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บทที่ 1 

บทนำ 

 

1.1  หลักการและเหตุผล 

การท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในสาขาเศรษฐกิจที่มีความสำคัญในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน 

(ASEAN Community) ซึ่งครอบคลุมการเชื่อมโยงการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างกันทางบก ทางน้ำ และทาง

อากาศ การส่งเสริมการจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศร่วมกัน และการยอมรับมาตรฐานการ

เดินทางท่องเที่ยว โดยเฉพาะกรณีบางประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา มาเลเซีย 

ฟิลิปปินส์ และไทย ซึ่งมีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ขึ้นกับสาขาบริการท่องเที่ยวมากกว่าร้อยละ 

10 ของ GDP ทั้งหมด นอกจากนี้ สาขาบริการท่องเที่ยวยังมีความเชื่อมโยงต่อเศรษฐกิจสาขาอื่น เช่น บริการ

ขนส่งและเดินทาง บริการบันเทิง บริการทางการเงินและประกันภัย และบริการค้าปลีกและการจับจ่ายซื้อขาย

สินค้า นอกจากนี้ ในส่วนของประเทศไทย สาขาบริการท่องเที่ยวยังเป็นสาขาเศรษฐกิจที่รัฐบาลไทยให้

ความสำคัญในการพัฒนามาโดยตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา อีกทั้งในแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ

ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2564) กำหนดวิสัยทัศน์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ.2579 “ประเทศไทยเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนำของโลกที่เติบโตอย่างมีดุลยภาพบนพื้นฐานความเป็นไทย เพื่อส่งเสริมการพัฒนา

เศรษฐกิจ สังคม และกระจายรายได้สู่ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน” 

ระบบการขนส่งถือเป็นองค์ประกอบสำคัญในการอำนวยความสะดวกและสามารถสร้างข้อจำกัดใน

การพัฒนาการท่องเที่ยว โดยการเดินทางท่องเที่ยวสามารถใช้บริการได้ทั้งการขนส่งทางถนน การขนส่งทาง

ราง การขนส่งทางน้ำและทะเล การขนส่งทางอากาศ รวมถึงใช้การขนส่งที่มีการผสมผสานระหว่างรูปแบบ

การขนส่งต่างๆ อาทิ การเดินทางจากรถต่อเรือ การเดินทางจากรถไฟต่อรถ เป็นต้น โดยในภาพรวมของ

ประชาคมอาเซียน พบว่า การขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวในหลายประเทศยังขาดการจัดลำดับความสำคัญในการ

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งเพื่อรองรับการท่องเที่ยว การขาดการพัฒนาระบบการขนส่งในการเข้าถึง

แหล่งท่องเที่ยว คุณภาพและมาตรฐานระบบขนส่งมวลชนสาธารณะเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ขาดการจัดระบบ

การขนส่งสาธารณะเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยว และขาดการพัฒนาบุคลากรด้านการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว  

ในส่วนของประเทศไทย รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวไว้

โดยกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านการท่องเที่ยว เพื่อรองรับการขยายตัวของ

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวระหว่างประเทศ โดยครอบคลุมการพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งในเดินทางเข้าสู่

ประเทศไทยทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ ได้แก่ การพัฒนาเส้นทางคมนาคมทางบกเพื่อเข้าถึงแหล่ง

ท่องเที่ยว ยกระดับระบบขนส่งสาธารณะ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางระหว่างสถานที่ท่องเที่ยว 

พัฒนาเส้นทางคมนาคมทางน้ำที่สามารถเชื่อมโยงกับรูปแบบการเดินทางอื่นๆ พัฒนาศักยภาพของสนามบิน

ในการรองรับนักท่องเที่ยว เพิ่มเส้นทางและจำนวนเที่ยวบินระหว่างประเทศและภายในประเทศที่เชื่อมโยง
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ระหว่างเมืองท่องเที่ยวหลักและเมืองท่องเที่ยวรอง การปรับปรุงระบบการอำนวยความสะดวกการตรวจคน

เข้าเมืองและการอำนวยความสะดวกการเดินทางผ่านแดน และการจัดทำบัตรโดยสารเดียวที่ใช้ได้กับทุก

ช่องทางการเดินทาง เป็นต้น 

จากการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวเป็นองค์ประกอบสำคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยว ความมี

ประสิทธิภาพของระบบขนส่งจะส่งผลกระทบต่อความสะดวก ความรวดเร็ว ความประหยัด และความ

ปลอดภัยในการเดินทางเชื่อมโยงระหว่างจุดต้นทางและจุดปลายทางของการเดินทางท่องเที่ยว การจัดทำชุด

โครงการการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในประเทศไทย จึงควรมีการจัดทำโครงการวิจัยย่อย เรื่อง

การเพิ่มศักยภาพการจัดการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวภายในพื้นที่จังหวัดน่านและการเชื่อมต่อกับ 

สปป.ลาว  

 

1.2  วัตถุประสงค์ 

1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลสภาพการให้บริการขนส่งและโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยวสำหรับการ

ให้บริการขนส่งและโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ พื้นที่จังหวัดน่านเพื่อใช้

รองรับการเดินทางท่องเที่ยวภายในจังหวัด และการเชื่อมโยงผ่านด่านพรมแดนไปยัง สปป.ลาว  

2 ประเมินโอกาส ปัญหาอุปสรรค และความพร้อมของระบบการการให้บริการขนส่งและโลจิสติกส์

เพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่เป้าหมาย  

3 เสนอแนะแผนงานและโครงการเพื่อยกระดับระบบการให้บริการขนส่งและโลจิสติกส์เพื่อรองรับ

การท่องเที่ยวในพื้นที่เป้าหมายฯ ดังกล่าว โดยผ่านการมีส่วนร่วมของชุมชนและนักวิชาการ  

 

1.3  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1 มีข้อมูลสภาพการให้บริการขนส่งและโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยวสำหรับการให้บริการขนส่ง

และโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่เป้าหมายในจังหวัดน่านและการเชื่อมโยงผ่านด่าน

พรมแดนไปยัง สปป.ลาว  

2 มีแผนงานและโครงการเพื่อยกระดับระบบการให้บริการขนส่งและโลจิสติกส์เพื่อรองรับการ

ท่องเที่ยวในพื้นที่เป้าหมายฯ 
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บทที่ 2 

การขนสง่เพื่อการท่องเที่ยวภายใน 

พื้นที่จังหวัดน่านและการเชือ่มโยงกับ สปป.ลาว  

 

ในบทที่ 2 นำเสนอบทบาทของการขนส่งกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และการทำความเข้าใจกับ

สภาพเศรษฐกิจ การเดินทางขนส่ง และการให้บริการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวภายในพื้นที่จังหวัดน่าน และการ

เชื่อมโยงผ่านด่านพรมแดนทางบกของจังหวัดน่านไปยัง สปป.ลาว ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการประเมินโอกาส 

ปัญหาอุปสรรค และความพร้อมของระบบการให้บริการขนส่งและโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่

เป้าหมายต่อไป 

 

 2.1 บทบาทของการขนส่งกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) จัดเป็นหนึ่งในการท่องเที่ยวยุคใหม่ที่ยกระดับ

ขึ้นจากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism)  โดยการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ หมายถึง การ

ท่องเที่ยวที่ใช้ทรัพยากรอย่างสร้างสรค์ (Creative Resources) มีการพัฒนาการทำงานแบบเครือข่ายวิสาหกิจ

อย่างสร้างสรรค์ (Creative Cluster) และมีการส่งมอบประสบการณ์การท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ (Creative 

Experiences) โดยนักท่องเที่ยวกับชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทาง

วัฒนธรรมการท่องเที่ยวระหว่างกัน และการทำงานร่วมกัน เช่น การเรียนรู้ การลิ้มลองรสชาติอาหาร การ

มองภาพถ่าย ภาพเขียน หรือภาพธรรมชาติ เป็นต้น เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์

ร่วมกัน (Co Creation Tourist Product)  โดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะพำนักหรือใช้เวลาสักพักหนึ่งอยู่ในสถานที่

ท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และซึมซับวัฒนธรรมการใช้ชีวิตที่แท้จริง (Authenticity) ของชุมชนท้องถิ่น1  

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เป็นการท่องเที่ยวทางเลือก (Tourism Alternative) ที่เป็นตลาดเฉพาะ

กลุ่ม (Niche Market) ที่ไม่เป็นการท่องเที่ยวเชิงปริมาณที่ต้องการความแตกต่างที่รองรับความต้องการ

ท่องเที่ยวของแต่ละคน (Individualism)  ซึ่งแตกต่างจากการท่องเที่ยวมวลชน (Mass Tourism) เช่น เมืองเวนิส 

(อิตาลี) พัทยา และภูเก็ต เป็นต้น ที่มุ่งรองรับการท่องเที่ยวของหมู่คนจำนวนมากที่มุ่งหวังผลกำไรเชิงพาณิชย์ 

เน้นการขายผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวจำนวนมาก และกำหนดเป้าหมายตัวเลขผู้เข้าเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยว

จำนวนมาก และท้ายสุดได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน เช่น ปัญหาขยะมูลฝอย ปัญหา

มลพิษ ปัญหาการจราจรติดขัด ปัญหาโจรกรรมทรัพย์สินนักท่องเที่ยว ปัญหาผู้ประกอบการท่องเที่ยวและที่

 
1 อ้างอิงจาก https://www.igi-global.com/dictionary/entertainment-and-food-tourism-in-the-backdrop-of-late-modernity-and-a-

reflection-on-turkey/39287 
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พักรายใหญ่ของต่างถิ่นเข้ามาบุกรุกพื้นที่การท่องเที่ยว และความสูญเสียความเป็นดั้งเดิมของอัตลักษณ์ของ

ชุมชนท้องถิ่น เป็นต้น 

ขั้นตอนการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่เสนอโดยศาสตราจารย์ Greg Richards ซึ่งเป็นผู้

ริเริ่มแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์2 ประกอบด้วย (1) การบ่งชี้ทรัพยากรเชิงสร้างสรรค์ (Identifying 

Creative Resources) (2) การหาผู้ปรับเปลี่ยนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ (Creative Switchers) ซึ่งเป็นบุคคล/

กลุ่มบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงระหว่างชุมชนท้องถิ่นกับโลก (3) การพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อเชื่อมโยงกับบุคคล

ผู้มีความคิดสร้างสรรค์ในที่อื่นๆ และ (4) การสร้างกิจกรรมและบริบทที่ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่าง

บุคคลผู้มีความคิดสร้างสรรค์ และก่อให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว 

ในทางทฤษฎี เมืองหรือชุมชนที่จะมีการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ควรมีคุณสมบัติ

ดังต่อไปนี้3 (1) มีความสามารถในการรองรับอุปสงค์ใหม่ที่มากเพียงพอ (Adequacy to New Demand) โดย

จะต้องมีขีดความสามารถมากเพียงพอรองรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการแสวงหาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (2) 

มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวภายในชุมชน (Diversification of Offers) ทั้งทรัพยากรที่จับต้อง

ได้ เช่น ธรรมชาติ ภูเขา หาดทราย สภาพภูมิอากาศ โบราณสถาน พิพิธภัณฑ์ ฯลฯ และทรัพยากรการ

ท่องเที่ยวที่จับต้องไม่ได้ เช่น วัฒนธรรม วิถีชีวิตคนท้องถิ่น เป็นต้น (3) มีการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ ที่เน้นการ

เพิ่มมูลค่าของการท่องเที่ยวและไม่เน้นรองรับนักท่องเที่ยวคราวละมากๆ (4) ไม่พึ่งพาการท่องเที่ยวตาม

ฤดูกาล เพื่อให้สามารถกระจายกิจกรรมการท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี (5) ชุมชนมีอำนาจในการตัดสินใจและมี

ความเป็นมืออาชีพ โดยชุมชนมีความเข้มแข็ง มีความสามัคคี และมีความเป็นมืออาชีพในการทำงาน (6) มี

ความพร้อมในการสร้างความร่วมมือกับนักท่องเที่ยว (Co Creation) เพื่อร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวเชิง

สร้างสรรค์ และ (7) มีธรรมาภิบาลในการทำงาน  

จังหวัดน่านมีแหล่งท่องเที่ยวหลายประเภทที่มีความโดดเด่นโดยจำแนกเป็นการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต

ชุมชนและวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวิถี

พุทธ การท่องเที่ยวด้านกีฬาและนันทนาการ และมีประเพณีสำคัญ ดังนี้ 

 แหล่งท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนและวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่นของจังหวัดน่าน ได้แก่ (1) 

บ่อเกลือสินเธาว์ (2) ตลาดชายแดนห้วยโก๋น (3) น้ำพุร้อน บ้านน้ำกิ (4) ชุมชนบ้านบ่อสวก (5) 

ชุมชนบ้านห้วยพ่าน (6) หมู่บ้านประมงปากนาย (7) ชุมชนบ้านสันเจริญ (8) ชุมชนบ้านหล่ายทุ่ง 

(9) ชุมชนไทลื้อที่ตำบลร้องแง อำเภอปัว บ้านศิลาเพชร บ้านดอนมูล บ้านนาอุดม อำเภอเชียง

กลาง (10) ชุมชนบ้านดอนชัย อำเภอทุ่งช้าง (11) ชุมชนชาวม้งที่บ้านมณีพฤกษ์ บ้านถ้ำเวียงแก 

บ้านขุนสถาน บ้านป่ากาง และบ้านสองแคว (12) ชุมชนชาวอิ้วเมี่ยนที่บ้านป่ากาง บ้านน้ำมาก 

อำเภอเวียงสา บ้านน้ำงาว (13) ชุมชนชาวตองเหลืองบ้านห้วยหยวก (14) ชุมชนวิถีไทพวนที่

บ้านฝายมูล อำเภอท่าวังผา บ้านหมื่นพวน อำเภอเวียงสา ชุมชนตำบลในเวียง (15) ชุมชนชีววิถี

 
2 อ้างอิงจาก http://www.creativetourismnetwork.org/interview-with-professor-greg-richards-co-inventor-of-the-creative-

tourism-concept/ 
3 อ้างอิงจาก http://www.creativetourismnetwork.org/about/ 
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บ้านน้ำเกี๋ยง (16) ป่าชุมชนบ้านดงผาปูน (17) ถนนลอยฟ้าสันติสุข-บ่อเกลือ (18) สะพาน

น้ำเต้า (19) กลุ่มผ้าทอบ้านดอนชัย บ้านซาวหลวง บ้านป่าอ้อย ตำบลศิลาแลง (20) กลุ่มผ้า

เขียนเทียน และเครื่องเงิน ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว (21) ชุมชนมหาโภชน์ การจัดการเรื่องขยะ

และการแกะสลักพระไม้ และ (22) ชุมชนบ้านไผ่เหลือง การจัดการด้านเกษตรปลอดภัย  

 
ภาพที่ 2-1 ถนนลอยฟ้าสันติสุข-บ่อเกลือ จังหวัดน่าน 

 แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่มีความโดดเด่นของจังหวัดน่าน ได้แก่ (1) อนุสรณ์

วีรกรรมทุ่งช้าง (2) พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน (3) พิพิธภัณฑ์วัดพระเกิด (4) ตึกรังสีเกษม 

(5) หออัตลัษณ์นครน่าน (6) หอศิลป์ริมน่าน (7) กำแพงเมืองเก่าและคูเมือง (8) คุ้มเจ้าราช

บุตร (9) คุ้มเจ้าเทพมาลา (10) โฮงเจ้าฟองคำ (11) คุ้มเจ้าเมฆวดี (12) ศาลเจ้าหลวงภูคา 

ศิลาเพชร (13) เตาเผาโบราณบ้านบ่อสวก (14) ภาพเขียนสีอำเภอแม่จริม (15) พิพิธภัณฑ์

เวียงสา (16) เมืองวรนคร (อำเภอปัว) (17) ภูพยัคฆ์ (18) แหล่งขวานหิน (นาซาว) และ (19) 

อนุสาวรีย์ 17 ทหารกล้า อำเภอเฉลิมพระเกียรติ เมืองย่าง ตำบลบ้านเสี้ยว  

 แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีความโดดเด่นของจังหวัดน่าน ได้แก่ (1) ดอยวาว ดอยติ้ว (2) 

เสาหินนาน้อย (3) อุทยานแห่งชาติขุนสถาน (4) อุทยานแห่งชาติศรีน่าน (5) อุทยานแห่งชาติภู

คา (6) อุทยานแห่งชาติขุนน่าน (7) อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน (8) อุทยานแห่งชาติแม่จริม (9) 

อุทยานแห่งชาตินันทบุรี (10) วังศิลาแดง (11) น้ำตกศิลาเพชร (12) ดอยพญาเสือโคร่ง (13) 

ถ้ำผาตูบ (14) น้ำตกตาดม่าน และ (15) น้ำตกสะปัน  

 แหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวิถีพุทธที่มีความโดดเด่นของจังหวัดน่าน ได้แก่ (1) วัดพระ

ธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง (2) วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร (3) วัดภูมินทร์ (4) วัดสวนตาล (5) 

วัดมิ่งเมือง (6) วัดศรีพันต้น (7) วัดหนองบัว (8) วัดบุญยืน (9) วัดภูเก็ต (10) วัดพระธาตุเขา

น้อย (11) วัดหนองแดง (12) วัดโป่งคำ (สันติสุข) (13) วัดดอนมูล (14) วัดศรีมงคล (วัดก๋ง) 
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(15) วัดถ้ำเชตะวัน (16) วัดพระธาตุจอมพริก (17) วัดบ่อหลวง (18) พระแก้วมรกต อำเภอ

บ้านหลวง (19) พระธาตุจอมทอง 

 แหล่งท่องเที่ยวด้านกีฬาและนันทนาการที่มีความโดดเด่นของจังหวัดน่าน ได้แก่ (1) ล่อง

แก่งน้ำว้า (2) กิจกรรมดูนกหนองน้ำครก และ (3) ประเพณีแข่งเรือพญานาคน่าน  

 
ภาพที่ 2-2 ล่องแก่งน้ำว้า จังหวัดน่าน 

 ประเพณีสำคัญของจังหวัดน่าน ได้แก่ (1) งานแข่งเรือประเพณีฉลองงาช้างดำจังหวัดน่าน จัด

ขึ้นราวกลางเดือนตุลาคมหรือต้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปีภายหลังจากงานสมโภชงาช้างดำอัน

เป็นสมบัติล้ำค่าคู่บ้านคู่เมือง (2) งานเทศบาลส้มสีทองและงานกาชาดจังหวัดน่าน จัดขึ้นราว

กลางเดือนธันวาคมของทุกปี ณ สนามกีฬาจังหวัดน่าน (3) งานนมัสการพระธาตุเบ็งสกัด จัดใน

วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 (4) งานประเพณีกินดอกดำดอกแดงและโน้มกิ่งฟ้า ของชนเผ่าขมุ ซึ่งสืบ

ทอดมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษซึ่งมีขึ้นในเดือน 4 ของทุกปี (ประมาณเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์) 

ที่อยู่ในตำบลชนแดน อำเภอสองแคว และจะมีขึ้นที่บ้านห้วยแกลบ บ้านน้ำปาน บ้านน้ำหลุ บ้าน

ห้วยมอย และบ้านใหม่ชายแดน (5) ประเพณีหกเป็งไหว้สาพระมหาธาตุแช่แห้ง จัดในวันขึ้น 15 

ค่ำ เดือน 6 มีการแห่ผ้าทิพย์ห่มพระธาตุ และมีพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวมาทำบุญอย่าง

เนืองแน่น โดยเฉพาะคนที่เกิดปีเถาะ (6) งานประเพณีสรงน้ำพระเจ้าทองทิพย์ จัดขึ้นที่วัดสวน

ตาลในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 12-14 เมษายนของทุกปี (7) งานประเพณีนมัสการพระธาตุเขา

น้อย จัดขึ้นในวันขึ้น 14 ค่ำและขึ้น 15 ค่ำเดือน 8 ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชา (8) งานตานก๋วย

สลาก และมีการแข่งเรือในแม่น้ำน่าน (9) งานประเพณีแข่งเรือชิงถ้วยพระราชทานฯ สมเด็จ

พระเทพรัตนนาชสุดาฯ เป็นการจัดการแข่งขันเรือขุดที่ใช้ไม้ซุงขนาดใหญ่บริเวณเชิงสะพาน

พัฒนาภาคเหนือ (หน้าร้านภูฟ้า) (10) งานประเพณีล่องเรือไฟอำเภอนาน้อย หรือ “ไหลเรือไฟ” 

จัดในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือนยี่ หรืองานยี่เป็งหรืองานลอยกระทง และ (11) งานประเพณีปีใหม่ม้ง 
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จัดขึ้นเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตในรอบปีเรียบร้อยเพื่อฉลองความสำเร็จในการเพาะปลูก และทำพิธี

บูชาผีฟ้า ผีป่า และผีบ้าน แต่ละหมู่บ้านทำการฉลองกันตามวันเวลาที่สะดวกของแต่ละหมู่บ้าน 

ซึ่งอยู่ในช่วงเดือนธันวาคม  

 
ภาพที่ 2-3 ประเพณีแข่งเรือพระราชทานฯ จังหวัดน่าน จัดขึ้นบริเวณใต้สะพานพัฒนาภาคเหนือ  

นอกจากการท่องเที่ยวประเภทต่างๆ ในภาพรวมของจังหวัดน่านแล้ว องค์การบริหารการพัฒนา

พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน (องค์การมหาชน) (อพท.) โดยสำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 ดำเนินการ

ขับเคลื่อนเมืองน่านเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ภายใต้วิสัยทัศน์ “น่าน เมืองเก่าที่มีชีวิต” ครอบคลุมพื้นที่ 5 

ตำบล ประกอบด้วยตำบลในเวียง ตำบลดู่ใต้ ตำบลนาซาว และตำบลบ่อสวก อำเภอเมืองน่าน และตำบลม่วง

ตึ๊ด อำเภอเมืองภูเพียง จังหวัดน่าน เนื้อที่ 139.37 ตารางกิโลเมตร และได้ร่วมกับชุมชนและหน่วยงาน

ภาครัฐที่เกี่ยวข้องจัดโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ต่างๆ อาทิ  

 เส้นทางชมพระปฏิมา ที่ส่งเสริมให้มีการท่องเทียวเชิงศิลปวัฒนธรรมและไหว้พระในวัดต่างๆ 

เขตเมืองเก่าน่านในอำเภอเมือง เช่น วัดภูมินทร์ วัดพระธาตุช้างค้ำ วัดพระธาตุเขาน้อย วัดอภัย 

วัดศรีพันต้น วัดสวนตาล วัดหัวข่วง วัดหัวเวียงใต้ วัดพญาภู วัดพญาวัด เป็นต้น อำเภอภูเวียง 

เช่น วัดพระธาตุแช่แห้ง วัดบุปผาราม วัดท่าล้อ และอำเภอเวียงสา เช่น วัดบุญยืน 

 9 สถานที่ที่ต้องเยี่ยมชม (9 Places to Visit) ได้แก่ (1) พระอาทิตย์ตกดินที่พระธาตุเขาน้อย 

(2) ภาพปู่ม่าน-ย่าม่าน ณ วัดภูมินทร์ (3) รูปปั้นสิงค์คายนาง ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง (4) พระ

ประธานที่วัดพระธาตุช้างค้ำซึ่งพระพักตร์จะเปลี่ยนทุกช่วงเสา (5) พระเจ้าทองทิพย์ ทองสำริดที่

สวยที่สุด ณ วัดสวนตาล (6) วัดน้อย ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นวัดที่เล็ก
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ที่สุดในโลก (7) งาช้างดำ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จังหวัดน่าน (8) อารยธรรมแหล่งขวาน

หินที่ใหญ่ที่สุดในโลกในอำเภอเมืองน่าน และ (9) บานประตูแกะสลักไม้ ณ วัดพญาวัด 

 9 สิ่งที่ต้องรับประทาน (9 Things to Eat) ได้แก่ (1) ขันโตก (2) ไก่ทอดมะแขว่น (3) ปลา

แม่น้ำน่าน (4) ผักปลอดสารพิษ (5) ขนมซี่ (6) ข้าวหลาม (7) ลูกต๋าว (8) เกลือ และ (9) กาแฟ

ใส่น้ำตาลน้ำอ้อย  

 9 สิ่งที่ต้องทำ (9 Things to Do) ได้แก่ (1) ใส่บาตรตอนเช้า (2) สักการะพระธาตุ (3) แต่ง

กายพื้นเมืองน่าน (4) เรียนรู้พูดคำเมือง (5) หัดเขียนชื่อตนเองเป็นภาษาพื้นเมือง (6) ลองทำตุง

บูชาพระ (7) ลอดท้องพญานาค ณ วัดภูมินทร์ (8) ตั้งเหรียญเสี่ยงทายที่วัดพระธาตุแช่แห้ง 

และ (9) ขี่จักรยาน/น่ังสามล้อสัมผัสบรรยากาศเมือง  

 10 เส้นทางจักรยาน ปั่นท่องเที่ยวในน่าน ได้แก่ (1) เส้นทางคุ้มเจ้านาย โฮงโบราณ 

อาคารเก่า และพิพิธภัณฑ์ ระยะทาง 10 กิโลเมตร เวลาที่ใช้ 3-4 ชั่วโมง กลุ่มเป้าหมาย คือ 

นักท่องเที่ยวทั่วไป (2) เส้นทางไหว้พระเก้าวัด ระยะทาง 16 กิโลเมตร เวลาที่ใช้ 3-4 ชั่วโมง 

กลุ่มเป้าหมาย คือ นักท่องเที่ยวทั่วไป (3) เส้นทางชมวิถ ีช ีว ิตชาวบ้านแลการเกษตร 

ระยะทาง 10 กิโลเมตร เวลาที่ใช้ 2 ชั่วโมง กลุ่มเป้าหมาย คือ นักท่องเที่ยวทั่วไป (4) เส้นทาง

แหล่งโบราณคดีบ่อสวก ระยะทาง 45 กิโลเมตร เวลาที่ใช้ 4-5 ชั่วโมง กลุ่มเป้าหมาย คือ 

นักท่องเที่ยวที่นำจักรยานมาเอง (5) เส้นทางชมวิวริมน้ำน่านและวิถีชีวิตการเกษตร (ม่วง

ตึ๊ด) ระยะทาง 10 กิโลเมตร เวลาที่ใช้ 2 ชั่วโมง กลุ่มเป้าหมาย คือ นักท่องเที่ยวท่ัวไป (6) 

เส้นทางบ้านหนองเต่า ภูเพียง วัดแช่พลาง ระยะทาง 20 กิโลเมตร เวลาที่ใช้ 2-3 ชั่วโมง 

กลุ่มเป้าหมาย คือ นักท่องเที่ยวท่ัวไป (7) เส้นทางไหว้ 2 พระธาตุ (แช่แห้ง – เขาน้อย) 

ระยะทาง 14 กิโลเมตร เวลาที่ใช้ 3-4 ชั่วโมง กลุ่มเป้าหมาย คือ นักท่องเที่ยวทั่วไป (8) 

เส้นทางหอศิลป์ริมน่าน ระยะทาง 45 กิโลเมตร เวลาที่ใช้ 3-4 ชั่วโมง กลุ่มเป้าหมาย คือ 

นักท่องเที่ยวที่นำจักรยานมาเอง (9) เส้นทางออกกำลังกาย (รอบเมือง) ระยะทาง 25 

กิโลเมตร เวลาที่ใช้ 2 ชั่วโมง กลุ่มเป้าหมาย คือ นักท่องเที่ยวที่นำจักรยานมาเอง และ (10) 

เส้นทางออกกำลังกาย (วนอุทยานถ้ำผาตูม) ระยะทาง 30 กิโลเมตร เวลาที่ใช้ 2 ชั่วโมง 

กลุ่มเป้าหมาย คือ นักท่องเที่ยวที่นำจักรยานมาเอง 



                       การเพิ่มศักยภาพการจัดการการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวภายในพื้นที่จังหวัดน่านและเชื่อมต่อกับ สปป.ลาว        9 

 

 
ภาพที่ 2-4 ตัวอย่างเส้นทางท่องเที่ยวโดยจักรยานที่จัดทำโดย อพท. ร่วมกับชุมชน 

อพท. ยังให้ความสำคัญในระดับสูงจากในการพัฒนาการท่องเที่ยวสร้างสรรค์กับชุมชนในอำเภอ

เมืองน่าน และอำเภอภูเพียง ได้แก่  

(1) ชุมชนในเวียง เป็นชุมชนวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก มรดกแห่งศรัทธา และส่งเสริมให้มีการ

ท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรม เช่น การทำตุง (ธง) ในพื้นที่ตำบลในเวียง ได้แก่ วัดพระธาตุแช่แห้ง วัดภูมินทร์ 

พิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านเกิด คุ้มเจ้าเมฆวดี และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ จังหวัดน่าน และพำนักในโฮมสเตย์ใน

เวียงเพื่อเรียนรู้และสัมผัสวิถีชีวิตคนในชุมชน เช่น ปั่นจักรยานรอบเมือง ตักบาตรตอนเช้า ทำสวยดอกไม้ไหว้

พระ เป็นต้น และสัมผัสรสชาติอาหารท้องถิ่น เช่น แกงสะนัด ตำขนุน น้ำพริกอ่อง และขนมบัวลอย เป็นต้น  

(2) ชุมชนบ่อสวก เป็นชุมชนแห่งภูมิปัญญาที่มีชีวิต ส่งต่อมรดกจากรุ่นสู่รุ่น และส่งเสริมให้มีการ

ท่องเที่ยวชุมชนเพื่อเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้าน จักสานแห่งความสุข และแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในพื้นที่ตำบลบ่อ

สวก ได้แก่ พิพิธภัณฑ์เฮือนบ้านสวกแสนชื่อ แหล่งเตาเผาโบราณบ้านบ่อสวก หมู่บ้านวิถีเศรษฐกิจพอเพียง 

ลานหีบอ้อยโบราณ ศาลปู่ฮ่อ วัดม่วงเจริญราษฎร์ และพำนักในโฮมสเตย์ในชุมชนบ่อสวดเพื่อเรียนรู้และ

สัมผัสวิถีชีวิตคนในชุมชน และสัมผัสรสชาติอาหารท้องถิ่น เช่น แกงแคไก่บ้าน ยำหน่อไม้ และน้ำพริกปู๋ เป็น

ต้น 

 (3) ชุมชนม่วงตึ๊ด โดยส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้าน เช่น โคมมะ

เต้า ที่มีลักษณะเป็นโคมกลมเหมือนลูกแตงโมทำจากโครงไม่ไผ่จากข้าวหลามหรือไผ่ตง และกระดาษสาที่มา

จากท้องถิ่นในจังหวัดน่าน ซึ่งจะแขวนไว้ตามต้นไม้เพื่อตกแต่งอาคารบ้านเรือนเพื่อความสวยงาม 
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นอกจากหน่วยงาน อพท. ที่มีการพัฒนาบางพื้นที่ในจังหวัดน่านที่ถูกจัดให้เป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการ

อนุรักษ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้ว ยังมีหน่วยงานอื่นๆ ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน ได้แก่ 

กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จัดทำโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถ ี มีตัวอย่างชุมชน

ท่องเที่ยวที่อยู่ในบัญชีรายชือชุมชนท่องเที่ยวของจังหวัดน่านที่อยู่ในฐานข้อมูล 160 ชุมชนท่องเที่ยว OTOP 

นวัตวิถีของประเทศไทย ได้แก่ (1) หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านหนองบัว อำเภอท่าวังผา (2) หมู่บ้าน

ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านบ่อหลวง ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ และ (3) หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP 

นวัตวิถี บ้านพี้เหนือ ตำบลบ้านพี้ อำเภอบ้านหลวง และจัดให้มีกิจกรรมท่องเที่ยแสดงตามตารางที่ 2-1 

ตารางที่ 2-1 ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีที่จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวและมีผลิตภัณฑ์ OTOP จำหน่าย 

 อำเภอ ชุมชน กิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP 

1 ท่าวังผา บ้านหนองบัว 

ต.ป่าคา  

พระธาตุหนองหยิบ วัดหนองบัว (จิตรกรรมฝา

ผนัง) อนุสาวรีย์เจา้หลวงเมืองลา้ จันทร์

สมการทอ เฮือนไทลื้อ จักสานไม้กวาด แปร

รูปสาหร่ายน้ำจืด ศูนย์เรียนรู้วิถีไทลื้อ  

ผลิตภัณฑแ์ปรรปูสาหรา่ยนำ้จืด 

(ไก) ผ้าทอพื้นเมืองลายน้ำไหล ลาย

ป่อง ลายขดิ   

2 บ่อเกลือ บ้านบ่อหลวง 

ต.บ่อเกลือใต ้

บ่อเกลือสินเธาว์โบราณ โบราณสถาน 

สะพานไม้ไผ่ แมน่้ำมาง นำ้ตกบวกครก น้ำตก

ตาดคำ น้ำตกตาดขวาง 

ผลิตภัณฑ์จากเกลือสินเธาว์ (สครบั

เกลือขัดผิว เกลือแช่เท้า เกลือปรงุ

อาหาร สบู่สครับเกลือ) ไก่ทอดมะ

แขว่น มะขามป้อมผงสำเร็จรูป 

3 บ้านหลวง บ้านพี้เหนือ 

ต.บ้านพี้ 

ป่าใหญ่ใกล้บ้าน (ต้นสมพงษ์) พระเจ้าหลวง

คำแดง เดินสำรวจธรรมชาต ิน้ำตกห้วยพริก

หลวง เรียนรู้การแปรรูปลูกชิดและแปรรูป

กล้วยฉาบ แหนมเห็ดนางฟ้า น้ำพริกลาบ การ

เลี้ยงปลาและทำปุ๋ยหมัก  

ผลิตภัณฑแ์ปรรปูลูกชิด ผลิตภัณฑ์

หวาย 

 

 

ภาพที่ 2-5 หมู่บ้าน OTOP นวัตวิถ ีบ้านหนองบัว อำเภอท่าวังผา  
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ภาพที่ 2-6 หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถ ีบ้านบ่อหลวง ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ  

 

ภาพที่ 2-7 หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถ ีบ้านพี้เหนือ ตำบลบ้านพี้ อำเภอบ้านหลวง 

 

2.2 สภาพเศรษฐกิจ สังคม และย่านธุรกิจสำคัญของจังหวัดน่าน 

จังหวัดน่านอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครฯ ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 (หรือทางหลวง

เอเชียหมายเลข AH13) ประมาณ 668 กิโลเมตร มีพื้นที่ 11,472 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 7 ล้าน

ไร่เศษ มีอาณาเขตทิศเหนือ ติดแขวงไซยะบุรี สปป.ลาว ทิศตะวันออก ติดแขวงไซยะบุรี สปป.ลาว ทิศใต้ 

ติดจังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดแพร่ และทิศตะวันตก ติดจังหวัดพะเยา จังหวัดน่านมีสภาพภูมิประเทศส่วน

ใหญ่เป็นป่าและภูเขาซับซ้อน แสดงตามภาพที่ 2-1 และมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าสงวนแห่งชาติ การติดต่อ

สัญจรและการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างอำเภอมีความไม่สะดวกเนื่องจากเป็นภูเขาสูงลาดชัน โดยเฉพาะ

อำเภอบ่อเกลือ และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 

ทิศเหนือของจังหวัดน่านประกอบด้วยอำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอทุ่งช้าง อำเภอเชียงกลาง 

อำเภอปัว และอำเภอบ่อเกลือ มีพื้นที่ติดต่อกับเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงฮ่อน-หงสา แขวงไชยบุรี สปป.ลาว  
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ทิศตะวันออก ประกอบด้วยอำเภอภูเพียง อำเภอแม่จริม อำเภอสันติสุข อำเภอเวียงสา มีพื้นที่ติดต่อ

กับแขวงไชยบุรี สปป.ลาว  

ทิศใต้ ประกอบด้วยอำเภอนาหมื่น มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอนาน้อย และอำเภอเวียง

สา ซึ่งทั้งสองอำเภอมีพื้นที่ติดกับจังหวัดแพร่  

ทิศตะวันตก ประกอบด้วยอำเภอบ้านหลวง ซึ่งมีพื้นทิ่ติดต่อกับอำเภอเชียงม่วนของจังหวัดพะเยา 

อำเภอท่าวังผา มีพื้นที่ติดต่อกับอำเภอปง จังหวัดพะเยา อำเภอสองแคว มีพื้นที่ติดต่อกับอำเภอเชียงคำ 

จังหวัดพะเยา 

 
ภาพที่ 2-8 แผนที่แสดงอำเภอต่างๆ ในจังหวัดน่าน 
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จังหวัดน่านเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของภาคเหนือและเป็นจังหวัดที่มีประชากรไม่มาก ในปี 2563 

จังหวัดน่านมีประชากร 478,355 คน จำนวน 164,962 หลังคาเรือน จำแนกเป็นชาย 239,722 คน 

หญิง 238,633 คน อำเภอที่มีประชากรมากที่สุด คือ อำเภอเมืองน่าน มีประชากร 82,213 คน รองลงมา 

ได้แก่ อำเภอเวียงสา มีประชากร 70,855 คน อำเภอปัว มีประชากร 64,679 คน อำเภอท่าวังผา มี

ประชากร 50,924 ขณะที่อำเภอที่มีประชากรน้อยที่สุด ได้แก่ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ มีประชากร 9,853 

คน แสดงตามภาพที่ 2-2 อำเภอที่มีประชากรมากเป็นอำเภอที่มีระยะห่างจากเขตเทศบาลเมืองน่านไม่เกิน 

80 กิโลเมตร และมีโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางถนนดี มีรถให้บริการเดินทางระหว่างอำเภอ ขณะที่

อำเภอที่มีประชากรน้อย เช่น อำเภอบ่อเกลือ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และอำเภอสองแคว เป็นอำเภอที่อยู่

ห่างไกล พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา มีระดับการพัฒนาเสน้ทางการขนส่งและการให้บรกิารขนส่งด้อยกว่าอำเภออ่ืน 

 
ภาพที่ 2-9 ประชากรในอำเภอต่างๆ ของจังหวัดน่าน 

จากข้อมูลของสำนักงานสถิติจังหวัดน่าน พบว่า ในปี 2562 จังหวัดน่านมีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 

(Gross Provincial Product – GPP) มูลค่า 34,630 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่นๆ ในภาคเหนือ 

จังหวัดน่านมีมูลค่า GPP เป็นอันดับที่ 14 ของภาคเหนือ โดยจังหวัดในภาคเหนือที่มี GPP สูงที่สุด ได้แก่ 

จังหวัดเชียงใหม่ รองลงมา ได้แก่ กำแพงเพชร นครสวรรค์ เชียงราย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ลำพูน ลำปาง ตาก 

สุโขทัย พิจิตร อุตรดิตถ์ และพะเยา โดยจังหวัดน่านมีมูลค่าเป็นอันดับที่ 14 และมีมูลค่า GPP สูงกว่าจังหวัด

น่าน อุทัยธานี และแม่ฮ่องสอน ขณะเดียวกัน จังหวัดน่านมีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว (GPP per Capita) 

ณ ปี 2562 เท่ากับ 78,156 บาทต่อหัว โดยมีมูลค่า GPP Per Capita มากเป็นอันดับที่ 16 ของจังหวัดใน

ภาคเหนือ (จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีมูลค่า GPP Per Capita น้อยที่สุดในภาคเหนือและเป็นอันดับที่ 17 ของ

จังหวัดในภาคเหนือ) ส่งผลให้จังหวัดน่านต้องให้การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อเป็นการช่วยยกระดับ

คุณภาพชีวิตของประชากรและเป็นการสร้างโอกาสให้ชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยวและการผลิตสินค้า

ชุมชนเพื่อจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยวมากขึ้น ในภาพรวมของเศรษฐกิจ พบว่า ร้อยละ 29 ของเศรษฐกิจของ

จังหวัดน่านขึ้นอยู่กับเกษตรกรรม โดยมีผลผลิตการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวเหนียว ลำไย 
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ยางพารา ลิ้นจี่ พริกใหญ่ ยาสูบ และมันสำปะหลัง และทุกอำเภอมีพื้นที่สำหรับทำการเกษตร โดยเฉพาะ

อำเภอที่มีพื้นที่ราบมาก ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอเวียงสา อำเภอท่าวังผา และอำเภอปัว ร้อยละ 71 ขึ้นอยู่

กับนอกภาคเกษตรกรรม ได้แก่ การค้าส่งค้าปลีก (ร้อยละ 29) การศึกษา (ร้อยละ 11) การเงินและ

ประกันภัย (ร้อยละ 9) การผลิตในภาคอุตสาหกรรม (ร้อยละ 8) การก่อสร้าง (ร้อยละ 6) บริการสุขภาพ 

(ร้อยละ 4) การขนส่งและโลจิสติกส์ (ร้อยละ 1) บริการท่องเที่ยวและเดินทาง (ร้อยละ 1) และอื่นๆ  

ทั้งนี้ พบว่า มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการให้บริการท่องเที่ยว การเดินทาง และที่พักของจังหวัด

น่ านยั งม ีอยู่ ไ ม่ มาก  ขณ ะท ี่จั งหวัด น่ านม ีท รัพ ยากรการท่ องเท ี่ย วท ี่ม ีศั กยภาพอ ีกมาก  ได ้แก่  

ทรัพยากรธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิถีชีวิตชาวบ้าน จึงนับว่ามีโอกาสในการเติบโตได้

อีกมากหากมีการพัฒนาส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวได้เพิ่มขึ้นภายใต้การมีส่วนร่วมของ

ชุมชนและมีการจัดการที่ยั่งยืน โดยพบว่าจังหวัดน่านมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 

2554 จนถึงปี 2562 แต่มีรายได้จากการท่องเที่ยวปรับตัวลดลงตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมาอันเนื่องจาก

ภาวะสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ที่มีผลกระทบอย่างมากต่อการท่องเที่ยวและการเดินทางระหว่าง

จังหวัด รวมถึงจังหวัดน่านมีมาตรการควบคุมการเข้าสู่พื้นที่ที่เข้มงวดกว่าพื้นที่อื่นๆ ในภาคเหนือเนื่องจากมี

พรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน และไม่ได้เป็นจังหวัดที่เป็นทางผ่าน โดยมีการจัดตั้งจุดตรวจ/ด่านตรวจเพื่อ

คัดกรองการเดินทางเข้าออกพื้นที่ตามจุดต่างๆ ได้แก่ (1) ท่าอากาศยานน่านนคร (2) จุดตรวจห้วยน้ำอุ่น 

ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา (เขตติดต่อกับอำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่) (3) จุดตรวจบ้านนาหวาย ตำบล

ป่าคาหลวง อำเภอบ้านหลวง (เขตติดต่อกับอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา) และ (4) จุดตรวจบ้านสะเกิน 

ตำบลยอด อำเภอสองแคว (เขตติดต่อกับอำเภอปง จังหวัดพะเยา)  

 
ภาพที่ 2-10 จุดตรวจบ้านสะเกิน ตำบลยอด อำเภอสองแคว (เขตติดต่อกับอำเภอปง จังหวัดพะเยา) 

 

หากพิจารณาด้านกิจการธุรกิจที่จัดตั้งอยู่ในจังหวัดน่าน พบว่า ในปี 2563 จังหวัดน่านมีกิจการที่จด

ทะเบียนเป็นนิติบุคคลจัดตั้งอยู่จำนวน 1,232 ราย มีรายได้รวมกันทั้งจังหวัด 16,135.12 ล้านบาท  โดย
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อำเภอที่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของจังหวัดน่าน ได้แก่ อำเภอเมืองน่าน จากฐานข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจ

การค้า กระทรวงพาณิชย์ พบว่า ในปี 2564 มีนิติบุคคลที่จดทะเบียนอยู่ในอำเภอเมืองน่านจำนวน 698 

ราย มีรายได้รวมนิติบุคคล 9,350.29 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 60 ของรายได้ทางเศรษฐกิจของจังหวัด

น่าน รองลงมา ได้แก่ อำเภอเวียงสา อำเภอปัว และอำเภอท่าวังผา ตามลำดับ  

อำเภอที่เป็นฐานเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดน่าน ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอเวียงสา อำเภอปัว และ

อำเภอท่าวังผา ซึ่งมีรายได้รวมกันมีมากกว่าร้อยละ 90 ของรายได้รวมกันทั้งหมดดังแสดงตามตารางที่ 2-2 

กิจการเกือบทั้งหมดในจังหวัดน่านเป็นกลุ่มธุรกิจขนาดเล็ก (Small Enterprise) และไม่มีกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่

จัดตั้งอยู่ ขณะที่มีกิจการขนาดกลาง (Medium Enterprise) ที่มีทุนจดทะเบียนเกิน 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 

300 ล้านบาท อยู่เพียง 8 กิจการเท่านั้น ได้แก่ บจก.ส.เต็งไตรรัตน์ (รับเหมาก่อสร้างทาง เขื่อน สะพาน) ซึ่ง

กิจการทั้งหมดตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองน่าน บจก. โรงพยาบาลน่าน-ราม (บริการสุขภาพ) บจก.ออลพูคา 

(บริการธุรกิจ) บจก.พูคาเรียลตี้ (อสังหาริมทรัพย์และเป็นกิจการของคุณบัณฑูร ล่ำซำ) หจก.ศักดิ์เสรี 

(รับเหมาก่อสร้าง) บจก.พูคาน่านฟ้าโฮเต็ล (บริการโรงแรมและเป็นกิจการของคุณบัณฑูร ล่ำซำ) บจก.เหนือ

น่าน (รับเหมาก่อสร้างอาคารและบ้าน) และ บจก.น้ำทองน่าน (อสังหาริมทรัพย์และโรงแรมที่พัก) และในส่วน

ของสมาคมการค้าสำคัญของจังหวัดน่านที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาการค้า การท่องเที่ยว และการขนส่ง

เพื่อการท่องเที่ยว ได้แก่ หอการค้าจังหวัดน่าน สภาอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

จังหวัดน่าน และสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวน่าน  

ตารางที่ 2-2 จำนวนนิติบุคคลในจังหวัดน่านในปี 2563 

 เขต/อำเภอ รายได้รวมของนิติบุคคล (ล้านบาท) จำนวนนิติบุคคลที่จดทะเบียน 

1 เมืองน่าน 9,750.27 517 

2 เวียงสา 3,023.02 137 

3 ปัว 1,140.87 144 

4 ท่าวังผา 662.69 137 

5 เชียงกลาง 440.49 64 

6 ภูเพียง 322.65 93 

7 นาน้อย 283.01 31 

8 ทุ่งช้าง 206.42 21 

9 สองแคว 115.01 30 

10 สันติสุข 52.29 15 

11 แม่จริม 49.69 14 

12 บ้านหลวง 36.07 8 

13 นาหมื่น 33.17 8 

14 บ่อเกลือ 12.10 11 

15 เฉลิมพระเกียรติ 7.37 2 

  16,135.12 1,232 
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ในส่วนของภาคอุตสาหกรรมยังมีบทบาทจำกัดในจังหวัดน่าน โดยมีสัดส่วนร้อยละ 6 ของผลิตภัณฑ์

มวลรวมจังหวัดน่าน โดยในปี 2563 มีโรงงานขึ้นทะเบียนในจังหวัดน่าน 434 แห่ง ส่วนใหญ่เป็นโรงงาน

ขนาดเล็กดำเนินการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร เช่น โรงสีข้าวในหมูบ้าน โรงงานอบเมล็ดข้าวโพด 

โรงงานบ่มใบยาสูบ โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ โรงงานกะเทาะเปลือกเม็ดมะม่วงหิมพานต์ โรงงานผลิตน้ำดื่มและ

น้ำแข็ง โรงงานแปรรูปไม้และเครื่องเรือน และกิจการดูดทราย เป็นต้น โดยอำเภอที่มีโรงงานอุตสาหกรรม

จัดตั้งมากที่สุด ได้แก่ อำเภอเมืองน่าน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30) อำเภอท่าวังผา (ร้อยละ 17) อำเภอปัว 

(ร้อยละ 15) อำเภอเวียงสา (ร้อยละ 15) และอำเภอภูเพียง (ร้อยละ 11) หากวิเคราะห์ด้านทำเลที่ตั้งของ

พื้นที่อุตสาหกรรมที่จะมีผลต่อการจัดการขนส่งเพื่อการเดินทางสัญจร นั้น พบว่า พื้นที่ในแต่ละอำเภอที่มี

โรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่มาก (ทั้งหมดเป็นโรงงานขนาดเล็ก และไม่มีผลกระทบต่อการจราจรติดขัดมากนัก) 

ได้แก่  

 อำเภอเมือง (ก) บริเวณถนนผากอง ถนนมหายศ ถนนสุมนเทวราช ตำบลในเวียง (ข) บริเวณ

ถนนน่าน-ท่าวังผา ตำบลผาสิงห์ (ค) บริเวณถนนน่าน-พะเยา ตำบลไชยสถาน และ (ง) บริเวณ

ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลดู่ใต้  

 อำเภอเวียงสา (ก) บริเวณถนนยันตรกิจโกศล และถนนเจ้าฟ้า ตำบลกลางเวียง (ข) บริเวณถนน

ยันตรกิจโกศล ตำบลอ่ายนาลาย  

 อำเภอปัว (ก) บริเวณถนนน่าน-ทุ่งช้าง ตำบลเจดีย์ชัย (ข) บริเวณถนนน่าน-ทุ่งช้าง ตำบลสถาน 

(ค) บริเวณถนนปัว-สันติสุข ตำบลศิลาเพชร  

 อำเภอท่าวังผา บริเวณถนนน่าน-ทุ่งช้าง และถนนศรีภูมิ ตำบลศรีภูมิ  

 อำเภอภูเพียง (ก) บริเวณถนนดู่พงษ์-น่าน ตำบลฝายแก้ว (ข) บริเวณถนนดู่พงษ์-เมืองจัง 

ตำบลเมืองจัง 

กิจกรรมพาณิชยกรรมมีขนาดเศรษฐกิจที่สำคัญรองลงมาจากภาคเกษตรกรรมของจังหวัดน่าน โดย

ย่านพาณิชยกรรมในจังหวัดน่านยังกระจุกตัวอยู่ในเขตเทศบาลเมืองน่าน โดยมีย่านการค้าที่เป็นทั้งตลาด

ดั้งเดิม เช่น ตลาดสด ตลาดนัด และศูนย์การค้าสมัยใหม่ตั้งอยู่โดยห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในถนน

ขนาด 4 และ 6 ช่องจราจร ได้แก่ ทางหลวง 101 (น่าน-เวียงสา) ที่มีห้างเทสโก้โลตัส และห้างแม็คโคร และ

ทางหลวง 1091 (น่าน-พะเยา) ที่มีห้างบิ๊กซี และห้างโกลบอลเฮ้าส์ ซึ่งปัจจุบันยังไม่ได้อยู่บนเส้นทางการ

ขนส่งสาธารณะด้วยรถประจำเส้นทาง (รถสองแถวในเขตเมือง) ขณะที่ย่านการค้าที่เป็นตลาดดั้งเดิมยังคง

ตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่า ทั้งนี้จังหวัดน่านยังไม่มีตลาดกลางขนาดใหญ่สำหรับการค้าส่งค้าปลีกสินค้าเกษตรและ

สินค้าอุปโภคบริโภคเนื่องจากยังเป็นจังหวัดที่มีประชากรไม่มากนัก โดยตลาดสำคัญที่เป็นย่านการค้าใน

อำเภอต่างๆ ได้แก่ 

 อำเภอเมืองน่าน ตลาดสำคัญตั้งอยู่ในเทศบาลเมืองน่าน ได้แก่ ตลาดสดเทศบาลเมืองน่าน 

(ตลาดบน) ตั้งอยู่ตำบลในเวียง (บริเวณช่วงตัดระหว่างถนนผากอง และถนนอันตวรฤทธิเดช) 
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ตลาดสดบ้านพระเนตร ตั้งอยู่ตำบลในเสียง (บริเวณถนนสุมนเทวราช) ตลาดสดชุมชนเชียง

แข็ง ตั้งอยู่ตำบลในเวียง (บริเวณถนนเทศบาล) ตลาดสดตั้งจิตนุสรณ์ 1 (ตลาดเช้า) ตั้งอยู่

ตำบลในเวียง (บริเวณถนนข้าหลวง) และตลาดสดต้ังจิตนุสรณ์ 2 ตั้งอยู่ตำบลในเวียง (บริเวณ

ถนนยันตรกิจโกศล) ซึ่งตลาดทั้งหมดมีระบบการเดินทางสัญจรได้โดยสะดวกและอยู่บนเส้นทาง

การให้บริการของรถขนส่งสาธารณะ (รถสองแถวในเขตเมือง)  

 
ภาพที่ 2-11 เส้นทางที่เปน็ยา่นการค้าตลาดด้ังเดิมในเทศบาลเมืองน่านส่วนใหญ่ต้ังอยู่ในตำบลในเวียง และผ่าน

ถนนสายสำคัญในเมือง ได้แก ่ถนนผากอง ถนนสุมนเทวราช ถนนข้าหลวง และถนนยนัตรกจิโกศล  

 
ภาพที่ 2-12 ตลาดต้ังจิตนุสรณ์ 1 (ตลาดเชา้) ต้ังอยูบ่นถนนข้าหลวง  

 อำเภอเวียงสา ตลาดสำคัญ ได้แก่ ตลาดสดเทศบาลเวียงสา ตั้งอยู่ตำบลกลางเวียง และอยู่

ใกล้สถานีขนส่งผู้โดยสารเวียงสาและที่ว่าการอำเภอเวียงสา มีความสะดวกในการเดินทางสัญจร 

 อำเภอท่าวังผา ตลาดสำคัญ ได้แก่ ตลาดสดเทศบาลท่าวังผา ตั้งอยู่ตำบลท่าวังผา และอยู่

ใกล้สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอท่าวังผา มีความสะดวกในการเดินทางสัญจร 
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ภาพที่ 2-13 ตลาดสดเทศบาลท่าวังผา เป็นตลาดขนาดเล็ก และอยู่ในพื้นที่ติดกับสถานขีนส่งผู้โดยสารท่าวังผา 

 อำเภอปัว ตลาดสำคัญ ได้แก่ ตลาดสดเทศบาลปัว ตั้งอยู่ตำบลปัว และอยู่ใกล้สถานีขนส่ง

ผู้โดยสารอำเภอปัว มีความสะดวกในการเดินทางสัญจร และตลาดสดบ้านปรางค์ (ตลาดสด

เทศบาล 2) ตำบลปัว ตั ้งอยู่บนถนนปัว-บ้านเสี่ยว (ห่างจากตลาดสดเทศบาลปัว 1.2 

กิโลเมตร) เป็นตลาดที่ชาวบ้านขับรถยนต์และจักรยานยนต์มาจับจ่ายซื้อของ 

 อำเภอทุ่งช้าง ตลาดสำคัญ ได้แก่ ตลาดสดเทศบาลตำบลและ ตั้งอยู่ตำบลและ และอยู่ใกล้

จุดจอดรถโดยสารสมบัติทัวร์ และธนาคารกรุงไทย มีความสะดวกในการเดินทางสัญจร 

 อำเภอภูเพียง ตลาดสำคัญ ได้แก่ ตลาดสดตำบลนาปัง ตั้งอยู่ตำบลนาปัง ติดถนนทางหลวง

ชนบท นน.4020 เป็นตลาดที่ชาวบ้านขับรถยนต์และจักรยานยนต์มาจับจ่ายซื้อของ 

 อำเภอนาน้อย ตลาดสำคัญ ได้แก่ ตลาดสดเทศบาลนาน้อย ตั้งอยู่ตำบลนาน้อย ติดทาง

หลวง 1020 (เวียงสา-นาน้อย) และอยู่ฝั่งตรงข้ามที่ว่าการอำเภอนาน้อย มีความสะดวกในการ

เดินทางสัญจร 

 อำเภอแม่จริม ตลาดสำคัญ ได้แก่ ตลาดสดตำบลหนองแดง ตั้งอยู่ใกล้ที่ว่าการอำเภอแม่จริม 

 อำเภอเชียงกลาง ตลาดสำคัญ ได้แก่ ตลาดสดตำบลเชียงกลาง ตั้งอยู่ใกล้โรงพยาบาลเชียง

กลาง เป็นตลาดที่ชาวบ้านขับรถยนต์และจักรยานยนต์มาจับจ่ายซื้อของ 

 อำเภอสันติสุข ตลาดสำคัญ ได้แก่ ตลาดสดบ้านดู่พงษ์ ตั้งอยู่ติดทางหลวงสาย 1169 (ภู

เพียง – สันติสุข) ใกล้ที่ว่าการอำเภอสันติสุข เป็นตลาดที่ชาวบ้านขับรถยนต์และจักรยานยนต์มา

จับจ่ายซื้อของ 

 อำเภอนาหมื่น ตลาดสำคัญ ได้แก่ ตลาดสดวัดบ่อแก้ว ตั้งอยู่ติดวัดบ่อแก้ว ซึ่งเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวสำคัญของอำเภอนาหมื่น  
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 อำเภอบ้านหลวง ตลาดสำคัญ ได้แก่ ตลาดสดสวด ตั้งอยู่ติดทางหลวงสาย 1091 (น่าน-

พะเยา) มีความสะดวกในการเดินทางสัญจร 

นอกจากตลาดดั้งเดิมและตลาดสมัยใหม่ที่มีการให้บริการจำหน่ายสินค้าแบบประจำแล้ว จังหวัดน่าน

ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงวัฒนธรรม ยังได้ให้การส่งเสริมการ

จัดตั้งตลาดต้องชม (ตลาดประชารัฐต้องชม) เพื่อส่งเสริมการขายปลีกสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP 

ผลิตภัณฑ์พื้นเมือง และใช้แสดงศิลปวัฒนธรรมรวมจำนวน 6 แห่ง ได้แก่  

(1) กาดข่วงเมืองน่าน บริเวณข้างวัดภูมินทร์และข่วงเมืองน่าน ตำบลในเวียง อำเภอเมือง ซึ่งเป็น

ตลาดต้องชมที่มีนักท่องเที่ยวและผู้คนท้องถิ่นไปจับจ่ายซื้อสินค้าเป็นจำนวนมากที่สุดของจังหวัดน่าน มีความ

สะดวกในการเดินทางสัญจรเพราะเป็นเส้นทางเดินรถประจำเส้นทางในเขตเมือง กาดข่วงเมืองน่านได้รับ

อนุญาตจากเทศบาลให้เปิดในทุกวันศุกร์ วันเสาร์ และวันอาทิตย์ของทุกสัปดาห์ และต้องมีการจัดระเบียบ

การจราจรให้เป็นระเบียบ  

 
ภาพที่ 2-14 กาดข่วงเมืองน่านในช่วงวันสุดสัปดาห ์

(2) ถนนคนเมือง มิ่งเมืองดีเบส บริเวณวัดมิ่งเมือง และอยู่ถัดจากกาดข่วงเมืองน่าน มีความ

สะดวกในการเดินทางสัญจรเพราะเป็นเส้นทางเดินรถประจำเส้นทางในเขตเมือง 

(3) กาดสามวัด บริเวณวัดหนองแดง ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง 

(4) ร้านค้าชุมชนวัดพระธาตุแช่แห้ง บริเวณวัดพระธาตุแช่แห้ง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง 

(5) กาดสวนสา มาม่วนใจ๋ บริเวณสวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำ รศ.200 ปี ตำบลปัว อำเภอปัว 

(6) กาดวัฒนธรรมข่วงเมืองสา บริเวณวัดบุญยืนและอาคารพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ตำบลเวียงสา 

อำเภอเวียงสา และอยู่ไม่ไกลจากสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอเมืองเวียงสา 
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ภาพที่ 2-15 กาดวัฒนธรรมข่วงเมืองสา 

ในภาพรวม พบว่า เศรษฐกิจการค้า การท่องเที่ยว การพักแรม และการเดินทางหลักของจังหวัดน่าน

มีจุดศูนย์กลางอยู่ในอำเภอเมืองน่าน และหากพิจารณาด้านการขยายตัวจากผังเมืองของจังหวัดน่านที่จะมี

ผลกระทบต่อการเดินทางสัญจรและการจัดการการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว พบว่า ย่านค้าและย่านการ

ท่องเที่ยวในอำเภอเมืองน่านจะอยู่ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองน่าน โดยเฉพาะคำบลในเวียง ตำบลดู่ใต้ และตำบล

ไชยสถาน ซึ่งพบปัญหารจราจรติดขัดในช่วงระยะเวลาเร่งด่วนและช่วงก่อนและเลิกเรียน โดยเฉพาะถนนสาย

หลักของเมืองที่อยู่ในย่านพาณิชยกรรมและสถาบันการศึกษาที่มีข้อจำกัดที่ไม่สามารถขยายถนนได้เนื่องจาก

อยู่ในเขตเมืองเก่า ได้แก่ ถนนมหายศ ถนนสุมนเทวราช ถนนผากอง ถนนข้าหลวง ถนอันตวรฤทธิเดช 

และถนนมหาวงศ์ นอกจากนี้ ทั ้งพบว่า มีแนวโน้มการขยายตัวของการตั้งถิ่นฐานของธุรกิจ หน่วยงาน

ราชการ ศูนย์การค้า และบ้านเรือนของประชาชนไปในทิศใต้และทิศตะวันตกของเมืองน่าน ส่งผลให้เกิด

การจราจรติดขัดในพื้นที่รอบเมือง แต่ยังไม่มากนักเมื่อเทียบกับเมืองขนาดใหญ่ 

 ทิศใต้ของเมืองน่าน (ทางหลวง 101 หรือถนนยันตรกิจโกศล หรือเส้นทางระหว่างน่าน-เวียง

สา) โดยมีสถานที่สำคัญที่ขยายตัวไปจัดตั้งในทิศทางดังกล่าว ได้แก่ ห้างแม็คโคร ห้างเทสโก้

โลตัส สถานีขนส่งผู้โดยสาร จุดจอดรถทัวร์ ธุรกิจขนส่งผู้โดยสาร โครงการบ้านเอื้ออาทร ศูนย์

จำหน่ายรถยนต์ และโรงแรมที่พัก (โรงแรมดิอิมเพรสน่าน)  

 ทิศตะวันตกของเมืองน่าน (ทางหลวง 1091 หรือเส้นทางระหว่างน่าน-พะเยา) โดยมีสถานที่

สำคัญที่ขยายตัวไปจัดตั้งในทิศทางดังกล่าว ได้แก่ ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ศูนย์เครื่องเงินชมพูภู

คา ห้างบิ๊กซี ห้างโกลบอลเฮ้าส์ ตลาดปางค่า และโรงแรมที่พัก (น่านน้ำทอง)  
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2.3 สภาพโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งของจังหวัดน่าน 

จังหวัดมีโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งคมนาคม ได้แก่  

1) การขนส่งทางบก โดยการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล รถยนต์รับจ้าง และรถโดยสารประจำ

ทาง จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 32 จนมาถึงจังหวัดนครสวรรค์ จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 

117 จนมาถึงจังหวัดพิษณุโลก และใช้ทางหลวงหมายเลข 11 ผ่านจังหวัดอุตรดิตถ์ และอำเภอเด่นชัย 

จังหวัดแพร่ จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 101 ผ่านจังหวัดแพร่ไปจนถึงอำเภอเมืองน่าน รวมระยะทาง

ประมาณ 670 กิโลเมตร โดยในหัวเมืองหลักของจังหวัดน่าน จะมีการจัดตั้งสถานีขนส่งผู้โดยสาร ได้แก่ 

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดน่าน (บริหารงานโดยเทศบาลเมืองน่าน) ในขณะที่อำเภออื่นๆ ยังมีการจัดตั้งเป็น

สถานีขนส่งและจุดจอดรถ เช่น สถานีขนส่งอำเภอเวียงสา (บริหารโดยเทศบาลตำบลเวียงสา) สถานีขนส่ง

ผู้โดยสารอำเภอปัว (บริหารโดยเทศบาลตำบลปัว) และจุดจอดรถโดยสารท่าวังผา (บริหารโดยเทศบาลตำบล

ท่าวังผา)  

 
ภาพที่ 2-16 สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดน่าน บริหารโดยเทศบาลเมืองน่าน 
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ภาพที่ 2-17 สถานีขนส่งเวียงสา บริหารโดยเทศบาลตำบลเวียงสา 

 
ภาพที่ 2-18 จุดจอดรถท่าวังผา บริหารโดยเทศบาลตำบลท่าวังผา 

การดำเนินงานสถานีขนส่งผู้โดยสารในจังหวัดน่านอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยในกรณี

ของสถานีขนส่งผู้โดยสารที่อยู่ในเขตเมืองน่านจะมีคณะกรรมการบริหารงานในระดับจังหวัดทำหน้าที่ดูแลจัด

ระเบียบการใช้สถานีขนส่งผู้โดยสาร และกรณีสถานีขนส่งผู้โดยสารในเขตเมืองอันเป็นที่ตั้งของอำเภอ เช่น 

อำเภอปัว อำเภอท่าวังผา ก็จะมีคณะกรรมการบริหารงานในระดับอำเภอเป็นผู้ดูแลจัดระเบียบการใช้สถานี
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ขนส่งผู้โดยสาร ทั้งนี้หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจบริหารจัดการสถานีขนส่งผู้โดยสารในด้าน

ต่างๆ ได้แก่ (1) การบริหารช่องจอดรถรับส่งผู้โดยสารของรถประจำทาง (2) การบริหารพื้นที่ลานจอดรถ (3) 

การจัดที่จำหน่ายตั๋วโดยสาร (4) การจัดระบบการจราจรภายในสถานี (5) การรักษาความสะอาดในบริเวณ

สถานี (6) การรักษาความปลอดภัย (7) การประชาสัมพันธ์และบริการข้อมูลการเดินทาง (8) การ

ควบคุมดูแลการติดตั้งป้ายโฆษณาในบริเวณสถานี (9) การจัดให้มีบริการห้องสุขา (10) การจัดให้มีบริการ

จำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ดและเครื่องดื่ม (11) การจัดให้บริการรับฝากของ (12) การจัดให้มีบริการรถรับจ้าง 

(13) การจัดให้มีบริการรถเข็นสัมภาระ (14) การเก็บเงินค่าบริการสถานีขนส่ง และ (15) การจัดหา ดูแล 

ซ่อมแซม บำรุงรักษาอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ ทั้งนี้ผู้บริหารสถานีขนส่งผู้โดยสารในจังหวัดน่านจะเรียก

เก็บอัตราค่าใช้สถานีขนส่งเป็นไปตามกฎระเบียบของกรมการขนส่งทางบก โดยเรียกเก็บกรณีรถโดยสาร

ประจำทางหมวด 2 (กรุงเทพฯ – น่าน) อัตราคันละ 10 บาท รถโดยสารประจำทางหมวด 3 (น่านกับจังหวัด

อื่น) อัตราคันละ 6 บาท รถโดยสารประจำทางหมวด 4 (รถระหว่างอำเภอ) อัตราคันละ 4 บาท และรถขนาด

เล็ก (รถสองแถวให้บริการในเขตเทศบาล) อัตราคันละ 2 บาท  

2) การขนส่งทางราง จังหวัดน่านไม่มีเส้นทางรถไฟผ่าน แต่สามารถเดินทางมาลงที่สถานีรถไฟเด่น

ชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ แล้วเดินทางด้วยถนนระยะทางปริมาณ 140 กิโลเมตร ตามทางหลวง

หมายเลข 101 มายังตัวเมืองน่าน โดยมาลงที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดน่าน  

3) การขนส่งทางอากาศ จังหวัดน่านมีท่าอากาศยานน่านนคร ตั้งอยู่ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน 

เป็นท่าอากาศยานอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม อยู่ทางตอนเหนือของ

ตัวเมืองน่านประมาณ 3 กิโลเมตร มีพื้นที่ใช้ร่วมกับกองทัพอากาศ อาคารผู ้โดยสารขนาดพื้นที่ใช้สอย 

5,750 ตารางเมตร รองรับผู้โดยสารได้ 300 คน/ชั่วโมง หรือได้ประมาณ 2,400 คน/วัน หรือ 864,000 

คน/ปี ที่จอดรถ 170 คัน ขนาดทางวิ่ง (Runway) ยาว 2,000 เมตร กว้าง 45 เมตร รองรับเครื่องบินได้ 8 

เที่ยวต่อวัน ขนาดของเครื่องบินที่ลงจอดที่หลุมจอดได้เป็นเครื่องบินลำตัวแคบ ได้แก่ Boeing 737 หรือ 

Airbus 320 มีเที่ยวบินระหว่างท่าอากาศยานน่านนครกับท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง โดยมีสายการ

บินทำการบินประจำ เช่น สายการบินไทยแอร์เอเชีย (ดอนเมือง) สายการนกแอร์ (ดอนเมือง) สายการบินไทย

สมาลย์ (สุวรรภูมิ) เป็นต้น โดยที่ผ่านมา เคยมีสายการบินมาให้บริการ เช่น กานต์แอร์ (เชียงใหม่) วิสดอมแอร์

เวย์ (เชียงใหม่) นกมินิ (เชียงใหม่) เป็นต้น  

กรมท่าอากาศยานเรียกเก็บค่าธรรมเนียมท่าอากาศยานสำหรับผู้โดยสารหัวละ 50 บาท และเรียก

เก็บค่าบริการสำหรับทำการบินตามเส้นทางบิน (En Route Charge) และค่าบริการสำหรับการทำการบินในเขต

สนามบิน (Terminal Charge) จากสายการบินตามน้ำหนักบรรทุก เช่น กรณีเครื่องบิน Airbus 320 ที่มีน้ำหนัก

เครื่องบิน 172 ตัน จะเสียค่าบริการ En Route Charge ประมาณ 90,000 บาท และค่าบริการ Terminal 

Charge ครั้งละประมาณ 4,500 บาท รวมการใช้บริการที่สายการบินจะต้องเสียให้ท่าอากาศยานต่อการบิน

แต่ละเที่ยวประมาณ 94,500 บาท (ไม่นับรวมค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้โดยสาร) ทำให้สายการบินที่ทำ

การบินประจำมายังจังหวัดน่านจะต้องมีความม่ันใจเพียงพอที่จะทำตลาดและมีความคุ้มค่าต่อการนำเสนอ

เที่ยวบินประจำมายังจังหวัดน่าน  
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ภาพที่ 2-19 ท่าอากาศยานน่านนคร 

4) การขนส่งทางน้ำ จังหวัดน่านไม่มีเส้นทางการขนส่งผู้โดยสารทางน้ำ แต่มีการให้บริการล่องแก่ง

น้ำว้า เพื่อการท่องเที่ยวในน้ำว้าในอำเภอแม่จริมและอำเภอบ่อเกลือ และมีการจัดงานเทศกาลแข่งขันเรือใน

แม่น้ำน่านโดยจัดขึ้นใต้สะพานพัฒนาภาคเหนือในเขตเทศบาลเมืองน่าน  

ถนนสายหลักในการเชื่อมโยงระหว่างอำเภอในจังหวัดน่าน 

เส้นทางหลวงนอกเขตเทศบาลเมืองน่านนับว่ามีการจราจรไม่หนาแน่นเมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่นๆ 

ของภาคเหนือที่มีขนาดกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวมากกว่า เช่น เชียงใหม่ เชียงราย และลำปาง 

โดยตารางที่ 2-3 แสดงความหนาแน่นของทางหลวงที่สำคัญในจังหวัดน่าน โดยทางหลวงสายที่ม ี

ความสำคัญทางเศรษฐกิจการค้า การเดินทางสัญจร และการท่องเที่ยวมากที่สุด ได้แก่ ทางหลวง 101 

(แพร่-เวียงสา-น่าน-ท่าวังผา-ปัว) ที่เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงอาเซียน AH13 และทางหลวง 1091 (น่าน-

พะเยา) ซึ่งทั้งสองเส้นดังกล่าวเป็นเส้นทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของจังหวัดน่าน ขณะเดียวกัน ปริมาณ

การจราจรของจังหวัดน่านส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยู่ในการเดินทางระหว่างอำเภอเมืองน่าน อำเภอเวียงสา 

อำเภอท่าวังผา และอำเภอปัว ซึ่งมีประชากรและย่านเศรษฐกิจการเกษตรและอุตสาหกรรมเหล็กที่สำคัญ 

ขณะที่อำเภอที่อยู่บนพื้นที่ภูเขาและเป็นอุทยานแห่งชาติจะมีปริมาณการเดินทางสัญจรน้อยกว่า โดยอำเภอที่มี

ปริมาณการเดินทางสัญจรและการท่องเที่ยวค่อนข้างเบาบาง ได้แก่ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  
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ตารางที่ 2-3 ความหนาแน่นของทางหลวงที่สำคัญในจังหวัดน่าน 

ทางหลวง ปริมาณการจราจรต่อปี 

มากกว่า 

100 ล้าน

คัน-กิโลเมตร 

90 ถึง 100 

ล้านคัน-

กิโลเมตร 

60 แต่ไม่เกิน 

90 ล้านคัน-

กิโลเมตร 

30 แต่ไม่เกิน 

60 ล้านคัน-

กิโลเมตร 

ไม่เกิน 30 

ล้านคัน-

กิโลเมตร 

101 (แพร่-เวียงสา-น่าน-ท่าวังผา-ปัว)      

101 (ปัว-เชียงกลาง-ทุ่งช้าง)      

101 (ทุ่งช้าง-เฉลิมพระเกียรติ)      

1026 (เวียงสา – นาน้อย – นาหมื่น)      

1081 (ปัว-บ่อเกลือ-เฉลิมพระเกียรติ)      

1083 (นาน้อย – บ้านโคก)      

1091 (น่าน-บ้านหลวง)      

1097 (เชียงกลาง-สองแคว)      

1148 (ท่าวังผา – สองแคว)      

1168 (น่าน-ภูเพียง-แม่จริม)      

1225 (สันติสุข – แม่จริม)      

1243 (แม่จริม – เวียงสา)      

1333 (สันติสุข – บ่อเกลือ)      

ที่มา: รวบรวมจากกรมทางหลวง 

 
ภาพที่ 2-20 ทางหลวงสาย 101 หรือทางหลวงอาเซียน AH13 
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เส้นทางหลวงระหว่างอำเภอที่สำคัญ ได้แก ่

 ทางหลวงสาย 101 หรือทางหลวงอาเซียน AH13 (แพร่ – อำเภอเวียงสา - อำเภอเมือง

น่าน – อำเภอท่าวังผา –อำเภอปัว – อำเภอเชียงกลาง - อำเภอทุ่งช้าง – อำเภอเฉลิม

พระเกียรติ – ด่านพรมแดนห้วยโก๋น) ซึ่งเป็นทางหลวงระหว่างเมืองสายที่มีความสำคัญมาก

ที่สุด  และเป็นเส้นทางที่เชื่อมระหว่างจังหวัดน่านกับแขวงไชยบุรี สปป.ลาว (เชื่อมกับทางหลวง

สาย 4A ของ สปป.ลาว ที่เมืองเงิน สามารถเดินทางไปแขวงไชยบุรี และแขวงหลวงพระบางได้) 

ระหว่างเส้นทางผ่านแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ เช่น หอศิลป์ริมน่าน อุทยานมัจฉาวังหมอเฉลิมพระ

เกียรติ  

 ทางหลวงสาย 1026 (อำเภอเวียงสา – อำเภอนาน้อย – อำเภอนาหมื่น) ซึ่งเป็นเส้นทางที่

เชื่อมโยงกับอำเภอที่อยู่ตอนใต้ของจังหวัดน่าน ระหว่างเส้นทางผ่านแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ เช่น 

วัดบุญยืน และวัดบ่อแก้ว  

 
ภาพที่ 2-21 ทางหลวง 1026 ช่วงอำเภอเวียงสา มีการก่อสร้างเป็น 4 ช่องจราจรแล้วตั้งแต่ปี 2563 

 ทางหลวงสาย 1081 (ตำบลอวน อำเภอปัว - อำเภอบ่อเกลือ – อำเภอเฉลิมพระ

เกียรติ) เป็นเส้นทางขนาด 2 ช่องจราจร ใช้เชื่อมระหว่างอำเภอบ่อเกลือกับอำเภอเฉลิมพระ

เกียรติที่เป็นอำเภอขนาดเล็ก ระหว่างทางไม่มีสถานีบริการน้ำมันขนาดใหญ่ และเป็นหนึ่งในถนน

เส้นทางสวยงามของจังหวัดน่าน (โค้งถนนเป็นเลข 3) ระหว่างเส้นทางผ่านแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ 

เช่น บ่อเกลือสินเธาว์ อุทยานแห่งชาติขุนน่าน น้ำตกสะปัน ต้นน้ำน่าน และด่านพรมแดนห้วยโก๋น 

 ทางหลวงสาย 1091 (น่าน-พะเยา) เป็นเส้นทางหลักในการเชื่อมระหว่างน่าน-พะเยา โดย

ระหว่างเส้นทางผ่านศูนย์ราชการจังหวัดน่าน และอำเภอบ้านหลวง และเชื่อมกับอำเภอเชียงม่วน 

จังหวัดพะเยา ระหว่างเส้นทางผ่านแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ เช่น พระธาตุเมล็ดข้าว ดอยหมอกถนน

เหนือเมฆ  
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 ทางหลวงสาย 1097 (เชียงกลาง – สองแคว) เป็นเส้นทางในการเชื่อมระหว่างอำเภอเชียง

กลางกับอำเภอสองแคว ระหว่างเส้นทางผ่านแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ เช่น น้ำตกตาดม่าน 

 ทางหลวงสาย 1148 (อำเภอท่าวังผา – อำเภอสองแคว) เป็นเส้นทางหลักในในการเชื่อม

ระหว่างอำเภอท่าวังผากับอำเภอสองแคว โดยการเดินทางจากอำเภอเมืองน่านต้องใช้ทางหลวง 

101 มายังอำเภอท่าวังผาแล้วใช้ทางหลวง 1148 เพื่อเดินทางต่อไปยังอำเภอสองแคว ระหว่าง

เส้นทางผ่านแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ เช่น ถนนลอยฟ้าดอยภูโว อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน และอ่าง

เก็บน้ำน้ำงึม และสามารถใช้เส้นทางแยกจากตัวอำเภอเมืองสองแควไปตามเส้นทาง 1279 ถึง

จุดผ่อนปรนการค้าชายแดนไทย-ลาวบ้านใหม่ชายแดน ต.ชนแดน อ.สองแคว ที่กองร้อย ตชด.

325 

 
ภาพที่ 2-22 ทางหลวง 1148 เป็นเส้นทางที่มคีวามสวยงาม แต่มีความสูงชันต้องใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ 

 ทางหลวงสาย 1168 (อำเภอเมืองน่าน – อำเภอภูเพียง - อำเภอแม่จริม) เป็นเส้นทาง

หลักในการเชื่อมระหว่างอำเภอเมืองน่าน อำเภอภูเพียง กับอำเภอแม่จริม ระหว่างเส้นทางผ่าน

แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ เช่น พระธาตุแช่แห้ง จุดชมวิวฐานปฏิบัติการบ้านแพะ และสามารถ

เดินทางต่อไปอุทยานแห่งชาติแม่จริม (ล่องแก่งน้ำว้า)  
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ภาพที่ 2-23 ทางหลวง 1168 เป็นถนนสายแรกของที่ทาสีกันลื่นเพื่อสร้างความปลอดภัยในการขับขี่ 

 ทางหลวงสาย 1169 (อำเภอเมือง – อำเภอภูเพียง – อำเภอสันติสุข – ตำบลอวน 

อำเภอปัว) เส้นทางหลักในการเชื่อมระหว่างอำเภอเมือง อำเภอภูเพียง กับอำเภอสันติสุข 

ระหว่างเส้นทางผ่านแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ เช่น ถนนลอยฟ้ากิ่วม่วง 

 
ภาพที่ 2-24 ถนนลอยฟ้ากิ่วม่วง หรือถนนที่มองคล้ายเลขสาม 

 ทางหลวงสาย 1225 (อำเภอสันติสุข - อำเภอแม่จริม) ซึ่งเป็นเส้นทางหลักในการเชื่อม

ระหว่างอำเภอสันติสุขกับอำเภอแม่จริม เช่น สวนบัวบุ๊ค 

 ทางหลวงสาย 1243 (อำเภอแม่จริม – อำเภอเวียงสา) ซึ่งเป็นเส้นทางที่ผ่านจุดท่องเที่ยว

สำคัญ เช่น โรงไฟฟ้าเขื่อนน้ำว้า 

 ทางหลวงสาย 1256 (อำเภอปัว – อำเภอบ่อเกลือ) ซึ่งเป็นเส้นทางที่ผ่านจุดท่องเที่ยว

สำคัญ เช่น ถนนลอยฟ้าดอยภูคา อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ต้นชมพูภูคา และจุดชมวิว 1715  
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 ทางหลวงสาย 1333 (อำเภอสันติสุข - อำเภอบ่อเกลือ) ซึ่งเป็นเส้นทางที่ผ่านจุดท่องเที่ยว

สำคัญ เช่น สะพานสันติสุข จุดชมทะเลหมอกภูฟ้า ล่องแก่งน้ำว้าบ้านริมว้า พระตำหนักภูฟ้า

พัฒนา  

ถนนสายหลักที่ใช้ในการเดินทางภายในเทศบาลเมืองน่าน 

เทศบาลเมืองน่านนับเป็นจุดศูนย์กลางของการท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน โดยเป็นจุดเริ่มต้นของการ

เดินทางและเป็นสถานที่พักแรมที่สำคัญที่สุดของนักท่องเที่ยว เนื่องจากนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในจังหวัด

น่านส่วนใหญ่ใช้การพักแรมในอำเภอเมืองน่านและใช้การเดินทางแบบเช้าไปเย็นกลับไปยังแหล่งท่องเที่ยวใน

อำเภอต่างๆ ที่อยู่รอบนอก โดยถนนสายหลักที่ใช้ในการเดินทางภายในเทศบาลเมืองน่านแสดงตามตารางที่ 

2-4 โดยเส้นทางที่มีแหล่งท่องเที่ยวมาก ได้แก่ ถนนสุริยพงษ์ ถนนผากอง และถนนมหายศ ขณะที่เส้นทาง

อื่นๆ เป็นถนนที่อยู่ในย่านธุรกิจ ตลาด และสถานที่ตั้งของหน่วยงานภาครัฐที่มีประชากรเดินทางมาติดต่อและ

สัญจร โดยประสบปัญหาการจราจรติดขัดบ้างในช่วงเวลาเร่งด่วน 

ตารางที่ 2-4 ถนนสายหลักในเทศบาลเมืองน่านและสถานที่สำคัญ 

อันดับ ชื่อถนน ระยะทาง (กม.) สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญอืน่ๆ 

1 ข้าหลวง 1 - ตลาดตัง้จตินุสรณ์  

ตลาดสดราชพัสดุ 

2 ผากอง 2 วัดภูมินทร์ พิพิธภัณฑ์สถาน

แหง่ชาตินา่น ถนนคนเดินกลางคืน

น่าน คิวรถรางรอบเมืองน่าน 

ตลาดโตรุ้่ง ศูนยบ์ริการนักท่องเที่ยว 

น่าน เรือนจำจังหวัดน่าน สำนักงาน 

ททท. (น่าน) 

3 มหาพรหม 1 วัดหัวข่วง วัดไผ่เหลือง สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน 

4 มหายศ 4  

(เป็นส่วนหนึ่งของ

ทางหลวง 101 

และ  AH13) 

วัดสวนตาล วัดชา้งเผือก วัดสถารศ 

วัดมหาโพธิ์ 

ศาลากลางจงัหวัด (หลงัเก่า) โรง

เรียนนันทบุรีวิทยา ยา่นธุรกิจ 

เทศบาลเมืองน่าน ข่วงน่ังต่อ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนา 

5 มหาวงศ์ 1.5 กำแพงเมืองเก่าน่าน วัดมงคล สะพานพัฒนาภาคเหนือ  

โรงเรยีนซินจง 

6 สุมนเทวราช 3 วัดพระเนตร สวนอาหารสุรยิาการ์

เด้นท์ วัดหัวเวียงใต้ ย่านจำหน่าย

เสื้อผ้าพื้นเมือง 

โรงเรยีนสามัคคีวิทยาคาร ตลาดสด

พระเนตร สวนภูมิรักษ์ฯ วิทยาลัย

สารพัดช่างน่าน โรงแรมพูคาน่านฟ้า 

โรงแรมเทวราช 

7 สุริยพงษ์ 1.5 (เป็นส่วนหนึ่ง

ของทางหลวง 

101 และ  AH13) 

วัดศรีพันต้น วัดมิ่งเมือง มิง่เมือง

ดีเบส กาดข่วงเมอืงน่าน วัดพระ

ธาตุช้างค้ำวรวิหาร วัดกู่คำ ท่าน้ำ

จุดชมประเพณแีข่งเรือฯ 

ศูนย์โอทอปน่าน สถานีตำรวจภูธร 

ย่านบ้านพักขา้ราชผู้ใหญ่  ร้านภูฟ้า 

สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ 

8 รอบเมืองทิศ

ใต ้

1.5 วัดอภัย สถานีขนสง่ผู้โดยสารจังหวัดน่าน 

ตลาดตัง้จตินุสรณ์ 2 
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อันดับ ชื่อถนน ระยะทาง (กม.) สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญอืน่ๆ 

9 วรนคร 1.5 วัดน้ำล้อม พิพิธภัณฑ์พระพุทธรปู

ไม ้

ท่าอากาศยานน่านนคร 

ค่ายสุรยิพงษ์ 

10 วรวิชัย 1 - ท่าอากาศยานน่านนคร  

โรงพยาบาลน่าน 

11 อนันตวรฤทธิ์

เดช 

1 - ย่านธุรกิจ 

 

นอกจากนี้ยังพบว่า ระบบทางหลวงในเขตเทศบาลเมืองน่านเป็นแบบตาราง ไม่มีทางเลี่ยงเมืองเพื่อ

หลีกเลี่ยงการจราจร โดยมีทางเลี่ยงเมืองซึ่งเป็นเส้นทางขนาดเล็ก ได้แก่ (1) ถนนสาย 4013 เป็นทาง 4 

ช่องจราจร เชื่อมระหว่างทางหลวง 1091 น่าน-พะเยา ใกล้ศาลากลางจังหวัดฯ กับทางหลวง 101  ใกล้ 

อบต.ผาสิงห์ และ (2) ถนนสาย 4013 เป็นทาง 4 ช่องจราจร เชื่อมระหว่างทางหลวง 1091 (น่าน-พะเยา) 

กับทางหลวง 101 (ผ่านแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ได้แก่ บ้านนาก๋างโต้ง) เพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรในเขตใจเมือง 

 
ภาพที่ 2-25 สภาพโครงข่ายถนนในเทศบาลเมืองน่าน 
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ระบบการขนส่งเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน 

จังหวัดน่านมีพรมแดนติดกับแขวงไชยบุรี สปป.ลาว โดยมีระบบการขนส่งทางถนนเชื่อมโยงกับ

ประเทศเพื่อนบ้านที่สามารถขับรถยนต์ผ่านเข้าออกได้ ณ ด่านพรมแดนด้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 

เชื่อมโยงกับด่านบ้านน้ำเงิน เมืองเงิน แขวงไชยบุรี สปป.ลาว เส้นทางถนนสายหลักที่เชื่อมโยง ได้แก่ ทาง

หลวง 101 (ทางหลวงอาเซียนหมายเลข 13 AH13) ซึ่งมีจุดเริ่มต้นจังหวัดแพร่ และผ่านอำเภอต่างๆ ของ

จังหวัดน่าน ได้แก่ อำเภอเวียงสา อำเภอเมืองน่าน อำเภอท่าวังผา อำเภอปัว อำเภอเชียงกลาง อำเภอทุ่งช้าง 

และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ มา ณ ด่านพรมแดนห้วยโก๋น นอกจากนี้ จังหวัดน่านยังมีจุดผ่อนปรนการค้า

ชายแดนที่อนุญาตให้ประชาชนเดินทางข้ามแดนมาเพื่อซื้อขายสินค้าตามวันเวลาที่กำหนดแต่ไม่อนุญาตให้ทำ

การเดินรถระหว่างประเทศ ได้แก่ (1) จุดผ่อนบ้านใหม่ชายแดน ตำบลชนแดน อำเภอสองแคว ไปตามทาง

หลวง 1279 เป็นเขตติดต่อกับบ้านเตสอง เมืองเชียงฮ่อน แขวงไชยบุรี และ (2) จุดผ่อนปรนบ้านห้วยสะแตง 

ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง ไปตามทางหลวงชนบทหมายเลข 4041 เป็นเขตติดต่อกับบ้านป่าหว้าน เมืองเชียง

ฮ่อน แขวงไชยบุรี  

 

 
ภาพที่ 2-26 ทางหลวง 101 หรือ AH13 เป็นเส้นทางอนุมัติที่ให้เดินรถขนส่งผู้โดยสาร 

และสินค้าระหว่างประเทศได้ 

 

2.4 สภาพการให้บริการขนส่งของจังหวัดน่าน 

การให้บริการขนส่งภายในจังหวัดน่าน การเดินทางระหว่างจังหวัดน่านกับจังหวัดข้างเคียง (แพร่ และ

พะเยา) และการเดินทางระหว่างจังหวัดน่านกับ สปป.ลาว ต้องพึ่งพาการขนส่งทางถนนทั้งหมด ผู้ท่องเที่ยว

สามารถเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวหรือใช้บริการรถขนส่งสาธารณะ โดยระบบการให้บริการรถโดยสาร

สาธารณะในจังหวัดน่านสามารถจำแนกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) รถโดยสารสาธารณะไม่ประจำเส้นทาง (2) 

รถโดยสารสาธารณะประจำเส้นทาง และ (3) รถโดยสารที่ไม่ได้จดทะเบียนตามกฎหมายขนส่ง ดังนี้ 
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1. รถโดยสารสาธารณะไม่ประจำเส้นทาง 

ตามกฎหมายรถยนต์กำหนดให้ผู้ให้บริการขนส่งไม่ประจำเส้นทางต้องขอใบอนุญาตประกอบการ

ขนส่งไม่ประจำเส้นทางจากกรมการขนส่งทางบก โดยการอนุมัติให้ใบอนุญาตนั้นกรมการขนส่งอาจกำหนด

เงื่อนไขต่างๆ ไว้ในอนุญาต เช่น จำนวนรถยนต์ที่ต ้องใช้ ลักษณะและขนาดของรถ เครื่องหมายของ

ผู้ประกอบการที่ให้ปรากฏประจำรถ จำนวนผู้ประจำรถ ท้องที่ทำการ มาตรฐานบริการ สถานที่เก็บซ่อม

บำรุงรักษารถ และอื่นๆ ในจังหวัดน่าน มีผู้ให้บริการขนส่งไม่ประจำเส้นทางที่ได้รับใบอนุญาตประกอบการ

ขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารเพื่อนำรถให้บริการขนส่งไม่ประจำเส้นทางเพื่อการ

ทัศนาจร ให้บริการขนส่งไม่ประจำเส้นทางระหว่างโรงแรมที่พักกับท่าอากาศยานหรือสถานีขนส่ง และ

ให้บริการจ้างเหมาเป็นรายเที่ยว โดยทั้งกรณีเจ้าของรถที่เป็นบุคคลธรรมดาและเป็นนิติบุคคล โดยกิจการ

ให้บริการที่เป็นนิติบุคคลในจังหวัดน่าน เช่น น่านบีพีคาร์เรนท์ ศรีเมืองน่านกรุ๊ป น่านกรุ๊ปแอนทัวร์ น่านฟ้า

เซอร์วิสสมายล์ ศรีอินน่านทัวร์ เจ.เอ.รถเช่าน่าน และเวลี่กู๊ดทัวร์ เป็นต้น และยังมีผู้ให้บริการรถแท็กซี่รับจ้าง

โดย หจก.ศรีเมืองน่านกรุ๊ป โดยกำหนดอัตราค่าบริการมาตรฐานแสดงไว้บริเวณท่าอากาศยานน่านนคร เช่น 

ค่าโดยสารจากท่าอากาศยานน่านนครไปอำเภอเวียงสาเที่ยวละ 300 คน ไปอำเภอท่าวังผาเที่ยวละ 500 

บาท ไปอำเภอปัวเที่ยวละ 600 บาท ไปอำเภอทุ่งช้างเที่ยวละ 900 บาท ไปอำเภอบ่อเกลือเที่ยวละ 1,600 

บาท และไปอำเภอเฉลิมพระเกียรติเที่ยวละ 1,600 บาท เป็นต้น  

 
ภาพที่ 2-27 รถโดยสารแทก็ซี่รับจ้างในจังหวัดน่านดำเนินการโดยศรีเมืองน่านกรุ๊ป 

2. รถโดยสารสาธารณะประจำเส้นทาง 

ตามกฎหมายรถยนต์กำหนดให้ผู้ให้บริการขนส่งประจำเส้นทางต้องขอใบอนุญาตประกอบการขนส่ง

ประจำเส้นทางจากกรมการขนส่งทางบก โดยกรมการขนส่งทางบกได้จัดแบ่งกลุ่มของรถโดยสารสาธารณะ

ประจำเส้นทางที่ให้บริการเชื่อมโยงในจังหวัดน่านออกเป็นหมวดต่างๆ ได้แก่  

(1) รถหมวด 2 เป็นรถโดยสารสาธารณะประจำเส้นทางที่มีจุดเริ่มต้นจากสถานีขนส่งกรุงเทพฯ ไป

สิ้นสุดเส้นทางในจังหวัดน่าน หรือ “รถโดยสารระหว่างกรุงเทพฯ กับน่าน”  
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(2) รถหมวด 3 หมายถึง รถโดยสารสาธารณะประจำเส้นทางที่มีจุดเริ่มต้นในจังหวัดหนึ่งและไป

สิ้นสุดในอีกจังหวัดหนึ่งในส่วนภูมิภาค เช่น รถโดยสารระหว่างเชียงใหม่กับน่าน เป็นต้น  

(3) รถหมวด 1 ส่วนภูมิภาค หมายถึง รถโดยสารสาธารณะประจำเส้นทางซึ่งมีระยะทางส่วนใหญ่

อยู่ภายในเขตเทศบาลใดเทศบาลหนึ่งเพื่อให้บริการประชาชนในเขตเทศบาลและพื้นที่ใกล้เคียง เช่น รถสอง

แถวให้บริการประจำเส้นทางภายในเขตเทศบาลเมืองน่าน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน –

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดน่าน) เป็นต้น  

(4) รถหมวด 4 ส่วนภูมิภาค หมายถึง เส้นทางรถโดยสารประจำทางที่มีจุดต้นทางปลายทางอยู่

ระหว่างจังหวัดกับอำเภอในจังหวัดเดียวกัน หรือระหว่างอำเภอกับอำเภอภายในจังหวัดเดียวกัน เช่น รถ

โดยสารประจำเส้นทางให้บริการระหว่างอำเภอเมืองน่านกับอำเภอเวียงสา เป็นต้น  

ในกรณีของรถหมวด 2 ซึ่งเป็นรถโดยสารสาธารณะประจำเส้นทางระหว่างกรุงเทพฯ กับน่านมี

เส้นทางการให้บริการ ได้แก่  

 สาย 47 (กรุงเทพฯ – ทุ่งช้าง) ระยะทาง 766 กิโลเมตร ให้บริการขนส่งเริ่มต้นจากสถานที่

จอดรถโดยสารประจำทางกรุงเทพฯ นครสวรรค์ พิษณุโลก แพร่ และจังหวัดน่าน (เวียงสา น่าน 

ปัว เชียงกลาง ทุ่งช้าง) อัตราค่าโดยสารอยู่ระหว่าง 572 ถึง 890 บาท ขึน้อยู่กับประเภทรถ มีผู้

ให้บริการเดินรถ ได้แก่ บจก.ขนส่ง บจก.สมบัติทัวร์ บจก.เชิดชัยทัวร์ โดยจากผลการสำรวจพบว่า 

รอ้ยละ 70 ของผูโ้ดยสารขึน้ลง ณ จุดตน้ทางถงึปลายทาง มีผูโ้ดยสารเฉลี่ยเที่ยวละ 8.5 คน 

 
ภาพที่ 2-28 รถประจำทางสาย 47 (กรุงเทพฯ – ทุ่งช้าง) 

 สาย 96 (กรุงเทพฯ – น่าน) ระยะทาง 747 กิโลเมตร ให้บริการขนส่งเริ่มต้นจากสถานที่

จอดรถโดยสารประจำทางกรุงเทพฯ นครสวรรค์ กำแพงแพชร สุโขทัย อุตรดิตถ์ แพร่ ร้องกวาง 

และจังหวัดน่าน (เวียงสา น่าน) อัตราค่าโดยสารอยู่ระหว่าง 556 ถึง 649 บาท ขึ้นอยู่กับ

ประเภทรถ มีผู้ให้บริการเดินรถ ได้แก่ บจก.ขนส่ง บจก. เชิดชัยทัวร์ และ บจก.บุษราคัมทัวร์ โดย

จากผลการสำรวจพบว่าร้อยละ 70 ของผู้โดยสารขึ้นลง ณ จุดต้นทางถึงปลายทาง มีผู้โดยสาร

เฉลี่ยเที่ยวละ 26.3 คน 
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ภาพที่ 2-29 รถประจำทางสาย 96 (กรุงเทพฯ – น่าน) 

 สาย 910 (กรุงเทพฯ – น่าน (ข)) ระยะทาง 677 กิโลเมตร ให้บริการขนส่งเริ่มต้นจากสถานี

ขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 จนถึงทายแยกทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข 31 เลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 31 จนถึงรังสิต ตรงไปตามทาง

หลวงแผ่นดินหมายเลข 1 จนถึงประมาณกิโลเมตรที่ 51 เลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข 32 ผ่านจังหวัดสิงห์บุรี จนถึงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 เลี้ยวขวาไปตามทาง

หลวงแผ่นดินหมายเลข 11 ผ่านทางแยกเข้าอำเภอตากฟ้า บ้านเขาทราย อำเภอวังทอง เลี้ยว

ซ้ายไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 จนถึงทางแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 เลี้ยว

ขวาไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 ผ่านทางแยกเข้าจังหวัดอุตรดิตถ์ จนถึงอำเภอเด่นชัย 

แล้วไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 ผ่านจังหวัดแพร่ อำเภอร้องกวาง อำเภอเวียงสา ไป

สุดเส้นทางที่จอดรถโดยสารประจำทางจังหวัดน่าน อัตราค่าโดยสารอยู่ระหว่าง 508 ถึง 592 

บาท ขึ้นอยู่กับประเภทรถ มีผู้ให้บริการเดินรถ ได้แก่ บจก.ขนส่ง บจก.สมบัติทัวร์ บจก.นครชัย

แอร์ บจก. เชิดชัยทัวร์ และ บจก.บุษราคัมทัวร์ โดยจากผลการสำรวจพบว่าร้อยละ 100 ของ

ผู้โดยสารขึ้นลง ณ จุดต้นทางถึงปลายทาง  
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ภาพที่ 2-30 รถประจำทางสาย 910 (กรุงเทพฯ – น่าน (ข)) 

ในปี 2562 มีผู้ใช้บริการรถหมวด 2 (ขนส่งระหว่างกรุงเทพฯ กับน่าน) รวม 326,904 คนต่อปี 

หรือคิดเป็น 27,242 คนต่อเดือน หรือมีปริมาณผู้ใช้บริการเฉลี่ยต่อเที่ยว 32.4 คน คิดเป็นอัตราการใช้

ประโยชน์ร้อยละ 81.0 ของพื้นที่ที่สามารถบรรทุกผู้โดยสารได้ โดยมีผู้ประกอบการรายสำคัญที่เป็นกิจการ

เดินรถขนาดใหญ่และมีเครือข่ายให้บริการทั่วประเทศไทย เช่น บจก.ขนส่ง บจก.สมบัติทัวร์ บจก.นครชัยแอร์ 

บจก.เชิดชัยทัวร์ และ บจก.บุษราคัมทัวร์  

ในกรณีของรถหมวด 3 ซึ่งเป็นรถโดยสารสาธารณะประจำเส้นทางระหว่างจังหวัดน่านกับจังหวัดอื่น

ที่มิใช่กรุงเทพฯ ได้แก่ 

 สาย 113 (เชียงใหม่ – พะเยา – น่าน) ระยะทาง 348 กิโลเมตร ให้บริการขนส่งเริ่มต้นจาก

จากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1039 ผ่านอำเภอ

ดอยสะเก็ด ถึงบ้านแม่ขะจาน แยกขวาไปตามทางหลวงแผ่นดิน 1039 ถึงอำเภอวังเหนือ ไป

ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1282 ผ่านบ้านปงถ้ำ บ้านปากปอก ถึงทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข 1 แยกซ้ายไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ถึงจังหวัดพะเยาแล้วไปตามทาง

หลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ถึงสี่แยกแม่ต๋ำ แยกซ้ายไปตามทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1021 

ผ่านอำเภอดอกคำใต้ ถึงอำเภอจุน แล้วไปตามทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1091 ผ่านอำเภอปง 

อำเภอเชียงม่วน อำเภอบ้านหลวง ไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจำทางจังหวัด

น่าน อัตราค่าโดยสารอยู่ระหว่าง 231 ถึง 297 บาท ขึ้นอยู่กับประเภทรถ มีผู้ให้บริการเดินรถ

ในเส้นทางสาย 113 ได้แก่ บริษัท ไทยพัฒนกิจขนส่ง จำกัด (Green BUs) วันละ 1 เที่ยว โดยจากผล

การสำรวจพบว่าร้อยละ 55 ของผู้โดยสารขึ้นลง ณ จุดต้นทาง และอีกร้อยละ 45 ขึ้นลงรถ

ระหว่างเส้นทาง 
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ภาพที่ 2-31 เส้นทางเดินรถ และรถประจำทางสาย 113 

 สาย 143 (เด่นชัย –เฉลิมพระเกียรติ-บ้านห้วยโก๋น) ระยะทาง 281 กิโลเมตร ให้บริการ

เริ่มต้นจากสถานที่จอดรถโดยสารประจำทางอำเภอเด่นชัย ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 

101 ผ่านอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ อำเภอร้องกวาง ถึงจังหวัดน่าน ไปตามทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข 1080 ผ่านอำเภอท่าวังผา อำเภอปัว อำเภอเชียงกลาง อำเภอทุ่งช้าง บ้านปอน ไป

สุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถประจำทางอำเภอเฉลิมพระเกียรติ (บ้านห้วยโก๋น) อัตราค่า

โดยสารอยู่ระหว่าง 179 ถึง 220 บาท ขึ้นอยู่กับประเภทรถ มีผู้ให้บริการเดินรถในเส้นทางสาย 

143 ได้แก่ บริษัท นครน่านยานยนต์ขนส่ง จำกัด (นครน่านทัวร์) บริการโดยรถตู้ โดยจากผลการ

สำรวจพบว่าร้อยละ 99 ของผู้โดยสารขึ้นลง ณ จุดต้นทางถึงสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดน่าน 

และอีกร้อยละ 1 เดินทางไปถึงบ้านห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 

 



                       การเพิ่มศักยภาพการจัดการการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวภายในพื้นที่จังหวัดน่านและเชื่อมต่อกับ สปป.ลาว        37 

 

 

 

ภาพที่ 2-32 เส้นทางเดินรถ และรถประจำทางสาย 143 

 สาย 169 (เชียงใหม่ – น่าน – ทุ่งช้าง) ระยะทาง 391 กิโลเมตร เริ่มต้นจากสถานีขนส่ง

ผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 แยกขวาไปตามทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข 1136 ถึงสามแยกบ้านเหมืองง่า แยกซ้ายไปตาทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106 ถึง

จังหวัดลำพูน แยกซ้ายไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 114 ถึงสามแยกดอยติ แยกขวาไปตาม

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 ผ่านแยกอำเภอแม่ทา จังหวัดลำปาง ไปตามทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข 101 ผ่านอำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ อำเภอรอ้งกวาง อำเภอเวยีงสา จังหวัดน่าน ไปตาม

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1080 ผ่านอำเภอท่าวังผา อำเภอปัว อำเภอเชียงกลาง ไปสุดเส้นทาง 

ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจำทางอำเภอทุ่งช้าง อัตราค่าโดยสารอยู่ระหว่าง 340 ถึง 529 

บาท ขึ้นอยู่กับประเภทรถ มีผู้ให้บริการเดินรถในเส้นทางสาย 169 ได้แก่ บริษัท ไทยพัฒนกิจขนส่ง 

จำกัด (Green BUs) วันละ 7 เท่ียว โดยจากผลการสำรวจพบว่าร้อยละ 45 ของผู้โดยสารขึน้ลง ณ 

จุดตน้ทาง และอกีรอ้ยละ 55 ขึน้ลงระหว่างเสน้ทาง มีผูโ้ดยสารเฉลี่ยเที่ยวละ 30.2 คน 



                       การเพิ่มศักยภาพการจัดการการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวภายในพื้นที่จังหวัดน่านและเชื่อมต่อกับ สปป.ลาว        38 

 

 
ภาพที่ 2-33 เส้นทางเดินรถสาย 169  

 
ภาพที่ 2-34 รถประจำทางสาย 169 เชียงใหม่-น่าน-ทุ่งช้าง  

 สาย 197 (พะเยา-น่าน) ระยะทาง 186 กิโลเมตร เริ่มต้นจากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัด

พะเยาไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ถึงสี่แยกแม่ต๋ำ แยกซ้ายไปตามทางหลวงจังหวัด

หมายเลข 1021 ผ่านอำเภอดอกคำใต้ ถึงอำเภอจุน แล้วไปตามทางหลวงจังหวัดหมายเลข 

1091 ผ่านอำเภอปง อำเภอเชียงม่วน อำเภอบ้านหลวง ไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถ

โดยสารประจำทางจังหวัดน่าน อัตราค่าโดยสารอยู่ระหว่าง 93 ถึง 130 บาท ขึ้นอยู่กับ

ประเภทรถ มีผู ้ให้บริการเดินรถในเส้นทางสาย 197 ได้แก่ บริษัท อารยะเดินรถ จำกัด (รถบัส

เหลือง) ให้บริการวันละ 2 เที่ยว โดยจากผลการสำรวจพบว่าร้อยละ 90 ของผู้โดยสารขึ้นลง ณ 

จุดต้นทางถึงปลายทาง มีผู้โดยสารเฉลี่ยเที่ยวละ 19 คน 



                       การเพิ่มศักยภาพการจัดการการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวภายในพื้นที่จังหวัดน่านและเชื่อมต่อกับ สปป.ลาว        39 

 

 

ภาพที่ 2-35 เส้นทางเดินรถประจำทางสาย 197 

 สาย 587 (อุบลราชธานี – แพร่- น่าน) ระยะทาง 987 กิโลเมตร เริ่มต้นจากสถานีขนส่ง

ผู้โดยสารจังหวัดอุบลราชธานี ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 ผ่านอำเภอวารินชำราบ 

อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ อำเภออุทุมพรพิสัย ถึงแยกส้มป่อยน้อย ไปตามทางหลวง

แผ่นดินหมายเลข 2076 ผ่านอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ อำเภอรัตนภูมิ ถึงแยก กม.ศูนย์ แยกขวาไป

ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214 ถึงหน่วยบริการทางหลวงท่าตูม แยกขวาไปตามทางหลวง

แผ่นดินหมายเลข 2081 ผ่านอำเภอชุมพรบุรี ถนนเลี่ยงเมือง ไปตามทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข 2436 ถึงสี่แยกตาลเดี่ยว แยกซ้ายไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 ผ่าน

อำเภอปทุมราชวงศา บ้านใหม่ไชยพจน์ อำเภอประทาย อำเภอสีดา อำเภอบัวใหญ่ อำเภอแก้ง

สนามนาง ถึงสี่แยกโรงต้ม แยกขวาไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 ผ่านจังหวัดชัยภูมิ 

แยกขวาไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 225 ผ่านแยกราหุล อำเภอหนองบัว ถึงแยกหนอง

บัวนครสวรรค์ แยกขวาไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 ผ่านอำเภอดงเจริญ อำเภอสาก

เหล็ก ถึงสามแยกวังทอง แยกขวาไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ผ่านจังหวัดพิษณุโลก 

ถึงสี่แยกอินโดจีน แยกขวาเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 ผ่านบ้านป่าแดง บ้านน้ำอ่าง ถึง

บ้านบุ่งวังงิ้ว แยกซ้ายไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 119 ถึงจังหวัดอุตรดิตถ์ ไปตามทาง

หลวงแผ่นดินหมายเลข 1045 ผ่านตลาดท่าเสา ถึงบ้านวังสีสูบ แยกซ้ายไปตามทางหลวง

แผ่นดินหมายเลข 11 ถึงแยกอำเภอเด่นชัย ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 ผ่านจังหวัด

แพร่ อำเภอร้องกวาง อำเภอเวียงสา ไปสุดเส้นทาง ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดน่าน มีบริษัท

เดินรถให้บริการในเส้นทางสาย 587 ได้แก่ บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด บริการวันละ 1 เที่ยว  



                       การเพิ่มศักยภาพการจัดการการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวภายในพื้นที่จังหวัดน่านและเชื่อมต่อกับ สปป.ลาว        40 

 

 
ภาพที่ 2-36 เส้นทางเดินรถประจำทางสาย 587 

 
ภาพที่ 2-37 รถประจำทางสาย 587 อุบลราชธานี – แพร่- น่าน  

 สาย 611 (เชียงราย – น่าน) ระยะทาง 256 กิโลเมตร เริ่มต้นจากสถานีขนส่งผู้โดยสาร

จังหวัดเชียงราย ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1020 ผ่านห้วยสัก ดอยลาน เทศบาลตำบล

เวียงเทิง ตำบลเชียงเคียน อำเภอเทิง ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1021 ถึงสามแยกแช่

แหง้ ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1148 ผ่านอำเภอเชียงคำ อำเภอสองแคว ถงึสามแยกท่า

วังผา อำเภอท่าวังผา แยกขวาไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 ไปสุดเส้นทาง ณ สถานี

ขนส่งผู้โดยสารจังหวัดน่าน อัตราค่าโดยสาร 172 บาท มีบริษัทเดินรถให้บริการในเส้นทางสาย 

611 ได้แก่ บริษัท ก.สหกิจเดินรถ จำกัด บริการวันละ 1 เที่ยว โดยจากผลการสำรวจพบว่าร้อย

ละ 60 ของผูโ้ดยสารขึน้ลง ณ จุดตน้ทางถงึปลายทาง มีผูโ้ดยสารเฉลี่ยเที่ยวละ 11 คน 



                       การเพิ่มศักยภาพการจัดการการขนส่งเพื่อการท่องเทีย่วภายในพื้นที่จังหวัดน่านและเชื่อมต่อกับ สปป.ลาว        41 

 

 

 

ภาพที่ 2-38 เส้นทางเดินรถ และรถประจำทางสาย 611 

 สาย 613 (พิษณุโลก – น่าน – ทุ่งช้าง) ระยะทาง 364 กิโลเมตร เริ่มต้นจากสถานีขนส่ง

ผู้โดยสารจังหวัดพิษณุโลก ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ถึงบ้านร้องโพธิ์ แยกซ้ายไป

ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 ผ่านบ้านป่าแดง บ้านน้ำอ่าง ถึงบ้านบุ่งวังงิ้ว แยกซ้ายไป

ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 119 ถึงจังหวัดอุตรดิตถ์ ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 

1045 ผ่านตลาดท่าเสา ถึงบ้านวังสีสูบ แยกซ้ายไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 ถึงแยก

อำเภอเด่นชัย ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 ผ่านจังหวัดแพร่ อำเภอร้องกวาง อำเภอ

เวียงสา ถึงจังหวัดน่าน ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1080 ผ่านอำเภอท่าวังผา อำเภอปัว 

อำเภอเชียงกลาง ไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจำทางอำเภอทุ่งช้าง อัตราค่า

โดยสาร 242 ถึง 311 ขึ้นอยู่กับประเภทรถ มีบริษัทเดินรถให้บริการในเส้นทางสาย 613 ได้แก่ 

บริษัท นครน่านทัวร์ จำกัด บริการวันละ 4 เที่ยว และบริษัท สุโขทัยธานี บริการวันละ 6 เที่ยว โดย

จากผลการสำรวจพบว่าร้อยละ 70ของผู้โดยสารขึ้นลง ณ จุดต้นทางถึงปลายทาง  



                       การเพิ่มศักยภาพการจัดการการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวภายในพื้นที่จังหวัดน่านและเชื่อมต่อกับ สปป.ลาว        42 

 

 

 
ภาพที่ 2-39 เส้นทางเดินรถ และรถประจำทางสาย 613 

 สาย 660 (ระยอง – นครสวรรค์ - พิษณุโลก – น่าน) ระยะทาง 858 กิโลเมตร เริ่มต้น

จากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยองไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 ผ่านอำเภอสัตหีบ 

แยกซ้ายไปถึงเมืองพัทยา กลับตามเส้นทางเดิม แยกซ้ายไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 

ผ่านอำเภอบางละมุง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 แยก

ขวาไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 314 แยกซ้ายไปตามทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 แยก

ขวาไปตามทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ถนนวงแหวนรอบนอกฝั่งตะวันออก) แยกซ้ายไปตาม

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ถึงประตูน้ำพระอินทร์ แยกขวาไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 

32 ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ถึงจังหวัดนครสวรรค์ ไปตามทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข 117 ถึงจังหวัดพิษณุโลก แยกขวาไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ถึงบ้านร้อง

โพธิ์ แยกซ้ายไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 ถึงจังหวัดอุตรดิตถ์ ไปตามทางหลวง

แผ่นดินหมายเลข 1045 ถึงบ้านสีสูบ แยกซ้ายไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 ไปตาม

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 ผ่านอำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ อำเภอร้องกวาง ไปสุดเส้นทาง 



                       การเพิ่มศักยภาพการจัดการการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวภายในพื้นที่จังหวัดน่านและเชื่อมต่อกับ สปป.ลาว        43 

 

ณ สถานีขนส่งผู ้โดยสารจังหวัดน่าน อัตราค่าโดยสาร 760 บาท มีบริษัทเดินรถให้บริการใน

เส้นทางสาย 660 ได้แก่ บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด ให้บริการวันละ 3 เที่ยว โดยจากผลการสำรวจ

พบว่าร้อยละ 25ของผู้โดยสารขึ้นลง ณ จุดต้นทางถึงปลายทาง และอีกร้อยละ 75 ขึ้นลง

ระหว่างเส้นทาง 

 

ภาพที่ 2-40 เส้นทางเดินรถ และรถประจำทางสาย 660 

 สาย 694 (น่าน-นครสวรรค์) ระยะทาง 437 กิโลเมตร เริ่มต้นจากสถานีขนส่งผู้โดยสาร

จังหวัดนครสวรรค์ ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117 ถึงจังหวัดพิษณุโลก ไปตามทาง

หลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ถึงบ้านร้องโพธิ์ แยกซ้ายไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 ถึง

แยกอำเภอเด่นชัย ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 110 ผ่านจังหวัดแพร่ อำเภอร้องกวาง 

อำเภอเวียงสา ไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจำทางจังหวัดน่าน อัตราค่าโดยสาร 

338 บาท มีบริษัทเดินรถให้บริการเส้นทางสาย 694 ได้แก่ บริษัท ถาวรฟาร์ม จำกัด มีรถ

ให้บริการ 2 คัน วันละ 2 เที่ยว 

 
ภาพที่ 2-41 เส้นทางเดินรถประจำทางสาย 694 
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ในปี 2562 มีผู ้ใช ้บริการรถหมวด 3 (ขนส่งระหว่างน่านกับจังหวัดอื่นที่ม ิใช่กรุงเทพฯ) รวม 

311,787 คนต่อปี หรือคิดเป็น 25,9822 คนต่อเดือน หรือมีปริมาณผู้ใช้บริการเฉลี่ยต่อเที่ยว 26.5  คน

สำหรับรถใหญ่ และ 13.5 สำหรับรถมินิบัส คิดเป็นอัตราการใช้ประโยชน์ร้อยละ 66.3 ของพื้นที่ที่สามารถ

บรรทุกผู้โดยสารได้ โดยมีผู้ประกอบการรายสำคัญที่เป็นกิจการท้องถิ่นและมีเครือข่ายเดินรถอยู่ในภาคเหนือ 

เช่น บจก.ไทยพัฒนกิจขนส่ง บจก.นครน่านทัวร์ บจก.สุโขทัยวินทัวร์ บจก.พะเยาขนส่ง บจก.ก.สหกิจเดินรถ 

และกิจการที่เป็นของส่วนกลางและมีเครือข่ายให้บริการท่ัวประเทศ ได้แก่ บจก.นครชัยแอร์   

ในกรณีของรถหมวด 1 ส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นรถโดยสารสาธารณะประจำเส้นทางภายในเขตเทศบาล

เมืองน่านมีการให้บริการในเส้นทางต่างๆ ดังนี้ 

 สาย 1 ค่ายสุริยพงษ์ – ตลาดเทศบาล ระยะทาง 6 กิโลเมตร เริ่มต้นจากสถานที่จอดรถ

โดยสารประจำทางบริเวณบ้านมหาโพธิ์หลังค่ายสุริยะพงษ์ไปตามถนนมหายศ แยกขวาไปตาม

ถนนรอบเมืองด้านเหนือ ผ่านมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน แยกขวาไปตามถนน

เทศบาลดำริห์ แยกซ้ายไปตามถนนวรนคร ผ่านค่ายสุริยพงษ์ แยกซ้ายไปตามถนนวรวิชัย แยก

ขวาไปตามถนนสุมนเทวราช ผ่านวัดพระเนตร วิทยาลัยสารพัดช่าง แยกซ้ายไปตามถนนหน่อคำ 

แยกขวาไปตามถนนข้าหลวง แยกขวาไปตามถนนมหาวงค์ แยกขวาไปตามถนนสุมนเทวราช แยก

ซ้ายไปตามถนนอนันตวรฤทธิเดช ไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจำทางตลาด

เทศบาลเมืองน่าน ผ่านสถานที่สำคัญภายในเขตเทศบาลเมืองน่าน อาทิ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา

น่าน ค่ายสุริยพงษ์ โรงพยาบาลน่าน โรงเรียนน่านคริสเตียน วิทยาลัยสารพัดช่าง ย่านค้าเสื้อผ้าพื้นเมือง

และของที่ระลึก ตลาดตั้งจิตนุสรณ์ ตลาดเทศบาลเมืองน่าน ผ่านสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญภายในเขต

เทศบาลเมืองน่าน อาทิ วัดมหาโพธิ์ ศาลเจ้าบึงเถ้ากง วัดหัวเวียงใต้ กาดกองน้อยบ้านหัวเวียงใต้ 

กำแพงเมืองเก่า อัตราค่าโดยสาร 20 บาทตลอดสาย มีผู้ประกอบการที่ให้บริการ ได้แก่ สหกรณ์เดิน

รถนันทบุรี มีรถให้บริการจำนวน 9 คัน ผู้โดยสารประมาณ 30 คน/วัน/คัน 
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ภาพที่ 2-42 เส้นทางเดินรถภายในเทศบาลเมืองน่านสาย 1  

 สาย 2 สนามบินน่าน-โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร ระยะทาง 11 กิโลเมตร เริ่มต้นจาก

สถานที่จอดรถโดยสารประจำทางหัวสนามบินน่าน ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1080 

แยกซ้ายไปตามถนนมหายศ แยกขวาไปตามถนนวรวิชัย ผ่านโรงพยาบาลน่าน แยกขวาไปตาม

ถนนสุมนเทวราช ผ่านวัดพระเนตร วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน แยกขวาไปตามถนนอนันตวรฤทธิ

เดช แยกซ้ายไปตามถนนผากอง ผ่านพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดน่าน แยกขวาไปตามถนน

สุริยะพงษ์ แยกซ้ายไปตามถนนเจ้าฟ้า ไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจำทาง

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร ผ่านสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญภายในเขตเทศบาลเมืองน่าน อาทิ ร้าน

กาแฟภูพยัคฆ์ คุ้มเจ้าราชบุตร วัดหัวข่วง วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร วัดภูมินทร์ พิพิธภัฑ์สถาน

แห่งชาติน่าน กาดข่วงเมืองน่าน วัดมิ่งเมือง วัดศรีพันต้น ศูนย์บริการนักทองเที่ยวจังหวัดน่าน 

อัตราค่าโดยสาร 20 บาทตลอดสาย มีผู้ประกอบการที่ให้บริการ ได้แก่ สหกรณ์เดินรถนันทบุรี มีรถ

ให้บริการจำนวน 7 คัน ผู้โดยสารประมาณ 30 คน/วัน/คัน ทั้งนี้ รถโดยสารที่จอดอยู่ ณ ท่า

อากาศยานน่านนครจะจอดรถผู้โดยสาร 15 นาที เว้นแต่หากมีผู้โดยสารครบ 5 คนก่อนก็จะ

ออกก่อนเวลาที่กำหนดให้จอดรถ หรือกรณีมีผู้โดยสารเหมาในราคา 100 บาทต่อเที่ยว ก็จะ

ออกก่อนเวลาได้ 
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ภาพที่ 2-43 เส้นทางเดินรถภายในเทศบาลเมืองน่านสาย 2 

 สาย 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา – สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดน่าน 

ระยะทาง 8 กิโลเมตร เริ่มต้นจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน ไปตามถนนมหา

ยศ แยกซ้ายไปตามถนนวรวิชัย ผ่านโรงพยาบาลน่าน แยกขวาไปตามถนนสุมนเทวราช ถึงสี่แยก

โรงเรียนเทศบาลบ้านพระนคร แยกซ้ายไปตามถนนราษฎร์อำนวย แยกขวาไปตามถนนมะโนถึง

โบสถ์คริสจักรประสิทธิพรน่าน แยกซ้ายไปตามถนนคำยอม แยกขวาไปตามถนนข้าหลวง ผ่าน

โรงเรียนบ้านดอน ตลาดตั้งจิตนุสรณ์ แยกซ้ายไปตามถนนเจตบุตร ถึงโรงเรียนสตรีศรีน่าน แยก

ขวาไปตามถนนมะโน แยกขวาไปตามถนนมหาวงศ์ ผ่านที่ทำการไปรษณีย์น่าน แยกซ้ายไปตาม

ถนนผากอง ผ่านวัดหัวข่วง พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ วัดภูมินทร์ ถึงเรือนจำจังหวัดน่าน แยกขวา

ไปตามถนนรอบเมืองทิศใต้ ผ่านชุมชนบ้านพวงพะยอม ไปตามถนนรอบเมืองทิศตะวันตก ผ่านวัด

อภัย ตลาดตั้งจิตนุสรณ์ 2 ไปสุดเส้นทาง ณ สถานีขนส่งผู ้โดยสารจังหวัดน่าน ผ่านสถานที่

ท่องเที่ยวสำคัญภายในเขตเทศบาลเมืองน่าน อาทิ ถนนเลียบแม่น้ำนาน ร้านกาแฟภูพยัคฆ์ คุ้ม
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เจ้าราชบุตร วัดหัวข่วง วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร วัดภูมินทร์ พิพิธภัฑ์สถานแห่งชาติน่าน กาด

ข่วงเมืองน่าน ศูนย์บริการนักทองเที่ยวจังหวัดน่าน ร้านเครื่องเงินน่าน อัตราค่าโดยสาร 20 บาท

ตลอดสาย มีผู้ประกอบการที่ให้บริการ ได้แก่ สหกรณ์เดินรถนันทบุรี มีรถให้บริการจำนวน 10 

คัน ผู้โดยสารประมาณ 30 คน/วัน/คัน ทั้งนี้ รถโดยสารที่จอดอยู่ ณ สถานีขนส่งฯ 15 นาที เว้น

แต่หากมีผู้โดยสารครบ 5 คนก่อนก็จะออกก่อนเวลาที่กำหนดให้จอดรถ หรือกรณีมีผู้โดยสาร

เหมาในราคา 100 บาทต่อเที่ยว ก็จะออกก่อนเวลาได้ 

 
ภาพที่ 2-44 เส้นทางเดินรถภายในเทศบาลเมืองน่านสาย 3 

 สาย 4 วัดหัวเวียงเหนือ – สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดน่าน ระยะทาง 7 กิโลเมตร เริ่มต้น

จากวัดหัวเวียงเหนือ ไปตามถนนเทศบาลชุมชน บ้านหัวเวียงเหนือ แยกซ้ายไปตามถนนเทศบาล

ดำริห์ ผ่านชุมชนบ้านน้ำล้อม ถึงสามแยกวัดน้ำล้อม แยกซ้ายไปตามถนนวรนคร ผ่านค่ายสุริย

พงษ์ ถึงโรงพยาบาลน่าน แยกขวาไปตามถนนวรวิชัย ผ่านโรงพยาบาลน่าน แยกซ้ายไปตามถนน

มหายศ ผ่านสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดน่าน เทศบาลเมืองน่าน โรงเรียนเทศบาลวัด

สวนตาล แยกขวาไปตามถนนอนันตวรฤทธิเดช ถึงสี่แยกชุมชนบ้านสวนหอม แยกซ้ายไปตาม

ถนนรอบเมืองทิศตะวันตก ผ่านวิทยาลัยเทคนิคน่าน ถึงสำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน แยกซ้าย

ไปตามถนนมหาพรหม แยกขวาไปตามถนนเจ้าฟ้า สี่แยกวัดอภัย แยกขวาไปตามถนนรอบเมือง

ทิศตะวันตก ผ่านตลาดตั้งจิตนุสรณ์ 2 ไปสุดเส้นทาง ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดน่าน ผ่าน

สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญภายในเขตเทศบาลเมืองน่าน อาทิ กาดน่าน วัดสวนตาล กำแพงเมืองเก่า

น่าน วัดศรีพันต้น ผู้ประกอบการที่ให้บริการ ได้แก่ สหกรณ์เดินรถนันทบุรี มีรถให้บริการจำนวน 

8 คัน ผู้โดยสารประมาณ 30 คน/วัน/คัน 
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ภาพที่ 2-45 เส้นทางเดินรถภายในเทศบาลเมืองน่านสาย 4 

ในปี 2562 มีผู ้ใช้บริการรถหมวด 1 ส่วนภูม ิภาค (ขนส่งภายในเขตเทศบาลเมืองน่าน) รวม 

32,401 คนต่อปี หรือคิดเป็น 2,701 คนต่อเดือน หรือมีปริมาณผู้ใช้บริการเฉลี่ยต่อเที่ยว 5.7 คน คิดเป็น

อัตราการใช้ประโยชน์ร้อยละ 47.5 ของพื้นที่ที่สามารถบรรทุกผู้โดยสารได้ โดยมีสหกรณ์เดินรถนันทบุรี เป็น

ผู้ได้รับอนุญาตให้ทำการเดินรถประจำทางในเขตเทศบาลเมืองน่าน ซึ่งในภาพรวมอาจกล่าวได้ว่ามีปริมาณ

ผู้โดยสารใช้บริการยังไม่มากนัก  

ในกรณีของรถหมวด 4 ซึ่งเป็นรถโดยสารสาธารณะประจำเส้นทางระหว่างอำเภอในจังหวัดน่านมี

เส้นทางการให้บริการ ได้แก่  

 สาย 1191 น่าน-เวียงสา ระยะทาง 25 กิโลเมตร เริ่มต้นจากสถานที่จอดรถโดยสารประจำ

ทางจังหวัดน่าน ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 (ถนนยันตรกิจโกศล) ผ่านสะพานพญา

วัด ไปจนถึงประมาณ กม. ที่ 120 แยกซ้ายไปตามถนนไปอำเภอเวียงสา ไปสุดเส้นทาง ณ 

สถานที่จอดรถโดยสารประจำทางอำเภอเวียงสา เส้นทางเดินรถประจำทางสาย 1191 ผ่าน

สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญระหว่างเส้นทาง อาทิ วัดบุญยืน (พระอารามหลวง) และสถานที่สำคัญ 

ได้แก่ พระตำหนักธงน้อย ค่ายลูกเสือจังหวัดน่าน วัดดอกไชนพระบาท อัตราค่าโดยสารกำหนด

ตามระยะทาง อัตราค่าโดยสารต่ำสุดเริ่มต้นจาก 10 บาท ถึง 22 บาท (รถธรรมดา) และราคา

ค่าโดยสารต่ำสุดเริ่มต้นจาก 14 บาท ถึง 31 บาท (รถปรับอากาศ) รถออกทุกๆ 30 นาที โดย

ผู้ให้บริการขนส่งประจำเส้นทาง ได้แก่ บจก.ยานยนต์น่านสาขนส่ง  
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ภาพที่ 2-46 เส้นทางเดินรถสาย 1191 

 สาย 2152 น่าน-นาหมื่น ระยะทาง 80 กิโลเมตร เริ่มต้นจากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัด

น่าน ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 (ถนนยันตรกิจโกศล) ผ่านสะพานพญาวัดไปจนถึง

กิโลเมตรที่ 120 แล้วแยกซ้ายไปตามถนนไปอำเภอเวียงสา ผ่านอำเภอเวียงสาไปตามทางหลวง

จังหวัดหมายเลข 1026 (เวียงสา-นาน้อย) ผ่านบ้านใหม่และบัวขัวก้อม อ.นาน้อย ไปตามทาง

หลวงชนบท 11005 ผ่านบ้านศาลา บ้านนา บ้านไก่เกื่อน ไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถยนต์

โดยสารอำเภอนาหมื่น เส้นทางเดินรถประจำทางสาย 2152 ผ่านสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ

ระหว่างเส้นทาง อาทิ วัดบุญยืน (พระอารามหลวง) เสาดินนาน้อย ดอยเสมอดาว อุทยาน

แห่งชาติลำน้ำน่าน และสถานที่สำคัญ ได้แก่ พระตำหนักธงน้อย ค่ายลูกเสือจังหวัดน่าน อัตรา

ค่าโดยสารกำหนดตามระยะทาง อัตราค่าโดยสารต่ำสุดเริ่มต้นจาก 10 บาท ถึง 69 บาท โดยผู้

ให้บริการขนส่งประจำเส้นทาง ได้แก่ บจก.ศรีเวียงสาขนส่ง มีรถให้บริการจำนวน 12 คัน  



                       การเพิ่มศักยภาพการจัดการการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวภายในพื้นที่จังหวัดน่านและเชื่อมต่อกับ สปป.ลาว        50 

 

 
ภาพที่ 2-47 เส้นทางเดินรถสาย 2152 

 สาย 2187 น่าน-ทุ่งช้าง – บ้านปอน – เฉลิมพระเกียรติ เริ่มต้นจากสถานีขนส่งผู้โดยสาร

จังหวัดน่าน ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1080 ผ่านอำเภอท่าวังผา อำเภอปัว อำเภอ

เชียงกลาง อำเภอทุ่งช้าง บ้านปอน ไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจำทางบ้านห้วย

โก๋น ผ่านสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญระหว่างเส้นทาง อาทิ หอศิลป์น่านริเวอร์ไซด์ พิพิธภัณฑ์ทหาร 

ด่านพรมแดนห้วยโก๋น อัตราค่าโดยสารเริ่มต้นจาก 50 บาท ถึง 160 บาท ตามระยะทาง โดยผู้

ให้บริการขนส่งประจำเส้นทาง ได้แก่ บจก.วรนครเดินรถ มีรถให้บริการจำนวน 15 คัน 

 
ภาพที่ 2-48 เส้นทางเดินรถสาย 2187 
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 สาย 2225 น่าน-แม่จริม-บ้านน้ำปูน ระยะทาง 69 กิโลเมตร เริ่มต้นจากสถานที่จอดรถ

โดยสารประจำทางจังหวัดน่าน ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1168 ผ่านบ้านฝายแก้ว 

บ้านหนองแดง อำเภอแม่จริม บ้านนาเซีย บ้านน้ำพาง บ้านน้ำแพะ ไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่

จอดรถโดยสารประจำทางบ้านน้ำปูน ผ่านสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญระหว่างเส้นทาง อาทิ วัดพระ

ธาตุแช่แห้ง จุดชมวิวฐานปฏิบัติการบ้านแพะ ล่องแก่งน้ำว้าตอนล่าง อัตราค่าโดยสารกำหนด

ตามระยะทาง อัตราค่าโดยสารต่ำสุดเริ่มต้นจาก 10 บาท ถึง 61 บาท โดยผู้ให้บริการขนส่ง

ประจำเส้นทาง ได้แก่ สหกรณ์เดินรถนครน่าน มีรถให้บริการจำนวน 8 คัน  

 
ภาพที่ 2-49 เส้นทางเดินรถสาย 2225 

 สาย 2226 น่าน-บ้านหลวง ระยะทาง 45 กิโลเมตร เริ่มต้นจากสถานที่จอดรถโดยสาร

ประจำทางจังหวัดน่าน ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1091 ผ่านบ้านสะเนียน บ้านน้ำโค้ง 

บ้านสองแคว ไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจำทางอำเภอบ้านหลวง ผ่านสถานที่

สำคัญและสถานท่องเที่ยวสำคัญระหว่างเส้นทาง อาทิ ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ดอยตีดู้ว์ ถนน

เหนือเมฆดอยหมอก พระธาตุเมล็ดข้าว อัตราค่าโดยสารกำหนดตามระยะทาง อัตราค่าโดยสาร

ต่ำสุดเริ่มต้นจาก 10 บาท ถึง 42 บาท โดยผู้ให้บริการขนส่งประจำเส้นทาง ได้แก่ สหกรณ์เดิน

รถนครน่าน มีรถให้บริการจำนวน 12 คัน 
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ภาพที่ 2-50 เส้นทางเดินรถสาย 2226 

 สาย 2335 น่าน-บ้านหลวง ระยะทาง 48 กิโลเมตร เริ่มต้นจากสถานที่จอดรถโดยสาร

ประจำทางอำเภอปัว ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1256 ผ่านบ้านแกม บ้านแง บ้านดอน

แก้ว บ้านมอญ บ้านนาแล บ้านน้ำขว้าง บ้านแจรง บ้านป่าไร่ บ้านน้ำย้อ บ้านขุมดิน บ้านกิ๋วเห็น 

บ้านเตยกลาง บ้านห้วยงอน บ้านตาน้อย บ้านแจรงหลวง ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยภูคา บ้าน

น้ำดั้น บ้านแพะ ไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจำทางอำเภอบ่อเกลือ เส้นทางเดิน

รถประจำทางสาย 2335 ผ่านสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญระหว่างเส้นทาง อาทิ วัดภูเก็ต ถ้ำผา

ฆ้อง ถนนลอยฟ้าดอยภูคา อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ลานดูดาว ตำหนักเจ้าหลวงดอยภูคา จุด

ชมวิว 1715 และบ่อเกลือสินเธาว์ภูเขา อัตราค่าโดยสารกำหนดตามระยะทาง อัตราค่า

โดยสารต่ำสุดเริ่มต้นจาก 10 บาท ถึง 45 บาท โดยผู้ให้บริการขนส่งประจำเส้นทาง ได้แก่ 

สหกรณ์เดินรถนครน่าน มีรถให้บริการจำนวน 10 คัน 

 
ภาพที่ 2-51 เส้นทางเดินรถสาย 2335 
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 สาย 2352 เวียงสา-บ้านป่าคา-บ้านพืชเจริญ ระยะทาง 57 กิโลเมตร เริ่มต้นจากสถานที่

จอดรถโดยสารประจำทางอำเภอเวียงสา ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 ผ่านบ้านนา

ไลย บ้านอ่ายนาผา ถึงบ้านสาคร แยกซ้ายตามถนนหมายเลข 11025 ผ่านบ้านท่าเลือ บ้าน

จะเข้ภูหอม บ้านป่าคา บ้านเปา บ้านน้ำพุ ไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจำทาง

บ้านพืชเจริญ อัตราค่าโดยสารกำหนดตามระยะทาง อัตราค่าโดยสารต่ำสุดเริ่มต้นจาก 10 บาท 

ถึง 48 บาท โดยผู้ให้บริการขนส่งประจำเส้นทาง ได้แก่ สหกรณ์เดินรถเวียงสา มีรถให้บริการ

จำนวน 4 คัน (ใช้รับส่งนักเรียนเป็นหลัก)  

 สาย 2370 เวียงสา-บ้านนาก้า ระยะทาง 52 กิโลเมตร เริ่มต้นจากสถานีจอดรถโดยสาร

ประจำทางอำเภอเวียงสา ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 ผ่านบ้านนาไลย บ้านอ่ายนา

ผา บ้านสาคร บ้านฝั่งหมิ่น แยกขวาไปตามทางหลวงชนบท นน.4020 ผ่านบ้านห้วยหลอด บ้าน

ป่าปุ่ง บ้านสะเลียม บ้านฮากฮาน ไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจำทางบ้านนาก้า 

อัตราค่าโดยสารกำหนดตามระยะทาง อัตราค่าโดยสารต่ำสุดเริ่มต้นจาก 10 บาท ถึง 46 บาท 

โดยผู้ให้บริการขนส่งประจำเส้นทาง ได้แก่ บจก.ศรีภายานยนต์ มีรถให้บริการจำนวน 4 คัน (ใช้

รับส่งนักเรียนเป็นหลัก)  

 
ภาพที่ 2-52 เส้นทางเดินรถสาย 2370 

 สาย 2492 น่าน-สันติสุข ระยะทาง 57 กิโลเมตร เริ่มต้นจากสถานที่จอดรถโดยสารประจำ

ทางจังหวัดน่าน ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1168 ถึงบ้านท่าล้อ แยกซ้ายไปตามทาง

หลวงแผ่นดินหมายเลข 1169 ผ่านบ้านบุปผาราม กรมทหารพรานที่ 23 บ้านน้ำต้วน 

บ้านเมืองจัง บ้านเมืองหลวง บ้านกิ่วม่วง ถึงบ้านดูพงษ์ แยกขวาไปตามทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข 1225 ผ่านบ้านดอนดูพงษ์ ไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจำทาง

อำเภอสันติสุข ช่วงน่าน-บ้านหาดผาขน เริ่มต้นจากสถานที่จอดรถโดยสารประจำทางจังหวัด
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น่านไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1168 ถึงบ้านท่าล้อ แยกซ้ายไปตามทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข 1169 ผ่านบ้านบุปผาราม กรมทหารพรานที่ 23 บ้านน้ำด้วย ถึงบ้านเมืองจัง แยก

ซ้ายข้ามสะพานเมืองจังพัฒนา แยกขวาไปตามทางหลวงท้องถิ่น ไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอด

รถโดยสารประจำทางบา้นหาดผาขน ผ่านสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ เช่น วัดท่าล้อ หาดผาขน เป็นต้น 

อัตราค่าโดยสารกำหนดตามระยะทาง อัตราค่าโดยสารต่ำสุดเริ่มตน้จาก 10 บาท ถึง 31บาท โดย

ผู้ให้บริการขนส่งประจำเสน้ทาง ไดแ้ก่ สหกรณ์เดนิรถนครน่าน มรีถใหบ้รกิารจำนวน 20 คัน  

 
ภาพที่ 2-53 เส้นทางเดินรถสาย 2492 

 สาย 2494 น่าน-ท่าวังผา-ปัว เริ่มต้นจากสถานที่จอดรถโดยสารประจำทางจังหวัดน่าน ไป

ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1080 ผ่านบ้านผาตูบ บ้านผาสิงห์ บ้านผาขวาง ถึงสถานที่ทำ

การหมวดการทางท่าวังผา แยกซ้ายไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1336 ผ่านบ้านสบ

หนอง บ้านดอนตัน บ้านม่วง บ้านสบย่าง บ้านต้นฮ่าง ไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสาร

ประจำทางอำเภอท่าวังผา ช่วงน่าน-บ้านฮวก เริ่มต้นจากสถานที่จอดรถโดยสารประจำทาง

จังหวัดน่าน ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1080 ผ่านบ้านผาตูบ บ้านผาสิงห์ บ้านผาขวาง 

แยกซ้ายไปตามทางหลวงชนบทหมายเลข นน.4007 ผ่านบ้านสบสาย บ้านดอนมูล บ้านคัวะ 

บ้านดอนแก้ว บ้านหนองบัว บ้านท่าค้ำ บ้านท่าไคร้ บ้านนาเตา บ้านเชียงแล ถึงบ้านนาหนุน แยก

ซ้ายไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1082 ไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถประจำทาง

บ้านฮวก เส้นทางเดินรถประจำทางสาย 2494 ผ่านสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญระหว่างเส้นทาง 

อาทิ ดอยวาว หมู่บ้านไทลื้อหนองบัว วิหารไทยลื้อ พระธาตุจอมแจ้งหนองบัว เป็นต้น อัตราค่า

โดยสารกำหนดตามระยะทาง อัตราค่าโดยสารต่ำสุดเริ่มต้นจาก 10 บาท ถึง 35 บาท โดยผู้

ให้บริการขนส่งประจำเส้นทาง ได้แก่ สหกรณ์เดินรถนครน่าน มีรถให้บริการจำนวน 28 คัน 
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ภาพที่ 2-54 เส้นทางเดินรถสาย 2494 

 สาย 2496 ปัว – สันติสุข ระยะทาง 38 กิโลเมตร เริ่มต้นจากสถานที่จอดรถโดยสารประจำ

ทางอำเภอปัว ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1081 ผ่านบ้านหัวดอย บ้านตีนตก บ้านนาคำ 

บ้านป่าตอง บ้านดอนมูล บ้านทุ่งเฮ้า บ้านไร่ บ้านน้ำยาว ถึงแยกสถานีตำรวจภูธรอวน แยกขวา

ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1169 ผ่านบ้านดอนไชย ถึงบ้านดู่พงษ์ ไปตามทางหลวง

แผ่นดินหมายเลข 1225 ผ่านบ้านดู่พงษ์ ไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจำทาง

อำเภอสันติสุข อัตราค่าโดยสารต่ำสุดเริ่มต้นจาก 10 บาท ถึง 31 บาท โดยผู้ให้บริการขนส่ง

ประจำเส้นทาง ได้แก่ สหกรณ์เดินรถนครน่าน มีรถให้บริการจำนวน 3 คัน 

 
ภาพที่ 2-55 เส้นทางเดินรถสาย 2496 
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3.  รถโดยสารที่ไม่ได้จดทะเบียนตามกฎหมายขนส่ง 

ในจังหวัดน่านได้มีการให้บริการรถโดยสารที่ไม่ได้จดทะเบียนตามกฎหมายขนส่ง ได้แก่ รถรางนำ

เที่ยว (รถล้อยาง) ดำเนินการโดยกลุ่มงานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน 

ให้บริการด้วยรถขนาด 24 ที่น่ัง นำเที่ยวรอบเมืองเก่าน่านผ่านเส้นทางถนนหลัก ได้แก่ ถนนสุริยพงษ์ ถนนผา

กอง ถนนมหาพรหม ถนนมหายศ ถนนสุมนเทวราช เป็นต้น และ ผ่านแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ เช่น วัดศรีพันต้น 

วัดมิ่งเมือง คุ้มราชบุตร วัดภูมินทร์ วัดหัวข่วง พระธาตุช้างค้ำวรวิหาร วัดสวนตาล เทศบาลเมืองน่าน โฮงเจ้า

ฟองคำ และย่านค้าสินค้าของที่ระลึก โดยให้บริการเดินรถเป็นรอบเริ่มต้นและสิ้นสุด ณ  ศูนย์บริการ

นักท่องเที่ยว (ตรงข้ามวัดภูมินทร์) เปิดให้บริการตั้งแต่ 9.30 น. ถึง 15.30 น. เรียกเก็บค่าบริการสำหรับ

ประชาชนทั่วไป 30 บาท เด็กอายุไม่เกิน 15 ปี และผู้สูงอายุเรียกเก็บ 15 บาท และหากจะเหมาเป็นราย

เที่ยวคิดค่าบริการ 1,000 บาทต่อรอบต่อชั่วโมง  

นอกจากจังหวัดน่านแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอื่นๆ ของประเทศไทย เทศบาลนคร

เชียงราย เทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลนครลำพูน เทศบาลนครลำปาง เทศบาลนครพนม เทศบาลเมือง

กำแพงเพชร เทศบาลเมืองเพชรบุรี เทศบาลนครสงขลา และเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นต้น ได้จัดให้มี

บริการรถรางนำเที่ยวรอบเมืองเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเมืองเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ในด้านของ

กฎหมายการขนส่งทางบกกำหนดให้ผู้ให้บริการรถโดยสารประจำเส้นทางจะต้องจดทะเบียนผู้ประกอบการ

ขนส่ง อีกทั้งต้องแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น จำนวนรถที่ใช้ขนส่ง ข้อกำหนด้านตัวถังรถ ข้อกำหนดด้านผู้ขับรถ 

การติดแผ่นป้ายทะเบียนและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีรถ และการจัดให้มีรายงานเกี่ยวกับการขนส่ง เป็น

ต้น เพื่อขอรับการอนุญาตจากนายทะเบียนขนส่ง ซึ่งที่ผ่านมา พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดให้มีการ

บริการรถนำเที่ยวในจังหวัดต่างๆ ของไทยยังไม่มีการนำรถดังกล่าวมาจดทะเบียนและผ่านการตรวจสภาพ

รับรองความปลอดภัย   

 
ภาพที่ 2-56 บริการรถรางนำเที่ยวในเทศบาลเมืองนา่น 

ในส่วนของการให้บริการด้วยรถนอกระบบกฎหมายการขนส่งทางบกในกรณีของการจองรถยนต์ส่วน

บุคคลผ่านแอพพลิเคช่ันเพื่อรับส่งผู้โดยสาร เช่น Grab Car นั้น ในจังหวัดน่าน นั้น มีการนำรถนอกระบบฯ 

ดังกล่าวมาให้บริการบ้างแต่ยังไม่แพร่หลายมากนักเนื่องจากจังหวัดน่านไม่มีปริมาณนักท่องเที่ยวมากนักเมื่อ

เปรียบเทียบกับจังหวัดศูนย์กลางทางเศรษฐกิจอื่นในภาคเหนือ เช่น เชียงใหม่ เชียงราย และพิษณุโลก เป็นต้น 
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อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการให้บริการรับส่งอาหารและพัสดุสิ่งของนั้นได้มีการให้บริการจองบริการขน

ส่งผ่านแอพพล ิเคชั่นหลายราย เช่น Grab Food, Food Panda, Frabbit และ Food Man เป็นต ้น ซึ่งการ

ให้บริการดังกล่าวรับส่งอาหารและพัสดุสิ่งของดังกล่าวไม่ขัดต่อกฎหมายการขนส่งทางบก 

 

2.5 สภาพการให้บริการขนส่งทางอากาศระหว่างน่านกับจังหวัดอืน่ 

จังหวัดน่านมีท่าอากาศยานน่านนคร ซึ่งเป็นท่าอากาศยานอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมท่า

อากาศยาน กระทรวงคมนาคม อยู่ทางตอนเหนือของตัวเมืองน่านประมาณ 3 กิโลเมตร มีพื้นที่ใช้ร่วมกับ

กองทัพอากาศ อาคารผู้โดยสารขนาดพื้นที่ใช้สอย 5,750 ตารางเมตร รองรับผู้โดยสารได้ 300 คน/ชั่วโมง 

หรือได้ประมาณ 2,400 คน/วัน หรือ 864,000 คน/ปี มีเที่ยวบินระหว่างท่าอากาศยานน่านนครกับท่า

อากาศยานนานาชาติดอนเมือง โดยมีสายการบินทำการบินประจำ เช่น สายการบินไทยแอร์เอเชีย (ดอนเมือง) 

สายการนกแอร์ (ดอนเมือง) สายการบินไทยสมาลย์ (สุวรรภูมิ) เป็นต้น โดยที่ผ่านมา เคยมีสายการบินมา

ให้บริการ เช่น กานต์แอร์ (เชียงใหม่) วิสดอมแอร์เวย์ (เชียงใหม่) นกมินิ (เชียงใหม่) เป็นต้น 

ปริมาณนักท่องเที่ยวและนักทัศนาจรที่เดินทางเข้า/ออกจากจังหวัดน่านโดยการใช้บริการการขนส่ง

ทางอากาศ ณ ท่าอากาศยานน่านนคร มีการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างมากนับตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปี 2561 และ

ปรับตัวลดลงในปี 2562 และ 2563 ตามลำดับ อันเนื่องจากภาวการณ์ชะลอตัวของการท่องเที่ยวในภาค

รวมของไทยและตลาดการท่องเที่ยวในภาคเหนืออันเนื่องมาจากภาวะโรคระบาดโควิด 19 และการที่รัฐบาลมี

ข้อจำกัดในการเดินทาง ส่งผลให้จำนวนเที่ยวบินมายังจังหวัดน่านปรับลดจำนวนลงและส่งผลต่อเนื่องให้มี

จำนวนผู้โดยสารที่เดินทางขาเข้าและขาออกลดลง โดยในปี 2563 มีผู้ใช้บริการรวม 312,574 คน และใน

ปี 2562 มีผู้ใช้บริการรวม 382,324 คน  ซึ่งลดลงจากปี 2561 ซึ่งเป็นปีที่มีผู้โดยสารมาใช้บริการท่า

อากาศยานน่านนครมากที่สุด โดยมีจำนวนมากถึง 428,202 คน ตามตารางที่ 2-5 

ตารางที่ 2-5 สถิติการขนส่งทางอากาศของท่าอากาศยานน่านนคร 

ปี พ.ศ. จำนวนเที่ยวบิน

ขึ้น/ลง (เที่ยว) 

จำนวนผู้โดยสาร 

ขาเข้า (คน) 

จำนวนผู้โดยสาร

ขาออก (คน) 

สินค้าขาเข้า 

(กิโลกรัม) 

สินค้าขาออก 

(กิโลกรัม) 

2556 1,942 40,859 41,220 8,386 - 

2557 2,042 56,315 57,773 16,168 - 

2558 4,036 175,715 173,549 21,949 - 

2559 4,123 186,334 190,086 52,809 - 

2560 3,544 176,556 173,400 28,939 - 

2561 3,976 213,340 214,862 - - 

2562 2,890 189,705 192,619 488 - 

2563 2,592 156,616 155,958 - - 

ที่มา: กรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม 
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ในส่วนของการอำนวยความสะดวกในการเดินทางจากท่าอากาศยานน่านนคร นั้น นักท่องเที่ยว

บางส่วนจะมีการจองรถบริการทัศนาจรมาก่อนล่วงหน้า รวมถึงมีนักท่องเที่ยวบางรายที่จองรถเช่าเพื่อขับเอง

กับผู้ประกอบการให้เช่ารถยนต์ในจังหวัดน่านที่มีทั้งผู้ประกอบการที่ไม่ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลและ

กิจการที่จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลที่เป็นสมาชิกชมรมรถเช่าน่าน รวมถึงมีนักท่องเที่ยวบางส่วนใช้บริการ

รถแท็กซี่รับจ้างที่มีจอดให้บริการอยู่ ณ ท่าอากาศยานตามอัตราราคามาตรฐานที่แสดงไว้ในท่าอากาศยาน 

รวมถึงรถโดยสารประจำทางสาย 2 (รถสองแถวสายสนามบินน่าน-โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร) ที่ให้บริการ

เดินทางเข้าในเขตเมืองเก่าน่าน หรืออาจจัดให้มีการเช่าเหมารายเที่ยว 

 
ภาพที่ 2-57 ควิรถแท็กซี่รับจ้างจอดรอให้บรกิารแก่ผูโ้ดยสารเมื่อมเีที่ยวบนิลง ณ ท่าอากาศยานน่านนคร 

 

2.6 สภาพการให้บริการขนส่งระหว่างจังหวดัน่านกับ สปป.ลาว 

 จังหวัดน่านมีด่านถาวรที่เป็นช่องทางที่ใช้เดินทางข้ามแดนและสามารถนำรถยนต์ออกเดินทางไป

ต่างประเทศได้ 1 แห่ง ได้แก่ จุดผ่านแดนถาวรบ้านห้วยโก๋น หรือด่านพรมแดนห้วยโก๋น ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ที่

ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ เป็นจุดผ่านแดนถาวรระหว่างประเทศไทยกับ สปป.ลาว ตั้งอยู่ห่าง

จากตัวจังหวัดน่านประมาณ 140 กิโลเมตร เส้นทางหลักที่ใช้ในการเดินทางจากตัวจังหวัดน่านไปอำเภอเฉลิม

พระเกียรติจะใช้ทางหลวงอาเซียน AH13 หรือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 โดยจุดผ่านแดนถาวรบ้าน

ห้วยโก๋น มีเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจปล่อยสินค้าประจำอยู่ ณ ด่าน

พรมแดนถาวร ได้แก่ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (ตรวจคนที่ผ่านเข้าออก) เจ้าหน้าที่ศุลกากร (ตรวจปล่อย

สินค้าและยานพาหนะที่ผ่านเข้าออก) เจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรค (ตรวจสอบโรคติดต่อ) เจ้าหน้าที่กรมวิชาการ

เกษตร (ตรวจพืชที่นำเข้าและส่งออก) เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ (ตรวจสัตว์ที่นำเข้าและส่งออก) ในส่วนของการ

เดินทางท่องเที่ยวข้ามแดน มีเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านห้วยโก๋นเปิดทำ

การทุกวันตั้งแต่ 8.00 ถึง 20.00 น. 
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ภาพที่ 2-58 ด่านพรมแดนห้วยโก๋น ซึ่งเป็นจุดผ่านแดนถาวรทางบกแห่งเดียวของจังหวัดน่าน 

 ในปี 2562 มีจำนวนผู้ที่เดินทางเข้าออกจากประเทศไทยผ่านช่องทางจุดผ่านแดนถาวรห้วยโก๋น 

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน จำนวน 231,097 คน แบ่งเป็นผู้เดินทางขาเข้า 114,455 คน และผู้

เดินทางขาออก 116,642 คน โดยการเดินทางผ่านเข้าและออกประเทศไทยส่วนใหญ่ใช้หนังสือเดินทาง 

(Passport) แสดงตามภาพที่ 2-3 และมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปี 2562 

โดยเฉพาะในปี 2562 จะมีจำนวนผู้เดินทางเข้าออกจากประเทศไทยมากขึ้น โดยสาเหตุหนึ่งเนื่องมาจาก

ตั้งแต่ช่วงกลางปี 2562 รัฐบาล สปป.ลาว ได้เปิดให้มีการใช้เส้นทางใหม่เพื่อเดินทางจากด่านห้วยโก๋น เข้าไป 

สปป.ลาว ที่เมืองหงสา และไปยังเมืองหลวงพระบางได้ โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง ซึ่งช่วยย่น

ระยะเวลาเดินทางจากเดิมที่ต้องเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง ทำให้มีนักท่องเที่ยวต้องการทดลองเดินทางใน

เส้นทางใหม่เพื่อไปท่องเที่ยวเมืองหลวงพระบางมากขึ้น นอกจากนี้ ในส่วนของยานพาหนะที่ผ่านเข้าออก

พบว่า ในปี 2562 มีจำนวน 49,222 คัน จำแนกเป็นยานพาหนะขาเข้าจำนวน 24,426 คัน และ

ยานพาหนะขาออก 24,796 คัน ซึ่งยานพาหนะขาเข้าและขาออกมีทั้งรถขนส่งสินค้า รถยนต์ส่วนตัว รถยนต์

บริการนำเที่ยวของกิจการนำเที่ยวซึ่งส่วนใหญ่จัดเส้นทางการเดินทางเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดน่านกับหลวง

พระบาง และรถยนต์โดยสารประจำทางที่ฝ่ายไทยกับ สปป.ลาว เห็นชอบร่วมกันให้มีการเดินรถประจำ

เส้นทางในเส้นทางระหว่างจังหวัดน่านกับแขวงหลวงพระบาง ผ่านด่านพรมแดนห้วยโก๋นตั้งแต่ปี 2560   
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ภาพที่ 2-59 จำนวนผู้เดินทางเข้าออกประเทศไทยผ่านชอ่งทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านห้วยโก๋น จ.น่าน  

ที่มา: สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดน่าน 

 

ภาพที่ 2-60 จำนวนยานพาหนะเข้าออกประเทศไทยผ่านช่องทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านห้วยโก๋น จ.น่าน  

ที่มา: สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดน่าน 

รัฐบาลไทยกับ สปป.ลาว เห็นชอบให้มีการให้บริการเดินรถโดยสารระหว่างประเทศในเส้นทางน่าน-

หลวงพระบาง “เส้นทางสายที่ 15 น่าน-ไชยบุรี-หลวงพระบาง” โดยมีผู้ให้บริการ ได้แก่ บริษัท ขนส่ง 

จำกัด (บขส.) ให้บริการด้วยมาตรฐานรถ ม.2(ค) (รถมินิบัส)  660 บาท 21 ที่น่ัง ระยะเวลาเดินทาง 8.30 

ชั่วโมง ระยะทาง 373 กิโลเมตร เที่ยวไปออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดน่าน 8.00 น. และเที่ยวกลับ

ออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสารหลวงพระบาง 8.00 น. โดยผู้โดยสารส่วนใหญ่ขึ้นและลง ณ จุดต้นทาง (สถานี

ขนส่งผู ้โดยสารจังหวัดน่าน) และจุดปลายทาง (ชานชาลาที่ 4 จุดจอดรถสายต่างประเทศ สถานีขนส่ง

ผู้โดยสารหลวงพระบาง) ออกจุดผ่านแดนไทย ณ ด่านพรมแดนห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ ระหว่างเส้นทาง
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ผ่านเมืองต่างๆ ของ สปป.ลาว ได้แก่ เมืองน้ำเงิน เมืองหงสา เมืองไชยบุรี เมืองท่าเดื่อ ข้ามสะพานแม่น้ำโขงที่

ท่าเดื่อ และเข้าสู่เมืองเชียงเงิน และเมืองหลวงพระบาง โดยการให้บริการของ บขส. เริ่มต้นตั้งแต่ปลายปี 

2560 ให้บริการวันละ 1 เที่ยว และในบางช่วงให้บริการ 2 เที่ยวต่อสัปดาห์ ขณะที่ในช่วงหยุดให้บริการ

ชั่วคราว โดยผู้โดยสารที่สนใจเดินทางจะต้องโทรศัพท์ติดต่อมาสอบถามข้อมูลการให้บริการก่อนการเดินทาง 

 

 
ภาพที่ 2-61 รถโดยสารประจำเส้นทางสาย 15 ระหวา่งน่าน-หลวงพระบาง 

 
ภาพที่ 2-62 สถานีขนส่งผู้โดยสารหลวงพระบาง สปป.ลาว 
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ตารางที่ 2-6 สถิติการใช้บริการเดินรถเส้นทางสาย 15 น่าน-ไชยบุรี-หลวงพระบาง 

รถโดยสารระหว่างประเทศ จำนวนเที่ยว  ผู้โดยสาร (คน) 

เที่ยวไป เที่ยวกลับ รวม ขาไป ขากลับ รวม 

มกราคม 2562 7 7 18 59 93 152 

กุมภาพันธ์ 2562 7 7 18 38 7 43 

มีนาคม 2562 6 6 12 33 57 90 

เมษายน 2562 6 6 12 32 49 81 

พฤษภาคม 2562 1 1 2 7 1 8 

มิถุนายน 2562 - - - - - - 

กรกฎาคม 2562 6 6 12 32 42 74 

สิงหาคม 2562 7 7 14 21 31 52 

กันยายน 2562 - - - - - - 

ตุลาคม 2562 17 17 34 171 80 251 

พฤศจิกายน 2562 19 19 38 147 110 257 

ธันวาคม 2562 11 11 22 170 216 386 

รวมตลอดปี 2562 47 47 94 488 406 894 

มกราคม 2563 6 3 3 41 4 45 

กุมภาพันธ์ 2563 30 15 15 185 185 370 

มีนาคม 2563 20 10 10 58 64 122 

เมษายน ถึง ธันวาคม 2563 - - - - - - 

รวมตลอดปี 2562 56 28 28 284 253 537 

มกราคม- พฤษภาคม 2564 - - - - - - 

ตารางที่ 2-6 แสดงสถิติการใช้บริการเดินรถเส้นทางสาย 15 น่าน-ไชยบุรี-หลวงพระบาง ซึ่งเชื่อม

การเดินทางข้ามแดนระหว่างไทยกับ สปป.ลาว ซึ่งการให้บริการที่ผ่านมา พบว่า ประสบกับการขาดทุนและ

ความท้าทายด้านต่างๆ ได้แก่  

 การมีผู้โดยสารไม่เต็มรถคันในเกือบทุกเที่ยวการเดินทาง โดยในปี 2562 มีปริมาณผู้โดยสาร

เฉลี่ย 9.5 คนต่อเที่ยว หรือคิดเป็นอัตราการใช้ประโยชน์ของปริมาณการบรรทุกเพียงร้อยละ 

45 ของทั ้งหมด (เหลือที่น่ังว่างมากกว่าร้อยละ 55 ของการเดินรถในแต่ละเที่ยว) และในปี 

2563 มีปริมาณผู้โดยสารเฉลี่ย 9.6 คนต่อเที่ยว หรือคิดเป็นอัตราการใช้ประโยชน์ของปริมาณ

การบรรทุกเพียงร้อยละ 46 ของทั ้งหมด ตลอดจนนับตั้งแต่ปีเมษายน 2563 ได้หยุดการ

ให้บริการเดินรถระหว่างประเทศเป็นการชั่วคราว เนื่องจากผลกระทบของโรคระบาดโควิด 19 

และไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการเดินรถประจำทางข้ามแดนระหว่างประเทศ 
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 การให้บริการเดินรถในบางช่วงเดือนต้องปรับลดการให้บริการลง เนื่องจากไม่ใช่ช่วงฤดูกาล

ท่องเที่ยว ทำให้มีความถี่การให้บริการที่ไม่สม่ำเสมอ ต้องเปิดรับให้ผู้โดยสารติดต่อจองที่น่ังบน

รถโดยสาร ซึ่งหากไม่เต็มลำหรือไม่คุ้มค่าก็จะไม่จัดให้มีบริการ ส่งผลให้ผู้ใช้บริการขาดความ

เชื่อม่ันและอาจเลือกใช้การเดินทางด้วยรูปแบบอื่น หรือการเดินทางด้วยรถประจำทางข้ามแดน

เส้นทางอื่นๆ เช่น เลย-หลวงพระบาง เชียงใหม่-หลวงพระบาง และเชียงของ-หลวงพระบาง 

หรือการเดินทางทางเครื่องบินระหว่างกรุงเทพฯ – หลวงพระบาง เป็นต้น นอกจากนี้ ยังพบว่า 

การใช้บริการจะมีมากในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว (ตุลาคม ถึงธันวาคม) ขณะที่ช่วงเวลาอื่นๆ มี

ผู้ใช้บริการน้อย 

 สภาพถนนใน สปป.ลาว ไม่ดี ถนนลื่นในบางช่วง ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการประสบอุบัติเหตุ 

โดยผู้ให้บริการเดินรถประจำทางในเส้นทางดังกล่าวเคยหยุดให้บริการมาบ้างในบางช่วงปี 

2561 (หยุดให้บริการมาประมาณ 1 ปี) เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุใน สปป.ลาว  

 
ภาพที่ 2-63 รถประจำทางสาย 15 เคยประสบอุบตัิเหตชุนกับรถบรรทุกน้ำมันจนีใน สปป.ลาว ในป ี2561 

 การให้บริการเดินทางด้วยรถโดยสารระหว่างไทยไปยังแขวงพระบาง สปป.ลาว มีการให้บริการ

หลายเส้นทางมากทำให้การเดินรถในเส้นทางระหว่างน่าน-หลวงพระบาง จะต้องเผชิญการ

แข่งขันจากคู่เทียบในเส้นทางอื่น เช่น เส้นทางสาย 8 ของ บขส.(เชียงใหม่-หลวงพระบาง) 

ค่าบริการ 1,200 บาท ใช้เวลา 18 ชั่วโมง เส้นทางสาย 14 ของ บขส. (เลย-หลวงพระบาง) 

ค่าบริการ 700 บาท ใช้เวลา 10 ชั่วโมง และการเดินทางด้วยเรือเร็วจากเชียงของ-หลวงพระ

บาง ใช้เวลา 7 ชั่วโมง 1,800 บาท รวมถึงมีการแข่งขันจากสายการบินที่ให้บริการระหว่างท่า

อากาศยานดอนเมืองและท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไปยังหลวงพระบาง อีกทั้งโดยส่วนใหญ่กลุ่ม

คนไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวเมืองหลวงพระบางส่วนใหญ่เป็นคนกรุงเทพฯ และปริมณฑล ทำให้

ม ีผู ้ใช ้บริการเดินทางระหว่างน่าน-หลวงพระบาง ค่อนข้างจำกัด และส่วนใหญ่ เป็นกลุ่ม

นักท่องเที่ยวที่เป็นผู้อยู่อาศัยในภาคเหนือที่ต้องการเดินทางไปเมืองหลวงพระบาง  
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นอกจากนี้ ตั้งแต่ช่วงปี 2562 สปป.ลาว ได้เปิดให้มีการใช้ถนนสายใหม่ (เป็นถนนที่ไม่อยู่ในความตก

ลงการเดินรถประจำทางและรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ระหว่างประเทศไทยกับ สปป.ลาว แต่สามารถใช้ในการ

เดินรถยนต์ส่วนบุคคลได้) เชื่อมโยงจากบ้านนาปุง เมืองหงสา แขวงไชยบุรี กับบ้านเชียงแมน เมืองจองเพชร 

แขวงหลวงพระบาง ช่วยย่นระยะเวลาในการเดินทางจากเดิม 8.30 ชั่วโมง เหลือเพียง 4 ชั่วโมง และย่น

ระยะทางจากเดิม 373 กิโลเมตร เหลือเพียง 114 กิโลเมตร ส่งผลให้เส้นทางเดินรถของ บขส.เกิดความ

เสียเปรียบด้านเวลาและระยะทาง  

 
ภาพที่ 2-64 เส้นทางถนนสายใหม่ภายใน สปป.ลาว มีสภาพดีและช่วยย่นระยะเวลา (ต้องมีช่วงนำรถขึ้นแพ

ขนานยนต์เพื่อข้ามแม่น้ำโขงระหว่างเมืองจองเพชรกับเมืองหลวงพระบาง) ที่รถยนต์ส่วนบุคคลสามารถ

เดินทางได้ แต่ยังไม่อนุญาตให้รถขนส่งผู้โดยสารประจำเส้นทางใช้เดินทางได้เนื่องจากยังไม่อยู่ในความตกลง

การเดินรถระหว่างประเทศ 

นอกจากการให้บริการเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทางเชื่อมโยงระหว่างน่านกับหลวงพระบางแล้ว 

นักท่องเที่ยวยังสามารถใช้การเดินทางทางรถยนต์เชื่อมต่อกับการเดินทางทางเรือ โดยใช้การเดินทางทาง

รถยนต์ออกจากจังหวัดน่าน ณ ด่านห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ และมาลงเรือ ณ ท่าเรือปากห้วยแคน เมือง

ปากแบ่ง เพื่อน่ังเรือล่องตามแม่น้ำโขงไปยังเมืองหลวงพระบาง ใช้ระยะเวลาในการเดินเรือประมาณ 6.30 

ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม การเดินทางด้วยรถยนต์เชื่อมต่อการการเดินทางทางเรือในลักษณะดังกล่าวมีปริมาณ

ลดลงเนื่องจากใช้การเดินทางถนนสายใหม่จะมีความสะดวกรวดเร็วมากกว่า 
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ภาพที่ 2-65 ท่าเรือปากห้วยแคน แขวงไชยบุร ีที่เป็นจุดลองเรอืล่องตามแม่น้ำโขงไปเมืองหลวงพระบาง 

 

2.7 สรุป 

จังหวัดน่านเป็นจังหวัดในภาคเหนือที่มีเศรษฐกิจขนาดเล็ก ประชากรไม่มาก มีผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อ

หัวน้อย แต่มีความอุดมสมบูรณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติทำให้สร้างเสน่ห์ด้านการท่องเที่ยว อีกทั้งมีชุมชน

พื้นเมืองและมีความหลากหลายของชาติพันธุ์ท ี่ให้สามารถสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยววิถ ีชีว ิตชุมชนและ

ศิลปวัฒนธรรม อีกทั้งมีจุดผ่านแดนถาวรด่านห้วยโก๋นที่เป็นประตูเชื่อมโยงการเดินทางและการท่องเที่ยว

เชื่อมโยงกับแขวงหลวงพระบาง และอีกเป็นประตูการค้าในภาคเหนือที่ใช้ระยะเวลาในการเดินทางไปเมือง

หลวงพระบางน้อยที่สุด ซึ่งแตกต่างจากจังหวัดอื่นในภาคเหนือที่มีพรมแดนตรงข้ามกับเมืองอื่นๆ  

ศูนย์กลางด้านศรษฐกิจและศูนย์กลางการเดินทางเชื่อมโยงของจังหวัดน่านอยู่ในเขตเทศบาลเมือง

น่าน อำเภอเมืองน่าน หากพิจารณาด้านการขยายตัวจากผังเมืองของจังหวัดน่านที่จะมีผลกระทบต่อการ

เดินทางสัญจรและการจัดการการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว พบว่า ย่านค้าและย่านการท่องเที่ยวในอำเภอเมือง

น่านจะอยู่ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองน่าน โดยเฉพาะคำบลในเวียง ตำบลดู่ใต้ และตำบลไชยสถาน ซึ่งพบ

ปัญหารจราจรติดขัดในช่วงระยะเวลาเร่งด่วนและช่วงก่อนและเลิกเรียน โดยเฉพาะถนนสายหลักของเมืองที่

อยู่ในย่านพาณิชยกรรมและสถาบันการศึกษาที่มีข้อจำกัดที่ไม่สามารถขยายถนนได้เนื่องจากอยู่ในเขตเมือง

เก่า ได้แก่ ถนนมหายศ ถนนสุมนเทวราช ถนนผากอง ถนนข้าหลวง ถนอันตวรฤทธิเดช และถนนมหาวงศ์ 

นอกจากนี้ ยังมีอำเภออื่นๆ ที่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจในระดับรอง ได้แก่ อำเภอเวียงสา อำเภอปัว และอำเภอ

ท่าวังผา ในขณะที่การเดินทางไปอำเภออื่นๆ ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวต้องมีการเดินทางผ่านภูเขาสูงลาดชัน 

โครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและระบบบริการขนส่งสาธารณะยังไม่ดีนัก โดยเฉพาะการเดินทางไปอำเภอบ่อ

เกลือ และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ  

ในการจัดการขนส่งสาธารณะจะต้องคำนึงถ ึงปริมาณการขนส่งที่ใช ้บริการขนส่งสาธารณะ

ประกอบด้วย (1) ปริมาณการเดินทางสัญจรเพื่อใช้รองรับความต้องการเดินทางของผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ (Local 
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Travel Demand) ซึ่งเป็นความต้องการของผู้อยู่อาศัยในจังหวัดน่านเพื่อเดินทางไปติดต่องาน ไปทำงาน ไป

เรียน หรือไปจับจ่ายซื้อสินค้าในชีวิตประจำวัน และ (2) ปริมาณการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นปัจจัย

ประกอบการตัดสินใจของผู้ประกอบการในการลงทุนให้บริการขนส่งประจำเส้นทาง โดยการเดินทางระหว่าง

น่านกับจังหวัดอื่นต้องพึ่งพาการเดินทางทางถนนเป็นหลัก รองลงมา ได้แก่ การขนส่งทางอากาศที่มีสายการ

บินให้บริการระหว่างท่าอากาศยานดอนเมือง/ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกับท่าอากาศยานน่านนคร ขณะที่การ

เดินทางภายในเขตเมืองและการเดินทางระหว่างอำเภอต่างๆ ในจังหวัดน่านต้องพึ่งพาการเดินทางทางถนน

ทั้งหมด โดยถนนสายหลักที่ผู ้สัญจรและนักท่องเที่ยวต้องใช้ในการเดินทางระหว่างอำเภอ ได้แก่ ทางหลวง 

101 (แพร่-เวียงสา-น่าน-ท่าวังผา-ปัว-เชียงกลาง-ทุ่งช้าง-เฉลิมพระเกียรติ) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวง

อาเซียน AH13 รองลงมา ได้แก่ ทางหลวง 1091 (น่าน-พะเยา) ขณะที่เส้นทางอื่นๆ นั้น แม้ว่าจะมีการตัด

ถนนผ่านแหล่งท่องเที่ยวบ้าง แต่ยังมีปริมาณการเดินทางบนถนนไม่มากนัก โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 

กรมทางหลวง กรมโยธาธิการและผังเมือง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการจัดงบประมาณเพื่อการ

สร้างและซ่อมบำรุงถนนมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่จังหวัดน่านมักประสบปัญหาด้านถนนขาด

และถนนพังเพราะถนนของจังหวัดน่านส่วนใหญ่อยู่บนแนวภูเขา 

การให้บริการขนส่งสาธารณะในจังหวัดน่านประกอบด้วยรถโดยสารสาธารณะประจำเส้นทาง ซึ่งมี

ทั้งบริการขนส่งประจำเส้นทางระหว่างน่านกับกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นการให้บริการโดยกิจการเดินรถประจำทางราย

หลักของประเทศไทยและเป็นกิจการขนาดใหญ่ที่มีให้บริการทั่วประเทศ เช่น บจก. ขนส่ง บจก.นครชัยแอร์ 

และ บจก.สมบัติทัวร์ เป็นต้น ขณะที่บริการขนส่งระหว่างน่านกับจังหวัดอื่นๆ ในภาคเหนือ เช่น เชียงใหม่ 

เชียงราย พะเยา และแพร่ จะเป็นการให้บริการโดยผู้ประกอบการท้องถิ่นที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ในจังหวัดอื่นที่

มิใช่จังหวัดน่าน (เนื่องจากจังหวัดน่าน มีผู ้ประกอบการขนส่งสาธารณะไม่มาก) และการให้บริการขนส่ง

ภายในเขตจังหวัดน่าน ได้แก่ ให้บริการขนส่งระหว่างอำเภอต่างๆ ในจังหวัดน่าน และบริการขนส่งในเขต

เทศบาลเมือง จะเป็นการให้บริการขนส่งโดยผู้ประกอบการเอกชนท้องถิ่นและสหกรณ์เดินรถที่มีการจัดตั้ง

ธุรกิจอยู่ในจังหวัดน่าน และมีการให้บริการเดินรถประจำเส้นทางระหว่างน่านกับหลวงพระบาง โดย บจก.

ขนส่ง นอกจากนี้ ยังมีการให้บริการรถรับจ้างไม่ประจำเส้นทาง และมีรถล้อยาง (รถราง) ที่จัดเป็นรถโดยสาร

ที่ไม่ได้จดทะเบียนตามกฎหมายขนส่งและนำมาใช้เพื่อให้บริการเดินรถท่องเที่ยวตามรอบที่กำหนดในเขต

เทศบาลเมือง 
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บทที่ 3 

ความท้าทายและปัญหาอุปสรรค 

ในการพัฒนาการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว 

 

บทที่ 3 นำเสนอความท้าทายและปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวภายใน

พื้นที่จังหวัดน่านและการเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดน่านกับ สปป.ลาว ประกอบด้วยการวิเคราะห์รูปแบบการ

เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวและการเดินทางสัญจรในจังหวัดน่าน ผลประกอบการของผู้ให้บริการขนส่ง และผล

การสำรวจประเด็นที่ผู้ใช้บริการและผุ้ประกอบการขนส่งต้องการให้ปรับปรุง  

 

3.1 รูปแบบการเดินทางเพื่อการท่องเทีย่วและการเดินทางสัญจรในจังหวัดน่าน 

ในการจัดการขนส่งสาธารณะอย่างยั่งยืน ผู้ให้บริการขนส่งสามารถมีกำไรเพียงพอต่อการพัฒนา

กิจการและไม่ต้องพึ่งพางบประมาณในการอุดหนุนการให้บริการ (Operating Subsidy) จะต้องพิจารณาถึง

ความเพียงพอของปริมาณการขนส่งซึ่งเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จในการจัดการขนส่งสาธารณะอย่างยั่งยืน 

(Sustainable Transport) และสามารถสร้างหลักประกันความต่อเนื่องและความสม่ำเสมอของปริมาณการ

เดินทาง โดยท่ัวไปปริมาณการขนส่งในจังหวัดน่านประกอบ  

(1) ปริมาณการเดินทางสัญจรเพื่อใช้รองรับความต้องการเดินทางของผู้อยู่อาศัยในพื้นที่

จังหวัดน่าน (Local Travel Demand) ซึ่งเป็นความต้องการของผู้อยู่อาศัยในจังหวัดน่านเพื่อเดินทางไป

ติดต่องาน ไปทำงาน ไปเรียน หรือไปจับจ่ายซื้อสินค้าในชีวิตประจำวัน ซึ่งเป็นการเดินทางสัญจรที่มีลักษณะ

ประจำ ตัวอย่างเช่น ในช่วงเข้าและเลิกจากโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองน่าน จะประสบปัญหาการจราจร

ติดขัดในถนนที่เป็นที่ตั้งของโรงเรียนขนาดใหญ่ของจังหวัด เช่น ถนนมหายศ ถนนมหาวงศ์ ถนนสุมนเทวราช 

ถนนข้าหลวง และถนนวรวิชัย เป็นต้น โดยอำเภอทีม่ีศักยภาพมากที่สุดในการมีปริมาณการเดินทางที่เป็น

ประจำเกิดขึ้นในจังหวัดน่าน ได้แก่ พื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลมากและเป็นอำเภอขนาด

ใหญ่ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอปัว อำเภอเวียงสา และอำเภอท่าวังผา ขณะที่อำเภอที่มีความท้าทายและ

อาจไม่เกิดความคุ้มค่าในการลงทุนหากจัดให้มีบริการขนส่งสาธารณะประจำเส้นทางเพื่อรองรับการสัญจร

และการท่องเที่ยวเนื่องจากมีประชากรน้อยและที่อยู่อาศัยของประชากรและแหล่งท่องเที่ยวอยู่กระจัดกระจาย

กันมาก ได้แก่ อำเภอบ้านหลวง อำเภอภูเพียง อำเภอนาหมื่น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอสันติสุข อำเภอ

แม่จริม อำเภอทุ่งช้าง อำเภอบ่อเกลือ อำเภอเชียงกลาง และอำเภอนาน้อย และหากต้องการส่งเสริมให้มีการ

ให้บริการประจำเส้นทางอาจมีความจำเป็นที่หน่วยงานภาครัฐส่วนกลางและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง

ให้การอุดหนุนการประกอบการ เพื่อจัดให้เป็นสวัสดิการการเดินทางของประชากรและส่งเสริมการท่องเที่ยว
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ไปถึงชุมชน โดยเฉพาะชุมชนท่องเที่ยวสร้างสรรค์ในจังหวัดน่านที่มีชุมชนบางส่วนที่ยังไม่มีระบบขนส่ง

สาธารณะเข้าถึงทำให้สูญเสียโอกาสในการรองรับการท่องเที่ยว  

(2) ปริมาณการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยว (Tourist Demand) ซึ่งเป็นความต้องการในการ

เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน ซึ่งเป็นความต้องการที่มีลักษณะขึ้นอยู่กับฤดูกาลท่องเที่ยว โดยช่วงเวลา

ปกติที่มีผู้เดินทางมาท่องเที่ยวมากตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงมกราคม (ฤดูหนาว) และมีนาคมถึงเมษายน (ช่วง

วันหยุดสงกรานต์) เป็นต้น โดยการจราจรจะหนาแน่นในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ เช่น บริเวณถนนผากองและ

ถนนสุริยพงษ์ในเขตเทศบาลเมืองน่าน และเส้นทางถนนสายหลักไปยังแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอต่างๆ เช่น 

อำเภอปัว และอำเภอบ่อเกลือ เป็นต้น  

หากพิจารณาจากปริมาณการท่องเที่ยวในจังหวัดน่านจากสถิติจังหวัดน่านปี 2563 ซึ่งเป็นปีล่าสุดที่

สำนักงานสถิติจังหวัดเผยแพร่พบว่าผู้เยี่ยมเยือน (Visitor) ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดน่านสามารถ

จำแนกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ (1) นักทัศนาจร (Excursionist) ซึ่งเป็นผู ้เยี่ยมเยือน (Visitor) ที่เดินทางเข้ามา

ท่องเที่ยวในจังหวัดน่านแต่ไม่พักค้างคืน และ (2) นักท่องเที่ยว (Tourists) ซึ่งเป็นผู้เยี่ยมเยือนที่เดินทางเข้ามา

ท่องเที่ยวในจังหวัดน่านและมีการพักค้างคืนในจังหวัดน่านอย่างน้อย 1 คืน แสดงผลตามตารางที่ 3-1  

จากข้อมูลในตารางที่ 3-1 พบว่า กลุ่มผู้เยี่ยมเยือนที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดน่านเกือบทั้งหมดหรือ

คิดเป็นร้อยละ 97.7 ของจำนวนผู้เยี่ยมเยือนฯ ทั้งหมดเป็นคนไทย และมีผู้เยี่ยมเยือนต่างชาติคิดเป็นสัดส่วน

เพียงร้อยละ 2.3 และหากพิจารณาผู้เยี่ยมเยือนทั้งหมดที่เข้ามาท่องเที่ยวในน่าน พบว่า กว่าร้อยละ 80 ของ

ผู้เยี่ยมเยือนทั้งหมดจะเป็นนักท่องเที่ยวที่มีการพำนักค้างคืนในจังหวัดน่านอย่างน้อย 1 คืน และส่วนที่เหลือ

อีกไม่ถึงร้อยละ 20 ของผู้เยี่ยมเยือนจะเข้ามาท่องเที่ยวแบบเช้าไปเย็นกลับ ไม่มีการพำนักในจังหวัดน่าน ในปี 

2562 จังหวัดน่านมีนักท่องเที่ยวที่มีการพำนัก 776,038 คน โดยนักท่องเที่ยวเกือบทั้งหมดหรือคิดเป็น

ร้อยละ 97.6 เป็นคนไทย และส่วนที่เหลือร้อยละ 2.4 เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งมีจำนวนไม่มากนักเมื่อ

เทียบกับการท่องเที่ยวในจังหวัดภาคเหนืออื่นๆ เช่น เชียงใหม่ เชียงราย และแม่ฮ่องสอน โดยกลุ่มนักท่องเที่ยว

ต่างชาติส่วนใหญ่ที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดน่านเป็นชาติตะวันตก โดยเป็นผู ้ถือหนังสือเดินทางจากประเทศ

ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา อิตาลี เยอรมนี จีน ญี่ปุ่น และลาว และในส่วนของค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อวันของผู้มาเยี่ยม

มาใช้จ่ายเฉลี่ยต่อวันตั้งแต่ 1,435.09 บาท ถึง 1,572.57 บาท และค่าพาหนะเดินทางในจังหวัดคิดเป็น

สัดส่วนประมาณร้อยละ 10 ของค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อวัน และเป็นค่าใช้จ่ายส่วนที่น้อยกว่าค่าที่พัก ค่าอาหาร

และเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายซื้อสินค้าและของที่ระลึก 

นอกจากนี้ หากทำการวิเคราะห์รูปแบบการเดินทางจากจุดต้นทางของผู ้เยี่ยมเยือนมายังแหล่ง

ท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน พบว่า ผู้เยี่ยมเยือนส่วนใหญ่หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 88 ของผู้เยี่ยม

เยือนทั้งหมดมีการจัดการการเดินทางและวางแผนการเดินทางด้วยตนเอง และส่วนที่เหลืออีกประมาณร้อยละ 

12 ของผู้เยี่ยมเยือนทั้งหมดใช้บริการของบริษัทนำเที่ยวในการอำนวยความสะดวกให้แก่คณะผู้เดินทาง (กรุ๊ป

ทัวร)์ อีกทั้งพบว่า รูปแบบการเดินทางที่ผู้เยี่ยมเยือนและนักท่องเที่ยวใช้ในการเดินทางมายังแหล่งท่องเที่ยวใน

จังหวัดน่านมากที่สุดหรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 3 ใน 4 ของผู้เยี่ยมเยือนและนักท่องเที่ยวจะใช้การขับ

รถยนต์ส่วนบุคคล การเช่ารถยนต์ขับเอง หรือการเช่ารถตู้บริการทัศนาจรในจังหวัดน่าน และอีก 1 ใน 4 ใช้



                       การเพิ่มศักยภาพการจัดการการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวภายในพื้นที่จังหวัดน่านและเชื่อมต่อกับ สปป.ลาว        69 

 

ของผู้เยี่ยมเยือนและนักท่องเที่ยวใช้บริการรถประจำทางสาธารณะมายังจังหวัดน่าน และโดยสารเครื่องบิน

ประจำเส้นทางจากกรุงเทพฯ มายังจังหวัดน่าน ตามลำดับ จากข้อมูลดังกล่าวจึงเห็นได้ว่า การส่งเสริมการ

เดินทางท่องเที่ยวมายังจังหวัดน่านจะต้องให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลการเดินทางท่องเที่ยว สภาพเส้นทาง

การท่องเที่ยว และวิธีการเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวชุมชนสร้างสรรค์ซึ่งมิได้เป็น

แหล่งท่องเที่ยวตามกระแสหลัก เนื่องจากนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ใช้การวางแผนการเดินทางและการใช้รถยนต์

ส่วนบุคคลในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ในขณะเดียวกัน ก็จะต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบการขนส่ง

สาธารณะด้วย โดยเฉพาะการขนส่งผู ้โดยสารสาธารณะทางถนน เนื่องจากเป็นรูปแบบการเดินทางที่มี

ความสำคัญรองลงมาจากใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในการเดินทางมายังจังหวัดน่าน  

ตารางที 3-1 สถิติการท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน พ.ศ.2559-2561 

รายการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ผู้เยี่ยมเยือนทั้งหมด  (คน) 

ไทย 

ต่างชาต ิ

900,126 

97.7% 

2.3% 

943,944 

97.7% 

2.3% 

953,895 

97.7% 

2.3% 

645,167 

99.2% 

0.8% 

นักทัศนาจร (ไม่พำนักในน่าน) (คน) 

ไทย 

ต่างชาต ิ

162,417 

97.9% 

2.1% 

172,329 

97.9% 

2.1% 

177,857 

98.0% 

2.0% 

124,593 

- 

- 

นักท่องเที่ยว (พำนักในน่าน) (คน) 

ไทย 

ต่างชาต ิ

737,709 

97.6% 

2.4% 

771,615 

97.6% 

2.4% 

776,038 

97.6% 

2.4% 

520,574 

- 

- 

ระยะเวลาพำนักเฉลี่ย 2.04 2.03 2.00 - 

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อวัน (บาท/คน/วัน) 

ไทย 

ต่างชาต ิ

1,475.09 

1,463.38 

1,867.56 

1,534.36 

1,521.75 

1,956.16 

1,572.57 

1,559.77 

2,000.36 

- 
- 
- 
- 

สัดส่วนผู้มาเย ือนที่เดินทางผ่านบริษัทนำ

เที่ยว 

11.2% 12.5% 11.7% - 

สัดส่วนผู้มาเย ือนที จัดการเดินทางและ

วางแผนด้วยตนเอง 

88.8% 87.5% 88.3% - 

ค่าพาหนะเดินทางในจังหวัด (บาท/คน/วัน) 144.81 152.94 159.66 - 

รูปแบบการเดินทางมาท่องเที่ยวจากจุดต้น

ทางมายังจังหวัดน่าน 

พาหนะส่วนตัว (ขับรถเอง / เช่ารถ) 

รถประจำทาง 

เครื่องบิน 

 

 

75.4% 

17.1% 

7.5% 

 

 

72.0% 

19.6% 

8.4% 

 

 

73.1% 

19.2% 

7.8% 

 

 

- 

- 

- 

รายได้จากการท่องเที่ยว (ล้านบาท) 2,462.93 2,671.12 2,723.91 1,559.54 
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รายการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

รายได้จากคนไทย (ล้านบาท) 

รายได้จากคนต่างชาต ิ(ล้านบาท) 

2,372.66 

90.27 

2,572.40 

98.72 

2,623.31 

100.60 

1,533.67 

25.87 

ที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

 ในกรณีการจัดการขนส่งเพื่อรองรับกับการท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน ควรให้ความสำคัญกับการพัฒนา

ระบบการขนส่งและบริการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองน่านมากที่สุด เนื่องจากเป็นศูนย์กลาง

ของการเดินทางเข้าสู่จังหวัดน่าน และเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางท่องเที่ยวออกไปยังอำเภอรอบนอก โดย

จากการศึกษาพฤติกรรมการเดินทางของนักท่องเที่ยวที่มาพำนักในจังหวัดน่าน พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่

จะพำนักในอำเภอเมืองน่าน (พำนักในจังหวัดน่านประมาณ 2 คืน) และเดินทางไปแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ที่อยู่ใน

อำเภอเมืองน่านและอำเภอรอบนอกอื่นๆ เช่น อำเภอท่าวังผา อำเภอปัว อำเภอบ่อเกลือ อำเภอแม่จริม 

อำเภอเวียงสา อำเภอนาน้อย เป็นต้น แบบเช้าไป-เย็นกลับ โดยเริ่มต้นการเดินทางจากที่พักที่อยู่ในเขต

อำเภอเมือง โดยร้อยละ 54.3 ของนักท่องเที่ยวพักอยู่ในตำบลเวียง ร้อยละ 25.5 พักอยู่ในตำบลผาสิงห์ 

ร้อยละ 12.8 พักอยู่ในตำบลไชยสถาน และร้อยละ 5.3 พักอยู่ในตำบลดู่ใต้ ร้อยละ 1.1 พักอยู่ในตำบลกอง

ควาย และร้อยละ 1.1 พักอยู่ในตำบลบ่อ ขณะที่ตำบลอื่นๆ ได้แก่ ตำบลบ่อสวก ตำบลสะเนียน ตำบลนาซาว 

ตำบลเรือง และตำบลถึมตอง ไม่มีโรงแรมที่พัก แต่จัดให้มีการพักแบบโฮมสเตย์  

จากการศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยวสำคัญที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมเดินทางท่องเที่ยว รวมถึง

โปรแกรมท่องเที่ยวที่เสนอขายผ่านบริษัทจัดนำเที่ยวมักมีจุดเริ่มต้นการเดินทางจากอำเภอเมืองน่าน 

โดยเฉพาะเขตเทศบาลเมืองน่านและส่วนต่อเนื่อง ได้แก่ ตำบลฝายแก้ว (พระธาตุแช่แห้ง) อำเภอภูเพียง และ

หากท่องเที่ยวภายในอำเภอเมืองน่านแล้ว โปรแกรมท่องเที่ยวจะเลือกเดินทางไปท่องเที่ยวในอำเภอที่อยู่ตอน

เหนือ (อำเภอท่าวังผา อำเภอปัว อำเภอบ่อเกลือ และอำเภอเชียงกลาง) มากกว่าอำเภอที่อยู่ตอนใต้ (อำเภอ

เวียงสา อำเภอแม่จริม อำเภอนาน้อย อำเภอนาหมื่น) และมากกว่าการเดินทางจากจังหวัดน่านต่อเนื่องไป

ตอนเหนือสุด (อำเภอทุ่งช้าง และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ) และ สปป.ลาว (แขวงไชยบุรี และแขวงหลวงพระ

บาง)  ในกรณีอำเภอปัว แหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในโปรแกรมท่องเที่ยวทั่วไป ได้แก่ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา และ

วัดภูเก็ต เป็นต้น อำเภอท่าวังผา แหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในโปรแกรมท่องเที่ยวทั่วไป ได้แก่ อุทยานแห่งชาตินันท

บุรี ดอยวาว วัดหนองบัว และวัดศรีมงคล (วัดก๋ง) เป็นต้น อำเภอเชียงกลาง แหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในโปรแกรม

ท่องเที่ยวทั่วไป ได้แก่ วัดหนองแดง พระธาตุดอนแก้ว แก่งสะม้าเก้าบั้ง และไร่จุฑามาส เป็นต้น อำเภอบ่อ

เกลือ แหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในโปรแกรมท่องเที่ยวทั่วไป ได้แก่ บ่อเกลือสินเธาว์ และน้ำตกสะปัน เป็นต้น อำเภอ

นาน้อย แหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในโปรแกรมท่องเที่ยวทั่วไป ได้แก่ อุทยานแห่งชาติศรีน่าน ดอยเสมอดาว เสาดิน

นาน้อย ผาชู้ ผาหัวสิงห์ และอำเภอแม่จริม แหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในโปรแกรมท่องเที่ยวทั่วไป ได้แก่ ล่องแก่ง

น้ำว้า  

นอกจากนี้จากการสำรวจของคณะผู้วิจัย พบว่า โรงแรมที่พักส่วนใหญ่ในเขตพื้นที่ในแต่ละอำเภอยัง

ไม่มีการประสานงานจัดทำเป็นจุดจอดรถของกิจการให้บริการขนส่งสาธารณะ ซึ่งแตกต่างจากวิธีปฏิบัติของ
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ในเมืองท่องเที่ยวและเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญในประเทศไทย เช่น กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ภูเก็ต พัทยา และอื่นๆ ที่

ยังมีการจัดคิวจอดรถ/จุดจอดรถให้บริการขนส่งสาธารณะไว้อยู่ในพื้นที่ใกล้โรงแรมที่พักเพื่ออำนวยความ

สะดวกแก่นักท่องเที่ยว โดยจากการสำรวจพบว่าตามแนวถนนสายสำคัญของจังหวัดน่านที่มีโรงแรมที่พักที่

สำคัญและมีขนาดความจุห้องพักมากทั้งหมดยังไม่มีการจัดให้เป็นคิวจอดรถ/จุดจอดรถให้บริการรถขนส่ง

สาธารณะ และจุดจอดรถแท็กซี่ ดังนี้  

 อำเภอเมืองน่าน โรงแรมที่พักที่สำคัญและมีขนาดความจุมากส่วนใหญ่ตั้งอยู่ (1) ตำบลในเวียง 

ริมถนนสายสำคัญ ได้แก่ ถนนสุมนเทวราช (โรงแรมเทวราช) ถนนมหายศ (โรงแรมแกรนด์

แมนชั่น) ถนนอนันตวรฤทธิเดช  (โรงแรมสุขเกษม โรงแรมฟ้าธานินทร์ทาวเวอร์) ทางหลวง 

1091 (โรงแรมน้ำทองน่าน) (2) ตำบลผาสิงห์ ได้แก่ ทางหลวง 101 (โรงแรมน่านตรึงใจบูทิค) 

(3) ตำบลดู่ใต้ ทางหลวง 101 (โรงแรมดิอิมเพรสน่าน)  

 อำเภอภูเพียง โรงแรมที่พักที่สำคัญและมีขนาดความจุมากตั้งอยู่ตำบลฝายแก้ว ริมถนนสาย 

1168 ได้แก่ โรงแรมเวียงแก้ว  

 อำเภอปัว โรงแรมที่พักที่สำคัญและมีขนาดความจุมากตั้งอยู่ (1) ตำบลปัว ริมทางหลวง 101 

ได้แก่ โรงแรมกรีนฮิลล์รีสอร์ท และริมถนนสาย 1081 ได้แก่ โรงแรมป่าปัวภูคา และ (2)  

ตำบลวรนคร ริมถนนสาย 1081 ได้แก่ อุปแก้วรีสอร์ท  

 อำเภอบ่อเกลือ โรงแรมที่พักสำคัญและมีขนาดความจุมากตั้งอยู่ตำบลบ่อเกลือใต้ ริมทางหลวง 

1081 ได้แก่ บ่อเกลือฟ้าใส  

นอกเหนือจากการเดินทางมายังจังหวัดน่านของผู้เยี่ยมเยือนและนักท่องเที่ยวที่ส่วนใหญ่หรือคิดเป็น

สัดส่วน 3 ใน 4 ของผู้เยี่ยมเยือนและนักท่องเที่ยวทั้งหมดจะใช้การเดินทางด้วยการขับรถยนต์ส่วนบุคคล การ

เช่ารถยนต์ขับเอง หรือการเช่ารถตู้บริการทัศนาจรในจังหวัดน่าน นั้น ยังมีผู้เยี่ยมเยือนอีกประมาณร้อยละ 19 

ที่ใช้การเดินทางด้วยรถประจำทางสาธารณะจากกรุงเทพฯ และจังหวัดอื่นที่มิใช่จังหวัดน่านมาท่องเที่ยวใน

จังหวัดน่าน โดยข้อมูลการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะภายในจังหวัดน่านแสดงตามตารางที่ 3-2 โดย

พบว่า ในปี 2562 มีปริมาณผู้โดยสารที่เดินทางด้วยการขนส่งสาธารณะในภาพรวม 2.21 ล้านคน ซึ่ง

มากกว่าในปี 2563 ซึ่งมีปริมาณผู้โดยสารที่เดินทางด้วยการขนส่งสาธารณะในภาพรวม 1.11 ล้านคน 

เนื่องจากในปี 2563 เกิดการชะลอตัวของการเดินทางที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการจำกัดการเดินทางเพื่อ

ป้องกันโรคระบาดโควิด 19  

ตารางที 3-2 ปริมาณผู้ใช้บริการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะประจำเส้นทางจังหวัดน่าน  

จำนวนผู้โดยสารที่เดินทาง

ด้วยการขนส่งสาธารณะ (คน) 

ปี 2562 ปี 2563 

ขาเข้า ขาออก รวม ขาเข้า ขาออก รวม 

รถประจำทางในเขตเมืองน่าน 32,401 37,307 69,708 20,700 19,332 40,032 

รถประจำทางระหว่างน่าน-

กรุงเทพฯ 

337,564 354,668 692,232 178,235 175,884 354,119 
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จำนวนผู้โดยสารที่เดินทาง

ด้วยการขนส่งสาธารณะ (คน) 

ปี 2562 ปี 2563 

ขาเข้า ขาออก รวม ขาเข้า ขาออก รวม 

รถประจำทางระหว่างน่านกับ

จังหวัดอื่นที่มิใช่กรุงเทพฯ 

311,787 332,590 644,377 129,011 128,696 257,707 

รถประจำทางระหว่างอำเภอใน

จังหวัดน่าน 

204,267 217,996 422,263 73,649 72,917 146,566 

รถประจำทางระหว่างประเทศ  710 684 1,394 284 253 537 

ส ายก ารบิ น ร ะห ว่ า งน่ า น -

กรุงเทพฯ 

189,705 192,619 382,324 156,616 155,958 312,574 

รวมผู้โดยสารที่ใช้บริการขนส่ง 1,076,434 1,135,864 2,212,298 558,45 553,040 1,111,535 

ที่มา: กรมการขนส่งทางบก และกรมการท่าอากาศยาน (ไม่มีข้อมูลที่จัดเก็บในรูปแบบดังกล่าวก่อนป ี2562) 

 นอกจากนี้ จากการประมวลข้อมูลจากสถิติการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะฯ และการ

สอบถามข้อมูลจากผู้ใช้บริการและผู้ประกอบการขนส่งฯ สามารถสรุปผลได้ดังนี้  

 กรณีการเดินทางระหว่างน่านกับกรุงเทพฯ ด้วยระบบการขนส่งสาธารณะ พบว่า ผู้โดยสารส่วน

ใหญ่ใช้การเดินทางด้วยรถโดยสารประจำเส้นทางระหว่างน่านกับกรุงเทพฯ มากกว่าใช้

การโดยสารเครื่องบิน โดยสัดส่วนประมาณ 2 ใน 3 ของผู้โดยสารที่เดินทางด้วยระบบการ

ขนส่งสาธารณะระหว่างน่านกับกรุงเทพฯ ใช้การโดยสารด้วยรถประจำทาง และอีกประมาณ 1 

ใน 3 ของผู้โดยสารที่เดินทางด้วยระบบการขนส่งสาธารณะระหว่างน่านกับกรุงเทพฯ ใช้การ

เดินทางด้วยเครื่องบินจากท่าอากาศยานดอนเมือง / ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

 กรณีของผู้โดยสารที่เดินทางด้วยรถประจำเส้นทางระหว่างน่านกับกรุงเทพฯ พบว่า ผู้โดยสาร

ส่วนใหญ่ที่เดินทางด้วยรถประจำเส้นทางฯ มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาจังหวัดน่าน

เพื่อการท่องเที่ยว โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 54.3 ของปริมาณผู้โดยสารที่เดินทางด้วยรถ

ประจำเส้นทางฯ และอีกร้อยละ 45.7 ของปริมาณผู้โดยสารที่เดินทางด้วยรถประจำเส้นทางฯ 

มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางเพื่อมาทำงาน ติดต่องานและธุรกิจ และเดินทางกลับมาเยี่ยมเพื่อน

และญาติ  

 กรณีของผู้โดยสารที่เดินทางด้วยเครื่องบินระหว่างน่านกับกรุงเทพฯ พบว่า ผู้โดยสารส่วนใหญ่

ที่เดินทางด้วยเครื่องบินระหว่างน่านกับกรุงเทพฯ มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาจังหวัด

น่านเพื่อการทำงาน ติดต่องานและธุรกิจ และเดินทางกลับมาเยี่ยมเพื่อนและญาต ิ โดยคิด

เป็นสัดส่วนร้อยละ 58.0 ของปริมาณผู้โดยสารที่เดินทางด้วยเครื่องบิน และอีกร้อยละ 42.0 

ของปริมาณผู้โดยสารที่เดินทางด้วยเครื่องบินมีวัตถุประสงค์เพื่อมาท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน  

 ร้อยละ 49 ของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดน่านจะเป็นผู ้ที่เดินทางมาจาก

กรุงเทพฯ และปริมณฑล ร้อยละ 28 ของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดน่านเป็นผู้

ที่เดินทางมาจากจังหวัดในภาคเหนือ เช่น นครสวรรค์ พิษณุโลก แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย เชียงใหม่ 



                       การเพิ่มศักยภาพการจัดการการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวภายในพื้นที่จังหวัดน่านและเชื่อมต่อกับ สปป.ลาว        73 

 

และเชียงราย เป็นต้น และส่วนที่เหลือเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากภูมิภาคอื่น เช่น ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาคกลางอื่นๆ  

 การเดินทางด้วยรถประจำทางภายในเขตเมืองของจังหวัดน่าน (การใช้บริการรถสองแถวที่

ให้บริการภายในเขตเทศบาลเมือง) มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 3 ของปริมาณการเดินทางด้วย

ระบบขนส่งสาธารณะของจังหวัดน่าน และยังมีอัตราการใช้ประโยชน์จากการใช้รถสองแถวเพื่อ

บรรทุกผู้โดยสารร้อยละ 47.5 ของพื้นที่ที่สามารถบรรทุกผู้โดยสารได้ มีปริมาณผู้ใช้บริการ

เฉลี่ยต่อเที่ยว 5.7 คน โดยผู ้ใช้บริการมีทั ้งผู ้อยู่อาศัยในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้นำ

รถยนต์ส่วนบุคคลมาท่องเที่ยว (นักทองเที่ยวกลุ่มที่ไม่ได้นำรถยนต์ส่วนบุคคลมาท่องเที่ยวในเขต

เมืองมีสัดส่วนประมาณ 1 ใน 4 ของจำนวนนักท่องเที่ยวในภาพรวมที่มาท่องเที่ยวในจังหวัด

น่าน) อย่างไรก็ตาม การเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวให้มาใช้บริการถสองแถวที่ให้บริการภายในเขต

เทศบาลเมืองต้องเผชิญกับความท้าทายต่างๆ เช่น การส่งเสริมให้ใช้จักรยานป่ันเที่ยวในเขตเมือง 

การจัดรถล้อยาง (รถราง) นำเที่ยวเป็นรอบภายในเขตเมือง และการที่ต้องพัฒนาปรับปรุงการ

ให้บริการเดินรถประจำทางที่มีความทันสมัยและการปรับสภาพรถให้มีความสะอาด น่าใช้งาน 

และสะท้อนอัตลักษณ์ของการท่องเที่ยว คล้ายกับกรณีรถสองแถวให้บริการในเขตเมืองของ

จังหวัดอื่นๆ ที่ออกแบบให้มีความสวยงามและนักท่องเที่ยวต้องการทดลองเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ

ประสบการณ์การท่องเที่ยว เช่น กรณีรถสองแถวของจังหวัดระนอง จังหวัดชุมพร จังหวัดภูเก็ต 

จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดสุโขทัย เป็นต้น  

 การเดินทางด้วยรถประจำทางระหว่างอำเภอต่างๆ ภายในจังหวัดน่าน มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 

19 ของปริมาณการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะของจังหวัดน่าน มีอัตราการใช้ประโยชน์

จากการใช้รถเพื่อบรรทุกผู้โดยสารร้อยละ 42.8 ของพื้นที่ที่สามารถบรรทุกผู้โดยสารได้ มี

ปริมาณผู้ใช้บริการเฉลี่ยต่อเที่ยว 12 คน โดยผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นผู้อยู่อาศัยในท้องถิ่นและมี

นักท่องเที่ยวใช้บริการอยู่บ้างแต่ไม่มากนัก เนื่องจากต้องเสียเวลาในการเปลี่ยนและรอรถ

โดยสารหลายทอดกว่าจะถึงแหล่งท่องเที่ยว 

 ในส่วนของบริการขนส่งสาธารณะที่เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ นั้น ยังมีข้อจำกัดของ

การให้บริการขนส่งสาธารณะด้วยรถประจำเส้นทางในการเข้าถึง โดยนักท่องเที่ยวต้องว่าจ้าง

รถยนต์บริการทัศนาจรหรือใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวเชิง

สร้างสรรค์ในอำเภอต่างๆ ที่ไม่ได้อยู่ในเขตเมือง ดังแสดงตามตารางที่ 3-3 
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ตารางที่ 3-3 ความสามารถของบริการขนส่งสาธารณะประจำเส้นทางในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว

เชิงสร้างสรรค์ 

 ตัวอย่างแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ระดับการเข้าถึงบริการ

ขนส่งสาธารณะ 

สภาพถนนที่

เข้าถึง 

1 ผ้าทอมือเมืองน่าน บ้านซาวหลวง ต.สวก อ.เมืองน่าน  ไม่ม ี ด ี

2 ผ้าทอย้อมสีธรรมชาต ิบ้านปางกอม ต.ขนแดน อ.สองแคว ไม่ม ี ด ี

3 ผ้าทอไทลื้อบ้านเก็ด ต.วรนคร อ.ปัว ม ี ด ี

4 ผ้าทอมือไทลื้อบ้านหัวดอย ต.ศิลาแดง อ.ปัว ม ี ด ี

5 ไทลื้อดอนมูล บ้านดอนมูล ต.ศรีภูม ิอ.ท่าวังผา ม ี ด ี

6 แหล่งประวัติศาสตร์หลวงติ๋น ต.กลางเวียง อ.เวียงสา ม ี ด ี

7 ศูนย์ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพบ้านน้ำเกี๋ยน ต.น้ำเกี๋ยน อ.ภูเพียง ม ี ด ี

8 ศูนย์ท่องเที่ยวเขิงสุขภาพ ต.สวก อ.เมืองน่าน ไม่ม ี ด ี

9 ศูนยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ต.สกาด อ.ปัว ไม่ม ี ไม่ด ี

10 ศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านมณีพฤกษ์ ต.ปอน อ.ทุ่งช้าง ไม่ม ี ด ี

11 ศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านสบขุ่น ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา ไม่ม ี ด ี

12 ศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านน้ำรี-น้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิม

พระเกียรต ิ

ไม่ม ี ไม่ด ี

13 ศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านร้องแง ต.วรนคร อ.ปัว ไม่ม ี ด ี

ในการพัฒนาการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว นั้น นอกจากจะให้ความสำคัญกับการพัฒนาบริการขนส่ง

สาธารณะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้ว ยังต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและ

การสร้างความรู้ความเข้าใจแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล การเช่ารถยนต์ขับเอง หรือการ

เช่ารถตู้ทัศนาจรในจังหวัดน่านแต่ภายใต้การจัดการการเดินทางด้วยตัวนักท่องเที่ยวเอง ซึ่งนักท่องเที่ยวใน

กลุ่มที่เดินทางในลักษณะดังกล่าวถือเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ที่สุดของการเดินทางในจังหวัดน่านซึ่งมีสัดส่วน

ประมาณ 3 ใน 4 ของปริมาณนักท่องเที่ยวทั้งหมดทีเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน ทั้งนี้ จากการสำรวจ

ข้อมูลสภาพการเดินทางในจังหวัดน่าน โดยเฉพาะการเดินทางออกจากเขตอำเภอเมืองน่านไปอำเภออื่นๆ 

พบว่า สภาพการเดินทางในจังหวัดน่านต้องผ่านภูเขาสูงชัน ทางโค้ง ทางลาดชันมาก เนื่องจากจังหวัดน่านมี

ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและจัดเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีจำนวนอุทยานแห่งชาติมากที่สุดใน

ประเทศไทย ทั้งนี้ เส้นทางที่มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุมากของจังหวัดน่าน โดยเฉพาะกรณีนักท่องเที่ยว

ต่างถิ่นหรือผู้ขับขี่ที่ไม่ชินเส้นทางจะมีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุมากหากไม่ขับขี่ด้วยความระมัดระวัง 

ได้แก่ 

 ทางหลวง 101 ช่วงกิโลเมตรที่ 308 ถึง 311 (บ้านห้วยน้ำอุ่น ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียง

สา) เป็นทางหลวงขนาด 2 ช่องจราจรที่ตัดผ่านภูเขา มีโค้งต่อเนื่อง ความลาดชันสูง โดยมีความ

เสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุจากผู้ขับขี่ใช้ความเร็วสูงและขับขี่โดยประมาท 
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 ทางหลวง 101 ช่วงกิโลเมตรที่ 358 ถึง 360 (บ้านธงน้อย ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน) เป็น

ทางหลวงขนาด 4 ช่องจราจร โดยมีความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุจากผู้ขับขี่ใช้ความเร็วสูงและขับ

ขี่โดยประมาท 

 ทางหลวง 101 ช่วงกิโลเมตรที่ 480 ถึง 484 (บ้านเฉลิมราช ตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง) เป็น

ทางหลวงขนาด 2 ช่องจราจร ถนนมีความลาดชัยถึง 15 องศา โดยมีความเสี่ยงการเกิดขับขี่

โดยประมาท 

 ทางหลวง 1081 ช่วงกิโลเมตรที่ 88 ถึง 95 (อำเภอบ่อเกลือ – อำเภอเฉลิมพระเกียรติ) ช่วง

บ้านน้ำแคะ เป็นทางหลวงขนาด 2 ช่องจราจร ถนนมีความลาดชัยถึง 15 องศา โดยมีความ

เสี่ยงการเกิดขับขี่โดยประมาท 

 ทางหลวง 1081 ช่วงกิโลเมตรที่ 96 ถึง 108 (อำเภอบ่อเกลือ – อำเภอเฉลิมพระเกียรติ) ช่วง

บ้านนาปง เป็นทางหลวงขนาด 2 ช่องจราจร ถนนมีความลาดชัยถึง 15 องศา โดยมีความเสี่ยง

การเกิดขับขี่โดยประมาท 

 ทางหลวง 1081 ช่วงกิโลเมตรที่ 123 ถึง 124 (อำเภอบ่อเกลือ – อำเภอเฉลิมพระเกียรติ) 

ช่วงบ้านกิ่วจันทร์ เป็นทางหลวงขนาด 2 ช่องจราจร ถนนมีความลาดชัยถึง 15 องศา โดยมี

ความเสี่ยงการเกิดขับขี่โดยประมาท 

 ทางหลวง 1081 ช่วงกิโลเมตรที่ 145 ถึง 152 (อำเภอบ่อเกลือ – อำเภอเฉลิมพระเกียรติ) 

ช่วงบ้านห้วยทรายขาว เป็นทางหลวงขนาด 2 ช่องจราจร ถนนมีความลาดชัยถึง 15 องศา โดย

มีความเสี่ยงการเกิดขับขี่โดยประมาท 

 ทางหลวง 1097 ช่วงกิโลเมตรที่ 19 ถึง25 (อำเภอเชียงกลาง – อำเภอสองแคว) ช่วงบ้านถ้ำ

เวียงแก เป็นทางหลวงขนาด 2 ช่องจราจร ถนนมีความลาดชัยถึง 15 องศา โดยมีความเสี่ยง

การเกิดขับขี่โดยประมาท 

 ทางหลวง 1148 ช่วงกิโลเมตรที่ 34 ถึง 44 (อำเภอท่าวังผา – อำเภอสองแคว) ช่วงบ้านวังไผ่ 

เป็นทางหลวงขนาด 2 ช่องจราจร ถนนมีความลาดชัยถึง 15 องศา โดยมีความเสี่ยงการเกิดขับ

ขี่โดยประมาท 

 ทางหลวง 1148 ช่วงกิโลเมตรที่ 48 ถึง 52 (อำเภอท่าวังผา – อำเภอสองแคว) ช่วงบ้านผา

หลัก เป็นทางหลวงขนาด 2 ช่องจราจร ถนนมีความลาดชัยถึง 15 องศา โดยมีความเสี่ยงการ

เกิดขับขี่โดยประมาท 

 ทางหลวง 1148 ช่วงกิโลเมตรที่ 67 ถึง 76 (อำเภอท่าวังผา – อำเภอสองแคว) ช่วงบ้านน้ำ

เกาะ เป็นทางหลวงขนาด 2 ช่องจราจร ถนนมีความลาดชัยถึง 15 องศา โดยมีความเสี่ยงการ

เกิดขับขี่โดยประมาท 
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 ทางหลวง 1256 ช่วงกิโลเมตรที่ 7 ถึง 19 (อำเภอปัว – อำเภอบ่อเกลือ) ช่วงบ้านนาแล เป็น

ทางหลวงขนาด 2 ช่องจราจร ถนนมีความลาดชัยถึง 15 องศา โดยมีความเสี่ยงการเกิดขับขี่

โดยประมาท 

 ทางหลวง 1256 ช่วงกิโลเมตรที่ 31 ถึง 36 (อำเภอปัว – อำเภอบ่อเกลือ) ช่วงบ้านน้ำต้น เป็น

ทางหลวงขนาด 2 ช่องจราจร ถนนมีความลาดชัยถึง 15 องศา โดยมีความเสี่ยงการเกิดขับขี่

โดยประมาท 

 ทางหลวง 1256 ช่วงกิโลเมตรที่ 36 ถึง 46 (อำเภอปัว – อำเภอบ่อเกลือ) ช่วงบ้านน้ำแพะ เป็น

ทางหลวงขนาด 2 ช่องจราจร ถนนมีความลาดชัยถึง 15 องศา โดยมีความเสี่ยงการเกิดขับขี่

โดยประมาท 

 ทางหลวง 1333 ช่วงกิโลเมตรที่ 3 ถึง 9 (อำเภอสันติสุข– อำเภอบ่อเกลือ) ช่วงบ้านห้วยลอย 

เป็นทางหลวงขนาด 2 ช่องจราจร ถนนมีความลาดชัยถึง 15 องศา โดยมีความเสี่ยงการเกิดขับ

ขี่โดยประมาท 

 ทางหลวง 1333 ช่วงกิโลเมตรที่ 10 ถึง 22 (อำเภอสันติสุข– อำเภอบ่อเกลือ) ช่วงบ้านห้วย

ล้อม เป็นทางหลวงขนาด 2 ช่องจราจร ถนนมีความลาดชัยถึง 15 องศา โดยมีความเสี่ยงการ

เกิดขับขี่โดยประมาท 

 
ภาพที่ 3-1 สภาพเส้นทางไปบ้านน้ำร ีต.ขุนดาล อ.เฉลิมพระเกียรต ิ(ภูพยัคฆ์) 

ในส่วนของการท่องเที่ยวข้ามแดนระหว่างไทยกับ สปป.ลาว นั้น จากการศึกษาปริมาณนักท่องเที่ยวที่

เดินทางผ่านแดนด่านห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน พบว่า ปริมาณนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่าน

แดนด่านห้วยโก๋น จ.น่าน มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมาดังแสดงตามภาพที่ 3-

1 ในปี 2562 มีปริมาณนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศขาออก 87,824 คน และขาเข้า 85,550 คน (เฉลี่ย
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เดินทางออกวันละ 240.6 คน และเข้า 234.4 คน)  (เฉพาะผู ้ที่ถือหนังสือเดินทาง ไม่นับคนท้องถิ่นที่

เดินทางในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อซื้อขายสินค้า ติดต่องาน หรือเยี่ยมญาติ) โดยร้อยละ 87.1 ของนักท่องเที่ยวที่

เดินทางเข้าและออกเป็นคนไทย และ 12.1 เป็นคนลาว ส่วนร้อยละ 0.8 เป็นคนชาติที่ 3 เช่น จีน เวียดนาม 

และชาติตะวันตก โดยจุดปลายทางส่วนใหญ่ของนักท่องเที่ยว คือ เมืองหลวงพระบาง โดยร้อยละ 97.9 ของ

นักท่องเที่ยวระหว่างประเทศ จะเดินทางไปและกลับ ณ จุดผ่านแดนห้วยโก๋น (เข้าและออกที่ด่านเดียวกัน) 

และส่วนที่เหลือร้อยละ 2.1 อาจเดินทางต่อเนื่องไปยังแขวงอื่นๆ ของ สปป.ลาว  

 

 

ภาพที่ 3-2 ปริมาณผู้เดินทางข้ามแดนด่านพรมแดนห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 

หากศึกษาปริมาณผู้มาเยือนที่ประกอบด้วยนักท่องเที่ยว (Tourist) และนักทัศนาจร (Traveler) ที่

เดินทางมาในจังหวัดน่านทั้งหมด พบว่า ร้อยละ 92.6 ของผู้มาเยือนทั้งหมดมาเยี่ยมเยือนหรือท่องเที่ยวใน

จังหวัดน่านและไม่ได้เดินทางต่อเนื่องข้ามแดนไป สปป.ลาว ขณะที่ร้อยละ 7.4 ของผู้มาเยือนทั้งหมดจะ

เดินทางต่อเนื่องข้ามแดนไป สปป.ลาว ผ่านด่านพรมแดนห้วยโก๋น ในกลุ่มผู ้มาเยือนที่เดินทางข้ามแดนไป 

สปป.ลาว พบว่า ส่วนใหญ่ใช้บริการนำเที่ยวที่โดยสารไปกับรถบริการทัศนาจรที่เป็นรถจดทะเบียนในประเทศ

ไทย (รถตู้นำเที่ยว) คิดเป็นร้อยละ 5.1 ของผู้มาเยือนทั้งหมด (หรือคิดเป็นร้อยละ 69 ของผู้เดินทางข้ามแดน

ทั้งหมดจะใช้บริการรถตู้นำเที่ยว) ขณะที่ผู้มาเยือนที่เดินทางข้ามแดนไป สปป.ลาว ร้อยละ 2.2 ของผู้มาเยือน

ทั้งหมดใช้การขับรถยนต์ส่วนบุคคลเพื่อข้ามแดนไป สปป.ลาว (หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของผู้เดินทางข้ามแดน

ทั้งหมดใช้การโดยสารรถยนต์ส่วนบุคคลที่ผู้ท่องเที่ยวเป็นผู้ขับรถยนต์ของตนเอง) และร้อยละ 0.1 ของผู้มา

เยือนทั ้งหมดใช้บริการรถโดยสารประจำทางสายน่าน-หลวงพระบาง (ร้อยละ 1 ของผู ้เดินทางข้ามแดน

ทั้งหมด)  



                       การเพิ่มศักยภาพการจัดการการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวภายในพื้นที่จังหวัดน่านและเชื่อมต่อกับ สปป.ลาว        78 

 

 

ภาพที่ 3-3 รถยนต์ส่วนบุคคลของผู้เดินทางข้ามแดน และรถบริการทัศนาจร 

 

3.2  ผลประกอบการของผู้ให้บริการขนส่งในจังหวัดน่าน 

หนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญของระบบการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว ได้แก่ ผู้ให้บริการขนส่งเพื่อการ

ท่องเที่ยวซึ่งทำหน้าที่ให้บริการขนส่งเพื่อรองรับการเดินทางของนักท่องเที่ยวและผู้โดยสาร จากการสำรวจ

ข้อมูลผลการประกอบการของผู้ให้บริการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัด พบว่า ทั้งหมดเป็นกิจการขนาด

ย่อม มีความสามารถในการทำกำไรน้อยแสดงตามตารางที่ 3-4 ส่งผลให้ไม่มีเงินทุนในการพัฒนาการ

ให้บริการได้ดียิ่งขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มผู้ให้บริการขนส่งประจำเส้นทางที่มีความสามารถในการทำกำไรน้อย ซึ่ง

แตกต่างจากกิจการบริการรถทัศนาจรที่มีความสามารถในการทำกำไรมากกว่า   

ตารางที่ 3-4 ผลประกอบการของผู้ให้บริการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัดน่านในปี 2562 

 กิจการ ทุนจดทะเบียน มูลค่าสินทรัพย์รถ รายรับปี  กำไร 

1 บจก.วรนครเดินรถ 
ให้บริการรถประจำทางระหว่าง

จังหวัด สาย 2187 (น่าน-ทุ่งช้าง-

เฉลิมพระเกียรต)ิ 

1,000,000 2,500,000 525,320 144,666 

2 บจก.นครน่านยานยนต์ขนส่ง 
ให้บริการรถประจำทางระหว่าง

จังหวัด (เด่นชยั-นา่น-ห้วยโก๋น) 

2,000,000 259,672 1,208,416 156,284 

3 บจก.ยานยนต์น่านสาขนส่ง 
ให้บริการรถประจำทางระหว่าง

1,000,000 2,199,589 234,900 40,600 
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 กิจการ ทุนจดทะเบียน มูลค่าสินทรัพย์รถ รายรับปี  กำไร 

จังหวัด (น่าน-เวียงสา) 

4 บจก.ศรีเวียงสาขนส่ง 
ให้บริการรถประจำทางระหว่าง

จังหวัด (เวียงสา-นาน้อย-นาหมื่น) 

1,000,000 911,941 111,760 26,398 

5 บจก. ศรีภายานยนต์ 
เดินรถสาย 2370 (เวียงสา-บ้าน

นาก้า) 

1,000,000 1,984,935 65,800 -1,116 

6 หจก.ศรีเมืองน่านกรุ๊ป 
ให้บริการรถแท็กซี่รับจ้าง 

1,000,000 80,023 1,286,400 1,039,301 

7 สหกรณ์เดินรถนันทบุรี จำกัด 
เดินรถสาย 1 (ค่ายสุริยะพงษ์-ตลาด

เทศบาล)  สาย 2 (สนามบินน่าน-

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วทิยาคาร) สาย 3 

(ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนานา่น-

สถานีขนส่งผูโ้ดยสารจังหวัดนา่น) 

สาย 4 (วัดหัวเวียงเหนือ-สถานีขนสง่

ผู้โดยสารจังหวัดนา่น)  

สมาชิก 39 ราย 

449,355 

ไม่มีข้อมูล 

 

ไม่มีข้อมูล 

 

45,081 

8 สหกรณ์เดินรถนครน่าน 

จำกัด 
เดินรถสาย 2225 (น่าน-บ้านน้ำปนู) 

2226 (น่าน-บ้านหลวง) 2335 

(ปัว-บ่อเกลือ) 2363 (บ่อเกลือ-

เฉลิมพระเกียรต)ิ 2492 (น่าน-สันติ

สุข) 

สมาชิก 78 

ราย 

1,434,568 

ไม่มีข้อมูล 

 

ไม่มีข้อมูล 

 

-69,940 

9 สหกรณ์เดินรถเวียงสา จำกัด 
เดินรถสาย 2356 (เวียงสา-บ้านหวั

นา) 

สมาชิก 44 ราย 

162,232 

ไม่มีข้อมูล 

 

ไม่มีข้อมูล 

 

-14,085 

10 หจก.บ้านเอกสาร 
ให้บริการรถเช่าทศันาจร 

5,000,000 11,106,963 12,049,217 1,242,615 

11 หจก.น่านฟ้าเดินรถ 
ให้บริการรถเช่าทศันาจร 

1,000,000 2,028,704 231,490 68,618 

12 หจก.น่านกรุ๊ปแอนด์ทัวร ์
ให้บริการรถเช่าทศันาจร 

1,000,000 2,754,261 894,450 -213,755 

13 หจก.น่านฟ้าเซอร์วิสมายล ์
ให้บริการรถเช่าทศันาจร 

1,000,000 3,614,028 925,370 9,240 

14 หจก.พิชาเทรดดิ้ง 
ให้บริการรถเช่าทศันาจร 

500,000 1,618,452 826,325 289,351 
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3.3  ผลการสำรวจประเด็นที่ต้องการให้ปรับปรุง 

คณะผู้วิจัยได้ทำการสัมภาษณ์ลึกผู้ใช้บริการ ผู้ประกอบการในช่วงเดือนมิถุนายน 2562 ถึงเดือน

มิถุนายน 2563 และดำเนินการประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ

บ่งชี้ประเด็นที่ต้องการให้ปรับปรุงเพื่อแก้ไขจุดบกพร่องที่สร้างความไม่พึงพอใจ (Pain Point) จากมุมมองของ

ผู้ใช้บริการและผู้ประกอบการและหน่วยงานผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีข้อสรุปดังนี้  

ผลการสำรวจประเด็นที่ผู้ใช้บริการเห็นว่าควรปรับปรุงการให้บริการขนส่งสาธารณะ

เพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน 

ก่อนใช้บริการ (Pre Transaction)  

มีประเด็นที่ผู้ใช้บริการต้องการให้ปรับปรุง ได้แก่  

(1) ขาดการประชาสัมพันธ์การให้บริการขนส่งสาธารณะที่จุดสัมผัส (Touch Point) ที่นักท่องเที่ยว

ควรได้รับข้อมูล  เช่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร ท่าอากาศยานน่านนคร จุดแสดงป้ายต้อนรับนักท่องเที่ยวเข้า

เมือง อีกทั้งยังไม่มีการประชาสัมพันธ์ด้วย Website, mobile application, แผ่นป้าย และ Digital Signage ที่

แสดงเนื้อหาสำคัญของบริการขนส่งสาธารณะ โดยที่ผ่านมาเนื้อหาการประชาสัมพันธ์เน้นเรื่องแหล่งท่องเที่ยว 

แต่ไม่ได้แสดงข้อมูลการเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว และผู้ให้บริการขนส่งเพื่อนำท่องเที่ยวเข้าไปถึงแหล่ง

ท่องเที่ยว  

(2) ไม่มีป้ายหยุดรถและที่พักผู้โดยสารที่รอรถ โดยจุดจอดรถประจำทางในเขตเทศบาลเมืองไม่ได้รับ

การดูแลกวดขัน ส่งผลให้มีรถยนต์ส่วนบุคคลและจักรยานยนต์จอดขวางจุดจอดรถ ทำให้นักท่องเที่ยวต่างถิ่น

ไม่ทราบถึงจุดจอดรถ และรถประจำเส้นทางไม่มีสถานที่ในการจอดรอคอยผู้โดยสาร โดยเฉพาะในจุดที่สำคัญ

ที่มีปริมาณผู้คนไปติดต่อมาก เช่น จุดจอดรถบริเวณโรงพยาบาลน่าน จุดจอดรถบริเวณตลาด และสถานที่

ท่องเที่ยวสำคัญ  

(3) สถานีขนส่งในเขตนอกเมือง (เวียงสา ท่าวังผา ปัว ทุ่งช้าง) ขาดการพัฒนาให้ดูน่าใช้และไม่มีสิ่ง

อำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร เช่น ห้องสุขาที่มีความสะอาด สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและ

ผู้สูงอายุ ป้ายแสดงเส้นทางการให้บริการ และ Free Wi-fi เป็นต้น 

(4) ไม่มีป้ายบอกเส้นทางเดินรถและค่าบริการ โดยนักท่องเที่ยวที่ขึ้นมาใช้บริการไม่ทราบเส้นทางการ

เดินรถ จุดหยุดรถ ระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทาง โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน

จะมาจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่มีความเคยชินกับป้ายแนะนำเส้นทางที่มีติดตั้งอยู่ตามสถานีขนส่ง และ

สามารถค้นหาได้จาก Website  

(5) ไม่มีแอพพลิเคชั่น (Application) จองรถ บอกเส้นทาง และเวลาที่รถจะมาถึง ทำให้นักท่องเที่ยว

ต้องรอคอยแบบไม่รู้เวลาแน่นอน  

(6) ไม่มีระบบบัตรสมาชิกที่เก็บข้อมูลลูกค้าและสามารถนำข้อมูลลูกค้ามาใช้ในการจัดกิจกรรม

เสริมสร้างความสัมพันธ์กบัลูกค้า (Customer Relationship Management – CRM) 
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(7) ไม่มีบัตรโดยสารแบบรายวันหรือรายสัปดาห์ (Daily or Weekly Ticket) ที่สามารถใช้บริการระบบ

ขนส่งสาธารณะในจังหวัดได้ตลอดวันหรือตลอดสัปดาห์ รวมถึงมีบัตรโดยสารเดียวที่สามารถใช้ในการเดินทาง

และเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ได้คล้ายกรณีของเมืองท่องเที่ยวในต่างประเทศ 

(8) บริการไม่ครอบคลุมบางพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ได้อยู่บน

เส้นทางถนนหลัก และแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่อยู่ในชนบท 

ขณะใช้บริการ (During Transaction 

มีประเด็นที่ผู้ใช้บริการต้องการให้ปรับปรุง ได้แก่  

(1) รถโดยสารที่นำมาให้บริการมีความไม่น่าใช้งาน เช่น รถโดยสารมีสภาพเก่า ไม่สะอาด เบาะน่ังไม่

สบาย ขาดการดูแลสภาพภายนอกและภายในตัวรถ 

 (2) รถโดยสารร้อน (ไม่ติดเครื่องปรับอากาศ)  

 (3) ไม่มีการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว / สถานที่สำคัญในเส้นทางเดินรถ ทำให้นักท่องเที่ยวเกิด

ความกระวนกระวายใจขณะเดินทาง เนื่องจากนักท่องเที่ยวไม่แน่ใจว่าเดินทางอยู่จุดใดของเส้นทางการ

เดินทาง  

หลังใช้บริการ (Post Transaction)  

มีประเด็นที่ผู้ใช้บริการต้องการให้ปรับปรุง ได้แก่  

(1) ผู้ให้บริการไม่มีเงินทอนให้ผู้โดยสาร และไม่สามารถรับบัตรเครดิต และการจ่ายเงินผ่าน Mobile 

Application ของธนาคาร  

(2) ขาดความเข้มแข็งของชุมชนและธุรกิจให้บริการ เนื่องจากธุรกิจบริการขนส่งสาธารณะมี

ความสามารถในการทำกำไรน้อย การให้บริการเดินรถในบางเที่ยวและบางเส้นทางประสบความขาดทุน   

(3) ขาดการพัฒนาให้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างเสน่ห์ด้านการเดินทางท่องเที่ยวในท้องถิ่น โดย

ผู้ประกอบการให้บริการขนส่ง ผู้ประกอบการท่องเที่ยว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและการ

ขนส่งยังไม่มีการบูรณาการเพื่อทำให้บริการขนส่งสาธารณะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความประทับใจในการ

ท่องเที่ยว ซึ่งแตกต่างจากกรณีของการให้บริการขนส่งสาธารณะในบางจังหวัดที่เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม

การท่องเที่ยว เช่น รถคอกหมูสุโขทัย  รถสี่ล้อแดงเชียงใหม่ รถเล้งเพชรบุรี รถสองแถวไม้ระนอง รถสองแถว

ติดแอร์พิษณุโลก และรถโพถ้องภูเก็ต  
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ภาพที่ 3-4 รถคอกหมูสุโขทัย 

 

ภาพที่ 3-5 รถสองแถวติดแอร์พิษณุโลก 

 

ภาพที่ 3-6 รถสองแถวไม้ระนอง 
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ภาพที่ 3-7 รถสองแถวไม้ภูเก็ต 

 

ภาพที่ 3-8 รถโพถ้องภูเก็ต พร้อมติด GPS 

 
ภาพที่ 3-9 รถโดยสารประจำทางของน่านในอดตีที่มีความสวยงาม 
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ผลการสำรวจประเด็นที่ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะเห็นว่าควรปรับปรุงเพื่อยกระดับ

ระบบขนส่งสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน 

ก่อนเดินทาง (Before Providing Transportation Services)  

มีประเด็นที่ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะเห็นว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเข้ามาช่วยแก้ไขปรับปรุง 

ได้แก่  

(1) พบการแข่งขันจากคู่แข่งนอกระบบ (รถนอกระบบ) เช่น  Grab Bik หรือ Grab Car หรือรถแท็กซี่

ป้ายดำ รถล้อยาง (รถราง) รถที่ไม่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกให้มาให้บริการบนท้องถนน  

(2) ผู้โดยสารน้อยในบางเส้นทาง ไม่คุ้มค่าต่อการเดินรถ ส่งผลให้ต้องนำรถเดนิออกนอกเส้นทางที่

กำหนดในบางครั้ง หรือหยุดรอบการให้บริการ หรือนำรถไปให้บริการรับส่งนักเรียนแทน 

(3) ขาดการประสานงานกับโรงแรมที่พักชั้นนำ ย่านการค้า ร้านค้าชั้นนำในพื้นที่ เพื่อกำหนดให้เป็น

จุดจอดรับส่ง / คิวรถ  

(4) ราคาค่าน้ำมันเชื้อเพลิงปรับเพิ่มขึ้นในขณะที่อัตราค่าโดยสารไม่สามารถปรับขึ้นได้เนื่องจาก

เป็นไปตามกฎระเบียบที่ภาครัฐกำหนด  

(5) ความสามารถในการทำกำไรน้อย และหลายเส้นทางได้ยกเลิกการให้บริการ อีกทั้งจังหวัดน่านไม่

มีโครงการให้การอุดหนุนบริการขนส่งสาธารณะ เช่น โครงการรถเมล์ฟรี ซึ่งแตกต่างจากการเดินรถในเขต

กรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่รัฐกำหนดให้การเดินรถในเส้นทางดังกล่าวได้รับการอุดหนุนจากรัฐ 

(6) ขาดกองทุนสนับสนุนให้มีการปรับปรุงรถและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกให้ทันสมัย และมี

นวัตกรรม เนื่องจากผู้ประกอบการเป็นกิจการรายย่อย ขาดเงินทุนในการพัฒนากิจการ 

ขณะเดินทางให้บริการ (During Providing Transportation Services)  

มีประเด็นที่ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะเห็นว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเข้ามาช่วยแก้ไขด้านต่างๆ  

(1) การจราจรติดขัดในบางพื้นที่ โดยเฉพาะในช่วงก่อนเข้าเรียนและโรงเรียนเลิก และในช่วงการขัด

งานตลาดนัดที่อยู่ในถนนเส้นทางหลัก เช่น ถนนมหายศ ถนนสุมนเทวราช ถนนผากอง ถนนสุริยพงษ์ ถนน

ยันตรกิจโกศล ที่ส่งผลให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด 

(2) มารยาทและวินัยการขับขี่ของเพื่อนร่วมทาง  

(3) บางพื้นที่สภาพถนนไม่ดี ขาดการซ่อมบำรุง โดยเฉพาะในอำเภอรอบนอก  

(4) ที่จอดรถสาธารณะ / จุดจอดรถถูกบุกรุก  
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ภาพที่ 3-10 สภาพถนนในอำเภอรอบนอก อ.เฉลิงพระเกียรติ อ.บ่อเกลือ อ.สันติสุข 

ผลการสำรวจประเด็นที่ผู้ขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลเพื่อการท่องเทียวแบบขับรถเองเห็นว่า

ควรปรับปรุงเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน 

ก่อนเดินทาง (Before Self Driving)  

มีประเด็นที่ผู้ขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลเพื่อการท่องเที่ยวบบขับรถเองเห็นว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควร

ปรับปรุงเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน ได้แก่  

(1) ขาดข้อมูลเส้นทางการท่องเที่ยวแนะนำ เช่น Scenic Route / Tourist Drive  

(2) ขาดความรู้เรื่องสภาพถนนในบางพื้นที่สูงชัน และจุดที่เสี่ยงต่อการเดิดอันตราย โดยควรจัดทำ

เป็น Driver Guide Book  
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ภาพที่ 3-11 สภาพถนนในพื้นที่สูงชันในจังหวัดน่าน 

ขณะเดินทาง (During Self Driving)  

มีประเด็นที่ผู้ขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลเพื่อการท่องเที่ยวบบขับรถเองเห็นว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควร

ปรับปรุงเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน ได้แก่  

(1) การจราจรติดขัดในบางพื้นที่  

(2) มารยาทและวินัยการขับขี่ของเพื่อนร่วมทาง  

(3) บางพื้นที่สภาพถนนไม่ดี ขาดการซ่อมบำรุง โดยเฉพาะในอำเภอรอบนอก  

(4) ไม่มีจุดพักรถหรือจุดชมวิวที่ได้มาตรฐาน โดยพบว่า บนทางหลวงเส้นทางจะมีป้ายจุดชุมวิว แต่

เมื่อขับรถไปถึงแล้วไม่มีจุดจอดรถ ทำให้เกิดอันตรายหากนำรถไปจอดบนไหล่ทางที่อยู่บนถนนลาดชันและทาง

โค้ง 

(5) ไม่มีสถานีบริการน้ำมันมาตรฐาน โดยเฉพาะในอำเภอเฉลิมพระเกียรติที่มีเพียงปั๊มหลอด  

(6) ไม่มีการจัดการจุดจอดรถโดยสารขนาดใหญ่ (รถบัส) และรถขนส่งนักท่องเที่ยวทำให้เกิดปัญหา

การจราจรในแหล่งท่องเที่ยวหลัก โดยเฉพาะในวันที่มีการจัดงานตลาดนัดบริเวณข่วงเมืองน่าน  
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บทที่ 4 

แผนการขนส่งสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน 

 

บทที่ 4 เป็นนำเสนอแผนการขนส่งสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน โดยเริ่มต้นจากการ

ทบทวนแผนงานที่เกี่ยวกับการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดน่านทั้งในกรณีของแผนระดับชาติ แผนระดับ

จังหวัด และแผนระดับท้องถิ่น จากนั้นนำเสนอกรอบแนวคิดการจัดทำแผนและผลการประชุมระดมความ

คิดเห็นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มาจากภาครัฐ เอกชน และภาควิชาการเพื่อจัดแผนการขนส่งสาธารณะเพื่อการ

ท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน  

 

4.1 การทบทวนแผนงานที่เกีย่วกับการขนส่งเพื่อการท่องเทีย่วของจังหวัดน่าน 

2.1 แผนพฒันาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2  

คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติได้จัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 

(พ.ศ.2560-2564) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะปี 2560-2564 เพื่อให้สอดคล้องกับ

กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแนวทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

(พ.ศ.2560-2564) โดยกำหนดวิสัยทัศน์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ.2579 “ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยว

คุณภาพชั้นนำของโลกที่เติบโตอย่างมีดุลยภาพบนพื้นฐานความเป็นไทย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ 

สังคม และกระจายรายได้สู่ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน” โดยเป้าประสงค์ 4 ด้าน ได้แก่ (1) การเป็น

แหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว (2) การเพิ่มมูลค่าทาง

เศรษฐกิจของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างสมดุล (3) การกระจายรายได้และผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวสู่

พื้นที่และทุกภาคส่วน และ (4) การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานอัตลักษณ์และวิถีไทย  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2564) มี

ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้

เกิดความสมดุลและยั่งยืน มีแนวทางดำเนินการได้แก่ (1.1)  พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และ

บริการทุกรูปแบบอย่างมีมาตรฐาน (1.2) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการอย่างยั่งยืน และ (1.3) 

สร้างสมดุลในแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการทั้งในเชิงพื้นที่ เชิงเวลา ฤดูกาลและรูปแบบการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับการ

ขยายตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว มีแนวทางดำเนินการได้แก่ (2.1)  พัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านการ
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ท่องเที่ยว (2.2) พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว และ (2.3) พัฒนาระบบความปลอดภัยและ

สุขอนามัยในแหล่งท่องเที่ยว  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการพัฒนาการท่องเที่ยว มีแนวทางดำเนินการได้แก่ (3.1)  พัฒนาศกยภาพบุคลากรด้านการ

ท่องเที่ยวทั้งระบบให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันสอดคล้องกับมาตรฐานสากลและเพียงพอต่อความ

ต้องการของตลาด (3.2) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและได้รับ

ประโยชน์จากการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความสมดุลให้กับการท่องเที่ยวไทยผ่านการตลาดเฉพาะกลุ่ม การ

ส่งเสริมวิถีไทยและการสร้างความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว มีแนวทางดำเนินการได้แก่ (4.1)  เสริมสร้าง

ภาพลักษณ์คุณภาพและความปลอดภัยให้กับประเทศไทย (4.2) ส่งเสริมการตลาดเฉพาะกลุ่มเพื่อดึงดูดการ

เดินทางท่องเที่ยวและกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวกลุ่มต่างๆ (4.3) ส่งเสริมเอกลักษณ์ของประเทศไทย

และของแต่ละท้องถิ่น (4.4) ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศและการท่องเที่ยวที่สมดุลเชิงพื้นที่และเวลา 

(4.5) ส่งเสริมความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและการใช้เทคโนโลยีในการทำการตลาด 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบูรณาการการบริหารจัดการการท่องเที่ยวและการส่งเสริมความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ มีแนวทางดำเนินการได้แก่ (5.1)  ส่งเสริมการกำกับดูแลการพัฒนาและบริหารจัดการการ

ท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ (5.2) ปรับปรุงกฎหมายข้อบังคับและมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ

ท่องเที่ยวและการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง (5.3) สนับสนุนการลงทุนจากภาคเอกชนและการจัดทำศูนย์

ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว และ (5.4) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาการ

ท่องเที่ยว  

ภายใต้แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2564) มีแผนงาน/โครงการที่

เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว ได้แก่ (1) การพัฒนาเส้นทางคมนาคมทางบกเพื่อเข้าถึง

แหล่งท่องเที่ยว (2) ยกระดับระบบขนส่งสาธารณะเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางระหว่างสถานที่

ท่องเที่ยว (3) พัฒนาเส้นทางคมนาคมทางน้ำที่สามารถเชื่อมโยงกับรูปแบบการเดินทางอื่นๆ (4) พัฒนา

ศักยภาพสนามบินในการรองรับการท่องเที่ยว (5) เพิ่มเส้นทางและจำนวนเที่ยวบินระหว่างประเทศและ

ภายในประเทศที่เชื่อมโยงระหว่างเมืองท่องเที่ยวหลักและเมืองท่องเที่ยวรอง (6) ปรับปรุงและอำนวยความ

สะดวกในการเดินทางผ่านแดน (7) ปรับปรุงป้ายบอกทางและป้ายสัญลักษณ์ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน (8) 

พัฒนาแอพพลิเคชั่นที่อำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยว โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ได้แก่ กระทรวง

คมนาคม และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และมีหน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงกลาโหม กระทรวงการต่างปรระเทศ กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 

และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  
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2.2 แผนพฒันากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน มี

เส้นทางถนนสำคัญประกอบด้วย (1) ทางหลวงหมายเลข 1 หลกโยธิน (ช่วงพะเยา-แม่สาย) (2) ทางหลวง

หมายเลข 11 (ช่วงอำเภอเด่นชัย) (3) ทางหลวงหมายเลข 101 (อำเภอเด่นชัย-น่าน) และ (4) ทางหลวง

หมายเลข 103 (อ.ร้องกวาง-งาว) และมีทางหลวงอาเซียน (AH) ประกอบด้วย (1) AH2 ออกจากไทยที่

อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เข้าสู่เมืองท่าขี้เหล็ก รัฐฉาน ประเทศเมียนมา (2) AH3 ออกจากไทยที่อำเภอ

เชียงของ จังหวัดเชียงราย เข้าสู่เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว (3) AH13 ออกจากไทยที่อำเภอ

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน เข้าสู่เมืองเงิน แขวงไชยบุรี สปป.ลาว  

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้จัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (พ.ศ.2561-

2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2565 เพื่อเป็นแนวทางากรพัฒนากลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับการพัฒนาใน

ระดับชาติและระดับภูมิภาค โดยแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดเกิดจากการบูรณาการทั้งภาครัฐ เอกชน และประชา

สังคมในการกำหนดกรอบแนวทางการพัฒนาภาคเหนือตอนบน 2 โดยกำหนดเป้าหมายการพัฒนา “ประตู

การค้าสากล โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา สินค้าเกษตรปลอดภัย ประชาชนร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ” 

โดยกำหนดประเด็นกรพัฒนา 4 ประเด็น ได้แก่ (1) ประเด็นการพัฒนาที่ 1: พัฒนาสภาพแวดล้อมในการ

พัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับต่างประเทศ (2) ประเด็นการพัฒนาที่ 2: สร้างความ

เข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร

ปลอดภัยท ี่ม ีศักยภาพ  (3 ) ประเด็นการพัฒนาท ี่ 3 : พัฒนาและยกระดับการท่องเท ี่ยวเช ิงน ิเวศ 

ศิลปวัฒนธรรม สุขภาพ และ MICE เพื่อสร้างรายได้สู่ชุมชนและเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าเพิ่มการท่องเที่ยวของ

กลุ่ม (4) ประเด็นการพัฒนาที่ 4: ดำรงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

และพลังงานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว 

ภายใต้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2565 มี

แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว ได้แก่ การพัฒนาโครงข่ายทางหลวง

แผ่นดินเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดและประเทศเพื่อนบ้าน การก่อสร้างอาคารซุ้มประตูจุดผ่านแดนห้วยโก๋น และ

การพัฒนาดิจิทัลตอนเทนส์และแอพพลิเคชั่นส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน อย่างไรก็

ตาม ภายใต้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนฯ ส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการก่อสร้างและพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐาน แต่ยังไม่ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้ประกอบการและการให้บริการขนส่งสาธารณะ

เพื่อรองรับการท่องเที่ยวภายในจังหวัดและการเดินทางข้ามแดนกับประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น 

2.3 แผนพฒันาจังหวัดน่าน (พ.ศ.2561-2565) 

แผนพัฒนาจังหวัดน่าน (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2564 กำหนดวิสัยทัศน์ในการ

พัฒนาจังหวัดน่าน "เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรม่ันคง 

ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน" และจะขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ดังกล่าวภายใน 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  
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ยุทธศาสตร์ที่ (1) การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยองค์ความรู้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

ในลักษณะชารัฐ ประกอบด้วยกลยุทธ์ที่ (1.1) การค้นหาองค์ความรู้ของผลผลิตและผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ที่ 

(1.2) การสร้างสรรค์ นวัตกรรมและการต่อยอดองค์ความรู้ กลยุทธ์ที่ (1.3) การพัฒนาเครือข่ายความ

ร่วมมือ กลยุทธ์ที่ (1.4) การสนับสนุนผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์และสินค้าบริการ และกลยุทธ์ที่ (1.5) การพัฒนา

เขตการค้าชายแดนและระหว่างแดน  

ยุทธศาสตร์ที่ (2) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วม

ของภาคประชาสังคม  ประกอบด ้วยกลยุท ธ์ท ี่ (2 .1 ) การป ้องกันและแก ้ไขปัญหาการทำลาย

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ (2.2) การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ท ี่ (2.3) การส่งเสร ิมและสนับสนุนให ้เก ิดความร่วมม ือในภาคประชาสังคมในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติในลักษณประชารัฐ และกลยุทธ์ที่ (2.4) การพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  

ยุทธศาสตร์ที่ (3) การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตการเกษตร ประกอบด้วยกลยุทธ์

ที่ (3.1) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกและขยายพื้นที่เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร กลยุทธ์ที่ (3.2) 

การพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร กลยุทธ์ที่ (3.3) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าแปรรูปการเกษตร 

และกลยุทธ์ที่ (3.4) การพัฒนาระบบตลาดกลางสินค้าการเกษตรและโลจิสติกส์  

ยุทธศาสตร์ที่ (4) การพัฒนาการท่องเที่ยวให้เจริญเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน ประกอบด้วย

กลยุทธ์ที่ (4.1) การค้นหาพัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน กลยุทธ์ที่ (4.2) 

การบริหารจัดการภาครัฐและชุมชนท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ กลยุทธ์ที่ 

(4.3) การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ด้านการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ (4.4) การบริหารจัดการแหล่ง

ท่องเที่ยวในพื้นที่การท่องเที่ยวหนาแน่น และ (4.5) การยกระดับแหล่งท่องเที่ยวให้มีความเป็นสากลและ

ยั่งยืน  

ยุทธศาสตร์ที่ (5) การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม ประกอบด้วยกลยุทธ์ที่ (5.1) 

การพัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิตให้เกินค่าเฉลี่ยของประเทศ กลยุทธ์ที่ (5.2) การสร้างและพัฒนา

ภาครเครือข่ายเพื่อสร้างความเข้มแข็ง กลยุทธ์ที่ (5.3) การเสริมสร้างสุขภาพชุมชน และกลยุทธ์ที่ (5.4) การ

พัฒนาเพื่อเสริมความม่ันคงภายในประเทศและเสริมสร้างความสัมพันธ์ชายแดน  

ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดน่าน (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2564 มีแผนงาน/โครงการที่

เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ

หน่วยงานในกระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และเป็นการลงทุน

ในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานและระบบการอำนวยความสะดวกในการเดินทาง ได้แก่  

(1) โครงการปรับปรุงผิวจราจรทางหลวงหมายเลข 1081 ตอนบ่อเกลือ-เฉลิมพระเกียรติ 

ดำเนินการโดยแขวงทางหลวงน่านที่ 2 กรมทางหลวง  
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(2) โครงการปรับปรุงผิวจราจรทางหลวงหมายเลข 1333 ตอนแม่สะนาน-ผักเฮือก อำเภอบ่อ

เกลือ ดำเนินการโดยแขวงทางหลวงน่านที่ 2 กรมทางหลวง  

(3) โครงการปรับปรุงผิวจราจรทางหลวงหมายเลข 1026 ตอนผาเวียง-ปากนาย ดำเนินการโดย

แขวงทางหลวงน่านที่ 1 กรมทางหลวง  

(4) โครงการปรับปรุงผิวจราจรทางหลวงหมายเลข 1091 ตอนปงสนุก-น่าน ดำเนินการโดย

แขวงทางหลวงน่านที่ 1 กรมทางหลวง  

(5) โครงการซ่อมแซมถนนเข้าสู่หมู่บ้านท่องเที่ยว สาย นน.2002 กองร้อย อสจ.-เมืองจัง ตำบล

เมืองจัง อำเภอภูเพียง  

(6) โครงการก่อสร้างถนนสายบ้านแสงดาวพัฒนา-บ้านปัวชัย เป็นเส้นทางจักรยานเพื่อการ

ท่องเที่ยวตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง 

(7) โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวปากลี หมู่ 8 อำเภอนาหมื่น ดำเนินการโดยอำเภอ

นาหมื่น 

(8) โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสพัลท์คอนกรีต สาย นน.2002 บ้านเมืองหลวง-สบยาว 

ตำบลเมืองจัง ดำเนินการโดยอำเภอภูเพียง 

(9) โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อการท่องเที่ยว (พระอารามหลวง) ตำบลม่วง

ตึ๊ด อำเภอภูเพียง ดำเนินการโดยอำเภอภูเพียง 

(10) โครงสร้างเส้นทางจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว ดำเนินการโดยอำเภอเวียงสา 

(11) โครงสร้างเส้นทางจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว ดำเนินการโดยอำเภอทุ่งช้าง 
(12) โครงการถนนสายวัฒนธรรม (ของดีนาน้อย) ดำเนินการโดยอำเภอนาน้อย 

(13) โครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีน่าน ดำเนินการโดยวิทยาลัยชุมชน 

(14) โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมเพื่อการท่องเที่ยวในหมู่บ้านนวัตวิถี ดำเนินการโดยอำเภอ

แม่จริม 

(15) โครงการศึกษาออกแบบผังการใช้พื้นที่และอาคารประกอบด่านชายแดนห้วยโก๋น อำเภอเฉลิม

พระเกียรติเพื่อให้มีการออกแบบซุ้มประตูด่านพรมแดน อาคารสำนักงานของส่วนราชการ 

สถานีขนส่งรถสาธารณะ สาธารณูปโภค และตลาดชุมชนการค้าชายแดน  ดำเนินการโดย

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน 

(16) โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวมุ่งสู่เมืองสร้างสรรค์ (Creativity City) และจัดทำ

แอพพลิเคชั่น Let’s Go Nan และป้ายบอกทางสามภาษา (ไทย จีน อังกฤษ) เข้าสู่แหล่ง

ท่องเที่ยว ดำเนินการโดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน 

2.4 แผนพฒันาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านได้จัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน (พ.ศ.2561-

2565) กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน "น่านเมืองแห่งปัญญา ประชาคม



                       การเพิ่มศักยภาพการจัดการการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวภายในพื้นที่จังหวัดน่านและเชื่อมต่อกับ สปป.ลาว        92 

 

เข้มแข็ง แหล่งอารยะธรรม เกษตรกรรม ยั่งยืน" และจะขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ดังกล่าวภายใน 5 ยุทธศาสตร์ 

ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น (2) ยุทธศาสตร์

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต (4) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ

องค์การ (5) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (6) ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านการเกษตร และ (7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว  

ภายใต้แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน (พ.ศ.2561-2565) มีแผนงาน/โครงการที่

เกี่ยวกับการพัฒนาการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว ได้แก่ การบูรณะซ่อมถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่นภายใน

หมู่บ้านต่างๆ เช่น ถนนเข้าจุดชมวิวอุทยานแห่งชาติดอยภูคา ถนนเข้าชมพิพิธภัณฑ์ทหารอำเภอทุ่งช้าง โดย

แผนงานทั้งหมดให้ความสำคัญกับการก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แต่ยังขาดการให้ความสำคัญกับ

การพัฒนาผู้ประกอบการและการให้บริการขนส่งสาธารณะเพื่อรองรับการท่องเที่ยวภายในจังหวัด 

2.5 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเทศบาลเมืองน่าน 

เทศบาลเมืองน่านได้จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองน่าน (พ.ศ.2561-2564) และ

กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาเทศบาลเมืองน่าน "เทศบาลเมืองน่านเมืองแห่งคนอายุย ืน คืนถิ่น

เอกลักษณ์เมืองเก่า เรามุ่งเป็นชุมชนน่านเมืองแห่งปัญญา ปรารถนาสู่สังคมคุณภาพ" และจะ

ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ดังกล่าวภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (2) 

ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจการลงทุนและการท่องเที่ยว (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตและ

ความม่ันคงของมนุษย์ (4) ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น (5) 

ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพลังาน และ (6) ยุทธศาสตร์การบริหาร

จัดการและการบริการ  

ภายใต้แผนพัฒนาเทศบาลเมืองน่าน มีแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการขนส่งเพื่อการ

ท่องเที่ยว ได้แก่ การปรับปรุงสภาพถนนสายสำคัญภายในเขตเมืองน่านให้มีมาตรฐานและความปลอดภัยใน

การสัญจร (ถนนมหายศ ถนนวรวิชัย ถนนมะโน ถนนรองเมืองด้านทิศเหนือ) การทาสีตีเส้นจราจรในเขต

เทศบาลเมืองน่านเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อการสัญจร การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารใน

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดน่าน 

 

4.2 แผนการขนส่งสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน 

กรอบแนวคิดการจัดทำแผนการขนส่งสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดน่านในการพิจารณา

ภาพรวมขององค์ประกอบต่างๆ ที่ควรนำมาประมวลเพื่อจัดทำแผนการขนส่งสาธารณะฯ ประกอบด้วย (1) 

ยุทธศาสตร์และแผนงานของส่วนกลางและกลุ่มจังหวัดและท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง (2) วิสัยทัศน์ของจังหวัดน่าน 

(3) ข้อจำกัดในการนำไปปฏิบัติ (4) ข้อเท็จจริง โอกาส ความท้าทาย และประเด็นที่สร้างความไม่ประทับใจ

ของผู้ใช้บริการขนส่งสาธารณะ ผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะ และผู้ขับขี่รถยนต์เพื่อการท่องเที่ยวเอง (5) วิธี
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ปฏิบัติของจังหวัดอื่นหรือประเทศอื่นที่ใช้ในการจัดการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว และ (6) การรับฟังความ

คิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในท้องถิ่นเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนา ตามแสดงตามภาพ 4-1  

 
ภาพที่ 4-1 กรอบแนวคิดการจัดทำแผนการขนส่งสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน 

คณะผู้วิจัยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดน่านประสานหน่วยงาน

ภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชนที่มีความเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว การกำกับและส่งเสริมการขนส่งเพื่อการ

เดินทางและท่องเที่ยว การให้บริการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว และการจัดทำยุทธศาสตร์จังหวัด มาประชุม

ร่วมกันโดยมีผู ้ว่าราชการจังหวัด (นายวรกิตติ ศรีทิพากร) ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมฯ เมื่อเดือน

กุมภาพันธ์ 2563 โดยได้จัดทำร่างแผนการขนส่งสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ “น่านเป็นจังหวัดที่มีการจัดการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน มีความเชื่อมโยง 

สะดวก ปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีบริการขนส่งด้วยความเป็นมิตรไมตรี มีคุณภาพ สามารถ

เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวหลัก แหล่งท่องเที่ยวรอง และแหล่งท่องเที่ยวชุมชนในท้องถิ่นของจังหวัดน่าน”  

การดำเนินการยึดปรัชญาการดำเนินการ 3 ประการ หรือ “NAN” ประกอบด้วย 

 N = No Problem ไม่มีปัญหาเดิมเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการปรับเปลี่ยนระบบการขนส่งไปสู่การ

ขนส่งที่มีคุณภาพ บริการด้วยความเป็นมืออาชีพ สะดวก ปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

 A = Accessibility ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงบริการขนส่ง และมีระบบการขนส่ง

เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวหลัก แหล่งท่องเที่ยวรอง และแหล่งท่องเที่ยวชุมชนในท้องถิ่น 

 N = Endless Sustainability ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพัฒนาการขนส่งที่ยั่งยืนด้วยความมุ่งม่ันอย่าง

ต่อเนื่อง สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการ 
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แผนการขนส่งสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ และ 40 

แผนงาน/โครงการ โดยแสดงกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ และหน่วยงานเจ้าภาพที่ควรดำเนินเพื่อขับเคลื่อนการ

ทำงานตามแผนงาน/โครงการ แสดงตามตารางที่ 4-1  
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ตารางที่ 4-1 กลยุทธ์และแผนงาน/โครงการตามแผนการขนส่งสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน 

แผนงาน/โครงการ ระดับ

ความสำคัญ 

หน่วยงานเจ้าภาพ 

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับนักท่องเที่ยว   

1.1 การจัดทำเส้นทางขับรถท่องเที่ยวแนะนำ (Tourist Drive Guide Book)  มากที่สุด กระทรวงการท่องเที่ยวฯ 

1.2 การยกระดับจุดพักรถ และจุดชมวิวตามเส้นทางท่องเที่ยวเป้าหมายให้ความสวยงาม ปลอดภัย และมีที่สำหรับจอดรถ มากที่สุด กรมทางหลวง / กรมทาง

หลวงชนบท / องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.3 การยกระดับถนนสายรองให้มีมาตรฐานและความปลอดภัยให้เข้าถึงชุมชนท่องเที่ยวในพืน้ที่เป้าหมาย (อ.เฉลิมพระ

เกียรต ิ และ อ.บ่อเกลือ) 

มาก กรมทางหลวง / กรมทาง

หลวงชนบท / องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.4 การส่งเสริมให้จัดตั้งสถานีบริการน้ำมันตามอำเภอต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง (อ.บ่อเกลือ อ.เฉลิม

พระเกียรต ิและ อ.สองแคว) 

มาก กระทรวงการท่องเที่ยวฯ / 

กระทรวงพลังงาน / องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.5 การปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวกของสถานีขนส่งผู้โดยสาร (อ.เมือง อ.เวียงสา อ.ท่าวังผา อ.ปัว อ.ทุ่ง

ช้าง) เพื่อสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวและเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดน่าน 

มาก กรมการขนส่งทางบก / 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.6 การปรับปรุงจดจอดรถโดยสารสาธารณะขนาดเล็กในอำเภอต่างๆ ให้เกิดความน่าใช้และเสริมภาพลักษณ์การ

ท่องเที่ยว 

ปานกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.7 การพัฒนาจุดให้บริการนักท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก ณ ด่านห้วยโก๋น เพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยวและ

ผูสู้งอายุที่ต้องการเดินทางข้ามแดน 

ปานกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาบริการการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว   

2.1 การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนส่งในเทศบาลเมืองและระหว่างอำเภอปรับปรุงสภาพรถให้น่าใช้บริการ สร้างความ มากที่สุด กรมการขนส่งทางบก / 
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ประทับใจแก่นักท่องเที่ยวและเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดน่าน (สองแถวไม ้ได้รับ Q Mark และแสดงเส้นทาง

ท่องเที่ยว พร้อมบริการรับจองผ่าน Apps รับชำระเงินได้ทุกช่องทาง และร่วมทำงานกับชุมชนท่องเที่ยว)  

กระทรวงการท่องเที่ยวฯ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.2 การทำการตลาดการท่องเที่ยวจังหวัดน่านร่วมกับสายการบินและกิจการรถโดยสารที่ให้บริการสาธารณะและรถ

รับจ้างขนส่งผู้โดยสาร 

มากที่สุด กระทรวงการท่องเที่ยวฯ / 

ภาคเอกชน 

2.3 การส่งเสริมการเพิ่มเที่ยวบินแบบประจำเส้นทางให้ทำการบินมายังท่าอากาศยานน่านนครอย่างต่อเนื่อง มากที่สุด กรมท่าอากาศยาน / 

กระทรวงการท่องเที่ยวฯ / 

สำนักงานจังหวัดน่าน 

2.4 การจัดทำป้าย/ป้ายดิจิทัล ณ Touchpoint ที่มีนักท่องเที่ยวใช้บริการมาก เพื่อแสดงแหล่งท่องเที่ยวและบริการขนส่ง 

(ชื่อผู้ให้บริการ สภาพยานพาหนะ สภาพเส้นทาง ระยะเวลาเดินทาง ราคาค่าขนส่งแนะนำ รายละเอียดการติดต่อรับ

จอง) 

มากที่สุด สำนักงานจังหวัดน่าน / 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

/ ภาคเอกชน 

2.5 การจัดทำคู่มือการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัด (ครอบคลุมรถโดยสารสาธารณะ รถราง รถตู้นำเที่ยว รถแท็กซี่ 

จักรยานยนรับจ้าง) และเผยแพร่บนเว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ Blogger และสถานที่ที่มีผู้เดินทางมาก 

มากที่สุด สำนักงานจังหวัดน่าน / 

กระทรวงการท่องเที่ยวฯ 

2.6 การส่งเสริมให้นำรถมินิบัสมาใช้ทดแทนรถตู้โดยสารในเส้นทางที่กำหนด (น่าน – เฉลิมพระเกียรติ) มาก กรมการขนส่งทางบก 

2.7 การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนส่งผู้โดยสารได้รับมาตรฐานคุณภาพ และพิจารณาให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมแก่

ผู้ประกอบการฯ ที่ได้รับมาตรฐาน 

มาก กรมการขนส่งทางบก 

2.8 การกำหนดจุดจอดรถที่เหมาะสมสำหรับรถโดยสารนำเที่ยว (รถบัสเช่าเหมา / รถตู้เช่าเหมา) ในพืน้ที่ที่มีการจราจร

หนาแน่นในเทศบาลเมือง เพื่อรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

มาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.9 การจัดทำราคาค่าโดยสารและตารางเดินรถในรูปแบบป้าย และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้บริการ ณ ที่หยุดรถประจำ

ทาง /สถานีขนส่ง 

มาก กระทรวงการท่องเที่ยวฯ / 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

2.10 การจัดทำราคาค่าโดยสารแนะนำสำหรับการเช่าเหมารถเพื่อการท่องเที่ยวในเส้นทางท่องเที่ยวแนะนำ (น่าน-บ่อเกลือ 

/ น่าน-ท่าวังผา-ปัว / น่าน-เวียงสา-นาน้อย / น่าน-ทุ่งช้าง-เฉลิมพระเกียรติ / น่าน-แขวงหลวงพระบาง ฯ) 

มาก กระทรวงการท่องเที่ยวฯ / 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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2.11 การประสานโรงแรมและที่พักขนาดใหญ่ / ย่านการค้า ในการจัดพื้นที่จอดสำหรับรถบริการขนส่งสาธารณะ เพื่อ

อำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและเพิ่มสัดส่วนการใช้บริการขนส่งมวลชน 

มาก กระทรวงการท่องเที่ยวฯ / 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.12 การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนส่งฯ พัฒนาระบบบัตรสมาชิก (Member Card) เพื่อสร้าง Customer Engagement / 

CRM  

ปานกลาง กรมการขนส่งทางบก / 

เอกชน  

2.13 การจัดระเบียบรถสาธารณะ โดยกำหนดให้นำมาตรวจสภาพต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานและต้องติดตัง้ GPS เพื่อแสดง

ตำแหน่งและชื่อผูข้ับรถให้สามารถติดตามดูแลทั้งรถและผูข้ับขี่ 

ปานกลาง กรมการขนส่งทางบก  

2.14 การพัฒนาทางจักรยานในเส้นทางท่องเที่ยวเป้าหมาย (อ.เมือง / อ.เวียงสา / อ.ปัว / อ.บ่อเกลือ) ปานกลาง กระทรวงการท่องเที่ยวฯ / 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.15 การพัฒนาทางเดินเที่ยว (เดินเท้า) ในเส้นทางท่องเที่ยวเป้าหมาย (อ.เมือง / อ.เวียงสา) ปานกลาง กระทรวงการท่องเที่ยวฯ / 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาบุคลากร   

3.1 การพัฒนาผู้ประกอบการขนส่งฯ ให้มีความเป็นมืออาชพีดา้นการบริการ และเข้าใจพัฒนาการและวิธีปฏิบัติที่ดีของ

จังหวัดอื่นและนานาประเทศในการจัดการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว 

มาก กรมการขนส่งทางบก / 

กระทรวงการท่องเที่ยว 

3.2 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการกำกับและส่งเสริมการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัดน่านให้เข้าใจ

พัฒนาการและวิธีปฏิบัติที่ดีของจังหวัดอื่นและนานาประเทศในการกำกับและส่งเสริมการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว 

มาก กรมการขนส่งทางบก / 

กระทรวงการท่องเที่ยว / 

สำนักงานจังหวัดน่าน 

3.3 การพัฒนาบุคลากรด้านการซ่อมบำรุงเส้นทางและอุปกรณ์การขนส่งขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ปานกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

/ กรมทางหลวง / กรมทาง

หลวงชนบท 

3.4 การมอบรางวัล “Smart Driver for Tourists” เป็นประจำทุกปีเพื่อสร้างความภูมิใจแก่พนักงานขับรถโดยสารที่

ให้บริการนักท่องเที่ยวด้วยความเป็นเลิศ และเป็นที่ประทับใจของผู้ใช้บริการ 

มาก กรมการขนส่งทางบก / 

กระทรวงการท่องเที่ยว / 
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สำนักงานจังหวัดน่าน 

กลยุทธ์ที่ 4 กฎระเบียบและกลไกการขับเคลื่อน   

4.1 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนท่องเที่ยวและเอกชนเพื่อร่วมกับหน่วยงานภาครัฐส่วนกลางและท้องถิ่นในการ

พัฒนาระบบการขนส่งภายในจังหวัดน่านโดยจัดตั้งเป็น “คณะทำงานขับเคลื่อนการขนส่งเพื่อการเดินทางและ

ท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน” 

มากที่สุด สำนักงานจังหวัดน่าน 

4.2 การพิจารณาปรับปรุงขยายเส้นทางเดินรถประจำทางภายในจังหวัดน่านให้เหมาะสมกับความต้องการเดินทางและการ

ท่องเที่ยวในปัจจุบัน 

มากที่สุด กรมการขนส่งทางบก / 

ผู้ประกอบการขนส่ง 

4.3 การขอให้รัฐบาลไทยเจรจากับ สปป.ลาว เพื่ออนุมัติปรับเส้นทางเดินรถประจำเส้นทางน่าน-หลวงพระบาง เพิ่มขึ

นจากเส้นทางเดิม (น่าน-หงสา-ไซยะบรี-เชียงเงิน-หลวงพระบาง) เป็นเส้นทางใหม่ (น่าน-หงสา-นาปุง-เชยีงแมน-

จอมเพชร-หลวงพระบาง) เพื่อลดระยะเวลาในการเดินทาง  

มากที่สุด กระทรวงคมนาคม/ กรมการ

ขนส่งทางบก 

4.4 การจัดทำระเบียบเพื่ออนุญาตให้สามารถนำรถราง (รถล้อยาง) มาใช้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารประจำเส้นทางในเขต

เทศบาล 

ปานกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

/ กรมการขนส่งทางบก 

4.5 การใช้มาตรการป้องปรามรถนอกระบบไม่ให้เข้ามารับจ้างขนส่งผู้โดยสารสาธารณะ ปานกลาง กรมการขนส่งทางบก 

4.6 การใช้มาตรการป้องปรามมิให้นำรถยนต์ส่วนบุคคลมาจอดขวางบดบังที่หยุดรถประจำทาง ปานกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

/ ตำรวจจราจร 

กลยุทธ์ที่ 5 การวิจัยพัฒนาและการนำนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว   

5.1 การศึกษาแนวการจัดตั้งกองทนเพื่อพัฒนาบริการขนส่งสาธารณะในจังหวัดน่าน (นำเงินจากกองทุนมาเพื่อพัฒนา เช่น 

นำรถโดยสารเก่ามาปรับปรุงสภาพ การวิจัยและพัฒนา ฯลฯ) 

มากที่สุด สำนักงานจังหวัดน่าน 

5.2 การจัดทำระบบสารสนเทศ Mobile Application เพื่อจัดการจองและติดตามสถานการณ์การเดินทางของรถโดยสาร

สาธารณะ รถท่องเที่ยว รถแท็กซี่รับจ้าง และรับจองที่พักและร้านอาหารชั้นนำในจังหวัดน่าน 

มากที่สุด สำนักงานจังหวัดน่าน / 

เอกชน 
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5.3 การศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับเส้นทางเดินรถโดยสารระหว่างประเทศ (น่าน-หลวงพระบาง มาก บริษัท ขนส่ง จำกัด 

5.4 การศึกษาความเป็นไปได้ในการยกระดับท่าอากาศยานน่านนครเพื่อรองรับการบินเช่าเหมา/การบินประจำจาก

ต่างประเทศ 

มาก กรมท่าอากาศยาน 

5.5 การศึกษาแนวทางการพัฒนาการเดินเรือ/ล่องเรือท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน ปานกลาง สำนักงานจังหวัดน่าน / 

กระทรวงการท่องเที่ยวฯ 

5.6 การศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้าง/ขยายทางเลี่ยงเมืองจังหวัดน่าน ปานกลาง กรมทางหลวง 

5.7 การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าเพื่อการท่องเที่ยวเพื่อใช้ในเขตเทศบาลเมืองเพื่อลดการใช้

พลังงานและเพิ่มการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ปานกลาง กระทรวงการท่องเที่ยวฯ / 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5.8 การศึกษาความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจของการใช้บริการขนส่งสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน (รถ

โดยสาร รถราง (ล้อยาง) แท็กซี่ จักรยานยนต์) 

ปานกลาง สำนักงานจังหวัดน่าน 

 

 

  



                       การเพิ่มศักยภาพการจัดการการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวภายในพื้นที่จังหวัดน่านและเชื่อมต่อกับ สปป.ลาว        100 
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