยว การคา การลงทนุ
ระดับสากล” 
- ยุทธศาสตร :  
1. การพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน 
2. การสรางสงัคมแหงวัฒนธรรม ความรู ภมูิปญญา 
จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพ คนใหพรอมรับกับ
การเปลี่ยนแปลง 
3. การจัดการทรัพยากรธรรมชาตพิลังงานและ
สิ่งแวดลอมเพื่อเปนฐานการพัฒนาอยางยั่งยืน 
4. การสรางความมัน่คง ปลอดภัย และความสงบสุข
ของประชาชน 
5. การพัฒนาระบบบริหารจดัการภาครัฐและการ
ใหบริการประชาชนที่มปีระสิทธิภาพโปรงใสและเปน
ธรรม 
 

กฎหมายที่เกี่ยวของ 

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานพัฒนา
พิงนคร (องคการมหาชน) 2556  

แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (พ.ศ. 2557 – 2560)                      

วิสัยทัศนกลุมจังหวัด: ประตูการคาสากล โดดเดนวัฒนธรรมลานนา 
สินคาเกษตรปลอดภัย ประชาชนรวมใจอนุรักษทรพัยากรธรรมชาต ิ
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาสภาพแวดลอมในการพัฒนาการคา การลงทุน 
และโลจิสตกิสเช่ือมอนุภูมิลุมนํ้าโขงและเตรียมพรอมรับความรวมมือ
ประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเขมแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร
ปลอดภัยที่มีศักยภาพ 
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาและสนับสนุนการยกระดบัการพัฒนาสังคม 
การทองเที่ยวเชิงอนุรักษวัฒนธรรมและสุขภาพ เพื่อเปนฐานการ
พัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน 
ยุทธศาสตรที่ 4 ดํารงฐานทรัพยากรธรรมชาตทิี่สมบูรณ การบรหิาร
จัดการสิ่งแวดลอมและลังงานโดยการมีสวนรวมของชุมชนสูการเปน
กลุมจังหวัดสีเขียว 
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 1.7  สถานะและผลการดาํเนินงานในปจจุบัน 

1.7.1  สํานักงานเชียงใหมไนทซาฟาร ี

         ความเปนมา 

1.1) ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี (พตท.ทักษิณ  ชินวัตร) ไดริเริ่มแนวคิดใหมีการศึกษาเพื่อจัดตั้ง
สวนสัตวกลางคืน จังหวัดเชียงใหม เนื่องจากเห็นวาเปนรูปแบบหนึ่งของการทองเที่ยวเชิงคุณภาพ เปนที่นิยมของ
นักทองเที่ยว ดังเชนของประเทศสิงคโปรซึ่งประสบความสําเร็จและมีชื่อเสียงระดับโลก  ประกอบกับจังหวัด
เชียงใหม มีพื้นฐานเปนศูนยกลางการทองเที่ยวภาคเหนือของประเทศไทย และเปนศูนยการบินในภูมิภาค ซึ่งจะ
มีนักทองเที่ยวจํานวนมากทั่วโลกหลั่งไหลเขามาสูจังหวัดเชียงใหม และจังหวัดใกลเคียง จึงควร มีความ
หลากหลายของการทองเที่ยวเพื่อใหมีทางเลือกใหนักทองเที่ยวมากขึ้นนอกเหนือจากประเพณี วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดลอม ซึ่งเปนที่เชิดหนาชูตาของจังหวัดเชียงใหมอยูแลว  การที่จะพัฒนาแหลงทองเที่ยวสวนสัตวกลางคืน 
ขึ้นในจังหวัดเชียงใหมมีความเปนไปไดสูง เพราะมีความพรอมทั้งในแงของสภาพพื้นที่และทรัพยากรการ
ทองเที่ยวที่เอื้อตอการพัฒนา 

    1.2)  สํานักนายกรัฐมนตรี ไดมีคําสั่งที่ 390/2545  ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545  
แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาวางแผนและดําเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้งสวนสัตวกลางคืน จังหวัดเชียงใหมและ
กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว (สสค.) ขึ้น โดยมี ดร.ปลอดประสพ  สุรัสวดี เปนประธาน ทํา
หนาที่ในการศึกษา วางแผน และดําเนินการจัดตั้งสวนสัตวกลางคืน จังหวัดเชียงใหม  ตอมาคณะรัฐมนตรีไดมีมติ
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2546  อนุมัติงบประมาณโครงการเชียงใหมไนทซาฟารี วงเงิน 1,155.9 ลานบาท ให
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช เปนหนวยเบิกจาย
งบประมาณ  ไดดําเนินการกอสรางโดยกรมการทหารชาง ในระบบ Fast Track 

    1.3)  ตอมา วันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2547 สํานักนายกรัฐมนตรีไดมีคําสั่งที่ 224/2547 จัดตั้ง
สํานักงานบริหารโครงการเชียงใหมไนทซาฟารี โดยมี ดร.ปลอดประสพ  สุรัสวดี เปนผูอํานวยการ  และให
เชียงใหมไนทซาฟารีเปนหนวยงานภายใตองคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 
(องคการมหาชน) หรือ อพท. ในการนี้ คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 
ไดมีมติเห็นชอบประกาศเขตพื้นที่พิเศษเชียงใหมไนทซาฟารี เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 2548  และไดประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2548  ซึ่งตั้งอยูภายในพื้นที่ของอุทยานแหงชาติดอยสุเทพ – ปุย เนื้อที่
ทั้งหมด 819 ไร 2 งาน 60 ตารางวา 

    1.4)  คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2553 เห็นชอบในหลักการใหเพิกถอน
พื้นที่อุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย บางสวน เฉพาะประกาศคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการ
ทองเที่ยวอยางยั่งยืน (กพท.) ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2548 เนื้อที่ 819-2-60 ไร และพื้นที่ซุมประตูดานหนา
โครงการ เนื้อที่ประมาณ 1-2-06 ไร รวมเนื้อที่ 821-85 ไร  สวนพื้นที่สระเก็บน้ํา จํานวน 3 แหงซึ่งอยูนอกเขต
ประกาศ กพท. และสงน้ําเขาไปใชในโครงการเนื้อที่รวมประมาณ 18-2-13 ไร นั้น  ใหคงไวเปนเขตอุทยาน
แหงชาติ โดยโครงการเชียงใหมไนทซาฟารียังสามารถใชประโยชนจากสระน้ําดังกลาวได ทั้งนี้ ใหองคการบริหาร
การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (อพท.)  ใชพื้นที่เทาที่ดําเนินการอยูกอนแลว โดยไมใหมีการ
ขยายพื้นที่เพิ่มเติม และให อพท. ยื่นคําขอตอกรมปาไมเพื่อขอใชประโยชนในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติตาม
พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 ตอไป  
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     กิจกรรมการใหบริการของเชียงใหมไนทซาฟารี 
เชียงใหมไนทซาฟารีไดเริ่มเปดใหเขาชมตั้งแตวันที่ 16 พฤศจิกายน 2548 และเปดใหบริการ

อยางเปนทางการในวันที่ 6 กุมภาพันธ 2549 เชียงใหมไนทซาฟารีเปดบริการทุกวัน ตั้งแตเวลา 11.00–22.00 น.  
ปจจุบันมีกิจกรรมการใหบริการตางๆ ดังนี้ 

(1)  เดินชมสัตวในโซน Walking Zone เวลา 11.00 – 22.00 น. 
(2)  นั่งรถชมสัตวชวงกลางวัน (Day Safari) ในโซน North Station และโซน South 

Station ใหบริการเวลา 15.00 – 17.30 น.  
(3)  นั่งรถชมสัตวชวงกลางคืน (Night Safari) เวลา 19.00 – 22.00 น.  
(4)   น้ําพุดนตรี (Musical Fountain with Water Screen) 
(5)   บานพักนักทองเที่ยว/แคมปกราวด 
(6)   หองประชุม/สัมมนา และพื้นที่จัดเลี้ยง 
(7)   การใหบริการรานอาหาร และซุมจําหนายอาหารวางและเครื่องดื่ม 
(8)   การใหบริการถายภาพกับลูกสัตว ไดแก เสือโครงขาว  หมีขอ  คินคาจู และเมนเผือก   
(9)   รานขายของที่ระลึก 
(10)  ปอนอาหารสัตว ไดแก ปลาชอนอเมซอน กวาง ชาง และ ยีราฟ  
(11)  การแสดงความสามารถของสัตว  ไดแก ชาง เสือ 
(12)  กิจกรรมขี่มา นั่งชาง การแสดง Dancing Show 
 

     จํานวนผูเขาชมเชียงใหมไนทซาฟาร ี
  จํานวนนักทองเที่ยวที่เขาชมเชียงใหมไนทซาฟารีตั้งแตเปดใหบริการ โดยระหวางวันที่ 16 

พฤศจิกายน 2548 จนถึง 31 มกราคม 2549 ซึ่งเปดใหเขาชมโดยไมเก็บคาเขาชม  หลังจากนั้นไดเก็บคาเขาชม

จนถึงปจจุบันมีจํานวนนักทองเที่ยวรวม 4,906,428  คน สรุปไดดังนี้ 
 

ปงบประมาณ พ.ศ. 
รวมนักทองเที่ยว 

ซื้อบัตร 
นักทองเที่ยวยกเวน

คาธรรมเนียม/ไมซื้อบัตร 
รวมจํานวนนักทองเที่ยว

ทั้งส้ิน 

2549* 142,245 1,578,662 1,720,907 

2550 369,978 420,078 790,056 

2551 146,391 119,245 265,636 

2552 138,741 130,558 269,299 

2553 180,638 118,269 298,907 

2554 230,296 177,327 407,623 

2555 295,679 237,862 533,541 

2556 322,521 297,938 620,459 

รวม 1,826,489 3,079,939 4,906,428 
หมายเหตุ :  1. * ระหวางวันที่ 16 พฤศจิกายน 2548 จนถึง 31 มกราคม 2549 ซึ่งเปดใหเขาชมโดยไมเก็บคาเขาชม จํานวน 1,424,651 คน 
               2. ขอมูลผูเขาชม ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 
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    รายไดจากการดําเนินงานของเชียงใหมไนทซาฟารี 
หนวย : ลานบาท 

ปงบประมาณ 
พ.ศ. 

ประเภทรายได 
รวม 

การขายสินคา การใหบริการ ดอกเบี้ยรับ 
เงินชวยเหลือ
และบริจาค 

รายไดอื่น 

2548 - 0.0033 - - 0.1273 0.1306 

2549 - 28.9971 0.1100 9.4008 0.1443 38.6522 

2550 - 82.1413 6.8028 4.6714 0.6807 94.2962 

2551 - 35.1894 6.8268 2.0062 0.9729 44.9953 

2552 - 31.9138 5.2184 1.0570 0.5425 38.7317 

2553 1.4588 34.0653 12.8525 1.5739 0.8020 50.7525 

2554 6.4751 57.1801 0.8246 6.6905 0.3804 71.5507 

2555 9.0608 78.5947 6.0459 0.1432 2.8329 96.6775 

2556 10.5293 78.7123 1.2250 0.0936 1.9207 92.4089 

รวมทั้งส้ิน 528.1956 

หมายเหตุ : ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 

 

   เชียงใหมไนทซาฟารีเกิดขึ้นเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลที่ใหการทองเที่ยวเปนเครื่องมือสําคัญ

ในการเสริมสรางรายไดของประเทศ  โดยเพิ่มความหลากหลายของรูปแบบและเพิ่มระดับความสามารถในการ

แขงขันกับตางประเทศ  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของประเทศและภูมิภาคเอเชียแปซิฟก  

เพื่อพัฒนาแหลงทองเที่ยวรูปแบบใหมและเพิ่มทางเลือกใหแกนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ  เพื่อ

ยกระดับสินคาและบริการทองเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม  ใหมีคุณภาพและมาตรฐาน  และเพื่อกอใหเกิดการสราง

รายไดและการจางงานในจังหวัดเชียงใหมและภูมิภาค  รวมทั้งการสงเสริมการเรียนรูและเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

    สําหรับแนวทางการในการดําเนินงานของเชียงใหมไนทซาฟารีในป 2557 – 2560 เนนการเปน

แหลงทองเที่ยว Natural Theme Park  ที่เปนแมเหล็กดานการทองเที่ยวของประเทศ  และสามารถสรางรายได

ใหกับเชียงใหมไนทซาฟารีใหเพียงพอสําหรับการบริหารจัดการเพื่อลดการพึ่งพางบประมาณ 
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1.7.2 ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา  

          ศูนยประชุมจังหวัดเชียงใหม  ไดจัดสรางขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5  ธันวาคม 2554  โดย

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯพระราชทานนาม ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาต ิ

จังหวัดเชียงใหม  มีชื่อภาษาไทยวา  “ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระ

ชนมพรรษา” และชื่อภาษาอังกฤษวา “The International Convention and Exhibition Centre  

Commemorating  His  Majesty’s  7th  Cycle  Birthday  Anniversary”  พรอมทั้งเชิญตราสัญลักษณงาน

เฉลิมพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 

รอบ 5 ธันวาคม 2554 ประดิษฐานที่ปายชื่อศูนยประชุมฯ 

ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ  มีพื้นที่หลักแบงออกเปน   

 โถงประชุมขนาดใหญ พื้นที่รวมขนาด 3,400 ตารางเมตร ความจุสูงสุดถึง 3,000 ที่นั่ง   

 หองประชุม  หลากหลายรูปแบบถึง 29 หอง สามารถรองรับผูเขารวมประชุมตั้งแต 

100/150/300/700 ที่นั่ง 

 อาคารศูนยสงเสริมพัฒนาและกระจายสินคาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

ภาคเหนือ (SMEs)  มีหอง ฝกอบรมจํานวน 4 หอง รองรับผูเขารวมอบรมได 60-100 ที่นั่ง  และหองสัมมนา

แบบเธียเตอร จํานวน 80 ที่นั่ง 

 โถงนิทรรศการ  มีพื้นที่จัดแสดงรวมกวา 11,340 ตารางเมตร  รองรับผูเขารวมชมงาน

มากกวา 10,000  คน  สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบใหเหมาะสมกับการจัดงานทุกประเภทดวย 3 โถงนิทรรศการ 

และ 2 โถงประชุม 

 ลานนิทรรศการกลางแจง  พื้นที่จัดนิทรรศการกลางแจง 4 ลาน  มีพื้นที่รวมกวา 7,443  

ตารางเมตร   

 อาคารศูนยอาหาร (food court) ชั้น 1  พื้นที่ประมาณความจุ 1,000 – 1,500 ที่นั่ง 

(1,500 ตารางเมตร)  ใชรองรับสําหรับใหผูมาใชบริการเขามารับประทานอาหารแบบบริการตนเอง   

 อาคารภัตตาคาร ( Restaurant ) ชั้น 2 พื้นที่ประมาณความจุ 1,000 – 1,500 ที่นั่ง 

(1,500 ตารางเมตร)  ใชรองรับสําหรับใหผูมาใชบริการเขามารับประทานโดยบริการจดรายการอาหารและปรุง-

เสิรฟอาหาร-จัดเก็บ  และรองรับเพื่อเตรียมจัดเลี้ยงสัมมนาแบบกลุม (บุฟเฟต) 

    ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติฯ สามารถรองรับอุตสาหกรรมและการทองเที่ยว และ

สงเสริมใหจังหวัดเชียงใหมเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจของกลุมภาคเหนือตอนบน  และมีเปาหมายใหศูนยประชุมฯ 

เปนศูนยกลางการจัดประชุมและการจัดงานขนาดใหญของประเทศและนานาชาติ  รวมทั้งสนับสนุนใหจังหวัด

เชียงใหมเปน MICE City  ตลอดจนสรางเครือขายความรวมมือทางธุรกิจกับทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ เชน โรงแรม  

รานอาหาร  แหลงทองเที่ยวตางๆ เพื่อสรางความพรอมในการรองรับนักทองเที่ยวกลุม MICE 
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 ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ไดเปดใหบริการ

สําหรับการจัดประชุม/จัดงาน ในป 2556 – 2557 สรุปดังนี้ 
 

วัน เดือน ป รายละเอียดการจัดประชุม/จัดงาน หนวยงานทีจ่ัด 

14-20 พฤษภาคม 2556 2nd Asia Pacific Water Summit 2013 กรมทรัพยากรนํ้า 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

26-28 พฤษภาคม 2556 Thailand Rice convention 2013 กรมการคาขาว  กระทรวงพาณิชย 

1 มิถุนายน 2556 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม   

มหาวิทยาลัยราชภฏัเชยีงใหม 

มหาวิทยาลัยราชภฏัเชยีงใหม 

26-28 มิถุนายน 2556 ประชุมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย สมาคมสันนิบาตแหงประเทศไทย 

2 กันยายน 2556 Talk show Nick live in Chiang Mai มูลนิธิชีวิตบริบูรณ 

26 กันยายน 2556 โครงการพอแมอาสา นาํพาปลอดยาเสพติด กรมคุมประพฤต ิ กระทรวงยุติธรรม 

26-28 กันยายน 2556 ประชุมเมืองไทย มั่นใจเชยีงใหมพรอม สํานักงานสงเสริมการจดัประชุมและ

นิทรรศการ (องคการมหาชน) 

3-4 ตลุาคม 2556 วันรวมพลังเครือขายสุขภาวะชุมชนสูตาํบล

นาอยู 

อบต. ดอนแกว อ.แมริม จ.เชยีงใหม 

5 ตลุาคม 2556 Click for U ระเบิดความรูสูมหาวิทยาลยั บจก. บอบ 2005 

30 ตุลาคม 2556 การรับฟงความคดิเห็นของประชาชนเรื่อง

การบริหารจัดการน้ําฯ 

กรมทรัพยากรนํ้า 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

29 พฤศจิกายน 2556 โครงการพฒันาศักยภาพการอนุรักษ

วัฒนธรรมนําสูอาเซยีน 

สภาวฒันธรรมตําบลบางแกว  

อ.บางพล ี จ.สมุทรปราการ 

6-7 ธันวาคม 2556 Chiang Mai Jazz Festival 2013 บจก. โรงเรียนดนตรีมิวสิคคลาส 

20 ธันวาคม 2556 สังสรรคเทศกาลปใหมโรงพยาบาลนครพิงค โรงพยาบาลนครพงิค 

28 ธันวาคม 2556 ถึง  

1 มกราคม 2557 

รับสมัคร สส. สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้

ประจําจังหวดัเชยีงใหม 

4 มกราคม 2557 ปราศรัยพรรคเพื่อไทย พรรคเพื่อไทย เขต 7 เชียงใหม 

18 มกราคม 2557 งานรอยดวงใจ สายใยสงิห ครัง้ที่ 11 บจก. บุญรอด เทรดดิ้ง 

26 มกราคม 2557 การเลือกตั้งลวงหนา สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้

ประจําจังหวดัเชยีงใหม 

27 มกราคม 2557 ประชุมพระสังฆาธิการระดับวัดและขาย

สินคาสังฆภัณฑ 

สํานักงานเจาคณะจังหวัดเชียงใหม 
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สวนที่ 2 

ขอมูลสรุปศักยภาพพื้นที่ในขอบเขตของ 

สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) 
2.1 ศักยภาพการพฒันาพื้นที่ในขอบเขตของสํานกังานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน)   
 พื้นที่ในขอบเขตของสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) มีศักยภาพการพัฒนาที่สําคัญในดาน

เศรษฐกิจ ดานสังคมวัฒนธรรม และดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดังนี้  

 2.1.1 ดานเศรษฐกิจ 
1) ศูนยกลางการทองเที่ยว (Tourism Hub) 

     จังหวัดในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยนับวามีศักยภาพดานการทองเที่ยวสูง อัน

เนื่องมาจากความไดเปรียบทางดานภูมิประเทศที่สวยงาม ภูมิอากาศเย็นสบาย มีทรัพยากรธรรมชาติที่

หลากหลาย มีประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม มีความแตกตางทางชาติพันธุ รวมถึงมีประวัติศาสตรอันยาวนาน     

จึงทําใหภาคเหนือตอนบนเปนศูนยกลางการทองเที่ยวที่สําคัญของประเทศ 

 
ภาพแสดง การทองเที่ยวในกลุมจังหวัดภาคเหนือ 

 

ขีดความสามารถดานการทองเที่ยวของจังหวัดภาคเหนือตอนบน สามารถพิจารณาไดจากสถติิ

ดานการทองเที่ยวที่สําคัญ อาทิ  
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ป (ค.ศ.) รายละเอียด 

2010 

นิตยสาร Travel & Leisure ประเทศสหรัฐอเมริกาไดจัดใหจังหวัดเชียงใหมเปนเมือง

นาทองเที่ยวอันดับ 2 ของโลก และเปน 1 ใน 10 สุดยอดเมอืงแหงปจากการจัดอันดับ

นิตยสาร Lonely Planet1 

2011 

จังหวัดเชียงใหมไดรบัการจัดอันดบัจาก Euromonitor International ใหเปน 1 ใน 100 

เมืองที่มีนักทองเที่ยวตางประเทศมาเยือนจํานวนมากทีสุ่ดของโลก (Top 100 Cities 

Destination) โดยเปน 1 ใน 4 เมืองของประเทศไทยทีอ่ยูในการจัดอันดบัดังกลาว

นอกเหนอืจากกรงุเทพฯ พัทยา และภูเก็ต2 

2012 

- ผลการสํารวจของเว็บไซตอโกดา (AGODA) เกี่ยวกับเมืองสุดโรแมนตกิสําหรบัคูรัก 

พบวา เชียงใหมติดอันดบั 2 เมืองโรแมนติกยอดฮิตสําหรบัคูรักชาวเอเชียและยุโรป3 

- www.Tripadvisor.com ที่วัดผลจากการสํารวจความคิดเห็นของนักทองเที่ยวใน

เรื่องสถานทีท่องเที่ยวที่ไดรบัการตอบรับในเชงิบวกไดจัดอันดับใหเชียงใหมเปนอันดบั

ที่ 24 ของโลกและเปนอันดับที่ 4 ของเอเชีย4  

- Trip Advisor ระบุวา เชียงใหมไดรับคัดเลือกจากนกัทองเที่ยวใหเปนอันดับ 5 ของ

เมือง  ที่นาเที่ยวที่สุดในเอเชีย5 

2013 

- จากการเก็บขอมูลการสืบคนขอมูลการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวจีนของเว็บไซต Trip 

Advisor’s daodao.com ระหวางเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม 2556 พบวา จังหวัด

เชียงใหมเปนแหลงทองเที่ยวตางประเทศลําดับที่ 12 ที่นักทองเที่ยวจีนใหความนิยม 

- Trip Advisor จัดใหเชียงใหมเปนเมืองที่นาเที่ยวอันดับที่ 6 ของเอเชีย  

- นิตยสาร Travel + Leisure Magazine จัดอันดับใหจงัหวัดเชียงใหมเปนเมืองที่ดี

ที่สุดอันดับ 10 ของโลก และเปนอันดบั 3 ของเอเชีย6 

 

 

 

 

                                                             

. 1 จังหวัดเชียงใหม.แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม 4 ป (2558 – 2561).ฉบับปรับปรุง.หนา 16 
  2 จังหวัดเชียงใหม.แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม 4 ป (2558 – 2561).ฉบับปรับปรุง.หนา 16 
  3 สมาคมธุรกิจทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหม.2557.แนวโนมการทองเที่ยวเชียงใหมในทศวรรษหนา          
    การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนักทองเที่ยว.หนา 240.ในกาวสูทศวรรษที่ 4 สมาคมธุรกิจทองเที่ยว จังหวัดเชียงใหม 
  4 สมาคมธุรกิจทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหม.2557.แนวโนมการทองเที่ยวเชียงใหมในทศวรรษหนา          
    การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนักทองเที่ยว.หนา 240.ในกาวสูทศวรรษที่ 4 สมาคมธุรกิจทองเที่ยว จังหวัดเชียงใหม 
  5 แหลงที่มา http://thailand.prd.go.th/view_news.php?a=4&id=6294 (4 มีนาคม 2557) 
 

 

 

 

6
 แหลงที่มา  http://www.tatnews.org/travel-leisure-poll-ranks-bangkok-as-worlds-best-tourism-city-chiang-mai-

10th-best/  (4 มีนาคม 2557) 



16 

 

 

2) MICE City (MICE: Meeting Incentive Convention and Exhibition) 

    MICE เปนคํายอมาจาก MEETING (การประชุม) INCENTIVE (การทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล) 

CONFERENCE (การประชุมนานาชาติ) EXHIBITION (การจัดแสดงสินคาและนิทรรศการ) ซึ่งหมายถึงธุรกิจกลุม

หนึ่งในอุตสาหกรรมทองเที่ยวที่เกี่ยวของกับการจัดประชุมการทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัลการประชุมนานาชาตแิละ

การแสดงสินคาและนิทรรศการนานาชาติซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

    M ยอมาจาก Meeting คือการประชุมของบุคคลหรือองคกรในการจัดการประชุมในระดับ

นานาชาติบางครั้งจะมีการจัดแสดงสินคาและนิทรรศการควบคูไปดวยสามารถแบงประเภทของการจัดประชุมได 

ดังนี้ 

(1) Offshore Meeting หรือ Corporate Meeting คือการประชุมนอกประเทศตนเอง

เพื่อความแปลกใหม 

(2) Bilateral Meeting คือการประชุมที่มีกลุมชนในสาขาวิชาชีพเดียวกันจาก 2 ประเทศ

ที่มาจากองคกรประเภทเดียวกันเดินทางไปเพื่อพบปะเจรจาตอรองประเด็นตางๆเปนการประชุมขนาดเล็ก 

(3) Regional Meeting คือการประชุมของผูแทนในสาขาวิชาชีพเดียวกันตั้งแต 3 ประเทศ

ขึ้นไปไปประชุมรวมกันที่ประเทศใดประเทศหนึ่งในภูมิภาคเดียวกัน 

(4) International Meeting จะแตกตางจากการประชุมประเภทอื่นคือประกอบดวย

ผูเขารวมประชุมจาก 3 ทวีปขึ้นไป 

(5) World Class Meeting คือการประชุมที่มีผูเขารวมประชุมจากทั่วโลกมักเปนสมาคม

ขนาดใหญที่มีสมาชิกอยูทุกทวีปทั่วโลกและมักจะไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาล 

     I ยอมาจาก Incentive หมายถึงการทองเที่ยวที่จัดขึ้นใหแกพนักงานหรือบุคคลในบริษัท

หรือองคกรเพื่อตอบแทนความสําเร็จในการทางานหรือผลงานหรือทํางานไดตามเปาหมายที่วางไวโดยใหรางวัล

เปนการทองเที่ยวเพื่อพักผอน (Leisure Travel) ทั้งในประเทศหรือตางประเทศหรือการพักผอนสวนใหญจะ

เดินทางเปนกลุมคณะผูไปทองเที่ยวไมไดเปนผูจายเงินผูออกคาใชจายเปนบริษัทหรือหนวยงานที่ใหรางวัลแก

พนักงานตัวอยางเชนตัวแทนบริษัท AIA ประกันชีวิตสามารถหาลูกคาไดตามเปาที่บริษัทกําหนดบริษัทก็จะออก

คาใชจายใหไปพักผอนทองเที่ยวดังนั้นการทองเที่ยวประเภทนี้จึงจัดโปรแกรมขึ้นเปนพิเศษแตกตางจากการจัด

ทองเที่ยวใหแกคนทั่วๆไปเพื่อใหผูทองเที่ยวไดรับความพึงพอใจสูงสุดกับรางวัลที่ไดรับจากหนวยงานตนเองการ

ทองเที่ยวแบบนี้เปนการจูงใจใหพนักงานขยันทํางานนั่นเอง 

   C ยอมาจาก Conference เปนการประชุมขนาดใหญผูเขาประชุมมาจากหลายประเทศ

จํานวนคนเขาประชุมมีมากนับพันถึงหมื่นคนขึ้นไปวัตถุประสงคการประชุมหลากหลายแลวแตเจาของงาน

รูปแบบการประชุมไดมาตรฐานสากลประกอบดวยเครื่องมือเครื่องใชทางเทคโนโลยีสารสนเทศอันทนัสมยัและสิง่

อานวยความสะดวกอยางครบครันบางครั้งเปนการจัดผสมผสานระหวางการประชุมกับการแสดงนิทรรศการ / 

การแสดงสินคาซึ่งสามารถแบงไดดังนี้ 
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   - Convention หรือ Congress คือการประชุมขนาดใหญภายในบริษัท 

   - Conference เปนการประชุมขนาดใหญมีระยะเวลาหลายวันโดยมีผูเขารวมหลายรอยไปจนถงึ

หลายพันคนมีกิจกรรมระหวางประชุมหลากหลาย 

   - Seminar การประชุมของผูที่อยูในอาชีพหรือมีการปฏิบัติงานคลายกัน    มาแลกเปลี่ยน

แสดงความคิดเห็นและแนวทางแกปญหารวมกัน 

   - Workshop การประชุมขนาดเล็กที่มลีักษณะเปดโอกาสใหเรียนรูทัง้ภาคทฤษฏีและปฏิบัต ิ

   E ยอมาจาก Exhibition หมายถึงการจัดแสดงนิทรรศการหรือการแสดงสินคานานาชาติ

ขนาดใหญโดยทั่วไปบริษัทหรือผูผลิตจะเปนผูนาสินคาของตนมาแสดงโดยมีการจายคาเชาสถานที่ซึ่งจะมากหรือ

นอยขึ้นอยูกับขนาดของพื้นที่นั้นหรือสถานที่ที่ใชจัดงานผูเขารวมงานแบงออกเปน Trader หรือผูขายสินคา

Visitor คือผูเขาชมงานและ Exhibitor คือผูรวมนาสินคา / นิทรรศการออกแสดงทั้งนี้สามารถจําแนกออกเปน 3 

ประเภทคือ 

(1) Public Show หมายถึงการจัดงานแสดงสินคาโดยมีกลุมเปาหมายหลักเปนผูบริโภค 

(2) Trade Show หมายถึงการจัดงานแสดงสินคาโดยมีกลุมเปาหมายหลักเปนผูประกอบการ 

(3) Public and Trade Show หมายถึงการจัดงานแสดงสินคาโดยมีกลุมเปาหมายหลักเปน

ทั้งผูบริโภคและผูประกอบการ 

ในภาคเหนือตอนบน จังหวัดเชียงใหมถือวามีความพรอมในการรองรับการประชุมสัมมนา 

การจัดนิทรรศการและงานแสดงสินคา ทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติ เนื่องจากมีศูนยประชุมและแสดง

สินคานานาชาติ และโรงแรม หองพักระดับมาตรฐาน พรอมทั้งสิ่งอํานวยความสะดวกและการบริการที่ครบครัน 

ทันสมัย ซึ่งสามารถตอบสนองความตองการของธุรกิจไมซไดเปนอยางดี โดยเฉพาะศูนยประชุมและแสดงสินคา

นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหมนั้น มีพื้นที่ขนาดใหญถึง 326 ไรและมีพื้นที่

ใชสอยกวา 60,000 ตารางเมตร โดยมีการออกแบบใหเปนศูนยการประชุมและแสดงสินคาขนาดใหญและทันสมัย 

ไดแก  

(1) อาคารประชุมและแสดงสินคา มีพื้นที่ใชสอย 41,743 ตารางเมตร โดยมีสวนประกอบ

ที่สําคัญ อาทิ  

 โถงแสดงนิทรรศการขนาดใหญ พื้นที่กวา 80,000 ตารางเมตร 

 หองประชุมจํานวนทั้งสิ้น 34 หอง โดยหองประชุมขนาดใหญสามารถจุไดถึง 3,000 

ที่นั่ง พรอมระบบโสตทัศนูปกรณที่ทันสมัย 

 ลานนิทรรศการกลางแจง 4 ลาน พื้นที่ 7,443 ตารางเมตร 

 พื้นที่อํานวยความสะดวก ทั้งศูนยอาหารและภัตตาคาร ตลอดจนหองรับรองบุคคล

สําคัญ ศูนยธุรกิจและหองละหมาด เปนตน 

(2) อาคารศูนยสงเสริมการพัฒนาและกระจายสินคาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม มีพื้นที่ใชสอยรวม 11,988 ตารางเมตร 
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(3) พื้นที่โดยรอบสามารถจัดเปนพื้นที่รองรับที่จอดรถยนตกวา 3,000 คัน และรถบัสขนาด

ใหญกวา 80 คัน  
 

3) ศูนยกลางการบริการทางการแพทยและสุขภาพ (Medical and Health Hub) 

Medical Tourism หรือการทองเที่ยวเชิงการแพทยเปนแนวโนมของการบริการที่ผนวก

รวมเอาการทองเที่ยวใหเปนสวนเพิ่มเติมกับผูที่เดินทางเขามาใชบริการทางการแพทย ซึ่ง Medical Tourism 

หมายถึง การทองเที่ยวควบคูไปกับการรับบริการดานสุขภาพ/การรักษาพยาบาล ซึ่งอาจจะทําใหประหยัด

คาใชจายในการตรวจเช็คสุขภาพ และไดรับคุณภาพบริการที่ดีกวาประเทศของตนเอง        

โดยการทองเที่ยวเชิงการแพทยมีความเกี่ยวของของธุรกิจทุกกลุมตั้งแตโรงพยาบาล คลนิกิ 

บริษัททองเที่ยว โรงแรม สถานที่พักฟน นวดแผนไทย สปา ธุรกิจตางๆ เหลานี้ลวนไดประโยชนจากการ

ทองเที่ยวเชิงการแพทยทั้งสิ้น  

ทั้งนี้ จากขอมูลศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการตลาดทองเที่ยวเชิงสุขภาพของการ

ทองเที่ยวแหงประเทศไทยซึ่งพิจารณาเฉพาะชาวตางชาติที่เดินทางเขามาใชบริการดานสุขภาพจากโรงพยาบาล

เอกชนในไทย ไดประมาณการวา ในป 2555 ตลาดทองเที่ยวเชิงสุขภาพโลกจะมีมูลคาสูงถึง 1,740,000 ลาน

บาท (58,000 ลานดอลลารสหรัฐฯ) โดยภูมิภาคเอเชียใต และเอเชียตะวันเฉียงใต ครองสวนแบงอยูที่รอยละ 

15.5 ของมูลคาตลาดทองเที่ยวเชิงสุขภาพโลก หรือคิดเปนมูลคาประมาณ 2.7 แสนลานบาท7  

ตลาดทองเที่ยวเชิงสุขภาพในภูมิภาคเอเชียใต และเอเชียตะวันเฉียงใต มีประเทศผู

ใหบริการดานสุขภาพสําคัญ คือ สิงคโปร ไทย อินเดีย มาเลเซีย และฟลิปปนส โดยสิงคโปรมีสวนแบงการตลาด

มากที่สุด โดยมีสัดสวนรอยละ 26 คิดเปนมูลคาประมาณ 90,000 ลานบาท รองลงมา คือ ไทย สัดสวนรอยละ 

26 คิดเปนมูลคาประมาณ 70,000 ลานบาท และอินเดีย สัดสวนรอยละ 11.19 คิดเปนมูลคาประมาณกวา 

50,000 ลานบาท ตามลําดับ 

 สําหรับประเทศไทย แมวาจะพัฒนาบริการสุขภาพเพื่อขยายตลาดในตางประเทศตามหลัง

สิงคโปร แตก็นับวามีการเติบโตในดานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพอยางรวดเร็ว เนื่องจากมีความไดเปรียบในบริการ

ดานสุขภาพหลายประการเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาคเอเชียดวยกัน โดยเฉพาะความพรอมในดาน

บุคลากรทางการแพทย ที่มีความสามารถเชี่ยวชาญโรคเฉพาะทาง และคาใชจายที่ต่ํากวา ดวยบริการที่มีคุณภาพ

ในมาตรฐานระดับเดียวกับประเทศที่พัฒนาแลว รวมทั้งยังมีความหลากหลายของแหลงทองเที่ยว และบริการ

รองรับดานการทองเที่ยวที่มีคุณภาพไดมาตรฐานสากลซึ่งเกื้อหนุนตอการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 

       ในภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหมนับวามีศักยภาพ พรอมเปนศูนยกลางบริการสุขภาพ 

เนื่องจากไดเริ่มกําหนดยุทธศาสตรใหเชียงใหมเปนศูนยกลางบริการดานสุขภาพหรือ Medical Hub ในภูมิภาค

ตั้งแตป พ.ศ. 2547 โดยความรวมมือกันระหวางภาครัฐ และเอกชนกอใหเกิดสมาคมสงเสริมบริการสุขภาพขึ้นใน

ป พ.ศ.2548 ซึ่งเปนการรวมตัวของหนวยงานดานบริการสุขภาพภาคเอกชน 5 ดานคือการแพทย ดานทันตกรรม 

ดานการนวด ดานสปา และดานสมุนไพร แพทยทางเลือก และมีการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสนับสนุนธุรกิจ

บริการสุขภาพ ภายใตการบูรณาการทํางานเพื่อไปสูเปาหมายอยางชัดเจนและเปนระบบ ตั้งแตกิจกรรมตนน้ํา

                                                             
7 แหลงที่มา http://www.thai-aec.com/616 (12 มีนาคม 2557) 
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และปลายน้ํา ผานหนวยงานที่เกี่ยวของ จนทําใหธุรกิจบริการสุขภาพของจังหวัดเชียงใหมไดรับการกลาวขวัญ  

วาเปน ศูนยกลางทางการแพทยที่มีศักยภาพในภูมิภาค โดยปจจัยที่สําคัญ ไดแก การมีเครื่องมือทางการแพทยที่

ทันสมัย และแพทยผูเชี่ยวชาญ การที่เดินทางเขาประเทศไดอยางไมลําบาก คาใชจายที่ไมแพง และความมี

อัธยาศัยดีจากผูใหบริการ และสามารถแขงขันไดกับนานาประเทศ ปจจุบัน จังหวัดเชียงใหมมีโรงพยาบาลของรัฐ

ขนาดใหญในเขตเมือง จํานวน 2 แหง โรงพยาบาลเอกชน 14 แหง รวมจํานวน 4,233 เตียง มีบุคลากรทาง

การแพทยทั้งสิ้นกวา 700 คน ในดานการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ จังหวัดเชียงใหม มีสถานประกอบการการนวด

แผนไทยกวา 90 แหง สามารถทํารายไดประมาณ 500 ลานบาท มีผูใชบริการประมาณ 200,000 คนตอป 

(แบงเปน ชาวตางชาติ รอยละ 70 และชาวไทย รอยละ 30) โดยมีโรงเรียนนวดเอกชน จํานวนกวา 49 แหง 

ขณะที่ธุรกิจสปามีผูประกอบการที่มีคุณภาพและไดรับมาตรฐาน จํานวน 49 แหง สามารถทํารายไดสู

อุตสาหกรรมทองเที่ยว ราวปละ 1 พันลานบาท และมีนักทองเที่ยวที่มาใชบริการสปาเฉลี่ยปละ 1 แสนคน โดย

เปนนักทองเที่ยวชาวตางชาติ รอยละ 70 
 

4) การเปนศูนยกลางการบินระดับภูมิภาค (Aviation Hub) 

 จากนโยบายประกาศใหสนามบินนานาชาติจังหวัดเชียงใหมเปนศูนยกลางการบินใน

ภูมิภาค (Regional Aviation Hub) ต้ังแตป 2544 ไดมีการปรับโครงสรางขนาดใหญโดยงบประมาณกวา 2,500 

ลานบาท พรอมกับโครงการขยายรันเวยเพื่อใหรองรับเครื่องบินโบอิ้ง 747-400 ได ทําใหศักยภาพสูงสุดของ

สนามบินจังหวัดเชียงใหมในโครงสรางพื้นฐานเต็มระบบสามารถรองรับผูโดยสารไดถึง 8 ลานคนตอป 

 ปจจุบันทาอากาศยานเชียงใหมมีสายการบินที่ใหบริการภายในประเทศจํานวน  7 สายการบินและ

มีสายการบินระหวางประเทศใหบริการ 15 สายการบินมีจํานวนเที่ยวบินเฉลี่ย 140 เที่ยวบิน ไป-กลับ) ตอวันและมี

ผูโดยสารเฉลี่ยวันละ 18,599 คน (ผูโดยสารภายในประเทศ 15,164  คนและผูโดยสารระหวางประเทศ 3,435 

คน) สําหรับเสนทางการบินระหวางประเทศที่ทําการบินตรงออกจากทาอากาศยานเชียงใหมมีจํานวน 14 เสนทาง

บิน ไดแก กัวลาลัมเปอร สิงคโปร หลวงพระบาง ยางกุง โซล อินชอน มาเกา ฮองกง ไทเป คุณหมิง ปกกิ่ง เฉินตู 

เซี่ยงไฮ ฉงชิ่ง และจะมีเสนทางบินเพิ่มขึ้นอีกในอนาคตไดแก กวางเจา หนานหนิง ฯลฯ โดยเฉพาะเที่ยวบินที่มี

เสนทางจากประเทศจีนมายังจังหวัดเชียงใหมคาดวามีอัตราการขยายเพิ่มขึ้นอีกจํานวนมากปจจุบันเฉลี่ยเดือนละ 

159 เที่ยวบิน ในสวนของเสนทางการบินภายในประเทศที่ทําการบินตรงออกจากทาอากาศยานเชียงใหมไปยัง

จุดหมายปลายทางอื่นๆ คือ ภาคกลาง ไดแก สุวรรณภูมิและดอนเมือง ภาคเหนือ ไดแก แมฮองสอน ปาย นาน 

พิษณุโลก และแมสอด ภาคอีสาน ไดแก อุดรธานีและอุบลราชธานี ภาคใต ไดแก หาดใหญ ภูเก็ต สมุย และ

กระบี่ 

  ในปจจุบันชาวเชียงใหมสามารถเดินทางโดยเครื่องบินไปยังประเทศใกลเคียงโดยไมตอง

เดินทางผานเขากรุงเทพฯเชนเดียวกับนักทองเที่ยวมาเลเซีย สิงคโปร ไตหวัน เกาหลี ญี่ปุน ลาว และชาวจีนที่

สามารถเดินทางมายังจังหวัดเชียงใหมไดสะดวกขึ้นโดยเฉพาะชาวจีนเปนกลุมนักทองเที่ยวที่เดินทางเขามา

จังหวัดเชียงใหมมากเปนอันดับหนึ่งเฉลี่ยเดือนละ 11,485 คนและจากการเพิ่มของจํานวนผูโดยสารจีนทําให    

ทาอากาศยานเชียงใหมไดทําการพัฒนาในดานบุคลากรและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆใหสามารถรองรับการ

บริการกับผูโดยสารชาวจีนใหเพิ่มมากยิ่งขึ้น 
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  ภาพแสดง แนวโนมผูโดยสารทาอากาศยานเชียงใหม (CNX) 

 

       อยางไรก็ตาม จํานวนผูโดยสารทาอากาศยานเชียงใหมมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง

เฉลี่ย 10.2% ในแตละป และคาดการณวา ในป พ.ศ. 2560 จํานวนผูโดยสารจะเต็มความจุของทาอากาศยาน 

ดังนั้น การพัฒนาใหเชียงใหมเปนศูนยกลางการบินในอนาคตจําเปนที่จะตองใหความสําคัญกับการพัฒนา

ศักยภาพดานโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกรองรับการขยายตัว รวมทั้งสงเสริมใหมีเสนทางการ

บินระหวางประเทศในกลุมอาเซียนมากขึ้น โดยเฉพาะเที่ยวบินตรง และเนนการสรางโปรแกรมการทองเที่ยวที่

สามารถเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวที่สามารถเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวในประเทศเพื่อนบานและกลุมอาเซียนไดอยาง

สอดคลองและสามารถดึงดูดนักทองเที่ยวกลุมใหมไดดวย เชน เชื่อมมรดกโลก การเชื่อมเมืองวัฒนธรรมหลักในอนุ

ภูมิภาคแมน้ําโขง เชน เชียงใหม-มัณฑะเลย-สิบสองปนนา-หลวงพระบาง เปนตน 

      ทั้งนี้ ในเบื้องตนทาอากาศยานเชียงใหม ไดเตรียมการพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรับการเปน

ศูนยกลางการบินในภูมิภาค(ภาคเหนือตอนบน) ตามนโยบายของรัฐบาลโดยมีแผนการพัฒนาและปรับปรงุอาคาร

และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ใหสอดคลองกับการเดินทางของผูโดยสารขาเขาและขาออก ดังนี้ 

            1) แผนการขยายพื้นที่หลุมจอดอากาศยานขนาดเล็ก 3 หลุมจอด และหลุมจอดอากาศยาน

ขนาด ใหญ  

            2) แผนการขยายพื้นที่หองผูโดยสารขาออกภายในประเทศ 

             3) แผนการขยายพื้นที่หองผูโดยสารขาเขาระหวางประเทศ  

           4) แผนการปรับปรุงหองน้ําทั้งหมดภายในอาคารผูโดยสาร              

  5) แผนการปรับปรุงขยายพื้นที่ลานจอดรถยนตทาอากาศยานเชียงใหมเพิ่มเติมใหสามารถ

รองรับการจอดรถยนต ไดเพิ่มอีก 500 คัน  
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 2.1.2  ดานสังคมและวัฒนธรรม 

  ดานการศึกษา 

 จังหวัดเชียงใหม มีสถานศึกษารวมทั้งสิ้น 1,156 แหง ครูอาจารย 22,255 คน และนักเรียน นิสิต 

นักศึกษา 440,706 คน มีอัตราสวนครู/อาจารย ตอนักเรียน นิสิต นักศึกษา เปน 1 ตอ 21 โดยมีสถาบัน 

การศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงทั้ งภาครัฐและเอกชน รวม 8 แหงไดแก มหาวิทยาลัยแมโจ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  สถาบันการ   

พลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม  มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยนอรท-เชียงใหม และมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน 

นอกจากนี้ ยังมีวิทยาเขตของสถาบันอุดมศึกษาตั้งอยูในพื้นที่จังหวัดอีกหลายสถาบันมีโรงเรียนนานาชาติ 

วิทยาลัยและสถาบันการศึกษาที่สอนหลักสูตรนานาชาติหลายแหง เปดสอนภาษาตางประเทศ จํานวน 5 ภาษา 

ไดแก ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุน ภาษาเกาหลี และ ภาษาเยอรมันตามลําดับ สามารถผลิตและพัฒนา

บุคลากรเพื่อรองรับอุตสาหกรรม การคา การทองเที่ยวและบริการไดเปนอยางดี จึงถือวาเปนศูนยกลาง

การศึกษาของภาคเหนือ และเปนแหลงที่สําคัญตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพ8  

      นอกจากนี้จังหวัดในภูมิภาคเหนือตอนบนมีสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาอีกหลายแหง  
ไดแก  มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  มหาวิทยาลัยโยนก  
มหาวิทยาลัยพะเยา  วิทยาลัยเชียงราย  วิทยาลัยลุมน้ําปง  วิทยาลัยอินเตอรเทคลําปาง  วิทยาลัยชุมชน
แมฮองสอน  วิทยาลัยชุมชนแพร 
 

    ดานวัฒนธรรม 

ชาวไทยในภาคเหนือสวนใหญมีวิถีชีวิตและความเปนอยูในกรอบของวัฒนธรรมทองถิ่นที่

ปจจุบันเรียกวาวัฒนธรรม “คนเมือง “ หรือ “คนลานนา”ในพื้นที่ระดับสูงขึ้นไปจะพบชนกลุมนอย ซึ่ง

ประกอบดวย กลุมคนถ่ินเดิม ไดแกกะเหรี่ยง ซึ่งอาศัยอยูบริเวณพรมแดนไทย – พมา บางกลุมอพยพเขามาทาง

ตอนกลางของภาคในเขตจังหวัดเชียงใหม ลําพูน นอกจากนี้พวกละวา หรือลวะ ฉิ่น และขมุอีกกลุมหนึ่ง คือ 

ชาวมง ซึ่งอพยพมาจากประเทศจีนในพื้นที่ภูเขาสูงปานกลาง จะเปนที่อยูอาศัยของชาวมูเซอ และลีซอซึ่งมีเชื้อ

สายทิเบต-พมา และนิยมตั้งบานเรือนอยูใกลแมน้ําสวนบนพื้นที่ภูเขาระดับสูงกวา 1,000 เมตรขึ้นไป จะเปนที่ตั้ง

ของชาวอีกอ ชาวเขาเหลานี้อาศัยกระจัดกระจายอยูบนพื้นที่สูงเกือบทุกจังหวัดในภาคเหนือสําหรับชนกลุมนอย

ที่อาศัยอยูในเขตที่ราบของภาคเหนือ ประกอบดวยชาวจีน ชาวอินเดียวและชาวยุโรปกลุมชนชาวจีนเองปจจุบัน

มาถึงรุนลูกหลายไดโอนสัญชาติมาเปนคนไทยเกือบหมดแลวชนกลุมนอยทั้งสามเชื้อชาตินี้สวนใหญจะประกอบ

อาชีพทางดานธุรกิจการคาและบริการหรืองานดานอุตสาหกรรม9 

วัฒนธรรมในทองถิ่นของภาคเหนือมีความหลากหลาย และมีความเปนเอกลักษณที่โดดเดนและ

งดงามแบงออกไดดังนี้ 

 วัฒนธรรมทางภาษาถิ่น 

ชาวไทยทางภาคเหนือมีภาษาลานนาที่นุมนวลไพเราะ ซึ่งมีภาษาพูดและภาษาเขียนที่เรียกวา 

"คําเมือง" ของภาคเหนือเอง โดยการพูดจะมีสําเนียงที่แตกตางกันไปตามพื้นที่ปจจุบันยังคงใชพูดติดตอสื่อสารกนั 

                                                             
8จังหวัดเชียงใหม.แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม 4 ป (พ.ศ. 2558-2561) ฉบับปรับปรุง. หนา 7 
9
 แหลงที่มา http://www.baanjomyut.com/library_2/development_of_society/13.html (4 มีนาคม 2557) 
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 วัฒนธรรมการแตงกาย 

 การแตงกายพื้นเมืองของภาคเหนือมีลักษณะแตกตางกันไปตามเชื้อชาติของกลุมชนคนเมือง 

เนื่องจากผูคนหลากหลายชาติพันธุอาศัยอยูในพื้นที่ซึ่งบงบอกเอกลักษณของแตละพื้นถิ่นสําหรับหญิงชาวเหนือ

จะนุงผาซิ่นหรือผาถุง มีความยาวเกือบถึงตาตุม ซึ่งนิยมนุงทั้งสาวและคนแก ผาถุงจะมีความประณีตงดงาม ตีน

ซิ่นจะมีลวดลายงดงาม สวนเสื้อจะเปนเสื้อคอกลม มีสีสัน ลวดลายสวยงาม อาจหมสไบทับ และเกลาผมสวน

ผูชายนิยมนุงนุงกางเกงขายาวลักษณะแบบกางเกงขายาวแบบ 3 สวน เรียกติดปากวา "เตี่ยว" "เตี่ยวสะดอ" หรือ 

"เตี่ยวกี" ทําจากผาฝาย ยอมสีน้ําเงินหรือสีดํา และสวมเสื้อผาฝายคอกลมแขนสั้น แบบผาอก กระดุม 5 เม็ด สีน้ํา

เงินหรือสีดํา ที่เรียกวา เสื้อมอฮอม ชุดนี้ใสเวลาทํางาน หรือคอจีนแขนยาว อาจมีผาคาดเอว ผาพาดบา และมีผา

โพกศีรษะชาวบานบางแหงสวมเสื้อมอฮอม นุงกางเกง สามสวน และมีผาคาดเอว เครื่องประดับมักจะเปน

เครื่องเงินและเครื่องทอง 
 

 ผาพื้นเมืองของภาคเหนือ 

-  ผาพื้นเมืองเชียงแสน ลายดอกขอเครอื (เกี่ยวขอ) จงัหวัดเชียงราย 

-  ผาตีนจก ลายเชียงแสน หงสบี้ จังหวัดเชียงใหม 

-  ผาฝายลายดอกปกคางคาว จังหวัดตาก 

-  ผาไหมลายน้ําไหล จงัหวัดนาน 

-  ผาหมอหอม จังหวัดแพร 
 

 วัฒนธรรมการกิน 

 ชาวเหนือมีวัฒนธรรมการกินคลายกับคนอีสานคือกินขาวเหนียวและปลาราซึ่งภาษาเหนือ

เรียกวาขาวนึ่งและฮาสวนกรรมวิธีการปรุงอาหารของภาคเหนือจะนิยมการตมปง แกง หมก ไมนิยมใชน้ํามัน 

สวนอาหารขึ้นชื่อเรียกวาถาไดไปเที่ยวตองไปลิ้มลอง ไดแก น้ําพริกหนุม, น้ําพริกออง, น้ําพริกน้ําปู, ไสอั่ว, แกงโฮะ,

แกงฮังเล, แคบหมู, ผักกาดจอ ลาบหมู, ลาบเนื้อ, จิ้นสม (แหนม), ขาวซอย, ขนมจีนน้ําเงี้ยวเปนตนนอกจากนี้ 

ชาวเหนือชอบกินหมากและอมเมี่ยง โดยนําใบเมียงที่เปนสวนใบออนมาหมักใหมีรสเปรี้ยวอมฝาด เมื่อหมักได

ระยะเวลาที่ตองการจะนําใบเมี่ยงมาผสมเกลือเม็ดหรือน้ําตาล ซึ่งนอกจากการอมเมี่ยงแลว คนลานนาโบราณมีความ

นิยมสูบบุหรี่ที่มวนดวยใบตองกลวยมวนหนึ่งขนาดเทานิ้วมือ และยาวเกือบคืบ ชาวบานเรียกจะเรียกบุหรี่ชนิดนี้

วา ข้ีโย หรือ บุหรี่ขี้โย ที่นิยมสูบกันมากอาจเนื่องมาจากอากาศหนาวเย็น เพื่อทําใหรางกายอบอุนขึ้น 
 

 วัฒนธรรมที่เกี่ยวกับศาสนา-ความเชื่อ 

 ชาวลานนามีความผูกพันอยูกับการนับถือผีซึ่งเชื่อวามีสิ่งเราลับใหความคุมครองรักษาอยูซึ่ง

สามารถพบเห็นไดจากการดําเนินชีวิตประจําวัน เชน เมื่อเวลาที่ตองเขาปาหรือตองคางพักแรมอยูในปา จะนิยม

บอกกลาวและขออนุญาตเจาที่-เจาทางอยูเสมอ และเมื่อเวลาที่กินขาวในปาจะแบงอาหารบางสวนใหเจาที่อีก

ดวย เชนกัน ซึ่งเหลานี้แสดงใหเห็นวาวิถีชีวิตที่ยังคงผูกผันอยูกับการนับถือผีสาง  

 ทั้งนี้ ชาวลานนาจะมีการเลี้ยงผีบรรพบุรุษ ในชวงระหวางเดือน 4 เหนือเปง (มกราคม) 

จนถึง 8 เหนือ (พฤษภาคม) เชน ที่อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา จะมีการเลี้ยงผีเสื้อบานเสื้อเมือง ซึ่งเปนผีบรรพ 

บุรุษของชาวไทลื้อ การเลี้ยงผีลัวะ หรือประเพณีบูชาเสาอินทขิล ซึ่งเปนประเพณีเกาแกของคนเมือง  
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  อยางไรก็ตาม คนลานนามีความเชื่อในการเลี้ยงผีเปนพิธีกรรมที่สําคัญ แมวาการดําเนินชีวิต

ของจะราบรื่นไมประสบปญหาใด แตก็ยังไมลืมบรรพบุรุษที่เคยชวยเหลือใหมีชีวิตที่ปกติสุขมาตั้งแตรุนปูยา ยังคง

พบเรือนเล็กๆ หลังเกาตั้งอยูกลางหมูบานเสมอ หรือเรียกวา "หอเจาที่ประจําหมูบาน" ความเชื่อดังกลาวจึงสงผล

ใหขนบธรรมเนียม ประเพณี และพิธีกรรมตาง ๆ ของชาวเหนือ  

 ประเพณีของภาคเหนือ 

ประเพณีของภาคเหนือ เกิดจากการผสมผสานการดําเนินชีวิต และศาสนาพุทธความเชื่อเรื่อง

การนับถือผีสงผลทําใหมีประเพณีที่เปนเอกลักษณของประเพณีที่จะแตกตางกันไปตามฤดูกาล ทั้งนี้ ภาคเหนอืจะ

มีงานประเพณีในรอบปแทบทุกเดือน จึงขอยกตัวอยางประเพณีภาคเหนือบางสวนมานําเสนอ ดังนี้ 

-  สงกรานตงานประเพณีถือเปนชวงแรกของการเริ่มตนปใหมเมือง หรือสงกรานตงาน

ประเพณี โดยแบงออกเปน 

วันที่ 13 เมษายนหรือวันสังขารลองถือเปนวันสิ้นสุดของปโดยจะมีการยิงปนยิงสโพก และจุด

ประทัดตั้ งแต กอนสวาง เพื่ อขับ ไล สิ่ ง ไมดี วั นนี้ ตอ ง เก็บกวาดบ านเ รื อน และ ทํ าความสะอาดวัด 

  วันที่ 14 เมษายนหรือวันเนาตอนเชาจะมีการจัดเตรียมอาหารและเครื่องไทยทานสําหรับงาน

บุญในวันรุงขึ้นตอนบายจะไปขนทรายจากแมน้ําเพื่อนําไปกอเจดียทรายในวัดเปนการทดแทนทรายที่เหยียบติด

เทาออกจากวัดตลอดทั้งป 

วันที่ 15 เมษายนหรือวันพญาวันเปนวันเริ่มศักราชใหม มีการทําบุญถวายขันขาว ถวายตุงไมค้ํา

โพธิ์ที่วัดสรงน้ําพระพุทธรูป พระธาตุและรดน้ําดําหัวขอพรจากผูใหญที่เคารพนับถือ 

วันที่ 16-17 เมษายนหรือวันปากปและวันปากเดือนเปนวันทําพิธีทางไสยศาสตรสะเดาะ

เคราะหและบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตาง ๆ ทั้งนี้ ชาวลานนามีความเชื่อวา การทําพิธีสืบชะตาจะชวยตออายุใหตนเอง 

ญาติพี่นอง และบานเมืองใหยืนยาว ทําใหเกิดความเจริญรุงเรืองและความเปนสิริมงคล โดยแบงการสืบชะตา

แบงออกเปน 3 ประเภท คือ การสืบชะตาคน, การสืบชะตาบาน และการสืบชะตาเมือง 

-  ประเพณีปอยนอย/บวชลูกแกว/แหลสงลองเปนประเพณีบวช หรือการบรรพชาของชาวเหนือ 

นิยมจัดภายในเดือนกุมภาพันธ มีนาคม หรือเมษายน ตอนชวงเชา ซึ่งเก็บเกี่ยวพืชผลเสร็จแลว 

ในพิธีบวชจะมีการจัดงานเฉลิมฉลองอยางยิ่งใหญ มีการแหงลูกแกวหรือผูบวชที่จะแตงตัวอยางสวยงาม

เลียนแบบเจาชายสิทธัตถะ เพราะถือคตินิยมวาเจาชายสิทธัตถะไดเสด็จออกบวชจนตรัสรูและนิยมใหลูกแกวขีม่า

ขี่ชางหรือขี่คอคนเปรียบเหมือนมากัณฐกะมาทรงของเจาชายสิทธัตถะปจจุบันประเพณีบวชลูกแกวที่มีชื่อเสียง

คือประเพณีบวชลูกแกวที่จังหวัดแมฮองสอน 

-  ประเพณีปอยหลวง หรืองานบุญปอยหลวง 

  เปนเอกลักษณของชาวลานนาซึ่งเปนผลดีตอสภาพทางสังคม ถือวาเปนการใหชาวบานไดมา

ทําบุญรวมกัน รวมกันจัดงานทําใหเกิดความสามัคคีในการทํางาน งานทําบุญปอยหลวงยังเปนการรวมญาติพี่นอง

ที่อยูตางถิ่นไดมีโอกาสทําบุญรวมกัน และมีการสืบทอดประเพณีที่เคยปฏิบัติกันมาครั้งแตบรรพชนไมใหสูญ

หายไปจากสังคมชวงเวลาจัดงานเริ่มจากเดือน 5 จนถึงเดือน 7 เหนือ (ตรงกับเดือนกุมภาพันธ ถึงเดือนเมษายน

หรือเดือนพฤษภาคมของทุกป) ระยะเวลา 3-7 วัน 
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-  ประเพณียี่เปง (วันเพ็ญเดือนยี่) หรืองานลอยกระทง 

โดยจะมีงาน "ตามผางผะติ้ป" (จุดประทีป) ซึ่งชาวภาคเหนือตอนลางจะเรียกประเพณีนี้วา 

“พิธีจองเปรียง” หรือ “ลอยโขมด” เปนงานที่ขึ้นชื่อที่จังหวัดสุโขทัย 

-  ประเพณีลอยกระทงสายหรือประทีปพันดวง 

ที่จังหวัดตาก ในเทศกาลเดียวกันดวยในเดือน 3 หรือประมาณเดือนธันวาคม มีประเพณีตั้ง

ธรรมหลวง (เทศนมหาชาติ) และทอดผาปา ในธันวาคมจะมีการเกี่ยว "ขาวดอ" (คือขาวสุกกอนขาวป) พอถึง

ขางแรมจึงจะมีการเกี่ยว "ขาวป" 

-  ประเพณีลอยโคม 

ชาวลานนาจังหวัดเชียงใหม ที่มีความเชื่อในการปลอย โคมลอยซึง่ทําดวยกระดาษสาติดบน

โครงไมไผแลวจุดตะเกียงไฟตรงกลางเพื่อใหไอความรอนพาโคมลอยขึ้นไปในอากาศเปนการปลอยเคราะหปลอย

โศกและเรื่องราย ๆ ตาง ๆ ใหไปพนจากตัว 

-  ประเพณีตานตุง 

ในภาษาถิ่นลานนา ตุง หมายถึง "ธง" จุดประสงคของการทําตุงในลานนาก็คือ การทําถวาย

เปนพุทธบูชา ชาวลานนาถือวาเปนการทําบุญอุทิศใหแกผูที่ลวงลับไปแลว หรือถวายเพื่อเปนปจจัยสงกุศลใหแก

ตนไปในชาติหนา ดวยความเชื่อที่วาเมื่อตายไปแลวก็จะไดเกาะยึดชายตุงข้ึนสวรรคพนจากขุมนรก วันที่ถวายตุง

นั้นนิยมกระทําในวันพญาวันซึ่งเปนวันสุดทายของเทศกาลสงกรานต 

-  ประเพณีกรวยสลาก หรือตานกวยสลาก 

เปนประเพณีของชาวพุทธที่มีการทําบุญใหทานรบัพรจากพระ จะทําใหเกิดสริิมงคลแกตน

และอุทิศสวนกุศลใหแกผูลวงลบัไปแลว เปนการระลึกถึงบญุคุณของผูมพีระคุณ และเปนการแสดงออกถงึความ

สามัคคีของคนในชุมชน 

-  ประเพณีขึ้นขันดอกอินทขิล  บูชาเสาหลักเมืองเชียงใหม 

  -  ประเพณีลอยกระทงสาย  เพื่อบูชาแมคงคา ขอขมาที่ไดทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในน้ําและอธิษฐาน

บูชารอยพระพุทธบาท 

-  ประเพณีแลอุปะดะกาเปนการเตรียมอาหารเพื่อนําไปถวาย (ทําบุญ) ขาวพระพุทธในวัน

พระของชาวไทยใหญ 

-  ประเพณีทอดผาปาแถว  เปนวันที่พุทธศาสนิกชนจะไดถวายเครื่องนุงหมและไทยธรรม 

เปนเครื่องบูชาแดพระสงฆกอนจะทําพิธีลอยกระทงบูชาพระพุทธบาทตามคติความเชื่อแตโบราณ กระทําในวัน

ขึ้น 15 คํ่า เดือน 12 (วันลอยกระทง) 

-  ประเพณีขึ้นธาตุเดือนเกา   ประมาณเดือนมิถุนายน (หรือปลายเดือนพฤษภาคม) เพื่อ

บูชาพระบรมสารีริกธาตุแหงองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา 

-  ประเพณีแขงเรือยาว จังหวัดนาน 

-  ประเพณีเวียนเทียนกลางนํ้า วัดติโลกอาราม จังหวัดพะเยา 

-  ประเพณีลอยกระทงสาย ไหลประทีปพันดวง จังหวัดตาก 
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-  ประเพณีทานหลัวผิงไฟ คือ ประเพณีการถวายฟนแกพระสงฆเพื่อใชจุดไฟในชวงฤดูหนาว 

จะกระทําในเดอืน 4 เหนือหรือตรงกบัเดือนมกราคม 

นอกจากงานเทศกาลประจําทองถิ่นแลว ยังมีประเพณีความเชื่อด้ังเดิมของชนชาติไทยเผาตาง 

ๆ ในพื้นที่ เชน ไทยยวน ไทยลื้อ ไทยใหญ ไทยพวน ลัวะ และพวกแมง ไดแก ประเพณีกินวอของชาวไทยภูเขา

เผาลีซอ ประเพณีบุญกําฟาของชาวไทยพวนหรือไทยโขง 

 เพลงพ้ืนบานในภาคเหนือ 

 วัฒนธรรมเพลงพื้นบานทองถิ่นในของภาคเหนือเนนความเพลงที่มีความสนุกสนาน สามารถใช

รองเลนไดทุกโอกาส ไมจํากัดฤดู ไมจํากัดเทศกาล สวนใหญนิยมใชรองเพลงเพื่อผอนคลายอารมณ และการ

พักผอนหยอนใจโดยลักษณะการขับรองและทวงทํานองจะ ออนโยน ฟงดูเนิบนาบนุมนวล สอดคลองเครื่อง

ดนตรีหลัก ไดแก ป ซึง สะลอ เปนตน นอกจากนี้ยังสามารถจัดประเภทของเพลงพื้นบานของภาคเหนือได 4 

ประเภท ดังนี้ 

   - เพลงซอคือการรองเพลงรองโตตอบกันระหวางชายหญิง เพื่อเกี้ยวพาราสีกัน โดยมีการบรรเลง

ป สะลอและซึง เคลาคลอไปดวย 

-  เพลงคาวซึ่งเปนบทขับรองที่มีทํานองสูงต่ํา ไพเราะ 

-  เพลงจอยคลายการขับลํานํา โดยมีผูรองหลายคน เปนการนําบทประพันธของภาคเหนือ 

นํามาขับรองเปนทํานองสั้น ๆ โดยเนื้อหาเปนการระบายความในใจ แสดงอารมณความรัก ความเงียบเหงา ทั้งนี้ 

มีผูขับรองเพียงคนเดียว โดยจะใชดนตรีบรรเลงหรือไมก็ได  

-  เพลงเด็กมีลักษณะคลายกับเพลงเด็กของภาคอื่น ๆ คือ เพลงกลอมเด็ก เพลงปลอบเด็ก และ

เพลงที่เด็กใชรองเลนกันไดแก เพลงกลอมลูก หรือเพลงฮื่อลูก และเพลงสิกจุง-จา (สิก จุง-จา หมายถึง เลนชิงชา)  

 นิทานพื้นบาน 

นิทานของภาคของแตละภาคมักเต็มไปดวยสาระ คติสอนใจ พรอมความสนุกสนานเพลิดเพลินอาจ

มีความแตกตางกันไปตามแตลักษณะสําคัญของภูมิภาค สวนนิทานพื้นบานจากภาคเหนือมักเปนตํานานของ

สถานที่ตาง ๆ หรือความเปนมาและสาเหตุของสถานที่เหลานั้นเลาสืบตอกันมาชานาน เพื่อใหเกิดความ

สนุกสนานเพลิดเพลิน และไดสาระที่เปนคติสอนใจ อาทิ ความดี ความกตัญู ความซื่อสัตย รวมถึงยังสะทอนให

เห็นถึงสภาพชีวิตความเปนอยูของคนในทองถิ่นภาคเหนืออีกดวย 

 เครื่องดนตรีพื้นบาน 

-  สะลอ หรือทะลอ  เปนเครื่องสายบรรเลง ดวยการสี ใชคัน ชักอิสระ ตัวสะลอที่ เปน 

แหลงกําเนิดเสียงทํา ดวยกะลามะพราว 

-  ซึง  เปนเครื่องสายชนิดหนึ่ง ใชบรรเลงดวยการดีด ทํา ดวยไมสักหรือไมเนื้อแข็ง 

-  ขลุย  มีลักษณะเชนเดียวกับขลุยของภาคกลาง 

-  ปเปนปลิ้นเดียว ที่ตัวลิ้นทําดวย โลหะเหมือนลิ้นแคน ตัวปทําดวยไมซาง 

-  ปแน  มีลักษณะคลายปไฉน หรือปชวา แตมี ขนาดใหญกวา เปนปประเภท ลิ้นคูทําดวยไม 

พิณเปยะ หรือ พิณเพียะ หรือบางทีก็เรียกวา เพียะ หรือเปยะ กะโหลกทําดวยกะลามะพราว 

-  กลองเตงถิ้ง  เปนกลองสองหนา ทําดวยไมเนื้อแข็ง เชน ไมแดง หรือไม เนื้อออน 
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-  ตะหลดปด หรือมะหลดปด  เปนกลองสองหนา ขนาดยาวประมาณ 100 เซนติเมตร 

-  กลองตึ่งโนง  เปนกลองที่มีขนาดใหญที่สุด ตัวกลองจะยาว มากขนาด 3-4 เมตร 

-  กลองสะบัดชัยโบราณเดิมใชตียามออกศึกสงคราม เพื่อเปนสิริมงคล และเปนขวัญกําลังใจ

ใหแกเหลาทหารหาญในการตอ สูใหไดชัยชนะ ซึ่งปจจุบันพบเห็นในขบวนแหหรืองานแสดงศิลปะพื้นบานใน

ระยะหลังโดยทั่วไป ลีลาในการตีมีลักษณะโลดโผนเราใจมีการใชอวัยวะหรือสวนตาง ๆ ของรางกาย เชน ศอก 

เขา ศีรษะ ประกอบในการตีกลองดวย ทําใหการแสดงการตีกลองสะบัดชัยเปนที่ประทับใจของผูที่ไดชม 
 

 ประเพณีของภาคเหนือ 

โอกาสที่แสดงนิยม โชวในงานพระราชพิธี หรือวันสําคัญทางศาสนาตอนรับแขกบานแขกเมือง 

งานมงคลและงานรื่นเริงทั่วไป ในที่นี้จะแสดงตามความเหมาะสมตามสถานการณ ไดแก ฟอนภูไท ฟอนเทียน, 

ฟอนเล็บ หรือฟอนเมือง, ฟอนดาบ, ฟอนเงี้ยว, ฟอนลาวแพน, ฟอนรัก, ฟอนดวงเดือน, ฟอนดวงดอกไม, ฟอน

มาลัย, ฟอนไต , ฟอนโยคีถวายไฟ, ระบําชาวเขา, รําลาวกระทบไม, รํากลองสะบัดชัย 
 

จะเห็นไดวา ภาคเหนือของประเทศไทยนั้นประกอบดวยผูที่คนหลากหลายชาติพันธุ จึงทําใหมี

ภาษาถิ่นที่แตกตางกัน แตมีสิ่งที่คลายคลึงกัน คือ ความเคารพบรรพบุรุษที่ลวงลับไปแลวกอใหเกิดรากเหงา

ขนบธรรมเนียม ประเพณี พิธีกรรม มาถึงปจจุบันซึ่งชาวเหนือจะมีประเพณีที่สอดคลองกับวิถีชีวิตแบงสรรตาม

ฤดูกาล แมแตกตางกันกลับมีสายใยแหงชุมชนรอยรัดผูคนใหแนนแฟนถือเปนเสนหชวนใหผูคนหลงรัก "ดินแดน

ลานนา"10 
  

 2.1.3 ดานทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  จังหวัดเชียงใหมและพื้นที่ใกลเคียงเปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญของประเทศ เนือ่งจาก

มีระบบนิเวศที่หลากหลาย แหลงธรรมชาติที่มีคุณคาและเปนประโยชนตอประเทศชาติอีกมากมาย กลาวคือ ดาน

ทรัพยากรปาไม มีปาไมหลายประเภท ประกอบดวยปาดิบเขา ปาดิบแลง ปาเบญจพรรณ ปาเต็งรัง และปาเต็งรัง

ผสมปาสนเขา และปาแดง เปนตน พื้นที่ปาไม ประกอบดวย ปาธรรมชาติ สวนปา และปาฟนฟูตามธรรมชาติ 

โดยมีพื้นที่ปาไมอยูในจังหวัดเชียงใหม 12,222,395.87 ไร (พื้นที่ปาตามกฎกระทรวง) คิดเปนรอยละ 69.93 ของ

พื้นที่ทั้งจังหวัด แบงเปนปาสงวนแหงชาติ  จํานวน 25 แหง อุทยานแหงชาติ 14 แหง เขตรักษาพันธุสัตวปา 4 

แหง และเขตหามลาสัตวปา 1 แหง อุทยานแหงชาติในจังหวัดเชียงใหม มีจํานวน 14 แหง ไดแก อุทยานแหงชาติ

ดอยอินทนนท อุทยานแหงชาติดอยสุเทพ–ปุย อุทยานแหงชาติแมปง อุทยานแหงชาติออบหลวง อุทยานแหงชาติ

หวยน้ําดัง อุทยานแหงชาติศรีลานนา อุทยานแหงชาติแมตะไคร อุทยานแหงชาติขุนขาน อุทยานแหงชาติแมวาง 

อุทยานแหงชาติแมโถ อุทยานแหงชาติผาหมปก อุทยานแหงชาติออบขาน อุทยานแหงชาติดอยเวียงผาอุทยาน

แหงชาติ ผาแดง และมีวนอุทยานแหงชาติ2 แหง คือ วนอุทยานแหงชาติน้ําตกบัวตอง-นํ้าพุเจ็ดสี  และวน

อุทยานแหงชาติดอยเวียงแกว อีกทั้งยังมีเขตรักษาพันธุสัตวปา จํานวน 4 แหง และเขตหามลาสัตวปา อีกจํานวน 

1 แหง  สําหรับดานทรัพยากรน้ํา มีแมน้ําสําคัญ จํานวน 8 สาย ไดแก แมน้ําปง แมน้ําฝาง แมน้ําแมแตง แมน้ํา

แมงัด แมน้ําแม กวง  แมน้ําแมแจม แมน้ําแมขาน และแมน้ําแมตื่น ซึ่งแมน้ําแตละสายจะไหลรวมเปนสายเดียว

ในชวงตอนใต กลายเปนแมน้ําปง และไหลลงสูแมน้ําเจาพระยาตอไปและในดานทรัพยากรธรณีจังหวัดเชียงใหม
                                                             
10

แหลงที่มา http://travel.kapook.com/view68566.html (12 มีนาคม 2557) 
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มีการผลิตแรธาตุที่สําคัญ 8 ชนิด ไดแก ถานหิน เฟลดสปาร แมงกานีส ดีบุก ดินขาว ฟลูออไรด และแรหิน 

นอกจากนี้จังหวัดเชียงใหมยังมีแหลงทรัพยากรธรณีที่สําคัญ เชน แหลงปโตรเลียม อําเภอฝางนอกจากนี้ยังมี

สภาพธรณีวิทยาที่เปนแหลงทองเที่ยวในจังหวัดอีกหลายแหง เชน บอน้ําพุรอน อําเภอสันกําแพง โปงเดือด อําเภอ

แมแตง และบอน้ําแรธรรมชาติ อําเภอแมริม เปนตน อยางไรก็ตาม จังหวัดเชียงใหมประสบปญหาทรัพยากรและ

สิ่งแวดลอมถูกทําลาย โดยเฉพาะดานทรัพยากรปาไม ที่มีปริมาณลดลง สาเหตุสําคัญ เชน การลักลอบตัดไม การ

บุกรุกเพื่อทําการเกษตร  และไฟปา เปนตน11 

         ในชวงระหวางเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน พื้นที่ภาคเหนือ 9 จังหวัด ไดแก เชียงราย 

เชียงใหม ลําพูน ลําปาง แพร นาน พะเยา แมฮองสอน และตาก รวม 832 ตําบล มักประสบกับปญหาหมอก

ควัน สาเหตุหลักเกิดจากการเผาในพื้นที่เกษตร การเผาวัชพืชริมทาง ไฟปา และการเผาในชุมชน กอใหเกิดหมอก

ควัน ฝุนละออง เถา เขมาควัน ประกอบกับลักษณะภูมิประเทศที่เปนแองกระทะ และสภาวะอากาศที่แหงและ

นิ่ง ทําใหฝุนละอองแขวนลอยอยูในบรรยากาศสงผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัยของ

ประชาชน บดบังทัศนวิสัย และสงผลกระทบตอการทองเที่ยว และในชวงเวลาเดียวกัน ยังเพิ่มขึ้นของจุดความ

รอนในอนุภูมิภาคแมโขงซึ่งเปนสาเหตุหลักของมลพิษหมอกควันขามแดน จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

อากาศโดยสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ พบวาในพื้นที่ภาคเหนือป 2556 ปริมาณฝุน

ละอองมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นในชวงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน โดยมีคาอยูในระดับเกินเกณฑมาตรฐาน

คาเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง ที่กําหนดไวไมเกิน 120 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร (มคก./ลบ.ม.) จํานวน 46 วัน ซึ่งเปน

ระดับที่มีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย โดยในชวงวันที่ 21 มกราคม ถึง 30 เมษายน พบจํานวนผูปวยดวยโรคใน

กลุมโรคระบบทางเดินหายใจ โรคตาอักเสบ และผิวหนังอักเสบ ในจังหวัดแมฮองสอน พะเยา แพร นาน และ

ลําพูน จํานวน 3 แสนคน จากประชากร 2.9 ลานคน หรือคิดเปนรอยละ 10 นอกจากนั้นยังมีผลกระทบตอการ

ขนสงทางอากาศ มีการยกเลิกเที่ยวบินจํานวน 158 เที่ยวบินในจังหวัดแมฮองสอน12 

 สถิติการเกิดไฟปาและพื้นที่เสียหายจากไฟปาปงบประมาณ 2555 

ลําดับ           จังหวัด ความถี่ (ครั้ง) พื้นที่เสียหาย (ไร) 

1        เชียงใหม 865 6,263.50 

2        แมฮองสอน 413 2,499.30 

3        ลําพูน 219 1,557.00 

4        เชียงราย 181 921.50 
 

 สถานการณหมอกควันในจังหวัดเชียงใหมในป 2555  พบคาปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 

ไมครอน  สูงที่สุดคือ 216 มคก./ลบ.ม. เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2555  มีจํานวนวันที่เกินคามาตรฐาน 18 วัน อยูใน

เกณฑมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชนเปนอยางมาก  พื้นที่เสี่ยงตอการเผาสรุปตามจํานวนจุดความ

รอน (Hotspot)  พบมากที่สุดในอําเภออมกอย  อําเภอแมแจม  อําเภอเชียงดาว  อําเภอเวียงแหง  พื้นที่สวน

ใหญเปนการใชประโยชนที่ดินประเภทปาไม  การปลูกขาวโพด  และนาขาว ตามลําดับ 
                                                             
11 จังหวัดเชียงใหม.แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม 4 ป (พ.ศ. 2558-2561) ฉบับปรับปรุง.หนา 8 
12 แหลงที่มา http://www.mnre.go.th/ewt_news.php?nid=1975&filename=index ( 4 มีนาคม 2557 ) 
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 สถานการณหมอกควันในจังหวัดลําพูนในป 2555  พบคาปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน  

สูงที่สุดคือ 275 มคก./ลบ.ม. เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2555  มีจํานวนวันที่เกินคามาตรฐาน 24 วัน อยูในเกณฑ

มีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชนเปนอยางมาก  พื้นที่เสี่ยงตอการเผาสรุปตามจํานวนจุดความรอน 

(Hotspot)  พบมากที่สุดในอําเภอลี้  พื้นที่สวนใหญเปนการใชประโยชนที่ดินประเภทปาไม  การปลูกขาวโพด  

และนาขาว ตามลําดับ 

 สถานการณหมอกควันในจังหวัดแมฮองสอนในป 2555  พบคาปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 

ไมครอน  สูงที่สุดคือ 368 มคก./ลบ.ม. เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2555  มีจํานวนวันที่เกินคามาตรฐาน 33 วัน อยูใน

เกณฑมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชนเปนอยางมาก  พื้นที่เสี่ยงตอการเผาสรุปตามจํานวนจุดความ

รอน (Hotspot)  พบมากที่สุดในอําเภอแมสะเรียง  อําเภอสบเมย  อําเภอปางมะผา  อําเภอเมือง  อําเภอปาย  

และอําเภอขุนยวม   

 สถานการณหมอกควันในจังหวัดเชียงรายในป 2555  พบคาปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 

ไมครอน  สูงที่สุดคือ 471 มคก./ลบ.ม. มีจํานวนวันที่เกินคามาตรฐาน 55 วัน ซึ่งสูงเกินเกณฑมาตรฐานมากกวา 

3 เทา  อยูในระดับอันตรายตอสุขภาพเปนอยางมาก ในชวงวิกฤตหมอกควันพบผูปวยจํานวนมากที่มีอาการแสบ

ตา แสบคอ แสบจมูก ไอ จาม นํ้าตาไหล  และเปนโรคระบบทางเดินหายใจเพิ่มขึ้น  พื้นที่เสี่ยงตอการเผาสรุป

ตามจํานวนจุดความรอน (Hotspot)  พบมากที่สุดในอําเภอเมืองเชียงราย  อําเภอเวียงปาเปา  อําเภอเวียงแกน   

พื้นที่สวนใหญเปนการใชประโยชนที่ดินประเภทปาไม  การปลูกขาวโพด  และนาขาว13  

 

2.2 ทิศทางและแนวโนมสถานการณสําคัญทีเ่กี่ยวของในอนาคต 

 2.2.1 การเขาสูประชาคมอาเซียน/การสรางความรวมมือระหวางประเทศ/ภูมิภาค 
  การเขาสูประชาคมอาเซียนในป ค.ศ. 2015 จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจ 

สังคมวัฒนธรรม และความมั่นคงภายในภูมิภาค โดยเฉพาะอยางยิ่งการขยายตัวทางดานการคา การลงทุน และ

การบริการระหวางประเทศและการเคลื่อนยายคน/แรงงาน โดยในทางเศรษฐกิจ ผลของการรวมตัวเปน

ประชาคมอาเซียนจะทําใหเกิดชนชั้นกลางที่มีศักยภาพ เปนตลาดนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น โดยคาดวากลุมชนชั้น

กลางขึ้นไปจะมีจํานวนไมต่ํากวา 300 ลานคนในป 2558 ซึ่งเปนครึ่งหนึ่งของฐานประชากรเกือบ 600 ลานคนใน

อาเซียน การขยายตัวของชนช้ันกลางที่ปรับเปลี่ยนทั้งฐานะทางเศรษฐกิจและพฤติกรรมการบริโภค เปนแบบคน

เมือง จะเอื้อตอการขยายฐานตลาดนักทองเที่ยวของไทยในอาเซียนใหใหญขึ้น นอกจากนั้น หากขอตกลงดาน

การคาบริการระหวาง ASEAN+3 (อาเซียน + จีน ญี่ปุน เกาหลีใต) และ ASEAN + 6 (เพิ่มอีก 3 ประเทศ คือ 

อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด) บรรลุผล ก็จะมีผลใหขนาดตลาดขยายใหญกวางไกลเพิ่มขึ้นอีกหลายเทา แม

ปจจุบัน สัดสวนของตลาดอาเซียนในไทยจะมีเพียงรอยละ 15 โดยตลาดหลัก 10 อันดับแรกของไทยจะเปนตลาด

ระยะไกลมากกวากลุมตลาดในอาเซียน แตแนวโนมและโอกาสการเติบโตของตลาดภายในภูมิภาคที่ทวีบทบาท

ความสําคัญเพิ่มขึ้น เปนสิ่งที่ประเทศไทยตองตระหนักและหันมาใหความสนใจในกลุมตลาดนี้มากขึ้น 
                                                             
13 สํานักงานสิ่งแวดลอมภาค 1.รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอมลุมน้ําปงตอนบน ลุมน้ํากก ลุมน้ําโขงตอนบน และลุมน้ํา

สาละวิน ป 2555 
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 นอกจากนี้ การขยายตัวของเสนทางบินภายในภูมิภาคก็เปนปจจัยดานโอกาสตอการขยายตัว

ของตลาดทองเที่ยวหลังจากอาเซียนไดจัดทําความรวมมือดานการขนสงทางอากาศ โดยตั้งเปาหมายที่จะบรรลุ

การเปนตลาดการบินรวมภายในป 2015 ทําใหเกิดการขยายเสนทางบิน ทั้งในสวนของสายการบินแหงชาติซึ่ง

เฉพาะสายการบินไทย สิงคโปรแอรไลน และมาเลเซียแอรไลน ที่เปนสายการบินหลักของภูมิภาค ขณะที่มี

เสนทางบินเชื่อมตอภายในอาเซียนถึง 54 จุดบิน ขณะเดียวกัน สายการบินตนทุนต่ําในเอเชียก็ขยายตัวจาก 17 

Destinations ในป 2544 เปน 63 Destinations ในป 2550 และมีแนวโนมขยายจุดบินเพิ่มขึ้นโดยตลอด    

โดยการขยายตัวของ Low Cost Airline กลายเปนจุดเปลี่ยนใหกลุมชนชั้นกลางถึงชนชั้นลางมีโอกาสเดินทาง

ทัดเทียมกลุมระดับบน รวมทั้งผูคนในเมืองรองก็สามารถเปลี่ยนสถานะมาเปนตลาดนักทองเที่ยวไดเชนกัน ระดับ

ราคาที่ต่ําของสายการบินกระตุนใหเกิดความถี่ในการเดินทางสรางโอกาสใหแหลงทองเที่ยวในบางพื้นที่ที่สายการบิน 

Low Cost เขาถึง เปลี่ยนสถานะมาเปน Weekend Destination ภายในภูมิภาค 

 ขณะเดียวกัน การพัฒนาเสนทางคมนาคมทางบกที่เชื่อมโยงภายในภูมิภาคทั้ง 3 สวนหลัก ทั้ง 

North-South Corridor / East-West Corridor / Southern Economic Corridor รวมทั้งโครงการรถไฟ

ความเร็วสูง เมื่อเสร็จสมบูรณจะทําใหการเดินทางเชื่อมโยงทางบก (Overland) ภายในภูมิภาคเปนไปได

โดยสะดวก สนับสนุนการเดินทางทองเที่ยวภายในภูมิภาคทั้งทางอากาศและทางบกใหมีความหลากหลาย 

สามารถเดินทางในลักษณะ Multi-destination ไดอยางสะดวก สงเสริมการทองเที่ยวภายใต ASEAN Brand ให

สามารถดึงดูดนักทองเที่ยวทั้งภายในและภายนอกภูมิภาคไดมากขึ้น 

 นอกจากนั้น ความกาวหนาพัฒนากลไกความรวมมือในระดับตางๆ เพื่อยกเลิกอุปสรรคการ

เดินทางระหวางกันเปนระยะ ทั้งอุปสรรคดานภาษี อุปสรรคจากขั้นตอนและพิธีการผานแดน รวมทั้งการ

ปรับปรุงระบบและระเบียนตางๆ ใหเกิดการเดินทางลื่นไหล เชื่อมโยงลึกเขาไปในแตละพื้นที่ของกลุมสมาชิก 

เหลานี้ จะเปนการสรางโอกาสใหเกิดการเดินทาง นําไปสูโอกาสของการทองเที่ยวรูปแบบตางๆ และที่สําคัญ การ

พัฒนากลไกความรวมมือเพื่อใหเกิด ASEAN Common Visa และ ASEAN Single Visa จะเปนปจจัยสนับสนุน

ที่สําคัญตอการสงเสริมการทองเที่ยวภายใน ASEAN Brand อยางไรก็ตาม แมการจัดทํา ASEAN Single Visa 

จะเปนปจจัยสนับสนุนสําคัญ แตจากความแตกตางของระดับการพัฒนาในกลุมประเทศสมาชิก รวมทั้ง

ผลกระทบดานอื่นๆ ที่จะตามมา ทําใหอาเซียนตองใชเวลาพิจารณาศึกษาวิธีการดําเนินการและกําหนดแนวทาง

พรอมกรอบระยะเวลาที่เหมาะสม การจัดทํา ASEAN Single Visa จึงไมสามารถบรรลุผลไดในขณะนี้ ขณะที่

กลุม CLMV  คือ กัมพูชา ลาว เมียนมาร และเวียดนาม กําลังใชระบบ Single Visa ในการเดินทางทองเที่ยว

ระหวางกัน จึงเปนความทาทายสําหรับประเทศไทย  

 ดวยจุดแข็งของประเทศไทยในหลายดาน ทั้งการเปนผูนําทางการตลาดในภูมิภาค ดวยความ

เขมแข็งของ Brand ประเทศไทย และความเปนมิตรไมตรีของผูคน จนสามารถกาวสูการนําเสนอ Emotional 

Value ที่แตกตางจากคูแขง รวมถึงความไดเปรียบทางการแขงขัน ทั้งตําแหนงทางภูมิศาสตร ความดึงดูดใจใน

ธรรมชาติและวัฒนธรรม เปนโอกาสที่ประเทศไทยสามารถนํามาแสวงประโยชนจากยุทธศาสตรการตลาดของ

ภูมิภาค (Regional Marketing Strategy) ซึ่งมุงเนนสงเสริมวัฒนธรรม ธรรมชาติ ทองเที่ยวชุมชน เปนจุดขาย

หลักเชิงสรางสรรคของภูมิภาค ขณะเดียวกัน ประเทศไทยตองพึงระวังจากการเปดตัวของเพื่อนบานในฐานะ



30 

 

แหลงทองเที่ยวใหม รวมถึงความกาวหนาในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของอีกหลายประเทศในอาเซียน ซึ่ง

สถานะความเปนผูนําของประเทศไทยกําลังถูกทาทายจากการขยายสวนแบงทางการตลาดของประเทศเหลานี้ 

โดยจะเห็นไดจากสวนแบงทางการตลาดของประเทศเพื่อนบานบางประเทศที่เพิ่มขึ้น เชน สิงคโปร เวียดนาม 

กัมพูชา ลาว เมียนมาร 

 อยางไรก็ตาม แมประเทศไทยจะมีความพรอมของทรัพยากรธรรมชาติ รวมกับสังคมและ

วัฒนธรรมเปนอันดับหนึ่งในภูมิภาค แตขาดการพัฒนาความพรอมของบุคลากรเพื่อรองรับความพรอม 

ทรัพยากรมนุษยในประเทศไทยอยูในอันดับหก ต่ํากวาคาเฉลี่ยอาเซียน ฉุดรั้งใหดัชนีความพรอมของทรัพยากร

การทองเที่ยวของไทยตองกลายเปนอันดับ 2 รองจากมาเลเซีย และเปนอันดับที่ 21 จาก 139 ประเทศทั่วโลก 

จากการจัดอันดับของ World Economic Forum ดังนั้น การเตรียมความพรอมเพื่อการแขงขัน รักษาสวนแบง

ตลาดจากตลาดภายในภูมิภาคที่กําลังเติบโตจึงเปนสิ่งทาทายสําหรับประเทศไทยไปพรอมกับการสงเสริมการ

ทองเที่ยวในประเทศ โดยสามารถอาศัยการขยายตัวของนักทองเที่ยวจากนอกภูมิภาคเปนหลักและใหความสนใจ

ตอกลุมตลาดอาเซียนในลักษณะกลุมลูกคาเสริม หรืออาจหันมาใสใจกลุมตลาดดังกลาวเพิ่มเปนกลุมลูกคาหลัก 

โดยปรับบริการตางๆ ทั้งในดานวัฒนธรรม ศาสนา ภาษา และอาหาร เพื่อรองรับการขยายตัวกลุมตลาดใหมๆ 

เชน อินโดนีเซีย เวียดนาม ฟลิปปนส 

 ในประเด็นดังกลาว ภาครัฐจะตองหันมาใหความใสใจดานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย      

ซึ่งประเทศไทยมีระดับคะแนนเฉลี่ยต่ํากวาคะแนนเฉลี่ยของภูมิภาค เชนเดียวกับภาคธุรกิจ ซึ่งจะตองหันมา

พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ICT ซึ่งขณะนี้ ประเทศไทยเปนรองแมกระทั่งเวียดนาม โดยเฉพาะในปจจุบัน    

การหลั่งไหลเขามาของแรงงานจากประเทศเพื่อนบาน อาจสงผลกระทบตอปญหาความปลอดภัยและสุขอนามัย

ในประเทศ รวมทั้งสวนหนึ่งของแรงงานที่ไดไหลเขาสูภาคการบริการดานทองเที่ยวของไทย ก็อาจจะมีผลกระทบ

ตอจุดแข็งของอัตลักษณไทยในดานการตอนรับและความเปนมิตรไมตรี 

 นอกจากนั้น ประเทศไทยจะตองคํานึงถึงขีดความสามารถในการรองรับนักทองเที่ยวของพื้นที่

ไปพรอมกัน เพราะปจจุบันดัชนีความพรอมของโครงสรางพื้นฐานดานการขนสงของไทยอยูในระดับปานกลาง 

และเปนรองคูแขงขัน หากประเทศไทยจะใชโอกาสการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพื่อขยายฐานตลาดการ

ทองเที่ยวโดยขาดการเตรียมความพรอมดานโครงสรางพื้นฐานการขนสง ก็จะนํามาซึ่งปญหาการแออัดและ

คุณภาพการบริการ ขีดความสามารถในการแขงขันของภาคธุรกิจก็จะลดลงตามมา 

 อยางไรก็ตาม การกาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมิไดเปดโอกาสเฉพาะการขยายฐานตลาด

นักทองเที่ยวเขามาในประเทศไทยอยางเดียวเทานั้น แตการเปดเสรีดานการลงทุนในสาขาทองเที่ยวยังสราง

โอกาสใหภาคเอกชนไทย สามารถขยายฐานการลงทุนไปในกลุมประเทศอาเซียนไดดวย ทั้งในธุรกิจโรงแรม 

บริษัทนําเที่ยว และรานอาหาร ซึ่งจากการเจรจาในขอผูกพันดานการเปดเสรีการลงทุน ไดมีการผลักดันใหมีการ

เพิ่มสัดสวนการลงทุนของนักลงทุนอาเซียนในประเทศสมาชิกไดถึงรอยละ 70 ในป 2558 โดยการเตรียมความพรอม 

สรางเครือขาย แสวงหาคูคาเพื่อรวมทุน รวมทั้งศึกษาขอมูลทางธุรกิจในประเทศที่สนใจไปลงทุน จะเปนการเพิ่ม

โอกาสใหกับภาคธุรกิจทองเที่ยวไทยใหกาวสูฐานการผลิตที่กวางใหญขึ้น ซึ่งเมื่อการเปดเสรีบริการดานอื่นๆ เชน 

การเงิน-ธนาคาร e-ASEAN มีความกาวหนามากขึ้น จะชวยสนับสนุนตอการกาวเขาไปลงทุนในอาเซียนไดเปนอยางดี 
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 การเปดเสรีการลงทุนเพิ่มขึ้นก็เปนการหนุนอีกดานที่จะเรงใหเกิดการเคลื่อนยายการลงทุนจาก

ประเทศอาเซียน โดยเฉพาะจากประเทศที่มีความเขมแข็งทั้งแหลงทุน การบริหารจัดการ และการสรางเครือขาย 

ที่จะขยายการลงทุนเขามายังประเทศไทยทั้งในธุรกิจโรงแรมและบริษัทนําเที่ยว เชนเดียวกันนักลงทุนจากนอก

ภูมิภาคที่โอกาสจากการขยายขนาดตลาดทองเที่ยวไทยที่ใหญขึ้น ก็จะเปนแรงดึงดูดใหเขามาลงทุนในประเทศ

ไทยเพิ่มขึ้นในกลุมโรงแรมทุกระดับเชนกัน ขณะเดียวกัน ความตองการในบริการทองเที่ยวรูปแบบใหมๆ จาก

นักทองเที่ยวในอาเซียนก็เปดโอกาสใหเกิดการลงทุน Mega Project ขึ้นในประเทศไทย เชน หางสรรพสินคา 

สําหรับการทองเที่ยวเพื่อซื้อสินคา โรงพยาบาล เพื่อการทองเที่ยวเพื่อรักษาสุขภาพ Yacht Marina เพื่อรองรับ

กลุม Yachting  

  นอกจากนี้ ประชาคมอาเซียนยังเปนชองทางใหเกิดการสรางความรวมมือ การแลกเปลี่ยน

บุคลากรระหวางประเทศ อาทิ การพัฒนาความสัมพันธบานพี่เมืองนอง (Sister City) มากยิ่งขึ้น แนวโนม

ดังกลาวจึงเปนโอกาสในการพัฒนาการทองเที่ยวเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยว ผูประกอบการจากตางประเทศเขามายัง

จังหวัดเชียงใหมและภาคเหนือตอนบนมากยิ่งขึ้น 

 

 2.2.2 แนวโนมสถานการณการทองเที่ยวของประเทศไทย จังหวัดเชียงใหมและจังหวัด

ใกลเคียง 
 

 สถานการณการทองเที่ยวโลก 

   โครงสรางการตลาดและแนวโนมการทองเที่ยวโลก 

  1) การเพิ่มขึ้นของนักทองเที่ยวองคการการทองเที่ยวโลก (World Tourism Organization: 

UNWTO) ไดพยากรณวาเมื่อถึงป พ.ศ. 2563 จะมีนักทองเที่ยวระหวางประเทศจํานวน 1,600 ลานคนภูมิภาคที่

มีแนวโนมเปนแหลงทองเที่ยวยอดนิยมคือ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟค และกลุมประเทศในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต 

  2) การเปลี่ยนแปลงโครงสรางการตลาด กลุมประเทศ BRIC (บราซิลรัสเซีย อินเดีย และจีน) มี

รายไดเพิ่มขึ้น และมีศักยภาพในการสงออกนักทองเที่ยวในอนาคต 

  3) การแขงขันดานการทองเที่ยวสูงขึ้น 

  4) การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรโลก นักทองเที่ยวกลุมผูสูงอายุมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น 

  5) การใชเทคโนโลยีสารสนเทศนักทองเที่ยวรุนใหมมีแนวโนมที่จะใชขอมูลทองเที่ยวผาน

อินเทอรเน็ตเพื่อทําการสืบคนและเปรียบเทียบราคามากขึ้น 
 

  การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของนักทองเที่ยว 

  1) พฤติกรรมผูบริโภคปรับเปลี่ยนไปตามสภาพเศรษฐกิจผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา 

สงผลใหนักทองเที่ยวใชจายดานการทองเที่ยวอยางระมัดระวัง 

  2) นักทองเที่ยวนิยมเดินทางทองเที่ยวระยะใกล โดยอาจเลือกเดินทางทองเที่ยวภายในประเทศ

หรือภายในภูมิภาคเดียวกันมากข้ึน 
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  3) นักทองเที่ยวมีแนวโนมสนใจการทองเที่ยวในความสนใจพิเศษ (Special Interest 

Tourism) เชน การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) การทองเที่ยวเชิงผจญภัย (Adventure  

Tourism) การทองเที่ยวเชิงศาสนา (Spiritual Tourism) การทองเที่ยวเพื่อการประชุมและนิทรรศการ (MICE) 

และการทองเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) เปนตน 

  4) กระแสของความสนใจและใสใจในสุขภาพและการออกกําลังกาย ทําใหการทองเที่ยวเชิง

สุขภาพ (Health Tourism) และการทองเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) มีแนวโนมไดรับความสนใจจาก

นักทองเที่ยว 

  5) กระแสความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม การอนุรักษประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิม 

กําลังไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยวและมีแนวโนมมากขึ้น 
 

 สถานการณการทองเที่ยวไทย 

 แนวโนมดานการทองเที่ยวของไทย 

  1) ประเทศไทยตองประสบกับปญหาวิกฤตและความเสี่ยงดานการทองเที่ยว 

  2)  สถานการณทางการเมืองยงัคงสงผลกระทบตอการทองเที่ยว 

  3) จํานวนนักทองเที่ยว รายได คาใชจายและวันพักเฉลี่ยของนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้นในชวง

ทศวรรษที่ผานมา 

  4) นักทองเที่ยวจากกลุมประเทศเอเชียตะวันออกและยุโรปเปนกลุมนักทองเที่ยวหลักของไทย 

  5) นักทองเที่ยวไทยมีแนวโนมเดินทางทองเที่ยวภายในประเทศมากขึ้น 

  6) กลุมธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารมีบทบาทสําคัญในอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทยและมีสวน

สรางมูลคาใหธุรกิจอื่นๆ 

  7) ระบบโลจิสติกสและการเชื่อมโยงการทองเที่ยวการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบานปญหา

ดานกฎระเบียบที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบานที่ไมเอื้อตอการทองเที่ยวในบางเสนทางตลอดจนปญหาการขาด

ศักยภาพของผูประกอบการไทย 

  8) การทองเที่ยวไทยมีแนวโนมไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลกความ

เสี่ยงเกิดจากปจจัยตางๆ เชน นํ้าทวมฉับพลัน น้ําทวมขัง การกัดเซาะไฟปา ระบบนิเวศ และโรคระบาด เปนตน 

  9) ประเทศไทยยังคงมีจุดออนในดานความปลอดภัยกฎระเบียบดานสิ่งแวดลอม สุขอนามัย 

และนโยบายรัฐบาล 

  10) มีการกระจายอํานาจและเปดโอกาสใหชุมชนและทองถิ่นมีสวนรวมในการบรหิารจดัการมากขึน้ 

            ศักยภาพดานการทองเที่ยวของไทย 

  1)  ศักยภาพดานการทองเที่ยวประเทศไทยมีอันดับที่ดีขึ้นแมตองเผชิญกับความเสี่ยงและวิกฤต

ในหลายดาน ในป 2550 ประเทศไทยอยูในอันดับที่ 43 ของโลก ป 2551ขยับขึ้นมาอยูในอันดับที่ 42 ของโลก 

และป 2552 ขยับขึ้นมาอยูในอันดับที่ 39 ของโลก 
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  2)  ประเทศไทยมีความไดเปรียบดานการทองเที่ยวมีทรัพยากรพื้นฐานดานการทองเที่ยว

หลากหลาย กระจายอยูในทุกจังหวัด และมีความพรอมในการรองรับนักทองเที่ยวแหลงทองเที่ยวหลายแหงมี

ความสวยงามติดระดับโลก มีเอกลักษณตางจากภูมิภาคอื่น 

 2.2.3 แนวโนมธรุกิจ MICE 
 

การทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล และการทองเที่ยวเพื่อจัดนิทรรศการนานาชาติ (MICE ) กําลังไดรับ

ความสนใจทั้งจากภาครัฐและเอกชนทั่วโลกโดยมีการสงเสริมใหเกิดการพัฒนาการทองเที่ยวในรูปแบบนี้อยาง

จริงจัง เนื่องจากเห็นความสําคัญถึงภาพลักษณดานการทองเที่ยวทั้งในระยะสั้นและระยะยาว กลาวคือ ผูที่

เดินทางมาในลักษณะดังกลาวมักเปนนักทองเที่ยวที่มีศักยภาพสูงและมีความสามารถในการใชจายมากกวา

นักทองเที่ยวทั่วไป นอกจากนี้ แมวาผูที่มาเขารวมกิจกรรมดังกลาวจะมีวัตถุประสงคหลักในการเดินทางที่

เกี่ยวของในเชิงธุรกิจแตหากคนกลุมนี้มีความประทับใจและมีประสบการณที่ดีตอพื้นที่ที่ไดไปเยือนเปนครั้งแรก   

ก็อาจเดินทางกลับไปยังพื้นที่นั้นอีกครั้งในรูปแบบการทองเที่ยวเพื่อการพักผอนในรูปแบบอื่นๆ อีก รวมทั้งการที่

กลุมคนเหลานี้มักเปนคนที่มีการศึกษาระดับสูงและเปนผูนําดานความคิด ดังนั้น หากเลือกที่จะมาแหลง

ทองเที่ยวใดก็ยอมจะสรางภาพลักษณที่ดีใหแกแหลงทองเที่ยวน้ันอีกดวย  

ในทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม MICE ไดกอใหเกิดผลประโยชนทางเศรษฐกิจเปนอยางมาก กลาวคอื  

การดําเนินธุรกิจ MICE เอื้อใหเกิดการสรางรายไดใหแกประเทศ ภูมิภาค และเมืองที่มีการจัดกิจกรรม  จากการศึกษา

ของ International Convention and Congress Association (ICCA) พบวา ผูเขารวมการประชุมนานาชาติมี

การใชจายมากกวาผูมาทองเที่ยว 6-7 เทา โดยในป 2009 มีการใชจายตอคน ตอวัน เฉลี่ยอยูที่ 560 เหรียญ

สหรัฐ ขณะที่มีระยะเวลาการพํานักเฉลี่ยนาน 3.8 วัน และเปนที่คาดการณไดวาคาใชจายทุกๆ 1 เหรียญสหรัฐ

เกี่ยวกับ MICE จะทําใหเกิดกําไรทางธุรกิจมากถึง 7 – 10 เหรียญสหรัฐ14 นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับการ

ทองเที่ยวแลว MICE ไมไดออนไหวตอปจจัยดานฤดูกาล เพราะการประชุมเปนกิจกรรมที่สามารถจัดขึ้นไดตลอด

ทั้งป สิ่งนี้ยังถือเปนขอไดเปรียบเฉพาะของเมืองที่อยูในเขตอากาศเย็นในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงเหนืออยาง 

ปกกิ่ง โซล หรือ โตเกียว นอกจากนี้ MICE ยังสามารถทําใหเกิดการขยายระยะเวลาการพํานักหรือการกลับมา

เยือนเพื่อการทองเที่ยว/พักผอนไดอีกดวย ICCA  ยังระบุวา การจัดการประชุมจะดึงดูดบุคคลผูที่มีการศึกษาสูง 

ผูมีฐานะและสถานะทางสังคม ซึ่งมีความตองการใชบริการที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น  

จากฐานขอมูล ICCA ระบุวา คาเฉลี่ยของคาใชจายในของผูเขารวมประชุมที่ใชจายในการประชุม 

นานาชาติทั้งหมดในป พ.ศ. 2552 มีมากกวา 13.5 พันลานเหรียญสหรัฐ นอกจากนี้ ขอมูลซึ่งเผยแพรโดย The 

International Association of Professional Congress Organisers (IAPCO) ไดเนนย้ําวาผลกระทบทาง

เศรษฐกิจจากการจัดการประชุมจะสรางรายไดถึง 3 เทา ของงบประมาณตอหนึ่งการจัดงาน ซึ่งทุกปสมาชิกของ 

IAPCO จัดการประชุมข้ึนทั้งในประเทศและตางประเทศ 5,600 ครั้งตอป และมีผูเขารวมประชุม 2.12 ลานคนใน

แตละป 15 

                                                             
14 Pacific Asia Travel Association.Issues&Trends  Volumn 16 Iseue III .P4 
15 Pacific Asia Travel Association.Issues&Trends  Volumn 16 Iseue III P.4        
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ในเอเชีย อุตสาหกรรมการทองเที่ยว MICE นับวาเปนธุรกิจใหมที่เพิ่งจะเกิดขึ้นในเอเชีย 

ในชวงปคริสตศตวรรษ 1980 เมื่อประเทศตางๆ ไดมีการกอสรางสิ่งอํานวยความสะดวกดานการประชุม

นานาชาติ พรอมๆ ไปกับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่เกี่ยวของขึ้น อาทิ โรงแรม รีสอรทขนาดใหญ และ

สนามบินนานาชาติ เปนตน  

ปจจุบัน ตลาดของอุตสาหกรรม MICE ที่มีการเติบโตมากที่สุด ไดแก ประเทศจีนและอินเดีย  

โดยตลอดระยะเวลา 5 ปที่ผานมา มีแหลงอํานวยความสะดวกใหมๆ ไดมีการเปดตัวขึ้นในหลายเมืองไดแก เซี่ยง

ไฮ ปกกิ่ง เซียะเหมิน และ กวางโจว ของประเทศจีน และ บังกาลอร ไฮเดอราบาด นิวเดลี ปูน และ ธีรุวนันธาปุ

ราม (ตริวันดัม) ของประเทศอินเดีย นอกจากนี้ยังมีการขยายตัวและพัฒนาการใหบริการจัดการประชุมในเขต

ชุมชนเมืองและในเมืองหลวงของประเทศตาง ๆ ในทวีปเอเชีย เชน Taipei World Trade Center Nangang 

International Exhibition Hall (ป ค.ศ. 2008) Saigon Exhibition and Convention Center (ป ค.ศ. 

2008)  Marina Bay Convention Center (ป ค.ศ. 2010) ในสิงคโปร  Grand City Convex ในสุราบายา (ป 

ค.ศ. 2010) และDiamond Convention and Exhibition Center ในพนมเปญ และ Nusa Dua Convention 

Centre ซึ่งเปดในชวง ค.ศ. 2011  

 

 

ภาพแสดง: จํานวนการจัดประชุมในเอเชีย รายประเทศ ป 2003-2012 (หนวย: ครั้ง) 

 

    จากขอมูลจํานวนการจัดประชุมของ International Congress and Convention 

Association : ICCA ซึ่งไดรวบรวมขอมูลธุรกิจการประชุมนานาชาติทั่วโลก ระหวางป ค.ศ. 2003-2012 พบวา 

ในป ค.ศ. 2012 การจัดประชุมเฉพาะในเอเชีย ประเทศที่จัดประชุมมากที่สุด คือ ประเทศญี่ปุน จํานวน 341 

ครั้ง ตามดวยประเทศจีน (จํานวน 311 ครั้ง) และเกาหลีใต (จํานวน 229 ครั้ง) สําหรับประเทศไทยมีการจัด

ประชุมนานาชาติ รวม 150 ครั้ง เทากับประเทศสิงคโปร และอินเดีย 16 

                                                             
16 International Congress and Convention Association. A Modern History of International Association  
Meetings 1963 – 2012. P.16 
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การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม MICE ในภูมิภาคเอเชียกําลังดําเนินไปอยางตอเนื่อง โดย

ถูกขับเคลื่อนโดยเศรษฐกิจที่กําลังเฟองฟู เฉพาะในประเทศจีนนั้น คาดวาจะมีการใชจายในสวนของธุรกิจการ

ทองเที่ยวมากขึ้น 4 เทาภายในปพ.ศ. 2563 จากผลการศึกษาของ the Association of Corporate Travel 

Executive and AirPlus International ในเดือนตุลาคม ป พ.ศ. 2553 พบวา ปจจุบันประเทศจีนเปนตลาด

ธุรกิจการทองเที่ยวที่ใหญที่สุดเปนอันดับ 3 ของโลก โดยในปที่แลวมีการใชจายเพิ่มขึ้นประมาน 62 พันลาน

เหรียญสหรัฐ  และมีความเปนไปไดวา จีนจะกลายเปนประเทศที่อันดับสองของโลกรองจากสหรัฐอเมริกา 

ภายในป พ.ศ. 2563 ดวยการใชจายที่อาจสูงถึง 277 พันเหรียญสหรัฐ ในขณะที่การศึกษาของ A.C. Nielsen 

พบวาตลาด MICE ของจีนมีการเจริญเติบโต 40% ในป พ.ศ. 2552-255317 
 
 

ภาพแสดง: สัดสวนจํานวนการประชุมนานาชาติของประเทศในเอเชียแปซิฟก ป ค.ศ. 2009 

 
 

ในปจจุบัน อุตสาหกรรม MICE มีสภาพการแขงขันสูง เนื่องจากรัฐบาลในประเทศแถบ

เอเชียตางใหการสนับสนุนอุตสาหกรรม MICE อยางแข็งขัน อาทิ ประเทศสิงคโปรใหความสําคัญกับอุตสาหกรรม 

MICE เปนอยางมากโดยมีหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรงไดแก Business Travel & MICE Division ทําหนาที่ดูแล

อุตสาหกรรม Business travel, Meetings, Incentives, Conferencesและ Exhibition (BTMICE) ภายใตการ

ดูแลของ Singapore Tourism Board (STB) ที่ดูแลภาคการทองเที่ยวของประเทศสิงคโปรและเปนที่ทราบ

โดยทั่วไปวาระบบราชการของสิงคโปรมีประสิทธิภาพสูงมาก 

เขตเศรษฐกิจพิเศษฮองกงมีความไดเปรียบมากกวาประเทศไทยเนื่องจากไดรับเงินลงทุนที่

รัฐบาลจัดสรรมากกวาประเทศไทย เขตเศรษฐกิจพิเศษฮองกงมีหนวยงาน Hong Kong Convention & 

Incentive Tourism Board (HKCITB) อยูภายใตการดูแลของ Hong Kong Tourism Board (HKTB) โดย

รัฐบาลฮองกงไดปรับภาพลักษณใหเปนเมืองทองเที่ยวสุขภาพยั่งยืนของเอเชียวางแผนการตลาดระยะยาวที่จะ

เพิ่มสวนแบงตลาด MICE ใหไดมากที่สุดรวมทั้งการลงทุนกอสรางโครงการขนาดใหญ 3 โครงการไดแก การขยาย

พื้นที่สนามบินนานาชาติเปนศูนยแสดงนิทรรศการนานาชาติ Harbor Lighting Show และโครงการยกระดับ

                                                             
17สมาคมธุรกิจทองเที่ยว จังหวัดเชียงใหม พ.ศ.  2558. อนาคตภาคเหนือสูศูนยกลางโลจิสติกส – ขนสง GMS – AEC เพื่อ
รองรับการทองเที่ยว. หนา 14 ใน กาวสูทศวรรษที่ 4 สมาคมธุรกิจทองเที่ยว จังหวัดเชียงใหม 
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เมืองวัฒนธรรมจัดโซนนิ่งเขตวัฒนธรรม โดยเขตเศรษฐกิจพิเศษฮองกงมีศักยภาพที่ไดเปรียบ/ความโดดเดน ดัง

จะเห็นไดจากการไดรับรางวัลAsia’s Best City for Business Events (CEI’s Industry Awards ในป 2012) 

โดยมีสถานที่จัดการประชุม ที่พักมาตรฐานระดับโลก และระบบการขนสงสาธารณะและโครงสรางพื้นฐานดาน

การทองเที่ยวที่เปนเลิศ การไดรับรางวัล Best Business City in the World (Business Traveller Asia-

Pacific Travel Awards ในป 2009 และ 2010 ในดานความเปนเลิศดานการประกอบอาหารและความ

หลากหลายทางวัฒนธรรม  (culinary expertise and cultural diversities) นอกจากนี้ ฮองกงยังไดชื่อวามี

เศรษฐกิจที่มีความเจริญเติบโต และตั้งอยูบนภูมิศาสตรที่เปนประตูสูประเทศจีน รวมทั้งการยกเวนการตรวจลง

ตราในการเดินทางสําหรับประเทศมากกวา 165 ประเทศ ยังเปนปจจัยดึงดูดใหมีผูมาเยือนฮองกงจํานวนมาก  

   นอกจากนี้ ประเทศมาเลเซียไดประกาศการจัดสรรงบประมาณ จํานวน 16 ลานดอลลาห

สหรัฐ เมื่อปลายป 2553 สําหรับสนับสนุนการดําเนินงานของภาคธุรกิจการทองเที่ยว ในป พ.ศ. 2554 ซึ่ง

งบประมาณจํานวนนี้รวมเงินชวยเหลือถึงจํานวน 25 ลานริงกิต ซึ่งนายชารีฟ หัวหนาของ Malaysia 

Convention and Visitor Bureau (MyCEB) กลาววาแผนโครงการนี้จะมุงเนนการสงเสริมการคานานาชาติซึ่ง

จะชวยสงเสริมมูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐกิจใหเพิ่มสูงขึ้น และงบประมาณในสวนนี้ยังสงเสริมการสรางสถานที่จัดการ

ประชุม MICE แหงใหม นอกจากนี้ MyCEB ยังมีเปาหมายที่จะตอนรับผูเขารวมการประชุมนานาชาติ 100,000 

คนในป พ.ศ. 2558 ซึ่งมากกวาจํานวนผูเขารวมประชุมใน พ.ศ. 2552 ที่มีเพียง 59,000 คนเทานั้น 18 

ขณะที่มาเกา ภาครัฐไดดําเนินนโยบายแผนยุทธศาสตรกระตุนการตลาดของอุตสาหกรรม 

MICE ในเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ตั้งแตออกนโยบายดังกลาวจนถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554 พบวา 

มีการจัดกิจกรรม MICE อันกอเกิดผลกําไรถึง 269 กิจกรรม โดยมีผูเขารวมประชุมมากถึง 1,518,965 คน บริษัท

ที่จัดการประชุมตองสงแบบฟอรมการประมูลและทําตามเงื่อนไขที่กําหนดไวโดยรัฐบาลของมาเกาเพื่อใหไดรับ

เงินกูยืมจากรัฐบาล19 

สําหรับประเทศไทยมีขีดความสามารถของธุรกิจไมซในประเทศไทยที่ทัดเทียมกับประเทศ

พัฒนาแลวหลายประเทศ ตลอดจนขอไดเปรียบดานคาใชจายในการจัดงานที่ไมสูงนัก สภาพภูมิอากาศ ที่ตั้งที่

เปนจุดศูนยกลางของภูมิภาค และภาพลักษณดานการทองเที่ยว ไดนํามาซึ่งการขยายตัวของธุรกิจไมซในประเทศ

ไทย โดย ศูนยวิจัยกสิกรไทย ประมาณการวา มูลคารายไดธุรกิจไมซจากนักเดินทางชาวตางชาติ จะเพิ่มขึ้นจาก 

86,270 ลานบาทในป 2556 ไปสู 113,982 ลานบาทในป 2559 โดยการแสดงสินคานานาชาติ และการประชุม

นานาชาติ มีการเติบโตอยางโดดเดน 
สําหรับจังหวัดเชียงใหมนั้น คณะรัฐมนตรีไดมีมติในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ณ 

จังหวัดเชียงใหม ป พ.ศ. 2555 ไดประกาศเปน Year of MICE โดยกําหนดแผนแมบทการพัฒนาอุตสาหกรรม

แหงไมซ จังหวัดเชียงใหม ป พ.ศ. 2555-2559 ประกอบดวย 4 กลยุทธสําคัญ ไดแก การบริหารจัดการเชิงกล

ยุทธ (Strategic Management) การปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกและโครงสรางพื้นฐาน (Facility and 

Infrastructure) การปรับปรุงโลจิสติกส และการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ  

                                                             
18 Pacific Asia Travel Association Issues&Trends  Volumn 16 Iseue III. P.18        
19 Pacific Asia Travel Association Issues&Trends  Volumn 16 Iseue III. P.18       
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นอกจากนี้ จังหวัดเชียงใหมไดรวมลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือกับสํานักสงเสริมการ

จัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) หรือ สสปน. (TCEB) เพื่อผลักดันใหจังหวัดเชียงใหมเปน “นครแหงไมซ”

(MICE City) โดยมีวัตถุประสงคหลัก คือ สนับสนุนการจัดประชุมสัมมนา การแสดงสินคาและการทองเที่ยว

ระดับนานาชาติเพื่อชวยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซของจังหวัดเชียงใหมสูเวทีระดับโลก  ทั้งนี้ คาดการณวา    

การเปดบริการของศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเชียงใหม และนโยบายผลักดันเชียงใหมเปนนครแหงไมซ 

จะสงเสริมใหอุตสาหกรรมไมซของเชียงใหมเติบโตมากกวาปกติ จากเดิมโตเฉลี่ยปละ7-10% เปนปละไมนอยกวา 

10-15% จากป พ.ศ. 2554 ที่ผานมา เชียงใหมมีการจัดงานดานไมซ จํานวน 427 ครั้งมีจํานวนนักเดินทางกวา 6 

หมื่นคน สรางรายไดคิดเปนมูลคากวา 3.35 พันลานบาท แบงเปนกลุมไมซในประเทศกวา 1.9 หมื่นคน มูลคา

กวา 82 ลานบาท และนักเดินทางไมซจากตางประเทศกวา 4.07 หมื่นคนสรางรายไดกวา 3.27 พันลานบาท 

ทั้งนี้ ศักยภาพดานการทองเที่ยวของจังหวัดภาคเหนือตอนบน ประกอบกับการรวมกลุมทางเศรษฐกิจและการ

เชื่อมโยงดานการคมนาคมจะสงผลใหการทองเที่ยวในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงไดรับความนิยมและขยายตัวมาก

ขึ้น ซึ่งจะสงผลดีตอการทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหมและจังหวัดใกลเคียงทําใหธุรกิจที่พัก โรงแรม การสํารวจ

และลงทุนในพื้นที่มีมากขึ้น และทําใหการทองเที่ยวเปนหมูคณะเพื่อจัดการประชุมสัมมนามีแนวโนมที่จะเพิ่ม

มากขึ้นไปดวย 
 

 2.2.4 การพฒันาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง 
  ในทางภูมิศาสตรและเศรษฐศาสตร ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ถือเปนจุดยุทธศาสตรที่

สําคัญที่เชื่อมโยงสวนกลางของประเทศไทยกับอนุภูมิภาคตางๆ ไมวาจะเปน GMS, BIMSTEC และ AEC ซึ่งนั่น

หมายถึง ลูกคา ทรัพยากร และโอกาสทางการเศรษฐกิจที่ทาทายภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ถือเปน

จังหวัดที่มีการพัฒนาในดานตางๆอยางตอเนื่อง ไมวาจะเปนการพัฒนาดานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การคา

การทองเที่ยว และความกินดีอยูดีของผูคน โดยกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบนซึ่งไดแก กลุมภาคเหนือตอนบน 1 

อันประกอบดวย จังหวัดแมฮองสอน จังหวัดเชียงใหม จังหวัดลําพูน และจังหวัดลําปาง และ กลุมภาคเหนือ

ตอนบน 2 อันประกอบดวย จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดนาน และจังหวัดแพร ไดกําหนดจุดเดนและ

เปาหมายในการพัฒนาในดานตางๆ ดังนี้ 
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  ในมุมมองการเชื่อมโยงเศรษฐกิจภาคเหนือตอนบนสูเศรษฐกิจสากล กลุมจังหวัดภาคเหนือ

ตอนบนมีความพรอมในการเปดประตูการคา ทั้งประตูตะวันตก (West Gate) ของจังหวัดแมฮองสอนซึ่งเชื่อมโยง 

BIMSTEC และจีนตอนใตและประตูการคา(Gateway) ของจังหวัดเชียงรายและจังหวัดนาน ซึ่งไมเพียงแตสงเสริม

การคาการขายชายแดน ยังสงเสริมใหเกิดการไหลเวียนของนักทองเที่ยวและสินคาอีกดวย ทั้งนี้ ลําปางและแพร 

ในฐานะศูนยกลางโลจิสติกสทางบก และศูนยการการขนสงทางราง ก็จะเปนประตูเชื่อมโยงภาคเหนือตอนบนสู

ภูมิภาคอื่นๆ ของประเทศไทย ผานรูปแบบการขนสงทั้งทางถนน และทางราง ทั้งในปจจุบัน และโครงการ

โครงขายรถไฟความเร็วสูงเชื่อมโยงเชียงใหม-กรุงเทพ และรถไฟรางคูสูจังหวัดเชียงรายทั้งนี้ หากสินคาและคน

สามารถไหลเวียนไดอยางมีประสิทธิภาพ ก็จะสงผลการสงเสริมความสามารถและโอกาสของภาคการผลิตและ

ภาคการบริการ 

  ทั้งนี้ หากจะมองการเชื่อมโยงกิจกรรมตางๆ ผานระบบโครงสรางพื้นฐานทางดานโลจิสติกส จะ

เห็นไดวา กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบนมีโอกาสในการเขาถึงกลุมลูกคาใหมๆ และตลาดใหมๆ บนพื้นฐานของ

ทุนทางเศรษฐกิจการเกษตร อุตสาหกรรม การคาและการทองเที่ยวเดิม ผานทางเสนทางตะวันออกตะวันตก 

และเสนทางเหนือใตซึ่งจะสามารถเชื่อมประเทศเพื่อนบาน กลุมจังหวัดเอง และสวนกลางของประเทศไทย บน

พื้นฐานของโครงสรางพื้นฐานเดิม ไมวาจะเปนเสนทาง R3A, R3B, สะพานเชียงของ, ทาเรือเชียงแสนฯลฯ 

 
  นอกจากนี้ โครงการตามยุทธศาสตรประเทศที่จะลงทุนโครงสรางพื้นฐานขนาดใหญ (Mega 

Project) ที่จะเกิดขึ้นในจังหวัดภาคเหนือตอนบน อาทิ โครงการรถไฟความเร็วสูงเชียงใหม-กรุงเทพฯ, มอเตอร

เวยเชียงใหม-เชียงราย โครงการสนามบินแหงที่ 2 ของจังหวัดเชียงใหม โครงการรถไฟเดนชัย-เชียงราย เปนตน 

ก็จะเปนเครื่องมือทางเศรษฐกิจที่สําคัญในการกระตุนใหภาคการทองเที่ยวของจังหวัดเชียงใหมและภาคเหนือ
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เติบโตแบบกาวกระโดดในอนาคต โดยเฉพาะอยางยิ่งรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพ-เชียงใหม จะกอใหเกิดประโยชน

ตอการพัฒนาภูมิภาคที่สําคัญ ไดแก 

  1) เปนการสนบัสนุนดานการทองเที่ยวของภูมิภาคและลดระยะเวลาการเดินทางโดยเฉพาะ

จังหวัดเชียงใหมที่เปนเมอืงศูนยกลางของภาคเหนือและสอดคลองกบัแผนพฒันาเปนเมืองศูนยกลางธุรกิจ MICE 

รวมทั้งธุรกิจการทองเที่ยวอื่นๆ  

  2) เปนการเพิม่รปูแบบทางเลือกในการเดินทางโดยเฉพาะการเดินทางระหวางจงัหวัดตามแนว

เสนทาง ซึ่งปจจุบันสามารถเดินทางไดโดยทางถนนและเปนพื้นที่เขา ชวยประหยัดระยะเวลาการเดินทาง เปน

รูปแบบการเดินทางที่ประหยัดพลังงาน ลดอุบัติเหตุ และเปนมิตรกบัสิง่แวดลอม 

  3) เปนการเพิ่มโอกาสและศักยภาพในการพัฒนาเมือง กระตุนเศรษฐกิจ และการใชประโยชน

ที่ดินของจังหวัดตามแนวเสนทางโดยเฉพาะพื้นที่โดยรอบสถานีจากแนวเสนทางใหม ซึ่งรถไฟความเร็วสูงเปน

สวนหนึ่งในการสนับสนุนสรางความสําเร็จใหกับเมืองและชุมชนได โดยการวางแผนควบคุมไปกับการวาง

แผนการใชประโยชนที่ดิน (Land use planning) และการออกแบบชุมชนเมือง (Urban design) โดยรอบสถานี 

เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและชุมชนและเพิ่มมูลคาของอสังหาริมทรัพยและธุรกิจบริเวณพื้นที่โดยรอบสถานี

  อยางไรก็ตาม ในการพัฒนาระบบโลจิสติกสขนาดใหญในอนาคตเพื่อรองรับการพัฒนาและการ

ทองเที่ยวในพื้นที่ จําเปนตองใหความสําคัญถึงระบบการขนสงมวลชนภายในเขตเมืองดวย เชน ระบบ  รถ

โดยสารสาธารณะ การเดินทางระหวางเมืองทองเที่ยว ที่ประสบปญหารถติดและขาดแคลนระบบการบริหารและ

จัดการที่ดีซึ่งเปนตัวชี้วัดที่สําคัญในการสรางความปลอดภัยและความพึงพอใจใหกับนักทองเที่ยว  

   

2.2.5 แนวโนมการบริหารจดัการดานการทองเทีย่ว 
  ในปจจุบันการแขงขันในอุตสาหกรรมทองเที่ยวไดเริ่มเปลี่ยนจากการทองเที่ยวแบบมวลชน 

(Mass Tourism) มาเปนการทองเที่ยวที่เจาะตลาดเฉพาะกลุม (Niche Market) มากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันในการ

บริหารจัดการการทองเที่ยว ประเทศตางๆ ไดใหความสําคัญกับความสมดุลระหวางรายไดที่เกิดจากจํานวน

นักทองเที่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติไมใหถูกทําลาย การบริหารจัดการแบบบูรณการ การพัฒนา

รูปแบบของกิจกรรม และการสรางองคความรูใหกับผูประกอบการและนักทองเที่ยว โดยแนวโนมดานการบริหาร

จัดการดานการทองเที่ยวที่สําคัญ ไดแก  

 การทองเที่ยวแบบพํานักระยะยาว 

สืบเนื่องดวยเทคโนโลยีทางการแพทยที่มีความกาวหนาอยางตอเนื่อง รวมถึงความตื่นตัวดาน

การดูแลรักษาสุขภาพในชวงหลายสิบปที่ผานมา ไดสงผลใหผูคนมีอายุยืนยาวขึ้น อัตราการตายของประชากรใน

หลายประเทศลดลงอยูตอเนื่องสงผลใหหลายประเทศทั่วโลกมีจํานวนประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้น จากรายงานของ 

World Bank พบวาในป 2554 ประเทศที่มีอัตราการพึ่งพิงประชากรวัยแรงงานของผูทีอายุ 65 ปขึ้นไปสูงสุด 5 

ลําดับแรกของโลก ไดแก ญี่ปุน อิตาลี เยอรมัน สวีเดน และกรีซ ตามลําดับ ในขณะที่ประเทศไทยมีอัตราการ

พึ่งพิงประชากรวัยแรงงานของผูมีอายุ 65 ปขึ้นไป 12.9 คนตอประชากรวัยแรงงาน 100 คน นับเปนลําดับที่ 69

ของโลก  
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ผลที่ตามมาคือการทองเที่ยวเชิง “การพํานักระยะยาว” หรือ “Long Stay Tourism” ได

ขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นเปนลําดับ ทั้งนี้ตามความหมาย “การพํานักระยะยาว” ที่ใหไวโดยการทองเที่ยวแหงประเทศ

ไทย หมายถึง การพํานักระยะยาวในตางประเทศ มีวัตถุประสงคหลัดเพื่อการพักผอน เนนการใชชีวิตประจําวัน

เปนกิจกรรมหลัก และการทองเที่ยวเปนกิจกรรมเสริม ในที่นี้ ไมรวมถึงการอพยพยายถิ่น การตั้งถิ่นที่อยูอาศัย

ถาวร หรือการเขามาเพื่อประกอบอาชีพในประเทศนั้นๆ ตามความหมายนี้ นักทองเที่ยวตางชาติในลักษณะการ

พํานักระยะยาว แบงออกไดเปน 4 กลุม 1) กลุมที่เขามาพํานักระยะยาว โดยเฉพาะฤดูหนาวและ    ผูมารับการ

รักษาสุขภาพชั่วคราว 2) กลุมนักทองเที่ยววัยเกษียณอายุ 50 ปขึ้นไป ในที่นี้เนนกลุมสุขภาพดีและชวยเหลือ

ตัวเองได 3) กลุมนักเรียนนักศึกษาที่เขามาศึกษาในประเทศ และ 4) กลุมนักกีฬาที่เขามาเก็บตัวในประเทศ20 
 

สําหรับจังหวัดเชียงใหม ดวยศักยภาพของการเปนเมืองนาอยูทําใหเปนสถานที่ที่ไดรับความ

นิยมในการพํานักระยะยาว โดยเฉพาะชาวญี่ปุน โดยมีปจจัยสําคัญ ไดแก ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

ที่ตั้งทางภูมิศาสตรที่ไมไกลจากญี่ปุนและภูมิอากาศไมหนาวจัด คาครองชีพถูกกวาถึง 3 เทา มีที่พักที่สามารถ

รองรับนักทองเที่ยวพํานักระยะยาว มีโรงพยาบาลมาตรฐานระดับนานาชาติ และมีสถานกงสุลใหญญี่ปุน ณ นคร

เชียงใหมที่ดูแลและชวยเหลือชาวญี่ปุน โดยในอนาคตจังหวัดเชียงใหมตองเรงสรางแบรนดเชียงใหมใหเปนที่

ประทับใจของกลุมนักทองเที่ยวแบบ Long Stay และพัฒนาใหเชียงใหมเปนเมืองแรกที่นักทองเที่ยวจะนึกถึง 

(Top of Mind) สําหรับการทองเที่ยวแบบ Long Stay ในเอเชีย เพื่อรองรับการขยายตัวของการทองเที่ยวระยะ

ยาวในอนาคต21 

 

 การทองเที่ยวเชิงสรางสรรค (Creative Tourism) เปนแนวโนมการทองเที่ยวที่กําลังไดรับ

ความนิยมอยูขณะนี้ รูปแบบของ Creative Tourism เปนการเปดโอกาสใหนักทองเที่ยวไดเรียนรูประสบการณ

ตรง (Hands on Experience)จากสถานที่นั้นๆ เชนการเรียนรูและลงมือทางานศิลปะ กิจกรรม วัฒนธรรมของ

สถานที่นั้นๆ ซึ่งทําใหนักทองเที่ยวเกิดประสบการณสุดพิเศษที่จะไมมีวันลืม ซึ่งกิจกรรม Creative Tourism ที่

นักทองเที่ยวตองการมาเรียนรูมากที่สุด 3 อันดับแรกไดแก เรียนนวดไทย เรียนทําอาหารไทย เรียนมวยไทย 

แนวคิดของการตลาดทองเที่ยวในยุค 3.0 ตองมีองคประกอบ 3 มิติ คือ เปนประโยชนกับสังคม คนรักษ

สิ่งแวดลอม และสรางผลกําไรที่ยั่งยืนสําหรับทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ ไมวาจะเปนนักทองเที่ยว บริษัทนําเที่ยว 

และผูประกอบการ ซึ่งการทองเที่ยวแบบ Creative Tourism จะตอบโจทย Marketing 3.0 ไดเปนอยางดี 

นอกจากนี้ ประเทศไทยมีมรดกทางศิลปวัฒนธรรม ที่โดดเดนเปนเอกลักษณหนึ่งเดียวในโลกที่พรอมจะนํามา

สรางมูลคาเพิ่มใหเปนทรัพยากรการทองเที่ยวรูปแบบ Creative Tourism ตลาดกลุมนี้ตองสรางมูลคาเพิ่ม 

(Value Added) ใหแกสินคาทองเที่ยวโดยนําเสนอ “ประสบการณ” (Experience)ใหแกนักทองเที่ยว 

 

                                                             
20 สมาคมธุรกิจทองเที่ยว จังหวัดเชียงใหม พ.ศ.  2558  การสงเสริมการทองเที่ยวแบบพํานักระยะยาวของชาวญ่ีปุนในจังหวัด

เชียงใหม. หนา 152  ใน กาวสูทศวรรษที่ 4 สมาคมธุรกิจทองเที่ยว จังหวัดเชียงใหม 
21  สมาคมธุรกิจทองเที่ยว จังหวัดเชียงใหม พ.ศ.  2558  การสงเสริมการทองเที่ยวแบบพํานักระยะยาวของชาวญี่ปุนในจังหวัด

เชียงใหม. หนา 153  ใน กาวสูทศวรรษที่ 4 สมาคมธุรกิจทองเที่ยว จังหวัดเชียงใหม 
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 การทองเที่ยวเชิงผจญภัย (Adventure Tourism) เปนรูปแบบการทองเที่ยวที่มุงเนนความ

ตื่นเตนขณะทํากิจกรรมนั้นๆ ซึ่งถือเปนการทองเที่ยวกลุมเฉพาะที่ไดรับความสนใจจากนักทองเที่ยวมากยิ่งขึ้น     

โดยเปนการพัฒนากิจกรรมการทองเที่ยวตามความตองการของนักทองเที่ยวที่รักในความทาทาย หรือการนํา

ความแปลกใหมมาผสมผสานกับความทาทาย ไมวาจะเปน การทองเที่ยวแบบทัวรเดินปา การทองเที่ยวดวย

จักรยาน/เสือภูเขา,การโรยตัวบนยอดไม (Zip lines) การลองแกงหรือพายเรือคยัค กิจกรรมยิงปนแบบตางๆ ทั้งที่

ใชกระสุนจริงและกระสุนพลาสติก การปนเขาและ Canyoning การทองเที่ยวโดยเครื่องบินเล็ก/บอลลูน รวมทั้ง 

การเลนพาราไกลเดอร การทองเที่ยวดวยจักรยานยนตหรือ AT เปนตน โดยปจจุบัน จังหวัดภาคเหนือตอนบน

นั้นมีสถานที่ที่มีความสมบูรณของทรัพยากรและกิจกรรมเชิงผจญภัยที่มีมาตรฐาน และเปนที่ดึงดูดความสนใจ

ของนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศจํานวนมาก 
 

 กระแสความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

 การอนุรักษประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิม กําลังไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยว และมีแนวโนม

มากขึ้นแนวคิดการพัฒนาอยางยั่งยืนไดถูกเปลี่ยนถายเขาสูอุตสาหกรรมทองเที่ยวโดยรวมอยางเปนลําดับและ

กําลังปรับเปลี่ยนสภาพไปสูการจัดการที่คํานึงถึงขีดความสามารถการรองรับของธรรมชาติ ชุมชน 

ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเปนอยูของชุมชนและมุงเนนสิ่งแวดลอมและฐานทรัพยากร

ของพื้นที่ทองเที่ยวเปนสําคัญ ดังนั้น จึงเปนโอกาสในการสรางเอกลักษณและตราสัญลักษณสินคาทางการ

ทองเที่ยววัฒนธรรมและธรรมชาติของประเทศไทยใหเปนที่รูจักและไดรับการยอมรับในระดบัสากลมกีารกระจาย

อํานาจและเปดโอกาสใหชุมชนและทองถิ่นมีสวนรวมในการบริหารจัดการมากขึ้นรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พ.ศ. 2550 ใหสิทธิชุมชนในการอนุรักษหรือฟนฟูจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นศิลปวัฒนธรรมอันดีของ

ทองถิ่นและของชาติและมีสวนรวมในการจัดการการบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดลอมปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงมีบทบาทสําคัญในการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว  
 

 ประเด็นทาทายตาง ๆ ของอุตสาหกรรมทองเท่ียว 

(1) การขยายตัวอยางกาวกระโดดของตลาดใหมอาทิ ตลาดจีน อินเดีย และรัสเซียทําให

นักทองเที่ยวเดินทางเขามาในประเทศมากขึ้นอยางมิทันไดตั้งรับการที่จะใหการเติบโตของตลาดกลุมนี้เปนไป

อยางมีคุณภาพและยั่งยืนเปนประเด็นทาทายในอันดับ 1 

(2)  การเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะทําใหกลุมประเทศในประชาคมรวมทั้งไทย 

กลายเปนตลาดการคาการลงทุนและการทองเที่ยวที่ใหญอีกแหงหนึ่งของโลกซึ่งมีแนวทางที่จะพัฒนาไปใหอยูใน

ระดับเดียวกับประชาคมยุโรป หรือ EU ซึ่งในปที่ผานมาจะเห็นไดวาหลายประเทศเริ่มแสดงใหเห็นถึงความสนใจ

ในมิติตาง ๆที่จะมุงสู AEC ไมวาจะเปนอเมริกาหรือญี่ปุนการเปดประเทศเมียนมารก็จะเปนอีกประเด็นหนึ่งที่จะ

เปนจุดดึงดูดใจนักทองเที่ยวจากนอกภูมิภาค   การปรับบทบาทและทิศทางของไทยใหไดรับประโยชนจากการ

เปด AEC ทามกลางการแขงขันที่จะเพิ่มขึ้นระหวางประเทศสมาชิกดวยกันเองซึ่งอาจจะสงผลใหไทยเสีย Market 

Share ในอนาคตจะเปนอีกประเด็นทาทายที่จะตองหาแนวทางรับมือ 
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(3)  สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมทั้งสถานะตลาดอิ่มตัวของตลาดหลักนับเปนประเด็น

ทาทายที่อาจจะเรียกไดวาเปนอุปสรรคที่ตองกาวผานเชนกันเมื่อพิจารณาการเติบโตในปที่ผานมากลุมประเทศที่

การเปลี่ยนแปลงดังกลาวไดสงผลกระทบคอนขางชัดเจนทําใหการขยายตัวการเดินทางทองเที่ยวมาไทยไมสูงนัก 

อาทิ อังกฤษ สแกนดิเนเวีย เยอรมนี อเมริกา สเปน อิตาลี ออสเตรเลีย และ อิหรานเปนตน สวนตลาดคนไทย 

ในระยะสั้นนี้ ก็อาจจะไดผลกระทบเชนกันจากการยกเวนตรวจลงตราเขาญี่ปุนสําหรับคนไทยซึ่งอาจจะทําใหคน

ไทยเดินทางไปญี่ปุนมากขึ้น 

(4)  การพัฒนาดานการคมนาคมในชวงปที่ผานมายังคงเปนโอกาสที่จะทําใหเกิดการขยาย

ตลาดใหกวางขึ้นได อาทิการขยายเครือขายการบินไปยังเมืองรองของสายการบินตะวันออกกลางจากเมืองรองใน

ยุโรปมาไทย  และการเพิ่มที่นั่งโดยสารของ Low Cost Airline สําหรับเสนทางการบินในระยะสั้นเชื่อมโยงจาก

ญี่ปุน  จีน  เกาหลี  อินเดีย  มากรุงเทพฯ  ภูเก็ต  เปนตน  หรือแมแตนโยบายรถคันแรกของคนไทยก็สงผลกระทบ

ตอการเดินทางของนักทองเที่ยวเชนกัน 

(5) โครงสรางการบริหารจัดการยังขาดเสถียรภาพขาดองคกรกลางที่มีอํานาจในการบังคับให
หนวยงานที่เกี่ยวของกระทําตามแผนรวมและบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพและรวมถึงกฎระเบียบของ
รัฐที่ตามไมทันการพัฒนาในภาคเอกชนการวางแผนที่ไมนําไปสูการปฏิบัติหรือการลงทุนขาดการมีสวนรวมของ
ประชาชนและภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) และชุมชนขาดความรูดานการทองเที่ยว
โดยเฉพาะการจัดการภูมิทัศนและการวางแผนพัฒนาการทองเที่ยวในระดับทองถิ่นการลงทุนดานการทองเที่ยว
เนนการกอสรางมากกวาการจัดการภูมิทัศน และขาดการมีสวนรวมจากชุมชนในทองถิ่น และหนวยงานทุกระดับ
ทําใหการพัฒนาการทองเที่ยวขาดความเชื่อมโยงระหวางทองถิ่น จังหวัดกลุมจังหวัด และประเทศ22 
 

 

                                                             
22กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา,2554 
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สวนที่ 3 

ขอมูลการวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) 
3.1 สรุปการวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) 

จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 

S1 แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร 

วัฒนธรรมมีเอกลักษณและความโดดเดน 

W1 จังหวัดเชียงใหมและพื้นที่ใกลเคียงขาดการบริหาร

จัดการดานผังเมือง/ ภูมิทัศนของเมืองที่มี

ประสิทธิภาพ 

S2 กิจกรรม/ รูปแบบของการทองเที่ยวมีความ

หลากหลาย 

W2 จังหวัดเชียงใหมและพื้นที่ใกลเคียงขาดระบบขนสง 

มวลชนที่เชื่อมโยงกัน 

S3 งานประเพณี หรือเทศกาลตางๆ ที่จัดขึ้นในพื้นที่

จังหวัดเชียงใหมและพื้นที่ใกลเคียงมีชื่อเสียงเปนที่

รูจักในวงกวาง 

W3 จังหวัดเชียงใหมและพื้นที่ใกลเคียงขาดการบริหาร

จัดการหวงโซอุปทานในธุรกิจ MICE/ การบริหาร

จัดการการทองเที่ยวบางแหงยังขาดประสิทธิภาพ

และเปนมืออาชีพ 

S4 ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระ

เกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มีพื้นที่ขนาดใหญ 

พรอมตอการรองรับการจัดการประชุม/ การแสดง

สินคาทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ 

W4 ขาดการพัฒนา/ สรางมูลคาเพิ่มใหแกแหลง

ทองเที่ยวที่มีอยูใหสามารถดึงดูดนักทองเที่ยว

กลับมาเยือนซ้ําหรือเปนที่นิยมของนักทองเที่ยว 

กลุมใหมๆ  

S5 จังหวัดเชียงใหมและพื้นที่ใกลเคียงมีวัฒนธรรม

ทองถิ่นที่มีความหลากหลาย 

W5 ขาดการเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวทั้งภายในจังหวัด 

และระหวางจังหวัดใกลเคียง 

  W6 กฎหมาย ระเบียบปจจุบันไมเอื้อตออํานวยตอการ 

ดําเนินธุรกิจ MICE/ การทองเที่ยว 
 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

O1 นโยบายรัฐบาลในการสงเสริมดานการทองเที่ยว

และบริการ 

T1 การพัฒนาดานการทองเที่ยวในตางประเทศ

โดยเฉพาะในกลุมประเทศอาเซียนที่มีจุดขาย

เดียวกัน 

O2 การขยายเสนทางการบินและเสนทางคมนาคม 

ทางบกที่เชื่อมโยงกับพื้นที่  

T2 ปญหาภัยธรรมชาติ (ปญหาหมอกควันไฟปา/ 

อุทกภัย) 

O3 แนวโนมการขยายตัวธุรกิจ MICE ในประเทศไทย  

เนื่องจากมีความสามารถการแขงขันดานราคา 

T3 ปญหาเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศไทย 

O4 กระแสความนิยมตอจังหวัดเชียงใหมในตลาด 

เกิดใหม 

T4 ประเทศในภูมิภาคมีขีดความสามารถในการ

บริหารธุรกิจ MICE ดีกวาประเทศไทย 

O5 ประเทศภูมิภาคเอเชียมีกําลังซื้อที่สูงขึ้น   
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3.2 รายละเอียดการวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) 
จุดแข็ง (Strengths) 

1.  แหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร วัฒนธรรมมีเอกลักษณและความโดดเดน 

    ภูมิภาคเหนือมีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม ทั้งปาไม น้ําตก ภูเขา  สวนผักและผลไมเมืองหนาว  

และแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร  และวัฒนธรรม  ซึ่งมีความเปนเอกลักษณและมีความโดดเดนตาม

ลักษณะทางภูมิศาสตร   

2.  กิจกรรม/ รูปแบบของการทองเที่ยวมีความหลากหลาย 

         จังหวัดเชียงใหมและพื้นที่ใกลเคียงมีรูปแบบการทองเที่ยวที่หลากหลายและมีชื่อเสียงจํานวนมาก 
ทั้งดานโบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรม แหลงทองเที่ยวธรรมชาติตางๆ  อาทิ แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ เชิง
วัฒนธรรมและประวัติศาสตร เชิงเกษตร เชิงอนุรักษ เชิงสุขภาพ และเชิงสรางสรรคตางๆ พรอมดวยพืชพันธุ
ดอกไมที่งดงาม ผลไมที่อุดมสมบูรณ  สําหรับจังหวัดเชียงใหมไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 
3 พฤษภาคม ๒๕๕๔ ใหจังหวัดเชียงใหมเปนนครที่เปนที่สุดแหงความสงางามทางวัฒนธรรม (Chiang Mai : 
The Most Splendid City of Culture) ทําใหเชียงใหมเปนที่รูจักกันอยางแพรหลายทั้งในและตางประเทศ และ
กลายเปนเมืองทองเที่ยวสําคัญระดับโลก สิ่งเหลานี้สามารถดึงดูดนักทองเที่ยวใหมาเยือนจังหวัดเชียงใหมเพิ่ม
มากขึ้นจัดอยูในอันดับที่ 4 ของประเทศ รองจากกรุงเทพมหานคร ภูเก็ต และชลบุรี สงผลถึงรายไดที่เพิ่มขึ้นจาก
การทองเที่ยว ซึ่งในภาพรวมการทองเที่ยวเชียงใหมในป 2555 จากการประเมินขอมูลเบื้องตน คาดวาขยายตัว
เพิ่มขึ้นกวา   รอยละ 10 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2554 ทั้งจํานวนนักทองเที่ยวและรายได โดยขอมูลจากกระทรวง
การทองเที่ยวและกีฬา พบวาป 2554 มีนักทองเที่ยวเดินทางเขามาประมาณ 5,661,673 คน เพิ่มขึ้นจากป 
2553 จํานวน 620,756 คน (12.31%) แยกเปนชาวไทย 3,622,511 คน (63.98%) ชาวตางประเทศ 2,039,162 
คน (36.02%) มีรายไดประมาณ 43,000 ลานบาท  ดังนั้น จํานวนนักทองเที่ยวและรายไดป 2555 จึงนาจะมี
การขยายตัวเพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 10 และมีแนวโนมวาจะไดรับความนิยมทั้งนักทองเที่ยวชาวไทยและชาว
ตางประเทศมากขึ้นอยางตอเนื่อง 

3.  งานประเพณี หรือเทศกาลตางๆ ที่จัดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหมและพื้นที่ใกลเคียงมีชื่อเสียง

เปนที่รูจักในวงกวาง 

     จังหวัดเชียงใหมและพื้นที่ใกลเคียงเปนเมืองที่มีประเพณีและวัฒนธรรมที่มีความโดดเดน งดงามมาก

ที่สุดแหงหนึ่ง รวมทั้งมีความเปนเอกลักษณเฉพาะดวย  ที่เปนเชนนี้สืบเนื่องมาจากการที่เมืองเชียงใหมมี

ประวัติศาสตร อันยาวนาน ซ้ํายังเคยเปนราชธานีและเปนศูนยกลางความเจริญรุงเรืองในทุกดานของอาณาจักร

ลานนา จึงทําใหรับเอาวัฒนธรรมจากตางถิ่นเขามาผสมผสานกับวัฒนธรรมของตน  รวมทั้งยังไดรับวัฒนธรรม

จากพระพุทธศาสนาเขามาอีกทอดดวย จังหวัดเชียงใหมและพื้นที่ใกลเคียงจึงมีการผสมผสานหลอหลอม

วัฒนธรรมขึ้นมาใหมกลายมาเปนวัฒนธรรมอันมีเอกลักษณเฉพาะตน อาทิ วัฒนธรรมการแตงกาย วัฒนธรรม

การสรางบานเรือน วัฒนธรรมการใชภาษา  เปนตน  อยางเชนจังหวัดเชียงใหมมีการจัดเทศกาล งานประเพณี 

และกิจกรรมอยูมากมายที่ไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวตางชาติเปนจํานวนมาก งาน

ประเพณีที่สําคัญๆ อาทิ  

  - งานรมบอสราง จัดข้ึนประมาณเดือนมกราคมของทุกปที่บริเวณศูนยหัตถกรรม รมบอสราง 
อําเภอสันกําแพง มีการแสดงและจําหนายผลิตภัณฑตางๆที่ทําจากกระดาษสา โดยเฉพาะรมบอสราง 
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- งานไมแกะสลักบานถวาย จัดขึ้นในเดือนมกราคม ที่หมูบานถวาย อําเภอหางดง มีการ
จําหนายและสาธิตการแกะสลักไม และหัตถกรรมพื้นบาน 

-  งานมหกรรมไมดอกไมประดับ เปนงานที่จัดขึ้นในชวงเดือนกุมภาพันธของทุกป ในงานจัด
ใหมีการประกวดสวนหยอมพันธุไมดอกไมประดับ ภาคเชาของงานจะจัดใหมีขบวนรถบุปผชาติ และนางงาม 
บุปผชาติ แหจากบริเวณหนาสถานีรถไฟ ผานสะพานนวรัฐไปสูสวนสาธารณะหนองบวกหาด 

-  งานประเพณีสงกรานต หรือ งานปใหมเมืองเชียงใหม ซึ่งไดรับการยอมรับวา เปนสถานที่ที่
จัดงานประเพณีสงกรานตที่ใหญที่สุดแหงหนึ่งของประเทศไทย มีทั้งชาวไทยและชาวตางชาติมารวมงาน  ซึ่ง
ประเพณีสงกรานตนี้จัดขึ้นระหวางวันที่ 13-15 เมษายน ของทุกป  ชาวเชียงใหมมีการจัดขบวนแหพระพุทธรูป
คูบานคูเมืองเมือง ไดแก พระพุทธสิหิงค และขบวนแหนางสงกรานตที่ประดับประดาตกแตงอยางอลังการแห
รอบเมืองเชียงใหม  รวมทั้งมีการทรงน้ําพระพุทธรูปคูบานคูเมือง  ทรงน้ําพระสงฆ  การกอพระเจดียทราย  รด
น้ําดําหัวผูใหญ  การเลนสาดนํ้ากัน รวมทั้งยังมีการละเลนตางๆ อยางสนุกสนานอีกดวย 

-  ประเพณีแหไมค้ําโพธ์ิ จัดข้ึนในเดือนเมษายน ในวันที่ 15 เปนตนไป ของทุกป ที่บริเวณตัว
เมืองจอมทอง มีขบวนรถจากชุมชน หางราน กลุมตางๆ กวา 40 ขบวน แหไปตามเมืองจอมทอง อําเภอจอมทอง 
จนถึง วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เปนประเพณีที่สืบทอดกันมานานกวา 200 ป ตามตํานานเกิดขึ้นที่อําเภอ
จอมทอง ถือเปนแหงแรกของประเทศไทยและแหงเดียวในโลก ประเพณีแหไมค้ําโพธ์ิ กลายเปนตนแบบของการ
แหไมค้ําสะหลีของชาวลานนา จนไดรับความนิยมไปทั่วภาคเหนือ และเปนประเพณีที่เริ่มมีชื่อเสียงโดงดัง และ
ไดรับความนิยมอยางมาก 

-  งานประเพณีเขาอินทขีล เปนพิธีสักการบูชา เสาหลักเมืองอินทขีล หรือเสาหลักเมืองของ
เชียงใหม ตั้งอยูภายในบริเวณ วัดเจดียหลวง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ชาวบานชาวเมืองทั้งเฒาแกหนุม – 
สาว จะพากันนําเอาดอกไมธูปเทียน น้ําขมิ้นสมปอย ใสพานหรือภาชนะ ไปทําการสระสรง สักการบูชา 

  -  ประเพณีเดินขึ้นดอยสุเทพในวันวิสาขบูชา เปนประเพณีที่จัดขึ้นทุกปในคืนวันขึ้น 14 ค่ํา 
เดือน 6 หนึ่งคืนกอนวันวิสาขบูชา ชาวเชียงใหมจะพรอมใจกันเดินขึ้นไปกราบนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ
อยางพรอมเพรียงและถือเปนธรรมเนียมปฏิบัติสืบเรื่อยมา 

-  จุลกฐิน หลังจากผานเทศกาลออกพรรษาแลวยังมีกฐินที่เรียกวา จุลกฐิน หรือที่คนโบราณ 
เรียกวา “กฐินแลน” ที่มีลักษณะพิเศษ คือ ไมใชถึงเวลาก็สามารถไปทอดที่วัดได มีการแหดวยกลองสะบัดชัย 
ตามดวยการฟอนเจิง ศิลปะเกาแกของพอเฒา มาถวายที่วัดยางหลวง วัดเกาแกของ อ.แมแจม จ.เชียงใหม 

-  งานประเพณียี่เปง เปนงานประเพณี อันยิ่งใหญแหงดินแดนลานนาที่ไดปฎิบัติสืบทอดกัน
มาตั้งแตครั้งโบราณกาล "ยี่เปง" หรือวันเพ็ญเดือนยี่ของชาวลานนา ตรงกับวันเพ็ญเดือน 12 ของภาคกลางอัน
เปนชวงปลายฤดูฝน ตนฤดูหนาว อากาศปลอดโปรงทองฟาแจมใส ธรรมเนียมปฎิบัติของชาวลานนาอยางหนึ่ง
นอกเหนือจากการลอยกระทงในแมน้ําก็คือ การจุดประทีปโคมไฟ ลอยขึ้นไปสวางไสวบนทองฟา โดยมีคติความ
เชื่อวา เพื่อบูชาพระเกตุแกวจุฬามณี บนสรวงสวรรค หรือบางก็เชื่อวาเปนการลอยเคราะห หรือสะเดาะเคราะห 
ใหเกิดความเปนมงคลแกชีวิต1   

 

4.  ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มีพื้นที่ขนาด

ใหญ พรอมตอการ รองรับการจัดการประชุม/การแสดงสินคาทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ 

    จังหวัดเชียงใหมมีความพรอมในการจัดกิจกรรมระดับนานาชาติ เนื่องจากมีรานอาหาร โรงแรม     

ที่พัก รีสอรท และมีศูนยประชุมที่ไดมาตรฐาน มีขนาดใหญที่สุดในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใตบนเนื้อที่กวา 

                                                             
1 http://www.cmtourism.com/th/info-content/จังหวัดเชียงใหม 



46 

 

326 ไร ไดแก ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา (The 

International Convention and Exhibition Centre Commemorating His Majesty’s 7th Cycle 

Birthday Anniversary) ซึ่งมีความพรอมในการรองรับการประชุมสัมมนา การจัดนิทรรศการและงานแสดง

สินคา ทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติดวยพื้นที่ใชสอยกวา 60,000 ตารางเมตร พรอมทั้งสิ่งอํานวยความ

สะดวกและการบริการที่ครบครัน ทันสมัย เพื่อตอบสนองความตองการของธุรกิจไมซ นอกจากนี้ยังเปน

ศูนยกลางทางดานเศรษฐกิจ การคา การลงทุนของภาคเหนือ เปนที่ตั้งของหนวยงานระดับภาค ทั้งภาครัฐและ

เอกชนมากมายหลายแหง 
 

5.  จังหวัดเชียงใหมและพื้นที่ใกลเคียงมีวัฒนธรรมทองถิ่นที่มีความหลากหลาย 

      ภาคเหนือ หรือลานนา ดินแดนแหงความหลากหลายทางประเพณีและวัฒนธรรมที่มีความนาสนใจ

ไมนอยไปกวาภาคอื่นของไทย เพราะเปนเมืองที่เต็มไปดวยเสนหมนตขลัง  ภาคเหนือมีลักษณะเปนเทือกเขา 

สลับกับที่ ราบ ผูคนจะกระจายตัวอยูเปนกลุม มีวิถีชีวิต และขนบธรรมเนียมเปนของตนเอง แตก็มีการติดตอ

ระหวางกัน วัฒนธรรมของภาคเหนือหรืออาจเรียกวา "กลุมวัฒนธรรมลานนา" ซึ่งเปน วัฒนธรรมเกาแกและมี

เอกลักษณเฉพาะตัว ทั้ง สําเนียงการพูด การขับรอง ฟอนรํา หรือการจัด งานฉลองสถานที่สําคัญที่มีแตโบราณ 

 

จุดออน (Weaknesses) 

1.  จังหวัดเชียงใหมและพื้นที่ใกลเคียงขาดการบริหารจัดการดานผังเมือง/ภูมิทัศนของเมืองที่มี

ประสิทธิภาพ 

       ผลจากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหมทําใหสภาพแวดลอมของเมืองเชียงใหม

และพื้นที่ใกลเคียงเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่ตอบสนองทางดานการคาการลงทุนจํานวนมาก  ซึ่งมีทั้งอาคาร 

สิ่งปลูกสราง ระบบโทรคมนาคม  และปายโฆษณาและประชาสัมพันธทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ ซึ่งยังขาด

ระบบการบริหารจัดการดานผังเมืองที่จะกําหนดใหการพัฒนาเปนไปในรูปแบบเดียวกันและสอดคลองกับ

ลักษณะภูมิประเทศ  ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น  หรือขาดเอกลักษณในเชิงพื้นที่   

2.  จังหวัดเชียงใหมและพื้นที่ใกลเคียงขาดระบบขนสงมวลชนที่เชื่อมโยงกัน 

     จังหวัดเชียงใหมยังขาดระบบการขนสงสาธารณะที่ดีในการรองรับการเดินทางของประชาชน จึงมี

การใชรถสวนตัวจํานวนมากและเพิ่มขึ้นทุกป ทั้งรถยนตและจักรยานยนตเพื่อเดินทางสูตัวเมืองเชียงใหม ทําให

เกิดปญหาดานจราจรในชวงเวลาเรงดวน เชน ชวงเวลาเชาและชวงเวลาเย็น เปนตน  รวมทั้ง ขาดระบบขนสง

มวลชนสาธารณะสําหรับการเดินทางระหวางจังหวัดที่เชื่อมโยงกันอยางมีประสิทธิภาพ 
 

3.  จังหวัดเชียงใหมและพื้นที่ใกลเคียงขาดการบริหารจัดการหวงโซอุปทานในธุรกิจ MICE/ การ

บริหารจัดการการทองเที่ยวบางแหงยังขาดประสิทธิภาพและเปนมืออาชีพ 

     การบริหารจัดการดานการทองเที่ยวและธุรกิจ MICE ในจังหวัดเชียงใหมและพื้นที่ใกลเคียงยังมีการ

บริหารแบบแยกสวนและตางคนตางทํา  ยังขาดการบูรณาการของหวงโซอุปทานของผูประกอบการแหลง

ทองเที่ยวและธุรกิจ MICE  จึงทําใหการพัฒนาเปนไปในทิศทางที่ตางๆกัน   
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4.  ขาดการพัฒนา/สรางมูลคาเพิ่มใหแกแหลงทองเท่ียวท่ีมีอยูใหสามารถดึงดูดนักทองเที่ยวกลับมา

เยือนซ้ําหรือเปนที่นิยมของนักทองเที่ยวกลุมใหมๆ 

     แหลงทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหมและภูมิภาคเหนือยังขาดการพัฒนาแหลงทองเที่ยวที่มีอยูเดิมใหมี

ศักยภาพการรองรับนักทองเที่ยวไดเพิ่มมากขึ้น  และขาดการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลคาใหกับแหลงทองเที่ยวใหมี

ความนาสนใจหรือมีจุดเดนมากขึ้น  รวมทั้ง การพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหมๆ ที่มีความหลากหลายเพื่อดึงดูด

นักทองเที่ยวกลุมเดิมใหเกิดการเที่ยวซ้ํา  และดึงดูดนักทองเที่ยวกลุมใหมๆ เพิ่มขึ้น 
 

5.  ขาดการเชื่อมโยงแหลงทองเท่ียวท้ังภายในจังหวัดและระหวางจังหวัดใกลเคียง 

     ภูมิภาคเหนือมีแหลงทองเที่ยวทั้งทางธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  ศาสนา และ

ประวัติศาสตรจํานวนมาก  แตสถานที่ทองเที่ยวตางๆ เหลานี้ยังขาดการเชื่อมโยงทางดานการเรื่องราว (story)   

การเชื่อมโยงเสนทางการทองเที่ยว และการเชื่อมโยงในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ  รวมทั้ง ขาดการ

ประชาสัมพันธที่ตอเนื่อง   
 

6.  กฎหมาย ระเบียบปจจุบันไมเอื้อตออํานวยตอการดําเนินธุรกิจ MICE/ การทองเท่ียว 

         ขอกฎหมาย ขอกําหนด หรือระเบียบทั้งภายในประเทศและตางประเทศที่เกี่ยวของกับการบริหาร

จัดการภาคการทองเที่ยวและการดําเนินธุรกิจ MICE การลงทุนในประเทศ และการคาระหวางประเทศ  อาจเปน

ขอจํากัดตอการตอยอดการพัฒนาดานการทองเที่ยวและธุรกิจ MICE  เชน การใช VISA สําหรับการเดินทางเพื่อ

การทองเที่ยว ระเบียบเกี่ยวกับการนําเขาการสงออกสินคาซึ่งจะสงผลตอการจัดแสดงสินคาและนิทรรศการ  เปนตน 

 

โอกาส (Opportunities) 

1.  นโยบายรัฐบาลในการสงเสริมดานการทองเที่ยวและบริการ 

     รัฐบาลมีนโยบายการดําเนินการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสรางรายไดจากการทองเที่ยว 2 ลานลาน

บาท ในป 2558 ใน 6 ยุทธศาสตร คือ  

(1) ยุทธศาสตรดาน marketing การดําเนินงานตลาดตางประเทศ  

(2) ยุทธศาสตรดาน Tourism Attractions  

(3) ยุทธศาสตรดาน Logistics  

(4) ยุทธศาสตรดานความเชื่อมั่น เชน การแกไขปญหาแท็กซี่ปายดํา การจัดตั้งศูนยอํานวยการ

ชวยเหลือนักทองเที่ยว การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของตํารวจทองเที่ยว  

(5) ยุทธศาสตรดานการอํานวยความสะดวก การแกไขปญหาและการใหบริการในสนามบินสุวรรณ

ภูมิ ในการจัดทําระบบชองตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ การจัดทํา E-Visa ในสถานทูต/สถานกงสุลไทย  

(6) ยุทธศาสตรดานสินคาและบริการ ที่มีผลการดําเนินงานการทบทวนหลักเกณฑการขอ

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม และการเขมงวดกับสถานประกอบการ โดยการแกไขหลักเกณฑการขอ

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม และการแกไขปญหาสถานประกอบการที่ไมมีใบอนุญาตโรงแรม Service 

Apartment ใหดําเนินการถูกตองตามกฎหมาย 
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2.  การขยายเสนทางการบินและเสนทางคมนาคมทางบกที่เชื่อมโยงกับพื้นที่ 

     จังหวัดเชียงใหมเปนเมืองหลักของภาคเหนือ เปนศูนยกลางการพาณิชย อุตสาหกรรมและการ

คมนาคม จึงมีเสนทางคมนาคมหลักทั้งทางรถยนต รถไฟ และทางอากาศ มีทางหลวงแผนดิน ทางหลวงจังหวัด 

และเสนทางมาตรฐานหลายสายทําใหการเดินทางติดตอภายในจังหวัด หรือการเดินทางสูจังหวัดใกลเคียงและ

กรุงเทพมหานครเปนไปดวยความสะดวก  โดยเฉพาะอยางยิ่งการคมนาคมทางอากาศ มีสนามบินนานาชาติ 

ขนาดใหญเปนอันดับ 3 ของประเทศ รองจากสนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินดอนเมืองตามลําดับ สามารถ

รองรับนักทองเที่ยวไดถึง 6 ลานคน/ป รองรับการขนสงสินคาได 30,000 ตันตอป มีเที่ยวบินตรงไปยังประเทศ

ตางๆ ในภูมิภาคถึง 14 เสนทางการบิน โดยเฉพาะประเทศในแถบเอเชียมีเที่ยวบินโดยตรงจากเชียงใหมไปยัง

หลายประเทศ เชน ประเทศมาเลเซีย จีน เกาหลีใต ลาว สิงคโปร พมา มาเกา ฮองกง เปนตน (ขอมูล: ทาอากาศ

ยานเชียงใหม ณ สิงหาคม 2556) ดังนั้น เชียงใหมจึงพรอมที่จะพัฒนาไปสูการเปนศูนยกลางการบินนานาชาติ

ของภูมิภาค (Aviation Hub) นอกจากนี้ ยังมีเสนทางคมนาคมทางบกที่เชื่อมตอกับเสนทาง R3A สูประเทศจีน

ตอนใต และรัฐบาลไดมีนโยบายที่จะสรางระบบรถไฟความเร็วสูง และรถไฟทางคู เชื่อมระหวางกรุงเทพ – 

เชียงใหม ซึ่งจะเปนการเพิ่มศักยภาพ ดานการคาและการทองเที่ยวเปนอยางดี  

 

3.  แนวโนมการขยายตัวธุรกิจ MICE ในประเทศไทย เน่ืองจากมีความสามารถการแขงขันดานราคา 

     ประเทศไทยมีความทัดเทียมกับประเทศพัฒนาแลวหลายๆประเทศ ประกอบกับขอไดเปรียบของ

ประเทศไทย ไมวาจะเปนคาใชจายในการจัดงานที่ไมสูงมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ สภาพ

ภูมิอากาศที่เหมาะสม ทําเลที่ตั้งของประเทศไทยที่เปนจุดศูนยกลางของภูมิภาค รวมถึงภาพลักษณของประเทศ

ไทยในการเปนแหลงทองเที่ยวที่มีความหลากหลาย และความโดดเดนในดานอัธยาศัยของผูคนซึ่งเปนที่ชื่นชอบ

ของชาวตางชาติ กลาวไดวาประเทศไทยเปนประเทศที่มีความเหมาะสมตอการจัดงานในกลุมไมซ (Meetings, 

Incentives, Conventions and Exhibitions: MICE) ซึ่งครอบคลุมถึงการจัดประชุม การทองเที่ยวเพื่อเปน

รางวัล การจัดสัมมนา และการจัดงานแสดงสินคา 

 

4.  กระแสความนิยมตอจังหวัดเชียงใหมในตลาดเกิดใหม 

    เชียงใหมนับเปนศูนยกลางของจังหวัดในภาคเหนือ โดยเฉพาะเรื่องการทองเที่ยว ที่มีชื่อเสียงเปนที่

รูจักและไดรับความสนใจจากนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและตางประเทศ เนื่องจากความพรอมของแหลงทองเที่ยว 

ทั้งทางดานธรรมชาติอันงดงาม ดานศิลปวัฒนธรรม และประเพณีของชาวเชียงใหมที่เปนเอกลักษณนาประทับใจ 

และความพรั่งพรอมในเรื่องสถานที่พักและบริการดานการทองเที่ยวตางๆ ที่หลากหลาย เปนที่ดึงดูดคนมา

ทองเที่ยวนับลานคนในแตละป 
 

    สถานการณการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศในชวง 9 เดือนแรกของป 2556 มีทิศทาง
ที่สดใส ทั้งจํานวนนักทองเที่ยวและรายไดเติบโตรอยละ 23 เปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยมจีํานวนนักทองเที่ยว
ประมาณ 19.67 ลานคน สรางรายไดทางการทองเที่ยวประมาณ 853,122 ลานบาท (ทัง้นี้ สถิติเดือนกันยายน
ยังคงเปนตัวเลขประมาณการจากกรมการทองเที่ยว)  
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   ตลาดที่เปนแรงผลักสําคัญที่ทําใหการทองเที่ยวไทยเติบโตแบบกาวกระโดด ยังคงเปนตลาดจีนและ
รัสเซีย ซึ่งเปนตลาดขนาดใหญ ที่เติบโตกาวกระโดดตอเนื่องตั้งแตปลายปที่ผานมา โดยในชวง 9 เดือนแรกตลาด
จีนเติบโตรอยละ 93 สูงที่สุด สวนหนึ่งเกิดจาก การหันมาจองทัวรเขาไทยเปนจํานวนมากกอนที่ราคาทัวรจะ
ปรับตัวสูงขึ้นในเดือนตุลาคมเปนตนไป อันเปนผลจากกฎหมายทองเที่ยว ฉบับใหมของจีน สวนตลาดรัสเซีย 
เติบโตรอยละ 37 (ททท.)  

 

5.  ประเทศภูมิภาคเอเชียมีกําลังซื้อที่สูงขึ้น 

     เอเชียขยายทางการตลาดไดสูงมากขึ้น เนื่องจากเอเชียเปนภูมิภาคที่มีประชากรจํานวนมากที่สุดใน

โลก โดยประชากรในเอเชียตะวันออก เอเชียใต และเอเชียตะวันออกเฉียงใตรวมกัน มีจํานวนมากกวาครึ่งหนึ่ง

ของประชากรโลก โดยเฉพาะจีนและอินเดียที่มีประชากรรวมกันถึง 1 ใน 3 ของโลกซึ่งประชากรใน 3 ภูมิภาคใน

เอเชียมีกําลังซื้อสูง สืบเนื่องจากมีอัตราการขยายตัวของรายไดตอหัวประชากรสูงที่สุดในโลก 

 

อุปสรรค (Threats) 

 1.  การพัฒนาดานการทองเที่ยวในตางประเทศโดยเฉพาะในกลุมประเทศอาเซียนที่มีจุดขาย

เดียวกัน 

     ประเทศในภูมิภาคเอเชียโดยเฉพาะในกลุมประเทศอาเซียนมีแหลงทองเที่ยวคลายกัน เชน แหลง

ทองเที่ยวทางธรรมชาติที่มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่ใกลเคียงกันอันเปนผลมากจากสภาพทางภูมิศาสตร  หรือ

แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร แหลงทองเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณี อาทิ  ประเทศสิงคโปรก็พยายาม

ใชความหลากหลายของเชื้อชาติมาเปนจุดขายในการทองเที่ยวภายใตแนวคิดที่วา Uniquely Singapore โดยมี

การฟนฟูแหลงวัฒนธรรมดั้งเดิมของชนชาติสิงคโปร เชื้อชาติจีน อินเดียและมลายูในประเทศใหเปนสถานที่

ทองเที่ยว สําหรับประเทศมาเลเซีย การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจะเนนความเปนมุสลิมสําหรับนักทองเที่ยวที่

อยากสัมผัสมิติตางๆ ของมุสลิม รวมทั้งประเทศพมา เวียดนามก็พยายามใชจุดแข็งทางวัฒนธรรมสรางจุดขายใน

การทองเที่ยวมากยิ่งขึ้น การที่ประเทศในกลุมอาเซียนที่มีจุดขายดานแหลงทองเที่ยวแบบเดียวกับประเทศไทยก็

จะเปนทางเลือกใหกับนักทองเที่ยวที่จะเขามาในภูมิภาคอาเซียนที่อาจจะเลือกไปประเทศอื่นแทน 
  

2.  ปญหาภัยธรรมชาติ (ปญหาหมอกควันไฟปา/ อุทกภัย) 

    ปญหาความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ เชน การตัดไมทําลายปา การแผวถาง เผาขยะ

และเผาพื้นที่เพื่อทําการเกษตร รวมทั้งการขยายตัวของเมืองเขาสูพื้นที่ซึ่งเหมาะแกการเพาะปลูกในขณะที่

จังหวัดเชียงใหมยังขาดการสงเสริมการอนุรักษฟนฟูและลดขอขัดแยงในการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ขาดการสงเสริมการจัดการและการใชพลังงานที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ 

ยังมีปญหาที่มีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ เชน ภัยหนาว ภัยแลง 

อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัยที่ เกิดขึ้นอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป แตยังขาดความพรอมในการรับมือการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ 
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3.  ปญหาเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศไทย 

      จากสถานการณความขัดแยงทางการเมืองถือวาเปนประเด็นหลักสําคัญที่สงผลตอมุมมองความ

นาเชื่อถือของประเทศไทยตลอดชวงระยะเวลา 3 ปที่ผานมา ซึ่งการขาดเสถียรภาพทางการบริหาร และการ

เปลี่ยนรัฐบาลบอยครั้งตั้งแตป 2549 ทําใหนโยบาย และโครงการบริหารประเทศไมมีความตอเนื่อง และลาชา 

ตลอดถึงเปนอุปสรรคตอการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานขนาดใหญของรัฐบาล โดยปญหาดังกลาวเปนอุปสรรคทํา

ใหการเติบโตทางเศรษฐกิจชะลอตัวลง 

4.  ประเทศในภูมิภาคมีขีดความสามารถในการบริหารธุรกิจ MICE ดีกวาประเทศไทย 

     ประเทศในภูมิภาคอาเซียนมีการดําเนินธุรกจิ MICE หลายแหง และมีความพรอมและมีศกัยภาพใน

การรองรบัธุรกจิ MICE ที่มีช่ือเสียงในระดับโลก และมีการบริหารจัดการในระดบัมืออาชีพ เชน  ประเทศจีน  

นครเซี่ยงไฮจัดงาน World Expo 2010 ประเทศสิงคโปร และประเทศมาเลเซีย  เปนตน 

3.3 การวิเคราะหความสัมพันธแบบแมตทรกิซ (TOWS Matrix) 
 จากการวเิคราะหสภาพแวดลอมของสํานักงานพฒันาพงิคนคร (องคการมหาชน) ดังกลาว สามารถ

นํามาวิเคราะหความสัมพันธแบบแมตทริกซเพื่อกําหนดทิศทาง/แนวทางการพัฒนาหลกั ดังนี ้
 

  แผนภาพแสดง การวิเคราะหความสัมพันธแบบแมตทริกซ (TOWS Matrix) 

 

External Opportunities 
(O) 
1. 
2. 
3. 
4. 

External Threats  
(T) 
1. 
2. 
3. 
4. 

Internal Strengths 
(S) 
1. 
2. 
3. 
4. 

SO 
"Maxi-Maxi" Strategy 
Strategies that use 

strengths to maximize 
opportunities. 

ST 
"Maxi-Mini" Strategy 
Strategies that use 

strengths to minimize threats. 

Internal Weaknesses (W) 
1. 
2. 
3. 
4. 

WO 
"Mini-Maxi" Strategy 

Strategies that minimize 
weaknesses by taking 

advantage of opportunities. 

WT  
"Mini-Mini" Strategy 

Strategies that minimize 
weaknesses and avoid threats. 

 
 1) การพัฒนาจุดแข็งใหโดดเดน และการใชประโยชนจากโอกาสเพือ่เสรมิขอไดเปรียบ 
  (SO Strategy- "Maxi-Maxi" Strategy) 
 2) การพัฒนาจุดแข็งใหโดดเดน และการลดปจจัยภายนอกเพื่อเสริมจุดแข็ง 
  (SO Strategy- "Maxi-Mini" Strategy) 
 3) การลดจุดออนโดยใชประโยชนจากโอกาส 
   (WO Strategy- "Mini-Maxi" Strategy) 
 4) การลดจุดออนโดยหลกีเลี่ยงการเผชิญอปุสรรค 
  (WT Strategy- "Mini-Mini" Strategy) 
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 1) การพัฒนาจุดแข็งใหโดดเดน และการใชประโยชนจากโอกาสเพื่อเสริมขอไดเปรียบ 
     (SO Strategy- "Maxi-Maxi" Strategy) 
 

จุดแข็ง (Strengths) โอกาส (Opportunities) 

S1 แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร 

วัฒนธรรมมีเอกลักษณและความโดดเดน 

O1 นโยบายรัฐบาลในการสงเสริมดานการทองเที่ยว

และบริการ 

S2 กิจกรรม/ รูปแบบของการทองเที่ยวมีความ

หลากหลาย 

O2 การขยายเสนทางการบินและเสนทางคมนาคมทาง

บกที่เชื่อมโยงกับพื้นที่  

S3 งานประเพณี หรือเทศกาลตางๆ ที่จัดขึ้นในพื้นที่

จังหวัดเชียงใหมและพื้นที่ใกลเคียงมีชื่อเสียงเปนที่

รูจักในวงกวาง 

O3 แนวโนมการขยายตัวธุรกิจ MICE ในประเทศไทย  

เนื่องจากมีความสามารถการแขงขันดานราคา 

S4 ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 

7 รอบพระชนมพรรษา มีพื้นที่ขนาดใหญ พรอมตอ

การรองรับการจัดการประชุม/ การแสดงสินคาทั้ง

ระดับชาติและระดับนานาชาติ 

O4 กระแสความนิยมตอจังหวัดเชียงใหมในตลาดเกิด 

ใหม 

S5 จังหวัดเชียงใหมและพื้นที่ใกลเคียงมีวัฒนธรรม

ทองถิ่นที่มีความหลากหลาย 

O5 ประเทศภูมิภาคเอเชียมีกําลังซื้อที่สูงขึ้น 

  

 ผลจากวิเคราะหการพัฒนาจุดแข็งใหโดดเดน และการใชประโยชนจากโอกาสเพื่อเสริมขอไดเปรียบ   

จะเห็นไดวาแหลงทองเที่ยวที่มีความหลากหลายและเปนเอกลักษณ มีวัฒนธรรม ประเพณีที่มีเสนหและมชีือ่เสยีง 

ตลอดจนการเปนที่ตั้งของศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติฯ โดยศักยภาพดังกลาวยังไดรับการสงเสริม

สนับสนุนจากรัฐบาลเปนอยางดี และรวมทั้งการไดรับผลกระทบเชิงบวกจากการพัฒนาในภูมิภาค อาทิ การ

ขยายเสนทางการบิน กระแสความนิยมของนักทองเที่ยว และกําลังซื้อของประเทศในเอเชียที่เพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น 

สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) จึงตองใหความสําคัญกับการพัฒนาแหลงทองเที่ยวที่มีอยูใหสอดรับ

กับโอกาสการพัฒนาที่จะเกิดขึ้น โดยใหความสําคัญกับการเชื่อมโยงเสนทาง (Routes) การทองเที่ยวที่สามารถ

ออกแบบเสนทางและรูปแบบการทองเที่ยวรวมกันอยางบูรณาการ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่จําเปนเพื่อ

รองรับการเจริญเติบโต ตลอดจนมุงเนนการสรางมูลคาเพิ่ม และพัฒนาการตลาดดานการทองเที่ยวเชิงรุกเพื่อ

สรางแรงดึงดูดสําหรับการทองเที่ยวและภาคบริการที่เกี่ยวเนื่อง 
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 2) การพัฒนาจุดแข็งใหโดดเดน และการลดปจจัยภายนอกเพื่อเสริมจุดแข็ง 
     (ST Strategy- "Maxi-Mini" Strategy) 
 

จุดแข็ง (Strengths) อุปสรรค (Threats) 

S1 แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร 

วัฒนธรรมมีเอกลักษณและความโดดเดน 

T1 การพัฒนาดานการทองเที่ยวในตางประเทศ

โดยเฉพาะในกลุมประเทศอาเซียนที่มีจุดขาย

เดียวกัน 

S2 กิจกรรม/ รูปแบบของการทองเที่ยวมีความ

หลากหลาย 

T2 ปญหาภัยธรรมชาติ (ปญหาหมอกควันไฟปา/ 

อุทกภัย) 

S3 งานประเพณี หรือเทศกาลตางๆ ที่จัดขึ้นในพื้นที่

จังหวัดเชียงใหมและพื้นที่ใกลเคียงมีชื่อเสียงเปนที่

รูจักในวงกวาง 

T3 ปญหาเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศไทย 

S4 ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 

7 รอบพระชนมพรรษา มีพื้นที่ขนาดใหญ พรอมตอ

การรองรับการจัดการประชุม/ การแสดงสินคาทั้ง

ระดับชาติและระดับนานาชาติ 

T4 ประเทศในภูมิภาคมีขีดความสามารถในการ

บริหารธุรกิจ MICE ดีกวาประเทศไทย 

S5 จังหวัดเชียงใหมและพื้นที่ใกลเคียงมีวัฒนธรรม

ทองถิ่นที่มีความหลากหลาย 

  

 
 ผลจากวิเคราะหการพัฒนาจุดแข็งใหโดดเดน และการลดปจจัยภายนอกเพื่อเสริมจุดแข็ง จะเห็นไดวา
แมแหลงทองเที่ยวภายในพื้นที่ภายใตการพัฒนาของสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) จะมีความ
หลากหลายและเปนเอกลักษณ มีวัฒนธรรม ประเพณีที่มีเสนหและมีชื่อเสียงมาอยางยาวนาน แตก็สามารถเผชิญ
กับภัยคุกคามจากภายนอก อาทิ ขีดความสามารถดานการแขงขันดานการทองเที่ยว/MICE จากประเทศเพื่อนบาน 
ปญหาภัยธรรมชาติ หรือเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศไทยเอง ซึ่งสามารถสงผลกระทบตอจุดแข็งของ
พื้นที่อยางมีนัยสําคัญ ดังนั้น สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) จึงตองเนนพัฒนาแหลงทองเที่ยวเดิม
โดยเนนเชิงอนุรักษใหสถานที่ทองเที่ยวยังคงมนตเสนหนาสนใจ โดยการนํานวัตกรรมการพัฒนาที่เหมาะสมไปใช
แตไมสรางผลกระทบตอภาพรวม และวิถีในการทองเที่ยวของแหลงทองเที่ยวน้ันๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 



53 

 

 
 3) การลดจุดออนโดยใชประโยชนจากโอกาส 
     (WO Strategy- "Mini-Maxi" Strategy) 
 

จุดออน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) 

W1 จังหวัดเชียงใหมและพื้นที่ใกลเคียงขาดการบริหาร

จัดการดานผังเมือง/ ภูมิทัศนของเมืองที่มี

ประสิทธิภาพ 

O1 นโยบายรัฐบาลในการสงเสริมดานการทองเที่ยว

และบริการ 

W2 จังหวัดเชียงใหมและพื้นที่ใกลเคียงขาดระบบขนสง 

มวลชนที่เชื่อมโยงกัน 

O2 การขยายเสนทางการบินและเสนทางคมนาคมทาง

บกที่เชื่อมโยงกับพื้นที่  

W3 จังหวัดเชียงใหมและพื้นที่ใกลเคียงขาดการบริหาร

จัดการหวงโซอุปทานในธุรกิจ MICE/ การบริหาร

จัดการการทองเที่ยวบางแหงยังขาดประสิทธิภาพ

และเปนมืออาชีพ 

O3 แนวโนมการขยายตัวธุรกิจ MICE ในประเทศไทย  

เนื่องจากมีความสามารถการแขงขันดานราคา 

W4 ขาดการพัฒนา/ สรางมูลคาเพิ่มใหแกแหลง

ทองเที่ยวที่มีอยูใหสามารถดึงดูดนักทองเที่ยว

กลับมาเยือนซ้ําหรือเปนที่นิยมของนักทองเที่ยว 

กลุมใหมๆ  

O4 กระแสความนิยมตอจังหวัดเชียงใหมในตลาด 

เกิดใหม 

W5 ขาดการเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวทั้งภายในจังหวัด 

และระหวางจังหวัดใกลเคียง 

O5 ประเทศภูมิภาคเอเชียมีกําลังซื้อที่สูงขึ้น 

W6 กฎหมาย ระเบียบปจจุบันไมเอื้อตออํานวยตอการ 

ดําเนินธุรกิจ MICE/ การทองเที่ยว 

  

 

 ผลจากวิเคราะหการลดจุดออนโดยใชประโยชนจากโอกาส พบวา พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหมและพื้นที่
เชื่อมโยงยังมีจุดออนสําคัญ อาทิ การจัดการผังเมือง ระบบขนสงมวลชน การบริหารจัดการอุปทานในธุรกิจ 
MICE การพัฒนา/สรางมูลคาเพิ่มใหแกแหลงทองเที่ยว อยางไรก็ตาม การสนับสนุนของนโยบายรัฐบาล และ
กระแสการพัฒนาในภูมิภาคก็ยังสามารถปรับแกจุดออนดังกลาวได โดยสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการ
มหาชน) จะตองใหความสําคัญกับการวางแผนและกําหนดแนวทางการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวแบบองครวม
และคํานึงถึงยั่งยืน การปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวกดานการทองเที่ยวใหมีความ
พรอม รวมทั้งสรางและ/หรือพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหมที่ตอบสนองตอรูปแบบการทองเที่ยวที่เปลี่ยนไปให
สามารถครอบคลุมความตองการของนักทองเที่ยวไดหลากหลายกลุมมากยิ่งขึ้นในอนาคต 
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 4) การลดจุดออนโดยหลีกเลี่ยงการเผชิญอุปสรรค 
     (WT Strategy- "Mini-Mini" Strategy) 
 

จุดออน (Weaknesses) อุปสรรค (Threats) 

W1 จังหวัดเชียงใหมและพื้นที่ใกลเคียงขาดการบริหาร

จัดการดานผังเมือง/ ภูมิทัศนของเมืองที่มี

ประสิทธิภาพ 

T1 การพัฒนาดานการทองเที่ยวในตางประเทศ

โดยเฉพาะในกลุมประเทศอาเซียนที่มีจุดขาย

เดียวกัน 

W2 จังหวัดเชียงใหมและพื้นที่ใกลเคียงขาดระบบขนสง 

มวลชนที่เชื่อมโยงกัน 

T2 ปญหาภัยธรรมชาติ (ปญหาหมอกควันไฟปา/ 

อุทกภัย) 

W3 จังหวัดเชียงใหมและพื้นที่ใกลเคียงขาดการบริหาร

จัดการหวงโซอุปทานในธุรกิจ MICE/ การบริหาร

จัดการการทองเที่ยวบางแหงยังขาดประสิทธิภาพ

และเปนมืออาชีพ 

T3 ปญหาเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศไทย 

W4 ขาดการพัฒนา/ สรางมูลคาเพิ่มใหแกแหลง

ทองเที่ยวที่มีอยูใหสามารถดึงดูดนักทองเที่ยว

กลับมาเยือนซ้ําหรือเปนที่นิยมของนักทองเที่ยว 

กลุมใหมๆ  

T4 ประเทศในภูมิภาคมีขีดความสามารถในการ

บริหารธุรกิจ MICE ดีกวาประเทศไทย 

W5 ขาดการเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวทั้งภายในจังหวัด 

และระหวางจังหวัดใกลเคียง 

  

W6 กฎหมาย ระเบียบปจจุบันไมเอื้อตออํานวยตอการ 

ดําเนินธุรกิจ MICE/ การทองเที่ยว 

  

 
 ผลการลดจุดออนโดยหลีกเลี่ยงการเผชิญอุปสรรค พบวา จุดออนสําคัญในพื้นที่จังหวัดเชียงใหมและพื้นที่

เชื่อมโยง อาทิ การจัดการผังเมือง ระบบขนสงมวลชน การบริหารจัดการอุปทานในธุรกิจ MICE การพัฒนา/

สรางมูลคาเพิ่มใหแกแหลงทองเที่ยว จะตองไดรับการปรับปรุง/สรางภูมิคุมกันจากอุปสรรคภายนอก อาทิ    

ขีดความสามารถดานการแขงขันดานการทองเที่ยว/MICE จากประเทศเพื่อนบาน ปญหาภัยธรรมชาติ หรือ

เสถียรภาพทางการเมือง โดยสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) ควรมุงเนนการฟนฟูและรักษา

สภาพแวดลอม/แหลงทองเที่ยว ตลอดจนรักษาเอกลักษณ/ภาพลักษณดานการทองเที่ยวในพื้นที่ 
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 สรุปผลการวิเคราะหความสัมพันธแบบแมตทริกซ (TOWS Matrix) 
 

กลยุทธเชิงรุก (S/O) กลยุทธเชิงปองกัน (S/T) 

 พัฒนาเสนทาง (Routes) การทองเที่ยวที่

สามารถออกแบบเสนทางและรูปแบบการ

ทองเที่ยวรวมกันอยางบูรณาการ พัฒนา

โครงสรางพื้นฐานที่จําเปนเพื่อรองรับการ

เจริญเติบโต ตลอดจนมุ ง เนนการสราง

มูลคาเพิ่ม และพัฒนาการตลาดเชิงรุก 

 

 พัฒนาแหลงทองเที่ยวเดิมโดยเนนเชิง

อนุรักษใหสถานที่ทองเที่ยวยังคงมนตเสนห

นาสนใจ โดยใชนวัตกรรมการพัฒนาที่

เหมาะสมไปใชแตไมสรางผลกระทบตอ

ภาพรวม และวิถีในการทองเที่ยวของแหลง

ทองเที่ยวนั้นๆ  

กลยุทธเชิงแกไข (W/O) กลยุทธเชิงรับ (W/T) 

 การวางแผนและกําหนดแนวทางการบริหาร

จัดการแหลงทองเที่ยวแบบองครวมและ

คํ า นึ ง ถึ ง ยั่ ง ยื น  ก า ร ป รั บ ป รุ ง ร ะ บ บ

สาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวก

ดานการทองเที่ยวใหมีความพรอม รวมทั้ง

สรางและ/หรือพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหมที่

ตอบสนองต อรู ปแบบการทอง เที่ ยวที่

เปลี่ ยนไปให สามารถครอบคลุมความ

ตองการของนักทองเที่ยวไดหลากหลายกลุม

มากยิ่งขึ้นในอนาคต 

 ฟนฟูและรักษาสภาพแวดลอม/ 

แหลงทองเที่ยว ตลอดจนรักษาเอกลักษณ/

ภาพลักษณดานการทองเที่ยว 
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สวนที่ 4 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร 

สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) 
 

4.1 วิสัยทัศน 

องคกรที่มีขีดสมรรถนะสูงในการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อการทองเที่ยว และธุรกิจเชื่อมโยงที่มีขีดความ 

สามารถระดับสากล ภายใตการบูรณาการรวมกับทุกภาคสวน 

4.2 พันธกิจ 
 1) วางแผน พัฒนา และบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว ที่พัก ศูนยประชุม และกิจการที่ตอเนื่องเพื่อการ
พัฒนาพิงคนคร 
 2) พัฒนาโครงขายการคมนาคมขนสง และการสาธารณูปโภคดานการทองเที่ยวและภารกิจที่เกี่ยวเนื่อง  
 3) ประสานงานและสนับสนุนหนวยงานภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่นและภาคเอกชนที่เกี่ยวของ
ในการพัฒนาพิงคนคร 
 4) อนุรักษและสงเสริมศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่นใน
พื้นที่การพัฒนาพิงคนคร 
 5) สงเสริมใหเกิดการจางงานและยกระดับคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนในพื้นที่การ
พัฒนาพิงคนครโดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนและชุมชน  
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4.3 ประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ 
      ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 สนับสนุน/สงเสริมการพัฒนาแหลงทองเที่ยวภายในจังหวัดเชียงใหมและพื้นที่
เชื่อมโยงใหมีขีดความสามารถในการแขงขัน  
      กลยุทธ 
 
 

 
 
 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2  สนับสนุนการพัฒนาระบบการบรหิารจัดการทองเที่ยวใหมมีาตรฐานระดับสากลและ
ยั่งยืน  
       กลยุทธ 
 
 

 
 
 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3   สงเสรมิ/ปรับปรงุและพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณปูโภค และสิง่อํานวยความ
สะดวก เพื่อเชื่อมโยงและบูรณาการดานการทองเที่ยว  
       กลยุทธ 
 
 
 
 
 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาการบรหิารจัดการขอมูล องคความรูที่ทันสมัย และเครือขายการพัฒนาที่เขมแข็ง  
       กลยุทธ 
 
 

 
 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 อนุรักษและสงเสริมศลิปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น  
       กลยุทธ 
 
 

 
 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6  พัฒนาองคกรใหมีขีดสมรรถนะสูงและเปนมอือาชีพ  
       กลยุทธ 
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ประเดน็ยุทธศาสตรที่ 1   สนับสนุน/สงเสริมการพฒันาแหลงทองเที่ยวภายในจังหวัดเชียงใหมและพืน้ที่เชื่อมโยงใหมีขดีความสามารถในการ 

                               แขงขัน 

1)  เปาประสงค ตัวชี้วัด และคาเปาหมาย 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :  การพฒันาแหลงทองเที่ยวเชงิสรางสรรคที่มีคุณภาพมาตรฐานและมีความโดดเดน   การเพิ่มคุณคา (value added) เพื่อยกระดบัแหลง

ทองเที่ยว และการเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวตางๆ ในพื้นที ่
 

ตัวชี้วัด ขอมูลคาฐาน 
คาเปาหมาย 

2557 2558 2559 2560 2561 

1. พัฒนาแหลงทองเที่ยวแหงใหมเพิม่ขึ้น N/A 3 แหง 3 แหง 3 แหง 3 แหง 3 แหง 

2. แหลงทองเที่ยวที่มีอยูเดิมไดรบัการพัฒนา  1 แหง 1 แหง 1 แหง - - - 

3.  ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนการเชื่อมโยงแหลง

ทองเที่ยวในพื้นที ่

N/A - รอยละ 80 รอยละ 80 รอยละ 80 รอยละ 80 

4. ระดับความสําเรจ็ในการสงเสริมและสนับสนุนดานการ

ทองเที่ยว 

N/A - รอยละ 80 รอยละ 80 รอยละ 80 รอยละ 80 
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2)  กลยุทธ แผนงาน/โครงการ 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 : พัฒนาแหลงทองเที่ยวภายในจังหวัดเชียงใหมและพื้นที่เชื่อมโยงใหมีขีดความสามารถในการแขงขัน 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ แหลง
งบประมาณ 

รวม
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

งบประมาณและปงบประมาณที่ดําเนินการ (ลานบาท) หนวย

ดําเนินการ 2557 2558 2559 2560 2561 

1. พัฒนาแหลง

ทองเที่ยวเดิมใหมีการ

บรหิารจัดการตาม

มาตรฐาน สากล 

1) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการ
เชียงใหมไนทซาฟารี  

  151.49 -     

2) โครงการพัฒนาศักยภาพแหลง
ทองเที่ยวเชียงใหมไนทซาฟาร ี  

  - 732.27     

3) โครงการพัฒนาศักยภาพศูนยประชุม
และแสดงสินคานานาชาติเฉลมิพระ
เกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา   

  - 284.02     

2. พัฒนากิจกรรม 

รูปแบบ และสถานที่

ทองเที่ยวแหลงใหม 

1.  โครงการสํารวจและออกแบบสวนน้ํา 
(ทะเลเทียม)   

  30.00 -     

2) โครงการออกแบบพิพิธภัณฑลานนา
จากไมสกั  

  5.00 -     

 3) โครงการสํารวจและออกแบบ
เชียงใหมอาย   

  35.00 -     

 4) โครงการเพิม่ศักยภาพแหลงทองเที่ยว    - 175.00     

3. สงเสริมและสนับสนุน

การทองเทีย่วใหตอบ 

สนองตอความตองการ

ของตลาดยุคใหม 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 : พัฒนาแหลงทองเที่ยวภายในจังหวัดเชียงใหมและพื้นที่เชื่อมโยงใหมีขีดความสามารถในการแขงขัน 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ แหลง
งบประมาณ 

รวม
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

งบประมาณและปงบประมาณที่ดําเนินการ (ลานบาท) หนวย

ดําเนินการ 2557 2558 2559 2560 2561 

4. เชื่อมโยงแหลง

ทองเที่ยวเพื่อสราง  

จุดขาย/มูลคาของ

แหลงทองเที่ยว 
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ประเดน็ยุทธศาสตรที่ 2  สนับสนุนการพฒันาระบบการบรหิารจัดการทองเที่ยวใหมีมาตรฐานระดบัสากลและยั่งยืน 

1)  เปาประสงค ตัวชี้วัด และคาเปาหมาย 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :  ระบบการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวและศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลมิพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ที่ทันสมัย   

มีประสิทธิภาพ 

 

ตัวชี้วัด ขอมูลคาฐาน 
คาเปาหมาย 

2557 2558 2559 2560 2561 

1. ระดับความสําเรจ็ในการจัดทําระบบเพือ่การบรหิาร

จัดการแหลงทองเที่ยว 

N/A รอยละ 80 รอยละ 80 รอยละ 80 รอยละ 80 รอยละ 80 

2. ความพึงพอใจของนกัทองเที่ยว/ผูมาใชบรกิาร N/A รอยละ 80 รอยละ 80 รอยละ 80 รอยละ 80 รอยละ 80 

3. จํานวนนักทองเที่ยว/ผูมาใชบริการเพิม่ขึ้น N/A รอยละ 5 รอยละ 5 รอยละ 5 รอยละ 5 รอยละ 5 
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2)  กลยุทธ แผนงาน/โครงการ 

 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการทองเท่ียวใหมีมาตรฐานระดับสากลและยั่งยืน 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ แหลง
งบประมาณ 

รวม
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

งบประมาณและปงบประมาณที่ดําเนินการ (ลานบาท) หนวย

ดําเนินการ 2557 2558 2559 2560 2561 

1. กําหนด/พัฒนา

มาตรฐานการบริหาร

จัดการดานการ

ทองเที่ยว 

         

2. สรางมลูคาเพิ่มทาง

ศิลปวัฒนธรรม และ

ภูมิปญญาทองถิ่น 

         

3. พัฒนาการตลาด

และการประชาสัมพันธ 

เชิงรุก 

1) โครงการประชาสัมพันธและ
การตลาดเชิงบรูณาการ (Integrated 
Marketing Communication)   

  24.74 -     

2) โครงการการตลาดเชิงบูรณาการ    - 8.29     

 3) โครงการโฆษณาเพื่อสนับสนุน CSR 
เชียงใหมไนทซาฟารี  

  - 1.75     
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ประเดน็ยุทธศาสตรที่ 3   สงเสริม/ปรบัปรุงและพฒันาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสิง่อํานวยความสะดวก เพือ่เชือ่มโยงและบูรณาการ 

    ดานการทองเที่ยว 

1)  เปาประสงค ตัวชี้วัด และคาเปาหมาย 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :  การปรับปรงุและพัฒนาโครงขายระบบการคมนาคม  การขนสง  ใหเขาถึงแหลงทองเทีย่ว  การพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการรองรบัของแหลงทองเที่ยว และการปรบัปรงุภูมิสถาปตยในพื้นที่ใหโดดเดนและมีเอกลักษณ 

 

ตัวชี้วัด ขอมูลคาฐาน 
คาเปาหมาย 

2557 2558 2559 2560 2561 

1.  การพัฒนาโครงขายการคมนาคม การขนสง ดานการ

ทองเที่ยว 

1 ระบบ 2 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 

2.  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความ

สะดวกดานการทองเที่ยว 

N/A - - 1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 

3.  ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนการพฒันา

โครงขายการคมนาคม  โครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวย

ความสะดวกเพื่อรองรับการทองเที่ยว 

N/A - รอยละ 80 รอยละ 80 รอยละ 80 รอยละ 80 
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2)  กลยุทธ แผนงาน/โครงการ 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 : ปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสิ่งอํานวยความสะดวก เพ่ือเชื่อมโยงและบูรณาการดานการทองเที่ยว 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ แหลง
งบประมาณ 

รวม
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

งบประมาณและปงบประมาณที่ดําเนินการ (ลานบาท) หนวย

ดําเนินการ 2557 2558 2559 2560 2561 

1. ประสานการ

ออกแบบผังเมือง/ภูมิ

ทัศนของเมืองที่เอื้อตอ

การสงเสริมศักยภาพ

การทองเทีย่ว 

         

2. วางแผนและเชื่อมโยง

การพัฒนาโครงสราง

พื้นฐาน สาธารณูปโภค 

และสิ่งอํานวยความ

สะดวกเพื่อการทองเที่ยว

อยางบูรณาการ 

         

3. ประสานการบรหิาร

จัดการดานคมนาคม

ขนสงเพือ่สงเสรมิ

ศักยภาพดานการ

ทองเที่ยว 

1) โครงการกระเชาลอยฟา (Cable 
Car)  

  10.00 -     

2) โครงการศึกษาสํารวจและออกแบบ
กระเชาลอยฟา (Cable Car) ขึ้นดอย
หลวงเชียงดาว 

  20.00 -     

3) โครงการเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยว
จังหวัดเชียงใหม   

  - 80.00     
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ประเดน็ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาการบริหารจัดการขอมูล องคความรูที่ทนัสมัย และเครอืขายการพฒันาที่เขมแข็ง  

1)  เปาประสงค ตัวชี้วัด และคาเปาหมาย 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :  การเผยแพรขอมลูดานการทองเที่ยว  การจัดทําระบบฐานองคความรูของแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติและทีส่รางขึ้น  ประวัติศาสตร  

ศิลปะ  วัฒนธรรม ประเพณี  ในพื้นที่พิงคนคร  โดยบรูณาการรวมกบัภาครัฐ  ภาคเอกชน และทองถิ่น 

 

ตัวชี้วัด ขอมูลคาฐาน 
คาเปาหมาย 

2557 2558 2559 2560 2561 

1.  จํานวนฐานขอมูลองคความรูของแหลงทองเที่ยว 

ศิลปะ  วัฒนธรรม ประเพณี ในพื้นที่พงิคนคร 

N/A - - 5 เรือ่ง 5 เรื่อง 5 เรื่อง 

2.  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทองเที่ยว N/A - - 1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 

3.  จํานวนเครือขายความรวมมือของกลุมเปาหมาย N/A - - รอยละ 80 รอยละ 80 รอยละ 80 

4.  การถายทอดความรูสูสังคม N/A - - 30,000 คน/ป 30,000 คน/ป 30,000 คน/ป 
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2)  กลยุทธ แผนงาน/โครงการ 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 : การพัฒนาการบริหารจัดการขอมูล องคความรูที่ทันสมัย และเครือขายการพัฒนาที่เขมแข็ง 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ แหลง
งบประมาณ 

รวม
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

งบประมาณและปงบประมาณที่ดําเนินการ (ลานบาท) หนวย

ดําเนินการ 2557 2558 2559 2560 2561 

1. พัฒนาสารสนเทศ

เพื่อการบริหารจัดการ

ทองเที่ยว 

         

2. พัฒนาและบรหิาร

จัดการองคความรูดาน

การทองเที่ยวและ

ธุรกิจเชื่อมโยง 

         

3. สงเสริมการเพิ่มทักษะ 

ความเชีย่วชาญแก

บุคลากร/ผูประกอบการ 

ดานการทองเที่ยว 

         

4. พัฒนาและประสาน

ความรวมมือระหวาง

เครือขายการพัฒนา

ดานการทองเที่ยว  
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ประเดน็ยุทธศาสตรที่ 5 อนุรกัษและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมปิญญาทองถิ่น 

1)  เปาประสงค ตัวชี้วัด และคาเปาหมาย 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :  สนับสนุน สงเสริม สืบสาน  ฟนฟู  และอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 

 

ตัวชี้วัด ขอมูลคาฐาน 
คาเปาหมาย 

2557 2558 2559 2560 2561 

1.  ระดับความสําเร็จในการมสีวนรวมในการอนุรกัษและ

สงเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 

N/A - รอยละ 80 รอยละ 80 รอยละ 80 รอยละ 80 

2.  การรวบรวมและเผยแพรภูมิปญญาทองถิ่น N/A - - 1 แหง 1 แหง 1 แหง 
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2)  กลยุทธ แผนงาน/โครงการ 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 : อนุรักษและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ แหลง
งบประมาณ 

รวม
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

งบประมาณและปงบประมาณที่ดําเนินการ (ลานบาท) หนวย

ดําเนินการ 2557 2558 2559 2560 2561 

1. สงเสริมศิลปวฒันธรรม 

ประเพณี และภูมิปญญา

ทองถิ่น เพื่อสรางสรรค

สังคม 

         

2. พัฒนาพิพิธภัณฑ

ทองถิ่นและแหลง

เรียนรูชุมชน และ 

เพิ่มคุณคามรดกทาง

วัฒนธรรม 

         

3. สืบสานและอนรุักษ

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 

และภูมิปญญาทองถิ่น

อยางยั่งยืน 

         

 
 
 
 



69 

 

ประเดน็ยุทธศาสตรที่ 6   พฒันาองคกรใหมีขดีสมรรถนะสงูและเปนมืออาชีพ 

1)  เปาประสงค ตัวชี้วัด และคาเปาหมาย 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :  การบรหิารจัดการองคกรที่มคีวามทันสมัย  มีธรรมาภิบาล และมีประสิทธิภาพ 

 

ตัวชี้วัด ขอมูลคาฐาน 
คาเปาหมาย 

2557 2558 2559 2560 2561 

1. มีระบบคุณภาพมาตรฐานสําหรับการบริหารองคกร N/A - 1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 

2.  ระดับความสําเร็จในการพฒันาบุคลากรตามแผน N/A รอยละ 80 รอยละ 80 รอยละ 80 รอยละ 80 รอยละ 80 

3.  ผลการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติงานประจําป

ของสํานักงาน 

N/A - ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 
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2)  กลยุทธ แผนงาน/โครงการ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 : การพัฒนาองคกรที่มีขีดสมรรถนะและเปนมืออาชีพ 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ แหลง
งบประมาณ 

รวม
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

งบประมาณและปงบประมาณที่ดําเนินการ (ลานบาท) หนวย

ดําเนินการ 2557 2558 2559 2560 2561 

1. สงเสรมิและพัฒนา

บุคลากรใหมีขีด

สมรรถนะสูง 

1) โครงการพัฒนาบุคลากร     4.65 9.12     

2. พัฒนาระบบบรหิาร

จัดการองคกรที่มี

ประสิทธิภาพและ

ทันสมัย 

1)  โครงการปรบัปรุงและพัฒนาเว็บไซต    0.30 -     

2)  โครงการบํารุงรักษาอปุกรณ
คอมพิวเตอรและเครือขาย  

  0.70 -     

3)  โครงการพฒันาระบบสารบรรณ
อิเลก็ทรอนิกส   

  3.60 -     

 4)  โครงการพฒันาระบบบรหิารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล   

  3.40 -     

 5) โครงการพัฒนาปรบัปรุงระบบ
จดหมายอเิล็กทรอนิกส   

  1.00 -     

3. สงเสรมิการบรหิาร

จัดการที่มีธรรมา- 

ภิบาล และความ

รับผิดชอบตอสังคม 

         

4. สรางภาพลักษณ

องคกรที่ดี 

1)  โครงการสงเสริมภาพลกัษณของ
องคกร  

  - 60.00     



 
 

5. ภาคผนวก 

 

5.1   พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) พ.ศ. 2556  

5.2   ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง  แตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการบริหารการพัฒนา 

พิงคนคร 

5.3   คําสั่งคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ที่ 1/2556 ลงวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 

2556  เรื่อง  แตงตั้งคณะอนุกรรมการรางนโยบายและแผนยุทธศาสตร 

5.4   คําสั่งคณะอนุกรรมการรางนโยบายและแผนยุทธศาสตร ที่ 1/2557 ลงวันที่ 9 มกราคม 

พ.ศ. 2557 เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานยกรางนโยบายและยุทธศาสตร  สํานักงานพัฒนา   

พิงคนคร (องคการมหาชน) 

supichaya.l
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หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๖ 
 

 

 
 
 
 
 

พระราชกฤษฎีกา 
จัดตั้งสํานักงานพัฒนาพิงคนคร  (องค์การมหาชน) 

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๕  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

เป็นปีที่  ๖๘  ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรจัดตั้งสํานักงานพัฒนาพิงคนครขึ้นเป็นองค์การมหาชนตามกฎหมาย 
ว่าด้วยองค์การมหาชน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๘๗  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  และมาตรา  ๕  
แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้  
ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า  “พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานพัฒนาพิงคนคร  
(องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ในพระราชกฤษฎีกานี้ 
“การพัฒนาพิงคนคร”  หมายความว่า  การพัฒนาพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ที่เชื่อมโยง 

หรือต่อเนื่องกับเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยวกับทั้งเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว 
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หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๖ 
 

 

“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานพัฒนาพิงคนคร  (องค์การมหาชน)   
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร 
“ผู้อํานวยการ”  หมายความว่า  ผู้อํานวยการสํานักงาน 
“เจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  เจ้าหน้าที่สํานักงาน 
“ลูกจ้าง”  หมายความว่า  ลูกจ้างสํานักงาน 
“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
มาตรา ๔ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

หมวด  ๑ 
การจัดตั้ง  วัตถุประสงค์  และอํานาจหน้าที่ 

 
 

มาตรา ๕ ให้จัดตั้งองค์การมหาชนขึ้น  เรียกว่า  “สํานักงานพัฒนาพิงคนคร  (องค์การมหาชน)”  
เรียกโดยย่อว่า  “สพค.”  และให้ใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า  “Pinkanakorn  Development  Agency  
(Public  Organization)”  เรียกโดยย่อว่า  “PDA” 

มาตรา ๖ ให้สํานักงานมีที่ตั้งของสํานักงานแห่งใหญ่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ 
มาตรา ๗ ให้สํานักงานมีวัตถุประสงค์  ดังต่อไปนี้ 
(๑) วางแผน  พัฒนา  และบริหารจัดการแหล่งทอ่งเทีย่ว  ที่พัก  ศูนย์ประชุม  และกิจการที่ต่อเนื่อง

เพื่อการพัฒนาพิงคนคร 
(๒) พัฒนาโครงข่ายการคมนาคม  การขนส่ง  และการสาธารณูปโภคเพื่อส่งเสริมภารกิจตาม  (๑) 
(๓) ประสานงานและสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน 

ที่เก่ียวข้องในการพัฒนาพิงคนคร 
(๔) อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีงาม 

ของท้องถิ่นในพื้นที่การพัฒนาพิงคนคร 
(๕) ส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานและยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่

การพัฒนาพิงคนคร  โดยคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน 
มาตรา ๘ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๗  ให้สํานักงานมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ถือกรรมสิทธิ์  มีสิทธิครอบครอง  และมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ 
(๒) ก่อตั้งสิทธิ  หรือทํานิติกรรมทุกประเภทที่ผูกพันทรัพย์สิน  ตลอดจนทํานิติกรรมอ่ืนใด 

เพื่อประโยชน์ในการดําเนินกิจการของสํานักงาน 
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หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๖ 
 

 

(๓) ทําความตกลงและร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงานอ่ืนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศ
และต่างประเทศในกิจการที่เก่ียวกับการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของสํานักงาน 

(๔) จัดให้มีและให้ทุนเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของสํานักงาน 
(๕) เข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอ่ืนในกิจการที่เก่ียวกับวัตถุประสงค์ของสํานักงาน 
(๖) กู้ยืมเงินเพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของสํานักงาน 
(๗) เรียกเก็บค่าธรรมเนียม  ค่าบํารุง  ค่าตอบแทน  หรือค่าบริการในการดําเนินกิจการ 

ตามวัตถุประสงค์ของสํานักงาน  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่คณะกรรมการกําหนด 
(๘) ดําเนินการอ่ืนใดที่จําเป็นหรือต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสํานักงาน 
การเข้าร่วมทุนตาม  (๕)  และการกู้ยืมเงินตาม  (๖)  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

หมวด  ๒ 
ทุน  รายได้  และทรัพย์สิน 

 
 

มาตรา ๙ ทุนและทรัพย์สินในการดําเนินกิจการของสํานักงาน ประกอบด้วย 
(๑) เงินและทรัพย์สินที่ได้รับโอนมาตามมาตรา  ๔๐ 
(๒) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสม 
(๓) เงินอุดหนุนจากภาคเอกชน   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   หรือองค์กรอ่ืน   รวมทั้ง 

จากต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ  และเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ 
(๔) ค่าธรรมเนียม  ค่าบํารุง  ค่าตอบแทน  ค่าบริการ  หรือรายได้จากการดําเนินกิจการ 

ตามวัตถุประสงค์ของสํานักงาน 
(๕) ดอกผลของเงินหรือรายได้จากทรัพย์สินของสํานักงาน 
การรับเงินหรือทรัพย์สินตาม  (๓)  จะต้องไม่กระทําในลักษณะที่ทําให้สํานักงานและคณะกรรมการ

ขาดความเป็นอิสระหรือความเป็นกลาง 
มาตรา ๑๐ บรรดารายได้ของสํานักงานไม่เป็นรายได้ที่ต้องนําส่งคลังเป็นรายไดแ้ผ่นดิน   
ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นหรือสมควร  สํานักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ  อาจนํารายได้

ของสํานักงานจํานวนหนึ่งส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
มาตรา ๑๑ ให้อสังหาริมทรัพย์ที่สํานักงานได้มาจากการให้หรือซ้ือด้วยเงินรายได้ของสํานักงาน

เป็นกรรมสิทธิ์ของสํานักงาน 
ให้สํานักงานมีอํานาจในการปกครอง  ดูแล  บํารุงรักษา  ใช้  จําหน่าย  และจัดหาประโยชน์ 

จากทรัพย์สินของสํานักงาน 
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หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๖ 
 

 

มาตรา ๑๒ การใช้จ่ายเงินของสํานักงาน  ให้ใช้จ่ายไปเพื่อกิจการของสํานักงานโดยเฉพาะ 
การเก็บรักษาและเบิกจ่ายเงินของสํานักงาน  ให้เป็นไปตามข้อบังคับที่คณะกรรมการกําหนด 

หมวด  ๓ 
การบริหารและการดําเนินกิจการ 

 
 

มาตรา ๑๓ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง  เรียกว่า  “คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร”  
ประกอบด้วย 

(๑) ประธานกรรมการซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง 
(๒) กรรมการโดยตําแหน่ง  จํานวนสามคน  ได้แก่  ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ  ผู้ว่าราชการ

จังหวัดเชียงใหม่  และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  
(๓) กรรมการซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากภาคเอกชนในพื้นที่การพัฒนาพิงคนครจํานวนสามคน  
(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จํานวนไม่เกินสามคน  ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้   

ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านการบริหารจัดการ  การเกษตร  การพัฒนาสังคม  
กฎหมาย  การท่องเที่ยว  ส่ิงแวดล้อม  การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ  การประชุม  หรือด้านอ่ืน 
ที่เก่ียวข้องและเป็นประโยชน์ต่อกิจการของสํานักงาน  โดยในจํานวนนี้ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงมิใช่
ข้าราชการหรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐที่มีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจําร่วมอยู่ด้วย 

ให้ผู้อํานวยการเป็นกรรมการและเลขานุการโดยตําแหน่ง  และให้ผู้อํานวยการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความจําเป็น 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการและ
กรรมการตาม  (๓)  และ  (๔)  รวมทั้งการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการตาม  (๓)  และ  (๔)  
เพื่อดํารงตําแหน่งแทนผู้ที่พ้นจากตําแหน่งก่อนวาระตามมาตรา  ๑๗  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการ 

มาตรา ๑๔ ประธานกรรมการและกรรมการตามมาตรา  ๑๓  (๓)  และ  (๔)  ต้องมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายไุม่ต่ํากว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์  และไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  คนไร้ความสามารถ  หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด 

ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๕) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  กรรมการหรือ 

ผู้ดํารงตําแหน่งซ่ึงรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง  ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง 
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หน้า   ๕ 
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(๖) ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง  หรือที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซ่ึงมีสัญญาจ้างกับสํานักงาน 
(๗) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทํากับสํานักงาน  หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับกิจการ

ของสํานักงานหรือขัดหรือแย้งกับวัตถุประสงค์ของสํานักงานไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม  เว้นแต่เป็น 
ผู้ซ่ึงคณะกรรมการมอบหมายให้เป็นประธานกรรมการ  กรรมการ  หรือผู้แทนของสํานักงานในการเข้าร่วมทุน
กับนิติบุคคลอ่ืนตามมาตรา  ๘  (๕) 

มาตรา ๑๕ ประธานกรรมการและกรรมการตามมาตรา  ๑๓  (๓)  และ  (๔)  มีวาระการดํารงตําแหน่ง
คราวละสี่ปี 

เม่ือครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง  หากยังมิได้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการขึ้นใหม่  
ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการซ่ึงพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตําแหน่งเพื่อดําเนินงานต่อไป
จนกว่าประธานกรรมการหรือกรรมการซ่ึงได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

ประธานกรรมการหรือกรรมการซ่ึงพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้  แต่จะดํารงตําแหน่ง
ติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

มาตรา ๑๖ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  ประธานกรรมการและกรรมการตาม
มาตรา  ๑๓  (๓)  และ  (๔)  พ้นจากตําแหน่งเม่ือ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก  เพราะบกพร่องต่อหน้าที่  มีความประพฤติเส่ือมเสียหรือหย่อนความสามารถ 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา  ๑๔ 
มาตรา ๑๗ ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการตามมาตรา  ๑๓  (๓)  หรือ  (๔ )   

พ้นจากตําแหน่งก่อนวาระหรือในกรณีที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการ 
ซ่ึงแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตําแหน่ง  ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนตําแหน่งที่ว่าง  หรือเป็นกรรมการเพิ่มขึ้น 
อยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของประธานกรรมการหรือกรรมการซ่ึงได้แต่งตั้งไว้แล้ว  เว้นแต่ 
วาระที่เหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการแทนก็ได้ 

ในกรณีที ่ประธานกรรมการหรือกรรมการพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  ให้คณะกรรมการ
ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการตามวรรคหนึ่ง  
และในกรณีที่ประธานกรรมการพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระให้กรรมการที่เหลือเลือกกรรมการคนหนึ่ง 
ทําหน้าที่ประธานกรรมการเป็นการชั่วคราว 

มาตรา ๑๘ คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ควบคุมดูแลสํานักงานให้ดําเนินกิจการให้เป็นไป 
ตามวัตถุประสงคท์ี่กําหนดไว้  อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง 

(๑) กําหนดนโยบายการบริหารงาน  และให้ความเห็นชอบแผนการดําเนินงานของสํานักงาน 
(๒) อนุมัติแผนการลงทุน  แผนการเงิน  โครงการ  และงบประมาณประจําปีของสํานักงาน 
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(๓) ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์การจัดเก็บและอัตราค่าธรรมเนียม  ค่าบํารุง  ค่าตอบแทน  
หรือค่าบริการในการดําเนินกิจการของสํานักงาน 

(๔) ดูแลฐานะและความม่ันคงทางการเงิน  ให้ความเห็นชอบรายงานการเงิน  พิจารณารายงาน
ของผู้ตรวจสอบการเงิน  และวางระเบียบ  กฎเกณฑ์  หรือข้อห้ามทางการเงิน 

(๕) กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการให้ทุนเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของสํานักงาน 
(๖) ให้คําแนะนําหรือเสนอแนะการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคอันเกิดจากการบริหารจัดการ  

ตลอดจนเสนอคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาส่ังการในกรณีมีปัญหาหรืออุปสรรคเก่ียวกับ 
การประสานงานในการดําเนินการตามวัตถุประสงค์และอํานาจหน้าที่ของสํานักงาน 

(๗) ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อํานวยการและผู้ปฏิบัติงานของสํานักงานตามหลักเกณฑ์
และวธิีการที่คณะกรรมการกําหนด 

(๘) ควบคุมดูแลการดําเนินงานและการบริหารงานทั่วไป  ตลอดจนออกระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  
หรือข้อกําหนดของสํานักงานในเรื่องดังต่อไปนี้ 

 (ก) การบริหารงานทั่วไปของสํานักงาน  การจัดแบ่งส่วนงานของสํานักงานและขอบเขต
อํานาจหน้าที่ของส่วนงานดังกล่าว 

 (ข) การกําหนดตําแหน่ง  คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง  อัตราเงินเดือน  ค่าจ้าง  และเงินอ่ืน
ของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง 

 (ค) การคัดเลือก  การบรรจุ  การแต่งตั้ง  การประเมินผลงาน  การถอดถอน  วินัยและ 
การลงโทษทางวินัย  การออกจากตําแหน่ง  การร้องทุกข์และการอุทธรณ์การลงโทษของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง  
รวมทั้งวิธีการและเงื่อนไขในการจ้างลูกจ้าง 

 (ง) การบริหารและการจัดการการเงิน  การพัสดุ  และทรัพย์สินของสํานักงาน  รวมทั้ง 
การบัญชีและการจําหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญ 

 (จ) การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อ่ืนแก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง 
 (ฉ) ขอบเขตอํานาจหน้าที่และระเบียบเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน 
 (ช) การสรรหา  การแต่งตั้ง  และการถอดถอนผู้อํานวยการ  การปฏิบัติงานของผู้อํานวยการ  

และการมอบหมายให้ผู้อ่ืนปฏิบัติงานแทน 
(๙) ให้ความเห็นชอบรายงานประจําปีและเสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตาม 

พระราชกฤษฎีกานี้ 
(๑๐) กระทําการอ่ืนใดที่จําเป็นหรือต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสํานักงานหรือตามที่

คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
ระเบียบเก่ียวกับการจําหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญตาม  (๘)  (ง)  ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
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มาตรา ๑๙ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้   
ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

ในการปฏิบัติหน้าที่  ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อม 
ในเรื่องที่คณะกรรมการพิจารณา  ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้นั้นแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  และให้ที่ประชุม
พิจารณาว่าประธานกรรมการหรือกรรมการผู้นั้นสมควรจะอยู่ในที่ประชุม  หรือจะมีมติในการประชุม 
เรื่องนั้นได้หรือไม่  ทั้งนี้  ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน  
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

มาตรา ๒๐ คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงมีความเชี่ยวชาญในด้านที่เป็นประโยชน์
ต่อการดําเนินงานของสํานักงานเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ  และมีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  ตลอดจน
คณะทํางาน  เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้ 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  และคณะทํางานจะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย 
ในกิจการที่กระทํากับสํานักงาน  หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของสํานักงานหรือขัดหรือแย้ง
กับวัตถุประสงค์ของสํานักงาน  ทั้งนี้  ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม  เว้นแต่เป็นผู้ซ่ึงคณะกรรมการ
มอบหมายให้เป็นประธานกรรมการ  กรรมการ  หรือผู้แทนของสํานักงานในการเข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอ่ืน
ตามมาตรา  ๘  (๕)   

การประชุมคณะอนุกรรมการและคณะทํางานให้นํามาตรา  ๑๙  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
มาตรา ๒๑ ให้ประธานกรรมการ  กรรมการ  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ  ประธานอนุกรรมการ  

และอนุกรรมการได้รับเบ้ียประชุมและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
มาตรา ๒๒ ให้สํานักงานมีผู้อํานวยการคนหนึ่ง 
คณะกรรมการเป็นผู้มีอํานาจสรรหา  แต่งตั้ง  และถอดถอนผู้อํานวยการ 
ในกรณีที่ไม่มีผู้อํานวยการหรือผู้อํานวยการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้รองผู้อํานวยการที่มีอาวุโส

ตามลําดับปฏิบัติหน้าที่แทน  ถ้าไม่มีรองผู้อํานวยการ  ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่ง 
เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน 

มาตรา ๒๓ ผู้อํานวยการต้องเป็นผู้สามารถทํางานให้แก่สํานักงานได้เต็มเวลาและต้องเป็น 
ผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์ 
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(๓) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงมีความรู้  ความสามารถ  และประสบการณ์เหมาะสมกับกิจการของสํานักงาน
ตามที่กําหนดไว้ในวัตถุประสงค์และอํานาจหน้าที่ตามมาตรา  ๗  และมาตรา  ๘ 

(๔) ไม่มีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา  ๑๔  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  หรือ  (๗) 
มาตรา ๒๔ ผู้อํานวยการมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละส่ีปี  และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้  แต่ไม่เกิน

สองวาระติดต่อกัน 
มาตรา ๒๕ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  ผู้อํานวยการพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ออกตามกรณีที่กําหนดไว้ในข้อตกลงระหว่างคณะกรรมการกับผู้อํานวยการ 
(๔) คณะกรรมการให้ออก  เพราะบกพร่องต่อหน้าที่  มีความประพฤติเส่ือมเสียหรือหย่อนความสามารถ 
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา  ๒๓   
มติของคณะกรรมการให้ผู้อํานวยการออกจากตําแหน่งตาม  (๔)  ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง

ไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจํานวนกรรมการที่มีอยู่โดยไม่นับรวมตําแหน่งผู้อํานวยการ 
มาตรา ๒๖ ผู้อํานวยการมีหน้าที่บริหารกิจการของสํานักงานให้เป็นไปตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์ของสํานักงาน  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ข้อกําหนด  นโยบาย  มติ  และประกาศของคณะกรรมการ  
และเป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่และลูกจ้างทุกตําแหน่ง  เว้นแต่ผู้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน 
ตามมาตรา  ๓๔  วรรคสอง  รวมทั้งให้มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอเป้าหมาย  แผนงาน  และโครงการต่อคณะกรรมการ  เพื่อให้การดําเนินงานของสํานักงาน
บรรลุวัตถุประสงค์ 

(๒) เสนอรายงานประจําปีเก่ียวกับผลการดําเนินงานด้านต่าง ๆ  ของสํานักงาน  รวมทั้งรายงาน
การเงินและบัญชี  ตลอดจนเสนอแผนการเงินและงบประมาณของปีต่อไปต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา 

(๓) เสนอความเห็นเก่ียวกับการปรับปรุงกิจการและการดําเนินงานของสํานักงานให้มีประสิทธิภาพ
และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสํานักงานต่อคณะกรรมการ 

ผู้อํานวยการต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในการบริหารกิจการของสํานักงาน 
มาตรา ๒๗ ผู้อํานวยการมีอํานาจ 
(๑) แต่งตั้งรองผู้อํานวยการหรือผู้ช่วยผู้อํานวยการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

เพื่อเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานของผู้อํานวยการตามที่ผู้อํานวยการมอบหมาย 
(๒) บรรจุ  แต่งตั้ง  เล่ือน  ลด  ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง  ลงโทษทางวินัยเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง  

ตลอดจนให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างออกจากตําแหน่ง  ทั้งนี้  ตามระเบียบหรือข้อบังคับที่คณะกรรมการกําหนด 
(๓) วางระเบียบเก่ียวกับการดําเนินงานของสํานักงานโดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย  มติของ

คณะรัฐมนตรี  และระเบียบ  ข้อบังคับ  ข้อกําหนด  นโยบาย  มติ  หรือประกาศที่คณะกรรมการกําหนด 
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มาตรา ๒๘ ในกิจการที่เก่ียวกับบุคคลภายนอก  ให้ผู้อํานวยการเป็นผู้แทนของสํานักงาน  
เพื่อการนี้  ผู้อํานวยการจะมอบอํานาจให้บุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนก็ได้  แต่ต้องเป็นไปตามระเบียบ
หรือข้อบังคับที่คณะกรรมการกําหนด 

นิติกรรมใดที่ ผู้อํานวยการหรือผู้รับมอบอํานาจจากผู้อํานวยการกระทําโดยฝ่าฝืนระเบียบ 
หรือข้อบังคับที่คณะกรรมการกําหนดย่อมไม่ผูกพันสํานักงาน  เว้นแต่คณะกรรมการจะให้สัตยาบัน 

มาตรา ๒๙ ให้คณะกรรมการเป็นผู้กําหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
ของผู้อํานวยการตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

หมวด  ๔ 
ผู้ปฏิบัติงานของสํานักงาน 

 
 

มาตรา ๓๐ ผู้ปฏิบัติงานของสํานักงานมีสามประเภท  คือ 
(๑) เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง  ได้แก่  ผู้ซ่ึงปฏิบัติงานโดยได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างจากงบประมาณ

ของสํานักงาน 
(๒) ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ  ได้แก่  ผู้ซ่ึงสํานักงานจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ

โดยมีสัญญาจ้าง 
(๓) เจ้าหนา้ที่ของรัฐซ่ึงมาปฏิบัติงานของสํานักงานเป็นการชั่วคราวตามมาตรา  ๓๓ 
มาตรา ๓๑ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์  และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ 
(๓) สามารถทํางานให้แก่สํานักงานได้เต็มเวลา 
(๔) มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และอํานาจหน้าที่ของสํานักงาน 
(๕) ไม่เป็นข้าราชการ  พนักงาน  หรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ

หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  หรือข้าราชการ  พนักงาน  หรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๖) ไม่เป็นที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซ่ึงมีสัญญาจ้างกับสํานักงาน 
(๗) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๔  (๓)  (๔)  (๕)  หรือ  (๗) 
ความใน  (๑)  มิให้ใช้บังคับแก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างชาวต่างประเทศซ่ึงสํานักงานจําเป็นต้องจ้าง

หรือแต่งตั้งตามข้อผูกพันหรือตามลักษณะของกิจการของสํานักงาน 
มาตรา ๓๒ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา  ๓๑ 
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(๔) ถูกให้ออก  เพราะไม่ผ่านการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
กําหนดไว้ในระเบียบหรือข้อบังคับ 

(๕) ถูกไล่ออกหรือปลดออก  เพราะผิดวินัยตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนดไว้
ในระเบียบหรือข้อบังคับ 

มาตรา ๓๓ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของสํานักงาน  รัฐมนตรีอาจขอให้ข้าราชการ  พนักงาน  
เจ้าหน้าที่  หรือผู้ปฏิบัติงานอ่ืนในกระทรวง  ทบวง  กรม  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  
องค์การมหาชนอ่ืน  หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  มาปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสํานักงาน 
เป็นการชั่วคราวได้  ทั้งนี้  เม่ือได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างของผู้นั้น  และมีข้อตกลงที่ทําไว้
ในการอนุมัติ 

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับอนุมัติให้มาปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสํานักงาน 
เป็นการชั่วคราวตามวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่าเป็นการได้รับอนุญาตให้ออกจากราชการหรือออกจากงาน 
ไปปฏิบัติงานใด ๆ   และให้นับระยะเวลาระหว่างที่มาปฏิบัติงานในสํานักงานสําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญ
หรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืนทํานองเดียวกันเสมือนอยู่ปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานเต็มเวลาดังกล่าว  
แล้วแต่กรณี 

เม่ือส้ินสุดระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้มาปฏิบัติงานในสํานักงาน  ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคหนึ่ง 
มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งและรับเงินเดือนในส่วนราชการหรือหน่วยงานเดิม 
ไม่ต่ํากว่าตําแหน่งและเงินเดือนเดิมตามข้อตกลงที่ทําไว้ในการอนุมัติ 

หมวด  ๕ 
การบัญชี  การตรวจสอบ  และการประเมินผลงานของสํานักงาน 

 
 

มาตรา ๓๔ การบัญชีของสํานักงาน  ให้จัดทําตามหลักสากล  ตามแบบและหลักเกณฑ์ 
ที่คณะกรรมการกําหนด  และต้องจัดให้มีการตรวจสอบภายในเก่ียวกับการเงิน  การบัญชี  และการพัสดุ
ของสํานักงาน  ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละคร้ัง 

ในการตรวจสอบภายใน  ให้มีผู้ปฏิบัติงานของสํานักงานทําหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในโดยเฉพาะ  
และให้รับผิดชอบขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตามระเบียบหรือข้อบังคบัที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๓๕ ให้สํานักงานจัดทํางบดุล  งบการเงิน  และบัญชีทําการส่งผู้สอบบัญชีภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันส้ินปีบัญชีทุกปี 

ในทุกรอบปี  ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกตามที่คณะกรรมการแต่งตั้ง
โดยความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและ
ทรัพย์สินของสํานักงาน  โดยให้แสดงความคิดเห็นเป็นข้อวิเคราะห์ว่าการใช้จ่ายดังกล่าวเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์  ประหยัด  และได้ผลตามเป้าหมายเพียงใด  แล้วทําบันทึกรายงานผลการสอบบัญชีเสนอต่อ
คณะกรรมการ 
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เพื่อการนี้  ให้ผู้สอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ   
ของสํานักงาน  สอบถามผู้อํานวยการ  รองผู้อํานวยการ  ผู้ช่วยผู้อํานวยการ  ผู้ตรวจสอบภายใน  เจ้าหน้าที่
และลูกจ้าง  หรือบุคคลอ่ืน  และเรียกให้ส่งสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ของสํานักงาน 
เป็นการเพิ่มเติมได้ตามความจําเป็น 

มาตรา ๓๖ ให้สํานักงานทํารายงานประจําปีเสนอรัฐมนตรีทุกส้ินปีงบประมาณรายงานนี้ 
ให้กล่าวถึงผลงานของสํานักงานในปีที่ล่วงมาแล้ว  บัญชีทําการ  พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี  รวมทั้ง
คําชี้แจงเก่ียวกับนโยบายของคณะกรรมการ  โครงการ  และแผนงานที่จะจัดทําในภายหน้า 

มาตรา ๓๗ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานของสํานักงาน 
ให้มีประสิทธิภาพ  เกิดผลสัมฤทธิ์  สร้างความรับผิดชอบและความเช่ือถือแก่สาธารณชนในกิจการของสํานักงาน  
ตลอดจนการติดตามความก้าวหน้าและการตรวจสอบการดําเนินงานของสํานักงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  
โครงการ  และแผนงานที่ได้จัดทําไว้  ให้สํานักงานจัดให้มีการประเมินผลการดําเนินงานตามระยะเวลา 
ที่คณะกรรมการกําหนด  แต่ต้องไม่นานกวา่สามปี 

การประเมินผลการดําเนินงานตามวรรคหนึ่ง  ให้จัดทําโดยสถาบัน  หน่วยงาน  องค์กร  หรือ
คณะบุคคลที่เป็นกลางและมีความเชี่ยวชาญในด้านการประเมินผลการดําเนินงานโดยมีการคัดเลือก 
หรือแต่งตั้งตามวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

การประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานจะต้องแสดงข้อเท็จจริงให้ปรากฏในด้านประสิทธิผล  
ในด้านประสิทธิภาพ  ในด้านการพัฒนาองค์กร  และในรายละเอียดอ่ืนตามที่คณะกรรมการจะได้กําหนด
เพิ่มเติมขึ้น 

ในกรณีที่มีเหตุผลจําเป็นเป็นการเฉพาะกาล  คณะกรรมการจะจัดให้มีการประเมินผลการดําเนินงาน
เป็นครั้งคราวตามมาตรานี้ด้วยก็ได้ 

ให้สํานักงานรายงานผลการประเมินผลการดําเนินงานต่อรัฐมนตรีและคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการด้วย 

หมวด  ๖ 
การกํากับดูแล 

 
 

มาตรา ๓๘ ให้รัฐมนตรีมีอํานาจหน้าที่กํากับดูแลการดําเนินกิจการของสํานักงานให้เป็นไป
ตามกฎหมาย  และให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสํานักงาน  นโยบายของรัฐบาล  และมติ 
ของคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวกับสํานักงาน  เพื่อการนี้  ให้รัฐมนตรีมีอํานาจส่ังให้สํานักงานชี้แจงแสดงความคิดเห็น  
ทํารายงาน  หรือยบัยั้งการกระทําของสํานักงานที่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสํานักงาน  นโยบายของรัฐบาล  
หรือมติของคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวกับสํานักงาน  ตลอดจนส่ังสอบสวนข้อเท็จจริงเก่ียวกับการดําเนินการ 
ของสํานักงานได้ 
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มาตรา ๓๙ เพื่อประเมินความคุ้มค่าในการจัดตั้งสํานักงาน  เม่ือสํานักงานดําเนินการครบห้าปี
ให้สํานักงานและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการจัดให้มีการประเมินความคุ้มค่า  โดยเป็นไป
ตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่รัฐมนตรีและคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกําหนด 

การประเมินความคุ้มค่าตามวรรคหนึ่ง  ให้จัดทําโดยสถาบัน  หน่วยงาน  องค์กร  หรือคณะบุคคล 
ที่เป็นกลางและมีความเชี่ยวชาญในด้านการประเมินผลตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกําหนด 

ให้สํานกังานรายงานผลการประเมินความคุ้มค่าต่อรัฐมนตรีและคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
และหากคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเห็นว่าไม่คุ้มค่าในการจัดตั้ง  ให้เสนอรัฐมนตรีเพื่อยุบเลิก 
หรืออาจโอนถ่ายไปให้หน่วยงานอ่ืน ๆ  ต่อไป 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๔๐ เม่ือพระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ  ให้รัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรีดําเนินการ 
ตามมาตรา  ๙  แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  เพื่ออนุมัติให้มีการโอนบรรดา 
อํานาจหน้าที่  กิจการ  ทรัพย์สิน  สิทธิ  หนี้  และงบประมาณขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  (องค์การมหาชน)  เฉพาะในส่วนของสํานักงานพื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  
และสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  เฉพาะในส่วนของศูนย์ประชุมและแสดง
สินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ  ๗  รอบ  พระชนมพรรษา  ที่มีอยู่ในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ   
ไปเป็นของสํานักงานตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

มาตรา ๔๑ ในวาระเริ่มแรก  ให้คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร  ประกอบด้วย  
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ  
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  เลขาธิการ  ก.พ.ร.  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่   และผู้ทรงคุณวุฒิ 
ซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งจํานวนสามคน  เป็นกรรมการ  และให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการตามมาตรา  ๔๔   
เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง  ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตามพระราชกฤษฎีกานี้ไปพลางก่อน
จนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตามพระราชกฤษฎีกานี้  ซ่ึงต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่
พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๔๒ ในวาระเริ่มแรก  ให้คณะกรรมการตามมาตรา  ๔๑  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
กํากับดูแลสํานักงานพื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  และคณะอนุกรรมการกํากับดูแลศูนย์ประชุมและ
แสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ  ๗  รอบ  พระชนมพรรษา  ที่รับโอนมาตามมาตรา  ๔๐  โดยให้มี
องค์ประกอบ  อํานาจหน้าที่  และวิธีดําเนินการตามที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๔๓ ในระหว่างที่การดําเนินการตามมาตรา  ๔๐  ยังไม่แล้วเสร็จ  ให้องค์การบริหาร 
การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทอ่งเที่ยวอย่างยั่งยืน  (องค์การมหาชน)  มีอํานาจหน้าที่เก่ียวกับการงบประมาณ  
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หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๖ 
 

 

และการดําเนินการต่าง ๆ  ที่จําเป็นเพื่อประโยชน์ในการดําเนินงานของคณะกรรมการตามมาตรา  ๔๑  
และคณะอนุกรรมการตามมาตรา  ๔๒ 

มาตรา ๔๔ ในวาระเริ่มแรก  ในระหว่างที่ยังไม่มีการแต่งตั้งผู้อํานวยการตามพระราชกฤษฎีกานี้  
ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งบุคคลที่เห็นสมควรปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการตามพระราชกฤษฎีกานี้ไปพลางก่อน  
จนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้อํานวยการตามพระราชกฤษฎีกานี้ซ่ึงต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่
พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๔๕ ในวาระเริ่มแรก  ให้เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  (องค์การมหาชน)  ในส่วนที่เก่ียวกับการปฏิบัติงานในสํานักงานพื้นที่พิเศษ
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  มาปฏิบัติงานของสํานักงานเป็นการชั่วคราว  โดยให้ได้รับเงินเดือน  ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน  
หรือสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนตามที่เคยได้รับอยู่  ทั้งนี้  จนกว่าจะได้ดําเนินการบรรจุ 
และแต่งตั้งตามมาตรา  ๔๖  เสร็จส้ิน  หรือมิได้แจ้งความจํานงขอเปล่ียนไปเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง 
ของสํานักงานภายในกําหนดเวลาตามมาตรา  ๔๖  แล้วแต่กรณี 

ให้ผู้อํานวยการที่รัฐมนตรีแต่งตั้งตามมาตรา  ๔๔  เป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง 
ที่มาปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง 

มาตรา ๔๖ เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน  (องค์การมหาชน)  ในส่วนที่เก่ียวกับการปฏิบัติงานในสํานักงานพื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี   
มีสิทธิขอเปล่ียนไปเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสํานักงาน 

เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างตามวรรคหนึ่งซ่ึงสมัครใจเปล่ียนไปเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสํานักงาน  
ให้แจ้งความจํานงเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาตามระเบียบที่คณะกรรมการตามมาตรา  ๔๑  กําหนด  
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ 

การเปล่ียนไปเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสํานักงานตามพระราชกฤษฎีกานี้  ไม่ถือเป็นการออกจากงาน
เพราะสังกัดเดิมเลิกจ้าง 

การจะบรรจุและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างตามวรรคหนึ่งให้ดํารงตําแหน่งใด  ให้เป็นไปตาม
อัตรากําลัง  คุณสมบัติ  และอัตราเงินเดือนหรือค่าจ้างที่คณะกรรมการตามมาตรา  ๔๑  กําหนด   
ซ่ึงจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับโครงสร้างและอัตรากําลังของสํานักงานที่จะมีขึ้นด้วย  และจะต้องได้รับ
เงินเดือน  ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน  หรือสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนไม่น้อยกว่าที่เจ้าหน้าที่
หรือลูกจ้างผู้นั้นเคยได้รับอยู่แล้ว  ทั้งนี้  โดยผู้นั้นต้องผ่านการคัดเลือกและประเมินผลตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่คณะกรรมการตามมาตรา  ๔๑  กําหนด  ซ่ึงหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวต้องไม่ขัดหรือแย้ง
กับหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา  ๑๐  แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

การบรรจุและแตง่ตั้งเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างที่ผ่านการคัดเลือกและประเมินผลเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง
ของสํานักงาน  ให้มีผลในวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้มีการดําเนินการตามมาตรา  ๔๐ 
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หน้า   ๑๔ 
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มาตรา ๔๗ ข้าราชการหรือลูกจ้างของสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
ในส่วนที่เก่ียวกับการปฏิบัติงานในศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ  ๗  รอบ   
พระชนมพรรษา  ซ่ึงปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับที่สมัครใจเปล่ียนไปเป็นเจ้าหน้าที่
หรือลูกจ้างของสํานักงาน  ให้แจ้งความจํานงเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาตามระเบียบที่คณะกรรมการ 
ตามมาตรา  ๔๑  กําหนด  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ  และต้องผ่านการคัดเลือก
และประเมินผลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการตามมาตรา  ๔๑  กําหนด  โดยหลักเกณฑ์ 
และวิธีการดังกล่าวต้องไม่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา  ๑๐  แห่งพระราชบัญญัติ
องค์การมหาชน  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

การบรรจุและแต่งตั้งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและประเมินผลตามวรรคหนึ่ง  ให้มีผลในวันที่คณะรัฐมนตรี
มีมติอนุมัติให้มีการดําเนินการตามมาตรา  ๔๐ 

มาตรา ๔๘ ให้ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ งเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างตามมาตรา  ๔๗   
ได้รับเงินเดือน  ค่าจ้าง  หรือค่าตอบแทนตามตําแหน่ง  อัตราเงินเดือน  และค่าจ้างตามที่คณะกรรมการ
ตามมาตรา  ๔๑  กําหนด  รวมทั้งได้รับสวัสดิการและประโยชน์อย่างอ่ืนซ่ึงรวมกันแล้วต้องไม่น้อยกว่าที่
ข้าราชการหรือลูกจ้างนั้นได้รับอยู่เดิม 

การเปล่ียนจากข้าราชการไปเป็นเจ้าหน้าที่ของสํานักงานตามพระราชกฤษฎีกานี้ให้ถือว่า 
เป็นการออกจากราชการเพราะเลิกหรือยุบตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
หรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  แล้วแต่กรณี 

การเปล่ียนจากลูกจ้างของส่วนราชการไปเป็นลูกจ้างของสํานักงาน  ให้ถือว่าเป็นการออกจากงาน
เพราะทางราชการยุบเลิกตําแหน่งหรือเลิกจ้างโดยไม่มีความผิด  และให้ได้รับบําเหน็จตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้าง 

การเปล่ียนไปเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสํานักงานตามพระราชกฤษฎีกานี้ ไม่ถือว่า 
เป็นการออกจากงานเพราะสังกัดเดิมเลิกจ้าง 

มาตรา ๔๙ เพื่อประโยชน์ในการนับเวลาการทํางานสําหรับคํานวณสิทธิประโยชน์ตามข้อบังคับ
ของคณะกรรมการตามพระราชกฤษฎีกานี้  เจ้าหน้าที่และลูกจ้างซ่ึงปฏิบัติงานในสํานักงานพื้นที่พิเศษ
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  (องค์การมหาชน)  
และข้าราชการและลูกจ้างซ่ึงปฏิบัติงานในศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ  ๗  รอบ  
พระชนมพรรษา  สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  ผู้ใดเปล่ียนไปเป็นเจ้าหน้าที่
หรือลูกจ้างของสํานักงานตามพระราชกฤษฎีกานี้  ประสงค์จะให้นับเวลาการทํางานในขณะที่เป็น
ข้าราชการ  เจ้าหน้าที่  หรือลูกจ้างต่อเนื่องกับเวลาการทํางานของเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสํานักงาน 
ตามพระราชกฤษฎีกานี้  ให้มีสิทธิกระทําได้  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
ตามพระราชกฤษฎีกานี้กําหนด 
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หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๖ 
 

 

มาตรา ๕๐ ในระหว่างที่ยังไม่มีระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  หรือข้อกําหนดของสํานักงาน
ตามพระราชกฤษฎีกานี้  ให้นําระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  หรือข้อกําหนดขององค์การบริหาร 
การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  (องค์การมหาชน)  และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา   
ที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ  เฉพาะในส่วนที่เก่ียวกับการปฏิบัติงานตามขอบวัตถุประสงค์ 
หรืออํานาจหน้าที่ที่จะเป็นของสํานักงานตามพระราชกฤษฎีกานี้  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
       ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร 
          นายกรัฐมนตรี 
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หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๖ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี  คือ  โดยที่พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และบริเวณ 
ที่เกี่ยวเน่ือง  เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงมีความพร้อมทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  ทรัพยากรธรรมชาติ  
แหล่งท่องเที่ยว  การลงทุนและความเข้มแข็งของภาครัฐ  ภาคเอกชน  และภาคประชาสังคม  สมควรส่งเสริม
และจัดให้มีการพัฒนาในรูปแบบพิเศษ  เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยว  กับทั้งเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวให้ดีข้ึน  โดยใช้วิธีการบริหารจัดการที่มีลักษณะเฉพาะ  
คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  และอาจใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการพื้นที่อื่นต่อไปอีกได้ในอนาคต  
ในการน้ี  ให้โอนกิจการของสํานักงานพื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  และศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ  ๗  รอบ  พระชนมพรรษา  มาเพื่อบริหารจัดการร่วมกัน  สมควรจัดต้ังสํานักงานพัฒนาพิงคนคร 
ข้ึนเป็นองค์การมหาชนตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน  จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกาน้ี 

supichaya.l
Typewriter
87



supichaya.l
Typewriter
88



supichaya.l
Typewriter
89



supichaya.l
Typewriter
90



supichaya.l
Typewriter
91



supichaya.l
Typewriter
92



supichaya.l
Typewriter
93



supichaya.l
Typewriter
94


